
 

 
อาคารเรือนพักนักวิทย์ ๒ 
ห้องพักเตียงคู่ (Twin bed) 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน ราคา: ชิ้น(บาท) 
๑ ปลอกหมอน ๒๐๐ 
๒ ซองกันเปื้อนหมอน ๕๐๐ 
๓ ปลอกผ้านวม ๑,๕๐๐ 
๔ ไส้ผ้านวม ๑,๐๐๐ 
๕ ผ้าปูที่นอน ๑,๐๐๐ 
๖ ที่นอน ๖,๕๐๐ 
๗ ผ้าเช็ดผม ๑๐๐ 
๘ ผ้าเช็ดตัว ๔๐๐ 
๙ ผ้าเช็ดเท้า ๒๐๐ 

๑๐ หมอน ๔๐๐ 
๑๑ แก้วน ้า ๗๐ 
๑๒ ไม้แขวนเสื อ ๑๐๐ 
๑๓ ไม้แขวนเสื อมีคลิปหนีบ ๑๔๐ 
๑๔ ถังขยะห้องพัก ๖๐๐ 
๑๕ ถังขยะห้องน ้า ๓๕๐ 
๑๖ รีโมท TV  ๑๕๐ 
๑๗ รีโมทเครื่องรับสัญญาณ ๑๕๐ 
๑๘ โทรทัศน์ ๒๕,๐๐๐ 
๑๙ กุญแจห้องพัก ๓๐๐ 
๒๐ ถาดวางของใช้ในห้องพัก ๒๕๐ 
๒๑ ถาดวางชุดเครื่องอาบน ้า ๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการและราคาทรัพย์สินภายในห้องพัก 

 



 

 
๑. โปรดรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของห้องพักและหอพักไม่ให้เสียหาย 
๒. โปรดปิดไฟฟ้าและน ้าประปา หลังการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓. โปรดอย่าน้าทรัพย์สินมีค่าของท่านทิ งไว้ในห้องพัก หากเกิดการสูญหายทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
๔. โปรดส่งคืนกุญแจห้องเมื่อออกจากห้องพักก่อน ๑๒.๐๐ น. ของวันที่แจ้งออก หากกุญแจสูญหายทาง อพวช. 

ขอเรียกเก็บเงินค่าประกันกุญแจตามอัตราที่ก้าหนด 
๕. ในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพักไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือสูญหายให้ผู้เข้าพักแจ้งผู้ดูแลหอพัก 

ทั งนี หากการช้ารุดนั นเกิดจากการกระท้าของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญ
หายของทรัพย์สินภายในห้องพักตามราคาที่ อพวช. ก้าหนด 

๖. ห้ามน้าบุคคลอ่ืนใดเข้าอาคารที่พักหรือห้องพักก่อนได้รับอนุญาตจาก อพวช. หากมีผู้มาเยี่ยมผู้เข้าพักต้องแจ้ง
ขออนุญาตจากทาง อพวช. ก่อน และให้ออกจากอาคารที่พักก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. 

๗. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าพักท่านอ่ืน 
๘. ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก 
๙. ห้ามประกอบอาหารภายในอาคารที่พัก 
๑๐. ห้ามน้าอาวุธ วัตถุต้องห้าม สารเคมี สารเสพติด วัสดุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในอาคารที่พัก 
๑๑. ห้ามดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ภายในที่พัก 
๑๒. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในที่พัก 
๑๓. ห้ามน้าสัตว์เลี ยงเข้ามาภายในที่พัก 
๑๔. ห้ามประพฤติหรือกระท้าการอันใดที่เสื่อมเสียในทางเพศภายในที่พัก 

 

 

 
อาคารเรือนพักนักวิทย์ ๒ 
ห้องพักรวม 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน ราคา: ชิ้น(บาท) 
๑ ปลอกหมอน ๑๐๐ 
๒ ผ้าปูที่นอน ๕๐๐ 
๓ ผ้าห่มขาว ๘๐๐ 
๔ หมอน ๓๐๐ 
๕ ไม้แขวนเสื อ ๑๐๐ 
๖ เบาะรองนอน (ที่นอน) ๔,๐๐๐ 

 

 

รายการและราคาทรัพย์สินภายในห้องพัก 

 

กฎระเบียบการเข้าพัก 



 

๑. โปรดรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของห้องพักและหอพักไม่ให้เสียหาย 
๒. โปรดปิดไฟฟ้าและน ้าประปา หลังการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๓. โปรดอย่าน้าทรัพย์สินมีค่าของท่านทิ งไว้ในห้องพัก หากเกิดการสูญหายทาง อพวช. จะไม่รับผิดชอบใดๆ 

๔. โปรดส่งคืนกุญแจห้องเมื่อออกจากห้องพักก่อน ๑๒.๐๐ น. ของวันที่แจ้งออก หากกุญแจสูญหายทาง อพวช. 
ขอเรียกเก็บเงินค่าประกันกุญแจตามอัตราที่ก้าหนด 

๕. ในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพักไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือสูญหายให้ผู้เข้าพักแจ้งผู้ดูแลหอพัก 
ทั งนี หากการช้ารุดนั นเกิดจากการกระท้าของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญ
หายของทรัพย์สินภายในห้องพักตามราคาที่ อพวช. ก้าหนด 

๖. ห้ามน้าบุคคลอ่ืนใดเข้าอาคารที่พักหรือห้องพักก่อนได้รับอนุญาตจาก อพวช. หากมีผู้มาเยี่ยมผู้เข้าพักต้องแจ้ง
ขออนุญาตจากทาง อพวช. ก่อน และให้ออกจากอาคารที่พักก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. 

๗. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าพักท่านอ่ืน 
๘. ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก 
๙. ห้ามประกอบอาหารภายในอาคารที่พัก 
๑๐. ห้ามน้าอาวุธ วัตถุต้องห้าม สารเคมี สารเสพติด วัสดุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในอาคารที่พัก 

๑๑. ห้ามดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ภายในที่พัก 

๑๒. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดภายในที่พัก 

๑๓. ห้ามน้าสัตว์เลี ยงเข้ามาภายในที่พัก 

๑๔. ห้ามประพฤติหรือกระท้าการอันใดที่เสื่อมเสียในทางเพศภายในที่พัก 

 
 
 

อาคารเรือนพักนักวิทย์ ๑ 
ห้องพักเดี่ยว (Single bed) 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน ราคา: ชิ้น(บาท) 
๑ ปลอกหมอน ๑๐๐ 
๒ ผ้าเช็ดตัว ๔๐๐ 
๓ ผ้าปูที่นอน ๕๐๐ 
๔ ผ้าใยอะคลิลิก ๘๐๐ 
๕ หมอน ๓๐๐ 
๖ เบาะรองนอน (ที่นอน) ๒,๕๐๐ 
๗ ไม้แขวนเสื อ ๑๐๐ 
๘ แผ่น Key tag ๓๐๐ 
๙ กุญแจห้องพัก ๕๐ 

 

รายการและราคาทรัพย์สินภายในหอพัก 

 

กฎระเบียบการเข้าพัก 



 

๑. โปรดรักษาความสะอาดและดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของห้องพักและหอพักไม่ให้เสียหาย 
๒. โปรดปิดไฟฟา้และน ้าประปา หลังการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิง่แวดล้อม 

๓. โปรดอย่านา้ทรัพยส์ินมีค่าของทา่นทิ งไว้ในห้องพัก หากเกิดการสูญหายทาง อพวช. จะไม่รับผดิชอบใดๆ 

๔. โปรดส่งคนืกุญแจห้องเมื่อออกจากห้องพักก่อน ๑๒.๐๐ น. ของวันที่แจ้งออก หากกุญแจสูญหายทาง อพวช. 
ขอเรียกเก็บเงินค่าประกันกุญแจตามอัตราที่ก้าหนด 

๕. ในกรณีที่อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพักไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือสูญหายให้ผู้เข้าพักแจ้งผู้ดูแลหอพัก 
ทั งนี หากการชา้รุดนั นเกิดจากการกระท้าของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการชดใช้คา่เสยีหายหรือสูญ
หายของทรัพย์สินภายในห้องพักตามราคาที่ อพวช. ก้าหนด 

๖. ห้ามน้าบุคคลอ่ืนใดเข้าอาคารที่พักหรือห้องพักก่อนได้รับอนุญาตจาก อพวช. หากมีผู้มาเยี่ยมผู้เข้าพักต้องแจ้ง
ขออนุญาตจากทาง อพวช. ก่อน และให้ออกจากอาคารที่พักก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. 

๗. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าพักท่านอ่ืน 
๘. ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก 
๙. ห้ามประกอบอาหารภายในอาคารที่พัก 
๑๐. ห้ามน้าอาวุธ วัตถุต้องห้าม สารเคมี สารเสพติด วัสดุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในอาคารที่พัก 

๑๑. ห้ามดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ภายในที่พัก 

๑๒. ห้ามเล่นการพนนัทุกชนิดภายในที่พัก 

๑๓. ห้ามน้าสตัว์เลี ยงเข้ามาภายในทีพ่ัก 

๑๔. ห้ามประพฤติหรือกระท้าการอันใดที่เสื่อมเสียในทางเพศภายในที่พัก 

 
 
 
อาคารเรือนพักนักวิทย์ ๑ 
ห้องพักรวม 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน ราคา: ชิ้น(บาท) 
๑ ปลอกหมอน ๑๐๐ 
๒ ผ้าปูที่นอน ๕๐๐ 
๓ ผ้าห่มขาว ๘๐๐ 
๔ หมอน ๓๐๐ 
๕ เบาะรองนอน (ที่นอน) ๒,๕๐๐ 
๖ ไม้แขวนเสื อ ๑๐๐ 

 

รายการและราคาทรัพย์สินภายในหอพัก 

 

กฎระเบียบการเข้าพัก 


