
 

 
 เทศบาลนครขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอ่ืนๆ หลายทาง ได้แก่  

 ทางบก แบ่งออกเป็น 2 ทาง  ดังนี้ 
1. ทางรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดา รถเร็ว 

รถด่วน มีจุดจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีต่างๆ  ในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้  สถานีอ าเภอพล  สถานี 
อ าเภอบ้านไผ่  สถานีอ าเภอเมือง สถานีอ าเภอน้ าพอง  และสถานีอ าเภอเขาสวนกวาง      ดังนี้ 
 

ขบวนรถล่อง 

ขบวน จังหวัด ออกขอนแก่น ถึงปลายทาง 
ขบวนรถท้องถิ่น  416        อุดรธานี - นครราชสีมา 07.55 11.15 
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป)   หนองคาย - กรุงเทพ 08.39 17.10 
ขบวนรถท้องถิ่น 432                ขอนแก่น - แก่งคอย 13.55 20.30 
ขบวนรถท้องถิ่น 418  หนองคาย - นครราชสีมา 15.54 19.16 
ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 78         อุดรธานี - กรุงเทพ 20.11 05.00 
ขบวนรถด่วน 70 หนองคาย - กรุงเทพ 21.05 06.25 
ขบวนรถเร็ว 134 หนองคาย - กรุงเทพฯ 22.16 08.00 
 

ขบวนรถขึ้น 

ขบวน จังหวัด ออกขอนแก่น ถึงปลายทาง 
(ขบวนรถท้องถิ่น 415)         นครราชสีมา - หนองคาย 09.42 12.25 
(ขบวนรถด่วน ดีเซลราง 75)         กรุงเทพ - อุดรธานี   16.22 18.10 
(ขบวนรถท้องถิ่น 417)           นครราชสีมา - หนองคาย 19.03 21.02 
(ขบวนรถด่วนดีเซลราง  77)       กรุงเทพฯ - หนองคาย 02.12 05.05 
(ขบวนรถเร็ว  133) กรุงเทพ - หนองคาย   04.18 07.35 
(ขบวนรถด่วน 69) กรุงเทพ - หนองคาย   05.09 08.25 
 

ที่มา  :  สถานีรถไฟ  (ขอนแก่น) 
 

2. ทางหลวงแผ่นดิน 
 ทางหลวงหมายเลข     2       จังหวัดสระบุรี – ขอนแก่น – อุดรธานี - หนองคาย 
 ทางหลวงหมายเลข   12    จังหวัดตาก–สุโขทัย– พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ -ขอนแก่น– 

กาฬสินธ-์มุกดาหาร 
 ทางหลวงหมายเลข   23    แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 

ผ่านอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น –  มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – ยโสธร – 
อุบลราชธานี  

การคมนาคม 
 



 

  ทางหลวงหมายเลข  201    อ.สีคิ้ว นครราชสีมา – ชัยภูมิ – ชุมแพ (ขอนแก่น) –  
ภูกระดึง (เลย) – วังสะพุง -  เลย - อ.เชียงคาน 
    ทางหลวงหมายเลข 207     จังหวัดขอนแก่น - บุรีรัมย์ 

 ทางหลวงหมายเลข 208     จังหวัดขอนแก่น – มหาสารคาม 
 

ที่มา : ส านักงานทางหลวงที่  5  (ขอนแก่น)   
 

 ทางอากาศ :     จังหวัดขอนแก่นมีท่าอากาศยานพาณิชย์ของกรมการบินพาณิชย์และมี 
ตารางเวลาดังนี้  

สายการบิน (ไทยสมายล์) 

ขอนแก่น – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ - ขอนแก่น 

WE ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) WE ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 

 041 09.20 10.20  040 07.50 08.50 
 043 12.05 13.05  042 10.40 11.35 
 045 14.30 15.30  044 13.00 14.00 
 049 17.40 18.40 048 16.10 17.10 
047 19.55 20.55 046 18.25 19.25 

สายการบิน (ไทยสมายล์) 

ขอนแก่น – กรุงเทพฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ดอนเมือง - ขอนแก่น 

WE ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) WE ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 

051 07.50 08.45 050 06.15 07.10 
055 16.00 16.55 054 14.00 14.55 
059 19.25 20.20 058 17.35 18.30 

 
สายการบิน (ไทยแอร์เอเชีย) 

ขอนแก่น – กรุงเทพฯ  ดอนเมือง กรุงเทพฯ ดอนเมือง - ขอนแก่น 

FD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) FD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 

3250 08.25 09.20 3250 07.00 08.00 
3255 14.00 15.00 3254 12.35 13.30 
3257 18.25 19.25 3256 16.40 17.35 
3259 20.40 21.35 3258 19.20 20.15 

 
 
 



 

สายการบิน (ไทยแอร์เอเชีย) 

ขอนแก่น – เชียงใหม่ เชียงใหม ่- ขอนแก่น 

FD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) FD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 

5501 14.20 15.40 5500 07.00 08.00 
 

สายการบิน (ไทยแอร์เอเชีย) 

ขอนแก่น – หาดใหญ่ หาดใหญ่ - ขอนแก่น 

FD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) FD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 

3501 09.20 11.20 3502 11.50 13.50 
 

สายการบิน (นกแอร์) 
ขอนแก่น - กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ขอนแกน่ 

DD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) DD ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 
9807 07.50 08:40 9806 06.30 07.20 
9815 12.25           13.10 9814 11.05 11.55 
9821 20.25 21.20 9820 18.40 19.35 

 

สายการบิน (กานต์แอร์) 

ขอนแก่น – เชียงใหม่ เชียงใหม ่- ขอนแก่น 

K8 ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) K8 ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) 

8326 15.00 16.10   8325 13.20 14.30 
 
ที่มา : ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น 
 
 

2.5  ถนนภายในเขตเทศบาล        

 ความยาวของถนนในพื้นที่เขตเทศบาล โดยเฉลี่ย  9.8   กิโลเมตร    ต่อพื้นที่ 1 
ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลัก  146   สาย  ถนนซอย   239   ซอย  โดยแยกเป็น 

 ถนนคอนกรีต จ านวน  285  สาย  ยาวประมาณ     373    กิโลเมตร 
 ถนนลาดยาง จ านวน   48   สาย  ยาวประมาณ      29    กิโลเมตร 
 ถนนหินคลุก จ านวน   52  สาย   ยาวประมาณ       50    กิโลเมตร 
  รวม จ านวน 385  สาย  ยาวประมาณ    452   กิโลเมตร 
 
ที่มา  :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2560 -2563 


