
กําหนดวันจองหอพกันิสิต ปี 1 รหัส 59 ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 

หอพกันิสิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตศรีราชา	
 

ประเภทห้องพกั  
 

กําหนดวันจอง 
 

กําหนดวันชําระเงนิ 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อคน 

(รวมค่าประกนั 2,000 บาท) 

 

หมายเหตุ 

-ปรับอากาศ ชาย  หอ 1 -3 20 มิ.ย. 59 20-21 มิ.ย. 59 7,900 บาท 1.ระบบเปิดใหจ้องเวลา 09.00 น.  

เป็นตน้ไป  

2. รายละเอียดขั้นตอนการจองหอ

ดูดา้นหลงั 

3. ชาํระเงินผา่นเคาเตอร์ธนาคาร

กรุงเทพ ไดทุ้กสาขาทัว่ประเทศ 

4.หากไม่ชาํระเงินค่าธรรมเนียม

ตามกาํหนด หอพกัจะทาํการคดั

ช่ือออกจากระบบทนัที 

-พดัลม ชาย หอ 3  23 มิ.ย. 59 23-24 มิ.ย. 59 6,750 บาท 

-ปรับอากาศ หญิง  หอ 4-8 27 มิ.ย. 59 27-28 มิ.ย. 59 7,900 บาท (หอ 4-5) 

9,500 บาท (หอ 6-8) 

-พดัลม หญิง  หอ 4 , 7  30 มิ.ย. 59 30 มิ.ย. -1 ก.ค. 59 6,750 บาท (หอ 4) 

7,900 บาท (หอ 7) 

*นิสิตท่ีจองหอพกัและชาํระเงินแลว้ สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมพร้อมค่าประกนัคืนได ้กรณียา้ยสถานศึกษากรณีเดียวเท่านั้น 
โดยยืน่เร่ืองขอรับคืนภายใน 7 วนันบัจากวนัชาํระเงิน* 
** นิสิตตอ้งพกัอาศยัอยูใ่นหอพกัตลอด ปีการศึกษา  2559 จึงจะสามารถขอเงินค่าประกนัของเสียหายคืนได ้* 

 

กําหนดวนัย้ายเข้าหอพกันิสิต 

- นิสิตนาํหลกัฐานการชาํระเงิน ยืน่รับกุญแจหอ้งพกัไดต้ั้งแต่วนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป  

ส่ิงที่นิสิตต้องนํามา 

- ของใชส่้วนตวัท่ีจาํเป็น  เช่น สบู่ ยาสีฟัน  ยารักษาโรคประจาํตวั ฯลฯ 

- ผา้ปูท่ีนอนขนาด 3.5 x 6 ฟุต  หมอน  ผา้ห่ม 
ห้าม !นิสิตนํามา 

- โตะ๊  ตู ้  เตียง   ทีวี   ตูเ้ยน็ 

- เคร่ืองซกัผา้  

- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น   กระทะไฟฟ้า  เคร่ืองเสียง หมอ้หุงขา้ว 

- เคร่ืองประดบัมีค่า เช่น  สร้อยทอง กาํไล 

- เราเตอร์(Router) 
 

หมายเหตุ  หอพกัเปิดใหนิ้สิตรับกญุแจและยา้ย

สมัภาระเขา้หอพกัระหวา่งเวลา 07.30-16.30 น.

ของวนั เท่านั้น ! 

ข้ันตอนการจองดูแผ่นต่อไป..ค่ะ 

กรุณาอ่านข้อความให้ครบถ้วน..ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 038-768811-5 



ขั้นตอนการจองห้องพกั สําหรับนิสิตปี 1  รหัส  59 

หอพกันิสิต งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
 

1. เขา้เวบ็ไซตw์ww.src.ku.ac.th-->ลิงคด่์วน-->หอพกันิสิต(ดงัภาพ) 

 

2. Login เขา้ระบบ โดยใส่รหสับตัรประชาชน 13 หลกั กด Login เพ่ือเขา้ระบบการจองหอ้งพกันิสิต(ดงัภาพ) 

 

3. จองหอ้งพกันิสิต ตรวจสอบ ช่ือ-สกลุ แลว้ใหก้ด บนัทึกการจองหอ้งพกั(ดงัภาพ) 

 

4. เม่ือจองหอ้งสาํเร็จ ระบบจะใหพ้ิมพใ์บ Payment  ชาํระเงินท่ีธนาคารกรุงเทพ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด(ดงัภาพ) 

 
หมายเหตุ   ระบบจะจดัหอ้งพกัใหโ้ดยอตัโนมติั และหลงัจากนิสิตจองหอ้งพกัและชาํระเงินแลว้ ให้นิสิตทุกคนตรวจสอบหมายเลข

หอ้งพกัท่ีไดใ้นวนัท่ี  4 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป ท่ี เวบ็ไซตw์ww.src.ku.ac.th-->ลิงคด่์วน-->หอพกันิสิตสอบถาม  038-768811-5 

หอพกันิสติ  



กําหนดวนัย้ายเข้าหอพกันิสิต 

- นิสิตนาํหลกัฐานการชาํระเงิน ยืน่รับกุญแจหอ้งพกัไดต้ั้งแต่วนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป  

ส่ิงที่นิสิตต้องนํามา 

- ของใชส่้วนตวัท่ีจาํเป็น  เช่น สบู่ ยาสีฟัน  ยารักษาโรคประจาํตวั ฯลฯ 

- ผา้ปูท่ีนอนขนาด 3.5 x 6 ฟุต  หมอน  ผา้ห่ม 
ห้าม !นิสิตนํามา 

- โตะ๊  ตู ้  เตียง   ทีวี   ตูเ้ยน็ 

- เคร่ืองซกัผา้  

- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น   กระทะไฟฟ้า  เคร่ืองเสียง หมอ้หุงขา้ว 

- เคร่ืองประดบัมีค่า เช่น  สร้อยทอง กาํไล 

- เราเตอร์(Router) 
 

 

กําหนดวนัย้ายเข้าหอพกันิสิต 

- นิสิตนาํหลกัฐานการชาํระเงิน ยืน่รับกุญแจหอ้งพกัไดต้ั้งแต่วนัพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป  

ส่ิงที่นิสิตต้องนํามา 

- ของใชส่้วนตวัท่ีจาํเป็น  เช่น สบู่ ยาสีฟัน  ยารักษาโรคประจาํตวั ฯลฯ 

- ผา้ปูท่ีนอนขนาด 3.5 x 6 ฟุต  หมอน  ผา้ห่ม 
ห้าม !นิสิตนํามา 

- โตะ๊  ตู ้  เตียง   ทีวี   ตูเ้ยน็ 

- เคร่ืองซกัผา้  

- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น   กระทะไฟฟ้า  เคร่ืองเสียง หมอ้หุงขา้ว 

- เคร่ืองประดบัมีค่า เช่น  สร้อยทอง กาํไล 

- เราเตอร์(Router) 

หมายเหตุ  หอพกัเปิดใหนิ้สิตรับกญุแจและยา้ย

สมัภาระเขา้หอพกัระหวา่งเวลา 07.30-16.30 น.

ของวนั เท่านั้น ! 

กรุณาอ่านข้อความให้ครบถ้วน..ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 038-768811-5 

หมายเหตุ  หอพกัเปิดใหนิ้สิตรับกญุแจและยา้ย

สมัภาระเขา้หอพกัระหวา่งเวลา 07.30-16.30 น.

ของวนั เท่านั้น ! 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 038-768811-5 



 

 

 

 


