
จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
กาฬสินธุ์ ร้านขายปุ๋ ย รวมการเกษตรเคมีภณัท์ อ.เมือง ตรงขา้มตลาดโตรุ่้ง
กาฬสินธุ์ ร้านมินิมาร์ท ร้านโชคชยัมินิมาร์ท อ.เมือง 
กาฬสินธุ์ ร้านขายการเกษตร ร้านฐิติมาการเกษตร อ.บวัขาว ในตลาดเทศบาล
กาฬสินธุ์ ร้านโชห่วย ร้านปลาทูทิพย์ อ.บวัขาว ในตลาดเทศบาล
กาฬสินธุ์ ร้านขายส่ง ร้านนอ้ง ขายส่ง อ.เมือง 
กาฬสินธุ์ ร้านขายส่ง ร้านบวัขาว อ.บวัขาว ในตลาดเทศบาล
กาฬสินธุ์ ร้านขายจกัร ร้านเวิลดจ์กัร อ.เมือง ใกลป้ระปาจงัหวดั
กาฬสินธุ์ ร้านขายน ้าด่ืม หา้งหุน้ส่วนจ าก ศิระโปรดกัส์ ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ป๊ัมน ้ามนั เชลล์ หจก. กิตติพรกุล เค เอส กรุ๊ป ถ.ถีนานนท ์ต.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านออ้ยบิวต้ี 276 ถ.ธนผล อ.เมือง
กาฬสินธุ์ ร้านมินิมาร์ท ร้านไทยประดิษฐ์ ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ขอนแก่น ร้านแว่นตา ดิ ออฟติคอล ศรีทอง อ.เมือง ตรงขา้มไปรณีย์
ขอนแก่น ร้านแว่นตา ดิ ออฟติคลั ศรีทอง  Big C
ขอนแก่น ร้านแว่นตา ดิ ออฟติคลั ศรีทอง (ST) เซ็นทรัลขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านแว่นตา ST eye wear เซ็นทรัลขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านแว่นตา ดิออฟติคอล บาย ศรีทอง ขา้ง หา้งแฟร่ี
ขอนแก่น ร้านแว่นตา บจก.ดิ ออฟติคลั ศรีทอง เซ็นทรัลขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านแว่นตา จก. ดิ ออฟติคลั ศรีทอง เซ็นทรัลขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านขายเส้ือผา้ Happy Bunny ขา้ง หา้งแฟร่ี
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท มข.มินิมาร์ท มหาวิยาลยัขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านอุปกรณ์เยบ็ผา้ ร้านเวิลดจ์กัร อ.บา้นไผ่ ตรงสามแยก
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท บจ.ตน้หวา้ เรสซิเดนท ์แอนด ์รีสอร์ทอ.เมือง 
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านแมนน่ีมาร์ท ในโรงพยาบาลขอนแก่น-ราม
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ป๊ัมคาร์เท็กซ์ ถนนศรีจนัทร์ อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านมญูการช่าง ซ.วดัป่าชยัวนั ถ.มะลิวลัย ์
ขอนแก่น ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านคิมยอง ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านกาแฟ หจก.เคซายน์เซนเตอร์แอนดเ์มดิคอลหลงั ม.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านอุปกรณ์การเกษตร ร้านส่งเสริมเคมีเกษตร ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านโทรศพัท์ ร้านนิวโมบายโฟน เมืองพล จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านบิวต้ี คุณฝน ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง
ขอนแก่น ร้านวสัดุก่อสร้าง บจก.ไนซ์พร๊อพเพอร์ต้ีดิวิลอปเมนท ์เมือง ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณสุวดี แสงศรีเรือง เมือง ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านขายอะไหล่รถยนต์  ร้านฉลองยนต์ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 
ขอนแก่น ร้านเส้ือผา้  ร้านแฮปป้ี ตลาดอูฟู้้ ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านสปา ร้านชีวาทิพยส์ปา ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง
ขอนแก่น ร้านบิวต้ี  ร้านรุ่งรัตน์มณีบิวต้ี บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น



ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท มิกส์ แอนด ์มอส มินิมาร์ท ต.ท่าศาลา อ.มญัจาคีรี
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณชุลีพร จนัทร์นอ้ย ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง
ขอนแก่น ร้านอาหาร ร้านยา่งรสวิเศษ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านสิงหา ต.กุดน ้าใส อ.น ้าพอง
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านเจ๊มด ถ.ศรีจนัทร์ ต.บา้นเป็ด อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท กศน.อ าเภอเมือง จ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านสงัฆภณัฑ์ หจก.โรงพิมพพ์ระธรรมขนัต์ ถ.ร่ืนรมย ์อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านครองพล ซุปเปอร์มาร์ท อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านอาหาร ร้านรสวิเศษ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านอุปกรณ์เยบ็ผา้ ร้านเวิลดจ์กัร ต.ในเมือง อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านคาร์แคร์ PR คาร์แคร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณเสรี อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านขายยาง หจก.คร๊าฟสโตน ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท หจก. คงภกัดี  ต.เมืองเพีย อ.บา้นใหม่
ขอนแก่น ร้านขายมอเตอร์ไซด์ ร้านสีชมพมูอเตอร์  ต.วงัเพ่ิม อ.สีชมพ ูจ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านครองพล ซุปเปอร์มาร์ท  ต.ท่ากระเสริม อ.น ้าพอง
ขอนแก่น ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ (คุณก๊ิก) อ.ชุมแพ
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านครองพล ซุปเปอร์มาร์ท อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท มิกส์ แอนด ์มอส มินิมาร์ท ต.ท่าศาลา อ.มญัจาคีรี
ขอนแก่น ร้านกาแฟ ร้าน Star Coffee ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านขายเคร่ืองด่ืม หจก. ไดมอนดก์รุ๊ป999 หมู่บา้นราชาซิต้ี หมู่2 ถ.มิตรภาพ 
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณองอาจ สิทธิชยัณรงค์ 147 หมู่2 ต.ศิลา อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณอิรีย ์ ดุรงคด์ ารงชยั ถ.เล่ียงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง 
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณจรรยาทิพย ์นินผาย หมู่บา้นมงคลเลิศธา  ถ.เหล่านาดี
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท ร้านสุขสมการคา้ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านบิวต้ี ร้านเก๋บิวต้ี ตลาดประตูน ้า อาคาร6  อ.เมือง
ขอนแก่น ขายอุปกรณ์การเกษตร ร้านกระนวนการเกษตร ต.หนองโก อ.กระนวน
ขอนแก่น ร้านอาหารอีสาน คุณ ธนาสิทธ์ิ ธนพทุธิวิโรจน์ ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง 
ขอนแก่น ร้านขายจกัรยาน คุณ นฤภร โล่ห์อภิรักษก์ุล  ถ.พานิชยเ์จริญ อ.พล
ขอนแก่น ร้านขายส่ง ร้าน สุขสมการคา้ ต.ในเมือง  อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้าน ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์ ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง
ขอนแก่น รีสอร์ท มนูญการช่าง  ซ.วดัป่าชยัวนั ถ.มะลิวลัย ์
ขอนแก่น ร้านอาหาร ร้านรสวิเศษ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านมินิมาร์ท คุณ ธนกร เปรมยรุ  ม.1 ต.วงัเพิม อ.สีชมพู
ขอนแก่น ร้านขายรองเทา้ ร้าน เคซี เทรดด้ิงท์ ตลาดประตูน ้า อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้าน ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านขายอาหารสตัว์ หจก.ยศปัญญา ม.17 ถนนหนา้เมือง อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านเส้ือผา้ บริษทั วี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ม.17 ต.เมืองเก่า อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านกาแฟ Falabella Cae หมู่ 7 ค.เมืองเก่า อ.เมือง



