
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร
1 นำงวงทิมำ ทรัพย์มีศรี ร์ำนข์ำวผัดทะเล 1055 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช
2 นำยรุจิรำ บุญกุล ร์ำนลำนฤดี 353 ม.1 ถ.จุมพล-ท์ุงธำตุ
3 นำงสิริพร ศุภกิจเรืองโรจน์ ร์ำนประเทืองโภชนำ 966-967 ม.1 ถ.รำษฎร์บ ำรุง
4 นำงอัญชลี คชรำช ร์ำนนกโภชนำ 428/4 ม.13 อำคำรพำณิชย์
5 นำงไม์สอด บ์อทอง ร์ำนซอลปลำเผำ 202 ม.1 ถ.ริมโขง
6 น.ส.ร์ุงศิริ จงเจริญวิวัฒน์ ร์ำนโอชำข์ำวมันไก์ 1048 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช
7 น.ส.สุจิตตำ เศรษฐเมธำวี ร์ำนบ์ำนปลำทู 15 ม.13 ถ.ริมโขง
8 นำยป์ยวัชร์ ดังวันเลิศมงคล ร์ำนเฟ์์องโภชนำ 1120 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช
9 นำงเฉลียว สิงหศิริ ร์ำนก์วยเต๋ียวยำยเหลียว 62/2 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช
10 นำงส ำรำญ ศรีชัยชนะ ส์มต ำไก์ย์ำง 471 ม.1 ถ.จุมพล-ท์ุงธำตุ
11 นำยชัยชำญ พรมทะลือ ร์ำนไข์มุกส์มต ำ 395 ม.1 ถ.จุมพล-ท์ุงธำตุ
12 นำยพยุงศักด์ิ  อรรคฮำดจันทร์ร์ำนคิงส์ไข์กะทะ 1021 ม.1 ถ.จุมพล-ท์ุงธำตุ
13 นำยสุพันท์ ใจขำน ร์ำนล ำภูเน้ือย์ำง 159 ม.1 ถ.ริมโขง
14 นำยชำญชัย ภิรมย์กุล ร์ำนต์อมปลำเผำ 200 ม.1 ถ.ริมโขง
15 นำยฐิตินันท์ เวชชบุษกร ร์ำนก์วยเต๋ียวเรืออยุธยำ 514 ม.1 ถ.รำษฎร์บ ำรุง
16 นำงไข์ พิสัยพันธ์ ร์ำนข์ำวแกง 623 ม.1 ถ.รำษฎร์บ ำรุง
17 นำงทัศนีย์ ป์์นปล์อง ส์มต ำพ่ีจ๊ิบ 23 ม.1 ต.จุมพล
18 นำยภูบดี ทำรมย์ ร์ำนกับข์ำวกับปลำ 48/2 ม.13 ถ.ริมโขง
19 นำยชนำธิป  นำตำล ร์ำนก่ิงแก์วหมูกะทะ ข์ำงวัดจุมพลเมือง ถ.ริมโขง
20 นายวีระ พรมภักด์ิ ร้านเย็นตาโฟนายโบ้ 459 ม.1 หน์ำสถำนีต ำรวจ
21 นำงสำวสิริลักษณ์ ระเสนำ ร์ำนข์ำวต์มปลำ หลังสถำนีต ำรวจ
22 นำงสำวน้ ำฝน  ตีรณชำติ ร์ำนเค์กละมุน 348/2 ม. 13 ต.จุมพล
23 นำงสำวล ำปำง  โยแก์ว ร์ำนฟ์ำใสอำหำรตำมส่ัง 429/2 ม.13 อำคำรพำณิยช์
24 นำงสำวมะยุรี ร์ำนอ์ูดด๊ีขนมไทย ข์ำงมินิโลตัส

25 นำยคมสรรค์ ร์ำนช์ำงใหญ์ หน์ำธนำคำรออมสิน

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร
26 นำงทรรศวรรณ  พลภักดี    ร์ำนดีดีโภชนำกำร 1
27 ร์ำนตรงข์ำม ธ.ธกส 1
28 นำงศศิธร  อมตเจริญ ร์ำนบะหม่ีเก๊ียว หน์ำ รพ.พิสัยเวช 1

