รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการและโมเดลธุรกิจใหม่
กิจกรรมสร้างพี่เลี้ยงนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DNA Business Camp) ปี 2562
1. กลุ่ม Prototype (Product) จานวน 25 ราย
ที่
ชื่อ – นามสกุล
บริษัท/ชื่อธุรกิจ
1

คุณอาวุธ สีรสรรค์ศักดิ์

2

คุณราเมศ รัตยันตรกร

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บริษัท ต้องสยาม จากัด

บริษัท มาดามแมงโก้
จากัด
คุณธนพรภัทร์ เทพพิชิตสมุทร Simple Fraction
ห้างหุ้นส่วนจากัด
คุณอินทิรา พงษ์สวัสดิ์
พี แอนด์ดับบลิว
คุณขนิษฐา นภาวรกุล
บริษัท โจเฮาส์ จากัด
บริษัท เดอะตรีทัช
คุณณัฐวรรณ ไกรกาบแก้ว
เอเชียแปซิฟิค จากัด
คุณรัฐวิทย์ อภิณัฐธีรศิร
เฉาก๊วย Kimsia
บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล
คุณปรมะ ห่อทองพูน
แฟมิลี่ จากัด
บริษัท สยามออล
คุณวุฒิพงษ์ ปินโน
ซีซั่นนิ่ง จากัด
คุณสิริรัตน์ สมร่าง
แฟรนไชส์สเต็กลุงใหญ่
พนิดา แซ่จิว
บริษัท บีทีเฮอเบิล จากัด
คุณเจนวิทย์ หลายทวีวัฒน์
บริษัท เดอนัว จากัด

สินค้า/บริการ
แชมพู สบู่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มะม่วงแปรรูป/
อบแห้ง
เครื่องหนัง
สเปรย์กาจัดเชื้อโรค
บนกางเกงยีนส์
กระเป๋าผ้าเเคนวาส
กระเบื้องปูพื้น/ผนัง
เฉาก๊วย
เเผ่นเกี๊ยวทอดปรุงรส
ผงปรุงรสอาหาร
ร้านสเต็ก
แฮร์สปาสมุนไพร
น้าปลาร้าพาสเจอไรซ์

Website
-

E-mail
mail2herbs@gmail.com

โทรศัพท์
089 490 0749

-

madamehealthy@gmail.com

www.minimaleather. com
-

thanapornpattep@yahoo.com
zentir.th@gmail.com

093 364 5941

www.bigfootbag.net
www.treetouch.com

joehouseco@yahoo.com
treetouch@gmail.com

081 374 9944

www.pmknoodle.com

Kimsiaxiancao@gmail.com
pmknoodle@hotmail.com

092 859 9900

-

Siamisauce.company@gmail.com

www.loongyai.com
www.yonghimhoo.com
-

sale01mgr.easysteak@gmail.com
info@bt-herbal.com
Boonthaweefarm@gmail.com

063 197 8799
080 551 1873
064 516 3666
083 636 9561
087 146 6761
062 916 4465
061 249 9946
086 221 5122
1

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – นามสกุล
คุณปิยนันท์ ครุฑวิสัย

บริษัท/ชื่อธุรกิจ
บริษัท ไอโคโค จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
คุณจุฬาลักษณ์ ทองย้อย
บริษัท ดีปลี จากัด
คุณศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์
Shabu Kamui
คุณภัทรพร จิตร์มั่น
Extra treats
บริษัท รอแยลแคน
คุณกฤตนัย แซ่ฮ้ง
อินดัสทรีส์ จากัด
คุณกนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์ Thai Rice Delivery
บริษัท เกอร์เท็คซ์
เภสัชกรหญิง ลมัย กิตติสยาม
เมดิคอล จากัด
คุณณัฐศักดิ์ สุขศรี
บริษัท เรียล แม๊กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
คุณพิรัฐ ณ เชียงใหม่
บริษัท ไตรเทค เมดดิคอล
จากัด
คุณบุญญารัตน์ ิมวั
ล้ ชราวงศ์ บุญญารัตน์เบญจรงค์
บจก. ชบาน่า แนท
คุณพรทิพย์ พงศ์พัชรา
เชอรัล โปรดักส์
(ประเทศไทย)
คุณกณิตา ธนรัตน์ดารงกุล ไอโนเซ
เบญจรัตน์ ปัญญาวงค์
บริษัท ลักซ์นา จากัด

สินค้า/บริการ
สินค้าแปรรูปจาก
มะพร้าวน้าหอม
เครื่องแกงปักษ์ใต้
น้าซุปชาบู
ขนมสุนัข
อาหารเครื่องดื่ม
กระป๋อง
ข้าวกล้องอินทรีย์
เครื่องสาอาง

Website
-

E-mail
anne.krootwi@gmail.com

-

Intuchaya.s@gmail.com
wreck_kura@hotmail.com
musicpp975@gmail.com
boon tree food co.,ltd.

