รายชื่อที่พกั นอกพืน้ ที่ ม.มหิดล ศาลายา
รายชื่อหอพัก
หอพักชาย/ หญิง ปริญญา
หอพักชาย/ หญิง พลอยไพลิน
หอพักชาย/ หญิง เมตตา
หอพักชาย รุ่งนภา
พอพักหญิงเอือ้ สุข
หอพักชาย/ หญิง L.P. สุ ขสบาย
หอพักหญิงสุ กญ
ั ญา
หอพักหญิง ดุษณี
หอพักหญิง วิแรนด้ า เดอ ลอดจ์
หอพักหญิง คุ้มเกล้ า
หอพักชาย/ หญิง บ้ านร่ มเย็น
หอพักชาย บ้ านสีฟ้า
หอพักชาย บ้ านมัน่ จิรังกูล
หอพักหญิง บ้ านวันทนากร
หอพักหญิง บ้ านศาลายา
หอพักหญิง บ้ านบัณฑิต
หอพักหญิงรังสิยา
หอพักชาย อรวรรณอพาร์ ทเม้ นท์
หอพักชาย / หญิง ป้ าจินต์
หอพักชาย / หญิง วนิดา
หอพักลูกพลอย

ทีอ่ ยู่
1/39 ม.6 ส.พูนทรัพย์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา
58/14 ซอย ส.พูนทรัพย์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา
58/12 ม.6 ส.พูนทรัพย์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา
1/33 ม.6 ส.พูนทรัพย์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา
136/44 ถ.พุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา
ซอย ส.พูนทรัพย์ ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา
144 หมู่ ซอยหมู่บา้ นศาลายานิเวศน์
ต.ศาลายา
79 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล 4 ต. ศาลายา
135/368 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา
146/2 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา
141/5 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา
233 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
(ใกล้ ม.มหิ ดล)
233 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
(ใกล้ ม.มหิ ดล)
200/82 หมู่ 5 ซอย 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา
137 ม.6 ซ.ศาลายา 9
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
66/97-98 หมู่ 4 หน้า ปตท.ทหารเรื อ
47/77 ม.5 ซอยหมู่บา้ นสหพร ต.ศาลายา
135/12 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ม. 5 ต.ศาลายา
136 ม.6 ซ.เทศบาล 3 ต.ศาลายา
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
นครปฐม

เบอร์ ตดิ ต่อ
02-889-2699
086-555-1319
081-916-2764
0-2889-3930, 086-828-7288
0-2441-5332
084-084-5057
0-2441-0715, 081-929-3243
0-2889-2781
02-800-2256-7, 081-934-9579
0-2800-2896
0-2889-3044-7
0-2889-2235-7, 0-2889-3516,
0-2889-3238
0-2889-2756, 0-2800-2290-4
0-2889-2756, 0-2800-2290-4
089-117-7119
0-2889-3219-20,
089-180-4699
0-2889-2631-2
084-644-0599
02-441-0592
02-441-0888, 02-441-0898
089-079-7377

My Dear Home
The Dearly Salaya1
CU. อพาร์ แมนท์
ศาลายาเพลส
ชลพร อพาร์ เมนท์

167 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล 4 ตาบลศาลายา
35/369 หมู่ 6 ต.ศาลายา (www.thedearly.com)
111 หมู่ 5 ถนนศาลายา –บางภาษี ต.ศาลายา
19/99 ม.5 ถนนศาลายา –บางภาษี ต.ศาลายา
39/1 ถนนศาลายา –บางภาษี ต.ศาลายา

เจ.อาร์ เพลส

19/99 หมู่ 5 (ใกล้ไปรษณี ย ์ ศาลายา)

แสนสิริ
สิริสัณห์ เพลส
A.R. อพาร์ แมนท์
The Best
วิริยะแมนชั่น
บ้ านกฤษกร

19/34 หมู่ 5 ถนนศาลายา – นครชัยศรี
ต.ศาลายา
ซ.เทศบาล 9/1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
26/26 ม.5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
21 ต.ศาลายา ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
99/59 ม.5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
50/5 ม.5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา

บ้ านสวนอพาร์ ทเม้ นท์
อีตนั เพลส
คริสตัส เพลส

111/2-3 ม.3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
ใกล้กบั บ้านสวนอพาร์ทเม้นต์
86 หมู่ 4 ถนนศาลายา - นครชัยศรี

SP แมนชั่น

52/16 หมู 5 ถ.ศาลายา-นครศรี ชยั ศรี
ต.ศาลายา
ซ.หมู่บา้ นสหพร ถ.ศาลายา-นครชัยศรี
ต.ศาลายา
200/8-9 หมู่ 5 ซอยหมู่บา้ นสหพร ต.ศาลายา
ซอยหมู่บา้ นสหพร ต.ศาลายา
47/1181 หมู่บา้ นสหพร ซ.25 ต.ศาลายา
248 ซ.ศาลายา ซอย 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
289 ซ.ศาลายา 5 ถ.ศาลายา คลองโยง พุทธ
มณฑล นครปฐม
94 ม.4 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี
ฝั่งตรงข้ามด้านหน้าม.มหิ ดล ซ.ศาลายาซอย 3
กาแพงแสน นครปฐม
137/9 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล นครปฐม

NATURAL PLACE
V.A. อพาร์ แมนท์
นพินโฮมเพลส
บ้ านสวนสหพร
LONGITUDE@SALAYA
ลอฟท์ ศาลายา
สุ คนธาแมนชั่น
U Living
Anoma Place
ชมฟ้าแมนชั่น

086-338-6071, 02-441-0666-7
0-2800-3559
034-246-555, 08-9009-9191
081-582-9890, 034-297-2646
086-979-5533,
034-246642
081-400-4080
081-920-1453
081-659-7090, 081-655-2046
0-2889-3504, 0-2441-0854
0-2441-0995
0-2482-1278-9
0-2800-3960, 0-2800-3959, 02800-3488 กด 0
0-2889-2921, 089-509-3123
0-2482-1049
081-582-9678, 02-800-2904-8
0-2441-4567
0-89969-4421, 0-89794-9897
089-521-0758, 02-881-6407-8
086-368-0558, 02-482-1894-5
081-949-0873, 080-6564840
08-6890-2922, 08-6781-8699,
0-2800-2772-4
0-2800-2899, 08-2580-5005
028892323
02-800-2453, 084-757-6181
0894581348
081-935-5248

ฟลูเฮ้ าส์ ศาลายา
บ้ านสบาย ศาลายา
ศาลายา คอนโดมิเนียม
อโนมา เพลส
ชัชฐนันท์ อพาร์ ทเมนท์
บ้ านหิ่งห้ อย
ที.เอส.เฮ้ าส์
Salaya international house

เดอะปาล์ ม รีสอร์ ท
นพินโฮมเพลส
ทริปเปิ้ ลเอ
สิริดารงค์ เพลส
ศุภมงคล เพลส
นันทา เพลส

ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล นครปฐม
02-482-2150-1
พุทธมลฑล สาย4 ศาลายา อาเภอพุทธมลฑล 089-891-8196, 089-891-8160
นครปฐม
29/28 ศาลายา-บางภาษี ศาลายา อาเภอพุทธ
02-924-2512
มณฑล นครปฐม
137/9 ม. 1 ศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา อาเภอ 089-458-1348, 081-646-7300
พุทธมณฑล นครปฐม
98 พุทธมณฑล สาย 4 แขวงศาลายา เขตพุทธ 02-800-2021
มณฑล กรุ งเทพมหานคร
145/6 ศาลายา13 ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล 089-873-6887, 089-815-6123
นครปฐม
222 ศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา อาเภอพุทธ
02-482-2144-6
มณฑล นครปฐม
8-30 ศาลาธรรมสพน์ 64 ศาลาธรรมสพน์
02-441-5318
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร
200/250 ศาลายา1 ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล 02-441-5367-9 ต่อ 199
นครปฐม
47/819 สหพร42 ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล 089-904-0004
นครปฐม
187 – 189 หมู่ 6 ศาลายา15 พุทธมณฑลสาย 4 02-889-3088
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล นครปฐม
47/88 สหพร50 บรมราชชนนี ศาลายา อาเภอ 02-441-0734
พุทธมณฑล นครปฐม
19/19 ศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา อาเภอพุทธ 080-405-9798
มณฑล นครปฐม
111/19 หมู่ 3 ศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา
02-482-1571-2
อาเภอพุทธมณฑล นครปฐม
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