


ท่ี เลขสมาชิก ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด จ านวนเงิน

1 67637 อุทกภัย สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำกัด คลองหลวง ปทุมธำนี 3,000.00             

2 19995 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงงำม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1,550.00             

3 64588 อุทกภัย เทศบำลต ำบลบำงน  ำเช่ียว พรหมบุรี สิงห์บุรี 2,420.00             

4 9379 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเจ้ำสนุก ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ 1,280.00             

5 66461 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเจ้ำสนุก ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ 1,120.00             

6 32379 อุทกภัย เทศบำลต ำบลเมืองคง รำษีไศล ศรีสะเกษ 1,800.00             

7 69104 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหว้ำ เมือง หนองบัวล ำภู 5,000.00             

8 28317 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยหอม ตำคลี นครสวรรค์ 1,300.00             

9 57007 อุทกภัย เทศบำลต ำบลบำงน  ำเช่ียว พรหมบุรี สิงห์บุรี 2,100.00             

10 72642 อุทกภัย เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ ชัยบำดำล ลพบุรี 3,950.00             

11 5328 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะรัง ชัยบำดำล ลพบุรี 3,579.00             

12 71334 อุทกภัย เทศบำลต ำบลถอนสมอ ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 3,600.00             

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีผู้ประสบภัย

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 จ านวน 34 ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ากัด



ท่ี เลขสมาชิก ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด จ านวนเงิน

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีผู้ประสบภัย

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 จ านวน 34 ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ากัด

13 71291 อุทกภัย เทศบำลต ำบลถอนสมอ ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 2,750.00             

14 16969 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธำตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1,000.00             

15 5462 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลรำชธำนี 1,520.00             

16 49149 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงท่ำแจ้ง โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 5,000.00             

17 54742 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะศำลพระ วัดเพลง รำชบุรี 5,000.00             

18 34810 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะรัง ชัยบำดำล ลพบุรี 5,000.00             

19 43745 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูเมือง วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 5,000.00             

20 72492 อุทกภัย เทศบำลต ำบลปรำสำททอง บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 1,100.00             

21 700335 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดพัฒนำ เมือง มหำสำรคำม 1,000.00             

22 23733 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดพัฒนำ เมือง มหำสำรคำม 1,160.00             

23 8386 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระงำม พรหมบุรี สิงห์บุรี 4,150.00             

24 36255 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนงัว บรบือ มหำสำรคำม 5,000.00             



ท่ี เลขสมาชิก ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด จ านวนเงิน

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณีผู้ประสบภัย

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 จ านวน 34 ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ากัด

25 700889 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำซึม เมือง อุทัยธำนี 1,000.00             

26 34756 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระงำม พรหมบุรี สิงห์บุรี 5,000.00             

27 32264 อุทกภัย สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำกัด คลองหลวง ปทุมธำนี 1,000.00             

28 66694 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง เสนำ พระนครศรีอยุธยำ 3,000.00             

29 47120 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง เสนำ พระนครศรีอยุธยำ 4,000.00             

30 11828 อุทกภัย เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,000.00             

31 56954 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงช้ำง พรหมบุรี สิงห์บุรี 2,000.00             

32 700334 อุทกภัย เทศบำลต ำบลขำมเรียง กันทรวิชัย มหำสำรคำม 1,000.00             

33 2727 อุทกภัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทรำย เมือง นครนำยก 2,640.00             

34 19999 อุทกภัย เทศบำลต ำบลแสวงหำ แสวงหำ อ่ำงทอง 5,000.00             

94,019.00          


