ข้อมูลธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ทีผ่ ่านการพัฒนา จานวน 36 ราย
เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2561
ภาคเหนือ 9 ราย 10 ร้านค้า 6 จังหวัด
จังหวัด ลาดับ
เชียงใหม่

นครสวรรค์

น่าน

ชื่อกิจการ

1 บริษัท พร้าวสโตร์ 168 จากัด คุณสุกัญญา ทิพวร
291/1 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว 50190
053-475018
2 บจ. เทพธัญญะ นครสวรรค์ คุณเกียรติพล ลิ้มไพบูลย์ 1311/3-6 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง 60000 / 056-372162-4
3 บจ. วิถีเทพสรรพสินค้า
คุณชวกิจ วงศ์ทุนพิศาล 159, 159/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้้าโพ
อ.เมือง / 056-222705
4 บจ. แสงทองโอสถ
คุณรักชนก ลิ้มสุวรรณ 124 ม.สบกอน ถ.อดุลย์เดชจรัส ต.เชียงกลาง
อ.เชียงกลาง 55160/054-797075 ต่อ 2 Fax: 054-797476

5 หจ. ลัคกี้ ซุปเปอร์สโตร์
6 บจ. สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง

พิจิตร

อุตรดิตถ์
อุทัยธานี

ชื่อผู้ประกอบการ / ทีอ่ ยู่

7 บจ. ชัยพงษ์พลาซ่า
8 หจ. จินตนาพันธุ์
(บิก๊ เจ.ซุปเปอร์สโตร์)
9 บจ. ธวัชชัย เอนเตอร์ไพรส์

นางสุธิณีย์ โชคทวีสัมฤทธิ138/6
์
หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุง่ ช้าง
ต้าบลปัว อ้าเภอปัว 55120 081-6815590
คุณจาตุรนต์ เหลืองสว่าง 21/39-40 ถ.คลองคะเชนทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง66000 056-990839
/
คุณกฤติกา เธียรชัยพงษ์ 10/25 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
อ.เมือง 66000 / 056-611402 Fax: 056-612975
คุณกรรชกร ประเสริฐ 15 ถ.ส้าราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 53000
055-417333 Fax: 055-417333
คุณสัญชัย เอกธวัชชัย 36/16 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่
61140 / 056-539066
รวมสาขาภาคเหนือ

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

1
1
1
1
1
2
1
1
1
10

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 ราย 47 ร้านค้า 9 จังหวัด
จังหวัด ลาดับ

ชื่อกิจการ

ชื่อผู้ประกอบการ / ทีอ่ ยู่

10 หจ. เมืองพลเจียกี่
คุณบัณฑิต กุลจิตติเธียร 58-58/6 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล
40120 / 043-418889 Fax: 043-418880
(MJK Mart)
11 บจ. ทเวนตี้พลัส เวิลด์ เซ็นเตอร์คุณชุติกาญจน์ เมตตา 64 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น 36190
ชัยภูมิ
044-886174
(CN Express)
12 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชคุณกรรนิกา สวงไท
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง 30000
084-0366317
นครราชสีมา จากัด
นครราชสีมา
13 บจ. ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท
นายธิติ วิชชาพิณ
403 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย 30110
044-928188 Fax: 044-928199
14 หจ. มุกดาหารบานชื่น (2549) คุณภัทรพร ชัยประเสริฐ 42 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร
49000 / 042-613584
15 หจ. วิบูลย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต คุณปรียาภัทร ตั้งอิสรภาพ 118-120 ถ.สุริยเดชบ้ารุง ต.ในเมือง
อ.เมือง 45000 / 043-512112
16 บจ. ร้อยเอ็ดพลาซ่า
คุณจารุวรรณ ชาติบัญชากร
17/1 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง
อ.เมือง 45000
043-515394
ร้อยเอ็ด
17 บจ. เดอะ ไฮ มาร์เก็ต
นายนิรันดร์ ปิยะอัษฎารัตน์110/1 ถ.หาบโศรก ต.ในเมือง อ.เมือง
45000 / 043-519798
18 บจ. เซฟ มินิมาร์ท
คุณเสถียร ฐานบัญชากร 180/1 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
45000 / 089-6954156
19 หจ. ส.ทวีภัณฑ์สโตร์
คุณทวีศักดิ์ พนมเริงศักด์ 11/4-6 อาคาร ส.ทวิีภัณฑ์สโตร์ ถ.สถลเชียงคาน
เลย
ต.กุดป่อง อ.เมือง 42000 / 084-4697788 Fax:042-811084
(ซุปเปอร์เซฟ)
20 บจ. เดอะวันซุปเปอร์เซ็นเตอร์ คุณเปมิกา โชติอัครธรรศ 269 ม.4 ต.กังแอน อ.ปราสาท 32140
สุรินทร์
044-551897
21 บจ. ท็อปเวิลด์(2014)
คุณศิริพงษ์ ไชยศิวามงคล85/10 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี
41000 / 042-237411
22 หจ. วิชติ สินมาร์ท
คุณอาริสา เข็มสุข
288/166 หมู่ที่ 9 ต.บุง่
อานาจเจริญ
อ.เมือง 37000
091-0460349
รวมสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

