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ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1.เคร่ืองซักผ้า 

ห้องพัดลม 2100 บาท /เดือน  ห้องปรับอากาศ 2800 บาท /เดือน ค่าประกันของเสียหาย 1500 บาท

086-4057298

2/5 ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 หอน้าชัย

หอพักรวม

80 ห้อง          พักห้องละ   4 คน

ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8 บาท  ค่าน  าหัวละ 100 บาท

ห้องปรับอากาศ / ห้องพัดลม /ห้องน  าในตัว

2. มินิมาร์ท

3.ร้านอาหาร

4. ร้านเสริมสวย

5.ยามรักษาความปลอดภัย

6.แม่บ้าน

7. ท่ีจอดรถ

1.เคร่ืองปรับอากาศ

2.พัดลม

3.เตียง

4. ตู้เสื อผ้า



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ศิริมงคล

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

44 ห้อง พักห้องละไม่เกิน 4 คน

1.เคร่ืองปรับอากาศ

ห้องปรับอากาศ / ห้องพัดลม /ห้องน  าในตัว

1.ท่ีจอดรถ

2.เคร่ืองซักผ้า

3.แสกนนิ ว

90 หมู๋ท่ี 2 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครสรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

081-9488167

ห้องพัดลม 2,200 - 2,400 บาท /เดือน ห้องปรับอากาศ 2,800 - 3,000 บาท /เดือน

ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 10 บาท  ค่าน  าหัวละ 100 บาท

หอพักรวม

2.พัดลม

ผู้ดูแล ภูริ สว่างวงค์ 

4.กล้องวงจรปิด

5.APP แจ้งข้อมูล



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ ผู้ดูแล กาญจนา ข าวงษ์ 

4.เคร่ืองซักผ้า

5.ตู้เสื อผ้า

1.เคร่ืองปรับอากาศ

2.พัดลม

3.เตียง

4.ตู้เสื อผ้า

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พัชกาญจน์

90/2 หมู่2 ต าบลประตูชัย อ าเภอพะนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

085-9325491

ค่ามัดจ าล่างหน้า 1เดือน  ค่าเช่ารายเดือน ห้องพัดลม 2200 บาท  ห้องปรับอากาศ 3200 บาท /เดือน

ค่าไฟหน่วยละ 9 บาท ค่าน  าหัวละ 100 บาท

หอพักรวม

44 ห้อง  พักห้องละ 2 คน

ห้องปรับอากาศ/ห้องพักพัดลม/ห้องน  าในตัว

1.Wife

2.เคเบิ ล

3.ท่ีจอดรถมอไซด์



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

5.เคร่ืองท าน  าอุ่น

6.โต๊ะ

5.มีกล่องทีวีให้ยืม

1.เคร่ืองปรับอากาศ

2.พัดลม

3.เตียง 5 ฟุต

4.ตู้เสื อผ้า

ผู้ดูแล เพชรรัตน์  ปานตะกูล

ห้องพักแบบปรับอากาศ ห้องพักแบบพัดลม ห้องน  าในตัว

1.Wife

2.ท่ีจอดรถมอไซด์

3.เคร่ืองซักผ้า

4.ตู้น  า

089-1065577

จ่าค่ามัดจ าล่วงหน้า 1 เดือน ห้องพักัดลม  2600 บาท  ห้องปรับอากาศ 3100 บาท /เดือน

ค่าไฟหน่วยฃะ 5 บาท  ค่าน  า คนละ 100 บาท

หอพักรวม

26 ห้อง พักห้องละ 2 คน

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บ้านริมน  า

111 หมู่ 2 ต าบลประตูชัย อ าเภอพรพนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บ้านครูแต๋ว บ้านอาจารย์

37 หมู๋1 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

085-89325499

2500 -3500 เดือน/มัดจ าล่วงหน้า 1 เดือน/ค่าประกันของเสียหาย 1 เดือน

2.เคร่ืองซักผ้า

3.ท่ีจอดรถมอไซด์

4.กล้องวงจรปิด

5.ยามรักษาความปลอดภัย

1.เตียง

ค่าไฟยูนิตละ 7 บาท ค่าน  าคนละ 100 บาท

อพาร์ตเมนท์/หอพัก

40 ห้อง พักห้องละ 2 คน

ห้องปรับอากาศ/ห้องน  าในตัว

1. Wifi

หอปิด 01.00 น. เปิด 05.00 น.

2.ตู้เสื อผ้า



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มีมะโน

11 ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องปรับอากาศ /ห้องพัดลม /ห้องน  าในตัว

1. เคร่ืองซักผ้า

2.ท่ีจอดรถมอไซด์

061-4989794

1900/เดือน /มัดจ าล่วงหน้า 1000 บาท

ค่าไฟหน่วยะ 8 บาท ค่าน  าหัวละ 100 บาท

ห้องพักรวม

25 ห้อง / พักห้องละ 2 คน

ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนไล่ออกทันที



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ห้องพักรวม

64 ห้อง / พักห้องละ 2 คน

ห้องปรับอากาศ  /ห้องน  าในตัว

1. เคร่ืองซักผ้า

2.ท่ีจอดรถ

หอพักบัวหลวง

6/8 หมู่ 1 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

089-0568268

1500/เดือน ค่ามัดจ าล่วงหน้า 1000 บาท/ค่าส่วนกลาง 100 /ห้อง

ค่าไฟหน่วยะ 5 บาท ค่าน  าหน่วยละ 8 บาท

ผู้ดูแล นุชนาถ พงศ์อนันต์ 

3.Wifi

4.มีกล้องวงจรปิด

5.มียามรักษาความปลอดภัย

หอปิด 12.00 น. เปิด 04.00 น.



