รายชื อผู้เข้ าอบรมโครงการพัฒ นาบุคลิกภาพนิสิตทีได้ รับทุนการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
บริษัท ไทยออยล์ จก. (กลุ่มไทยออยล์ )
คณะ
เบอร์ ติดต่อ
ชันปี

ชื อผู้รับทุน
1.นางสาวพิชชาภา ติแก้ว
2.นางสาววิชิตา พันธ์คาํ
3. นางสาวธนพร ระจิตดํารง
4. นางสาววรรณพร คําวงษ์
5. นายธนภัทร อินทร์สว่าง
6. นางสาวอัมริ ตา อาภาศรี ทองสกุล
7. นายภัทรกร ทองปาน
8.นางสาวอารี ยา จตุพรโสภากุล
9. นางสาวพัชรี โพธิ ทอง
10. นางสาวอารี ยา ลีบน

ชื อผู้รับทุน
1.นางสาวอรญา เสริ มศรี
2.นางสาวปิ ยกุลนาถ ลาอุ่น
3.นางสาวพัชญะ หัวใจ

ชื อผู้รับทุน
1. นายกิตติพงศ์ หนุนดี

ชื อผู้รับทุน
1.นางสาวสุ วนันต์ แก้วแพ่ง
2.นางสาวนิศาชล ชนะคช

ชื อผู้รับทุน
1.นางสาวเพชรรัตน์ บุญเพ็ชรัตน์
2.นางสาวอินชุพา บุญราช
3.นายสาวเมธิ นี ปูรณัน
4.นางสาวหทัยชนก สําราญมาก
1. นางสาวณัฐภรณ์ ยีสุ่ นแก้ว
2.นางสาวศศิธร หวังแก้ว
3. นายธุวานนท์ ลิมประเสริ ฐ

3
4
2
2
4
3
2
4
2
2

คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาการจัดการ

095-3076361
082-4972733
094-6718185
090-9608301
063-8161201
095-7795857
063-9588528
083-0895789
085-3303819
086-3801167

ชันปี

วัดศรีวนาราม
คณะ

เบอร์ ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

090-7356059
063-4659947
092-2503688

2
2
4

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
คณะ
เบอร์ ติดต่อ
นิสิตชันปี
3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา

ลงนาม

ลงนาม

099-0847552

บริษัท ไทยออยล์ จก. (กลุ่มไทออยล์ ) (CSR)
คณะ
เบอร์ ติดต่อ
ชันปี
4
4

ลงนาม

ลงนาม

คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา

ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
คณะ
เบอร์ ติดต่อ
ชันปี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ

088-9067668
083-8112035
095-8286338
092-0948809
085-2564757
084-4106386
084-7084971

ลงนาม

ชื อผู้รับทุน

ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
คณะ
เบอร์ ติดต่อ
ชันปี

4.นายเอกพล พาราทอง
5. นางสาวประภัสสร ขันทะเสน
6. นายธุตีพงษ์ ภูมิมะนาว
7. นายอิทธิ กร ภู่แพร
8. นายปณชัย เพียงสุวรรณ
9.นางสาวชุดารัตน์ หอมดวง
10. น.ส. พักตร์สรณ์ อ่อนปานนิล
11.นายนคร ขุนทอง
12. นางสาวสถิตพร จันทร์เจริ ญ
13. นายชาญวิทย์ เชือวังคํา
14.นางสาวชฎาพร วงศ์สามารถ
15. นายณัญกิตติ สุ พิชยั พัตน์นิสิต
16.นายกนต์ธร เทพอินทร์
17.นางสาวปั ฐมากรณ์ ตนุพนั ธ์
18. นายธนภณ ศรี ชุติกลุ
19. นายกมลชัย คําทอง
20. นางสาวรวีพรรณ เรื องเกียรติวงศ์
1. นายวัชรพงษ์ เสลานนท์
2. นางสาวศิริพร พันธ์ประชา
3. นางสาวประทานพร กุลมัย
4. นางสาวเยาวลักษณ์ ศรี เมือง
5. นายหลักนคร เสงียมทรัพย์

คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ

083-0778007
083-7402256
094-5306069
088-4634687
062-5415362
090-8920460
082-4779457
088-1989109
062-4926149
095-7201505
080-8164325
093-9911176
095-9375821
096-5166376
097-1929563
091-7022034
095-7596268
092-8367645
099-1802167
086-7098970
099-5400791
091-3575535

6.

