
                                                                                                                             
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าอบรม 
หลักสูตร Startup เกษตรกรอัจฉริยะ นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ 

ณ ห้องประชุม NILE 2 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา 
ในวันพธุท่ี 30 ตุลาคม 2562  

 
ลำดับ รายชื่อ 

1 บุญรอด  สุขศิลา 
2 วีระยุทธ  เจตน์จำนงค์สกุล 
3 วัฒนพงศ์ ผลัดรื่น 
4 Wutthichai Kooncumchoo 
5 กฐิน วงศ์พิน 
6 เตือนตา อินทคุณจินดา 
7 สิทธิโชค เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ 
8 สุนันทา  วงษ์วันทนีย์ 
9 สิริชัย จันทร์นิ่ม 
10 เพทาย ศรีบุตรตา 
11 อรรถวิทย์  เจริญสุข 
12 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พนัธ ์
13 กมลวิชต์ ธนินนารา 
14 ชัยรัตน์ อังศุเกษตร 
15 นายอภินันท์ ยอดมณี 
16 วิรากร เกรียงอุดมกุล 
17 รัตตินันท์  เศรษฐพงษ์วุฒิ 
18 สรยุทธ อังคณานุกิจ 
19 รุจ รอดกลาง 
20 ณัฐวัสส์ ชมภูทิพย์ 
21 ชูศักดิ ์คุณุไทย 
22 ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์ 
23 พิสิฏฐ์ ประดิษฐ์ธรรม 
24 สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน 
25 หทัยเทพ. วงศ์สุวรรณ 
26 บุญจง บูรณวัฒนาโชค 
27 กิตติศักดิ์ หยงสตาร์ 
28 มฤณีย์  แสงสว่าง 
29 วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา 
30 ธนพร แสนสุขศรี 



                                                                                                                             
ลำดับ รายชื่อ 

31 สุกัญญา วลัยลักษณาภรณ์ 
32 นายสมศักดิ์ วลัยลักษณาภรณ์ 
33 นายวรพันธ์ เมตตาสุต 
34 นายชวัลล์ปราชญ์ ไตรทิพย์ชวลิต 
35 อมรพงศ์ ยอดพริ้ง 
36 Jessada Trongdilokrat 
37 อนิรุทธ์ สาลี 
38 นายสุรีภาษ นามวงษ์ 
39 นางสาวช่อเอื้อง   ปันติ 
40 ชัยวัฒน์ เพชรทับ 
41 ฐนดร ทิพยวงศ์ 
42 นายธนากร สงวนตระกูล 
43 สายชล ปิ่นวิเศษ 
44 วิจักร์  ทศแสนสิน 
45 ไพศาล มานิตย์โชติพิสิฐ 
46 สมพงษ์ อนันตอาจ 
47 นายสุรกิจ ปัญจวีณิน 
48 พีรพล ธมธน 
49 กฤชพล มุสิกะ 
50 ประพัทธ์ ห้อยระย้า 
51 ธัญรดี ห้อยระย้า 
52 ภานุพงศ์ เอื้อพีระพฒันา 
53 พีรเดช บูรณกาญจน์ 
54 นายสมยศ แสงสุรวงศ์ 
55 ธนวัฒน์  สิงห์ป้อง 
56 สุรพันธ์ สิงหักำ 
57 นายประสพโชค ปานนิล 
58 ยุวเรศ วิทุรวงศ์ 
59 Nipon Srisawan 
60 อาทร มนูญพร 
61 รพี กิตติชยานนท์ 
62 รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ 
63 นายประพนธ์ เพ็ชรศร ี
64 ประภาส บุตรประเสริฐ 
65 วรพจน์ บุญรอด 
66 มนต์ชัย ยุกตเวทย์ 



                                                                                                                             
ลำดับ รายชื่อ 
67 นายธงชัย จันทร์จู 
68 ชวลิต อุดปิน 
69 รัชฏาพร รถทอง 
70 ธีรศักดิ์  สินเพ็ง 
71 กานดา ฉัตรไชยศิริ 
72 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 
73 นายพลวัฒน์ คำตา 
74 เจนจิรา นามี 
75 นายปณัท สุขสร้อย 
76 อานัน พีระ 
77 นายพงษ์ฤทธิ์ จูฑะพงศ์ธรรม 
78 ศิรินุช 
79 เกียรติศักดิ์ ลีลาพงศ์อนันต์ 
80 Supakit ruttiwul 
81 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ 
82 อาคม เกียรติชูศักดิ์ 
83 ศรชัย นิธโยธาน 
84 เสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ 
85 นางสาวณัฐนันท์ สรวงสมบูรณ์ 
86 พรเทพ ริวดิลก 
87 มณีรัตน์ ดียิ่ง 
88 ปริยฉัตร  กกพิมาย 
89 นายปรัชญา อินทรักเดช 
90 สกล เสมาเงิน 
91 นายประพันธ์ โพธิ์พูลพรหม 
92 Sangchai Sirikul 
93 ภคนันท์. สำเนียงไพบูลย์ 
94 ชมัยพร แต่งเกล้ียง 
95 น.ส.รัชนี เลอศักดิ์วณิชกุล 
96 สุภาพ  จันทร์เดช 
97 สิริกาญจน์ เหล่าอารยะ 
98 ศิวะศิลป์ ประดิษฐ์วงศ์ 
99 มนตรี เช่ียวสุวรรณ 
100 นาย เมธี ศุภฤกษ์ 
101 ปานพงษ์ เจริญคุปต์ 
102 ปาลชีพ สุวิมลพันธุ์ 
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103 ปาณิศา ประสม 
104 วรางคณา ธรรมนารถสกุล 
105 ชลอ เทียนทอง 
106 บุญจง บูรณวัฒนาโชค 
107 ขวัญ  จันทธัมโม 
108 สุภาวรรณ ศรีวะอุไร 
109 ษมา  เสถียรราษฎร์ 
110 นิพนธ์ สุทธิธนกูล 
111 วสันต์ ปิ่นแก้ว 
112 ลักขณา ยังวิเศษ 
113 เอกราช  วงแหวน 
114 อรรถวิทย์ เจริญสุข 
115 รศ.ดร.ปานจิต  มุสิก 
116 สุกัญญา วลัยลักษณาภรณ์ 
117 ธนาวดี กล่ันเงิน 
118 กฤษฎ ีต้ังจิตถนอมสิน 
119 เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 
120 สมพร เกียรติดิลกรัฐ 
121 ญาณิศา แสงสอดแก้ว 
122 ธนาวดี กล่ันเงิน 
123 เทียมอาทิตย์ ฉายศิลศร 
124 เมธาวี มณีฉาย 

  
 


