
 

ระเบยีบการรับสมคัรนกัศกึษาเขาพกัในหอพกัของมหาวทิยาลยั 
ศูนยท่ีพักเพ่ือการเรียนรูและสันทนาการ 

(หอพักนกัศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) 
 
 

 

สําหรับนักศึกษาใหมเขาพัก 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

และปรับพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

**ขอใหนกัศกึษาอานระเบยีบการพรอมกบัทาํความเขาใจกอนสมคัรและจองหองพกั** 
 

 

 
 

 
• สํานักงานหอพักฯ เปดใหบริการ 

• วันจันทร - วันศกุร เวลา 08:30 - 11.30 น. และ เวลา 12:30 - 16:00 น. 
• วันเสาร – วนัอาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น. 
• วันหยดุนกัขตัฤกษ ปดบริการ 

 
• สอบถามทางโทรศัพท 02 555 2000 ตอ 1814, 2178  *ไมรับจองทางโทรศัพท** 



Check List Form 
แบบตรวจสอบรายการเพือ่การสมัครนักศกึษาเขา้พักในหอพักของมหาวทิยาลยั  

ภาคการศกึษาที ่1/2560 + ปรับพืน้ฐาน 
ศนูยท์ีพั่กเพือ่การเรยีนรูแ้ละสนัทนาการ หอพักนักศกึษา มจพ. กรงุเทพฯ 

 
ค าแนะน า เพือ่ประโยชนแ์กนั่กศกึษาผูท้ีส่นใจจะสมัครเขา้พักในหอพักของมหาวทิยาลยั กรณุา
พมิพเ์อกสารนีไ้วเ้พือ่ตรวจสอบรายการวา่ตนเองไดท้ าขัน้ตอนในไปแลว้บา้ง และขอใหศ้กึษา
ขัน้ตอนตา่ง ๆ อยา่งละเอยีด (จะท า Check List หรอืไมก่ไ็ด)้ 

 
สอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ ใหนั้กศกึษาท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง [   ] ตามหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี ้

 เป็นนักศกึษาของ มจพ. กรงุเทพฯ ระดับ ปวช., ป.ตร ี[   ] ใช ่

 หอพักฯ หา้มนักศกึษาพาบคุคลภายนอกขึน้ไปบนหอพักฯ [   ] ทราบ 

 หอพักฯ มเีวลาปิด - เปิด ประตรัูว้หอพัก [   ] ทราบ 

 หอพักฯ มกีฎ ระเบยีบ ทีนั่กศกึษาตอ้งปฏบิตัติาม [   ] ทราบ 

 หอพักฯ ก าหนดใหพั้กหอ้งละ 2 คน [   ] ทราบ 

 หอพักฯ ใหบ้รกิารเฉพาะหอ้งพัดลม [   ] ทราบ 

 นักศกึษาจะท าทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง หากมขีอ้สงสยัจะสอบถามเจา้หนา้ที ่[   ] ใช ่

 นักศกึษาพรอ้มแลว้ทีจ่ะสมัครเขา้พักในหอพักของมหาวทิยาลยั [   ] ใช ่
  

เริม่ท า Check List 

ที ่ เรือ่งทีต่อ้งท า รายละเอยีด ท าแลว้ 
1 ศกึษาขอ้มลู ใหอ้า่นระเบยีบการสมัครโดยละเอยีด และตดิตามขา่วสาร

ตา่ง ๆ ทีเ่ว็บไซตห์อพัก 
 

2 สมคัรสมาชกิ กอ่นจะจองหอ้งพัก ตอ้งสมัครสมาชกิกอ่น เพือ่จะไดน้ า 
Username และ Password เขา้สูร่ะบบหอพักออนไลน ์ซึง่

สามารถสมัคร ไดต้ัง้แตว่ันนีเ้ป็นตน้ไป ที ่
www.dorm.kmutnb.ac.th เลอืกเมนู “หอพักออนไลน”์ 

 

3 จองหอ้งพัก 1/60 ส าหรับนักศกึษาทีจ่ะเขา้พักชว่งทีม่เีรยีน ปรับพืน้ฐานดว้ย 
(เขา้พักเทอม 1/60 + ปรบัพืน้ฐาน) ใหจ้องหอ้งพกัในรอบ

