
ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. ก่ิงแกว้ เพญ็ศรี สนจ. อุทยัธานี 1,000
2 น.ส. วิชาภรณ์ สุทธิประภา สนง.ยผ. จ. ตาก 1,000

ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย สิทธิกร นนัทวงศ์ สนจ. ยโสธร 1,000

ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย กิติพฒัน์ ตนัตสุรฤกษ์ กองการเจา้หน้าท่ี 1,000
2 นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ ส านกังานจงัหวดันครปฐม 1,000
3 นาย ยรรยงค์ ค  าพูล ส านกังานจงัหวดัหนองคาย 1,000
4 นาย สราวุฒิ ผดุผอ่งพรรณ เรือนจ าจงัหวดัน่าน 1,000
5 นาย ธีรพล ดีวงษา สนง.ยธ.และ ผม.จงัหวดัขอนแก่น 1,000
6 นาย ณัฐพงษ์ ตาค  า สนง.ยธ.และ ผม.จงัหวดัตาก 1,000
7 นาย พงศกร เนียมรินทร์ สนง.ยธ.และผม.จงัหวดัระนอง 1,000
8 นาย นิรุต ปัญญารัตน์ หน่วยงานอ่ืนๆ มีหุน้ (งดเก็บ) 1,000

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้ได้รับเงนิสวัสดกิาร ประจ าเดอืน  มีนาคม  2561

ช่ือ - สกุล

การศาสนา

การรับขวัญบุตร

ช่ือ - สกุล

การสมรส

หนา้ที ่1



ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย วีระชยั ชนะจอก ศ.เทคโนโลยีส่ารสนเทศฯ(กท) 5,000
2 นาย แสวง เนตรใหญ่  สนจ. เชียงราย 5,000
3 น.ส. อนงศรั์ตน์* ราชแสนเมือง บ านาญ สป. ส่วนกลาง 5,000
4 นาย สุนนั แกว้สร รจ. พิเศษกรุงเทพมหานคร 5,000
5 นาง ทศันี เด่นเจริญ รจ. พิเศษมีนบุรี 5,000
6 นาย ลือชา พริกเทพ รจ. สตูล 5,000
7 นาย ประภาส สงัขเ์ผือก บ านาญ รท. จ. นนทบุรี 5,000
8 นาย ธวชั ชาติสกุล บ านาญ รท. จ. สุพรรณบุรี 5,000
9 นาง อรทยา วงษท์  ามา ยผ. ส่วนกลาง(6) 5,000
10 น.ส. จนัทร์จิรา จอมแปง สนง.ยผ. จ. ตาก 5,000
11 นาง กาญจนา สีลากุล สนง.ยผ.จ. อ านาจเจริญ 5,000
12 นาย เกรียงศกัด์ิ บ  ารุงศรี สนง.ยผ. จ. อุบลราชธานี 5,000
13 นาง อมรรัตน์ ทองคุปต์ กรมปกครองทอ้งถ่ิน (ส่วนกลาง) 5,000
14 นาง สุนิสา พิชยัศิริ สนง.สนข. 5,000
15 น.ส. โสภา นพศิริ กรมทรัพยากรน ้า 5,000
16 นาย บุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผูบ้ริหาร สป. 5,000
17 นาง พชันี สายทอง สนง.คกก.มาตรฐานฯ(กก.) 5,000
18 นาย แก่น กุดวงศแ์กว้ สนจ. จ. สกลนคร 5,000
19 นาง ประภาศรี ปุณยรัชตปรีดา(รัตนวงกต) สนจ. จ. สุรินทร์ 5,000
20 นาย สนุ จนัทขมัมา สนจ. จ. สุรินทร์ 5,000
21 นาย บุญเลิศ เสาสูง สนจ. จ. สุรินทร์ 5,000
22 นาง สุรางค์ ขนัธิกุล บ านาญ สป. ส่วนกลาง 5,000
23 นาย จิรศกัด์ิ มุทิตานนท์ บ านาญ สป. จ. สมุทรปราการ 5,000
24 นาง ศุลีพร อ าแจ่ม ทณัฑสถานหญิงกลาง 5,000
25 นาย ณรงค์ ฉิมจนัทึก บ านาญ รท. จ. ชยัภูมิ 5,000
26 น.ส. นภาภรณ์ เทพไชย สนง.ยผ. จ. ปัตตานี 5,000
27 นาย สุริยา ธนวฒัน์เดช กรมทรัพยากรน ้าบาดาล(บ านาญ) 5,000
28 นาย ศรัณย์ อินทรศกัด์ิ สนง. บริหารการเงิน(ศาลปกครอง) 5,000
29 นาย วิทยา มุลกุณี บ านาญ ยธ. จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 5,000
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