
 
 

 
ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 

 

ประเภทหอพัก จ านวนผู้เข้าพัก/ห้อง 
ผ่อนช าระแบบรายงวด 

(บาท) 
ช าระบบรายปี 

(บาท) 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

 หอพักปรับอากาศ 
      ห้องน  าในตัว 
       ชาย   
       หญิง 

 พัก 1 คน  

คนละ 

18,700 17,500 36,200 
 พัก 2 คน  9,950 8,750 18,700 
 พัก 3 คน  7,034 5,833 12,867 
 พัก 4 คน  5,575 4,375 9,950 

 

 หอพักพัดลม 
      ห้องน  าในตัว 
       หญิง 

 พัก 1 คน  

คนละ 

15,900 15,000 30,900 
 พัก 2 คน  8,400 7,500 15,900 
 พัก 3 คน  5,900 5,000 10,900 
 พัก 4 คน  4,650 3,750 8,400 

 

 หอพักสวัสดิการ 
      ห้องน  ารวม 
       ชาย    
       หญิง 

 พัก 1 คน  

คนละ 

11,900 10,000 21,900 
 พัก 2 คน  6,900 5,000 11,900 
 พัก 3 คน  5,234 3,333 8,567 
 พัก 4 คน  4,400 2,500 6,900 

หมายเหตุ  
-  นักศึกษาท่ีผ่อนช าระเงินค่าหอพักเป็นรายงวด ต้องพักในหอพักนักศึกษาครบ 1 ปีการศึกษา (10 เดอืน) และต้องช าระ        
ค่าหอพักท้ังงวดที่ 1 และงวดที่ 2 หากนักศึกษาพักไม่ครบ 1 ปีการศกึษา ยังคงต้องช าระค่าหอพักงวดที่ 2 ตามปกติ 

-  ค่าหอพักงวดที่ 2 ช าระภายในเดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2566 ตามช่องทางที่ส านักงานหอพักประกาศ 
 

รายละเอียดค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 

 

ประเภทหอพัก จ านวนผู้เข้าพัก/ห้อง 
ค่าหอพัก   

(10 เดือน) 
ค่าธรรมเนียม
การพักอาศัย* รวม 

 หอพักปรับอากาศ 
      ห้องน  าในตัว 
       ชาย   
       หญิง 

 พัก 1 คน  

คนละ 

35,000 

1,200 

36,200 
 พัก 2 คน  17,500 18,700 
 พัก 3 คน  11,667 12,867 
 พัก 4 คน  8,750 9,950 

* ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 500 บาท ค่าสวัสดิการ 600 บาท ค่ามัดจ ากุญแจ 100 บาท ค่าไฟฟ้า ตามมิเตอร์  
 หอพักพัดลม 
      ห้องน  าในตัว 
       หญิง 

 

 พัก 1 คน  

คนละ 

30,000 

900 

30,900 
 พัก 2 คน  15,000 15,900 
 พัก 3 คน  10,000 10,900 
 พัก 4 คน  7,500 8,400 

* ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 200 บาท ค่าสวัสดิการ 600 บาท ค่ามัดจ ากุญแจ 100 บาท ค่าไฟฟ้า ตามมิเตอร ์
 หอพักสวัสดิการ 
      ห้องน  ารวม 
       ชาย    
       หญิง 

 พัก 1 คน  

คนละ 

20,000 

1,900 

21,900 
 พัก 2 คน  10,000 11,900 
 พัก 3 คน  6,667 8,567 
 พัก 4 คน  5,000 6,900 

* ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 200 บาท ค่าสวัสดิการ 600 บาท ค่ามัดจ ากุญแจ 100 บาท ค่าไฟฟ้าเหมาจา่ยคนละ 1,000 บาท 
 

อัตราค่าไฟฟ้า หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0-150)    หน่วยละ 2.7628 บาท 
250 หน่วยต่อไป (หน่วยท่ี 151-400)   หน่วยละ 3.7362 บาท 
เกิน 400 หน่วยข้ึนไป (หน่วยท่ี 401 เป็นต้นไป)  หน่วยละ 3.9361 บาท 
(ค่าบริการ 9.35 บาท/เดือน) 


