
1 
 

 
รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการและโมเดลธุรกิจใหม่  
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DNA Business Camp 2) ปี 2562 

1.กลุ่มสินค้า (Prototype) จ านวน 16 ราย 
ที ่ ชื่อ – นามสกลุ บริษัท/ชื่อธุรกิจ สินค้า/บริการ Website E-mail โทรศัพท์ 
1 นางสาวปภัสพรรณ์ ชีรนรวนชิย์ บัวลอยกลมเกลียว by แม่แกว บัวลอยกะทิ - bualoykk2006@gmail.com 099 5922636 
2 
 
 

นายศฤงคาร ชาญประเสริฐ All mine Ice Cream ไอศกรีมผงส าเร็จรูป www.allmineicecream. com Cakecodeworkshop@gmail.com 094 4941523 

3 
 

นางฐิติภัสร์ โฆษิตอธิพัชร์ บริษัท บีฟาร์ม 1973 จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่าย
น้ าผึ้งแท้ 

www.beefarm1973.com info@beefarm1973.com 098 7826551 

4 นายก้องกฤษณ์ นิลวิเชียร บริษทั เค้กโค้ด จ ากัด เค้กมะพร้าว  - Cakecodeworkshop@gmail.com 089 0306748 
5 

 
นายปรัชญา ใจหมั่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักการย่าง  ร้านอาหารหม่าล่า - Prachya.funkyriderthailand  

@gmail.com 
090 3200888 

6 นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล ชาครียะ ช็อคโกแลตสอดไส้ - contact@chacreya.com 089 1302971 
7 
 

นางสาวพิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี เดอะแม่นายส์ไวน์เนอรี่ ไวน์ผลไม้ น้ าผลไม้ - Prachya.funkyriderthailand@
gmail.com 

081 8882346 

8 
 

นางสาวศิริวรรณ เจียงทองเลื่อน บริษัท ต ารับ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลไม้อบแห้ง www.jindava.com jindavasuperjuicy@gmail. com 096 9638481 

9 
 

นายธรรมรัตน์ มีธรรม บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จ ากัด น้ าพริกปลาทูหอม - Otym.gold@gmail.com 090 9934750 

10 
 

 

นางอภิสณัฐ เกตุปัญญา บริษัท ธงริ้ว จ ากัด กระเป๋าผ้าไหมไทย 
ทอมือ 

 www.pattrasarnn.com 

 

Thongrew@hotmail.com 089 1082323 

http://www.allmineicecream/
http://www.pattrasarnn.com/
http://www.pattrasarnn.com/
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ที ่ ชื่อ – นามสกลุ บริษัท/ชื่อธุรกิจ สินค้า/บริการ Website E-mail โทรศัพท์ 
11 
 

นายณัฐพล ช านิธุระการ Minta Cosmetics 
International Co.,Ltd. 

Skin care - mintacosmetics@ 
hotmail.com 

087 9851925 

12 
 
 

นางสาวกัญญาภัค มหาวรรณ บริษัทกู๊ดฟู้ดส์ คอร์ปเปอเรชั่น 
จ ากัด 
 

น้ าสลัดเพ่ือสุขภาพ - goodfoodsaladhome 
@gmail.com 

096 9897150 

13 
 

นางภาวิณี ทองมาก บริษัท ขนมไทยเพลินตา จ ากัด ขนมปั้นสิบปลา www.Pleonta.com Pleonta_salid               
@hotmail.com 

089 6997668 

14 
 

นายอานัติ จักรแก้ว บริษัท โคโค่นัทการ์เด้น คอสเม
ติกส์ จ ากัด 

น้ ามันมะพร้าว    
สกัดเย็น 

- Kanchana4738@gmail.com 080 8716936 

15 
 

นางสาววลัยพรรณ กิจเจริญสาธิต บริษัท ที เค บี เซอร์วิส แอนด์ 
โปรดักส์ จ ากัด 

เมล็ดกาแฟคั่ว 
กาแฟสดบรรจุขวด 

www.maxpertscoffee.com axpertscoffee@gmail.com 096 6562414 

16 
 

นางภัทริณี โตทับเที่ยง บริษัท แอลพี ฟู้ดเวนเชอร์ 
จ ากัด 

ผงผักโรยข้าว www.curryothailand.com LPfoodventure@gmail.com 061 9395465 
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2.กลุ่มกระบวนการให้บริการ (Service Design) จ านวน 13 ราย 
ที ่ ชื่อ – นามสกลุ บริษัท/ชื่อธุรกิจ สินค้า/บริการ Website E-mail โทรศัพท์ 
1 นายอนุมาส กลั่นสุวรรณ JJ BeachResort ที่พัก/ร้านอาหาร - jjphayam@hotmail.com 089 1131633 
2 
 

นางชญานิษฐ นาควัชระ Namo Group ให้ค าปรึกษา    
จัดหาสินค้า/บริการ 

- chayanit.nagavajra@gmail.com 088 6244782 
 

3 นางสาวจันทกร บุญเลิศกุล The I-Life เครื่องใช้ไฟฟ้า - sales@i-life.co.th 092 2573230 
4 
 

จ.ส.อ.วีระศิษฐ์ ผลวิจิตร ์ Washnanotech Organic 
Carcare 

บริการท าความสะอาด
รถยนต์ระบบ Bio 

- weerasit011@gmail.com 089 1199316 
 

5 
 

นายอภิสิทธิ์ ไชยธนเวศย์ บริษัท พอยท์ ออฟวิว ทรา
เวล จ ากัด 

Travel agency www.povtravel.or.th info@povtravel.co.th 086 5424662 
 

6 นางทักษภรณ์ วงศ์วิศิษฎ์ บริษัท บีไลฟ์ กรุ๊ป จ ากัด Wellness Clinic www.thrivewellnessth.com info@thrivewellnessth.com 091 9924664 
7 นางสาวสุธีราพร มณีวงศ์วานิช บริษัท เพ็ญภัสสร จ ากัด ธุรกิจน าเที่ยว - Penpassorn.com@gmail.com 092 3289593 
8 
 

