
ข้อมูลที่พักรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(ส ารวจเดือนพฤษภาคม 2557) 

 
หอพักรวม 

 
ดวงพรอพาร์ทเมนท์ 

 

เจ้าของสถานประกอบการ นางดวงใจ  จันทเดช 

ที่อยู่ 
146/37 ถ.หลังม.อ. ซอย 2  ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
ห่างจาก มอ. 800 ม. 

โทรศัพท์ 073-450-042  ,  089-739-3241 

อีเมล tanathep.j@gmail.com 

ห้องพัก จ านวน 30  ห้อง , ขนาด 3x4 เมตร  , พักได้ 2 คน/ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักรวม/ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า 
- ห้องพัดลม 2,300 บาท/เดือน 
- ห้องปรับอากาศ 2,800 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 2,000 บาท 
ค่าน  า 70 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 7 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค ์        -โต๊ะเขียนหนังสือ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ            -ประตูคีย์การ์ด 
-เก้าอี      - ตู้น  าดื่ม 
-ตู้เสื อผ้า     - เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 

mailto:tanathep.j@gmail.com


 

 
หอพักเก้าสนคอร์ท 

 

เจ้าของสถานประกอบการ คุณรัตนภรณ์  พุธสาระพันธ์ 

ที่อยู่ 
147/280 ม.6 ถนนหลังมอ.  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี   
ห่างจาก ม.อ. 200 เมตร 

โทรศัพท์ 089-0602822 , 081-479-3022 

ห้องพัก จ านวน 200 ห้อง  พักได้ 2 คน/ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักรวม/ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า 
- ห้องพัดลม 2,500 บาท/เดือน 
- ห้องปรับอากาศ 3,000 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 1,000 บาท (แรกเข้าจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน) 
ค่าน  า 100 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - สามารถท าเบิกได้ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ ขนาด 6 ฟุต  - ประตูคีย์การ์ด 
-เก้าอี      -มี รปภ.  
-ตู้เสื อผ้า     - มีช่างประจ าหอพัก  

 

 

 



 
สวัสดีอพาร์ทเม้นท์ 

เจ้าของสถานประกอบการ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดปัตตานี 

ที่อยู่ 
147/350  ถ.หลัง มอ.  ม.6  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ห่างจาก ม.อ. 200 เมตร 

โทรศัพท์ 073-311-350 

ห้องพัก จ านวน 45 ห้อง   พักได้ 2 คน/ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักรวม/ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า 
- ห้องพัดลม 2,500 บาท/เดือน 
- ห้องปรับอากาศ 2,800 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 4,000 บาท (แรกเข้าจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน) 
ค่าน  า 50 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 6 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - โต๊ะเขียนหนังสือ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ   - ตู้เสื อผ้า   
-เก้าอี       

 

 

 

 



 
BM อพาร์ทเมนท์ 

 

เจ้าของสถานประกอบการ คุณนิธิมา ตันติผลประเสริฐ 

ที่อยู่ 
17/11 ซอยเจริญประดิษฐ์ 12 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี 
ห่างจาก ม.อ. 800 เมตร 

โทรศัพท์ 073-337-574 , 089-734-4744 

อีเมล bm_1711@hotmail.com 

ห้องพัก - 

ประเภทท่ีพัก หอพักรวม/ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า 3,000 - 4,100 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า N/A 
ค่าน  า 100 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - ร้านค้าภายใน 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ    - ประตูคีย์การ์ด 
-กล้องวงจรปิด   -มี รปภ.  
-ตู้เสื อผ้า     - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

 

 

 

 

mailto:bm_1711@hotmail.com


หอพักนีรวัช 
 

เจ้าของสถานประกอบการ นางทัศนีย์  สัตยานุรักษ์ 

ที่อยู่ 
18/39 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.23  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ห่างจาก ม.อ. 300 เมตร 

โทรศัพท์ 073-331-834 , 086-957-1871 , 095-031-5856 

ห้องพัก จ านวน 23 ห้อง / ขนาด  10.5 ตารางเมตร /  พักได้ 1-2 คน /ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักรวม/ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า - ห้องพัดลม 1,700 - 2,000 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 1,700 - 2,000 บาท 
ค่าน  า 100 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 8 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์  - โต๊ะเขียนหนังสือ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ   - ตู้เสื อผ้า   
-เก้าอี      - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
-ตู้น  าหยอดเหรียญ  - ช่องเสียบสายอากาศทีวี 