นางสาวกนกวรรณ เพชรสี ทอง

คณะวิทยาการจัดการ

090-7081929

7.

นางสาวมนัญชยา เลิศศิลปะชัย

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ

090-3234295

8. นางสาวชลธิชา ศรี ทอนชิน
9. นางสาวดารุ นนั ทน์ สุ คนธกุล
10. นายนิกร ด้วงเคน
11. นายญัฎฐนันท์ คงถึง
12. นายชริ นทร์ สาสูงเนิน
13.นางสาววนิดา เจือสุ วรรณ์

093-8972015
095-4595506
090-8153626
080-267-8599
088-2085571
097-2203200

ลงนาม

รายชื อผู้เข้ าอบรมโครงการพัฒ นาบุคลิกภาพนิสิตทีได้ รับทุนการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
ลําดับที

ทุน "ฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าทีปังกรรั ศมีโชติ"
ชือ-สกุล
ชันปี
คณะ
เบอร์ติดต่อ

1

นางสาวกนิ ษฐา หวาดด้วงดี

4

เศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา

093-9139143

2

นางสาวนันธภัทร สุนทรนนท์

3

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา

094-4291394

3

นางสาววันทิสา เกศชัยกุลรัตน์

2

เศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา

083-1748497

ลําดับที
ชือ-สกุล
1 นางสาวนิภาพร บุษยากูล

ทุนกรุ งไทยการไฟฟ้า
ชันปี
คณะ
2 วิทยาการจัดการ

เบอร์ติดต่อ
091-1198101

2

นางสาวกุลณัฐ จันทรทิพรักษ์

2

วิทยาการจัดการ

088-4834705

3

นางสาวพิชญธิดา สมิงชัย

2

วิทยาการจัดการ

094-7037991

ลําดับที
ชือ-สกุล
1 นายพิรพล กุมานนท์

ทุนไทยบริดจสโตน ประจําปี 2560
ชันปี
คณะ
4 พาณิ ชยนาวีนานาชาติ

เบอร์ติดต่อ
091-1651627

2

นางสาวนงลักษณ์ มุ่งยุทธกลาง

4

วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา

083-0899442

3

นางสาวนิตยลัภย์ เฮงทวีทรัพย์สิน

3

วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา

084-2088916

4

นายวัชรพงษ์ อินขลิบ

4

วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา

085-8040902

5

นางสาวรัตติการณ์ คลังนุ่ม

3

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา

087-7635503

6

นางสาวยลดา เชาว์วิรุฬสุทธ์

4

พาณิ ชยนาวีนานาชาติ

080-2926253

7

นางสาวกนกรัตน์ บํารุ งวัจร

3

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา

081-5906626

รายชื อนิสิตทีได้ รับทุนการศึกษา ชื อทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมราชกุมารี" ปี การศึกษา 2560 "
ลําดับที
ชือ-สกุล
ชันปี
คณะ
เบอร์ติดต่อ
4 วิทยาการจัดการ
089-4621636
1 นางสาวกุลสตรี จัทร์เมือง
4 วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
092-3538884
2 นายอุดมพร พิชยั บัณฑิตกุล
2 วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
099-8279476
3 นางสาวนัฐริ ณี มุสิกโปดก
2 วิทยาการจัดการ
089-2714589
4 นางสาวชลธิชา คํานวณ