นายวาริท น้อยเกิด ปลาสวยงามบ้านโป่งราชบุรี จ าหน่ายปลา
สวยงามออนไลน์ 

www.banpongfishfarm.com banpongfishfarm@gmail.com 089 8960106 
 

9 
 

นางสาวนรีนุช สมศรี โฟร์ เอ็น พี ร้านอาหาร        
เพ่ือสุขภาพ 

- banpongfishfarm@gmail.com 
081 5775553 

10 
 

นางสาวธัญญ์นภัส ชนะรัฐศิ
รนนท ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแฟรงค์อายส์ แว่นตา - frankeyesth@gmail.com 
086 7859685 

11 
 

นางสาวนพรัตน์ บุนนาค บริษัท เดอะเบสท์มีล จ ากัด สถาบันกวดวิชา
ระดับประถม 

- J_soulmate@hotmail.com 
086 4062253 

12 
 

นายชาลี ชีวศรีพฤฒา บริษัท ฮากุกัน พรีเมี่ยม จ ากัด 
 

ลูกประคบ - charlie@hagukan.com 095 9399222 
 

13 
 

นายวีระพล แก้วอินทร์ 
 

ไร่แก้วอินทร์ ข้าวหอมมะลิ105 - weeraponkinn@gmail.com 
089 4992334 
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3.กลุ่มโมเดลธุรกิจใหม่ (Business Model Canvas) จ านวน 13 ราย 
ที ่ ชื่อ – นามสกลุ บริษัท/ชื่อธุรกิจ สินค้า/บริการ Website E-mail โทรศัพท์ 
1 
 

นายสรรัตน์ มาฆะสกุลเจริญ บริษัท ทีเด็จ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ให้ค าปรึกษา 
ด้านการตลาด 

www.tdejmarketing.com tdejmarketing@yahoo.com 089 1781515 

2 
 

นายโชคดี สิทธิ์บูรณะ บริษัท ลุก24 จ ากัด  ระบบติดตามรถ
ขนส่ง (GPS) 

www.look24gps.com look24.info@gmail.com 062 9526699 

3 
 

นางสาวภัทรมน  เกิดสมพงษ์ Mon Ha Su งานหัตถกรรม    
จากเยื่อไม้ข้ึนรูป  

monhasujewerly.com Kpataramon@yahoo.com 091 8782516 

4 
 
 

นางสาวแพรพิไล จันทะยาสาคร บริษัท ธนนันท์ เอ็นเตอร์
ไพร์ส จ ากัด 

บริการน าเข้า
ส่งออก  

และการขนส่ง 

- Plair.c@gmail.com 099 1614165 

5 
 

นางสาวเกษมา อรรถโสภา บริษัท อเมซซิ่ง ยู จ ากัด  สอนบัญชี  
ภาษีธุรกิจ 

- katesamaa@yahoo.com 081 8057929 

6 
 
 

นางสาวสุพิมพ์ชนา หาญรัตนภทัร์ บริษัท อี.จี.โอ. มัลติแทสก์ 
จ ากัด 

ภาชนะบนโต๊ะ
อาหาร อุปกรณ์

ส าหรับร้านอาหาร 

www.phoenix-ware.com info@phoenix-ware.com 088 6398791 

7 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรสริน เชน บริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์  
โพลิเมอร์ จ ากัด 

ของเล่นเด็ก www.safsof.com 
 
 
 
 
 
 
 

marketing@mnpworld.com 090 2904659 

http://www.safsof.com/


5 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ บริษัท/ชื่อธุรกิจ สินค้า/บริการ Website E-mail โทรศัพท์ 
8 
 
 
 

 

นายธนัญนพ แซ่ฮอ บริษัท เอสพีเอส รีซอร์ส 
เมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แอพพลิเคชั่น
บริหารจัดการ
ชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรรและ

คอนโดมิเนียม 

- imcitsolution@gmail.com 086 4560468 

9 
 
 

นางสาวพัทธนันท์ ดันไทร บริษัท ดันไทร คอนซัลติ้งค์ 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

บริการให้ค าปรึกษา
โรงแรม ภัตตาคาร/

ร้านอาหาร 

- pattdansai@gmail.com 094 2393669 

10 
 
 
 

นางสาวกัญกร ฐาปนนันท์ บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์     
โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริการน าเข้า
ส่งออกและขนส่ง
สินค้าระหว่าง

ประเทศ 

www.cpl-inter.com admin@cpl-inter.com 062 4246456 

11 
 
 

นายชาคริต อนุสภา บริษัท แพน เดลี่ จ ากัด อาหารแช่แข็ง  
และเครื่องดื่ม 

- Chakhrit.a@panfood.co.th 063 2073935 

12 
 

นายสุชัย ชาญกิตติวิรุฬห์ บริษัท ลิตเติล กอลมาร์ ออฟ 
มานี จ ากัด 

ร้านอาหาร 
ประเภทชาบู 

- teemaitan@gmail.com 093 2826289 

13 
 

นางสาว อรพินท์ บุญประคอง บริษัท ออล เบ็ทเทอร์ จ ากัด กาแฟคั่ว 
 

- Chakhrit.a@panfood.co.th 099 1426164 

 

------------------------------------------------------------- 


