
ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย ธนบดี ชวูมิลหิรัญ สนง.ยธ/ผม. จ.อตุรดติถ์ 1,000

ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน
2 นาย ทวศีกัดิ์ ป้องศรี สนจ. มกุดาหาร 1,000
3 น.ส. ณิฐสณีิ(สดุาทิพย์)ค าโสม(สาระ)  สนจ. ศรีสะเกษ 1,000
4 นาย ธนชาติ มสุกิรังศรี สนจ. สกลนคร 1,000
5 นาย น าพล ฉิมมงคล  ยธ/ผม (พระราม 9) 1,000
6 น.ส. วภิาวี ด้วงจมุพล  ยธ/ผม (พระราม 6) 1,000
7 นาย กฤตชณน(สรพงษ์)แก้วสกุใส สนง.ยธ./ผม. จ.ยะลา 1,000
8 นาย ภาณวุฒัน์ ปลัง่กลาง สนง.ยธ/ผม. จ. สระบรีุ 1,000

ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. ณฐัชา ด้วงศริิ  ยธ/ผม (พระราม 9) 1,000
2 นาง มชัฌิมนต์ มลุศรีสขุ สนง.ยธ./ผม. จ.สระแก้ว 1,000

ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. นิชาภา ทองสกลุ  ยธ/ผม (พระราม 6) 2,000

การเป็นคนโสด

ช่ือ - สกลุ

ช่ือ - สกลุ

การศาสนา

ช่ือ - สกลุ

การรับขวัญบุตร

ช่ือ - สกลุ

จบการศึกษา

รายช่ือผู้ได้รับเงินสวัสดิการ ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2560 
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ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย ประสทิธ์ิ การกลาง บ านาญ สป สว่นกลาง 5,000
2 นาย ไมตรี บญุยงั บ านาญ สป จงัหวดักระบี่ 5,000
3 นาง สวุลกัษณ์ บญุมัง่ สหกรณ์ออมทรัพย์(1) 5,000

ที่ หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย ชินพนัธ์ นาคประสพ กองคลงั สป. 5,000
2 น.ส. ค าผง สลีาเนียม กองการตา่งประเทศ สป. 5,000
3 นาย เกียรตศิกัดิ์ เทพแสง สนจ. ปัตตานี 5,000
4 นาย ณฐัชยั โชว์สงวน สนจ. ปัตตานี 5,000
5 น.ส. ปิยาณี โคตะยนัต์ สนจ.มหาสารคาม 5,000
6 ส.อ. ปัญญา ศรวณีย์กลุ สนจ. ระนอง 5,000
7 นาย สมจิตร ขนุภกัดี รจ. พิเศษมีนบรีุ 5,000
8 นาง ยมลพร สนประเสริฐ  รจ.กลางนครปฐม 5,000
9 นาง นฎัชนาภรณ์ สนุทรา รจ. ยโสธร 5,000
10 นาย อนิวรรตน์ ค าวาท รจ. จ.สกลนคร 5,000
11 นาย กิตตศิกัดิ์ ทรัพย์เมือง รจ. จ.ดอตุรดติถ์ 5,000
12 นาย สมหมาย กศุลสขุ บ านาญ รท.จ.นนทบรีุ 5,000
13 นาง สริวไิล ปณุณโอภาส  ยธ/ผม (พระราม 9) 5,000
14 น.ส. วยิดา ทรงกิตตภิกัดี  ยธ/ผม (พระราม 9) 5,000
15 นาย อนรัุกษ์ ไกรแก้ว สนง.ยธ/ผม.จ.ปัตตานี 5,000
16 นาย ยทุธนา สจิุนา สนง.ยธ./ผม.จ.ล าพนู 5,000
17 นาย สมชาย พาพิมพ์ โอนย้ายหน่วยงานอ่ืนๆ 5,000
18 นาย กิตตศิกัดิ กระสงัข์ กรมทางหลวงชนบท 5,000
19 นาย ธรรมคปุต์ สงัวร กองการตา่งประเทศ 5,000
20 น.ส. นชุจรี  กอระกนั สนจ. แพร่ 5,000
21 นาย ควง แก้วกอง รจ. จงัหวดักาญจนบรีุ 5,000
22 นาย โกศล ช่วยนกุลู ท.สถานบ าบดัพิเศษสงขลา 5,000
23 นาย บรรจง เตง็สระน้อย รจ. จงัหวดัสระบรีุ 5,000
24 น.ส. เยาวรัตน์ โสธาราพิศนกุลุ ยธ/ผม (พระราม9) 5,000
25 นาย เจริญ ชยัมงคล สนง.ยธ/ผม.จ.ก าแพงเพชร 5,000
26 น.ส. นฤมล อตันโถ สนง.ยธ/ผม. จ. ยโสธร 5,000
27 น.ส. ธนินท์ธร แสงทอง สนง.ยธ/ผม. จ.ยโสธร 5,000
28 นาย สรุชยั(5) สนิประกอบ สนง. ปลดักระทรวงพลงังาน 5,000

ช่ือ - สกลุ
บิดามารดาถึงแก่กรรม

ช่ือ - สกลุ
คู่สมรสเสียชีวิต
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