ที ่1 วนัที ่12 ม.ิย. 60 เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ถา้รอบนี้

เต็มแลว้ก็ใหจ้องรอบ 2 วนัที ่21 ม.ิย. 60 (เขา้พักเทอม 
1/60 เทา่นัน้)  

 

4 พมิพใ์บแจง้การ
ช าระเงนิ 1/60 

เมือ่จองหอ้งพักไดแ้ลว้ กรณุาตรวจสอบขอ้มลูการจอง
หอ้งพักและพมิพใ์บแจง้การช าระเงนิ 15,330 บาท พรอ้ม
ตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง 

 

5 จา่ยเงนิคา่บ ารงุ
หอพัก 1/60 

น าใบแจง้การช าระเงนิทีม่บีารโ์คด้ ไปช าระเงนิที่
ธนาคารกรงุไทย, กรงุเทพ มคีา่ธรรมเนยีม 10 บาท/รายการ 

 

เมือ่ช าระเงนิคา่หอพัก 1/60 แลว้ กรณุารอเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู  
ประมาณ 1 - 2 วันท าการ จงึจะท าขัน้ตอนตอ่ไปได ้

6 จองหอ้งพักชว่ง
เรยีนปรับพืน้ฐาน 

เขา้ระบบหอพักออนไลน ์เลอืกเมนู “แจง้อยูช่ว่งภาคฤดรูอ้น 
ปรับพืน้ฐาน” หอ้งพักทีไ่ดจ้ะตรงกบัหอ้งของเทอม 1/60 

 

7 พมิพใ์บแจง้การ
ช าระเงนิชว่งเรยีน
ปรับพืน้ฐาน 

เมือ่จองหอ้งพักไดแ้ลว้ กรณุาตรวจสอบขอ้มลูการจอง
หอ้งพักและพมิพใ์บแจง้การช าระเงนิ 2,400 บาท พรอ้ม
ตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง 

 

8 จา่ยเงนิคา่บ ารงุ
หอพักชว่งเรยีน
ปรับพืน้ฐาน 

น าใบแจง้การช าระเงนิทีม่บีารโ์คด้ ไปช าระเงนิที่
ธนาคารกรงุไทย, กรงุเทพ มคีา่ธรรมเนยีม 10 บาท/รายการ 

 

http://www.dorm.kmutnb.ac.th/


9 มารายงานตวัเขา้
พักตามวัน – เวลา
ทีก่ าหนด 

ใหเ้ตรยีมหลกัฐานการรายงานตวั ดงันี ้ 
1. บตัรประชาชน  
2. หลกัฐานการช าระเงนิของเทอม 1/60 และปรับพืน้ฐาน 
3. รปูถา่ยชดุ นร./นศ. ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รปู  
 

มารายงานตวัในวันศกุรท์ี ่23 มถินุายน 2560  
เวลา 08.30 – 16.00 น. ทีส่ านักงานหอพักนักศกึษา 
 

เจา้หนา้ทีข่อสงวนสทิธิส์ าหรบันกัศกึษาทีม่หีลกัฐาน
ครบถว้นเทา่น ัน้  
 

 

 

 
*END* 
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(ส ำหรับนักศึกษำใหม่) 

ขั้นตอนสมัครและจองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์ 
ของศูนย์ที่พักเพ่ือกำรเรียนรู้และสันทนำกำร หอพักนักศึกษำ มจพ. กรุงเทพฯ 

 

 
 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี ้
1. กำรสมัครสมำชิก 
2. กำรจองห้องพัก 
3. กำรช ำระเงิน 

 

แต่เพื่อให้เข้ำใจในแต่ละขั้นตอนอย่ำงละเอียดตอนจึงมีข้อย่อยๆ ดังนี้ 
 

1. การสมัครสมาชิก 
  1.1 ให้นักศึกษำเข้ำที่เว็บไซต์หอพักนักศึกษำ www.dorm.kmutnb.ac.th 

  1.2 คลิ้กที่ ระบบหอพักออนไลน์  

                       

1.3 คลิ้กที่ เข้ำสู่ระบบหอพักออนไลน์ 

   
   

1.4 จำกนั้นจะมำสู่หน้ำเว็บของระบบหอพักออนไลน์ให้คลิ้ก สมัครสมำชิก 
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  1.5 กรอกข้อมลูต่ำงๆ ที่ระบบก ำหนดไว้ให้ครบถ้วนและถกูต้อง  
 ตั้งค่าชื่อผู้ใช้ จะต้องเป็นอีเมลของนักศึกษำที่ใช้งำนอยู่และต้องพิมพ์อีเมล 

ให้ถูกต้อง เพรำะระบบจะส่งรหัสผ่ำนไปที่อีเมลนั้น 

 ตั้งค่ารหัสผ่าน จะต้องเป็นวันเดือนปีเกิดของนักศึกษำโดยเลือกจำก 
ปฏิทินที่ระบบก ำหนดให้ ควรเลือกให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

 Personal information เป็นกำรกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษำ ข้อมูลที่ส ำคัญที่
จะมีเครื่องหมำยดอกจัน * ต้องกรอกให้ครบและถูกต้อง ข้อมูลไหนที่ไม่มีเครื่องหมำย
ดอกจันก็ไม่ต้องกรอก เช่น รหัสนักศึกษำ ที่นักศึกษำใหม่บำงคนอำจจะยังไม่มีระบบ
อนุญำตให้เว้นไว้ได ้

 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องกรอกให้ครบ 13 หลัก และจะต้องถูกต้อง 
เพรำะจะถูกตรวจสอบเมื่อมำรำยงำนตัวเข้ำพัก ถ้ำข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประจ ำ 
ตัวประชำชน เจ้ำหน้ำที่จะไม่อนุญำตให้เข้ำพัก 

 

 
 

 



3 
 

05/04/60 09:27 น. 

 
1.6 Address information ให้กรอกที่อยู่ตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือตำมทะเบียนบ้ำน  

 หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องเป็นหมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน (ถ้ำมี) ถ้ำไมม่ีก็เว้นว่ำงไว้ 
 มือถือ จะต้องเป็นหมำยเลขโทรศัพท์ของนักศึกษำ เพื่อใช้ในกำรติดต่อจำกหอพักฯ 

และรับข่ำวสำรผ่ำน SMS ทีห่อพักฯ จะส่งให้ในโอกำสต่ำงๆ  
 รหัสความปลอดภัย จะต้องกรอกตัวอักษร ตัวเลข ให้ถูกต้องตำมที่เห็น  

 

 
 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ถ้ำถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม 
“สมัครสมาชิก” หลักจำกนัน้รอสักครู…่. ระบบจะแจ้งช่ือผู้ใช้และรหสัผ่ำนให้ทรำบ นกัศึกษำกรุณำจดไวเ้พรำะจะ
ใช้ในกำรเข้ำระบบหอพักออนไลน์ในครั้งต่อๆ ไป 

 

 
จบขั้นตอนกำรสมัครสมำชิก 

ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนกำรจองห้องพัก.... 
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ค าชี้แจงการจองห้องพัก 

 กำรจองห้องห้องพักนี้นักศึกษำจะต้องเลือกเพื่อนร่วมห้องด้วยตนเอง ระบบไม่ได้เลือกให้  
 ถ้ำนักศึกษำ “มีเพื่อนร่วมห้อง” มำแล้ว กรณุำเข้ำระบบเพื่อจองห้องพักพร้อมๆ กัน โดยต้องคุยกับเพ่ือน

