
ล ำดับท่ี ช่ือหอพัก/อพำท์เม้น เบอร์โทร./ติดต่อ ท่ีต้ัง (บริเวณ) รำคำ/ห้อง/เดือน ค่ำน้ ำ/ค่ำไฟ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก กำรท ำสัญญำ มำตรกำรช่วยเหลือ

เน่ืองด้วย โควิท 2019

1 บ้านพระนคร 092 492 7287 81/1 ซ.เทเวศร์ 2 6,500-7,000 บ./ด. ค่าน ้า เร่ิมต้น 100 บ. ลิฟต์, คีย์การ์ด, เตียงขนาด 6 ฟุต, 1 ปี ท้าความสะอาดตึกทุก

082 341 9785 ถ.กรุงเกษม ค่าไฟ 7 บ./หน่วย ตู้เสื อผ้า, โต๊ะและเก้าอี , สัปดาห์เป็นประจ้า

095 024 0492 แขวงบางขุนพรหม ระบบล็อคประตู 2 ชั น,

กรุงเทพ เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองท้าน ้าอุ่น

2 สาธิต อพาร์ทเม้นท์ 02 434 4104 356 ถ.บรมราชชนนี 3,200-4,800 บ./ด.  - เตียง, ตู้เสื อผ้า, โต๊ะและเก้าอี ,  -  -

เขตบางพลัด กรุงเทพ เคร่ืองปรับอากาศ

3 สบายพระราม 8 064 007 7000 ซ.อรุณอัมรินทร์ 55 5,000-5,800 บ./ด. ค่าน ้า 16 บ./หน่วย เตียง ท่ีนอน, ตู้เสื อผ้า,  -  -

(อยู่ตรงสะพานพระราม 8 ค่าไฟ 4 บ./หน่วย เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองท้าน ้าอุ่น,

ฝ่ังสวนสาธารณะ) อ่างล้างจาน, ระเบียง

4 จูน อาพาร์ทเม้น 062 494 7525 ซ.สามเสน 8/1 3,200 บ./ด. ค่าน ้า 19 บ./หน่วย เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ, มัดจ้า 3,200 บ.  -

คุณสมบูรณ์ ค่าไฟ 6 บ./หน่วย ตู้น ้าด่ืมหยอดเหรียญ, พัดลม, จอง 1,800 บ.

เคร่ืองปรับอากาศ, ห้องน ้าในตัว รวม 5,000 บ.

5 ห้องพัก ซ.รวมยาง 093 813 5270 ซ.ตรงข้ามแบงค์ชาติ 6,500 บ./ด./2 คน ค่าน ้า 18 บ./หน่วย เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ,  -  -

(ตรงข้ามร้านผัดไทย) 8,500 บ./ด./3 คน ค่าไฟ 8 บ./หน่วย ห้องน ้าในตัว, เคร่ืองปรับอากาศ

6 เทเวศร์เฮ้าส์ 095 826 1146 หน้าประตูทางเข้าวัดเทวราช 3,500-4,000 บ./ด. ค่าน ้า 100 บ./คน เตียง, โต๊ะ, เคร่ืองปรับอากาศ 6 เดือน ลดค่าหอฯ 50 บาท

(ตรงข้าม 7-11) ค่าไฟ 7 บ./หน่วย

รำยละเอียดหอพัก/อพำท์เม้น (บริเวณใกล้เคียงศูนย์เทเวศร์ และ ศูนย์โชติเวช)
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7 บ้านอาจารย์หมึก 092 958 5104  - 3,000 บ./ด. ค่าน ้า 100 บ./คน เตียง, โต๊ะ, เคร่ืองปรับอากาศ  -  -

ค่าไฟ 500 บ./คน

8 บ้านป้าพิณ 081 611 7781 12 ถ.ศรีอยุธยา 3,000 บ./ด.  - ท่ีจอดรถ  -  -

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต รวมค่าน ้า ค่าไฟ

กรุงเทพ ห้องน ้ารวม

9 หอพักหญิงส่ีเสาเทเวศร์ 02 628 8673 356/10 ซ.ลูกหลวง13 1,500-3,000  บ./ด.  - เฟอร์นิเจอร์, ตู้น ้าหยอดเหรียญ,  -  -

ถ.สามเสน แขวงดุสิต กรุงเทพ เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ,

เคร่ืองปรับอากาศ

10 บ้านน้องมายด์ 092 958 5104 24 ถ.ศรีอยุธยา 2,500 บ./ด. ค่าน ้า 200 บ./คน เคร่ืองปรับอากาศ,  1 ปี  -

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 3,500 บ./ด. ค่าไฟ 300 บ./คน เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ,

กรุงเทพ 4,000 บ./ด.

11 บ้านเทเวศร์ 1 02 234 7255 ซ.เทเวศร์ 1 ถ.กรุงเกษม 4,000-5,500 บ./ด.  - ตู้เสื อผ้า, เตียง, เคร่ืองปรับอากาศ,  -  -

02 233 6593 แขวงบางขุนพรหม  ตู้เย็น, พัดลม, เคร่ืองท้าน ้าอุ่น,

เขตพระนคร  กรุงเทพ ท่ีจอดรถ, อินเตอร์เน็ต Wifi

12 ถนอมจิตแมนช่ัน 091 682 1381 102/1 ซ.เทเวศร์ 3 3,000-3,500 บ./ด.  -  -  -  -

แขวงบางขุนพรหม  

เขตพระนคร  กรุงเทพ

13 สามเสนอพาร์ทเม้นท์ 02 281 1059 ถ.สามเสน  วัดสามพระยา 3,000-3,600 บ./ด.  -  -  -  -

เขตพระนคร กรุงเทพ


