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ประกาศสาํนักงานบริหารกิจการหอพัก 

           เรื่อง ปฏิทินการเขา้อยู่หอพัก ประจําปีการศึกษา 2558 
                                         .......……………........………................………… 

       เพ่ือให้การดําเนินงานหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สํานักงานบริหารกิจการหอพัก จึงขอประกาศข้อปฏิบัตินิสิตหอพัก 
ประจําปีการศึกษา 2558 ดังน้ี 

 

วัน/เดือน/ป ี ข้อปฏิบัติของนิสิต 

ภาคเรียนท่ี 1/2558 
8 ก.ค. 58 
วันพุธที่ 8 ก.ค. 58  

 

รับสมัครนสิิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th ดังน้ี 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  จองห้องพักแบบกลุ่ม  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  จองห้องพักแบบรายบุคคล 

15 ก.ค. - 23 ส.ค.58 

- นิสิตชัน้ปีที่ 2 ขึ้นไป ชําระเงินค่าบริการหอพัก 
- ให้นิสิตดาวน์โหลดใบชําระเงินทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th  
และนําไปชําระค่าบริการหอพักที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
หากนิสติชําระเงินไม่ตรงตามวันที่กําหนด สํานักงานบริหารกิจการหอพัก  
ขอสงวนสิทธิก์ารยกเลิกการเขา้พัก 

27 - 29 ก.ค. 58 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 58 
 

 
 
 

วันอังคารที่ 28 ก.ค. 58 
 

 
 

วันพุธที่ 29 ก.ค. 58 

รับสมัครนสิิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th  
โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart)  
ก่อนทํารายการจองห้องพัก ดังน้ี 
 

จองห้องพักเวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะแพทยศาสตร์       (180) 
                                             คณะพยาบาลศาสตร์    (120) 
                                    คณะเภสัชศาสตร์        (113) 
                                    คณะสหเวชศาสตร์      (105) 
 

จองห้องพักเวลา  09.00 – 12.00 น.  คณะมนุษยศาสตร ์     (652)                  
                     13.00 – 16.00 น.   คณะวิศวกรรมศาสตร์  (510) 
                                              คณะศึกษาศาสตร์       (120) 
 

จองห้องพักเวลา  09.00 – 12.00 น.  คณะสังคมศาสตร ์      (877) 
                      13.00 – 16.00 น.  คณะพลศึกษา           (465)               
                                              คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (135) 
                                              วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   (120)    
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วัน/เดือน/ป ี ข้อปฏิบัติของนิสิต 

27 ก.ค. - 4 ส.ค. 58  
- นิสิตหอพัก ชั้นปีที่ 1 ชําระเงนิคา่บริการหอพัก 
ให้นิสิตดาวน์โหลดใบชําระเงิน และนําไปชําระค่าบริการหอพักที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  
และนาํหลักฐานการชําระเงนิมารับกุญแจในวันเขา้หอพกั 

5 ส.ค. 58 
รับสมัครนสิิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบ 2) ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th  
เวลา 09.00 – 12.00 น.   

4 - 8 ส.ค. 58 
 

 
 

วันอังคารที่ 4 ส.ค. 58 
 

วันพุธที่ 5 ส.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 58 

 
 

วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 58 
 

 
 

 
 

 

 
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 58 

 

- นสิิตชัน้ปีที ่1 เข้าหอพัก (ตามวันและเวลาท่ีกําหนดของแต่ละคณะ) 
- ให้นิสิตนําหลกัฐานการชําระเงินค่าบริการหอพักผ่านธนาคารพร้อมเอกสารการสมัครอยู่  
  หอพักเพ่ือมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจําอาคาร  
โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลาดังนี ้
เวลา 07.00 -12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์  (510) 
 

เวลา 07.00 -12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์   (120) 
                             คณะเภสัชศาสตร์       (113) 
                             คณะสหเวชศาสตร์     (105) 
                             วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   (120)     
เวลา 13.00 -16.30 น.  คณะแพทยศาสตร ์     (180) 
                              คณะพลศึกษา           (465)               
 

เวลา 07.00 -12.00 น.  คณะมนุษยศาสตร ์     (652)                  
เวลา 13.00 -16.30 น.  คณะศึกษาศาสตร์       (120) 
    

เวลา 07.00 -12.00 น.  คณะสังคมศาสตร ์      (877) 
เวลา 13.00 -16.30 น.  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร (135) 
                          

- หากนิสิตมาไม่ตรงตามวันเวลาที่กําหนดของคณะนัน้ๆ นิสิตจะต้องรอลําดับต่อจาก 
  คณะอ่ืนๆ ทีกํ่าหนดไว ้
- นิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการชําระเงนิค่าบริการหอพักผ่านธนาคารพร้อมเอกสารการ
สมัครอยู่หอพกัต่อเจ้าหนา้ทีป่ระจําอาคารก่อนเข้าหอพกั 
 

- รับนิสิตช้ันปีที่ 1 จากประสานมิตรที่จะต้องเข้าพัก ในงานปฐมนิเทศนิสติใหม่  
  และค่ายเสรมิสร้างอัตลักษณ์เข้าหอพักได้ ต้ังแต่เวลา 07.00 -16.30 น.  

