
 

การแจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย “แจ้งอยู่ต่อห้องเดิม” 
   การแจ้งยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การแจ้งว่านักศึกษาต้องการจะอยู่หอพักต่อไปในเทอม 2/2562 และขออยู่
ห้องเดิม ถ้ามคีรบ 2 คน จะได้อยู่ห้องเดิมถ้ามีคนเดียวอาจจะถูกย้ายห้อง* 

กรุณาชําระเงินค่าน้ําประปา – ค่าไฟฟ้า ให้ครบทุกเดือน (ต้องไม่มีค้าง) จึงจะดําเนินการยืนยันสิทธ์ิในระบบได้ 

 ให้แจ้งยืนยันสทิธิใ์นวันที่ 23 - 30 กันยายน 2562  
  วันแรกระบบเปิดเวลา 09.00 น. วันสดุท้ายระบบปิดเวลา 21.00 น. 

 ระบบหอพักออนไลน์ www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “หอพักออนไลน์” 
1. เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ 

Password ของตนเองท่ีเคยสมัครสมาชิกไว้ 
(Username ใส่ อีเมลท่ี นศ. สมัครไว้ / Password ใส่ตัวเลข 8 
หลัก มาจาก ววดดปปปป (พ.ศ. เกิด) ถ้าลืมก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี)  

2. เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้นักศึกษาเลือกที่เมนู 
“ยืนยันสิทธ์ิการพักอาศัย (ห้องเดิม)” (อยู่ด้าน
ซ้ายมือของหน้าเว็บ ถ้าหมดเขตแล้วเมนูนี้จะหายไป) 

 

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบกําหนด  
ทําเคร่ืองหมาย  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วย 
สําหรับหมายเลขคีย์การ์ด จะอยู่ท่ีมุมล่างขวาของคีย์การ์ด ให้ใส่แค่ 
5 ตัวท้าย เช่น 024,54322 ให้ใส่ 54322 

 

4. ระบบจะพามาหน้าแสดงผลข้อมูล หากไม่พบให้
เลือกท่ีเมนู “ยืนยันสิทธ์ิการพักอาศัย (ห้องเดิม)” อีกคร้ัง *สําคัญ
มาก*  
ในหน้านี้ นักศึกษากรุณาอ่านเงื่อนไขการจัดห้องพักด้วย 

 

5. ประวัติชําระเงิน สําหรับตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินท่ีผ่าน
มาและที่รอชําระเงินหลังจากได้ยืนยันสิทธ์ิการพักอาศัยแล้ว  

6. พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน ท่ีเมนู “ประวัติการชําระเงิน” 
จะพิมพ์ได้ก็ต่อเม่ือหลังคําว่า “จองไว้ รอชําระเงิน” มีรูปเคร่ือง 
Print แล้ว หากไม่มีต้องมาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดห้องพักใหม่  

ชําระเงินค่าบํารุงหอพักได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย สามารถจ่ายได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
มีอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท ให้ชําระเงินในวันที่ 23 ก.ย. – 24 ต.ค. 2562 

ค่าบํารงุหอพักหอ้งพัดลม คนละ 12,400 บาท 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยกรุณามาติดต่อเจ้าหน้าท่ี  
หรือสอบถามผ่านช่องทางท่ีกําหนดไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 
 
 

 



 

การแจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย “แจ้งอยู่ต่อห้องใหม่” 
        การแจ้งยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การแจ้งว่านักศึกษาต้องการจะอยู่หอพักต่อไปในเทอม 2/62 และจะ
ขออยู่ห้องใหม่ ถ้ามีครบ 2 คน จะได้อยู่ห้องที่เลือก ถ้ามีคนเดียวอาจจะถูกเปลี่ยนห้อง 

กรุณาชําระเงินค่าน้ําประปา – ค่าไฟฟ้า ให้ครบทุกเดือน (ต้องไม่มีค้าง) จึงจะดําเนินการยืนยันสิทธ์ิในระบบได้ 

 ให้แจ้งยืนยันสทิธิใ์นวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2562  
  วันแรกระบบเปิดเวลา 09.00 น. วันสดุท้ายระบบปิดเวลา 21.00 น. 

 ระบบหอพักออนไลน์ www.dorm.kmutnb.ac.th เลือกเมนู “หอพักออนไลน์” 
1. เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ 

Password ของตนเองท่ีเคยสมัครสมาชิกไว้ 
(Username ใส่ อีเมลท่ี นศ. สมัครไว้ / Password ใส่ตัวเลข 8 
หลัก มาจาก ววดดปปปป (พ.ศ. เกิด) ถ้าลืมก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี)  

2. เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้นักศึกษาเลือกที่เมนู 
“ยืนยันสิทธ์ิการพักอาศัย (ห้องใหม่)” (อยู่ด้าน
ซ้ายมือของหน้าเว็บ ถ้าหมดเขตแล้วเมนูนี้จะหายไป) 

 

3. เลือกห้องพักและเตียงนอน กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนตามที่ระบบกําหนด ทําเคร่ืองหมาย  ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วย / หมายเลขคีย์การ์ด จะอยู่ท่ี
มุมล่างขวาของคีย์การ์ด ให้ใส่แค่ 5 ตัวท้าย เช่น 024,54322 ให้ใส่ 
54322 

 

4. ระบบจะพามาหน้าแสดงผลข้อมูล หากไม่พบให้
เลือกท่ีเมนู “ยืนยันสิทธ์ิการพักอาศัย (ห้องใหม่)” อีกครั้ง *สําคัญ
มาก*  
ในหน้านี้ นักศึกษากรุณาอ่านเงื่อนไขการจัดห้องพักด้วย 

 

5. ประวัติชําระเงิน สําหรับตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินท่ีผ่าน
มาและที่รอชําระเงินหลังจากได้ยืนยันสิทธ์ิการพักอาศัยแล้ว  

6. พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน ท่ีเมนู “ประวัติการชําระเงิน” 
จะพิมพ์ได้ก็ต่อเม่ือหลังคําว่า “จองไว้ รอชําระเงิน” มีรูปเคร่ือง 
Print แล้ว หากไม่มีต้องมาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดห้องพักใหม่  

ชําระเงินค่าบํารุงหอพักได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย สามารถจ่ายได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
มีอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท ให้ชําระเงินในวันที่ 23 ก.ย. – 24 ต.ค. 2562 

ค่าบํารงุหอพักหอ้งพัดลม คนละ 12,400 บาท 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยกรุณามาติดต่อเจ้าหน้าที่  
หรือสอบถามผ่านช่องทางที่กําหนดไว้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

 
*เง่ือนไขการจัดห้องพักเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



 

จา่ยเงนิคา่หอพกัเทอม 2/2562 
 

จ่ายเงินคา่หอพักได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562  

  นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ครบ 2 คน/ห้อง ให้ Print ใบแจ้งการชําระเงินจากระบบหอพัก ออนไลน์ 
แล้วไปจ่ายเงินที่         ธนาคารกรุงไทย หรือ         ธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทั่วประเทศ)  

 
 นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ไว้เพียงคนเดียว จะยังไม่สามารถ Print ใบแจ้งการชําระเงินได้ จนกว่าจะมา 

จัดเพื่อนร่วมห้องหรือจัดห้องพักให้เรียบร้อยก่อน ให้ติดต่อที่สํานักงานหอพักฯ  ในวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 
เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 18.00 น. เมื่อพ้นกําหนดนี้ เจ้าหน้าที่จะจัดให้และถ้านักศึกษามาติดต่อจัดห้องพักล่าช้าหลังวันสิ้นสุดการ
ชําระเงินจะทําให้มีค่าปรับการชําระเงินค่าหอพักล่าช้า 200 บาท 

คา่บาํรงุหอพกัและคา่ธรรมเนยีม 12,400 บาท
นักศึกษาที่ชําระเงินค่าหอพัก เทอม 2/2562 แล้ว ช่วงปดิเทอมนี้สามารถอยู่หอพักได้เลยไม่ต้องย้ายของออกจากหอพัก 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรืออ่านรายละเอียดที่ www.dorm.kmutnb.ac.th 


