
ผลงาน บริษัท

AliFarm บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จ ำกัด

Biosurfactant Based Anti-fog Spray บริษัท ดีไลฟ์ ซินเนอร์จ้ี จ ำกัด

BLOX Living นวัตกรรมบ้ำนท่ีตอบโจทย์ทุกควำมฝัน สร้ำงเสร็จได้ใน 1-7 วัน บริษัท บล็อกซ์ จ ำกัด

Chiiwii - Online telehealth consultation with specialists บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด

CPA desensitizer บริษัท ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช จ ำกัด

Farm station บริษัท ฟำร์มสเตช่ัน จ ำกัด

Freeze-dried Yogurt Melt บริษัท โจ-ล่ี แฟมิล่ี จ ำกัด

Horganice ระบบบริหำรจัดกำรหอพักและอพำร์ทเม้นต์ บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จ ำกัด

Le Casino : Waste-to-Wow! Collection บริษัท สเต็ปพลัสฟุตแวร์ จ ำกัด

LILUNA Ride-Sharing บริษัท ซิสเท็มเมทริก อินโนเวช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

Meat Vatar บริษัท มีท อวตำร จ ำกัด

Memberry บริษัท มำร์ค วัน อินโนเวช่ัน เซ็นเตอร์

Moremeat บริษัท มอร์ฟู้ดส์อินโนเทค จ ำกัด

NOW! Whey Protein บริษัท ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จ ำกัด

Peachy อำหำรเสริมเด็ก บริษัท พีชี วิลเล็จ จ ำกัด

PRIME TM หมวกเลเซอร์ปลูกผม (Laser Cap for Hair Regrowth) บริษัท พรีมำ เลเซอร์ เทอร์รำพี จ ำกัด

Rice Spread with Chocolate บริษัท ลิตเติลมันช์ช่ี จ ำกัด

SPA GEL บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จ ำกัด

Sugar Free Gummy Jelly Collagen Di-Peptide plus Vitamin C and L-Glutathione บริษัท ตะวันพันดำรำ จ ำกัด

The Treatment Serum กลุ่มวิสำหกิจชุมชนวำเบลล์ล่ำซ์

กำรผลิตเน้ือไก่ท่ีมีสำรส ำคัญฟังก์ชัน (functional meat) จำกไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง เพ่ือส่งเสริม

ศักยภำพกำรแข่งขันในตลำดอำหำรสุขภำพในระดับอุตสำหกรรม
คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

เคร่ืองด่ืมหัวปลีตะไคร้ชนิดผง บริษัท ภำลักษณ์เจริญ จ ำกัด

แคปซิก้ำ นวัตกรรมสำรสกัดจำกพริกเพ่ือบรรเทำปวดเร้ือรัง บริษัท บำงกอกดรัก จ ำกัด

โคโค่ พีท พลัส บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จ ำกัด

โจ๊กแม็กซ์ ตรำฮักปัน บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ชำมัซต้นต ำรับ ชำนมผสมขิงเจ้ำแรกในไทย บริษัท โอวีวำ คอร์ป จ ำกัด

เดย์เวิร์ค โมบำยแอพพลิเคช่ันส ำหรับจัดกำรงำนและพนักงำนต ำแหน่งพำร์ทไทม์ บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จ ำกัด

ไตรโคเดอร์มำไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มำตรฐำนสำกล) บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จ ำกัด
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ผลงาน บริษัท

ถ่านไม้อัดแท่งและผงถ่านคุณภาพสูง บริษัท อีอีจี คลีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด

เทสต้ีฟิต กะทิธัญพืช บริษัท ฟอร์แคร์ จ ากัด

ธุรกิจมะม่วงน้ าดอกไม้ครบวงจร บริษัท มาดามแมงโก้ จ ากัด

นวัตกรรมทางภูมิปัญญาท้องถ่ินการผลิตและแปรรูปจมูกข้าวกล้องงอก บริษัท โตไว มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด

น้ าเช่ือมปราศจากน้ าตาล ตรา สีสรร บริษัท สีสรรโซน จ ากัด

น้ าผลไม้ไทยแบบซองพร้อมป่ัน Tropica King (ทรอปิก้า คิงส์) บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด

น้ าอินทผลัมผลสด บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด

ปลอกรัดน่องเพ่ือบรรเทาอาการภาวะหลอดเลือดด าอุดตันจากเส้นใยธรรมนาโนเทคโนโลยี 

และการทักทอแบบ Circle Knitting
บริษัท สเตปโซล จ ากัด

ผลิตภัณฑ์บ ารุงสมอง เพ่ิมสมาธิ ส าหรับวัยเรียน ตรา อัลฟ่า-บี บริษัท ซิมเปิล อินโนเวช่ันส์ จ ากัด

พริกแกงแจ่วฮ้อนและน้ าซุปแจ่วฮ้อน ตรา ยกซด หจก. แจ่วฮ้อนยกซด

ไพลมาสนาโนสเปรย์ บริษัท เมดิเฮิร์บ จ ากัด

ยาอมสมุนไพร และ ยาน้ าแก้ไอ ตราไอ-เฮิร์บ บริษัท มิลลิเมด จ ากัด 

สต๊ิกเกอร์หัวหอม Detox PM 2.5 บริษัท วันเวนเชอร์ จ ากัด

หมูฮ้องส าเร็จรูป ตราฮกเก้ียน บริษัท กระบ่ีฟู้ดส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

ฮักนะภูแลพาย พายสับปะรดภูแลเชียงรายท้ังลูก บริษัท ฮัก ณ เชียงราย
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