
 
 

 
 

                                             

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตศรีราชา 
เร่ือง  รายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียนทีม่คุีณธรรมและจริยธรรม 

ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ขอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยวธีิรับตรงโครงการส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทั้งน้ีใหผู้มี้รายช่ือดงัเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เขา้รับการรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิ
เขา้ศึกษา ในวนัพุธที ่ ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ฝ่ายการศึกษา ชั้น ๑ อาคารบริการ
วทิยาการ (อาคาร ๑) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ผูท่ี้ไม่มาเขา้รับรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิเขา้
ศึกษา ตามวนัและเวลาดงักล่าวถือวา่สละสิทธ์ิ และเขา้รับการมอบตวัเป็นนิสิตใหม่  ในระหวา่งวนัท่ี  ๕-๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  อาคารพลศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 

   ในการน้ี ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาท่ีเขา้รับการรายงานตวัเพื่อยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษากบัทางโครงการฯ แลว้นั้น จะ
ถูกตดัสิทธ์ิในการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

             

                                                                                  ประกาศ ณ วนัท่ี    ๑๙  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                  
        
                      (รองศาสตราจารย ์ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ) 
                                                                                               รองอธิการบดีวทิยาเขตศรีราชา  
                                                                          ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  

 
 
 
 

 



สาขาวชิา โรงเรียน

1 นางสาวชญัญา ประเสริฐ การตลาด เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
2 นางสาวณฐัพร ไทยเจริญ ธุรกิจระหวา่งประเทศ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2
3 นางสาวอาจโฉม สุทธศรี การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว ระยองวิทยาคม  นิคมอุตสาหกรรม
4 นางสาวชนิกานต์ ทกัษิณสกุล การบญัชีบริหาร บา้นค่าย
5 นายภทัรพงษ์ สีนวล การจดัการโลจิสติกส์ สตรีประเสริฐศิลป์
6 นายวรวฒิุ มะนาวหมู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บ่อไร่วิทยาคม
7 นายศุภณฐั วฒันจิตติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุรศกัด์ิวิทยาคม
8 นางสาวจรัญญา มีมุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ มกุฎเมืองราชวิทยาลยั
9 นางสาวหน่ึงฤทยั กาวีจนัทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แหลมงอบวิทยาคม

