ข้อมูลธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ผ่านการพัฒนา จานวน 20 ราย
เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2562
ภาคเหนือ 3 ราย 9 ร้านค้า 3 จังหวัด
จังหวัด
เชียงราย
นครสวรรค์
สุโขทัย

ลาดับ

ชือ่ กิจการ

1 บจ. เอส.ที.เชียงราย
2 บจ. ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์
มาร์เก็ต
3 บจ. เอส.พี.แวน

ชือ่ ผู้ประกอบการ / ที่อยู่
คุณต้าฝา แซ่โกว
237 หมูท่ ี่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมือง 57000 / 053-600285
คุณปัฐวี ไตรพรดีประเสริฐ 2 ซ.สาลีไทย 2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
60140 / 056-261278
คุณธนรรค ทัฬหกิติวัฒน์ 64/4 หมูท่ ี่ 4 ต.ยางซ้าย อ.เมือง
64000 / 055-610334
รวมสาขาภาคเหนือ

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

2
5
2
9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ราย 6 ร้านค้า 4 จังหวัด
จังหวัด

ชัยภูมิ

ลาดับ

ชือ่ กิจการ

4 บจ. สิน2000ชัยภูมิ

คุณลดาวรรณ เฉลิมพานิช 397 หมู่ 4 ต.รอบเมือง อ.เมือง 36000
081-7085773

5 หจ. มานะ ทรัพย์ทวี

คุณณัฐกุล โลหะวณิชย์
134 หมู่ 11 ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง 36210 / 087-1114457
คุณนภกช ศรีษะมุข
463 หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม

6 บจ. พลอยประดับดิน
นครพนม

ชือ่ ผู้ประกอบการ / ที่อยู่

48150 / 098-1566678

7 บจ. ใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

คุณรัฐพงษ์ วุฒิเกียรติอนันต์ 363/2 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง

48000 / 088-0358886
เลย
หนองคาย

8 หจ. สุขใจพานิช
9 หจ. ต.โต๊ด การค้า

234 หมู่ 2 ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาอ้อ
คุณจาริยา พุทธมาตย์
อ.เมือง 42100 / 080-7559237
429 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ
คุณสกล พึ่งอวยผล
อ.เมือง 43000 / 083-6154941
รวมสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

1
1
1
1
1
1
6

ภาคกลางและภาคตะวันออก 8 ราย 25 ร้านค้า 6 จังหวัด
จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครนายก

ลาดับ

ชือ่ กิจการ

10 หจ. เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต คุณพร้อมพนธ์ ธนบุญสมบัติ 7/2 ซ.ยีส่ ิบมิถุนา 11 ถ.สุทธิสารวินจิ ฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 / 089-1432433

11 บจ. ฟิวเจอร์ มาร์ท นครนายก
12 บจ. กู้ดแคร์ ซุปเปอร์สโตร์

ประจวบ
คีรีขันธ์

13 หจ. ลิม้ เจริญบางสะพาน
14 บจ. เหล่าคนค้า

ระยอง

ราชบุรี
สมุทร
ปราการ

ชือ่ ผู้ประกอบการ / ที่อยู่

15 หสน. วัฒนานุกิจ
16 บจ. ลิม้ น่าเฮง เพาเวอร์
(โพธารามสโตร์)
17 บจ. ควอลิตี้ ดรัก
(ดีดี ซุปเปอร์สโตร์)

คุณนงนภัส เมทนีกรชัย ข1-133/13-15 ถ.สุวรรณศร
ต.นครนายก อ.เมือง 26000 /087-0899904
คุณชัชชมนต์ อิงพลังษีกลุ
178 หมูท่ ี่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
77230 / 081-8671780
คุณปิยะนันท์ สพานแก้ว 340/8 หมูท่ ี่ 1 ต.กาเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน 77140 / 081-9149770
คุณพัชรี เหล่าคนค้า
118/37-39 หมูท่ ี่ 1 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง 21130 / 033-682982
คุณพรรณทิพา วัฒนานุกจิ 142/13-16 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียณ
อ.แกลง 21110 / 038-671263
คุณสมบูรณ์ จิรพนาธร
69/9 หมูท่ ี่ 3 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม
70120 / 081-5465412
คุณเอมอร วัฒโนดม
10270 / 02-8198040

114 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากนา อ.เมือง
รวมสาขาภาคกลาง

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

12
1
2
3
1
1
4
1
25

ภาคใต้ 33 ราย 3 ร้านค้า 2 จังหวัด
จังหวัด
กระบี่

ลาดับ

ชือ่ กิจการ

18 บจ. กระบีบ่ ้านช้าง

คุณโสภณ เอือศรีทองกุล

15/8 ถ.วัชระ ต.กระบีใ่ หญ่ อ.เมือง

81000 / 091-5419161

19 บจ. 108 ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุราษฏร์
ธานี

ชือ่ ผู้ประกอบการ / ที่อยู่

คุณวีระ ชุมมะ

120/9 หมูท่ ี่ 3 ต.ต้นยวน อ.พนม 84250

081-0770068

20 บจ. แซด.เอ.วี.อี.

คุณสุนทรี ปัญจคุณาธร
68/71 หมูท่ ี่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย
อ.เมือง 84000 / 077-264460
รวมสาขาภาคใต้

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

1
1
1
3

