
เปดใหบริการหองพักโดยมี 
2 หองสวีท 12 หองดีลักซ 
และ 27 หองแสตนดารด

▪ ทุกหองติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุน 
 และโทรทัศนระบบจานดาวเทียม
 All rooms are equipped with air conditioning, private 
 bathroom and satellite TV  

หองพัก

Guest room types:
2 Suite room, 12 Deluxe room, 
and 27 standard room

คณะวนศาสตร

สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Kasetsart University

คณะวิทยาศาสตร

โรงพยาบาลสัตว มก.
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ติดตอสอบถาม
ฝายหอพัก/RECOFTC Dormitory
T +66 (0)2 940 5700 ext. 3 or 1111
F +66 (0)2 562 0960
dormitory@recoftc.org
recoftc.org

RECOFTC 
P.O. Box 1111, 
Kasetsart Post Office  
Bangkok 10903, Thailand

▪ ภายในหองสวีท ประกอบดวย เตียงขนาดใหญ 
 พรอมสวนพักผอนและสวนจัดเตรียมอาหาร 
 ตูเย็น และไมโครเวฟ
 Two suite rooms are equipped with king size bed, 
 small living space, and a pantry with refrigerator 
 and microwave oven

▪ ภายในหองดีลักซ ซึ่งสามารถลือกไดทั้งแบบเตียงคู
 หรือเตียงเดี่ยวขนาดใหญ พรอมตูเย็นภายในหอง
 Twelve deluxe rooms, with the choice of 
 twin or double beds, are available with refrigerator

Google Maps
Scan QR code for

Located in the Kasetsart University, Bangkhen Campus, RECOFTC  
provides 41 dormitory style rooms to its training course participants 
and interested individuals.  

Dormitory

Dormitory

สถานี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
Kasetsart 
University 
Station
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หองประชุมไชนา ( ขนาดความจุด 30-50 ทาน) 
China room (Seating capacity 30-50 pax) 7,500  Thai baht/day

หองประชุม classroom (ขนาดความจุด 20 ทาน) 
Classroom (Seating capacity 20 pax) 3,500  Thai baht/day

หองประชุมเล็ก Myanmar (ขนาดความจุด 6-12 ทาน) 
Myanmar room (Seating capacity 6-12 pax)  2,000  Thai baht/day

หองประชุมเล็ก Nepal  (ขนาดความจุด 6-12 ทาน) 
Nepal room (Seating capacity 6-12 pax)  2,000  Thai baht/day

คาบริการหองอาหาร( 4 ชั่วโมง) 
Dining room rental (4 hours)  1,000  Thai baht/4 hours

คาบริการจัดกาแฟ ขนมวาง 

Coffee break (coffee/tea, 2 items of bakery)  100  Thai baht/pax/break

▪ หองจัดประชุม สามารถบรรจุได
ตั้งแต 8 – 50 ที่นั่ง
Conference rooms (8-50 seating capacity)

▪ หองบรรยายสำหรับ 20 ที่นั่ง
Classroom (20 seating capacity)

▪ บริการอุปกรณในการจัดประชุม
และอาหารวาง
Coffee break services

▪ หองสมุดทางวิชาการ (ในเวลาทำการ)
Community Forest Library

(open during office hours)

▪ Free WIFI and internet access
▪ พรอมยามรักษาการณ

ประตูเปดปดระบบ Keycard และ กลองวงจรปด
Security guard, keycard system and CCTV

หองจัดประชุม และบริการอื่น ๆ 
Other facilities:

หองพัก Accommodation

อุปกรณสําหรับหองประชุม เชน เครื่อง LCD projector และกระดาษฟลิปชารท 10 แผน/วัน; เพิ่มแผนละ 10 บาท 
Meeting room is equipped with LCD projector and complimentary 10 paper sheets for flip chart/day; extra sheet 
costs 10 THB/sheet.

คาบริการหองประชุมขางตนสําหรับวันและเวลาราชการระหวาง 8.30 - 16.30 น. เทานั้น สําหรับวันหยุดเสาร
-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ จะคิดคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท/วัน
For meeting room, the above rate applies for week-days and during office hours use (08:30 a.m. to 4.30 p.m.) 
only. For public holidays and extra hours (up to 3 hours before/after office hours) and weekend use, additional 
charge at 1,000 Thai baht applies.

หองสวีท 
Suite room 1,100  Thai baht/room/night

หองดีลักซ 
Deluxe room 1,000  Thai baht/room/night

หองสแตนดารด 
Standard room 800  Thai baht/room/night

หองประชุม Conference room

อัตราหองพัก 
และหองประชุม
Guest room and 
conference room charge


