รายชื่ อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจาปี 2563
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ระดับ ปวส.-ปริ ญญาตรี บุตรสมาชิก จานวน 12 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็ นเงิน 60,000 บาท
ลำดับ

ชือ่ -นำมสกุล

ตำแหน่ง

กอง/สังกัด

ผู้รับทุน

1

นายประภาส หมายกล้า

พนักงานขับรถยนต์

สนง.อัยการจังหวัดสุรินทร์

นายปวเรศ หมายกล้า

2

นายนิพนธ์ ทองพิจิตร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

สนง.อัยการจังหวัดปากพนัง

น.ส.ดวงกมล ทองพิจิตร

3

นางกัญญากร รอดสุพรรณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร

สนง.อัยการจังหวัดชลบุรี

น.ส.ธัญพร รอดสุพรรณ

4

นางอรยา ศิลาพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรฐกิจฯ 7 นายอรรถนนท์ ศิลาพันธ์

5

น.ส.สมพร ศรีทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

งานบริหารทั่วไปอาคารถนนรัชดาภิเษก

น.ส.ชาลินี บุญมาเลิศ

6

น.ส.อรร์อรดีธิ์ แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ปราจีนบุรี

น.ส.อรญา จันดา

7

น.ส.ณลินี แสงประทุม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร

สนง.อัยการจังหวัดชลบุรี

น.ส.ณัฐนันท์ แสงประทุม

8

นายบัญชากิจ เอือ้ ศิริประชา พนักงานขับรถยนต์

สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 น.ส.ธิดารัตน์ เอือ้ ศิริประชา

9

นายไสว ลักษมัน

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายบริหารทั่วไป(ธนบุร)ี

น.ส.ธิดารัตน์ ลักษมัน

10

นางนาตยา ลีกลุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

สนง.อัยการภาค 4

น.ส.ปนัสยา ลีกลุ

11

นางพรสวรรค์ สุดศรี

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนง.คดีแรงงานภาค 2

น.ส.กัญญารัตน์ สุดศรี

12

น.ส.อัญชิสา พวงสุข

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนง.อัยการฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชัน 1

น.ส.ฐายิกา สถาพรผล

รายชื่ อผู้ขอรั บทุนการศึกษาประจาปี 2562
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ระดับ ปวส.-ปริ ญญาตรี บุตรสมาชิก จานวน 5 ทุน เป็ นเงิน 25,000 บาท
ลำดับ

ชือ่ -นำมสกุล

ที่

สมำชิก

ตำแหน่ง

กอง/สังกัด

1

นางขันเงิน ศรีทรัพย์

พนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารทั่วไปธนบุรี

2

นางปรียาภรณ์ สุขสงวน

จพง.ธุรการปฏิบตั งิ าน

สนง.คดีเยาวชนฯปราจีนบุรี

ผู้รับทุน

นายปุณยภัทร สุขสงวน

3

นางลภัสรดา เต็งประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ

สนง.คดีปกครองเพชรบุรี

น.ส.อภัสสนันท์ สายสวรรค์

4

นายนิพนธ์ ทองพิจิตร

พนักงานขับรถยนต์

สนง.อัยการจังหวัดปากพนัง

น.ส.กฤติยา ทองพิจิตร

5

นายนิพนธ์ ทองพิจิตร

พนักงานขับรถยนต์

สนง.อัยการจังหวัดปากพนัง

น.ส.ดวงกมล ทองพิจิตร

6

น.ส.รุ่งนภา ยงค์อานวย

นักจัดการการเงินและบัญชี

สนง.คดีศาลแขวงราชบุรี

นายอัคนี ขุนพิทักษ์

7

นางศรีสมร นวลพลับ

จพง.ธุรการชานาญงาน

สนง.นครศรีธรรมราช

นายวศินชัย นวลพลับ

8

นางพรสวรรค์ สุดศรี

จพง.ธุรการชานาญงาน

สนง.คดีแรงงานภาค 2

น.ส.กัญญารัตน์ สุดศรี

9

นางอุไร

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สนง.คดีเยาวชนฯนครศรี

นายสิรวิชญ์ มัน่ คง

10 นางอนัญติญาน์ วัชรประภาพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สนง.สถาบันกฎหมายอาญา

น.ส.นันตยากรณ์ วัชรประภาพงษ์

11

น.ส.จาคีณัฎฐ์ แต้สุทัศน์

นิตกิ รชานาญการ

ฝ่ายคดีแพ่ง 3

นายธิติ จิตตะยโศธร

12

นางพัฑฒิดา จันทร์เกษ

จพง.ธุรการชานาญงาน

สนง.คดีศาลแขวงสงขลา

นายอภิชัย จันทร์เกษ

จพง.ธุรการชานาญงาน

สนง.คดีเยาวชนนครสรรค์

น.ส.รัชนารถ อนันตกูล

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สนง.อัยการภาค 4

น.ส.จีรวัจนา แก้วปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สนง.นโยบาย ยุทธศาสตร์

นายวรันธร กาลอินทร์

พนักงานขับรถยนต์

แขวงใต้ยานนาวา

น.ส.ธิดารัตน์ เอือ้ ศิริประชา

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สนง.อัยการจ.ปทุมธานี

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สนง.คดีเยาวชนฯ จ.แพร่

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สนง.คดีศาลแขวงนนทบุรี

น.ส.ชนมาศ สนธิ
น..ส.ญาศุมณฑน์ ถิน่ การ์
นายสุพสิษฐ์ เกิดทอง

จพง.ธุรการชานาญงาน

สนง.คดีศาลสูงจ.ชัยนาท

นายฉัฐวัฒน์ กิตติอมรพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สนง.คดีศาลแขวงสุราษฏร์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สนง.คดีศาลแขวงราชบุรี

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์

นายไรวินท์ อินทจักร
นายพันธ์มติ รบัณฑิตศักดา
น.ส.ณัฏฐณิชา ทองเกษ

มัน่ คง

13 นางเรณู ชุนทองกุล
14 นางจุรีรัตน์ แก้วปัญญา
15 นางยุคลธร แย้มครวญ
16 นายบัญชากิจ เอือ้ ศิริประชา
17 นางจุฑามาศ สนธิ
18 นางยุพิณ ถิน่ การ์
19 นางอรัญญา เกิดทอง
20 นางชนิศากาญจน์ กิตติอมรพัฒน์
21 นางกฤษณา อินทจักร
22 นางวันทนีย์ บันฑิตศักดา
23 น.ส.สายสุนนั ท์ เกือ้ กูล

