
 

 

 



 

ค ำน ำ 

         ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าคู่มือนิสิตหอพักขึ้นเพ่ือให้

นิสิตที่พักในหอพักมีความเข้าใจ และได้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้เข้าพัก กฎ ระเบียบ การให้บริการภายใน

หอพัก ตลอดจนการช าระเงิน การขอคืนเงินค่ามัดจ ากุญแจ และค่าประกันความเสียหาย 

         ศูนย์บริหารกิจการหอพักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนิสิตหอพักเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่นิสิต

หอพักต่อไป 

 

                            ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 
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  คุณสมบัติของผู้เข้ำพักในหอพัก   
1.  คุณสมบัติของผู้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
   1.1  นิสิตชาย - หญิง  ชั้นปีที่ 1 มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักทุกคน 
   1.2  นิสิตชาย - หญิง  ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
          1.2.1  เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

 1.2.2  มีความประพฤติดี เรียบร้อย 
 1.2.3  ไม่เป็นผู้กระท าผิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 1.2.4  ไม่เป็นผู้ที่กระท าผิดกฎ ระเบียบของหอพักข้ันร้ายแรง  

2.  เป็นผู้ที่ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าพัก 
3.  ผู้มีสิทธิ์พักอาศัยจะมีสิทธิ์พักได้คราวละ 1 ภาคเรียน 
 

  อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
 

 

สิ่งของท่ีนิสิตต้อง
เตรียมมำ 

 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในห้องพัก 

 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส่วนกลำง 

 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่อนุญำต

ให้น ำมำใช้ได้ 

ผ้าปูที่นอน เตียง เครื่องซักผ้า   
หยอดเหรียญ 

เตารีด 

หมอน ปลอกหมอน ฟูกท่ีนอน  

ขนาด 3.5 ฟุต 

โทรศัพท์สาธารณะ พัดลม 

ผ้าห่ม โต๊ะอ่านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือ หม้อหุงข้าว 

กุญแจส าหรับล็อคตู้
และลิ้นชัก 

เก้าอ้ี ตู้เติมเงินโทรศัพท์
ออนไลน์ 

Notebook / PC 

ของใช้ส่วนตัวที่
จ าเป็น 

ตู้เสื้อผ้า ตู้กด BluePay ตู้เย็นขนาดไม่เกิน 
5 คิว/ 1 ห้อง 

 
 
*** หำกนิสิตน ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำมำใช้ในห้องพัก จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบ  

และจะคืนให้เมื่อนิสิตจะกลับบ้ำน หรือย้ำยออกจำกหอพักเท่ำนั้น *** 
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 ข้อควรปฏิบัติของนิสิตหอพัก 
1. นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศูนย์บริหาร

กิจการหอพักอย่างเคร่งครัด เชื่อฟังค าสั่ง ค าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่

โดยชอบ โดยจะมีการสุ่มตรวจนิสิตภายในหอพักอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

2. นิสิตต้องเข้า – ออกหอพักตามเวลา เปิด – ปิด ดังนี้ 

   เวลำเปิดหอพัก     05.00 น. 

   เวลำปิดหอพัก    23.00 น. 

   เวลำออกจำกหอพักไม่เกิน  22.30 น. 

โดยศูนย์บริหารกิจการหอพักได้ก าหนดขั้นตอน และระเบียบการเข้าหอพักหลังเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

  กรณีแบบหมู่คณะ  ให้ทางคณะท าหนังสือขออนุญาตถึงผู้อ านวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก 

  กรณีรำยบุคคล  ให้ติดต่อขอแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารที่ตนเองพักอาศัย  

 2.1 นิสิตเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น. ให้นิสิตแสดงบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงชื่อที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณป้อมด้านหน้า และที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าอาคารที่ตน

พักอาศัย  

             2.2 กรณีผู้ปกครองนิสิตมารับออกจากหอพักหลังเวลา 22.30 น. อนุญาตให้รับนิสิตออกจากหอพักได้ไม่

เกินเวลา 23.00 น. และนิสิตต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารล่วงหน้า โดยปฏิบัติดังนี้  

       2.2.1 นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารก่อนเวลา 22.00 น. พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต และ

กรอกแบบฟอร์มใบค าร้องขออนุญาตออกจากหอพักหลังเวลา 22.30 น. 

