
59 ธุรกิจแฟรนไชส 
เขารวมโครงการสรางอาชีพเพ่ือผูมีรายไดนอย 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ โจกแตจิ๋ว 
ประเภทกิจการ โจกหมพูรอมรับประทาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป 
จํานวนสาขา 299 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
ที่อยูกิจการ 419 หมู 1 ซอยรวมสุข 4/19  

ต.บานใหม อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธาน ี12000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณธัลวัลย  เดชทวีเหมโรจน 
085-484-4899 

 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ ลูกชิ้นพิษณุโลกรามา 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นหม ู
ระยะเวลาดําเนินการ 20 ป 
จํานวนสาขา 50 
งบประมาณการลงทุน 19,000 บาท 
ที่อยูกิจการ 43/16-17 ถนนบรมไตรโลกนารถ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก65000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณธนิตศักด์ิ  อิงคะกิตติโรจน 

089-708-8406 

1 

2 



 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ไจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นทอด 
ระยะเวลาดําเนินการ 9 ป 
จํานวนสาขา 2,000 
งบประมาณการลงทุน 15,900 - 99,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 95/4 หมูบานทานตะวัน ซอยทาอิฐ  

ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณอนพ  วัฒนกูล 
081-828-5577 

 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ แหมม ซาลาเปาลาวา 
ประเภทกิจการ ซาลาเปาลาวา 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 50 
งบประมาณการลงทุน 29,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 139 ถนนธรรมวิถี ต.ปากน้ําโพ  

อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค 60000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณกนกลักษณ  ศรีลา 

086-679-2565 
 

3 

4 



 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ พิซซาอาหมวย 
ประเภทกิจการ พิซซา 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 40 
งบประมาณการลงทุน 60,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 59 ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม 

แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
10160 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณวรนิษฐ  โภคินมณีโรจน 
086-512-5212 

 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ ตําระวิง มิน ิ
ประเภทกิจการ สมตํา ยาํ 
ระยะเวลาดําเนินการ 17 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 23 ถนนครุใน แขวงทุงครุ เขตทุงครุ 

กรุงเทพฯ10140 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณกันตพัฒนโภคินวัฒนาทัศน 

099-181-6611 
 

5 

6 



 
 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ Argo Coffee & Tea 
ประเภทกิจการ กาแฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 50 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 44/22 หมู 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณเพ็ญพิมล  ทองคํา 

086-793-9099 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ Coffee Love 
ประเภทกิจการ ธุรกิจกาแฟครบวงจร 
ระยะเวลาดําเนินการ 11 ป 
จํานวนสาขา 72 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 99/2 หมูที่ 5 ต.ทาทราย  

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณปวีณา  นยิมรัตน 

086-546-6402 
 
 

7 

8 



 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ เปา เหลา กง 
ประเภทกิจการ ซาลาเปา-ขนมจีบ 
ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป 
จํานวนสาขา 10 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 44/22 หมู 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณศุภวิชญ  ทัศนศร 

089-833-4378 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ หมูหมอเทพ 
ประเภทกิจการ หมูทอดเพื่อสุขภาพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 10 
งบประมาณการลงทุน 35,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 119 ถ.ออนนุช แขวงลาดกระบัง  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณอภิชาต  สถิตเกษมสานต 

081-854-5867 
 
 
 
 
 

9 
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แบรนด 
 

ชื่อกิจการ อูฟู ลูกชิ้นปลา 2 หมอ 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นปลาทอด 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 200 
งบประมาณการลงทุน 15,900 - 57,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 95/4 หมูบานทานตะวัน ซอยทาอิฐ  

ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณอนพ วัฒนกูล 
081-828-5577 

 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ราชาลูกชิ้นหมูระเบิด 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นหมูทอด 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 200 
งบประมาณการลงทุน 14,900 - 67,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 95/4 หมูบานทานตะวัน ซอยทาอิฐ  

ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณอนพ วัฒนกูล 
081-828-5577 

 

11 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ชาบังนันปตตาน ี
ประเภทกิจการ ชา กาแฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 12 ป 
จํานวนสาขา 148 
งบประมาณการลงทุน 50,000 - 450,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 101/09-10 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณฉัตปณิดาศ  โชคเกษมศานต์ิ 

