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ที ่ สถานที่พักใกล้เคียงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1 สสวท. เรสซิเดนซ์ (IPST Residence) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท) 

ที่อยู่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 3105-3106 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 160 เมตร 

2 โรงแรมลอร์ด 61 (Lodge 61 Bed & Breakfast) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท) 
ที่อยู่ 1221 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท์ 02-381-9622 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 240 เมตร 

3 สตูดิโอ เอกมัย (Studio Ekamai) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท) 
ที่อยู่ 1433-1435 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-392-4065 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 400 เมตร 

4 นันทราเอกมัยโฮเต็ล (Nantra Ekamai Hotel) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท) 
ที่อยู่ 9/14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-714-1354 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 600 เมตร 

5 SK Tower (ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท) 
ที่อยู่ 858 ถนนสุขุมวิท 38-40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 086-978-6888, 02-713-6543, 02 712 4111 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 450 เมตร 

6 DS67 Suites (ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท) 
ที่อยู่ 1497, 1-2 ถนนสุขุมวิท 67 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์02-714-8450 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 1 กิโลเมตร 

7 บ้านนานาชาติ สุขุมวิท (HI-Sukhumvit Hostel) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 300 บาท) 
ที่อยู่ ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-391-9338 - 9 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 1 กิโลเมตร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ที่อยู่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773  
โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NIxPqUpPSyrRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsVo_2DHzwY6NYHL6gx2LH-zYpPBgZ8ODHWsf7Gh8sGMhWG6RAlhy64OdHWCJRQ927ASyAV6-zfNtAAAA&ludocid=1441359041037952524&sa=X&ved=2ahUKEwjC_5mj5IjjAhXLL48KHUXjCi4Q6BMwEXoECA0QAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=1441359041037952524&sa=X&ved=2ahUKEwjC_5mj5IjjAhXLL48KHUXjCi4Q6BMwEnoECA0QBg
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=913&q=ds67+suites+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCkyTyszydaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKqYUm5krFJdmlqQWKzzYMf3Bjq0PdnY82LH2wY5FD3bsBLIB3XF5tFIAAAA&ludocid=17359695159914796668&ved=2ahUKEwib0PmEzYbjAhUxguYKHclRDrcQ6BMwEXoECA0QAw
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=913&q=ds67+suites+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=17359695159914796668&ved=2ahUKEwib0PmEzYbjAhUxguYKHclRDrcQ6BMwEnoECA0QBg
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ที ่ สถานที่พักใกล้เคียงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
8 สลีป วิธ มี แบงค็อก (Sleep with Me Bangkok) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 400 บาท) 

ที่อยู่ 1040, 20-21 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-0023180  
ห่างจาก ศว. ประมาณ 1 กิโลเมตร 

9 อราวินดา ลิฟว่ิงโฮม (Aravinda Living Home) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท) 
ที่อยู่ 384 ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-726-9809  
ห่างจาก ศว. ประมาณ 1.3 กิโลเมตร 

10 โรงแรมนันตรา สุขุมวิท39 (Nantra Sukhumvit 39 Hotel) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท) 
ที่อยู่ 1/46-49 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-662-5957 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 2.8 กิโลเมตร 

11 แฮร์รี่ สวีท (Harry Suite Hotel) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 400 บาท) 
ที่อยู่ 12/4 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์083-082-4177 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 2.9 กิโลเมตร 

12 ซากุระ สกาย เรสซิเดนซ์ (Sakura Sky Residence) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 400 บาท) 
ที่อยู่ 9/1 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-259-5999  
ห่างจาก ศว. ประมาณ 2.9 กิโลเมตร 

13 โกลเด้น ทิวลิป แมนดิสัน สวีทส์ (Golden Tulip Mandison Suites) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,600 บาท) 
ที่อยู่ 70/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-636-5888  
ห่างจาก ศว. ประมาณ 3.1 กิโลเมตร 

14 3 ฮาว แอท สุขุมวิท 21 (3 Howw Hostel at Sukhumvit 21) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 300 บาท) 
ที่อยู่ 32/9 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 092-520-3339 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 4.1 กิโลเมตร 

15 พรีม โฮสเท็ล (Preme Hostel) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท) 
ที่อยู่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-259-6909 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 4.2 กิโลเมตร 

https://www.google.com/search?q=sleep+with+me+bangkok+-+bts+phra+khanong+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLqiyrNI230JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HaFeekphYolGeWZCjkpiokJealZ-dnK-gqJJUUKxRkFCUqZGck5uXnpSs82DH9wY6tD3Z2PNix9sGORQ927ASyAfTtuDFxAAAA&ludocid=16086612953223342108&sa=X&ved=2ahUKEwihpYfb6YjjAhVHiXAKHYRfBFEQ6BMwFnoECAsQAw
https://www.google.com/search?q=sleep+with+me+bangkok+-+bts+phra+khanong+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=16086612953223342108&sa=X&ved=2ahUKEwihpYfb6YjjAhVHiXAKHYRfBFEQ6BMwF3oECAsQBg
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/thailand/aravinda-living-home-1000000419463
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/thailand/aravinda-living-home-1000000419463
https://www.google.com/search?q=aravinda+living+home+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKxIScmtqDDWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsWolFiWWZealJCrkZALpdIWM_NxUhQc7pj_YsfXBzo4HO9Y-2LHowY6dQDYA5SKB5lwAAAA&ludocid=13976309726370513225&sa=X&ved=2ahUKEwjD4arBzobjAhUHSY8KHddWDLAQ6BMwEXoECAsQAw
https://www.google.com/search?q=aravinda+living+home+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=13976309726370513225&sa=X&ved=2ahUKEwjD4arBzobjAhUHSY8KHddWDLAQ6BMwEnoECAsQBg
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9739+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NLQsK04rM6vSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYY-2Nn0YMfiBzvaH-xsBDMWPtgx88GOjWByKlhkk8KDHase7NjxYEcTmASqWP5gx5YHO6YbWwKlpj_YsfXBzo4HO9Y-2LHowY6dQDYApaG3KYcAAAA&ludocid=14467352234854670614&sa=X&ved=2ahUKEwibjLrN6ojjAhUFk3AKHb8GDywQ6BMwEXoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9739+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=14467352234854670614&sa=X&ved=2ahUKEwibjLrN6ojjAhUFk3AKHb8GDywQ6BMwEnoECA4QBg
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/thailand/harry-suite-hotel-1000000561081
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/thailand/harry-suite-hotel-1000000561081
https://www.google.com/search?q=harrys+suite+hotel+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqSKnMKcyx1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7E6ZiQWFVUWKxSXZpakKmTkl6TmKDzY2fBgR9ODHVMf7Fj-YMfGBzsmPdgx88GOTQoPdkx_sGPrg50dD3asfbBj0YMdO4FsAAr6-Lx0AAAA&ludocid=17189909512827995296&sa=X&ved=2ahUKEwiMr6_G6IjjAhWDOI8KHc_CBnEQ6BMwFXoECAwQAw
https://www.google.com/search?q=harrys+suite+hotel+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=17189909512827995296&sa=X&ved=2ahUKEwiMr6_G6IjjAhWDOI8KHc_CBnEQ6BMwFnoECAwQBg
https://www.google.com/search?q=sakura+sky+residence+hotel+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqN63KKcwp0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaFCdmlxYlKhRnVyoARTJTUvOSUxUy8ktScxQe7Jj-YMfWBzs7HuxY-2DHogc7dgLZADCdQG1jAAAA&ludocid=4496745380204956858&sa=X&ved=2ahUKEwjRoJq464jjAhXLLY8KHWkJAfQQ6BMwEXoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=sakura+sky+residence+hotel+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=4496745380204956858&sa=X&ved=2ahUKEwjRoJq464jjAhXLLY8KHWkJAfQQ6BMwEnoECA4QBg
https://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d1965812-Reviews-Golden_Tulip_Mandison_Suites-Bangkok.html
https://www.google.com/search?q=3howw+hostel+sukhumvit+21+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExKKsqzMMwy0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HqG2fkl5crZOQXl6TmKBSXZmeU5pZlligYGSo82DH9wY6tD3Z2PNix9sGORQ927ASyAWAyA-liAAAA&ludocid=9549509716141948887&sa=X&ved=2ahUKEwji6qKd4ojjAhWKuY8KHU0oAicQ6BMwEXoECA0QAw
https://www.google.com/search?q=3howw+hostel+sukhumvit+21+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=9549509716141948887&sa=X&ved=2ahUKEwji6qKd4ojjAhWKuY8KHU0oAicQ6BMwEnoECA0QBg
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1+%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCorLM-uLKnUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsZo-2DHvwY7FD3ZsfbBjocKDnU0Pdqx7sGPVg50ND3ZMf7BjqQKY2vpgZ8eDHWsf7Fj0YMdOIBsADvRbMmcAAAA&ludocid=14941856514258475179&sa=X&ved=2ahUKEwjIhP-ty4bjAhUx6XMBHfHlBq8Q6BMwEXoECAsQAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1+%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=14941856514258475179&sa=X&ved=2ahUKEwjIhP-ty4bjAhUx6XMBHfHlBq8Q6BMwEnoECAsQBg
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ที ่ สถานที่พักใกล้เคียงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
16 สตูดิโอ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 71 (Studio Residence Sukhumvit 71) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท) 

ที่อยู่ 251 ซอยพานิชอนันต์ 7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-381-3438 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 4.6 กิโลเมตร  

17 ไฮ แบงค็อก โฮสเทล (Hide Bangkok hostel) (ราคาเริ่มต้นประมาณ 200 บาท) 
ที่อยู่ 886 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 02-051-8631 
ห่างจาก ศว. ประมาณ 4.8 กิโลเมตร 

หมายเหตุ ราคาและโปรโมชั่นข้างต้นได้จากการสืบค้นทางอินเตอรเ์น็ต โปรดสอบถามข้อมลูจากท่ีพักโดยตรงอีกครั้ง 
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