
ประกาศรายช่ือผูเขารวมกิจกรรม TK café 

 

แ. วิชาจิตอาสา พี พูลยศ กัมพลกัญจนา Paper Ranger 10 ป ฮีรจิตอาสา สมุดพืไอนຌอง / ปอ พรทิพย์ 
นิไมวงศ์ จิตอาสาวิชาชีวิต  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 11.00-11.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ขวัญพนา เชยย 

3 อลงกร สินิทวงศ ์

4 นิธิมา หลืองอรุณอุทัย 

5 Chadaporn leerat 

6 กมลชนก วีระวุฒ ิ

7 ณัฎฐินี ดนสุนทร 

8 พิทยาภรณ์ ฉลองนตรสด฿ส 

9 ภัณฑิรา จอกกຌว 

10 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

11 ปรียานุช สุกิน 

12 Methawadee Behnjharachajarunandha 

13 ภาวิดา ยิๅมพลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. อຌาย นิรัช วานิชวัฒนร าลึก คิดเดຌตอนขຌารียนกใสายเปสียลຌว  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 11.00-11.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธ์ิ ขาวสิทธิวงษ ์

2 ธัญจิรา 
3 กัลยรักษ ์

4 ขวัญพนา เชยย 

5 อรรถยา สุนทรายน 

6 อลงกร สินิทวงศ์ 
7 นิธิมา หลืองอรณุอุทัย 

8 ศิรดา สวัสด ี

9 Weerayut Thongpen 

10 Trinoot Charoenphong 

11 รืองฤทธิ ์ดูกຌว 

12 Soranan patcharapongsak 

13 Chadaporn leerat 

14 สุวนันท ์มัไนศร ี
15 ณัฐพล ค าบาล 

16 สุกฤตา จันทรประสริฐ 

17 กมลชนก วีระวุฒิ 

18 ณัฐรว ีสงทียน 

19 Ittipat Pattaramekanon 

20 ณัฎฐิน ีดนสุนทร 
21 พชรปวีณ ์เทยสรีกลุ 

22 Paisan Ngerndee 

23 ศุภฤกษ ์วุฒิชัยประดิษฐ์ 

24 กชภาส จรรยาปณิธาน 

25 พิทยาภรณ ์ฉลองนตรสด฿ส 

26 ณิชารีย ์ทณวณิก 

27 ฐานิตา ขนวน 

28 นางสาว อารียา บัวภา 
29 ติชิลา สุริยมงคล 

30 ติชิลา สุริย 

31 กันตพงศ ์ศิริพงษ์สิทธา 
32 ปวันปรัชญ ์พละมาตย ์

33 ณิชารีย ์ทณวณิก 

 

 



3. ตใก  สิรภพ ชคศรษฐกิจ 20 ป ฉันปຓนพียงนักขาย  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 11.30-12.15 น. 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ณฐมน จิรมหาภคา 
3 ภัณฑิรา จอกกຌว 

4 Somphong Damrongwanitchai 

5 ธัญจิรา 
6 กัลยรักษ์ 
7 ขวัญพนา เชยย 

8 อรรถยา สุนทรายน 

9 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
10 พิชญ์จุฑา ฟืດองศิลป์ 
11 khathapetch Thapborriboon 

12 ภารดี พธิข า 
13 ภัควรรณ ฿จกลຌา 
14 อลงกร สินิทวงศ ์

15 นิธิมา หลืองอรุณอุทัย 

16 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

17 ศิรดา สวัสดี 
18 บญจมาภรณ์ วทย์ศิริยานันท์ 
19 ฐาปณ ีบัวทอง 
20 สงศรั วรพินิต 

21 อริสา อินตຍะปวน 

22 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
23 Ratriporn Limmongkol 

24 อวิกา ถาวรนิติ 
25 Nuchjaree Jiansuravuth 

26 ตะติยา ชาญกษมศักดิ์ 
27 พิรัฐา อินทุประภา 

28 Sirada Sawaddee 

29 อาทิตย์ มีเมตรี 
30 อภิญญา นันทพันธ์ 

 

 



4. ฉืไอย รัชพงศ์ อชาพงศ์ คนตงพลง ... ขาฟังพลงบบเหน  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 12.00 - 12.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธ์ิ ขาวสิทธิวงษ ์

2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 Weerayut Thongpen 

4 ศศิวิรัล กัญสิรจิารุพงษ ์

5 ณฐมน จิรมหาภคา 

6 Trinoot Charoenphong 

7 รืองฤทธิ ์ดูกຌว 

8 Soranan patcharapongsak 

9 วสุนธรา ทรัพย์เพฑูรย ์

10 วรุณ ชัๅนเพบูลย ์

11 บญจกานต ์ลีลากิตตสิิน 

12 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

13 ปารุษยา หอยสังข ์

14 ภัณฑริา จอกกຌว 

15 Somphong Damrongwanitchai 

16 กมลชนก วนาธรัตน ์

17 ศิวัชษณุพงษ ์กຌวสุขศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ทຌอป พรภวิษย์ ผอง฿ส คຌนหาคณะทีไ฿ช อาชีพทีไชอบ กับ Design Thinking  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 12.00 - 12.45 น. 
ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ธัญจิรา 
4 กัลยรักษ์ 
5 Chadaporn leerat 