10 นางสาวกุลลดา อาดมั วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดดัดรุณี
11 นางสาวกุลยา ขจรกล่ินมาลา เทคโนโลยสีารสนเทศ ระยองวิทยาคมปากน ้า
12 นางสาวเสาวลกัษณ์ ดีสมดู เทคโนโลยสีารสนเทศ ทพัราชวิทยา
13 นางสาวจิรวรรณ ไกรเพชร เทคโนโลยสีารสนเทศ เขาสมิงวิทยาคมฯ
14 นายสหรัฐ ส าฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สุรศกัด์ิวิทยาคม
15 นางสาวศุจินนัท์ ชลเจริญ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ระยองวิทยาคมปากน ้า
16 นางสาวอายพุร เหลืองตระกูล วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม บา้นฉางกาญจนกุลวิทยา
17 นางสาวขวญัสุข สุริสุระ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา
18 นางสาวอณุภา นิคมคาย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
19 นายภาคิน เหมพนม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ปลวกแดงพิทยาคม
20 นางสาวนาตยา ศรีขาว วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เขาสมิงวิทยาคมฯ
21 นางสาวพิมลวรรณ ตะเคียนงาม คณิตศาสตร์ประยกุต์ เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา
22 นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มมณี คณิตศาสตร์ประยกุต์ ศรีราชา
23 นางสาวอรอนงค์ ลาพิงค์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ ปลวกแดงพิทยาคม
24 นายเขตตะวนั นุชพว่ง คณิตศาสตร์ประยกุต์ มาบตาพดุพนัพิทยาคาร
25 นางสาวประภาศิริ ตระกูลสม ฟิสิกส์ ช านาญสามคัคีวิทยา
26 นางสาวศกลวรรณ ศรีจนัทร์ ฟิสิกส์ ระยองวิทยาคมปากน ้า
27 นางสาววิชนาถ ศรีทา ฟิสิกส์ ระยองวิทยาคมปากน ้า
28 นางสาวอารียา จตุพรโสภากุล ฟิสิกส์ แกลง "วิทยสถาวร"
29 นายพิพฒัน์ นนัทจุล ฟิสิกส์ ตราษตระการคุณ
30 นางสาวหน่ึงนภา ฉิมไทย ฟิสิกส์ ดดัดรุณี
31 นางสาวณิชกานต์ ไวยกูล เคมี ตราษตระการคุณ
32 นางสาวอจัจนา ศิริมหา เคมี ระยองวิทยาคมปากน ้า
33 นางสาววราพร  ชูยิง่สกุลทิพย์ เคมี ปลวกแดงพิทยาคม
34 นางสาวสิเรียม คนแคลว้ เคมี นครนายกวิทยาคม
35 นางสาวกนกวรรณ ชยัชนะ เคมี ทพัราชวิทยา
36 นางสาวณฐันิชา วิงวอน เคมี วดัป่าประดู่
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37 นายนิติภทัร ฐานะ เคมี ตราษตระการคุณ
38 นางสาวอจัจิมา ทวีคุณ เคมี ตราษตระการคุณ
39 นายพทุธิพงษ์ สุขแสวง เคมี เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2
40 นางสาววาสิตา พ่ึงคง เศรษฐศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
41 นางสาววิมลวรรณ งามข า เศรษฐศาสตร์ เบญจมราชูทิศ
42 นายปฐวี แซ่ตนั เศรษฐศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
43 นางสาวญาณิศา แกว้ปุม เศรษฐศาสตร์ มกุฏเมืองราชวิทยาลยั
44 นางสาวชนาพร โพธิรุกข์ เศรษฐศาสตร์ เบญจมราชูทิศ
45 นางสาวพชัราภรณ์ ปาลวฒัน์ เศรษฐศาสตร์ เบญจมราชูทิศ
46 นางสาวณชัชา อ้ึงสวสัด์ิ เศรษฐศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
47 นางสาวเรณุกา เจนสินธนานนัท์ เศรษฐศาสตร์ วดัป่าประดู่
48 นางสาวอธิชนนั พว่งกระสินธุ์ เศรษฐศาสตร์ เขาสมิงวิทยาคมฯ
49 นายสหรัฐ ดิเรกโภค วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
50 นายปัณณทตั พยคัโฆ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ เบญจมราชูทิศ
51 นายพรโกสินทร์ โกสียบุตร วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ระยองวิทยาคมปากน ้า
52 นายนนทชา วงษร์ะกา วิทยาศาสตร์การเดินเรือ เบญจมราชูทิศ
53 นางสาวพรรษา หิงห้อยทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดดัดรุณี
54 นายอรรถพร เจริญใจ วิศวกรรมเคร่ืองกล ตราษตระการคุณ
55 นายคณิตศร จนัทร์โสภา วิศวกรรมไฟฟ้า มาบตาพดุพนัพิทยาคาร
56 นางสาวธิติยา แกว้รุ่งเรือง วิศวกรรมอุตสาหการ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
57 นายอุดมศกัด์ิ กนัมหา วิศวกรรมโยธา ตราษตระการคุณ
58 นายวิชญะสรณ์ ลีลาพฒันสุข การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว โควตา้สาธิตฯ พหุภาษา
59 นางสาวชนิกรรดา ทองสุข การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว โควตา้สาธิตฯ พหุภาษา
60 นางสาวอรณิช ภทัรพานี การบญัชีบริหาร โควตา้สาธิตฯ พหุภาษา
61 นายสุประวีณ์ ศิริพจนาวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า โควตา้สาธิตฯ พหุภาษา


