
       

 

โครงการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะท่ี 2 

ภายใต้ช่ืองาน Smart Digital Entrepreneurship 
ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบตัดสินการประกวดการน าเสนอธุรกิจ รูปแบบออนไลน์  

 หัวข้อ “Business Inspiration 2021”   

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 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 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 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 
 

 ทีมที ่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 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 
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  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 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 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    
 
 

-3- 



 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      

 
          หมายเหตุ :  

- เน่ืองจากคะแนนทีมผ่านเข้ารอบตัดสินในล าดับที่ 10 มีคะแนนเท่ากัน จ านวน 3 ทีม   
  เพ่ือประโยชน์ทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ คณะกรรมการจงึมมีติให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน  
  ในล าดับที่ 10 ท่ีมีคะแนนเท่ากัน ทั้ง 3 ทีมผ่านเข้ารอบตัดสิน  
  รวมทีมผ่านเข้ารอบตัดสิน เป็นจ านวน 12 ทีม   

 -  ทีมผ่านเข้ารอบตัดสิน เป็นจ านวน 12 ทีม ไม่เรียงล าดับคะแนนการตัดสิน    

 
 

 
จัดโดย  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ     
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