ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 20 (รวม 57 คูหา)
หมายเลข
ผู ้ออกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

R1

กะเพรา
ガパオ

東京都台東区

1

R2

มิโยชิ (ช ้อนเงิน)
みよし

神奈川県川崎市

1

R3

ต ้นหอม Thon Hom
トンホム

R4

ชาวไทย
（有）ﾁｬｵﾀｲ/ ﾁｬｵﾀｲ

R5

SOM BOUN CORP.
曽文商事株式会社

R6

พริกไทย
プリックタイ

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

จานวนคูหา
ブース数

東京都中野区

東京都渋谷区

神奈川県藤沢市

東京都板橋区

เมนูอาหาร / ราคา
メニュー / 値段
1.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500
2.ผัดไทย /500
3.ข ้าวเหนียวหมูทอด /500
4.ไส ้กรอกสมุนไพร /500
1.หอยทอดครกซีฟด
ู้ /500
2.ยาวุ ้นเส ้น /500
3.ไก่ยา่ ง /500
4.น้ าแข็งไสมะม่วง /500

1

1.ข ้าวมันไก่ /500
2.ข ้าวซอย /500
3.ยาผักชี /500
4.ลาบไก่เครือ
่ งใน /500

2

1.มะม่วงน้ าแข็งไส /500
้ /500
2.ขนมครก 12 ชิน
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

1.น้ าแข็งไสรวมมิตร /500
2.ลอดช่อง /500
3.น้ าแข็งไสมะพร ้าว /500
4.ไอศครีม 7 รสชาติ /500

1

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

2

1.กล ้วยทอดมันทอด /500
2.ขนมครก /500
3.บัวลอย /500
4.ข ้าวเหนียวมะม่วง /500
5.ขนมจีนน้ ายากะทิ /500
6.ไส ้กรอกสมุนไพร /ไม ้ละ 300
7.หมูปิ้ง /3 ไม ้ 600
้ 600
8.ปอเปี้ ยะกุ ้ง /5 ชิน

1

1.หนั งไก่ทอดสมุนไพร /500
2.ไก่ยา่ ง /500
้ 500
3.ปอเปี๊ ยะกุ ้ง /5 ชิน
4.ไส ้กรอกสมุนไพร /ไม ้ละ 300

R7

บ ้านภูไท
タイ料理バーン・
プータイ

R8

่ น
ลิตเติล
้ เอเชีย
Little Asian
リトルアジアン

R9

Ayuthaya / Sushiharu Ltd.
アユタヤ／（有）鮨治

千葉県船橋市

1

1.ข ้าวแกงเขียวหวานไก่ /500
2.ยาวุ ้นเส ้น /500
3.หมูยา่ ง /ไม ้ละ 200 (3 ไม ้ 500)
4.สาคูไส ้กุ ้ง /500

R10

Soul Food Bangkok
From ASIA Co., Ltd.
ソウルフ-ドバンコク/
株式会社フロムエイジア

東京都目黒区

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ไก่ทอดรสต ้มยากุ ้ง /500
3.ผักบุ ้งไฟแดง /500

千葉県成田市

千葉県富里市
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ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 20 (รวม 57 คูหา)
หมายเลข
ผู ้ออกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