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

พัดลม 1300 /1600 บาทห้องปรับอากาศ2100 บาท/มัดจ าล่วงหน้า 1 เดือน /ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท

ค่าน  าหัวละ100  ไฟหน่วยละ 7 บาท

เฉพาะนักศึกษา

30 ห้องพักห้องละ 2 คน

ห้องปรับอากาศ/ห้องพัดลม/ห้องน  าในตัว

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หอเพชรน  าหน่ึง (เอส.ที)

3/2หมู่ 3 ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

089-9046627

ผู้ดูแล แสงดาว  มีแสงเพชร

1.เคร่ืองปรับอากาศ

2.พัดลม

1.ท่ีจอดรถมอไซด์

2.กล้องวงจรปิด



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

1. เตียง

2. โต๊ะ

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หอพักพรหมพักตร์

45/1 ถนนชีกุน ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

081-8909193

ห้องน  ารวม 1700 บาท/ ห้องน  าในตัว 2000 บาท

ค่าน  าฟรี/ค่าไฟหน่วยละ 7 บาท

เฉพาะนักศึกษา

14 ห้องพักห้องละ 1 คน

ห้องพัดลม /ห้องปรับอากาศ /ห้องน  าในตัว/ค่าปะกันค่าไฟ 300 บาท



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ค่าไฟยูนิตละ 5 บาท /ค่าน  าห้องละ 100 บาท

หอพักรวม

10 ห้อง/พักห้องละก่ีคนไม่จ ากัด

ห้องพัดลม/ห้องน  าในตัว

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หอพักสุพัตรา

6/7 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลปะตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

093-0632545

1200 บาท /มัดจ าล่วงหน้า 300 บาท



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ คผู้ดูแล จารุวรรณ  วาทะพุทธนะ

2. ท่ีจอดรถมอเตอร์ไซด์

1.พัดลม

หอพักวาทะพัฒนะ

6/7 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

089-9662046

1700 บาท / เดือน

ค่าไฟหน่วยละ 8 บาท /ค่าน  าหัวละ 100 บาท

หอพักรวม

10 ห้อง /พักได้ห้องละ 3คน

ห้องพัดลมห้องน  าในตัว

1. WIFI

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

2.พัดลม

3.เตียง

หอพักปิด 21.00 น. หอพักเปดิ 05.45  หอพักมีกุญแจหน้าประตูหอพักให้

2.ห้องพัดลม 18 ห้อง/ห้องน  าในตัว

หอพักรวม

20 ห้องพัก พักห้องละ 2 คน

1. ห้องปรับอากกาศ 2ห้อง/ห้องน  าในตัว

1.ท่ีจอดรถมอไซด์

2.ท่ีจอดรถจักรยาน

1.เคร่ืองปรับอากาศ

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หอพักหญิงล าดวน

1 ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035-950471

ห้องพัดลม 1500,1800 บาท/ห้องปรับอากาศ 2500 บาท

ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท/ค่าน  าหน่วยละ 10 บาท



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

6.ร้านเสริมสวย

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

1.WIRE

2.ท่ีจอดรถ

3.สายเคเบิ ล

4.เคร่ืองซักผ้า

5.มินิมาร์ท

1.พัดลม

2.เตียง

3.ตู้เสื อผ้า

โบว์อพารต์เมนท์

3/52 ถนนเดชาวุช ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

098-5737759

ห้องพัดลม 2000-2300 บาท/เดือน /ห้องปรับอากาศ 2800 บาท/เดือน

ค่าน  าหน่วยละ 8 บาท/ค่าน  าหน่วยละ 20 บาท ขั นต่ า 100 บาท

ห้องพักรวม

80 ห้อง  / พักห้องละ 2 คน

1.ห้องปรับอากาศ 2800 บาท

2. ห้องพัดลม 2000-2300 บาท

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท/ค่าน  าหน่วยละ 50 บาท

หอพักรวม

14 ห้อง /พักห้องละ 2 คน

1.ห้องพักปรับอากาศ/ห้องน  าในตัว

1.WIRE

2.ท่ีจอดรถมอไซด์

3. เคร่ืองซักผ้า

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หอพักแสงจันทร์

2/2 ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

092-2548226

1500 บาท /เดือน ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

1.WIRE

2.ท่ีจอดรถมอไซด์

หอพักก่ิงทองใบหยก

6/29 หมู่ 1 ถนนอู่ทอง  ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

083-7833574

ค่ามัดจ าล่วงหน้า 1เดือน ค่าประกันของเสียหาย 1500  บาท/ค่าหอพั 1,500 /2,000/2,200 บาท

ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท / ค่าน  าหน่วยละ 10 บาท

หอพักรวม

8 ห้อง พักห้องละ 2 คน

ห้องพักพัดลม / ห้องน  าในตัว

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ช่ือหอพัก

ท่ีอยู่

โทร

ราคา

อัตราค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า

ประเภทห้องพัก

จ้านวนห้องพัก 

ลักษณะห้องพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกภายในหอพัก

ส่ิงอ้านวยความสะดวกในห้องพัก

อ่ืนๆ

1.พัดลม

หอพักหญิง

20 ห้องพัก พักห้องละ 2 คน

ห้องพักพัดลม ห้องน  าในตัว

ข้อมูลหอพักบริเวณใกล้เคียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หอพักสินเจริญ

20 หมู่3 ถนนอู่ทอง ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

081-9412858

ค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท/ ค่าหอพัก 1,800-2,000 บาท

ค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ค่าน  าหัวละ 70 บาท
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035-322080


