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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รุ่นที่ 1/2560 

วันที ่14 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2560 
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล รุ่นอบรม 

1.  คุณ กนกพร แซ่อึง รุ่นท่ี 1/2560 
2.  คุณ กาญจนา สุขพันธ์โพธาราม รุ่นท่ี 1/2560 
3.  คุณ จตุพร รอดอร ิ รุ่นท่ี 1/2560 
4.  คุณ ฉัตรชัย วชิระเธียรชัย รุ่นท่ี 1/2560 
5.  คุณ ชวินโรจน์ สุทธิธรรมชนะ รุ่นท่ี 1/2560 
6.  คุณ ชิดชิดา เจริญจิตสวัสดิ์ รุ่นท่ี 1/2560 
7.  คุณ ชุติกาญจน์ ศิริวงศ์ รุ่นท่ี 1/2560 
8.  คุณ ฐิติวัลคุ์ จรูญศักดิ์ รุ่นท่ี 1/2560 
9.  คุณ ณัฐ เกสรกุล รุ่นท่ี 1/2560 
10.  คุณ ณัฐธรพงษ์ เกียรติวชิรพันธ์ รุ่นท่ี 1/2560 
11.  คุณ เดือนเต็ม ลอยมา รุ่นท่ี 1/2560 
12.  คุณ ธนันพัชญ์ ไพบูลย์ธนาภาค รุ่นท่ี 1/2560 
13.  คุณ ธีระพรรษ์ อนัคฆมนตรี รุ่นท่ี 1/2560 
14.  คุณ นัทธมน แซ่ตั้ง รุ่นท่ี 1/2560 
15.  คุณ นันทา วันดี รุ่นท่ี 1/2560 
16.  คุณ บุญนิสา เจริญวงศ์ รุ่นท่ี 1/2560 
17.  คุณ ประพันธ์ พงศ์ปิยสกุล รุ่นท่ี 1/2560 
18.  คุณ พงษ์ศุข เครือแก้ว รุ่นท่ี 1/2560 
19.  คุณ พัชราภรณ์ ศรีระวีวงศา รุ่นท่ี 1/2560 
20.  คุณ พิชญ์นรินทร์ กรรจิโรภาส รุ่นท่ี 1/2560 
21.  คุณ ภูมิ ขอจิตต์เมตต ์ รุ่นท่ี 1/2560 
22.  คุณ ริญญารัศมิ์ เจริญรัตน์ รุ่นท่ี 1/2560 
23.  คุณ วรชัย ฤกษ์อ านวยโชค รุ่นท่ี 1/2560 
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ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล รุ่นอบรม 
24.  คุณ วรรษมน ประทักษ์วิริยะ รุ่นท่ี 1/2560 
25.  คุณ วรัญญา ฉัตรวัสสา รุ่นท่ี 1/2560 
26.  คุณ วุฒิชัย แป้นถึง รุ่นท่ี 1/2560 
27.  คุณ สิริวรรณ มีมาก รุ่นท่ี 1/2560 
28.  คุณ สุรวุฒิ มโนพรศิริกุล รุ่นท่ี 1/2560 
29.  คุณ อรวรรณ ประยูรเกียรติ รุ่นท่ี 1/2560 
30.  คุณ จตุรวิทย์ บุษรา รุ่นท่ี 1/2560 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล รุ่นอบรม 

1 คุณ ฐวิศว์ อภิฉัตรชัยพงศ์ รุ่นท่ี 2/2560 
2 คุณ ณัฐภูมิ จันทร์พรม รุ่นท่ี 2/2560 
3 คุณ ภูภัทร์ เมฆาพงศ์พันธ์ รุ่นท่ี 2/2560 
4 คุณ วโรตม์ มหาชนก รุ่นท่ี 2/2560 
5 คุณ สุวัฒน์ ศิสตุระ รุ่นท่ี 2/2560 
6 คุณ อัจฉรียา จิรายุส รุ่นท่ี 2/2560 

 

หมายเหตุ 
1.  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ กรุณารายงานตัวและช าระค่าลงทะเบียน การอบรมจ านวน 4,280 บาท  

ในวันพุธที ่1 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น.  ณ อาคาร C สถาบันอาหาร  
2. ส าหรับท่านที่ไม่สะดวกมารายงานตัวด้วยตนเอง สามารถช าระค่าลงทะเบียน การอบรมจ านวน 4,280 บาท  

โดยโอนเงินผ่าน  
 
ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร เลขท่ีบัญชี 031-1-52938-0 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 
สาขาพระป่ินเกล้า    

 

 

และส่ง สลิป pay-in กลับมายังสถาบันอาหาร โดยระบุชื่อ-นามสกุล มาท่ี  เบอร์แฟกซ์ 0-2886-8104  
หรือส่งมาที่ E-mail : training@nfi.or.th 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณฐิติวรดา โพธิ์เงิน ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2208  โทรสาร. 0-2886-8104 เบอร์มือถือ 08-0585-5271 

E-mail : training@nfi.or.th 
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หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รุ่นที ่1/2560 
หน่วยร่วม สถาบันอาหาร 

 

ข้าพเจ้า  ชื่อ ........................................................……นามสกุล ......................................................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน ..................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................... โทรมือถือ. .................................................................  

 
 ข้าพเจ้าตกลงเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรม

อาหารและเกษตรแปรรูป รุ่นที่ 1 / 2560  กับสถาบันอาหาร  และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ของ
สถาบันอาหารรวมถึงข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  

1. เข้ารับการฝึกอบรมบ่มเพาะ ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 9 เม.ย. 60 โดยฝึกอบรม สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน       
คือ วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย 
(Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ                                                               
(วันอังคารที่ 14 มี.ค. 60 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) 

2. เข้าร่วมการน าเสนอแผน Business Model Canvas ฉบับสมบูรณ์ วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 

3. ส่งแผน Business Model Canvas ฉบับสมบูรณ์หลังการแก้ไขให้กับทางสถาบันอาหาร ภายในวันอังคารที่
11 เมษายน 2560 

4. เข้ารับการฝึกอบรมตลอดโครงการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% 

5. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน  4,280 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

 
 
 

  ..……………………………..………..ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  (……………………………………..) 

  วันที่….…/……../……. 


