
ล ำดับ หน่วยงำน ประเภทธุรกิจ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง
เข้ำร่วม

โครงกำร

เข้ำ

ร่วมงำน
จังหวัด ภำค โทรศัพท์ โทรสำร มือถือ E-Mail

1 บจก.โดโด้ บ๊ิกซุปเปอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก นายอธิปพัฒน์ ม่ิงเจริญทาชไชย์ ผู้บริหาร บจก.โดโด้บ๊ิกซุปเปอร์ 1 นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-511988 042-514458 089-8166194 dodo-mj@hotmail.com

2 บจ.บี.เค.ซุปเปอร์มาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก นายปิยวัฒน์ กอกิมพงษ์ กรรมการ 1 นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 087-2517895 Masterbew@hotmail.com

3 บจก.สกลธนา (โวคซุปเปอร์มาร์ท) ร้านค้าส่งค้าปลีก นางจิตนา บุญแล ผู้จัดการท่ัวไป 1 สงขลา ใต้ 074-502648 074-502649 085-5954672 Voge@hotmail.com

4 บจ.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก นายพงษ์สิทธ์ิ ศรีธิวัฒน์ ฝ่ายการตลาด 1 ล าพูน เหนือ 053-093448/18 053-093450 093-1389231  jfshoppingmall999@gmail.com

5 บจ.สหไทยดีพาร์ทเม้นทสโตร์ กรุ๊ป ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณวิพร  หาญสวัสด์ิ 1 เพชรบุรี กลาง 032-412777 032-428431 081-9431201 sahathai_phet@hotmail.co.th

6 บจ.เอกวรนันท์ (แสงทองซุปเปอร์เซ็นเตอร์) ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณวรพล ประเสริฐกิตติกุล กรรมการบริหาร 1 ระยอง กลาง 098-6539656 worapol.p@aekworanant.com

7 บจ. สราวัลย์ 2015 ร้านค้าส่งค้าปลีก นายธนภัทร ศุจินธรนิธิ ทายาทผู้ประกอบการ 1 1 หนองบัวล าภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 086-0197555 082-4445678 tanaphat_uth@hotmail.com

8 บจ. บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก นายสามารถ วชิราพรพฤฒ กรรมการผู้จัดการ 1 1 กรุงเทพ กลาง

9 บจ.ส.สรรพกิจค้าส่ง ร้านค้าส่งค้าปลีก นายสมชาย พรรัตนเจริญ กรรมการผู้จัดการ 1 1 กรุงเทพ กลาง 02-8066624 081-818547

10 บจ. อัน อัน มินิมาร์ท จ า ร้านค้าส่งค้าปลีก นายสุขุม ปัญญกร กรรมการบริษัท 1 1 กรุงเทพ กลาง 02-5382195 081-0379898 su_panyakorn@hotmail.com

11 บจ. อีคอนแวร์เฮ้าส์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณเมตตา  อิศราภรณ์ 1 พิษณุโลก เหนือ 055-258589-90

12 หจก.นิวกันเอง ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสุริยะ  ศิวบวรวัฒนา 1 กาฬสินธ์ุ ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-820234

13 หจก.สมศักด์ิ โฮลล์เซลล์ ร้านค้าส่งค้าปลีก นายมานะ สัจจะสนทิศ 1 ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 088-9994444

14 หจก.เอกภาพอินเตอร์อิเลคตริค ร้านค้าส่งค้าปลีก นายเรียว คุปติวิทยาคุณ ผู้จัดการ 1 1 สระบุรี กลาง 081-8535217 rewth26@gmail.com

15 ห้างภูเก็ตโกรเซอร่ี ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณพรชัย  จันทร์ชูวณิชกุล 1 ภูเก็ต ใต้ 076-355207-9

16
บจ.กรชัยสหพัฒน (เอกภาพซุปเปอร์ 

ปราจีนบุรี) ร้านค้าส่งค้าปลีก
พ.ต.ต.ธนภณ  เมทนีกรชัย

ผู้บริหาร 1 1 ปราจีน กลาง 037-216967 037-216965
089-8102927

thanaponme@gmail.com

17 บจ.ฟิวเจอร์ มาร์ท นครนายก ร้านค้าส่งค้าปลีก นางสาวนงนภัส  เมทนีกรชัย กรรมการ 1 1 นครนายก กลาง 037-216964 037-216964 087-0899904

18 บจ.บ๊ิกเสือซูเปอร์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณเทิด  ชัยธนยศ 1 บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 082-4646888 bigsuer55@hotmail.com

19
บจ.ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณชาญณรงค์  แก้ววิศิษฏ์

1
มหาสารคาม

ตะวันออกเฉียงเหนือ
043-713662

086-4554363
farmmart1@hotmail.com

20 บจ.กรุงไทย ซุปเปอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณเกียรติคุณ  วาปีทะ 1 มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 081-8712232 meena-l@hotmail.com

21 บจ.เดอะไฮมาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก นายนิรันดร์  ปิยะอัษฎารัตน์ 1 ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-519797 094-5294125 Nittaya_hiper@hotmail.co.th

22 บจ.ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณนฤมล  ปิยะอัษฎารัตน์ 1 ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 086-6464666 plaza101@hotmail.com

23 บจ.ท็อปเวิลด์ (2014) ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณศิริพงษ์  ไชยศิวามงคล 1 อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 098-4546659 topworld@gmail.com

24 บจ.คู่บุญ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณชัยวิวัฒน์  ปราชญาวิริยะ 1 เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 081-9647397 happiness-hunk@hotmail.com

25 บจ.สิน2000ชัยภูมิ ร้านค้าส่งค้าปลีก นางลดาวรรณ  เฉลิมพานิช 1 ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 081-7085773 081-7085773

26 บจ.สิน 2000 ร้านค้าส่งค้าปลีก นางลดาวรรณ  เฉลิมพานิช 1 ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-384707 043-3384912

27
บจ.เกียรติสินโฮลเซล

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณนริศร  จรรยานิทัศน์

1
ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ
043-275185-88 , 043-

274935-7
043-274936 089-7127132

รำยช่ือผู้ตอบรับเข้ำร่วมประชุมระดมควำมคิดเห็นกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก
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28
บจ.บ๊ิกแคท มาร์ท

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณไพศาล  แจ่มจ ารัส

1 ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือ
045-715055 ต่อ101

045-714766,045-

724555
081-8768766

29 บจ.ร้านบ๊ิกเต้ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณศตวัสส์ ฝ่ายรีย์ 1 1 ปทุมธานี กลาง 088-7693039 bigteshop@gmail.com

30 ร้านแสงเพชรค้าดี ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณต๊ิก 1 พระนครศรีอยุธยา กลาง 035-750528

31 หจก.มานะทรัพย์ทวี ร้านค้าส่งค้าปลีก นายณัฐกุล  โลหะวณิชย์ 1 ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 087-1114457

32 บจ.น  าพองศิริวัฒน์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณจารุวัฒน์  โพธ์ิศรีเจริญกุล 1 ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-431084 095-8293941 CHARUWAT15@hotmail.com

33
ร้านสมิงบ้านไร่

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณอ าไพวรรณ

1 สุพรรณบุรี กลาง
 035-581899, 035-

548888
081-7052911

kaew1310@gmail.com

34 บจ.เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณบรรพต  คุปติวิทยากุล 1 สระบุรี กลาง 036-230996 081-6114993 banpojk@yahoo.com

35
ร้านต าบลคลองปูน กองทุนหมู่บ้านเนิน

สมบูรณ์ ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณดรุณ

ผู้จัดการร้าน 1 ระยอง กลาง
087-0083140

36

หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นสโตร์

ร้านค้าส่งค้าปลีก

คุณภาคภูมิ  ตรีชัยรัศมี , คุณสุนีย์  ตรีชัยรัศมี

1 สิงห์บุรี กลาง

036-512073 036-520900

094-9966165 (คุณโช)

 081-9914825 , 080-

4380988 showsiri@gmail.com

37 บจ.วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสมพงษ์  ไชยจารุวณิช 1 นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 044-251528 044-251628 081-8763380 lertip@hotmail.com

38 บจ.ก๋องเงิน ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณเกียรติคุณ ภูริทัต 1 เชียงราย เหนือ 084-6151741

39 บจ.เก้าล้านการค้า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณรัชกฤช พุ่มพันธชาติ 1 น่าน เหนือ 095-4944423

40 บจ.เจ้เข่ง ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณธนาพร ธุระค า 1 เชียงราย เหนือ 091-0715055

41 บจ.ซ้งพาณิชย์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณทศพร โล่ห์ติวิกุล 1 เชียงใหม่ เหนือ 098-9593628

42 ร้านบ้านเฮาซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสุรัตน์ สุทธหลวง 1 น่าน เหนือ 081-9521049

43 ร้านสบายมาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณปิยวัฒน์ กอกิมพงษ์ 1 นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 081-0635753

