
รายชื่อท่ีพัก ในบางแสนใกล้ ม.บูรพา 

ล าดับ ชื่อโรงแรม/ที่พัก ราคา ที่อยู่/ รายละเอียด เบอร์ติดต่อ website 
1 โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา 750 บ./คืน มหาวิทยาลัยบูรพา 065-5858366 http://hotel.buu.ac.th/ 

2 สิมิลันแมนชั่น 

- ห้องเดี่ยว 5,200 บ./เดือน 
(ขนาดห้อง 29 ตรม.) 
- ห้องสูท 8,500 บ./เดือน 
(ขนาดห้อง 45 ตรม.) 

อยู่เลยคณะแพทยศาสตร์ไปเล็กน้อย ติดริมถนน มี 7-
eleven ธนาคารกรุงเทพ และฟิตเนสอยู่ด้านหน้า / 

บริการ wifi , รปภ. , ซักอบรีด/ห้างแหลมทอง/ มีที่จอด
รถ 

038-385444 
086-3262588 

www.similanmansion.com 

3 สะ-บาย-ดี คอนโด 
ชั้น 2-4 สัญญา 2 เดือน 

 ราคา 5150 บาท 

อยู่ตรงข้ามตึกอบรม (คณะแพทย์ฯ) ติดริมถนน มี 7-
eleven พร้อมร้านค้ามากมาย /ฟิตเนส สระว่ายน้้า ฟรี
อินเน็ต 1 user ฟรีที่จอดรถฟรี ทีวี  ตู้เย็น ฟรีเครื่องท้า

น้้าอุ่น /ห้างแหลมทอง/ มีลานจอดรถ 

038-749011 
038-748764 
086-3146137 
081-5542752 

http://sa-bai-dee.com/ 

4 รัตนพล แมนชั่น 

- ห้องใหญ่ มีร้านซักรีด 
หน่วยค่าไฟน้้า ไม่แพง  
เจ้าของใจดี ราคา 2,700 – 
4,200 บาท 

อยู่เลยตึกอบรมไปเล็กน้อย เลยหอพักสิมิลันแมนชั่นไป/ 
มีที่จอดรถ 

038-745908  

5 In clover 5,200 – 7,400 บาท 

อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่สไตล์โมเดิร์นสุดหรู ติดถนนลงหาด
บางแสน เดินทางสะดวก ออกแบบมาเพ่ือการพักอาศัย
อย่างลงตัวอาคารและห้องพักตกแต่งอย่างสวยงาม มีสิ่ง

อ้านวยความสะดวกต่างๆครบครัน พร้อมร้านกาแฟ
Living Area ส้าหรับนั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์

และ ห้องฟิตเนสบริการฟรี 

062-650-4420 
085-388-5650 

 

6 Dcondo Bangsaen 
5,000 บาทขึ้นไป 

ขึ้นอยู่กับเจ้าของห้อง 
ส้าหรับผู้ที่มีรถจะสะดวกกว่า เป็นคอนโดอยู่ด้านหลัง

แหลมทอง  
- 

 
 
 

7 Panosea apartment 4,000 – 6,000 บาท 
ห่างจาก ม.บูรพาประมาณ 1 กิโล อยู่ ซอย4 ถนนบาง
แสนสาย 2 เยื้องเทศบาลแสนสุข 
 

063-210-8334 http://www.pano-sea.com/ 



ล าดับ ชื่อโรงแรม/ที่พัก ราคา ที่อยู่/ รายละเอียด เบอร์ติดต่อ website 

8 
ONPA 

hotel&residence 
6,000 บาทขึ้นไป 

ห้องดีเหมือนคอนโด 
ห้องน้้า ครัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น 
สะอาด มีแม่บ้านท้าความสะอาดเดือนละสองครั้ง มีวิว
ทะเลถ้าต้องการ ใกล้โรงงานน้้าปลา บางวันมีกลิ่น มีที่
จอดรถ สระว่ายน้้า ฟิตเนส คีย์การ์ด ยาม  

084-6893333 
088-8078555 

- 

9 26 bed and coffee 6,000 บาท 

บรรยากาศห้องดี ห้องใหม่ ห้องโล่งเพดานสูง ล้างแอร์
ใหม่ตลอดก่อนเข้าพัก ค่าไฟค่าคิดตามยูนิต ไม่แพง ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมเติม เนตแรง ระบบเข้าออกหอ
ปลอดภัยมาก ใกล้ตลาดหนองมน ของกินเยอะมาก ตรง
ข้ามร้านหมูแดง มีท่ารถกลับกทม.ง่าย พร้อมสิ่งอ้านวย
ความสะดวกครบครัน 

