
ที่ สงักดั จ านวน

1 นายประกร   เนมนิทร์ ศนูยเ์ทคโนฯ 1,000             

2 นายธรีะพงษ์  คาวี สนจ.สมทุรปราการ 1,000             

ที่ สงักดั จ านวน

1 นายวราฤทธิ ์ ยศหนัก กองตรวจราชการ ฯ 1,000             

2 น.ส.เนตรชนก  สขุแยม้ สนจ.สมทุรปราการ 1,000             

3 น.ส.นภสนิ ี นุชเจรญิ สนจ.สมทุรปราการ 1,000             

4 น.ส.จริภา  กองสมัฤทธิ์ อบจ.ปทมุธานี 1,000             

ที่ สงักดั จ านวน

1 นายศักดิไ์ทย  ศรบีญุเรอืง สนจ.ขอนแกน่ 1,000             

2 น.ส.วันเพ็ญ  ไมโ้พธิ์ ฑ.จังหวัดปทมุธานี 1,000             

3 นายนรัินดร ์ เหลอืงอรา่ม ฑ.จังหวัดปทมุธานี 1,000             

4 น.ส.กนัยา  ชาวเลาขวัญ รจ.ภเูก็ต 1,000             

5 น.ส.สวุด ี ศรทีองจันทร์ ยผ.สว่นกลาง 1,000             

6 น.ส.ชลลดา  พรหมด า ยผ. 1,000             

ที่ สงักดั จ านวน

1 น.ส.สมภร  แกว้สงิห์ สนจ.ล าปาง 2,000             

2 น.ส.ธติยาพัฐ  ปภาชาง ยผ.สว่นกลาง 2,000             

ที่ สงักดั จ านวน

1 นายธนกฤต  จ านงศรี สนจ.ชลบรุี 1,000             

2 น.ส.อจัจยารักษ์  ดอนชัย สนจ.บรุรัีมย์ 1,000             

3 น.ส.อจัฉรานันท ์ ธริาช สนจ.ปทมุธานี 1,000             

4 นายพมิล  ภมรพล รจ.พเิศษกรงุเทพฯ 1,000             

5 น.ส.สวุนัส  เพ็ชรสม้ รจ.อ.ชัยบาดาล 1,000             

รายชือ่ผูไ้ดร้บัเงนิสวสัดกิาร ประจ าเดอืน มถินุายน 2558

การศาสนา

ทนุการศกึษา

การสมรส

โสด

ชือ่-สกลุ

ชือ่-สกลุ

ชือ่-สกลุ

ชือ่-สกลุ

ชือ่-สกลุ

รบัขวญับตุร



ที่ สงักดั จ านวน

6 นายจรัส มณีุแนม รจ.อ.นาทวี 1,000             

7 นายภาราดา ประชานยิม ยผ.จ.กาญจนบรุี 1,000             

8 น.ส.วสิาสนิยี์ พฒุซอ้น ยผ.จ.นครนายก 1,000             

9 น.ส.ภัทรพร สงัขค์ง ยผ.จ.สงขลา 1,000             

ที่ สงักดั จ านวน

1 นายวันชัย คงเกษม ผูบ้รหิาร 2,000             

2 นายมนูญ โอฆชล กองกลาง 2,000             

3 นายอนนท์ นาคชู สนจ.ชมุพร 2,000             

4 นางนันทนติ พันธว์งศ์ สนจ.พะเยา 2,000             

5 นายสมชาย ปัญญาวัน สนจ.พษิณุโลก 2,000             

6 นายสรุชัย เอมพรหม สนจ.แมฮ่อ่งสอน 2,000             

7 นายสวาท หมิะนันท์ สนจ.แมฮ่อ่งสอน 2,000             

8 นายวรีะศักดิ์ สทา้นพล ขา้ราชการบ านานมหาดไทย 2,000             

9 นางองัคณา ทองหลอ่ ฑ.หญงิกลาง 2,000             

10 นายไพศาล พลูสขุโข รจ.นครปฐม 2,000             

11 นายวรัิตน์ เขยีวภักดี รจ.นครสวรรค์ 2,000             

12 นายเมธา เอยีมสขุแสง ขา้ราชการบ านาญ กรมราชทัณฑ์ 2,000             

13 นายสหรัตน์ เหราปัตย์ ยผ.สว่นกลาง 2,000             

14 นายเสฎฐวฒุิ รจุสกนธ์ ยผ.สว่นกลาง 2,000             

15 น.ส.นงนภา โสตถรินชิ ยผ.สว่นกลาง 2,000             

16 นายบญุเสรมิ มลูสนิ ขา้ราชการ ยผ. 2,000             

17 นายชัยชนะ พว่งจนิดา ยผ. 2,000             

18 น.ส.พะเยาว์ กาบแกว้ ลกูจา้ง ยผ. 2,000             

19 นายศภุชัย ชัยวฒุิ ยผ.จ.ตาก 2,000             

20 นางปิยาลักษณ์ ปิยโกศล ยผ.จ.นครราชสมีา 2,000             

21 น.ส.วชรพร ชืน่อารมย์ ยผ.จ.นนทบรุี 2,000             

22 น.ส.ผาณติ แยม้นก ยผ.จ.ปทมุธานี 2,000             

23 นายธนพัฒน์ สอนกระตา่ย ยผ.จ.ราชบรุี 2,000             

24 นายพรเทพ สดุออ่น ยผ.จ.สงขลา 2,000             

25 นายยคุลเดช เกษม ยผ.จ.สมทุรปราการ 2,000             

26 นายเรอืงยศ กระออมแกว้ ยผ.จ.สระบรุี 2,000             

27 นายเมธี พัฒนกนัต์ ยผ.จ.อบุลราชธานี 2,000             

28 นางจันทรท์พิย์ แสนเขยีววงค สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน 2,000             

29 นายรัตน์ เมณฑก์ลู ก.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 2,000             

ชือ่-สกลุ

รบัขวญับตุร

ชือ่-สกลุ

ถงึแกก่รรมของบดิามารดา


