
จ านวนร้านค้า

(สนญ.+สาขา)

บจ. นิคส์แลนด ์เทรดดิง้ คุณอัมพร ประยูรวงษ์ 86 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3
62000 /   085-6055615 055-748050 fax: 055-721991

หจ. ฮงล้งมนิิมาร์ท คุณสมศรี  จึงกิจรุ่งโรจน์ 191/4-8 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด 
อ.แม่สอด 63110  / 055-531273 Fax : 055-536348, 055-545500

บจ. นราไฮเปอร์มาร์ท คุณสาธิต  บญุทอง 155 ถ.สุมนเวราช ต.ในเวียง อ.เมือง 
55000 / 081-8856792, 054-711102-4  Fax : 0543-751248

บจ. สมสวัสดิ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ คุณวิทวัฒน ์ลิมปอิังคนนัท์ 22/2 ถ.เหมืองทิต ต.ในเวียง 
อ.เมือง 54000   / 054-524200 , 081-9042825

หจ. กาดค าพลาซ่า คุณปรีชา นลิอุดมศักด์ิ 17/3 ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองค า อ.เมือง
58000 / 053-620160-2 , 053-611521  Fax : 053-620163  

บจ. แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท คุณอัญเชิญ  วงศ์มณีรุ่ง 3/6 ม.8 ต.สุเทพ อ.เมือง
081-9527856

หจ. สุโขทัยสุขเกษม คุณสมคิด อมรเสถียรพงศ์ 328/30 ม.9 ต.ปากแคว อ.เมือง 
64000 / 081-8886599 , 055-614558  Fax : 055-610447

หจ. พิทูน ซุปเปอร์ คุณสุพัตรา อุ่ยเจริญศักด์ิ 19/84 ถ.เจษฎาบดินทร์เหนอื 2
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 055-413640
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ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8 ราย 3 จังหวัด       

จ านวนร้านค้า

(สนญ.+สาขา)

บจ. ฟาร์มาร์ทเทรดดิง้ นางสาวิตรี  ลัทธิ์ถรีะสุวรรณ 191/1 ถ.บายพาสทุง่มน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง

46000  / 043-816900  Fax : 043-816899
บจ. เกียรตสิินโฮลเซล คุณนริศร  จรรยานทิัศน์ 171/24 หมู ่2 ถ. มิตรภาพ ต.บา้นไผ่ 

อ.บ้านไผ่ 40110 / 089-7127132 , 043-275185-88  Fax : 043-274936

บจ. สิน 2000 คุณลดาวรรณ  เฉลิมพานชิ 269 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ 40130
 043-384707, 911  Fax : 043-3384912

หจ. สหสินเทรดดิง้ คุณคณิต  ลีสิริกุล 26/29 หมู ่7 ต.ในเมือง อ.เมือง
40000 043-334841 Fax: 043-334840

บจ. น้ าพองศิริวัฒน์ คุณศิริวัฒน์ โพธิ์ศรีเจริญกลุ 330-334 หมู ่1 ต.หนองกุง อ.น้ าพอง
043-431084

นครราชสีมา บจ. วงศ์มงักร ซุปเปอร์สโตร์ คุณสมพงษ์ ไชยจารุวณิช 111 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
30000 / 081-8763380 , 044-251528  Fax : 044-251628

1

แพร่

ตาก

สุโขทัย

แมฮ่่องสอน

ล าพูน

2

1

5
1

1

จังหวัด ล าดบั ชือ่กิจการ ชือ่ผู้ประกอบการ / ที่อยู่
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กาฬสินธุ์ 1
1

ขอนแก่น

3

3
2

4
3

5

2
6

รวมสาขาภาคเหนือ

7

7
1

8

6

อุตรดติถ์

4

น่าน
3

2

ก าแพงเพชร
1

รายชือ่ผู้ประกอบธรุกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ผ่านการพัฒนา จ านวน 36 ราย
 เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมธรุกิจ ป ี2560 กับกรมพัฒนาธรุกิจการค้า

  ภาคเหนือ 8 ราย  8 จังหวัด

จังหวัด ล าดบั ชือ่กิจการ ชือ่ผู้ประกอบการ / ที่อยู่



ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8 ราย 3 จังหวัด  (ตอ่)
จ านวนร้านค้า

(สนญ.+สาขา)

บจ. เค.เอ็น.จี คุณวิโรจน ์วงศ์ธัญลักษณ์ 254/1-3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง 044-241315 fax: 044-241408

บจ. โคราชอินเตอร์มาร์ท (1998) คุณธนทั เอื้ออาภรณ์ 46 หมู ่16 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.หมืน่ไวย อ.เมือง 044-711102-4  082-8937774
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  ภาคกลางและภาคตะวันออก 12 ราย  9 จังหวัด
จ านวนร้านค้า

(สนญ.+สาขา)

บจ. บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ คุณสามารถ  วชิราพรพฤฒ 24/7 ม.9 ถ.สุขาภบิาล 1  บางบอน
10150 / 081-6172076 , 02-4150681  Fax : 02-8992687

บจ. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 5-6 ถ.สีลม 
สีลม บางรัก 10500 02-236346-7

จันทบุรี บจ. ยิ่งใหญ ่เซ็นเตอร์ คุณทรงวุฒิ รุ่งศิริยืนยง 50/1 ถ.สร้อยสุวรรณ ต.วัดใหม่ 

อ.เมือง 22000 039-346585

บจ. ตะวันนออกค้าปลีก คุณไกพล  คชวัฒน์ 55/1 หมู ่4 ต.บางตีนเปด็ อ.เมือง

24000 038-823174 fax: 038-981234
  ประจวบ หจ. วรรณาปราณ ี คุณวรรณา โชคสุชาติ 110 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 

คีรีขนัธ์ (หวัหนิช็อปปิง้มอลล์) 77110 / 032-512136 Fax: 032-530459 
บจ. กรชยัสหพัฒน  คุณวรพจน ์ เมทนกีรชัย 178/1 ถ.ราษฏรด าริ ต.หนา้เมือง 
(เอกภาพซุปเปอร์ ปราจีนบรีุ) อ.เมือง 25000 / 089-8102927,037216964  Fax : 037-216965
บจ. ราชบุรีจังหวัดพาณชิย์ คุณทักษิณ วิประกษิต 4, 6, 8, 10 ถ.ประชากิจ

ต.หนา้เมือง อ.เมือง 70000 / 032-337019
บจ. ธ.พัฒนมาร์ท คุณนริศรา  อู่ทรัพย์ 32 หมู ่1 ต.ล านารายณ์

อ.ชัยบาดาล 18130 036-461172
บจ. บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ คุณอารีรัตน ์ทิพยทยารัตน์ 927/86 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย 

อ.เมือง 74000/ 089-8361012, 034-423114-5 Fax : 034-411851
บจ. พัชราซุปเปอร์มาร์เก็ต คุณนธิิพัฒน ์สุทธิธรรม 819-819/1-4 ซ.บา้นเช่า 

ถ.สรรเพชร ต.มหาชัย อ.เมือง 74000 /  081-3745221 
034-411909  Fax: 034-810148

บจ. พัชรา ดเีอ็ม. คุณมานพ  สุทธิธรรม 819-819/1 ซ.บา้นเช่า ถ.สรรเพชร
ต.มหาชัย อ.เมือง 74000 034-834445

บจ. เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลายคุณบรรพต คุปติวิทยากุล 325 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว 
อ.เมือง 18000  /  036-230996, 081-6114993

321

จังหวัด ล าดบั ชือ่กิจการ ชือ่ผู้ประกอบการ / ที่อยู่
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1

รวมสาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

6

2

กรุงเทพฯ

ฉะเชงิเทรา

1

รวมสาขาภาคกลางและภาคตะวันออก

สระบุรี
12

35

สมทุรสาคร

9
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3

3

7

ลพบุรี
8

ราชบุรี

ปราจีนบุรี
6

1

5

4

3

259

1

2

จังหวัด ล าดบั ชือ่กิจการ ชือ่ผู้ประกอบการ / ที่อยู่
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  ภาคใต ้8 ราย  6 จังหวัด
จ านวนร้านค้า

(สนญ.+สาขา)
หจ. กระบี่เบญจมนิทร์ คุณไชยสิน  เบญอริยกลุ 5,5/1 ถ.หน้าพลับพลา ต.กระบีใ่หญ่
(บิก๊เบนซุปเปอร์ค้าส่ง) อ.เมือง 81000 / 081-6065555 , 075-663785  Fax : 075-663786
บจ. ตรังสุราทิพย์ คุณสุรัตน์ จติรไมตรีเจริญ 69/1 ถ.พระรามหก ต.ทับเทีย่ง

อ.เมือง 92000 โทร/แฟกส์ 075-219537
บจ. ลัคก้ีดพีาร์ทเมน้ท์สโตร์ คุณต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยรู 1627  ถ.จ าเริญวิถี
     (1987) ต.ท่าวัง อ.เมือง 80000 075-346217 091-1535625
บจ. ห้างสหไทยสรรพสินค้า คุณสุริยณัห์  ปัญจคุณากร 1627/60  ถ.จ าเริญวิถี

ต.ท่าวัง อ.เมือง 80000 075-343848-50, 081-6164848
หจ. ทุ่งสงยงเจริญ คุณพินิจ  นราธรสวัสดิกลุ 330 ถ.กรุงแสง ต.ชะมาย 

อ.ทุง่สง 80110 075-411541, 081-8944525
หจ. โชควัชริน คุณธวัช ขนัตยานุวงศ์ 103 ถ.จรูญธรรม ต.คูหาสวรรค์
     (ดีมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ต) อ.เมือง 93000 / 074-616148 081-5422375
บจ. ศรีสมยัค้าส่ง คุณนิเวศน์  ศิริไชย 100 เฉลิมชยั ต.สะเตง 

อ.เมือง(หน้าร้าน) 95000 / 073-215884   1085/1 สิโรรส ต.สะเตง
สงขลา 8 บจ. โอเดยีนเซาท์เทิร์น คุณนฤมล อมรวัฒน์วิทยา 79/7 ถ.ธรรมนูญวิถ ีต.หาดใหญ่ 2

      เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ 90110 089-1954244
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ตรัง 2

1กระบี่

3

3
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รวมสาขาภาคใต้

 ยะลา
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พัทลุง
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นครศรี 
ธรรมราช

3

4

5

2

1

จังหวัด ล าดบั ชือ่กิจการ ชือ่ผู้ประกอบการ / ที่อยู่


