
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ที่        / ๒๕61  

เรื่อง ประกาศผลการสมัครและช าระเงินค่าบ ารุงหอพักนิสิต ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
……………………………………………… 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ 0007/๒๕61 เรื่อง ก าหนดการสมัคร
และช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และก าหนดการเปิดหอพักนิสิต ภาคเรียน    
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ของหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง   ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561           
โดยก าหนดให้นิสิตผู้สนใจสมัครเข้าพักในหอพักนิสิต ช าระเงินค่าหอพักภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
บัดนี้ก าหนดการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  
  เพ่ือให้การด าเนินการเตรียมการหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง ภาคเรียนฤดูร้อน          
ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา                   
ที่ 1974/2559 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559      
จึงประกาศผลการสมัครและช าระเงินค่าบ ารุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยให้นิสิตด าเนินการ
ดังนี้ 

1. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
ได้ที่ http://www.sakaeo.buu.ac.th/  ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักโดย 1 ห้องจะต้องมีนิสิตพักจ านวน 4 คน  
หากห้องพักใดที่มีนิสิตจองห้องพักไม่ครบ 4 คน เมื่อตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว หอพักจะด าเนินการ
จัดนิสิตให้เข้าพักเต็มห้อง และเมื่อจัดห้องแล้วไม่อนุญาตให้ย้ายห้องไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3. นิสิตต้องอยู่ห้องพักที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดให้ตามประกาศผลการสมัครและ
ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักนิสิต ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
  4. นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ให้มารายงานตัวเข้าหอพักนิสิต พร้อมรับกุญแจและคีย์การ์ด 
ณ งานหอพักนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  5. นิสิตต้องด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดไปแล้วจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์
การอยู่หอพัก และเม่ือช าระค่าบ ารุงหอพักแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าหอพักทุกกรณี 
  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61  
 
 
 
                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล) 

                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปฏิบัติการแทน 
                                                    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 

http://www.sakaeo.buu.ac.th/


 
 
 
 

รายช่ือนิสิตหอพักหญิง ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา เบอร์ติดต่อ ห้องพัก หมายเลขใบเสรจ็ หมายเหตุ 

๑ 58410120 น.ส.กาญจนา ชุ่มสีดา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 0875046783 107 2087/084  

๒ 58410125 น.ส.สุดารัตน์ มั่นคง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 0955144835 107 2087/082  

๓ 58410109 น.ส.สายสมร สายพันธ์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารท่ัวไป 0928254412 107 2087/010  

๔ 58410343 น.ส.นลินญา ภสูมตา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารท่ัวไป 0992204335 107 2087/008  

๕ 58410348 น.ส.พรรณชนก ศรีสกุล วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารท่ัวไป 0999688298 108 2087/006  

๖ 58410238 น.ส.ศุภนุช โคตรสมบัติ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 0881310438 108 2087/080  

๗      108   

๘      108   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายช่ือนิสิตหอพักชาย ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

ล าดับ
ที ่

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล คณะ สาขาวิชา เบอร์ติดต่อ ห้องพัก หมายเลขใบเสรจ็ หมายเหตุ 

๑ 58410430 นายภานุสรณ์ ผาโท เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 0881196423 107 2087/076  

๒ 58410237 นายปวรุตน์ โยธาจันทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 0926794980 107 2087/065  

๓ 58410428 นายการันพงษ์ บุราณไทย เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ 0853851766 107 2087/063  

๔      107   

5 58410340 นายธนวัฒน์ ดังสน่ัน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารท่ัวไป 0912733595 108 2087/002  

6 58410342 นายนครินทร์ ขันทเขตต์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารท่ัวไป 0616167528 108 2087/004  

7      108   

8      108   

 
 


