
ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
สังกัด ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

หอพัก 
ส าหรับ
นิสิต 

จ านวน
เตียง 

พ้ืนที่ห้อง 
(ตร.ม.) 

ค่าหอพัก/คน/ 
ภาคเรียน 

ค่าไฟฟ้า/คน รวมท้ังหมด 

1. ห้องพัดลม  
หอพักเทา-ทอง 1        
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องพัดลม 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

ชาย 

4 32 5,8๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา) 

5,800 บาท 

หอพักกองกิจการนิสิต 1  
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องพัดลม 
ห้องนํ้ารวม 

๔ 51 3,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา) 

3,300 บาท 

หอพักเทา-ทอง ๒  
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องพัดลม 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

หญิง 

4 32 5,8๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา) 

5,800 บาท 

หอพักเทา-ทอง ๓  
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องพัดลม 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

๔ ๓๒ ๕,๘๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา) 

๕,๘00 บาท 

หอพักกองกิจการนิสิต 2  
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องพัดลม 
ห้องนํ้ารวม 

๔ 51 3,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา) 

3,300 บาท 

2. ห้องปรับอากาศ 
หอพักเทา-ทอง ๑  
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องปรับอากาศ 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

ชาย 

๔ ๓๒ 6,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่าย 

รวมค่าน้ําประปา) 

2,000 บาท 
คิดค่าไฟฟ้าทุกเดือนตามที่
นิสิต  ใช้จริง หน่วยละ ๖ 

บาท/ห้อง/เดือน โดยหักจาก
เงินล่วงหน้า หากมีส่วนเกิน

นิสิตต้องชําระเงินเพิ่ม 

8,๓00 บาท 

หอพักกองกิจการนิสิต ๑ 
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องปรับอากาศ 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

4 51 6,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่าย 

รวมค่าน้ําประปา) 

8,๓00 บาท 

หอพักเทา-ทอง 3 
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องปรับอากาศ 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

หญิง 

๔ ๓๒ 6,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่าย 

รวมค่าน้ําประปา) 

8,๓00 บาท 

หอพักเทา-ทอง 4 
อาคาร 1๕ ช้ัน ห้องปรับอากาศ 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

๔ ๓๒ 10,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่าย 

รวมค่าน้ําประปา) 

12,๓๐0 บาท 

หอพักกองกิจการนิสิต 2 
อาคาร ๕ ช้ัน ห้องปรับอากาศ 
ห้องนํ้าในห้องนอน 

4 51 6,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่าย 

รวมค่าน้ําประปา) 

8,๓00 บาท 

๑. ข้อมูลหอพักนิสิต (บางแสน) 
    หอพักนิสิต เป็นสถานทีท่ี่มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนสะดวกสบาย     
ไม่ต้องเดินทางไกล เปดิโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการดาํเนินชีวิตที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัย    
และในสังคม โดยมหาวิทยาลยัเชิญชวนให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลยั ตามรายละเอียดดังนี ้
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สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 
๑. เตียงนอน 2 ชั้น 
๒. เตียงเดี่ยว  
๓. ฟูกท่ีนอนขนาด ๓ ฟุต 
๔. ตู้เสื้อผ้า 
๕. โต๊ะเขียนหนังสือ 
๖. เก้าอ้ี 
๗. สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
8. พัดลมโคจร 

สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางภายในหอพัก 
๑. เครื่องทําน้ําเย็น (หอพักกองกิจการนิสิต) 
๒. กระติกน้ําร้อน (หอพักกองกิจการนิสิต) 
3. ระบบไฟฉุกเฉิน 
4. ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ 
5. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
6. ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ (หอพักเทา-ทอง) 
7. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
8. ลิฟท์โดยสาร (หอพักเทา-ทอง 4) 

พื้นที่บริการส่วนกลางภายในหอพัก 
1. พ้ืนที่อ่านหนังสือและทบทวน 
2. พ้ืนทีดู่โทรทัศน์ 
3. คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าไปใช้ในหอพัก 
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบอาหารทุกชนิด 
2. ตู้เย็น 
3. เครื่องไมโครเวฟ 
4. หม้อหุงข้าว 
5. เตาแก๊สปิคนิค 
6. เครื่องซักผ้า 
๗. อ่ืนๆ ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หอพัก 

๒. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก 

หมายเหต ุหากนิสิตนําเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อนิสิตกลับ
บ้านหรือย้ายออกจากหอพักเท่านั้น 
สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา คือ ผ้าปูที่นอน (ขนาดเตียงเดี่ยว ๓ ฟุต) หมอน ปลอกหมอน กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า กุญแจล็อคลิ้นชัก
โต๊ะเขียนหนังสือ และของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น 
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๓. บริการและสวัสดิการของหอพัก 
 3.๑ เจ้าหน้าที่หอพักดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการนิสิต ให้คําปรึกษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 3.๒ นิสิตรุ่นพีช่่วยงานหอพัก ดูแลและให้คําแนะนํา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 3.๓ พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําหอพัก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 3.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดประจําหอพัก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 3.๕ ประตูหอพักเปิดเวลา ๐5.๐๐ น. และปิดเวลา ๒๔.๐๐ น. 
 3.๖ บริการยาสามัญประจําบ้าน 

