
ที่ ทะเบยีน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

1 381 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน า้ป้ัว เวยีงสา น่าน 2,000

2 2177 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลรม่เมอืง เมอืง พทัลงุ 2,000

3 3163 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจอมหมอกแกว้ แม่ลาว เชยีงราย 2,000

4 3548 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเหลา่ใหญ่  กฉิุนารายณ์ กาฬสนิธุ ์ 2,000

5 3863 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุบง โนนพสิยั หนองคาย 2,000

6 4331 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลคลองทรายขาว กงหรา พทัลงุ 2,000

7 5153 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตยุง หนองจกิ ปัตตานี 2,000

8 7276 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนทนั หนองเรอื ขอนแกน่ 2,000

9 13748 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไผล่อ้ม บา้นแพง นครพนม 2,000

10 27155 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกิง้ เมอืง มหาสารคาม 2,000

11 27603 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนขมิน้ เมอืง หนองบวัล าภู 2,000

12 27787 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนแพง รตันวาปี หนองคาย 2,000

13 30384 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนนทรี กบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี 2,000

14 30652 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลก าแพง อทุมุพรพสิยั ศรสีะเกษ 2,000

15 31103 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดูน่อ้ย จตรุพกัตรพมิาน รอ้ยเอ็ด 2,000

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ จ ากดั

รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนมุตัเิงนิสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไมใ่ชส่มาชกิเสยีชวีติ

เอกสารรบัต ัง้แตว่นัที ่1 - 30 มถินุายน 2562
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16 35098 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพระเพลงิ เขาฉกรรจ ์ สระแกว้ 2,000

17 36261 คูส่มรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกา้มปู พยคัฆภมูพิสิยั มหาสารคาม 12,500

18 38954 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรธีาตุ ศรธีาตุ อดุรธานี 2,000

19 39913 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอปีาด กนัทรารมย ์ ศรสีะเกษ 2,000

20 45844 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลช านิ ช านิ บรุรีมัย ์ 2,000

21 45990 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากชอ่ง หลม่สกั เพชรบรูณ์ 2,000

22 49417 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลช า กนัทรลกัษ ์ ศรสีะเกษ 2,000

23 50685 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรบีวับาน เมอืง ล าพนู 2,000

24 50754 บตุรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงรกั ภสูงิห ์ ศรสีะเกษ 10,000

25 50872 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่โพง นครหลวง พระนครศรอียธุยา 2,000

26 51097 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลออ้มใหญ่ สามพราน นครปฐม 2,000

27 51377 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นใหม่ เมอืง ฉะเชงิเทรา 2,000

28 51635 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลฟ้าฮา่ม เมอืง เชยีงใหม่ 2,000

29 52964 บตุรเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบางพลบั บางใหญ่ นนทบรุ ี 10,000

30 55016 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ง นาโยง ตรงั 2,000
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31 58215 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลค าอาฮวน เมอืง มุกดาหาร 2,000

32 59686 บตุรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตะเคยีน เมอืง ฉะเชงิเทรา 10,000

33 64235 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชยีรใหญ่ เชยีงใหญ่ นครศรธีรรมราช 2,000

34 66180 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองขลงุ คลองขลงุ ก าแพงเพชร 2,000

35 66278 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหญา้ปลอ้ง วงัสะพงุ เลย 2,000


