
 

 

ประกาศรายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café (รอบที่ 4)  

นักสัตวพทย์ นักธุรกิจน าที่ยว ละYouTuber & Vlogger)   

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 วลา : 15.30-17.00 น. 

    
รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักสัตวพทย์  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 
กชกร  งามสม 

2 
กัญญาภัค ภักดีกຌว 

3 
จินต์จุฑา  อืๅอฟื้อ 

4 
จณิสา  สุขสัมผัส 

5 
ชลธิชา  ระตะอาภร 

6 
ณัชชา   วรพฤทธิกุล 

7 
ธนพร  กาญจนภาศ 

8 
ธนากร   สาดสี 

9 
ธนารีย์  จันทร์กຌว 

10 
ธยิตย์  ศรีสุข 

11 
นรกมล  ภูจุຌย 



12 
ปรียาพร  จ ารัสกุล 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 
พรทิชา  นุมดี 

14 
พรปวีณ์ อภาสสรีชัย 

15 
พรรณรังษี  พรหมบุตร 

16 
พริมา  ชุณหสมบูรณ์ 

17 
พัชรพร  อีไยมอารมณ์ 

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 
วิภาวี   ดชะบุญ 

27 
ศิริมงคล  อริยะลิศชัย 

28 
อวรรถสดา  สุทธิชาติ 

29 
อืๅอมพิชชา  นาถึง 



30 
พรทิชา  นุมดี 

 

รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพนักธุรกิจน าที่ยว 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 
กัญญ์พรภัสร์  ตียวสกุล 

2 
กวลิน   รอดณร 

3 
จิตติมา  ชามะสนธิ ์

4 
จิราวรรณ  จสภา 

5 
฿จรักษ์  ค านูณวัฒน์ 

6 
ชลลดา  อรรคมะสาร์ 

7 
ฐิติรัตน์  อพิทักษ์ชีวัน 

8 
ณชญาดา   เวยธรรม 

9 
ณนิดา  สมกຌว 

10 
ตชิต  ตรัง 

11 
     พิชชาพร                 สุพล 

12 
ธัญสรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 
นวพร  พูลสุข 

14 
บญจมาศ  กตุวงศ์ 



15 
ปฐมาภรณ์  ตงรัตนา 

16 
พนิดา  มิไงกຌว 

17 
พรนภา  ภักดีครืองาม 

18 
ภัทราภรณ์  ชยะสุนทร 

19 
ภูมิภักดิ์     พรรณราย 

20 
ภูวิศ  รุงรือง 

21 
มานช   ศิริวัฒนะกูล 

22 
รมิดา  วัฒนชาติกนันท์ 

23 
วราทิพย์   ทองรือง 

24 
วาราดา  ทุวิรัตน์ 

25 
วิเลวรรณ  ชัยหาธนพันธ์ 

26 
ธนิษฐา  คงจม 

27 
สิริยาภา  อริยานนท์ 

28 
อภิสรา  วศินชัยพร 

29 
อัญญาวีร์  นวลจันทร์ 

30 
อาทิตา  คุຌมดอน 

 

 

 



รายชื่อผูຌที่ผานขຌารวมกิจกรรม JOB Café อาชีพYouTuber & Vlogger 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

1 
กฤตภัทร  ทิษฐิธรรม 

2 
กิตติภณ  บุญยอ 

3 
ขนิษฐา  นามวงษ์ 

4 
จิตรานุส  อัมพรพงศ์ 

5 
จนจิรา  จนจิรา จดีย์ 

6 
ชวิศา  ศรีสุวรรณ 

7 
ชัยปสิทธิ์  สิทธิศุข 

8 
ฐิตารีย์  เฉประสริฐกุล 

9 
ณัชชา  ขันธะชวนะ 

10 
ณัชชา  จนวิทย์วิชัยกุล 

11 
ณัฐวุฒิ  ปั้นงาม 

12 
พิชชาธร  นຌอยอรุณ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

13 
ธนภัทร  ก.ศรีสุวรรณ 

14 
ธันยพร  จุຌยมอญ 



15 
นงนุช   กลุวงศ์ 

16 
นันท์นภัส  นพกิจ 

17 
บุณยวีร์   ดอกค า 

18 
ปณิดา  ฉิมอຌอย 

19 
พลัง  มหัจฉริยกุล 

20 
พิชชาภา  ภาคานาม 

21 
พูนทรัพย์  สัมพันธ์กาญจน์ 

22 
ภีรตรี  แช่มเกต ุ

23 
ลัคณา  ลพิมพ์ทนต์ 

24 
วรรณลิสา  ทองสวาง 

25 
วรัญญา  ฉมพระกลับ 

26 
วชัรวิรัช  โรจนวงศ์ 

27 
ศศิกานต์  ธนชูาญ 

28 
สุจิตรา  ฿จดี 

29 
อภิสิทธิ์   กຌวมณี 

30 
อัยมีไ   ภูระหงษ ์

 

 


