
ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงนิ

1 1015 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองกระจง สวรรคโลก สโุขทยั 2,000

2 1642 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะหลกั เมอืง ประจวบคีรขีนัธ ์ 2,000

3 1786 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง จอมบงึ ราชบรุ ี 2,000

4 1788 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง จอมบงึ ราชบรุ ี 2,000

5 4912 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาหวัควาย พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี 2,000

6 5630 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลบุเลา ภพูาน สกลนคร 2,000

7 9502 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหนองขา่ ปทมุราชวศา อ านาจเจรญิ 2,000

8 9679 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุ ี 2,000

9 11262 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาขา หลงัสวน ชมุพร 2,000

10 11562 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลนาอาน เมอืง เลย 2,000

11 16054 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลสอ่งดาวหนองแดง สอ่งดาว สกลนคร 2,000

12 17211 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาหมอศรี นาทร ี สงขลา 2,000

13 17426 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองเฉลมิ กงหรา พทัลงุ 2,000

14 22630 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลนครนครราชสมีา เมอืง นครราชสมีา 2,000

15 29983 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิท์อง ปางศลิาทอง ก าแพงเพชร 2,000

16 30267 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเกล็ดแกว้ สตัหบี ชลบรุ ี 2,000

17 32761 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกุ่ม บอ่พลอย กาญจนบรุ ี 2,000

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั

รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงนิสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใชส่มาชกิเสยีชวีติ

เอกสารรบัตัง้แตว่นัที ่1 - 29 กมุภาพนัธ ์2563
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18 33060 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนตาล เมอืง สพุรรณบรุ ี 2,000

19 36542 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาลโกน สวา่งดนิแดน สกลนคร 2,000

20 37216 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นติว้ หลม่สกั เพชรบรูณ์ 2,000

21 41716 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลพรานกระตา่ย พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 2,000

22 43176 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกงุ ตาลสมุ อบุลราชธานี 2,000

23 49666 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบเูกะ๊ตา แวง้ นราธวิาส 2,000

24 50321 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแดง สชีมพู ขอนแกน่ 2,000

25 50734 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขะเนจือ้ แม่ระมาด ตาก 2,000

26 52285 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนทอง เสนา พระนครศรอียธุยา 10,000

27 55145 บตุรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเสีย้ว ฟากทา่ อตุรดติถ ์ 15,000

28 55661 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบางคลาน โพทะเล พจิติร 2,000

29 56431 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบรุ ี 2,000

30 56986 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุเสลา กนัทรลกัษ ์ ศรสีะเกษ 2,000

31 57799 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเมอืงปาน เมอืง ล าปาง 2,000

32 61580 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไมแ้กว้ กบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี 2,000

33 61851 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองพลู หนองใหญ่ ชลบรุ ี 2,000

34 62961 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบา้นโพธิ ์ เมอืง สพุรรณบรุ ี 2,000
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35 64171 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลแหลมโตนด ควนขนุน พทัลงุ 2,000

36 64373 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่เสา ทา่มะกา กาญจนบรุ ี 2,000

37 64919 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่กวางทอง บอ่ทอง ชลบรุ ี 7,500

38 64930 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสกั แม่เมาะ ล าปาง 2,000

39 66676 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดัเกาะ ศรสี าโรง สโุขทยั 2,000


