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1 หจก.พี.เอ็น.เทรดด้ิงการเกษตร นายไตรศักด์ิ   ธีรพิทยานนท์ 150/3-4 - แจ่มนุสรณ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-240043 ปลีก-ส่ง 62410000300271

2 ร้านอุดรเพ่ือนไก่ นางพรพรรณ  ประเสริฐสิทธ์ิ 323 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-243806 ปลีก 61410000300190

3 ร้านอุดรรักสัตว์ นางสาวแจ่ม วงศ์ใหญ่ 70/1 - วัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 097-3193971 ปลีก 61410000300213

4 บ.สยามแม็คโคร จก. (มหาชน) สาขนาอุดรธานี นาย ลันดร  กันเกตุทิม 207/3 14 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-182360 ปลีก-ส่ง 62410000300264

5 ร้านสถาพรพาณิชย์ นายอนนต์  วสุพลศุภ 211/7-8 2 อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-241815 ปลีก-ส่ง 62410000300270

6 ร้าน อ การเกษตร นางสาวนภกช    ทองน้อย 539/8-9 - โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 062-9566428 ปลีก-ส่ง 63410000300002

7 ร้านอุดรเพ็ทเซ็นเตอร์ นายปรีชา  พิเสฏฐศลาศัย 34/12-13 - วัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-244239 ปลีก-ส่ง 62410000300232

8 ร้านชัยพฤกษ์ นายคมสันต์   ล้ิมชัยพฤกษ์ 222/3-4 - ประจักษ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-222620 ปลีก-ส่ง 61410000300221

9 บ.ต้ังง่ีสุนซูปเปอร์สโตร์ จ ากัด นายมิลินทร์  วีระรัตนโรจน์ 119-123 - โพธ์ิศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-221128 ปลีก 61410000300221

10 ร้านสหชัยการเกษตร นางสาวญาณิภัทร นนท์ธนะภัส 2/6 - อธิบดี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 094-2878880 ปลีก-ส่ง 62410000300299

11 ร้านสวนถาดสวนแก้ว นางศิริภรณ์  พิเสฏฐศลาศัย 34/18 วัฒนานุวงค์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 081-0501231 ปลีก-ส่ง 61410000300209

12 ร้านเมืองทองอะแควเร่ียม น.ส.พิมพ์ลดา  ยุภาพงศ์พิศาล 54/34-35 วัฒนานุวงค์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 064-1541542 ปลีก 61410000300248

13 บริษัท เอก-ชัยฯ อุดรธานี นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 499/117 7 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-326550 ปลีก-ส่ง 62410000300072

14 ร้านชัยศิริ นายชัยพร   ล้ิมชัยพฤกษ์ 289/5-6 8 อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-211949 ปลีก-ส่ง 61410000300216

15 บ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 415 3 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-323600-14 ปลีก-ส่ง 61260000303171

16 สถานพยาบาลสัตว์อุดรธานี นายจักรพรรดิ   แย้มสง่า 458/6-7 - รอบเมือง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-222467 ปลีก 62410000300227

17 โรงพยาสัตว์เวชพงษ์ สัตวแพทย์หญิงอภิญญา  ศรีดี 124/13-14 ศรีสุข หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-327102 ปลีก 62410000300228

18 ร้านยรรยงสัตวแพทย์ นายยรรยง  ภูจอมจิต 135/66-67 - นิตโย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-323456 ปลีก 62410000300244

19 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขา ยูดี ทาวน์) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 88 - ทองใหญ่ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 62410000300075

20 ร้านเพ่ือนสนิท นางประนอม  เรืองปัญญา 97 - ประชารักษา หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 081-2595773 ปลีก 62410000300233

21 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 328/5-6 1 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 62410000300078

22 บริษัทโรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท นางจินดา  รัตนะ 1/8 1 เข้าสนามบินอุดร หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 080-7446006 ปลีก 63410000300120

23 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาประชาสันติ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 357/17 14 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300015

24 ร้านซินด้ี นางกชพร  เหลืองเรืองทอง 443/1 14 นิตโย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 089-7207764 ปลีก 61410000300241

25 ร้านสะพานด าอาหารสัตว์ นายบรรจง  ศรีสุนาครัว 490/1 2 โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 092-3272175 ปลีก 62410000300272

26 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดโพธ์ิศรี) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 355/4 2 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300010

27 โรงผลิตอาหารสัตว์มิตรชาวไร่ นางรัตนาภรณ์   สว่างไทยสง 327 - อุดรธานี-เลย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-214642 ปลีก 61410000300212

28 คลินิกหมอจามิกรรักษาสัตว์ นายสัตวแพทย์จามิกร  วงศ์กาฬสินธ์ุ 87/3 - โพนพิสัย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 081-2614342 ปลีก 61410000300264

29 โรงพยาบาลสัตว์ AEC สพ.ญ.ประภาศิริ  ภานุรักษ์ 87/118 - หนองคาย-หนองบัว หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 042-304138 ปลีก 61410000300274

30 สถานพยาบาลสัตว์โพธ์ิสว่าง น.สพ.ปิยะวุฒิ  สุขบัญชา 34/8 2 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 094-2842522 ปลีก 61410000300278

31 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาถนนศรีชมช่ืน) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 41/22-23 - ศรีชมช่ืน หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300027

32 ร้านซุปเปอร์เพ็ท นางสาวกาญจนา  มาลาศรี 366 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 094-2836473 ปลีก-ส่ง 61410000300307

33 โรงพยาบาลสัตว์ประชารักษา นายณัฐพล  อินทอง 269/12-13 ประชารักษา หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 084-6619449 ปลีก 63410000300048

34 บริษัทฉ่ัวติงเฉ่ง ซัพพลาย จ ากัด นายเตชิต  ฉัตรเดชา 299/22 - ประจักษ์ฯ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 098-5415455 ปลีก 61410000300329

ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ประเภท

  บัญชีรำยช่ือร้ำนขำยอำหำรสัตว์ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธำนี
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35 ร้าน เจ เจ ฟิช เวิลด์ นายธนาศักด์ิ   โลวะจินังกูร 87-88 - ทองใหญ่ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 081-7173326 ปลีก 61410000300227

36 ร้าน ดี-ด๊อก เดลล่ีฟู๊ด น.ส.ปวีณ์พรรณ  นิธิศโชติกุล 27/31 - วัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 096-6396645 ปลีก-ส่ง 61410000300326

37 BCM FC ตึกคอม อุดรธานี นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 90/32 - อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300050

38 มินิบ๊ิกซี MBC ซอยจินตคาม นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 477/6 7 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000305945

39 มินิบ๊ิกซี MBC สถานีต ารวจอุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 43/30-32 - ศรีสุข หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000305908

40 มินิบ๊ิกซี MBC ตลาดบ้านห้วย นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 169/9 - อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000305944

41 มินิบ๊ิกซี MBC ประชาอุทิศ นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 87/9 - ประชาอุทิศ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000305902

42 บริษัท น้ าปิงปศุสัตว์ (2000) จ ากัด นางดุษฎี  หวังมนิดากุล 249-249/1 - โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 099-0912000 ปลีก 63410000300125

43 BCX FC เทคนิคอุดรธานี นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 3/15 - เบญจางค์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 087-5936408 ปลีก 65410000300048

44 BCX FC โพธิวราราม นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 564/5 - โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300046

45 BCX FC พรหมประกาย ซอย 11 นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 391/12-15 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300049

46 มินิบ๊ิกซี MBC ประชารักษา นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 76/1-3 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 087-5936408 ปลีก-ส่ง 61410000300134

47 เซเว่นอีเลฟเว่นอุดรดุษฎี 1 (1125) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 171 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0021125 ปลีก 62410000300086

48 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาถนนวัฒนานุวงศ์ (17983) นายสดุดี  อัศวินะกุล 27/55 - วัฒนานุวงศ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0017983 ปลีก 65410000300074

49 เซเว่นอีเลฟเว่นหน้าตลาดเมืองทอง (10640) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 229/8 2 หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0010640 ปลีก 62410000300161

50 เซเว่นอีเลฟเว่นชุมชนทองใหญ่ (14942) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 229/9 3 หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0014942 ปลีก 62410000300209

51 เซเว่นอีเลฟเว่นประชารักษา (1126) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 95/5 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0048655 ปลีก 62410000300087

52 เซเว่นอีเลฟเว่นพรหมประกาย (10589) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 322/14 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0010589 ปลีก 62410000300160

53 เซเว่นอีเลฟเว่นอดุลยเดช (1134) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 177/1-2 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0021134 ปลีก 62410000300089

54 เซเว่นอีเลฟเว่น บ.ข.ส.อุดรธานี (1152) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 296/29-30 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0021152 ปลีก 62410000300090

55 เซเว่นอีเลฟเว่น ราชภัฏอุดรธานี (1204) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 60/7-8 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0021204 ปลีก 62410000300091

56 เซเว่นอีเลฟเว่น ห้าแยกแสควร์ (1587) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 5/4-5 - อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0021587 ปลีก 62410000300092

57 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.วิทยลัยพละ (2253) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 60/3 - อุดร-หนองบัวล าภู หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0022253 ปลีก 62410000300094

58 เซเว่นอีเลฟเว่น ตลาดโพศรี (2737) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 345/27-28 - โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0022737 ปลีก 62410000300095

59 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.กองบิน 23 (3008) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 567/1 9 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023008 ปลีก 62410000300097

60 เซเว่นอีเลฟเว่น นเรศวร 3056) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 38/2-3 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023056 ปลีก 62410000300098

61 เซเว่นอีเลฟเว่น มุขมนตรี(3037) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 2/22 - สร้างหลวง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023073 ปลีก 62410000300099

62 เซเว่นอีเลฟเว่นดอนอุดม (3279) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 52/8 - บ้านดอนอุดม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023279 ปลีก 62410000300101

63 เซเว่นอีเลฟเว่นเซ็นเตอร์พอยท์ (3383) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 335 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023383 ปลีก 62410000300102

64 เซเว่นอีเลฟเว่นละมุลอุทิศ (3630) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 107/4-5 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023630 ปลีก 62410000300104

65 เซเว่นอีเลฟเว่นซอยยูค่อน 3721) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 103/60-64 13 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0023721 ปลีก 62410000300105

66 เซเว่นอีเลฟเว่นแยกสามพร้าว (4050) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 229/1-2 6 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0024050 ปลีก 62410000300107

67 เซเว่นอีเลฟเว่นซอยหนองบัว (4149) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 145/10 10 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0024149 ปลีก 62410000300108

68 เซเว่นอีเลฟเว่นอุดรดุษฎีซอย5 (4212) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 229/38 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0024212 ปลีก 62410000300109



ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต

ท่ี
ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ ประเภท

  บัญชีรำยช่ือร้ำนขำยอำหำรสัตว์ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธำนี

ช่ือร้ำน ช่ือผู้ด ำเนินกำร เลขท่ีต้ัง หมู่

69 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านสามพร้าว (5322) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 170 15 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0025322 ปลีก 62410000300113

70 เซเว่นอีเลฟเว่นแยกบ้านจ่ัน (5341) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 569 3 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0025341 ปลีก 62410000300114

71 เซเว่นอีเลฟเว่นหนองประจักษ์ (5412) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 45/13 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0025412 ปลีก 62410000300115

72 เซเว่นอีเลฟเว่นสัมพันธมิตร (5414) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 70/1 - เพาะนิยม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0025414 ปลีก 62410000300116

73 เซเว่นอีเลฟเว่นเทศบาลนคร (5756) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 1/9 - อธิบดี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0025756 ปลีก 62410000300118

74 เซเว่นอีเลฟเว่นถนนบ้านช้าง (6777) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 4-6/7 - หน้าสนามบิน หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0020777 ปลีก 62410000300127

75 เซเว่นอีเลฟเว่นค่ายประจักษ์2 (7073) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 46 1 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0027073 ปลีก 62410000300130

76 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านโนน 2 (7180) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 14/6-8 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0027180 ปลีก 62410000300131

77 เซเว่นอีเลฟเว่นโพศรี (7299) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 599/6-8 2 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0027299 ปลีก 62410000300133

78 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.ถนนทหาร (7746) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 549/11 9 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0027746 ปลีก 62410000300138

79 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดบ้านเหล่า (8258) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 76/3-5 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0028258 ปลีก 62410000300145

80 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.แยกหนองใส (8322) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 111 2 เล่ียงเมืองอุดร หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0028322 ปลีก 62410000300147

81 เซเว่นอีเลฟเว่น หลังอุดรพิทย์ (8358) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 89/8-9 - ศรีชมช่ืน หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0028358 ปลีก 62410000300148

82 เซเว่นอีเลฟเว่น โพศรีวิลเลจ (9120) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 345/31 2 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0029120 ปลีก 62410000300151
83 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.ประจักษ์ (9710) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 252/15 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0029710 ปลีก 62410000300153

84 เซเว่นอีเลฟเว่น บ้านหนองหิน  (11593) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 13/4 2 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0011593 ปลีก 62410000300173

85 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.อุดรดุษฎี(11666) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 258/1 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0011666 ปลีก 62410000300177

86 เซเว่นอีเลฟเว่น หลัง รพ.อุดรธานี (11704) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 80/5 11 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0011704 ปลีก 62410000300178

87 เซเว่นอีเลฟเว่น ถนนพิบูลย์  (13662) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 480/2 7 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0011593 ปลีก 62410000300187

88 บริษัทวิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด นางสาวสุจิตรา  สีเกต 99/9 - ทองใหญ่ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 099-4580888 ปลีก 62410000300002

89 บ้านเรารักษาสัตว์ สัตแพทย์หญิงสุภาพร แซ่เตียว 413 - อดุลยเดช หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 084-0294627 ปลีก 64140000300400

90 บมจ.บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ประชาสันติ นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 407/5-8 14 นิตโย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-6550666 ปลีก 61410000300143

91 เซเว่นอีเลฟเว่น ถนนอ าเภอ  (13917) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 232/11 - ข้างอ าเภอ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0013917 ปลีก 62410000300196

92 เซเว่นอีเลฟเว่นซอยประชาสันติ (13887) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 350/12 14 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0013887 ปลีก 62410000300195

93 เซเว่นอีเลฟเว่นหน้าสนามบินอุดร (14223) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 129/5 5 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0013888 ปลีก 62410000300199

94 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาหนองเหล็ก  (14059) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 138/13-16 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0013887 ปลีก 62410000300198

95 บริษัทท็อปเวิลด์ (2014) จก.ถนนทหาร นายศิริพงษ์  ไชยศิวามงคล 85/10 - ทหาร หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 083-6828912 ปลีก 61410000300418

96 ร้านโฮมด๊อก น.ส.จารุวรรณ เพชรวิไชย 323 - ประจักษ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 089-8816194 ปลีก 63410000300005

97 ร้านคุณพ่อ เพ็ทช็อป นายธีรเดช  กุสลจีรัง 334/3 5 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 094-3787974 ปลีก 65410000300024

98 ร้านปาริชาติพาณิชย์ น.ส.ปาริชาติ  ไชยพรม 48/47 บ้านโนน หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 097-3204098 ปลีก 63410000300039

99 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาทุ่งศรีเมือง (14784) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 26 - พานพร้าว หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0014784 ปลีก 62410000300208

100 มินิบ๊ิกซีซอยก านัน,อุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 160/13 1 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 087-5936408 ปลีก 62410000300082

101 ร้านไดโซ สาขาUDทาวน์ นายริวกิ อากิโมโตะ 99/9 ทองใหญ่ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1389611-3 ปลีก 61260000306139

102 ร้านไดโซ สาขาเซลทรัลพลาซ่า นายริวกิ อากิโมโตะ 277/1-3,271/5 ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1389611-3 ปลีก 61260000305332
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103 คลินิกรักษาสัตว์ เพ็ท เวลเนส น.ส.พิชญ์พิไล  เบ้าหล่อเพชร 47/9 - โภคานุสรณ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 085-5169902 ปลีก 63410000300016

104 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาเล่ียงเมืองอุดรธานี 15509) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 54/10 6 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0015509 ปลีก 63410000300057

105 ร้านมิตรภาพฟาร์มโปรดักซ์ นายกานต์พงศ์  สิทธิบูรณ์ 70/71 5 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 061-1435695 ปลีก-ส่ง 63410000300061

106 บริษัท เพ็ทดู๊ด จ ากัด (สาขา 0001) นายนฤฐัถ  สมศรีแก้ว 195/1 5 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 098-8256065 ปลีก-ส่ง 63410000300063

107 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาเทพบุรี) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 148/50 13 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 63410000300068

108 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาบ้านม่วง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 168/3 - อุดร-สกลนคร หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 63410000300100

109 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาหนองบัว) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 7/20 1 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 63410000300101

110 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาบ้านเด่ือ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 225/422 6 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 63410000300102

111 บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด นางกนกพร  สัตตบุศน์ 227/3 - ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-6303100 ปลีก 63410000300099

112 ร้านเจ้านายเพ็ทช็อป น.ส.อทิตยา  อยู่ยัง 36/2 - อดุลยเดช หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 083-6364546 ปลีก 63410000300114

113 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 118 2 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300093

114 เซเว่นอีเลฟเว่น  สาขาหน้าตลาดเมืองทอง 2(16114) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 399/2 3 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0016114 ปลีก 63410000300110

115 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 499/117 7 - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300018

116 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 277/1-3,271/5 - ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300029

117 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 71/29 - อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300030

118 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 77/40-44 - - หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300032

119 เซเว่นอีเลฟเว่นโรงพยาบาลอุดรธานี (16487) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 33 - เพาะนิยม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 091-0016487 ปลีก 64410000300043

120 ร้านหงส์ทอง  อาหารสัตว์ นายชัยอนันต์  สีดาห้าว 45/15 2 หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 084-9288313 ปลีก-ส่ง 64410000300071

121 ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ศูนย์บริหาร จ.อุดรธานี น.ส.เทียนธรรม/วีรธรรม เศรษฐสิทธ์ิ 53/4-5 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 02-0238888 ปลีก 64410000300089

122 บริษัท เจวายเจ อะควาติก แอนด์ เพ็ทช็อป จ ากัด นายเจษฎา อ่วมงามทรัพย์ 1/12 - โพนพิสัย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 089-6192088 ปลีก 65410000300070

123 ร้าน ก การเกษตร นางรุ่งรัตน์   จันทะเหลา 91/9 14 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 042-246450 ปลีก 62410000300215

124 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดไทยศิริ (3396) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 44/12 - - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0023396 ปลีก 62410000300103

125 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดไทศิริ2 (5857) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 263 2 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0025857 ปลีก 62410000300120

126 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดไทยศิริ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 307/10 2 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 027979000 ปลีก 61410000300011

127 ร้านยูดีเพ็ทช็อป นายโกสินทร์  พิเสฏฐศลาศัย 117-117/1 1 อุดรธานี-หนองคาย หนองบัว เมือง อุดรธานี 085-0084433 ปลีก 62410000300297

128 ร้านล้านเกษตร นางศศิธร  ธรรมทาทอง 299 2 นิตโย หนองบัว เมือง อุดรธานี 087-6748218 ปลีก 61410000300441

129 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาบ้านดงอุดม) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 21/6 5 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300031

130 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาดงอุดม (10277) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 34/20 5 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0010277 ปลีก 62410000300156

131 ร้านอุดรเพ็ทฟู๊ด นายกฤษฎา  ธรรมะดี 79/1 5 รอบเมือง หนองบัว เมือง อุดรธานี 063-0020972 ปลีก 62410000300256

132 เซเว่นอีเลฟเว่นเออีซีเกตเวย์(6277) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 362/1 7 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0026277 ปลีก 62410000300125

133 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.นิตโยอุดร (7744) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 111/4 4 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0027744 ปลีก 62410000300137

134 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.เล่ียงเมืองอุดร (10463) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 567/1 7 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0010463 ปลีก 62410000300159

135 เซเว่นอีเลฟเว่น ชุมชนประปาเขต7 (11595) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 49/213 5 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 091-0011595 ปลีก 62410000300175

136 มินิบ๊ิกซี สาขา MBC ตลาดไทยศิริ นายภูนารถ  เก่งคุมพล 307 2 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก-ส่ง 61410000300138
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137 มินิบ๊ิกซี สาขา ดงอุดม นายภูนารถ  เก่งคุมพล 21/9 5 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 63410000300085

138 บริษัท พีเอส.โปรดักช่ัน 2016 จ ากัด นายพงษ์ศุธร  ศรีพรหม 332/5-8 6 - หนองบัว เมือง อุดรธานี 098-0977995 ปลีก-ส่ง 63410000300103

139 เซเว่นอีเลฟเว่นโนนสูง-น้ าค า (6665) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 224/1 11 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 091-0026665 ปลีก 62410000300126

140 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดโนนสูง-น้ าค า (9853) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 298,99/2 10 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 091-0029853 ปลีก 62410000300154

141 ร้านโนนสูงอาหารสัตว์ น.ส.กรรณิการ์  ปัตถาวะโร 341/2 11 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 098-5853308 ปลีก 62410000300229

142 ร้านยืนยงพาณิชย์ นายพิรุณ  จิตรย่ังยืน 491 11 ป่าหวาย 1 โนนสูง เมือง อุดรธานี 081-4716429 ปลีก 61410000300211

143 ร้าน ก.การเกษตร นายพลกฤษณ์  ครสวรรค์ 99 10 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 084-6842630 ปลีก 62410000300274

144 ร้านมิตรรุ่งเรืองการเกษตร นายธนัทรัช  สุขิโต 92 8 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 093-3763149 ปลีก 64410000300094

145 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาบ้านโนนสูง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 126 11 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 62410000300079

146 บริษัทได้ใจการเกษตร จ ากัด (สาขา 1) นางสุธางค์ุล าจันทร์   วงษ์จันฬา 239 10 โปร่งสว่าง โนนสูง เมือง อุดรธานี 089-8418059 ปลีก-ส่ง 62410000300302

147 สหกรณ์โคนมอุดรธานี นายอภิศักด์ิ  พรมโท 196/2 3 มิตรภาพ-ขอนแก่น โนนสูง เมือง อุดรธานี 042-295665 ปลีก 62410000300079

148 ร้านเชอร่ีบิวต้ีแคร์ น.ส.พลอยพิไล  แสนช่ัง 4 10 ถ.โปร่งสว่าง โนนสูง เมือง อุดรธานี 093-1525544 ปลีก 61260000300439

149 มินิบ๊ิกซี สาขา MBC โนนสูงเมืองอุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 138/1 8 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000304724

150 ร้านสมปองการเกษตร นายจักรวาล  เพ็งอ านาจ 374 2 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 095-7588965 ปลีก-ส่ง 63410000300060

151 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาชุมชนน้ าค าอุดร (16326) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 864 2 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 091-0016326 ปลีก 64410000300001

152 ร้าน อี เดีย ฮาร์แวร์ นางเยาวมาลย์  แสนช่ัง 492-492/1 11 ป่าหวาย2 โนนสูง เมือง อุดรธานี 098-4282442 ปลีก 65410000300068

153 ร้านโนนสูงสัตวแพทย์ นางสาวอารียา  แข็งแอ 366/2 1 - โนนสูง เมือง อุดรธานี 088-0682535 ปลีก 65410000300071

154 ร้านวังปลาฝา ค้าข้าว ตรา ปลาคู่ น.ส.ธนิดา  เน่ืองมัจฉา 63/1 4 - บ้านตาด เมือง อุดรธานี 092-6705165 ปลีก 61410000300378

155 ร้านแม่ระเบียบ นายอธิวัฒน์   ยุทธชมภู 129 3 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 085-9241865 ปลีก 61410000300177

156 ร้านบ้านเล่ือมอาหารสัตว์ นายวีระศักด์ิ  แซ่ล้ี 621/1 1 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 095-7879253 ปลีก 61410000300197

157 คลินิกวีพีสัตวแพทย์ สพ.ญ.พันทิวา  อาจสม 639/6 4 อุดรธานี-กุดจับ บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 094-2580088 ปลีก 61410000300238

158 ร้าน ธ.ธง สโตร์ น.ส.ฟุก  เครือคุณากร 272 3 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 089-6187163 ปลีก 64410000300041

159 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาบ้านเล่ือม) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 397/1 1 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 62410000300081

160 เทสโก้โลตัส(สาขาบ้านถ่อน) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 104/10 4 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300016

161 มินิบ๊ิกซี สาขา MBC สาขาหมู่บ้านหรรษา นายภูนารถ  เก่งคุมพล 687 4 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก-ส่ง 61410000300139

162 เซเว่นอีเลฟเว่นส่ีแยก วพ.อุดรธานี(2991) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 108/20-22 4 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0022991 ปลีก 62410000300096

163 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดไทศิริ 3 (5249) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 398 3 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0025249 ปลีก 62410000300112

164 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.หนองส าโรง (11423) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 119 5 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0011423 ปลีก 62410000300169

165 เซเว่นอีเลฟเว่น บ้านเล่ือม (15617) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 395 1 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0048655 ปลีก 63410000300058

166 เซเว่นอีเลฟเว่น บ้านเล่ือมอุดร (18116) นายสดุดี  อัศวินะกุล 964 1 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0018116 ปลีก 65410000300087

167 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาชุมชนบ้านถ่อน (18118) นายสดุดี  อัศวินะกุล 48 4 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0018118 ปลีก 65410000300086

168 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา PTTOR บ้านถ่อน (18157) นายสดุดี  อัศวินะกุล 267/1 4 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0018157 ปลีก 65410000300082

169 ร้านศาลาข้าวไทย(อุดรธานี) นายปณิธาน จันดาเบ้า 617 1 อุดรธานี-เชียงยืน บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 081-2621019 ปลีก 61410000300426

170 มินิบ๊ิกซีบ้านเล่ือม อุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 672 1 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 02-65506666 ปลีก 64410000300086
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171 ร้านภานุวัฒน์เจริญ นายภานุวัฒน์  สีมืด 238 11 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 085-7508117 ปลีก 61410000300416

172 ร้านเจ๊ียบการค้า นายสมคิด  ศรีทอง 348 3 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 081-0588019 ปลีก 61410000300430

173 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาบุญยาหาร(14477) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 225/2 4 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 091-0014477 ปลีก 62410000300202

174 ร้านมานาเพ็ทช็อป น.ส.จนิสตา  แซ่ลี 400 3 - บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี 090-0126530 ปลีก 65410000300018

175 ร้านเส็งทวีกิจ นายมนัสชัย  เตียวศิริทรัพย์ 864/4 1 - เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 087-2174823 ปลีก-ส่ง 63410000300015

176 ร้านพิณทองค้าข้าว นายฝน  คามะเชียงพิณ 489 1 - เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 096-3351398 ปลีก 64410000300092

177 ร้านค าหอม นายสวัสด์ิ  สีดาห้าว 184 9 อุดรธานี - กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 098-2156266 ปลีก 61410000300191

178 ร้านเพ่ือนสัตว์อุดร นายพิชิตชัย  ผาจันดา 877 1 เชียงพิณ-ดงหนองโพธ์ิ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 098-6067686 ปลีก-ส่ง 63410000300010

179 ร้านปริญญา น.ส.ชุติมา  คามะเชียงพิณ 251/1 9 อุดรธานี - กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 085-7479648 ปลีก 63410000300076

180 ร้านวิรัชการค้า นายวิรัช  กังบุญมา 66 7 อุดร-กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 090-8487855 ปลีก 64410000300084

181 บจ.เอก-ชัยฯเชียงพิณ (3322) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 502 3 - เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 64410000300085

182 ร้านข้าวสารเชียงพิณ นางภัทรวดี  ชาลีงาม 37 7 อุดรธานี - กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 087-1576238 ปลีก 62410000300253

183 ร้าน ธ.ธงซูเปอร์ นายกวาง  เครือคุณากร 848 1 - เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 080-0895076 ปลีก 64410000300042

184 บ.ได้ใจการเกษตร จก. นางสุธางค์ุล าจันทร์   วงษ์จันฬา 231 12 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 089-8418059 ปลีก-ส่ง 62410000300301

185 มินิบ๊ิกซี เชียงยืน อุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 243 2 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 62410000300053

186 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาบ้านเชียงยืน(16069) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 176 15 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 091-0014477 ปลีก 63410000300109

187 ร้านจงเจริญการเกษตร น.ส.จง สาธาระณะ 209 12 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 087-0332624 ปลีก 61410000300425

188 ร้านพรการเกษตร นางพรนภา  ดาจันทร์พันธ์ 448 1 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 093-6832242 ปลีก 62410000300222

189 ร้านศรีเจริญการเกษตร นางสายพิณ หอมหวน 37/1 1 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 086-2355799 ปลีก 61410000300427

190 ร้านวิมล การค้า น.ส.นฤมล  ล่ าสัน 517 1 - เชียงยืน เมือง อุดรธานี 064-3594428 ปลีก 64410000300076

191 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาสามพร้าว) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 218 15 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300030

192 บ๊ิกซี MBC สาขาแยกสามพร้าว นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 229/14 6 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000305582

193 ร้านอ้อยการค้า นางวรรณิภา พรมเสน 500 14 อุดรธานี-บ้านสามพร้าว สามพร้าว เมือง อุดรธานี 089-2784766 ปลีก 61410000300217

194 ร้าน ป. ปาริฉัตต์ นายไพบูลย์   แซ่ต้ัง 534 2 อุดร-สามพร้าว สามพร้าว เมือง อุดรธานี 081-7171987 ปลีก 61410000300318

195 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดหนองบุ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 118 14 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300022

196 ร้านสมาสุข น.ส.จ าเนียร  สมาสุข 605 2 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 084-4005459 ปลีก 61410000300331

197 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดหนองบุ(12073) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 429 14 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 091-0012073 ปลีก 62410000300184

198 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.สามพร้าว(13752) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 515 11 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 091-0012073 ปลีก 62410000300188

199 ร้านเพลินจักสาน นางเพลินจิตร  ม่ิงค ามี 83 14 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 089-9405839 ปลีก 63410000300013

200 ร้านธนกฤติ น.ส.ปองขวัญ  นามสนม 6 7 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 084-6868130 ปลีก 63410000300035

201 ร้านหนองแจ้ง อาหารสัตว์ นายชิษณุชา  ศรีชัยมูล 888/2 12 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 063-7925967 ปลีก 63410000300082

202 ร้าน เฮง เฮง ค้าข้าว นางชญาดา  หว้านเครือ 398 15 - สามพร้าว เมือง อุดรธานี 061-1515462 ปลีก 64410000300081

203 ร้าน จ.เจริญ นายค าจันทร์  วะสาร 157 11 มิตรภาพ หมูม่น เมือง อุดรธานี 098-6596536 ปลีก 62410000300246

204 บริษัทท็อปเวิลด์ (2014) จก.บ้านบ่อน้ า นายศิริพงษ์  ไชยศิวามงคล 32/1 9 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 083-6828912 ปลีก 61410000300419
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205 เซเว่นอีเลฟเว่นหนองส าโรง(4669) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 634 7 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 091-0024669 ปลีก 61410000300111

206 เซเว่นอีเลฟเว่นหนองส าโรง2(11750) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 89/1 9 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 091-0011750 ปลีก 62410000300179

207 เซเว่นอีเลฟเว่นปตท.หมูม่น (11987) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 171/6 8 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 091-0011987 ปลีก 62410000300183

208 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดแม่ยุพิน (14317) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 64 11 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 091-0014317 ปลีก 62410000300200

209 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดบ่อน้ า) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 312 9 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300003

210 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาหนองส าโรง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 254/3 7 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 64410000300091

211 ร้านเจริญชัย ค้าข้าว นายธวัชชัย  คูนาแสง 32 9 อุดร-หนองส าโรง หมูม่น เมือง อุดรธานี 094-0563005 ปลีก 61410000300183

212 ร้านสมพรค้าข้าว นางสาวกนกกร    เย่ียงแก้ว 384 7 อุดรธานี-หนองส าโรง หมูม่น เมือง อุดรธานี 080-7536559 ปลีก-ส่ง 63410000300046

213 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดแม่ยุพิน) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 10 11 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300014

214 บริษัทดูโฮมจ ากัด สาขาอุดรธานี นายด าเนิน  ถาดจังหรีด 888 11 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 042-215388 ปลีก-ส่ง 61410000300335

215 ร้านสมรการค้า นายสมร  ฤทธาพรม 264 4 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 095-2170175 ปลีก 64410000300088

216 ร้านเทพชัย ค้าข้าว นายเทพชัย ทาบุญมา 115/4 7 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 087-2287973 ปลีก 61410000300414

217 บ๊ิกซี MBC สาขาหมูม่นเมืองอุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 7/2 11 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61260000304604

218 ร้านกัณฐมาศ  พาณิชย์ นางสาวสุพิศ  สัณหเสณี 146 13 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 093-5535595 ปลีก-ส่ง 63410000300098

219 ร้านใกล้พ่อเพ็ทคลินิก น.ส.ชิดชนก  มุ่งก่อกลาง 25/8 9 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 098-1658192 ปลีก 65410000300017

220 ร้านภวัต เพ็ทช็อป นายธัชกานต์  สวนียะ 27/4 8 - หมูม่น เมือง อุดรธานี 087-5108500 ปลีก 65410000300081

221 บริษัทต้ังง่ีสุนซูเปอร์สโตร์ จ ากัด (สาขา2) นายมิลินทร์  วีระรัตนโรจน์ 119 2 - นาดี เมือง อุดรธานี 042-130555 ปลีก 62410000300255

222 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.นาดี(7962) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 230/1 7 - นาดี เมือง อุดรธานี 091-0027962 ปลีก 62410000300141

223 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.สามแยกเหล่านาดี(10684) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 268 7 - นาดี เมือง อุดรธานี 091-0010684 ปลีก 62410000300162

224 บ.บ๊ิกซีซุปเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด (สาขานาดี) นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 204 2 - นาดี เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61260000302501

225 บริษัทเอก-ชัยฯ นาดี - อุดรธานี นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 118 2 - นาดี เมือง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 62410000300072

226 ร้านศรีเชียงใหม่พาณิชย์ น.ส.วรัญญา  เกตุแก้ว 76 8 - นาดี เมือง อุดรธานี 086-5802600 ปลีก-ส่ง 64410000300079

227 เซเว่นอีเลฟเว่นบายพาสบ้านจ่ัน (10753) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 140 1 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 091-0010753 ปลีก 62410000300163

228 ร้านเพ่ือนเกษตรอุดร นางสาวธิดาพร  ปานค า 59/3 8 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 065-9871985 ปลีก 65410000300051

229 ร้านน้องภูมิ ขายดี นายอิทธิพล   ผางส าเนียง 263/1 6 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 080-7550032 ปลีก 64410000300096

230 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดส.นงนุช) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 381 2 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300019

231 MFC MFC คาลเท็กซ์ เมืองอุดรานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 439 4 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 084-0217900 ส่ง 62410000300014

232 ร้านขนิษฐา อินทรประเสริฐ นายขนิษฐา อินทรประเสริฐ 2 6 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 096-2426649 ปลีก 64410000300024

233 ร้านศรีมงคลอาหารสัตว์ นายศุภกานต์  ศรีวิชิต 585/3 4 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 088-2888385 ปลีก-ส่ง 62410000300217

234 บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก (70002) นายสมพงษ์  ฉิมสกุล 244 4 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 084-4385644 ปลีก 64410000300067

235 มินิบ๊ิกซี ตลาด ส.นงนุช,อุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 540 2 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 64410000300083

236 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.อุดรสยาม(3805) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 551 4 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 091-0023805 ปลีก 62410000300106
237 เซเว่นอีเลฟเว่น ดงเค็ง (7999) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 621/5-6 4 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 091-0027999 ปลีก 62410000300142

238 เซเว่นอีเลฟเว่น ส.นงนุช  (13588) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 323 2 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 091-0013588 ปลีก 62410000300192

239 ร้าน จ.ส.อ.ประศาสน์ ดวงก้อม นายประศาสน์ ดวงก้อม 35 8 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 086-2223607 ปลีก-ส่ง 62410000300237
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240 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาบ้านค ากล้ิง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 533 3 - บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 02-79790000 ปลีก 63410000300052

241 ร้านแม่ค าแปง นายจตุพร  ค าป้อง 70 1 กุดสระ-บ้านงอย กุดสระ เมือง อุดรธานี 089-2235799 ปลีก 61410000300237

242 หจก.อุดรยอดเกษตร นายยอดชาย  แสงแก้ว 73 6 อุดรธานี-หนองคาย กุดสระ เมือง อุดรธานี 088-5522416 ปลีก-ส่ง 63410000300018

243 ร้านคุณตาคุณยาย นางหนูทิพย์  ค าป้อง 220 4 - กุดสระ เมือง อุดรธานี 080-4179499 ปลีก 63410000300077

244 หจก.ไทยวิศวการเกษตรและอุตสาหกรรม นายอภิศักด์ิ วานิชนาม 310 6 - กุดสระ เมือง อุดรธานี 081-6175022 ปลีก-ส่ง 62410000300250

245 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขา เออีซี 2 (16236) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 310 11 - กุดสระ เมือง อุดรธานี 091-0016236 ปลีก 63410000300126

246 ร้านเข่ือนห้วยหลวงการเกษตร นางมณี  กองกะมุด 76 3 - โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 093-0841773 ปลีก 64410000300005

247 คลินิกบ้านสัตว์เล้ียงอุ่นรัก สัตวแพทย์หญิงโสภา  บุญผ่องศรี 231 14 อุดรธานี-สกลนคร หนองนาค า เมือง อุดรธานี 086-4586176 ปลีก 61410000300236

248 เซเว่นอีเลฟเว่นชุมชนหนองใส(อุดรธานี)(16511) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 64/1 17 - หนองนาค า เมือง อุดรธานี 091-0016511 ปลีก 64410000300044

249 ร้านพรประมวล  กันหาลา นางมวล  กันหาลา 187 11 - หนองนาค า เมือง อุดรธานี 084-7934538 ปลีก 61410000300343

250 ร้านเจริญศิลป์พาณิชย์ นางบุญนาค  พวงกันยา 297 11 - หนองนาค า เมือง อุดรธานี 086-2423718 ปลีก 61410000300355

251 บริษัท พีระพล เทรดด้ิง จ ากัด นายพีระพล  บุญผ่องศรี 231 14 - หนองนาค า เมือง อุดรธานี 086-4588876 ปลีก-ส่ง 64410000300074

252 ร้านกาญจนา บุญรักษา น.ส.กาญจนา  บุญรักษา 95 11 - บ้านตาด เมือง อุดรธานี 081-7398269 ปลีก 65410000300021

253 เซเว่นอีเลฟเว่นชุมชน ตลาดสดบ้านตาด(17424) นายสดุดี  อัศวินะกุล 415 14 - บ้านตาด เมือง อุดรธานี 091-0017424 ปลีก 65410000300031

254 ร้านวันวิสาข์การเกษตร น.ส.วันวิสาข์  บุตรอุดม 136/13 1 - นาข่า เมือง อุดรธานี 090-8954831 ปลีก 61410000300353

255 ร้านภาภัทรเจริญ นางกรมสิน จาง 89/1 1 - นาข่า เมือง อุดรธานี 083-3408835 ปลีก-ส่ง 61410000300240

256 บ.คลัง อ.การเกษตร จ ากัด นางสาวศศินันท์  กุลกิจจ์พัฒน์ 203 11 - นาข่า เมือง อุดรธานี 082-6649465 บ๊ิกซี 62410000300291

257 ร้านรุ่งเจริญ นายรุ่งเพชร  สมใจ 357 1 อุดร-หนองคาย นาข่า เมือง อุดรธานี 087-4217062 ปลีก 61410000300251

258 เซเว่นอีเลฟเว่น นาข่า (10360) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 237 1 - นาข่า เมือง อุดรธานี 091-0010360 ปลีก 62410000300157

259 เซเว่นอีเลฟเว่นอุดร-หนองคาย กม.11(15493) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 18 11 - นาข่า เมือง อุดรธานี 091-00015493 ปลีก 62410000300157

260 ร้านมิลินท์  มินิมาร์ท นายธนาดุล  ประดิษฐ์ 152 11 - นาข่า เมือง อุดรธานี 080-7899919 ปลีก 64410000300106

261 ร้าน พ.พรเพ็ญ นายสมชาย  วงษาบุตร 490 1 - นาข่า เมือง อุดรธานี 092-4495359 ปลีก 6341000030036

262 ร้านโชคดี P&F น.ส.ปรียานุช  บุตรอุดม 102/4 11 - นาข่า เมือง อุดรธานี 080-7422921 ปลีก 63410000300116

263 ร้านภาเจริญ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรอุมา  สีเงิน 53 5 - นาข่า เมือง อุดรธานี 087-2286134 ปลีก 64410000300056

264 ร้านประคองการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.รชานนท์   ป้องสงคราม 207 1 - หนองไฮ เมือง อุดรธานี 063-6261998 ปลีก-ส่ง 61410000300406

265 ร้านน้องขิม นางผ่องศรี  รุบ 204 1 - หนองไฮ เมือง อุดรธานี 088-5106640 ปลีก-ส่ง 61410000300431

266 คลินิกบ้านสัตวแพทย์ น.ส.ฐิติณัฏฐ์  คทาเหม 174 4 - หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 089-9934336 ปลีก 61410000300298

267 เซเว่นอีเลฟเว่นค่ายประจักษ์(1132) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 328/1-2 1 - หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 091-0021132 ปลีก 62410000300088

268 เซเว่นอีเลฟเว่นประชาสันติ (3195) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 135/7-8 14 นิตโย หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 091-0023195 ปลีก 62410000300100

269 เซเว่นอีเลฟเว่นหน้าค่ายเสนีย์รณยุทธ 11596) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 142 4 - หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 091-0011595 ปลีก 62410000300176

270 หจก.นพศรี 2017 (สาขา 1) นายภัค  พึงไชยพัฒน์ 3/1 1 - หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 089-6221021 ปลีก 62410000300083

271 ร้าน ถ.ทหารสัตวแพทย์ สัตวแพทย์หญิงกาญจนา  สุขสมเพียร 136/12 - ทหาร หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 064-9900947 ปลีก 65410000300010

272 ร้านชมภูพาณิชย์ นางชมภู  สิมมาน้อย 86 3 - บ้านขาว เมือง อุดรธานี 088-7376819 ปลีก 62410000300036

273 ร้านดาหวันการเกษตร นางสาวดาหวัน  ต้นทอง 270 3 - บ้านขาว เมือง อุดรธานี 095-6538322 ปลีก 63410000300033

274 ร้านนวลจันทร์การเกษตร  อาหารสัตว์ นายศราวุฒิ  สิมมาน้อย 75 11 - บ้านขาว เมือง อุดรธานี 087-9501131 ปลีก 63410000300105
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275 ร้านพูนผล นายสุริยัน ข าหินต้ัง 335 3 - บ้านขาว เมือง อุดรธานี 061-2607988 ปลีก 64410000300039

276 ร้าน พ.ระหาญ น.ส.ศิริวรรณ  ผิวคราม 53 3 - บ้านขาว เมือง อุดรธานี 061-4730382 ปลีก 64410000300046

277 ร้านทิพย์พูนทรัพย์ น.ส.ทิพวรรณ  แสนอุบล 340 1 - บ้านขาว เมือง อุดรธานี 098-9237991 ปลีก-ส่ง 65410000300014

278 ร้านเชียงพังการเกษตร นายเด่น  ทวีรักษ์ 250 3 - นากว้าง เมือง อุดรธานี 098-2256919 ปลีก 61410000300411

279 ร้านรุ่งเจริญอุปกรณ์ นายรุ่ง  ไหวพริบ 139 1 - นากว้าง เมือง อุดรธานี 084-7930330 ปลีก 61410000300445

280 ร้านโนนโพธ์ิ มินิมาร์ท ว่าท่ี ร.ต. สุริยัน  อ่อนชาติ 131 1 - นากว้าง เมือง อุดรธานี 081-9746094 ปลีก 61410000300324

