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

1 นายสมเกียรติ     เบ็ญจขันธ์ อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด 6899 ด.ญ.เบญญาพร   เบ็ญจขันธ์ ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด

2 นางวัฒนา          แก้วกล ่า นักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการ สนง.อัยการคดีเยาวชนจ.ตรัง 5975 ด.ญ.พิมชญา   แก้วกล ่า ร.ร.ดรุโณทัยตรัง

3 น.ส.ดุจชญา             มาพิน นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ สนง.อัยการจังหวัดตาก 9578 ด.ช.ภาสวร       พ้ืนบาด ร.ร.เชนต์ฟรังซัสเซเวียรฯ

4 นางกรธิชา       ชัชวงษ์ นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดสุราษฏรธานี 9045 ด.ญ.กรณัชชา    ช่วยซ้าย ร.ร.วมินทร์วิทยา 

5 นายวันฉลอง      หนองคูน้อย นิติกรช่านาญการ สนง.ที ปรึกษากฎหมาย 7260 ด.ช.กษิดิศ     หนองคูน้อย ร.ร.อมาตยกุล

6 น.ส.วรรณภร    บุญจวบ นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ สนง.อัยการจังหวัดอุดรธานี 8723 ด.ช.พิสิฐนันท์    งามชัยภูมิ ร.ร.ดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี

7 น.ส.วารุณี     ศุภเลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดรัตนบุรี 12018 ด.ญ.ชณินญา    พวงบรรเทา ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ

8 นางอิฎฐาภรณ์   ลิ วชัยชาญ นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดสงขลา 7875 ด.ช.ณัฎฐวัฒน์     ลิ วชัยชาญ ร.ร.แสงทองวิทยา

9 น.ส.ธันย์ณัศกรณ์   ตะเภาพงษ์ นิติกรช่านาญการ สนง.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 6283 ด.ช.กรณ์เสรีพงศ์  ตะเภาพงษ์ ร.ร.ไผทอุดมศึกษา

10 น.ส.วรวรรณ   กว้างซ้อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการภาค 8 10803 ด.ช.ธาวิน    ข่าแก้ว ร.ร.ธิดาแม่พระ

11 นางณัฐฐานันตร์    เล็กชัยชาญ นิติกรปฏิบัติการ สนง.คดีเยาวชนจ.น่าน 9870 ด.ช.ธัญวิชญ์   เล็กชัยชาญ ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา 

12 นางเกษร     น้อยประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.คดีศาลแขวงสุพรรณบุรี 9082 ด.ญ.ปียาพัชร   น้อยประเสริฐ ร.ร.สุพรรณภูมิ

13 นางนันท์นภัส     ทรัพย์เจริญ นิติกรช่านาญการ สนง.คดีศาลแขวงสุราษฏร์ธานี 12289 ด.ญ.พิมพ์นภา    ทรัพย์เจริญ ร.ร.ธิดาแม่พระ

14 นางเสาวลักษณ์   ณ พัทลุง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีปกครองนครศรีธรรมราช 11835 ด.ญ.ณภัทรฤดี  ณ พัทลุง ร.ร.พรศิริกุล

15 น.ส.อัจฉรา          สาดล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการภาค  9 11667 ด.ช.ธนภัทร     สีสวัด ร.ร.เทศบาล 4

16 นางจิดาภา     เมืองมุงคุณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.ฝ่ายช้ีขาดคดีอัยการฯ 12071 ด.ช.อัศวโภคิน     เมืองมุงคุณ ร.ร.ทุ่งสองห้อง

17 นางสกุลรัตน์     มหาเรือนขวัญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดอุทัยธานี 11678 ด.ญ.วรัทยา    มหาเรือนขวัญ ร.ร.อนุบาลสุโขทัย 

18 นางพิมพ์ใจ        ทองกอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.การสอบสวน 11956 ด.ช.นันทิพัฒน์     ทองกอง ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

19 น.ส.จิราพร        จิตใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.การสอบสวน 11892 ด.ญ.ชุติสรา           ซ้ายสุข ร.ร.โชคมณีศึกษา

20 นายภัทรกร     เขียวศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดหนองคาย 11682 ด.ญ.ปัทมาพร    เขียวสี ร.ร.บ้านหมากทุ่งข้ีเหล็ก

21 น.ส.สัจพร      พันนาเหนือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีศาลแขวงพัทยา 11826 ด.ญ.ณัฐกมล   สมสวย ร.ร.ห้วยใหญ่

22 นางพิมพ์พร      เบิกบาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีปราบปราการทุจริตภาค1 11753 ด.ช.จิรเมธ        เบิกบาน ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

23 น.ส.ระวีวรรณ     บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดียาเสพติด 9 11878 ด.ญ.รวิสรา    บุญเรือง ร.ร.อนุบาลล่าปาง

