
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานเขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 4) 

 อาชีพต ารวจ/ทหาร พิธีกร/นักขาว Programmer/Animation  

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30-17.00 น. 

 

รายชื่อผูຌที่ผานเขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพต ารวจ/ทหาร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กชกร  หารด ารงค์ 

2 กฤษณา  การกง 

3 กิตติศักดิ ์ มาศตะยาสิริ 

4 กุลิศรา  คนหาร 

5 กตน์นิภา   ค าดี 

6 ชวิศา  อรุณสถิตย์ชัย 

7 ณฐดา  ยิๅมประสริฐ 

8 ณัฐพงศ์  ชูมก 

9 ณิชาภัทร  อนุวงศ์นุคราะห์ 

10 นทีนาถ  ตัๅงวิฑูรธรรม 



11 ปาริชาติ  ปาทับทิม 

12 พรหมพร  สภณปัญญากุล 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 พัทธดนย์   บัวผืไอน 

14 พใญพิชชา   งามพัฒนะกุล 

15 ภูริชญา วร วรฤทธ์ิรืองอุเร 

16 มนธัญลักษณ ์ สิริสภณวัฒนา 

17 วรพิชชา  สงคราะห์ 

18 วิญญ์  นิรันดร 

19 ศรัณยพ์ร ปลอยคกสูง 

20 อัจฉรา  พฤกษาสิทธิรจน์ 

21 กฤษณะพัฒน ์ พันธ์จริญ 

22 จิดาภา  ฐิติถาวรวงศ์ 

23 ธนกฤต  บุญยิไง 

24 ธัญญากร  นันสือ 

25 พิชญาภัค พใงพันธ์ 

26 ภคพร   ชวันด ี

27 วีรชติ  บุญฮຌา 

28 สิทธิพล พาราศรี 



29 สุภารวี  ทับสุริย์ 

30 อัญธิสา   ขืไอนค า 
 

รายชื่อผูຌที่ผานเขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพพิธีกร/นักขาว 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กุลรดา ยงพิศาลภพ 

2 จักรพิสิฐ์  ยังรุงรืองกิจ 

3 ชญาภรณ์  พจน์สุวรรณ์ 

4 ชนาภัทร  กพุทธชาติ 

5 ชติกา  รืองกุศล 

6 ฐานิตา  สิริพรหมภัทร 

7 ฐานุตรา   มวงมา 

8 ณัฐกาญจน์  กวางกຌว 

9 ดวงกมล  บุญฤทธิ์ 

10 ดุษฎ ี ปลงศร ี

11 ธนกร   ภชนา 

12 นรวิชญ์ กงระดมกิจ 

13 
นิรัชดา คลຌายพชร 



14 พิมพ์ชนก  ภักด ี

15 รัญชนา   สมันอีไยม 

16 ลักษมี  ขียวมณี 

17 ศุภกานต์  ทวีสงา 

18 สรนันต์  เพศาลพงษ ์

19 สุพิชชา   ผิวงาม 

20 สภา  ภรีวงษ์ 

21 กฤติยา  ค าพันธ์ุ 

22 กวิสรา    อิไมเพบูลย ์

23 ชญาน ี สกุลดิษฐ ์

24 ชนม์ศิร ิ ศริิทรงธรรม 

25 ธนัชญา   ลๅ าลຌน 

26 ปัทมพร  หารขมร 

27 พชรดา   มะปลีไยนสี 

28 ภาวิณี  วัฒนะชัย 

29 วรณี  บุตรพธิ ์

30 อารีย์    ฿จดี 
 

 

 



 

 

รายชื่อผูຌที่ผานเขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพ Programmer/Animation 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

2 จิตวีร ์ หลืองสนิท 

3 จิรัชญา  สกุลตันประทีป 

4 จิรัฎฐ์  ฤทธิผล 

5 ฐิติยา  ยืๅองเธสง  

6 ธนิษฐา  คงจม   

7 ธีรภัทร  นຌอยสง 

8 บารมี  บสนหาญ 

9 พลอยเพลิน   เชยคิรินทร์ 

10 พิชชาพร สุพล 

11 พิมพ์อัปสร  วรศิริ 

12 พูนทรัพย์  สัมพันธ์กาญจน์ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 ภัฏ  จิตวัฒนภักด ี

14 ยธิน  หงส์รัชดานนท์ 



15 รຌอยตะวัน  ตติยานุพันธ์วงศ์ 

16 วสุพล  ลิมปรุงพัฒนกิจ 

17 วสุพล   ฮงศรีธวัช 

18 ศรัณย์ภัทร  มากนวล 

19 สรายุทธ  ฉิมสุวรรณ์ 

20 อัครดช  สุขมูล 

21 อิงครัต  ฝันดี 

22 ชลิลดา  ถะกิงผล 

23 ธยาน์  นามสม 

24 นภัสร  กตุบาง 

25 นิรัตษา   ซีไยงจຍง 

26 รุจิรา  ปานนียม 

27 วงศธร  พืชทองหลาง 

28 ศิริมาศ  กตุบาง 

29 ศิริวรรณ  บุญเธสง 

30 รຌอยตะวัน  ตติยานุพันธ์วงศ์ 
 


