
 

 
โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทลั ระยะที่ 2  

ภายใต้ชื่องาน Smart Digital Entrepreneurship 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวด “Business Inspiration 2021”   

 
ทีมที่ 1 วุ้น Wow Wow Wow  
นายธัญพิสิษฐ์         กล่ินพลับ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวศิริกัญญา          โยธา   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาววราพร            ศรีงาม   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกมลวรรณ         อุปเนตร   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นาวสาวชโรทร            เกตุชะนก  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกุลธิดา             ไชยมหาพฤกษ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกมลชนก           เดชพงษ์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 

 
ทีมที่ 2  ผัดไทยโบราณเส้นเห็ด 
นายณัฐพล    แก้วกัญญาติ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสิริวิมล   พร้อมสุข  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวศิญารักษ์  ประเสริฐพันธุ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ  
นางสาวธันญานุชร์  สุวรรณอาภรณ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวอาทิตยา   เถียรถาวร  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายภัทรวัฒน์   สุดเต้   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายณัฐพงศ์   สมบูรณ์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 



 
ทีมที่ 3  LOLY ROTI  
นางสาวฐิติมา         สุกใส      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวนาตาชา         มะตะระกี     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวมินตา         ข าชุ่ม      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวอินทิรา         สังข์รุ่ง      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวนฎมน         สุทินเผือก      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสุภาวดี         สีดา      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวลลิตภัทร        ส าราญใจ     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ทีมที่ 4  Coconut mixs  
นางสาวจิราภา   คงทรัพย์เกษม สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวอัจฉรา   แซ่โง้ว  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกัญญรัตน์  ดวงกันยา สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวดาหวัน   เอกวงศ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวญาดา   ราชีวะ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวชนัญชิดา  ชนะศุภธาตรี สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายนนท์   ชิณเกตุ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ทีมที่ 5  Potake 
นายธนาทิตย์   จิตรโสม      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายอารยวิชญ์   ธงศรี      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ
นายสิทธิวัฒน์   ถาวร      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวธนัชพร   วิชัยขัทคะ   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวเต็มฤดี   ม่วงไข่      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวปาริชาต    จันทร์หอม   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 



 
ทีมที่ 6  เคบับว่าไทย 
นายธนพัฒน์   จันทเช้ือ      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวพิมพ์ชนก    กนกวัฒนะพันธุ์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวพิมพา   โยธาจันทร์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสโรชา   แก้ววิเศษ    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวนฤมล   ริดมัด      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวณัฐวดี   เงี้ยวพ่าย     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายกฤษณพงษ์   สกุลไทย      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ทีมที่ 7  Brownie is love 
นายวุฒิเดช   ม่วงพุฒ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวสุภัค   อาจศิริวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวธัชรินทร์   กระวินทร์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกรชนก   แก้วกล่ า  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายธีวรัตน์   จอกทองอ่อน สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นายนาวิน   แย้มศรี  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาว กุลธิดา   ปุ๋ยรักษา สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ทีมที่ 8 ลาภโรล 
นางสาวพาณิภัค   จิตรอ าพัน สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกนกวรรณ  สอนโยธา สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวธิดารัตน์   ดีใจ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวณัฐริกา   สุพร  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวกมลวรรณ  จันครา  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาววริศรา   สุขแย้ม  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวศุภมาส  ดีแนบเนียน สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  คณะบริหารธุรกิจ             

  

 

 

  



 ทีมที่ 9 SAND...JEE 
 นางสาวภัศรา   ดีสุด   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวพิชญ์สินี   ยุวะกนิษฐ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวกัญญาวีร์  เป็งดล  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวสุพรรณษา  รัตนวิไล  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสางพรธิตา   ภู่ระหงษ ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวสริตา   ตรีพุฒ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายเสกสรรค์   การมนตรี  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 10 ขนมจีนแตงโม บ้านพระนคร 
 นายนราวิชญ์   คุ้มโฉม  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวจตกมล   จักษุรักษ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวกวิสรา   ประโพธิ์สังข ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวพรประภา  แพรพันธ ์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาววริศรา   คล้ายหาญ  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวรัตน์ติยา   ภู่ระย้า  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวปัญญาพร  ไล้สกุล  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 11 Dog Dog Feeder 
 นายตรีกวินท์   เปรมศักดิ์สกุล สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวฉันทนา   คงทัพ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวภัทรวรินทร์  มอญสลุด  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวอรอนงค์   ปรึกษา  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายธีระพงษ์   คงชูมี  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายสิริวัช   ทองมอญ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 
  
 
 
 



 
 ทีมที่ 12  RE - NEW กระสอบรีไซเคิล 
 นางสาวปาริษา   ศรีสวัสด์ิ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ   
 นางสาวกมลวรรณ  พรมโชติ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวกัญญาณัฐ  พ่วงเพ็ชร  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวศิริลักษณ์  ธนามาศ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายอัครกฤษ   คณินธนะรัช  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายอานนท์   เมืองเจริญ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 13 น้องกาบรักษ์โลก 
 นางสาวพัชราภรณ์  สมพอง  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวลลิตา   มนัยนิล  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวนฤสรณ์   อ่อนฉ่ า  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวชนากานต์  เบญจวรธรรม  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายต่อชัย   เตชะฐิติภัทร  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายเฉลิมเกียรติ์  คงเกินทุน  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาววรรณกาญจน์  หนองใหญ ่  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 14 New Gen Marketing 
 นายนิติกร   ฝอฝน  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายสหภพ   วรรณะภิระ  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นายอธิวัฒน์   อินทร์หอม  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวพลอย   แสงชมภู  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวเบญจลักษณ์  กราวพรรักษา  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ  กราวพรรักษา  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวจุฑามาศ  อินทร์น้อย  สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 



 
 ทีมที่ 15 ธุรกิจรักษ์โลก 
 นางสาวกรกนก         นิยมสุจริต     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวณัฐธิรา         กริดรัมย์     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ
 นางสาวอนิตา         กะเต็บหมัด    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวนัสรินทร์        สายไหม     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ  
          นางสาวอาภัสรา         ค าสิงห์     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ  
 
 ทีมที่ 16 Tinny Tree Tin 
 นายณัฐวัฒน์         ชมดี      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายณัฐวัฒน์         นวลจันทร์     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ
 นายอภิรมย์         ถิ่นกชกร     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายธีรภัทร         กล่ินผล     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายอภิวิชญ์         ศรีรังษ์     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 17  Light think 
 นางสาววนัลยา         ราญรอน     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายธนกฤต     บุญบรรจงเจริญ   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวบัณฑิตา         ศิวิลัย            สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายเศกศักดิ์         ทองมั่ง     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ
 นางสาวพาณิชา         โตศะศุข     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
  
 ทีมที่ 18 บราวนี่หนุบหนับ 
 นางสาวสาวิกา         อาจนิยม     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ  
 นางสาวฐิติรัตน์        พูลสวน     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวมัสสิกา         รักขันโท     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวพลอยชมพู     โตจ าเริญ     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ
 นางสาวพัชรีภรณ์       ภู่เกตุ            สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 



 
 ทีมที่ 19 OKARA 
 นางสาวน้ าฝน        น้อยประชา     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายอิทธิกร        บุญชู      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวอารีวรรณ     ปั้นก้อน     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวหัทยา        หาญธัญกรณ์   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวกัญญารัตน์    โตสิงห ์       สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 20 LAMP.DECOHOME 
 นายเงิน          มีบุญ     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวภัทรวรรณ       มีประเทศ     สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวอภิญญา         ยลปราโมทย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวนพวรรณ        คงมั่น      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวสโรชา          ทองปรอน      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 21 ปลาคาร์ฟ รักโลก 
 นายพิสิฎฐ์         กลับวุ่น      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายถิรวุฒิ      ฉันทนาวรกุลชัย   สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวจิตราวดี         ด้วงชะอุ่ม      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นางสาวอันติกา         เพชรด า      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายคมชาญ         ปรางทอง      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 ทีมที่ 22 กรรมพันธุ์ผมดี 
 นายชานนท์         ต้ังตระกูล      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายสหัสวรรษ         สุขหนองโป่ง    สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายธวัชชัย         พึ่งภพ      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายชัยวัฒน์         พิมพ์พงษ์      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 นายสันติภาส        พันเสวก      สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 



 
 ทีมที่ 23 ธัญพืชอัดแท่งสราญ 
 นางสาวพัชรมณี   ถาวรอิทธิรักษ์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวนริศรา   ภูศรีโสม  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวธัญญานนัท์  จิรจิตตนันท์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายจิรวัฒน์   ของสิริวัฒนกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวอุรชา   ฉันทวรวิจิตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 
 ทีมที่ 24 Sweet Cake 
 นางสาววาสิตา   บ่ายเท่ียง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายชนกันต์    นัดทองค า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวบุญญาพร   วิเศษศักดิ์เจริญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวแพรวา    ตานี   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวดนิตา    ชุลีเกียรติ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวภูริชญา    แก้วส่งแสง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาววิรากานต์   จินดา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 
 ทีมที่ 25 Cookies For U   
 นางสาวฐนิชา   ศรีสุข   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวเนรัณชรา แฝงสระ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายจิตติภูมิ   ชุติมารังสรรค์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายจิรเดช   ปิ่นวิเศษ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวพันธกานต์  เกตุแก้วเจริญ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายกฤษดา   เจ้ิงตระกูล  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายจิรกฤต   ปิ่นวิเศษ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 
 
 
 
 



 
 ทีมที่ 26 Fresh Fresh 
 นางสาวธนวรรณ  พลกูล  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวกนกพร   อินตระกูล  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวรัตตัญญา  ชูเกตุ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวสกุลทิพย์  นาเงิน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวชัญญาพัทธ์  ศุภตรัยวรพงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวณัฐธิดา   ทุ่งวชิรกุล                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ      
  
 ทีมที่ 27 Kukki 
 นางสาวชนนิกานต์ สวนแก้ว  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ     
 นางสาวสุธาสินี   ศิริฤกษ์  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวฝนพรายฟ้า  มิสกิจ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวธัญญภร   พิมดิฐ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายเทพาธิป   ขาวข า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นางสาวนภัส   ดิษฐ์ผู้ดี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 นายพิธิวัฒน์   แซ่เจ๋ีย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจ    
 


