
1



2



3



4



5



6

I am pleased to share the Fifth Edition of this directory. The Chiang Mai University Science 
& Technology Park (CMU STeP) supports companies with their technology development, 
commercialization, partnership searches, and international expansion. This directory 
is part of our commitment to support them and make their services more visible and 
accessible to customers and potential partners in Thailand and beyond. 

CMU STeP is here to make it easier and to create a point of contact and landing platform 
in Chiang Mai. Please do not hesitate to contact me and my team for any assistance we 
can provide.

PREFACE

Assistant Professor. Dr. Tanyanuparb Anantana
Director, Chiang Mai University Science

& Technology Park (CMU STeP)
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ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เผยแพร่หนังสือไดเรกทอรีฉบับท่ีห้าน้ี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนบริษัทเอกชนต่างๆ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การค้า การค้นหา 
พันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล ไดเร็กทอรีฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งม่ันของ
หน่วยงานท่ีต้องการสนับสนุนบริษัทเอกชนต่างๆ และทำาให้การบริการของบริษัทเอกชนเหล่าน้ีได้รับ
การมองเห็นและเข้าถึงได้มากข้ึนสำาหรับลูกค้าและพันธมิตรท่ีมีศักยภาพท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ

CMU STeP ได้อำานวยส่ิงเหล่าน้ีให้มีความง่ายข้ึนและสร้างจุดเช่ือมโยงในการติดต่อและสร้างแพลตฟอร์ม
ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ันหากบริษัทหรือหน่วยงานของท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดอย่าลังเลท่ี
จะติดต่อผมและทีมงาน หากหน่วยงานของเราสามารถช่วยเหลือท่านได้ 

คำานำา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำานวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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This is the fifth edition (2022-2023) of the Chiang Mai IT, Software, Media, and Design 
Company Directory. Our directory connects companies and organizations in Chiang Mai 
locally, nationally and internationally. This fully updated edition provides an overview of 
what makes Chiang Mai special and what companies here have to offer to customers in 
Thailand and beyond. Some companies already have flourishing customer bases 
internationally, while others are seeking to develop these. 

Chiang Mai hosts many companies and skilled human resources in the areas covered by 
this publication. The industry is supported by initiatives, events, and policies. Quality of 
life and a large number of educational institutes have created a good resource pool; this 
also includes international talent that has chosen to make Chiang Mai its base. 

We shared the previous edition of this directory at major events in Thailand and have 
sent copies to many organizations, embassies, and chambers of commerce. This directory 
enables customers and other interested parties to contact companies more easily in 
Chiang Mai’s ever-growing ICT, digital and creative industries cluster. The directory also 
provides an overview of the cluster as a whole.
 
The directory was produced by the Creative Chiang Mai secretariat at the Chiang Mai 
University Science & Technology Park (CMU STeP). Without the funding and organizational 
support of CMU STeP and the Office of Research Administration Chiang Mai University 
(ORA), this directory would not have been possible. 

In addition, this publication was supported by the Digital Economy Promotion Agency 
(DEPA), Chiang Mai University, the Thailand Creative Design Center (TCDC) Chiang Mai, 
the Thailand Board of Investment (BOI Chiang Mai), and others such as CLBS, Manao 
Software, Weave, ALT Chiang Mai and Movaci. We thank them all.

INTRODUCTION

Mr. Martin Venzky-Stalling, 
Editor

Senior Advisor of Science and
Technology Park, Chiang Mai University 

And Creative Chiang Mai
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หนังสือไดเรกทอร่ีบริษัทไอที ซอฟต์แวร์ ส่ือ และการออกแบบเชียงใหม่น้ี ได้จัดทำาเป็นฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 
2565-2566) ไดเรกทอรีน้ีได้เช่ือมโยงบริษัทและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ท้ังในและต่างประเทศ
หนังสือฉบับปรับปรุงน้ีทำาให้เห็นถึงภาพรวมของความพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทเอกชนต่างๆ
ท่ีให้บริการแก่ลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงบางบริษัทมีฐานลูกค้าท่ีอยู่ในระดับสากลแล้ว ขณะท่ีบาง
บริษัทได้พยายามพัฒนาฐานลูกค้าเหล่าน้ี

เชียงใหม่มีบริษัทเอกชนและทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในหลายสาขาซ่ึงได้ครอบคลุมอยู่ใน
หนังสือเล่มน้ี อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากความคิดริเร่ิม การจัดกิจกรรม และจากนโยบาย
ของรัฐ       คุณภาพชีวิตและสถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่จำานวนมากได้สร้างแหล่งทรัพยากรท่ีดี      รวมถึงความ
สามารถในระดับสากลท่ีทำาให้เชียงใหม่ถูกเลือกเป็นฐานของอุตสาหกรรม

ท่ีผ่านมาทางหน่วยงานของเราได้เผยแพร่ไดเรกทอรีฉบับก่อนหน้าน้ี ในงานอีเว้นท์ต่างๆ ท่ีสำ าคัญใน
ประเทศไทยและได้จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงสถานทูตและหอการค้า ไดเรกทอรี
น้ีช่วยให้ลูกค้าและผู้ท่ีสนใจ สามารถติดต่อบริษัทได้ง่ายข้ึนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากน้ีไดเร็กทอรีน้ียังทำาให้
เห็นภาพรวมของคลัสเตอร์เหล่าน้ีในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ไดเรกทอรีน้ีจัดทำาโดยสำ านักงานเลขานุการของหน่วยงานเชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามหนังสือไดเรกทอร่ีน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนและการสนับสนุนจากองค์กร CMU STeP และสำานักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

นอกจากน้ี หนังสือไดเรกทอร่ีฉบับน้ียังได้รับการสนับสนุนจากสำ านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์เชียงใหม่ สำ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ CLBS, Manao Software, Weave, ALT Chiang Mai และ Movaci 
คณะทำางานจึงได้ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนในการจัดทำาหนังสือเล่มน้ีมา ณ
ท่ีน้ีด้วย

บทนำา

คุณมาร์ติน เฟ็นสก้ี-สตาล์ล่ิง
บรรณาธิการ 

ท่ีปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเชียงใหม่สร้างสรรค์

9



10
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In Thailand, outside of the Greater Bangkok and Eastern Economic Corridor areas, 
Chiang Mai has the largest IT, software, media, and design cluster. This is due to a number 
of factors including the significance of Chiang Mai as the capital of Northern Thailand, 
the large number of universities (eight) and schools (including over a dozen international 
schools), foreign consulates, an international airport, and the overall lifestyle and quality 
of life that attracts top talent from Thailand and around the world. Recruiters in the 
relevant sectors also consider local talent to be of high quality.  

According to research, there are well over 100 companies in the Chiang Mai cluster, and 
despite COVID-19, the Thai Board of Investment has registered several new companies. 
Some companies serve the local economy while others have customers in other regions
or internationally. Many foreigners have opened companies in Chiang Mai; Bangkok-based 
companies are opening branches or relocating to the city, which is a top destination for 
digital nomads globally. There are also many co-working spaces and various university 
departments with a focus on IT.

Chiang Mai has a good infrastructure and several key institutions such as the Chiang Mai 
University Science & Technology Park and the Northern Science Park network, the digital 
economy promotion agency (DEPA), the Thailand Creative Design Center (Chiang Mai), 
the College of Media Arts (CAMT, CMU) a branch of the National Innovation Agency (NIA) 
and the Thailand Board of Investment (BOI). 

The city also has several major development plans such as Chiang Mai Smart City, 
Medicopolis, Mice City, Startup City, Food Valley, Chiang Mai Creative City, and others. 
These reflect the city’s diversity and potential. The initiatives are backed up by policies, 
investment, and local stakeholders driving the development of the city and creating new 
opportunities for IT, design, and media companies.

The Chiang Mai Digital Economy Promotion Plan focuses on tourism and service sector 
development to help the tourist sector develop, leading to smart tourism by utilizing 
technology and digital innovations. This also aims to connect the tourism sector with the 
agriculture economy and healthcare services. Furthermore, new tourism products and 

CHIANG MAI’S
DIGITAL INDUSTRY
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services, as well as services delivered through digital platforms, can attract tourists who 
come to Chiang Mai to work as nomads, providing convenience and safety, as well as 
facilitating the enjoyment of the province’s attractive tourist attractions. 

In addition, various other programs focus on the growth and strengthening of startups, 
IT, and digital services providers. These conditions have created a good environment 
for entrepreneurs in Chiang Mai and internationally to invest in digital enterprises and 
services. As Thailand is preparing its post-covid growth strategy with a greater focus on 
sustainable development goals (SDG), the Bio-Circular and Green Economy (BCG), and 
the digital economy, digital technology will play a key enabling role. 

Dr. Tanya Promburom
Researcher

ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลของจังหวัดเชียงใหม่
ในประเทศไทย นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกแล้ว จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีคลัสเตอร์ ไอที ซอฟต์แวร์ ส่ือ และการออกแบบท่ีใหญ่ท่ีสุด อันเน่ืองมาจากปัจจัย
หลายประการ เช่น ความสำาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเปรียบเสมือนเมืองหลวงในภาคเหนือของไทย
จำานวนมหาวิทยาลัยท่ีมีมากถึง 8 แห่ง จำานวนโรงเรียนท่ีมีหลายแห่ง  (รวมถึงโรงเรียนนานาชาติท่ีมี
มากกว่า 12 แห่ง) สถานกงสุลต่างประเทศ สนามบินนานาชาติ และภาพรวมเก่ียวกับไลฟ์สไตล์หรือ
วิถีการดำาเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดึงดูดผู้คนท่ีมีความสามารถช้ันนำาจากประเทศไทยและท่ัวโลก 
รวมถึงภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีมีความสามารถในท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูงด้วย

จากการวิจัยพบว่ามีบริษัทเอกชนมากกว่า 100 แห่งในคลัสเตอร์ ไอทีของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้จะมี
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แต่พบว่ามีบริษัทไอทีใหม่หลายแห่งได้ทำาการจดทะเบียนกับสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยซ่ึงบางบริษัทให้บริการลูกค้าในระดับท้องถ่ิน ในขณะท่ีบางบริษัท
ให้บริการลูกค้าในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ ชาวต่างชาติจำานวนมากได้เปิดบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่
ท้ังน้ีบริษัทบางบริษัทท่ีมีฐานอยู่ในกรุงเทพฯ ได้มาเปิดสาขาหรือย้ายท่ีทำาการมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่
ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลกสำาหรับกลุ่มดิจิทัลนอแมด นอกจากน้ีจังหวัดเชียงใหม่ยังมี 
co-working space หลายแห่งและมหาวิทยาลัยหลายแห่งท่ีเน้นสอนสาขาด้านไอที

เชียงใหม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีและมีสถาบันท่ีสำาคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(DEPA) ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย (เชียงใหม่) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำ านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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เมืองเชียงใหม่มีแผนการพัฒนาเมืองท่ีสำ าคัญหลายอย่าง เช่น เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ เวชนคร เมือง
แห่งศูนย์การประชุม เมืองแห่งสตาร์ทอัพ เมืองแห่งหุบเขาอาหาร เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์และอ่ืนๆ 
ซ่ึงเหล่าน้ีได้สะท้อนถึงความหลากหลายและศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ ความคิดริเร่ิมเหล่าน้ีได้รับ
การสนับสนุนโดยนโยบาย การลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ินท่ีมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือน
ในการพัฒนาเมืองและสร้างโอกาสใหม่ๆ สำ าหรับบริษัทไอที การออกแบบ และส่ือต่างๆ 

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและบริการเพ่ือช่วยพัฒนา
ภาคการท่องเท่ียวและนำาไปสู่การท่องเท่ียวอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากน้ียังมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเช่ือมโยงภาคการท่องเท่ียวกับเศรษฐกิจการเกษตรและบริการด้านสุขภาพผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ตลอดจนการบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเชียงใหม่ เพ่ือทำางานหรือกลุ่มดิจิทัลนอแมดให้ได้รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย ตลอดจนอำานวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากน้ี ยังมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีมุ่งเน้นถึงการเติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทสตาร์ทอัพไอที
และผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีได้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีสำ าหรับผู้ประกอบการในจังหวัด
เชียงใหม่และผู้ลงทุนต่างประเทศในการลงทุนทำาวิสาหกิจและบริการดิจิทัล ขณะเดียวกันประเทศไทย
ก็ได้จัดทำาแผนกลยุทธ์การเติบโตหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (SDG) เศรษฐกิจหมุนเวียนและส่ิงแวดล้อมชีวภาพ (BCG) และเศรษฐกิจดิจิทัลมากข้ึน 
โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญมากข้ึน

ดร. ธันยา พรหมบุรมย์
นักวิจัย
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More than ten years ago, I attended Payap University in Chiang Mai Province and got 
the idea to start a business in Thailand after being inspired by a German high school 
classmate who ran a software development and online games company in Bangkok.
I learned from him that the BOI supports foreign investors in Thailand’s digital software
industry, allowing foreigners to legally own a company without a Thai partner. BOI also 
offers a Work Permit visa application, which is simpler than a regular visa application. 
Foreign companies that work in Thailand can hire international employees, which is an 
incentive for foreigners interested in investing and doing business in Thailand. After 
graduating from Payap University, I spoke with a German friend who runs an IT development
startup company in Germany. Then, in 2011, we decided to open a branch of the 
BUZZWOO company in Chiang Mai. Many people have wondered why I did not invest in 
a business in Bangkok or other locations like Phuket. The target clients for my company 
are based in Germany, and no Thai clients need to visit or attend meetings at the company. 
As a result, it is not necessary to be based in Bangkok, where numerous competitors 
include both huge IT companies and start-ups. Chiang Mai is a city of potential with a low 
cost of living compared to Bangkok. Recreation and leisure activities such as hiking and 
waterfall sightseeing are readily available. To observe nature, I only have to cycle around 
500 meters, but I am unable to do so in Bangkok due to traffic. Chiang Mai has a higher 
quality of life than Bangkok, in my opinion. In addition, Chiang Mai provides international 
schools that can assist overseas families-my son, for example, was able to enroll in a 
German school. Chiang Mai has the potential to attract new generations of workers from 
Bangkok who desire to work in Chiang Mai because the city provides for their needs in 
terms of environment and quality of life. Besides, working for international corporations 
in Chiang Mai pays about the same as it does in Bangkok. As a result, I have no plans 
to relocate the company. Chiang Mai has grown quickly and has good infrastructure 
compared to when we started 11 years ago. There are more investors, IT developers, 
and IT expertise available nowadays. There are several universities that specialize 
in developing career options for IT developers, and there are more startup companies 
investing in Chiang Mai right now.

In the IT development industry, such as in my company, cultural differences are a challenge. 
Employees come from all over the world and have diverse cultural backgrounds. There 
were some communication and trust issues in the beginning, especially when working 
with Thai staff. It takes time for everyone to become used to one other. Now there is no 

WHY CHIANG MAI?
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problem; we can collaborate effectively. However, finding people to collaborate with is the
most challenging task. In comparison to 11 years ago, there are more startup enterprises 
now. There is a growing trend of people who can work from any location, whether from 
home or remotely. Recruiting people to work in an IT company is more competitive than 
recruiting people to work in other companies in Thailand and other nations. For example, 
when I advertised a job in the local area in 2011, I received 20 applications in less than 
two hours. Nowadays, it is considered fortunate if only a couple of people apply. Employment
announcements must be posted both locally and internationally. My company, however, 
doesn’t really enable staff to work remotely because working together in the office helps 
people develop greater trust and connectivity. During the coronavirus pandemic, employees 
worked from home and became stressed because they had to work with computers; 
they couldn’t leave their homes and they didn’t see anyone. Some even suffered from 
depression. As a result, I urge employees to come to the office so that they can meet and 
connect with others and participate in social activities. Once a week, they can work from 
home. In the workplace, I produced a positive atmosphere and environment. In contrast 
to the tourism industry, the global covid outbreak has had no impact on my business. 
Indeed, the Covid pandemic has caused the IT industry to grow. Many businesses in 
European countries have shut down. Businesses need to adopt digital and internet 
technology to survive in today’s world, with the result that IT development companies 
are becoming increasingly widespread. Our company’s target clients are currently based 
in Germany, which is a big market. There are networks and connections in place for our 
company, which is currently experiencing no challenges with demand or supply, and we 
have been working continuously. In future, our business may expand to include clients from 
nearby nations with large German-speaking populations, such as Switzerland and Austria.

Mr. Sven Ernst
Managing Director Buzzwoo Asia 
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ทำาไมถึงต้องเป็นเชียงใหม่ ?  
ผมเคยมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่เม่ือสิบกว่าปีท่ีแล้ว จุดเร่ิมต้นท่ีผมมาลงทุนทำา
ธุรกิจท่ีประเทศไทยเพราะผมได้รับแรงบันดาลใจจากเพ่ือนเยอรมันท่ีเรียนสมัยมัธยมด้วยกัน เขามาทำา
ธุรกิจและเปิดสาขาเก่ียวกับการพัฒนาซอฟแวร์เกมส์ออนไลน์ท่ีกรุงเทพฯ ผมได้เรียนรู้จากเพ่ือนว่า BOI
ได้สนับสนุนการลงทุนเก่ียวกับการทำาธุรกิจซอฟแวร์ดิจิทัลในประเทศไทยซ่ึงคนต่างชาติสามารถเป็น
เจ้าของธุรกิจท่ีถูกกฏหมายได้ โดยไม่ต้องมีหุ้นส่วนท่ีเป็นคนไทย และยังอำานวยความสะดวกในการขอ
วีซ่าแบบทำางาน (Work Permit) ได้ง่ายไม่เหมือนกับการขอวีซ่าท่ัวไปท่ีมีความยุ่งยากมาก ผมสามารถ
จ้างคนต่างชาติให้เขามาทำางานในบริษัทของผมท่ีเปิดในประเทศไทยได้ น่ีเป็นส่ิงสำ าคัญท่ีจูงใจให้คน
ต่างชาติมาลงทุนทำาธุรกิจในประเทศไทย หลังจากท่ีผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพายัพ ผมได้คุยกับ
เพ่ือนเยอรมันท่ีเปิดบริษัทสตาร์ทอัพพัฒนาไอทีท่ีประเทศเยอรมันเพ่ือมาเปิดบริษัท BUZZWOO สาขา
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่เม่ือปี 2011 มีหลายคนถามผมว่าทำาไมไม่ไปลงทุนทำาธุรกิจท่ีกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืน
เช่น ภูเก็ต เพราะบริษัทของผมลูกค้าหลักเป็นอยู่ในประเทศเยอรมันนี ไม่มีลูกค้าคนไทยท่ีต้องมาเย่ียม
หรือประชุมท่ีบริษัท จึงไม่จำาเป็นท่ีจะต้องต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพฯ      นอกจากน้ีท่ีกรุงเทพฯก็ยังมีบริษัทไอทีใหญ่ๆ 
และบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งท่ีเป็นคู่แข่ง เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีศักยภาพ ค่าครองชีพไม่แพงหาก
เทียบกับกรุงเทพฯ มีสถานท่ีท่ีสามารถทำากิจกรรมสันทนาการได้ง่ายกว่า เช่น เดินป่า ไปนำ า้ตก แค่ผม
ป่ันจักรยานประมาณ 500 เมตรก็สามารถชมธรรมชาติได้ แต่ท่ีกรุงเทพฯ ไม่สามารถทำาได้และมีรถติด
ผมว่าคุณภาพชีวิตท่ีจังหวัดเชียงใหม่ดีกว่าท่ีกรุงเทพฯ นอกจากน้ีเชียงใหม่ยังมีโรงเรียนนานาชาติท่ี
รองรับครอบครัวคนต่างชาติได้ ลูกผมเข้าเรียนโรงเรียนเยอรมันท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่สามารถ
ดึงดูดคนในกรุงเทพฯมาทำางานท่ีน่ีได้ ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ท่ีกรุงเทพฯก็ต้องการย้ายมาทำางานท่ีเชียงใหม่
ด้วยเพราะเชียงใหม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดี   และเงินเดือน
ท่ีทำากับบริษัทต่างชาติท่ีเชียงใหม่ก็ไม่ได้ต่างกับท่ีกรุงเทพฯ ผมจึงไม่คิดจะย้ายบริษัทไปท่ีไหน นอกจากน้ี
เชียงใหม่ยังได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีโครงการสร้างพ้ืนฐานท่ีดีเม่ือเทียบกับ 11 ปีท่ีแล้ว ปัจจุบัน
ระบบนิเวศน์ของสตาร์ทอัพ นักลงทุนและนักพัฒนาเทคโนโลยีก็มีมากช้ึน นักพัฒนาไอทีหรือ IT talent
ก็มีมากข้ึน มีมหาวิทยาลัยท่ีผลิตผลิตบุคคลากรเพ่ือพัฒนาไอทีมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพ
ท่ีสนใจมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่มากข้ึน 

ส่ิงท่ีท้าทายในการทำาธุรกิจพัฒนาไอทีมักเป็นเร่ืองของความแตกต่างด้านวัฒนธรรม พนักงานท่ีมา
ทำางานมาจากหลากหลายประเทศท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ในช่วงแรกของการดำาเนินธุรกิจบริษัท
ก็มีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะการทำางานกับพนักงานคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการส่ือสารและความไว้วางใจ
ซ่ึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากัน แต่ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาแล้วและสามารถร่วมงานกันได้ดี แต่ส่ิง
ท่ีเป็นความท้าทายอย่างมากคือ การหาคนมาทำางานด้วย เพราะปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพมากข้ึนเม่ือ
เทียบกับ 11 ปีท่ีแล้ว ปัจจุบันมีเทรนด์ของคนท่ีทำางานทางไกลและทำางานท่ีบ้าน ซ่ึงทำางานท่ีไหนก็ได้
การหาคนมาทำางานด้านไอทีจึงมีการแข่งขันสูงข้ึนท้ังกับบริษัทอ่ืนๆ ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกด้วย
ยกตัวอย่าง ในปี 2011 ผมได้ประกาศสมัครงานแค่ลงประกาศข่าวในพ้ืนท่ีท้องถ่ินเพียงสองช่ัวโมงก็มี
คนมาสมัคร 20 คนแล้ว แต่ปัจจุบันหากมีการประกาศข่าวสมัครงานไปสองสัปดาห์ ถ้ามีคนมาสมัคร
1-2 คนถือว่าโชคดีแล้ว ปัจจุบันก็ต้องมีช่องทางการประกาศข่าวสมัครงานท่ีกว้างข้ึนท้ังในระดับท้องถ่ิน
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และสากล จริงๆแล้วบริษัทของผมไม่อยากได้พนักงานท่ีทำางานแบบทางไกล เพราะการทำางานด้วยกัน
ในสำานักงานจะทำาให้มีการส่ือสารกัน สร้างความไว้วางใจกันมากกว่า ช่วงโควิดระบาดพนักงานก็ต้อง
ทำางานท่ีบ้าน ทำาให้พนักงานเครียดได้ เพราะต้องทำางานกับคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใคร
บางคนมีอาการซึมเศร้าได้ ผมจึงกระตุ้นให้พนักงานมาทำางานท่ีสำ านักงานเพ่ือจะได้พบปะกับคนอ่ืน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีกิจกรรมสังคมร่วมกัน และทำางานท่ีบ้านอาทิตย์ละคร้ัง เป็นต้น มีการสร้าง
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในท่ีทำางาน สำ าหรับสถานการณ์ โควิดไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจผมไม่
เหมือนกับภาคท่องเท่ียว สถานการณ์ โควิดทำาให้ธุรกิจไอทีมีการขยายตัว ธุรกิจในประเทศยุโรปมีการ
ปิดตัวหลายแห่ง ธุรกิจจำาเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือนำาเทคโนโยลีดิจิทัลและออนไลน์มาปรับใช้ในธุรกิจ
จึงจะไปรอด (Digital Transformation) ทำาให้บริษัทพัฒนาไอทีเติบโตมากข้ึน ปัจจุบันลูกค้าหลักของ
บริษัทอยู่ท่ีประเทศเยอรมันนี ตลาดในเยอรมันเป็นตลาดท่ีใหญ่ บริษัทมีเครือข่ายและมีความสัมพันธ์กับ
บริษัทท่ีน่ัน ปัจจุบันบริษัทไม่มีปัญหาการรองรับด้านการตลาด ยังมีงานท่ีขยายต่อไปได้เร่ือยๆ แต่ใน
อนาคตบริษัทอาจจะขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีการใช้ภาษาเยอรมันเพ่ิมข้ีน เช่น ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรีย เป็นต้น 

Mr. Sven Ernst
กรรมการผู้จัดการบริษัท บัซวู เอเชีย จำากัด
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CHIANG MAI’S ECOSYSTEM  
According to my definition, the ecosystem has five components: 
        1) the entrepreneurial or private sector 2) local communities
        3) the government sector   4) investors and
        5) educational institutions.  
The northern region is constrained in various ways, whether due to high transit costs 
or other factors. As a result, innovation is needed to persuade the private sector that 
large-scale investment is feasible. Chiang Mai’s ecosystem necessitates the cultivation of
creativity, and provincial authorities have been pushing Chiang Mai to become a creative 
economy city. In addition, smart tourism projects that employ technology and digital 
advances to aid tourism growth are being promoted. The province has promoted the NEC 
Valley initiative, the Northern Industrial Estate, the Innovation, and Technology Project, 
and the Creative Economy Area. The NEC Valley project is part of the Northern Economic 
Corridor (NEC), which is part of the northern economic development strategy and focuses 
on establishing a high-value economy to support growth in Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, 
and Lampang. The Food Valley Project, hosted by the Federation of Thai Industries, the
Cosmetic Valley Project, hosted by The Chamber of Commerce, and the Digital Hub 
Project, hosted by the Federation of Thai Industries, Chambers of Commerce, and other
agencies are three high-impact projects that Chiang Mai Province has promoted to 
develop Chiang Mai as a creative economy city. In addition, the government will approve 
a budget of two billion baht for Chiang Mai University to use the BCG Model (Bio-Circular
-Green Economy), which integrates three dimensions of sustainability by constructing a 
bio-economy linked to a circular economy within a green economy. The use of biological 
resources to produce high-value items, as well as the recycling of diverse materials are 
both highlighted. This project will strengthen the local economy while also encouraging 
social development and environmental conservation in order to attain balance and 
sustainability. Upstream to downstream business chains are evolving, such as cultivating 
good and valuable crops, converting energy, and so on. CMU will initiate activities in the 
Mae Hia area as a pilot project.

Chiang Mai, in general, has the ability to attract people who invest in enterprises and live 
in the province because it fits their lifestyles. Rather than being hot and humid, Chiang Mai 
has lovely weather. The cost of living is less than in many large cities, and the economy is 
booming. In addition, the infrastructure is well-developed. Furthermore, Chiang Mai has 
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many people who invest in digital technology are creators of digital technology compared 
to other provinces. The older and younger generations both have a sense of seniority. 
All these factors contribute to a creative environment. The STeP has launched a potential 
technology company incubator for startup entrepreneurs and companies and recently 
created four base camps to incubate entrepreneurs, with 12 teams in each camp totaling 
24 teams. Successful startups must not just have a good idea, however, but must also 
have the desire to pursue it. They must not give up until it is successful, even when there 
is no budget to continue indefinitely. In the past, STeP has worked with community 
enterprises to solve problems and develop long-term community business models, 
such as the community of Thepsadet, which grows coffee. STeP assisted the community 
in developing new products, standardizing production, and organizing leadership 
management training. As a result, those who plant and farm coffee have benefitted. 
The STeP also works with startups from other countries, the majority of which are from 
Asian countries like Japan and Korea. Thai startups, for example, are sent to participate 
in international exchanges. Foreign innovations have also been promoted, such as using 
Korean plasma technologies to develop business models that involve eliminating
hazardous  chemicals in vegetables, and so on.

As a result, if significant projects promoting tourism growth like the food valley, the 
cosmetic valley, and digital hubs are developed and innovated upon, Chiang Mai will be 
a city with massive potential and have a much greater chance to attract investors and 
entrepreneurs who do business. For these projects to succeed, all five ecosystems must 
be present, including collaboration between entrepreneurs, educational institutions, 
government, investors, and local communities. Companies are far more likely to succeed 
if they can take advantage of all these supportive ecosystems.

Associate Professor 
Dr. Kasemsak Uthaichana 

Deputy Director,
Chiang Mai University Science and Technology Park
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ระบบนิเวศของเชียงใหม่  
สำาหรับระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในนิยามของผมมี 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 
        1) เอกชนหรือผู้ประกอบการ  2) สถาบันการศึกษา
        3) ภาครัฐ    4) นักลงทุน และ
        5) ชุมชนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือมีข้อจำากัดเยอะไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการขนส่งท่ีทำาให้มีต้นทุนสูง ดังน้ันในการสร้างนวัตกรรม 
ให้กับพ้ืนท่ีจึงเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก ต้องทำาให้เอกชนเช่ือได้ว่าการลงทุนและการทำาในสเกลท่ีเยอะ
มีความเป็นไปได้  โดยระบบนิเวศน์ในจังหวัดเชียงใหม่จำาเป็นต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จังหวัด
เชียงใหม่ได้ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกเหนือจากจากผลักดันโครงการ
ท่องเท่ียวอัจฉริยะท่ีมีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยให้ภาคการท่องเท่ียวเติบโตแล้ว
จังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการผลักดันโครงการ NEC Valley โครงการนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภาคเหนือและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ภาคเหนือ Northern Economic Corridor (NEC)  เน้นการสร้างเศรษฐกิจมุลค่าสูงเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำาพูนและลำาปาง โครงการสำาคัญท่ีมีผลกระทบสูง
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดข้ึน ได้แก่ 1) โครงการ Food Valley (หุบเขาแห่ง
อาหาร) มีหน่วยงานสภาอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ 2) โครงการ  Cosmetic Valley (หุบเขาแห่ง
เคร่ืองสำาอางค์) มีหน่วยงานหอการค้าเป็นเจ้าภาพ และ 3) โครงการ Digital Hub เพ่ือสร้างและ
เช่ือมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs มีหน่วยงานสภา
อุตสาหกรรม หอการค้าและหลายหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วมกันเพ่ือช่วยขับเคล่ือนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังจะได้รับอนุมัติงบประมาณสองพันล้าน
บาทจากภาครัฐในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ีให้เป็น BCG Model  (Bio-Circular-Green 
Economy) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ โดยพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
และมีการนำาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ โครงการน้ีจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและรักษาส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน มีการพัฒนาห่วงโซ่ของธุรกิจต้ังแต่
ต้นนำา้ถึงปลายนำา้ เช่น การปลูกพืชท่ีดีมีคุณค่า การแปรรูปพลังงาน เป็นต้น โดย มช. จะเร่ิมดำาเนินการ
ในพ้ืนท่ีแม่เหียะเป็นโครงการนำาร่อง

โดยท่ัวไปแล้วจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดให้คนมาลงทุนทำาธุรกิจและอยู่อาศัย
เพราะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคน เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีสภาพอากาศดีไม่ร้อนช้ืน ค่าครองชีพตำา่กว่า
เมืองใหญ่หลายๆ เมือง มีความเจริญและโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา นอกจากน้ีจังหวัดเชียงใหม่
ยังมีทรัพยากรบุคคลท่ีทำาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่มาก
ถ้าเทียบกับหลายจังหวัด มีบรรยากาศของความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีได้เอ้ือให้เกิดบรรยากาศ
ของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ นอกจากน้ี หน่วยงาน STeP ก็ได้สร้างระบบบ่มเพาะธุรกิจเทคโน- 
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โลยีท่ีมีศักยภาพสำาหรับบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup) และผู้ประกอบการนวัตกรรม และเพ่ิงได้เปิดตัว
เบสแคมป์ท่ีได้มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจำานวน 4 แคมป์ แคมป์ละ 12 ทีม รวม 24 ทีม 
อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพท่ีจะประสบผลสำาเร็จได้ ไม่ใช่แค่มีความคิดสร้างสรรค์
ท่ีดีและน่าสนใจอย่างเดียว แต่เอกชนยังต้องมีความต้ังใจในการทำาด้วย หากมีอุปสรรคก็ต้องไม่หยุด
ทำาจนกว่าจะประสบผลสำ าเร็จถึงแม้จะไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนต่อเน่ืองก็ตาม ท่ีผ่านมา STeP
มีกิจกรรมท่ีทำาร่วมกับวิสหากิจชุมชน มีการนำาเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือแก้ ไขปัญหาและสร้างโมเดลธุรกิจ
ชุมชนได้ในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนท่ีทำากาแฟเทพสเด็จ ทาง STeP ช่วยให้สร้างสินค้าใหม่ๆ ได้
การผลิตมีมาตรฐาน มีการอบรมผู้นำาในการบริหารจัดการ ผู้ท่ีปลูกกาแฟหรือลูกไร่ก็ได้รับผลประโยชน์  
นอกจากน้ี STeP ยังได้มีความร่วมมือตัว Startup กับต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นต้น เช่น มีการนำา Startup ไทยไปแลกเปล่ียนในต่างประเทศ
มีการนำานวัตกรรมของต่างประเทศมาต่อยอด ยกตัวอย่างเช่น นำานวัตกรรมพลาสมาของประเทศเกาหลี 
มาต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือลดสารพิษในผัก เป็นต้น 

ดังน้ัน เชียงใหม่จะเป็นเมืองท่ีมีศักยภาพและโอกาสสูงในการดึงดูดให้คนมาลงทุนและทำาธุรกิจหากมีการ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับเร่ืองสำาคัญต่างๆ ท่ีกล่าวมาให้มีความโดดเด่นได้ ได้แก่ การท่องเท่ียว
อาหาร เคร่ืองสำาอางค์ และดิจิทัลฮับ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีจะต้องมีระบบนิเวศน์ครบท้ัง 5 องค์ประกอบ 
มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ นักลงทุน และชุมชนในพ้ืนท่ี  หากธุรกิจไหน 
มีระบบนิเวศน์เหล่าน้ีครบก็จะช่วยให้ธุรกิจประสบผลสำาเร็จได้ 

ผศ.ดร. เกษมศักด์ิ อุทัยชนะ 
รองผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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CHIANG MAI’S BLOCKCHAIN 
AND CRYPTO CITY
When it comes to Crypto City, I have to start with the “Block Mountain” event. The Om 
Platform Company was the first company in Chiang Mai to host blockchain and crypto 
events, which have been ongoing for the past four years. The Northern Science Park 
hosted the event in 2022. A total of 700 people attended the event, which featured 59 
professionals and thought leaders from government, the commercial sector, and academia. 
Attendees were IT developers, operators, and users. Originally, we intended to hold the 
event at the beginning of the year, but we had to postpone it because of the Covid-19 
epidemic. We finally managed to organize the event on April 9, 2022, which was a 
continuation of a long holiday. Around 500 people from outside Chiang Mai attended the 
event in 2022, which was held indoors in an air-conditioned area divided into sub-rooms.

The event has attracted an increasingly larger crowd with roughly 300-400 attendees in 
the first year and more than double that number in 2022. We presented the experiences 
and knowledge of professionals working on blockchain and crypto technologies at the 
event, which was, in my opinion, a huge success. This event has the potential to spark 
industry acceptance and more, and we intend to hold the event every year in the middle 
of April. Furthermore, those who participate in “Block Mountain” events will have more 
purchasing power and can spend more money in Chiang Mai, which is a popular tourist 
location for those looking to relax. MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, and 
Exhibitions) seminars can be added in coordination, allowing agencies or businesses 
attending the event to conduct their own site events before or after the “Block Mountain” 
event, thereby boosting Chiang Mai tourism expenditure. 

The Chiangmai Crypto city idea was driven forward by the Block Mountain event. Following 
the Block Mountain event, the team discussed what we should do next other than how to 
encourage more people and entrepreneurs to become interested in the blockchain and 
crypto industries and discuss their potential in Chiang Mai Province. The Chiangmai Crypto 
City project later evolved into an action research sandbox project. This is a government 
and private-sector-led collaborative effort with educational institutions. The project was 
funded by the Program Management Unit on Area Based Development (PMUA) in the 
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, and by foreign funds.  
I would call the Chiangmai Crypto City project a “playground space” unofficially. 
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We bring together local experts to share their skills and experience, as well as perform and 
learn in a playground setting. We can improve on errors made and spread the technology 
to other areas because of lessons learned. This initiative deals with challenges and laws 
specific to the area, such as online transactions, personal information, and so on. If private 
companies or outsiders run the project, there will be resistance from local people and 
no collaboration. We also have specialists on hand at the Block Mountain event who 
can serve as mentors and incubators for locals. They may invest and assist in all phases 
of the project to ensure its success. This endeavor appears to be a collaborative effort 
among locals to propel and assist Chiang Mai Province. Furthermore, the study team 
collaborated with iChiangmai as part of a pilot project because the company already 
has a database regarding the tourism industry. By the end of April  2022, we initiated a 
platform with 40 participating shops, including coffee shops and restaurants, using 
blockchain and crypto technology. Customers can use their iChiangmai Passport to get 
exclusive discounts at participating shops in Chiang Mai. As a result, the number of
customers utilizing the iChiangmai Passport has expanded, and entrepreneurs have gained 
access to new customer groups. We intend to keep going and grow into other tourism 
industries, such as hotels. Blockchain can assist in the monitoring of data and the 
verification of where clients make purchases and which stores have the best selections. 