281 ร้าน ก.พิสุทธ์ิพรเจริญ นายสุทธิ  โคตรจรรยา 79/1 3 - นากว้าง เมือง อุดรธานี 084-7437865 ปลีก 64410000300027

282 ร้าน JC ไทยสวิสฟาร์ม นางกีรติกาญจ์  แบร์ทชี 99 8 อุดรธานี-หนองบัวล าภู นิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี 096-9366992 ปลีก-ส่ง 64410000300054

283 ร้านส้มการเกษตร น.ส.ธนาภา  รินเพ็ง 35 1 - นิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี 094-5305914 ปลีก 64410000300082

284 ห้างหุ้นส่วนคนโตเจริญทรัพย์ นายณัฐพงษ์  มังคุณ 141 11 - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 093-3299262 ปลีก 62410000300285

285 ร้านทรัพย์ทวีฟาร์ม นายทวี  หงษ์ทอง 257 3 - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 093-5462302 ปลีก 63410000300451

286 หจก.จุฬาลักษณ์การเกษตร น.ส.จุฬาลักษณ์  เดชบุญ 185 3 - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 063-5977698 ปลีก-ส่ง 63410000300078

287 ร้านเบสท์การค้า น.ส.นภาพร  เกษางาม 2/1 2 - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 080-6297697 ปลีก-ส่ง 65410000300009

288 ร้านพรวิมลพาณิชย์ นางอุไร  ชนะมาร 321 2 - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 089-2777914 ปลีก 65410000300072

289 กองทุนหมู่บ้านสร้างแป้น หมู่ท่ี 1 นายถนอม  ส่องแจ้ง 107 1 - เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 084-0340183 ปลีก 62410000300068

290 ร้านแสนดีพาณิชย์ นายบุญหลอ  กุญชรน้อย 69 1 - เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 088-3396633 ปลีก 63410000300055

291 ร้านตวงตังค์พาณิชย์ นายพงษ์เทพ  บัวศรี 302 2 - เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 082-1259410 ปลีก 63410000300115

292 ร้านศรีทอง การเกษตร นางจีรวรรณ  จันดาภิรักษ์ 134 4 - เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 080-0090226 ปลีก 65410000300020

293 ร้านเอกณิภา  การเกษตร นายธีรภพ  พิสุทธิชน 322 1 - สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 082-2979541 ปลีก-ส่ง 63410000300074

294 ร้านบ่อค าข้าวสาร นางมนสุดา  เหตุเกษ 194 13 - สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 094-5387655 ปลีก 64410000300015

295 ร้านชนะพลพาณิชย์ นายสิทธิชัย  โกศัลวิตร 265 6 - สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 098-1015229 ปลีก 64410000300069

296 ร้านกุดจับสัตวแพทย์ นางอาระดิน  ธุระงาน 13 13 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 042-293439 ปลีก 61410000300178

297 ร้านสุขการเกษตร นายคนธ์พงษ์  ทองสุขกุลวัฒน์ 36 11 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 086-8607008 ปลีก 63410000300025

298 ร้านเจ้าพระยาเภสัชและการเกษตร นายสุพิธ  ศรีแก่นจันทร์ 77 1 กุดจับ-หนองวัวซอ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 042-293067 ปลีก 61410000300180

299 ร้านเจ้าพระยาการเกษตร น.ส.สุกัญญา  ศรีแก่นจันทร์ 188 1 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 094-2576888 ปลีก 62410000300221

300 ร้านสุนทรการเกษตร นายสุนทร   หาจัตุรัส 205 1 กุดจับ-หนองวัวซอ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 042-293335 ปลีก-ส่ง 61410000300173

301 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขากุดจับ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 197 1 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 61410000300006

302 ร้านศักด์ิรุ่งเรือง นายศักด์ิสิทธ์ิ  ค าโคตร 9/1-2 9 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 098-0025862 ปลีก-ส่ง 61410000300432

303 ร้าน ธ.ธง สโตร์ นายธวัชชัย  เครือคุณากร 281 9 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 083-1516522 ปลีก-ส่ง 64410000300034

304 ร้านสีหราชอุปกรณ์ไก่ชน นายธานินทร์  สีหาวงษ์ 273 12 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 064-7910244 ปลีก 62410000300009

305 หจก.คูณพ่อการเกษตร น.ส.นภาลัย  วิชัยวงศ์ 241 1 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 098-2583719 ปลีก 62410000300046

306 เซ่เว่นอีเลฟเว่นกุดจับ (7436) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 173 1 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 091-0027436 ปลีก 62410000300135

307 เซ่เว่นอีเลฟเว่น ปตท.กุดจับ (13989) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 278/1 1 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 091-0013989 ปลีก 62410000300197

308 เซ่เว่นอีเลฟเว่น กุดจับ2 (13852) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 87 13 - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 091-0013852 ปลีก 62410000300194

309 หจก.เจริญรุ่งเรือง เฮียเอ้ียง นายสุพรรณ  ป่ินวนิชย์กุล 72 4 พัฒนา หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 081-3920391 ปลีก 62410000300293
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310 ร้านวีระค้าข้าว นายวรเชษฐ์  สกุลคู 73/3 3 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 094-5422503 ปลีก-ส่ง 61410000300436

311 เซเว่นอีเลฟเว่น หนองวัวซอ (8275) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 131/1-2 9 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 091-0028275 ปลีก 62410000300146

312 ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นางสาวพรพิรุณ  ชาตา 160 3 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 080-7508645 ปลีก 61410000300374

313 ร้านเจริญพานิช นางจริยา  เหลืองทอง 132 9 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 081-5451911 ปลีก-ส่ง 61410000300397

314 ร้านบ๊ิกซัน 2014(เหลืองทอง) นายทวีทรัพย์  เหลืองทอง 158 4 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 086-9496544 ปลีก-ส่ง 61410000300396

315 ร้านม่ิงมิตรมี  เกษตรเซ็นเตอร์ นางสุภาณี  ต้นทอง 182 9 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 083-3429185 ปลีก 61410000300421

316 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาหนองวัวซอ)3446 นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 309 3 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 64410000300109

317 มินิบ๊ิกซี MBC หนองวัวซอ นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 26 14 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 02-6550666 ปลีก-ส่ง 61410000300168

318 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาPTTOR หนองวัวซอ (14530) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 218/1 3 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 091-0014530 ปลีก 62410000300204

319 ร้านกอแก้วสโตร์ นางสุรินทร  บัวทิน 287 2 - โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 080-4028634 ปลีก 62410000300281

320 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาโนนหวาย) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 150 8 - โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300026

321 ร้านสุรดาพลาสติก นายอนุสรณ์ สุรินทร 307 2 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 092-9862845 ปลีก 63410000300017

322 ร้านสหธรรมรุ่งเรือง นางสุดสวาส  รวมเจริญ 245 2 - โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 080-4003017 ปลีก 61410000300428

323 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาโนนหวาย (16358) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 62 8 - โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 091-0016358 ปลีก 64410000300010

324 ร้านประนอมพาณิชย์ นางประนอม  มุ่งงาม 77 1 อุดรธานี-กุดหมากไฟ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 042-298322 ปลีก-ส่ง 61410000300259

325 ร้านเหมรักษ์ นายค าผง  เห็มนวล 52 9 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 081-0556077 ปลีก 61410000300214

326 ร้านอานนท์อุปกรณ์ นางจิรสุดา  ศิลาพงษ์ 45 9 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 089-7100363 ปลีก 61410000300288

327 ร้านพิมพ์เจริญการเกษตร นายมานิต  พิมพ์ดี 79 7 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 087-2215356 ปลีก 61410000300332

328 ร้านรุ่งระวีมินิมาร์ท นายพิทักษ์  พิลาขุน 159 9 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 082-8450312 ปลีก 61410000300373

329 ร้านนายน้อย  พิมพ์ดี นายน้อย  พิมพ์ดี 103 7 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 080-0094543 ปลีก 61410000300422

330 ร้านมีชัย เคมีภัณฑ์ นายสิทธ์ิ  ไชยวาด 181 9 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 094-8383327 ปลีก 63410000300118

331 ร้านศรีนครการค้า นายโอภาส  ศรีสมบัติ 142 1 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 084-4017214 ปลีก 65410000300025

332 ร้านศรีอุดมมินิมาร์ท น.ส.ฐาปณีย์  ภูชาดึก 73 2 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 092-4419369 ปลีก-ส่ง 64410000300104

333 ร้าน ดี ฮาย นายสุพิศ  อินทะชุบ 134 2 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 085-6498874 ปลีก 61410000300296

334 สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ  จ ากัด นางสาวอัมรินทร์  มีรัง 74/1 6 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 088-7477461 ปลีก 63410000300130

335 ร้านทองเจริญการเกษตร นายธวัชชัย   ภูชาดึก 20 2 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 099-3978666 ปลีก 62410000300070

336 ร้านสวาทการค้า นายสวาท  ขัตติยะ ต์ 4 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 098-6503673 ปลีก 62410000300032

337 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์หนองอ้อ นางณัฏฐนันธ์  วรรณคีรี 191 7 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 082-3473456 ปลีก-ส่ง 64410000300008

338 ร้าน อ.เจริญทรัพย์ น.ส.กมลวรรณ  นามบุตร 288 3 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 064-7730750 ปลีก 64410000300009

339 ร้านผาแดงฟาร์ม นายศราวุธ  โซ่เงิน 54 7 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 087-2203117 ปลีก-ส่ง 64410000300058

340 ร้านไปโรจน์การเกษตร นายเลิศเสถียรชัย  นิรัติศัย 387/3 6 - หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 095-6634959 ปลีก 61410000300423

341 ร้านอานนท์พาณิชย์ นายอานนท์  ยอดคีรี 19 5 - หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 085-5971206 ปลีก 64410000300100

342 ร้านแสงจันทร์  พาณิชย์ นางแสงจันทร์  ยอดคีรี 157 1 - หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 082-3168582 ปลีก 64410000300119

343 หจก.เดอะวินเนอร์ฟาร์ม นายภัทรศักด์ิ  พุฒพันธ์ 144 10 - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 061-1363115 ปลีก-ส่ง 62410000300022
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344 ร้าน ป.การเกษตร นายประดิษฐ์ ศรีวิชา 120 4 - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 085-0033253 ปลีก 61410000300336

345 ร้านวานิชการเกษตร นายวานิช  วานิชชัง 32 2 สุขาภิบาล 2 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 042-392587 ปลีก 61410000300184

346 ร้าน พ ชัยพาณิชย์ นายสมศักด์ิ  อ่านพานิชย์ 327 1 มิตรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 042-392723 ปลีก 61410000300187

347 BCX FC CTX โนนสะอาด  อุดรธานี นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 233 2 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300042

348 มินิบ๊ิกซีโนนสะอาด,อุดรธานี นายวสันต์  วรรณชาติ 39/1 2 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300060

349 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาโนนสะอาด) นางศิริลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 23 2 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 042-392622 ปลีก 62410000300080

350 ร้านพงศ์ทองการเกษตร นายสามารถ  เยาวภา 173 1 สุขาภิบาล1 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 042-392555 ปลีก 62410000300257

351 ร้านเพ่ือนการเกษตร นางปาริชาติ เพชรก้อน 40 2 สุขาภิบาล 2 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 093-3404385 ปลีก 61410000300377

352 ร้าน ต.รุ่งเรืองการเกษตร 3 นางสาวจิตรสุดา  จันทะกล 239 9 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 082-3003168 ปลีก 61410000300293

353 เซเว่นอีเลฟเว่นโนนสะอาด(6956) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 177/2 1 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 091-0026956 ปลีก 62410000300128

354 เซเว่นอีเลฟเว่นโนนสะอาด 2 (8061) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 468,192/3 2 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 091-0028061 ปลีก 62410000300143

355 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.โนนสะอาด (11963) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 269/1 13 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 091-0011963 ปลีก 62410000300181

356 สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จก. น.ส.ขนิษฐา  ภักดี 332 1 มิตรภาพ-ขอนแก่น โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 086-2347850 ปลีก 62410000300248

357 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตร โนนสะอาด น.ส.สุนทรี เนาว์โนนทอง 173 6 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 063-7864248 ปลีก-ส่ง 65410000300067

358 ร้านกุหลาบการค้า น.ส.กุหลาบ  สารพิมพ์ 11 11 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 087-8669887 ปลีก 63410000300087

359 ร้านแสงทองเกษตรเจริญ นางประภัสรา  หน่อสวรรค์ 157 2 - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 064-3541982 ปลีก-ส่ง 65410000300015

360 ร้านมนขายหมู นายวิโรจน์  วิเศษจันทร์ 23 10 - โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี 092-5691465 ปลีก 65410000300007

361 ร้านสัมฤทธ์ิ มิตรภาพ นางสัมฤทธ์ิ มิตรภาพ 166 13 - บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 080-1999504 ปลีก 62410000300245

362 ร้านอารีย์เกษตรภัณฑ์ นางสาวลลิตา  รัตนวิเศษชัย 81 4 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 098-2242346 ปลีก 62410000300289

363 ร้านบ้านผือยาสัตว์ นางสาวรุจิรา  โภคาพาณิชย์ 114 8 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 080-1585565 ปลีก 654100003000

364 ร้านโภคารักษาสัตว์ นางสาวศิรินทรา  โภคาพาณิชย์ 120 8 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 092-6564456 ปลีก 63410000300083

365 ร้านขวัญเมืองสัตวแพทย์ นางสาวเจตนิพัทธ์ชา  ไชยเมือง 350 14 พลับผือ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 087-9465962 ปลีก 61410000300224

366 บริษัท เอกช-ชัยฯ สาขาบ้านผือ นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 194/3 10 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 081-5735500 ปลีก-ส่ง 62410000300074

367 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสายฟ้าการเกษตร นายสมทรง  จรรย์รมณ์ 166/1 4 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 093-2934556 ปลีก 62410000300006

368 ร้านสามเขยพันธ์ุไม้ นางวิระพันธ์  ไชยเหนือ 47 5 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 080-1862097 ปลีก 61410000300301

369 หจก.ธนเจริญการค้า น.ส.อาริดา  ชาวสวน 672 1 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 093-1820170 ปลีก-ส่ง 64410000300090

370 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านผือ1(7797) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 171/17 2 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 091-0027797 ปลีก 62410000300139

371 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านผือ 2 (7896) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 3 10 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 091-0027896 ปลีก 62410000300140

372 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านผือ  (11464) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 270/1 7 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 091-0011464 ปลีก 62410000300170

373 ร้านปูจ๋าค้าร า นายอ าพล  ธนูหงษ์ 194/2 10 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 081-3808251 ปลีก 61410000300434

374 บริษัทแสงมณี บ้านเกษตร จ ากัด นายภานุพล แสงมณี 301 2 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 094-5354156 ปลีก-ส่ง 64410000300020

375 บริษัทแสงมณี บ้านเกษตร จ ากัด (สาขา 1) นายภานุพล แสงมณี 641 1 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 094-5354156 ปลีก-ส่ง 64410000300021

376 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 194/2 10 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300031

377 หจก.ม่ิงมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ นายณฐภน  ม่ิงมิตรมี 192 2 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 095-6538322 ปลีก 63410000300001
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378 บริษัท พ่ีน้องการเกษตร จ ากัด น.ส.พัชรี  พรมโสภา 371 12 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 087-7137445 ปลีก-ส่ง 65410000300030

379 ร้านแม่นุ๊ก นางอัญชลี  พรมทอง 182 6 - โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 095-7911961 ปลีก 64410000300045

380 ร้านทอฝัน นางธัญญารัตน์  เช้ือกลางใหญ่ 10 9 - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 087-2214756 ปลีก 61410000300232

381 บริษัท เอก-ชัยฯ (บ้านกลางใหญ่) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 63 1 - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300226

382 เซเว่นอีเลฟเว่นชุมชนกลางใหญ่  (15823) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 75 1 - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 091-0011464 ปลีก 63410000300107

383 ร้านบุญครองค้าข้าว นางกนกวรรณ  ปราบคนช่ัว 34 9 - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 098-4526899 ปลีก 64410000300105

384 ร้านแสงจันทร์ นางแสงจันทร์  เพ็งด้วง 255 9 - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 065-8979620 ปลีก 61410000300286

385 ร้าน ก.พาณิชย์ นายก าธร  บุญคง 42 9 - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 087-2214756 ปลีก 64410000300117

386 ร้านสวัสดีวัสดุ น.ส.นิทรารมณ์  พรหมทอง 1 2 - หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 081-5744584 ปลีก 61410000300433

387 หจก.สนทิพย์การเกษตร นางฌัลลิกา  เจริญชนม์ 126 8 - ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 061-2132378 ปลีก 64410000300108

388 ร้านโสรญาฟาร์มการเกษตร นางสวรส  วินเซน 261 1 - หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 098-1432481 ปลีก 61410000300342

389 เซเว่นอีเลิฟเว่นสาขาชุมชนดงหวาย บ้านผือ(17641) นายสดุดี  อัศวินะกุล 185 7 - หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 091-0017641 ปลีก 65410000300054

390 ร้าน ส.ใจเย็นการเกษตร นายถวัลย์  โคตวงษ์ 167 3 - ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 087-9512903 ปลีก 62410000300015

391 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาบ้านเท่ือม  (18117) นายสดุดี  อัศวินะกุล 316 3 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 091-0018117 ปลีก 65410000300085

392 หจก.วันดี การเกษตร นายวัชระพล  ขาวข า 217 11 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 080-5278888 ปลีก-ส่ง 64410000300060

393 ร้านเบียร์การแก๊ส นายเอนก  ขุริดี 230 3 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 099-0136913 ปลีก 65410000300027

394 ร้านธนการเกษตร น.ส.เบญจพร  ทองป่ิน 315 3 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 093-5261207 ปลีก-ส่ง 65410000300011

395 ร้าน ส.เจริญการค้า นายสวน  วงศ์ศิลป์ 143 3 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 099-9289743 ปลีก 64410000300107

396 ร้านทวีทรัพย์ คอนสทรัคช่ัน น.ส.ปนัดดา  เทพวงษา 5 4 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 098-2177187 ปลีก 64410000300077

397 ร้านดาวรุ่งเรือง นายวุฒิพงษ์  โพธ์ิศรี 18 11 - เขือน้ า บ้านผือ อุดรธานี 080-7409584 ปลีก 61410000300225

398 หจก. อ. รุ่งเรืองการเกษตร นายศักด์ิชาย  กัปโก 125 9 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 084-0270782 ปลีก 61410000300245

399 ร้านภักดีพาณิชย์ นางอัจฉรภรณ์  จันทบุตร 88 1 อนุสาวรีย์ นางัว น้ าโสม อุดรธานี 089-9371950 ปลีก 62410000300220

400 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.น้ าโสม(11964) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 359/1 11 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 091-0011964 ปลีก 62410000300182

401 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน้ าโสม นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 194 8 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 087-5936408 ปลีก 61260000303448

402 ร้านสุริยะแสงพาณิชย์ นายบุญพร้อม สุริยะแสง 143 1 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 083-6755638 ปลีก 63410000300023

403 ร้านน้ าโสมปศุสัตว์ น.ส.สุขุมาลย์    จันทร์ข า 269 1 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 082-2491669 ปลีก 62410000300269

404 ร้านวัชระการเกษตร นายวัชรพล  พรมสุด 283 9 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี - ปลีก 61410000300375

405 หจก.รวมเกษตรน้ าโสม นายวิชาญ  เตียนจันทึก 89/2 11 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 097-1052139 ปลีก-ส่ง 65410000300003

406 ร้านแม่โจ้อาหารสัตว์ น.ส.กนกพร  ป่ินโพธ์ิทอง 307 1 - นางัว น้ าโสม อุดรธานี 098-8591917 ปลีก 65410000300064

407 ร้านบัวทองรุ่งเรือง นางเหล่ียม  ลุนละวงค์ 122 1 - น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 063-7382229 ปลีก 65410000300026

408 เซเว่นอีเลฟเว่นน้ าโสม (9131) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 164 1 - น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 091-0029131 ปลีก 62410000300152

409 เซเว่นอีเลฟเว่นน้ าโสม (15472) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 310 4 - น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 091-0015472 ปลีก 63410000300037

410 ร้าน พี.เค.การเกษตร นายวรโชติ  จามน้อยพรม 100 1 - น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี 063-9453127 ปลีก 65410000300012

411 เซเว่นอีเลฟเว่นน้ าโสม2(6272) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 226 1 - ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี 091-0026272 ปลีก 62410000300124
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412 ร้านภักดี 88 นายธีทัต  จันทบุตร 87 10 - ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี 082-5699993 ปลีก 64410000300114

413 ร้านน้องต่อ นายบุญธรรม  ชาวดร 316 10 ศรีพัฒนา ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี 042-287167 ปลีก 61410000300220

414 ร้านเล็กเจริญ นางบุญลักษณ์   ป้องภักดี 12 1 - ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี 042-289120 ปลีก 62410000300276

415 ร้าน ส ภักดี นายวีระยุทธ   เครือเพียกุล 31 1 อนุสาวรีย์ ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี 042-287334 ปลีก 65410000300038

416 ร้านจักรพงษ์  พาณิชย์ นายจักรพงษ์  ชินฮาต 114 12 - ศรีส าราญ น้ าโสม อุดรธานี - ปลีก 61410000300359

417 ร้านวราภรณ์การค้า น.ส.วราภรณ์  สาแก้ว 15 6 - หนองแวง น้ าโสม อุดรธานี 062-5201926 ปลีก 61410000300354

418 ร้านป่ินเกล้าบริการ จรัญญา  บุดดาไชย 142 10 - หนองแวง น้ าโสม อุดรธานี 098-2262046 ปลีก 65410000300002

419 ร้านแสงเงินพาณิชย์ นายภาณุวัฒน์  บุตรน้ าเพชร 228 7 - หนองแวง น้ าโสม อุดรธานี 091-0539792 ปลีก 61410000300250
420 ร้านรุ่งเสน่ห์ นางสาวสุดาวดี  ปาระพิมพ์ 85 9 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 088-7160166 ปลีก 62410000300212
421 ร้านไทยสามัคคี นายอธิปติ ตุละวรรณ 361/12 12 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 080-4088688 ปลีก 63410000300009
422 ร้านศรีธาตุสัตวแพทย์ นายบุญถม  ไพศาล 1 8 สมศิริ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 085-0026022 ปลีก 62410000300287
423 ร้านริมปาวการเกษตร นางสาวอรทัย  พรมรักษา 31 3 สมศิริ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 083-2810441 ปลีก-ส่ง 62410000300214
424 ร้านฟาร์มเกษตร 47 นางสาววันเพ็ญ  โพธิแลกุ 55 4 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 061-9538883 ปลีก-ส่ง 64410000300061
425 ร้านศรีธาตุการเกษตร นางขวัญจิรา  เกษโสภา 361 12 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 087-7052165 ปลีก 61410000300256
426 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาศรีธาตุ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 133/1,217 1 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300023
427 ร้านศรีธาตุรักสัตว์ นายพิษณุพร  พันสุวอ 214/2 1 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 082-8455029 ปลีก 61410000300262
428 ร้านคลีนิคเกษตร นายนิพนธ์  ศิริแฝง 13 9 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 088-3340341 ปลีก 61410000300276
429 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรวมเกษตรศรีธาตุ นางสาวสิริวรรณ  กุลด้วง 101 3 ศรีธาตุ-วังสามหมอ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 083-1517876 ปลีก-ส่ง 62410000300249
430 ร้านโคบาลอาหรสัตว์(2) นางลัดดา  โฉมหน่าย 330/1 12 ศรีธาตุ-วังสามหมอ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 085-0028249 ปลีก 61410000300314
431 ร้านเบสท์ เกษตร นายธนัชชา  เอกตาแสง 96 9 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 081-9474857 ปลีก-ส่ง 63410000300043
432 เซเว่นอีเลฟเว่น ศรีธาตุ (7632) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 308 8 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 091-0027632 ปลีก 62410000300136
433 เซเว่นอีเลฟเว่น PTTOR ศรีธาตุ (16578) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 89 12 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 091-0016578 ปลีก 64410000300048
434 BCX FC CTX ศรีธาตุ อุดรธานี นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 254 3 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300041
435 ร้าน ฟาร์มเกษตร 47 น.ส.วันเพ็ญ โพธิแลกุ 55 4 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 061-9538883 ปลีก-ส่ง 64410000300161
436 หจก.ก่ิงทองทวีผล นายยศศักด์ิ  ก่ิงทอง 354/6 12 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 061-4754314 ปลีก-ส่ง 62410000300054
437 ร้านวิวรรธน์เกษตร นายวิวรรธน์  กล้าหาญ 311/5 12 - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 064-4895074 ปลีก 65410000300084
438 ร้านพาขวัญ น.ส.ธัญนันท์  อุปนิสัยพล 46 1 วิญญู ศรีสุทโธ ศรีธาตุ อุดรธานี 082-1961312 ปลีก-ส่ง 62410000300064
439 ร้านเพ็ญสิริพาณิชย์ ว่าท่ี ร.ต.หญิง สิริวรรณ อุทัยคู 81 5 - จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี 089-9283502 ปลีก 62410000300216
440 ร้านตระกูล K การเกษตร นางประยงค์  ค าโยค 215 2 - บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 089-8624970 ปลีก 64410000300052
441 บริษัทราชาฟาร์มการเกษตรจ ากัด นายสุกฤษฎ์ิ  ราชาสุข 75 4 - หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี 081-1178397 ปลีก-ส่ง 62410000300042
442 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปรีดาเจริญพานิช นายปรีดา  ภูสมพงษ์ 166 4 - หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี 080-8285006 ปลีก 63410000300040
443 ร้านทองดีการเกษตร นายเอกราช  ศรีวาปี 105 1 - หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี 081-8714173 ปลีก-ส่ง 63410000300049
444 สหกรณ์โคนมศรีธาตุ  จ ากัด นายสุกฤษฎ์ิ  ราชาสุข 285 1 ศรีธาตุ-ไชยวาน หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี 081-9754220 ปลีก 63410000300007

445 ร้านหนองแสงการเกษตร นางสุดใจ   อุสาพรหม 153 11 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 080-4019649 ปลีก 61410000300174

446 ร้านวนิดาพาณิชย์ นางสมรัตน์   พาภักดี 150 11 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 080-7512867 ปลีก 61410000300176

447 หจก.แก่นเจริญการเกษตร นายมัจฉานุ  เอ้ือนไธสงค์ 104 9 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 085-6471499 ปลีก 62410000300273

448 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาหนองแสง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 49/1 11 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 02-7979812 ปลีก 61410000300013

449 ร้านเก่งการเกษตร นายฤทธิชัย  เฉ่ือยนอก 186 2 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 085-4662880 ปลีก 62410000300278
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450 ร้านหนองแสงฟาร์ม น.ส.นุชนาฎ  ศรีกงพาน. 298 11 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 083-4057561 ปลีก 65410000300029

451 ร้านบัดด้ีมาร์ช สาขา BB ลาภาณิชย์ นายพัชรพล  สาสุข 157 3 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 086-0977975 ปลีก 65410000300079

452 CJ EXPRESS สาขาตลาดทับกุง น.ส.สุชัญญา  เหมยากรณ์ 400 11 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 081-3789977 ปลีก 65410000300076

453 ร้านหนองแสงการเกษตร นางสาวอารี  บุญญวัฒน์วณิชย์ 148 2 - นาดี หนองแสง อุดรธานี 098-5853841 ปลีก 62410000300279

454 ร้าน 895 เพ่ือนฟาร์ม นางสาวสมควร  ศรส าแดง 150 11 - นาดี หนองแสง อุดรธานี 089-8629870 ปลีก 61410000300267

455 เซเว่นอีเลฟเว่นหนองแสง (6154) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 165 7 - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 091-0026154 ปลีก 62410000300123

456 เซเว่นอีเลฟเว่น อ.กู่แก้ว (11782) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 200 5 - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 091-0011782 ปลีก 62410000300180

457 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นพีเค เพ่ือนเกษตรไทย น.ส.ปรมัตย์  รักษามารถ 123 5 - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 089-8616625 ปลีก-ส่ง 61410000300188

458 ร้านอุดมการเกษตร นายเขมรัตน์  จันทร์อ่อน 36 7 - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 084-4099132 ปลีก 61410000300239

459 หจก.กมลวรรรณพืชผล นางดวงใจ อิดอ่อน 234 7 - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 098-1368059 ปลีก-ส่ง 63410000300004

460 CJ EXPRESS สาขากู่แก้ว น.ส.สุชัญญา  เหมยากรณ์ 221 5 - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 081-3789977 ปลีก 65410000300078

461 ร้านธนากรการเกษตร นายธนวัฒน์  ลาไป 210 3 - โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 089-95453760 ปลีก-ส่ง 63410000300090

462 ร้านประกาศิตการเกษตร น.ส.อุลัย  จารุจิต 103 1 - โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 080-0725137 ปลีก 64410000300078

463 ร้านอุทัยการเกษตร น.ส.อุทัย  สุดสี 168 11 - บ้านแดง กู่แก้ว อุดรธานี 094-3053108 ปลีก 65410000300036

464 ร้านรจนาต้ังพาณิชย์ นางรจนา  อาจหาญ 171 1 - ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 097-2864014 ปลีก 63410000300066

465 ร้าน 3 จ.เจริญทรัพย์ นางโสภา  เชิญชม 147 5 - ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 087-9474563 ปลีก-ส่ง 62410000300027

