ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 2562
.......................................................
คำชี้แจงของงำนกิจกำรนิสิตนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลของงำนกิจกำรนิสิตแก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 2562
หอพักของมหำวิทยำลัยบูรพำ (วิทยำเขตจันทบุรี)
เป็นสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จัดเพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อำศัยที่เอื้อต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
สะดวกสบำยไม่ต้องเดินทำงไกล เปิดโอกำสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยและในสังคม
๑.ข้อมูลหอพักของมหำวิทยำลัยบูรพำ (วิทยำเขตจันทบุรี) ที่จัดไว้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ดังนี้
หอพัก
หอพัก ๒ สำหรับนิสิตชำย
(อำคำร ๓ ชั้น)
ห้องธรรมดำ (ห้องน้ำรวม)
หอพัก ๓ สำหรับนิสิตหญิง
(อำคำร ๔ ชั้น)
ห้องธรรมดำ (ห้องน้ำในห้องพัก)
หอพัก ๓ สำหรับนิสิตหญิง
(อำคำร ๔ ชั้น)
ห้องปรับอำกำศ (ห้องน้ำในห้องพัก)
*

พัก พื้นที่ห้อง
ห้องละ (ตรม.)
๔
๕๒

ค่ำหอพัก/คน/ ๑ ภำคเรียน (๕ เดือน)
ค่ำบำรุง ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำประปำ *ค่ำประกัน
หอพัก
ของเสียหำย
๔,๐๐๐ เหมำจ่ำย
เหมำจ่ำย
๕๐๐
75๐
6๐๐

รวม
๕,85๐

๔

๓๖

๕,๐๐๐

เหมำจ่ำย
75๐

เหมำจ่ำย
6๐๐

๕๐๐

๖,85๐

๔

๓๖

๖,๐๐๐

**ตำม
หน่วย
ที่ใช้จริง

เหมำจ่ำย
6๐๐

๕๐๐

๗,1๐๐

สำหรับนิสิตที่เข้ำพักห้องปรับอำกำศจัดเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำตำมหน่วยที่นิสิตใช้จริงหน่วยละ ๖ บำท/ห้อง/เดือน

๒. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในหอพัก
สิ่งอำนวยควำมสะดวกส่วนกลำงภำยในหอพัก ได้แก่
๑. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
๓. ตู้เย็น
๕. ห้องโทรทัศน์
๗. ระบบไฟฉุกเฉิน
๙. ระบบรักษำควำมปลอดภัย กล้องวงจรปิด
๑๑. จุดบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต
๑๓. โทรศัพท์สำธำรณะ

๒. โต๊ะรองรีดผ้ำ พร้อมเตำรีด
๔. เตำไมโครเวฟ
๖. ห้องอ่ำนหนังสือ
๘.ระบบดับเพลิง
๑๐. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (เฉพำะหอพัก ๒)
๑๒. สถำนที่จอดยำนพำหนะ
๑๔. ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ

สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จัดให้ในห้องพักนิสิตเฉพำะบุคคล ได้แก่
๑. เตียงนอน พร้อมฟูกทีน่ อน ขนำด ๓ ฟุตครึ่ง
๒. ตู้เสื้อผ้ำ
๓. โต๊ะเขียนหนังสือ พร้อมเก้ำอี้

