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 ประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก 
              เรื่อง ปฏิทินหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562 

                                     .......……………........………................………… 
     เพื่อให้การด าเนินงานหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ว่าด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก พ.ศ.2562 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 และค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงก าหนดปฏิทินหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปน้ี 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
ส 15 – อา 30 มิ.ย. 62 นิสิตช้ันปีที่ 1 เย่ียมชมห้องพักตัวอย่าง เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวัน  

อา 30 มิ.ย. 62 นิสิตช้ันปีที่ 1 เย่ียมชมห้องพักวันสุดท้าย 
จ 1 – พ 3 ก.ค. 62 

 

 
จ 1 ก.ค. 62 

 
 
 
 
 

อ 2 ก.ค. 62 
 

 
พ 3 ก.ค. 62 

 

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 อยู่หอพัก ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก http://dormapp.swu.ac.th 
ดังน้ี 
 

จองห้องพักเวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะแพทยศาสตร์ 
    คณะพยาบาลศาสตร์  

คณะเภสัชศาสตร์ 
   คณะกายภาพบ าบัด 

จองห้องพักเวลา  13.00 – 16.00 น.  คณะสังคมศาสตร์    
 
จองห้องพักเวลา  09.00 – 12.00 น.  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  
จองห้องพักเวลา  13.00 – 16.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์    
 
จองห้องพักเวลา  09.00 – 12.00 น.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                                            วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  
จองห้องพักเวลา  13.00 – 16.00 น.  คณะพลศึกษา  
                                              คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   
 

http://dormapp.swu.ac.th/
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

จ 1 - ศ 26 ก.ค. 62  
 

นิสิตชั้นปีที่ 1 ช าระค่าบริการหอพัก 
นิสิตดาวน์โหลดใบช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก http://dormapp.swu.ac.th 
ช าระค่าบริการหอพักผ่าน SCB Easy Application หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
โปรดเก็บหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก เพื่อแสดงในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพักตามก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

ศ 5 ก.ค. 62 
 

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-6 อยู่หอพัก ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก 
http://dormapp.swu.ac.th ดังน้ี 
เวลา 09.00 – 10.00 น.  จองห้องพักแบบกลุ่ม  
เวลา 13.00 – 14.00 น.  จองห้องพักแบบรายบุคคล 

อ 9 ก.ค. – ศ 9 ส.ค. 62  
 

นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ช าระค่าบริการหอพัก 
นิสิตดาวน์โหลดใบช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก http://dormapp.swu.ac.th 
ช าระค่าบริการหอพักผ่าน SCB Easy Application หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
โปรดเก็บหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก เพื่อแสดงในวันเข้าหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพักตามก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

ส 27 – อ 30 ก.ค. 62 
 
 
 

 
 

           ส 27 ก.ค. 62 
 

 
 

อา 28 ก.ค. 62 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิสิตชั้นปีที่ 1 รายงานตัวเข้าหอพัก  
กรุณาวางแผนการเดินทาง รายงานตัวเข้าหอพัก ให้อยู่ในวันและเวลาที่ก าหนด 
หลักฐานการรายงานตัวเข้าหอพัก  
ใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก และแสดงหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพัก ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

 
07.00 -12.00 น.    คณะมนุษยศาสตร์             (595) 

13.00 -16.30 น.         คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  (490) 
 
07.00 -12.00 น.    คณะแพทยศาสตร์      (180)  
                         คณะเภสัชศาสตร์       (100) 
                         คณะกายภาพบ าบัด    (130) 
13.00 -16.30 น.    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  (220) 
                         วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   (100)                         
 

http://dormapp.swu.ac.th/
http://dormapp.swu.ac.th/
http://dormapp.swu.ac.th/
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
จ 29 ก.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ 30 ก.ค. 62 

07.00 -12.00 น.    คณะสังคมศาสตร์      (340) 
                                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                       สาขาวิชาประวัติศาสตร์                       
                                       สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 
                                           วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง 
                                           วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 
                                  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
13.00 -16.30 น.     คณะสังคมศาสตร์       (290) 
                                  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
                                          วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
                                          วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
                                          วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        
                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                      สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
                                 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
                                      สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
07.00 -12.00 น.     คณะวิศวกรรมศาสตร์  (510) 
                          คณะพยาบาลศาสตร์   (120) 
13.00 -16.30 น.     คณะพลศึกษา           (470) 
 

อา 4  ส.ค. 62 รับนิสิตช้ันปีที่ 1 จากประสานมิตร เข้าพักในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์เข้าหอพักได้ ต้ังแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. 

จ 5 – พฤ 8 ส.ค. 62 ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัย ช้ันปีที่ 1 ทุกคณะ 
ส 10 – จ 12 ส.ค. 62 

 
นิสิตชั้นปีที่ 2-6 เข้าหอพัก 
นิสิตติดต่อรับกุญแจห้องพัก ที่เจ้าหน้าทีป่ระจ าอาคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 –18.00 น. 
หลักฐานการรายงานตัวเข้าหอพัก  
ใบยืนยันอยูห่อพัก และแสดงหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพัก ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

 

อ 13 ส.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

อ 13 ส.ค. 62 

วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตช าระค่าบริการหอพักล่าช้า  
 - ตามประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องช าระค่าปรับในกรณีท่ีนิสิตช าระ 
  ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพิ่มทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
  หากนิสิตไม่สามารถช าระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารโดยด่วน 
- นิสิตช าระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลาง ช้ัน 2  
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาท าการ 

อ 13 – ศ 16 ส.ค. 62 
 

นิสิตหอพักทีมี่ความประสงค์ย้ายอาคาร ให้ติดต่อขอลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอย้ายอาคาร 
ได้ที่ อาคารบริการกลาง ช้ัน 2 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยนิสิตจะต้องพักในห้องเดิมไป
ก่อน จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ย้ายอาคาร หากนิสิตย้ายอาคารหรือห้องพักโดยไม่ได้รับการ
อนุมัติ ถือว่าผิดกฎระเบียบของหอพัก 

จ 18 – พฤ 21 พ.ย. 62 
นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก 
ระบบจะเปิดให้นิสิตเข้ายืนยันการอยู่หอพัก เฉพาะนิสิตที่มีรายชื่อในหอพักเท่าน้ัน 

จ 2 ธ.ค. 62 – ศ 3 ม.ค. 63 

นิสิตช าระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 
นิสิตดาวน์โหลดใบช าระเงินผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก http://dormapp.swu.ac.th 
ช าระค่าบริการหอพักผ่าน SCB Easy Application หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
โปรดเก็บหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก เพื่อแสดงในวันเข้าหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพักตามก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

อ 17 ธ.ค. 62 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่เกินเวลา 18.00 น. 

ศ 20 – อา 29 ธ.ค. 62 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 

ศ 3 ม.ค. 63 วันสุดท้ายของการช าระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 

ส 4 - อา 5 ม.ค. 63 
นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ต้ังแต่เวลา 09.00 –18.00 น. 
แสดงหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพัก ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

จ 6 ม.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 

จ 6 ม.ค. 63 

วันเริ่มการปรับกรณีนิสิตช าระค่าบริการหอพักล่าช้า  
 - ตามประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก นิสิตจะต้องช าระค่าปรับในกรณีท่ีนิสิตช าระ 
  ค่าบริการหอพักล่าช้าวันละ 20 บาท โดยปรับเพิ่มทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
  หากนิสิตไม่สามารถช าระได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารโดยด่วน 
- นิสิตช าระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลาง ช้ัน 2  

http://dormapp.swu.ac.th/
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

จ 6 ม.ค. 63 
- นิสิตช าระค่าบริการหอพักพร้อมค่าปรับได้ที่ งานการเงิน อาคารบริการกลาง ช้ัน 2  
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ในวันและเวลาท าการเท่าน้ัน 

จ 20 – ศ 24 เม.ย. 63 
นิสิตย่ืนค าร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายประจ าปีการศึกษา 2562 
เฉพาะนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตรในปีการศึกษา 2563 
และนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 

ศ 1 – ศ 8 พ.ค. 63 นิสิตสมัครเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) 

ส 23 พ.ค. 63 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ไม่เกินเวลา 16.00 น. 

พ 13 – ศ 29 พ.ค. 63 

นิสิตรับใบช าระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) 
และช าระค่าบริการหอพักผ่าน SCB Easy Application หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
โปรดเก็บหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก เพื่อแสดงในวันเข้าหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพักตามก าหนด ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

 ส 30 – อา 31 พ.ค. 63 
นิสิตเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) ต้ังแต่เวลา 09.00 –18.00 น. 
โปรดแสดงหลักฐานการช าระค่าบริการหอพัก 
(หากไม่ช าระค่าบริการหอพัก ไม่อนุญาตให้เข้าหอพัก) 

จ 1 มิ.ย. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) 

ส 8 ส.ค. 63 วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) ไม่เกินเวลา 16.00 น. 
 

 

 

 

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ ณ  วันที ่ 24  เมษายน พ.ศ. 2562 
                            
                                                                                                                       

                  ว่าที่ร้อยตรี         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง) 
     รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ 

    รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก 


