สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอัคคีภัย
ประจําเดือน เมษายน 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วันที่เกิดเหตุ

บานเลขที่

จํานวน
ผูอาศัย

ทรัพยสิน
ที่เสียหาย

เปนเงิน
(บาท)

สถานภาพ

เห็นควร
สงเคราะห

ตําบลภาชี(9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1

0071386 นางอารี เสงี่ยมพงษ

บุคลากร

10 มีนาคม 2561
เวลา 21.45 น.

281/1 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา

5

ตัวบาน เครื่องนอน
890,000.00
เครื่องนุงหุม เครื่องครัว

รวมทั้งสิ้น
ขอ 10 (1) ที่อยูอาศัย ที่ไดรับความเสียหายจากภัยบางสวนหรือทั้งหลัง ไมเกิน 7,500.- บาท
ขอ 10 (2) กรณีทรัพยสินที่จําเปนแกการครองชีพไดแก
(2.1) คาเครื่องนุงหมสําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว คนละ 500.- บาท แตรวมแลวไมเกิน 2,500.- บาท
(2.2) คาเครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพปกติ ไดรับความเสียหาย สําหรับครอบครัวผูเสียหายไมเกิน 1,500.- บาท
(2.3) คาเครื่องนอน (ผาหม เสื่อ มุง) สําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว ไมเกิน 1,500.- บาท

890,000.00

เจาบาน

13,000.00

13,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุทกภัย
ประจําเดือน เมษายน 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วันที่เกิดเหตุ

บานเลขที่

จํานวน
ผูอาศัย

ทรัพยสิน
ที่เสียหาย

3

พื้นบาน เครื่องนอน
เครื่องครัว เครื่องนุงหม

30,000.00

เจาบาน

2,500.00

เปนเงิน
(บาท)

สถานภาพ

เห็นควร
สงเคราะห

ตําบลพรหมโลก(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช
1

0053979 นางศรสวรรค เปยศรี

จพง.ธุรการ

29 พฤศจิกายน 2560 73/4 ม.9 ต.ทอนหงส อ.
เวลา 10.00 น.
พรหมคีรี จ.นครศรี
ธรรมราช

เมืองปากพูน(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช
2

0095767 นางฐาณิญา ไลชะพิษ

หน.ฝายพัฒนาราย 6 ธันวาคม 2560
ได
เวลา 09.19 น.

182 ม.4 ต.ปากพูน อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(บานมารดา)

5

เครื่องนอน

10,000.00

เจาบาน

2,500.00

จพง.สาธารณสุข
ชุมชน

30 ธันวาคม 2560
เวลา 11.00 น.

4/1 ม.5 ต.บานใหม อ.ระ
โนด จ.สงขลา

1

พื้นบาน เครื่องนอน
เครื่องครัว เครื่องนุงหม

15,000.00

เจาบาน

2,500.00

ครูผูดูแลเด็ก

8 ธันวาคม 2560
เวลา 07.30 น.

24 ม.2 ต.บาตรุ อ.ระโนด
จ.สงขลา (บานบิดา)

5

พื้นบาน เครื่องนอน
เครื่องครัว เครื่องนุงหม

29,600.00

เจาบาน

2,500.00

รวมทั้งสิ้น

84,600.00

ตําบลระโนด(14) จังหวัดสงขลา
3

0080303 น.ส.ธิติมา คงทอง

ตําบลบอตรุ(14) จังหวัดสงขลา
4

0098716 นางบุญญา ทองคํา

ขอ 10 (1) ที่อยูอาศัย ที่ไดรับความเสียหายจากภัยบางสวนหรือทั้งหลัง ไมเกิน 7,500.- บาท
ขอ 10 (2) กรณีทรัพยสินที่จําเปนแกการครองชีพไดแก
- คาเครื่องนุงหมสําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว คนละ 500.- บาท แตรวมแลวไมเกิน 2,500.- บาท
- คาเครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพปกติ ไดรับความเสียหาย สําหรับครอบครัวผูเสียหายไมเกิน 1,500.- บาท
- คาเครื่องนอน (ผาหม เสื่อ มุง) สําหรับผูเสียหายและบุคคลในครอบครัว ไมเกิน 1,500.- บาท

10,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม
ประจําเดือน เมษายน 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

อายุ

สาเหตุการถึงแกกรรม

วันที่
วันที่ อายุการเปน
ถึงแกกรรม เปนสมาชิก สมาชิก(ป)

ผูรับเงินสงเคราะห

จํานวนเงิน
สงเคราะห

ตําบลประตูปา(13) จังหวัดลําพูน
1

0091103 นายสมบัติ
ออนทนงค

07/12/2560 04/07/2555

5 ป
5 เดือน
3 วัน

นางปรารถนา ออนทนงค (ภรรยา)

30,000.00

จพง.ธุรการ

39 โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอด 04/03/2561 04/10/2548
เลือดปอดเฉียบพลันขนาด
ใหญ

12 ป
5 เดือน
0 วัน

นายปณณทัต บุศราทิจ (สามี)
นายธนดล บุศราทิจ (บุตร)

40,000.00

พนง.ขับเครื่องจักร
กล

50 เลือดออกในกานสมอง

10/03/2561 07/06/2543

17 ป
9 เดือน
3 วัน

ทายาทโดยธรรม

50,000.00

46 มะเร็งแพรกระจาย

13/03/2561 09/01/2543

18 ป
2 เดือน
4 วัน

นายสําเภา ทับทิมนาค (บิดา)

50,000.00

จนท.ทะเบียน

38 มะเร็งในสมอง

ตําบลปากน้ําชุมพร(4) จังหวัดชุมพร
2

0067079 นางปารวี
นิลมา
เมืองบานไผ(2) จังหวัดขอนแกน

3

0051153 นายคําปน
ประวันเทา

ตําบลบางน้ําเปรี้ยว(2) จังหวัดฉะเชิงเทรา
4

0050420 นายชนุดม
ทับทิมนาค

พนง.ขับเครื่องจักร
กล

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น

170,000.00

