
 
 

 
 

 
 

 

 
  หอพักกองกิจการนิสิต ๑ และหอพักกองกิจการนิสิต ๒ 

 ๑. เตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด ๓ ฟุต    
 ๒. โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี    
 ๓. ตู้เสื้อผ้า 
 

  หอพักเทา-ทอง ๑  หอพักเทา-ทอง ๒  หอพักเทา-ทอง ๓  และหอพักเทา-ทอง ๔ 
 ๑. เตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด ๓ ฟุต       
 ๒. โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี      
 ๓. ตู้เสื้อผ้า 
 ๔. จุดเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต      
 ๕. ห้องน้้าภายในห้องพัก 
 

  
 

๑. เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักตลอด ๒๔ ชั่วโมง   ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๓. บริการอินเตอร์เน็ตส่วนรวม/ไร้สาย   ๔. บริการยาสามัญประจ้าบ้าน 

๕. บริการห้องทีวีส่วนรวม       ๖. บริการสถานทีจ่อดรถจักรยานและจักรยานยนต์ 
๗. บริการตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญ    ๘. บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
๙. กล้องวงจรปิด       ๑๐. ร้านค้าสะดวกซื้อ (เฉพาะโครงการหอพักเทา-ทอง) 

 
 
 
 
 
 

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  ๒.  พัดลม 
๓. เตารีด     ๔.  วิทยุขนาดเล็ก 
๕. กาต้มน้้าร้อน     ๖.  ไดร์เป่าผม    
๗.  อ่ืนๆ ตามท่ีทางหอพักเห็นสมควร 

 
 
 

 
 
 

 

 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภายในห้องพัก 

ภายในหอพัก 

 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทางหอพักอนุญาตให้นิสิตน าเข้ามาใช้ได้ 
 



 

 
 
 
 
 

 

 ๑. ห้ามน้าทรัพย์สินมีค่าเกินความจ้าเป็นมาใช้หรือเก็บไว้ในหอพัก  หากสูญหายทางหอพักจะ        
ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ๒. ห้ามสับเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ห้องพักให้แก่กัน 
 ๓. ห้ามดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในหอพัก 
 ๔. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 ๕. ห้ามประกอบอาหารในหอพัก 
 ๖. ห้ามจัดเลี้ยงสังสรรค์หรือก่อความร้าคาญให้แก่ผู้อ่ืน เช่น จุดประทัด เล่นเครื่องดนตรี หรือวิ่งเล่นในหอพัก 
 ๗. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทในหอพักหรือกระท้าการใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบสุขในหอพัก 
 ๘. ห้ามท้าลายทรัพย์สินที่ทางหอพักจัดไว้ให้บริการนิสิตโดยเด็ดขาด 
 ๙. ห้ามน้าทรัพย์สินของทางหอพักไปใช้หรือครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต  
 ๑๐. ห้ามน้าสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในหอพัก 
 ๑๑. ห้ามน้าบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพักโดยมิได้รับอนุญาต 
 ๑๒. ห้ามน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก เช่น กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ตู้เย็น และอ่ืนๆที่ทาง
หอพักเห็นว่าไม่สมควร 
 ๑๓. ห้ามน้าอาวุธและวัตถุระเบิดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก 
 

*** ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน แจ้งผู้ปกครอง ภาคทัณฑ์ 
และตัดสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักตามล าดับความผิดของนิสิตและความส าคัญของความผิดของนิสิต 

 
 
 

        
 

  จันทร์ – ศุกร์ (ส้านักงานภายในหอพัก)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
      นอกเวลาท้าการ (ส้านักงานกลาง)    เวลา  ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
  เสาร์ – อาทิตย์, นักขัตฤกษ์ (ส้านักงานกลาง)   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
 หลังเวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 

หน้าส้านักงานหอพัก 
 

จุดให้บริการนิสิตนอกเวลาท าการ  มีดังนี ้
 

๑. ส้านักงานหอพักกองกิจการนิสิต ๑ 
๒. ส้านักงานกลางโครงการหอพักเทา-ทอง (ตรงข้ามสนามเทนนิส) 

 
 
 
 
 
 

 
 

เวลาท าการส านักงานหอพัก 

 

 

ข้อห้ามประพฤติปฏิบัติของนิสิต 



 
 
 

ส านักงานหอพักให้บริการนิสิต ดังนี้ 
 

๑.  ให้บริการติดต่อ–สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก 
๒.  ให้บริการรับจองหอพัก 
๓.  ให้บริการยืมกุญแจส้ารองห้องพัก (กรณีฉุกเฉิน) 
๔.  ให้บริการยาสามัญประจ้าบ้าน 
๕.  ให้บริการรับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ช้ารุดในห้องพัก 
๖.  คลี่คลายปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับหอพักและนิสิตในหอพัก 

 
 
 
 

ส้านักงานหอพักกองกิจการนิสิต ๑ – ๒  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๒๗ 
ส้านักงานกลางโครงการหอพักเทา-ทอง    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๒ 
ส้านักงานหอพักเทา-ทอง ๑    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ 
ส้านักงานหอพักเทา-ทอง ๒    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ 
ส้านักงานหอพักเทา-ทอง ๓    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑ 
ส้านักงานหอพักเทา-ทอง ๔    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๔๑๑๘ 
การเงินและบัญชี (โครงการหอพักเทา-ทอง)  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง E-mail 
๑ นายวัชระ  เกตุจีน หัวหน้างานหอพักนิสิต (หอพักเทา-ทอง ๑) watchara@buu.ac.th 
๒ นางสาววัลญา  ดาแหม็ง นักวิชาการศึกษา (หอพักเทา-ทอง ๒) wanlaya@buu.ac.th 
๓ นางสาวอชิรฌาณ์  อนันตกูล นักวิชาการศึกษา (หอพักเทา-ทอง ๓) achiracha@buu.ac.th 
๔ นางสาวเนตรนภา  ช้าปฏ ิ นักวิชาการศึกษา (หอพักเทา-ทอง ๔) netnapa.ch@buu.ac.th 
๕ นางสาวเสาวนีย์  ค้าละออ นักวิชาการศึกษา (หอพักกองกิจการนิสิต) saowaneek@buu.ac.th 
๖ นางสาวแธตเชอร์  ลอยคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี thatcher@buu.ac.th 
๗ นางสาวดวงเดือน  วงสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี dueangdean@buu.ac.th 
๘ นางสาวรัตยา  ช่อมาลา นักวิชาการพัสดุ chormala@buu.ac.th 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม 

 

 

รายช่ือบุคลากรหอพัก 



 

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. เครื่องท้าน้้าเย็น (หอพักกองกิจการนิสิต) 
๒. กระติกน้้าร้อน (หอพักกองกิจการนิสิต) 
3. ระบบไฟฉุกเฉิน 
4. ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ 
5. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
6. ตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญ (เฉพาะหอพักเทา-ทอง) 
7. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
8. ลิฟท์โดยสาร (หอพักเทา-ทอง 4) 

พื้นที่บริการส่วนกลางภายในหอพัก 
1. พ้ืนที่อ่านหนังสือและทบทวน 
2. พ้ืนที่ดูโทรทัศน์ 
3. คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

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

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก 

      หมายเหตุ หากนิสิตน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อนิสิต
กลับบ้านหรือย้ายออกจากหอพักเท่านั้น 
      สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา คือ ผ้าปูที่นอน (ขนาดเตียงเดี่ยว ๓ ฟุต) หมอน ปลอกหมอน กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า กุญแจล็อค
ลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ และของใช้ส่วนตัวที่จ้าเป็น 


