
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปเกิด ที่อยู

1 นางปราณีต กันคลาย 20 พ.ย. 2473 21 ม.7 ต.บางสน
2 นายสงวน ถ้ําแกว 16  มี.ค. 2476 67/1 ม.7 ต.บางสน
3 นายลอม ทิมวัฒน 23 พ.ย. 2484 103/1 ม.7 ต.บางสน
4 นายชื่น             ณ. ทองกุล - 2464 110 ม.7 ต.บางสน
5 นางลาภ ณ. ทองกุล - 2472 110 ม.7 ต.บางสน
6 นางยิ้ม โพธิทอง 10 .ค. 2463 106 ม.7  ต.บางสน
7 นางสาวปราณีต ชวยแตม - ธ.ค. 2479 15 ม.7  ต.บางสน
8 นางสังวาลย ชมชื่น 4 พ.ย. 2483 56/5 ม.7  ต.บางสน
9 นางสังวาลย สถิรานนท - ต.ค. 2472 87 ม.7  ต.บางสน
10 นางจําเรียง ไชยภัคดี - 2477 105 ม.7   ต.บางสน
11 นายผวน หุนหวน - 2482 125/1 ม.7  ต.บางสน
12 นางเนาวรัตน นันทโก 8 ม.ค. 2476 53 ม.7  ต.บางสน

13 นางสวาท แยมโอษฐ - 2474 9/14 ม.7  ต.บางสน
14 นางลําดวน กลิ่นจันทร - ต.ค. 2473 92 ม.3  ต.ทะเลทรัพย
15 นางปราณี             ประชาเชษฐ - ม.ค. 2467 94 ม.3  ต.ทะเลทรัพย
16 นางสมบุญ จินดาพรหม 14 พ.ค. 2475 94 ม.7   ต.บางสน
17 นางจอน แซลิ้ม - ส.ค. 2473 9/14 ม.7  ต.บางสน
18 นายไสว              เกตุอาญา - ก.พ. 2472 65 ม.7  ต.บางสน
19 นายภา คําพุวงศ 16 พ.ค. 2473 82/14 ม.7  ต.บางสน
20 นางวรรณา ศักดิ์ปฎิฐา - ก.ย. 2488 29/2 ม.3  ต.ทะเลทรัพย
21 นายเนาว สถิรานนท - พ.ย. 2467 87 ม.7  ต.บางสน
22 นางสาวพวง เรือนไทย - 2473 46 ม.7  ต.บางสน
23 นางบุญหนัก ดวงเผือก - มิ.ย. 2473 101 ม.3  ต.ทะเลทรัพย

24 นายวิทยา กลิ่นจันทร - พ.ค. 2475 93 ม.3   ต.ทะเลทรัพย
25 นางแกว จงมนุษย - ก.ค. 2480 123/4 ม.3  ต.ทะเลทรัพย
26 นางสาวหงษ นุชนาม - 2483 55/4 ม.7  ต.บางสน
27 นางสาวฉวีวรรณ เกตุเวชช - ส.ค. 2487 107 ม.7 ต.บางสน

28 นางสาวอารีย ศรีสรนัย 17 ก.พ. 2486 73 ม.7 ต.บางสน
29 นางหวย พูลสุวรรณ - 2484 104/2 ม.7   ต.บางสน
30 นายเคียง สมบัตพิบูลย 16 มิ.ย. 2477 114/1 ม.7  ต.บางสน 



 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปเกิด ที่อยู
31 นางอุทัย ถ้ําแกว - ก.ค. 2482 67/1 ม.7  ต.บางสน
32 นางรัชณีย ทองจันทร - 2488 56 ม.7  ต.บางสน
33 นางเสาวคนธ สุขเกษม - 2489 9/10 ม.7  ต.บางสน
34 นายเชียร จงมนุษย - มิ.ย. 2473 123/4 ม.3  ต.ทะเลทรัพย
35 นางจิ๋ว หุนหวน 25 เม.ย. 2489 126/1 ม.7  ต.บางสน
36 นายผิน หุนหวน 20 มิ.ย. 2486 125/6 ม.7 ต.บางสน


