
ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

1 1181 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโรงชา้ง เมอืง พจิติร 2,000.00          

2 1189 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขวา เมอืง มหาสารคาม 2,000.00          

3 5310 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไผล่อ้ม ภาษี พระนครศรอียธุยา 2,000.00          

4 5570 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกกโพธิ ์ หนองพอก รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

5 9621 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเครง็ ชะอวด นครศรธีรรมราช 2,000.00          

6 9748 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลสอ่งดาวหนองแดง สอ่งดาว สกลนคร 2,000.00          

7 11254 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลชมุโค ปะทวิ ชมุพร 2,000.00          

8 11550 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนมะพรา้ว เมอืง พทัลงุ 2,000.00          

9 12155 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลนาหนาด ธาตพุนม นครพนม 2,000.00          

10 12312 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่จนั แม่จนั เชยีงราย 2,000.00          

11 13021 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ปลา ทา่ปลา อตุรดติถ ์ 2,000.00          

12 15014 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ เวยีงชยั เชยีงราย 2,000.00          

13 15656 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแร่ เขวาสนิรนิทร ์ สรุนิทร ์ 2,000.00          

14 16722 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงคร ัง่นอ้ย เกษตรวสิยั รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

15 19612 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหนิ เมอืง ยโสธร 2,000.00          

16 19663 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่คะตวน สบเมย แม่ฮอ่งสอน 2,000.00          

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ



ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ

17 20687 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขีเ้หล็ก ปทมุรตัต ์ รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

18 22175 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึเกลอื เสลภมูิ รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

19 23314 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไผข่อดอน เมอืง พษิณุโลก 2,000.00          

20 23660 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าเจรญิ ตระการพชืผล อบุลราชธานี 2,000.00          

21 24796 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีงรากนอ้ย สามโคก ปทมุธานี 2,000.00          

22 25900 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยทราย แม่รมิ เชยีงใหม่ 2,000.00          

23 26212 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควนมะพรา้ว เมอืง พทัลงุ 2,000.00          

24 26361 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมดแดง ศรปีระจนัต ์ สพุรรณบรุ ี 2,000.00          

25 26492 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัชมภู เมอืง เพชรบรูณ์ 2,000.00          

26 27804 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนคณู คอนสาร ชยัภมูิ 2,000.00          

27 29063 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหน่อม อาจสามารถ รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

28 29986 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นชา้ง สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุ ี 2,000.00          

29 30191 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตลิง่ชนั บนันังสตา ยะลา 2,000.00          

30 30829 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา ตระการพชืผล อบุลราชธานี 2,000.00          

31 32360 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม 2,000.00          

32 32785 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลดอนเจดยี ์ พนมทวน กาญจนบรุ ี 2,000.00          



ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ

33 33554 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมะตอ้ง พรหมพริาม พษิณุโลก 2,000.00          

34 34596 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหอมเกรด็ สามพราน นครปฐม 2,000.00          

35 34925 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลทบัชา้ง สอยดาว จนัทบรุ ี 2,000.00          

36 37879 บดิาเสยีชวีติ สหกรณอ์อมทรพัยก์รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั ดสุติ กรงุเทพมหานคร 2,000.00          

37 41522 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกาเกาะ เมอืง สรุนิทร ์ 2,000.00          

38 42736 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงใหม่บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรุ ี 2,000.00          

39 43473 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลฉลอง สชิล นครศรธีรรมราช 2,000.00          

40 44301 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัเพลงิ โคกส าโรง ลพบรุ ี 2,000.00          

41 44963 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหว้ยยาง กระนวน ขอนแกน่ 2,000.00          

42 46342 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโรง พนมทวน กาญจนบรุ ี 2,000.00          

43 47277 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลขามเฒา่ เมอืง นครพนม 2,000.00          

44 49480 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลป่ามะนาว บา้นฝาง ขอนแกน่ 2,000.00          

45 49854 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคา่ยบางระจนั คา่ยบางระจนั สงิหบ์รุ ี 2,000.00          

46 50544 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลปทมุวาปี สอ่งดาว สกลนคร 2,000.00          

47 51293 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่คะตวน สบเมย แม่ฮอ่งสอน 2,000.00          

48 51818 คู่สมรสเสยีชวีติ เทศบาลต าบลกดุจกิ ทา่คนัโท กาฬสนิธุ ์ 12,500.00        



ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ

49 56642 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัออก ปากพนัง นครศรธีรรมราช 2,000.00          

50 57393 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบนันังสาเรง เมอืง ยะลา 2,000.00          

51 58694 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลก าพวน สขุส าราญ ระนอง 2,000.00          

52 60076 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่จรมิ แม่จรมิ น่าน 2,000.00          

53 60318 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย เมอืง ชยันาท 2,000.00          

54 60820 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนธาตุ หนองสองหอ้ง ขอนแกน่ 2,000.00          

55 61204 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัฝาย สงูเม่น แพร่ 2,000.00          

56 64133 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงนครสวรรค ์ เมอืง นครสวรรค ์ 2,000.00          

57 64324 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นกลว้ย ชนแดน เพชรบรูณ์ 2,000.00          

58 64812 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นทราย บา้นหมี่ ลพบรุ ี 2,000.00          

59 64880 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนธาตุ หนองสองหอ้ง ขอนแกน่ 2,000.00          

60 65528 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนสม้ บา้นแพว้ สมุทรสาคร 2,000.00          

61 66215 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยา่นซือ่ เมอืง อา่งทอง 2,000.00          

62 66702 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงกนัตงั กนัตงั ตรงั 2,000.00          

63 67965 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงใหม่บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรุ ี 2,000.00          

136,500.00  


