
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 1) 

 อาชีพ สถาปนิก นักรຌอง/นักดนตรี/นักตงพลง นักกีฬา 

วันสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 วลา 11.00-12.30 น. 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพสถาปนิก 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤษฏิ์  กฤษวงศຏวังไพศาล 

2 จิรัชยา  กຌวรุง 

3 จีรนันทຏ  ปลกมือง 

4 ณัฐดนัย  ตัๅงหะรัฐ 

5 ณัฐจรียຏ นครราช 

6 ณัฐนรี  หอมหวลดี 

7 ณัฐภัทร  อรุณกิจจริญ 

8 
ธนิษฐา  คงจม   

9 ธิติวรรณ อันทปัญญา 

10 
นรวิชญຏ  กงระดมกิจ 



11 ปัฐยาวัฒ  ถวิลกิจ 

12 ปัณฑิตา  ประภามณฑล 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 
พิชชาพร  สุพล 

14 พูลกียรติ  กุลธีระ 

15 ภูธนศ  พลจียก 

16 มธรัศมิ์  จริญสียง 

17 รัญชนา  ตันติรัฐพงศຏ 

18 รัตนาพันธุຏ  รัตพงษຏชะกาะ 

19 วัชรวิรัช  รจนวงศຏ 

20 วันทา  ลหะวัฒนกุล 

21 วีระดา  ภูทอง 

22 ศศิกานตຏ  ศศธินูชาญ 

23 สวิตตา  ผลกศล 

24 สอดสรຌอย   ด ารงสถียร 

25 สุรชัย  ไทยปิยะ 

26 
อัคคภาคยຏ  คงออน  

27 อทิตา  ดหวา 

28 อริชยา  จานกຌว 



29 อารียา  คตน 

30 อารียา   ชัยวิศษ 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักรຌอง/นักดนตรี/นักตงพลง 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

2 กฤษณา  การกง 

3 จิดาภา  พูลทรัพยຏ 

4 จิราภรณຏ  ขจรดชะ 

5 ณัฐจรียຏ  นครราช 

6 ธิชา  ผลสมบูรณຏ 

7 ธีรภัทร ประกอบการ 

8 นรวิชญຏ    กงระดมกิจ 

9 นัยตຏชนก  กຌวชิน 

10 ปาลิตา  กอกียรติสวัสดี 

11 ปิยะธิดา  สังขพันธຏ 

12 ปิยาพัชร  รัตนสุวรรณ 

13 พชร  ตัๅงอุดมกาญจนຏ 



14 พนิดา  มิไงกຌว 

15 พรนัชชา  สวงดี 

16 พัชรากร  สังขຏทอง 

17 พัชรินทรຏ  พิมพຏวงศຏ 

18 พิมพิชญຏภัทรຏ  พิพิสปิงค า 

19 พใชราพร   ตຍะค า 

20 รณกร  ลิสนามลิดสกุล 

21 ลักษมี  ขียวมณี 

22 วริษฐา  อีไยมพรสิน 

23 สิรวิชญຏ  หมดพลาย 

24 สิรวิชญຏ  หมดพลาย 

25 สุขประสริฐ  ทิวะกะรินทรຏ 

26 สุพิชญา  บัวงิน 

27 หทัยรัตนຏ  ฮຌาทา 

28 อฑิตติญา  รัตนสถียรกิจ 

29 อรอุมา ร รวยลาภ 

30 อิสรียา นาทอง 
 

 

 



 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักกีฬา 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กุลรดา  ยงพิศาลภพ 

2 จิรัชญา สกุล สกุลตันประทีป 

3 จิราภรณຏ  ขจรดชะ 

4 ซารา  สวยครบุรี 

5 ณัฐจรียຏ  นครราช 

6 ณัฐวรา  วีรพลวุฒิกิจ 

7 ด.ช.ศิวกร  สมอค า 

8 ทวิกา  สหประชากิจ 

9 ธนกฤต   ฉันทຏพลากร 

10 ธราวิทยຏ  คงส ารใจ 

11 ธัฐไท   ศักดิ์ก าจร 

12 ธีมา ธาดาประทีป 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 
ธีรชษฐຏ  อืๅออารักษຏพงศຏ 

14 
ธีรຏวรินทຏ.  ลิๅมจริญ 



15 
นพรุจ  สงวนจังวงศຏ 

16 
นๅ าทิพยຏ  ศิริทัย 

17 
ปุริมพัฒนຏ  อภิรักษຏนานนทຏ 

18 
พชร  ตัๅงอุดมกาญจนຏ 

19 
พัชฌมณฑຏ  จมวิถีลิศ 

20 
พัชรากร  สังขຏทอง 

21 
ภัฏ  จิตวัฒนภักด ี

22 
ภูริชญา  วรฤทธ์ิรืองอุไร 

23 
รຌอยตะวัน  ตติยานุพันธຏวงศຏ 

24 
รัญชนา  สมันอีไยม 

25 
ลลิตา  บ าพใญกลึง 

26 
วรพิชชา  สงคราะหຏ 

27 
วรพิชชา  สงคราะหຏ 

28 
วุฒิกร  รจนຏรืองไร 

29 
สิริรัตนຏ   ตຎงจงดี 

30 
หทัยรัตนຏ ฮຌาทา 

 


