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1. เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

สายด่วนส าหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 
 

 
 

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด  โทร. 191 
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน  โทร. 199 
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 
สายด่วนต ารวจท่องเที่ยว โทร. 1155 
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  โทร. 1192 
กองปราบปราม โทร. 1195 
อุบัติเหตุทางน้ า กองบัญชาการต ารวจ โทร. 1196 
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า  โทร. 1199 
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร  โทร. 1374 
ศูนย์สนบัสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  โทร. 1650 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. 1784 
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2. บุคลากรหอพักนิสิต 

 
   กรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน ส าหรบันิสิตที่พักในหอพักภายในวิทยาเขตสระแก้ว  
             ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 

 
หมายเหตุ  พนักงานขับรถจะสลับเปลี่ยนเข้าเวรในแต่ละวนั   

   ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง โทรศัพท์ ภายใน งาน 

1 นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี  
(พ่ีเมษ์) 

นักวิชาการศึกษา 
กิจการนิสติ 

095-5247878 1102 ข้อมูล
ทั่วไป
หอพัก 

2 นายพงศกร จ านงศร  
(พ่ีไอซ์) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไปฝ่ายอาคารสถานท่ี 

064-6678501 1117 งาน
ซ่อม 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
1 นายธนกฤต วระโพธิ์ (พ่ีออฟ) ประจ าหอชาย นักประชาสัมพันธ์ 0826544636 
2 นายนัฐพล เจรญิศรี (พ่ีต่อ) นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 089-0290050 

3 นางสาวพัฑฒิดา คะวลิัย (พี่นา) บุคลากร 062-5298451 

4 นางสาวชลลดา ประทุมมาลย์นนท์ (พี่ปุ๋ม) งานสารบรรณ 0818654306 

5 นางสาวอรทัย บันลือ (พ่ีฮูก) บรรณารักษ์ 092-9659841 
6 นางสาวสโรชา ฉายลักษณ์ (พ่ีหยก) นักวิชาการการเงิน 081-5769282 
7 นายทองอินทร์ จันทร์มี (พี่หนุ่ม) พนักงานขับรถยนต ์ 085-4347568 
8 นายอภิเชษฐ ตะเภาพงษ์ (พ่ีแขก) พนักงานขับรถยนต ์ 084-8100611 

9 นายธเนศ สุขพดุงธนยดี (พ่ีเล็ก) พนักงานขับรถยนต ์ 085-2835173 
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มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที ่1 ทุกคน เข้าพักใน
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้หอพักนิสิตเป็น
แหล่งเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นและการเอ้ืออาทรต่อกัน (Learning Living and Caring) 
 เพื่อให้นิสิตใหม่ทุกคนมีความพร้อม ในการเข้าพักในหอพักนิสิต จึงควรศึกษาและ
เตรียมความพร้อมต่างๆ ดังนี้ 
 

3. แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิต 
 

1. ในวันรายงานตัวเข้าหอพักให้นิสิตเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้ (ชุดนสิิต/เสื้อเชิตขาว)   จ านวน 1 รูป 
1.2 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ  

                เพื่อใช้ส าหรับการจัดท าทะเบียนประวัตนิิสิตหอพกั 
1.3 ส าเนาใบเสร็จรับเงินคา่หอพักนิสิต    จ านวน 1 ฉบับ 
1.4 ส าเนาบัตรนิสิต (เฉพาะนสิติชั้นปี 2 – 4)   จ านวน 1 ฉบับ 
 

2. สิ่งของที่ต้องน ามาในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 
2.1 อุปกรณ์เคร่ืองนอน  เช่น หมอน  ผ้าห่ม ผ้าปูทีน่อน ขนาด 3.5 ฟุต ปลอก

หมอน พัดลม  
2.2 ของใช้ส่วนตัวที่จ าเปน็  
2.3 ยารักษาโรคประจ าตวั 
2.4 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น บัตรทอง, เอกสารประกันชีวิต เปน็ต้น 
 

3. การรายงานตัวนิสิตหอพักมีข้ันตอนดังนี้ 
3.1 ตรวจสอบหมายเลขห้องพัก ลงทะเบียนประวัติ กรอกค ารับรองของผู้ปกครอง  

  3.2 นิสิตน าใบเสร็จรบัเงินค่าหอพักแสดงต่อเจ้าหน้าทีง่านหอพักนิสิต เพื่อลงชื่อ
รายงานตัว  

