
ลําดับที่ ชื่อ เบอรโทร สภาพหอพัก ราคา ที่อยู

1 แสงแมนชั่น 089-0479894

หองกวาง โปรงสบาย มีระเบียงโปรง มีสองฝง ดานหนึ่ง

ติดทางดวน สวนอีกดานจะติดถนนแตโปรง มีลมพัดผาน 

ระบบเขาหอปลอดภัยระบบคียการด ระยะทางเดินมา 

ร.พ.ราชวิถึสะดวกไมไกล ใชเวลา 10 นาที  บริเวณ

หอพักมีที่จอดรถ ราคา 1,000 บาทตอเดือน ขึ้นทางดวน

เสนพหลโยธินสะดวก

คาหอ 9,000 บาท  คาไฟหนวยละ

6.50 บาท คาน้ํา หนวยละ 20 บาท

 ขั้นต่ํา 100 บาท/เดือน ถาตองการ

สัญญาเชาตองเตรียมมาเอง

เลขที่ 51 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

2 ฉัตรรวีย 083-5156454

หางจาก ร.พ.ราชวิถีประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเดินได

 กลับดึกไมนากลัว มีไฟตลอดเสนทาง อยูใกลสวน

สันติภาพ สามารถวิ่งออกกําลังกายได และมีเตนแอโรบิก

 มีบึงสามารถใหอาหารปลาได อยูใกล หาง Century 

และ BTS อนุสาวรีย ตรงขามปากซอยเปน King Power 

สภาพหองกวาง เตียงนอน 5 ฟุต มีแอร พัดลม ตูเย็น TV 

เครื่องทําน้ําอุน โตะอานหนังสือ มีคนเฝาหอตลอด 

คอนขางปลอดภัยมากมี Key Card ใหใชกอนเขา-ออกหอ

 เงียบสงบไมวุนวาย เจาของหอนารักใหขอมูลดีมาก

คาหอ 7,000 บาท, คาไฟหนวยละ 7

 บาท, คาน้ําหนวยละ 17 บาท

23 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400

ศูนยฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางหองผาตัด

งานการพยาบาลผูปวยผาตัด โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุนที่ 21 ประจําป 2564

ขอมูลหอพัก 



3
บุญมี อพารท

เมนท
02-246-8366

หองกวาง มีเตียงนอนขนาด 5 ฟุต มีตูเสื้อผา โตะวางที่วี 

หองน้ําชักโครก อางลางหนา และมีระเบียงภายนอก  

หองแอร การเดินทางสะดวก สามรถเดินไดใชเวลา

ประมาณ 10-15 นาที ไมนากลัว มีผูคนตลอด มี 7-11มี

ระบบ key card และกลองวงจรปดทุกตึก Internet 

เดือนละ 300 บาท ตอ 1 user

คาหอ หองแอร ราคา 5,200 และ 

5,500 บาทประกัน 11,000 บาท 

สัญญาอยูขั้นต่ํา 4 เดือน คาน้ํา

หนวยละ 18 บาท คาไฟหนวยละ 6

 บาท

127 ถนน ราชวิถี ซอยราชวิถี 6 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400

4 แสงโสมแมนชั่น 860559982

หองกวาง มีเตียงนอนขนาด 5 ฟุต มีตูเสื้อผา มีโตะวาง

ของ มีแอร หองน้ํามีชักโครก ฟกบัว มีระเบียงหลังหอง

ใหตากผา ขอดี : ใกล รพ.ราชวิถี ใชเวลาเดินประมาณ 5

 นาที ปายรถเมลอยูหนาหอ ขอเสีย : ใกลรานเหลา

(HEAV) อาจไดยินเสียงเพลงจากรานในตอนกลางคืน

คาหอ 6,500 บาท คาน้ํา 100 บาท 

คาไฟหนวยละ 7 บาท

407/13-14 ถ.ราชวิถี แขวงทุงพญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

5
Cozy Cloud 

Manor

095-7359652 , 

086-6235091

หองพักสะอาด หองมีหลายขนาดหลายราคา หอพักติด

ถนนใหญ ใตหอพักเปนรานอาหารญี่ปุน มีตูเย็น ทีวี แอร

 ตูเสื้อผา
คาหอง 6,500 บาท คาสวนกลาง350 บ    

รานอาหารญี่ปุนอินาริ 465/12 ซ.

ราชวิถี 8 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท

 เขตราชเทวี กทม. 10400

6 KS residence 081-7374813
หอใหม มีสระวายน้ําและที่นั่งทํางาน แตหองไมกวางมาก

 ไมมีระเบียง แตสามารถยื่นแขนออกไปตากผาได

คาหอ 9,000 บาท คาที่จอดรถ วัน

ละ 150 บาท

34/2-3 ซอยเลิศปญญา ถนนราชวิถี 

9 แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กทม. 

10400

7 ฐานิต แมนชั่น
หองกวาง ระเบียงกวาง แตเดินไกล คาไฟถาเปดแอรทุก

วัน ประมาณ 2,000 บาท
7,500-8,500



8
the must sea 

BKK
หองไมกวาง แสงในหองไมสวาง

คาหอ 8,000 บาทตอเดือน คาไฟ ยู

นิตละ 7 บาท (แอบแพงมิเตอรหมุน

เร็ว) คาน้ําเหมาจาย 300 บาท มี

แมบานทําความสะอาดหองทุก

อาทิตย

9
KST 

Residence

หองกวาง สะอาด สงบ ระบบปลอดภัย ใกล

หางสรรพสินคา เปดแอรทุกวันไมเกิน พันบาท
8,000-9,000 บ/เดือน ซ.7 ราชวิถี ขาง 7/11

10
จิตพิพัฒน 

อพารทเมนท

089-8219229  

คุณสุภาภรณ

หองกวาง ติด Center one เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง มีแอร

 ตูเย็น หองน้ําสะอาด มีระเบียงตากผาได
8,000/เดือน  คาน้ํา


	ข้อมูลหอพัก

