
ที่พัก และ การเดินทาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562 

ข้อมูลที่พัก 
 

ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ อัตราค่าห้องพัก ภาพโรงแรม ภาพห้องพัก 
โรงแรมฮ็อป อินน์ นครราชสีมา               
HOP INN Nakhon Ratchasima 
ที่อยู่: ถนน สืบศิริ - สืบศิริ ซอย 22 
Nai Mueang Sub District, อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 
30000 
โทรศัพท์: 044 355 039 

ห้องเตียงเดี่ยว 650 บาท 
ห้องเตียงคู่     650 บาท 

  

SHERIFF HOUSE"บ้านนายอ าเภอ 
ที่อยู่: ซอย มิตรภาพ 18 ต าบล ใน
เมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
นครราชสมีา 30000 
โทรศัพท์: 044-213359,094-883-
9222 
 

ห้องเตียงเดี่ยว 690 บาท 
ห้องเตียงคู่     690 บาท 
ห้องดีลักซ์     750 บาท 

   
 
 



ข้อมูลที่พัก 
 

ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ อัตราค่าห้องพัก ภาพโรงแรม ภาพห้องพัก 
สนูซ โปชเทล (Snooze Poshtel) 
ที่อยู่ มิตรภาพ 18, ตัวเมือง
นครราชสมีา, นครราชสีมา, 
ประเทศไทย, 30000  
โทร 044-213-359, 094-883-
9222  
 

1.ห้อง Dorm 450 บาท (1 ท่าน) 
พร้อมอาหารเช้า 
2.ห้อง Suite 950 บาท (2 ท่าน) 
พร้อมอาหารเช้า 
3.ห้อง Triple 1,350บาท (3 
ท่าน) พร้อมอาหารเช้า  
4.เหมาทั้งหลังราคา 4,500 บาท 
พักได้ 10 ท่านพร้อมอาการเช้า 

  

โรงแรมส้มโอเฮ้าส์ (Som O 
House Hotel) 
191/22 ซอยมิตรภาพ 4                      
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา, 
ตัวเมืองนครราชสีมา, 
นครราชสมีาประเทศไทย,30000 
โทร  044-918-900 ,099-223-
4777 

เริ่มต้นท่ี 700 บาท พร้อมอาหาร
เช้า 

   
 
 

 
 



ข้อมูลที่พัก 
 

ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ อัตราค่าห้องพัก ภาพโรงแรม ภาพห้องพัก 
เดอะ แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (The 
Grand Residence) 
283/5 ซอยมิตรภาพ 15                      
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ตัวเมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา, 
ประเทศไทย,30000                         
เบอร์ 044-299699 

ห้องพัก สเเตนดาร์ด 550 บาท  
ห้องพัก ดีลักซ์        690บาท 

   

โรงแรมฟอรจ์ูน ราชพฤกษ์ 
(Fortune Rajpruek Hotel) 
311 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.
เมือง, ตัวเมืองนครราชสีมา, 
นครราชสมีา, ประเทศไทย, 
30000                                          
โทรศัพท์: 044 079 900 - 929 

เริ่มต้นท่ี 1,500 บาท พร้อม
อาหารเช้า 

   
 
 

 
 



ข้อมูลที่พัก 
 

ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ อัตราค่าห้องพัก ภาพโรงแรม ภาพห้องพัก 
โครานารี่ คอร์ทยารด์ บูทีค โฮเตล็ 
(Koranaree Courtyard 
Boutique Hotel) 
99/26 ซอยมิตรภาพ 8 ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา 30000, ตัวเมือง
นครราชสมีา, นครราชสีมา, 
ประเทศไทย, 30000 
โทรศัพท์: 044 282 777 

เริ่มต้นท่ี 1,200 บาท พร้อม
อาหารเช้า        

แคนทารี โฮเตล็ แอนด์ เซอร์วิซ 
อพาร์ตเมนต์ โคราช (Kantary 
Hotel and Serviced 
Apartment Korat) 
899/1 ถนน มิตรภาพ, ตัวเมือง
นครราชสมีา, นครราชสีมา, 
ประเทศไทย, 30000 
โทรศัพท์: 044 353 011 

