


ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท หน่วยงำน อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเสียชีวิต จ ำนวนเงิน

1 71711 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ 7 มิถุนายน 2565 3,000.00          

2 701303 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

3 21529 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 26 มิถุนายน 2565 3,000.00          

4 57954 คู่สมรสเสียชีวิต เทศบาลต าบลโคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 26 กันยายน 2565 15,000.00        

5 3261 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 29 กันยายน 2565 3,000.00          

6 63085 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม 13 กันยายน 2565 3,000.00          

7 34629 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ ท่าแพ สตูล 23 กันยายน 2565 3,000.00          

8 35006 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 16 กันยายน 2565 3,000.00          

9 32403 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2565 3,000.00          

10 13523 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 16 กันยายน 2565 3,000.00          

11 40783 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 18 กันยายน 2565 3,000.00          

12 14778 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 19 กันยายน 2565 3,000.00          

13 13525 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 23 กันยายน 2565 3,000.00          

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศ

สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

ประจ ำเดือนตุลำคม 2565 จ ำนวน 48 รำย

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำกัด
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14 27475 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2565 3,000.00          

15 45952 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 22 สิงหาคม 2565 3,000.00          

16 46025 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลจะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลา 22 กันยายน 2565 3,000.00          

17 2560 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 8 ตุลาคม 2565 3,000.00          

18 3485 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ 2 กันยายน 2565 3,000.00          

19 6283 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลไก่ค า เมือง อ านาจเจริญ 6 ตุลาคม 2565 3,000.00          

20 23133 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 26 สิงหาคม 2565 3,000.00          

21 68672 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13 กันยายน 2565 3,000.00          

22 50767 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 20 มิถุนายน 2565 3,000.00          

23 23942 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 23 กันยายน 2565 17,500.00        

24 53234 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 7 ตุลาคม 2565 3,000.00          

25 46809 มารดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองบ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี 30 กันยายน 2565 3,000.00          

26 63964 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 24 กันยายน 2565 3,000.00          
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27 12258 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต 25 กันยายน 2565 3,000.00          

28 9305 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 28 กันยายน 2565 3,000.00          

29 11688 มารดาเสียชีวิต ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดระนอง เมือง ระนอง 25 สิงหาคม 2565 3,000.00          

30 68202 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร 4 สิงหาคม 2565 3,000.00          

31 52132 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 12 ตุลาคม 2565 3,000.00          

32 51427 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 23 กันยายน 2565 3,000.00          

33 10092 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 11 ตุลาคม 2565 3,000.00          

34 33026 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี 4 ตุลาคม 2565 17,500.00        

35 68158 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย น้ าพอง ขอนแก่น 14 ตุลาคม 2565 3,000.00          

36 31820 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ เมือง ยโสธร 10 ตุลาคม 2565 3,000.00          

37 60704 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 26 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

38 25546 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลธาตุ เชียงคาน เลย 10 ตุลาคม 2565 3,000.00          

39 70024 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุรี 8 ตุลาคม 2565 3,000.00          
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40 42233 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 26 กันยายน 2565 3,000.00          

41 66443 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลยาบหัวนา เวียงสา น่าน 1 ตุลาคม 2565 3,000.00          

42 56936 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก ลอง แพร่ 13 ตุลาคม 2565 3,000.00          

43 51866 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 7 ตุลาคม 2565 3,000.00          

44 58140 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 30 กรกฎาคม 2565 15,000.00        

45 23950 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 11 ตุลาคม 2565 3,000.00          

46 20462 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 28 กันยายน 2565 3,000.00          

47 58731 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 23 กันยายน 2565 3,000.00          

48 47462 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน หนองมะโรง ชัยนาท 29 กันยายน 2508 3,000.00          

197,000.00   
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