






ขั้นตอนการสมัครและช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 
 

1. เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
    https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/ 
 

 
  

2. ให้นิสิตเลือกเมนู “ระบบหอพักนิสิต” 
 

 
 
 
 
 

https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/


3. ให้นิสิตกรอกชื่อผู้ใช้งาน (รหัสนิสิต) และรหัสผ่าน  
 

 
 

4. เม่ือ Login เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าเมนูการใช้งานของแต่ละส่วนงาน  
ให้นิสิตคลิกที่ เมนูการใช้งาน “หอพัก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. คลิก “จองหอพัก”  

 
 

6. นิสิตเลือกหอพักที่ต้องการ เม่ือเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม  
    หมายเหตุ : นิสิตหญิง เลือก “หอพักนิสิตหญิง 2 (วข.สระแก้ว)” 
                  นิสิตชาย เลือก “หอพักนิสิตชาย 2 (วข.สระแก้ว)” 
 

 
 
 
 
 



7. นิสิตเลือกห้อง แล้วคลิกปุ่ม   *** หลังจากคลิกปุ่ม "จองห้อง" แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยน
หอพักหรือห้องได้อีก 
   

 
 

8. ระบบจะขึ้นว่า “บันทึกการจองส าเร็จ” ให้นิสิตด าเนินการพิมพ์ใบช าระเงิน  

คลิกที่  
 

 
 

9. นิสิตน าใบแจ้งช าระเงินค่าหอพัก พร้อมเงินสด ไปช าระเงิน ที่งานการเงินและบัญชี ชั้น 1  
อาคารเทียนทอง โดยระยะเวลาการช าระเงิน เป็นไปตามประกาศก าหนดการของมหาวิทยาลัย  
การสมัคร/จอง หอพักนิสิต จะสมบูรณ์ได้ต่อเม่ือนิสิตช าระเงินค่าหอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



หมายเหตุ : กรณีทีไ่ม่ได้พิมพ์ใบช าระเงินทันทีหลังจากจองหอพักแล้ว นิสิตสามารถเข้ามาพิมพ์ใบ  
ช าระเงินได้ที ่  

 
 

***หากมีข้อสงสัย ตดิต่อสอบถามเจ้าหน้าทีห่อพักนิสติ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง*** 



 
ใบสมัครพักอาศัยในหอพัก (ภาคฤดูร้อน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
 

ส่วนที่  1 ข้อมูลผู้สมัคร 
  ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)………………………………………….…..………ชั้นปีที่.........รหัสประจ าตัวนิสิต............………… 
คณะ…………………………………………………………………..………….……………………สาขา........................................................................ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (ที่บ้าน) เลขท่ี……………….…ซอย…………………………………ถนน………….…………………….……………… 
หมู่ที…่……..………ต าบล……………………….………………อ าเภอ……………………………………..จงัหวัด…………………………….………………… 
รหัสไปรษณีย์……………………………..หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้……………………………………………………..….…………………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษา...........................................................................................  
ขอเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  หอพักชาย อัตรา 2,850 บาท ค่าประกันของเสียหาย 350 บาท (จะได้รับค่าประกนัคืนต่อเมื่อนิสติปฏิบตัิตามสญัญา) 
  หอพักหญิง อัตรา ๒,850 บาท ค่าประกันของเสียหาย 350 บาท (จะไดร้ับค่าประกนัคืนต่อเมื่อนิสติปฏิบตัิตามสญัญา) 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... ...................................................................................................                                            
  
  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยตลอดภาคฤดูร้อน และจะปฏิบัติตามระเบียบหอพักนิสิตและ
ระเบียบข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เก่ียวข้องกับการเป็นนิสิตทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงิน
จ านวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักนิสิตโดยเด็ดขาด หากสูญหายข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างไร 
    

        ลงชื่อ…………….………………………………….…(นิสิต) 
                      ……….../……………./……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ส่วนที่  2 หลักฐานการสมัคร 
    รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ชุดนิสิต) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต จ านวน ๑ ฉบับ 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

 ใบประวัตินิสิตหอพัก 
 หลักฐานแสดงถึงประวิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ

นิสิตผู้เข้าพัก จ านวน 2 เข็ม นิสิตสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากแอพลิเคชั่นหมอพร้อม 
 

 

        ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับสมัคร 
              (……………………………………….) 
           เจ้าหน้าที่งานหอพัก 
 
 
 
 

ลงชื่อผู้รับช าระเงินค่าหอพักนิสิตปีการศึกษาท่ี ๓/............. 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน 
(.............................................) 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
.........../........./.......... 

