
 

รายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจฟู้ดทรัค (Startup Food Truck) รุ่นที่ 1/2562 
วันที่ 18 มิถุนายน - วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ 
 

หน้า  1/3 
 

ล าดับที ่  ชื่อ - นามสกุล รุ่นอบรม 
1 คุณ กรรณิการ์   พัฒนาพีรเดช 1/2562 
2 คุณ กันตภณ ตันเจริญ 1/2562 
3 คุณ กัลยา    แก้วมา 1/2562 
4 คุณ กุลจิรา   วงศ์ชยากร 1/2562 
5 คุณ กุลญาดา   ไทยสิทธิเวช 1/2562 
6 คุณ เกษม    วงษ์อุสมาน 1/2562 
7 คุณ โกสินทร ์  สะอาดรัมย์ 1/2562 
8 คุณ ขันต ิ  สุขไพร ่ 1/2562 
9 คุณ จริญญา  ลิ่มทวีกูล 1/2562 
10 คุณ จิดาภา  ดิษฐธนภักด ี 1/2562 
11 คุณ ชญาดา        ชาติสันติกุล 1/2562 
12 คุณ ชญานิษฐ  นาควัชระ 1/2562 
13 คุณ ชลธิชา   ชุติมามาศ 1/2562 
14 คุณ ชัยรัตน์  โสธรนพบุตร 1/2562 
15 คุณ ณัชชารีย์  พลอยแหวนรัตนา 1/2562 
16 คุณ ณัฐษณา  อารีย์กุล 1/2562 
17 คุณ ดลธรรม   อริยะมงคล  1/2562 
18 คุณ  ดวงสมร   ตะลุ่มสิน 1/2562 
19 คุณ ทรงสิทธิ์  เติมจิตรอารีย์ 1/2562 
20 คุณ ทศพร   สุนทร 1/2562 
21 คุณ ทิพย์วรรณ   ซ าซูดิน 1/2562 
22 คุณ ธมน    ถิรจิรโชติ 1/2562 
23 คุณ ธัญรวีย์   อภิฉัตรธัชพงษ ์ 1/2562 
24 คุณ ธีชณากร   เตชะภัทรณิชากุล 1/2562 
25 คุณ นภัสร์นันท์  แสวงทรัพย์ 1/2562 
26 คุณ นิภาพร  กิตติวีรพล 1/2562 
27 คุณ นิภาพรรณ เลิศคุณากรณ์ 1/2562 
28 คุณ บุศราทิพย์   องค์คุณารักษ์ 1/2562 
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ล าดับที ่  ชื่อ - นามสกุล รุ่นอบรม 
29 คุณ ปรมะ    ห่อทองพูน 1/2562 
30 คุณ ปรมีว์    ปิ่นทอง  1/2562 
31 คุณ ปริญดา   ลี ้ 1/2562 
33 คุณ พิเชษฐ์  มโนพัฒนาสุนทร 1/2562 
33 คุณ เพ็ญศิริ   ผาสุขธรรม 1/2562 
34 คุณ ภัสลรมย์   ชนัญธรธนรงค์ 1/2562 
35 คุณ มนสวรรณ   ศรัณย์เวชกุล 1/2562 
36 คุณ ยุมลรัตน์  ค าเหลา 1/2562 
37 คุณ รุ่งอรุณ   จิรฐาจ ารูญ 1/2562 
38 คุณ เรวดี    ยุวะเสวี 1/2562 
39 คุณ เริงศักดิ์   ทองสวัสดิ์              1/2562 
40 คุณ วรนนท์   วิริยะเสนา 1/2562 
41 คุณ วรวุฒิ    นิสภกุลธร 1/2562 
42 คุณ วรางคณา  งามจันทร์ผลิ 1/2562 
43 คุณ วรุตม์   ค าชื่นวงศ์ 1/2562 
44 คุณ วสุวัฒน์   จงศิริสุริยะกุล 1/2562 
45 คุณ วิทยา    อมรวุฒิสัจจะ 1/2562 
46 คุณ วิลาสินี   จันทรุกขา 1/2562 
47 คุณ ศิราณี   ศรีเจริญ 1/2562 
48 คุณ ศุภกฤต  อินต๊ะปัน 1/2562 
49 คุณ สรวีย์    รัฐพิทักษ์ถิรดา 1/2562 
50 คุณ สราวุธ   ตรีพงษ์พันธ์ 1/2562 
51 คุณ สลักฤทัย   ลุประสงค์ 1/2562 
52 คุณ สุดสายใจ  เขตสกุล 1/2562 
53 คุณ เสรี   ภูติภัทร์ 1/2562 
54 คุณ อาสิน    เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ 1/2562 
55 คุณ อาอิซะฮ ์  จถนเด็น 1/2562 
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หมายเหตุ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวโดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม 1,500 บาท ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 

2562เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  
“ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร เลขที่บัญชี 031-1-52938-0 บัญชีออม

ทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า”  

ส่ง สลิป pay-in พร้อมหนังสือยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม กลับมายังสถาบันอาหาร ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 
2562 
โดยส่งมาท่ี E-mail : pornchanok@nfi.or.th  
   
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพรชนก  สุกิจวรรณี ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2208, มือถือ 080-080-792-6416 

E-mail : training@nfi.or.th, ID Line : trainingnfi 
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