รายชื่อกิจการที่ได้รับการรับรองกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐาน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับผู้ประกอบการใหม่ (3/4/2020)
ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท เคซีเอ็นพี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เซอร์วิส โซลูช่นั จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)

ออกแบบ ให้คำปรึกษำ จำหน่ำย สอบเทียบ
นำยนพชัย นพทีปกังวำล
และซ่อมบำรุง เครือ่ งมือทดสอบ และโรงงำน
ต้นแบบในงำนวิจยั และงำนอุตสำหกรรม
ออกแบบ และจำหน่ำยชิน้ ส่วนเพือ่ กำรซ่อมแซม นำงสำวธนิดำ โจมจตุรงค์
ทดแทน และปรับปรุง รวมถึงให้บริกำรตรวจเช็ค
และบำรุงรักษำระบบ Automation และ

08 1646 1251

nopchail@hotmail.com

0 2924 8585
08 9893 3343

thanida_pu@wi.co.th
hr@wi.co.th

นำยเดวิด มกรพงศ์

09 8745 9053

david.ishd@gmail.com

นำยณัฐพล ธรรมสังวำลย์

096-0193544

ajkoft@gmail.com

นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
นำยชูวงศ์ สีตะพงศ์

06 1421 1289

phon@inet.co.th

02-1073435/0887567100

choowong.s@nexthop.co.th

นำยศักดิเ์ ดช พูลสวัสดิ์

09 5995 5565

may.pornsree@gmail.com

นำยไพศำล สุขจรัส

08 4826 3345

Sukjarus@gmail.com

Robotics

บริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพรส์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์
จำกัด
บริษัท เน็กซ์ เบรน จำกัด

บริษัท เน็กซ์พำย จำกัด
บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด

บริษัท เนวิโก สมุย จำกัด

สำรสำคัญ Colostrum หรือนำ้ นมเหลือง
สำหรับใช้ในอุตสำหกรรม
ออกแบบและพัฒนำ AI ตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ (On-Demand AI service for
Enterprise)
IoT Cloud Platform

เน็กซ์ฮอป ผูใ้ ห้บริกำรระบบ TIKTROLLER ที่
ช่วยบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร Internet
สำธำรณะได้ อย่ำงสะดวกและง่ำยดำยผ่ำน
Cloud และผูใ้ ห้บริกำรระบบ Ninja CarTrack
ระบบติดตำมและประมวลผลกำรขับขี่รถยนต์
เพื่อให้บริกำรผ่ำน Cloud
NaviGo แอปพลิเคชั่นบริกำรรถรับส่ง pointto-point

บริษัท เบดเดอลี่ จำกัด

พัฒนำเตียงอัจฉริยะสำหรับผูส้ งู อำยุและผูป้ ่ วย
นอนติดเตียง

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท เพ็ท พอว์ จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)
Platform บริกำรครบวงจรสำหรับสัตว์เลีย้ งโดย

นำยตฤณสิษฐ์ จำรุรงั สีวฒ
ั น์

09 2905 5989

TRINNASITJ@PETPAW.COM

คุณวรำงคณำ พันธุว์ ำณิช

061-5399090

warangkhana.pha@gmail.co
m

นำยบรรจง ปั ญญำศรีวินิจ

08 1372 3149

banchpan@gmail.com

นำยภำคย์ ทองกุล

06 5149 5156

kparck@gmail.com

นำยกวิน สวำสดิพนั ธ์

0 2116 3100

kavin@mailmaster.co.th

0 2077 9229

tornxero@gmail.com

0 2731 1331 ต่อ

van.chitsakdanon@gmail.co
m

ใช้สอื่ Electronics ผ่ำนระบบเครือข่ำย
Internet

บริษัท เพ็ททำเนียร์ จำกัด
บริษัท เพียว คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท เมดิคอล เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมล มำสเตอร์ จำกัด

พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์เพื่อกำยภำพ
และเพิ่มคุณภำพชีวติ สำหรับสัตว์
ระบบบริหำรจัดกำรและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงขนำดใหญ่เพื่อกำรประหยัดพลังงำน
ระบบบริหำรร้ำนยำและสถำนพยำบำล ระบบ
กำรสั่งซือ้ ยำและเวชภัณฑ์ และบริกำร
Business process outsourcing
ระบบอีเมลสำหรับองค์กร: Multi-Cloud
Business Email

บริษัท เรดไพรซ์ ดิจิตอล จำกัด
บริษัท เวนิวอี จำกัด
บริษัท เวริลี วิช่นั จำกัด
บริษัท เวลธ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เวิลด์คลับอินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เอ.ไอ.เบรน จำกัด
บริษัท เอเลีย่ น เทคโนโลยี จำกัด

ระบบวิเครำะห์ขอ้ มูลผูบ้ ริโภคและจัดกำรข้อมูล นำยพงศธร พิพฒ
ั น์ธรรม
ประชำสัมพันธ์โปรโมชั่น
แพลตฟอร์มตลำดสินค้ำ (Marketplace) ที่
นำยพีรพัฒน์ จิตศักดำนนท์
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม MICE
วิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรด้วยกำรใช้ นำยชนำธิป ฤกษ์สขุ รุง่ เรือง
เทคโนโลยีเป็ นฐำน
WIZ นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรวำงแผนกำรเงิน

นำยธนัฐ ศิรวิ รำงกูร
พัฒนำเกมส์
นำยอูดี ้ วัฒนจงกล
A.I. BRAIN ระบบประมวลผลสิง่ ที่เห็นด้วย A.I. คุณกันตินน
ั ท์ กิจจำกำร และคุณจำรุ
แบบ Deep Learning Image Recognition บุตร อัศวเรืองชัย
ออกแบบและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำหรับ คุณอรรณพ กองสูงเนิน
อุตสำหกรรม

2601
0 2754 6319
08 5685 2696
09 8270 8787
09 0949 4656

chanathip.ro@gmail.com

09 7202 7731

tuc53327@gmail.com

08 3029 0110

kitjarkarn@gmail.com

098-9151646

aunnop.k@aliantechnology.
com

dr.nut@aommoney.com

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท เอเอ พรีซิช่นั จำกัด
บริษัท เอ็กซ์คลูส ไอที (เอเชีย) จำกัด
บริษัท เอ็ดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด
บริษัท เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลท์ติง้ จำกัด
บริษัท เอ็น-ริช ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอส เอ็ม เลิศพิพฒ
ั น์ จำกัด
บริษัท เอสเอ็มอีมฟู จำกัด
บริษัท เออร์เบิน โมบิลติ ี ้ เทค จำกัด
บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด
บริษัท แท็กซี่เมล จำกัด
บริษัท แพค เทคโนเวชั่น จำกัด
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)

รับจ้ำงออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เฉพำะสำหรับ
ปั๊ มขึน้ รูปแผ่น PCB
X-cluesHR ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบุคคลผ่ำน
ระบบ Cloud
กำรพัฒนำแพลตฟอร์มสือ่ กำรเรียนภำษำแบบ
สนทนำด้วยโลกเสมือนจริง
WE Space ระบบเชื่อมต่อกำรศึกษำกับชีวิต
และกำรทำงำนของทุกคน
โคมไฟแอลอีดี (LED)

นำยอิทธิพงษ์ ตันติรุง่ โรจน์ชยั

0 2902 0315-8

paul_srinya@yahoo.com

คุณเจนจิรำ มำยเยอร์

06 4834 9027

(blank)

นำยธัชชัย งำมสิทธิวรพงศ์

098-8822355

vrspeechapp@gmail.com

นำยวีรพล วีระโชติวศิน

087-0991299

weerapol@edvisory.co.th

นำยสุรสิทธิ์ บุญปั้น
คุณนัฐธินี (0843266057)
นำยณรงค์ฤทธิ์ อนันต์ชยั พัทธนำ

06 2396 5189

surasit.boonpan@gmail.co
m

08 5952 3785

narongrit6@hotmail.com

08 1400 8210

(blank)

02-0263849

support@smemove.com

09 9503 8066

08 9874 9565

krisadak@alumni.stanford.e
du
krisada.k@tuktukhop.com
dr.prasit_r@hotmail.com

0 2318 9499

bert@taximail.com

0 2347 0447

Polwat@pac.co.th

0 2347 0447

atchara@pac.co.th

ออกแบบและให้บริกำรกำรวำงแผนทรัพยำกร
บุคคลขององค์กร
ผลิตภัณฑ์รองเท้ำแตะชนิดหูคีบคุณภำพสูง
นำยชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร
กำรพัฒนำ application บริหำรจัดกำรบัญชี
นำยศรำวุธย์ แหลมหลักวรกุล
กำรออกแบบและผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ และระบบ ดร.กฤษดำ กฤตยำกีรณ
กำรให้บริกำร
Health Smile : Home Health Checkup
นำยประสิทธิ์ วิรยิ ะกิจไพบูลย์
ระบบอีเมลสำหรับงำนกำรตลำดและอีเมล
นำยไพบูลย์ ตรีกำญจนำนันท์
อัตโนมัติ
ระบบหยุดกำรทำงำนเครือ่ งปรับอำกำศแบบ
นำยพลวัธน์ ทัศนสกุล
แยกส่วนเพื่อประหยัดพลังงำนในธุรกิจโรงแรม
Pac Frenergy: เครือ่ งทำนำ้ ร้อนจำก
นำงสำวอัจฉรำ ปู่ มี
เครือ่ งปรับอำกำศ

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท แมพพิเดีย จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)
mapedia รับพัฒนำและบริกำรระบบภูมิ

นำยชิงชัย หุมห้อง

093-0363366

mapedia.co.th@gmail.com

ฝนทิพย์ รัตนธัญญำภรณ์
นำยแสง แซ่หลี
นำยอนุพล เอนกพัฒนกิจ

0 2704 9577

fontip.r@rapbizz.com

0 2004 3124

(blank)