เองว่ำจะอยู่ห้องไหน นอนเตียงไหน เพ่ือจะได้ไม่เสียโอกำสที่จะอยู่ห้องพักเดียวกัน 
 ถ้ำนักศึกษำ “ไม่มีเพื่อนร่วมห้อง” ก็สำมำรถจองห้องพักได้ ดังนี้ 

o ถ้ำจองห้องพักที่ว่ำง 2 เตียง ซึ่งนักศึกษำจองห้องพักเป็นคนแรก นักศึกษำเองจะไม่สำมำรถรู้ได้
เลยว่ำใครจะมำพักอยู่ด้วย จนกว่ำนักศึกษำและเพื่อนร่วมห้องได้จ่ำยเงินค่ำหอพักฯ แล้ว 

o ถ้ำจองห้องพักที่ว่ำง 1 เตียง ซึ่งนักศึกษำจองห้องพักเป็นคนที่สองของห้องพักนั้น แบบนี้นักศึกษำ
สำมำรถรู้ได้ว่ำจะพักอยู่กับใคร เพรำะระบบจะแสดงข้อมูลที่จ ำเป็นของเพื่อนร่วมห้องให้ดูก่อน
ตัดสินใจ 

 

2. การจองห้องพกั 
  2.1 ดูที่เมนูทำงขวำมือให้คลิ้กที่ จองห้องพัก 

    
   

2.2 ระบบจะพำมำที่หน้ำประกำศมหำวิทยำลัย เพื่อให้นักศึกษำได้อ่ำนข้อปฎิบัตกิำรเข้ำพักอำศัย
ในหอพัก 
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2.3 เมื่ออ่ำนแล้วให้ท ำเครื่องหมำยถูกในช่อง “ยอมรับเง่ือนไข” และกดปุ่ม “ตกลง” 

 
2.4 เลือกชั้นที่ต้องกำรจะพัก 

 อำคำร A เป็นหอพักนักศึกษำชำย 
 อำคำร B เป็นหอพักนักศึกษำหญิง 
 ให้พักที่ชั้น 2 - 12  
 เป็นห้องพัดลม เตียง  2 ชั้น  
 มหำวิทยำลัยก ำหนดให้พักห้องละ 2 คน 

 
 

 
2.5 เลือกห้องพักที่ต้องกำร ก่อนเลือกกรุณำดูสถำนะของห้องพักจำกกรอบสีต่ำงๆ ที่อธิบำยไว้

ข้ำงล่ำงแบบแปลนห้องพัก 

 ถ้ำชั้นที่ต้องกำรจะพักไม่มีห้องว่ำง นักศึกษำสำมำรถเลือกดูช้ันอื่นๆ ได้จำกแถบเมนู
มุมบนขวำมือ 

 ถ้ำห้องไหน “ไม่มีกรอบส”ี แสดงว่ำหอพักฯ ปิดบริกำร  หอพักฯ ขอให้เลือกเฉพำะที่
มีกรอบสีเท่ำนัน้ 

 กรอบสีที่นักศกึษำสำมำรถจองห้องพักได้จะมี 3 สี คือ 
o “สีเขียว” หมำยถึง ห้องพักที่ว่ำงทั้ง 2 เตียง นักศึกษำจะต้องเลือกด้วยว่ำจะ

นอน “เตียงล่ำง” หรือ “เตียงบน” กำรเลือกแบบนี้จะไม่รูว้่ำใครจะมำเป็น
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เพื่อนร่วมห้องของเรำจนกว่ำนักศึกษำและ  เพื่อนร่วมห้องได้ช ำระเงินค่ำ
หอพักฯ มำแล้ว 

o “สีน้ ำเงิน” หมำยถึง ห้องพักที่ว่ำงทั้ง 1 เตียงแล้ว และรอกำรช ำระเงินจำกนักศึกษำที่จองห้องพัก
ไว้คนแรก ถ้ำนกัศึกษำเลือกหอ้งพักสีน้ ำเงินนี้ ระบบจะเลือกเตียงนอนที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ กำร-
เลือกแบบนี้ นกัศึกษำจะได้เห็นข้อมูลเพื่อนร่วมห้อง เช่น ชื่อ นำมสกุล ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ 
สำขำวิชำ และชั้นปี เป็นต้น  

o “สีเหลือง” หมำยถึง ห้องพักที่ว่ำงทั้ง 1 เตียงแล้ว คนที่จองห้องพักไว้คนแรกได้ช ำระเงินแล้ว ถ้ำ
นักศึกษำเลือกห้องพักสีเหลืองนี้ ระบบจะเลือกเตียงนอนที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ กำรเลือกแบบนี้ 
นักศึกษำจะได้เห็นข้อมูลเพื่อนร่วมห้อง เช่น ชือ่ นำมสกุล ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ สำขำวิชำ และชั้นปี 
เป็นต้น 

