
ลําดับที ชือสถานประกอบการ ทีอยู่สถานประกอบการ ลิงค์แผนทีตังสถานประกอบการ 

 อ.อุทุมพรพิสัย 

1 ร่มไม้รีสอร์ท  192หมู่ 15 บ.ดงขี เหล็ก ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/cEGdYWceY7A2 

2 ทอฝันรีสอร์ท  134 หมู่ 14 ต.สระกําแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/uLKV5opwcLs 

3 อุไรห้องพัก  ต.สระกําแพงใหญ ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/g4e3xbaBGqE2 

4 พี เอส รีสอร์ท 96 ม.8 ต.สระกําแพงใหญ ่อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/rWWgPw2Ron82 

5 อรอนงค์รีสอร์ท  ต.สระกําแพงใหญ ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/uCEHdyLpYKB2 

6 ชินบุรีรีสอร์ท  234 หมู่ 2 ต.สําโรง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/ZJqZybr4Z6u 

7 บ้านคูณ รีสอร์ท ต.ส้มป่อย อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/jMtn7uxshXD2 

8 ส้มป่อยรีสอร์ท ต.ส้มป่อย อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/2EpRY4zJ2Gk 

อ.ห้วยทับทัน 

9 บ้านไอดินรีสอร์ท ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/h3hMmmHaPnL2 

10 ฟ้าใสรีสอร์ท ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/FxZb1auQDkA2 

 อ.ราษีไศล 

11 เพ็ญศิริรีสอร์ท ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/x42uxgbAFXu 

12 สายแก้วรีสอร์ท ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/DCyJgj8ztPp 

13 คอนค ํารีสอร์ท 141 ม.8 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/8ZvBmEWB8gw 

14 ราษีรีสอร์ท 73หมู่ 8 ถ.สุวรรณ-ราษีไศล ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/84sM7WVYjdS2 

15 บังกะโลรัตนศิธร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/sTiGN6SkBiA2 



 อ.กันทรารมย์ 

16 โรงแรมกันทรารมย ์ ถ. ศรีสะเกษ- อุบล ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/dLSDJLLQMbP2 

17 โฟล์คอินน์รีสอร์ท  62/4 ม.11 ต. ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/bqq7Hid4uDA2 

18 ว ังดารารีสอร์ท  ต.ดูน อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/nPL2x42y7Xu 

19 ทิวไม้ ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/2RuFhoUnWDM2 

20 อินดี รีสอร์ท  ต.ดูน อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/351VH5LPXB32 

21 พริงรีสอร์ท  ต.ดูน อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/wNXBdS76GuJ2 

22 ละทายห้องพัก   38 หมู่ 8 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/1tTMR9XRPpP2 

23 เลอทัยรีสอร์ท ต.ละทาย อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/2azcek9zB1s 

24 อ ้อยห้องพัก 5/1 หมู่ 3 ต.ดูน อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/DC4maemndFD2 

25 วิจิตรารีสอร์ท 2/4หมู่ 3  ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/nhqDKRtPfXF2 

26 ห้องพัก เอ เอ ต.ดูน อ.กันทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/Jwe1mcg7L3A2 

 อ.โนนคูณ 

27 จิริมีรีสอร์ท 58 หมู่ 9 ต. โพธิ  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/7xmsFJtiAzu 

 อ.กันทรลักษ์ 

28 กล้วยไม้รีสอร์ท  239 หมู่ 9 บ้านสีแยก ต.จานใหญ ่ https://goo.gl/maps/k9ZquqP9apv 

29  ปลายฟ้ารีสอร์ท 250 -16  ม. 9  ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/Lmpjj6pWBuL2 

30 พอใจรีสอร์ท ต. นํ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/huVD7ULtA9y 

31 กอแก้วรีสอร์ท 103 หมู่15  ต.นํ าอ ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/37VSXmxdo3x 



32 โรงแรมประสพสุขวิลล์ โฮเทล ต.นํ าอ ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/zZrENZKDzQr 

33 โรงแรม เอส.บีอุยพลโยธินทร์ 136 หมู่ 5  ต.นํ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/3C52im7oFRS2 

34 โรงแรมขว ัญยืน  571 หมู่ 15  ถนนวีรเทพ ต.นํ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/YohziuhypEM2 

35 โรงแรมเอ็ม.เค.  148 ถนนอนันตภักดี ต.นํ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/9skaRA39arA2 

36 โรงแรมโรสอินทร์  139-18 หมู่ 2 ต. นํ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/x4hw7BvcJuT2 

37 นํ าเย็นรีสอร์ท  252 หมู่ 11 ต.หนองหญา้ลาด อ.กันทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/7oWLWTXuucp 

38 กันทรลักษ์เฮ้าส์  ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/d1uZNmWDRKu 

39 หยกฟ้ารีสอร์ท ต.ภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/FN3Ywk3s7J82 

40 เอืยงฟ้ารีสอร์ท ต.ภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/jFE5nRHdSFK2 

41 ไอดินรีสอร์ท ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/FWFQDaG4fKp 

42 สบายใจรีสอร์ท 2 ม.3 ต หนองหญ้าลาด จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/78R2jCsRVu82 

43 อินนารีสอร์ท ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/4Tk1Lv9UcdM2 

44 ฟ้าใสรีสอร์ท ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/twqk1tPk9oN2 

45 ป่าไม้รีสอร์ท ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/nNFxJEVi1UA2 

46 สายใหมรีสอร์ท  ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/BaUqEdxsQaM2 

47 จันทร์เจ้ารีสอร์ท ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/P7obtXcSpCy 

48 โรงแรมภูตะว ัน 213 ม.3 ต. กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/3Je34kM5N872 

49 ธนิการีสอร์ท ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/kAhnkSZyHrw 

50 กอดรีสอร์ท  ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/hPNzUyMnN9A2 



51 ภูลดารีสอร์ท ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/bnSFuWMc7Zq 

52 สะบายดี  บ้านนา ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/X5pm5nqaWVx 

อ.เบญจลักษ์ 

53 ฟ้าใสรีสอร์ท ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/5JMoeKy4X1N2 

54 นํ าฝนรีสอร์ท ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/bYu4CkHdCt82 

 อ.ศรีรัตนะ 

55 ไพลินรีสอร์ท บ้านจอก ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/tqoxyXeqti52 

 อ.พยุห์ 

56 กฤตกัลยารีสอร์ท ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/rMDfer7ehYz 

57 วิไลพรรีสอร์ท ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/V7TjmpDZMQp 

 อ.เมือง 

58 ซี.เค. รีสอร์ท ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/wGXUwH3Ps5E2 

59 ห้องพักเซเว่นเดย์ ต. โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/efUHf2qzqm82 

60 โรงแรมบ้านต้นไม ้ 43/25 ม.6 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/oqGZwghPP9U2 

61 บ้านใหม่รีสอร์ท ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/X2ugk81ndUx 

62 ชายทุ่งรีสอร์ท ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/Gc5DPzUySr72 

63 บ้านสุขใจรีสอร์ท ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/NB4ENXWPZPK2 

64 ฟอร์ยูรีสอร์ท ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/animp4FxSZP2 

65 บ้านแก้วเรือนขวัญ ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/W9DFTVs9Jup 



66 โรงแรมยูสีเกด ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/QgcdLNLpWio 

67 เฟิร์สการ์เด้นโฮม ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/FEd8WfRAHZS2 

68 รักจังรีสอร์ท ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/AZD6daW4e462 

70 ท้ายสวนรีสอร์ท ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/AenyYCWJ7AK2 

71 บ้านดอกไม ้ 174 ม.8  ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/vvmEoNaaXPw 

72 ห้องพักบ้านสวน ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/1RS7SMW1wYS2 

73 ชบาราลอยรีสอร์ท ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/B5m2kd5o9PD2 

74 ว ังไฮรีสอร์ท ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/AMqeRebPdwn 

75 ตุ ้ม โฮม เพลส  212 ถ.เทพา ต.เมืองหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/5S7KRXZKw7v 

76 โรงแรมพรถวิล 1147/5 ถ.ศรีสะเกษ ต. เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/Xm8gNAbAhV82 

77 โรงแรมศรีสะเกษโฮเต็ล 384-85 ถ. ศรีวิเศษ ต. เมืองเหนือ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/WPSK2s8u59L2 

78 โรงแรมพรหมพิมาน 849/1 ถ.หลักเมือง  ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/RzqijGcvxHK2 

79 โรงแรมเกษสิริ 1102-5 ถ.ขุขันธ์ ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/YCZCThurHtj 

80 ครัวเธียร์แมนชั น 1490/6 ถ. ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/4FUrWH5v5Pn 

81 โรงแรมบา้นแก้วเรือนขว ัญ 1478/4 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/wMhKpqcEYJN2 

82 วิจิตรนครนอนพัก 1478/5 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/wzss7HfHMY62 

83 โรงแรมเดอะเอสพ ี 1575 ถ.ว ันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/MXha76d3ZqK2 

84 โรงแรมเดอะนอร์ธอีสต ์ ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/ReJZMFDTgro 

85 เดอะทรัพย์พอร์ท ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/8o3d3z5cVhx 



86 บ้านสวนราชาวดี ต. เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/gfQ4A9ffRVD2 

87 โรงแรมบุญศิริบูติคโฮเต็ล 1191/3 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/Z5KUs2s7ti32 

88 กุลวดีท่าเรือ ต. นํ าคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/DyyxyffGCV42 

89 บ้านแมกไม ้ 273/80 ม.8 ต.โพธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/s555iSr6nG62 

90 โรงแรมพรสิริ ต. โพธิ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/qL4okFki9Nv 

91 โรงแรมศรีลําดวน ต. โพธิ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/fkZ3Vbk8FdG2 

92 เจ ที รีสอร์ท ต. โพธิ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/FPGGNsAV8Dq 

93 โรงแรมแก้วขวัญรีสอร์ท ต. หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/W9DFTVs9Jup 

 อ.วังหิน 

94 มายเฟรนด์รีสอร์ท 121  บ้านกะเอิน  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/RRHJTTZbZv72 

 อ.ขุขันธ์ 

95 บ้านบิงรีสอร์ท  167 หมู่ 1 ต.ดองกําเม็ด อ.ขุข ันธ์ จ.ศรีสะเกษ                          https://goo.gl/maps/rQ8MecWzLyH2 

96 โรงแรมระนา 158 ต.ดองกําเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ    https://goo.gl/maps/9wSm8sFhy982 

97 ระเบียงนํ ารีสอร์ท  82 หมู่ 9  ต. ดองกําเม็ด อ.ขุข ันธ์ จ.ศรีสะเกษ     https://goo.gl/maps/iyA53uj5iCU2 

98 บ้านสวนศรีสุภาพ  ต.ดองกําเม็ด อ.ขุขันธ ์จ.ศรีสะเกษ    https://goo.gl/maps/BsFh3cjfns52 

99 ห้องพักริมบาง  108/1 หมู่ 1 ต.ห้วยใต ้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ     https://goo.gl/maps/PGugWcfiWCA2 

100 ห้องพักทานตะว ัน ต.ห้วยใต้ อ.ขุข ันธ์ จ.ศรีสะเกษ    https://goo.gl/maps/tKGtiMz8jWz 

101 โรงแรมเฟืองฟ้า  ต.ห้วยใต้ อ.ขุข ันธ์ จ.ศรีสะเกษ    https://goo.gl/maps/WwHwnDo5AZw 

102 สวัสดีรีสอร์ท    79 หมู่ 5 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ ์จ.ศรีสะเกษ     https://goo.gl/maps/RcFDKktDaVK2 



 อ.ไพรบึง 

103 โฮมเสตย์รีสอร์ท   121 บ้านชําแระ  สีแยกหัวช้าง ต.หัวช้าง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/Hoa2HaPeRYm 

104 แยกหัวช้างรีสอร์ท  สีแยกหัวช้าง  ต.หัวช้าง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/Z2XDfNMtoPB2 

 อ.ขุนหาญ 

105 ภูศิลาบูติกรีสอร์ท ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/4xUFDHNznfn 

106 โนนสักทองรีสอร์ท  ต .ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/ego29n8GPo12 

107 โมเดิร์นรีสอร์ท   142 หมู่ 7 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/9H2Jug32i7y 

108 สะบายดีรีสอร์ท  ต. สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ https://goo.gl/maps/NkMSnynz3Jx 

109 โรงแรมอํานวยสุข  56/1 หมู่ 1 ต.สิ  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/sDtinLPRht82 

110 ทรงไทยบังกะโล  577 หมู่ 1 ต.สิ ริมคลองชลประทาน  https://goo.gl/maps/amy8X2ZPy7D2 

111 เลลาวดีรีสอร์ท   ต.สิ  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/pesyjCe5QPq 

112 เรือนไม้สักรีสอร์ท  ซอยข้างธนาคารกรุงไทย  ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/VLopXRhLWr52 

113 โรงแรมอมรเทพ  113หมู่ 4 ต.สิ  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/zJLNMLCBsf22 

 อ.ภูสิงห์ 

114 นิว ัตรนครรีสอร์ท   194 หมู่ 8 ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  https://goo.gl/maps/aXHMeeDgtoQ2 

 


