
รายชื่อผูสมัครอบรม 
โครงการ "การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหงเพ่ือการสงออก" 4 รุน 

ดังแสดงในดานลาง พรอมกําหนดการอบรมดังตอไปน้ี 
 
 

กําหนดการอบรม  
โครงการ “การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหงเพื่อยืดอายุการเก็บ” 

 

ณ หอง 207 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  
ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

วันท่ี 1 
 

วันท่ี 2 
 

 
 
 

 8.30-9.00 น. 
9.00-10.30 น. 
10.30-10.45 น. 
10.45-12.00 น. 
12.00-13.00 น. 
13.00-14.50 น. 
14.50-15.05 น. 
15.05-17.00 น. 

ลงทะเบียน  
ความรูพ้ืนฐานของการอบแหง 
พักรับประทานอาหารวาง 
ทฤษฎีและหลักการของการอบแหง เพ่ือการยืดอายุ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เครื่องอบแหง/การอบแหงผลิตภัณฑตางๆ 
พักรับประทานอาหารวาง 
คุณภาพและการจัดการคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

 9.00-10.45 น. 
10.45-11.00 น. 
11.00-12.00 น. 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
 
 
 
 
16.00-17.00 น. 

คุณภาพของผลิตภัณฑอาหารอบแหง 
พักรับประทานอาหารวาง 
การประเมินคุณภาพอาหาร 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคปฏิบัติ เชิงสาธิต 
1. ผลของการลวกตอผลิตภัณฑอบแหง ในระหวาง

การเก็บ 
2. ผลของอุณหภูมิ และความชื้นในบรรยากาศการ

บรรจุและการเก็บตอคุณภาพของอาหารอบแหง 
3. การวัดคาคุณภาพตางๆ ของผลิตภัณฑอบแหง 
ตอบคําถาม, สรุป - ปดการอบรม 



รายชื่อผูสมัครอบรม โครงการ "การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหงเพ่ือการสงออก" 4 รุน 
 

รุนที่ 1 (28-29 มีนาคม 2549) 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 คุณจิตตวดี สุขสวคนธ 
2 คุณพอฤทัย ปราดเปรียว 
3 คุณบุญสง แสงสมัย 
4 คุณพิพัฒน ทองบอ 
5 คุณพชรรัฐ พานสมบูรณ 
6 คุณพรพิมล ทับแกว 
7 คุณมาลินี สวัสดิ์เมธากุล 
8 คุณนุจรี เนตรจอมไพร 
9 คุณพรปวีณ สถาปนพิทักษกิจ 
10 คุณประนอม ทองคํา 
11 คุณอรดี พุฒเครือ 
12 คุณสมศักดิ์ ศรีบัวรอด 
13 คุณนันทยา เหลาสมบัติ 
14 MISS. HUANG SHENG-YU 
15 คุณธีระเดช พรหมวงศ 
17 คุณเรืองรอง พรหมวงศ 
18 คุณดลนภา ตีบุปผา 
19 คุณชัยรัตน คงศุภมานนท 
20 คุณฉัตรชัย สงประหยัด 
21 คุณอําพล ชวชาติ 
22 คุณรัชนี วงษสมัคร 
23 คุณธนวัฒน ถาวรทวีวงษ 
24 คุณพิศมัย พรมกุรัง 
25 คุณนพพล ลบเมือง 
26 คุณหนึ่งฤทัย ชาวโพงพาง 
27 คุณประชา ลือพงศลัคณา 
28 คุณมนัสวี เจ่ียศิริเจริญวงษ 
29 คุณสุภาพร กิจภิญโญชัย 
30 คุณสุภาณี กิจภิญโญชัย 

 
 



รุนที่ 1 (28-29 มีนาคม 2549) (ตอ) 
 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
31 คุณเมธิกาญจน เชื้อพงษ 
32 คุณจรัสศรี สุดศิริ 
33 คุณเยาวเรศ สกุลมงคลนาม 
34 คุณทิวาวรรณ ปนสุวรรณ 
35 คุณเฉลิมขวัญ แสงจันทร 
36 คุณมาลินี สวัสดิ์เมธากุล 
37 คุณเอ้ือมพร โภชนกุล 
38 คุณดวงเดือน จงพงศ 
39 คุณสายัณห ใจอารีย 
40 คุณศิริลักษณ ปลูกทรัพย 
41 คุณลักขณา ลักษณะฉิมพลี 

 



รุนที่ 2 (31 มีนาคม - 1 เมษายน 2549) 
ลําดับที่      ชื่อ-นามสกุล 

1 คุณมุกดา ปญญาโชติพันธ 
2 คุณอิทธิพล สงางาม 
3 คุณรัชนู ผลทิพย 
4 คุณมะลิ ก่ิงวิชิต 
5 คุณพนิตา ปูณวน 
6 คุณรชต วภักดิ์เพชร 
7 คุณรัศมี กุศลทรามาศ 
8 คุณณัฐฐินันท มีฤทธ์ิ 
9 คุณปราณี จินดาพล 
10 คุณจีรศักดิ์ สมคํา 
11 คุณเจริญสุข สมคํา 
12 คุณวุฒินันทร จันทรสุขศรี 
13 คุณปทมา บุญชินวุฒิกุล 
14 คุณนภาพร ภาสจิตโต 
15 คุณทัชชา ไตรรัตนประพันธ 
17 คุณราม อาดอุน 
18 คุณสมพงษ คุมภัย 
19 คุณนุดล ยิ่งยืน 
20 คุณบุรินทร มาลัยรัตนา 
21 คุณสมเกียรติ วงศประเสริฐ 
22 คุณสุภาพร ปดโต 
23 คุณธรรมสรณ พลศักดิ์ชวา 
24 คุณวาสนา กลอมเกลี้ยง 
25 คุณวีระ แพรอําพัน 
26 คุณจุมพล แซออ 
27 คุณเต็มดวง วอนเพียร 
28 คุณสมโชค หม่ืนศรี 
29 คุณเรืองรอง สมสิน 
30 คุณเสารวรัช โสดา 
31 คุณธมลวรรณ เปยานนท  
32 คุณขนิษฐา กิมเปา 
33 คุณโอภาส วิสุทธ์ิวดี 

 



รุนที่ 3 (3-4 เมษายน 2549) 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 คุณศุกัญญา ประสนกิจถาวร 
2 คุณอนัตตตา พรายมูล 
3 ส.พญ. จิตราภรณ ชาญราชกิจ 
4 คุณอลงกรณ ผาทอง 
5 คุณสุรัติ ผาทอง 
6 คุณสุรชัย ชัยชมภู 
7 คุณรุจิระดา มาตรินทร 
8 คุณมะปรางค รอยอําแพง 
9 คุณโสภา อินมณี 
10 คุณฉลาด ชัยสมุทร 
11 คุณถนอม พาละเอ็น 
12 คุณชนิดา มาแสง 
13 คุณอรวรรณ ปญญาดี 
14 คุณเปมิกา จินดาศรี 
15 คุณสิโรรักษณ นาคประสงค 
16 คุณสุภาภรณ อนากุล 
17 คุณวิภรรญ ถวยทอง 
18 คุณนันทวัฒน สกุลบุญราศี 

 

รุนที่ 4 (7-8 เมษายน 2549) 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
1 คุณเรวดี เลิศไตรรักษ 
2 คุณอนันต รายะรุจิ 
3 คุณปองพล รุงรัตนธวัธชัย 
4 คุณอนงค มรกต  
5 คุณนิเพ็ญ ศรีผดุงกุล 
6 คุณดุสมณี ตันบูรณา 
7 คุณสุรเดช เอกปญญาสกุล 
8 คุณชุตินันท สนั่นเสียง 
9 คุณปยะมาศ สรายนต 
10 คุณกนกทิพย พวงจันทร 

 


