
                                                                              

 

 
  

 

การประกวดรางวัล SME Start up คร้ังท่ี 2 
รายช่ือกิจการท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ 

 

รางวัลสุดยอด SME Start up จ านวน 34 กิจการ 
1. บริษัท กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม จ ากัด   2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกง่ เฮง 
3. บริษัท ขวัญดาว โปรเจ็ค จ ากัด    4. บริษัท ไข่สุข จ ากัด 
5. บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จ ากัด    6. บริษัท คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม จ ากัด  
7. บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ากัด   8. บริษัท คีย์ดาต้า จ ากัด 
9. บริษัท โคฟูกุ จ ากัด     10. บริษัท โครนัส โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11. บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวช่ัน จ ากัด   12. บริษัท ดีแพ็ค ฟู้ด จ ากัด 
13. บริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพร์ส แอนด ์ดวีีลอปเมนต ์จ ากัด 14. บริษัท ทีพี เฮลท์แอนด์บิวตี้โปรดกั จ ากัด 
15. บริษัท นัมเบอร์วัน ลอนดรี้ จ ากัด   16. บริษัท พีบี ไพโร จ ากัด 
17. บริษัท ฟาร์มา ไซเอนซ์ จ ากัด   18. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟ ยู เนเชอะ (ไทยแลนด์) 
19. บริษัท มาย แบนด์ คอร์เปอรเ์รช่ัน จ ากัด  20. บริษัท มาหส์ คอร์ป จ ากัด 
21. บริษัท มิสเตอร์ไอศครมี จ ากัด   22. บริษัท เลิศ โปรเฟสช่ันนอล กรุป๊ จ ากัด 
23. บริษัท วันก้าวหน้า จ ากัด    24. บริษัท วัลคีรี วัลเลย์ จ ากัด  
25. บริษัท สตอเรจ เอเชีย จ ากัด   26. บริษัท สบูผ่ลไม้ แอรี่ จ ากัด 
27. บริษัท สยาม แกรนท์ สตลี จ ากัด   28. บริษัท สยาม เอาท์เลต จ ากัด 
29. บริษัท สยามลีลา ฟู๊ดส์ จ ากัด   30. บริษัท อาร์ แอนด์ ดี รีเสริ์ช แอนด์ ดีวีลอป
เม้นท์ จ ากัด 
31. อิจิบัง ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น    32. บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
33. บริษัท เอสพีสมารท์แพลนท์ จ ากัด   34. บริษัท เฮ้าส์ออฟโซป (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

รางวัลมาตรฐาน SME Start up จ านวน 70 กิจการ 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญญ์ เฮริ์บ (ประเทศไทย)  2. บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จ ากัด 
3. กลุ่มเกษตรกร ศูนย์มาบเอื้อง   4. กลุ่มจินตนา “ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์” นครสวรรค์ 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาแฟดงมะไฟ    6. บริษัท คูนส์ เอเชีย จ ากัด 
7. บริษัท เคียงมลู พลงังานยัง่ยืน (ประเทศไทย) จ ากัด 8. บริษัท แคชนาว จ ากัด 
9. บริษัท โคโค่ 1965 จ ากัด     10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจ่วฮ้อนยกซด  
11. บริษัท ช้ันดี จ ากัด     12. ชูลิเย้ 
13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิกส์ทีม เนเชอรลั โปรดักส์ 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิโทฟ ู
15. บริษัท ด าเนินสะดวก อินเตอรฟ์ู้ด จ ากัด  16. บริษัท ดิแอริช จ ากัด 



                                                                              

 

 
  

17. บริษัท ดีแอล อินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด  18. บริษัท เดวิดแดรี่ ดีวีลอปเม้นท์ จ ากัด 
19. บริษัท แดร็ก สไปซี่ ไทย ฟู้ด จ ากัด   20. บริษัท ต้าซื่อสี่ กรุ๊ป จ ากัด 
 
21. บริษัท ถังเช่าฟารม์ จ ากัด    22. ท่าข้าม คาเฟ่  
23. บริษัท ที แอนด์ ที บ๊อกซิง่ จ ากัด   24. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาญ่า กรุป๊ จ ากัด 
25. บริษัท นาลินนา จ ากัด    26. นาวาขนมเปี๊ยะ  
27. น้ าดื่มแม็กซ ์     28. เนเจอร์ไลฟเ์ฮริ์บ 
29. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านครัวไทย   30. บ้านฉัน ณ ฝาง 
31. บ้านสมุนไพรจิดาภา    32. บริษัท บียอนด์ อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
33. บริษัท บีนเมทคอฟฟี่ จ ากัด    34. บีแบร์ ไทยมัทฉะ 
35. บริษัท บีแอดเค 9 จ ากัด    36. บุรีพารา 
37. บริษัท แบรนด์อฟีฟี่ จ ากัด    38. บริษัท ไบโอ ไดเวอร์ซิตี้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
  
39. บริษัท ปณิชา คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด   40. บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จ ากัด 
41. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปริญญา ฟู้ดไซเอนซ์   42. บริษัท โปร เฮลท์แคร์ (เฮิรบ์) จ ากัด 
43. บริษัท เพ็ทสไมล์ บาย ด็อกเตอร์ เพ็ท จ ากัด  44. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟังกีก้รลิล์  
45. บริษัท ภัณรยา ฟรุ้ต แอนด์ ฟู้ด จ ากัด  46. ภิชญาภา 
47. บริษัท มีดี โกลบอล โฮลดิ้ง จ ากัด   48. บริษัท ยักษ์ไทย เนเชอรลั จ ากัด 
49. ร้านอาหาร กาเฟเวียด    50. แรบบิทจันท ์
51. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลียาฮาลาลฟู้ดส ์   52. เล็กเกอร์ คาเฟ่ กระบี ่
53. บริษัท วกา เดสทินิ จ ากัด    54. วอชนาโนเทค ออร์แกนิคคาร์แคร ์
55. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านศรีแดนเมือง  56. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมาชิกรวมใจ  
57. วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา     58. บริษัท วีโกลด์เบเกอรี่ จ ากัด 
59. บริษัท วู๊วันซีโร่เอทช็อพ จ ากัด   60. บริษัท แวกัสโซ่ จ ากัด 
61. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุมาลีคอร์เปอเรช่ัน   62. บริษัท ห่มรัก จ ากัด 
63. บริษัท ออโต้พาร์ท เอเซีย จ ากัด   64. บริษัท อัยย์ไทย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
65. บริษัท อินโนเอดจ์ โกโก จ ากัด   66. บริษัท เอจี พาวเวอร์กรีน จ ากัด 
67. บริษัท เอ็นทเูอ็นบซิิเนสแพลตฟอร์ม จ ากัด  68. บริษัท เอสตีเวียเฮริ์บ จ ากัด 
69. บริษัท เอสเตล แคร์ จ ากัด    70. แฮนด์เมด บาย ณัฎฐิรา 
 

 


