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    ท่ีพักบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

บาน พ พาน อพารทเมนท  

 

ราคา 600 บาท - 850 บาท  

ที่อยู : 157/85 หมู 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร : 043-333708-9 

 
โรงแรมยูอนิน, ขอนแกน (Uinn Khonkaen)  

 

ราคา 690 บาท  

ที่อยู : 111/202 หมู 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร : 043-244555, 083-6605566 

 
บวับตุร อพารทเมนท  

 

ราคา 500 บาท  

ที่อยู : 57/61 ซ.กังสดาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร : 043-236762, 083-1509215 

 
 

หอพักนกัศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ราคา 400 - 500 บาท  

ที่อยู : มหาวิทยาลัยขอนแกน123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร : 043-202559 

 
ราชาวดีรสีอรท แอนด โฮเทล  

 

ราคา 1,000 - 1,500 บาท  

ที่อยู : 99 หมู 20 ถนนสนามบนิ อําเภอเมือง จ.ขอนแกน  

โทร : 0 4323 8585 

 
นายา รีสอรท  

ราคา 300 - 600 บาท  

ที่อยู : 43/7 ม.14 ต.ในเมือง อําเภอเมือง จ.ขอนแกน  

โทร : 0 4323916 

 



พูลแมนขอนแกนราชาออรคิด  

ราคา: 3450 - 3950 บาท  

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 9/9 ถนนประชาสําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000  

โทร: +6643322155-9 แฟกซ: +6643322218 

 
กราเซีย  

ราคา: 1800 - 2150 บาท 

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 142 ถนนประชาสําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร: +6643334999 แฟกซ: +6643334488 

 
โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส  

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 260 ถนนศรจีันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร: +66 4322 0400-14 แฟกซ: +66 4322 0438 

 
บษุราคัม 

ราคา: 1350 - 1550 บาท  

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 68 ถนนพิมพสุต ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 40000  

โทร: +66 4324 2222, +66 4333 3666 แฟกซ: +66 4324 1222 

 
พิมานการเดน  

 

ราคา: 850 - 2300 บาท  

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 6/110 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน  

โทร: +6643334111 

 
โฆษะ  

ที่อยู: 250-252 ถนนศรจีันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 40000  

โทร: +66 4332 0320, +66 4322 5014-8 แฟกซ: +66 4322 5013 

 
โรงแรมวีวิช ขอนแกน  

ทีอ่ยู : 56ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร 043 236 888 แฟกซ043 236 888 มือถือ 0880610509  

ราคาเริ่มตน : 1,200 บาท จาํนวนหองพัก: 141 หอง Face book : www.facebook.com/VwishHotelKhonKaen

 
เดอะฌารม บตูิค รีสอรท  

ราคา: 800 - 4000 บาท  

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 222/8 หมู 14 ซอยอดลุยยาราม ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน  

โทร: +66 4334 7111 แฟกซ: +6643239777 ขอนแกน 

 



ขอนแกนโฮเตล็  

ราคา: 1000 - 2000 บาท  

ที่ตั้ง: ตัวเมือง ที่อยู: 43/2 ถนนพิมพสุต ตาํบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จงัหวัดขอนแกน 40000  

โทร: +66 43244881-5 +66 4324 4881-5, +66 4323 7711 แฟกซ: +66 4324 2458 

 
โรงแรมขวัญมอ  

ที่อยู: 123 หมู16 (อยูภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน) ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน  

โทร: +66 4334 3097, +66 4320 3158, +66 4320 3290 ตอ 11829  

แฟกซ: +66 4334 3097 

 
โรงแรมชาดาเวอแรนดา  

ทีอ่ยู: 88 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 จํานวน : 78 หอง ราคา : 500 -999 บาท โทรศัพท: 0880356823 

 
โรงแรม บที ูบตูคิ แอนด บดัเจท  

ทีอ่ยู :444 หมู4 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.ขอนแกน จ. ขอนแกน โทรศัพท : 043-336922 จํานวนหองพัก : 95 หอง ราคาเริ่มตน : 550 

บาท

 

ไอโฮเทลขอนแกน  

ทีอ่ยู : 999/99 หมู3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน โทรศัพท :043-343888 แฟกซ : 043-465222 จํานวนหองพัก : 80 หอง 

ราคา : 800 บาท 

 

โรงแรม อํานวยสุข  

ทีอ่ยู : 355/35 หมู 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน โทร : 043-468444, 043-468555, 043-468666โทรสาร : 043-468707 

สํารองหองพัก : 082-3169777 จํานวน : 77 หอง ราคา : 764 บาท E-mail : rsvn@anskkhotel.com Website : www.anskkhotel.com 

 

โรงแรมประตูน้ํา ขอนแกน  

ทีอ่ยู: 555 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน โทรศัพท : 043-326555 จํานวน : 124 หองราคา : 750-1,400 บาท เว็บไซต 

: http://www.ptnkkhotel.com/index.php 

 

นรากุล รีสอรท โฮเตล็ (Narakul Resort Hotel) ทีอ่ยู : 50 หมู 19 ถ.มิตรภาพ(ซอยม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื)  

ต.บานเปด อ.เมืองจ.ขอนแกน โทรศัพท: 043-915888 Fax : 043-915666 จํานวน : 71 หอง ราคา : 637 บาท 
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