
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 3)  

นักจิตวิทยา ซฟ-บาริสตຌา ละนักจัดการธรุกิจการบิน   

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 วลา : แ4.0เ – แ5.3เ น. 

    
รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักจิตวิทยา 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 จิพัชรา  วีระสกุลวงศ์ 

2 ชณิศกานต์  สืบสาย 

3 ชนนชิตต  ประดิษฐพงษ์ 

4 ชยพล  ศรีครຌาม 

5 ชลธิชา  ระตะอาภร 

6 ณัชชา   วรพฤทธิกุล 

7 ธนพร  กาญจนภาศ 

8 ธนิษฐา    คงจม   

9 ธนารีย์  จันทร์กຌว 

10 ธยิตย์  ศรีสุข 

11 นรกมล  ภูจุຌย 



12 ปรียาพร จ ารัสกุล 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 พรทิชา นุมดี พนุมดี 

14 พรปวีณ์  อภาสสรีชัย 

15 พรรณรังษี พรหมบุตร 

16 พริมา  ชุณหสมบูรณ์ 

17 พิชชาพร  สุพล 

18 ภัคจิรา  ธรรมสารวรกิจ 

19 ภัทรพล  ฐิติกุลวณิชย์ 

20 มนลิตา   จันทรัตน์ 

21 มีนา  พรมพร 

22 ยศพล  บุญมาก 

23 รมิดา  ศรีสุธรรม 

24 รัตนกุล ศรีจูม 

25 วนิดา  สุทธิพงศ์ 

26 สุชญา   กียรติดิลกรัฐ 

27 ศิริมงคล  อริยะลิศชัย 

28 อวรรถสดา  สุทธิชาติ 

29 อืๅอมพิชชา  นาถึง 



30 พรทิชา  นุมดี 
 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพชฟ-บาริสตຌา 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

2 กนกพร  บรรฑิต 

3 กันตฤทธ์ิ  สงประชาธนารักษ์ 

4 กิตติมา   จุຌยจนรบ 

5 กศิณี  ปลิดดอก 

6 จินตา  มกราภิรมย์   

7 ชานนท์  ชินคตร 

8 ธณิตา  จันทร์หอม 

9 ธราทพ  พียกุนา 

10 ธัญลักษณ์  จันทะคัด 

11 ธุทธ  ชาว์ดี 

12 นรกมล  ริๅวเสว 

13 นันท์นภัส  ตัๅงศรีเพรจน ์

14 นๅ าทิพย์  ศิริทัย 



15 นตรนภา  ศษรักษา 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

16 บญจรัตน์   หอมละออ 

17 ปณิดา  ฉิมอຌอย 

18 ปัทมพร  หารขมร 

19 พรชนก  สุสุข 

20 พัสวี  จริญลาภ 

21 ภคพร   ชวันด ี

22 มยุรา  ทาทอง 

23 ยศวัฒน์  อีไยมศรี 

24 ลักษิกา  ชวงฉไ า 

25 วรรณวิสา  ระยຌายຌอย 

26 ศันสณีย์  ผดุงสันต์ 

27 สหัสวดี  จัไนจริญ 

28 สุนิสา  พรมจาด 

29 อนัญญา  กิดผล 

30 อัญณกัญญ์  รงค์รืองฤทธิ์ 
 



รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักจัดการธุรกิจการบิน 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 กชมน   สมัตถะกะ 

2 กิตติกานต์  อຌนสูงนิน 

3 จิตตาภา  พนสุวรรณ์ 

4 จิตนภา  กຌวตา 

5 ฐิรภัทร  ฉมงาม 

6 ณัฐธิดา  ทอง฿บ 

7 ณัฐนิช  ปัญจมาตย์ 

8 ธนัชสรณ์  ธานินทร์ธนธร 

9 ธัญชนก  อุชม 

10 บงกช  วิศษสุด 

11 ปทิตตา  สิงห์รือง 

12 พรจิรา  หาญพันธพ์งษ์ 

13 กชมน  สมัตถะกะ 

14 กิตติกานต์  อຌนสูงนิน 

15 จิตตาภา  พนสุวรรณ์ 
 



 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

16 พริมา  ชุณหสมบูรณ์ 

17 พลอยเพลิน    อินพใง 

18 พิชชาธร  นຌอยอรุณ 

19 พัทธิฌา  สมควรพาณิชย์ 

20 พิมรภัทร  มวงนม 

21 พุฒิพงษ์ พอคຌา 

22 ภัทรลดา หมอมดา 

23 ภูวนัตถ์  มีอยูตใม 

24 ยลรดี  พาณิชย์วิศษการ 

25 รสิตา   พุกทาเมຌ 

26 วรารัตน  บุญรอด 

27 วิภาพร  ถุงจันทร์ 

28 ศดานันท์  ชิณคตร 

29 ศุภาวรรณ  บุญชวยสง 

30 สุทธิดา  ประสงค์สุข 

 