08 9696 9597

(blank)

0 2591 6469

juthawong@juthawong.com

08 1310 8738

siriluk.ctc@gmail.com

08 8979 7450

vatapan.a@hdw.co.th

ผศ.พงศ์พนั ธ์ ด่ำนพิษณุพนั ธ์

093-338-8555

phongphan.d@gmail.com

นำยจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร

0 2513 6785-86
0 2712 0898 /
08 3988 4533

jeerawutw@iottechgroup.c
om
pravee.k@solimacgroup.co
m

08 1666 8761

3ddome@gmail.com

08 1734 8313

koake@physicskoake.com

สำรสนเทศ และแผนที่ทำงภูมิสำรสนเทศโดยโด
รน
บริษัท แรพบิซซ์ไดเรคท์ จำกัด
บริษัท แวนเทจ พำวเวอร์ จำกัด
บริษัท แอดส์ ซอร์ท จำกัด
บริษัท แอมแปร์ เอ็นจิน จำกัด
บริษัท แอล จี เอส โซลูช่นั ส์ จำกัด
บริษัท แฮนด์ดวี ้ ิง จำกัด
บริษัท โค้ดเรด จำกัด

www.rapbizz.com
Automatic Meter Recording System

ระบบนิยำยออนไลน์พร้อมรองรับกำรแปลเป็ น
ภำษำนำนำชำติ”
แอมแปร์ เอ็นจิน ผูพ้ ฒ
ั นำซอฟต์แวร์ระบบ
นำยชำญวิทย์ นัยสงวนศรี
ปั ญญำประดิษฐ์
ออกแบบงำนวิศวกรรม งำนสถำปั ตยกรรม และ นำงสำวศิรลิ กั ษณ์ รัตนำศุภร
ผลิตโครงสร้ำงเหล็กเบำพร้อมติดตัง้
ระบบให้บริกำรด้ำนกำรซ่อมแซมอำคำรแบบ
คุณวำทกำร อำตมประสังสำ
ครบวงจร: HandyWings

บริษัท โค้ดดีง้ ฮับ จำกัด

กำรพัฒนำระบบ software บริหำรจัดกำรเพื่อ
กำรให้บริกำร internet ผ่ำน cloud
กำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยอัจฉริยะ

บริษัท โซลิเทค อินโนเวชั่น แอนด์ เทคโนโลยี
จำกัด

กำรออกแบบ พัฒนำ และติดตัง้ ระบบอัตโนมัติที่ นำยประวีร ์ เครือโชติกลุ
มีกำรใช้เทคโนโลยีประมวลผลภำพ แมชชีนวิช่นั
Artificial Intelligence (AI) Machine
Learning Deep Learning และ Internet of

บริษัท โดม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท โนเลดจ์ อินโนเวชั่น จำกัด

Things (IoT)
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติแบบ FMD ขนำดใหญ่

แพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงผูส้ อนกับผูเ้ รียนแบบ
ออนไลน์

นำยโดม นุชอนงค์
นำยเอกนันท์ ตัง้ ธีระสุนนั ท์

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท โนวำ กรีน เพำเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท โนวำ รีเสิรช์ จำกัด

บริษัท โปรซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฟลว์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โภชนำ ออนไลน์ จำกัด
บริษัท โมบำย ทู แมชชีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท โรบอทเอ็กซ์ จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)

กำรออกแบบ พัฒนำ และติดตัง้ ระบบกำร
จัดกำรด้ำนพลังงำนอัตโนมัติที่มกี ำรใช้
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
ระบบกำรถ่ำยภำพสำมมิติ ระบบตรวจจับ
ท่ำทำงกำรเคลือ่ นไหว และระบบจำลอง
อสังหำริมทรัพย์แบบโต้ตอบทันทีดว้ ยเทคโนโลยี
ควำมจริงเสมือน
Proxumer ระบบประเมินควำมต้องกำร
ผลิตภัณฑ์และจัดกำรโปรโมชั่น
Floww ระบบบริหำรจัดกำรธุรกิจครบวงจร
กำรพัฒนำแพลตฟอร์มตัวกลำงสำหรับธุรกิจเค
เทอริง่
ระบบบริกำรเครือ่ งอัตโนมัตดิ ว้ ย IoT และ
Mobile Payment
Robotic & Automation System
Integrator และ Co-Bot

นำยจิรเดช อ่อนชุม่

08 6752 2295
0 2102 8483

cheradech@novagreen.co.t
h

นำยพงศกรณ์ วิจิตเวชไพศำล

09 0909 1452

(blank)

