
                                                                                                                             
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าอบรม 
หลักสูตร Startup เกษตรกรอัจฉริยะ นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ 

ณ ห้องประชุม NILE 2 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา 
ในวันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562  

 
ลำดับ รายชื่อ 

1 จักริน สิริกุลธร 
2 นายจัดรพันธ์ ชิงชัย 
3 ชวกิจ สังข์จรูญ 
4 อมรเทพ ส่งแสง 
5 somrut chetnuch 
6 เอื้ออารี จงศิริ 
7 กิตติศักดิ์ พิมลพรอังกูร 
8 นายอภิชาติ สังขกรมานิต 
9 ไพฑูรย์ จันทรนิมิตร 
10 บุญชัย แซ่ล่ิม 
11 ชัญญณัท นับถือเนตร 
12 นรินทร์ รุณภัย 
13 ณัทธนกฤต พาณิชสถาพร 
14 สิทธิชัย แสงดี 
15 ปริญญา วิไลพันธ ์
16 สุมินตรา วะลัยใจ 
17 ทวีป ตะวันอร่ามศรี 
18 เชิดพงษ์ วาณิชยานนท์ 
19 นัธทวัฒน์ ชูชัยสุวรรณศรี 
20 ภูริตา กถาพรสกุล 
21 ฉัตรชัย วิริยาภิรมย์ 
22 สุวรรณี  ผูกพันธ์ 
23 ศรินทร์ทิพย์   ทองอินทร์ 
24 อานนท์ เดชวัฒนธรรม 
25 สิทธิศักดิ์ รุจิเรกานุสรณ์ 
26 กฤษชนะ  ทองทำมา 
27 อำนาจ ช่ืนเจริญ 
28 เรวดี พานิช 
29 ปัญญาพล ผดุงธรรม 
30 ปรัสตยุ เทียมทอง 
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31 eakpoom timala 
32 สรรเพชญ กานต์อติชาติ 
33 ศรีสุดา พงศ์ศรีประเสริฐ 
34 ธีรพล เจริญพานิช 
35 จำรัส ตะกรุดแจ่ม 
36 Kanchit chantarasuk 
37 นายพลพจน์ อยู่ยืน 
38 คนึงนุช  สารอินจักร์ 
39 นาวี  รัตนพันธ ์
40 นส.อนงค์นิตย์ ชยันต์นคร 
41 เจมิกรณ์ สุขรมย์ 
42 พิชัย แผ่กระโทก 
43 นายปิยะวงศ์ ร่มรื่นวาณิชกิจ 
44 เฉลิมศักดิ์ เครือวัลย์ 
45 ฉัตรชัย  คำวัง 
46 Orawan koosathain 
47 วีรพงษ์ ธรรมวิบูลย์ศรี 
48 ประวิทย์ อินชูพงษ ์
49 วโรฒน์ ทองปาน 
50 ภัทรี ธนมิตรามณี 
51 อุไรพรรณ  ปรางอุดมทรัพย ์
52 สรรเสริญ ชาวกงจักร์ 
53 เจริญชัย เหลืองอ่อน 
54 ธนกฤต  ใช้ศรีทอง 
55 นายเสกข์สืบพงศ์ เพ็ญสุภา 
56 วรรณภรณ์ สง่ากชกร 
57 นายพิทักษ์พงศ์  มะโนดี 
58 นางสาวภูริตา  มาเปี่ยม 
59 นายชนาสิน  คาดีวี 
60 ศักดิ์ดา  ผูกพันธ์ 
61 นฤมล บุญมั่น 
62 นายคำสิงห์  พิบูลภักดี 
63 ธนโชติ วุฒิจินดาสกุล 
64 พชร แก้วนุกูล 
65 วรพจน์ ศิริมาจันทร์ 
66 พีระพล โพลดพลัด 
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67 อาจารีย์ ทวีวัฒนานนท์ 
68 ติรยศ พงษ์วิพันธุ ์
69 ภัคมณฑน์ แสงน้ำ 
70 กมล ธุวจิตต์ 
71 ธภัทร สวามิวัสด์ุ 
72 ณัฏฐ์ พานิชวงษ์ 
73 ธีระพงษ์ จันโสภา 
74 นฤพนธ์ น้อยประสาร 
75 นางสาวอมรรัตน์  ม้ายอง 
76 สุชาดา อ่ำเจริญ 
77 ณัฐวัฒน์  วรสิทธิ์ตระกูล 
78 พรรษพล นัยรัตนารักษ ์
79 เอกลักษณ์  ภูผามานัง 
80 ณัฐตินา ไชยราช 
81 เศรษฐพัชรกิจ กุลพาณิชย์ 
82 นายธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ 
83 สุนทร  พรสุขอนันต์ 
84 จิรดา  สุรินคำ 
85 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 
86 สาดิศย์ เสถียรไพศาล 
87 ประสิทธิ์ ดีวัฒนวงศ์ 
88 ยุทธนา องศุมาลิน 
89 นายกฤษณนันท์ จันทรา 
90 นาง จริยา  ไข่มุกด์ 
91 นางสาวภัคชัญญา ก่ออำพันทอง 
92 ชาลี วรปรีดา 
93 จิระพงษ์ อมรดิษฐ 
94 นภาพร เสถียรนพเก้า 
95 วรชาติ กรีประกอบ 
96 บุญเทพ กิตติสว่างวงค์ 
97 พัลลภ พิมพ์อ่อน 
98 บุญธรรม กิมสุวรรณ 
99 พรเทพ แซ่ฮึง 
100 ประเดิมชัย อุ้ยมาก 
101 จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด 
102 จเร ทวีวิทย์ 
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103 ชนิษฏา กลีบยี่สุ่น 
104 ภรณิภา โพธิ์ศิริ 
105 พงษ์ศักดิ์ นิลเอก 
106 พรพิชญ์ เชิดสถิรกุล 
107 พรพรรณ แสงระวีวิสิฐ 
108 ฉัตร  พยุงวิวัฒนกูล 
109 ธยาดา ใจวิเสน 
110 ทวีฤทธิ์  จิรวุฒิวงศ์ชัย 
111 สุนีย์ วงษ์สลาม 
112 ประเสริฐ แสนสุข 
113 เจริญ ศิริวัชรไพบูลย์ 
114 อิสรีย์  วิภาคะ 
115 ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ 
116 ชฎาณัฐ ปัญจะธง 
117 วิทยา เทพรัตน์ 
118 มนิต พลหลา 
119 เมธา กสินุรักษ์ 
120 รัศพงษ์ ทวีแสงสกุลไทย 
121 สัญญเศรษฐ์ แสงคงทรัพย์ 
122 พงศ์ธนภัทธ นิธิญาณโรจน ์
123 รัฐพงษ์ นาคาไชย 
124 สุชาติ ปั้นเหน่งเพชร 
125 อังกูร วณิชประการกิจ 
126 สมรัฐ เชตนุช 
127 เถกิง ดำขำ 
128 นิพันธ์  ภู่ทอง 

 