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

รายชื อผู้เข้ าอบรมโครงการพัฒ นาบุคลิกภาพนิสิตทีได้ รับทุนการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ลําดับ
ชือ-สกุล
ชันปี ที
คณะ
เบอร์ โทรศัพท์
1 นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
4 วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา 084-8642336
2 นางสาวสุ ธิมา วัฒนะ
2 เศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา 093-7801332
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชือ-สกุล
นางสาวสาวิตรี ทรภีสิงห์
นางสาวชลธิ ชา วงศ์ชยั ชน
นายฉัตรติพงค์ แววมะบุตร
นายพงษ์ดนัย โคตะ
นางสาวนิศาชน สุ ใจ
นางสาวดลยา ทรัพย์เขือนขันธ์
นายชัชนุ สุ ถาลา
นางสาวรชยา สิ ทธิ เพ็ง
นางสาวอินทุอร มนต์กลาง
นายทัตพงศ์ ไชยเพ็ชร์
นางสาวหนึงฤทัย กาวีจนั ทร์
นายณัฎฐพัชร์ พงษ์วมิ ลพรรณ
นางสาวนริ ศรา ภารา
นางสาววรรณศิริ อรุ ณชัยรัตน์
นางสาวสุ พรรณวจี ต่างใจ
นางสาวพนิชนารถ จ๋ ายเจริ ญ
นางสาวประภาภัค จันทะวงค์

ทุนธนาคารกรุ งไทย
ชันปี ที
คณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
พาณิ ชยนาวีฯ
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

เบอร์ โทรศัพท์
09-88374064
08-90752668
09-48975462
06-13400302
09-54865626
08-75394415
09-24725320
08-55067882
06-14256437
09-91092143
08-71147550
09-58769528
08-0535518
08-60048707
09-83816566
09-85057385
09-42325297

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายชื อนิสิตทีรับทุนการศึกษาจากส่ วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลําดับ
ชือ-นามสกุล
คณะ
ชันปี ที
เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวอรณัชชา เทียนทับทิม
วิทยาการจัดการ
1
086-8898699
2
3
4

นายศรานิ ศร ศรี คาํ
นางสาวปุยฝ้าย พูลเพิม
นางสาวไพริ นทร์ คําอุด

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

2
1
1

061-4425583
088-7243406
098-9818763

5

นางสาวธัญญลักษณ์ ปันเสาร์

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา

1

094-7742781

6

นายณรงค์ฤทธิ ฟองอาภา

เศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา

2

089-9650936

7

นายมูฮมั หมัดฮุชซัยนี หะยีซอ

วิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา

1

093-7345614

8
9

นางสาวปรี ยานุช ปรุ งศักดิ
นางสาวรัชฎาพร ดีเสมอ

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
วิทยาการจัดการ

3
1

087-6149389
092-8909454

10

นางสาวกัลยรัตน์ ชาติพยัคฆกุลกิจ

วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา

1

063-1939935

11
12
13
14
15
16
17
18

นายณัชยศ ศิริโต
นายธนวัฒน์ ทองขาว
นายกิตติพงษ์ บุตรพรหม
นายกิตติพนั ธ์ ประสงค์สุข
นายปณิ ธิ หยงสตาร์
นายณัฐติกร วันทาวงศ์
นายอดุลวิทย์ คงภักดี
นายณัฐวุฒิ ศรี รัญเพชร

วิทยาการจัดการ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ
พาณิ ชยนาวีนานาชาติ

2
1
2
2
2
1
1
1

088-0146112
086-8335062
095-8246947
096-9814715
090-0728498
096-3681013
096-3681013
091-9840041
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นายกิตติโชค อังโชคชัชวาล

พาณิ ชยนาวีนานาชาติ

2

086-9808439
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นายนิธิกร ติวเอม

พาณิ ชยนาวีนานาชาติ

2

087-6630555

ลงนาม