-๒เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่อนุญำตให้นำเข้ำไปใช้ในหอพัก
๑. เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ประกอบอำหำรทุกชนิด
๒. ตู้เย็น
๓. เครื่องไมโครเวฟ
๔. หม้อหุงข้ำว
๕. เตำแก๊สปิคนิค
๖. เครื่องซักผ้ำ
หมำยเหตุ หำกนิสิตนำเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำมำใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อ
นิสิตจะกลับบ้ำนหรือย้ำยออกจำกหอพักเท่ำนั้น
สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมำ คือ ผ้ำปูที่นอน (ขนำดเตียง ๓ ฟุตครึ่ง) หมอน ปลอกหมอน พัดลม กุญแจล็อคห้องพัก
(เฉพำะหอชำย) กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้ำ กุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ดูรูปอำคำร
หอพัก ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~office_student/
๓. บริกำรและสวัสดิกำรของหอพัก
๑. เจ้ำหน้ำที่หอพัก ดูแลและให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรนิสิต ให้คำปรึกษำ
๒. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยประจำหอพัก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓. พนักงำนทำควำมสะอำดประจำหอพัก ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๔. บริกำรยำสำมัญประจำบ้ำน
๕. ประตูหอพักนิสิต เปิด-ปิด ดังนี้
๕.๑ เปิดเวลำ ๐๕.๓๐ น. และปิดเวลำ ๒๒.๓๐ น.
๕.๒ หลังจำกเวลำ ๒๒.๓๑-00.๐๐ น. นิสิตหอพักที่จะเข้ำหอพักนอกเหนือช่วงเวลำตำมข้อ ๔.1 ให้นิสิตลง
ลำยมือชื่อสกุล และเหตุผลกำรเข้ำหอพักนอกเหนือช่วงเวลำที่กำหนด ในสมุดบันทึกนิสิตเข้ำ-ออกหอพักเกินเวลำ
ที่กำหนด บริเวณหน้ำหอพัก
๕.๓ นิสิตหอพักที่จะเข้ำออกหอพักนอกเหนือช่วงเวลำตำมข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ให้ทำหนังสือขออนุญำตเข้ำ
หอพักเกินเวลำที่กำหนด โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน
นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้ำอยู่หอพักของมหำวิทยำลัย ให้ดำเนินกำรกรอกข้อมูลจองหอพักผ่ำนระบบรำยงำนตัวออนไลน์
(นิสิตที่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนในระบบรำยงำนตัวออนไลน์และจองหอพักจะได้หอพักทุกคน)
กำหนดวันเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย ประมำณเดือน กรกฎำคม พ.ศ.256๒
***นิสิตควรพิจำรณำก่อนกรอกข้อมูลจองหอพักในระบบรำยงำนตัวออนไลน์***
๑. นิสิตที่จองหอพักจะต้องเข้ำในหอพักของมหำวิทยำลัย วิทยำเขตจันทบุรี ตลอดปีกำรศึกษำ 2562
(ภำคต้นและภำคปลำย) ในภำคปลำย/๒๕๖2 มหำวิทยำลัยจะเก็บเงินค่ำหอพัก ประมำณเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕62
๒. นิสิตที่เข้ำพักในหอพักมหำวิทยำลัย ต้องไม่นำทรัพย์สินมีค่ำหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภำยในหอพักโดยเด็ดขำด
หำกสูญหำย มหำวิทยำลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ดำเนินกำรแต่อย่ำงไร

-๓***เมื่อนิสิตชำระเงินค่ำหอพักเรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำหอพักทุกกรณี
ยกเว้นจะได้คืนเฉพำะค่ำประกันของเสียหำย ***ให้นิสิตติดต่อขอรับเงินคืนในวันสิ้นสุดปีกำรศึกษำ หรือ วันที่ลำออกจำก
กำรเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำตำมกำหนดกำรเปิด-ปิดภำคเรียนประจำปี ของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
๔. กำรประกำศรำยชื่อนิสิต และหมำยเลขห้องพัก ประมำณเดือน กรกฎำคม พ.ศ.2562
1. นิสิตทีร่ ำยงำนตัวในระบบออนไลน์ และชำระเงินค่ำหอพักแล้ว ตรวจสอบรำยชื่อและหมำยเลขห้องพักนิสิต
ทำงเว็บไซต์ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/
2. นิสิตทีร่ ำยงำนตัวในระบบออนไลน์ (มีรหัสนิสิต) เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จองหอพัก และต้องกำรจองหอพัก
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ให้แจ้งเจ้าหน้าทีห่ อพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยนิสิตสามารถ
ตรวจสอบหมายเลขห้องพักได้ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ตามข้อ ๑
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลำทำงำนปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 08.30-16.30 น.)
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
หน่วยงำน
กำรขอผ่อนผันรับรำชกำรทหำร/นักศึกษำวิชำกำรทหำร/
ประกันอุบัติเหตุ/ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ/กำรแต่งกำยนิสิต
ทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
หอพัก 2 (หอพักนิสิตชำย)
หอพัก 3 (หอพักนิสิตหญิง อำคำรปีกผีเสื้อ)
เบอร์มือถือหอพักส่วนกลำง

เบอร์ติดต่อ
039-310000 ต่อ 1709
039-310000 ต่อ 1720
039-310000 ต่อ 1726
039-310000 ต่อ 1720
063-379-0550