เล่มที่...............เลขที่.................../เล่มที่...............เลขที่............... 
 

ภาคเรียนฤดูร้อน............... 

 ชั้นปีที่ 1 
 ชั้นปีที่ 2 
 ชั้นปีที่ 3 
 ชั้นปีที่ 4 

 

นิสิตได้รับกญุแจและคีย์การ์ดแล้ว  
 

ลงช่ือ....................................(นิสิต) 
วันท่ี........................................ 
หมายเหตุ : ลงชื่อหลังจากได้รับกุญแจ
และคีย์การ์ดเรียบร้อยแลว้เท่านั้น 



 
ใบประวัตินิสิตหอพัก  

หอพัก  นิสิตชาย  นสิิตหญิง  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้อมูลส่วนตัว ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).................................................................................................ชื่ อเล่น.............................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)...................................................E - Mail..............................................................................................
นิสิตชั้นปีที่..........รหัสประจ าตัวนิสิต.....................คณะ....................................................สาขาวิชา............................................. ...
วัน/เดือน/ปีเกิด.........../............../.............. อายุ.................ปี สัญชาติ...................................ศ าสนา..............................................
เลขประจ าตัวประชาชน ---- โรคประจ าตัว..................................................................................
ประวัติการแพ้ยา................................................................ ..............................................................................................................
ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม เลขที่.......................หมู่.................ต าบล.............................................อ า เภอ..............................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..................................  
บิดาชื่อ.............................................................อาชีพ......................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)..............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.......................หมู่.................ต าบล............................................อ า เภอ..............................................
จังหวัด................................ .............รหัสไปรษณีย.์................................. 
มารดาชื่อ.........................................................อาชีพ......................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน /มือถือ)..............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.......................หมู่.................ต าบล............................................อ าเภอ........................ ......................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..................................  
สถานภาพการสมรสบิดา,มารดา   อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม 
นิสิตมีพ่ีน้อง (รวมตนเอง).............คน นิสิตเป็นบุตรคนที่..............พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่(รวมตนเอง)............คน 
ชื่อผู้อุปการะ(กรณีไม่ใช่บิดา,มารดา) ..........................................................................อาชีพ........................................................
เกี่ยวข้องเป็น......................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)..............................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี ..............................
หมู่...........ต าบล.....................................อ าเภอ.........................................จังหวดั................ .......................รหัสไปรษณีย์................
ยานพาหนะที่น ามาใช้ในหอพัก  ไม่มี  มี คือ....................................ยี่ห้อ..................................ทะเบียน...............................
1. ข้าพเจ้า.......................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต...................ขอยืนยั นว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
ระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหอพักนิสิต และระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เก่ียวข้องกับนิสิตทุกประการ 
2. ข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินที่มีค่าหรือเงินจ านวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ให้หอพัก และมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างไร 
 

* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ* 
 
 

ลงช่ือ..........................................นิสิต 
                                                                                                          วันที่........./........./......... 

 
 

รูปสีขนาด 
1 นิ้ว 

 (ชุดนิสิต) 

ภาคเรียนฤดูร้อน.......... 



 

 
 
 

ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วันที่....................................... 
 

 ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล นิสิต).............................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................. 

คณะ.................................................................สาขา.............................................เบอร์โทรศั พท์....................................... 

สมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต  ชาย  หญิง ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะพักอาศัยในหอพักนิสิต ตลอดภาคเรียนฤดูร้อน  

ปีการศึกษา .................. 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง)................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................... 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่.......................หมู่.............ถนน....................................................  

แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ............................................จังหวดั....... ...................................... 

รหัสไปรษณีย์................................................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................................. ................................. 

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองว่า 
๑. ผู้ปกครองยินยอมให้นิสิตในปกครองผู้นี้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 

ตลอดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ....................  
๒. ผู้ปกครองจะดูแลว่ากล่าวตักเตือนและอบรมสั่งสอนให้นิสิตผู้นี้ปฏิบัติตามระเบียบหอพักนิสิต  และ

ระเบียบข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เก่ียวข้องกับการเป็นนิสิตทุกประการ 
๓. ผู้ปกครองจะห้ามมิให้นิสิตในปกครองผู้นี้ น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด 

หากสูญหายข้าพเจ้าและนิสิตในปกครองจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างใด 
 

                                                         ลงชื่อนิสิต.................................................... 
                         (.....................................................................) 
 

ลงชื่อผู้ปกครอง.................................................... 
    (...........................................................................) 

 
 
 