15 - 16 ส.ค. 58 
 

- เปิดให้นสิิตชั้นปีที่ 2 ขึน้ไป เข้าหอพัก  
- ให้นิสิตนําหลกัฐานการชําระเงินค่าบริการหอพักผ่านธนาคารมาพร้อมเอกสารการสมคัรอยู่
หอพักเพ่ือมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจําอาคาร ได้ต้ังแต่เวลา 09.00 –21.00 น.  

24 ส.ค. 58 - วันเริ่มการปรับกรณนีิสิตชาํระค่าบริการหอพักล่าช้า  
  ตามประกาศสํานักงานบริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องชําระค่าปรับในกรณีที่นิสิตชําระ 
  ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพ่ิมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  หากนิสิตไมส่ามารถชําระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจําอาคารโดยด่วน 
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วัน/เดือน/ป ี ข้อปฏิบัติของนิสิต 

 - นิสิตชําระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลางช้ัน 2  
สํานักงานบริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาราชการเท่าน้ัน 

17 - 19 ส.ค. 58 
รับสมัครนิสิตช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์จะอยู่หอพักเพ่ิมเติม ตามจํานวนที่ว่าง โดยให้นิสิตมา   
ติดต่อขอลงช่ือได้ที่อาคารบริการกลางช้ัน 2 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

17 - 21 ส.ค. 58 
 

นิสิตทุกช้ันปีที่มีความประสงค์จะย้ายอาคาร/ห้องพัก ให้ติดต่อขอลงช่ือแจ้งความ ประสงค์ขอ
ย้ายอาคารได้ที่ อาคารบริการกลางช้ัน 2  ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ภายในวันที่กําหนด 
โดยนิสิตจะต้องพักในห้องเดิมไปก่อน จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ย้ายอาคารหรือห้องพัก  
หากนิสติย้ายอาคารหรือห้องพัก โดยไม่ได้รับการอนุมัติ ถือว่าผิดกฎระเบียบของหอพัก 
และขอสงวนสิทธิใ์นการย้ายห้องพัก 

23 – 30 พ.ย. 58 
- นิสิตทุกชั้นปยืีนยันอยู่หอพกั ภาคเรียนที่ 2/2558 ทางเว็บไซต์
http://dormapp.swu.ac.th 
- ระบบจะเปิดให้นิสิตเข้ายืนยันการอยู่หอพัก (เฉพาะนิสติที่มีรายช่ือในหอพักเท่าน้ัน) 

8 ธ.ค. 58 – 17 ม.ค. 59 
นิสิตดาวน์โหลดใบชําระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2558 ทางเว็บไซต์ 
http://dormapp.swu.ac.th และนําไปชําระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  

25 ธ.ค. 58 วันสุดทา้ยของการอยู่หอพกั ภาคเรียนที่ 1/2558 ไม่เกินเวลา 16.30 น. 

ภาคเรียนท่ี 2/2558 
9 -10 ม.ค 59 เปิดใหน้สิิตเขา้หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 

18 ม.ค. 59 

- วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตชําระค่าบริการหอพักล่าช้า  
  ตามประกาศสํานักงานบริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องชําระค่าปรับในกรณีที่นิสิตชําระ 
  ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพ่ิมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  หากนิสิตไมส่ามารถชําระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจําอาคารโดยด่วน 
- นิสิตชําระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลางช้ัน 2  
  สํานักงานบริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาราชการเท่าน้ัน 

14 – 25 มี.ค 59 
นิสิตย่ืนคําร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายประจําปีการศึกษา 2558 
เฉพาะนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตรในปีการศึกษา 2559  
และนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 

9 – 20 พ.ค. 59 นิสิตย่ืนใบสมัครเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน) 

30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 59 
รับใบชําระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน) 
และนําไปชําระค่าบริการหอพักได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

29 พ.ค. 59 วันสุดทา้ยของการอยู่หอพกั ภาคเรียนที่ 2/2558 ไม่เกินเวลา 16.30 น. 

ภาคเรียนท่ี 3/2558 (ภาคฤดูร้อน) 

 4 มิ.ย. 59 เปิดให้นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)  

ขึ้นอยู่กับ 
กําหนดการของงานอัตลักษณ์ 

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน) ไม่เกินเวลา 16.30 น. 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 

 
                             
 

(อาจารย์ ดร.วาสนา   นามพงศ์) 
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการหอพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