24 น.ส.อรนุช         โอทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดระนอง 11967 ด.ญ.วิลาสินี    เกล้ียงทิพย์ ร.ร.อนุบาลระนอง

25 น.ส.ดวงใจ         จันธิมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีปกครองนครราชสีมา 12207 ด.ช.ศิวกร        อุ่นเต็มใจ ร.ร.ปาณัทคุณา  เชียงค่า

26 นางขวัญดาว      ยะปะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.คดีพิเศษ 1 11610 ด.ช.ยศวรรธน์    ยะปะนันท์ ร.ร.วัดเมธังกราวาส

27 น.ส.นงลักษณ์    สีลารวม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดอ่านาจเจริญ 11733 ด.ช.จตุรภัทร    เจริญรัตน์ ร.ร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล

28 น.ส.จริยา             กลยานี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดนครพนม 11191 ด.ญ.จรรยพร    กลยณี ร.ร.อนุบาลสกลนคร

29 นางมณฑา    เพชรรัตน์มาลา นักจัดการงานทั วไปปฎิบัติการ สนง.ฝ่ายช้ีขาดคดีอัยการฯ 10354 ด.ช.สรวิชญ์   เพชรรัตน์มาลา ร.ร.ศานติวิทยา

30 น.ส.ณฐมน         ทิพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดชัยนาท 9993 ด.ช.พลกฤติ         ทิพย์รัตน์ ร.ร.อนุบาลชัยนาท

31 น.ส.ณัชชา        ฟุ้งสันเทียะ นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดชัยภูมิ 11312 ด.ช.กรกสิวัฒน์      สุขเสริม ร.ร.อนุบาลขอนแก่น 

32 น.ส.วลัยลักษณ์    ชูฤทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา 9942 ด.ช.นันทพัฒน์    ชูฤทธ์ิ ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ

33 นางกาญจนา      นันตา นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดอ่านาจเจริญ 11146 ด.ช.อิศราวัฒน์    นันตา ร.ร.บ้านพิณโท

34 นางลลิตา          ชัยรูป นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดสมุทรสาคร 10997 ด.ช.ณัฐภัทร         ชัยรูป ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร

รำยช่ือผู้ขอรับทุนกำรศึกษำประจ ำปี 2562
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  

ระดับประถม  จ ำนวน 66 ทุน ๆละ 2,500 เป็นเงิน 165,000 บำท



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

รำยช่ือผู้ขอรับทุนกำรศึกษำประจ ำปี 2562
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  

ระดับประถม  จ ำนวน 66 ทุน ๆละ 2,500 เป็นเงิน 165,000 บำท

35 น.ส.สุนันทา    นินนามะ นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.คดีอาญา 8 11586 ด.ญ.ศลิษา      เอกรัตน์ ร.ร.สงวนศึกษา

36 น.ส.กรรณิการ์    เป็นพวก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดพะเยา 9989 ด.ช.ธนาวุช         เรือแก้ว ร.ร.อนุบาลพะเยา

37 นางอรทัย      คมใสย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.อัยการจังหวัดศรีสะเกษ 9927 ด.ช.สัชฌุกร      วิลัย ร.ร.เทศบาล 1

38 นายอาธร        ทองพิจิตร พนักงานขับรถยนต์ สนง.นครศรีธรรมราช 4780 ด.ญ.พิมพ์ลภัส    ทองพิจิตร ร.ร.ศรีธรรมราช 

39 น.ส.ลัดดาวรรณ    แง่พรหม นักจัดการงานทั วไปปฎิบัติการ สนง.การสอบสวน 9940 ด.ช.วรรณเดช     แง่พรหม ร.ร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

40 นางดวงใจ         ชูศรี นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการภาค 9 5137 ด.ช.ปภังกร     ชูศรี ร.ร.สาธิตราชภัฎสงขลา

41 นางญาณมน    ชาติเชยแดง เจ้าหน้าที สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 6912 ด.ญ.ณัฐมน      ชาติเชยแดง ร.ร.อัมพรไพศาล

42 นายอดิศักด์ิ       พันพุก เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.คดีแรงงานภาค 7 9253 ด.ญอิ มอุ่น           พันพุก ร.ร.ผู่เฉียวฯ 

43 นางฐิติรัตน์    กลิ นศรีสุข เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดสีค้ิว 9010 ด.ญ.ปภาดา       กลิ นศรีสุข ร.ร.มงคลวิทยา

44 น.ส.อมรรัตน์         ถาวร นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดก่าแพงเพชร 10835 ด.ญ.พิสมัย      บดีรัฐ ร.ร.ปัทมดรุณวิทย์