095-419-9555 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ งามดีชอปปง 
ประเภทกิจการ น้ําหอมกัลยา 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 6 
งบประมาณการลงทุน 23,740 บาท 
 ที่อยูกิจการ 95/4 หมูบานทานตะวัน ซอยทาอิฐ  

ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณวาทิต  ประสมทรัพย 
081-443-7473 

 

13 
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แบรนด 

 
ชื่อกิจการ กิมซุน หมูปง 
ประเภทกิจการ หมูปง 
ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป 
จํานวนสาขา 300 
งบประมาณการลงทุน 26,900บาท 
 ที่อยูกิจการ 36 ถนนราษฏรบาํรุง ต.พิกุลออก  

อ.บานนา จ.นครนายก 26110 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณณัฐนนท  ขําเรืองวงศ 

037-349-948 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ IZE’KIMO 
ประเภทกิจการ ไอศกรีม 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 189 
งบประมาณการลงทุน 89,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 285 ซอยพานิชอนันต ถนนสุขุมวิท 71  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ10110 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณจุฑามาศ  ธรรมวญิญา 
098-782-6564 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ แชมป เขยานม 
ประเภทกิจการ เคร่ืองด่ืมจากนม 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 43 
งบประมาณการลงทุน 30,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 36 ถนนราษฏรบาํรุง ต.พิกุลออก  

อ.บานนา จ.นครนายก 26110 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณณรงคชัย  เตชนิธิกุล 

089-140-0314 
 

 
 

แบรนด 

 
ชื่อกิจการ บัวบางแกว 
ประเภทกิจการ ชา กาแฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 90 
งบประมาณการลงทุน 20,000 - 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 8/1 หมู 1 ต.บางแกว อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 10540 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณภัคกร  สอดศรี 

064-298-8883 
 
 

17 
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แบรนด 
 

ชื่อกิจการ เปนกาแฟโบราณ 
ประเภทกิจการ เคร่ืองด่ืม 
ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป 
จํานวนสาขา 500 
งบประมาณการลงทุน 41,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 4 หมู 2 ต.สระยายโสม อ.อูทอง  

จ.สุพรรณบุรี 72220 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณรพีภร โงนสูงเนิน  

081-293-5424  
 

 
 

แบรนด 

 
ชื่อกิจการ เพลินกรุงกาแฟรถโบราณ 
ประเภทกิจการ กาแฟโบราณ 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 18 
งบประมาณการลงทุน 89,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 43/25 ถนนอุดมศิริ ต.หนาเมือง  

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณณัฐฐิญา เทพลิบ  

089-918-5186 
 
 
 
 
 
 
 

19 

20 



 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ The hen Noodle 
ประเภทกิจการ กวยเต๋ียว 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ป 
จํานวนสาขา 80 
งบประมาณการลงทุน 39,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 39/18 ถนนนครอินทร ต.บางไผ  

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณชญาพัณณ จิราจินต  

081-406-1944 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ Hug bee (bee honey café) 
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑจากน้ําผ้ึง 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 70 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 9 ซอยเพชรเกษม 46 แยก 1  

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา  
เขตภาษีเจริญ กทม 10160 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณลัทธพล เลิศลบศิริ   
087-799-7115 

21 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ อินเตอร เน็ทเวิรค มีเดีย 
ประเภทกิจการ เตาหู ค้ิมมาม็อง 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 20 
งบประมาณการลงทุน 25,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 10 ซ.31/1 แยก 3 ถ.โชคชัย 4 

ลาดพราว กทม 10230 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณศศินา ธนากุลวิตรา  

091-465-1459 
 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ Balloon Beary 
ประเภทกิจการ บอลลูน 
ระยะเวลาดําเนินการ 25 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 45,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 289/2 ซอยพัฒนาการ 20 ถ.

พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กทม 10250 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณภูมิใจ โลหะพรหม  
090-010-1103 

 

23 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ Rhino Espresso Bar 
ประเภทกิจการ กาแฟสด 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 10 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กทม 10900 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณศศิวิมล บูรณรักษ  

080-424-4659 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ สุขอุทัย ผัดไทสุโขทยั 
ประเภทกิจการ ผัดไทสุโขทัย 
ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 49,000 – 250,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 26/1301 หมูบานชุมชนเคหะธนบุรี 

ซอย 18 ถ.ติวานนท ต.ปากเกร็ด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณขันติ สุขไพร  
099-446-6364 
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แบรนด 

 
 
 

ชื่อกิจการ อรอยจัง 
ประเภทกิจการ แกงเลียง แกงเห็ด แกงสม ตมยาํ  

อรอยจัง 
ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป 
จํานวนสาขา 20 
งบประมาณการลงทุน 25,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 39/231 หมูบานธารารมณ ถ.สุขาภิบาล 5

แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กทม 10510 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณธนาชัย ไชยบูรณพินิจ  
088-553-5056 

 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ BODY GLO 
ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองสําอางค 
ระยะเวลาดําเนินการ 24 ป 
จํานวนสาขา 100 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 108/2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ10110 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณกรรณิการ ตามประทีป  
081-484-2928 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ชาตันหยง 
ประเภทกิจการ เคร่ืองด่ืมชา 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 1,000 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ ซอยโชคชัย 4/70 ถนนโชคชัย 4  

แขวงแขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพฯ10230 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณวลัยลักษณ วณิชชาภวิงศ  
086-380-7418,081-920-1874 

 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ Box Bog หมาลา 
ประเภทกิจการ ปงยาง ทานเลน 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 19,900 - 69,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 23/15 ถ.ดาวดึงส ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง

นครสวรรค จ.นครสวรรค 60000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณกฤติยา ไทยเจริญดี  

061-239-4962 
 

29 

30 



 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ มาคัพ คอฟฟ by Coffee boy 
ประเภทกิจการ เคร่ืองด่ืมกาแฟสด 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 6 
งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 164 แขวงบางบอน เขตบางบอน  

กรุงเทพฯ10150 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณสลักฤทัย ลุประสงค  

080-456-5351 
 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ รานประจํา Delivery 
ประเภทกิจการ Delivery อาหาร 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 13 
งบประมาณการลงทุน 49,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 34/37 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางศรีเมือง 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณวราภรณ เทพประสิทธิ ์ 

084-751-0000 
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แบรนด 
 
 
 

ชื่อกิจการ รสโบราณ 
ประเภทกิจการ กาแฟถุงกระดาษ 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 100 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 28/12 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย- 

บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กทม 10150 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณขนิษฐา  ทัดกลาง  
080-5619990 

 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ลูกชิ้นทิพย 
ประเภทกิจการ กวยเต๋ียว 
ระยะเวลาดําเนินการ 12 ป 
จํานวนสาขา 400 
งบประมาณการลงทุน 1,990 บาท 
 ที่อยูกิจการ 299,331 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7 

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ10160 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณจรรยา แซวอง  

02-808-7575 ตอ 111-1118 
063-204-9971 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ แฮปป ไอติมทอด 
ประเภทกิจการ ไอศรีม 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 50 
งบประมาณการลงทุน 17,500 บาท 
 ที่อยูกิจการ โครงการทรัพยทวี 3 โฮมแฟคทอร่ี 

190/73  ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 
10290 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณกฤตภาส ต้ังสมบูรณ  
081-612-0621 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ M.Win Coffee 
ประเภทกิจการ รานกาแฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 7 
งบประมาณการลงทุน 35,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 99/432 ซ.คลองหลวง 10 ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณมาวินดี  หงษพันธ 

089-222-9402 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ซูโม ลูกชิ้นปลาระเบิด 
ประเภทกิจการ ลูกชิ้นปลาทอดกรอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป 
จํานวนสาขา 1,000 
งบประมาณการลงทุน 14,990-59,990 บาท 
 ที่อยูกิจการ 95/4 หมูบานทานตะวัน ซอยทาอิฐ  

ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี 11000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณอนพ วัฒนกูล 
081-828-5577,085-253-5588 

 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท พรีเมียร เวิลด แทรเวล จํากัด 
/ PWT Express 

ประเภทกิจการ แฟรนไชสต๋ัวเคร่ืองบิน 
ระยะเวลาดําเนินการ 9 ป 
จํานวนสาขา 30 
งบประมาณการลงทุน 99,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 45 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา 

