
ที่ ทะเบียน ประเภท หน่วยงาน อ าเภอ จังหวดั จ านวนเงนิ

1 059496 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 2,000

2 065605 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ แม่ลาว เชียงราย 2,000

3 058361 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลศรีถอ้ย แม่ใจ พะเยา 2,000

4 042701 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 2,000

5 055306 บิดาเสียชีวิต เทศบาลนครยะลา เมือง ยะลา 2,000

6 007481 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค  ามนั ลบัแล อุตรดิตถ์ 2,000

7 001448 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 2,000

8 042255 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่คลองเคียน บา้นไร่ อุทยัธานี 2,000

9 019177 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสริมขวา เสริมงาม ล าปาง 2,000

10 035037 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง เมือง สระแกว้ 2,000

11 013364 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแจง้ อาจสามารถ ร้อยเอด็ 2,000

12 014105 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหินซอ้น พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 2,000

13 038394 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 2,000

14 017351 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลไสไทย เมือง กระบ่ี 2,000

15 026701 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหร ธารโต ยะลา 2,000

16 024963 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนโพธ์ิ เมือง สตูล 2,000

17 064104 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัสน ระโนด สงขลา 2,000

18 006261 บุตรเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 12,500

19 022555 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงับาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2,000

20 028937 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบุดี เมือง ยะลา 2,000

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด

รายช่ือผู้ได้รับอนุมัติเงนิสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณไีม่ใช่สมาชิกเสียชีวติ

เอกสารรับตั้งแต่วนัที ่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
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21 061255 คูส่มรสเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคนั ภูหลวง เลย 7,500

22 061484 คูส่มรสเสียชีวิต ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์ 7,500

23 017444 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเกาะแตว้ เมือง สงขลา 2,000

24 057265 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค  ามนั ลบัแล อุตรดิตถ์ 2,000

25 013479 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาวแห หนองฮี ร้อยเอด็ 2,000

26 053821 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงช าออ้ หนองเสือ ปทุมธานี 2,000

27 041041 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 2,000

28 031672 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเพชรพะงนั เกาะพงนั สุราษฎร์ธานี 2,000

29 035327 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ 2,000

30 064102 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 2,000

31 002867 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรใหญ่ ไทรนอ้ย นนทบุรี 2,000

32 054194 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อถ ้า ขาณุวรลกัษบุรี ก  าแพงเพชร 2,000

33 057930 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลแม่สายมิตรภาพ แม่สาย เชียงราย 2,000

34 059436 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุง่พระยา สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 2,000


