
 

ขั้นตอนการสมัครเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ประจ าปีการศึกษา 2559 

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th/web/pnr  (นักศึกษารุ่นพี่ท่ีเคยลงทะเบียนสมาชิกระบบสมัคร
เข้าหอพัก ในปีการศึกษา 2558 สามารถใช้ Username และ Password เดิม เพื่อ Login เข้าระบบได้เลย) 

2. เลือกประเภทหอพัก และเลือกการช าระเงิน รายปี/ รายงวด 

3. พิมพ์ใบช าระเงิน 

4. พิมพ์ใบสมคัร และ ติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 

5. พิมพ์สัญญาพักอาศัยในหอพัก และลงลายมือชื่อในสัญญา ท้ังผู้สมัคร  ผู้ปกครอง  และพยาน ให้ครบถ้วน 

6. ช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2559 

- การช าระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จะมีการตัดยอดช าระ ตามจ านวนและประเภทของหอพัก ท่ี เปิดรับสมัคร หากช าระเงิน
ผ่านระบบธนาคารตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ หรือเกิดข้อสงสัยในการช าระเงิน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลข 
045-353089, 045-353061, 091-8280375 

- กรณีหอพักประเภทท่ีนักศึกษาต้องการ  มีผู้สมัครและช าระเงินครบถ้วนตามจ านวนท่ีเปิดรับ  นักศึกษาจะไม่สามารถช าระเงินผ่าน
ระบบธนาคารกรุงไทยได้ แต่นักศึกษาสามารถเข้าระบบรับสมัครเข้าหอพักโดยไม่ต้องสมัครใหม่ และสามารถเลือกจองหอพัก
ประเภทอื่นๆ สั่งพิมพ์ใบช าระเงิน แล้วน าไปช าระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย (ส านักงานหอพักนักศึกษาจะจัดห้องพักให้กับนักศึกษา 
โดยยึดตามประเภทหอพักท่ีนักศึกษาช าระเงิน) 

7. เอกสารท่ีจะต้องส่งกลับมายังหอพัก 

- ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ  และติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  จ านวน 1 แผ่น รับรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง ท่ีลงลายมือชื่อในสัญญา จ านวน 1 แผ่น  รับรองส าเนาถูกต้อง 

- สัญญาพักอาศัยในหอพัก และลงลายมือชื่อในสัญญา ท้ังผู้สมัคร  ผู้ปกครอง  และพยาน ให้ครบถ้วน จ านวน 1 ชุด 

- ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าหอพัก ท่ีธนาคารรับช าระเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 แผ่น  

8. การส่งเอกสาร 

หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารดังกล่าวท้ังหมดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  มาท่ีส านักงานหอพักนักศึกษา    
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยด่วน เนื่องจากจะมีการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการสมัคร 

กรณีส่งทางไปรษณีย์ (การจ่าหน้าซอง) ให้ส่งมาท่ี 

     ที่อยู่ ฝ่ายหอพักนักศึกษา  
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตู้ ปณ. 47 ต.เมืองศรีไค  อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี  
34190      

   (เอกสารการสมัครเข้าหอพัก) 

9. ส านักงานหอพักจัดห้องพักให้นักศึกษา และประกาศหมายเลขห้องพักให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์ www.ubu.ac.th/web/pnr  
(ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559) ดังน้ันกรณีต้องการพักกับเพื่อนร่วมห้องท่ีเลือกเอง กรุณาท ารายการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบให้
เรียบร้อย 

10.  วันรายงานตัว เข้ าหอพักและรับกุญแจห้อง พัก  จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์  www.ubu.ac.th/web/pnr ในภายหลั ง            
(ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559) การแต่งกายมารายงานตัวเข้าหอพัก ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย  

http://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.ubu.ac.th/web/pnr
http://www.ubu.ac.th/web/pnr


รายละเอียดเพิ่มเติม การเข้าพักของนักศึกษาหอพักรุ่นพ่ี 
(พักในหอพักปีการศึกษา 2558 ประสงค์พักต่อในปีการศึกษา 2559) 

