
ล ำดับ ชื่อกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ E-mail
1 ครัวชมทะเล 181 ม.4 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032-559364 081-9344501 reserve@samroiyodresort.com

2 บา้นโอ่ง 12/124 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนน(ีฝ่ังขาเข้า) เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

02-8892353 081-9898877 aoi_tae@hotmail.com

3 ซัมบารา 119/1137 ม.8 ซ.ติวานนท์ 27 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 
11000

081-8395155 shambara@gmail.com

4 Delice 18 Park lane Communuty Mall หอ้ง A122 ซ.สุขุมวิท 61 ถ.
สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-6756525-31 
ต่อ 106

executive@winnergroup.co.th

5 บา้นเฟืองทอง 320/2 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 086-5260519 faisaby@hotmail.com
6 ครัวสยาม 2/6-8 ถ.ราชด าเนิน 1 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-257318 081-8043444 kruasiam@hotmail.com
7 นุติอาหารและเคร่ืองด่ืม 101/1 โซนท ีเมืองทองธานี บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 02-9807755 081-8101231 ktconline123@hotmail.com

8 บริษทั เอสเอ็มอี พลัส จ ากัด 61/152 อาคารทิพยธ์านี 1 ซอยอ่องเอี่ยม ถ.บางนา-ตราด แขวง/
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

02-9197057 084-6441449 smeplus_kasem@hotmail.com

9 อิน-เอ็น-เอ้าน์ 140/91 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 081-9121528 nuukwan@hotmail.com
10 Lure Cockital & Wine Bar 307 ซ.พร้อมพงษ ์ถ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110
089-2022215 lurebkk@hotmail.com

11 ริมคลองเฮาส์ 29/1 ม.2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 72150 035-587141 081-7634133 bangplama@hotmail.com
12 ชิบสุ เดลี 4025/13 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-2537573 086-6110688 jana_naka@hotmail.com

13 พีพีเบเกอร์ร่ี 97 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี ่81000 075-601017 081-4591384 fai_diswath@hotmail.com
14 อัลเลสกู๊ท 38,40 ถ.พัฒนาการ ซ.53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

 10250
02-3220155 086-7896654 doublebie@yahoo.com

15 มั่งเพ้ง 38 ถ.แม่น  าแคว อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 71000 034-514580 081-3781128 kaikan-18@hotmail.com

เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพธุรกิจร้ำนอำหำร ป ี2553
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ล ำดับ ชื่อกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ E-mail
16 โรงแรมพงษเ์พชรเกสโอเต็ล 99/111 ม.6 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

10210
086-7116652

17 ดาลัด 36/9 ซ.พลหโยธิน 7 (ซอยอารีย)์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-6682068 081-1464140 pang_dp@hotmail.com

18 ผักสด หมูอร่อย 283 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310

02-9344904-5 081-7536918 boon@unity-design.com

19 กาแฟสดประดู่แดง (สเต๊ก) 37/3 ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 089-1133717 narisonpivasiri@yahoo.com

20 สปาฟูด้ส์ พระราม 9 181 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 02-6899612-5 info@nutritionhouse.co.th

21 ฮอร์สพาวันสเต๊กเฮ้าส์ 15/6 ม.12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบงึ
กุ่ม กรุงเทพฯ 10230

02-9446577-9 089-6924402 moonantiya@gmail.com

22 ครัวเคียงสวน 341/52 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 038-789137 086-3949791 maifa1975@hotmail.com
23 เม้งปดูอง 324/78 ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240 088-8222825 081-6441891 bum_007@hotmail.com

24 ร้านเสวย 1168/83-84 ชั น 28 เอ-บ ีอาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

02-6797920-7 personnel@haco.co.th

25 ร้านประจกัษ์ 1415 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-2343755 087-0098227 pinsarr@yahoo.com
26 บริษทั รังต่อ จ ากัด 1/200 ม.10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 02-9668188 089-1551510 poch_555@hotmail.com
27 ภตัตาคารหยกคิทเช่น 19/28-29 RCA โซน A ถ.พระราม 9 ซ.8 แขวงบางกะป ิเขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310
02-2030108-9 086-3121292

28 แสงเทียนบชี รีสอร์ท 88 ม.4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-644254 089-0226444 sangthinbeachresort@hotmail.com

29 ชั นขนมหวาน 895/54 ซอยจฬุา 5 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

02-6123399 086-3747878 chankanom@hotmail.com

30 เลอปลาแดก 888/3 ม.9 ถ.คลองล าเจยีก แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 
10230

02-9439528 086-9943388 lepladaak@yahoo.com
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ล ำดับ ชื่อกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ E-mail
31 โพโมโดโร 87 อาคารนายเลิศ ถ.สุขุมวิท ซอย 5 แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-2529090

32 บริษทั มีเฮ จ ากัด 199/4 ถ.รัชดาภเิษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบคุโล เขตธนบรีุ 
กรุงเทพฯ 10600

02-8789901-2 081-8223375 pat_3375@gmail.com

33 วุน้คุณเก๋ 101/1 ม.15 เพชรเกษม บางแค เขตภาษเีจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-8050335 086-3236874 koonkae@hotmail.com

34 ครัวสวนดุสิต 295 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300

02-2445402 089-1056869 nust_23@hotmail.com

35 ตาละลักษมณ์ 96/51 ม.คณาลัย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 02-8491878 089-1116009 jesoay@yahoo.com

36 คุณเก๋ขนมหวาน 40 ซ.เพชรเกษม 60/3 บางหว้า เขตภาษเีจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-8050335 081-3088506 koonkae@hotmail.com

37 เซนณวล สวนพลู 70 ซ.นราธิวาส 15 ถ.นราธิวาส แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10120

02-6761653 083-7759159 sensual_suanphu@yahoo.com

38 เจยีงฮาย 148 ลาดพร้าว ซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 081-3639877 rungshada_k@yahoo.com

39 เหมยเจยีงโภชนา 37/6-7 ถ.เพชรบรีุ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-2156601 081-9014886 fong98@yahoo.com

40 บา้นระเบยีงไม้ 141 หมู่ 2 ถ.ปากคลองเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 081-9455489
41 ตลาดเกษตร 5/2528 ม.4 หมู่บา้นประชาช่ืน ซ.22/9 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.

ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120
089-6883535 superbeauty@gmail.com

42 ฮาเวสท์มูนผับแอนด์เรสเตอรองท์49/50 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษเีจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

02-8076176-7

43 เค้นสวนปริก 20 ม.4 ต.บา้นกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบรีุ 76000 032-428108 085-2305477 nunge11@gmail.com
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ล ำดับ ชื่อกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ E-mail
44 บา้นจติรประภสัสร 89/462 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900
02-5804643 089-4550898 anontapat@hotmail.com

45 บริษทั ข้าวหมกไก่สยาม จ ากัด 181/115 ม.4 ถ.สนามบนิน  า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 02-8155225 084-4714711 mokkaisiam@hotmail.com

46 บคุเคอเรีย 87/2 ชั น 1 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซ่ันเพลส ถ.วิทย ุแขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-6853930 084-1202319

47 ลาคัมปาณ 1 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา 30370 044-228112 087-8731212 lookpa_2@hotmail.com
48 บาร์บคิีวรีสอร์ท 100/1-2 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 086-6627125 suthawan_a@hotmail.com

49 บา้นไร่ใบชา 160/6 ซ.พญานาค ถ.ลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 02-2827959 083-6033159 nouchpramool@yahoo.com
50 ครัวสุภกร (บวั) 3/507 ถ.รามค าแหง 184 แขวง/เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510 02-6421590 089-2034815
51 ฉา่ยเปด็ยา่งก๋วยเต๋ียวพริกสด 152/5-6 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 10700
02-8661665 081-3140667 choy_duck@hotmail.com

52 บริษทั เอี่ยม-เทียว จ ากัด 72 ซ.ประชุม ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-6356211 081-9870989 hr@silomcityhotel.com

53 ร่มไม้ไทย 55/23 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 02-5896803 081-8705767 surasitm@hotmail.com

54 Pomodoro Café สยามสแควร์ ซอย 4-5 สยามสแควร์ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

02-6584891 pomodoro_cafe@hotmail.com

55 นายแกละนวมินทร์ 11/10 ถ.เกษตร-นวมินทร์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 02-5531334-5 081-8359274 naiklae@yahoo.com
56 นายเม้งบะหม่ีป ู 11 ซอย 6 หมู่บา้นเสรี 1 แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 

10250
02-6320320 089-9691947 attakrit@hotmail.com

57 ภตัตาคารอาหารญี่ปุน่โตไก 447 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 02-3200188 081-4886774 ampai@mika.co.th
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