
1 "Abdullah" อับดุลเลาะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจบีโกลเบเกอร่ี(ประเทศไทย)
2 "รสเด็ด" ก๋วยเต๋ียวกระทุ่มแบน ต้มยําน้ําขลุกขลิก ก๋วยเต๋ียวรสเด็ดกระทุ่มแบน
3 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง บริษัท โฟกัสฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด
4 A CUP coffee ห้างหุ้นส่วนจํากัด โปรโจ
5 B Bear ไทยมัทฉะ ชาอ่างขาง ไทยมัทฉะ
6 CarCon บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด
7 chicken boy แฟรนไชส์ไก่ทอด "chicken boy"
8 Crossboard Academy Thailand ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอสไตล์ เลิร์นนิ่ง
9 Dallee Clean Thailand บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ล่ีคลีน (ประเทศไทย) จํากัด
10 Deris Coffee บริษัท เดริส คอฟฟ่ี อินดัสทรี จํากัด
11 Dr.fah chicken แฟรนไชส์ไก่ทอดกรอบเกาหลีดร.ฟ้า
12 ECUSHOP บริษัท อีซียู ช๊อป 1 จํากัด
13 Egg Hunt เอ้กฮันท์ วาฟเฟิลฮ่องกง (Egg Hunt)
14 Fullload Waffle Fullload Waffle
15 Hiso banana ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งโพธ์ิพืชผล
16 HOBS Hobs International Holding Co., Ltd.
17 Ik-Feef Shabu Halal บริษัท อิคฟีฟ 2012 จํากดั
18 JAKJAI ร้านจากใจ
19 Kacha Kacha Teppanyaki & Yakitori บริษัท คะชะ คะชะ ไดนิ่ง จํากัด
20 Makeitalive บริษัท เมคอิทอะไลฟ์แบกแอนด์ชูส์ จํากัด
21 math talent by Dr.ying บริษัท แมท ทาเล้นท์ จํากัด
22 MERMAID COFFEE เมอร์เมด คอฟฟ่ี MERMAID COFFEE
23 Meruto Sushi บริษัท เมรูโตะ เทรดดิ้ง จํากัด
24 Moshimoshitakoyaki บริษัท เกรซ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
25 NADA โซโลบีน คิดส์
26 papa bakery บริษัท เบค อะ ริช จํากัด
27 Pawadee ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรือนภาวดี
28 Pen Pen the style salon
29 Penguin 12 Shop บริษัท ลิทเทิล ฟีท จํากัด
30 Pnurua589 Coffee Park บริษัท เนเจอร์ กรีนไรซ์ (2012) จํากัด
31 Prommaherbs Prommaherbs
32 RABIKA COFFEE ร้านแฟรนไชส์กาแฟสดและเบเกอร์ร่ี
33 RAONA บริษัท ทีแอนด์เอส เรโอน่า จํากัด
34 Robot's Child ห้างหุ้นส่วนจํากัด หุ่นยนต์สําหรับเด็ก Robot's Child

ชื่อสินค้าหรือบริการ (Brand)

ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีได้รับการคัดเลือก จํานวน 95 ราย
ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจําปี 2561

ลําดับ ชื่อกิจการ
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35 sammatta บริษัท อลีนดา ซัพพลาย จํากัด
36 Shabu Shabu Daddy Shabu
37 Shake C coffee เชค ซี คอฟฟ่ี
38 Snow ice Plaza บริษัท สโนว์ไอซ์พลาซ่า จํากัด
39 U Herbs ดิ อัลติเมท เฮิร์บ (The Ultimate Herbs)
40 กล้วยปิ้งขาวมณี กล้วยปิ้งขาวมณี
41 กลิตเตอร์แทททู / Wiwid Body Art ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสธีท อินเตอร์เทรด
42 ก๋วยจ๊ับญวนคุณอุ๊ บริษัท ก๋วยจ๊ับญวนคุณอุ๊ จํากัด
43 กาแดง กาแฟโบราณ กาแดง กาแฟโบราณ
44 กาแฟสดไร่ช่อลดา บริษัท ช่อลดาคอฟฟ่ี จํากัด(cholada coffee co.,ltd.)
45 แกงส้ม 1999 by Omyimshop Omyimshop
46 แกงเห็ดใบย่านางคุณฉวี แกงเห็ดใบย่านางคุณฉวี
47 ขนมบ้านอุ๋ม ขนมบ้านอุ๋ม
48 คาเฟ่ชาพะยอม เนเจอร์คอฟฟ่ีแอนด์ที บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จํากัด
49 เจ้ิน กาแฟโบราณ เจ้ิน กาแฟโบราณ
50 ชอบชา ชอบชา
51 ชามะชามะ (Chama) บริษัท ชามะ อินดัสตรี จํากัด
52 เด่นซาลาเปา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เด่นซาลาเปา
53 ตรีสลา สมันไพรไทย บริษัท ตรีสลา สมันไพรไทย (ประเทศไทย)
54 ทองม้วนสด ร้อยล้าน ร้านทองม้วนสด ร้อยล้าน
55 ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด บริษัท ทาโกชิ เวิลด์ฟู้ด จํากัด
56 นมแปรรูป Beyond Milk
57 น้องแชมป์กล้วยอบน้ําผ้ึงทอดแม่กลอง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์น้ําว้าทอง
58 น้ําอ้อยพาสฯ บริษัท น้ําอ้อยไร่ไม่จน จํากัด
59 บริการจัดเล้ียง อาหาร งานอีเว้นต์ บริษัท บุญนําพา (ประเทศไทย) จํากัด
60 บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จํากัด บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จํากัด
61 บริษัท สยามอิมพอร์ท เอ็กซ์เพรส จํากัด บริษัท สยามอิมพอร์ท เอ็กซ์เพรส จํากัด
62 บ้านทางเกวียน ผัดไทย 100 ปี บ้านทางเวียน
63 บ้านย่า สเต็กเฮ้าส์ /baanya steak house บริษัท บ้านย่า เรสเตอรอง จํากัด
64 ป๊อบอายส์ลูกช้ินปลาระเบิด ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัชชาอาหาร
65 ปังปังลาวา (นมสด&ปังปิ้งเตาถ่าน) ปังปังลาวา
66 ปังอั๊ยยะ ปังปิ้ง ไส้เยิ้ม ปังอั๊ยยะ ปังปิ้ง ไส้เยิ้ม
67 ปาเต๊ะ บริษัท ประนุช จํากัด
68 ผงพริกหม่าล่า (ตราฟังกี้กริลล์),น้ํามันทาพริกหม่าล่าฟังกี้ 

กริลล์
หม่าล่าฟังกี้กริลล์ เชียงใหม่

69 ผัดไทชาววังตะวันดา บริษัท ตะวันดากรุ๊ป จํากัด
70 แฟรนไชน์กล้วยปิ้งลิงเกาะ บริษัท สถานีลิงเกาะ จํากัด
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71 แฟรนไชส์ Horpak บริษัท เอ็ดดูเคช่ัน 999
72 แฟรนไชส์กาแฟโบราณ / แฟรนไชส์บะหมี่ Kowloon 

Noodle
โกนาย กาแฟโบราณ / Kowloon Noodle

73 แฟรนไชส์คินวินลูกช้ิน 3 บาท ทิพย์เจริญพาณิชย์
74 ร้อยรสไอศกรีมโบราณ บริษัท เอส . เค.คอมเมอร์เช่ียล อินเตอร์เทรด จํากัด
75 ร้านกาแฟ Wawee LingZ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จํากัด
76 ร้านกาแฟ เวคอัพ บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จํากัด
77 ร้านน้องฟ้าเซอร์วิส น้องฟ้าเซอร์วิส
78 ร้านอาหาร ต.ตํา ส้มตําอินดี้ / ร้านอาหารส้มตํา         100

ื่
บริษัท ส้มตําเฮงเฮง จํากัด

79 โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสําราญและการโรงแรม บริษัท ศูนย์บริการวิชาการเรือสําราญและการโรงแรม จํากัด

80 สเต็กเด็กแนว บริษัท หรรษา ฟู้ดส์ (สเต็กเด็กแนว แฟรนไชส์)
81 สเต็กเบงกอล / บาร์บีคิวไต้หวัน / ข้าวหมูไต้หวัน บริษัท เบงกอล 59 จํากัด
82 สมุนไพรแว็กซ์ขจัดขนแชมป์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด แชมป์แอนด์แชมป์ มาร์เก็ตติ้ง
83 แสนดีจ้ิมจุ่มนุ่มล้ิน แสนดีจ้ิมจุ่มนุ่มล้ิน
84 หม่าล่า Box Bog หม่าล่า Box Bog
85 หม่าล่ากวนอู แฟรนไชส์ บริษัท เกรซ อินดี้ จํากัด
86 หมูฉึกฉึก Original by boy fon หมูฉึกฉึกต้นตํารับ Original by boy fon
87 หมูทอดเพ่ือสุขภาพ โดย หมูหม้อเทพ หมูหม้อเทพ
88 หมูสะเต๊ะอาซ้อ หมูสะเต๊ะอาซ้อ
89 หอยครกคนวัง,ขนมครกชาววัง,ขนมจีนอบแห้ง แฟรนไชน์ทําเงิน
90 เหนียวหมู DRIVE THRU - NEAWMOO DRIVE THRU เหนียวหมู - NEAWMOO
91 ให้บริการสอนการออกกําลังกายโดยใช้มวยไทยเป็นพ้ืนฐาน บริษัท กําปั้นมวยไทย จํากัด
92 อ้วนเลือดหมูใบยา อ้วนเลือดหมูใบยา
93 อาทิตยาปลาทูก้างนิ่ม อาทิตยาปลาทูก้างนิ่ม
94 อิตาเล่ียนโซดาหลายสีในถุงซิป เจ้าแรกในประเทศไทย โซดา168
95 แอนแอนท์ขนมโตเกียว แอนแอนท์ขนมโตเกียว

หมายเหตุ : ลําดับจัดเรียงตามตัวอักษร


