ข้อมูลธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ที่ผ่ำนกำรพัฒนำ จำนวน 26 รำย
กิจกรรมพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ปี 2563
ภำคเหนือ 9 รำย 18 ร้ำนค้ำ 4 จังหวัด
จังหวัด

ลำดับ

ชื่อกิจกำร

1 บริษัท ก๋องเงิน จำกัด
เชียงรำย

2 ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด กำไลทิพ 2009
3 บริษัท เจ้เข่ง จำกัด

เชียงใหม่

4 บริษัท ซ้งพำณิชย์ จำกัด
5 บริษัท เก้ำล้ำนกำรค้ำ จำกัด

น่ำน

แพร่

6 ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด ชบำ
ซุปเปอร์มำร์เก็ต
7 บริษัท บ้ำนเฮำซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด
8 ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด ชิมเพ็กฮั้ว
(ร้ำนชิมชิม)
9 บริษัท ท้อปเซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ประกอบกำร / ที่ อยู่
คุณเกียรติศักดิ์ ภูริทัต
1900 ม.1 ถ.เทศบำลซอย 10
ต.เมืองพำน อ.พำน 57120 โทรศัพท์ 053-721240
คุณประหยัด เสียงดัง
463 ม.10 ต.เม็งรำย อ.พญำเม็งรำย
57290 โทรศัพท์ 053-799007
คุณธนำพร ธุระคำ
700 ม. 1 ต.เมืองพำน อ.พำน 57100
โทรศัพท์ 053-721241
คุณทศพร โล่ห์ติวิกุล
150/1 ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 50310
โทรศัพท์ 053-467087
คุณรัชกฤช พุ่มพันธชำติ
219 ม.15 ต.เปือ อ.เชียงกลำง 55160
โทรศัพท์ 095–4944423
คุณชบำ อำยุยืน
96 ม.1 ถ.น่ำน – พะเยำ ต.ป่ำคำหลวง
อ.บ้ำนหลวง 55190 โทรศัพท์ 054-761165
คุณสุรัตน์ สุทธหลวง
312 ม.3 ต.ปัว อ.ปัว 55120
โทรศัพท์ 081–9521049
คุณมัจฐพงศ์ มหำวัน
21 ม.8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง 54150
โทรศัพท์ 054-581008
คุณกุลศักดิ์ จองวรกุล
80/1 ถ.รำษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง
54000 โทรศัพท์ 054-623971
รวมสำขำภำคเหนือ

จำนวนร้ำนค้ำ
(สนญ.+สำขำ)

1
5
2
1
1
2
1
4
1
18

ภำคกลำง 6 รำย 44 ร้ำนค้ำ 5 จังหวัด
จังหวัด

ลำดับ

ชื่อกิจกำร

10 บริษัท บี.บี.ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
กรุงเทพฯ

นครสวรรค์
ปทุมธำนี
พระนครศรี
อยุธยำ

พิษณุโลก

11 บริษัท สมชัย ซุปเปอร์มำร์เก็ต
จำกัด
12 ร้ำน จิรำภัณฑ์
13 บริษัท ร้ำนบิ๊ กเต้ จำกัด
14 บริษัท ดับเบิ้ ลดี เทรดดิ้ง จำกัด
(ร้ำนวันดี)
15 บริษัท รอบบรรเจิด จำกัด

ชื่อผู้ประกอบกำร / ที่ อยู่
10/8 ซ.เอกชัย131 ถ.พรหมแดน
คุณฐิติวัฒน์ พฤฒิพรพงศ์
แขวงบำงบอน เขตบำงบอน 10150 โทรศัพท์ 02-8922858
คุณกัณฐณัฏฐ์ ปภพปัญจพัช 737 ซ.เพชรเกษม 69 ตลำดคลองขวำง
แขวงหลักสอง เขตบำงแค 10160 โทรศัพท์ 02-4211679
คุณจิรำภำ ชำติสุทธิ์
123/55 - 56 หมู่บ้ำนกำรเคหะ ม.10
ต.วัดไทร อ.เมือง 60000 โทรศัพท์ 095–6405909
คุณศตวัสส์ ฝ่ำยรีย์
88/45 ม.8 ห้องเลขที่ 2112 ชั้นที่ 1
ถ.เชียงรำก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 12120 โทรศัพท์ 088–7693039
คุณดวงพร หำญพำนิช
48/16-20 ม.5 อ.ขวัญเมือง อ.บำงปะหัน
13220 โทรศัพท์ 062–6393664
คุณธนำวุฒิ รอบบรรเจิด 90/4 ม.6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง 65130
โทรศัพท์ 055-906612
รวมสำขำภำคกลำง

จำนวนร้ำนค้ำ
(สนญ.+สำขำ)

1
1
1
2
2
37
44

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 รำย 46 ร้ำนค้ำ 4 จังหวัด
จังหวัด

ลำดับ
16

ขอนแก่น
17
18
ชัยภูมิ
19
20
นครรำชสีมำ

21
22
23
ร้อยเอ็ด
24
25

ชื่อกิจกำร
ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด เจ๊หวำพำนิช

ชื่อผู้ประกอบกำร / ที่ อยู่

หจ. ทรัพย์ใหญ่พำณิชย์

คุณสุขสันต์ เถำว์พันธุ์
56 ม.10 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง
40190 โทรศัพท์ 081-0551232
คุณคมกริช ว่องไว
42 ม.8 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน
40170 โทรศัพท์ 080–4142325
คุณปวริศำ สิทธิเวช
200 ม.1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ 36130

ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด นรมน 888

โทรศัพท์ 095-8294149
คุณอรรฏกฤษฏิ์ ชัยวิเชียรกูล 335/1 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ

ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด เอสเอ็ม มำร์ท

บริษัท ท็อฟฟี่ โฮลเซลล์ จำกัด
บริษัท บี.เค. ซุปเปอร์มำร์ท จำกัด
(ร้ำนสบำยมำร์ท)
ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด เจ๊กทีกรุ๊ป
ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด โพธิ์อุดม
ซุปเปอร์
ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด ยกธงฟ้ำ
ห้ำงหุ้ นส่วนจำกัด สมศักดิ์
โฮลล์เซลส์

36150 โทรศัพท์ 088-1612424
คุณรัตนกำญจน์ สุทธิภัคบริพัชร์ 637 ถ.มุขมนตรี อ.ในเมือง อ.เมือง
30000 โทรศัพท์ 093-5195798
คุณปิยวัฒน์ กอกิมพงษ์
19 ม.17 ต.สำโรง อ.โนนไทย 30220
โทรศัพท์ 087-2517895
คุณพรศรี พรมเกตุ
84 ม.3 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง 45110
โทรศัพท์ 085-7575654
คุณอนันตำ โพธิ์อุดม
163/1 ม.9 ต.โพนทรำย อ.โพนทรำย
45240 โทรศัพท์ 095–1690451
คุณกนกพร สวัสดิ์พำณิชย์ 123/1 ม.7 ถ.รณชัยชำญยุทธ
ต.อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ 45160 โทรศัพท์ 094–6477771
คุณมำนะ สัจจะสนทิศ
349 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง
อ.เมือง 45000 โทรศัพท์ 088-9994444
รวมสำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนร้ำนค้ำ
(สนญ.+สำขำ)

1
1
1
1
1
36
1
1
1
2
46

ภำคใต้ 1 รำย 1 ร้ำนค้ำ 1 จังหวัด
จังหวัด
นครศรีธรรมรำช

ลำดับ

ชื่อกิจกำร

26 บริษัท เฮงถำวร จำกัด

ชื่อผู้ประกอบกำร / ที่ อยู่
คุณปำริฉัตร สิริวงศ์สถำพร 14/17 ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง 80000
โทรศัพท์ 081-9587438
รวมสำขำภำคใต้

จำนวนร้ำนค้ำ
(สนญ.+สำขำ)

1
1

