
ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

1 684 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาไรห่ลวง สองแคว น่าน 2,000

2 2553 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยทา่ชา้ง เขายอ้ย เพชรบุร ี 2,000

3 3925 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลศาลเจา้ไกต่อ่ ลาดยาว นครสวรรค ์ 2,000

4 4366 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ่อดาน สทงิพระ สงขลา 2,000

5 5642 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวงใต ้ ค าตากลา้ สกลนคร 2,000

6 8478 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง เทพารกัษ ์ นครราชสมีา 2,000

7 8563 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลทาทุง่หลวง แม่ทา ล าพูน 2,000

8 9808 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่บอน ระโนด สงขลา 2,000

9 12179 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะตะเภา บา้นตาก ตาก 2,000

10 18340 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 2,000

11 20452 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นในดง ทา่ยาง เพชรบุร ี 2,000

12 21716 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเมอืงสรวง เมอืงสรวง รอ้ยเอ็ด 2,000

13 22727 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงกาญจนบุร ี เมอืง กาญจนบุร ี 2,000

14 22823 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัหวา้ ตะพานหนิ พจิติร 2,000

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั
รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงินสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใช่สมาชกิถงึแก่กรรม

เอกสารรบัต ัง้แต่วนัที ่1 - 30 กนัยายน 2563



ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั
รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงินสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใช่สมาชกิถงึแก่กรรม

เอกสารรบัต ัง้แต่วนัที ่1 - 30 กนัยายน 2563

15 30724 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนิคมพฒันา ขขุนัธ ์ ศรสีะเกษ 2,000

16 33349 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกตมู ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 2,000

17 37564 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลนาสาร พระพรหม นครศรธีรรมราช 2,000

18 42881 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัแสง ชนบท ขอนแกน่ 2,000

19 43262 คูส่มรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัยาว โกสมุพสิยั มหาสารคาม 12,500

20 45354 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบงึบา รามนั ปทมุธานี 2,000

21 45465 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลสมีามงคล ปากชอ่ง นครราชสมีา 2,000

22 46933 บุตรเสยีชวีติ เทศบาลต าบลพระยนืมิง่มงคล พระยนื ขอนแกน่ 12,500

23 51647 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากแคว เมอืง สโุขทยั 2,000

24 52537 คูส่มรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลายา พุทธมณฑทล นครปฐม 10,000

25 52730 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหลบุเลา ภพูาน สกลนคร 2,000

26 53202 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลละหาร บางบวัทอง นนทบุร ี 2,000

27 56892 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากนคร เมอืง นครศรธีรรมราช 2,000

28 59499 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลนามะเขอื สหสัขนัธ ์ กาฬสนิธุ ์ 2,000



ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั
รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงินสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใช่สมาชกิถงึแก่กรรม

เอกสารรบัต ัง้แต่วนัที ่1 - 30 กนัยายน 2563

29 64440 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสรวง หนองฉาง อทุยัธานี 2,000

30 65155 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจดยีช์ยั ปัว น่าน 2,000

31 65680 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโดน จตัรุสั ชยัภมูิ 2,000

32 66243 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยไร่ หลม่สกั เพชรบูรณ์ 2,000

33 66352 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองพา ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 2,000


