
ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 

ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

1 เลควิว เพลส 33/5 ถ.อนุวรรต์ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

044-617318 
081-5938818 
  
  
  

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 
คีย์การ์ด อาหาร 
เช้า จักรยาน 
บริการฟรี 

บรรยากาศริม 
คลองละลม 
  
  
  

  
  
  
  
  

28 
  
  
  
  

2 
  

ทิพย์นลิน (พี.เอ็น.ดี) 
  

20/5-7 ถ.ปลัดเมือง อ.
เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

081-8795060 
  

  
  

  
  

  
  

50 
  

3 
  

เจริญสินเพลส 
  

หลังสถานีรถไฟ 
  

  
  

jaroensinplace 
  

044-611559 
044-625656 

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 

  
  

หลังสถานีรถไฟ 
  

70 
  

4 
  
  

ไทยโอเตล 
  
  

38/1 ถ.รมย์บุรี ต.ใน
เมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  

www.thaihotel 
 -buriram 
  

  
  
  

044-611112 
044-611132 
  

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 
คีย์การ์ด  

  
  
  

  
  
  

90 
  
  

5 
  
  
  
  

Klim Hotel 
  
  
  
  

1/114/115  ถ.หน้า
สถานี 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

Klimcoffee@ 
gmail.com 
  
  
  

www.facebook. 
com/Klimhotel 
  
  
  

044-601989 
044-625393 
  
  
  

สระว่ายน้ํา 
ห้องอาหาร 
คอฟฟี่ช้อป 
Room service 
รถรับส่งสนามบิน 

โฮมเมด 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

50 
  
  
  
  

6 
  

อยู่เจริญเพลส 
  

ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-601989 
044-625393 

  
  

  
  

  
  

  
  

7 
  

ศิริพร 
  

1/41 ถ.บุลําดวน ต.ใน
เมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-601102 
044-601103 

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 

  
  

ห้องสุดกว้าง 
ราคาสุดคุ้ม 

50 
  



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

8 
  
  

พลอย รีสอร์ท 
  
  

6/11 ถ.บุลําดวน ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  
  

  
  
  

044-611554 
  
  

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 
คีย์การ์ด ที่จอกรถ 

  
  
  

รีสอร์ทท่ามกลาง 
ธรรมชาติ ที่จอดรถ
กว้างขวาง 

24 
  
  

9 
 

สยาม บูติค 
  

29/12 ถ.อินจันทร์
ณรงค ์อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-625519-22 แอร์ ทีวื น้ําอุ่น 
ฟรี wifi 

  
  

  
  

35 
 

10 
  
  

สวนสวรรค์ รีสอร์ท 
  
  

58/2 ซ.ธานี ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  

homeran888 
 @gmail.com 
  

  
  
  

044-602288 
  
  

แอร์ ทีวื น้ําเย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 
คีย์การ์ด 

  
  
  

  
  
  

34 
  
  

11 
  

แสงพัฒนา 
  

516/11-40 ถ.จิระ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-601926 
  

พัดลมเดี่ยว 
พัดลมคู่ 

  
  

  
  

30 
  

12 
  
  

เฟื่องฟ้าพาเลส 
  
  

240/9 ถ.จิระ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  

  
  
  

  
  
  

044-617112 
083-1299333 
  

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 
คีย์การ์ด 

  
  
  

  
  
  

38 
  
  

13 
  

แกรนด์ โฮเตล 
  

137 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-611179 
  

แอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น ฟรี wifi 

  
  

ห้องพักสะอาด 
อากาศปลอดโปร่ง 

90 
  

14 
  

เมืองพิซซ่าแอนด์รี
สอร์ท 
  

514/59 ถ.หาญชนะ  
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

  
  

ร้านอาหาร  
สระว่ายน้ํา 

โมเดิร์น 
  

พิซซ่าสดๆจากเตา 
อาหารไทย ฝรั่ง 

8 
  

15 
  

รินรดีเพลส 
  

528/28 ซ.โคกลาง4 ถ.
จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

rinadeeplace 
 @gmail.com 

  
  

080-7973300 
081-6690570 

ห้องพัก 
ห้องอาหาร 

  
  

ที่พักพร้อมบริการ 
นักเดินทาง 

  
  

16 
  
 

พนมพิมาน 
  
 

439 ถ.จิระ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 

  
  
 

www.face 
book.com/ 
phanopimman 

044-621205-6 
044-621207 
  

บริการอาหารเช้า 
  
 

  
  

  
  

40 
  

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook  เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

18 
  
  

เบสเวสเทิร์นรอยัล 
  
  

332/22-23 ถ.จิระ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  

  
  

  
  

044-666600-13 
 

ห้องพักรายวัน 
ร้านอาหาร 
ห้องประชุม 

โมเดิร์น 
 

ยักษ์ 4 ตน ยืนหน้า
โรงแรม 

79 
  
  

19 
  

ภูมิศิริเพลส 
  

518/18 ถ.จิระ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-611748 
093-0855573 

ห้องพักรายวัน 
ห้องพักรายเดือน 

อพาร์ทเม้น 
  

ใกล้ บ.ข.ส มีที่ 
จขอดรถ 

50 
  

20 
  
  

กรีนสมาย อพาร์ทเม้นต์   
  
  

  
  
  

  
  
  

085-6140741 
  
  

  
  
  

อพาร์ทเม้น 
  
  

มีที่จอดรถ สวน
ดอกไม้ มีที่ออก
กําลังกาย 

44 
  
  

21 
  

ซีพี สวีทโฮม 
  

437/174 ถ.จิระ 
(บายพาส) ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ซีพีสวีทโฮม@ 
hotmail.com 

www.ซีพี 
สวีทโฮม.com 

044-620081 
044-620082 

อาหารเช้า ซักรีด 
wifi 

contry 
  

ความสะอาดใน 
ห้องพัก 

32 
  

22 
  

ไดมอนด์ แกรนด์ โอ
เต็ล 
  

254 ม.1 อิสาณ อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-625894 
  

ห้องพักรายวัน 
ห้องพักรายเดือน 

ไทย 
  

ข้างอนุสาวรีย์ช้าง  
รัชกาลที่ 1 

60 
  

23 
  

กรีนเพลส อพาร์เม้นต์ 
  

511/48-51 ถ.จิระ  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

081-7254345 
  

  
  

  
  

  
  

14 
  

24 
  
  
  

ธาดาชาโตว์ 
  
  
  

219 หมู่ที่ 18 ต.อิสาณ 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  
  

thadachateau 
 @gmail.com 
  
  

www.facebook.com/ 
thadachateauhotel 

044-666616 
  
  
  

ห้องพัก สระว่าย 
น้ํา ร้านอาหาร 
กิจกรรมนันทนา 
  

ยุโรป
ผสมผสาน 
บรรยาการ 
รีสอร์ท 

อาคารสีส้ม 
  
  
  

47 
  
  
  

25 
  

วิริญญารีสอร์ท 
  

999 หมู่ 7 บ้านห้วย ต.
อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

virunyaresort 
 @hotmail.com 

  
 

044-690022 
093-5645978 

  
 

  
 

  
 

33 
 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

26 
 
 

ดีทรายรีสอร์ท 
  

314 หมู่ที่ 14 บ้านสวน
ครัว ต.อิสาณ อ.เมือง  
จ.บุรีรัมย์ 
 

d.sine.resort 
 @gmail.com 
  

www.face 
book.com/ 
d.sine.resort 

044-666-755 
085-857447 
  

อินเตอร์เน็ต 
ร้านอาหาร 
บริการซัก อบ รีด 
บริหารอาหาร 
ในห้องพัก 

บ้านเดี่ยว
สไตล์ 
โมเดิร์น 
  
  

บ้านเดี่ยวห้องน้ํา 
ในตัว 
  

16 
 
 
 
 

27 
 
 
 

บุรีรัมย์สิริรีสอร์ท 
  
 

555หมู่ 7 ต.อิสาณ  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
  

skobkun@ 
yahoo.com 
siri-resort@ 
yahoo.com 

  
  
  

044-690055 
  
 

บ้านพักส่วนตัว 
สระว่ายน้ํา 
บุพเฟ่ต์อาหารเช้า 

โมเดิร์น 
  
  

บริการห้องพัก บุพ 
เฟต์อาหารเช้า  
นวดแผนไทย ใกล้ 
บิ้กซี ใกล้สนาม 
ไอโมบาย 

69 
 
 

28 
 
 

mamaison hotel 
  
  

388 หมู่ที่ 9 ถ.จิระ อ.
เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

mamaison- 
br@hotmail.com 

  
  
  

044-620070 
090-5962496 
  

ห้องพัก สระว่าย 
น้ํา ฟิตเนต์ อิน 
เตอร์เน็ต 

โมเดิร์น 
  
  

ความสะอาด สบาย 38 

29 
 

พี รีสอร์ท 
  

531 ถ.จิระ ต.ในเมือง 
อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

  
  

  
  

044-621878-9 
  

  
  

ห้องพักเป็น
แนว 
ติดกัน 

สะอาด ปลอดภัย 
  

37 
 

30 ป.รีสอร์ท 428/8 ถ.รอบเมือง ต.
อิสาณ  อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

    044-621778-9   ห้องพักเป็น
แนวติดกัน 

สะอาด ปลอดภัย 39 

31 v-cottages กม. 17 ถ.บุรีรัมย์-
นางรอง บ้านสวายสอ 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

Alicesofar@ 
hotmail.com 

v cottage 082-1424588 
081-3897022 

ห้องพัก อาหาร
เครื่องดื่ม 

eco ใกล้ชิดธรรมชาติ 
ใกล้สนามฟุตบอล 

9 

32 เทพนคร 139 ม.3 ต.อิสาณ อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

thepmakom139@
hotmail.com 

  044-613400-2 ห้องพัก ห้องประชุม
สัมนา ห้อง 
จัดเลี้ยง 

โมเดิร์น ที่จอดรถกว้างขวาง 300 

33 RICH 50/12 ถ.ธานี อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

BM7827@ 
hotmail.com 

  044-111327 
085-6327010 

ห้องพัก  หรู ปลอดภัย สะอาด 16 



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E‐mail  Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

34 แสงพัฒนา ซอยวงษ์ทองเก่า ใกล้ 
บขส. 

            30 

35 บ้านเตอร์ รีสอร์ท 459 หมู่ 9 ต.เสม็ด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

cli2f@hotmail.co
m 

www.face 
book.com/ resort.ter 

081-8771400 อาหารเช้า กาแฟ ธรรมชาติ 
เงียบสงบ 

ห้องน้ํากว้างสะอาด 
น้ําปะปา 

9 

36 แสงสุริยา รีสอร์ท 198 หมู่ที่ 18 (บ้าน
หมื่นพิทักษ์) ต.ชุมเห็ด 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

    044-601929 เตียงเดี่ยวแอร์ รีสอร์ท   44 

37 เอราวัณ รีสอร์ท 138 หมู่ที่ 18 ต.ชุมเห็ด 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

keangsak@ 
gmail.com 

  044-621123   คันทรี มีป่าไม้เยอะ อาหาร
ปลอดสาร 

49 

38 ต้นฝนรีสอร์ท 230/1 ถ.หน้าสถานี หมู่
ที่ 17 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

tanna.2008@hot
mail com 

  044-602591 
085-8585754 

  รีสอร์ท เงียบสงบ 
บรรยากาศดี ใกล้
โรงพยาบาล 

22 

39 บอส รีสอร์ท 245 ม.9 ต.ชุมเห็ด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ganjabenz1@gma
il.com 

  088-5951516 
044-611999 

รายวัน เงียบสงบ 
กันเอง 

สะอาด เปิดใหม่ 13 

40 ไนซ์ รีสอร์ท 91 หมู่ที่ 9 ต.ชุมเห็ด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

www.anicer 
resort.com 

  044-611818 
081-6009871 

ห้องพักกว้าง 
อยู่สบาย สะอาด
ปลอดภัย 

บรรยากาศดี
สะอาด 
ปลอดภัย 

เตียงขนาดKing  48 

41 ปลาทองรีสอร์ท 99/5 หมู่ที่ 14 ต.
ชุมเห็ด อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

    081-8790232       10 

42 เรืองสิริรีสอร์ท 167 หมู่ที่ 8 ต.ชุมเห็ด 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

    044-666116 
089-8458784 

เช่าที่พัก บ้านเดี่ยว 
ห้องแถว 

บรรยากาศ
ธรรมชาติ 

24 

43 Jack S  resort 305  ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

    088-8875859 
085-0279029 

เช่าที่พัก ห้องพักสะอาด   15 

44 สายฟ้ารีสอร์ท 279 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-พุท
ไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

life-
memory1@hotm
ail.com 

life-
memory1@hotmail.c
om 

044-620799 
089-6073793 

บริการห้องพักและ
เครื่องดื่ม 

แบบค้างคืน 
ชั่วคราว 

เตียงขนาด 6 ฟุต 
เครื่องทําน้ําอุ่นทุก
ห้อง 

26 



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

45 นิวอรณิช อพาร์ทเมนท์ 408 เทศบาลเมือง
ชุมเห็ด อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

    091-37341313 
091-8351313 

สะอาด สบาย ห้องพักสะอาด   30 

46 ทิพย์เคหะ 129 ม.4 บ้านตราด
ตรวน ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

thipheha@ 
hotmail.com 

Thipkheha 
Apartment Buriram  

080-4777773 
086-4686899 

ห้องพักรายเดือน เงียบสงบ กันเอง ราคาถูก 27 

47 ลลดา วิลล่า 66 ม.8 ต.สองห้อง อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

nangjack@ 
gmail.com 

mang nang 081-3899494 
081-7303231 

แอร์ ตู้เสื่อผ้า เตียง 
ทีวี พัดลม 

ธรรมชาติ สะอาด บรรยากาศ 
ร่มรื่น 

2 

48 แสงสุริยา รีสอร์ท       088-5811894       44 

48 บ้านโชคเศรษฐี 116 ม.11 ต.สองห้อง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

    085-1057993 
083-7219319 

ห้องพัดลม ทีวี wifi  
ตู้เย็น 

  ด้านหน้าเป็นร้าน
ดอกไม้ ร้านเสริม
สวย 

10 

49 99 รีสอร์ท 214 ม.6 ต.ห้วยราช อ.
ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 

99 
resortburram@g
mail.com 

99 
resortburiram@gmail 
com 

044-658118 
044-658146 

รถเช่า-รับส่ง คันทรี บรรยากาศ
ธรรมชาติ 

24 

50 ต้นรัก รีสอร์ท 125 ม.14 ต.บ้านบัว อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

    044-690225 ห้องพักสะอาด
สะดวก สบาย 

หรูหรา 
ธรรมชาติ 
ท้องทุ่ง 

ติดถนนหลักบุรีรัมย์ 
นางรอง  สุรินทร์ 
ลําปลายมาศ 

24 

51 มยุรีรีสอร์ท 200 ม.17 บ้านหินลาด 
ต.อิสาณ อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

Mayu.ree@ 
hotmail.com 

  044-181175 
081-9665341 

อาหารเช้า ห้องพักเป็น
หลัง 
บรรยากาศร่ม
รื่น 

ห้องพักเป็นหลัง 
บรรยากาศร่มรื่น 

10 

52 จันทนาโฮเต็ล 378 ม.1 ถ.รอบเมือง อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

Jantana614@hot
mail.com 

  044-614942 
044-620897 

แอร์ พัดลมwifi   ห้องพักสะอาด
บรรยากาศดี 
จอดรถสะดวก 

50 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

53 เอบี ปิโตรเลียม จํากัด 308 ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 A.B.Petro leum 
1@gmail.com 

  044-666088        

54 บุรีรัมย์โฮมสเตย์ 128-148 บ้านบมุะค่า 
ม.2 ต.บ้านบัว อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ 

www.Bureram 
homestay.com 

  081-7902711 
089-5801745 

โฮมสเตย์ อาหาร 
เครื่องดื่ม 

จัดเป็นแบบ
หมู่บ้าน
อาเซียน 

เรือนพักธรรมชาติ 
เป็นบ้านและสวน 

14ห้อง 
12 หลัง 

55 สายธารรีสอร์ท 318/1 ม.3 ต.ชุมเห็ด อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ 

    044-602277   เป็นห้อง   20 

56 แดงรีสอร์ท 185 ม.8 บ้านทุ่งสว่าง 
ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 

p sm12345@ 
hotmail.com 
PBSMBB@ 
gmail.com 

ปัจจุบันศรีเมือง 085-54981324 มาตรฐานโรงแรม รีสอร์ท เป็นส่วนตัว 
ปลอดภัย 
ใกล้เมือง 

14 

57 สกายวิวรีสอร์ท 58 ม.16 ต.เสม็ด ถ.
บุรีรัมย์-ประโคนชัย  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

www.skyview 
resort-
buriram.com 

  044-625288 
093-3257393 

    มีบ้านพักหลายแบบ
ให้เลือก 

79 

58 ธารารมย์ 123/16 หลังบิ้กซี 
บุรีรัมย์ 

    083-2957559 
085-6127698 

      1 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอประโคนชัย 

1 บ้านฟ้าใสรีสอร์ท 4 ต.ประโคนชัย อ.ประ
โคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 086-2633155, 
081-2648311, 
088-3719880 

กาแฟบริการตอน
เช้า 

ตึก 2 ชั้น ห้อง
ติดกัน
บรรยากาศ
อบอุ่น
ปลอดภัย 

อากาศเย็นสบาย 
ติดถนน ใกล้สถานี
ขนส่ง หาอาหาร
ทานสะดวก 

12 ห้อง 

2 พี เค ซี รีสอร์ท 234 ม.6 ถ.นัย
ประศาสน์  ต.ประโคน
ชัย อ.ประโคนชัย 

pkcresort@gmail.com www.facebook.com1 
pages/PKC-
resort/784742471583
393 

044-651798, 
089-0396886 

มีรถตู้เช่า  รับส่ง บูติก  Resort สะดวก   สะอาด 
ปลอดภัย 

10 ห้อง 



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E‐mail  Facebook  เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

3 บ้านเปี่ยมสุข 495 ม.4 ถ.สายประโคน
ชัย-พลับพลาชัย ต.ประ
โคนชัย อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์ 

 -  - 087-8695480, 
088-0778914 

Free WIFI, กาแฟ
ฟรี 

เป็นโรงแรม
และรีสอร์ท
อาคารชั้น
เดียวยกพื้นสูง   
แต่ละห้องแยก
เป็นสัดส่วน 

ห้องพักกว้าง มี
ห้องนั่งเล่นสะดวก 
ปลอดภัย
บรรยากาศดี  สงบ
เหมาะแก่การ
พักผ่อน 

10 ห้อง 

4 สะบายดีรีสอร์ท 476 ม.4 บ้านประโคน
ชัย ต.ประโคนชัย  อ.
ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 044-670054, 
089-4590696, 
089-8478852 

ฟรี wi-fi  พร้อมทีวี
ดาวเทียม 

ห้องพักสวยหรู
สไตล์คลาสสิค 

บรรยากาศอยู่สบาย
ชายทุ่งนอกตัว
อําเภอประโคนชัย 

8 ห้อง 

5 บ้านกลางใจรีสอร์ท 110 ม.8 บ้านโคกงิ้ว ต.
โคกม้า  อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 089-8478852 
083-3774989 

  ห้องพักสวยหรู
สไตล์โรแมน
ติก 

บรรยากาศอยู่สบาย 10 ห้อง 

6 ประโคนชัยรีสอร์ท 150 ม.6 ถ.โชคชยั-เดช
อุดม อ.ประโคนชัย จ.
บุรีรัมย์ 

Prakhonchai 
resort@gmail.com 

Prakhonchai 
resort@gmail.com 

044-671288, 
081-9559089, 
089-7178286 

ห้องพักและ
ห้องอาหาร 

แบบไทยๆ หาง่าย  อาคาร 4 
ชั้นติดถนนสายประ
โคนชัย-ประสาท จ.
สุรินทร์ 

59 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอชํานิ 
1 โฮม สเตล์ รีสอร์ท บ้านบ ุ ต.ช่อผกา อ.

ชําน ิ จ.บุรีรัมย์ 
duang 
78913@gmail.com 

pirom  koch 088-1283423, 
098-1182904 

หอพักรายวัน 
อาหาร  เครื่องดื่ม 

เรือนไทย 
บ้านเดี่ยว
ริมน้ํา 

ห้องพักส่วนตัว 
สไตส์รีสอร์ท 

6 ห้อง 

2 บ้านสวนแก้วรีสอร์ท 113 ม.7 ต.ชํานิ อ.
ชําน ิ จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 081-2031845, 
089-8464120 

 5 ส. 
สวย  สะอาด 
สะดวก  สงบและ
ส่วนตัว 

บ้านเรือนไทย
ไม้ดี 

บรรยากาศสะอาด
ร่มรื่น  กว้างขวาง
บนเนื่อที่ 4 ไร่ ติด
ถนน 

10 หลัง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอโนนสุวรรณ 
1 จําปีรีสอร์ท 62 ม.8 บ้านนาตาก

ลอม อ.โนนสุวรรณ จ.
บุรีรัมย์ 

 -  - 082-3183729       7 ห้อง 

2 โนนสุวรรณห้องเช่า 160-161 ม.9 ต.โนน
สุวรรณ อ.โนนสุวรรณ  
จ.บุรีรัมย์ 

TRAY 
2513@HOTMAI.CO
M 

SEK NONSUWAN 044-607359  - ห้องพัก ใกล้ชุมชน 11 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอหนองกี่ 
1 บ้านเพื่อนโฮมสเตย์ 99 ม.1 ต.ทุ่งกระตาด