3.3 นิสิตคนแรกของแต่ละห้องที่รายงานตัวเข้าหอพักนิสิตแล้ว รับแบบฟอร์ม
ส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้หอพักนิสิต กุญแจห้องพัก และคีย์การ์ด เข้าห้องพัก 
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3.4 นิสิตตรวจสอบวัสด/ุครุภัณฑ์ ตรวจเช็คจ านวน สภาพของวสัดุ/ครุภัณฑ์ ใน
ห้องเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงชื่อในแบบฟอร์มส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้หอพักนิสิตแล้วส่งคนื
เจ้าหน้าที่งานหอพักนิสิต 

3.5 กรณีที่นิสิตตรวจเช็ควัสดุ/ครุภัณฑ์ ในห้องพักแล้วพบว่า วสัดุ/ครุภัณฑ์ ใน
ห้องพักไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้หอพักนิสิตหรือวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ช ารุดเสียหาย ให้นิสติเขียนใบแจ้งซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
 

*** หากเจ้าหน้าทีง่านหอพักตรวจพบครุภัณฑ์เสียหายภายหลงั นิสิตต้องชดใช้ค่า
ครุภัณฑ์เสียหายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 หมายเหตุ นิสิตต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินค่าประกันของเสียหายไว้เพื่อประกอบ
หลักฐานการ ขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนภาคปลาย 
 

4. ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีบริการพร้อมสวัสดิการต่างๆ เพื่อ

ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นิสิตที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
และเป็นศูนย์การศึกษาให้นิสิตได้มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต โดยมีรายละเอียดของหอพักส าหรับนิสิต ดังนี้ 

ที่ หอพัก 
จ านวน 

หมายเหตุ 
หลัง ห้อง เตียง คน 

1 

หอพัก
นิสิต
หญิง 

 

1 96 4 380 

- ไม่เสยีค่าน้ าประปา 
- ใช้ไฟฟ้าได้ ไม่เกิน 12 หน่วย /คน/ห้อง/
เดือน ส่วนเกินช าระตามจริงหน่วยละ 6 บาท 
โดยช าระ  เงนิท่ีงานการเงิน ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 
- ห้องน้ าภายในห้องพัก 
- ห้องส าหรับนสิติพิการ จ านวน 2 ห้อง  
พักห้องละ 2 คน 
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ที่ หอพัก 
จ านวน 

หมายเหตุ 
หลัง ห้อง เตียง คน 

2 
หอพัก

นิสิตชาย 
 

1 96 4 380 

- ไม่เสยีค่าน้ าประปา 
- ใช้ไฟฟ้าได้ ไม่เกิน 12 หน่วย /คน/ห้อง/
เดือน ส่วนเกินช าระตามจริงหน่วยละ 6 บาท 
โดยช าระเงนิท่ีงานการเงิน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป 
- ห้องน้ าภายในห้องพัก 
- ห้องส าหรับนิสติพิการ จ านวน 2 ห้อง  
พักห้องละ 2 คน 

รวมที่พักส าหรับนิสิต  760  
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5. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
ภายในห้องพัก 

สิ่งอ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง 

ภายในอาคารหอพัก 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่
อนุญาต 

ให้น าเข้ามาใชใ้นหอพักได้ 
1 เตียง 1 เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 1 วิทยุขนาดเล็ก (ไม่ใช่

เครื่องเสียง) 
2 ฟูกที่นอน ขนาด 3.5 

ฟุต 
2 ห้องซักรีด เครื่องซักผ้า

หยอดเหรียญ 
2 พัดลม 

3 หมอนนอน 3 ห้องสันทนาการ 3 ที่หนีบผม 
4 โต๊ะพร้อมชั้นเก็บของ 4 ห้องเอนกประสงค ์ 4 ไดร์เป่าผม 
5 เครื่องท าน้ าอุ่น 5 ตู้เย็น 

ไมโครเวฟ 
5 คอมพิวเตอรแ์บบพกพา 

(notebook) 
6 ตู้เสื้อผ้า 6 ระบบรักษาความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด 
6 เตารีด 

  7 ระบบดับเพลิงและเตือน
ภัยเหตุเพลิงไหม้ 

7 เครื่องพิมพ์เอกสาร 
(Printer) 

