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ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 
2563 - เดือนกันยายน 2563 เทศบาลต าบลหนองพลับ ขอแจ้งให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 
ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 
กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจ านงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 - เดือน
กันยายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมาย  ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการก าหนด                         

ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองพลับ ระหว่างเวลา 08.30 – 
16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียม
เอกสารหลักฐาน ดังนี ้
 1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)  
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   
ในนามผู้มีสิทธ/ิผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ (ส าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพ)  
 
**ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองพลับ               
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
1. นายสุดใจ               ใหญ่ประเสริฐ 22ม.2 ต.หนองพลับ 
2. นางณัฏฐะวรรณ      สุกิจปาณีนิจ 46 ม.2 ต.หนองพลับ 
3. นายเวียน              สดใส 63ม.2 ต.หนองพลับ 
4. นายสุรินทร์            ปิ่นวรรณา 69 ม.2 ต.หนองพลับ 
5. นายบุญส่ง             พรหมเชื้อ 82 ม.2 ต.หนองพลับ 
6. นายส าราญ            ฤทธิ์บัว 109/1 ม.2 ต.หนองพลับ 
7. นายไมตรี              ตวงวิลัย 110 ม.2 ต.หนองพลับ 
8. น.ส.ล าจวน            บุญเกิด 114 ม.2 ต.หนองพลับ 
9. นางบุญล้อม           มุงด ี 154 ม.2 ต.หนองพลับ 

10. นายกฤษฏา           อินทร 173 ม.2 ต.หนองพลับ 
11. นายประสาน          คนคล่อง 190 ม.2 ต.หนองพลับ 
12. นายมล                 ทองหอม 211 ม.2 ต.หนองพลับ 
13. นายชูชาติ              โค้วบุญญะราศร ี 265/2 ม.2 ต.หนองพลับ 
14. น.ส.ณุจิรา              วิชิตะกุล 290 ม.2 ต.หนองพลับ 
15. นายทัน                 อุ่นเรือน 301 ม.2 ต.หนองพลับ 
16. น.ส.จันทร์              พรมมา 305 ม.2 ต.หนองพลับ 
17. นางค านึง               มุ่งด ี 327 ม.2 ต.หนองพลับ 
18. นายเทียน               ฉาบทอง 328 ม.2 ต.หนองพลับ 
19. น.ส.สายรุ้ง             เปี่ยมทว ี 329 ม.2 ต.หนองพลับ 
20. นางวรรณาภรณ์       รักษ์รอ 337/17 ม.2 ต.หนองพลับ 
21. นางสมศรี              เนียมจ าเริญ 337/42 ม.2 ต.หนองพลับ 
22. น.ส.พรนิภา            เนื่องปฐม 363 ม.2 ต.หนองพลับ 
23. นางจินตนา            มิ่งแม้น 385 ม.2 ต.หนองพลับ 
24. น.ส.จิตรา              เรืองไกรสิน 428 ม.2 ต.หนองพลับ 
25. นางประชุม            ใบเทศ 508 ม.2 ต.หนองพลับ 
26. นางพัชนี               เชยจันทร ์ 520 ม.2 ต.หนองพลับ 
27. นายสุชาติ             นกขุนทอง 539 ม.2 ต.หนองพลับ 
28. นายวรักษ์             เต็มลักษม ี 616 ม.2 ต.หนองพลับ 
29. นายอ านวย            บัวล้อม 20 ม.4 ต.หนองพลับ 
30. นางเกษร               บัวล้อม 20 ม.4 ต.หนองพลับ 
31. นางอริสา               อยู่ยืน 27ม.4 ต.หนองพลับ 
32. น.ส.น้อย               บุญทิม 42 ม.4 ต.หนองพลับ 
33. นางมยุรี                บุญเรือง 72ม.4 ต.หนองพลับ 
34. นางรุ่งนภา             งามข า 77 ม.4 ต.หนองพลับ 



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
35. นายบุญเรือง           เอกอมรรัตน ์ 94 ม.4 ต.หนองพลับ 
36. นางดุจเดือน           สมศร ี 112 ม.4 ต.หนองพลับ 
37. นายถนอม             มั่งม ี 115 ม.4 ต.หนองพลับ 
38. นางชุติกาญจน์        เสียงไพเราะ 186 ม.4 ต.หนองพลับ 
39. นางสายหยุด          แสงอรุณ 187 ม.4 ต.หนองพลับ 
40. นางณัฐยา             แก้วประเพณี 207 ม.4 ต.หนองพลับ 
41. นายสุรินทร์            ไชยสง 260 ม.4 ต.หนองพลับ 
42. นางเสาวนีย์            มิตรจิตร 261 ม.4 ต.หนองพลับ 
43. นางลิ้นจี่                เผือกหอม 271 ม.4 ต.หนองพลับ 
44. นายประสิทธิ์           เรืองรูป 295 ม.4 ต.หนองพลับ 
45. นายประสาร           แสงอรุณ 300 ม.4 ต.หนองพลับ 
46. นางรวม                 ฉิมสัญชาต ิ 320 ม.4 ต.หนองพลับ 
47. น.ส.ปภาวรินทร์        สุขศร ี 342 ม.4 ต.หนองพลับ 
48. นางประทุม             พวงเงิน 385 ม.4 ต.หนองพลับ 
49. นายสิทธิศักดิ์           โพธิ์งาม 386/5 ม.4 ต.หนองพลับ 
50. นางสุกัญญา            จันทร์แจ่ม 404 ม.4 ต.หนองพลับ 
51. นายอรุณ                ศรีโพธิ์ช้าง 413 ม.4 ต.หนองพลับ 
52. นางอ าไพ                พิมพา 414 ม.4 ต.หนองพลับ 
53. นางวนิดา               อินทอง 516/1 ม.4 ต.หนองพลับ 
54. นายพะเยาว์            เพิ่มสุข 574 ม.4 ต.หนองพลับ 
55. น.ส.อุไร                 นวมนิ่ม 653 ม.4 ต.หนองพลับ 
56. นายหิรัญ               ขมวิเศษ 722 ม.4 ต.หนองพลับ 
57. นางชม้าย               พุดหอม 737 ม.4 ต.หนองพลับ 
58. นางเพลิน               เสียงเกษม 52 ม.10 ต.หนองพลับ 
59. นายสุริน                บุญปก 101 ม.10 ต.หนองพลับ 
60. นางสี                    ดวงจันทร ์ 263 ม.10 ต.หนองพลับ 

 

 
 
 