090-5202326 - 

10 Park Siri Condo 6,500 – 9,500 บาท 

ที่พักสไตส์คอนโด มีทั้งเจ้าของห้องปล่อยให้เช่า และ
ฝากส้านักงานขาย สิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน 
พร้อมที่จอดรถมากมาย ใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออก ห่าง
ออกไป 50 เมตร มีร้านสะดวกซ้ือ 7-11 eleven  

086-7894411 - 

11 
The Jewel Residence 

Bangsaen 
7,500 - 12,000  บ. / เดือน 

อพาร์ทเมนท์สูง 8 ชั้น 2 ตึก ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด้วยขนาดพ้ืนที่ใช้สอยหลากหลายตั้งแต่ 32 – 44 ตร.ม. 
ขนาด 1-2 ห้องนอน จ้านวนเพียง 76 ยูนิต สงบเงียบ 
และเป็นส่วนตัว ระบบรักษาความปลอดภัย เข้าออก
ด้วยระบบคีย์การ์ด และกล้องวงจรปิด พร้อมด้วยลาน

จอดรถที่กว้างขวางสะดวกสบาย Free Wifi และ Cable 
TV 

098-413-0807 
https://www.facebook.com/

TheJewel.Chonburi 

12 
Hor p'che หน้ามอ.

บูรพา 
4,500 - 5,000  บาท / เดือน 

หอพักหญิง lady hostel หนา้ม.บูรพา เดินทางสะดวก 
ระบบการดูแลบุตรหลาน 24 ชั่วโมง แบบ Home stay 
ที่เดียวในบางแสน safe T cut ทุกห้อง ใช้กล้อง NVR 
14 ตัว สแกนลายนิ้วมือ ปลอดภัยสูงสุด ฟรี Wifi ตู้เย็น 

ทีวี มีทุกห้อง  
 

090-6354495 - 



ล าดับ ชื่อโรงแรม/ที่พัก ราคา ที่อยู่/ รายละเอียด เบอร์ติดต่อ website 

13 
บุณณ์ภัสสรเพลส 
(ข้างคณะแพทย์) 

4,000 - 4,500  บาท / เดือน 
หอพักใหม่!! (ข้างคณะแพทย์)เฟอร์นิเจอร์ภายใน FULL 

OPTION,บรรยากาศดี มีหน้าต่างข้าง, ปลอดภัย  
098-9087445 (ยา) 
086-3108763 (เอม) 

- 

14 
Crystal Place 
Apartment 

3,500 - 5,900  บาท / เดือน 
12/9 ถ.บางแสนสาย 2 ซอย 7 ต.แสนสุข อ.เมือง  

จ.ชลบุรี 20130 (ตรงข้ามเทศบาลแสนสุข อยู่ซอย 7) 
089-9679099 
088-4859399 

- 

15 D'room 5,600 - 7,500  บาท / เดือน 
อยู่หลังห้างแหลมทอง อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ใจกลาง

บางแสน ตกแต่งสไตล์คอนโดด้วยเฟอร์นิเจอร์ Built-in 
อย่างดีครบชุด 

086 666-1541 
095 795-2723 

www.facebook.com/pages/
ม.บูรพา หอ

D'room/238538486342160 

16 แสนดี@บางแสน 4,900 - 5,200  บาท / เดือน 
35 ถนนบางแสนสาย2 ซอย 8 (ซอยอยู่ตรงข้ามการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน) ต้าบลแสนสุข อ.เมือง 

ชลบุรี20130 

089-6493999. 
038-119432 

- 

17 ฉัตรประภา เพลส  
หอพักสไตล์ town home ตรงข้าม ม.บูรพา เยื้องประตู

คณะแพทย์ ถนนหน้าม.บูรพา ซอย 18 
081-864-3262 - 

18 เดอะรูม บางแสน 7,000 - 7,000  บาท / เดือน หลังห้างแหลมทอง ใกล้ ม.บูรพา   081-8515904 
- 
 

29 
หอพักกิตติยา ใกล้  

ม.บูรพา 
4,500  บาท / เดือน 

หอพักใหม่! สไตล์ทาวน์โฮม ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์
หรู ห้องกว้าง-โปร่งสบาย น่าอยู่มีความเป็นส่วนตัว ไม่
แออัด หาของกินง่าย ใกล้ ม.บูรพา เดินทางสะดวก ฟรี:

Internet   

089-4017228  

20 แอทซีอพาร์ทเม้นท์ 4,700 - 5,700  บาท / เดือน 
29/7 ซอยบางแสนสาย4เหนือ ถนนเลียบชายทะเลบาง
แสน ต้าบลแสนสุข อ้าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130  

092-6241177  

21 PS mansion  38/5 ถ.บางแสนสาย2 อ.เมือง, บางแสน, ชลบุรี, ไทย 
086-335-2272, 

086-351-9090 (คุณ
แพรว) 

Psmansion2013@hotmail.co
m 

22 Samon\'s House  
77/7, 77/8 ถนนข้าวหลาม 

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 
089-245-0687 nudja7@gmail.com 

23 
ดารานิตย์ หอพัก/ 

อพาร์ทเมนท์ 
 

39/6 ซอยปลาเผาตรงข้ามวังมุข ถนนมาบมะยม 
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี 

คุณนัท 091-9931193 
 

bonus_nut23@hotmail.com 

mailto:nudja7@gmail.com
mailto:bonus_nut23@hotmail.com


ล าดับ ชื่อโรงแรม/ที่พัก ราคา ที่อยู่/ รายละเอียด เบอร์ติดต่อ website 

24 The Rich  
2/ 27-28 , 2/ 17-18 ซอย12 ถนนลงหาดบางแสน 

ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี 
080 - 9011112 , 
081 – 8316464 

www.9horpak.com/therich/ 

25 
JP Residence - หอพัก

สตรี 
 

370/2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 
ซอยข้างเซเว่น (ตรงข้ามธนาคารอิสลาม) 

089-9398478 , 
089-1337212 , 

086-9080809 (คุณ
เมย์) 

ma_yk12@hotmail.com 

26 
The Four Lights 

บางแสน 
 

20/15 ซอย12 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข 
อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 

080-823-4215 (คุณ
ผึ้ง) 

thefourlights@gmail.com / 
FB:TheFourLights 

27 
ยานาดินเซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท์ 
 

113/2 ถนนลงหาดบางแสน ต้าบลแสนสุข อ้าเภอเมือง 
ชลบุร ี

088 258 4176, 
038 395124-5 

yanadin_apt@hotmail.com 

28 เซย์ไฮเรสซิเดนท์  2/10 Bangsaen Lang Sansuk, บางแสน, ชลบุร ี 080-959 6224 say.hi.residence@gmail.com 

29 โรงแรมไพร์มไทม์  
60 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมือง, บางแสน, 

ชลบุร ี
038-383-830 , 
038-383-840 

http://www.primetimehotel.
com 

30 MY PLACE  
หอพักหญงิเปิดใหม่ 8 ชั้นพร้อมลิฟท์  

อยู่ตรงข้าม รพ.มอ บูรพา เข้าซอยมา 100 เมตร 

089-4479785, 
080-9091592  

(ป้าแจ๋ว) 

 
 

31 
ชิลล์ เฮ้าส์  

(Chill House)  
หอพักหญิง บางแสน 

 

เดินทางง่ายสะดวกสุด ๆ เพราะสามารถเดินเพียง 
50 เมตรจากถนนลงหาดไปในซอยข้างเซเว่น  

(เยื้อง ๆ โรงพยาบาล ม.บูรพา และธนาคารอิสลาม)  
ท้าให้เหมาะกับนักศึกษา ปลอดภัยไร้กังวล 

08-6821-8795  

32 
เหนือทราย อพาร์ตเมนท์ 

(หอพักหญิง) 
 

เหนือทราย เป็นหอพักหญิงในย่านสะดวกและปลอดภัย 
อยู่ใกล้ถนนใหญ่  

(ถนนลงหาดบางแสน ซอย 3) เข้าซอยตรงข้าม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาไปเพียงไม่ถึง 50 เมตร 
 สามารถเดินจากที่พัก เข้าประตูหน้า ม.บูรพา และห้าง

แหลมทองได้เพียงไม่ก่ีนาที 

08-9447-9785  

**หมายเหต:ุ สามารถติดตอ่ประสานงานท่ีพกัไดต้ามสะดวกคะ่ 

http://www.9horpak.com/therich/
mailto:ma_yk12@hotmail.com
mailto:thefourlights@gmail.com%20/%20FB:TheFourLights
mailto:thefourlights@gmail.com%20/%20FB:TheFourLights
mailto:yanadin_apt@hotmail.com
mailto:say.hi.residence@gmail.com
http://www.primetimehotel.com/
http://www.primetimehotel.com/

