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/ เขต

จังหวัด
รหัส

ไปรษณีย์

1 การศึกษา Learning Space บจก.แอพพลายด์

 สกอลาสติกส์ 

เอเชีย แปซิฟิค

0105554015271 สถาบันสอน

ภาษา

314/1 
ตึกลภาเพลส 
ช้ัน 2
ถนนบางบอน 3

หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160 นายศิริลักษณ์ 

วอกล์เกอร์

081-668-0563 kroomayw

@gmail.com

2 การศึกษา โรงเรียนกวดวิชา

ติวเตอร์แลนด์

บจก.ติวเตอร์แลนด์ 0105559175209 สถาบันกวด

วิชา

35 ห้อง 402 
อาคารวรรณ
สรณ์ 
ถนนพญาไท

พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 14000 นายสุทธิโรจน์ 

ชวนไชยะกูล

082-672-1222 btsmrt1

@gmail.com

3 การศึกษา Art  Trainer บจก.อี.คิว. คาเฟ่ 0105557143679 สถาบันสอน

ศิลปะ

455/89 
ถนนบางแวก

บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 น.ส.ปิติพร 

อเจศิริ

092-504-4962 kookku_c220

@hotmail.com

4 การศึกษา โรงเรียนกวดวิชา 

จีเนียส สแควร์

โรงเรียนกวดวิชา 

จีเนียส สแควร์

- สถาบันกวด

วิชา

76/14 
ถนนเศรษฐ
สัมพันธ์

หนองแค หนองแค สระบุรี 18140 นายเทวราช 

ธรรมรักษ์วัฒนะ

080-456-2682 bossoning

@yahoo.com

5 ความ

งาม/สปา

ภูริตา ภูริตา นวดเพ่ือ

สุขภาพ

- นวดเพ่ือ

สุขภาพ

66 
ถนนเลียบคลอง
รังสิต

ประชาธิ
ปัตย์

ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 น.ส.วิไลพร     

 กิจวิมลรัตนา

089-892-5522, 

02-956-8883

Puritaspa

@hotmail.com

6 ค้าปลีก JC imart บจก.จอย แอนด์ 

คอยน์ คอร์

ปอเรช่ัน

0125546003218 ค้าปลีก 107/1-2 
ถนนรัตนาธิเบศร์

ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ดร.ฐัช หัชลีฬหา 090-578-0610,

 02-930-8909 

ต่อ 354

bhutsarathip

@gmail.com; 

suttichai.in

@gmail.com

7 ค้าปลีก Wapon บจก.ฟอร์มูเลเตอร์ 0135558006781 เคมีภัณฑ์ท า

ความสะอาด

110/57  
หมู่บ้านช่ืนสุข
วิลล่า 
หมู่ท่ี 3

คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12150 นายธีรศักด์ิ 

วัฒนพล

085-190-3077 chemforyou

@hotmail.com

เบอร์ติดต่อช่ือผู้ติดต่อ
ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
สินค้ำ/บริกำร

ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์  ปีงบประมำณ 2562

ล ำ
ดับ

E - Mail ช่ือธุรกิจช่ือตรำสินค้ำ
ท่ีอยู่กิจกำร

เลขทะเบียน
นิติบุคคล
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8 ค้าปลีก 180 อลูมิเนียม 

(IWIN)

บจก.สวอน 180 

อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต

0625557000415 ค้าปลีก 147 พระนอน เมือง
นครสวรรค์

นครสวรรค์ 60000 น.ส.ทัตพิชา 

อังศุธาร

0853903562 hongleeying

@gmail.com

9 ค้าปลีก Valentine 

House

Valentine House - เคร่ืองแต่งตัว 66/68 
โครงการกาด
ล าปาง  
ถนนท่าคราว
น้อย

สบตุ๋ย เมืองล าปาง ล าปาง 52100 นายสุริยา 

เกตพันธ์

084-171-1145 valentineshop

@hotmail.com

10 เคร่ืองด่ืม กาแฟสด ดอย

หล่อ

บจก.เคเอส ฟู้ด

แอนด์เบฟเวอเรจ

0105558174543 เคร่ืองด่ืม 302/203 ถนน
เลียบคลองสอง

บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 นายรชฏ  

บุญญนันท์

0811487184 rahchata_

boonyaa

@hotmail.com

11 เคร่ืองด่ืม FIN บจก.ไก๋ไก่ ฟู๊ด 0105560093385 ชานมไข่มุก 106 
ซอย
พระยามนธาตุฯ 
แยก 29

บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 10150 นายจิรกฤต 

นพทวีโภค

081-555-5564 joliekub

@gmail.com

12 เคร่ืองด่ืม มณฑลจรัส 

น  าตาลสด

มณฑลจรัส 

น  าตาลสด

- น  าตาลสด 58/183 หมู่ 3 ล าผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 นายเหมกฤษฎา 

มณฑลจรัส

099-426-4641 -

13 เคร่ืองด่ืม ชามุกบุฟเฟต์ ชามุกบุฟเฟต์ - ชาไข่มุก

บุฟเฟต์

95/288 หมู่ท่ี 3 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 คุณชัยภูมิ      

 แจ้งโพธ์ินาค

081-344-2788, 

092-137-9888

fahnong

@yahoo.com

14 เคร่ืองด่ืม The Bar UB Group - กาแฟ ชา 1 หมู่ 5 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 นายโภคิน 

งามพงษ์พรรณ

096-927-4646 pokin211115

@gmail.com
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15 เคร่ืองด่ืม นราชาชัก นราชาชัก - กาแฟ, ชา 169 ถนนวัวลาย หายยา เมือง
เชียงใหม่

เชียงใหม่ 50100 คุณจุฑามาศ 

สบายสุข

093-257-8266 Juthamas.

sabaysook

@gmail.com

16 เคร่ืองด่ืม Whitecoffee Whitecoffee 

and bakery 

มีทะเบียนพานิชย์ กาแฟ เบเกอร่ี 130/2 หมู่ 2 พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง 52000 นายนพรัตน์ 

เขียวอินต๊ะ

062-269-4642, 

095-289-7916

kavaya69

@gmail.com

17 เคร่ืองด่ืม Doasis cafe บจก.วีคอฟฟ่ี 

ซัพพลาย

0955560000550 กาแฟ 99 หมู่ 3 คลองหลา คลองหอย
โข่ง

สงขลา 90115 นายฮัมบัล 

หมัดสุวรรณ

092-253-1413 hambal.56

@gmail.com

18 เคร่ืองด่ืม What's a Shake 

cafe

บจก.เวิลด์ไวด์ 

คอฟฟ่ี กรุ๊ป

0905557002695 ชานมไข่มุก 160-162 
ถนนพลพิชัย

หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 คุณวทัญญู 

พิชญานุกุล

081-708-8985, 

095-773-3327

Tennyforwork

1994

@gmail.com; 

worldwide

coffeegroup

@gmail.com

19 เคร่ืองด่ืม รินริน (RIN RIN) บจก.รินริน (2018) 0905561005466 เคร่ืองด่ืม 86 ถนนจุติ
อนุสรณ์

หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 นายพงศ์ 

วรดนย์     

จินต์นุพงศ์

099-268-9999, 

074-305-805

pongwoladon.

Nhum

@gmail.com; 

pongpat.3077

@gmail.com

20 เคร่ืองด่ืม ก.กุ้ง ก.กุ้ง ชานมไข่มุก

ตักเอง

- ชานมไข่มุก 24 หมู่บ้านผาต้ัง ผาต้ัง สังคม หนองคาย 43160 น.ส.ดวงภรณ์ 

คุณตรีพรนม

095-670-7035 koy2619

@hotmail.com

21 บริการ CPLExpress บจก.ซีพีแอล 

อินเตอร์-โลจิสติกส์

0105555115295 บริการโลจิ

สติกส์

168/44 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ

คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 นายเปรมศักด์ิ 

ลิมปกานนท์

061-595-4565, 

02-519-4426

premsak.th

@gmail.com
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22 บริการ วินกูลฟิล์ม บจก.วินกูลฟิล์ม 0105556089310 บริการด้าน

ฟิล์ม

300/146 
ซอยลาดพร้าว 
84

วัง
ทองหลาง

วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นายตฤณ 

รุจิรวณิช

093-624-2828 trin@winkool

film.com

23 บริการ เอ็นพี บจก.เอ็นพี96

เอ็กซ์เพรส

0105561071962 บริการโลจิ

สติกส์

111/474 
ซอยร่วมมิตร
พัฒนา 
แยก 7

ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220 น.ส.นภัสนันท์ 

ปานขาว

061-414-2516, 

088-874-6625

nalakiloveyou

@hotmail.com;

 np96express

@hotmail.com

24 บริการ mermasis บจก.อัสดร 0125557025960 บริการ 61,63 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 น.ส.ธัญรัศม์ 

พิทักษ์พงษ์

065-773-3544, 

081-859-2119

rinna2007

@hotmail.com

25 บริการ Ship Smile 

Services

บจก.เอ.ที.พี.

เฟรนด์ เซอร์วิส

0125561004084 เคาน์เตอร์

เซอร์วิส

38/92 หมู่ท่ี 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 น.ส.พชรธรณ์ 

เทวฤทธ์ิ

094-782-6459 shipsmiles

ervices

@gmail.com

26 บริการ ไอ.ที.ทรานสปอร์ต บจก.ไอ.ที.

ทรานสปอร์ต

0405548000485 บริการโลจิ

สติกส์

20/1 หมู่ 6 
ถนนล าลูกกา
คลอง 8

ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 12150 นายวารุณ 

โอภาสเจริญกิจ

095-694-5956, 

02-183-7956

warun.nu@gma

il.com

27 เบเกอร่ี โตเกียวโรล โตเกียวโรล - โตเกียวโรล 9/149 
หมู่บ้านกลาง
เมือง
เออบาเนียน
เกษตรนวมินทร์
 2 ซอยลาดปลา
เค้า 79

อนุสวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220 น.ส.ปภัทรนันท์

 นวเลอทรัพย์

096-246-6519 Professir_

@hotmail.com

28 เบอเกร่ี Crepes Aday หจก.อะเดย์กู้ดเดย์ 0103561014789 เครป 491 ซอยอ่อน
นุช 66
ถนนอ่อนนุช

อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 คุณสุปรียา 

งามศิริสมสกุล

097-962-4296 crepesaday

@gmail.com
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29 เบอเกร่ี ฟีนิกซ์ ลาวา 

(Phoenix Lava)

บจก.ฟีนิกซ์ ลาวา 0105559002991 เบอเกร่ี 41/22 
หมู่บ้านธาริณี 
ซอยบรมราชนนี
 18
ถนนบรมราชนนี

ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170 นายปริญญ์ 

สุขสมัทธ์ิ

090-976-0315, 

088-060-0570

-

30 เบเกอร่ี Mini Crispy Tart มินิ ครีสป้ี ทาร์ต - ทาร์ตไข่ 8/197 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 คุณพิรัญภรญ์ 

อย่างวิศิษฏ์

061-246-6926 piranporn

@gmail.com

31 เบอเกร่ี เครปไส้แตก เครปไส้แตก - เครป 5 ถนนบางคล้า แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 น.ส.สุธิสา 

รับศิริเจริญ

085-083-3415 Suthisa.yui

@gmail.com

32 เบอเกร่ี เป็ดน้อยโรตี หจก.สตาร์ไลท์ 

อินเตอร์เทรด

0573561002388 โรตี 79 หมู่บ้าน
ป่าก่อ

เจริญเมือง พาน เชียงราย 57120 น.ส.ศุภกานต์ 

พุทธรางกูร

062-046-0342 supakarn-p

@hotmail.com

33 อาหาร BottomUp บจก.เอเชียคูซีน่า 0105555032195 ร้านอาหาร

นานาชาติ

888 ถนน
สุขุมวิท 55

คลองเตย
เหนือ

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 คุณสุริศักด์ิ 

ถวัลย์ศักด์ิวุฒิ

098-260-5656 surisak@

asiacucina.com

; Marketing_2@

asiacucina.com

34 อาหาร Dojoe Steak 

Expert

Dojoe Steak 

Expert

- สเต็กส์ 225-227 
ถนนนครสวรรค์

วัดโสมนัส ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 น.ส.วฏการ   

จันเสม

086-998-0364 wattakarn.

