


ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท หน่วยงำน อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเสียชีวิต จ ำนวนเงิน

1 45780 บิดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 25 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

2 64035 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 2 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

3 7239 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 18 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

4 66928 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลหลักหก เมือง ปทุมธานี 12 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

5 11217 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 2 เมษายน 2565 3,000.00          

6 60340 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร 23 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

7 700800 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

8 70486 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลสะอาด น  าพอง ขอนแก่น 17 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

9 6150 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร 11 พฤษภาคม 2565 17,500.00        

10 2275 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 19 เมษายน 2565 3,000.00          

11 59704 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 14 เมษายน 2565 3,000.00          

12 56133 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 24 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

13 7924 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปริก สะเดา สงขลา 25 เมษายน 2565 3,000.00          

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศ

สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2565 จ ำนวน 57 รำย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน จ ำกัด
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14 701021 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว เมือง สุรินทร์ 31 มีนาคม 2565 3,000.00          

15 60838 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 27 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

16 65239 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 1 มิถุนายน 2565 3,000.00          

17 45496 บิดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 17 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

18 27166 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบางทราย เมือง ชลบุรี 25 มีนาคม 2565 3,000.00          

19 65616 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 29 เมษายน 2565 3,000.00          

20 11808 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลลิพัง ปะเหลียน ตรัง 14 เมษายน 2565 17,500.00        

21 32960 มารดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 14 มีนาคม 2565 3,000.00          

22 41915 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 17 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

23 28432 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบางคลาน โพทะเล พิจิตร 25 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

24 53947 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลสุนทรภู่ แกลง ระยอง 4 มิถุนายน 2565 3,000.00          

25 41893 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 29 เมษายน 2565 3,000.00          

26 60329 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเมืองปาน เมืองปาน ล าปาง 17 กุมภาพันธ์ 2565 3,000.00          
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27 69010 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 7 มิถุนายน 2565 3,000.00          

28 58820 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 25 มีนาคม 2565 3,000.00          

29 19261 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 23 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

30 6829 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 8 มิถุนายน 2565 3,000.00          

31 68227 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 9 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

32 31090 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 7 มิถุนายน 2565 3,000.00          

33 23055 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 18 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

34 70095 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 30 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

35 4864 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 19 เมษายน 2565 3,000.00          

36 15570 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไทรทอง ล าทับ กระบ่ี 21 มีนาคม 2565 3,000.00          

37 55785 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ น  าพอง ขอนแก่น 24 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

38 51438 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 6 มิถุนายน 2565 3,000.00          

39 56879 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านก้อง นายูง อุดรธานี 23 พฤษภาคม 2565 3,000.00          
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40 70389 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 28 มิถุนายน 2565 3,000.00          

41 68391 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 31 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

42 40778 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ กันทร์วิชัย มหาสารคาม 8 มิถุนายน 2565 3,000.00          

43 6213 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ ขานุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 27 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

44 46100 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลตั งใจ เมือง สุรินทร์ 17 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

45 37082 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 26 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

46 39566 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม 15 มิถุนายน 2565 3,000.00          

47 61115 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 30 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

48 43433 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม 20 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

49 64618 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 2 พฤษภาคม 2565 12,500.00        

50 700586 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2565 3,000.00          

51 69741 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 15 มิถุนายน 2565 3,000.00          

52 39113 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 30 มีนาคม 2565 3,000.00          
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53 70191 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง เมือง ก าแพงเพชร 6 มิถุนายน 2565 7,500.00          

54 11169 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 13 มิถุนายน 2565 3,000.00          

55 700616 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 13 มิถุนายน 2565 3,000.00          

56 42143 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 7 มิถุนายน 2565 3,000.00          

57 68902 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์ 14 มิถุนายน 2565 3,000.00          

214,000.00   
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