ประกำศผลกำรแข่งขัน TFEX Algorithmic Trading workshop and competition 2017
วันเสำร์ที่ 7 ตุลำคม 2560

Financial Lab ชัน้ 11 อำคำรมหิ ตลำธิ เบศร คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลัย
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ชื่อทีม
คนจริง 2017
De God Team
bull cheese
FutureWin
ACE
ยากกว่านี้มอี กี มัย้
NKT
LibraryTeam
หนีแฟนมาแข่ง
โจ๋เรนเจอร์
อังกอร์
บจช.
ลูกแม่
THINKnROLL [TnR]
Ting_Xi
The Newer Gen
เอาไรไปแข่ง 2017
EGMU
FAT
VEVO
CNCU
PHI
KAKMOO
Lorem Dimsum
VNN
Random.org
แชมป์ เก่า
EZ
Nicasio
Win Bushido
Gao Family1
IDEATRADE
PIMPID
TFEX Adventurers
สาเนาถูกต้อง
SwingtradeMonster
Flying Squirrel
Genesis
Kamikaze
DIAMOND
viewer
Algoholic
BNB
MPK
ยืมเงินเพือ่ นมาแข่ง
ลองดู
Fetching
Gao Family2
TGT4.0
sequence

ID
trueman
de_god_team
bull_cheese
futurewin
ace
moredifficult
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libraryteam
runawayfan
joeranger
angor
bjc
lookmae
tnr
ting_xi
thenewergen
competewhat
egmu
fat
vevo
cncu
phi
kakmoo
dimsum
vnn
random
oldchamp
ez
nicasio
bushido
gao1
ideatrade
pimpid
tfex_adventurers
truecopy
swingtrademonster
squirrel
genesis
kamikaze
diamond
viewer
algoholic
bnb
mpk
friend_money
try
fetching
gao2
tgt4
sequence

สมำชิ กคนที่ 1

สมำชิ กคนที่ 2

สมำชิ กคนที่ 3

ณัช เรือนเพ็ชร์
วรุตม์ หอสุวรรณ์
สิทธาเกติ ์ ปุกหุต
รชตะ บุญรินทร์
ปุณฑริกา ช่วยสงค์
นนท์ เก้านพรัตน์
ธันยพัฒน์ สุวรรณเมนะ
ร.ต. ศิระ ทรงพลโรจนกุล
กิตติ เสาวอรรจน์
ธีรวัจ ศิรสิ ุคนธ์
ธิติ ภักดีเทวมิตร
ณัฐวุฒ ิ เดชบดินทร์
วศิน สุรารักษ์
ณภัทร เจริญลาภกุล
กิตติพงศ์ กาญจนธนาเลิศ
ธนภัทร ว่องวิไลรัตน์
สหรัฐภูม ิ ปรีกราน
ชวัลวิทย์ เอกฤทธิไกร
ภพกฤต ยอดโต
เอกอนันต์ เสตสุวรรณ
ประกิจ คงแก้ว
กุลสิ ร์ ณ นคร
เชษฐวัส ญาโนภาส
อนนต์ ฉัตรวุฒไิ กร
รัชพงศ์ ตัง้ ศรีสมพงษ์
โอฬาร สงวนประสิทธิ ์
อภิไท กาญจนสุวรรณ
วศิษฐ์พล สินธุผล
รัตติยา อิสระวิรยิ ะกุล
วรินทร เพ็ชรผึง้
กันยารัตน์ กวีวงศ์ประวัติ
เฉลิมพล เนียมศรี
เมธี ชอบพัฒนา
สินโชค ศรินนภากร
สุรพศ พิทยาวัฒน์
จิรนั ตน์ บวรกิตวิ งศ์
อัษฎาวุธ ชนะกิจการโชค
ณัฐพล วรรณบุตร
พัชรพล พูนพิพฒ
ั น์กจิ
อนัญญา ฉวีนลิ
กฤษ วินจิ สร
อมรวุฒ ิ เลิศศิรอิ านวยพร
ณภัทร ศรีสมบุญกุล
ชนาธิป ชิตประเสริฐ
เมธาสิทธิ ์ รินทร
กานต์กมล ทองทิพย์
สุภทั ร พัฒนกุล
กัมพณ กังวาลโชคชัย
สุขสมบัติ กาญจนสมบัติ
ทรงธรรม อนุนตการุณ

นรวิชญ์ ชรารินทร์
สืบพงศ์ พันโท
จรณินท์ พันธ์เจริญกิจ
ทิพากร กิจรุง่ โรจน์เจริญ
กมลมาศ ธาตุทอง
ธีรภัทร ประภากรมโน
ณัฐดนัย ศรีศุภรวัฒนา
ร.ต. ภูวดล ชุมดา
นิธพิ ฒ
ั น์ วชิรอังศนา
กร ศิรพิ านิช
กมลภัทร ยาบัญดิษฐ์
ปรวัฒน์ ตัง้ ปิ ยนันท์
ธนสาร พัวทวีพงศ์
ธนชัย จิระจันทร์
ณัฐพจน์ สรนันต์ศรี
ธนเดช สุขประสงค์
คุณาธิป ศรศักดา
ภาสวินท์ แก้วลาพูน
นิธโิ รจน์ วงศ์สว่างพานิช
อานนท์ ลีลาชุตพิ งศ์
รัชชานนท์ รุง่ เรือง
ธีรภัทร์ วงศ์สุธรี า
กษิดษิ ฏ์ นิลโกสิตย์
ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์
ชนิสรา สุทธิวรชัย
อภิสทิ ธิ ์ เล็กสมบูรณ์
ชินกฤต โคตะเป
อาทิตย์ แก้วอาไพ
กิตติคุณ อิสระวิรยิ ะกุล
ภัณกร จิรกรธรรม
ฐิตาภา โกศลอุดมสุข
นนทพร อนันตภากรณ์
สรวิศ นุชธิสาร
สุวฒ
ั น์ นิกรพงษ์สนิ
ปิ ยพัทธ์ พิทยาวัฒน์
พงศธร โชติพนั ธุ์วทิ ยากุล
ฉันทวัฒน์ รัตนพงศ์พนั ธ์
นรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ
วุฒธิ ร ทาทิตย์
ต้องพงศ์ ใครบุตร
วิทวัส ปิ วาวัฒนพานิช
ยุวาน ปิ ยะตระกูลรัตน์
ศุภณัฐ จาต๊ะ
สารัช รุจริ านุรกั ษ์
นลธวัช หนูมอ
มงคล แซ่จงั
กาพล อุนยโกวิท
กฤตพล เฉลยกิตติ
ทศพล ทุมมาลา
ภาคภูม ิ โค้ววรรณศรี

สุรดิษ คีรแี ก้ว
ฤทธิกร
์ เทศน์สาลี
พิศุทธิ ์ อนันตสินกุล
ณัฐวุฒ ิ พานรัตตินนท์
วรรณวีร์ ธีระชาญณรงค์
จุลภัทร์ จุลนวล
เกรียงเดช รุง่ นภาธร
ร.ต. อภิวฒ
ั น์ วิจติ รกิง่
พีรพล สุจนิ ยั
ณัษฐพงศ์ ศิรเิ วชพงศ์กุล
บุษกร เตชะวงศ์ธรรม
บุ๊ค จันทร์ชู
กรกวิน พิชญโยธิน
ธนพนธ์ กาเนิดสิทธิเสรี
กิตติธชั โลหิตานนท์
อรชนก นวพฤกษ์
จักร์ผนั นิม่ ทอง
พนิช คงไทย
สุวชิ ชา วงศ์อานิษฐกุล
เพลงภาส เปลือ้ งนุช
ศิรประภา บุญรัตน์
ณัฐณพัชร์ กวิพรรธน์
ชาคริต อรุณรุจพิ นั ธุ์
พลอยพิชชา บุญทวีพทิ กั ษ์
ชานนท์ สุวรรณมนตรี
วิศวะ โกมลวิวฒ
ั น์
เชาวลิต ลลิตผสาน
ศุภกิจ ทับไกร
ศรินรัตน์ ทิวะเจริญวงศ์
พัทธ์ชติ า เย็นสุข
วริษา เอีย่ มสวัสดิกุล
วัชริศ สุรยิ าอาภรณ์
สวรรยา นิลหยก
ไพสิฐ สุนทรารักษ์
ธนาทิป แสงโสภณ
ธีรภาพ อภิปาลกุล
เกียรติคุณ กาวิละ
กัญจนสิทธ ทองเล็ก
กนกกร วิรยิ กอบกุล
ศิวดล เกียรตินยิ มศักดิ ์
ณัฐวรา กิตชิ ยั
พัสกร วรเดชจาเริญ
ธัญไท บริบรู ณธนา
นนทวิชช์ ดวงสอดศรี
เรวัต เจริญรัตน์
ดิลกฤทธิ ์ วิทยกมล
นิยม พัฒนกุล
พงศกร สุวรรณบริบาล
ณัฐภัทร อิทธิรตั นสุนทร
เอกภพ สุขยิง่