6 ขวัญพนา เชยย 

7 สุวนันท์ มัไนศร ี
8 อรรถยา สุนทรายน 

9 ธนพร ศรีปาน 

10 Weerayut Thongpen 

11 รติกร จินดาศรี 
12 นัชชา ทองธราดล 

13 นท ีจึๅย 

14 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
15 ณัฐพล ค าบาล 

16 ศศิวิรัล กัญสิริจารุพงษ์ 
17 ศิริทิพย์ ปลงผึไง 
18 Warunee Vandepitte 

19 พิชญ์จุฑา ฟืດองศิลป์ 
20 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

21 สุวณ ีครือฟู 

22 สุกฤตา จันทรประสริฐ 

23 กมลชนก วีระวุฒ ิ

24 จุลณรงค์ วรรณกวิท 

25 คทรียา ศิลาออน 

26 ณัฐรวี สงทียน 

27 Ittipat Pattaramekanon 

28 ณัฎฐินี ดนสุนทร 



 
 

5.   ทຌอป พรภวิษย์ ผอง฿ส คຌนหาคณะทีไ฿ช อาชีพทีไชอบ กับ Design Thinking  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 12.00 - 12.45 น. 
 

29 khathapetch Thapborriboon 

30 Patcharat Leelasuntornkul 

31 Kaimuk Intarawichai 

32 อุษณีษ์ กลอมบุญกลัด 

33 พชรปวีณ์ เทยสรีกุล 

34 ฐิติมา ชาวเร 
35 ปานิศา ธรรมดี 
36 ณัฐวรา วีรพลวุฒิกิจ 

37 ภารดี พธิข า 
38 ปัญจพร ปຂยะกุลด ารง 
39 ภัควรรณ ฿จกลຌา 
40 ชัชพงศ์ นาคผดุงสุข 

41 อัญชลี ลีลาภักดีวงศ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. เก สุรพันธ์ ทิพย์ประสริฐ ผมดนเลออกอ  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 12.30-13.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 อลงกร สินิทวงศ ์

4 ธัญจิรา 
5 กัลยรักษ์ 
6 Chadaporn leerat 

7 ขวัญพนา เชยย 

8 ณฐมน จิรมหาภคา 
9 นิธิมา หลืองอรุณอุทัย 

10 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

11 ดวงพร ซลิๅม 

12 Phitsanuch lunlalitsakul 

13 ศิรดา สวัสดี 
14 สุวนันท์ มัไนศร ี
15 อรรถยา สุนทรายน 

16 สุพิณญา ค าวิจิตร 

17 วิพล คันธวิวรณ์ 
18 บญจมาภรณ์ วทย์ศิริยานันท์ 
19 ธัญวลัย จารุฉลิมรัตน์ 
20 Paisan Ngerndee 

21 ธนพร ศรีปาน 

22 ฐาปณ ีบัวทอง 
23 สงศรั วรพินิต 

24 รุຌงตะวัน ซฮຌง 
 
 

 

 



 

7. รุตม์ อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ ผมปຓนมนุษย์งินดือนทีไมีความสุขทีไสุด฿นลก  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 13.00-13.45 น. 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 อลงกร สินิทวงศ ์

4 ธัญจิรา 
5 Weerayut Thongpen 

6 พิรญาณ์ สุทธิชูเพบูลย์ 
7 กัลยรักษ์ 
8 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
9 Chadaporn leerat 

10 รติกร จินดาศรี 
11 ขวัญพนา เชยย 

12 ณฐมน จิรมหาภคา 
13 อริสา อินตຍะปวน 

14 นัชชา ทองธราดล 

15 วรวีร ์เพฑูรย์รัตนชัย 

16 วรรษวรรณ ธนชัยภวิัฒนกุล 

17 นิธิมา หลืองอรุณอุทัย 

18 นท ีจึๅย 

19 มาณวิกา ปຂດนทองค า 
20 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

21 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

22 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
23 ชัชชญา ฉิมพใชร 

24 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
25 ณัฐพล ค าบาล 

26 Trinoot Charoenphong 

27 ชยุต ฉินธนะปทุมพร 



 

7. รุตม์ อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ ผมปຓนมนุษย์งินดือนทีไมีความสุขทีไสุด฿นลก  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 13.00-13.45 น. 
 

28 รืองฤทธิ์ ดูกຌว 

29 วรปรีย์ ลิๅมปัญญากุล 

30 ศศิวิรัล กัญสิริจารุพงษ์ 
31 ปาริชาติ อินหาดกรวด 

32 ฐิติมา สิทธิธรรมชต ิ

33 นุชรี ปัญจะผลินกุล 

34 วิมลวรรณ หลຌาบาง 
35 ณัฐวดี สุจิตรธรรมคุณ 

36 Wichapon Threesulyuth 

37 ดวงพร ซลิๅม 

38 ศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ 
39 Ratriporn Limmongkol 

40 กชภาส จรรยาปณิธาน 

41 ปรียานุช สุกิน 

42 Supawadee Boonrod 

43 ศิริทิพย์ ปลงผึไง 
44 Phitsanuch lunlalitsakul 

45 ปຂยนุช ชวนกษมวิวัฒน์ 
46 จารุณี ฤทธิกิจณรงค์ 
47 ศิรดา สวัสดี 
48 สุวนันท์ มัไนศร ี

 
 

 

 

 

 

 



8. ตตຍ คณิน สารวานิชพิทักษ์ ดใกท า  อะเรเดຌมากกวาทีไ ผูຌ฿หญคิด   
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 13.00-13.45 น. 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 อลงกร สินิทวงศ ์

