
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 2)  

นักวิจัย นักธุรกิจ ละนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 วลา : แ2.3เ – แ4.0เ น. 

    
รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักวิจัย 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กรวิภา  กຌวสุริยอราม 

2 จินดา มกราภิรมย์ 

3 ชลันดา มดทอง 

4 ชาญชัย  ลิศชรา 

5 ฌิชานันท์  อรรถบัญชา 

6 ณัฐชยา นาคด ี

7 ณิชาพร  สืบผาดี 

8 ธนิสร  พธิ์กตุ 

9 นิชนันท์  จีนกิจมัไน 

10 ประภาพร  มาสวน 

11 ปรียาวาจ  ยงฮง 



12 ปวริศร์   สันติชวลิตสกุล 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 ปสุตา  หนูรัตน ์

14 ปิยธิดา  จันทวี 

15 พุธพร  ศรีพลกรัง 

16 พิชชาพร  สุพล 

17 ภัทรวดี  สุดสาคร 

18 ภัสสร  ยัไงยืน 

19 มนลิตา  จันทรัตน์ 

20 มาลินี    ศิริวัฒนะกูล 

21 มธาพร  กัณฑษา 

22 รุจรวี  สมานมิตร 

23 ลีนา มหะ หมัดรักษาผล 

24 หงษ์หยก  ชาติชัย 

25 อณัสวาร์   อองมะลิ 

26 อภิชญา  ลมปลา 

27 อภิญญา  พธิ์ทอง 

28 ออมสิน  กຌวชัยฤทธ์ิกุล 

29 อารยา  สุพธิ์ 



30 อินทัช  อ าพันยใน 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักธุรกิจ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤตภัทร ทิษฐิธรรม 

2 กวินธิดา  ตะวันธรงค ์

3 กิติคุณ   ศรีมุงคุณ 

4 ขวัญชีวา   ศรีวรสาร 

5 คัชชรินทร์ณี  ทองไสย 

6 ชญานี  สกุลดิษฐ ์

7 ชลธิชา  สุริยา 

8 ชุติทพ  มงคลยุทธ์ 

9 ชุตินันท์  ทับพธิ์ 

10 ชติกา   ค าไตรย ์

11 ณัฐจรีย์  นครราช 

12 ณัฐธิดา  บุญนาท 

13 ดวงกมล  บุญฤทธ์ิ 

14 ธนกร  ภชนา 



15 ธนษิฐา  คงจม 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

16 ธราทพ  พียกุนา 

17 ธุทธ  ชาว์ดี 

18 นงคราญ  กุลวงศ ์

19 นวบดี  พิทักษ์สัจจะกุล 

20 นวพรรษ  นิลทจันทร์ 

21 บญญทิพย์  อไ ามาก 

22 ประกายกานต์     สุขสมัย 

23 พิชชาธร   นຌอยอรุณ 

24 ภตรา   ภชนพันธ์ 

25 มณีรัตน์ตะวัน  คียงคู 

26 ยศวัฒน์  อีไยมศรี 

27 รณุกา  นຌอยภูธร 

28 วรัญญา  ทียนสีมวง 

29 วิภาวี   ดชะบุญ 

30 สาวลักษณ์  หอมดวง 
 



รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กชกร  ทองสุข 

2 กันตฤทธ์ิ  สงประชาธนารักษ์ 

3 กิตติภณ  บุญยอ 

4 จิดาภา พูลทรัพย์ 

5 ฐิติรัตน์  อพิทักษ์ชีวัน 

6 ณัฐชยาณ์  ออนนิไม 

7 ณัฐญา  ทองค า 

8 นารีรักษ์  มีสาคร 

9 นๅ าทิพย์  ศิริทัย 

10 นุชจรี   ศิริมณฑา 

11 บุหลัณ  ปานกຌว 

12 ปัฐยาวัฒ  ถวิลกิจ 

13 ปิยะดา  วรมิศร์ 

14 ปิยะธิดา   อีไยมทຌวม 

15 พรผกา  ค าลิดง 
 



 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

16 พริมา  ชุณหสมบูรณ์ 

17 พลชาติ  มีมาก 

18 พลอยพิชชา  อนุภัทรอนันต์ 

19 พันธกานต์  ตยຌม 

20 ภคมน  ทองอรุณ 

21 ภัทรนันท์  นาทอง 

22 ภาวริณ  ขนัทอง 

23 รุจินา  ญาติทอง 

24 รืองศักดิ์  ปฐมวงค์ 

25 ศตพร   สิงห์ธนะ 

26 ศศกรณ์  แก้วคงคา 

27 สราลกัษณ์  รังสีรัตนก าจร 

28 สุทธิดา  ไทยกลຌา 

29 อภิชญา   สนาวรรณา 

30 อัครพล  วนาสินชัย 

 


