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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ที ่0015/๒๕64 

เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมหอพักนิสิต วิทยาเขตสระแก้ว ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 
.................................................................... 

 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับหอพักนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1155/ 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
เรื่อง การมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงประกาศปฏิทินกิจกรรมหอพักนิสิต วิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ดังนี้    
 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64 กิจกรรมด าเนินการ 
31 มี.ค. 64 – 25 มิ.ย. 64 นิสิตผู้สนใจเข้าพักในหอพักนิสิต สมัครเข้าหอพัก/ช าระค่าบ ารุงหอพักและ     

ค่าประกันของเสียหาย ภาคเรียนที่ 1/2564  
24 - 25 มิ.ย. 64 นิสิตชั้นปีที่ ๑ - 4 รายงานตัวเข้าหอพักนิสิต และท าข้อตกลงในการเข้าห้องพัก/

ส ารวจครุภัณฑ์ภายในห้องพัก (หากมีสิ่งผิดปกติให้ด าเนินการแจ้งงานหอพัก)    
16 พ.ย. 64 ปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64 
17 – 25 พ.ย. 64 งานอาคารสถานที่ด าเนินการซ่อมบ ารุงหอพักนิสิต 
 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64 กิจกรรมด าเนินการ 
1 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64 - นิสิตหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 – 4 ช าระค่าบ ารุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564 

- นิสิตผู้สนใจเข้าพักในหอพักนิสิต สมัครเข้าหอพักนิสิต ช าระค่าบ ารุงหอพัก 
และค่าประกันของเสียหาย ภาคเรียนที่ 2/2564 

26 พ.ย. 64 เปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64 
 

 

 

/ภาคเรียนที่ 2... 

 



 

 

-2- 
 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64 กิจกรรมด าเนินการ 
11 มี.ค. 65 – 29 มี.ค. 65 - นิสิตด าเนินการยื่นค าร้องเพ่ือลาออกจากหอพักนิสิต และขอคืนเงินค่าประกัน

ของเสียหาย 
- นิสิตแจ้งความประสงค์อยู่หอพักในภาคเรียนถัดไป (อยู่ห้องพักเดิม โดยไม่ท า
การขนยายสิ่งของ)  

5 เม.ย. 65 ปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ 2/2564 
 

ภาคเรียนที่ ๓/๒๕64 กิจกรรมด าเนินการ 
1 – 10 มี.ค. 65 นิสิตผู้สนใจเข้าพักในหอพักนิสิต สมัครเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2564 
1 – 31 มี.ค. 65 ด าเนินการช าระค่าบ ารุงหอพักและค่าประกันของเสียหาย ภาคเรียนที่ 

3/2564 
14 - 15 เม.ย. 65  นิสิตชั้นปีที่ ๑ - 4 รายงานตัวเข้าหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ 3/2564 พร้อม

ส ารวจครุภัณฑ์ภายในห้องพัก (หากมีสิ่งผิดปกติให้ด าเนินการแจ้งงานหอพัก)    
14 เม.ย. 65 เปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ 3/2564 
23 พ.ค. 65 – 14 มิ.ย. 65 - นิสิตด าเนินการยื่นค าร้องเพ่ือลาออกจากหอพักนิสิต และขอคืนเงินค่าประกัน

ของเสียหาย 
- นิสิตแจ้งความประสงค์อยู่หอพักในภาคเรียนถัดไป (อยู่ห้องพักเดิม โดยไม่ท า
การขนยายสิ่งของ) 

21 มิ.ย. 65 ปิดหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ 3/2564 
 

ภาคเรียนที่ 1/๒๕65 กิจกรรมด าเนินการ 
11 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 นิสิตผู้สนใจเข้าพักในหอพักนิสิต สมัครเข้าหอพัก/ช าระค่าบ ารุงหอพักและค่า

ประกันของเสียหาย ภาคเรียนที่ 1/2565  
 
หมายเหตุ  1. ปฏิทินกิจกรรมหอพักนิสิต ฉบับนี้ใช้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 2. เนื่องจากหอพักนิสิตมีอยู่อย่างจ ากัด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัคร หากหอพัก
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีผู้เข้าพักเต็ม 
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 3. นิสิตต้องด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ หากพ้นก าหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์         
การอยู่หอพัก และเมื่อช าระค่าบ ารุงหอพักแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าหอพักทุกกรณี          
(คืนเฉพาะค่าประกันของเสียหาย) 
  4. การรายงานตัวเข้าหอพัก นิสิตจะต้องรายงานตัวเข้าหอพักตามระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด พร้อมน าหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงหอพักยื่นต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เขียนข้อตกลงในการเข้าพัก และ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ในห้องพักให้เรียบร้อย 

 5. การลาออกจากหอพัก นิสิตจะต้องด าเนินการยื่นเรื่องลาออกจากหอพักตามก าหนดระยะเวลา    
ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เพ่ือขอรับค่าประกันของเสียหายคืน หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์    
จะรับเงินคืน มหาวิทยาลัยบูรพา จะด าเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64  
 
              (ลงชื่อ)       วิชุดา  จนัทร์ข้างแรม 

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา จันทร์ข้างแรม) 
                                           ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปฏิบัติการแทน 

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 

         ส าเนาถูกต้อง 
   
 
 (นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี) 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 