R11

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

東京都目黒区

1

R13

มวยไทยเฮ ้าส์
ムエタイハウス

東京都文京区

1

R14

Thai Restaurant Rung Rueng
タイ王国レストラン
ルン・ルアン

東京都新宿区

1

R15

ร ้านเพือ
่ น (ติดทะเลทางทิศใต ้)
プエンタイフードサザンビーチ店

神奈川県茅ヶ崎市

1

R16

ร ้านอาหารไทยสวัสดี
サワディー

東京都東村山市

1

R17

ครัวไทย
クワタイ

静岡県伊東市

1

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

จานวนคูหา
ブース数

R18

่ นตะวัน 168
เอเชีย
アジアンタワン168 /
SWタワン株式会社

R19

BANGKOK KITCHEN
バンコクキッチン

東京都中央区

1

R20

Lanna Thai Cuisine
ラーンナータイ

東京都品川区

1

R21

แก ้วใจ
KEAWJAI
ゲウチャイ

東京都墨田区

2

東京都新宿区
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2

เมนูอาหาร / ราคา
メニュー / 値段
1.ข ้าวซอย /600
2.ข ้าวมันไก่ /600
3.เฟรนช์ฟรายส์รสต ้มยา /400
1.กุ ้งกระเทียม /500
2.ขนมปั งหน ้ากุ ้ง /500
3.ปอเปี๊ ยะกล ้วยหอมทอด /500
4.ข ้าวมันไก่ /500
1.ผัดไทย /500
2.ไก่ยา่ ง /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500
4.ข ้าวปูผด
ั ผงกะหรี่ /500
1.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500
2.ผัดไทย /500
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ข ้าวกะเพราไก่ /500
1.ขนมครก /500
2.ปาท่องโก๋ /500
3.ก๋วยเตีย
๋ วหมู /500
4.ผัดไทย /500
1.ปลาหมึกย่าง /500
2.ผักบุ ้งไฟแดง /500
3.ยาวุ ้นเส ้น /500
4.ข ้าวมันไก่ /500
1.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500
2.ข ้าวแกงเขียวหวาน /500
3.ผัดไท /500
4.ก๋วยเตีย
๋ วเส ้นเล็กต ้มยา /500
5.หมูปิ้ง /500
6.ไก่ทอด /500
7.ข ้าวซีฟด
ู้ ผัดผงกระหรี่ /500
8.มะม่วงน้ าแข็งไส /500
9.อาหารเซ็ตรวมมิตร /600
1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ปอเปี๊ ยะทอด /500
3.ส ้มตาไทย /500
4.ยาวุ ้นเส ้น /500
1.ส ้มตาไทย /500
2.ข ้าวกะเพราไก่ /600
3.ข ้าวแกงฮังเล /600
4.น้ าแข็งไสมะม่วง /500
1.ผัดไทย /500
2.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
3.ข ้าวมันไก่หรือไก่ทอด /500
4.ยาวุ ้นเส ้น /500
5.มะม่วงน้ าปลาหวาน /500
6.ปอเปี๊ ยะกุ ้งทอด /500
7.กล ้วยทอด /500
8.เต ้าหู ้ทอด /500
9.อาหารชุด A หรือ B (จากรายการอาหาร 8 อย่าง
ข ้างต ้น) /500

ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 20 (รวม 57 คูหา)
หมายเลข
ผู ้ออกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

R22

่ นฟู๊ด
ปลาทองเอเชีย
ﾌﾟﾗﾄｰﾝ /
(株) ﾌﾟﾗﾄｰﾝ・ｱｼﾞｱﾝフード

R23

พิราบขาว
ピラブカウ

R24

กินอยูอ
่ ย่างไทย
キンジューヤンタイ

R25

โรงสุราไทย 1950's
ローンスラータイ1950's

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

จานวนคูหา
ブース数

千葉県市原市

東京都豊島区

群馬県館林市

東京都世田谷区

2

1.ข ้าวราดกะเพราไข่ดาว /500
2.ยามะม่วง /500
3. ไก่ยา่ ง/500
4.ผัดไทย /500
5.ไส ้กรอกอีสาน /500
6.ข ้าวเหนียวมะม่วง /500
7.ไอติมมะม่วง /500
8.มะม่วงน้ าปลาหวาน /500

1

1.ผัดไทย/350
2.ไก่ยา่ ง /400
3.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
4.ข ้าวมันไก่ /500

1

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

1

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

1

1.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500
2.ผัดไทย /500
3.ไก่ทอดสมุนไพร /500
4.ซึโ่ ครงหมูยา่ งน้ าผึง้ /500