44 บจ.รอบบรรเจิด (ร้าน Topmart) ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณธนาวุฒิ รอบบรรเจิด 1 พิษณุโลก เหนือ 083-9584888

45 บจ.ร้านชัยพงษ์พลาซ่า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณกฤติกา เธียรชัยพงษ์ 1 พิจิตร เหนือ 056-611402 056-612975 087-9828989 chaipongplaza@yahoo.com

46 บจ.ร้านเอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณจีรศักด์ิ  พัชรพานิช 1 เพชรบูรณ์ เหนือ 056-712777 056-748989 081-5638558 sralex2010@yahoo.com

47 บจ.สมสวัสด์ิพาร์ทเม้นสโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณวิทวัส  ลิมปิอังคนันต์ 1 แพร่ เหนือ 054-524200 081-9042825 game.ce@gmail.com

48 บจ.แสงไทยแพร่ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณทองหล่อ  วิบูลย์ประภัสร์ 1 แพร่ เหนือ 054-627777 081-9604180 m4plaza@hotmail.com

49
หจก.กาดค าพลาซ่า

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณปรีชา  นิลอุดมศักด์ิ

1 แม่ฮ่องสอน เหนือ
053-611240 , 053-

611521
053-620163

kadkammhs@yahoo.com

50 บจ.น  าพองศิริวัฒน์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณจารุวัฒน์  โพธ์ิศรีเจริญกุล 1 ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-431084 095-8293941 CHARUWAT15@hotmail.com

51 หจก.เมืองพลเจียก่ี ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณบัณฑิต กุลจิตติเธียร 1 ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-418889 043-418880 082-4565999 mjkmart@gmail.com

52 หจก.เจ๊หวาพานิช ร้านค้าส่งค้าปลีก นายสุขสันต์ เถาว์พันธ์ุ 1 ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 081-0551232

53 ห้างสหไทย การ์เด้น พลาซ่า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสุนทรี  ปัญจคุณากร 1 สุราษฎร์ธานี ใต้ 077-286444 086-4794790 sahathai.po.surat@gmail.com

54 หจ.ฮงล้งมินิมาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ผู้จัดการ 1 1 ตาก เหนือ 081-886-9899

55 บจ.ส.ล.โฮลเซลล์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสุรพงษ์ ณรงค์ตะณุพล กรรมการผู้จัดการ 1 1 นครสวรรค์ เหนือ 086-4465995

56 บจ.นราไฮเปอร์มาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณนิรันดร จันทร์ป่า ผู้จัดการ 1 น่าน เหนือ 081-7834245

57 บจ.พร้าวสโตร์ 168 ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสุกัญญา ทิพวรี ผู้จัดการ 1 เชียงใหม่ เหนือ 062-6289695
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58 บจ.ท็อปแลนด์อาเขต ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณอรุณ สิงวริ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ-ฝ่ายขาย 1 พิษณุโลก เหนือ 085-0508835

59 บจ.ลัคกี  ซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสุธิณีย์ โชคทวีสัมฤทธ์ิ หุ้นส่วนจ ากัด 1 น่าน เหนือ 081-4729116

60 บจ.นิคส์แลนด์ เทรดดิ ง ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณคมศักด์ิ ประยุรวงษ์ ผุ้จัดการ 1 ก าแพงเพชร เหนือ 089-9618998

61 บจ.ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณไพรัช เจนถาวร กรรมการผู้จัดการ 1 1 บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 089-7175184

62 บจ.ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณไมตรี  โรจนสินวิไล กรรมการผู้จัดการ 1 1 บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 081-9777722

63
บจ.ล าปางเสรีสรรพสินค้า

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณเสรี  เจนวานิชกุล

1 ล าปาง เหนือ
054-322363-4 , 054-

230090
054-227897 081-8302953

seree@sereelampang.co.th

64
ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (1987)

ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณเฉลิมชัย  ปัญจคุณากร 1 สุราษฎร์ธานี ใต้

077-287676 ,  077-

212800 077-281424
080-5214494

sahathai.po.surat@gmail.com

65 บจ.กาฬสินธ์ุพลาซ่า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณธีรธร  ร่มไทรทอง 1 กาฬสินธ์ุ ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-813059 043-811361

66 บจ.เซฟ.ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก นางสาวสุนทรี   ปัญจคุณาธร 1 สุราษฎร์ธานี ใต้ 077-264460 086-4794790

67 บจ.ใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก นายณัฐพล วุฒิเกียรติอนันต์ กรรมการบริษัท 1 นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-513593 088-03588886

68 บจ.พัชราซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณนิธิพัฒน์ สุทธิธรรม 1 สมุทรสาคร กลาง 081-3745221

69
บจ.อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ ง (ฟรายเดย์

สรรพสินค้า) ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณปาจรีย์ อุ่นเจริญ

ผู้จัดการ 1 อุตรดิตถ์ เหนือ
055-440302 , 055-

832775-9
055-440153

093-268-4994 ,086-

2098668 fridaysuper35utt@gmail.com

70 บจ.ทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณธีระ พุฒจันทรวงศ์ 1 จันทบุรี กลาง 089-6065577

71 บจ.กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณณัฐสินี กนกวรกาญจน์ 1 กาญจนบุรี กลาง 034-514888 091-7499992

72 บจ.บ๊ิกซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณอารีรัตน์ ทิพยทยารัตน์ 1 สมุทรสาคร กลาง 089-8361012

73 บจ.เฮงถาวร ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณปาริฉัตร สิริวงศ์สถาพร 1 นครศรีธรรมราช ใต้ 081-9587438

74 หจก.ก าไลทิพ 2009 ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณประหยัด เสียงดัง 1 เชียงราย เหนือ 081-5969087

75 หจก.ชิมเพ็กฮั ว ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณมัจฐพงศ์ มหาวัน 1 แพร่ เหนือ 092-2511185

76 หจก.ทรัพย์ใหญ่พาณิชย์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณปวริศา สิทธิเวช 1 ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 095-8294149

77 หจก.นรมน888 ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณอรรฏกฤษฏ์ิ ชัยวิเชียรกูร 1 ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 088-1612424

78 หจก.ยกธงฟ้า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณกนกพร สวัสด์ิพาณิชย์ 1 ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 094-6477771

79
บมจ.ธนพิริยะ

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณธวัชชัย  พุฒิพิริยะ

1 เชียงราย เหนือ
053-311296-7 / 053-

776144
053-756844

tnp-jan@hotmail.com

80 ร้านตะวัน ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณศุภกร  อนรรฆศิริกุล 1 พะเยา เหนือ 081-8823911

81
บจ.กิตติชัยมหานคร (ร้านบลูช็อปซุปเปอร์

สโตร์) ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณชนานาถ ดลมินทร์

1 กรุงเทพ กลาง
097-1782892 097-1782892

wirat2012@windowslive.com

82 บจ.สรรพสินค้าตั งฮ่ัวเส็ง ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสิริวรรณ จุนประทีปทอง 1 กรุงเทพ กลาง 02-4340448 - 8121 081-9211596

83 หจก.เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณพร้อมพนธ์ ธนบุญสมบัติ 1 กรุงเทพ กลาง 02-2748313 089-1432433

84 บจ.สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณนุกุล สามัคยานุสรณ์ 1 นนทบุรี กลาง 02-5711933 02-5711887 081-8206100 tcsupermart@gmail.com

85 บจ.เซฟดีมินิมาร์ท คุณวัชรนันท์ วิศิษฎ์วโรดม 1 กรุงเทพ กลาง 080-9089877

86 ร้านพีเจค้าดี คุณาจันทิมา 1 ปทุมธานี กลาง 02-9909304 082-3478555 pjthailand@hotmail.co.th

87 บจ.ย่ิงใหญ่ เซ็นเตอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณประภัสสร  รุ่งศิริยืนยง 1 จันทบุรี กลาง 039-346585 092-9644926 yingyaicenter@hotmail.com

88 ร้านดีเฮงรวย คุณอิทธิพล ชินราตพงค์ 1 ชลบุรี กลาง 087-9809099 LINE ID: 063-2161183 (คุณนัท)
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89
บจ.วัชราวรรณ (2008)

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณอุไรวรรณ  กิจเกื อกูล

1 ระยอง กลาง
038-615201 038-617012

087-7805122 ,  081-

7810102 pornka4459@hotmail.com

90 บจ.วรรณกิจเจริญ (2000) ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณเจริญ  ตั งสุนทรชัย 1 ระยอง กลาง 038-612709 083-1206966

91 บจ.วัฒนานุกิจ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณพรรณทิพา  วัฒนานุกิจ 1 ระยอง กลาง 038-671263 081-6505444

92 บจ.เหล่าคนค้า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณพัชรี  เหล่าคนค้า 1 ระยอง กลาง 033-682982 061-9623656 phutchapa.wat@gmail.com

93 บจ.เบทเทอร์ ออฟ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณวรวิทย์ อินทร์ศิริ 1 สมุทรปราการ กลาง 086-9949860

94 หจ.กู้ดแคร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก นายกนิษฐ์  อิงพลังษีกุล 1 ประจวบคีรีขันธ์ กลาง 032-692242-3 032-692243 081-8131632 kanit_i@hotmail.com

95 บจ.ลิ มเจริญบางสะพาน ร้านค้าส่งค้าปลีก นางปิยะนันท์   สพานแก้ว 1 ประจวบคีรีขันธ์ กลาง 032-691151 081-9149770 piyanan_bsp@hotmail.com

96 หจก.กระบ่ีเบญจมินทร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณไชยสิน  เบญอริยกุล 1 กระบ่ี ใต้ 081-6065555 bigben5555@gmail.com

97 บจ.เมอร์ร่ีกรุ๊ป ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณบัณฑิต  พิทยาพิศาล 1 ตรัง ใต้ 075-218001 075-217766 081-8943676 pbandit@hotmail.com

98 หจก.ส.ตรีมิตร (สหมิตรช็อปป้ิงมอลล์) ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณศราวุธ  ประกิตสุวรรณ 1 ตรัง ใต้ 075-251198 083-0088555 tum141@yahoo.com

99 หจก.ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ฯ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณประชา ศิริไชย 1 นราธิวาส ใต้ 073-512901-4 089-9798425 gupatham@gmail.com

100
บจ.เค.แอนด์ เค.ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 

2009 ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณกวิศพงษ์  สิริธนวงศ์สกุล

1 สงขลา ใต้
074-343210-1 074-342637

081-8981487 , 095-

5944298

kkhatyai2009@gmail.com, 

kawispong_mrk@hotmail.com

101
บจ.โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณนฤมล  อมรวัฒน์วิทยา , คุณวินิจ จินตนาศิริกุล

1 สงขลา ใต้
074-209484 , 074-

353390-9
089-1954244 narumon171@hotmail.com

102 ศรีสมัยปัตตานี ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณวราภรณ์  ศิริไชย , คุณประวิทย์ ศิริไชย 1 ปัตตานี ใต้ 089-9798425 omfsbiz@gmail.com

103
ศรีสมัยค้าส่ง

ร้านค้าส่งค้าปลีก
คุณวชิรวิชญ์  ศิริไชย , คุณวราภรณ์ ศิริไชย

1 ยะลา ใต้
073-214779 , 073-

215884
omfsbiz@gmail.com

104 บจ.108 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าส่งค้าปลีก นายวีระ  ชุมมะ 1 สุราษฎร์ธานี ใต้ 081-0770068

105 บริษัท รอบบรรเจิด จ ากัด ร้านค้าส่งค้าปลีก นายพีระชัย รอบบรรเจิด กรรมการบริหาร 1 1 พิษณุโลก เหนือ 055-906612 081-8882211 peerachai_topland@gmail.com

106 หจก.เมืองพลเจียก่ี ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณบัณฑิต กุลจิตติเธียร 1 ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ 043-418889 043-418880 082-4565999 mjkmart@gmail.com

107 หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณปกรณ์  ซือสุวรรณ 1 พะเยา เหนือ 054-410295-6 054-410297 081-8817700 charoenphan_pya@hotmail.com

108 หจก.โพธ์ิอุดมซุปเปอร์ ร้านค้าส่งค้าปลีก นางสาวอนันตา โพธ์ิอุดม 1 ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 095-1690451

109 บจ.ท็อปแลนด์พลาซ่า ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณพีระชัย รอบรรเจิด 1 พิษณุโลก เหนือ

110 สหกรณ์สิงห์บุรี ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณสานิตย์  เชษฐศาสน์ 1 สิงห์บุรี กลาง 036-511096 036-524061 089-7973355 sing_coop@hotmail.co.th

111 เชียงใหม่ไดเร็คท์ ร้านค้าส่งค้าปลีก คุณมุนินโท พฌมา 1 เชียงใหม่ เหนือ 053-224104 ต่อ 18 053-224104 081-5958289 gone4230@gmail.com

112 บจ.ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ นายไพบูลย์ ถิรจิตโต 1 นครศรีธรรมราช ใต้ 075-411541

113 บจ.แซด.เอ.วี.อี. (เซฟซุปเปอร์มาร์เก็ต) นางสาวสุนทรี   ปัญจคุณาธร 1 นครศรีธรรมราช ใต้ 077-264460 086-4794790
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