
ล ำดบัที่ สังกัดหน่วยงำน ช่ือ/สกุล
1 กรมชลประทาน นายณรงค ์  เท่ียงแทอ้นุกูล               
2 กรมอนามยั นางสาวมนทกานต์ิ   มหาวงค ์                      
3 กองบิน 2 นางสมศกัด์ิศรี   ภกัด์ิสุขเจริญ                
4 กองบิน 2 นายประสพชยั    บุญนาค                        
5 กองบิน 2 นายยนืยง  ทองประเสริฐ                   
6 กองบิน 2 นางสาววรางคณา  จ้ีเพช็ร                      
7 กองบิน 41 นางชนิสา   แกว้มณี 
8 ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายไพศาล    หมีเปล่ียน                    
9 ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายสวง   วิสวิสุทธ์ิ                   

10 ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจิตร นายไพโรจน์    มีนิสัย                       
11 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายสุรชาติ  มินทบุญ                       
12 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางเยน็จิต  บุญตา                         
13 มณฑลทหารบกท่ี 13 นางภาราดา  ไพศาลธนากุล                   
14 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายปัญญา   ยิม้ละมูล                     
15 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายสมพร   แสนขวา                        
16 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายสังเวียน   มะคต                          
17 มณฑลทหารบกท่ี 13 นายพิเชษฐ  ภูโต                          
18 มณฑลทหารบกท่ี 31 นางสาวบุญเตือน   ชนาลยั   
19 มณฑลทหารบกท่ี 41 นางวาสนา    ด าเอ่ียม                      
20 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายภมร     โมกขพนัธุ์                    
21 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางสาวศศิการ   เดชน์ธนโชติ                   
22 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางพรรษพรรณ   ชุ่มช่ืน                      
23 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางสาวชญัญานุช   รุ่งสวา่ง                     
24 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางประกอบ   กล่อมจิต                      
25 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นายรวม   โพธ์ิเงิน                     
26 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา นางโชติภสั  สุนทรโอวาท
27 โรงพยาบาลยะลา นายเริงศกัด์ิ   ศรีแกว้                       
28 โรงพยาบาลยะลา นายสมศกัด์ิ   ชดสร้อย                       
29 โรงพยาบาลยะลา นายสมยั  หนองประทุม                    
30 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม นางจิราภรณ์    พนูมาล                        
31 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม นายกนัตพงศ ์ ปุยะติ                        
32 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นางอญัรัตน์   รุ่งเครือ                     
33 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นางสาวสุกญัญา   เจริญสุข                      
34 วิทยาลยัสารพดัช่างลพบุรี นางวรรณา   เครือแตง                      

กองทุนส ำรองเลียงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)

     กำรจ่ำยคืนเงินลูกจ้ำงประจ ำทีเ่กษียณอำยุรำชกำร ปี 2563  ก ำหนดโอนคืนเงิน ในวนัจันทร์ที ่  26  ตุลำคม  2563  (รอบสำม )
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35 วิทยาลยัสารพดัช่างลพบุรี นางสาวปราณี   นอ้ยสกุล                      
36 ศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี 69 จงัหวดัหนองบวัล าภู นางสาววาสนา   พิสถาน                        
37 สถาบนัพยาธิวิทยา นายสมพงษ ์   อุทจิตร                       
38 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 นายสุนทร    ร่วมชาติ                      
39 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 นายชะอง   พงษเ์ผือก                     
40 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายเสรี   ศรีตระกูล                     
41 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายสมบติั    บุญยสัสะ                      
42 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายวิชยั    กุลมร                         
43 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายประยรู   สระมูล                        
44 ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสระบุรี นางสาวกาญจนา  สุวรรณเครือ                   
45 ส านกังานศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช นายสมทรง   นารีพล                        
46 ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี 1 นายประจกัษ ์   ตะปินา                        
47 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ์ นางประเทือง    พฒุตาล                        
48 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางล าเพย    อินทโฉม                       
49 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางสาวอนงคน์าถ   คุม้อ่ิม                      
50 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี นางวิลาสินี    ปทุมวงศ ์                     
51 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายผจญ   พลพิชยั                       
52 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) นายบริพฒัน์    หลวงพรม                       
53 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น นายประดิษฐ์   เหมือนมาตย ์                  
54 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ นายยิม้   ชาติชนะ                       
55 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ นายสมพงษ ์  ฦาชา                          
56 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไฟ จงัหวดัล าปาง นายบุญสม  ปัญญาเจริญ                    
57 องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาจุก จงัหวดัอุตรดิตถ์ นายประสิทธ์ิ   ฟักงาม                        
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