
 

 
 

ประกาศเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
เร่ือง  รายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 

ประจ้าเดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2565 ครั งที่ 1 
 

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กสัญชาติไทยท่ี
เกิดตั งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ โดยสมาชิกในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ 6๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 
6 ปี นั น 

  อาศัยระเบียบกิจกรรมเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการ
เลี ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ได้ด้าเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด  จ้านวน  47  ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี    โดยจะ
ปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน (ตั งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565) หากไม่มีคนคัดค้าน  ให้ถือว่าผู้มี
รายช่ือตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี  เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรก หากมีผู้คัดค้าน
ขอให้แจ้งที่เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส (ตั งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565) 

 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  19   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 

     (นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์) 
            นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน ้าใส 

 

 



 

ล้าดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล  
ผูม้ีสิทธิ ์

ชือ่-สกุล 
เด็กแรกเกิดที่มีสทิธิ ์

ที่อยู ่
ก้าหนดคลอด

บุตร 

1 น.ส.ณัฐชา กงใจ เด็กหญิงธิดาพร มณโฑ 37/5 ม.3 
ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 

๒๗ ม.ค. ๖๕ 

2 นางสวาสดิ์ ศาลาแดง เด็กชายธัญกฤษฎิ์ กุลนอก 
 450 ม.12 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๘ พ.ย. ๖๕ 

3 น.ส.กรฎา โนนทะพา เด็กชายศุภกร สิงหะชัย 
20 ม.17 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๕ พ.ค. ๖๕ 

4 น.ส.ฉันทนา พ่อสิงห์ เด็กชายศรัณย์รัชต์ ศรีประสงค์ 
64/15 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๘ ก.ค. ๖๕ 

5 น.ส.ศุภลักษณ์ ม่ังพิมาย เด็กหญิงวริศรา กงขุนทด 
88/2 ม.10 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๙ ก.ค. ๖๓ 

6 น.ส.เจนจิรา ศิลารักษ ์ เด็กหญิงวรัญญา ศิลารักษ์ 
49 ม.8 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๒ ก.ค. ๖๔ 

7 นายส้าราญ กิ่มนอก เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิ่มนอก 
44/1 ม.11 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๙ ก.ค. ๖๕ 

8 น.ส.กฤษณา ผายภักดี เด็กชายสิทธิศักดิ์ ตากิ่มนอก 
50/3 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๙ ส.ค. ๖๕ 

9 นางสุรี บรรจมาตย์ เด็กหญิงพิมพ์ลดา กมลชิตร 
103 ม.14 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๓ ส.ค. ๖๕ 

10 น.ส.เจนจิรา มุ่งรวยกลาง เด็กหญิงอนุสรา เกียนทอง 
22 ม.4 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๙ เม.ย. ๖๕ 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
อ้าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
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11 น.ส.ยมลพร มโนวรรณ เด็กหญิงนิภาพร หนูมอ 
299 ม.10 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒ ก.ค. ๖๕ 

12 น.ส.สุนิสา บรรเทิงใจ เด็กหญิงสุกัญญา มืมขุนทด 
245 ม.6 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๑ พ.ย. ๖๕ 

13 น.ส.สุพรรษา แสวงนอก เด็กชายธรินทร์วรัช ลุ้นพงษ์ 
125/7 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๐ ส.ค. ๖๕ 

14 น.ส.และ โพนนอก เด็กชายศรศักดิ์ กิวขุนทด 
313/2 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๓ พ.ย. ๖๕ 

15 น.ส.ปนิดา แสงดาว เด็กหญิงนิชาภัทร แก้วศรีหา 
38 ม.10 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๓๐ ต.ค. ๖๕ 

16 น.ส.รวิสรา พงษ์ไธสง เด็กชายศุภวิชญ ์โง้งบุตรสี 
58/2 ม.12 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๓ ส.ค. ๖๕ 

17 น.ส.พรกนก จ้าปาแก้ว เด็กชายพชรพล ฉ่้ากลาง 
18 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๘ ก.ย. ๖๕ 

18 น.ส.ทอฝัน สีมอด เด็กชายพัสกร นิตย์กระโทก 
120 ม.4 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒ มิ.ย. ๖๕ 

19 น.ส.กานต์พิชชา แสงสุด เด็กหญิงอุ้มบุญ แสงสุด 
3/5 ม.10 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๓๐ ต.ค. ๖๕ 

20 น.ส.จารุวรรณ ศรีทรัพย ์ เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศิลามะเริง 
7 ม.5 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๓๑ ส.ค. ๖๕ 

21 น.ส.นัฐญา เลียบจันทึก เด็กหญิงสิริรัตน์ เลียบจันทึก 
9/3 ม.13 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๘ ต.ค. ๖๕ 



22 น.ส.สุชาดา จงมีสุข เด็กหญิงณัฐนรี จรัสศรี 
7/3 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๑ ก.ย. ๖๕ 

23 น.ส.อรัญญา บุญภูมิ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตากิ่มนอก 
71 ม.11 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๑ ต.ค. ๖๕ 

24 น.ส.วิภาดา ดวงดารา เด็กหญิงปนัดดา บุษยา 
45/8 ม.12 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๒ พ.ค. ๖๕ 

25 
น.ส.ประภัสสร หวังคอน

กลาง 
เด็กชายอนุวัฒน์ หวังคอน

กลาง 

397/3 ม.4 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑ มี.ค. ๖๕ 

26 น.ส.วันวิสาข ์ธรรมสุนา เด็กชายพรรษา สีมอด 
81 ม.4 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๔ ก.ค. ๖๕ 

27 นายบัณฑิต กาสา เด็กหญิงธัญญาภรณ์ กาสา 
131/3 ม.3 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๕ ก.ค. ๖๕ 

28 น.ส.ลัดดา มุ่งรวยกลาง เด็กชายวิศรุต ส้อยจันทึก 
44/3 ม.13 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๙ พ.ย. ๖๕ 

29 น.ส.วาสนา กมลรัมย์ เด็กหญิงณัฐทิตา ตู้แก้ว 
8/1 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๒ พ.ย. ๖๕ 

30 น.ส.พัชราภรณ์ เสนาชม เด็กชายกันตภัทร ส่งเสริม 
178/1 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๔ ก.ย. ๖๕ 

31 นายมงคล สิทธิเดช เด็กหญิงธัญชนก สิทธิเดช 
266/7 ม.9 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๕ ก.ค. ๖๕ 

32 น.ส.สุกัญญา บุญมี เด็กชายพชรดนัย เอกอาวุธ 
236 ม.6 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๖ พ.ค. ๖๕ 



33 น.ส.กรชนก ทูลกลาง เด็กหญิงณมนภัสร์ ทูลกลาง 
311/1 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๓ ต.ค. ๖๕ 

34 นายพิชิต แก้วจัตุรัส เด็กชายชนัศชัย แก้วจัตุรัส 
146 ม.8 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๐ ส.ค. ๖๕ 

35 น.ส.ปวริศา นาจ้าปา เด็กชายปรรณพัชร์ นามศิริ 
111/2 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๖ ต.ค. ๖๕ 

36 นายสดใส สมบุตร เด็กหญิงดารินทร์ สมบุตร 
201 ม.12 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๑ พ.ย. ๖๕ 

37 น.ส.สุรีย์พร หอมจันทร์ เด็กหญิงธัญชนก คุณสมบัติ 
16 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๔ มิ.ย. ๖๕ 

38 น.ส.เอมอร สมดี เด็กชายนครินทร์ พลพิลา 
32 ม.7 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๖ พ.ย. ๖๕ 

39 น.ส.ศศิกาญ หมัดแม่น เด็กหญิงบัญฑิตา หมัดแม่น 
22/34 ม.9 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๙ พ.ย. ๖๕ 

40 น.ส.ณัฐวดี หลุนบูชา เด็กหญิงคณิชา ขุนสว่าง 
22/24 ม.5 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๓ ต.ค. ๖๕ 

41 น.ส.รัชนีกร เดือดขุนทด เด็กชายอนาวินทร์ นวดโอโล 
42 ม.6 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๘ พ.ย. ๖๕ 

42 น.ส.กนกลักษณ์ มาสีดา เด็กชายธนพล พยุงกลาง 
70/4 ม.4 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๘ ต.ค. ๖๕ 

43 น.ส.ศุภลักษณ์ ม่ังพิมาย เด็กชายวีระศักดิ์ กงขุนทด 
88/2 ม.10 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑๖ ส.ค. ๖๔ 



44 น.ส.กรรชนก เกื อกูล เด็กหญิงเอมมาลิน เกื อกูล 
678/11 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๒๔ พ.ย. ๖๕ 

45 น.ส.วิภาพร ผินงูเหลือม เด็กชายวิทวัส ศรีธรรม 
158 ม.10 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๑ ก.ย. ๖๕ 

46 
น.ส.หนูเรียม ดวลจันทึก  

 
เด็กหญิงเกศศิณี สีใส  

 

4/1 ม.2 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 
๙ ธ.ค. ๖๕ 

 

47 นายสุข ศรีนอก  
 

เด็กหญิงกมลเนตร พันธ์วัตร  
 

39 ม.11 

ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว 4 ธ.ค. ๖๕ 
 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  4  มกราคม 2566 

 

 

 

 

 


