ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตัง้ ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2560
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ทาง
อีเมลล์ parabolardrying@gmail.com หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามในเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ลำดับที่ วันที่ 16 สค 60
ลำดับที่ วันที่ 17 สค 60
ลำดับที่ วันที่ 18 สค 60
1 วิโรจน์ ปัญญำวชิร
1 วิโรจน์ ปัญญำวชิร
1 วิโรจน์ ปัญญำวชิร
2 ธนัญชย์ จันทร์ผ่องศรี
2 ธนัญชย์ จันทร์ผ่องศรี
2 ธนัญชย์ จันทร์ผ่องศรี
3 ปัญญำดำ จันทร์สิงห์
3 ปัญญำดำ จันทร์สิงห์
3 ปัญญำดำ จันทร์สิงห์
4 กำนจ์สินี ศรีสุพพัตพงษ์
4 กำนจ์สินี ศรีสุพพัตพงษ์
4 กำนจ์สินี ศรีสุพพัตพงษ์
5 ปำณิสำ เรืองไทย
5 ปำณิสำ เรืองไทย
5 ปำณิสำ เรืองไทย
6 อดิศร ตวงวิไล
6 อดิศร ตวงวิไล
6 อดิศร ตวงวิไล
7 เพ็ญพิชชำ สุขุมำลจิตกุล
7 เพ็ญพิชชำ สุขุมำลจิตกุล
7 เพ็ญพิชชำ สุขุมำลจิตกุล
8 พัชรินทร์ ฉำยแก้ว
8 พัชรินทร์ ฉำยแก้ว
8 พัชรินทร์ ฉำยแก้ว
9 จีรพันธ์ ชุมทองโด
9 จีรพันธ์ ชุมทองโด
9 จีรพันธ์ ชุมทองโด
10 ณัฐชำพิมพ์ จิตร์ภักดี
10 ณัฐชำพิมพ์ จิตร์ภักดี
10 ณัฐชำพิมพ์ จิตร์ภักดี
11 สมเกียรติ อมรวิลำศ
11 สมเกียรติ อมรวิลำศ
11 สมเกียรติ อมรวิลำศ
12 อติภำ มังคละเศรณี
12 อติภำ มังคละเศรณี
12 อติภำ มังคละเศรณี
13 จิรพจน์ เมธิยะพันธ์
13 จิรพจน์ เมธิยะพันธ์
13 จิรพจน์ เมธิยะพันธ์
14 สัณห์ชัย สิชฌรังษี
14 สัณห์ชัย สิชฌรังษี
14 สัณห์ชัย สิชฌรังษี
15 สถำพร อินทรชิต
15 สถำพร อินทรชิต
15 สถำพร อินทรชิต
16 ว่ำที่ร.ต.หญิง ณชญำดำ วัชรำนันทกุล 16 ว่ำที่ร.ต.หญิง ณชญำดำ วัชรำนันทกุล 16 ว่ำที่ร.ต.หญิง ณชญำดำ วัชรำนันทกุล
17 พงศ์พิชำ มูลสำร
17 พงศ์พิชำ มูลสำร
17 พงศ์พิชำ มูลสำร
18 กฤตพร เชื้อคำสอน
18 กฤตพร เชื้อคำสอน
18 กฤตพร เชื้อคำสอน
19 ภำวนำ เหวียนระวี
19 ภำวนำ เหวียนระวี
19 ภำวนำ เหวียนระวี
20 ภิภพ กมลเกตุโสภณ
20 ภิภพ กมลเกตุโสภณ
20 ภิภพ กมลเกตุโสภณ
21 ณัฐพัสร์ ตันวัฒนเสรี
21 ณัฐพัสร์ ตันวัฒนเสรี
21 ณัฐพัสร์ ตันวัฒนเสรี
22 สุทธิชำ วังตปนียะกุล
22 สุทธิชำ วังตปนียะกุล
22 สุทธิชำ วังตปนียะกุล
23 ขวัญใจ ณรงค์วณิชย
23 ขวัญใจ ณรงค์วณิชย
23 ขวัญใจ ณรงค์วณิชย
24 สิริพรรณ ณรงค์วณิชย์
24 สิริพรรณ ณรงค์วณิชย์
24 สิริพรรณ ณรงค์วณิชย์
25 ขวัญใจ ณรงค์วณิชย
25 ขวัญใจ ณรงค์วณิชย
25 ขวัญใจ ณรงค์วณิชย
26 สิทธิชัย ภูโอบ
26 สิทธิชัย ภูโอบ
26 สิทธิชัย ภูโอบ
27 ปรัชญำ บัววัฒน์
27 ปรัชญำ บัววัฒน์
27 ปรัชญำ บัววัฒน์

28
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33
34
35
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
56
57
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59
60
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64

สำยฝน โกสินทรจิตต์
กนกศักดิ์ บุญที
ณิชนันทน์ วงษ์สุริยกรรณ
ศิวเสกข์ พ่วงมหำ
ณหฤทัย เพ็งแก้ว
ธฤต อภิสิทธิวงศ์
สมใจ เพ็งแก้ว
ธีรภัทร เทพพันธ์
สุชำดำ บัวพันธ์
ศุภณัฐ จินตกำนนท์
สำยใจ พุ่มสลิด
สรวุฒิ นิรเพียรนันท์
หนึ่ง พุ่มสลิด
อนุศักดิ์ ธรรมำธิวัฒน์
อุกฤษฏ์ เรืองกลั่น
จำลอง พูลสวัสดิ์
พระวรรธคม อินคำปัน
ทองดี ไทยใหม่
ชุติมำ ศรีธัญรัตน์
อรุณี ตรีเทพประติมำ
สุโรจน์ ตรีเทพประติมำ
อรรถพร พำณิชสุโข
เลอศักดิ์ สถิิตวิมล
เชษฐกำนต์ เหล่ำสุนทร
ขวัญชนก เหล่ำสุนทร
เฉลิมศรี เหล่ำสุนทร
ปัทมพร ปำนสุด
สุมำลี ปำนสุด
อโณทัย วิมไตรเมต
ณัฏฐ์ชยธร ภัคจิรำศิริกุล
จริยำ ทองเอี่ยม
เยำวลักษณ์ ภิรมกำญจนศักดิ์
สงกร วิกยำนนท์
วรำภรณ์ ธนำกรวรกิจ
กนกรดำ แก้วจินดำ
สุจินตรำ สุขเสถียร
อรพันธุ์ พงศ์พงัน
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พัชรี รัชศรี
กันทิมำ พวงทองคำ
นำพล พวงทองคำ
รุ่ง วิรุฬ
วชิรำธร เดียวสุริน
อำนำจ เหล่ำภัทรประสิทธิ
พนิดำ เหล่ำภัทรประสิทธิ
นิตยำ เนียมพยำงค์
นวลมณี พงศ์ธนำ
วันชัย นำคนิยม
พรเพ็ญ ลิขิตธีรกำร
ทัศนีย์ ศรีอนันต์
อดิศักดิ์ ศรีอนันต์
เภำลีนำ พรหมพระศร
รัตนำ นินถึก
อนันต์ ลิขิตธีรกำร
ณัฐพล โพธิสุข
วันชัย เอี่ยมโอฐ
กัลยำพร เอี่ยมโอฐ
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วันชัย นำคนิยม
กิตติยำ วิไลรัตน์
ดุษฎี ดิษฐปำน
ศันศนีย์ ผลดีเยี่ยม
ชวลิต สัมโน
พอใจ ทรำบรัมย์
ณิชกุล โพธิสิทธิ์
กัลยกร ชุนใช้
วุฒิชัย แววดี
นพพร กำญจนสิทธิ์
มณฑิชำ มุระญำติ
กฤษณ์ เพชรำภิรัชต์
เอวัน มิตรกูล
โกศล ตรงต่อศักดิ์
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พัชรี รัชศรี
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พนิดำ เหล่ำภัทรประสิทธิ
นิตยำ เนียมพยำงค์
ธีระศักดิ์ สวัสดิ์อภิธรรม
อภิเดช คำป๋ำ
กิตติยำ วิไลรัตน์
ดุษฎี ดิษฐปำน
ศันศนีย์ ผลดีเยี่ยม
ทศพร นำคพันธ์
ณัฐพนธ์ พำนแก้ว
พชรพร วรรณสินธพ
พงศ์ธเนศ วรรณสินธพ
รสริน ทับทิมไสย
วัชรินทร์ อำศัยสงฆ์
ปรีชำ จิ่นจันทร์
มุกดำ ปินคำ
โสมนัสธิดำ วรรธิษณุพันธุ์

