
ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

1 การศึกษา Learning Space บจก. บจก.แอพพลายด์ สกอลาสติกส์ เอเชีย
 แปซิฟิค

314/1 ตึกลภาเพลส ชั้น2 (ตรงข้าม
โรงเรียนกรพิทักษ)์ ถนนบางบอน3 แขวง
หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพฯ

2 การศึกษา โรงเรียนกวดวิชา จีเนียส 
สแควร์

บุคคลธรรมดา โรงเรียนกวดวิชา จีเนียส สแควร์ 76/14 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตําบลหนองแค
 อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

สระบุรี

3 การศึกษา โรงเรียนกวดวิชาติวเตอร์
แลนด์

บจก. บจก.อีสเทิร์น ซันไชน์ เอ็ดดูเคชั่น 35 ห้อง 402 อาคารวรรณสรณ์ ถนนพญา
ไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพฯ

4 การศึกษา อ.ีคิว. คาเฟ่ (E.Q. Cafe) บจก. บจก.อ.ีคิว. คาเฟ่ 455/89 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

กรุงเทพฯ

5 ความงาม/สปา A Nano Belle บจก. บจก.แอนจิโอ นาโน ออร์แกนิค 338 ซอยบางแค 14 (วงศาโรจน์) ถนน
กาญจนาภิเษก  แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพฯ

6 ความงาม/สปา silk Serina บุคคลธรรมดา silkSerena 113 หมู่ 15 ตําบลเสม็ด       อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

7 ค้าปลีก Corrado บจก. บจก.คราฟท์ เดอะ เบสท์ 729/73-75 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพฯ

8 ค้าปลีก IWIN บจก. บจก.สวอน 180 อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต

147 ตําบลพระนอน อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

9 ค้าปลีก JC imart บจก. บจก.จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น 107/1-2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลไทรม้า 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

นนทบุรี

10 ค้าปลีก Wapon บจก. บจก.ฟอร์มูเลเตอร์ 110/57 หมู่บ้านชื่นสุขวิลล่า หมู่ที ่3 
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

11 เคร่ืองด่ืม Doasis cafe บจก. บจก.ฮาลาบาลา   คาเฟ่ 99 หมู่ 3 ตําบลคลองหลา อําเภอคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115

สงขลา

12 เคร่ืองด่ืม Monkey Shake บุคคลธรรมดา Monkey Shake 88/124 ดิเอมไพร์เพลส ถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

13 เคร่ืองด่ืม Nomu บุคคลธรรมดา Nomu R11/1-2 เกาะดินแดง ซอยราชวิถี 10 
แขวงถนนพญาไท เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

กรุงเทพฯ

14 เคร่ืองด่ืม The Bar บุคคลธรรมดา UB Group 1 หมู่ 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 76130

เพชรบุรี

15 เคร่ืองด่ืม What's a Shake cafe บจก. บจก.เวิลด์ไวด์ คอฟฟี่ 160-162 ถนนพลพิชัย ตําบลหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

สงขลา

16 เคร่ืองด่ืม Whitecoffee บุคคลธรรมดา Whitecoffee and bakery 130/2 หมู่ 2 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 52000

ลําปาง

17 เคร่ืองด่ืม ก.กุ้ง บุคคลธรรมดา ก.กุ้ง ชานมไข่มุกตักเอง 24 หมู่บ้านผาต้ัง ตําบลผาต้ัง อําเภอสังคม
 จังหวัดหนองคาย 43160

หนองคาย

18 เคร่ืองด่ืม กาแฟสด ดอยหล่อ บจก. บจก.เคเอส ฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ 302/203 ถนน เลียบคลองสอง แขวงบาง
ชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

19 เคร่ืองด่ืม โด๊บนม บุคคลธรรมดา วุน้นู๋นิต วุน้ 100 ล้าน 359 ซ.เอกชัย 65 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
 เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพฯ

20 เคร่ืองด่ืม นราชาชัก บุคคลธรรมดา นราชาชัก 169 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง
 จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เชียงใหม่

21 เคร่ืองด่ืม มณฑลจรัส น้ําตาลสด บุคคลธรรมดา มณฑลจรัส น้ําตาลสด 58/183 หมู่ 3 แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
 กรุงเทพฯ 10530

กรุงเทพฯ

22 เคร่ืองด่ืม รินริน (RIN RIN) บจก. บจก.รินริน (2018) 86 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110

สงขลา

23 เคร่ืองด่ืม ไร่ดํารงค์ หจก. หจก.บ้านต้นไม้ 297 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ลําพูน 51000

ลําพูน

24 เคร่ืองด่ืม  ฺBuddy Sweeties บจก. บจก.หอมขจรสวนกาแฟ 11 ถ.เดชาวุธ (ข) ต.หอรัตนไชย อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000

พระนครศรี อยุธยา



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

25 บริการ CPExpress บจก. บจก.ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ 168/44 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพฯ

26 บริการ mermasis บจก. บจก.อัสดร 61,63 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จ.
นนทบุรี 11000

นนทบุรี

27 บริการ Ship Smile Services บจก. บจก.เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด์ เซอร์วิส 38/92 หมู่ที ่1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

28 บริการ Smile HubTour  หจก. หจก.อาร์ทีเอ็นทราเวล เชียงราย 184/1 หมู่ 15 ตําบลรอบ เวียง อําเภอเมือง 
 จ.เชียงราย 57000

เชียงราย

29 บริการ Washery บจก. บจก.แฟบริคสปา (ไทยแลนด์) 225  ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบาง
แค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพฯ

30 บริการ บนกองเงินกองทอง บจก. บจก.บนกองเงินกองทอง 408/58 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 14 ถ.
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กทม. 10400

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

31 บริการ มวยไทยไอกล้า บจก. บจก.มวยไทยไอกล้า 9 ซอยสายไหม 9 (ไมตรี) แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

กรุงเทพฯ

32 บริการ วินกูลฟิล์ม บจก. บจก.วินกูลฟิล์ม 300/146 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคม
สงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพฯ

33 บริการ เอ็นพี บจก. บจก.เอ็นพี 96 เอ็กเพรส 111/474 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 7 แขวง
ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพฯ

34 บริการ ไอ.ที.ทรานสปอร์ต บจก. บจก.ไอ.ท.ีทรานสปอร์ต 20/1 หมู6่ ถนนลําลูกกาคลอง 8 ตําบลลํา
ลูกกา อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

35 เบเกอร่ี โตเกียวโรล บุคคลธรรมดา โตเกียวโรล 9/149 มบ.กลางเมืองเออบาเนียน
เกษตรนวมินทร์2 ซ.ลาดปลาเค้า79 แขวง
อนุสวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ.10220

กรุงเทพฯ

36 เบอเกร่ี Crepes Aday หจก. หจก.อะเดย์กู้ดเดย์ 491 ซ.อ่อนนุช 66 ถนนอ่อนนุช แขวง
อ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

37 เบอเกร่ี เครปไส้แตก บุคคลธรรมดา เครปไส้แตก 5 ถนนบางคล้า ตําบลแปลงยาว อําเภอ
แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

ฉะเชิงเทรา

38 เบอเกร่ี เป็ดน้อยโรตี บุคคลธรรมดา เป็ดน้อยโรตี 79 หมู่บ้านป่าก่อ ตําบลเจริญเมือง อําเภอ
พาน จ.เชียงราย 57120

เชียงราย

39 เบอเกร่ี ฟีนิกซ์ ลาวา (Phoenix 
Lava)

บจก. บจก.พีนิกซ์ ลาวา 41/22 หมู่บ้านธาริณี ซ.บรมราชนนี 18 
ถ.บรมราชนนี แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชั่น 
กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพฯ

40 เบอเกร่ี ออมออมโดนัทร้อนๆ บุคคลธรรมดา ออมออมโดนัทร้อนๆ 164/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิทย์ ต.บ้านสวน อ.
เมือง จ.ชลบุรี 20000

ชลบุรี

41 อาหาร BottomUp บจก. บจก.เอเชียคูซีน่า 888 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรุงเทพฯ

42 อาหาร Chicky Zeed บุคคลธรรมดา Chicky Zeed 609/56-57 หมู่บ้านคอนเนอร์ ต.ท่าตูม อ.
ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ปราจีนบุรี



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

43 อาหาร Dojoe Steak Expert บุคคลธรรมดา Dojoe Steak Expert 225-227 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

กรุงเทพฯ

44 อาหาร Goodday บจก. บจก.กู๊ดฟูด้ส์ คอร์ปเปอเรชั่น 72 ถนนป่าขาม 2 ตําบลพระบาท อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 52000

ลําปาง

45 อาหาร Popory Pizza ,โตไป
เป็นพิซซ่า

บุคคลธรรมดา Popory Pizza หมู่บ้านมัณฑนา 23 แขวง บางชัน เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

กรุงเทพฯ

46 อาหาร Ricco Pizza Cone พิซซ่า
โคน

บุคคลธรรมดา พิซซ่าโคน 313 / 2 ม.3 ถ.แม้นรําลึก ต.ดอนตะโก อ.
เมือง จ.ราชบุรี 70000

ราชบุรี

47 อาหาร Sa-Nook บุคคลธรรมดา Nook Icedea cafe’ 43/3 หมู่ 1 ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง จ.
ระยอง 21110

ระยอง

48 อาหาร Zaap Classic บมจ. บมจ. ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จํากัด (มหาชน) 259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 
71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

49 อาหาร ก๋วยเต๋ียวอันเจริญ บุคคลธรรมดา ก๋วยเต๋ียวอันเจริญ 168 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าวังทอง อ.
เมือง จ.พะเยา 56000

พะเยา

50 อาหาร ไก๋ไก่ บจก. บจก.ไก๋ไก่ ฟูด๊ 106 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 29 แขวง
บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพฯ

51 อาหาร ขะ-หนม-จีนะทเลระเบิด บุคคลธรรมดา ขะ-หนม-จีนะทเลระเบิด 105/431 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย
กรุงเทพกรีฑา 3 ถนนกรุงเทพกรีฑา เขต
สะพานสูง กรุงเทพ 10250

กรุงเทพฯ

52 อาหาร ข้าวมันไก่ชาวร็อค บุคคลธรรมดา ข้าวมันไก่ชาวร็อค 359/160 ประชาอุทิศ57 แขวงบางมด 
เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140

กรุงเทพฯ

53 อาหาร ข้าวหมูแดง โกคิณ บุคคลธรรมดา ข้าวหมูแดง โกคิณ 57/1 หมู่ 4  ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

54 อาหาร ครัวข้าวผัด 168 บุคคลธรรมดา ครัวข้าวผัด 168 452 หมู่ 1 ต.กุยบุรี อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77150

ประจวบฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

55 อาหาร คิงสควิด (King squid) บุคคลธรรมดา คิงสควิด (King squid) 71/4 หมู่บ้านรุ่งปิติวิลล์ ต.ท่าศาลา อ.
เมือง จ.ลพบุรี 15000

ลพบุรี

56 อาหาร จีนจีน บุคคลธรรมดา บิค๊สเต็ค 64/2 ถนนสวรรค์วิถี อําเภอเมือง จ.
นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

57 อาหาร เฉาก๊วยโกโบริ บจก. บจก.โกโบริฟูด้ 188/110 ถนนหน้าสถานี ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

บุรีรัมย์

58 อาหาร ชาบูพุงกาง บุคคลธรรมดา ชาบูพุงกาง 42/96 ถนนตรีรัตน์ ตําบลจันทนิมิต 
อําเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จันทบุรี

59 อาหาร ชาบูโพธิช์ัย บาย อ-ีเบลล์ บุคคลธรรมดา SHABU PHOCHAI BY:E-BELL 390/2 ม.5 ต.โพธิช์ัย อ.เมือง จ.หนองคาย
 43000

หนองคาย

60 อาหาร ไช่กี่ บะหมี่เกี๊ยวฮ่องกง บจก. บจก.ไทยวอเตอร์แทงค์ 80 หมู่ที ่5 ถนนปูเ่จ้าสมิงพราย ต.บาง
หญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 10130

