ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
สังกัด สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑. ข้อมูลหอพักนิสิต (บางแสน)
หอพักนิสิต เป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน
สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
ในมหาวิทยาลัยและในสังคม การรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การมีน้าใจต่อกัน การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การเสียสละ
การให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกคน
เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ดังนี้
หอพัก
หอพักกองกิจการนิสิต 1
(หอพัก ๑๔ เดิม)
อาคาร ๕ ชั้น ห้องพัดลม
ห้องน้ารวม
หอพักเทา-ทอง 1
(หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง เดิม)
อาคาร ๕ ชั้น ห้องพัดลม
ห้องน้าในห้องนอน
หอพักกองกิจการนิสิต 2
(หอพัก 15 เดิม)
อาคาร ๕ ชั้น ห้องพัดลม
ห้องน้ารวม
หอพักเทา-ทอง ๒
อาคาร ๕ ชั้น ห้องพัดลม
ห้องน้าในห้องนอน
หอพักเทา-ทอง ๓
อาคาร ๕ ชั้น ห้องพัดลม
ห้องน้าในห้องนอน
หอพักเทา-ทอง ๑
(หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง เดิม)
อาคาร ๕ ชั้น ห้องปรับอากาศ
ห้องน้าในห้องนอน
หอพักเทา-ทอง 3
อาคาร ๕ ชั้น ห้องปรับอากาศ
ห้องน้าในห้องนอน
หอพักเทา-ทอง 4
อาคาร 1๕ ชั้น ห้องปรับอากาศ
ห้องน้าในห้องนอน

สาหรับ
นิสิต

จานวน
เตียง
5

พื้นที่ห้อง
(ตร.ม.)
51.75

ค่าหอพัก/คน/
ค่าไฟฟ้า/คน
ภาคเรียน
๓,๓๐๐ บาท

รวมทั้งหมด
3,๓00 บาท

(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา)

ชาย

๔

๓๒

๕,๘๐๐ บาท

๕,๘00 บาท

๓,๓๐๐ บาท

3,๓00 บาท

๕,๘๐๐ บาท

๕,๘00 บาท

๕,๘๐๐ บาท

๕,๘00 บาท

(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา)

๕

51.75

(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา)

หญิง

๔

๓๒

(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา)

๔

๓๒

(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา)

ชาย

หญิง

๔

๓๒

๔

๓๒

๔

๓๒

6,3๐๐ บาท
(เหมาจ่าย
รวมค่าน้าประปา)
6,3๐๐ บาท
(เหมาจ่าย
รวมค่าน้าประปา)
10,3๐๐ บาท
(เหมาจ่าย
รวมค่าน้าประปา)

8,๓00 บาท
2,000 บาท
คิดค่าไฟฟ้าทุกเดือนตามที่
นิสิต ใช้จริง หน่วยละ ๖
บาท/ห้อง/เดือน โดยหัก
จากเงินล่วงหน้า หากมี
ส่วนเกินนิสิตต้องชาระเงิน
เพิ่ม

8,๓00 บาท
12,๓๐0 บาท

-2๒. อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกภายในหอพัก
สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก
๑. เตียงนอน 2 ชั้น
๒. เตียงเดี่ยว
๓. ฟูกที่นอนขนาด ๓ ฟุต
๔. ตู้เสื้อผ้า
๕. โต๊ะเขียนหนังสือ
๖. เก้าอี้
๗. สัญญาณอินเตอร์เน็ต
8. พัดลมโคจร
สิ่งอานวยความสะดวกส่วนกลางภายในหอพัก
๑. เครื่องทาน้าเย็น (หอพักกองกิจการนิสิต)
๒. กระติกน้าร้อน (หอพักกองกิจการนิสิต)
๓. โต๊ะรองรีดผ้า (หอพักกองกิจการนิสิต)
๔. เตารีด (หอพักกองกิจการนิสิต)
๕. ระบบไฟฉุกเฉิน
๖. ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้
๗. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด
๘. ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ (เฉพาะหอพักเทา-ทอง)
9. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
10. ลิฟท์โดยสาร (หอพักเทา-ทอง 4)
ห้องบริการส่วนกลางภายในหอพัก
1. ห้องอ่านหนังสือและทบทวน
2. ห้องดูโทรทัศน์
3. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้นาเข้าไปใช้ในหอพัก
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบอาหารทุกชนิด
2. ตู้เย็น
3. เครื่องไมโครเวฟ
4. หม้อหุงข้าว
5. เตาแก๊สปิคนิค
6. เครื่องซักผ้า
๗. อื่นๆ ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หอพัก
หมายเหตุ หากนิสิตนาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อนิสิต กลับ
บ้านหรือย้ายออกจากหอพักเท่านั้น
สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา คือ ผ้าปูที่นอน (ขนาดเตียงเดี่ยว ๓ ฟุต) หมอน ปลอกหมอน กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า กุญแจล็อคลิ้นชัก
โต๊ะเขียนหนังสือ และของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น

-๓๓. บริการและสวัสดิการของหอพัก
3.๑ เจ้าหน้าที่หอพักดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการนิสิต ให้คาปรึกษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง
3.๒ นิสิตรุ่นพีช่ ่วยงานหอพัก ดูแลและให้คาแนะนา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
3.๓ พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาหอพัก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
3.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดประจาหอพัก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
3.๕ ประตูหอพักเปิดเวลา ๐5.๓๐ น. และปิดเวลา ๒๒.๓๐ น.
3.๖ บริการยาสามัญประจาบ้าน
นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการกรอกข้อมูลจองหอพักผ่านระบบรายงานตัว
ออนไลน์ (นิสิตที่ดาเนินการตามขั้นตอนในระบบรายงานตัวออนไลน์และจองหอพักจะได้หอพักทุกคน)
กาหนดวันเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
***นิสิตควรพิจารณาก่อนกรอกข้อมูลจองหอพักในระบบรายงานตัวออนไลน์***
๑. นิสิตที่จองหอพักจะต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา ๒5๖2 (ภาคต้นและ
ภาคปลาย) ในภาคปลาย/๒5๖2 มหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าหอพักประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒5๖2
๒. นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยต้องไม่นาทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด
หากสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ดาเนินการแต่อย่างใด
***เมื่อนิสิตชาระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าหอพักทุกกรณี
ยกเว้นจะได้คืนเฉพาะค่าไฟฟ้าเรียกเก็บล่วงหน้าห้องปรับอากาศ ให้นิสิตติดต่อขอรับเงินคืนในวันสิ้นสุดปีการศึกษา
หรือ วันที่ลาออกจากการเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามกาหนดการเปิด-ปิด
ภาคเรียนประจาปีของมหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาทางานปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
หอพักกองกิจการนิสิต 1 (หอพัก 14 เดิม) หอพักชาย
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๒๗
หอพักกองกิจการนิสิต 2 (หอพัก 15 เดิม) หอพักหญิง
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑527
หอพักเทา-ทอง 1 (หอพัก 50 ปีเทา-ทอง เดิม) หอพักชาย
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๔๒
หอพักเทา-ทอง 2 หอพักหญิง
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๓๙
หอพักเทา-ทอง ๓ หอพักหญิง
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๔๑
หอพักเทา-ทอง ๔ หอพักหญิง
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘
สานักงานหอพักเทา-ทอง (สานักงานกลาง)
๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๑๒
(ติดต่อได้เฉพาะวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา ๐๘:๓๐ - ๒๐:๓๐ น.)
หน่วยหอพัก กองกิจการนิสิต
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

