
แนะนํารานอาหารอรอยในจังหวัดขอนแกน 
รานเอมโอช 
ท่ีตั้ง ถนนกลางเมือง ตรงขามโรงแรมโรมา โทร 0-4324-1382
ประเภท  อาหารเชา  ไดแก  ไขกระทะ  เกาเหลาเซี่ยงจี๊เลือดหมู  กวยเตี๋ยวหมู  ขนมปง ฯลฯ
 

 
รานเอมโอช  ไขกระทะที่ทอดไขดาวในกระทะอะลูมิเนยีมใบเล็กๆใสเนยมารการีน เมื่อไขสุกจะโรยหนาไขดาว
ดวยกุนเชยีงและหมูยอทีห่ั่นเปนชิ้น  มีขนมปงหอมกรุนกรอบนอกนุมในขายแยกตางหาก   โดยผาดานขางของ
ขนมปงแลวทาเนยยัดไสดวยกุนเชยีงและหมูยอกนิอรอยมาก น้ําสมคั้นก็เปนน้ําสมสด  กาแฟโบราณ  นอกจากนี้
ยังมีเกาเหลาเซี่ยงจี๊ ขาวตมซี่โครงหมู กวยเตี๋ยวหมู 
ลักษณะราน    รานอาหารอาคารพาณิชย 

รานตมเลือดหมู “นายเบิ้ม” 

ท่ีตั้ง         ถนนหนาเมือง อ.เมืองขอนแกน   ตรงขามธนาคารออมสิน โทร 050-077-480
ประเภท  อาหารเชา  เปน   “ตมเลือดหมู” อรอยที่สุดของเมืองใหญภาคอีสาน  บรรดาเครื่องในทั้งหลาย มีตั้งแต
ไสออน ไสไก หัวใจ รวมทั้งเนื้อหมูตมที่ตัง้โชวไว ทุกอยางใหม..สด 

        
 ลักษณะราน   รานอาหารอาคารพาณิชย 



หองอาหาร 5 ดาว 

ประเภท  หองอาหาร 
ท่ีตั้ง ติดถนนศรีจันทร และติดถนนเทพารักษ ตรงขามศาลเจาพอหลักเมือง  โทร 043239275 
ลักษณะราน  หองอาหาร พรอมมีโตะอาหารสําหรับบริเวณดานนอก  "โตะจีนราคาชาวบาน อาหารระดับฮองเต" 

 

รานกระยาทิพย

ประเภท ขาวราดแกง  (มีขนมปงขายดวย) 
ที่ตั้ง ถนนกลางเมือง ใกลกับตลาดสดเทศบาล 1 
ลักษณะราน อาคารพาณิชย หัวมุมถนน 

 



 

อีสานออรคิด(สวนครัวขอนแกน2) 
ประเภท สวนอาหาร 
ที่ตั้ง ติดถนนประชาสโมสร ตรงขาม กรุงเทพประกันภยั (ซอยประชาสโมสร 26)  โทร 043336961-2 
ลักษณะราน สวนอาหาร  เปดบริการทุกวนั 10.30-23.00 น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รานประไพรสนามบิน 

ประเภท  อาหารอีสาน  ไสกรอกอีสาน แหนมเนือง  แกงหวาย หมกเห็ด  หมกลาบปลาตอง  ปลาสม 
ที่ตั้ง    345/1-2 มะลิวัลย ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน 40000  ทางเขาทาอากาศยานขอนแกน   
ดานซายมือ  โทรศัพท :0433 , 0434 -8   โทรสาร :0432 4    
ลักษณะราน  สวนอาหาร  เปดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. 
 

                                
 
 
 



รานอาหารปาอวน 2 
ประเภท  ไทย-อีสาน: สมตําไทย,ปู,ไกยาง,แจวฮอน,เมี่ยงปลาทับทิม,ลาบไก,น้ําตกหม ู   
ท่ีตั้ง เลขที่ 113/5 บริเวณ/อาคาร บริเวณหลังวัดหนองแวง(พระธาตุ 9 ช้ัน) ถนน รอบบึง ตําบล ในเมือง  
อําเภอ เมืองขอนแกน จังหวดั ขอนแกน  รหัสไปรษณยี 40000 โทรศัพท  0-4322-2808 ,08-1739-7908 
ลักษณะราน สวนอาหาร เปดโลง 
 
 
 
 
 
 
 

 

รานไกอบหมอดิน 

ประเภท  ไทย-อีสาน: สมตํา ไกยาง  ปลาชอนนึ่ง จิ้มแจว  งบเห็ดฟางกบัไข  หมกปลาตอง   
ท่ีตั้ง  ถนนรอบบึง(ตะวันออกบึงแกนนคร) อ.เมือง จ.ขอนแกน 0-4322-2655 
ลักษณะราน สวนอาหาร เปดโลง 

         

                                                     
 
 
 
 



แหนมลบัแล 
ประเภท   อาหารเวยีดนาม 
ท่ีตั้ง         42-4  ถนนกลางเมือง (ตรงขามรานแหนมลับแลของฝาก) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
                 โทรศัพท   0 4323 6296 , 0 43236537 
ลักษณะราน   รานอาหาร 
 
                        

               
                                                                        

สวนอาหารบัวหลวง 
ประเภท    อาหารไทย   
ท่ีตั้ง          ถนนรอบบึงแกนนคร (กลางบึงแกนนคร) อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน  โทร. 0 4322 2504 
ลักษณะราน    สวนอาหารกลางน้ํา 
 

                   
 
 
 
 

รานทองการเดน



ประเภท    อาหารไทย   
ท่ีตั้ง          42/6 ถนนอํามาตย ริมบึงแกนนคร อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  โทร. 0 4322 7269        
ลักษณะราน     สวนอาหาร 

          

 

หองอาหารกินนารี  ราชาวดรีีสอรทแอนดโฮเต็ล ขอนแกน 

ประเภท  อาหารไทย   อาหารแนะนํา  เมี่ยงปลา 
ท่ีตั้ง        99  หมู 20  ถนนสนามบิน  ต.บานเปด  อ.เมือง  จังหวดัขอนแกน  40000   โทร. 043-238585 
ลักษณะราน   สวนอาหาร  รีสอรท

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หองอาหารเซอเรนโต  ขอนแกนโฮเต็ล 
ประเภท     อาหารนานาชาต ิ
ท่ีตั้ง           เลขที่ 43/2 ถ.พิมพสุต อ.เมือง จ. ขอนแกน 40000   โทร. 043 333 222 แฟกซ 043 242 458 
ลักษณะราน   หองอาหาร 

                                              
 
ภัตตาคารมงักรหลวง 
ประเภท    อาหารจีน - อาหารไทย   
ท่ีตั้ง          169/7 ถนนมะลิวลัย (ตรงขามประตูศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน) อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน                       
โทร. 0-4333-3781-4 ,0-4323-7638 
ลักษณะราน   ภัตตาคาร      
 
 

                            
 
 



ระเบียงขอนแก่น 

ประเภท    อาหารไทย  จีน  อีสาน 

ทตีัง          67/21 ม.7 ถ.ศรีจนัทร์ (บา้นศรีฐาน) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทร.          043-333645    แฟกซ์.     043-333644 

ลกัษณะร้าน      สวนอาหาร เปิดโล่ง เปิดบริการทุกวนั กลางวนั 09.00-16.00 น. กลางคืน 15.00-24.00น. 

Email: rabeangkk@gmail.com 

www.punada.com 
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