
 
ตารางเปิดเผยข้อมูลการรบัสมัครนักศึกษาเขา้พัก  
ในหอพักของมหาวิทยาลัย 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลฉบับนี้ และควรศึกษา
รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีนักศึกษาจะ
ตัดสินใจชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมหอพัก)

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ท่ีพักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เลขท่ี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 
วันท่ีจัดทํา : 23 มีนาคม 2558 

1. ชื่อกิจกรรม  
การเขา้พกัอาศัยของนักศกึษาใหม่ในหอพกันักศกึษา มจพ. กรุงเทพมหานคร ภาคการศกึษาที่ 1/2558 

2. ข้อมูลท่ัวไป  
ศูนย์ท่ีพักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ หรือ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร เป็นหอพักของมหาวิทยาลัย (หอใน) เปิด
ให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 หอพักแห่งนี้ประกอบด้วย 2 อาคาร แยกชาย – หญิง อาคารสูง 13 ชั้น ให้เข้าพักได้ในชั้นท่ี 2 – 12 
เป็นห้องพัดลม (ชั้นท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง และชั้นท่ี 13 เป็นห้องปรับอากาศสําหรับนักศึกษาต่างประเทศ) รับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 2-3 ปี ท่ีเรียน ณ มจพ. 
กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับนักศึกษาเข้าพักได้สูงสุดจํานวน 872 คน 
3. คําอธิบาย  
เพ่ือรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบหอพักออนไลน์ www.dorm.kmutnb.ac.th เม่ือจองห้องพัก
แล้วสามารถชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมหอพักได้ท่ี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ มีค่าธรรมเนียม 10 
บาท/รายการ การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยกําหนดให้เข้าพักเป็นรายภาคการศึกษา (ไม่มีรายเดือน) ตามระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และนักศึกษาจะต้องพักห้องละ 2 คน เม่ือครบกําหนดการพักอาศัยในแต่ละภาคการศึกษาแล้วหากต้องการ
พักอาศัยต่อไปนักศึกษาจะต้องทําการยืนยันสิทธิการพักอาศัย หากต้องการย้ายออกจากหอพักนักศึกษาจะต้องทําการสละสิทธิการพัก
อาศัย ซ่ึงจะมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในโอกาสต่อไป 
4. สิ่งอํานวยความสะดวก  

• ในห้องพัก : ห้องพักแบบพัดลม มีสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ เตียงนอนแบบ 2 ชั้นพร้อมท่ีนอน คนละ 1 ชุด, พัดลม 
จํานวน 1 ตัว, ตู้เสื้อผ้า คนละ 2 หลัง, โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี คนละ 1 ชุด, กระจกส่องแต่งตัว 1 บาน, ห้องน้ําในตัว
พร้อมสุขภัณฑ์ (ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่น), มีระเบียงหลังห้องและราวตากผ้า 

• ในพ้ืนที่ส่วนกลาง : ลิฟต์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว, กล้องวงจรปิด, เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย, ใช้ระบบคีย์การ์ดและ
สแกนลายนิ้วมือเพ่ือเข้าหอพัก, ระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านรับซักรีดผ้า, 
ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ, ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ, ตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM), พ้ืนท่ีนั่งอ่านหนังสือ, ห้องพยาบาล, ลานจอด
รถจักรยานและจักรยานยนต์, อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ 

5. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัคร – จองห้องพัก
• เป็นนักศึกษาของ มจพ. เรียนท่ีกรุงเทพมหานคร 

• เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.), ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี และหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 2-3 ป ี

• เป็นผู้ท่ีสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของหอพักและของมหาวิทยาลัยได้ 

6. อัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมหอพัก (สําหรับนักศึกษา 1 คน/ 1 ภาคการศึกษา) รวมเป็นเงิน 13,330 บาท* 
• ค่าบํารุงหอพัก 10,000 บาท 

• ค่าผ้าปูท่ีนอนและปลอกหมอน (คนละ 2 ชุด) 680 บาท 

• ค่าซักผ้าปูท่ีนอนและปลอกหมอน 400 บาท 

* สําหรับการเข้าพักเป็นครั้งแรก ภาคการศึกษาต่อๆ ไปเหลือ 10,400 บาท 
** จะได้รับคืนเม่ือแจ้งสละสิทธิการพักอาศัย และอาจหักค่าเสียหาย (ถ้ามี) 

• ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 2,000 บาท** 

• ค่ามัดจํากุญแจ 100 บาท** 

• ค่าคีย์การ์ด 150 บาท 

 



 
7. อัตราค่าสาธารณูปโภค  
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายห้องพัก ตามจํานวนมิเตอร์ท่ีใช้งาน ดังนี้ 

• ค่าน้ําประปา หน่วยละ 17 บาท 

• ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท 

กําหนดให้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคเป็นประจําทุกเดือนตามปฏิทินท่ีหอพักกําหนด นักศึกษาสามารถดูได้จากเว็บไซต์หอพัก เลือกเมนู 
“ดาวน์โหลดเอกสาร” กรณีท่ีไม่จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะมีค่าปรับ 50 บาท/เดือน 
8. ค่าปรับต่างๆ ท่ีควรทราบ

• ค่าปรับกรณีลืมกุญแจ 50 บาท/ครั้ง 

• ค่าปรับกรณีลืมคีย์การ์ด 50 บาท/ครั้ง 

• ค่าปรับกรณีชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมหอพักล่าช้า 200 บาท/ภาคการศึกษา (สําหรับภาคการศึกษาต่อๆ ไป) 
9. กําหนดการเปิดรับสมัคร - จองห้องพัก  
ตั้งแต่วันท่ี 1 – 20 กรกฎาคม 2558 ให้จองห้องพักท่ีระบบหอพักออนไลน์ (กรณีจองห้องพักหลังวันเปิดภาคการศึกษาก็

จะต้องชําระเงินเต็มจํานวน) 

10. ระยะเวลาการพักอาศัย (อาจเปล่ียนแปลงได้ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย)
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 มีระยะเวลาดังนี ้  

• วันเริ่มต้น คือ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
• วันสิ้นสุด คือ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น. 

11. ขั้นตอนการสมัคร – จองห้องพัก 
1. เข้าระบบหอพักออนไลน์ท่ี www.dorm.kmutnb.ac.th  แล้วเลือกเมนู “หอพักออนไลน์” และคลิกเข้าสู่ระบบหอพัก

ออนไลน ์

2. เลือกเมนู “สมัครสมาชิก” ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้อมูลท่ีกรอกนั้นจะต้องเป็นข้อมูลของ
นักศึกษา (หากตรวจสอบว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะถูกตัดสิทธิการเข้าพักในหอพักได้) เสร็จแล้วให้กด “สมัครสมาชิก” 

3. ทําการเลือกชั้นและห้องพักท่ีต้องการจะพัก โดยตรวจสอบสถานะความพร้อมของห้องพักจากกรอบสีต่างๆ ท่ีแสดงไว้  
กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีเพ่ือนร่วมห้องอาจเลือกได้จากเมนูนี้ (ห้องท่ีมีคนจองไว้แล้ว 1 คน) 

4. กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ/ผู้ปกครอง และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ด้วย 

5. เม่ือทําการจองห้องพักเสร็จแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินเพ่ือไปชําระเงินท่ีธนาคารตามที่หอพักกําหนด ท้ังนี้หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงห้องพักสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง และต้องพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินใหม่   

12. การชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมหอพัก
• ให้ชําระเงินภายใน 3 วัน นับต่อจากวันท่ีจองห้องพัก หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิการจองห้องพัก 

• ชําระเงินท่ีธนาคารได้ 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขาท่ัวประเทศ) มีค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ 

• เม่ือชําระเงินแล้วโปรดเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย 

• เม่ือชําระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงห้องพักได้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้ (คืนให้เฉพาะเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและ
ค่ามัดจํากุญแจ) 

13. กําหนดการรายงานตัวเข้าพักและหลักฐานที่ต้องนํามา
• วันท่ี 27 - 29 กรกฎาคม 2558 กรุณาจองวันรายงานตัวท่ีระบบหอพักออนไลน์ (เลือกวันใดวันหนึ่งจากวันท่ีกําหนดนี้) 
• วัน – เวลา และรายละเอียดของการจองวันรายงานตัว จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

• หลักฐานท่ีใช้ในวันรายงานตัว ได้แก่ หลักฐานการชําระเงินค่าบํารุงหอพัก, บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา 
(ไม่ต้องถ่ายเอกสาร), รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป, หลักฐานการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 



 
14. สิ่งของท่ีนักศึกษาต้องเตรียมมาเอง 

• หมอน หมอนข้าง ผ้าหุ่ม 

• เครื่องใช้ส่วนตัว, อุปกรณ์ทําความสะอาดห้องพัก – ห้องน้ํา 

• ถ้ามีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขอให้นํามาแต่พอดีและไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไป เพ่ือให้ง่ายต่อการขนของตอนย้ายออกจากหอพักหรือ
เปลี่ยนห้องพักท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต  

15. กฎ ระเบียบ ท่ีสําคัญของหอพัก (อ่านเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต์หอพัก เลือกเมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร”) 
• ห้ามบุคคลภายนอกข้ึนห้องพัก (บุคคลท่ีไม่ได้ชําระเงินค่าหอพักและรวมถึงผู้ปกครอง ญาติ ของนักศึกษา) 
• นักศึกษาต้องเข้าหอพักก่อนเวลา 23.00 น. (ประตูรั้วหอพัก ปิดเวลา 23.00 น. และเปิดเวลา 05.00 น. ทุกวัน)  
• นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของหอพักและของมหาวิทยาลัย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและ

จะต้องได้รับโทษตามฐานความผิดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

• นักศึกษามีหน้าท่ีความรับผิดชอบการทําความสะอาดห้องพัก ห้องน้ํา ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาท่ีเข้าพักอยู่ในหอพัก  
• นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของหอพัก ให้อยู่ในสภาพท่ีดี ไม่ทําให้เกิดความชํารุดเสียหาย (เว้นแต่จะ

ชํารุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน หรือตามอายุการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์นั้นๆ เอง)  

16. ข้อมูลจํานวนนักศึกษา (คน) ภาคการศึกษาที่ 1 ย้อนหลังไป 3 ปีการศึกษา
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

แบ่งตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
1/2557 1/2556 1/2555 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) 238 51 289 255 49 304 253 56 309 
ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 175 359 534 176 356 532 185 360 545 
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 12 9 21 3 10 13 9 7 16 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) 8 0 8 22 4 26 17 6 23 

 

แบ่งตามเพศ

ปีการศึกษา 
ชาย หญิง

รวมทั้งสิ้น 
เก่า ใหม่ รวม (ช.) เก่า ใหม่ รวม (ญ.) 

1/2557 203 230 433 206 213 419 852 

1/2556 234 222 456 217 201 418 874 

1/2555 237 227 464 219 210 429 893 

17. ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ 

นักศึกษาและผู้ปกครอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ตามวันและเวลา ดังนี ้
• เปิดทําการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.  
• ปิดทําการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

• โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1812, 1814 ในวันเวลาท่ีเปิดทําการ 

• Facebook Fan page: หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ  สแกน QR Code เพ่ือเป็นเพ่ือนใน Line



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หอพัก” ของมหาวิทยาลัย 
ศูนยที่พักเพือ่การเรียนรูและสันทนาการ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1812, 1814 

www.dorm.kmutnb.ac.th 


