
 

การจองและข้ันตอนการด าเนินการหอพักนักศึกษา  
๑. หอพักมหาวิทยาลยั (หอพัก ๕ – ๑๐)  

๑.๑ วัน เวลา และวิธีการจองหอพกั  
๑.๑.๑ ระบบเปิดจองหอพกัต้ังแต่วันท่ี ๒๗ –  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
๑.๑.๒ นักศึกษาใหมส่ามารถจองหอพกัของมหาวิทยาลัยผ านเว็บไซต์ ได ท่ี  

http://www.dorm.pn.psu.ac.th เลือกเมนู  “จองหอพกั” โดยด าเนินการดังนี้ 
        (๑) ตรวจสอบรายชื่อกอ่นจองหอพกั  หากไมม่ชีื่อหรือปรากฏไมม่สิีทธ์ิการจองหอพกั ติดต่อ 

หน่วยหอพกั กองกจิการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  โทร. ๐๗๓-๓๑๓๙๓๐-๔๘  ตอ ๑๒๓๔  
        (๒) นักศึกษารหสั ๖๐ ใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลกั  
    นักศึกษารหสั ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙ ใช้รหสั PSU Passport 

         (๓) เลือกหอพกั/ห้องพกั กดยืนยัน  
         (๔) กรอกข้อมลูส่วนตัว ตามรายละเอยีดท่ีปรากฏ  
         (๕) พมิพใ์บช าระเงิน (Bill Pay in) 
(เมื่อท าการจองเสร็จสิน้แลว้ ไม่สามารถเปลีย่นแปลง/ยา้ยหอพัก/หอ้งพักได้) 
 

๑.๑.๓ หอพกัและจ านวนท่ีให้บริการ ดังนี้   
         หอพกัหญิง ๕ จ านวน ๒๐๘   คน  ราคา  ๓,๐๐๐   บาท/คน/เทอม 
         หอพกัหญิง ๖ จ านวน ๓๐๘   คน  ราคา  ๒,๘๐๐  บาท/คน/เทอม   
         หอพกัหญิง ๗ จ านวน ๓๐๘   คน  ราคา  ๒,๘๐๐  บาท/คน/เทอม  
         หอพกัหญิง ๘ จ านวน ๓๙๖  คน  ราคา  ๒,๘๐๐  บาท/คน/เทอม  
         หอพกัชาย ๙ จ านวน ๘๐๐   คน   ราคา  ๓,๘๐๐  บาท/คน/เทอม 
         หอพกัหญิง ๑๐ จ านวน ๘๐๐   คน  ราคา  ๓,๘๐๐ บาท/คน/เทอม  
 

๑.๑.๔ นักศึกษาท่ีไม สามารถเข าจองหอพกัได  เนื่องจากปรากฏข อความ “ส ารองหอพกั” ให นักศึกษา
ด าเนินการหาหอพกัภายนอกมหาวิทยาลัยอยู แทน เนื่องจากหอพกัของ  มหาวิทยาลัยมท่ีีพกัไม เพยีงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา  โดยสามารถตรวจดูข อมลูหอพกัภายนอกได ท่ีเมนู  “หอพกัภายนอก”  

        หากมปีัญหาในการจองหอพกั  สามารถติดต่อโดยตรงได้ท่ีหน่วยหอพกั งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา  กองกจิการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๓๑๓๙๓๐-๔๘  ตอ ๑๒๓๔ หรือ 
๑๐๘๙ ในวัน เวลา ราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด   
นักขัตฤกษ)์ 

 
๑.๒  การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพกั 
        เมือ่จองหอพกัเรียบร้อยแล้วให้พมิพใ์บช าระเงิน ( Bill Pay in) เพือ่น าไปช าระค่าธรรมเนียม

หอพกัได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ   ตามวันท่ีปรากฏใน ใบน าช าระเงิน 
(Bill Pay in) เท่านั้น  และเกบ็หลักฐานการช าระเงินแล้วไว้ เพือ่น าส่ง เป็นหลักฐานแสดงต่อผู้ปกครองหอพกัใน
วันรายงานตัวเข้าหอพกั ณ หอพกัตามท่ีนักศึกษาได้จองไว้  และนักศึกษาท่ีได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพกัแล้ว 



มหาวิทยาลัยจะไมคื่นเงินค่าธรรมเนียมหอพกัทุกกรณี (หากไม่ช าระภายในเวลาทีก่ าหนด ระบบจะตัดสทิธก์าร
จองหอพักและต้องท าการจองหอพักใหม่ ช าระภายใน 3 วัน หลงัจากการจองหอพัก ) 
    

๑.๓  ก าหนดการและเง่ือนไขการเข้าพกัอาศัยในหอพกัของมหาวิทยาลัย 
        - วันศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันเป ดหอพกั ๕, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒  ต้ังแต่เวลา  

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพกั เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมส านักงานอธิการบดี  
        - วันองัคารท่ี ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันเป ดหอพกั ๖, ๗, ๑๐  ต้ังแต่เวลา  

