
  cafe coffee 
 

Craft fe'  

ท่ีอยู ่: 40/189 ถ.หมอชาญอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น                   
โทรศพัท:์  084 291 8397 
เปิดเวลา : 11.00 -  18.30 น. 
Page ร้าน :   https://www.facebook.com/Craft-fe-260425227998451 

 

mali cakery 

ท่ีอยู ่: 111/60 หมู่ท่ี14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท:์  090 698 9900 

เปิดเวลา   :  10.00 -19.00 น.  

Page ร้าน: https://www.facebook.com/malicakeryhomemade   

 

 

โชคดคีาเฟ่  

ท่ีอยู ่: 245 หมู่ 5  Bypass อ.อ าเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท:์ 080 452 9415 

เปิดเวลา   :   09.00 - 19.00 น  

Page ร้าน: https://www.facebook.com/ChokdeecafeKK  

 
 

fah talai jone art studio & cafe 

 ท่ีอยู ่:  95 ถ.ศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000   
โทรศพัท:์ 089 622 4875 
เวลาท าการ: เปิด 10:00  ปิด 18:00 น. 
Page ร้าน: https://www.facebook.com/Fahtalaijone-Art-Studio-Cafe-
361328607797596  
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inch & ounce  

 ท่ีอยู ่: 114/72-73 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  098 815 5050 
เปิดเวลา   07.00 -  20.00 น. 

 Page ร้าน:  https://www.facebook.com/inch.and.ounce  

 

 

 

Brewplanet coffee specialty 

ท่ีอยู ่: 30  เทพผาสุก ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  083 696 9169 
เปิดเวลา   08.00 -  17.00 น.   
 Page ร้าน : https://www.facebook.com/brewplanet  

 

Tibbetts house khon kaen 

 ท่ีอยู ่: 794 ม.14 ถ.ซอยอุทยั ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000   
โทรศพัท ์:  062 897 1996   
เปิดเวลา : 09.30 -  16.30 น. 

 Page ร้าน : https://www.facebook.com/Tibbettscoffeehouse  
 
 

 

 

 

PLEASE.KKC  

ท่ีอยู ่: 29/9  ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์: 099 246 6196 
เปิดเวลา   08.00 -  20.00 น.   
 Page ร้าน : https://www.facebook.com/pleasekkc  
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Just Follow The Goat  

 ท่ีอยู ่: 301/93 หมู่ท่ี 14 ถนน ขอนแก่นวลิล่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศพัท ์: 096 242 1729   
เปิดเวลา : 08.00 -  16.00 น. 
 Page ร้าน : https://www.facebook.com/justfollowthegoat.theoriginal  

 

 

 

Eights A Day  
ทีอ่ยู่ : 141/75 อดุลยารามซอย 5 ตดักบั ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 065 280 9509   
เปิดเวลา : 08.00 -  15.30 น. 
Page ร้าน : https://www.facebook.com/EightsADay  

 

Picasso Café Gallery 
ท่ีอยู ่: 202/26  หมู่ท่ี  14  ซอยศรีมารัตน์ 34 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  099  - 0715775 
เปิดเวลา   10.00 -  16.00 น. 
เวบ็ไซตข์องร้าน :   https://www.facebook.com/people/Picasso-Cafe-
Gallery/100066140280828/?_trms=cc3891ef1687c937.1642656012180 
 

from scratch bakeshop & café                     

ท่ีอยู ่: 111/60 หมู่ท่ี14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท:์  083 – 1996606 

เปิดเวลา   :  08.00 -18.30 น. 

เวบ็ไซตข์องร้าน :   https://www.facebook.com/frscratch/ 
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Snap Cafe’ 
ท่ีอยู ่: หนา้หอ NP Park หลงั ม.ขอนแก่น อ าเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท:์ 083 284 8872 

เปิดเวลา   :  เปิดทุกวนั 11.00 - 00.00 น  

เวบ็ไซตข์องร้าน : :  https://www.facebook.com/snapcafekhonkaen 
 

CHOU CHOU CAFè 
ท่ีอยู ่: 108/29 ร่ืนจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000   
โทรศพัท:์ 066 156 1556 
เวลาท าการ: เปิด 10:30  ปิด 20:00  
 

 

Trinity Café 
ท่ีอยู ่: 425 ถ. หนา้เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  095 137 0217 
เปิดเวลา   07.30 -  17.00 น. 

  
 

 

 

GODFATHER COFFEE - II KHONKAEN 

ท่ีอยู ่: 28 ถนน ซอย ดรุณส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  080 035 9068 
เปิดเวลา   09.00 -  18.00 น. 

  
 

11AM cafe and space 

ท่ีอยู ่: 185/41 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  092 466 6282 
เปิดเวลา   11.00 -  19.00 น. 
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