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ก ำหนดกำรรำยงำนตัวเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย 

ศูนย์ท่ีพักเพื่อกำรเรียนรู้และสันทนำกำร หอพักนักศึกษำ มจพ. กรุงเทพมหำนคร 

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

“ส ำหรับนักศึกษำทีไ่ด้จองห้องพัก - ช ำระเงินค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยครบถ้วนแล้ว” 

นักศึกษำต่อไปนี้ “ต้อง” มำรำยงำนตัวตำมวนัและเวลำทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด  

ค ำเตือน ห้ามนักศึกษามารายงานตัวก่อนวันที่ที่ได้ก าหนดไว้ หากไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับรายงานตัว ถึงแม้ว่านักศึกษาไดข้นของมาแล้วก็ตาม) 

 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาใหม่ที่มีเรียนปรับพื้นฐาน 
 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 

  กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นักศึกษาหอพัก (นักศึกษาเก่า) เข้าพักอาศัยในภาคการศึกษาที่ 1/2559  

รำยกำร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 
1. การช าระเงินค่าบ ารุงหอพักฯ (บาท) 13,330 + 2,000 13,330 10,400 
2. วันรายงานตัวเข้าพักอาศัย 20 มิ.ย. 59 25, 27 ก.ค. 59 26, 27 ก.ค. 59 
3. ให้จองวันรายตัวเข้าพักอาศัย 
    ที่ระบบหอพักฯ  

วันนี้ – 19 มิ.ย. 59 
เวลา 23.59 น. 

เริ่ม 1 ก.ค. 59 – 24 ก.ค. 59  
เวลา 23.59 น. 

4. ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก  ไม่อนุญาต  อนุญาต 
 

**ก่อนที่นักศึกษำจะมำรำยงำนตัวเข้ำพัก จะต้องจองวันรำยงำนตัวเข้ำพักที่ระบบหอพักออนไลน์** 

นักศึกษำต่อไปนี้ “ไม่ตอ้ง” มำรำยงำนตัว 
1. นักศึกษาหอพักที่พักอาศัยในหอพักช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 แล้ว 
2. นักศึกษาใหม่ที่ได้รายงานตัวเข้าพักอาศัยในช่วงปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 59 แล้ว 

 

อ่านรายละเอียดในหน้าถัดไป ≫ 
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รำยละเอียด 

 
 

1. นักศึกษำใหม่ที่มีเรียนปรับพื้นฐำน 

กำรช ำระเงิน ค่าบ ารุงหอพักฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ านวนเงิน 13,330 บาท 

  และค่าบ ารุงหอพักฯ ช่วงปรับพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 2,000 บาท 

วันรำยงำน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ตามเวลาที่ก าหนด 

กำรด ำเนินกำร เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามที่ก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. เข้าระบบหอพักออนไลน์เพื่อ “จองวันรายงานตัว”  
2. ระบบมีให้เลือกวันเดียวคือวันที่ 20 มิถุนายน 2559  

แต่มีช่วงเวลาให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  
3. เมื่อเลือกแล้วให้พิมพ์เอกสารและเตรียมเอกสารรายงานตัวตาม

รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร ส าหรับหลักฐานการช าระเงินให้น ามา
ทั้งหมด 

4. มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ได้เลือกไว้ 

หมำยเหตุ ถ้าไม่สามารถจองวันรายงานตัวได้แสดงว่านักศึกษาไม่ได้ช าระเงินค่าหอพัก 

ช่วงปรับพื้นฐาน 2,000 บาท ให้นักศึกษาไปเลือกวันรายงานตัวตามข้อ 2 

    นักศึกษาที่รายงานตัวเข้าพักช่วงปรับพื้นฐาน **ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครอง 

ขึ้นห้องพัก** อนุญาตให้ขึ้นได้ในวันรายงานตัวเข้าพักของภาคการศึกษาที่  
1/2559 ดูก าหนดการตามข้อ 2 

      
 

กรณีทีไ่ม่สำมำรถมำรำยงำนตัวเข้ำพักได้ตำมวันและที่ก ำหนด นักศึกษาสามารถมารายงานตัวได้ตามวัน
และเวลานี้  **ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก** 

  วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้ำ เวลำ 08.30  – 11.30 น. และ 

     ช่วงบ่ำย เวลำ 12.30 – 16.00 น.  
   