นำยวีระชัย ศรีพยัคฆ์

02-102-6496

info@proxumer.com

คุณกำพล ลีลำภรณ์
นำยเกรียงไกร นิลกำแหง

0 2643 0040

kampol@pirsquare.net

087-5085855

nilkamhaeng@โภชนำ.com

นำยมงคล ผอบนำง

0 2258 0781

mongkon@adinovel.com

นำยกฤษณ์ชยั มิตรสันติสขุ

08 5529 0529

kritchai@robotx.co.th

บริษัท โออำร์จีไซเบอร์บีช จำกัด

เครือ่ งมือสือ่ สำรสำหรับบุคคลออทิสติกและ
บุคคลบกพร่องทำงกำรสือ่ สำร

นำยวรเชษฐ์ ธนธีระเมธำ

08 2545 6551

worrachett@gmail.com

บริษัท ไข่ แอดวำนซ์ จำกัด

Cloud Service for Tracking and
Application

นำยสมชำย นำถวัฒนวงศ์

0 2295 0693

บริษัท ไข่สขุ จำกัด

ไข่ขำวต้มพร้อมทำนบรรจุแท่งและขนมจำกไข่
ขำว
ซอฟต์แวร์ SOMSRi

นำยสุนทรี ศรีวำนิชภูมิ

09 5506 4959

kai@icc.co.th
g30pcs@yahoo.com
eightyeight2016@gmail.co
m

นำยชำญวิทย์ บุญช่วย

09 1858 5260

บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด

chanwit@somsri.ai

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท ไทยเทคโซน จำกัด

บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟูด้ ส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไบโอเพนนินซูลำ่ จำกัด

บริษัท ไปด้วยกันมั๊ย จำกัด
บริษัท ไฟน์เดอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด
บริษัท ไอ โอ ที ออโตเมชั่น จำกัด
บริษัท ไอเทล ไอเดีย จำกัด
บริษัท ไอเพ็น สตูดิโอ จำกัด

บริษัท ไอเมอร์ส อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ไอเอสที เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)

ไทยเทคโซน บริกำรงำนด้ำนให้คำปรึกษำและ
ฝึ กอบรม
LabVIEW และ Automation

นำยณัฐพล จะสูงเนิน

09 3939 1546

nattapholj@gmail.com

มิรนิ และนำ้ ส้มสำยชูหมักจำกข้ำว
เห็ดถั่งเช่ำสีทองอบแห้งที่มีปริมำณสำร
Cordycepin สูง (High Cordycepin

นำยเจษฐ์ นิ่มสุวรรณ์
นำยภูดิศ ศรีสนำมชัย

0 3647 1234

jate.nimsuwan@gmail.com

08 6551 1915

paul@alumni.ait.asia

นำยธีระศักดิ์ มูลตุย้

08 4803 2964

นำยปิ ยะ ตัณฑวิเชียร
นำยสัมพันธ์ พันธุส์ มบูรณ์

09 8287 9874

theerasak.m@paiduayapp.c
om
armthm@gmail.com
piya@truehits.net

0 2529 3011

-

นำงสำวกรุณำ เมืองไพศำล

09 2592 6462

karuna.mu@itel-idea.com

นำยอิศเรศ ประจิตต์มทุ ิตำ

08 2799 8969

issaret.m@gmail.com

นำยกิตติชยั วัชรสุกิจ

02-4087655

imers_kw@imersinno.com

นำยอำทิตย์ วินจิ ศำสตร์

09 9228 4551

arthy.w@gmail.com

นำยยุทธนำ ศรีสวัสดิ์

06 2486 9787
08 7556 2975

yutthana@itax.in.th

Cordyceps militaris)
ระบบ Carpool Application “ไปด้วย”

ระบบ Stock Finder
ผลิตเครือ่ งมือ หรือเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ทำงำนแทน
กำลังงำนคน
กำรพัฒนำและติดตัง้ ระบบ ERP โดยใช้ SAP
รวมถึงโปรแกรมอื่นที่ทำงำนร่วมกับระบบ SAP
บริกำรให้คำปรึกษำ และพัฒนำระบบและกำร
จัดกำรข้อมูลเพื่อนำ AI มำใช้ในองค์กร และ
ให้บริกำร Platform as a service เพือ่ พัฒนำ
ระบบขององค์กรผ่ำน Cloud
ออกแบบและติดตัง้ ระบบอัตโนมัติสำหรับ
อุตสำหกรรม
บริกำรด้ำนกำรออกแบบและวิเครำะห์ทำง
วิศวกรรม
ระบบเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำรภำษี แบบครบ
วงจร

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท ไอโวรี่ สมำร์ท ดิจิทอล จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

นำงสำวดำรำพร เหมะรัตน์พิทกั ษ์

0 2047 7853 และ 08

คุณพิษณุพงษ์ มีประกอบ

1834 6425
08 8108 5830

daraporn@quicktionnaire.c
om

นำยวินน์ วรวุฒคิ ณ
ุ ชัย

06 1820 1998

vwinnv@gmail.com

นำยศุภกร เกียรติแสงทอง

096-8248859

supakorn@hisobus.com

ให้บริกำรระบบทดสอบเพื่อประเมินควำมถนัด
ในกำรเข้ำทำงำน (Q-score) และเลือกศึกษำ
ต่อ (A-score) ด้วยระบบ AI และบริกำรพัฒนำ
ระบบ AI เพื่อใช้งำนในองค์กร
MangmoomMesh solution กำรจัด
กำรพลังงำนสำหรับอุปกรณ์ทำควำมเย็นแบบ
อัจฉริยะ
ผลิตและจำหน่ำยถุงพลำสติกยืดอำยุพืชผลสดที่
สำมำรถย่อยสลำยทำงชีวภำพ

ดร.วิกรม อำฮูยำ

06 2554 3355

vikram.ahu@gmail.com

นำยจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร

0 2513 6785-86

jeerawutw@iottechgroup.c
om

คุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์
คุณชลิดำ ชำญสุรยี ์

02-9972000

บริษัท จิตตะ วิมงั สำ จำกัด
บริษัท จีอำร์ดี อินโนเวชั่น จำกัด

Relationflip

นำงสำววินดั ดำ จ่ำพำ
นำยรุง่ โรจน์ เติมสุขนิรนั ดร

(blank)

makorn1851@gmail.com
chalida_c@softsquaregroup
.com
vinuddaj@gmail.com

บริษัท ชิบิยำ จำกัด
บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุต้ จำกัด
บริษัท ซีเมด เมดิคอล จำกัด

ผลิตและจำหน่ำยเครือ่ งจักรแปรรูปอำหำร
นำยทวีศกั ดิ์ วรรณำทิพยำภรณ์
ผักและผลไม้แช่เยือกแข็ง
ว่ำที่รอ้ ยตรี เจนน์ มำหำมะ
รถเข็นคนพิกำรแบบปรับยืน อุปกรณ์ช่วยยกและ คุณธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์
เคลือ่ นย้ำยผูป้ ่ วย และชุดต้นกำลังผลิตประกอบ
รถเข็นคนพิกำรแบบใช้ไฟฟ้ำ

บริษัท ไอโอเนคท์ จำกัด
บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด
บริษัท ไฮโซ ทรำเวลเทค จำกัด

(Contact Person)
Quicktionnaire

กำรให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรพลังงำนและ
บริกำรทดสอบระบบสถำนีชำร์จยำนยนต์ไฟฟ้ำ
พัฒนำและให้บริกำร API สำหรับใช้พฒ
ั นำ
Chatbot และระบบอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มเช่ำรถโดยสำรไม่ประจำทำง

phisanupong@ionect.co.th

HISOBUS

บริษัท ไฮร์คิว คอนซัลติง้ จำกัด

บริษัท กรีนคำร์ด เอ็นเนอยี จำกัด

บริษัท กำร์เด้น เฟร็ซ จำกัด

รับทำวิจยั หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงเคมี

0 2182 7268
0 2919 4362-3

rungrote.globalrd@gmail.co
m
w.taweesak999@gmail.com

09 5037 3017

shambudo78@gmail.com

08 7028 4784

teerapong.s@cmedmedical.
com

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท ซีเอสเอ็นอี จำกัด
บริษัท ดองซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ดำตำ เซอร์เคิล เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)
CODESTUDIO ผูใ้ ห้บริกำร Cloud Server

บริษัท ดิจิทลั ออร์โธปิ ดิกส์ โซลูชนั จำกัด

เพ็ทอินชัวร์ (PetInsure)
ระบบติดตำมและบริหำรจัดกำรทำงกำรแพทย์
และธุรกิจอื่นๆ
วัสดุฝังในด้ำนออร์โธปิ ดกิ ส์ (Orthopaedic

บริษัท ดีเฟนส์มี จำกัด

Implants)
Facy กำรออกแบบระบบบริหำรจัดกำร

นำยวรวัจน์ วำทกิจ
นำยชลณัฎฐ์ พูนชัฎกำญจน์
คุณเลอศักดิ์ ลิม้ วิวฒ
ั น์กลุ

09 1079 0091

codestudio@live.com

08 2888 6624

chonlarnatt@outlook.com

06 2593 1177

info@datacircle.xyz

นำงสำวยุพำพร แก้วพรม

08 7514 9666

(blank)

นำยนิธินนั ท์ มโนวรำนันทน์

09 2296 5989

nithinunt.m@defenseme.co
m

สำธำรณูปโภคอัจฉริยะ
บริษัท ที ดับเบิล้ ยู เอส โซลูช่นั ส์ จำกัด

Transportation and Warehouse
Management System

นำงพุทธชำด โพธิรกั ษ์

0 2714 2414

acct1ils@ils.co.th

บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด

นำงสำวมณีรตั น์ ศรีปริวำทิน

06 3065 6919
0919825655

s.maneeratch@tqld.co.th

นำยพัฒนพร ลิว้ ลัญชน์

08 1570 9955

pattanaporn1987@gmail.co
m

คุณสิรญ
ิ ำ ไตรโชค
คุณวิชญำ ไตรโชค
นำยสุวิทย์ ไตรโชค

065-2329555
081-8180233

si.traichok@gmail.com

08 1818 0233

navitafoods.th@gmail.com

บริษัท บลู พำร์คกิง้ จำกัด

ระบบกำรให้คำปรึกษำและแนะนำแบบประกัน
ครบวงจร: TQLD
ข้ำวเกรียบปลำทูจำกเทคโนโลยีกำรใช้แป้งผสม
ระหว่ำงแป้งดัดแปรกับแป้งมันสำปะหลัง
กำรพัฒนำระบบ Smart Farm เพื่อใช้ในผลิต
พืชผลทำงกำรเกษตร
ฟำร์มปลูกเมล่อนกลำงแจ้งทีใ่ ช้เทคโนโลยีเซน
เชอร์ (Sensor) และ Smart IoT ช่วยควบคุม
และบริหำรกำรปลูก
ระบบบริหำรที่จอดรถ Blue Parking

นำงสำวภัทรำพร ศรีอเุ ทนชัย

0 2636 7011

บริษัท บลูโอเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด

VRAI ระบบกำรเก็บและวิเครำะห์ขอ้ มูลในโลก

นำยเพิม่ พงศ์ เอีย้ วบันดำลสุข

0 2143 7630
08 1011 0001

นำยวิศว์ วรวุฒคิ ณ
ุ ชัย
นำยชัยรัฐ หอณรงค์ศิริ
นำยอนุกลู แต้มประเสริฐ

09 6818 9703

patraporn@blueparking.co.t
h
pirmpong@blueoceantechn
ology.co.th
pirmpong@vrreal.estate
witv@botnoigroup.com

08 1111 2330

hona1_1yahoo.com

08 1401 7887

anukul@innova.or.th

บริษัท ทูฟิต ฟูด้ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นำวิตำ้ ฟำร์ม จำกัด
บริษัท นำวิตำ้ ฟูด้ จำกัด

เสมือนจริง
บริษัท บอทน้อยคอนซัลติง้ จำกัด
บริษัท บำริแคร์ จำกัด
บริษัท บิท อินโนว่ำ จำกัด

พัฒนำและติดตัง้ Chatbot Platform
เครือ่ งไล่ยงุ นำ้ ยำไล่ยงุ และสเปรย์ไล่ยงุ
Smart IoT Devices & Stacks

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท บีเคเคแมนเนจเม้นท์กรุป๊ จำกัด
บริษัท บีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปำปำเพย์ จำกัด
บริษัท พรีโมเวิรล์ จำกัด
บริษัท พีเอ็น อินโนเทค จำกัด
บริษัท พีอำร์ดี รีเสิรช์ จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)
Big Data Analytic Business Intelligence
Core และ Chirobot

นำยเกรียงไกร พิพฒ
ั น์วิไลกุล

09 8102 4106

kriangkrai.p@bkkmanagem
ent.com

บีคอนส์: แพลตฟอร์มบริหำรกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
โครงกำรก่อสร้ำง
กำรให้บริกำรผ่อนสินค้ำผ่ำน application

นำงสำววันวิสำข์ ปิ่ นตัน

06 1545 6474

ilovecoffeeprinces@hotmail
.com

นำยกฤษณะ เลขำนุกิจ

088-952-2524

krissna@papapay.co

นำยวีร ์ สิรสุนทร
นำยเจษฎำ เปำโสภำ

08 1653 5394

vee@primo.mobi

0 2082 9224 /
08 1807 3509 /
08 5295 7556
0 2138 9745-48
0 3634 0540

jessada13.jp@gmail.com

นำงสำวทัศณี ผลำสิงห์
นำยรพี กมณฑลำภิเษก

0 2246 1631

tassanee@simedia.co.th

08 9767 2256

rapk.kit@gmail.com

PapaPay
Primo: แอปพลิเคชั่นแนะนำโปรโมชั่น

ผลิตและจำหน่ำยเครือ่ งสลำยนิว่ ควำมแม่นยำ
สูง
ให้คำปรึกษำ ออกแบบ พัฒนำ และผลิต
ผลิตภัณฑ์ดำ้ นวิศวกรรม
ระบบผูช้ ่วยส่วนตัว : ฟ้ำใส
บริกำรพัฒนำระบบ Business Intelligence
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และแสดงผลข้อมูล
Fastinspec ระบบบริหำรจัดกำรตรวจรับงำน
ก่อสร้ำงแบบครบวงจรผ่ำน Cloud

นำงสำวปิ ยะวดี ขำวคง

คุณธนันต์ สัตยภิวฒ
ั น์

02-6775204

tanan.s@fastinspect.co

บริษัท ฟิ ตซ์รอย จำกัด

QBILL APARTMENT ONLINE SOLUTION

นำยเลิศศักดิ์ เลิศอัศรรัตน์

0 2275 9533

บริษัท ฟิ นโนมีนำ จำกัด

ระบบให้บริกำรออกแบบและจัดกำรพอร์ตกำร
ลงทุน: NTER

08 9663 9676

บริษัท มำเวล อินโนเทค จำกัด

เครือ่ งพ่นหมอกฆ่ำเชือ้ โรคและกำจัดไอสำร
ระเหย เครือ่ งละลำยแก๊สในของเหลวระดับไม
โคร-นำโนเมตร และนำโนซิงค์ออกไซด์ สำหรับ
งำนอุตสำหกรรม

นำยพงษ์ธร ถำวรธนำกุล
(ลำออก)
นำยเจษฎำ สุขพิศ
นำยวิโรจน์ โขมพัตรำภรณ์

LERTSAKL@GMAIL.COM
Lertsak.L@fitzroy.co.th
phong@finnomena.com

08 4911 5565

abcdmproduct@gmail.com

บริษัท ฟ้ำใส สตูดิโอ จำกัด
บริษัท ฟำมิก อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ฟำสท์อินสเปค จำกัด

piyawadee_kh@hotmail.co
m

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท มิกซ์ซิโอ จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)
Mixio ผูผ้ ลิตระบบเครือ่ งเสียงคุณภำพสูงที่

นำยชินธิป รัฐเมธำ

081-4882718

chinnatip.ra@mixiodesign.com

02-0092530

wannapen.s@mixstep.net

08 7828 9008

chakkrit@muiset.com

086-6100606

thiti@youpin.city

09 94456356
09 9414 5442

anonchowagul@gmail.com

0 2265 9683

บริษัท ลอคค์ บอกซ์ จำกัด

สำมำรถเชื่อมต่อกับ Application สำหรับฟั ง
เพลงบนมือถือ
มิกซ์สเต็ป ตู้ Vending Machine อัตโนมัติและ นำงสำววรรณเพ็ญ แซ่เปี่ ยน
ระบบ IOT และ AI ที่ช่วยบริหำรจัดกำรส่งสินค้ำ
และวิเครำะห์กำรขำยสินค้ำ
อุปกรณ์เปลีย่ นมือถือสมำร์ทโฟนให้เป็ นกล้อง
นำยจักกฤษณ์ กำทองดี
จุลทรรศน์ดิจิทลั แบบพกพำ
Youpin: AI-Powered Customer Service
นำยฐิ ติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
เครือ่ งรับซือ้ ขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ (ตูร้ ฟี ั น/Refun นำยอนน เชำวกุล
Machine) และธนำคำรขยะ (Refun Bank)
ตูร้ บั ฝำกสัมภำระอัตโนมัติ: Lockbox
นำยอิทธิชยั พูลวรลักษณ์

บริษัท ลอจิแม็ค จำกัด

ผลิตเครือ่ งจักรที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

นำยวรฐ คนตรง

0 2529 3011

บริษัท ลักกีโ้ พลีเ่ พลท จำกัด

ผลิตและจำหน่ำยแม่พิมพ์แบบโฟโต้พอลิเมอร์
และรับวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีกำรพิมพ์บน
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบพลำสติกสำน
Loops Reserve Your Ride ระบบจองรถ
โดยสำรอัจฉริยะ
ผลิตและจำหน่ำยหุน่ ยนต์สกรีนเสือ้ อัตโนมัติ

นำยณัฐวัชต์ สุพรรณธะริดำ

08 9800 6639

service@lockbox-th.com
ith ,ithichai@lockboxth.com
account@sistomat.com
warot@sistomat.com
popeluckystarweaving.com

คุณอิทธิกร อัฑฒพงษ์

(blank)

Ittikorn_most@hotmail.com

นำยธีรวิทย์ นฤมิตร

กำรพัฒนำระบบสำหรับตรวจสอบข้อบกพร่อง
บนผลิตภัณฑ์ดว้ ยกล้องอุตสำหกรรม
โดรนพ่นสำรเคมีเพื่อกำรเกษตร

นำยนัตตพล จุรกี ำนนท์

08 162 01500
09 2656 1177
08 1436 3988

ZT_power@hotmail.com/
WIZmachinery@gmail.com
visionwecan@gmail.com

นำยทองทด วำนิชศรี

0 2103 6485

tongtod@vefly.co.th

บริษัท มิกซ์สเต็ป จำกัด

บริษัท มิวไอเซต จำกัด
บริษัท ยุพิน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รีฟัน จำกัด

บริษัท ลูปส์ รีเสิรฟ์ ยัวร์ ไรด์ จำกัด
บริษัท วิช แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท วิช่นั วี แคน จำกัด
บริษัท วีฟลำย ออโตเมชั่น จำกัด

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท วีฟิน แอปพลิเคชั่น จำกัด

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)

นำยสวิส หงส์พิทกั ษ์พงศ์

08 9113 6000

swiss.hongpitakpong@gmail
.com

บริษัท ศุภชัยเอนเนอร์จี จำกัด

วีฟินแอปพลิเคชั่น ผูใ้ ห้บริกำร Application
สำหรับวำงแผนกำรออมและกำรลงทุน
กำรพัฒนำและจำหน่ำยเครือ่ งชั่งบรรจุก๊ำซหุง
ต้ม LPG และนำ้ ยำแอร์ ระบบคำนเลือ่ น และ
ระบบดิจิตอล เชื่อมโยงข้อมูลกับคอมพิวเตอร์

คุณสมภิศต์ คลังแก้ว

0653365723

sompistok@gmail.com

บริษัท สกำยเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด

Skynet

1) นำยพิพฒ
ั น์ รุง่ เรือง

0 2769 8888

2) นำยกิตติพงษ์ พฤกษอรุ ณ
3) นำยปรำโมทย์ สุดจิตพร

บริษัท สมำร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด
บริษัท สมำร์ทโซลูช่นั 1996 จำกัด
บริษัท สยำมโนวำส จำกัด
บริษัท อัลฟ่ ำ แลบอรำทอรี่ จำกัด
บริษัท อำดิโอ้ โซลูช่นั จำกัด
บริษัท อำร์ แอนด์ ดี บี ไอ จำกัด

ให้บริกำร Solution Provider ให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม
ผลิตเครือ่ งจักรอัตโนมัติโดยใช้แขนกล robot

นำยอภินนั ทน์ ตัน้ พันธุ์

08 4771 3223

apinun@smartsensedesign.
com

นำยไตรภพ กำรวิวฒ
ั น์

08 7070 7053

กำรผลิตนำ้ เชือ้ แช่แข็งคัดเพศเพือ่ ผสมเทียมโค
นม โคเนือ้ และสุกร
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรทำงเลือก
SaaS ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ภำพเสมือนจริง
เทคโนโลยีกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ Business

นำยเพทำย พงษ์เพียจันทร์

0 5322 0724

smartsolution1966@yahoo.
com
ptpngpchn@gmail.com

นำยอธิ พิสทุ ธิพนั ธุ์
นำยศิรำวุธ สวำมิส

08 1417 3333

natthitaa@gmail.com

083-333-8858

กันตภณ หำญเผชิญ
kantapon.ha@gmail.com

นำงนุชนำฎ รงรอง

0 2002 2752

nuchanat@rdbi.co.th

นำยอรัญ อนุพรรณสว่ำง
นำยพิพฒ
ั น์ ประภำพรรณพงศ์

08 7575 7070

rstrobotics@gmail.com

0 2636 7011

phiphat@ingenio.co.th

นำยวีรพงษ์ ศรัทธำผล

094-6564565

Analytics/Big Data Analytics/Business
Intelligence

บริษัท อำร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด
บริษัท อินเจนิโอ จำกัด

ผลิตและจำหน่ำยหุน่ ยนต์แขนกลอุตสำหกรรม
บริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลขนำดใหญ่ (Big
Data Analytics)

บริษัท อิน-เทค แวลิว่ จำกัด

กำรพัฒนำโปรแกรมบริหำรควำมเสีย่ งพืน้ ที่
เพำะปลูกอ้อยสำหรับโรงงำนนำ้ ตำล

ชื่อบริษัท
(ภาษาไทย)
บริษัท อินโนเคชั่น จำกัด

พัฒนำเกมส์เพื่อให้บริกำรผ่ำน Mobile &

คุณสรวิศ ศรีนวกุล

08 3008 8333

sri.soravis@gmail.com

บริษัท อินโนพลำสซีเอ็ม จำกัด

Web Application
InnoPlasCM ผูพ
้ ฒ
ั นำเครือ่ งพลำสมำเย็น

นำยอภิวฒ
ั น์ วิใจคำ

081-0259513

apiwat@innoplascm.com

นำยวิชยั สุหฤทดำรง
นำยสุจิต พงษ์นมุ่ กุล
นำยภำรณ ธีรภำนุ
รศ.ดร.สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ์
นำยวีรวัต เจริญดี
คุณอมรำภรณ์ สินสวัสดิ์

08 2242 4008

wichais@infozense.com

08 7676 1543

suchit@incubate.co.th

09 9072 8885

opec22@hotmail.com

087-5531188

suksan.pro@gmail.com

08 1764 5256

banhomwan@gmail.com

0 2380 3737

amaraporn.na@gmail.com

08 2387 9314
08 3764 7406

foodtech.auto@gmail.com

บริษัท อินโฟเซนส์ จำกัด
บริษัท อินคิวเบท จำกัด
บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อีวีเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด บ้ำนหอมหวำน
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ข้ำวสถ (ประเทศไทย)
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ฟูด้ เทค ออโตเมชั่น

ชื่อกิจการที่รับรอง

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

โทรศัพท์บริษัท

อีเมลผู้ประสานงาน/ผู้บริหาร

(Contact Person)

ควำมดันบรรยำกำศช่วยบำบัดแผลติดเชือ้
กำรให้บริกำรและฝึ กอบรมด้ำน Data Science
พัฒนำและให้บริกำร Chatbot
อุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณทำงไฟฟ้ำกระแสสลับ
ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์สมัยใหม่
สำรสกัดหญ้ำหวำนชนิดเข้มข้น
ผลิตและจำหน่ำยขนมขบเคีย้ วทีม่ ีกำรพัฒนำ
สูตรร่วมกับกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชนั (Extrusion)
กำรพัฒนำเครือ่ งมือแปรรูป และระบบควบคุม
กำรจัดกำรทำงกำรเกษตร

นำงนันทิยำ ปงลังกำ

