
ช่ือ-นามสกุล หมู�เรียน รหัสนักศึกษา โปรแกรม คณะ จํานวนเงิน เบอร$โทร

น.ส. ขวัญตา  ไพรหาญ 54/20 544102408 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร 6,000/ป$ 084-7348688

น.ส. ธนิตา  กฤษธนากฤต 55/40 554263115 สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 6,000/ป$ 090-1431766

น.ส. ทิพวรรณ  สุวัณนะศิริ 55/9 554110116 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 6,000/ป$ 080-9698461

น.ส. สิริกร  กิจก2องพนา 56/22 564102145 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร 6,000/ป$ 095-1579659

น.ส. ชนิกานต   จันทร ดา 56/10 564143109 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 086-1348268

นายอนันต   ปานลอยวงศ 55/45 554265147 บันติมีเดีย วิทยาศาสตร ฯ 8,000/ป$ 089-2565263

น.ส. ชุติมา  สามผ:องบุญ 57/47 การจัดการอาหาร วิทยาศาสตร ฯ 8,000/ป$ 087-7928269

น.ส. พรนิภา  แซ:เฮ2ง 57/34 574267101 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร ฯ 8,000/ป$ 082-2913890

น.ส. สุภาวดี  บุญแบ:ง 57/19 574188146 การประถมศึกษา ครุศาสตร 8,000/ป$ 082-2913890

น.ส. อักษราภัค  วัฒนากิตติถาวร 57/80 574444367 การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ 8,000/ป$ 082-4903045

น.ส. สุทธิกานต   จําบองรัตน 583305169 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร 8,000/ป$ 091-2796362

น.ส. ธิติมา  ทองด2วง 58/33 584991015 พยาบาลศาสตร พยาบาล 8,000/ป$ 099-1987555

น.ส. จุฑามณี  นุชน2อย 56/26 564188108 การประถมศึกษา ครุศาสตร 6,500/ป$ 089-6132325

น.ส. นันทิพร  อิดศัยสกุลชัย 573701284 รัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตร 6,500/ป$ 086-5133060

น.ส. นิภาพร  พรมณี 57/26 574245113 วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร ฯ 4,000/ป$ 092-7510106

น.ส. ณัฐกาญจน   เชยสงวน 57/72 574480322 วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร ฯ 4,000/ป$ 094-4230120

น.ส. วรัตน กมล  ชุ:มทอง 56/27 564187142 นวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร 4,000/ป$ 090-4386592

น.ส. วรกานต   จําปาทอง 57/18 574104141 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร 4,000/ป$ 092-8742816

นายธนชิต  จิตหม่ัน 57/12 547145115 คอมพิวเตอร ศึกษา วิทยาศาสตร ฯ 093-2829244

น.ส. ภาณุมาศ  สุขจันทร 56/70 564701128 รัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตร 12,000/ป$ 092-2755100

น.ส. ณีรวัลย   เกษมสุข 55/16 554143419 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 12,000/ป$ 089-2565521

น.ส. เปรมสุดา  ลากุล 55/15 554143325 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 12,000/ป$ 090-4415498

น.ส. จอมขวัญ  เพ็ญสกุล 55/17 554148104 วิทยาศาสตร ท่ัวไป วิทยาศาสตร ฯ 12,000/ป$ 080-6519570

น.ส.มณฑาทิพย   ศิริรัตน 55/40 554263130 สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 12,000/ป$ 087-1612851

6. ทุนพุทธสมาคมแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ$

7. ทุนมูลนิธิทิสโก0เพ่ือการกุศล

5. ทุนสหกรณ$ออมทรัพย$ครูนครปฐม จํากัด

ทุนการศึกษา 2558

1. ทุนมูลนิธิช�วยนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ$ (ม.น.ข.)

2. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห$ในพระบรมราชูปถัมภ$

3. ทุนมูลนิธิราชประชาสมสัยในพระบรมราชูปถัมภ$

4. ทุนสภาสังคมสงเคราะห$แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ$



ช่ือ-นามสกุล หมู�เรียน รหัสนักศึกษา โปรแกรม คณะ จํานวนเงิน เบอร$โทร

นายเบญจพร  ชัยมาลา 56/75 564801133 นิติศาสตร มนุษยศาสตร 12,000/ป$ 083-8132030

น.ส. วรภรณ   บุญอ:อน 56/13 564148133 วิทยาศาสตร ท่ัวไป วิทยาศาสตร ฯ 12,000/ป$ 092-5139949

น.ส. อมรรัตน   คล้ําฉิม 55/9 554110148 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 12,000/ป$ 061-4258084

น.ส. กมลวรรณ  วรรณรังษี 55/25 554101401 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 12,000/ป$ 061-7727037

น.ส. บุญยวีร   ปลอดโปร:ง 55/88 554469128 การบริหารทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ 12,000/ป$ 090-7940429

น.ส. นันทวัน  สุพงษ 58/33 584991030 พยาบาลศาสตร พยาบาล 10,000/ป$ 088-9429266

นายฐนกฤษฏิ์  รักหอม 58/9 584101032 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 8,000/ป$ 087-6255667

น.ส. กนกกาญจนา  เจริญสุข 58/8 584145060 คอมพิวเตอร ศึกษา วิทยาศาสตร ฯ 20,000 ป$ต:อไป 10,000

นายเทพประทาน  สุระพันธ 57/6 574110118 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 6,500/ป$ 084-0001646

นายกันตภณ  ข่ืนกบ่ินธูป 54/16 544110702 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 6,500/ป$ 099-4908566

น.ส. อารีรัตน   คลี่เกษร 57/8 574143150 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 6,500/ป$ 087-8832511

นายรัตนชัย  แม2นพรหม 54/35 544116234 คอม,เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 084-9143513

น.ส. ปาหนัน  โคตรมนตรี 55/56 554991121 พยาบาลศาสตร พยาบาล 30,000/ป$ 080-5942842

น.ส. ศุภลักษณ   สร2อยคํา 56/50 564991147 พยาบาลศาสตร พยาบาล 30,000/ป$ 088-0899693

น.ส. กัณญาภัค  สิทธิน2อย 55/17 554148134 วิทยาศาสตร ท่ัวไป วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 084-7049399

น.ส. สุทธาทิพย   สืบโสดา  57/38 574991156 พยาบาลศาสตร พยาบาล 30,000/ป$ 081-0696431

นายเฉลิมพร  แตงโสภา 55/16 554143416 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 098-4918936

นายกวางทอง  ธูปบูชา 57/6 574110104 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 082-3416367

น.ส. พิรดา  พินิจบรรจง 55/33 554188123 การประถมศึกษา ครุศาสตร 30,000/ป$ 096-0468097

น.ศ. ศรัญญา  วิเศษสมบัติ 54/4 544186434 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร 30,000/ป$ 080-6541706

นายวิวัฒน   ศรีครามน2อย 54/12 544110343 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 083-8534854

น.ส. วรรณี  ไพรภูธร 55/28 554101438 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 083-3127663

น.ส. นิสา  มณีเนตร 54/18 544102260 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 083-3165545

น.ส. อุษา  เถ่ือนถํ้า 55/20 554148450 วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 091-2645474

น.ส. มินตรา  ยินดี 55/24 554145434 คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 080-6608653

น.ส. อาภัสสรา  หม:องจันทร 56/19 564101157 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 091-2684679

นายอํานาจ  โชติไชยชีวิน 56/44 564265262 เทคโนโลยีบัลติมีเดีย วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 082-2423546

น.ส. ภาวิกา  สินพิทักษ 56/9 564110328 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 091-4074872

8. ทุนมูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

9. ทุนมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ทุนเศรษฐกิจพอเพียง)

10.ทุนนิธิองค$พระปฐมเจดีย$

11. ทุนมูลนิธินายห0างโรงปูนผู0หนึ่ง

12. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
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น.ส. สุพัตรา  เอ่ียมอัน 56/5 564189253 พลศึกษา ครุศาสตร 30,000/ป$ 084-7205627

นายวิเชษฐ   หิรัญชัย 56/20 564101242 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 088-2290984

น.ส. บุณฑริกา  จําปาเงิน 56/13 564148121 วิทยาศาสตร ท่ัวไป วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 095-1577051

น.ส. ดวงรักษ   โชติช:วง 56/14 564148211 วิทยาศาสตร ท่ัวไป วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 082-2458772

น.ส. ดาราพร  ทิพากรสกุล 56/4 564189115 พลศึกษา ครุศาสตร 30,000/ป$ 082-2525720

น.ส. อรพรรณ  แปLนทอง 57/27 574249144 วิทยาศาสตร เคมี วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 089-0374522

นายรัชชานนท   อภิญญารุ:งพิทยา 57/33 574265119 มัลติมีเดีย วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 084-4533624

น.ส. ศุภจาร  เผ:าพงษ 57/39 574327164 อังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร 30,000/ป$ 092-5290722

น.ส. อัมพร  นิลนนท 58/14 584147019 ฟNสิกส วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 094-2192074

น.ส. เนริสา  เอ่ียมอ2น 58/23 584263014 สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 095-1524732

น.ส. จําภา  สีสาสวัสด์ิ 58/29 584249025 เคมี วิทยาศาสตร ฯ 30,000/ป$ 061-5909145

น.ส. ศิริวนันท   เมืองนก 57/46 574379136 การจัดการอาหาร วิทยาศาสตร ฯ 098-3895828

น.ส. ภารดี  ทรัพย สิน 58/12 584188015 การประถมศึกษา ครุศาสตร 087-1536832

น.ส. เบญจวรรณ  เณรบางแก2ว 58/6 584143085 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 088-2299284

น.ส. โยฑะกา  เบ็ญพาด 58/4 584110055 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 090-1012854

น.ส. รัตนา ส:งเสริม 58/9 584101058 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 086-7604906

นายพงศกร  ทองแดง 58/11 584104018 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร 082-3420043

น.ส. จุฑามาศ  ศรีสวัสด์ิ 58/52 584701033 รัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตร 099-1974939

น.ส. พรพิมล  บุญมี 58/63 584459045 การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 095-4518982

น.ส. กาญจนา  ยืนยง 58/74 584501023 การจัดการโลจิสติกส วิทยาการจัดการ 092-8054898

น.ส. สุนทรี  มีถาวร 58/64 584469059 การบริหารทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ 091-2740742

น.ส. เจนจิรา  รักแสง 58/73 584501014 การบัญชี วิทยาการจัดการ 092-4656405

น.ส. ดวงพร  มูลละออง 54/29 544143471 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 8,000/ป$ 085-2923099

น.ส. เจนจิรา  ประทุมสูตร 53/18 534143146 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 40,000/ป$ 080-6581816

น.ส. รัชนู  ไทรสังชวาลพร 55/7 554189332 พลศึกษา ครุศาสตร 40,000/ป$ 085-2996210

น.ส. สุภาภรณ   ชื่นใจ 56/8 564110252 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 40,000/ป$ 092-9077595

น.ส. ภาริณี  สีชัยปPญญา 57/59 574801135 นิติศาสตร มนุษยศาสตร 40,000/ป$ 092-8472218

นายณัฐวุฒิ  ทองผาภูมิดิลก 54/21 544101159 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 40,000/ป$ 089-5138616

น.ส. น้ําทิพย   มาตรวงษ 55/11 554110325 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 6,000/ป$ 061-5594523

13. ทุนการศึกษาคนดีมีท่ีเรียน (ยกเว0นค�าเล�าเรียน)

14. ทุนการศึกษามูลนิธิร�วมจิตต$น0อมเกล0าฯ เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ$

15. ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห$  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี

16. ทุนร0านกาแฟ นทนิล คอฟฟDE สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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น.ส. ฐิติกานต   บุญเกิด 53/18 534143114 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 10,000/ป$ 083-3139963

น.ส. โสภิดา  แก2วชมร 54/22 544101250 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 10,000/ป$ 082-3520016

นายวณัฐพล  สินภิบาล 54/25 544101532 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 10,000/ป$ 087-5657497

นายอนันต   ใยเพชร 55/33 554188146 การประถมศึกษา ครุศาสตร 10,000/ป$ 087-9758612

นายสมศักด์ิ  สักด์ิเสง่ียม 54/15 544110655 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร 10,000/ป$ 061-5594524

น.ส. กฤษติญา  ร2อยแก:นจันทร 55/3 554186304 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร 10,000/ป$ 092-6953798

น.ส. วันดี  พันธุ โท 55/23 554145333 คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร ฯ 10,000/ป$ 086-5714341

นายเอกพล  พุทธคุณรักษา 56/83 564449178 การตลาด วิทยาการจัดการ 10,000/ป$ 086-6207310

น.ส. มาริสา  ฟองจ:าน 56/85 564469141 การบริหารทรัพยากรมนุษย วิทยาการจัดการ 10,000/ป$ 099-4168023

นายอนิรุทธ   เหมือนคล2าย 57/8 574143188 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 10,000/ป$ 090-7857178

น.ส. สุมาลี  พลดงนอก 57/38 574991170 พยาบาลศาสตร พยาบาล 10,000/ป$ 083-7325609

น.ส. ชิราภัทร  ร:มไพรงาม 54/30 544115111 วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 48,000/ป$ 085-7026189

น.ส. เพ่ิมพูน  ไซสาย 57/60 574801237 นิติศาสตร มนุษยศาสตร 48,000/ป$ 092-3540435

น.ส. เบญจภรณ   สุภัทรกิจวิบูลย 57/17 574102262 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร 48,000/ป$ 082-2468179

น.ส. อุดมลักษณ   ศรีพิมานวัฒน 55/14 554143253 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 094-1933719

นายมงคล  อ้ึงจรรยากุล 55/42 554245127 วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร ฯ 094-3098915

น.ส.ชไมพร  พันธ ศรี 55/4 554186412 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร 090-5972659

น.ส.รสริน  เกตุอํ่า 55/6 554189258 พลศึกษา ครุศาสตร 080-0230400

น.ส. วันวิสา  ศิริศิลปQ 55/29 554102147 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร 087-1233651

น.ส.กาญจนา  มอญเก้ิง 56/35 564249103 วิทยาศาสตร เคมี วิทยาศาสตร ฯ 080-6562550

นายสุรศักด์ิ  ชื่นสดใส 56/12 564143348 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯ 092-5162310

นายกฤษกร  แปLนเมือง 57/15 574101271 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 082-2016283

น.ส. ธิดารัตน   ไชโสดา 58/76 5844590117 การเงินและการธนาคาร วิทยาการจัดการ 091-2740570

น.ส. จอมขวัญ  เพ็ญสกุล 55/17 554148104 วิทยาศาสตร ท่ัวไป วิทยาศาสตร ฯ 5,000/ป$ 098-9327193

น.ส. รินนา  ผาบชมภู 54/4 544186427 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร 80,000/ป$ 090-7958905

นายอรรถวัฒน   อโณทัย 55/6 554189249 พลศึกษา ครุศาสตร 60,000/ป$ 091-2305075

น.ส. นุรูลฮูดาย   สาเมRาะ 55/73 554305367 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร ยกเว2นค:าเทอม 061-2143760

18. ทุนในพระราชานุเคราะห$สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

19. ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

20. ทุนการศึกษาวัดจุฬามณี

21. ทุนพระราชทานสมเด็จพระราชินีนาถ

22. ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต0

17. ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต0านครปฐม  จํากัด



ช่ือ-นามสกุล หมู�เรียน รหัสนักศึกษา โปรแกรม คณะ จํานวนเงิน เบอร$โทร

น.ส. ฮาดียะห   มะดง 55/73 554305368 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร ยกเว2นค:าเทอม 090-9505832

นายอสิสราธรณ   ศรีโชติช:วง 58/38 5843050196 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร ยกเว2นค:าเทอม 091-5427947

น.ส. เนตรอนงค   สกุลมา 56/20 564101261 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 091-2726370

นายภานุพงษ   ทองสงัด 55/34 554104133 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร 080-6574711

น.ส. สุภัทรา  โพธิ์เงิน 54/38 544188148 การประถมศึกษา ครุศาสตร 084-3178619

น.ส. หัทยา  แปLนกลม 56/20 564101251 ภาษาไทย มนุษยศาสตร 8,000/ป$ 098-9543843

น.ส. วันวิสา  สมโภชน 

น.ส. ดาริกา  ทองดี 56/36 564259118 วิศวกรรมซอฟต แวร 098-2701417

น.ส. นฤมล  โทธรรม

น.ส. ร:มฉัตร  ไกรทองสุข 54/38 544188 การประถมศึกษา ครุศาสตร 

น.ส. กนกกาญจน   วงษ น2อย 55/76 554311101 บรรณารักษศาสตร 081-1918595

น.ส. สงัด  มงคลเอ่ียม 56/95 564501250 การบัญชี วิทยาการจัดการ 27,500/ป$ 088-6923963

นายยุทธชัย  อุสุพานิชย 58/29 584249012 เคมี วิทยาศาสตร ฯ 27,500/ป$ 091-3611048

23. ทุนองค$การบริหารส�วนจังหวัดกาญจนบุรี

24. ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตKะ


