ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 2564
.......................................................
๑.ข้อมูลหอพักนิสิต (วิทยำเขตจันทบุรี)
หอพักนิสิต เป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดเพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการศึกษา
เล่าเรียน สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและ
ในสังคม โดยมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้
หอพัก

พักห้องละ

หอพัก ๒ สำหรับนิสิตชำย
(อาคาร ๓ ชั้น) ห้องพัดลม
ห้องน้้ารวม
หอพัก ๓ สำหรับนิสิตหญิง
(อาคาร ๔ ชั้น) ห้องพัดลม
ห้องน้้าในห้องพัก
หอพัก ๓ สำหรับนิสิตหญิง
(อาคาร ๔ ชั้น) ห้องปรับอากาศ
ห้องน้้าในห้องพัก

๔

พื้นที่ห้อง
(ตรม.)
๕๒

๔

๓๖

๔

๓๖

ค่ำหอพัก/คน /ภำคเรียน (๕ เดือน)
ค่ำบำรุงหอพัก
*ค่ำประกันของ
เสียหำย
4,000 บาท
๕๐๐ บาท
(ราคานี้รวมค่าน้า้ ประปา
และค่าไฟฟ้า)
5,000 บาท
๕๐๐ บาท
(ราคานี้รวมค่าน้า้ ประปา
และค่าไฟฟ้า)
6,000 บาท
๕๐๐ บาท
(ราคานี้รวมค่าน้า้ ประปา
ไม่รวมค่าไฟฟ้า**)

รวมทั้งหมด
4,500 บาท
5,500 บาท
6,500 บาท

หมายเหตุ * ค่าประกันของเสียหาย สามารถเบิกคืนได้ ในวันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น ๆ หรือวันที่พ้นจากสภาพนิสิต แต่
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษา
**ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศจัดเก็บเงินตามหน่วยที่นิสิตใช้จริงหน่วยละ ๖ บาท/ห้อง/เดือน
๒. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในหอพัก
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จัดให้ในห้องพักนิสิตเฉพำะบุคคล ได้แก่
๑. เตียงนอน 2 ชั้น
2. เตียงเดี่ยว (เฉพาะหอพักชาย)
3. ฟูกทีน่ อน ขนาด ๓ ฟุตครึ่ง
4. ตู้เสื้อผ้า
5. โต๊ะเขียนหนังสือ
6. เก้าอี้

-๒สิ่งอำนวยควำมสะดวกส่วนกลำงภำยในหอพัก ได้แก่
๑. เครื่องท้าน้้าร้อน-น้้าเย็น
๒. โต๊ะรองรีดผ้า พร้อมเตารีด
๓. ตู้เย็น
๔. เตาไมโครเวฟ
5. ระบบไฟฉุกเฉิน
6. ระบบดับเพลิง
7. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด
8. จุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
พื้นที่บริกำรส่วนกลำงภำยในหอพัก
1.พื้นที่ดูโทรทัศน์
2.พื้นที่อ่านหนังสือและทบทวน
3.พื้นที่ท้างานกลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่อนุญำตให้นำเข้ำไปใช้ในหอพัก
๑. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบอาหารทุกชนิด
๒. ตู้เย็น
๓. เครื่องไมโครเวฟ
๔. หม้อหุงข้าว
๕. เตาแก๊สปิคนิค
๖. เครื่องซักผ้า
หมำยเหตุ หากนิสิตน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อ
นิสิตจะกลับบ้านหรือย้ายออกจากหอพักเท่านั้น
สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมำ คือ ผ้าปูที่นอน (ขนาดเตียง ๓ ฟุตครึ่ง) หมอน ปลอกหมอน พัดลม กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า กุญแจล็อค
ลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ กุญแจล็อคห้องพัก (เฉพาะหอชาย) และของใช้ส่วนตัวที่จ้าเป็น
๓. บริกำรและสวัสดิกำรของหอพัก
๑. เจ้าหน้าที่หอพัก ดูแลให้ค้าปรึกษาและบริการด้านสวัสดิการนิสิต
๒. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ้าหอพัก
๓. พนักงานท้าความสะอาดประจ้าหอพัก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๔. ห้องพยาบาล บริการยาสามัญประจ้าบ้าน เปิดเวลา 18.00-21.00 น.
๕. ประตูหอพักนิสิต เปิดเวลา 05.30 น. และปิดเวลา 24.00 น.
นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้ำอยู่หอพักของมหำวิทยำลัย ให้ด้าเนินการกรอกข้อมูลจองหอพักผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์
ถ้าระบบรายงานตัวออนไลน์ ยังไม่ให้จองหอพักนิสิต ให้นิสิตแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ แบบฟอร์มการจองหอพักนิสิต
นิสิตปี 1 “รหัส 64” (หอพักนิสิตมีจ้านวนจ้ากัด ให้นิสิตตัดสินใจให้แน่นอนก่อนจองหอพักนิสิต)
กำหนดวันเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

-๓***นิสิตควรพิจำรณำก่อนกรอกข้อมูลจองหอพักในระบบรำยงำนตัวออนไลน์***
๑. นิสิตทีจ่ องหอพักจะต้องเข้าในหอพักของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี ตลอดปีกำรศึกษำ 2564
(ภำคต้นและภำคปลำย) ในภาคปลาย/๒๕๖4 มหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าหอพัก ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕64
๒. นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ต้องไม่น้าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด
หากสูญหาย มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ด้าเนินการแต่อย่างไร
***เมื่อนิสิตชำระเงินค่ำหอพักเรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำหอพักทุกกรณี
ยกเว้นจะได้คืนเฉพำะค่ำประกันของเสียหำย ***ให้นิสิตติดต่อขอรับเงินคืนในวันสิ้นสุดปีการศึกษา หรือ วันที่ลาออกจาก
การเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามก้าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนประจ้าปี ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. กำรประกำศรำยชื่อนิสิต และหมำยเลขห้องพัก ประมำณเดือน มิถุนำยน พ.ศ.2564 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี http://www.chanthaburi.buu.ac.th/
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลำทำงำนปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 08.30-16.30 น.)
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
หน่วยงำน
เบอร์ติดต่อ
การขอผ่อนผันรับราชการทหาร/นักศึกษาวิชาการทหาร/ 039-310000 ต่อ 1709
ประกันอุบัติเหตุ/ทุนส่งเสริมการศึกษา/การแต่งกายนิสิต
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
039-310000 ต่อ 1720
หอพัก 2 (หอพักนิสิตชาย)
039-310000 ต่อ 1726
หอพัก 3 (หอพักนิสิตหญิง อาคารปีกผีเสื้อ)
039-310000 ต่อ 1720
Webpage หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี

