
ชือผู้รับทุน ชันปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1.นางสาวพิชชาภา  ติแกว้ 3 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 095-3076361

2.นางสาววิชิตา  พนัธ์คาํ 4 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 082-4972733

3. นางสาวธนพร  ระจิตดาํรง 2 คณะวิทยาการจดัการ 094-6718185

 4. นางสาววรรณพร  คาํวงษ์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 090-9608301

5. นายธนภทัร   อินทร์สว่าง 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 063-8161201

6. นางสาวอมัริตา อาภาศรีทองสกลุ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 095-7795857

 7.  นายภทัรกร ทองปาน 2 คณะวิทยาการจดัการ 063-9588528

 8.นางสาวอารียา จตุพรโสภากลุ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 083-0895789

9. นางสาวพชัรี  โพธิทอง 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 085-3303819

 10. นางสาวอารียา ลีบน 2 คณะวิทยาการจดัการ 086-3801167

ชือผู้รับทุน ชันปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1.นางสาวอรญา เสริมศรี 2 คณะวิทยาการจดัการ 090-7356059

2.นางสาวปิยกลุนาถ  ลาอุ่น 2 คณะวิทยาการจดัการ 063-4659947

3.นางสาวพชัญะ หวัใจ 4 คณะวิทยาการจดัการ 092-2503688

ชือผู้รับทุน นิสิตชันปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

 1. นายกิตติพงศ ์ หนุนดี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 099-0847552

ชือผู้รับทุน ชันปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1.นางสาวสุวนนัต ์ แกว้แพ่ง 4 คณะวิทยาการจดัการ

2.นางสาวนิศาชล  ชนะคช 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ชือผู้รับทุน ชันปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1.นางสาวเพชรรัตน ์ บุญเพช็รัตน์ คณะวิทยาการจดัการ 088-9067668

2.นางสาวอินชุพา  บุญราช คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 083-8112035

3.นายสาวเมธินี  ปูรณนั คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ 095-8286338

4.นางสาวหทยัชนก สาํราญมาก คณะวิทยาการจดัการ 092-0948809

1. นางสาวณฐัภรณ์  ยสุ่ีนแกว้ คณะวิทยาการจดัการ 085-2564757

 2.นางสาวศศิธร  หวงัแกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 084-4106386

3. นายธุวานนท ์ ลิมประเสริฐ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 084-7084971

รายชือผู้ เข้าอบรมโครงการพฒันาบุคลกิภาพนิสิตทไีด้รับทุนการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา

บริษัท ไทยออยล์ จก. (กลุ่มไทยออยล์) 

วดัศรีวนาราม

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ไทยออยล์ จก. (กลุ่มไทออยล์) (CSR)

ทุนมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา



ชือผู้รับทุน ชันปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

 4.นายเอกพล  พาราทอง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 083-0778007

5. นางสาวประภสัสร  ขนัทะเสน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 083-7402256

6. นายธุตีพงษ ์ ภูมิมะนาว คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 094-5306069

7. นายอิทธิกร  ภู่แพร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 088-4634687

8. นายปณชยั  เพียงสุวรรณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 062-5415362

 9.นางสาวชุดารัตน ์ หอมดวง คณะวิทยาการจดัการ 090-8920460

10. น.ส. พกัตร์สรณ์  อ่อนปานนิล คณะวิทยาการจดัการ 082-4779457

 11.นายนคร  ขุนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 088-1989109

12. นางสาวสถิตพร  จนัทร์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 062-4926149

13. นายชาญวิทย ์ เชือวงัคาํ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 095-7201505

14.นางสาวชฎาพร  วงศส์ามารถ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 080-8164325

15. นายณัญกิตติ  สุพิชยัพตันนิ์สิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 093-9911176

16.นายกนตธ์ร  เทพอินทร์ คณะวิทยาการจดัการ 095-9375821

 17.นางสาวปัฐมากรณ์ ตนุพนัธ์ คณะวิทยาการจดัการ 096-5166376

18. นายธนภณ ศรีชุติกลุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 097-1929563

19. นายกมลชยั คาํทอง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 091-7022034

20. นางสาวรวีพรรณ เรืองเกียรติวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 095-7596268

