
ล ำดับท่ี วันท่ี 16 สค 60 ล ำดับท่ี วันท่ี 17 สค 60 ล ำดับท่ี วันท่ี 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 ว่ำท่ีร.ต.หญิง ณชญำดำ วัชรำนันทกุล 16 ว่ำท่ีร.ต.หญิง ณชญำดำ วัชรำนันทกุล 16 ว่ำท่ีร.ต.หญิง ณชญำดำ วัชรำนันทกุล
17 พงศ์พิชำ มูลสำร 17 พงศ์พิชำ มูลสำร 17 พงศ์พิชำ มูลสำร
18 กฤตพร เช้ือค ำสอน 18 กฤตพร เช้ือค ำสอน 18 กฤตพร เช้ือค ำสอน
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

ประกาศ

ผู้ท่ีมีรายช่ือในประกาศได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จะต้องยืนยันสิทธ์ิการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม 2560 ทาง
อีเมลล์ parabolardrying@gmail.com  หากไม่ยืนยันสิทธ์ิตามในเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งท่ีได้มาตรฐาน

ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2560

วันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม



28 สำยฝน โกสินทรจิตต์ 28 สำยฝน โกสินทรจิตต์ 28 สำยฝน โกสินทรจิตต์
29 กนกศักด์ิ บุญที 29 กนกศักด์ิ บุญที 29 กนกศักด์ิ บุญที
30 ณิชนันทน์ วงษ์สุริยกรรณ 30 ณิชนันทน์ วงษ์สุริยกรรณ 30 ณิชนันทน์ วงษ์สุริยกรรณ
31 ศิวเสกข์ พ่วงมหำ 31 ศิวเสกข์ พ่วงมหำ 31 ศิวเสกข์ พ่วงมหำ
32 ณหฤทัย เพ็งแก้ว 32 ณหฤทัย เพ็งแก้ว 32 ณหฤทัย เพ็งแก้ว
33 ธฤต อภิสิทธิวงศ์ 33 ธฤต อภิสิทธิวงศ์ 33 ธฤต อภิสิทธิวงศ์
34 สมใจ เพ็งแก้ว 34 สมใจ เพ็งแก้ว 34 สมใจ เพ็งแก้ว
35 ธีรภัทร เทพพันธ์ 35 ธีรภัทร เทพพันธ์ 35 ธีรภัทร เทพพันธ์
36 สุชำดำ บัวพันธ์ 36 สุชำดำ บัวพันธ์ 36 สุชำดำ บัวพันธ์
37 ศุภณัฐ จินตกำนนท์ 37 ศุภณัฐ จินตกำนนท์ 37 ศุภณัฐ จินตกำนนท์
38 สำยใจ พุ่มสลิด 38 สำยใจ พุ่มสลิด 38 สำยใจ พุ่มสลิด
39 สรวุฒิ นิรเพียรนันท์ 39 สรวุฒิ นิรเพียรนันท์ 39 สรวุฒิ นิรเพียรนันท์
40 หน่ึง พุ่มสลิด 40 หน่ึง พุ่มสลิด 40 หน่ึง พุ่มสลิด
41 อนุศักด์ิ ธรรมำธิวัฒน์ 41 อนุศักด์ิ ธรรมำธิวัฒน์ 41 อนุศักด์ิ ธรรมำธิวัฒน์
42 อุกฤษฏ์ เรืองกล่ัน 42 อุกฤษฏ์ เรืองกล่ัน 42 อุกฤษฏ์ เรืองกล่ัน
43 จ ำลอง พูลสวัสด์ิ 43  จ ำลอง พูลสวัสด์ิ 43  จ ำลอง พูลสวัสด์ิ
44 พระวรรธคม อินค ำปัน  44 พระวรรธคม อินค ำปัน  44 พระวรรธคม อินค ำปัน 
45 ทองดี ไทยใหม่  45 ทองดี ไทยใหม่  45 ทองดี ไทยใหม่ 
46 ชุติมำ ศรีธัญรัตน์ 46 ชุติมำ ศรีธัญรัตน์ 46 ชุติมำ ศรีธัญรัตน์
47 อรุณี ตรีเทพประติมำ 47 อรุณี ตรีเทพประติมำ 47 อรุณี ตรีเทพประติมำ
48 สุโรจน์ ตรีเทพประติมำ 48 สุโรจน์ ตรีเทพประติมำ 48 สุโรจน์ ตรีเทพประติมำ
49 อรรถพร พำณิชสุโข 49 อรรถพร พำณิชสุโข 49 อรรถพร พำณิชสุโข
50 เลอศักด์ิ สถิิตวิมล 50 เลอศักด์ิ สถิิตวิมล 50 เลอศักด์ิ สถิิตวิมล
51 เชษฐกำนต์ เหล่ำสุนทร 51 เชษฐกำนต์ เหล่ำสุนทร 51 เชษฐกำนต์ เหล่ำสุนทร
52 ขวัญชนก เหล่ำสุนทร 52 ขวัญชนก เหล่ำสุนทร 52 ขวัญชนก เหล่ำสุนทร
53 เฉลิมศรี เหล่ำสุนทร 53 เฉลิมศรี เหล่ำสุนทร 53 เฉลิมศรี เหล่ำสุนทร
54 ปัทมพร ปำนสุด 54 ปัทมพร ปำนสุด 54 ปัทมพร ปำนสุด
55 สุมำลี ปำนสุด 55 สุมำลี ปำนสุด 55 สุมำลี ปำนสุด
56 อโณทัย วิมไตรเมต 56 อโณทัย วิมไตรเมต 56 อโณทัย วิมไตรเมต
57 ณัฏฐ์ชยธร ภัคจิรำศิริกุล 57 ณัฏฐ์ชยธร ภัคจิรำศิริกุล 57 ณัฏฐ์ชยธร ภัคจิรำศิริกุล
58 จริยำ ทองเอ่ียม 58 จริยำ ทองเอ่ียม 58 จริยำ ทองเอ่ียม
59 เยำวลักษณ์ ภิรมกำญจนศักด์ิ 59 เยำวลักษณ์ ภิรมกำญจนศักด์ิ 59 เยำวลักษณ์ ภิรมกำญจนศักด์ิ
60 สงกร วิกยำนนท์ 60 สงกร วิกยำนนท์ 60 สงกร วิกยำนนท์
61 วรำภรณ์ ธนำกรวรกิจ 61 วรำภรณ์ ธนำกรวรกิจ 61 วรำภรณ์ ธนำกรวรกิจ
62 กนกรดำ แก้วจินดำ 62 กนกรดำ แก้วจินดำ 62 กนกรดำ แก้วจินดำ
63 สุจินตรำ สุขเสถียร 63 สุจินตรำ สุขเสถียร 63 สุจินตรำ สุขเสถียร
64 อรพันธ์ุ พงศ์พงัน 64 อรพันธ์ุ พงศ์พงัน 64 อรพันธ์ุ พงศ์พงัน



