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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ที่ 0017/๒๕64  
เรื่อง ขยายก าหนดการสมัครและช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  

ของหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง 
……………………………………………… 

   เพ่ือให้การด าเนินการจัดเตรียมที่พักในหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง เป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1155/2563 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงประกาศก าหนดการสมัครและ
ช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยให้นิสิตด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้   
1. อัตราค่าหอพักนิสิต 
 

ภาค
การศึกษา 

ประเภทหอพัก 
ค่าบ ารุงหอพัก 
คน/ภาคเรียน 

ค่าประกันของ
เสียหาย 

รวม 

ต้น 
หอพักนิสิตชาย 2 (พัก 2-4 คน ต่อห้อง) 5,100 บาท 650 บาท 5,750 บาท 
หอพักนิสิตหญิง 2 (พัก 2-4 คน ต่อห้อง) 5,100 บาท 650 บาท 5,750 บาท 

 

2. ก าหนดการสมัคร และช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  
 

 2.1 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 ที่สนใจสมัครเข้าพักในหอพักนิสิต ให้ด าเนินการตามก าหนดการและ
ขั้นตอน ดังนี้ 

ก าหนดการ ขั้นตอนการสมัครหอพัก 
21–25 มิถุนายน      
พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30 -
16.30 น. 
(ยกเว้นวันหยุด) 

        1) นิสิตจองหอพักและพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าหอพัก ตามวันที่ก าหนด ทางระบบ
สารสนเทศกองกิจการนิสิต ผ่านเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th/index.php/login 
         2) นิสิตน าใบแจ้งช าระเงินค่าหอพัก พร้อมเงินสด ไปช าระเงิน ที่งานการเงินและ
บัญชี ชั้น 1 อาคารเทียนทอง ตามวันที่ก าหนด (ยกเว้นวันหยุด) 

หมายเหตุ : ก าหนดเปิดหอพักและรายงานตัวเข้าหอพักจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
 

 2.2 ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 (รหัสนิสิตขึ้นต้น 64) ที่สนใจสมัครเข้าพักใน
หอพักนิสิต ที่มิได้ด าเนินการจองหอพักนิสิตพร้อมกับการรายงานตัวออนไลน์ที่ผ่านมา ให้ด าเนินการตาม
ก าหนดการและขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 

/ก าหนดการ... 
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ก าหนดการ ขั้นตอนการสมัครหอพัก 
สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (เฉพาะนิสิตรหัสขึ้นต้น 64 เท่านั้น) 
1 - 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30 -
16.30 น.  
(ยกเว้นวันหยุด) 

1. ติดต่องานหอพักนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
เพ่ือด าเนินการกรอกเอกสารการสมัคร พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
    1.1 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ชุดนิสิต) 
    1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
    1.3 ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๑ ฉบับ 
2. นิสิตติดต่องานหอพักนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง เพื่อตรวจสอบเอกสารตามข้อ 1 
3. นิสิตน าเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ จากงานหอพักนิสิต ไปช าระเงินที่  
    งานการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคารเทียนทอง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน 

สมัครแบบจองหอพักออนไลน์ (เฉพาะนิสิตรหัสขึ้นต้น 64 เท่านั้น)  
1 - 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30 -
16.30 น.  
 

1. นิสิตจองหอพักออนไลน์ ตามวันที่ก าหนด ผ่านลิงค์ https://shorturl.asia/Hrd8h 
หมายเหตุ : เป็นเพียงการจองสิทธิเข้าพักเท่านั้น จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนิสิตด าเนินการ
ช าระเงิน และด าเนินการกรอกเอกสารการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถ
ติดต่อด าเนินการได้ที่ งานหอพักนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว (ติดต่อในวันรายงานตัวเข้าหอพัก) 

หมายเหตุ : ก าหนดเปิดหอพักและรายงานตัวเข้าหอพักจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
 

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักโดย 1 ห้องจะมีนิสิตพักจ านวน 2 - 3 คน  
เมื่อตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว หอพักจะด าเนินการจัดนิสิตเข้าพัก และเมื่อจัดห้องแล้วไม่อนุญาตให้
ย้ายห้องไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 2. นิสิตต้องด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์         
การอยู่หอพักและเมื่อช าระค่าบ ารุงหอพักแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าหอพักทุกกรณี (คืนเฉพาะ
ค่าประกันของเสียหาย) 
 3. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ต้องเข้าพักจนครบ 1 ปี
การศึกษา (ภาคต้นและภาคปลาย) โดยภาคปลายมหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าบ ารุงหอพักประมาณเดือนตุลาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 

4. เนื่องจากหอพัก... 
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4. เนื่องจากหอพักนิสิตมีอยู่อย่างจ ากัด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัคร หากหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีผู้เข้าพักเต็ม 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 
 

              (ลงชื่อ)       วิชุดา  จนัทร์ข้างแรม 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) 
                                           ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปฏิบัติการแทน 

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 

         ส าเนาถูกต้อง 
   
 
 (นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี) 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
         
   


