
 
รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันที่  13 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2560 

ขั้นตอนการสมัคร 
ล ำดบั รำยละเอียด

1
ลงทะเบยีนสมัครสมาชิกและกรอกใบสมัครทางเวบ็ไซต์ www.ubu.ac.th/web/pnr  (นักศึกษารุ่นพี่ที่เคยลงทะเบยีนสมาชิกระบบ
สมัครเข้าหอพกั ในปกีารศึกษา 2559 สามารถใช้ Username และ Password เดิม เพื่อ Login เข้าระบบได้เลย)

2 เลือกประเภทหอพกั และเลือกการช าระเงิน รายปี/ รายงวด

3 พมิพใ์บสมัคร และ ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป

4 พมิพใ์บช าระเงิน

5 ช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขา

     การช าระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จะมีการตัดยอดช าระ ตามจ านวนและประเภทของหอพกั ที่เปดิรับสมัคร หากช าระเงิน
ผ่านระบบธนาคารตามระยะเวลาที่ก าหนดไวไ้ม่ได้ หรือเกิดข้อสงสัยในการช าระเงิน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 
045-353089, 045-353061, 091-8280375

     กรณีหอพกัประเภทที่นักศึกษาต้องการ  มีผู้สมัครและช าระเงินครบถ้วนตามจ านวนที่เปดิรับ  นักศึกษาจะไม่สามารถช าระเงิน
ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยได้ แต่นักศึกษาสามารถเข้าระบบรับสมัครเข้าหอพกัโดยไม่ต้องสมัครใหม่ และสามารถเลือกจองหอพกั
ประเภทอื่นๆ ส่ังพมิพใ์บช าระเงิน แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (ส านักงานหอพกันักศึกษาจะจัดหอ้งพกัใหก้ับนักศึกษา โดยยึด
ตามประเภทหอพกัที่นักศึกษาช าระเงิน)

หมำยเหตุ  กำรสมัครจะสมบรูณเ์มื่อนักศึกษำช ำระเงนิเรยีบรอ้ยแล้วเทำ่น้ัน

6

เอกสำรที่จะต้องส่งใหฝ่้ำยหอพักนักศึกษำ ส ำนักบรหิำรทรพัย์สินและสิทธิประโยชน์
1) ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ  และติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  จ านวน 1 แผ่น รับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง จ านวน 1 แผ่น รับรองส าเนาถูกต้อง
4) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าหอพกั ที่ธนาคารรับช าระเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 แผ่น
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กำรส่งเอกสำร
หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้วใหส่้งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  มาที่ส านักงานหอพกันักศึกษา ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ โดยด่วน เนื่องจากจะมีการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการสมัครกรณีส่งทางไปรษณีย์ 
(การจ่าหน้าซอง) ใหส่้งมาที่

ที่อยู ่ ฝ่ายหอพกันักศึกษา 
       ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
        ตู้ ปณ. 47 ต.เมืองศรีไค  อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี   34190     
        (เอกสารการสมัครเข้าหอพกั)

เดือนกรกฎำคม 2560

8
ส านักงานหอพกัจัดหอ้งพกัใหน้ักศึกษา และประกาศหมายเลขหอ้งพกัใหน้ักศึกษาทราบทางเวบ็ไซต์ www.ubu.ac.th/web/pnr   
ดังนั้นกรณีต้องการพกักับเพื่อนร่วมหอ้งที่เลือกเอง กรุณาท ารายการเลือกเพื่อนร่วมหอ้งในระบบใหเ้รียบร้อย

9
นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพกัและรับกุญแจหอ้งพกั วนัรายงานตัวเข้าหอพกัจะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซต์ 
www.ubu.ac.th/web/pnr ในภายหลัง การแต่งกายมารายงานตัวเข้าหอพกั ใหแ้ต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย   



รายละเอียดเพิ่มเติม การเข้าพักของนักศึกษาหอพักรุ่นพ่ี 
(พักในหอพักปีการศึกษา 2559 ประสงค์พักต่อในปีการศึกษา 2560) 

 
ล ำดบั รำยละเอียด

1 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ - 28 เมษำยน 2560
(นักศึกษำแจง้ควำมประสงค์พักห้องเดิม/เปลีย่นห้องใหม่)

           เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครเข้าหอพกันักศึกษา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปกีารศึกษา 2560 ตาม ข้อ 1-7 เรียบร้อย
แล้ว ใหน้ักศึกษาน าเอกสารการสมัครของเพื่อนร่วมหอ้งที่จะพกัด้วย ตามข้อ 7 มาส่งพร้อมกัน

           นักศึกษาหอพกัรุ่นพี่แจ้งความประสงค์พกัหอ้งเดิมหรือเปล่ียนหอ้งใหม่โดยลงชื่อตามแบบฟอร์ม ณ ส านักงานหอพกันักศึกษา 
ภายในวนัที่ 28 เมษายน 2560 (ภายในวนัและเวลาราชการ)

กรณพัีกหอ้งเดิม ต้องปฏบิตัิตำมเงือ่นไข ดังน้ี
1) นักศึกษาจะต้องสมัครและช าระเงินหอ้งพกัประเภทเดิม หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เข้าพกั/หอ้ง ต้องย้ายไปยังหอ้งพกัที่
ส านักงานหอพกัก าหนด
2) ส าหรับหอ้งพกัประเภท 2-4 คน นักศึกษาจะต้องหาเพื่อนร่วมหอ้งใหค้รบจ านวนตามประเภทหอ้งพกันั้นๆ
3) กรณี ไม่สามารถหาเพื่อนร่วมหอ้งได้ครบ นักศึกษาต้องยอมรับหอ้งที่ส านักงานหอพกันักศึกษาจัดให้
4) ยื่นเอกสารการสมัครใหค้รบถ้วนพร้อมทั้งลงทะเบยีนคืนกุญแจประจ าปกีารศึกษา 2559 และลงทะเบยีนรับกุญแจหอ้งพกัประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยใช้กุญแจเดิม ซ่ึงจะถือวา่เปน็การรับรายงานตัวเข้าหอ้งพกัเรียบร้อยแล้ว

กรณพัีกหอ้งใหม่ ต้องปฏบิตัิตำมเงือ่นไข ดังน้ี
1) นักศึกษาจะต้องย้ายไปยังหอ้งพกัตามที่ส านักงานหอพกันักศึกษาก าหนด
2) นักศึกษาสามารถย้ายเข้าหอ้งพกัได้หลังจากที่เจ้าของหอ้งเดิมคืนกุญแจหอ้งพกัตามระยะเวลาที่ส านักงานหอพกันักศึกษาก าหนด 
3) ใหน้ักศึกษาติดต่อลงทะเบยีนคืนกุญแจหอ้งพกัประจ าปกีารศึกษา 2559 ภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560  และลงทะเบยีนรับ
กุญแจหอ้งพกัใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2560 ตามระยะเวลาที่ส านักงานหอพกัก าหนด ในวนั และเวลา ราชการ ณ ส านักงานหอพกั
นักศึกษาเทา่นั้น ซ่ึงจะถือวา่เปน็การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพกัเช่นกัน (หา้มนักศึกษารบักุญแจหอ้งพักใหม่ต่อจากนักศึกษาที่
พักอยู่เดิมในหอ้งพักที่จะย้ายเข้าเด็ดขาด)
4) หากนักศึกษาด าเนินการย้ายเข้าหอ้งพกัใหม่โดยพลการซ่ึงไม่ผ่านส านักงานหอพกันักศึกษา กรณีที่มีส่ิงของ สูญหาย ส านักงานหอพกั
นักศึกษาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน (กรณีมีความจ าเปน็ต้องเก็บของ ใหน้ักศึกษาติดต่อฝากของไวท้ี่หอ้งรับฝากของที่
ส านักงานหอพกันักศึกษาก าหนด)

2 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ - 15 พฤษภำคม 2560
(นักศึกษำแจง้ควำมประสงค์พักในหอพักช่วงภำคกำรศึกษำที่ 3/2559)

กรณีนักศึกษาปกีารศึกษา 2559 ที่สมัครพกัในหอพกัต่อในปกีารศึกษา 2560 และส่งเอกสารการสมัคร ครบถ้วน   หากลงทะเบยีน
เรียนภาคการศึกษาที่ 3/2559 และประสงค์จะพกัในหอพกันักศึกษา จะต้องกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ ณ ส านักงานหอพกันักศึกษา
 ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภายในวนัและเวลาราชการ)

 
 


