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ข้อมูลที่พัก ประเภทโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำาปีการศึกษา 2550 - 2551

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2552

ศูนย์ประสานงานข้อมูลที่พักบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์. 08-7227-6263 โทรสาร. 0-4297-0047

เว็บไซต์ http://checkroom.snru.ac.th

โรงแรม อพาร์ทเม้นท์
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ลำ�ดับที่ ผู้ประส�นง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ จำ�นวนห้องพัก/ห้องนำ้� สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ค่�บริก�ร/คืน หม�ยเหตุ

1 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ

383/14 ถ.ไอทียู อ.เมือง

จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-4886 115 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 700 - 900 - 1,100 

- 2,800 บาท/คืน 

รวมอาหารเช้า

2 โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก

399 ถ.คูเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4273-3771-4 165 ห้อง  840 - 600 - 630 - 720 บาท/คืน 

รวมอาหารเช้า

3 โรงแรมอิมพีเรียลสกล

1892 ถ.สุขเกษม

อ.เมือง จ.สกลนคร 

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1119,

0-4271-1887

120 ห้อง  ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 400 - 600 - 700 - 800 - 1,500 

- 2,500 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า

4 โรงแรมดุสิต

1784 ถ.ยุวพัฒนา 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1198-9 63 ห้อง  ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 650 - 800 - 950 -

1,200 - 4,000 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า

5 โรงแรมอารยะ 1

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1097 20 ห้อง ครบวงจร ห้องแอร์ 

และห้องพัดลม

ห้องนํ้าในตัว

180 - 250 บาท/คืน

6 โรงแรมอารยะ 2

345 ถ.เปรมปรีดา 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1054 12 ห้อง ครบวงจร ห้องแอร์ 

และห้องพัดลม

ห้องนํ้าในตัว

180 - 250 บาท/คืน

7 โรงแรมภูพานเพลซ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4297-0096 (96, 

97, 98 -100)

64 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 500 - 600 บาท/คืน

8 โรงแรมกรองทอง

645/2 ถ.เจริญเมือง

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1235 6 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์

และห้องพัดลม

ห้องนํ้าในตัว

120 - 250 บาท/คืน

9 โรงแรมสมเกียรติ

1348/4 ถ.กําจัดภัย 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1044 56 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์

และห้องพัดลม

200 - 300 - 400 บาท/คืน

10 โรงแรมพีซีพาเลซ 1

1780/88 (ข้างบึงหนองสนม) 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4273-3911,

0-4273-3917

75 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 300 - 350 บาท/คืน

กาแฟ + ขนมปัง

*ไม่รับรอง

*ไม่รับรอง

*ไม่รับรอง

ข้อมูลที่พัก ประเภทโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์
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ลำ�ดับที่ ชื่อโรงแรม อพ�ร์ทเม้นท์และที่อยู่ ผู้ประส�นง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ จำ�นวนห้องพัก/ห้องนำ้� สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ค่�บริก�ร/คืน หม�ยเหตุ

12 โรงแรมชินาชาติ

223/14  ถ.มรรคาลัย 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1012 27 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 800 บาท/คืน

13 โรงแรมบุญเกียรติ

479  ถ.เลี่ยงเมือง - กาฬสินธุ์

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4274-3722,

08-1871-4533

50 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 700 - 800  บาท/คืน   

พักได้ 2 คน รวมอาหารเช้า

14 เอพี  เพลส

525 ถ.รัฐบํารุง (กกส้มโฮง)

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4297-0515,

08-4789-7186

22 ห้อง ครบวงจร, Internet 700 - 800  บาท/คีน

15 โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ สกลนคร 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-3338-9 47 ห้อง ห้องแอร์  มีตู้เย็น ทีวี 

เครื่องทํานํ้าอุ่น

1000 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า - เย็น

16 โรงแรมพีซีพาเลซ 2

47 (ตรงข้ามค่ายกฤษสีวะรา) 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-4776,

0-4271-6332

52 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ พัดลม  280 บาท/คืน
แอร์ 350 บาท/คืน พักได้ 2 คน
ถ้าเพิ่มคนเก็บเพิ่ม
คนละ 100  บาท 

17 โรงแรมไอรยา

662 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4273-0645,

08-6238-8666

44 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 400 - 450 บาท/คืน

ไม่จํากัดคน

18 โรงแรมพริตตี้

108  ม.11  ถ.นิตโย   

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4272-1131 ห้องแอร์ 20 ห้อง, 

ห้องพัดลม 5 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 400 - 450 บาท/คืน

ไม่จํากัดคน

19 โรงแรมสวีรูม

1474/29 ถ.ราษฏร์เจริญ

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-6711 10 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ ห้องแอร์ 350 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

20 โรงแรมกุสุมา

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-1112 18 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 150 - 250 - 300 บาท/คืน

11 โรงแรม MC สแควร์

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-4271-6947 30 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 600 - 800 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 5 คน

*ไม่รับรอง

ข้อมูลที่พัก ประเภทโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์
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24 สกลอพาร์ทเมนท์

(ตรงข้ามโรงแรมดุสิต)

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-4705,

08-1717-9861

28 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์

ห้องนํ้าในตัว

700 - 800 - 900 บาท/คืน

ไม่จํากัดคน

25 LP อพาร์ทเมนท์ 1 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-6454-5 22 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

พัดลม ห้องนํ้าในตัว

200 - 300 บาท/คืน

พักได้ 2 คน

26 JC อพาร์ทเมนท์ 

ถ.สกลนคร - นครพนม 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-7154,

0-4274-3431

30 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

พัดลม (พักได้ 2 คน/ห้อง)

ห้องนํ้าในตัว

1. ห้องพัดลม 500 บาท/คืน

2. แอร์เดี่ยว  700 บาท/คืน

3. แอร์คู่     750 บาท/คืน 

27 อินทนิล อพาร์ทเมนท์

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสุวิมล  โฮมวงศ์ 08-6218-4795,

08-7950-8466

55 ห้อง

ห้องแอร์ 20 ห้อง, 

ห้องพัดลม 35 ห้อง

ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

พัดลม ห้องนํ้าในตัว

ห้องพัดลม 400 บาท/คืน

ห้องแอร์ 600 บาท/คืน

28 บ้านแสงจันทร์ อพาร์ทเมนท์

ซ.สกลเมืองทอง หน้าค่ายกฤษสีวะรา

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-1965-9808 30 ห้อง ครบวงจร ห้องนํ้าในตัว 500 บาท/คืน

