
ล ำดับ ชื่อบุตร นำมสกุลบุตร ทะเบียน ชื่อ นำมสกุล สังกัด ระดับกำรศึกษำ เกรด

1 ด.ช.ณภัทร ครองศิลป์ 8385 ร.ต.อ.หญิงสุกัญญา ครองศิลป์ ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

2 ด.ช.ธนอรรถ สุขวงค์ 7575 นายธนพล สุขวงศ์ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองจัดหาต่างประเทศและออกของ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

3 ด.ญ.พิชญ์สินี มีทอง 7205 นายค าพันธ์ มีทอง ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเพชรบูรณ์ กองจัดหาใบยา มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

4 ด.ญ.สุพิชชา พงษ์วิจารณ์ 8652 นายสมพงษ์ พงษ์วิจารณ์ อดีตพนักงานยาสูบ er มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 4.00

5 ด.ญ.กุลิสรา แสนอิน 8243 นายศุภกฤต แสนอิน ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเพชรบูรณ์ กองธุรการและบัญชี มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.97

6 ด.ช.ธนกฤต โลหะจันที 8039 นายมานะ โลหะจันที ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.93

7 ด.ญ.มนัสนันท์ อินทรภักดี 8036 นายวาทิน อินทรภักดี ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.89

8 ด.ช.พีรภูมิ ฉัตรทอง 8598 นายกมล ฉัตรทอง ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา  กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.86

9 ด.ญ.ปวริศา คันใจ 7311 น.ส.ปิยนุช ขัติครุฑ ฝ่ายใบยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.77

10 ด.ญ.กชมน อุยานุวัฒน์ 7757 น.ส.อรจิรา ห่วงสวัสด์ิ ฝ่ายขาย กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.73

11 ด.ญ.ปภาดา ศรีพลอย 7635 น.ส.ฉัตรสุดา ศรีพลอย ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองจัดหาต่างประเทศและออกของ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.72

12 ด.ญ.กฤษติยา วิเวก 7603 นายกรัยฤทธิ์ วิเวก ฝ่ายบริการกลาง  กองหน่วยบริการกลาง  สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.67

13 ด.ช.นราธิป ต้ังกุลบริบูรณ์ 7587 น.ส.สันสุณี รัตนกนกสิน ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองธุรการและบัญชี มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.64

14 ด.ช.ธนกร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 7535 น.ส.สาวิตรี จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิเคราะห์สารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.59

15 ด.ญ.ณัฐฐยา วชิรศักด์ิโสภานะ 7560 น.ส.กาญจนา ห่วงสวัสด์ิ ฝ่ายขาย กองบริหารขาย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.52

16 ด.ญ.ณัฐรดา โพธิ์ศาขา 8565 น.ส.อรอนงค์ แดงสมบูรณ์ ฝ่ายวางแผนการผลิต กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.43

17 ด.ช.เปรมณัช อ่อนประทิน 7776 นายประพฤติ อ่อนประทิน ฝ่ายตลาด กองส่ือสารการตลาด มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.32

18 ด.ญ.พิมมนัส สุขสุทธิ์ 8161 นายภาณุวัฒน์ สุขสุทธิ์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.20

19 ด.ญ.อคีราภ์ ศรีมงคลปทุม 8914 นายอ้น ศรีมงคลปทุม ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองจัดหาในประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.19

20 ด.ช.ณัฐพล บุญเสริม 6708 นายจักรกรี บุญเสริม ฝ่ายบริการกลาง  กองบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.19

21 ด.ญ.สุริธิดาพร นนทเกษ 8568 นายสุขสันติ นนทเกษ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองจัดหาในประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.15

22 ด.ญ.จิตตราภรณ์ นรนิติกานต์กุล 7449 นายกิตติศักด์ิ นรนิติกานต์กุล ฝ่ายตลาด  กองบริหารช่องทางการจ าหน่าย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.11

23 ด.ช.ณิธิเรศ เอมโอฐ 8744 น.ส.ประณิธิพร เอมโอฐ ฝ่ายใบยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ กองกีฎวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.08

24 ด.ญ.ดาริณ สว่างวัลย์ 8521 น.ส.ชัชชษา สว่างวัลย์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3.08

25 ด.ญ.ภูริชญา ศรแก้ว 7519 นางสิริมาส ศรแก้ว ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 4.00

26 ด.ช.อานัส จ าปาดะ 8673 นายมนตรี จ าปาดะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองขนส่ง สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 4.00

27 น.ส.ฐิติวรดา สามสี 8411 นายพีรภพ สามสี ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองผลิตก้นกรอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 4.00

28 ด.ญ.พิมชญา หวังพิทักษ์ 6980 นายเลิศชาย หวังพิทักษ์ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 4.00

รายช่ือผู้รับทุนการศึกษาทุนเรียนด ี ประจ าปี 2565
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทุนละ 1,700.- บาท



29 ด.ญ.ณิชาดา เรืองมานะ 7708 นางชณิฎศา เรืองมานะ อดีตพนักงานยาสูบ/สมาชิกอดีตพนักงานยาสูบ/-/ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 4.00

30 ด.ช.สหรัถ แก้วสว่าง 8665 นายสุรพงษ์ แก้วสว่าง ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.98

31 ด.ช.ธณกร จิตต์บุรุษ 7707 นางธนภร จิตต์บุรุษ ฝ่ายวางแผนการผลิต กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.97

32 ด.ช.สัณหนัฐ ส าราญวงศ์ 4921 นายสมบัติ ส าราญวงศ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองวางแผนทรัพยากรบุคคล มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.96

33 ด.ช.อัครพนธ์ อ่อนเกตุพล 7284 ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ อ่อนเกตุพล ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.94

34 ด.ญ.อัยรดา นนทรักษ์ชัยศร 7792 นายวงศกร นนทรักษ์ชัยศร ฝ่ายการแพทย์   มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.89

35 ด.ช.ฮาริส อัศอารีย์ 7363 นางสาวิตรี อัศอารีย์ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักงบประมาณ กองงบประมาณ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.86

36 ด.ญ.ปุณยนุช หมาดทอง 8518 นายสรพงษ์ หมาดทอง ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดซ่อมเคร่ืองจักรด้าน Electrical โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.85

37 ด.ช.กรินณกริช ตันมา 7881 นางเนตรชนก ตันมา อดีตพนักงานยาสูบ/สมาชิกอดีตพนักงานยาสูบ/-/ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.85

38 ด.ช.สมบูรณ์โสภาคย์ กล่ินสุวรรณ 7233 นางสารินี กล่ินสุวรรณ ฝ่ายตลาด  กองพัฒนาการตลาด มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.74

39 นายพัดยศ ภูริภัทรธนากร 8175 น.ส.บุษบาภร ภูริภัทรธนากร ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร กองการประชุม มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.65

40 น.ส.วรัชญา ต้ังแสนปานทอง 5623 นางอรสา ต้ังแสนปานทอง ฝ่ายบัญชีและการเงิน  กองบัญชีรายได้และภาษี มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.63

41 ด.ญ.เบญญาภา โพธิดอกไม้ 8803 นายนิกร โพธิดอกไม้ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดซ่อมเคร่ืองจักรด้าน Electrical โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.57

42 ด.ญ.นันทภัทร ทองทับ 8606 นายเพทาย ทองทับ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองควบคุมการก่อสร้างและส ารวจ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.33

43 ด.ญ.ธัญญรัตน์ อาจหาญ 8895 นายประหยัด อาจหาญ ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดอบใบยา โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.31

44 ด.ช.รัชตะ ขวัญเนตร 6692 น.ส.ขวัญชนก เงาะงาม ฝ่ายใบยา  กองประสานงานภูมิภาค มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.30

45 ด.ช.คุณาพัฒน์ วรรณะเมรี 7292 นายสมหวัง วรรณะเมรี ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.16

46 ด.ญ.วิสนีย์ ผินนอก 7648 น.ส.วรุณี ปุผาลา ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.14

47 ด.ช.วุฒิชัย ซ าเซ็น 8047 นายมีชัย ซ าเซ็น ฝ่ายผลิตด้านใบยา โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.12

48 ด.ช.ภูดิศ ปิยสิรานนท์ 7961 น.ส.พิมพาภรณ์ ปิยสิรานนท์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาห้วยไซ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.07

49 ด.ญ.จิดาภา ใจจ านงค์ 8239 นายนุกูล ใจจ านงค์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองผลิตก้นกรอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.05

50 ด.ญ.อุษมา ทับเปล่ียน 9060 นายอุกฤษฎ์ ทับเปล่ียน ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.04

51 ด.ช.อนรรฆ ชโนวรรณะ 6823 นางสุรีย์พร ชโนวรรณะ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบหนองคาย กองธุรการและบัญชี มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.03

52 ด.ช.สมัชญ์พล วิมลมุข 7510 น.ส.ชลดา ทองสงวน ฝ่ายวางแผนการผลิต กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3.03

53 ด.ช.อภิคุณ ช่วยมาก 7826 นายนฤนาถ ช่วยมาก ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2.98

54 ด.ช.กันตพงศ์ วงษ์สุวรรณ์ 7706 นางวรารัตน์ วงษ์สุวรรณ์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดสนับสนุนการผลิต โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2.93

55 ด.ช.ณัฏฐนันท์ เพชรมั่ง 8318 น.ส.กรวรรณ บุญประโคน ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2.85

56 ด.ช.ธวัชชัย พุ่มพวง 9031 น.ส.อารีรัตน์ พุ่มพวง ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2.62

57 ด.ช.สโรจ ขนานแก้ว 5969 นายสุภาพ ขนานแก้ว ฝ่ายการพิมพ์ กองเตรียมการพิมพ์ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 4.00

58 น.ส.ลดา มูฮ าหมัด 8530 นายด ารงค์ มูฮ าหมัด ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 4.00

59 ด.ญ.อาริษา สิงสาหัส 8258 นายปริญญา สิงสาหัส ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองซ่อมบ ารุง หมวดซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.98



60 ด.ช.รชต ชุติธนาคมเลิศ 7412 ว่าที่ ร.ต.จุติ ชุติธนาคมเลิศ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสนับสนุน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.97

61 น.ส.ปอยแก้ว เอี่ยมสุขประเสริฐ 4860 นายไกวัล เอี่ยมสุขประเสริฐ ฝ่ายใบยา สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ กองเกษตรวิศวกรรม มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.95

62 ด.ญ.ทยิดา พิศาล 8588 น.ส.ทัศนีย์ ศรีดาวเดือน ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดผสมยาเส้น/ยาผ่า โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.88

63 ด.ญ.วรกานต์ วุฒิมาก 8506 นายวุฒิพงษ์ วุฒิมาก ฝ่ายขาย กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.86

64 ด.ญ.ภูษณิศา ทิมสุข 7057 นางสุรีรัตน์ ทิมสุข ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.85

65 ด.ช.อภิชา วิศเวศวร 8180 นายศุภกฤต วิศเวศวร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองซ่อมบ ารุง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.77

66 ด.ช.จิรภัทร อินต๊ะรัตน์ 8986 น.ส.เนตรนภา กาบแก้ว ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงราย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาป่าก่อด า มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.75

67 ด.ช.จรณ์ หิตานุรักษ์ 7331 นายกัมพล หิตานุรักษ์ ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้นพอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.70

68 ด.ญ.จันทร์สุธามาฑ กองค า 8052 น.ส.ณัฎฐพัชร์ มีสมบูรณ์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองจัดเตรียมวัสดุ หมวดสนับสนุนการผลิต โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.70

69 ด.ญ.ชนากานต์ ซัมดิน 7480 นายจักรวาล ซัมดิน ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองผลิตก้นกรอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.67

70 ด.ญ.กชพรรณ เจ้าแก่นแก้ว 8300 นายพีรพันธ์ เจ้าแก่นแก้ว ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.64

71 นายภัสนนท์ ชัยประเสริฐ 6397 นางนันทพร ชัยประเสริฐ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองธุรการและบัญชี มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.63

72 ด.ช.วชิรวิชญ์ ฉิมพรัตน์ 8146 นายชามร ฉิมพรัตน์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.58

73 ด.ญ.มัทนียา บุรีทอง 8312 นายก าพล บุรีทอง ฝ่ายการพิมพ์ กองพิมพ์ หน่วยตัด สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.56

74 ด.ญ.วิจิตรา มิควาฬ 8966 นายวิวัฒน์ มิควาฬ ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดสารปรุง โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.54

75 ด.ญ.นพณ์อัปสร เสง่ียมพงษ์ 7387 นางณัฎฐ์นุดี เสง่ียมพงษ์ ฝ่ายขาย กองปฏิบัติการขาย มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.51

76 ด.ช.วิศรุฒ ล้ีมาลี 7705 นางฉัตรแก้ว ล้ีมาลี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.51

77 ด.ช.นนทกร ทรัพย์สมบัติ 7342 นายสาธิต ทรัพย์สมบัติ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.46

78 ด.ญ.นงนภัส เย็นประสิทธิ์ 6608 นายปรีชา เย็นประสิทธิ์ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.43

79 ด.ญ.เมธาพร พรมทอง 6092 นายสุวัฒน์ พรมทอง ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3.21

80 ด.ช.ประกาศิต แสงวิเชียร 8625 นายสมบัติ แสงวิเชียร ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดรับ-จ่ายยาเส้น โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2.90

81 ด.ญ.สิริวิภา แอนดะริส 7496 นายณัฐวุธ แอนดะริส ฝ่ายการพิมพ์ กองพิมพ์ หน่วยตัด สาขาโรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2.84

82 ด.ญ.ธนัชญา เจริญศิลป์ 8387 น.ส.หนึ่งฤทัย คงยิ่ง ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2.82

83 ด.ช.ธนวัฒน์ ศิริกันตยะวัฒน์ 8332 นายพรเทพ ศิริกันตยะวัฒน์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองซ่อมบ ารุง หมวดซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรด้าน Machine โรจนะ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 2.76


