
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ "MU Stock Challenge" 

Group B : เทรนวันพุธที ่3 เมษายน 2562 เวลา 13.30- 15.30 น.  

 
1. Chisakan Ariphipat 

2. Pawan Chaengtamtham 

3. Raksilp chotemongkolkuk 

4. Sakunrat Nunthavanich  

5. Sirawish Somrattanakul 

6. sirawit Pattanacharoenkit 

7. Worapanit Wongsaprom 

8. Yanaphat poonkrasee 

9. Yanisa Wassanatip 

10. กมลสม  ตระกูลไตรตรึง 

11. กษิดิ์เดช พฤกษานานนท์ 

12. กษิดิศ ชุณหชัชวาลกุล 

13. กัญญ์วรา เลิศศุภวิทย์นภา 

14. กัญญารัตน์ สิทธิวัจน์ 

15. กาญจนา ค าบุญมี 

16. กาญจนา ชัยติขะ 

17. กิตติเมศ โปษณพันธุ์ 

18. ขนิษฐา เชี่ยวชาญศิลป์ 

19. ครรชิตพล หมดทุกข์ 

20. คุณานนต์ เสรีเศวตรัตน์ 

21. จันสิดา มกรานนท์ 

22. เจนจิรา สกุลลีลารัศมี 

23. ชญาพิชชา แซ่ซื้อ 

24. ชณัฐดา ประจ าสุข 

25. ชนาภัทร อยู่บุญศรี 

26. ชวรัชต เอี่ยมประมูล 

27. ชวัญญา ฉิมมารักษ์ 

28. ชัยยะ สกุลเต็ม 

29. ชาญ ศรีเจริญ 

30. ชาลิสา แสวงลาภ  

31. โชติกา อินทนพ 

32. ญาณิศา จีนเจนกิจ 

33. ญาณิศา เพ็ญโรจน์ 

34. ฎีฬญาร์ เจียรประดิษฐ์ 

35. ณ ราชพงษ์ เคนวัน 

36. ณชหรรษ ชุมศรี 

37. ณัฏฐ์พงศ์ หลากสุขถม 

38. ณัฐภัทร พรเลิศพงศ์ 

39. ณัฐวัฒน์ มหัทธนวานิชกุล 

40. ณิชา โพธิ์จรัสแสงกุล 

41. ณิชาภา ธานินทร์ธราธาร 

42. ตรัยรัตน์ ไทรทอง 

43. ต่อตระกูล นามสุวรรณ 

44. ทัศญาณ์ มัชฌิมา 

45. ธงชัย วังศิริไพศาล 

46. ธนกร ต่อชีวี 



 

47. ธนชนก ศิริพิชญ์ตระกูล 

48. ธนวรรณ ฉัตรวงศ์พันธ์ 

49. ธรณ์ธันย์ ใจมั่น 

50. ธานี มหาชัยพงศ์กุล 

51. ธาร์นิรินธน์ ตรีรณฤทธิ์ 

52. ธิติ จันทรินทร์ 

53. นพวรรณ หุ่นประเสริฐ 

54. นภสิริ พุทธันบุตร 

55. นภัทร เล็กศรีสกุล 

56. นภัสวรรณ ทรงเย็น 

57. นภาพร สายซอ 

58. นรภัทร รุ่งเรืองพลางกูร 

59. นวลรัตน์ พจน์สมพงษ์ 

60. นาลินี ศรีโมครา 

61. นุสรา อาจคงหาญ 

62. เนื้อทอง เรืองแสง 

63. บัวบูชา พรหมสาธร 

64. บุญเลิศ เฮงสุนทร 

65. บุณฑริกา  ชยุตชโยดม 

66. เบญจพล ภัทรอัมพรชัย 

67. ปฏิปัน  นนทสิน 

68. ปณตพงศ์ วีระกุล 

69. ปพิชญา ยอดเยี่ยม 

70. ปภาพินท์ ปัญญาผาบ 

71. ประกายวัลย์ จันสมคง 

72. ปวีณ์นุช ศิริอนันต์เจริญ 

73. ปัณฑารีย์ ประภานิรินธน์ 

74. ปัณณภัทร กรวิทยาศิลป 

75. ปิยทร ทองดี 

76. ปิยพร พิมเสน 

77. พงศธร มนุโศภิษฐ์ 

78. พงศ์พันธุ์  ไพโรจน์ 

79. พรทิพย์ ชนะศุภชัย 

80. พรสวรรค์ เริ่มศรี 

81. พลกฤต สุวรรณวรบุญ 

82. พสิษฐ์ สัจจมุกดา 

83. พิชญาภา วิรุฬห์ศรี 

84. พิทยนัน แพงพา 

85. พิมพ์ณภัส มอญจัตุรัส 

86. ภัคธีมา ภู่ทอง 

87. ภัทรนันท์ เทียมศรี 

88. ภัทรภรณ์ ศรีศุภวาณิช 

89. ภัทราภรณ์ หินซุย 

90. ภาณุพงศ์ พิริยะหงส์ 

91. ภาดา กาญจนภิญพงศ์ 

92. มงคลพัฒน์ ธนูศิลป์ 

93. มณฑณัช ลือจิตติรัตน์ 

94. เมธาพร อุรุนานนท์ 

95. รัชณิฎา  ไพรวรรณ์ 

96. รัฐนันท์ กาญจนธนาเลิศ 

97. รินรดา อันสมศรี 

98. รุ่งพฤทธิ์  สิริโสภณวรกุล 

99. ลาภวัต อภินันทน์ 

100. วงศธร วารีประเสริฐ 

101. วรกิจ พฤกษ์ธาราธิกูล 

102. วรเมธ เหรียญทองค า 



 

103. วริสา ลีธนะกุล 

104. วาริศา พวงหอม 

105. วิชุนี โชติมูล 

106. วิวิธชัย มโหฬารกิจ 

107. วีรินทร์ ปุยะติ 

108. ศดานันท์ ผดุงนาม 

109. ศริณญา มั่นคง 

110. ศโรชา จันทร์มล 

111. ศศิศ ศรีรัตน์ 

112. ศิรัณฆ์ แซ่ตั้ง 

113. ศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี 

114. สกุณา เปลี่ยนปรีชา 

115. สรวิศ หาญเจริญจิตต์ 

116. สราวุธ ตันเจริญกุล 

117. สวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์ 

118. สิริวัฒน์ วานเก่าน้อย 

119. สุชานาถ กองพนันพล 

120. โสรยา เชื้อมั่น 

121. อภิรยา เลิศวิราม 

122. อภิสิทธิ์ ทังลา 

123. อรพิชา อรุณแสงศิลป์ 

124. อรวรา ภวลักษณาวัติ 

125. อัครวิชญ์ จันทร์พูล 

126. อันนา จรุงจิตสุนทร 

127. อัยย์ เก่งสุรการ 

128. อาจรีย์ จารุวิทยโกวิท 

129. อุษณีย์ วงศ์เพียรพันธุ์ 

130. เอ้ือพร เล็กบ ารุง

 

 


