
นอกจากนีย้งัมหีองปฏบิตักิาร
ทางวทิยาศาสตร  หองปฏบัิติการ

เทคโนโลยีชวีภาพดานพชื และ
โรงประลองตนแบบทางวศิวกรรม

ใหบรกิารอกีดวย

บานวทิยาศาสตรสรินิธรมคีวามพรอม
ดานสถานท่ีหองประชมุและพืน้ที่

อเนกประสงคสําหรบัการจดัประชมุ 
สมัมนา อบรมเชงิปฏบิตักิาร การจดัแสดง

ผลงานวิชาการ และกจิกรรม
คายวทิยาศาสตร

ราคาเต็มวัน
(10 ชม.) บาท

ราคาครึ่งวัน
(5 ชม.) บาท หมายเหตุ

หองออดิทอเรียม

(560 ตร.ม.)

30 กลุม

(180 ที่นั่ง)

25 โตะกลม

(200 ที่นั่ง)

400 180 25,000 12,500

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 1,000 บาท

หองบรรยาย 1

(130 ตร.ม.)
- - 8,000 4,000

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 500 บาท

หองบรรยาย 2

(180 ตร.ม.)
- -

55

90

-

- 10,000 5,000

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 500 บาท

**ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และราคาอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

หองประชุม
รูปแบบการจัดหองประชุม

เธียเตอร์ ห้องเรียน กลุ่ม จัดเล้ียง

อุปกรณในหองประชุม
• LCD โปรเจคเตอร 3 ตัว

• จอภาพ 3 จอ

• ไมคสาย 3 ตัว

• ไมคลอย 6 ตัว

• โพเดียม 2 ตัว

• มุมรับแขก VIP ในหองประชุม

• มุมอาหารวางหนาหองประชุม

อุปกรณในหองประชุม
• LCD โปรเจคเตอร 1 ตัว

• จอภาพ 1 จอ

• ไมคสาย 2 ตัว

• ไมคลอย 4 ตัว

• โพเดียม 1 ตัว

• มุมอาหารวางหนาหองประชุม

อุปกรณในหองประชุม
• LCD โปรเจคเตอร 1 ตัว

• จอภาพ 1 จอ

• ไมคสาย 2 ตัว

• ไมคลอย 4 ตัว

• โพเดียม 1 ตัว

• มุมอาหารวางหนาหองประชุม

บานวิทยาศาสตรสิรินธร มีบริการจัด
กจิกรรมตลอดป สามารถเยีย่มชมสถานที่

หรือขอคําปรึกษาทุกบริการของเราได
เรายินดีตอนรับทานเสมอ

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

ห้องออดิทอเรียม ห้องบรรยาย 1 ห้องบรรยาย 2



บา้นพกั 2 เตียง (50 ตร.ม.)

หอ้งพกั 2 เตียง (30 ตร.ม.)

หอ้งพกั 4 เตียง (60 ตร.ม.)

-

-

-

ธรรมดา
(Standard)

รายเดือน
(Monthly)

พิเศษ
(VIP)

รูปแบบห้องพัก

บ้านพัก 2 เตียง

ห้องพัก 2 เตยีง

ห้องพักผอ่น

ห้องพัก 4 เตียง

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคาอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
- บ้านพัก 2 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�าในตัว
   ห้องรับแขก มุมครัว และมุมระเบียงพักผ่อน
- ห้องพัก 2 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�าในตัว
- ห้องพัก 4 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศและห้องน�าในตัว
- นอกจากน้ียังมีห้องพักผ่อนอิริยาบถ สําหรับพบปะ อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ 
   หรือปรึกษาการทํางานกลุ่ม
- Standard : มีน�าด่ืม ผ้าเช็ดตัว เตียงเสริมแบบ Standard ราคา 100 บาท/เตียง
- VIP : มีน�าด่ืม ผ้าเช็ดตัว สบู ่แชมพู หมวกคลุมผม 
   เตียงเสริมแบบ VIP ราคา 200 บาท/เตียง
- อุปกรณ์อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1

18

บานวิทยาศาสตรสิรินธรใหบริการที่พักคางแรมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร และแขกพิเศษ 

อยางครบครัน

pr-ssh@nstda.or.th
http://www.nstda.or.th/ssh
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
@ssh.nstda

จองห้องประชุม : 0 2529 7100 ต่อ 77236, 77237 (ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
จองห้องพัก        : 0 2529 7100 ต่อ 0 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 77000, 77997
                            (ประชาสัมพันธบ์้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)



พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม ฐาน จัดแสดงนิทรรศการ

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

254

183

303

100

247

150

330

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

พื้นที่กิจกรรม

โถงนิทรรศการ 1 

โถงนิทรรศการ 2 

โถงนิทรรศการ 3 

โถงนิทรรศการ 4 (สะพานนาโน)

โถงนิทรรศการ 5 (หองบรรยาย 1-2)

โถงนิทรรศการ 6 (หนาออฟฟศ SMS)

โถงหนาอาคาร

250

130

2,500

2,500

หองอาหารชั้น 1

หองอาหารชั้น 2

อัตราดังกลาวนี้สําหรับใชงานหองประชุมหลักดวยเทานั้น

หากใชพื้นที่กิจกรรมอยางเดียวไมมีการใชงานหองประชุม

รวมดวยคิดอัตราเหมาจายรายวัน 5,000 บาท

2 หองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร

อัตราเหมาจายรายวัน2.1 หองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร 2 53 1,500

อัตราเหมาจายรายวัน2.2 หองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร 3 53 1,500

อัตราเหมาจายรายวัน2.3 หองปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร 4 53 1,500

อัตราเหมาจายรายวัน2.4 120 1,500หองปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย�อ

อัตราเหมาจายรายวัน2.5 110 1,500หองปฎิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

อัตราเหมาจายรายวัน
2.6 270โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม 

(Fabrication Lab)

อัตราเหมาจายรายวัน

อัตราเหมาจายรายวัน

220

220

1) หองปฏบิตักิารสาํหรับทาํกิจกรรม 

   (Maker Space)

รองรับ 35 คน

1.1) SHOP S เคร�องมอืชางพ้ืนฐาน, ทมี Support การใชเคร�องมอื

เคร�องตดัเลเซอร, เคร�องมอืชางพ้ืนฐาน, ทมี Support 

การใชเคร�องมอื

1.2) SHOP M

3,000

8,000

อัตราเหมาจายรายวัน

อัตราเหมาจายรายวัน

อัตราเหมาจายรายวัน

220

220

220

50

เคร�องพิมพ 3D (15 เคร�อง พรอมวัสดุ PLA 2 Kg.), 

เคร�องมือชางพื้นฐาน, ทีม Support การใชเคร�องมือ

เคร�องพิมพ 3D (15 เคร�อง พรอมวัสดุ PLA 2 Kg.), 

เคร�องตัดเลเซอร, เคร�องมือชางพื้นฐาน, เคร�องมือ

อิเล็กทรอนิกส, ทีม Support การใชเคร�องมือ

เคร�องพิมพ 3D (15 เคร�อง พรอมวัสดุ PLA 2 Kg.), 

เคร�องตัดเลเซอร, เคร�อง CNC, เคร�องมอืชางพ้ืนฐาน, 

เคร�องมอือเิล็กทรอนกิส, ทีม Support การใชเคร�องมือ

โปรเจคเตอร 1 ตัว, ทีวี 60 นิ้ว 1 เคร�อง, ไมคลอย 2 ตัว, 

ลําโพง 1 ตัว, คอมพิวเตอร 12 เคร�อง, รองรับ 20 คน

1.3) SHOP L

1.4) SHOP XL

1.5) SHOP XXL

2) หองปฏิบัติการออกแบบ 

   (Design Room)

10,000

12,000

15,000

3,000 1,500

ลําดับ ประเภทสถานท่ีใหบริการ ขนาดพ้ืนท่ี ราคาเต็มวัน ราคาคร่ึงวัน
ตร.ม. (10 ชม.) บาท (5 ชม.) บาท

อุปกรณอํานวยความสะดวก หมายเหตุ

1 หองประชุม

1.1 หองออดิทอเรียม 560 25,000 12,500 โปรเจคเตอร 3 ตัว, จอภาพ 3 จอ, ไมคสาย 3 ตัว,

ไมคลอย 6 ตัว, โพเดียม 2 ตัว, มุมรับแขกในหองประชุม, 

มุมอาหารวางหนาหองประชุม

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 1,000 บาท

1.2 หองบรรยาย 1 130 8,000 4,000 โปรเจคเตอร 1 ตัว, จอภาพ 1 จอ, ไมคสาย 2 ตัว, 

ไมคลอย 4 ตวั, โพเดยีม 1 ตวั, มมุอาหารวางหนาหองประชุม

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 500 บาท

1.3 หองบรรยาย 2 180 10,000 5,000 โปรเจคเตอร 1 ตัว, จอภาพ 1 จอ, ไมคสาย 2 ตัว,

ไมคลอย 4 ตวั, โพเดยีม 1 ตวั, มมุอาหารวางหนาหองประชุม

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 500 บาท

1.4 หองรับรองพิเศษ (VIP Room) 105 3,000 โปรเจคเตอร 1 ตัว, จอภาพ 1 จอ, ไมคลอย 2 ตัว, 

รองรับ 25 คน

อัตราเหมาจายรายวัน

1.5 หองประชุมยอย SC102 50 3,000 โปรเจคเตอร 1 ตัว, จอภาพ 1 จอ, ไมคหองประชมุ 15 ตวั, 

รองรับ 20 คน

อัตราเหมาจายรายวัน

กรณีใช ชุด Roomkit (สําหรับการประชุมทางไกล) 

มีคาบริการเพิ่ม 3,000 บาท

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 1,000 บาท

รายละเอียดอัตราค่าบริการ

บานวิทยาศาสตรสิรินธร



5 หองพัก ขนาดพืน้ที่ รายวัน รายเดือน อุปกรณอํานวยความสะดวก หมายเหตุ

ลําดับ ประเภทสถานท่ีใหบริการ ขนาดพ้ืนท่ี ราคาเต็มวัน ราคาคร่ึงวัน
ตร.ม. (10 ชม.) บาท (5 ชม.) บาท

อุปกรณอํานวยความสะดวก หมายเหตุ

อัตราเหมาจายรายวัน

4 พื้นที่นันทนาการ

4.1 สนามกีฬาในรม

4.2 ลานหนาสนามกีฬาในรม (ลานสีเทา)

4.3 ลานอเนกประสงค (ลานสีสม)

4.4 ลานชั้น 3 ทั้งหมด

4.5 หองริมสระ

705

705

305

305

305

1,300

1,300

1,300

1,605

1,605

1,605

130

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

ไมคิดคาบริการ

20,000 10,000

10,000

2,000

2,500

4,500

5,000

6,000

5,000

1) ใชพื้นที่อยางเดียว 

   (ไมเปดเคร�องปรับอากาศ)

มีอุปกรณกีฬาสําหรับออกกําลังกาย

มีอุปกรณกีฬาสําหรับออกกําลังกาย

อุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ 

ไลนอาหาร

อุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ 

ไลนอาหาร

อุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ 

ไลนอาหาร

ฐานกิจกรรม

ฐานกิจกรรม

ฐานกิจกรรม

อุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม ฐาน จัดแสดงนิทรรศการ 

เปดเคร�องปรับอากาศ

ไมคิดคาบริการหากใชงานหองประชุมหลักและใชสนามกีฬา

ในรมไวสําหรับออกกําลังกายในชวงเลิกกิจกรรมแบบไมเปด

เคร�องปรับอากาศ

2) ใชพื้นที่สําหรับกิจกรรม 

   (เปดเคร�องปรับอากาศ)

1) ใชพื้นที่อยางเดียว

2) ใชพื้นที่สําหรับกิจกรรม 

   (พื้นที่โลงไมมีอุปกรณ)

ไมคิดคาบริการกรณีมีการใชสนามกีฬาในรมทํากิจกรรมและขอใช

ลานสําหรับรับประทานอาหาร

อัตราเหมาจายรายวัน หากมีการติดตั้งระบบแสง สี เสียงพิเศษ 

หรือใชกําลังไฟสูง มีคาบริการไฟฟาเพิ่ม 1,000 บาท

อัตราเหมาจายรายวัน หากมีการติดตั้งระบบแสง สี เสียงพิเศษ 

หรือใชกําลังไฟสูง มีคาบริการไฟฟาเพิ่ม 1,000 บาท

3) ใชพื้นที่สําหรับกิจกรรม 

   (จัดสถานที่ มีอุปกรณ)

1) ใชพื้นที่อยางเดียว มีอุปกรณกีฬาสําหรับออกกําลังกาย

มีอุปกรณกีฬาสําหรับออกกําลังกาย

ไมคิดคาบริการกรณีมีการใชหองประชุม / สนามกีฬาในรม

ทํากิจกรรมและขอใชลานสําหรับรับประทานอาหาร หรือ

ออกกําลังกาย

ไมคิดคาบริการกรณีมีการใชหองประชุม / สนามกีฬาในรม

ทํากิจกรรมและขอใชลานสําหรับรับประทานอาหาร หรือ

ออกกําลังกาย

2) ใชพื้นที่สําหรับกิจกรรม 

   (พื้นที่โลงไมมีอุปกรณ)

อัตราเหมาจายรายวัน หากมีการติดตั้งระบบแสง สี เสียง

พิเศษ หรือใชกําลงัไฟสงู มคีาบริการไฟฟาเพ่ิม 1,000 บาท

3) ใชพ้ืนทีสํ่าหรับกิจกรรม 

   (จดัสถานที ่มอีปุกรณ)

1) ใชพื้นที่อยางเดียว

2) ใชพื้นที่สําหรับกิจกรรม 

   (พื้นที่โลงไมมีอุปกรณ)

3) ใชพื้นที่สําหรับกิจกรรม 

   (จัดสถานที่ มีอุปกรณ)

อุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม เปดเคร�องปรับอากาศ

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

หองพัก 2 เตียง แบบพิเศษ (VIP)

