
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 3) 

 “อาชีพ ทันตพทย์ นักสังคมสงคราะห์ นักธรุกิจพ่ือสังคม” 

วันสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 วลา 14.00-15.30 น. 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพทันตพทย์ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กรองกຌว  กษกຌว 

2 จริยรศ  อภิลาภกุลชัย 

3 จันทกานติ์  สีทา 

4 จารุวรรณ  ทองศิลป์ 

5 จิตรานุส   อัมพรพงศ์ 

6 ชมพูนุช   รือนจันทร์ 

7 ชลันดา  ดทอง 

8 ธนพร  ฉืไอยรัมย์ 

9 ธรณ์ธันย์  พงศ์วีรภัทร 

10 ปริชญา  ศิรินันท์อนุกูล 



11 ปรีดี   ขมคຌง 

12 พรทัศน์  วงศ์จริยธรรม 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 ฟ้ารุง  สารภี 

14 ยลฤดี  อยูนาค 

15 วิภาดา   อองค า 

16 ศรุดา      ทียนชัย 

17 ศิรินภา  ปัญญาม ี 

18 อทิตยา  นุมนิไม 

19 อภิสิทธิ์   กຌวมณี 

20 อรกานต์  นิรันดร 

21 กิตติมา  จิตตมานนท์กุล 

22 กวลี  น าสียง 

23 ขวัญฤด ี  นามวงศ์ 

24 ฉัตรญาดา   มวงวิรจน์ 

25 ฐิติชญา  สุข฿ย 

26 ณัฐวดี มีคุณสุต 

27 บุษกร  หมืไนอาจยิๅม 

28 รตา   อองมะลิ 



29 วีรดา  ตันตินิยมกุล 

30 อภิศิร ิ กຌองวิวัฒน์พงศ์ 
 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักสังคมสงคราะห์ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 ชนนชิตต  ประดิษฐพงษ์ 

2 ญาณภา  สุดชืไน 

3 ญาณินท์  นิลรัตน์สุวรรณ 

4 ณภิชญา  ขวัญยืน 

5 ณัฐกมล  สุขกาย 

6 ณัฐชยาณ์  ออนนิไม 

7 ณัฐญา  ทองค า 

8 นิชาภา   มีสูงนิน 

9 ปัฐยาวัฒ  ถวิลกิจ 

10 ภคพร    ชวันดี 

11 ภคมน  ทองอรุณ 

12 ภัทรียล์ักษณ์  ภัทรพใชรออน 

13 
รืองศักดิ์  ปฐมวงค์ 



14 วุฒิวรรณ  ทพาทิพวงศ์ 

15 ศิรพัชร  วงศ์กศลจิต 

16 ศุภลักษณ ์ ทองตัน 

17 สิริภรณ์  อุดอຌาย 

18 สุพิชชา  ผิวงาม 

19 อภิสรา   สภาพงษ์ 

20 อริศรา  อรามรือง 

21 กศิณี  พิไมพลอยงาม 

22 ชาลิสา  สะสันทียะ 

23 ซูวัยบะห์  สะมะอ 

24 ณัฐฐินี  จันทรคตร 

25 ปิยะพร  หลຌาบุดดา 

26 พรพิชญา  ชมชืไน 

27 มนทิชา   ทพกมล 

28 สรัญพร  ข าสงีไยม 

29 สุชญา  กียรติดิลกรัฐ 

30 อินทัช  อ าพันยใน 

 

 

 



 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพ นักธุรกิจพ่ือสังคม 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

2 กฤษณา  การกง 

3 กวิสรา  กวบุญมา 

4 กิตติคุณ  ลิๅมสกุล 

5 คุณากร  ทิงสูงนิน 

6 ชวิศา  ขุนทอง 

7 ณัฎฐวรรณ  อยูงชัง 

8 ณัฐสิทธิ์  วนาธนนันท์ 

9 กนกพร  วังส์ดาน 

10 ธนิษฐา คงจม   

11 พรผกา  ค าลิดง 

12 อิงอร  เตรยวงค ์

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 พนิดา  มิไงกຌว 

14 พลอยเพลิน   เชยคิรินทร์ 



15 พิชชาพร สุพล 

16 พิชญ์สิณี สิงห์ศรี 

17 วันนุสรณ์  อีไยมอนุพงษ์ 

18 สุธิดา    ปานสวัสดิ์ 

19 สุพิชญา  ตันติพิภพ 

20 อาทิตย์  บุญรอด 

21 อุทัยรัตน์   จ าปาทอง 

22 กันตพงศ์  วีรพลวุฒิกิจ 

23 ชนาภัทร   กพุทธชาติ 

24 ณัชชา  จนวิทย์วิชัยกุล 

25 ธัฐเท  ศักดิ์ก าจร 

26 พลอยพิชชา  อนุภัทรอนันต์ 

27 รัญชนา  สมันอีไยม 

28 วาดตะวัน  รัตนชษฐากุล 

29 วิชญ ์ นิรันดร 

30 สุธิดา    ปานสวัสดิ์ 
 


