
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 1)  

วิศวกร ครู ละนักวิคราะห์ขຌอมูล (Data Analysis)   

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 วลา : แ1.0เ – แ2.3เ น. 

    
รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพวิศวกร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กชกร  งามสม 

2 กณภัทร  สระน ้า 

3 กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

4 กวินธิดา  สุมล 

5 กันตฤทธ์ิ  สงประชาธนารักษ์ 

6 กูลฑีรา   พาลี 

7 จิตรานุส  อัมพรพงศ์ 

8 ชนนชิตต  ประดิษฐพงษ์ 

9 ฐิติกาญจน์  หมือนดี 

10 ณัฐจรีย์ นครราช 

11 ธนพร  ฉื่อยรัมย์ 



12 ธิติวรรณ  อัญทปัญญา 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 พิชชาพร สุพล 

14 พิชชธร  นຌอยอรุณ 

15 ภัคจิรา ธรรมสารวรกิจ 

16 ภูร ี  ชื ออาษา 

17 มยุรี  บุญวัง 

18 รຌอยตะวัน  ตติยานุพันธ์วงศ์ 

19 รณุกา  นຌอยภูธร 

20 วรรณศิริ  กุดนຌอย 

21 วรวรรณ  ชูลิศ 

22 ศศิชา  จันทร์ตรง 

23 ศวิตา  วศินปัทมชาติ 

24 ศิริสภา  ดวงมณี 

25 สุสญา   ชนะชัยสุวรรณ 

26 สมพร  ทองรวยจริง 

27 อัคคภาคย ์  คงออน 

28 อรุช  รดีศร ี

29 อาทิติพร  คุຌมรือง 



30 อารยา  ธีระภาพ 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพครู 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กมลทิพย์  สันติชวลิตสกุล 

2 กวินธิดา   ศุภกิจไพบูลย์ 

3 กัลยากร   ฉมงาม 

4 กษมา ถาวรศรษฐ์ 

5 กิตติกานต ์ อຌนสูงนิน 

6 จิตนภา   กຌวตา 

7 จอมขวัญ  นิยมจิตร 

8 ชุติกาญจน์  จันกิด 

9 ญาณิศา  ยุຌนพัน 

10 ณฐาพร   กุลดี 

11 ฐิตาพร   ทองออน 

12 ตมิสา  ธรรมจินดา 

13 ทนงศักดิ์  นาคกล่้า 

14 ธณิตา  จันทร์หอม 



15 ธนัช ภธูร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

16 บญจวรรณ  ทันจริญ 

17 ปณิตา  ทุมสิว 

18 ปัณณพร  ผนสงา 

19 ปทิตตา  สิงห์รือง 

20 พันธกานต์ ตยຌม 

21 พงศ์ศักดิ์  กิติสภากุล 

22 พัทธ์ธีรา อุรัญ 

23 ภานุมาศ บุญยืน 

24 ศรุตญา  หมัดกຌว 

25 สุดารัตน์  กุศลศิลปะวุฒิ 

26 สุพิชญา  ววสง 

27 สุรางค์พิมล  ทียนพาลี 

28 หัสต์กมล  บัวจ้านง 

29 อิริยาภรณ์  บุณยามระ 

30 อมลวรรณ  ธไนยศวรรย์ 

 



รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักวิคราะห์ขຌอมูล 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 ชนิกานต์ วรรณา 

2 ชามาวีย์ วีระวัฒนา 

3 ณศักดิ์  สงอราม 

4 ณัฐจรีย์  นครราช 

5 ณิชาภัทร   ชมทิม 

6 ธนิษฐา  คงจม 

7 ธยิตย์  ศรีสุข 

8 ธัญพัฒน์  สุทธิทรงธรรม 

9 ธัญลักษณ์  ธัญตรีหรา 

10 นพรุจ  สงวนจังวงศ์ 

11 นริสรา  ศาลางาม 

12 บุณยวีร์   ดอกค้า 

13 ปทิตา  อี่ยมย่ีสุน 

14 ประภาวริณ  ศรีไทย 

15 ปิยะดา  วรมิศร์ 
 



 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

16 พชรพล  พจีนขจร 

17 พรรณ์ภณ  พันธุ์อกสิริ 

18 พลอยไพลิน   ไชยคิรินทร์ 

19 พัชรากร  สังข์ทอง 

20 ภูษณิศา  ศิลปรัศมี 

21 วัชรวิรัช   รจนวงศ์ 

22 ศศิวิมล  อวธานนท์ 

23 ศิรินภา  ปัญญาม ี

24 ศิริลักษณ์ สนาะล ้า 

25 สลิลทิพย์  ชคพนารัตน์ 

26 สิรินดา  บุตรกส 

27 สุชาวดี  นาคประดิษฐ์ 

28 สุรชัย  ไทยปิยะ 

29 อนัญญา  กิดผล 

30 อนันตญา   สุทธนู 
 