หองพัก 4 เตียง แบบธรรมดา (Standard)

บานพัก 2 เตียง แบบพิเศษ (VIP)

เตียงเสริม แบบธรรมดา (Standard)

เตียงเสริม แบบพิเศษ (VIP)

30 800

1,200

1,500

100

200

60

50

-

-

-

-

10,000

16,000

20,000

นํ้าด�ม ผาเช็ดตัว สบู แชมพู หมวกคลุมผม

นํ้าด�ม ผาเช็ดตัว 

นํ้าด�ม ผาเช็ดตัว สบู แชมพู หมวกคลุมผม

นํ้าด�ม ผาเช็ดตัว สบู แชมพู หมวกคลุมผม

นํ้าด�ม ผาเช็ดตัว 

กรณีแบบรายเดือนไมมี นํ้าด�ม ผาเช็ดตัว สบู แชมพู 

หมวกคลุมผม

ตร.ม.

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. คิดอัตราเต็มวัน

กรณีเกิน 10 ชม. คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 1,000 บาท

4.2 ลานหน้าสนามกฬีาในรม่ (ลานสีเทา) 4.3 ลานอเนกประสงค ์(ลานสีส้ม)

รายละเอียดอัตราค่าบริการ (ต่อ)

บานวิทยาศาสตรสิรินธร



บานวิทยาศาสตรสิรินธรใหบริการที่พักคางแรมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร และแขกพิเศษ 

อยางครบครัน

ราคาเต็มวัน
(10 ชม.) บาท

ราคาครึ่งวัน
(5 ชม.) บาท หมายเหตุ

หองออดิทอเรียม

(560 ตร.ม.)

30 กลุม

(180 ที่นั่ง)

25 โตะกลม

(200 ที่นั่ง)
400 180 25,000 12,500

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. 

คิดอัตราเต็มวันกรณีเกิน 10 ชม. 

คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 1,000 บาท

หองบรรยาย 1

(130 ตร.ม.)
- - 8,000 4,000

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. 

คิดอัตราเต็มวันกรณีเกิน 10 ชม. 

คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 500 บาท

หองบรรยาย 2

(180 ตร.ม.)
- -

55

90

-

- 10,000 5,000

กรณีใชไมถึง 5 ชม. คิดอัตราครึ่งวัน

กรณีเกิน 5 ชม. แตไมเกิน 10 ชม. 

คิดอัตราเต็มวันกรณีเกิน 10 ชม. 

คิดอัตราสวนเกิน ชม.ละ 500 บาท

**ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และราคาอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

หองประชุม
รูปแบบการจัดหองประชุม

เธียเตอร์ ห้องเรียน กลุ่ม จัดเล้ียง

ห้องออดิทอเรียม ห้องบรรยาย 1 ห้องบรรยาย 2

บ้านพัก 2 เตียง (50 ตร.ม.)

หอ้งพัก 2 เตียง (30 ตร.ม.)

หอ้งพัก 4 เตียง (60 ตร.ม.)

-

-

-

ธรรมดา
(Standard)

รายเดอืน
(Monthly)

พิเศษ
(VIP)

รูปแบบห้องพัก

บ้านพัก 2 เตยีง

หอ้งพัก 2 เตียง หอ้งพัก 4 เตียง

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคาอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
- บ้านพัก 2 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�าในตัว ห้องรับแขก มุมครัว และมุมระเบียงพักผ่อน
- ห้องพัก 2 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องน�าในตัว
- ห้องพัก 4 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศและห้องน�าในตัว
- นอกจากน้ียังมีห้องพักผ่อนอิริยาบถ สําหรับพบปะ อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือปรึกษาการทํางานกลุ่ม
- Standard : มีน�าด่ืม ผ้าเช็ดตัว เตียงเสริมแบบ Standard ราคา 100 บาท/เตียง
- VIP : มีน�าด่ืม ผ้าเช็ดตัว สบู ่แชมพู หมวกคลุมผม เตียงเสริมแบบ VIP ราคา 200 บาท/เตียง
- อุปกรณ์อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บานวิทยาศาสตรสรินิธรมคีวามพรอม
ดานสถานทีห่องประชมุและพืน้ที่

อเนกประสงคสําหรบัการจดัประชมุ 
สมัมนา อบรมเชงิปฏบิตักิาร การจัดแสดง

ผลงานวชิาการ และกจิกรรม
คายวทิยาศาสตร

1

18

pr-ssh@nstda.or.th
http://www.nstda.or.th/ssh
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
@ssh.nstda

จองห้องประชุม : 0 2529 7100 ต่อ 77236, 77237 (ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
จองห้องพัก        : 0 2529 7100 ต่อ 0 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 77000, 77997
                            (ประชาสัมพันธบ์้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)