3
3
1
1
1

1
1
1
25
6
1
2
1
47

ภาคกลางและภาคตะวันออก 7 ราย 28 ร้านค้า 5 จังหวัด
จังหวัด ลาดับ

ชื่อกิจการ

23 บจ. อัน อัน มินิมาร์ท
กรุงเทพฯ

ชัยนาท
นนทบุรี
สมุทรสาคร

24 บจ. กิตติชยั มหานคร
(บลูซ๊อป ซุปเปอร์สโตร์)
25 หจ. เจเจเอช 2017

ชื่อผู้ประกอบการ / ทีอ่ ยู่
คุณสุขุม ปัญญากร
2/3-5 ซ.ลาดพร้าว 47 ถ.ลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง 10310 / 02-5381232
คุณชนานาถ ดลมินทร์ 2 หมู่ที่ รามค้าแหง 36/1 หัวหมาก
เขตบางกะปิ 10240 / 097-1782892
คุณอนุชิต อันประนิตย์ 310/12 หมู่ 5 ถ.วงษ์โต ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง 17000 / 086-8868687

26 ร้านค้าสหกรณ์ผู้ปฏิบตั ิงานการ

คุณพิชยาพัชร์ ภัทร์พทุ ธิมาส53 ม.2 อาคารนันทนาการ ต.บางกรวย
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัดอ.บางกรวย 11130 / 02-4365989
27 บจ. ศรีงาม สรรพสินค้า
คุณธารา นาคะวนิชเวชสิทธิ88
์ ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ตลาด
อ.กระทุ่มแบน 74110 / 034-878124-6, 089-2032073 Fax: 034-878124

28 ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค. จากัด
สระบุรี

คุณสุนิสา แก้วมหิต
101 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 18180
086-4019974
29 บจ. เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ปคุณจันทน์ยุพา สิริแสงทักษิณ 528/5 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
(เอส เค ค้าส่ง)
18000 / 036-318687
รวมสาขาภาคกลาง

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

1
12
1
10
2
1
1
28

ภาคใต้ 7 ราย 18 ร้านค้า 5 จังหวัด
จังหวัด ลาดับ

ชุมพร

พังงา

30 สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากัด
31 บจ. ไชยชนะ ซุปเปอร์สโตร์
32
33

พัทลุง

สงขลา
สุราษฏร์
ธานี

ชื่อกิจการ

34
35
36

ชื่อผู้ประกอบการ / ทีอ่ ยู่

คุณวรรณภา พวงประเสริฐ222 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเตา อเมือง
86000 / 077-504868
คุณปีย์วรา ไชยชนะ
54/3 หมู่ 6 ต.ทุง่ ตะไคร
อ.ทุง่ ตะโก 86220 / 077-536821
คุณสุภาพร ภูผานี
หจ. ทีมช้างทอง
1/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง
อ.ตะกัวป่า 82190 / 081-3261844
ร้านสหกรณ์พัทลุง จากัด
คุณขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ 17 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
93000 / 074-613226, 081-9571007
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง คุณธนรัตน์ ชุมพาที
421 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จากัด
93000 / 074-615728
คุณสุนิสา อภิญญาวุฒิ
53/1 หมู่ 4 ต.คอหงส์
บจ. สกลธนา
(โวค ซุปเปอร์มาร์ท)
อ.หาดใหญ่ 90110
074-502648
ร้านค้าสหกรณ์โรงพยาบาล
คุณมงคล เทือกสุบรรณ 56 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 84000
สุราษฎร์ธานี จากัด
077-288398
รวมสาขาภาคใต้

จานวนร้านค้า
(สนญ.+สาขา)

1
1
1
1
1
12
1
18

