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PREFACE
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.

Assistant Professor. Dr. Tanyanuparb Anantana
Director, Chiang Mai University Science
& Technology Park (CMU STeP)
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คำ �นำ �
ผมมี ความยิ นดี เป็ นอย่ างยิ่ งที่ ได้ เผยแพร่ หนั งสื อไดเรกทอรี ฉบั บที่ ห้านี้ อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ได้ สนั บสนุ นบริ ษัทเอกชนต่ างๆ ในการพั ฒนาด้ านเทคโนโลยี การค้ า การค้ นหา
พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ และการขยายธุ รกิ จสู่ ระดั บสากล ไดเร็ กทอรี ฉบั บนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของความมุ่ งมั่ นของ
หน่ วยงานที่ ต้องการสนั บสนุ นบริ ษัทเอกชนต่ างๆ และทำ �ให้ การบริ การของบริ ษัทเอกชนเหล่ านี้ ได้ รับ
การมองเห็ นและเข้ าถึ งได้ มากขึ้ นสำ �หรั บลู กค้ าและพั นธมิ ตรที่ มีศักยภาพทั้ งในประเทศไทยและต่ างประเทศ
CMU STeP ได้ อำ�นวยสิ่ งเหล่ านี้ ให้ มีความง่ายขึ้ นและสร้างจุ ดเชื่อมโยงในการติ ดต่ อและสร้างแพลตฟอร์ม
ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ดั งนั้ นหากบริ ษัทหรื อหน่ วยงานของท่ านต้ องการความช่ วยเหลื อ โปรดอย่ าลั งเลที่
จะติ ดต่ อผมและที มงาน หากหน่ วยงานของเราสามารถช่ วยเหลื อท่ านได้

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธั ญญานุ ภาพ อานั นทนะ
ผู้ อำ�นวยการ อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
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INTRODUCTION
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.

Mr. Martin Venzky-Stalling,
Editor
Senior Advisor of Science and
Technology Park, Chiang Mai University
And Creative Chiang Mai
8

บทนำ �

หนั งสื อไดเรกทอรี่ บริ ษัทไอที ซอฟต์ แวร์ สื่ อ และการออกแบบเชี ยงใหม่ นี้ ได้ จัดทำ �เป็ นฉบั บที่ 5 (พ.ศ.
2565-2566) ไดเรกทอรี นี้ ได้ เชื่ อมโยงบริ ษัทและองค์ กรต่ างๆ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ทั้งในและต่ างประเทศ
หนั งสื อฉบั บปรับปรุงนี้ ทำ�ให้ เห็ นถึ งภาพรวมของความพิ เศษของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และบริษัทเอกชนต่ างๆ
ที่ ให้ บริ การแก่ ลูกค้ าทั้ งในและต่ างประเทศ ซึ่ งบางบริ ษัทมี ฐานลู กค้ าที่ อยู่ ในระดั บสากลแล้ ว ขณะที่ บาง
บริ ษัทได้ พยายามพั ฒนาฐานลู กค้ าเหล่ านี้

เชี ยงใหม่ มีบริ ษัทเอกชนและทรั พยากรบุ คคลที่ มีความเชี่ ยวชาญในหลายสาขาซึ่ งได้ ครอบคลุ มอยู่ ใน
หนั งสื อเล่ มนี้ อุ ตสาหกรรมได้ รับการสนั บสนุ นจากความคิ ดริ เริ่ ม การจั ดกิ จกรรม และจากนโยบาย
ของรั ฐ คุ ณภาพชี วิตและสถาบั นการศึ กษาที่ มีอยู่ จำ�นวนมากได้ สร้ างแหล่ งทรั พยากรที่ ดี รวมถึ งความ
สามารถในระดั บสากลที่ ทำ�ให้ เชี ยงใหม่ ถูกเลื อกเป็ นฐานของอุ ตสาหกรรม
ที่ ผ่านมาทางหน่ วยงานของเราได้ เผยแพร่ ไดเรกทอรี ฉบั บก่ อนหน้ านี้ ในงานอี เว้ นท์ ต่างๆ ที่ สำ�คั ญใน
ประเทศไทยและได้ จัดส่ งหนั งสื อไปยั งหน่ วยงานและองค์ กรต่างๆ รวมถึ งสถานทู ตและหอการค้า ไดเรกทอรี
นี้ ช่วยให้ ลูกค้ าและผู้ ที่สนใจ สามารถติ ดต่ อบริ ษัทได้ ง่ายขึ้ นในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล และ
อุ ตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีการเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ องในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ นอกจากนี้ ไดเร็กทอรีนี้ยังทำ �ให้
เห็ นภาพรวมของคลั สเตอร์ เหล่ านี้ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ด้วย
ไดเรกทอรี นี้จั ดทำ �โดยสำ �นั กงานเลขานุ การของหน่ วยงานเชี ยงใหม่ สร้ างสรรค์ อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ อย่ างไรก็ ตามหนั งสื อไดเรกทอรี่ นี้จะเกิ ดขึ้ นไม่ได้ หากไม่ได้ รับการ
สนั บสนุ นเงิ นทุ นและการสนั บสนุ นจากองค์ กร CMU STeP และสำ �นั กงานบริ หารงานวิ จัย มหาวิ ทยาลั ย
เชี ยงใหม่
นอกจากนี้ หนั งสื อไดเรกทอรี่ ฉบั บนี้ ยั งได้ รั บการสนั บสนุ นจากสำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ศู นย์ ออกแบบสร้ างสรรค์ เชี ยงใหม่ สำ �นั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุ นและหน่ วยงานอื่ นๆ ได้ แก่ CLBS, Manao Software, Weave, ALT Chiang Mai และ Movaci
คณะทำ �งานจึ งได้ขอขอบคุณหน่ วยงานต่ างๆ ที่ มีส่ วนช่ วยสนั บสนุ นในการจั ดทำ �หนั งสื อเล่มนี้ มา ณ
ที่ นี้ ด้วย

คุ ณมาร์ ติน เฟ็ นสกี้ -สตาล์ ลิ่ง
บรรณาธิ การ
ที่ ปรึ กษาอาวุ โส อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และเชี ยงใหม่ สร้ างสรรค์
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F E AT U R E S

CO N T E N T S

ทำ�เนียบบริษัท ไอที ซอฟแวร์
มีเดีย และออกแบบ ของเชียงใหม่
2022-2023 Fifth Edition

Related Faculties and
Organizations
41

Chiang Mai Digital Hub

42

College of Arts, Media and Technology, CMU

43

Creative Chiang Mai

44

Digital Economy Promotion Agency

45

Faculty of Engineering, Chiang Mai University

46

Information Technology Service Center
Chiang Mai University

47

International College of Digital Innovation Chiang Mai

48

Regional Investment and Economic Center 1
(Office of the Board of Investment)

49

Science and Technology Park Chiang Mai University

51

Creative Economy Agency (Public Organization)

52

The Research & Development Innovation Services
Center (R&DISC)
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Chiang Mai’s Digital Industry

16

Why Chiang Mai?

20

Chiang Mai’s Ecosystem

25

Chiang Mai’s Blockchain and Crypto City

30

Chiang Mai’s Smart City Development

34

Co-living and Co-working Space

CHIANG MAI IT, SOFTWARE, MEDIA
AND DESIGN COMPANY DIRECTORY
FIFTH EDITION (2022-2023)

Software, IT and Digital
Design Companies
57

20 Scoops CNX

58

After Effects Institute

59

Artisan Digital Asia

60

Aware Corporation

61

Baiya Design Group

62

Banana Coding

63

Buzzwoo Asia

65

Cenixoft

99

PowerPoint Designers

66

Cloud Hosting

100

PranWorks

67

Creative Chili

101

Prosoft Comtech

68

Design-Visio Architects Solution

102

Prosoft HCM

69

Digital Zoo

103

Prosoft Web

70

Dudee Indeed

104

Radarsofthouse

71

OMNI PATH

105

Sea and Hill Online

72

Dzentric

106

SML Soft

73

Extra Solution Engineering

107

Thai Business Software

74

Favpo by ADDIE the Change Consulting

108

Three Leaf Clover

75

FISSENT Technology company limited

109

Trakool Software

76

Dream team Digital and Technology

110

Trident Intelligence Service

77

Relationship Republic

111

Unique Digital Ordinary Partnership

78

(IGLU) Red Orange

112

Web One Plus Limited Partnership

79

Intropica

113

Win Broadband

80

Jigsaw Innovation

114

Wise Solution and Consulting

81

KNG Studio

115

Within Design

82

Lanna Softworks

116

ZI-Argus Industrial Automation

83

MAF Excellent

117

Donot6 Studio

84

Magnexium

118

Apollo21

85

Manao Software

119

AirGradient

86

Minimal Studio

120

Asia Web Holdings (Thailand)

87

MoMe Enterprise

121

KOBFA

88

Movaci

122

UTOPIA N&N

89

Munkong Marketing Limited Partnership

123

APP Sabai

90

Mushroom Ministry Marketing

124

ADEZY

91

Mycos Technologies

125

Wolves Corporation

92

Nanosoft & Solution

126

Azonda

93

NDF Dev

127

IBSX Ordinary Partnership

94

Ocare Health Hub

128

Innergy lab

95

OM Platform

129

Snowplume

96

OneDee Solution

130

A Plus Business Center

97

ORG-CyberBiz

131

LFFINTECH

98

OUR

132

Infinity Phenomenal Software

11

Digital Printing Media and
Design Companies
135

14 Advertisement Limited Partnership

136

Blueprint Graphic & Web Design

137

Box Office Graphic Design

138

CityLife

139

Deco Moda Studio Limited Partnership

141

Digital Mixes

142

Dontreeseason

143

Fulldome.pro

144

Good Print Printing

145

Impact Media and Communication

146

หจก.ทริปเปิ้ลพี พริ้นแอนด์เพลส เชียงใหม่

147

Parnorama Studio

148

Pattrara Prepress

149

Ploy Printing Limited Partnership

150

Rabbithood Studio

151

Sabudbob Studio Limited Partnership

152

Santipab Pack-Print

153

The Live Eye

154

V-Sign Media

Co-working and
Creative Spaces
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157

C.A.M.P (Creative and Meeting Place)

158

Chiang Mai Maker

159

Heartwork the sharing space

160

Hub 53 Coworking Space

161

Makerspace (Thailand)

162

Punspace

164

StarWork (Thailand)

166

The Brick Startup Space

168

The Brick X @NSP

170

Alt_CM

CHIANG MAI’S
DIGITAL INDUSTRY
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
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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

ภาพรวมอุ ตสาหกรรมดิ จิทั ลของจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ในประเทศไทย นอกเหนื อจากกรุ งเทพมหานครและระเบี ยงเศรษฐกิ จตะวั นออกแล้ ว จั งหวั ดเชี ยงใหม่
เป็ นจั งหวั ดหนึ่ งที่ มีคลั สเตอร์ ไอที ซอฟต์ แวร์ สื่ อ และการออกแบบที่ ใหญ่ ที่สุด อั นเนื่ องมาจากปั จจั ย
หลายประการ เช่ น ความสำ �คั ญของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ที่เปรี ยบเสมื อนเมื องหลวงในภาคเหนื อของไทย
จำ �นวนมหาวิ ทยาลั ยที่ มีมากถึ ง 8 แห่ ง จำ �นวนโรงเรี ยนที่ มีหลายแห่ ง (รวมถึ งโรงเรี ยนนานาชาติ ที่มี
มากกว่ า 12 แห่ ง) สถานกงสุ ลต่ างประเทศ สนามบิ นนานาชาติ และภาพรวมเกี่ ยวกั บไลฟ์ สไตล์ หรื อ
วิ ถีการดำ �เนิ นชี วิตและคุ ณภาพชี วิตที่ ดึงดู ดผู้ คนที่ มีความสามารถชั้ นนำ �จากประเทศไทยและทั่ วโลก
รวมถึ งภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องและผู้ ที่มีความสามารถในท้ องถิ่ นที่ มีคุณภาพสู งด้ วย
จากการวิ จัยพบว่ ามี บริ ษัทเอกชนมากกว่ า 100 แห่ งในคลั สเตอร์ ไอที ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ถึ งแม้ จะมี
สถานการณ์ แพร่ ระบาดโควิ ด-19 แต่ พบว่ ามี บริ ษัทไอที ใหม่ หลายแห่ งได้ ทำ�การจดทะเบี ยนกั บสำ �นั กงาน
คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุ นของไทยซึ่งบางบริษัทให้ บริการลู กค้ าในระดั บท้ องถิ่ น ในขณะที่ บางบริษัท
ให้ บริการลู กค้าในระดั บภู มิภาคหรือระดั บนานาชาติ ชาวต่างชาติ จำ�นวนมากได้ เปิ ดบริษัทในจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ทั้ งนี้ บริ ษัทบางบริ ษัทที่ มีฐานอยู่ ในกรุ งเทพฯ ได้ มาเปิ ดสาขาหรื อย้ ายที่ ทำ�การมาอยู่ ในเมื องเชี ยงใหม่
ซึ่ งเป็ นจุ ดหมายปลายทางยอดนิ ยมระดั บโลกสำ �หรั บกลุ่ มดิ จิทัลนอแมด นอกจากนี้ จังหวั ดเชี ยงใหม่ ยังมี
co-working space หลายแห่ งและมหาวิ ทยาลั ยหลายแห่ งที่ เน้ นสอนสาขาด้ านไอที
เชี ยงใหม่ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ ดีและมี สถาบั นที่ สำ�คั ญหลายแห่ ง เช่ น อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ และเครื อข่ ายอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ ภาคเหนื อ หน่ วยงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล
(DEPA) ศู นย์ ออกแบบสร้ างสรรค์แห่ งประเทศไทย (เชี ยงใหม่) วิ ทยาลั ยศิ ลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นสาขาหนึ่ งของสำ �นั กงานนวั ตกรรมแห่ งชาติ (สนช.) และสำ �นั กงานคณะ
กรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI)
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เมื องเชี ยงใหม่ มีแผนการพั ฒนาเมื องที่ สำ�คั ญหลายอย่ าง เช่ น เชี ยงใหม่ เมื องอั จฉริ ยะ เวชนคร เมื อง
แห่ งศู นย์ การประชุ ม เมื องแห่ งสตาร์ ทอั พ เมื องแห่ งหุ บเขาอาหาร เชี ยงใหม่ เมื องสร้ างสรรค์ และอื่ นๆ
ซึ่ งเหล่ านี้ ได้ สะท้ อนถึ งความหลากหลายและศั กยภาพของเมื องเชี ยงใหม่ ความคิ ดริ เริ่ มเหล่ านี้ ได้ รับ
การสนั บสนุ นโดยนโยบาย การลงทุ น และผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในท้ องถิ่ นที่ มีส่วนช่ วยในการขั บเคลื่ อน
ในการพั ฒนาเมื องและสร้ างโอกาสใหม่ ๆ สำ �หรั บบริ ษัทไอที การออกแบบ และสื่ อต่ างๆ
แผนส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัลเชี ยงใหม่ ได้ มุ่งเน้ นพั ฒนาภาคการท่ องเที่ ยวและบริ การเพื่ อช่ วยพั ฒนา
ภาคการท่ องเที่ ยวและนำ �ไปสู่ การท่ องเที่ ยวอั จฉริ ยะโดยใช้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมดิ จิทัล นอกจากนี้ ยังมี
จุ ดมุ่ งหมายเพื่อเชื่ อมโยงภาคการท่ องเที่ ยวกั บเศรษฐกิ จการเกษตรและบริ การด้ านสุ ขภาพผลิ ตภั ณฑ์
และบริการด้ านการท่ องเที่ ยวรูปแบบใหม่ ตลอดจนการบริการผ่ านแพลตฟอร์มดิ จิทัลเพื่อสามารถดึ งดู ด
นั กท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาเชี ยงใหม่ เพื่ อทำ �งานหรื อกลุ่ มดิ จิทัลนอแมดให้ ได้ รับความสะดวกสบายและ
ปลอดภั ย ตลอดจนอำ �นวยความสะดวกในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจของจั งหวั ดเชี ยงใหม่
นอกจากนี้ ยั งมี โครงการอื่ นๆ ที่ มุ่งเน้ นถึ งการเติ บโตและสร้ างความเข้ มแข็ งให้ กับบริ ษัทสตาร์ ทอั พไอที
และผู้ ให้ บริ การด้ านดิ จิทัล ซึ่ งปั จจั ยเหล่ านี้ ได้ สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ ดีสำ�หรั บผู้ ประกอบการในจั งหวั ด
เชี ยงใหม่ และผู้ ลงทุ นต่ างประเทศในการลงทุ นทำ �วิ สาหกิ จและบริ การดิ จิทัล ขณะเดี ยวกั นประเทศไทย
ก็ ได้ จัดทำ �แผนกลยุ ทธ์ การเติ บโตหลั งสถานการณ์ แพร่ ระบาดโควิ ด-19 โดยมุ่ งเน้ นที่ เป้ าหมายการพั ฒนา
อย่ างยั่ งยื น (SDG) เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยนและสิ่ งแวดล้ อมชี วภาพ (BCG) และเศรษฐกิ จดิ จิทัลมากขึ้ น
โดยเทคโนโลยี ดิจิทัลจะเข้ ามามี บทบาทสำ �คั ญมากขึ้ น
ดร. ธั นยา พรหมบุ รมย์
นั กวิ จัย
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WHY CHIANG MAI?
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
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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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ทำ �ไมถึ งต้ องเป็ นเชี ยงใหม่ ?
ผมเคยมาเรี ยนที่ มหาวิ ทยาลั ยพายั พ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ เมื่ อสิ บกว่ าปี ที่ แล้ ว จุ ดเริ่ มต้ นที่ ผมมาลงทุ นทำ �
ธุ รกิ จที่ ประเทศไทยเพราะผมได้ รับแรงบั นดาลใจจากเพื่ อนเยอรมั นที่ เรี ยนสมั ยมั ธยมด้ วยกั น เขามาทำ �
ธุ รกิ จและเปิ ดสาขาเกี่ ยวกั บการพั ฒนาซอฟแวร์ เกมส์ ออนไลน์ ที่กรุงเทพฯ ผมได้ เรี ยนรู้จากเพื่อนว่ า BOI
ได้ สนั บสนุ นการลงทุ นเกี่ ยวกั บการทำ �ธุ รกิ จซอฟแวร์ ดิจิทัลในประเทศไทยซึ่ งคนต่ างชาติ สามารถเป็ น
เจ้ าของธุ รกิ จที่ ถูกกฏหมายได้ โดยไม่ ต้องมี หุ้ นส่ วนที่ เป็ นคนไทย และยั งอำ �นวยความสะดวกในการขอ
วี ซ่าแบบทำ �งาน (Work Permit) ได้ ง่ายไม่ เหมื อนกั บการขอวี ซ่าทั่ วไปที่ มีความยุ่ งยากมาก ผมสามารถ
จ้ างคนต่ างชาติ ให้ เขามาทำ �งานในบริ ษัทของผมที่ เปิ ดในประเทศไทยได้ นี่ เป็ นสิ่ งสำ �คั ญที่ จูงใจให้ คน
ต่ างชาติ มาลงทุ นทำ �ธุ รกิ จในประเทศไทย หลั งจากที่ ผมเรี ยนจบจากมหาวิ ทยาลั ยพายั พ ผมได้ คุยกั บ
เพื่ อนเยอรมั นที่ เปิ ดบริ ษัทสตาร์ ทอั พพั ฒนาไอที ที่ประเทศเยอรมั นเพื่ อมาเปิ ดบริ ษัท BUZZWOO สาขา
ที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่ เมื่ อปี 2011 มี หลายคนถามผมว่ าทำ �ไมไม่ ไปลงทุ นทำ �ธุ รกิ จที่ กรุ งเทพฯ หรื อจั งหวั ดอื่ น
เช่ น ภู เก็ ต เพราะบริ ษัทของผมลู กค้ าหลั กเป็ นอยู่ ในประเทศเยอรมั นนี ไม่ มีลูกค้ าคนไทยที่ ต้องมาเยี่ ยม
หรื อประชุ มที่ บริ ษัท จึ งไม่ จำ�เป็ นที่ จะต้ องตั้ งอยู่ ที่กรุ งเทพฯ นอกจากนี้ ที่กรุ งเทพฯก็ ยังมี บริ ษัทไอที ใหญ่ ๆ
และบริ ษัทสตาร์ ทอั พหลายแห่ งที่ เป็ นคู่ แข่ ง เชี ยงใหม่ เป็ นเมื องที่ มีศักยภาพ ค่ าครองชี พไม่ แพงหาก
เที ยบกั บกรุ งเทพฯ มี สถานที่ ที่สามารถทำ �กิ จกรรมสั นทนาการได้ ง่ายกว่ า เช่ น เดิ นป่ า ไปนำ �้ตก แค่ ผม
ปั่ นจั กรยานประมาณ 500 เมตรก็ สามารถชมธรรมชาติ ได้ แต่ ที่กรุงเทพฯ ไม่ สามารถทำ �ได้ และมี รถติ ด
ผมว่ าคุ ณภาพชี วิตที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่ ดีกว่ าที่ กรุ งเทพฯ นอกจากนี้ เชี ยงใหม่ ยังมี โรงเรี ยนนานาชาติ ที่
รองรั บครอบครั วคนต่ างชาติได้ ลู กผมเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนเยอรมั นที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่ เชี ยงใหม่ สามารถ
ดึ งดู ดคนในกรุงเทพฯมาทำ �งานที่ นี่ได้ ผมคิ ดว่ าคนรุ่นใหม่ ท่ี กรุงเทพฯก็ ต้องการย้ ายมาทำ �งานที่ เชี ยงใหม่
ด้ วยเพราะเชี ยงใหม่ ตอบโจทย์ กับการใช้ ชีวิตในเรื่ องของสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี และเงิ นเดื อน
ที่ ทำ�กั บบริ ษัทต่ างชาติ ที่เชี ยงใหม่ ก็ไม่ ได้ ต่างกั บที่ กรุ งเทพฯ ผมจึ งไม่ คิดจะย้ ายบริ ษัทไปที่ ไหน นอกจากนี้
เชี ยงใหม่ ยังได้ มีการพั ฒนาอย่ างรวดเร็ ว มี โครงการสร้ างพื้ นฐานที่ ดีเมื่ อเที ยบกั บ 11 ปี ที่ แล้ ว ปั จจุ บัน
ระบบนิ เวศน์ ของสตาร์ ทอั พ นั กลงทุ นและนั กพั ฒนาเทคโนโลยี ก็มีมากชึ้ น นั กพั ฒนาไอที หรื อ IT talent
ก็ มีมากขึ้ น มี มหาวิ ทยาลั ยที่ ผลิ ตผลิ ตบุ คคลากรเพื่ อพั ฒนาไอที มากขึ้ น ซึ่ งปั จจุ บันมี บริ ษัทสตาร์ ทอั พ
ที่ สนใจมาลงทุ นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ มากขึ้ น
สิ่ งที่ ท้าทายในการทำ �ธุ รกิ จพั ฒนาไอที มักเป็ นเรื่ องของความแตกต่ างด้ านวั ฒนธรรม พนั กงานที่ มา
ทำ �งานมาจากหลากหลายประเทศที่ มีวัฒนธรรมแตกต่ างกั น ในช่ วงแรกของการดำ �เนิ นธุ รกิ จบริ ษัท
ก็ มีปัญหาบ้ าง โดยเฉพาะการทำ �งานกั บพนั กงานคนไทย ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องการสื่ อสารและความไว้ วางใจ
ซึ่ งต้ องใช้ เวลาในการปรั บตั วเข้ าหากั น แต่ ปัจจุ บันก็ ไม่ มีปัญหาแล้ วและสามารถร่ วมงานกั นได้ ดี แต่ ส่ิ ง
ที่ เป็ นความท้ าทายอย่ างมากคื อ การหาคนมาทำ �งานด้ วย เพราะปั จจุ บันมี บริ ษัทสตาร์ ทอั พมากขึ้ นเมื่ อ
เที ยบกั บ 11 ปี ที่ แล้ ว ปั จจุ บันมี เทรนด์ ของคนที่ ทำ�งานทางไกลและทำ �งานที่ บ้าน ซึ่ งทำ �งานที่ ไหนก็ ได้
การหาคนมาทำ �งานด้ านไอที จึงมี การแข่ งขั นสู งขึ้ นทั้ งกั บบริ ษัทอื่ นๆ ทั้ งในประเทศไทยและทั่ วโลกด้ วย
ยกตั วอย่ าง ในปี 2011 ผมได้ ประกาศสมั ครงานแค่ ลงประกาศข่ าวในพื้ นที่ ท้องถิ่ นเพี ยงสองชั่ วโมงก็ มี
คนมาสมั คร 20 คนแล้ ว แต่ ปัจจุ บันหากมี การประกาศข่ าวสมั ครงานไปสองสั ปดาห์ ถ้ ามี คนมาสมั คร
1-2 คนถื อว่ าโชคดี แล้ ว ปั จจุ บันก็ ต้องมี ช่องทางการประกาศข่ าวสมั ครงานที่ กว้ างขึ้ นทั้ งในระดั บท้ องถิ่ น
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และสากล จริ งๆแล้ วบริ ษัทของผมไม่ อยากได้ พนั กงานที่ ทำ�งานแบบทางไกล เพราะการทำ �งานด้ วยกั น
ในสำ �นั กงานจะทำ �ให้ มีการสื่ อสารกั น สร้ างความไว้ วางใจกั นมากกว่ า ช่ วงโควิ ดระบาดพนั กงานก็ ต้อง
ทำ �งานที่ บ้าน ทำ �ให้ พนั กงานเครี ยดได้ เพราะต้ องทำ �งานกั บคอมพิ วเตอร์ ไม่ ได้ ออกไปไหนไม่ ได้ เจอใคร
บางคนมี อาการซึ มเศร้ าได้ ผมจึ งกระตุ้ นให้ พนั กงานมาทำ �งานที่ สำ�นั กงานเพื่ อจะได้ พบปะกั บคนอื่ น
มี ปฏิ สัมพั นธ์ กับผู้ อื่น มี กิจกรรมสั งคมร่ วมกั น และทำ �งานที่ บ้านอาทิ ตย์ ละครั้ ง เป็ นต้ น มี การสร้ าง
บรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อมที่ ดีในที่ ทำ�งาน สำ �หรั บสถานการณ์ โควิ ดไม่ ได้ มีผลกระทบกั บธุ รกิ จผมไม่
เหมื อนกั บภาคท่ องเที่ ยว สถานการณ์ โควิ ดทำ �ให้ ธุรกิ จไอที มีการขยายตั ว ธุ รกิ จในประเทศยุ โรปมี การ
ปิ ดตั วหลายแห่ ง ธุ รกิ จจำ �เป็ นต้ องมี การปรั บตั วเพื่ อนำ �เทคโนโยลี ดิจิทัลและออนไลน์ มาปรั บใช้ ในธุ รกิ จ
จึ งจะไปรอด (Digital Transformation) ทำ �ให้ บริ ษัทพั ฒนาไอที เติ บโตมากขึ้ น ปั จจุ บันลู กค้ าหลั กของ
บริ ษัทอยู่ ที่ประเทศเยอรมั นนี ตลาดในเยอรมั นเป็ นตลาดที่ ใหญ่ บริ ษัทมี เครื อข่ ายและมี ความสั มพั นธ์ กับ
บริ ษัทที่ นั่น ปั จจุ บันบริ ษัทไม่ มีปัญหาการรองรั บด้ านการตลาด ยั งมี งานที่ ขยายต่ อไปได้ เรื่ อยๆ แต่ ใน
อนาคตบริ ษัทอาจจะขยายตลาดไปในกลุ่ มประเทศเพื่อนบ้ านที่ มีการใช้ ภาษาเยอรมั นเพิ่ มขี้ น เช่ น ประเทศ
สวิ ตเซอร์ แลนด์ ประเทศออสเตรี ย เป็ นต้ น
Mr. Sven Ernst
กรรมการผู้ จัดการบริ ษัท บั ซวู เอเชี ย จำ �กั ด
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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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ระบบนิ เวศของเชี ยงใหม่
สำ �หรั บระบบนิ เวศน์ (Ecosystem) ในนิ ยามของผมมี 5 องค์ ประกอบด้ วยกั น คื อ
1) เอกชนหรื อผู้ ประกอบการ		
2) สถาบั นการศึ กษา
3) ภาครั ฐ				
4) นั กลงทุ น และ
5) ชุ มชนในพื้ นที่
ภาคเหนื อมี ข้อจำ �กั ดเยอะไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องของการขนส่ งที่ ทำ�ให้ มีต้นทุ นสู ง ดั งนั้ นในการสร้ างนวั ตกรรม
ให้ กับพื้ นที่ จึงเป็ นทางรอดไม่ใช่ ทางเลื อก ต้ องทำ �ให้ เอกชนเชื่ อได้ ว่าการลงทุ นและการทำ �ในสเกลที่ เยอะ
มี ความเป็ นไปได้ โดยระบบนิ เวศน์ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จำ�เป็ นต้ องมี การพั ฒนาความคิ ดสร้างสรรค์ จังหวั ด
เชี ยงใหม่ ได้ ผลั กดั นให้ เชี ยงใหม่ เป็ นเมื องเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ นอกเหนื อจากจากผลั กดั นโครงการ
ท่ องเที่ ยวอั จฉริ ยะที่ มีการนำ �เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิ จิทั ลไปช่ วยให้ ภาคการท่ องเที่ ยวเติ บโตแล้ ว
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ยังได้ มีการผลั กดั นโครงการ NEC Valley โครงการนิ คมอุ ตสาหกรรมนวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี ภาคเหนื อและพื้ นที่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ กรอบแนวคิ ดการพั ฒนาพื้ นที่ เศรษฐกิ จ
ภาคเหนื อ Northern Economic Corridor (NEC) เน้ นการสร้ างเศรษฐกิ จมุ ลค่ าสู งเพื่ อกระตุ้ นให้
เกิ ดการลงทุ นในพื้ นที่ ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เชี ยงราย ลำ �พู นและลำ �ปาง โครงการสำ �คั ญที่ มีผลกระทบสู ง
ที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่ ได้ ขับเคลื่ อนและผลั กดั นให้ เกิ ดขึ้ น ได้ แก่ 1) โครงการ Food Valley (หุ บเขาแห่ ง
อาหาร) มี หน่ วยงานสภาอุ ตสาหกรรมเป็ นเจ้ าภาพ 2) โครงการ Cosmetic Valley (หุ บเขาแห่ ง
เครื่ องสำ �อางค์ ) มีหน่ วยงานหอการค้ าเป็ นเจ้ าภาพ และ 3) โครงการ Digital Hub เพื่ อสร้ างและ
เชื่ อมโยงเครื อข่ ายคลั สเตอร์ เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถของกลุ่ มอุ ตสาหกรรม SMEs มี หน่ วยงานสภา
อุ ตสาหกรรม หอการค้ าและหลายหน่ วยงานที่ เข้ ามาร่ วมกั นเพื่ อช่ วยขั บเคลื่ อนให้ จังหวั ดเชี ยงใหม่ เป็ น
เมื องเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ นอกจากนี้ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ยังจะได้ รับอนุ มัติงบประมาณสองพั นล้ าน
บาทจากภาครั ฐในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จในระดั บพื้ นที่ ให้ เป็ น BCG Model (Bio-Circular-Green
Economy) เป็ นการพั ฒนาเศรษฐกิ จแบบองค์ รวมใน 3 มิ ติ โดยพั ฒนาเศรษฐกิ จชี วภาพเชื่ อมโยงกั บ
เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยนภายใต้ เศรษฐกิ จสี เขี ยว เน้ นการใช้ ทรัพยากรชี วภาพมาพั ฒนาเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ มูลค่ าสู ง
และมี การนำ �วั สดุ ต่างๆ กลั บมาใช้ ประโยชน์ โครงการนี้ จะช่ วยยกระดั บเศรษฐกิ จของพื้ นที่ ควบคู่ ไปกั บ
การพั ฒนาสั งคมและรักษาสิ่ งแวดล้ อมให้ เกิ ดความสมดุ ลและยั่ งยื น มี การพั ฒนาห่ วงโซ่ ของธุรกิ จตั้ งแต่
ต้ นนำ �้ถึงปลายนำ �้ เช่ น การปลู กพื ชที่ ดีมีคุณค่ า การแปรรู ปพลั งงาน เป็ นต้ น โดย มช. จะเริ่มดำ �เนิ นการ
ในพื้ นที่ แม่ เหี ยะเป็ นโครงการนำ �ร่ อง
โดยทั่ วไปแล้ วจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เป็ นจั งหวั ดที่ มีศักยภาพในการดึ งดู ดให้ คนมาลงทุ นทำ �ธุ รกิ จและอยู่ อาศั ย
เพราะตอบโจทย์ การใช้ ชีวิตของคน เชี ยงใหม่ เป็ นเมื องที่ มีสภาพอากาศดีไม่ ร้อนชื้ น ค่ าครองชี พตำ �่กว่ า
เมื องใหญ่ หลายๆ เมื อง มี ความเจริ ญและโครงสร้ างพื้ นฐานได้ รับการพั ฒนา นอกจากนี้ จังหวั ดเชี ยงใหม่
ยั งมี ทรั พยากรบุ คคลที่ ทำ�การพั ฒนาด้ านเทคโนโลยี ดิจิทั ลและนั กลงทุ นด้ านเทคโนโลยี ดิจิทั ลอยู่ มาก
ถ้ าเที ยบกั บหลายจั งหวั ด มี บรรยากาศของความเป็ นรุ่นพี่รุ่นน้ อง ซึ่งปั จจั ยเหล่ านี้ ได้ เอื้ อให้ เกิ ดบรรยากาศ
ของการสร้ างความคิ ดสร้ างสรรค์ ได้ นอกจากนี้ หน่ วยงาน STeP ก็ ได้ สร้ างระบบบ่ มเพาะธุ รกิ จเทคโน-
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โลยี ที่มีศักยภาพสำ �หรั บบริ ษัทสตาร์ ทอั พ (Startup) และผู้ ประกอบการนวั ตกรรม และเพิ่ งได้ เปิ ดตั ว
เบสแคมป์ ที่ ได้ มีการบ่ มเพาะผู้ ประกอบการสตาร์ ทอั พจำ �นวน 4 แคมป์ แคมป์ ละ 12 ที ม รวม 24 ที ม
อย่ างไรก็ ตาม การเป็ นผู้ ประกอบการสตาร์ ทอั พที่ จะประสบผลสำ �เร็ จได้ ไม่ใช่ แค่ มีความคิ ดสร้ างสรรค์
ที่ ดีและน่ าสนใจอย่ างเดี ยว แต่ เอกชนยั งต้ องมี ความตั้ งใจในการทำ �ด้ วย หากมี อุปสรรคก็ ต้องไม่ หยุ ด
ทำ �จนกว่ าจะประสบผลสำ �เร็ จถึ งแม้ จะไม่ มี งบประมาณมาสนั บสนุ นต่ อเนื่ องก็ ตาม ที่ ผ่ านมา STeP
มี กิจกรรมที่ ทำ�ร่ วมกั บวิ สหากิ จชุ มชน มี การนำ �เทคโนโลยี ไปใช้ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาและสร้ างโมเดลธุ รกิ จ
ชุ มชนได้ ในระยะยาว ยกตั วอย่ างเช่ น ชุ มชนที่ ทำ�กาแฟเทพสเด็ จ ทาง STeP ช่ วยให้ สร้ างสิ นค้ าใหม่ ๆ ได้
การผลิ ตมี มาตรฐาน มี การอบรมผู้ นำ�ในการบริ หารจั ดการ ผู้ ที่ปลู กกาแฟหรื อลู กไร่ ก็ได้ รับผลประโยชน์
นอกจากนี้ STeP ยั งได้ มีความร่ วมมื อตั ว Startup กั บต่ างประเทศ ส่ วนใหญ่ เป็ นความร่ วมมื อระหว่ าง
ประเทศในแถบเอเชี ย เช่ น ญี่ ป่ ุ น เกาหลี เป็ นต้ น เช่ น มี การนำ � Startup ไทยไปแลกเปลี่ ยนในต่ างประเทศ
มี การนำ �นวั ตกรรมของต่ างประเทศมาต่ อยอด ยกตั วอย่ างเช่ น นำ �นวั ตกรรมพลาสมาของประเทศเกาหลี
มาต่ อยอดทางธุ รกิ จเพื่ อลดสารพิ ษในผั ก เป็ นต้ น
ดั งนั้ น เชี ยงใหม่ จะเป็ นเมื องที่ มีศักยภาพและโอกาสสู งในการดึ งดู ดให้ คนมาลงทุ นและทำ �ธุรกิ จหากมี การ
พั ฒนาและสร้ างนวั ตกรรมเกี่ ยวกั บเรื่องสำ �คั ญต่ างๆ ที่ กล่ าวมาให้ มีความโดดเด่ นได้ ได้ แก่ การท่ องเที่ ยว
อาหาร เครื่ องสำ �อางค์ และดิ จิทัลฮั บ ซึ่ งโครงการเหล่ านี้ จะต้ องมี ระบบนิ เวศน์ ครบทั้ ง 5 องค์ ประกอบ
มี ความร่วมมื อระหว่ างผู้ ประกอบการ สถาบั นการศึ กษา ภาครัฐ นั กลงทุ น และชุ มชนในพื้นที่ หากธุรกิ จไหน
มี ระบบนิ เวศน์ เหล่ านี้ ครบก็ จะช่ วยให้ ธุรกิ จประสบผลสำ �เร็ จได้
ผศ.ดร. เกษมศั กดิ์ อุ ทัยชนะ
รองผู้ อำ�นวยการอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
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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 blockchain 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.

