
ลําดับที่ ชื่อ เบอรโทร สภาพ ราคา ที่อยู

1
วอเตอร บูเลอวารด

 (Water Boulevard)

02-245-1877

088-8959199

ของใชคอนขางใหม  

ใตหอพักมีที่นั่งทํางานกลุมได

สะดวกปลอดภัย เดินทางสะดวกใกล

แหลงซ็อปปง อาหาร โรงพยาบาล

9,500 บาท/เดือน

19/1  ซ.เลิศปญญา (ราชวิถี 9)

แขวงพญาไท  เขตราชวิถี 

กรุงเทพฯ  10400

2 อาคารตรงจิตต 083-986-9139

หองคอนขางเล็กมีระเบียง มีแอร เครื่องทํา

น้ําอุน ตูเย็น เตียงไซส S ตูเสื้อผา โตะ มี 

WiFi คาน้ํา-ไฟ คิดตามมิเตอร ไมมีที่จอดรถ

7,800 บาท/เดือน
12 /5 ซ.ราชวิถี  11 ซอยราชวิถี 11 

พญาไท ราชเทวี กทม.

3 แสง แมนชั่น
02-279-7798,

02-279-7501ตอ2
ดี 8,500 บาท/เดือน

51 ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

4 แสงโสมอพารตเมนต 086-055-9982
 มีแอร เตียงนอน เฟอรนิเจอร คาน้ํา-ไฟ 

คิดตามมิเตอร ไมมีที่จอดรถ
6,500 บาท/เดือน

449  ถ.ราชวิถี  ซ. 12 ทุงพญาไท  

เขตราชวิถี  กรุงเทพฯ 10400

5 ฉัตรรวีย  เฮาส เครื่องใชไฟฟาครบ 6,500 บาท/เดือน
23  ถ.รางน้ํา เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

ศูนยฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางหองผาตัด

งานการพยาบาลผูปวยผาตัด โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุนที่ 22 ประจําป 2566

ขอมูลหอพัก จากผูเขาอบรมรุนที่ 20 ป 2562



6 รัตนาอพารตเมนท
02-245-2992

086-848-2992

(1)  หองธรรมดา ไมมีอะไร 

นอกจากทีนอน ตูเสื้อผา โตะ 

สภาพคอนขางเกา แตกวาง

(2)  หองแอร แอรเกา มีตูเสื้อผา โตะ

ที่นอน เตียง หองกวาง  มีรานอาหารดวย

(1) 4,800 บาท/เดือน

(2) 6,500 บาท/เดือน

125 ซ.ราชวิถี 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

7 ฐานิดา แมนชั่น 02-245-5588
หองกวาง มีเฟอรนิเจอร แอร 

เครื่องทําน้ําอุน ครบ
7,000 บาท/เดือน ซ.ราชวิถี 1

8 อาคารตรงจิตต 083-986-9139

หองคอนขางเล็กมีระเบียง เหมาะสําหรับ

พักคนเดียว สะอาดใกล มีแอร เครื่องทํา

น้ําอุนตูเย็น เตียง ตูเสื้อผา โตะ 

มี Wifi Free คาน้ํา-ไฟ ไมแพงมาก

7,300 บาท/เดือน ซ.ราชวิถี  11 ติดอาคารพงหลี

9 เทพธาดา 086-414-9355

หองกวางมาก มีโซฟานั่งเลน มีเฟอรนิเจอร

ครบ มี Wifi  300 บาท ตอหอง net เร็ว 

เงียบสงบ  ไมมีที่จอดรถ/ใกลเดินสะดวก

11,000 บาท/เดือน
21/10 ซ.ราชวิถี 9 ถ.รางน้ํา ราชเทวี

 กทม.

10 KT  แมนชั่น 02-245-8146-9

หองกวาง คอนขางอับ มีระเบียงตากผา 

บรรยายกาศเงียบสงบ มีแอร ตูเย็น ทีวี

เครื่องทําน้ําอุน เฟอรนิเจอรเกา (ตองจองคิว)

แตคาไฟแพงมาก ถาเปดแอร

ทุกวัน 3,000 บาท  Wifi 500 บาท/เดือน 

คาที่จอดรถ  1,000  บาท/เดือน

8,300  บาท/เดือน 438/3 ซ.ราชวิถี 5 ราชเทวี กทม.



11 Must sea hotel 02-644-4321

ทําความสะอาดหอง1ครั้ง/wk เฟอรนิเจอร

ครบ คาน้ํา300บาท/เดือน มีที่จอดรถฟรี 

หอง standard หองมีระเบียง

รับผูเชาตั้งแต 4 เดือน 

ราคา 7,500-12,000  

บาท/เดือน

507 อยูติด ถ.ราชวิถี ขางปมแกส 

Esso ซอย ราชวิถี 4 ขางรานอาหาร

ปาเตะ

12 อาคารตรงจิตต 094-5472180
เตียง โตะ เกาอี้ แอร ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน

 กลองรับสัญญาณ
7300 บาท/เดือน 12/5 ราชวิถี ซ.11

13 พีเพิล อพารทเมนท 02-2473680
เฟอรนิเจอรครบ ไมมีทีวี ตูเย็น คาจอดรถ

600บาท/เดือน
5700 บาท/เดือน 438/46 ราชวิถี ซ.5

14 เคเอส เรสิเดนส 02-2458146-9

หอพักใหมสรางเสร็จ ป 2561 มีเตียง ตู โตะ

เครื่องแปง กระจก เครื่องทําน้ําอุน แอร ทีวี

 ตูเย็น มีลิฟท สระวายน้ํา คียการด มีที่จอด

รถ (จายเพิ่ม)

8,500-9,500 บาท/เดือน

เลขที่ 34 ซอยเลิศปญญา 9 ถ.ราชวิถี

 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 

10400

15 The wisdom 02-2452992          

 086-848-2992

1. หองธรรมดา มีเตียง ตูเสื้อผา โตะ 

เครื่องทําน้ําอุน                                  

                             2. หองแอร เตียง 

ตูเสื้อผา   โตะ เครื่องทําน้ําอุน                

                                                   

  มี  WiFi คาที่จอดรถ 1,000 บาท/เดือน

5,500-7,000 บาท/เดือน 125 ซอยราชวิถี 6 สามเสนใน พญา

ไท กทม.
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