
ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล ต ำแหน่ง กอง/สงักัด ผู้รับทนุ

1 นายประภาส  หมายกล้า พนกังานขับรถยนต์ สนง.อยัการจังหวัดสุรินทร์ นายปวเรศ  หมายกล้า

2 นายนพินธ์  ทองพิจิตร พนกังานขับรถยนต์ ส 2 สนง.อยัการจังหวัดปากพนงั น.ส.ดวงกมล  ทองพิจิตร

3 นางกญัญากร  รอดสุพรรณ นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการจังหวัดชลบรีุ น.ส.ธัญพร  รอดสุพรรณ

4 นางอรยา  ศิลาพันธุ์ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน สนง.อยัการพเิศษฝ่ายคดีเศรฐกจิฯ 7 นายอรรถนนท์  ศิลาพันธ์

5 น.ส.สมพร  ศรีทอง เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน งานบริหารทั่วไปอาคารถนนรัชดาภิเษก น.ส.ชาลิน ี บญุมาเลิศ

6 น.ส.อรร์อรดีธิ์  แสงสว่าง เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน สนง.อัยการคุ้มครองสิทธฯิจ.ปราจนีบุรี น.ส.อรญา  จันดา

7 น.ส.ณลิน ี แสงประทุม นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ สนง.อยัการจังหวัดชลบรีุ น.ส.ณัฐนนัท์  แสงประทุม

8 นายบญัชากจิ  เอือ้ศิริประชา พนกังานขับรถยนต์ สนง.อยัการพเิศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 น.ส.ธิดารัตน ์ เอือ้ศิริประชา

9 นายไสว  ลักษมนั พนกังานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ธนบรีุ) น.ส.ธิดารัตน ์ ลักษมนั

10 นางนาตยา  ลีกลุ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน สนง.อยัการภาค 4 น.ส.ปนสัยา  ลีกลุ

11 นางพรสวรรค์  สุดศรี เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน สนง.คดีแรงงานภาค 2 น.ส.กญัญารัตน ์ สุดศรี

12 น.ส.อญัชิสา  พวงสุข นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อยัการฝ่ายคดีอาญาตล่ิงชัน 1 น.ส.ฐายิกา  สถาพรผล

รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี  2563

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ระดบั  ปวส.-ปริญญาตรี  บุตรสมาชิก  จ านวน 12  ทุน  ทุนละ  5,000  บาท  เป็นเงนิ  60,000  บาท 



รายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี 2562

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ระดบั ปวส.-ปริญญาตรี บุตรสมาชิก   จ านวน  5  ทุน  เป็นเงนิ  25,000  บาท

ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล ต ำแหน่ง กอง/สงักัด ผู้รับทนุ

ที่ สมำชกิ

1 นางขันเงิน    ศรีทรัพย์ พนกังานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไปธนบรีุ  

2 นางปรียาภรณ์  สุขสงวน จพง.ธุรการปฏบิติังาน สนง.คดีเยาวชนฯปราจีนบุรี นายปณุยภทัร สุขสงวน



3 นางลภสัรดา   เต็งประเสริฐ เจา้พนักงานธรุการช านาญการ สนง.คดีปกครองเพชรบรีุ น.ส.อภัสสนันท์ สายสวรรค์

4 นายนพินธ์   ทองพิจิตร พนกังานขับรถยนต์ สนง.อัยการจังหวัดปากพนัง น.ส.กฤติยา ทองพิจิตร

5 นายนพินธ์   ทองพิจิตร พนกังานขับรถยนต์ สนง.อัยการจังหวัดปากพนัง น.ส.ดวงกมล  ทองพิจิตร

6 น.ส.รุ่งนภา   ยงค์อ านวย นักจัดการการเงินและบัญชี สนง.คดีศาลแขวงราชบรีุ นายอคัน ี ขุนพิทักษ์

7 นางศรีสมร   นวลพลับ จพง.ธุรการช านาญงาน สนง.นครศรีธรรมราช นายวศินชัย   นวลพลับ

8 นางพรสวรรค์   สุดศรี จพง.ธุรการช านาญงาน สนง.คดีแรงงานภาค 2 น.ส.กญัญารัตน ์สุดศรี

9 นางอไุร        มัน่คง เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน สนง.คดีเยาวชนฯนครศรี นายสิรวิชญ์  มัน่คง

10 นางอนัญติญาน์ วชัรประภาพงศ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน สนง.สถาบันกฎหมายอาญา น.ส.นันตยากรณ์ วชัรประภาพงษ์

11 น.ส.จาคีณัฎฐ์   แต้สุทัศน์ นติิกรช านาญการ ฝ่ายคดีแพ่ง 3 นายธิติ   จิตตะยโศธร

12 นางพัฑฒิดา  จันทร์เกษ จพง.ธุรการช านาญงาน สนง.คดีศาลแขวงสงขลา นายอภชิัย  จันทร์เกษ

13 นางเรณู     ชุนทองกลุ จพง.ธุรการช านาญงาน สนง.คดีเยาวชนนครสรรค์ น.ส.รัชนารถ  อนนัตกลู

14 นางจุรีรัตน์       แก้วปัญญา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.อัยการภาค 4 น.ส.จีรวัจนา   แก้วปัญญา

15 นางยุคลธร    แย้มครวญ เจ้าพนกังานธุรการอาวุโส สนง.นโยบาย ยุทธศาสตร์ นายวรันธร  กาลอนิทร์

16 นายบัญชากิจ  เอือ้ศิริประชา พนักงานขับรถยนต์ แขวงใต้ยานนาวา น.ส.ธิดารัตน์ เอือ้ศิริประชา

17 นางจุฑามาศ    สนธิ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ สนง.อยัการจ.ปทุมธานี น.ส.ชนมาศ    สนธิ

18 นางยุพิณ     ถิน่การ์ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ สนง.คดีเยาวชนฯ จ.แพร่ น..ส.ญาศุมณฑน ์ถิน่การ์

19 นางอรัญญา   เกดิทอง นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ สนง.คดีศาลแขวงนนทบรีุ นายสุพสิษฐ์   เกดิทอง

20 นางชนิศากาญจน์ กิตติอมรพัฒน์ จพง.ธุรการช านาญงาน สนง.คดีศาลสูงจ.ชัยนาท นายฉัฐวัฒน์  กิตติอมรพัฒน์

21 นางกฤษณา  อนิทจักร เจ้าพนกังานธุรการอาวุโส สนง.คดีศาลแขวงสุราษฏร์ นายไรวินท์  อนิทจักร

22 นางวันทนยี์ บนัฑิตศักดา นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ สนง.คดีศาลแขวงราชบรีุ นายพันธ์มติรบณัฑิตศักดา

23 น.ส.สายสุนนัท์  เกือ้กลู เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ น.ส.ณัฏฐณิชา  ทองเกษ