ร้านจ าหน้ายอาหารหรือสะสมอาหาร
อบต.จุมพล

ร้านจ าหน้ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบลโพนพิสัย



29 นำงซ์อนกล่ิน  ภูมี ก์วยเต๊ียวน้ ำตก หน์ำ รพ.พิสัยเวช 1
30 นำงสำวสำยตำ   มะแพน  ร์ำนต ำแซ์บระเบิด by โพนพิสัย (หน์ำ รพ.พิสัยเวช.)1
31 นำงสำวอนัญญำ  เทียนสุคนธ์ร์ำนแม์เหรียญชำบู 1
32 นำงสุภำพันธ์  บัวแก์ว ร์ำนสุภำลำบเป์ด 1
33 นำงรำตรี ลี      ร์ำนริมโขงลำบเป์ด 2
34 ร์ำนอำหำรสวนพ์อตำ 2
35 นำงสำวอมลรดำ  สังมีแสง ร์ำนภูตะวันเน้ือย์ำงเกำหลี 2
36 ร์ำนแจ์วฮ์อนครูจ์ุย 3
37 ร์ำนบ์ำนก์วยเต๋ียวน้ ำตก (หน์ำ รพ.โพนพิสัย) 3
38 ร์ำนก์วยเต๋ียวตำยำย 13

39 ร์ำนผัดไทยหน์ำวัดยอดแก์ว 13

40 เจ์พรไก์ย์ำงส์มต ำ ข์ำงวัดยอดแก์ว 13

41 ร์ำนล์ำนต ำอร์อยคำเฟ์ 14

42 ร์ำนน์องเจนเน้ือย์ำงเกำหลี 14

43 ร์ำนมำร์คจ้ิมจ์ุม 16

44 นำงสำวลัดดำวรรณ  สีดำโทน    ร์ำนรัตติกำลจ้ิมจ์ุม 16

46 ร์ำนสเต็กซอยไปรษณีย์ 16

47 สวนน้ ำสวนอำหำรโอเอซิส 19

48 นำยป์ญญำ  สุวรรณโรจน์ ร์ำนอำหำรครัวบ์ำนสวน 20

49 นำงนิด์ำ งำมมีฤทธ์ิ บ์ำนสวนงำมมีฤทธ์ิ 20

50 ร์ำนลำบเฮือนตำจ์อย 25

51 ร์ำนกำแฟ Mr.Cut & Coffee (บลูลำกูล) 25



หมำยเลขโทรศัพท์ ล ำดับ ช่ือ-สกุล
042 405135 26 นำงทรรศวรรณ  พลภักดี    
- 27
042 471309 28 นำงศศิธร  อมตเจริญ
086 2224429 29 นำงซ์อนกล่ิน  ภูมี
042 471326 30 นำงสำวสำยตำ   มะแพน  
042 471107 31 นำงสำวอนัญญำ  เทียนสุคนธ์
042 471148 32 นำงสุภำพันธ์  บัวแก์ว
042 471134 33 นำงรำตรี ลี      
042 405339 34
042 471676 35 นำงสำวอมลรดำ  สังมีแสง
- 36
- 37
042 471081 38
042 471617 39
080 7501772 40
- 41
- 42
080 0639804 43
082 4879949 44 นำงสำวลัดดำวรรณ  สีดำโทน    
094 9657581 46
084 5122464 47
086 2362442 48 นำยป์ญญำ  สุวรรณโรจน์
- 49 นำงนิด์ำ งำมมีฤทธ์ิ
- 50
- 51

หมำยเลขโทรศัพท์
088-3139264

098-6846309 

ร้านจ าหน้ายอาหารหรือสะสมอาหาร
อบต.จุมพล

ร้านจ าหน้ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบลโพนพิสัย

ร้านจ าหน้ายอาหารหรือสะสมอาหาร
อบต.จุมพล

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89&rlz=1C1CHBD_thTH890TH890&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZBpfRU70niFZXxZ_hyDdEkIuNHNg%3A1662361694662&ei=XqAVY5L_J5iH3LUPj5CBmAY&oq=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%89&gs_l=psy-ab.3..0i546k1l3.60991.63202.0.63585.3.2.1.0.0.0.175.303.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.176....0.OK-0l1geIaw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&rlz=1C1CHBD_thTH890TH890&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsZoyKFdwhBSLjqzfEvQAsQGvwk_nQ%3A1662361235745&ei=k54VY86DLcGNseMPpqSCuAg&oq=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&gs_l=psy-ab.3..0i512k1l10.456799.456799.0.457757.1.1.0.0.0.0.154.154.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.153....0.0dejmhs1nmI
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&rlz=1C1CHBD_thTH890TH890&sxsrf=ALiCzsYMQNn0-GnFZ6xfTNgKJCY_ZoO0Og:1662361229834&ei=gZ4VY4nvOICMseMP4uO7uA4&ved=2ahUKEwiCv96Uiv35AhUMRmwGHXqBANAQvS56BAgFEAE&uact=5&oq=%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoFCC4QgAQ6CAguEIAEELEDSgQIQRgASgQIRhgAUABYlwpg4AtoAXABeACAAWKIAc8DkgEBNZgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=14684066905648948533&lqi=Cg_guKXguLDguKHguLjguJlaESIP4Lil4Liw4Lih4Li44LiZkgEEY2FmZZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOSmRUa3liMWhuRUFFqgEXEAEqEyIP4Lil4Liw4Lih4Li44LiZKDU&phdesc=128199F4VKc&sa=X&rlst=f


082-1243973
086-8571859
๐๘๖-๕๘๐๗๕๖๘
085-7421782

089-7098319

080-4123041 

087-8074155

085-1579598



ช่ือสถำนประกอบกำร ท่ีต้ังสถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์

ร์ำนดีดีโภชนำกำร 1 088-3139264
ร์ำนตรงข์ำม ธ.ธกส 1
ร์ำนบะหม่ีเก๊ียว หน์ำ รพ.พิสัยเวช 1 098-6846309 
ก์วยเต๊ียวน้ ำตก หน์ำ รพ.พิสัยเวช 1
ร์ำนต ำแซ์บระเบิด by โพนพิสัย (หน์ำ รพ.พิสัยเวช.)1 082-1243973
ร์ำนแม์เหรียญชำบู 1 086-8571859
ร์ำนสุภำลำบเป์ด 1 ๐๘๖-๕๘๐๗๕๖๘
ร์ำนริมโขงลำบเป์ด 2 085-7421782
ร์ำนอำหำรสวนพ์อตำ 2
ร์ำนภูตะวันเน้ือย์ำงเกำหลี 2 089-7098319
ร์ำนแจ์วฮ์อนครูจ์ุย 3
ร์ำนบ์ำนก์วยเต๋ียวน้ ำตก (หน์ำ รพ.โพนพิสัย) 3
ร์ำนก์วยเต๋ียวตำยำย 13
ร์ำนผัดไทยหน์ำวัดยอดแก์ว 13
เจ์พรไก์ย์ำงส์มต ำ ข์ำงวัดยอดแก์ว 13
ร์ำนล์ำนต ำอร์อยคำเฟ์ 14
ร์ำนน์องเจนเน้ือย์ำงเกำหลี 14
ร์ำนมำร์คจ้ิมจ์ุม 16
ร์ำนรัตติกำลจ้ิมจ์ุม 16 080-4123041 
ร์ำนสเต็กซอยไปรษณีย์ 16
สวนน้ ำสวนอำหำรโอเอซิส 19
ร์ำนอำหำรครัวบ์ำนสวน 20 087-8074155
บ์ำนสวนงำมมีฤทธ์ิ 20 085-1579598
ร์ำนลำบเฮือนตำจ์อย 25
ร์ำนกำแฟ Mr.Cut & Coffee (บลูลำกูล) 25

ร้านจ าหน้ายอาหารหรือสะสมอาหาร
อบต.จุมพล








