
 

การแจงยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย “แจงอยูตอหองเดิม” 

   การแจงยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การแจงวานักศึกษาตองการจะอยูหอพักตอไปในเทอม 2/2561 และขออยู
หองเดิม ถามีครบ 2 คน จะไดอยูหองเดิมถามีคนเดียวอาจจะถูกยายหอง* 

กรุณาชําระเงินคาน้ําประปา – คาไฟฟา ใหครบทุกเดือน (ตองไมมีคาง) จึงจะดาํเนนิการยืนยันสิทธิ์ในระบบได 

 ใหแจงยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 3 - 9 เมษายน 2562  
  วันแรกระบบเปดเวลา 09.00 น. วันสุดทายระบบปดเวลา 21.00 น. 

 ระบบหอพักออนไลน www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “หอพักออนไลน” 

1. เขาสูระบบ ดวย Username และ 
Password ของตนเองที่เคยสมัครสมาชิกไว 
(Username ใส อีเมลท่ี นศ. สมัครไว / Password ใสตัวเลข 8 
หลัก มาจาก ววดดปปปป (พ.ศ. เกิด) ถาลืมก็ใหตดิตอเจาหนาที่)  

2. เมื่อเขาระบบไดแลวใหนักศึกษาเลือกที่เมนู 
“ยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย (หองเดิม)” (อยูดาน

ซายมือของหนาเว็บ ถาหมดเขตแลวเมนูนี้จะหายไป) 
 

3. กรอกขอมูลใหครบถวนตามที่ระบบกําหนด  

ทําเครื่องหมาย  ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 ดวย 
สําหรับหมายเลขคียการด จะอยูที่มุมลางขวาของคียการด ใหใสแค 
5 ตัวทาย เชน 024,54322 ใหใส 54322 

 

4. ระบบจะพามาหนาแสดงผลขอมูล หากไมพบให

เลือกที่เมนู “ยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย (หองเดิม)” อีกครั้ง *สําคัญ
มาก*  
ในหนานี้ นักศึกษากรุณาอานเงื่อนไขการจัดหองพักดวย 

 

5. ประวัติชาํระเงิน สําหรับตรวจสอบขอมูลการชําระเงนิที่ผาน

มาและที่รอชําระเงนิหลังจากไดยืนยันสิทธิ์การพักอาศัยแลว  

6. พิมพใบแจงการชําระเงิน ที่เมนู “ประวัติการชําระเงนิ” 

จะพิมพไดก็ตอเมื่อหลังคําวา “จองไว รอชําระเงิน” มีรูปเครื่อง 
Print แลว หากไมมีตองมาติดตอเจาหนาที่เพ่ือจัดหองพักใหม  

ชําระเงินคาบํารุงหอพักไดท่ี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย สามารถจายไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

มีอัตราคาธรรมเนียม 10 บาท ใหชําระเงินในวันท่ี 3 – 25 เมษายน 2562 

คาบํารุงหอพักหองพัดลม คนละ 12,400 บาท 

หากนักศึกษามีขอสงสัยกรุณามาติดตอเจาหนาที่  
หรือสอบถามผานชองทางทีก่ําหนดไวเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

 
 
 

 



 

การแจงยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย “แจงอยูตอหองใหม” 

        การแจงยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การแจงวานักศึกษาตองการจะอยูหอพักตอไปในเทอม 2/61 และจะ
ขออยูหองใหม ถามีครบ 2 คน จะไดอยูหองท่ีเลือก ถามีคนเดียวอาจจะถูกเปลี่ยนหอง 

กรุณาชําระเงินคาน้ําประปา – คาไฟฟา ใหครบทุกเดือน (ตองไมมีคาง) จึงจะดาํเนนิการยืนยันสิทธิ์ในระบบได 

 ใหแจงยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562  
  วันแรกระบบเปดเวลา 09.00 น. วันสุดทายระบบปดเวลา 21.00 น. 

 ระบบหอพักออนไลน www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “หอพักออนไลน” 

1. เขาสูระบบ ดวย Username และ 
Password ของตนเองที่เคยสมัครสมาชิกไว 
(Username ใส อีเมลท่ี นศ. สมัครไว / Password ใสตัวเลข 8 
หลัก มาจาก ววดดปปปป (พ.ศ. เกิด) ถาลืมก็ใหตดิตอเจาหนาที่)  

2. เมื่อเขาระบบไดแลวใหนักศึกษาเลือกที่เมนู 
“ยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย (หองใหม)” (อยูดาน

ซายมือของหนาเว็บ ถาหมดเขตแลวเมนูนี้จะหายไป) 
 

3. เลือกหองพักและเตียงนอน กรอกขอมูลให
ครบถวนตามที่ระบบกําหนด ทําเครื่องหมาย  ภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ดวย / หมายเลขคียการด จะอยูท่ี
มุมลางขวาของคียการด ใหใสแค 5 ตัวทาย เชน 024,54322 ใหใส 
54322 

 

4. ระบบจะพามาหนาแสดงผลขอมูล หากไมพบให

เลือกท่ีเมนู “ยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย (หองใหม)” อีกครั้ง *สําคัญ
มาก*  
ในหนานี้ นักศึกษากรุณาอานเงื่อนไขการจัดหองพักดวย 

 

5. ประวัติชาํระเงิน สําหรับตรวจสอบขอมูลการชําระเงนิที่ผาน

มาและที่รอชําระเงนิหลังจากไดยืนยันสิทธิ์การพักอาศัยแลว  

6. พิมพใบแจงการชําระเงิน ที่เมนู “ประวัติการชําระเงนิ” 

จะพิมพไดก็ตอเมื่อหลังคําวา “จองไว รอชําระเงิน” มีรูปเครื่อง 
Print แลว หากไมมีตองมาติดตอเจาหนาที่เพ่ือจัดหองพักใหม  

ชําระเงินคาบํารุงหอพักไดท่ี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย สามารถจายไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

มีอัตราคาธรรมเนียม 10 บาท ใหชําระเงินในวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2562 

คาบํารุงหอพักหองพัดลม คนละ 12,400 บาท 

หากนักศึกษามีขอสงสัยกรุณามาติดตอเจาหนาที่  
หรือสอบถามผานชองทางที่กําหนดไวเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

 
*เงื่อนไขการจัดหองพักเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



 

จา่ยเงนิคา่หอพกัเทอม 1/2562 
 

จายเงินคาหอพักไดตั้งแตวันท่ี 3 – 25 เมษายน 2562  

  นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ครบ 2 คน/หอง ให Print ใบแจงการชําระเงินจากระบบหอพัก ออนไลน 
แลวไปจายเงินที่         ธนาคารกรุงไทย หรือ         ธนาคารกรุงเทพ (คาธรรมเนียม 10 บาท/รายการ อัตราเดียวท่ัวประเทศ)  

 

 นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ไวเพียงคนเดียว จะยังไมสามารถ Print ใบแจงการชําระเงินได จนกวาจะมา 

จัดเพื่อนรวมหองหรือจัดหองพักใหเรียบรอยกอน ใหติดตอท่ีสํานักงานหอพักฯ  ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 
2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 18.00 น. เม่ือพนกําหนดนี้ เจาหนาท่ีจะจัดใหและถานักศึกษามาติดตอจัดหองพักลาชาหลังวัน

สิ้นสุดการชําระเงินจะทําใหมีคาปรับการชําระเงินคาหอพกัลาชา 200 บาท 

คา่บํารงุหอพกัและคา่ธรรมเนยีม 12,400 บาท
นักศึกษาที่ชําระเงินคาหอพัก เทอม 1/2562 แลว ถาไมจายเงินคาหอพักชวงปดเทอมเพิ่มตองยายของออกจากหอพัก 

(คนืกุญแจและตรวจหองกับเจาหนาที่) อานรายละเอียดที่ www.dorm.kmutnb.ac.th 