1.      นายวชัรพงษ ์ เสลานนท์ คณะวิทยาการจดัการ 092-8367645

2.      นางสาวศิริพร  พนัธ์ประชา คณะวิทยาการจดัการ 099-1802167

3.      นางสาวประทานพร  กุลมยั คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 086-7098970

4.      นางสาวเยาวลกัษณ์  ศรีเมือง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 099-5400791

5.      นายหลกันคร  เสงียมทรัพย์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 091-3575535

6.      นางสาวกนกวรรณ  เพชรสีทอง คณะวิทยาการจดัการ 090-7081929

7.      นางสาวมนญัชยา  เลิศศิลปะชยั คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 090-3234295

8.      นางสาวชลธิชา  ศรีทอนชิน คณะวิทยาการจดัการ 093-8972015

9.      นางสาวดารุนนัทน์  สุคนธกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 095-4595506

10.  นายนิกร  ดว้งเคน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 090-8153626

11.  นายญฎัฐนนัท ์ คงถึง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 080-267-8599

12.  นายชรินทร์  สาสูงเนิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 088-2085571

13.นางสาววนิดา  เจือสุวรรณ์ คณะวิทยาการจดัการ 097-2203200

ทุนมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา



ลาํดบัที ชือ-สกุล ชนัปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1 นางสาวกนิษฐา หวาดดว้งดี 4 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 093-9139143

2 นางสาวนนัธภทัร สุนทรนนท์ 3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 094-4291394

3 นางสาววนัทิสา  เกศชยักุลรัตน์ 2 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 083-1748497

ลาํดบัที ชือ-สกุล ชนัปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1 นางสาวนิภาพร  บุษยากูล 2 วิทยาการจดัการ 091-1198101

2 นางสาวกลุณฐั จนัทรทิพรักษ์ 2 วิทยาการจดัการ 088-4834705

3 นางสาวพิชญธิดา  สมิงชยั 2 วิทยาการจดัการ 094-7037991

ลาํดบัที ชือ-สกุล ชนัปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1 นายพิรพล  กุมานนท์ 4 พาณิชยนาวีนานาชาติ 091-1651627

2 นางสาวนงลกัษณ์ มุ่งยทุธกลาง 4 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 083-0899442

3 นางสาวนิตยลภัย ์เฮงทวทีรัพยสิ์น 3 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 084-2088916

4 นายวชัรพงษ ์อินขลิบ 4 วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 085-8040902

5 นางสาวรัตติการณ์  คลงันุ่ม 3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 087-7635503

6 นางสาวยลดา  เชาววิ์รุฬสุทธ์ 4 พาณิชยนาวีนานาชาติ 080-2926253

7 นางสาวกนกรัตน์ บาํรุงวจัร 3 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 081-5906626

ลาํดบัที ชือ-สกุล ชนัปี คณะ เบอร์ติดต่อ ลงนาม

1 นางสาวกลุสตรี  จทัร์เมือง 4 วิทยาการจดัการ 089-4621636

2 นายอุดมพร  พิชยับณัฑิตกุล 4 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 092-3538884

3 นางสาวนฐัริณี  มุสิกโปดก 2 วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 099-8279476

4 นางสาวชลธิชา  คาํนวณ 2 วิทยาการจดัการ 089-2714589

รายชือนิสิตทีได้รับทุนการศึกษา ชือทุนการศึกษา " ทุนเฉลมิราชกุมารี"  ปีการศึกษา 2560 "  

รายชือผู้เข้าอบรมโครงการพฒันาบุคลิกภาพนิสิตทไีด้รับทุนการศึกษา วทิยาเขตศรีราชา

ทุน " ฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมโีชต"ิ  

ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า

ทุนไทยบริดจสโตน ประจาํปี 2560



ลาํดบั ชือ-สกุล ชนัปีที คณะ เบอร์โทรศพัท์ หมายเหตุ

1 นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย 4 วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 084-8642336

2 นางสาวสุธิมา วฒันะ 2 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 093-7801332

ลาํดบั ชือ-สกุล ชนัปีที คณะ เบอร์โทรศพัท์ หมายเหตุ

1 นางสาวสาวติรี  ทรภีสิงห์ วทิยาการจดัการ 09-88374064

2 นางสาวชลธิชา วงศช์ยัชน วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 08-90752668

3 นายฉตัรติพงค ์แววมะบุตร วศิวกรรมศาสตร์ 09-48975462

4 นายพงษด์นยั โคตะ วศิวกรรมศาสตร์ 06-13400302

5 นางสาวนิศาชน สุใจ วทิยาการจดัการ 09-54865626

6 นางสาวดลยา ทรัพยเ์ขือนขนัธ์ พาณิชยนาวฯี 08-75394415

7 นายชชันุ สุถาลา วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 09-24725320

8 นางสาวรชยา สิทธิเพง็ วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 08-55067882

9 นางสาวอินทุอร มนตก์ลาง วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 06-14256437

10 นายทตัพงศ ์ไชยเพช็ร์ วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 09-91092143

11 นางสาวหนึงฤทยั กาวจีนัทร์ วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 08-71147550

12 นายณฎัฐพชัร์ พงษว์มิลพรรณ วิศวกรรมศาสตร์ 09-58769528

13 นางสาวนริศรา ภารา วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 08-0535518

14 นางสาววรรณศิริ อรุณชยัรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ 08-60048707

15 นางสาวสุพรรณวจี ต่างใจ วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 09-83816566

16 นางสาวพนิชนารถ จ๋ายเจริญ วทิยาการจดัการ 09-85057385

17 นางสาวประภาภคั จนัทะวงค์ วทิยาการจดัการ 09-42325297

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ทุนธนาคารกรุงไทย

รายชือผู้เข้าอบรมโครงการพฒันาบุคลิกภาพนิสิตทไีด้รับทุนการศึกษา วทิยาเขตศรีราชา



ลาํดบั ชือ-นามสกลุ คณะ ชนัปีที เบอร์โทรศพัท์ ลงนาม

1 นางสาวอรณชัชา  เทียนทบัทิม วิทยาการจดัการ 1 086-8898699

2 นายศรานิศร  ศรีคาํ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2 061-4425583

3 นางสาวปุยฝ้าย  พูลเพมิ วิทยาการจดัการ 1 088-7243406

4 นางสาวไพรินทร์  คาํอุด วทิยาการจดัการ 1 098-9818763

5 นางสาวธญัญลกัษณ์  ปันเสาร์ วทิยาศาสตร์ ศรีราชา 1 094-7742781

6 นายณรงคฤ์ทธิ ฟองอาภา เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2 089-9650936

7 นายมูฮมัหมดัฮุชซยันี  หะยีซอ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1 093-7345614

8 นางสาวปรียานุช  ปรุงศกัดิ วิทยาศาสตร์ศรีราชา 3 087-6149389

9 นางสาวรัชฎาพร ดีเสมอ วิทยาการจดัการ 1 092-8909454

10 นางสาวกลัยรัตน ์ชาติพยคัฆกลุกิจ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1 063-1939935

11 นายณัชยศ ศิริโต วิทยาการจดัการ 2 088-0146112

12 นายธนวฒัน ์ทองขาว พาณิชยนาวีนานาชาติ 1 086-8335062

13 นายกิตติพงษ ์บุตรพรหม พาณิชยนาวีนานาชาติ 2 095-8246947

14 นายกิตติพนัธ์ ประสงคสุ์ข พาณิชยนาวีนานาชาติ 2 096-9814715

15 นายปณิธิ หยงสตาร์ พาณิชยนาวนีานาชาติ 2 090-0728498

16 นายณัฐติกร วนัทาวงศ์ พาณิชยนาวีนานาชาติ 1 096-3681013

17 นายอดุลวิทย ์คงภกัดี พาณิชยนาวนีานาชาติ 1 096-3681013

18 นายณัฐวฒิุ ศรีรัญเพชร พาณิชยนาวีนานาชาติ 1 091-9840041

19 นายกิตติโชค องัโชคชชัวาล พาณิชยนาวีนานาชาติ 2 086-9808439

20 นายนิธิกร ติวเอม พาณิชยนาวีนานาชาติ 2 087-6630555

รายชือนิสิตทีรับทุนการศึกษาจากส่วนกลางของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์


