
ล ำดับที ่ ชื่อสถานทีพั่ก ผู้ตดิตอ่ประสานงาน เบอร์โทรตดิตอ่ ค่าบริการ
1  โรงแรม เอ็น.เอ.เค  คุณจุรา 08-1708-0655   ห้องละ 1,500 บาท 
2 * โรงแรมแก้วสิริ  เจ้าหน้าที่ 0-4271-6617   เตียงเด่ียว 1,300 บาท
3  โรงแรมอิมพีเรียลสกล  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4271-1119,0-4271-1887   ห้องพัดลม 400 บาท/คืน
4  *โรงแรม เอ พี เพลส 2  คุณพงษ์ศิริ 0-4271-3266, 08-8885-5066, 08-8885-5077  ห้องแอร์ 1,200 บาท/คืน
5  โรงแรมวังหงษ์  คุณอนุศร พรหมค าบุตร 08-1060-4217   เตียงเด่ียว 1,000 บาท
6  โรงแรมเมธา พาเลซ  คุณเมธา 0-4271-2497, 08-4428-2682   ห้องแอร์ เตียงเด่ียว
7  *โรงแรมเจซี JC hotel  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4274-3431   ห้องพัดลม 600 บาท/คืน
8  โรงแรมสวีทรูม  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4271-6711   400 บาท/คืน 
9  *โรงแรมไอยรา  เจ้าหน้าที่ 0-4273-0645, 08-6238-8666   ห้องแอร์เตียงเด่ียว

10  *โรงแรม เอ พี เพลส  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4297-0515 08-4789-7186   1,200 บาท/คีน
11  *โรงแรมพีซีพาเลซ 2  เจ้าหน้าที่ 0-4271-4776, 0-4271-6332, 0-4273-3911   ห้องพัดลม 300 บาท/คืน
12  *โรงแรมพีซีพาเลซ แกรนด์  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4273-3988   เตียงเด่ียว 300, 350  บาท
13  *โรงแรมบุญเกียรติ  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4274-3722, 08-1871-4533   เตียงเด่ียว 1,100 บาท
14  โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ สกลนคร  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4271-3338-9   1,000, 1,500 บาท/คืน
15  โรงแรมดุสิต  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4271-1198-9   ห้องสูท 4,800 บาท/คืน
16  โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4271-4886-7   ห้องสแตนดาร์ด 700 บาท
17  โรงแรมผาแดงไอ่ค า  เจ้าหน้าที่ 08-4953-3894   เตียงเด่ียว 500 บาท/คืน
18  The C.N. Residence  คุณ กิตติพัฒน์ 083-285-4323 087-644-5873   -Suprior 1,300 บาท /คืน
19  โรงแรมดัชนี  เจ้าหน้าที่ 08-1873-3490, 08-1053-3990,0-4272-4001   800 บาท/คืน 
20  *โรงแรม U-HOTEL  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4274-4011,08-8564-4723   ห้องเด่ียว ราคา 1,000 บาท
21  โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก  เจ้าหน้าทีโ่รงแรม 0-4273-3771-4   ห้องสแตนดาร์ด 900 บาท

หมายเหต ุ: ท่านสามารถดรูายละเอียดห้องพักไดท้ี ่ http://checkroom.snru.ac.th/Dataindex.php
* ทีพั่กใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่พักประเภท โรงแรม



ล ำดับที ่ ชื่อสถานทีพั่ก ผู้ตดิตอ่ประสานงาน เบอร์โทรตดิตอ่ ค่าบริการ
1  วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท  คุณวาลินี 08-6230-3097   หลังละ 1,000 บาท/คืน
2  สุวรรณี รีสอร์ท  เจ้าหน้าที่ 0-4271-2343 ,09-2889-6941   เตียงเด่ียว 500 บาท/คืน
3  ก.วัฒนารีสอร์ท  คุณเชาว์ , คุณนก 08-9266-6586, 0-4274-4094, 08-6265-5552   ห้องละ 300,500, 600 บาท
4 *คัลเลอร์วิว รีสอร์ท  เจ้าของรีสอร์ท 042-171262, 087-642-0702   ห้อง Happy 1,200 บาท
5  *คุ้มเทวดา รีสอร์ท  คุณก้อย 0-4216-2238, 08-1449-2544   คืนละ 1,000 บาท 
6  บัวสว่าง รีสอร์ท  คุณ ยุทธนา 086-242-1331   คืนละ 800 บาท 
7  ร่มไม้ รีสอร์ท  คุณ สุทัศน์ 081-975-5018   คืนละ 1,200 บาท 
8  แสงจันทร์ รีสอร์ท  คุณ พงษ์ศักด์ิ 094-530-5793   คืนละ 1,000 บาท 
9  ณ กาสะลอง Hotel  เจ้าหน้าที่ 085-251-8883 082-025-5869   คืนละ 1,200 บาท 

10  บัวสว่าง รีสอร์ท  คุณ ยุทธนา 086-242-1331   คืนละ 800 บาท 
11  *บ้านอีสานคันทรีเฮ้าส์  อ.อเนก สังฆะมณี 0-4274-3932, 08-6858-3201   - ห้องพัดลม 600 บาท
12  กาญจนารีสอร์ท  คุณกาญจนา 08-1574-5548, 08-1592-1928   บ้านรับรองเป็นห้องแอร์
13  *ลีลาวดี รีสอร์ท  เจ้าหน้าที่ 08-6861-4263   ห้องแอร์ 800 บาท/คืน
14  ภูพาน กรีนวิลล์ รีสอร์ท & สปา  คุณชาตรี คุรุศาสตรา 08-1601-9099, 08-9712-0777   850 บาท/คืน
15  *บางจากภูพานรีสอร์ท  วิภาวรรณ ตันติวิไล 042-747400 080-7492727   เป็นหลัง 800 - 900 บาท
16  สกลมนตรา รีสอร์ท  นางศิริวรรณ มนูชัย 08-1873-6917, 0-4272-8126   ห้องแอร์ใหญ่ 700 บาท
17  สบยดีเลควิว รีสอร์ท  คุณเกษรา บวรเมษร์ (อ้อย) 0-4271-1411,08-6221-0198   ห้องแอร์ 1,000 บาท/คืน
18  สมรรีสอร์ท  คุณทองกานต์ คุณอ้อ 0-4274-4122,08-1873-6151,08-1739-9597,08-0654-3824  ห้องพัดลมห้องใหญ่ 1,000 บาท
19  *ห้วยโมง กู๊ดวิว รีสอร์ท  คุณนุช ลดาวัลย์ 09-4539-0254, 0-4297-1609,   600 - 800 บาท/คืน 
20  *สิวาศรมรีสอร์ท  เจ้าหน้าที่ 0-4274-3936, 08-5453-7576   - ห้องแอร์ 1,000 บาท
21  แสงแก้ว รีสอร์ท  คุณแสงแก้ว 08-4953-8764   ห้องพัดลม 800 บาท/คืน

22  บ้านสวนคุณปู-่คุณย่า  คุณกนกศักด์ิ, คุณตระกูลเดช, 
คุณรจนา 089-6229796, 091-0617903, 082-4797879, 081-8717644

  ห้องละ 1,500 บาท/คืน

ที่พักประเภท รีสอร์ท
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ที่พักประเภท รีสอร์ท

23  มัณฑนารีสอร์ท  คุณมัณฑนา ราชชมภู 083-1407773, 088-3335404   ห้องพัดลม 200-300 บาท
24  ร่มภูฟ้ารีสอร์ท  คุณปุ,๊ คุณภูริพัตต์ นิคร 082-113-8624   ห้องเด่ียวราคา 1000 บาท
25  *P.P. รีสอร์ท  คุณดอกไม้ 08-7219-9583, 08-0196-7295, 0-4274-3239   1,200 บาท/คืน 
26  *ลาวัลย์รีสอร์ท  ครูลาวัลย์ มีพรหม 08-1954-3350   ห้องแอร์ 1,200 บาท/คืน
27  เรือนแก้วรีสอร์ท  คุณปฏิฉัน 0-4272-8295, 08-1261-2184   ห้องแอร์ 700 บาท/คืน
28  แก้วก้าวรีสอร์ท  คุณเพ็ญศรี 08-7945-4630 ,08-7237-2024   ห้องแอร์ 1,200 บาท/คืน
29  เอที รีสอร์ท  อ.นิยม ภาสร 08-1117-7326   ห้องแอร์ 500 บาท/คืน
30  เกสราโฮม & รีสอร์ท  คุณนุช, คุณจามร 08-1369-7456, 08-6854-9001   ห้องแอร์หลังเล็ก 1,000  บาท
31 * วังเทพ รีสอร์ท  เจ้าหน้าที่ 08-6229-5125, 08-6224-9389   ห้องแอร์ 800 บาท/คืน
32  นาภี รีสอร์ท 1  คุณนิภาพร 08-1873-2491,081-9543773   ห้องพัดลม 250 บาท/คืน
33  เลิศสกลรีสอร์ท  เจ้าหน้าที่ 0-4216-3038, 08-5011-1631   ห้องแอร์ (ห้องแถว) 
34  กินรี 3  คุณกาญจนา 08-6227-7557   350 บาท/คืน 
35  กินรี 7  คุณนิยม 08-1871-9423, 08-8304-8937   ห้องแอร์ 700 บาท/คืน
36  *กินรี 8  เจ้าหน้าที่ 08-5749-5537 ,08-1871-9423   ห้องแอร์ 700 บาท/คืน
37  *กินรี 9  เจ้าหน้าาที่ 08-9575-8436, 08-7861-7185   ห้องแอร์ 700 บาท/คืน
38  *กินรี 10  คุณธนชัย 08-9397-3830   ค่าบริการ 350 บาท/คืน
39  กินรี 4  คุณกาญจนา 08-6227-7557   500 บาท/คืน 
40 *กินรี 5  คุณกาญจนา 08-6227-7557   ห้องแอร์ 600 บาท/คืน
41  *กินรี 2  คุณกาญจนา 08-6227-7557   600 บาท/คืน 
42  กินรี 1  คุณธนชัย, คุณกาญจนา 08-4787-1167 08-6227-7557   600 บาท/คืน 
43  *เมธี รีสอร์ท  คุณสุพัฒน,์ เจ้าหน้าที่ 08-3357-2943, 0-4274-4188, โทรสาร 0-4274-3344   1,300 บาท/คืน 
44  คุ้มพระลอ รีสอร์ท  คุณนฤมลวรรณ ตรียาวุฒิวาทย์ 08-0418-8471 ,08-1942-5140 ,08-7231-9245   ห้องแอร์ 1,000 บาท/คืน
45  เจ้าพระยาวิว รีสอร์ท  คุณจุฬารัตน/์คุณวิทวัส 08-0181-7539   ห้องพัดลม 400 บาท/คืน
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ที่พักประเภท รีสอร์ท

46  บ้านลีลาวดี  คุณรัชนี 08-6861-4263   ห้องแอร์ 1,200 บาท/คืน
47  12 ปันนารีสอร์ท  คุณนาราวดี, เจ้าหน้าที,่ คุณการันตี0-4274-3933, 08-5741-9494   - ห้องแอร์ 300 บาท /คืน
48  ศรีผ้ึงรีสอร์ท  เจ้าหน้าที่ 08-3409-3996, 08-6238-7257   ห้องพัดลม 400 บาท/คืน
49  ตาลฟ้ารีสอร์ท  คุณกันตภณ 08-1380-2412   1,000 บาท/คืน พักได้
50  รัตนโชครีสอร์ท  คุณจุฑารัตน์ 08-8320-4988 ,08-9620-3429   ห้องพัดลม 1,500 บาท
51  นาภี รีสอร์ท 2  คุณสมพิศ 08-1954-3773   - ห้องแอร์ราคา 400 บาท
52  กรีนเฮ้า รีสอร์ท  คุณชัยนัน 08-4181-4408   ห้องละ 400 บาท/คืน 
53  ผักกับปลารีสอร์ท  คุณสุรินทร์ ไชยแสงราช 08-6997-6887   - ค่าบริการ 350 บาท/คืน
54  เทพภูธร รีสอร์ท  คุณกนกพร, คุณกฤษ 0-4275-9160, 08-4603-4519   - ค่าบริการ 350 บาท/คืน
55  อารียา รีสอร์ท  คุณสมศักด์ิ ธีระนุกูล 08-5925-3538   พัดลม 150-250 บาท/คืน

หมายเหต ุ: ท่านสามารถดรูายละเอียดห้องพักไดท้ี ่http://checkroom.snru.ac.th/Dataindex.php
* ทีพั่กใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ล ำดับที ่ ชื่อสถานทีพั่ก ผู้ตดิตอ่ประสานงาน เบอร์โทรตดิตอ่ ค่าบริการ
1 B.S.K. place อพาร์ทเม้นท์  ป้ากิ่ง 08-9944-2240, 0-4273-0940   ห้องแอร์ 600 บาท/คืน
2  รพีพรรณ อพาร์ทเมนท์  เจ้าหน้าที่ 08-3678-0053, 08-4400-8477   ห้องแอร์ 350 บาท/คืน
3  PLR อพาร์ทเม้นท์ สาขา 2  เจ้าหน้าที่ 0-4272-8245   ห้องแอร์ 400 บาท/คืน
4  *คุณณัฏฐ์ริเวอร์ เพลส  คุณณัฏฐ์ริกา พรหมเชษฐา 081-261-9938, 088-552-1959   1,000 บาท/คืน
5  สกายอพาตเมนต์  คุณไก่ 095-6616642   ปกติ 400 บาท
6  *บ้านแสงจันทร์ อพาร์ทเมนท์  เจ้าหน้าที่ 08-1965-9808,0-4274-3817   500 บาท/คืน
7  สกลอพาร์ทเม้นท์  เจ้าหน้าที่ 0-4271-4705, 08-1871-4479   ห้องแอร์ 350 - 450 บาท
8  *พันธวรรณอพาร์ทเม้นท์  คุณ จิณณ์จุฑา 042-171-715 088-570-0575   คือละ 1,000 บาท
9  บุญโฮมอพาร์ทเม้นท์  เจ้าหน้าที่ 081-5448691   คืนละ 500 บาท

10  *กุลิสราอพาร์ทเม้นท์  คุณโอ,๋ คุณกุ้ง 08-1729-4966, 08-3353-7179   ห้องแอร์ 1,000 บาท/คืน
11 *ซี.เอ็น.เรสซิเดนซ์  นิรมล ขันธุลา 08-7234-3519, 08-3285-4323, 08-7644-5873  900 - 1200 บาท/คืน
12  *บ้านบุญ อพาร์ทเม้นท์  คุณโจ้ 08-9623-8731   ห้องพัดลม 600 บาท/คืน
13  *LP อพาร์ทเม้นท์ 1  เจ้าหน้าที่ 0-4271-6454-5   ห้องพัดลม 250 บาท/คืน
14  The Livable  คุณนิลพงษ์ ยี่วาศรี, คุณวาสนา 089-2492251, 081-2609959   ห้องเล็ก 600 บาท/คืน
15  *เมธี อพาร์ทเม้นท์  คุณนัท 08-5693-0820   ห้องแอร์ 800 บาท/คืน
16  รวยบุญอพาร์ทเมนท์  คุณบุญร่วม 0-4271-2106   - ห้องพัดลม 
17  *Lady Place Apartment  คุณปริพนธ์ (เส่ียนิว) 085-6094813 , 087-9453551   - ห้องแอร์ 800 บาท/คืน

หมายเหต ุ: ท่านสามารถดรูายละเอียดห้องพักไดท้ี ่http://checkroom.snru.ac.th/Dataindex.php
* ทีพั่กใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่พักประเภท อพาร์ทเม้น



ล ำดับที ่ ชื่อสถานทีพั่ก ผู้ตดิตอ่ประสานงาน เบอร์โทรตดิตอ่ ค่าบริการ
1 JPK แมนชั่น  น.ส.เมำธินี ดำวศิริโรจน์ 0-4271-6557-9,086-8646677   ห้องพัดลมไม่มีตู้เยo็น
2  N.A.K. แมนชั่น  เจ้ำหน้ำทีแ่มนชั่น 0-4271-5505 (Fax), 08-1708-0655   รำคำห้องพัก 1,500 บำท
3  กำญจนำแมนชั่น  สมชำย วนัสสกุล 0-4271-2172, 0-4273-2077, 08-3348-6340   ห้องแอร์ ตึก 1 700 บำท
4  LP แมนชั่น  เจ้ำหน้ำทีแ่มนชั่น 0-4271-7154, 0-4271-5356, 08-6630-1356   ห้องพัดลม 270 บำท/คืน
5  พิมำลแมนชั่น  คุณพิมำล 0-4273-2160 ,08-4787-2171   ห้องพัดลม 200 บำท/คืน
6  *พุฒศรีแมนชั่น  คุณจันทร์สวำท พุฒศรี 089-5739987   ห้องแอร์ 600 บำท/คืน
7  เจ เอ็น แมนชั่น  เจ้ำหน้ำที่ 087-7751336   ห้องเตียงเด่ียว 450 บำท
8  *พรรณนิดำ แมนชั่น  เจ้ำหน้ำที่ 082-1212129

* ทีพั่กใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม ่5 กิโลเมตร

ที่พักประเภท แมนชัน่

หมายเหต ุ: ทา่นสามารถดรูายละเอยีดหอ้งพักไดท้ี ่http://checkroom.snru.ac.th/Dataindex.php


