
 ปฏิทนิขั้นตอนการสมัครอยูห่อพัก ปีการศกึษา 2562 
(นักศึกษาโปรดอ่านและปฏิบัติตามให้ครบทุกขั้นตอน)  

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน เวลา สถานที่ หลักฐานที่ใช้ หมายเหตุ 

1 17-19 เม.ย.62 นักศึกษาตรวจสอบคะแนนความดีที่ใช้ใน
การสมัครอยู่หอพัก /คะแนนพฤติกรรม  
 

- http://dsa.wu.ac.th - -  เข้าสูร่ะบบโดยใช้ Username และ 
Password เดียวกันกับศูนย์บริการ
การศึกษา 
- หากเข้าระบบไม่ได้ให้รีบติดต่อที่งาน
หอพัก โทร.3165 (ในเวลาทําการ) 
 

2 23-24 เม.ย.62  
 
 

-นักศึกษาแจ้งความประสงค์สมัครหอพัก  
ปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์ 
http://dsa.wu.ac.th  
-กรอกข้อมูล/แก้ไขประวัติส่วนตัว/ตอบ
แบบสอบถาม ผ่านเว็บไซต์  
  

เปิดระบบ 23 เม.ย.62  
เวลา 12.00 น. 

 
ปิดระบบ 24 เม.ย.62 

เวลา 24.00 น. 
 
 

http://dsa.wu.ac.th  
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

* หากนักศึกษาไม่กรอกข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว/ตอบแบบสอบถามใหค้รบถ้วน
และถูกต้อง จะไม่สามารถเขา้ระบบเพื่อ
สมัครหอพักได้ 
* สมัครพร้อมกันทุกชั้นปีการศึกษา  
* การเข้าระบบสมัครก่อน-หลัง ไม่มีผล
ต่อการจัดลําดับใด ๆ 

3 26 เม.ย. 62 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจาก  
รายชื่อ “ประกาศผลการสมัครหอพัก” 
 

14.00 น.  
เป็นต้นไป 

- http://dsa.wu.ac.th 
 

-  

 
ข้อควรระวัง : หากนักศึกษาไม่ดําเนินการในขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการนั้นไปแล้ว จะถือว่านักศึกษาสละสทิธิ์การสมัครอยู่หอพัก ปี 2562 

กรณีนักศึกษาติดภารกิจ/อยู่นอกพื้นที่/นักศึกษาสหกิจ สามารถให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนได้  
 



ลําดบั วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน เวลา สถานที่ หลักฐานที่ใช ้ หมายเหตุ 

4 29 เม.ย. 62 จับสลากสําหรบันักศึกษาที่มรีายชื่อ
ในประกาศ “นักศึกษาที่ต้องจับ
สลาก” 

18.00 น. ณ โรงอาหาร อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา 

บัตรนักศึกษาหอพัก 
 

*สามารถให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทนได้ 

5 30 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มสีิทธิ์
เลือกหอพักและรายชื่อนักศึกษาขึ้น
ชื่อสํารองเรียงตามลําดับ 

16.00 น.  
 

http://dsa.wu.ac.th 
 
 

- 
 

 

*รายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสํารอง
เรียงตามลําดับ 
 (แยกหอพักชาย-หญิง) 

6 2-4 พ.ค. 62 นักศึกษาที่มีสทิธิ์เลือกหอพัก 
เข้าระบบเลือกหอพัก เว็บไซต์ 
http://dsa.wu.ac.th  
 

เปิดระบบ 2 พ.ค.62  
15.00 น. เป็นต้นไป 
ปิดระบบ 4 พ.ค.62 

เวลา 24.00 น.  

http://dsa.wu.ac.th 
 

- *การเข้าระบบก่อนหลังไม่มีผล
ต่อการได้หอพักนั้นๆ ขึ้นอยู่กับ
คะแนนพฤติกรรมและคะแนน
ความดีของแต่ละคน 

7 6 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อ ผลการเลือกหอพัก 
 

14.00 น. http://dsa.wu.ac.th - - 

8 7 พ.ค. 62 -จับสลากสําหรับนักศึกษาทีม่ีรายชื่อ
ในประกาศ “นักศึกษาที่ต้องจับ
สลาก” 
-นักศึกษาเลือกหอพักอื่นที่ยังว่าง 
เฉพาะนักศึกษาที่จับสลากแลว้ไม่ได้
หอพัก และนักศึกษาที่มีรายชื่อตาม
ประกาศ “นักศึกษาที่ต้องเลือก
หอพักใหม่อีกครั้ง” 

18.00 น.  ณ โรงอาหาร  
อาคารกิจกรรม 

บัตรนักศึกษาหอพัก/หรือ
หลักฐานแสดงตัวอื่นๆ 
 

*นักศึกษาตรงเวลาพร้อมกัน 
 

 
 
 



ลําดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน เวลา สถานที่ หลักฐานที่ใช ้ หมายเหตุ 

9 8 พ.ค. 62 
นักศึกษาตรวจสอบประกาศ “รายชื่อ 
นักศึกษาที่สมคัรได้อยู่หอพัก  
เรียงตามลําดับการเลือกห้องพัก” 

16.00 น. 
http://dsa.wu.ac.th 

 
- - 

10 10 พ.ค. 62 นักศึกษาเลือกห้องพัก 18.00 น. 
เป็นต้นไป 

หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ -บัตรนักศึกษา/บัตร 
หอพัก 
-รูปถ่ายชุดนักศึกษา 
ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 

*หากนักศึกษาไม่ส่งรูปถ่าย 
จะยังไม่สามารถเลือกห้องพักได้ 

11 14 พ.ค. 62  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ทีม่าเลือก 
ห้องพัก ปีการศึกษาที่ 1/2562 

 
13.00 น. 

 
http://dsa.wu.ac.th 

 

- *หากรายชื่อตกหล่นติดต่อที่ปรึกษา 
หอพักภายในวันที่ 14 พ.ค.62  ก่อน 
เวลา 16.00 น. 

12  
 
 
 
 

 
 

 
 

15-17 พ.ค. 62 
21-22 พ.ค. 62 
23-24 พ.ค. 62 
24 พ.ค. 62 
 

นักศึกษาชําระค่าหอพักภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562  ตามประเภทหอพัก 
ดังนี้ 
-หอพัก 1,2,3,4,5,7,10,11,13,14 จํานวน 2,000 
บาท 
-หอพัก 16,17 จํานวน 3,600 บาท 
-หอพัก 18 จํานวน 3,300 บาท 
และทุกหอพักชําระค่าประกันความเสียหาย
หอพัก 1,000 บาท 
- รหัสนักศึกษา 61* 
- รหัสนักศึกษา 60* 
- รหัสนักศึกษา 59*58*,และรหัสอื่น ๆ 
- วันสุดท้ายของการชําระค่าหอพัก  

09.00 – 15.00 น. 
 

ธนาคารออมสิน สาขา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

- *เงินค่าหอพักชําระล่วงหน้า จะปรับ 
เป็นค่าธรรมเนียมหอพักในภาค 
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
**นักศึกษาที่ไม่ชําระเงินค่าหอพัก 
ภายในเวลาที่กําหนด งานหอพักถือว่า 
สละสิทธิ์ห้องพักที่สมคัรไว้ 
 
***เงินค่าหอพักชําระล่วงหน้า ไม่ 
สามารถเรียกคนืได้ ในทุกกรณี 

 



 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอน เวลา สถานที่ หลักฐานที่ใช ้ หมายเหตุ 

13 24 พ.ค. 62 วันสุดท้ายของการชําระค่าหอพัก 
(ทุกรหัสนักศึกษาที่ตกค้าง) 

09.00-15.00 น.  ธนาคารออมสิน  
สาขามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

- *ไม่ชําระค่าหอพักถือว่าสละสิทธิ์ 
หอพัก 

14 28 พ.ค. 62 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ “ประกาศ 
รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ชําระเงินค่าหอพัก  
ปีการศึกษา 2562” 

14.00 น. http://dsa.wu.ac.th - - 

15 28 พ.ค. 62 
 

ประกาศเรียกรายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อ 
สํารอง (ตามลาํดับ) 

14.00 น. http://dsa.wu.ac.th - *กรณีมีที่ว่างจากการสละสิทธิ์ 

16 29 พ.ค. 62 -นักศึกษาที่มรีายชื่อสํารองเลือกหอพัก/ 
ห้องพัก (กรณมีีที่ว่างจากการสละสิทธิ์) 
-ชําระเงินค่าจองหอพัก 

12.00 น.เป็นต้นไป 
 

13.30-15.00 น. 

ศูนย์ประสานงานหอพัก 
 
ธนาคารออมสิน สาขา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 

-บัตรนักศึกษา 
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 

*นักศึกษาต้องไปชําระค่าหอพักทันท ี
แล้วนําใบเสร็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
 

17 31 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก  
ปีการศึกษาที่ 1/2562 

13.00 น. http://dsa.wu.ac.th 
 

- *หากรายชื่อตกหล่นติดต่อที่ปรึกษา 
หอพักภายในวันที่ 1 มิถุนายน 62 
ก่อนเวลา 12.00 น. 

 
ข้อควรระวัง : หากนักศึกษาไม่ดําเนินการในขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการนั้นไปแล้ว จะถือว่านักศึกษาสละสทิธิ์การสมัครอยู่หอพัก ปี 2562 

มีข้อสงสัย รบีสอบถาม ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก หรือ เพจ “หอพัก ม.วลยัลักษณ์” 
 

 งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีให้บริการ  


