
ประกาศผล รายชื่อผูผานเขารวมกิจกรรม 

กิจกรรมสรางเครือขายผูประกอบการใหมระยะเร่ิมตน และ 

กิจกรรมยกระดับศักยภาพผูประกอบการ 

ภายใตโครงการสรางและบมเพาะผูประกอบการใหม (NEC)  

สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ระหวางวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2563 และ ระหวางวันท่ี 6-9 สิงหาคม 2563 

ณ หอง Ballrooms ชั้น 7 โรงแรม ฮอลิเดยอินน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 

ลําดบัที ่ หมายเลขกิจการ - ชื่อธรุกจิ ชื่อ-สกุล จังหวดั หมายเหต ุ

1 A-08 กุงสด"ฟารมเราเอง" นางสาว ญาดานันทน กวยรักษา นครปฐม   

2 A-50 ชะลอม นางสาว เกสรา สุขเปรมปรี จันทบุรี    

3 A-03 ไบโอชาร นาย ธนศิษฏ วงศศิริอํานวย เชียงใหม   

4 A-05 มะพราวก่ึงสําเร็จรูป นาย จิรพงษ วงษมณีเทศ สมุทรสงคราม    

5 A-49 สังขยาโฮมเมด นาย เสฐียร จรรยาวรางกูร กทม    

6 A-51 FoodThai นาย นครินทร  คุณดิลกโกมล กทม   

7 A-16 พูนทรัพยฟารม นาย วิระพงษ เทพี กาญจนบุรี    

8 A-47 ขนมไทย สิปป คาเฟ นางสาว ลลดา พยุรัตน กทม   

9 

A-38 ไกบานสุพรรณ Clean Food 

Delivery นาย สุริเชษฐ บิลหีม กทม   

10 A-07 Chicky Wink นางสาว วรันธร วองสงสาร กทม   

11 

A-32 เลง กิม ฮวย ชาสมุนไพรพรอม

ชง นาย สมิทธ โตเต็มโชคชัยการ นนทบุรี   

12 A-46 Nirvana Hill farm นาย สามารถ เลาเจริญสมบัติ นครราชสีมา   

13 B-46 มวนใจไกกรอบ นาย นพรัตน ทรัพยจตุรพงศ กทม   

14 B-44 ตอไอติม นาย ชนะชัย สมบูรณ สมุทรสาคร   

15 

B-24 ขาวหอมชูใจ 

KAOHOMCHOOJAI นางสาว อรวรรณ ดวงเงิน กทม   

16 B-02 ไมคํ้ายันจากขยะพลาสติก นาย วิเชียร  พุทธศรี กทม   

17 B-25 Mee Kin Puk Organic Farm นาย ชยวิศว ธเนศธนพงศ กทม   

18 B-15 Sirisuk sugar  นาย ยศกร ปญญาสันติสุข กําแพงเพชร   



ลําดบัที ่ หมายเลขกิจการ - ชื่อธรุกจิ ชื่อ-สกุล จังหวดั หมายเหต ุ

19 B-51 นาไคฟารม นาย วชิราวุฒิ พรหมสิทธิ ์ สกลนคร   

20 

B-47 สมารทฟารมตามส่ัง 

SmartFarmTamsang นาย อมรพันธ พรชัยเจริญ นนทบุรี    

21 B-41 Banana Bravo นางสาว อลิสา แสนด ี กทม   

22 B-07 บริษัท พลอยมณฟารมจํากัด นาย ชนพัฒน มณีเทศ ลําพูน    

23 B-20 Aloe fresh นาย ชัยวัฒน ลีลาขจรกิจ กทม   

24 B-29 มีปลา ผงโรยขาว นางสาว กวินทิพย ไชยเสริม กทม   

25 C-43 มันหวานญี่ปุน  นางฉวีวรรณ สินธุนนท กระบ่ี  

26 C-23 เคร่ืองแกงผง ปรุงสําเร็จ  นางสาวกัญญามณี ภูเมธากุล สงขลา  

27 C-57 บานยาอ๊ีด นายไมตรี บุญกิจรุงไพศาล สมุทรปราการ   

28 C-42 มานะออรคิด นางสาวกุลนาถ อบสุวรรณ นนทบุรี  

29 C-30 อาเมซ่ี เดล่ี ไอซ มะพราวแปรรูป นางสาววาสนา ล่ิมวณิชสินธุ กทม   

30 C-40 Miss Clean Bed นางสาวนัทกร รัตนพิศิฏฐ กทม   

31 C-59 Flow D ปรับสมดุลลําไส นายไชยวฒัน ดํารงมหาสวัสดิ ์ กทม   

32 C-35 Bioberry นางภัทรวด ี ปรานประวิตร ชัยภูมิ   

33 C-05 BB Solarcell นาย บัญชา บุตรดีวงษ ปราจีนบุรี    

34 C-51 MOREST fresh handmade นางสาววิภาว ีโสภา กทม   

35 C-26 หนูผิง นายกฤษฎางค สิงหทอง สระบุรี   

36 C-46 ฟารมศุกรใจ นางสาวพรศุกร เอกชัย ภูเก็ต    

37 

D-49 ผลิตภัณฑกันกระแทก "ME 

SCHWA" นางสาว อังคณา พงษพรต กทม   

38 D-45 เคร่ืองนอนยางพาราเขาคีริส นาง อารีรัตน จัดเสือ กําแพงเพชร   

39 D-14 ฟารมเปดไขพานวีนด ี นาย ไกรศักดิ์ กาญจนเกรยงไกร เชียงราย   

40 D-17 บานปลาทูมหาชัย นางสาว อริยาวรรณ พงษจารุคุปต สมุทรสาคร   

41 D-28 นมผักอัดเม็ด 5 สี นาย ภูวชาต ก่ึงวงษ กทม   

42 D-36 สวนกลวยบัวทอง วาที ่ร.ต. สุพจน บัวทอง สมุทรปราการ  



ลําดบัที ่ หมายเลขกิจการ - ชื่อธรุกจิ ชื่อ-สกุล จังหวดั หมายเหต ุ

43 

D-32 สายธารไอยรารีสอรท 

กาญจนบุรี นาง กันตา วิทูรผดงุกิจ กาญจนบุรี  

44 D-23 นํ้าสมคั้น 100% ตรามอนฝาง นาง ณัฐธิชา วิรัชตอิสรา ปทุมธาน ี  

45 D-50 ฟารมเห็ดอรอย นางสาว ชัชลิดา ศรึอัษฎาพร กทม  

46 D-02 รานอินทนียวิถีดั้งเดิม นาย ชัยยศ จันทรทองสา ขอนแกน   

47 

D-16 ปรุงดิน  (ปุยใบไมและดินเตรียม

ปลูก) นาง พนารัตน พงศสุขรัตน แพร   

48 D-04 บริษัท ชัวรมูฟ จํากัด นางสาวธัญพร เมฆประโยชน กทม   

49 D-59 บริษัท ผลไมจามจุรี จํากัด นาย วิโรจน เตชะปรีชาวงศ กทม   

50 A-35 NANYA ORGANIC นางสาว คุณัญญา ชาวบางงาม สุพรรณบุรี  

51 

A-14 แผนแปะสมุนไพรแกปวดแบบ

พรอมใช นางสาว สุรียพร เอ่ียมเจริญ กทม  

52 E-03 เนื้อแพะแดดเดียว นายสุรศักดิ ์ พิพิธทอง ชัยนาท  

53 E-04 นมแพะอัดเม็ด นางสาวเจนจีรา  อรุณเจริญ ชัยนาท  

54 E-05 นางจิรัสยา วรรณไชย วิลารด เลย  

55 E-06 นายวรวุฒ ิ นามวงศ เลย  

56 E-07 นายพัฒนศักดิ ์ปทุมวัน อุบลราชธานี  

57 E-08 ไขมุกเมลอนฟารม นางสาวอรอนงค แกวบุตร สงขลา  

58 E-09 แปรรูปอาหาร นายบดีธิษณ ประพันธวิทยาศิษ กทม  

59 

E-10 เคร่ืองสําอางบํารุงผิวจาก

ธรรมชาต ิ นางสาวณัฐกานต สถิตยพร  กทม  

60 

E11 ผลิตภภัณฑเคร่ืองสําอางบอดี้

โลชั่น นางสาวเมธาพร คามะดา  สมุทรปราการ   

61 

E-12 ผลิตภัณฑที่ใชสารสกัดจาก

ธรรมชาติ (ขาว) นางสาวชนิกานต พูลสมบัติ กทม  

62 

E-13 บจก. แฮปปเฮลทพลัส ของเลน  

Clamp it นางสาวสมฤทยั เลิศเทวศิริ กทม  

     

หมายเหต ุ หากรายชื่อขางตนสละสิทธิ์การเขารวมกิจกรรม โครงการสามารถคดัเลือกเพ่ิมเติมตามระดับคะแนนตอไป 

 