  8 โต๊ะนั่งพักผ่อนห้อง
สันทนาการ 

8 ราวตากผ้า 

      
*** หากนิสิตน าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในห้องพัก จะถูกยึดทันทีที่

ตรวจพบและจะคืนให้เม่ือนิสิตจะกลับบ้านหรือ ย้ายออกจากหอพักเท่านั้น 
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6. บริการและสวัสดิการของหอพักนิสิต 
 

1. จัดวัสดุ/ครุภัณฑ์อุปกรณ์ ในห้องพักนิสิต  
2. บริการกุญแจส ารอง (ลูกบิด) กรณีที่นิสิตต้องการใช้กุญแจส ารองเข้าห้องพัก 

นิสิตต้องยืน่ค าร้องต่อเจ้าหน้าทีดู่แลหอพัก เพื่อขอใช้กุญแจส ารองเปิดห้องพัก โดยแสดง
บัตรประจ าตัวนสิิต 

3. บริการซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ช ารุด โดยแจ้งเจา้หน้าทีผู่้ดูแลหอพัก 
4. มีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ พร้อมที่ล๊อกล้อ 
5. มีพนักงานท าความสะอาดภายในอาคารหอพัก และบริเวณหอพัก ปฏิบัติหน้าที่  

ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
6. พนักงานขับรถอยู่เวรทุกคืน ในกรณีฉุกเฉิน 
7. มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถรางรับ - ส่งนิสิตหอพัก ไปยังตลาดวัฒนานคร เช้า -

เย็น โดยไม่เสียคา่ใช้จา่ยเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบตัิเหตุบนท้องถนน 
8. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย ใน

วทิยาเขตสระแก้ว ตลอด 24 ชม. 
9. กรณีนิสิตท ากุญแจหรือคีย์การ์ด หาย ช ารุด ต้องเขียนค าร้องขอกุญแจหรือคีย์

การ์ดใหม่ โดยขอใบค าร้องได้ที่เจ้าหน้าที่หอพัก  
10. ไม่อนุญาตให้น ากุญแจห้องพักไปท ากุญแจส ารองโดยเด็ดขาด 

 

7. การย้ายออกจากหอพัก และการเปลี่ยนห้องพักนิสิต 
 

นิสิตที่มีความประสงค์จะออกจากหอพักนิสิต หรือเปลี่ยนห้องพักจะต้องปฏิบัติดงันี้ 
 การเปลี่ยนห้องพักนิสิต  
 1) ยื่นค าร้อง พร้อมแจ้งความประสงค์ เหตุผล และความจ าเป็นของการเปลี่ยน
ห้องพักนิสิต ที่งานหอพักนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงห้อง ขึ้นอยู่กับ
กรณีและความจ าเป็น ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนห้องพัก 
 2) ห้ามนิสิตเปลี่ยนห้องพัก โดยไม่ได้รับอนญุาต  
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 การย้ายออกจากหอพักนิสิต 
1) ให้นิสิตแจ้งความประสงค์ต่องานหอพักนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง  
2) นิสิตเขียนค าร้องในการขอลาออกจากหอพักนิสิต ณ งานหอพักนิสิต ชั้น 1  

อาคารเทียนทอง โดยระบุวนัย้ายสิ่งของออกอย่างชัดเจน 
3) นิสิตต้องท าการย้ายสิ่งของของตนเองออกจากห้องพักนิสิต ให้เรียบร้อยตาม

วันที่ก าหนด 
4) นิสิตจะต้องท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ระเบียง ห้องน้ า ห้องสุขา ภายใน

ห้องพักให้เรียบร้อย 
5) เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องพัก หากพบว่า

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ใดๆ ช ารุดหรือเสียหายนสิิตจะต้องชดใช้ค่าเสยีหายตามสภาพความเปน็จริง 
6) คืนกุญแจห้องพักและคีย์การ์ด ให้เจ้าหน้าที่หอพัก ณ ส านักงานหอพักที่ตนเอง

พักอาศัย 
7) ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ที่งานหอพักนิสติ ชั้น 1 อาคารเทียน

ทอง ตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

8. การขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายเม่ือท าการย้ายออก 
 

ค่าประกันของเสียหายจะคืนให้เมื่อนิสิตย้ายออกจากหอพักนิสิต และปลดหนี้กับ
งานหอพักนิสิต หากนิสิตไม่ยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าประกันตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ วิทยา
เขตสระแก้ว จะถือว่านิสิตได้สละสิทธิ์การขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน 