 

 กรอบสีที่นักศกึษำไม่สำมำรถจองห้องพักได้จะมี 2 สี คือ 
o “สีน้ ำตำล” หมำยถึง มีผู้จองห้องพักนั้นๆ จนเต็มแล้ว (เต็มทั้ง 2 เตียง) อยู่ระหว่ำงรอให้นักศึกษำ

คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนช ำระเงิน 
o “สีแดง” หมำยถึง มีผู้จองหอ้งพักนั้นๆ จนเต็มแล้ว (เต็มทั้ง 2 เตียง) และนักศึกษำทั้งสองคนนั้น

ได้ช ำระเงินมำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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2.6 เมื่อเลือกจองห้องพักเสร็จแล้วระบบจะให้กรอกข้อมูลของผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน ขอให้
นักศึกษำกรอกข้อมูล ที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อหำกเกิดกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 

2.7 กรอกรหัสควำมปลอดภัย จะต้องกรอกตัวอักษร ตัวเลข ให้ถูกต้องตำมที่เห็น  

 
 
2.8 จำกนั้นกดปุ่ม “สมัครเข้ำพักอำศัย” 

 

 
 
จบขั้นตอนกำรจองห้องพัก 

ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนกำรช ำระเงิน.... 
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ค าชี้แจงขั้นตอนการช าระเงิน 

 เมื่อนักศึกษำได้จองห้องพักเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพำมำหน้ำ “ผลกำรจองห้องพัก” ให้นักศึกษำตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง เช่น 

o ห้องพักและเตียงนอน ถูกต้องหรือไม่ 
o ภำคกำรศึกษำและปีกำรศึกษำที่สมัครเข้ำพกั ถูกต้องหรือไม่ 
o ก ำหนดกำรช ำระเงินนั้น ระบบก าหนดให้ช าระเงินภายใน 3 วัน นับต่อจากวันที่จองห้องพัก เช่น 

(ตัวอย่าง) จองห้องพักไว้เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2559 ระบบจะต้องแจ้งว่ำ “โปรดช ำระเงินภำยใน
วันที ่29 มีนำคม 2559”  

 ถ้ำมีควำมผิดพลำดเนื่องจำกกำรประมวลผลของระบบหอพักออนไลน์ ให้นักศึกษำติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำ
กำร ตรวจสอบและแก้ไขให ้ 

 ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนห้องพัก นักศึกษำก็สำมำรถเปลี่ยนได้เอง จำกเมน ู“เปลี่ยนแปลงห้องพัก/เตียงนอน” 
ทั้งนี ้ขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนการช าระเงิน กรณีที่ช ำระเงินมำแล้วหำกเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง 
(เปลี่ยนระหว่ำงที่รอเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรช ำระเงิน) อำจจะท ำให้ขอ้มูลไม่ตรงกัน และเวลำรำยงำนตัว
เข้ำพักก็จะสับสนเรื่องห้องพักได้  

 ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่ำงๆ นักศึกษำจะต้องพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินใบใหม่ด้วย  
 โปรดอ่ำน “หมำยเหตุ” ให้เข้ำใจด้วย 
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3. การช าระเงิน 
  3.1 ให้นักศึกษำเลือกที ่>> ดำวน์โหลดใบแจ้งกำรช ำระเงิน ประจ ำภำคกำรศึกษำที่…………….. 
  3.2 ระบบจะเปิดเอกสำรใบแจ้งกำรช ำระเงินให้ในรูปแบบไฟล์ pdf ในเอกสำรนี้นักศึกษำควร
ตรวจสอบ ควำมถูกต้องของข้อมูลต่ำงๆ อีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 
   
 

3.3 นักศึกษำพิมพ์ใบแจ้งกำรช ำระเงิน และน ำใบแจ้งกำรช ำเงินนี้ไปช ำระเงิน (มีค่ำธรรมเนียม    
10 บำท/รำยกำร อัตรำเดียวกันทั่วประเทศ) ดังนี้ 