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

61 อาหาร เซ่ิง ล่ี บุคคลธรรมดา ซาลาเปาเซ่ิง ล่ี 64/346 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

62 อาหาร ดัลลัส บจก. บจก.ดัลลัส สเต็กส์ (ประเทศไทย) 41/150 หมู่บ้านแอตติกไลท์ ซอยส่ีไชย
ทอง27 อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

63 อาหาร ดีฟอร์ยู บุคคลธรรมดา ขนมหวาน บิงซู 30/53 ชอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุง่สอง
ห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10800

กรุงเทพฯ

64 อาหาร ต๋ีเล็ก ขนมจีบ ซาลาเปา 
และต่ิมซํา

บจก. บจก.ต๋ีเล็กฟูด้ส์ 12/139 หมู่ 4 ตําบลท่าข้าม อําเภอสาม
พราน จ.นครปฐม 73110

นครปฐม

65 อาหาร ทาโกะยากิหมึกแดง บุคคลธรรมดา Wanaka Takoyaki ห้างเจปาร์ค ศรีราชา เลขที ่1 หมู่ 6 ต.สุร
ศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ชลบุรี

66 อาหาร เทสต้ี ชาบู บจก. บจก.เทสต้ี ชาบู 110/10 หมู่ 4 ซ.บางพลี ถ.ศรีนครินทร์ 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540

สมุทรปราการ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

67 อาหาร บ้ายอ ไม่บ้าบอ บจก. บจก.ดิ เอท รีพับบลิค 94/288 หมู่ที ่4 แขวงลําผักชี เขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร 10350

กรุงเทพฯ

68 อาหาร มาม่าฮัทปากระเบิด บุคคลธรรมดา มาม่าฮัทปากระเบิด 79/73 หมู่ที ่8 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

เชียงใหม่

69 อาหาร มีมี่ชาบู บุคคลธรรมดา มีมี่ชาบู 50/10-11 ซอยซิต้ีคอนแนค ถ.กัลปพฤกษ์
 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
 10150

กรุงเทพฯ

70 อาหาร ย-ูทาโกะ By 
Cooking.co.th

บจก. บจก.ธุรกิจทําอาหาร (ประเทศไทย) 267/15 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ รามคําแหง-วง
แหวน ถนนราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพฯ

71 อาหาร ลูกชิ้นหมูกูรู บุคคลธรรมดา ลูกชิ้นหมูกูรู 43/16-17 ถนนบรมไตรโลกนารถ อําเภอ
เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

72 อาหาร สุกี้นายพัน บุคคลธรรมดา สุกี้นายพัน 106/10 หมู่บ้านริชชี่อพาร์ตเม้นต์ ซ.
วิภาวดีรังสิต 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพฯ



ล าดบั หมวด ชื่อตราสินค้า
ประเภทการ
จดทะเบียน

บจก. / หจก. / บุคคล ทีอ่ยู่กิจการ จังหวัด

รายชื่อแฟรนไชส์ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ าป ี2562

73 อาหาร หมาล่า แมวคาบพริก บจก. บจก.มหาคุณ ฟูด้ส์ 1 หมู่ที ่2 ตําบลท่าศาลา อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เชียงใหม่

74 อาหาร หมูทอดบ้านแขก บุคคลธรรมดา ข้าวหมูทอดแอนด์บะหมี่ 40 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยา เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพฯ

75 อาหาร หอยครกทะเลชีส บุคคลธรรมดา หอยครกทะเลชีส 8 หมู่ที ่2 ตําบลคลองนา อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ฉะเชิงเทรา

76 อาหาร อาหลง,ห่าวยิ่วโตว บจก. บจก.เอ็มเอพีฟูด้ เลขที ่98 หมู่ 2 ตําบลโคกขาม อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร

77 อาหาร เอ็น ชาบู บุคคลธรรมดา เอ็น ชาบู 926 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ลพบุรี

78 อาหาร เฮียนพหมูนุ่ม บจก. บจก.หมูนุ่ม 69/292 หมู่ที ่1 ซอยพระมหาการุณย์ 56 
แยกซอย 10 ถนนติวานนท์ ตําบลบ้านใหม่
 อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี


