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จังหวัด ชื่อรานคา ตําบล อําเภอ
กระบี่ โกกุยขาวหนาเปดเยาวราช อาวลึกใต อาวลึก
กระบี่ ตูชามหาราช ปากนํ้า เมืองกระบี่

กรุงเทพมหานคร เคาะกระทะตามสั่ง สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ลิตเติ้ล ครอสตูม บางชัน คลองสามวา
กรุงเทพมหานคร เหลาะงาทิ้น ขาวหนาไก ซอยพระรามเกา41 สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร เลอชา ตลาดพลู ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ปลาซาบะ บางแคเหนือ บางแค
กรุงเทพมหานคร ราชาบะหมี่ หนองแขม หนองแขม
กรุงเทพมหานคร เรืองฤทธิ์ ซีฟูด ทาขาม บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 101 แอน โค คอฟฟสเตชั่น สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร หยุดที่รานนี้ บางขุนศรี บางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร นายต.เนื้อตุนเจริญนคร คลองสาน คลองสาน
กรุงเทพมหานคร ไขหวาน บาน ซูชิ  เมืองทอง หนองบอน ประเวศ
กรุงเทพมหานคร มาซารุ ซูชิ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ชาบูเต็ม10 ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพมหานคร เต็มสิบ ดินแดง ดินแดง
กรุงเทพมหานคร JEEN FARN บางบําหรุ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร รสแกงใต สีลม บางรัก
กรุงเทพมหานคร ชูนมีล วัดทาพระ บางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร เมียจา กวยเตี๋ยวไกตุน บางแค บางแค
กรุงเทพมหานคร ปนติดหวาน พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร โฮมสตูคาเฟ ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานคร หมูปงพระปน 5 บางบอน บางบอน
กรุงเทพมหานคร ครัวลุงตุยอาหารตามสั่ง จรเขบัว ลาดพราว
กรุงเทพมหานคร รานเจเต็ง หนองจอก หนองจอก
กรุงเทพมหานคร หมอนึ่งปู ลาดพราว ลาดพราว
กําแพงเพชร อ.เจริญพาณิชย วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
ขอนแกน อรพินเปดไก ในเมือง เมืองขอนแกน
จันทบุรี ออสซี่สเต็ก วัดใหม เมืองจันทบุรี
ชลบุรี รานคุณสรศักดิ์ นาเกลือ บางละมุง
ชลบุรี แสงอรุณเฟรช หวยกะป เมืองชลบุรี
ชลบุรี กันเองอาหารตามสั่ง@จตุจักร หวยกะป เมืองชลบุรี
ชลบุรี ชัยขาวเหนียวหมูยาง นาจอมเทียน สัตหีบ
ชลบุรี 3P Food Station สุรศักดิ์ ศรีราชา
ชลบุรี กาแฟชายเล พลูตาหลวง สัตหีบ
ชัยภูมิ บานบุรี คาเฟ ชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ

เชียงราย เฮือนกาวิน เวียง เมืองเชียงราย
เชียงราย เดอะ ไลฟ โฮเทล ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย
ตาก ชิค แมปะ แมสอด

นครนายก ครัวลูกปลา ทาชาง เมืองนครนายก
นครปฐม ซูชิยาง324 หวยจรเข เมืองนครปฐม
นครปฐม อาหารจานเดียว พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม
นครปฐม หมีพนไฟ พุทธมณฑลสาย 4 กระทุมลม สามพราน
นครปฐม อิ่มทิพย ขาวป...แมฮะ ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นครพนม ถูกดี 20 โพนสวรรค โพนสวรรค

นครราชสีมา พี่เผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา รานชาพี่ฝน พุดซา เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา แม็กครบุรี แชะ ครบุรี

นครศรีธรรมราช บะหมี่เกี๊ยว ปากพนัง ปากพนัง
นครศรีธรรมราช ปลาหมึกยางนํ้าจิ้มโคตรแซบ ชางซาย พระพรหม
นครสวรรค กาแฟลุงหนวด นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค
นครสวรรค ขามตมปลาเกากะพง เอ็นเอสซี วัดไทร เมืองนครสวรรค



นครสวรรค หมาลาหนาวัด วัดไทร เมืองนครสวรรค
นครสวรรค ปาสมรนครสวรรค บาย นอง ปากนํ้าโพ เมืองนครสวรรค
นนทบุรี @สลัด7สี เดลิเวอรรี้ โฮมเมด บางรักนอย เมืองนนทบุรี
นนทบุรี ครัวคุณโจ บางพูด ปากเกร็ด
นาน ลุงปุผัดไท ในเวียง เมืองนาน
บึงกาฬ รู สึก ดี คาเฟ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ ชงชา สาขาบึงกาฬ วิศิษฐ เมืองบึงกาฬ
ปทุมธานี มีความสุข คาเฟ คูคต ลําลูกกา
ปทุมธานี กวยจั๊บญวน ชวนชิม บึงยี่โถ ธัญบุรี
ปทุมธานี อิ่มครบรส คูคต ลําลูกกา
ปทุมธานี ทองดีจานดวน คลองหนึ่ง คลองหลวง
ปราจีนบุรี ครัวคุณลําใย นาแขม กบินทรบุรี
ปราจีนบุรี เอราวัณ กอปปเซ็นเตอร เมืองเกา กบินทรบุรี

พระนครศรีอยุธยา ตมเลือดหมูหมอแขกปาเวียน ธนู อุทัย
พัทลุง บานเพิง ควนมะพราว เมืองพัทลุง
พิจิตร Garage Fusion X ในเมือง เมืองพิจิตร

พิษณุโลก คิทชิน ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก ครัวครูกุง บึงพระ เมืองพิษณุโลก
เพชรบุรี ลีนา ชะอํา ชะอํา
เพชรบูรณ รานนองไดมอน ทาพล เมืองเพชรบูรณ

แพร ภูมิใจเวียดนาม รองเข็ม รองกวาง
ภูเก็ต ยํานะคราบ กะทู กะทู

มหาสารคาม กรีนไลฟฟูด ตลาด เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม ปงยาง อาหารอีสานรสเด็ด ตลาด เมืองมหาสารคาม
มุกดาหาร เจกอยมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
ยโสธร ชานะ ในเมือง เมืองยโสธร
รอยเอ็ด พิซซาวันโอวัน นิเวศน ธวัชบุรี
รอยเอ็ด โนตเจเนรัลสโตร สะอาดสมบูรณ เมืองรอยเอ็ด
ระยอง กะบับไกชีสพัทยาในตํานาน สาขาระยอง เนินพระ เมืองระยอง
เลย สองดอก หอยทอดผัดไทย ศรีสงคราม วังสะพุง
เลย อัพ ทู ยู เลย กุดปอง เมืองเลย

ศรีสะเกษ เทงโภชนา เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ รอยแกว หนองครก เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ชา 19 บก โนนคูณ
สงขลา หยงหมิง หาดใหญ หาดใหญ
สงขลา โนบิชา คอหงส หาดใหญ
สงขลา สลัดบาร 108 คอหงส หาดใหญ
สงขลา รูท 108 พะตง หาดใหญ
สงขลา โคจิ ชู หาดใหญ หาดใหญ

สมุทรปราการ กลอยแกว บางพลีใหญ บางพลี
สมุทรสาคร รานขาวหอมขาวมันไก ออมนอย กระทุมแบน
สุโขทัย หวานปาก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
สุโขทัย ชาพะยอม (วัดคูยาง) ในเมือง สวรรคโลก
สุโขทัย รวยรวย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
หนองคาย ธี-โซน มีชัย เมืองหนองคาย
อุดรธานี เตี๋ยวตุนหมอไฟ อินดี้ สาขาหนองประจักษ อุดรธานี หมากแขง เมืองอุดรธานี
อุดรธานี รานของสดและกับขาว ผักตบ หนองหาน
อุดรธานี เอ็นแอนดเอ็นทอยส หมูมน เมืองอุดรธานี

อุบลราชธานี อาวนชา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี


