กองทุนสำรองเลียงชีพสำหรับลูกจ้ ำงประจำของส่ วนรำชกำร (กสจ.)
กำรจ่ ำยคืนเงินลูกจ้ ำงประจำทีเ่ กษียณอำยุรำชกำร ปี 2563 กำหนดโอนคืนเงิน ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 (รอบ 5 )
ลำดับที่
สั งกัดหน่ วยงำน
ชื่ อ/สกุล
1
กรมการขนส่ งทหารบก (ขส.ทบ.)
นางธนภรณ์ วัชรานันท์
2
กรมการขนส่ งทหารบก (ขส.ทบ.)
นางลัดดาวัลย์ ตุม้ ชี
3
กรมการขนส่ งทหารบก (ขส.ทบ.)
นายสุ ธีร์ ช่างกลึงดี
4
กรมการแพทย์ กองคลัง
นายปรี ชา หุ่ นพ่วง
5
กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายพลพิพฒั น์ นวมโพธิ์
6
กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายไพบูลย์ ปั ญญาสมบัติ
7
กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายสมชาย พัฒนเพิ่ม
8
กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายประสาน สุ กรรม
9
กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายเดชพล พุฒซ้อน
10 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายชัยสิ ทธิ์ พรสี่ ภาค
11 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายโกศล คนจริ ง
12 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายสุ พฒั น์ชยั ดีศรี
13 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายสุ วฒั น์ เนตรโรจน์
14 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายสุ วิทย์ ดอนทอง
15 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นางนงลักษณ์ แสงรักษ์วงศ์
16 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นางพัชรี จันทร์ พลับ
17 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นางสุ วิมล บางนิ่มน้อย
18 กรมช่างอากาศ (ชอ.บนอ.)
นายบุญส่ ง สติใหม่
19 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
นายประสิ ทธิ์ ปานศรี
20 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
นางเรณู นาคกรอง
21 กรมอนามัย
นายบุญพา โชติสุขสงวน
22 กรมอนามัย
นางสมหมาย รุ่ งแจ้ง
23 กองซ่อมอากาศยาน 1
นายรัชฎา เสร็ จธุระ
24 กองซ่อมอากาศยาน 1
นายทองสุ ข พิมจัน่
25 กองซ่อมอากาศยาน 1
นายประเสริ ฐ แสงเงิน
26 กองซ่อมอากาศยาน 1
นายชัยกาล พ่วงกลัด
27 กองซ่อมอากาศยาน 1
นางสุ รางค์ คามูลรัตน์
28 กองซ่อมอากาศยาน 2
นายฉัตรชัย ภู่สุวรรณ์
29 กองบิน 5
นายทวี เทียนนาค
30 กองบิน 5
นางศรัญญา คงคานนท์
31 นิ คมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
นางสาอาง สารวงษ์
32 นิ คมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
นายเทียม ชนะสิ งห์
33 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
นางสุ ภาพร แก้ววิมาน
34 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์
นางจงพร วังหน้า
หมายเหตุ กาหนดการโอนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซค์ กสจ. www.gpef.or.th

กองทุนสำรองเลียงชีพสำหรับลูกจ้ ำงประจำของส่ วนรำชกำร (กสจ.)
กำรจ่ ำยคืนเงินลูกจ้ ำงประจำทีเ่ กษียณอำยุรำชกำร ปี 2563 กำหนดโอนคืนเงิน ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 (รอบ 5 )
ลำดับที่
สั งกัดหน่ วยงำน
ชื่ อ/สกุล
35 โรงพยาบาลปะเหลียน
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่ต์ ั
36 โรงพยาบาลสงขลา
นางสมจิต สุ วรรณโณ์
37 โรงพยาบาลสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น
นายสนอง มานิ ล
38 โรงพยาบาลสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น
นายบุญเพ็ง พันพรม
39 โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ (รร.นอ.)
นายสารี แก้วมณี
40 โรงเรี ยนศึกษานารี
นายชลอ เขียวรอด
41 โรงเรี ยนสุ ราษฏร์ธานี
นายประเสริ ฐ ใจงาม
42 วิทยาลัยเทคนิ คราชสิ ทธาราม
นายสมยศ เปี ยสนิท
43 วิทยาลัยเทคนิ คราชสิ ทธาราม
นางอรพินท์ อาจอาบทอง
44 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุฑิตา
นายณรงค์ เนตรนิ ยม
45 ศูนย์พฒั นาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์
นายจรู ญศักดิ์ กันแสง
46 ศูนย์วิจยั และบารุ งพันธุ์สัตว์หนองกวาง
นายสมศักดิ์ เสมประวัติ
47 ศูนย์วิจยั และบารุ งพันธุ์สัตว์หนองกวาง
นายประรอง คูณทวี
48 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางอารี อัศวพรสนิ ท
49 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางสาวประเสริ ฐ ฤทธิ์ สท้าน
50 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางสุ จินดา สุ ภวา
51 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นายอนุรักษ์ แสนประสิ ทธิ์
52 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางเตือนจิตร ทะเลรัตน์
53 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางสมปอง ชูใจ
54 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางมณี บุระเกตุ
55 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นายอานวย ทองเล็ก
56 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางดวงเพ็ญ จุงใจ
57 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางจีราภรณ์ ขันตินิโรจน์
58 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางสวัสดิ์ สี ลาโล้
59 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางอุไร แสงเงินอ่อน
60 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางรัชนี กูล เกิดเมืองบัว
61 สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางมาลี จันทนะ
62 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นายณรงค์ สมอคา
63 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นายไพโรจน์ เทียนสว่าง
64 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นายสุ รเดช ภู่พรม
65 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นายมานิตย์ มูลสาย
66 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
นายจารัส ฟูทา
67 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
นายบัญญัติ แจ่มฤทธิ์
68 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
นายสารวล เจริ ญริ บ
หมายเหตุ กาหนดการโอนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซค์ กสจ. www.gpef.or.th
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ลำดับที่
สั งกัดหน่ วยงำน
ชื่ อ/สกุล
69 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
นายชเวช มากปรุ ง
70 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
นายวิวฒั น์ สว่างเกตุ
71 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
นายทองใบ ยะอารี
72 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นายขันทอง บุษบงค์
73 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
นายสารวย ทิพย์วรรณ
74 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
นางวรรณา ศรี ภู่
75 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
นายจรัญ จุคา
76 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
นางอรุ ณี อักษรพุทธ
77 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
นายเดชา แจ้งกิจ
78 สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
นางสาวสุ ภมาศ ดีพยุงไทย
79 สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
นายสิ ทธิ พงษ์ พลีรัมย์
80 สานักงานจังหวัดเชียงราย
นายบุญมา แปลพันธ์
81 สานักงานจังหวัดภูเก็ต
นางจรัสศรี โปร่ งพัน์
82 สานักงานจังหวัดภูเก็ต
นายอนุวฒั น์ สุ รปิ ยวง์
83 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นายเสรี จันทร์ เพ็ง
84 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายสมศักดิ์ เสลากุล
85 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายสุ รชาติ ภูเดชศิริ
86 สานักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
นายการุ ณ วีรวัฒนเมธิ นทร์
87 สานักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
นายประสงค์ อันสนธิ์
88 สานักงานอัยการสู งสุ ด
นางประมูล จิตนิคม
89 สานักงานอัยการสู งสุ ด
นางศิริพร ประจามูล
90 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นายธี ระศักดิ์ ราชกิจ
91 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นายอนุชิต สุ ขมั มาศ
92 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นายสหัส กะลาสี
93 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นายองอาจ เล่งอี้
94 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นางอารี นาคนุกูล
95 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นายวิรัตน์ ทองย้อย
96 สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรี ธรรมราช)
นายจักรกฤษณ์ ทองแก้ว
97 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง จังหวัดลาปาง
นายสมชาญ วงศ์สิงห์
98 องค์การบริ หารส่ วนตาบลผักไหม จังหวัดศรี สะเกษ
นายประสิ ทธิ์ พุทธรักษ์
99 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพธิ์ สามต้น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นายนคร วงศ์สุวรรณ
100 องค์การบริ หารส่ วนตาบลสบเตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่
นายพงษ์ศกั ดิ์ มูลหา
101 องค์การบริ หารส่ วนตาบลสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
นายสมคิด สวัสดิ์วงษ์
102 องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
นางฉันทนา หุ่ นเก่า
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