Crypto is a new payment option,  especially for international customers. They may have 
paid using a credit card or PayPal, both of which have high fees. If customers have the 
option of paying with crypto, which has reduced fees, or with digital assets, which have 
better rates, customers will have an easier time making purchases, and business costs 
will be reduced. In the case of cryptocurrencies with fluctuating exchange values, traders 
can exchange cryptocurrencies for stable coins or baht in real-time, reducing exchange 
rate issues. This solves the problem while also increasing usage, benefitting the market 
and clients who own digital assets in Thailand and overseas.

A meeting with the Faculty of Medicine was also held by the Chiangmai Crypto City
research team. In February 2022, Chiang Mai University and the Chiang Mai Provincial 
Administrative Organization launched a pilot project using blockchain technology 
for medical healthcare. If a patient is currently being treated at Maharaj Hospital in 
Chiang Mai, for example, the patient’s medical history is solely kept at Maharaj Hospital. 
If blockchain technology is used in a situation where a patient has an accident in another 
province, such as in Phuket for example, the doctors there will be able to access the 
patient’s medical records from the remote hospital. However, the doctor must first 
receive the patient’s authorization. If a patient is unconscious, then, the doctor may 
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scan a finger or the face to access the patient’s personal information, medical history, 
and conditions such as allergies, health issues, contacts, and so on. The application of 
blockchain in the medical field has a lot of potentials to make treatment more effective. 
In addition, we intend to work with Mae Hia Municipality to generate blockchain and crypto 
technology use in the area. In contrast to Facebook and Line, few shops currently participate 
in the project and few people know and understand the technology. Accordingly, we must 
provide more information to the public to persuade them of the significance of block-
chain and crypto and how the implementation of these technologies may be supported in 
Chiang Mai and add value to the business. Chiang Mai is a well-known tourist destination 
with educational institutions capable of producing human resources to support the sector. 
The infrastructure of Chiang Mai is excellent, the province being the first in Thailand to 
deploy 5G wireless network technology. These factors, I believe, will encourage more 
people to invest in and establish digital businesses in Chiang Mai. The Crypto City research 
group intends to register the Crypto City as a social enterprise in the future. Our objective
is to set up the infrastructure, a road for blockchain technology, and a public space where 
anyone can easily use it. We may use the same technology to link different locations
such as medical and tourism hubs, sharing data across data networks in what is known 
as Big Data. Such big data is more accurate and maximizes Chiang Mai’s benefits.

Dr. Natee Theppot
Founder of Om Platform Co., Ltd.

เชียงใหม่ บล็อกเชนและคริปโตซิต้ี  
ถ้าหากพูดถึง Crypto City ผมคงต้องพูดถึงงานอีเว้นท์ “Block Mountain” ก่อน บริษัท Om 
Platform เป็นบริษัทแรกๆ ท่ีจัดเก่ียวกับอีเว้นท์ Blockchainและ Crypto ทางเราได้จัดงานน้ีต่อเน่ือง
มาเป็นเวลา 4  ปีแล้ว ในปี 2565 ท่ีผ่านมาได้จัดงานท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมงาน
ท้ังหมด 700 คน มีวิทยากรจำานวน 59 คน ท้ังจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาซ่ึงวิทยากร
เหล่าน้ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและเป็นผู้ท่ีขับเคล่ือนเก่ียวกับอุตสาหกรรมเหล่าน้ี ผู้ท่ีเข้าร่วมงาน
เป็นท้ังนักพัฒนา ผู้ประกอบการและผู้ใช้งาน แรกๆท่ีวางแผนไว้เราต้องการจัดในช่วงต้นปีแต่เน่ืองจาก
ในช่วงต้นปียังมีการระบาดของโควิด-19 จึงเล่ือนการจัดงานออกไป ทางเราได้ต้ังใจจัดงานในวันท่ี 
9  เมษายน 2565 ซ่ึงต่อเน่ืองกับวันหยุดยาว งานมีการจัดแบบ indoor ในห้องปรับอากาศ มีการแบ่ง
เป็นห้องย่อย และเราต้ังใจว่าจะจัดต่อเน่ืองทุกปี งานอีเว้นท์น้ีมีคนมาจากนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณ 500 คน งานน้ีได้รับความสนใจจากผู้คนมากข้ึนทุกปี จากปีแรกๆ ท่ีเราจัดมีผู้เข้าร่วมประมาณ 
300-400 คน และเพ่ิมข้ึนมาเป็นสองเท่าในปี 2565 ผมถือว่างานน้ีค่อนข้างประสบผลสำาเร็จ ภายใน
งานเราได้มีการแชร์ประสบการณ์และความรู้ของผู้ท่ีนำาเทคโนโลยีเก่ียวกับ Blockchain และ Crypto 
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ไปใช้เกิดการจุดประกายทำาให้อุตสาหกรรมน้ีได้การยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ี ผู้ท่ีเข้าร่วมงานอีเว้นท์
ยังเป็นผู้มีกำาลังซ้ือ ผลพวงจากงานน้ีก็ทำาให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังน้ี
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดให้คนมาเท่ียวและพักผ่อน ส่ิงหน่ึงท่ีจะเกิดตามมา
จากการจัดงานอีเว้นท์น้ีและสามารถต่อยอดจัดประชุมสัมมนา MICE (Meetings, Incentive Travel, 
Conventions, Exhibitions) ได้ เน่ืองจากหน่วยงานหรือบริษัทท่ีมาเข้าร่วมงานเขาอาจจะจัด Site 
event ของเขาเองก่อนและหลังงานอีเว้นท์  “Block Mountain” จะทำาให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน
ในจังหวัดเชียงใหม่และส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ 

งานอีเว้นท์ Block mountain เป็นส่วนหน่ึงของแรงผลักดันท่ีทำาให้เกิดโครงการ Chiangmai Crypto
city ข้ึน เพราะว่าเราได้กลับมาคุยกันว่านอกจากการจัดงานอีเว้นท์ปีละคร้ังท่ีเราต้องการขับเคล่ือนให้
มีผู้คนและผู้ประกอบการมาสนใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม Blockchain และ Crypto มากข้ึน เพ่ือผลักดัน
ให้อุตสาหกรรมน้ีโตข้ึนเร่ือยๆ แต่ว่ามันมีมุมไหนบ้างท่ีจะสามารถต่อยอดจากการแชร์ประสบการณ์
และให้ความรู้ได้บ้าง ท่ีเราสามารถจะนำาระบบ Blockchainและ Crypto ไปประยุกต์ ใช้งานได้จริงใน
พ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ จึงทำาให้เกิดโครงการ Chiangmai Crypto city ข้ึนมา เป็นลักษณะโครงการ
วิจัยแบบ Action research sandbox เป็นโครงการสาธารณะท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทุนจาก
ต่างประเทศ ผมขอเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า เป็น “พ้ืนท่ีสนามเด็กเล่น” หรือ “Playground”  เพ่ือ
ดึงคนหรือทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีความรู้ได้มาแสดงฝีมือ นำาความรู้มาทดลองปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีหน่ึง
เป็นเพ้ืนท่ีเรียนรู้ ได้มาลองผิดลองถูกกัน ถ้าหากดีเราก็ขยายต่อยอด หากอันไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุง 
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีไม่สามารถทำาคนเดียวได้ เพระว่ามีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีและกฏหมาย
เช่น การทำาธุรกรรมทางออนไลน์ และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ถ้าหากบริษัทเอกชนจากภายนอกมาทำา
โครงการก็จะเกิดแรงต้านจากคนในพ้ืนท่ีและไม่ได้รับความร่วมมือ นอกจากน้ีเราก็ยังมีผู้เช่ียวชาญท่ี
มาร่วมในงาน Block Mountain ท่ีสามารถมาช่วยเป็นพ่ีเล้ียงและช่วยบ่มเพาะให้กับบุคคลากรในพ้ืนท่ี
ได้ด้วย หรือเขาอาจมาช่วยลงทุนสนับสนุนในทุกด้านให้ โครงการสำาเร็จ โครงการน้ีจึงเป็นความร่วมมือ
ของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือต้องการสนับสนุนพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีผ่านมาทางทีมวิจัยได้ดำาเนินโครงการ
นำาร่องโดยร่วมมือกับ iChiangmai ซ่ึงเขามีข้อมูลธุรกิจร้านค้าในภาคการท่องเท่ียวอยู่แล้ว ได้มีการ
ทำาแพลตฟอร์มท่ีมีการนำาเทคโนโลยี Blockchain และ Crypto ไปใช้เม่ือปลายเดือนเมษายน 2565 

ท่ีผ่านมา มีร้านค้าเข้าร่วมจำานวน 40 ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านกาแฟและร้านอาหาร ลูกค้าสามารถนำา
iChiangmai Passport มาโชว์เพ่ือรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน้ีท่ัวเชียงใหม่ โดยการ
แสกน QR Code ลงทะเบียนเข้าใช้ CCC Wallet รับ NFT ไปแสดงท่ีร้านและรับสิทธิพิเศษจากร้านค้า
การดำาเนินงานท่ีผ่านมาได้มีลูกค้านำาเอา iChiangmai Passport ไปใช้ ทางร้านค้าก็รู้สึกดีว่าได้ลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน  และจะมีการขยายต่อยอดธุรกิจเพ่ิม เช่น ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น การใช้เทคโนโลยี
Blockchain มาช่วยจะทำาให้เห็นข้อมูลและตรวจสอบได้ว่าลูกค้าไปท่ีร้านไหน ร้านไหนขายดียังไง นอกจากน้ี 
Crypto เป็นการเพ่ิมช่องทางการจ่ายชำาระเงิน (Payment Gateway) โดยเฉพาะคนต่างชาติท่ี
เข้ามาจับจ่ายใช้สอยบ้านเรา เขาอาจมีการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal ซ่ึงมีการเรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนียมท่ีค่อนข้างสูง ถ้าลูกค้าสามารถเลือกจ่ายเงินผ่านคริปโตท่ีมีค่าธรรมเนียมตำา่กว่าหรือ
ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลจะทำาให้ลูกค้ามีการตัดสินใจในการซ้ือง่ายข้ึน และเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจด้วย
ส่วนเงินสกุลคริปโตท่ีมีอัตราการแลกเปล่ียนท่ีผันผวนทางร้านค้าสามารถแลกสกุลเงิน Crypto ต่างๆ
เป็น Stable coin หรือ เงินบาทได้แบบ Realtime ก็ทำาให้ลดปัญหาของอัตราแลกเปล่ียนได้ ทำาให้ลด
ปัญหาและเกิดการใช้งานท่ีมากข้ึน โครงการน้ีก็เป็นการเตรียมการท้ังในปัจจุบันและอนาคต รองรับ
ลูกค้าท้ังคนไทยและคนต่างชาติท่ีเขามีการถือสินทรัพย์ดิจิทัล 

นอกจากน้ีทีมวิจัย Chiangmai Crypto city ยังได้มีการประชุมร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ท่ีผ่านมาเพ่ือจะจัดทำา
โครงการนำาร่องโดยการนำาเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ในทางการแพทย์ Healthcare เช่น ปัจจุบันเรา
ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลประวัติของเราอาจจะอยู่ท่ีโรงพยาบาลมหาราช
แห่งเดียว หากมีการนำาเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ เม่ือเราไปเกิดอุบัติเหตุท่ีจังหวัดอ่ืน เช่น ภูเก็ตจะ
ทำาให้แพทย์ท่ีโรงพยาบาลภูเก็ตเข้าถึงประวัติเราท่ีโรงพยาบาลมหาราชได้  แต่ก็ต้องได้รับการอนุญาต
จากเราก่อน  ยกตัวอย่างในกรณีท่ีเราหมดสติคุณหมออาจสแกนกลายน้ิวมือหรือใบหน้าของเรา ก็จะ
ทราบประวัติ ติดต่อญาติได้ และรู้ว่าเรามีประวัติแพ้ยาอะไร มีโรคประจำาตัวอะไร จะได้ให้การรักษาท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน น่ีก็เป็นการนำา Blockchain มาสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางการแพทย์  นอกจากน้ีเรา
ยังมีแผนท่ีจะร่วมมือกับเทศบาลแม่เหียะในการนำาเทคโนโลยี Blockchain และ Crypto ไปใช้ในพ้ืนท่ีข้ึน
อยู่กับพันธมิตรท่ีเข้าร่วมโครงการ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีร้านค้าเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการจำานวนไม่มากและยังมีประชาชนจำานวนไม่ 
มากท่ีรู้จักและคุ้นเคยเก่ียวกับ Blockchain และ Crypto ไม่เหมือนกับเฟสบุ๊คและไลน์ เป็นต้น จึงเป็น
ความท้าทายของโครงการ ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องเผยแพร่ความรู้ให้กับสาธารณะชนมากข้ึน
เพ่ือจุดประกายให้คนเห็นความสำาคัญของ Blockchain และ Crypto ว่าจะมาช่วยพัฒนาเมืองเชียงใหม่
ยังไง และมาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทางธุรกิจได้ยังไง นอกจากน้ีผมมองว่าเชียงใหม่นอกจากจะเป็น
เมืองท่องเท่ียวแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาท่ีสามารถผลิตบุคคลากรมาสนับสนุนในอุตสาหกรรมน้ีได้
เชียงใหม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีและเป็นจังหวัดแรกท่ีได้ใช้เทคโนโลยี เครือข่ายไร้สาย 5G ก่อนจังหวัดอ่ืน
ผมว่าเหล่าน้ีก็เป็นปัจจัยจูงใจให้คนสนใจมาเปิดธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลในจังหวัดเชียงใหม่
มากข้ึน ในอนาคตทางกลุ่มวิจัย Crypto city วางแผนท่ีจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยทำา
หน้าท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเปรียบเสมือถนนให้กับเทคโนโลยี Blockchain ให้เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี
ทำาให้คนเข้าถึงได้ง่าย เป็นหน่วยงานท่ีล้ิงค์ข้อมูลจากท่ีต่างๆ มารวมกัน มีการใช้ภาษาเดียวกัน เช่น
อาจดึงข้อมูลจากฮับการแพทย์ ฮับท่องเท่ียวมารวมกัน มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันในเครือข่ายข้อมูล เกิด
เป็นโครงข่ายของข้อมูลท่ีใหญ่ข้ึน หรือท่ีเรียกว่า Big Data ซ่ึงจะทำาให้การวิเคราะห์ข้อมูล เกิดความ
แม่นยำาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.  นที เทพโภชน์
ผู้ก่อต้ังบริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำากัด
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According to the National Strategic Plan, the Thai government has a strategy to promote 
the Smart City development project, which is outlined in Section 8 of the 20-year National 
Economic and Social Plan. The Smart City Vision was launched by the government in 
2018 and was piloted in three major cities: Khon Kaen, Chiang Mai and Phuket. 

The Northern Branch of the Digital Economy Promotion Agency (DEPA), which is based in 
Chiang Mai Province, has prioritized the development of Chiang Mai Smart City as well as 
sustainable development. The term “smart city” is frequently confused with “high-tech 
city” development. A smart city, on the other hand, is “a city where we bring technology 
to make people’s lives easier and more convenient.” It is a city that makes use of cutting- 
edge technology and innovation to improve the effectiveness of city management and 
services to reduce costs and resource usage. It focuses on good design and the involvement
of both the private and public sectors in urban development under the concept of constructing 
modern livable cities, providing residents with a high quality of life, happiness, and long- 
term sustainability. 

The Digital Economy Promotion Agency’s Smart City Development Framework covers all 
seven components: 
1) Smart Environment considers the impact on the environment and the effects of 
     climate change, making it mandatory for operators to manage these aspects. 
2) Smart Economy relates to people’s lives and how technology is being utilized to add value. 
3) Smart Energy entails enhancing energy efficiency or utilizing alternative energy as a      
     source of clean energy. 
4) Smart Living uses technology to assist us in everyday life. 
5) Smart Mobility and 
6) Smart People facilitate the use of fundamental technology in daily life. 
7) Smart Governance aims to improve government administration using digital technology. 

Agencies that seek to establish an area as a Smart City must explicitly designate the area for 
smart city development, promoting urban development in the seven areas, each of which 
can be carried out in line with the required framework for at least two areas, depending on 
what the agency needs to concentrate on. A subcommittee on the smart city project’s 
direction and management will be formed. The Smart City certificate will be granted if 

CHIANG MAI’S SMART CITY 
DEVELOPMENT
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the criteria are met. Every two years, agencies are re-evaluated and certificates re-issued.

There are now two agencies in Chiang Mai that have received Smart City certification: 
1) The Chiang Mai University (CMU) project, which began in 2020. In 2021, CMU passed 
an evaluation. On the zoo side, the medical faculty side, and the Mae Hia side, CMU 
oversaw site location. In all seven components, CMU has built a smart city, for example, 
deploying CCTV to inspect vehicles to replace guards and trade cards. Energy-efficient 
and environmentally-friendly electric shuttles have been deployed. Step’s building and 
the Medical Faculty Patient Building are pursuing solar cell projects to save electricity costs. 
2) Chiang Mai Municipality, which targets the old town area. The municipality has established 
six smart city components; however, a smart government management component is 
still inadequate. The municipality stands out in terms of smart economy initiatives, such 
as the digital market project in the local market, which is run in collaboration with DEPA, 
and ongoing initiatives such as the Drive-Thru project in the bazaar and shopping via 
apps. Buyers do not have to get out of their cars in an online shopping scheme, but merchants 
deliver items to drop-off spots. Another initiative is the digital walking street, which uses 
an E-Commerce platform to sell online, but it’s still a tough challenge because there 
are 4,000 vendors.  We must improve the knowledge and understanding of all traders, 
including their desire to use digital technology that may help boost economic value, etc.  
Furthermore, Mae Hia Municipality is applying for a Smart City certification assessment 
in 2022. The management of the municipality is entirely based on technology and is an 
example of Smart Governance in Thailand; it even includes a 24-hour complaint mechanism 
via the LINE application. The work has been approved via E-documentation and other 
processes.  Other municipalities, such as Pa Daet Municipality, Chang Phueak Municipality,
Buakkhang Municipality, and the municipality in Omkoi District are also developing 
Smart City initiatives.

What is the most significant reason for foreigners to invest and do business in Chiang Mai? 
Apart from being a well-known tourist destination with low living costs and solid infra-
structure, people who invest in smart city businesses would benefit from BOI benefits like 
reduced import and export tariffs. Entrepreneurs can apply for a smart visa after registering 
with the BOI in smart cities. Persons with specific talents, such as startups and digital 
technology specialists, as well as people hired by local investment enterprises with 
special competence, can apply for smart visas. The smart visas can be facilitated 
by DEPA and BOI for those who invest in enterprises worth more than $20 million, 
for example. Furthermore, they have the option of contacting banks via Fast Lane. 
As a result, Chiang Mai’s designation as a smart city region provides opportunities and 
possibilities for more international investors to establish businesses in Chiang Mai.

Mr.Pradya Komanee 
Manager of depa Upper Northern Provincial Cluster Office

Mrs.Chadathacha Chantanaphan
Team leader of depa Upper Northern Provincial Cluster Office
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การพัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองอัจฉริยะ 
รัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในหมวดท่ี 8 แผนระยะ 20 ปี
โดยในช่วงปี 2561 รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะและนำาร่องในหัวเมืองใหญ่ๆ 3 จังหวัด
ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต

สำ านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบนซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้
ความสำาคัญในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองอัจฉริยะ ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน ท้ังน้ีคำาว่า
“เมืองอัจฉริยะ” คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นการสร้างเมืองเทคโนโลยีไฮเทค แต่หัวใจของเมืองอัจฉริยะคือ
“เป็นเมืองท่ีเรานำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำาให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน” เป็น
เมืองท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย
โดยเน้นการออกแบบท่ีดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 

ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขอย่าง
ย่ังยืนกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะท่ีสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำาหนดไว้มีท้ังหมด  7 ด้าน  ได้แก่ 
1) ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การคำานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาพ
     การเปล่ียนแปลงของอากาศ ข้อน้ีเป็นภาคบังคับท่ีผู้ดำาเนินการต้องมีการจัดการด้านน้ี 
2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เก่ียวกับปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีการใช้
     เทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจ  
3) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทางเลือก
     เป็นพลังงานสะอาด 
4) การดำารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)  การใช้เทคโนโลยีช่วยอะไรเราบ้างในการดำาเนินชีวิต  
5) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
6) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) คนต้องมีทักษะการใช้ชีวิต ใช้เทคโนโลยีด้านพ้ืนฐานเป็น 
7) บริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การบริหารภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท้ังน้ี หน่วยงานท่ีมีความต้องการจะพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น Smart City จะต้องตีกรอบพ้ืนท่ีในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะให้ชัดเจน และจะต้องดำาเนินการส่งเสริมพัฒนาเมืองภายใต้กรอบ 7 ด้าน ท้ังน้ีสามารถ
ดำาเนินการตามกรอบท่ีกำาหนดไว้อย่างน้อยไม่ตำา่กว่า 2 ด้าน ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน
น้ันว่าต้องการเน้นด้านไหน ซ่ึงจะมีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะประเมิน
ผลหากผ่านเกณฑ์จะมีการมอบตราสัญลักษณ์ Smart City ต่อไป โดยมีระยะการประเมินทุกสองปีใน
การทบทวนตราสัญลักษณ์ฯ 

ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มี 2 หน่วยงานท่ีผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะแล้ว ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้เร่ิมดำาเนินโครงการต้ังแต่ปี 2563 มช. ได้ผ่านการประเมินเม่ือปี
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2564 มช. ได้กำาหนดพ้ืนท่ีไว้ 3 โซน ได้แก่ มช. ฝ่ังสวนสัตว์, ฝ่ังคณะแพทย์สวนดอกและฝ่ังแม่เหียะ มช.
มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครบท้ัง 7 ด้าน  ยกตัวอย่างบางโครงการ เช่น มช.มีโครงการใช้กล้องวงจรปิด
เพ่ือตรวจยานพาหนะเข้าออก โดยไม่ต้องแลกบัตรและไม่ต้องใช้ยาม โครงการรถรับส่งท่ีใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โครงการโซลาเซลในตึกของ Step และอาคารตึกผู้ป่วยคณะแพทย์เพ่ือลดค่าไฟ  เป็นต้น 

2) เทศบาลนครเชียงใหม่ กำาหนดพ้ืนท่ีไว้ในเขตเมืองเก่า (old town) เทศบาลฯ พัฒนาเมืองอัจฉริยะไว้ 
6 ด้านแต่ยังขาดด้านบริหารภาครัฐอัจฉริยะ เทศบาลฯเด่นในเร่ืองของเศรษฐกิจอัจฉริยะ เช่น โครงการ
ตลาดสดดิทัลในตลาดเมืองใหม่ท่ีดำาเนินการร่วมกับ depa  และมีโครงการท่ีกำาลังดำาเนินการ เช่น โครงการ
ไดฟทรู (Drive Thru) ในตลาดสด มีการซ้ือของผ่านแอพจองคิวซ้ือของ ผู้ซ้ือไม่ต้องลงจากรถแต่ผู้ค้า
นำาสินค้ามาส่งจุดรับส่งของแบบ  Drop off  และโครงการถนนคนเดินดิจิทัลใช้แพลตฟอร์มแบบ E-
Commerce ขายออนไลน์ แต่โครงการน้ียังมีความท้าทาย เพราะมีผู้ค้าถึง 4,000 ราย เราจะต้องสร้าง
ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ค้าท้ังหมด รวมถึงสร้างความต้องการของเขาในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากน้ี ในปี 2565 เทศบาลแม่เหียะกำาลังย่ืนขอประเมิน
เทศบาลแม่เหียะเป็นต้นแบบ Smart Governance ของประเทศไทยมีการจัดการภาครัฐท่ีใช้เทคโนโลยี 
100% เช่น มีระบบร้องเรียน 24 ช่ัวโมงผ่านไลน์ มีการอนุมัติงานผ่าน E-document เป็นต้น นอกจากน้ี 
ยังมีเทศบาลอ่ืนท่ีกำาลังพัฒนาเข้าสู่เมือง Smart City ได้แก่ เทศบาลป่าแดด เทศบาลช้างเผือก เทศบาล
บวกค้าง สันกำาแพง เทศบาลในอำาเภออมก๋อย เป็นต้น 

สำาหรับส่ิงท่ีเป็นโอกาสท่ีสำาคัญว่าทำาไมคนต่างชาติต้องมาลงทุนและทำาธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือ
จากจุดเด่นของการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มีค่าครองชีพถูกและมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดีเพราะ
ผู้ท่ีมาลงทุนทำาธุรกิจในเขตเมืองอัจฉริยะจะได้รับสิทธิพิเศษของ BOI ในการลดภาษีสินค้านำาเข้าและ
ส่งออก การจดทะเบียนของผู้ประกอบการกับ BOI ในเขตเมืองอัจฉริยะทำาให้สามารถขอสมาร์ทวีซ่าได้ 
ซ่ึงทาง DEPA และ BOI สามารถอำานวยความสะดวกในการขอสมาร์ทวีซ่าให้กับผู้ท่ีมีทักษะพิเศษ เช่น
กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ผู้ท่ีได้รับการจ้างงานจากบริษัทท่ีมาลงทุน
ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ รวมถึงผู้ท่ีมาลงทุนทำาธุรกิจเกิน 20 ล้าน เป็นต้น นอกจากน้ีก็
ยังได้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับธนาคารแบบ Fast Lane ด้วย ดังน้ันการได้รับการประกาศเขตเมือง
อัจฉริยะในจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นโอกาสและศักยภาพในการดึงดูดให้คนต่างชาติมาลงทุน ทำาธุรกิจใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้มากข้ึน

คุณปรัชญา โกมณี 
ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน 

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน

และคุณชฎาธช จันทนพันธ์
หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน 



34

In Europe and America, the concept of a co-working and co-living space business 
model is highly popular. However, it is still fresh in Asia. For the first time in Chiang Mai,
Alt Chiang Mai has used this business strategy. Unlike other co-working spaces in Chiang Mai,
I intended this one to be a co-working and co-living space. By turning guesthouses into 
co-living spaces, other co-working enterprises became co-working and co-living spaces. 
Alt_ Chiang Mai, on the other hand, paid attention to designing a structure expressly 
for this business strategy. Starting in June 2021, Alt_ Chiang Mai initially only offered 
co-working spaces, but co-living rooms became available about 2-3 months later. Digital 
Nomads, independent entrepreneurs, and people who operate remotely are our target 
clients. These groups of individuals frequently visit Thailand to live, work and travel. If 
you were to ask me why I invest and do business in Chiang Mai, I would answer that it 
is not just for personal reasons regarding my wife being Thai and living in Chiang Mai. 
It is safe to invest in this business in Thailand, particularly in Chiang Mai. I was born in 
Hong Kong and lived in Chiang Mai for five years before I decided to invest in this Chiang 
Mai company. Chiang Mai is both a well-known tourist destination and a good location 
for digital nomads, where people work remotely or from home due to the COVID-19 
epidemic. A new term, “The Great Resignation,” has emerged to describe an increasing 
trend of people quitting their professions, particularly in European countries, because 
they were unhappy with their jobs and way of life and desired change and to work in new 
ways. As a result, the location of a person’s workplace has become less of an influence 
in their decision to go to work. People can work from any location, and they want to work 
in an environment that facilitates their way of life.

Despite the fact that Chiang Mai has a number of co-working spaces for digital nomads, 
barely half of them can accommodate their needs. Half of their requirements include 
“living in,” i.e., having more than just a home in which they live alone. It is not possible 
to live alone in a hotel or condominium. Digital nomads seek a society of fellow travelers 
with a sense of belonging, kindness, and companionship, as well as a space where they 
may live and work together, where they can talk about and share their opinions and life 
experiences. Previously, there was no such place in Chiang Mai that catered to the needs 
of this group. Workspace mixed with a shared living space creates a social and community 
environment. Alt_ Chiang Mai is the first place where a group of people can come 

CO-LIVING AND 
CO-WORKING SPACE
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together to work and live as a community. In April, the occupancy rate at Alt_ Chiang Mai 
was over 80 percent. In comparison to other hotels in Chiang Mai, this was excellent. 
However, this data cannot help to determine whether this business model is successful. 
I’ve only been running the business for barely a year, so results will have to be reviewed 
again. However, one of the reasons for the high number of digital nomads this April was 
that the state policy for COVID-19 testing became more flexible; foreign tourists are 
no longer required to undergo PCR tests or be subject to hotel quarantine. The easing 
of travel restrictions has had a good impact on tourism and hotels, encouraging more 
foreign visitors to visit Thailand. Doing this business is something of an experiment to 
see whether my theory is correct. This business model, I believe, has a large potential 
demand, but only a few people are currently implementing it. This is a good time to 
invest in and start a business in Chiang Mai’s co-working and co-living space model.

The diversity of cultures is the biggest challenge to business. Foreign investors and 
workers, particularly in Thailand, must adapt to the local culture, including language and 
communication. Thai law also presents legal challenges. The government has been slow 
to respond to this venture. If the government wants to attract foreigners to participate 
in Thailand’s economy, it would be beneficial if it could better understand how businesses
are run and make the process of gaining authorization easier, especially because the 
tourism sector is constantly changing. Living and applying for visas should be more 
convenient for those who legitimately travel to Thailand to invest, do business, or work 
and pay taxes in accordance with the law.  This is something the government should be 
aware of. Furthermore, the smog problem due to local haze in Chiang Mai also creates a 
business challenge, though we are unable to do much regarding the smog coming from 
neighboring countries such as Laos and Myanmar. Finally, Digital Nomads have short visa 
periods; for example, they can stay in Thailand for roughly two months before having to 
leave and moving to another country, and so on. These are some of the challenges to the 
co-working and co-living space business model.

Mr. John Ho 
Founder of Alt Chiang Mai
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พ้ืนท่ีทำางานร่วมกับการอยู่อาศัย  
แนวคิดการทำาโมเดลธุรกิจของการทำา Co-working และ Co-living space ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมใน
กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา แต่ว่าในแถบประเทศเอเชียถือว่ายังเป็นเร่ืองใหม่อยู่  บริษัท Alt_Chiang 
Mai ได้ดำาเนินการโมเดลธุรกิจน้ีเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ผมต้ังใจออกแบบอาคารสถานท่ี
เพ่ือให้เป็น Co-working และ Co-living space อยู่ด้วยกัน ซ่ึงต่างกับ Co-working ท่ีอ่ืนในจังหวัด
เชียงใหม่ท่ีมีเร่ิมปรับโมเดลธุรกิจเป็น Co-working และ Co-living space แต่มีการนำาเกสต์เฮ้าส์มา
ปรับปรุงเป็น Co-living space มากกว่า แต่ Alt_ Chiang Mai ต้ังใจออกแบบอาคารสถานท่ีเพ่ือ
โมเดลธุรกิจน้ีโดยเฉพาะ ผมดำาเนินธุรกิจ Alt_ Chiang Mai มาได้ 6 เดือน โดยเร่ิมดำาเนินการใน
เดือนมิถุนายน 2564 ในช่วงแรกเปิดดำาเนินการแค่ Co-working space ก่อนเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมและเร่ิมเปิดธุรกิจเป็น Co-working และ Co-living space เม่ือประมาณ 2-3 เดือน ท่ี
ผ่านมา โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็น Digital Nomads ผู้ประกอบการอิสระและคนท่ีทำางาน
ทางไกล กลุ่มคนเหล่าน้ีมักเดินทางมาอยู่อาศัย ทำางานและเท่ียวด้วย ถ้าถามผมว่าทำาไมถึงมาลงทุน
และทำาธุรกิจท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยเหตุผลส่วนตัวแล้วเพราะภรรยาผมเป็นคนเชียงใหม่ เป็นหุ้นส่วน
ท่ีสามารถไว้เน้ือเช่ือใจได้ในการลงทุนทำาธุรกิจน้ีในประเทศไทยและในจังหวัดเชียงใหม่ ผมเป็นคนฮ่องกง
มาอาศัยอยู่ท่ีเชียงใหม่ได้ประมาณ 5 ปีแล้ว ผมจึงได้มาลงทุนทำาธุรกิจน้ีท่ีจังหวัดเชียงใหม่แต่ผมก็มอง
ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพเป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว จังหวัดเชียงใหม่
มีช่ือเสียงสำาหรับกลุ่ม Digital Nomad เป็นเมืองท่ีน่าอาศัยและเดินทางมาท่องเท่ียวด้วย   ท้ังน้ีผลจาก
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้คนทำางานจากท่ีบ้านหรือทำางานทางไกลมากข้ึน ปัจจุบันมีคำาใหม่ท่ี
เรียกว่า “The Great Resignation” ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนของคนท่ีลาออกจากงานโดยเฉพาะใน
ประเทศยุโรป เน่ืองจากเขาไม่พอใจกับงานและวิถีชีวิตท่ีเป็นอยู่ ต้องการเปล่ียนวิถีชีวิต และหาวิถีใหม่ 
ในการทำางานมากข้ึน ตำาแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีทำางานจึงกลายเป็นปัจจัยท่ีสำ าคัญน้อยลงท่ีทำาให้คน
ตัดสินใจไปทำางาน ผู้คนสามารถทำางานท่ีไหนก็ได้  และต้องการทำางานในสถานท่ีท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์
หรือวิถีในการดำาเนินชีวิตของตัวเองมากข้ึน 

นอกจากน้ี ถึงแม้จังหวัดเชียงใหม่จะมีร้านค้าท่ีดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับ Co-working space หลายแห่ง 
สำ าหรับกลุ่ม Digital Nomad แต่ก็เป็นเพียงแค่คร่ึงหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
คนกลุ่มน้ี แต่ว่าอีกคร่ึงหน่ึงท่ีเขาต้องการก็คือ “การอยู่อาศัย (living)” ท่ีอยู่อาศัยท่ีไม่ได้เป็นแค่
ท่ีพักอาศัย ไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ใช่โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมท่ีอยู่คนเดียว แต่ว่าพวกเขาต้องการ
สังคมการเดินทางท่ีให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน ความรู้สึกของการมีเพ่ือน มีมิตรภาพเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีเขาสามารถมาอยู่อาศัยและทำางานร่วมกันกับคนอ่ืน ได้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกัน ท่ีผ่านมายังไม่มี 
พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีแบบน้ีในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีรองรับความต้องการของคนกลุ่มเหล่าน้ี พ้ืนท่ีท่ีทำางาน
ผนวกกับท่ีอยู่อาศัยด้วยกันท่ีมีความเป็นสังคมและชุมชน Alt_ Chiang Mai เป็นพ้ืนท่ีแห่งแรกท่ี
อำานวยความสะดวกให้คนกลุ่มน้ีมาทำางานและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ในช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมา
Alt_ Chiang Mai มีอัตราคนเข้าพักประมาณ 80% ถ้าเทียบกับโรงแรมอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่า
ดีมาก แต่ตอนน้ียังสรุปไม่ได้ว่าโมเดลธุรกิจน้ีประสบผลสำาเร็จหรือไม่ เพราะผมเพ่ิงดำาเนินธุรกิจมา
แค่ 6 เดือน จะต้องมีการประเมินผลการดำาเนินงานกันต่อไป แต่เหตุผลหน่ึงท่ีสำ าคัญท่ีมี Digital 
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Nomad มาเข้าพักเยอะในช่วงเดือนเมษายนท่ีผ่านมา เพราะนโยบายของรัฐบาลท่ียืดหยุ่นมากข้ึนใน
การตรวจโควิด-19 และผ่อนปรนสำาหรับมาตรการโควิดสำาหรับท่ีพักและโรงแรม เช่น นักท่องเท่ียวท่ี
เข้ามาไม่ต้องตรวจ PCR Test ไม่มีการกักตัวในโรงแรม ทำาให้ส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวและโรงแรม
ท่ีพักเพราะนักท่องเท่ียวเดินทางมาได้สะดวกมากข้ึน ทำาให้ดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยมากข้ึนการทำาธุรกิจน้ีของผมเปรียบเสมือนโครงการนำาร่องว่าทฤษฏีน้ีของผมจะถูกต้องไหม
ผมมองว่าการทำาโมเดลธุรกิจน้ียังมีความต้องการในตลาดสูงแต่ว่าคนท่ีทำาธุรกิจน้ียังมีน้อย ถือเป็น
โอกาส และศักยภาพท่ีดีของการลงทุนทำาโมเดลธุรกิจเก่ียวกับ Co-working และ Co-living space 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

สำ าหรับความท้าทายของธุรกิจน้ี ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง โดยเฉพาะคนต่างชาติท่ีมาลงทุนธุรกิจ
ในประเทศไทยหรือคนต่างชาติท่ีเข้ามาทำางานในประเทศไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เช่น ภาษาและการส่ือสาร เป็นต้น นอกจากน้ีก็ยังมีเร่ืองของกฏหมาย รัฐบาลยังไม่มีความรวดเร็ว
เก่ียวกับธุรกิจใหม่น้ี จะเป็นการดีหากรัฐบาลสามารถเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจ และลดความซับซ้อน
ในการอนุญาตในการลงทุนทำาธุรกิจ หากรัฐต้องการกระตุ้นให้คนเข้ามาลงทุนทำาธุรกิจ เพราะว่า
สถานการณ์การท่องเท่ียวมันมีความผันผวนตลอดเวลา คนต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนทำาธุรกิจหรือทำางาน
ในประเทศไทยได้ระยะเวลาหน่ึงอย่างถูกกฏหมาย มีการจ่ายภาษีอย่างถูกกฏหมาย ก็ควรจะเอ้ืออำานวย
ในการอยู่อาศัยและขอวีซ่ามากข้ึน รัฐบาลควรตระหนักถึงเร่ืองน้ี นอกจากน้ีก็ยังมีสถานการณ์หมอก
ควันในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเป็นความท้าทายต่อธุรกิจน้ีด้วย แต่ว่าเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้ เพราะไม่ใช่แค่
หมอกควันภายในประเทศเท่าน้ันแต่ยังมีหมอกควันจากประเทศเพ่ือนบ้านด้วย เช่น ประเทศลาวและ
เมียนมาร์นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวแบบ Digital Nomad ก็มีระยะเวลาของวีซ่าส้ัน เช่น เขาพักอาศัยอยู่
ในประเทศไทยได้ประมาณ 2 เดือน ก็ต้องออกนอกประเทศและย้ายไปประเทศอ่ืน เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ี
ถือเป็นความท้าทายของการทำาโมเดลธุรกิจ Co-working และ Co-living space

Mr. John Ho 
ผู้ก่อต้ัง Alt Chiang Mai
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ท่ีอยู่: 

Chiang Mai Digital Hub
เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่

Address:ช้ัน 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

1st Fl., Industrial Promotion Center 
Region 1 Building, 158 Tunghotel Rd., 
Wat Ket, Muang, Chiang Mai 50000

Contact Number: 095 631 3331
061 794 6663

หมายเลขโทรศัพท์: 095 631 3331
061 794 6663

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

cmdhcluster@gmail.com
info@chiangmaidigitalhub.com

chiangmaidigitalhub.com

https://www.facebook.com/chiangmaidigitalhub/

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Business Support Services

Chiang Mai Digital Cluster Network Group
Arising from the integration of digital industry 
companies in Chiang Mai to develop potential 
or use modern technology to create value 
Add to products and support future industries 
Strengthen the value chain, both upstream,
midstream and downstream as well as support
the creation of knowledge to develop the 
capacity of industrial groups at the SMEs level, 
in terms of data, resource usage, raw materials
and staff in government, private and industrial 
sectors and to support the investment according
to government policy.

Email:

Website:
Social Media Portal:

cmdhcluster@gmail.com
info@chiangmaidigitalhub.com

chiangmaidigitalhub.com

https://www.facebook.com/chiangmaidigitalhub/

Saenee Maleepat
เสนี มาลีพัตร
Network president
ประธานเครือข่าย

Sujin Kerdarchachan
สุจิน เกิดอาชาชาญ
Network vice president
รองประธานเครือข่าย

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Business Support Services

กลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ เกิดข้ึนจากการวม
ตัวของบริษัทด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในจังหวัดเชียงใหม่
เพ่ือพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และรองรับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต สร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value
Chain) ท้ังต้นนำา้ กลางนำา้ และปลายนำา้ ตลอดจนสนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม
ระดับ SMEs ท้ังด้านข้อมูล การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ และ
บุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับและสนับสนุนการลงทุน ตามนโยบายของรัฐบาล
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ท่ีอยู่: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 2002
บริการหลัก: Software, Animation, Games, Movies 
และ Website Development

สถาบันการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย 5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ สาขาวิชาแอนนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขา
วิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
ดิจิทัลเกม และสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล และ
มี 3 ระดับการศึกษาคือ ปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

sumitra.kwan@gmail.com
prcamt@camt.info

www.camt.cmu.ac.th

www.facebook.com/CAMTOfficial

Year of Establishment: 2002
Core Service(s): Software, Animation, Games, 
Movies and Website Development

Educational institutions under Chiang Mai 
University consist of 5 courses the bachelor’, 
namely Animation and Visual Effects Program, 
Software Engineering, Modern Management, 
and Information Technology Program, Digital 
Game Program, and Digital Industry Integration 
Program. There are 3 levels of study: bachelor’s, 
master’s, and doctorate.

Email:

Website:
Social Media Portal:

-

www.camt.cmu.ac.th

www.facebook.com/CAMTOfficial

College of Arts, Media and Technology, 
CMU
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Address:239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 239 Huay Kaew Rd., Mueang, 
Chiang Mai 50200

Contact Number: 053 920 299หมายเลขโทรศัพท์: 053 920 299

Ass. Prof. Dr. Worawit Janchai
ผศ. ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
Dean
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
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Creative Chiang Mai
เชียงใหม่สร้างสรรค์

Martin Venzky-Stalling
มาร์ติน เฟ็นสก้ี-สตาล์ล่ิง
Senior Advisor of Science and Technology Park, 
Chiang Mai University
ท่ีปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท่ีอยู่: Address:อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ (CMU STeP) ช้ัน 2 (อาคาร A) 
อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50100

Science and Technology Park, Chiang Mai 
University (CMU STeP), Northern Science 
Park (NSP) Building 2nd floor (A Building) 
155 M. 2, Mae Hia, Mueang, Chiang Mai 
50100

Contact Number: หมายเลขโทรศัพท์: - -

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Services และ Business Support 
Services

เชียงใหม่สร้างสรรค์ (CCM) เป็นแนวคิด วิสัยทัศน์และ
ความริเร่ิม เพ่ือมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แลกเปล่ียน
นวัตกรรมในเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์มีพันธกิจหลัก 
คือการประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์
อีกท้ังมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูด
ให้เกิดการการลงทุน รวมถึงการสร้างงานและโอกาส

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

cmcc@creativechiangmai.com
www.creativechiangmai.com

www.facebook.com/CreativeChiangMai

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Services and Business 
Support Services

Creative Chiang Mai (CCM) is a vision, initiative,
and network to promote creativity and innovation
in Chiang Mai. The initiative is largely voluntary-
based. The mission is to develop Chiang Mai, 
focusing on sustainability, livability, economic 
development, jobs, and opportunity creation.
Creative Chiang Mai regularly holds meetings
on different issues and organizes or supports
projects, seminars, competitions, events, and
other activities. Creative Chiang Mai encourages 
everybody to take action and work together to 
continue improving Chiang Mai as a place to live 
and work.

Email:
Website:
Social Media Portal:

cmcc@creativechiangmai.com
www.creativechiangmai.com

www.facebook.com/CreativeChiangMai
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ท่ีอยู่: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Business Support Services

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำาไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและความม่ันคง
ของประเทศ

อีเมล์: dnr-un@depa.or.th

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Business Support Services

The Digital Economy Promotion Agency was
established to promote and support the 
development of digital industry and innovation
and the digital technology adoption in order 
to achieve the economic, social, cultural and
security benefits in the national level in 
accordance with the Digital Development for
Economy and Society

Email:
Website: Website:
Social Media Portal: Social Media Portal:

dnr-un@depa.or.th
www.depa.or.th www.depa.or.th

www.facebook.com/depachiangmai

Line Line

www.facebook.com/depachiangmai

Digital Economy Promotion Agency 
(Depa)
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Address:158 ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50000

158 Tung Hotel Rd., Wat Ket, Mueang,
Chiang Mai 50000

Contact Number: 086 430 2278หมายเลขโทรศัพท์: 086 430 2278

Pradya Komanee
นายปรัชญา โกมณี
Upper Northern Branch 
Manager
ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน

ชฎาธช จันทรพันธ์
Chadathacha Chantanaphan
หัวหน้างานส่งเสริมอุตสาหกรรม
Team Leader
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ท่ีอยู่: 

Faculty of Engineering, 
Chiang Mai University
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Address:239 ถ.ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

239 Huay Kaew Rd., Mueang, 
Chiang Mai 50200

Contact Number: 053-944109
053-944175

หมายเลขโทรศัพท์: 053-944109
053-944175

ปีท่ีก่อต้ัง: 1970
บริการหลัก: Engineering-related Software and 
Services, AI, IoT และ Control & Robotics 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือกำาเนิดอย่าง
เป็นทางการ ในวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เพ่ือผลิตบุคลากร
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สำาหรับการพัฒนาประเทศ และ
เพ่ือผลิตผลงานการวิจัยและบริการชุมชน ประกอบไปด้วย 7
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

pr@eng.cmu.ac.th
www.eng.cmu.ac.th

Facebook www.facebook.com/engineeringcmu
Instagram @engcmu

Email:
Website:
Social Media Portal:

pr@eng.cmu.ac.th
www.eng.cmu.ac.th

Facebook www.facebook.com/engineeringcmu
Instagram @engcmu

Assoc. Prof. Dr.Thongchai Fongsamootr
รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
Dean
คณบดี

Year of Establishment: 1970
Core Service(s): Engineering-related Software 
and Services, AI, IoT, and Control & Robotics

The Faculty of Engineering was founded on 
June 3, 1970, to produce qualified engineers 
with the appropriate knowledge and skills in 
engineering to help develop our country. 
Following the policies of Chiang Mai University
and the government, the faculty aims to
conduct research and provide community 
services. The Faculty of Engineering consists
of 7 departments including Civil Engineering, 
Electrical Engineering, Mechanical Engineering, 
Environmental Engineering, Industrial Engineering, 
Mining and Petroleum Engineering, and Computer
Engineering. We offer 10 bachelor’s degree 
programs, 13 Master’s degree programs, and 
8 Doctoral degree programs.



46

Information Technology Service Center, 
Chiang Mai University (ITSC)
สำานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่ีอยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

หมายเลขโทรศัพท์:

หมายเลขโทรสาร:

053 943 811
053 943 827-28
053 943 801

ปีท่ีก่อต้ัง: 2008
บริการหลัก: ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์กลาง
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการ
รับรองมาตราฐานสากล ก่อต้ังมากว่า 39 ปี โดยมีแนวทางการบริหาร
จัดการมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม การให้บริการระบบเครือข่าย หลักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU-NET) โดยมีโครงข่ายสายใยแก้วนำาแสง (Optical Fiber) ท่ี
เช่ือมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและอาคาร เพ่ือให้
แต่ละหน่วยงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วยความเร็วสูงสุด 40 Gbps และพร้อมท้ังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (Jumbo Plus) ครอบคลุมท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยกว่า  7,000  จุด 
นอกจากน้ี ยังให้บริการศูนย์ข้อมูลกลาง Data Center ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2003 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 
นอกจากน้ียังได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและบริหารจัดการ อีกท้ังการพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้ไอทีใน
การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล Digital University

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

itsc@cmu.ac.th
http://itsc.cmu.ac.th

Facebook fanpage.itsc

Address: 239 Huay Kaew Rd., Mueang, 
Chiang Mai 50200

Contact Number:

Fax:

053 943 811
053 943 827-28
053 943 801

Year of Establishment: 2008
Core Service(s): Information Technology Services
The Information Technology Service Center (ITSC) 
is the main information technology provider of 
Chiang Mai University which is certified as an inter-
national standard. The center was founded more than 
39 years with continues the goal to manage highly 
efficient technology to support the organization, 
teaching learning, researching, and preserving the 
Thai culture. They provide the Chiang Mai University 
central network (CMU-NET) by using the optical 
fiber network to connect to the various University 
organizations covering all areas.To provide to access 
high speeds with 40 Gbps internet and to expand 
the wireless network (Jumbo Plus) to more than 
7000 Access Points within the University areas. 
In addition, the Datacenter has been certified with 
an international standard ISO/IEC 27001:2003 for 
the past three years. For management excellence, 
the management information system has been 
developed with a single database to efficiently 
services as well as develops an IT innovation with 
support the teaching and learning in the 21st 
century to be the leader in higher education to 
become a leader in Digital University.

Email:
Website:
Social Media Portal:

itsc@cmu.ac.th
http://itsc.cmu.ac.th

Facebook fanpage.itsc

Assoc. Prof. Dr. Rattasit Sukhahuta
รศ.ดร.รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต
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ท่ีอยู่: Address:239 ถนนนิมมานเหมินท์ ต. สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

239 Nimmanhaemin Rd., Mueang, 
Chiang Mai 50200

Contact Number:

Fax: 

053 943 711
053 943 718
053 943 713

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

053 943 711
053 943 713

ปีท่ีก่อต้ัง: 2011
บริการหลัก: วิทยาลัยส่งเสริมด้านการศึกษา 
และนวัตกรรมดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College
of Digital Innovation: ICDI) คือ วิทยาลัยท่ีรวบรวมโปรแกรม
ระดับปริญญาตรีนานาชาติและสองภาษาในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ไว้ซ่ึง ICDI ได้ขยายพันธกิจทาง การศึกษาให้ครอบ
คลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล
ซ่ึงพันธกิจใหม่น้ีตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจ
ดิจิทัลสำาหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา Trans
National Education ซ่ึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติท่ีเป็นผู้นำาในด้านของการเป็นผู้ประกอบการ และ
นวัตกรรม ICDI เปิดสอน 3 หลักสูตรนานาชาติในด้านนวัตกรรม
ดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน ซ่ึงตอบโจทย์ความต้องการและ 
ความท้าทายของสังคมดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

icdi@cmu.ac.th
icdi.cmu.ac.th

Facebook 
CMU International Collegeof Digital Innovation

Email:
Website:
Social Media Portal:

icdi@cmu.ac.th
icdi.cmu.ac.th

Facebook 
CMU International College of Digital Innovation

International College of Digital
Innovation, Chiang Mai University (ICDI)
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst. Prof. Dr. Rujira Ouncharoen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ
Acting Dean
รักษาการคณบดี

Year of Establishment: 2011
Core Service(s): Support Entrepreneurship 
Education and Digital Innovation.

International College of Digital Innovation (ICDI)
incorporates international and bilingual under-
graduate programs at Chiang Mai University. 
ICDI has expanded its educational mission to 
cover entrepreneurship education and digital
innovation. This new mission responds to 
the 20-year national strategy to support digital
startups and the digital economy cluster of 
Chiang Mai. The focus is on the development of
Transnational Education in collaboration with
international universities that are leaders in
entrepreneurship and innovation. ICDI offers
various international programs in digital inno-
vation and financial technology.
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ท่ีอยู่: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 1989
บริการหลัก: Business Support Services

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลของสำานักนายกรัฐมนตรีท่ีทำาหน้าท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมการลงทุนในหลายช่องทาง เช่น พัฒนาขีดความ
สามารถ ในการแข่งขันและสนับสนุนการลงทุน เพ่ือส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในแหล่งลงทุนท่ีดีท่ีสุดในทวีปเอเชีย

อีเมล์: chmai@boi.go.th

Year of Establishment: 1989
Core Service(s): Business Support Services

If you wish to set up an operation in Thailand, 
your best contact point is the Office of the 
Board of Investment (BOI), which operates 
under the Prime Minister’s Office and is the 
principal government agency for encouraging
investment. The BOI is available to assist
you in numerous ways, including enhancing 
competitiveness, investment facilitation, and 
business support services. The BOI also acts as 
Thailand’s marketing arm and actively promotes
the country worldwide as one of the best
investment locations in Asia.

Email:
Website: Website:
Social Media Portal: - Social Media Portal: -

chmai@boi.go.th
http://chiangmai.boi.go.th http://chiangmai.boi.go.th

Regional Investment and Economic Center 1
Office of the Board of Investment
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Address:ห้อง 108 - 110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 
90 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Room 108 - 110 Airport Business Park, 
90 Mahidol Rd., Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 053 294 100หมายเลขโทรศัพท์: 053 294 100

Vorachart Choochom
วรชาติ ชูชม
Director
ผู้อำานวยการศูนย์ ฯ
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ท่ีอยู่: 

Science and Technology Park 
Chiang Mai University
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช้ัน 2 (อาคาร A) อาคารอำานวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 155 ม. 2 ต. แม่เหียะ 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

หมายเลขโทรศัพท์: 081 969 6919
053 948 678

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Research and Development
STeP เป็นศูนย์ดำาเนินงานด้านการบริการวิชาการ และการ
ต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนความเช่ือมโยง
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม (University
-Industry Linkage), โครงการบูรณาการองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย, งานท่ีทำาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม, งานวิจัยท่ี
เช่ือมโยงกับองค์กรต่างประเทศ, การต่อยอดงานวิจัยและ
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในปลายนำา้เพ่ือให้เกิดธุรกิจจริง,
การบ่มเพาะและการสนับสนุนการจัดต้ัง Startup company
และนอกจากน้ัน STeP ยังมีภารกิจหลักในการประสานงานกับ
หน่วยงานส่วนกลางเพ่ือเช่ือมโยงโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand Creative and 
Design Center (TCDC) Chiang Mai ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (เชียงใหม่)

อีเมล์:

เว็บไซต์:

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@step.cmu.ac.th 
nspbuilding@step.cmu.ac.th

www.step.cmu.ac.th 
www.nsp.or.th

www.facebook.com/cmustep

Address: Northern Science Park (NSP), 2nd 
floor (A Building) 155 M. 2, Mae Hia, 
Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 081 969 6919
053 948 678

Email:

Website:

Social Media Portal:

info@step.cmu.ac.th 
nspbuilding@step.cmu.ac.th

www.step.cmu.ac.th 
www.nsp.or.th

www.facebook.com/cmustep

Ass. Prof. Dr. 
Tanyanuparb Anantana
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
Director
ผู้อำานวยการ

Ass. Prof. Dr. 
Kasemsak Uthaichana
ผศ.ดร.เกษมศักด์ิ อุทัยชนะ
Deputy Director
รองผู้อำานวยการ

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Research and Development
STeP is an organization that links Chiang Mai 
University to the companies to enhance the 
commercialization of research following the 
Triple Helix Model, the innovation system using 
collaboration between the private, academic, 
and government sectors. STeP manages the 
Northern Science Park (NSP), which involves six 
other leading universities in Northern Thailand 
via several platforms and services such as 
incubation, collaborative research, intellectual 
property management, design development, etc. 
The NSP facility was opened in mid-2018 on the 
Mae Hia campus, which is situated only a few 
minutes South of the city center. The NSP facility 
includes several buildings, an auditorium, and 
pilot plants. STeP has also been the secretariat
of Creative Chiang Mai since 2012. Creative 
Chiang Mai is one of the key stakeholders creating 
and supporting regional innovation ecosystems 
through various projects and activities.
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Creative Economy Agency 
(Public Organization)
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(เชียงใหม่)

ท่ีอยู่: 1/1 ถ. เมืองสมุทร ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50300

หมายเลขโทรศัพท์: 052 080 500-1
อีเมล์:

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@tcdc.or.th , info@cea.or.th
เว็บไซต์: www.cea.or.th

www.facebook.com/TCDCChiangMai

Address: 1/1 Muang Samut Rd., Chang Moi, 
Mueang, Chiang Mai 50300

Contact Number: 052 080 500-1

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Business Support Services
CEA Chiang Mai is the main organization driving the 
creative economy for the development and upgrading 
of the country’s economy in the northern region, 
promoting and developing the potential of the 
creative economy and supporting the development 
of the creative economy to drive development and 
uplift the economy. The main objectives of CEA are 
1) to promote and develop the creative economy 
and its enabling factors in order to push forward 
the development and improvement of the economy, 
2) to promote and support the development of 
creativity and innovation in local communities, 
the general public, and educational institutions, 
3) to promote and develop spaces with conducive 
atmosphere for creativity and starting a new business, 
and the fostering of a creative economy district, 
4) to develop entrepreneurs and to promote the use 
of creative thinking process to create products and 
build innovations for enhancement of country’s 
economic competitiveness, 5) to function as a center 
that gathers collecting and develops information and 
statistics on the creative economy for policy-based 
decision-making, support creativity and build 
innovation and 6) to promote and collaborate with 
public and private organizations, including
international organizations, in order to exchange 
and transfer knowledge on creativity for the 
development of the country’s creative economy.

Email: info@tcdc.or.th , info@cea.or.th
Website: www.tcdc.or.th/chiangmai
Social Media Portal:
www.facebook.com/TCDCChiangMai

Chakrit Pichyangkul
ชาคริต พิชญางกูร
Director
ผู้อำานวยการสำานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Pichit Virankabutra
นายพิชิต วีรังคบุตร
รักษาการผู้อำานวยการ
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เชียงใหม่
Acting Director of 
Chiang Mai Office

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Business Support Services
CEA เชียงใหม่ คือ องค์กรหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้าง
สรรค์เพ่ือการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชนและสถาบันการศึกษา 2) 
ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และ
การเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ รวมท้ังพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้เกิดข้ึน 3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การสร้างสรรค์และเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ และส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 4) พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำา
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 5) เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและ
พัฒนาข้อมูลและสถิติเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพ่ือสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรม และ 6) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะนำาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศ
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ท่ีอยู่: 

The Research & Development 
Innovation Services Center (R&DISC)
ศูนย์บริการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

Address:158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

158 Thung Hotel Rd., Wat Ket, 
Mueang, Chiang Mai 50000

Contact Number: 053 304 346-7
081 992 0147

หมายเลขโทรศัพท์: 053 304 346-7
081 992 0147

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

ftichiangmai@gmail.com
www.chiangmaiindustry.org

Facebook www.facebook.com/ftichiangmai

Year of Establishment: 1983
Core Service(s): Research and Development

The Research & Development Innovation Services 
Center (R&DISC) was initiated by the Federation 
of Thai Industries (FTI) Chiang Mai Chapter to 
provide a platform and forum for regular meetings, 
events, collaboration, and information sharing on 
issues related to industry-oriented research, 
development, and innovation. The R&DISC is a 
virtual center and network. It is coordinated out 
of the FTI Chiang Mai’s office where most of its 
monthly meetings are held. The members of the 
R&DISC network include representatives from 
key government agencies involved in supporting
innovation in the private sector, research 
centers, universities, and companies. The close 
coordination with the FTI and its many members 
is one of the strengths of R&DISC.

Email:
Website:
Social Media Portal:

ftichiangmai@gmail.com
www.chiangmaiindustry.org

Facebook www.facebook.com/ftichiangmai

JAKARIN WANGVIVAT
จักริน วังวิวัฒน์
Chairman
ประธานสภาอุตสาหกรรม

Wichien Cherdchutrakuntong
วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
Vice Chairman
รองประธานสภาอุตสาหกรรม

ปีท่ีก่อต้ัง: 1983
บริการหลัก: Research and Development

R&DISC ต้ังข้ึนโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เพ่ือเป็นเวทีและ
พ้ืนท่ีพูดคุยแลกเปล่ียน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีการวิจัยและพัฒนาการทาง
ด้านนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม R&DISC ประกอบไปด้วย
ตัวแทนจากองค์กรท่ีสำาคัญของภาครัฐ การประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกัน ระหว่างสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกต่างๆ คือ
จุดแข็งของ R&DISC
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www.facebook.com/chiangmaiconnect/

02-254-6434

a vibrant yet alternative
business community in the
North of Thailand

PROFESSIONAL & FUN

bridging new start-ups, and local &
international companies from various
industries, i.e., Tourism, Agriculture, Food, IT,
Sustainability, etc.

CONNECT ALL BUSINESS COMMUNITIES

"We believe that when different
people connect, cultures collide,

and ideas emerge."

The Netherlands-Thai Chamber of Commerce 

(NTCC) leads the “Chiang Mai Connect”

activities through networking & educational

events in joint collaboration with our

partners.

SUPPORTIVE ALLIANCES & PARTNERS
CMU STeP, Chiang Mai Chamber of Commerce,
Federation of Thai Industries, Creative Chiang Mai,
Northern Food Valley, foreign chambers of commerce
in Thailand, and more
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Anan Pinitvetchagan 
อนันต์ พินิจเวชการ
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Suphakit Pinitvetchagan 
ศุภกิตต์ พินิจเวชการ 
HR & Finance Manager

Address: 8 Soi 7, Siri Mangkalajarn, Suthep  Rd., 
                  Chiang Mai 50200
Contact Number: 052 001 699 
                                   061-2189072
Email: info@20scoops.net
Website: www.20scoops.com
Social Media Portal: 
facebook.com/20scoopscnx

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Software, IT Service, Animation, 
Game, Movie, Media, Digital Design, Graphic 
Design, Website Development, and Branding

20 Scoops CNX Co., Ltd. provides software 
solutions to meet the needs of organizations or 
startup groups in fields such as health, social 
media, and many more. We are also interested 
in applying new IT innovations concerning IoT, 
AI, Machine Learning,hardware, and software 
services for a wide range of customers using a 
team of coordinators and experienced designers
to analyze, simulate and monitor customer needs

ท่ีอยู่: เลขท่ี 8 ซอย 7 ถนน ศิริมังคลาจารย์
         ตำาบลสุเทพ อ เมืองเชียงใหม่ จ เชียงใหม่            
         50200
หมายเลขโทรศัพท์: 052 001 699
                                  061-2189072 
อีเมล์: info@20scoops.net
เว็บไซต์: www.20scoops.com
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 
facebook.com/20scoopscnx

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: Software, IT Service, Animation, Game, 
Movie, Media, Digital Design, Graphic Design, Website 
Development และ Branding

บริษัท ทเวนต้ี สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำากัดให้บริการโซลูช่ันต่างๆ
เก่ียวกับซอฟต์แวร์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร 
หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ส่ือสังคมออนไลน์ 
อสังหาริมทรัพย์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยรองรับการพัฒนา
แอปพลิเคช่ันบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์, iOS และ
Android อีกท้ังเรายังมีควาสนใจในด้านนวัตกรรมไอทีใหม่ ๆ
เช่น IoT, AI, Machine Learning, Hardware และ Software 
as a Service เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายโดย
มีทีมประสานงาน และทีมนักออกแบบมากประสบการณ์ช่วย
วิเคราะห์ จำาลองและตรวจสอบความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

20 Scoops CNX Co., Ltd.
บริษัท ทเวนต้ี สกู๊ป ซีเอ็นเอ๊กซ์ จำากัด
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Kittituch Suriyapor 
กิตติธัช สุริยะป้อ 
Founder 
ผู้ก่อต้ัง

Address:  11/3 Hussadisaewee (Lane 1) Rd.,  
                  Chang Phueak, Mueang, Chiang Mai 
                  50300
Contact Number: 080 853 0812
Email: porkittituch@gmail.com
Social Media Portal: 
facebook สถาบันผลกระทบภายหลัง

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Animation, Game, Movie, 
Digital Design, and Graphic Design 

After Effects by Kittituch Por is a space for 
anyone who is interested in learning how to
improve their computer graphic design, motion 
graphics or animation. The subjects of study 
can be flexible depending on what is most 
important for students. Students an learn either
in one-on-one session or in groups as classes. 
We can also hold off-site classes or workshops 
in schools or universities. 

ท่ีอยู่: 11/3 ถ. หัสดิเสวี ซอย 1 ต. ช้างเผือก อ. เมือง 
          จ. เชียงใหม่ 5030
หมายเลขโทรศัพท์: 080 853 0812 
อีเมล์: porkittituch@gmail.com
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 
facebook สถาบันผลกระทบภายหลัง

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: Animation, Game, Movie, Digital Design 
และ Graphic Design

สถาบันผลกระทบภายหลังคือ พ้ืนท่ีสำาหรับผู้ท่ีสนใจหรืออยาก
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการสร้างงานคอมพิวเตอร์ 
กราฟิก โมช่ันกราฟิกและอนิเมช่ัน เราเน้นการสอนแบบเป็น
กันเองและยึดรูปแบบการสอนจากผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้
เข้ากับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนจริงๆ โดย
ไม่จำาเป็นต้องมีพ้ืนฐาน ให้บริการสอนท้ังแบบตัวต่อตัวและ
การสอนแบบกลุ่มท้ังในและนอกสถานท่ี

After Effects Institute
สถาบันผลกระทบภายหลัง
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Cholathit Khueankaew 
ชลทิศ เข่ือนแก้ว
Managing Director 
กรรมการผู้จัดการ

Artisan Digital Asia Co., Ltd.
บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำากัด

ท่ีอยู่: 18 ซอย 4 ถนนศรีวิชัย ตำาบลสุเทพ 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Software, IT Service, Digital Design, 
Media, Graphic Design, Website Development 
และ Branding 

ดิจิทัลเอเจนซีท่ีเช่ียวชาญงานด้านการพัฒนาซอฟแวร์
เว็บไซต์แอปพลิเคชัน รวมถึงงาน Creative และ Digital 
Marketing  

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

052 010 173
hello@artisan.co.th

https://artisan.co.th

LINE OA  @artisandigital
facebook  facebook.com/artisandigitalasia

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Software, IT Service, Digital 
Design, Media, Graphic Design, Website 
Development, and Branding

We “Artisan Digital” is expertise in full-scale
Digital Services. Specialize in software devel-
opment, websites, and applications, including 
creative work and digital marketing.

Address:

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

18 Soi 4, Srivichai Road, Suthep 
Sub-district, Muang District, 
Chiang Mai, 50200

052 010 173
hello@artisan.co.th

https://artisan.co.th

LINE OA  @artisandigital
facebook  facebook.com/artisandigitalasia
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Steven Prussky 
สตีเว่น พรุสสก้ี 
Managing Director

ปีท่ีก่อต้ัง: 2003
บริการหลัก: IT Service and 
Website Development, Software

ได้ ให้บริการด้าน IT Outsourcing และบริการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แก่องค์กรธุรกิจต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
มานานกว่า 19 ปี ในปัจจุบัน อะแวร์ได้เติบโตและขยายการให้  
บริการอย่างม่ันคง โดยในปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 
1,000  คนให้บริการลูกค้าองค์กรธุรกิจไทยและต่างประเทศ
มากกว่า 300 ราย จากออฟฟิศในเชียงใหม่ เชียงราย
และกรุงเทพฯอะแวร์มีเป้าหมายในการช่วยแก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยี ด้วยโซลูชันด้านไอทีและเทคโนโลยี อาทิ บริการ
พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ บริการให้คำา
ปรึกษาด้าน IT และBusiness Process บริการ software 
testing บริการ IT system integration และ managed 
IT services ไปจนถึง IT and software outsourcing 
services

Aware Corporation Limited 
บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

ท่ีอยู่: Address:

หมายเลขโทรศัพท์: Contact Number: 

25/1 หมู่ 2 ต. ป่าบง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 25/1 M. 2 Pabong, Sarapee, 
Chiang Mai 50140

053 263 350 053 263 350
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@aware.co.th
www.aware.co.th

facebook  AwareCorporation
https://www.linkedin.com/company/AwareGroup

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@aware.co.th
www.aware.co.th

facebook  AwareCorporation
https://www.linkedin.com/company/
AwareGroup

Kanchalika Ruksakiati 
กัญชลิกา รักษาเกียรติ 
Marketing Director 
ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

Year of Establishment: 2003
Core Service(s): Software, IT Service, and 
Website Development

Founded in Chiang Mai, Aware Corporation 
Limited and our related group of companies 
under the “Aware” brand has been providing
corporations and SME customers with IT 
outsourcing and software development services 
for 19 years. Our constantly a growing team of 
1,000+ professionals to deliver solutions to over 
300 clients around the world from our offices 
in Chiang Mai, Chiang Rai, and Bangkok. Aware 
aims to solve our clients’ technology and business 
challenges with solutions and services including 
custom software and mobile application 
development business process consulting,
testing services, IT system integration services 
managed IT services and IT and software out-
sourcing services.
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Sattawat Suriya
ศตวรรษ สุริยะ
Manager
ผู้จัดการ

Baiya Design Group Co., Ltd.
บริษัท ไบญ่า ดีไซน์ กรุ๊ป จำากัด

ท่ีอยู่: Address:501/197 ม. 3 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย 
จ. เชียงใหม่ 50210

501/197 M. 3, San Sai Noi, San Sai, 
Chiang Mai

Year of Establishment: -
Core Service(s): Commercial Architecture/ 
Interior Design และ Branding

We are a design and construction service, 
provider. building structure including interior 
work under corporate identity or the type of 
business of the customer to meet the target 
group and meet the real usage from  experience 
in architectural design together with branding 
for communication both online and offline media 
This gives us the expertise in design, direct
experience. By drawing on the strengths of the 
unique customers to use in communication 
and spread effectively

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

064 592 8964
baiyadesign@gmail.com

baiyadesign.com/

ปีท่ีก่อต้ัง: 2559
บริการหลัก: Commercial Architecture/  Interior Design 
และ Branding

เราคือผู้ ให้บริการออกแบบและก่อสร้าง งานโครงสร้าง
อาคารรวมถึงงานตกแต่งภายใน ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร
หรือประเภทธุรกิจของลูกค้าให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและ
ตอบโจทย์การใช้สอยจริง จากประสบการณ์ในการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมร่วมกับการสร้างตราสินค้า สำ าหรับการ
ส่ือสารท้ังส่ือออนไลน์และออฟไลน์ ทำาให้เรามีความชำานาญ
ในด้านการออกแบบประสบการณ์ตรง โดยดึงจุดเด่นของ
ลูกค้าท่ีมีเอกลักษณ์มาใช้ ในการส่ือสารและเผยแพร่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

064 592 8964
baiyadesign@gmail.com

baiyadesign.com/

- -
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Jirapong Nanta
นายจิรพงษ์ นันตา
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Banana Coding Co., Ltd.
บริษัท บานาน่า โคดด้ิง จำากัด

ท่ีอยู่: Address:34/12 ม. 5 ถ. คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

34/12 M. 5 Chonlapathan Rd., 
Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development

บริษัท บานาน่า โคดด้ิง จำากัด มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และออกแบบซอฟต์แวร์ท้ังในและต่างประเทศ เราสร้างสรรค์
ซอฟต์แวร์ท่ีสวยงามและเรียบง่าย พร้อมด้วยอรรถประโยชน์
ในการใช้งาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความเป็นกันเอง
และจำานวนของทีมงานท่ีไม่มากจนเกินไป จึงทำาให้เราสามารถ
ทำางานได้อย่างยืดหยุ่น โปร่งใส และสามารถส่งมอบงานตรง
ตามข้อกำาหนดของลูกค้า ความเช่ียวชาญจำาเพาะของเราคือ
ด้าน User Experience Design (UX), .NET, Ruby on 
Rails, Native Mobile Application, Big-Data, and 
Cloud Orchestration.

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Software, IT Service, and 
Website Development

We are an experienced team of developers and 
designers based in Chiang Mai, Thailand. We 
work with clients to create beautiful, function-
al software. As a small, cohesive team we can 
guarantee transparency and flexibility in our 
working practices, and we always deliver on 
our promises. “Our expertise covers a number 
of disciplines, but we’re specialists in User 
Experience Design (UX), .NET, Ruby on Rails, 
Native Mobile Application, Big-Data, and Cloud 
Orchestration.

หมายเลขโทรศัพท์: Contact Number: 053 020 078 053 020 078
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

hello@bananacoding.com
www.bananacoding.com

www.facebook.com/bananacoding

Email:
Website:
Social Media Portal:

hello@bananacoding.com
www.bananacoding.com

www.facebook.com/bananacoding

Pipatpon Kessuwan
พิพัฒน์พล เกษสุวรรณ์
General Manager
ผู้จัดการท่ัวไป
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Sven Ernst
สเวน เอิร์นสท์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Sineenart Chuenta
สินีนาฏ ช่ืนตา
Secretary to Director
เลขานุการผู้บริหาร

Buzzwoo Asia Co., Ltd.
บริษัท บัซซวู เอเชีย จำากัด

ท่ีอยู่: Address:149/7 ม. 2 ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
 50300

149/7 M. 2, Chang Phueak, Mueang, 
Chiang Mai 50300

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

083 323 4043
jobs@buzzwoo.de

www.buzzwoo.de

ปีท่ีก่อต้ัง: 2011
บริการหลัก: Software, IT Service, Digital Design, 
Graphic Design และ Website Development

BUZZWOO! ก่อต้ังข้ึนท่ีเมืองสตุตการ์ต ประเทศเยอรมนีใน
ปี 2549 โดยผู้เช่ียวชาญด้านอินเตอร์เน็ต 4 คน และเปิดให้
บริการในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2554 เราต้ังใจมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ให้กับผู้รับบริการของเราด้วยทีมงานกว่า 70 คนท่ีทำางาน
ร่วมกันท้ังในประเทศไทยและเยอรมนีเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
และทำางานร่วมกับบริษัทช้ันนำาในระดับนานาชาติ

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

083 323 4043
jobs@buzzwoo.de

www.buzzwoo.de

www.facebook.com/buzzwooasia www.buzzwoo.de

Year of Establishment: 2011
Core Service(s): Software, IT Service, Digital 
Design, Graphic Design, and Website 
Development

BUZZWOO! was founded by 4 internet veterans 
in Stuttgart, Germany in 2006. One of our 
co-founders at the time was already living in 
Thailand, so for us branching out to Chiang 
Mai seemed an obvious strategic move. We 
opened our Chiang Mai office in July 2011 
and have never looked back. It’s fun to work 
with an international team across different 
locations in Thailand and Germany, and we love
to bring together the best that both worlds 
have to offer. Our team consists of more than 70 
employees building software applications and
working with a wide range of international
brands, top agencies, and startups.
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Prarin Lekuthai
ปรินทร์ เล็กอุทัย
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Cenixoft Co., Ltd.
บริษัท ซีนิกซ์ซอฟต์ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:34/12 ม. 5 ถ. คันคลองชลประทาน ต. สุเทพ 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

107/12 M. 14, Suthep, Mueang, 
Chiang Mai 50200

หมายเลขโทรศัพท์: Contact Number: 
Mobile Phone Contact:

053 810 143 053 810 143
081-235-3332

ปีท่ีก่อต้ัง: 2011
บริการหลัก: Software, Graphic Design, Branding, 
IT service และ Media

บริษัท ซีนิกซอฟต์ จำากัด ให้บริการสร้างดิจิทัล มีเดีย และ
ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรให้กับลูกค้า ต้ังแต่การสร้างแบรนด์
ไปจนถึงการดูแลให้คำาปรึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา
แอพบนมือถือ เว็ปแอพพลิเคช่ัน เว็ปไซต์ และการตลาด
ออนไลน์ เรามุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท่ีลูกค้าได้รับ ปัจจุบันเรามีลูกค้าระยะยาวท้ัง
ในและต่างประเทศมากกว่า 100 ราย

Year of Establishment: 2011
Core Service(s): Software, Graphic Design, 
Branding, IT service, and Media

Cenixoft offers complete services in digital 
media and software from brand establishment 
to maintenance and consultation. Our work 
includes mobile apps, web apps, websites, 
and online marketing. Our customers’ needs 
are our prime concern, and we have given
value to our customers who are based both
in Thailand and overseas for years.