ลำ�ดับที่ ชื่อโรงแรม อพ�ร์ทเม้นท์และที่อยู่ ผู้ประส�นง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ จำ�นวนห้องพัก/ห้องนำ้� สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ค่�บริก�ร/คืน หม�ยเหตุ

22 โรงแรมพุทธชาด 
76/72905  ซ.กสิกร ถ.สกล - อุดร
หลัง ธ. กสิกรไทยสาขาพังโคน
อ.พังโคน จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 08-1261-8110,

08-1799-9306

30 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

ห้องพัดลม

ห้องพัดลม 200 - 250 บาท/คืน

ห้องแอร์ 300 - 350 บาท/คืน

23 โรงแรมประกายทอง  2
ถนนสกล - อุดร จาก อ.พรรณาฯ ก่อนเข้า
พังโคน 10 กม. ตรงข้ามเอส ที คาร์
จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 08-1717-1138 23 ห้อง ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 350 - 400  บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

21 โรงแรมเทียมจันทร์

7/5 หมู่ 1 ถ.พังโคน - อุดร

 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่โรงแรม 0-42771-320 27 ห้อง   ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

ห้องพัดลม ห้องนํ้าในตัว

ห้องพัดลม 150 - 250 บาท/คืน

ห้องแอร์  300 - 350 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 - 4 คน

29 รวยบุญอพาร์ทเมนท์

ข้างโรงพยาบาลสกลนคร 

อ.เมือง  จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-2106 10 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร 500 บาท/คืน

ข้อมูลที่พัก ประเภทโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์
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35 กาญจนาแมนชั่น ซอยตรงข้ามร้านเซเว่นฯ
เยื้องโรงแรม MJ มาเจติก
ห่างจากปากซอย 200 เมตร
อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-1661-9320 30 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร ห้องแอร์ 500 บาท/คืน
ห้องพัดลม 350 บาท/คืน
ไม่เกิน 3 คน เกินคิดคนละ
100 บาท

36 พิมาลแมนชั่น

1673/24 ถนนสุขสวัสดิ์

อ.เมือง สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4273-2160 21 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

พัดลม

ห้องพัดลม 150 บาท/คืน

ห้องแอร์ 230 - 250 บาท/คืน

32 P&T อพาร์ทเมนท์ (ตรงข้ามเทคนิคสกล)

539 ถนน สกล - อุดร

ต.ธาตุเชิชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณบุญเลิศ  สีนํ้าเงิน 08-7237-7559,

08-1999-0730

 10 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว พัดลม (พักได้ 2 คน/ห้อง) ราคา 300 บาท/คืน

33 LP แมนชั่น

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-7154 20 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์และ

พัดลม

230 - 320 - 350 บาท/คืน

34 N.A.K.แมนชั่น

472/3 ซ.บัวบาน ถนนสันติภาพ

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-5505 (Fax),

08-1708-0655

16 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 1000 บาท/คืน ไม่จํากัดคน

31 PLR สาขา  2 

233/1 ถนน ไอทียู ต.ธาตุเชิชุม  

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4272-8245 150 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว 

ห้องแอร์ 120 ห้อง, 

ห้องพัดลม 36 ห้อง

ครบวงจร ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น 

เครื่องทํานํ้าอุ่น, Internet

พัดลม 250 บาท/คืน
แอร์ 300 - 350 บาท/คืน
พักได้ 2 คน ถ้าเพิ่มคนเก็บเพิ่ม
คนละ150  บาท 

30 รพีพรรณ  อพาร์ตเมนท์

ตรงข้ามปั้มปตท. ติดทางเข้าม.เกษตร ฯ 

ถ.สกล - นครพนม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-4400-8477,

08-3678-0053

 40  ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น 

เครื่องทํานํ้าอุ่น, Internet

400 บาท/คืน

ลำ�ดับที่ ชื่อโรงแรม อพ�ร์ทเม้นท์และที่อยู่ ผู้ประส�นง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ จำ�นวนห้องพัก/ห้องนำ้� สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ค่�บริก�ร/คืน หม�ยเหตุ

39 JPK แมนชั่น 

242/39  ถ.ใสสว่าง 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-6557-9 140 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 200 - 280 - 350 บาท/คืน

ข้อมูลที่พัก ประเภทโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์
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รีสอร์ท

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำาปีการศึกษา 2550 - 2551

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2552

ศูนย์ประสานงานข้อมูลที่พักบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์. 08-7227-6263 โทรสาร. 0-4297-0047

เว็บไซต์ http://checkroom.snru.ac.th
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1 สมรรีสอร์ท

ถ.สกลนคร - นครพนม บ.หนองศาลา 

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณทองกานต์,

คุณอ้อ, เจ้าหน้าที่

0-4274-4122,
08-1873-6151,
08-1739-9597,
08-0654-3824

ห้องแอร์ 17 ห้อง 

ห้องพัดลม 4 ห้อง

ที่นอน, ทีวี, พัดลม, แอร์

ห้องนํ้าในตัว

แอร์ 3 ห้อง 700 บาท/คืน
เพิ่มตู้เย็น,ตู้เสื้อผ้า        
แอร์ 500 บาท/คืน
ห้องพัดลม 300 บาท/คืน 

2 ก.วัฒนารีสอร์ท
ตรงข้ามโรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต
ถ.สกลนคร - นครพนม บ.น้อยจอมศรี
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสมบัติ, คุณเชาว์ 0-4274-4094 ห้องแอร์ 30 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

โต๊ะ, เก้าอี้, ทีวี, เตียงนอน, 

หมอน

500 บาท/คืน

3 12 ปันนารีสอร์ท
ตรงข้ามโรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต
ถ.สกลนคร - นครพนม  บ.น้อยจอมศรี
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4274-3933 14 หลัง เป็นห้องแอร์ ทีวี, เครื่องเล่น ซีดี, 

เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

เตียงนอน, ห้องนํ้าในตัว 

700 บาท/คืน 

ไม่จํากัดจํานวนคน

4 ไร่ภูพานรีสอร์ท
www.raiphuphanresort.com
บ.ใหม่พัฒนา ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่, คุณสุรี 08-1871-6014,

