ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 19 (รวม 64 คูหา)
หมายเลข
ิ ธิอ
ผู ้มีสท
์ อกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

R1

บริษัทสู ้สู ้ไชโย /ร ้านอาหารกรุงสยาม
㈱スースーチャイヨー
クルン・サイアム

Meguro-ku, TOKYO
東京都目黒区

1

R2

มิโยชิ (ช ้อนเงิน)
みよし

Kawasaki-shi,
KANAGAWA
神奈川県川崎市

1

R3

PUAN IKEBUKURO
プーアン池袋

Toshima-ku, TOKYO
東京都豊島区

1

R4

่ น / Little Asian
ลิตเติล
้ เอเชีย
リトルアジアン

Tomisato-shi, CHIBA
千葉県富里市

1

R5

บ ้านภูไท
タイ料理バーン・プータイ

Narita-shi, CHIBA
千葉県成田市

2

R6

Ayuthaya / Sushiharu
Ltd.アユタヤ／（有）鮨治

Funabashi-shi,
CHIBA
千葉県船橋市

จานวนคูหา
ブース数

1.ก๋วยเตีย
๋ วเรือ /500
2.ข ้าวซอย /500
3.ไก่ทอดสมุนไพร /500
4.หนังไก่ทอดกรอบ /500
1.หอยทอดครกซีฟด
ู้ /500
2.ยาวุ ้นเส ้น /500
3.น้ าแข็งไสมะม่วง /500
4.กะเพราไก่ราดข ้าว /500
1.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยา /500
2.ข ้าวแกงเขียวหวาน /500
3.ข ้าวทะเลผงกะหรี่ /500
4.ปี กไก่ทอด /3 ปี ก 500
1.หนังไก่ทอดสมุนไพร /500
2.หอยทอด /500
้ 500
3.ปอเปี๊ ยะกุ ้ง /5 ชิน
4.ไส ้กรอกสมุนไพร /ไม ้ละ 300
1.กล ้วยทอดมันทอด /500
2.ขนมครก /500
3.บัวลอย /500
4.ข ้าวเหนียวมะม่วง /500
5.ข ้าวมันไก่ /500
6.ไส ้กรอกสมุนไพร /ไม ้ละ 300
7.หมูปิ้ง /3 ไม ้ 500
้ 500
8.ปอเปี้ ยะกุ ้ง / 5 ชิน

1

1.ข ้าวแกงเขียวหวานไก่ /500
2.ยาวุ ้นเส ้น /500
3.หมูยา่ ง /3 ไม ้ 500
4.สาคูไส ้กุ ้ง /500

2

1.ผัดไทย /กรุณาแจ ้งราคา
2.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว/กรุณาแจ ้งราคา
3.ข ้าวมันไก่・ไก่ทอด /กรุณาแจ ้งราคา
4.ยาวุ ้นเส ้น /กรุณาแจ ้งราคา
5.ยามะม่วง /กรุณาแจ ้งราคา
6.ปอเปี๊ ยะกุ ้งทอด /กรุณาแจ ้งราคา
7.กล ้วยทอด /กรุณาแจ ้งราคา
8.เต ้าหู ้ทอด /กรุณาแจ ้งราคา

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ผัดไทย /500
3.ข ้าวทะเลผัดผงกะหรี่ /500
4.กล ้วยแขก /500

R7

KEAWJAI
ゲウチャイ

Sumida-ku, TOKYO
東京都墨田区

R8

Prikthai
プリックタイ

Itabashi-ku, TOKYO
東京都板橋区

R9

ครัวเจ ้าพระยา
クルアチャオプラヤー

Itabashi-ku, TOKYO
東京都板橋区

1

R10

มวยไทยเฮ ้าส์
ムエタイハウス

Bunkyo-ku , TOKYO
東京都文京区

1

R11

Blue Papaya
ﾌﾞﾙ-ﾊﾟﾊﾟｲヤ

Chiyoda-ku, TOKYO
東京都千代田区

1
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เมนูอาหาร
メニュー

1.ข ้าวเนือ
้ ตุน
๋ /800
2.ข ้าวแพนงไก่ /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วเนือ
้ ตุน
๋ /800
4.ยาผักชี /500
1.ขนมปั งหน ้ากุ ้ง /500
2.ไก่ทอด /500
3.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500
4.ผัดไทย /500
1.ผัดไทย /500
2.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยา /500
3.ข ้าวเหนียวส ้มตา /500
้ 500
4.ปอเปี๊ ยะกุ ้ง /5 ชิน

ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 19 (รวม 64 คูหา)
หมายเลข
ิ ธิอ
ผู ้มีสท
์ อกร ้าน
出店者番号

R12

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

Soul Food Bangkok / From ASIA Co., Ltd.
Meguro-ku, TOKYO
ソウルフ-ドバンコク/
東京都目黒区
株式会社フロムエイジア

จานวนคูหา
ブース数

1

R13

สวัสดี
サワディー

Higashimurayamashi, TOKYO
東京都東村山市

1

R14

ชาวไทย
（有）ﾁｬｵﾀｲ/ ﾁｬｵﾀｲ

Shibuya-ku, TOKYO
東京都渋谷区

2

R15

ร ้านอาหารไทยบางแสน
タイ料理バンセーン

Minato-ku, TOKYO
東京都港区

1

R16

Baan Rim Pa
บ ้านริมป่ า
バーンリムパー

Shinjuku-ku, TOKYO
東京都新宿区

2

R17

Rung Ruen Halal Food
รุง่ เรือง
タイ王国レストラン
ルンルアンハラルフード

Shinjuku-ku, TOKYO
東京都新宿区

R18

กรุงเทพ
ｸﾝﾃ-ﾌﾟ 道頓堀本店

Chuo-ku, OSAKA
大阪府中央区

R19

Gapao
กะเพรา
ガパオ

Taito-ku, TOKYO
東京都台東区

R20

Thon Hom
ต ้นหอม
トンホム

Nakano-ku, TOKYO
東京都中野区

R21

กินอยูอ
่ ย่างไทย
キンジューヤンタイ

Tatebayashi-shi,
GUNMA
群馬県館林市

R22

ร ้านอาหารไทยสบายสบาย
サバ―イ・サバ―イ

Kawagoe-shi,
SAITAMA
埼玉県川越市

Page 2 of 5

เมนูอาหาร
メニュー
1.ไก่กะเพราไข่ดาวราดข ้าว /500
2.ไก่ทอดรสต ้มยากุ ้ง /500
3.ผักบุ ้งไฟแดง /500
1.ขนมครก /500
2.ปาท่องโก๋ /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วหมู /500
4.ผัดไทย /500
1.มะม่วงน้ าแข็งไส /500
2.ขนมครก /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วเนือ
้ เปี่ อย /500
4.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500
5.ไก่ยา่ ง /500
6.ไส ้อัว่ /500
7.ลาบไก่ /500
8.เนือ
้ เปื่ อย /500
1.กะเพราไก่ราดข ้าวไข่ดาว /500
2.ผัดไทย /500
3.ข ้าวซอยไก่ /500
4.ลาบไก่ /500
1.หอยทอด /500
2.ข ้าวกะเพราไก่ /500
3.ผัดไทย /500
4.มะม่วงน้ าแข็งไส /500
5.ข ้าวมันไก่ /500
6.ลาบไก่ /500
7.ส ้มตา /500
8.ไก่ยา่ ง /500

1

1.ผัดไทย /500
2.ไก่ยา่ งเซ็ต /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยา /500
4.ปูผัดผงกะหรี่ /500

1

1.กะเพราหมูกรอบราดข ้าว /600
2.ผัดไทย /500
3.ไก่ยา่ งตะไคร ้ /600
4.น้ าแข็งไสรสมะม่วง /500

1

1.ผัดไทย /500
2.ข ้าวเหนียวหมูทอด /500
3.ไส ้กรอกหมูพริกไทยดา /500
4.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500

1

1.ข ้าวมันไก่ /500
2.ข ้าวซอยเชียงใหม่ /500
3.ยาผักชี /500
4.ลาบเหนือ /500

1

1.ข ้าวต ้มมัด /500
2.ขนมเทียน /500
้ /500
3.ขนมชัน
4.ขนมบ ้าบิน
่ /500

1

1.กุ ้งทอดกระเทียม /500
2.กะเพราไก่ไข่ดาวราดข ้าว /500
3.ข ้าวแกงเขียวหวานไก่ /500
4.ข ้าวทะเลผัดผงกะหรี่ /500

ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 19 (รวม 64 คูหา)
หมายเลข
ิ ธิอ
ผู ้มีสท
์ อกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

R23

ร ้านอาหารไทย
สบายไทยไทย
タイレストラン サバイ・タイタイ

Kawasaki-shi,
KANAGAWA
神奈川県川崎市

R24

R25

R26

JASMINE THAI Co., Ltd.
株式会社ジャスミンタイ

จานวนคูหา
ブース数

1

Minato-ku, TOKYO
東京都港区

2

Thai Food Dining Shangri-La /
Dimensions Co.,Ltd.
Shibuya-ku, TOKYO
タイフードダイニングシャングリラ/
東京都渋谷区
株式会社 Dimensions

1

ครัวไทย
クワタイ

Ito-shi, SHIZUOKA
静岡県伊東市

1

R27

่ นฟู๊ด
ปลาทองเอเชีย
株式会社ﾌﾟﾗﾄｰﾝ・
ｱｼﾞｱﾝﾌｰﾄﾞ/ ﾌﾟﾗﾄｰﾝ

Ichihara-shi, CHIBA
千葉県市原市

2

R28

่ นตะวัน/SWตะวัน
เอเชีย
アジアンタワン/SWタワン

Shinjuku-ku, TOKYO
東京都新宿区

2

R29

โรงสุราไทย 1950's
ローンスラータイ1950's

Setagaya-ku, TOKYO
東京都世田谷区

R30

R31

Wondertable Co., Ltd. / Erawan Shinjuku
Shinjuku-ku, TOKYO
(株) ワンダーテーブル /
東京都新宿区
エラワン 新宿東口店

ตะวันไทย Tawan Thai
タワン・タイ

Shinjuku-ku, TOKYO
東京都新宿区
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เมนูอาหาร
メニュー
1.ผัดไทย /500
2.เกี๊ ยวต ้มยาทอด /500
3.เกี๊ ยวกะเพราทอด /500
4.เกี๊ ยวหมูทอด /500
1.ข ้าวแกงเขียวหวานและมัสมัน
่ /600
2.ข ้าวแกงมัสมัน
่ และกะเพราไก่ /600
3.ข ้าวกะเพราไก่แกงเขียวหวาน /600
4.ผัดไทย /500
5.สติ๊ กกุ ้งทอด /500
6.ทอดมันปลา /500
7.กล ้วยทอด /500
8.โรตีกล ้วย /500
1.ขนมปั ง baguette หน ้ากุ ้ง /300
2.ปาท่องโก๋นมข ้นใบเตย /400
3.ข ้าวมันไก่ทอด /500
4.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยาเย็น /500
1.ปลาหมึกย่างน้ าจิม
้ ซีฟด
ู้ /500
2.ผักบุ ้งไฟแดง /500
3.กระเพาะปลาน้ าแดง /500
4.ข ้าวมันไก่ /500
1.ข ้าวราดกะเพราไข่ดาว /500
2.ไก่ยา่ ง /500
3. ส ้มตา /500
4.ผัดไทย /500
5.ลาบไก่ข ้าวเหนียวกรอบ /500
6.ขนมบ ้าบิน
่ มะพร ้าวอ่อน /500
7.ไอติมมะพร ้าวอ่อน /500
8.ไส ้อัว่ /500
1.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /600
2.ข ้าวแกงเขียวหวาน /600
3.ไก่ทอด /600
4.ลาบหมู /600
5.ไก่ยา่ ง /600
6.ผัดไทย /600
7.เฟร ้นช์ฟรายส์รสต ้มยา /500
8.น้ าแข็งไสมะม่วง /500

1

1.ผัดไทย /500
2.ปูผัดผงกะหรี่ /600
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ไส ้กรอก /500

1

1.ก๋วยเตีย
๋ วเส ้นเล็กต ้มยา /600
2.หมูปิ้ง /600
3.น้ าแข็งไสรสมะม่วง /600
4.มันฝรั่งทอดสมุนไพร /500

