
ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

1 123 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงสระบรุ ี เมอืง สระบรุ ี 2,000

2 1850 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลคสูะคาม วานรนิวาส สกลนคร 2,000

3 6260 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัส าโรง แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 15,000

4 7774 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะยอ เมอืง สงขลา 2,000

5 10693 คู่สมรสเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบา้นธาตุ เพ็ญ อดุรธานี 12,500

6 13016 บตุรเสยีชวีติ เทศบาลต าบลฟากทา่ ฟากทา่ อตุรดติถ ์ 12,500

7 13404 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลโคกลา่ม จตรุพกัตรพมิาน รอ้ยเอ็ด 2,000

8 17269 บตุรเสยีชวีติ เทศบาลต าบลโพนสงู ปทมุรตัต ์ รอ้ยเอ็ด 12,500

9 18396 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงเปลอืย ศรสีมเด็จ รอ้ยเอ็ด 2,000

10 20430 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกตุาไก ้ ปลาปาก นครพนม 2,000

11 21566 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองปลงิ เมอืง มหาสารคาม 2,000

12 21635 บตุรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุจอก หนองมะโขง ชยันาท 12,500

13 22299 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะเดา บวัเชด สรุนิทร ์ 2,000

14 23894 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองยา่งชิน้ เรณูนคร นครพนม 12,500

15 26284 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกตะบอง ทา่มะกา กาญจนบรุ ี 2,000

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั
รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงินสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใชส่มาชกิเสยีชวีติ

เอกสารรบัต ัง้แต่วนัที ่28 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563
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16 28799 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หนิ สทงิพระ สงขลา 2,000

17 29388 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิปัก บา้นหมี่ ลพบรุ ี 2,000

18 33002 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสลยุ ทา่แซะ ชมุพร 2,000

19 33433 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลกระหวนั ขนุหาญ ศรสีะเกษ 2,000

20 33983 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหมืน่ศร ี ส าโรงทาน สรุนิทร ์ 2,000

21 38379 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดหนองแก พล ขอนแกน่ 2,000

22 38516 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพญาแมน พชิยั อตุรดติถ ์ 12,500

23 41394 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุ่งเตา บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์านี 2,000

24 45052 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลคลองยาง สวรรคโลก สโุขทยั 2,000

25 45107 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาดหลมุแกว้ ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี 2,000

26 45335 บตุรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองลู สงัขละบรุ ี กาญจนบรุ ี 12,500

27 45894 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลส าโรงตาเจ็น ขขุนัธ ์ ศรสีะเกษ 2,000

28 46870 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมะเฟือง พุทธไธสง บรุรีมัย ์ 12,500

29 47699 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเพิม่ ผาขาว เลย 2,000

30 48628 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสากเหล็ก สากเหล็ก พจิติร 2,000



ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั
รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงินสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใชส่มาชกิเสยีชวีติ

เอกสารรบัต ัง้แต่วนัที ่28 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563

31 53823 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางตะไนย ์ ปากเกรด็ นนทบรุ ี 2,000

32 54998 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเม็ก นาเชอืก มหาสารคาม 2,000

33 55074 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสองคลอง บางปะกง ฉะเชงิเทรา 2,000

34 58198 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยแกว้ บงึนาราง พจิติร 2,000

35 60689 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง จอมบงึ ราชบรุ ี 2,000

36 63930 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกง กงไกรลาศ สโุขทยั 2,000

37 64202 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบอ่กวางทอง บอ่ทอง ชลบรุ ี 2,000

38 65292 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี 2,000

39 65938 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหม่สขุเกษม กงไกรลาศ สโุขทยั 2,000

40 66830 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยไผ่ เมอืง ราชบรุ ี 2,000

41 67133 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นไร่ ศรสี าโรง สโุขทยั 2,000

42 67380 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลอทุมุพรพสิยั อทุมุพรพสิยั ศรสีะเกษ 2,000