65 พัชรี รัชศรี 65 พัชรี รัชศรี 65 พัชรี รัชศรี
66 กันทิมำ พวงทองค ำ 66 กันทิมำ พวงทองค ำ 66 กันทิมำ พวงทองค ำ
67 น ำพล พวงทองค ำ 67 น ำพล พวงทองค ำ 67 น ำพล พวงทองค ำ
68 รุ่ง วิรุฬ 68 รุ่ง วิรุฬ 68 รุ่ง วิรุฬ
69 วชิรำธร เดียวสุริน 69 วชิรำธร เดียวสุริน 69 วชิรำธร เดียวสุริน
70 อ ำนำจ เหล่ำภัทรประสิทธิ 70 อ ำนำจ เหล่ำภัทรประสิทธิ 70 อ ำนำจ เหล่ำภัทรประสิทธิ
71 พนิดำ เหล่ำภัทรประสิทธิ 71 พนิดำ เหล่ำภัทรประสิทธิ 71 พนิดำ เหล่ำภัทรประสิทธิ
72 นิตยำ  เนียมพยำงค์ 72 นิตยำ  เนียมพยำงค์ 72 นิตยำ  เนียมพยำงค์
73 นวลมณี พงศ์ธนำ 73 นวลมณี พงศ์ธนำ 73 ธีระศักด์ิ สวัสด์ิอภิธรรม
74 วันชัย นำคนิยม 74 วันชัย นำคนิยม 74 อภิเดช ค ำป๋ำ
75 พรเพ็ญ ลิขิตธีรกำร 75 กิตติยำ วิไลรัตน์ 75 กิตติยำ วิไลรัตน์
76 ทัศนีย์ ศรีอนันต์ 76 ดุษฎี ดิษฐปำน 76 ดุษฎี ดิษฐปำน
77 อดิศักด์ิ ศรีอนันต์ 77 ศันศนีย์ ผลดีเย่ียม 77 ศันศนีย์ ผลดีเย่ียม
78 เภำลีนำ พรหมพระศร 78 ชวลิต สัมโน 78 ทศพร นำคพันธ์
79 รัตนำ นินถึก 79 พอใจ ทรำบรัมย์ 79 ณัฐพนธ์ พำนแก้ว
80 อนันต์ ลิขิตธีรกำร 80 ณิชกุล โพธิสิทธ์ิ 80 พชรพร วรรณสินธพ
81 ณัฐพล โพธิสุข 81 กัลยกร ชุนใช้ 81 พงศ์ธเนศ วรรณสินธพ
82 วันชัย เอ่ียมโอฐ 82 วุฒิชัย แววดี 82 รสริน ทับทิมไสย
83 กัลยำพร เอ่ียมโอฐ 83 นพพร กำญจนสิทธ์ิ 83 วัชรินทร์ อำศัยสงฆ์

84 มณฑิชำ มุระญำติ 84 ปรีชำ จ่ินจันทร์
85 กฤษณ์ เพชรำภิรัชต์ 85 มุกดำ ปินค ำ
86 เอวัน มิตรกูล 86 โสมนัสธิดำ วรรธิษณุพันธ์ุ
87 โกศล ตรงต่อศักด์ิ


