
ศูนย์ประชุม   สัมมนา 

 VOA SPACE : WE ARE ALL CREATORS  
ท่ีอยู:่ 185/5 ม.7 ถ.มะลิวลัย ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทรศพัท:์ 065 509 4702  

เวลาท าการ: 10:00 - 22:00  
เว็บไซต์. https://www.facebook.com/voaspace/ 

 

 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตขิอนแก่น (KICE) 
ท่ีอยู:่ 222 ซอย ประชาร่วมใจ 12 อ าเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์ 091-7749-230 

ความจุรวม: 8,000 คน 
เว็บไซต์. www.kice-center.com 

 

 

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภเิษกมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ท่ีอยู:่ 123 ถ.ในเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศพัท:์043-202-500 

โทรสาร : 043-202-524 

ความจุรวม: 8,000 คน 
Email : info.gjc @ gjchall.com 
www.gjchall.com 

 

ขอนแก่น ฮอลล์, เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 
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ท่ีอยู ่: ชั้น 5 เลขท่ี 99,99/1 ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์: 043-001-000(-29)    
โทรสาร : 043-001-209  
ความจุรวม: 1500-4000  คน 
 

 
 
 

โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคดิ    
ท่ีอยู ่ :  9/9  ถ.ประชาส าราญ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โทรศพัท ์ :  0 4332  2155 - 6    

โทรสาร : 0  4332  2150 

ความจุรวม: 1,800 คน 

E-mail : pullman@pullmankhonkaen.com 

โรงแรม เซ็นทาราแอนด์คอนเวนช่ันเซนเตอร์ ขอนแก่น 
ท่ีอยู ่: 999 หมู่ 4  ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท ์: 043209888,043245599    

โทรสาร : 043209889 

ความจุรวม: 2,000 คน 
Email : ckk@chr.co.th 

Website : http://www.centarahotelsresorts.com/ckk 

 

mailto:ckk@chr.co.th
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โรงแรมววีชิ ขอนแก่น  
ท่ีอยู ่: 56 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร 043 236 888 แฟกซ์ 043 236 888  

มือถือ 0880610509 

ความจุรวม :  1,200  คน 

Face book : www.facebook.com/VwishHotelKhonKaen 

 

โรงแรม เจริญธานีปร๊ินเซส     
ท่ีอยู ่ :  260  ถ.ศรีจนัทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โทรศพัท ์ :  0 4322  0400 - 14    

โทรสาร : 0  4322  0438  

ความจุรวม: 2,400 คน 

E-mail : princess@kknet.co.th  

เวบ็ไซต ์: http://www.khonkaen.royalprincess.com  

โรงแรม โฆษะ     
ท่ีอยู ่ :  250 – 252   ถ.ศรีจนัทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โทรศพัท ์ :  0 4322  5014 - 8    

โทรสาร : 0  4322  5013  

ความจุรวม: 1,000 คน 

Website: http://www.kosahotel.com/ 

E-mail : info@kosahotel.com  
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โรงแรมบุษราคมั 
ท่ีอยู ่ :  68  ถ.พิมพสุต  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

โทรศพัท ์ :  0 4333  3666 , 0 4324  2222   

โทรสาร : 0 4324  1222  

ความจุรวม: 1,000 คน 

เวบ็ไซต ์: http://www.bussarakamhotel.com/ 

E-mail : bussarakamhotel@yahoo.com  

 

โรงแรมเดอะกลาเซีย  ขอนแก่น 
ท่ีอยู ่: 141 ถ.ประชาส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000   

โทรศพัท ์: 043-334999 

ความจุรวม: 170 คน 
www.Glacier-hotel.com 

 

 

กรีน โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 

ท่ีอยู ่: 179/160 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทร. 043-247222  แฟกซ์ 043-247224 

ความจุรวม: 100 คน 
http://www.greenresortkhonkaen.com/ 
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โรงแรม สิรินเรสซิเดนท์    
ท่ีอยู ่ :  91/19  ถ.อนามยั  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

โทรศพัท ์ :  0 4322  7333 , 0 4322 7888 , 0 4332 7333 

ความจุรวม: 50 คน 

 

 

ขอนแก่น  โฮเตล็     

ท่ีอยู ่ :  43/2  ถ.พิมพสุต  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

โทรศพัท ์ :  0 4324  4881 - 5   โทรสาร : 0  4324  2458  

ความจุรวม: 1,500 คน 

Website: http://www.khonkaen-hotel.com/ 

E-mail : khonkaenhotel@gmail.com  

 

โรงแรม แก่นนครโฮเตล็     
ท่ีอยู ่ :  690  ถ.ศรีจนัทร์   ต.ในเมือง  อ.เมือง 

โทรศพัท ์ :  0 4322  4268 - 71  

ความจุรวม: 600 คน 
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ราชาวดรีีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 

99 หมู่ 20 ถ.สนามบินขอนแก่น ต.บา้นเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 40000  

มือถือ: +66(0)86-4597705   

โทรศพัท:์ +66(0)43-468222 

แฟกซ์: +66(0)43-468330  

ความจุรวม: 400 คน 

Email :  info@rachawadeehotel.com 

 

โรงแรมขวญัมอ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เยื้องศาลเจา้พอ่มอดินแดง ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

Tel. : 043-343097, 043-203158 เบอร์ภายใน : 11929, 11930 
Fax. : 043-343097 ต่อ 53 

ความจุรวม: 450 คน 

E mail : kwanmor@kku.ac.th 

 

 โรงแรม ชัยพชั     
ท่ีอยู ่ :  106/1 - 2   ถ.หนา้เมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

โทรศพัท ์ :  0 4333  3055 - 9    

โทรสาร : 0  4323  6860  

ความจุรวม: 200 คน 

เวบ็ไซต ์:  http://www.chaipat-hotel.com/ 
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นารากลุ รีสอร์ท โฮเตล็     
ท่ีอยู ่ :  50  หมู่ 19  ต.บา้นเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

โทรศพัท ์ :  0 4391  5888     

 โทรสาร : 0  4391  5666  

ความจุรวม: 150 คน 

 

โรงแรมลาวลิล่า (Hotel La Villa) 
116/104-106 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000 

เบอร์โทร 043-336488, 043-336433 

ความจุรวม: 200 คน 

 www.hotellavilla.in.th 

 

โรงแรมไบรท์โฮเตล็ 
ท่ีอยู ่: 177/88 ถนนมิตรภาพ หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์: 043-306777-9 , 098-1201970  แฟกซ์ : 043-306780 
ความจุ : 100  คน  
Email : brighthotelkhonkaen@gmail.com 

เว็บไซต์ :  http://www.bright-hotel.com/ 

 

วซิซ่ิง ทรี รีสอร์ท ขอนแก่น 
114/1 หมู่ 5 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 

โทร : 043-209333 , มือถือ 082-8543663 

แฟกซ์ : 043-209346 

ความจุรวม : 220 คน 

http://www.wishingtreeresort.com/th/index.htm 
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โรงแรม  มนัตราวารี 
ท่ีอยู ่: 78/9 ถนนชวนช่ืน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
โทรศพัท ์: 043-227772 , 088-3405513 
ความจุรวม : 100 คน 
Email : kae-kai@outlook.co.th 

เว็บไซต์ : http://www.mantravaree.com/ 

 

 

เดอะ ฌาร์ม บูตคิรีสอร์ท  
ท่ีตั้ง : 222/8 ม.14 ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จงัหวดั ขอนแก่น 40000  

โทรศพัท ์: 043-347111ต่อ 333   

 แฟกซ์ : 043-239777  

ความจุรวม : 130 คน 

 

โรงแรม พมิาน การ์เด้น บูตคิ โฮเตล็    
ท่ีอยู ่ :  6/110  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
โทรศพัท ์ :  0 43-334111 , 089-2767111 
โทรสาร   :  043-334725 
ความจุรวม :   250  คน 

 
 

 

หอประชุมวทิยาลยัอาชีว ขอนแก่น 

ท่ีตั้ง : 1/1 ถ.หลงัเมือง ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000  
โทรศพัท ์: 043-236538   
 แฟกซ์ : 043-237757  
ความจุรวม :   200  คน 

 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  วทิยาเขตขอนแก่น  

mailto:kae-kai@outlook.co.th
http://www.mantravaree.com/


ท่ีตั้ง : 150 ถ.ศรีจนัทร์ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000  
โทรศพัท ์: 043-336370   
 แฟกซ์ : 043-237483  
ความจุรวม : 400  คน 

 
 

โรงแรมประตูน า้ ขอนแก่น 

ท่ีอยู:่ 555 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทรศพัท ์: 043-326555 
ความจุรวม :  500  คน 

 
 
 
 

กรีนโฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น 

ท่ีอยู ่: 179/160 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 043-247222   
แฟกซ์ 043-247224  
ความจุรวม :   500   คน 

 
 

 

 

 

โรงแรมเดอะ เลค ขอนแก่น 
ท่ีอยู ่:  666 ม.8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทร : 043-258-140, 043-258-141 
ความจุ :  250  ท่าน  
Email : thelakehotel@hotmail.com 
เวบ็ไซต ์: http://www.thelake-hotel.com/index.html 
 

 

โรงแรมเดอะคอนวเีน่ียน ขอนแก่น 
ท่ีอยู ่:   377 หมู่17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  จ.ขอนแก่น  

mailto:thelakehotel@hotmail.com
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โทร : 043-468555, 043-468666 , 085-9270054 
ความจุ :  280  คน 
Email : rsvn@cvnkkhotel.com 
เวบ็ไซต ์: http://www.cvnkkhotel.com/ 
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