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HyCity MOSCOW 2019 

ล ำดบั ชือ่ - นำมสกลุ 

1 กนก กำระวัล 

2 กมลชนก อยู่วัฒนำ 

3 กรีฑำ ชำฎก 

4 กฤษณ เทพณรงค ์

5 กัลยำณี วงษ์ค ำจันทร ์

6 กิตติเชษฐ ์ ปล้องคง 

7 คณพศ ศรุติกำรช่ำง 

8 คณิน แซ่ซิ้ม 

9 คุณภัทร เกตุศักด์ิ 

10 จงจิต สงวนสิน 

11 จันทำ ขันธวิชัย 

12 จันทิภำ สิริกวินกอบกุล 

13 จินตนำ ไตรรัตน ์

14 จุรีพร สืบสำยขัด 

15 จุรีรัตน ์ เห็มหงษ ์

16 ชลดำ บุญอภัย 

17 ชำคริยำ ไล้ทองค ำ 

18 ชำญศิร ิ แตงอ่อน 

19 ชุติมำ นำมสอน 

20 ฐิติมำพร จันทร์เพ็ง 

21 ณัฏฐ์ธนภัค กีรติเดชำนนท์ 

22 ณัฏฐ์ภูกิจ กีรติเดชำนนท์ 
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23 ณัฐนันท์ มีคงโชตินันท ์

24 เดช งำมล ำใย 

25 ตรัส ร ำพึงสุข 

26 ทรงศร ี ร ำพึงสุข 

27 ทินกร สันหมำน 

28 ธัญมน ฤกษ์สุดแสน 

29 ธีรรัตน ์ ฉิมสุข 

30 นงนุช โสธนะ 

31 นันท์พร คนมั่น 

32 นิพนธ์ ชัยสัตรำ 

33 เนศวรร์ะว ี วงศ์สกุลเกษม 

34 บริษัท กนกพร 97 จ ำกัด 

35 บริษัท เจเอสบี รวยอศัจรรย์ จ ำกัด 

36 บริษัท ไดมอนด์ เฮลต้ี จ ำกัด 

37 บริษัท มะโนดี จ ำกัด 

38 บริษัท สก๊อตรอ้ยล้ำน จ ำกัด 

39 บริษัท สำมำรถ เฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ กรุ๊ป จ ำกัด 

40 บริษัท แฮปปี้ ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

41 บัวพัน ดวงสีดำ 

42 บุญเลิศ ร ำพึงสุข 

43 ปพัชญำ ศรุติกำรช่ำง 

44 นันทยำ เสืองำม 

45 ปวริศำ อุรโสภณ 
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46 ปัฐมำ แก้วศร ี

47 ปิยรัตน ์ ใจเอื้อ 

48 พงศกร ซื่อไพศำล 

49 พรนภำ อัครโกเมน 

50 พรศิร ิ ใยสูบ 

51 พัชรินทร์ สมบูรณ ์

52 พัชร ี หริสดี 

53 พัฒนำ สีลำพัฒน์ 

54 พัธชำ ใจมำ 

55 พิชญ์สุกำนต์ วัสสกำญจน์ 

56 พิมพ์นลิน วงศ์สกุลเกษม 

57 พิมพ์พนิต สกุลบุญลือ 

58 พิมพำ ศรุติกำรช่ำง 

59 ภัทรภร ภูติภำนันท์ 

60 รพีพรรณ นิ่มน้อย 

61 รวีกำนต ์ ทับทิมภำกร 

62 ระวีวัลย์ ประคองทรัพย์ 

63 รัชน ี หงษ์ทอง 

64 รัชพงศ ์ ต้นกันยำ 

65 วรเดช บุญเลิศ 

66 วิเชียร อุ่นเกิด 

67 วิษณุ ศรีรัตน ์

68 ศยำมล เกษประทุม 
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69 ศรำยุทธ กันทำพันธ์ 

70 ศศกร สุขสวัสด์ิ 

71 ศิริกำญจน ์ ประสิทธิเขตรวิทย์ 

72 ศุภชัย ช ำนำญ 

73 ศุภนิมิตร สุขเกษม 

74 ศุมำรินทร ์ โสมรักษ ์

75 สมชำย สุขรอด 

76 สมพิศ อัครโกเมน 

77 สลักษณ์ วรรณสำตร ์

78 สำมำรถ ร ำพึงสุข 

79 สำริศำ ศรุติกำรช่ำง 

80 สิริประภำ ฤทธิ์รักษำ 

81 ปำริดำ ประเทอืงวิจิตกุล 

82 สุขประเสริฐ วรประยูร 

83 สุคนทิพย์ แซ่ซิ้ม 

84 สุชำดำ แก้วลังกำ 

85 สุดใจ บัวทอง 

86 สุธิดำ สุวรรณมงคล 

87 สุนทรีย์ อุบลรัตน ์

88 สุพรรณษำ อินเจริญ 

89 สุภัคพร สมฤทธิ ์

90 สุภำพร อัครโกเมน 

91 สุภำวดี คุณรักษ ์
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92 สุวัน สุวรรณศร 

93 วรำยุภัสร์ พงษ์แก้ว 

94 ฐิติชญำ ดวงสีดำ 

95 อโณทัย วณิชเวชำรุ่งเรอืง 

96 อัฑฒวิทย ์ วณิชเวชำรุ่งเรอืง 

97 อิทธิพัทธ ์ สุรสิทธิ์ภัทรกุล 

98 อุมำรินทร ์ เครอืสังข ์

99 อรุณศร ี เส้งคล้ำย 

100 ชัญญำ ใจใส 

 
 
 


