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กำหนดการอบรม 

หลักสูตร “โอกาสทางธรุกิจและเทคโนโลยโีรงปลูกพืชแนวตั้ง” 

(Mastering Vertical Farming Business and Technology: VFBT) 

รุนที่ 2 

ระหวางวันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2566 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพ 

วันพฤหสับดีที่ 30 มีนาคม 2566 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. เปดการอบรม 

09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวขอ: เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      CEO Wangree Plant Factory Startup 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. บรรยายหัวขอ: เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) (ตอ) 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      CEO Wangree Plant Factory Startup 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  บรรยายหัวขอ: โอกาสทางธุรกิจและแนวโนมการลงทุนในธุรกิจโรงปลกูพชืแนวตั้ง 

โดย คุณนงเยาว เปยมธนสมบติั 

      ผูชวยผูอำนวยการ ฝายสินเชื่อสถาบันและผูประกอบการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 – 16.00 น. รูปแบบธุรกิจ การบริหารจดัการ และการตลาด ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      CEO Wangree Plant Factory Startup 

วนัศุกรที่ 31 มีนาคม 2566 

08.00 – 09.30 น. เดินทางไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน ณ บริษทั ไดสตาร เฟรช จำกัด ตำบลบานใหม อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวขอ: รูปแบบธรุกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด (Business Transformation and 

Marketing) ของ บริษัท ไดสตาร เฟรช จำกัด 

โดย คุณสานสิน ศรีภิรมยรักษ 

      ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไดสตาร เฟรช จำกัด 

10.00 – 11.30 น. ศึกษาดูงานและเขาเย่ียมชมโรงปลูกพืชแนวตั้ง รูปแบบธุรกจิ การบริหารจัดการ และการตลาด 

(Business Transformation and Marketing) ของ บริษทั ไดสตาร เฟรช จำกัด 

โดย คุณสานสิน ศรีภิรมยรักษ 

      ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไดสตาร เฟรช จำกัด 

11.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ บานสวนพุด พุทธมณฑลสาย 4 
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วนัศุกรที่ 31 มีนาคม 2566 

13.30 – 14.00 น. เดินทางไปยงั บริษัท โนบิทเทอร จำกัด สาขามหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 

14.00 – 15.00 น. บรรยายหัวขอ: รูปแบบธรุกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด (Member, Pre-order)  

ของ บริษัท โนบิทเทอร จำกัด 

โดย ดร. วิลาส ฉ่ำเลศิวัฒน 

      Co-Founder บริษัท โนบทิเทอร จำกดั 

15.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานและเขาเย่ียมชมโรงปลูกพืชแนวตั้ง รูปแบบธุรกจิ การบริหารจัดการ และการตลาด 

(Member, Pre-order) ของ บริษัท โนบิทเทอร จำกัด 

โดย ดร. วิลาส ฉ่ำเลศิวัฒน 

      Co-Founder บริษัท โนบทิเทอร จำกัด 

16.00 – 17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต:ุ สถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงกำหนดการ และสถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม 

โดยยังคงเนื้อหา และสาระของการอบรมไว 

 

 

 

 

 

  



       

 

-- หนา 3 ของ 3 -- 

 

แผนท่ีตั้ง บริษัท ไดสตาร เฟรช จำกัด 

บรษิัท ไดสตาร เฟรช จำกัด 

เลขที ่13/1 หมูที่ 10 ตำบลบานใหม อำเภอบางใหญ จงัหวดันนทบุรี 11140 

       https://goo.gl/maps/DCM5U4xcKsagCvXj7 

 

 

แผนที ่บริษทั โนบิทเทอร จำกัด 

บริษัท โนบทิเทอร จำกัด 

สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อาคารกิจกรรมบัณฑิตวทิยาลยั ชั้น 1  

เลขที่ 25/25 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

         https://goo.gl/maps/aSVGysJUSRgRKnUw9 

 


