
แนวปฏิบัติในการเข้าหอพักของนักเรยีน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป 

  เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนมีความพร้อม ในการเข้าพักในหอพัก จึงควรศึกษาและเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ข้อมลูหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

2.อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก 

3.บริการและสวัสดิการอ่ืนๆ 

4.การรายงานตัวเข้าหอพัก 

5.กฎระเบียบของหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

6.ข้อควรทราบของนักเรียนหอพัก 

7. แผนที่หอพัก/แผนผังห้องพัก 

8. ปฏิทินหอพัก 

 

 

 

 

 



1.ข้อมูลหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

ที ่ หอพัก ส าหรับนร. จ านวนที่รองรับได้ ค่าหอพัก/
คน/เทอม 

หมายเหตุ 
ห้อง เตียง คน 

1 หอพักหญิง(หอใน) หญิง 79 6 474 5,500 
 

-ค่าบ ารุงหอพัก 500 บาท 
-ห้องปรับอากาศ 

-ห้องน้ ารวม 
- ไม่เสียค่าน้ าประปา/ค่าไฟ  

2 หอพักนาดูน 
พักตั้งแต่ชั้น 2-5 

ชาย 135 2 270 5,500 ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท 
-ห้องพัดลม 
-ห้องน้ ารวม 

-ไม่เสียค่าน้ าประปา 
-ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท 

3 หอพักชื่นชม 
พักตั้งแต่ชั้น 2-4 

หญิง 114 2 228 6,400 ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท 
-ห้องปรับอากาศ 
-ห้องน้ าในห้องพัก 
-ไม่เสียค่าน้ าประปา 

-ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางภายใน/บริเวณหอพัก 

1. เตียง  1. เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น 

2. ฟูกท่ีนอนขนาด 3.5 ฟุต 2. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

3. ตู้เสื้อผ้า 3. โทรทัศน์ 

4. โต๊ะอ่านหนังสือ 4. โทรศัพท์สาธารณะ 

5. เก้าอ้ี 5.  ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ 

6. พัดลมเพดาน 6. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และเข้าออก
หอพักโดยการสแกนใบหน้า(เฉพาะหอหญิง(หอใน)) 

 7. ห้องอ่านหนังสือ 

 8. ระบบอินเตอร์เน็ท 

 9. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีอนุญาตให้น าเข้ามาในหอพักได้ สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียมมาใช้ในหอพัก 

1. พัดลม 1. อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น หมอน,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน
ขนาด 3.5 ฟุต,ผ้าห่ม 

2. เตารีด 2. ของใช้ส่วนตัวต่างๆที่จ าเป็น 

3. คอมพิวเตอร์ (นักเรียนต้องดูแลทรัพย์สินตนเอง หาก
สูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบใดๆ) 

3. ยารักษาโรคประจ าตัว 

4. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4. กุญแจส าหรับล็อคตู้,โต๊ะ 

 5. ผ้ายางปูรอง ส าหรับนักเรียนหญิงที่มปีระจ าเดือน 

 6. อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องพัก เช่น ไม้กวาด, ที่ตักขยะ, 
ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ 

 5. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน ายานพาหนะทุกประเภท
มาใช้ ยกเว้น จักรยาน 

  

  

หมายเหตุ หากนักเรียนน าเครื่องใช้ไฟฟูาทีไ่ม่ได้รับ
อนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก จะถูกยึดทนัทีที่ตรวจพบและ
จะคืนให้เมื่อนักเรียนจะกลับบ้านหรือย้ายออกจาก
หอพักเท่านั้น 

หมายเหตุ นักเรียนไม่ควรน าทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วย หาก
เกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 



3.บริการและสวัสดิการอื่นๆ 
 1. มีอาจารย์ประจ าหอพักดูแลนักเรียนในเวลากลางคืนทุกวัน 
 2. มีแม่บ้านท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. 
 3. มีบริการยาสามัญประจ าบ้านกรณีเจ็บปุวยเล็กน้อย และน าส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
 4. ประตูหอพักตอนเช้าเปิดเวลา 06.00 - 07.45 น.  ตอนเย็นเปิดเวลา 16.20 - 20.00 น. ระหว่างวันไม่
อนุญาตให้นักเรียนหอพักเข้าหอพักยกเว้นกรณีจ าเป็น และได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ประจ าหอพักแล้วเท่านั้น 
 5. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
  

 

