
ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง กอง/สังกัด เลขท่ี ผู้รับทุน ช่ือสถำนศึกษำ

1 น.ส.กัญญณัท    โทนไทย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร 5798 ด.ญ.จันทกานต์   ลาดมุณี ร.ร.สกลพัฒนศึกษา

2 นางสุภาภรณ์   รุ่งเรือง นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดขอนแก่น 4807 ด.ญ.รัญชิดา     รจนากิจ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน

3 นางสมมาตร    อารีเอ้ือ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.การบังคับคดี 3525 น.ส.ธัญธิตา    อารีเอ้ือ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

4 นางสิริอร    เพ็ชรรัตน์ นิติกรช านาญการ สนง.คดีแพ่งธนบุรี 2 5518 ด.ญ.จิตตาภา   เพ็ชรรัตน์ ร.ร.สตรีวิทยา 

5 นางชวนพิศ      ชาวเหนือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดพะเยา 3467 ด.ช.ชัยภัทร    ชาวเหนือ ร.ร.พะเยาพิทยาคม

6 นางอารีรัตน์   ทองเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.ฝ่ายคดียาเสพติด8 9594 ด.ญ.อารียา   สิทธิกอง ร.ร.เทพศิรินทร์  

7 นางสุวรรณี   สามิภักด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติฯ ส านักการคลัง 8400 ด.ญ.ชนัดดา   สามิภักด์ิ ร.ร.เทพศิรินทร์  

8 นางอ าไพ       ทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติฯ สนง.อัยการภาค 7 3544 น.ส.ณัฎฐณิชา    ทิมทอง ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

9 ว่าท่ีร.ต.สมนึก   ชาตรี นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี 12106 น.ส.จิตรลดา   ชาตรี ร.ร.คณะราษฏร์บ ารุง

10 นางณรัถธรณ์   โพธ์ิธนหิรัญ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 2003 น.ส.ณัฐสร์ยา    วงศ์ก าไร ร.ร.พิบูลวิทยาลัย 

11 น.ส.ปัทมนันท์    จันทวี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดสมุทรสาคร 12197 ด.ญ.ชนิดา     ศรีปาน วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย

12 นางพิชญา     บุญโต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีเยาวชนครอบครัว 11630 ด.ญ.พัทธมน   บุญโต ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม

13 น.ส.สุพรรษา    พันธ์ุสารคาม เจ้าพนักงานธุรการ สนง.อัยการจังหวัดบัวใหญ่ 11983 ด.ญ.วริศรา     พันธ์ุสารคาม ร.ร.ประทาย

14 นางวาสนา        ก้อนทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีเยาวชนจ.พังงา 11666 ด.ช.วัชรพล        ก้อนทรัพย์ ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน

15 น.ส.กัณญธิดา   ลภัสชนาทิพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีอาญา 4 11857 น.ส.นันท์นภัส     นิลเพชร ร.ร.เทศบาล 4

16 นายขวัญชัย     สาคุณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 11674 ด.ญ.สุพรรณิการ์    สาคุณ ร.ร.พล

17 นางพรทิวา  จตุเทน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดภาค 4 7330 เด็กหญิงเบญญาภา ศรีสุโพธ์ิ ร.ร.กัลยาวัตร

18 นางอาริตา   ฝอยทอง เจ้าพนักงานธุรการ สนง.อัยการภาค 8 10988 ด.ช.กิติพัฒน์   ฝอยทอง ร.ร.สุราษฏร์ธานี

19 นางรักชนก       ชินอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดระยอง 10715 น.ส.รณิดา    ชินอ่อน ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

20 น.ส.บุศนาการย์   ธยาน์นรวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีเยาวชนฯจ.สระบุรี 9966 ด.ญ.รวินท์นิภา   ค าสิงห์ ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกุล"

21 น.ส.ภัทรกุล      กระจ่างโพธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดบัวใหญ่ 7171 ด.ญ.ศุภกชกร     เกียงมี ร.ร.เมืองคง

22 น.ส.เพ็ญนภา    ดีวาจิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีทรัพย์สินทางปัญญา 2 10010 น.ส.ณ ฐธญา   ไกรแกล้ว ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์

23 น.ส.สมมาศ   สินธุมา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สนง.คดีแพ่งกรุงเทพใต้ 11288 ด.ญ.ธณัญญา   คุรุพันธ์ ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม

24 น.ส.จิราภรณ์   ดวงมาลา พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 สนง.คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5 8922 ด.ช.ณพวุฒิ     บุญสมปอง ร.ร.มัธยมวัดสิงห์

25 นางนวลปรางค์   บัวผัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร 8609 น.ส.เพชรดา      บัวผัน ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

26 น.ส.วรรณภา    ฉายะวงษ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดหนองคาย 9828 น.ส.พิชชานันท์   สง่าแสง ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

27 นายวิรัตน์    สดศรี พนักงานขับรถยนต์ สนง.อัยการทุ่งสง 2209 นายปฏิภาณ     สดศรี ร.ร.สตรีทุ่งสง

รำยช่ือผู้ขอรับทุนกำรศึกษำประจ ำปี 2562

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  

ระดับมัธยม  จ ำนวน 51  ทุน ๆละ 3,000 บำท เป็นเงิน 153,000 บำท
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ระดับมัธยม  จ ำนวน 51  ทุน ๆละ 3,000 บำท เป็นเงิน 153,000 บำท

28 น.ส.นภัสนันท์   จุลลาลุตรดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติฯ สนง.อัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น 9793 น.ส.ศิริกร     ธนังเศรษฐกุล ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

29 นางศลิกุนต์    วรินทร์ทินารมภ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิจ.ชัยนาท 9565 ด.ญ.วศิกุนท์     วรินทร์ทินารมภ์ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม

30 นางศิริพร         สารจุม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สนง.คดีเยาวชนตาก 9288 น.ส.ชนาภา       หาญณรงค์ ร.ร.ธรรมวิทยาคม

31 นางชาลิศา      พรไพศาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติฯ สนง.อัยการจังหวัดอ านาจเจริญ 7731 ด.ช.กษิดิส     พรไพศาล ร.ร.เมืองอ านาจเจริญ

32 นางวันเพ็ญ   ระดาวิริยะกุล นิติกรช านาญการ สนง.คดีปกครอง 5 3698 ด.ญ.สุวิชญาพร   ระดาวิริยะกุลร.ร.ราชินีบน

33 นางชโลธร     อุตรพาท นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดนครศรีฯ 8236 น.ส.เฌตาวี     อุตรพาท ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช

34 นางวรรณทนา  โพธ์ิอร่าม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สนง.คดีศาลสูงจ.อุทัยธานี 6418 น.ส.พรพรรณ   โพธ์ิอร่าม ร.ร.นครสวรรค์

35 นางกรองแก้ว     บัวเข็ม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.คดีเยาวชนจ.น่าน 10026 ด.ช.ธนพล           บัวเข็ม ร.ร.สตรีศรีน่าน 

36 น.ส.สุทธิรัตน์   พิมพะสาลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดล าปาง 8248 น.ส.นภพัชร์   พัชระภัทร์ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 

37 นางวาสนา      อวยพร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดกาญจนบุรี 8234 น.ส.บุณฑริกา   อวยพร ร.ร.กาญจนานุเคราะห์

38 น.ส.จาคีณัฎฐ์   แต่สุทัศน์ นิติกรช านาญการ สนง.ฝ่ายคดีแพ่ง 3 10370 น.ส.พอฤทัย   จิตตะนโศธร ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์

39 นางศิรินทร์ทิพย์   จันทร์ผูก นิติกรปฎิบัติการ สนง.คุ้มครองสิทธิจ.สวรรคโลก 4564 น.ส.ศศิตราภรณ์  จันทร์ผูก ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา

40 น.ส.ศศรักษ์   กรรณสาย นิติกรช านาญการ สนง.ฝ่ายคดีแพ่ง 3 8737 น.ส.พิชชา     หม่ืนโยธา ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์

41 นางณัฐนันทพร    ถ้วนถ่ี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดีปกครองพิษณุโลก 6375 น.ส.นภัสวรรณ   ถ้วนถ่ี ร.ร.จ่านกร้อง

42 นางรัตนาวดี        สุทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดพิจิตร 4360 ด.ช.ณภัทร   สุทัศน์ ร.ร.พิจิตรพิทยาคม

43 น.ส.สุกัญญา    สุวรรณกุล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดีแพ่งกรุงเทพใต้ 6541 ด.ช.พชรพล     เจือจันทร์ ร.ร.วัดสุทธิวราราม

44 น.ส.ศรินรัตน์    ดงภูบาล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดีเยาวชนจ.มหาสารคาม 6922 นายวสันต์    พะมณี ร.ร.สารคามพิทยาคม

45 นางศิริรัตน์   แสงเฟือง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดียาเสพติด 7 6436 ด.ช.ชยุต       แสงเฟือง ร.ร.กาญจนภิเษกวิทยาลัย

46 นางพรระดี    จักร์นารายณ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดีแพ่งธนบุรี 2 6459 นายสุธีภัทท์   จักร์นารายณ์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

47 นางสุภาวิตา   ภูษณาภรณ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี 5444 ด.ช.นพรุจ    ภูษณาภรณ์ ร.ร.นวมินทร์ทราชินูทิศ

48 นางขนิษฐา      ปัญจรัก นิติกรช านาญการ สนง.คดีศาลสูงภาค 9 4950 ด.ญ.ภวิษย์พร     ปัญจรัก ร.ร.นารีเฉลิม

49 นางพยุงทิพย์    พละโสม นิติกรช านาญการ สนง.ภาค 8 7353 นายทัชฎ์พิชากร   พละโสม ร.ร.สุราษฏธานี

50 น.ส.ยุพิน        ซองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สนง.อัยการภาค 4 4882 ด.ญ.ฑิมัมพร    ซองทอง ร.ร.กัลยาณวัตร

51 น.ส.ศิริกร    เรืองจิต นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สนง.คดีปกครองขอนแก่น 9077 ด.ญ.ธารทอง   เพ็งหยวก ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย


