
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

     

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย และอยู่ใน
ครัวเรือนยากจน และครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รายละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมระยะเวลา ๓๖ เดือน นั้น 

 
 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน ๑๐ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ 
วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ ก
แรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากน าสูติบัตรของเด็กมายื่น
เพ่ือแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๓  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    สุโย  ปลอดภัย 
      (นายสุโย  ปลอดภัย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 

 

 

 

 

 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน) 

เรื่อง รายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ ก าหนดคลอดบุตร 

๑ นางสาวสุพรรษา   พงศ์พราหมณ์ 
๑ ๘๔๙๗ ๐๑๑๑๙ ๐๕ ๔ 

๕๙/๖ หมู่ที่ ๗ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒ นางสาวขณิษฐา  สง่าอินทร์ 
๑ ๗๔๙๙ ๐๐๕๙๙ ๗๙ ๑ 

๘๐/๑ หมู่ที่ ๗ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓ นางสาววัชรียา    จันทร์หอม 
๑ ๔๗๐๖ ๐๐๐๗๑ ๙๔ ๙ 

๑๐ หมู่ที่ ๗ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๔ นางสาวมาลีสา    บัวเกลี้ยง 
๑ ๗๗๐๕ ๐๐๐๖๑ ๐๔ ๓ 

๕๘/๒ หมู่ที่ ๘ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๕ นางสาวทิพวรรณ์    มาศมาลัย 
๑ ๘๐๐๒ ๐๐๐๓๑ ๖๖ ๑ 

๙๐ หมู่ที่ ๘ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

๖ นางสาวยุวดี       น้อยวิสัย 
๑ ๑๐๐๒ ๐๑๔๘๗ ๗๓ ๗ 

๘๐/๑ หมู่ที่ ๙ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๗ นางสาวเกศรินทร์  มารศรี 
๑ ๗๗๐๕ ๐๐๐๗๗ ๕๐ ๑ 

๔๓ หมู่ที่ ๙ ต.บางสะพาน อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๘ นางสาวจิราวรรณ    ค าทอง 
๑ ๗๗๐๔ ๐๐๑๓๓ ๖๙ ๗ 

๔๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

๙ นางสาวฐิติรัตน์     แสงดี 
๓ ๗๖๐๗ ๐๐๕๖๖ ๑๕ ๓ 

๑๔๐/๕ หมู่ที่ ๔ ต.ปากทะเล  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

คลอดแล้ว 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑๐ นางสาวสมฤดี     พิมพ์ทอง 
๑ ๘๖๐๓ ๐๐๑๐๘ ๗๙ ๗ 

๑๒๘/๒ หมู่ที่ ๒ ต.ไชยราช อ.บาง
สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

     

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย และอยู่ใน
ครัวเรือนยากจน และครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รายละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมระยะเวลา ๓๖ เดือน นั้น 

 
 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ 
วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากน าสูติบัตรของเด็กมายื่น
เพ่ือแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖  เดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     สุโย  ปลอดภัย 

      (นายสุโย  ปลอดภัย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน) 

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ ก าหนดคลอดบุตร 

๑ นางสาวอารีรัตน์  สะคาน 
๑ ๗๗๐๔ ๐๐๐๑๘๗ ๑๒ ๖ 

๖๖/๕ หมู่ที่ ๙ ต.พงศ์ประศาสน์  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คลอดแล้ว 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

                                            

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

     

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย และอยู่ใน
ครัวเรือนยากจน และครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รายละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมระยะเวลา ๓๖ เดือน นั้น 

 
 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ 
วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากน าสูติบัตรของเด็กมายื่น
เพ่ือแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑  เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      (นายสุโย  ปลอดภัย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน) 

เรื่อง รายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ ก าหนดคลอดบุตร 

๑ เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เขียวงาม 
๑ ๗๗๐๔ ๐๐๑๒๘๕ ๙๓ ๘ 

๑๐๖/๔ หมู่ที่ ๑ ต.บางสะพาน  
อ.บางสะพานน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒ นางสาวนันทวรรณ  พูลโภคา 
๑ ๑๐๑๕ ๐๐๐๔๗ ๖๙ ๑ 

๑๑๗/๑๘  หมู่ที่ ๔ ต.คุ้งลาน  
อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

คลอดแล้ว 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓ นางสาวพิชารัตน์  กลิ่นศักดิ์ 
๑ ๗๗๐๕ ๐๐๐๗๕ ๐๓ ๖ 

๔๑ หมู่ที่ ๓ ต.บางสะพาน  
อ.บางสะพานน้อย  
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

     

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย และอยู่ใน
ครัวเรือนยากจน และครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รายละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมระยะเวลา ๓๖ เดือน นั้น 

 
 

อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน ได้ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ 
วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากน าสูติบัตรของเด็กมายื่น
เพ่ือแสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๔  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      (นายสุโย  ปลอดภัย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน) 

เรื่อง รายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ ก าหนดคลอดบุตร 

๑ นายสมพร  เพชรประดับ 
๑ ๗๗๐๐๔ ๐๐๐๐๐๐๒๒ ๓๘ ๑ 

๑๒/๒ หมู่ที่ ๑ ต.บางสะพาน  
อ.บางสะพานน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒ นางสาวไพรินทร์  เรืองธรรมรงค์ 
๕ ๗๗๐๕ ๐๐๐๒๑ ๓๕ ๔ 

๕๒/๓ หมู่ที่ ๙ ต.ทรายทอง  
อ.บางสะพานน้อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

คลอดแล้ว 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 


