
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หอพักบริเวณศาลายา 
ชื่อหอพัก ท่ีอยู / เบอรโทรศัพท ราคา 
     

1. หอพักปริญญา 1/39 ม.6 ซอย ส.พูนทรัพย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร. 086-828-7288 

2,200 บาท 

2. หอพักเมตตา    58/12 ม.6 ซอยส.พูนทรัพย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร. 081-916-2764 

1,500  บาท 

3. หอพักพลอยไพลิน   58/14 ซอย ส.พูนทรัพย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร. 0-2441-9399, 086-555-1319 

2,000 บาท 

4. หอพักชาย รุงนภา     1-33 ม.6 ส.พูนทรัพย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร. 0-2889-3930  , 086-828-7288 

1,800 บาท 

5. หอพักคุณอุไร ซอยรานผามาน ถ. พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม   
โทร.081-644-3305 

1,700.- บาท 

6. หอพัก L.P. สุขสบาย ซอย ส.พูนทรัพย ถ.พุทธมณฑล 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร.084-084-5057 

3,000-3,500 บาท 

7. หอพักเอื้อสุข (หอพักสตรี) 136/44 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร.08-1644-7044, 0-2887-1621 

3,000-4,000  บาท 

8. CHATTHANAN PLACE ซ. รานผามาน ถ. พุทธมณฑลสาย 4  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม  
โทร.084-767-7771, 081-804-3801 

6,000-8,000 บาท 

9. เดอะ รูม ซ. 11  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. 02-889-3112 5,000-6,500 บาท 
10. หอพักหญิง ดุษณี 144 หมู ซอยหมูบานศาลายานิเวศน  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

โทร. 0-2889 -2781 
3,000 บาท 

11. เบญญาภาอพารทเมนท  
     (หอพักสตรี) 

ซอย 9  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.081-646-9895 ,  02-800-2650-2 

5,500 บาท 

12. วิแรนดา เดอ ลอดจ 79 หมู 6 ถ.พุทธมณฑล 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.02-800-2256-7, 081-934-9579 

7,000-8,000 บาท 

13. หอพักสุกัญญา(หอพักสตรี) โทร.0-2441-0715, 081-929-3243 2,300 บาท 

14. My Dear Home  167 หมู 6 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.086-338-6071, 02-441-0666-7 

5,000 บาท 

15. INSPIRE APARTMENT 
 

159 หมู 6 ซอย 7 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

โทร. 081-551-7268, 02-800-2822 

5,000 บาท 

16.The Dearly Salaya1 35/369 หมู 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (www.thedearly.com) โทร.0-2800-3559   5,000  บาท 



17. นาเดีย เพลส 149 หมู 6 ศาลายาซอย 7 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม โทร.080-654-3366 6,000 บาท 

18. หอพักคุมเกลา(หอพักสตรี) 135/368 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.0-2800-2896 3,000  บาท 

19. หอพักบานรมเย็น 146/2 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.0-2889-3044-7 2,500  บาท 

20. LOFT ศาลายา 223 หมู 5 ถ. พุทธมณฑลสาย 4  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ. นครปฐม  
โทร. 02-800-2899, 082-580-5005 

6,500-12,000 บาท 

21. หอพักชาย บานสีฟา 141/5 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร. 0-2889-2235-7, 0-2889-3516 

3,500  บาท 

22. หอพักบานศาลายา 
      (หอพักสตรี) 

200/82 หมู 5 ซอย 3  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร. 089-117-7119 

4,500-8,000 บาท 

23. ชลพร อพารแมนท 39/1 ถนนศาลายา –บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
 โทร.086-979-5533, 034-246642 

1,800 - 2,800 บาท 
(400/วัน) 

24. CU.อพารแมนท 111 หมู 5 ถนนศาลายา –บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.034-246-555 

3,000-4,000  บาท  

25. ศาลายาเพลส 19/99 ม.5 ถนนศาลายา –บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.081-582-9890, 034-297-2646 

3,500-6,000  บาท  
(400/วัน) 

26. เจ.อารเพลส 19/99 หมู 5 ทางเขาโรงเรียนนายสิบตํารวจ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.081-400-4080 

2,900 บาท(400/วัน) 

27. MR. เฮาท ทางเขาโรงเรียนนายสิบตํารวจ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
 โทร.089-769-8040, 081-628-4376 

2,800  บาท  
(350/วัน) 

28.แสนสิริ  19/34 หมู 5 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.081-920-1453 

2,500  บาท 

29. สิริสัณห เพลส  ซอยเทศบาล 9/1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.081-659-7090,  081-655-2046 

4,500  บาท 

30.หอพักบัณฑิต ตรงขาม รร.มหิดลวิทยานุสรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.0-2889-3219-20,  089-180-4699 

2,500 - 3,500 บาท 

31.A.R. อพารแมนท 26/26 ม.5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.0-2889-3504 3,000 - 3,500  บาท 

32.The Best 21 ต.ศาลายา ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   3,500 - 4,500 บาท 



โทร.0-2441-0995, 081-382-46420 

33. อรวรรณอพารทเมนท 47/77 ม.5 ซอยหมูบานสหพร  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.084-644-0599 3,000  บาท 

34. SP แมนชั่น 52/16  หมู 5 ถ.ศาลายา-นครศรีชัยศรี  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.0-2441-4567 

3,200–3,600 บาท 

35. NATURAL PLACE ซอยหมูบานสหพร ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.0-89969-4421, 0-89794-9897 

3,500  บาท 

36. สิริพัศ  อพารทเมนท 47/399  ซอยหมูบานสหพร ซอย 5 ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.086-534-2000, 02-482-1855 

5,000-6,000 บาท 

37. ฤดี อพารทเมนท 47/1999 หมู 5 หมูบานสหพร ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม โทร.080-0232467 3,600-3,900 บาท 

38. เดอะ แกรนด 47/444  ซอยหมูบานสหพร ซอย 6 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.02-682-4856, 086-701-4795 

4,500 บาท 

39. นพินโฮมเพลส ซอยหมูบานสหพร  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
โทร.086-368-0558, 02-482-1894-5 

2,800–3,300 บาท 

40. FULL HOUSE   
       PARTMENT 

47/111 หมู 5 ซอยหมูบานสหพร 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
 โทร.085-9951542 

4,500  บาท 

41. V.A. อพารแมนท 200/8-9 หมู 5 ซอยหมูบานสหพร  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.081-751-7173 และ 085-326-0210 

3,600–4,000 บาท 

42. คริสตัสเพลส 86 หมู 4  ถนนศาลายา – นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.081-582-9678, 02-800-8904-8 

4,500  บาท 

43. MIRACLE  PLACE  90 หมู 4 ถ. ศาลายา-นครชัยศรี ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.081-909-8754, 02-482-2299 

4,500  บาท 

44. TS  HOUSE  MANSION 222 ม. 5 ถนนศาลายา-นครชัยศรี  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.02-4822144,  084-384-3523 

4,500  บาท 

45. วิริยะแมนชั่น  99/59 ม.5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.0-2482-1278-9 

5,500 บาท 

46. บานกฤษกร  50/5 ม.5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.0-2800-3960 3,500 - 4,500  บาท 

47. หอพักหญิงรังสิมา      66/97-98 หมู 4  หนา ปตท.ทหารเรือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.0-2889-2631-2 1,500 บาท    



48. เรือน 9 ตรงขามปม ปตท. ถนนศาลายา-นครชัยศรี  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.02-889-2441 ตอ 0, 081-6135203 

5,500 บาท 

49. SALAYA HOME PLACE 99/9  ถ. ศาลายา-นครชัยศรี ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โทร.02-800-3408 5,500-10,000 บาท 

50.นันทาเพลส  (Nunta Place) 111/19 หมู 3 ถ. ศาลายา-นครชัยศรี ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
อยูตรงขามกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ติดกับหอพักบานสวน  
โทร.0-2889-3893, 0-2482-1571-2  Website : http://www.nuntaplace.com/ 

5,000 – 5,500 บาท 

51. บานสวนอพารทเมนท 111/2-3 ม.3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.0-2889-2921, 089-509-3123 

5,000  บาท 

52. เอ็ม ยู เพลส  ตรงขาม สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ถ. ศาลายา-นครชัยศรี ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม  โทร.085-908-8090, 089-691-4733 

4,700-8,000 บาท  

53. สบายบูติค อพารทเมนท 188-189 หมู 3 ถ. ศาลายา-นครชัยศรี ต. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   
โทร.081-6141860,  02-4821841 

5,000-7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54. The Box Residence 988 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วฒันา กรุงเทพฯ 10170              

โทร. 085-059-7979  
Website : www.theboxresidence.com 
 

5,800 – 6,800 บาท 

 

http://www.theboxresidence.com/


หอพักบริเวณพญาไท 
ชื่อหอพัก ท่ีอยู / เบอรโทรศัพท ราคา 
     

1. Second Home 121/6 ซ.บุญปรารภ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. โทร. 081-431-1548 6,500-7,500 บาท 

2. เดอะแกรนด 569/85 ซ.วัดตะพาน ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.  
โทร. 08-5824-9801,  0-2640-0542 

3,800-5,500 บาท 

3. หอพักหญิงจันทร 30/4 ซ.หลังองคการโทรศัพท ถ.สามเสน แขวง/เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2412515 2,000 บาท 

4. หอพักหญิงดุสิตลดาเดือน 152 ซ.สวนออย 3 ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2432856 1,700 บาท 

5. หอพักชายนวบัณฑิต 238/2 ซ.ตรงขามวชิรพยาบาล ถ.สามเสน แขวง/เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2432683 1,600 บาท 

6. หอพักสตรีบานหรรษา 51/7 ซ.สามเสน 20 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2434690 1,400 บาท 

7. หอพักสตรีพระกรุณานิวาสน 6/2 ถ.สุโขทัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2432097 2,500 บาท 

8. หอพักสตรีเลิศลักษณ 2 208 ซ.สุจริต2 ถ.พระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2414490 2,100 บาท 

9. หอพักชายวัชระ 59 ถ.สามเสน20ขวงถนนนครไชศรี เขตดุสิต กทม. โทร. 02-6691812 1,400 บาท 

10. หอพักสตรีศิริลาภ 287/2 ซ.หลังสโมสรกองทัพบก ถ.นครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กทม.  
โทร. 02-2827429,  081-6884799 

3,000 บาท 

11. หอพักสตรีศิริลาภ 287/2 ซ.หลังสโมสรกองทัพบก ถ.นครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กทม.  
โทร. 02-2827429,  081-6884799 

3,000 บาท 

12. หอพักสตรีพินพร อรพร ชุลีพร 29/4 ซ.ศรีสวัสดิ์ ถ.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. โทร. 02-2792378 2,200 บาท 

13. หอพักสตรีรันนา 2-4 ซ.แสนสุข ถ.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.  
โทร. 02-2784323, 02-2701843 

1,200-1,400 บาท 

14. หอพักสตรีวิชชุดา 779/2 ซ.ลือชา ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. โทร. 02-2712322 2,800 บาท 

15. หอพักหญิงสุวรรณดา 21 ซ.หมอมแพว 3 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.โทร. 02-2711480 1,600 บาท 

16. หอพักสตรีมั่นสิน 173/15 ซ.มั่นสิน 2 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 
โทร. 08-1986-6429, 0-2612-0641-9 

3,200-3,600 บาท 

17. T Grand เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 08-6302-6263, 0-2640-0542 5,500 บาท 



18. หอพักชายจิรฎา 210-210/1 ถ.พิษณุโลก9 แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.โทร. 02-2810120 1,600-4,000 บาท 

19. หอพักสตรีดรุณี 75 ซ.ราชวิถี 26 ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.โทร. 02-2412642 1,600 บาท 

20. หอพักสตรีนิดา 2 239/2 ซ.สวนออย ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.โทร. 02-2158328, 02-2434621 3,500-4,500บาท 

21. หอพักสตรีปราณี 288/17 ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร. 02-2433995 1,700 บาท 

22. หอพักสตรีปทมาวดี 164 ซ.องครักษ 10 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2412227 1,200 บาท 

23. หอพักหญิงเรืองศิริ 96/1 ซ.สวนออย 1 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตดุสิต กทม. โทร. 02-2432857 2,000  บาท 

24. พักสตรีสหศิลป 118 ซ.สวนออย ถ.สามเสน แขวงดุสิต/เขต กทม.โทร. 02-2432720 2,200 บาท 

25. หอพักสตรีไอลดา 345 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 02-2411274, 02-6692862 

850 บาท 

26. หอพักสตรีสําเภาเจริญ 15 ซ.สุขจิตต ถ.พหลโยธิน 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. โทร. 02-2792351 1,600 บาท 

27. หอพักสตรีอรพร 21/1 ซ.พหลโยธิน 13 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-2792378, 02-6187196 

2,200 บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หอพักบริเวณศิริราช 
ชื่อหอพัก ท่ีอยู / เบอรโทรศัพท ราคา 
     

1.  วรพันธุ อพารทเมนท (ช/ญ) โทร. 02-8662278, 02-4128935 2,600-3,700 บาท 

2.  อมรินทร อพารทเมนท (ช/ญ) โทร. 02-4120076-9 2,100-2,600 บาท 

3.  ถนอมฤดี อพารทเมนท (ช/ญ) โทร. 02-8662891-2, 02-8662894 3,500-3,800 บาท 

4.  เลิศรัตน อพารทเมนท (ช/ญ) โทร. 02-8661139 2,800-3,500 บาท 

5. หอพักสตรีปรีชาสุข โทร. 02-4110600, 02-4124260 2,000 บาท 

 

 

 


