


ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท หน่วยงำน อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเสียชีวิต จ ำนวนเงิน

1 65536 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 11 สิงหาคม 2565 3,000.00          

2 17239 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 29 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

3 61138 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี 13 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

4 53923 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา สุขส าราญ ระนอง 7 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

5 67431 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง เกาะคา ล าปาง 20 สิงหาคม 2565 3,000.00          

6 20580 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 26 สิงหาคม 2565 3,000.00          

7 40131 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ 19 สิงหาคม 2565 3,000.00          

8 65063 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา 16 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

9 16605 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 29 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

10 700480 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หนองแสง อุดรธานี 25 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

11 64780 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 12 สิงหาคม 2565 3,000.00          

12 32639 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง เมือง สกลนคร 28 สิงหาคม 2565 3,000.00          

13 71632 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 26 สิงหาคม 2565 3,000.00          

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศ

สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

ประจ ำเดือนกันยำยน 2565 จ ำนวน 47 รำย

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำกัด
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14 11200 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 25 สิงหาคม 2565 3,000.00          

15 700365 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 4 สิงหาคม 2565 3,000.00          

16 23497 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 15 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

17 25700 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 17 สิงหาคม 2565 3,000.00          

18 56318 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 3 กันยายน 2565 3,000.00          

19 43490 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไทรทอง ล าทับ กระบ่ี 7 สิงหาคม 2565 3,000.00          

20 700131 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 25 สิงหาคม 2565 3,000.00          

21 66995 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 12 สิงหาคม 2565 3,000.00          

22 173 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา 1 กันยายน 2565 3,000.00          

23 43129 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนารุ่ง ยางสีสุราช สุรินทร์ 2 กันยายน 2565 3,000.00          

24 29047 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 31 สิงหาคม 2565 3,000.00          

25 701335 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาน้อย นาน้อย น่าน 12 มิถุนายน 2565 3,000.00          

26 63658 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 สิงหาคม 2565 12,500.00        
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27 39709 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลหนองขนาน เมือง เพชรบุรี 1 สิงหาคม 2565 3,000.00          

28 32518 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลสว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 21 สิงหาคม 2565 3,000.00          

29 69354 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง เมือง อุดรธานี 3 กันยายน 2565 3,000.00          

30 293 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลคลองหาด คลองหาด สระแก้ว 24 สิงหาคม 2565 3,000.00          

31 7250 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลค าแมด ซ าสูง ขอนแก่น 10 สิงหาคม 2565 3,000.00          

32 700763 คู่สมรสเสียชีวิต เทศบาลต าบลเมืองปาน เมืองปาน ล าปาง 3 กันยายน 2565 7,500.00          

33 42800 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 31 สิงหาคม 2565 3,000.00          

34 700936 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 24 สิงหาคม 2565 3,000.00          

35 23767 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี 24 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

36 70693 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี 1 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

37 5539 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 22 สิงหาคม 2565 3,000.00          

38 56822 บิดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 16 กันยายน 2565 3,000.00          

39 19152 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบ้านใหม่ วังเหนือ ล าปาง 12 กันยายน 2565 3,000.00          
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40 15114 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 7 กันยายน 2565 3,000.00          

41 58881 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20 สิงหาคม 2565 3,000.00          

42 39257 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 21 กันยายน 2565 3,000.00          

43 70268 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 16 กันยายน 2565 3,000.00          

44 9698 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี 8 กันยายน 2565 3,000.00          

45 6407 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 5 มิถุนายน 2565 3,000.00          

46 55157 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 9 สิงหาคม 2565 3,000.00          

47 26823 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก 12 กันยายน 2565 3,000.00          

155,000.00   

4/4


