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รายชือ่รา้นคา้ทีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้รว่มกจิกรรม “พฒันารา้นคา้สง่คา้ปลีกทอ้งถิน่ สู่การเป็นรา้นคา้ตน้แบบ” 
ประจำป ี2566 

ลำดบัที ่ ชื่อนติบิคุคล เลขนติบิคุคล ภมูภิาค จงัหวดั 
1.  บริษัท พีบี เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด 0675555000388 เหนือ เพชรบูรณ ์
2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนมิิต ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 0673551000080 เหนือ เพชรบูรณ ์
3.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสซุปเปอร์ถกู (คลองลาน) 0623562000604 เหนือ กำแพงเพชร 
4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสซุปเปอร์ถกู (ลาดยาว)  0603562000965 เหนือ นครสวรรค ์
5.  บริษัท พูนเพิ่ม ไฮเปอร์มาร์เกต็ จำกัด 0555564000663  เหนือ น่าน 
6.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนสุขมินิมาร์ท 0553561000598 เหนือ น่าน 
7.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านหุ้น 0653560002863 เหนือ พิษณุโลก 
8.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูก ซูเปอร์สโตร ์ 0463561000815 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ ์
9.  บริษัท แม่คำเพียง ฟู๊ด แอนด์ มารเ์ก็ตติ้ง จำกัด 0465560000619 ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ ์
10.  บริษัท สิงห ค้าส่ง 2021 จำกัด 0365564000461 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูม ิ
11.  บริษัท ถาวรเจรญิ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ จำกัด 0485554000203 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 
12.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันวิสาข์ เทรดดิ้ง 0483561001366 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 
13.  บริษัท น้องใหม่ซุปเปอร์ จำกัด 0485563000270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 
14.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรฟ้าพาณิชย ์ 0383561000115 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ 
15.  บริษัท พีพีซุปเปอร์สโตร์ จำกดั 0385555000046 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ 
16.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กคอมพลาซ่า 0383560000693 ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ 
17.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองบัวซุปเปอร์มารเ์ก็ต 0453561000858 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด 
18.  บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า จำกัด 0335537000021 ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ 
19.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูก ซุปเปอร์มาร์เก็ต (บ้านม่วง) 0473562000169 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 
20.  บริษัท เมย์ (เลา้ม่งเส็ง) จำกัด 0325552000029 ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร ์
21.  บริษัท ฟ้า ใหม่ อุ่น ซูเปอร์สโตร์ จำกัด 0415561002127 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธาน ี
22.  บริษัท เพื่อนดินฟ้า จำกัด 0105555047389 กลาง กรุงเทพมหานคร 
23.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองแกรนด ์ 0223554000076 กลาง จันทบุร ี
24.  บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอาท์เล็ท จำกัด 0255537000260 กลาง ชลบุร ี
25.  บริษัท เบสท์ (พัทยา) คอร์เนอร์ จำกัด 0205532002418 กลาง ชลบุร ี
26.  บริษัท มีดี ศรรีาชา จำกัด 0205565040378 กลาง ชลบุร ี
27.  บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด 0135554006484 กลาง ปทุมธาน ี
28.  บริษัท แวนด้า ซี. สโตร์ จำกดั 0135540001272 กลาง ปทุมธาน ี
29.  บริษัท แหลมทองซูเปอร์ จำกดั 0145559004111 กลาง พระนครศรีอยุธยา 
30.  บริษัท ลาภรื่นค้าปลีก จำกัด 0145565001080 กลาง พระนครศรีอยุธยา 
31.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซุปเปอรส์โตร์ 0723560001157 กลาง สุพรรณบุร ี
32.  บริษัท พีทีเจ.เวิรล์ อินเตอร์เทรด จำกัด 0725565000371 กลาง สุพรรณบุร ี
33.  บริษัท ศิลป์ฟ้า ซูเปอรส์โตร์ จำกดั 0865537000159 ใต ้ ชุมพร 
34.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะซ้งค้าส่ง 0953547000078 ใต ้ ยะลา 
35.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดใหม่ จุ๋มจิม๋ พลาซ่า 0853547000257 ใต ้ ระนอง 

 กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

1 มีนาคม 2566 

 
 


