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1 ร้าน Forte Coffee 11 ถนนวงศาโรจน์ ต าบลบ้านโป่ง 
อ าเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032-222-922 087-755-7999 -

2 ร้าน LEE Café
727 อาคาร Lee Place ซอย 25 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 
10120

02-683-8333 081-919-3383 rusthawich
@mrleethai.com

3 ร้านน้องเนย ซีฟูด๊
76/51 หมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์เลค ซอยคุ้มเกล้า 10 ถนนคุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กทม. 10510

02-175-4090 080-268-1464 supachai.ben
@gmail.com

4 ร้านอาหารกรีน เรสเทอร์รอง 338/214 ซอยสรงประภา 12 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 02-566-1828-9 081-335-7706 Nuch22501
@hotmail.com

5 ร้านการิบ โรตี มะตะบะ 60/15 หมู5่ ซอยก านันแม้น 28 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 02-282-2119 081-777-6234 teerasakssi
@hotmail.com

6
ครัวชมทะเล บายด์ สามร้อยยอด ฮอลิเดย์     รี
สอร์ท

181 หมู่ 4 ถนนเลียบชายทะเล ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 
77120

032-559-364 081-934-4501 samroiyodresort
@hotmail.com

7 ร้านครัวใบไม้ 9 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า กทม. 10150 02-840-1446-9 085-428-2160 kruabaimai
@hotmail.com

8 ครัวสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 02-244-5400-4 085-658-1546 -

9 ร้านจินดาขนมไทย ( เรือนช้าง )
70/34 หมู่ 5 หมู่บ้านฬาปิยรมย์ ซอย7 เฟส 1 
ถนนล าลูกกา แขวงบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี 12150

02-532-6228 081-847-1620 Sakanaboo_1116
@hotmail.com

10
บจก. เอ เจ้าพระยา ชาร์เตอร์        (ภัตตาคาร
อาหารแว่นฟ้า)

292 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 
กทม. 10200 02-622-7658-9 081-847-1992 info@wanfah.in.th

11 ร้านอาหารบ้านเหนือน  า 16 ถนนเถรฌาวัฒนะ แขวงบางปรอด อ าเภอเมือง 
ปทุมธานี 12000 02-978-0966-7 081-870-9990 Narumol.mk
@gmail.com

12 บริษัท ร้านแฟมมิล่ีหมูกระทะ กรุ๊ป จ ากัด 130 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10230 02-934-0801 086-0446979 udom_29
@hotmail.com

13 ภัตตาคาร สีลม วิลเลจ 35/12 ซอนสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110 02-662-0045 081-616-6022 pmanakul
@hotmail.com

14 ภัตตาคาร แวร์ซาย พาเลซ
61/3 อาคารภัตตาคาร แวร์ซาย พาเลซ ถนนรัตนาธิเบศธ์ ต าบลบางกระสิ        อ าเภอเมือง
 นนทบุรี 11000

02-526-9663-5 081-937-7220 versailles_dinning
@hotmail.com

15 บจ.รัชดาหมูกระทะ 244/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 02-694-0204 086-563-6168 -

16 ร้าน 24 Coffee & Snack 133/12 ถนนเอกชัย ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000 02-584-4574 081-613-6393 -

17 ร้านคับป้า ชา กาแฟ เทรดเดอร์ส 39 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย กทม. 10110 02-663-0450-4 081-617-2472 kuppa@loginfo.co.th

18 ร้าน อ. มัลลิการ์ 488 ซอยรัชดานิเวศน์ 12 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10220 02-690-5870 084-088-3733 -

19 ร้านขาหมูนครปฐม 8 ถนนเพชรเกษม81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กทม. 10160 02-4208736 081-399-2676 jitpinun_dppp
@hotmail.com

20 ร้านอาหารนุติ โฮมเมทสเต็กเฮ้าล์
99/148 หมู่บ้านมัณฑนา-ราชพฤกษ์ ซอย 9B ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด
 นนทบุรี 11120

02-980-7755 087-062-5959 kteonline123
@hotmail.com

21 ร้านศรแก้ว ต้ม ต า ย า เผา 293/2 หมู่ 2 ถนนพ6ทธบูชา แขวงบางมด เขตทุง่ครุ 
กทม. 10130 02-869-3705 081-890-6789 nattiyaj
@yahoo.com
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22 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ส่องแซ่บ
111/499 หมู่บ้านปิน่เจริญ 4 ซอย 19 ถนนนางประชาพัฒนา แขวงสีกัน           เขตดอน
เมือง กทม. 10210

02-929-1950 089-050-8072 -

23 ร้านสามเสนวิลล่า กรุ๊ป 246/284 ซอยพึง่มี50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
 กทม. 12400 02-924-6556 081-910-6048 boonlue
@samsenvilla.com

24 ร้านอาหารเสวย
1168/83-84 ชั น 28 เอ-บี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

02-679-7920-7 - benjarongi
@haco.co.th

25 ร้านอาหาร ครัวคุณกุ้ง บางใหญ่
79/64 หมู่บ้านธัญยบดี ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแม่นาง               อ าเภอบาง
ใหญ่ นนทบุรี 11140

02-192-2632 081-634-5255 namaoy2003
@hotmail.com

26 ร้านอาหารครัวชวนชม 35/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 02-589-2060 083-118-7775 sopa_mukta
@hotmail.com

27 ห้องอาหารชวนอร่อย 396/9-10 ซอยวังหลัง ถนนพรานนก แขวงศิริรราช 
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-411-3208 083-618-7711 piggy_milk
@hotmail.com

28 โรงแรมสวนดุสิต เพลส 295 หมู่ 9 ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 02-241-7571-80 081-522-5184 -

29 Pomodoro Group Co.,Ltd ชั น 20 อาคาร CRC ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 กทม. 10330 02-654-0112-4 081-668-1081 -

30 ร้านอาหาร ล้านย าต าแซ่บและนั่งสบายหายหิว
23/87-89 อาคาร บ.สกอลลาร์ วีดีโอ ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กทม. 10310

02-641-5276-9 086-821-8533 thanomsin_13
@hotmail.com

31 ร้านอาหารญีปุ่น่โตเกียว คาเร
216/47 อาคารแอล.พ.ีเอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ นจี่ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

02-285-4370-7 081-859-6390 -


