
ที่พักบริเวณใกล้เคียง สถานที่จัดอบรม 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดรีังสิต กรุงเทพฯ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   
----------------------------- 

 

ลําดับ ที่พัก ที่ตั้ง               เบอร์โทร. ผู้ติดต่อ 
1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์   9/9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท์ : 02 561 0022,02 561 1025, 02 561 3416 
โทร. 094 615 4156  คุณแจงฯ  

2 ปัญญาเพลส   22/59 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ  โทร. 083 062 0599   
3 บ้านริมวิภา    ซ.60 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี ่กรุงเทพมหานคร โทร. 081 8499190, 02 5799197    คุณเปิ้ลฯ 
4 ภูมิใจเพลส     โทร. 02 5526831  
5 บ้านอิ่มอุ่น 59/49 ซอย วิภาวดี 64 แยก 7 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ  โทร.081  8935044  
6 NP แมนชั่น  โทร.089 5185469  
7 ไทยเพลส       โทร.02561 5252, 02561 5590  
8 โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์    โทร.086 3764030  คุณชนกนันทฯ์ 
** กรุณารบีสํารองที่พักด้วยตัวเอง 

 

 

 

 

 



อพาร์ทเม้นท ์ในย่านวิภาวดรีังสิต 60 
(ข้อมูลระหวา่งจัดทํา อาจยงัมีความคาดเคลื่อน ไม่ยืนยนั ไม่เกี่ยวข้องโฆษณาใดๆ เพียงเพื่ออํานวยความสะดวกผู้เขา้รบัการฝกึอบรม ที่จัดเท่านัน้ ควรสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม) 
ลําดับ ที่พัก ที่ตั้ง ค่าเช่า เบอร์โทร. ผู้ติดต่อ 

1 อพาร์ทเม้นท์บ้านริมวิภา ซ.60 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี ่กรุงเทพฯ ค่าเช่า :4,400 - 5,500 บาท/เดือน โทร. 02-579-9196  
2 แอร์ครูซ ์ลิฟวิ้ง เพลส ซ.60 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี ่กรุงเทพฯ ค่าเช่า :5,000 บาท/เดือน โทร. 086-268-2345  
3 เพอร์เฟ็กต์เพลส ซ.60 แยก16 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี ่กรุงเทพฯ ค่าเช่า :5,000 บาท/เดือน โทร. 086-268-2345  
4 ภูชาญเพลส ซ.วิภาวดี 60 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ ค่าเช่า :4,200 บาท/เดือน โทร. 089-799-1444  
5 วิภาวดีแมนชั่น ซ.วิภาวดี 60 ถ.วิภาวดีรังสิต อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ ค่าเช่า :4,000 - 4,500 บาท/เดือน โทร. 081-751-7164  
6 เอ.วี.เพลส ซ.วิภาวดี 60 ถ.วิภาวดีรังสิต อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ ค่าเช่า :3,200 - 3,800 บาท/เดือน โทร. 02-940-5618, 081-770-9070 
7 เอ บางเขน ซ.วิภาวดี 58 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ (ยัง

ไม่ชัดเจน) มีหอ้งน้ําในตัว อยู่ใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 
ค่าเช่า :1,200 - 2,200 บาท/เดือน 
 

โทร. 086-301-5719 
 

 

8 ภูมิใจเพลส ซ.64 แยก 9 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี ่กรุงเทพฯ ค่าเช่า : 4,900 - 8,700 บาท/เดือน โทร. 02-973-6149  
** เพื่อตรวจสอบโปรโมชั่น กรุณาแจ้งว่าทราบจากเวปเร้นท์ฮับ RentHub.in.th) ค่ะ 

9 อิ่มอุ่น อพาร์ทเม้นท ์ ซ.64 แยก 7 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ    
10 ไทยเพลส      ซ.60 แยก 12, ถ.วิภาวดี ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210 (0-2561-5252, 0-2561-5590-7, 08-7987-5854, 
08-1613-6948) 

 0-2561-5252, 0-2561-
5590-7, 08-7987-5854, 
08-1613-6948 

 

11 จิตต์วรา อพาร์ทเมนท ์ ซ.60 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 02 561 5566 - 69  
12 รุ่งโรจน์ เพลส  ซ.60 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ    

** ซอยวิภาวดี 60 แยก 12 เข้าออกได้ 2 เส้นทาง คือ ซอยวิภาวดี 60 และ ซอยพหลโยธิน 49/1(บางบัว) 

 


