
รายงานข้อมูลทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจําปี 2563  (เรียงตามระดบัชั้น ,เรียงตามเกรด)  

ลาํดบั ชื่อบุตร นามสกลุบุตร เลขทะเบียน ชื่อ นามสกลุ สงักดั ระดบัการศึกษา เกรด

1 ด.ช.สโรจ ขนานแกว้ 5969 นายสุภาพ ขนานแกว้ ฝ่ายการพิมพ ์กองเตรียมการพิมพ ์สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

2 ด.ช.ภสันนท์ ชยัประเสริฐ 6397 นางนนัทพร ชยัประเสริฐ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

3 ด.ช.ธนภูมิ ศรีตนทิพย์ 7436 นายสมบูรณ์ ศรีตนทิพย์ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองจดัหาใบยา สถานีใบยาศรีสาํโรง มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

4 ด.ช.วศิรุฒ ลี้มาลี 7705 นางฉตัรแกว้ ลี้มาลี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

5 ด.ญ.อยัรดา นนทรักษช์ยัศร 7792 นายวงศกร นนทรักษช์ยัศร ฝ่ายการแพทย ์  มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

6 ด.ญ.ลดา มูฮาํหมดั 8530 นายดาํรงค์ มูฮาํหมดั ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

7 ด.ญ.พณัณ์ชิตา ประชารัตน์ 6821 น.ส.พชัรี หงษส์ุวรรณมาศ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  กองบญัชีตรวจจ่าย มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.97

8 ด.ญ.มทันียา บุรีทอง 8312 นายกาํพล บุรีทอง ฝ่ายการพิมพ ์กองพิมพ ์หน่วยตดั สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.96

9 ด.ญ.ทยดิา พิศาล 8588 น.ส.ทศันีย์ ศรีดาวเดือน ฝ่ายผลิตดา้นใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดผสมยาเส้น/ยาผา่ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.95

10 ด.ญ.กชพรรณ เจา้แก่นแกว้ 8300 นายพีรพนัธ์ เจา้แก่นแกว้ ฝ่ายจดัหาและรักษาพสัดุ  กองคลงัสินคา้ สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.92

11 ด.ญ.ภศัรา ศรีจนัทร์รัตน์ 5244 นางพรรณณี ศรีจนัทร์รัตน์ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.89

12 ด.ช.นนทกร ทรัพยส์มบตัิ 7342 นายสาธิต ทรัพยส์มบตัิ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.86

13 ด.ช.นภธร โดมพนานคร 6224 นางวนัวสิา โดมพนานคร ขึ้นตรงผูว้า่การ ส่วนงานโครงการยา้ยรง.ผลิตยาสูบ สนง.ใหญ่ คลองเตย กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.86

14 น.ส.ณฐัญาดา จิ๋วพุม่ 6124 นางลดัดา จิ๋วพุม่ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองจดัหาใบยา สถานีใบยาศรีสาํโรง มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.86

15 ด.ญ.ธญัสินี ธีระศรี 7545 นางพรรณิภา ธีระศรี ฝ่ายขาย กองบริหารขาย มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.85

16 ด.ช.ภคัพล เงามุข 8289 นายไกรวทิย์ เงามุข ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกักฎหมาย กองนิติการ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.84

17 ด.ญ.ณฐัรดา อินทร์คง 7402 นางสายชล อินทร์คง ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.82

18 ด.ญ.กมลวรรณ ปังเกตุ 5513 นายสวง ปังเกตุ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.81

19 ด.ญ.ธนชัญา เจริญศิลป์ 8387 น.ส.หนึ่งฤทยั คงยิง่ ฝ่ายการแพทย ์ กองบญัชีและการเงิน มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.76

20 ด.ญ.ณฐัรินทร์ กาซนั 7581 นายยทุธนา กาซนั ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.75

21 ด.ช.ศกัดิโชติ พงศว์รินทร์ 7620 นางจิตตานนัทร์ พงศว์รินทร์ ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.73

22 ด.ช.นิสสรณ์ กฤดานรากรณ์ 5788 นายวชิิต กฤดานรากรณ์ ขึ้นตรงผูว้า่การ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.71

23 ด.ช.ธนวฒัน์ ศิริกนัตยะวฒัน์ 8332 นายพรเทพ ศิริกนัตยะวฒัน์ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองซ่อมบาํรุง หมวดซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรดา้น Machine มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.70

24 ด.ช.จิรภทัร อินต๊ะรัตน์ 8986 น.ส.เนตรนภา กาบแกว้ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบเชียงราย กองจดัหาใบยา สถานีใบยาป่าก่อดาํ มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.66

25 ด.ญ.ภูษณิศา ทิมสุข 7057 นางสุรีรัตน์ ทิมสุข ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.61

26 ด.ญ.ชนากานต์ ซมัดิน 7480 นายจกัรวาล ซมัดิน ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองผลิตกน้กรอง มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.60

ระดบัชั้น มธัยมต้น ม.1-3 ทุนละ 1,500.- บาท
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27 ด.ช.เศรษฐศิษฎ์ จิรกาลโสภาสกลุ 6803 นางชมภสัสร จิรกาลโสภาสกลุ ฝ่ายตลาด  กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.57

28 ด.ญ.ธญัญามาศ เกริกเบญจธรรม 5872 นายธญัญะ เกริกเบญจธรรม ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองควบคุมการก่อสร้างและสาํรวจ สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.54

