ประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก
เรื่อง ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจาปีการศึกษา 2560
.......……………........………................…………
เพื่อให้การดาเนินงานหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารกิจการหอพักจึงขอประกาศปฏิทินนิสิตหอพัก
ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1/2560
1 – 23 ก.ค. 60
นิสิตชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวัน
18 ก.ค. 60
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th ดังนี้
วันอังคารที่ 18 ก.ค. 60 เวลา 09.00 – 10.00 น. จองห้องพักแบบกลุ่ม
เวลา 11.00 – 12.00 น. จองห้องพักแบบรายบุคคล
23 ก.ค. 60

นิสิตชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องพักวันสุดท้าย

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ชาระค่าบริการหอพัก
ให้นิสิตดาวน์โหลดใบชาระเงินทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th
25 ก.ค. – 21 ส.ค. 60
และนาไปชาระค่าบริการหอพักที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
หากนิสิตชาระเงินไม่ตรงตามวันที่กาหนด ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าพัก
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 60
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th
โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart)
ก่อนทารายการจองห้องพัก ดังนี้
วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 จองห้องพักเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
วันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 จองห้องพักเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
วันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 จองห้องพักเวลา 13.00 – 16.00 น. คณะพลศึกษา
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
วันพุธที่ 2 ส.ค. 60 จองห้องพักเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
13.00 – 16.00 น. คณะสังคมศาสตร์
นิสิตหอพัก ชั้นปีที่ 1 ชาระค่าบริการหอพัก
31 ก.ค. - 21 ส.ค. 60
ให้นิสิตดาวน์โหลดใบชาระเงินทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th
และนาไปชาระค่าบริการหอพักที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
4 - 7 ส.ค. 60
นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก (ตามวันและเวลาที่กาหนดของแต่ละคณะ)
- ให้นิสิตนาใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก และหลักฐานการชาระค่าบริการหอพัก
เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลา
ดังนี้
วันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 60 เวลา 07.00 -12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ (200)
คณะพยาบาลศาสตร์ (120)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (510)
เวลา 13.00 -16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์
(130)
คณะกายภาพบาบัด (123)
วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 07.00 -12.00 น. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (150)
เวลา 13.00 -16.30 น. คณะพลศึกษา
(456)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (115)
วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 60 เวลา 07.00 -12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
เวลา 13.00 -16.30 น. คณะสังคมศาสตร์

(540)
(240)
(845)

- หากนิสิตมาไม่ตรงตามวันเวลาที่กาหนดของคณะนั้นๆ นิสติ จะต้องรอลาดับต่อจาก
คณะอื่นๆ ที่กาหนดไว้
วันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 60 - รับนิสิตชั้นปีที่ 1 จากประสานมิตรที่จะต้องเข้าพัก ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์เข้าหอพักได้ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น.
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วัน/เดือน/ปี
8 - 10 ส.ค. 60
13 - 14 ส.ค. 60

15 - 18 ส.ค. 60

กิจกรรม
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์
เปิดให้นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เข้าหอพัก
- ให้นิสิตนาหลักฐานการชาระค่าบริการหอพัก เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่
ประจาอาคาร ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 –18.00 น.
นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะย้ายอาคาร/ห้องพัก ให้ติดต่อขอลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอ
ย้ายอาคารได้ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยนิสิตจะต้องพักใน
ห้องเดิมไปก่อน จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ย้ายอาคารหรือห้องพัก
หากนิสิตย้ายอาคารหรือห้องพัก โดยไม่ได้รับการอนุมัติ ถือว่าผิดกฎระเบียบของหอพัก

21 ส.ค. 60

วันสุดท้ายของการชาระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2560

22 ส.ค. 60

วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตชาระค่าบริการหอพักล่าช้า
- ตามประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องชาระค่าปรับในกรณีที่นิสิตชาระ
ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพิ่มทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
หากนิสิตไม่สามารถชาระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาอาคารโดยด่วน
- นิสิตชาระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลาง ชั้น 2
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ http://dormapp.swu.ac.th
ระบบจะเปิดให้นิสิตเข้ายืนยันการอยู่หอพัก เฉพาะนิสิตที่มีรายชื่อในหอพักเท่านั้น
นิสิตดาวน์โหลดใบชาระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 ทางเว็บไซต์
http://dormapp.swu.ac.th และนาไปชาระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

20 – 24 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 – 14 ม.ค. 61
23 ธ.ค. 60

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

ภาคเรียนที่ 2/2560
7 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61

15 ม.ค. 61

เปิดให้นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
วันสุดท้ายของการชาระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560
วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตชาระค่าบริการหอพักล่าช้า
- ตามประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องชาระค่าปรับในกรณีที่นิสิตชาระ
ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพิ่มทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
หากนิสิตไม่สามารถชาระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาอาคารโดยด่วน
- นิสิตชาระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลาง ชั้น 2
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
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วัน/เดือน/ปี
23 – 27 เม.ย. 61
1 – 8 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61
28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61

กิจกรรม
นิสิตยื่นคาร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายประจาปีการศึกษา 2560
เฉพาะนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตรในปีการศึกษา 2561
และนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560
นิสิตยื่นใบสมัครเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 ไม่เกินเวลา 12.00 น.
รับใบชาระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
และนาไปชาระค่าบริการหอพักได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
2 - 3 มิ.ย. 61

เปิดให้นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)

14 ส.ค. 61

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
(อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์)
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก
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