
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ "MU Stock Challenge" 

Group A : เทรนวันพุธที ่27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30- 15.30 น.  

 

1. Antita Krajangtong 

2. Naruepan Khantitaow 

3. Nichapat jamying 

4. Nontapat Sahakitpinyo 

5. Nutthawus Perksanusak  

6. Panu cheerasiri 

7. Panuwat Manasukhum 

8. Paphapin Panyaphab 

9. Paweennut Sintuya 

10. Poom Pupat 

11. Thanat Atthiwatthana 

12. varanya varaphon 

13. Vipawan Jarukitpipat 

14. Yodsatorn Pongsakorn 

Kijroongruangpaisan 

15. กชรัตน์ ตรีเพชรประภา 

16. กนกกน พิทยากรภักดี 

17. กรกช สีตวาริน 

18. กรกนก ก้องเกรียงไกร 

19. กฤตภัค ไตรพรพัฒนา 

20. กษิดิ์เดช ตรังเกษตรสิน 

21. กัญญาณัฐ เหลืองอรุณเลิศ 

22. กันต์ชนวัฒน์ พรมสาร 

23. กัลยา ทองมาก 

24. กิตติชัย ปฐมพรสุริยะ 

25. ขจรศักดิ์ ปทุมมารศรี 

26. ขนิษฐา เชี่ยวชาญศิลป์ 

27. ขบวนพล เกตุเผือก 

28. เขมจิรา วงศว์ิริยะวณิช 

29. เขมิกา บุญห้อมล้อม 

30. คฑาทิพย์ ชุนเจริญ 

31. คณฑี หมื่นเดช 

32. คณิติน ยืนยง 

33. จตุพงษ์  ยศพิมพา 

34. จอมพล นิติพน 

35. จันทร์เพ็ญ วิเชียรทองกุล 

36. จินตนาการ โสพิกุล 

37. จิรชยา แพรกรีฑาเวศน์ 

38. จิรวิทย์ โสภา 

39. จิระพงษ์ วัดแก้ว 

40. จิราพร ภาวิเศษ 

41. จุฑามาศ พันธ์ดี 

42. จุฬาลักษณ์ ชาญประเสริฐ 

43. เจนิศา จีรประสงค์ 



 

44. เจษฎากร ลิมปนุสรณ์ 

45. ฉวีวรรณ ศรีเพชร 

46. ฉัตรดนัย เคร่งครัด 

47. ชลิดา อุปถัมภ์ 

48. ชานน โตโพธิ์ไทย 

49. ชูโชค นารายณ์ประทาน 

50. โชคชัย  แซ่เล้ง 

51. ญาดา เตชะวงศ์ชัย 

52. ฐิติพงศ์  อุบลธรรม 

53. ณภัฒร์ สุวรรณศร 

54. ณัชพล เรืงอวัฒนะโชติ 

55. ณัฏฐ์ชุณินทุ์ หงษ์ณิภาษา 

56. ณัฐกมล ชนรดีณิชกุล 

57. ณัฐกานต์ สิริอัคคานนท์ 

58. ณัฐดนัย นพปฎลมงคล 

59. ณัฐปกรณ์ ทัศนศร 

60. ณัฐพงษ์ ฤทธิชัย 

61. ณัฐสมพนธ์ โฆษิตตาพานิช 

62. ณิชกานต์ หนูทอง 

63. ณิชชยา สุขสมทรง 

64. ดารินทร์ อินทพงษ์ 

65. ตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์ 

66. ตฤณกร สุขเกษม 

67. ตวงธณพร ธณัติไตร 

68. ทอฝัน ศิริบรรเจิดศักดิ์ 

69. ทักษิณ บุญสอง 

70. ทิพย์วรา ค้าผลดี 

71. ธนกร โชคธนะสกุลชัย 

72. ธนกร ภาแสงเทียร 

73. ธนกฤต มากมูล 

74. ธนทร สรวิภูกุนทร 

75. ธนนท์ อยู่สุขดี 

76. ธนพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล 

77. ธนมาศ โล่สิริลักษณ์ 

78. ธนวุฒิ สุดปราการ 

79. ธนัชพร ร่วมมิตร 

80. ธนัทธ์ สุวรรณจตุพร 

81. ธนิตา นนทภา 

82. ธมกร อัครเดชานุสร 

83. ธรรมรงค์ ตาลประดิษฐ์ 

84. ธัญรดา พิดา 

85. ธัญสินี ศรีโสภา 

86. ธันยา  รุ่งเรือง 

87. ธีรพัฒน์ ศักดิ์ก าจร 

88. ธีร์รัตถ์ โพธิชัยชิน  

89. นทชา กิ่งบัวหลวง 

90. นภสร  วุฒชิาติ 

91. นภัสสร ธรรมววิัฒนุกูร 

92. นภัสสร บัวรัตนกาญจน์ 

93. นฤมล พวงผะกา 

94. นลินทิพย์  แซ่ลี้ 

95. นัทพร สุรินทร์ศิริรัฐ 

96. นันทวรรณ ชื่นสมบัติ 

97. นิศารัตน์ เฮงส่าย 

98. บัวขวัญ บุญเพ็ง 

99. บุญธรรม กุลยั่งยืน 



 

100. บุณยวีร์ ช่างสุวรรณ์ 

101. ปกรณ์เกียรติ หมีรักษา 

102. ปฏิภาณ ไวยอาภา 

103. ปภัคกรณวงศ์ มิลินธนเวทย์ 

104. ประภัสสร จุลนิพิฐวงษ์ 

105. ปริชญา ธนาวุธิไกร 

106. ปรินี สุขนิจรัญ 

107. ปัญจวิชญ์ วัฒนภินันท์ชัย 

108. ปัณฑารีย์ ชูศรี 

109. ปัณฑารีย์ ประภานิรินธน์ 

110. ปัทมวรรณ ศรีสวัสดิ์ 

111. ปารเมศ ทองเรน 

112. ปิยาภรณ์ เต็มรัตน์ 

113. พงศกร พรพิชิตตานนท์ 

114. พงษ์กฤต โตสมบัติ 

115. พชร แสงตันชัย 

116. พนิตา ทวีเขตร์กิจ 

117. พรกนก นิ่มน้อย 

118. พรรษมน บุญชนะชัย 

119. พรสกล บุญล้อม 

120. พรสวรรค์ จันทะปา 

121. พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล 

122. พัชรพร จิตมั่นคงธรรม 

123. พัชริญา ขันทอง 

124. พัทธพล สุธนพาณิชย์ 

125. พิชญาภา วิรุฬห์ศรี 

126. พิมพ์ชนก ประทุมมณี 

127. พิศาล เตชาธาราทิพย์ 

128. พีรณัฐ ปิยรัตนชัย 

129. พีรดา ธมธาราธิคุณ 

130. พีรวัส สงคราม 

131. ภริษา สมใจจริง 

132. ภวรันณ์ มานะจิตต์ 

133. ภัชริการ์ นวนทอง 

134. ภัทรกานต์ สุวรรณชาติ 

135. ภัทรดนัย ก าจัดภัย 

136. ภัทรพงศ์ วรพิทยาภรณ์ 

137. ภาสินี ศรีสุรักษ์ 

138. ภูมิภัทร วัฒนกุลจรัส 

139. มลธิภา เชื่อมวราศาสตร์ 

140. มุขพล เอ่ียมสุโร 

141. เมธาสิทธิ์ จิโรจน์ไพศาล 

142. เมธิชัย ภิรมย์รส 

143. รณชัย อร่ามรักษ์ 

144. รัฐการณ์ นาควิโรจน์ 

145. รัตนพงษ์ ชุนไธสง 

146. ลภัสรดา เจริญศรี 

147. ลลิดา บรรลือทรัพย์ 

148. วงศกร ศิริพันธุ์ 

149. วรพนิต วงษาพรหม 

150. วรพล พิสิษฐ์พงศ์พัทธ์ 

151. วรพัทธ์ การะเกตุ 

152. วรรณพร เพ็งบุบผา 

153. วริศรา เดชกัลยา 

154. วริศรา หวานวงค์ 

155. วัชรวิทย์ วงค์อ๊อด 



 

156. วันสิริ วรวิทยานนท์ 

157. วาชิต หาญโยธา 

158. วิษณุกร นิยมไทย 

159. วีรยา มานิตย์โชติพิสิฐ 

160. ศดานันท์ ผดุงนาม 

161. ศมน วงศ์วิเศษไพบูลย์ 

162. ศิวกร เทียงดาห์ 

163. ศุภกฤต โฆษิตบวรชัย 

164. ศุภกิตต์ ธรรมชาติสุนทรี 

165. ศุภณัฐ โพธิญาณิศาสฤษฏ์ 

166. ศุภมิตร บางวิเศษ 

167. ศุภรัตน์  อังกินันทน์ 

168. ศุภวิชญ์ อ านาจเจริญพร 

169. โศภณ ไกรพินิจ 

170. สรวิศ อินทรวงศ์ศักดิ์ 

171. สลิลทิพย์ สุนทรวิภาต 

172. สหภาพ มันตะพงษ์ 

173. สิตานัน อริยสัจจากร 

174. สิตานันท์ เจียมรุ่งรักษา 

175. สิทธินันท์ ประเสริฐบดินทร์ 

176. สิรภพ ตรีนิติกุล 

177. สิรินาถ ปราโมช ณ อยุธยา  

178. สิรินุช พึ่งสติ 

179. สุฎธวีค์ ธรรมยศ 

180. สุวีรยา เมฆรักษากิจ 

181. เสรี ดีโต 

182. อดิเทพ ปัสรีจา 

183. อติวิชญ์ กิจการเจริญสิน 

184. อธิพัฒน์ หอมเจริญ 

185. อภิชญา ชินวรกิจ 

186. อภิชญา เผือกอ่ า 

187. อภิชัย ลีลาไกรศร 

188. อภิสิทธิ์ ทังลา 

189. อรนุช หรั่งเจริญ 

190. อรพิชา อรุณแสงศิลป์ 

191. อริยา นุยภูเขียว 

192. อัครพงษ์ เปล่งพานิช 

193. อาริยา นุยภูเขียว 

194. อิงอร ชิชัยยาง 

195. อิสริยาภรณ์ โอฆะพนม 

196. อุดมลักษณ์  เมตุลา 

197. เอ้ืออังกูร แสงคาร์ 

 

 