29 ด.ช.กษิดิ์เดช ธงภกัดี 6466 นางวาสนา ธงภกัดี ฝ่ายบญัชีและการเงิน  กองรับและจ่ายเงิน มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.54

30 ด.ช.ณทัสพล จินจา 5072 นายเจนหถั จินจา ฝ่ายผลิตดา้นใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดซ่อมเครื่องจกัร มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.53

31 ด.ช.นพสนัต์ บดี 7346 นายสมยศ บดี ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ กองเทคนิคและเครือข่าย มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.53

32 ด.ญ.นพณ์อปัสร เสงี่ยมพงษ์ 7387 นางณฎัฐน์ุดี เสงี่ยมพงษ์ ฝ่ายขาย กองปฏิบตัิการขาย มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 3.48

33 ด.ญ.เนวริินทน์ ทองเจริญ 6910 นายอศัวนิ ทองเจริญ ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกักฎหมาย  มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.46

34 ด.ญ.พิชญา ภิรมยาภรณ์ 7485 นางพรทิพย์ ภิรมยาภรณ์ ฝ่ายการแพทย ์ กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.43

35 ด.ญ.ธนชัชา ปัญญามาก 8137 นายณฐัวฒุิ ปัญญามาก ฝ่ายใบยา โรงอบใบยาเด่นชยั  หน่วยอบใบยา มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.40

36 ด.ช.นนทสรรค์ ธรรมศิวานนท์ 5856 นางนงนุช ธรรมศิวานนท์ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.39

37 ด.ช.ภูวนตัถ์ สร้อยนอ้ย 7604 นางวาสนา สร้อยนอ้ย ฝ่ายอาํนวยการและสื่อสารองคก์ร กองการประชุม มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.38

38 ด.ญ.พิมพช์ญาดา อินยาศรี 7372 นายบรรชา อินยาศรี ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกัป้องกนับุหรี่ผดิกฎหมาย งานป้องกนัและปราบปราม มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.29

39 ด.ญ.วณิชชา สาครพนัธ์ 7670 นายนฤชา สาครพนัธ์ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.27

40 ด.ช.ณฐัพิสิษฐ์ อ่วมพิทกัษ์ 7299 นางณฎัฐนนัท์ อ่วมพิทกัษ์ ฝ่ายการแพทย ์ กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.26

41 ด.ญ.อมลณฐั โหว้งษ์ 6181 นายอานนท์ โหว้งษ์ ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.23

42 ด.ญ.พาทินธิดา คีรีแกว้ 9093 นายบุญฤทธิ์ เขียวคาํปัน ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบเชียงราย กองจดัหาใบยา มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.19

43 ด.ช.กิติศกัดิ์ จิตตว์เิศษ 8163 นางอมรรัตน์ พงษภ์มร ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.18

44 ด.ญ.อมรรัตน์ วงคศ์ิริ 8738 นายธนะวรรธน์ วงคศ์ิริ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองจดัหาและคลงัพสัดุอะไหล่ สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.17

45 นายกิติพงศ์ นิลรัตน์ 7570 นายธรรมศกัดิ์ นิลรัตน์ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดเครื่องมวนบุหรี มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.15

46 ด.ช.ชยัวฒัน์ เกิดปรีดี 5801 นายชยัรัตน์ เกิดปรีดี ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.14

47 น.ส.สาริศา สุดมลทิน 7546 นางวนิดา สุดมลทิน ขึ้นตรงผูว้า่การ มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 3.09

48 ด.ญ.อภิสรา ธารีเทียน 6983 นายสุรินทร์ ธารีเทียน ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.07

49 ด.ช.กษิดิ์เดช แกว้บรรจง 8464 นายวงศอ์มร แกว้บรรจง ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 3.00

50 ด.ช.ธนวฒัน์ จงโวหาร 8229 น.ส.ณิชากานต์ ชยัสิงห์ ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกัป้องกนับุหรี่ผดิกฎหมาย กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 2.96

51 ด.ช.ศุภวชิญ์ นุชแดง 7140 น.ส.สุวณี นุชแดง สโมสรฯ สโมสรฯ (รายเดือน) มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 2.93

52 ด.ช.ภณ เจริญภกัดี 6712 นางบุญญดา เจริญภกัดี ฝ่ายวางแผนการผลิต  กองบริหารทัว่ไป สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 2.93

53 ด.ญ.ชาลิสา ดอกไมง้าม 7782 น.ส.ใกลรุ้่ง แกว้ใน ฝ่ายการแพทย ์ กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 2.91

54 ด.ช.พิธาภทัร์ มีชูเกตุ 6538 น.ส.สุทธสินี เฉลิมภูษิตารักษ์ ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 2.90
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55 ด.ช.พิพิชญ์ ชยัรุ่งโรจน์กิตติ 8326 นายพิชยั ชยัรุ่งโรจน์กิตติ ฝ่ายการแพทย ์ กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 2.86

56 ด.ญ.วาสิตา อาดาํ 8534 น.ส.มลฤดี แสงศรี ฝ่ายบญัชีและการเงิน  กองบญัชีรายไดแ้ละภาษี มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 2.83

57 ด.ญ.มุทิตา เจริญสุวรรณ 5718 นายจเร เจริญสุวรรณ ฝ่ายผลิตดา้นใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดซ่อมเครื่องจกัร มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 2.75


