เอกสารหมายเลข 7

ศูนย์ฝึกอบรมพยำบำลเฉพำะทำงห้องผ่ำตัด
งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด โรงพยำบำลรำชวิถี
โครงกำรอบรมพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลปริศลั ยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2565
ข้อมูลหอพัก จำกผู้เข้ำอบรมรุ่นที่ 20 รำคำเช่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยน
ลำดับที่

รำคำ

ที่อยู่

1

วอเตอร์ บูเลอวาร์ด 02-245-1877
(Water Boulevard) 088-8959199

ของใช้ค่อนข้างใหม่
ใต้หอพักมีที่นั่งทางานกลุม่ ได้
สะดวกปลอดภัย เดินทางสะดวกใกล้
แหล่งซ็อปปิ้ง อาหาร โรงพยาบาล

9,500 บาท/เดือน

19/1 ซ.เลิศปัญญา (ราชวิถี 9)
แขวงพญาไท เขตราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400

2

อาคารตรงจิตต์

083-986-9139

มีแอร์ เครื่องนาอุ่น ตูเ้ ย็น มีระเบียง

7,300 บาท/เดือน

12 /5 ซ.ราชวิถี 11

3

แสง แมนชั่น

02-279-7798,
ดี
02-279-7501ต่อ2

8,500 บาท/เดือน

51 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

4

แสงโสมอพาร์ตเมนต์

086-055-9982

มีแอร์ เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์

6,500 บาท/เดือน

5

ฉัตรรวีย์ เฮาส์

เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ

6,500 บาท/เดือน

รัตนาอพาร์ตเมนท์

(1) ห้องธรรมดา ไม่มีอะไร
นอกจากทีนอน ตูเ้ สือผ้า โต๊ะ
สภาพค่อนข้างเก่า แต่กว้าง
(2) ห้องแอร์ แอร์เก่า มีตเู้ สือผ้า โต๊ะ
ที่นอน เตียง ห้องกว้าง มีร้านอาหารด้วย

(1) 4,800 บาท/เดือน
(2) 6,500 บาท/เดือน

6

ชื่อ

เบอร์โทร

02-245-2992
086-848-2992

สภำพ

449 ถ.ราชวิถี ซ. 12 ทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ
10400
23 ถ.รางนา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

125 ซ.ราชวิถี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

7

8

9

ฐานิดา แมนชั่น

อาคารตรงจิตต์

เทพธาดา

02-245-5588

ห้องกว้าง มีเฟอร์นิเจอร์ แอร์
เครื่องทานาอุ่น ครบ

7,000 บาท/เดือน

ซ.ราชวิถี 1

083-986-9139

ห้องค่อนข้างเล็กมีระเบียง เหมาะสาหรับพัก
คนเดียว สะอาดใกล้ มีแอร์ เครื่องทานาอุ่น
ตูเ้ ย็น เตียง ตูเ้ สือผ้า โต๊ะ
มี Wifi Free ค่านา-ไฟ ไม่แพงมาก

7,800 บาท/เดือน

ซ.ราชวิถี 11 ติดอาคารพงหลี

086-414-9355

ห้องกว้างมาก มีโซฟานั่งเล่น มีเฟอร์นิเจอร์
ครบ มี Wifi 300 บาท ต่อห้อง net เร็ว เงียบ 11,000 บาท/เดือน
สงบ ไม่มีที่จอดรถ/ใกล้เดินสะดวก

ซ.ราชวิถี 9 ถ.รางนา

ซ.ราชวิถี 5

10

KT แมนชั่น

02-245-8146

ห้องกว้าง ค่อนข้างอับ มีระเบียงตากผ้า
บรรยายกาศเงียบสงบ มีแอร์ ตูเ้ ย็น ทีวี
เครื่องทานาอุ่น เฟอร์นิเจอร์เก่า
แต่ค่าไฟแพงมาก ถ้าเปิดแอร์
ทุกวัน 3,000 บาท Wifi 500 บาท/เดือน
ค่าที่จอดรถ 1,000 บาท/เดือน

11

Must sea hotel

02-6444321

ทาความสะอาดห้อง1ครัง/wk เฟอร์นิเจอร์ครบ
7500 บาท/เดือน
ค่านา300บาท/เดือน มีที่จอดรถฟรี

507 อยู่ตดิ ถ.ราชวิถี ข้างปั๊มแก๊ส(ราชวิถี ซ.4) ข้าง
ร้านอาหารปาเต๊ะ

12

อาคารตรงจิตต์

094-5472180

เตียง โต๊ะ เก้าอี แอร์ ตูเ้ ย็น เครื่องทานาอุ่น
กล่องรับสัญญาณ

12/5 ราชวิถี ซ.11

13

พีเพิล อพาร์ทเม้นท์

02-2473680

เฟอร์นิเจอร์ครบ ไม่มีทีวี ตูเ้ ย็น ค่าจอดรถ600
5700 บาท/เดือน
บาท/เดือน

438/46 ราชวิถี ซ.5

02-2458146-9

หอพักใหม่พึ่งสร้างเสร็จ (ปี 2561) มีเตียง, ตู,้
โต๊ะเครื่องแป้ง, กระจก, เครื่องทานาอุ่น, แอร์,
8,500-9,500 บาท/เดือน
ทีวี, ตูเ้ ย็น ,มีลฟิ ท์, สระว่ายนา, คีย์การ์ด,
มีที่จอดรถดิน(จ่ายเพิ่ม)

เลขที่ 34 ซอยเลิศปัญญา 9 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพ 10400

14

เคเอส เรสิเดนส์

8,300 บาท/เดือน

7300 บาท/เดือน

