
ล ำดับ ชื่อบุตร นำมสกุลบุตร ทะเบียน ชื่อ นำมสกุล สังกัด ระดับกำรศึกษำ เกรด

1 นายพงศพัศ คุณรักษ์ 9253 นางกาญจนา คุณรักษ์ ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล ปริญญาตรีปีที่ ๑ 4.00

2 น.ส.กมลพรรณ์ ไพศาลศิลป์ชัย 5044 นายณัฐนันท์ ไพศาลศิลป์ชัย ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดอบใบยา โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 4.00

3 น.ส.อาภารัตน์ พูลสวัสด์ิ 5859 น.ส.ประมวลรัตน์ บุญเนาว์ ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.98

4 นายนนทพัทธ์ ค าสอน 8084 ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงภัทรียา อมรเสาวภาคย์ ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.96

5 นายธนพล ค าเป็ง 6555 นางเพ็ญแข ค าเป็ง ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.96

6 นายเอกรักษ์ สุขเจริญ 7471 ส.ท.วัชรพล สุขเจริญ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.95

7 น.ส.สมพร สมหวังพาณิชย์ 6332 นายกอบชัย สมหวังพาณิชย์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.94

8 นายชลสิทธิ์ โหมดวัฒนะ 8155 น.ส.กิตติรัตน์ โหมดวัฒนะ ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดอบใบยา โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.93

9 น.ส.กมลพัชร เทพลิบ 6377 นายพสิษฐ์ เทพลิบ อดีตพนักงานยาสูบ/สมาชิกอดีตพนักงานยาสูบ/-/ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.91

10 น.ส.ทักษอร แถวโนนง้ิว 6814 นายธนโชติ แถวโนนง้ิว ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่  ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.84

11 นายสิรภัทร พรหมฉ่ า 7697 นายภิรมย์ พรหมฉ่ า ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.75

12 น.ส.พิชญ์ชัญญา มัชฌิมาพฤทธิ์ 7410 นายวโรดม มัชฌิมาพฤทธิ์ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิเคราะห์สารสนเทศ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.73

13 นายปัณณทัต อินทจักร์ 8361 นายสุธีร์ อินทจักร์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงราย กองจัดหาใบยา ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.70

14 น.ส.ธมนวรรณ ร้านพจน์ 6250 นายธงชัย ร้านพจน์ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองขนส่ง สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.68

15 นายธีรภัทร ทองเชิญ 8535 นายประยุทธ ทองเชิญ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.60

16 นายกานต์ชนก เนตรศิริ 6729 นายวสันต์ เนตรศิริ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.47

17 นายธนวินท์ จินตลิขิตดี 7078 นายสุพงษ์ จินตลิขิตดี ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.28

18 น.ส.สลิลทิพย์ ทาเกิด 8985 นายบุญช่วย ทาเกิด ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงราย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาป่าสักขวาง ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.27

19 น.ส.พรนัชชา โอภาสยล 4761 นายประสิทธิ์ โอภาสยล ขึ้นตรงผู้ว่าการ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.23

20 นายณัฐดนัย ล าเจียกเทศ 7403 นางลักษณา ล าเจียกเทศ ฝ่ายวางแผนการผลิต  กองวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.11

21 นายสุวชัช เจนวรรธนะกุล 6641 นางพรรณี เจนวรรธนะกุล ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองจัดหาต่างประเทศและออกของ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.08

22 นายปัญญภพ สินพานิช 6607 นายอ านาจ สินพานิช ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองพัฒนาระบบวิศวกรรม สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๑ 3.07

23 น.ส.อมลวรรณ สุขนาแซง 5810 นายสุรศักด์ิ สุขนาแซง ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักงบประมาณ  ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.98

24 น.ส.เบญญาภา นาสินเพิ่ม 8981 นางอาภรณ์ นาสินเพิ่ม ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.88

25 นายนพรุจ อนันต์วรณิชย์ 7829 นางสุชาดา อนันต์วรณิชย์ ฝ่ายตลาด   ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.79

26 นายภาสกร เกษมรัตน์ 6338 นางเบญจวรรณ เกษมรัตน์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองจัดเตรียมวัสดุ หมวดสนับสนุนการผลิต โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.79

27 น.ส.ขวัญสุธา โสฬส 8116 นางจ าเริญศรี โสฬส ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.78

28 น.ส.สุลักษณา ภู่ยิ้ม 6744 นายวีระ ภู่ยิ้ม ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองยาว ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.77

รายช่ือผู้รับทุนการศึกษาทุนเรียนด ี ประจ าปี 2565
ช้ันอุดมศึกษาช้ันปริญญาตรี  ทุนละ 2,700.- บาท



