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ทีพ่กักลุ่มที ่๑ 
กลุ่มทีเ่ปิดด ำเนินกำรเป็นกำรประจ ำ 

( โรงแรม อพาร์ทเมน้ต ์/ แมนชัน่ / รีสอร์ท / หอพกั ) 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

ท่านสามารถคน้หารายช่ือท่ีพกัประเภทน้ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
 

๑. รำยช่ือทีเ่จ้ำภำพรวบรวมไว้เป็นเบือ้งต้น 
๑.๑ สถำนทีแ่นะน ำพเิศษ 

เป็นท่ีพกัรับรองของมณฑลทหารบกท่ี ๒๙ (จงัหวดัทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา) อยูห่่าง
จากสนามแข่งขนักรีฑาประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร  

 
 

 มีหอ้งพกัแบบต่างๆ เปิดให้บุคคลภายนอกเขา้พกัได ้ดงัน้ี 

 

๑.๑.๑  อาคารเรือนรับรอง (ถา้มีราชการส าคญั งดการเปิดรับบุคคลภายนอกเขา้พกั)  

 
 

 
 
ชั้นบนเป็นหอ้งปรับอากาศ เตียงคู่ จ  านวน ๑๒ ห้อง อตัรา หอ้งละ ๓๐๐ บาท/คืน 

ทีพ่กักลุ่มนีผู้้ประสงค์จะเข้ำพกัให้ติดต่อกบัเจ้ำของกจิกำรโดยตรงตำมข้อมูลทีใ่ห้ไว้ 
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ชั้นล่างเป็นห้องปรับอากาศ ๖ เตียง จ านวน ๑ หอ้ง อตัรา คนละ ๑๐๐ บาท/คืน 
 

๑.๑.๒  อาคารเรือนไม ้เป็นเรือนแถว ๒ ชั้น  

 
 

แบ่งเป็นชุด ชุดหน่ึงๆประกอบดว้ยชั้นล่างและชั้นบน มีจ านวนทั้งหมด ๘ ชุด  

 

 
 

แต่ละชุด มีท่ีนอนหลกั ๒-๓ ท่ี อยูช่ั้นบน  
และท่ีนอนเสริม ๔-๓ ท่ี อยูช่ั้นล่าง รวม ๖ ท่ี ห้องพกัชุดน้ีเขา้พกั
ไดสู้งสุด ๑๐ คน โดยคนท่ี ๗-๑๐ ตอ้งน าเคร่ืองนอนมาเอง   

 

อตัราหอ้งชุดละ ๕๐๐ บาท/คืน 
 

ติดต่อประสานงานผา่น 
จสอ.ศิลปชยั แสนทว ีโทร. ๐๘๑-๐๕๘-๗๗๐๑ 

 

หนงัสือราชการถึง ผูบ้งัคบัการมณฑลทหารบกท่ี ๒๙  ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร 
๔๗๐๐๐  Tel : ๐๔๒-๗๑๑๖๘๑     Fax : ๐๔๒-๗๑๒๓๙๒  Email : skarmy113@gmail.com 

mailto:skarmy113@gmail.com
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๑.๒   สถำนทีพ่กัเอกชน-กึง่เอกชน 
เป็นท่ีพกัอยูอ่าศยัท่ีด าเนินการเป็นเชิงธุรกิจ การคา้ ประกอบไปดว้ย โรงแรม อพาร์ทเมน้ต ์/ แมนชัน่ 

/ รีสอร์ท / หอพกั ซ่ึงมีอยูม่ากมาย ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือ ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 
๑.๒.๑ คน้หาจากฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จดัท าไวเ้ป็นขอ้มูลในการเขา้พกัของ

บณัฑิตในงานพระราชทานปริญญาบตัร เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘   จะทราบรายช่ือท่ีพกั ประเภทห้องพกั 
จ านวนห้องพกั อตัราค่าท่ีพกั การเดินทาง และอ่ืนๆ โดยเขา้ดูท่ี Website: http://checkroom.snru.ac.th/ 

 
 
๑.๒.๒ คน้หาจากแหล่งขอ้มูลท่ีภาคธุรกิจเอกชนจดัท าไวเ้พื่อแนะน าการท่องเท่ียวสกลนคร โดยเขา้

ดูไดท่ี้ Website:  http://www.sakonnakhonguide.com/ 
 

 

http://checkroom.snru.ac.th/
http://www.sakonnakhonguide.com/
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๑.๒.๓ สถานท่ีพกัท่ีฝ่ายเจา้ภาพไดพ้ิจารณาคดัเลือกไว ้วา่เป็นสถานท่ีใกลส้นามแข่งขนั มีจ  านวน
หอ้งพกัมาก ปรำกฏรำยช่ือ ตำมเอกสำรแนบท้ำย  

 
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานท่ีพกั อาจตอ้งใชห้ลายๆช่องทางร่วมกนัเน่ืองจากฐานขอ้มูลของแต่ละ

แหล่งมีความสมบูรณ์แตกต่างกนัไป ดงัน้ี 
ก. เลือกรายช่ือท่ีสนใจจากเอกสารตามขอ้ ๑.๒.๓   
ข. น ารายช่ือน้ีเขา้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานขอ้มูลมหาวทิยาลยัราชภฏัตามขอ้ ๑.๒.๑ 
ค. และฐานขอ้มูลสกลนครไกด์ตามขอ้ ๑.๒.๒ 
ง. จากนั้นน ารายช่ือท่ีคดักรองไวเ้ขา้ศึกษา สถานท่ีตั้งและระยะทางเพิ่มเติมจาก  

กเูก้ิลแมพ   https://maps.google.co.th/ 
จ. ติดต่อสอบถามทางโทรศพัท ์ณ สถานท่ีเลือกไว ้ 

 
(โปรดระวงัต าแหน่งบน แผนท่ีต่างๆ อาจไม่ตรงกบัสถานท่ีจริง ใหส้อบถามพนกังานของสถานบริการ
ประกอบดว้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.co.th/
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ช่ือสถำนพกัแรม 
จ ำนวน
ห้อง 

ประเภท ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ รำคำ ระยะทำง 

ภูพาน เพลซ 64 โรงแรม ม.ราชภฏั 680  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 042-970096-100 500-600 0 
U-hotel 28 โรงแรม ตรงขา้มม.ราชภฏั 65 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-743033 500 0.2 

P.P. รีสอร์ท 
บา้น 21 
หลงั 

รีสอร์ท ประตู 4 99/14 ซ.ขา้งวทิยาลยัเทคนิค 087-219 9583,  080-196 7295 1,200 0.5 

สิวาศรม 20 รีสอร์ท 368 ถ.เล่ียงเมือง-กาฬสินธ์ุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-743936,  081-7294214 400-500 0.5 
บุญเกียรติ 50 โรงแรม 479 ถ.เล่ียงเมือง-กาฬสินธ์ุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-743722, 042-743322 400-450 0.8 
แกว้สิริ แกรนด์ 52 โรงแรม 499 ถ.รัฐบ ารุง ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-716617  088-5632567 390-750 0.8 
เฮง เฮง อพาร์ท
เมน้ท ์

30 อพาร์ทเมนท ์
688 ซ.เศรษฐี หนา้เทคนิคสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 

081-6542281  085-3395253 500-800 0.9 

ดชันี 24 โรงแรม 334 ซ.5 บา้นรุ่งพฒันา  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  081-0533900  081-8733400 
800-
1,000 

1 

เดอะ คลัเลอร์ วลิล ์
รีสอร์ท สกลนคร 

12 รีสอร์ท 
ใกลม้.ราชภฏั (ประตู3) เขา้ซอยโฮมพลสัประมาณ100เมตร ต.ธาตุเชิง
ชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 

042-171262, 087-6420702 
,086-9985558 

490-590 1 

PLR สาขา 3 120 อพาร์ทเมนท ์ ถนนนิตโย (ตรงขา้มสนามกอลฟ์ค่ายกฤษณ์สีวะรา) เปิดใหม่ 042-716328 และ 042-716349 350-400 1.5 

เจ.ซี 30 โรงแรม 
445/1 หมู่ 14 ถ.สกล-นครพนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000 

 042-743431 450-500 2 

กินรี 8 รีสอร์ท 32 รีสอร์ท 
อยูใ่นป๊ัมน ้ามนั ถ.เล่ียงเมือง-กาฬสินธ์ุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร 47000 

081-8719423 350-500 2.4 
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ช่ือสถำนพกัแรม 
จ ำนวน
ห้อง 

ประเภท ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ รำคำ ระยะทำง 

ร่มเยน็ 20 โรงแรม 142/19  ซ.รุ่งพฒันา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 087-8557715 350-500 3 

พี.ซี.พาเลซ 2 51 โรงแรม 
47 ตรงขา้มค่ายกฤษณ์ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000 

042-716947 300-500 3 

บา้นแสงจนัทร์ 10 อพาร์ทเมนท ์
ถ.นิตโย หนา้ค่ายกฤษณ์ ซ.สกลเมืองทอง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร 47000 

081-9659808 500 3 

กินรี 5 รีสอร์ท 10 รีสอร์ท บา้นกกส้มโฮง  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47001   500 3.2 
เอ.พี.เพลส 25 โรงแรม 525 ถ.รัฐบ ารุง  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-7897186, 084-7897186 400 3.3 

เมธี รีสอร์ท 19 รีสอร์ท 
322 หมู่ 11 บา้นหนองบวัสามคัคี  ต.พงัขวา้ง  อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000 

042-744188 400-550 3.5 

บา้นกอบสุข 
อพาร์ทเมน้ท ์

19 อพาร์ทเมนท ์ ใกลห้า้งแมคโคร  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-730079,  088-7851900 350-400 3.5 

V.B. รีสอร์ท 21 รีสอร์ท บา้นกกส้มโฮง  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000   400-800 3.9 

ก.วฒันา รีสอร์ท 30 รีสอร์ท 
47 หมู่ 10 ถ.สกล-นคร บา้นนอ้ยจอมศรี  ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร 47000 

042-744094, 086-2391375 350 4 

ทีโฟร์รีสอร์ท 11 โรงแรม 202 ม.8 บา้นฮางโฮง ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 08-1708-1745 1,000 4 

ไอยรา 44 โรงแรม 662 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  
042-730645, 081-8717666,  
086-2388666 

350-500 4 

ชินาชาติ 27 โรงแรม 223/14  ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711012 500 6.7 
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ช่ือสถำนพกัแรม 
จ ำนวน
ห้อง 

ประเภท ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ รำคำ ระยะทำง 

อินทะวงศ ์ 20 โรงแรม 
242/27  ซ.ชุมชนหนองสนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000 

042-714560 300 6.7 

บางจากภูพาน รี
สอร์ท 

45 โรงแรม 96/2  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 080-7492727 400-2,500 6.9 

ผาแดง ไอ่ค า หนอง
หารววิ รีสอร์ท 

12 รีสอร์ท 265 หมู่ 3 ดอนเชียงบาน  ต.เชียงเครือ  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  084-9533894 300-350 7 

สมรรีสอร์ท 25 รีสอร์ท 82 หมู่9  บา้นหนองศาลา  ต.ฮางโฮง  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-744 122 350-1,000 7.2 
อารยะ 2 12 โรงแรม 345 ถ.ก าจดัภยั ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711054 150-250 7.5 
ดุสิต 89 โรงแรม 1784 ถ.ยวุพฒันา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042 711198-9 300-1,900 7.6 
หนองหาร ดิ เอลิ
แกนท ์

48 โรงแรม 1636/32   ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-713338-9 650-1,000 7.6 

สมเกียรติ โฮเตล็ 40 โรงแรม 1348/1 ก าจดัภยั   ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711044 200-400 7.6 
อารยะ 20 โรงแรม 1432 ถ.ก าจดัภีย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711097 180-280 7.6 
อิมพีเรียลสกล 180 โรงแรม 1892 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711119, 042-711898 500-2,500 8.1 
สวทีรูม 10 โรงแรม 1474/29  ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-716711 350 8.1 
เอม็เจ เดอะมาเจ
สติก สกลนคร 

165 โรงแรม 399  ถ.คูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042 733771-4 800-3,800 8.3 

เมธาเพลส 29 โรงแรม 942  ถ.สกลทวาปี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-712497 400-500 8.5 
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ช่ือสถำนพกัแรม 
จ ำนวน
ห้อง 

ประเภท ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ รำคำ ระยะทำง 

สกล โฮเตล็ 11 โรงแรม 581/1 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711113 150-300 8.7 
กรองทอง 8 โรงแรม 645/2  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711235 120-250 8.8 
กิตติ โฮเตล็ 25 โรงแรม 1812  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-711225 120-250 8.9 
เพชรสกล 12 โรงแรม 448/1  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-730043-7 330-450 9 

สกลแกรนดพ์าเลซ 116 โรงแรม 383/14 ถ.ไอทีย ูหมู่ 13 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-714886-7 
700-
2,400 

9.3 

พี.ซี.พาเลซ 1 138 โรงแรม 1780/88 บึงหนองสนม  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  042-733911 300-350 9.5 
PLR สาขา 2 29 อพาร์ทเมนท ์ 233/1  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-728245 350-400  10 
รพีพรรณ อพาร์ท
เมน้ท ์

60 อพาร์ทเมนท ์
536 ริมถ.สกลนคร-นครพนม  ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000 

084-4008477  083-6780053 400 10.3 

ทวาปี เพลส 32 อพาร์ทเมนท ์ 418/1   ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 083-2829478, 088-5622423 400 11.8  
บีบี การ์เดน้ท ์
สกลนคร 

25 โรงแรม 568 หมู่ 4 ต.หว้ยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 089-2791539  400-600 12 

ภูพานกรีนวลิล์ 10 โรงแรม 102 หมู่ 14 ต.ง้ิวด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-714851, 089-7990102 550 13.6 
เอม็.ซี.สแควร์ 30 โรงแรม 1760 / 13  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-716946 250-350   
       

 
 