R26

ขอนแก่น
コンケン

R27

ตะวันไทย
タワン・タイ

東京都新宿区

1

R29

ส ้มตาเด ้อ
Somtum Der
ソムタムダー

東京都渋谷区

1

R30

JASMINE THAI Co., Ltd.
株式会社
ジャスミンタイ

東京都港区

2

R31

ร ้านอาหารไทย
สบายสบาย
サバ―イ・サバ―イ

R32

Siam Lanna
サヤムランナー

京都府京都市

埼玉県川越市

東京都千代田区
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เมนูอาหาร / ราคา
メニュー / 値段

1.ปลาหมึกย่าง /500
2.หมูแดดเดียว /500
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ส ้มตา (ไทย ปู ปลาร ้า) /500
1.ส ้มตาไทย /500
2.สะโพกไก่ทอด /500
3.ลาบหมู /500
4.อาหารชุดอีสาน (1+2+ข ้าวเหนียว) /800
5.อาหารชุดอีสานพิเศษ (1+2+3+ข ้าวเหนียว) /
1000
1.ข ้าวราดแกงเขียวหวานและแกงมัสมัน
่ /600
2.ข ้าวราดแกงมัสมัน
่ และกะเพราไก่ /600
3.ข ้าวราดกะเพราไก่และแกงเขียวหวาน /600
4.ผัดไทย /500
5.กล ้วยทอด /500
6.หมูปิ้ง /500

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ไส ้กรอกสมุนไพร 2ไม ้ / 500 (ไม ้ละ 300)
3.บาร์บค
ี วิ ไก่ 1 ไม ้ /500
4.ข ้าวมันไก่ /500

1

1.ผัดไทย /500
2.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยากุ ้ง /500
3.ไก่ยา่ ง /500
4.ต ้มยากุ ้ง /300

ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 20 (รวม 57 คูหา)
หมายเลข
ผู ้ออกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

R33

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

R34

อิม
่ ดี
イムディー

東京都千代田区

1

R35

Kunya
タイ田舎料理クンヤー

東京都豊島区

1

R36

สบาย (ยามากาตะ)
タイレストランサバイ
山形

R37

ORIENTAL DELI
オリエンタルデリ

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

จานวนคูหา
ブース数

東京都渋谷区

山形県鶴岡市

東京都港区

1

1.ก๋วยเตีย
๋ วเนือ
้ /600
2.เนือ
้ ย่าง /600
3.ข ้าวเหนียวมะม่วง /500
4.ชุดขนมไทย /500
1.ส ้มตา /500
2.ไก่ยา่ ง /500
3.ผัดไทย /500
4.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500

1

1

1.หมูกรอบสามรส /500
2.ไก่ยา่ ง /500
3.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
4.ผัดไทย /500

2

1.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยา /500
2.ลาบไก่ /500
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ส ้มตา /500
5.กะเพรา /500
6.ไก่ทอดรสต ้มยา /500
7.หมีโ่ คราช/500
8.มะม่วงน้ าแข็งไส /500

บ ้านริมป่ า
バーンリムパー

R39

ภูพงิ
タイ料理レストラン
プーピン

千葉県市原市

1

R40

อร่อยดี
アロイディー

千葉県市原市

1

R41

บ ้านเรา
タイレストランBANRAO

静岡県伊豆の国市

1

R42

ผักชีไทย
パクチータイ

東京都中野区

1

R43

ร ้านอาหารไทยเวียงจันทน์
タイレストラン
ビエンチャン

東京都板橋区

1
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1.ยาวุ ้นเส ้น /600
ั /600
2.ไก่สบ
3.ข ้าวกะเพราไก่ /600
4.ข ้าวแกงเขียวหวาน /600

