
ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล ต ำแหน่ง กอง/สังกัด ผู้รับทนุ

1 นายวิโรจน์  สรรค์คุณธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการพเิศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 2 ด.ญ.พชิชา  สรรค์คุณธรรม

2 นางกันทร์ยาณีย์  สองสีโย เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3 น.ส.ธัญพชิชา  สองสีโย

3 น.ส.วิภารัตน์  อุทมุพรัิตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการภาค 3 ด.ญ.พตัรพมิล  อุทมุพรัิตน์

4 น.ส.ปทัมนันท ์ จันทวี นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.ธนิดา  ศรีปาน

5 นางมัทธนันต์  สุวะไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบรีุ ด.ช.ภาคย์โภไคย  ทวนเงิน

6 น.ส.วรรณิภา  จินาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการจังหวัดธัญบรีุ ด.ญ.พลอยไพลิน  มะโนค า

7 น.ส.นภสั ปรีดานที เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 น.ส.ศุภเนตร ปรีดานที

8 นางเบญจพร  ปนิตา นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สคช.ระหว่างประเทศ น.ส.กิตติญาภรณ์  ปนิตา

9 นางศิริรัตน์  ปางจุติ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.คดีกิจการอัยการสูงสุด ด.ญ.อรวรา  ปางจุติ

10 นางนิภา  ทตัตานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ด.ญ.ภาสินี  ทตัตานนท์

11 นายธเนศ  บรีุรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ สนง.อัยการจังหวัดสระบรีุ น.ส.ธนวรรณ  บรีุรักษ ์ 

12 นายประจักร์  ค าออน เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 น.ส.พชัราภา  ค าออน

13 ว่าที่ ร.ต. (ญ)ณัฐิดา  สุดไทย เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.คดีศาลสูง จ.ก าแพงเพชร ด.ช.ศิวกร  พรมมี

14 นางลลิตา  ชัยรูป นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดเพชรบรีุ ด.ช.ณัฐภทัร  ชัยรูป

15 น.ส.ปรียาพรรณ  สิทธิไทย นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการพิเศษฝ่ายชว่ยเหลือฯ 2 นายภาณุพงศ์  วาสิกศิริ

16 น.ส.วรินทร  วรรธนอารีย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการภาค 1 ด.ญ.ณฤดี  วรรธนอารีย์

17 น.ส.กาญจนา  ณ  อุทยั นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดเชียงราย ด.ช.วรชยุต  ปลิดตา

18 นายโยธิน  โลหะเวช พนักงานขับรถยนต์ สนง.อัยการจังหวัดแพร่ ด.ช.ภญิโญวิทย์  โลหะเวช

19 น.ส.วรรณา  เถือ่นสมบญุ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม น.ส.ศิริวรรณ  ภูพ่ลูเพยีร

20 นางรัชนีกร  ชาปะ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ จ.เลย น.ส.มัลลิกา  ชาปะ

21 น.ส.ดาวรุ่ง  หนูรูปงาม นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี นายรณกร  แร่เพชร

22 นางณัฐฐานันตร์  เล็กชัยชาญ นิติกรปฏบิติัการ สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ จ.น่าน ด.ช.ณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ

23 นางนงเยาว์  สุขจินตนาการ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.คุ้มครองสิทธิฯ จ.ล าปาง นายกิตติพล  สุขจินตนาการ

24 นางจิรพรรณ  กันยะมี นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.ตรวจสอบภายใน ด.ญ.ธนพร  กันยะมี

25 น.ส.จุฬลักษณ์  ทมิรุญ นักจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อัยการจังหวัดสวรรคโลก ด.ญ.สิรินธร  ยศสูงเนิน

26 น.ส.สิรภทัร  ว่องไว นักวชิาการเงินและบัญชปีฎิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดพะเยา ด.ช.นรภทัร  ว่องไว

27 นางจันทร์เพญ็  สอสะอาด นักวชิาการเงินและบัญชปีฎิบัติการ สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา น.ส.ณัชชา  ยิม้ย่อง

28 นางจิณหจ์ุฑา  ยึดพวก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น นายศุภวิชญ์  ยึดพวก

29 น.ส.วนิดา  จันทร์หมื่นไวย นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการ สนง.อัยการภาค 3 ด.ญ.ณัฐธิดา  ระไหวพรมราช

30 น.ส.ภทัราวดี  อังกุลดี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ห้องผุ้ตรวจอยัการ(นายชัยวฒัน์ โล่วณิชเกยีรติกลุ) น.ส.ธิดารัตน์  อังกุลดี

รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี  2563

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ระดบัมัธยม  จ านวน  60  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
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รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี  2563
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31 นางนฤตปรียา  นิตยนัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร ด.ช.ธนกฤติ  นิตยนัน

32 นางสริตา  เจริญทศัน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.คดีศาลสูงภาค 1 ด.ช.สรวิศ  เจริญทศัน์

33 นางประไพพกัตร์  พพิธิกุล นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ด.ญ.สามินี  พพิธิกุล

34 น.ส.คันธินีรา  จันฝาก นักวิชาการพสัดุช านาญการ สนง.อัยการภาค 9 ด.ช.อดิเทพ  จันฝาก

35 นางพทุธชาติ  อุดมพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.คดีศาลแขวงพยัคฆภมูิฯ นายธีภพ  แสนธิ

36 นางระพพีร  แสนประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดมหาสารคาม ด.ช.ธนาพพิฒัน์  แสนประดิษฐ์

37 นางฐิฎวิรรณ  ศรีถักธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ด.ญ.ปิ่นฉัตร  ศรีถักธิ์

38 นางราตี  ทะนนท์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดพะเยา นายอชิระ  ทะนนท์

39 น.ส.จริยา  เวียนประพนัธ์ นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร นายทรงพล  วงษาเวียง

40 นางคนึงนิตย์  ไชยศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการภาค 5 ด.ญ.กชพร  ไชยศรี

41 น.ส.ปราณี  ทบัตุ่น นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ด.ญ.ชญานุช  ศรีไกร

42 น.ส.อภสิรา  เที่ยงคืน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการคดีเยาวชนฯจ.อยุธยา ด.ญ.อัชฉราพร  ยอดสุข

43 นางปนิตา  นาสมโภชน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตะวัน  นาสมโภชน์ 

44 นางสิริพร  อยูจ่งดี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อัยการคดีศาลแขวงราชบรีุ ด.ช.นรุตม์ชัย  อยูจ่งดี

45 นางนันทน์ภสั  ชดคล้าย นิติกรช านาญการ สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม น.ส.วิสสุตา  ชดคล้าย

46 น.ส.ปริศนา  สุขประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงชลบรีุ ด.ช.พสักร  สุขประเสริฐ

47 นายศิริ  ศิริรักษ์ นิติกรช านาญการ สนง.อยัการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ด.ช.ภริฉัตร  ศิริรักษ์

48 นางขนิษฐา    ปญัจรัก นิติกรช านาญการ สนง.คดีศาลสูงภาค 9 นายภวิษย์พร  ปญัจรัก

49 นางนิศาชล  จันทรังษี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อยัการคดีเยาวชนฯจ.อา่งทอง น.ส.ณิชารีย์  จันทรังษี

50 นางชวนพศิ  ชาวเหนือ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดพะเยา ด.ช.วรภทัร  ชาวเหนือ

51 นางละอองดาว  ทองอินทร์ นิติกรช านาญการ สนง.คดีปกครองสงขลา ด.ช.อดิศร  ทองอินทร์

52 นายนเรศ  ชานันโท นิติกรช านาญการ สนง.อัยการคุ้มครองสิทธฯิจ.หนองบัวล าภู ด.ญ.ศรุตยา  ชานันโท

53 นายพงษช์าย  ชูเชื้อ นิติกรช านาญการ สนง.อยัการคุ้มครองสิทธฯิจ.สุราษฎร์ธานี ด.ญ.สุพชิชา  ชูเชื้อ

54 นางสุรีรัตน์  เพิ่มพลู เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์ ด.ช.ทชพฒัน์  กังธาราทพิย์

55 นางบปุระพนัธ์  ค าแหง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.อัยการจังหวัดเวียงสระ ด.ช.ธนวิชญ์  ค าแหง

56 นางณรัถธรณ์ โพธิธ์นหรัิญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.คดีปราบปรามการทจุริตภาค 1 น.ส.ณัฐสริยา  วงค์ก าไร

57 นางพชัรินทร์  รชตด ารงกุล อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด สนง.อัยการพเิศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 ด.ญ.ฉัตรปวีณ์  รชตด ารงกุล

58 นายศิระ  โพตรานุภาพ อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม น.ส.จิดาภา  โพตรานุภาพ

59 นางศิริลักษณ์  นามปญัญา เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา นายเจนพล นามปญัญา

60 นางยุพนิ เรืองเพช็ร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดปทมุธานี นายณัฐภมูินทร์ เรืองเพช็ร


