จำนวนธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีกที่แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วม กิจกรรม "โชวห่วย ช่วยชำวนำ"
ภำคเหนือ 11 จังหวัด 14 รำย 55 สำขำ
จังหวัด

ลำดับ

ชื่อนิตบิ ุคคล

55
สำขำ

ทีอ่ ยู่

เชียงรำย

1 บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหำชน)

16

สำนักงำนใหญ่ 661 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57000 โทร 053-311-296-7

ตำก

2 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ฮงล้ง มินิมำร์ท

1

191/4-8 ถ.ประสำทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.
ตำก 63110 โทร 055-531-273

ตำก

3 บริษัท มุกดำ มำร์เก็ต จำกัด

1

3/8 ถนนแม่สอด-อุ้มผำง ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตำก 63110

นครสวรรค์

4 บริษัท ส.ล.โฮลเซลส์ จำกัด

2

49/68 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกนำโพ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000 โทร 056-223-888

นครสวรรค์

5 บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้ำ จำกัด

2

162/10 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปำกนำโพ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000

น่ำน

6 บริษัท นรำไฮเปอร์มำร์ท จำกัด

2

155 ถ.สุมนเทวรำช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน
55000 โทร 054-711-102-4

พิษณุโลก

7 บริษัท อีคอนแวร์เฮำส์ จำกัด

1

379 ถ.บรมไตรโลกนำรถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-218-096

พิษณุโลก

8 บริษัท ท็อปแลนด์อำเขต จำกัด

1

83/9 ถ.บรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-241211-4

เพชรบูรณ์

9 บริษัท เอส.อำร์.ซุปเปอร์มำร์ท จำกัด

7

362/13-14 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 67000

แม่ฮ่องสอน

10 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด กำดคำพลำซ่ำ

1

17/3 ถนนผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 58000 โทร 053 611 521

ลำปำง

11 บริษัท ลำปำงเสรีกรุ๊ป จำกัด

12

989/1-5 ถ.เจริญเมือง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.
ลำปำง 52100 โทร 054 322 363-4

ลำพูน

12 บริษัท แจ่มฟ้ำ เซฟมำร์ท จำกัด

7

สำนักงำนใหญ่ 166/1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร 053 810 555

สุโขทัย

13 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด สุโขทัยสุขเกษม

1

328/30 ม.9 ต.ปำกแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000 โทร 055 614 558

อุตรดิตถ์

14

1

172 ถ.บรมอำสน์ ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000 โทร 055 440 302

บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ ฟรำยเดย์สรรพสินค้ำ

-2ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด 27 รำย 193 สำขำ
จังหวัด

ลำดับ

ชื่อนิตบิ ุคคล

193
สำขำ

ทีอ่ ยู่

ขอนแก่น

15 บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด

3

171/24 หมู่ 2 ถ.มิตรภำพ ต.บ้ำนไผ่ อ.บ้ำนไผ่
จ.ขอนแก่น 40110 โทร 043 275 185-88

ขอนแก่น

16 บริษัท สิน 2000 จำกัด

2

269 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
40130 โทร 043 384 707

ขอนแก่น

17 บริษัท น้ำพองศิริวัฒน์ จำกัด

1

330-334 หมู่ที่ 1 ถนนศรีบูรพำ ต.หนองกุง อ.
นำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร 043 431 084

ขอนแก่น

18 บริษัท อำร์ เอส โฮลเซล จำกัด

1

333 หมู่ที่ 15 ต.บ้ำนเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000 โทร 043 324 057

ขอนแก่น

19

2

529/1 ถนนหน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

20 บริษัท แฟรี่พลำซ่ำ จำกัด

2

69/9 ถ.กลำงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043 321 971-1

ขอนแก่น

21

3

26/29 หมู่ 7 ซอย มะลิวัลย์ 9 ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

22 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ทอแสงกระนวน

1

86 หมู่ที่ 11 ถนนเรืองวิทย์ ต.หนองโก อ.
กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 043 252 955

ขอนแก่น

23 ร้ำน เป๊ำะมินิสโตร์

1

99/1 หมู่ที่ 3 อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
40190

ขอนแก่น

24 ร้ำน เทศศิริกำรค้ำ

1

-

ขอนแก่น

25 ร้ำน รัศมีกำรค้ำ

1

-

ขอนแก่น

26 ร้ำน โกศลพำนิช

1

-

ขอนแก่น

27 ร้ำน ทรงศิลป์พำณิชย์

1

อำเภอบ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น

บริษัท ธนกฤต สุทธิกำนต์ จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ ไทยรุ่งเรือง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด สหสินเทรดดิ้ง
ชื่อทำงกำรค้ำ สินไทยค้ำส่ง

-3จังหวัด

ลำดับ

ชื่อนิตบิ ุคคล

สำขำ

ทีอ่ ยู่

นครรำชสีมำ

28 บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มำร์ท จำกัด

2

403 หมู่ที่ 14 ถนนสุริยำอัสดง ต.ในเมือง
อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 30110

นครรำชสีมำ

29 บริษัท วงศ์มงั กรซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

1

111 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครรำชสีมำ 30000 โทร 044-253419

บุรีรัมย์

30 บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

125

274 ม.8 บุรีรัมย์-นำงรอง ต.อิสำณ อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 625 720

มหำสำรคำม

31 บริษัท กรุงไทย ซุปเปอร์ จำกัด

1

309 หมู่ที่ 9 บ้ำนซำแฮด ต.บรบือ อ.บรบือ จ.
มหำสำรคำม 44130 โทร 043 771 158

มหำสำรคำม

32 บริษัท ฟำร์มมำร์ท โมเดิร์นเทรด จำกัด

1

5/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลำด อ.เมือง จ.
มหำสำรคำม 44000 โทร 043 712 500

ยโสธร

33 บริษัท บิก๊ แคท มำร์ท จำกัด

12

402/6 ถ.วิทยะธำรง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ยโสธร 35000 โทร 045 725 000

ยโสธร

34 บริษัท บิก๊ แคท ดี.ซี. จำกัด

2

528 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
35000 โทร 045 970 234

เลย

35 บริษัท คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

4

88/7 ถ.สถลเชียงคำน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
42000 โทร 042 830 830

เลย

36 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์

5

11/4-6 ถนนสถลเชียงคำน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.
เลย 42000 โทร 042 811 084

ศรีสะเกษ

37 ร้ำน ส่องแสงโฮลเซลส์

1

388 ต. ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

สกลนคร

38 บริษัท เล้งเส็ง จำกัด

2

1865/9 ม.14 ถ.รัฐพัฒนำ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000 โทร 042 711 552

สกลนคร

39 บริษัท วอลซูเปอร์สโตร์ จำกัด

4

1305/47 ถ.สุขเกษม ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000 โทร 042 714 014

อุดรธำนี

40

5

89/13 ตรงข้ำมกำรเคหะชุมชนอุดรธำนี ม.5 ถ.เลี่ยง
เมือง ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000

8

44/1 ถนนแก้วเสนำ ต.วำรินชำรำบ อ.วำรินชำ
รำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190 โทร 045 323 555

อุบลรำชธำนี

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด อึ้งเซ้งเฮง (1994)
ชื่อทำงกำรค้ำ เซฟมำร์ท

41 บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด

-4ภำคกลำง 17 จังหวัด 25 รำย 54 สำขำ
จังหวัด

ลำดับ

ชื่อนิตบิ ุคคล

54
สำขำ

ทีอ่ ยู่

กรุงเทพฯ

42 บริษัท ส.สรรพกิจค้ำส่ง จำกัด

2

209,211 ม.7 ซอยสวนจำปี ถ.เพชรเกษม 69 หนอง
ค้ำงพลู หนองแขม กทม 10160 โทร 028065257

กรุงเทพฯ

43 บริษัท บำงบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

6

24/7 ม.9 ถ.สุขำภิบำล 1 บำงบอน กรุงเทพฯ
10150 โทร 02 415 0681

กำญจนบุรี

44

2

299/16 ถ.อู่ทอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.
กำญจนบุรี 71000 โทร 034 521 340-1

8

299/16 ถ.อู่ทอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.
กำญจนบุรี 71000 โทร 034 541 313

1

247 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230

กำญจนบุรี
ชลบุรี

บริษัท กนกกำญจน์ดพี ำร์ทเม้นท์สโตร์
จำกัด
บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดดิ้ง
45 จำกัด ชื่อทำงกำรค้ำ ทีเอ็มเค
ซูเปอร์มำร์เก็ต
ร้ำน ล้ำนขำยดี
46
เครือเดียวกับ พีเจค้ำดี ปทุมธำนี

จันทบุรี

47 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ทวีเจริญ ซุปเปอร์สโตร์

2

40/15 ถนนมหำรำช ต.ตลำด อ.เมือง จ.จันทบุรี
22000 โทร 039 302 637-8

จันทบุรี

48 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ยิ่งใหญ่ซุปเปอร์มำเก็ต

1

138 ม.3 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
71120

นนทบุรี

49

บริษัท สำมัคยำนุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ TC Supermart

2

18/13-14 ม.5 ถ.บำงกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.
บำงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร 025711933

ปทุมธำนี

50

ร้ำน มีมเี ฮงเฮง
เครือเดียวกับ พีเจค้ำดี

1

20/69-71 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนำยก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110 โทร 02-990-9304

ประจวบคีรีขนั ธ์

51 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด วี.เอส.ซุปเปอร์สโตร์

1

696 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สำมร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร 032 688 265

ประจวบคีรีขนั ธ์

52 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด กู้ดแคร์

1

139/1 หมู่ที่ 5 กำเนิดนพคุณ อ.บำงสะพำน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทร 032 692 242-3

บริษัท กรชัยสหพัฒน จำกัด
53 ชื่อทำงกำรค้ำ เอกภำพซุปเปอร์
ปรำจีนบุรี

1

178/1 ถ.รำษฏรดำริ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.
ปรำจีนบุรี 25000 โทร 037 216 964

4

10/1 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.
พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000
โทร 035 336 699

ปรำจีนบุรี

พระนครศรีอยุธยำ 54 บริษัท อัมพร สรรพสินค้ำ จำกัด

-5-

จังหวัด

ลำดับ

พระนครศรีอยุธยำ 55

ชื่อนิตบิ ุคคล

สำขำ

ทีอ่ ยู่

ร้ำน แสงเพชร ค้ำดี
เครือเดียวกับ พีเจค้ำดี

1

491 หมู่ 2 ต.สำมเรือน อ.บำงปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยำ 13160

เพชรบุรี

56

บริษัท สหไทยดีพำร์ทเม้นท์สโตร์กรุ๊ป
จำกัด

1

1/1 ถ.รอบตลำดเทศบำล ต.ท่ำรำบ อ.เมือง จ.
เพชรบุรี 76000

ระยอง

57

บริษัท เอกวรนันท์ จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ แสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์

3

97/8 ถ.รำษฎร์บำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.
ระยอง 21000 โทร 038 808 468-9

ระยอง

58

บริษัท วัชรำวรรณ (2008) จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ ร้ำนวรรณ

1

136 ถ.รำษฏร์อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
21000 โทร 038 615 201

ระยอง

59 บริษัท วรรณกิจเจริญ (2000) จำกัด

1

5 ถ.ทุง่ ชำยกระต่ำย ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
21000 โทร 038 612 709

3

75/8 อำคำรอินฟินิทมอลล์ ถ.ศรีสุมทร ต.
ปำกนำ อ.เมือง จ.สุมทรปรำกำร 10270

2

53 หมู่ที่ 8 ต.กระดังงำ อ.บำงคนที จ.
สมุทรสงครำม 75120 โทร. 034-761137 ,
034-762888 , 034-761727

3

927/86 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหำชัย อ.เมือง จ.
สมุทรสำคร 74000 โทร 034 423 114-5

63 บริษัท พัชรำซุปเปอร์มำร์เก็ต จำกัด

3

819-819/1-4 ซ.บ้ำนเช่ำ ถ.สรรเพชร ต.มหำชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000 โทร
034-411909

สระบุรี

64 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด เอกภำพอินเตอร์อิเลคตริค

1

237/11-15 ม.8 สุวรรณศร ต.ห้วยทรำย อ.
หนองแค จ.สระบุรี 18230

สิงห์บุรี

65

2

910 ถ.ขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
16000 โทร 036 512 073

1

74/99 ถนนเณรแก้ว ต.ท่ำพีเ่ ลียง อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี 72000

บริษัท เบทเทอร์ ออฟ จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ อินฟินิท มอลล์

สมุทรปรำกำร

60

สมุทรสงครำม

บริษัท สมรไพบูลย์ (บำงคนที) 2002
61
จำกัด

สมุทรสำคร

สมุทรสำคร

สุพรรณบุรี

62

บริษัท บิก๊ ซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
สำขำมหำชัย , สำขำบ้ำนแพ้ว

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ไชยแสงดีพำร์ทเม้นท์
สโตร์

66 บริษัท นำซ่ำ ช้อปปิง้ มอลล์ จำกัด

-650

ภำคใต้ 6 จังหวัด 10 รำย 50 สำขำ
จังหวัด

ลำดับ

กระบี่

67

กระบี่

68

ชื่อนิตบิ ุคคล

สำขำ

ทีอ่ ยู่

บริษัท มำเธอร์มำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ชื่อทำงกำรค้ำ มำเธอร์ซุปเปอร์ค้ำส่ง

4

26, 28, 30 ถ.มหำรำช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร 075 630 110-1

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด กระบีเ่ บญจมินทร์
ชื่อทำงกำรค้ำ บิก๊ เบนซุปเปอร์ค้ำส่ง

1

5,5/1 ถ.หน้ำพลับพลำ ต.กระบีใ่ หญ่ อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000 โทร 075 663 785

14

188/111 ซ.จันทร์สม ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.
เมือง จ.ชุมพร 86000

2

160/11 ถ.บ้ำนหนองยวน ต.ทับเทีย่ ง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000 โทร 075 218 001

1

58 ถ.สกลสถำนพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
92110 โทร 075-251198

บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด
ชุมพร

69

ชื่อทำงกำรค้ำ โอเชี่ยนชุมพร ช้อปปิง้ มอลล์

(บิก๊ วัน)

บริษัท เมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด

ตรัง

70

ตรัง

71

ยะลำ

72 บริษัท ศรีสมัยค้ำส่ง จำกัด

3

1085/1 สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ
95000 โทร 073 240 551

ยะลำ

73 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด แฟมิลี่ ไฮเปอร์มำร์ท

1

43/12-13 หมู่ที่ 9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.
ยะลำ 95000 โทร 073 214 969

สงขลำ

74

บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้ำส่ง
หำดใหญ่ 2009 จำกัด

21

9/9 ม.5 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
90110 โทร 074 343 210-1

สุรำษฎร์ธำนี

75

บริษัท ห้ำงสหไทยดีพำร์ทเม้นท์สโตร์
(1987) จำกัด

2

518-520 ถนนหน้ำเมือง ต.ตลำด อ.เมือง จ.สุ
รำษฎร์ธำนี 84000 โทร 077 287 676

สุรำษฎร์ธำนี

76

1

528/1 ถ.ตลำดใหม่ ต.ตลำด อ.เมือง จ.
สุรำษฏร์ธำนี 84000 โทร 077 286 444

ชื่อทำงกำรค้ำ ซุปเปอร์เชียร์ ซุปเปอร์ค้ำส่ง

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ส.ตรีมติ ร
ชื่อทำงกำรค้ำ สหมิตรช็อปปิง้ มอลล์

บจ. สุรำษฏร์ธำนี ดีเวลลอปเม้นท์
(ศูนย์กำรค้ำสหไทย กำร์เด้นท์ พลำซ่ำ)

รวม 76 รำย 352 สำขำ ใน 44 จังหวัด
กองส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ
11 พฤศจิกำยน 2559