เริ่มต้นท่ี 2,300 บาท พร้อม
อาหารเช้า 

   
 
 

 
 



ข้อมูลการเดินทาง 
 

การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
- เดินทางจากสถานีขนส่งแห่งที่ 2 นครราชสีมา (บขส. 2) ระยะทางจาก สถานีขนส่ง-วิทยาลัยนครราชสีมา รวม 11 กม. เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง สาย ส (รถ

สีน้ าเงิน-ตัวอักษร ส สขีาว)     
- เรียกใช้บริการ Taxi นครราชสีมา เบอร์โทรติดต่อ 044-990555, 095-602-3636, 085-7768780, 087-8726982, 080-1502626, 084-8236722 หรือ สามารถ

เรียกใช้บริการผ่าน Application Grab Taxi  
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว        

- เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกที่สระบุรี ชิดขวา เพ่ือวิ่งเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตรงไปประมาณ 135 กม. เมื่อ
ผ่านวัดใหม่บ้านดอน หรือ เห็นป้าย ศูนย์จ าหน่ายของฝากเตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ให้ชิดซ้ายเพ่ือวิ่งบนถนนเลนซ้าย ขับตรงไปประมาณ 1.5 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเพ่ือ
เข้าวิทยาลัยนครราชสีมา   

- เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอกบินทร์บุรี เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาที่อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอ
ปักธงชัย ถึงอ าเภอเมืองนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 273 กม. หรือ 

อาจเลือกใช้เส้นทางรังสิต-นครนายก ต่อทางหลวงหมายเลข 33 ไปอ าเภอกบินทร์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 304 จะผ่านอ าเภอวังน้ าเขียว จากอ าเภอปักธงชัยตรงไป
ประมาณ 20 กม. ซึ่งผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขับตรงไปอีกประมาณ 5 กม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย ใช้ช่องทางกลางเพ่ือขับต่อไปทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (กรุงเทพฯ) 
ผ่านตลาดส าเพ็งโคราช ใช้ช่องทางเส้นนี้ขับตรงไปประมาณ 5 กม. ซึ่งจะผ่านตลาดเซฟวัน ผ่านโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผ่านตลาดเทิดไทตาลคู่ มาจนถึงศูนย์เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) เบี่ยง
ขวาเล็กน้อยเพ่ือขึ้นสะพานกลับรถไปถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองนครราชสีมา จากนั้นให้ชิดซ้ายเพ่ือวิ่งบนถนนเลนซ้าย ขับตรงไปประมาณ 1.2 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าวิทยาลัย
นครราชสีมา 
    - เส้นทางท่ี 3 เส้นทางจากอีสาน ไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านแยกสีดา มุ่งหน้าไปทางใต้ตาม ถนนมิตรภาพ ขับตรงไปประมาณ 73 กม. จะผ่านหนองบัวโคก ผ่าน
ตลาดแค เมื่อถึงตลาดโชคทวี ตรงไปประมาณ 1.2 กม. ให้ชิดซ้าย ใช้ทางออกถนนหมายเลข 2 เข้าสู่นครราชสีมา ขับตรงไปประมาณ 11.5 กม. ซึ่งจะผ่านCentralPlaza ผ่านแยก
โรงแรมพีกาซัส ผ่านตลาดสุรนคร เมื่อถึงBigC-korat ให้ชิดขวาเพ่ือเลี้ยวขวาที่ทางแยกข้างหน้า ขับตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 9.5 
กม. ซึ่งจะผ่านโรงแรมเค.เอส. โรงแรมซิตี้พาร์ค โรงแรมKantary โรงแรมสีมาธานี ผ่านตลาดเซฟวัน ผ่านโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผ่านตลาดเทิดไทตาลคู่ จนถึงศูนย์จ าหน่ายของฝาก
เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) ให้เบี่ยงขวาเล็กน้อยเพ่ือขึ้นสะพานกลับรถไปถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองนครราชสีมา จากนั้นให้ชิดซ้ายเพ่ือวิ่งบนถนนเลนซ้าย ขับตรงไปประมาณ 1.2 กม. แล้วเลี้ยว
ซ้ายเพ่ือเข้าวิทยาลัยนครราชสีมา 


