







มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุ ม
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อ.ม่ สอด จ.ตาก 63110 โทร. 055-801661-5
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โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกาแพงเพชร
เบอร์ ภายใน 4601 เบอร์ ตรง 055-706577
FM 91.25 MHz เบอร์ ภายใน 1160 , 055-706543
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โทรศัพท์เสี ย.................................. 1100/1177
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ที่ทาํ การไปรษณี ย ์ นครชุม..... 055-799641-3
สกสค.กําแพงเพชร............. ......055-705216
สพป.กพ.เขต 1 .......... ........055-716701-5
สพป.กพ.เขต 2 055-781891/081-4742902
เฉาก๊วยชากังราว
055-854821
บิ๊กซี กําแพงเพชร
055-853888
โลตัส กําแพงเพชร 055-722841/722842
แม็คโคร กําแพงเพชร
055-717777/
ครกทอง
086-2032692
ร้านแขก
055-840815 / 081-4747771
ร้านดับเบิ้ลพี
055-721127
ร้านกะออม
055-706587
ร้านสี สนั
055-713303
ร้านเพื่อนเรี ยนพาณิ ชย์
055-711982
ร้านนานาภัณฑ์
055-716720
ร้านสยามเลคคอร์
055-713009
ไอซีทีคอมพิวเตอร์
055-716448
ไอทีเซอร์วสิ
055-721455
มานิตย์ผา้ ม่าน
055-722125/717728
ร้านกล่องไฟ
082-5074842
เหรี ยญทองการไฟฟ้ า
055-711172
กําแพงเพชรแอร์
055-714184
ศรี เพชรการไฟฟ้ า
055-712029
หมอเจริ ญ
055-711704
ร้านฝรั่ง
083-1676197
ทิพย์เคเบิ้ล
055-713806

วัดคูยาง
055-716236 / 711085
วัดพระบรมธาตุ
055-799218
สํานักงาน กทช. พิษณุโลก 055-278240-2
ร้านเดอร์พวงหรี ด 055-720458/0824005386
ธ.กรุ งเทพ สาขาราชภัฏ
055-706504
ธ.กรุ งไทย สาขาชากังราว ..... 055-711013/711003

ธ.กรุ งไทย (กําแพง) 055-713-345 / 713-513
ธกส.
055-720313
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 055-714191 / 712692
ร้านบอลทําป้ าย
087-3194777
บอลทําป้ าย
055-712509
ร้านฅนทําป้ าย
0-5571-4334
โมเดิร์นอาร์ต......087-3149618/082-7754729
โรงเรี ยนสาธิต มร.กพ. 055 – 840 – 682
ซุม้ มะขาม
055-798044/086-9360534
เฉาก๋ วยชากังราว 055-854821
โน่งมุมอาร์ต
055-720343
ร้านพิมพ์ดี
055-716169
ร้านศ.ศิลป์
055-798039 / 089-9617114
ปริ ญญาการพิมพ์
055-721256
พี่ตน้ To Graphic
083-9607767
ร้านเจริ ญอุดมศิลป์
055-716427
ร้านแอดปริ้ น (พี่ศิ)
081-3944774
อ.ตั้ง (ป้ าย)
089-9617114

โรงแรม
โรงแรมชากังราวริ เวอร์ววิ 055-714900-8
โรงแรมเพชร
055-712810-4
โรงแรมนวรัตน์ 055-711211
โรงแรมไม้ใหญ่รีสอร์ท
055-774321-2
โรงแรมราชดําเนิน 055-711029
โรงแรมกอโชคชัย 055-711247
โรงแรมแกรนด์ววิ รี สอร์ท 055-721104
โรงแรมคันทรี่ รีสอร์ท
055-840656
โรงแรมเรื อนริ มธารรี สอร์ท 055-721984
โรงแรมทรี เจเกสท์เอาส์
055-720384
โรงแรมเทพนคร 055-711091
โรงแรมกรี นปาร์ค 055-716611
โรงแรมพี รี สอร์ท 055-712666
โรงแรมพี รี สอร์ท (สาขาริ มนํ้า)055-701288
โรงแรม ม.ราชภัฏ กําแพงเพชร055-722500
โรงแรมฟิ ก บูธีค 055-714225-6
โรงแรมแม่ปิงรี สอร์ท
055-840696
โรงแรมมาลิน 055-840725
โรงแรมลานนา รี สอร์ท
055-798126
โรงแรมวังยางริ มปิ ง รี สอร์ท 055-798045
โรงแรมหิ นทราย รี โซเทล 055-799993
โรงแรมเทคโน ริ เวอร์ววิ รี สอร์ท055-799800
โรงแรมซีนิค ริ เวอรไซด์ รี สอร์ท 055-722009

ร้ านอาหาร
ร้านบะหมี่เซี้ยง
055-712308
ร้านเทสตี้
055-712594
ร้านอาหารกิตติโภชนา
055-711299
ร้านอาหารไก่ยา่ งพี่แป๋ ว
055-717413
ร้านกําแพงเพชรโภชนา
055-713035
ร้านอาหารกินปลา
055-716835
ร้านก๋ วยเตี๋ยวหนองปลิง 055-841561
ร้านบะหมี่มนั่
055-721632
ร้านบ้านริ มนํ้า
055-722581
ร้านแม่ปิงริ เวอร์ไซต์
055-722455
ร้านวิวสวยนํ้าใส 055-717193
ร้านศาลาริ มนํ้า 086-1998616
ร้านครัวดาดา
086-9121337
ร้านเอ็มแอนด์พี 055-720244
ร้านศิลานํ้า
055-841824
ครัวริ มคลอง
089-8600036
ร้านบะหมี่เซี้ยง 055-712308

ร้านเทสตี้

055-712594

ร้านรวมไทย
055-714464
ร้านฟอร์เรส การ์เด้นท์
081-8888870
หญ่างญวน (อาหารเวียดนาม) 086-3320580
ไก่ยา่ งนิภาภรณ์ 081-5968574

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกําแพงเพชร 055-721634
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 055-736291
โรงพยาบาลคลองขลุง
055-781006
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 055-779013
โรงพยาบาลพรานกระต่าย 055-775675
โรงพยาบาลไทรงาม
055-791006
โรงพยาบาลคลองลาน
055-786674
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 55732105
โรงพยาบาลลานกระบือ 055-769086
โรงพยาบาลปางศิลาทอง 055-712473
โรงพยาบาลบึงสามัคคี
055-733333
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 055-714081
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งไทย สาขากําแพงเพชร
0-5571-1117
ธนาคารกรุ งเทพ สาขากําแพงเพชร
0-5571-3345
ธกส. สาขากําแพงเพชร
0-5572-0620
ธนาคารทหารไทย สาขากําแพงเพชร 0-5571-3801-2
ธนาคารกรุ งไทย สาขาชากังราว0-5571-1003
ธนาคารไทยพาณิ ช สาขากําแพงเพชร 0-5571-3335
ธนาคารออมสิ น สาขากําแพงเพชร
0-5571-1136
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขากําแพงเพชร 0-5571-3013-4
ธนาคารไทยพาณิ ช สาขาบิ๊กซีกาํ แพงเพชร 0-5585-3834-5
ธนาคารกรุ งเทพ สาขานครชุม
0-5579-9464
ธนาคารกรุ งไทย สาขาศูนย์ราชการ
0-5570-5151-2
ธนาคารธนชาต สาขากําแพงเพชร
0-5571-3325-6
ธนาคารออมสิ น สาขาบิ๊กซีกาํ แพงเพชร 0-5585-3861
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาม.ราชภัฏกําแพงเพชร 055 706 505
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
055-714191 / 712692