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

knothing@cenixoft.me
www.cenixoft.me

www.facebook.com/cenixoft
www.instagram.com/cenixoft

Email:
Website:
Social Media Portal:

knothing@cenixoft.me
www.cenixoft.me

www.facebook.com/cenixoft
www.instagram.com/cenixoft
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Diederik de Gee
ดิเดอริค เดอ จี
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Nigorn Rakying-ngam
นิกร รักยิงงาม
Senior Technical Support
ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิคอาวุโส

Cloud Hosting Co., Ltd.
บริษัท คลาวด์ โฮสต้ิง จำากัด

ท่ีอยู่: Address:25/1 ม. 2 ต. ป่าบง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 
50140

25/1 M. 2 Pabong, Sarapee, 
Chiang Mai 50140

Year of Establishment: 2012
Core Service(s): Server Provider / VPS / 
Hosting / Cloud server

VPS HiSpeed (Cloud Hosting Co., Ltd.) is 
a cloud server rental company based in 
Thailand. The cloud servers are used for 
software development, web/mail hosting, 
storage, etc. Cloud Hosting Co., Ltd. focuses 
itself on the Thai market with Thai and English 
support and fast internet access within 
Thailand. The data center of Cloud Hosting 
Co., Ltd. is located in Bangkok and the office 
is located in Chiang Mai.

ปีท่ีก่อต้ัง: 2012
บริการหลัก: Server Provider / VPS / Hosting / 
Cloud server

VPS HiSpeed (Cloud Hosting Co., Ltd.) คือบริษัท
ท่ีให้บริการเช่า server VPS และบริการ cloud servers 
สำ าหรับการใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น โปรแกรม เว็บไซต์
อีเมล์ โฮสต้ิง การจัดเก็บข้อมูล เกมส์ออนไลน์ และอ่ืนๆ
Cloud Hosting Co., Ltd มุ่งเน้นตลาดในประเทศไทยและ
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมท้ังให้บริการ
สนับสนุนแบบ 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cloud 
Hosting มีสำ านักงานอยู่ในเชียงใหม่ และมี Data Center 
ต้ังอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครฯ

หมายเลขโทรศัพท์ (อังกฤษ) :  
หมายเลขโทรศัพท์ (ไทย) :  

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

nigorn@vpshispeed.com
support@vpshispeed.com

www.vpshispeed.com

www.facebook.com/servervpsthailand
Line @vpshispeed

Contact Number (EN) : 
Contact Number (TH):

082 018 9138
093 173 0181
096 110 7012

082 018 9138
093 173 0181
096 110 7012

Email: diederik@cloudhosting.co.th
Website:
Social Media Portal:

www.vpshispeed.com

www.facebook.com/servervpsthailand
Line @vpshispeed
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Michael Jenselius
คุณไมเคิล เจนซีลิอูส
Managing Director

Creative Chili Co., Ltd.
บริษัท ครีเอทีฟ ชิลี จำากัด

ท่ีอยู่: Address:169/67 หมู่4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน
อ.หางดง 50230

Star Avenue 5, 169/67 Moo 4, San Phak 
Wan, Hang Dong, Chiang Mai 50230

ปีท่ีก่อต้ัง: 1998
บริการหลัก: Web Design & Development, Digital 
Marketing, Lead Generation and Mobile App 
Development.

บริษัท ครีเอทีฟ ชิลี จำากัด เป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านดิจิทัล
มาเก็ตต้ิง บริการเว็บดีไซน์, SEO, Google AdWords, Lead 
Generation รวมไปถึง Social Media Marketing ต่างๆ 
ท่ีครอบคลุมไปถึงการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอแบบครบ
วงจร

Year of Establishment: 1998
Core Service(s): Web Design & Development, 
Digital Marketing, Lead Generation, and 
Mobile App Development.

Creative Chili is a Thai-Swedish digital market-
ing and web design agency based in Chiang 
Mai, Thailand with over 20 year experience in 
digital media and online business.

หมายเลขโทรศัพท์: Contact Number: 081 892 6251 081 892 6251
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

hello@creativechili.com
www.creativechili.com

Facebook  www.facebook.com/creativechili
Instagram @creativechili
Youtube www.youtube.com/user/chiliweb
Twitter www.twitter.com/creativechili

Email:
Website:
Social Media Portal:

hello@creativechili.com
www.creativechili.com

Facebook  www.facebook.com/creativechili
Instagram @creativechili
Youtube www.youtube.com/user/chiliweb
Twitter www.twitter.com/creativechili

Suponnapas Jenselius
ศุภรนภัส เจนซีลิอูส
Managing Director
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Ulrich Ziems
อูลริช เซียมส์
Architect
สถาปนิก

Design-Visio Architects Solution
ดีไซน์-วิซิโอ อาร์คิเทคส์ โซลูชัน

ท่ีอยู่: Address:239/7 ถ. ชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ. เชียงใหม่ 50230

239/7 Chonprathan Rd.T. Nong Kwai 
A. Hang Dong, Chiang Mai 50230

Year of Establishment: 2015
Core Service(s): Software

Design-Viso Architects Solution uses 3D 
architecture software to create building 
projects that respect the integrity of the 
built and the natural context of each project.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

081 747 3554
info@design-visio.com

www.design-visio.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2015
บริการหลัก: Software

พัฒนาซอฟต์แวร์ 3 มิติและแอพพลิเคช่ันด้านสถาปัตยกรรม 
ภายใต้การคำานึงถึงด้านส่ิงแวดล้อมของอาคาร

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

081 747 3554
info@design-visio.com

www.design-visio.com

- -
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Pasu Kongprasertkit
ภาสุ คงประเสริฐกิจ
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Digital Zoo Co., Ltd.
บริษัท ดิจิตอล ซู จำากัด

ท่ีอยู่: Address:9/460 ถ. ชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50200

9/460 Chonlaprathan Rd., Suthep, 
Mueang, Chiang Mai 50200

Year of Establishment: 2007
Core Service(s): Graphic Design Website 
Development and Branding

Digital ZOO is a company established in 2007 
based in Chiang Mai, Thailand. We are a full- 
service multimedia design agency. We specialize
in Brand Identity design and Website design. We
produce innovative designs and web designs 
for local and international businesses.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

084 040 3361
info@dgzoo.com

www.dgzoo.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2007
บริการหลัก: Graphic Design Website Development 
และ Branding

ดิจิตอล ซู ก่อต้ังข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่เม่ือปี 2550 เราให้
บริการงานออกแบบมัลติมีเดียเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงงานออกแบบ และให้คำาปรึกษาด้านแบรนด้ิงดีไซน์ และ
เว็บดีไซน์  โดยมีกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

084 040 3361
info@dgzoo.com

www.dgzoo.com

www.facebook.com/dgzoo www.facebook.com/dgzoo
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Thanakorn Sirin
ธนกร ศิรินทร์
Co-founder / CEO

Dudee Indeed Co., Ltd
บริษัท ดูดี อินดีด คอร์ปอเรช่ัน

ท่ีอยู่: Address:เลขท่ี 185/12 ตำาบลช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100

185/12 Chang Klan Road, Muang 
Chiang Mai District, Chiang Mai, 50100

Year of Establishment: 2021
Core Service(s): Software, Website , Application
 
Dudee Indeed Corporation Co., Ltd. develops 
websites, software, applications and has its own 
Inhouse Products. We are not a Software House, 
we are Consulting and Technology Solutions 
because we believe that technology helps solve
business problems. Technology is used to 
enhance the operational efficiency of individual 
business functions such as finance, marketing, 
operations, human resource management for 
the only goal is Maintain Competitive Ability. 
Our vision is to be the leader in application of 
technology to solve problems and increase 
productivity in every business sector in South-
east Asia. We work with passion and drive our 
customers’ businesses like partners we believe 
will grow together. Solving business problems 
starts with being a good listener and under-
standing the real problems. We understand the 
user process. We therefore create and develop 
our work with efficiency and practicality.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

062-508-7576
contact@dudee-indeed.com

www.dudee-indeed.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2021
บริการหลัก: Software,Website , Application 

บริษัท ดูดีอินดีด คอร์ปอเรช่ัน รับพัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์
แอพพลิเคช่ัน และมี Inhouse Products ของตัวเอง เราไม่ใช่
Software House เราเป็น Consulting and Technology
Solutions เพราะเรามีความเช่ือว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้
ปัญหาทางธุรกิจเทคโนโลยีถูกนำามาใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานของแต่ละกิจกรรมตามหน้าท่ีทางธุรกิจ เช่น
การเงิน การตลาด การดำาเนินงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือเป้าหมายเดียวคือ รักษาความสามารถ ในการแข่งขัน
(Competitive Ability) วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นำา
ด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ ไขปัญหาและเพ่ิม
ผลผลิตในทุกภาคธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรา
ทำางานด้วยความมุ่งม่ันและขับเคล่ือนธุรกิจของลูกค้าของ
เราเหมือนพันธมิตรท่ีเราเช่ือว่าจะเติบโตไปด้วยกัน การแก้
ปัญหาทางธุรกิจต้องเร่ิมจากการเป็นผู้ฟังท่ีดีและเข้าใจ
ปัญหาท่ีแท้จริง เราเข้าใจกระบวนการของผู้ใช้งาน เราจึง
สร้างสรรค์และพัฒนางานของเราอย่างมีประสิทธิภาพและ
นำาไปปฏิบัติได้จริง

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

062-508-7576
contact@dudee-indeed.com

www.dudee-indeed.com

https://www.facebook.com/dudeeindeed https://www.facebook.com/dudeeindeed

Nutthawat  Saenpanya
ณัฐวัฒน์ แสนปัญญา
Project Manager
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Kiattisak Phiokhao
เกียรติศักด์ิ ผิวขาว
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

OMNI PATH CO.,LTD.
ออมนิ พาท จำากัด

ท่ีอยู่: Address:179 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 179 Moo 2 Hang Dong sub-district, 
Hang Dong district, Chaing Mai 50230

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Graphic design, Branding, 
Media และ Digital Design

We are a small company working with digital 
art, graphic design, cartoons, and digital content 
such as motion graphics and infographics.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

081 020 7822
dpscheck@gmail.com

www.dreampathstudio.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Graphic design, Branding, Media, 
and Digital Design

บริษัทขนาดเล็ก รับทำางานด้านศิลปะดิจิตอล งานออกแบบ
กราฟฟิก การ์ตูน และดิจิตอล คอนเทนท์อ่ืนๆ เช่น โมช่ัน 
กราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิก

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

081 020 7822
dpscheck@gmail.com

www.dreampathstudio.com

www.facebook.com/DreampathStudio www.facebook.com/DreampathStudio
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Narong Tananuwat
ณรงค์ ตนานุวัฒน์
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

บริษัท ดีเซ็นทริค จำากัด
Dzentric company limited

ท่ีอยู่: Address:1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

1/1-8 Ratanakosin Rd., Sriphum, 
Muang, Chiang Mai 50200

Year of Establishment: 2012
Core Service(s): Digital Services, Software 
Development: Client-Server, Web & Mobile 
Apps Provider, and Cloud Server & Networking 
Services
Dzentric Co., Ltd. is a premier digital developer 
company (ISO/IEC29110) that provides digital 
products and services for hardware, software, 
networks, and implementing systems. Highly 
experienced professional consultants can also 
offer customized solutions. System development 
by Dzentric Co., Ltd. includes database design, 
Enterprise Resource Planning (ERP), storing 
and transferring medical images, and web-based 
and mobile applications including 1) Enterprise 
Software, 2) Embedded Software and iots, and 
3) Digital Content

Contact Number: 

Email:
Website:
Social Media Portal: -

053 412 616-9 
083 571 1063

dzentric.com@gmail.com
www.dzentric.com

หมายเลขโทรศัพท์: 053 412 616-9 
083 571 1063

ปีท่ีก่อต้ัง: 2012
บริการหลัก: ผู้ให้บริการด้านดิจิทัล, ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์: 
ระบบลูกข่าย-แม่ข่าย ระบบเวปและโมบาย แอพพลิเคช่ันและ 
บริการด้านคลาวด์เซริฟเวอร์และระบบเครือข่าย
ดีเซ็นทริคคือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 
29110 เพ่ือจำาหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมด้านสารสนเทศและการส่ือสารระบบคอมพิวเตอร์
ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และ iOTS ฯลฯ โดยทีมงาน 
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูง รวมถึงการวิจัย การวางระบบ
ให้คำาปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า 
ประกอบด้วย 1) Enterprise Software ซอฟต์แวร์สำาหรับธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ระบบบริหารทรัพยากรภายในองค์กร 2) 
Embedded Software and iots ระบบซอฟต์แวร์ฝังตัวและ
ไอโอทีเป็นซอฟต์แวร์ฝังตัวในอุปกรณ์ ระบบอิเลคทรอนิคส์หรือ
ระบบเซ็นเซอร์และเช่ือมโยงรับส่งข้อมูลผ่านไปยังระบบฐาน
ข้อมูลกลางเพ่ือประมวลผลแสดงไปยังมือถือหรืออุปกรณ์แสดง
ผลอ่ืนๆ โดยต้องอาศัยระบบเครือข่ายโพรโตคอลท่ีสามารถ
รับส่งคัดกรองประมวลผลข้อมูลตามท่ีกำาหนดไว้ในซอฟต์แวร์
ท่ีต้องการเช่นระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน
และระบบจอดรถอัจฉริยะ 3) Digital Content เป็นซอฟต์แวร์ 
สร้างระบบครบวงจรต้ังแต่การออกแบบระบบฐานข้อมูลพัฒนา
ระบบท่ีใช้ในการจัดเก็บรูปภาพสำาคัญในรูปแบบดิจิตอล เช่น 
ใช้ในด้านการแพทย์ ภาพยนตร์ Animation ภาพ 3 มิติ หนังส้ัน 
ตัดต่อคลิปวีดีโอ การจัดประชุมสัมมนา สร้างและพัฒนา 
Web Site เป็นต้น

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: -

dzentric.com@gmail.com
www.dzentric.com
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Sirintorn Pengsiri
ศิรินทร เป็งศิริ
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Extra Solution Engineering Co., Ltd.
บริษัท เอ็กซ์ตร้า โซลูช่ัน เอนจิเนียร์ร่ิง จำากัด

ท่ีอยู่: Address:211 ม.1 ต. แม่สา อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 211 M.1 Maesa, Mae Rim, Chiang Mai 
50180

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): IIoT / IoT Solution for 
productivity improvement

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

083-036-3260
info@e-s-e.co.th

www.e-s-e.co.th

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: IIoT / IoT โซลูช่ันสำ าหรับเพ่ิมผลผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

083-036-3260
info@e-s-e.co.th

www.e-s-e.co.th

https://www.facebook.com/
ExtraSolutionEngineering
Line  thasit ese

Facebook  
https://www.facebook.com/
ExtraSolutionEngineering
Line  thasit ese

Thasit Sriprang
ฐสิฐญ์ ศรีปรางค์
Coordinator
ผู้ประสานงาน



74

Pimpan Kantacome
พิมพ์พรรณ กันธะคำา
Founder
ผู้ก่อต้ัง

Favpo by ADDIE the Change 
Consulting Co., Ltd.
เฟบโป โดย บริษัท แอดด้ี เดอะ เชนจ์ คอนซัลต้ิง จำากัด

ท่ีอยู่: Address:155 ม. 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ต. แม่เหียะ 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

155 M.2, Northern Science Park, 
Chiang Mai 50100

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Software

We develop and provide Software as a service 
(SAAS) under the name of Favpo. It is outstand-
ing  in core technology based on NLP (Natural 
Language Processing). Favpo is a tool for HR 
and organizations to manage performance  
and improve the efficiency of employees. We 
divided it into 3 main parts 1. Assessment 
Center including employee assessment and 
survey on specific objective. 2. HR Develop-
ment, we focus on thinking development and 
performance development on goal setting 
both individual and group goals (Learning and 
Development Platform) and 3. The commu-
nication channel between organization and 
target group with automatic chatbot service 
(Chatbot). With 3 parts all work on mobile 
application into 2 systems both ios and 
android. We believe that employees are the 
potentialfor organizational growth.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

062 169 9678
askfavpo@gmail.com

www.favpo.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Software

เราเป็นผู้พัฒนาและให้บริการ Software as a service(SAAS) 
ในช่ือ Favpo มีความโดดเด่นอยู่ท่ี core technology บน
พ้ืนฐานเป็น NPL (Natural Language Processing) Favpo 
เป็นเคร่ืองมือสำาหรับองค์กรด้าน HR ในการบริหารผลงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพของคนทำางาน แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก
คือการประเมินผลพนักงานและการสำ ารวจเชิงคุณภาพ
(Assessment Center) พัฒนากระบวนการคิดและเพ่ิม
ประสิทธิทำางาน (Learning and development Platform) 
และกระบวนการส่ือสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยบริการระบบตอบโต้อัตโนมัติ (Chatbot) ท้ัง 3 ส่วน 
สามารถตอบสนองการใช้งานด้วย Application บนมือถือ 
ระบบ ios และ android เราเช่ือว่าย่ิงคนทำางานมีศักยภาพ
องค์กรย่ิงเติบโต

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

062 169 9678
askfavpo@gmail.com

www.favpo.com

https://www.facebook.com/favpo https://www.facebook.com/favpo
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Chaiwarat Chaiyapotpanit
ชัยวรัตน์ ไชยพจน์พานิช

Fissent Technology Company Limited
บริษัท ฟิซเซ็นท์ เทคโนโลยี จำากัด

ท่ีอยู่: Address:107/32 จินดา วิลล่า หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำาพูน
ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ. เชียงใหม่ 50140

107/32 Jinda Villa Moo 5, Chiang Mai- 
Lamphun Rd., Nong Phueng, Saraphi,
Chiang Mai 50140

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Software

Fissent Technology, founded in 2017 in Chiang 
Mai, provides software development and solu-
tions to streamline and systematize Enterprise 
Resource Management, leveraging Fission 
Soft Group Company’s 15 years of design and
implementation experiences in various indus-
tries, including Energy, Manufacturing, Retail, 
etc. Fissent ERP Solution is fully customizable 
to match clients’ businesses and uniqueness, 
hence enabling clients to uplift effectiveness 
and efficiency, modernize operating models
and achieve growth targets. To adhere to and 
live its Core Values, Fissent Technology focuses 
on developing usercentric solutions, continually
strengthening expertise in technology evalu-
ation and application, as well as empowering 
clients to cruise through business disruptions.

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Software

บริษัทฟิซเซ็นท์ เทคโนโลยี ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2560 ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์สำ าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร และ
ส่งเสริมอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในภาคเหนือ
บริษัทอยู่ในเครือของบริษัทฟิชช่ันซอฟต์ ซ่ึงมีประสบการณ์
การพัฒนาซอฟต์แวร์มากว่า 15 ปี เพ่ือใช้ในธุรกิจท่ีหลาก
หลาย เช่น พลังงาน โรงงาน ค้าปลีกและอ่ืนๆ นอกจากน้ี 
บริษัทมีบริการวางระบบ ERP ให้กับองค์กรด้วยซอฟต์แวร์
Fissent ERP ท่ีสามารถปรับแต่งได้ตามธุรกิจของลูกค้า
เราเป็นทีมงานท่ีมีใจมุ่งม่ันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีตรง
ความต้องการ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ธุรกิจของ
ลูกค้า บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำาเร็จไปด้วยกัน

หมายเลขโทรศัพท์ :   

อีเมล์: Chaiwarat_c@fissionsoft.co.th
เว็บไซต์: www.fissionsoft.co.th

Contact Number : 02 101 1755
083 602 1635

02 101 1755
083 602 1635

Email: Chaiwarat_c@fissionsoft.co.th
Website: www.fissionsoft.co.th
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Nattapong Sutakham
นัฐพงษ์ สุตาคำา
Director
กรรมการ

DreamTeam Digital and Technology Co., Ltd.
บริษัท ดรีมทีม ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำากัด

Address:111/46 หมู่ท่ี 1 มาลาดา เมซ ต. สันผักหวาน 
อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

111/46 Moo 1 Malada Maz, Sanphakwan, 
Hangdong, Chiang Mai, Thailand 50230

Year of Establishment: 2021
Core Service(s): Software, IT Service, 
Website Development, Project Management, 
Process Improvement, Research and 
Development, and Cloud Platform.

DreamTeam Digital and Technology was found-
ed on 12 July 2021 by a group of graduated 
students in software engineer. We provide a 
high-quality software product development to
fulfill a wide range of business applications.
We specialize in: .Net Framework; Visual Studio
.Net; ASP; Cloud Computing; React Native; 
Node JS.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

084-671-8051
Nattapong@dreamteamtech.co

https://dreamteamtech.co

ปีท่ีก่อต้ัง: 2564
บริการหลัก: Software, IT Service, Website 
Development, Project Management, Process 
Improvement, Research and Development, 
and Cloud Platform.

บริษัท ดรีมทีม ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำากัด ก่อต้ังเม่ือวันท่ี
12 กรกฎาคม 2564 โดยทีมงานผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา
วิจัย ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและผู้มีประสบการณ์ด้าน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการุรกิจ
และหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 10 ปี ท้ังน้ี บริษัทฯ ในระยะ
เร่ิมต้น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการส่งเสริมการถ่าย
ทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล โดยสำานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
, ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง, แพลต
ฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์และระบบจัดการหน้าร้านสำาหรับ
ธุรกิจ SMEs

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

084-671-8051
Nattapong@dreamteamtech.co

https://dreamteamtech.co

- -

ท่ีอยู่: 
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Relationship Republic Co., Ltd.
บริษัท รีเลช่ันชิพ รีพลับบลิค จำากัด

ท่ีอยู่: Address:31 ถ. ศิริมังคลาจารย์ ซ. 13 ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

211 M.1 Maesa, Mae Rim, Chiang Mai 
50180

Year of Establishment: 2015
Core Service(s): Software, IT service and 
Website Development

Online management systems for condominiums 
and housing estates

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

064 220 0312
nutthita@relationshiprepublic.com

www.nabour.me

ปีท่ีก่อต้ัง: 2015
บริการหลัก: Software, IT service และ Website 
Development

ระบบบริหารจัดการภายในนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้าน
จัดสรรออนไลน์

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

064 220 0312
nutthita@relationshiprepublic.com

www.nabour.me

www.facebook.com/nabour Facebook  
www.facebook.com/nabour

Jintana Lertlumying
จินตนา เลิศลำ้าย่ิง
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Nutthita Prommitthikul
ณัฐฐิฏาว์ พรหมิทธิกุล
Project Coordinator
ผู้ประสานงาน (NABOUR)
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Jonathan Ngangue
โจนาธาน กันเก
Business Development 
Manager

(IGLU) Red Orange Co., Ltd. 
บริษัท เรด ออเรนจ์ จำากัด (อิกลู)

Address:91/11 ม.5 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 91/11 M. 5, T. Suthep, A. Mueang, 
Chiang Mai 50200

ท่ีอยู่: 

Santtu Saavala
ซานทู ซาวาลา
Chief Marketing Officer
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Software, IT Service, and 
Website Development
Iglu Network Ltd is an international network of 
companies and digital professionals cooperating 
remotely in IT and other professional services. We
provide digital services and talented resources 
at competitive rates to clients worldwide. Head-
quartered in London, Iglu offers remote positions 
to skilled professionals with options for local 
employment in Thailand, Vietnam, Hong Kong, 
Estonia, and the UK. Red Orange Co., Ltd (Iglu 
Thailand) has grown into one of the most signif-
icant communities of digital professionals in the 
country. With offices in Chiang Mai and Bangkok 
,Red Orange Co., Ltd (Iglu Thailand) accommo-
dates over 200 digital specialists, collaborating 
with more than 250 clients worldwide. With an 
emphasis on a healthy work-life balance, IGLU’s 
employees thrive with creativity and world-
class innovation.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

053 111 139
cool@iglu.net

www.iglu.net

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development
Iglu Network Co., Ltd. เป็นเครือข่ายของบริษัทระหว่าง
ประเทศท่ีเช่ียวชาญด้านไอที และบุคคลากรมืออาชีพด้าน
อ่ืนๆ ซ่ึงทำางานโดยไม่ข้ึนกับท่ีต้ังใดท่ีต้ังหน่ึง เราให้บริการ
ด้านดิจิตอล และบริการหาบุคคลากรท่ีมีความสามารถใน 
อัตราท่ีน่าดึงดูดให้กับลูกค้าท่ัวโลก สำ านักงานใหญ่ต้ังอยู่ใน 
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เครือข่ายอิกลูเสนองาน
ในตำาแหน่งท่ีไม่ข้ึนกับท่ีต้ังใดท่ีต้ังหน่ึงให้กับผู้เช่ียวชาญ
ในวิชาชีพต่างๆ โดยมีทางเลือกท่ีจะสามารถเป็นพนักงาน
ประจำาในประเทศไทย เวียดนาม ฮ่องกง เอสโตเนีย หรือ
สหราชอาณาจักร บริษัท เรด ออเรนจ์ จำากัด (อิกลู) ได้เติบโต
จนกลายเป็นหน่ึงในชุมชน ดิจิตอลท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย
โดยมีสำ านักงานต้ังในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ บริษัท
เรด ออเรนจ์ จำากัด (อิกลู) มีผู้เช่ียวชาญด้านดิจิตอลมาก
กว่า 200 คน และมีลูกค้ากว่า 250 รายท่ัวโลก บริษัทให้
ความสำ าคัญกับ work-life balance อย่างมากพนักงาน
ของอิกลูจึงเติบโตด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ระดับโลกท่ีทันสมัย

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

053 111 139
cool@iglu.net

www.iglu.net

Linkedin  https://www.linkedin.com/company/iglu
Facebook  www.facebook.com/studioiglu

Linkedin  https://www.linkedin.com/company/iglu
Facebook  www.facebook.com/studioiglu
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Simon Robson
ซิมอน ร็อบสัน
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Intropica Co., Ltd.
บริษัท อินทรอปิก้า จำากัด

ท่ีอยู่: Address:191 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
 50200

191 Huay Kaew Rd., Suthep, Muang, 
Chiang Mai 50200

Year of Establishment: 2000
Core Service(s): Software, IT Service, Digital 
Design, Graphic Design, Website Development 
and Branding

Intropica creates websites, web-based applica-
tions, and custom software solutions for busi-
nesses and entrepreneurs. From conceptual 
design through core product development to 
back-office and analytics systems for both early
-stage(start-up) and mid-stage companies. 
We’re a full-stack team, equally comfortble in
front-end (UX/UI) development and building 
out back-end systems. Also have an image 
processing divisionin-house, capable of han-
dling high-volume tasks for e-commerce and 
similar demands.

Contact Number:
Fax:

053 217 747 
053 217 746

ปีท่ีก่อต้ัง: 2000
บริการหลัก: Software, IT Service, Digital Design, 
Grephic Design, Website Development และ 
Branding

บริษัท อินทรอปิก้า รับสร้างและพัฒนาเว็บไซต์, โปรแกรม
ระบบงานบนเว็บ (เว็บแอปพลิเคช่ัน) และซอฟต์แวร์สำ าหรับ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ เร่ิมต้ังแต่การออกแบบและพัฒนา
ท้ังระบบหลักไปจนถึงระบบสำ านักงานและระบบวิเคราะห์
สำ าหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รวมท้ังธุรกิจระยะ
เร่ิมต้น(สตาร์ทอัพ) เรามีทีมท่ีพร้อมช่วยพัฒนางานท้ังระบบ
ส่วนหน้า (ฟร้อนเอ็น) ท้ัง UX และ UI ไปจนถึงระบบส่วนหลัง
(แบ็คเอ็น) นอกจากน้ี เรายังมีแผนกจัดทำาภาพดิจิตอลท่ี
สามารถรองรับงานปริมาณมาก เพ่ือช่วยงานด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) หรืองานอ่ืนๆท่ีต้องการจัดทำา
ภาพดิจิตอล

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

053 217 747 
053 217 746

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@intropica.com
www.intropica.com

www.twitter.com/intropica

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@intropica.com
www.intropica.com

www.twitter.com/intropica
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Kasidet Detwongya
กษิด์ิเดช เดชวงศ์ญา
Chairman of Executive Directors
ประธานกรรมการบริหารผู้จัดการ

บริษัท จ๊ิกซอว์ อินโนเวช่ัน จำากัด

ท่ีอยู่: Address:58/1 หมู่ 3 บ. ล้านตอง ต. ห้วยทราย 
อ. สันกำาแพง จ. เชียงใหม่ 50130

58/1 M. 3 Lanthong Village, Huai Sai, 
San Kamphaeng, Chiang Mai 50130

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Software, IT Service, and 
Website Development

Jigsaw Innovation Co., Ltd. was established in 
2013. We believe that innovation in technology 
that took humans to the moon can solve prob-
lems and make dreams come true. Our main 
business is to study, design, and develop in-
novations and technologies that meet human 
needs.

Contact Number: 086 586 2599

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development

บริษัท จ๊ิกซอว์ อินโนเวช่ัน จำากัด จัดต้ังข้ึนบนพ้ืนฐานความ
เช่ือท่ีว่า “ในเม่ือเทคโนโลยีพามนุษย์ โลกไปถึงดวงจันทร์ ได้ 
นวัตกรรมก็ย่อมสามารถถอดรหัสความฝันและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนได้เช่นกัน” บริษัท จ๊ิกซอว์ อินโนเวช่ัน จำากัด จึงได้ 
ก่อตัวข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน คือการ
ศึกษา ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีตอบ
สนองความต้องการของมนุษย์ ได้อย่างแท้จริง

หมายเลขโทรศัพท์: 086 586 2599
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

jigsawinnovation@gmail.com
www.jigsawinnovation.com

www.facebook.com/JigsawInnovation

Email:
Website:
Social Media Portal:

jigsawinnovation@gmail.com
www.jigsawinnovation.com

www.facebook.com/JigsawInnovation
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Tidarat Chantarapreeda
ธิดารัตน์ จันทร์ปรีดา
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

KNG Studio Co., Ltd.
บริษัท เคเอ็นจีสตูดิโอ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:22/92 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000

222/92 M.5 Tasala, Mueang, 
Chiang Mai 50000

Contact Number: 082 039 5996หมายเลขโทรศัพท์: 082 039 5996

ปีท่ีก่อต้ัง: 2015
บริการหลัก: Animation, Game, Movies

ข้าวงายเกิดจากการรวมกลุ่มกันของแอนิเมเตอร์รุ่นใหม่ 
ซ่ึงมีใจรักในการผลิตแอนนิเมชัน และมุ่งหวังท่ีจะพัฒนา
ตลาดทางด้านแอนนิเมชันของไทยให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ
เทียบเคียงกับต่างชาติ เราให้บริการแอนนิเมชันทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน ซีรีย์ หรือเร่ืองส้ัน ตลอดจนการโฆษณา
การนำาเสนอหรือส่ือการสอน ท่ีต้องการนำาเสนอในรูปแบบ
ของแอนนิเมชัน ตลอดจนถึงกราฟิกสำาหรับเกมท้ังในระบบ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและคอมพิวเตอร์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

kaongai.studio@gmail.com
www.kaongaistudio.com

www.facebook.com/KaongaiStudio

Year of Establishment: 2015
Core Service(s): Animation, Game, Movies

KNG Studio is a digital content studio that 
produces animation and animated infographic 
media. We provide a full range of services 
including character development, story-
boarding, layout, modeling, animation, light-
ing, texturing, editing and compositing. We 
also create pictures and videos of realistic 
architecture from 3d programs that include 
exterior, interior, and landscape aspects.

Email:
Website:
Social Media Portal:

kaongai.studio@gmail.com
www.kaongaistudio.com

www.facebook.com/KaongaiStudio
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David Turner
เดวิด เทิร์นเนอร์
Founder and Chief Technology Officer
ผู้ก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี

Lanna Softworks Co., Ltd.
บริษัท ลานนาซอฟท์เวิร์ค จำากัด

Address:อาคารศิริพานิช 191 ช้ัน 3 ถ. ห้วยแก้ว 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Siripanich Building 191, 3rd Floor, 
Huay Kaew Road, Mueang Chiang Mai 
District 50200

ท่ีอยู่: 

Surachej Navanich
สุรเชษฐ์ น้าวานิช
Chief Executive Officer
ประธานกรรมการบริหาร

Year of Establishment: 2005
Core Service(s): Software, IT Service and 
Website Development

Lanna Softworks Company, Ltd. was formed in 
2005 in Chiang Mai, Thailand to provide technical 
and human solutions to companies around the 
world. We pride ourselves on providing high 
quality, competitively priced, multi-platform 
software development services, implementation 
and integration, as well as technical consulting 
services. Our five core services are mobile app 
development, website development, application 
development, software quality assurance and 
IT staff augmentation.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

053 223 348
contact@lannasoftworks.com

www.lannasoftworks.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2005
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development

บริษัท ลานนาซอฟท์เวิร์ค จำากัด ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2548 
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้บริการด้านเทคนิคสำ าหรับลูกค้า
ในประเทศไทยและท่ัวโลก ความภาคภูมิใจของเราคือการให้
บริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม การพัฒนาซอฟท์แวร์
ให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม รวมท้ังด้านการดำาเนินการ
บูรณาการ และให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค บริการหลักของเรา
คือ mobile app development, website development, 
application development, software quality assurance 
และ IT staff augmentation.

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

053 223 348
contact@lannasoftworks.com

www.lannasoftworks.com

Facebook  www.facebook.com/lannasoftworks
Linkedin 
www.linkedin.com/company/lannasoftworks

Facebook  www.facebook.com/lannasoftworks
Linkedin 
www.linkedin.com/company/lannasoftworks
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Tanaset Kullapatmongkol
ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
Founder & Designer
ผู้ก่อต้ังและนักออกแบบ

MAF Excellent Co., Ltd.
บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:1/108 มาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท ม. 5 
ต. หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

1/108 Malada Home & Resort M. 5 
Nhong Kwai, Hang Dong, Chiang Mai 
50230

Contact Number: 090-330-0999หมายเลขโทรศัพท์: 090-330-0999

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Software, Animation, Games, Movies, 
Media, Digital Design, Printing & Publishing, 
Graphic Design, Website Development และ 
Branding

บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ จำากัด ก่อต้ังมาแล้วกว่า 8 ปี
จากโปรดักชันเฮาส์สตูดิโอ สู่หน่ึงในดิจิตอลเอเจนซีรายแรก
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์ด้านการส่ือสาร
การตลาดผ่านดิจิตอลคอนเทนท์หลากหลายแพลตฟอร์ม
ท้ังแอนนิเมชัน วีดีโอพรีเซนเทชัน เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน
อินเทอร์แอคทีฟทัชสกรีนและคีออส โดยทำางานครอบคลุม
ทุกกระบวนการต้ังแต่การต้ังคำาถาม การศึกษาความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจ ออกแบบวิธีการนำาเสนอ สร้างแบรนด์บริหาร
การผลิต และออกแบบประสบการณ์การบริการเอ็มเอเอฟ
เอ็กเซลเลนท์ คือ อีกหน่ึงตัวเลือกในการสร้างความสำาเร็จ 
บนดิจิตอลแลนด์สเคปเพ่ือธุรกิจของคุณ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

hello@maf.co.th
www.maf.co.th

www.facebook.com/MAFdigital

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Software, Animation, Games, 
Movies, Media, Digital Design, Printing & 
Publishing, Graphic Design, Website 
Development and Branding

MAF Excellent Co., Ltd. started in 2010 as a
production house studio in Chiang Mai to
become a multi-disciplinary digital agency in 
Chiang Mai and Bangkok. With experience in 
marketing communication and storytelling via
digital platforms using animation, video pres-
entation, websites, applications, interactive
touchscreens and kiosks, our solutions cover
value proposition design, business opportunity
study, storytelling design, branding, project 
management, and service experience design.
Let MAF Excellent be your choice to create your
next digital landscape success.

Email:
Website:
Social Media Portal:

hello@maf.co.th
www.maf.co.th

www.facebook.com/MAFdigital
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Atip Nomsiri
อธิป น้อมศิริ
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Magnexium Co., Ltd.
บริษัท แม็กนีเซียม จำากัด

ท่ีอยู่: Address:477/6 ถ. ลำาพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50000

477/6 Lamphun Rd., Wad Ket, 
Mueang, Chiang Mai 50000

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Software,IT Service, and 
Website Development

Magnexium Co., Ltd. provides consulting, 
training, IT use within the organization, soft-
ware applications, and marketing to help your 
organization work effectively and increase 
productivity, bringing success to the organi-
zation. We provide a full range of application 
development services to meet your business 
needs, including online marketing services,
website promotion, and SEO services to help
you reach more customers and increase sales.

Contact Number: 081 472 5891

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก:Software, IT Service และ Website 
Development

บริษัท แม็กนีเซียม จำากัด ให้บริการด้านคำาปรึกษา การอบรม 
และสัมมนาการใช้ระบบไอทีภายในองค์กร การใช้งานซอฟต์
แวร์และด้านการตลาด เพ่ือช่วยให้องค์กรทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมปริมาณผลงานและความสำาเร็จให้กับองค์กร
รวมท้ังให้บริการพัฒนาออกแบบ ติดต้ังเว็บไซต์ซอฟต์แวร์
แอพพลิเคช่ันอย่างครบวงจร ตามความต้องการเพ่ือตอบ
โจทย์ทางธุรกิจ บริการทางการตลาดออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์
ผ่านช่องทางต่างๆ บริการทำา SEO ให้ติดอันดับบน Search 
Engine เพ่ือช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากข้ึนและเป็นท่ีรู้จัก ซ่ึงจะ
นำาไปสู่การเพ่ิมยอดขาย

หมายเลขโทรศัพท์: 081 472 5891
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

contact@magnexium.com
www.magnexium.com

-

Email:
Website:
Social Media Portal:

contact@magnexium.com
www.magnexium.com

-
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Chirstopher Mosses
คริสโตเฟอร์ มอสซ์
Founder and CEO
ผู้ก่อต้ังและผู้บริหารสูงสุด

Manao Software Co., Ltd.
บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:29 อาคาร ไอคอนไอที ช้ัน 8 ถ.หัสดิเสวี 
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

29 Icon IT building, 8th Floor, 
Hassadhisewee Road, Sri Phum, 
Mueang Chiang Mai, 50200

Contact Number: 052 001 130หมายเลขโทรศัพท์: 052 001 130

ปีท่ีก่อต้ัง: 2007
บริการหลัก: Software และ Website Development
มะนาวซอฟต์แวร์  ได้ก่อต้ังข้ึนท่ีเชียงใหม่ และให้บริการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของเรามานานกว่า 15 ปี เรา
ให้บริการเอาท์ซอร์ซ(outourcing)เต็มรูปแบบ โดยเร่ิมจากการ
ให้คำาปรึกษาเบ้ืองต้น ซ่ึงทำาให้เราได้เรียนรู้ความต้องการของ
ลูกค้า หลังจากน้ันทางผู้เช่ียวชาญของเราสามารถให้คำาแนะนำา
และเสนอวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีตอบสนองความต้องการของคุณ ท่ีมะนาว
ซอฟต์แวร์เราให้คำาแนะนำา และคำาปรึกษาฟรี เรามีผู้เช่ียวชาญท่ี
เป็นพนักงานประจำากว่า 130 คน (ทำาให้เราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่) เราสามารถจัดหาบุคลากรทุกตำาแหน่ง
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์  อาทิ programmers, testers, project 
managers, architects, UX designers ให้ทำางานตาม โปรเจค
หรือ dedicated team สำาหรับโปรเจคระยะยาว การให้บริการ
หลักของมะนาวซอฟต์แวร์คือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน (web
applications) และแอพมือถือ (mobile apps) ซ่ึงเทคโนโลยี
สำ าหรับเว็บท่ีเราแนะนำาคือ open source frameworks ได้แก่
ASP.NET Core, Node, React และ Angular ส่วนสำาหรับ แอพ
มือถือ (mobile apps) เราพัฒนาท้ัง native mobile apps เพ่ือ
iOS และ Android รวมถึงเรายังพัฒนาในรูปแบบ cross-platform 
mobile apps ซ่ึงใช้ React Native หรือ Flutter  ไม่ว่าส่ิงท่ีคุณ
อยากพัฒนาคืออะไร เราหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรเอาท์ซอร์สด้าน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ติอต่อเรา วันน้ีเพ่ือรับคำาปรึกษา
เบ้ืองต้นฟรี

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@manaosoftware.com
www.manaosoftware.com

www.facebook.com/manaosoftware
Year of Establishment: 2007
Core Service(s): Software and Website 
Development
Manao Software, founded in Chiang Mai, has been 
providing high quality software development services 
to our clients for over 15 years. We offer a full-service 
outsourcing experience, starting from an initial 
consultation where we learn about your business 
needs and offer expert advice on how best to fulfill 
them. At Manao Software, good advice is free. And 
with over 130 professionals employed (making us 
one of the biggest software houses in Chiang Mai) we 
are able to provide all software development roles, 
including programmers, testers, project managers, 
architects, UX designers, etc. on a project basis or as 
a long-term dedicated team. Manao Software’s main 
focus is developing web applications and mobile 
apps. Our preferred web technologies are the open 
source frameworks ASP.NET Core, Node, React, and 
Angular. We develop native mobile apps for iOS and 
Android, and also cross-platform mobile apps using 
React Native or Flutter. Whatever you need, we look 
forward to becoming your software development 
outsourcing partner. Please contact us today to 
receive your free initial consultation.

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@manaosoftware.com
www.manaosoftware.com

www.facebook.com/manaosoftware
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Sumet Yordkaew
สุเมธ ยอดแก้ว
Director
ผู้อำานวยการ

Minimal Studio
มินิมอล สตูดิโอ

Address:11 หัสดิเสวี ซอย 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 50300

11 Hussadhisawee Soi.1 Chang Phueak, 
Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Digital Media Service

Minimal Studio is a design studio that provides 
services for creating digital media such as 
photography, video, graphics animation, and 
motion design. Focus on creativity and create 
a unique identity for service by using knowledge 
and technology

Contact Number: 084-1693283

ปีท่ีก่อต้ัง: 2560
บริการหลัก: Digital Media Service

Minimal Studio คือ สตูดิโอออกแบบท่ีให้บริการด้านการ
สร้างสรรค์ส่ือดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นงานภาพถ่าย วีดิโอ กราฟิก
แอนนิเมชัน และการออกแบบภาพเคล่ือนไหว มุ่งเน้นความคิด   
สร้างสรรค์และสร้างเอกลักษณ์  ให้กับบริการโดยใช้องค์ความ
รู้สมัยใหม่และเทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์

หมายเลขโทรศัพท์: 084-1693283
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

minimalstudio.cm@gmail.com
http://www.minimalstudio.online/

https://www.facebook.com/minimalstudio.page

Email:
Website:
Social Media Portal:

minimalstudio.cm@gmail.com
http://www.minimalstudio.online/

https://www.facebook.com/minimalstudio.page

ท่ีอยู่: 



87

Wanachai Wongtala
วรรณชัย วงษ์ตะลา
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

MoMe Enterprise Co., Ltd.
บริษัท โมมี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:228/14 ม.7 ต. หนองควาย อ. หางดง 
จ. เชียงใหม่ 50230

228/2 M. 7 Nong Kwai, Hang Dong, 
Chiang Mai 50230

Contact Number: 081 783 8384หมายเลขโทรศัพท์: 081 783 8384

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: ให้บริการพัฒนาแพลทฟอร์มต่างๆ, 
โมบายแอพพลิเคช่ัน, แบรนด์ด้ิง และบริการให้คำาปรึกษา

จากสถานการณ์การแพร่เช้ือ โควิด-19 ได้เร่งปฏิกิริยาให้
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ด้านต่างๆ ของผู้บริโภคท่ัวโลก
มีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด ซ่ึงการใช้บริการแพลทฟอร์ม
จากบริษัท มีอัตราการเติบโตสูงมากกว่า 1000% ในช่วงปี
2020-2022 ซ่ึงนอกจากปริมาณการใช้งานสูงข้ึน ช่วงอายุ 
ของผู้ใช้งานก็กว้างมากข้ึนอีกด้วยย่ิงทำาให้บริษัทเกิดความ
ม่ันใจว่าแพลทฟอร์มออนไลน์ท่ีพัฒนาให้กับหน่วยงานและ
องค์กร สามารถแก้ปัญหาและให้บริการแก่ผู้บริโภคได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง รวมถึงพนักงานสามารถให้บริการผู้บริโภคจาก
ท่ีใดก็ได้

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@mome.co.th
http://mome.co.th

www.facebook.com/mome.co.th

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Platform Development, 
Software, Website Development, Branding 
Media & Consultant

Due to the COVID-19 pandemic has accelerated 
of providing services through various online 
channels of consumers around the world are
growing exponentially. The use of the platform 
service from the company has a high growth 
rate of more than 1000% during the years 
2020-2022. Besides the high demand, the 
age range of users is also wider. This results 
in the company being more confident that the 
online platform developed for agencies and 
organizations can solve and provide services to 
consumers 24 hours a day, including employees 
who can serve consumers from anywhere.

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@mome.co.th
http://mome.co.th

www.facebook.com/mome.co.th
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Darryl William Crist
แดริล วิลเล่ียม คริสต์
Chief Operation Officer
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบัติการ

Movaci Co., Ltd.
บริษัท โมวาซ่ี จำากัด

Address:420/11-13 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต. ช้างคลาน 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

420/11-13 Chiang Mai Land Village, 
Chang Klan, Mueang, Chiang Mai 50100

ท่ีอยู่: 

Christopher Simon Mosby
คริสโตเฟอร์ ไซมอน มอสบ้ี
Chief Information Officer
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับสูง

Year of Establishment: 2009
Core Service(s): Software and IT Service

Movaci is an IT Services, Solutions, and Security 
company for organizations of all sizes. Working
with best-of-breed technologies, Movaci en-
sures that our solutions are both effective and 
appropriate for each client. Movaci’s unique 
approach and global experience matched with
industry-leading technology are perfectly 
tailored to meet the ever-changing IT needs 
of any business. Movaci’s product and service 
portfolio include Managed IT and Security 
Services,  Penetration Testing, Compliance 
Auditing, Cloud Servers, Storage, and Backups, 
Endpoint Protection, Firewall Solutions, Secure 
Email, and Web Hosting, Remote Desktop 
Services, and comprehensive technology and
security consulting services.

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

053 920 555
sales@movaci.com

www.movaci.com

ปีท่ีก่อต้ัง: 2009
บริการหลัก: Software และ IT Service

บริษัท โมวาซ่ี จำากัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีครบวงจรท่ีให้
ความสำ าคัญกับการใช้เทคโนโลยีผ่านทางอินเตอร์เน็ตและ
การเก็บรักษาข้อมูลท่ีมีความปลอดภัยสูง เราให้บริการด้าน
การดูแลระบบเครือข่าย (Network) บริการอินเตอร์เน็ต
ประสิทธิภาพสูงสำ าหรับองค์กร (Internet leased line) 
ตลอดจนถึงการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในองค์กร โดย
บุคลากรท่ีได้รับการรับรองจาก    Microsoft, Cisco, (ISC)
2 และ EC-Council ท่ีพร้อมส่งมอบความพึงพอใจสู่ผู้ ใช้
บริการทุกราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

053 920 555
sales@movaci.com

www.movaci.com

Facebook  www.facebook.com/movaci Facebook  www.facebook.com/movaci
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Panupong Kwuntong
ภาณุพงศ์ ขวัญทอง
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Munkong Marketing Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำากัด ม่ันคง มาร์เก็ตต้ิง

ท่ีอยู่: Address:405/47 กาญจน์กนกวิลล์ 11 ต. สันนาเม็ง 
อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210

405/47 Karn Ka Nok Ville 11, 
Sannameng, San Sai, Chiang Mai 
50210

Contact Number: 098 629 9356หมายเลขโทรศัพท์: 098 629 9356

ปีท่ีก่อต้ัง: 2014
บริการหลัก: Online Marketing Consult, Paid Media 
Specialist (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads) 
Media, Printing & Publishing, Graphic Design, 
Website Development และ Branding

ม่ันคง มาร์เก็ตต้ิง ก่อต้ังโดย คุณภาณุพงศ์ ขวัญทองและ
ทีมงานด้านไอที การตลาด และกราฟฟิคดีไซเนอร์ท่ีมีประ-
สบการณ์มากกว่า 15 ปี และเล็งเห็นถึงอุปสรรคการขยาย
ธุรกิจของกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการในประเทศไทยจึง
มุ่งเน้นการบริการด้านการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ
ผลิตส่ือสำ าหรับช่องทางต่างๆ เช่น Facebook เว็บไซต์การ
โฆษณาผ่านแอพพลิเคช่ัน Line เและมาร์เก็ตเพลส เพ่ือช่วย 
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันและผลักดันผู้ประกอบการสู่ความ
สำาเร็จ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

contact.munkongmarketing@gmail.com
www.munkongmarketing.com

Facebook  
www.facebook.com/munkongmarketing
Line
098 629 9356

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Online Marketing Consult, 
Paid Media Specialist (Facebook Ads, Google 
Ads, Tiktok Ads) Media, Printing & Publishing, 
Graphic Design, Website Development and 
Branding

Email:
Website:
Social Media Portal:

contact.munkongmarketing@gmail.com
www.munkongmarketing.com

Facebook  
www.facebook.com/munkongmarketing
Line
098 629 9356
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Natchuda Leedilokpat
มนูญศักด์ พิบูลพิพัฒน์
Manager
ผู้จัดการ

Mushroom Ministry Marketing Co., Ltd.
บริษัท มัชรูม มินิสทรี มาร์เก็ตต้ิง จำากัด

ท่ีอยู่: Address:88/9 ถนน สันกำาแพง, ต.สันกลาง อ. สันกำาแพง
เชียงใหม่ 50130

88/9 sankhampang rd, sankrang, 
sankhampang, chiang mai 50130

Contact Number: 099 616 2536หมายเลขโทรศัพท์: 099 616 2536

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: Media, Digital Design, Graphic Design, 
Website Development และ Branding

บริษัทขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเน้นการบริหารงาน
แบบเรียบง่ายและเน้นการเข้าถึงลูกค้า เราทำางานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และนำาแนวทางเหล่าน้ันมาปรับใช้ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
คือส่ิงท่ีเราทำาอยู่เสมอ ทำาให้ความหมายของการใช้เทคโนโลยี 
ร่วมกับธุรกิจ คือ การมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีเป้าหมายคือ
การทำางานใกล้ชิดในระดับบุคคล บริษัทของเราให้บริการ
งานต้ังแต่ระดับเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

d3sine@gmail.com
https://www.d3sine.com/

https://www.facebook.com/d3sine.chiangmai

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Media, Digital Design,
Graphic Design, Website Development,
 and Branding

We are a small company based in Chiang Mai, 
Thailand. We get close to our clients since 
there are not too many layers of management. 
We do not know everything (nobody does) and 
we do work with specialist contractors when we 
need the extra expertise for a client assignment.
We are always learning, there is no other way 
since Internet technology demands the ability 
and flexibility to change rapidly. It is not our 
goal to be a large company since we prefer 
the personal touch. We can work with a client 
on a single assignment but can also work on a 
range of projects over many years.

Email:
Website:
Social Media Portal:

d3sine@gmail.com
https://www.d3sine.com/

https://www.facebook.com/d3sine.chiangmai
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John Edmunds Douglas
จอห์น เอ็ดมันต์ ดักลาส
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Mycos Technologies Co., Ltd.
บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:12/1 ถ. นิมมานเหมินทร์ ซ. 13 ต. สุเทพ 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

12/1 Nimmanahaemin Soi 13 Rd., 
Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

Year of Establishment: 2001
Core Service(s): Software and Website
Development

Mycos Technologies builds software solutions 
by leveraging great engineers and software 
development best-practices. Our clients include 
some of the biggest names in technology. We 
work with technologies such as .net core, react.js 
vue and other open source frameworks. We’re 
experienced at implementing machine learning 
solutions and working with blockchain.

ปีท่ีก่อต้ัง: 2001
บริการหลัก: Software และ Website Development

เราให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ัน ตลอดจนถึง
การให้คำาปรึกษาสำาหรับลูกค้าหลากหลายภูมิภาค หลากหลาย
ธุรกิจจากท่ัวโลก เราสร้างและพัฒนาซอฟแวร์ โดยวิศวกร
ซอฟแวร์มืออาชีพ และมีประสบการณ์เช่ียวชาญอย่างหลาก
หลายโดยยึดหลักแนวปฎิบัติโดยคัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับ
ลูกค้าและผู้ใช้งาน อีกท้ังเรายังเป็น partner กับ Microsoft 
ลูกค้าของเรามีช่ือเสียงทางด้านเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีหลาย
หลายภาษา เช่น .net core, react.js และ open source
frameworks อ่ืนๆ อีกท้ังมีประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนา 
Machine learning แล้วมีการทำางานเก่ียวกับ Blockchain 
ด้วยเช่นกัน

Contact Number:
Fax:

053 894 948 
053 894 827

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

053 894 948 
053 894 827

อีเมล์: hr@mycostech.com 
sales@mycostech.com

Email: hr@mycostech.com 
sales@mycostech.com

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

www.mycostech.com

https://www.facebook.com/mycostech

Website:
Social Media Portal:

www.mycostech.com

https://www.facebook.com/mycostech
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Noppadon Kabkham
นพดล กาบคำา
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Nanosoft & Solution Co., Ltd.
บริษัท นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด

ท่ีอยู่: Address:175/5 ม. 7 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50100

175/5 M. 7 Padad, Mueang, 
Chiang Mai 50100

Contact Number: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 1999
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development

เราให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมสำาเร็จรูป ให้คำาปรึกษา
การวางระบบด้วยคอมพิวเตอร์  พัฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน
ออกแบบเว็บเพจและเว็บเซอร์วิส ตลอดจนถึงการพัฒนา
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@nanosoft.co.th
www.nanosoft.co.th

Facebook  
www.facebook.com/mynanosoft
Line
MYNANOSOFT

Year of Establishment: 1999
Core Service(s): Software, IT Service and 
Website Development

Enterprise packages software development 
Build to order software development Web-
page and web services design Computer 
system consulting services Mobile application 
development

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@nanosoft.co.th
www.nanosoft.co.th

Facebook  
www.facebook.com/mynanosoft
Line
MYNANOSOFT

หมายเลขโทรศัพท์: 053 444 111
088 141 0428 
088 141 0429

053 444 111
088 141 0428 
088 141 0429
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Pinyo Tanrattanamonthon
ภิญโญ ตัณรัตนมณฑล
Manager
ผู้จัดการ

NDF Dev Co., Ltd.
บริษัท เอ็นดีเอฟ เดฟ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:191/11 พฤกษ์สราญ สารภี หมู่ 3 ต.หนองผ้ึง 
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

191/11 Phrueksaran M. 3, Nong Phueng,
Saraphi, Chiangmai 50140

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Develop Game, AR , VR, and 
Metaverse

We are the “New Digital Frontier” generation 
from Chiang Mai who loves creating digital media.
We have been proficient in developing games, 
programs, or media using augmented reality 
(AR) and virtual reality (VR) technologies since 
2010 as members of the LUNARCRAFT GAMES 
work team. We aim to create works giving 
our customers fun experiences using new 
technologies.

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Develop Game, AR , VR, and Metaverse

NEW DIGITAL FRONTIER คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ท่ีมีความ
หลงใหลในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดิจิทัลจาก
จ.เชียงใหม่ พวกเรามีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์
ในการพัฒนาเกมส์ โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
augmented reality (AR) และ virtual reality (VR) ต้ังแต่
ปี 2010 โดยทีมงานจาก LUNARCRAFT GAMES พวกเรา
มุ่งเน้นท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีมอบประสบการณ์ ให้แก่
ลูกค้าผ่านความสนุกสนานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีนำามาผสม
ผสานผลงานของเรา

Contact Number: 053 276 768
061 405 4384

หมายเลขโทรศัพท์: 053 276 768
061 405 4384

อีเมล์: pinyoboy@gmail.com Email: pinyoboy@gmail.com
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

https://www.ndfdev.com/

Facebook  
www.facebook.com/ndfdev
Line
@pinyoboy

Website:
Social Media Portal:

https://www.ndfdev.com/

Facebook  
www.facebook.com/ndfdev
Line
@pinyoboy
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ท่ีอยู่: Address:15/11 ช้ัน 3 ถนนคลองชลประทาน ต. สุเทพ 
อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

15/11 Fl.3 Chonpratan Rd., T. Suthep, 
Muang Chiang Mai 50200

Contact Number: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Software
บริษัท โอแคร์ ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน และพัฒนา
ซอฟต์แวร์ หลักๆ การให้บริการของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังต่อไปน้ี  1. บริการโอแคร์เจาะเลือดตรวจสุขภาพถึงบ้าน
ท่ีมาของบริการเกิดจากการการตอบโจทย์เร่ืองการเดินทาง
การรอคิว หรือการไม่มีเวลาของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วย
ติดเตียงและเน่ืองด้วยการเดินทางท่ีอยากลำาบากทำ าให้
เกิดบริการน้ีข้ึนมาเพ่ือรองรับการเจาะเลือดและการตรวจ
สุขภาพถึงบ้านอีกช่องทางหน่ึงเป็นหน่ึงในตัวเลือกให้ลูกค้า
เลือกใช้บริการและเข้าถึงเร่ืองสุขภาพได้มากย่ิงข้ึนโดยท่ีไม่
ต้องเดินทาง 2. เช็คอัพ เมเนเจอร์ เน่ืองจากการออกตรวจ
สุขภาพของโรงพยาบาลปัจจุบันให้กับกลุ่มโรงงานหรือกลุ่ม
บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จำาเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพ 
ประจำาปีให้พนักงานเป็นประจำาทุกปี  ซ่ึงการออกตรวจแบบเดิม
ท่ีทางโรงพยาบาลใช้น้ัน ต้องลงข้อมูลบนกระดาษและต้องให้
เจ้าหน้าท่ีนำากลับไปลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซำา้ท่ีโรงพยาบาล
อีกคร้ังเน่ืองจากข้อมูลท่ีเยอะและละเอียด      ทำาให้เราเล็งเห็น
ถึงปัญหาและได้พัฒนาตัวเช็คอัพ เมเนเจอร์ สำาหรับบริหาร
จัดการระบบตรวจสุขภาพ สำ าหรับโรงพยาบาลช่วยให้ โรง
พยาบาลจัดการและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดการทำางาน
ท่ีซำ้าซ้อน จะช่วยลดความผิดพลาด ช่วยลดเวลา ลดข้ันตอน
ลดการใช้ทรัพยากร

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

ocare.co.th@gmail.com
www.joeydoctor.com

Line  @ocarehealth
Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Software
Ocare Company provides home medical services.
And software development. The main services 
of the company are divided into 2 parts. First 
Ocare stands for On-Demand Health Services. We 
help patientsient by getting them professional 
healthcare service providers without leaving the 
comfort of their own homes. Aside from medical 
procedures, our healthcare service provider can 
collect lab samples from the patients and we can
provide the lab results within 24 hours. The 
second is Checkup for a Large Group Checkup is 
Health Checkup Management System. We help 
the hospital or clinic to reduce the processing
time for mass Reporting the health results from 3
weeks down to 1 day. The following are features
of our Checkup Program: 1. Onsite - Health 
package sale: This allows for the hospital or
clinic to add additional health package checkup 
sales onsite. This is useful for the company to 
increase sales

Email:
Website:
Social Media Portal:

ocare.co.th@gmail.com
www.joeydoctor.com

Line  @ocarehealth

หมายเลขโทรศัพท์: 099 131 9919 099 131 9919

Ocare Health Hub
บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮับ จำากัด

Dr. Thiraphat Tanphiriyakun
นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Dr. Chutima Dulmanee
แพทย์หญิงชุติมา ดุลมณี
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด
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นที เทพโภชน์
Natee Theppot
Founder

Om Platform Co., Ltd.
บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำากัด

ท่ีอยู่: Address:345/15 หมู่ 3 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย 
จ. เชียงใหม่ 50210

345/15 Moo 3, San Phranet,
San Sai, Chiang Mai 50210

Contact Number: 061 464 4519หมายเลขโทรศัพท์: 098 629 9356

ปีท่ีก่อต้ัง: 2019
บริการหลัก: Software, IT Service and
Website Development

แพลตฟอร์มท่ีจะทำาให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ออมแพลตฟอร์ม
เป็น “บล็อกเชนแพลตฟอร์ม” ท่ีรองรับนักพัฒนาระบบบล็อก
เชนสำาหรับผู้ท่ีต้องการจะออกสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ท่ีต้องการ
ท่ีจะนำาเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้อย่างอิสระ ด้วยการจัดทำาราย
การสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีกำาหนดได้ด้วยตนเอง และสามารถทำาให้
สินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมท่ีจะให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

Natee@omplatform.com
https://omplatform.com

Facebook  OmPlatforms

Year of Establishment: 2019
Core Service(s): Software, IT Service and
Blockchain Solution Development

- We are a lifestyle Blockchain platform.
- We focus on being customer-centric by 
   providing easy-to-use digital service 
   touchpoints.
- Om Platform working on the Om Chain 
   network, which integrates all services on        
   the same network.
- Om Platform provides security and privacy    
   to all users by default.

Email:
Website:
Social Media Portal:

Natee@omplatform.com
https://omplatform.com

Facebook  OmPlatforms
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Ratsamee Buathong 
รัศมี บัวทอง
Coordinator
ผู้ประสานงาน

OneDee Solution Co., Ltd.
บริษัท วันดีโซลูช่ันจำากัด

Address:199 ม.5 ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
50200

199 M. 5 Suthep, Mueang Chiang Mai, 
Chiang Mai 50200

ท่ีอยู่: 

Parin Naksen
ปรินทร์ นาคเสน
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Software and IT Service

OneDee.io is a cloud-based HR software system 
that can locate employees inside buildings to 
monitor time attendance through a mobile phone.

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: Software และ IT Service

OneDee.io คือระบบซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคคลท่ี
ทำางานผ่านระบบ cloud ท่ีสามารถระบุและสังเกตตำาแหน่ง
ของพนักงานในอาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

063-669-5397
success@onedee.ai

www.onedee.ai

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

063-669-5397
success@onedee.ai

www.onedee.ai

Facebook  www.facebook.com/onedee.work Facebook  www.facebook.com/onedee.work
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ORG-CyberBiz Co., Ltd.
บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำากัด

ท่ีอยู่: Address:334/48 โครงการบ้านพิมุกต์ 4 เฟส 2 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

334/48 Pimuk 4 Phase2 T.Sanphanet, 
A.Sansai Chiang Mai 50120

Sirinnared Winaipanichcha
ศิริณเรจณ์ วินัยพานิชชา
Chief Executive Officer
กรรมการผู้จัดการ

Worrachet Thanateerametakorn
วรเชษฐ์ ธนธีระเมธากรณ์
Chief Executive Officer
กรรมการผู้จัดการ

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Consult Service IT Service, 
Digital Design, Website Development , 
Web Application , Digital Marketing BMC 
Marketing Strategy and Branding

ORG CyberBiz Co., Ltd. provides expert advice 
to help clients understand strategy, digital 
marketing, customer targeting, tools, and e- 
learning systems.

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: ให้คำาปรึกษาด้าน IT Service, Digital Design,
Website Development , Web Application , Digital 
Marketing แผนธุรกิจ BMC กลยุทธ์ด้าน
การตลาด และ Branding

บริษัท ORG CyberBiz ให้คำาแนะนำาโดยผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงกลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล การกำาหนด
เป้าหมายกลุ่มลูกค้า เคร่ืองมือ และระบบอีเลิร์นนิง

Contact Number: 082 545 6551
064 464 5155

หมายเลขโทรศัพท์: 082 545 6551
064 464 5155

อีเมล์: org.cyberbiz@gmail.com Email: org.cyberbiz@gmail.com
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

www.org-cyberbiz.com

Line  ORG-CyBerBiz,Taurusy

Website:
Social Media Portal:

www.org-cyberbiz.com

Line  ORG-CyBerBiz,Taurusy
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Porameth Thakhiao
ปรเมษฐ์ ทาเขียว
Architect and Designer
สถาปนิกและนักออกแบบ

OUR
เอาร

ท่ีอยู่: Address:71/22 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
 50200

71/22 Suthep Rd., Suthep, Mueang, 
Chiang Mai 50200

Contact Number: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 2012
บริการหลัก: Interior Design & Architecture, 
Branding และ Graphic Design

เรา (our) … ใช้การออกแบบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตมนุษย์ ให้ดีย่ิงข้ึน
เรา (our) … คิดถึงผู้ใช้งานเป็นหลักในการออกแบบเพราะ
เราเช่ือว่า ผู้ใช้งานจะเป็นผู้ท่ีทำาให้งานออกแบบของเรามีชีวิต
เรา (our) … เช่ือว่างานออกแบบของเรามีชีวิตเพราะเราใช้
หัวใจกับการออกแบบงานทุกช้ิน เพราะชีวิตของเรา คือการ
ออกแบบ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

ourdesignforyou@gmail.com
-

Instagram  www.instagram.com/our_2012
Line  @porameththakhiao

Year of Establishment: 2012
Core Service(s): Interior Design & 
Architecture, Branding และ Graphic Design

OUR
Our Design … solves problems and develops 
the quality of life by design.
Our Design … thinks of the user first because 
the user makes the design alive.
Our Design … is living design because our life 
is design.

Email:
Website:
Social Media Portal:

ourdesignforyou@gmail.com
-

Instagram  www.instagram.com/our_2012
Line  @porameththakhiao

หมายเลขโทรศัพท์: 084 484 9903 084 484 9903
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ท่ีอยู่: 

PowerPoint Designers Co., Ltd.
บริษัท พาวเวอร์พ้อย ดีไซเนอร์ส จำากัด

Address:อาคารศิริพาณิชย์ ช้ัน 3 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
เชียงใหม่ 50200

Siripanich Building 3rd Floor 
191 Huay Kaew Rd., Suthep
Chiang Mai 50200

Contact Number: 081 863 6739 
085 923 2443

หมายเลขโทรศัพท์: 081 863 6739 
085 923 2443

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Graphic Design

เราให้บริการด้านการออกแบบงานนำาเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint และเอกสารทางธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงงาน
infographic และโลโก้ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าต่างชาติ (เช่น
ไฮเนเก้น ยูนิลีเวอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ดานอน และ
เบเยอร์) ทุกงานออกแบบของเราเป็นภาษาอังกฤษ เรา
ทำางานด้วยความรวดเร็วและเปิดกว้างต่อความคิดใหม่ๆ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

office@overnight.design
https://overnight.design/home/

https://www.facebook.com/OvernightDesignLLC

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Graphic Design

PowerPoint Designers provides presentation 
and business document services. We design 
PowerPoint presentations, infographics, logos,
and other business documents for our inter-
national corporate client base (e.g. Heineken,
Unilever, Johnson&Johnson, Danone, Bayer). 
All our work is in the English language. Our 
strengths are working fast and being open to 
communicating new ideas.

Email:
Website:
Social Media Portal:

office@overnight.design
https://overnight.design/home/

https://www.linkedin.com/company/35885157

Ashley Pemberton
แอชล่ี เพมเบอตัน
Managing Director
ผู้จัดการ

Parinya Pemberton
ปริญญา เพมเบอตัน
Company Director
ผู้บริหาร
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ท่ีอยู่: 

PranWorks Co., Ltd.
บริษัท ปรานต์เวิร์คส์ จำากัด

Address:110/3 ม. 5 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
50200

110/3 M. 5, Suthep, Mueang, 
Chiang Mai 50200

Contact Number: 098 746 6040หมายเลขโทรศัพท์: 098 746 6040
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@pranworks.com
www.pranworks.com

www.facebook.com/pranworks

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@pranworks.com
www.pranworks.com

www.facebook.com/pranworks

Yuttana Buasen
ยุทธนา บัวเสน
Founder / CEO
ผู้ก่อต้ัง และ ผู้บริหารสูงสุด

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development

เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีความมุ่งม่ันและมองโลก
ในแง่ดีในการทำางานและส่งมอบเทคโนโลยีท่ีตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า อีกท้ังยังมุ่งม่ันในการทำางานท่ีทำาให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมโดยรวม

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Software, IT Service, and 
Website Development

We are a software company of passionate, 
positive-thinking, and purpose-led individuals. 
We think disruptively to deliver technology to 
address our client’s challenges, all the while 
seeking to create positive social change.
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Prosoft Comtech Co., Ltd.
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำากัด

Address: 287 Moo.5 San Sai Noi, San Sai, 
Chiang Mai 50210

Contact Number: 081-359-7691
02-739-5900 (Auto)

Year of Establishment: 1995
Core Service(s): Software development and
Business Software Solution
The company established on September 4, 1995 is
engaged in the production and distribution software
as Accounting (WINSpeed, nyAccount, iBiz, iERP), 
Human Resource Management (HRMI, HRCloud), 
Sales and Customer Relationship Management
(CRM,myCRM), Logistic Management, Finished 
Website and Internet Media (SoGoodWeb, B2B
Thai, LionJob). Throughout the period, we have 
over 10,000 customers and we provide excellent 
service by professional personnel proposing to 
meet the need of customers with a comprehensive 
Business Software Solution. Today, we are still 
focusing on software research and development. 
Using modern technology (Cloud, Mobile, AI, Block 
chain) for our customers to use a quality software. 
Increase the ability to compete in the business of 
customers with accurate information, prompt, up to 
date and help customers to operate their business 
grow steadily and sustainably.

Email:
Website:
Social Media Portal:

sale@prosoft.co.th
www.prosoft.co.th

Line ID @WINSpeed

Ampinee Dantrakul
อัมภิณี ด่านตระกูล
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Anong Duksukkaew
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
Executive Director
กรรมการบริหาร

ท่ีอยู่: 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

หมายเลขโทรศัพท์: 081-359-7691
02-739-5900

ปีท่ีก่อต้ัง: 1995
บริการหลัก: Software development and Business 
Software Solution
บริษัทก่อต้ังเม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2538 ดำาเนินธุรกิจผลิต
และจำาหน่ายซอฟท์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมบัญชี (WINSpeed, 
myAccount, ibiz, iERP), โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
(HRMI, HRCloud), โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM, myCRM), โปรแกรมบริหารจัดการรถ (GPS 
& Logistics Management), เว็บไซต์สำาเร็จรูปและส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต (SoGoodWeb, B2BThai, LionJob) มีลูกค้ากว่า
10,000 ราย ให้บริการโดยบุคลากรมืออาชีพ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วย Business Software Solution 
ท่ีครบวงจร มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ โดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย (Cloud, Mobile, AI, Blockchain) เพ่ือให้ลูกค้า
ได้ใช้งานซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านธุรกิจให้กับลูกค้าด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง ฉับไว
ทันต่อสถานการณ์ และเป็นเคร่ืองมือให้ลูกค้าใช้ในการดำาเนิน
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

sale@prosoft.co.th
www.prosoft.co.th

Line ID @WINSpeed
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ท่ีอยู่: 

Prosoft HCM Co., Ltd.
บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำากัด

Address:287 ม. 5 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
50210

287 M.5 , San Sai Noi, Sansai, 
Chiang Mai 50210

Contact Number: 02 402 6560
081 359 7687

หมายเลขโทรศัพท์:

หมายเลขโทรสาร:

02 402 6560
081 359 7687
02 739 5910

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: Software

Prosoft HCM เกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมท่ีอยากพัฒนาและ
สนับสนุนการทำางานของฝ่ายบุคคลให้ดีและมีประสิทธิภาพ
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือน ท้ังน้ีเพ่ือ
ลดต้นทุนไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร
ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน เราเช่ือว่าองค์กรจะประสบความสำาเร็จ
ได้ ไม่เพียงแต่มีนวัตกรรมท่ีดีแล้ว แต่ยังต้องมีพนักงานท่ีดี
เช่นกัน เพราะ “พนักงานท่ีดี” คือทรัพยากรท่ีมีค่าสำ าหรับ
องค์กร

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

sale@prosofthcm.com
www.prosofthcm.com

Facebook  www.facebook.com/ProsoftHCM
Line ID @ProsoftHCM

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Software

Prosoft HCM was established as an initiative to 
develop and support HR department operations 
so that they have creative efficiency driven by 
innovation to reduce cost, develop the organi-
zation and make employees more efficient. We 
believe company success depends on innovation
and on having good employees, who are the 
most valued resource of any company.

Email:
Website:
Social Media Portal:

sale@prosofthcm.com
www.prosofthcm.com

Facebook  www.facebook.com/ProsoftHCM
Line ID @ProsoftHCM

Kosol Ponpasitwet
นายโกศล พรประสิทธ์ิเวช
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

Prosoft Web Co., Ltd.
บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำากัด

Address:287 ม. 5 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
50210

287 M. 5, San Sai Noi, San Sai, 
Chiang Mai 50210

Contact Number: 088-258-3232
088-258-3434

หมายเลขโทรศัพท์: 088-258-3232
088-258-3434

ปีท่ีก่อต้ัง: 2011
บริการหลัก: Graphic Design, Website Development, 
Digital Design, Media และ Printing & Publishing

ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำ าเร็จรูป SoGoodWeb สำ าหรับเว็บไซต์
ท่ัวไป เว็บไซต์บริษัท ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงบริการรับทำา
เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยเว็บไซต์สำ าเร็จรูป SoGood
Web

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

contact@sogoodweb.com
www.sogoodweb.com

Facebook  www.facebook.com/sogoodweb.fc
Line ID @sogoodweb

Year of Establishment: 2011
Core Service(s): Graphic Design, Branding, 
Website Development, Digital Design, Media 
and Printing & Publishing

SoGoodWeb designs total website solutions for 
companies and online sellers including, making 
website, web design, and ready-made website 
SoGoodWeb.

Email:
Website:
Social Media Portal:

contact@sogoodweb.com
www.sogoodweb.com

Facebook  www.facebook.com/sogoodweb.fc
Line ID @sogoodweb

Panjakit Puangmala
ปัญจกิตต์ิ ปวงมาลา
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

Radarsofthouse Co., Ltd.
บริษัท เรดาร์ ซอฟท์เฮาส์ จำากัด

Address:180/14 ถ. เจ็ดยอด-อยู่เย็น ต. ช้างเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50300

180/14 Jed Yod - Yu Yen Rd., 
Chang Phueak, Chiang Mai 50300

Contact Number: (+45) 3698 1289หมายเลขโทรศัพท์: (+45) 3698 1289

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Software, Digital Design, Graphic 
Design และ Website Development

บริษัทจัดทำาและพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ มีประสบการณ์
และได้รับการรับรอง

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Software, Digital Design, 
Graphic Design and Website Development

E-commerce focused agency with certified 
Magento shop developers and project manage-
ment experience.

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@radarsofthouse.dk
www.radarsofthouse.dk

www.linkedin.com/company/radarsofthouse

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@radarsofthouse.dk
www.radarsofthouse.dk

www.linkedin.com/company/radarsofthouse

Jesper Brondum
เจสเปอร์ บรอนด้ัม
Chief Executive Officer
ประธานบริหาร



105

ท่ีอยู่: 

Sea and Hill Online Co., Ltd. 
บริษัท ซีแอนด์ฮิล ออนไลน์ จำากัด

Address:362/21 ถนนเจริญราฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
50000

362/21 Charoenrat Rd. T. Watket, 
A. Mueng Chiang Mai Thailand 50000

Contact Number: 053 306 070 ext.40,0หมายเลขโทรศัพท์: 053 306 070 ต่อ 40, 0
อีเมล์: seaandhill@seaandhill.co.th

ปีท่ีก่อต้ัง: 2539
บริการหลัก: Software

เราเป็นมืออาชีพในการนำานวัตกรรม ท่ีปรึกษาด้านบัญชีท่ี
สามารถดูสต๊อก ตรวจงบ และ วิเคราะห์ ทำาระบบบัญชี
รวมถึงผลประกอบการได้ทุกท่ีแบบ real time คุณสามารถ 
มองเห็นภาพรวมทางธุรกิจของท่านได้อย่างทันที และระบบ
ของเราง่ายต่อการใช้งาน

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

https://seaandhill.co.th/

https://www.facebook.com/SeaandHillCompany/

Email: seaandhill@seaandhill.co.th
nattapon@seaandhill.co.th

Year of Establishment: 1996
Core Service(s): Software

We are professionals in bringing accounting 
consultant innovations that are able of checking 
stock, check budgets and analyze, and make 
accounting systems including financial results 
anywhere in real-time. You can see your business 
overview recently. And our system is easy to use.

Website:
Social Media Portal:

https://seaandhill.co.th/

https://www.facebook.com/SeaandHillCompany/

Nuanchan Jurungjaroonphan
นวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

SML Soft Co., Ltd.
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟท์ จำากัด

Address:141/469 หมู่ท่ี 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำาแพง 
จ. เชียงใหม่ 50130

141/469 Moo 2, Ton Pao, 
San Kamphaeng, Chiang Mai 50130

Contact Number: 081-434-5533 วิรุณ
089-922-3131 จตุ

หมายเลขโทรศัพท์: 081-434-5533 วิรุณ 
089-922-3131 จตุ

ปีท่ีก่อต้ัง: 2006
บริการหลัก: Software

- รองรับข้อมูลขนาดใหญ่
- Load Balance เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการใช้งาน
- กำาหนดเคร่ืองใช้งาน ทำาให้ม่ันใจว่าเป็นผู้ใช้งานท่ีได้
   ลงทะเบียนไว้
- สามารถกำาหนดสิทธ์ิเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคลได้ 
   และมีระบบป้องกันการขโมยข้อมูล
- มีระบบ Lock Record ทำาให้การแก้ไขข้อมูลหรือ
   ประมวลผลถูกต้อง
- สามารถใช้ได้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษและสามารถ   
   เปล่ียนข้อความได้เอง
- สามารถพิมพ์รายงานและฟอร์ม ผ่านเคร่ือง Dot Matrix 
   และ Line Printer และ Export ในรูปแบบ PDF, XML, 
   Email และ Excel ได้

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

www.smlsoft.com

Line @smlsoft

อีเมล์: info@smlsoft.com Email: info@smlsoft.com

Year of Establishment: 2006
Core Service(s): Software

- Large data support
- Load balancing to speed up networks
- Registered user set up systems
- Group and individual user systems to 
   prevent data theft
- Lock the record system to ensure correct    
   data changes and processing
- Language switching between Thai and 
   English on demand
- Prints Reports and forms via Dot Matrix    
   printer or Line Printer and exports in PDF, 
   XML, Email, or Excel format.

Website:
Social Media Portal:

www.smlsoft.com

Line @smlsoft
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ท่ีอยู่: 

Thai Business Software Co., Ltd.
บริษัท ไทยบิสซิเนส ซอฟท์แวร์ จำากัด

101 ม. 12 ถ. เชียงใหม่ - ฮอด ต. ป่าแดด อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50100

หมายเลขโทรศัพท์: 097-294-5678, 080-9899-261

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Software
เราให้บริการเป็นท่ีปรึกษา การวางระบบข้อมูลโดยใช้ซอฟท์แวร์ท่ี
พัฒนาข้ึนเองภายใต้ช่ือ “ไทยดู” ThaiDO โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
Cloud Database เพ่ือให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมุ่งเน้นการนำาซอฟท์แวร์ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจต้ังแต่ธุรกิจ
ขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ในภาคการผลิต การค้า และ
บริการ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
ThaiDO miniERP (Enterprise Resource Planning)
- ระบบขายปลีก (POS) ขายส่ง (WH) ขายออนไลน์ (Online)
-     ระบบคลังสินค้า (WMS) คลังวัตถุดิบ แบบไม่จำากัดสถานท่ี และ
   การจัดการบาร์โค้ด (Barcode)
- ระบบส่ังซ้ือ (PO) ตรวจรับ (REC) และการรับโอนเข้าคลัง (TR)
- ระบบส่ังผลิต (WO) ตรวจรับ และการรับโอนเข้าคลัง
- ระบบวางแผน และวิเคราะห์ตลาด : การขายล่วงหน้า (Pre-Order)
- ระบบวางแผนการผลิต สูตรการผลิต (BOM) ความต้องการใช้
   วัตถุดิบ (MRP), (MRP II)
- การจัดการเอกสารทางธุรกิจ
- การจัดการสาขา
- ระบบการเงิน และบัญชี
จุดเด่น
- การรวมหลายธุรกิจ ไว้ในโปรแกรมเดียว
- การจัดการคลังได้อย่างไม่จำากัด
- การนำาเข้าข้อมูลจากภายนอก
- สามารถใช้ได้กับ Android, Microsoft, IOS
- การทำางานแบบ work at home, Workcation ได้เป็นอย่างดี
- การเช่ือมต่อกันท้ังระบบ แบบ Real time

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์:   Line ID  PhinZAiyara 

thaibusinesssoftware@gmail.com
independent1999@gmail.com

https://thaibusinesssoftwa.wixsite.com/thaido

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Software 
We provide Software Consulting. Using our Own 
Developed Software under the name “ThaiDO” on Cloud 
Database Server Technology for maximum efficiency. 
Focus on software adoption from small to large 
businesses in the Manufacturing, Trading, and Service 
sectors to support the business expansion flexibly.
ThaiDO miniERP (Enterprise Resource Planning)
- Sales Systems including Retail (POS), Wholesale 
   (WH), Online Sales
- Warehouse Management System (WMS): Goods 
      and Raw Material Warehouse, Unlimited Locations,     
   Barcode System
- Purchasing System (PO), Checking and Receiving 
   (REC), Transferring to the Warehouse (TR)
- Production System (WO), Receiving, Transfers to 
   the warehouse
- Planning and Marketing Analysis System: Pre-Order
- Production Analysis System: Bill of Material (BOM), 
 Material Required Planning: (MRP), Material 
  Requisition Planning (MRP II)
- Business Documentation
- Branch Management
- Finance and Accounting System
Features
- Merging Multiple Businesses in One Program
- Unlimited inventory management
- Importing external data
- Available for Android, Microsoft and IOS.
- Any Where Any Time, Work at home, Workcation as well
- Connecting to the whole system in real time

thaibusinesssoftware@gmail.com
independent1999@gmail.com

Address: 101 M. 12 Chiang Mai - Hod Rd., 
Padad, Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 097-294-5678, 080-9899-261
Email:

Website:
Social Media Portal:  Line ID  PhinZAiyara 

https://thaibusinesssoftwa.wixsite.com/thaido

Acting Capt. Arus Thitiwattana
ว่าท่ี ร.อ.อรุษ ฐิติวัฒนา
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

Three Leaf Clover (Thailand) Ltd.
บริษัท ทรี ลีฟ โคลเวอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

Address:217 หมู่ 4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 217 M. 4 T. Mae Hia, A. Muang, 
Chiang Mai 50100

Contact Number: 083-252-9250หมายเลขโทรศัพท์: 083-252-9250

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

http://www.ourpoint.co/

Facebook Ourpoint ระบบสะสมแต้มผ่าน มือถือ, 
Line@  @OURPOINT

อีเมล์: support@ourpoint.co Email: support@ourpoint.co

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Software

Software system to the collection point for 
managing customer relationships. It notes the 
customers’ data and tracks their buying behavior 
for customizing the right campaign for each 
customer. The system then has all information 
analyzed by AI for their behavior and preferable 
promotion and marketing activity. This can help 
in reducing work processing costs, measuring 
marketing campaign competency, searching for 
prospects, and identifying lapsed customers 
so the shop can offer them a win-back campaign 
to call them back.

Website:
Social Media Portal:

http://www.ourpoint.co/

Facebook Ourpoint ระบบสะสมแต้มผ่าน มือถือ
Line@  @OURPOINT

Pajaree Kanmaneelert
ปาจรีย์ กรรณมณีเลิศ
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Software

ระบบ software ท่ีใช้สำาหรับการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
โดยการสะสมแต้มผ่าน Web Application เป็นระบบท่ีมา
แทนกระดาษ หรือ พลาสติกท่ีใช้ในการสะสมแต้ม หรือสะสม 
แสตมป์โดยจะมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงระบบจะทำาการเก็บข้อมูลท่ัวไปของลูกค้า
ความถ่ีในการใช้บริการ แต้มท่ีได้เพ่ือระบุกลุ่มลูกค้าท่ีชัดเจน
เป็นกลุ่ม ๆ ระบบยังสามารถใช้ในการระบุลูกค้าท่ีหายไป เพ่ือ
ทำาการดึงลูกค้ากลับมาด้วย Promotion พิเศษ (Win-Back 
Campaign) และยังหากลุ่มผู้ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้าของร้าน
ค้าได้อีกด้วย (Prospect) ซ่ึงระบบน้ีจะสามารถรักษาฐาน
ลูกค้ากลุ่มเดิมไว้และช่วยเพ่ิมปริมาณลูกค้าใหม่ท่ีมีความ
ต้องการตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของร้านค้า ทำาให้เกิด
กำาไรท่ีเติบโตและสร้างความย่ังยืนให้กับร้านได้ในระยะยาว
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ท่ีอยู่: 

Trakool Software Co., Ltd. 
บริษัท ทราคูล จำากัด

Address:273/8 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50100 

273/8 Chang Klan Rd., Chang Klan, 
Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 0952431230
053-272-616

หมายเลขโทรศัพท์: 0952431230
053-272-616

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Software, IT Service, Digital Design, 
Graphic Design และ Website Development

ทราคูลซอฟต์แวร์ ให้บริการพัฒนาและจำาหน่ายซอฟต์แวร์
สำ าหรับภาคธุรกิจทุกประเภท อาทิ
- ระบบขายหน้าร้าน
- พัฒนาแอพพลิเคช่ันโทรศัพท์มือถือ
- ระบบ ERP
- พัฒนาเว็บไซต์
- พัฒนาระบบสำาหรับภาคธุรกิจ
- บริการโฮสต้ิงและจดเมนเว็บไซต์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@trakool.com
www.trakool.com

Facebook  https://www.facebook.com/trakool9/
Line ID @TRAKOOL

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Software, IT Service, 
Digital Design, Graphic Design, and 
Website Development

Business software and software development 
service
- point of sale software
- mobile app development
- ERP software and service
- website builder and development
- project software biz-development
- server hosting and domain name

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@trakool.com
www.trakool.com

Facebook  https://www.facebook.com/trakool9/
Line ID @TRAKOOL

Akaradet Juntawarakun
อัครเดช จันทาวรากุล
Chief Executive Officer
กรรมการบริหาร
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ท่ีอยู่: 

Trident Intelligence Service Co., Ltd.
บริษัท ไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์เซอร์วิส จำากัด

Address:โครงการปันนาเรสซิเดนซ์ 5 231/14 ถ. ห้วยแก้ว 
ต. สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Punna Residence5 231/14 Huay Kaew Rd., 
Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 052 005 453
090 317 2969
095 289 7989

หมายเลขโทรศัพท์: 052 005 453
090 317 2969
095 289 7989

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Website Development

ให้บริการ BIM Database สำาหรับบริหารจัดการงานก่อสร้าง
ในรูปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็บไซต์ Bimdatabase 
ท่ีครอบคลุมงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ
พร้อมท้ังงานประมาณราคาและเอกสารต่างๆ   ท่ีจำาเป็นในงาน
ก่อสร้าง ถือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารระหว่างเจ้าของโครงการ
ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานท่ีทำาให้การทำางานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Website Development

We offer BIM Database support for construction
work management in 3D model systems that 
work on the Bimdatabase website in the format
work of construction and architecture. The 
working system includes price estimation and 
construction documents needed so that project 
owners and contractors have the same under-
standing.

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

Trident.office003@gmail.com
https://tridentintel.net

Line 0896366064

Email:
Website:
Social Media Portal:

Trident.office003@gmail.com
https://tridentintel.net

Line 0896366064

Thana Vongton
ธนา วงษ์ตัน
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

Unique Digital Ordinary Partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยูนิค ดิจิตอล

Address:42 หมู่ 2 ต.ป่าบง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 42 M.2, T. Pha Bhong, A. Sharapee, 
Chiang Mai 50140

Contact Number: 087 805 9316หมายเลขโทรศัพท์: 087 805 9316

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Animation, Anime, Games, Movies, 
Media, Digital Design, Graphic Design และ Branding

ยูนิค ดิจิตอล ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับออกแบบและผลิต
งานด้านดิจิตอล คอนเทนท์ โดยแบ่งเป็นงานแบบสองมิติ 
สามมิติ อนิเมช่ัน อนิเมะ เกมส์ และงานออกแบบกราฟฟิค
ต่างๆ ท่ีให้บริการท้ังประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีเรา
ยังมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัทในประเทศญ่ีปุ่น
มากกว่า 4 ปี และยังได้รับคัดเลือกเพ่ือไปศึกษาดูงานที่
ประเทศญ่ีปุ่น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014 
อีกด้วย

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

patty.uniquedigital@gmail.com
https://www.uniquedigital.page/

www.facebook.com/UNIQUE.Digital.th

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Animation, Anime, Games, 
Movies, Media, Digital Design, Graphic Design, 
and Branding

The Unique Digital Company Is a one-stop 
solution and service provider for Graphic Design, 
offering a wide range of products and services 
for digital content, 2D, 3D animation, animated 
games, and computer graphic work associated 
with Thailand And Japan.

Email:
Website:
Social Media Portal:

patty.uniquedigital@gmail.com
https://www.uniquedigital.page/

www.facebook.com/UNIQUE.Digital.th

Pothinan Deephin
โพธินันท์ ดีพิน
Project Manager
ผู้จัดการโครงการ

Duangsamon Sresaad
ดวงสมร ศรีสอาด
Producer
โปรดิวเซอร์
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ท่ีอยู่: 

Web One Plus Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำากัด เว็บวันพลัส

Address:213/4 ถ. มหิดล ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50100

213/4 Mahidol Rd., Chang Klan, 
Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 081 764 7883หมายเลขโทรศัพท์: 081 764 7883

ปีท่ีก่อต้ัง: 2001
บริการหลัก: Website Development

เว็บวันพลัส ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ท้ังใน
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ การให้บริการโฮสต้ิงและบริการ
จดช่ือโดเมน เรามุ่งเน้นลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงาน หรือองค์กร
ขนาดเล็กและกลางท่ีต้องการเว็บไซต์ท่ีเหมาะสมกับงบ
ประมาณและตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างทัน
ท่วงที

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

paisan@weboneplus.com
www.weboneplus.com

www.facebook.com/weboneplus

Year of Establishment: 2001
Core Service(s): Website Development

Web One Plus is a one-stop web design company 
that offers web design and web hosting services 
including domain registration services. We only 
target small and medium-sized projects to offer 
quick and cost-effective solutions.

Email:
Website:
Social Media Portal:

paisan@weboneplus.com
www.weboneplus.com

www.facebook.com/weboneplus

Paisan Tinnachatarak
ไพศาล ติณชาติอารักษ์
Manager
ผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

Win Broadband Co., Ltd.
บริษัท วินบรอดแบนด์ จำากัด

Address: 256 M. 6 Chiang Mai - Hang Dong Rd., 
Mae Hia, Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 
Fax:

053 806 543 
053 280 900

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

053 806 543 
053 280 900

ปีท่ีก่อต้ัง: 2004
บริการหลัก: IT Service และ Website Development

เรามุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้ส่วนผสมขอ ง     DNASS
(Device-Network-Application-Solution and Services 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจ
สูงสุด

Year of Establishment: 2004
Core Service(s): IT Service and Website 
Development

We aim to develop products and services under 
the mixture of DNASS (Device-Network-Applica-
tion-Solution and Services) to meet the needs of 
customers and the highest satisfaction.

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@winbroadband.com
- -

Facebook  
https://www.facebook.com/winbroadband
Line 0818829200

Email:
Website:

info@winbroadband.com

Facebook  
https://www.facebook.com/winbroadband
Line 0818829200

Saenee Maleepat
เสนี มาลีพัตร
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Social Media Portal:

256 ม. 6 ถ. เชียงใหม่ - หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50100
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ท่ีอยู่: 

Wise Solution and Consulting Co., Ltd.
ไวส์ โซลูช่ัน แอนด์ คอนซัลต้ิง จำากัด

Address:76/18 ม.3 ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50000

76/18 M.3, Nong Hoi, Mueang, 
Chiang Mai 50000

ปีท่ีก่อต้ัง: 2014
บริการหลัก: Software, IT Service และ Website 
Development

ไอที โซลูช่ันและบริการให้คำาปรึกษาด้านไอที

Year of Establishment: 2014
Core Service(s): Software,IT Service, and 
Website Development

We offer IT solutions and consulting.

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: -

phattanan@wisesocon.com
www.wisesocon.com

Email:
Website:
Social Media Portal: -

phattanan@wisesocon.com
www.wisesocon.com

Phattanan Siraphaiboon
พัทธนันท์ สิระไพบูลย์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Contact Number: 
Fax:

052 001 144
052 001 142

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

052 001 144
052 001 142
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ท่ีอยู่: 

Within Design Co., Ltd.
บริษัท วิทอินดีไซน์ จำากัด

Address:9 ซอย 9 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

9 Charoenprathet Rd., Soi 9, A.Muang, 
Chiang Mai 50100, Thailand

Contact Number: 053-272111-2หมายเลขโทรศัพท์: 053-272111-2

ปีท่ีก่อต้ัง: 2529
บริการหลัก: Graphic Design, Printing และ Publishing 
และ Branding

ก่อต้ังในปี 2529 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ท่ีบริษัทวิทอินดีไซน์
จำากัด เป็นหน่ึงในผู้บุกเบิก และให้บริการงานด้านกราฟฟิค
ดีไซน์ในเชียงใหม่มาอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ รับให้คำาปรึกษาและ 
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณา งานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงาน
ดีไซน์หนังสือและจัดพิมพ์ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ์ เพ่ือช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
และ วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ อีกเป็นจำานวนมาก อาทิ
หนังสือ “เชียงใหม่ 700 ปี”, “เอกซ์พลอร่ิงเชียงใหม่”, 
“ออกแบบให้ โดนใจ”, และ “ล้านนาโคโลเนียล” เป็นต้น

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์:  -

within@within.co.th
www.within.co.th

Year of Establishment: 1986
Core Service(s): Graphic Design, Printing and 
Publishing, and Branding

Established in 1986. Within Design has a long 
history of proven successes in graphic design 
and creative solutions. With our many years in 
the business, we are confident in understanding
branding and design. Our services include graphic 
design, packaging design, and publishing. We 
are a proud publisher of many successful books, 
including our titles — “Chiang Mai 700 years”, 
“Exploring Chiang Mai”, “Packaging Design
for Success”, and our latest imprint “Lanna 
Colonial”.

Email:
Website:
Social Media Portal:  -

within@within.co.th
www.within.co.th

Chairat Usavangkul
ชัยรัตน์ อัศวางกรู
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Sumana Usavangkul
นางสุมนา อัศวางกูร
Director
ผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

ZI-Argus Ltd.
บริษัท ไซ-อาร์กัส จำากัด

Address:แอร์พอร์ต บิสสิเนส ปาร์ค ถ. มหิดล ต. หายยา
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

Airport Business Park, Mahidol Rd., 
Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 02 319 9933
053 203 488

หมายเลขโทรศัพท์: 02 319 9933
053 203 488

ปีท่ีก่อต้ัง: -
บริการหลัก: Software, IT service, Automation and 
Control

ZI-ARGUS คือผู้ให้บริการด้านยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรม
ท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง
ในท้องตลาดและมีสำ านักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และในประเทศไทย

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

chiangmai@zi-argus.com
www.zi-argus.com

www.linkedin.com/company/613746

Year of Establishment: -
Core Service(s): Software, IT Service, 
Automation, and Control

ZI-ARGUS employs a large number of highly- 
skilled and experienced specialists executing
turnkey Industrial Automation projects through-
out the Asia-Pacific region. The company has 
established an excellent reputation in the 
market and operates from offices in Australia, 
Indonesia, the Philippines, and Thailand.

Email:
Website:
Social Media Portal:

chiangmai@zi-argus.com
www.zi-argus.com

www.linkedin.com/company/613746

Frank van Baal
แฟรงค์ แวน บาล
Regional Director Asia
ผู้จัดการประจำาภูมิภาคเอเชีย
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ท่ีอยู่: 

Donot6 Studio
ดูน็อทซิกซ์ สตูดิโอ

Address:1/66 ซ. ลานนาวิลล่า ถ. เชียงใหม่-ลำาปาง 
ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300

1/66 Lanna Villa, Chiang Mai-Lampang Rd., 
Chang Phueak, Mueang, Chiang Mai 50300

Contact Number: 081 603 6613หมายเลขโทรศัพท์: 081 603 6613

ปีท่ีก่อต้ัง: 2001
บริการหลัก: Software, IT Service, Animation & 
Game & Movie, Media, Digital Design, Printing & 
Publishing, Graphic Design, Website Development, 
Branding และ Image Editing

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

donot6@donot6.com
www.donot6.com

www.facebook.com/DONOT6_STUDIO
-139069879491345/

Year of Establishment: 2001
Core Service(s): Software, IT Service, 
Animation & Game & Movie, Media, Digital 
Design, Printing & Publishing, Graphic Design, 
Website Development, Branding, and Image 
Editing

Email:
Website:
Social Media Portal:

donot6@donot6.com
www.donot6.com

www.facebook.com/DONOT6_STUDIO
-139069879491345/

Supakan Wongkhampun
ศุภกัลป์ วงศ์คำาปัน
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Kanittha Nakarin
กนิษฐา นครินทร์
Coordinator
ผู้ประสานงาน
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ท่ีอยู่: 

APOLLO 21 Co., Ltd.
บริษัท อพอลโล่ 21 ทเวนต้ีวัน จำากัด

Address:197 ถ.วังสิงห์คำา ตำาบลช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300

197 Wangsinghkham Rd. T.Chang Moi 
Chiang Mai 50300

Chalermdej Kosaiyakanont 
เฉลิมเดช โกไศยกานนท์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Contact Number: 080 964 1785
083 764 3676

หมายเลขโทรศัพท์: 080 964 1785
083 764 3676

ปีท่ีก่อต้ัง: 2020
บริการหลัก: Application Development, Digital 
Transformation, System Integration, and 
IT Consulting

APOLLO 21 เป็นบริษัท Tech (Software House & Consult) 
ในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในด้านการให้คำา
ปรึกษาทางด้าน IT, การสร้าง Application, Digital Trans-
formation และ System Integration ด้วยทีมงานท่ีมาก
ด้วยประสบการณ์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

admin@apollo21.asia
https://apollo21.asia

https://www.facebook.com/apollo21cnx

Year of Establishment: 2020
Core Service(s): Application Development, 
Digital Transformation, System Integration, 
and IT Consulting

APOLLO 21 is a Tech (Software House & Consult) 
company in Chiang Mai, specializing in IT 
Consultancy, Application Development, Digital 
Transformation, and System Integration.

Email:
Website:
Social Media Portal: 

admin@apollo21.asia
https://apollo21.asia

https://www.facebook.com/apollo21cnx
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ท่ีอยู่: 

AirGradient Ltd. 
บริษัท แอร์เกรเดียน จำากัด

Address: 181 M.10 Baan Nam Long Soi 2, 
Chiang Mai 50180

Contact Number: +66 850 900 590หมายเลขโทรศัพท์: +66 850 900 590

ปีท่ีก่อต้ัง: 2020
บริการหลัก: พัฒนาซอฟแวร์และให้คำาปรึกษาด้าน
ซอฟแวร์

บริษัทเป็นผู้นำาในการแก้ปัญหาตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารสำาหรับสำานักงานและสถาบันการศึกษา ด้วย
การตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีแม่นยำาในราคาท่ีเอ้ือมถึง
บริษัทช่วยให้องค์กรจำ านวนมากได้รับข้อมูลเชิงลึกและ
เคร่ืองมือเพ่ือส่งมอบสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนสำ าหรับผู้อยู่อาศัย นอกจากน้ีบริษัทยังดูแล
เก่ียวกับเซ็นเซอร์ DIY คุณภาพอากาศแบบโอเพ่นซอร์ส/
ฮาร์ดแวร์แบบเปิดซ่ึงป็นท่ีนิยมท่ีทุกคนสามารถสร้างด้วย
ตัวเองได้

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

achim.haug@airgradient.com
https://www.airgradient.com/

Year of Establishment: 2020
Core Service(s): Software development, 
Software Consulting

AirGradient is a leader in indoor air quality 
monitoring solutions for offices and educational 
institutions. By making accurate air quality 
monitoring affordable, AirGradient enables 
more organizations to get the insights and tools 
to provide safer and healthier environments 
for their occupants. Besides its commercial 
offerings, AirGradient also maintains a popular 
open-source/open hardware air quality DIY 
sensor enabling everybody to build their own.

Email:
Website:
Social Media Portal:

achim.haug@airgradient.com
https://www.airgradient.com/

Achim Haug
อาคิม ฮวก
CEO
ผู้บริหาร
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ท่ีอยู่: 

Asia Web Holdings (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทเอเชียเว็บโฮลด้ิง (ประเทศไทย) จำากัด

Address:15/19 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

15/19 Khanklong Chonprathan Road
Tambon Suthep, Amphur Mueang, 
Chiang Mai 50200 Thailand

Contact Number: 087 805 9316หมายเลขโทรศัพท์: 053 215 118

ปีท่ีก่อต้ัง: 2020
บริการหลัก: IT Services, Media, Digital Design 
Website Development, Branding, and Digital 
Marketing

บริษัทจัดทำ าโครงสร้างทางธุรกิจหลักท่ีปรับแต่งได้เอง
เป็นแพ็คเกจสำ าหรับธุรกิจออนไลน์รายใหม่ท่ีเข้ามาใหม่และ
ธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วซ่ึงกำาลังมองหาโอกาสในการเติบโต บริษัทได้
จัดเตรียมแพ็คเกจธุรกิจออนไลน์ท่ีออกแบบอย่างมีกลยุทธ์
ประกอบด้วยแพลตฟอร์มธุรกรรมออนไลน์ท่ีปรับแต่งได้ท่ีมี
การผนวกเข้ากับเครือข่ายช่องทาง  การตลาดออนไลน์และ
โครงสร้างพ้ืนฐานของฐานข้อมูลข้อสำ าคัญของ POD คือ
การนำ าเสนอออนไลน์ ใหม่สามารถเปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่อย่างรวดเร็ว และสามารถขยายไปยังหลาย
ประเทศพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

David.McCosker@AsiaCarNetwork.com
www.AsiaCarNetwork.com

https://www.facebook.com/AsiaCarNetwork

Year of Establishment: 2020
Core Service(s): IT Services, Media, Digital 
Design Website Development, Branding, and 
Digital Marketing

Asia Web Holding (Thailand) Co., Ltd. (AWH) 
provides a customizable key core business 
structure as a package for new entry online 
businesses and existing businesses looking to 
grow. We provide a strategically designed online 
business package consisting of a customizable 
Online Transactional Platform integrated with 
an Online Marketing Channel Network (OMCN) 
and database infrastructure. The key POD is that 
a new online offering is more rapidly converted 
to new products & services and able to be quickly 
expanded into multiple countries concurrently.

Email:
Website:
Social Media Portal:

David.McCosker@AsiaCarNetwork.com
www.AsiaCarNetwork.com

https://www.facebook.com/AsiaCarNetwork

David McCosker
CEO/Director
ผู้บริหาร
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ท่ีอยู่: 

KOBFA CO., LTD
บริษัท ขอบฟ้า จำากัด

Address:227/79 หมู่ท่ี 3 ตำาบลสันผักหวาน อำาเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50230

227/79 Moo 3, San Phak Wan, 
Hang Dong, Chiang Mai 50230

Contact Number: 052-010439
093-0036323

หมายเลขโทรศัพท์: 052-010439
093-0036323

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Educational software, training, and 
consultancy to schools, organizations, and 
individuals

ขอบฟ้า ให้บริการซอฟต์แวร์เพ่ือการศึกษาและให้คำาปรึกษา
เราสร้างหลักสูตรสำ าหรับองค์กรท่ีต้องการเพ่ิมทักษะให้กับ
พนักงาน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาของพนักงานและทีม
ผู้บริหาร หรือเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ หลักสูตร
สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและระยะเวลาของ
ลูกค้า เน้ือหาดิจิทัลสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ใด ๆ  ก็ได้ และ
สามารถเสริมด้วยบริการฝึกอบรมแบบรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มเล็กๆ และบริการให้คำาปรึกษาแบบตัวต่อตัวหรือแบบ
ออนไลน์อีกด้วย

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: -

support@exelt.net
www.kobfa.net

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Educational software, 
training, and consultancy to schools, 
organizations, and individuals

KOBFA provides educational software and 
consultancy services. We create courses for 
organizations looking to upskill their workforce, 
develop the language skills of their staff or 
management team, or achieve other academic 
goals. Courses are tailor-made according to 
the needs and timescale of the client. Digital 
content is made available on any device and is 
complemented by one-to-one or small-group 
training and consultancy services, either face-
to-face or online.

Email:
Website:
Social Media Portal: -

support@exelt.net
www.kobfa.net

John Christopher Clow
จอห์น คริสโตเฟอร์ โคลว์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

UTOPIA N&N Co., Ltd.
บริษัท ยูโทเปีย เอ็นแอนด์เอ็น จำากัด

Address:15/19 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

15/7 Hatsadisawi Rd. Si Phum Sub-
district Mueang Chiang Mai 50200

Contact Number: 081-5968434หมายเลขโทรศัพท์: 081-5968434

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: IT Development: Application, Digital 
Transformation, System Integration, and Tech 
Software House & Consult

บริษัทยูโทเปียเอ็นแอนด์เอ็น จำ ากัด เป็นบริษัท Tech 
(Software House & Consult)  ในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึง
มีความเช่ียวชาญในด้านการให้คำาปรึกษาทางด้าน IT, 
การสร้าง Application, Digital Transformation, 
System Integration พร้อมบริการหลังการขายและ
ให้บริการให้คำาปรึกษาในการทำาระบบมาตรฐาน ISO ใน
องค์กรด้วยทีมงานมืออาชีพ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์:  -

info@utopia-nsn.com
www.utopia-nsn.com

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): IT Development: Application, 
Digital Transformation, System Integration, 
and Tech Software House & Consult

Utopia N&N Co., Ltd. is a Tech (Software House & 
Consult) company in Chiang Mai, that specializes 
in IT consulting, Application Creation,  Digital
Transformation, System Integration, and after
-sales service. and provide consulting services
in making the ISO standard  system  in the 
organization with a professional team

Email:
Website:
Social Media Portal: -

info@utopia-nsn.com
www.utopia-nsn.com

Apichat Srianusorn
อภิชาติ ศรีอนุสรณ์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: Address:180 ม.11 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 180 Moo.11 Pa-Daet Sub-district, 
Mueang, Chiang Mai 50100

Contact Number: 0981639396หมายเลขโทรศัพท์: 0981639396

ปีท่ีก่อต้ัง: 2021
บริการหลัก: Mobile applications development

บริษัทแอปสบายเป็นบริษัททำาแอปพลิเคช่ันมือถือในเชียงใหม่ 
มีความเช่ียวชาญในการทำาแอปพลิเคช่ันมือถือสำาหรับผู้ท่ีมี
คอร์สสอนออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ท่ีต้องการมีแอปพลิ
เคช่ันสำ าหรับวีดีโอคอนเทนต์ของตนเอง

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

oil@appsbai.com
https://www.appsbai.com

Year of Establishment: 2021
Core Service(s): Mobile applications 
development

App Sabai is a mobile application company 
in Chiang Mai. Specializes in making mobile 
applications for people who have online courses 
and influencers who want to have their own 
video content in mobile applications.

Email:
Website:
Social Media Portal: 

oil@appsbai.com
https://www.appsbai.com

Chiraya Pramong
ชิรญา ประมงค์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

APP Sabai Co. Ltd. 
บริษัท แอปสบาย จำากัด

facebook.com/myfreedomappbyappsabai facebook.com/myfreedomappbyappsabai
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ท่ีอยู่: 

ADEZY CO.,LTD
บริษัท แอดอีซ่ี จำากัด

Address:1/19-20 ถนนเวียงบัว ตำาบลช้างเผือก 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

1/19-20 Viangbua Road, Changpuek, 
Muang, Chiangmai 50230

Contact Number: 0953924962
0972181500

หมายเลขโทรศัพท์: 0953924962
0972181500

ปีท่ีก่อต้ัง: 2021
บริการหลัก: IT development and media platform

ADEZY เป็นแพลตฟอร์ม Digital Out of Home Media 
เก่ียวกับส่ือโฆษณานอกบ้าน ระหว่างผู้ซ้ือและเจ้าของ อีก
ท้ังยังให้บริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการ
ข้อมูล Bigdata, Data Analytics Predictive Analytics

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์:

adezythailand@gmail.com
-

Year of Establishment: 2021
Core Service(s): IT development and media 
platform

ADEZY is a Digital Out of Home Media Platform 
for OOH Advertising between buyer and owner. 
It also provides software development services 
and manage Bigdata, Data Analytics Predictive
Analytics.

Email:
Website:
Social Media Portal:

adezythailand@gmail.com
-

PAKORN JUNGJERMJIT
ปกรณ์ จูงเจิมจิตร
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

https://www.facebook.com/adezythai/ https://www.facebook.com/adezythai/
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ท่ีอยู่: 

Wolves Corporation Co., Ltd.
บริษัท วูลฟ์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด

Address:161/52 , 161/53 หมู่ท่ี 4 ตำาบลหนองป่าคร่ัง 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

161/52,161/53 Moo 4 T. Nong Pa Krang,
Muang, Chiang Mai 50000

Contact Number: 0933614544หมายเลขโทรศัพท์: 0933614544

Jedsada Sriboonvorakul 
เจษฎา ศรียุญวรกุล
CEO
ผู้บริหาร

ปีท่ีก่อต้ัง: 2015
บริการหลัก: IT service, Software development, 
and Graphic Design

บริษัทซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาระบบเฟรมเวิร์คเป็นของตนเอง
มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบ ERP เป็นหลัก โดยมี
จุดมุ่งหมายคือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในธุรกิจทุกประเภท
ท้ังในและต่างประเทศ

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

support@wolvescorp.com
https://wolvescorp.com/

Year of Establishment: 2015
Core Service(s): IT service, Software 
development, and Graphic Design

Software companies that developed their own 
frameworks. The primary focus is on the design 
and development of ERP systems with the goal 
of assisting and solving difficulties in a variety of 
business both domestically and internationally.

Email:
Website:
Social Media Portal: 

support@wolvescorp.com
https://wolvescorp.com/

https://www.facebook.com/wolvesco https://www.facebook.com/wolvesco

Phatcharin Kathong
พัชรินทร์ กาทอง
Consult
ท่ีปรึกษา
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ท่ีอยู่: 

Azonda Co., Ltd.
บริษัท อะซอนด้า จำากัด

Address:289/13 โครงการเดอะโฟลว์ หมู่ 3 ตำาบลสันผีเส้ือ 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงหม่ 50300

289/13 M.3 The Flow Village T.San
Phi Suea A.Muang Chiang Mai 50300

Contact Number: 0846118180 
052009429

หมายเลขโทรศัพท์: 0846118180 
052009429

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: IT service, Software development, 
and Website Development

บริษัทซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาระบบ service online accounting 
platform

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: -

info@azonda.com
https://www.azonda.com

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): IT service, Software 
development, and Website Development

Software companies that developed service 
online accounting platform

Email:
Website:
Social Media Portal: -

info@azonda.com
https://www.azonda.com

Atthaphon Phutthananuwat
อรรถพล พุทธนานุวัฒน์
CEO
ประธานกรรมการ
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ท่ีอยู่: Address:289/13 โครงการเดอะโฟลว์ หมู่ 3 ตำาบลสันผีเส้ือ 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงหม่ 50300

289/13 M.3 The Flow Village T.San Phi 
Suea A.Muang Chiang Mai 50300

Contact Number: 0846118180 
052009429

หมายเลขโทรศัพท์: 0846118180 
052009429

IBSX Ordinary Partnership
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอบีเอสเอ็กซ์

ปีท่ีก่อต้ัง: 2009
บริการหลัก: IT service, Software development, and 
Website Development

จำาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับออกแบบ จัดทำา    website
และให้บริการ Hosting บริการให้คำาปรึกษาและ รับติดต้ัง
Server (Windows, Linux, IBM AIX, IBM Power,
VMware) ออกแบบระบบ Network (Internet cafe,
หอพัก, โรงแรม, ห้างร้าน, ศูนย์การค้า ฯลฯ) จัดจำาหน่าย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดจำาหน่าย
เคร่ืองแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ และอะไหล่ จัดจำาหน่าย
อุปกรณ์ Network ออกแบบระบบและอุปกรณ์ Embedded 
System ผลิตภัณฑ์ของเราคือ Happy Queue

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์:

info@ibsx.net
https://www.ibsx.net

Year of Establishment: 2009
Core Service(s): IT service, Software 
development, and Website Development

Sell computer programs, design, create websites, 
and provide hosting services. Server Consulting 
and Installation Services (Windows, Linux, 
IBM AIX, IBM Power, VMware) Network design 
(Internet cafe, dormitory, hotel, mall, shopping
center, etc.). Distribution of computers and 
computer equipment Distribution of server 
equipment and spare parts Network Equipment 
Distribution Embedded System System Design 
and Equipment. Our product is Happy Queue

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@ibsx.net
https://www.ibsx.net

Atthaphon Phutthananuwat
อรรถพล พุทธนานุวัฒน์
CEO
ประธานกรรมการ 

Facebook  IBSXFanpage Facebook  IBSXFanpage
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ท่ีอยู่: 

Innergy lab Co.,Ltd.
บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำากัด

58/4 หมู่ 7 ตำาบลป่าแดด อำาเภอเมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100

หมายเลขโทรศัพท์: 0650399853

Naruedol Duangba
นฤดล ดวงบาล
CEO
กรรมการบริษัท

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: IT service, Software development,
and Website Development
บริษัทต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของหมู่บ้านนวัตกรรม Innovative Village 
และมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึง
พลังงานทดแทนแก่ประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ีได้ดำาเนินธุรกิจ
ในด้านการพัฒนา Software และ Application ให้กับหน่วย
งานราชการ ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลท่ีมีความต้องการ
บริษัทฯ ยังเป็น Consult ด้าน IT และมีงานค้นคว้าทำาวิจัยใน
ส่วนของพลังงานทดแทนซ่ึงงานวิจัยท่ีกำาลังทำาอยู่เป็นการ
ทำา Modular Farm และพลังงานแสงอาทิตย์และนวัตกรรม
ทางด้านการเกษตร นอกจากน้ีทางบริษัทยังมีบุคลากรท่ีเป็น
นักวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีด้าน IoT และมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคการศึกษาท่ีสามารถให้คำาแนะนำาในเร่ืองของ
เทคโนโลยีท้ังทางด้าน IT และภาคการเกษตร รวมไปถึงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@innergylab.com
https://www.innergylab.com

https://www.facebook.com/innergylab/

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): IT service,Software development, 
and Website Development
Enabling a world powered by sustainable agriculture
and renewable energy through breakthrough 
technology since 2017. Innergy Lab seeks to develop 
innovative, scalable solutions in renewable energy 
and sustainable agriculture by leveraging software 
and IoT technologies. We collaborate with corporate 
partners, Chiang Mai University, and its associates 
on innovative projects to make sustainable energy 
and agriculture accessible and affordable. Our goal 
is to become the goto company for software solu-
tions in sustainability for Chiang Mai and Thailand. 
SERVICES & SOLUTIONS:
• HARDWARE
• WEBSITE DEVELOPMENT: Innergy lab is willing to 
offer a better solution to customers with a reasonable 
and an affordable price.
• INTERNET OF THINGS (IOT): In order to improve 
in anyfield of human life, Internet of Things (IOT) is 
the best opportunity supports. Innergy serves any 
requirement of customers to offer an answer by 
developing hardware and software.
• EVENT ORGANIZER: Innergy lab will responsible 
for this part of your work with better management 
to serve you.

Email:

Address: 58/4 Village No. 7 Somphot 700 Pi Rd. 
Padad, Mueang, Chaing Mai 50100

Contact Number: 0650399853

Website:
Social Media Portal: 

info@innergylab.com
https://www.innergylab.com

https://www.facebook.com/innergylab/

Ubonrat Pinkaew
อุบลรัตน์ ป่ินแก้ว
Contract Person
ผู้ประสานงาน
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ท่ีอยู่: 

Snowplume Co.,Ltd.
บริษัท สโนว์พลูมซอฟต์ จำากัด

Address:135/31 หมู่ 2 ต. ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
 จ.เชียงใหม่ 50100

135/31 m.2 Padad, Maung, Chaing Mai 
50100

Contact Number: 094-6207474หมายเลขโทรศัพท์: 094-6207474

Harit Suriyachote 
หฤษฏ์ สุริยะโชติ
CEO
กรรมการผู้จัดการ

ปีท่ีก่อต้ัง: 2020
บริการหลัก: IT service, Software development, 
and Website Development

บริษัทบริการให้คำาปรึกษา ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ เว็ปไซต์ 
Responsive Web Application Mobile Application 
Network รับติดต้ัง Server ให้บริการ Hosting จำาหน่าย
คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวพ์เตอร์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

snowplume@outlook.co.th
www.snowplume.com

Year of Establishment: 2020
Core Service(s): IT service, Software 
development, and Website Development

The company services consulting, design, soft-
ware development, website, Responsive Web 
Application, Mobile Application Network, server 
installation, hosting service, selling computers 
and computer equipments.

Email:
Website:
Social Media Portal: 

snowplume@outlook.co.th
www.snowplume.com

www.facebook.com/snowplumesoft www.facebook.com/snowplumesoft

Jedsadakorn Sirikulphun
เจษฎากร ศิริกุลพันธ์
Manager
ผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

A Plus Business Center Co., Ltd.
บริษัท เอพลัส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำากัด

Address:27 ถนนท้ายวัง ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่
 จ.เชียงใหม่ 50300

27 Taiwang rd., T.Changmoi, Muang
Chiangmai, Chiangmai 50300

Contact Number: 053 233 859
085 7874229

หมายเลขโทรศัพท์: 053 233 859
085 7874229

ปีท่ีก่อต้ัง: 2019
บริการหลัก: IT service, Software development, 
and Website Development, Branding

บริษัท เอพลัส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำากัด เราเติบโตมาจาก
การเป็นท่ีปรึกษาวางระบบการทำ างานของธุรกิจด้วย
โปรแกรมสำ าเร็จรูป ด้วย ประสบการณ์กว่า 20 ปี กับโลก
การทำางานของระบบธุรกิจท่ีกำาลังเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทุกธุรกิจต้องการ การทำางานท่ีสะดวกรวดเร็วไม่
ซับซ้อน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราจึงมุ่ง
ม่ันพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้ เหมาะกับ SME ไทย ในราคาท่ีทุก
กิจการเข้าถึง และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ Concept 
“Easy Software Easy Business”

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

aplusoneclick@gmail.com
c_pattamawadee@aplusbizcenter.com

aplusoneclick@gmail.com
c_pattamawadee@aplusbizcenter.com

Facebook A Plus Business Center
Line  @998qwfld

Facebook A Plus Business Center
Line  @998qwfld

www.aplusoneclick.com

Year of Establishment: 2019
Core Service(s): IT service, Software 
development, and Website Development, 
Branding

A plus business center, is the consulting firm. 
We are providing the consultant in software 
and IT program to support business growths 
with minimal cost for SME business in Thailand.

Email:

Website:
Social Media Portal:

www.aplusoneclick.com

Pattamawadee Chaisrisook 
ปัทมาวดี ชัยศรีสุข
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Warisara Boontod
วริศรา บุญทศ
Secretary of Managing Director 
เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ
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Tanakrit Thano
ธนกฤษ ทาโน
Chief Executive Officer 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

Piraya Wadwongyod
พิรยา วาดวงศ์ยศ
Chief Experience Officer
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประสบการณ์

ท่ีอยู่: 

LFFINTECH Co., Ltd.
บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำากัด

Address:เลขท่ี 181/276 หมู่ 3 ถนนโพธาราม ตำาบลช้างเผือก 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

181/276 Village No. 3, Photharam Road, 
Chang Phueak, Mueang Chiang Mai, 
Chiang Mai 50300

Contact Number: 063-535-1193หมายเลขโทรศัพท์: 063-535-1193

ปีท่ีก่อต้ัง: 2020
บริการหลัก: IT service, Software development,
and Website Development, Digital Design, 
Graphic Design

เราช่วยลูกค้าของเราต้ังแต่เร่ิมคิดไอเดีย วางแผน ยกระดับ
องค์กร ผ่านวิธีแก้ปัญหาแบบ Design Thinking และใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าไปช่วยองค์กร เพ่ือการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนและไกลกว่าเดิม

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@lffintech.co.th
https://lffintech.co.th/

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): IT service, Software 
development, and Website Development, 
Digital Design, Graphic Design

We help our customers but they start to come 
up with ideas, planning and enhance the 
organization through design thinking solutions 
and use innovative technology to help the 
organization for sustainable and distant growth.

Email:
Website:
Social Media Portal: 

info@lffintech.co.th
https://lffintech.co.th/

facebook.com/lffintech facebook.com/lffintech
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ท่ีอยู่: 

Infinity Phenomenal Software
หจก.อินฟินิต้ี ฟีโนมีนอล ซอฟท์แวร์

Address:633/144 หมู่บ้านกาญจน์กนกทาวน์ โฮม4 
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

633/144 Kankanok Townhome 4 Village, 
Nong Chom Subdistrict, San Sai District, 
Chiang Mai Province 50210

Contact Number: 052-005-509หมายเลขโทรศัพท์: 052-005-509

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Software development and Website 
Development

เป็นบริษัทผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคช่ันบนมือถือสำาหรับ
ยุค Digital 4.0 ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการพัฒนาระบบ
เว็บไซต์และแอปพลิเคช่ัน พร้อมท้ังให้คำาปรึกษา และแก้ปัญหา
ให้กับธุรกิจของท่านทุกรูปแบบเพ่ือท่ีจะทำาให้ตอบโจทย์การใช้
งานให้เหมาะสมกับยุค Digital 4.0 ให้มีความน่าเช่ือถือและมี
ความเป็นสากลและได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีมากข้ึน ทันต่อ
ความเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์:

infinityp.soft@gmail.com
https://www.ip-soft.co

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Software development and 
Website Development

It is a company that develops websites and 
mobile applications for the Digital 4.0 era. 
Businesses in providing website and application 
development services. as well as giving advice 
and solving problems for all types of your business 
In order to make it suitable for use in the Digital 
4.0 era to be reliable and universal. and has 
recognized the importance of technology for social 
development for people to have more access to 
technology Keep up with the changes in today’s.

Email:
Website:
Social Media Portal:

infinityp.soft@gmail.com
https://www.ip-soft.co

Miki Asawong
มิกิ อาษาวงค์
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

https://www.facebook.com/infinitypsoft https://www.facebook.com/infinitypsoft
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Address:241 ม.4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 241 Mueang Kaeo, Mae Rim, 
Chiang Mai 50180

Contact Number: 086 656 1660
052 004 287

หมายเลขโทรศัพท์: 086 656 1660
052 004 287

ปีท่ีก่อต้ัง: 2014
บริการหลัก: Media, and Printing & Publishing

รับออกแบบและผลิตป้ายโฆษณา ป้ายหน้าอาคาร Facade 
และส่ือส่ิงพิมพ์ทุกชนิด รับออกแบบและผลิต

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

14kosana@gmail.com
www.14kosana.com

Facebook  
www.facebook.com/14kosana
Instragram 
https://www.instagram.com/14kosana/

Year of Establishment: 2014
Core Service(s): Media, and Printing & Publishing

We print all kinds of advertising, design and 
produce booths, and set up exhibitions.

Email:
Website:
Social Media Portal:

14kosana@gmail.com
www.14kosana.com

Facebook  
www.facebook.com/14kosana
Instragram 
https://www.instagram.com/14kosana/

ท่ีอยู่: 

14 Advertisement  Limited Partnerships
ห้างหุ้นส่วนจำากัด 14 โฆษณา

Kornpisit Taduangta
กรณ์พิสิษฐ์ ทาดวงตา
Chief Executive Officer

Kullaya Ma-oun
กัลยา มาอุ่น
Coordinator
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Kornchai Thitasuta
กรชัย ฐิตะสุต
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

ท่ีอยู่: 

Blueprint Graphic & Web Design 
บลูพร้ินท์ กราฟฟิค แอนด์ เว็บ ดีไซน์

Address:17/2 ซ. 8 ถ. หัสดิเสวี ต. ช้างเผือก อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50300

17/2 Hussadisaewee (Lane 8) Rd., 
Chang Phueak, Mueang, Chiang Mai 
50300

Contact Number: 084 043 4802084 043 4802หมายเลขโทรศัพท์:

ปีท่ีก่อต้ัง: 2003
บริการหลัก: Graphic Design, Branding and Printing/ 
Publishing 

ให้บริการด้านการออกแบบและการพิมพ์ต้ังแต่ปี 2547

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@blueprint-graphicdesign.com
www.blueprint-graphicdesign.com

www.facebook.com/blueprint.graphicdesign

Year of Establishment: 2003
Core Service(s): Graphic Design, Branding, 
and Printing/ Publishing 

Designing and printing since 2004.

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@blueprint-graphicdesign.com
www.blueprint-graphicdesign.com

www.facebook.com/blueprint.graphicdesign



137

Nakorn Sarawana
นคร ศราวณะ
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Box Office Graphic Design 
บ็อกซ์ ออฟฟิศ กราฟฟิก ดีไซน์

Address:15 ถ. ประชาอุทิศ ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50300

15 Pracha Uthit Rd., Chang Phueak, 
Mueang, Chiang Mai 50300

Contact Number: หมายเลขโทรศัพท์: 089 561 5766
081 1672788

089 561 5766
081 1672788

ท่ีอยู่: 

ปีท่ีก่อต้ัง: 2007
บริการหลัก: Graphic Design, Branding, Printing & 
Publishing 

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา นามบัตร ไวนิล สต๊ิกเกอร์ 
สติกเกอร์ ไดคัท โปสเตอร์ A3+ และตรายาง

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: eix_bigbike@hotmail.com
-

Facebook
 www.facebook.com/Boxoffice.graphicdesign

Facebook
 www.facebook.com/Boxoffice.graphicdesign

Year of Establishment: 2007
Core Service(s): Graphic Design, Branding, 
Printing & Publishing, Sticker Dicut, sign

Email:
Website:
Social Media Portal:

eix_bigbike@hotmail.com
-
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ท่ีอยู่: 

Citylife Media Group
บริษัท ซิต้ีไลฟ์ กรุ๊ป จำากัด

Address:บริษัท ซิต้ีไลฟ์ กรุ๊ป จำากัด (สาขา 00001)
45 ห้องเลขท่ี A56-A58 ถนนอัษฎาธร ต.ป่าตัน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

Citylife Group Co.,Ltd. (Branch 00001) 
45 Room No. A56-A58,Atsadathon Road, 
Pa Tan, Mueang Chiang Mai,Chiang Mai 
50300 Thailand

Contact Number: 062 950 9492หมายเลขโทรศัพท์: 062 950 9492

ปีท่ีก่อต้ัง: 1992
บริการหลัก: Media, Graphic Design และ Printing & 
Publishing
ส่ือมัลติมีเดียท่ีในอดีตเคยตีพิมพ์นิตยสารสองแบรนด์ คือ
Citylife Chiang Mai และ Spoon & Fork พร้อมแผ่นพับแจ้ง
ข่าวสารงานอีเวนท์และแผนท่ี ท่ีมีช่ือว่า Citynow! รวมท้ัง
คอนเทนต์ออนไลน์ www.chiangmaicitylife.com ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกับเชียงใหม่โดยเฉพาะ โดยปัจจุบันได้งดการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพ์เน่ืองจากสถานการ์ณโควิด ในขณะท่ีส่ือออนไลน์จะ
เน้นจับกลุ่มนักท่องเท่ียวและคนท้องถ่ินเป็นหลัก และยังมีบริการ
รับออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ งานเขียน งานแปล ถ่ายภาพ
ผลิตวิดิโอ ประชาสัมพันธ์และบริการจัดอีเวนท์ ด้วยเน้ือหา
ท่ีเน้นเฉพาะเร่ืองราวในเชียงใหม่ ทำาให้เกิดการแลกเปล่ียน
ข้อมูลท้ังท่ีเก่ียวกับธุรกิจ ข่าว งานกิจกรรม ให้กับผู้อ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ์(ในอดีต) และผู้อ่านอออนไลน์ ในปัจจุบัน เป็นจำานวน
หลายล้านคนต่อปีโดย Citylife ยังเป็นผู้นำาในเร่ืองการคำานึง
ถึงส่ิงแวดล้อมและจัดกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมใน
นาม Citylife Garden Fair ยาวนานกว่า 14 คร้ัง ด้วยกัน

Year of Establishment:  1992
Core Service(s): Media, Marketing, Graphic 
Design, and Printing & Publishing
We are a multimedia company which has been 
in operation since 1992. With a strong online 
presence all about Chiang Mai, Citylife has also
been a leader in terms of social and environmental
activism and running numerous events and 
campaigns in support of Chiang Mai. A hyper-
local media company, Citylife’s viewership 
encompasses English and Thai-speaking residents 
of Chiang Mai as well as across Thailand, as well 
as a large international audience. We are also a 
design house, offering copywriting, photography,
video, online promotion, marketing, PR, and events 
services. Most of all we provide communications 
between businesses, news events, and our 
millions of readers each year.

เว็บไซต์: www.chiangmaicitylife.com
http://www.chiangmaicitylife.com/contact-us/

www.chiangmaicitylife.com
http://www.chiangmaicitylife.com/contact-us/

Website:

อีเมล์: info@chiangmaicitylife.com
ja@chiangmaicitylife.com

Email: info@chiangmaicitylife.com
ja@chiangmaicitylife.com

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 
Facebook CitylifeChiangMai
Instragram @citylifechiangmai
Tiktok @citylifechiangmai
Spoon & Fork Facebook spoonandforkbycitylife
Instagram @spoon&forkbycitylife
Tiktok @spoonandforkbycitylife

Social Media Portal: 
Facebook CitylifeChiangMai
Instragram @citylifechiangmai
Tiktok @citylifechiangmai
Spoon & Fork Facebook spoonandforkbycitylife
Instagram @spoon&forkbycitylife
Tiktok @spoonandforkbycitylife

Pim Kemasingki
ภิมทร์ เขมะสิงคิ
Editor in Chief
บรรณาธิการใหญ่
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ท่ีอยู่: Address:ห้อง 304 อาคาร D อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Room No. 304, Building D, 
The Northern Science Park, 50200, 
Amphoe, Mueang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 052 009 510หมายเลขโทรศัพท์: 052 009 510

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: decomodastudio@gmail.com
www.deco-moda.com

Facebook www.facebook.com/decomodastudio
Instagram decomoda.studio

Email:
Website:
Social Media Portal:

decomodastudio@gmail.com
www.deco-moda.com

Facebook www.facebook.com/decomodastudio
Instagram decomoda.studio

Tul Lek-u-tai
ตุลย์ เล็กอุทัย
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Methee Bangkha
เมธี บางข่า
Creative Director
ครีเอทีพ ไดเรคเตอร์

ปีท่ีก่อต้ัง: 2002
บริการหลัก: Graphic Design และ Branding

เดคโค โมดา สำานักงานออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่ง
ภายใน งานออกแบบแบรนด์ กราฟฟิคและงานออกแบบ
ทัศนศิลป์ และท่ีปรึกษาด้านการออกแบบ เราทำางานร่วมกับ
องค์กรรัฐบาลและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการ 
ทำางานท่ีสร้างประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในการออกแบบ
ร่วมกันกับลูกค้าโดยใช้บุคลากรท่ีมีความหลากหลายแบบ
สหวิทยาการ เพ่ือให้ ได้งานออกแบบท่ีสมบูรณ์

Year of Establishment: 2002
Core Service(s): Graphic Design and Branding

Deco Moda Studio is a company involved with 
architecture, interior design, branding, visual 
design, UX, and design consultation. We have 
a diverse range of clients from the private sector, 
government agencies, academic institutions, and 
international organizations, and with people of 
diverse backgrounds and experience in many 
fields. This helps us elevate broad understanding, 
enhance the better design in interdisciplinary 
fields, and adapt to varied methodologies for 
good design.

Deco Moda Studio Limited Partnetship
ห้างหุ้นส่วนจำากัด เดคโค โมดา
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Deco Moda Studio Limited 
Partnetship
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Digital Mixes Co., Ltd.
บริษัท ดิจิตอล มิกเซสซ์ จำากัด

Address:74/2 ม. 1 ต. ป่าลาน อ. ดอยสะเก็ด อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50220

74/2 M. 1, Palan, Doi Saket, 
Chiang Mai 50220

Contact Number: 084 671 5285หมายเลขโทรศัพท์: 084 671 5285

ปีท่ีก่อต้ัง: 2005
บริการหลัก: Animation, Games, Movies, Media, 
Digital Design และ Graphic Design
Digital Mixes ต้ังอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการ ผลิตส่ือ 
ระดับมืออาชีพ มานานกว่า 14 ปี ท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เราให้บริการด้านเสียง วิดีโอ และภาพเคล่ือนไหว
พร้อมด้วยความสามารถด้านบรรณาธิการและความคิด
สร้างสรรค์ เราได้ให้บริการองค์กรช้ันนำาต่างๆ เช่น BBC, 
British Council, UN, WHO, Gravitas, Facebook, MTV, 
Twitter, Joyplex, WGW Productions, Chuna AG, 
Netflix, Nat Geog และ History Channel และอ่ืน ๆ อีก
มากมายตามความต้องการ

อีเมล์:
เว็บไซต์:

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

alex@digitalmixes.co.uk

Year of Establishment: 2005
Core Service(s): Audio editing, 5.1 mixing, 
Sound Rescue, Animation, Film and video
Digital Mixes is based in Chiang Mai Digital 
Mixes has been supplying professional media
production services for over 16 years through-
out the SE Asia region. We offer audio, video, 
and animation services with strong editorial and 
creative capabilities. Clients include the BBC, 
British Council, UN, WHO, MGM, Skywalker 
sound, MTV, Twitter, , WGW productions, Netflix, 
Nat Geog, and the History Channel among many 
others. References are available on request.

Email:
Website:

Social Media Portal:

alex@digitalmixes.co.uk
www.digitalmixes.co.uk
www.soundpostpro.com

Facebook  https://www.facebook.com/
Digital-Mixes-367194713338575
IMDB https://www.imdb.com/name/
Linkedin  https://www.linkedin.com/
in/alex-boyesen-b005101/
Communicate via
LINE, Signal, Telegram, Skype, Whatsapp, 
Signal: Look for Digital Mixes
Google Maps Search for Digital Mixes 

Facebook  https://www.facebook.com/
Digital-Mixes-367194713338575
IMDB https://www.imdb.com/name/
Linkedin  https://www.linkedin.com/
in/alex-boyesen-b005101/
Communicate via
LINE, Signal, Telegram, Skype, Whatsapp, 
Signal: Look for Digital Mixes
Google Maps Search for Digital Mixes 

Alexandre Boyesen
อเล็กซานเดอร์ บอยเออเซน
Chief Operating Officer
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ท่ีอยู่: 

www.digitalmixes.co.uk
www.soundpostpro.com
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ท่ีอยู่: 

Dontreeseason Co,. Ltd.
บริษัท ดนตรีสีสัน จำากัด

Address:88/8 ม. 5 ถ. บุญรักษา ต. ท่าศาลา อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50000

88/8 M.5 Boonraksa Rd., Tasala, 
Muang Chiang Mai 50000

Contact Number: 083 564 6499หมายเลขโทรศัพท์: 083 564 6499

ปีท่ีก่อต้ัง: 1990
บริการหลัก: Media, Graphic Design and Branding

บริษัท ดนตรีสีสัน จำากัด มีการเติบโตทางธุรกิจเร่ิมจากการ
ผลิตรายการวิทยุ เป็นท่ีรู้จักในช่ือรายการ ดนตรีสีสันต้ังแต่ 
ปี 2533 กระท่ังถึงปัจจุบัน เรายังไม่หยุดน่ิง และยังคงมีการ
พัฒนารูปแบบรายการวิทยุเพ่ือผู้ฟังในทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง
ท้ังดนตรีสีสัน Modern FM 98.75 MHz และดนตรีสีสัน 
Friend FM 102.5 Mhz หลายหลายคล่ืนวิทยุในเครือดนตรี
สีสัน เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและไม่จำากัดเฉพาะ
การรับฟังทางวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่เท่าน้ัน ยังสามารถฟัง
ได้ท่ีท่ัวโลกท่ีต้องการผ่าน www.dseason.net และ Appli-
cation: dontreeseason บริษัท ดนตรีสีสัน จำากัด มีทีมผลิต
ส่ือด้านวิทยุอย่างเต็มรูปแบบ วางแผนประชาสัมพันธ์ ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยไม่จำากัดเฉพาะ 
งานวิทยุเท่าน้ัน แต่รับผลิตสปอต สปอตรถแห่ พรีเซนเทช่ัน
สารคดี รวมถึงการเปิดงาน เปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่าง ๆ 
ครบวงจร บริษัท ดนตรีสีสัน จำากัดไม่ผลิตเพียงแค่วางแผน
ส่ือโฆษณาแต่เรามีความต้ังใจให้ส่ือโฆษณาท่ีบริการน้ันได้
ผลสูงสุดเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ดังปณิธาน “ผลิตส่ือ
คุณภาพสู่งานโฆษณา”

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: dontreeseason@gmail.com
www.dseason.net

Facebook www.facebook.com/dseasonfan

Year of Establishment: 1990
Core Service(s): Media, Graphic Design, and 
Branding

Dontreeseason Co,.Ltd. started the business 
with a radio program known as “Dontreeseason” 
in 1990 that still airs. We continue to develop radio 
programs for all audiences, both on Modern FM 
98.75 MHz and Friend FM 102.5 Mhz. Audiences
can listen to our radio programs around the 
world from our website: www.dseason.net and 
application: dontreeseason. Dontreeseason 
Co,.Ltd. has a great team that works on media 
planning, radio programs, and event organiza-
tion for product launches and businesses all 
over Thailand. We also have a sound studio, for 
voice recording, producing radio spots, voice 
presentation, and documentary work including 
grand opening events. We are committed to 
providing the highest quality advertising for 
our clients.

Email:
Website:
Social Media Portal:

dontreeseason@gmail.com
www.dseason.net

Facebook www.facebook.com/dseasonfan

Yaowana Arthitthayatham
เยาวณา อาทิตยาธรรม
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ท่ีอยู่: 

Fulldome.pro Co., Ltd. 
บริษัท ฟูลล์ โดม ดอท โปร จำากัด

Address:67 ม. 1 ต. บ้านโป่ง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 67 M. 1 Baan Pong, Hang Dong, 
Chiang Mai 50230

Contact Number: 081 783 3309 
098 286 6360

หมายเลขโทรศัพท์: 081 783 3309 
098 286 6360

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@fulldome.pro
sales@fulldome.pro

fulldome.pro

Facebook  fulldomepro
Instragram fulldome.pro
Youtube fulldomepro
Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/fulldome-pro/

Facebook  fulldomepro
Instragram fulldome.pro
Youtube fulldomepro
Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/fulldome-pro/
Year of Establishment: 2012 (in Thailand)
Core Service(s): Software, Animation, Games, 
Movies, Digital Design, and Media
Founded in 2010, to introduce easy-to-use and 
cost-effective digital technology and dynamic
programming to the planetarium industry, 
Fulldome.pro has emerged as a global leader 
in the immersive dome marketplace. Our 
revolutionary patented hardware and software 
integration and auto-calibration technologies 
allow for fast, efficient, and highly reliable project 
production and setup. Fulldome.pro has over 200
employees with offices in Thailand, the USA, 
Australia, China, India, and Russia. As of today, 
we have partnered on more than 700 projects 
worldwide. From the creation of pioneering new 
design concepts to redesigning and upgrading 
existing facilities — Fulldome.pro is the only 
projection dome company that can do it all.

Email:

Website:
Social Media Portal:

info@fulldome.pro
sales@fulldome.pro

fulldome.pro

George Aistov 
Founder
ผู้ก่อต้ัง

ปีท่ีก่อต้ัง: 2012
บริการหลัก: Software, Animation, Games, Movies, 
Digital Design และ Media
บริษัทก่อต้ังข้ึนในปี 2010 เพ่ือแนะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ใช้งานง่ายและคุ้มค่า เขียนโปรแกรมตามท่ีต้องการได้ ให้
กับอุตสาหกรรมแบบท้องฟ้าจำาลอง Fulldome.pro เป็น
ผู้นำาระดับโลกในตลาดจำาลองให้คนได้ด่ืมดำ า่ในจินตนาการ
มีการรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีได้รับสิทธิบัตรและ
เทคโนโลยีท่ีช่วยให้การผลิตและจัดทำาโครงการได้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเช่ือถือได้สูง บริษัทมีพนักงานมากกว่า
200 คน มีสำ านักงานท้ังในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย และรัสเซีย ปัจจุบันมีพันธมิตรใน
โครงการมากกว่า 700 โครงการท่ัวโลก เราสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ๆ ไปจนถึงการออกแบบใหม่และยกระดับ
ส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีมีอยู่ — Fulldome.pro เป็นบริษัท
โดมฉายภาพเพียงแห่งเดียวท่ีเราสามารถทำาได้ท้ังหมด
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ท่ีอยู่: Address:4/6 ซ. 5 ถ. ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

4/6 Chang Phueak (Lane 5) Rd., Chang 
Phueak, Mueang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 053 412 556
053 217 264

หมายเลขโทรศัพท์: 053 412 556
053 217 264

ปีท่ีก่อต้ัง: 2000
บริการหลัก: Printing & Publishing และ Software

โรงพิมพ์ออฟเซต โรงพิมพ์ดิจิตอลออนดีมานด์ โรงพิมพ์
ป้ายขนาดใหญ่ ซอฟแวร์บัญชีสำ าหรับงานโรงพิมพ์

อีเมล์:
เว็บไซต์:

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

goodprint56@gmail.com
https://www.goodprint.co.th/
www.printnect.com

www.facebook.com/goodprint

Year of Establishment:  2000
Core Service(s): Printing & Publishing and 
Software

Offset printing, printing on demand, large-
scale printing, accounting software for printing 
businesses.

Email:
Website:

Social Media Portal:

goodprint56@gmail.com
https://www.goodprint.co.th/
www.printnect.com

www.facebook.com/goodprint

Anuttra loyfar
อนุตตรา ลอยฟ้า 
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Good Print Printing Limited Parnership
ห้างหุ้นส่วนจำากัด กู๊ด-พร้ินท์ พร้ินท์ต้ิง
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ท่ีอยู่: 

Impact Media and Communication Co., Ltd.
บริษัท อิมแพคมีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จำากัด

Address:172/2 ถ. เชียงใหม่-ลำาปาง ต. ป่าตัน อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50300

172/2 Chiang Mai – Lampang Rd., 
Patun, Mueang, Chiang Mai 50300

Contact Number:
Fax:

053 211 125
053 211 135

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

053 211 125
053 211 135

ปีท่ีก่อต้ัง: 2006
บริการหลัก: Media และ Printing & Publishing 

บริษัท อิมแพคมีเดียฯ มีบริการท่ีรองรับความต้องการของ 
ลูกค้าอยู่ 4 บริการได้แก่ 
1. งานผลิตและติดต้ังป้ายชนิดต่าง ๆ รวมท้ังงานผลิตบูธ
     และช้ันวางสินค้า 
2. งานฟาสาดและตกแต่งหน้าอาคาร 
3. ตัวแทนจำาหน่ายจอดิจิทัลและจอ LED ประเภทต่าง ๆ 
4. บริการป้ายโฆษณาและส่ือเคล่ือนท่ีให้เช่า

Year of Establishment: 2015
Core Service(s): Media and Printing & Publishing

Impact Media provides services in four areas 
1. Signage production and booth and shelf 
     construction 
2. façade and shopfront fabrication and
     installation 
3. Digital signage distribution 
4. Outdoor ad rental services.

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: info@impactmedia.co.th
www.impactmedia.co.th

Facebook 
https://www.facebook.com/impactmediaCNX
Line  @impactmedia
Youtube Impactmedia Channel

Facebook 
https://www.facebook.com/impactmediaCNX
Line  @impactmedia
Youtube Impactmedia Channel

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@impactmedia.co.th
www.impactmedia.co.th

Santi Laopanichkul
สันติ เหล่าพาณิชย์กุล
Managing Director

Gulayapon Laopanichkul
กัลยาพร เหล่าพาณิชย์กุล
Deputy Managing Director
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ท่ีอยู่: 

Triple P Print and Press Chiang Mai Co., Ltd.
หจก.ทริปเป้ิลพี พร้ินแอนด์เพลส เชียงใหม่

116/6 ม.7 ต. สันกลาง อ. สันกำาแพง 
จ. เชียงใหม่ 50130

หมายเลขโทรศัพท์: 083- 5648686
085-5391946

Address: 116/6 M. 7, Sanklang, Sankamphaeng, 
Chiang Mai 50130

Contact Number:

Fax: 

053 011 135-6
083 564 8686
053 384 557

Kanyakorn Pattarapornkosol
กันยกร ภัทรพรโกศล
Managing Director

ปีท่ีก่อต้ัง: 2010
บริการหลัก: Printing and Press , Graphic Design
และ Branding

หจก.ทริปเป้ิลพี พร้ินแอนด์เพลส เชียงใหม่ รับออกแบบ 
ให้คำาปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพิมพ์งานส่ือส่ิงพิมพ์ทุก
ชนิด เช่น หนังสือ สมุด วารสาร หนังสืออนุสรณ์ หนังสือรุ่น 
แผ่นพับ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร เอกสารในสำานักงานต่างๆ 
แฟ้ม เมนู ปกใบประกาศนียบัตร ถุงกระดาษ ปฎิทินแขวน
ต้ังโต๊ะ ปลอกสวมแก้ว สต๊ิกเกอร์แบบต่างๆ ฉลากสินค้า
รวมถึงกล่อง แพคเกจจ้ิง บรรจุภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ราคามาตรฐาน งานคุณภาพ

Year of Establishment: 2010
Core Service(s): Printing & Publishing, 
Graphic Design, and Branding

With more than 10 years of experience, standard
prices, and quality work, the Triple P Print and 
Press Chiang Mai company offers design, con-
sulting, product development and printing for 
all kinds of publications such as books, journals, 
memorial books, yearbooks, brochures, posters,
cards, business cards, certificate covers, paper 
bags, calendars, glass sleeves, various types of 
stickers, labels, including boxes, packaging, etc.

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: triple.pcnx@gmail.com
sakawrat.wi@gmail.com

Facebook TripleP.Printingchiangmai 
Line nopburee01

Facebook TripleP.Printingchiangmai 
Line nopburee01

Email:

Social Media Portal:

triple.pcnx@gmail.com
sakawrat.wi@gmail.com
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ท่ีอยู่: 

Parnorama Studio
ปานอรามา สตูดิโอ

Address:202 ถ. ราชวงศ์ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50300

202 Rachawong Rd., Chang Moi, 
Mueang, Chiang Mai 50300

Contact Number: 080 528 2254หมายเลขโทรศัพท์: 080 528 2254

ปีท่ีก่อต้ัง: 2012
บริการหลัก: Digital Design, Graphic Design และ
 Branding

ปานอรามาสตูดิโอ เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ภาพประกอบ และกราฟิก (ออฟไลน์) เน้นการ
ทำางานส่ือสารด้านภาพเป็นหลักเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ
ผ่านภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และตัวอักษร ( Visual Art : 
Illustration ) โดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างเทคนิค
ภาพวาดมือ และพัฒนาต่อด้วยการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

Parnorama@live.com
parnorama.wixsite.com/portfolio

Facebook www.facebook.com/ParnoramaStudio 
Instagram www.instagram.com/parnorama

Year of Establishment: 2012
Core Service(s): Digital Design, Graphic 
Design, and Branding

Parn Iranoppaiboon founded her small studio
where she loves to create illustrations and 
graphic works that use pictures and letters of the 
alphabet to express different stories, whether 
in still or moving images. Her unique work style 
is to combine hand-drawn illustrations with 
letters and then edit them by computer.

Email:
Website:
Social Media Portal:

Parnorama@live.com
parnorama.wixsite.com/portfolio

Facebook www.facebook.com/ParnoramaStudio 
Instagram www.instagram.com/parnorama

Parn Iranoppaiboon
ปารย์ อิรนพไพบูลย์
Designer and Visual Communicator
นักออกแบบ
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ท่ีอยู่: 

Pattrara Prepress Limited Partnetship
ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภทระ พรีเพรส

Address:242/4 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50200

242/4 Manee Nopparat Rd., Sri Phum, 
Mueang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 053 404 040หมายเลขโทรศัพท์: 053 404 040

ปีท่ีก่อต้ัง: 1990
บริการหลัก: Printing & Publishing

รับทำาส่ิงพิมพ์ทุกชนิด เช่น นามบัตร หนังสือ การ์ดแต่งงาน 
แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ รับทำาจำานวนตามต้องการ

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

pattrara@hotmail.com
pinidda@hotmail.com

pattrara@hotmail.com
pinidda@hotmail.com

www.pattrara.com

www.facebook.com/pg/pattraraprepress1985

Year of Establishment: 1990
Core Service(s): Printing & Publishing

Email:

Website:
Social Media Portal:

www.pattrara.com

www.facebook.com/pg/pattraraprepress1985

Pinijda Surajit
พินิจดา สุระจิตร์ 
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

Kulya Pangthaisong
กัลยา ปางไธสงค์
Coordinator
ผู้ประสานงาน
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ท่ีอยู่: 

Ploy Printing Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำากัด พลอยการพิมพ์

Address:37/25 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 37/25 Padad, Mueang, Chiang Mai 
50100

Contact Number: 053 200 900
091 789 4196

หมายเลขโทรศัพท์: 053 200 900
091 789 4196

ปีท่ีก่อต้ัง: 1987
บริการหลัก: 
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ วารสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์
- กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- สติกเกอร์ ฉลากสินค้า
- ส่ิงพิมพ์ลักษณะพิเศษ
- พิมพ์ภาพศิลปะ ระบบ ริโซ่
- พิมพ์ระบบ UV และ ระบบ Latex Printing

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@ployprinting.com
http://www.ployprinting.com/

Facebook  www.facebook.com/ployprinting 
Instagram https://instagram.com/ployprinting

Year of Establishment: 1987
Core Service(s): 
Commercial Printing & Packaging Solution.
- Sticker Label 
- Packaging
- Riso Graph 
- brochure
- leaflet 
- Poster
- UV / Latex Printing

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@ployprinting.com
http://www.ployprinting.com/

Facebook  www.facebook.com/ployprinting 
Instagram https://instagram.com/ployprinting

Thanaroj Sawatmethachot
ธนะโรจน์ สวัสด์ิเมธาโชติ 
Chief Executive Officer

Phureewat Sawatmethachot
ภูริวัจน์ สวัสด์ิเมธาโชติ
Manager
ผู้จัดการ
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ท่ีอยู่: 

Rabbithood Studio
แร็บบิตฮู้ด สตูดิโอ

Address:36/16 หมู่ท่ี 10 ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ 
จ. เชียงใหม่ 50200

36/16 M. 10 Suthep, Mueang
Chiang Mai 50200

Contact Number: 062 481 6882หมายเลขโทรศัพท์: 062 481 6882

ปีท่ีก่อต้ัง: 2011
บริการหลัก: Graphic Design

แร็บบิตฮู้ด สตูดิโอ เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก ก่อต้ังราวปี พ.ศ. 
2554 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ทำางานออกแบบอัตลักษณ์ และ
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: rabbithood.rabbit@gmail.com
www.rabbithoodstudio.com

Facebook rabbithood

Year of Establishment: 2011
Core Service(s): Graphic Design

Rabbithood Studio is a Chiang Mai based 
design studio founded in 2011. The studio 
focuses mainly on corporate identity design 
along with editorial design for a variety of 
clients.

Email:
Website:
Social Media Portal:

rabbithood.rabbit@gmail.com
www.rabbithoodstudio.com

Facebook rabbithood

Vajira Ruthirakanok
วชิรา ธุริรกนก
Design Directory
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ท่ีอยู่: 

Sabudbob Studio Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำากัด สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

Address:89/2 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่
 50130

89/2 Moo3 Tumbon Sanklang, San-
kampheang Chiangmai, Thailand 50130

Contact Number: 099 329 3661หมายเลขโทรศัพท์: 099 329 3661

ปีท่ีก่อต้ัง: 2011
บริการหลัก: Creative House (Corporate Identity, 
Marketing Communication Service, and Event 
Styling)

Sabudbob Studio เป็นบ้านสร้างสรรค์ท่ีก่อต้ังข้ึนในปี 2011 
เราเช่ือว่า ‘ประสบการณ์และอารมณ์’ สามารถออกแบบได้
งานออกแบบของเราขับเคล่ือนด้วยอิสรภาพและความคิด
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างความคิด
และอารมณ์ท่ียอดเย่ียม ซ่ึงนำาเราไปสู่ประสบการณ์ท่ีสดใหม่
เน่ืองจากเราแสวงหาคำาตอบในคำาจำากัดความ เทรนด์การ
ออกแบบจึงมีอิทธิพลต่อเรา ดังน้ันผลงานท่ีนำาเสนอของเรา
จึงมักจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: sabudbobstudio@gmail.com
www.sabudbobstudio.com

Facebook www.facebook.com/sabudbob

Year of Establishment: 2011
Core Service(s): Creative House (Corporate 
Identity, Marketing Communication Service, 
and Event Styling)

Sabudbob Studio is a creative house founded in 
2011. We believe that ‘experience and emotion’ 
can be designed. Our design works are driven 
by freedom and creativity, the perfect blend of 
great ideas and emotions, which together bring 
us to a new fresh experience.Because we seek 
answers in the definition, design trends are 
influential to us. Hence our presented works 
often leave a unique impression on audiences.

Email:
Website:
Social Media Portal:

sabudbobstudio@gmail.com
www.sabudbobstudio.com

Facebook www.facebook.com/sabudbob

Netima Pingkulthanakitt
เนติมา กุลธนกิตต์
Creative Director
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ท่ีอยู่: 

Santipab Pack-Print Co., Ltd.
บริษัท สันติภาพแพ็คพร้ินท์ จำากัด

Address:
Office     216 Kaew Nawarat Rd., Wat Ket, 
                 Mueang, Chiang Mai 50000
Factory  214 M.19, Makhuea Chae, Mueang, 
                 Lamphun 50000

สำานักงานใหญ่  216 ถ. แก้วนวรัฐ ต. วัดเกต อ.เมือง 
                            จ. เชียงใหม่ 50000
โรงงาน              214 หมู่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง                           
                            จ.ลำาพูน 51000

เว็บไซต์: www.santipab.co.th Website: www.santipab.co.th

Kongpha Panpikul
ก้องฟ้า พันธ์พิกุล
Chief Executive Officer
ผู้บริหารสูงสุด

หมายเลขโทรศัพท์:
(สำานักงานใหญ่)

053 248 657-8
085-040-0849

Contact Number:
(Office)

053 248 657-8
085-040-0849

ปีท่ีก่อต้ัง: 1975
บริการหลัก: Media, Printing & Publishing, 
Graphic Design และ Branding

ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีครบวงจรด้วยเคร่ืองจักรท่ี
ทันสมัยและทีมงานมืออาชีพ พร้อมควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอน
การผลิตด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001 2015

Year of Establishment: 1975
Core Service(s): Media, Printing & Publishing, 
Graphic Design, and Branding

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: santipabprint@gmail.com

Facebook โรงพิมพ์ Santipab Pack Print เชียงใหม่ 
Line @santipabprint

Facebook โรงพิมพ์ Santipab Pack Print เชียงใหม่ 
Line @santipabprint

Email:

Social Media Portal:

santipabprint@gmail.com
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ท่ีอยู่: 

The Live Eye Co., Ltd.
บริษัท เดอะ ไลฟ อาย จำากัด

Address:2/1 ซอย 3 ถนนวังสิงห์คำา ตำาบลป่าตัน อำาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

2/1 Soi 3 Wangsinghkham Rd, 
Pa Tan, Mueang, Chiang Mai 50300

Contact Number: 088 898 7935
085 869 4997

หมายเลขโทรศัพท์: 088 898 7935
085 869 4997

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Hybrid Event, งานประชุมสัมมนา, 
ระบบภาพ แสง เสียง งาน Event, ถ่ายทอดสด, เว็บไซต์
สำ าหรับงานสัมมนา, ให้เช่า เคร่ืองเสียง ไฟ ระบบภาพ 
ถ่ายวีดีโอ งานแต่งงาน, รับติดต้ังอุปกรณ์ เอวี มัลติมีเดีย, 
OB System, ตู้แปลภาษา

อีเมล์:

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

parithep@liveeye.co.th 
theliveeye.sale@gmail.com

www.theliveeye.com

Facebook www.facebook.com/theliveeye 
Line 088 898 7935

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Hybrid Event, Seminar, 
Visual, Light, Sound, Event, Live Broadcasting, 
Web Site for Seminar, Rental Audio, Lighting, 
Video System, Wedding, AV Equipment 
Installation, Multimedia, OB System, 
Translation Cabinet

Email:

Website:
Social Media Portal:

parithep@liveeye.co.th 
theliveeye.sale@gmail.com

www.theliveeye.com

Facebook www.facebook.com/theliveeye 
Line 088 898 7935

Parithep Pongthong
ปริเทพ ปองทอง 
Founder
ผู้ก่อต้ัง

Jaturong Nanti
จาตุรงค์ นันธิ 
Co-Founder
ผู้ร่วมก่อต้ัง

Phuwadon Mawanrungrueng
ภูวดล มาวันรุ่งเรือง 
Co-Founder
ผู้ร่วมก่อต้ัง
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ท่ีอยู่: 

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำากัด

Address:99 ซ. ต๋าเหิน ถ. เมืองสาตร ต. หนองหอย อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50000

99 Tahern, Muangsart Rd., Nong Hoy, 
Mueang, Chiang Mai 50000

Contact Number:
Fax: 

053 800 800
053 802 902

หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:

053 800 800
053 802 902

ปีท่ีก่อต้ัง: 1998
บริการหลัก: Media, Digital Design, Graphic Design, 
Branding, Printing and Publishing และ Website 
Development

บริษัท วีซายน์ มีเดีย จำากัด ผู้ผลิตส่ือโฆษณา และการจัดงาน
อีเวนท์ทุกรูปแบบ มีโรงงานผลิต และให้เช่าอุปกรณ์ในการ
จัดงาน ออกแบบและจัดทำาโครงสร้างบูธ พร้อมทีมงานท่ีมาก
ด้วยประสบการณ์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

info@vsignmedia.com
www.vsignmedia.com

Facebook www.facebook.com/vsignmedia

Year of Establishment: 1998
Core Service(s): Media, Digital Design, 
Graphic Design, Branding, Printing and 
Publishing, and Website Development

Our professional team organizes all kinds of 
events, arranging in-house production and 
providing event-related equipment from our 
rental service.

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@vsignmedia.com
www.vsignmedia.com

Facebook www.facebook.com/vsignmedia

Wiwat Kittipornpanich
วิวัฒน์ กิตติพรพานิช
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Mei Chareunsook
เหมย เจริญสุข
Secretary
เลขานุการ
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C.A.M.P 
(Creative and Meeting Place)

Address:ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ส่ีแยกรินคำา จังหวัดเชียงใหม่ 5th Floor, MAYA Lifestyle Shopping Center,
Rin Kam Intersection, Chiang Mai

Contact Number: 052-081199หมายเลขโทรศัพท์: 052-081199

ปีท่ีก่อต้ัง: 
บริการหลัก: Co-working Space

C.A.M.P. เป็น co-working space ท่ีเปิดให้บริการต้ังแต่
11:00 น. -  22:00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) และ 10:00 - 22:00 น. 
(วันเสาร์-อาทิตย์) ต้ังอยู่บนช้ัน 5  ของศูนย์การค้าเมญ่ า     ไลฟ์ 
สไตล์ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ เน่ืองจากต้ังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่ม digital nomads เด็กนักเรียน
และชาวต่างชาติ ท้ังยังมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับ
ลูกค้าได้มากถึง 350-400 ราย และมีพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีได้รับ
การออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกัน
ของผู้เข้ารับบริการ นอกจากน้ีมีบริการห้องประชุมจำานวน
6 ห้อง ขนาดต้ังแต่ 6-20 ท่านพร้อมทีวี

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

camp@maya.co.th
-

www.facebook.com/CAMP-273293422846558

Year of Establishment: 
Core Service(s): Co-working Space

C.A.M.P. is a co-working space located on the 
5th floor of the famous MAYA shopping mall. 
Our operating hours are from 11 am - 10 pm 
(Monday & Friday) and 10 am - 10 pm (Saturday 
& Sunday). C.A.M.P is located near Chiang Mai 
University and the hip Nimmanahaemind road 
area; most customers are university students,
digital nomads, school children, and ex-pats. 
The space is vast and can accommodate 350-
400 customers. Specific areas are designed 
to meet different needs—there are five small 
meeting rooms, one large meeting room, a 
reading hill zone, and food and drink corners. 
The working desks are equipped with all necessary
electrical outlets, and comfortable chairs 
and air-conditioning ensure working comfort. 
C.A.M.P. hosts regular events from film events 
in partnership with SF Cinema. and other 
groups such as the Goethe Institute.

Email:
Website:
Social Media Portal:

camp@maya.co.th
-

www.facebook.com/CAMP-273293422846558

Panuwat Thongrompo
Chief Technology Officer / Acting Company Secretary
SF Corporation Public Company Limited

ท่ีอยู่: 
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Sarawoot Chaichana
สราวุฒิ ไชยชนะ
Coordinator
ผู้ประสานงาน

ท่ีอยู่: 

Chiang Mai Maker
บริษัท เชียงใหม่ เมกเกอร์ จำากัด

Address:81/21-25 ถ. อารักษ์ ต. พระสิงห์ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

81/21-25 Arak Rd, Phra Singh, 
Muang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 088 258 464
090 321 2133

หมายเลขโทรศัพท์: 088 258 464
090 321 2133

ปีท่ีก่อต้ัง: 2022
บริการหลัก: IT Service, Software

ให้บริการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญ ผลลัพท์ของลูกค้าคือส่ิงยืนยันความสำาเร็จ
แก้ไขปัญหาด้วย AI
ตรวจนับสินค้าบนสายพาน ตรวจจับส่ิงผิดปกติในภาพนับ 
คนเข้าออกตึก จำาแนกรถยนต์บนถนน ตรวจจับป้ายทะเบียน 
ฯลฯ เรามีเทคโนโลยีพร้อมแก้ไขปัญหาของคุณ
ผลิตช้ินงานต้นแบบ
หากการผลิตช้ินงานต้นแบบเป็นเร่ืองยาก บอกปัญหาและ
ความต้องการกับเรา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบไหน เราก็
พร้อมจะสรรค์สร้างมันออกมาให้จับต้องและใช้งานได้จริง
ออกแบบและผลิต PCB
เราเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต PCB มากกว่า 10 ปี
การหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การผลิตช้ินงาน การประกอบ
และผลิตในงานจำานวนมาก เราพร้อมให้คำาปรึกษา
ออกแบบและผลิตโมเดลต้นแบบ
เรารับพิมพ์ โมเดล 3 มิติ ด้วยวัสดุท่ีหลากหลาย มีพร้อมให้
บริการท้ังการพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ FDM/SLA/DLP ไม่ว่า

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

admin@chiangmaimaker.com
www.chiangmaimaker.com

www.facebook.com/ChiangMaiMaker

Year of Establishment: 2022
Core Service(s): IT Service, Software

Email:
Website:
Social Media Portal:

admin@chiangmaimaker.com
www.chiangmaimaker.com

www.facebook.com/ChiangMaiMaker

โมเดลจะเล็กและใหญ่เราก็พร้อมให้บริการ
คอร์สเรียนและงานสอน
เรามีบริการออกแบบเน้ือหาคอร์สและจัดการสอนใน
หัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI, MCU, Programming, 
IoT ฯลฯ พร้อมบริการท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์
ปรึกษาปัญหา
หากคุณต้องการหานวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ
ให้ไปไกลมากข้ึน ต้องการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ เรามีทีมงานมากประสบการณ์พร้อมช่วยเหลือคุณ
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Chonticha Techavichian
ชลธิชา เตชะวิเชียร
Printing Manager

Tanonchat Techavichian
ธนนชาติ เตชะวิเชียร
Co-working Manager

Heartwork the sharing space and 
Printing House
ฮาร์ทเวิร์ค เดอะแชร์ร่ิง สเปซ แอนด์ 
พร้ินต้ิงเฮาท์

Address:196 ถนนกำาแพงดิน ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50100

196 Kampangdin Rd., Haiya, Mueang,
Chiang Mai 50100

Contact Number: หมายเลขโทรศัพท์: 053 208 668
096 694 4551
095 446 3541

053 208 668
096 694 4551
095 446 3541

ปีท่ีก่อต้ัง: 2017
บริการหลัก: Co-working, Printing / Publishing
Graphic Design and Branding.

ผลิต/ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ และ Co-working Space จาก
ธุรกิจผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้ังเดิมกว่า 20 ปีในเมืองเชียงใหม่
ถูกปรับเปล่ียนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนท่ีหลากหลายเป็น co-
working    space    ควบคู่ไปกับรับงานออกแบบ อาร์ตเวิร์ก
และงานพิมพ์ท้ังระบบดิจิทัล และออฟเซ็ตอย่างเต็มใจบริการ

อีเมล์:
เว็บไซต์:

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

heartwork.printinghouse@gmail.com
https://heartworkprint.com/
heartworkcafe.com

Facebook  Heartworkprintinghouse
                     heartworknevergetshard

Facebook  Heartworkprintinghouse
                     heartworknevergetshard

Year of Establishment: 2017
Core Service(s): Co-working, Printing / 
Publishing Graphic Design, and Branding.

Co-working Space, Printing & Publishing, 
Graphic Design. :  
From the original print media business for 
more than 20 years in Chiang Mai, we have 
adapted to modern lifestyles, becoming a 
co-working space that provides full artwork 
design and digital & offset printing services.

Email:
Website:

Social Media Portal:

heartwork.printinghouse@gmail.com
https://heartworkprint.com/
heartworkcafe.com

ท่ีอยู่: 
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ท่ีอยู่: 

Hub 53 Coworking Space
บริษัท เชียงใหม่ รีทรีท ดิเวลลอปเมนท์ จำากัด

Address:53 ถนนคันคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

53 Chonprathan Rd., Suthep, 
Mueang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 081 602 2434หมายเลขโทรศัพท์: 081 602 2434

ปีท่ีก่อต้ัง: 2006
บริการหลัก: Co-working Space, IT Service

Hub53 Coworking & Coliving Space ต้ังอยู่บนถนน
คลองชลประทานใกล้ถนนนิมมานเหมินทร์และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่        มีบริการพ้ืนท่ีทำางานสำาหรับผู้ท่ีทำางานท้ังออนไลน์
และออฟไลน์ และนักศึกษามาใช้บริการติวหนังสือ ทำางาน
กลุ่ม เรามีพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีทำางานร่วมกัน ห้องสไกป์ส่วนตัว
ร้าน รวมไปถึงห้องประชุม และสำ านักงานให้เช่าหลายขนาด
แวดล้อมด้วยส่ิงอำานวยความสะดวก อาทิ เคร่ืองใช้สำานักงาน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ปร๊ินเตอร์ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองด่ืม ชา
กาแฟฟรี พร้อมให้บริการ ในส่วน Coliving Space เรามี
บริการห้องพักท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้พัก
อาศัย ซ่ึงลูกค้าสามารถใช้บริการ coworking space ได้
24 ชม. ฟรี เม่ือเข้าพักท่ีน่ี ท่านสามารถปรุงอาหารในส่วน
ของครัวท่ีออกแบบให้ใช้งานเสมือนอยู่ในบ้านท่านเอง รวม
ไปถึงส่วนซักรีด และท่ีจอดรถในรถในร่มอีกด้วย

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: hub53coworking@gmail.com
www.hub53.com

Facebook Hub53 Coworking and Coliving Space

Year of Establishment: 2006
Core Service(s): Co-working Space, IT Service

Hub53 Coworking & Coliving Space is designed 
to inspire, network, and stay productive while 
traveling. We created a special place that would
be a gathering spot, a coworking space, a home, 
and a community. The coworking space features 
several different types of workspaces for every 
kind of digital nomad. From those seeking a 
communal open floorplan to those who desire 
a private office or a conference room for that 
big pitch. The coliving area features private and 
family rooms to foster a close-knit atmosphere. 
Guests can work in many common areas, cook 
or socialize with like-minded people.

Email:
Website:
Social Media Portal:

hub53coworking@gmail.com
www.hub53.com

Facebook Hub53 Coworking and Coliving Space

Natika Prakobboon
Community Manager
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ท่ีอยู่: 

Makerspace (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เมกเกอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำากัด

Address:7/2 ถ. ราชดำาเนิน ซอย 4 ต. พระสิงห์ อ. เมือง 
จ. เชียงใหม่ 50200

7/2 Rachadamnoen (Lane) Rd., 
Mueang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 052 064 168หมายเลขโทรศัพท์: 052 064 168

ปีท่ีก่อต้ัง: 2015
Makerspace Thailand มีต้นกำาเนิดจากการท่ีหลาย ๆ คนมี
ไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย แต่ไม่มีสถานท่ีท่ีจะ
ทำาให้ความคิดเหล่าน้ันออกมาเป็นรูปธรรมหรือสามารถจับต้อง
และสัมผัสได้ และแทนท่ีแต่ละคนจะไปซ้ือหรือลงทุนในเคร่ืองมือ
ทันสมัยต่างๆ ท่ีราคาค่อนข้างสูง และอาจใช้แค่บางคร้ังบาง
คราวเท่าน้ัน การเป็นสมาชิกท่ี Makerspace สามารถทำาให้
สมาชิกเข้าถึงนวัตกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย
และทันสมัยโดยท่ีไม่ต้องลงทุนมากจนเกินไป โดยเคร่ืองมือท่ีว่า
น้ันประกอบไปด้วย เคร่ืองปร้ินสามมิติ เคร่ืองแกะสลักเลเซอร์
เคร่ือง CNC และเคร่ืองมือพ้ืนฐานขนาดเล็กและใหญ่ท่ัวไป เช่น
การทำาไม้ เหล็ก ไฟฟ้า หรือแม้กระท่ังอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำา
เคร่ืองประดับ นอกจากน้ียังมีทีมงานสอนการใช้งานอุปกรณ์ 
ข้ันพ้ืนฐานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม อีกท้ังยังสามารถมีสิทธิ
พิเศษในการเข้าคอร์สหรือเวิร์คช็อปต่างๆ ในปัจจุบันมีชุมชน
ชาว Makerspace ท่ีมาจากอาชีพหลากหลาย ท้ังคนไทยและ
คนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ
หรือนักประดิษฐ์ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีเรียนรู้แนวใหม่สำาหรับทุกๆคน
ทุกๆวัย ปัจจุบัน Makerspace มีการรับเป็นท่ีปรึกษาทางด้าน
การสร้าง prototype สำาหรับสินค้าต่างๆ

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: info@makerspace.co.th
-

Facebook www.facebook.com/makerspaceth

Year of Establishment: 2015
Makerspace Thailand was started on the premise
that there are many people in the world who 
have great ideas but just don’t have a place or 
the resources to make those ideas become a 
reality. Membership provides access to advanced
tools such as 3D Printers, Laser Cutters, CNC 
machines, as well as traditional tools such as 
woodworking, welding, and jewelry making. If 
members do not know how to use a tool, the 
basics are taught for free. They can also have 
priority access to classes and workshops. 
Makerspace Thailand’s creative community 
includes Thais and foreign nationals coming 
from all walks of life and comprises people like 
entrepreneurs, hobbyists, students, and mad 
scientists. It provides an ongoing alternative 
learning space for everyone from all age groups. 
Currently, we also provide consultancy for 
innovative prototyping of products.

Email:
Website:
Social Media Portal:

info@makerspace.co.th
-

Facebook www.facebook.com/makerspaceth
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Punspace
ปันสเปซ

Vichaya Sirisanthana
วิชญ ศิริสันธนะ
Co-founder
ผู้ร่วมก่อต้ัง

Euam Sirisanthana
เอ้ือม ศิริสันธนะ
Co-founder
ผู้ร่วมก่อต้ัง

ประตูท่าแพ 7/2 ถ. ราชดำาเนิน ซ. 4 ต. พระสิงห์ อ. เมือง 
                     จ.เชียงใหม่ 50200
เวียงแก้ว     10 ถ. เวียงแก้ว ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 
                     50200

ปีท่ีก่อต้ัง: 2013
บริการหลัก: Co-working
จุดเร่ิมต้นของปันสเปซ เร่ิมจากการท่ีคุณวิชญ และคุณเอ้ือม
ผู้ก่อต้ังร่วม เคยเป็นนักเขียนโปรแกรมมาก่อน จึงเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงได้ค้นหาข้อมูล สอบถาม
ไปยังกลุ่มคนในแวดวงด้วยตนเอง ก็พบว่าเชียงใหม่เป็นเมือง
ท่ีมีศักยภาพในการผลิต Startup และยังเหมาะสำาหรับกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ท่ีชอบเปล่ียนท่ีทำางาน (DigitalNomad) จึงตัดสินใจ
สร้างปันสเปซข้ึนมา ปัจจุบันสมาชิกของเราประกอบไปด้วยผู้
ประกอบการเร่ิมต้น นักการตลาดออนไลน์ นักขาย นักพัฒนา
แอปพลิเคช่ันบนมือถือ/เวป โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ
กราฟฟิก และส่ือโฆษณา podcasters บล๊อกเกอร์ ช่างภาพ 
ผู้สร้างภาพยนต์ นักเขียน ทนายความ และนักลงทุน

Address:
Tha Phae Gate 7/2 Rachadamnoen Rd., Soi 4, 
                              Mueang, Chiang Mai 50200
Wiang Kaew     10 Wiang Kaew Rd., Sri Phum,  
                              Meuang, Chiang Mai 50200

Year of Establishment: 2013
Core Service(s): Co-working
In the beginning, co-founders Khun Vichaya 
and Khun Euam, who were programmers, felt 
that a co-working space was really good for 
programmers like them. They started to explore 
and found Chiang Mai to be a good place to 
create startups and a good space for digital 
nomads. So they decided to create the first co-
working space in Chiang Mai. Our members and
visitors comprise startup entrepreneurs, online 
marketers, sales, mobile/web developers, hard-
core programmers, graphic/media designers,
podcasters, bloggers, photographers, filmmakers, 
writers, lawyers, and venture capitalists.

หมายเลขโทรศัพท์: 091 068 8265 (ประตูท่าแพ)
061 027 7885 (เวียงแก้ว)

ช่องทางติดต่อออนไลน์: 
Facebook  punspace

อีเมล์:
เว็บไซต์:

contact@punspace.com
www.punspace.com

Contact Number: 091 068 8265 (Tha Phae Gate)
061 027 7885 (Wiang Kaew)

Facebook  punspace
Social Media Portal:

Email:
Website:

contact@punspace.com
www.punspace.com

ท่ีอยู่: 
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Punspace Tha Phae Gate
ปันสเปซ ประตูท่าแพ

Punspace Wiang Kaew
ปันสเปซ เวียงแก้ว
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ท่ีอยู่: 

StarWork (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท สตาร์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำากัด

87/9 อาคารสตาร์เวิร์ค ถ. ทุ่งโฮเต็ล ต. วัดเกต
อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

หมายเลขโทรศัพท์: 063 441 4239

ปีท่ีก่อต้ัง: 2014
บริการหลัก: Service Office , Co-working Space 
& Meeting Room

สตาร์เวิร์คให้บริการออฟฟิศให้เช่าแบบส่วนตัว สามารถเลือก
พ้ืนท่ีได้หลากหลายขนาดตามความต้องการ เปิดให้บริการใช้งาน
24 ช่ัวโมง พร้อมท่ีจอดรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบ
เข้า-ออกประตู และส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน รวมถึง
บริการโคเวิร์คก้ิงสเปซท่ีมีบรรยากาศออฟฟิศระดับโลกพร้อม
พนักงานอำานวยความสะดวกอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง เคร่ือง
พิมพ์ ห้องประชุม ฟิตเนส ห้อง Skype มุมพักผ่อน เปิดให้บริการ
ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. และบริการเช่าห้องประชุมขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พร้อมด้วย Hi-Fi โปรเจคเตอร์
ไมโครโฟนและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: sale@starworkchiangmai.com
www.starworkchiangmai.com

Facebook 
https://www.facebook.com/StarWorkChiangMai
Instagram  
https://www.instagram.com/starwork.cnx/

Address: 87/9 Starwork, Tunghotel Rd., 
Watket, Muang, Chiang Mai 50000

Contact Number: 063 441 4239

Year of Establishment: 2014
Core Service(s): Service Office, Co-working 
Space & Meeting Room

StarWork (Thailand) offers various-sized 
offices that can be equipped according to 
customers’ needs and share amenities that 
are open 24 hours such as a fitness room 
and kitchen, parking area, security staff, an 
in-out door system, and also co-working space. 
The Co-working Space provides possibilities for 
indoor and outdoor work in a luxurious, vibrant, 
and fun space, and facilitates staff, offering 
high-speed internet, printer services, meeting 
rooms, a gym, Skype rooms, and a coffee shop 
open 09.00 AM-06.00 PM. We also offer three 
meeting rooms (one small, one medium, and 
one large) equipped with state-of-the-art Hi-Fi 
systems, internet access, and projectors.

Email:
Website:
Social Media Portal:

sale@starworkchiangmai.com
www.starworkchiangmai.com

Facebook 
https://www.facebook.com/StarWorkChiangMai
Instagram  
https://www.instagram.com/starwork.cnx/

Savarat Srimanothip
เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์
Chief Executive Officer
ผู้บริหาร
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StarWork (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท สตาร์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำากัด
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ท่ีอยู่: 

The Brick Startup Space
เดอะ บริค สตาร์ทอัพ สเปซ

Address:

ปีท่ีก่อต้ัง: 2016
บริการหลัก: Co-working Space

The Brick Startup Space คือพ้ืนท่ีของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความ
คิดสร้างสรรค์ในการเร่ิมต้นธุรกิจซ่ึงได้รับการสนับสนุนการ
ดำาเนินงานโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม และดำาเนินงานโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ภายใต้การบริหาร
จัดการโดยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเร่ิมต้น The 
Brick Startup Space และ The Brick Plus ต้ังอยู่ในย่าน
นิมมานเหมินท์ - ศิริมังคลาจารย์ อันเป็นแหล่งธุรกิจสำ าคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ มีท่ีจอดรถพร้อมอุปกรณ์และส่ิงอำานวย
ความสะดวกสำ าหรับการทำางานและการประชุม นอกจากน้ี
ยังมีกิจกรรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการข้ันต้น (Pre-
Incubation Program) เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการด้วย
กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนถึง
การบรรยายจากผู้เช่ียวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพเพ่ือ
นำาไปสู่การพัฒนาแผนธุรกิจท่ีสามารถนำาไปปรับใช้ ได้จริง

Year of Establishment: 2016
Core Service(s): Co-working Space

The Brick Startup Space is a co-working space 
for new entrepreneurs and a place to incubate 
creative ideas. Supported by the Ministry of 
Higher Education, Science, Research and 
Innovation and operated by the Innovative 
Startup Development Department of the Science 
and Technology Park, Chiang Mai University 
(STeP), it offers convenient parking and well-
equipped facilities for work and meetings in the 
popular Nimmanahaeminda-Siri Mangkalajarn 
area. Unique, however, is the Brick Startup 
Space’s Pre-Incubation Program, which supports 
local startups, helping them meet experts in 
person and online, develop business plans, 
join experience-sharing activities and attend 
talks by experts.

หมายเลขโทรศัพท์: 065 269 5616 065 269 5616

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: thebrickspace@gmail.com
www.step.cmu.ac.th

Facebook 
https://www.facebook.com/thebrickspace/

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

thebrickspace@gmail.com
www.step.cmu.ac.th

Facebook 
https://www.facebook.com/thebrickspace/

Assistant Professor Dr. Kasemsak Uthaichana
ผศ.ดร.เกษมศักด์ิ อุทัยชนะ
Deputy Director of Science and Technology Park, 
Chiang Mai University
รองผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Brick Plus 7 ถ. ศิริมังคลาจารย์ ซอย 9 ต. สุเทพ 
              อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
The Brick X       155 ม. 2 ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่               
             50100                     

The Brick Plus 7 Siri Mangkalajarn (Lane 9) Rd., 
               Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200
The Brick X       155 M. 2, Mae Hia, Mueang, 
              Chiang Mai 50100
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The Brick Startup Space
เดอะ บริค สตาร์ทอัพ สเปซ
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ท่ีอยู่: Address:

ปีท่ีก่อต้ัง: 2018
บริการหลัก: Co-working Space

The Brick X @ NSP คือ พ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ แวดล้อมไปด้วยหน่วยงานสนับสนุนการดำาเนิน
การทางธุรกิจ จากภาครัฐ ภาคเอกชนศูนย์วิจัยและโรงงาน
ต้นแบบ ท่ีเอ้ือต่อการสร้างไอเดียธุรกิจจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หรือการต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย พร้อมให้
บริการพ้ืนท่ีสำ าหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

Event Space: พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การสัมมนา เวิร์คช๊อป การประชุม หรือการฝึกอบรม

Working Space: สำ าหรับสมาชิก Basecamp24 ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีสำ าหรับน่ังทำางาน เช่ือมโยงธุรกิจ พร้อมสร้างสรรค์
ไอเดียใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ

Year of Establishment: 2018
Core Service(s): Co-working Space

หมายเลขโทรศัพท์: 065 269 5616 065 269 5616

เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

อีเมล์: Basecamp24@step.cmu.ac.th
www.step.cmu.ac.th

Facebook 
https://m.facebook.com/Basecamp24bySTeP/

Contact Number: 
Email:
Website:
Social Media Portal:

Basecamp24@step.cmu.ac.th
www.step.cmu.ac.th

Facebook 
https://m.facebook.com/Basecamp24bySTeP/

Assistant Professor Dr. Kasemsak Uthaichana
ผศ.ดร.เกษมศักด์ิ อุทัยชนะ
Deputy Director of Science and Technology Park, 
Chiang Mai University
รองผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 หมู่ 2 ช้ัน 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

155 M.2, 1st Fl., Building C, Northern
Science Park, Chiang Mai 50100

The Brick X @nsp
เดอะ บริค เอ็กซ์ แอท เอ็น เอส พี
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155 M.2, 1st Fl., Building C, Northern
Science Park, Chiang Mai 50100

The Brick X @nsp
เดอะ บริค เอ็กซ์ แอท เอ็น เอส พี
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Mr.John Ho
จอห์น โฮ
Co-Founder

Alt_Chaing Mai
ออลท์เชียงใหม่

Address:129/1 ถ.อินทวโรรส, ต.พระสิงห์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

129/1 Intrawarorot Road, Phrasing, 
Muang, Chiang Mai 50200

Contact Number: 097 183 1737หมายเลขโทรศัพท์: 097 183 1737

ปีท่ีก่อต้ัง: 2021
บริการหลัก: Coliving, Co-working Space

ออลท์เชียงใหม่เป็น coliving / coworking space แนวใหม่ 
ท่ีมีการผสมผสานระหว่างห้องพักส่วนตัวท่ีได้รับการตกแต่ง 
อย่างครบครัน และกลุ่มคนท่ีมีความสนใจและมีแรงบันดาลใจ
ในเร่ืองเดียวกัน เป้าหมายของท่ีน่ีคือการสนับสนุนให้ผู้คนได้
มาพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายร่วมกัน
เราอยากให้สมาชิกทุกคนของเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างท่ี
ต้องการ

ส่ิงอำานวยความสะดวก: 23 ห้องนอนส่วนตัว, พ้ืนท่ีทำางาน,
ห้องโทรศัพท์, ห้องประชุม,  6 ห้องทำางานส่วนตัว, พ้ืนท่ีจัด
งานอีเว้นท์

อีเมล์:
เว็บไซต์:
ช่องทางติดต่อออนไลน์: 

connect@altcoliving.com
www.altcoliving.com

Facebook altcolivingCM
Instragram alt_chiangmai

Year of Establishment: 2021
Core Service(s): Coliving, Co-working Space

Alt_ChiangMai is a new type of coliving/coworking 
space that combines carefully appointed private 
rooms with a vibrant and inspirational community 
of like-minded professionals. Bringing people 
together and encouraging connections about our 
raison d’être, and we are passionate about our
members taking control of their work/life balance 
- from when to focus to where to explore.

Facilities: 23 private ensuite bedrooms, 
coworking  space, phone booth, meeting room, 
6 private offices, event spaces

Email:
Website:
Social Media Portal:

connect@altcoliving.com
www.altcoliving.com

Facebook altcolivingCM
Instragram alt_chiangmai

ท่ีอยู่: 
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0Managed IT Services

IT Security Services
Cloud Solutions

movaci.com
sales@movaci.com

053 920 555

Strengthening Technology.
Simplifying Security.
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