       2.2.2 ผู้ปกครองนิสิต แสดงบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารเพ่ือบันทึก

ข้อมูลไว้เป็นหลักฐานก่อนจะรับนิสิตออกจากหอพัก  ทั้งนี้  ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในทะเบียนประวัตินิสิต 

(SUPREME) 

3. นิสิตต้องระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของตนเอง เก็บของมีค่าไว้ในตู้  ล็อคกุญแจ และปิดล็อคประตู
ห้องทุกครั้งที่ออกจากห้องพัก หำกทรัพย์สินสูญหำยทำงศูนย์บริหำรกิจกำรหอพักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

  4. นิสิตต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยของหอพัก ทั้งในห้องพัก และบริเวณส่วนกลาง เช่น       

ห้องอาบน้ า ห้องสุขา ห้องดูโทรทัศน์  ห้องอ่านหนังสือ common room  เป็นต้น 

5. นิสิตต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพชน ทั้งในด้านการแต่งกายและความประพฤติ 

6. นิสิตต้องใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาอย่างประหยัด 

  7. นิสิตต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อหอพักและมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

8. นิสิตสามารถแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชม. 

9. นิสิตต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย และไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน 3 ในบริเวณหอพัก 

10. ไม่ควรให้กุญแจห้องพักของตนเองกับบุคคลอ่ืน 
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  เวลำให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่อำคำรบริกำรกลำง 

เวลำให้บริกำรนิสิต 

วัน เวลำ 

จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. 

 
  เวลำให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หอพัก 

เวลำให้บริกำรนิสิต 

วัน เวลำ 

จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 23.00 น. 

เสำร์-อำทิตย์-หยุดนักขัตฤกษ์ 13.00 - 21.00 น. 
 

  กำรให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำร 

1. บริการด้านโทรศัพท์ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  มีดังนี้   

                ส านักงานกลาง โทร. 02-6495021 , 02-6495000  ต่อ 2-1022  โทรสาร  037-395349 

 หอ 1          โทร 037-395351 
 หอ 2         โทร 037-395352 
 หอ 3-4         โทร 037-395353 
 หอ 5-6      โทร 037-395503 
 หอ 7-8      โทร 037-395513 
 หอ 9-10     โทร 037-395515 
 หอ 11      โทร 037-395516 
 งานบริหารงานทั่วไป   โทร 037-395508 
 งานการเงิน      โทร 037-395502 
 งานพัสดุ      โทร 037-395350 
 งานบัญชี      โทร 037-395514 
 งานประกันคุณภาพ    โทร 037-395520 

 



4 

 

  กรุณาน าส่ง 

                        ชื่อ ........................ สกุล .......................... 

      หอพักนิสิตอาคาร ...... ห้อง ....... 

      ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

                         63 หมู่ที่ 7 ต าบลองครักษ์ 

      อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
 

2. บริการด้านไปรษณียภัณฑ์  ศูนย์บริการกิจการหอพักมีบริการรับจดหมาย พัสดุ จดหมาย EMS 
จดหมายลงทะเบียน โดยนิสิตสามารถติดต่อรับได้ที่ส านักงานหอพักแต่ละอาคาร ทั้งนี้ นิสิตต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวนิสิต  และลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานด้วย 

แบบตัวอย่ำงกำรจ่ำหน้ำซองจดหมำย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

*** นิสิตต้องมำติดต่อรับพัสดุภำยใน 7 วัน หำกพ้นก ำหนดทำงหอพักจะน ำส่งคืนไปรษณีย์ ***  
 

 กำรให้บริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ในหอพัก 

นิสิตที่พักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย หากวัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องพักของนิสิตช ารุด/เสียหาย       

นิสิตสามารถลงบันทึกแจ้งซ่อมได้ที่สมุดแจ้งซ่อม บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคารที่นิสิต      

พักอาศัย หรือที่เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร  

*** หากการช ารุดเสียหายเกิดจากการกระท าของนิสิต  ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะเรียกเก็บเงิน    

ค่าเสียหายจากนิสิตตามที่หอพักก าหนด ***      

        งำนซ่อมฉุกเฉินและเร่งด่วน  นิสิตสามารถแจ้งซ่อมด่วน โดยเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารรับงานซ่อม    

และแจ้งช่าง ช่างจะท าการซ่อม ณ วัน – เวลา ที่นิสิตแจ้งซ่อมทันที เช่น ไฟฟ้าดับทั้งห้อง เป็นต้น 
 

 กำรให้บริกำรยืม – คืนกุญแจส ำรอง 
 เพ่ือเป็นการตรวจสอบและป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของห้องพัก แอบอ้างเพ่ือเข้าห้องพักของนิสิต  

ขอให้นิสิตที่ประสงค์ยืมกุญแจส ารองห้องพักด าเนินการ ดังนี้ 

1. แสดงบัตรประจ าตัวนิสิตต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบรายชื่อนิสิตและห้องพักท่ีนิสิตพักอาศัย 

2. นิสิตกรอกรายละเอียดลงในสมุดยืม-คืนกุญแจส ารองที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ 

3. เจ้าหน้าที่น ากุญแจส ารองให้นิสิตขึ้นไปเปิดห้อง โดยนิสิตจะต้องน ามาคืนภายใน 15 นาท ี
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 กำรให้บริกำรห้องสวัสดิกำร    
1. นิสิตติดต่อขอใช้บริการห้องสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
2. นิสิตลงชื่อขอใช้ห้องสวัสดิการ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต โดยนิสิตสามารถใช้ห้องสวัสดิการได้    

ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง/กลุ่ม/วัน 
3. ไม่อนุญาตให้นิสิตน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสวัสดิการ 
4. ไม่อนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมที่ส่งเสียงดังในห้องสวัสดิการ เช่น ซ้อมเต้น ซ้อมร้องเพลง ซ้อมละคร 
5. กรณีที่นิสิตต้องการใช้ห้องสวัสดิการเพ่ือท ากิจกรรมของคณะ นิสิตจะต้องท าหนังสือขออนุญาตถึง

ผู้อ านวยการฯ ก่อนล่วงหน้า โดยมีอาจารย์ประจ าคณะ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อรับรอง 
 

 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของหอพักมีดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคารตลอด 24 ชั่วโมง 

2. กล้องวงจรปิดภายในหอพัก 

3. ระบบประตู GATEWAY 
 

 กำรจองห้องพักภำคเรียนที่ 1     
นิสิตชั้นปีที่ 1  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ก าหนดให้นิสิตท ารายการจองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์ 

http://dormapp.swu.ac.th หลังจากนิสิตรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อย  โดยนิสิตสามารถดูข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ของหอพัก 

นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป   ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ก าหนดให้นิสิตท ารายการจองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์ 

http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตสามารถดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ของหอพัก 
 

 กำรจองห้องพักภำคเรียนที่ 2 
      นิสิตทุกชั้นปี  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ก าหนดให้นิสิตยืนยันการอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ 

http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตยืนยันห้องพักเดิม (ภาคเรียนที่ 1) สามารถดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่

เว็บไซต์ของหอพัก 
 

 กำรรำยงำนตัวเข้ำหอพัก 
ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะประกาศรายชื่อนิสิตหอพัก และก าหนดการรายงานตัวเข้าหอพักในแต่ละ

ภาคเรียน โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://dorm.swu.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์    

ที่หอพักนิสิตทุกอาคาร 
 

 กำรรำยงำนตัวเข้ำหอพักในภำคเรียนที่ 1 
 1. นิสิตรายงานตัวเข้าหอพักตามวัน เวลา ที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักก าหนด 
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               2. นิสิตน าหลักฐานการช าระค่าบริการหอพักมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร หำกไม่ช ำระ

ค่ำบริกำรหอพักตำมก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำหอพัก 

3. นิสิตทุกคนลงชื่อรับกุญแจห้องพัก พร้อมทั้งรับทราบชุดครุภัณฑ์ที่ได้รับ โดยนิสิตไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์นั้น 

4. นิสิตรับแบบฟอร์มการรับ–ส่งคืนวัสดุครุภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร เพ่ือให้นิสิต

ตรวจเช็คสภาพ/จ านวนวัสดุครุภัณฑ์ในห้องพักของตนเอง 

5. เมื่อนิสิตตรวจเช็คจ านวน/สภาพของวัสดุครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงชื่อในใบรับ–ส่งคืน
วัสดุครุภัณฑ์ประจ าหอพักแล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน หากนิสิตไม่ส่งคืนภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่แจ้ง
จ านวนวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ครบตามที่ระบุ หรือไม่มีการแจ้งซ่อม จะถือว่านิสิตได้รับวัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วนในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

6. กรณีนิสิตตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ์ในห้องพักแล้วพบว่า วัสดุครุภัณฑ์ ในห้องพัก ไม่ครบตาม

จ านวนที่ระบุไว้ในใบรับ–ส่งคืนวัสดุครุภัณฑ์ประจ าหอพัก หรือวัสดุครุภัณฑ์ช ารุดเสียหาย ให้นิสิตแจ้งเจ้าหน้าที่

เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

***  หำกเจ้ำหน้ำที่หอพักตรวจพบครุภัณฑ์ช ำรุดเสียหำยในภำยหลัง  

นิสิตต้องชดใช้ค่ำปรับครุภัณฑ์เสียหำยตำมท่ีหอพักก ำหนด  *** 
 

 กำรรำยงำนตัวเข้ำหอพักในภำคเรียนที่ 2 
1. นิสิตรายงานตัวเข้าหอพักตามวัน - เวลา ที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักก าหนด 

2. นิสิตน าหลักฐานการช าระค่าบริการหอพักมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารและลงชื่อ      

เข้าหอพัก หำกไม่ช ำระค่ำบริกำรหอพักตำมก ำหนด ไม่อนุญำตให้เข้ำหอพัก 
 

 กำรขอย้ำยห้องพัก  
ศู น ย์ บ ริ ห า รกิ จ ก า รห อ พั ก จ ะแ จ้ ง อ าค า ร /ห ม าย เล ข ห้ อ ง ให้ นิ สิ ต ท ร าบ ท า ง เว็ บ ไซ ต์ 

http://dorm.swu.ac.th และเมื่อนิสิตพบว่ามีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ตามที่หอพักก าหนดให้ 
นิสิตสามารถขอย้ายห้องพักได้ตามขั้นตอนของหอพักก าหนดไว้ (ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการส านักงาน
บริหารกิจการหอพัก เรื่องข้อปฏิบัติของนิสิตเกี่ยวกับการย้ายห้องพัก) 

 กำรช ำระค่ำบริกำรหอพัก 
ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะเรียกเก็บค่าบริการหอพักในอัตรา/คน/ภาคเรียน โดยนิสิตจะต้อง

Download ใบช าระค่าบริการหอพักได้ที่เว็บไซต์ http://dorm.swu.ac.th และน าไปช าระได้ที่ธนาคารไทย

พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ SCB Easy Application ตามวัน–เวลาที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักก าหนด 

 

 

 

http://dorm.swu.ac.th/
http://dorm.swu.ac/
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 กำรช ำระค่ำไฟฟ้ำ  
ศูนย์บริหารกิจการหอพักก าหนดให้นิสิตช าระค่ากระแสไฟฟ้าเป็นรายเดือน โดยก าหนดให้นิสิต

ด าเนินการช าระที่งานการเงิน อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน (วันที่ 1-7 ในเดือนถัดไป)   
 

 กำรขอคืนเงินมัดจ ำกุญแจและค่ำประกันควำมเสียหำย 
  นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพ่ือกรอกแบบฟอร์มภายในเวลาที่ก าหนด ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะคืนเงิน

มัดจ ากญุแจและค่าประกันความเสียหายให้เมื่อนิสิตย้ายออกจากหอพัก  
 หากไม่มาติดต่อขอรับเงินมัดจ ากุญแจและค่าประกันความเสียหายภายใน 1 ปี นับจากวันอยู่หอพักวัน

สุดท้ายตามประกาศศูนย์บริหารกิจการหอพัก ศูนย์บริหารกิจการหอพักขอสงวนสิทธิ์ในการน าเงินดังกล่าวไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนิสิตต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 ข้อปฏิบัติของนิสิตในช่วงปิดภำคเรียน 
1. ข้อปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้ 

1.1 นิสิตเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวเข้าตู้และล็อคกุญแจให้เรียบร้อย 

1.2 เก็บทรัพย์สินที่มีค่าทุกชนิดน ากลับบ้านเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

1.3 ก่อนนิสิตเดินทางกลับบ้าน นิสิตคนสุดท้ายต้องปิดน้ า–ปิดไฟ ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ออก และล็อคประตูห้องของนิสิตให้เรียบร้อย 

2. ข้อปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้ 

2.1 เก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวกลับบ้านทั้งหมด และท าความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย     

หากพบมีสิ่งของส่วนตัวของนิสิตหลงเหลืออยู่ภายในห้องพัก ศูนย์บริหารกิจการหอพักจะถือว่าเป็นสิ่งของที่นิสิตไม่

ต้องการและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

2.2 นิสิตต้องส่งคืนกุญแจห้องพักกับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร หากนิสิตท ากุญแจห้องพักสูญหาย

ต้องเสียค่าปรับจ านวน 50 บาท 

2.3 หากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีวัสดุครุภัณฑ์หอพักช ารุดเสียหาย นิสิตจะต้องชดใช้

ค่าเสียหายตามท่ีหอพักก าหนด 
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