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รายช่ือหอพักติดดาว ครั้งที่  6 
 

หอพักระดับ 3  ดาว  จ านวน  55  หอพัก 
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หน้าราม) 
           ชื่อหอพัก                                   หมายเลขโทรศัพท์    ที่อยู่ 
1.   หอพักสตรี อมรรตัน์  02-318-3514 081-779-5381  ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก)  
2.   หอพักชาย  เพชรวรรณ  081-925-2791    ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก)  
3.   หอพักชาย  จินตนา 1  089-056-1173    ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก)  
4.   หอพักสตรี ขวัญราม  02-314-2426 085-819-1173  ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก)  
5.   หอพักสตรี พิชาญา  2  02-718-9223    ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก)  
6.   หอพักสตรี อดุมสขุ   02-314-6911 093-091-5405  ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก)  
7.   หอพักชาย  เพ็ชรฤทธิ ์  083-357-8396    ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก) 
8.   หอพักสตรี กุลธดิา   02-314-3400    ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก) 
9.   หอพักสตรี กุลวด ี   02-718-4572    ซอย 29  (หนา้ราม หวัหมาก) 
10. หอพักสตรี ราม 33   02-314-1116 02-318-7029-31 ซอย 33  (หนา้ราม หวัหมาก) 
11. หอพักสตรี เนื้อทอง   080-557-0208    ซอย 37/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
12. หอพักสตรี อยู่สุข   02-318-6611    ซอย 43/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
13. หอพักสตรี วนดิา   02-318-6704-5  089-126-9891 ซอย 43/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
14. หอพักสตรี รวงผึง้   02-318-2108    ซอย 43  (หนา้ราม หวัหมาก) 
15. หอพักสตรี เกียรตไิพศาล  089-229-7399    ซอย 43  (หนา้ราม หวัหมาก) 
16.  หอพักสตรี แจนอพารท์เม้นท ์ 095-057-6089    ซอย 43  (หนา้ราม หวัหมาก) 
17.  หอพักสตรี สนัติสขุ   02-319-7191 089-238-5077  ซอย 49  (หนา้ราม หวัหมาก) 
18.  หอพักสตรี เอ เอส 2  087-191-2758    ซอย 49/1  (หน้าราม หัวหมาก) 
19.  หอพักาชาย ขจ ี   02-319-1864    ซอย 49/1  (หน้าราม หัวหมาก) 
20.  หอพักชาย  สมคิด   02-319-1864    ซอย 49/1  (หน้าราม หัวหมาก) 
21.  หอพักชาย  แฮนซั่ม  02-3184941    ซอย 49  (หนา้ราม หวัหมาก) 
22.  หอพักสตรี คุ้มแก้ว 1  081-791-9147    ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
23.  หอพักสตรี คุ้มแก้ว 2  081-791-9147    ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
24.  หอพักสตรี กาญจนา  02-314-0634 081-347-7383  ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
25.  หอพักสตรี ลดัดา   02-314-0585 089-459-3538  ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
26.  หอพักสตรี ภัทรพลอย  02-718-4892 081-827-1433  ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
27.  หอพักสตรี เรศริา   02-318-3102-7  087-065-4714 ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
28.  หอพักสตรี ศิริมติร 2  089-660-5056    ซอย 51/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
29.  หอพักชาย  รมิน้้า   02-318-2435    ซอย 57 (หน้าราม หวัหมาก) 
30.  หอพักสตรี กนกพร 1  081-689-0068    ซอย 51/2 (หนา้ราม หวัหมาก) 
31.  หอพักสตรี ลดัดาวิทย ์  092-974-4014 085-139-9586  ซอย 51/2 (หนา้ราม หวัหมาก) 
32.  หอพักสตรี ทวีสุข   089-682-3008    ซอย 51 (หน้าราม หวัหมาก) 
33.  หอพักสตรี 22   02-318-5719    ซอย 57 (หน้าราม หวัหมาก) 



 
 
