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1 063982 บุตรเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 7,500

2 062210 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 2,000

3 047487 บิดาเสียชีวิต ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัชยันาท เมือง ชยันาท 2,000

4 057156 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเสดจ็ เมือง ล าปาง 2,000

5 006213 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ไผ่ ขาณุวรลกัษบุรี ก  าแพงเพชร 2,000

6 058799 คู่สมรสเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 10,000

7 006730 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา เมือง ราชบุรี 2,000

8 063463 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลสกังาม คลองลาน ก าแพงเพชร 2,000

9 054934 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา บา้นนาเดิม สุราษฎร์ธานี 2,000

10 051697 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 2,000

11 065094 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 2,000

12 011595 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลไพร ขนุหาน ศรีสะเกษ 2,000

13 020935 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทยั 2,000

14 006221 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัทอง เมือง ก าแพงเพชร 2,000

15 046256 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรณูนคร นครพนม 2,000

16 031858 คู่สมรสเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลดู่ กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 12,500

17 031864 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี 2,000

18 058790 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลดอนศิลา เวียงชยั เชียงราย 2,000

19 035340 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 2,000

20 021855 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบางเด่ือ เมือง ปทุมธานี 2,000

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากดั

รายงาน - ค าขอสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกกรณเีสียชีวติ  ประเภทไม่ใช่สมาชิกเสียชีวติ
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21 002239 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 2,000

22 020674 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 2,000

23 005013 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลค าอาฮวน เมือง มกุดาหาร 2,000

24 000066 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 2,000

25 004348 บิดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลเกาะแตว้ เมือง สงขลา 2,000

26 046284 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ ปาย แมฮ่่องสอน 2,000

27 061841 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมน่ ้าคู ้ ปลวกแดง ระยอง 2,000

28 056004 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 2,000

29 048273 คู่สมรสเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าหวา้ ตาลชุม อุบลราชธานี 10,000

30 053889 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 2,000

31 064310 คู่สมรสเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 7,500

32 030985 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 2,000

33 039397 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 2,000

34 022204 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร 2,000

35 018614 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย เลาขวญั กาญจนบุรี 2,000

36 043871 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุฝาง เมือง อุตรดิตถ์ 2,000

37 037106 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลกกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั 2,000

38 047433 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกง หนองเรือ ขอนแก่น 2,000

39 037854 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 2,000

40 065313 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลระโนด ระโนด สงขลา 2,000
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41 065023 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 2,000

42 014064 บิดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหวา้ นาหวา้ นครพนม 2,000

43 060171 มารดาเสียชีวิต เทศบาลต าบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 2,000

44 001675 มารดาเสียชีวิต ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสงขลา เมือง สงขลา 2,000

45 038521 มารดาเสียชีวิต องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัจุมพล ลบัแล อุตรดิตถ์ 2,000


