


ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท หน่วยงำน อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเสียชีวิต จ ำนวนเงิน

1 65451 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 4 กันยายน 2565 3,000.00          

2 34943 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี 17 ตุลาคม 2565 3,000.00          

3 46126 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า ราษีไศล ศรีสะเกษ 23 ตุลาคม 2565 3,000.00          

4 22099 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลภูจองนายอย นาจะหลวย อุบลราชธานี 26 ตุลาคม 2565 3,000.00          

5 10548 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช 29 กันยายน 2565 3,000.00          

6 37749 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 24 ตุลาคม 2565 3,000.00          

7 66656 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก 22 ตุลาคม 2565 3,000.00          

8 16680 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลหนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 24 ตุลาคม 2565 3,000.00          

9 8812 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลน  ายืน น  ายืน อุบลราชธานี 20 ตุลาคม 2565 3,000.00          

10 37135 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 28 ตุลาคม 2565 3,000.00          

11 12284 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เมือง นครนายก 5 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

12 50855 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบอม แม่ทะ ล าปาง 31 ตุลาคม 2565 3,000.00          

13 58698 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี เมือง พัทลุง 10 ตุลาคม 2565 3,000.00          

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศ

สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2565 จ ำนวน 54 รำย

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำกัด
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14 72221 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ลี ล าพูน 25 ตุลาคม 2565 3,000.00          

15 47061 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 24 ตุลาคม 2565 3,000.00          

16 33118 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไทร สุพรรณบุรี 20 ตุลาคม 2565 3,000.00          

17 1606 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าเปรี ยว บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 6 ตุลาคม 2565 3,000.00          

18 68804 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า กระนวน ขอนแก่น 28 ตุลาคม 2565 3,000.00          

19 8931 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ แม่สอด ตาก 21 ตุลาคม 2565 3,000.00          

20 1110 บุตรเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว เมือง สุโขทัย 1 ตุลาคม 2565 17,500.00        

21 44878 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 22 ตุลาคม 2565 3,000.00          

22 11502 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 30 ตุลาคม 2565 3,000.00          

23 41562 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 6 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

24 28564 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู เมือง นครปฐม 30 ตุลาคม 2565 3,000.00          

25 11506 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหินซ้อน แก่งคอย สระบุรี 29 ตุลาคม 2565 3,000.00          

26 50903 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 6 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          
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27 40290 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก เมือง นครศรีธรรมราช 26 ตุลาคม 2565 3,000.00          

28 69506 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 1 สิงหาคม 2565 3,000.00          

29 59618 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลโคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 6 ตุลาคม 2565 3,000.00          

30 69305 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 26 ตุลาคม 2565 3,000.00          

31 70038 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลน  าจั น เซกา บึงกาฬ 29 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

32 65989 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 8 สิงหาคม 2565 3,000.00          

33 66308 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 7 ตุลาคม 2565 3,000.00          

34 63343 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 29 ตุลาคม 2565 3,000.00          

35 17880 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลดอนขมิ น ท่ามะกา กาญจนบุรี 31 ตุลาคม 2565 3,000.00          

36 70184 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 5 ตุลาคม 2565 3,000.00          

37 15546 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สอง แพร่ 17 ตุลาคม 2565 3,000.00          

38 69925 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง วังยาง นครพนม 2 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

39 61531 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สอง แพร่ 4 พฤศจิกายน 2565 12,500.00        
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40 63800 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 27 ตุลาคม 2565 3,000.00          

41 17956 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลกรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 25 ตุลาคม 2565 3,000.00          

42 70063 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 30 ตุลาคม 2565 3,000.00          

43 72324 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใต้ พิบูล อุบลราชธานี 6 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

44 524 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลปัว ปัว น่าน 8 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

45 69036 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยเหนือ เมือง ชุมพร 17 สิงหาคม 2565 3,000.00          

46 274 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 4 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

47 5567 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทันน  า กุดข้าวป้ัน อุบลราชธานี 10 สิงหาคม 2565 3,000.00          

48 27481 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 24 ตุลาคม 2565 3,000.00          

49 700514 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 2 ตุลาคม 2565 3,000.00          

50 72412 บิดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองอรัญญิก เมือง พิษณุโลก 14 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

51 30302 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบางย่ีโท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 21 ตุลาคม 2565 3,000.00          

52 45225 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 30 ตุลาคม 2565 3,000.00          
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53 15482 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 13 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

54 52528 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลทับปุด ทับปุด พังงา 18 พฤศจิกายน 2565 3,000.00          

186,000.00   

5/5


