
ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

1 1038 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลยางซา้ย เมอืง สโุขทยั 12,500

2 2147 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเขาเจยีก เมอืง พทัลุง 2,000

3 3141 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลแม่ยาว เมอืง เชยีงราย 2,000

4 3261 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ เวยีงชยั เชยีงราย 2,000

5 4916 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองพา ทา่ชนะ สุราษฎรธ์านี 2,000

6 6577 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลศาลาขาว เมอืง สุพรรณบุร ี 2,000

7 7373 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิไ์ทร ป่าติว้ ยโสธร 2,000

8 8091 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิโงม เมอืง หนองคาย 2,000

9 8547 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่น่ัง โพทะเล พจิติร 2,000

10 9282 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลล าพาน เมอืง กาฬสนิธุ ์ 2,000

11 9325 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลิง่ชนั บางประอนิ พระนครศรอียุธยา 2,000

12 12293 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปอ เวนีงแกน่ เชยีงราย 2,000

13 17485 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลฟากทา่ ฟากทา่ อุตรดติถ ์ 2,000

14 19950 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลย่านซือ่ เมอืง อ่างทอง 2,000

15 21997 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลค าหวา้ ตาลสุม อุบลราชธานี 12,500

16 26017 บุตรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบวั เมอืง ราชบุร ี 12,500

17 30711 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทพัราช ตาพระยา สระแกว้ 2,000

18 33252 คู่สมรสเสยีชวีติ เทศบาลต าบลแสลงโทน ประโคนชยั บุรรีมัย ์ 12,500

19 34032 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเหล่าบก ม่วงสามสบิ อุบลราชธานี 2,000

20 34678 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลทา่ลอ้ ทา่ม่วง กาญจนบุร ี 2,000

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ จ ากดั

รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนมุตัเิงนิสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไมใ่ชส่มาชกิเสยีชวีติ

เอกสารรบัต ัง้แตว่นัที ่ 1 - 22 มนีาคม 2562
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21 42659 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองจกิ คีรมีาศ สโุขทยั 2,000

22 47113 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลล าโพ บางบวัทอง นนทบุร ี 2,000

23 49679 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบวัใหญ่ นายอ้ย น่าน 2,000

24 50034 บดิาเสยีชวีติ ส านักงานส่งเสรมิการปกรองทอ้งถิน่จงัหวดัลพบุร ี เมอืง ลพบุร ี 2,000

25 51732 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองจกิ คีรมีาศ สโุขทยั 2,000

26 53870 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลประดาง วงัเจา้ ตาก 2,000

27 54248 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหาดค า เมอืง หนองคาย 2,000

28 54798 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหน่อม อาจสมามารถ รอ้ยเอ็ด 2,000

29 58058 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ่อเบีย้ บา้นโคก อุตรดติถ ์ 2,000

30 64646 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองนา เมอืง ฉะเชงิเทรา 2,000


