
ร้านอาหาร 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
1. ร้านขนมจีนสาขา2 (บ้านนาจารย์) 

 

ชื่อผู้ประกอบการ   นางสุจิต วิริยมานะธรรม  ต าแหน่ง เจ้าของธุรกิจ 

ที่ตั้ง 294 หมู่ 10   ต าบลนาจารย์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 093-3392628 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. ไก่ย่าง   ราคา 150 บาท 
2. ปลาเผา   ราคา 220-250 บาท 
3. ขนมจีน 1 ชุด  ราคา 60  บาท 
4. แกงหวายถ้วยละ ราคา 70 บาท 
5. ส้มต า   ราคา  45 บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกห้องน้ าที่จอดรถจุดCheck in 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  ร้านเจ๊อ๋ือ 

 

ชื่อผู้ประกอบการ   นางนภาพร ศรีทอง  ต าแหน่ง เจ้าของธุรกิจ 

ที่ตั้ง 228 หมู่ 4 ต าบลนาจารย์อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 081-5462675 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. แจ่วฮ้อนเนื้อชุดใหญ่  ราคา 250 บาท 
2. แจ่วฮ้อนหมูชุดใหญ่  ราคา 200 บาท 
3. แจ่วโคขุน   ราคา 300  บาท 
4. ก๋วยเตี๋ยวเรือ-เฝอราคา 50 บาท 
5. ต ากุ้งสด   ราคา  100 บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกห้องน้ าwifiที่จอดรถเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. บ้านตาลฟ้า 

 
 

ชื่อผู้ประกอบการ   จ านง เลิศวุฒิชัยกุล ต าแหน่ง เจ้าของธุรกิจ 

ทีต่ั้ง 112  ถนนหน้าเรือนจ า ต าบลโนนโก  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 086-7170774 Facebook  บ้านตาลฟ้า 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. ปูนิ่มผัดผงกระหรี่  ราคา 350 บาท 
2. ตาลฟ้า 3 รส   ราคา 280 บาท 
3. ต้มส้มปลาคัง  ราคา 250  บาท 
4. ไก่มะนาว   ราคา 160 บาท 
5. เห็ดรวมผัดกุ้ง   ราคา  160 บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกห้องน้ า  wifi ที่จอดรถ 
เครื่องปรับอากาศ จุดCheck in 
 

 



4. สุกี้เฮาส์  

 

ชื่อผู้ประกอบการ   นางสาว ศรีเพ็ญ อ่ิมสุวรรณราช   ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

ที่ตั้ง 332/8-9 ถนนธนะผล อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-812804 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. แกงส้มปลาช่อน   ราคา 350 บาท 
2. ย ามะนาวสามรส  ราคา 300 บาท 
3. ปูนิ่มผัดผง   ราคา 350  บาท 
4. ต้มย ากุ้งมะพร้าวอ่อน  ราคา 320 บาท 
5. ทอดมันปลา   ราคา  180 บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องน้ า  ห้องคาราโอเกะ wifi 

ที่จอดรถ  เครื่องปรับอากาศ จุดCheck in 
 
 
 
 
 
 



5. สวนดอนธรรม 

 

ชื่อผู้ประกอบการ   คุณโชฎึก คงสมของ  ต าแหน่งเจ้าของธุรกิจ 

ที่ตัง้ 49 หมู่ที่ 14 บ้านสะอาดใต้ ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 085-2395188 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. ลาบปลาตะเพียน  ราคา 160 บาท 
2. แกงหวาย   ราคา 95 บาท 
3. แกงเห็ด 3 อย่าง  ราคา 95  บาท 
4. อ่อมไก่    ราคา 120 บาท 
5. ไส้กรอกอีสาน   ราคา  100 บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวกห้องน้ า  wifi ที่จอดรถ 
เครื่องปรับอากาศ จุดCheck in 
 
 
 
 
 



6. Cafe De Supak(คาเฟ่เดอ สุภัค) 

 

ชื่อผู้ประกอบการ  ปวิภาดา  ทวีสิทธ์   ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

ที่ตั้ง 81/8 ถนนเสน่หา อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 043-811051  โทรสาร 043-811196 

Facebook  Cafedesupak    ID Line  Cafedesupak 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. Waffle    ราคา 159 บาท 
2. Fruity Pamcake ราคา 129 บาท 
3. ชาเขียวมะกรูด   ราคา 50 บาท 
4. เบเกอร์รี   ราคา เริ่มต้น 50 บาท 
5. อาหารจานเดียว   ราคา  เริ่มต้น   60  บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องน้ า  wifi ที่จอดรถ 
 เครื่องปรับอากาศ จุดCheck in 
 
 

 



6. บ้านไม้ชายทุ่ง 

 

ชื่อผู้ประกอบการ  นางสาวนฤมล มงคลสินธุ์ต าแหน่ง เจ้าของธุรกิจ 

ที่ตั้ง 111 หมู่.16 ถนน ริมคลองชลประทาน ต าบล ล าพาน  อ าเภอ เมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 086-645-5579 

เมนู/รายการอาหารแนะน า 

1. ลาบหวาย      ราคา 100 บาท 
2. ปลานึ่งแจ๋ว     ราคา 200-350 บาท 
3. ปลาส้มทอด     ราคา 80 บาท 
4. ปลากะพงทอดน้ าปลา    ราคา   280-350  บาท 
5. ไก่มะนาวบ้านไม้ชายทุ่ง   ราคา   150  บาท 

 
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องน้ า ห้องคาราโอเกะ wifi  

ที่จอดรถ เครื่องปรับอากาศ จุด Check in 
    ห้องประชุม 30-40 ราคา 2,000 บาท 

 



6. ต ากระเทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ติดหม้อชาบู 
 

 

บุปเฟ่ต์ไม่อั้นรวมเครื่องดื่ม และไม่จ ากัดเวลา  
ผู้ใหญ่ ราคา  199 บาท/คน 
เด็ก (ความสูงเกิน 120 ซม.)  ราคา  99 บาท/คน 
เด็ก  (ความสูงไม่ถึง 100 ซม. ทานฟรี )  

***ราคารวมเครื่องดื่ม ยกเว้นเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอลล*์** 
เปิด-ปิด ทุกวัน 11.00-22.00 น. 
โทรส ารองที่น่ัง  095-1784763 
เลขท่ี 70 ถนนถีนานนท์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข้างตลาดคลองถม สาขากาฬสินธุ์เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



8. ตลาดโรงสี 

 
 
ส าหรับนั่งชิลล์ มีดนตรีสดให้ฟัง  
มีอาหารหลากหลายให้เลือกสรร เดินซื้อแล้วเอามานั่งกินที่โต๊ะ  
เปิดบริการ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. ร้านเปรี้ยวปาก 

 

 

เปิดบริการ 17.00 – 23.00 น. 

โทรส ารองที่นั่ง 095-5948505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. ต าถาด @ ฮักแพง 

 

 

ที่ตั้ง อยู่หลัง บขส. กาฬสินธุ์ อยู่ข้างสวนสาธารณะกุดน้ ากิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. ของทุกวัน 

 


