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มหาวิทยาลัยก าหนดให้พักห้องละ 2 คน  

 ห้องพัดลม 
 เตียง 2 ชั้น 
 โต๊ะเขียนหนังสือ และเก้าอี้ คนละ 1 ชุด 
 ตู้เสื้อผา้ 
 ห้องน้ าพรอ้มสุขภัณฑ ์
 ระเบียงหลังหอ้งพร้อมราวตากผ้า 

ไม่อนุญาตให้ขึ้นชมห้องพัก สามารถชมตัวอย่างห้องพักได้จากเว็บไซต์ และตามสือ่
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีหอพักได้จัดท าไว้ 
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หมายเหต ุภาพถ่ายจากสถานที่จริงใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ สภาพภายในห้องพักอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามการใช้งาน และการจัดสิ่งของภายในห้องพักอาจแตกต่างกันไป 
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ส่วนกลาง 

 ลิฟต์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว 
 ระบบคีย์การ์ดและสแกนลายนิ้วมือก่อนผ่านเขา้ประตูอาคาร 
 ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต ์
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด CCTV 
 อินเทอร์เน็ตไรส้าย Wi-Fi 
 ห้องบริการสุขภาพ มพียาบาลให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. กรณีเรยีก

รถพยาบาลหรอืรถ Taxi เพื่อน าส่งโรงพยาบาล รวมถึงคา่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่เกิดข้ึนนั้น 
ให้นักศึกษาจ่ายเงินเอง 

 ตู้ซักผ้าหยอดเหรยีญ (นกัศึกษาจ่ายเงินเอง) 
 ร้านสะดวกซื้อ (นักศึกษาจ่ายเงินเอง) 
 ร้านรับจ้างซัก รีดผ้า (นกัศึกษาจ่ายเงินเอง) 
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  หมายเหต ุภาพถ่ายจากสถานที่จริงใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ สภาพปจัจุบันอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้
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 ห้องพักเป็นแบบ “ห้องพัดลม” มเีตียง 2 ชั้น มีห้องน้ าในตัว 
 ก าหนดให้พักห้องละ 2 คน 
 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายคน / 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 -5 เดือน) 

 

1. เข้าพักเป็นภาคการศึกษาแรก  

 1.1 ค่าบ ารุงศูนยท์ี่พัก  12,000 บาท 
 1.2 ค่าชุดเครื่องนอน (คนละ 2 ชุด) 680 บาท 
 1.3 ค่าซักชุดเครือ่งนอน (2 ครั้ง/เดือน) 400 บาท 
 1.4 ค่าคีย์การ์ด 150 บาท 
 1.5 ค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก* 100 บาท 
 1.6 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย** 2,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,330 บาท 

 
 

* จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธ์ิการพักอาศัยและคืนกญุแจให้กับหอพกั 

 ** จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธ์ิการพักอาศัยและจะหักเงินถ้ามีทรัพย์สินของ
หอพักเสียหาย 

 
2. เข้าพักต่อเนื่องในภาคการศึกษาต่อ ๆ ไป   
  2.1 ค่าบ ารุงศูนยท์ี่พัก    12,000 บาท 
  2.2 ค่าซักชุดเครือ่งนอน (2 ครั้ง/เดือน)  400 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,400 บาท 
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3. ค่าสาธารณูปโภค หน่วยละ 

 (คิดมิเตอร์ตามจ านวนหน่วยที่ใช้จริงและจ่ายเป็นรายห้องพัก) 
 3.1 ค่าน้ าประปา 17 บาท 

 3.2 ค่าไฟฟา้  7 บาท 
 
4. ค่าปรับ อัตราค่าปรับ 

 
4.1 กรณีช าระเงินคา่สาธารณูปโภคล่าช้าจนกวา่จะ      
      มาช าระให้เสร็จสิ้น เดือนละ 50 บาท 
 4.2 กรณีช าระเงินคา่บ ารุงหอพักลา่ช้า ครั้งละ  200 บาท 
 4.3 กรณีลมืคยี์การ์ดและกุญแจพรอ้มกัน ครั้งละ 100 บาท 
 4.4 กรณีลมืกุญแจอย่างเดียว ครั้งละ 50 บาท 
 4.5 กรณีลมืคยี์การ์ดอยา่งเดียว ครั้งละ  50 บาท 

 
5. ค่าบ ารุงศูนย์ท่ีพัก นอกเหนือจากภาคการศึกษาปกติ  

 
5.1 ส าหรับนักศึกษาใหม่ที่มาพักระหวา่งที่เรยีนปรับ  
     พื้นฐาน ประมาณ 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา                       2,400 บาท 

 
5.2 ส าหรับนักศึกษาหอพัก ช่วงปิดภาคการศึกษา 
     (ปิดเทอมใหญ่) ประมาณ 2 เดือน                        4,300 บาท 
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กรุณาอ่านระเบียบการที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ให้เข้าใจก่อนท าการจองห้องพัก 

 เปิดให้จองห้องพัก 2 รอบ 
รอบที่ 1 วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จองรอบนี้ค่าใช้จ่าย 17,730 บาท (ปรับพ้ืนฐาน + 

เทอม 1/2561) 

รอบที่ 1 วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จองรอบนี้ค่าใช้จ่าย 15,330 บาท (เทอม 1/2561) 

  ระบบเปิดเวลา 09.00 น.  
 ระบบหอพักออนไลน์ www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “หอพักออนไลน์” 

1. เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ 
Password ของตนเองท่ีเคยสมัครสมาชิกไว้ 
(Username ใส่ อีเมลที ่นศ. สมัครไว้ / Password ใส่ตัวเลข 8 
หลัก มาจาก ววดดปปปป (พ.ศ. เกิด) ถ้าลืมก็ให้ตดิต่อเจ้าหน้าท่ี)  

2. เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้นักศึกษาเลือกที่เมนู 
“จองห้องพัก” (อยู่ใต้ช่ือ – นามสกุลของนักศึกษา)  

3. อ่านประกาศมหาวิทยาลัยและยอมรับเงื่อนไข 

 

4. เลือกชั้นที่ต้องการพักอาศัย และตามที่เปิดให้
จอง  

5. เลือกห้องพัก เตียงนอน (ดูสถานะห้องพักจากค าอธิบาย
ของสีต่าง ๆ ใต้แบบแปลนห้องพัก) ขอสงวนสิทธิ์เปิดให้จอง
ตามความพร้อมของแต่ละห้อง จากนั้นให้กรอกข้อมูล
ตามที่ระบบก าหนด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนกดปุ่ม “สมัครเข้าพักอาศัย” 

 

6. ระบบจะแสดงผลการจองห้องพัก กรุณาดาวน์
โหลดใบแจ้งการช าระเงิน อ่านหมายเหตุในหน้าเว็บด้วย  

ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย สามารถจ่ายได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  

มีอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท ให้ช าระเงินภายใน 3 วันนับจากวันที่จองห้องพัก 

ค่าบ ารุงหอพักห้องพัดลม ->> ดูที่ใบแจ้งการช าระเงิน 
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โปรดทราบ  

 หอพักนี้บริการส าหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี ที่เรยีนที่ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น 
 จองห้องพักผา่นระบบหอพักออนไลนอ์ยา่งเดียว **ไม่รับจองทางโทรศพัท์** 
 ห้องพักแบบพัดลม เตียง 2 ชั้น มีห้องน้ าในตัว 
 ไม่มีห้องพักจริงให้ดู แต่สามารถดูได้จากระเบียบการนี้ 
 มหาวิทยาลยัก าหนดให้พักห้องละ 2 คน สามารถเลือกเพื่อนร่วมห้องได้จากระบบหอพัก

ออนไลน ์
 ห้องพักมีจ านวนจ ากัด จองก่อน จ่ายเงินก่อน มีสิทธิไ์ด้ห้องพักก่อน 
 ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาที่ใช้ในการสมัครสมาชิก   เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เลขประจ าตัว 

ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จะต้องเป็นของนักศึกษาผู้ที่จะพักอาศัยในหอพักของ  
มหาวิทยาลัย และต้องใช้ข้อความที่เป็นภาษาไทย **ห้ามใช้ข้อมูลของผู้ปกครอง** 

♦ ขั้นตอนหลักๆ คอื สมัครสมาชิก > จองห้องพัก > จ่ายเงินค่าหอพัก ♦ 

รอบที่ 1 นักศึกษาที่จะเข้าพักช่วงที่มีเรยีนปรับพื้นฐาน  เทอม +1/2561   
  – เปิดให้จองห้องพัก : 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น  .เป็นต้นไป    

  
– อัตราคา่ธรรมเนยีมและค่าบ ารุงหอพัก : 15,330 + 2,400 บาท  
   รวมเป็นเงิน 17,730 บาท 

  – วันรายงานตัวเข้าพัก : 11 มิถุนายน 2561 *ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก* 

  – เข้าพักได้ตั้งแต่วันที ่: 11 มิถุนายน 2561 จนถึงเปิดเทอม 1/2561 
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* ข้อมูลเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานกรุณาสอบถามที่คณะวิชา  /นักศึกษาที่จะเขา้พักกอ่นวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กรุณาจองห้องพักให้ทันในรอบที ่1  
 

รอบที่ 2 นักศึกษาที่จะเข้าพักในเทอม 1/2561 อยา่งเดียว    
  – เปิดให้จองห้องพัก : 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น  .เป็นต้นไป   
  – อัตราคา่ธรรมเนยีมและคา่บ ารุงหอพัก : 15,330 บาท 
  – จองวันที่จะมารายงานตัว )ระบบหอพักออนไลน์ : ( 20 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2561 

  
– วันรายงานตัวเข้าพัก : 23  กรกฎาคม 2561  
   *อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพักได้ในวันที่ก าหนดนี้เท่านั้น* 

  – เข้าพักได้ตั้งแต่วันที ่: 23 กรกฎาคม  – 20 ธันวาคม 2561 
  

 
* จองห้องพักในรอบที่ 2 จะเข้าพักได้ตัง้แต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  ถา้จะเข้าพักก่อนต้องจองให้ทันในรอบที่ 1 
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รายการ 
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาหอพัก 

17,730 15,330 12,400 + 4,300 12,400 
1. ระยะเวลาการเข้าพักอาศัย เริ่ม... เข้าพักช่วงปรับ

พ้ืนฐานแล้ว 
เข้าพักเทอม 

1/2561 
อยู่หอพักช่วงปิด
เทอมและต่อเนื่อง

เทอม 1/2561 

เข้าพักเทอม 
1/2561 

2. วันรายงานตัวเข้าพัก ไม่ต้องรายงานตัว 23 ก.ค. 2561 ไม่ต้องรายงานตัว 24 ก.ค. 2561 
3. จองวันมารายงานตัวเข้าพักท่ี 
    ระบบหอพักออนไลน์  
    *ไม่ใช่วันรายงานตัว* 

ไม่ต้องจองวัน
รายงานตัว 

หลังจากช าระเงิน
ค่าหอพักมาแล้ว 

1 วันท าการ 

ไม่ต้องจองวัน
รายงานตัว 

20 มิ.ย. –  
23 ก.ค. 2561 

4. อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นหอพัก 
    *ต้องแลกบัตร*  

23 ก.ค. 2561 
เวลา 09.00 – 

16.00 น. 

23 ก.ค. 2561 
เวลา 09.00 – 

16.00 น. 

24 ก.ค. 2561 
เวลา 09.00 – 

16.00 น. 

24 ก.ค. 2561 
เวลา 09.00 – 

16.00 น. 

รายการ 
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาหอพกั 
15,330 บาท 12,400 บาท 

1. หลักฐานการช าระเงินที่ได้รับจากธนาคาร    
2. บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรจริง) ของนักศึกษา   
3. รูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป*   
4. คีย์การ์ด ส าหรับต่ออายุการใช้งาน    

หากไม่มีต้องซ้ือใหม่ 150 บาท 

*รูปถ่าย กรุณาเขียนช่ือ – นามสกุล และหมายเลขห้องพักที่หลังรูปด้วย หากไม่ทราบว่าอยู่ห้องพักใดกรุณาตรวจสอบที่  
ใบแจ้งการช าระเงินหรือใบจองวันรายงานตัวเข้าพัก 
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จองวันรายงานตัวเพื่ออะไร เพื่อให้หอพักทราบว่าในวันที่ให้รายงานตัวเข้าพัก นักศึกษาจะมา
ช่วงเช้าหรือบ่าย และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและได้วางแผนการเดินทาง **ไม่จองวัน
รายงานตัวก็มารายงานตัวได้ แต่เจ้าหน้าที่จะให้บริการเป็นล าดับสุดท้าย เมื่อคนที่จองวันรายงาน
ตัวได้รับบริการครบแล้ว** 

 ถ้าไม่สะดวกมารายงานตัวตามวันที่ก าหนด (ไม่ต้องจองวันรายงานตัวเข้าพักในระบบหอพัก

ออนไลน์) หลังจากวันที่ก าหนดแล้วก็สามารถมาวันอ่ืนได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นหอพัก การมารายงานตัว
เข้าพักอาศัยจะต้องเป็นวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 12.30 – 16.00 น. 
เท่านั้น / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ *ปิดบริการ*  

การแต่งกาย : ชุดล าลองที่สุภาพ 

เมื่อรายงานตัวเสร็จแลว้ (ต้องได้รับกุญแจห้องพักและคีย์การ์ดแล้ว) : นักศึกษาสามารถขนของ
ขึ้นห้องพักและเข้าอยู่ได้เลย หรอืจะเข้าอยูว่ันไหนก็ได้ตามความพรอ้ม 

สิ่งของท่ีนักศึกษาต้องเตรียมมาเอง : เช่น หมอน ผ้าห่ม และเครื่องใช้ส่วนตัว หอพักฯ มผี้าปทูี่
นอนและปลอกหมอนให้นักศึกษาใหม่คนละ 2 ชุด  

การน าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ที่หอพัก : เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตารีด พัดลม กาต้มน้ า กระติกน้ า
ร้อน เป็นต้น น ามาใช้ได ้ขอให้ค านึงถึงเรือ่งดังต่อไปนี้ 

1. การใช้ไฟฟ้า เนือ่งจากคา่ไฟฟ้าจะเก็บเป็นรายหอ้งตามมิเตอร์ที่ใช้จริง หากมีเพื่อนร่วม
ห้องกรุณาตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันด้วย 

2. การขนของตอนทีย่้ายหอ้งพักหรือตอนที่ลาออกจากหอพัก นักศึกษาจะต้องขนย้ายสิ่งของ
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

3. ความปลอดภัย ขณะใช้งานต้องระมัดระวังไม่กอ่ให้เกิดอัคคีภยั เมือ่ไม่ใช้งานแล้วต้องถอด
ปลั๊กให้เรียบรอ้ย 

4. ไม่อนญุาตให้ท ากับข้าวในห้องพักหรือที่ระเบียงห้องพัก เนื่องจากอุปกรณ์จับควันไฟจะ
ท างานโดยอัตโนมัติ และจะส่งผลให้สญัญาณเตอืนอัคคีภยัดังขึ้นทันที และกลิ่นจากการ
ท ากับข้าวอาจรบกวนผูอ้ื่น 



 17 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 