 ธนำคำรกรุงไทย ที่สำขำ และที่ตู้ ATM ของธนำคำร 
 ธนำคำรกรุงเทพ ที่สำขำ และที่ตู้ ATM ของธนำคำร  
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ค าเตือน  
- กำรช ำระเงินที่สำขำของธนำคำร 

1. เพื่อควำมถูกต้องของกำรช ำระเงิน กรุณำให้เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรยิงบำร์โค้ดจำกใบแจ้ง 
กำรช ำระเงิน 

2. ควรไปช ำระเงินภำยในวันและเวลำที่ก ำหนดไว้ในใบแจ้งกำรช ำระเงิน และภำยในวัน
และเวลำที่สำขำของธนำคำรเปิดท ำกำร 

3. เมื่อช ำระเงินแล้วกรุณำตรวจสอบหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ได้รับจำกธนำคำรด้วยหำกไม่ 
ถูกต้องให้รีบแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรเพื่อท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 

- กำรช ำระเงินที่ตู้ ATM (ดูวิธีกำรช ำระเงินด้วยบัตร ATM จำกภำคผนวก)  
1. ตู้ ATM ที่สำมำรถช ำระเงินได้จะต้องมีเครื่องอ่ำนบำร์โค้ดและสำมำรถอ่ำนบำร์โค้ดได้ 
2. บัตร ATM ที่ใช้ช ำระเงินนั้น จะต้องเป็นชื่อของนักศึกษา (นักศึกษำเป็นเจ้ำของบัญชี   

เงินฝำก)  
3. เมื่อช ำระเงินแล้วกรุณำตรวจสอบหลักฐำนกำรช ำระเงิน (ใบสลิป) ที่ไดร้ับจำกตู้ ATM 

หำกไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อที่ call center ของธนำคำรนั้นๆ เพื่อท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
3.4 เมื่อช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาตอ้งเก็บหลักฐานการช าระเงินใว้ให้ดเีนื่องจากเป็น

เอกสารส าคัญ และจะต้องใช้ในวันรำยงำนตัวเข้ำพักอำศัย หำกท ำหำยหรือไม่มีมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 
เจ้าหน้าที่มสีิทธิ์ปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าพักได ้

 
จบขั้นตอนกำรช ำระเงิน 

หลังจำกนีก้รุณารอเจ้าหน้าที่หอพักฯ บันทึกข้อมูลการช าระเงิน ซึ่งจะใช้เวลำประมำณ 1 - 2 วันท ำกำร  
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ภาคผนวก 

ขั้นตอนการช าระเงิน  
ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร แบบ “ไม่ใชบ้าร์โค้ด” 

 

บัตร ATM ที่ใช้ช ำระเงินนัน้ จะต้องเป็นชื่อของนักศึกษา (นักศึกษำเป็นเจ้ำของบัญชีเงินฝำก) 
 

ตู้ ATM ธนาคาร ขั้นตอนการท ารายการ 
 
 

 

สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรำยกำร 

ขั้นที่ 1 บริกำรอื่นๆ 
ขั้นที่ 2 ช ำระค่ำบริกำร 
ขั้นที่ 3 ระบุรหัสบริษัท 
ขั้นที่ 4 เลือกบัญชีผู้ช ำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่ำนว่ำเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวัน 
ขั้นที่ 5 ใส่รหัสบริษัทฯ คือ 8915 และ ใส่ Ref No.1 ขั้นด้วยเครื่องหมำยจุด ( . ) แล้วตำมด้วย Ref No.2       
          (ดูใน "ใบแจ้งช ำระเงิน") ระวังจะใส่ตัวเลขผิดหรือไมค่รบถ้วน  
ขั้นที่ 6 ใส่จ ำนวนเงินที่ช ำระรวมหน่วยสตำงค์ 
ขั้นที่ 7 ตรวจสอบรำยกำร 
 

 
 

 

สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรำยกำร 

ขั้นที่ 1 อื่นๆ 
ขั้นที่ 2 ช ำระเงินด้วย Comp Code 
ขั้นที่ 3 เลือกบัญชีผู้ช ำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่ำนว่ำเป็นบัญชีสะสมทรัพย์ 
ขั้นที่ 4 ใส่ Comp Code 5 หลักของบริษัทฯ คือ 90735 
ขั้นที่ 5 ใส่ Ref No.1 (ดูใน "ใบแจ้งยอดช ำระเงิน") ระวังจะใส่ตัวเลขผิดหรือไม่ครบถ้วน 
ขั้นที่ 6 ใส่ Ref No.2 (ดูใน "ใบแจ้งยอดช ำระเงิน") ระวังจะใส่ตัวเลขผิดหรือไม่ครบถ้วน 
ขั้นที่ 7 ใส่จ ำนวนเงินที่ช ำระรวมหน่วยสตำงค์ 
ขั้นที่ 8 ตรวจสอบรำยกำรและยืนยัน 
 

เมื่อช าระเงินแล้วกรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน เพราะจะใช้ในวันรายงานตัวเข้าพัก โปรดตรวจสอบเลข 
Ref. No และจ านวนเงินให้ถูกต้องด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อ Call Center ของธนาคารที่
นักศึกษาใช้บริการ 
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ขั้นตอนการช าระเงิน  
ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร แบบ “ใช้บาร์โค้ด” 

บัตร ATM ที่ใช้ช ำระเงินนัน้ จะต้องเป็นชื่อของนักศึกษา (นักศึกษำเป็นเจ้ำของบัญชีเงินฝำก) 
 

ตู้ ATM ธนาคาร ขั้นตอนการท ารายการ 
 

 

สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรำยกำร 

ขั้นที่ 1 บริกำรอื่นๆ 
ขั้นที่ 2 ช ำระด้วยบำร์โค้ด 
ขั้นที่ 3 เลือกบัญชีผู้ช ำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่ำนว่ำเป็นบัญชีออมทรัพย์  หรือกระแสรำยวัน 
ขั้นที่ 4 น ำแถบบำร์โค้ดเข้ำใต้เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดและรอสักครู่ 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรช ำระเงินที่ปรำกฏบนหน้ำจอ 
ขั้นที่ 6 ถ้ำข้อมูลถูกต้องกด “ตกลง”  
 

 

 

สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรำยกำร 

ขั้นที่ 1 อื่นๆ 
ขั้นที่ 2 ช ำระเงินด้วยบำร์โค้ด 
ขั้นที่ 3 เลือกบัญชีผู้ช ำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่ำนว่ำเป็นบัญชีสะสมทรัพย์ 
ขั้นที่ 4 น ำแถบบำร์โค้ดเข้ำใต้เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดและรอสักครู่ 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรช ำระเงินที่ปรำกฏบนหน้ำจอ 
ขั้นที่ 6 ถ้ำข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยัน” 
 

เมื่อช าระเงินแล้วกรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน เพราะจะใช้ในวันรายงานตัวเข้าพัก โปรดตรวจสอบเลข 
Ref. No และจ านวนเงินให้ถูกต้องด้วย หากพบว่าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อ Call Center ของธนาคารที่
นักศึกษาใช้บริการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 





เอกสารเผยแพร่ :  6 พฤษภาคม 60 

 

การสมัคร – จองห้องพัก สําหรับนักศึกษาใหม่ มจพ. กรุงเทพฯ 

เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ที่พักเพ่ือเรียนรู้และสันทนาการ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ) 
 

การสมัครและจองห้องพัก ให้ทําผ่านระบบหอพักออนไลน์ www.dorm.kmutnb.ac.th 

++ ห้องพักมีจํานวนจํากัด จองก่อน จ่ายเงินก่อน มีสิทธิ์ได้ห้องพักก่อน ++ 

ขั้นตอนหลักๆ คือ สมัครสมาชิก > จองห้องพัก > จ่ายเงินค่าหอพักฯ 

 

นักศึกษาที่มีเรียนปรับพื้นฐาน และต้องการจะอยู่หอพักด้วย ต้องทําการจองห้องพักและจ่ายเงิน   

ค่าหอพักฯ ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ก่อน จึงจะมีสิทธ์ิจองห้องพักช่วงปรับพื้นฐาน 
 

 เข้าระบบหอพักออนไลน์  
เพื่อสมัคร – จองห้องพัก 

2 เลือกชั้น ห้องพัก และ 
เตียงนอน 

3 ชําระเงนิค่าบาํรุงหอพกัฯ 1/60
จํานวนเงิน 15,330 บาท 

  

    +    
 4 รอเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูล 

การชําระเงิน ประมาณ 1-2 วันทําการ 
5 เข้าระบบหอพักออนไลน ์

อีกครั้งเพื่อจองห้องพักปรบัพื้นฐาน 
6 ชําระเงนิค่าบาํรุงหอพกัฯ 

ปรับพืน้ฐาน 2,400 บาท 
 

 หลังจากทําครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้รายงานตัวเข้าพักในศุกร์ท่ี 23 มิถุนายน 60 ตามเวลาที่กําหนด  

รอบท่ี สําหรบั วัน – เวลา ทีเ่ปิดให้จอง การเขา้พัก

1 
นักศึกษา ปวช. และ ป.ตร ี

ที่มีเรียนปรับพ้ืนฐาน 
(ค่าหอพักฯ 1/60 + ปรับพ้ืนฯ) 

วันจันทรท์ี่ 12 มิ.ย. 60
เปิดระบบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

จนกว่าจะเต็ม 

เข้าพักระหว่างที่มีเรียนปรับ-
พ้ืนฐานได้ และต่อเน่ืองไป 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 

2 นักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี
(ค่าหอพักฯ 1/60 เท่านั้น) 

วันจันทรท์ี่ 21 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป
วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น. น. 
วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 16.00 น. 

เข้าพักได้เฉพาะ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

เท่าน้ัน  



 

 

 

บริการสําหรับนักศึกษาใหม่  
 มาเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความรู้ก่อนเรียนเทอม 1/60 
 เฉพาะนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ เท่าน้ัน และต้องจ่ายเงินค่าหอพักฯ เทอม 1/60 ไว้ด้วย 

  

 

 

 

 

ค่าหอพัก (ห้องพัดลม)  

 
เข้าพักอาศัยได้ต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2560 (รวม 1 เดือน) 

 

 วิธีการสมัคร : สมัครได้ท่ีระบบหอพักออนไลน์ http://www.dorm.kmutnb.ac.th 
 

 วิธีการชําระเงิน : พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินจากระบบหอพักออนไลน์ แล้วไปจ่ายเงินท่ีธนาคารกรุงเทพ 
หรือ ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) มีค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ ภายใน 3 วันนับจากวันที่จองห้องพัก 
 

 การรายงานตัวและเข้าพัก : นําหลักฐานการชําระเงิน + รูปถ่ายชุด นร./นศ. 1 นิ้ว 1 รูป + บัตร
ประชาชน มารายงานตัวท่ีสํานักงานหอพักฯ ในศุกร์ท่ี 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
(ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก) **วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับรายงานตัว** 
 

v 

 

 

กําหนดการรับสมัคร  (รับสมัครไปจนกวาจะเต็ม-มีจํานวนจํากัด) 

 

ข้อควรทราบ  
1. นักศึกษากรุณาเตรียมหมอน ผ้าห่ม และของใช้ส่วนตัวมาเอง  
2. ประตูรั้วหอพัก ปิดเวลา 23.00 น. และเปิดเวลา 05.00 น. / ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นไปยังห้องพัก / ในระหว่างท่ีพัก    
    อาศัยอยู่นักศึกษาโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย / กําหนดให้พักห้องละ 2 คน / การจัดห้องพัก 
    เป็นไปตามท่ีหอพักฯ กําหนด  
3. รายละเอียดการจองห้องพัก ภาพตัวอย่างห้องพัก ข้อปฏิบัติต่างๆ อ่านเพ่ิมได้ที่ http://www.dorm.kmutnb.ac.th       

    สอบถามโทร. 02 555 2000 ต่อ 1814, 2178 

ไม่รวมค่านํ้าประปา - ค่าไฟฟ้า 

เอกสารเผยแพร่ :  6 พฤษภาคม 60 
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