4 ธัญจิรา 
5 อรรถยา สุนทรายน 

6 Warunee Vandepitte 

7 Weerayut Thongpen 

8 พิชญ์จุฑา ฟืດองศิลป์ 
9 พิทยาภรณ์ ฉลองนตรสด฿ส 

10 พิรญาณ์ สุทธิชูเพบูลย์ 
11 กัลยรักษ์ 
12 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
13 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

14 สุวณ ีครือฟู 

15 นันทวัน ดนสุนทร 

16 สุกฤตา จันทรประสริฐ 

17 Soranan patcharapongsak 

18 ยาวลักษณ์ จันทร์ศิริพธา 
19 กมลชนก วีระวุฒ ิ

20 Methawadee Behnjharachajarunandha 

21 Chadaporn leerat 

22 ปຂยพร สารวานิชพิทักษ์ 
23 ประพิมพ์พรรณ งินทิพย์ 
24 สิรีธร ตพลี 
25 ณิชารีย์ ทณวณิก 

26 ฐานิตา ขนวน 

27 นางสาว อารียา บัวภา 
28 จุลณรงค์ วรรณกวิท 

29 Wimol Nipatpokai 

30 พัชรพล ตพลี 
31 อมอร ลัภภัทร 
32 อภิชญา หงีไยมเพศาล 



9. ยิๅมกุลยา กาศสกุล/ ปຈอบ สมัชชา อภัยสุวรรณ ครีอทคอนทนต์อยางเร ... ฿หຌดน฿จสืไอ                                  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 13.30-14.15 น. 
ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 รติกร จินดาศรี 
4 ขวัญพนา เชยย 

5 ปริญญา บางสุวรรณ 

6 อวิกา ถาวรนิติ 
7 ณฐมน จิรมหาภคา 
8 อลงกร สินิทวงศ ์

9 Nuchjaree Jiansuravuth 

10 คทรียา ศิลาออน 

11 ธัญจิรา 
12 จินตนา สนศรี 
13 ปารณีย์ จิรัสย์จินดา 
14 อกลักษณ์ กียรติศุภมงคล 

15 วิภาณี ชีลัไน 

16 อิสราภรณ์ ทองพียรพงษ์ 
17 Thavika Artsanchorn 

18 ธนพล จตุทิพยคันธา 

19 ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ 

20 Suppamas Maneesin 

21 ณัฐรวี สงทียน 

22 อริสา อินตຍะปวน 

23 อรรถยา สุนทรายน 

24 ตะติยา ชาญกษมศักดิ์ 
25 รุຌงตะวัน ซฮຌง 
26 Warunee Vandepitte 

27 Weerayut Thongpen 

28 พิชญ์จุฑา ฟืດองศิลป์ 
29 นัชชา ทองธราดล 



30 พิรัฐา อินทุประภา 

31 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
32 Ittipat Pattaramekanon 

33 อรกูล หาญกิจรุง 
34 ณัฎฐินี ดนสุนทร 

35 สิริพใญ ชินชนานุภาพ 

36 วสุนธรา ทรัพย์เพฑูรย์ 
37 ชวัลพร ทองค า 
38 ศรีนคร ละครศรี 
39 อัญรินทร์ จิระบุศราพันธ์ 
40 กษมา ควินท์ 
41 ชัชรินทร์ ตชะชัยวงศ์ 
42 ศิริณ สรีสุชาต ิ

43 วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ 
44 khathapetch Thapborriboon 

45 วรวีร ์เพฑูรย์รัตนชัย 

46 สุญาณี ชัชวาลย ์

47 วิชุพงษ์ ลีลาธียร 

48 Apiporn Watcharasin 

49 ปกศร ธรรมทัตตริยา 
50 กรุณาพร ชมศิริ 
51 กรณัฐ หนอกຌว 

52 สิริกัญญา ภิรมย์ 
53 ฐะปนันท์ อุปการ์ 
54 อธิษฐาน มีสง 
55 Patcharat Leelasuntornkul 

56 Panaree Kotchakote 

57 ปัฏ ปรีชาพานิช 

58 สิริพใญ ชินชนานุภาพ 

59 สุวดี สุขประสริฐ 

60 Kaimuk Intarawichai 

61 Sirada Sawaddee 



10. พล คธาพล รพีฐิติธรรม อาน฿จผูຌหญิงผานสิไงของ  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 13.30-14.15 น. 

ล าดับ รายชืไอ 

1 อลงกร สินิทวงศ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
4 ณฐมน จิรมหาภคา 
5 ปริญญา บางสุวรรณ 

6 รติกร จินดาศรี 
7 Nuchjaree Jiansuravuth 

8 อวิกา ถาวรนิติ 
9 ขวัญพนา เชยย 

10 คทรียา ศิลาออน 

11 พิทยาภรณ์ ฉลองนตรสด฿ส 

12 พิรญาณ์ สุทธิชูเพบูลย์ 
13 บญจมาภรณ์ วทย์ศิริยานันท์ 
14 อภิญญา นันทพันธ์ 
15 Chayarat Chumrak 

16 อมอร กຌวมัไน 

17 Jantra Pattanakunkiat 

18 มาณวิกา ปຂດนทองค า 
19 สุพิณญา ค าวิจิตร 

20 อุษณีษ์ กลอมบุญกลัด 

21 คณิน สารวานิชพิทักษ์ 
22 นิธิมา หลืองอรุณอุทัย 

23 วรรษวรรณ ธนชัยภวิัฒนกุล 

24 วิชญ์พล พลพทิักษ์ชัย 

25 บญจกานต์ ลีลากิตติสิน 

26 จันทิมา ดีทีไสุด 

27 ขนิษฐา จรรยาอนุรักษ์ 
 



10. พล คธาพล รพีฐิติธรรม อาน฿จผูຌหญิงผานสิไงของ  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 13.30-14.15 น. 
 