1

1.ส ้มตา /500
2.หมูทอด /500
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ปลาหมึกย่าง /500

ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 19 (รวม 64 คูหา)
หมายเลข
ิ ธิอ
ผู ้มีสท
์ อกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

R32

SPICE ROAD Co., Ltd. / Tinun
株式会社スパイスロード /
ティーヌン

R33

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

จานวนคูหา
ブース数

เมนูอาหาร
メニュー

Shinjuku-ku, TOKYO
東京都新宿区

2

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ยาไก่ยอ /500
3.สาคูไส ้หมู /500
4.ไก่ทอด /500
5.เส ้นเล็กต ้มยาผักชี /500

Be-Rosso Co., Ltd. / Bangkok no Kaze Suginami-ku, TOKYO
株式会社ビーロッソ/ バンコクの風
東京都杉並区

1

1.แซนด์วช
ิ กะเพรา /400
ี /500
2.แซนด์วช
ิ กะเพราใส่ชส

1

1.ผัดไทย /500
2.ปอเปี๊ ยะทอด /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วหมูน้ าตก /500
้ ปลาทอด /500
4.ลูกชิน

1

1.ไก่ทอดรสต ้มยา /500
2.ข ้าวแกงมัสมัน
่ ไก่ /500
3.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
4.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500

1

1.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /กรุณาแจ ้งราคา
2.ผัดไทย /กรุณาแจ ้งราคา
3.ข ้าวมันไก่ /กรุณาแจ ้งราคา
4.ข ้าวกะเพราไก่ /กรุณาแจ ้งราคา

1

1.ผัดไทย /500
2.กะเพราราดข ้าว /500
3.เนือ
้ แดดเดียวข ้าวเหนียว /500
4.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500

1

1.ไก่ยา่ ง /500
2.ไส ้กรอกข ้าว-วุ ้นเส ้น-ไส ้อัว่ /500
3.ส ้มตา /500
4.ลาบหมู /500

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ปอเปี๊ ยะทอด /500
3.ส ้มตาไทย /500
4.ยาวุ ้นเส ้น /500

1

1.หมูปิ้ง /500
2.ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ /500
3.ยาทะเล /500
4.ข ้าวผัดแหนม /500

1

1.คอหมูยา่ ง /500
2.ต ้มยากุ ้ง /500
3.ข ้าวแกงเขียวหวานไก่ /500
4.ข ้าวกะเพราหมูไข่ดาว /500

1

1.ไส ้อัว่ เนือ
้ หมูเชียงใหม่ /500
2.ไส ้กรอกอีสานอบวุ ้นเส ้นกุ ้ง /500
3.เส ้นเล็กผัดขีเ้ มาทะเล /500
4.เส ้นเล็กผัดไทยใส่กุ ้ง /500

1

1.ปี กไก่ทอด /500
2.ผัดไทย /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วหมูแดง /500
4.ข ้าวหมูแดง /500

R34

วิภาดา
ウィパダー

Sumida-ku, TOKYO
東京都墨田区

R35

Siam Erawan
シアムエラワン

Setagaya-ku, TOKYO
東京都世田谷区

R36

ร ้านอาหารไทยเพือ
่ นทางทิศใต ้ (ทะเล)
プエンタイフードサザンビーチ店

Chigasaki-shi,
KANAGAWA
神奈川県茅ヶ崎市

R37

สายฝน
サイフォン

Edogawa-ku, TOKYO
東京都江戸川区

R38

สระแก ้ว
サケ―オ

Saitama-shi,
SAITAMA
埼玉県さいたま市

R39

BANGKOK KITCHEN
バンコクキッチン

Chuo-ku, TOKYO
東京都中央区

R40

ไทยจัง
たいちゃん

Ota-ku, TOKYO
東京都大田区

R41

สบาย
タイレストランサバイ

Tsuruoka-shi,
YAMAGATA
山形県鶴岡市

R42

ทองบ ้านไทย
タイ料理 BAN-THAI 横浜

Yokohama-shi,
KANAGAWA
神奈川県横浜市

R43

Thai Dining 555
タイダイニング555

Shinjuku-ku, TOKYO
東京都新宿区
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ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 19 (รวม 64 คูหา)
หมายเลข
ิ ธิอ
ผู ้มีสท
์ อกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

R44

Kunya
クンヤ―

Toshima-ku, TOKYO
東京都豊島区

R45

ร ้านอาหารไทยภูพงิ
タイ料理レストランプーピン

Ichihara-shi, CHIBA
千葉県市原市

R46

BKK Peanuts Shokudo - BKK Pony
Shokudo - BKK Cosmo Shokudo /
TAMARIND Co., Ltd.