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณพรีมศลาฆนันท 

086-884-6888 
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แบรนด 
 

ชื่อกิจการ ฟองแฟบ laundry&dryclean 
ประเภทกิจการ ซัก อบรีด และ ซักแหง 
ระยะเวลาดําเนินการ 13 ป 
จํานวนสาขา 115 
งบประมาณการลงทุน 99,000-179,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 1104/372 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง  

กรุงเทพฯ 10250 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณศิริรักษ เอี่ยมไธสง  

081-754-8288 , 02-187-2755 
 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท ครีเอทีฟคราฟทแอนดเคลย จํากัด 
/ แฮนดออนอารต 

ประเภทกิจการ การศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 190,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 2/23 ถนนดีบุก อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณธิณัฐสิริน ศรีชุมพล 

065-504-6299 
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แบรนด 
 

ชื่อกิจการ บริษัท แม็กไซเคิล จํากัด 
ประเภทกิจการ ตูเติมลมรถจักรยานยนต,รถยนต 

หยอดเหรียญ 
ระยะเวลาดําเนินการ 14 ป 
จํานวนสาขา 11 
งบประมาณการลงทุน 9,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 89/39 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณเลิศฤทธิ์ พึ่งพระเกียรติ 

086-378-6234 
 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท ไอเดียพอ จํากัด / โกวนัน 
ประเภทกิจการ รานอาหาร 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 10 
งบประมาณการลงทุน 100,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 429/17 ถ.ลาดพราววังหิน  

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว  
กรุงเทพฯ 10230 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณภาวี กุลจันทร  
086-534-9222 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท พีเจ มิลค กรุป จํากัด 
/ notommilk&toast 

ประเภทกิจการ เคร่ืองด่ืมนมสดเบเกอร่ีและของหวาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 8 
งบประมาณการลงทุน 119,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 100/2 ม.4 บางกรวย นนทบุรี 11130 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณพิศาล บูรณะกนก   

063-595-9655,081-939-4354 
 
 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ Soya Soyum 
ประเภทกิจการ น้ําเตาหูออรแกนิก น้ําอัลมอนด 

น้ําสม เพื่อสุขภาพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 150,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 102/19 Fantasia Villa2สุขุมวิท 107 

สําโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณเพชรพิมล วิทยานนท 

083-282-3645 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท น้ําออยไรไมจน จาํกัด 
ประเภทกิจการ น้ําออย 
ระยะเวลาดําเนินการ 14 ป 
จํานวนสาขา 100 
งบประมาณการลงทุน 200,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 203 ม.6 ต.กรับใหญ อ.บานโปง  

จ.ราชบรีุ 70190 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณปภัสราภรณ เหรียญทอง 

087-998-9982 
 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ โรงเรียนกวดวิชาฟวเจอร 
ประเภทกิจการ การศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 40 
งบประมาณการลงทุน 200,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 943/3 ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณณภัทร  ธนยศปญญา 

089-629-6735 
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แบรนด 

 
ชื่อกิจการ บริษัท พีซีไอ อินเตอร จํากัด (มหาชน) 
ประเภทกิจการ ศูนยใหบริการรักษาความปลอดภยั 

ครบวงจร 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 15 
งบประมาณการลงทุน 200,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 199/595 หมูที่ 3 ถนนบางพลี-ตําหรุ 

ต.แพรกษาใหม อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 
10280 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณวรเศรษฐ บัวดอก 
084-146-9211 

 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ แม็ธโฮม ( Math Home) 
ประเภทกิจการ การศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 31 
งบประมาณการลงทุน 55,000-90,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 229/2 หมู 2 ซอย 2หมูบานเดอะเฮอริเทจ 

โนนมวง ถ.โนนมวง-เล่ียงเมือง ต.บานคอ 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณนิติวัฒนโพธิปญญา   
062-514-5245 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท วนิเซ็นทเซ็นเตอรเซอรวสิ กรุป จาํกดั 
ประเภทกิจการ แฟรนไชสรานสารพัดบริการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ป 
จํานวนสาขา 328 
งบประมาณการลงทุน 195,000-500,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 41 ซอยรามคําแหง 36/1 (ศรีสุโขทยั) 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปกรุงเทพฯ 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณจิรภทัร สําเภาจันทร 

094-926-1455 
 
 

  