08-4980-7775

บ้านพักตากอากาศ 

25 หลัง

ครบวงจร เป็นห้องแอร์ หลังละ 500 - 700, 1,000 - 1,500 
บาท พัดลม 20 คน 10 เตียง 
1,500 บาท แอร์ 700 บาท ไม่เกิน 
3 คน บ้านไม่มีระเบียง 600 บาท
แอร์ 1,000 บาท ไม่เกิน 5 คน

5 39 รีสอร์ท

ถ.เลี่ยงเมือง  อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4273-3339-41 25 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 600 บาท/คืน
พักได้ 3 คน

6 บังกะโลอินทะวงศ์ 1

ซ.เทสโก้โลตัส ถ.สกลนคร - อุดรธานี 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4271-4560 20 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 300 บาท/คืน
พักได้ 2 คน

7 บังกะโลอินทะวงศ์ 2

ซ.เทสโก้โลตัส 

ถ.สกลนคร - อุดรธานี อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4273-0249 8 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 300 - 350 บาท/คืน
พักได้ 3 คน

8 อัครราศรม รีสอร์ท 
147 หมู่ 11 บ.พังขว้าง 
ถ.สกลนคร - อุดรธานี อ.เมือง 
จ.สกลนคร

คุณวัชราพร  ทุ่นศิริ 08-1261-0393 16 หลัง ห้องนํ้าในตัว

แอร์ 12 ห้อง

พัดลม 4 ห้อง

ห้องพัดลมไม่มีตู้เย็น, ทีวี 

ห้องแอร์ ครบวงจร

พัดลม 400 บาท/คืน 
แอร์ 9 หลังๆ ละ 1,000 บาท/คืน 
บ้าน 1 หลัง 1,500 บาท/คืน
บ้าน 2 หลัง 1,200 บาท/คืน

มีร้านอาหาร

*ไม่รับรอง

*ไม่รับรอง

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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9 ลีลาวดี รีสอร์ท
ห่างจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
ประมาณ 2 กิโลเมตร
บ.พังขว้าง ถ.สกลนคร - อุดรธานี 
อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณวัชราพร  ทุ่นศิริ 08-1261-0393 ห้องแอร์ 10 

ห้อง/ห้องนํ้าในตัว

บ้านเป็นหลัง 4 หลัง

ครบวงจร เป็นห้องแอร์ ห้องเล็ก 700 บาท 

ห้องใหญ่ 2 ห้อง 1,400 บาท

เป็นหลังๆ ละ 1,500 บาท

พักได้ไม่จํากัด

10 วังเทพ รีสอร์ท 

บ.มะขามป้อม ต.ธาตุเชิงชุม 

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-6229-5125,

08-6224-9389

9 ห้อง ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เป็นห้องแอร์ 300 - 350 บาท/คืน มีข้าวต้ม

ตอนเช้า

ร้านเสริมสวย

11 กาญจนารีสอร์ท

324  ม.8 ถ.สกล - อุดร บ.พาน       

ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณกาญจนา 08-1574-5548,

08-1592-1928

14 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว

แอร์เตียงเดี่ยว 11 ห้อง

แอร์เตียงคู่ 1 ห้อง

ครบวงจร (มีบริการอาหารเช้า

ฟรี) ห้องใหญ่มีตู้เย็น

บริการแต่งหน้าทําผม

แอร์ 400 บาท/คืน

พัดลม 300 บาท/คืน

ห้องใหญ่ 700 บาท/คืน 

บริการอาหาร

เช้า

12 ชวนธนปัญญารีสอร์ท
384  ม.6 ถ.สว่างส่องดาว
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
www.chuan_resort.com

คุณนิติยา  ปัญญาวัน 08-1380-4411,

0-4273-7744

12 หลัง/ห้องนํ้าในตัว

อ่างอาบนํ้า

ครบวงจร ตู้เย็น ทีวี 

 Internet, wiless

 เครื่องทํานํ้าอุ่น

640 - 1200 บาท/คืน

พักได้ 2 คน ถ้าเกินคิดคนละ 50 

บาท

13 เอที รีสอร์ท
ถัดจากร้านอาหารคุณเจี๊ยบ
บ.ฮางโฮง ต.ฮางโฮง 
อ.เมือง จ.สกลนคร

อ.นิยม  ภาสร 08-6222-5391,

08-1117-7326

บ้าน 12 หลัง ครบวงจร 700 - 800 บาท/คืน

พักได้ไม่จํากัดจํานวน

14 บ้านอีสานคันทรีเฮ้าส์
116 ม.5 ดงพัฒนาซอย1 ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร
ใกล้ประตู 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://sites.google.com/site/esancountryhouse/

อ.อเนก  สังฆะมณี 0-42743932,

08-6858-3201

พัดลม 4 ห้อง 
แอร์ 5 ห้อง
ห้องนํ้าในตัว
บ้านห้องแอร์ 1 หลัง

ครบวงจร พัดลม 600 บาท/ห้อง/2 คน
แอร์ 1,000 บาท/ห้อง/2 คน
บ้านห้องแอร์ 2 ห้องนอน/2,500 
บาท/หลัง

15 สกลมนตรา
104/1 ถ.ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร ใกล้ๆ 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

นางศิริวรรณ  มนูชัย 08-1873-6917,

0-4272-8126

7 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร เครื่องทํานํ้าอุ่น 400 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

16 กินรี (1) 210 ม.9 บ้านนาอ้อย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณธนชัย 08-4787-1167 แอร์ 17 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

ครบวงจร เครื่องทํานํ้าอุ่น 400 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 2 คน

*ไม่รับรอง

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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17 กินรี (2) 2 ม.14 ต.งิ้วด่อน

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณกาญจนา 08-6227-7557 แอร์ 20 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

ครบวงจร เครื่องทํานํ้าอุ่น 500 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

18 กินรี (4) ถัดจากสาขา (1) 500 เมตร

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณกาญจนา 08-6227-7557 แอร์ 10 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

ครบวงจร เครื่องทํานํ้าอุ่น 500 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

19 กินรี (5) บ้านกกส้มโฮง

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณกาญจนา 08-6227-7557 แอร์ 10 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

ครบวงจร เครื่องทํานํ้าอุ่น 500 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

20 ชมดาวรีสอร์ท
ทางเข้าบ้านหนองชาติ 
ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร

คุณราตรี  จิตแสวง 0-4272-2544 39 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร

ตู้เย็น ทีวี เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ตู้เสื้อผ้า

500 - 600 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 2 คน

21 กฤษดาริมโขง

90/93  ม.2 ถ.ริมโขง  ต.ธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เจ้าหน้าที่ 0-4254-0088,

08-3151-3678,

08-1262-4111

แอร์ 16 ห้อง  

ห้องนํ้าในตัว

ครบวงจร 600 บาท/คืน

พักได้ 2 คน (ถ้าพักเกิน

เพิ่มคนละ 100 บาท)

22 ชัยวัลย์

38 ม.14 ถ.พนมพนารักษ์

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เจ้าหน้าที่ 0-4254-1391 9 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ครบวงจร 120 - 200 บาท/คืน

23 ริมโขงบังกะโล  

130 ม.14 ถ.พนมพนารักษ์  

ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เจ้าหน้าที่ 0-4254-1634 10 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว  

พัดลม 3 ห้อง

แอร์ 7 ห้อง

ทีวี เครื่องทํานํ้าอุ่น 250 - 400 บาท/คืน
พัดลมเตียงเดี่ยว 250 บาท
พัดลมเตียงคู่ 300 บาท
แอร์เตียงเดี่ยว 350 บาท
แอร์เตียงคู่ 400 บาท
พักได้ไม่เกิน 3 คน

24 แสงทองริมโขงเกสต์เฮาส์

57 ม.1 ถ.ริมโขง อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม

เจ้าหน้าที่ 0-4252-5614,

0-4254-1397

19 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ชุดเครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ห้องพัดลม 250 บาท/คืน
ห้องแอร์ 400 บาท/คืน

25 เมธี รีสอร์ท (ห่างจาก ม.ราชภัฏ 1 กม.) 

322 ม.11 ถ.สกล - อุดรฯ ต.ธาตุเชิงชุม 

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสุพัฒน์, เจ้าหน้าที่ 08-3357-2943,

0-4274-4188,

โทรสาร.0-4274-3344

บ้านพัก 12 หลัง

ห้องพัก 7 ห้อง 2 ชั้น

ห้องแอร์

สิ่งอํานวยความสะดวกครบ

เครื่องทํานํ้าอุ่น

1,200 บาท/คืน
ไม่เกิน 3 - 4 คน

อาหารเช้า 
กาแฟ 2 ท่าน

*ไม่รับรอง

*ไม่รับรอง

*ไม่รับรอง

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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26 สิวาศรมรีสอร์ท

368 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-1729-4214,

0-4274-3936

บ้านพัก 22 หลัง ครบวงจร ห้องแอร์ 1,000 บาท/คืน

พักได้ 2 คน 

อาหารเช้า 
กาแฟ

27 เทพภูธร รีสอร์ท

940 หมู่ 13 ถ.สกลฯ - อุดรฯ

ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณกนกพร  เทพภูธร

คุณกฤษ  เทพภูธร

0-4275-9160,

08-4603-4519

ห้องแอร์  6 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

200 - 350 บาท/คืน
พักได้ไม่เกิน 3 คน 
ถ้าเกิน 50 บาท/คน
ถ้าเพิ่มที่นอนชุดละ 20 บาท

28 ภูพาน กรีนวิลล์ รีสอร์ท & สปา
102 หมู่ 14 บ.กกกอกใหม่ 
ถ.สกล - นาแก ต.งิ้วด่อน อ.เมือง
จ.สกลนคร

คุณชาตรี คุรุศาสตรา

คุณแจ็ต

08-9799-0102,

08-9712-0777,

08-7771-2500

ห้องแอร์ 18 ห้อง

ห้องนํ้าในตัว

ทีวี  เครื่องทํานํ้าอุ่น 550 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

29 ผักกับปลารีสอร์ท

296 หมู่ 1 ถ.สกลฯ - อุดรฯ

ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสุรินทร์  ไชยแสงราช 08-6997-6887 ห้องแอร์ 9 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

200 - 350 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน 

ถ้าเกิน 50 บาท/คน

30 อารียา รีสอร์ท

195 หมู่ 6 ถ.สกลฯ - อุดรฯ ต.ขมิ้น

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสมศักดิ์  ธีระนุกูล 08-5925-3538 ห้องพัดลม 5 ห้อง

ห้องแอร์ 12 ห้อง

ทีวี, Internet, เครื่องทํานํ้าอุ่น

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม 150 - 250 บาท/คืน
แอร์ 200 - 350 บาท/คืน
พักได้ไม่เกิน 3 คน 
ถ้าเกิน 50 บาท/คน

31 เพชรตะวัน รีสอร์ท

100 หมู่ 1 ถ.สกลฯ - อุดรฯ ต.ขมิ้น

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-3289-1007 ห้องแอร์ 10 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

200 - 350 บาท/คืน

32 แสงแก้ว รีสอร์ท 
(ทางเข้าวัดป่าภูดานผึ้ง)
ถ.สกลฯ - อุดรฯ ต.พังขว้าง 
อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณแสงแก้ว 08-4953-8764 ห้องพัดลม 2 ห้อง

ห้องแอร์ 6 ห้อง

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม 200 - 300 บาท/คืน
แอร์ 300 - 400 บาท/คืน
พักได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าเกิน 
100 บาท/คน (ราคาคุยกันได้)

33 ไพรี รีสอร์ท 
(เยื้องๆ ปั๊ม ปตท. ทางเข้า 
ม.เกษตรศาสตร์ฯ) ถ.สกลนคร - นครพนม 
อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-5453-4547 ห้องพัดลม 3 ห้อง

ห้องแอร์ 14 ห้อง

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม 100 - 150 บาท/คืน
แอร์ 150 - 250 บาท/คืน
แอร์พิเศษ 350/คืน
พักได้ไม่จํากัดคน

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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34 คุ้มพระลอ รีสอร์ท

263 ม.6 ถ.สกลนคร - นครพนม

ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณนราวดี  โสรบุตร์ 08-9021-1511,

08-0418-8471

ห้องแอร์ 7 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

แอร์ 350 - 500 บาท/คืน

35 นาภี รีสอร์ท (1)
ถนนสกลนคร - นครพนม
บ้านหนองศาลา ต.ฮางโฮง
อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณนิภาพร 08-1873-2491 ห้องพัดลม 2 ห้อง

ห้องแอร์ 10 ห้อง

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม 250 บาท/คืน

แอร์ 350 บาท/คืน

36 นาภี รีสอร์ท (2)
ตรงข้ามปั๊มบางจาก (ม.เกษตรฯ)
ถ.สกลนคร - นครพนม ต.เชียงเครือ
อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสมพิศ 08-3408-2227 ห้องพัดลม 1 ห้อง

ห้องแอร์ 6 ห้อง

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม 250 บาท/คืน
แอร์  350 บาท/คืน
พักได้ไม่เกิน 3 คน 
ถ้าเกิน 50 บาท/คน

37 เจ้าพระยาวิว รีสอร์ท

192  ม.5 บ.ดอนชียงเครือ

อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-0181-7539 ห้องพัดลม 2 ห้อง

ห้องแอร์ 10 ห้อง

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม 200 บาท/คืน

แอร์ 300 บาท/คืน

38 บ้านริมคลองรีสอร์ท 4 ม.1 บ้านดงมะไฟ 

ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร ระยะทาง

ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 14 กม.

ศักดิ์ชัย โสบุญ 08-9715-9596 ห้องแอร์ 5 ห้อง

(ขนาดห้อง 7 x 3 เมตร)

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

1,200 บาท 

(พักชั่วคราว 600/3 ชม.) 

ไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าพัก

39 โพนยางคํารีสอร์ท  
ถ.สกล - นาแก ห่างจากสหกรณ์โพนยางคํา 
150 ม. บ.โพนยางคํา ต.โนนหอม
อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณแย้ม 08-6240-0300 ห้องพัดลม 5 ห้อง

ห้องแอร์ 13 ห้อง

ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

พัดลม เตียงคู่ 200 บาท/คืน

แอร์เตียงคู่ 300 บาท/คืน

40 อุทยานแห่งชาติภูพาน
ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
http://www.dnp.go.th
e-mail : phuphannt@yahoo.com

คุณสมคิด 08-1263-5029,
0-4270-3044,
fax.0-4270-3044

ห้องพัก 7 ห้อง

มีสถานที่กางเต๊นท์

- 500 - 3,000 บาท/คืน

41 อุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด)
บ.ห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ
อ.เต่างอย  จ.สกลนคร
http://www.dnp.go.th

คุณรหัส,

เจ้าหน้าที่

08-1260-4988,

0-4272-6615,

08-4298-1057

บ้านพัก 1 หลัง

มีเต๊นท์ให้เช่า

บ้านพักมีห้องนํ้าในตัว

กางเต๊นท์มีห้องนํ้าบริการ

บ้านพักพักได้ 20 คน ราคา 1,200 
บาท/คืน เต๊นท์ใหญ่ 6 คน ราคา 
600 บาท/หลัง/คืน เต๊นท์เล็ก 2 คน 
ราคา 225 บาท/หลัง/คืน

มีร้านอาหาร

มีร้านอาหาร

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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42 ห้วยโมง กู๊ดวิว รีสอร์ท

558 บ.กกส้มโฮง ซ.ยศทอง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณนก

(พิสมัย  โกพลรัตน์)

08-6239-1375

0-4297-1609

ห้องแอร์ 14 ห้อง ทีวี เครื่องทํานํ้าอุ่น

ห้องนํ้าในตัว

ห้องละ 300 บาท/คืน

ห้องพิเศษ 400 - 500 บาท/คืน

พักได้ไม่จํากัดจํานวน

43 บางจากภูพานรีสอร์ท

96/2 ถ.สกล - กาฬสินธุ์ อ.เมือง

จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4274-7400,

08-0749-2729

ห้องแอร์ 45 ห้อง ทีวี ตู้เย็น Internet

เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ห้องนํ้าในตัว

ห้องละ 400 - 700 บาท

พักได้ไม่เกิน 2 คน

เกินคิดคนละ 200 บาท

44 ศรีผึ้งรีสอร์ท
ถ.สกล - กาฬสินธุ์ ซ.น้อมเกล้า
ติดปั๊มบางจาก (ใกล้สวนหย่อมถนนเลี่ยง
เมือง) อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-6238-7257 ห้องพัดลม 2 ห้อง

ห้องแอร์ 7 ห้อง

ทีวี ตู้เย็น เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ห้องนํ้าในตัว

ห้องละ 200 - 300 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 - 4 คน

เกินคิดคนละ 50 บาท

45 V.B. รีสอร์ท

ถ.กกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

คุณนัทวุฒิ ชนาวิโชติ

คุณจิราพร  อ่องสมบัติ

08-1307-1632 ห้องแอร์ 21 ห้อง ทีวี เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ห้องนํ้าในตัว

ห้องเดี่ยว 400 บาท/คืน

ห้องพิเศษ 600 - 800 บาท/คืน

พักได้ไม่จํากัดจํานวน

46 พระจันทร์ยิ้ม รีสอร์ท

486/3 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร ใกล้ม.ราชภัฏสกลนคร

คุณอ้อย

(เกษรา บวรเมษร์)

0-4271-1411,

08-4430-1613

ห้องแอร์ 19 ห้อง ทีวี ตู้เย็น Internet

เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ห้องนํ้าในตัว

ห้องละ 400 บาท/คืน

ห้องละ 800 บาท/คืน พักได้

ไม่จํากัดจํานวนคน

47 วาดาวดี รีสอร์ท

ถ.กกส้มโฮง 467/1 หมู่ 3

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4274-3342 ห้องแอร์ 9 ห้อง ทีวี ตู้เย็น Internet

เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ห้องนํ้าในตัว

ห้องละ 800 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

48 บ้านเช่ากุลิสรา ห่างจาก ม.ราชภัฏสกลนคร 
800 ม. ตรงข้ามโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อ.เมือง จ.สกลนคร
suranet_9@hotmail.com

คุณโอ๋, คุณกุ้ง 08-1729-4966,

08-3353-7179

ห้องแอร์ 2 ห้อง

ห้องพัดลม 4 ห้อง

ทีวี ตู้เย็น Internet

เครื่องทํานํ้าอุ่น 

ห้องนํ้าในตัว

ห้องแอร์ 600 บาท/คืน
ห้องพัดลม 450 บาท/คืน
พักได้ 2คน
เกินคิดคนละ 150 บาท

49 ช่อม่วง รีสอร์ท
259 ม.6 ถ.สว่าง - ส่องดาว 
ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4272-1287 ห้องแอร์ 10 ห้อง

