
 

 

 

  
           หอพักสตรี รุ่งอรุณแมนชั่น   

ถ.รามค าแหง  ซอย  รามค าแหง 49/2   
โทร.  02-718-8268 

หอพักสตรี สิริอรุณ 
ถ.รามค าแหง   ซอย รามค าแหง 49/2    

โทร.  02-718-8268 
 

 

 



 

 

 

 
   หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ 

ถ.รามค าแหง    ซอย รามค าแหง 49/2 
โทร. 02-718-5983 

 

 

 



  
หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น  

 ถ.รามค าแหง   ซ.รามค าแหง 49/1 
โทร. 02-718-8209  กด  0  , 084-718-6060 

     หอพักสตรี บ้านนพดล   
(รามฯ 2)  ซอย รามค าแหง   2 

โทร. 02-751-7269 



 

 

  
หอพักสตรี  นิรมล 

ถ.รามค าแหง   ซ. รามค าแหง 22 
โทร. 02-314-7538 

หอพักสตรี ดารีญา 
ถ.รามค าแหง   ซอย รามค าแหง 33 

โทร.02-718-7212-15 
 

 

 

 

 



 

 

  
หอพักสตรี ยาดา   

ถ.รามค าแหง  ซ.  รามค าแหง 33 
โทร. 02-318-6896 

หอพักสตรี อินอาม   
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 33 

โทร.02-718-7491-5 
 

 

 

 



 

  
หอพักสตรี  เย็นประเสริฐ 

ถ.รามค าแหง  ซอย รามค าแหง 33 
โทร. 02-314-0152     

หอพักสตรี  อาลาวี่ 
ถ.รามค าแหง   ซ. รามค าแหง 33 

โทร. 02-318-7126 
 

 

 

 

 



 

  
หอพักสตรี นาวา 
 ซอย รามค าแหง 33 
โทร. 02-318-3347 

หอพักสตรี  ดีน 

ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง  47 
โทร. 084-097-8670 

 

 

 

 

 



  
หอพักสตรี จริยา 

ถ.รามค าแหง   ซอย รามค าแหง 51 
โทร. 02-318-9587 

หอพักสตรี  สีฟ้า 

ถ.รามค าแหง  ซอย รามค าแหง  49 
โทร. 02-716-2204-8 

 

 

 

 

 

 

. 



  
หอพักสตรี ศุกร์ศิริ 

 ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง 51/3   
โทร. 02-319-8219 

หอพักสตรี โลตัสเฮ้าส์   
              ถ.รามค าแหง   ซ. รามค าแหง 24  แยก 30   

โทร. 02-300-4294-6    02-719-1556-9 
 

 

 

 

 

 



 

  
หอพักสตรี ปราณี 

ถ.รามค าแหง   ซอย รามค าแหง 43/1 
โทร. 02-318-3177 

หอพักสตรี เบสต้า 
 ซอย หมู่บ้านวิกรณ์  (37/1) 

โทร. 02-319-2373 
 

 

 

 

 



   
หอพักสตรี ซารีน่าเฮาส ์

ถ.รามค าแหง   ซ.รามค าแหง 33 
โทร. 087-827-3705 

หอพักสตรี ยี.อี.แมนชั่น 
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 43/1 

โทร. 02-718-6692 

หอพักสตรี อิ๊กรอม วาฟาอ์ 
                        ถ.รามค าแหง   
ซ.รามค าแหง 33       โทร. 02-318-7004 

 



  
หอพักสตรี นาคนาวา 

 ถ.รามค าแหง   ซ.รามค าแหง 33 
โทร. 086-516-6605    086-983-1199 

หอพักสตรี นาวาสาลี 
 ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง   33   

โทร. 02-718-4653 
 

 



 

 

  
  หอพักสตรี ศรีโรจน์ เพลส  (รามฯ 2)   

 ถ.บางนา-ตราด  ซ.รามค าแหง 2 แยก  20 
โทร.  02-740-9229 

หอพักชายนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ รามฯ 2 
ถ.รามค าแหง   2 

โทร.  02-740-9740 
 

 

 

 



 

 

 

  
หอพักสตรี นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ รามฯ 2 

 ถ.รามค าแหง 2   
โทร.  02-740-9740 

           หอพักสตรี อารี  (รามฯ 2)        
ถ.บางนา-ตราด  ซ.รามค าแหง 2 ซอย 8 

โทร.  081-339-3003 
 

 

 



 

 

 

  
         หอพักสตรี อรยา  (รามฯ 2) 

ซ.รามค าแหง 2  ซอย 8 
โทร.  086-688-3968 

         หอพักสตรี สิวลี  (รามฯ 2)   
 ถ.บางนา-ตราด   ซ. 14 แยก 12 

โทร.  02-337-4543 
 

 



 

         หอพักสตรี ห้องเสื้อสุมาลี  (รามฯ 2) 
ซ.มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2  ซอย 8 

โทร.  02-752-7575 
 

 

 

 

 



  
 

หอพักสตรี  สุภาภรณ์ 
ถ.รามค าแหง 2 ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 12  

โทร.  02-337-4647 

หอพักสตรี  ตะวันนา 
ซ.ข้างรามค าแหง 2 ซอย 8  (รามฯ 2) 

โทร. 02-752-8327 



 

 
 

  