9. การสมัครเข้าหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 

 

 นิสิตชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้ว ต้องย้ายออกจากหอพักทุกคน หากประสงค์
สมัครเข้าหอพักของวิทยาเขตสระแก้วต่อ สามารถด าเนินการสมัครตามก าหนดการและ
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรับสมัครในช่วงก่อนสอบปลายภาค ของภาค
การศึกษาที่ 2 โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
www.sakaeo.buu.ac.th 
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 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิน์ิสิตเข้าพักในหอพักนั้น มหาวทิยาลัยจะพิจารณา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมของหอพักนิสิต กิจกรรมของทางมหาวทิยาลัย และมีความประพฤติ
เรียบร้อย  

10. การปิดหอพักนิสิต 
 1. หลังจากปิดภาคการศึกษาภาคปลาย ทางหอพักนิสิตจะปิดท าการเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมและจัดเตรียมห้องพักส าหรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป 
 2. ช่วงที่มีการปิดหอพัก นิสิตจะต้องย้ายออก และถ้ามีความประสงค์ที่จะเข้าพักใน
ปีการศึกษาถัดไป ให้ย้ายของออกจากห้องพัก โดยมหาวิทยาลัยมีบริการรับฝากสิ่งของ 
(ยกเว้นของมีค่า) แต่รับฝากเฉพาะที่มีการบรรจุใส่กล่องเรียบร้อยเท่านั้น หากสูญหาย
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

11. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้พักอาศัยในหอพักนิสิต 
 1. ต้องช่วยกัน ดูแล รักษาทรัพย์สิน ตลอดจนวัสด/ุครุภัณฑ์ ของหอพักนิสิตให้คง
สภาพดีอยู่เสมอ และรักษาความสะอาดในห้องพัก บริเวณหน้าห้องพัก บริเวณรอบๆ หอพัก
นิสิต และให้น าขยะไปทิง้ในที่จดัให้เท่านั้น หากพบเห็นนิสิตทีไ่ม่ให้ความร่วมมือ งานหอพัก
นิสิตจะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้พกัอาศัยในปีการศึกษาต่อไป 

2. ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาอย่างประหยัด 
3. ต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพชน ทั้งในด้านการแต่งกายและความประพฤติ 
4. ต้องรับผิดชอบในการชดใช้คา่เสียหายของทรัพย์สนิภายในหอ้งพักของตนและ

ชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินสว่นรวมในหอพักนิสิตอันเกิดจากการกระท าของตนเองตาม
ราคาที่วิทยาเขตสระแก้วประเมนิ 

5. ต้องส่งคืนกุญแจห้องและคีย์การ์ด เมื่อย้ายออกจากหอพักนิสิต หากไม่ส่งคนืให้
ริบเงินค่าประกันของเสียหาย 

6. ต้องไม่ละเมิดข้อห้ามของหอพักนิสิต 
7. ในกรณีที่วัสดุ/ครุภัณฑ์ในห้องช ารุดใชง้านไมไ่ด้ตามอายุการใช้งาน ให้ผู้พักอาศัย

เขียนใบแจ้งซ่อมตามแบบฟอร์มและส่งทีง่านหอพักนิสิต ทั้งนี้ การซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
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ช ารุด โดยการเสื่อมสภาพทางวทิยาเขตสระแก้ว จะเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ย แต่หากการ
ช ารุดนัน้เกิดจากการกระท าของผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยเอง 

8. เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น ปลอดภัย เมื่อมีเร่ือง เหตุการณ์ 
ตลอดจนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการอยู่ร่วมกัน และการพัฒนาหอพักนิสิต 
ขอให้เสนอกิจกรรม โครงการ หรือข้อเสนอแนะผ่านคณะกรรมการประจ าหอพักนิสิต เพื่อ
ด าเนินการขออนุมัติตามล าดบัตอ่ไป 

9. ต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของหอพักนิสิต 
10. ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ภายในห้องพัก ว่า

ครบตามจ านวน ช ารุดเสียหายหรือไม่ อย่างสม่ าเสมอ 
11. กรณีนิสิตย้ายออกจากหอพักนิสิตจะต้องแจ้งวัน เวลาการยา้ยออก และจะต้อง

ตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ภายในห้องพักว่าช ารุดหรือไม่ และกรอบแบบฟอร์มการ
ย้ายออก พร้อมค าร้องขอคืนเงินค่าประกนัของเสียหาย ในกรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไมไ่ด้รับความ
เสียหาย 

12. การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อที่ปรึกษาหอพัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจงึด าเนนิการได้ 

12. การขออนุญาตเข้าหอพักเกินเวลา 
 

** หอพักนิสิต เปิดเวลา 05.30 น. และปิดเวลา 22.30 น. ** 
 
นิสิตที่ประสงค์จะเข้าหอพักเกินเวลา (หลังเวลา 22.30 น.) เนื่องจากท ากิจกรรมต่างๆ ให้

ด าเนินการดังนี้  
กรณีแบบหมู่คณะหรือรายบุคคล   ➢ ขอแบบฟอร์มได้ที่งานหอพัก ณ ส านักงานหอพัก

ที่ตนเองพักอาศัย 
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***หมายเหตุ นิสิตที่เข้าหอพักหลังเวลา 22.30 น. จะต้องลงช่ือกับเจ้าหน้าที่ประจ า
หอพักทุกครั้ง นิสิตที่เข้าหอพักเกนิเวลาบ่อยครั้ง ทางงานหอพักนิสิตจะน าไปใช้พิจารณาการให้พัก
อาศัยในปีการศึกษาถัดไป 

13. ข้อห้ามของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 1. ห้ามประกอบอาหารทุกชนิด 
 2. ส่งเสียงดังเกินไป หรือเล่นดนตรีรบกวนผู้อื่น 
 3. กล่าววาจา หรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เคารพที่ปรึกษาหอพัก หรือบุคคล
อื่นที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับหอพักนิสิต 
 4. น าสัตว์เลีย้งมาเลี้ยง หรือให้อาหารสตัว์ 
 5. ตากเสื้อผา้ เครื่องแต่งกายอ่ืนๆ เครื่องนอน บริเวณทีไ่ม่ได้รับอนญุาต 
 6. เข้าไปในห้องผู้อื่นขณะทีเ่จ้าของห้องไม่อยู่ 
 7. น าเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพัก 
 8. น าบุคคลอื่นมาพักในหอพัก โดยไมไ่ด้รบัอนุญาตจากท่ีปรึกษาหอพัก หรือบุคคลอื่นท่ีมี
อ านาจพิจารณาอนุญาต 
 9. แต่งกายไมสุ่ภาพตามบรรทัดฐานทางสังคม 
 10. ปิดรูปภาพ โปสเตอร์ เขียนรูป เขียนข้อความ หรือท าให้เปรอะเปื้อน 
 11. น าเครื่องเรือน เครื่องใช้ ท่ีหอพัก หรือมหาวิทยาลยัจัดไว้ใช้เป็นส่วนกลางมาใช้เป็น
ส่วนตัวในห้องพัก หรือเคลื่อนยา้ยเครื่องเรือน เครื่องใช้ประจ าห้องพัก ออกจากห้องพัก 
 12. แก้ไขเครื่องเรือน หรือท าให้อุปกรณ์ในห้องพักช ารุดเสียหาย ตัดต่อสายไฟฟ้าภายในห้องพัก 
 13. มีอาวุธปนื วัตถุระเบิด วัสดุเช้ือเพลิง สุรา ของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษหรืออุปกรณ์ที่
ใช้เสพยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง 
 14. ดื่มสุรา หรือของมึนเมา เสพยาเสพตดิให้โทษ 
 15. ทะเลาะวิวาท หรือท ารา้ยร่างกาย 
 16. โจรกรรมหรือลักทรัพย์ของผู้อืน่ 
 17. เล่นการพนันหรือร่วมวงการพนัน 
 18. ประพฤติเสื่อมเสยีทางเพศ 
 19. จงใจท าลายทรัพย์สินของหอพักนิสิต และของผู้อื่น 
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 20. การกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น 
 21. การกระท าท่ีอาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสยีแก่ส่วนรวม 
 22. การกระท าอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยัที่อาจจะมีประกาศเพิ่มเตมิ 
 23. ห้ามสูบบุหรีภ่ายในอาคารหอพักนิสิต 

*****ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถกูลงโทษโดยการว่า
กล่าวตักเตือน แจ้งไปยังคณะ/สังกัด ผู้ปกครอง ภาคทัณฑ์ และตัดสิทธิ์การเข้าอยู่หอพัก
ตามล าดับความผิดของนิสิตและความส าคัญของความผิดของนสิติ 