Chuo-ku, TOKYO
東京都中央区

ﾊﾞﾝｺｸﾋﾟｰﾅｯﾂ食堂・ﾊﾞﾝｺｸﾎﾟﾆｰ食堂・ﾊﾞﾝｺｸコス
モ食堂 / 株式会社ﾀﾏﾘﾝﾄﾞ

จานวนคูหา
ブース数

เมนูอาหาร
メニュー

1

1.ส ้มตา /500
2.หมูยา่ ง /500
3.ผัดไทย /500
4.กะเพราราดข ้าว /500

1

1.ข ้าวมันไก่ /500
2.ส ้มตา /500
3.หมูสะเต๊ะ /500
4.ขาหมูพะโล ้ /500

1

1.หมูปิ้ง /500
2.ข ้าวมันไก่ /500
3.ยาวุ ้นเส ้น /500
4.กะเพราไก่ราดข ้าว /500

R47

ต ้มยากุ ้ง
トムヤムクン

Sagamihara-shi,
KANAGAWA
神奈川県相模原市

1

R48

Gapao Shokudo / BASE Inc.
カパオ食堂 / （株）ベース

Shibuya-ku, TOKYO
東京都渋谷区

1

R49

Somtum Der
ソムタムダー

Shibuya-ku, TOKYO
東京都渋谷区

R50

ยิม
้ สยาม
イムサイアム

R51

1.ข ้าวมันไก่ /600
2.ข ้าวขาหมู /600
3.ข ้าวเหนียว-ลาบไก่ /600
4.ส ้มตาไทย /600 *อาหารชุด /1,000
1.ยาวุ ้นเส ้น /600
ั /600
2.ไก่สบ
3.ข ้าวกะเพราไก่ /600
4.ข ้าวแกงเขียวหวาน /600

1

1.ตาไทย /500
2.สะโพกไก่ทอดเด ้อ /500
3.ตาข ้าวโพด /500
4.ลาบหมู /500

Itabashi-ku, TOKYO
東京都板橋区

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ผัดไทย /500
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ข ้าวซอย /500

Manimal / Keiokosan Inc.
株式会社京王興産 /
レストランマニマル

Shibuya-ku, TOKYO
東京都渋谷区

1

1.Mori no Gapao /700

R52

ORIENTAL DELI
オリエンタルデリ

Minato-ku, TOKYO
東京都港区

1

R53

Monsoon Café
モンスーンカフェ /
グローバルダイニング

Shibuya-ku, TOKYO
東京都渋谷区

1

R56

Phuket Oriental
プーケットオリエンタル /
大アジアレストラン株式会社

Chiyoda-ku, TOKYO
東京都千代田区

1

R57

Thai Education & Culture Center
タイ教育・文化センター

Sumida-ku, TOKYO
東京都墨田区

1

1.ข ้าวซอย /500
2.หมูยา่ งน้ าจิม
้ แจ่ว /500

R58

พิราบขาว
ピラブカウ

Toshima-ku, TOKYO
東京都豊島区

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ไส ้อัว่ เชียงใหม่ /500
3.ไก่ยา่ งตะไคร ้ /500
4.ก๋วยเตีย
๋ วน้ าหมู /500

รวมจานวนคูหาร้านอาหารทงหมด
ั้

Page 5 of 5

64

1.ยาคอหมูยา่ ง /500
2.กุ ้งอบวุ ้นเส ้น /500
3.ข ้าวซอย /500
4.ข ้าวมันไก่ทอด /500
1.Spicy basil rice with chicken /500
2.Green curry with chicken /500
3.Garlic shrimp /500
4.Mango shaved ice /500
1.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500
2.ข ้าวแกงเขียวหวาน /500
3.ข ้าวมันไก่ /500