      หอพกัสตรี ขวญัราม  
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  29 

โทร.  085-819-1173 

      หอพกัสตรี  กลุวด ี
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง  33 

โทร.  02-318-7014 

    หอพกัสตรีราม 33 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  33 

โทร.  02-318-7029-30 



   
หอพกัสตรี  อรอุษา 

ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  29 
โทร.  02-318-7114   02-376-3642 

หอพกัหญงิ อยู่สุข 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง 43/1 

โทร. 02-318-6608-10 

หอพกัชาย ขจี 
ถ.รามค าแหง ซ. 49/1  ร่วมพี่นอ้ง 

โทร. 02-319-1864 
 



   
    หอพกัสตรี ลดัดาวทิย์ 

ถ.รามค าแหง   ซ.รามค าแหง 51/2 
โทร. 02-318-5834 

     หอพกัสตรี สันตสุิข 
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 49 

โทร. 02-319-7191 

หอพกัสตรี พูนพฒัน์เสรี (หลงัราม) 
              ถ.รามค าแหง ซ.รามค าแหง 24 

โทร. 02-318-9353 

 



  
หอพกัสตรีแสงเทียน (หลงัราม) 

ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 24 
โทร. 02-318-8612 

หอพกัสตรี บวั  (หลงัราม) 
ถ.รามค าแหง 24  ซ.ร่ืนรมย ์

โทร. 02-318-9304-7 
 



 

 

  
หอพกัสตรี รวงผึง้ 

ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง 43 
โทร. 02-318-2108 

หอพกัสตรี วนิดา 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง 43/1 

โทร. 02-318-6704-5 
 

 

 

 



 

 

  
หอพกัสตรี เอม็.เอน็.อาร์ 3 
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 49/1 

โทร.089-674-9997 

หอพกัหญิง สุโขทยั 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  29 

โทร.  02-318-8268 
 

 

 

 



 

 

  
หอพกัสตรี  เกยีรตไิพศาล 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  43 

โทร.  089-229-7399 

หอพกัสตรี  อุดมสุข 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  29 

โทร.  02-314-6911 
 

 

 

 



 

 

  
หอพกัสตรีทวสุีข 

ถ.รามค าแหง  ซ.  รามค าแหง 51 
โทร. 02-318-2779 

หอพกัสตรี  พิง้ค์ 
ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง  43/1 

โทร.  02-318-6557 

 

 

 

 



 

 

  
     หอพกัสตรี เอ.พ.ีเฮ้าส์  (หลงัราม)    

ถ.รามค าแหง  ซ. รามค าแหง 24   
โทร. 02-300-4921 

   หอพกัสตรี บ้านวดพีมิพ์พร  (หลงัราม) 
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 24   

โทร. 02-719-2265 
 

 

 

 



 

 

  
หอพกัสตรี เอส จี อพาร์ทเม้นท์ (หลงัราม) 

ถ.รามค าแหง 24  ซ.เสรี 3  
โทร. 02-318-8938 

   หอพกัสตรี พูนทรัพย์สิน  (หลงัราม)   
ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 24  

โทร. 02-318-0695 
 

 

 

 



 

  
หอพกัสตรี เลดีค้อม  (หลงัราม)  

ถ.รามค าแหง 24    ซ.ร่ืนรมย ์
โทร. 02-318-9315-7 

      หอพกัสตรี รามเสรี  (หลงัราม)   
ถ.รามค าแหง 24  ซ.ร่ืนรมย ์
โทร. 02-718-8928-30 

 

 

 

 



   
หอพกัชาย สมเกยีรติ  (รามฯ 2) 
ถ.รามค าแหง 2 ซ.รามค าแหง 2 แยก 4 

โทร. 02-337-4605 

หอพกัสตรี อาภาพร (รามฯ 2) 
ถ.บางนา-ตราด  ซ.รามค าแหง 2 ซอย 8 

โทร. 081-430-8838 

หอพกัสตรี เจริญสุข (รามฯ 2) 
ถ.บางนาร-ตราด  ซอย 8 
โทร. 02-751-6194 

 



   
หอพกัชาย สามเอก (รามฯ 2) 

ถ.รามค าแหง 2 แยก 14 
โทร. 02-337-4532 

หอพกัสตรี กจิชัย 1  (รามฯ 2) 
ถ.บางนา-ตราด  ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 6 

โทร. 02-337-4663 

หอพกัสตรี มะลวิลัย์ (รามฯ 2) 
ถ.รามค าแหง  2  แยก 8 
โทร. 081-496-0627 

 

 



 

 

  
              หอพกัสตรี มลฤทยั  (รามฯ 2)  

ถ.รามค าแหง 2  ซ.16 พทุธรักษา 
โทร. 02-337-4522 

      หอพกัสตรี รุ่งโรจน์  (รามฯ 2) 
ถ.บางนา – ตราด   ซ.รามค าแหง 2  ซ. 8 

โทร. 087-677-3850 
 

 

 

 



 

 

  
         หอพกัสตรี ป้ามาล ี (รามฯ 2) 

ถ.บางนา – ตราด   ซ. นมัเบอร์วนั 3 
โทร. 02-316-7181 

   หอพกัสตรี เกยีรตไิพบูลย์ (รามฯ 2) 
ถ.บางนา-ตราด  ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 4 

โทร. 02-337-4603 
 

 

 

 



 

 

 
หอพกัชาย ประเสริฐศรี (รามฯ 2) 
ถ.รามค าแหง  2   ซ.ทุ่งเศรษฐี แยก 4 

โทร. 02-337-4606 
 




