
 

 

 

รายช่ือผูป้ระกอบการท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกรอบท่ี 1 ในโครงการ SME IDOL 2019 

ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั รายละเอียดสินค้า 
1 บจก.นาคาไทยพลสั หมอนยางพารา 

2 บจก.สยามศลิาดล พอตเทอรี ่ เครื่องใชบ้นโต๊ะอาหาร 

3 บจก.ฮกั ออรแ์กนิค  ผลติภณัฑส์ปา 

4 บจก.เดอะตรทีชั เอเชยีแปซฟิิค ของตกแต่งบา้นจากเซรามคิ ทีร่องแกว้กระเบือ้งเซรามคิ 

5 บจก.เทนเดนซา อนิเตอรเ์ทรด สเปรยส์ าหรบัฉีดผา้ หมวก เสือ้ ถุงเทา้ 

6 หจก.อะกรคิลัเจอร ์ ผลติภณัฑส์ปา แชมพ ู

7 บจก.สยามรกัษ์ จ ากดั 
ดอกไมแ้หง้อบหอม (Pot Pourri)  น ้าหอมปรบัอากาศในสปา  
(Reed Diffuser)  

8 บจก.ไทยเวลเนสโปรดกัส ์                             สปา แชมพ ู

9 บจก. เนเชอรลัเลเทก็ซ ์แมทเทรส แอนด ์พลิโล  หมอน และทีน่อนยางพารา 

10 บจก. บุญอรยิะ อมิปอรต์ แอนด ์เอก็ซป์อรต์                                 ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงั ของทีร่ะลกึ งานหตัถกรรมผา้ทอผสมหนงั  

11 บจก. โอทยา อนิเซน้ส ์ ธปูอโรม่า Aroma Incense in handmade Silk Box 

12 บจก.ซวีคิ มเีดยี  
ผูผ้ลติและจ าหน่ายโคมไฟLED /LED Grow Light หลอดไฟปลกูผกั 
และปลกูตน้ไม ้

13 บจก.วโินน่า คอสเทตกิส ์ วโินน่าสบู่รแีพร ์& วโินน่าเฟเชีย่ลครมีมาสก์ 

14 บจก.42เนเจอรลัรบัเบอร ์ หมอนยางพารา/ถุงมอืผา้เคลอืบยางกนัลื่น 

15 วสิาหกจิชุมชน ชวีวถิ ีต าบลน ้าเกีย๋น แชมพคูรมีนวดผมสมุนไพร 

16 บจก.เฮริบ์ เบสคิส ์ ลปิ บาลม์ เฮอรเ์บลิ ครมี 

17 บรษิทั บแีอลซ ีคอสเมตกิ จ ากดั ผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็100% 

18 บจก.เคยีงมลู พลงังานยัง่ยนื (ประเทศไทย) ถ่านไมไ้ผ่ดดูกลิน่ น ้าสม้ควนัไมไ้ล่แมลง 

19 หจก. เกท็ออลเทรดดิง้ 
Decoration model / Art sculpture เป็นงานศลิปะส าหรบัการตกแต่ง
บา้นและสวย 

20 บจก.ธนบดเีดคอรเ์ซรามคิ เซรามคิตกแต่งบา้น / จานรองแกว้ดดูน ้า 

21 บจก.ฮวิแมนทชั ของแต่งบา้นท าจากผา้และเซรามกิ พมิพล์ายคาแแรคเตอร ์

22 บจก.ลฟี ลฟีวิง่ แอนด ์กฟีวิง่  เฟอรน์ิเจอร ์ของใช ้ของตกแต่งบา้น 

23 บรษิทั สยาม พแีอนดเ์อน็ บวิตี ้จ ากดั 
สนิคา้ลปิสตกิสแีมทสมุนไพรธรรมชาต ิแบรนดว์าวตีา้  
Natural Herb Lipsticks under VaVyTa Brand 

24 รา้นนางน้อย ผา้คราม Nangnoi Pha kram, นางน้อยผา้คราม 

25 ลิม้เซ่งฮงึโอสถ  Goldstone herbal oil / V.vickly 
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ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั รายละเอียดสินค้า 

26 บรษิทั ยกูาธา จ ากดั  
Lifting Bright Perfect Facial Nourishing Cream / Nature's Glory 
Brand 