4.การรายงานตัวเข้าหอพัก 

 1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองที่เว็บไซด์โรงเรียน  http://www.satit.msu.ac.th/ หรือบริเวณหน้าหอพัก 
 2. ลงชื่อเข้าหอพัก   

3. กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
 4. ส าหรับหอพักนาดูน/ชื่นชม 
  -  ช าระเงินค่าบ ารุง/ประกันหอพัก 
  -  ช าระเงินค่าประกันกุญแจ 
 5. จัดเก็บสัมภาระในห้องพักของตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 6. เวลา 20.00 น. ประชุมและเช็คชื่อนักเรียนหอพัก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satit.msu.ac.th/


 

5.กฎระเบียบของหอพกันักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

หมวดที่ 5 
กฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติ 

 
            ข้อที่ 22.  ผู้พักอาศัยในหอพักมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

22.1  ต้องไม่น าบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนเข้าพักอาศัยในหอพัก 
22.2  ต้องรับผิดชอบดูแล ทรัพย์สินของหอพักซ่ึงผู้พักอาศัยได้ใช้ประโยชน์ หากเกิดความ 

เสียหายอันมาจากการกระท าของตนต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ทางหอพักก าหนด 
22.3  ต้องรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สินของหอพัก มิให้เกิดความช ารุดสูญหาย 
22.4  ต้องไม่น าทรัพย์สินมีค่าเก็บไว้ในหอพักหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใน 

กรณีใดๆทั้งสิ้น 
22.5   ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนทั้งเรื่องการแต่งกายและความประพฤติ 
22.6   ต้องไม่จัดงานรื่นเริงใดๆในหอพักหรือบริเวณหอพัก เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย 

ลักษณ์อักษรจากผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนเสียก่อน 
22.7   ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
22.8   ต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก 

           ข้อที่ 23.   ห้ามมิให้มีวัตถุ สิ่งของเหล่านี้ไว้ครอบครองภายในหอพักโดยเด็ดขาด 
23.1  อุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันทุกชนิด 
23.2  ยาเสพติดและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเสพสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 
23.3  สื่อลามกอนาจารที่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของสังคมไทย 
23.4 สุราของมึนเมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่ืนใด ขวดสุรา และภาชนะท่ีบรรจุของมึนเมามาดื่ม 

ในบริเวณหอพัก 
23.5   อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน ตลอดจนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบอาวุธปืน กระสุนปืน และ 

วัตถุระเบิด 
23.6   เชื้อเพลิงหรือวัตถุไวไฟ 
23.7   ของมีคมหรืออาวุธหรือวัตถุอ่ืนใดที่สามารถน ามาใช้อย่างอาวุธได้ ซึ่งไม่ได้มีไว้เพ่ือ 

ประกอบการเรียน 
            ข้อที่ 24.   หากปรากฏว่าผู้พักอาศัยผู้ใดได้ฝุาฝืนตามความในข้อ 22 ให้ด าเนินการดังนี้ 

24.1    หากมีวัตถุ สิ่งของตามข้อ 22.1  -  22.4  ในครอบครองให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
หอพักและหัวหน้างานหอพักในการยึดสิ่งของเหล่านี้ไว้ชั่วคราวหรือจะริบสิ่งของเหล่านั้นเสียก็ได้ 

24.2    หากมีวัตถุ สิ่งของตามข้อ 22.5   -  22.7 ในครอบครอง ให้เจ้าหน้าที่หอพักและหัวหน้างาน 



หอพักยึดสิ่งของได้ชั่วคราวและแจ้งต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
            ข้อที่ 25.   การกระท าดังต่อไปนี้ถือเป็นการกระท าผิดกฎระเบียบหอพัก 

25.1  เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นการพนันในหอพัก 
25.2  ดื่มสุราของมึนเมา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหอพัก  
25.3  เสพ มีไว้ในครอบครองหรือจ าหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 
25.4  เปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีดังเกินควรจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
25.5  ดื่มหรือเมาสุราอาละวาดส่งเสียงดัง 
25.6  จงใจท าลายสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของทางหอพัก 
25.7  กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาหยาบคาย ต่อคณะกรรมการด าเนินงานหอพัก 
25.8  ลักทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือของหอพัก 
25.9  น าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงภายในหอพักหรือบริเวณของหอพัก 
25.10 แขวนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน  ในพื้นที่ที่ไม่สมควร 
25.11 เข้าไปในห้องพักผู้อ่ืนในขณะเจ้าของห้องไม่อยู่ 
25.12 ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับหลักศีลธรรมอันดีของสังคมไทย 
25.13 น าเพศตรงข้ามเข้ามาในห้องพักหรือที่อ่ืนๆ  อันไม่สมควรในบริเวณหอพัก 
25.14 น าผู้อ่ืนเข้ามาพักในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพักหรือหัวหน้างาน 

