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ลําดับ ชื่อนิติบคุคล ชื่อตราสินคา เลขนิติบคุคล จังหวัด 
 

ประเภทธุรกิจ การศึกษา  

1 บริษัท คิดส ไบรท จํากัด Robot Station Club 0945562000352 เชียงใหม  

2 บริษัท แฮปปเธท อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มอรติเมอร  0135559006105 กรุงเทพมหานคร  

3 บริษัท แมท ทาเลนท จํากัด Math Talent 0105557023266 กรุงเทพมหานคร  

4 หางหุนสวนจํากัด นาดาคิดส nada 0503562000095 กรุงเทพมหานคร  

ประเภทธุรกิจ คาปลีก  

5 บริษัท โชคชัยพิบูล จํากัด 108shop 0105531102053 กรุงเทพมหานคร  

ประเภทธุรกิจ เครื่องด่ืม  

6 บริษัท ซีร็อคโค คอฟฟ คอรปอเรช่ัน จํากัด ZEROCO 0105561024816 กรุงเทพมหานคร  

7 หางหุนสวนจํากัด ชิโนโกลด ชิโนชา 0653565000737 พิษณุโลก  

8 บริษัท มิกุชา (เคพี) จํากัด มิกุชา 0115555003241 สมุทรปราการ  

9 บริษัท โซเชียลริช จํากัด ลา กลา เซะ 0105562021446 ลพบุร ี  

10 บริษัท บุรินทร อาหารและเครื่องด่ืม จํากัด ลานนม Milk's mark 0805564002523 นครศรีธรรมราช  

11 บริษัท พี.ยู. อินเตอรพลัส จํากัด หมาวชา  0345563000769 อุบลราชธานี  

12 บริษัท เมกาบลู กรุป จํากัด RinRin Bubble Milk Tea 0905561005466 สงขลา  

 ประเภทธุรกิจ บริการ  

13 บริษัท เวลโล 24 จํากัด Cluo 0305564003486 กรุงเทพมหานคร  

14 บริษัท เคเค สยาม จํากัด KKWash&Dry 0125557009085 นนทบุรี  

15 บริษัท เออเบ้ินเวย จํากัด Trendy Wash 0105552062441 กรุงเทพมหานคร  

ประเภทธุรกิจ อาหาร  

16 บริษัท ทุเรียนนิสซึ่ม จํากัด Durianism cafe 0105564127845 กรุงเทพมหานคร  

17  บริษัท ดีดี ไทย ดิสทริบิวช่ัน จํากัด GinZhai 0105558181639 กรุงเทพมหานคร  

18 บริษัท มคีวามสุข จํากัด MEE KHWAM SOOK 0445562000519 กรุงเทพมหานคร  

19 บริษัท มังกี้บี จํากัด กลวยทอดมังกี้บี 0125560022593 นนทบุรี  

20 บริษัท คุมขุนชางฟูดกรุป จํากัด กะเพราขุนชาง 0105564081926 กรุงเทพมหานคร  

21 หางหุนสวนจํากัด กิน เต็ก กนั เฟรนไชส กิน เต็ก กัน 0563564000149 พะเยา  

22 บริษัท นัมเบอรวัน สปริต จํากัด ไกทอดนายทร 0125560027277 ปทุมธานี  

23 บริษัท เจพีโอ ฟูด จํากัด เจพงษ ลูกช้ินยืนกินบุรีรัมย 0105564161989 กรุงเทพมหานคร  

24 บริษัท บูต๊ึง กรุป จํากัด ชาบูบูต๊ึง 0105562009420 กรุงเทพมหานคร  
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ประเภทธุรกิจ อาหาร  

25 บริษัท นอรธซ ีอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด นอรธซี โฟรเซน ฟูด 0105561199179 กรุงเทพมหานคร  

26 บริษัท ชามไมเรสเตอรองท จํากัด แฟรนไชสชามไมกวยเต๋ียวเรือ 0405565003071 นครปฐม  

27 บริษัท ราชารส จํากัด ราชารส 0105563069507 กรุงเทพมหานคร  

28 บริษัท ลําแต จํากัด ลําแตโคเรียนชิกเกน 0535564000205 พิษณุโลก  

29 บริษัท หมี่โอเค นูดเด้ิล จํากดั เลอมงราเมง 0105561037845 กรุงเทพมหานคร  

30 บริษัท โซลโล อินเตอร กรุป จํากัด โซลฮ็อทดอก Seoul Hotdog 0115565024268 สมุทรปราการ  

31 บริษัท เกรซ มารเก็ตต้ิง แอนด เซอรวิส จํากดั MoshiMoshi Takoyaki 0505560007752 เชียงใหม  

32 บริษัท หรรษา ฟูดส จํากัด สเต็กเด็กแนว 0135560022020 ปทุมธานี  

33 บริษัท ต๋ีเล็กฟูดส จํากัด อรพรรณ 0735559000896 นครปฐม  
 

 

 

 

 

 


