
1 Math Home Math Home
2 Pesuso Martial Arts Academy Pesuso Martial Arts Academy
3 บจ.เลิร์นเพาเวอร์ สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์

4 โรงเรียนกวดวิชาฟิวเจอร์ ฟิวเจอร์
5 โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก
6 บจ. ครีเอทีฟคราฟท์แอนด์เคลย์ Hands on art
7 โรงเรียนกวดวิชาและภาษาบ้านวิชากร โรงเรียนบ้านวิชากร
8 บจ.ฟี เลิร์นน่ิง เซนเตอร์ sam singapore maths
9 ไมซ์เฮิร์บ มณีสกินแคร์
10 บจ. รักบ้ิวต้ี BCO (Beauty Center Online)
11 บจ.อรวรรณา อินเตอร์เนช่ันแนล Orawana Holistic Beauty & 

Wellness Center

12 บจ.อายตานิค อีทีซี อายตานิค อีทีซี
13 บจ.กลัฟ เท็กช์ ไมโครเท็กช์
14 บจ.งามดีช้อปป้ิง นํ้าหอมกัลยา
15 บจ.เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน Otteri Wash And Dry
16 บจ.แมส รีพับบลิค ido4idea
17 บจ.ไซเบอร์ทูฟิกซ์ cyber 2 fix
18 บมจ.ซาริน่า กรุ๊ป ร้านค้าทองคําซาริน่า
19 พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์
20 บจ.พรีเมียร์ เวิลด์      แทรเวล PWT Express
21 บมจ.พีซีไอ อินเตอร์ PCI
22 บจ.ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) AUTOQUIKS
23 Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา) Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา)
24 เฉาก๊วยนมสดคาราเมล ภูเขาไฟ แชมป์ เขย่านม
25 เต๋ียวตุ๋น indy เต๋ียวตุ๋นหม้อไฟ indy
26 เปาเหล่ากง เปาเหล่ากง
27 เป่ินกาแฟโบราณ เป่ินกาแฟโบราณ
28 เฝอ'54 เฝอ'54
29 เพลินกรุง กาแฟรถโบราณ เพลินกรุง กาแฟรถ   โบราณ
30 หจ.เอ แอนด์ เอ็น คอมพลีท ize' kimo

รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2560 จํานวน 60 ราย 

ลําดับ ช่ือกิจการ ช่ือตราสินค้า



ลําดับ ช่ือกิจการ ช่ือตราสินค้า

31 บจ.เอ็มดี 79 เทรดด้ิง ชิกก้ีชิก Chicky Chic
32 บจ.ไอซ์ฟรอส ดีเซิร์ท คาเฟ่ ICE FROST DESSERT CAFE
33 บจ.ไอศกริมแฟคตอรี่ แฮปป้ี ไอติมทอด
34 หจ.กัสโต้เบฟเวอเรจ ฟรุตเทอร์เดย์
35 บจ.กาแฟวาวี กาแฟวาวี
36 กิมซุนหมูป้ิงประเทศไทย กิมซุนหมูป้ิงประเทศไทย
37 บจ.จี.ที.ซี.อินเตอร์เทรด ร้านกาแฟกราซิโอโซ่
38 บจ.ชาตันหยง ชาตันหยง
39 ซ้อหลิน ลูกช้ินปลาแท้นครนายก ซ้อหลิน ลูกช้ินปลาแท้นครนายก
40 ที-โบนสเต็กบ็อกซ์ T-Bone Steak Box
41 นมสดท่าใหญ่  ฉะเชิงเทรา นมสดท่าใหญ่ ฉะเชิงเทรา
42 บัวบางแก้ว บัวบางแก้ว
43 หจ.บ๊ิกการ์เด้น บ๊ิกการ์เด้น
44 บจ.บุหงาส่าหรีเฮิร์บ Tarot Caf'e
45 บจ.ป้ัน คํา หอม เทรดด้ิง ป้ัน คํา หอม ขนมไทยและ เบเกอรี่
46 บจ.พงษ์-ศรา ดิสทริบิวช่ัน ลูกช้ินทิพย์
47 พรเจริญเบเกอรี่ pjpizza
48 บจ.พิก พอร์ค ริชช่ี ก๋วยเต๋ียวหมูเด้งด๋ึง
49 หจ.ฟีล ฟู้ด Calowries hub
50 บจ. ฟูดส์แอนด์ซัพพลายส์เอนเทอร์ไพรส์ แฟรนไชส์ โจ๊กแต้จิ๋ว
51 บจ.ภูริสิริ ชาพะยอม
52 บจ.มิสเตอร์ โจนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล Mr. Jones Milk Bar & Cafe
53 บจ.มีนา-ไทย โคออฟเปอเรช่ัน ฟูจิยาม่า โก โก
54 บจ.รสโบราณ รสโบราณ
55 บจ.รีมาเซน สเต็กขั้นเทพ
56 สเต็กโชกุน สเต็กโชกุน
57 บจ.สกายมิลก้ี ชาอาชะ
58 บจ.สารพัดรส ไก่สวิง
59 บจ.อร่อยระเบิด ไจเเอ้นลูกช้ินปลาระเบิดเถิดเทิง
60 บจ.อิคเลช ก๋วยเต๋ียวต้มยําทะเล iklech seafood noodle

หมายเหตุ เรียงตามตัวอักษร


