
ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุ

ประจําเดือน กรกฏาคม  2561

เห็นควร
สงเคราะห

จํานวนเงิน
คารักษา

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

วันท่ีเกิดเหตุ เห็นควร
หยุดพัก(วัน)

รักษาตัว
โรงพยาบาล

นอน
รพ.(วัน)

ความเห็นตาม
ใบรับรองแพทย

ตําบลทาลาน(15) จังหวัดสระบุรี

00497071 500.00369.00
ลี้สมบูรณวงศ
นางเนตยา น.บห.งานทั่วไป 2 มิถุนายน 2561

เวลา 10.00 น.
สุนัขกัด 2รพ.สระบุรี จ.สระบุรี - มีแผลที่นิ้วโปงเทาขวา ได

รับการฉีดวัคซีน

เมืองตาคลี(7) จังหวัดนครสวรรค

00224592 1,000.003,620.60
ยอยเมือง
นางพฤกษา จพง.พัสดุ 10 มิถุนายน 2561

เวลา 22.00 น.
ลื่นลม -รพ.ศรีสวรรค จ.

นครสวรรค
- กระดูกขอมือขางซายหัก,

กลามเนื้อหลังอักเสบ

นครสมุทรสาคร(15) จังหวัดสมุทรสาคร

00559813 1,000.004,337.00
ฉัตรสุวรรณ
น.ส.นันทรธนภรณ จนท.ธุรการ 28 มิถุนายน 2561

เวลา 16.45 น.
แมวกัด -รพ.เอกชัย จ.

สมุทรสาคร
- มีบาดแผลที่มือขางขวา ได

รับการฉีดวัคซีน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (18) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

00677154 3,000.003,862.25
อภิชนเสวิยกุล
นายรังสรรค จนท.บริหารงานทั่ว

ไป
19 พฤษภาคม 2561

เวลา 10.30 น.
รถจักรยานยนตลม 19คณะแพทยศาสตรวชิร

พยาบาล กรุงเทพมหา
นคร

- กระดูกไหลขวาหัก ขอไหล
หลุด

5,500.0012,188.85รวมเปนเงินสงเคราะหท้ังสิ้น



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน กรกฏาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลหัวรอ(10.) จังหวัดพิษณุโลก

30 วัน

00989121 น.วช.พัสดุ 44 มะเร็งถุงนํ้าดี 01/06/2561 นางสมจิตร  สายไหม (พ่ี) 20,000.00นางสมคิด
วงศบุตรดี

02/11/2558 2 ป
6 เดือน

เมืองกระนวน(2) จังหวัดขอนแกน

6 วัน

00829392 จนท.ธุรการ 33 ปอดติดเช้ือและมีภาวะแทรก
ซอน

07/04/2561 นายศักดิ์ดา  หลาสุวงษ (บิดา)
นางละมูล  หลาสุวงษ (มารดา)

30,000.00นายธนายุทธ
หลาสุวงษ

01/07/2552 8 ป
9 เดือน

นครอุบลราชธานี(18) จังหวัดอุบลราชธานี

27 วัน

00761493 จพง.จัดเก็บรายได 52 โรคหัวใจ 28/06/2561 นางละออ  ขันติจิต (พ่ี)
นางมณิสรา  ศรีโชค (นอง)
นางอารีย  ทาจิตร (นอง)

40,000.00น.ส.รัชนีย
ศรีพลาย

01/05/2550 11 ป
1 เดือน

นครนครราชสีมา(6) จังหวัดนครราชสีมา

11 วัน

00385804 จพง.พัฒนาชุมชน 56 กลามเน้ือหัวใจบีบไมดีรวม
กับหัวใจเตนผิดจังหวะ

19/06/2561 นายพีระวัฒน  ไพบูลยวิริยะวิช (บุตร)
นายพีระวิช  ไพบูลยวิริยะวิช (บุตร)
นางวิไลวรรณ  ไพบูลยวิริยะวิช (ภรรยา)

50,000.00จาสิบเอกพีระพล
ไพบูลยวิริยะวิช

08/08/2541 19 ป
10 เดือน

ตําบลวัดโบสถ(10) จังหวัดพิษณุโลก

12 วัน

00480565 พนง.ดับเพลิง 56 มะเร็งหลอดอาหาร 13/06/2561 นางยุพิน  แพงม่ิง (ภรรยา)
น.ส.อรพรรณ  แพงม่ิง (บุตร)
นายกรกฏ  แพงม่ิง (บุตร)

70,000.00นายวิเชษฐ
แพงม่ิง

01/04/2541 20 ป
2 เดือน



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน กรกฏาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลบานหมอ(15) จังหวัดสระบุรี

7 วัน

00479476 นายชางโยธา 50 เลือดออกทางเดินอาหาร 08/07/2561 นางกนกวรรณ  บัวศรี (ภรรยา) 70,000.00นายวัฒนชัย
บัวศรี

01/04/2541 20 ป
3 เดือน

เงินรอจายคืน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

14 วัน

00459567 ผช.ชางไฟฟา 59 มะเร็งกลองเสียง 15/06/2561 นางจงรักษ  กรุดบางหวาย (ภรรยา)
นายอนุชา  กรุดบางหวาย (บุตร)

70,000.00นายบุญสง
กรุดบางหวาย

01/06/2539 22 ป
0 เดือน

ตําบลแหลมงอบ(5) จังหวัดตราด

24 วัน

00439348 พนง.ขับรถยนต 53 อุบัติเหตุจราจร 25/05/2561 นางกําลัย  พันธุเดช (ภรรยา)
นายณฐพล  พันธุเดช (บุตร)
นายกิตติธัช  พันธุเดช (บุตร)

70,000.00นายมานะ
พันธุเดช

01/12/2536 24 ป
5 เดือน

เงินรอจายคืน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 วัน

00435029 พนง.ขับรถยนต 57 กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน

02/07/2561 นางสวิด  อุดมฤทธิ ์(ภรรยา) 100,000.00นายสายัณห
อุดมฤทธิ์

01/01/2536 25 ป
6 เดือน

17 วัน

002655710 พนง.ดับเพลิง 59 เสนเลือดในสมองแตก 23/05/2561 นางฉลวย  วงศจันทร (ภรรยา) 100,000.00นายสมาน
วงศจันทร

06/06/2532 28 ป
11 เดือน



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน กรกฏาคม  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลโคกสําโรง(13) จังหวัดลพบุรี

9 วัน

000042711 ขาราชการบํานาญ 82 โรคตับอักเสบรุนแรงและตับ
แข็ง

14/06/2561 นายพนัส  แสงสวรรค (หลาน)
ด.ช.อรรถวิท  แสงสวรรค (หลาน)

100,000.00นายพิสิฐ
แสงสวรรค

05/05/2516 45 ป
1 เดือน

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น 720,000.00