เชี ยงใหม่ บล็ อกเชนและคริ ปโตซิ ตี้
ถ้ าหากพู ดถึ ง Crypto City ผมคงต้ องพู ดถึ งงานอี เว้ นท์ “Block Mountain” ก่ อน บริ ษัท Om
Platform เป็ นบริ ษัทแรกๆ ที่ จัดเกี่ ยวกั บอี เว้ นท์ Blockchainและ Crypto ทางเราได้ จัดงานนี้ ต่อเนื่ อง
มาเป็ นเวลา 4 ปี แล้ ว ในปี 2565 ที่ ผ่านมาได้ จัดงานที่ อุทยานวิ ทยาศาสตร์ ภาคเหนื อ มี ผู้เข้ าร่ วมงาน
ทั้ งหมด 700 คน มี วิทยากรจำ �นวน 59 คน ทั้ งจากภาครั ฐ เอกชน และสถาบั นการศึ กษาซึ่ งวิ ทยากร
เหล่ านี้ เป็ นผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญและเป็ นผู้ ที่ขับเคลื่ อนเกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมเหล่ านี้ ผู้ ที่เข้ าร่ วมงาน
เป็ นทั้ งนั กพั ฒนา ผู้ ประกอบการและผู้ ใช้ งาน แรกๆที่ วางแผนไว้ เราต้ องการจั ดในช่ วงต้ นปี แต่ เนื่ องจาก
ในช่ วงต้ นปี ยั งมี การระบาดของโควิ ด-19 จึ งเลื่ อนการจั ดงานออกไป ทางเราได้ ตั้งใจจั ดงานในวั นที่
9 เมษายน 2565 ซึ่ งต่ อเนื่ องกั บวั นหยุ ดยาว งานมี การจั ดแบบ indoor ในห้ องปรั บอากาศ มี การแบ่ ง
เป็ นห้ องย่ อย และเราตั้ งใจว่ าจะจั ดต่ อเนื่ องทุ กปี งานอี เว้ นท์ นี้มีคนมาจากนอกพื้ นที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่
ประมาณ 500 คน งานนี้ ได้ รับความสนใจจากผู้ คนมากขึ้ นทุ กปี จากปี แรกๆ ที่ เราจั ดมี ผู้เข้ าร่ วมประมาณ
300-400 คน และเพิ่ มขึ้ นมาเป็ นสองเท่ าในปี 2565 ผมถื อว่ างานนี้ ค่อนข้ างประสบผลสำ �เร็ จ ภายใน
งานเราได้ มีการแชร์ ประสบการณ์ และความรู้ ของผู้ ที่นำ�เทคโนโลยี เกี่ ยวกั บ Blockchain และ Crypto

27

ไปใช้ เกิ ดการจุ ดประกายทำ �ให้ อุตสาหกรรมนี้ ได้ การยอมรั บมากขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ ที่เข้ าร่ วมงานอี เว้ นท์
ยังเป็ นผู้ มีกำ �ลังซื้ อ ผลพวงจากงานนี้ ก็ทำ �ให้ เกิดการจั บจ่ ายใช้ สอยมากขึ้ นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ทั้ งนี้
เชี ยงใหม่ เป็ นจั งหวั ดหนึ่ งที่ มีศักยภาพในการดึ งดู ดให้ คนมาเที่ ยวและพั กผ่ อน สิ่ งหนึ่ งที่ จะเกิ ดตามมา
จากการจั ดงานอี เว้ นท์ นี้และสามารถต่ อยอดจั ดประชุ มสั มมนา MICE (Meetings, Incentive Travel,
Conventions, Exhibitions) ได้ เนื่ องจากหน่ วยงานหรื อบริ ษัทที่ มาเข้ าร่ วมงานเขาอาจจะจั ด Site
event ของเขาเองก่ อนและหลั งงานอี เว้ นท์ “Block Mountain” จะทำ �ให้ เกิ ดการจั บจ่ ายใช้ สอยมากขึ้ น
ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และส่ งผลดี ต่อการท่ องเที่ ยวของจั งหวั ดเชี ยงใหม่
งานอี เว้ นท์ Block mountain เป็ นส่ วนหนึ่ งของแรงผลั กดั นที่ ทำ�ให้ เกิ ดโครงการ Chiangmai Crypto
city ขึ้ น เพราะว่ าเราได้ กลั บมาคุ ยกั นว่ านอกจากการจั ดงานอี เว้ นท์ ปีละครั้ งที่ เราต้ องการขั บเคลื่ อนให้
มี ผู้คนและผู้ ประกอบการมาสนใจเกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรม Blockchain และ Crypto มากขึ้ น เพื่อผลั กดั น
ให้ อุตสาหกรรมนี้ โตขึ้ นเรื่ อยๆ แต่ ว่ามั นมี มุมไหนบ้ างที่ จะสามารถต่ อยอดจากการแชร์ ประสบการณ์
และให้ ความรู้ ได้ บ้าง ที่ เราสามารถจะนำ �ระบบ Blockchainและ Crypto ไปประยุ กต์ ใช้ งานได้ จริ งใน
พื้ นที่ ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จึ งทำ �ให้ เกิ ดโครงการ Chiangmai Crypto city ขึ้ นมา เป็ นลั กษณะโครงการ
วิ จัยแบบ Action research sandbox เป็ นโครงการสาธารณะที่ เกิ ดจากความร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐ
เอกชน และสถาบั นการศึ กษา โดยได้ รับทุ นวิ จัยสนั บสนุ นจาก หน่ วยบริ หารและจั ดการทุ นด้ านการ
พั ฒนาระดั บพื้ นที่ (บพท.) กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและนวั ตกรรม และทุ นจาก
ต่ างประเทศ ผมขอเรี ยกอย่ างไม่ เป็ นทางการว่ า เป็ น “พื้ นที่ สนามเด็ กเล่ น” หรื อ “Playground” เพื่ อ
ดึ งคนหรื อทรัพยากรบุ คคลในพื้ นที่ ที่มีความรู้ ได้ มาแสดงฝี มื อนำ �ความรู้มาทดลองปฏิ บัติจริงในพื้ นที่ หนึ่ ง
เป็ นเพื้ นที่ เรี ยนรู้ ได้ มาลองผิ ดลองถู กกั น ถ้ าหากดี เราก็ ขยายต่ อยอด หากอั นไหนไม่ ดีเราก็ ปรั บปรุ ง
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ ไม่ สามารถทำ �คนเดี ยวได้ เพระว่ ามี ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บพื้ นที่ และกฏหมาย
เช่ น การทำ �ธุ รกรรมทางออนไลน์ และข้ อมู ลส่ วนบุ คคล เป็ นต้ น ถ้ าหากบริ ษัทเอกชนจากภายนอกมาทำ �
โครงการก็ จะเกิ ดแรงต้ านจากคนในพื้ นที่ และไม่ ได้ รับความร่ วมมื อ นอกจากนี้ เราก็ ยังมี ผู้เชี่ ยวชาญที่
มาร่ วมในงาน Block Mountain ที่ สามารถมาช่ วยเป็ นพี่ เลี้ ยงและช่ วยบ่ มเพาะให้ กับบุ คคลากรในพื้ นที่
ได้ ด้วย หรื อเขาอาจมาช่ วยลงทุ นสนั บสนุ นในทุ กด้ านให้ โครงการสำ �เร็ จ โครงการนี้ จึงเป็ นความร่ วมมื อ
ของคนในพื้ นที่ เพื่ อต้ องการสนั บสนุ นพื้ นที่ ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ที่ ผ่านมาทางที มวิ จัยได้ ดำ�เนิ นโครงการ
นำ �ร่ องโดยร่ วมมื อกั บ iChiangmai ซึ่ งเขามี ข้อมู ลธุ รกิ จร้ านค้ าในภาคการท่ องเที่ ยวอยู่ แล้ ว ได้ มีการ
ทำ �แพลตฟอร์ มที่ มีการนำ �เทคโนโลยี Blockchain และ Crypto ไปใช้ เมื่ อปลายเดื อนเมษายน 2565
ที่ ผ่านมา มี ร้านค้ าเข้ าร่ วมจำ �นวน 40 ร้ านค้ า ประกอบด้ วย ร้ านกาแฟและร้ านอาหาร ลู กค้ าสามารถนำ �
iChiangmai Passport มาโชว์ เพื่ อรั บสิ ทธิ พิเศษกั บร้ านค้ าที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมนี้ ทั่วเชี ยงใหม่ โดยการ
แสกน QR Code ลงทะเบี ยนเข้ าใช้ CCC Wallet รั บ NFT ไปแสดงที่ ร้านและรั บสิ ทธิ พิเศษจากร้ านค้ า
การดำ �เนิ นงานที่ ผ่านมาได้ มีลูกค้ านำ �เอา iChiangmai Passport ไปใช้ ทางร้ านค้ าก็ รู้สึกดี ว่าได้ ลูกค้ า
กลุ่ มใหม่ ๆ เพิ่ มขึ้ น และจะมี การขยายต่ อยอดธุ รกิ จเพิ่ ม เช่ น ธุ รกิ จโรงแรม เป็ นต้ น การใช้ เทคโนโลยี
Blockchain มาช่ วยจะทำ �ให้ เห็ นข้ อมู ลและตรวจสอบได้ ว่าลู กค้ าไปที่ ร้านไหน ร้ านไหนขายดี ยังไง นอกจากนี้
Crypto เป็ นการเพิ่ มช่ องทางการจ่ ายชำ �ระเงิ น (Payment Gateway) โดยเฉพาะคนต่ างชาติที่
เข้ ามาจั บจ่ ายใช้ สอยบ้ านเรา เขาอาจมี การจ่ ายเงิ นผ่ านบั ตรเครดิ ตหรื อ PayPal ซึ่ งมี การเรี ยกเก็ บ

28

ค่ าธรรมเนี ยมที่ ค่อนข้ างสู ง ถ้ าลู กค้ าสามารถเลื อกจ่ ายเงิ นผ่ านคริ ปโตที่ มีค่าธรรมเนี ยมตำ �่กว่ าหรื อ
ผ่ านสิ นทรั พย์ ดิจิทัลจะทำ �ให้ ลูกค้ ามี การตั ดสิ นใจในการซื้ อง่ ายขึ้ น และเป็ นการลดต้ นทุ นทางธุ รกิ จด้ วย
ส่ วนเงิ นสกุ ลคริ ปโตที่ มีอัตราการแลกเปลี่ ยนที่ ผันผวนทางร้ านค้ าสามารถแลกสกุ ลเงิ น Crypto ต่ างๆ
เป็ น Stable coin หรื อ เงิ นบาทได้ แบบ Realtime ก็ ทำ�ให้ ลดปั ญหาของอั ตราแลกเปลี่ ยนได้ ทำ �ให้ ลด
ปั ญหาและเกิ ดการใช้ งานที่ มากขึ้ น โครงการนี้ ก็เป็ นการเตรี ยมการทั้ งในปั จจุ บันและอนาคต รองรั บ
ลู กค้ าทั้ งคนไทยและคนต่ างชาติ ที่เขามี การถื อสิ นทรั พย์ ดิจิทัล
นอกจากนี้ ทีมวิ จัย Chiangmai Crypto city ยั งได้ มีการประชุ มร่ วมกั บคณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
เชี ยงใหม่ และองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เมื่ อเดื อนกุ มภาพั นธ์ 2565 ที่ ผ่านมาเพื่ อจะจั ดทำ �
โครงการนำ �ร่ องโดยการนำ �เทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ ในทางการแพทย์ Healthcare เช่ น ปั จจุ บันเรา
ไปรั กษาที่ โรงพยาบาลมหาราชจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ข้อมู ลประวั ติของเราอาจจะอยู่ ที่ โรงพยาบาลมหาราช
แห่งเดี ยว หากมี การนำ �เทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ เมื่ อเราไปเกิ ดอุ บัติเหตุ ที่จังหวั ดอื่ น เช่ น ภู เก็ ตจะ
ทำ �ให้ แพทย์ ที่ โรงพยาบาลภู เก็ ตเข้ าถึ งประวั ติเราที่ โรงพยาบาลมหาราชได้ แต่ ก็ต้องได้ รับการอนุ ญาต
จากเราก่ อน ยกตั วอย่ างในกรณี ที่เราหมดสติ คุณหมออาจสแกนกลายนิ้ วมื อหรื อใบหน้ าของเรา ก็ จะ
ทราบประวั ติ ติ ดต่ อญาติ ได้ และรู้ ว่าเรามี ประวั ติแพ้ ยาอะไร มี โรคประจำ �ตั วอะไร จะได้ ให้ การรั กษาที่
มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น นี่ ก็เป็ นการนำ � Blockchain มาสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มในทางการแพทย์ นอกจากนี้ เรา
ยั งมี แผนที่ จะร่ วมมื อกั บเทศบาลแม่ เหี ยะในการนำ �เทคโนโลยี Blockchain และ Crypto ไปใช้ ในพื้ นที่ ข้ึ น
อยู่ กับพั นธมิ ตรที่ เข้ าร่ วมโครงการ
อย่ างไรก็ ตาม ปั จจุ บันยั งมี ร้านค้ าเอกชนที่ เข้ าร่ วมโครงการจำ �นวนไม่ มากและยั งมี ประชาชนจำ �นวนไม่
มากที่ รู้จักและคุ้ นเคยเกี่ ยวกั บ Blockchain และ Crypto ไม่ เหมื อนกั บเฟสบุ๊ คและไลน์ เป็ นต้ น จึ งเป็ น
ความท้ าทายของโครงการ ดั งนั้ นจึ งมี ความจำ �เป็ นที่ จะต้ องเผยแพร่ ความรู้ ให้ กับสาธารณะชนมากขึ้ น
เพื่ อจุ ดประกายให้ คนเห็ นความสำ �คั ญของ Blockchain และ Crypto ว่ าจะมาช่ วยพั ฒนาเมื องเชี ยงใหม่
ยั งไง และมาช่ วยสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ ทางธุ รกิ จได้ ยังไง นอกจากนี้ ผมมองว่ าเชี ยงใหม่ นอกจากจะเป็ น
เมื องท่ องเที่ ยวแล้ วก็ ยังมี สถาบั นการศึ กษาที่ สามารถผลิ ตบุ คคลากรมาสนั บสนุ นในอุ ตสาหกรรมนี้ ได้
เชี ยงใหม่ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเป็ นจั งหวั ดแรกที่ ได้ ใช้ เทคโนโลยี เครือข่ ายไร้สาย 5G ก่ อนจั งหวั ดอื่ น
ผมว่ าเหล่ านี้ ก็ เป็ นปั จจั ยจู งใจให้ คนสนใจมาเปิ ดธุ รกิ จเกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมดิ จิทัลในจั งหวั ดเชี ยงใหม่
มากขึ้ น ในอนาคตทางกลุ่ มวิ จัย Crypto city วางแผนที่ จะจดทะเบี ยนเป็ นวิ สาหกิ จเพื่ อสั งคม โดยทำ �
หน้ าที่ เป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานเปรี ยบเสมื อถนนให้ กับเทคโนโลยี Blockchain ให้ เป็ นพื้ นที่ สาธารณะที่
ทำ �ให้ คนเข้ าถึ งได้ ง่าย เป็ นหน่ วยงานที่ ล้ิ งค์ ข้อมู ลจากที่ ต่างๆ มารวมกั น มี การใช้ ภาษาเดี ยวกั น เช่ น
อาจดึ งข้ อมู ลจากฮั บการแพทย์ ฮั บท่ องเที่ ยวมารวมกั น มี การแชร์ ข้อมู ลร่ วมกั นในเครื อข่ ายข้ อมู ล เกิ ด
เป็ นโครงข่ ายของข้ อมู ลที่ ใหญ่ ข้ึ น หรื อที่ เรี ยกว่ า Big Data ซึ่ งจะทำ �ให้ การวิ เคราะห์ ข้อมู ล เกิ ดความ
แม่ นยำ �และเกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อพื้ นที่ ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ดร. นที เทพโภชน์
ผู้ ก่อตั้ งบริ ษัท ออมแพลทฟอร์ ม จำ �กั ด
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CHIANG MAI’S SMART CITY
DEVELOPMENT
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 cuttingedge 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 longterm 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
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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 infrastructure, 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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การพั ฒนาเชี ยงใหม่ เป็ นเมื องอั จฉริ ยะ
รั ฐบาลไทยได้ มีนโยบายส่ งเสริ มการพั ฒนาเมื องอั จฉริ ยะ (Smart City)
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ในหมวดที่ 8 แผนระยะ 20 ปี
โดยในช่ วงปี 2561 รั ฐบาลได้ ประกาศวิ สัยทั ศน์ เมื องอั จฉริ ยะและนำ �ร่ องในหั วเมื องใหญ่ ๆ 3 จั งหวั ด
ได้ แก่ ขอนแก่ น เชี ยงใหม่ และภู เก็ ต
สำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล (depa) สาขาภาคเหนื อตอนบนซึ่ งตั้ งอยู่ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ได้ ให้
ความสำ �คั ญในการพั ฒนาเมื องเชี ยงใหม่ สู่เมื องอั จฉริยะ ควบคู่ กับการพั ฒนาเมื องอย่ างยั่ งยื น ทั้ งนี้ คำ�ว่ า
“เมื องอั จฉริ ยะ” คนมั กเข้ าใจผิ ดว่ าเป็ นการสร้ างเมื องเทคโนโลยี ไฮเทค แต่ หัวใจของเมื องอั จฉริ ยะคื อ
“เป็ นเมื องที่ เรานำ �เอาเทคโนโลยี มาช่ วยทำ �ให้ ประชาชนสามารถใช้ ชีวิตได้ ง่ายและสะดวกมากขึ้ น” เป็ น
เมื องที่ ใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ ทันสมั ยและชาญฉลาด เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของการ
ให้ บริ การและการบริ หารจั ดการเมื อง ลดค่ าใช้ จ่ายและการใช้ ทรั พยากรของเมื องและประชากรเป้ าหมาย
โดยเน้ นการออกแบบที่ ดีและการมี ส่วนร่ วมของภาคธุ รกิ จและภาคประชาชนในการพั ฒนาเมื อง
ภายใต้ แนวคิ ดการพัฒนาเมื องน่ าอยู่เมื องทั นสมั ย ให้ ประชาชนในเมื องมี คุณภาพชี วิตที่ดี มี ความสุ ขอย่ าง
ยั่ งยื นกรอบการพั ฒนาเมื องอั จฉริยะที่ สำ�นั กงานส่ งเสริมเศรษฐกิ จดิ จิทัลกำ �หนดไว้ มีทั้งหมด 7 ด้ าน ได้ แก่
1) สิ่ งแวดล้ อมอั จฉริ ยะ (Smart Environment) การคำ �นึ งถึ งผลกระทบต่ อสภาพแวดล้ อมและสภาพ
การเปลี่ ยนแปลงของอากาศ ข้ อนี้ เป็ นภาคบั งคั บที่ ผู้ดำ�เนิ นการต้ องมี การจั ดการด้ านนี้
2) เศรษฐกิ จอั จฉริ ยะ (Smart Economy) เกี่ ยวกั บปากท้ องชี วิตความเป็ นอยู่ ของประชาชน มี การใช้
เทคโนโลยี เพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มในระบบเศรษฐกิ จ
3) พลั งงานอั จฉริ ยะ (Smart Energy) การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ พลั งงานหรื อใช้ พลั งงานทางเลื อก
เป็ นพลั งงานสะอาด
4) การดำ �รงชี วิตอั จฉริ ยะ (Smart Living) การใช้ เทคโนโลยี ช่วยอะไรเราบ้ างในการดำ �เนิ นชี วิต
5) การเดิ นทางและขนส่ งอั จฉริ ยะ (Smart Mobility)
6) พลเมื องอั จฉริ ยะ (Smart People) คนต้ องมี ทักษะการใช้ ชีวิต ใช้ เทคโนโลยี ด้านพื้ นฐานเป็ น
7) บริ หารภาครั ฐอั จฉริ ยะ (Smart Governance) การบริ หารภาครั ฐผ่ านเทคโนโลยี ดิจิทัล
ทั้ งนี้ หน่ วยงานที่ มีความต้ องการจะพั ฒนาพื้ นที่ ให้ เป็ น Smart City จะต้ องตี กรอบพื้ นที่ ในการพั ฒนา
เมื องอั จฉริ ยะให้ ชัดเจน และจะต้ องดำ �เนิ นการส่ งเสริ มพั ฒนาเมื องภายใต้ กรอบ 7 ด้ าน ทั้ งนี้ สามารถ
ดำ �เนิ นการตามกรอบที่ กำ�หนดไว้ อย่ างน้ อยไม่ ตำ�่กว่ า 2 ด้ าน ทั้ งนี้ ก็ข้ึ นอยู่ กับความต้ องการของหน่ วยงาน
นั้ นว่ าต้ องการเน้ นด้ านไหน ซึ่งจะมี คณะอนุ กรรมการขั บเคลื่ อนและบริหารโครงการเมื องอั จฉริยะประเมิ น
ผลหากผ่ านเกณฑ์ จะมี การมอบตราสั ญลั กษณ์ Smart City ต่ อไป โดยมี ระยะการประเมิ นทุ กสองปี ใน
การทบทวนตราสั ญลั กษณ์ ฯ
ปั จจุ บันในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี 2 หน่ วยงานที่ ผ่านการรั บรองตราสั ญลั กษณ์ เมื องอั จฉริ ยะแล้ ว ได้ แก่
1) มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ (มช.) ได้ เริ่ มดำ �เนิ นโครงการตั้ งแต่ ปี 2563 มช. ได้ ผ่านการประเมิ นเมื่ อปี
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2564 มช. ได้ กำ�หนดพื้ นที่ ไว้ 3 โซน ได้ แก่ มช. ฝั่ งสวนสั ตว์ , ฝั่ งคณะแพทย์ สวนดอกและฝั่ งแม่ เหี ยะ มช.
มี การพั ฒนาเมื องอั จฉริ ยะครบทั้ ง 7 ด้ าน ยกตั วอย่ างบางโครงการ เช่ น มช.มี โครงการใช้ กล้ องวงจรปิ ด
เพื่ อตรวจยานพาหนะเข้ าออก โดยไม่ ต้องแลกบั ตรและไม่ ต้องใช้ ยาม โครงการรถรั บส่ งที่ ใช้ พลั งงาน
ไฟฟ้ า โครงการโซลาเซลในตึ กของ Step และอาคารตึ กผู้ ป่วยคณะแพทย์ เพื่ อลดค่ าไฟ เป็ นต้ น
2) เทศบาลนครเชี ยงใหม่ กำ �หนดพื้ นที่ ไว้ ในเขตเมื องเก่ า (old town) เทศบาลฯ พั ฒนาเมื องอั จฉริ ยะไว้
6 ด้ านแต่ ยังขาดด้ านบริ หารภาครั ฐอั จฉริ ยะ เทศบาลฯเด่ นในเรื่ องของเศรษฐกิ จอั จฉริ ยะ เช่ น โครงการ
ตลาดสดดิ ทัลในตลาดเมืองใหม่ ที่ดำ�เนิ นการร่วมกั บ depa และมี โครงการที่กำ�ลั งดำ�เนิ นการ เช่ น โครงการ
ไดฟทรู (Drive Thru) ในตลาดสด มี การซื้ อของผ่ านแอพจองคิ วซื้ อของ ผู้ ซื้อไม่ ต้องลงจากรถแต่ ผู้ค้า
นำ �สิ นค้ ามาส่ งจุ ดรั บส่ งของแบบ Drop off และโครงการถนนคนเดิ นดิ จิทัลใช้ แพลตฟอร์ มแบบ ECommerce ขายออนไลน์ แต่ โครงการนี้ ยังมี ความท้ าทาย เพราะมี ผู้ ค้าถึ ง 4,000 ราย เราจะต้ องสร้ าง
ความรู้ และความเข้ าใจให้ กับผู้ ค้าทั้ งหมด รวมถึ งสร้ างความต้ องการของเขาในการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ
ช่ วยสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มทางเศรษฐกิ จ เป็ นต้ น นอกจากนี้ ในปี 2565 เทศบาลแม่ เหี ยะกำ �ลั งยื่ นขอประเมิ น
เทศบาลแม่ เหี ยะเป็ นต้ นแบบ Smart Governance ของประเทศไทยมี การจั ดการภาครั ฐที่ ใช้ เทคโนโลยี
100% เช่ น มี ระบบร้ องเรี ยน 24 ชั่ วโมงผ่ านไลน์ มี การอนุ มัติงานผ่ าน E-document เป็ นต้ น นอกจากนี้
ยั งมี เทศบาลอื่ นที่ กำ�ลั งพั ฒนาเข้ าสู่ เมื อง Smart City ได้ แก่ เทศบาลป่ าแดด เทศบาลช้ างเผื อก เทศบาล
บวกค้ าง สั นกำ �แพง เทศบาลในอำ �เภออมก๋ อย เป็ นต้ น
สำ �หรับสิ่ งที่เป็ นโอกาสที่สำ�คั ญว่ าทำ �ไมคนต่ างชาติ ต้องมาลงทุ นและทำ �ธุรกิ จในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ นอกเหนื อ
จากจุ ดเด่ นของการเป็ นเมื องท่ องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยง มี ค่าครองชี พถู กและมี โครงสร้ างพื้ นฐานที่ ดีเพราะ
ผู้ ที่มาลงทุ นทำ �ธุ รกิ จในเขตเมื องอั จฉริ ยะจะได้ รับสิ ทธิ พิเศษของ BOI ในการลดภาษี สินค้ านำ �เข้ าและ
ส่ งออก การจดทะเบี ยนของผู้ ประกอบการกั บ BOI ในเขตเมื องอั จฉริ ยะทำ �ให้ สามารถขอสมาร์ ทวี ซ่าได้
ซึ่ งทาง DEPA และ BOI สามารถอำ �นวยความสะดวกในการขอสมาร์ ทวี ซ่าให้ กับผู้ ที่มีทักษะพิ เศษ เช่ น
กลุ่ มธุ รกิ จสตาร์ ทอั พด้ านเทคโนโลยี ดิจิทัล ผู้ เชี่ ยวชาญพิ เศษ ผู้ ที่ได้ รับการจ้ างงานจากบริ ษัทที่ มาลงทุ น
ในพื้ นที่ ที่เป็ นผู้ ที่มีความเชี่ ยวชาญพิ เศษ รวมถึ งผู้ ที่มาลงทุ นทำ �ธุ รกิ จเกิ น 20 ล้ าน เป็ นต้ น นอกจากนี้ ก็
ยั งได้ สิทธิ พิเศษในการติ ดต่ อกั บธนาคารแบบ Fast Lane ด้ วย ดั งนั้ นการได้ รับการประกาศเขตเมื อง
อั จฉริ ยะในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จึงเป็ นโอกาสและศั กยภาพในการดึ งดู ดให้ คนต่ างชาติ มาลงทุ น ทำ �ธุ รกิ จใน
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ได้ มากขึ้ น
คุ ณปรั ชญา โกมณี
ผู้ จัดการสาขาภาคเหนื อตอนบน
สำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล สาขาภาคเหนื อตอนบน
และคุ ณชฎาธช จั นทนพั นธ์
หั วหน้ างานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล
สำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล สาขาภาคเหนื อตอนบน
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CO-LIVING AND
CO-WORKING SPACE
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
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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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พื้ นที่ ทำ �งานร่ วมกั บการอยู่ อาศั ย
แนวคิดการทำ �โมเดลธุ รกิจของการทำ � Co-working และ Co-living space ค่อนข้างเป็ นที่ นิ ยมใน
กลุ่ มประเทศยุ โรปและอเมริ กา แต่ ว่าในแถบประเทศเอเชี ยถื อว่ ายั งเป็ นเรื่องใหม่ อยู่ บริ ษัท Alt_Chiang
Mai ได้ ดำ�เนิ นการโมเดลธุ รกิ จนี้ เป็ นแห่ งแรกในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ผมตั้ งใจออกแบบอาคารสถานที่
เพื่ อให้ เป็ น Co-working และ Co-living space อยู่ ด้วยกั น ซึ่ งต่ างกั บ Co-working ที่ อื่นในจั งหวั ด
เชี ยงใหม่ ที่มีเริ่ มปรั บโมเดลธุ รกิ จเป็ น Co-working และ Co-living space แต่ มีการนำ �เกสต์ เฮ้ าส์ มา
ปรั บปรุ งเป็ น Co-living space มากกว่ า แต่ Alt_ Chiang Mai ตั้ งใจออกแบบอาคารสถานที่ เพื่ อ
โมเดลธุ รกิ จนี้ โดยเฉพาะ ผมดำ �เนิ นธุ รกิ จ Alt_ Chiang Mai มาได้ 6 เดื อน โดยเริ่ มดำ �เนิ นการใน
เดื อนมิ ถุนายน 2564 ในช่ วงแรกเปิ ดดำ �เนิ นการแค่ Co-working space ก่ อนเพื่ อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมและเริ่ มเปิ ดธุ รกิ จเป็ น Co-working และ Co-living space เมื่ อประมาณ 2-3 เดื อน ที่
ผ่ านมา โดยเน้ นกลุ่ มลู กค้ าเป้ าหมายที่ เป็ น Digital Nomads ผู้ ประกอบการอิ สระและคนที่ ทำ�งาน
ทางไกล กลุ่ มคนเหล่ านี้ มักเดิ นทางมาอยู่ อาศั ย ทำ �งานและเที่ ยวด้ วย ถ้ าถามผมว่ าทำ �ไมถึ งมาลงทุ น
และทำ �ธุ รกิ จที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่ โดยเหตุ ผลส่ วนตั วแล้ วเพราะภรรยาผมเป็ นคนเชี ยงใหม่ เป็ นหุ้ นส่ วน
ที่สามารถไว้ เนื้ อเชื่อใจได้ ในการลงทุ นทำ�ธุรกิ จนี้ ในประเทศไทยและในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ผมเป็ นคนฮ่ องกง
มาอาศั ยอยู่ ที่เชี ยงใหม่ ได้ ประมาณ 5 ปี แล้ ว ผมจึ งได้ มาลงทุ นทำ �ธุรกิ จนี้ ที่จังหวั ดเชี ยงใหม่ แต่ ผมก็ มอง
ว่ าจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เป็ นจั งหวั ดที่ มีศักยภาพเป็ นจั งหวั ดที่ มีชื่อเสี ยงด้ านการท่ องเที่ ยว จั งหวั ดเชี ยงใหม่
มี ชื่อเสี ยงสำ �หรั บกลุ่ ม Digital Nomad เป็ นเมื องที่ น่าอาศั ยและเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวด้ วย ทั้ งนี้ ผลจาก
การระบาดของโควิ ด-19 ส่ งผลให้ คนทำ �งานจากที่ บ้านหรื อทำ �งานทางไกลมากขึ้ น ปั จจุ บันมี คำ�ใหม่ ที่
เรี ยกว่ า “The Great Resignation” ที่ มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นของคนที่ ลาออกจากงานโดยเฉพาะใน
ประเทศยุ โรป เนื่ องจากเขาไม่ พอใจกั บงานและวิ ถีชีวิตที่ เป็ นอยู่ ต้ องการเปลี่ ยนวิ ถีชีวิต และหาวิ ถีใหม่
ในการทำ �งานมากขึ้ น ตำ �แหน่ งที่ ตั้งของสถานที่ ทำ�งานจึ งกลายเป็ นปั จจั ยที่ สำ�คั ญน้ อยลงที่ ทำ�ให้ คน
ตั ดสิ นใจไปทำ �งาน ผู้ คนสามารถทำ �งานที่ ไหนก็ ได้ และต้ องการทำ �งานในสถานที่ ที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์
หรื อวิ ถีในการดำ �เนิ นชี วิตของตั วเองมากขึ้ น
นอกจากนี้ ถึ งแม้ จังหวั ดเชี ยงใหม่ จะมี ร้านค้ าที่ ดำ�เนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกั บ Co-working space หลายแห่ ง
สำ �หรั บกลุ่ ม Digital Nomad แต่ ก็เป็ นเพี ยงแค่ ครึ่ งหนึ่ งที่ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของ
คนกลุ่ มนี้ แต่ ว่าอี กครึ่ งหนึ่ งที่ เขาต้ องการก็ คือ “การอยู่ อาศั ย (living)” ที่ อยู่ อาศั ยที่ ไม่ ได้ เป็ นแค่
ที่ พักอาศั ย ไม่ ได้ อยู่ คนเดี ยว ไม่ ใช่ โรงแรมหรื อคอนโดมิ เนี ยมที่ อยู่ คนเดี ยว แต่ ว่าพวกเขาต้ องการ
สั งคมการเดิ นทางที่ ให้ ความรู้ สึกถึ งความเป็ นชุ มชน ความรู้ สึกของการมี เพื่ อน มี มิตรภาพเป็ นพื้ นที่
ที่ เขาสามารถมาอยู่ อาศั ยและทำ �งานร่ วมกั นกั บคนอื่ น ได้ มีการพู ดคุ ยแลกเปลี่ ยนกั น ที่ ผ่านมายั งไม่ มี
พื้ นที่ หรื อสถานที่ แบบนี้ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ที่รองรั บความต้ องการของคนกลุ่ มเหล่ านี้ พื้ นที่ ที่ทำ�งาน
ผนวกกั บที่ อยู่ อาศั ยด้ วยกั นที่ มีความเป็ นสั งคมและชุ มชน Alt_ Chiang Mai เป็ นพื้ นที่ แห่ งแรกที่
อำ �นวยความสะดวกให้ คนกลุ่ มนี้ มาทำ �งานและอยู่ ร่ วมกันเป็ นชุ มชน ในช่ วงเดือนเมษายนที่ ผ่านมา
Alt_ Chiang Mai มี อัตราคนเข้ าพั กประมาณ 80% ถ้ าเที ยบกั บโรงแรมอื่ นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ก็ถือว่ า
ดี มาก แต่ ตอนนี้ ยังสรุ ปไม่ ได้ ว่าโมเดลธุ รกิ จนี้ ประสบผลสำ �เร็ จหรื อไม่ เพราะผมเพิ่ งดำ �เนิ นธุ รกิ จมา
แค่ 6 เดื อน จะต้ องมี การประเมิ นผลการดำ �เนิ นงานกั นต่ อไป แต่ เหตุ ผลหนึ่ งที่ สำ�คั ญที่ มี Digital
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Nomad มาเข้ าพั กเยอะในช่ วงเดื อนเมษายนที่ ผ่านมา เพราะนโยบายของรั ฐบาลที่ ยืดหยุ่ นมากขึ้ นใน
การตรวจโควิ ด-19 และผ่ อนปรนสำ �หรั บมาตรการโควิ ดสำ �หรั บที่ พักและโรงแรม เช่ น นั กท่ องเที่ ยวที่
เข้ ามาไม่ ต้องตรวจ PCR Test ไม่ มีการกั กตั วในโรงแรม ทำ �ให้ ส่งผลดี ต่อการท่ องเที่ ยวและโรงแรม
ที่ พักเพราะนั กท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาได้ สะดวกมากขึ้ น ทำ �ให้ ดึงดู ดนั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ เดิ นทางเข้ ามาใน
ประเทศไทยมากขึ้ นการทำ �ธุ รกิ จนี้ ของผมเปรี ยบเสมื อนโครงการนำ �ร่ องว่ าทฤษฏี นี้ของผมจะถู กต้ องไหม
ผมมองว่ าการทำ �โมเดลธุ รกิ จนี้ ยั งมี ความต้ องการในตลาดสู งแต่ ว่าคนที่ ทำ�ธุ รกิ จนี้ ยั งมี น้อย ถื อเป็ น
โอกาส และศั กยภาพที่ ดีของการลงทุ นทำ �โมเดลธุ รกิ จเกี่ ยวกั บ Co-working และ Co-living space
ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่
สำ �หรั บความท้ าทายของธุ รกิ จนี้ ได้ แก่ วั ฒนธรรมที่ แตกต่ าง โดยเฉพาะคนต่ างชาติ ที่มาลงทุ นธุ รกิ จ
ในประเทศไทยหรื อคนต่ างชาติ ที่เข้ ามาทำ �งานในประเทศไทยต้ องปรั บตั วให้ เข้ ากั บวั ฒนธรรมท้ องถิ่ น
เช่ น ภาษาและการสื่ อสาร เป็ นต้ น นอกจากนี้ ก็ ยังมี เรื่ องของกฏหมาย รั ฐบาลยั งไม่ มีความรวดเร็ ว
เกี่ ยวกั บธุ รกิ จใหม่ นี้ จะเป็ นการดี หากรั ฐบาลสามารถเข้ าใจในการดำ �เนิ นธุ รกิ จ และลดความซั บซ้ อน
ในการอนุ ญาตในการลงทุ นทำ �ธุ รกิ จ หากรั ฐต้ องการกระตุ้ นให้ คนเข้ ามาลงทุ นทำ �ธุ รกิ จ เพราะว่ า
สถานการณ์ การท่ องเที่ ยวมั นมี ความผั นผวนตลอดเวลา คนต่ างชาติ ที่เข้ ามาลงทุ นทำ �ธุ รกิ จหรื อทำ �งาน
ในประเทศไทยได้ ระยะเวลาหนึ่ งอย่ างถู กกฏหมาย มี การจ่ ายภาษี อย่ างถู กกฏหมาย ก็ ควรจะเอื้ ออำ �นวย
ในการอยู่ อาศั ยและขอวี ซ่ามากขึ้ น รั ฐบาลควรตระหนั กถึ งเรื่ องนี้ นอกจากนี้ ก็ยังมี สถานการณ์ หมอก
ควั นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ที่เป็ นความท้ าทายต่ อธุ รกิ จนี้ ด้วย แต่ ว่าเราก็ ควบคุ มอะไรไม่ ได้ เพราะไม่ ใช่ แค่
หมอกควั นภายในประเทศเท่ านั้ นแต่ ยังมี หมอกควั นจากประเทศเพื่ อนบ้ านด้ วย เช่ น ประเทศลาวและ
เมี ยนมาร์ นอกจากนี้ นักท่ องเที่ ยวแบบ Digital Nomad ก็ มีระยะเวลาของวี ซ่าสั้ น เช่ น เขาพั กอาศั ยอยู่
ในประเทศไทยได้ ประมาณ 2 เดื อน ก็ ต้องออกนอกประเทศและย้ ายไปประเทศอื่ น เป็ นต้ น สิ่ งเหล่ านี้
ถื อเป็ นความท้ าทายของการทำ �โมเดลธุ รกิ จ Co-working และ Co-living space
Mr. John Ho
ผู้ ก่อตั้ ง Alt Chiang Mai
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Saenee Maleepat
เสนี มาลี พัตร
Network president
ประธานเครื อข่ าย

Sujin Kerdarchachan
สุ จิ น เกิ ดอาชาชาญ
Network vice president
รองประธานเครื อข่ าย

Chiang Mai Digital Hub
เครื อข่ ายคลั สเตอร์ ดิจิทัลเชี ยงใหม่

ที่ อยู่ : ชั้ น 1 อาคารศู นย์ ส่งเสริ มอุ ตสาหกรรมภาคที่ 1

Address: 1st Fl., Industrial Promotion Center

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 095 631 3331

Wat Ket, Muang, Chiang Mai 50000
Contact Number: 095 631 3331

158 ถ.ทุ่ งโฮเต็ ล ต.วั ดเกต อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

061 794 6663
อี เมล์ : cmdhcluster@gmail.com

info@chiangmaidigitalhub.com

Region 1 Building, 158 Tunghotel Rd.,

061 794 6663
Email: cmdhcluster@gmail.com

info@chiangmaidigitalhub.com

เว็ บไซต์ : chiangmaidigitalhub.com

Website: chiangmaidigitalhub.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2018

Year of Establishment: 2018

กลุ่ มเครื อข่ ายคลั สเตอร์ ดิจิทัลเชี ยงใหม่ เกิ ดขึ้ นจากการวม

Chiang Mai Digital Cluster Network Group

เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพหรื อการใช้ เทคโนโลยี สมั ยใหม่ ในการ

companies in Chiang Mai to develop potential

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/chiangmaidigitalhub/

บริ การหลั ก: Business Support Services

ตั วของบริ ษั ทด้ านอุ ตสาหกรรมดิ จิ ทั ลในจั งหวั ดเชี ยงใหม่

สร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ กับผลิ ตภั ณฑ์ และรองรั บอุ ตสาหกรรมแห่ ง

อนาคต สร้ างความเข้ มแข็ งให้ กับห่ วงโซ่ แห่ งคุ ณค่ า (Value

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/chiangmaidigitalhub/

Core Service(s): Business Support Services

Arising from the integration of digital industry

or use modern technology to create value
Add to products and support future industries

Chain) ทั้ งต้ นนำ �้ กลางนำ �้ และปลายนำ �้ ตลอดจนสนั บสนุ นการ

Strengthen the value chain, both upstream,

ระดั บ SMEs ทั้ งด้ านข้ อมู ล การใช้ ทรั พยากร วั ตถุ ดิบ และ

the creation of knowledge to develop the

สร้ างองค์ ความรู้ เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของกลุ่ มอุ ตสาหกรรม
บุ คลากรในภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคอุ ตสาหกรรม เพื่ อ
รองรั บและสนั บสนุ นการลงทุ น ตามนโยบายของรั ฐบาล

midstream and downstream as well as support

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.
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Ass. Prof. Dr. Worawit Janchai
ผศ. ดร. วรวิ ชญ์ จั นทร์ ฉาย
Dean
คณบดี วิทยาลั ยศิ ลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี

College of Arts, Media and Technology,
CMU
วิ ทยาลั ยศิ ลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่

ที่ อยู่ : 239 ถ.ห้ วยแก้ ว อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50200

Address: 239 Huay Kaew Rd., Mueang,

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 920 299

Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 920 299

prcamt@camt.info
เว็ บไซต์ : www.camt.cmu.ac.th

Website: www.camt.cmu.ac.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2002

Year of Establishment: 2002

และ Website Development

Movies and Website Development

อี เมล์ : sumitra.kwan@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/CAMTOfficial

บริ การหลั ก: Software, Animation, Games, Movies

Social Media Portal:
www.facebook.com/CAMTOfficial

Core Service(s): Software, Animation, Games,

สถาบั นการศึ กษาภายใต้ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ซึ่ งประกอบ

Educational institutions under Chiang Mai

และวิ ชวลเอฟเฟกต์ สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ สาขา

namely Animation and Visual Effects Program,

ไปด้ วย 5 หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี คื อ สาขาวิ ชาแอนนิ เมชั น

วิ ชาการจั ดการสมั ยใหม่ และเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิ ชา
ดิ จิทัลเกม และสาขาวิ ชาบู รณาการอุ ตสาหกรรมดิ จิทัล และ
มี 3 ระดั บการศึ กษาคื อ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอก
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Email: -

University consist of 5 courses the bachelor’,
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.

Creative Chiang Mai
Martin Venzky-Stalling
มาร์ ติน เฟ็ นสกี้ -สตาล์ ลิ่ง
เชี ยงใหม่ สร้ างสรรค์
Senior Advisor of Science and Technology Park,
Chiang Mai University
ที่ ปรึ กษาอาวุ โส อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
ที่ อยู่ : อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย
Address: Science and Technology Park, Chiang Mai
เชี ยงใหม่ (CMU STeP) ชั้ น 2 (อาคาร A)

University (CMU STeP), Northern Science

(เชี ยงใหม่ ) 155 หมู่ 2 ต.แม่ เหี ยะ อ.เมื อง

155 M. 2, Mae Hia, Mueang, Chiang Mai

อาคารอำ �นวยการอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ ภาคเหนื อ
จ.เชี ยงใหม่ 50100

Park (NSP) Building 2nd floor (A Building)
50100

หมายเลขโทรศั พท์ : -

Contact Number: -

อี เมล์ : cmcc@creativechiangmai.com

Email: cmcc@creativechiangmai.com

เว็ บไซต์ : www.creativechiangmai.com

Website: www.creativechiangmai.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

Services

Support Services

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/CreativeChiangMai

บริ การหลั ก: Services และ Business Support

เชี ยงใหม่ สร้ างสรรค์ (CCM) เป็ นแนวคิ ด วิ สั ยทั ศน์ และ

Social Media Portal:
www.facebook.com/CreativeChiangMai

Core Service(s): Services and Business

Creative Chiang Mai (CCM) is a vision, initiative,

ความริ เริ่ ม เพื่ อมุ่ งส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ ยน

and network to promote creativity and innovation

คื อการประชาสั มพั นธ์ เชี ยงใหม่ ให้ เป็ นเมื องสร้ างสรรค์ เขต

based. The mission is to develop Chiang Mai,

นวั ตกรรมในเชี ยงใหม่ เชี ยงใหม่ สร้ างสรรค์ มีพันธกิ จหลั ก
เศรษฐกิ จพิ เศษ และเป็ นศู นย์ กลางความคิ ดสร้ างสรรค์

อี กทั้ งมี จุดมุ่ งหมายที่ จะสร้ างการพั ฒนาเศรษฐกิ จและดึ งดู ด
ให้ เกิ ดการการลงทุ น รวมถึ งการสร้ างงานและโอกาส

in Chiang Mai. The initiative is largely voluntaryfocusing 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.
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ชฎาธช จั นทรพั นธ์
Pradya Komanee
Chadathacha Chantanaphan
นายปรั ชญา โกมณี
Upper Northern Branch หั วหน้ างานส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม
Team Leader
Manager
ผู้ จัดการสาขาภาคเหนื อตอนบน

Digital Economy Promotion Agency
(Depa)
สำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล

ที่ อยู่ : 158 ถ. ทุ่ งโฮเต็ ล ต. วั ดเกต อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 158 Tung Hotel Rd., Wat Ket, Mueang,

อี เมล์ : dnr-un@depa.or.th
Website: www.depa.or.th

Email: dnr-un@depa.or.th
Website: www.depa.or.th

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 086 430 2278

Chiang Mai 50000
Contact Number: 086 430 2278

Social Media Portal:
www.facebook.com/depachiangmai

Social Media Portal:
www.facebook.com/depachiangmai

Line

Line

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

สำ �นั กงานส่ งเสริมเศรษฐกิ จดิ จิทัล มี วัตถุ ประสงค์ เพือ
่ ส่ งเสริม

The Digital Economy Promotion Agency was

ดิ จิทัล พั ฒนาและส่ งเสริ มให้ เกิ ดการนำ �ไปใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัล

development of digital industry and innovation

บริ การหลั ก: Business Support Services

และสนั บสนุ นให้ เกิ ดการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมและนวั ตกรรม

ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จสั งคม วั ฒนธรรมและความมั่นคง
ของประเทศ

Core Service(s): Business Support Services

established to promote and support the
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
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Assoc. Prof. Dr.Thongchai Fongsamootr
รศ.ดร.ธงชั ย ฟองสมุ ทร
Dean
คณบดี

Faculty of Engineering,
Chiang Mai University
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่

ที่ อยู่ : 239 ถ.ห้ วยแก้ ว ต. สุ เทพ อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

Address: 239 Huay Kaew Rd., Mueang,

053-944175
อี เมล์ : pr@eng.cmu.ac.th

053-944175
Email: pr@eng.cmu.ac.th

50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053-944109

Chiang Mai 50200
Contact Number: 053-944109

เว็ บไซต์ : www.eng.cmu.ac.th

Website: www.eng.cmu.ac.th

Instagram @engcmu

Instagram @engcmu

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/engineeringcmu

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/engineeringcmu

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1970

Year of Establishment: 1970

Services, AI, IoT และ Control & Robotics

and Services, AI, IoT, and Control & Robotics

บริ การหลั ก: Engineering-related Software and

Core Service(s): Engineering-related Software

คณะวิ ศวกรรมศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ถื อกำ �เนิ ดอย่ าง

The Faculty of Engineering was founded on

ในสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์ สำ�หรั บการพั ฒนาประเทศ และ

with the appropriate knowledge and skills in

เป็ นทางการ ในวั นที่ 3 มิ ถุนายน พ.ศ. 2513 เพื่อผลิ ตบุ คลากร

เพื่อผลิ ตผลงานการวิ จัยและบริ การชุ มชน ประกอบไปด้ วย 7
ภาควิ ชา ได้แก่ ภาควิ ชาวิ ศวกรรมโยธา ภาควิ ชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า

June 3, 1970, to produce qualified engineers

engineering to help develop our country.
Following the policies of Chiang Mai University

ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเครื่ องกล ภาควิ ชาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม

and the government, the faculty aims to

อุ ตสาหการ และภาควิ ชาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์

services. The Faculty of Engineering consists

ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเหมืองแร่และปิ โตรเลียม ภาควิ ชาวิ ศวกรรม

conduct research and provide community

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.
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Assoc. Prof. Dr. Rattasit Sukhahuta
รศ.ดร.รั ฐสิ ทธิ์ สุ ขะหุ ต

ที่ อยู่ : 239 ถ.ห้ วยแก้ ว ต. สุ เทพ อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

Address: 239 Huay Kaew Rd., Mueang,
Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 943 811

053 943 827-28

50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 943 811

Fax:
053 943 801
Email: itsc@cmu.ac.th

หมายเลขโทรสาร: 053 943 801
อี เมล์ : itsc@cmu.ac.th

Social Media Portal:
Facebook fanpage.itsc

053 943 827-28

เว็ บไซต์ : http://itsc.cmu.ac.th
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook fanpage.itsc

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2008
บริ การหลั ก: ให้ บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ ของมหาวิ ทยาลั ย
เชี ยงใหม่
สำ �นั กบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ศู นย์ กลาง
การให้ บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิ ทยาลั ยที่ ได้ รับการ
รั บรองมาตราฐานสากล ก่อตั้งมากว่า 39 ปี โดยมีแนวทางการบริหาร
จั ดการมุ่ งเน้ นด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
ด้านการบริหารจั ดการองค์กร สนั บสนุ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การเรียนการสอน การวิ จัย และการส่ งเสริมการทำ�นุ บำ�รุงศิ ลป
วั ฒนธรรม การให้ บริการระบบเครือข่ าย หลั กมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
(CMU-NET) โดยมี โครงข่ ายสายใยแก้ วนำ �แสง (Optical Fiber) ที่
เชื่อมโยงไปยั งหน่ วยงานต่าง ๆ ครอบคลุ มทุ กพื้นที่และอาคาร เพือ
่ ให้
แต่ ละหน่ วยงานสามารถเข้ าถึ งเครือข่ ายอิ นเทอร์เน็ ตความเร็วสู ง
ด้ วยความเร็วสู งสุ ด 40 Gbps และพร้ อมทั้ งจุ ดให้ บริ การเครื อข่ าย
ไร้ สาย (Jumbo Plus) ครอบคลุ มทั่ วทั้ งมหาวิ ทยาลั ยกว่ า 7,000 จุ ด
นอกจากนี้ ยั งให้ บริ การศู นย์ ข้อมู ลกลาง Data Center ที่ ได้ รับการ
รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2003 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ
่ เพิม
่ ประสิ ทธิภาพในการ
ใช้งานและบริหารจัดการ อีกทัง้ การพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้ ไอที ใน
การจั ดการเรียนการสอนสนั บสนุ นการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพือ
่
ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิ ทยาลั ย
ดิจิทัล Digital University
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Information Technology Service Center,
Chiang Mai University (ITSC)
สำ �นั กงานบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่

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

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 international 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.

Asst. Prof. Dr. Rujira Ouncharoen
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จิรา อุ่ นเจริ ญ
Acting Dean
รั กษาการคณบดี

International College of Digital
Innovation, Chiang Mai University (ICDI)
วิ ทยาลั ยนานาชาติ นวั ตกรรมดิ จิทัล
มหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม่

ที่ อยู่ : 239 ถนนนิ มมานเหมิ นท์ ต. สุ เทพ อ.เมื อง

Address: 239 Nimmanhaemin Rd., Mueang,

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 943 711

Contact Number: 053 943 711

อี เมล์ : icdi@cmu.ac.th
เว็ บไซต์ : icdi.cmu.ac.th

Fax:
053 943 713
Email: icdi@cmu.ac.th
Website: icdi.cmu.ac.th

CMU International Collegeof Digital Innovation

CMU International College of Digital Innovation

จ.เชี ยงใหม่ 50200

หมายเลขโทรสาร: 053 943 713

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook

Chiang Mai 50200

053 943 718

Social Media Portal:
Facebook

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2011

Year of Establishment: 2011

และนวั ตกรรมดิ จิทัลแก่ ผู้ประกอบการ

Education and Digital Innovation.

บริ การหลั ก: วิ ทยาลั ยส่ งเสริ มด้ านการศึ กษา

Core Service(s): Support Entrepreneurship

วิ ทยาลั ยนานาชาติ นวั ตกรรมดิ จิทัล (International College

International College of Digital Innovation (ICDI)

ระดั บปริ ญญาตรี นานาชาติ และสองภาษาในมหาวิ ทยาลั ย
เชี ยงใหม่ ไว้ ซ่ึ ง ICDI ได้ ขยายพั นธกิ จทาง การศึ กษาให้ ครอบ

graduate programs at Chiang Mai University.

of Digital Innovation: ICDI) คื อ วิ ทยาลั ยที่ รวบรวมโปรแกรม

คลุ มการศึ กษาด้ านการเป็ นผู้ ประกอบการและนวั ตกรรมดิ จิทัล
ซึ่ งพั นธกิ จใหม่ นี้ตอบสนองต่ อนโยบายยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

ในด้ านดิ จิทัลสตาร์ทอั พ โดยเฉพาะในส่ วนคลั สเตอร์เศรษฐกิ จ

ดิ จิทัลสำ �หรั บจั งหวั ดเชี ยงใหม่ โดยมุ่ งเน้ นที่ การพั ฒนา Trans
National Education ซึ่งมี ความร่วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยระดั บ
นานาชาติ ที่เป็ นผู้ นำ�ในด้ านของการเป็ นผู้ ประกอบการ และ

นวั ตกรรม ICDI เปิ ดสอน 3 หลั กสู ตรนานาชาติ ในด้ านนวั ตกรรม
ดิ จิทัล และเทคโนโลยี การเงิน ซึ่งตอบโจทย์ ความต้ องการและ
ความท้ าทายของสั งคมดิ จิทัลในศตวรรษที่ 21

incorporates international and bilingual underICDI 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 innovation and financial technology.

47

Vorachart Choochom
วรชาติ ชู ชม
Director
ผู้ อำ�นวยการศู นย์ ฯ

Regional Investment and Economic Center 1
Office of the Board of Investment
ศู นย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
สำ �นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ อยู่ : ห้ อง 108 - 110 อาคารแอร์พอร์ ต บิ ซิเนส พาร์ ก

Address: Room 108 - 110 Airport Business Park,

อี เมล์ : chmai@boi.go.th
Website: http://chiangmai.boi.go.th

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

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1989

Year of Establishment: 1989

สำ �นั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (BOI) อยู่ ภายใต้

If you wish to set up an operation in Thailand,

และส่ งเสริ มการลงทุ นในหลายช่ องทาง เช่ น พั ฒนาขี ดความ

Board of Investment (BOI), which operates

90 ถนนมหิ ดล ต.หายยา อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 294 100

Social Media Portal: -

บริ การหลั ก: Business Support Services

การกำ �กั บดู แลของสำ �นั กนายกรั ฐมนตรี ที่ทำ�หน้ าที่ สนั บสนุ น

สามารถ ในการแข่ งขั นและสนั บสนุ นการลงทุ น เพื่ อส่ งเสริ ม
ให้ ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในแหล่ งลงทุ นที่ ดีที่สุดในทวี ปเอเชี ย

90 Mahidol Rd., Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 053 294 100

Social Media Portal: -

Core Service(s): Business Support Services

your best contact point is the Office of the

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.
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Ass. Prof. Dr.
Tanyanuparb Anantana
ผศ.ดร.ธัญญานุ ภาพ อานั นทนะ
Director
ผูอ
้ ำ�นวยการ

Ass. Prof. Dr.
Kasemsak Uthaichana
ผศ.ดร.เกษมศั กดิ์ อุทัยชนะ
Deputy Director
รองผูอ
้ ำ�นวยการ

ที่ อยู่ : ชั้ น 2 (อาคาร A) อาคารอำ �นวยการอุ ทยาน

วิ ทยาศาสตร์ ภาคเหนื อ 155 ม. 2 ต. แม่ เหี ยะ

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 969 6919
053 948 678
อี เมล์ : info@step.cmu.ac.th

nspbuilding@step.cmu.ac.th

เว็ บไซต์ : www.step.cmu.ac.th
www.nsp.or.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/cmustep
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

บริ การหลั ก: Research and Development

STeP เป็ นศู นย์ ดำ�เนิ นงานด้ านการบริ การวิ ชาการ และการ
ต่ อยอดงานวิ จัยเชิ งธุ รกิ จ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นความเชื่ อมโยง

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุ ตสาหกรรม (University
-Industry Linkage), โครงการบู รณาการองค์ ความรู้ ของ
มหาวิ ทยาลั ย, งานที่ ทำ�ร่ วมกั บภาคอุ ตสาหกรรม, งานวิ จัยที่

เชื่ อมโยงกั บองค์ กรต่ างประเทศ, การต่ อยอดงานวิ จัยและ
องค์ ความรู้ของมหาวิ ทยาลั ยในปลายนำ �้เพื่อให้ เกิ ดธุรกิ จจริง,

การบ่ มเพาะและการสนั บสนุ นการจั ดตั้ ง Startup company

และนอกจากนั้ น STeP ยั งมี ภารกิ จหลั กในการประสานงานกั บ
หน่ วยงานส่ วนกลางเพือ
่ เชือ
่ มโยงโครงการอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์

ภาคเหนื อกั บมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ Thailand Creative and

Design Center (TCDC) Chiang Mai ศู นย์ สร้ างสรรค์ งาน
ออกแบบ (เชี ยงใหม่ )

Science and Technology Park
Chiang Mai University
อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
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: info@step.cmu.ac.th

nspbuilding@step.cmu.ac.th

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

Social Media Portal:
www.facebook.com/cmustep
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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Chakrit Pichyangkul
ชาคริ ต พิ ชญางกู ร
Director
ผู้ อำ�นวยการสำ �นั กงาน
ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์

Pichit Virankabutra
นายพิ ชิต วี รังคบุ ตร
รั กษาการผู้ อำ�นวยการ
สำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ เชี ยงใหม่
Acting Director of
Chiang Mai Office

ที่ อยู่ : 1/1 ถ. เมื องสมุ ทร ต. ช้ างม่ อย อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่
50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 052 080 500-1

อี เมล์ : info@tcdc.or.th , info@cea.or.th

เว็ บไซต์ : www.cea.or.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/TCDCChiangMai

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013
บริ การหลั ก: Business Support Services
CEA เชี ยงใหม่ คื อ องค์ กรหลั กในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จสร้ าง
สรรค์ เพื่ อการพั ฒนาและยกระดั บเศรษฐกิ จของประเทศในพื้ นที่
ภาคเหนื อ ส่ งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพของเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
และปั จจั ยสนั บสนุ นการพั ฒนาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ เพื่ อผลั กดั น
ให้ เกิ ดการพั ฒนาและยกระดั บเศรษฐกิ จ มี วัตถุ ประสงค์ หลั กเพื่ อ
1) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการพั ฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ และ
นวั ตกรรมให้ แก่ ชุ มชน สาธารณชนและสถาบั นการศึ กษา 2)
ส่ งเสริ มและพั ฒนาพื้ นที่ ที่ เอื้ อต่ อบรรยากาศสร้ างสรรค์ และ
การเริ่ มต้ นธุ รกิ จใหม่ รวมทั้ งพั ฒนาย่ านเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
ให้ เกิ ดขึ้ น 3) เพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒนาพื้ นที่ ที่มีบรรยากาศเอื้ อต่ อ
การสร้ างสรรค์ และเริ่ มต้ นธุ รกิ จใหม่ และส่ งเสริ มเขตเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ 4) พั ฒนาผู้ ประกอบการและส่ งเสริ มให้ เกิ ดการนำ �
กระบวนการคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ ไปใช้ ในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์
และสร้ างนวั ตกรรม เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั น
ทางเศรษฐกิ จของประเทศ 5) เป็ นศู นย์ กลางการรวบรวมและ
พั ฒนาข้ อมู ลและสถิ ติ เกี่ ยวกั บเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ เพื่ อการ
ตั ดสิ นใจเชิ งนโยบาย และเพื่ อสนั บสนุ นความคิ ดสร้ างสรรค์ และ
การสร้ างนวั ตกรรม และ 6) ส่ งเสริ มและประสานความร่ วมมื อ
กั บหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และหน่ วยงานต่ างประเทศ
หรื อระหว่ างประเทศ เพื่ อแลกเปลี่ ยนและถ่ ายทอดองค์ ความรู้
ด้ านความคิ ดสร้ างสรรค์ ที่จะนำ �ไปสู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ของ
ประเทศ

Creative Economy Agency
(Public Organization)
สำ �นั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
(เชี ยงใหม่ )
Address: 1/1 Muang Samut Rd., Chang Moi,
Mueang, Chiang Mai 50300
Contact Number: 052 080 500-1

Email: info@tcdc.or.th , info@cea.or.th

Website: www.tcdc.or.th/chiangmai
Social Media Portal:
www.facebook.com/TCDCChiangMai

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.
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JAKARIN WANGVIVAT
จั กริ น วั งวิ วัฒน์
Chairman
ประธานสภาอุ ตสาหกรรม

Wichien Cherdchutrakuntong
วิ เชี ยร เชิ ดชู ตระกู ลทอง
Vice Chairman
รองประธานสภาอุ ตสาหกรรม

The Research & Development
Innovation Services Center (R&DISC)
ศู นย์ บริการวิ จัย พั ฒนาและนวั ตกรรม

ที่ อยู่ : 158 ถ.ทุ่ งโฮเต็ ล ต.วั ดเกต อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

Address: 158 Thung Hotel Rd., Wat Ket,

081 992 0147
อี เมล์ : ftichiangmai@gmail.com

081 992 0147
Email: ftichiangmai@gmail.com

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 304 346-7

Mueang, Chiang Mai 50000
Contact Number: 053 304 346-7

เว็ บไซต์ : www.chiangmaiindustry.org

Website: www.chiangmaiindustry.org

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1983

Year of Establishment: 1983

R&DISC ตั้ งขึ้ นโดยสภาอุ ตสาหกรรมเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นเวที และ

The Research & Development Innovation Services

ระหว่ างอุ ตสาหกรรมต่ างๆ ที่ มีการวิ จัยและพั ฒนาการทาง

of Thai Industries (FTI) Chiang Mai Chapter to

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/ftichiangmai

บริ การหลั ก: Research and Development

พื้ นที่ พูดคุ ยแลกเปลี่ ยน จั ดกิ จกรรม และสร้ างความร่ วมมื อ
ด้ านนวั ตกรรมเพื่ ออุ ตสาหกรรม R&DISC ประกอบไปด้ วย

ตั วแทนจากองค์ กรที่สำ�คั ญของภาครัฐ การประสานงานอย่ าง
ใกล้ ชิดกั น ระหว่ างสภาอุ ตสาหกรรมและสมาชิ กต่ างๆ คื อ
จุ ดแข็ งของ R&DISC

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/ftichiangmai

Core Service(s): Research and Development

Center (R&DISC) was initiated by the Federation
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.

52

"We believe that when different
people connect, cultures collide,
and ideas emerge."

www.facebook.com/chiangmaiconnect/
02-254-6434

The Netherlands-Thai Chamber of Commerce
(NTCC) leads the “Chiang Mai Connect”
activities through networking & educational
events in joint collaboration with our
partners.

PROFESSIONAL & FUN

a vibrant yet alternative
business community in the
North of Thailand

CONNECT ALL BUSINESS COMMUNITIES

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

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
53

54

55

56

Anan Pinitvetchagan
อนั นต์ พิ นิจเวชการ
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Suphakit Pinitvetchagan
ศุ ภกิ ตต์ พิ นิจเวชการ
HR & Finance Manager

ที่ อยู่ : เลขที่ 8 ซอย 7 ถนน ศิ ริ มังคลาจารย์
ตํ าบลสุ เทพ อ เมื องเชี ยงใหม่ จ เชี ยงใหม่
50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 052 001 699
061-2189072
อี เมล์ : info@20scoops.net
เว็ บไซต์ : www.20scoops.com
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
facebook.com/20scoopscnx
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016
บริ การหลั ก: Software, IT Service, Animation, Game,
Movie, Media, Digital Design, Graphic Design, Website
Development และ Branding
บริ ษัท ทเวนตี้ สกู๊ ป ซี เอ็ นเอ็ กซ์ จำ �กั ดให้ บริ การโซลู ชั่นต่ างๆ
เกี่ ยวกั บซอฟต์ แวร์ เพื่ อตอบโจทย์ ความต้ องการขององค์ กร
หรือกลุ่มสตาร์ทอั พ ไม่ ว่าจะเป็ นด้านสุ ขภาพ สื่ อสั งคมออนไลน์
อสั งหาริมทรัพย์ และอื่ น ๆ อี กมากมาย โดยรองรับการพัฒนา
แอปพลิ เคชั่ นบนแพล็ ตฟอร์ มต่ างๆ เช่ น เว็ บไซต์ , iOS และ
Android อี กทั้ งเรายั งมี ควาสนใจในด้ านนวั ตกรรมไอที ใหม่ ๆ
เช่น IoT, AI, Machine Learning, Hardware และ Software
as a Service เพื่ อตอบโจทย์ กลุ่ มลู กค้ าที่ หลากหลายโดย
มี ทีมประสานงาน และที มนั กออกแบบมากประสบการณ์ ช่วย

20 Scoops CNX Co., Ltd.
บริ ษัท ทเวนตี้ สกู๊ ป ซี เอ็ นเอ๊ กซ์ จำ �กั ด
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

วิ เคราะห์ จำ �ลองและตรวจสอบความต้ องการของลู กค้ าอี กด้ วย
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Kittituch Suriyapor
กิ ตติ ธัช สุ ริยะป้ อ
Founder
ผู้ ก่อตั้ ง

After Effects Institute
สถาบั นผลกระทบภายหลั ง

ที่ อยู่ : 11/3 ถ. หั สดิ เสวี ซอย 1 ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง
จ. เชี ยงใหม่ 5030
หมายเลขโทรศั พท์ : 080 853 0812
อี เมล์ : porkittituch@gmail.com
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
facebook สถาบั นผลกระทบภายหลั ง

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 สถาบั นผลกระทบภายหลั ง

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016
บริ การหลั ก: Animation, Game, Movie, Digital Design
และ Graphic Design
สถาบั นผลกระทบภายหลั งคื อ พื้ นที่ สำ�หรั บผู้ ที่สนใจหรื ออยาก

พั ฒนาศั กยภาพของตนเองในการสร้ างงานคอมพิ วเตอร์
กราฟิ ก โมชั่ นกราฟิ กและอนิ เมชั่ น เราเน้ นการสอนแบบเป็ น
กั นเองและยึ ดรู ปแบบการสอนจากผู้ เรี ยนเป็ นหลั ก เพื่ อให้
เข้ ากั บความต้ องการและความสนใจของผู้ เรี ยนจริ งๆ โดย
ไม่ จำ�เป็ นต้ องมี พื้นฐาน ให้ บริ การสอนทั้ งแบบตั วต่ อตั วและ
การสอนแบบกลุ่ มทั้ งในและนอกสถานที่
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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.

Cholathit Khueankaew
ชลทิ ศ เขื่ อนแก้ ว
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Artisan Digital Asia Co., Ltd.
บริ ษัท อาร์ ติซาน ดิ จิตอล เอเชี ย จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 18 ซอย 4 ถนนศรี วิชัย ตำ �บลสุ เทพ
อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50200

Address: 18 Soi 4, Srivichai Road, Suthep
Sub-district, Muang District,

หมายเลขโทรศั พท์ : 052 010 173
อี เมล์ : hello@artisan.co.th

Contact Number: 052 010 173
Email: hello@artisan.co.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
LINE OA @artisandigital

facebook facebook.com/artisandigitalasia

Social Media Portal:
LINE OA @artisandigital
facebook facebook.com/artisandigitalasia

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2018
บริ การหลั ก: Software, IT Service, Digital Design,
Media, Graphic Design, Website Development
และ Branding

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

ดิ จิทั ลเอเจนซี ที่เชี่ ยวชาญงานด้ านการพั ฒนาซอฟแวร์
เว็ บไซต์ แอปพลิ เคชั น รวมถึ งงาน Creative และ Digital
Marketing

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

เว็ บไซต์ : https://artisan.co.th

Chiang Mai, 50200

Website: https://artisan.co.th
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Steven Prussky
สตี เว่ น พรุ สสกี้
Managing Director

Kanchalika Ruksakiati
กั ญชลิ กา รั กษาเกี ยรติ
Marketing Director
ผู้ อำ�นวยการฝ่ ายการตลาด

ที่ อยู่ : 25/1 หมู่ 2 ต. ป่ าบง อ. สารภี จ. เชี ยงใหม่ 50140
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 263 350
อี เมล์ : info@aware.co.th

Address: 25/1 M. 2 Pabong, Sarapee,
Chiang Mai 50140
Contact Number: 053 263 350
Email: info@aware.co.th

เว็ บไซต์ : www.aware.co.th

Website: www.aware.co.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2003
บริ การหลั ก: IT Service and
Website Development, Software

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

ได้ ให้ บริ การด้ าน IT Outsourcing และบริ การพั ฒนา
ซอฟต์ แวร์ แก่ องค์ กรธุ รกิ จตั้ งแต่ ขนาดเล็ กจนถึ งขนาดใหญ่
มานานกว่ า 19 ปี ในปั จจุ บัน อะแวร์ ได้ เติ บโตและขยายการให้
บริ การอย่ างมั่ นคง โดยในปั จจุ บั นเรามี พนั กงานมากกว่ า
1,000 คนให้ บริ การลู กค้ าองค์ กรธุ รกิ จไทยและต่ างประเทศ
มากกว่ า 300 ราย จากออฟฟิ ศในเชี ยงใหม่ เชี ยงราย
และกรุ งเทพฯอะแวร์ มีเป้ าหมายในการช่ วยแก้ ปั ญหาด้ าน
เทคโนโลยี ด้ วยโซลู ชั นด้ านไอที และเทคโนโลยี อาทิ บริ การ
พั ฒนาซอฟต์ แวร์ และแอปพลิ เคชั นบนมื อถื อ บริ การให้ คำ�
ปรึ กษาด้ าน IT และBusiness Process บริ การ software
testing บริ การ IT system integration และ managed
IT services ไปจนถึ ง IT and software outsourcing
services

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 outsourcing services.

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
facebook AwareCorporation
https://www.linkedin.com/company/AwareGroup
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Aware Corporation Limited
บริ ษัท อะแวร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำ �กั ด

Social Media Portal:
facebook AwareCorporation
https://www.linkedin.com/company/
AwareGroup

Sattawat Suriya
ศตวรรษ สุ ริยะ
Manager
ผู้ จัดการ

Baiya Design Group Co., Ltd.
บริ ษัท ไบญ่ า ดี ไซน์ กรุ๊ ป จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 501/197 ม. 3 ต. สั นทรายน้ อย อ. สั นทราย

Address: 501/197 M. 3, San Sai Noi, San Sai,

จ. เชี ยงใหม่ 50210
หมายเลขโทรศั พท์ : 064 592 8964
อี เมล์ : baiyadesign@gmail.com

Chiang Mai
Contact Number: 064 592 8964
Email: baiyadesign@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
-

Social Media Portal:
-

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2559

Year of Establishment: -

และ Branding

Interior Design และ Branding

เว็ บไซต์ : baiyadesign.com/

บริการหลัก: Commercial Architecture/ Interior Design

Website: baiyadesign.com/

Core Service(s): Commercial Architecture/

เราคื อผู้ ให้ บริ การออกแบบและก่ อสร้ าง งานโครงสร้ าง

We are a design and construction service,

หรื อประเภทธุ รกิ จของลู กค้ าให้ ตรงตามกลุ่ มเป้ าหมายและ

work under corporate identity or the type of

อาคารรวมถึ งงานตกแต่ งภายใน ภายใต้ อัตลั กษณ์ องค์ กร

ตอบโจทย์ การใช้ สอยจริง จากประสบการณ์ ในการออกแบบ

provider. building structure including interior
business of the customer to meet the target

งานสถาปั ตยกรรมร่ วมกั บการสร้ างตราสิ นค้ า สำ �หรั บการ

group and meet the real usage from experience

ในด้ านการออกแบบประสบการณ์ ตรง โดยดึ งจุ ดเด่ นของ

for communication both online and offline media

สื่ อสารทั้ งสื่ อออนไลน์ และออฟไลน์ ทำ �ให้ เรามี ความชำ �นาญ
ลู กค้ าที่ มี เอกลั กษณ์ มาใช้ ในการสื่ อสารและเผยแพร่ ได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ

in architectural design together with branding
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
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Jirapong Nanta
นายจิ รพงษ์ นั นตา
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Pipatpon Kessuwan
พิ พัฒน์ พล เกษสุ วรรณ์
General Manager
ผู้ จัดการทั่ วไป

ที่ อยู่ : 34/12 ม. 5 ถ. คั นคลองชลประทาน ต. สุ เทพ

Address: 34/12 M. 5 Chonlapathan Rd.,

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 020 078
อี เมล์ : hello@bananacoding.com

Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 020 078
Email: hello@bananacoding.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/bananacoding

Social Media Portal:
www.facebook.com/bananacoding

เว็ บไซต์ : www.bananacoding.com

Website: www.bananacoding.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Development

Website Development

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website

Core Service(s): Software, IT Service, and

บริ ษัท บานาน่ า โคดดิ้ ง จำ �กั ด มี ประสบการณ์ ในการพั ฒนา

We are an experienced team of developers and

ซอฟต์ แวร์ที่สวยงามและเรียบง่าย พร้อมด้ วยอรรถประโยชน์

work with clients to create beautiful, function-

และออกแบบซอฟต์ แวร์ ทั้งในและต่ างประเทศ เราสร้ างสรรค์

ในการใช้งาน ด้ วยวั ฒนธรรมองค์ กรที่มุ่งเน้ นความเป็ นกั นเอง
และจำ �นวนของที มงานที่ ไม่ มากจนเกิ นไป จึ งทำ�ให้ เราสามารถ

ทำ �งานได้ อย่ างยื ดหยุ่ น โปร่งใส และสามารถส่ งมอบงานตรง
ตามข้ อกำ �หนดของลู กค้ า ความเชี่ ยวชาญจำ �เพาะของเราคื อ
ด้ าน User Experience Design (UX), .NET, Ruby on

Rails, Native Mobile Application, Big-Data, and
Cloud Orchestration.
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Banana Coding Co., Ltd.
บริ ษัท บานาน่ า โคดดิ้ ง จำ �กั ด

designers based in Chiang Mai, Thailand. We

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.

Sven Ernst
สเวน เอิ ร์นสท์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Sineenart Chuenta
สิ นี นาฏ ชื่ นตา
Secretary to Director
เลขานุ การผู้ บริ หาร

Buzzwoo Asia Co., Ltd.
บริ ษัท บั ซซวู เอเชี ย จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 149/7 ม. 2 ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 149/7 M. 2, Chang Phueak, Mueang,

เว็ บไซต์ : www.buzzwoo.de

Website: www.buzzwoo.de

50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 083 323 4043
อี เมล์ : jobs@buzzwoo.de

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/buzzwooasia

Chiang Mai 50300
Contact Number: 083 323 4043
Email: jobs@buzzwoo.de
Social Media Portal:
www.buzzwoo.de

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2011

Year of Establishment: 2011

Graphic Design และ Website Development

Design, Graphic Design, and Website

บริ การหลั ก: Software, IT Service, Digital Design,

BUZZWOO! ก่ อตั้ งขึ้ นที่ เมื องสตุ ตการ์ ต ประเทศเยอรมนี ใน
ปี 2549 โดยผู้ เชี่ ยวชาญด้ านอิ นเตอร์ เน็ ต 4 คน และเปิ ดให้

Core Service(s): Software, IT Service, Digital
Development

BUZZWOO! was founded by 4 internet veterans

บริ การในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ในปี 2554 เราตั้ งใจมอบสิ่ งที่ ดีที่สุด

in Stuttgart, Germany in 2006. One of our

ร่วมกั นทั้งในประเทศไทยและเยอรมนี เพือ
่ พัฒนาแอพพลิ เคชั่น

Thailand, so for us branching out to Chiang

ให้ กับผู้ รับบริ การของเราด้ วยที มงานกว่ า 70 คนที่ ทำ�งาน
และทำ �งานร่วมกั บบริ ษัทชั้ นนำ �ในระดั บนานาชาติ

co-founders at the time was already living in
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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@boinews

64

BOI Podcast

BOI News

BOI News

Think Asia, Invest Thailand

Prarin Lekuthai
ปริ นทร์ เล็ กอุ ทัย
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Cenixoft Co., Ltd.
บริ ษัท ซี นิกซ์ ซอฟต์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 34/12 ม. 5 ถ. คั นคลองชลประทาน ต. สุ เทพ

Address: 107/12 M. 14, Suthep, Mueang,

อี เมล์ : knothing@cenixoft.me

Mobile Phone Contact: 081-235-3332
Email: knothing@cenixoft.me

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/cenixoft

Social Media Portal:
www.facebook.com/cenixoft

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 810 143

เว็ บไซต์ : www.cenixoft.me

www.instagram.com/cenixoft

Chiang Mai 50200
Contact Number:
053 810 143

Website: www.cenixoft.me

www.instagram.com/cenixoft

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2011

Year of Establishment: 2011

IT service และ Media

Branding, IT service, and Media

บริ การหลั ก: Software, Graphic Design, Branding,

Core Service(s): Software, Graphic Design,

บริ ษัท ซี นิกซอฟต์ จำ �กั ด ให้ บริ การสร้ างดิ จิทั ล มี เดี ย และ

Cenixoft offers complete services in digital

ไปจนถึ งการดู แลให้ คำ�ปรึ กษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการพั ฒนา

to maintenance and consultation. Our work

ซอฟต์ แวร์แบบครบวงจรให้ กับลู กค้ า ตั้ งแต่ การสร้างแบรนด์

แอพบนมื อถื อ เว็ ปแอพพลิ เคชั่ น เว็ ปไซต์ และการตลาด
ออนไลน์ เรามุ่ งเน้ นการสร้ างมู ลค่ าให้ กับลู กค้ าและคำ �นึ งถึ ง

ประโยชน์ สูงสุ ดที่ ลูกค้ าได้ รับ ปั จจุ บันเรามี ลูกค้ าระยะยาวทั้ ง
ในและต่ างประเทศมากกว่ า 100 ราย

media and software from brand establishment

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.
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Diederik de Gee
ดิ เดอริ ค เดอ จี
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Nigorn Rakying-ngam
Cloud Hosting Co., Ltd.
นิ กร รั กยิ งงาม
บริ ษัท คลาวด์ โฮสติ้ ง จำ �กั ด
Senior Technical Support
ฝ่ ายช่ วยเหลื อด้ านเทคนิ คอาวุ โส

ที่ อยู่ : 25/1 ม. 2 ต. ป่ าบง อ. สารภี จ. เชี ยงใหม่

50140
หมายเลขโทรศั พท์ (อั งกฤษ) : 082 018 9138
หมายเลขโทรศั พท์ (ไทย) :

093 173 0181
096 110 7012

Chiang Mai 50140
Contact Number (EN) : 082 018 9138
Contact Number (TH): 093 173 0181
096 110 7012

อี เมล์ : nigorn@vpshispeed.com
support@vpshispeed.com

Email: diederik@cloudhosting.co.th

เว็ บไซต์ : www.vpshispeed.com

Social Media Portal:
www.facebook.com/servervpsthailand
Line @vpshispeed

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/servervpsthailand
Line @vpshispeed

Website: www.vpshispeed.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2012

Year of Establishment: 2012

Cloud server

Hosting / Cloud server

บริ การหลั ก: Server Provider / VPS / Hosting /

Core Service(s): Server Provider / VPS /

VPS HiSpeed (Cloud Hosting Co., Ltd.) คื อบริ ษัท

VPS HiSpeed (Cloud Hosting Co., Ltd.) is

สำ �หรั บการใช้ งานที่ หลากหลาย เช่ น โปรแกรม เว็ บไซต์

Thailand. The cloud servers are used for

ที่ ให้ บริ การเช่ า server VPS และบริ การ cloud servers
อี เมล์ โฮสติ้ ง การจั ดเก็ บข้ อมู ล เกมส์ ออนไลน์ และอื่ นๆ
Cloud Hosting Co., Ltd มุ่ งเน้ นตลาดในประเทศไทยและ

การเข้ าถึ งอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง พร้ อมทั้ งให้ บริ การ

a cloud server rental company based in
software development, web/mail hosting,
storage, etc. Cloud Hosting Co., Ltd. focuses
itself on the Thai market with Thai and English

สนั บสนุ นแบบ 2 ภาษา ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ Cloud

support and fast internet access within

ตั้ งอยู่ ที่ กรุ งเทพมหานครฯ

Co., Ltd. is located in Bangkok and the office

Hosting มี สำ �นั กงานอยู่ ในเชี ยงใหม่ และมี Data Center
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Address: 25/1 M. 2 Pabong, Sarapee,

Thailand. The data center of Cloud Hosting
is located in Chiang Mai.