27 บรษิทั เพชรป่ินแกว้ จ ากดั ถุงอบสมุนไพร 

28 Pcho Trading  น ้ามนับ ารุงผวิออรแ์กนิคจากธรรมชาต ิ100 % แบรนดม์ณฑาทพิย ์ 

29 หสน. เอ.เอช.ซ.ี บวิตีค้อสเมตกิส ์ โฟมลา้งหน้าลดสวิ / Facial Foam Anti-Acne 

30 บรษิทั แอทลสีทค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั 
ผลติภณัฑจ์ากวสัดุยางพารารองกรดี (Cuttingmat Products) 
Brand : Least Studio 

31 D&C Design and Concept Fashion Bag, Lifestyle Products & Decoration Items 

32 บรษิทั โคโคแรบบทิ จ ากดั แจกนัศลิาดล 

33 บรษิทั โพเพอรี ่จ ากดั 
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิจากธรรมชาต ิปราศจากสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อ
ร่างกายและสิง่แวดลอ้ม 

34 บจก. นวดา (ไทยแลนด)์  
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิสบู่ สครบั ลปิบาลม์ ครมีถนอมมอืและเลบ็  
น ้ามนัหอมระเหย   

35 บรษิทั บแีอนดป์ณัณ์กรุ๊ป อนิเตอรเ์ทรด สบู่ แบรนด ์ปนั Punn soaps 

36 บรษิทั บา้น ไอ ดนิ จ ากดั 
Elyrest Solution Oil, Elyrest Hand & Nail Products, Elyrest Spa 
Products 

37 บรษิทั โกลเดน้ครีนิ จ ากดั Collagen Scarf 

38 บรษิทั เจรญิแสง จ ากดั Kitchenware 

39 บรษิทั ทพี ีเฮลทแ์อนดบ์วิตีโ้ปรดกั จ ากดั  
ตราสนิคา้ จนัทรห์อม Brand Janhom / Cosmetic products made 
from bird nest extracts 

40 หา้งหุน้สว่น โคคนู คอสเมตกิ (ประเทศไทย) 
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า (Moisturizer) และสบู่ลา้งหน้า (Facial soap)  
ตรา "วลัยา-โคคนู" (Vallaya-Cocoon) 

41 บรษิทั อารท์ตีก้รุ๊ปส ์จ ากดั กระเป๋าหนงัแท ้รองเทา้หนงั 

42 บรษิทั เพยีงยาง จ ากดั แผ่นยางรองสน้เทา้จากยางพารา 

43 บรษิทั มดิเดลิ พารท์ จ ากดั ถว้ยแคปซลูกาแฟแบบใชแ้ลว้มาบรรจุใชซ้ ้า 

44 หจก.ไอดนิไทย ผลติภณัฑง์านดนิเผา 

45 บรษิทั รทิซ ์เอน็จเินีย จ ากดั ของตกแต่งบา้น ของขวญั ของทีร่ะลกึ 
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ล าดบัท่ี ช่ือบริษทั รายละเอียดสินค้า 
46 วสิาหกจิชุมชนเกษตรพฒันาขอนแก่น สิง่ทอแปรรปู/ เสือ้ผา้เดก็ 

47 บรษิทั โมบายฮวงจุย้ จ ากดั  Lucky Windchimes/ Home decor 

48 WE DO  ผลติภณัฑจ์ากผา้ไทย/ ผา้พืน้เมอืง (Patimaprakara Brand) 

49 นชัชาสปา แอนด ์บวิตี ้ Coconut Lotion 

50 บ. เขาจนัทร ์กรุป๊ จ ากดั Household Washing Products 

51 บ. ไบรทเ์ซส กรุ๊ป Spa & Personal Care products 

52 บ. ไมจ่ ากดัความสขุ Spa & Personal Care products 

    
ในรอบต่อไป ผูป้ระกอบการทุกท่านจะต้องเข้ารบัการอบรมในวนัท่ี 12-13 กพ. 2562 ณ ห้องแก้ววิเชียร ชัน้ 11 

อาคาร SME Bank (BTS อารีย)์ และน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ (Pitching)  
ในวนัท่ี 13 กพ. 2562 เวลา 13.30 - 17.45 น.  

  
ทัง้น้ี ทางผูจ้ดัขอความร่วมมือทุกท่านน าสินค้าจริง พร้อมทัง้ไฟล ์Presentation ท่ีจะใช้ในการน าเสนอผลงาน  

และคอมพิวเตอรโ์น้ตบคุมาเข้าร่วมการอบรมด้วย 
 
 

Organisers: Supporting Organisations: 


