


ล ำดับ เลขสมำชิก ประเภท หน่วยงำน อ ำเภอ จังหวัด วันท่ีเสียชีวิต จ ำนวนเงิน

1 27475 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 22 มิถุนายน 2565 3,000.00          

2 14417 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน เมือง นราธิวาส 2 มิถุนายน 2565 3,000.00          

3 5938 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน ธาตุพนม นครพนม 27 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

4 66216 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช 12 เมษายน 2565 3,000.00          

5 67921 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลจอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม 2 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

6 25337 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 23 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

7 50579 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด 20 มิถุนายน 2565 3,000.00          

8 42777 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี 27 มิถุนายน 2565 3,000.00          

9 47538 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน แก่งคอย สระบุรี 24 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

10 56708 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 26 เมษายน 2565 3,000.00          

11 701013 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 14 มิถุนายน 2565 3,000.00          

12 15754 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง นาเก นครพนม 7 เมษายน 2565 3,000.00          

13 700038 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 22 มิถุนายน 2565 3,000.00          

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศ

สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกและครอบครัว กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565 จ ำนวน 40 รำย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน จ ำกัด
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14 61912 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 29 มิถุนายน 2565 3,000.00          

15 56789 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน เมือง นครศรีธรรมราช 31 มีนาคม 2565 3,000.00          

16 18192 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา บางเลน นครปฐม 29 มิถุนายน 2565 3,000.00          

17 18461 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 10 มิถุนายน 2565 3,000.00          

18 10366 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 7 มิถุนายน 2565 3,000.00          

19 701234 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 17 มีนาคม 2565 3,000.00          

20 65576 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ 17 มิถุนายน 2565 3,000.00          

21 52710 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 18 เมษายน 2565 3,000.00          

22 66153 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 13 มิถุนายน 2565 3,000.00          

23 14022 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ เมือง ราชบุรี 5 เมษายน 2565 3,000.00          

24 26307 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ เมือง ราชบุรี 21 มิถุนายน 2565 3,000.00          

25 1657 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ บ้านอาด เพชรบุรี 29 มิถุนายน 2565 3,000.00          

26 7783 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 2 มิถุนายน 2565 3,000.00          
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27 49892 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทับยายเชียง พรหมมิราม พิษณุโลก 10 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

28 700863 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

29 1886 คู่สมรสเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 7 กรกฎาคม 2565 17,500.00        

30 25491 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 27 มิถุนายน 2565 3,000.00          

31 38370 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 6 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

32 2411 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลสามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 11 กรกฎาคม 2565 3,000.00          

33 50166 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลวังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 13 มิถุนายน 2565 3,000.00          

34 55594 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท 4 เมษายน 2565 3,000.00          

35 64308 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลสระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 29 เมษายน 2565 3,000.00          

36 57353 บุตรเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 18 กรกฎาคม 2565 15,000.00        

37 39434 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบึงเนียม เมือง ขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

38 31949 บิดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 27 พฤษภาคม 2565 3,000.00          

39 40052 มารดาเสียชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 12 พฤษภาคม 2565 3,000.00          
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40 32960 บิดาเสียชีวิต เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 28 มีนาคม 2565 3,000.00          

146,500.00   
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