ขอนแก่น ร้านขายแว่นตา บจก.ดิ ออฟติคลั ศรีทอง เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 
ขอนแก่น สนามฟตุบอลหญา้เทียม ชชัวาล ตงศิริ ถ.สุขาภิบาล2 อ.บา้นไผ่
ขอนแก่น ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า บ.ทริเปิล เอ พลสั เอ็นจิเนียร่ิง 156/47 ม.4 ถ.ประชาสมสร ต.ในเมือง อ.เมือง 
ขอนแก่น หจก.ไดมอนดก์รุ๊ป999 499/99  หมู่บา้นราชาซิต้ี ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
ขอนแก่น ร้านขายเคร่ืองส าอาง อ๋อมแอ๋ม SHOP ประตูน ้าขอนแก่น 456/200 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง
ขอนแก่น ร้านอาหาร ปฏิยทุธ์ ถานะ 123 ม.18  ต.ศิลา อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ชยัภูมิ ร้านเคร่ืองเขียน ร้านมดงาน เคร่ืองเขียน เมือง จ.ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านเสถียรชยั การเกษตร ร้านเสถียรชยั การเกษตร เมือง จ.ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านขายส่ง บริษทั สิทธางกูร เมือง จ.ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านทุกอยา่ง 20 คุณเอมอนงค ์ สุวฒันศิลป์ เมือง จ.ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านอุปกรณ์การเกษตร หจก.เอสทีซี เคมีการเกษตร เทพสถิต
ชยัภูมิ เคร่ืองส าอางค์ ร้านคิมยอง(บ.พระอิศวร) ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านหมูกระทะ ร้านชยัภูมิหมูกระทะ เมือง จ.ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านมินิมาร์ท ร้าน ต.พานิช บ าเหน็จช านาญ ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านมินิมาร์ท ร้าน อ.รุ่งโรจน์ ต.คลองโจน อ.ภูเขียว
ชยัภูมิ ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก. โชคใบเตย คอนกรีต อ.ภูเขียว จ.ชยัภูมิ
ชยัภูมิ ร้านขายขา้ว หจก.ศรีสุเมธการคา้  ต.คอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค์
ชยัภูมิ ร่านอุปกรณ์เคมี บริษทั เอสทีซี เคมี จ  ากดั ต.นายางหลกั อ.เทพสถิต
ชยัภูมิ ร้านมินิมาร์ท คุณชุติการญณ์   เมตตา ต.บา้นแท่น อ.บา้นแท่น
ชยัภูมิ ร้านขายเส้ือผา้นกัเรียน ร้านโสภาพร  ม.9 ถ.พานิชจ ารูญ อ.หนองบวัแดง
ชยัภูมิ ร้านขายอะไหล่ยนต์ ร้านเอกรัฐ อะไหล่  ต.บา้นชวน อ.บ าเหน็จณรงค์
ชยัภูมิ ร้้านมินิมาร์ท เลิศศกัด์ิ จนัทร์น ้าใส ต.หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว
ชยัภูมิ ร้านมินิมาร์ท + น ้ามนัเคร่ืองหจก.ตน้คูณ  ถ.บ าเหน็จณรงค ์ อ.ซบัใหญ่
ชยัภูมิ ร้านคอมพิวเตอร์ บจก.อินโฟเทคคอมพิวเตอร์ ม.1 ต.ผกัปัง อ.ภูเขียว
ชยัภูมิ ร้านขายส่ง ร้านยอร์ชพาณิชย์ ต.บา้นเพชร อ.บ าเหน็จณรงค ์
ชยัภูมิ ร้านขายก๋วยเต๋ียว หจก.ณัฐกิจ ไอซ์ 14 ม.17  ต.กุดตุม้  อ.เมือง
ชยัภูมิ ร้านขายของ 20 บาท ร้าน 20shop  ภูเขียว  ต.ผกัปัง อ.ภูเขียว
ชยัภูมิ ร้านคอมพิวเตอร์ บจก.อินโฟเทคคอมพิวเตอร์ สนญ 95/3 หมู่ 1 ต.ผกัปัง อ.ภูเขียว
ชยัภูมิ ร้านมินิมาร์ท คุณชฏาพร  ตั้งเทวนนท์ 9/3 หมู่ 2 ถ.สีคิ้ว-ชยัภูมิ อ.จตุัรัส
ชยัภูมิ ร้านมินิมาร์ท คุณภทัราพร  ตั้งสุริยานนท์ 828 ม. 2 ต.บา้นเขวา้ อ.บา้นเขวา้
ชยัภูมิ ร้านขายส่ง ร้านเจริญ ซุปเปอร์มาร์ท 621 ม.6 ต.หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
นครราชสีมา มินิมาร์ท ขนมตาลมินิมาร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา



นครราชสีมา มินิมาร์ท คุณวรากร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา มินิมาร์ท น ้าคา้งออยส์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา มินิมาร์ท 1st Minimart อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา มินิมาร์ท 99 น ้าแขง็ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา มินิมาร์ท โรงเรียนเกง้เตก็ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านของฝาก บจ.แดร่ีโฮม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายของฝาก ร้านแหนมวาสนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายส่งเคร่ืองส าอาง ร้านต๋อยซุปเปอร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านเส้ือผา้ คุณธีรศกัด์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายของฝาก หจก.แหนมวาสนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สุริยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายสุรา บจก.อลัซิดิน่ี ไวน์เนอร่ี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก.ไพโรจน์ศิริก่อสร้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายส่ง หจก.อรฉตัรโฮเลซล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณพรรณลกัษณ์ สุขเกษมรัสม์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา มินิมาร์ท คุณยงยทุธ  กาญจนาวฒันาวงศ์ ถ.ราชสีมา-ปักธงชยั ต.ไชยมงคล
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณรัศมี เดชบุญ ถ.จนัทร์ ในเมือง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ บายนัทรี ถ.มิตรภาพ สุรนารี
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท ร้านพี เอส ที รักบา้นเกิด 2013 ด่านขนุทด นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านอาหาร คุณอ าพล ปากช่อง นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท หจก.โคราชกวา้งไพศาล หวัทะเล เมือง นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านสวสัดิการโรงเรียน โรงเรียนเกง้เตก๊ ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านสนามหญา้เทียม คุณอนงคสิ์น สีวลีธนิตย์ เมือง นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านวสัดุก่อสร้าง บริษทั เฮง เฮง สตีล จ ากดั ปากช่อง นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านของฝาก ร้านกุนเชียงเจ๊เคง็ ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ บนัยนัทรี ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี
นครราชสีมา ร้านวสัดุก่อสร้าง บริษทั เค.ที.เอ็ท.สตีล จ ากดั ถ.ทา้วสุระ ต.ในเมือง
นครราชสีมา ร้านขายไข่ ร้านขายไข่สมาพร ซ.ก่ิงสวายเรียง ต.ในเมือง
นครราชสีมา ร้านอาหาร ร้านขา้วสวยตลาดเซฟวนั  ตลาดเซฟวนั จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายของฝาก ร้านแหนมวาสนา นครราชสีมา 
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท ร้าน พี เอส ที รักบา้นเกิด 2013 ต.ด่านขนุทด อ.ด่านขนุทด
นครราชสีมา ร้านมือถือ บริษทั พีเคเทล จ ากดั อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านทุกอยา่ง 20 บาท ร้าน ทเวนต้ีช็อป อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านอาหาร แดร่ีโฮม เรสเตอรองต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านของเล่น ร้านโมกุนคิดท์ อ.เมือง นครราชสีมา 
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณเพชรศิริ วงศส์นัติราษฎร์ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา มินิมาร์ท บริษทั ฮงลง้ โคกสวาย จ ากดั ต.สายออ อ.โนนไทย



