
SCBS U-INVEST
ประกาศผลผูเ้ขา้รอบ 100 คนแรก (ผลการแขง่ขนัไมไ่ดเ้รยีงตาม%ผลตอบแทน)

อนัดบั Loginname ชือ่ - นามสกลุ มหาวทิยาลยั อนัดบั Loginname ชือ่ - นามสกลุ มหาวทิยาลยั

1 scbs180450 กตัญญ ุ คลอ่งแคลว้ มหาวทิยาลัยบรูพา 51 scbs180430 พงศกร องึคนงึเกยีรติ์ มหาวทิยาลัยมหดิล

2 scbs180036 กรชิปกรณ์ เอีย่มธนานนท์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ 52 scbs180118 พงศธร พรมโต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

3 scbs180005 กฤตฎิพ์งศ ์ พวงพันธ์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 53 scbs180045 พงศเ์ลศิ จันทร มหาวทิยาลัยมหดิล

4 scbs180234 กฤตภาส วลาพล มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 54 scbs180183 พรสดุา เสยีงหวาน มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี

5 scbs180145 กฤษฎา พว่งไพโรจน์ หวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 55 scbs180144 พัชราวรรณ สขุราช มหาวทิยาลัยขอนแกน่

6 scbs180015 กฤษฏิ ์ แจม่ขจรเกยีรติ Aussumption university 56 scbs180318 พชิญ ไกยวงศ์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

7 scbs180191 กษิดศิ มณียศ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 57 scbs180286 พสิษิฐ ์ กฤตยิรังสรรค์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

8 scbs180067 กษิเดช พมิตะครอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 58 scbs180344 ไพวรรณ กนิรี มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี

9 scbs180478 กัญญาภัค อนิทรประสทิธิ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 59 scbs180025 ภัทรพล เจยีมเจตจรญู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

10 scbs180046 กา้วไกล โยธา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 60 scbs180210 ภัทรวรรณ สถติยเ์วยีงทอง มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

11 scbs180226 กิง่ฉัตร แพงสาร มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 61 scbs180170 ภรูทัิต พรหมชาติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

12 scbs180292 กติตพิงศ ์ พัชรพันธุช์ัย สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 62 scbs180486 มารสิา หงษ์นอ้ย มหาวทิยาลัยมหดิล

13 scbs180185 เกรกิกรชิ เรอืนค า มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 63 scbs180521 เมฆขลา สงิหน์ารายณ์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

14 scbs180322 โกวทิ โพงขนุทด มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 64 scbs180455 เมธากร ล ายองเสถยีร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

15 scbs180385 จตรุพธิ กระแสเทพ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 65 scbs180039 ยศพัฒน์ สธุรีภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

16 scbs180148 จักรกฤษณ์ จักรแกว้ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 66 scbs180207 รักชาต ิ สกลุววิฒัน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

17 scbs180171 จันทรเ์พ็ญ วเิชยีรทองกลุ มหาวทิยาลัยมหดิล นานาชาติ 67 scbs180050 รัชชานนท ์ สนุทรสลษิฎก์ลุ มหาลัยหอการคา้ไทย

18 scbs180496 จาตรุนต ์ ศภุศรี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 68 scbs180391 รัตธดิา อนิทอง มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี

19 scbs180083 จารวุฒัน ์ กระหมดิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 69 scbs180014 ลภัส วฒัน์นครบัญชา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

20 scbs180168 จารุุวตัร วรีฐตินัินท์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑติย์ 70 scbs180209 วนดิา วงศว์ฒันบัณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

21 scbs180172 จนิตหรา ชา่งด า มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 71 scbs180093 วรพล อณัญญลาภสริิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

22 scbs180305 จรัิฎฐ ์ พรหมยก มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ 72 scbs180445 วรรณติา บัวนวล มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

23 scbs180233 จฑุาทพิ ภคูงน ้า มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 73 scbs180382 วรัญชล ี หนูแสง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

24 scbs180212 จฑุามาศ รักบญุ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 74 scbs180412 วรัญญา จันทรโ์ฮง มหาวทิยาลัยรังสติ

25 scbs180386 จธุมิา ศริลิอืชัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 75 scbs180304 วรนิทร ์ เตชะตานนท์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