466 ร้านไชยวานเภสัช นางสาววัชราภรณ์  สิทธิสอน 209 1 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 089-6629594 ปลีก 64410000300026

467 ณัฐวุฒิอาหารสัตว์ นายณัฐวุฒิ  นิลด า 64 11 ไชยวาน-ศรีธาตุ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 093-0651442 ปลีก 61410000300204

468 ร้านสมพรเภสัช นางสาวรัตนา  ศรีลาวงษ์ 20 1 หนองหลัก ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 087-9665687 ปลีก 62410000300262

469 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาไชยวาน) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 133/1-3 12 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 02-7979812 ปลีก 61410000300017

470 ร้านไชยวานการเกษตร นายวิชัย  ศรีจันทร์ 77 12 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 087-2337340 ปลีก-ส่ง 62410000300260

471 ร้านเศรษฐาการเกษตร นายเศรษฐา  กองธรรม 25 4 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 095-2303884 ปลีก 61410000300284

472 ร้านนิวัฒน์การเกษตร นายสุรเดช  ไพศาล 248 1 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 088-7422364 ปลีก 63410000300088

473 ร้านอุปกรณ์ไก่ชน เพชรภูธร น.ส.พัชธิรา ผิวด า 8 12 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 088-0616707 ปลีก 61410000300368

474 เซเว่นอีเลฟเว่นไชยวาน(11031) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 129 12 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 091-0011031 ปลีก 62410000300165

475 ร้านพาขวัญการเกษตร นายสุริยัน  ผมพันธ์ 253 1 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 093-1479689 ปลีก-ส่ง 63410000300028

476 มินิบ๊ิกซี ไชยวาน นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 111/1-3 12 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 62410000300062

477 ร้านเจริญปรีชา นายปรีชา  สีพนาม 105 10 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 098-6071921 ปลีก-ส่ง 62410000300065

478 ร้านเอกอุดมฟาร์ม นายประยูร  เอกอุ 18-Jan 1 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 063-0299389 ปลีก-ส่ง 62410000300067

479 ร้านเจริญการค้า นายเจริญ  ศรีจันทร์ 121 10 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 084-6009081 ปลีก 61410000300362

480 หจก.ฟาร์มเกษตรอุดรธานี นางสาวอารดา  มานสพานสูง 143 7 - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 082-1134568 ปลีก 65410000300052

481 ร้านมณี นางรัตนา  คันโธทอง 212 4 - โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 085-0011463 ปลีก 65410000300032

482 ร้านอุทัยพาณิชย์ นายอุทัย  สกุลศรี 188 8 - ค าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 085-6883769 ปลีก 62410000300061

483 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิวัฒน์การเกษตร นายประยุทธ  สันติวงศ์เดชา 185 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 089-8611045 ปลีก 61410000300223
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484 ร้านวัฒนาภัณฑ์การเกษตร นายวัฒนา  สายสินธ์ุ 292 5 เจริญเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 092-4717429 ปลีก 62410000300056

485 ร้านเกษตรสมบูรณ์ นางอมินตรา  เบ้าหัวดง 111/11 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 093-3898520 ปลีก 64410000300099

486 ร้านมุมทองการเกษตร นางละไม   โมฆรัตน์ 63 5 เจริญเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 081-7681515 ปลีก 62410000300224

487 ร้านธนากรการเกษตร นายธนกร เพียงพันธ์ 184/1 2 วังสามหมอ-ค าพิบูล วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 099-7085875 ปลีก 62410000300225

488 หจก.ดวงพรการเกษตร นางดวงพร  ประยูรวงศ์ 243 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 081-5442086 ปลีก-ส่ง 64410000300035

489 ร้านโคบาล นายสามารถ  โฉมหน่าย 181 8 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 065-9233563 ปลีก 61410000300229

490 หจก.ส่งเสริมเกษตรภัณฑ์ นายสุวิทย์  ดารารักษ์ 166 2 เจริญเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 085-0723858 ปลีก-ส่ง 62410000300218

491 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาวังสามหมอ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 437 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 62410000300076

492 BCX FC CTX วังสามหมอ นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 159 9 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300043

493 มินิบ๊ิกซี  MBC วังสามหมอ นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 330/4-6 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 02-6550666 ปลีก-ส่ง 61410000300167

494 บริษัท เอก-ชัยฯ สาขาวังสามหมอ นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 111 11 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 61410000300020

495 เซเว่นอีเลฟเว่นวังสามหมอ(4526) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 500 2 วังสามหมอ-อุดร วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 091-0024526 ปลีก 62410000300110

496 ร้านปรีชาการเกษตร นายอธิวัสน์  โมฆรัตน์ 111/7-8 2 วังสามหมอ-ค าม่วง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 081-2084269 ปลีก 62410000300223

497 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาPTTORวังสามหมอ(14532) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 124/1 11 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 091-0014532 ปลีก 62410000300205

498 ร้านส่งเสริมการค้า นายอิทธิ  ดารารักษ์ 195 2 เจริญเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 093-3211065 ปลีก-ส่ง 63410000300014

499 ห้างหุ้นส่วนสิงห์เคมีการเกษตร จ ากัด นายปรีชา  โมฆรัตน์ 147 5 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 086-8580414 ปลีก 63410000300096

500 ห้างหุ้นส่วน อุดรวิษณุภัณฑ์ จ ากัด นายกันต์  เบ้าหัวดง 155 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 065-4682879 ปลีก 65410000300008

501 ร้านธนพนธ์การเกษตร นายอนุชา  เพชรสุทธ์ิ 70 4 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 082-5496320 ปลีก 65410000300080

502 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนองหญ้าไซ(17659) นายสดุดี  อัศวินะกุล 137 9 - หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 091-0017659 ปลีก 65410000300057

503 ร้านเอ้ืองการเกษตร นายวีระพงษ์  นาพรม 100 4 - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 091-8617918 ปลีก 62410000300028

504 ร้านศูนย์ยางพาราอาหารสัตว์ นายธีรมน  เทพเมือง 226 5 - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 083-5901904 ปลีก 64410000300098

505 ร้านเป๋าตุงการเกษตร นายอัมไพ  ชูแก้ว 255 3 - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 088-5056281 ปลีก 61410000300384

506 ร้านเพชรการเกษตร น.ส.ขวัญเรือน  ศรีละคร 373 16 - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 098-6630761 ปลีก 61410000300334

507 ร้านวีระชัย นายวีระชัย  ต้นสาย 44 5 - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 095-6635870 ปลีก 61410000300372

508 ร้านแฟมิล่ีสโตร์  การเกษตร นายวีระพงษ์  สุระเสียง 1/1 1 - บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 098-5844298 ปลีก 62410000300004

509 ร้านพรชัยพานิช นายกิตติคุณ  เอ้ือวรรณกิจ 119 6 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 042-261051 ปลีก-ส่ง 62410000300267
510 ร้านเกษตรไทยอาหารสัตว์ นายอิทธิพล     สุทธิวรรณา 453 6 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 095-4845355 ปลีก-ส่ง 62410000300265

511 ร้าน ศ. อัศวินพาณิชย์ นายสุรชัย  ศรีอัศวิน 258 6 อนันตบริหาร หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 042-209443 ปลีก-ส่ง 62410000300263

512 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาหนองหาน) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 92 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 62410000300073

513 น.ส.ศิริวัลย์  จันทร์งาม น.ส.ศิริวัลย์  จันทร์งาม 462 7 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 086-0724733 ปลีก-ส่ง 64410000300110

514 บริษัทบ้านสัตวบาล ค้าปลีก จ ากัด นางสาวกมลา  หิรัณยรัชต์ 429 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 083-7896150 ปลีก-ส่ง 65410000300033

515 บริษัท เอก-ชัยฯ (สาขาหนองหาน) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 19-19/4 6 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300008

516 หจก.ผลดี การเกษตร นายทวี  นัยวินิตสกุล 212 10 อุดรธานี-สกลนคร หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 089-1271715 ปลีก-ส่ง 63410000300032

517 บริษัท หนองหานสัตวแพทย์ จ ากัด นายภวินท์  ชูย่ิงสกุลทิพย์ 181 2 อภัยศรีส าราญ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 091-0647487 ปลีก-ส่ง 62410000300069
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518 ร้านรวมเจริญการเกษตร นายกาญจน์วิชญ์  ศรีชุณหวณิช 332 10 อุดรธานี-สกลนคร หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 091-0543456 ปลีก-ส่ง 61410000300311

519 บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาหนองหาน นางกนกพร  สัตตบุศน์ 109 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 02-6303100 ปลีก-ส่ง 63410000300029

520 ร้านซุปเปอร์อันจอย นายวิทยา  บุญนาน 15 4 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 080-1527725 ปลีก 64410000300087

521 เซเว่นอีเลฟเว่นหนองหาน(1078) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 329 6 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 091-0021078 ปลีก 62410000300085

522 เซเว่นอีเลฟเว่นหน้า ร.พ.หนองหาน(7273) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 2 10 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 091-0027273 ปลีก 62410000300132

523 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.หนองหาน (8583) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 300/1 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 091-0028583 ปลีก 62410000300150

524 MBC Esso หนองหาน นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 246/1 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 61410000300172

525 ร้านจ าปาหอมเกษตรผล นายสราวุธ  จ าปาหอม 210/1 15 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 086-9684200 ปลีก 63410000300121

526 บจ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) นายคชรัตน์  วรรณกูล 109 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 02-1367401-3 ปลีก 64410000300028

527 ร้านน้ ามินิมาร์ท นางคณิต  ไกรศรศรี 30 11 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 093-3491418 ปลีก 65410000300034

ร้านทองฝนทวีทรัพย์ นางทองฝน เกิดบ้านเป้า 272 16 - หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 083-0446944 ปลีก-ส่ง 65410000300088

528 ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ นายเจียม  อ่อนบ ารุง 35 4 - สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 094-2214429 ปลีก 65410000300070

529 เซเว่นอีเลฟเว่น PTTOR หนองหาน-กุมภวาปี (11402) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 307/1 3 - หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 091-0048655 ปลีก 62410000300201

530 ร้านสหการเกษตร นายพรชัย  สุริยะก่อเกิด 281 1 อุดรธานี-สกลนคร หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 081-8722252 ปลีก-ส่ง 62410000300266

531 ร้าน ส.สัตวบาลฟาร์มและการเกษตร น.ส.อารดา  มานสพานสูง 78 7 - หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 082-1134568 ปลีก 63410000300047

532 BCX FC CTX หนองหาน นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 99 19 - หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300045

533 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหนองเม็ก (17540) นายสดุดี  อัศวินะกุล 213 13 - หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 087-5936408 ปลีก 65410000300039

534 ร้านวาสนา อุปกรณ์ นายทศพร  ทิพย์อักษร 290 16 - โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 086-2228014 ปลีก 62410000300043

535 ร้านรุ่งโรจน์การค้า นางภาวินีย์  โพธ์ิศรีพรม 165 10 - โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 064-6597892 ปลีก 63410000300106

536 ร้านนาอุดมการเกษตร(1) นายอดนิษฐ์  กาลนิล 250 5 - ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 098-2618751 ปลีก-ส่ง 65410000300053

537 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมินน่ีการเกษตร นายสมสกูล  ฤทธ์ิละคร 373 3 - สะแบง หนองหาน อุดรธานี 089-0780919 ปลีก 61410000300290

538 ร้าน อ.การเกษตร นางมินตรา  ทุมพร 90 9 - สะแบง หนองหาน อุดรธานี 098-2451168 ปลีก 61410000300313

539 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านเชียง (10441) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 310 13 - บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 091-0010441 ปลีก 62410000300158

540 ร้านบ้านเชียงอาหารสัตว์ นายทิวา  ทองปาน 55 13 - บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 095-9695871 ปลีก-ส่ง 63410000300075

541 ร้าน ส.เพ่ิมทรัพย์การเกษตร นางรัศมี อินทสร้อย 233 5 - พังงู หนองหาน อุดรธานี 095-6659686 ปลีก 61410000300446

542 ร้านดลณภัทร นางสาวรุนี  อย่างสวย 187 5 หนองหาน-กุมภวาปี พังงู หนองหาน อุดรธานี 081-3929374 ปลีก 64410000300073

543 ร้าน ส.เจริญรุ่ง 2 นางประภัสสร  มหาวัน 171 5 - พังงู หนองหาน อุดรธานี 081-7390598 ปลีก 63410000300128

544 หจก.ผลดี การเกษตร นายทวี  นัยวินิตสกุล 283 10 หนองหาน-กุมภวาปี พังงู หนองหาน อุดรธานี 095-6525021 ปลีก-ส่ง 65410000300056

545 ร้านนิภาการค้า นายทัตชัย  แก้วเกตุ 72 2 - บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 087-5383589 ปลีก 62410000300003

546 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.โรงงานน้ าตาลเร่ิมอุดม(11142) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 200/1 8 - บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 091-0011142 ปลีก 62410000300166

547 ร้านโชคกัลยา  เจริญทรัพย์ นางกัลยา  โคตรกระพ้ี 126/1 7 - บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 062-3293402 ปลีก 64410000300111

548 ร้านประทินพาณิชย์ นายประทิน   กิคอม 142 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 042-276235 ปลีก 61410000300182

549 ร้านจันทร์พาณิชย์ นางนฤมล  ป้องพาล 79 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 042-276088 ปลีก 62410000300234

550 ร้านศรีสมบูรณ์การค้า น.ส.ปรียานุช  ทุยโพธ์ิชัย 79/3 1 เพ็ญ-สร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 091-6913237 ปลีก 63410000300012
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551 ร้านพิษณุการค้า นายอุทิศ  ศรีหาวงษ์ 159 2 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 089-7158841 ปลีก 63410000300024

552 ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ    ขันตี 100/1 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 042-276419 ปลีก 62410000300235

553 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาสร้างคอม) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 129 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี - ปลีก 61410000300018

554 เซเว่นอีเลฟเว่นสร้างคอม(10822) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 288 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 091-0010822 ปลีก 62410000300164

555 ร้านอัญชลีพาณิชย์ นายค าพัน  พันธ์ฆ้อง 106 4 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 061-1717936 ปลีก 62410000300236

556 หจก.สุรัตน์พัฒนา59 นายสุรัตน์  ศรีรักษา 107 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 086-3896995 ปลีก-ส่ง 62410000300071

557 ร้านน้ ารินทร์ค้าข้าว น.ส.น้ ารินทร์  ลาน้ าเท่ียง 5/8 1 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 084-1977276 ปลีก 63410000300134

558 ร้านเพ็ญผกาการค้า น.ส.เพ็ญผกา นาคเป้า 22 2 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 091-0508903 ปลีก 63410000300081

559 ร้านไวท์แมนสโตร์ นายนรินทร์  โพนสิงห์ 69 2 ช้างเผือก สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 064-8687291 ปลีก 64410000300016

560 ร้านจงจิตต์ นางจงจิตต์  โพธ์ิทิพย์ 193 7 - บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 086-8610775 ปลีก-ส่ง 61410000300315

561 ร้านเหลิมพลพาณิชย์ นายทองค า  แก้วเหล่า 28 3 - บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 087-8022909 ปลีก 63410000300133

562 ร้านบุญเติมพาณิชย์ นางศศิพิมล  แข็งขัน 49 1 - นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี 088-5734691 ปลีก 63410000300059

563 ร้านวันเพ็ญเพ่ิมพูนทรัพย์ นายธงชัย  แก้วเนตร 188 1 - ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 089-2756422 ปลีก 61410000300230

564 สหกรณ์โคนมทุ่งฝน น.ส.ภานุมาศ  แก้วกัลยา 162/2 8 - ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 081-5743668 ปลีก 62410000300284

565 ร้านบุญทันพาณิชย์ นางสาวบุญธนา  แก้วภูบาล 19 1 - ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 082-0497128 ปลีก 65410000300005

566 ร้านโชคบุญมา นายทวี  คลังทับศรีรักษ์ 18 6 - นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี 083-8263562 ปลีก 64410000300065

567 ร้านวรพลการเกษตร นายทศพล  ศรีสมรส 260 11 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 088-3015314 ปลีก 61410000300251

568 ร้านสมหวัง นายธีรพัฒน์  สุทธิบุญ 317 11 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 062-5624201 ปลีก 65410000300001

569 ร้านทุ่งฝนการเกษตร นายโกเมนทร์  ภูผินผา 396 11 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 081-5995971 ปลีก 61410000300365

570 ร้านแสงมงคล นายสว่าง  แสงแก้ว 154 1 ทุ่งฝนสามัคคี ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 042-269093 ปลีก 61410000300207

571 ร้านอ านาจพารา นายอ านาจ  สุวรรณไตร 154 12 ทุ่งฝนสามัคคี ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 088-5083969 ปลีก 61410000300268

572 ร้านพรุ่งยานยนต์ นางจีระพันธ์  ค าปัญญโญ 127 8 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 042-269050 ปลีก 62410000300239

573 บริษัท เอก-ชัยฯ ตลาดทุ่งฝน นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 365,365/1-5 11 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300012

574 เซเว่นอีเลิฟเว่นทุ่งฝนสามัคคี(11389) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 4 11 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 091-0011389 ปลีก 62410000300168

575 ร้านสุขอุดม นายสุนี  สุทธิบุญ 128 3 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 081-9655737 ปลีก 64410000300004

576 ร้านเพ่ือนวัวพาณิชย์ นายอลงกรต  จันทร์สมคอย 22 12 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 088-0124138 ปลีก 64410000300003

577 ร้านวันครู นางธันยากร  ไผ่ล้อมท าเล 246/1 6 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 099-0388758 ปลีก 64410000300002

578 ร้านเรณูการค้า นายฤทธิรงค์   ชาตา 13 10 บริบาลด าริ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 081-9546088 ปลีก 62410000300296

579 ร้านบ้านดุงปศุสัตว์ นางจิณ   บุญประดิษฐ์ 500/27-28 6 เพชรวิเศษ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 085-0005945 ปลีก 61410000300186

580 ร้าน ส.กิจการค้า นายสุวิชา   พลยศ 105 1 วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 086-2219841 ปลีก 61410000300252

581 หจก.เอเชียการเกษตร 1999 นางสาวสุดธิดา พันฆ้อง 70 1 เพชรวิเศษ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 080-4042584 ปลีก 62410000300298

582 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาบ้านดุง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 68 - บริบาลด าริ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 61410000300004

583 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาตลาดเย็นบ้านดุง) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 286-286/1 - - ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300024

584 มินิบ๊ิกซี บ้านดุง อุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 132 10 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 62410000300259
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585 ร้าน ผ สมใจการค้า น.ส. สมจิต  สงค าภา 58 6 วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 087-2268500 ปลีก 61410000300253

586 หจก.เจริญรัตน์พัฒนา 59 นายสุรัตน์ ศรีรักษา 122 - สุทธิสาร ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 086-3896995 ปลีก 63410000300094

587 CJ EXPRESS สาขาบ้านดุง นางสาวสุชัญญา เหมยาภรณ์ 400 1 บริบาลด าริ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 081-3789977 ปลีก 65410000300083

588 ร้านเกษตรนครา นายธนัชชา  เอกตาแสง 195 4 วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 081-9474857 ปลีก-ส่ง 63410000300044

589 ร้านดวงกมลอาหารสัตว์ น.ส.ดวงกมล  ศรีเมือง 113 9 ประชาอุทิส ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 063-6276378 ปลีก-ส่ง 62410000300058

590 บริษัทโชคมนัส(เคมีเกษตร) จ ากัด น.ส.สุชานันท์ นาค ามิน 265 6 สว่างเมือง ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 087-1679839 ปลีก-ส่ง 62410000300048

591 บริษัท ซีเอ็มเอ็น เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด น.ส.ศิริเกตุ  นาค ามิน 146/1 5 ศรีสุข ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 063-7178444 ปลีก-ส่ง 63410000300030

592 บ.บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 500 9 บริบาลด าริ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 087-5936408 ปลีก-ส่ง 61410000300033

593 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านดุง(1888) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 18 6 - ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 091-0021888 ปลีก 62410000300093

594 เซเว่นอีเลฟเว่นบ้านดุง 2 (8233) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 317 10 ศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 091-0028233 ปลีก 62410000300144

595 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.บ้านดุง  (11520) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 438/1 7 ศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 091-0011520 ปลีก 62410000300171

596 เซเว่นอีเลฟเว่น รพร.บ้านดุง  (11565) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 237 4 ศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 091-0011565 ปลีก 62410000300172

597 เซเว่นอีเลฟเว่น ปตท.บ้านดุง 2 (137537) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 317/1 6 บรรพตพิสัย ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 091-0011520 ปลีก 62410000300189

598 ร้านอุดมสุขพาณิชย์ นายอาทิตย์  พลยศ 93 4 วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 066-1428645 ปลีก 61410000300440

599 ร้านแม่ษา น.ส.อิสรีย์  โฆษไชยพัฒน์ 134 1 วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 062-4598623 ปลีก 64410000300118

600 ร้านศศิเกษตร นายสุรศักด์ิ  สนิทบุญ 240 4 - นาค า บ้านดุง อุดรธานี 090-3654701 ปลีก 64410000300023

601 บมจ.ไบโอฟาร์ม จีเนียส นางพรชนิตว์   ชิวปรีชา 394/3 6 - บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 081-6705262 ปลีก 62410000300219

602 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแยกค าชะโนด(13459) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 174 11 บ้านดุง-ค าตากกล้า บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 091-0013459 ปลีก 62410000300186

603 มินิบ๊ิกซี ค าชะโนด อุดรธานี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 55 11 - บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 6241000300231

604 ร้าน 292 บ้านง้ิวการเกษตร น.ส.พชรธรณ์  สีครัง 292 7 - บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 097-4549826 ปลีก 6441000300057

605 ร้านหนองสว่างการเกษตร นางสาวพัชรี  สว่างวงศ์ 301 6 - บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 084-7737334 ปลีก 62410000300045

606 ร้านดุสิต  เสาปูน นางสุวิชาดา  ศรีสุข 210 7 - บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 081-3800119 ปลีก 65410000300023

607 ร้านไอเดียร์  การค้า นางสาวตุ๊กตา  สินธุสนธ์ิ 95 14 - บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 093-1724001 ปลีก 64410000300075

608 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร น.ส.โสพิศ  อินทร์แสง 184 2 - บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 091-8047396 ปลีก 65410000300062

609 ร้านบ้านส้ม เจริญการค้า นายสุบรรณ  วันทาวงค์ 284 7 - บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 086-6298317 ปลีก 65410000300069

610 ร้านนิยะดาการค้า นางสาวนิยะดา  เพ็งค าป้ัง 35 5 - ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 089-2188382 ปลีก 61410000300257

611 ร้านไทยการค้าดงเย็น นายอดิศักด์ิ  ด่ังประสงค์ 177 4 - ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 088-3153530 ปลีก 61410000300330

612 ร้านฟ้าใสการเกษตร น.ส.สดใส  มิลล์วาร์ด 283 3 - ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 095-1893213 ปลีก 64410000300068

613 ร้านยุพินการค้า นายส าเนียง  จันทร์ดา 53 13 - บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 088-6365054 ปลีก 61410000300415

614 ร้านสร้อยทอง  ย่ิงเจริญ นางนาลิน  โคบาล 84 11 - บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 098-9854999 ปลีก 64410000300007

615 หจก.โชคทวีเกษตรภัณฑ์ น.ส.ปานประดับ  โยธาศรี 148 6 - โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 088-3112990 ปลีก-ส่ง 65410000300019

616 ร้านแม่หนู นายลือชัย  ทามาศ 151 13 - โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 099-4587373 ปลีก 65410000300022

617 ร้านบุญเพ็งการเกษตร นายบุญเพ็ง  วงศ์ก่อ 140 13 - โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 088-3319165 ปลีก 61410000300344

618 ร้านเจริญชัย นายเลิศชัย  ทองวินิจ 471-474 15 พิศาลสารกิจ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 042-331098 ปลีก 62410000300242

619 บริษัท เอก-ชัยฯ สาขาพันดอน-กุมภวาปี นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 239 15 - พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 02-79790000 ปลีก 63410000300053
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620 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพันดอน(13828) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 197 15 - พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 091-0013828 ปลีก 62410000300193

621 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาทางพาดพันดอน16069) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 268 15 - พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 091-0013828 ปลีก 63410000300108

622 หจก.รวมเกษตรอุดรธานี  สาขาพันดอน นายพนัส  หริตวร 62 15 - พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 064-8865999 ปลีก 65410000300028

623 ร้านประเสริฐพันธ์ นายอนันต์   เทพาศักด์ิ 218/1 10 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-331460 ปลีก 62410000300243

624 ร้านดงเมืองสัตวแพทย์ นายสมชัย  โกมุทกลาง 318 2 จิตประสงค์ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-202499 ปลีก 61410000300175

625 ร้านรุ่งโรจน์การค้า นายวิโรจน์   สาระโภค 185/1 9 ชวลิต กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-331880 ปลีก 61410000300203

626 ร้านสมชาย นายสมชาย  บุญช่ืน 269 7 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-331903 ปลีก 61410000300202

627 ร้าน ป. รุ่งเจริญ นายเล็ก  ชอบสุข 209 1 ชวลิต กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-202211 ปลีก 61410000300201

628 ร้านกิจเจริญ นายพสิษฐ์  พละสาร 219 9 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-331901 ปลีก 61410000300193

629 ร้านศุภรัตน์การค้า นายยูรเพ็ง  ไชยนา 501 10 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-331531 ปลีก 61410000300200

630 ร้านข้าวทิพย์ นางสุระษา  ศรีสมพาน 304 3 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 042-202843 ปลีก 62410000300240

631 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาเมืองใหม่กุมภวาปี (17982) นายสดุดี  อัศวินะกุล 93 1 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 091-0017982 ปลีก 65410000300273

632 ร้านอ้อมจิตสัตวแพทย์ สพ.ญ.  อ้อมจิต  พันธุพรม 342/1 9 ศุภอรรถวินิจ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 087-9488930 ปลีก 62410000300241

633 บริษัท เอก-ชัยฯ สาขากุมภวาปี นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 188 1 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 61410000300021

634 บริษัท เอก-ชัยฯ สาขากุมภวาปี นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 267-269 1 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300029

635 คลินิกบ้านรักษ์สัตว์ น.สพ.กิระวุฒิ   จันทรเสนา 80/4 1 ชวลิต กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 083-6664882 ปลีก 61410000300275

636 หจก.รวมเกษตรอุดรธานี นายพนัส  หริตวร 333 2 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 088-5613181 ปลีก-ส่ง 62410000300288

637 ร้านหมอแว่นรักษาสัตว์ สพ.ญ.ทิพยาภรณ์  กาญจนรัตน์ 8/2 10 ย้ิมประสิทธ์ิ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 088-5638143 ปลีก 61410000300333

638 ร้านบุญช่วย นายบุญช่วย  ไกกาศ 50/2 3 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 083-3394696 ปลีก 61410000300352

639 เซเว่นอีเลฟเว่นกุมภวาปี(1051) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 101-102 1 ย้ิมประสิทธ์ิ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 091-0021051 ปลีก 62410000300084

640 เซเว่นอีเลฟเว่นกุมภวาปี 2 (7410) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 414 13 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 091-0027410 ปลีก 62410000300134

641 เซเว่นอีเลฟเว่นหน้ารพ.กุมภวาปี  (11594) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 306,306/1-3 7 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 091-0011594 ปลีก 62410000300174

642 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขากุมภวาปี 3  (14527) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 241 3 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 091-0011594 ปลีก 62410000300203

643 บริษัท เอก-ชัยฯ สาขากุมภวาปี นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 363 7 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 62410000300067

644 มินิบ๊ิกซี โรงพยาบาลกุมภวาปี นายภูวนารถ  เก่งคุมพล 305 10 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 63410000300104

645 ร้านรวมใจการค้า น.ส.ธนัชพร  ต้นกัญญา 243 4 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 098-6621397 ปลีก 63410000300122

646 เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาPTTOR เวียงค า(14577) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 226/1 1 - เวียงค า กุมภวาปี อุดรธานี 091-0011594 ปลีก 62410000300207

647 ร้านพันธ์ทวี มอลล์ สาขากุมภวาปี นายสถาพร  โสภณศิริ 351 1 บ้านนาแบก เวียงค า กุมภวาปี อุดรธานี 065-9392555 ปลีก-ส่ง 64410000300063

648 ร้านดลณภัทรการเกษตร นายสุทธิภัทร  สุวรรณโคตร 129 4 - เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 064-3159922 ปลีก 65410000300061

649 ร้านพิมพ์ใจ น.ส.วิลาวรรณ  มาลุน 5 13 - แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 084-4208557 ปลีก 62410000300199

650 BCM FC หนองบัวแดง อุดรธานี นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 7/2 12 - แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300044

651 ร้าน จ.กุลนรัตน์ นายจ ารัส  กุลนรัตน์ 109 9 - แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 042-183996 ปลีก-ส่ง 61410000300206

652 ร้าน ส.รุ่งเรือง นางสายฝน  อิทรพรหม 198 5 - แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 087-2153425 ปลีก 63410000300042

653 ร้านน้องโบว์พานิชย์ นางเกษร   ค าหอม 86 12 - ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 086-2242548 ปลีก 61410000300243
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654 ร้านโชคสมศรีพานิชย์ นางบุญเรียน  สิงห์สน่ัน 346 4 - ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 084-7867728 ปลีก 61410000300244

655 ร้านรักเกินพาณิชย์ นายรักเกิน  พันธ์กาฬสินธ์ุ 14 14 - ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 086-0760215 ปลีก 61410000300280

656 ร้าน ส.เจริญพาณิชย์ นายแดน  แสนศรี 99 8 - ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 086-2397793 ปลีก 61410000300351

657 หจก.เครือเกษตรท่าล่ี นายนรินทร์จง  สเตศรี 137 4 - ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 093-3966664 ปลีก-ส่ง 64410000300115

658 ร้านสองพ่ีน้องการเกษตร นายนพรัตน์  บุญคุ้ม 23 15 - เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 098-8247208 ปลีก 61410000300305

659 ร้านแม่ท านอง นางท านอง  ผ่านวงศ์ 129 18 - เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 087-8629628 ปลีก 61410000300394

660 ร้านเจริญยนต์ นายสายยนต์  ผ่านวงศ์ 69 11 - เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 089-5131750 ปลีก 62410000300008

661 ร้านเพชรทองอินทร์เกษตรรุ่งเรือง น.ส.พชรกมล  พนะราบ 93 13 - เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 088-3039676 ปลีก 61410000300424

662 CJ EXPRESS สาขาประจักษ์ศิลปาคม น.ส.สุชัญญา  เหมยากรณ์ 132 4 - เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 081-3789977 ปลีก 65410000300077

663 ร้าน ต.ทรัพย์ทวี นายตุ่ม ลุนสะแกวงษ์ 65 3 - สีออ กุมภวาปี อุดรธานี 097-2062134 ปลีก 61410000300405

664 BCX FC CTX กุมภวาปี นายภูเบศ  วงศ์วัฒน์ 183 5 - ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 061-3966119 ปลีก 65410000300047

665 เซเว่นอีเลฟเว่นปตท.กุมภวาปี(5758) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 194 3 - ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 091-0025758 ปลีก 62410000300119

666 เซเว่นอีเลฟเว่นห้วยเก้ิง(6153) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 123 1 - ห้วยเก้ิง กุมภวาปี อุดรธานี 091-0026153 ปลีก 62410000300122

667 บริษัท เอก-ชัยฯ  (สาขาเพ็ญ) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 285 11 เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก-ส่ง 61410000300007

668 ร้านฮุงฮวด นายเอนกศักด์ิ  ศรียุกต์ 63 15 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 061-9248883 ปลีก 62410000300277

669 ร้านธงชัยโอสถ นายศักดา  ตันธวัฒน์ 20 15 วุฒาธิคุณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 042-279126 ปลีก 62410000300280

670 ร้านเพ็ญสัตวแพทย์ นายกฤษฎางค์  วุฒิวิชญานันต์ 198/6-8 11 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 042-278402 ปลีก-ส่ง 61410000300194

671 ร้านเกษตรเพ็ญ นางพวงแก้ว  สารพันธ์ 207 11 ผดุงรังสรรค์ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 042-279162 ปลีก 62410000300294

672 ร้านรุ่งขนิษการค้า นายจ าปา  งามลุน 209 1 นาบัว เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 084-4197949 ปลีก 61410000300233

673 ร้านเจ็ท อาหารสัตว์ นางสาวรุ่งนภา  งามลุน 154/1 7 เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 084-6844593 ปลีก 61410000300383

674 เซ่เว่นอีเลฟเว่น อ.เพ็ญ (8397) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 120,120/1 1 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 091-0028397 ปลีก 62410000300149

675 เซ่เว่นอีเลฟเว่น  เพ็ญอุดร (11201) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 508 8 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 091-0011201 ปลีก 62410000300167

676 เซ่เว่นอีเลฟเว่น  ปตท.เพ็ญ (13412) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 199/1 13 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 091-0013412 ปลีก 62410000300185

677 เซ่เว่นอีเลฟเว่น สาขาหน้า รพ.เพ็ญ (16845) นายสดุดี  อัศวินะกุล 17/1,17/2 15 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 091-0016845 ปลีก 64410000300070

678 ร้านบัวรอง พาณิช นายชาญชัย  หอนงาม 59 1 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 042-279065 ปลีก 62410000300295

679 ร้านเกษตรนิยม อ าเภอเพ็ญ นายธีรพงศ์  ธีระแนว 117 8 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 099-0675500 ปลีก-ส่ง 64410000300062

680 ร้านกองแก้วการเกษตร นางกองแก้ว  สุปะมา 395 7 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 081-2361514 ปลีก 61410000300316

681 ร้านป่าตองฟาร์ม นายอวยชัย  วงค์จันทร์ 112 11 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 083-3465381 ปลีก 62410000300030

682 ร้านวิไลเลิศ นางณัฏฐินันทิ  เดชาวัฒนานนท์ 41 1 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 081-5926358 ปลีก 61410000300412

683 ร้านโชคเจริญ นางทัศนีย์  สุวรไตร 349 7 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 089-5753220 ปลีก 61410000300340

684 ร้านปศุสัตว์ นางสุณี  ปลัดศรีช่วย 1 13 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 042-278258 ปลีก 65410000300040

685 บริษัท เอก-ชัยฯ สาขาอ าเภอเพ็ญ นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 538 8 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 02-7979000 ปลีก 61410000300069

686 ร้านรุ่งเรืองการเกษตร น.ส.พิชชาภา  มีสิงห์ 77/1 13 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 095-1388705 ปลีก-ส่ง 63410000300097

687 ร้านมารวย นายธนวรรธน์  แก้วพลงาม 111 15 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 097-3124959 ปลีก-ส่ง 65410000300004
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688 ร้าน ส.สัมพันธ์การค้า นายสมคิด  โคตรสีทา 168 16 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 095-2505342 ปลีก 64410000300040

689 ร้าน อ.พาณิชย์ นายสมจิต  รัตนนท์ 273 12 - นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 089-9444142 ปลีก 61410000300312

690 ร้านรุ่งนิรันดร์การค้า น.ส.เจนจิรา  เว้นบาป 200 11 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 080-7418983 ปลีก-ส่ง 63410000300073

691 ร้านพาดามา นายค าพา  ผมไผ 259 9 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 087-2162017 ปลีก-ส่ง 63410000300111

692 ร้านสมภารใจบุญ นางสมภาร   ใจบุญ 56 12 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 089-4172589 ปลีก 61410000300196

693 ร้านอัมพร  รักญาติ นางอัมพร  รักญาติ 31 12 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 083-5305720 ปลีก 63410000300021

694 ร้านสุพัตศร การค้า นางสุพัตศร สมบูรณ์ 125 12 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 084-5900907 ปลีก 61410000300395

695 ร้านสามแยกทวีทรัพย์ นายบด  ชาวกล้า 96 1 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 091-4182583 ปลีก-ส่ง 61410000300357

696 หจก.สุมเส้าค้าไม้ นางศิริพร  รักญาติ 89 1 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 081-9642196 ปลีก-ส่ง 63410000300080

697 เซ่เว่นอีเลฟเว่น สุมเส้า (13573) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 387 1 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 091-0013573 ปลีก 62410000300191

698 ร้านโย่งการเกษตร นายสมควร  ม่วงสุราษฎร์ 194 1 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 089-5218055 ปลีก-ส่ง 64410000300019

699 ร้านทรงการเกษตร นายพลพล   บุญอนุรักษ์ 167 5 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 083-9358809 ปลีก 64410000300097

700 ร้านโอเค 20 น.ส.ศรัญญา  ทรงคาศรี 380 1 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 093-6595233 ปลีก-ส่ง 65410000300075

701 ร้านธีมอาหารสัตว์ นางวิลัยพร  สุระคาย 214 4 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 081-0590129 ปลีก 61410000300249

702 ร้านสมศักด์ิพาณิชย์ นายสมศักด์ิ  ชินบุตร 330 8 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 081-7688495 ปลีก 644100003000

703 ร้านบีมมาร์ท น.ส.วันเพ็ญ ช่องสม 20 21 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 062-4584996 ปลีก-ส่ง 63410000300006

704 ร้านด่านเจริญอาหารสัตว์ นายสุวิมล  อุโคตบุตร 455 21 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 083-3582665 ปลีก 64410000300017

705 ร้านเพ็ญประภาปลาเผา นางเพ็ญประภา  ไผ่ป้อง 252 21 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 083-3617342 ปลีก 65410000300037

706 ร้านทองสุวรรณการค้า นายเอกนรินทร์  สวรรค์น้อย 35 2 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 080-7673870 ปลีก-ส่ง 63410000300026

707 ร้าน ป.วัฒพลอาหารสัตว์ น.ส.เปรมกมล  รามฤทธ์ิ 207 2 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 082-1180591 ปลีก-ส่ง 61410000300413

708 ร้านบ้านด่านการเกษตร นายวรัญญู  บุตรแก้ว 61 21 - โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 098-8197509 ปลีก-ส่ง 64410000300116

709 ร้านนภากรการเกษตร นางสาววิภาไล  ไหวนิยม 205 5 - โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 082-8525829 ปลีก 63410000300079

710 ร้านสมศักด์ิศรีฟาร์ม นายสมศักด์ิศรี บัวผัน 111/3-4 10 - นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 082-8569188 ปลีก 64410000300101

711 ร้านกรพันธ์การค้า นายอภิชาติ  แก้วแก่น 212 1 - นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 089-5779711 ปลีก 61410000300290

712 ร้านสวาทรุ่งเรือง นายสุธิษา   กองสะดี 8 7 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 088-5091649 ปลีก 61410000300185

713 ร้านสุรัตน์วัสดุก่อสร้าง นายสุรัตน์   ค าศรีระภาพ 85 10 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 042-258101 ปลีก 61410000300195

714 ร้านทองวิทิตย์ นางสาวชาลิสา  ทองวิทิตย์ 98 8 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 087-8590707 ปลีก 61410000300234

715 บริษัท เอก-ชัยฯ(สาขาพิบูลย์รักษ์) นางสาวนาฏธมณฑ์  ศิลปโรจนพาณิช 294 13 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 02-7979000 ต่อ 5556 ปลีก 61410000300025

716 ร้านอรรถพงษ์ฟาร์ม นายอรรถพงษ์  พิลาแดง 233 10 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 088-3019280 ปลีก 61410000300282

717 ร้านบุญชัยการเกษตร นายบุญชัย  สุดสี 211/8 11 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 087-6206081 ปลีก-ส่ง 61410000300320

718 ร้านพิบูลย์รักษ์เคร่ืองครัว นางปราณี  อันทะสี 141 10 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 083-3446219 ปลีก 61410000300323

719 ร้านบ้านเกษตรพาณิชย์ นายภาณุพงศ์  โพธ์ิไพศาล 24 13 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 090-9150274 ปลีก-ส่ง 65410000300006

720 ร้านศรัณย์พร นายอดิศักด์ิ  ลีกุล 143 2 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 084-7857149 ปลีก 63410000300086

721 ร้านรัชดาภรณ์การเกษตร นางสาวรัชดาภรณ์ ลีกุล 219/1 11 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 089-3766892 ปลีก 64410000300053
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722 ร้านภูเขียวการเกษตร น.ส.ภาวินี  ดาบภูเขียว 287 13 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 081-9544891 ปลีก 61410000300379

723 ร้านธีระยุทธการเกษตร นายธีระยุทธ  สินทร 210 8 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 095-6684527 ปลีก 63410000300132

724 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพิบูลย์รักษ์(13754) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 285 13 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 091-0013754 ปลีก 62410000300190

725 ร้านชนัญญา บริการ นางชนัญญา  เพ็งเหลา 330 8 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 099-1567250 ปลีก 64410000300059

726 ร้านอุทัยการเกษตร น.ส.อุทัย  สุดสี 168 11 - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 094-3053108 ปลีก 65410000300036

727 ร้านสามกอเพ่ิมทรัพย์ น.ส.กนิษฐา  อินทะสร้อย 11 9 - นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 065-5873027 ปลีก-ส่ง 65410000300035

728 ร้าน ม .เกษตรยนต์ นายประมวล  พิลาพรม 117 7 - ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 087-6406477 ปลีก 61410000300277

729 ร้านบุญประเสริฐพาณิชย์ นายศักด์ิสิทธ์ิ  บุญประเสริฐ 167 2 - ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 091-8657675 ปลีก 65410000300059

730 ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ 2 นางช่อพนา  จันทสี 209 7 - ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 080-4602159 ปลีก 64410000300011

731 ร้านพรนิภา 2 นายประกาศิต  สวยสมใจ 110 2 - ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 086-8583703 ปลีก 61410000300300

732 ร้านเพ่ือนเกษตรนายูง นางบังอร  บุรุษภักดี 77 10 - นายูง นายูง อุดรธานี 080-7474021 ปลีก 61410000300252

733 เซเว่นอีเลฟเว่น นายูง (10183) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 101/3 10 - นายูง นายูง อุดรธานี 091-0010183 ปลีก 62410000300155

734 หจก.เพ่ิมพูนทรัพย์นายูง นางโสภี  ตรีสาสตร์ 144 9 - นายูง นายูง อุดรธานี 094-5494405 ปลีก 64410000300112

735 ร้านทินภัทรวัสดุ นายทองทิน  บุญคง 198 5 - นาแค นายูง อุดรธานี 088-8782888 ปลีก-ส่ง 64410000300113

736 ร้านอิทธิพัทธ์ฟาร์ม นางสาวศิริพร  หลงพา 24 7 - บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 085-1588485 ปลีก 61410000300349

737 ร้านแม่อ๊อฟ นางสุวารี  สาลี 44 10 - บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 084-8962107  ปลีก 62410000300052

738 ร้านยอดเกษตร นายยอดชาย  แสงแก้ว 184 6 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 088-5522416 ปลีก 62410000300013

739 ร้านโนนสาการเกษตร น.ส.จิราพร  อินธิแสน 182 4 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 080-1930970 ปลีก-ส่ง 64410000300012

740 ร้านไพบูลย์ฟาร์ม นายไพบูลย์  หลงพลอยพัด 25 6 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 084-7377501 ปลีก 61410000300260

741 หจก.เกษตรนิยม 2018 นางนันทิชา  สารโภคา 247 3 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 089-0018632 ปลีก-ส่ง 62410000300021

742 หจก.เกษตรนิยม 2018 (สาขา 1) นางนันทิชา  สารโภคา 165 1 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 089-0018632 ปลีก-ส่ง 62410000300020

743 นกเกษตรฟาร์ม น.ส.นกน้อย  หารตระกูล 155 10 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 092-4137334 ปลีก 63410000300131

744 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา อ.ประจักษ์ฯ(14560) น.ส.กมลชนก ธนะสูตร 264 1 - นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 091-0014560 ปลีก 62410000300206


