
  
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ปฏิทินการแจ้งลาออกจากหอพัก ย้ายหอพัก/ห้องพัก 
และช าระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

……………………… 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง ก าหนดวันเปิด – ปิด

บริการหอพักนักศึกษา ระเบียบการให้บริการหอพักและอัตราค่าบริการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2563      
จึงขอแจ้งปฏิทินการแจ้งลาออกจากหอพัก ย้ายหอพัก/ห้องพัก และช าระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาท่ี 2 
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียด ดังนี้  

วันที่ รายการ หอพัก/การด าเนินการ 
7-13 ตุลาคม 2563 ลาออกจากหอพัก หอพัก 1-12 ด าเนินการผ่านระบบ 
19-23 ตุลาคม 2563 ย้ายหอ/ย้ายห้องพัก หอพัก 1-10 ด าเนินการผ่านระบบ 
26-29 ตุลาคม 2563 เลือกการผ่อนช าระ หอพัก 1-12 ด าเนินการผ่านระบบ 
3-9 พฤศจิกายน 2563 ส่งค าร้องขออยู่หอพักต่อช่วงปิดหอพัก หอพัก 1-10 ด าเนินการผ่านระบบ 
4-5 พฤศจิกายน 2563 ตัดช าระค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ด าเนินการผ่านบัญชีไทยพาณิช 
26-30 ธันวาคม 2563 ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก งวดที่ 2 ช าระผ่าน SCB Easy 
25-29 มกราคม 2563 ช าระค่าธรรมเนียมหอพัก งวดที่ 3 ช าระผ่าน SCB Easy 
6-8 พฤศจิกายน 2563 แจ้งความจ านงกรณีไม่ตัดช าระค่าหอพัก ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่หอพัก 
16-20 พฤศจิกายน 2563 จองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ด าเนินการผ่านระบบ 
1-7 เมษายน 2564 จองหอพัก ภาคฤดูร้อน ด าเนินการผ่านระบบ 

ค่าธรรมเนียมหอพักภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาที่ยืนยันการอยู่หอพักภาคการศึกษาที่ 2 จะตัด
การช าระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชนสาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้นักศึกษาน าเงิน
เข้าบัญชี ระหว่างวันที ่29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 และคงยอดเงินไว้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ 
หากนักศึกษาประสงค์จะแบ่งช าระค่าธรรมเนียมหอพัก เป็นงวด ให้นักศึกษาเข้าด าเนินการเลือกผ่านระบบหอพัก 
หากไม่เลือกถือว่านักศึกษาประสงค์จะช าระครั้งเดียว และเมื่อช าระแล้วจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น          
ดังรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 

 

 

/ค่าธรรมเนียม... 



 

หอพัก 
ค่าธรรมเนียมหอพัก/คน/ภาคการศึกษา (บาท) 

ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 
หอพักหญิง 1,2,3 2,700.- 1,200 
หอพักหญิง 4 10,800.- - 
หอพักหญิง 5  3,150.- 1,200 
หอพักหญิง 6,7,8 2,970.- 1,200 
หอพักชาย 9  3,870.- 1,200 
หอพักหญิง 10 3,870.- 1,200 

ทั้งนี้ การลาออกจากหอพัก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากหอพัก สามารถด าเนินการตามวันเวลา   
ที่ก าหนด ผ่านระบบหอพัก กรณีเกินระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาไม่ได้เข้าด าเนินการลาออกจากหอพัก    
ผ่านระบบ จะถือว่านักศึกษายืนยันสิทธิ์การอยู่หอพักต่อในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และทางมหาวิทยาลัยจะ
เรียกเก็บค่าหอพักตามอัตราค่าหอพักนั้นๆ เต็มอัตรา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
                  

ประกาศ ณ    วันที่        ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

  
          (ดร.บดินทร์ แวลาเตะ) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน 
 อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ส าเนา) 
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7-13 ตุลาคม 2563 ลาออกจากหอพัก หอพัก 1-12 ด าเนินการผ่านระบบ 
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ประกาศ ณ    วันที่        ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

(ลงชื่อ)   ดร.บดินทร์ แวลาเตะ  
          (ดร.บดินทร์ แวลาเตะ) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน 
 อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
     เครือมาส  แก้วทอน        อิมรัน/ร่าง/พิมพ์ 
  (นางเครือมาส  แก้วทอน)         เครือมาส/ทาน 
    นักวิชาการอุดมศึกษา 


