
ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. อุมาพร ชาญณรงค์ สนจ. นครศรีธรรมราช 1,000

ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย ณฐักิตต์ิ ตาวงษส์า ศ.เทคโนโลยีส่ารสนเทศ 1,000
2 น.ส. วราภรณ์ ภูมิพ้ืน สนจ. หนองคาย 1,000
3 นาย ทวีชยั อรัมสัจจากูล สนจ.อุบล 1,000
4 น.ส. ชวนพิศ อมรพงษโ์พธิธา หน่วยงานอ่ืน ๆ 1,000
5 นาย โกศล บุญจือ รจ.กลางคลองเปรม 1,000
6 นาง จิณดจุ์ฑา ศุภจิตวิวฒัน์ ฑ. สถานหญิงสงขลา 1,000
7 น.ส. จิราภา พรหมรอด ยผ. ส่วนกลาง  (พระราม 9) 1,000
8 น.ส. เบญญารัศม์ บวัแกง้ ยผ. ส่วนกลาง  (พระราม 9) 1,000
9 น.ส. สุดเฉลียว นามวงศ์ สนง.ยผ.จ. นนทบุรี 1,000

รายช่ือผู้ได้รับเงินสวสัดกิาร ประจ าเดือน  กันยายน  2561

การรับขวญับุตร

การสมรส

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย เริงชยั พลูวิหก  สนจ. พิจิตร(ลูกจา้ง) 5,000                    
2 นาง วารี งามดีเจริญ สนจ. อุทยัธานี 5,000                    
3 นาย ฉตัรชยั สุวรรณทิพย์  รจ.กกลางนครศรีธรรมราช 5,000                    
4 นาง อิฐรา ละจรูญ(พนัธ์เกาะเร่ิง) รจ. อ าเภอทุ่งสง 5,000                    
5 นาย อ าพนั สุขประยรู  รจ. จงัหวดันนทบุรี 5,000                    
6 นาย มิตร มณีวรรณ  รจ. จงัหวดัล าพนู 5,000                    
7 นาง วลีรัตน์ อรรถพร รจ. กลางสุราษฎร์ธานี 5,000                    
8 นาย เอิน อาจิตร์ บ านาญ รท จงัหวดัราชบุรี 5,000                    
9 น.ส. จินตนา องัจารุศิลา ยผ. ส่วนกลาง (พระราม 6)) 5,000                    

10 นาย อุดม จิตตวงศ์ ยผ. ส่วนกลาง (พระราม 9) 5,000                    
11 นาง มาลี บางบ่อ ยผ. ส่วนกลาง (พระราม 6)) 5,000                    
12 นาย แดง ซุยกระโทก ยผ. ส่วนกลาง (พระราม 6)) 5,000                    
13 น.ส. อชัฉรา โพธ์ิชยั ยผ. ส่วนกลาง (พระราม 9) 5,000                    
14 นาย อนุภาพ ปานทอง สนง.ยธ.และผม.จงัหวดักาฬสินธุ์ 5,000                    
15 นาย ภานุพงษ์ ญาณเวทยส์กุล สนง.ยผ/ผม.จ. นครปฐม 5,000                    
16 นาย วนัณะ วิบูลยศิ์ลป์ สนง.ยธ./ผม. จ. สงขลา 5,000                    
17 นาย พลพฒัน์ ธีรานุตร (1) สนง.ยธ./ผม.จ.สมุทรปราการ 5,000                    
18 น.ส. ธราภรณ์ กิจประเสริฐ สอ. (1) 5,000                    
19 น.ส. ธญัญา พุ่มพฤกษา กองคลงั สป. 5,000                    
20 นาย บุญหลาย โฉมสันเทียะ กองคลงั สป. 5,000                    
21 น.ส. อินทิรา อาจอาสา กองสารนิเทศ 5,000                    
22 น.ส. ดารารัตน์ เงินเขียว ส านกันโยบายและแผน 5,000                    
23 น.ส. ชวิกานต์ บวัแยม้  สนจ. จ. ราชบุรี 5,000                    
24 นาย สุชาติ แววดี  สนจ. จ. อ านาจเจริญ 5,000                    
25 นาง เรวดี สิงหกุล บ านาญ สป. จ. นนทบุรี 5,000                    
26 นาย บุญนาค เปรมประคิน บ านาญ สป. จ. ลพบุรี 5,000                    
27 นาย ชยัวชั กองพิมพ์ รจ. กลางสมทุรปราการ 5,000                    
28 นาย สาครินท์ เช้ือนาม บ านาญ รท. จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 5,000                    
29 นาง มชัฌิมนต์ มุลศรีสุข สนง.ยธ.และผม. จ. สระแกว้ 5,000                    

30 น.ส. วิไลวรรณ ทานอ้ย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,000                    

31 นาย สุพจน์ ศรีสวา่ง  รจ. กลางสุราษฎร์ธานี 5,000                    

32 นาย วา่ศกัด์ิ(จิรศกัด์ิ)เจิมจิระ(ละมยั) สนง.ยธ.และผม.จ. สตูล 5,000                    

33 นาย เสียง แก่นทอง บ านาญ ยธ. จ. นนทบุรี 5,000                    

ช่ือ - สกุล
บิดา - มารดา และคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

หนา้ที ่2