081 499 8588
089 665 6289
086 4154988

doremedut@gmail.com
www.gertexhealthshop.com gertexthailand@gmail.com

089 488 3199

www.thairicedelivery. com

มะม่วงแปรรูป

-

ezrealmax@gmail.com

แก้วป้อนนมเด็กอ่อน

-

tritechmedical@hotmail.com

www.benjarong.net
-

info@benjarong.net
chabana.natural@gmail.com

เครื่องเบญจรงค์
เครื่องสาอาง

โทรศัพท์
089 6670049

087 625 1863
084 0887 177
064 141 4979
081 804 3427
091 190 5555
087 717 7663

เบเกอรี่
สบู่ดอกเกลือ

www.bonjour-cafe.com
www.irin.co.th

bonjourcafebkk@gmail.com
luxna.info@gmail.com

062 9199 446
091 881 5844

2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. กลุ่ม Value Chain จานวน 10 ราย
ชื่อ – นามสกุล
บริษัท/ชื่อธุรกิจ
คุณปภาพรปวีณ์ ภูมิพัฒน์สโรชา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
สุพรีมโฮมแคร์
บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์
คุณหอมหวล ทิพย์รอด
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
คุณนรีกุล ผลิตผลการพิมพ์
บริษัท กรีนลีฟทอย จากัด

สินค้า/บริการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เครื่องสาอาง

ตุ๊กตา/เบาะรองนั่ง
สาหรับผู้สูงอายุ
คุณพิมพิศาภัสณ์ ตั้งตรงจิตร
บริษัท โฟร์เอ็นพี จากัด
โฮลเทล
คุณเบ็ญจวรรณ จารุเชี่ยวพาณิช Salada Organic Kitchen
ร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ
คุณกิตติศักดิ์ ดีเสมอ
DD Service and Transport ขนส่งสินค้า
และกระจายสินค้า
คุณปิ่นตุลา วัจนะพุกกะ
บ้านดุสิต โฮสเทล
โฮลเทล
คุณปฤญจ์ ว่องอรุณ
โอ้โฮ้ เดลิเวอรี่
บริการรับ-ส่ง อาหาร
คุณสมฤทัย เลิศเทวศิริ
บริษัท แฮปปี้เฮลท์พลัส จากัด ของเล่นเด็ก
คุณสุวัฒน์ วรรัตนกิจ
บริษัท คอสเมเฮลท์
เครื่องสาอาง
แลบบอราทอรีส์ จากัด

Website
-

E-mail
supremo25@hotmail.com

www.doctorhealth
doctorhealth.in@gmail.com
thailan. com
www.greenleaftoy.com gleaftoy@gmail.com
www.kinnonhostel.com Realestate4np@hotmail.com
benzbenjawan@gmail.com
www.ddserviceandtrans
port.com
www.actifofficial.com

kittisak.ddtransport@gmail.com

Pintula@msn.com
suntoryboy88@gmail.com
somruethailsiri@gmail.com
actifofficial@gmail.com

โทรศัพท์
0877858706
0811030113
0906142929
0863485812
0818275015
0947859977
0629169999
0819162369
0843327783
0909947115

3

ที่
1

3. กลุ่ม Business Model Canvas จานวน 11 ราย
ชื่อ – นามสกุล
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
คุณภารรัฐ กรัณย์สกส
เนเชอรัลโซลเวลล์เนส เอเชีย
บริษัท สแควร์ปริ๊นซ์ 93 จากัด
บริษัท ป้อมเพชร อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
บริษัท สกายไบรท์ เทรดดิ้ง
จากัด

สินค้า/บริการ
Website
E-mail
โทรศัพท์
ที่ปรึกษาธุรกิจ
nswa.thailand@gmail.com
สุขภาพ สปา
0992541598
และความงาม
www.squareprint93.com squareprint1993@gmail.com 0999639264
โรงพิมพ์
ผลิตและติดตั้ง
www.pompetch.com pompetchservice@gmail.com
0818069461
ประตูหน้าต่าง/มุ้งลวด
เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด
Massupa_pun@hotmail.com
0863599394

2

คุณนฤทัย พิริยะเกียรติสกุล

3

คุณมนู วิเศษศิริวรชัย

4

คุณปภัสรินทร์ ศิระโชติไพศาล

5

คุณเสริมศักดิ์ อัตตะศิริ

6

คุณศุภกิจ กิตติพงศ์ธร

7

คุณทิพยรัตน์ บุญนิตย์

บริษัท อินเตอร์บิซ
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดิ แอรีซ จากัด

8

คุณจริยาภรณ์ วงศ์สวัสดิ์

บริษัท มัม แอนด์ มอร์ จากัด

9

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

บริษัท บนกองเงินกองทอง
แอ็คเคาท์ติ้ง จากัด

10

คุณพรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล

บริษัท ไอ.โอ.เทคนิค จากัด

11

คุณอนันตญาณ์ อภิเศวตกานต์

เจ้าสมุทธ์
อาหารทะเลแปรรูป
jeab.anantaya@gmail.com
--------------------------------------------------------------

บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั่น จากัด

โปรแกรม /ระบบ
ซอฟต์แวร์
บ้านสาเร็จรูป

www.priorsolution.co.th siriyaporn.trekitwattanakul.co.th

www.modulux.in.th info@modulux.in.th

ผลิตภัณฑ์บารุงผิว
Car Seat

www.thearies.co.th
-

info@thearies.co.th
jariyapornw@gmail.com

สานักงานบัญชี/
แพลตฟอร์มบัญชี
ออนไลน์
ปลั๊กไฟ

-

bonknkt.acc@gmail.com

0625632541
0819228080
0872681455
0814453335
0920829556

Www.iotechnic.com Info@iotechnic.com

0839733210
0946479645
4