34.  หอพักสตรี เสาวลกัษณ์  081-626-7962    ซอย 57 (หน้าราม หวัหมาก) 
35.  หอพักชาย  รามนเิวศน์  089-385-4653    ซอย รามนเิวศน์ (หน้าราม หัวหมาก) 
36.  หอพักสตรี ดาริกา   02-318-5446-7   ซอย 65 (หน้าราม หวัหมาก) 
37.  หอพักสตรี เดชา   02-374-7234 089-532-6888  ซอย 26/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
38.  หอพักสตรี พงษ์พรรณ  02-314-3792    ซอย 29 (หน้าราม) 
39.  หอพักสตรี กนกพร 2  081-689-0068    ซอย 51/2  (หน้าราม) 
40.  หอพักสตรี เพ็ญพร   02-375-4155    ซอย 51/2  (หน้าราม)  
41.  หอพักสตรี สฤุทัย   085-118-9386    ซอย 43  (หนา้ราม) 
42.  หอพักสตรี  สิรริัตน ์  02-718-5517    ซอย 37/1  (หน้าราม) 
43.  หอพักสตรี อาซรู อซูาม๊ะ  02-318-7004    ซอย 33  (หนา้ราม) 
44.  หอพักสตรี ซารีน่า   087-327-3705    ซอย 33  (หนา้ราม) 

 
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หลังราม) 

 
1.  หอพักสตร ีสยาม   02-314-4720 083-277-4651  ซอย 24 (ตลาดเสรี)  
2.  หอพักสตร ีพิชาญา   084-156-5624    ซอย 24 (หลงัราม หัวหมาก) 
3.  หอพักสตร ีแสงเทียน  081-404-1420    ซอย 24 (หลงัราม หัวหมาก) 
 
หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา 

 
1.  หอพักชาย  สมเกียรต ิ  02-337-4672 081-820-2782   (รามฯ 2 บางนา) 
2.  หอพักสตร ีมลฤทัย   02-337-5461 081-742-3840   (รามฯ 2 บางนา) 
3.  หอพักสตร ีพรรณ ี   085-018-0129    (รามฯ 2 บางนา) 
4.  หอพักสตร ีปัน ปนั   089-529-3815    (รามฯ 2 บางนา) 
5.  หอพักชาย  ศรัณย ์   02-316-6445 081-820-2782  (รามฯ 2 บางนา) 
6.  หอพักสตร ีแววมณ ี   080-049-5390    (รามฯ 2 บางนา) 
7.  หอพักชาย  พลอย   02-720-9639 089-162-9736    (รามฯ 2 บางนา) 
8.  หอพักสตร ีวัลยา   084-526-6460    (รามฯ 2 บางนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หอพักระดับ 4 ดาว จ านวน 48 หอพัก 
 

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หน้าราม) 
           ชื่อหอพัก       เบอร์โทรศัพท์   ที่อยู่ 
1.   หอพักชาย เทียมทิพย ์  02-314-2679   081-694-1239   ซอย 29 (หน้าราม หวัหมาก) 
2.   หอพักสตรี S.N.P. แมนชั่น 3 02-318-3338   084-092-9091 ซอย 29 (หน้าราม หวัหมาก) 
3.   หอพักสตรี S.N.P. แมนชั่น 4 02-318-3338   084-092-9091  ซอย 29 (หน้าราม หวัหมาก) 
4.   หอพักสตรี ดารญีา   02-718-7212-15   ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
5.   หอพักสตรี นาวา   02-318-3347    ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
6.   หอพักสตรี อิก๊รอม วาฟาอ์  02-318-7004    ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
7.   หอพักสตรี ชลสริ ิ   086-785-5730    ซอย 37 (หน้าราม หวัหมาก) 
8.   หอพักสตรี ทิพย์สุดา  02-318-3533   087-025-0589 ซอย 37/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
10.  หอพักสตรี เบสต้า   02-319-2373   080-620-6398 ซอย 37/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
11.  หอพักสตรี S.N.P. แมนชั่น 1 02-318-3338   084-092-9091 ซอย 37 (หน้าราม หวัหมาก) 
12.  หอพักสตรSี.N.P. แมนชั่น 2 02-318-3338   084-092-9091 ซอย 37 (หน้าราม หวัหมาก) 
13.  หอพักสตรี ปราณีสริิรตัน์  02-318-5634   086-626-2533 ซอย 37/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
14.  หอพักสตรี ปราณ ี   02-318-3177     081-819-8124 ซอย 43/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
15.  หอพักสตรี ดีน   084-097-8670    ซอย 47 (หน้าราม หวัหมาก) 
16.  หอพักสตรี สีฟ้า   02-716-2006    ซอย 49 (หน้าราม หวัหมาก) 
17.  หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ 3  088-619-9449    ซอย 49/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
18.  หอพักสตรี เอ บี ซ ี  02-718-7239    ซอย 51/2 (หนา้ราม หวัหมาก) 
19.  หอพักสตรี สวุคนธ ์  02-319-6580    ซอย 59 (หน้าราม หวัหมาก) 
20.  หอพักสตรี ไพลิน   02-318-5909   095-057-6088  ซอย 59 (หน้าราม หวัหมาก) 
21.  หอพักสตรี ดาริณ ี   02-318-5446-7   ซอย 65 (มหาดไทย) 
22.  หอพักสตรี ศุกรศ์ิร ิ  02-318-0569   084-933-3528  ซอย 51/3 (หนา้ราม หวัหมาก) 
23. หอพักสตรี อาลาวี ่   02-318-6896    ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
24. หอพักสตรี ยาดา   02-318-6896    ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
25. หอพักสตรี อนิอาม   02-718-7491-5   ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
26. หอพักสตรี นาวาสาล ี       ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
27. หอพักสตรี นาคนาวา 1       ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
28. หอพักสตรี นาคนาวา 2       ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
29. หอพักสตรี สุโขทัย        ซอย 29 (หน้าราม หวัหมาก) 
30. หอพักสตรี เยน็ประเสรฐิ ตกึ 2 02-314-0152  081-802-5381  ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
 
 
 
 
 
 



 
 
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หลังราม) 
 
1.  หอพักสตร ีโลตัสเฮ้าส์  02-300-4293    ซอย 24 แยก 30  (หลังราม) 
2.  หอพักสตร ีพูนทรัพย์สิน  02-318-0695   02-319-8560  ซอย 24 แยก 12  (หลังราม) 
3.  หอพักสตร ีบวั อพาร์ทเม้นท ์ 02-318-9305   095-057-6089 ซอย รืน่รมย์ (หลังราม) 
4.  หอพักสตร ีเลดีด้อร์ม  02-318-9370-1 กด 0 086-197-4680 ซอย รืน่รมย์ (หลังราม) 
5. หอพักชาย เจ เจ แลนด ์เดเวลลอปเม้นท ์ 081-345-7702   ซอย 24 (หลงัราม หัวหมาก) 
6. หอพักสตรี พูนพฒัน์เสร ี  087-012-6784    ซอย พูนทรัพย์สิน (หลังราม หัวหมาก) 
 
 
หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา 
1.  หอพักสตร ีเอเธนส ์1  02-316-1867-8  081-838-8975 ซอย 8 ฝัง่ 38 (ราม 2 บางนา) 
2.  หอพักสตร ีรุ่งโรจน์   087-677-3850    ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
3   หอพักสตรี เจริญสขุ   02-751-6194    ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
4.  หอพักสตร ีบุ๊คมารค์   02-397-6223   087-552-5499 ซอย 8 (ราม 2 บางนา)  
5.  หอพักสตร ีห้องเสื้อสุมาลี  02-752-7575   086-380-6119  ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
6.  หอพักสตร ีตะวนันา   02-752-8327   089-898-9565  ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
7.  หอพักสตร ีอรยา   02-397-7152-3   ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
8.  หอพักสตร ีสิวล ี   02-337-4543      ซอย 14 (ราม 2 บางนา) 
9.  หอพักสตร ีสุภาภรณ ์  02-337-4647    ซอย ทุ่งเศรษฐี (ราม 2 บางนา) 
10. หอพักชาย ประเสริฐศร ี  02-337-4606   083-918-5763  ซอย ทุ่งเศรษฐี (ราม 2 บางนา) 
11. หอพักสตรี กิจชัย   02-337-4663    ซอย ทุ่งเศรษฐี (ราม 2 บางนา) 
12. หอพักสตรี กุลรว ี   083-020-2281    ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หอพักระดับ 5  ดาว จ านวน  21  หอพัก 
 
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หน้าราม) 
               รายชื่อ          หมายเลขโทรศัพท์    ที่อยู่ 
  
