
ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

1 56 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 2,000.00          

2 873 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปงนอ้ย ดอยหลวง เชยีงราย 2,000.00          

3 1373 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เมอืง รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

4 1746 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเบกิไพร บา้นโป่ง ราชบรุ ี 2,000.00          

5 2702 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกุม่ บอ่พลอย กาญจนบรุ ี 2,000.00          

6 6842 คู่สมรสเสยีชวีติ เทศบาลต าบลแม่ยวม แม่สะเรยีง แม่ฮอ่งสอน 15,000.00        

7 8266 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 2,000.00          

8 11948 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขุ่นใหญ่ หนองพอก รอ้ยเอ็ด 2,000.00          

9 14897 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตานิม บางปะหนั พระนครศรอียธุยา 2,000.00          

10 15972 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลนาม่อง กดุบาก สกลนคร 2,000.00          

11 16232 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นปรก เมอืง สมุทรสงคราม 2,000.00          

12 19173 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลนครล าปาง เมอืง ล าปาง 2,000.00          

13 21312 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพนา พนา อ านาจเจรญิ 2,000.00          

14 21540 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนเงนิ เชยีงยนื มหาสารคาม 2,000.00          

15 24120 คู่สมรสเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ขา้ม ปะนาเระ ปัตตานี 12,500.00        

16 24291 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบางคลาน โพทะเล พจิติร 2,000.00          

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ



ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ

17 29293 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองกุม่ บอ่พลอย กาญจนบรุ ี 2,000.00          

18 33875 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลคอโค เมอืง สรุนิทร ์ 2,000.00          

19 37159 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัตะกู บางมูลนาก พจิติร 2,000.00          

20 42673 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลเบกิไพร บา้นโป่ง ราชบรุ ี 2,000.00          

21 45820 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลบา้นบงึ บา้นบงึ ชลบรุ ี 2,000.00          

22 46704 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชมุแสงสงคราม บางระก า พษิณุโลก 2,000.00          

23 46991 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาทม นาทม นครพนม 2,000.00          

24 47176 บตุรเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมอืงหลวง หว้ยทบัทนั ศรสีะเกษ 12,500.00        

25 47263 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนเงนิ เชยีงยนื มหาสารคาม 2,000.00          

26 49286 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลแม่สาย แม่สาย เชยีงราย 2,000.00          

27 54871 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลโนนสะอาด หนองเรอื ขอนแกน่ 2,000.00          

28 55076 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสมีา 2,000.00          

29 55217 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะพุง ศรรีตันะ ศรสีะเกษ 2,000.00          

30 55514 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลราวตน้จนัทร ์ ศรสี าโรง สโุขทยั 2,000.00          

31 57030 มารดาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหนองซ า้ซาก บา้นบงึ ชลบรุ ี 2,000.00          

32 57668 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตรงั เมอืง ตรงั 2,000.00          



ที่ เลขสมาชกิ ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จงัหวดั จ านวนเงิน

บญัชรีายชือ่แนบทา้ยประกาศ

33 57769 มารดาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด สวา่งดนิแดน สกลนคร 2,000.00          

34 58435 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัฝาย สงูเม่น แพร่ 2,000.00          

35 61263 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชยีงราย 2,000.00          

36 61609 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมทราย หลงัสวน ชมุพร 2,000.00          

37 62620 บตุรเสยีชวีติ เทศบาลเมอืงหนองปลงิ เมอืง ก าแพงเพชร 10,000.00        

38 65029 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแป-ระ ทา่แพ สตลู 2,000.00          

39 65348 บดิาเสยีชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรเ่กา่ สามรอ้ยยอด ประจวบคีรขีนัธ ์ 2,000.00          

40 67087 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลน า้พอง น า้พอง ขอนแกน่ 2,000.00          

41 67185 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม 2,000.00          

42 68259 บดิาเสยีชวีติ เทศบาลต าบลหนองมะโมง หนองมะโมง ชยันาท 2,000.00          

126,000.00  


