
ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล ต ำแหน่ง กอง/สังกัด ผู้รับทนุ

1 นางสาวเสาวณีย์ รัตนคช นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ สนง.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด.ญ.วรัลชญาน์ ชิตแก้ว

2 น.ส.กาญจนา  พงอุดทา เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.ชนิดาภา  ฤทธิศ์รี

3 นางธิดารัตน์  ดวงทา เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงชลบรีุ ด.ญ.ณัฐรัชต์  ดวงทา

4 น.ส.กรกนก  ครุธพนัธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการจังหวัดสุพรรณบรีุ ด.ญ.นัญรนัฐถ์  ทองค าเจริญ

5 นางลัดดาวัลย์ นันทวิสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ญ.ปยิวรรณ นันทวิสิทธิ์

6 น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วกันหา นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.เลย ด.ช.ธนกฤติพงษ ์แก้วกันหา

7 น.ส.พรรณราย  เทพานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการพิเศษฝ่ายชว่ยเหลือฯ 2 ด.ช.พลวรรธน์  เทพานนท์

8 น.ส.อรรัมภา  จันทงึ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 2 ด.ช.เตชิต  จันทงึ

9 นางอรพนิ  คนไว นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดอ านาจเจริญ ด.ญ.กัณภคั  คนไว

10 น.ส.พฒัน์นรี  ล้ิมมั่น นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจงัหวดัคดีศาลแขวงสระบุรี ด.ช.ธีรภทัร  ล้ิมมั่น

11 น.ส.ศุภลักษณ์  ไกรญาติ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการคดีเยาวชนฯจ.หนองคาย ด.ญ.วริศรา  ผาโคตร

12 น.ส.ดลนภสั  จันรอง นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร ด.ช.ธปณัฐ  ศรีมณี

13 น.ส.ดวงรัตน์  ดีเปี่ยม นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดลพบรีุ ด.ญ.ปวริศา  กันหาภยั

14 น.ส.วลัยลักษณ์  ชูฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ช.นันทพฒัน์  ชูฤทธิ์

15 น.ส.สายฝน  ขวัญเกิด นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 ด.ญ.วรรณวิสาข์  รัตนพกิุลชัย

16 นายพงษพ์นัธ์  คงเพช็ร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการคุ้มครองสิทธฯิจ.พังงา ด.ช.นนทกร  คงเพช็ร์

17 น.ส.ทศันีย์พร  เปล่งแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดระนอง ด.ช.พนธกร  เปล่งแสง

18 นายสหชัเชษฐ์  วงศ์ชนะพบิลูย์ นิติกรปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ด.ช.ธรรมธัช  วงศ์ชนะพบิลูย์

19 นางรินด้า  ขอศานติ พนักงานธุรการ ส 3 สนง.อยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 2 ด.ช.ณัฏฐนันท ์ ขอศานติ

20 น.ส.ปริศนา  ขมิ้นเขียว นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดอุดรธานี ด.ญ.ญาณิศา  ทมุมาลา

21 นางณัจฉรียา  วรสุวรรณโรจน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.คดีศาลสูงภาค 6 ด.ช.จิรภทัร วรสุวรรณโรจน์ 

22 นายปรีชา  ยามี นิติกรปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดบวัใหญ่ ด.ช.ภบูดี  ยามี

23 น.ส.สุรีรัตน์  มโนไมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดอุดรธานี ด.ญ.ปวริศา  ไกยเดช

24 น.ส.อัญชลี  ปะสะกวี นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง.อัยการภาค 6 ด.ช.ศิริศวร์  ปะสะกวี

25 น.ส.สุรัสสา  สอนประสม นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.พฒันาระบบบริหาร ด.ช.ณฐกร  วงศาประหยัด

26 น.ส.วรารัตน์  คล่ีเกษร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ จ.สุราษฎร์ธานี ด.ช.สุวิจักษณ์ พนัสนาชี

27 น.ส.ฤทยัชนก  แก้วสุทะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดแม่สะเรียง ด.ญ.ฐิติวรดา  ขัติวงค์

28 นายธีรวุฒิ  พงษพ์ลู นิติกรช านาญการ สนง.อยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 6 ด.ญ.พทัธ์ธีรา  พงษพ์ลู 

29 น.ส.ณิชาภา  เลิศธนรัฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.คดีศาลสูงภาค 6 ด.ญ.เมยาวลี  บ ารุงเมือง

รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี  2563

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ระดบัประถม  จ านวน  50  ทุน  ทุนละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 125,000 บาท
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รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี  2563

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ระดบัประถม  จ านวน  50  ทุน  ทุนละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 125,000 บาท

30 น.ส.รัตติยา  ชัยชัชวาล นิติกรปฏิบัติการ สนง.คดีกิจการอัยการสูงสุด ด.ญ.พชิญา  ชัยชัชวาล

31 นางเกษร  น้อยประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบรีุ ด.ญ.กชพรรณ  น้อยประเสริฐ

32 นางชาลิสา  พรไพศาล นักวชิาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดอ านาจเจริญ ด.ญ.ธีจุฑา  พรไพศาล

33 น.ส.ชญานันท ์  เนียมเกตุ นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการ สนง.อยัการจงัหวดัคดีศาลแขวงสงขลา ด.ญ.ศิระพทัธ์  เรืองอินทร์

34 นายสมิทธิ  จ ารัสสมบรูณ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดนนทบรีุ ด.ช.พรีวิชญ์  จ ารัสสมบรูณ์

35 น.ส.เกษมศรี  ศรีพยางค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดอ านาจเจริญ ด.ช.ภมีินทร์  ศรีสวัสดิเพญ็

36 นางอุบล  วงศ์สง่า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ยโสธร ด.ญ.เพญ็พชิชา  วงศ์สง่า

37 นางอริสดา  ด้วงชู นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อยัการจงัหวดัคดีศาลแขวงสงขลา ด.ช.ปกรณ์ยศ  สรรพเพทยพศิาล

38 นางรัตนา  วงค์จ าปา นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.บณุยาพร  วงค์จ าปา

39 นางณัฐชนันทพ์ร  กฤตรัชตนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดพทัลุง ด.ญ.ภทัรภร  กฤตรัชตนันต์

40 นางสุรีรัตน์  วิเศษสา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดก าแพงเพชร ด.ญ.พรชนก  วิเศษสา

41 น.ส.จงจิตร์  ชนะสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดภเูก็ต ด.ช.จิรกร  บญุญติศักด์ิ

42 นางเสาวนีย์  แก้วประจุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดหลังสวน ด.ช.ปณัณทตั  แก้วประจุ

43 นางจิรฐา  สุยะสืบ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดเชียงราย ด.ญ.เขมจิรา  สุยะสืบ

44 น.ส.อารีย์  สุริยะจันทร์ นิติกรช านาญการ สนง.อยัการคุ้มครองสิทธฯิจ.กระบี่ ด.ญ.คุ้มขวัญ  คงด้วง

45 นายนนทร์วิศ  เชาว์ประสิทธิ์ นิติกรช านาญการ สนง.คดีกิจการอัยการสูงสุด ด.ญ.พรรวินท ์ เชาว์ประสิทธิ ์

46 นายบ ารุง  มาบวั นิติกรช านาญการ สนง.อัยการคดีเยาวชนฯจ.ตรัง ด.ญ.ภญิญาพชัญ์  มาบวั

47 นางปรียา  เชียวเล่ียน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.อยัการจงัหวดัคดีศาลแขวงสงขลา ด.ช.กิติภมูิ  เชียวเล่ียน

48 น.ส.ผุสดี  เทพทวี นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ สนง.คดีศาลสูงภาค 9 ด.ญ.ชญานิศ  รอดข า

49 นายปภงักร  พลเยีย่ม อัยการประจ ากอง สนง.อยัการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกจิฯ 1 ด.ญ.ธัญญรัศม์  พลเยีย่ม  

50 นางกิตติพร  สนิทมัจโร อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด สนง.คดีปกครองสงขลา ด.ญ.กุลกันต์  สนิทมัจโร