1.  หอพักสตร ีเอ็ม เอน็ อาร์ แฟมิลี ่ 02-718-5983 088-619-9449  ซอย 49/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
2.  หอพักสตร ีเอ็ม เอน็ อาร์ แมนชัน่ 02-718-8209    ซอย 49/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
3.  หอพักสตร ีรุ่งอรุณแมนชั่น  02-718-8268 089-670-8383  ซอย 49/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
4.  หอพักสตร ีสิริอรุณ   02-718-8268    ซอย 49/2  (หน้าราม หัวหมาก) 
5.  หอพักสตร ีจริยา   02-319-7924-5   ซอย 51  (หนา้ราม หวัหมาก) 
6.  หอพักสตร ีดวงแกว้   02-732-3644-46  089-637-2304 ซอย 85/2 (หนา้ราม หวัหมาก)  
7.  หอพักชาย  ดวงแก้ว   02-732-3644-46  089-798-9373 ซอย 85/2 (หนา้ราม หวัหมาก)  
8. หอพักสตรี ประกายดาว  085-596-5144    ซอย 22 (หน้าราม หวัหมาก) 
9. หอพักสตรี นิรมล   02-314-7538 085-055-8653  ซอย 22 (หน้าราม หวัหมาก)  
10. หอพักสตรี เยน็ประเสรฐิ  02-318-7004    ซอย 33 (หน้าราม หวัหมาก) 
11. หอพักชาย  สวรรยา   085-061-6414  081-687-8876 ซอย 29 (หน้าราม หวัหมาก) 
12  หอพักสตรี ย ีอี แมนชัน่  02-718-6692    ซอย 43/1 (หนา้ราม หวัหมาก) 
  
 
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หลังราม) 
1. หอพักสตรี บ้านวดีพิมพพ์ร  02-719-2265 080-838-3859  ซอย 24 (หลงัราม หัวหมาก)  
2. หอพักสตรี รามเสร ี   02-718-8930 089-035-9735  ซอย 24 (หลงัราม หัวหมาก) 
3. หอพักสตรี เอส จี อพารท์เม้นท ์ 087-323-1847    ซอย 24 (หลงัราม หัวหมาก) 
 
 
 
หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา 
1.  หอพักชาย  บ้านนพดล  089-968-4945 087-503-4750  ซอย 8 (ราม 2 บางนา) 
2. หอพักชาย นัมเบอรว์นัอพาร์ทเม้นท ์ 02-740-9740  086-631-7723  ซ.ราม 2  (ราม 2 บางนา) 
3. หอพักสตรี นัมเบอรว์ันอพาร์ทเม้นท ์ 089-921-1696 086-631-7723  ซ.ราม 2  (ราม 2 บางนา) 
4. หอพักหญิง อาร ี   081-840-1476    ซ.8 (ราม 2 บางนา) 
5. หอพักสตรี ศรีโรจน ์เพลส  081-902-6065 081-442-3019  (ราม 2 บางนา) 
6. หอพักสตรี ป้ามาล ี   089-810-2148    ซ.8 (ราม 2 บางนา) 
 
 
 



 

ใบประกาศ  จ านวน  15  หอพัก 
 

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก  (หน้าราม) 
 
1.  หอพักสตร ี พรศร ี  02-718-7188     ซอย.57  
2.  หอพักสตร ีสุขสว่าง  02-314-7304     ซอย.51/1 
3.  หอพักสตร ีรมดิา  088-493-5308     ซอย.51/2 
4.  หอพักสตร ีมาลัย  02-318-9573 088-428-1175   ซอย 51/2 
5.  หอพักสตร ีเดียร์  086-529-8557     ซอย 51/2 
6.  หอพักสตร ีด ี  02-718-7239 081-584-8520   ซอย 51/2 
7.  หอพักสตร ีกนิษฐา  02-318-9041 087-906-8273   ซอย 51/2 
8.  หอพักสตร ีวิภาวัฒน์  02-318-7795 081-837-7070   ซอย 24 
9. หอพักชาย วิชติา  2  089-768-1484     ซอย 24 
10. หอพักสตรี พูลทว ี  089-745-1870     ซอย 24  
11. หอพักชาย  พงษ์เทพ 090-306-8958     ซอย 24 
12. หอพักสตรี ว ีพี เฮา้ส ์ 084-097-9695     ซอย 24 
13  หอพักชาย  ออยรัตน์  02-734-0147 081-649-5135   ซอย 53  