26 scbs180461 เจตดลิก รัตน์วสิัย มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑติย์ 76 scbs180060 วศนิ ทันคา้ หอการคา้ไทย

27 scbs180031 เฉลมิเกยีรต ิ บญุปัญญา มหาวทิยาลัยรามค าแหง 77 scbs180464 วชัรพงษ์ มโนชมภู มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

28 scbs180095 ชนมช์นก พรมค าซาว มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 78 scbs180232 วชิา อุย่อทัุย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

29 scbs180223 ชนาพร ปันจันตา มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 79 scbs180032 วไิลลักษ์ วงฮาด มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช

30 scbs180174 ชยากร หอมบญุมา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 80 scbs180453 วรีะพงษ์ นาสงูเนนิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

31 scbs180107 ชวีนั พัฒนคหูะ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 81 scbs180024 วฒุศิักดิ ์ วรรธนะภาคย์ บัณฑติวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตรน์านาชาตสิรินิธรไทย-เยอรมัน

32 scbs180376 ชลุพีร ทองบรุาณ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 82 scbs180022 เศรษฐโชค ชมภคู า มหาวทิยาลัยขอนแกน่

33 scbs180517 ณภัทรชัย รทีาศรี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 83 scbs180197 สรวศิ สสีม แมฟ้่าหลวง

34 scbs180236 ณัฐชติา อะโน มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 84 scbs180040 สารัช รจุริานุรักษ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

35 scbs180056 ณัฐพงศ ์ เผยพจน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 85 scbs180519 สกุฤตา จ ารัสศรี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

36 scbs180179 ณัฐสทิธิ ์ ประจงกจิ หอการคา้ไทย 86 scbs180070 สพุชิฌาย ์ ครรชติะวาณชิ สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

37 scbs180473 ตระการ ไตรพเิชยีรสขุ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 87 scbs180369 สภุลักษณ์ ประสทิธิ์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี

38 scbs180394 ตรมีนิทร ์ โภคนิวชริพัฒน์ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 88 scbs180089 สภุาณุวงศ ์ ดว้งทพิย์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขตศรรีาชา
39 scbs180443 ธนกฤต ขันแขง่บญุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 89 scbs180027 อนุรักษ์ ภานุรังกลุ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี

40 scbs180361 ธเมธาสทิธิ ์ กรรวโีรจน์ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 90 scbs180296 อภนัินท ์ นะราช มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

41 scbs180111 ธรรมปพน เมฆี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 91 scbs180368 อภเิษก แพไธสง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

42 scbs180452 ธัชดาวด ี อมาตยกลุ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 92 scbs180225 อภสิทิธิ ์ เล็กสมบรูณ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

43 scbs180125 นนทน์ภัส ภัทรนภกลุ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 93 scbs180222 อภสิทิธิ ์ อนิทะเสม มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

44 scbs180068 นภพล แกลว้กลา้ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 94 scbs180082 อรปรยีา นาเจมิพลอย มหาวทิยาลัยขอนเเกน่

45 scbs180498 บัณฑกิลุ ศรมีงคลปทมุ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 95 scbs180217 อรรคพล ธรีพงศธร มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

46 scbs180160 บญุฤทธิ ์ รอ้ยพทุธ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 96 scbs180414 อัครนิทร ์ วลิาสคัมภรี์ มหาวทิยาลัยมหดิล

47 scbs180072 ปฏญิญา ตันฑววิฒัน์ Panyapiwat 97 scbs180216 อัจฉรา มนุนิทรวงศ์ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

48 scbs180449 ปรชิมน เดชวรรณพงศ์ มหาวทิยาลัยมหดิล 98 scbs180488 อาสาฬห ์ กรพีลฤกษ์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

49 scbs180395 ปรดี ี จงธรรมวฒัน์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 99 scbs180224 อทิธวิรรตน ์ สวุรรณฉวี มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

50 scbs180374 พงคพั์ฒน ์ จ ารัสรัตนกร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 100 scbs180389 โอฬาร สงวนประสทิธิ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหต ุ:  ผูผ้า่นเขา้รอบ100 อนัดบัแรก กรณุายนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรมเมือ่ไดร้บัอเีมลจากทางบรษิทั


