
ที่ ชื่อทุนการศึกษา คณะ จ านวนเงินทุน

1 สมาคมนิสิตเก่ามก.ภาคตะวันออก น.ส.ดวงพร ยะอนันต์ วิทยาการจัดการ 10,000          

2 สมาคมนิสิตเก่ามก.ภาคตะวันออก น.ส. แสงอรุณ เสือสละ วิทยาการจัดการ 10,000          

3 สมาคมนิสิตเก่ามก.ภาคตะวันออก นายพิรพล กุมานนท์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 10,000          

4 คุณฑิฆมัพร พิศาบดินทร์ น.ส.รัศมี เย็นอนงค์ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 10,000          

5 คุณสมชาย แจ้งมีสุข น.ส.ภัทรสุดา ศิลา วิทยาการจัดการ 10,000          

6 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.สุวิชชา รุ่งราม วิทยาการจัดการ 5,000           

7 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.นัสรียา หนุนอนันต์ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

8 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.เพชรไพลินเม่งอ่วม วิทยาการจัดการ 5,000           

9 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายกิตติพงษ์ สุดชะดา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

10 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายฉัตรวีร์ ประกายแก้ว วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

11 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายปณชัย เพียงสุวรรณ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

12 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.ธนิดา กวีสุทธิกุล วิทยาการจัดการ 5,000           

13 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.กัลย์พัชร์ รัตนพิชชาพร วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

14 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายนคร ขุนทอง วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

15 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.พรรณภา คงประพัฒน์ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

16 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.ปวีณ์ธิดา ใจตรง วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

17 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายพรโกสินทร์โกสียบุตร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

18 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.วิลาวัลย์ ยาวิชัย วิทยาการจัดการ 5,000           

19 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายภราดร องค์ใหญ่ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

20 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายยุคนธร พูลสุยถล  า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

21 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.กนิษฐา ลาชโรจน์ วิทยาการจัดการ 5,000           

22 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.ธัญลักษณ์พรชัยทวีโชค วิทยาการจัดการ 5,000           

23 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) นายอดิสรณ์ สีทรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

24 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.นิพาดา บุณหนา วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

25 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ( มหาชน ) น.ส.อังคณา เพิ มไธสง วิทยาการจัดการ 5,000           

26 บริษัท จัดหางาน จ็อบพาสปอร์ต จ ากัด น.ส.ศศิธร พูลก าลัง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

27 บริษัท จัดหางาน จ็อบพาสปอร์ต จ ากัด นายบัณฑิต เทียนเงิน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

28 บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด ( มหาชน ) นายวิริยะ รุ่งเรือง วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

29 บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด ( มหาชน ) นายนิติธร วรรณโกวัฒน์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

30 หจก.ธีระพงษ์ เซอร์วิส น.ส.พรสวรรค์สวาทสุข วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000           

31 หจก.ธีระพงษ์ เซอร์วิส นายศุภกร เตียวสกุล วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000           

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2557

ชื่อ-สกุล



ที่ ชื่อทุนการศึกษา คณะ จ านวนเงิน

1 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.กัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5,000        

2 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายปรีชา เพิม่ไธสง วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000        

3 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายอนันทชัย เบิบชัยภูมิ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

4 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.กัลยฉัตร คงกล่ินสุคนธ์ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5,000        

5 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.พัชราภรณ์ แทนเกษม วิทยาการจัดการ 5,000        

6 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.ภารดี โพธิพฤกษ์ วิทยาการจัดการ 5,000        

7 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายณัฐพงษ์ สัมพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

8 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.เกศสุดา นามแดง วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 5,000        

9 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายสิริชัย เดชแก้ว วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

10 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.อ่อนหวาน จันผ่อง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

11 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.พงษ์สุดา สิทธิศร วิทยาการจัดการ 5,000        

12 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายสรรเสริญ เภ่าโง่น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

13 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.กาญจนา โคตรทา เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 5,000        

14 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายณัฐวุฒิ ดาวเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 5,000        

15 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.รัชนีกร สุกเกล้ียง วิทยาการจัดการ 5,000        

16 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายศุภชัย ขอประเสริฐ วิทยาการจัดการ 5,000        

17 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายอภิสร โสภณ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

18 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายธรรมนูญ โอสถานนท์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

19 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน นายจิราธิป กิจแก้ว วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

20 ทุนดอกผล วิทยาเขตบางเขน น.ส.ศุภนิดา อินทรโชติ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 5,000        

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2557

นิสิตผู้ไดร้ับทุน