หอพัก 
25.15  แต่งกายที่ส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก 
25.16  ปิดรูปโปสเตอร์  เขียนรูป  หรือข้อความอันเปรอะเปื้อนฝาผนัง  พ้ืนห้อง  ประตู  ตู้เสื้อผ้า   

หรืออ่ืนใดในหอพักหรือบริเวณหอพักท่ีขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของสังคมไทย 
25.17 ทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกาย 
25.18 เข้า-ออกหอพัก ในช่วงเวลาซึ่งนอกเหนือจากที่ทางหอพักได้ประกาศก าหนดไว้ 

            ข้อที่  26.  นักเรียนหอพักต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
26.1 รักษาความสะอาดภายในห้องพัก และบริเวณหอพัก ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของทาง 

โรงเรียน 
26.2   ใช้น้ าประปาและไฟฟูาอย่างประหยัด   
26.3   การใช้พื้นท่ีหอพักในการจัดกิจกรรมต่างๆต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้า 

งานหอพัก หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 
            ข้อที่ 27.  ห้ามดัดแปลงเครื่องเรือน หรือระบบไฟฟูา หรือท าอุปกรณ์ของหอพักช ารุดเสียหาย 
            ข้อที่ 28.  ให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่งของหอพักโดยเคร่งครัดทั้งในปัจจุบันและท่ีจะมีข้ึนใน
อนาคต 
 
 



 
หมวดที่ 6 

วินัยและการลงโทษ 
 
            ข้อที่ 29.  โทษที่นักเรียนจะได้รับในกรณีที่กระท าผิดตามประกาศนี้ มี 3 สถาน คือ 

29.1    ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
29.2    ตัดคะแนนความประพฤติ และรายงานการตัดคะแนนให้ผู้ปกครองทราบ 
29.3    ตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก และด าเนินการทางด้านวินัยของทางโรงเรียนขั้นสูงสุด 

            ข้อที่ 30.   ผู้ที่กระท าความผิดภายในบริเวณหอพักตามประกาศฉบับนี้  นอกจากจะได้รับโทษตามระบุไว้
ตามข้อ 28 จะต้องรับโทษทางด้านระเบียบวินัยของทางโรงเรียนอีกชั้นหนึ่งด้วย   
            ข้อที่ 31.  กรณีดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงให้เจ้าหน้าที่หอพัก หัวหน้างานหอพัก หรือบุคคลอ่ืนที่
พบเห็นรีบรายงานต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน ให้ทราบโดยด่วน 

31.1  ดื่มสุรา ของมึนเมา เสพสิ่งเสพติดภายในบริเวณหอพัก 
31.2  เล่นหรือมีส่วนร่วมในการเล่นการพนัน 
31.3  ประพฤติเสื่อมเสียหายเพศในบริเวณหอพัก 
31.4  ทะเลาะวิวาทโดยมีหรือใช้อาวุธ ท าร้ายร่างกายหรือร่วมชุลมุนต่อสู้ 
31.5  มีอาวุธวัตถุระเบิด  อาวุธทุกชนิด  วัตถุเชื้อเพลิง  อุปกรณ์เสพสิ่งเสพติด 
31.6  ลักทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือของหอพัก 
31.7  จงใจหรือมีส่วนร่วมในการท าลายทรัพย์สินของทางหอพักและทรัพย์สินของผู้อ่ืนภายใน 

หอพัก 
31.8  น าบุคคลอ่ืนเข้าในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
31.9  กระท าการซึ่งอาจจะน ามาสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ส่วนรวม 
31.10  หลบหนีหอพักไปในยามวิกาลและไปค้างคืนที่อ่ืนโดยไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หอพักหรือ 

หัวหน้าหอพักได้ทราบ 
            ข้อที่ 32. ผู้กระท าตามความผิดร้ายแรง ตามข้อ 30 ให้ได้รับโทษ ดังต่อไปนี้ 
                       32.1   โทษมี 2 สถาน คือ ตัดคะแนนความประพฤติ และด าเนินการทางด้านวินัยของทาง
โรงเรียนขั้นสูงสุด (ให้ย้ายสถานศึกษา) 
                       32.2  การตัดคะแนนความประพฤติให้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้รายงานต่อผู้ปกครอง
หัวหน้างานหอพักและผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนให้รับทราบ    
                       32.3  คณะกรรมการงานหอพักพิจารณา  ลงโทษตามระเบียบหอพัก และระเบียบของทาง
โรงเรียน 
            ข้อที่ 33.  ผู้ที่กระท าผิดไม่ร้ายแรงและได้ส านึกในการกระท าผิดของตนเอง ให้หัวหน้างานหอพัก เจ้าหน้าที่
หอพัก มีอ านาจลงโทษผู้กระท าผิดตามข้อ 28.1  หากพบเห็นการกระท าผิดซ้ าครั้งที่ 2  ให้ลงโทษตามข้อ 31.1    



 

6.ข้อควรทราบของนักเรียนหอพัก 

1. การให้ค าปรึกษาและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของงานหอพัก 
1.1 ในวันท าการปกติสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้ 

- หอพักหญิง (หอใน) ที่ห้องกิจการนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ 043-754635  
- หอพักนาดูน  ที่ส านักงานหอพักนาดูน/งานบริการหอพักนิสิต (ใต้หอพักกันทรวิชัย) เบอร์ 

โทรศัพท์ 043-754418 , 043-754305  
- หอพักชื่นชม ที่ส านักงานหอพักชื่นชม/งานบริการหอพักนิสิต (ใต้หอพักกันทรวิชัย) เบอร์ 

โทรศัพท์ 043-754418 , 043-754305  
  1.2  ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่ออาจารย์เวรประจ าสัปดาห์ได้จาก
เบอร์โทรศัพท์บริเวณหน้าหอพัก 
  

2.  กรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  2.1 หากมีการเจ็บปุวยเล็กน้อยสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่อาจารย์ประจ าหอพักหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าหอพัก 
  2.2 หากต้องน าส่งโรงพยาบาลให้ติดต่อที่อาจารย์ประจ าหอพักหรือเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักเพ่ือ
ประสานเรียกรถพยาบาล และผู้ปกครอง 
  2.3 การจ่ายค่าไฟ กรณีหอพักนาดูน/ชื่นชม ให้ติดต่อช าระได้ที่งานบริการหอพักนิสิต (ใต้หอพัก
กันทรวิชัย) ได้ไม่เกิน7วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ 
  

3.   การย้ายห้องพัก/หอพัก 
  3.1  กรอกแบบฟอร์มค าร้องย้ายห้องพัก/ หอพัก 

3.2  ยื่นใบค าร้องแก่หัวหน้าหอพักเดิมของตนเองและส่งหัวหน้าฝุายกิจการหอพักเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติ 

3.3  หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถย้ายห้องพัก/หอพักได้ และห้ามนักเรียนท าการย้าย 
ห้องพัก/หอพักก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
  

4.  การแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในหอพักและห้องพัก 
ให้แจ้งการช ารุดเสียหายกับเจ้าหน้าที่ห้องพักนั้นๆ โดย  
4.1 หากครุภัณฑ์ภายในห้องพักของนักเรียนเสียหาย อันเกิดมาจากการเสื่อมสภาพเป็นเหตุให้เกิด 

การช ารุด โรงเรียน/มหาวิทยาลัยจะท าการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
4.2 หากครุภัณฑ์ภายในห้องพักของนักเรียนเสียหาย อันเกิดมาจากการกระท าของนักเรียน  



โรงเรียน/มหาวิทยาลัยจะท าการเรียกเก็บค่าเสียหายตามราคาจริงของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เสีย 
4.3 นักเรียนหอพักมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาครุภัณฑ์ทั้งของตนเองและที่เป็นส่วนกลางของ 

หอพัก หากพบการช ารุดเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าทีห่อพักเพ่ือท าการซ่อมแซมต่อไป 
 
 
7. แผนที่หอพัก/แผนผังห้องพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



8. ปฏิทินหอพัก 

ปฏิทินฝ่ายกิจการหอพัก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 ปีการศึกษา 2560 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

19-21 เม.ย.60 นักเรียนเข้าคา่ยเตรียมความพร้อมด้านคณุธรรม ม.1 (นักเรียนนอนที่ร.ร.) ฝุายกิจการนักเรียน 

23-เม.ย.-60 
  
  

นักเรียน ม.1 และ ม.4 รายงานตัวเข้าหอพักเพื่อเรียนเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการ ดังนี้ 
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

- นักเรียนหญิง ม.1 และ ม.4 เข้าพักที่หอพักหญิง(หอใน)   

- นักเรียนชาย ม.1 และ ม.4 เข้าพักที่หอพักนาดูน ช้ัน 2 เป็นต้นไป   

24 เม.ย.-9 พ.ค.
60 

นักเรียน ม.1 และ ม.4 เรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ฝุายวิชาการ 

10-พ.ค.-60 วันหยุดวันวิสาขบูชา   

12-พ.ค.-60 วันหยุดวันพืชมงคล   

15-พ.ค.-60 
  
  

นักเรียน ม.4 วมว. รายงานตัวเข้าหอพักเรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ดังนี ้
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

- นักเรียนหญิง ม.4 วมว. เข้าพักที่หอพักช่ืนชม ช้ัน 2 เป็นต้นไป 
อ.หอพักชื่นชม + อ.
โครงการ วมว 

- นักเรียนชาย ม.4 วมว.เข้าพักท่ีหอพักนาดูน ช้ัน 2 เป็นต้นไป 
อ.หอพักนาดูน + อ.
โครงการ วมว 

15-19 พ.ค.60 แม่บ้านดูแลความสะอาดของหอพักตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการเปิดเทอม ฝุายบริการ 

15-31 พ.ค.60 เรียนเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานของนักเรียน ม.4 (วมว.) ฝุายวิชาการ 

16-พ.ค.-60 ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพักและห้องพักทางเว็บไซต์ 
ฝุายกิจการหอพัก+งาน
สารสนเทศ 

21-พ.ค.-60 
  
  
  

นักเรียนหอพักรายงานตัวเข้าหอพัก (ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป) 
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

- นักเรียนหญิง ม.1 - ม.4 เข้าพักที่หอพักหญิง(หอใน) อ.ประจ าแต่ละหอพกั 

- นักเรียนชาย ม.1 - ม.6 เข้าพักที่นาดูน ช้ัน 2 เป็นต้นไป   

- นักเรียนหญิง ม.4 - ม.6 เข้าพักที่หอพักช่ืนชม ช้ัน 2 เป็นต้นไป   

22-พ.ค.-60 เปิดภาคเรียนที ่1/2560 ฝุายวิชาการ 

  ปฐมนิเทศนักเรยีนหอพัก ณ โถงอาคารเรียนมัธยม 2 ฝุายกิจการหอพัก 

22-26 พ.ค.60 ติดตามนักเรยีนที่ไมเ่ข้าหอพักตามนโยบายของโรงเรียน ฝุายกิจการหอพัก 

12-16 มิ.ย.60 ติดตามหนี้ค้างช าระคา่หอพัก รอบท่ี 1 
ฝุายส านักงาน/การเงิน/ฝุาย
กิจการหอพกั 



18-มิ.ย.-60 โครงการกิจกรรมสานรักสานสัมพนัธ์วันเปิดหอ 60 ฝุายกิจการหอพัก 

8-ก.ค.-60 วันอาสาฬหบูชา 
นักเรียนหอพกักลับบา้นทุก
คน 

9-ก.ค.-60 วันเข้าพรรษา 
นักเรียนหอพกักลับบา้นทุก
คน 

10-ก.ค.-60 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
นักเรียนหอพกักลับบา้นทุก
คน 

11-ก.ค.-60 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 
นักเรียนหอพกักลับบา้นทุก
คน 

24,25,27 ก.ค.60 สอบกลางภาคเรียนที ่1/2560 ฝุายวิชาการ 

28-ก.ค.-60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร   

7-11 ส.ค.60 ติดตามหนี้ค้างช าระคา่หอพัก รอบท่ี 2 
ฝุายส านักงาน/การเงิน/ฝุาย
กิจการหอพกั 

12-ส.ค.-60 วันแม่แห่งชาติ   

14-ส.ค.-60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาต ิ   

12-16 ก.ย.60 ติดตามหนี้ค้างช าระคา่หอพัก รอบท่ี 3 พร้อมท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
ฝุายส านักงาน/การเงิน/ฝุาย
กิจการหอพกั 

25,27,29 ก.ย.60 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 ฝุายวิชาการ 

2-ต.ค.-60 นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาสาธิต 
ฝุายกิจการหอพัก/ฝาุย
กิจการพิเศษ 

 2-13 ต.ค.60 
  

ช่วงปิดภาคเรียน และเก็บตัวฝึกซอ้มนักกีฬาสาธิต  
ฝุายกิจการหอพัก/ฝาุย
กิจการพิเศษ 

แม่บ้านดูแลความสะอาดของหอพักตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการเปิดเทอม ฝุายบริการ 

13-ต.ค.-60 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช   

15-ต.ค.-60 นักเรียนหอพักรายงานตัวเข้าหอพัก  
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

16-ต.ค.-60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ฝุายวิชาการ 

23-ต.ค.-60 วันหยุดวันปิยมหาราช   

22-28 ต.ค.60 พิธีบรรพชาหมู ่เนื่องในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ฝุายศาสนา 

25-29 ต.ค.60 ก าหนดวันส าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9   

1-10 พ.ย.60 ติดตามหนี้ค้างช าระคา่หอพัก รอบท่ี 1 
ฝุายส านักงาน/การเงิน/ฝุาย
กิจการหอพกั 

5-ธ.ค.-60 วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9   

10-ธ.ค.-60 วันรัฐธรรมนญู   

11-ธ.ค.-60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู   



18-24 ธ.ค.60 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามคัคี  ฝุายกิจการพิเศษ 

  นักเรียนหอพักกลับบา้นทุกคน (หอพักปิด) ฝุายกิจการหอพัก 

24-ธ.ค.-60 นักเรียนหอพักรายงานตัวเข้าหอพัก ช่วงที่ 2 หลังกิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคค ี
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

25-29 ธ.ค.60 วันเปิดเรยีนช่วงที่ 2 หลังกิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคค ี ฝุายวิชาการ 

31-ธ.ค.-60 วันหยุดวันสิ้นป ี   

1-2 ม.ค.61 วันหยุดวันข้ึนปีใหม ่   

3-5 ม.ค.61 ติดตามหนี้ค้างช าระคา่หอพัก รอบท่ี 2 
ฝุายส านักงาน/การเงิน/ฝุาย
กิจการหอพกั 

8,10,12 ม.ค.61 สอบกลางภาคเรียนที ่2/2560 ฝุายวิชาการ 

22-31 ม.ค.61 นักเรียน  ม.6  ด าเนินการปลดหนีห้อพัก ฝุายกิจการหอพัก 

29,31 ม.ค.-2 
ก.พ.61 นักเรียน ม.6  สอบปลายภาคเรยีนท่ี  2/2560 ฝุายวิชาการ 

19 ก.พ.-2 มี.ค.61 นักเรียน  ม.3  ด าเนินการปลดหนีห้อพัก ฝุายกิจการหอพัก 

26 ก.พ.-2 มี.ค.61 ติดตามหนี้ค้างช าระคา่หอพัก รอบท่ี 3 พร้อมท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
ฝุายส านักงาน/การเงิน/ฝุาย
กิจการหอพกั 

1-มี.ค.-61 วันหยุดวันมาฆบูชา   

5,7,9 มี.ค.61 นักเรียน ม.1- ม.5  สอบปลายภาคเรียนที ่ 2/2560 ฝุายวิชาการ 

12-มี.ค.-61 ปิดภาคเรียน ฝุายวิชาการ 

12-30 มี.ค. 61 แม่บ้านดูแลความสะอาดของหอพักตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการเปิดเทอม ฝุายบริการ 

18-20 เม.ย.61 นักเรียนเข้าคา่ยเตรียมความพร้อมด้านคณุธรรม ม.1 (ใหม่) (นักเรียนนอนท่ีร.ร.) ฝุายกิจการนักเรียน 

22-เม.ย.-61 นักเรียน ม.1 และ ม.4 รายงานตัวเข้าหอพักเพื่อเรียนเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการ  
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

23 เม.ย.-11 พ.ค.
61 

นักเรียน ม.1 และ ม.4 เรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
ฝุายวิชาการ 

20-พ.ค.-61 นักเรียนหอพักรายงานตัวเข้าหอพัก  
ฝุายกิจการหอพัก/อ.ประจ า
แต่ละหอพกั 

21-พ.ค.-61 เปิดภาคเรียนที ่1/2561 ฝุายวิชาการ 

 

หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

                Big Cleaning ประจ าเดือน (ทุกพุธที่ 3ของเดือน) นักเรียนหอพักดูแลท าความสะอาดห้องพักของตนเอง 
 
 



 
 


