
รายงานข้อมูลทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจําปี 2563  (เรียงตามระดบัชั้น ,เรียงตามเกรด)  

ลาํดบั ชื่อบุตร นามสกลุบุตร เลขทะเบียน ชื่อ นามสกลุ สงักดั ระดบัการศึกษา เกรด

1 น.ส.อริสา ช่างเคหะ 4637 นายอนุรักษ์ ช่างเคหะ ฝ่ายผลิตดา้นใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดซ่อมเครื่องจกัร มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 4.00

2 น.ส.ณฐักฤตา สามสี 8411 นายพีรภพ สามสี ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองผลิตกน้กรอง มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 4.00

3 น.ส.จิรัชญา สุวรรณภาค 7627 นางจิราวรรณ ปันทะวงศ์ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบเชียงราย กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.97

4 น.ส.มณฑิรา อยูพุ่ม่ 8035 นายมณฑล อยูพุ่ม่ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองจดัหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.96

5 นายนพรุจ อนนัตว์รณิชย์ 7829 นางสุชาดา อนนัตว์รณิชย์ ฝ่ายตลาด   มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.95

6 น.ส.ศกลชนก แกว้นา 8344 นางนงคล์กัษณ์ แกว้นา ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.94

7 น.ส.กลัยาณี ห่อบุ 8681 นายปัญญา ห่อบุ ฝ่ายบริการกลาง  กองบริการยานพาหนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.91

8 นายรัชชานนท์ พลูพนัธ์ 8337 นางรัชนก พลูพนัธ์ ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.90

9 น.ส.เบญญาภา นาสินเพิ่ม 8981 นางอาภรณ์ นาสินเพิ่ม ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบบา้นไผ ่กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.88

10 น.ส.สุลกัษณา ภู่ยิม้ 6744 นายวรีะ ภู่ยิม้ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองจดัหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.87

11 นายวทิยว์ศิน ฝังกิจ 6697 นายฐิติวชิญ์ ฝังกิจ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.86

12 น.ส.กมลพชัร เทพลิบ 6377 นายพสิษฐ์ เทพลิบ ฝ่ายบริการกลาง  กองหน่วยบริการกลาง  สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.85

13 น.ส.ภิญญดา อ่อนใจ 8254 นายทศพล อ่อนใจ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดเครื่องมวนบุหรี มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.84

14 น.ส.ชญัญา วรามิตร 3713 นายจิระ วรามิตร ฝ่ายการพิมพ ์กองพิมพ ์หน่วยตดั สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.83

15 น.ส.นนัทน์ภสั คาํสอน 8084 วา่ที่ พ.ต.ต.หญิงภทัรียาอมรเสาวภาคย์ ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.82

16 นายสิรภทัร พรหมฉํ่า 7697 นายภิรมย์ พรหมฉํ่า ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.81

17 น.ส.ทกัษอร แถวโนนงิ้ว 6814 นายธนโชติ แถวโนนงิ้ว ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบนครพนม  มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.81

18 น.ส.ชนิสรา สุคม 4668 นายประดิษฐ์ สุคม ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบนครพนม  มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.80

19 นายชยัวฒัน์ ตรองพาณิชย์ 7136 นางปิยวดี ตรองพาณิชย์ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองบริหารทัว่ไป สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.78

20 น.ส.ญาณิศา สงวนรักษ์ 1233 นายมณเฑียร สงวนรักษ์ อดีตพนกังานยาสูบ/สมาชิกอดีตพนกังานยาสูบ/-/ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.76

21 น.ส.ธมนวรรณ ร้านพจน์ 6250 นายธงชยั ร้านพจน์ ฝ่ายจดัหาและรักษาพสัดุ  กองขนส่ง สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.76

22 น.ส.คณิตา กณิกนนัต์ 2935 นายมนสั กณิกนนัต์ อดีตพนกังานยาสูบ/เกษียณอายุ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.71

23 นายสุวชชั เจนวรรธนะกลุ 6641 นางพรรณี เจนวรรธนะกลุ ฝ่ายจดัหาและรักษาพสัดุ  กองจดัหาต่างประเทศและออกของ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.70

24 น.ส.เมยาวรี์ เซ๊ะวเิศษ 8591 นายศิริชยั เซ๊ะวเิศษ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.69

25 น.ส.กนัตธ์ิดา ชยานนัตน์ุกลู 6180 นางวไิล ชยานนัตน์ุกลู ฝ่ายยทุธศาสตร์องคก์ร  กองแผนยทุธศาสตร์ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.69