  วันเสำร์ – วันอำทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ **ไม่รับรำยงำนตัว** 

  



สอบถามโทร. 02 555 2000 ต่อ 2178 ในวันและเวลาราชการ 
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2. นักศึกษำใหม่เข้ำพักอำศัยในภำคกำรศึกษำที่ 1/2559  

กำรช ำระเงิน ค่าบ ารุงหอพักฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ านวนเงิน 13,330 บาท 

วันรำยงำน วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 และ  

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตามเวลาที่ก าหนด 

กำรด ำเนินกำร เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามที่ก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ให้เข้าระบบหอพักออนไลน์

เพ่ือ “จองวันรายงานตัว”  
2. ระบบมีให้เลือก 2 วัน คือวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 27 

กรกฎาคม 2559 ในแต่ละวันมีช่วงเวลาให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วง
เช้าและช่วงบ่าย  

3. เมื่อเลือกแล้วให้พิมพ์เอกสารและเตรียมเอกสารรายงานตัวตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร  

4. มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ได้เลือกไว้  
5. เมื่อนักศึกษารายงานตัวแล้วสามารถเข้าพักในหอพักได้เลย 

หมำยเหตุ ผู้ปกครองสำมำรถขึ้นห้องพักได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รายงานตัว ตรวจ
ห้องพักตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้จนครบถ้วนแล้ว และ
อนุญาตให้ขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด 

นักศึกษาไดท้ี่รายงานตัวเข้าพักช่วงปรับพื้นฐานแล้ว ไม่ต้องจองวันรำยงำน
ตัวซ้ ำอีก ถ้าผู้ปกครองจะข้ึนห้องพักให้นักศึกษาพาผู้ปกครองมาในวันที่ 25 
หรือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (เลือกมา 1 วัน) ตามเวลาที่ก าหนด 

 

 

กรณีทีไ่ม่สำมำรถมำรำยงำนตัวเข้ำพักได้ตำมวันและที่ก ำหนด นักศึกษาสามารถมารายงานตัวได้ตามวัน
และเวลานี้  **ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก** 

  วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้ำ เวลำ 08.30  – 11.30 น. และ 

     ช่วงบ่ำย เวลำ 12.30 – 16.00 น.  
   

  วันเสำร์ – วันอำทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ **ไม่รับรำยงำนตัว** 
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3. นักศึกษำหอพัก (นักศึกษำเก่ำ) เข้ำพักอำศัยในภำคกำรศึกษำที่ 1/2559  

กำรช ำระเงิน ค่าบ ารุงหอพักฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ านวนเงิน 10,400 บาท 

วันรำยงำน วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 และ  

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตามเวลาที่ก าหนด 

กำรด ำเนินกำร เมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามที่ก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ให้เข้าระบบหอพักออนไลน์

เพ่ือ “จองวันรายงานตัว”  
2. ระบบมีให้เลือก 2 วัน คือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 27 

กรกฎาคม 2559 ในแต่ละวันมีช่วงเวลาให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วง
เช้าและช่วงบ่าย  

3. เมื่อเลือกแล้วให้พิมพ์เอกสารและเตรียมเอกสารรายงานตัวตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร  

4. มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ได้เลือกไว้ 
หมำยเหตุ ผู้ปกครองสำมำรถขึ้นห้องพักได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รายงานตัว ตรวจ 

ห้องพักตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้จนครบถ้วนแล้ว และ 

อนุญาตให้ขึ้นห้องพักของนักศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด 

นักศึกษาได้ที่อยู่หอพักช่วงปิดเทอมแล้ว ไม่ต้องจองวันรำยงำนตัว ถ้า
ผู้ปกครองจะขึ้นห้องพักให้นักศึกษาพาผู้ปกครองมาในวันที่ 26 หรือวันที่ 
27 กรกฎาคม 2559 (เลือกมา 1 วัน) ตามเวลาที่ก าหนด  

 

 

กรณีทีไ่ม่สำมำรถมำรำยงำนตัวเข้ำพักได้ตำมวันและที่ก ำหนด นักศึกษาสามารถมารายงานตัวได้ตามวัน
และเวลานี้  **ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก** 

  วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้ำ เวลำ 08.30  – 11.30 น. และ 

     ช่วงบ่ำย เวลำ 12.30 – 16.00 น.  
   

  วันเสำร์ – วันอำทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ **ไม่รับรำยงำนตัว** 
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