 

14. ตารางการเดินรถ ส าหรับ รับ- ส่งนิสิต 
 

จุดที่ 1 ทางเข้าด้านหน้ามหาวทิยาลัย (จ.-ศ.) 
 เช้า 07.15 น. 07.45 น. 08.15 น.  08.45 น. 
 กลางวัน 12.15 น. 12.30 น. 12.45 น.  
จุดที่ 2 หน้าอาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ (จ.-ศ.) 
 เช้า  07.00 น. 07.20 น. 08.00 น. 08.30 น. 
 กลางวัน 12.00 น. 12.20 น. 12.35 น. 
จุดที่ 3 หอพักนิสิต (จ.-อา.)  
 16.15 น. (ไปยังตลาดวัฒนานคร) กลับเวลา  17.15 น. 
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15. การแจ้งซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ภายในหอพักและห้องพักนิสิต 
วิธีการแจ้งซ่อมแซมวสัด/ุคีย์การด์สูญหาย/กุญแจสญูหาย 

1. กรอกแบบฟอร์ม กับผู้ดูแลหอพัก หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ 
>> www.sakaeo.buu.ac.th เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

2. ส่งแบบฟอร์มให้กับผู้ดูแลหอพักท่ีตนพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. อัตราค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก 
 

ล าดับ รายการ ราคา (บาท) หมายเหตุ 
1 เตียงเดีย่ว พร้อมฟูกและเครื่องนอนครบชุด 15,000  
2 เตียงเดีย่วส าหรับห้องพักคนพิการ พร้อมฟูกและ

เครื่องนอนครบชุด 
15,000  

3 ตู้เสื้อผ้า 14,500  
4 ชุดโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อี้แบบมีพนักพิง  12,500  

5 ชุดโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อี้แบบมีพนักพิง (ห้องคนพิการ) 11,100  
6 ตู้เสื้อผ้า (ห้องคนพิการ) 13,000  

7 อ่างเอนกประสงค์แบบฝังเคาน์เตอร์ 5,725  
8 โถสุขภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ ์ 5,725  

9 โถสุขภณัฑ์ พร้อมอุปกรณ์  (ห้องคนพิการ) 7,235  
10 ฝักบัวช าระ 588  

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เมนู ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม 
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ล าดับ รายการ ราคา (บาท) หมายเหตุ 
11 วาล์วเปิด/ปิดน้ า เข้า 1 ออก  2 274  

12 ที่ใส่กระดาษช าระ 480  
13 ฝักบัวก้านแข็ง 2,024  
14 ขอแขวนผ้า 378  
15 ราวแขวนผ้า 550  
16 ก๊อกเดี่ยวติดผนัง 672  

17 ตะแกรงน้ าทิ้งกันกลิ่น 432  
18 กระจกเงาส่องหน้า หนา 4 มม. สงู 0.90 ม.  138  

19 เคาน์เตอร์หินแกรนติสีด า 3,370  
20 ราวจับมือส าหรับคนพิการ 10,036  

21 ราวทรงตัวรูปตัวแอลตดิผนัง 2,652  
22 ขอบโถบุหินแกรนิตสีด า 650  

23 เครื่องท าน้ าอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ 5,000  
24 พัดลมดดูอากาศ 845  
25 ประตมูุ้งลวด 2065  
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17. การใช้คีย์การ์ดเข้าหอพักนิสิตหญิง, นิสิตชาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วิธีการใช้คีย์การ์ด 
      1. แนบคีย์การ์ดกับเครื่องควบคุมเพื่อเปิดประตู (ดังภาพที่ 3) 
      2. เปิดประตูเพื่อเข้าภายในหอพัก 
     3. เม่ือต้องการออกจากหอพัก ให้กดปุ่ม ด้านใน เพื่อเปิดประตู (ดังภาพที่ 4) 

การแสดงสถานะไฟที่เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดไฟ เมื่อแนบคีย์การ์ด 
     >> ขึ้นสถานะไฟสีเขียว  ประตูเปิด  
     >> ขึ้นสถานะไฟสีฟา้   ประตูล๊อก 

 

 ภาพที่ 1 คีย์การ์ดส าหรับนสิิตหอพักทุกคน 

 ภาพที่ 2 เครื่องควบคุมการเปดิ-ปิด 

ประต ู

 ภาพท่ี 3  
 ภาพท่ี 4 