ห้องพัดลม 5 ห้อง

เครื่องนอน ทีวี

ห้องนํ้าในตัว

ห้องพัดลม 200 บาท/คืน

ห้องแอร์เล็ก 300 บาท/คืน

ห้องแอร์ใหญ่ 400 บาท/คืน

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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50 ประกายทองรีสอร์ท

106 ม.6 ถ.นิตโย ต.บ้านต้าย

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

คุณจิดาภา 0-4272-1138,

08-9003-1638

ห้องแอร์ 32 ห้อง เครื่องนอน ทีวี

ห้องนํ้าในตัว

ห้องละ 300 - 400 บาท/คืน

51 ผาอินทร์  รีสอร์ท

210 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4279-1773 18 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

150 - 400 บาท/คืน

52 เทวา แกรนด์ รีสอร์ท

691 หมู่ 1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 

เจ้าหน้าที่ 08-1954-0844,

0-4277-1416

ห้องแอร์ 13 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

450 - 500  บาท/คืน

53 ทะเลทอง รีสอร์ท

171  หมู่ 8  ต.ปลาโหล

อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร 

เจ้าหน้าที่ 08-4955-1404,

08-4957-6171

ห้องแอร์ 6 ห้อง ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

ห้องนํ้าในตัว

200 - 350 บาท/คืน

54 วีไอพี รีสอร์ท

108 หมู่3 ถ.สกล - อุดร  ต.ไฮหย่อง  

อ.พังโคน จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 08-9861-7685 13 ห้อง ทีวี ห้องนํ้าในตัว ห้องพัดลม 100 - 200 บาท/คืน

ห้องแอร์  200 -  300 บาท/คืน

ไม่จํากัดคน

55 ภักดี  รีสอร์ท 

590/1 ม.1 ถนนนิตโย

อ.พังโคน จ.สกลนคร

เจ้าหน้าที่ 0-4277-1226,

08-7222-5165,

08-1799-9261

39 ห้อง ครบวงจร ห้องพัดลม 200- 300 บาท/คืน

ห้องแอร์  200 - 400 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 4  คน

57

58

บ้านท่าวัดโฮมสเตย์
หมู่บ้านท่าวัด อ.โคกสีสุพรรณ   
จ.สกลนคร (ปากทางเข้าหมู่บ้าน
เส้นถนนสกล - นาแก)

สวนตายาย รีสอร์ท
หลัง บ.ข.ส. อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม

นายชํานาญ ดาบสีพาย

คุณสิริศักดิ์

คุณสุภาพร

08-0756-9087,

08-7972-9633

08-7218-5231,

08-7238-6150

จํานวน  20 หลัง

พักได้ 5 - 10 คน/หลัง

(บ้าน 2 ชั้น)

จํานวน  32 ห้อง

เครื่องนอน ทีวี ตู้เย็น  

ครบวงจร, ทีวี, อินเตอร์เน็ต,

นํ้าอุ่น

50 - 100 บาท/คน/คืน

350 - 400 บาท/คืน

ข้อมูลที่พัก ประเภทรีสอร์ท
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ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำาปีการศึกษา 2550 - 2551

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2552

ศูนย์ประสานงานข้อมูลที่พักบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์. 08-7227-6263 โทรสาร. 0-4297-0047

เว็บไซต์ http://checkroom.snru.ac.th
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1 หอพักหญิงวรากร  

365/4 ม.14 ซ.วรากร ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณบุษบา  ยศทอง 08-9940-5151, 5 ห้อง ตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, เตียง,

พัดลม, หมอน, ห้องนํ้าในตัว

300 บาท/คืน พักได้ 4 คน

2 หอพักหญิงวธิราพร

450/5 ม.14 ซ.กรองทรัพย์

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณวธิรา  ชมชายผล 08-1872-0171 50 ห้อง ห้องพัดลมมีตู้เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, 

 หมอน, พัดลม, ที่นอน  

ห้องแอร์ เพิ่มตู้เย็น, ทีวี, เตียง

ห้องพัดลม 400 บาท พักได้ 2 คน 
/คืน ห้องแอร์เล็ก 600 บาท พักได้ 
2 คน/คืน ห้องแอร์ใหญ่ 800 บาท  
พักได้ 3 คน/คืน

4 หอพักหญิงปริญญา

62/2 ม.14 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

คุณเกวลี   สุวรรณรงค์ 08-6234-6535 2 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว พัดลม, ทีวี, ที่นอน, ตู้เสื้อผ้า 500 บาท

พักได้ไม่เกิน 5 คน/คืน

5 หอพักหญิงสุขาวดี

150/4 ม.14 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

คุณชมัยพร  ต้นงาม 0-4272-4165,

08-7860-4608

3 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว ที่นอน, ทีวี, พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, 

ร้านค้า

200 บาท  พักได้ไม่เกิน 3 คน/คืน  

ค่านํ้า, ค่าไฟฟ้าจ่ายต่างหาก

6 หอพักธารนํ้าใจ

303 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  

จ.สกลนคร

คุณอมรรัตน์  ครุธคํา 08-7232-1313,        

0-4271-2102

25 ห้อง/ห้องนํ้าในตัว เตียง, ที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม,

ทีวี, พัดลม, ตู้เสื้อผ้า

300 บาท/คืน

7 หอพักบัวเรียน
636 ซ. 1 ม.14  ต.ธาตุเชิงชุม 
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ข้าง 7- Eleven อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณพัฒนา 0-4274-3072,           

08-5927-9686 

20 ห้อง  ห้องพัดลมห้อง

นํ้าในตัว

ตู้เสื้อผ้า, พัดลม, ที่นอน 300 บาท/คืน 

พักได้ไม่เกิน 2 คน

8 หอพักบุษยา ซ. 1 

หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้าง 7- Eleven อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณบุษยา 08-9712-6148,        

08-1184-7100  

9 ห้อง ห้องพัดลม ที่นอน, ทีวี, internet, 

ชั้นวางรองเท้า, ราวแขวนผ้า

100 บาท/คน/คืน

9 หอพักโอปอ

ตรงข้ามหน้าโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณพิพัฒน์  ขันละ 08-1974-5979,