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ รานปฏิพนัธ 
ประเภทกิจการ โอทอปสมุนไพร 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 50,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 449/98 หมูบานรุงนิรันดร5 หมู9  

ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณปฏิพันธ เสริมศักด์ิ 

088-595-4624 
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แบรนด 
 

ชื่อกิจการ บริษัท ซุเปอรเอส เซ็นเตอรจํากัด 
ประเภทกิจการ จัดสงพัสดุไปรษณีย/จุดรับชําระเงิน 
ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป 
จํานวนสาขา 150 
งบประมาณการลงทุน 190,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ เลขที่ 2 ม. 5 ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณศุภชัย นิลวานิช 

086-318-5789 
 

แบรนด 
 

ชื่อกิจการ บริษัทเซ็นสแมธไมนด จํากัด 
Zentosa Math /SenseThai/Sense Art 

ประเภทกิจการ สอนคณิตศาสตร/ภาษาไทย/ศิลปะ 
ระยะเวลาดําเนินการ 9 ป 
จํานวนสาขา 10 
งบประมาณการลงทุน 200,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 43/10 เอกสินโฮมออฟฟศ 

ถนนสุคนธสวัสด์ิ ลาดพราว 
กรุงเทพฯ 10230 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณอรรถสิทธิ์ ปญจวรานนท 
086-035-4155 
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แบรนด 
 

ชื่อกิจการ หางหุนสวนจาํกัด เรือนภาวดี 
ประเภทกิจการ ดอกไมประดิษฐและเคร่ืองประดับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 85,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 80 ถ.อิสรภาพ 29 แขวงวัดทาพระ  

เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณภาวดี แยมงามเหลือ 

089-047-4960 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ บริษัท รักบิว้ต้ี จาํกัด 
BCO (Beauty Center Online) 

ประเภทกิจการ เคร่ืองสําอาง 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
จํานวนสาขา 112 
งบประมาณการลงทุน 5,900 บาท 
 ที่อยูกิจการ 801/150-151 ซอยพหลโยธิน 72 

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12130 

ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณเจริญทรัพย สุขภิรมยสกุล 
095-869-7979 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ เต๋ียวตุนหมอไฟอินด้ี 
ประเภทกิจการ กวยเต๋ียว 
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
จํานวนสาขา 129 
งบประมาณการลงทุน 99,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 48/96 ซอยอดุลยาราม 1 ถ.มิตรภาพ  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณเกษมพงษ หวงจริง 

097-2614690 
 

แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ผ้ึงยิ้ม 
ประเภทกิจการ เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป 
จํานวนสาขา 18 
งบประมาณการลงทุน 10,000-20,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 5/45 ถ.บางกรวย ไทรนอย ต.บางมวง 

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณสรัลภัค จิรโรจนวัฒน 

085-2432445 
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แบรนด 

 

 ชื่อกิจการ เหนียวหม ู
 ประเภทกิจการ ขาวเหนยีวหมูทอด 
 ระยะเวลาดาํเนินการ 4 ป 
 จํานวนสาขา 5 
 งบประมาณการลงทุน 49,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 18/10 ม.จามจุรีพารค สุขาภิบาล 5 

ซอย 5 แยก 15 ทาแรง บางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

 ชื่อ / เบอรติดตอ คุณนชนาฏ ศุภเตชนาถ  
097-424-2956 

 

แบรนด 

 

 ชื่อกิจการ สเต็กขั้นเทพ 
 ประเภทกิจการ สเต็ก 
 ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป 
 จํานวนสาขา 5 
 งบประมาณการลงทุน 10,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 592/18 หมูบานอารียา ถนนลาดปลาเคา 

แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว  
กรุงเทพฯ 10230 

 ชื่อ / เบอรติดตอ คุณยุมลรัตน คําเหลา   
02-570-4585, 086-992-3863 
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แบรนด 

 

ชื่อกิจการ ราน MERMAID COFFEE 
ประเภทกิจการ ชา กาแฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป 
จํานวนสาขา 5 
งบประมาณการลงทุน 250,000-350,000 บาท 
 ที่อยูกิจการ 315 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 
ชื่อ / เบอรตดิตอ คุณชยุตม เอนกบุญสถาพร  

082-345-5525 
คุณอัญชลี หาญถาวรชัยกิจ  
084-429-9998 

 

59 


