ที่พัก อพาร์ทเม้นท์
เดอะวันเพลส
ที่อยู่ : ถ.หมอชาญอุทิศ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-348878 , 084-4283322
ราคา: 500 บาท

เดอะ เบส เรสสิเดนท์
ที่อยู่: 182/197 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-328117, 081-3807758, 080-5047292
ราคา : 350-850 บาท
Website : http://www.thebestkk.com/

เดอะป๊อปปูล่า อพาร์ทเมนท์
ที่อยู่:175/25 ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:043-347988 , 084-2090653
ราคา: 400 บาท

ปวินทร์แมนชั่น
ที่อยู่: 86/10 ถ. หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-332044
ราคา: 4,500 บาท/เดือน

ขอนแก่น เฮือนมัดหมี่
ที่อยู่:787 ซ.สุมงคล 2 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:088-3118113 Fax:043-322345
ราคา: 300-400 บาท

บีมายเกสต์
ที่อยู่:204/45 ม.13 ซ.โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 081-0507673
ราคา : 450-500 บาท

ท้อป วิลเลจ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
ที่อยู่ : 59/99 ซ.ชาตะผดุง 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 7557-8
จานวนห้อง : 51 ห้อง , ราคาเริ่มต้น : 400 – 550 บาท
Website : http://www.top-village.co.cc

Parada Place
ที่อยู่:14/13 หมู่13 ซ. กสิกรทุ่งสร้าง 17 ถ. กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-241900, 043-241919, 043-330338
จานวนห้องพัก : 18 ห้อง
Website: http://www.paradaplace.com

ออล ซีซั่น เรสซิเดนซ์
ที่อยู่:168/368 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-242411
ราคา : 500-999 บาท

บ'บูรณ์เพลส
ที่อยู่ : 58 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 083-6665360
ราคา: 500-999 บาท

The Cotton Apartment & Resort
ที่อยู่ : 93/278 ถ.อนามัย ซ.อนามัย 2 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-326600 , 081-369-4763
ราคา : 500 - 600 บาท/วัน
อีเมล์:n_foam@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thecottonkk.com

พร้อมพริ้งเพลส
ที่อยู่:1/89 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
ราคา : 400-600 บาท
โทรศัพท์ : 043-242870 , 081-3932267

บ้าน พ พาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แอนด์โฮเท็ล
ที่อยู่ : 157/85 หมู่ 16 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
ราคา : 590 บาท
โทรศัพท์ : 043-333708-9
อีเมล์ : baanphorphan@hotmail.com

ไท้อันแมนชั่นปาร์ค
ที่อยู่ : 113 หมู่ 1 ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
ราคา : 450 / รายวัน
โทรศัพท์ : 043224900 , 086-977-5932 แฟกซ์ : 043224900
อีเมล์ : sutisa_l@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.tai-untmansionpark.com/

แคนคูน แมนชั่น
ที่อยู่: 787/3 ซ. สุมงคล ถ. รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 088-3118113
ราคาเริ่มต้น : 300-499 บาท จานวน : 26 ห้อง

บ้านแทมมารีน
ที่อยู่ : 45 ถนนอามาตย์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4323 5800 ต่อ 1111, 08 9139 3909, 08 9139 3919
โทรสาร : 0 4324 4424
จานวนห้องพัก : 62 ห้อง ราคา : 500 บาท
เว็บไซต์ : http://www.tamarind-khonkaen.com
E-mail : reservations@tamarind-khonkaen.com

ลาวัลย์ เพลส
ที่อยู่ : ถนนชาตะผดุง ซอย 5 (หลังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 6) อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4333 8353, 08 1873 2638
โทรสาร : 0 4333 8353
จานวนห้องพัก : 74 ห้อง
ราคา : 400 - 550 บาท
เว็บไซต์ : http://www.lawanplace.com

ภัทร์สินท์ อพาร์ทเมนท์
ที่อยู่ : 54/9 หมู่ที่ 17 ซอยวีรวรรณ 1 ถนนหน้าเมือง อยู่ตรงข้ามโรงเรียน กศน. อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4332 1199, 0 4332 2436, 0 4332 1365
จานวนห้องพัก : 40 ห้อง ราคา : 300 บาท
เว็บไซต์ : http://www.pajjsin.th.gs
E-mail : pajjsin@yahoo.com

ชัยนุชแมนชั่น
ที่อยู่ : 53/6 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาศรีจันทร์ ต.เมือง อ.เมืองขอนแก่น
โทรศัพท์ : 085 - 9278114 , 043 - 338330-1
ราคา : 4,000 - 6,000 บาท
E-Mail :chainuchmansion@gmail.com

สุนทรีย์ เพลส
ที่อยู่ : 93 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ราคาห้องพัก : 4,500 บาท
โทรศัพท์/ แฟกซ์ : 043-225-832
Email : suntary_999@hotmail.com

โรแมนติค เพลส
ที่อยู่ : 10/19 หมู่ 14 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ราคา : 500 บาท
โทรศัพท์ : 043-246977-78 , 081-5447593
Website: http://www.romanticplacehotel.com/

พรรณทิพา เรสซิเด้นซ์
ที่อยู่ : 92/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
จานวนห้องพัก : 30 ห้อง
โทรศัพท์ : 043-222201 , 085-6813949

บ้าน ว. สุมงคล เซอร์วิส
ที่อยู่ : 119/4 ซ.สุมงคล ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
จานวน : 25 ห้อง
โทรศัพท์ : 043 271 490

กู๊ด ไทม์ อพาร์ตเมนท์
ที่อยู่ : 10/23 ถ.นิกรสาราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จานวน : 15 ห้อง
โทรศัพท์ : 043-321114 , 090-8532558

กัสเซอร์ปาร์ค อพาร์ตเมนท์
ที่อยู่ : 572/3 ถนนหน้าเมือง ซอย 3(ซอย ครูสมศรี) ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
(หลังโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง )
จานวน : 39 ห้อง
ราคา : 500 บาท
โทรศัพท์ : 082 848 93 01 , 098 217 18 77