 
1. เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครเข้ำหอพักนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ปีกำรศึกษำ 2559 ตำม ข้อ 1-7 

เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษำน ำเอกสำรกำรสมัครของเพื่อนร่วมห้องที่จะพักด้วย ตำมข้อ 7 มำส่งพร้อมกัน  

2. แจ้งควำมประสงค์พักห้องเดิมหรือเปลี่ยนห้องใหม่โดยลงช่ือตำมแบบฟอร์มของส ำนักงำนหอพักนักศึกษำ  
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2559 (วัน เวลา ราชการ)  

* กรณีนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2558 ที่สมัครพักในหอพักต่อในปีกำรศึกษำ 2559 และส่งเอกสำรกำรสมัคร ครบถ้วน   
หำกลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำฤดูร้อนและประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษำ จะต้องกรอกข้อมูลแจ้งควำม
ประสงค์ ณ ส ำนักงำนหอพักนักศึกษำ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2559 ในวัน เวลา ราชการ 
(เนื่องจำกจะมีค่ำยเภสัชสัมพันธ์ระหว่ำงวันท่ี 10 – 14  มิถุนำยน  2559  จึงขอควำมร่วมมือนักศึกษำที่ไม่มีเรียนใน
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อนฝำกของไว้ในห้องฝำกของที่ส ำนักงำนหอพักจัดไว้) 

   

กรณีพักห้องเดิม ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังน้ี 

1) นักศึกษำจะต้องสมัครและช ำระเงินห้องพักประเภทเดิม หำกมีกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนผู้เข้ำพัก/หอ้ง         
ต้องย้ำยไปยังห้องพักที่ส ำนักงำนหอพักก ำหนด 

2) ส ำหรับห้องพักประเภท 2-4 คน นักศึกษำจะต้องหำเพื่อนร่วมห้องให้ครบจ ำนวนตำมประเภทห้องพักนั้นๆ 
3) กรณี ไม่สำมำรถหำเพื่อนร่วมห้องได้ครบ นักศึกษำต้องยอมรับห้องทีส่ ำนักงำนหอพักนักศึกษำจัดให้ 
4) ยื่นเอกสำรกำรสมัครให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงทะเบียนคืนกุญแจประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และลงทะเบียน    

รับกุญแจห้องพักประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยใช้กุญแจเดิม ซึ่งจะถือว่ำเป็นกำรรับรำยงำนตัวเข้ำห้องพัก
เรียบร้อยแล้ว 

 
กรณีพักห้องใหม ่ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข ดังนี้ 
1) นักศึกษำจะต้องย้ำยไปยังห้องพักตำมที่ส ำนักงำนหอพักนักศึกษำก ำหนด 
2) นักศึกษำสำมำรถย้ำยเข้ำห้องพักได้หลังจำกที่เจ้ำของห้องเดิมคืนกุญแจห้องพักตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำน

หอพักนักศึกษำก ำหนด  
3) ให้นักศึกษำติดต่อลงทะเบียนคืนกุญแจห้องพักประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนหอพัก

นักศึกษำก ำหนด และลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ณ ส ำนักงำนหอพักนักศึกษำ
เท่ำนั้น ในระหว่ำงวันท่ี 15 – 24 มิถุนำยน 2559   ในวัน และเวลำ รำชกำร ซึ่งจะถือว่ำเป็นกำรรับรำยงำนตัว
นักศึกษำเข้ำหอพักเช่นกัน (ห้ำมนักศึกษำรับกุญแจห้องพักใหม่ต่อจำกนักศึกษำที่พักอยู่เดิมในห้องพักที่จะย้ำย
เข้ำเด็ดขำด) 

4) หำกนักศึกษำด ำเนินกำรย้ำยเข้ำห้องพักใหม่โดยพลกำรซึ่งไม่ผ่ำนส ำนักงำนหอพักนักศึกษำ กรณีที่มีสิ่งของ 
สูญหำย ส ำนักงำนหอพักนักศึกษำจะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น (กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บของ 
ให้นักศึกษำติดต่อฝำกของไว้ท่ีห้องรับฝำกของที่ส ำนักงำนหอพักนักศึกษำก ำหนด) 