 

 

 

 

 



หอพักหญิง 

 
หอพักแพร์ พี 

 
 

เจ้าของสถานประกอบการ คุณสุรชัย  จันทรังสรรค์ 

ที่อยู่ 
17/278  ม.1  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ห่างจาก ม.อ. 300 เมตร 

โทรศัพท์ 089-916-5167 

ห้องพัก จ านวน 93 ห้อง /  พักได้ 2-3 คน/ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักหญิง / ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า ห้องพัดลม  2500 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 2,000 บาท/คน 
ค่าน  า 100 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 7 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - โต๊ะเขียนหนังสือ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ   - ตู้เสื อผ้า   
-เก้าอี      -ทีวี 
-เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

 

 

 

 



 

 
หอพักหญิง หนึ่งฤทยั 

 
 

เจ้าของสถานประกอบการ อ.จรินทร  รัฐการัณย์ 

ที่อยู่ 
18/18 ซ.23 ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ห่างจาก ม.อ. 300 เมตร 

โทรศัพท์ 089-596-4788 

ห้องพัก 15  ห้อง  ขนาด 3.5x4 เมตร   พักได้  1-2 คน/ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักหญิง / ห้องน  ารวม 

อัตราค่าเช่า ห้องพัดลม 1,600 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 1,600 บาท 
ค่าน  า 100 บาท/คน/เดือน 

ค่าไฟ 7 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - โต๊ะเขียนหนังสือ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ   - ตู้เสื อผ้า   
-เก้าอี       

 

 

 

 



 

 
หอพักหญิง รัตนวิลยั 

 
 

เจ้าของสถานประกอบการ นายไชยวุฒิ  หนูช่วย 

ที่อยู่ 
18/8  ซ.23  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี   
ห่างจาก ม.อ. 300 เมตร 

โทรศัพท์ 073-349-700  , 081-896-9432 

ห้องพัก จ านวน 30  ห้อง  ขนาด  14 ตารางเมตร  พักได้ 2 คน/ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักหญิง / ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า ห้องพัดลม 1,800 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า คนละ 1,600 บาท 
ค่าน  า เทอมละ 400 บาท 

ค่าไฟ 7 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - โต๊ะเขียนหนังสือ 
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ   - ตู้เสื อผ้า   
-เก้าอี       
 

 

 

 

 



 

 
หอพักศิริชัย 

 
 

เจ้าของสถานประกอบการ นางนวลฉวี   นุ่มพ้อง 

ที่อยู่ 
17/256  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี   
ห่างจาก ม.อ. 800 เมตร 

โทรศัพท์ 081-598-2894 

ห้องพัก จ านวน 65  ห้อง 

ประเภทท่ีพัก หอพักหญิง / ห้องน  าในตัว 

อัตราค่าเช่า ห้องพัดลม  1,600 บาท/เดือน 

ค่ามัดจ า 2,800 บาท 
ค่าน  า 100 บาท/เดือน 

ค่าไฟ 7 บาท/หน่วย 

สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ - เก้าอี    
-ราวตากผ้า    - WiFi อินเทอร์เน็ต 
-เตียง/เบาะ   - ตู้เสื อผ้า 
 

 

 

 

 



หอพักหญิง กิรติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เจ้าของสถานประกอบการ นางชอุ่ม  ธรรมกิรติ 
ที่อยู่  17/252  หมู่บ้านนครินทร์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 084-1238205, 086-9689674, 081-6088332 
ห้องพัก  จ านวน 8 ห้อง ขนาด 3x4  เมตร พักได้ 2 คน/ห้อง 
ประเภทที่พัก ห้องน  ารวม/ห้องน  าในตัว 
อัตราค่าเช่า -ห้องพัดลม 2000 – 2500 บาท/เดือน 
ค่ามัดจ า 2000-2500 บาท  
ค่าน  า 50บาท/คน/เดือน 
ค่าไฟ 7 บาท/หน่วย 
สิ่งอ านวยความสะดวก -ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์            - WiFi อินเตอร์เน็ต 

-ราวตากผ้า                        - ตู้น  าดื่ม 
-เตียง/เบาะ                        - เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 
- เก้าอี  
- ตู้เสื อผ้า 


