
 

 

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
เรื่อง การเปิดช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

เพ่ือให้การด าเนินการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้  ดังนั้นจึงก าหนดให้นักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 ๑. นักศึกษาด าเนินการจองหอพักนักศึกษาผ่าน google form  ได้ที่ www.am.mahidol.ac.th  ตั้งแต่
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔  

 ๒. นักศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ณ ส านักงานหอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยา
เขตอ านาจเจริญ ภายในวันที่ ๒๐ – ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ด้วยการ Scan 
QR Code  ผ่านระบบ Mobile Banking  ซ่ึงนักศึกษาสามารถ Scan QR Code “แม่มณี” เพ่ือช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  

 ๓. จ านวนการรับจองเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา   
  - นักศึกษาชาย  ชั้น ๔ จ านวน ๖๐ คน  (ห้องพัก ๔ คน/ห้อง)   

  - นักศึกษาหญิง ชั้น ๒ - ๓ จ านวน ๑๒๐ คน (ห้องพัก ๔ คน/ห้อง)  

๔. อัตราการช าระค่าธรรมเนียม  
    ๔.๑ รายเดิม 
           ๔.๑.๑ ค่าธรรมเนียมหอพัก จ านวนเงินคนละ  ๓,๐๐๐.-บาท/ภาคการศึกษา 
 ๔.๑.๒ ค่าน้ าประปา เหมาจ่าย จ านวนเงินคนละ  ๔๐๐.-บาท/ภาคการศึกษา 
    ๔.๒ รายใหม่ 
 ๔.๒.๑ ค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก จ านวนเงินคนละ  ๑๐๐.-บาท 
 ๔.๒.๒ ค่าประกันความเสียหาย จ านวนเงินคนละ  ๑,๐๐๐.-บาท 
 ๔.๒.๓ ค่าธรรมเนียมหอพัก จ านวนเงินคนละ ๓,๐๐๐.-บาท/ภาคการศึกษา 
 ๔.๒.๔ ค่าน้ าประปา เหมาจ่าย จ านวนเงินคนละ ๔๐๐.-บาท/ภาคการศึกษา 

๕. กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ให้ยื่นค าขอผ่อนผัน
ภายใน ๑๔ วันก่อนวันครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมหอพัก โดยผ่อนผันการช าระได้ไม่เกิน  ๓๐ วัน 

๖. กรณีนักศึกษาที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมหอพักหรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมหอพักภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักพร้อมค่าปรับเดือนละ 
๒๐๐ บาทเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
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๗. นักศึกษาที่ต้องการยกเลิกพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องขอยกเลิกการพักอาศัยภายใน    
วันเวลาราชการ  และขอให้เก็บสัมภาระ พร้อมคืนกุญแจห้องพักให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาประสงค์พักอาศัยต่อในภาคปลาย  และนักศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมฯ จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
        (นายแพทย์สุรพร   ลอยหา) 
                             รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
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ก าหนดการจองหอพักนักศึกษา ต าบลโนนหนามแท่ง ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด ก าหนดการ 

๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัย ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔     

ผ่านเว็บไซต์ www.am.mahidol.ac.th 

๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา (นศ.กรอกข้อมูลจองหอพัก 
google forms) ผ่านเว็บไซต์ www.am.mahidol.ac.th 

๒๙  พฤศจิกายน  -        

๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๓. คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๔. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา                                     

ผ่านเว็บไซต์ www.am.mahidol.ac.th 

๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๕. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ณ ส านักงานหอพักนักศึกษา  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ (ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ 

ด้วยการ Scan  QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking) 

 

๒๐–๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

 ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๗. วันที่เข้าหอพักนักศึกษาพร้อมรับกุญแจห้องพัก ๔  มกราคม  ๒๕๖๕     

เป็นต้นไป 

หมายเหตุ 

- ส าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ที่เปิดเรียนวันอังคารที ่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 
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