
จํานวนรานคา

(สนญ.+สาขา)

หางหุนสวนจํากัด บุญศิริฝาง คุณปภังกร ศุภมั่งมี 145/1-2 ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง 

50110 / 088-2528875 

บริษัท ตันตราภัณฑซุปเปอรมารเก็ต นายวัชรพงษ พรมมี 199/8 ถ.มหิดล ต.หายยา  



(1994) จํากัด (ริมปง ซุปเปอรมารเก็ต) อ.เมืองเชียงใหม 50100 / 088-0555541

บริษัท ทีทีเอ็ม ไทยแสงทองมารท คุณภคิน แสงทองอราม 44/1 ซ.ศรีเวียง ถ.ประสาทวิธี 

จํากัด (ทีทีเอ็ม) ต.แมสอด อ.แมสอด 63110 / 086-3042211 

หางหุนสวนจํากัด สุภารัตน มินิมารท นางสาววนิดา สิงหแกว 699/54,56,63 ถ.อินทรดีถี  

ต.แมสอด อ.แมสอด 63110 / 095-2464456

หางหุนสวนจํากัด ธารบัวสวรรค- คุณกิติวรรณ ธารบัวสวรรค 99/1 ม.7 ต.หนองบัว อ.หนองบัว 



ซุปเปอรมารท 60110 / 081-8874585 

หางหุนสวนจํากัด พี ชอป มินิมารท นางรุงทิพย ตาแจ 218 ม.10 ต.อุโมงค อ.เมืองลําพูน 

51150 / 0612728288 

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด นายวัฒนะชัย ศรีอริยนันท 92 ม.15 ต.ปาสัก อ.เมืองลําพูน 

(หมูอินเตอร / MSP interfoods) 51000 / 053-584888 

บริษัท ศรีพงษกรุป มารเก็ตติ้ง จํากัด คุณณัฐธวัช สุนพงศรี 45/1-5 ถ.อินใจมี ต. ทาอิฐ  

อ.เมืองอุตรดิตถ 53000 / 091-9987945
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จํานวนรานคา

(สนญ.+สาขา)

บริษัท อาร เอส โฮลเซล จํากัด นายชยพัทธ ตันติสุข 333 ม.15 ถ.เหลานาดี ต.บานเปด 

อ.เมืองขอนแกน 40000 / 043-915689

หางหุนสวนจํากัด ส.สหภัณฑ ขอนแกน คุณสุภกิจณ ธีรเวชกุล 8/29 ม.6 ถนนศรีจันทร ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแกน 40000 / 084-6000944 

หางหุนสวนจํากัด ถูกซูเปอร 2020 นายวงศกร ยะสุรีย 160 ม.5 ต.หวานใหญ อ.หวานใหญ 

49150 / 042-040160 

บริษัท พีเอเอ็ม สมารท โกลบอล จํากัด คุณไพศาล แจมจํารัส 402/8 ถ.วิทยะธํารงค ต.ในเมือง 

(สุดคุม มินิมารท) อ.เมืองยโสธร 35000 / 062-4141652 

บริษัท ทรีดรากอน มารเก็ตติ้ง จํากัด นายสรนันต ชัยคณารักษกูล 570 ม.16 ต.เหนือเมือง 

อ.เมืองรอยเอ็ด 45000 / 099-1757771 

บริษัท กันทรลักษพลาซา จํากัด นางสาวศิริลักษณ แจมจํารัส 234/2 ม.8 ต.น้ําออม อ.กันทรลักษ 



33110 / 081-8775400 

หางหุนสวนจํากัด ถูก ซุปเปอรมารเก็ต คุณสุกริม เพ็งคํา 133 ม.18 ต.อากาศอํานวย 

อ.อากาศอํานวย 47170 / 081-9542429 

หางหุนสวนจํากัด เซฟมอร789 นายณรงค พิมพะกัน 378/1 ม.3 ถ.วิริโยธิน ต.หนองบัว 

อ.เมืองหนองบัวลําภู 39000 / 086-6423789 

บริษัท ตั้งงี่สุนซูเปอรสโตร จํากัด นายมิลินทร วีระรัตนโรจน 119 ถ.อุดร-เลย ต.นาดี 

อ.เมืองอุดรธานี  41000 / 042-221128
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บริษัท ทิวไร จํากัด คุณชนากานต ลิ่มวรวิวัฒน 169 ม.3 ต.บานเกา อ.พานทอง 

(ไทไท ซุปเปอรคาปลีก-สง) 20160 / 081-7897654 

บริษัท เฉลิมไทย ดีพารทเมนทสโตร นางสาวธนาภรณ โพธิ์พิชยกุล 709 ถ.สุขุมวิท ต.มะขามหยง 

จํากัด อ.เมืองชลบุรี 20000 / 063-5966465 

บริษัท นครปฐมไพศาล จํากัด นายภูวเมศฐ เกิดสิริโรจนกุล 495/1 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข 

อ.เมืองนครปฐม 73000 / 081-142-5555

บริษัท เอส เค บี โฮลเซล จํากัด คุณสุธรรม กิตติสุรินทร 52/40-42 ถ. ต.บางปรอก 


(สารพัธ) อ.เมืองปทุมธานี 12000 / 083-318-2233 

บริษัท ซุปเปอรฮวด จํากัด นายวัชระ มหาวิริโย 28 ม.11 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 

77130 / 096-9625364 

บริษัท มาลีซูเปอรสโตร จํากัด นายศุภโชค มาลี 160/24 ม.1 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี

77120 / 081-5365959 

บริษัท ส.ซุปเปอรสโตร 2018 จํากัด อาณัติ สมบูรณทรัพย 239 ม.4 ต.บานสราง อ.บานสราง 

25150 / 086-304-2211 

บริษัท เอ็น.อาร.เค. แอนด เค - นายบุบผา เลงฮอ 68/2 ม.1 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม

สรรพสินคา จํากัด 70120 / 080-4682655

บริษัท ธนมิตรชัยอนันต จํากัด นายศุภณัฐ อนันตธนมิตร 138/21 ถ.บางลี-่หนองวัลยเปรียง 


ต.สองพี่นอง อ.สองพี่นอง 72110 / 096-9179415

หางหุนสวนจํากัด ผึ้งพาณิชย คุณวิทวัส  งามจริง 88 ม.4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง 


14120 / 089-412-6230 
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บริษัท โชคภัทรทรัพย จํากัด นายวัชรพนธ  ดีไชยเศรษฐา 76/1 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา 

(โวคชูปเปอรมารท) อ.เมืองกระบี่ 81000 / 086-4910260

บริษัท พรสี่ทิศ จํากัด คุณยิ่งยศ สารทิศ 62/10 ม.10 ต.โคกหลอ อ.เมืองตรัง 

(ศรีนคร ซุปเปอรมารท) 92000 / 075-820858 

บริษัท ไทยสมบูรณซุปเปอร จํากัด นางสาวสุรีย ถิรจิตโต 303/2 ถ.ทุงสงสุราษฏรธานี           

(TSB) ต.ปากแพรก อ.ทุงสง 80110 / 075-424409 

หางหุนสวนจํากัด ยะลาเมืองใหม - คุณธัญญานุช แซจิว 122-124 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตง 

ซุปเปอรคาสง อ.เมืองยะลา 95000 / 081-6133499 

หางหุนสวนจํากัด รุงโรจนพาณิชยระนอง นางสาวจันทรแรม เตียวสกุล 13 ม.1 ซ.เมตตาธรรม ต.กะเปอร 



อ.กะเปอร 85120 / 081-9702533 

หางหุนสวนจํากัด ลีวิวัฒนถาวร นายวิบูลย อรุโณประโยชน 78-86 ถ.รถไฟ ต.บอยาง 

อ.เมืองสงขลา 90000 / 081-5998841 
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