บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ พระ
ที่
วันที่ 30 ธันวาคม 2563
เรื่อง รายงานสรุปผลของผูม้ าลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563)
เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้สรุปผลของผู้มาลงทะเบียน เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563) ดังนี้
ประจำเดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จำนวนผู้ลงทะเบียน(ราย)
7
7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาวสุวารี ศรีสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ลงชื่อ
(นางสาววิไลพร ปลืม้ ใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ.อ.
(นพดล กรุมรัมย์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ลงชื่อ
(นายอร่าม เท่าธุร)ี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ พระ
ที่
วันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานสรุปผลของผูม้ าลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือน ม.ค. - มี.ค. 2564)
เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่ อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้สรุปผลของผู้มาลงทะเบียน เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 2564) ดังนี้
ประจำเดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม

จำนวนผู้ลงทะเบียน(ราย)
8
4
2
14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(นางสาวสุวารี ศรีสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ลงชื่อ
(นางสาววิไลพร ปลืม้ ใจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จ.อ.
(นพดล กรุมรัมย์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ
ลงชื่อ
(นายอร่าม เท่าธุร)ี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ พระ

ชื่อ-สกุล
ลำดับที่ ผูล้ งทะเบียนโครงการเด็กแรกเกิดฯ
1
นายประกาย เจริญวงษ์
2
น.ส.ณัฐพร ดิรกวัลย์
3
นางหล่าน อาจจงทอง
4
น.ส.กนกอร สุขสวัสดิ์
5
น.ส.อมราภร อุปมาณ
6
น.ส.อมรรัตน์ อินไข
7
น.ส.ลำพูน พิมใจ
8
นายนนทกร พลน้อย
9
นางมณีรัตน์ เดชประกอบ
10 นางสาวนุชนารถ สีคำ
11 นางสาววรรณิภา แก้วพวง
12 นางสุพัตตรา เชียงแก้ว
13 น.ส.วิรุณรัตน์ พรมพุทธ
14 น.ส.อรอุมา อินอิ่ม
15 น.ส.ประภาพร จำปาบาล
16 น.ส.จีระญา เปอดี
17 น.ส.สงฆ์ จำนงศรี
18 นางพยอม เลิศคอนสาร
19 น.ส.ชไมพร ต้นภูเขียว
20 นายณัฐพงษ์ เชือ้ จำเริญ
21 นายณัฐพงษ์ เชือ้ จำเริญ

ชื่อเด็กแรกเกิด
ด.ญ.เมษา เจริญวงษ์
ด.ญ.พิชญธิดา วันเชียง
ด.ญ.ภาวิดา ดีพรวน
ด.ญ.กันยาพร สีนาค
ด.ช.อดิรัตน์ มากคุณ
ด.ญ.อมลรดา คำจำปา
ด.ญ.พัชรพร บุญส่ง
ด.ญ.ลินดา พลน้อย
ด.ญ.ปิยธิดา เดชประกอบ
ด.ช.จตุรภัทร สีคำ
ด.ช.ธนภัทร โลเด
ด.ช.ชวนากร เชียงแก้ว
ด.ช.ศราวุธ ภูมิพพิ ัฒ
ด.ช.องอาจ อินอิ่ม
ด.ญ.อลิสา เนาวราช
ด.ญ.กัญจน์ลิศธา ดลประสบ
ด.ญ.ณิชานันท์ บุญหนุน
ด.ญ.ธิราภรณ์ เลิศคอนสาร
ด.ญ.มัชฌิมา มารศรี
ด.ญ.เพ็ญนภา เชื้อจำเริญ
ด.ช.ธนวัฒน์ เชื้อจำเริญ

วันที่ลงทะเบียน
1 ต.ค. 2563
7 ต.ค. 2563
7 ต.ค. 2563
7 ต.ค. 2563
14 ต.ค. 2563
14 ต.ค. 2563
14 ต.ค. 2563
4 ม.ค. 2564
4 ม.ค. 2564
4 ม.ค. 2564
4 ม.ค. 2564
29 ม.ค. 2564
29 ม.ค. 2564
29 ม.ค. 2564
29 ม.ค. 2564
19 ก.พ. 2564
19 ก.พ. 2564
19 ก.พ. 2564
19 ก.พ. 2564
9 มี.ค. 2564
9 มี.ค. 2564