นครราชสีมา ร้านกาแฟ ร้านกาแฟชมดาว ซ.มิตรภาพ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
นครราชสีมา โรงงานน ้าตาล บริษทั น ้าตาลครบุรี จ ากดั 289 ม.13 ต.จระเขหิ้น อ.ครบุรี
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณจนัทรกานต ์เนียดพลกรัง ต.บา้นใหม่ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านนมสด ร้านน่านัง่ นมน่าดูด(คุณชุติมา) 121 ถ.จนัทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณธิรุตม ์หงส์ขนุทด  ต.หนองจะบก อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้าน Check In  ถนนชา้งเผือก อ าเภอเมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณศิริพร ไกรศิริวฒัน ต.โชคชยั อ.โชคชยั
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณนาริสา ศรีพรหม  เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ.เมืองฯ
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณปวีณนุช วงศวิ์ศาลพร ซ.มิตรภาพ 20 ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านเบเกอร์ร่ี ร้านบา้นเบเกอร่ี ต.นากาลาง อ.สูงเนิน
นครราชสีมา ร้านบิวต้ี ร้านเจเอม้ บิวต้ีช็อป ถ.จอมสุรางคย์าตร์ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณประไพ แก่นกระโทก ชุมชนเสริมสุข ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
นครราชสีมา ร้านของฝาก คุณประเดิมชยั บา้นหนองคู อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ร้านบาร์ไอติมเขาใหญ่ คุณคมสนั เริงเกียรติ 8/2 ถ.ธนะรัตน์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ร้านของฝาก คุณประเดิมชยั บา้นหนองคู  อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ร้านเจพีมาร์ท คุณแต ปากช่อง นครราชสีมา
นครราชสีมา ร้านขายยา หา้งหุน้ส่วนสามญัยาชุมนุม ต.ส านกัตะกร้อ อ.เทพารักษ ์
นครราชสีมา ร้านนมสด ร้านน่านัง่ นมน่าดูด ถ.จนัทร์ ในเมือง
นครราชสีมา ป้ัมน ้ามนั พีเอ็น ปิโตรเรียม 1992 ถ.มิตรภาพเล่ียงเมือง  อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ร้านขายของฝาก ร้านกุนเชียงเจ๊เคง็ ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ร้านไทสิน(ฉางขา้ว) คุณอภิณัฐ ดิฐภกัดีธนา อ.คง.
นครราชสีมา ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงงานน ้าจ้ิมจอมยทุธ์ ต.สุรนารี อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สุรนครเมืองใหม่ จ  ากดั ต.ในเมือง อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้าน 30 ดีกรี ถ.30กนัยา  ต.ในเมือง
นครราชสีมา ร้านอาหาร ร้านอาหารบา้นทุ่ง ต.จกัรราช อ.จกัรราช
นครราชสีมา ร้านอาหาร อินวงั ต.วงัหมี อ.วงัน ้าเขียว
นครราชสีมา ร้านคา้สวสัดิการณ์ วิทยาลยันครราชสีมา ต.บา้นใหม่ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านสมุนไพร หลิวเม่ยใบโอเฮิร์บ ต.ในเมือง อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านอาหาร ร้านไชโย ต.หนองพลวง อ.จกัราช 
นครราชสีมา ร้านอาหาร พาราไดซ์เรสเตอร์รอง ถ.ศิริราชธานี ต.หม่ืนไวย อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านอาหาร แดร่ีโฮม เรสเตอรองต์ ต.ดงพญาเยน็ อ.ปากช่อง 
นครราชสีมา ร้านของฝาก ประเดิมชยั บา้นหนองดู ต.หนองสาหร่าย
นครราชสีมา ร้านอาหาร นายพล แดร่ี จ  ากดั ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์แทรกเตอร์999 แทรคเตอร์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายมือถือ ร้านตู่โมบาย ต.เสิงสาง  อ.เสิงสาง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ คุณพนิดา  พรมพนัใจ ต.หนองกระบก อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านของฝาก ปากช่องไฮเวย ์ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง 
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์เบเกอร์ร่ี คุณกบ หมู่บา้นเซนทรัลปาร์ค อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณสุจินดา เกิดโมลี ต.โนนแดง อ.โนนแดง



นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนร้านศึกษาภณัฑ ์สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
นครราชสีมา ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ ร้านเคร่ืองส าอาง จอหอ  ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของส่ง ร้านพิรุณพนัธ์  ม.15 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
นครราชสีมา ร้านเหลา้ โรงเหลา้ ร่ืนรมย์ ม.9 ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท บริษทัสุรนครเมืองใหม่ จ  ากดั  ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท คุณสุชาติ  ม.12 ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท อนัอนัมินิมาร์ท ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ขายอุปกรณ์เบเกอร่ี คุณ กนกพร เกตุคีรีธิติสกุล  ม.15 ถ.ไชยมงคล ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์เบเกอร่ี หจก.เอ็กเซลลดี์ลเคา้เฮา้ท์ ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายอาหารสตัว์ คุณหทยักานต ์อุ่นอนงครั์กษ์ ม.3 ต.ตลาด อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของช า ร้าน ส.ใจรัก  ม.3 ต.มะค่า อ.โนนไทย
นครราชสีมา สหกรณ์ร้านคา้ รพ.ล าทะเมนชยั หมู่ 1 ต.ขยุ อ.ล าทะเมนชยั
นครราชสีมา ร้านขายของท่ีระลึก มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของบนอินเตอร์เน็ตร้านเด็นทลัพลสั  ถ.โชคชยั ต.โชคชยั อ.โชคชยั
นครราชสีมา ร้านกาแฟ เอทีคาร์เฟ่ ถ.มิตรภาพ-จอหอ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของเล่น Land Of Toys. ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์เบเกอร์ร่ี ร้าน สุนิษา ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายอาหารกระทะร้อนรุจิกาญจน์ ปิติมล บ๊ิกซีปักธงชยั ถ.ราชสีมา - กบินทร์บุรี
นครราชสีมา ร้านอาหาร ร้านอาหาร Soi4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไอ.ที.เฮา้ส์ ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายปลัก๊ สวิตไฟ บริษทั กราเทีย นครราชสีมา จ  ากดั  ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านอาหาร ร้านคอมโบ5้  ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
นครราชสีมา ร้านอาหาร บจ.แดร่ีโฮม เรสเตอร์รองส์  ม.11  ต.พญาเยน็  อ.ปากช่อง
นครราชสีมา ขายปลีก-ส่ง ร้านสินลาพาณิชย์ ขายปลีก-ส่ง
นครราชสีมา ร้านอาหาร บริษทั ทีพีบี ออยล ์จ  ากดั ต.ในเมือง อ.พิมาย
นครราชสีมา ร้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร อ.ด่านขนุทด ถ.ด่านขนุทด - หนองสรวง 
นครราชสีมา ร้านนม อารียา กุลธนนนัท์ ถ.จอมสุรางคย์าตร ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ประดบัยนต์ อ.ประดบัยนต์  ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขนมหวาน ชินวตัร พรพนัธุ์กุล นีโอพาร์ค ซ.กีตา้ร์ ต.หนองกระทุ่ม
นครราชสีมา ร้านขายไข่ คุณเทวิล (ร้านขายไข่สมาพร)  ซ.ก่ิงสวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายเบเกอร์ร่ี วนิดา เตยโพธ์ิ 137 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์เบเกอร์ร่ี บริษทั เบค 88 กรุ๊ป จ ากดั ถ.มิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ วรดา ชยัภกัดี 40/1 ม.4  ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ กษิดิศ อาชวเมธีกุล 87-87/7 ม.15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
นครราชสีมา ร้านกาแฟ+อาหาร Ÿบริษทั ริมใหม่ เฮฟว่ี จ  ากดั ถ.โคกกรวด-ด่านขนุทด 
นครราชสีมา ร้านขายเส้ือสูท - ชุดแต่งงานสุธิดา  สุโพธ์ิ Terminal ชั้น 3หอ้ง 3133-3134 
นครราชสีมา ร้านขายยา ธนกิจ วงศสิ์ริเมธากุล 417/1 หมู่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา โรงแรมอยูส่บาย อิทธิกร กุลธนนนัท์ ถ.สุรนารายณ์ ต.บา้นเกาะ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของ บ.เฮงถาวร จ ากดั ถนนกระโรม ต าบล โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง 



นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์โทรศพัทย์ร้านโมกัด๊บดัด้ีชอป 42 หมู่11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
นครราชสีมา ร้านสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนหนองกก โรงเรียนบา้นหนองกก อ.โชคชยั
นครราชสีมา ร้านกาแฟ ร้าน ฟินคาเฟ่ 176/20 ม.1 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านเหลา้ ร้าน 30 ดีกรี 134/6 ม.2  ถ.30กนัยา ต.ในเมือง
นครราชสีมา ร้านกาแฟ วรดา ชยัภกัดี /ร้านกะทิคาเฟ่  40/1  ม.4  ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
นครราชสีมา ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ ร้านมดแดง แตงโม ตลาดเซฟวนั อ. เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของช า น.ส.จนัทร์ฉาย ยทุธยงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านนายอินทร์ นายประยงค ์ วอนสนัเทียะ 42 หมู่ 4 ต . จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านเคร่ืองเขียน,ขายเส้ือผา้ศกัด์ิระพี  แสงนาค 67/1 หมู่ 1 ต.ด่านเกวียน อ โชคชยั
นครราชสีมา ร้านขายปลีกส่ง ร้านอ้ึงก่ีเซ็ง 9/2-6 ต.โนนสูง  อ.โนนสูง 
นครราชสีมา ร้านขายกลอ้งวงจร ร้านช่ืนชมการไฟฟ้า 11 ถ.มิตรภาพ ซ.15 ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรสมเชษฐ์ เมธานุวฒัน์ 125 ม.1 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ 
นครราชสีมา ฟาร์มหมู วาสนา จิตตเ์จริญธรรม 287/1 หมู่10 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชยั 
นครราชสีมา โรงเรียนนานาชาติ Adventist International Mission School Nakhonratchasima
นครราชสีมา ร้านอาหาร ครัวสวนสน 1426 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายส่ง ร้านอ้ีเหวิน 201/3-4 ถ. มนสั อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท นางศิริวรรณ โพยนอก 28 ม.9 ต.สุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของสด ร้านเสรีฟดูส์-ตลาดยา่โม 551/92-93 ถ. ตลาดยา่โม อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านเคร่ืองครัว ร้านดินสอ(จนัทร์เจา้เคร่ืองครัว) ต.ด่านขนุทด อ.ด่านขนุทด
นครราชสีมา ร้านผบั-บาร์ รัชดาภรณ์ มากพนัธ์ 327 ม.9  ต.โคกกรวด  อ.เมือง 
นครราชสีมา ร้านขายอลุมินมั  ร้านจึงเจริญ 1575 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้าน เอส.พี ฟิชช่ิง โครงการแผ่นดินทอง9 (หวัทะเล)
นครราชสีมา ร้านอาหาร บริษทั อูมามิ วากิว อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั105/30 หมู่  ต.สุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท บริษทั วรกญัญา711 จ ากดั 517/52 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายเคร่ืองส าอาง คุณสายฝน เล้ียวกลาง 368 ม.11 ต.หวัทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายดอกไม้ คุณนนัทน์ภสั อ่ิมลาภ 116/1  ม.8  ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 
นครราชสีมา ร้านขายของเล่น วิภาภรณ์ แกว้สินชยั 99/54 ต.ด่านขนุทด
นครราชสีมา ร้านขายอะไหล่ ร้าน สหะกิจ 613 ม.2 ถ.เลิศประคอง ต.ด่านขนุทด อ.ด่านขนุทด
นครราชสีมา ร้านอาหาร คุณอนุพล วดัวง 365  ม.5 ต.โพธ์ิกลาง  อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท ร้านเฟรนดชิ์พมินิมาร์ท 186/1 หมู่ 5 บา้นคลองเตย ต.สะแกราช 
นครราชสีมา ร้านมินิมาร์ท นส.วนิดา โมกขมรรคกุล 246 หมู่ 7 ต.หนองระเวียง  อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายของช า  ร้านพีทกะพุ  52 หมู่ 1 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรบริษทั เจริญโชค บา้นวดั (2018) จ ากดั66/4 ม.9 ต.เทพาลยั อ.คง
นครราชสีมา ร้านสหกรณ์โรงงาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหมิตร ฟดูส์  (แพลนท2์) 200 หมู่ 2 ต.บึงออ้ อ.ขามทะเลสอ
นครราชสีมา ร้านขายของช า ร้านล้ีเคียงฮวด 19/19-21 ถ.พาณิชยเ์จริญ ต.เมืองพล
นครราชสีมา ร้านคา้ปลีก - ส่ง หจก.ปิยดาช็อป 109 ม.13  ต.บา้นปรางค ์ อ.คง 
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เทวา ผาสุตะ 33 หมู่ 8 บา้นวงัหิน ต.ในเมือง อ.พิมาย
นครราชสีมา ร้านคา้ปลีก - ส่ง คุณอรอนงค ์บลดั 176 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง
นครราชสีมา ร้านขายอุปกรณ์เกษตร ร้านแกก่งเคมีภณัฑ์ 168 หมู่ 12 ต.แกง้สนามนาง อ.แกง้สนามนาง



นครราชสีมา ร้านอาหารแช่แขง็ คุณฐานิต ศิริโสภา 156/3 ม.3 ต.วงักะทะ อ.ปากช่อง 
นครราชสีมา ร้านทุกอยา่ง 20 บาท บริษทั พี เอ็น ช็อป ราชสีมา จ  ากดั 20/3 ซ.11 ต.ในเมือง อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
นครพนม ร้านก๊ิฟช็อป, เคร่ืองเขียน คุณธิดารัตน์ กิตติวรวุฒิ อ.เมือง จ.นครพนม 
นครพนม ร้านมินิมาร์ท คุณศุภลกัษณ์ อ.เมือง จ.นครพนม 
นครพนม ร้านกาแฟ ร้าน Blue House Café ถ.เทศาประดิษฐ์ หนองแสง นครพนม
นครพนม ร่านบิวต้ี ร้านบิวต้ีเฮิร์บ จ.นครพนม
นครพนม ร้านมินิมาร์ท คุณพงษส์กล อินทรีย์ ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
นครพนม ร้านขายคอม บริษทั เสียงทิพยไ์ฮเทค จ ากดั ถ.อภิบาลบญัชา ต.ในเมือง
นครพนม ร้านขายเคร่ืองส าอาง พิมพช์นก บุตรดา 335/6 ถ.เฟ่ืองนคร ต.ในเมือง อ.เมือง 
นครพนม ร้านคา้สหกรณ์ บริษทั ทองโกรวเ์อ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั
นครพนม ร้านขายอะไหล่ รถไถทะเลทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
บึงกาฬ ร้านขายของช า ร้าน ส.การคา้ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
บึงกาฬ ร้านขายของช า คุณวีระประพนัธ์  พนัธุ์มี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
บึงกาฬ ร้านขายของช า คุณทรงชยั วะดีศิริศกัด์ิ ต.พรเจริญ  อ.พรเจริญ
บึงกาฬ ร้านขายของช า ประกอบ บวัละคร 66 ม.4  ต.ในเมือง อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท ฟ้าใสมินิมาร์ท อ.ประโคนชยั
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท ร้านเฮงดีจิปาฐะ ลูกคา้มาติดตั้งท่ี Office
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณโกสยั(ลูกคา้เสือเมือง) อ.ประโคนชยั
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณเกษรา ชนะเพีย  ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท บจก.เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณรุ่งรัตน์ ต.จระเขม้าก อ.ประโคนชยั
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท ร้านรุ่งเรือง หมู่2 ต.โนนดินแดง  อ.โนนดินแดง
บุรีรัมย์ ร้านอาหาร ร้าน INAKA SUSHI 435/115 ถ. จิระ ต.ในเมือง
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณสุนนั สุดหอม ต.หว้ยหิน  อ.หนองหงษ์
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณอรทยั อ้ึงพฒันากิจ ต.ท่าชา้ง  อ.สตึก
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณภณัฑิรา   อึงพงษพ์นัธ์ หอ้ง D1-2  โครงการบ๊อกซ์สแควร์
บุรีรัมย์ ร้านขายอุกรณ์ก่อสร้าง ร้านทิพยน์ารา กรุ๊ป ต.ละเวย้ อ.ประโคนชยั  
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท คุณสุรศกัด์ิ  อุดรวิเชียร ต.นางรอง อ.นางรอง
บุรีรัมย์ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้านทิพยน์ารากรุ๊ป ต.ละเวย้ อ.ประโคนชยั  



บุรีรัมย์ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้านป.ปิยะกิจเจริญ ถ.อินจนัทร์ณรงค ์อ.เมือง
บุรีรัมย์ ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหจก.เอ็น เอ็ม ที 1999 ต.ทุ่งงกระตาดพฒันา อ.หนองก่ี 
บุรีรัมย์ ร้านอาหาร INKA SUSHI ถ.จิระ ต.ในเมือง
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท ร้านเพ่ือนกนัมินิมาร์ท  ต.ปะค า อ.ปะค า
บุรีรัมย์ โรงพยาบาลสตัว์ โรงพยาบาลสตัวอุ่์นรัก  ถ.อินจนัทร์ณรงค ์ อ.เมือง 
บุรีรัมย์ ร้านขายก๊ิฟช็อป&โทรศพัท์หา้งทองยิง่เจริญเยาวราช  ม.1 ต.นิคม อ.สตึก
บุรีรัมย์ ร้านขายปุ๋ ย อลิสา ป่ินทอง ถ.นางรอง-ปะค า อ.นางรอง
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท โคกกลางมินิมาร์ท ต.หว้ยหิน อ.หนองหงษ์
บุรีรัมย์ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านพรชยัอิเลคทริค 399/29-30 ถ.สนามมา้ ต.นิคม  อ.สตึก 
บุรีรัมย์ โรงแรม,มินิมาร์ท เพลาเพลิน 252 ม.7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง
บุรีรัมย์ ร้านมินิมาร์ท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  พีอาร์ ที ปิโตเลียม512 หมู่ 1 ต.พทุไธสง อ.พทุไธสง
บุรีรัมย์ อุทยานไมด้อก บริษทั เพ ลา เพลิน บูติด รีสอร์ท จ ากดั 252 ม.7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง
บุรีรัมย์

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
มุกดาหาร ป๊ัมน ้ามนั หจก.สุมิตตรา ออยล ์จ  ากดั ต.หนองเอ่ียน อ.ค าชะอี
มุกดาหาร ร้านบิวต้ี ร้านป๊อบสตาร์ ตลาดอินโดจีน
มุกดาหาร ร้านบิวต้ี คุณทิวาภรณื เสียงล ้า หา้งบ๊ิกซี ชั้น 1 มุกดาหาร
มุกดาหาร ร้านขายของช า ร้านเฮง เฮง เฮง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
มุกดาหาร ร้านมินิมาร์ท คุณภานุกุล ต.ดอนตาล  อ.ดอนตาล
มุกดาหาร ร้านขายหนงัสือ ร้านวีเอส บุ๊คเซ็นเตอร์ ถ.พิทกัษพ์นมเขต  อ.เมือง
มุกดาหาร ร้านมินิมาร์ท คุณพรวิศนุ  ปากหวาน ต.น ้าเก้ียง  อ.ค าชะอี
มุกดาหาร ร้านบิวต้ี Ano Beauty Shop ถ.พิทกัษพ์นมเขต อ.เมือง
มุกดาหาร ร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนร้านนิคมวิทยา 393 ม.5 อ.นิคมค าสร้อย
มุกดาหาร ร้านมินิมาร์ท ชลธิชา เพญ็เพียร 151 ม.5  ต.หวา้นใหญ่  อ.หวา้นใหญ่
มุกดาหาร ร้านขายอุปกรณ์การไฟฟ้าร้านแสงดาวการไฟฟ้า 177 ม.5 ต.น ้าเท่ียง อ.ค าชะอี 
มุกดาหาร ร้านมินิมาร์ท คุณอรอนงค ์บลดั 176 ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง
มุกดาหาร ร้านเกษตร ร้านทรัพยป์ระเสริฐ 36 ถนนพทุธเจริญ อ าเภอเมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
มหาสารคาม มินิมาร์ท คุณโอ๋เอ๋ เมือง มหาสารคาม
มหาสารคาม มินิมาร์ท คุณวิชินี เมือง มหาสารคาม
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ทในป๊ัมESSOคุณขจรศกัด์ิ เมือง มหาสารคาม
มหาสารคาม ร้านขายเส้ือผา้ ภูมิ-ภาคย ์อุตสาหกรรม เมือง มหาสารคาม
มหาสารคาม ร้านอาหาร หจก.สมบติัริมคลอง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด
มหาสารคาม ร่านอุปกรณ์การเกษตร ร้านอมรพืชผล นาดูน มหาสารคาม
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท คุณชุติกาญจน์ เจนการ เมือง มหาสารคาม



มหาสารคาม คลิกนิค คลินิคเวชกรรมหมอศิวบูลย์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
มหาสารคาม ร้านคา้สหกรณ์ สหกรณ์บรบือ ต.นาเชือก อ.นาเชือก
มหาสารคาม ร้านถ่ายเอกสาร ร้าน U COPY  ต.ท่าขอนยาง อ.กนัทรวิชยั
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท คุณชาติชาย กองเพชร ต.เหล่าดอกไม ้อ.ช่ืนชม
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท กิตติพฒัน์ พรมวงศ์ ถ.ศรีสวสัด์ิด าเนิน ต.ตลาด อ.เมือง 
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท คุณรทวรรณ  อภิโชติธนกุล ต.เชียงยนื อ.เชียงยนื
มหาสารคาม ร้านถ่ายเอกสาร ร้าน U COPY หอ้ง B/1 อาคารพลาซ่า มมส.ใหม่
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท คุณรทวรรณ  อภิโชติธนกุล ต.เชียงยนื อ.เชียงยนื
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท คุณภานุ พลพฒันา ต.แหง อ.โกสุมพิสยั
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท คุณ ศิริบูลย ์กิตติสิทโธ ถ.มหาชยัด าริห์ ต.ตลาด อ.เมือง 
มหาสารคาม ร้านมินิมาร์ท นายปรัชญา พรวิเศษศิริกุล ถ.นครสวรรค ์ต.ในเมือง อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ยโสธร ร้านมินิมาร์ท คุณชนกนาถ เจริญชยั ต.ลุมพกุ อ.ค าเข่ือนแกว้
ยโสธร ร้านมินิมาร์ท ร้าน สิทธิพงษ ์(แม่สมร) อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร
ยโสธร ร้านมินิมาร์ท ร้าน ต.บณัฑิตทรัพย ์สาขา6 อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร
ยโสธร ร้านคา้สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรค าเข่ือนแกว้ ต.ลุมพกุ อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 
ยโสธร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั ต.หยาดฟ้า อ.มหาชนะชยั
ยโสธร ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านเจริญชยัก่อสร้าง ต.ลุมพกุ อ.ค าเข่ือนแกว้
ยโสธร ร้านมินิมาร์ท คุณเนตรทราย ศิริสาร ถ.แจง้สนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
ยโสธร ร้านขายของส่ง หจก.ตั้งศิริโมเดิร์น ต.สามแยง อ.เลิงนกทา
ยโสธร ร้านขายทุกอยา่ง20 สยามโกลด ์ซุปเปอร์มาร์ท ถ.แจง้สนิท ต.ส าราญ อ.เมือง
ยโสธร ร้านขายเคร่ืองส าอาง ยวุธิดา จนัทมาต ต.กุดชุม อ.กุดชุม
ยโสธร ร้านขายของช า/ขายส่ง หจก.ตั้งศิริโมเดิร์น ต.สามแยง อ.เลิงนกท

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ร้อยเอ็ด มินิมาร์ท ชวลิต หลกัพนั อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด มินิมาร์ท พฒันาภูมิ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ร้านมินิมาร์ท-ขายส่ง คุณทู อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ร้านทุกอยา่ง 20 คุณอมอนงค ์สุวฒันศิลป์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ร้านบิวต้ี Kar Mart อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ร้านมินิมาร์ท-ขายส่ง คุณตอ๊บ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ร้านเคร่ืองครัว ร้านฝนเคร่ืองครัว(ฮุยเซง้) ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ร้านเคร่ืองเขียน ร้านรัตนาพาณิช ถ.สุริยเดชบ ารุง ต.ในเมือง
ร้อยเอ็ด ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านมารวยการไฟฟ้า ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บวัแดง
ร้อยเอ็ด ร้านแม่เจือ ทุกอยา่ง 20 คุณธนชนก มีหอม ต.เหนือเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด ร้านมือถือ ร้านโมบาย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
ร้อยเอ็ด ร้านของช า หจก. ทิพยรุ่์งเรืองบีทาเกน้โพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด



ร้อยเอ็ด ร้านของช า หจก. เป็งจิว  ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง
ร้อยเอ็ด ร้านมินิมาร์ท คุณสุภารัตน์ ศรีสุระ ต.เทิดไทย อ.ทุงเขาหลวง
ร้อยเอ็ด ร้านขายปลีก-ส่ง ร้านโมบาย  ต.ดอกไม ้อ.สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด ร้านมินิมาร์ท เป็งจิวร้อยเอ็ด ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง 
ร้อยเอ็ด ร้านเข่ืองเขียน ร้านศรีวิทยา ต.ขวญัเมือง อ.เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด ร้านขายทอง ทองพนัชัง่ วาไรต้ี 101 จ ากดั 2/32 ถ.เลีบลคลอง ต.ในเมือง
ร้อยเอ็ด ร้านขายไม้ ร้านปทุมรัตน์คา้ไม้ 5 หมู่ 12 ต.บวัแดง อ.ปทุมรัตน์ 
ร้อยเอ็ด ร้านมินิมาร์ท คุณภานุพงศ ์เทพสมบติั ต.หนองผือ  อ.เมืองสรวง
ร้อยเอ็ด ร้านมินิมาร์ท วิบูลยซุ์ปเปอร์มาร์เก็ต   ถ.สุริยเดชบ ารุง ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านวินเนอร์แมค ถ.แจง้สนิท  ต.เหนือเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด ร้านคา้ชุมชน นายถนอม พรมลี ต.บา้นฝาง  อ.เกษตรวิสยั
ร้อยเอ็ด ร้านขายเคร่ืองส าอาง จริยา จินาวลัย์  ถ.สุริยเดชบ ารุง  ต.ในเมือง อ.ในเมือง
ร้อยเอ็ด คลีนิคความงาม คลินิคเวชกรรมหมอศิวบูลย์ ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง
ร้อยเอ็ด ร้านขายเคร่ืองเขียน ร้านสดสี  หมู 10 ต.เกษตรวิสยั  อ.เกษตรวิสยั
ร้อยเอ็ด ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรบริษทั ฟาร์มช็อป จ ากดั 222 ม.20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
เลย ร้านมินิมาร์ท ร้านOTOP คุณก่ิง อ.เมือง  จ.น่าน
เลย ร้านขายของทัว่ไป คุณกิตติพงษ์ อ.เมือง  จ.น่าน
เลย อะไหล่ สะพาน ร้านทะเลทอง วงัสะพงุ อ.เมือง  จ.น่าน
เลย ร้านบิวต้ี ร้านบิวต้ีช็อป อ.วงัสะพงุ
เลย ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านไอที เซ็นเตอร์ อ.วงัสะพงุ
เลย ร้านมินิมาร์ท คุณวิทยา สานค าแปง หนองผือ ท่าล่ี เลย
เลย ร้านบิวต้ี ร้านบิวต้ีช็อป อ.วงัสพงุ จ.เลย
เลย ร้านอาหาร ร้านเวียงจนัทร์ อ.เชียงคาน บา้นหนองผกักา้ม ต.กุดป่อง
เลย สวนน ้าภูกระดึง คุณแสงเดือน ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง
เลย ร้านมินิมาร์ท คุณบุหลนั  มาโพธ์ิ ต.เชียงกลม  อ.ปากชม
เลย ร้านมินิมาร์ท คุณพิไลวรรณ์ แกว้ขนัตี ต.ธาตุ อ.เชียงคาน
เลย ร้านคา้สวสัดิการณ์ ร้านคา้สวสัดิการครู อปทเลย ต.นาอาน  อ.เมือง 
เลย ร้านมินิมาร์ท คุณรัมภด์ารา   ตนัติศิรินทร์ ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพงุ
เลย ร้านขายเคร่ืองส าอาง ชมพูค่อสเมติก ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย
เลย ร้านมินิมาร์ท สุไพลิน พิชยั บา้นใหม่พฒันา ต.ศรีสองรัก อ.เมือง
เลย ร้านอะไหล่ F.C.Rider SHOP 426 หมู่ 2 ถ.เลย - ดา้นซา้ย ต.ในเมือง 



จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
ศรีสะเกษ ร้านเส้ือผา้ คุณจุฑาพร(นทั) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ร้านโกบะ (พืชผล) คุณโอฬาร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท คุณทศันีย ์ โพธิวฒัน์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ร้านอุปกรณ์การเกษตร ร้านโกบะ  พืชผล น ้าตกส าโรงเกียรติ ต.สิ
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท คุณสิทธิศกัด์ิ สมศรี ถ.เทพา เมืองเหนือ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท คุณศนัสนีย ์ธนาคีรี ขนุหาญ ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท คุณศิริพร สรรณ์ไตรภพ ต.ส าโรง อ.อุทุมพรพิสยั
ศรีสะเกษ ร้านวสัดุก่อสร้าง บริษทั อริยาเรียลเอสเตท จ ากดั ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ร้านอุปกรณ์การเกษตร ร้านโกบะ  พืชผล น ้าตกส าโรงเกียรติ ต.สิ อ.ขนุหาญ
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท คุณร าไพ เสาเวียง  ต.ล้ินฟ้า  อ.ยางชุมนอ้ย
ศรีสะเกษ ร้านกระเป๋า ร.ต.อ.ขจรศกัด์ิ เสถียร ถ.ปลดัมณฑล ต.เมือเหนือ อ.เมือง
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท นางสุธญัญา ทาทอง  ต.หนองหญา้ลาด อ.กนัทรลกัษ์
ศรีสะเกษ ร้านมินิมาร์ท ร้าน 99มาร์ท 49 ม.1 ต.ภูเงิน  อ.กนัทรลกัษ์
ศรีสะเกษ ร้านอาหาร,บาร์ พิเชฐ แสงจนัทร์ 792 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต ้อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สกลนคร ร้านขายเส้ือผา้ บจก.ภูมิ-ภาคย ์อุตสาหกรรม เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท ร้านเมืองทองไอที เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านขายส่ง  ร้านสามใบเถา เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านไทยเจริญบล็อค เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้านไทยเจริญทรัพยเ์พ่ิมพนู เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านโทรศพัท์ ร้านตอง 888 เทเลคอม อ.เมือง
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท ร้านสมพงษ์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท ร้านแชมป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
สกลนคร ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านคิมยอง เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านขายยา ร้านคลงัยาเภสชั เมือง สกลนคร
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท ร้านเซ็นทรัล ต.พงัโคน อ.พงัโคน
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท ร้านวิบูลยช์ยั ถ.สกลนคร-นครพนม อ.เมือง
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท คุณวชัรพล บุดดีดว้ง บา้นหนองบวัทอง  ต.ท่า
สกลนคร ร้านขายปุ๋ ย ร้านโพธ์ิไทรทอง การเกษตร 121 ม.3  ต.อากาศ  อ.อากาศอ านวย
สกลนคร ร้านมินิมาร์ท ร้านรวมพาณิชย์ 80 หมู่ 9 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
สุรินทร์ ร้านคา้สวสัดิการ โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สุรินทร์ ร้านคา้ส่ง คุณอิทธิกร วิจิตรก าจร(ส่งของ) อ.สงัขละ



สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท ร้านอ้ีเหวินท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท คุณอิทธิกร วิจิตรก าจร สงัขละ สุรินทร์
สุรินทร์ ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านรักคอม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท ร้านมณีวนั ต.กระโพ อ.ท่าตูม
สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท คุณวชิราภรณ์ กะการดี  ตรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท ร้านโชคเพ่ิมพนู ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง
สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท คุณณัฐวดี  เหล่าจิรกร ต.กงัแอน อ.ปราสาท
สุรินทร์ ร้านขายปุ๋ ย คุณยคุลธร  บูรณสนัติ ถ.ปัทมานนท ์ อ.จอมพระ
สุรินทร์ ร้านขายปุ๋ ย คุณยคุลธร บูรณสนัติ  ถ.ปัทมานนท ์อ.จอมพระ
สุรินทร์ ร้านเคร่ืองเขียน อษัฏายธุ  สิงหะ หลงั มทส.ประตู4
สุรินทร์ มินิมาร์ท , ขายส่ง ร้านโชคเพ่ิมพนู  ถ.สุรินทร์-ช่องจอม  ต.ด่าน อ.กาบเชิง
สุรินทร์ ร้านมินิมาร์ท ชวมยั คีรีโชติ  ต.ราม อ.เมือง 
สุรินทร์ ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชุมพลคา้ขา้ว 263 หมู่ 1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
สุรินทร์ บริษทั พี.เอ็ม.เอ็นเตอร์เทรด จ ากดั 200 หมู่ 13 ถ. สุรินทร์ ปราสาท ต. ในเมือง อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
หนองบวัล าพู มินิมาร์ท ร้านเซฟสโตร์ สาขา 1 ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา 
หนองบวัล าพู มินิมาร์ท ร้านเซฟสโตร์ สาขา 2   ต.บา้นโคก อ.สุวรรณคูหา 
หนองบวัล าพู คุณ จารุวรรณ สุขรมย์ 145 หมู่ 8 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
หนองคาย ร้านขายปลีก-ขายส่ง คุณทรงชยั ในเมือง เมือง
หนองคาย ร้านบิวต้ี ร้านบอสบิวต้ี โพนพิสยั หนองคาย
หนองคาย ร้านบิวต้ี ร้านบอสบิวต้ี โพนพิสยั หนองคาย
หนองคาย ร้านบิวต้ี ร้านบอสบิวต้ี จุมพล โพนพิสยั หนองคาย
หนองคาย ร้านคา้ไม้ ร้านสงกรานตค์า้ไม้ อ.ท่าบ่อ
หนองคาย ร้านมินิมาร์ท คุณสญัชยั ในเมือง เมือง
หนองคาย ร้านบิวต้ี ร้านบอสบิวต้ี โพนพิสยั หนองคาย
หนองคาย ร้านคา้สวสัดิการณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช อ.ท่าบ่อ
หนองคาย ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านบอสบิวต้ี ถ.ภิรมยาราม ต.จุมพล อ.โพนพิสยั

