
ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาย สิทธิชยั ดาวคนอง ส ำนักงำนจังหวัดนนทบรุี 1,000
2 น.ส. ลลิลทิพย์ ทองดี ส ำนักงำนจังหวัดลพบรุี 1,000
3 นาง มณวิภา ศรีสายะ ส ำนักงำนจังหวัดสงขลำ 1,000

ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. ศศินี โพธ์ิทอง สนง.คกก.มาตรฐานฯ(กก.) 1,000
2 นาย มงคล สาธุพนัธุ์ ส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี 1,000
3 นาย ชชัพิมุข พวงสมบติั สนง.ยธ.และผม.จสมุทรสาคร 1,000
4 น.ส. จริจา อุ่นเสียม ขา้ราชการกรมการปกครอง 1,000

ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 นาง ยวุเรศ มีมาก ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช 1,000
2 นาย เทียนชยั กนัทะ ส านกังานจงัหวดันครสวรรค์ 1,000
3 นาย สมสิน ไชยรัตน์ ส านกังานจงัหวดัพทัลุง 1,000
4 นาย มงคล สาธุพนัธุ์ ส านกังานจงัหวดัเพชรบุรี 1,000
5 น.ส. ธณัยจิ์รา เพียงจนัทร์ ส านกังานจงัหวดัยะลา 1,000

นาง อสัรีน่า เจะ๊เล็ม(แกว้ด า) สนง.ยธ.และผม.จงัหวดัสตูล 1,000
6 นาย ชชัพิมุข พวงสมบติั สนง.ยธ.และผม.จสมุทรสาคร 1,000
7 น.ส. จริจา อุ่นเสียม ขา้ราชการกรมการปกครอง 1,000

ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. นิธิมา บุญรัตน์ สนจ. ปัตตานี 1,000

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

การเป็นคนโสด

รายช่ือผู้ได้รับเงินสวสัดกิาร ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561

ช่ือ - สกุล

การสมรส

การรับขวญับุตร

จบการศึกษา
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ท่ี หน่วยงาน จ านวนเงิน
1 น.ส. วลัยณ์รัตน์ ศิริโรจน์ ส านกันโยบายและแผน 5,000                    
2 นาย สมพร ยิม้เผือก ส านกันโยบายและแผน 5,000                    
3 นาง มณี เกียรติสุนทรกุล ส านกังานจงัหวดันนทบุรี 5,000                    
4 นาง สุธาทิพย์ แนวบรรทดั ส านกังานจงัหวดัสมุทรสงคราม 5,000                    
5 นาง กญัญาศิริ โพธ์ิมัน่ ส านกังานจงัหวดัสมุทรสาคร 5,000                    
6 นาง อรพิน ไชยมงคล บ านาญ สป จงัหวดัตราด 5,000                    
7 นาย ลือชยั พลโคกก่อง เรือนจ ากลางขอนแก่น 5,000                    
8 นาง สุรีรัตน์ อุ่นเรือน ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิง 5,000                    
9 น.ส. มจัฐกาญจ์ บุญสมประเสริฐ เรือนจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 5,000                    

10 นาย ชนะ แสนพล เรือนจ ากลางสงขลา 5,000                    
11 นาย ณรงค์ สุวรรณแพร่ บ านาญ รท  จงัหวดัล าปาง 5,000                    
12 นาง จิราพชัร์ ยตะเจริญโรจน์ สนง.ยธ./ผม.จงัหวดัภูเก็ต 5,000                    
13 นาง วนิดา มโนมยัพิบูลย์ บ  านาญ ยธ  จงัหวดันนทบุรี 5,000                    
14 นาง สกาวรัตน์ ตนัติอาภา บ านาญ ยธ  จงัหวดัอุดรธานี 5,000                    
15 นาย ธนารักษ์ รัตนขนัธ์ ศูนยเ์ทคโนโลยีส่ารสนเทศฯ(กท) 5,000                    
16 นาย อภิชยั ชยัชมภู ส านกังานจงัหวดักาญจนบุรี 5,000                    
17 น.ส. อรพิน วฒิุ ส านกังานจงัหวดัน่าน 5,000                    
18 นาง ธนญัญา ค าพลู ส านกังานจงัหวดัน่าน 5,000                    
19 น.ส. สานิต ศรีกฤษฎิโยภาส ส านกังานจงัหวดันครสวรรค์ 5,000                    
20 นาง มณี เกียรติสุนทรกุล ส านกังานจงัหวดันนทบุรี 5,000                    
21 นาง พณัณิตา มณีโชติ ส านกังานจงัหวดัระนอง 5,000                    
22 น.ส. บงกช เดชภิรัตนมงคล บ านาญ สป  จงัหวดัสุโขทยั 5,000                    
23 นาย มนสั ศรีเพช็รสัย เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 5,000                    
24 นาย บุญคิม น าทุน เรือนจ าอ าเภอเทิง 5,000                    
25 นาย ขนบ มากบุญ กรม ยธ/ผม (ส่วนกลาง 6) 5,000                    
26 น.ส. อุบล ปานเมือง กรม ยธ/ผม (ส่วนกลาง 6) 5,000                    
27 นาย นพรัตน์ คงแกว้ สนง.ยธ./ผม.จงัหวดัภูเก็ต 5,000                    
28 นาง สุธิวรรณ จนัทะวงศ์ สนง.ยธ.และผม.จงัหวดัอุทยัธานี 5,000                    
29 นาย สถาพร ลนันนัท์ ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ 5,000                    
30 นาย สามารถ ฉิมแกว้ บ านาญ สป  ส่วนกลาง 5,000                    
31 นาง สุนีรัตน์ ขนุเภา ทณัฑสถานหญิงชลบุรี 5,000                    
32 นาง ยภุา วชัรีฤทยั สหกรณ์ออมทรัพยฯ์(1) 5,000                    

ช่ือ - สกุล

บิดา - มารดา และคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

หนำ้ที ่2