Michael Jenselius
คุ ณไมเคิ ล เจนซี ลิอูส
Managing Director

Suponnapas Jenselius
ศุ ภรนภั ส เจนซี ลิอูส
Managing Director

ที่ อยู่ : 169/67 หมู่ 4 ถ.เชี ยงใหม่ -ฮอด ต.สั นผั กหวาน

Creative Chili Co., Ltd.
บริ ษัท ครี เอที ฟ ชิ ลี จำ �กั ด
Address: Star Avenue 5, 169/67 Moo 4, San Phak

อ.หางดง 50230
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 892 6251
อี เมล์ : hello@creativechili.com

Wan, Hang Dong, Chiang Mai 50230
Contact Number: 081 892 6251
Email: hello@creativechili.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/creativechili

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/creativechili

เว็ บไซต์ : www.creativechili.com

Instagram @creativechili

Youtube www.youtube.com/user/chiliweb
Twitter www.twitter.com/creativechili

Website: www.creativechili.com

Instagram @creativechili

Youtube www.youtube.com/user/chiliweb
Twitter www.twitter.com/creativechili

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1998

Year of Establishment: 1998

Marketing, Lead Generation and Mobile App

Digital Marketing, Lead Generation, and

บริ การหลั ก: Web Design & Development, Digital
Development.

Core Service(s): Web Design & Development,
Mobile App Development.

บริ ษัท ครี เอที ฟ ชิ ลี จำ �กั ด เป็ นบริ ษัทที่ ให้ บริ การด้ านดิ จิทัล

Creative Chili is a Thai-Swedish digital market-

Generation รวมไปถึ ง Social Media Marketing ต่ างๆ

Mai, Thailand with over 20 year experience in

มาเก็ ตติ้ ง บริ การเว็ บดี ไซน์ , SEO, Google AdWords, Lead
ที่ ครอบคลุ มไปถึ งการถ่ ายภาพและตั ดต่ อวิ ดี โอแบบครบ
วงจร

ing and web design agency based in Chiang
digital media and online business.
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Ulrich Ziems
อู ลริ ช เซี ยมส์
Architect
สถาปนิ ก

Design-Visio Architects Solution
ดี ไซน์ -วิ ซิ โอ อาร์ คิเทคส์ โซลู ชัน

ที่ อยู่ : 239/7 ถ. ชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง
จ. เชี ยงใหม่ 50230
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 747 3554
อี เมล์ : info@design-visio.com

Address: 239/7 Chonprathan Rd.T. Nong Kwai
A. Hang Dong, Chiang Mai 50230
Contact Number: 081 747 3554
Email: info@design-visio.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
-

Social Media Portal:
-

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2015
บริ การหลั ก: Software

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

พั ฒนาซอฟต์ แวร์ 3 มิ ติและแอพพลิ เคชั่ นด้ านสถาปั ตยกรรม
ภายใต้ การคำ �นึ งถึ งด้ านสิ่ งแวดล้ อมของอาคาร

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.

เว็ บไซต์ : www.design-visio.com
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Website: www.design-visio.com

Pasu Kongprasertkit
ภาสุ คงประเสริ ฐกิ จ
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Digital Zoo Co., Ltd.
บริ ษัท ดิ จิตอล ซู จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 9/460 ถ. ชลประทาน ต. สุ เทพ อ. เมื อง

Address: 9/460 Chonlaprathan Rd., Suthep,

เว็ บไซต์ : www.dgzoo.com

Website: www.dgzoo.com

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 084 040 3361
อี เมล์ : info@dgzoo.com

Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 084 040 3361
Email: info@dgzoo.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/dgzoo

Social Media Portal:
www.facebook.com/dgzoo

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2007

Year of Establishment: 2007

และ Branding

Development and Branding

บริ การหลั ก: Graphic Design Website Development

Core Service(s): Graphic Design Website

ดิ จิตอล ซู ก่ อตั้ งขึ้ นในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เมื่ อปี 2550 เราให้

Digital ZOO is a company established in 2007

ยิ่ งงานออกแบบ และให้ คำ�ปรึ กษาด้ านแบรนดิ้ งดี ไซน์ และ

service multimedia design agency. We specialize

บริ การงานออกแบบมั ลติ มีเดี ยเต็ มรู ปแบบ โดยเฉพาะอย่ าง

เว็ บดี ไซน์ โดยมี กลุ่ มลู กค้ าภาคธุ รกิ จทั้ งในประเทศและต่ าง
ประเทศ

based in Chiang Mai, Thailand. We are a fullin Brand Identity design and Website design. We

produce innovative designs and web designs
for local and international businesses.
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Thanakorn Sirin
ธนกร ศิ ริ นทร์
Co-founder / CEO

Nutthawat Saenpanya
ณั ฐวั ฒน์ แสนปั ญญา
Project Manager

ที่ อยู่ : เลขที่ 185/12 ตํ าบลช้ างคลาน อ.เมื องเชี ยงใหม่

Dudee Indeed Co., Ltd
บริษัท ดู ดี อิ นดี ด คอร์ปอเรชั่น
Address: 185/12 Chang Klan Road, Muang

จ.เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 062-508-7576
อี เมล์ : contact@dudee-indeed.com

Chiang Mai District, Chiang Mai, 50100
Contact Number: 062-508-7576
Email: contact@dudee-indeed.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/dudeeindeed

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/dudeeindeed

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2021

Year of Establishment: 2021

บริ ษัท ดู ดีอินดี ด คอร์ ปอเรชั่ น รั บพั ฒนาเว็ บไซต์ ซอฟต์ แวร์
แอพพลิ เคชั่ น และมี Inhouse Products ของตั วเอง เราไม่ ใช่

Dudee Indeed Corporation Co., Ltd. develops

Solutions เพราะเรามี ความเชื่ อว่ าเทคโนโลยี เข้ ามาช่ วยแก้

we are Consulting and Technology Solutions

การดำ �เนิ นงานของแต่ ละกิ จกรรมตามหน้ าที่ ทางธุ รกิ จ เช่ น

business problems. Technology is used to

เว็ บไซต์ : www.dudee-indeed.com

บริ การหลั ก: Software,Website , Application

Software House เราเป็ น Consulting and Technology
ปั ญหาทางธุรกิ จเทคโนโลยี ถูกนำ �มาใช้ เสริมสร้างประสิ ทธิภาพ

การเงิ น การตลาด การดำ �เนิ นงาน บริ หารทรั พยากรบุ คคล

เพื่ อเป้ าหมายเดี ยวคื อ รั กษาความสามารถ ในการแข่ งขั น
(Competitive Ability) วิ สัยทั ศน์ ของเราคื อการเป็ นผู้ นำ�
ด้ านการประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ แก้ ไขปั ญหาและเพิ่ ม

ผลผลิ ตในทุ กภาคธุ รกิ จของเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ เรา

ทำ �งานด้ วยความมุ่ งมั่ นและขั บเคลื่ อนธุ รกิ จของลู กค้ าของ
เราเหมื อนพั นธมิ ตรที่ เราเชื่ อว่ าจะเติ บโตไปด้ วยกั น การแก้

ปั ญหาทางธุ ร กิ จต้ องเริ่ ม จากการเป็ นผู้ ฟั งที่ ดี และเข้ าใจ

ปั ญหาที่ แท้ จริ ง เราเข้ าใจกระบวนการของผู้ ใช้ งาน เราจึ ง
สร้ างสรรค์ และพั ฒนางานของเราอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
นำ �ไปปฏิ บัติได้ จริ ง

Website: www.dudee-indeed.com

Core Service(s): Software, Website , Application

websites, software, applications and has its own
Inhouse Products. We are not a Software House,

because we believe that technology helps solve

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 Southeast 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.
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Kiattisak Phiokhao
เกี ยรติ ศักดิ์ ผิ วขาว
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

OMNI PATH CO.,LTD.
ออมนิ พาท จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 179 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชี ยงใหม่ 50230

Address: 179 Moo 2 Hang Dong sub-district,

หมายเลขโทรศั พท์ : 081 020 7822
อี เมล์ : dpscheck@gmail.com

Hang Dong district, Chaing Mai 50230
Contact Number: 081 020 7822
Email: dpscheck@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/DreampathStudio

Social Media Portal:
www.facebook.com/DreampathStudio

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

and Digital Design

Media และ Digital Design

เว็ บไซต์ : www.dreampathstudio.com

บริ การหลั ก: Graphic design, Branding, Media,

Website: www.dreampathstudio.com

Core Service(s): Graphic design, Branding,

บริ ษัทขนาดเล็ ก รั บทำ �งานด้ านศิ ลปะดิ จิตอล งานออกแบบ

We are a small company working with digital

กราฟฟิ ก และอิ นโฟกราฟฟิ ก

such as motion graphics and infographics.

กราฟฟิ ก การ์ ตูน และดิ จิตอล คอนเทนท์ อื่นๆ เช่ น โมชั่ น

art, graphic design, cartoons, and digital content
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Narong Tananuwat
ณรงค์ ตนานุ วัฒน์
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

บริ ษัท ดี เซ็ นทริ ค จำ �กั ด
Dzentric company limited

ที่ อยู่ : 1/1-8 ถนนรั ตนโกสิ นทร์ ต.ศรี ภูมิ อ.เมื อง

Address: 1/1-8 Ratanakosin Rd., Sriphum,

จ.เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 412 616-9
083 571 1063

อี เมล์ : dzentric.com@gmail.com

083 571 1063

Email: dzentric.com@gmail.com

เว็ บไซต์ : www.dzentric.com

Website: www.dzentric.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2012

Year of Establishment: 2012

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : -

บริ การหลั ก: ผู้ ให้ บริ การด้ านดิ จิทัล, ผู้ พัฒนาซอฟต์ แวร์ :
ระบบลู กข่ าย-แม่ ข่าย ระบบเวปและโมบาย แอพพลิ เคชั่ นและ
บริ การด้ านคลาวด์ เซริฟเวอร์ และระบบเครื อข่ าย
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Muang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 412 616-9

ดี เซ็ นทริคคื อบริษัทพั ฒนาซอฟต์ แวร์ ได้ รับมาตรฐาน ISO/IEC
29110 เพื่ อจำ �หน่ ายและให้ บริ การด้ านเทคโนโลยี ดิจิทัล และ
นวั ตกรรมด้ านสารสนเทศและการสื่ อสารระบบคอมพิ วเตอร์
ทั้ งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ เครื อข่ าย และ iOTS ฯลฯ โดยที มงาน
ผู้ เชี่ ยวชาญที่ มีประสบการณ์ สูง รวมถึ งการวิ จัย การวางระบบ
ให้ คำ�ปรึกษาและพัฒนาซอฟต์ แวร์ตามความต้ องการของลู กค้า
ประกอบด้ วย 1) Enterprise Software ซอฟต์ แวร์สำ�หรับธุรกิ จ
และอุ ตสาหกรรม ระบบบริ หารทรั พยากรภายในองค์ กร 2)
Embedded Software and iots ระบบซอฟต์ แวร์ ฝังตั วและ
ไอโอที เป็ นซอฟต์ แวร์ฝังตั วในอุ ปกรณ์ ระบบอิ เลคทรอนิ คส์ หรือ
ระบบเซ็ นเซอร์ และเชื่ อมโยงรั บส่ งข้ อมู ลผ่ านไปยั งระบบฐาน
ข้อมู ลกลางเพือ
่ ประมวลผลแสดงไปยั งมือถื อหรืออุ ปกรณ์ แสดง
ผลอื่ นๆ โดยต้ องอาศั ยระบบเครื อข่ ายโพรโตคอลที่ สามารถ
รั บส่ งคั ดกรองประมวลผลข้ อมู ลตามที่ กำ�หนดไว้ ในซอฟต์ แวร์
ที่ ต้องการเช่ นระบบตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ อุ ณหภู มิ ความชื้น
และระบบจอดรถอั จฉริ ยะ 3) Digital Content เป็ นซอฟต์ แวร์
สร้างระบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบระบบฐานข้อมูลพัฒนา
ระบบที่ ใช้ ในการจั ดเก็ บรู ปภาพสำ �คั ญในรู ปแบบดิ จิตอล เช่ น
ใช้ ในด้ านการแพทย์ ภาพยนตร์ Animation ภาพ 3 มิ ติ หนั งสั้ น
ตั ดต่ อคลิ ปวี ดี โอ การจั ดประชุ มสั มมนา สร้ างและพั ฒนา
Web Site เป็ นต้ น

Social Media Portal: -

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

Sirintorn Pengsiri
ศิ ริ นทร เป็ งศิ ริ
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Thasit Sriprang
ฐสิ ฐญ์ ศรี ปรางค์
Coordinator
ผู้ ประสานงาน

ที่ อยู่ : 211 ม.1 ต. แม่ สา อ. แม่ ริม จ. เชี ยงใหม่ 50180

Extra Solution Engineering Co., Ltd.
บริษัท เอ็ กซ์ตร้า โซลู ชั่น เอนจิ เนี ยร์รง
ิ่ จำ �กั ด
Address: 211 M.1 Maesa, Mae Rim, Chiang Mai

หมายเลขโทรศั พท์ : 083-036-3260
อี เมล์ : info@e-s-e.co.th

50180
Contact Number: 083-036-3260
Email: info@e-s-e.co.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/

Social Media Portal:
Facebook

เว็ บไซต์ : www.e-s-e.co.th

ExtraSolutionEngineering
Line thasit ese

Website: www.e-s-e.co.th

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

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

โรงงานอุ ตสาหกรรม

productivity improvement

บริ การหลั ก: IIoT / IoT โซลู ชั่นสำ �หรั บเพิ่ มผลผลิ ตใน

Core Service(s): IIoT / IoT Solution for
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Pimpan Kantacome
พิ มพ์ พรรณ กั นธะคำ �
Founder
ผู้ ก่อตั้ ง

Favpo by ADDIE the Change
Consulting Co., Ltd.
เฟบโป โดย บริษัท แอดดี้ เดอะ เชนจ์ คอนซัลติ้ ง จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 155 ม. 2 อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ ภาคเหนื อ ต. แม่ เหี ยะ

Address: 155 M.2, Northern Science Park,

เว็ บไซต์ : www.favpo.com

Website: www.favpo.com

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 062 169 9678
อี เมล์ : askfavpo@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/favpo

Chiang Mai 50100
Contact Number: 062 169 9678
Email: askfavpo@gmail.com

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/favpo

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2018

Year of Establishment: 2018

เราเป็ นผู้ พัฒนาและให้ บริการ Software as a service(SAAS)

We develop and provide Software as a service

พื้ นฐานเป็ น NPL (Natural Language Processing) Favpo

ing in core technology based on NLP (Natural

บริ การหลั ก: Software

ในชื่ อ Favpo มี ความโดดเด่ นอยู่ ที่ core technology บน
เป็ นเครื่ องมื อสำ �หรั บองค์ กรด้ าน HR ในการบริ หารผลงาน

และพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพของคนทำ �งาน แบ่ งเป็ น 3 ส่ วนหลั ก
คื อการประเมิ นผลพนั กงานและการสำ �รวจเชิ งคุ ณภาพ

(Assessment Center) พั ฒนากระบวนการคิ ดและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ทำ�งาน (Learning and development Platform)

และกระบวนการสื่ อสารระหว่ างองค์ กรกั บกลุ่ มเป้ าหมาย
ด้ วยบริ การระบบตอบโต้ อัตโนมั ติ (Chatbot) ทั้ ง 3 ส่ วน

สามารถตอบสนองการใช้ งานด้ วย Application บนมื อถื อ
ระบบ ios และ android เราเชื่ อว่ ายิ่ งคนทำ �งานมี ศักยภาพ

องค์ กรยิ่ งเติ บโต

Core Service(s): Software

(SAAS) under the name of Favpo. It is outstandLanguage 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 communication 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.
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Chaiwarat Chaiyapotpanit
ชั ยวรั ตน์ ไชยพจน์ พานิ ช

Fissent Technology Company Limited
บริษัท ฟิ ซเซ็นท์ เทคโนโลยี จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 107/32 จิ นดา วิ ลล่ า หมู่ 5 ถนนเชี ยงใหม่ -ลำ �พู น
ต.หนองผึ้ ง อ.สารภี จ. เชี ยงใหม่ 50140

Address: 107/32 Jinda Villa Moo 5, Chiang Mai-

หมายเลขโทรศั พท์ : 02 101 1755
083 602 1635

Lamphun Rd., Nong Phueng, Saraphi,

Chiang Mai 50140
Contact Number : 02 101 1755

083 602 1635

อี เมล์ : Chaiwarat_c@fissionsoft.co.th

Email: Chaiwarat_c@fissionsoft.co.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

บริ ษัทฟิ ซเซ็ นท์ เทคโนโลยี ก่ อตั้ งในปี พ.ศ. 2560 ที่ จังหวั ด

Fissent Technology, founded in 2017 in Chiang

ซอฟต์ แวร์ สำ �หรั บการบริ หารจั ดการภายในองค์ กร และ

tions to streamline and systematize Enterprise

เว็ บไซต์ : www.fissionsoft.co.th

บริ การหลั ก: Software

เชี ยงใหม่ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ บริ การ ในการพั ฒนา

ส่ งเสริมอาชี พนั กพัฒนาซอฟต์ แวร์ที่มีถิ่นฐานอยู่ ในภาคเหนื อ
บริ ษัทอยู่ ในเครื อของบริ ษัทฟิ ชชั่ นซอฟต์ ซึ่ งมี ประสบการณ์

การพั ฒนาซอฟต์ แวร์ มากว่ า 15 ปี เพื่ อใช้ ในธุ รกิ จที่ หลาก
หลาย เช่ น พลั งงาน โรงงาน ค้ าปลี กและอื่ นๆ นอกจากนี้
บริ ษัทมี บริ การวางระบบ ERP ให้ กับองค์ กรด้ วยซอฟต์ แวร์

Fissent ERP ที่ สามารถปรั บแต่ งได้ ตามธุ รกิ จของลู กค้ า
เราเป็ นที มงานที่ มี ใจมุ่ งมั่ นในการพั ฒนาซอฟต์ แวร์ ที่ตรง

ความต้ องการ มี คุณภาพ มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้ ธุรกิ จของ
ลู กค้ า บรรลุ เป้ าหมาย และประสบความสำ �เร็ จไปด้ วยกั น

Website: www.fissionsoft.co.th

Core Service(s): Software

Mai, provides software development and solu-

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 evaluation and application, as well as empowering

clients to cruise through business disruptions.
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Nattapong Sutakham
นั ฐพงษ์ สุ ตาคำ �
Director
กรรมการ

DreamTeam Digital and Technology Co., Ltd.
บริษัท ดรีมทีม ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด

ที่ อยู่ : 111/46 หมู่ ที่ 1 มาลาดา เมซ ต. สั นผั กหวาน

Address: 111/46 Moo 1 Malada Maz, Sanphakwan,

เว็ บไซต์ : https://dreamteamtech.co

Website: https://dreamteamtech.co

อ. หางดง จ. เชี ยงใหม่ 50230
หมายเลขโทรศั พท์ : 084-671-8051
อี เมล์ : Nattapong@dreamteamtech.co
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
-

Social Media Portal:
-

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2564

Year of Establishment: 2021

Development, Project Management, Process

Website Development, Project Management,

บริ การหลั ก: Software, IT Service, Website

Improvement, Research and Development,
and Cloud Platform.

Core Service(s): Software, IT Service,
Process Improvement, Research and
Development, and Cloud Platform.

บริ ษัท ดรี มที ม ดิ จิทัล แอนด์ เทคโนโลยี จำ �กั ด ก่ อตั้ งเมื่ อวั นที่

DreamTeam Digital and Technology was found-

วิ จัย ที่ ปรึ กษาด้ านเทคโนโลยี ดิจิทัลและผู้ มีประสบการณ์ ด้าน

students in software engineer. We provide a

12 กรกฎาคม 2564 โดยที มงานผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการศึ กษา
การพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการจั ดการุ รกิ จ
และหน่ วยงานภาครั ฐมากกว่ า 10 ปี ทั้ งนี้ บริ ษัทฯ ในระยะ

เริ่ มต้ น ได้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารโครงการส่ งเสริ มการถ่ าย
ทอดมรดกวั ฒนธรรมของชาติ สู่รูปแบบดิ จิทัล โดยสำ �นั กงาน

คณะกรรมการดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สดช.)

, ออกแบบและพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลสิ นค้ าคงคลั ง, แพลต
ฟอร์มการขายสิ นค้ าออนไลน์ และระบบจั ดการหน้ าร้านสำ �หรับ
ธุ รกิ จ SMEs
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Hangdong, Chiang Mai, Thailand 50230
Contact Number: 084-671-8051
Email: Nattapong@dreamteamtech.co

ed on 12 July 2021 by a group of graduated
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.

Jintana Lertlumying
จิ นตนา เลิ ศลํ้ ายิ่ ง
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Nutthita Prommitthikul
ณั ฐฐิ ฏาว์ พรหมิ ทธิ กุล
Project Coordinator
ผู้ ประสานงาน (NABOUR)

Relationship Republic Co., Ltd.
บริ ษัท รี เลชั่ นชิ พ รีพลั บบลิ ค จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 31 ถ. ศิ ริ มังคลาจารย์ ซ. 13 ต.สุ เทพ อ.เมื อง

Address: 211 M.1 Maesa, Mae Rim, Chiang Mai

เว็ บไซต์ : www.nabour.me

Website: www.nabour.me

จ.เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 064 220 0312
อี เมล์ : nutthita@relationshiprepublic.com
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/nabour

50180
Contact Number: 064 220 0312
Email: nutthita@relationshiprepublic.com
Social Media Portal:
Facebook

www.facebook.com/nabour

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2015

Year of Establishment: 2015

Development

Website Development

บริ การหลั ก: Software, IT service และ Website

ระบบบริ หารจั ดการภายในนิ ติ บุคคลอาคารชุ ดและหมู่ บ้าน
จั ดสรรออนไลน์

Core Service(s): Software, IT service and

Online management systems for condominiums
and housing estates
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Santtu Saavala
ซานทู ซาวาลา
Chief Marketing Officer
ผู้ บริหารสู งสุ ดฝ่ ายการตลาด

Jonathan Ngangue
โจนาธาน กั นเก
Business Development
Manager

ที่ อยู่ : 91/11 ม.5 ต. สุ เทพ อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50200

Address: 91/11 M. 5, T. Suthep, A. Mueang,

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 111 139
อี เมล์ : cool@iglu.net

Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 111 139
Email: cool@iglu.net

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Linkedin https://www.linkedin.com/company/iglu

Social Media Portal:
Linkedin https://www.linkedin.com/company/iglu

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

Development

Website Development

เว็ บไซต์ : www.iglu.net

Facebook www.facebook.com/studioiglu

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website
Iglu Network Co., Ltd. เป็ นเครื อข่ ายของบริ ษัทระหว่ าง

ประเทศที่ เชี่ ยวชาญด้ านไอที และบุ คคลากรมื ออาชี พด้ าน
อื่ นๆ ซึ่ งทำ �งานโดยไม่ ขึ้ นกั บที่ ตั้ งใดที่ ตั้ งหนึ่ ง เราให้ บริ การ

ด้ านดิ จิ ตอล และบริ การหาบุ คคลากรที่ มี ความสามารถใน

อั ตราที่ น่าดึ งดู ดให้ กับลู กค้ าทั่ วโลก สำ �นั กงานใหญ่ ตั้งอยู่ ใน
กรุ งลอนดอน สหราชอาณาจั กร เครื อข่ ายอิ กลู เสนองาน
ในตำ �แหน่ งที่ ไม่ ขึ้ นกั บที่ ตั้ งใดที่ ตั้ งหนึ่ งให้ กั บผู้ เชี่ ยวชาญ
ในวิ ชาชี พต่ างๆ โดยมี ทางเลื อกที่ จะสามารถเป็ นพนั กงาน
ประจำ �ในประเทศไทย เวี ยดนาม ฮ่ องกง เอสโตเนี ย หรื อ

สหราชอาณาจั กร บริ ษัท เรด ออเรนจ์ จำ �กั ด (อิ กลู ) ได้ เติ บโต
จนกลายเป็ นหนึ่ งในชุ มชน ดิ จิ ตอลที่ ดี ที่ สุ ดในประเทศไทย
โดยมี สำ�นั กงานตั้ งในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และกรุ งเทพฯ บริ ษัท
เรด ออเรนจ์ จำ �กั ด (อิ กลู ) มี ผู้เชี่ ยวชาญด้ านดิ จิตอลมาก
กว่ า 200 คน และมี ลูกค้ ากว่ า 250 รายทั่ วโลก บริ ษัทให้

Website: www.iglu.net

Facebook www.facebook.com/studioiglu

Core Service(s): Software, IT Service, and
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

ความสำ �คั ญกั บ work-life balance อย่ างมากพนั กงาน

with more than 250 clients worldwide. With an

ระดั บโลกที่ ทันสมั ย

employees thrive with creativity and world-

ของอิ กลู จึงเติ บโตด้ วยความคิ ดสร้ างสรรค์ และนวั ตกรรม
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(IGLU) Red Orange Co., Ltd.
บริ ษัท เรด ออเรนจ์ จำ �กั ด (อิ กลู )

emphasis on a healthy work-life balance, IGLU’s
class innovation.

Simon Robson
ซิ มอน ร็ อบสั น
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Intropica Co., Ltd.
บริษัท อิ นทรอปิก้ า จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 191 ถ. ห้ วยแก้ ว ต. สุ เทพ อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 191 Huay Kaew Rd., Suthep, Muang,

50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 217 747

Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 217 747

อี เมล์ : info@intropica.com

Email: info@intropica.com

หมายเลขโทรสาร: 053 217 746

Fax:

053 217 746

เว็ บไซต์ : www.intropica.com

Website: www.intropica.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2000

Year of Establishment: 2000

Grephic Design, Website Development และ

Design, Graphic Design, Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.twitter.com/intropica

บริ การหลั ก: Software, IT Service, Digital Design,
Branding

Social Media Portal:
www.twitter.com/intropica

Core Service(s): Software, IT Service, Digital
and Branding

บริ ษัท อิ นทรอปิ ก้ า รั บสร้ างและพั ฒนาเว็ บไซต์ , โปรแกรม

Intropica creates websites, web-based applica-

ธุ รกิ จและผู้ ประกอบการ เริ่ มตั้ งแต่ การออกแบบและพั ฒนา

nesses and entrepreneurs. From conceptual

ระบบงานบนเว็ บ (เว็ บแอปพลิ เคชั่ น) และซอฟต์ แวร์ สำ�หรั บ
ทั้ งระบบหลั กไปจนถึ งระบบสำ �นั กงานและระบบวิ เคราะห์

สำ �หรั บธุ รกิ จขนาดเล็ กถึ งขนาดกลาง รวมทั้ งธุ รกิ จระยะ
เริ่มต้ น(สตาร์ ทอั พ) เรามี ทีมที่ พร้ อมช่ วยพั ฒนางานทั้ งระบบ

ส่ วนหน้ า (ฟร้ อนเอ็ น) ทั้ ง UX และ UI ไปจนถึ งระบบส่ วนหลั ง
(แบ็ คเอ็ น) นอกจากนี้ เรายั งมี แผนกจั ดทำ �ภาพดิ จิตอลที่

สามารถรองรั บงานปริ มาณมาก เพื่ อช่ วยงานด้ านพาณิ ชย์

อิ เล็ กทรอนิ กส์ (อี คอมเมิ ร์ซ) หรื องานอื่ นๆที่ ต้องการจั ดทำ �
ภาพดิ จิตอล

tions, and custom software solutions for busidesign 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.
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Kasidet Detwongya
กษิ ดิ์ เดช เดชวงศ์ ญา
Chairman of Executive Directors
ประธานกรรมการบริ หารผู้ จัดการ

บริษัท จิ๊ กซอว์ อิ นโนเวชั่น จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 58/1 หมู่ 3 บ. ล้ านตอง ต. ห้ วยทราย

Address: 58/1 M. 3 Lanthong Village, Huai Sai,

อ. สั นกำ �แพง จ. เชี ยงใหม่ 50130
หมายเลขโทรศั พท์ : 086 586 2599

อี เมล์ : jigsawinnovation@gmail.com

Email: jigsawinnovation@gmail.com

เว็ บไซต์ : www.jigsawinnovation.com

Website: www.jigsawinnovation.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Development

Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/JigsawInnovation

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website

บริ ษัท จิ๊ กซอว์ อิ นโนเวชั่ น จำ �กั ด จั ดตั้ งขึ้ นบนพื้ นฐานความ
เชื่ อที่ ว่า “ในเมื่ อเทคโนโลยี พามนุ ษย์ โลกไปถึ งดวงจั นทร์ ได้

Social Media Portal:
www.facebook.com/JigsawInnovation

Core Service(s): Software, IT Service, and

Jigsaw Innovation Co., Ltd. was established in

2013. We believe that innovation in technology

นวั ตกรรมก็ ย่อมสามารถถอดรหั สความฝั นและแก้ ไขปั ญหา
ที่ เกิ ดขึ้ นได้ เช่ นกั น” บริ ษัท จิ๊ กซอว์ อิ นโนเวชั่ น จำ �กั ด จึ งได้

that took humans to the moon can solve prob-

ศึ กษา ออกแบบ และพั ฒนานวั ตกรรม และเทคโนโลยี ที่ตอบ

novations and technologies that meet human

ก่ อตั วขึ้ นโดยมี วัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายเดี ยวกั น คื อการ

สนองความต้ องการของมนุ ษย์ ได้ อย่ างแท้ จริ ง
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San Kamphaeng, Chiang Mai 50130
Contact Number: 086 586 2599

lems and make dreams come true. Our main

business is to study, design, and develop inneeds.

Tidarat Chantarapreeda
ธิ ดารั ตน์ จั นทร์ ปรี ดา
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

KNG Studio Co., Ltd.
บริ ษัท เคเอ็ นจี สตู ดิ โอ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 22/92 หมู่ 5 ต.ท่ าศาลา อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

Address: 222/92 M.5 Tasala, Mueang,

อี เมล์ : kaongai.studio@gmail.com

Email: kaongai.studio@gmail.com

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 082 039 5996

Chiang Mai 50000
Contact Number: 082 039 5996

เว็ บไซต์ : www.kaongaistudio.com

Website: www.kaongaistudio.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2015

Year of Establishment: 2015

ข้ าวงายเกิ ดจากการรวมกลุ่ มกั นของแอนิ เมเตอร์ รุ่ นใหม่
ซึ่ งมี ใจรั กในการผลิ ตแอนนิ เมชั น และมุ่ งหวั งที่ จะพั ฒนา

KNG Studio is a digital content studio that

เที ยบเคี ยงกั บต่ างชาติ เราให้ บริ การแอนนิ เมชั นทุ กรู ปแบบ

including character development, story-

การนำ �เสนอหรื อสื่ อการสอน ที่ ต้องการนำ �เสนอในรู ปแบบ

ing, texturing, editing and compositing. We

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/KaongaiStudio

บริ การหลั ก: Animation, Game, Movies

ตลาดทางด้ านแอนนิ เมชั นของไทยให้ ก้าวหน้ าและมี คุณภาพ
ไม่ ว่าจะเป็ นการ์ ตูน ซี รีย์ หรื อเรื่ องสั้ น ตลอดจนการโฆษณา
ของแอนนิ เมชั น ตลอดจนถึ งกราฟิ กสำ �หรั บเกมทั้ งในระบบ
โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ และคอมพิ วเตอร์

Social Media Portal:
www.facebook.com/KaongaiStudio

Core Service(s): Animation, Game, Movies

produces animation and animated infographic
media. We provide a full range of services

boarding, layout, modeling, animation, lightalso create pictures and videos of realistic

architecture from 3d programs that include

exterior, interior, and landscape aspects.
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Surachej Navanich
สุ รเชษฐ์ น้ าวานิ ช
Chief Executive Officer
ประธานกรรมการบริ หาร

Lanna Softworks Co., Ltd.
บริ ษัท ลานนาซอฟท์ เวิ ร์ค จำ �กั ด

David Turner
เดวิ ด เทิ ร์นเนอร์
Founder and Chief Technology Officer
ผู้ ก่อตั้ งและประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายเทคโนโลยี

ที่ อยู่ : อาคารศิ ริ พานิ ช 191 ชั้ น 3 ถ. ห้ วยแก้ ว

Address: Siripanich Building 191, 3rd Floor,

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 223 348
อี เมล์ : contact@lannasoftworks.com

District 50200
Contact Number: 053 223 348
Email: contact@lannasoftworks.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/lannasoftworks

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/lannasoftworks

www.linkedin.com/company/lannasoftworks

www.linkedin.com/company/lannasoftworks

อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ เชี ยงใหม่ 50200

เว็ บไซต์ : www.lannasoftworks.com

Linkedin

Huay Kaew Road, Mueang Chiang Mai

Website: www.lannasoftworks.com

Linkedin

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2005

Year of Establishment: 2005

Development

Website Development

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website

บริ ษัท ลานนาซอฟท์ เวิ ร์ค จำ �กั ด ก่ อตั้ งขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ. 2548
ที่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ เพื่ อให้ บริ การด้ านเทคนิ คสำ �หรั บลู กค้ า
ในประเทศไทยและทั่ วโลก ความภาคภู มิใจของเราคื อการให้

บริ การที่ มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม การพั ฒนาซอฟท์ แวร์
ให้ ใช้ งานได้ หลายแพลตฟอร์ ม รวมทั้ งด้ านการดำ �เนิ นการ
บู รณาการ และให้ คำ�ปรึ กษาด้ านเทคนิ ค บริ การหลั กของเรา

คื อ mobile app development, website development,

application development, software quality assurance
และ IT staff augmentation.

Core Service(s): Software, IT Service and

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.
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Tanaset Kullapatmongkol
ธนเสฏฐ์ กุ ลพั ฒน์ มงคล
Founder & Designer
ผู้ ก่อตั้ งและนั กออกแบบ

MAF Excellent Co., Ltd.
บริ ษัท เอ็ มเอเอฟ เอ็ กเซลเลนท์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 1/108 มาลาดาโฮม แอนด์ รี สอร์ ท ม. 5

Address: 1/108 Malada Home & Resort M. 5

หมายเลขโทรศั พท์ : 090-330-0999

50230
Contact Number: 090-330-0999

เว็ บไซต์ : www.maf.co.th

Website: www.maf.co.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

Media, Digital Design, Printing & Publishing,

Movies, Media, Digital Design, Printing &

ต. หนองควาย อ. หางดง จ.เชี ยงใหม่ 50230

อี เมล์ : hello@maf.co.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/MAFdigital

บริ การหลั ก: Software, Animation, Games, Movies,
Graphic Design, Website Development และ
Branding

Nhong Kwai, Hang Dong, Chiang Mai

Email: hello@maf.co.th

Social Media Portal:
www.facebook.com/MAFdigital

Core Service(s): Software, Animation, Games,
Publishing, Graphic Design, Website
Development and Branding

บริ ษัท เอ็ มเอเอฟ เอ็ กเซลเลนท์ จำ �กั ด ก่ อตั้ งมาแล้ วกว่ า 8 ปี
จากโปรดั กชั นเฮาส์ สตู ดิ โอ สู่ หนึ่ งในดิ จิตอลเอเจนซี รายแรก

production house studio in Chiang Mai to

การตลาดผ่ านดิ จิตอลคอนเทนท์ หลากหลายแพลตฟอร์ ม

Chiang Mai and Bangkok. With experience in

ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ด้ วยประสบการณ์ ด้ านการสื่ อสาร

ทั้ งแอนนิ เมชั น วี ดี โอพรี เซนเทชั น เว็ บไซต์ แอพพลิ เคชั น

อิ นเทอร์ แอคที ฟทั ชสกรี นและคี ออส โดยทำ �งานครอบคลุ ม
ทุ กกระบวนการตั้ งแต่ การตั้ งคำ �ถาม การศึ กษาความเป็ นไป
ได้ ทางธุ รกิ จ ออกแบบวิ ธีการนำ �เสนอ สร้ างแบรนด์ บริ หาร

การผลิ ต และออกแบบประสบการณ์ การบริ การเอ็ มเอเอฟ
เอ็ กเซลเลนท์ คื อ อี กหนึ่ งตั วเลื อกในการสร้ างความสำ �เร็ จ
บนดิ จิตอลแลนด์ สเคปเพื่ อธุ รกิ จของคุ ณ

MAF Excellent Co., Ltd. started in 2010 as a

become a multi-disciplinary digital agency in

marketing communication and storytelling via
digital platforms using animation, video presentation, 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.
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Atip Nomsiri
อธิ ป น้ อมศิ ริ
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Magnexium Co., Ltd.
บริ ษัท แม็ กนี เซี ยม จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 477/6 ถ. ลำ �พู น ต. วั ดเกต อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 477/6 Lamphun Rd., Wad Ket,

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 472 5891
อี เมล์ : contact@magnexium.com

Email: contact@magnexium.com

เว็ บไซต์ : www.magnexium.com

Website: www.magnexium.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Development

Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
-

บริ การหลั ก:Software, IT Service และ Website

Social Media Portal:
-

Core Service(s): Software,IT Service, and

บริ ษัท แม็ กนี เซี ยม จำ �กั ด ให้ บริ การด้ านคำ �ปรึ กษา การอบรม

Magnexium Co., Ltd. provides consulting,

แวร์ และด้ านการตลาด เพื่ อช่ วยให้ องค์ กรทำ �งานได้ อย่ างมี

ware applications, and marketing to help your

และสั มมนาการใช้ ระบบไอที ภายในองค์ กร การใช้ งานซอฟต์

training, IT use within the organization, soft-

ประสิ ทธิภาพ เพิ่มปริมาณผลงานและความสำ �เร็จให้ กับองค์ กร

organization work effectively and increase

แอพพลิ เคชั่ นอย่ างครบวงจร ตามความต้ องการเพื่ อตอบ

zation. We provide a full range of application

รวมทั้ งให้ บริ การพั ฒนาออกแบบ ติ ดตั้ งเว็ บไซต์ ซอฟต์ แวร์
โจทย์ ทางธุ รกิ จ บริ การทางการตลาดออนไลน์ โปรโมทเว็ บไซต์

ผ่ านช่ องทางต่ างๆ บริ การทำ � SEO ให้ ติดอั นดั บบน Search
Engine เพื่อช่ วยให้ เข้ าถึ งลู กค้ าได้ มากขึ้ นและเป็ นที่ รู้จัก ซึ่งจะ
นำ �ไปสู่ การเพิ่มยอดขาย

84

Mueang, Chiang Mai 50000
Contact Number: 081 472 5891

productivity, bringing success to the organi-

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.

Chirstopher Mosses
คริ สโตเฟอร์ มอสซ์
Founder and CEO
ผู้ ก่อตั้ งและผู้ บริ หารสู งสุ ด

Manao Software Co., Ltd.
บริ ษัท มะนาว ซอฟต์ แวร์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 29 อาคาร ไอคอนไอที ชั้ น 8 ถ.หั สดิ เสวี
ต.ศรี ภูมิ อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50200

Address: 29 Icon IT building, 8th Floor,
Hassadhisewee Road, Sri Phum,
Mueang Chiang Mai, 50200
Contact Number: 052 001 130
Email: info@manaosoftware.com
Website: www.manaosoftware.com
Social Media Portal:
www.facebook.com/manaosoftware

หมายเลขโทรศั พท์ : 052 001 130
อี เมล์ : info@manaosoftware.com
เว็ บไซต์ : www.manaosoftware.com
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/manaosoftware
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2007
บริ การหลั ก: Software และ Website Development
มะนาวซอฟต์ แวร์ ได้ ก่อตั้ งขึ้ นที่ เชี ยงใหม่ และให้ บริ การพั ฒนา
ซอฟต์ แวร์ ที่มีคุณภาพสู งแก่ ลูกค้ าของเรามานานกว่ า 15 ปี เรา
ให้ บริ การเอาท์ ซอร์ ซ(outourcing)เต็ มรู ปแบบ โดยเริ่ มจากการ
ให้ คำ�ปรึ กษาเบื้ องต้ น ซึ่ งทำ �ให้ เราได้ เรี ยนรู้ ความต้ องการของ
ลู กค้ า หลั งจากนั้ นทางผู้ เชี่ ยวชาญของเราสามารถให้ คำ�แนะนำ �
และเสนอวิ ธีที่ดีที่สุดที่ ตอบสนองความต้ องการของคุ ณ ที่ มะนาว
ซอฟต์ แวร์ เราให้ คำ�แนะนำ � และคำ �ปรึ กษาฟรี เรามี ผู้เชี่ ยวชาญที่
เป็ นพนั กงานประจำ �กว่ า 130 คน (ทำ �ให้ เราเป็ นบริ ษัทซอฟต์ แวร์
ที่ ใหญ่ ที่สุดในเชี ยงใหม่ ) เราสามารถจั ดหาบุ คลากรทุ กตำ �แหน่ ง
ในการพั ฒนาซอฟต์ แวร์ อาทิ programmers, testers, project
managers, architects, UX designers ให้ ทำ�งานตาม โปรเจค
หรื อ dedicated team สำ �หรั บโปรเจคระยะยาว การให้ บริ การ
หลั กของมะนาวซอฟต์ แวร์ คือการพั ฒนาเว็ บแอปพลิ เคชั่ น (web
applications) และแอพมื อถื อ (mobile apps) ซึ่ งเทคโนโลยี
สำ �หรั บเว็ บที่ เราแนะนำ �คื อ open source frameworks ได้ แก่
ASP.NET Core, Node, React และ Angular ส่ วนสำ �หรั บ แอพ
มื อถื อ (mobile apps) เราพั ฒนาทั้ ง native mobile apps เพื่อ
iOS และ Android รวมถึงเรายังพัฒนาในรูปแบบ cross-platform
mobile apps ซึ่ งใช้ React Native หรื อ Flutter ไม่ ว่าสิ่ งที่ คุณ
อยากพั ฒนาคื ออะไร เราหวั งว่ าจะได้ เป็ นพั นธมิ ตรเอาท์ ซอร์สด้ าน
การพั ฒนาซอฟต์ แวร์ ของคุ ณ ติ อต่ อเรา วั นนี้ เพื่อรั บคำ �ปรึ กษา
เบื้ องต้ นฟรี

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.
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Sumet Yordkaew
สุ เมธ ยอดแก้ ว
Director
ผู้ อำ�นวยการ

Minimal Studio
มิ นิมอล สตู ดิ โอ

ที่ อยู่ : 11 หั สดิ เสวี ซอย 1 ต.ช้ างเผื อก อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

Address: 11 Hussadhisawee Soi.1 Chang Phueak,

50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 084-1693283

อี เมล์ : minimalstudio.cm@gmail.com

Email: minimalstudio.cm@gmail.com

เว็ บไซต์ : http://www.minimalstudio.online/

Website: http://www.minimalstudio.online/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2560

Year of Establishment: 2017

Minimal Studio คื อ สตู ดิ โอออกแบบที่ ให้ บริ การด้ านการ

Minimal Studio is a design studio that provides

แอนนิ เมชั น และการออกแบบภาพเคลื่ อนไหว มุ่ งเน้ นความคิ ด

photography, video, graphics animation, and

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/minimalstudio.page

บริ การหลั ก: Digital Media Service

สร้างสรรค์ สื่อดิ จิตอล ไม่ ว่าจะเป็ นงานภาพถ่ าย วี ดิโอ กราฟิ ก
สร้ างสรรค์ และสร้ างเอกลั กษณ์ ให้ กับบริ การโดยใช้ องค์ ความ
รู้สมั ยใหม่ และเทคโนโลยี เป็ นเครื่องมื อในการสร้ างสรรค์
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Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300
Contact Number: 084-1693283

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/minimalstudio.page

Core Service(s): Digital Media Service

services for creating digital media such as
motion design. Focus on creativity and create

a unique identity for service by using knowledge
and technology

Wanachai Wongtala
วรรณชั ย วงษ์ ตะลา
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

MoMe Enterprise Co., Ltd.
บริ ษัท โมมี เอ็ นเตอร์ ไพรส์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 228/14 ม.7 ต. หนองควาย อ. หางดง

Address: 228/2 M. 7 Nong Kwai, Hang Dong,

อี เมล์ : info@mome.co.th

Email: info@mome.co.th

จ. เชี ยงใหม่ 50230
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 783 8384

Chiang Mai 50230
Contact Number: 081 783 8384

เว็ บไซต์ : http://mome.co.th

Website: http://mome.co.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

โมบายแอพพลิ เคชั่ น, แบรนด์ ดิ้ง และบริ การให้ คำ�ปรึ กษา

Software, Website Development, Branding

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/mome.co.th

บริ การหลั ก: ให้ บริ การพั ฒนาแพลทฟอร์ มต่ างๆ,

จากสถานการณ์ การแพร่ เชื้ อ โควิ ด-19 ได้ เร่ งปฏิ กิริยาให้

บริ การผ่ านช่ องทางออนไลน์ ด้านต่ างๆ ของผู้ บริ โภคทั่ วโลก
มี อัตราเติ บโตแบบก้ าวกระโดด ซึ่งการใช้ บริการแพลทฟอร์ม
จากบริ ษัท มี อัตราการเติ บโตสู งมากกว่ า 1000% ในช่ วงปี
2020-2022 ซึ่ งนอกจากปริ มาณการใช้ งานสู งขึ้ น ช่ วงอายุ

ของผู้ ใช้ งานก็ กว้ างมากขึ้ นอี กด้ วยยิ่ งทำ �ให้ บริ ษัทเกิ ดความ
มั่ นใจว่ าแพลทฟอร์ มออนไลน์ ที่ พัฒนาให้ กับหน่ วยงานและ

องค์ กร สามารถแก้ ปัญหาและให้ บริ การแก่ ผู้บริ โภคได้ ตลอด

24 ชั่ วโมง รวมถึ งพนั กงานสามารถให้ บริ การผู้ บริ โภคจาก
ที่ ใดก็ ได้

Social Media Portal:
www.facebook.com/mome.co.th

Core Service(s): Platform Development,
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.
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Christopher Simon Mosby
คริสโตเฟอร์ ไซมอน มอสบี้
Chief Information Officer
ผู้ บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดั บสู ง

Darryl William Crist
แดริล วิ ลเลี่ ยม คริสต์
Chief Operation Officer
ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฎิ บัติการ

ที่ อยู่ : 420/11-13 หมู่ บ้านเชี ยงใหม่ แลนด์ ต. ช้ างคลาน

Movaci Co., Ltd.
บริ ษัท โมวาซี่ จำ �กั ด

Address: 420/11-13 Chiang Mai Land Village,

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 920 555
อี เมล์ : sales@movaci.com

Chang Klan, Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 053 920 555
Email: sales@movaci.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/movaci

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/movaci

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2009

Year of Establishment: 2009

บริ ษัท โมวาซี่ จำ �กั ด เป็ นผู้ ให้ บริ การด้ านไอที ครบวงจรที่ ให้

Movaci is an IT Services, Solutions, and Security

การเก็ บรั กษาข้ อมู ลที่ มีความปลอดภั ยสู ง เราให้ บริ การด้ าน

with best-of-breed technologies, Movaci en-

เว็ บไซต์ : www.movaci.com

บริ การหลั ก: Software และ IT Service

ความสำ �คั ญกั บการใช้ เทคโนโลยี ผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ตและ
การดู แลระบบเครื อข่ าย (Network) บริ การอิ นเตอร์ เน็ ต

ประสิ ทธิ ภาพสู งสำ �หรั บองค์ กร (Internet leased line)

Website: www.movaci.com

Core Service(s): Software and IT Service

company for organizations of all sizes. Working

sures that our solutions are both effective and
appropriate for each client. Movaci’s unique

ตลอดจนถึ งการดู แลระบบคอมพิ วเตอร์ ในองค์ กร โดย

approach and global experience matched with

2 และ EC-Council ที่ พร้ อมส่ งมอบความพึ งพอใจสู่ ผู้ ใช้

tailored to meet the ever-changing IT needs

บุ คลากรที่ ได้ รับการรั บรองจาก Microsoft, Cisco, (ISC)
บริ การทุ กราย ครอบคลุ มพื้ นที่ กว่ า 30 ประเทศทั่ วโลก

industry-leading technology are perfectly

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.

88

Panupong Kwuntong
ภาณุ พงศ์ ขวั ญทอง
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Munkong Marketing Limited Partnership
ห้ างหุ้นส่ วนจำ �กั ด มั่ นคง มาร์เก็ ตติ้ ง

ที่ อยู่ : 405/47 กาญจน์ กนกวิ ลล์ 11 ต. สั นนาเม็ ง

Address: 405/47 Karn Ka Nok Ville 11,

หมายเลขโทรศั พท์ : 098 629 9356

50210
Contact Number: 098 629 9356

เว็ บไซต์ : www.munkongmarketing.com

Website: www.munkongmarketing.com

www.facebook.com/munkongmarketing

www.facebook.com/munkongmarketing

อ.สั นทราย จ. เชี ยงใหม่ 50210

อี เมล์ : contact.munkongmarketing@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook
Line

098 629 9356

Sannameng, San Sai, Chiang Mai

Email: contact.munkongmarketing@gmail.com

Social Media Portal:
Facebook
Line

098 629 9356

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2014

Year of Establishment: 2016

Specialist (Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads)

Paid Media Specialist (Facebook Ads, Google

บริ การหลั ก: Online Marketing Consult, Paid Media
Media, Printing & Publishing, Graphic Design,
Website Development และ Branding

มั่ นคง มาร์ เก็ ตติ้ ง ก่ อตั้ งโดย คุ ณภาณุ พงศ์ ขวั ญทองและ

Core Service(s): Online Marketing Consult,

Ads, Tiktok Ads) Media, Printing & Publishing,
Graphic Design, Website Development and
Branding

ที มงานด้ านไอที การตลาด และกราฟฟิ คดี ไซเนอร์ ที่มีประสบการณ์ มากกว่ า 15 ปี และเล็ งเห็ นถึ งอุ ปสรรคการขยาย

ธุ รกิ จของกลุ่ ม SMEs และผู้ ประกอบการในประเทศไทยจึ ง
มุ่ งเน้ นการบริ การด้ านการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ

ผลิ ตสื่ อสำ �หรั บช่ องทางต่ างๆ เช่ น Facebook เว็ บไซต์ การ

โฆษณาผ่ านแอพพลิ เคชั่ น Line เและมาร์ เก็ ตเพลส เพื่อช่ วย
เพิ่ มโอกาสในการแข่ งขั นและผลั กดั นผู้ ประกอบการสู่ ความ
สำ �เร็ จ
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Natchuda Leedilokpat
มนู ญศั กด์ พิ บูลพิ พัฒน์
Manager
ผู้ จัดการ

Mushroom Ministry Marketing Co., Ltd.
บริษัท มั ชรู ม มิ นิสทรี มาร์เก็ ตติ้ ง จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 88/9 ถนน สั นกำ �แพง, ต.สั นกลาง อ. สั นกำ �แพง

Address: 88/9 sankhampang rd, sankrang,

หมายเลขโทรศั พท์ : 099 616 2536

Contact Number: 099 616 2536

เว็ บไซต์ : https://www.d3sine.com/

Website: https://www.d3sine.com/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016

Year of Establishment: 2016

Website Development และ Branding

Graphic Design, Website Development,

เชี ยงใหม่ 50130

อี เมล์ : d3sine@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/d3sine.chiangmai

บริ การหลั ก: Media, Digital Design, Graphic Design,

บริ ษั ทขนาดเล็ กในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ที่ เน้ นการบริ ห ารงาน

sankhampang, chiang mai 50130

Email: d3sine@gmail.com

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/d3sine.chiangmai

Core Service(s): Media, Digital Design,
and Branding

แบบเรี ยบง่ ายและเน้ นการเข้ าถึ งลู กค้ า เราทำ �งานร่ วมกั บ

We are a small company based in Chiang Mai,

ตรงกั บความต้ องการของลู กค้ า การเรี ยนรู้ อยู่ ตลอดเวลา

there are not too many layers of management.

ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านต่ างๆ และนำ �แนวทางเหล่ านั้ นมาปรั บใช้ ให้

คื อสิ่ งที่ เราทำ �อยู่ เสมอ ทำ �ให้ ความหมายของการใช้ เทคโนโลยี

ร่ วมกั บธุ รกิ จ คื อ การมี ความสามารถในการปรั บตั วเพื่ อ

รองรั บการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว เรามี เป้ าหมายคื อ
การทำ �งานใกล้ ชิดในระดั บบุ คคล บริ ษัทของเราให้ บริ การ
งานตั้ งแต่ ระดั บเล็ กไปจนถึ งโครงการขนาดใหญ่

Thailand. We get close to our clients since
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.
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John Edmunds Douglas
จอห์ น เอ็ ดมั นต์ ดั กลาส
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Mycos Technologies Co., Ltd.
บริ ษัท มายคอส เทคโนโลยี ส์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 12/1 ถ. นิ มมานเหมิ นทร์ ซ. 13 ต. สุ เทพ

Address: 12/1 Nimmanahaemin Soi 13 Rd.,

หมายเลขโทรสาร: 053 894 827

Fax:

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 894 948
อี เมล์ : hr@mycostech.com

sales@mycostech.com
เว็ บไซต์ : www.mycostech.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/mycostech
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2001

บริ การหลั ก: Software และ Website Development
เราให้ บริ การพั ฒนาซอฟต์ แวร์ และแอพพลิ เคชั่ นตลอดจนถึ ง

Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 894 948
053 894 827

Email: hr@mycostech.com

sales@mycostech.com
Website: www.mycostech.com

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/mycostech
Year of Establishment: 2001

Core Service(s): Software and Website
Development

การให้ คำ�ปรึ กษาสำ �หรั บลู กค้ าหลากหลายภู มิภาค หลากหลาย

Mycos Technologies builds software solutions

ซอฟแวร์ มืออาชี พ และมี ประสบการณ์ เชี่ ยวชาญอย่ างหลาก

development best-practices. Our clients include

ธุ รกิ จจากทั่ วโลก เราสร้ างและพั ฒนาซอฟแวร์ โดยวิ ศวกร
หลายโดยยึ ดหลั กแนวปฎิ บั ติ โดยคั ดสรรสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ดให้ กั บ

ลู กค้ าและผู้ ใช้ งาน อี กทั้ งเรายั งเป็ น partner กั บ Microsoft

ลู กค้ าของเรามี ชื่อเสี ยงทางด้ านเทคโนโลยี ใช้ เทคโนโลยี หลาย
หลายภาษา เช่ น .net core, react.js และ open source

frameworks อื่ นๆ อี กทั้ งมี ประสบการณ์ เกี่ ยวกั บการพั ฒนา
Machine learning แล้ วมี การทำ �งานเกี่ ยวกั บ Blockchain

by leveraging great engineers and software
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.

ด้ วยเช่ นกั น
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Noppadon Kabkham
นพดล กาบคำ �
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Nanosoft & Solution Co., Ltd.
บริ ษัท นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลู ชั่น จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 175/5 ม. 7 ต. ป่ าแดด อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 175/5 M. 7 Padad, Mueang,

50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 444 111

088 141 0428
088 141 0429

อี เมล์ : info@nanosoft.co.th

088 141 0428
088 141 0429

Email: info@nanosoft.co.th

เว็ บไซต์ : www.nanosoft.co.th

Website: www.nanosoft.co.th

www.facebook.com/mynanosoft

www.facebook.com/mynanosoft

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook
Line

MYNANOSOFT

Social Media Portal:
Facebook
Line

MYNANOSOFT

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1999

Year of Establishment: 1999

Development

Website Development

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website

Core Service(s): Software, IT Service and

เราให้ บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมสำ �เร็จรูป ให้ คำ�ปรึกษา

Enterprise packages software development

ออกแบบเว็ บเพจและเว็ บเซอร์ วิส ตลอดจนถึ งการพั ฒนา

page and web services design Computer

การวางระบบด้ วยคอมพิวเตอร์ พั ฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน
โปรแกรมบนโทรศั พท์ มือถื อ
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Chiang Mai 50100
Contact Number: 053 444 111

Build to order software development Websystem consulting services Mobile application
development

Pinyo Tanrattanamonthon
ภิ ญโญ ตั ณรั ตนมณฑล
Manager
ผู้ จัดการ

NDF Dev Co., Ltd.
บริ ษัท เอ็ นดี เอฟ เดฟ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 191/11 พฤกษ์ สราญ สารภี หมู่ 3 ต.หนองผึ้ ง

Address: 191/11 Phrueksaran M. 3, Nong Phueng,

อ.สารภี จ.เชี ยงใหม่ 50140
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 276 768

Saraphi, Chiangmai 50140
Contact Number: 053 276 768

061 405 4384
อี เมล์ : pinyoboy@gmail.com

061 405 4384
Email: pinyoboy@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook

Social Media Portal:
Facebook

เว็ บไซต์ : https://www.ndfdev.com/

www.facebook.com/ndfdev
Line

@pinyoboy
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

บริ การหลั ก: Develop Game, AR , VR, and Metaverse
NEW DIGITAL FRONTIER คื อ กลุ่ มคนรุ่ นใหม่ ผู้ที่ มี ความ

Website: https://www.ndfdev.com/

www.facebook.com/ndfdev
Line

@pinyoboy
Year of Establishment: 2017

Core Service(s): Develop Game, AR , VR, and
Metaverse

หลงใหลในการสร้ างสรรค์ ผลงานในรู ปแบบดิ จิ ทั ลจาก

We are the “New Digital Frontier” generation

ในการพั ฒนาเกมส์ โปรแกรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บเทคโนโลยี

We have been proficient in developing games,

จ.เชี ยงใหม่ พวกเรามี ความเชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์

augmented reality (AR) และ virtual reality (VR) ตั้ งแต่

ปี 2010 โดยที มงานจาก LUNARCRAFT GAMES พวกเรา
มุ่ งเน้ นที่ จะสร้ า งสรรค์ ผลงานที่ มอบประสบการณ์ ให้ แก่

ลู กค้ าผ่ านความสนุ กสนานและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ นำ�มาผสม
ผสานผลงานของเรา

from Chiang Mai who loves creating digital media.

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.
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Dr. Chutima Dulmanee
แพทย์ หญิ งชุ ติมา ดุ ลมณี
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Dr. Thiraphat Tanphiriyakun
นายแพทย์ ธีรพั ฒน์ ตั นพิ ริยะกุ ล
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

ที่ อยู่ : 15/11 ชั้ น 3 ถนนคลองชลประทาน ต. สุ เทพ

Address: 15/11 Fl.3 Chonpratan Rd., T. Suthep,

เว็ บไซต์ : www.joeydoctor.com

Website: www.joeydoctor.com

อ. เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 099 131 9919
อี เมล์ : ocare.co.th@gmail.com

Muang Chiang Mai 50200
Contact Number: 099 131 9919
Email: ocare.co.th@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Line @ocarehealth

Social Media Portal:
Line @ocarehealth

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

บริ ษัท โอแคร์ ให้ บริ การทางการแพทย์ ถึงบ้ าน และพั ฒนา

Ocare Company provides home medical services.

บริ การหลั ก: Software

ซอฟต์ แวร์ หลั กๆ การให้ บริ การของบริ ษัทแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน

ดั งต่ อไปนี้ 1. บริ การโอแคร์ เจาะเลื อดตรวจสุ ขภาพถึ งบ้ าน

ที่ มาของบริ การเกิ ดจากการการตอบโจทย์ เรื่ องการเดิ นทาง
การรอคิ ว หรื อการไม่ มีเวลาของลู กค้ า ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ มผู้ ป่วย
ติ ดเตี ยงและเนื่ องด้ วยการเดิ นทางที่ อยากลำ �บากทำ �ให้

เกิ ดบริ การนี้ ขึ้ นมาเพื่ อรองรั บการเจาะเลื อดและการตรวจ
สุ ขภาพถึ งบ้ านอี กช่ องทางหนึ่ งเป็ นหนึ่ งในตั วเลื อกให้ ลูกค้ า

เลื อกใช้ บริ การและเข้ าถึ งเรื่ องสุ ขภาพได้ มากยิ่ งขึ้ นโดยที่ ไม่

ต้ องเดิ นทาง 2. เช็ คอั พ เมเนเจอร์ เนื่ องจากการออกตรวจ

สุ ขภาพของโรงพยาบาลปั จจุ บันให้ กับกลุ่ มโรงงานหรื อกลุ่ ม
บริ ษัทขนาดกลางถึ งขนาดใหญ่ จำ�เป็ นต้ องมี การตรวจสุ ขภาพ
ประจำ �ปี ให้ พนั กงานเป็ นประจำ �ทุ กปี ซึ่ งการออกตรวจแบบเดิ ม
ที่ ทางโรงพยาบาลใช้ นั้น ต้ องลงข้ อมู ลบนกระดาษและต้ องให้

เจ้ าหน้ าที่ นำ�กลั บไปลงข้ อมู ลในคอมพิ วเตอร์ ซำ�้ที่ โรงพยาบาล

อี กครั้ งเนื่ องจากข้ อมู ลที่ เยอะและละเอี ยด ทำ �ให้ เราเล็ งเห็ น

ถึ งปั ญหาและได้ พัฒนาตั วเช็ คอั พ เมเนเจอร์ สำ �หรั บบริ หาร

จั ดการระบบตรวจสุ ขภาพ สำ �หรั บโรงพยาบาลช่ วยให้ โรง

พยาบาลจั ดการและเก็ บข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบ ลดการทำ �งาน
ที่ ซ้ํ าซ้ อน จะช่ วยลดความผิ ดพลาด ช่ วยลดเวลา ลดขั้ นตอน
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Ocare Health Hub
บริษัท โอแคร์ เฮลท์ ฮั บ จำ �กั ด

ลดการใช้ ทรั พยากร

Core Service(s): Software

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

นที เทพโภชน์
Natee Theppot
Founder

Om Platform Co., Ltd.
บริ ษัท ออมแพลทฟอร์ ม จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 345/15 หมู่ 3 ต. สั นพระเนตร อ. สั นทราย

Address: 345/15 Moo 3, San Phranet,

อี เมล์ : Natee@omplatform.com

Email: Natee@omplatform.com

จ. เชี ยงใหม่ 50210
หมายเลขโทรศั พท์ : 098 629 9356

San Sai, Chiang Mai 50210
Contact Number: 061 464 4519

เว็ บไซต์ : https://omplatform.com

Website: https://omplatform.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2019

Year of Establishment: 2019

Website Development

Blockchain Solution Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook OmPlatforms

บริ การหลั ก: Software, IT Service and

Social Media Portal:
Facebook OmPlatforms

Core Service(s): Software, IT Service and

แพลตฟอร์ มที่ จะทำ �ให้ ผู้ ใช้ งานเข้ าถึ งเทคโนโลยี บล็ อกเชนได้

- We are a lifestyle Blockchain platform.

เป็ น “บล็ อกเชนแพลตฟอร์ม” ที่รองรับนั กพัฒนาระบบบล็ อก

providing easy-to-use digital service

อย่ างสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่ อการใช้งาน ออมแพลตฟอร์ม
เชนสำ �หรับผู้ที่ต้องการจะออกสิ นทรัพย์ ดิจิทัลและผู้ที่ต้องการ
ที่จะนำ �เทคโนโลยี บล็ อกเชนไปใช้อย่ างอิ สระ ด้ วยการจั ดทำ�ราย
การสิ นทรัพย์ ดิจิทัลที่กำ�หนดได้ ด้วยตนเอง และสามารถทำ�ให้
สิ นทรัพย์ ดิจิทัลพร้อมที่จะให้ บริการต่าง ๆ ได้ อย่ างง่ายดาย

- We focus on being customer-centric by
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.
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Parin Naksen
ปริ นทร์ นาคเสน
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Ratsamee Buathong
รั ศมี บั วทอง
Coordinator
ผู้ ประสานงาน

ที่ อยู่ : 199 ม.5 ต. สุ เทพ อ. เมื องเชี ยงใหม่ จ. เชี ยงใหม่

Address: 199 M. 5 Suthep, Mueang Chiang Mai,

50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 063-669-5397
อี เมล์ : success@onedee.ai

Chiang Mai 50200
Contact Number: 063-669-5397
Email: success@onedee.ai

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/onedee.work

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/onedee.work

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016

Year of Establishment: 2016

OneDee.io คื อระบบซอฟต์ แวร์ ด้านทรั พยากรบุ คคคลที่

OneDee.io is a cloud-based HR software system

ของพนั กงานในอาคารผ่ านทางโทรศั พท์ มือถื อ

monitor time attendance through a mobile phone.

เว็ บไซต์ : www.onedee.ai

บริ การหลั ก: Software และ IT Service

ทำ �งานผ่ านระบบ cloud ที่ สามารถระบุ และสั งเกตตำ �แหน่ ง
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OneDee Solution Co., Ltd.
บริ ษัท วั นดี โซลู ชั่นจำ �กั ด

Website: www.onedee.ai

Core Service(s): Software and IT Service

that can locate employees inside buildings to

Sirinnared Winaipanichcha
ศิ ริณเรจณ์ วิ นัยพานิ ชชา
Chief Executive Officer
กรรมการผู้ จัดการ

Worrachet Thanateerametakorn
วรเชษฐ์ ธนธีระเมธากรณ์
Chief Executive Officer
กรรมการผู้ จัดการ

ที่ อยู่ : 334/48 โครงการบ้ านพิ มุกต์ 4 เฟส 2

ต.สั นพระเนตร อ.สั นทราย จ.เชี ยงใหม่ 50210
หมายเลขโทรศั พท์ : 082 545 6551

ORG-CyberBiz Co., Ltd.
บริ ษัท โออาร์ จี ไซเบอร์ บิซ จำ �กั ด

Address: 334/48 Pimuk 4 Phase2 T.Sanphanet,

A.Sansai Chiang Mai 50120
Contact Number: 082 545 6551

064 464 5155
อี เมล์ : org.cyberbiz@gmail.com

064 464 5155
Email: org.cyberbiz@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Line ORG-CyBerBiz,Taurusy

Social Media Portal:
Line ORG-CyBerBiz,Taurusy

เว็ บไซต์ : www.org-cyberbiz.com

Website: www.org-cyberbiz.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016

Year of Establishment: 2016

Website Development , Web Application , Digital

Digital Design, Website Development ,

บริการหลั ก: ให้ คำ�ปรึ กษาด้ าน IT Service, Digital Design,
Marketing แผนธุ รกิ จ BMC กลยุ ทธ์ ด้าน
การตลาด และ Branding

Core Service(s): Consult Service IT Service,
Web Application , Digital Marketing BMC
Marketing Strategy and Branding

บริ ษัท ORG CyberBiz ให้ คำ�แนะนำ �โดยผู้ เชี่ ยวชาญเพื่ อ

ORG CyberBiz Co., Ltd. provides expert advice

เป้ าหมายกลุ่ มลู กค้ า เครื่ องมื อ และระบบอี เลิ ร์นนิ ง

marketing, customer targeting, tools, and e-

ช่ วยให้ ลูกค้ าเข้ าใจถึ งกลยุ ทธ์ การตลาดดิ จิทั ล การกำ �หนด

to help clients understand strategy, digital
learning systems.
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Porameth Thakhiao
ปรเมษฐ์ ทาเขี ยว
Architect and Designer
สถาปนิ กและนั กออกแบบ

OUR
เอาร

ที่ อยู่ : 71/22 ถ. สุ เทพ ต. สุ เทพ อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 71/22 Suthep Rd., Suthep, Mueang,

อี เมล์ : ourdesignforyou@gmail.com

Email: ourdesignforyou@gmail.com

50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 084 484 9903
เว็ บไซต์ : -

Website: -

Line @porameththakhiao

Line @porameththakhiao

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Instagram www.instagram.com/our_2012

Social Media Portal:
Instagram www.instagram.com/our_2012

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2012

Year of Establishment: 2012

Branding และ Graphic Design

Architecture, Branding และ Graphic Design

บริ การหลั ก: Interior Design & Architecture,

Core Service(s): Interior Design &

เรา (our) … ใช้ การออกแบบในการแก้ ไขปั ญหาและพั ฒนา
คุ ณภาพชี วิตมนุ ษย์ ให้ ดียิ่งขึ้ น

OUR

เราเชื่ อว่ าผู้ ใช้ งานจะเป็ นผู้ ที่ทำ�ให้ งานออกแบบของเรามี ชีวิต

Our Design … thinks of the user first because

เรา (our) … คิ ดถึ งผู้ ใช้ งานเป็ นหลั กในการออกแบบเพราะ
เรา (our) … เชื่ อว่ างานออกแบบของเรามี ชีวิตเพราะเราใช้

หั วใจกั บการออกแบบงานทุ กชิ้ น เพราะชี วิตของเรา คื อการ
ออกแบบ
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Chiang Mai 50200
Contact Number: 084 484 9903

Our Design … solves problems and develops
the quality of life by design.

the user makes the design alive.

Our Design … is living design because our life
is design.

Ashley Pemberton
แอชลี่ เพมเบอตั น
Managing Director
ผู้ จัดการ

Parinya Pemberton
ปริ ญญา เพมเบอตั น
Company Director
ผู้ บริ หาร

PowerPoint Designers Co., Ltd.
บริ ษัท พาวเวอร์พ้อย ดี ไซเนอร์ ส จำ �กั ด

ที่ อยู่ : อาคารศิ ริ พาณิ ชย์ ชั้ น 3 191 ถ. ห้ วยแก้ ว ต.สุ เทพ

Address: Siripanich Building 3rd Floor

หมายเลขโทรศั พท์ : 081 863 6739

Contact Number: 081 863 6739

เว็ บไซต์ : https://overnight.design/home/

Website: https://overnight.design/home/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

เราให้ บริ การด้ านการออกแบบงานนำ �เสนอด้ วยโปรแกรม

PowerPoint Designers provides presentation

infographic และโลโก้ ต่ างๆ ให้ แก่ ลู กค้ าต่ างชาติ (เช่ น

PowerPoint presentations, infographics, logos,

เชี ยงใหม่ 50200

085 923 2443
อี เมล์ : office@overnight.design

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/OvernightDesignLLC

บริ การหลั ก: Graphic Design

PowerPoint และเอกสารทางธุ รกิ จต่ างๆ รวมไปถึ งงาน

ไฮเนเก้ น ยู นิลีเวอร์ จอห์ นสั นแอนด์ จอห์ นสั น ดานอน และ
เบเยอร์ ) ทุ กงานออกแบบของเราเป็ นภาษาอั งกฤษ เรา

ทำ �งานด้ วยความรวดเร็ วและเปิ ดกว้ างต่ อความคิ ดใหม่ ๆ

191 Huay Kaew Rd., Suthep
Chiang Mai 50200

085 923 2443
Email: office@overnight.design

Social Media Portal:
https://www.linkedin.com/company/35885157

Core Service(s): Graphic Design

and business document services. We design
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.
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Yuttana Buasen
ยุ ทธนา บั วเสน
Founder / CEO
ผู้ ก่อตั้ ง และ ผู้ บริ หารสู งสุ ด

PranWorks Co., Ltd.
บริ ษัท ปรานต์ เวิ ร์คส์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 110/3 ม. 5 ต. สุ เทพ อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 110/3 M. 5, Suthep, Mueang,

อี เมล์ : info@pranworks.com

Email: info@pranworks.com

50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 098 746 6040
เว็ บไซต์ : www.pranworks.com

Website: www.pranworks.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Development

Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/pranworks

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website

Social Media Portal:
www.facebook.com/pranworks

Core Service(s): Software, IT Service, and

เราเป็ นบริ ษัทพั ฒนาซอฟต์ แวร์ ที่มีความมุ่ งมั่ นและมองโลก

We are a software company of passionate,

ต้ องการของลู กค้ า อี กทั้ งยั งมุ่ งมั่ นในการทำ �งานที่ ทำ�ให้ เกิ ด

We think disruptively to deliver technology to

ในแง่ ดี ในการทำ �งานและส่ งมอบเทคโนโลยี ที่ตรงกั บความ
ประโยชน์ กับสั งคมโดยรวม
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Chiang Mai 50200
Contact Number: 098 746 6040

positive-thinking, and purpose-led individuals.
address our client’s challenges, all the while
seeking to create positive social change.

Ampinee Dantrakul
อั มภิ ณี ด่ านตระกู ล
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Anong Duksukkaew
อนงค์ ดุ กสุ ขแก้ ว
Executive Director
กรรมการบริ หาร

Prosoft Comtech Co., Ltd.
บริ ษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 287 หมู่ 5 ต.สั นทรายน้ อย อ.สั นทราย จ.เชี ยงใหม่

Address: 287 Moo.5 San Sai Noi, San Sai,

02-739-5900
อี เมล์ : sale@prosoft.co.th

02-739-5900 (Auto)
Email: sale@prosoft.co.th

50210
หมายเลขโทรศั พท์ : 081-359-7691

Chiang Mai 50210
Contact Number: 081-359-7691

เว็ บไซต์ : www.prosoft.co.th

Website: www.prosoft.co.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1995

Year of Establishment: 1995

Software Solution

Business Software Solution

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Line ID @WINSpeed

บริ การหลั ก: Software development and Business
บริ ษัทก่ อตั้ งเมื่ อวั นที่ 4 กั นยายน พ.ศ. 2538 ดำ �เนิ นธุ รกิ จผลิ ต

และจำ �หน่ ายซอฟท์ แวร์ ได้ แก่ โปรแกรมบั ญชี (WINSpeed,
myAccount, ibiz, iERP), โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุ ษย์

(HRMI, HRCloud), โปรแกรมบริ หารงานขายและลู กค้ า

สั มพั นธ์ (CRM, myCRM), โปรแกรมบริ หารจั ดการรถ (GPS

& Logistics Management), เว็ บไซต์ สำ�เร็ จรู ปและสื่ อทาง

อิ นเตอร์เน็ ต (SoGoodWeb, B2BThai, LionJob) มี ลูกค้ากว่ า

Social Media Portal:
Line ID @WINSpeed

Core Service(s): Software development and
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

10,000 ราย ให้ บริการโดยบุ คลากรมืออาชี พ และตอบสนอง

Thai, LionJob). Throughout the period, we have

ที่ครบวงจร มุ่งเน้ นวิ จัยและพัฒนาซอฟท์ แวร์ โดยใช้ เทคโนโลยี

service by professional personnel proposing to

ความต้ องการของลู กค้าด้ วย Business Software Solution
ที่ ทันสมั ย (Cloud, Mobile, AI, Blockchain) เพื่อให้ ลูกค้ า

ได้ ใช้ งานซอฟท์ แวร์ ที่มีคุณภาพ เพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่ งขั นทางด้ านธุ รกิ จให้ กับลู กค้ าด้ วยข้ อมู ลที่ ถูกต้ อง ฉั บไว
ทั นต่ อสถานการณ์ และเป็ นเครือ
่ งมือให้ ลูกค้าใช้ ในการดำ�เนิ น
ธุรกิ จให้ เติ บโตได้ อย่ างมั่นคงและยั่งยื น

over 10,000 customers and we provide excellent
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.
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Kosol Ponpasitwet
นายโกศล พรประสิ ทธิ์ เวช
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Prosoft HCM Co., Ltd.
บริ ษัท โปรซอฟท์ เอชซี เอ็ ม จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 287 ม. 5 ต. สั นทรายน้ อย อ. สั นทราย จ. เชี ยงใหม่

Address: 287 M.5 , San Sai Noi, Sansai,

50210
หมายเลขโทรศั พท์ : 02 402 6560

081 359 7687

หมายเลขโทรสาร: 02 739 5910
อี เมล์ : sale@prosofthcm.com

081 359 7687

Email: sale@prosofthcm.com

เว็ บไซต์ : www.prosofthcm.com

Website: www.prosofthcm.com

Line ID @ProsoftHCM

Line ID @ProsoftHCM

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/ProsoftHCM

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/ProsoftHCM

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016

Year of Establishment: 2016

Prosoft HCM เกิ ดขึ้ นจากความคิ ดริ เริ่ มที่ อยากพั ฒนาและ

Prosoft HCM was established as an initiative to

เชิ งสร้ างสรรค์ โดยใช้ นวั ตกรรมเป็ นตั วขั บเคลื่ อน ทั้ งนี้ เพื่ อ

so that they have creative efficiency driven by

บริ การหลั ก: Software

สนั บสนุ นการทำ �งานของฝ่ ายบุ คคลให้ ดีและมี ประสิ ทธิ ภาพ

Core Service(s): Software

develop and support HR department operations

ลดต้ นทุ นไปพร้อมกั บการพัฒนาองค์ กรและบุ คลากรในองค์ กร
ให้ มีคุณภาพยิ่ งขึ้ น เราเชื่ อว่ าองค์ กรจะประสบความสำ �เร็ จ

innovation to reduce cost, develop the organi-

เช่ นกั น เพราะ “พนั กงานที่ ดี” คื อทรั พยากรที่ มีค่าสำ �หรั บ

and on having good employees, who are the

ได้ ไม่ เพี ยงแต่ มีนวั ตกรรมที่ ดีแล้ ว แต่ ยังต้ องมี พนั กงานที่ ดี
องค์ กร
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Chiang Mai 50210
Contact Number: 02 402 6560

zation and make employees more efficient. We

believe company success depends on innovation
most valued resource of any company.

Panjakit Puangmala
ปั ญจกิ ตติ์ ปวงมาลา
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Prosoft Web Co., Ltd.
บริ ษัท โปรซอฟท์ เว็ บ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 287 ม. 5 ต. สั นทรายน้ อย อ. สั นทราย จ. เชี ยงใหม่

Address: 287 M. 5, San Sai Noi, San Sai,

088-258-3434
อี เมล์ : contact@sogoodweb.com

088-258-3434
Email: contact@sogoodweb.com

50210
หมายเลขโทรศั พท์ : 088-258-3232

Chiang Mai 50210
Contact Number: 088-258-3232

เว็ บไซต์ : www.sogoodweb.com

Website: www.sogoodweb.com

Line ID @sogoodweb

Line ID @sogoodweb

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/sogoodweb.fc

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/sogoodweb.fc

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2011

Year of Establishment: 2011

Digital Design, Media และ Printing & Publishing

Website Development, Digital Design, Media

บริ การหลั ก: Graphic Design, Website Development,

ผู้ ให้ บริ การเว็ บไซต์ สำ�เร็ จรู ป SoGoodWeb สำ �หรั บเว็ บไซต์

Core Service(s): Graphic Design, Branding,
and Printing & Publishing

ทั่ วไป เว็ บไซต์ บริ ษัท ร้ านค้ าออนไลน์ รวมถึ งบริ การรั บทำ �

SoGoodWeb designs total website solutions for

Web

website, web design, and ready-made website

เว็ บไซต์ ออกแบบเว็ บไซต์ ด้ วยเว็ บไซต์ สำ�เร็ จรู ป SoGood

companies and online sellers including, making
SoGoodWeb.

103

Jesper Brondum
เจสเปอร์ บรอนดั้ ม
Chief Executive Officer
ประธานบริ หาร

Radarsofthouse Co., Ltd.
บริ ษัท เรดาร์ ซอฟท์ เฮาส์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 180/14 ถ. เจ็ ดยอด-อยู่ เย็ น ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง

Address: 180/14 Jed Yod - Yu Yen Rd.,

เว็ บไซต์ : www.radarsofthouse.dk

Website: www.radarsofthouse.dk

จ. เชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : (+45) 3698 1289
อี เมล์ : info@radarsofthouse.dk

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.linkedin.com/company/radarsofthouse

Social Media Portal:
www.linkedin.com/company/radarsofthouse

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Design และ Website Development

Graphic Design and Website Development

บริ การหลั ก: Software, Digital Design, Graphic

บริ ษัทจั ดทำ �และพั ฒนาเว็ บไซต์ อีคอมเมิ ร์ซ มี ประสบการณ์
และได้ รับการรั บรอง
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Chang Phueak, Chiang Mai 50300
Contact Number: (+45) 3698 1289
Email: info@radarsofthouse.dk

Core Service(s): Software, Digital Design,

E-commerce focused agency with certified

Magento shop developers and project management experience.

Nuanchan Jurungjaroonphan
นวลจั นทร์ จรุ งจรู ญพั นธ์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Sea and Hill Online Co., Ltd.
บริ ษัท ซี แอนด์ ฮิล ออนไลน์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 362/21 ถนนเจริ ญราฏร์ ต.วั ดเกต อ.เมื อง เชี ยงใหม่

Address: 362/21 Charoenrat Rd. T. Watket,

เว็ บไซต์ : https://seaandhill.co.th/

nattapon@seaandhill.co.th
Website: https://seaandhill.co.th/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2539

Year of Establishment: 1996

เราเป็ นมื ออาชี พในการนำ �นวั ตกรรม ที่ ปรึ กษาด้ านบั ญชี ที่

We are professionals in bringing accounting

รวมถึ งผลประกอบการได้ ทุกที่ แบบ real time คุ ณสามารถ

stock, check budgets and analyze, and make

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 306 070 ต่ อ 40, 0
อี เมล์ : seaandhill@seaandhill.co.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/SeaandHillCompany/

บริ การหลั ก: Software

สามารถดู สต๊ อก ตรวจงบ และ วิ เคราะห์ ทำ �ระบบบั ญชี

มองเห็ นภาพรวมทางธุ รกิ จของท่ านได้ อย่ างทั นที และระบบ
ของเราง่ ายต่ อการใช้ งาน

A. Mueng Chiang Mai Thailand 50000
Contact Number: 053 306 070 ext.40,0
Email: seaandhill@seaandhill.co.th

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/SeaandHillCompany/

Core Service(s): Software

consultant innovations that are able of checking
accounting systems including financial results

anywhere in real-time. You can see your business

overview recently. And our system is easy to use.
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SML Soft Co., Ltd.
บริ ษัท เอสเอ็ มแอล ซอฟท์ จำ �กั ด
ที่ อยู่ : 141/469 หมู่ ที่ 2 ต.ต้ นเปา อ.สั นกำ �แพง

Address: 141/469 Moo 2, Ton Pao,

089-922-3131 จตุ
อี เมล์ : info@smlsoft.com
เว็ บไซต์ : www.smlsoft.com

089-922-3131 จตุ
Email: info@smlsoft.com
Website: www.smlsoft.com

จ. เชี ยงใหม่ 50130
หมายเลขโทรศั พท์ : 081-434-5533 วิ รุณ

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Line @smlsoft

Social Media Portal:
Line @smlsoft

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2006

Year of Establishment: 2006

- รองรั บข้ อมู ลขนาดใหญ่

- Large data support

- กำ �หนดเครื่ องใช้ งาน ทำ �ให้ มั่นใจว่ าเป็ นผู้ ใช้ งานที่ ได้

- Registered user set up systems

บริ การหลั ก: Software

- Load Balance เพื่ อเพิ่ มความเร็ วในการใช้ งาน
ลงทะเบี ยนไว้

- สามารถกำ �หนดสิ ทธิ์ เป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ นรายบุ คคลได้

Core Service(s): Software

- Load balancing to speed up networks
- Group and individual user systems to
prevent data theft

และมี ระบบป้ องกั นการขโมยข้ อมู ล

- Lock the record system to ensure correct

ประมวลผลถู กต้ อง

- Language switching between Thai and

เปลี่ ยนข้ อความได้ เอง

- Prints Reports and forms via Dot Matrix

- มี ระบบ Lock Record ทำ �ให้ การแก้ ไขข้ อมู ลหรื อ
- สามารถใช้ ได้ ทั้งภาษาไทยและอั งกฤษและสามารถ
- สามารถพิ มพ์ รายงานและฟอร์ ม ผ่ านเครื่ อง Dot Matrix
และ Line Printer และ Export ในรู ปแบบ PDF, XML,
Email และ Excel ได้
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San Kamphaeng, Chiang Mai 50130
Contact Number: 081-434-5533 วิ รุณ

data changes and processing
English on demand

printer or Line Printer and exports in PDF,
XML, Email, or Excel format.

Thai Business Software Co., Ltd.
บริ ษัท ไทยบิ สซิ เนส ซอฟท์ แวร์ จำ �กั ด
Acting Capt. Arus Thitiwattana
ว่ าที่ ร.อ.อรุ ษ ฐิ ติ วัฒนา
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ
ที่ อยู่ : 101 ม. 12 ถ. เชี ยงใหม่ - ฮอด ต. ป่ าแดด อ. เมื อง
จ. เชี ยงใหม่ 50100

หมายเลขโทรศั พท์ : 097-294-5678, 080-9899-261

อี เมล์ : thaibusinesssoftware@gmail.com
independent1999@gmail.com
เว็ บไซต์ : https://thaibusinesssoftwa.wixsite.com/thaido
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : Line ID PhinZAiyara

ปี ทีก
่ ่อตัง
้ : 2018
บริการหลัก: Software
เราให้ บริการเป็ นที่ ปรึกษา การวางระบบข้ อมู ลโดยใช้ ซอฟท์ แวร์ท่ี
พัฒนาขึ้นเองภายใต้ ชื่อ “ไทยดู ” ThaiDO โดยใช้ เทคโนโลยี คลาวด์
Cloud Database เพื่ อให้ การจั ดการข้ อมู ลมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยมุ่ งเน้ นการนำ �ซอฟท์ แวร์ ไปใช้ ประโยชน์ กับธุรกิ จตั้ งแต่ ธุรกิ จ
ขนาดเล็ ก ไปจนถึ งธุ รกิ จขนาดใหญ่ ในภาคการผลิ ต การค้ า และ
บริ การ สามารถรองรั บการขยายตั วของธุ รกิ จได้ อย่ างคล่ องตั ว
ThaiDO miniERP (Enterprise Resource Planning)
- ระบบขายปลี ก (POS) ขายส่ ง (WH) ขายออนไลน์ (Online)
- ระบบคลั งสิ นค้ า(WMS)คลั งวั ตถุ ดิบแบบไม่ จำ�กั ดสถานที่ และ
การจั ดการบาร์ โค้ด (Barcode)
- ระบบสั่ งซื้อ (PO) ตรวจรับ (REC) และการรับโอนเข้ าคลั ง (TR)
- ระบบสั่ งผลิ ต (WO) ตรวจรั บ และการรั บโอนเข้ าคลั ง
- ระบบวางแผน และวิเคราะห์ตลาด : การขายล่วงหน้า (Pre-Order)
- ระบบวางแผนการผลิต สู ตรการผลิต (BOM) ความต้องการใช้
วั ตถุดิบ (MRP), (MRP II)
- การจั ดการเอกสารทางธุ รกิ จ
- การจั ดการสาขา
- ระบบการเงิ น และบั ญชี
จุดเด่น
- การรวมหลายธุ รกิ จ ไว้ ในโปรแกรมเดี ยว
- การจั ดการคลั งได้ อย่ างไม่ จำ�กั ด
- การนำ �เข้ าข้ อมู ลจากภายนอก
- สามารถใช้ ได้ กับ Android, Microsoft, IOS
- การทำ �งานแบบ work at home, Workcation ได้ เป็ นอย่ างดี
- การเชื่ อมต่ อกั นทั้ งระบบ แบบ Real time

Address: 101 M. 12 Chiang Mai - Hod Rd.,
Padad, Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 097-294-5678, 080-9899-261
Email: thaibusinesssoftware@gmail.com

independent1999@gmail.com
Website: https://thaibusinesssoftwa.wixsite.com/thaido
Social Media Portal: Line ID PhinZAiyara

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
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Pajaree Kanmaneelert
ปาจรี ย์ กรรณมณี เลิ ศ
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Three Leaf Clover (Thailand) Ltd.
บริ ษัท ทรี ลี ฟ โคลเวอร์ (ประเทศไทย) จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 217 หมู่ 4 ต.แม่ เหี ยะ อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50100

Address: 217 M. 4 T. Mae Hia, A. Muang,

หมายเลขโทรศั พท์ : 083-252-9250
อี เมล์ : support@ourpoint.co
เว็ บไซต์ : http://www.ourpoint.co/

Chiang Mai 50100
Contact Number: 083-252-9250
Email: support@ourpoint.co
Website: http://www.ourpoint.co/

Line@ @OURPOINT

Line@ @OURPOINT

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook Ourpoint ระบบสะสมแต้ มผ่ าน มื อถื อ,

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2018

Year of Establishment: 2018

ระบบ software ที่ ใช้ สำ�หรั บการบริ หารจั ดการลู กค้ าสั มพั นธ์

Software system to the collection point for

แทนกระดาษ หรื อ พลาสติ กที่ ใช้ ในการสะสมแต้ ม หรื อสะสม

customers’ data and tracks their buying behavior

บริ การหลั ก: Software

โดยการสะสมแต้ มผ่ าน Web Application เป็ นระบบที่ มา
แสตมป์ โดยจะมี กลุ่ มลู กค้ าหลั กเป็ นธุ รกิ จประเภทร้ านอาหาร
และเครื่ องดื่ ม ซึ่ งระบบจะทำ �การเก็ บข้ อมู ลทั่ วไปของลู กค้ า
ความถี่ ในการใช้ บริ การ แต้ มที่ ได้ เพื่ อระบุ กลุ่ มลู กค้ าที่ ชัดเจน

เป็ นกลุ่ ม ๆ ระบบยั งสามารถใช้ ในการระบุ ลูกค้ าที่ หายไป เพื่อ

ทำ �การดึ งลู กค้ ากลั บมาด้ วย Promotion พิ เศษ (Win-Back

Campaign) และยั งหากลุ่ มผู้ ที่คาดว่ าจะเป็ นลู กค้ าของร้ าน
ค้ าได้ อีกด้ วย (Prospect) ซึ่ งระบบนี้ จะสามารถรั กษาฐาน
ลู กค้ ากลุ่ มเดิ มไว้ และช่ วยเพิ่ มปริ มาณลู กค้ าใหม่ ที่ มี ความ

ต้ องการตรงกั บผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริ การของร้ านค้ า ทำ �ให้ เกิ ด
กำ �ไรที่ เติ บโตและสร้ างความยั่ งยื นให้ กับร้ านได้ ในระยะยาว
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Social Media Portal:
Facebook Ourpoint ระบบสะสมแต้ มผ่ าน มื อถื อ

Core Service(s): Software

managing customer relationships. It notes the

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.

Akaradet Juntawarakun
อั ครเดช จั นทาวรากุ ล
Chief Executive Officer
กรรมการบริ หาร

Trakool Software Co., Ltd.
บริ ษัท ทราคู ล จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 273/8 ถ. ช้ างคลาน ต. ช้ างคลาน อ. เมื อง

Address: 273/8 Chang Klan Rd., Chang Klan,

053-272-616
อี เมล์ : info@trakool.com

053-272-616
Email: info@trakool.com

จ. เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 0952431230

Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 0952431230

เว็ บไซต์ : www.trakool.com

Website: www.trakool.com

Line ID @TRAKOOL

Line ID @TRAKOOL

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook https://www.facebook.com/trakool9/

Social Media Portal:
Facebook https://www.facebook.com/trakool9/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Graphic Design และ Website Development

Digital Design, Graphic Design, and

บริ การหลั ก: Software, IT Service, Digital Design,

ทราคู ลซอฟต์ แวร์ ให้ บริ การพั ฒนาและจำ �หน่ ายซอฟต์ แวร์

Core Service(s): Software, IT Service,
Website Development

สำ �หรั บภาคธุ รกิ จทุ กประเภท อาทิ

Business software and software development

- พั ฒนาแอพพลิ เคชั่ นโทรศั พท์ มือถื อ

- point of sale software

- ระบบขายหน้ าร้ าน
- ระบบ ERP

- พั ฒนาเว็ บไซต์

- พั ฒนาระบบสำ �หรั บภาคธุ รกิ จ

- บริ การโฮสติ้ งและจดเมนเว็ บไซต์

service

- mobile app development

- ERP software and service

- website builder and development

- project software biz-development
- server hosting and domain name
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Thana Vongton
ธนา วงษ์ ตั น
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Trident Intelligence Service Co., Ltd.
บริ ษัท ไทรเด้ นท์ อินเทลลิ เจนซ์ เซอร์ วิส จำ �กั ด

ที่ อยู่ : โครงการปั นนาเรสซิ เดนซ์ 5 231/14 ถ. ห้ วยแก้ ว

Address: Punna Residence5 231/14 Huay Kaew Rd.,

ต. สุ เทพ อ. เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 052 005 453
090 317 2969

095 289 7989
อี เมล์ : Trident.office003@gmail.com

090 317 2969

095 289 7989
Email: Trident.office003@gmail.com

เว็ บไซต์ : https://tridentintel.net

Website: https://tridentintel.net

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

ให้ บริ การ BIM Database สำ �หรั บบริ หารจั ดการงานก่ อสร้ าง

We offer BIM Database support for construction

ที่ ครอบคลุ มงานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม และงานระบบ

work on the Bimdatabase website in the format

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Line 0896366064

บริ การหลั ก: Website Development

ในรู ปแบบ 3D Model โดยแสดงผลบนเว็ บไซต์ Bimdatabase
พร้ อมทั้ งงานประมาณราคาและเอกสารต่ างๆ ที่ จำ�เป็ นในงาน

ก่ อสร้ าง ถื อเป็ นเครื่องมื อการสื่ อสารระหว่ างเจ้ าของโครงการ

ผู้ รับเหมาและผู้ ควบคุ มงานที่ ทำ�ให้ การทำ �งานเป็ นไปในทิ ศทาง
เดี ยวกั น
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Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 052 005 453

Social Media Portal:
Line 0896366064

Core Service(s): Website Development

work management in 3D model systems that
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.

Pothinan Deephin
โพธิ นันท์ ดี พิน
Project Manager
ผู้ จัดการโครงการ

Duangsamon Sresaad
ดวงสมร ศรี สอาด
Producer
โปรดิ วเซอร์

ที่ อยู่ : 42 หมู่ 2 ต.ป่ าบง อ. สารภี จ. เชี ยงใหม่ 50140

Unique Digital Ordinary Partnership
ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญ ยู นิค ดิ จิตอล
Address: 42 M.2, T. Pha Bhong, A. Sharapee,

หมายเลขโทรศั พท์ : 087 805 9316
อี เมล์ : patty.uniquedigital@gmail.com

Chiang Mai 50140
Contact Number: 087 805 9316
Email: patty.uniquedigital@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/UNIQUE.Digital.th

Social Media Portal:
www.facebook.com/UNIQUE.Digital.th

เว็ บไซต์ : https://www.uniquedigital.page/

Website: https://www.uniquedigital.page/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

Media, Digital Design, Graphic Design และ Branding

Movies, Media, Digital Design, Graphic Design,

บริ การหลั ก: Animation, Anime, Games, Movies,

ยู นิค ดิ จิตอล ดำ �เนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกั บการรั บออกแบบและผลิ ต

Core Service(s): Animation, Anime, Games,
and Branding

งานด้ านดิ จิ ตอล คอนเทนท์ โดยแบ่ งเป็ นงานแบบสองมิ ติ

The Unique Digital Company Is a one-stop

ต่ างๆ ที่ ให้ บริ การทั้ งประเทศและต่ างประเทศ นอกจากนี้ เรา

offering a wide range of products and services

สามมิ ติ อนิ เมชั่ น อนิ เมะ เกมส์ และงานออกแบบกราฟฟิ ค
ยั งมี ประสบการณ์ ในการร่ วมงานกั บบริ ษัทในประเทศญี่ ป่ ุ น

มากกว่ า 4 ปี และยั งได้ รั บคั ดเลื อกเพื่ อไปศึ กษาดู งานที่

ประเทศญี่ ปุ่ น ในโครงการ Northern Digital Craft 2014
อี กด้ วย

solution and service provider for Graphic Design,
for digital content, 2D, 3D animation, animated

games, and computer graphic work associated
with Thailand And Japan.
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Paisan Tinnachatarak
ไพศาล ติ ณชาติ อารั กษ์
Manager
ผู้ จัดการ

Web One Plus Limited Partnership
ห้ างหุ้ นส่ วนจำ �กั ด เว็ บวั นพลั ส

ที่ อยู่ : 213/4 ถ. มหิ ดล ต. ช้ างคลาน อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 213/4 Mahidol Rd., Chang Klan,

อี เมล์ : paisan@weboneplus.com

Email: paisan@weboneplus.com

50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 764 7883
เว็ บไซต์ : www.weboneplus.com

Website: www.weboneplus.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2001

Year of Establishment: 2001

เว็ บวั นพลั ส ให้ บริ การออกแบบเว็ บไซต์ เต็ มรู ปแบบ ทั้ งใน

Web One Plus is a one-stop web design company

จดชื่ อโดเมน เรามุ่ งเน้ นลู กค้ าที่ เป็ นหน่ วยงาน หรื อองค์ กร

including domain registration services. We only

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/weboneplus

บริ การหลั ก: Website Development

ด้ านการออกแบบเว็ บไซต์ การให้ บริ การโฮสติ้ งและบริ การ
ขนาดเล็ กและกลางที่ ต้ องการเว็ บไซต์ ที่ เหมาะสมกั บงบ
ประมาณและตอบสนองต่ อความต้ องการใช้ งานอย่ างทั น
ท่ วงที
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Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 081 764 7883

Social Media Portal:
www.facebook.com/weboneplus

Core Service(s): Website Development

that offers web design and web hosting services

target small and medium-sized projects to offer
quick and cost-effective solutions.

Saenee Maleepat
เสนี มาลี พัตร
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Win Broadband Co., Ltd.
บริ ษัท วิ นบรอดแบนด์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 256 ม. 6 ถ. เชี ยงใหม่ - หางดง ต. แม่ เหี ยะ อ. เมื อง

Address: 256 M. 6 Chiang Mai - Hang Dong Rd.,

หมายเลขโทรสาร: 053 280 900
อี เมล์ : info@winbroadband.com

Fax:
053 280 900
Email: info@winbroadband.com

จ. เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 806 543

เว็ บไซต์ : -

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook

https://www.facebook.com/winbroadband
Line 0818829200
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2004

บริ การหลั ก: IT Service และ Website Development
เรามุ่งมั่นพัฒนาสิ นค้าและบริการภายใต้ ส่วนผสมของ DNASS
(Device-Network-Application-Solution and Services

เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าและความพึ งพอใจ
สู งสุ ด

Mae Hia, Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 053 806 543

Website: -

Social Media Portal:
Facebook

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

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.
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Phattanan Siraphaiboon
พั ทธนั นท์ สิ ระไพบู ลย์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Wise Solution and Consulting Co., Ltd.
ไวส์ โซลู ชั่น แอนด์ คอนซั ลติ้ ง จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 76/18 ม.3 ต. หนองหอย อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 76/18 M.3, Nong Hoi, Mueang,

หมายเลขโทรสาร: 052 001 142
อี เมล์ : phattanan@wisesocon.com

Fax:
052 001 142
Email: phattanan@wisesocon.com

50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 052 001 144

เว็ บไซต์ : www.wisesocon.com
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : -

Website: www.wisesocon.com
Social Media Portal: -

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2014

Year of Establishment: 2014

Development

Website Development

บริ การหลั ก: Software, IT Service และ Website

ไอที โซลู ชั่นและบริ การให้ คำ�ปรึ กษาด้ านไอที
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Chiang Mai 50000
Contact Number: 052 001 144

Core Service(s): Software,IT Service, and

We offer IT solutions and consulting.

Chairat Usavangkul
ชั ยรั ตน์ อั ศวางกรู
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Sumana Usavangkul
นางสุ มนา อั ศวางกู ร
Director
ผู้ จัดการ

Within Design Co., Ltd.
บริ ษัท วิ ทอิ นดี ไซน์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 9 ซอย 9 ถ.เจริ ญประเทศ ต.ช้ างคลาน อ.เมื อง

Address: 9 Charoenprathet Rd., Soi 9, A.Muang,

อี เมล์ : within@within.co.th

Email: within@within.co.th

จ.เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 053-272111-2

Chiang Mai 50100, Thailand
Contact Number: 053-272111-2

เว็ บไซต์ : www.within.co.th

Website: www.within.co.th

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2529

Year of Establishment: 1986

และ Branding

Publishing, and Branding

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : -

บริ การหลั ก: Graphic Design, Printing และ Publishing

ก่ อตั้ งในปี 2529 นั บเป็ นเวลากว่ า 30 ปี ที่ บริ ษัทวิ ทอิ นดี ไซน์
จำ �กั ด เป็ นหนึ่ งในผู้ บุกเบิ ก และให้ บริ การงานด้ านกราฟฟิ ค
ดี ไซน์ ในเชี ยงใหม่ มาอย่ างต่ อเนื่ อง บริษัทฯ รับให้ คำ�ปรึกษาและ
ออกแบบสื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ อโฆษณา งานบรรจุ ภัณฑ์ รวมถึ งงาน

Social Media Portal: -

Core Service(s): Graphic Design, Printing and

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

ดี ไซน์ หนั งสื อและจั ดพิมพ์ นอกจากนั้ น บริษัทฯ ยั งเป็ นผู้ผลิ ต

branding and design. Our services include graphic

และ วั ฒนธรรมของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ อี กเป็ นจำ �นวนมาก อาทิ

are a proud publisher of many successful books,

สื่ อสิ่ งพิ มพ์ เพื่ อช่ วยส่ งเสริ มประชาสั มพั นธ์ การท่ องเที่ ยว

หนั งสื อ “เชี ยงใหม่ 700 ปี ”, “เอกซ์ พลอริ่ งเชี ยงใหม่ ”,

“ออกแบบให้ โดนใจ”, และ “ล้ านนาโคโลเนี ยล” เป็ นต้ น

design, packaging design, and publishing. We

including our titles — “Chiang Mai 700 years”,
“Exploring Chiang Mai”, “Packaging Design

for Success”, and our latest imprint “Lanna
Colonial”.
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Frank van Baal
แฟรงค์ แวน บาล
Regional Director Asia
ผู้ จัดการประจำ �ภู มิภาคเอเชี ย

ZI-Argus Ltd.
บริ ษัท ไซ-อาร์ กัส จำ �กั ด

ที่ อยู่ : แอร์ พอร์ ต บิ สสิ เนส ปาร์ ค ถ. มหิ ดล ต. หายยา

Address: Airport Business Park, Mahidol Rd.,

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 02 319 9933
053 203 488

อี เมล์ : chiangmai@zi-argus.com

Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Contact Number: 02 319 9933
053 203 488

Email: chiangmai@zi-argus.com

เว็ บไซต์ : www.zi-argus.com

Website: www.zi-argus.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: -

Year of Establishment: -

Control

Automation, and Control

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.linkedin.com/company/613746

บริ การหลั ก: Software, IT service, Automation and

Social Media Portal:
www.linkedin.com/company/613746

Core Service(s): Software, IT Service,

ZI-ARGUS คื อผู้ ให้ บริ การด้ านยานยนต์ ในระดั บอุ ตสาหกรรม
ทั่ วทั้ งภู มิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิก ซึ่ งเป็ นที่ รู้จักอย่ างกว้ างขวาง

ZI-ARGUS employs a large number of highly-

อิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และในประเทศไทย

out the Asia-Pacific region. The company has

ในท้ องตลาดและมี สำ �นั กงานอยู่ ในประเทศออสเตรเลี ย

skilled and experienced specialists executing

turnkey Industrial Automation projects throughestablished an excellent reputation in the
market and operates from offices in Australia,
Indonesia, the Philippines, and Thailand.
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Supakan Wongkhampun
ศุ ภกั ลป์ วงศ์ คำ �ปั น
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Kanittha Nakarin
กนิ ษฐา นคริ นทร์
Coordinator
ผู้ ประสานงาน

Donot6 Studio
ดู น็อทซิ กซ์ สตู ดิ โอ

ที่ อยู่ : 1/66 ซ. ลานนาวิ ลล่ า ถ. เชี ยงใหม่ -ลำ �ปาง

Address: 1/66 Lanna Villa, Chiang Mai-Lampang Rd.,

อี เมล์ : donot6@donot6.com

Email: donot6@donot6.com

ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 603 6613

Chang Phueak, Mueang, Chiang Mai 50300
Contact Number: 081 603 6613

เว็ บไซต์ : www.donot6.com

Website: www.donot6.com

-139069879491345/

-139069879491345/

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/DONOT6_STUDIO

Social Media Portal:
www.facebook.com/DONOT6_STUDIO

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2001

Year of Establishment: 2001

Game & Movie, Media, Digital Design, Printing &

Animation & Game & Movie, Media, Digital

บริ การหลั ก: Software, IT Service, Animation &

Publishing, Graphic Design, Website Development,
Branding และ Image Editing

Core Service(s): Software, IT Service,

Design, Printing & Publishing, Graphic Design,
Website Development, Branding, and Image
Editing
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Chalermdej Kosaiyakanont
เฉลิ มเดช โกไศยกานนท์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

APOLLO 21 Co., Ltd.
บริ ษัท อพอลโล่ 21 ทเวนตี้ วัน จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 197 ถ.วั งสิ งห์ คำ� ตำ �บลช้ างม่ อย อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่

Address: 197 Wangsinghkham Rd. T.Chang Moi

083 764 3676
อี เมล์ : admin@apollo21.asia

083 764 3676
Email: admin@apollo21.asia

50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 080 964 1785

เว็ บไซต์ : https://apollo21.asia

Website: https://apollo21.asia

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2020

Year of Establishment: 2020

Transformation, System Integration, and

Digital Transformation, System Integration,

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/apollo21cnx

บริ การหลั ก: Application Development, Digital
IT Consulting

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/apollo21cnx

Core Service(s): Application Development,
and IT Consulting

APOLLO 21 เป็ นบริ ษัท Tech (Software House & Consult)

APOLLO 21 is a Tech (Software House & Consult)

ปรึ กษาทางด้ าน IT, การสร้ าง Application, Digital Trans-

Consultancy, Application Development, Digital

ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ซึ่ ง มี ความเชี่ ย วชาญในด้ า นการให้ คำ �
formation และ System Integration ด้ วยที มงานที่ มาก
ด้ วยประสบการณ์
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Chiang Mai 50300
Contact Number: 080 964 1785

company in Chiang Mai, specializing in IT
Transformation, and System Integration.

Achim Haug
อาคิ ม ฮวก
CEO
ผู้ บริ หาร

AirGradient Ltd.
บริ ษัท แอร์ เกรเดี ยน จำ �กั ด

ที่ อยู่ :

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

หมายเลขโทรศั พท์ : +66 850 900 590
อี เมล์ : achim.haug@airgradient.com

Chiang Mai 50180
Contact Number: +66 850 900 590
Email: achim.haug@airgradient.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :

Social Media Portal:

เว็ บไซต์ : https://www.airgradient.com/

Website: https://www.airgradient.com/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2020

Year of Establishment: 2020

ซอฟแวร์

Software Consulting

บริ การหลั ก: พั ฒนาซอฟแวร์ และให้ คำ�ปรึ กษาด้ าน

Core Service(s): Software development,

บริ ษัทเป็ นผู้ นำ�ในการแก้ ปัญหาตรวจสอบคุ ณภาพอากาศ

AirGradient is a leader in indoor air quality

การตรวจสอบคุ ณภาพอากาศที่ แม่ นยำ �ในราคาที่ เอื้ อมถึ ง

institutions. By making accurate air quality

ภายในอาคารสำ �หรั บสำ �นั กงานและสถาบั นการศึ กษา ด้ วย
บริ ษั ทช่ วยให้ องค์ กรจำ �นวนมากได้ รั บ ข้ อมู ลเชิ งลึ กและ

เครื่ องมื อเพื่ อส่ งมอบสภาพแวดล้ อมที่ ปลอดภั ยและมี
สุ ขภาพที่ ดี ข้ึ นสำ �หรั บผู้ อยู่ อาศั ย นอกจากนี้ บริ ษัทยั งดู แล
เกี่ ยวกั บเซ็ นเซอร์ DIY คุ ณภาพอากาศแบบโอเพ่ นซอร์ ส/
ฮาร์ ดแวร์ แบบเปิ ดซึ่ งป็ นที่ นิยมที่ ทุกคนสามารถสร้ างด้ วย
ตั วเองได้

monitoring solutions for offices and educational
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.
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David McCosker
CEO/Director
ผู้ บริ หาร

Asia Web Holdings (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษัทเอเชี ยเว็ บโฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 15/19 ถ.คั นคลองชลประทาน ต.สุ เทพ อ.เมื อง

Address: 15/19 Khanklong Chonprathan Road

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 215 118
อี เมล์ : David.McCosker@AsiaCarNetwork.com

Chiang Mai 50200 Thailand
Contact Number: 087 805 9316
Email: David.McCosker@AsiaCarNetwork.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/AsiaCarNetwork

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/AsiaCarNetwork

จ.เชี ยงใหม่ 50200

เว็ บไซต์ : www.AsiaCarNetwork.com

Tambon Suthep, Amphur Mueang,

Website: www.AsiaCarNetwork.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2020

Year of Establishment: 2020

Website Development, Branding, and Digital

Design Website Development, Branding, and

บริ การหลั ก: IT Services, Media, Digital Design
Marketing

บริ ษั ทจั ดทำ �โครงสร้ างทางธุ รกิ จหลั กที่ ปรั บแต่ งได้ เอง

เป็ นแพ็ คเกจสำ �หรั บธุ รกิ จออนไลน์ รายใหม่ ที่เข้ ามาใหม่ และ
ธุ รกิ จที่ มีอยู่ แล้ วซึ่ งกำ �ลั งมองหาโอกาสในการเติ บโต บริ ษัทได้

จั ดเตรี ยมแพ็ คเกจธุ รกิ จออนไลน์ ที่ออกแบบอย่ างมี กลยุ ทธ์

ประกอบด้ วยแพลตฟอร์ มธุ รกรรมออนไลน์ ที่ปรั บแต่ งได้ ที่มี

การผนวกเข้ ากั บเครื อข่ ายช่ องทาง การตลาดออนไลน์ และ
โครงสร้ างพื้ นฐานของฐานข้ อมู ลข้ อสำ �คั ญของ POD คื อ
การนำ �เสนอออนไลน์ ใหม่ สามารถเปลี่ ยนเป็ นผลิ ตภั ณฑ์

และบริ การใหม่ อย่ างรวดเร็ ว และสามารถขยายไปยั งหลาย
ประเทศพร้ อมกั นได้ อย่ างรวดเร็ ว

Core Service(s): IT Services, Media, Digital
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.
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John Christopher Clow
จอห์ น คริ สโตเฟอร์ โคลว์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

KOBFA CO., LTD
บริ ษัท ขอบฟ้ า จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 227/79 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลสั นผั กหวาน อำ �เภอหางดง

Address: 227/79 Moo 3, San Phak Wan,

093-0036323
อี เมล์ : support@exelt.net

093-0036323
Email: support@exelt.net

จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50230
หมายเลขโทรศั พท์ : 052-010439

Hang Dong, Chiang Mai 50230
Contact Number: 052-010439

เว็ บไซต์ : www.kobfa.net

Website: www.kobfa.net

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

consultancy to schools, organizations, and

training, and consultancy to schools,

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : -

บริ การหลั ก: Educational software, training, and
individuals

Social Media Portal: -

Core Service(s): Educational software,
organizations, and individuals

ขอบฟ้ า ให้ บริ การซอฟต์ แวร์ เพื่ อการศึ กษาและให้ คำ�ปรึ กษา

KOBFA provides educational software and

พนั กงาน พั ฒนาทั กษะทางด้ านภาษาของพนั กงานและที ม

organizations looking to upskill their workforce,

เราสร้ างหลั กสู ตรสำ �หรั บองค์ กรที่ ต้องการเพิ่ มทั กษะให้ กับ

ผู้ บริ หาร หรื อเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายทางวิ ชาการ หลั กสู ตร

สามารถปรั บแต่ งได้ ตามความต้ องการและระยะเวลาของ
ลู กค้ า เนื้ อหาดิ จิทัลสามารถใช้ งานบนอุ ปกรณ์ ใด ๆ ก็ ได้ และ

สามารถเสริ มด้ วยบริ การฝึ กอบรมแบบรายบุ คคลหรื อเป็ น
กลุ่ มเล็ กๆ และบริ การให้ คำ�ปรึ กษาแบบตั วต่ อตั วหรื อแบบ
ออนไลน์ อี กด้ วย

consultancy services. We create courses for

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 faceto-face or online.
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Apichat Srianusorn
อภิ ชาติ ศรี อนุ สรณ์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

UTOPIA N&N Co., Ltd.
บริ ษัท ยู โทเปีย เอ็ นแอนด์ เอ็ น จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 15/19 ถ.คั นคลองชลประทาน ต.สุ เทพ อ.เมื อง

Address: 15/7 Hatsadisawi Rd. Si Phum Sub-

หมายเลขโทรศั พท์ : 081-5968434
อี เมล์ : info@utopia-nsn.com

Contact Number: 081-5968434
Email: info@utopia-nsn.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : -

Social Media Portal: -

จ.เชี ยงใหม่ 50200

เว็ บไซต์ : www.utopia-nsn.com

Website: www.utopia-nsn.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

Transformation, System Integration, and Tech

Digital Transformation, System Integration,

บริ การหลั ก: IT Development: Application, Digital
Software House & Consult

Core Service(s): IT Development: Application,
and Tech Software House & Consult

บริ ษั ทยู โทเปี ยเอ็ นแอนด์ เอ็ น จำ �กั ด เป็ นบริ ษั ท Tech
(Software House & Consult) ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ซึ่ ง

Utopia N&N Co., Ltd. is a Tech (Software House &

การสร้ าง Application, Digital Transformation,

Transformation, System Integration, and after

Consult) company in Chiang Mai, that specializes

มี ความเชี่ ยวชาญในด้ านการให้ คำ �ปรึ กษาทางด้ าน IT,

in IT consulting, Application Creation, Digital

System Integration พร้ อมบริ การหลั งการขายและ

-sales service. and provide consulting services

ให้ บริ การให้ คำ�ปรึ กษาในการทำ �ระบบมาตรฐาน ISO ใน
องค์ กรด้ วยที มงานมื ออาชี พ
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district Mueang Chiang Mai 50200

in making the ISO standard system in the
organization with a professional team

Chiraya Pramong
ชิ รญา ประมงค์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

APP Sabai Co. Ltd.
บริ ษัท แอปสบาย จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 180 ม.11 ต.ป่ าแดด อ.เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50100

Address: 180 Moo.11 Pa-Daet Sub-district,

หมายเลขโทรศั พท์ : 0981639396
อี เมล์ : oil@appsbai.com

Contact Number: 0981639396
Email: oil@appsbai.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
facebook.com/myfreedomappbyappsabai

Social Media Portal:
facebook.com/myfreedomappbyappsabai

เว็ บไซต์ : https://www.appsbai.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2021

บริ การหลั ก: Mobile applications development
บริษัทแอปสบายเป็ นบริษัททำ �แอปพลิ เคชั่นมื อถื อในเชี ยงใหม่

Mueang, Chiang Mai 50100

Website: https://www.appsbai.com

Year of Establishment: 2021

Core Service(s): Mobile applications
development

มี ความเชี่ ยวชาญในการทำ �แอปพลิ เคชั่ นมื อถื อสำ �หรั บผู้ ที่มี

App Sabai is a mobile application company

เคชั่ นสำ �หรั บวี ดี โอคอนเทนต์ ของตนเอง

applications for people who have online courses

คอร์ สสอนออนไลน์ และอิ นฟลู เอนเซอร์ ที่ต้องการมี แอปพลิ

in Chiang Mai. Specializes in making mobile

and influencers who want to have their own
video content in mobile applications.
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PAKORN JUNGJERMJIT
ปกรณ์ จู งเจิ มจิ ตร
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

ADEZY CO.,LTD
บริ ษัท แอดอี ซี่ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 1/19-20 ถนนเวี ยงบั ว ตำ �บลช้ างเผื อก

Address: 1/19-20 Viangbua Road, Changpuek,

0972181500
อี เมล์ : adezythailand@gmail.com

0972181500
Email: adezythailand@gmail.com

อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 0953924962

Muang, Chiangmai 50230
Contact Number: 0953924962

เว็ บไซต์ : -

Website: -

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2021

Year of Establishment: 2021

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/adezythai/

บริ การหลั ก: IT development and media platform
ADEZY เป็ นแพลตฟอร์ ม Digital Out of Home Media

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/adezythai/

Core Service(s): IT development and media
platform

เกี่ ยวกั บสื่ อโฆษณานอกบ้ าน ระหว่ างผู้ ซื้อและเจ้ าของ อี ก

ADEZY is a Digital Out of Home Media Platform

ข้ อมู ล Bigdata, Data Analytics Predictive Analytics

It also provides software development services

ทั้ งยั งให้ บริ การด้ านพั ฒนาซอฟต์ แวร์ และบริ หารจั ดการ

for OOH Advertising between buyer and owner.
and manage Bigdata, Data Analytics Predictive
Analytics.
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Jedsada Sriboonvorakul
เจษฎา ศรี ยุญวรกุ ล
CEO
ผู้ บริ หาร

Phatcharin Kathong
พั ชริ นทร์ กาทอง
Consult
ที่ ปรึ กษา

Wolves Corporation Co., Ltd.
บริ ษัท วู ลฟ์ คอร์ เปอเรชั่ น จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 161/52 , 161/53 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลหนองป่ าครั่ ง

Address: 161/52,161/53 Moo 4 T. Nong Pa Krang,

อี เมล์ : support@wolvescorp.com

Email: support@wolvescorp.com

อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 0933614544

Muang, Chiang Mai 50000
Contact Number: 0933614544

เว็ บไซต์ : https://wolvescorp.com/

Website: https://wolvescorp.com/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2015

Year of Establishment: 2015

and Graphic Design

development, and Graphic Design

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/wolvesco

บริ การหลั ก: IT service, Software development,

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/wolvesco

Core Service(s): IT service, Software

บริ ษัทซอฟต์ แวร์ ที่พัฒนาระบบเฟรมเวิ ร์คเป็ นของตนเอง

Software companies that developed their own

จุ ดมุ่ งหมายคื อสนั บสนุ นและแก้ ไขปั ญหาในธุ รกิ จทุ กประเภท

and development of ERP systems with the goal

มุ่ งเน้ นการออกแบบและพั ฒนาระบบ ERP เป็ นหลั ก โดยมี
ทั้ งในและต่ างประเทศ

frameworks. The primary focus is on the design

of assisting and solving difficulties in a variety of
business both domestically and internationally.
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Atthaphon Phutthananuwat
อรรถพล พุ ทธนานุ วัฒน์
CEO
ประธานกรรมการ

Azonda Co., Ltd.
บริ ษัท อะซอนด้ า จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 289/13 โครงการเดอะโฟลว์ หมู่ 3 ตำ �บลสั นผี เสื้ อ

Address: 289/13 M.3 The Flow Village T.San

052009429
อี เมล์ : info@azonda.com

052009429
Email: info@azonda.com

อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 0846118180

เว็ บไซต์ : https://www.azonda.com

Website: https://www.azonda.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016

Year of Establishment: 2016

and Website Development

development, and Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ : -

บริ การหลั ก: IT service, Software development,

บริษัทซอฟต์ แวร์ที่พัฒนาระบบ service online accounting
platform
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Phi Suea A.Muang Chiang Mai 50300
Contact Number: 0846118180

Social Media Portal: -

Core Service(s): IT service, Software

Software companies that developed service
online accounting platform

Atthaphon Phutthananuwat
อรรถพล พุ ทธนานุ วัฒน์
CEO
ประธานกรรมการ

IBSX Ordinary Partnership
ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญ ไอบี เอสเอ็ กซ์

ที่ อยู่ : 289/13 โครงการเดอะโฟลว์ หมู่ 3 ตำ �บลสั นผี เสื้ อ

Address: 289/13 M.3 The Flow Village T.San Phi

052009429
อี เมล์ : info@ibsx.net

052009429
Email: info@ibsx.net

อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 0846118180

Suea A.Muang Chiang Mai 50300
Contact Number: 0846118180

เว็ บไซต์ : https://www.ibsx.net

Website: https://www.ibsx.net

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2009

Year of Establishment: 2009

Website Development

development, and Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook IBSXFanpage

บริ การหลั ก: IT service, Software development, and

จำ �หน่ ายโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ รั บออกแบบ จั ดทำ � website

Social Media Portal:
Facebook IBSXFanpage

Core Service(s): IT service, Software

Sell computer programs, design, create websites,

และให้ บริ การ Hosting บริ การให้ คำ�ปรึ กษาและ รั บติ ดตั้ ง

and provide hosting services. Server Consulting

VMware) ออกแบบระบบ Network (Internet cafe,

IBM AIX, IBM Power, VMware) Network design

Server (Windows, Linux, IBM AIX, IBM Power,
หอพั ก, โรงแรม, ห้ างร้ าน, ศู นย์ การค้ า ฯลฯ) จั ดจำ �หน่ าย
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ จั ดจำ �หน่ าย

เครื่ องแม่ ข่าย (Server) อุ ปกรณ์ และอะไหล่ จั ดจำ �หน่ าย

อุ ปกรณ์ Network ออกแบบระบบและอุ ปกรณ์ Embedded
System ผลิ ตภั ณฑ์ ของเราคื อ Happy Queue

and Installation Services (Windows, Linux,
(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
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Naruedol Duangba
นฤดล ดวงบาล
CEO
กรรมการบริ ษัท

Ubonrat Pinkaew
อุ บลรั ตน์ ปิ่ นแก้ ว
Contract Person
ผู้ ประสานงาน

ที่ อยู่ : 58/4 หมู่ 7 ตำ �บลป่ าแดด อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่

จ.เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 0650399853
อี เมล์ : info@innergylab.com

เว็ บไซต์ : https://www.innergylab.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/innergylab/
ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017
บริ การหลั ก: IT service, Software development,
and Website Development
บริษัทตั้งอยู่ ในพื้นที่ของหมู่บ้านนวั ตกรรม Innovative Village
และมี เป้ าหมายเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการเข้ าถึ ง
พลั งงานทดแทนแก่ ประชาชนทั่ วไป นอกจากนี้ ได้ ดำ�เนิ นธุรกิ จ
ในด้ านการพั ฒนา Software และ Application ให้ กับหน่ วย
งานราชการ ภาครัฐ และเอกชน หรือบุ คคลที่มีความต้ องการ
บริ ษัทฯ ยั งเป็ น Consult ด้ าน IT และมี งานค้ นคว้ าทำ �วิ จัยใน
ส่ วนของพลั งงานทดแทนซึ่ งงานวิ จัยที่ กำ�ลั งทำ �อยู่ เป็ นการ
ทำ� Modular Farm และพลั งงานแสงอาทิ ตย์ และนวั ตกรรม
ทางด้ านการเกษตร นอกจากนี้ ทางบริ ษัทยั งมี บุคลากรที่ เป็ น
นั กวิ จัยเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี ด้าน IoT และมี ความร่ วมมื อกั บ
หน่ วยงานภาคการศึ กษาที่ สามารถให้ คำ�แนะนำ �ในเรื่ องของ
เทคโนโลยี ทั้งทางด้ าน IT และภาคการเกษตร รวมไปถึ งความ
ร่วมมื อกั บหน่ วยงานภาคเอกชน
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Innergy lab Co.,Ltd.
บริ ษัท อิ นเนอร์ จี แล็ บ จำ �กั ด
Address: 58/4 Village No. 7 Somphot 700 Pi Rd.
Padad, Mueang, Chaing Mai 50100
Contact Number: 0650399853
Email: info@innergylab.com

Website: https://www.innergylab.com

Social Media Portal:
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 solutions 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.

Harit Suriyachote
หฤษฏ์ สุ ริยะโชติ
CEO
กรรมการผู้ จัดการ

Jedsadakorn Sirikulphun
เจษฎากร ศิ ริกุลพั นธ์
Manager
ผู้ จัดการ

Snowplume Co.,Ltd.
บริ ษัท สโนว์ พลู มซอฟต์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 135/31 หมู่ 2 ต. ป่ าแดด อ.เมื องเชี ยงใหม่

Address: 135/31 m.2 Padad, Maung, Chaing Mai

อี เมล์ : snowplume@outlook.co.th

Email: snowplume@outlook.co.th

จ.เชี ยงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 094-6207474

50100
Contact Number: 094-6207474

เว็ บไซต์ : www.snowplume.com

Website: www.snowplume.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2020

Year of Establishment: 2020

and Website Development

development, and Website Development

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/snowplumesoft

บริ การหลั ก: IT service, Software development,

Social Media Portal:
www.facebook.com/snowplumesoft

Core Service(s): IT service, Software

บริ ษัทบริ การให้ คำ�ปรึ กษา ออกแบบ พั ฒนาซอฟต์ แวร์ เว็ ปไซต์

The company services consulting, design, soft-

Network รั บติ ดตั้ ง Server ให้ บริ การ Hosting จำ �หน่ าย

Application, Mobile Application Network, server

Responsive Web Application Mobile Application
คอมพิ วเตอร์ และ อุ ปกรณ์ คอมพิ วพ์ เตอร์

ware development, website, Responsive Web

installation, hosting service, selling computers
and computer equipments.
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Pattamawadee Chaisrisook
ปั ทมาวดี ชั ยศรี สุข
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Warisara Boontod
A Plus Business Center Co., Ltd.
วริ ศรา บุ ญทศ
บริษัท เอพลั ส บิ สซิเนส เซ็นเตอร์ จำ �กั ด
Secretary of Managing Director
เลขานุ การ กรรมการผู้ จัดการ

ที่ อยู่ : 27 ถนนท้ ายวั ง ต.ช้ างม่ อย อ.เมื องเชี ยงใหม่

Address: 27 Taiwang rd., T.Changmoi, Muang

085 7874229
อี เมล์ : aplusoneclick@gmail.com

085 7874229
Email: aplusoneclick@gmail.com

จ.เชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 233 859

c_pattamawadee@aplusbizcenter.com

c_pattamawadee@aplusbizcenter.com

เว็ บไซต์ : www.aplusoneclick.com

Website: www.aplusoneclick.com

Facebook A Plus Business Center

Facebook A Plus Business Center

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2019

Year of Establishment: 2019

and Website Development, Branding

development, and Website Development,

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Line @998qwfld

บริ การหลั ก: IT service, Software development,

บริ ษัท เอพลั ส บิ ส ซิ เนส เซ็ นเตอร์ จำ �กั ด เราเติ บโตมาจาก

Social Media Portal:
Line @998qwfld

Core Service(s): IT service, Software
Branding

การเป็ นที่ ปรึ กษาวางระบบการทำ �งานของธุ รกิ จด้ วย

A plus business center, is the consulting firm.

การทำ �งานของระบบธุ ร กิ จที่ กำ �ลั งเปลี่ ยนแปลงไปอย่ าง

and IT program to support business growths

โปรแกรมสำ �เร็ จรู ป ด้ วย ประสบการณ์ กว่ า 20 ปี กั บโลก
รวดเร็ ว ทุ กธุ รกิ จต้ องการ การทำ �งานที่ สะดวกรวดเร็ วไม่

ซั บซ้ อน เพื่ อตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าเราจึ งมุ่ ง
มั่ นพั ฒนาซอฟท์ แวร์ ให้ เหมาะกั บ SME ไทย ในราคาที่ ทุก
กิ จการเข้ าถึ ง และเกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ภายใต้ Concept
“Easy Software Easy Business”
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Chiangmai, Chiangmai 50300
Contact Number: 053 233 859

We are providing the consultant in software
with minimal cost for SME business in Thailand.

Tanakrit Thano
ธนกฤษ ทาโน
Chief Executive Officer
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

Piraya Wadwongyod
พิ รยา วาดวงศ์ ยศ
Chief Experience Officer
หั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ ประสบการณ์

LFFINTECH Co., Ltd.
บริ ษัท แอลเอฟฟิ นเทค จำ �กั ด

ที่ อยู่ : เลขที่ 181/276 หมู่ 3 ถนนโพธาราม ตำ�บลช้ างเผือก

Address: 181/276 Village No. 3, Photharam Road,

หมายเลขโทรศั พท์ : 063-535-1193

Chiang Mai 50300
Contact Number: 063-535-1193

เว็ บไซต์ : https://lffintech.co.th/

Website: https://lffintech.co.th/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2020

Year of Establishment: 2017

and Website Development, Digital Design,

development, and Website Development,

อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50300

อี เมล์ : info@lffintech.co.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
facebook.com/lffintech

บริ การหลั ก: IT service, Software development,
Graphic Design

Chang Phueak, Mueang Chiang Mai,

Email: info@lffintech.co.th

Social Media Portal:
facebook.com/lffintech

Core Service(s): IT service, Software
Digital Design, Graphic Design

เราช่ วยลู กค้ าของเราตั้ งแต่ เริ่มคิ ดไอเดี ย วางแผน ยกระดั บ
องค์ กร ผ่ านวิ ธีแก้ ปัญหาแบบ Design Thinking และใช้

We help our customers but they start to come

ยั่ งยื นและไกลกว่ าเดิ ม

and use innovative technology to help the

นวั ตกรรมเทคโนโลยี เข้ าไปช่ วยองค์ กร เพื่ อการเติ บโตอย่ าง

up with ideas, planning and enhance the
organization through design thinking solutions
organization for sustainable and distant growth.
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Miki Asawong
มิ กิ อาษาวงค์
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Infinity Phenomenal Software
หจก.อิ นฟิ นิ ตี้ ฟี โนมี นอล ซอฟท์ แวร์

ที่ อยู่ : 633/144 หมู่ บ้านกาญจน์ กนกทาวน์ โฮม4

Address: 633/144 Kankanok Townhome 4 Village,

หมายเลขโทรศั พท์ : 052-005-509
อี เมล์ : infinityp.soft@gmail.com

Contact Number: 052-005-509
Email: infinityp.soft@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
https://www.facebook.com/infinitypsoft

Social Media Portal:
https://www.facebook.com/infinitypsoft

ต.หนองจ๊ อม อ.สั นทราย จ.เชี ยงใหม่ 50210

เว็ บไซต์ : https://www.ip-soft.co

Nong Chom Subdistrict, San Sai District,
Chiang Mai Province 50210

Website: https://www.ip-soft.co

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2018

Year of Establishment: 2018

Development

Website Development

บริ การหลั ก: Software development and Website

Core Service(s): Software development and

เป็ นบริ ษัทผู้ พัฒนาเว็ บไซต์ และแอปพลิ เคชั่ นบนมื อถื อสำ �หรั บ

It is a company that develops websites and

เว็ บไซต์ และแอปพลิ เคชั่ นพร้ อมทั้ งให้ คำ�ปรึ กษาและแก้ ปัญหา

Businesses in providing website and application

ยุ ค Digital 4.0 ประกอบธุ รกิ จด้ านการให้ บริ การพั ฒนาระบบ
ให้ กับธุ รกิ จของท่ านทุ กรู ปแบบเพื่อที่ จะทำ �ให้ ตอบโจทย์ การใช้
งานให้ เหมาะสมกั บยุ ค Digital 4.0 ให้ มีความน่ าเชื่ อถื อและมี

ความเป็ นสากลและได้ เล็ งเห็ นถึ งความสำ �คั ญของเทคโนโลยี
เพื่อการพั ฒนาสั งคมให้ ผู้ คนเข้ าถึ งเทคโนโลยี มากขึ้ น ทั นต่ อ
ความเปลี่ ยนแปลงในยุ คปั จจุ บัน

mobile applications for the Digital 4.0 era.

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.
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Kornpisit Taduangta
กรณ์ พิสิษฐ์ ทาดวงตา
Chief Executive Officer

Kullaya Ma-oun
กั ลยา มาอุ่ น
Coordinator

ที่ อยู่ : 241 ม.4 ต.เหมื องแก้ ว อ.แม่ ริม จ.เชี ยงใหม่ 50180

14 Advertisement Limited Partnerships
ห้ างหุ้นส่ วนจำ �กั ด 14 โฆษณา
Address: 241 Mueang Kaeo, Mae Rim,

หมายเลขโทรศั พท์ : 086 656 1660

Chiang Mai 50180
Contact Number: 086 656 1660

เว็ บไซต์ : www.14kosana.com

Website: www.14kosana.com

www.facebook.com/14kosana

www.facebook.com/14kosana

052 004 287
อี เมล์ : 14kosana@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook
Instragram

https://www.instagram.com/14kosana/

052 004 287
Email: 14kosana@gmail.com

Social Media Portal:
Facebook
Instragram

https://www.instagram.com/14kosana/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2014

Year of Establishment: 2014

รั บออกแบบและผลิ ตป้ ายโฆษณา ป้ ายหน้ าอาคาร Facade

We print all kinds of advertising, design and

บริ การหลั ก: Media, and Printing & Publishing

และสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ทุกชนิ ด รั บออกแบบและผลิ ต

Core Service(s): Media, and Printing & Publishing

produce booths, and set up exhibitions.
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Kornchai Thitasuta
กรชั ย ฐิ ตะสุ ต
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Blueprint Graphic & Web Design
บลู พริ้ นท์ กราฟฟิ ค แอนด์ เว็ บ ดี ไซน์

ที่ อยู่ : 17/2 ซ. 8 ถ. หั สดิ เสวี ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง

Address: 17/2 Hussadisaewee (Lane 8) Rd.,

หมายเลขโทรศั พท์ : 084 043 4802
อี เมล์ : info@blueprint-graphicdesign.com

50300
Contact Number: 084 043 4802
Email: info@blueprint-graphicdesign.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/blueprint.graphicdesign

Social Media Portal:
www.facebook.com/blueprint.graphicdesign

จ. เชี ยงใหม่ 50300

เว็ บไซต์ : www.blueprint-graphicdesign.com

Website: www.blueprint-graphicdesign.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2003

Year of Establishment: 2003

Publishing

and Printing/ Publishing

บริ การหลั ก: Graphic Design, Branding and Printing/

ให้ บริ การด้ านการออกแบบและการพิ มพ์ ตั้งแต่ ปี 2547
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Chang Phueak, Mueang, Chiang Mai

Core Service(s): Graphic Design, Branding,

Designing and printing since 2004.

Nakorn Sarawana
นคร ศราวณะ
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Box Office Graphic Design
บ็ อกซ์ ออฟฟิ ศ กราฟฟิ ก ดี ไซน์

ที่ อยู่ : 15 ถ. ประชาอุ ทิศ ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 15 Pracha Uthit Rd., Chang Phueak,

50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 089 561 5766
081 1672788

อี เมล์ : eix_bigbike@hotmail.com

เว็ บไซต์ : -

Mueang, Chiang Mai 50300
Contact Number: 089 561 5766
081 1672788

Email: eix_bigbike@hotmail.com

Website: -

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook

Social Media Portal:
Facebook

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2007

Year of Establishment: 2007

Publishing

Printing & Publishing, Sticker Dicut, sign

www.facebook.com/Boxoffice.graphicdesign

บริ การหลั ก: Graphic Design, Branding, Printing &

www.facebook.com/Boxoffice.graphicdesign

Core Service(s): Graphic Design, Branding,

ออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา นามบั ตร ไวนิ ล สติ๊กเกอร์

สติ กเกอร์ ไดคั ท โปสเตอร์ A3+ และตรายาง
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Pim Kemasingki
ภิ มทร์ เขมะสิ งคิ
Editor in Chief
บรรณาธิ การใหญ่

Citylife Media Group
บริ ษัท ซิ ตี้ ไลฟ์ กรุ๊ ป จำ �กั ด

ที่ อยู่ : บริ ษัท ซิ ตี้ ไลฟ์ กรุ๊ ป จำ �กั ด (สาขา 00001)
45 ห้ องเลขที่ A56-A58 ถนนอั ษฎาธร ต.ป่ าตั น
อ.เมื องเชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 062 950 9492
อี เมล์ : info@chiangmaicitylife.com
ja@chiangmaicitylife.com
เว็ บไซต์ : www.chiangmaicitylife.com
http://www.chiangmaicitylife.com/contact-us/

Address: 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 9492
Email: info@chiangmaicitylife.com
ja@chiangmaicitylife.com
Website: www.chiangmaicitylife.com
http://www.chiangmaicitylife.com/contact-us/

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :

Social Media Portal:

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

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

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1992
บริ การหลั ก: Media, Graphic Design และ Printing &
Publishing
สื่ อมั ลติ มี เดี ยที่ ในอดี ตเคยตี พิมพ์ นิตยสารสองแบรนด์ คื อ
Citylife Chiang Mai และ Spoon & Fork พร้ อมแผ่ นพั บแจ้ ง
ข่ าวสารงานอี เวนท์ และแผนที่ ที่ มี ชื่อว่ า Citynow! รวมทั้ ง
คอนเทนต์ ออนไลน์ www.chiangmaicitylife.com ที่ มีเนื้ อหา
เกี่ ยวกั บเชี ยงใหม่ โดยเฉพาะ โดยปั จจุ บั นได้ งดการผลิ ตสื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ เนื่ องจากสถานการ์ ณโควิ ด ในขณะที่ สื่อออนไลน์ จะ
เน้ นจั บกลุ่ มนั กท่ องเที่ ยวและคนท้ องถิ่ นเป็ นหลั ก และยั งมี บริ การ
รั บออกแบบงานกราฟฟิ คดี ไซน์ งานเขี ยน งานแปล ถ่ ายภาพ
ผลิ ตวิ ดิ โอ ประชาสั มพั นธ์ และบริ การจั ดอี เวนท์ ด้ วยเนื้ อหา
ที่ เน้ นเฉพาะเรื่ องราวในเชี ยงใหม่ ทำ �ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยน
ข้ อมู ลทั้ งที่ เกี่ ยวกั บธุ รกิ จ ข่ าว งานกิ จกรรม ให้ กับผู้ อ่านสื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ ( ในอดี ต) และผู้ อ่านอออนไลน์ ในปั จจุ บัน เป็ นจำ �นวน
หลายล้ านคนต่ อปี โดย Citylife ยั งเป็ นผู้ นำ�ในเรื่ องการคำ �นึ ง
ถึ งสิ่ งแวดล้ อมและจั ดกิ จกรรมการกุ ศลช่ วยเหลื อสั งคมใน
นาม Citylife Garden Fair ยาวนานกว่ า 14 ครั้ ง ด้ วยกั น

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 hyperlocal 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.

Tul Lek-u-tai
ตุ ลย์ เล็ กอุ ทัย
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Methee Bangkha
เมธี บางข่ า
Creative Director
ครี เอที พ ไดเรคเตอร์

Deco Moda Studio Limited Partnetship
ห้ างหุ้ นส่ วนจำ �กั ด เดคโค โมดา

ที่ อยู่ : ห้ อง 304 อาคาร D อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และ

Address: Room No. 304, Building D,

หมายเลขโทรศั พท์ : 052 009 510

Contact Number: 052 009 510

เว็ บไซต์ : www.deco-moda.com

Website: www.deco-moda.com

Instagram decomoda.studio

Instagram decomoda.studio

เทคโนโลยี อ.เมื องเชี ยงใหม่ เชี ยงใหม่ 50200

อี เมล์ : decomodastudio@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/decomodastudio

The Northern Science Park, 50200,

Amphoe, Mueang, Chiang Mai 50200

Email: decomodastudio@gmail.com

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/decomodastudio

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2002

Year of Establishment: 2002

เดคโค โมดา สำ �นั กงานออกแบบสถาปั ตยกรรม การตกแต่ ง

Deco Moda Studio is a company involved with

ทั ศนศิ ลป์ และที่ ปรึ กษาด้ านการออกแบบ เราทำ �งานร่วมกั บ

design, UX, and design consultation. We have

บริ การหลั ก: Graphic Design และ Branding

ภายใน งานออกแบบแบรนด์ กราฟฟิ คและงานออกแบบ
องค์ กรรั ฐบาลและเอกชนทั้ งในและต่ างประเทศ มุ่ งเน้ นการ

ทำ �งานที่ สร้ างประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้ อมในการออกแบบ
ร่ วมกั นกั บลู กค้ าโดยใช้ บุคลากรที่ มี ความหลากหลายแบบ
สหวิ ทยาการ เพื่ อให้ ได้ งานออกแบบที่ สมบู รณ์

Core Service(s): Graphic Design and Branding

architecture, interior design, branding, visual
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.
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Deco Moda Studio Limited
Partnetship
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Alexandre Boyesen
อเล็ กซานเดอร์ บอยเออเซน
Chief Operating Officer
ผู้ อำ�นวยการฝ่ ายปฏิ บัติการ

Digital Mixes Co., Ltd.
บริ ษัท ดิ จิตอล มิ กเซสซ์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 74/2 ม. 1 ต. ป่ าลาน อ. ดอยสะเก็ ด อ. เมื อง

Address: 74/2 M. 1, Palan, Doi Saket,

อี เมล์ : alex@digitalmixes.co.uk

Email: alex@digitalmixes.co.uk

จ. เชี ยงใหม่ 50220
หมายเลขโทรศั พท์ : 084 671 5285
เว็ บไซต์ : www.digitalmixes.co.uk

www.soundpostpro.com
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
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

Chiang Mai 50220
Contact Number: 084 671 5285

Website: www.digitalmixes.co.uk

www.soundpostpro.com
Social Media Portal:
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

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2005

Year of Establishment: 2005

Digital Design และ Graphic Design

Sound Rescue, Animation, Film and video

บริ การหลั ก: Animation, Games, Movies, Media,
Digital Mixes ตั้ งอยู่ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ให้ บริ การ ผลิ ตสื่ อ

ระดั บมื ออาชี พ มานานกว่ า 14 ปี ทั่ วภู มิภาคเอเชี ยตะวั นออก
เฉี ยงใต้ เราให้ บริ การด้ านเสี ยง วิ ดี โอ และภาพเคลื่ อนไหว

พร้ อมด้ วยความสามารถด้ านบรรณาธิ การและความคิ ด

สร้ างสรรค์ เราได้ ให้ บริ การองค์ กรชั้ นนำ �ต่ างๆ เช่ น BBC,
British Council, UN, WHO, Gravitas, Facebook, MTV,

Twitter, Joyplex, WGW Productions, Chuna AG,

Netflix, Nat Geog และ History Channel และอื่ น ๆ อี ก
มากมายตามความต้ องการ

Core Service(s): Audio editing, 5.1 mixing,
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.

141

Yaowana Arthitthayatham
เยาวณา อาทิ ตยาธรรม

Dontreeseason Co,. Ltd.
บริ ษัท ดนตรี สีสั น จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 88/8 ม. 5 ถ. บุ ญรั กษา ต. ท่ าศาลา อ. เมื อง

Address: 88/8 M.5 Boonraksa Rd., Tasala,

อี เมล์ : dontreeseason@gmail.com

Email: dontreeseason@gmail.com

จ. เชี ยงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 083 564 6499
เว็ บไซต์ : www.dseason.net

Website: www.dseason.net

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1990

Year of Establishment: 1990

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/dseasonfan

บริ การหลั ก: Media, Graphic Design and Branding
บริ ษัท ดนตรี สีสั น จำ �กั ด มี การเติ บโตทางธุ รกิ จเริ่ มจากการ

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/dseasonfan

Core Service(s): Media, Graphic Design, and
Branding

ผลิ ตรายการวิ ทยุ เป็ นที่ รู้จักในชื่ อรายการ ดนตรี สีสั นตั้ งแต่

Dontreeseason Co,.Ltd. started the business

พั ฒนารู ปแบบรายการวิ ทยุ เพื่ อผู้ ฟังในทุ กกลุ่ มอย่ างทั่ วถึ ง

ทั้ งดนตรี สีสั น Modern FM 98.75 MHz และดนตรี สีสั น

in 1990 that still airs. We continue to develop radio
programs for all audiences, both on Modern FM

สี สั น เข้ าถึ งทุ กกลุ่ มเป้ าหมายอย่ างชั ดเจนและไม่ จำ�กั ดเฉพาะ

can listen to our radio programs around the

ปี 2533 กระทั่ งถึ งปั จจุ บัน เรายั งไม่ หยุ ดนิ่ ง และยั งคงมี การ

Friend FM 102.5 Mhz หลายหลายคลื่ นวิ ทยุ ในเครื อดนตรี

การรั บฟั งทางวิ ทยุ ในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ เท่ านั้ น ยั งสามารถฟั ง

ได้ ที่ทั่วโลกที่ ต้องการผ่ าน www.dseason.net และ Appli-

cation: dontreeseason บริ ษัท ดนตรี สีสั น จำ �กั ด มี ทีมผลิ ต
สื่ อด้ านวิ ทยุ อย่ างเต็ มรู ปแบบ วางแผนประชาสั มพั นธ์ ให้ กับ

ผลิ ตภั ณฑ์ และธุ รกิ จต่ าง ๆ ทั่ วประเทศ โดยไม่ จำ�กั ดเฉพาะ
งานวิ ทยุ เท่ านั้ น แต่ รับผลิ ตสปอต สปอตรถแห่ พรี เซนเทชั่ น

สารคดี รวมถึ งการเปิ ดงาน เปิ ดตั วสิ นค้ าและกิ จกรรมต่ าง ๆ

ครบวงจร บริ ษัท ดนตรี สีสั น จำ �กั ดไม่ ผลิ ตเพี ยงแค่ วางแผน

with a radio program known as “Dontreeseason”

98.75 MHz and Friend FM 102.5 Mhz. Audiences
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

สื่ อโฆษณาแต่ เรามี ความตั้ งใจให้ สื่อโฆษณาที่ บริ การนั้ นได้

grand opening events. We are committed to

คุ ณภาพสู่ งานโฆษณา”

our clients.

ผลสู งสุ ดเพื่ อประโยชน์ ต่อผู้ ใช้ บริ การ ดั งปณิ ธาน “ผลิ ตสื่ อ
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Muang Chiang Mai 50000
Contact Number: 083 564 6499

providing the highest quality advertising for

Fulldome.pro Co., Ltd.
บริ ษัท ฟู ลล์ โดม ดอท โปร จำ �กั ด
George Aistov
Founder
ผู้ ก่อตั้ ง
ที่ อยู่ : 67 ม. 1 ต. บ้ านโป่ ง อ. หางดง จ. เชี ยงใหม่ 50230
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 783 3309
098 286 6360
อี เมล์ : info@fulldome.pro
sales@fulldome.pro
เว็ บไซต์ : fulldome.pro

Address: 67 M. 1 Baan Pong, Hang Dong,
Chiang Mai 50230
Contact Number: 081 783 3309
098 286 6360
Email: info@fulldome.pro
sales@fulldome.pro
Website: fulldome.pro

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

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

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2012
บริ การหลั ก: Software, Animation, Games, Movies,
Digital Design และ Media
บริ ษั ทก่ อตั้ งขึ้ นในปี 2010 เพื่ อแนะนำ �เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลที่
ใช้ งานง่ ายและคุ้ มค่ า เขี ยนโปรแกรมตามที่ ต้ องการได้ ให้
กั บอุ ตสาหกรรมแบบท้ องฟ้ าจำ �ลอง Fulldome.pro เป็ น
ผู้ นำ �ระดั บโลกในตลาดจำ �ลองให้ คนได้ ดื่มดำ �่ ในจิ นตนาการ
มี การรวมฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แวร์ ท่ี ได้ รั บ สิ ทธิ บั ตรและ
เทคโนโลยี ที่ ช่ วยให้ การผลิ ตและจั ดทำ �โครงการได้ รวดเร็ ว
มี ประสิ ทธิ ภาพ และเชื่ อถื อได้ สูง บริ ษัทมี พนั กงานมากกว่ า
200 คน มี สำ �นั กงานทั้ งในประเทศไทย สหรั ฐอเมริ กา
ออสเตรเลี ย จี น อิ นเดี ย และรั สเซี ย ปั จจุ บันมี พันธมิ ตรใน
โครงการมากกว่ า 700 โครงการทั่ วโลก เราสร้ างสรรค์
แนวคิ ดใหม่ ๆ ไปจนถึ งการออกแบบใหม่ และยกระดั บ
สิ่ งอำ �นวยความสะดวกที่ มีอยู่ — Fulldome.pro เป็ นบริ ษัท
โดมฉายภาพเพี ยงแห่ งเดี ยวที่ เราสามารถทำ �ได้ ทั้งหมด

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.
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Anuttra loyfar
อนุ ตตรา ลอยฟ้ า
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Good Print Printing Limited Parnership
ห้ างหุ้ นส่ วนจำ �กั ด กู๊ ด-พริ้ นท์ พริ้ นท์ ต้ิ ง

ที่ อยู่ : 4/6 ซ. 5 ถ. ช้ างเผื อก ต. ช้ างเผื อก อ. เมื อง

Address: 4/6 Chang Phueak (Lane 5) Rd., Chang

053 217 264
อี เมล์ : goodprint56@gmail.com

053 217 264
Email: goodprint56@gmail.com

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 412 556

Phueak, Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 412 556

เว็ บไซต์ : https://www.goodprint.co.th/

Website: https://www.goodprint.co.th/

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/goodprint

Social Media Portal:
www.facebook.com/goodprint

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2000

Year of Establishment: 2000

www.printnect.com

บริ การหลั ก: Printing & Publishing และ Software
โรงพิ มพ์ ออฟเซต โรงพิ มพ์ ดิจิตอลออนดี มานด์ โรงพิ มพ์
ป้ ายขนาดใหญ่ ซอฟแวร์ บัญชี สำ�หรั บงานโรงพิ มพ์

www.printnect.com

Core Service(s): Printing & Publishing and
Software

Offset printing, printing on demand, large-

scale printing, accounting software for printing
businesses.
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Santi Laopanichkul
สั นติ เหล่ าพาณิ ชย์ กุล
Managing Director

Gulayapon Laopanichkul
กัลยาพร เหล่าพาณิ ชย์กุล
Deputy Managing Director

Impact Media and Communication Co., Ltd.
บริษัท อิ มแพคมี เดี ย แอนด์ คอมมิ วนิ เคชั่น จำ�กั ด

ที่ อยู่ : 172/2 ถ. เชี ยงใหม่ -ลำ �ปาง ต. ป่ าตั น อ. เมื อง

Address: 172/2 Chiang Mai – Lampang Rd.,

หมายเลขโทรสาร: 053 211 135

Fax:

จ. เชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 211 125
อี เมล์ : info@impactmedia.co.th

Patun, Mueang, Chiang Mai 50300
Contact Number: 053 211 125
053 211 135

Email: info@impactmedia.co.th

เว็ บไซต์ : www.impactmedia.co.th

Website: www.impactmedia.co.th

https://www.facebook.com/impactmediaCNX

https://www.facebook.com/impactmediaCNX

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook
Line @impactmedia

Youtube Impactmedia Channel

Social Media Portal:
Facebook
Line @impactmedia

Youtube Impactmedia Channel

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2006

Year of Establishment: 2015

บริ ษัท อิ มแพคมี เดี ยฯ มี บริ การที่ รองรั บความต้ องการของ

Impact Media provides services in four areas

บริ การหลั ก: Media และ Printing & Publishing

ลู กค้ าอยู่ 4 บริ การได้ แก่

1. งานผลิ ตและติ ดตั้ งป้ ายชนิ ดต่ าง ๆ รวมทั้ งงานผลิ ตบู ธ
และชั้ นวางสิ นค้ า

2. งานฟาสาดและตกแต่ งหน้ าอาคาร

3. ตั วแทนจำ �หน่ ายจอดิ จิทัลและจอ LED ประเภทต่ าง ๆ
4. บริ การป้ ายโฆษณาและสื่ อเคลื่ อนที่ ให้ เช่ า

Core Service(s): Media and Printing & Publishing

1. Signage production and booth and shelf
construction

2. façade and shopfront fabrication and
installation

3. Digital signage distribution

4. Outdoor ad rental services.
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Kanyakorn Pattarapornkosol
กั นยกร ภั ทรพรโกศล
Managing Director
ที่ อยู่ : 116/6 ม.7 ต. สั นกลาง อ. สั นกำ �แพง

จ. เชี ยงใหม่ 50130
หมายเลขโทรศั พท์ : 083- 5648686
085-5391946

อี เมล์ : triple.pcnx@gmail.com

sakawrat.wi@gmail.com

Address: 116/6 M. 7, Sanklang, Sankamphaeng,
Chiang Mai 50130
Contact Number: 053 011 135-6
083 564 8686

Fax:

053 384 557

Email: triple.pcnx@gmail.com

sakawrat.wi@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook TripleP.Printingchiangmai

Social Media Portal:
Facebook TripleP.Printingchiangmai

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2010

Year of Establishment: 2010

และ Branding

Graphic Design, and Branding

Line nopburee01

บริ การหลั ก: Printing and Press , Graphic Design

Line nopburee01

Core Service(s): Printing & Publishing,

หจก.ทริ ปเปิ้ ลพี พริ้ นแอนด์ เพลส เชี ยงใหม่ รั บออกแบบ

With more than 10 years of experience, standard

ชนิ ด เช่ น หนั งสื อ สมุ ด วารสาร หนั งสื ออนุ สรณ์ หนั งสื อรุ่ น

Press Chiang Mai company offers design, con-

ให้ คำ�ปรึ กษา พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และพิ มพ์ งานสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ทุก
แผ่ นพั บ โปสเตอร์ การ์ ด นามบั ตร เอกสารในสำ �นั กงานต่ างๆ
แฟ้ ม เมนู ปกใบประกาศนี ยบั ตร ถุ งกระดาษ ปฎิ ทินแขวน
ตั้ งโต๊ ะ ปลอกสวมแก้ ว สติ๊ กเกอร์ แบบต่ างๆ ฉลากสิ นค้ า
รวมถึ งกล่ อง แพคเกจจิ้ ง บรรจุ ภั ณฑ์ ด้ วยประสบการณ์
มากกว่ า 10 ปี ราคามาตรฐาน งานคุ ณภาพ
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Triple P Print and Press Chiang Mai Co., Ltd.
หจก.ทริปเป้ ิ ลพี พริน
้ แอนด์เพลส เชียงใหม่

prices, and quality work, the Triple P Print and

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.

Parn Iranoppaiboon
ปารย์ อิ รนพไพบู ลย์
Designer and Visual Communicator
นั กออกแบบ

Parnorama Studio
ปานอรามา สตู ดิ โอ

ที่ อยู่ : 202 ถ. ราชวงศ์ ต. ช้ างม่ อย อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

Address: 202 Rachawong Rd., Chang Moi,

อี เมล์ : Parnorama@live.com

Email: Parnorama@live.com

50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 080 528 2254

Mueang, Chiang Mai 50300
Contact Number: 080 528 2254

เว็ บไซต์ : parnorama.wixsite.com/portfolio

Website: parnorama.wixsite.com/portfolio

Instagram www.instagram.com/parnorama

Instagram www.instagram.com/parnorama

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/ParnoramaStudio

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/ParnoramaStudio

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2012

Year of Establishment: 2012

Branding

Design, and Branding

บริ การหลั ก: Digital Design, Graphic Design และ

Core Service(s): Digital Design, Graphic

ปานอรามาสตู ดิ โอ เป็ นสตู ดิ โอขนาดเล็ ก สร้ างสรรค์ งาน

Parn Iranoppaiboon founded her small studio

ทำ �งานสื่ อสารด้ านภาพเป็ นหลั กเพื่ อถ่ ายทอดเรื่ องราวต่ างๆ

graphic works that use pictures and letters of the

Illustration ) โดดเด่ นด้ วยการผสมผสานระหว่ างเทคนิ ค

in still or moving images. Her unique work style

ออกแบบ ภาพประกอบ และกราฟิ ก (ออฟไลน์ ) เน้ นการ
ผ่ านภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว และตั วอั กษร ( Visual Art :
ภาพวาดมื อ และพั ฒนาต่ อด้ วยการใช้ เทคนิ คคอมพิ วเตอร์

where she loves to create illustrations and

alphabet to express different stories, whether
is to combine hand-drawn illustrations with
letters and then edit them by computer.
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Pinijda Surajit
พิ นิจดา สุ ระจิ ตร์
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Kulya Pangthaisong
กั ลยา ปางไธสงค์
Coordinator
ผู้ ประสานงาน

ที่ อยู่ : 242/4 ถ. มณี นพรั ตน์ ต. ศรี ภูมิ อ. เมื อง

Address: 242/4 Manee Nopparat Rd., Sri Phum,

อี เมล์ : pattrara@hotmail.com

Email: pattrara@hotmail.com

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 404 040

Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 053 404 040

pinidda@hotmail.com
เว็ บไซต์ : www.pattrara.com

pinidda@hotmail.com
Website: www.pattrara.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1990

Year of Establishment: 1990

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/pg/pattraraprepress1985

บริ การหลั ก: Printing & Publishing
รั บทำ �สิ่ งพิ มพ์ ทุกชนิ ด เช่ น นามบั ตร หนั งสื อ การ์ ดแต่ งงาน
แผ่ นพั บ ใบปลิ ว โปสเตอร์ รั บทำ �จำ �นวนตามต้ องการ
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Pattrara Prepress Limited Partnetship
ห้ างหุ้นส่ วนจำ �กั ด ภทระ พรีเพรส

Social Media Portal:
www.facebook.com/pg/pattraraprepress1985

Core Service(s): Printing & Publishing

Thanaroj Sawatmethachot Phureewat Sawatmethachot
ภู ริวัจน์ สวั สดิ์ เมธาโชติ
ธนะโรจน์ สวั สดิ์ เมธาโชติ
Manager
Chief Executive Officer
ผู้ จัดการ
ที่ อยู่ : 37/25 ต. ป่ าแดด อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50100

Ploy Printing Limited Partnership
ห้ างหุ้ นส่ วนจำ �กั ด พลอยการพิ มพ์

Address: 37/25 Padad, Mueang, Chiang Mai

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 200 900

50100
Contact Number: 053 200 900

เว็ บไซต์ : http://www.ployprinting.com/

Website: http://www.ployprinting.com/

Instagram https://instagram.com/ployprinting

Instagram https://instagram.com/ployprinting

091 789 4196
อี เมล์ : info@ployprinting.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/ployprinting

091 789 4196
Email: info@ployprinting.com

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/ployprinting

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1987

Year of Establishment: 1987

ผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ วารสาร โปสเตอร์ แผ่ นพั บ โบรชั วร์

Commercial Printing & Packaging Solution.

บริ การหลั ก:

- กล่ องบรรจุ ภัณฑ์ กระดาษ
- สติ กเกอร์ ฉลากสิ นค้ า
- สิ่ งพิ มพ์ ลักษณะพิ เศษ

- พิ มพ์ ภาพศิ ลปะ ระบบ ริ โซ่

- พิ มพ์ ระบบ UV และ ระบบ Latex Printing

Core Service(s):
- Sticker Label
- Packaging

- Riso Graph
- brochure
- leaflet

- Poster

- UV / Latex Printing
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Vajira Ruthirakanok
วชิ รา ธุ ริรกนก
Design Directory

Rabbithood Studio
แร็ บบิ ตฮู้ ด สตู ดิ โอ

ที่ อยู่ : 36/16 หมู่ ที่ 10 ต. สุ เทพ อ. เมื องเชี ยงใหม่

Address: 36/16 M. 10 Suthep, Mueang

อี เมล์ : rabbithood.rabbit@gmail.com

Email: rabbithood.rabbit@gmail.com

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 062 481 6882

Chiang Mai 50200
Contact Number: 062 481 6882

เว็ บไซต์ : www.rabbithoodstudio.com

Website: www.rabbithoodstudio.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2011

Year of Establishment: 2011

แร็ บบิ ตฮู้ ด สตู ดิ โอ เป็ นสตู ดิ โอขนาดเล็ ก ก่ อตั้ งราวปี พ.ศ.

Rabbithood Studio is a Chiang Mai based

ออกแบบสื่ อสิ่ งพิ มพ์ เป็ นหลั ก

focuses mainly on corporate identity design

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook rabbithood

บริ การหลั ก: Graphic Design

2554 ที่ จังหวั ดเชี ยงใหม่ ทำ �งานออกแบบอั ตลั กษณ์ และ

Social Media Portal:
Facebook rabbithood

Core Service(s): Graphic Design

design studio founded in 2011. The studio
along with editorial design for a variety of
clients.
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Netima Pingkulthanakitt
เนติ มา กุ ลธนกิ ตต์
Creative Director

Sabudbob Studio Limited Partnership
ห้ างหุ้ นส่ วนจำ �กั ด สะบั ดบ๊ อบ สตู ดิ โอ

ที่ อยู่ : 89/2 หมู่ 3 ต.สั นกลาง อ.สั นกำ �แพง จ.เชี ยงใหม่

Address: 89/2 Moo3 Tumbon Sanklang, San-

อี เมล์ : sabudbobstudio@gmail.com

Email: sabudbobstudio@gmail.com

50130
หมายเลขโทรศั พท์ : 099 329 3661

kampheang Chiangmai, Thailand 50130
Contact Number: 099 329 3661

เว็ บไซต์ : www.sabudbobstudio.com

Website: www.sabudbobstudio.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2011

Year of Establishment: 2011

Marketing Communication Service, and Event

Identity, Marketing Communication Service,

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/sabudbob

บริ การหลั ก: Creative House (Corporate Identity,
Styling)

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/sabudbob

Core Service(s): Creative House (Corporate
and Event Styling)

Sabudbob Studio เป็ นบ้ านสร้างสรรค์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2011

Sabudbob Studio is a creative house founded in

งานออกแบบของเราขั บเคลื่ อนด้ วยอิ สรภาพและความคิ ด
สร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการผสมผสานที่ ลงตั วระหว่ างความคิ ด

can be designed. Our design works are driven

เราเชื่ อว่ า ‘ประสบการณ์ และอารมณ์ ’ สามารถออกแบบได้

และอารมณ์ ที่ยอดเยี่ ยม ซึ่ งนำ �เราไปสู่ ประสบการณ์ ที่สดใหม่

เนื่ องจากเราแสวงหาคำ �ตอบในคำ �จำ �กั ดความ เทรนด์ การ

ออกแบบจึ งมี อิทธิ พลต่ อเรา ดั งนั้ นผลงานที่ นำ�เสนอของเรา
จึ งมั กจะสร้างความประทั บใจให้ กับผู้ ชม

2011. We believe that ‘experience and emotion’
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.
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Kongpha Panpikul
ก้ องฟ้ า พั นธ์พิกุล
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หารสู งสุ ด

Santipab Pack-Print Co., Ltd.
บริ ษัท สั นติ ภาพแพ็ คพริ้ นท์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ :

Address:

สำ �นั กงานใหญ่ 216 ถ. แก้ วนวรั ฐ ต. วั ดเกต อ.เมื อง

โรงงาน

จ. เชี ยงใหม่ 50000

214 หมู่ 19 ต.มะเขื อแจ้ อ.เมื อง
จ.ลำ �พู น 51000

หมายเลขโทรศั พท์ : 053 248 657-8
(สำ �นั กงานใหญ่ )

085-040-0849

อี เมล์ : santipabprint@gmail.com

216 Kaew Nawarat Rd., Wat Ket,
Mueang, Chiang Mai 50000

Factory 214 M.19, Makhuea Chae, Mueang,
Lamphun 50000

Contact Number: 053 248 657-8
(Office)

085-040-0849

Email: santipabprint@gmail.com

เว็ บไซต์ : www.santipab.co.th
ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook โรงพิ มพ์ Santipab Pack Print เชี ยงใหม่

Website: www.santipab.co.th
Social Media Portal:
Facebook โรงพิ มพ์ Santipab Pack Print เชี ยงใหม่

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1975

Year of Establishment: 1975

Graphic Design และ Branding

Graphic Design, and Branding

Line @santipabprint

บริ การหลั ก: Media, Printing & Publishing,

ผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และบรรจุ ภัณฑ์ ที่ครบวงจรด้ วยเครื่ องจั กรที่

ทั นสมั ยและที มงานมื ออาชี พ พร้ อมควบคุ มคุ ณภาพทุ กขั้ นตอน
การผลิ ตด้ วยมาตรฐานสากล ISO 9001 2015

152

Office

Line @santipabprint

Core Service(s): Media, Printing & Publishing,

The Live Eye Co., Ltd.
บริษัท เดอะ ไลฟ อาย จำ�กัด
Parithep Pongthong
ปริ เทพ ปองทอง
Founder
ผู้ ก่อตั้ ง

Jaturong Nanti
จาตุ รงค์ นั นธิ
Co-Founder
ผู้ ร่วมก่ อตั้ ง

Phuwadon Mawanrungrueng
ภู วดล มาวั นรุ่ งเรื อง
Co-Founder
ผู้ ร่วมก่ อตั้ ง

ที่ อยู่ : 2/1 ซอย 3 ถนนวั งสิ งห์ คำ� ตำ �บลป่ าตั น อำ �เภอเมื อง

Address: 2/1 Soi 3 Wangsinghkham Rd,

085 869 4997
อี เมล์ : parithep@liveeye.co.th

085 869 4997
Email: parithep@liveeye.co.th

เชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศั พท์ : 088 898 7935

theliveeye.sale@gmail.com

Pa Tan, Mueang, Chiang Mai 50300
Contact Number: 088 898 7935

theliveeye.sale@gmail.com

เว็ บไซต์ : www.theliveeye.com

Website: www.theliveeye.com

Line 088 898 7935

Line 088 898 7935

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/theliveeye

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/theliveeye

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

ระบบภาพ แสง เสี ยง งาน Event, ถ่ ายทอดสด, เว็ บไซต์

Visual, Light, Sound, Event, Live Broadcasting,

บริ การหลั ก: Hybrid Event, งานประชุ มสั มมนา,

สำ �หรั บงานสั มมนา, ให้ เช่ า เครื่ องเสี ยง ไฟ ระบบภาพ

ถ่ ายวี ดี โอ งานแต่ งงาน, รั บติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ เอวี มั ลติ มีเดี ย,
OB System, ตู้ แปลภาษา

Core Service(s): Hybrid Event, Seminar,

Web Site for Seminar, Rental Audio, Lighting,
Video System, Wedding, AV Equipment
Installation, Multimedia, OB System,
Translation Cabinet
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Wiwat Kittipornpanich
วิ วัฒน์ กิ ตติ พรพานิ ช
Managing Director
กรรมการผู้ จัดการ

Mei Chareunsook
เหมย เจริ ญสุ ข
Secretary
เลขานุ การ

ที่ อยู่ : 99 ซ. ต๋ าเหิ น ถ. เมื องสาตร ต. หนองหอย อ. เมื อง

Address: 99 Tahern, Muangsart Rd., Nong Hoy,

หมายเลขโทรสาร: 053 802 902
อี เมล์ : info@vsignmedia.com

Fax:
053 802 902
Email: info@vsignmedia.com

จ. เชี ยงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 800 800

เว็ บไซต์ : www.vsignmedia.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/vsignmedia

Mueang, Chiang Mai 50000
Contact Number: 053 800 800

Website: www.vsignmedia.com

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/vsignmedia

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 1998

Year of Establishment: 1998

Branding, Printing and Publishing และ Website

Graphic Design, Branding, Printing and

บริ การหลั ก: Media, Digital Design, Graphic Design,
Development

Core Service(s): Media, Digital Design,
Publishing, and Website Development

บริ ษัท วี ซายน์ มี เดี ย จำ �กั ด ผู้ ผลิ ตสื่ อโฆษณา และการจั ดงาน

Our professional team organizes all kinds of

จั ดงาน ออกแบบและจั ดทำ �โครงสร้างบู ธ พร้อมที มงานที่ มาก

providing event-related equipment from our

อี เวนท์ ทุกรู ปแบบ มี โรงงานผลิ ต และให้ เช่ าอุ ปกรณ์ ในการ
ด้ วยประสบการณ์
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บริ ษัท วี ซายน์ มี เดี ย จำ �กั ด

events, arranging in-house production and
rental service.
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Panuwat Thongrompo
Chief Technology Officer / Acting Company Secretary
SF Corporation Public Company Limited
ที่ อยู่ : ห้ างสรรพสิ นค้ าเมญ่ า สี่ แยกริ นคำ � จั งหวั ดเชี ยงใหม่

C.A.M.P
(Creative and Meeting Place)
Address: 5th Floor, MAYA Lifestyle Shopping Center,

หมายเลขโทรศั พท์ : 052-081199

Rin Kam Intersection, Chiang Mai
Contact Number: 052-081199

เว็ บไซต์ : -

Website: -

ปี ที่ ก่อตั้ ง:

Year of Establishment:

C.A.M.P. เป็ น co-working space ที่ เปิ ดให้ บริ การตั้ งแต่

C.A.M.P. is a co-working space located on the

(วั นเสาร์ -อาทิ ตย์ ) ตั้ งอยู่ บนชั้ น 5 ของศู นย์ การค้ าเมญ่ า ไลฟ์

สไตล์ ช้ อปปิ้ ง เซ็ นเตอร์ เนื่ องจากตั้ งอยู่ ใกล้ กับมหาวิ ทยาลั ย

Our operating hours are from 11 am - 10 pm
(Monday & Friday) and 10 am - 10 pm (Saturday

นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย กลุ่ ม digital nomads เด็ กนั กเรี ยน

University and the hip Nimmanahaemind road

อี เมล์ : camp@maya.co.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/CAMP-273293422846558

บริ การหลั ก: Co-working Space

11:00 น. - 22:00 น. (วั นจั นทร์ -ศุ กร์ ) และ 10:00 - 22:00 น.

เชี ยงใหม่ และย่ านถนนนิ มมานเหมิ นทร์ ลู กค้ าส่ วนใหญ่ จึงเป็ น

และชาวต่ างชาติ ทั้ งยั งมี พื้นที่ ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรั บ
ลู กค้ าได้ มากถึ ง 350-400 ราย และมี พื้นที่ เฉพาะที่ ได้ รับ
การออกแบบเพื่ อตอบสนองความต้ องการที่ แตกต่ างกั น

ของผู้ เข้ ารั บบริ การ นอกจากนี้ มีบริ การห้ องประชุ มจำ �นวน
6 ห้ อง ขนาดตั้ งแต่ 6-20 ท่ านพร้ อมที วี

Email: camp@maya.co.th

Social Media Portal:
www.facebook.com/CAMP-273293422846558

Core Service(s): Co-working Space

5th floor of the famous MAYA shopping mall.

& Sunday). C.A.M.P is located near Chiang Mai

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.
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Sarawoot Chaichana
สราวุ ฒิ ไชยชนะ
Coordinator
ผู้ ประสานงาน

Chiang Mai Maker
บริ ษัท เชี ยงใหม่ เมกเกอร์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 81/21-25 ถ. อารั กษ์ ต. พระสิ งห์ อ. เมื อง

Address: 81/21-25 Arak Rd, Phra Singh,

090 321 2133
อี เมล์ : admin@chiangmaimaker.com

090 321 2133
Email: admin@chiangmaimaker.com

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 088 258 464

เว็ บไซต์ : www.chiangmaimaker.com

Website: www.chiangmaimaker.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2022

Year of Establishment: 2022

ให้ บริ การแก้ ไขปั ญหาด้ วยนวั ตกรรมและประสบการณ์ จาก

โมเดลจะเล็ กและใหญ่ เราก็ พร้ อมให้ บริ การ

แก้ ไขปั ญหาด้ วย AI

เรามี บริ การออกแบบเนื้ อหาคอร์ สและจั ดการสอนใน

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
www.facebook.com/ChiangMaiMaker

บริ การหลั ก: IT Service, Software

ผู้ เชี่ ยวชาญ ผลลั พท์ ของลู กค้ าคื อสิ่ งยื นยั นความสำ �เร็ จ

ตรวจนั บสิ นค้ าบนสายพาน ตรวจจั บสิ่ งผิ ดปกติ ในภาพนั บ

คนเข้ าออกตึ ก จำ �แนกรถยนต์ บนถนน ตรวจจั บป้ ายทะเบี ยน

ฯลฯ เรามี เทคโนโลยี พร้ อมแก้ ไขปั ญหาของคุ ณ
ผลิ ตชิ้ นงานต้ นแบบ

หากการผลิ ตชิ้ นงานต้ นแบบเป็ นเรื่ องยาก บอกปั ญหาและ
ความต้ องการกั บเรา ไม่ ว่าจะเป็ นอุ ปกรณ์ แบบไหน เราก็

พร้ อมจะสรรค์ สร้ างมั นออกมาให้ จับต้ องและใช้ งานได้ จริ ง
ออกแบบและผลิ ต PCB

เราเชี่ ยวชาญในการออกแบบและผลิ ต PCB มากกว่ า 10 ปี

การหาอุ ปกรณ์ ที่ เหมาะสม การผลิ ตชิ้ นงาน การประกอบ
และผลิ ตในงานจำ �นวนมาก เราพร้ อมให้ คำ�ปรึ กษา
ออกแบบและผลิ ตโมเดลต้ นแบบ

เรารั บพิ มพ์ โมเดล 3 มิ ติ ด้ วยวั สดุ ที่หลากหลาย มี พร้ อมให้

บริ การทั้ งการพิ มพ์ ด้วยเครื่ องพิ มพ์ FDM/SLA/DLP ไม่ ว่า
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Muang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 088 258 464

Social Media Portal:
www.facebook.com/ChiangMaiMaker

Core Service(s): IT Service, Software

คอร์ สเรี ยนและงานสอน

หั วข้ อต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น AI, MCU, Programming,
IoT ฯลฯ พร้ อมบริ การทั้ งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
ปรึ กษาปั ญหา

หากคุ ณต้ องการหานวั ตกรรมใหม่ ในการพั ฒนาธุ รกิ จ
ให้ ไปไกลมากขึ้ น ต้ องการแก้ ปัญหาที่ มีอยู่ ด้วยวิ ธีการ
ใหม่ ๆเรามี ทีมงานมากประสบการณ์ พร้ อมช่ วยเหลื อคุ ณ

Chonticha Techavichian
ชลธิ ชา เตชะวิ เชี ยร
Printing Manager

Tanonchat Techavichian
ธนนชาติ เตชะวิ เชี ยร
Co-working Manager

ที่ อยู่ : 196 ถนนกำ �แพงดิ น ต. หายยา อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

50100
หมายเลขโทรศั พท์ : 053 208 668

096 694 4551
095 446 3541

อี เมล์ : heartwork.printinghouse@gmail.com

Heartwork the sharing space and
Printing House
ฮาร์ทเวิ ร์ค เดอะแชร์รง
ิ่ สเปซ แอนด์
พริ้นติ้ งเฮาท์
Address: 196 Kampangdin Rd., Haiya, Mueang,
Chiang Mai 50100
Contact Number: 053 208 668

096 694 4551
095 446 3541

Email: heartwork.printinghouse@gmail.com

เว็ บไซต์ : https://heartworkprint.com/

Website: https://heartworkprint.com/

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook Heartworkprintinghouse

Social Media Portal:
Facebook Heartworkprintinghouse

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2017

Year of Establishment: 2017

Graphic Design and Branding.

Publishing Graphic Design, and Branding.

heartworkcafe.com

heartworknevergetshard

บริ การหลั ก: Co-working, Printing / Publishing

heartworkcafe.com

heartworknevergetshard

Core Service(s): Co-working, Printing /

ผลิ ต/ออกแบบสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และ Co-working Space จาก

Co-working Space, Printing & Publishing,

ถู กปรั บเปลี่ ยนให้ เข้ ากั บไลฟ์ สไตล์ คนที่ หลากหลายเป็ น co-

From the original print media business for

ธุ รกิ จผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ดั้งเดิ มกว่ า 20 ปี ในเมื องเชี ยงใหม่

working space ควบคู่ ไปกั บรั บงานออกแบบ อาร์ ตเวิ ร์ก

และงานพิ มพ์ ทั้งระบบดิ จิทัล และออฟเซ็ ตอย่ างเต็ มใจบริ การ

Graphic Design. :

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.
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Natika Prakobboon
Community Manager

Hub 53 Coworking Space
บริ ษัท เชี ยงใหม่ รี ทรี ท ดิ เวลลอปเมนท์ จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 53 ถนนคั นคลองชลประทาน ต. สุ เทพ อ. เมื อง

Address: 53 Chonprathan Rd., Suthep,

อี เมล์ : hub53coworking@gmail.com

Email: hub53coworking@gmail.com

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 081 602 2434
เว็ บไซต์ : www.hub53.com

Website: www.hub53.com

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2006

Year of Establishment: 2006

Hub53 Coworking & Coliving Space ตั้ งอยู่ บนถนน

Hub53 Coworking & Coliving Space is designed

เชี ยงใหม่ มี บริ การพื้ นที่ ทำ�งานสำ �หรั บผู้ ที่ทำ�งานทั้ งออนไลน์

traveling. We created a special place that would

กลุ่ ม เรามี พื้นที่ ส่วนกลางที่ ทำ�งานร่ วมกั น ห้ องสไกป์ ส่ วนตั ว

and a community. The coworking space features

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook Hub53 Coworking and Coliving Space

บริ การหลั ก: Co-working Space, IT Service

คลองชลประทานใกล้ ถนนนิ มมานเหมิ นทร์ และมหาวิ ทยาลั ย
และออฟไลน์ และนั กศึ กษามาใช้ บริ การติ วหนั งสื อ ทำ �งาน
ร้ าน รวมไปถึ งห้ องประชุ ม และสำ �นั กงานให้ เช่ าหลายขนาด

แวดล้ อมด้ วยสิ่ งอำ �นวยความสะดวก อาทิ เครื่องใช้ สำ�นั กงาน

เครื่ องถ่ ายเอกสาร ปริ๊ นเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่ องดื่ ม ชา
กาแฟฟรี พร้ อมให้ บริ การ ในส่ วน Coliving Space เรามี

บริ การห้ องพั กที่ มีสิ่งอำ �นวยความสะดวกสบายให้ แก่ ผู้พัก
อาศั ย ซึ่ งลู กค้ าสามารถใช้ บริ การ coworking space ได้

24 ชม. ฟรี เมื่ อเข้ าพั กที่ นี่ ท่ านสามารถปรุ งอาหารในส่ วน

ของครั วที่ ออกแบบให้ ใช้ งานเสมื อนอยู่ ในบ้ านท่ านเอง รวม
ไปถึ งส่ วนซั กรี ด และที่ จอดรถในรถในร่ มอี กด้ วย
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Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 081 602 2434

Social Media Portal:
Facebook Hub53 Coworking and Coliving Space

Core Service(s): Co-working Space, IT Service

to inspire, network, and stay productive while

be a gathering spot, a coworking space, a home,
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.

Makerspace (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เมกเกอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ อยู่ : 7/2 ถ. ราชดำ �เนิ น ซอย 4 ต. พระสิ งห์ อ. เมื อง

Address: 7/2 Rachadamnoen (Lane) Rd.,

อี เมล์ : info@makerspace.co.th

Email: info@makerspace.co.th

จ. เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 052 064 168

Mueang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 052 064 168

เว็ บไซต์ : -

Website: -

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2015

Year of Establishment: 2015

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook www.facebook.com/makerspaceth

Social Media Portal:
Facebook www.facebook.com/makerspaceth

Makerspace Thailand มี ต้นกำ �เนิ ดจากการที่ หลาย ๆ คนมี

Makerspace Thailand was started on the premise

ทำ �ให้ ความคิ ดเหล่ านั้ นออกมาเป็ นรู ปธรรมหรื อสามารถจั บต้ อง

have great ideas but just don’t have a place or

ไอเดี ย มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ หลากหลาย แต่ ไม่ มีสถานที่ ที่จะ
และสั มผั สได้ และแทนที่ แต่ ละคนจะไปซื้ อหรื อลงทุ นในเครื่องมื อ

ทั นสมั ยต่ างๆ ที่ ราคาค่ อนข้ างสู ง และอาจใช้ แค่ บางครั้ งบาง
คราวเท่ านั้ น การเป็ นสมาชิ กที่ Makerspace สามารถทำ �ให้

สมาชิ กเข้ าถึ งนวั ตกรรมเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่หลากหลาย

และทั นสมั ยโดยที่ ไม่ ต้องลงทุ นมากจนเกิ นไป โดยเครื่องมื อที่ ว่า
นั้ นประกอบไปด้ วย เครื่องปริ้นสามมิ ติ เครื่องแกะสลั กเลเซอร์

เครื่อง CNC และเครื่องมื อพื้ นฐานขนาดเล็ กและใหญ่ ทั่วไป เช่ น

การทำ �ไม้ เหล็ ก ไฟฟ้ า หรื อแม้ กระทั่ งอุ ปกรณ์ ต่างๆ ในการทำ �

เครื่องประดั บ นอกจากนี้ ยังมี ทีมงานสอนการใช้ งานอุ ปกรณ์
ขั้ นพื้ นฐานให้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม อี กทั้ งยั งสามารถมี สิทธิ

พิ เศษในการเข้ าคอร์ สหรื อเวิ ร์คช็ อปต่ างๆ ในปั จจุ บันมี ชุมชน
ชาว Makerspace ที่ มาจากอาชี พหลากหลาย ทั้ งคนไทยและ

that there are many people in the world who
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

คนต่ างชาติ ไม่ ว่าจะเป็ นเด็ กนั กเรี ยน นั กศึ กษา ผู้ ประกอบการ

scientists. It provides an ongoing alternative

ทุ กๆวั ย ปั จจุ บัน Makerspace มี การรั บเป็ นที่ ปรึ กษาทางด้ าน

Currently, we also provide consultancy for

หรื อนั กประดิ ษฐ์ ที่ นี่เป็ นสถานที่ เรี ยนรู้แนวใหม่ สำ�หรั บทุ กๆคน
การสร้ าง prototype สำ �หรั บสิ นค้ าต่ างๆ

learning space for everyone from all age groups.
innovative prototyping of products.

161

Vichaya Sirisanthana
วิ ชญ ศิ ริ สันธนะ
Co-founder
ผู้ ร่วมก่ อตั้ ง

Euam Sirisanthana
เอื้ อม ศิ ริ สันธนะ
Co-founder
ผู้ ร่วมก่ อตั้ ง

ที่ อยู่ :

ประตู ท่าแพ 7/2 ถ. ราชดำ �เนิ น ซ. 4 ต. พระสิ งห์ อ. เมื อง
เวี ยงแก้ ว

จ.เชี ยงใหม่ 50200

10 ถ. เวี ยงแก้ ว ต. ศรี ภูมิ อ. เมื อง จ.เชี ยงใหม่
50200

Punspace
ปันสเปซ

Address:

Tha Phae Gate 7/2 Rachadamnoen Rd., Soi 4,
Wiang Kaew

Mueang, Chiang Mai 50200

10 Wiang Kaew Rd., Sri Phum,
Meuang, Chiang Mai 50200

หมายเลขโทรศั พท์ : 091 068 8265 (ประตู ท่าแพ)

Contact Number: 091 068 8265 (Tha Phae Gate)

อี เมล์ : contact@punspace.com

Email: contact@punspace.com

061 027 7885 (เวี ยงแก้ ว)

เว็ บไซต์ : www.punspace.com

061 027 7885 (Wiang Kaew)

Website: www.punspace.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook punspace

Social Media Portal:
Facebook punspace

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2013

Year of Establishment: 2013

จุ ดเริ่มต้ นของปั นสเปซ เริ่มจากการที่ คุณวิ ชญ และคุ ณเอื้ อม

In the beginning, co-founders Khun Vichaya

บริ การหลั ก: Co-working

ผู้ ก่อตั้ งร่วม เคยเป็ นนั กเขี ยนโปรแกรมมาก่ อน จึ งเข้ าใจความ
ต้ องการของลู กค้ าได้ เป็ นอย่ างดี จึ งได้ ค้นหาข้ อมู ล สอบถาม

ไปยั งกลุ่ มคนในแวดวงด้ วยตนเอง ก็ พบว่ าเชี ยงใหม่ เป็ นเมื อง
ที่ มีศักยภาพในการผลิ ต Startup และยั งเหมาะสำ �หรั บกลุ่ ม

คนรุ่นใหม่ ที่ชอบเปลี่ ยนที่ ทำ�งาน (DigitalNomad) จึ งตั ดสิ นใจ
สร้ างปั นสเปซขึ้ นมา ปั จจุ บันสมาชิ กของเราประกอบไปด้ วยผู้

ประกอบการเริ่มต้ น นั กการตลาดออนไลน์ นั กขาย นั กพั ฒนา
แอปพลิ เคชั่ นบนมื อถื อ/เวป โปรแกรมเมอร์ นั กออกแบบ
กราฟฟิ ก และสื่ อโฆษณา podcasters บล๊ อกเกอร์ ช่ างภาพ
ผู้ สร้ างภาพยนต์ นั กเขี ยน ทนายความ และนั กลงทุ น

Core Service(s): Co-working

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.
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Punspace Tha Phae Gate
ปั นสเปซ ประตู ท่าแพ

Punspace Wiang Kaew
ปั นสเปซ เวี ยงแก้ ว
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Savarat Srimanothip
เสาวรั ตน์ ศรี มโนทิ พย์
Chief Executive Officer
ผู้ บริ หาร

StarWork (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท สตาร์เวิ ร์ค (ประเทศไทย) จำ �กั ด

ที่ อยู่ : 87/9 อาคารสตาร์ เวิ ร์ค ถ. ทุ่ งโฮเต็ ล ต. วั ดเกต

Address: 87/9 Starwork, Tunghotel Rd.,

อี เมล์ : sale@starworkchiangmai.com

Email: sale@starworkchiangmai.com

อ. เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศั พท์ : 063 441 4239

Watket, Muang, Chiang Mai 50000
Contact Number: 063 441 4239

เว็ บไซต์ : www.starworkchiangmai.com

Website: www.starworkchiangmai.com

https://www.facebook.com/StarWorkChiangMai

https://www.facebook.com/StarWorkChiangMai

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook
Instagram

https://www.instagram.com/starwork.cnx/

Social Media Portal:
Facebook
Instagram

https://www.instagram.com/starwork.cnx/

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2014

Year of Establishment: 2014

& Meeting Room

Space & Meeting Room

บริ การหลั ก: Service Office , Co-working Space

Core Service(s): Service Office, Co-working

สตาร์ เวิ ร์คให้ บริ การออฟฟิ ศให้ เช่ าแบบส่ วนตั ว สามารถเลื อก

StarWork (Thailand) offers various-sized

24 ชั่ วโมง พร้ อมที่ จอดรถ พนั กงานรั กษาความปลอดภั ย ระบบ

customers’ needs and share amenities that

พื้นที่ ได้ หลากหลายขนาดตามความต้ องการ เปิ ดให้ บริการใช้งาน
เข้ า-ออกประตู และสิ่ งอำ �นวยความสะดวกครบครั น รวมถึ ง
บริ การโคเวิ ร์คกิ้ งสเปซที่ มีบรรยากาศออฟฟิ ศระดั บโลกพร้ อม
พนั กงานอำ �นวยความสะดวกอิ นเตอร์ เน็ ต ความเร็วสู ง เครื่อง
พิ มพ์ ห้ องประชุ ม ฟิ ตเนส ห้ อง Skype มุ มพักผ่ อน เปิ ดให้ บริการ

ทุ กวั น เวลา 09.00-18.00 น. และบริ การเช่ าห้ องประชุ มขนาด
เล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พร้ อมด้ วย Hi-Fi โปรเจคเตอร์
ไมโครโฟนและอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็วสู ง

offices that can be equipped according to
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.
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StarWork (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษัท สตาร์ เวิ ร์ค (ประเทศไทย) จำ �กั ด
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The Brick Startup Space
Assistant Professor Dr. Kasemsak Uthaichana
ผศ.ดร.เกษมศั กดิ์ อุ ทัยชนะ
เดอะ บริ ค สตาร์ ทอั พ สเปซ
Deputy Director of Science and Technology Park,
Chiang Mai University
รองผู้ อำ�นวยการอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
ที่ อยู่ :
The Brick Plus 7 ถ. ศิ ริมังคลาจารย์ ซอย 9 ต. สุ เทพ

Address:
The Brick Plus 7 Siri Mangkalajarn (Lane 9) Rd.,

The Brick X

The Brick X

อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่ 50200

155 ม. 2 ต. แม่ เหี ยะ อ. เมื อง จ. เชี ยงใหม่

50100

Chiang Mai 50100

หมายเลขโทรศั พท์ : 065 269 5616

Contact Number: 065 269 5616

เว็ บไซต์ : www.step.cmu.ac.th

Website: www.step.cmu.ac.th

https://www.facebook.com/thebrickspace/

https://www.facebook.com/thebrickspace/

อี เมล์ : thebrickspace@gmail.com

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook

Email: thebrickspace@gmail.com

Social Media Portal:
Facebook

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2016

Year of Establishment: 2016

The Brick Startup Space คื อพื้ นที่ ของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีความ
คิ ดสร้ างสรรค์ ในการเริ่มต้ นธุ รกิ จซึ่ งได้ รับการสนั บสนุ นการ

The Brick Startup Space is a co-working space

และนวั ตกรรม และดำ �เนิ นงานโดยอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และ

Higher Education, Science, Research and

บริ การหลั ก: Co-working Space

ดำ �เนิ นงานโดยกระทรวงการอุ ดมศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ วิจัย

เทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ (STeP) ภายใต้ การบริ หาร

จั ดการโดยฝ่ ายพั ฒนาผู้ ประกอบการนวั ตกรรมเริ่มต้ น The
Brick Startup Space และ The Brick Plus ตั้ งอยู่ ในย่ าน

นิ มมานเหมิ นท์ - ศิ ริ มังคลาจารย์ อั นเป็ นแหล่ งธุ รกิ จสำ �คั ญ

Core Service(s): Co-working Space
for new entrepreneurs and a place to incubate
creative ideas. Supported by the Ministry of
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-

ของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี ที่จอดรถพร้ อมอุ ปกรณ์ และสิ่ งอำ �นวย

equipped facilities for work and meetings in the

ยั งมี กิจกรรมการสร้ างความเป็ นผู้ ประกอบการขั้ นต้ น (Pre-

area. Unique, however, is the Brick Startup

ความสะดวกสำ �หรั บการทำ �งานและการประชุ ม นอกจากนี้

popular Nimmanahaeminda-Siri Mangkalajarn

Incubation Program) เพื่ อสนั บสนุ นผู้ ประกอบการด้ วย

Space’s Pre-Incubation Program, which supports

การบรรยายจากผู้ เชี่ ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชี พเพื่ อ

person and online, develop business plans,

กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนถึ ง
นำ �ไปสู่ การพั ฒนาแผนธุ รกิ จที่ สามารถนำ �ไปปรั บใช้ ได้ จริ ง
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Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200

155 M. 2, Mae Hia, Mueang,

local startups, helping them meet experts in

join experience-sharing activities and attend
talks by experts.

The Brick Startup Space
เดอะ บริ ค สตาร์ ทอั พ สเปซ
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The Brick X @nsp
Assistant Professor Dr. Kasemsak Uthaichana
ผศ.ดร.เกษมศั กดิ์ อุ ทัยชนะ
เดอะ บริ ค เอ็ กซ์ แอท เอ็ น เอส พี
Deputy Director of Science and Technology Park,
Chiang Mai University
รองผู้ อำ�นวยการอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
ที่ อยู่ : 155 หมู่ 2 ชั้ น 1 อาคาร C อุ ทยานวิ ทยาศาสตร์

Address: 155 M.2, 1st Fl., Building C, Northern

หมายเลขโทรศั พท์ : 065 269 5616

Contact Number: 065 269 5616

เว็ บไซต์ : www.step.cmu.ac.th

Website: www.step.cmu.ac.th

https://m.facebook.com/Basecamp24bySTeP/

https://m.facebook.com/Basecamp24bySTeP/

ภาคเหนื อ ต. แม่ เหี ยะ อ. เมื อง จ.เชี ยงใหม่ 50100

อี เมล์ : Basecamp24@step.cmu.ac.th

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2018

บริ การหลั ก: Co-working Space
The Brick X @ NSP คื อ พื้ นที่ ที่ส่งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพ

ผู้ประกอบการ แวดล้ อมไปด้ วยหน่ วยงานสนั บสนุ นการดำ�เนิ น
การทางธุ รกิ จ จากภาครั ฐ ภาคเอกชนศู นย์ วิจัยและโรงงาน

ต้ นแบบ ที่ เอื้ อต่ อการสร้ างไอเดี ยธุ รกิ จจากเทคโนโลยี และ
นวั ตกรรม หรื อการต่ อยอดธุ รกิ จจากงานวิ จั ย พร้ อมให้
บริ การพื้ นที่ สำ �หรั บจั ดกิ จกรรมหลากหลายรู ปแบบ ได้ แก่

Event Space: พื้ นที่ จั ดกิ จกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่ น
การสั มมนา เวิ ร์ คช๊ อป การประชุ ม หรื อการฝึ กอบรม

Working Space: สำ �หรั บสมาชิ ก Basecamp24 ซึ่ งเป็ น
พื้ นที่ สำ �หรั บนั่ งทำ �งาน เชื่ อมโยงธุ รกิ จ พร้ อมสร้ างสรรค์
ไอเดี ยใหม่ ในการต่ อยอดธุ รกิ จ
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Science Park, Chiang Mai 50100

Email: Basecamp24@step.cmu.ac.th

Social Media Portal:
Facebook

Year of Establishment: 2018

Core Service(s): Co-working Space

The Brick X @nsp
เดอะ บริ ค เอ็ กซ์ แอท เอ็ น เอส พี
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Mr.John Ho
จอห์ น โฮ
Co-Founder

Alt_Chaing Mai
ออลท์ เชี ยงใหม่

ที่ อยู่ : 129/1 ถ.อิ นทวโรรส, ต.พระสิ งห์ อ.เมื อง

Address: 129/1 Intrawarorot Road, Phrasing,

อี เมล์ : connect@altcoliving.com

Email: connect@altcoliving.com

จ.เชี ยงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศั พท์ : 097 183 1737
เว็ บไซต์ : www.altcoliving.com

Website: www.altcoliving.com

Instragram alt_chiangmai

Instragram alt_chiangmai

ช่ องทางติ ดต่ อออนไลน์ :
Facebook altcolivingCM

Social Media Portal:
Facebook altcolivingCM

ปี ที่ ก่อตั้ ง: 2021

Year of Establishment: 2021

ออลท์ เชี ยงใหม่ เป็ น coliving / coworking space แนวใหม่

Alt_ChiangMai is a new type of coliving/coworking

อย่ างครบครัน และกลุ่มคนที่มีความสนใจและมี แรงบั นดาลใจ

rooms with a vibrant and inspirational community

บริ การหลั ก: Coliving, Co-working Space

ที่ มีการผสมผสานระหว่ างห้ องพั กส่ วนตั วที่ ได้ รับการตกแต่ ง
ในเรื่องเดี ยวกั น เป้ าหมายของที่ นี่คือการสนั บสนุ นให้ ผู้คนได้

มาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ ายร่วมกั น
เราอยากให้ สมาชิ กทุ กคนของเราสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่ างที่
ต้ องการ

สิ่ งอำ �นวยความสะดวก: 23 ห้ องนอนส่ วนตั ว, พื้ นที่ ทำ�งาน,
ห้ องโทรศั พท์ , ห้ องประชุ ม, 6 ห้ องทำ �งานส่ วนตั ว, พื้ นที่ จัด
งานอี เว้ นท์
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Muang, Chiang Mai 50200
Contact Number: 097 183 1737

Core Service(s): Coliving, Co-working Space

space that combines carefully appointed private

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
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Managed IT Services

177

Cloud Solutions

movaci.com
sales@movaci.com
053 920 555

IT Security Services
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Strengthening Technology.
Simplifying Security.
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