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    กิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจดัการธุรกจิแฟรนไชส ์ประจ าปี 2563  

 
 

 
ล ำดับ ชื่อธุรกิจ ชื่อตรำสินค้ำ ลักษณะสินค้ำ / บริกำร 
กลุ่มธุรกิจกำรศึกษำ 

1 บจก. มงคลอุดมไพศาล กรุ๊ป Bright Up Kids สถานบันพัฒนาทักษะเด็ก 
2 บจก. บ้านรักภาษา บ้านรักภาษา สถาบันสอนภาษา 
3 บจก. เอ็ดดูเคชั่น 999 WHITE VISA สถาบันสอนภาษา 

กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก 
4 บจก. ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส ์ OfficeMate Plus+ ขายอุปกรณส์ านักงาน 
5 บจก. อายตานิค อีทีซ ี อายตานิค จ าหน่ายสินค้าบ ารุงผิวพรรณ 

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 
6 บจก. โอชายะ กรุ๊ป Ochaya เครื่องดื่ม 
7 บจก. อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดกัส ์ 30 ยังแจ๋ว คอฟฟี่ ที บาร์ เครื่องดื่ม 
8 บจก. กาแฟพันธุ์ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เครื่องดื่ม 
9 บจก. จีทีซี คอร์ปอเรชั่น GattoCha ชาไข่มุก 

10 บจก. จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) coffee world เครื่องดื่ม 
11 บจก.ชาตันหยง ชาตันหยง เครื่องดื่ม 
12 บจก. ซิบลิงส์ พรอพเพอรต์ี ้ OVER HEAT SMOOTHIE เครื่องดื่มสมูทตี ้
13 หจก. มารุชา 2018 มารุชา (ชานมไข่มุก) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ 
14 บจก. บาบู แบร ์ ชานมไข่มุก บาบูแบร์ เครื่องดื่ม 
15 บจก. มินิบาร์ แฟรนไชส ์ มินิบาร์แฟรนไชส ์ เครื่องดื่ม 
16 บจก. ธณ คอนซัลแทนท์ Tora Cha เครื่องดื่ม 
17 บจก. แดนทรัพย ์ กขค Fine Tea & Drinks เครื่องดื่ม 
18 บจก. อะทีโมเมนต ์(ไทยแลนด์) ATM Tea Bar เครื่องดื่ม 

กลุ่มธุรกิจบริกำร 
19 บจก. ซีพลัส เอ็กซเ์พรส C Plus Express บริการขนส่งพสัด ุ
20 บจก. วีนัส ซัพพลาย Wonder Wash บริการซักผ้า 
21 บจก. เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น otteri wash & dry บริการซักผ้า 
22 บจก. เดอะ เลตเตอร์ โพสต์ เซอรว์ิส The letter post service บริการขนส่งพสัด ุ
23 บจก. แอปเปิ้ล โฮลดิ้ง นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบ าบัด คลินิกกายภาพบ าบัด 

ประกำศรำยชื่อผลกำรคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  
เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์ 

ปีงบประมำณ  2563 



2 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

    กิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจดัการธุรกจิแฟรนไชส ์ประจ าปี 2563  

 
 

ล ำดับ ชื่อธุรกิจ ชื่อตรำสินค้ำ ลักษณะสินค้ำ / บริกำร 
กลุ่มธุรกิจอำหำร 
24 บจก. พีเอ็มซี วัน ครีม สตูดิโอ อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
25 บจก. ลูกช้ินโกฮับเมืองทอง ตรา เรือ 3 ร า อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว 
26 บจก. ต าสะท้านทรวง ต าสะท้านทรวง อาหารอีสาน 
27 บจก. โทโร่ฟรายส ์ โทโร่ฟรายส ์ เฟรนฟรายยาว 1 ฟุต 
28 หจก. ดับเบิล้พีอินเตอร์กรุ๊ป จั๊บญวนแม่พลอย อาหาร ก๋วยจั๊บญวน 
29 บจก. เดอะ วอฟเฟิล ซัพพลาย Waffle Cool เบอเกอรี ่วาฟเฟิล 
30 บจก. ยิ้มสยาม มาร์เก็ตติ้ง ยิ้มสยาม สะเตะ๊ถอดไม ้ อาหารจานเดียว และสะเตะ๊ 
31 บมจ. การบินไทย Puff & Pie เบอเกอรี ่
32 บจก. ปาป้าพิซซ่า ปาป้าพิซซ่า พิซซ่า 
33 บจก. พี.เอ็ม.เค.นูด้เดิล้ แฟมิล ี MeeOK ก๋วยเตี๋ยว 
34 บจก. ร้านใส่นม ร้านใส่นม SaiNom's เบอเกอรี ่
35 บจก. อุดมสุขฟู้ด มาร ุวาฟเฟิล เบอเกอรี ่วาฟเฟิล 
36 บจก. ริช เรสเตอรองค ์ โชคดีติ่มซ า อาหารจีน ประเภทติม๋ซ า และอื่นๆ 
37 บจก. สยามโกลบอล คิทเช่น โจ๊กแต้จิ๋ว อาหารประเภทโจ๊ก 
38 บจก. บานาน่า สตาร ์ กล้วยทอด ติดดาว กล้วยทอด 
39 บะหมี่ถาด กระทะเล้ง บะหมี่ถาด กระทะเล้ง อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว 
40 บิ๊กโตเกียว บิ๊กโตเกียว ขนมโตเกียว 

 

 