45 น.ส.ณัฐรินีย์       ว่องไววุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดตาก 10235 ด.ช.ปรัตถกร    ศรีชัย ร.ร.ใบบุญล่าพูน

46 นางนวรัตน์      ช่วยบุญชู นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดสงขลา 10151 ด.ช.เจนวิทย์     ช่วยบุญชู ร.ร.จุลสมัย

47 น.ส.อัญชลี    จานิกร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.อัยการคดีศาลแขวงลพบุรี 10129 ด.ช.ณัฐพงษ์    บุญฑาทิพย์ ร.ร.บ้านหนองยาง

48 น.ส.สุพัตรา         ม่วงคลา นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด 9425 ด.ช.วรรษพล     บุญนิรันดร์ ร.ร.พระกุมารร้อยเอ็ด

49 น.ส.วรารัตน์     คลี เกษร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.คดีเยาวชนฯจ.สุราษฎร์ธานี 12102 ด.ช.ศุภณัฐ      พนัสนาษี ร.ร.อนุบาลชุมพร 

50 น.ส.ชณัสภ์ศิกาญจน์  นุ่มโต นักจัดการงานทั วไปปฎิบัติการ สนง.คดีปกครองนครสวรรค์ 7819 ด.ญ.นิติพร  มาเนียม ร.ร.โพธิสารศึกษา 

51 น.ส.ศิริพร         อนุญาต เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.อัยการจังหวัดระนอง 10681 ด.ญภิญญาพัชญ์  บ่ารุงแขวง ร.ร.อนุบาลระนอง 

52 นายกฤษ  (ภิศักด์ิ)   เพ็งแจ่ม นิติกรปฏิบัติการ สนง.การยุติการด่าเนินคดีแพ่งฯ 10353 ด.ญ.ปกฉัตร      เพ็งแจ่ม ร.ร.การัญ   ศึกษา 

53 น.ส.วนิดา      จันทร์หมื นไวย นักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการ สนง.อัยการภาค 3 9075 ด.ญ.ณัฎธิดา    ระไหวพรมราช ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา

54 นางณัฐธยาน์     ชนะบาล นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.คดีศาลแขวงนครปฐม 9547 ด.ช.ฉัตรชนก   ชนะบาล ร.ร.ต้ังพิรุฬห์ธรรม 

55 นางบุญน่า      ทองสุคนธ์ นักจัดการงานทั วไปปฎิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดชัยนาท 9031 ด.ช.กนกพล         ทองสุคนธ์ ร.ร.อนุบาลชัยนาท

56 น.ส.ณัฐชา     เรืองเกษม นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.คุ้มครองสิทธิจ.สุรินทร์ 6940 ด.ญ.นันท์นภัส    รัตนกูล ร.ร.อนุบาลสุรินทร์

57 น.ส.ศิริวรรณ      เล้ียงสุข นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดนครสวรรค์ 8531 ด.ช.ปวริศ            เล้ียงสุข ร.ร.เซนโยเซพนครสวรรค์

58 นางณัฐกมล     โอกาส นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.ภาค 7 7736 ด.ญ.ฟารีดา     โอกาส ร.ร.แสงอรุณ

59 น.ส.มณฑกานต์   วงศ์ชมภู เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.คดีศาลแขวงล่าปาง 6984 ด.ญ.นลพรรณ   วงศ์ชมภู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 

60 นางจุราวรรณ   ใจสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.คุ้มครองสิทธิจ.น่าน 6628 ด.ช.จิรายุ     ใจสุภาพ ร.ร.ราชานุบาล จ.น่าน

61 นางวันดี     อับดุลสลาม เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.คดีเยาวชนจ.ตราด 6466 ด.ญ.ฮูดา           อับดุลสลาม ร.ร.อนุบาลตราด

62 นางญาตินันท์    วงค์สวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน สนง.คดีเยาวชนจ.ล่าพูน 6383 ด.ญ.พัชรกันย์    วงค์สวัสด์ิ ร.ร.อนุบาลล่าพูน

63 น.ส.พจนีย์             ปัญญาใจ นักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการ สนง.อัยการจังหวัดล่าปาง 8808 ด.ญ.พิชญาภา     ทาพงศ์พันธ์ ร.ร.มัธยมวิทยา 

64 น.ส.จินตหรา      บุญเล้ียง นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการจังหวัดอุบลราชธานี 8719 ด.ช.พิชญะ      สง่าอัมพรกุล ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

65 น.ส.วิภา        นะติยา นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ สนง.คดีเยาวชนจ.พะเยา 8883 ด.ช.คีราสิทธิ      ขันทะกิจ ร.ร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์

66 น.ส.วัชรีย์          มูลหงษ์ นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ สนง.อัยการคดีเยาวชนจ.น่าน 8522 ด.ญ.วรวัชรา   มุ่งโนนบ่อ ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา