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
อ านาจเจริญ ร้านนวดแผนไทย โรงพยาบาลพนา อ.พนา
อ านาจเจริญ ร้านนวดแผนไทย มูลนิธิแพทยแ์ผนไทยพนา ศูนยแ์พทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลพนา
อ านาจเจริญ ร้านมินิมาร์ท คุณพิชญาภา เกษียร ชานุมาน อ านาจเจริญ



จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
อุดรธานี มินิมาร์ท ทรัพยสิ์นการช่าง อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี มินิมาร์ท โบ๊เบ ้อุดรพฒันา อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี มินิมาร์ท รุ่งปริญธร อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านเส้ือผา้ หา้งยอดศิลป์ อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านขายส่ง ร้าน ธนะรุ่ง(ก.การคา้) อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี เคร่ืองเขียน ถ่ายเอกสาร ร้านหนุนทรัพย์ อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี มินิมาร์ท ร้านหนุนทรัพย์ อ.กุดจบั
อุดรธานี ร้านกาแฟ บริษทั กินลมชมวิว จ  ากดั อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านวสัดุก่อสร้าง บจก.บี เค เอ็ม ดีเวล็อปเมนต์ อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี มินิมาร์ท ร้านบวับาน ศรีทองสุก อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านสหคอมพิวเตอร์ หนองหาญ จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านอาหาร  ร้าน Sky ต.นาข่า อ.เมือง
อุดรธานี ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านดีไวทค์อมพิวเตอร์ ต.โนนสูง อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านขายปุ้ย ร้าน ผลดีการเกษตร ต.หนองหาน อ.หนองหาน
อุดรธานี ร้านมินิมาร์ท คุณสุดาพร อ.เมือง  จ.อุดรธานี
อุดรธานี ร้านมินิมาร์ท เคพีเอ็นประเทศไทยจ ากดั ถ.อุดรดุษฎี ต.หมาดแขง้ อ.เมือง
อุดรธานี ร้านมินิมาร์ท คุณเขณัฐฐา  สีดา ต.หนองบวั อ.เมือง 
อุดรธานี ร้านขายเกษตรเคมีภณัฑ์  ดวงดีการเกษตร สาขา 2  ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่
อุดรธานี ร้านขายของช า ชุดาภรณ์ สีหานาวี  ต.หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี มินิมาร์ท คุณรัตนากร ทองค า  ต.หนองววัชอ อ.หนองววัชอ
อุดรธานี มินิมาร์ท นางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง 91 ม.6  ต.บา้นม่วง  อ.บา้นดุง
อุดรธานี ร้านอาหาร ธญัสิริ บุญทศ 198/98  ต.บา้นเล่ือม อ.เมือง
อุดรธานี มินิมาร์ท คุณขณัฐฐา สีดา 254 ม.2 ต.หนองบวั อ.เมือง
อุดรธานี ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านรักสวยรักงาม ถนน อดุลยเดช อ.เมือง 
อุดรธานี ร้านคา้สหกรณ์ ร้านคา้กองทุนหมู่บา้นหนองขาม 54/4 หมู่4 ต.หนองบวั อ.เมือง
อุดรธานี ร้านวสัดุก่อสร้าง คุณพชัริวลยั ดวงจนัทร์โครต 254 ม.2 อ.เมือง 
อุดรธานี ร้านขายส่ง บริษทั ดี.ดี.ดี 2561 จ ากดั 434 ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง

จงัหวดั ประเภทธุรกิจ รายช่ือร้าน บริเวณท่ีตั้งร้านคา้
อุบลราชธานี ร้านขายอุปกรณ์การเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออ.เมือง  จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองส าอางค์คุณปวีณา อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านขายมือถือ ร้านมาสเตอร์โฟน อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านมินิมาร์ท นายปราย ู เกศวงศ์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านทอง คุณปวีณา อ.วารินช าราบ
อุบลราชธานี มินิมาร์ท คุณก๊ิฟ ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง



อุบลราชธานี ร้านมินิมาร์ท คุณวีรวชัร ลาร์เซ่น เดชอุดม อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านอาหาร บริษทั ไดฟกู ุฟู๊ ด จ ากดั ซ.ชลประทาน-ท่าบ่อ
อุบลราชธานี ร้านอาหาร ร้านโอชิน จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านวสัดุก่อสร้าง ร้าน พ้ืนท่ีความสุข@โฮม ถ.เดชอุดมกนัทรรักษ ์ต.นากระแซง
อุบลราชธานี ร้านมินิมาร์ท ร้านรวมสินไทยเทรดด้ิง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านบิวต้ี คุณฝน ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อุบล
อุบลราชธานี ร้านมินิมาร์ท คุณอาทิตย ์วิวฒัน์ศิริทรัพย ์ ถ.ศรีณรงค ์ต.ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี มินิมาร์ท คุณก๊ิฟ ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง
อุบลราชธานี ร้านบิวต้ี ร้านบิวต้ีช๊อป อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี ร้านบิวต้ี คุณฝน ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อุบล
อุบลราชธานี มินิมาร์ท คุณก๊ิฟ ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง
อุบลราชธานี ร้านบิวต้ี คุณก๊ิฟ ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง
อุบลราชธานี ขายของส่ง ร้านเช่ือมพานิชย์  ถ.เล่ียงเมือง ซ.เล่ียงเมือง6 อ.เขมราฐ
อุบลราชธานี ร้านบิวจ้ี คุณสุกญัญา ต.ไร่นอ้ย อ.เมือง
อุบลราชธานี คลีนิคเสริมความงาม คลินิกเวชกรรมหมอศิวบูลย์ ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง
อุบลราชธานี ร้านวสัดุก่อสร้าง หจก.จีทีเอ แมนเนจเมน้ท์ ต.แจระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี  
อุบลราชธานี ร้านอาหาร ร้านZeeNo 166 หมู่10 ต.โคกช าแระ อ.ทุ่งศรีอุดม 
อุบลราชธานี ร้านสหกรณ์ วิทยาลยัการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี410 อ.เมือง
อุบลราชธานี ร้าน ธนานนัต์ 166 หมู่10 ต.โคกช าแระ อ.ทุ่งศรีอุดม


