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ประกาศส านักงานบริหารกิจการหอพัก 

           เรื่อง ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจ าปีการศึกษา 2559 
                                         .......……………........………................………… 

       เพ่ือให้การด าเนินงานหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานบริหารกิจการหอพัก จึงขอประกาศปฏิทินนิสิตหอพัก 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 
1 – 31 ก.ค. 59 นิสิตชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวัน 

6 ก.ค. 59 
วันพุธที่ 6 ก.ค. 59           

 

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th ดังนี้ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  จองห้องพักแบบกลุ่ม  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  จองห้องพักแบบรายบุคคล 

13 ก.ค. – 21 ส.ค. 59 

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ช าระเงินค่าบริการหอพัก 
- ให้นิสิตดาวน์โหลดใบช าระเงินทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th  
และน าไปช าระค่าบริการหอพักท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
หากนิสิตช าระเงินไม่ตรงตามวันที่ก าหนด ส านักงานบริหารกิจการหอพัก  
ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเข้าพัก 

1 - 3 ส.ค. 59 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 59 
 

 
 
 

วันอังคารที่ 2 ส.ค. 59 
 

 
 

วันพุธที่ 3 ส.ค. 59 

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th  
โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart)  
ก่อนท ารายการจองห้องพัก ดังนี้ 
 

จองห้องพักเวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะแพทยศาสตร์        
                                             คณะพยาบาลศาสตร์     
                                    คณะเภสัชศาสตร์         
                                    คณะสหเวชศาสตร์       
 

จองห้องพักเวลา  09.00 – 12.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์       
                     13.00 – 16.00 น.   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
                                              คณะศึกษาศาสตร์        
 

จองห้องพักเวลา  09.00 – 12.00 น.  คณะสังคมศาสตร์        
                      13.00 – 16.00 น.  คณะพลศึกษา            
                                              คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
                                              วิทยาลัยโพธิวิชชาลยั    
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

1 - 21 ส.ค. 59  
 

นิสิตหอพัก ชั้นปีที่ 1 ช าระเงินค่าบริการหอพัก 
ให้นิสิตดาวน์โหลดใบช าระเงิน และน าไปช าระค่าบริการหอพักท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  

5 - 8 ส.ค. 59 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 59 
 

 
 
 
 

 
 

วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 59 
 
 

 
วันอาทิตยท์ี่ 7 ส.ค. 59 

 
 

 
 
 

 
 
 

วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 59 
 

 นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก (ตามวันและเวลาที่ก าหนดของแต่ละคณะ) 
- ให้นิสิตน าหลักฐานการช าระเงินค่าบริการหอพักผ่านธนาคารพร้อมเอกสารการสมัครอยู่  
  หอพักเพ่ือมารับกุญแจห้องพักท่ีเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
  โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลาดังนี้ 
 

เวลา 07.00 -12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์   (120)   
                             คณะเภสัชศาสตร์       (115)   
                             คณะสหเวชศาสตร์     (127) 
                             คณะวิศวกรรมศาสตร์  (510) 
เวลา 13.00 -16.30 น.  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   (140)       
                              คณะแพทยศาสตร์     (200) 
                              คณะพลศึกษา          (440)     
 

เวลา 07.00 -12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์      (698)    
เวลา 13.00 -16.30 น. คณะศึกษาศาสตร์       (90)      
                             
เวลา 07.00 -12.00 น. คณะสังคมศาสตร์       (901)     
เวลา 13.00 -16.30 น. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  (179)                        
                                                  
- หากนิสิตมาไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนดของคณะนั้นๆ นิสติจะต้องรอล าดับต่อจาก 
  คณะอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ 
- นิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการช าระเงินค่าบริการหอพักผ่านธนาคารพร้อมเอกสารการสมัคร
อยู่หอพักต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
- รับนิสิตชั้นปีที่ 1 จากประสานมิตรที่จะต้องเข้าพัก ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
  และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์เข้าหอพักได้ ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.30 น.  

13 - 14 ส.ค. 59 
 

เปิดให้นิสิตชั้นปีท่ี 2 เป็นต้นไป เข้าหอพัก  
- ให้นิสิตน าหลักฐานการช าระเงินค่าบริการหอพักผ่านธนาคารมาพร้อมเอกสารการสมัครอยู่
หอพักเพ่ือมารับกุญแจห้องพักท่ีเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 –18.00 น.  

22 ส.ค. 59  วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตช าระค่าบริการหอพักล่าช้า  
  ตามประกาศส านักงานบริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องช าระค่าปรับในกรณีที่นิสิตช าระ 
  ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพ่ิมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  หากนิสิตไม่สามารถช าระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารโดยด่วน 
- นิสิตช าระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลางชั้น 2  
ส านักงานบริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

15 - 19 ส.ค. 59 
 

นิสิตทุกช้ันปทีี่มีความประสงค์จะย้ายอาคาร/ห้องพัก ให้ติดต่อขอลงชื่อแจ้งความ ประสงค์ขอ
ย้ายอาคารได้ที่ อาคารบริการกลางชั้น 2  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ภายในวันที่ก าหนด 
โดยนิสิตจะต้องพักในห้องเดิมไปก่อน จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ย้ายอาคารหรือห้องพัก  
หากนิสิตย้ายอาคารหรือห้องพัก โดยไม่ได้รับการอนุมัติ ถือว่าผิดกฎระเบียบของหอพัก 
และขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายห้องพัก 

21 – 28 พ.ย. 59 
นิสิตทุกชั้นปียืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559ทางเว็บไซต์http://dormapp.swu.ac.th 
ระบบจะเปิดให้นิสิตเข้ายืนยันการอยู่หอพัก เฉพาะนิสิตที่มีรายชื่อในหอพักเท่านั้น 

7 ธ.ค. 59 – 15 ม.ค. 60 
นิสิตดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 ทางเว็บไซต์ 
http://dormapp.swu.ac.th และน าไปช าระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  

25 ธ.ค. 59 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2559 ไม่เกินเวลา 16.30 น. 

ภาคเรียนที่ 2/2559 
7 - 8 ม.ค 60 เปิดให้นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรยีนที่ 2/2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. 

16 ม.ค. 60 

- วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตช าระค่าบริการหอพักล่าช้า  
  ตามประกาศส านักงานบริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องช าระค่าปรับในกรณีที่นิสิตช าระ 
  ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพ่ิมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  หากนิสิตไม่สามารถช าระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารโดยด่วน 
- นิสิตช าระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลางชั้น 2  
  ส านักงานบริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

13 – 20 มี.ค 60 
นิสิตยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายประจ าปีการศึกษา 2559 
เฉพาะนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตรในปีการศึกษา 2560  
และนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

1 – 12 พ.ค. 60 นิสิตยื่นใบสมัครเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) 

25 พ.ค. 60 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 ไม่เกินเวลา 16.30 น. 

26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 
รับใบช าระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) 
และน าไปช าระค่าบริการหอพักได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) 
 3 - 4 มิ.ย. 60 เปิดให้นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)  

15 ส.ค. 60 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

 
                             

(อาจารย์ ดร.วาสนา   นามพงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกิจการหอพัก 
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