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รายละเอยีดภาษาไทย (ส าหรับภาษาองักฤษอยูห่นา้ 2) 
 

ต ำแหนง่แบนเนอรท์ีต่อ้งกำร (X1/T1/A1/F1/L1/L2/R1/R2/C1/C2/หรอือืน่ๆ) : ………… (โปรดระบ)ุ 
ระยะเวลาทีล่งโฆษณา ............................................... เดอืน 

หากไม่แน่ใจเกีย่วกับต าแหน่งใหด้ทูีล่ ิง้ค:์  http://www.9apartment.com/advertise.aspx#adsposition 

 
1. ชือ่สถานประกอบการใหเ้ชา่ทีพั่ก: ..................................................................  (ชือ่ภาษาไทย) 

ระบปุระเภททีพั่ก (หอพัก/อพารท์เมน้ต/์คอนโด/):  ................................................. 
  

2. บคุคลทีต่ดิตอ่ได ้   ชือ่  .........................................................  นามสกลุ .............................................   
    ต าแหน่ง ................................................................ โทรตดิตอ่  ....................................................... 

 

3. ทีต่ัง้ .................................................................................................   รหัสไปรษณีย ์ .................... 
4. เบอรโ์ทรศพัทข์องหอพักทีใ่หเ้ชา่  ........................................................  อเีมล ์..................................... 

5. รายละเอยีดตา่งๆเกีย่วกบัสถานที ่ขนาด และจดุเดน่ๆของทีพั่กแหง่นี ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอยีดโปรโมชัน่ชว่งนี ้(ถา้ม)ี ……………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………  หมดเขตโปรโมชัน่ (วนัที)่ ……………………….. 
 

6. สถานศกึษาในละแวกใกลเ้คยีง (ใกลโ้รงเรยีน/สถานศกึษา/มหาวทิยาลัย- โปรดระบชุือ่สถานศกึษาดว้ย) 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. สถานทีส่ าคญัอืน่ๆละแวกใกลเ้คยีง (โรงภาพยนตร/์โรงแรม/โรงพยาบาล/หา้งสรรพสนิคา้/สวนสาธารณะ ฯลฯ) 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. อัตราคา่เชา่หอ้ง ขัน้ต า่   ............................. (บาท) ถงึ ขัน้สงูสดุ ...................... (บาท)   

9. คา่ค ้าประกนั ขัน้ต า่    ............................. (บาท) ถงึ ขัน้สงูสดุ ...................... (บาท)   
10. เงนิวางมัดจ าลว่งหนา้กอ่นเขา้อยู่ (บาท)  ......................................  

ประเภทหอ้ง ขนาดหอ้ง (ตรม.) คา่เชา่ตอ่เดอืน (บาท) สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้ง 

    

    

    

    

 
11. อตัราคา่น ้าตอ่หน่วย (บาท)   ....................................... 

12. อตัราคา่ไฟฟ้าตอ่หน่วย (บาท)  ....................................... 
 

13. ถา้มสี ิง่อ านวยความสะดวกตอ่ไปนี ้กาเครือ่งหมายถกู   หรอืพมิพค์ าวา่ “Yes” ในชอ่งวา่ง ถา้ไมม่ใีหเ้วน้วา่งไว ้

 

 
มทีีจ่อดรถ               ....................................... 

ใกลส้ถานรีถไฟฟ้า BTS     ....................................... 

ใกลส้ถานรีถไฟฟ้าใตด้นิ    ....................................... 
ใกลส้ถานรีถไฟฟ้า Airport Rail Link ......................... 

มรีา้นInternet Café/หรอื - 
   สามารถใช ้Internet ในหอ้งพักได ้.........................

ระบบรักษาความปลอดภัย  ....................................... 

สระวา่ยน ้า     ....................................... 
โรงยมิ/ฟิตเนส   ....................................... 

รา้นซกัรดี     ....................................... 
รา้นเสรมิสวย    ....................................... 

 

 
มสีิง่อ านวยความสะดวกตอ่ไปนี ้ในหอ้งพัก     

- มเีครือ่งปรับอากาศ     ................................ 

- มพัีดลม            ................................ 
- หอ้งน ้าในตัว          ................................ 

- เครือ่งท าน ้าอุน่          ................................ 
- เฟอรน์เิจอร ์(เชน่ ตูเ้สือ้ผา้/เตยีง) ................. 

- เคเบลิทวี/ีสญัญาณจานดาวเทยีม ................. 

- มโีทรศพัทส์ายตรงในหอ้งพัก .......................  
- มหีอ้งครัวในหอ้งพัก    ...............................  

- มบีรกิาร WIFI ในหอ้งพัก    .........................  
- อนุญาตใหเ้ลีย้งสตัว ์(แมว/สนัุข) 

  ในหอ้งพัก    ............................................ 

กรุณากรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ ส าหรับ version องักฤษ ในหนา้ถัดไป > 

http://www.9apartment.com/advertise.aspx#adsposition
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รายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษ 
1. Apartment/ Condo name: ...................................................................................................  

 

    Type (Apartment/Condo/House for rent/Office for rent):  ................................................................. 

  
2. Contact person: Name............................................................  Position ...........................................  

     
    Phone / Mobile Phone ...................................... 

 

3. Address  ........................................................................................................................................ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Apartment Phone Number ........................................................  Email ..................................... 

 
5. Detail of apartment 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Promotion at this period:   .......................…………………………………………………………………………… 
 

................………………………………………………………………   Promotion expired date: ..................... 

 
6. Places nearby (University/ School) 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Other places nearby (Theater/ Hospital/ BTS/ MRTA/ Hotel/ Department Store) 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Room type Size (Sqm.) Monthly Rate (Baht) Room Facilities 

    

    

    

    

 

 

 
 

เมือ่กรอกรายละเอยีดขา้งตน้ ครบถว้นแลว้ กรณุาแนบเอกสารนีม้า พรอ้มไฟลร์ปูถา่ยส ี(ถา้ม)ี เชน่ภาพของอาคารทีพ่ักหรอื

บรรยากาศใน หอ้งพักของทา่น ขนาด ความกวา้งของภาพแนวนอนประมาณ 800 - 1000 pixel  รวม 8 -10 ภาพ พรอ้มไฟล์

แผนทีอ่กี 1 ภาพ สง่มาทางอเีมลท์ี ่  (แนะน าใหใ้ชส้ง่ทางอเีมลจ์ะสะดวกทีส่ดุในการ
น าไปใชง้าน) 
 
หรอื รวมรวมสแกนภาพทัง้หมด Write ลงแผน่ CD แลว้สง่ทางไปรษณียม์ายังทีอ่ยูข่า้งล่างนี ้ 
 

       คณุชชัวาล 

        บรษัิท เว็บครเีอชัน่ทมี จ ากดั 
        301/898 ถ.รามค าแหงซอย 68, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ 

        กรุงเทพ 10240 

          
   หากมขีอ้สงสัยประการใด กรณุา โทรตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่

  คณุชชัวาล    โทรศัพท ์มอืถอื     086-772-7308 
  


