
ท่ี สงักดั จ านวนเงิน

1 น.ส.ปวียธิ์ดา ทาศิริ สนจ.เลย 2,000

2 นายนรัณ จนัพิพิศ สนจ.เลย 2,000

3 นายบุญมา ทองอรุณ สนจ.เลย 2,000

4 น.ส.ร าไพ ไชยปะ บ านาญ สป. 2,000

5 นายประเสริฐ พาณิชย์ บ  านาญ สป. 2,000

6 นายกฤษฎา พงษจิ์ราทร ฑ.บ าบดัพิเศษกลาง 2,000

ท่ี สงักดั จ านวนเงิน

ช่ือ - สกุล

รายชือ่ผูไ้ดรั้บเงนิประสบภัย ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2560

อทุกภัย
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ช่ือ - สกุล



26 นายปาน ชูพนัธุ์ บ  านาญ รท.นครศรีฯ 2,000
27 นายศึกษา โยธาจกัร รจก.นครศรีฯ 2,000
28 นายธีระศกัด์ิ โลหิตพนัธ์ รจก.นครศรีฯ 2,000
29 นางจุฑามาศ จุลษร รจก.นครศรีฯ 2,000
30 นายสมพร ช่างสลกั รจก.นครศรีฯ 2,000
31 นางรุจิดาภา บุญมาเลิศ รจก.นครศรีฯ 2,000
32 นายสุภาพงศ์ สุวรรณมาลย์ รจก.นครศรีฯ 2,000
33 นายฐานิตย์ เลขวิจิตร ฑ.วยัหนุ่มนครศรีฯ 2,000
34 นายเจริญพร ละหุกาญจน์ สนจ.นครศรีฯ 2,000
35 น.ส.อุรารัตน์ ยทุธไชย สนจ.ตรัง 2,000
36 นางวรรณี พรหมเดช รจ.อ.ปากพนงั 2,000
37 นายทรงธรรม หนูเก้ือ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
38 นายรัตน์ ศรีระบาย รจ.อ.ปากพนงั 2,000
39 นายธีระวุฒิ ชิณวงค์ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
40 นายทรงพล ศรีสุวรรณกาฬ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
41 นายเปล่ียน รอดแกว้ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
42 นายสุรพงศ์ จกัรมานนท์ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
43 นายจ าลอง ปานมา รจ.อ.ปากพนงั 2,000
44 นายศิวพรรณ์ เกตุสุรินทร์ รจก.สมุทรปราการ 2,000
45 นายสมพิศ ด าสาคร สนจ.นครศรีฯ 2,000
46 นายโชติ ชีพอุบติั ฑ.วยัหนุ่มนครศรีฯ 2,000
47 นายจิรพนธ์ พานแสง ฑ.วยัหนุ่มนครศรีฯ 2,000
48 นายวิทยา เทพอ านวย สนจ.นครศรีฯ 2,000
49 นางระพีพรรณ เกิดดว้ยทอง สนจ.นครศรีฯ 2,000
50 นางสวรักษ์ คณะทอง สนจ.นครศรีฯ 2,000
51 น.ส.พนิดา อรุณสกุล สนจ.นครศรีฯ 2,000
52 นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพนัธ์ สนจ.นครศรีฯ 2,000
53 นายกิตติ นนัตสุวรรณ สนจ.นครศรีฯ 2,000
54 น.ส.ปรียาภา ใหม่นวล สนจ.นครศรีฯ 2,000
55 นางสุคนธ์ สุวรรณนพ สนจ.นครศรีฯ 2,000

ท่ี สงักดั จ านวนเงิน
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56 นายเทิดศกัด์ิ แตม้เติม รจ.อ.ปากพนงั 2,000
57 นายปัญญา เก้ือสงัข์ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
58 นายสุนทร เดชรักษา รจ.อ.ปากพนงั 2,000
59 นายวีรชยั ปาลิตานนท์ สก.ก.นครสรีฯ 2,000
60 นายโชติ ขาวอุปอมัภ์ รจ.อ.ปากพนงั 2,000
61 น.ส.อาภรณ์ นาคแกว้ สนจ.นครศรีฯ 2,000
62 นางไทรงาม เสนารัตน์ สนจ.นครศรีฯ 2,000
63 นายวฒันศกัด์ิ ซ่ือตรง ฑ.วยัหนุ่มนครศรีฯ 2,000
64 นายเล็ก สมใจ ฑ.วยัหนุ่มนครศรีฯ 2,000
65 นายดุสิต สุกใส รจก.นครศรีฯ 2,000
66 นายธวชั บุญรอดรักษ์ ฑ.วยัหนุ่มนครศรีฯ 2,000
67 น.ส.รัตนาภรณ์ บุญสิน สนจ.พทัลุง 2,000
68 น.ส.สุธาสินี ปลอ้งใหม่ สนจ.พทัลุง 2,000
69 น.ส.ไซเราะห์ ดามะ สนจ.พทัลุง 2,000
70 น.ส.พรทิพย์ เพชรด า สนจ.พทัลุง 2,000
71 นายสุพจน์ พรหมมาศ สนจ.พทัลุง 2,000
72 นายเจษฎาฉตัร ณ พทัลุง สนจ.พทัลุง 2,000
73 น.ส.จิณตกาญ เกตุแกว้ สนจ.พทัลุง 2,000
74 นางวิลยัวรรณ เหมือนด า สนจ.พทัลุง 2,000
75 นางปรียาพร ศรียะพนัธุ์ สนจ.พทัลุง 2,000
76 นางสุภาวดี ไชยหล่อ สนจ.พทัลุง 2,000
77 น.ส.เสาวลกัษณ์ ชยัแกว้ สนจ.พทัลุง 2,000
78 น.ส.นิภา พรัดภู่ สนจ.พทัลุง 2,000
79 น.ส.เฉลิมศรี มากสวสัด์ิ สนจ.พทัลุง 2,000
80 นางวนัดี ปุรินทราภิบาล สนง.ยธ./ผม.พทัลุง 2,000
81 นางทศันา สมัฤทธ์ิสิทธิชยั รจก.พทัลุง 2,000
82 นางวรัญญู พงศจ์ทัรเสถียร รจก.พทัลุง 2,000
83 นายสมัพนัธ์ จนัทร์บาล รจก.พทัลุง 2,000
84 นางปรพร เพชรรักษ์ รจก.พทัลุง 2,000
85 นายวิศิษฎ์ บญัชาวุฒิ รจก.พทัลุง 2,000
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ท่ี สงักดั จ านวนเงิน
86 นางอมรรัตน์ ส่องสง รจก.พทัลุง 2,000
87 นายปรีชา ทองสุข รจก.พทัลุง 2,000
88 นายสมบุญ บุญสถิตย์ รจก.พทัลุง 2,000
89 นายวินยั โลกถวิล รจก.นครศรีฯ 2,000
90 นายน้อย บดิการ รจก.พทัลุง 2,000
91 นางสุภทัรา วิจิตรอกัขรา รจก.พทัลุง 2,000
92 นายอรุณ ยีสุ่่นทรง รจก.พทัลุง 2,000
93 นายสมเกียรติ ชูเพช็ร รจก.พทัลุง 2,000
94 นายศกัดา อภินนัทด์า รจก.พทัลุง 2,000
95 นายวิรัติ ไชยจนัทร์ รจก.พทัลุง 2,000
96 นายวิชยั ทองสลบัลว้น รจก.พทัลุง 2,000
97 น.ส.สุวรรณมณี เกล้ียงจนัทร์ สนจ.พทัลุง 2,000
98 นายสมบูรณ์ จิณรัตน์ สนจ.พทัลุง 2,000
99 นายสามารถ . รจ.อ.ไชยา 2,000
100 นายสายณัย์ สถิตยานุรักษ์ รจ.อ.ไชยา 2,000
101 นายจรูญ กาญจนามยั รจ.อ.ไชยา 2,000
102 นายเอกกร ทองหนูเอียด รจ.อ.ไชยา 2,000
103 นายนรา กาญจนะภาชนะ รจ.อ.ไชยา 2,000
104 น.ส.ดารณี คงกล่ิน สนง.ยธ./ผม.สมุทรปราการ 2,000
105 นางอรอุมา ผลสุขการ รจ.ชุมพร 2,000
106 นายกิตติ พรมเล็ก รจ.ชุมพร 2,000
107 นายวชัระ สุขสวสัด์ิ รจ.ชุมพร 2,000
108 นายจุลยงค์ สุวราช รจ.ชุมพร 2,000
109 นายสิทธิโชค วิทยายงค์ รจ.ชุมพร 2,000
110 นางวาสนา สงัขารา สนจ.ตรัง 2,000
111 นายชยัพร พฒันรักษ์ สนจ.ตรัง 2,000
112 นายภานุวฒัน์ พูลสวสัด์ิ สนจ.ตรัง 2,000
113 นายชลอ สีนา รจ.ตรัง 2,000
114 น.ส.เบญจวรรณ ปาระมี สนจ.น่าน 2,000
115 นายขวญัชยั ค  าชุม สนจ.น่าน 2,000
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ท่ี สงักดั จ านวนเงิน
116 น.ส.อรพิน วุฒิ สนจ.น่าน 2,000
117 นายณรงค์ จนัตะ๊ยอด สนจ.น่าน 2,000
118 นายวิสุทธ์ิ ศิริรัตน์ ฑ.พิเศษสงขลา 2,000
119 นางสุจิตรา คุม้วงษ์ ฑ.หญิงสงขลา 2,000
120 นายพยงค์ แกว้ช่วย รจ.สตูล 2,000
121 นายอนนัต์ เกิดสมจิตต์ รจ.สตูล 2,000
122 นายอภิสิทธ์ิ พฤทธิพนัธุ์ รจ.กระบ่ี 2,000

ช่ือ - สกุล