29 น.ส.ฐิติชญา วีระกรพานิช 8891 นายกัณณ์ วีระกรพานิช ฝ่ายขาย กองปฏิบัติการขาย ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.73

30 นายวิทย์วศิน ฝังกิจ 6697 นายฐิติวิชญ์ ฝังกิจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.64

31 น.ส.จิรัชญา สุวรรณภาค 7627 นางจิราวรรณ ปันทะวงศ์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงราย กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.62

32 นายธีรวินทร์ วงษ์เล็ก 6527 น.ส.อุบลทิพย์ สีบุญเรือง ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดสนับสนุนการผลิต โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.54

33 น.ส.ภิญญดา อ่อนใจ 8254 นายทศพล อ่อนใจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดเคร่ืองมวนบุหรี โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.48

34 น.ส.ณัฐพร บุญเลิศ 6732 นายสุรเชษฐ บุญเลิศ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสนับสนุน ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.44

35 น.ส.อริสา ต.รุ่งเรือง 6717 นางสาวิตรี วิจิตรศรีวงศ์ ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.33

36 นายนัฐวุฒิ อินฟู 8399 นางนิตยา อินฟู ฝ่ายขายกองบริหารขายพื้นที่ภาคเหนือ จ.ล าปาง ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.32

37 น.ส.สุประวีณ์ วิวัฒนโรจมงคล 8471 น.ส.อิสรีย์ วิวัฒนโรจมงคล ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองบริหารพัสดุ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.26

38 น.ส.ธราภร โรจนวิทูร 6809 นายชูโชค โรจนวิทูร ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.21

39 นายธนกร ต่อสิริกุลชัย 7111 นางปทิตตา ต่อสิริกุลชัย ฝ่ายการแพทย์  กองพยาบาล ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.20

40 น.ส.พัชรกันย์ รอดไผ่ทวีสิน 6349 นางธัญญลักษณ์ รอดไผ่ทวีสิน ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.16

41 น.ส.นันท์นภัส อยู่ปราโมทย์ 6963 นายณัฎฐ์พงค์ อยู่ปราโมทย์ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองควบคุมการก่อสร้างและส ารวจ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.11

42 นายฐิติภัทร เรืองบุตร 4966 น.ส.วันทนา ระเริงกล่ิน ฝ่ายบริการกลาง  กองการสถานที่ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.08

43 น.ส.ปวีนา จักร์กร 8883 นายบัญชา จักร์กร ฝ่ายบริการกลาง  กองบริการยานพาหนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 3.01

44 นายปัณณ์ แก่นพลอย 8778 น.ส.หยดพลอย มีโพธิ์ ฝ่ายตลาด  กองพัฒนาการตลาด ปริญญาตรีปีที่ ๒ 2.88

45 นายนุตรินทร์ พงษ์จินดา 5537 นายอนุตร พงษ์จินดา ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดซ่อมเคร่ืองจักร โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๒ 2.84

46 น.ส.กมลมาศ ไชยพิศ 5593 นางปิยมาศ เสมาภักดี ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๒ 2.81

47 นายปัณณธร จิตใจ 8006 นายสมยศ จิตใจ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเพชรบูรณ์ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาท่าพล ปริญญาตรีปีที่ ๒ 2.69

48 น.ส.โรจน์นรีย์ ทวีไชย 8405 นายประดิษฐ์ ทวีไชย ฝ่ายตลาด  กองบริหารช่องทางการจ าหน่าย ปริญญาตรีปีที่ ๒ 2.52

49 น.ส.ศตพร บุญสุทธิ์ 7859 นางรพีพร บุญสุทธิ์ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสารสนเทศ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 2.97

50 น.ส.ปัณฑิตา นาคจั่น 7661 นางวรรณา นาคจั่น ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.86

51 นายตุลธร พูลคลองตัน 8245 นายสุรทิน พูลคลองตัน ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดเคร่ืองมวนบุหรี โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.83

52 นายปกรณ์ พลอยทับทิม 6523 นายจรัญ พลอยทับทิม ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.82

53 นายปองวิชญ์ วิสุทธาจาร 6828 นางอรทัย วิสุทธาจาร ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.81

54 น.ส.พิมพ์ชนก แก้วลาย 4660 นายอนิรุทธ์ แก้วลาย ฝ่ายการพิมพ์ กองพิมพ์ หน่วยพิมพ์ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.78

55 นายเอกมล อ้นเพิก 5525 นางพรรณี อ้นเพิก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.76

56 น.ส.พัชร์ชิยา โพธิ์ศรี 8197 น.ส.พัชร์สิตา โพธิ์ศรี ฝ่ายใบยา  กองประสานงานภูมิภาค ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.73

57 น.ส.อภิชญา สวนสวรรค์ 7041 นางสุรีพร สวนสวรรค์ ฝ่ายการแพทย์  กองรังสี ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.72

58 นายกัญจนจักก์ ฉันทวรลักษณ์ 6946 นายพรหมชัย ฉันทวรลักษณ์ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักป้องกันบุหร่ีผิดกฎหมาย งานป้องกันและปราบปราม ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.65

59 นายณัชพล ราชตา 9233 นายวราสิทธิ์ ราชตา ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงราย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาป่าสักขวาง ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.57



60 น.ส.ซีรีน ต่ายหลี 7672 นางจันทิรา ต่ายหลี ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้น หมวดหมัก หั่น ค่ัว โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.57

61 น.ส.นันทิชา เล้ียงบุญชู 8223 นายอภิสิทธิ์ เล้ียงบุญชู ฝ่ายผลิตด้านใบยา กองผลิตยาเส้นพอง หมวดสนับสนุนการผลิต โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.50

62 น.ส.สุธาดา บุญล้อม 7524 นางสุกัญญา ทับทิมทอง ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.49

63 น.ส.พิมมาดา สันหะ 7318 น.ส.ทัศนา ภูแสงศรี ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองโก ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.41

64 น.ส.กฤติยา สุสาสนี 8766 นายจักร์กฤษ สุสาสนี ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองจัดเตรียมวัสดุ หมวดจัดเตรียมวัสดุ โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.32

65 น.ส.ณิชากร ทองแย้ม 8008 นายชวลิต ทองแย้ม ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเพชรบูรณ์ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาท่าพล ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.15

66 น.ส.ณัฐกฤตา แสงสง่าศรี 6323 นายจรวัต แสงสง่าศรี ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.09

67 นายศุภชาญ อัศวิกุล 6783 นายศุภกิต์ิ อัศวิกุล ฝ่ายใบยา โรงอบใบยาเด่นชัย กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๓ 3.07

68 น.ส.ธนัชชา บุญมีมาก 7271 นายสุประมิตร บุญมีมาก ฝ่ายบริการกลาง  กองหน่วยบริการกลาง  สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 2.90

69 น.ส.ณิชกานต์ นิมิตรวิเศษกุล 6427 นายสุรินทร์ นิมิตรวิเศษกุล ฝ่ายการพิมพ์ กองพิมพ์ หน่วยพิมพ์ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 2.87

70 นายรชฏ ปรากรม 6774 นายปริญญา ปรากรม ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 2.76

71 น.ส.ธนานิษฐ์ ชาญวิริยะทัศน์ 6422 นางสรัญภัคค์ ชาญวิริยะทัศน์ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๓ 2.75

72 นายพนล ธัญยาธีรพงษ์ 8720 น.ส.พรชนก ธัญยาธีรพงษ์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๓ 2.62

73 นายจิรัฏฐ์ อนังคณกุล 7502 นายกิตติชัย อนังคณกุล ขึ้นตรงผู้ว่าการ  ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.65

74 นายกษิพัฒน์ รังษีวงศ์ 6456 นางกนกวรรณ รังษีวงศ์ ฝ่ายวางแผนการผลิต กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.96

75 นายณัฐภูมิ เฉวียงหงษ์ 6351 นายพิชิต เฉวียงหงษ์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองจัดหาใบยา ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.94

76 น.ส.ชุติกาญจน์ ซาบีดี 7803 น.ส.อุมาภรณ์ โพธิสิทธิ์ ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.77

77 น.ส.กวิสรา เฉลิมอธิคมสิทธิ์ 6185 นางวรรณา เฉลิมอธิคมสิทธิ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  กองบัญชีรายได้และภาษี ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.73

78 น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ 6038 นายกณิศนันท์ ศรีเสมอ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.69

79 น.ส.ชญาดา บินซาเว็น 7936 นางพีรยา บินซาเว็น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.67

80 นายชนน เวียงสี 6372 นายสุดแดน เวียงสี ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบแพร่ กองจัดหาใบยา ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.62

81 นายอัศวิน แสงมาน 8480 นายวรสิทธิ์ แสงมาน ฝ่ายบริการกลาง  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.58

82 นายรักษ์เกียรติ ไกรการ 6353 นายจิรพงษ์ ไกรการ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองโก ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.55

83 น.ส.อันอัม สัณสุตนานนท์ 4825 นายเธียร สัณสุตนานนท์ ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักงบประมาณ  ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.54

84 น.ส.ภัทรภร กรบุญไตรทศ 7987 นายศุภจักร กรบุญไตรทศ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.48

85 น.ส.อภิชญา บ ารุงสัตย์ 6628 นายนิพนธ์ บ ารุงสัตย์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองจัดหาใบยา โรงงานท าความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.42

86 นายณฐพล ตรีทศานนท์ 5169 นางสุภาภรณ์ ตรีทศานนท์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.39

87 น.ส.ยุพารัตน์ กว้างสวาท 5411 นายประดิษฐ์ กว้างสวาท ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย  ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.37

88 น.ส.นันทิชา พละมี 6172 นายปรีชา พละมี ฝ่ายการพิมพ์ กองพิมพ์ หน่วยพิมพ์ สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.28

89 น.ส.มนอัปสร สุขประสาร 6331 นายบรรจบ สุขประสาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.25

90 นายสุกฤษฏิ์ บรรเทา 6745 นายทนงศักด์ิ บรรเทา ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองจัดหาใบยา สถานีใบยาศรีส าโรง ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.21



91 น.ส.ปภาวี ฉายาเวทย์ 6877 นายนิวัฒน์ ฉายาเวทย์ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบนครพนม กองจัดหาใบยา สถานีใบยาท่าสีไค ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.14

92 น.ส.นภัสสร ศรีเปารยะ 4633 นางดวงฤทัย ศรีเปารยะ ฝ่ายวางแผนการผลิต  กองบริหารทั่วไป สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.13

93 นายพิชญุตม์ เพ็ญไพจิตร 6178 นายประเสริฐ เพ็ญไพจิตร ขึ้นตรงผู้ว่าการ ส านักป้องกันบุหร่ีผิดกฎหมาย งานป้องกันและปราบปราม ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.10

94 น.ส.เณฬ์ญา ศรีประเสริฐ 5719 น.ส.พัชรี ต้นทอง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.09

95 นายพิชญุตม์ หาญธนสาร 6189 นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.07

96 น.ส.กรรณิกา แสงมาน 6632 นางสุพรรณ ฟังเย็น สโมสรฯ สโมสรฯ (รายวัน) ปริญญาตรีปีที่ ๔ 3.05

97 น.ส.ณัฐชยา ธงภักดี 6466 นางวาสนา ธงภักดี ฝ่ายบัญชีและการเงิน  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๔ 2.99

98 น.ส.เพื่อนแก้ว อัครประเสริฐกุล 7675 น.ส.กรกมล อัครประเสริฐกุล ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบเชียงราย กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๔ 2.95

99 นายพีรพล กระจ่างสด 6443 นายติณณภพ กระจ่างสด ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา กองซ่อมบ ารุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค สาขาโรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 2.74

100 น.ส.นิชานาถ ปิ่นแก้ว 8527 นางลินดารัตน์ ปิ่นแก้ว ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป กองมวนและบรรจุ หมวดบรรจุ-เคร่ืองห่อสิบซอง โรจนะ ปริญญาตรีปีที่ ๔ 2.73

101 นายพีรวิชญ์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติ 8326 นายประสมศิลป์ ชัยรุ่งโรจน์กิตติ ฝ่ายการแพทย์  กองบริหารทั่วไป ปริญญาตรีปีที่ ๔ 2.59

102 น.ส.วิลาศิณี ศิริพรรณ 6736 นายอนุฤทธิ์ ศิริพรรณ ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาหนองโก ปริญญาตรีปีที่ ๔ 2.56

103 นายธิติวุฒิ จ้อยนุแสง 6368 นายวิโรจน์ จ้อยนุแสง ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ กองจัดหาใบยา สถานีใบยาไทรงาม1 ปริญญาตรีปีที่ ๕ 3.15

104 น.ส.จิดาภา เหมหา 4862 นายวุฒิชัย เหมหา อดีตพนักงานยาสูบ/สมาชิกอดีตพนักงานยาสูบ/ภูมิภาค/บ้านไผ่ ปริญญาตรีปีที่ ๕ 3.75

105 นายพีร์ สินธุมงคล 6941 นางสมพิศ สินธุมงคล อดีตพนักงานยาสูบ/สมาชิกอดีตพนักงานยาสูบ/-/ ปริญญาตรีปีที่ ๕ 3.31

106 น.ส.มนรัตน์ ขนาดนิด 7007 นางรัตนา ขนาดนิด ฝ่ายใบยา ส านักงานยาสูบสุโขทัย กองธุรการและบัญชี ปริญญาตรีปีที่ ๕ 3.29

107 นายศรัณย์ภัทร วัชราเรืองวิทย์ 7568 นางมนสิการ วัชราเรืองวิทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรีปีที่ ๕ 2.82