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย  ให้ดําเนินการกรอกข้อมูลจองหอพักผ่านระบบรายงานตัว
ออนไลน์ (นิสิตที่ดําเนินการตามข้ันตอนในระบบรายงานตัวออนไลน์และจองหอพักจะได้หอพักทุกคน) 

ก าหนดวันเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย วันที่  19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 256๓  

***นิสิตควรพิจารณาก่อนกรอกข้อมูลจองหอพักในระบบรายงานตัวออนไลน์*** 
๑. นิสิตที่จองหอพักจะต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา ๒5๖๓ (ภาคต้นและ      

ภาคปลาย) ในภาคปลาย/๒5๖๓ มหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าหอพักประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒5๖๓ 
๒. นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยต้องไม่นําทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด 

หากสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ดําเนินการแต่อย่างใด 

 ***เม่ือนิสิตช าระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าหอพักทุกกรณี 
ยกเว้นจะได้คืนเฉพาะค่าไฟฟ้าเรียกเก็บล่วงหน้าห้องปรับอากาศ ให้นิสิตติดต่อขอรับเงินคืนในวันสิ้นสุดปีการศึกษา 
หรือ วันที่ลาออกจากการเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นบัตั้งแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามกําหนดการเปิด-ปิด      
ภาคเรียนประจําปีของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาท างานปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)          
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

 

หอพักกองกิจการนิสิต 1 หอพักชาย ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๒๗ 
หอพักกองกิจการนิสิต 2 หอพักหญิง ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑527 
หอพักเทา-ทอง 1 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 
ส านักงานหอพักเทา-ทอง (สํานักงานกลาง) 
(ติดต่อได้เฉพาะวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์     
เวลา ๐๘:๓๐ - ๒๐:๓๐ น.) 

๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑5๑๒ 

 

หน่วยหอพัก กองกิจการนิสิต 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 2563 



 
         ก าหนดวันขนย้ายสัมภาระและเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 

      ส าหรับนิสิตหอพักทกุชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  

หมายเหตุ   
 ๑. หอพักนิสิตได้จัดประชุมนิสิตหอพักในวันที่นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก เพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่นิสิตหอพัก
ควรรับทราบ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอพักนิสิตที่นิสิตพักอาศัย 
ซึ่งก าหนดการต่างๆ โปรดติดตามได้ที่หอพักนั้นๆ 
 ๒. มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนิสิตใหม่ทุกคน เริ่มให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่  
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒:๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ๓. เว็บไซต์ กยศ. https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html  
 
 

หอพัก วันที่เข้าพัก เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก 
๑. หอพักกองกิจการนิสิต ๑ 
๒. หอพักกองกิจการนิสิต ๒ 
๓. หอพักเทา-ทอง ๑ 
๔. หอพักเทา-ทอง ๒ 
๕. หอพักเทา-ทอง ๓ 
๖. หอพักเทา-ทอง ๔ 

วันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

๑. ใบระเบียนประวัตินิสิต ติดรูปถ่ายและลงชื่อนิสิต  
(ปริ๊นท์เอกสารในระบบรายงานตัวออนไลน์) 
๒. ใบข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในหอพักของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ผู้ปกครองและนิสิตกรอก
รายละเอียดและลงชื่อให้ครบถ้วน  
(ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มได้ที่ http://affairs.buu.ac.th) 
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
***รูปที่ใช้ในข้อ ๑ และข้อ ๓ เป็นรูปสี สวมเสื้อเชิ้ต  
สีขาวหรือชุดนิสิต ไม่ใช้รูปชุดนักเรียน 
๔. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.๖ ตอน ๑ และตอน ๒ (ส าหรับ
ผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยให้
ผู้ปกครองของนิสิตไปติดต่อที่นายทะเบียนประจ า
อ าเภอหรือแขวงที่อยู่อาศัยของนิสิต เพื่อขอแจ้งย้าย
ออกจากภูมิล าเนาเดิม และย้ายชื่อนิสิตมาเข้าทะเบียน
บ้านของมหาวิทยาลัย บ้านเลขท่ี ๑๖๙ ถนนลงหาด
บางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.๖ 
ตอน ๑ และตอน ๒ ให้) 
๕. กรณีนิสิตทีป่ระสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ขอให้เข้าไปยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ         
e-studentloan ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการแจ้งย้าย
ทะเบียนบ้าน (เว็บไซต์ กยศ.ด้านล่าง) 

https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html


 