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพกั เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมส านักงานอธิการบดี  
(นักศึกษาต้องรายงานตัวเข้าหอพักตามวัน และเวลา ทีก่ าหนดเปิดหอพักทีไ่ด้จองไว้) 
                - วันพธุท่ี ๐๒ สิงหาคม ๒๕๖๐       ช่วงเช้า โครงการท าบุญหอพกั 

           ช่วงบ่าย โครงการซ้อมแผนฯ อคัคีภัย 
        - นักศึกษาท่ีได รับพจิารณาให เข าพกัในหอพกั  จะต องเข ารายงานตัวตอผู้ปกครอง  

หอพกั ตามเวลาท่ีก าหนด  มฉิะนั้นจะถือว าสละสิทธ์ิการเข าพกัอาศัยในหอพกั   
        - นักศึกษาท่ีได สิทธ์ิเข าพกัอาศัยในหอพกั  ต องช าระค าประกนัความเสียหายในหอพกั  จ านวน 

๕๐๐  บาท โดยให้จ ายพร อมกบัค าธรรมเนียมหอพกัและจะได รับคืน เมือ่ได รับอนุมติัให ออกจากหอพกัโดยทรัพย 
สินของหอพกัมไิด ช ารุดเสียหาย และต้องพกัอาศัยอยู่เต็มเวลาหนึ่งภาคการศึกษา  หากไมค่รบระยะเวลาดังกล่าว
จะไมคื่นค่าประกนัความเสียหายในหอพกั  

        - ช าระคาธรรมเนียมหอพกัช ากว าก าหนด ตองเสียค่าปรับวันละ  ๒๐ บาท แต่ไมเ่กนิ ๕๐๐ บาท  
โดยช าระเป นเงินสดท่ีงานการเงินและบัญชี   

        - คากระแสไฟฟ ารายเดือน  ต องช าระภายใน ๑๐ วัน หลังจากไดรับการแจ งหนี้ 
หากพ นเวลาท่ีก าหนด ตองเสียค าปรับวันละ ๕ บาท/ห อง หรือต่อคนในกรณีท่ีแจ้งหนี้ทางระบบแล้ว   

        - ส่ิงท่ีตองน าไปเมือ่อยู หอพกัมหาวิทยาลัย ได้แก่  ผ าห ม ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน  
หมอน และของใช สวนตัวอืน่ๆ   

        - นักศึกษาชั้นป ท่ี ๑ ใหส งสัญญาหอพกั พร อมรูปถ าย ๒ รูป 
        - หา้มอุปกรณ์ประกอบอาหารทกุชนิด   
        - อนุญาตให้นักศึกษาหอพกัใช้ได้ เฉพาะรถจักรยานเทา่น้ัน  

 
๑.๔  การด าเนินการแจ้งย้ายเข้าบ้านเลขท่ีหอพกั 
        (๑) เข้าเมนู “จองหอพกั” 
        (๒) เลือกเมนู “หนังสือมอบอ านาจย้ายทะเบียนบ้าน”  
        (๓) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
        (๔) กรอกรายละเอยีดตามฟอร์ม  

 
 
 

 



หมายเลขทะเบียนบ้านหอพัก  
หอพัก เลขที่ 

หอพกัหญิง ๕ ๑๘๑/๑๕๒ 
หอพกัหญิง ๖ ๑๘๑/๒๙๕ 
หอพกัหญิง ๗ ๑๘๑/๒๙๖ 
หอพกัหญิง ๘ ๑๘๑/๓๓๙ 
หอพกัชาย ๙ ๑๘๑/๖๒๙ 
หอพกัหญิง ๑๐ ๑๘๑/๖๓๐ 

  
๑.๕  หลักฐานการรายงานตัวเข้าหอพกั 
        (๑) เอกสารประกอบการรายรายงานตัว (ท่ีพมิพจ์ากระบบ) พร้อมช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
        (๒) หนังสือมอบอ านาจ/แบบฟอร์มย้ายทะเบียนบ้านต้นทาง  
        (๓) ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๒ ชุด  
        (๔) รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

   - ติดในเอกสารประกอบการรายงานตัว  จ านวน 1 รูป ให้เรียบร้อย 
 
๒. หอพักในก ากับมหาวิทยาลยันครินทร  วิทยาเขตป ตตานี (หอพัก ๑๑, ๑๒)   

เป ดบริการส าหรับนักศึกษาชาย–หญิงทุกชั้นป  ปริญญาตรี-เอก และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ   
ห องพกัรายเดือนส าหรับบุคลากร -อาจารย  และห องพกัรายคืน ส าหรับกลุ มผู เข าสัมมนาและผู สนใจ ท่ัวไป 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได ในวันจันทร -วันศุกร  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๙.๓๐  น./ วันเสาร -อาทิตย  เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. โทรศัพท  ๐๘-๑๙๖๓-๓๓๙๗  โทรสาร: ๐-๗๓๓๕-๐๔๒๖   
        
 

 
 

หน่วยหอพกั งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   
กองกจิการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

 