26 น.ส.ณฐัธิดา เพชรคง 6991 นายกฤษณ์ เพชรคง ฝ่ายจดัหาและรักษาพสัดุ  กองขนส่ง สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.68

ระดบัชั้น มธัยมปลาย ม.4-6 ทุนละ 1,800.- บาท
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27 น.ส.ขวญัสุธา โสฬส 8116 นางจาํเริญศรี โสฬส ฝ่ายการแพทย ์ กองบริหารทัว่ไป มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.68

28 นายธนกร ต่อสิริกลุชยั 7111 นางปทิตตา ต่อสิริกลุชยั ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.67

29 นายนฐัวฒุิ อินฟู 8399 นางนิตยา อินฟู ฝ่ายขายกองบริหารขายพื้นที่ภาคเหนือ จ.ลาํปาง มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.66

30 น.ส.ขวญัเนตร พรมศรีธรรม 8022 นายวทิยา พรมศรีธรรม ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบนครพนม กองจดัหาใบยา มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.64

31 นายธนกฤษ มงคลพณิช 6375 นางชลนาถ มงคลพณิช ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดเครื่องมวนบุหรี มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.63

32 น.ส.อาภารัตน์ พลูสวสัดิ์ 5859 น.ส.ประมวลรัตน์ บุญเนาว์ ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.63

33 น.ส.ลลิตา อมัรสุคนธ์ 7036 นายรังสรรค์ อมัรสุคนธ์ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.62

34 ด.ญ.อาภารัตน์ จนัทร์วเิชียร 922 นายอภิสิทธิ์ จนัทร์วเิชียร อดีตพนกังานยาสูบ/เกษียณอายุ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.59

35 ด.ญ.ปวริศา รัตนวฒุิกลุ 5642 นายรุ่งโรจน์ รัตนวฒุิกลุ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.58

36 นายธนพล คาํเป็ง 6555 นางเพญ็แข คาํเป็ง ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองจดัหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.56

37 นายปัณณธร จิตใจ 8006 นายสมยศ จิตใจ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบเพชรบูรณ์ กองจดัหาใบยา สถานีใบยาท่าพล มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.55

38 น.ส.กฤติยา ผลผกัแวน่ 8067 นายชูชาติ ผลผกัแวน่ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบหนองคาย  มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.53

39 นายนุตรินทร์ พงษจ์ินดา 5537 นายอนุตร พงษจ์ินดา ฝ่ายผลิตดา้นใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดซ่อมเครื่องจกัร มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.52

40 น.ส.พิชญช์ญัญา มชัฌิมาพฤทธิ์ 7410 นายวโรดม มชัฌิมาพฤทธิ์ ขึ้นตรงผูว้า่การ สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ กองวเิคราะห์สารสนเทศ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.46

41 น.ส.ชวนัรัตน์ ศรุตสินอนนัต์ 6950 นายธนะสิทธิ์ ศรุตสินอนนัต์ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองซ่อมบาํรุงระบบพลงังานและสาธารณูปโภค สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.46

42 น.ส.จิรภิญญา ศรีวชิยั 4482 นางศิรินทิพย์ ศรีวชิยั ฝ่ายใบยา  กองมาตรฐานใบยา มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.41

43 น.ส.ธราภร โรจนวทิูร 6809 นายชูโชค โรจนวทิูร ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.37

44 นายปัณณทตั อินทจกัร์ 8361 นายสุธีร์ อินทจกัร์ ฝ่ายใบยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ ้กองเกษตรกรรม มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.36

45 น.ส.สิริรักษ์ ไชยพร 8027 นางสุภาภรณ์ ไชยพร ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบนครพนม กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.35

46 น.ส.อริสา ต.รุ่งเรือง 6717 นางสาวติรี วจิิตรศรีวงศ์ ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.35

47 น.ส.ภศัพร จาํปาทิพย์ 6830 นางภวติา จาํปาทิพย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองบุคลากรสมัพนัธ์ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.34

48 น.ส.ญาโณบล ตนัเตโช 9094 นายวรีะชาติ ตนัเตโช ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบเชียงราย กองจดัหาใบยา มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.34

49 น.ส.สิริมา ภูมิรัตน์ 7494 นายเพิ่มพงษ์ ภูมิรัตน์ ฝ่ายการพิมพ ์กองเตรียมการพิมพ ์สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.27

50 นายธีรภทัร ทองเชิญ 8535 นายประยทุธ ทองเชิญ ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.27

51 นายปิยะชาติ หอมโกศล 6533 นายแพรอมร หอมโกศล ฝ่ายจดัหาและรักษาพสัดุ  กองขนส่ง มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.25

52 น.ส.พิมพน์ิภา คาํนูณวฒัน์ 7287 นางศรีบงัอร คาํนูณวฒัน์ สโมสรฯ สโมสรฯ (รายเดือน) มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 3.25

53 นายอธิชาติ ปรากรม 6774 นายปริญญา ปรากรม ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองซ่อมบาํรุงเครื่องจกัร สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.25

54 น.ส.กมลพรรณ์ ไพศาลศิลป์ชยั 5044 นายณฐันนัท์ ไพศาลศิลป์ชยั ฝ่ายผลิตดา้นใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดอบใบยา มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.23
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55 นายปัณณ์ แก่นพลอย 8778 น.ส.หยดพลอย มีโพธิ์ ฝ่ายตลาด  กองพฒันาการตลาด มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.23

56 นายธนวนิท์ จินตลิขิตดี 7078 นายสุพงษ์ จินตลิขิตดี ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 3.20

57 น.ส.กมลมาศ ไชยพิศ 5593 นางปิยมาศ เสมาภกัดี ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบบา้นไผ ่กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.19

58 น.ส.นาสนีน ไดเดน็ 7704 น.ส.พนัธ์ธิภา พุม่เพช็ร์ ฝ่ายขาย กองบริหารขาย มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.11

59 นายณฐัดนยั ดวงกลาง 7009 นางพชัรินทร์ ดวงกลาง ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.03

60 นายปฏิภาณ หนูสอน 8400 นางร่มเกลา้ ชยัศรี ฝ่ายผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เครื่องห่อสิบซอง มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 3.03

61 น.ส.ธิวารัตน์ ยะซนั 7984 น.ส.กมลรัตน์ มะสะพนัธ์ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองบริหารทัว่ไป สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 2.97

62 น.ส.พิชญลกัษณ์ สะใบบาง 8509 นายนพพร สะใบบาง ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบเชียงใหม่ กองจดัหาใบยา สถานีใบยาสนัมหาพน มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 2.96

63 น.ส.พรนชัชา โอภาสยล 4761 นายประสิทธิ์ โอภาสยล ขึ้นตรงผูว้า่การ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 2.95

64 นายปัญญภพ สินพานิช 6607 นายอาํนาจ สินพานิช ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองพฒันาระบบวศิวกรรม สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 2.91

65 น.ส.พสันนัท์ ทองหล่อ 8679 นางสมรัก ทองหล่อ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบสุโขทยั กองธุรการและบญัชี มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 2.87

66 นายชยธร เยน็ครามครัน 7401 นางสุกานดา เยน็ครามครัน ฝ่ายการแพทย ์ กองพยาบาล มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 2.85

67 น.ส.นาตาชา วงษส์มนั 8674 นายปรีชา วงษส์มนั ฝ่ายจดัหาและรักษาพสัดุ  กองขนส่ง สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 2.85

68 น.ส.โรจน์นรีย์ ทวไีชย 8405 นายประดิษฐ์ ทวไีชย ฝ่ายตลาด  กองพฒันาการตลาด มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 2.84

69 น.ส.ศิริลกัษณ์ ปานมงคล 7313 นางวรวลิาส ปานมงคล ฝ่ายขาย กองบริหารขาย มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 2.83

70 น.ส.นนัทน์ภสั อยูป่ราโมทย์ 6963 นายณฎัฐพ์งค์ อยูป่ราโมทย์ ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา กองควบคุมการก่อสร้างและสาํรวจ สาขาโรจนะ มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 2.82

71 นายชนินทร์ ฉายาเวทย์ 6877 นายนิวฒัน์ ฉายาเวทย์ ฝ่ายใบยา สาํนกังานยาสูบนครพนม กองจดัหาใบยา สถานีใบยานาทาม มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 2.81

72 น.ส.ปุณยนุช หิตานุรักษ์ 7315 นางสาริศา หิตานุรักษ์ ฝ่ายขาย กองบริหารขาย มธัยมศึกษาปีที่ ๕ 2.75


