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(เอกสารข้อมลูที่พักส าหรับผูเ้ข้าอบรม RS-F17-09-11-09-2017) 

ข้อมูลที่พักส ำหรับผู้เข้ำอบรม 

1. SJ Residence 

 

ที่ตั้ง 9 ซอย2 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, 90110  
โทร 088-8181011 
รำคำ https://www.agoda.com/th-th/sj-residence/hotel/hat-yai-th.html 

 
ข้อมูลเพิ่ม https://www.agoda.com/th-th/sj-residence/hotel/hat-yai-th.html 

หรือ 
https://th-th.facebook.com/sjresidence/ 
 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 0.65 กม. 

 

แผนที่ตั้ง 

https://www.agoda.com/th-th/sj-residence/hotel/hat-yai-th.html
https://www.agoda.com/th-th/sj-residence/hotel/hat-yai-th.html
https://th-th.facebook.com/sjresidence/
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2. เดอะ เรสติก อพำร์ตเมนต์ (The Restique Apartment)  

 

ที่ตั้ง 28 ซ สามพ่ีน้อง 2 ถ ปุณณกัณฑ์, คอหงส์, หาดใหญ่, Songkhla 90110 
โทร 095 431 1221 
รำคำ https://www.agoda.com/th-th/the-restique-apartment/hotel/hat-yai-th.html 

 
ข้อมูลเพิ่ม https://www.agoda.com/th-th/the-restique-apartment/hotel/hat-yai-th.html 

 
อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 1.4 กม. 

 

 

แผนที่ตั้ง 

https://www.agoda.com/th-th/the-restique-apartment/hotel/hat-yai-th.html
https://www.agoda.com/th-th/the-restique-apartment/hotel/hat-yai-th.html
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(เอกสารข้อมลูที่พักส าหรับผูเ้ข้าอบรม RS-F17-09-11-09-2017) 

3. NECA Complex Apartment 

 

 

ที่ตั้ง 59 ซ.3 ถ.ทุ่งรี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 
โทร 088 792 0728, 088 792 0742 
รำคำ https://www.facebook.com/pages/NECA-Complex-

Apartment/331734296882472 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.teepakhatyai.com/neca-complex-apartment/ 

หรือ 
https://www.facebook.com/pages/NECA-Complex-
Apartment/331734296882472 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 0.7 กม. 
 

 

แผนที่ตั้ง 

https://www.facebook.com/pages/NECA-Complex-Apartment/331734296882472
https://www.facebook.com/pages/NECA-Complex-Apartment/331734296882472
http://www.teepakhatyai.com/neca-complex-apartment/
https://www.facebook.com/pages/NECA-Complex-Apartment/331734296882472
https://www.facebook.com/pages/NECA-Complex-Apartment/331734296882472
http://www.teepakhatyai.com/wp-content/uploads/2013/11/Neca-Complex-Apartment3.jpg
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4. ทองมณี อพำร์ตเมนท์ (Thong Manee Apartments) 

 

ที่ตั้ง 299 Sriphuwanat Rd, T.Hatyai A.Hatyai Songkhla, ตลาดเมืองหาดใหญ่, หาดใหญ่, 
ประเทศไทย 90110 

โทร 074 357 889 ,093-6317722 
รำคำ https://www.agoda.com/th-th/thong-manee-apartments/hotel/hat-yai-th.html 

 
ข้อมูลเพิ่ม https://www.agoda.com/th-th/thong-manee-apartments/hotel/hat-yai-th.html 

 
อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 2.3 กม. 

 

แผนที่ตั้ง 

https://www.agoda.com/th-th/thong-manee-apartments/hotel/hat-yai-th.html
https://www.agoda.com/th-th/thong-manee-apartments/hotel/hat-yai-th.html
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5. บุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล (Buri Sriphu Boutique Hotel) 

 

ที่ตั้ง 310 ถ.ศรีภูวนารถ ตลาดเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 
โทร 074 247 111 
รำคำ http://www.agoda.com/th-th/buri-sriphu-boutique-hotel/hotel/hat-yai-

th.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.agoda.com/th-th/buri-sriphu-boutique-hotel/hotel/hat-yai-

th.html 
หรือ 
https://www.facebook.com/buri.sriphu?fref=ts 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 2.5 กม. 
 

 

แผนที่ตั้ง 

 

http://www.agoda.com/th-th/buri-sriphu-boutique-hotel/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/buri-sriphu-boutique-hotel/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/buri-sriphu-boutique-hotel/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/buri-sriphu-boutique-hotel/hotel/hat-yai-th.html
https://www.facebook.com/buri.sriphu?fref=ts
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6. โรงแรมคริสตัล หำดใหญ่ (Crystal Hotel Hat Yai) 

 

ที่ตั้ง 327 ถ.กาญจนวนิชย์  ตลาดเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 
โทร 074 439 583 
รำคำ http://www.agoda.com/th-th/crystal-hotel-hat-yai/hotel/hat-yai-th.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.agoda.com/th-th/crystal-hotel-hat-yai/hotel/hat-yai-th.html 

หรือ 
https://www.facebook.com/pages/Crystal-Hotel-Hat-
Yai/234390400041207?fref=ts 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 3.1 กม. 
 

 

แผนที่ตั้ง 

http://www.agoda.com/th-th/crystal-hotel-hat-yai/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/crystal-hotel-hat-yai/hotel/hat-yai-th.html
https://www.facebook.com/pages/Crystal-Hotel-Hat-Yai/234390400041207?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Crystal-Hotel-Hat-Yai/234390400041207?fref=ts
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7. จี 2 โฮเต็ลกรุ๊ป (G2 Hotel Group) 

 

ที่ตั้ง ซอยบุญราช ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 
โทร 074 230 230 
รำคำ http://www.agoda.com/th-th/g2-hotel-group/hotel/hat-yai-th.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.agoda.com/th-th/g2-hotel-group/hotel/hat-yai-th.html 

หรือ 
https://www.facebook.com/pages/G2-
Hotel/336399069813535?fref=ts&rf=567799846586662 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 1.8 กม. 
 

 

แผนที่ตั้ง 

 

http://www.agoda.com/th-th/g2-hotel-group/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/g2-hotel-group/hotel/hat-yai-th.html
https://www.facebook.com/pages/G2-Hotel/336399069813535?fref=ts&rf=567799846586662
https://www.facebook.com/pages/G2-Hotel/336399069813535?fref=ts&rf=567799846586662
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8. โรงแรมไฮซีซ่ัน (Hi Season Hotel) 

 

 

ที่ตั้ง 33/2 ซอย ราษฎร์ยินดี 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 
โทร 074 365 100, 081 599 6201 
รำคำ http://www.agoda.com/th-th/hi-season-hotel/hotel/hat-yai-th.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.agoda.com/th-th/hi-season-hotel/hotel/hat-yai-th.html 

หรือ 
https://www.facebook.com/pages/Hi-season-Hotel/114068135327947?fref=ts 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 1.6 กม. 

 

แผนที่ตั้ง 

 

http://www.agoda.com/th-th/hi-season-hotel/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/hi-season-hotel/hotel/hat-yai-th.html
https://www.facebook.com/pages/Hi-season-Hotel/114068135327947?fref=ts
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9. โคซี เพลส หำดใหญ่ (Cosy Place Hatyai) 

 

ที่ตั้ง 435 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 
โทร 074 245 000 
รำคำ http://www.agoda.com/th-th/cosy-place-hatyai/hotel/hat-yai-th.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.agoda.com/th-th/cosy-place-hatyai/hotel/hat-yai-th.html 

หรือ 
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0
%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA-
%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
/195715860453690?fref=ts 

อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 0.95 กม. 
 

 

แผนที่ตั้ง 

http://www.agoda.com/th-th/cosy-place-hatyai/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/cosy-place-hatyai/hotel/hat-yai-th.html
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/195715860453690?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/195715860453690?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/195715860453690?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/195715860453690?fref=ts
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10. เหมือนฝันอพำร์ทเมนต์ 2 (Muean Fun Apartment 2) 

 

ที่ตั้ง 48/22 ม.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ ประเทศไทย 90110 
โทร 074 262 839, 074 500 152 
รำคำ http://www.agoda.com/th-th/muean-fun-apartment-2/hotel/hat-yai-th.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.agoda.com/th-th/muean-fun-apartment-2/hotel/hat-yai-th.html 
อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 0.5 กม. 

 

 

แผนที่ตั้ง 

 

http://www.agoda.com/th-th/muean-fun-apartment-2/hotel/hat-yai-th.html
http://www.agoda.com/th-th/muean-fun-apartment-2/hotel/hat-yai-th.html
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11. ริมมอ อพำร์ทเมนท์ (Rimmor Apartment) 

 

ที่ตั้ง 48/31 ซอย 3 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย 
โทร 074 429 839, 081 599 0558 
รำคำ http://www.hongpak.in.th/rooms/8031.html 
ข้อมูลเพิ่ม http://www.hongpak.in.th/rooms/8031.html 
อ่ืนๆ ที่พักห่างจากมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 0.4 กม. 

 

 

แผนที่ตั้ง 

 

http://www.hongpak.in.th/rooms/8031.html
http://www.hongpak.in.th/rooms/8031.html

