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1 620 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเนินมะกอก บางมูลนาก พจิติร 2,000

2 2008 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนา้ประดู่ พานทอง ชลบุร ี 2,000

3 3593 บดิาเสยีชวีติ ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดันครพนม เมอืง นครพนม 2,000

4 5500 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลค าขวาง วารนิช าราบ อบุลราชธานี 2,000

5 7874 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากรอ สงิหนคร สงขลา 2,000

6 8659 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงจนัทบุร ี เมอืง จนัทบุร ี 2,000

7 13455 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนจกิ ศรสีมเด็จ รอ้ยเอ็ด 2,000

8 13973 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลตลิง่ชนั บา้นดา่นลานหอย สโุขทยั 2,000

9 14796 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยบง เมอืง ชยัภมูิ 2,000

10 15744 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีง นาแก นครพนม 2,000

11 19775 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตามวั เมอืง นครพนม 2,000

12 20034 คูส่มรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสงู หนองกี่ บุรรีมัย ์ 12,500

13 22528 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด หนองแซง สระบุร ี 2,000

14 24663 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลประสขุ ชมุพวง นครราชสมีา 2,000

15 25626 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโพธิ ์ นาเชอืก มหาสารคาม 2,000

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ จ ากดั
รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงินสงเคราะหส์มาชกิและครอบครวั กรณีไม่ใช่สมาชกิเสยีชวีติ

เอกสารรบัต ัง้แตว่นัที ่27 พฤษภาคม - 30 มถิุนายน 2563
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16 26098 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนิปุน เขาพนม กระบี่ 2,000

17 29484 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองจอก บางปะกง ฉะเชงิเทรา 2,000

18 34738 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดัเกาะ ศรสี าโรง สโุขทยั 2,000

19 36092 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนเจดยี ์ ดอนเจดยี ์ สพุรรณบุร ี 2,000

20 39028 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลผาอนิทรแ์ปลง เอราวณั เลย 2,000

21 39234 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชลคราม ดอนสกั สรุาษฎรธ์านี 2,000

22 45047 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ทา่คนัโท กาฬสนิธุ ์ 2,000

23 47060 คูส่มรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่คอก สองพีน่อ้ง สพุรรณบุร ี 12,500

24 52074 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นหมอ้ ศรเีชยีงใหม่ หนองคาย 2,000

25 52075 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพธิเ์กา้ตน้ เมอืง ลพบุร ี 2,000

26 58655 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางระก า บางเลน นครปฐม 2,000

27 61530 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ่อสพุรรณ สองพีน่อ้ง สพุรรณบุร ี 2,000

28 63165 คูส่มรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโพนงาม หนองหาน อดุรธานี 10,000

29 63641 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน่ 2,000

30 64253 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงพะเยา เมอืง พะเยา 2,000
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31 64572 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นแหง งาว ล าปาง 2,000

32 65981 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยทราย หนองแค สระบุร ี 2,000

33 66189 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยบง เฉลมิพระเกยีรติ สระบุร ี 2,000

34 66271 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลขนุหาญ ขนุหาญ ศรสีะเกษ 2,000

35 66980 บดิาเสยีชวีติ ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัภเูก็ต เมอืง ภเูก็ต 2,000

36 67240 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลไมง้าม เมอืง ตาก 2,000


