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ทีพ่กัภายในมหาวทิยาลยัมหดิล 

1. โรงแรมศาลายา พาวลิเลยีน : Salaya Pavilion 
ที่อยู�: 999 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-441-0568-9 
เวบ็ไซต�: http://www.salayapavilion.com/websph/  

2. หอพกัสถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน 
ที่อยู�: 999 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02 441-0162 
เวบ็ไซต�: http://www.aihd.mahidol.ac.th/about-aihd/?p=345  

 

3. ห�องพกัสถาบนัชวีวทิยาศาสตร�โมเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล       ที่
อยู�: 999 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

โทรศพัท�: 02 441 9003 7 ต�อ 1127,1142, 1144 

เวบ็ไซต�: https://mb.mahidol.ac.th/th/the-residenz-mb/ 

 

4. ห�องพกัวทิยาลยัดรุยิางคศลิป� มหาวทิยาลยัมหดิล 
ที่อยู�: 999 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-800-2525 ต�อ 3202 
เวบ็ไซต�: https://www.music.mahidol.ac.th/th/housing/ 

 

ทีพ่กัภายนอกมหาวทิยาลยัมหดิล 

5. เดอะ ไทม� 24 : THE TIME 24 
ที่อยู�: ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-441-4290-2 
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6. เดอะปาล�ม รสีอร�ท : The Palm Resort 
ที่อยู�: 200/250 หมู�5 ศาลายาซอย1 ต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-441-5367-9 

เวบ็ไซต� : http://thepalmresort.hong-pak.com/  

7.Crystal Place 
ที่อยู�: 88 ถ.ศาลายา-นครชยัศร ีต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-8002904-8, 083-2444258 
เวบ็ไซต� : http://www.crystalplace-salaya.com/ 

 

8. เดอะ รอยลั เจมส� กอล�ฟ รสีอร�ท :  
The Royal Gems Golf Resort 
ที่อยู�: 170/148 ม.3 ถ.ศาลายา - บางภาษ ี 
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทรศพัท�: 02-429-8151-4 
เวบ็ไซต�: http://www.royalgemsgolf.com/ 

 

9. เดอะ เซป็เทม็เบอร� ศาลายา : The September Salaya 
ที่อยู�: 170/148 ม.3 ถ.ศาลายา - บางภาษ ี 
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-889-3848 
เวบ็ไซต�: http://www.theseptembersalaya.com/  

10. รงัส ีเพลส : Rangsee Place 
ที่อยู�: 188 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชยัศร ีต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170   
โทรศพัท�: 085-120-1111 
เวบ็ไซต�: http://rangseeplace.com/  

 

11. นนัทาเพลส ศาลายา : Nunta Place 
ที่อยู�: 111/19 หมู� 3 ถ.นครชยัศร-ีบางเลน  
ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02 482 1571-2, 02-889-3893 
เวบ็ไซต�: http://www.nuntaplace.com/  
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12. เฮอรเิทจ ศาลายา : Heritage Salaya 
ที่อยู�: 47/901 ซอย สหพร5-7ถ.ศาลายา-นครชยัศร ีต.ศาลายา  
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 02-444-6602 ,02-444-6603 
เวบ็ไซต�: http://www.heritagesalaya.com/  

13. ชชัฐนนัท�อพาร�ทเม�นท� : Chatthanan Apartment 
ที่อยู�: 98 ถ.พทุธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 08-1350-7399, 09-0305-7010 
เวบ็ไซต�: http://chatthanan.rentacondoathuahin.com/th/  

14. เดอะ คอทเทจ ศาลายา : The Cottage Salaya 
ที่อยู�: ซ.ศาลายา13 ถ.พทุธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 089-599-6908,086-570-9027 
  

 

15. Udee house apartment 
ที่อยู�: พทุธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 
โทรศพัท�: 094-928-3695 
  

 

16. LOFT Salaya 

ที่อยู�: 289 หมู� 5 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 082 580 5005 

 

 

17. 24 P oshtel 

ที่อยู�: 66/23-24 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท�: 082 890 4779 

 

 

 