Jansame

@gmail.com

35 อาหาร Popory 

โตไปเป็นพิซซ่า

Popory 

โตไปเป็นพิซซ่า

- อาหาร 90/567 
หมู่บ้าน
มัณฑนา 23

บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 คุณเอกชัย     

พิภพโสภณชัย

0818126627 Poporypizza

@gmail.com; 

phromake

@gmail.com
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เลขท่ี
ต ำบล
/ แขวง

อ ำเภอ
/ เขต

จังหวัด
รหัส

ไปรษณีย์
เบอร์ติดต่อช่ือผู้ติดต่อ

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
สินค้ำ/บริกำร

ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์  ปีงบประมำณ 2562

ล ำ
ดับ

E - Mail ช่ือธุรกิจช่ือตรำสินค้ำ
ท่ีอยู่กิจกำร

เลขทะเบียน
นิติบุคคล

Logo

36 อาหาร กุ้งถัง บจก.เดอะ 

บอยล่ิง ชริมพ์

0105561176373 อาหารทะเล 111 
หมู่บ้าน
เดอะมาร์เก็ต
แบงดอก

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 คุณปิยฉัตร     

ปิยวัชรวิจิตร

086-761-5558 koongtung

@gmail.com

37 อาหาร ขะ-หนม-จีน

ทะเลระเบิด

ขะ-หนม-จีน

ทะเลระเบิด

- ขนมจีน 105/431 
หมู่บ้านนักกีฬา
แหลมทอง
ซอยกรุงเทพ
กรีฑา 3

สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 น.ส.เมธินี    

ทองเกิด

083-083-6527 sachi_kawai

i@hotmail.com

38 อาหาร ข้าวมันไก่ชาวร็อค ข้าวมันไก่ชาวร็อค - ข้าวมันไก่ 359/160 
ประชาอุทิศ 57

บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 นายรัชกฤช 

จิราธรรมโชติ

089-117-7899 unsung89

@gmail.com

39 อาหาร คุณอาธีร์ 
ราดหน้าคะน้า
กรอบ

บจก.อาร์ ที ฟู้ดส์ 0105553135221 ราดหน้า และ
อาหารจาน
เดียว

19/19 
โครงการสวน
หลวง
สแควร์ 
ถนนพระราม 1

วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นายกิจก้อง 
โชติมงคล

062-239-7829 melrosejew
@gmail.com

40 อาหาร จุ้งเชค บจก.หกยกทัพ 

กรุป

0105561199055 อาหารกุ้งปรุง

รส

700/239 
ถนนศรีนครินทร์

สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นางสาวธัญสุดา

 สุขภูมิ

092-979-6445 hokyoktup

@gmail.com

41 อาหาร ใช่ก่ีบะหม่ีเก๊ียว

ฮ่องกง

บจก.พีเอส 

เบสท์ฟู้ดส์

0115537002042

(เลขนิติบุคคลเก่า)

บะหม่ีเก๊ียว

ฮ่องกง

80 หมู่ท่ี 5 
ถนนปู่เจ้าสมิง
พราย

บางหญ้า
แพรก

พระประแดง กรุงเทพฯ 10130 น.ส.ปรีมา   

ผาติพิพัฒน์

089-153-3751, 

085-845-5353

preema55588

@gmail.com

42 อาหาร ดีฟอร์ยู ขนมหวาน บิงซู - บิงซู 30/53 
ชอยงามวงศ์วาน
 47

ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพฯ 10800 คุณอนันต์ 

สัมภวะมนตรี

094-532-4942 Anun2000th

@gmail.com
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/ แขวง

อ ำเภอ
/ เขต

จังหวัด
รหัส
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ดับ
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ท่ีอยู่กิจกำร

เลขทะเบียน
นิติบุคคล

Logo

43 อาหาร สุกี นายพัน สุกี นายพัน - สุกี 106/10 
หมู่บ้าน
ริชช่ี
อพาร์ตเม้นต์ 
ซอยวิภาวดี
รังสิต 2

ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 นายอ าพัน 

พงศ์พันธ์

098-258-6979 kwangchanlada

@gmail.com

44 อาหาร หมูทอดบ้านแขก ข้าวหมูทอด

แอนด์บะหม่ี

- ข้าวหมูทอด, 

บะหม่ี

40 ถนน
ประชาธิปก

วัดกัลยา ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 นายเริงศักด์ิ 

ทองสวัสด์ิ

088-886-8989, 

02-048-8899

koojames_01

@hotmail.com

45 อาหาร ยู-ทาโกะ By 

Cooking.co.th

บจก.ธุรกิจ

ท าอาหาร 

(ประเทศไทย)

0105559115231 อาหาร 267/15 
หมู่บ้านคาซ่า
วิลล์ 
รามค าแหง-วง
แหวน 
ถนนราษฎร์
พัฒนา

สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 คุณณัฏฐ์ภัสสร 

ปรางศรีทอง

086-349-9129 Yoksyoksyoks

@gmail.com

46 อาหาร กองจูป้ิงย่าง กองจูป้ิงย่าง - ป้ิงย่างสไตล์

เกาหลี

53/160 
หมู่บ้านศุภาลัย
วิลล์

ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 10220 นางมนัธวี 

ภาคแก้ว

092-961-6192 suthipitak2000

@yahoo.com

47 อาหาร ต๋ีเล็ก ขนมจีบ 

ซาลาเปา 

และต่ิมซ า

บจก.ต๋ีเล็กฟู้ดส์ 0735559000896 ต่ิมซ า 12/139 หมู่ 4 
ต าบลท่าข้าม

สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 นายภัทรธนัฐ 

ตั งเมธากุล

085-944-6665 bigteelek65

@gmail.com

48 อาหาร ดัลลัส บจก.ดัลลัส 

สเต็กส์ (ประเทศ

ไทย)

0125558016662 สเต็กส์ 41/150 
หมู่บ้านแอตติก
ไลท์ 
ซอยส่ีไชยทอง 
27

ปากเกร็ด นนทบุรี นนทบุรี 11120 นายวีรวัชร์   

จิรพัทธ์ปกรสิน

089-993-5509 dallas_steak

@hotmail.com

หน้า 7
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เลขทะเบียน
นิติบุคคล

Logo

49 อาหาร เฮียนพหมูนุ่ม บจก.หมูนุ่ม 0125556021791 หมูนุ่ม 69/292 หมู่ท่ี 1
ซอยพระมหา
การุณย์ 56 
แยกซอย 10 
ถนนติวานนท์

บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 นายสุเทพ    

มาเท่ียง

095-848-0798 suthep0798

@gmail.com

50 อาหาร ข้าวหมูแดง โกคิณ ข้าวหมูแดง โกคิณ - ข้าวหมูแดง 57/1 หมู่ 4 บางหญ้า
แพรก

เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000 นายพิพักษ์ 

สุดดี

085-409-9068 -

51 อาหาร หอยครกทะเลชีส หอยครกทะเลชีส - หอยทอด 8 หมู่ท่ี 2 คลองนา เมือง
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา 24000 น.ส.ทิพภาภรณ์

 ใจอารีย์

061-456-3539 Jaiarlee_pair

@hotmail.com

52 อาหาร Chicky Zeed Chicky Zeed - ไก่ทอด 609/56-57 
หมู่บ้านคอน
เนอร์

ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 นายมาโนช  

เมืองมูล

084-765-4845 goochae

@gmail.com

53 อาหาร Wanaka 
Takoyaki

หจก.ทาโกะวานา
กะ

0203562001892 ทาโกะยากิ ห้างเจปาร์ค 
ศรีราชา เลขท่ี 1 
หมู่ 6

สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 20110 คุณมารุต 
สุวรรณกล่อม

089-160-8446 mr.
Suwannaklom
@gmail.com; 
takowanaka
@gmail.com

54 อาหาร ต้นต าหรับโคขุน

ย่าง

ต้นต าหรับโคขุน

ย่าง

- เนื อย่าง 69/37 หมู่ 1 หนอง
ซ้ าซาก

บ้านบึง ชลบุรี 20170 นายทักษิณ 

ทับสุวรรณ

083-930-4851 taksin.2436

@gmail.com; 

warapon.tok

@hotmail.com

55 อาหาร Sa-Nook Nook Icedea 

cafe’

- BBQ 43/3 หมู่ 1 สองสลึง แกลง ระยอง 21110 น.ส.วรัญญา 

อินลา

092-656-4987, 

092-694-5565

Warulya.inla

@gmail.com
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Logo

56 อาหาร ชาบูพุงกาง บจก.ชาบูพุงกาง 0205562013400 ชาบู 42/96 ถนน
ตรีรัตน์

จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 นายศิริพร 

สุวรรณพิทักษ์

081-871-5609, 

039-608-044

pooknta

@gmail.com

57 อาหาร ครัวข้าวผัด 168 บจก.คู่หู อินเตอร์ 0105562027797 ข้าวผัด 452 หมู่ 1 กุยบุรี เมือง
ประจวบ
ศีรีขันธ์

ประจวบ
ศีรีขันธ์

77150 คุณธิดารัตน์ 

ประจวบเหมาะ

098-824-1989 Nong_Auchi

@yahoo.com

58 อาหาร คิงสควิด          

   (King squid)

คิงสควิด (King 

squid)

- อาหารย า

ปลาหมึก

71/4 
หมู่บ้านรุ่งปิติ
วิลล์

ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 นางกันนิกา 

ใบแก้ว

092-702-4358 -

59 อาหาร จีนจีน บจก.สุวาริญทร์ 0605560000714 สเต็ค 64/2 ถนน
สวรรค์วิถี

ปากน้ าโพ เมือง
นครสวรรค์

นครสวรรค์ 60000 นางรัสรินทร์ 

สวัสด์ิอุดมพร

081-886-8916, 

082-886-8916

russarin9006

@gmail.com

60 อาหาร ลูกชิ นหมูกูรู ลูกชิ นหมูกูรู - ลูกชิ น 43/16-17 
ถนนบรมไตร
โลกนารถ

ในเมือง เมือง
พิษณุโลก

พิษณุโลก 65000 นายธนิตศักด์ิ 

อิงคะกิตติโรจน์

089-708-8406, 

055-258-884

ssc_2202

@hotmail.com

61 อาหาร Goodday บจก.กู๊ดฟู้ดส์ 

คอร์ปเปอเรช่ัน

0525561000522 สลัด อาหาร

เพ่ือสุขภาพ

72 ถนนป่าขาม
 2

พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง 52000 น.ส.กัญญาภัค 

มหาวรรณ

096-989-7150 bluekanyapak

@gmail.com

62 อาหาร ฮัทปากระเบิด ฮัทปากระเบิด - อาหาร

ประเภทย า

79/73 หมู่ท่ี 8 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 นายศรัณย์วิทย์

 คุ้มภัย

082-567-4461 hutnoodles

@gmail.com

63 อาหาร หม่าล่า ตราแมว

คาบพริก

บจก.มหาคุณ ฟู้ดส์ 0505559001584 หมาล่า 1 หมู่ท่ี 2 ท่าศาลา เมือง
เชียงใหม่

เชียงใหม่ 50000 นายชัยบดินทร์ 

ชัยชมภู

085-598-5464, 

093-989-4165

mahakhunfood

s

@gmail.com
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Logo

64 อาหาร ชาบูโพธ์ิชัย บาย

 อี-เบลล์

SHABU 

PHOCHAI BY:E-

BELL

- ชาบู 390/2 หมู่ท่ี 5 โพธ์ิชัย เมือง
หนองคาย

หนองคาย 43000 น.ส.กวินตรา 

บุญเคล้า

080-152-2954, 

098-387-8738

bell-tee

@hotmail.com; 

 

akatsuki_ta

@hotmail.com

65 อาหาร เฉาก๊วยโกโบริ บจก.โกโบริฟู้ด 0315559000903 เฉาก๊วย 188/110 
ถนนหน้าสถานี

ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 นายภาวัต 

ประดับโชติ

091-834-9239, 

064-410-3826

gm.koborifood

@gmail.com; 

sale.koborifood

@gmail.com 
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