28 บญจกานต์ ลีลากิตติสิน 

29 นท ีจึๅย 

30 Tharuesida Prachachalerm 

31 จีราภา ตรัยรัตนทวี 
32 มาณวิกา ปຂດนทองค า 
33 จันทิมา ดีทีไสุด 

34 อมอร กຌวมัไน 

35 อุษณีษ์ กลอมบุญกลัด 

36 วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

37 ขนิษฐา จรรยาอนุรักษ์ 
38 สารัช วงศ์สุนทรพจน์ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. หมอพท อุทน บุญอรณะ พราะจอมายอะ จึงอยาก฿หຌธอขຌา฿จ  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 14.00-14.45 น. 
ล าดับ รายชืไอ 

1 ชรีพร จันทร์ปลอด 

2 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

3 Chayarat Chumrak 

4 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

5 พชรปวีณ์ เทยสรีกุล 

6 รติกร จินดาศรี 
7 ณัฐิดา สุวรรณกิตติ 
8 ขนิฏฐาดา น าซุน 

9 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
10 น.ส.ปรมวด ีศรีสัจจะกุล 

11 ขวัญพนา เชยย 

12 จินตนา สนศรี 
13 ปริญญา บางสุวรรณ 

14 อวิกา ถาวรนิติ 
15 ธัญวลัย จารุฉลิมรัตน์ 
16 Paisan Ngerndee 

17 ชัชชญา ฉิมพใชร 

18 กุสุมาลย์ ชวยสงคราม 

19 พิทยาภรณ์ ฉลองนตรสด฿ส 

20 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

21 ธนพร ศรีปาน 

22 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
23 ศศิมาพิชญ์ จรรยพรศิริ 
24 ปารณีย์ จิรัสย์จินดา 
25 ณัฐพล ค าบาล 

26 มณทิพา นิลถาวรกุลชัย 

27 Trinoot Charoenphong 

28 ชยุต ฉินธนะปทุมพร 



29 วรรษวรรณ ธนชัยภวิัฒนกุล 

30 กุลวรา ชืๅอเตรสรณ์ 
31 รืองฤทธิ์ ดูกຌว 

32 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

33 วรปรีย์ ลิๅมปัญญากุล 

34 อกลักษณ์ กียรติศุภมงคล 

35 วิวัฒน ์หมวราพรชัย 

36 วิภาณี ชีลัไน 

37 อิสราภรณ์ ทองพียรพงษ์ 
38 Nattha Sae-lim 

39 สุวรรณี มณีวงศ์วัฒนา 
40 ศศิวิรัล กัญสิริจารุพงษ์ 
41 ณัฐกมล วงค์ขันตรี 
42 อนงนุช ทียนวิบูลย์ 
43 กานตธ์ีรา พิรุณสาร 

44 สุวณ ีครือฟู 

45 ปาริชาติ อินหาดกรวด 

46 สิรินิตย์ สตถิสภา 
47 ณฐมน จิรมหาภคา 
48 อนัญญา สภิตปຂยกุล 

49 ฐิติมา สิทธิธรรมชต ิ

50 นุชรี ปัญจะผลินกุล 

51 นันทวัน ดนสุนทร 

52 พรพรรษา บุญลือ 

53 อารยา มูลจรัส 

54 สุกฤตา จันทรประสริฐ 

55 Nitruvee Petchmak 

56 รังสิมันต์ อกบุญมี 
57 สิริวรรณ ฿จบุญ 

58 duangkamon wanmee 

59 ศศิธร รัตนอัมพร 



60 นางสาว รัตน์รวี ชูชาต ิ

61 Thavika Artsanchorn 

62 นฤภร คຌาค 

63 ณวารี ทพชาตรี 
64 พริศริญา วิทูรากร 

65 ศรุตยา ฉายาวิสาร 

66 วิมลวรรณ หลຌาบาง 
67 ปฐมาภรณ์ บุญยะภคา 

68 ทียนวสา ศรีชาย 

69 Jiraphat Dechprasert 

70 อลงกร สินิทวงศ ์

71 ธัญวรัตม์ คนยืน 

72 ฐิติมา ชาวเร 
73 Jantra Pattanakunkiat 

74 ณัฐวดี สุจิตรธรรมคุณ 

75 ลดาวัลย์ ถัดสีทัย 

76 จุฬาลักษณ์ ถัดสีทัย 

77 อาภา จันทะพรม 

78 สุพิณญา ค าวิจิตร 

79 ณัฎฐินี ดนสุนทร 

80 supattra chongpakdee 

81 Patchareeya karchadate 

82 นิธิมา หลืองอรุณอุทัย 

83 นางสาว ธีราพร จันทะพรม 

84 Nuchjaree Jiansuravuth 

85 นฤมล พนมมรรค 

86 กมลทิพย์ สรຌอยสุวรรณ 

87 ปานิศา ธรรมดี 
88 Nattakan pannoppa 

89 นภาพร ดชานนท์ 
90 สุชญา ดชชนะสกุล 

91 ติชิลา สุริย 



 

12. คุณพอศิริพงษ์ ละนຌองกาย ปัຕนดิน฿หຌปຓนดาว ๊ สิไงพิศษ ทีไกิดขึๅนกับดใกพิศษ  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 14.00-14.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

4 Chayarat Chumrak 

5 ธัญจิรา 
6 กัลยรักษ์ 
7 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

8 คทรียา ศิลาออน 

9 คณิน สารวานิชพิทักษ์ 
10 Soranan patcharapongsak 

11 พชรปวีณ์ เทยสรีกุล 

12 มัชฌิมา มีจินดา 

13 ปารุษยา หอยสังข์ 
14 ธนพล จตุทิพยคันธา 

15 รติกร จินดาศรี 
16 ณัฐิดา สุวรรณกิตติ 
17 ขนิฏฐาดา น าซุน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

13. ลิฟ จนจิรา กมลศวตกุญ Coffee Journey  

วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 14.30-15.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
4 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

5 น.ส.ปรมวด ีศรีสัจจะกุล 

6 อาทิตย์ มีเมตรี 
7 ขวัญพนา เชยย 

8 วิพล คันธวิวรณ์ 
9 จินตนา สนศรี 
10 ปริญญา บางสุวรรณ 

11 ยาวลักษณ์ จันทร์ศิริพธา 
12 สารัช วงศ์สุนทรพจน์ 
13 ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ 

14 Suppamas Maneesin 

15 Chayarat Chumrak 

16 ณัฐกัญญ์ กอพัฒนาชัยจริญ 

17 Wichapon Threesulyuth 

18 ณัฐรวี สงทียน 

19 อริสา อินตຍะปวน 
 

 

 

 

 

 

 



14. อิงอร ภาวิดา ยิๅมพลอย ฟຂตอนด์ฟຂร์ม฿นวงการฟຂตนส  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 14.30-15.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
4 ธัญจิรา 
5 กัลยรักษ์ 
6 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

7 อวิกา ถาวรนิติ 
8 ธัญวลัย จารุฉลิมรัตน์ 
9 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
10 อรรถยา สุนทรายน 

11 บญจมาภรณ์ วทย์ศิริยานันท์ 
12 อภิญญา นันทพันธ์ 
13 Paisan Ngerndee 

14 กนกวรรณ พรทิพย์สถียร 

15 ชัชชญา ฉิมพใชร 

16 ตะติยา ชาญกษมศักดิ์ 
17 น.ส.ปรมวด ีศรีสัจจะกุล 

18 คทรียา ศิลาออน 

19 รุຌงตะวัน ซฮຌง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. คท คทรียา ศิลาออน มหัศจรรย์นิทานปลีไยนชีวิต ผูຌหญิงทีไปຓนม  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 15.00-15.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
4 ธัญจิรา 
5 กัลยรักษ์ 
6 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

7 Warunee Vandepitte 

8 อาทิตย์ มีเมตรี 
9 กุสุมาลย์ ชวยสงคราม 

10 คณิน สารวานิชพิทักษ์ 
11 พิทยาภรณ์ ฉลองนตรสด฿ส 

12 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

13 อมลวัทน์ สิริชืไนสนธิ ์
14 ชเมพร จันทริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ชีวิตตางดน บุ บุรณี วิริยะงามวงศ์ Work and Travel ละ Volunteer เดຌอะเรมากกวาทีไคิดอ            
/ นิว ศิรรัตน์ กาญจนส าราญวงศ์ ขอหยุดงาน 30 วัน เปปຓนนักรียนปักกิไง  
วันสาร์ทีไ 27 มกราคม 2561 15.00-15.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
4 ขวัญพนา เชยย 

5 ธนพร ศรีปาน 

6 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
7 Weerayut Thongpen 

8 ดวงพร ซลิๅม 

9 พิชญ์จุฑา ฟืດองศิลป์ 
10 ศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ 
11 อวิกา ถาวรนิติ 
12 พิรญาณ์ สุทธิชูเพบูลย์ 
13 ศศิมาพิชญ์ จรรยพรศิริ 
14 Nirada Phyakul 

15 นัชชา ทองธราดล 

16 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
17 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
18 กมลชนก วีระวุฒ ิ

19 Soranan patcharapongsak 

20 ณัฐกมล มงคลวัย 

21 พิรัฐา อินทุประภา 

22 วิพล คันธวิวรณ์ 
23 ปารณีย์ จิรัสย์จินดา 
24 ณัฐวรา วีรพลวุฒิกิจ 

25 จิตอาภา ดีประวัติ 
26 ณัฐพล ค าบาล 



27 พชรปวีณ์ เทยสรีกุล 

28 มณทิพา นิลถาวรกุลชัย 

29 Trinoot Charoenphong 

30 ลัดดาวรรณ อนันต์ 

31 
Methawadee 

Behnjharachajarunandha 

32 Ratriporn Limmongkol 

33 Chotirot Chotphromrach 

34 จินตนา สนศรี 
35 ปริญญา บางสุวรรณ 

36 ธัญวลัย จารุฉลิมรัตน์ 
37 ชยุต ฉินธนะปทุมพร 

38 วรรษวรรณ ธนชัยภวิัฒนกุล 

39 บญจกานต์ ลีลากิตติสิน 

40 มัชฌิมา มีจินดา 

41 กุลวรา ชืๅอเตรสรณ์ 
42 ภัณฑิรา จอกกຌว 

43 รืองฤทธิ์ ดูกຌว 

44 กชภาส จรรยาปณิธาน 

45 ยาวลักษณ์ จันทร์ศิริพธา 
46 ธัญจิรา 
47 กัลยรักษ์ 
48 ปรียานุช สุกิน 

49 นท ีจึๅย 

50 Tharuesida Prachachalerm 

51 สารัช วงศ์สุนทรพจน์ 
52 Somphong Damrongwanitchai 

53 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
54 Supawadee Boonrod 

 

 



17. ตอ นิรวิทธ์ พธิ์ปัญญาศักดิ์ Dare to Dream …. กลຌาทีไจะฝัน  

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 11.00-11.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
4 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

5 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
6 ขวัญพนา เชยย 

7 อรรถยา สุนทรายน 

8 ธนพร ศรีปาน 

9 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
10 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

11 Weerayut Thongpen 

12 ดวงพร ซลิๅม 

13 Ittipat Pattaramekanon 

14 ปารุษยา หอยสังข์ 
15 ศิริทิพย์ ปลงผึไง 
16 สัณหวัช สินศึกสงบ 

17 Chadaporn leerat 

18 พิชญ์จุฑา ฟืດองศิลป์ 
19 จนจิรา พงษ์สระพัง 
20 ศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. คຌชปງง สาธิก ธนะทักษ์ Exercise is Medicine   

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 11.30-12.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
4 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

5 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
6 อวิกา ถาวรนิติ 
7 พิรญาณ์ สุทธิชูเพบูลย์ 
8 รัชดาภรณ์ นิยมรัตน 

9 ศศิมาพิชญ์ จรรยพรศิริ 
10 จีราภา ตรัยรัตนทวี 
11 วรรณา ตงศรี 
12 วรรณา ตงศรี 
13 ปຂยวรรณ ประทุมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. หมวยอิๆงค์ อนุสรา ศรีเทรทอง พูดกงเดຌงายโ วทีเหนกใชิลล์  
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 11.30-12.15 น. 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
4 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

5 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
6 Nirada Phyakul 

7 ขวัญพนา เชยย 

8 นัชชา ทองธราดล 

9 พรพจนา ทากຌว 

10 Supattanan inpitak 

11 วรปรีย์ ลิๅมปัญญากุล 

12 จีราภา ตรัยรัตนทวี 
13 Phitsanuch lunlalitsakul 

14 Thitipan Sarakarn 

15 อวิกา ถาวรนิติ 
16 ปຂยนุช ชวนกษมวิวัฒน์ 
17 ทัศนวรรณ จุลละศร 

18 ธนพล จตุทิพยคันธา 

19 อรกูล หาญกิจรุง 
20 อรรถยา สุนทรายน 

21 ธนพร ศรีปาน 

22 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
23 ณัฎฐินี ดนสุนทร 

24 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
25 จารุณี ฤทธิกิจณรงค์ 
26 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
27 กมลชนก วีระวุฒ ิ

28 Warunee Vandepitte 

29 อาทิตย์ มีเมตรี 
30 สิริพใญ ชินชนานุภาพ 

31 บญญาภา ตันตวาที 



20. บี จุรี พิพัฒนรังคะ You are what you Read? Please, be smart to Eat  

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 12.00-12.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
4 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

5 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
6 Nirada Phyakul 

7 ขวัญพนา เชยย 

8 Rungtip Chaipatanapruck 

9 วสุนธรา ทรัพย์เพฑูรย์ 
10 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

11 นัชชา ทองธราดล 

12 Soranan patcharapongsak 

13 Tharanee Onsa 

14 รุงทิพย์ จรีรัตนประกร 

15 ณัฐกมล มงคลวัย 

16 Weerayut Thongpen 

17 Chomprang Wongrusmeeduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. กຌอย ปณิธาน ภาสกานนท์  รืไองมันส์บังกิด ... มืไอมงม "มว" ลง  
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 12.00-12.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 พิรัฐา อินทุประภา 

4 ชนากานต์ บุตรรักษ์ 

5 กันตพงศ์ ศิริพงษ์สิทธา 

6 ชุรีพรรณ ตันติทยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22. จมส์ อกกร คตรสุวรรณ ลงทุน฿นตลาดหุຌนงายโ สเตล์...มาติดทรด   

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 12.30-13.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
2 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

3 พรพจนา ทากຌว 

4 Supattanan inpitak 

5 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
6 วิพล คันธวิวรณ์ 
7 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
8 Nirada Phyakul 

9 วรปรีย์ ลิๅมปัญญากุล 

10 ปารณีย์ จิรัสย์จินดา 
11 ขวัญพนา เชยย 

12 ฐาปณ ีบัวทอง 
13 จีราภา ตรัยรัตนทวี 
14 Phitsanuch lunlalitsakul 

15 Thitipan Sarakarn 

16 ดวงพร ซลิๅม 

17 ชนินทร์ ศรีสุมะ 

18 กัลยกร กูຌกิจมัไน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. ครูมด ณัฐฐิญา มดทอง Life Experience : กาย&จิต สมดุลชีวิตดຌวย ยคะ   
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 13.00-13.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
2 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

3 มาณวิกา ปຂດนทองค า 
4 อวิกา ถาวรนิติ 
5 Rungtip Chaipatanapruck 

6 พรพจนา ทากຌว 

7 จันทิมา ดีทีไสุด 

8 ปณิธาน ภาสกานนท์ 
9 พิรญาณ์ สุทธิชูเพบูลย์ 
10 ปຂยนุช ชวนกษมวิวัฒน์ 
11 ชรีพร จันทร์ปลอด 

12 กมลชนก วนาธรัตน ์

13 วรรณา ตงศรี 
14 รัชดาภรณ์ นิยมรัตน 

15 Supattanan inpitak 

16 ปวันปรัชญ์ พละมาตย์ 
17 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
18 วิพล คันธวิวรณ์ 
19 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
20 Nirada Phyakul 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. พีไหมู ปรียบปราณ บุณยพุกกณะ /พีไนก สุทธาทิพย์ หลืองบูรณวัตร /พีไบ ณัฐพัชร์ กิตติชัยชูพงศ์ กมส์-
Try-฿จ มืไอหัว฿จตอบเดຌมากกวาทีไคิด  

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 13.00-13.45 น. 
ล าดับ รายชืไอ 

1 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
2 อรรถยา สุนทรายน 

3 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

4 Patcharat Leelasuntornkul 

5 ธนพร ศรีปาน 

6 ปรัถกร มณีนตร 

7 พัชราภา สุรัตนสุรางค์ 
8 สมพล บุญสวัสดิ์ 
9 กรทอง ทศประสิทธิ์ 
10 Ittipat Pattaramekanon 

11 มาณวิกา ปຂດนทองค า 
12 ปารณีย์ จิรัสย์จินดา 
13 ศิริทิพย์ ปลงผึไง 
14 อินทิรา ส านียงดี 
15 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

16 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
17 ขวัญพนา เชยย 

18 อภัสรา ธนวัฒนชัยพงศ์ 
19 ปกรณ์ สุปຂนานนท์ 
20 จารุณี ฤทธิกิจณรงค์ 
21 ชรีพร จันทร์ปลอด 

22 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

23 Soranan patcharapongsak 

24 ชุรีพรรณ ตันติทยากร 
25 ติชิลา สุริยมงคล 

26 Warunee Vandepitte 

27 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
28 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
29 Nirada Phyakul 

 

 



25. อ ก าพล กิตติพจน์วิเล ิDis) able Runner  

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 13.30-14.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
2 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

3 ชรีพร จันทร์ปลอด 

4 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
5 นภสร ลิๅมเชยาวัฒน์ 
6 ชนินทร์ ศรีสุมะ 

7 Nattanan Kittisuwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. เพลิน วชิราภรณ ์ นิรันตราภรณ์ รืไองลา฿ตຌตຍะคุณครูกับภารกิจปลีไยนปลงการศึกษาเทย฿น712 วัน            

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 14.00-14.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
2 ชรีพร จันทร์ปลอด 

3 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
4 ชนินทร์ ศรีสุมะ 

5 อรรถยา สุนทรายน 

6 Ittipat Pattaramekanon 

7 อภัสรา ธนวัฒนชัยพงศ์ 
8 ปกรณ์ สุปຂนานนท์ 
9 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

10 Warunee Vandepitte 

11 นายปຂยังกูร บุญนพ 

12 คณิน สารวานิชพิทักษ์ 
13 ปารุษยา หอยสังข์ 
14 Narin Pakbara 

15 พรพจนา ทากຌว 

16 จุรี พิพัฒนรังคะ 

17 สุวนันท์ มัไนศร ี
18 Chomprang Wongrusmeeduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. สวัสดีรคซึมศรຌา สายปຆาน พชรมน ปานชຌาง การผชิญหนຌาครัๅงรกกับรคซึมศรຌา  
/ตุลย์ ธนพล จตุทิพยคันธา #รืไองลาของคนบຌาตรงบาลรียกคนเขຌ 
/ภัทร ณภัทร ชัชวาลกศล รคซึมศรຌา ๊ เมปຓนเมรูຌ – รูຌดีกวา จะเดຌเมปຓน                    

วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 14.00-14.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
2 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
3 ชนินทร์ ศรีสุมะ 

4 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

5 ธนพร ศรีปาน 

6 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

7 ขวัญพนา เชยย 

8 จารุณี ฤทธิกิจณรงค์ 
9 Soranan patcharapongsak 

10 ชุรีพรรณ ตันติทยากร 
11 ติชิลา สุริยมงคล 

12 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
13 Jeerapa jamsee 

14 ญาดาทิตา คงวิชียรชีพ 

15 jidapa junsay 

16 ปวิกร จุณณานนท์ 
17 สุขสันต์ มัไนคง 
18 สุทธาทิพย์ หลืองบูรณวัตร 

19 ศศิมาพิชญ์ จรรยพรศิริ 
20 Patcharat leelasuntornkul 

21 กิตติกา บุญผุดผอง 
22 มณทิพา นิลถาวรกุลชัย 

23 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
24 ฐิติมา ชาวเร 
25 มัชฌิมา มีจินดา 



26 ปณิธาน ภาสกานนท์ 
27 Wichapon Threesulyuth 

28 Chadaporn leerat 

29 Phitsanuch lunlalitsakul 

30 กมลชนก วีระวุฒ ิ

31 ศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ 
32 น.ส.ปรมวด ีศรีสัจจะกุล 

33 ติชิลา สุริย 

34 ปวันปรัชญ์ พละมาตย์ 
35 วัลยา รักษ์วงศ์ตระกูล 

36 วิพล คันธวิวรณ์ 
37 ชอลดา จียมวิจักษณ์ 
38 นางลัดดาวัลย์ จียมวิจักษณ์ 
39 ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์ 
40 Tharanee Onsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. อຍต ปรมษฐ์ สาระ Lost is Fun  ทีไยวบบมัไว งง หลงทิศ ผิดผน  
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 14.30-15.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

3 ธนพร ศรีปาน 

4 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
5 มณทิพา นิลถาวรกุลชัย 

6 ศศิภา ภคสวัสดิ ์
7 ปณิธาน ภาสกานนท์ 
8 Chadaporn leerat 

9 ศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ 
10 น.ส.ปรมวด ีศรีสัจจะกุล 

11 อรรถยา สุนทรายน 

12 พรพจนา ทากຌว 

13 วรุณ ชัๅนเพบูลย์ 
14 พรพรรษา บุญลือ 

15 วรปรีย์ ลิๅมปัญญากุล 

16 อวิกา ถาวรนิติ 
17 ศริยา พงษ์สุกิจวัฒน์ 
18 อุมาภรณ์บุญศรีรจน์ 
19 หทัยชนก สะยอวรรณ 

20 นัชชา ทองธราดล 

21 ดวงพร ซลิๅม 

22 กมลวรรณ กิตติบัณฑร 

 

 

 

 

 

 



29. อน นภสร ลิๅมเชยาวัฒน์/ปຈอป มนธรรม ทียมทียบรัตน์ ถกนืๅอถึงหนัง (ละหัว฿จี                               
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 14.30-15.15 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 วิเล ตระกูลสิน 

3 ฐิตินันท์ พันธ์กมล 

4 ภูมบดินทร์ ผืไอนปฐม 

5 นายชาตบดี สถิรรัตน์ 
6 รัชภัฏ กลัดสุข฿ส 

7 นายสหรัชต์ กียรติสริมสุข 

8 กฤษฎาพร ภูงามชืไน 

9 ขตอุดม สูติวราพันธ์ 
10 อาทิตย์ มีเมตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. หนก ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ คิด/หใน/ปຓนภาพ  Feat. 4C  21st Century Skills                       
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 15.00-15.45 น. 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธ์ิ ขาวสิทธิวงษ ์

2 จิราวรรณ องค์วรรณด ี

3 พรพจนา ทากຌว 

4 วรุณ ชัๅนเพบูลย ์

5 นัชชา ทองธราดล 

6 ดวงพร ซลิๅม 

7 กมลวรรณ กิตติบณัฑร 
8 ธนาภรณ ์ส าภาทอง 
9 กุลรดา ยงพิศาบภพ 

10 ขวัญพนา เชยย 

11 Soranan patcharapongsak 

12 สุทธาทิพย์ หลืองบูรณวัตร 
13 Phitsanuch lunlalitsakul 

14 Ittipat Pattaramekanon 

15 อภัสรา ธนวัฒนชัยพงศ์ 
16 ปกรณ ์สุปຂนานนท ์

17 ปารุษยา หอยสังข ์

18 จุร ีพิพัฒนรังคะ 

19 Patcharat Leelasuntornkul 

20 ศิริทิพย ์ปลงผึไง 
21 อินทิรา ส านียงด ี

22 อรกูล หาญกิจรุง 
23 ศรีสภุา สงสงขจร 
24 ชาญชัย นิวศน์รังสรรค ์

25 ธารทิพย์ จิรกัญจนะ 

26 ชนากานต์ บุตรรักษ ์

27 วริษฐา ขอประสริฐ 

28 ภัณฑริา จอกกຌว 

29 คทรียา ศิลาออน 

30 นๅ าทิพย ์กตุสัมพันธ์ 
31 สิริพใญ ชินชนานุภาพ 

32 สุวด ีสุขประสริฐ 

33 Thitipan Sarakarn 

34 กัลยกร กูຌกิจมัไน 

35 Weerayut Thongpen 

36 บญญาภา ตันตวาที 

37 วชิราภรณ ์นิรันตราภรณ ์



31. หมอลูกปลา สามิตรา กลีบบุบผา ซึมเมศรຌา  
วันอาทิตย์ทีไ 28 มกราคม 2561 15.00-15.45 น. 
 

ล าดับ รายชืไอ 

1 ศุภฤทธิ์ ขาวสิทธิวงษ์ 
2 จิราวรรณ องค์วรรณดี 
3 ธนาภรณ์ ส าภาทอง 
4 ขวัญพนา เชยย 

5 วิภาวรรณ บุญชวยหลือ 

6 ปณิธาน ภาสกานนท์ 
7 น.ส.ปรมวด ีศรีสัจจะกุล 

8 ติชิลา สุริยมงคล 

9 Wichapon Threesulyuth 

10 กมลชนก วีระวุฒ ิ

11 ติชิลา สุริย 

12 ปวันปรัชญ์ พละมาตย์ 
13 วัลยา รักษ์วงศ์ตระกูล 

14 วิพล คันธวิวรณ์ 
15 ชอลดา จียมวิจักษณ์ 
16 นางลัดดาวัลย์ จียมวิจักษณ์ 
17 ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์ 
18 นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย 

19 Warunee Vandepitte 

20 นภสร ลิๅมเชยาวัฒน์ 
21 พชรปวีณ์ เทยสรีกุล 

22 วุฒิพันธุ์ นุมระรางศรี 
23 กชพร ลห์สีทอง 

 

 

 

 
 


