ผลการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 8
ระดับอุดมศึกษา (ครัง้ ที่ 4)
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันอาทิ ตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
*************************************************************************************************************

รางวัล

ชื่อทีม

ชนะเลิศ

Positive Externality

เหรียญทอง

นางสาวดวงนภา ลิมปิ ผลไพบูลย์

ชื่อสถานศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกนกพร ซื่อสัตย์
Geo2Win

นางสาววชิรศรี สุวรรณสุโข

เหรียญเงิ น

นายธีรเชษฐ์ เชาว์มเี พิม่

(อันดับ 2)

นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข

รองชนะเลิศ

คณะ

นายนนท์ พฤกษ์ศริ ิ

(อันดับ 1)
รองชนะเลิศ

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา

เย็นนี้กนิ ไรดี

นายณัฐธี หมันดี
่

เหรียญทองแดง

นายเขมกร ศรีจรรยานนท์

(อันดับ 3)

นายนาทรัพย์ ศรีสกลกิจ

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
รางวัล
ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

ชื่อทีม
Tah is Happy

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา
นายนครินทร์ ผูพ้ ทิ กั ษ์รตั นกุล

ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

Part Time Economists

ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

Cosmo Sven

ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

อะไรก็ได้

ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

ยายกินลาไยน้าลาย

นายถมทวี ลีฬหาล้าเลิศ

ยายไหลย้อย

นายอิทธิพฒ
ั น์ ประภาประเสริฐ

ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจารุวทิ ย์ ฟูพงศ์ศริ พิ นั ธ์

ชมเชย
เพชรยอด
มงกุฎ

Rattata

คณะ
ชื่อสถานศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี
นางสาวธนาภรณ์ สาเภาทอง
นายนรุตม์ อังวราวงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวภัสสร ขลิบสุวรรณ
นายคุณาธิป เจริญคุณาธร
นางสาวขวัญชุญา มังคะจา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวพรชนก เทพขาม
นางสาวประอรรัตน์ คาสวัสดิ ์
นายพิชญ์ จงไพศาล
นายชนพล สักกะพลางกูร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

นางสาวธนพร บุญมี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมุทติ า อริยะวุฒกิ ุล
นายธนพร รัญดร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หาดใหญ่

นางสาวณัฐนันท์ ชานาญประดิษฐ์กุล
นายเรวัต ทิพย์รตั น์
นายกิตติทตั อิสลาม
นายธีปนันท์ ปรีชา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

รางวัลชมเชย
รางวัล
ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชื่อทีม
คนมีเสน่ห์

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา

นางสาวปรีญาพัชญ์ รัตนพรพิทกั ษ์
นายฉัตรมงคล ปิ่ นทอง
นายกรณ์ปรุฬห์ มหัจฉริยกุล
Diamond
นายภูผา บุนนาค
นายอนุศกั ดิ ์ ศรีอ่วมบู่
นายสุรยิ กันต์ วิวฒ
ั น์เวคิน
ลาดวนช่อ 1
นางสาวชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์
นางสาววิลาวัณย์ ตุทาโน
นายนาย สมัชญ์อุปลา
Z2J
นางสาววราภรณ์ พรเวธน์จนิ ดา
นายเกียรติศกั ดิ ์ นิยมพล
นายณัฐพัชร บุษบงค์
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น นายวรากรอาวุธ ปั ญญากุล
นายศุภณัฐ วันชัย
นางสาวณัฐพร อุดมเกียรติกลู
เป็ นมงคล
นางสาวประภาศรี ภูนคร
นางสาวสุชาดา บุญละเอียด
นางสาวณัฐฐิญา พิชติ ฉัตรพงศ์
เย็นนี้ไม่กนิ ข้าว
นายธนพงศ์ อินทุวรรณรัตน์
นางสาวกานพลู บุรนิ ทรรัตน์
นายประพันธ์ ลีน้อย
ทีมวายร้าย
นางสาวถิรนันท์ คาหอม
นายณัฐชรินทร์ จงจิรฐั ติ กิ าล
นายสรวิศ ธรรมยศ
NPR
นางสาวพิมพ์เพชร พูลเทเวศร์
นายอนิรุทธ์ มาลัย
นางสาวณัฐชยา มหาวิรยิ ะกุล
.95
นายภัทร อภิวฒ
ั นกุล
นายณาคิน เหลืองนวล
นายศาศตริน วงศ์จรี ะศักดิ ์

คณะ

ชื่อสถานศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

สานักวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะการบัญชีและ
การจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