08-9861-6728

15 ห้อง ห้องแอร์ 7 ห้อง 

ห้องพัดลม 8 ห้อง

เตียง, ที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม, 
ทีวี, พัดลม, โต๊ะ, ตู้เสื้อผ้า,
ที่จอดรถสะดวกสบายมียาม
รักษาความปลอดภัยอยู่ห่าง
ม.ราชภัฏสกลนคร 1 กม.
ห้องนํ้าในตัว

แอร์  600  บาท

พัดลม 450 บาท

พักได้ไม่เกิน 4 คน

ข้อมูลที่พัก ประเภทหอพัก
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10 หอพักหญิง นิว N.N.1 

141/1 ม.11 ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร ( หลังตลาดสดบ้านธาตุ)

คุณกรรณิกา 

ผู้ดูแลหอพัก

0-4273-0971 14 ห้อง ตู้, เตียง, พัดลม, ที่นอน, โต๊ะ

ห้องนํ้าในตัว

100 บาท/คน/คืน 

พักได้ไม่เกิน 3 คน

11 หอพักหญิง นิว N.N.2 

141/1 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร หลังตลาดสดบ้านธาตุ

คุณกรรณิกา 

ผู้ดูแลหอพัก

0-4273-0971 3 ห้อง เตียง, พัดลม, ที่นอน, โต๊ะ

ห้องนํ้าในตัว

100 บาท/คน/คืน 

พักได้ไม่เกิน 2 คน

12 หอพักบ้านหม่อนไหม

บ้านชะโนด ต.ฮางโฮง 

อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณสุกัลป์  อักษร 0-4274-3216,

08-1708-3879,

08-9840-4451

6 ห้อง ครบวงจร ห้องนํ้าในตัว 500 - 600 บาท/คืน

พักได้ 5 คน

13 หอพัก VTB 
ถ.สกลนคร - นครพนม
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ทางเข้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

คุณวิรัตน์ 08-5745-5659 แอร์ 4 ห้อง, 

พัดลม 10 ห้อง 

ห้องนํ้าในตัว

ไม่มีเครื่องนอน

แอร์  500  บาท/คืน

พัดลม 400 บาท/คืน

พักได้ไม่จํากัด

14 หอพักปริญสิริ 
ถ.สกลนคร - นครพนม
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ทางเข้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

คุณหิรัญ 08-1261-0676,

0-4275-1049

5 ห้อง พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เย็น, 

เครื่องนอน, ทีวี

ห้องนํ้าในตัว

250 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 3 คน

15 หอพักพาร์ควิลล์
499 ม.14 ถ.สกลนคร - นครพนม 
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ทางเข้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

คุณธาริกา 0-4273-1252,

08-1320-6188,

08-6238-6999

40 ห้อง ห้องนํ้าในตัว ตู้เย็น, ทีวี, เครื่องทํานํ้าอุ่น, 

เคเบิ้ล, พัดลม, ตู้เสื้อผ้า, เครื่อง

นอน

300 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 2 คน

16 หอพักปรินดา (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยฯ)

142/8 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.นิตโย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณปรินดา  ศรีระวงศ 08-6229-2398 20 ห้อง

ห้องพัดลม 3.5 x 7เมตร

แต่ละห้องมี 2 เตียง

ห้องนํ้าในตัว

450 บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 4 คน

*ไม่รับรอง

ข้อมูลที่พัก ประเภทหอพัก
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17 หอพักบ้านเคียงดาว
ตรงข้ามหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

อลิสรา 08-6998-5558 - ห้องนํ้าในตัว, ตู้เสื้อผ้า,
โต๊ะเครื่องแป้ง,เตียงขนาด
5 ฟุต

400 บาท/คืน

18 หอพักอุมาพร

29/73 ม.14 หมู่บ้านเด่นธานี 

ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณอุมาพร 0-4272-4022 16 ห้อง 
ห้องเล็ก ห้องนํ้ารวม 
ขนาด 3.5 x 4 ม. 
ห้องกลาง ห้องนํ้ารวม 
ขนาด 4 x 4.5 ม.
ห้องใหญ่ ห้องนํ้าในตัว 
ขนาด 4.5 x 8 ม.
ห้องพิเศษห้องนํ้าในตัว 
ขนาด 16 x 8 ม.

พัดลม, เตียง, เครื่องนอน, 

เครื่องครัว

มีช่างแต่งหน้าทําผมที่หอพัก

มีราตรีบัณฑิต และอาหาร

บริการในราคาย่อมเยาว์

ห้องเล็ก 300  บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 4 คน

ห้องกลาง 500  บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 7 คน

ห้องใหญ่ 800  บาท/คืน

พักได้ไม่เกิน 12 คน

ห้องพิเศษ พักได้ 20 คน 

19

20

หอพักวาลินี 
(หอพักสร้างใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

หอพักหญิงมัลลิกา
ตรงข้าม ม.รภ.สกลนคร ประตู 2 

เพียง u-turnหน้าเรือนไม้ อีก 300 ม.

คุณวาลินี

คุณมัลลิกา เทพอ่อน

08-6230-3097

08-1799-3536,
08-3453-9998,
08-6717-2000

20 ห้อง
ห้องพัดลม

30 ห้อง
ห้องพัดลม

เครื่องนอนครบ มี 2 เตียง
ห้องนํ้าในตัว

เตียง,ที่นอน,หมอน,ผ้าห่ม,ทีวี,
พัดลม,โต๊ะ ,พร้อมแต่งหน้าทํา
ผมรับปริญญา

500 บาท/คืน
(รวมอาหารเช้า)
พักได้ 3 คน

150 บาท/คน/คืน

ข้อมูลที่พัก ประเภทหอพัก



ข้อมูลที่พัก ประเภทที่พักในสถานศึกษา

18 19

ที่พักในสถานศึกษา

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำาปีการศึกษา 2550 - 2551

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2552

ศูนย์ประสานงานข้อมูลที่พักบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท์. 08-7227-6263 โทรสาร. 0-4297-0047

เว็บไซต์ http://checkroom.snru.ac.th
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2 โรงเรียนเทศบาล 2