พัฒนา อ.หนองกี่  จ.
บุรีรัมย์ 

banpuen_homesta
y@outlook.com 

www.facebook. 
com/banpuenhome
stay 

044-642044 ที่พัก, อาหาร บ้านพัก บ้านพักตาก
อากาศ 

ห้องพัก 12
กางเต็นท์ 

30 - 50 เต็นท์ 
2 หนองกี่รีสอร์ท 137 ม.5 ต.ทุ่งกระ

ตาดพัฒนา อ.หนองกี่  
จ.บุรีรัมย์ 

nongkiresort@gmail.
com, 
noolomi@gmail.co
m 

www.nongkiresort.co
m 

044-641083, 
089-8465101, 
081-9553420 

ห้องพัก, ร้านอาหาร
,ห้องประชุม  Free  
WIFI 

รีสอร์ท บรรยากาศดี เป็น
ส่วนตัว ต้นไม้
เยอะ 

41 ห้อง 

3 ริมเขื่อนรีสอร์ท 31 ม.5 ต.หนองกี่ อ.
หนองกี่  จ.บุรีรัมย์ 

 - ไม้งามรีสอร์ท 080-1015680, 
098-6480717 

      

4 ธนพรแมนชั่น 83/2  ถ.โชคชัย-เดช
อุดม ต.หนองกี่  อ.
หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 

saowari4316 
@gmail.com 

ธนพรแมนชั่น 088-7064422, 
088-7097799 

รายวัน - รายเดือน โมเดินท์ สะอาด  เงียบ 
เป็นกันเอง 

14 ห้อง 

5 ไม้งามรีสอร์ท 31 ม.5 ต.หนองกี่ อ.
หนองกี่  จ.บุรีรัมย์ 

 - ไม้งามรีสอร์ท 080-1015680, 
098-6480717 

บริการเป็นกันเอง 
สะดวก สบาย 
สะอาด ปลอดภัย 

สบายๆ เป็น
กันเอง 

เงียบสงบ
บรรยากาศ วิวทุ่ง
นา 

6 หลัง 

6 สีรุ้งรีสอร์ท 15 ม.7 ต.หนองกี่ อ.
หนองกี่  จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 081-2667090, 
044-641354 

รายวัน, รายเดือน หลากหลาย
รูปแบบ 

บรรยากาศร่มรื่น 
สะอาด ราคา
ย่อมเยาว์ 

23 ห้อง 



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

7 ศรีปราสาท 47 ม. 5 ต.ทุ่งกระเต็น 
อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์ 

 - Prapan  
Boonchaisook 

044-641090, 
093-3285137, 
081-9662458 

ห้องพัก ชา, กาแฟ 
ฟรี Wi Fi 

คลาสสิค ติดถนน ใกล้ตลาด
สด ใกล้ตลาดโต้รุ่ง
ใกล้ร้านสะดวกซื้อ 

15 ห้อง 

8 นารายารีสอร์ท 14 ม.5 ต.หนองกี่  
อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์ 

    085-1681879 ที่พัก พื้นบ้าน ราคา
ถูก 

บริการตัวเอง 23 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอหนองหงส์ 
1 น้องสาวหล่ารีสอร์ท 58 ม.12 ต.สระแก้ว 

อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 -  - 083-3722991 อาหาร เครื่องดื่ม

ครบ 
น็อคดาว และ
เรือนไทย 

บรรยากาศดี เป็น
กันเอง ฯลฯ 

24 ห้อง 

              

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอละหานทราย 

1 เจริญสุข ครัวคุณกุ้ง 54/1 ม.3 ต.ละหาน
ทราย อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย์ 

primprow69@gmail.
com 

ครัวคุณกุ้ง ที่พัก
ประชุมสัมมนา อําเภอ
ละหานทราย. 
facebook.com 

089-2364704, 
088-4775866 

อาหารเช้า  กาแฟ 
ซักรีดเสื้อผ้า บริการ
เสริมสวย 

บรรยากาศ
สบายๆ สไตล์
บ้านสวนอิง
ธรรมชาติ มี
บ่อเลี้ยงปลา 
มีแปลงผัก
ปลอดสารพิษ 

มีร้านอาหาร
บริการ ห้อง
ประชุมสัมมนา
เป็นส่วนตัว 

บ้านเดี่ยว 6 
หลัง ทาวเฮาท์
ชั้นเดียว 5 

ห้อง บ้านพัก
ใหญ่ 1 หลัง 

2 จานจินรีสอร์ท 124 ม.6 ถ.ละหาน
ทราย-โนนดินแดง ต.
สําโรงใหม่ อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์ 

janjin123456 
@hotmail.com, 
kmolrat.ji@gmail.com 

Janjinresort 087-2509036, 
081-0717093 

ห้องพักสบาย ที่จอด
รถปลอดภัย มีสาย
ตรวจฯ  Free Wi-Fi 
บริการซักรีด บริการ
อาหาร 

ชนบทในฝัน บรรยากาศดี 
ล้อมรอบด้วยทุ่ง
นาและธรรมชาติ
ห้องสะอาด 

9 หลัง 

3 ลุงป๊อกรีสอร์ท 99 ม.7  ต.ละหาน
ทราย อ.ละหานทราย 
จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 084-7023914, 
081-8261549 

บริการห้องพัก 24 
ชั่วโมง 

บริการ
ห้องพัก  24 
ชั่วโมง 

บรรยากาศดี 
อากาศบริสุทธิ์ 

 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

4 เรือนไม้โฮมสเตย์  อ.ละหานทราย จ.
บุรีรัมย์ 

 - เรือนไม้โฮมสเตย์ 
ละหานทราย 

088-4808209, 
081-7902855 

แอร์, ทีวี, น้ําอุ่น,
ตู้เย็น, Wifi 

เป็นบ้านเดี่ยว
รองรับลูกค้า
ได้ 2 ท่านต่อ
หลัง 

บ้านไม้,  ราคาถูก 4 หลัง 

5 ห้องพักอุดมทอง 201 ม.7 ถ.ละหาน
ทราย – โคกว่าน 
นางรอง  อ.ละหาน
ทราย จ.บุรีรัมย์ 

 - อุดมทองโฮมสเตย์&รี

สอร์ท@อ.ละหานทราย จ.
บุรีรัมย์ 

044-656455 แอร์  พัดลม 
อินเตอร์เน็ตฟรี 

ห้องพัก
สะอาด 
บรรยากาศดี  
ราคาถูก 

ใกล้เซเว่น 19 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอโนนดินแดง 
1 ส .โชคดีรีสอร์ท 26 ม.8 ต.โนนดินแดง 

อ.โนนดินแดง   จ.
บุรีรัมย์ 

sochokdee.com Kovit naweesamphan 083-7468349, 
081-7601657 

อาหาร เครื่องดื่ม 
แอร์   น้ําอุ่น 
สถานที่จัดเลี้ยง 

รีสอร์ทกึ่งบ้านสวน 
ธรรมชาติ อากาศ
บริสุทธิ์ 

ติดแหล่ง
ท่องเที่ยว 
เขื่อนลํา
นางรอง
อนุสาวรีย์เราสู้ 
สถานที่
กว้างขวาง 

30 ห้อง 

2 สุขเกษม ๑ บ้านพัก 148 ต.ลํานางรอง อ.
โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 085-7675545, 
085-6356988 

บ้านพักเป็นหลัง บ้านไม้และ
คอนกรีต 

อยู่ในป่า
ยางพาราและ
ป่าจัดแต่ง 

8 หลัง 
1 ห้องรวม 

3 ภูพนาแค็มพ์ปิ้ง 110 ม.11  ถ.ละหาน
ทราย-ตาพระยา ต.ลํา
นางรอง อ.โนนดินแดง 
จ.บุรีรัมย์ 

 -  - 081-9768787, 
093-4869500 

   อยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติ 

9 ห้อง 

4 บ้านพักจุฑาเทพ 51 ม.9 ต.โนนดินแดง 
อ.โนนดินแดง  จ.
บุรีรัมย์ 

ravisuth_jai@hotm
ail.com 

ravisuth jaihacw new 085-3079574 accomodation/ 
bicyele/ motor 
cycle 

country  side& 
homestay 

กันเอง "makc 
yourself  at  
home" 

10 ห้อง 



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

5 บ้านพักพิมาน อินน์ 336 ม.4  ต.โนนดิน
แดง อ.โนนดินแดง จ.
บุรีรัมย์ 

www.pakpimarn.

hotmail.com 
  044-606166, 

081-3831160 
ที่พัก  มีอาหาร
รอบๆ โรงแรม 

บ้านเดี่ยวเรือนไม้ 
และเป็นห้องแถว 

เป็นเรือนไม้ 
สไตล์
บ้านเรือนไทย 

15 ห้อง 

6 ที่พักมุกดา                

7 ที่พักสวนปาล์ม 245 ม.6 ต.ส้มป่อย อ.
โนนดินแดง  จ.บรุีรัมย์

norawat54@
hotmail.com 

norawat54 087-2391374, 
081-9661091, 
094-285728 

ที่พัก,  กาแฟ  Wifi ที่พักในส่วนปาล์มไร่
นาสวนผสมตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พักผ่อนเชิง
ธรรมชาติ 
สามารถส่อง
หนู ดูนก ตก
ปลา ฝึกตัด
ปาล์ม 

บ้าน 4 หลัง
ห้องแถว 4 

ห้อง 

8 สวนดินแดง 111 ม.1 ถ.ธนะวิถี 
(กม.ที่ 92) AH 121 
ต.ลํานางรอง อ.โนน
ดินแดง จ.บุรีรัมย์ 

dare7926@
hotmail.com 

สวนดินแดง 081-9996729 บริการที่พัก 24 ชม. 
ร้านอาหาร กาแฟ
ฟรี (เช้า) Free Wifi 

บ้านไม้ทรงไทย บ้านพักเดี่ยว 
มีธรรมชาติชั้น
เยี่ยม 
ล้อมรอบด้วย
ภูเขา ไม้มงคล 
ติดถนนใหญ่ 

บ้านเดี่ยว 9 
หลัง ห้อง

แฝด 6 ห้อง 

9 โนนดินแดงโฮเทล         
10 โนนทอง 6/5 ม.6 ต.โนนดิน

แดง อ.โนนดินแดง จ.
บุรีรัมย์ 

nonthonghotel 
@hotmail.com 

nonthong hotel 
Buriran 

 044-606606   รีสอร์ท   36 ห้อง 

11 ชมตะวันรีสอร์ท             

12 ชมทุ่งรีสอร์ท 252 ม.6 ต.ส้มป่อย อ.
โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 

tiklovedog@
hotmail.com 

Maliwan Paladsamphan 098-1203896, 
083-3689899 

มีอาหาร  เครื่องดื่ม 
ซักรีด นวดแผนไทย 

บ้านพักรีสอร์ท ใกล้ถนนใหญ่ 
ปะคํา-โนนดิน
แดง 

5 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อาํเภอปะคํา 
1 แอทโฮมปะคํา 262/2 ม.2 ต.ปะคํา 

อ.ปะคํา  จ.บุรีรัมย์ 

PENKAN77@
HOTMAIL.COM 

ที่พักแอทโฮมปะคํา 081-8787276 ให้บริการห้องพัก 
และห้องอาหาร 

เกสต์เฮาส์ แบบโม
เดิร์น 

สะอาด  
สะดวก สบาย  
อากาศบริสุทธิ์ 

14 ห้อง 

2 ชมดาวรีสอร์ท 42 ม.4 ต.หูทํานพ อ.
ปะคํา  จ.บุรีรัมย์ 

NUAY 2247@ 
GMAIL.COM 

  084-4976622, 
085-7676611 

อาหาร เครื่องดื่ม รีสอร์ท สไตล์
ธรรมชาติ
สบายๆ 

7 หลัง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1 สมาร์ทรีสอร์ท 136 ม.3 ต.ตาเป๊ก อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
บุรีรัมย์ 

pratin09@hotma
il.com 

  081-6600968, 
081-7891014 

บริการห้องพัก 
พร้อมอาหารเช้า 

ไทยพื้นบ้าน ใกล้อุทยานฯ 
พนมรุ้ง
บรรยากาศดี 
ร่มรื่น 

12 ห้อง 

2 ดอนงามรีสอร์ท       081-3930339        

3 ชายน้ํารีสอร์ท 183 ม.1 ต.ตาเป๊ก อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
บุรีรัมย์ 

 ทัชมาลี  กีมผกา 087-8756771   อิฐประสานทั้งหลัง เย็นสบาย ติด
ชายน้ํา 

5 ห้อง 

4 บ้านเกษมสุขโฮมสเตย์
แอนด์รีสอร์ท 

63 ม.3 ต.ตาเป๊ก อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
บุรีรัมย์ 

baankasamsuk@
hotmail.com 

บ้านเกษมสุขโฮมสเตย์
แอนด์รีสอร์ท 

088-1058605, 
085-0284644 

ที่พัก  อาหาร รถ
บริการ นวดแผน
โบราณ 

เป็นบ้านไม้หลัง 
บรรยากาศร่มรื่น 

เป็นที่พัก  มี
ร้านอาหาร 
บรรยากาศรี
สอร์ท 

8 ห้อง 

5 เรนโบว์ฮิลล์ 126 ม.13 ถ.โชคชัย -
เดชอุดม 24 บ้านโคก
ตะแบก ต.อิสานเขต 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
บุรีรัมย์ 

booking@rainbo
w-hill. 
info,pong@rainbow
-hill.info 

facebook/rainbow. 
hill.hotel 

080-8156413, 
080-7793349 

อาหารเช้า กาแฟซัก
รีด,อ่างจากุชี่ สวน
หญ้า 

สไตล์ไทยผสมยุโรป มีบริการที่
อบอุ่นสนาม
หญ้าสวยงาม
หาเจอง่าย 

13 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

6 โฮมสเตย์ ฐาปนิต กัณ
หาวัฒนานนท์ 

25 ม.9 ต.ถาวร อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
บุรีรัมย์ 

    082-1341329, 
093-0638815 

อาหาร เครื่องดื่ม ธรรมชาติ บ้านทรง
ไทย 

ธรรมชาติสวย,
บ้านทรงไทย 

เรือนไทย 1 
หลัง พักได้ 

10 คนขึ้นไป 
7 อภันตรีเกสต์เฮาส์ 253 ม.11 บ.ดอนไม้

ไฟ ต.ตาเป๊ก  อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

JVHairitawan255
4@ hotmail.co.th 

Chailovejv@
Hotmail.com 

084-73449472 ทีวี  แอร์ พัดลม 
ตู้เย็น น้ําอุ่น  ตู้
เสื้อผ้า 

เกสต์เฮาส์ ใกล้พนมรุ้ง 4 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม  อ.บ้านกรวด 
1 บ้านกรวด 237/3 ม.3 ต.

ปราสาท  
ban-kruat-garden-
resort.com 

  086-2504186 ตลอด 24 ชั่วโมง อาคารพานิช2ชัน้ มีสระว่ายน้ํา
และร้านค้า 

15ห้อง 

 การ์เด้นรีสอร์ท อ.บ้านกรวด จ.บรุีรัมย์ 
31180 

             

2 ไอดินรีสอร์ท 10 ม.1 ต.บึงเจริญ อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
31180 

napadsaimele@yah
oo.com 

napad saimele 
Idinresort 

089-9255453 
080-0040870 

ตลอด 24 ชั่วโมง บังกะโล บริการเป็น
กันเอง 

15  ห้อง 

3 วนศิน รีสอร์ท 229 ม.13 ต.บ้าน
กรวด อ.บ้านกรวด  จ.
บุรีรัมย์ 31180 

Wichit140@gmail.c
om 

Wichit  Somsak 0 4467 9295 
083- 3742013 

ตลอด 24 ชั่วโมง บ้านเรือนไทยติด
ชายทุ่ง 

บรรยากาศดี 
เงียบสงบ 

14 ห้อง 

4 กิ่งกรวดรีสอร์ท 63/1 ม.2 ถ.สัจจะ
พงษ์ ต.บ้านกรวด  อ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 

Samol_girl2007@y
ahoo.com 

Kingkruad 
resort.com 

089-8461177 wifiภายใน บรรยายกาศ 
ธรรมชาติ 

อยู่เส้นทางไป
เขาพนมรุ้งใกล้
ตลาดสถานที่
ราชการ 

15ห้อง 

5 เมฑา รีสอร์ท - - - 084-8289224 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  10ห้อง 

6 รุ่งอรุณ รีสอร์ท - - - 089-7217840 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  8ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.ห้วยราช 

1 หจก.บ้านสนวน รีสอร์ท 131 หมูที่  2 ต.สนวน 
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 

Baansanuanresort
@gmail.com 

บ้านสนวนรีสอร์ท 044-666776 
044-666829 
084-4968579 

บริการห้องพัก มี
ร้านอาหาร 

อาคารพานิช บริการดี 
บรรยายกาศ 
ธรรมชาติติด
ทุ่ง อาหาร
อร่อย 

16ห้อง 

2 เมทินี รีสอร์ท - - - 091-3297278 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  30ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.หนองกี่ 

1 นารานารีสอร์ท 14 หมู่ 5 ต.หนองกี่ 
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 

- - 085-1681879 บริการเป็นกันเอง บรรยายกาศธรรม
ชาติ 

บริการตัวเอง 23ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.บ้านด่าน 

1 เรือนไทยริมน้ํารีสอร์ท 138ม.2 ถนนบุรีรัมย์ -
สตึก ต.บ้านด่าน  
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 

       -  เรือนไทยรีสอร์ท 087-2514017 
085-3106426 

ตลอด 24 ชั่วโมง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านไม้เรือน
ไทยประยุกต์ 

บ้านเดี่ยว 8 
หลัง บ้าน

แฝด 1 หลัง 
ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.พลับพลาชัย 

1 พลับพลาชัยรีสอร์ท 147 ม.7 บ้านโคก
ตะเคียน ต.สะเดา  
อ.พลับพลาชัย 
จ.บุรีรัมย์ 

- - 0 4460 8176 
082-7553446 

ตลอด 24 ชั่วโมง คันทรี่รีสอร์ท บรรยายกา
ศร่มรื่นแบบ
ธรรมชาติ 

10 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.กระสัง 
1 ลักกี้ โฮมสเตย์ 160 หมู่2 ถ.สาย

กระสังลําดวน ต.
กระสัง อ. กระสัง 
จบุรีรัรมย์ 31160 

Supanon_@hotmail.
com 

- 081-8277928 
044-691388 

บริการป็นกันเอง โฮมสเตย์ อยู่กลางทุ่งนา 
บรรยายกาศดี 

4หลัง 14
ห้อง 

   



ลําดบัที ่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

2 ชงโครีสอร์ท 84 ม.11 ต.บ้านปรือ 
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 
31160 

- ชงโครีสอร์ท 081-4705462 
081-4702762 

ตลอด 24 ชั่วโมง ห้องหรู บริการดี
เยี่ยม 

บรรยากาศดี 
สะอาด 
ปลอดภัย 

14 ห้อง 

3 เปรมนันต์ รีสอร์ท - - - 081-6602510 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  - 

4 นครวิลล่า - - - 088-4653474 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  16ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.แคนดง 
1 กิ่งแก้ว รีสอร์ท 225 หมู่ 6 ต. แคน

คง อ. แคนดง จ. 
บุรีรัมย์ 

kinkaeo.resort@gmail
.com 

- 087-8761888 Internetความเร็ว
สูง กาแฟเช้า 

โมเดิร์น ติดถ.4เลน 
ปลอดภัย ร่ม
รื่น มีค่มวาม
เป็นส่วนตัว 

บ้านเดี่ยว 9 
หลัง บ้าน

แฝด  2 หลัง 
(ห้องแอร์
ทั้งหมด) 

2 เบเนลุกซ ์รีสอร์ท - - - 081-9992217 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  15ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อ.สตึก 

1 ตะวัน รีสอร์ท 49 หมู่ 20 ต.นิคม 
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

www.tawsanresort.n
et 

- 044-681258 
085-8560900 

Internetความเร็ว
สูง กาแฟเช้า 

บ้านทรงไทยโม
เดิร์น 

บรรยายกาศดี 
ร่มรื่น ติด
แม่น้ํามูล 

บ้านเดี่ยว10
หลัง เรือน
แถว9หลัง 
(ห้องแอร์
ทั้งหมด) 

2 เงาไม้ รีสอร์ท 271 ม. 10 ชุมชนส
ตึกบูรพา ต.สตึก อ.
สตึก จ.บุรีรัมย์ 

Supathe@hotmail.co
m 

.com/ngaomai.resort 085-6821419 เปิดตลอด 24 
ชั่วโมง 

ธรรมชาติ ห้องพัก
เลียนแบบตอ
ไม้ 

4 ห้อง 

3 โรงแรมเรือนไม้หอมรี
สอร์ท 

201/1-3 หมู่9 ต.
นิคม อ.สตึก  
จ.บุรีรัมย์ 

  ruenmaihom 044-681245 wifi ห้องพัก บริการ
เป็นกันเอง 

สะดวก สบาย 
ท่ามกลางไม้หอม 

รีสอร์ทสวย
งาม เดินทาง
สะดวก 

15 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

4 สูงเนินรีสอร์ท 1/2 หมู่19 ต.นิคม 
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

- - 044-680227 
088-4661415 

บริการเป้นกันเอง สะอาดน่าอยู่ บรรยายกาศดี  20ห้อง 

5 พวงพะยอม รีสอร์ท 450 หมู่22 ต.นิคม 
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

payom 
2012@gmail.com 

วิเศษ ทองอิ่ม 081-9676495 
081-9972999 

บริการห้องพัก  wifi 
ฟรี 

บ้านเดี่ยวบ้านแถว สะอาด
ปลอดภัย 

14ห้อง 

6 มะขามหวาน รีสอร์ท 213 หมู่5 บ้าน
หนองบัวเจ้าป่า  
ต.สตึก อ.สตึก  
จ.บุรีรัมย์ 31150 

makhamwan14@hot
mail.com 

บ้านมะขามหวาน 087-9002233 
082-2227585 

บริการห้องพัก 
บ้านพัก  wifiฟรี 

เป็นห้องแถว 
บ้านพักส่วนตัว 

บรรยายกาศดี 
มีความเป็น
ส่วนตัว 

ห้องแถว 10
ห้อง 

บ้านพัก 2
หลัง 

7 เพียงฟ้า รีสอร์ท 456 หมู่6 ต.นิคม อ.
สตึก จ.บุรีรัมย์ 

- - 081-0765297 
086-2339701 

บริการห้องพัก ห้องแถว มีที่จอด
รถส่วนตัว 

บรรยายกาศดี 
เป็นส่วนตัว 

8หลัง 

8 ลีดา รีสอร์ท - - - 089-7229089 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  30ห้อง 

9 ปาล์น รีสอร์ท - - - 081-5484670 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  7หลัง 

10 กิ่งแก้ว รีสอร์ท - - - 087-8761888 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  11หลัง 

11 วาเลนไลน์ รีสอร์ท - - - 081-8798349 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  30ห้อง 

12 ภาฝัน รีสอร์ท - - - 044-681171 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  - 

13 โพธ์เงิน  รีสอร์ท - - - 085-6117159 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  16ห้อง 

14 สุขสันต์ รีสอร์ท - - - 085-4997740 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  6หลัง 

15 เมทินี รีสอร์ท - - - 091-3297278 บริการห้องพัก สะดวก สบาย บรรยายกาศดี  30ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อําเภอนางรอง 
1 เรือนขวัญรีสอร์ท 32/1 ถ.พลเวียง ต.

นางรอง อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย์ 

aonthi@hotmail.co
m 

เรือนขวัญรีสอร์ท  
นางรอง 

044-633313 ลูกค้ารู้สึกสบาย มี
สิ่งอํานวยความ
สะดวกและรู้สึก
ปลอดภัย 

สไตล์บ้านสวน ห้องพัก
หลากหลาย
สไตล์ล้อมรอบ
โดยธรรมชาติ 

18 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E‐mail  Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

2 สุชาวดีรีสอร์ท 80 ม.14  ถนน
นางรอง - ลําปลาย
มาศ ต.นางรอง    
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

saovro@hotmail.co
m 

saovro@hotmail.co
m 

085-3122139, 
085-3972423 

ที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม 

เชิงธรรมชาติ ใกล้ชิด
ธรรมชาติริม
อ่างเก็บน้ํา 

12 ห้อง 

3 ตะวันรุ่ง รีสอร์ท 136 ม.1 บ้าน
แพงพวย ถนน
นางรอง-ลําปลาย
มาศ ต.นางรอง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

- - 0862649602 , 
089-8453907 

แอร์ น้ําอุ่น ตู้เย็น 
ทีวี อินเตอร์เน็ต 
wifi 

ห้องแถวมีที่จอด
รถอยู่ในอาคาร 
เตียงเดียวและ
เตียงคู่ 

ติดถนนเส้น
นางรอง-ลํา
ปลายมาศ ริม
อ่างเก็บน้ํา
หนองทะออก 

18 ห้อง 

4 ริมน้ํา รีสอร์ท 57/7 ถ.ณรงค์รักษา
เขต อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์ 

- - 044-633328 , 
044631349 

ห้องพักกว้าง มีแอร์ 
ตู้เย็น เครื่องทํา
น้ําอุ่น ทีวี wifi ฟรี 

อาคารสองชั้น อยู่ติดอ่างเก็บ
น้ําหนองตา
หมู  มีสถานที่
เดินออกกําลัง
กาย 

29 ห้อง     
เตียงคู่ 14 
ห้องเตียง
เดียว 15

ห้อง 
5 รุจน์หน้า รีสอร์ท 36 / 8 ซ.ร่วมมิตร 

ถ.ศรีกัลยา อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

tayyanun.2121@g
mail.com 

WWW.RUJNARES
ORTBR.COM 

044-633664 , 
044-633665 

อาหารเครื่องดื่ม 
เสริมสวยหน้ารี
สอร์ท ร้านกาแฟ 

- สะอาด 
ปลอดภัย มี
ตลาดชุมชน
หน้ารีสอร์ทบริ
การให้ยืม
ภาชนะใส่
อาหาร 

37 ห้อง 
เตียงคู่ 8 
ห้อง เตียง
เดียว 29 

ห้อง 

6 ปุณณดา รีสอร์ท 7/11 ถ.ลัทธิวรรณ 
ต.นางรอง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

Punnadanangrong
@gmail.com 

httpsi//www.facebo
ok.com/Punnada.pe
cehamanaeak 

085-6886211, 
044-633735-6 

ซักรีด อาหารและ
เครื่องดื่ม 

คันทรี สวย สะอาด 
สะดวก สบาย 

18 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E‐mail  Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

7 พลอย รีสอร์ท 39 ซ.ประจวบอุ๋
ยแจ่ม ต.นางรอง อ.
นางรอง จ.บุรีรัมย์  

Ployresortburiram@h
otmail.com , 
mr.naprol@hotmail.c
om 

//Ployresort 2010 044-633655 , 
081-5794229 

ห้องแอร์ น้ําอุ่น wifi 
สถานที่จอดรถ
ปลอดภัย 

ห้องพักหรู ดูดี มี
สไตล์ บรรยากาศ
สบายสบายสไตล์รี
สอร์ท 

ห้องพักสะอาด 
สะดวก สบาย 
ปลอดภัย อยู่
ใกล้ตัวเมือง
นางรอง 

32 ห้อง 

8 สวนหมากรีสอร์ท 11 ซ.รุ่งเรือง3 บ้าน
จะบวก ต.นางรอง 
อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย์ 

marksod-
nr@hotmail.com 

Suan Mak-สวนหมาก   
รสีอรท์ 

044-622335 , 
093-1061978 

ห้องพักรายวัน ราย
เดือน พร้อมรับจัด
ประชุมสัมนา งาน
เลี้ยง 

สไตล์โคโลเนียล 
สถาปัตยกรรม
ตะวันตก คลาสสิก 
ร่วมสมัย 

ห้องพักเรียบ 
หรู สะอาด 
สะดวก สบาย 
พร้อมดื่มด่ํา
กับธรรมชาติ  

24 ห้อง 

9 บ้านทับทิม 
รีสอร์ท 

57/1 ถ.ณรงค์รักษา
เขต  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

- บ้านทับทิม 081-9432015, 
080-1733267 

ตูเย็น แอร์ ทีวี wifi 
เครื่องทําน้ําอุ่น 

บ้านทรงไทยเป็น
หลัง 

อยู่ใกล้อ่างเก็บ
น้ําหนองตา
หมู่ มีสถานที่
ออกกําลังกาย 

3 หลัง 

10 โรงแรมเอกลดา 198/134-136 ถนน
โชคชัย-เดชอุดม ต.
นางรอง อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย์ 

akelada_hotel@h
otmail.com 

akeladahotel 044-622199 , 
044-633763 

หักพัก 60 ห้อง ห้อง
ประชุม 3 ไซด์ 
รองรับได้ 400 ท่าน 
จัดเลี้ยง สัมมนา 

โมเดิร์น ติดทางหลวง
หมายเลข 24 
มีห้องประชุม
ขนาดใหญ่ 
พร้องไฟ
Par,Follow 

60 ห้อง 

11 ทิวตาล รีสอร์ท 85/3 ถ.นางรอง-
ละหานทราย ต.
นางรอง อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย์ 

www.tewtanresor
t_com 

tiew to 
www.facebook.com/
tiewtan 

044-631572 , 
0879615806 

ห้องพักอาหาร 
สถานที่จัดเลี้ยง
กลางแจง้ 

อนุรักษ์ธรรมชาติ 
บรรยากาศสดชื่น 

สะอาด ราคา
ถูก ร่มรื่น จัด
สวนสวย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

16 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E‐mail  Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

12 บุญอารีรีสอร์ท 75/2 ถ.ประจันต
เขต อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์ 

Tasaneesri@hotm
ail.co.th 

บุญอารีรีสอร์ท 086-2568065 , 
093-3456754 

มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น 
น้ําอุ่น wifi กาแฟ 

เป็นรีสอร์ทสไตล์
กึ่งโมเดิล 

เป็นรีสอร์ทส
องชั้น ชั้นล่าง
มี 6 ห้อง ชั้น
บนมี 4 ห้อง 

10 ห้อง 

13 โอเค รีสอร์ท 172 ม.7 ต.หนอง
โบสถ์ อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์  

- - 089-2942452 , 
044-657022 

มีแอร์ น้ําอุ่น ทีวี 
wifi สถานที่จอดรถ
ปลอดภัย 

บรรยากาศสบาย
สบายสไตล์รีสอร์ท
บ้านสวน 

ห้องพักสะอาด 
สะดวก สบาย 
ปลอดภัย  

15 ห้อง 

14 พบสุขรีสอร์ท 725 ถ.โชคชัย-เดช
อุดม  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

- - 044-624660 , 
044-631619 

เปิด 24 ชั่วโมง 
สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย มีอาหาร
ส่งถึงห้อง 

ดูแลประดุจญาติ 
ให้ความสะดวกทุก
อย่าง 

อยู่ใกล้สถานี
รถโดยสาร - 
ติดถนนโชคชัย
เดชอุดม 

50 ห้อง 

15 เกษมสุข รีสอร์ท 164 ม.6 ต.สะเดา  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

narumolor8@gma
il.com 

- 084-6065008, 
080-4675959 

แอร์ พัดลม น้ําอุ่น 
และมีอาหารตามสั่ง
บริการ 

บรรยากาศดีร่มรื่น
ท่ามกลาง
ธรรมชาติ 

บรรยากาศดี
ท่ามกลาง
ธรรมชาติ 
ราคาไม่แพง 

12 ห้อง 

16 บริษัทเพิ่มพูน 
สตาท์กัมพุชา 

159 ม.7 ต.หนอง
โบสถ์  
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

- - 080-7990796, 
088-1222286 

- - - 20 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อําเภอลําปลายมาศ 
1 พบสุข รีสอร์ท สาขาลํา

ปลายมาศ 
67 ม.5 ถ.ลําปลาย
มาศ-นางรอง ต.ลํา
ปลายมาศ อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

- - 044-660344 , 
083-6645564 

เปิด 24 ชั่วโมง 
ห้องพัก มีอาหาร
จานเดียวบริการ 

ที่จอดรถ
กว้างขวาง สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย 

อยู่ติดถนน
ใหญ่ ใกล้ศูนย์
โตโยต้า ใกล้
ปั้ม PTT 

24 ห้อง 

   



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของ
โรงแรม 

จุดเด่นของโรงแรม จํานวน
ห้องพัก 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อําเภอพุทไธสง 

1 เดอแซนวิว
เพลส 

157 ม.3 ถ.อภัยราษฎร์  
ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
จ.บุรีรัมย์ 

PICHATHON@h
otmail.co.uk 

www.facebook.co
m/baiferngreenvill
e.123 

044-689388 , 
086-2517838 

wifi น้ําอุ่น แอร์ ทีวี 
ตู้เย็น 

ทันสมัย เน้นความ
สะอาด 
ปลอดภัย 
ใกล้ชิดธรรมชาติ 

20 ห้อง 

2 เบ็ญจรัตน์รี
สอร์ท 

144 ม.12 ต.บ้านแวง 
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

kachodnock@ho
tmail.com 

เบ็ญจรัตน์รีสอร์ท 
http://www.faceboo
k.com/kinachod 

081-7305716 , 
081-7305706 

ห้องพัก ห้องประชุม 
ห้องพักชั่วคราว 

ธรรมชาติ สะอาด 
ร่มรื่น 

ท่ามกลางสวน
ปาล์มน้ํามัน 
ต้นไม้ธรรมชาติ
ร่มรื่น 

12 หลัง 

3 รุ่งอรุณรีสอร์ท 124 ม.12 ต.มะเฟือง อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

- รุ่งอรุณรีสอร์ท 083-3841652 , 
085-6351277 

ที่พัก อาหารสั่งได้ ที่พักประเภทที่1 ใกล้โรงพยาบาล 
ใกล้ขนส่งพุทไธ
สง ติดถนนใหญ่ 

19 หลัง 

4 ปรานต์กมล 80 ม.12 ต.หายโศก อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

- Prantkamok@hot
mail.co.th 

080-7628833 - - ติดถนน
ประทาย-ยโสธร 
เดินทางสะดวก 

12 ห้อง 

5 พรภูมินทร์ บ้านจาน ต.บ้าน อ.พุท
ไธสง  จ.บุรีรัมย์ 

- - 089-9494634 - - - 20 ห้อง 

6 โรงแรมปลาย
นารีสอร์ท 

7 ม.3 ต.พุทไธสง อ.พุท
ไธสง  
จ.บุรีรัมย์ 

resortplaina@gn
ail.com 

https://www.face
book..com 

084-1814592 , 
081-0711507 

ห้องพักลักษณะเป็น
หลัง มีเตียงเดี่ยว 
เตียงคู่ 

สไตล์รีสอร์ท เป็น
ห้อง ๆ แบบหลังๆ 
ใกล้ชิดธรรมชาติ 

เป็นโรงแรมเปิด
ใหม่ 

11-20 หลัง 

7 ธัญรัศม์รีสอร์ท 141 ม.2 ต.พุทไธสง อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

PUY 0818764202 siripong-
sup@hotmail.com 

089-9495264 - - - 10 หลัง 10 ห้อง 
รวม 20 ห้องพัก 



ลําดับที่ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ E-mail Facebook  เบอร์โทรศัพท์ บริการของโรงแรม สไตล์ของโรงแรม จุดเด่นของ
โรงแรม 

จํานวนห้องพัก 

8 เรือนเพชรเสวย 112 ม.1 ต.หายโศก อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

- - 092-3867066 บริการแบบเป็น
กันเอง 

สไตล์แบบ
บ้านเรือนไทย 

เป็นบ้านเรือน
ไทย 

14 ห้อง 

9 สวนปาล์มรี
สอร์ท 

128 ม.1 ต.พุทไธสง อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

- - 081-9768357 - - - 18 ห้อง 

ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม อําเภอนาโพธิ์ 

1 ลาณ ีเร้สซิเด้นซ์ 99 ม.6 บ้านนาแพง ต.
บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.
บุรีรัมย์ 

Lanee @ Lanee.ch Lanee's Residenz-
Seniorenresidens 

083-8361280 อาหารเช้าแบบยุโรป 
สระว่ายน้ํา 

ห้องพักระดับ 4 
ดาว อยู่ชายทุ่ง 

ความสะอาด 
เงียบ อาหาร
อร่อย 

6 ห้อง 

2 ริมธารรีสอร์ท 77/1-5 ม.3 ต.ศรีสว่าง 
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

Virulyopa@hotm
ail.com 

start_.-
Boy@MSN.com 

081-7308978 , 
081-1859893 

ให้พักชั่วคราว-ค้าง
คืน ไม่มีอาหารและ
เครื่องดื่ม 

หลังเดียว ห้อง
พร้อมที่จอดรถ 

บรรยากาศดีติด
ชายทุ่ง เงียบ
สงบปลอดภัย 

6 หลัง 

3 ศ.สตรีรีสอร์ท 136 ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.
นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

- - 087-2448060 บริการด้วยความเต็ม
ใจ ปลอดภัย 

สไตล์เรือนไทย ฟรี wifi ไปมา
สะดวก ติดถนน
เส้นหลัก 

8 ห้อง 

 