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

R38

東京都新宿区

เมนูอาหาร / ราคา
メニュー / 値段

1.ข ้าวกะเพราหมูไข่ดาว /500
้ /500
2.ไส ้กรอกอีสาน 1 ชิน
้
3.ปอเปี๊ ยะกุ ้ง 5 ชิน/500
4.ข ้าวหมูพะโล ้ /500
1.ข ้าวกะเพราหมูไข่ดาว /500
้ บอล /500
2.ชีส
3.ผัดไทย /500
4.ไก่ยา่ ง /500
1.ก๋วยเตีย
๋ วหมู /500
2.ข ้าวเหนียวหมูทอด /500
3.ข ้าวแกงเขียวหวาน /500
4.ข ้าวมันไก่ /500
1.ข ้าวแกงเขียวหวาน /500
2.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500
3.ข ้าวมันไก่ /500
4.ผัดไทย /500
1.แกงมัสมัน
่ ไก่ /500
2.แกงเขียวหวานไก่ /500
3.ข ้าวซอยไก่ /500
4.ผัดไทย /500

ื่ ร้านอาหารทีม
ิ ธิอ
รายชอ
่ ส
ี ท
์ อกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครงที
ั้ ่ 20 (รวม 57 คูหา)
หมายเลข
ผู ้ออกร ้าน
出店者番号

่ ร ้าน
ชือ
出店者名

R44

ครัวเจ ้าพระยา
クルアチャオプラヤー

R46

Pink Elephant
ピンクエレファント/
株式会社スコータイ

R47

SPICE ROAD Co., Ltd. (Tinung)
株式会社スパイスロード

R48

Wondertable Co., Ltd. /
Erawan Shinjuku
(株) ワンダーテーブル エラワン
新宿東口店

R49

ยิม
้ สยาม
イムサイアム

ทีอ
่ ยูร่ ้าน
店の所在地

จานวนคูหา
ブース数

東京都板橋区

東京都中央区

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都板橋区

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ผัดไทย /500
3.ข ้าวไก่ผด
ั ผงกะหรี่ /500
4.ไก่ทอดกระเทียม /500

1

1.เล ้งหมู /1000 *(ขอความร่วมมือปรับราคาลง)
2.ข ้าวมันไก่ /500
3.ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ /1000
*(ขอความร่วมมือปรับราคาลง)
4.คอหมูยา่ ง /500

2

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ไก่ทอด /500
3.สาคูไส ้หมู /500
4.ผัดไทย /500
5.ก๋วยเตีย
๋ วต ้มยาใส่ผก
ั ชี /500
6.ปอเปี๊ ยะพะโล ้ /500

1

1.ข ้าวมันไก่ /600
2.กะเพราไก่ /500
3.ไก่ทอดรสกระเทียมต ้มยา /500
4.น้ าแข็งไสเกล็ดหิมะรสมะม่วง /500

1

1.ข ้าวกะเพราไก่ไข่ดาว /500
2.ผัดไทย /500
3.ทะเลผัดผงกะหรี่ /500
4.ห่อหมกทะเล /500

R50

ไทยอิซากายะ ซังโกะ
タイ居酒屋サンゴ

東京都墨田区

1

R51

Phuket Oriental
プーケットオリエンタル

東京都港区

1

R52

Made by Todd
メード・バイ・トード

กรุงเทพฯ

รวมจานวนคูหาร้านอาหารทงหมด
ั้
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เมนูอาหาร / ราคา
メニュー / 値段

1

57

1.ไก่ยา่ ง /500
2.ลาบอีสาน /500
3.ขนมจีนน้ ายาป่ า /500
4.ไส ้กรอกอีสาน /500
1.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /600
2.ผัดไทย /600
3.ข ้าวมันไก่ /600
1.ผัดไทย /500
2.ข ้าวกะเพราไข่ดาว /500
3.หมูระเบิด /500
4.ยาวุ ้นเส ้นหมูยอ /500
(อาหารเซ็ต 4 อย่าง /1000)

