
ร้านค้าร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 

ร้าน ที่ตั้ง PAGE/พิกัดร้าน 
1. ร้านก๋วยเตี๋ยวยายนาง
ลูกชิ้นโฮเด้ง 

 

ที่ตั้ง : มุมถนนแฟลต 8 ชุมชนแฟลต 1-10 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0611250361 

Link : https://goo.gl/maps/UhRFJoQ7n3VGfwpk6 

        

 

2. ครัวโนร ี ที่ตั้ง : 101 ถนนประชาร่วมใจ  

แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  

โทร. 02 914 5660 

Link : https://goo.gl/maps/RAVFdFhiigS2 

 

 

3. ห้องอาหารสีฟ้า 

 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 

ที่ตั้ง : 587,589,589/ 7-9 ห้องเลขที่ 9097  

ชั้น 3 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว   

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02 947 5304 

Link : https://goo.gl/maps/kqdeCed7sso 

 

 

4. บานาน่าลีฟ  

 (ศูนย์การค้า The 
Promenade) 

ที่ตั้ง : 587,589,589/7-9  

ศูนย์การค้า The Promenade  

ห้องเลขท่ี P-2025-2026 ถนนรามอินทรา 

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02 108 5026 

Link : https://goo.gl/maps/BBzvtC6dtEF2 

 

5.ข้าวต้มบาทเดียว ที่ตั้ง : 228 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

โทร. 065 093 6323 

Link : https://goo.gl/maps/Lpe2RPWRnDFrrVKF8 
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6. ครัวอรรถรส ที่ตั้ง : 15/126 ซอย 15 รัชดาภิเษก 36 แยก 5  

แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร                 
โทร. 02 541 6577 , 02 541 7043 

080 979 5191 

Link : https://goo.gl/maps/HveDyFXRY5m 

 

 

7.ลุงประจักษ์ ที่ตั้ง : ๓๒ ซอยวุฒากาศ ๓๖ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร  

โทร. 02-875-5075 

Link: https://goo.gl/maps/vqPn3H31R19WsZ3y8 

 

 

8. โอโตยะ  

สาขา เอสพลานาด 

ที่ตั้ง : 99 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร   

โทร. 02 660 9171 / 089 921 8361 

Link : https://goo.gl/maps/nUY8dAMixtH2 

 

 

9.ร้านปู่ย่าอาหารตามสั่ง ที่ตั้ง : ใต้อาคารแฟลตห้วยขวาง ๒ ถนนประชาสงเคราะห์ 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

โทร. 089 9407 985 

Link https://goo.gl/maps/iDRYEKZRJSfphKPU6 

 

 

10. บิ๊กสุก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่ตั้ง : 1232 ถ.นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี             
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทร.02 241 4192 

Link : https://goo.gl/maps/G7BjCFEmsFBb7QWn6 
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11. ร้านหย่วนฮวดหล ี ที่ตั้ง : 302 ถนนพิษณุโลก สี่แยกมหานาค เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

โทร. 098 260 6353 

Link:  https://goo.gl/maps/JXvhNRYLPjiYBmfK7 

 

  

12. ครัวปักษ์ใต้แม่สอ้ิง ที่ตั้ง : 64/12 ถนน พุทธมณฑลสาย 2  

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02 465 2081 / 089 155 1240 

Link: https://goo.gl/maps/JH64Vi6J11CV4qkK6 

 

 

 

13.คัลเลอร์ ที่ตั้ง : 293/2 อาคารสวนหมากเทอเรส ถนนพุทธบูชา 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  

โทร. 02 869 3705, 02 869 3710  

Link: https://goo.gl/maps/kUnSJRAZNq28FZ6J9 

 

 

14. เฮียโร ฟิวชั่น ที่ตั้ง : 834 ถนนเทิดไทย  

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

โทร. 02 465 2081 / 089 155 1240 

Link: https://goo.gl/maps/bU986fnPRkEeiBfT7 

 

 

15.ป๋าป้า เตี้ยมซิม ที่ตั้ง :  1359/4   

โครงการ T-biz home ถนนเทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600  

Link: https://goo.gl/maps/AMBnYkpg627znhGU9 

สั่งผ่านออนไลน์ https://shp.ee/8xz8pne 
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16.ราดหน้ากันเอง ที่ตั้ง : 15/19 แยกท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์             

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
โทร 092 635 9322 

Link: https://goo.gl/maps/szNyuDkX6aU2UV8X6 

 

 

17.เวสต์วิงคาราโอเก๊ะ  ที่ตั้ง : 59 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 6 ถนนจรัญสนิทวงศ์                
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

 โทร 089 858 5243 

Link: https://goo.gl/maps/bh8AT4APW9xpCJb27 

 

 

18.ไกรทอง ที่ตั้ง : ปากซอยคริสจักร ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ                  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
โทร 086 369 8743 

Link: https://g.page/Kraithongnoodle?share 

 

 

19.ข้าวเลือดหมู ท่าพระ ทีต่ั้ง : 15/12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร  

โทร 062 5546 896 

Link: https://goo.gl/maps/wCMxmsA3PEv37s9t7 

 

 

 

20. ข้าวซอยล้านนา ที่ตั้ง : 586 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ ถนนนวมินทร์   

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร      

โทร. 02 377 4248 

Link: https://goo.gl/maps/dE9NvirPyjVA4TGQ7 

สั่งผ่านออนไลน์ 
https://www.foodpanda.co.th/th/restaurant/u1nr/k
hao-soy-lanna-happyland 
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๒1. ชาบูบ้านจันทร ์ ที่ตั้ง : 355 ถนน กรุงเทพ - นนทบุรี  

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

โทร 080 077 7543 

 Link: https://goo.gl/maps/h8a5ePUcGMNcamMu7 

 

 

22.แม่เล็กอาหารตามสั่ง ที่ตั้ง : 343/2 ซอยวงศ์สว่าง 4 แขวงวงศ์สว่าง                
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร 095 713 1798 

Link: https://goo.gl/maps/b6sXyyv6HFd7fhjk7 

 

 

๒3. บานานา ลีฟ  

(เซ็นทรัลบางนา) 

ที่ตั้ง : 585 ชั้น 2 เซ็นทรัลซิตี้บางนา ถนนบางนา-ตราด  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมานคร  

โทร. 02 0361 0620 

Link: https://goo.gl/maps/TiSz5qKGTH4Y8Bys9 

 

 

๒4. มั่นคงฟาร์ม ที่ตั้ง : เลขท่ี 189,191,193  ถนนเอกชัย                
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

Link: https://goo.gl/maps/74PpmyWzf19UkKvk9 

 

 

 

25. ๙๙ Restaurant ที่ตั้ง : (โรงแรมบียอนด์สวีท) ๙๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์      
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

โทร 02 879 71๙๙  

Link: https://goo.gl/maps/ZQ9yGNKJgddqyouu6 
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๒6. แซ่บ บางรัก ที่ตั้ง : 19 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร  

โทร 084 320 2628 

Link: https://goo.gl/maps/3TK5gYwhVNAZx78Y6 

 

 

27. บานานา ลีฟ 

(สาขาสีลม) 

ที่ตั้ง : ลีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ถนนพระราม 4  แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02 231 3124 

Link: https://goo.gl/maps/3Au81QauEdQRw8Vp9 

 

 

28. ไก่ทอดเดชา ที่ตั้ง : 239 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  

กรุงเทพมหานคร  

โทร. 090 921 2577 / 082 825 6611 

Link: https://goo.gl/maps/RV71nniwZAnPZ23H7 

 

 

29. ครัวสะตอข้าวแกงใต้ ที่ตั้ง :189 ถนนรัชดา - รามอินทรา แขวงนวลจันทร์       
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

โทร 084-994-9679 

Link: https://goo.gl/maps/416SZiQUSP3C7jd48 

 

 

30. ห้องอาหาร สีฟ้า  

สาขาสยาม สแควร์ 

ที่ตั้ง : 434-440 สยามสแควร์ซอย 9 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02 251 5517 /090 891 4722 

Link: https://goo.gl/maps/ypPVkSg75V7AH5Ko7 
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๓1.ร้านครัวดอกไม้ขาว ที่ตั้ง : สยามสแควร์วัน เลขที่ 388 ถนน พระราม ๑ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน  

โทร 02 2522646 

Link: https://goo.gl/maps/3zZYd7NfTyXA7juj7 

 

 

๓2. ลิตเติลโฮม      
(สาขาวรจักร) 

ที่ตั้ง : 99-101 ถนนวรจักร  
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 
โทร 02 224 7800 
Link: https://goo.gl/maps/yXXBnAL6BuZUmvrP7  

๓3. ห้องอาหารหลายรส ที่ตั้ง : 122 ถนนเศรษฐศิริ  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร  
โทร 02 279 2895 /081 646 3170 
Link: https://goo.gl/maps/pveTuMio64c39wMP9 
 

 

34. เขียง ที่ตั้ง : 14/6 ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน               
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โทร  02 508 0821 
Link: https://goo.gl/maps/74PpmyWzf19UkKvk9 

 
35. May Veggie 
Home 
 

ที่ตั้ง : 738 ซอย สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร   
โทร 089 042 7215 / 02 118 2967 
Link : https://goo.gl/maps/7pXA1gNNorBQgotN8 

 
36.ร้านสุกี้ตี๋น้อย 
(สาขาซีคอนบางแค) 

ที่ตั้ง : ห้างซีคอนบางแค 607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
โทร 080 618 8450  
Link: https://goo.gl/maps/AiKNgy7U9LaC8mmAA 
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37. โจ๊กหมูทอง ที่ตั้ง : 618/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
โทร 089 816 4695 
Link: https://goo.gl/maps/sPiVXeNLwT3Bqt528 
 

 

38.ร้าน คัตสึยะ     
(โลตัสสุขาภิบาล 3) 

ที่ตั้ง :  เทสโก้โลตัส สุขาภิบาล 3 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี    
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
Link: https://goo.gl/maps/ogb95GQreGg1Wb8w8 
 

 
39.เฟรสโก คาเฟ่ ที่ตั้ง :  4/4 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง       

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร       
โทร 062 596 9379 
Link: https://g.page/Ram164?share 

 
40.แซ่บ คลาสสิก ที่ตั้ง :  โลตัสสุขาภิบาล 3101 ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี  

โทร 062 596 9379 
Link: https://www.facebook.com/zaapclassic 
       https://goo.gl/maps/ogb95GQreGg1Wb8w8 

 
41. ครัวราชาติ่มซำ ที่ตั้ง : 501/437-438   

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร               
โทร 02 285 2571 
Link: https://goo.gl/maps/WtUUmYrD7sAhesWC8 

 

42. อรนิตดา พิซซ่า ที่ตั้ง : 84/11 ถนนนนทรี  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร             
โทร 095 529 5619 

 Link: https://goo.gl/maps/WFRUX3YFMkVxxwqy6 
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๔3. บานาน่า ลีฟ  
(เซ็นทรัลพระราม 3) 

ที่ตั้ง : Central Rama 3 ชั้น 5  

ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร  

โทร 02 673 6206 

Link: https://goo.gl/maps/yRGQkf6FPdAXczYb7 

 

๔4.ฮาจิเมะ โรบอท ที่ตั้ง : 59/27 อาคารโมโนพาร์ค ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โทร 02 683 1670 

Link: https://goo.gl/maps/CCWv7W1jo3Wqpjrs6 

 
45.ครัวสมใจ  ที่ตั้ง : 120/814 PST condovill 2 ซอยนนทรี 14  

ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โทร 087 545 6668 

Link: https://goo.gl/maps/xu8rTgZLjRCVJBYq6 

 

46. แม่มณี ที่ตั้ง : 87 ซอยจันทน์ 18/7 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร : 081 915 3495  

Link: https://goo.gl/maps/zbPssRJPTf5JyAf68 

 

 

47. เอสแอนด์แอล ที่ตั้ง : 91 ซอย จันทน์ 18/7 แยก 5 แขวงทุง่วัดดอน  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

โทร : 085 834 1130, 061 984 2049  

Link: https://goo.gl/maps/HmH56GcyxsGWpu7L6 
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48.ร้านส้มตำในสวน ที่ตั้ง : 307 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร     

กรุงเทพมหานคร                       

โทร 087 345 1191 

Link: https://goo.gl/maps/DFZ6RyK21pk7zear9 

 

 

49. เอสพี เมี่ยงปลาเผา ที่ตั้ง : 73 หมู่ ๗ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด              
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

โทร 083 0805 764 

Link: https://goo.gl/maps/L4dN7KPPebFqLepo9 
 

50.สาวน้อยบ้านนา 
ปลาร้าบ้านทุ่ง 

ที่ตั้ง : ปากซอยพิบูลย์ทรัพย์ 15 (ซอย 2) ซอยสุวินทวงศ์ 64 
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

โทร 065 334 6246 

Link: https://goo.gl/maps/BBf84XLoZP1qRzr47 

  

51. ร้านคุณปองธรรม 
บ้านเอื้ออาทร 

ที่ตั้ง : 1134/6 แฟลต 35 เอ้ืออาทร แขวงคลองสองต้นนุ่น       
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

LINK: https://goo.gl/maps/SyWpGZRzNQSGJ1yP8 

 
 

52.ร้านอุดม เคหะชุมชน
โซน 3 

ที่ตั้ง : 103/360 ซอย เคหะรม่เกล้า 32 แขวงคลองสองต้นนุน่ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

โทร 087 505 5183 

Link: https://goo.gl/maps/ZErDYVwDy3F7aA9y6 

  

53. ขวัญข้าว ที่ตั้ง : 31 ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท        
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทร. 062 963 9232 

Link: https://goo.gl/maps/Ft4Pvop1e3neuF959 

 

https://goo.gl/maps/DFZ6RyK21pk7zear9
https://goo.gl/maps/L4dN7KPPebFqLepo9
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https://goo.gl/maps/ZErDYVwDy3F7aA9y6
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๕4. ร้านชำ ริมคลองผดุง
กรุงเกษม 

ที่ตั้ง : 98/1 ชุมชนโปลิศสภา แขวงตลาดน้อย                    
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

โทร 02 238 4933 

Link: https://goo.gl/maps/u8mtrGhRPYTsAQE29 

  

55. บางหว้าขาหม ู ที่ตั้ง : 246 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร 02 457 0595 

Link: https://goo.gl/maps/sDVMrzJro9N2Te3H8 
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