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รำยชื่อธุรกิจร้ำนอำหำรทีผ่ ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพธุรกิจ โครงกำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ปี 2558
ชื่อกิจกำร
แบรนด์
ทีอ่ ยู่สถำนประกอบกำร
เบอร์ติดต่อ
เบอร์มือถือ
โทรสำร
บริษัท โคคา โฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จากัดร้าน Mango Tree on the River 240 ศูนย์การค้ายอดพิมานริเวอร์วอล์ค อาคาร D5 ถ.อัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ02-1100820
084-0229199
02-1100817
บริษัท โคคา โฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จากัดร้าน Mango Tree สาขาสุวรรณภูมิ 99 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
02-1341360-1
084-0229199
02-1341362
บริษัท เดอะ เฮ้าส์ เรสเตอรองท์ จากัด
ร้าน The house
199 ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-419011
081-5303543
053-419013
บริษัท หอมหมื่นลี้ จากัด
ร้านเกาะลันตาสุวรรณภูมิ
88/11 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-7384811-2
087-7650777
02-7384814
ครัวชมทะเล
ครัวชมทะเล สาขา ตลิ่งชัน
109 ซอยทุ่งมังกร 17 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
02-0013838
081-9344501
02-0013838
คึกคัก โดย ดู๋ดี๋สยาม
ร้านคึกคัก โดย ดู๋ดี๋สยาม
388 ชั้น 5 โครงการ 301 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-3729572
087-0295444
สามเตี๋ยวหมู
ร้าน 3 เตี๋ยวหมู
236 ถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-7030469
086-0551579
บ้านสวนบุษรา
บ้านสวน บุษรา (ไก่สวิง)
23 ซอยครุใน ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
02-4642444
085-9313666, 084-6953066
บริษัท คุ้มขันโตก เชียงใหม่ (2558) จากัด คุ้มขันโตก
139 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-304121-3
053-260504
บริษัท อีซิลี่ จากัด
ร้าน แซ่บ อีลี่ สาขา Esplanade 225/11 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-3922317
087-7014318
บริษัท ดิ ออริจนิ ัล ฟาร์ม จากัด
ร้านโชวนัน
41/2 ซอยลาดพร้าว23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
092-2480489
02-9404506
บริษัท คูซีน พาร์ทเนอริส (2004) จากัด ร้านอาหารอภินารา
518/3 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
082-9876436
02-6520815
ระเบียงทะเล
ร้านระเบียงทะเล สาขา บางปู
1/71 ซอยบางปู72 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทราปราการ 10270
02-7079137
081-6435266
บริษัท สิงห์ฟดู้ ส์ จากัด
ร้านระเบียงทะเล สาขา บางนา กม.512/709 ถนนบางแก้ว ต.บางพลี อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 10270
02-7430306
089-6816235
บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จากัด
ร้านอาหารสีฟ้า
47/21 ซอยบางกอกบาร์ซ่า ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-6550251-60
081-5572973
02-2537806
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ อิ่มปลาเผา
ร้านอิ่มปลาเผา สาขา บางมด
15 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
081-5597403
081-6349543
สวนอาหาร ย่าง เผา เตา ดิน ซีฟดู้
ร้านอาหาร ย่าง เผา เตา ดิน ซีฟดู้ 18/7-8 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
02-4821475
087-0528770
บริษัท ตะเกียงดาว จากัด
ร้านก๋วยเตี๋ยว "กะลา"
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จากัด
บริษัท สตาร์โฮม จากัด
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ครัวกรุงเทพ
ร้าน Finix Caf'e & brasserie

659 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
บ้านตะเกียงดาว
ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลา (เย็นตาโฟตีลังกา)กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ร้านแม่ศรีเรือน (สาขา ศาลายา) ห้างเซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
ร้านเสวย (สาขา พระราม 9)
ถ.รัชดาภิเษก (อยู่ด้านนอกอาคาร ฝั่ง Villa Market) แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ครัวกรุงเทพ
2 ซอยอร่ามศรี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ร้าน Finix Caf'e & brasserie 15 ซ.อุดมสุข 58 แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ

02-805-6997

02-2162479

081-6161994
081-4061944
089-0344700
081-3431398
081-4015369
086-8898321

02-8056997

02-1605102
02-2162475

e-mail
sst_mr@coca.com
sst_mr@coca.com
hr@byginger.asia;contact@thehouse.com
kohlanta777@gmail.com
samroiyodresort@gmail.com
maluk_doodee@hotmail.com
ait8966@hotmail.com
chefthai6666@hotmail.com
booking@khumkhantoke.com
n.siroshinee@hotmail.com

wan_rawd@hotmail.com
conne_too@hotmail.com
audit@seefah.com
implaphao@gmail.com; brink_kcc@hotmail.com
nuchyjyj@hotmail.com
daowid@hotmail.com
noodle.gala@gmail.com
nipawadee.t@msr.co.th
benjarongi@haco.co.th
081-9243236 คุณนิสา nisa@thecantonhouse.com
c.suptavewang@gmal.com

nk_kcc@hotmail.com

