
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 2) 

 “อาชีพ พทย ์นักกฎหมาย/นักปกครองละนักการตลาดออนไลน์” 

วันสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 วลา แ2.3เ-14.00 น. 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพพทย์ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กมลชนก  เชยย 

2 กรวรรณ  บຌาจริญ 

3 กริษฐา  สิรยาคม 

4 กฤษณา  การกง 

5 กศราพร   สรຌอยเซย ์

6 จิรัชญา  ค าสม 

7 ชนัญญา  สุทธิวงษ์สกุล 

8 ชนิดาภา  นาคชาติ 

9 ญาณิกา  กุมรีจิตร 

10 ณภัทร  เตรรัตน 



11 ธิดารัตน์  หลาค า 

12 ธีรกานต์  สมศักดิ์สริม 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 บุณยานุช  อินทพงษ์ 

14 
ภูรี  ชืๅออาษา 

15 วิชญา  บุญสุวรรณ 

16 ศศกรณ์  กຌวคงคา 

17 ศุภลักษณ ์ สุวรรณชัยฉัตร ์

18 อดิทพ  สิงหาเชย 

19 อรธีรา  สรຌอยนียม 

20 
กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

21 จณิสา  สุขสัมผัส 

22 ณัฏฐณิชา  กงชัยภูมิ 

23 ธนิษฐา  คงจม 

24 พใญพิชชา  ตือติไง 

25 มันตา  กิดพิทักษ์ 

26 รวิสรา  อรุณรัตน์ 

27 สุภาวิณี  ตຍะทอง 

28 อนุธิดา  รักนาม 



29 อรนุช   ขใมสม 

30 อริสรากรณ์  อุณหทพารักษ์ 
 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักกฎหมาย/นักปกครอง 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤตพจน์  สงประชาธนารักษ์ 

2 กัญญาณัฐ  ชุม฿น฿จ 

3 กันตินันท์  สงประชาธนารักษ์ 

4 กวลี   น าสียง 

5 จุรีรัตน์  ปวริสกุล 

6 ชฎาภัทร์  สุภัทร์วัน 

7 ชนาภัทร  กพุทธชาติ 

8 ชลธิญา   อวมดี 

9 ชุติมา ยังกลาง 

10 นงนภัส  ค ากຌว 

11 นนทวัฒน์ นนทวัฒน์ 

12 กูลฑีรา  พาลี 

13 พิชชาพร สุพล 



14 พรเหม   พຌนเธสง 

15 ราชีดา   มินด 

16 ลักษิกา  ชวงฉไ า 

17 สุกฤษฏ ิ อินทร์ทอง 

18 สุณิษา  ชาญธัญกรณ์ 

19 อณัญญา  หวังพนาวงศ์ 

20 อาทิติพร คุຌมรือง 

21 กุลรดา  ยงพิศาลภพ 

22 ธนกฤต  บุญยิไง 

23 ธัฐเท  ศักดิ์ก าจร 

24 พัชฌมณฑ์  จมวิถีลิศ 

25 พิมพ์ภัสสร  ทองเทยสกุล 

26 พูลกียรติ  กุลธีระ 

27 ภาสิน ี ทองจุน 

28 ยุพา  สดามุข 

29 ลักษมี ขียวมณี 

30 ศิริพร  หมากสุข 

 

 

 



 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักการตลาดออนไลน์ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กนกวรรณ  รุงหทัยธรรม 

2 กมลชนก  วีระวุฒิ 

3 ชญาน ี สกุลดิษฐ ์

4 ญาณิศา  จมจิตต ์

5 ณัฐกานต์ ซลิๅม 

6 ธนกฤต  ปู่ญวน 

7 ธนิษฐา คงจม   

8 นภัสสร   ค าสีทา 

9 นรวิชญ์ กงระดมกิจ 

10 ปณิดา    อารีพงษา 

11 ปีย์วรา อยูดี 

12 มารีนา   มะหะหมัด 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 รุจิรดา  รุวงษ์หาพิมพ์ 

14 รณุกา  นຌอยภูธร 



15 ฤชุตา  จริญงามทรัพย์ 

16 วรกานต์  จันทร์ทอง 

17 ศุภกานต์  ทวีสงา 

18 ศุภิสรา  รจน์วิรงรอง 

19 สาวลักษณ์  จียว฿ชฮใง 

20 อรธีรา  สรຌอยนียม 

21 ครีไ   ประสริฐทน 

22 จิรัชญา  พีรยานนท์พิสุทธิ์ 

23 ชญาภรณ์  พจน์สุวรรณ์ 

24 ชวิศา  ขุนทอง 

25 ณัฏฐนันท์   กวิทวนาวงษ์ 

26 ดนยา  จียมสูงนิน 

27 นฤสรณ์    สงวียง 

28 นิรัชดา  คลຌายพชร 

29 พิชญานิน  สวงศร ี

30 อิศรา  สมภชน ์

 