“เชิงชุมอนุชนวิทยา” (ระยะ 5 กิโลเมตร)

ผอ.ชาตรี  คํากรฤาชา

นายกนกพล  ศรีพั้ว

0-4271-1192,

08-2110-0508

อาคาร 3 หลัง

ห้องนํ้าตามอาคาร

นํ้า - ไฟ ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 300 คน

3 โรงเรียนเทศบาล 3

“ยุติธรรมวิทยา” (ระยะ 5 กิโลเมตร)

นายสันติ  ศิริขันธ์,

นายพิทักษ์  อินทร์จันทร์

นายสันทัศ  แสนบรรดิษฐ์

0-4271-1588,

08-6236-4285

ห้องพัก 9 ห้อง

ห้องนํ้า 2 ห้อง

ห้องส้อม 7 ห้อง

นํ้า - ไฟ, พัดลม 30 บาท/คืน รับได้ 90 คน

4 โรงเรียนเทศบาล 4

“รัฐประชานุเคราะห์” (ระยะ 5 กิโลเมตร)

นายฤทัย  สหะจิตตา

นายอัครพงศ์  ภูติยา

08-4203-0210,

08-7221-3324

ห้องพัก 6 ห้อง

ห้องนํ้า/ห้องส้อม 5 ห้อง

นํ้า - ไฟ ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 50 คน

5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

(ระยะ 7 กิโลเมตร)

นายขจรศักด์ิ  ประทุมรัตน์ 

ผช.ผอ.ร.ร.

08-1261-1819,

08-1871-2633

อาคารเรียน  40  ห้อง - ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 500 คน

6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

(ระยะ 10 กิโลเมตร)

นายเชี่ยวชาญ  ลุนจักร 0-4271-1195,

08-1871-9143

ห้องประชุม

ห้องนํ้า 10 ที่

- ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 100 คน

7 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

(ระยะ 6 กิโลเมตร)

นายวิทยา  เครือสุคนธ์ 0-4271-1283,

08-1769-5873

อาคารเรียน  24  ห้อง เสื่อ - หมอน 50/คน/คืน รับได้ 500 คน

8 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

(ระยะ 6 กิโลเมตร)

นางบุญเสมอ  ขอนยาง,

นางจริยา  อุ่นคํา,

นางศุภรัตน์  ศิริพร

0-4271-1734 อาคารเรียน เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 500 คน

1 โรงเรียนเทศบาล 1

“เชิงชุมประชานุกูล” (ระยะ 6 กิโลเมตร)

นางเสาวคนธ์  บุญแสน

นายวิทยา  อําพล

08-1966-4046,

08-1183-1411

ห้องเรียน 3 ห้อง

ห้องนํ้า 5 ห้อง

นํ้า - ไฟ ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 50 คน

9 โรงเรียนเมืองสกลนคร

(ระยะ 0.6 กิโลเมตร)

นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี 0-4271-3145,

08-1708-7823

อาคารเรียน/ห้องนํ้า

สะดวก มี 30 ที่

เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 500 คน

10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

(ระยะ 0.7 กิโลเมตร)

นายสุรพล นนทะศรี 0-4271-1922 ต่อ 14 อาคารเรียน - ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 500 คน

11 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา

(ระยะ 2  กิโลเมตร)

นายเกรียงศักดิ์  ทองมาศ 0-4274-3638,

0-4274-3912

อาคารเรียน 6 ห้อง /

ห้องนํ้าก้องสุรา 7 ที่

- ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 30 คน

ข้อมูลที่พักในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
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13 โรงเรียนกกส้มโฮง 

(ระยะ 6 กิโลเมตร)

นางวิไล  เพชรใต้

นางบันเทิง  พูลเพิ่ม

042-714795,

081-0525465

อาคารเรียน ห้องเรียน 6 

ห้อง ห้องนํ้า 10 ห้อง

เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 200 คน

14 โรงเรียนนาอ้อยคําสะอาด 

(ระยะ 7 กิโลเมตร)

นางอนงค์  มาลีลัย 0-4271-4814 อาคารเรียน เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 200 คน

15 โรงเรียนบ้านนาแก 

(ระยะ 9 กิโลเมตร)

น.ส.ฤทัยทรัพย์  ดอกคํา 08-1873-0276 อาคารเรียน 7 ห้อง 

ห้องนํ้า/ห้องส้วม 3 ห้อง 

8 ที่ 

เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 50 คน

16 โรงเรียนบ้านศรีวิชา

(ระยะ 5 กิโลเมตร)

นายกุศล  ชุมปัญญา,

นางมลีรัตน์  นามวงศ์,

นางรักศรี  ศิริขันธ์

08-9841-7311,

0-4271-1482,

08-1975-0560

อาคารเรียน เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 60 คน

17 โรงเรียนฮางโฮง

(ระยะ 3 กิโลเมตร)

นางจงรักษ์  เดชอุดม 08-9862-3611 อาคารเรียน/ห้องนํ้า

มี 9 ห้อง

เสื่อ - หมอน ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 100 คน

18 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 

(ระยะ 4  กิโลเมตร)

นายปรีชาณัฏฐ์  วัยหนืดล้ือ 0-4271-1386,

0-4271-8902

0-4271-2022 ต่อ 37

มีหอพักรวมติดแอร์บริการ

เตียงนอน หมอนผ้าห่ม 

ห้องนํ้า 

เสื่อ - หมอน - ผ้าห่ม ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 100 คน

19 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการ

(ระยะ 7 กิโลเมตร)

นายสุเทพ  สืบขําเพชร,

นายชาญณรงค์  ธรรมวงศ์,

นายกุศล  แสงอุบล

0-4271-2489,
08-6220-3363,
08-1872-4479,
08-7991-0327

อาคารเรียน 6 ชั้น

(ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3)

เสื่อ - หมอน 50 บาท/คน/คืน รับได้ 100 คน

12 โรงเรียนสกลนครวันครู 

(วันครู 2501) (ระยะ 6 กิโลเมตร)

นางพิสมัย  วรกิตติกุล,

น.ส.หอมหวน  ศรีสังคม

0-4271-1561 อาคารเรียน 2 หลัง 

6 ห้อง/ห้องนํ้า - ห้องส้วม

7 ที่

- ไม่คิดค่าบริการ รับได้ 50 คน

ข้อมูลที่พักในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองสกลนคร




