สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุ
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เกิดเหตุ

รักษาตัว
โรงพยาบาล

นอน เห็นควร
รพ.(วัน) หยุดพัก(วัน)

ความเห็นตาม
ใบรับรองแพทย

จํานวนเงิน เห็นควร
คารักษา สงเคราะห

นครยะลา(11) จังหวัดยะลา
1 0025257 นางสุดารัตน
รุจิจินดาวรรณ

จพง.ธุรการ

ถูกสุนัขกัด

12 เมษายน 2561 รพ.สิโรรส จ.ยะลา
เวลา 06.30 น. และ รพ.กรุงเทพ จ.
ภูเก็ต

-

-

ฉีดวัคซีนที่ขาขวาจํานวน 2
เข็ม

2,678.00

500.00

ลูกจางประจํา

เดินตกหลุมลม

14 มีนาคม 2561 รพ.พระปกเกลา จ.
เวลา 22.00 น. จันทบุรี

-

-

ขอศอกกระแทกพื้น กลาม
เนื้ออักเสบ

301.00

500.00

หกลม

8 มีนาคม 2561
เวลา 18.00 น.

6

-

กระดูกเทาดานซายหัก มี
อาการปวดบวม

2,105.00 1,000.00

1 เมษายน 2561 รพ.กรุงเทพ จ.ตราด
เวลา 10.00 น.

-

-

พองที่ขอมือและมือ

3,076.80 1,000.00

23 มีนาคม 2561 รพ.ธนบุรี และ รพ.หัว
เวลา 05.30 น. เฉียว จ.กรุงเทพมหา
นคร

22

-

เทาขวาพลิก กระดูกขอเทา 30,000.00 3,000.00
ขวาแตก/หัก

เมืองทาใหม(2) จังหวัดจันทบุรี
2 0093910 น.ส.กฤษณา
ใจสุข

ตําบลกําเนิดนพคุณ(9) จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3 0047654 นายชุมพร
หริลาวัณย

พนง.วิทยุ

รพ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ

ตําบลแหลมงอบ(5) จังหวัดตราด
4 0072602 น.ส.พรณัชชา
หิรัญญาภรณวิชัย

นักวิชาการตรวจ น้ํามันรอนกระเซ็นใสมือ
สอบภายใน

สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด(18) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5 0045999 นางประภรณ
วิเศษสังข

จนท.สหกรณ

ลื่นลม

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น

38,160.80 6,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุทกภัย
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

จํานวน
ผูอาศัย

ทรัพยสิน
ที่เสียหาย

30 พฤศจิกายน 2560 88 ต.ปากแพรก อ.ทุงสง
เวลา 13.00 น.
จ.นครศรีธรรมราช

4

เครื่องนอน เครื่องครัว
เครื่องนุงหม บานประตู

8,000.00

เจาบาน

2,500.00

29 พฤศจิกายน 2560 149 ม.1 ต.พรหมโลก อ.
เวลา 06.30 น.
พรหมคีรี จ.นครศรี
ธรรมราช

5

เครื่องนุงหม

15,000.00

ผูอาศัย

1,500.00

รวมทั้งสิ้น

23,000.00

วันที่เกิดเหตุ

บานเลขที่

เปนเงิน
(บาท)

สถานภาพ

เห็นควร
สงเคราะห

เมืองทุงสง(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช
1

0082221 นางจิตติมา สิงหพันธุ

ลูกจางประจํา

ตําบลพรหมโลก(7) จังหวัดนครศรีธรรมราช
2

0089766 น.ส.กชพร เฉลิมวรรณ

จพง.ธุรการ

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

4,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

อายุ

สาเหตุการถึงแกกรรม

วันที่
วันที่ อายุการเปน
ถึงแกกรรม เปนสมาชิก สมาชิก(ป)

ผูรับเงินสงเคราะห

จํานวนเงิน
สงเคราะห

ตําบลสันปามวง(10) จังหวัดพะเยา
1

0093624 นายอภิญญ
ประสาท

41 มะเร็งตับ

17/04/2561 01/07/2556

4 ป
9 เดือน
16 วัน

นางศรีนวล ประสาท (มารดา)
นายสมบัติ ประสาท (บิดา)

20,000.00

พนง.ขับเครื่องจักร
กล

50 โรคหลอดเลือดหัวใจ

12/04/2561 01/02/2555

6 ป
2 เดือน
11 วัน

นางญานิศา แกวขาว (ภรรยา)
น.ส.รัตติกร แกวขาว (บุตร)
นายภควัต แกวขาว (บุตร)
น.ส.พรไพลิน แกวขาว (บุตร)

30,000.00

จพง.ธุรการ

41 เลือดออกในทางเดินอาหาร 22/04/2561 10/08/2548
สวนบน

12 ป
8 เดือน
12 วัน

นายอุทัย ภูละมุล (บิดา)
นางสมหวัง ภูละมุล (มารดา)

40,000.00

พนง.พิมพดีด

54 โรคไตระยะสุดทาย และโรค 21/03/2561 11/11/2547
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซอน

13 ป
4 เดือน
10 วัน

นางสมถวิล ปานแกว (มารดา)
น.ส.ศิริลักษณ ปานแกว (นอง)

40,000.00

จนท.บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร

44 โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล 07/04/2561 01/04/2546

15 ป
0 เดือน
6 วัน

นางรัชนี ไชยเดช (มารดา)
น.ส.เกวราภรณ ไชยเดช (บุตร)
น.ส.วาสนา ยุไร (ญาติ)

50,000.00

นายชางโยธา

ตําบลพลับพลานารายณ(2) จังหวัดจันทบุรี
2

0089824 นายสุรชัย
แกวขาว
ตําบลโคกศรี(1) จังหวัดกาฬสินธุ

3

0066584 นายจักรี
ภูละมุล

เงินรอจายคืน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4

0062766 น.ส.อารีวรรณ
ปานแกว
ตําบลอาวลึกใต(1) จังหวัดกระบี่

5

0057083 นายเกวรุต
ไชยเดช

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

อายุ

สาเหตุการถึงแกกรรม

วันที่
วันที่ อายุการเปน
ถึงแกกรรม เปนสมาชิก สมาชิก(ป)

ผูรับเงินสงเคราะห

จํานวนเงิน
สงเคราะห

เมืองศรีราชา(3) จังหวัดชลบุรี
6

0056882 นางวัชรี
เนติยันต

จพง.ธุรการ

41 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 19/04/2561 05/03/2546

15 ป
1 เดือน
14 วัน

นางเล็ก ประธาน (มารดา)
นายอํานาจ ประธาน (บิดา)
น.ส.อํานวย ประธาน (นอง)

50,000.00

62 เสนเลือดสมองตีบ สมองขาด 31/03/2561 07/07/2542
เลือด

18 ป
8 เดือน
24 วัน

ทายาทโดยธรรม

50,000.00

52 ศีรษะไดกระทบกระเทือน
รุนแรงจนเสียชีวิต จาก
อุบัติเหตุฯ

13/04/2561 01/12/2541

19 ป
4 เดือน
12 วัน

นางรัษฎา พรมสุภา (ภรรยา)
นายอรรถพล พรมสุภา (บุตร)
นายธนวัฒน พรมสุภา (บุตร)

50,000.00

11/02/2561 01/07/2540

20 ป
7 เดือน
10 วัน

น.ส.จินตนา แกวบุตรดี (ภรรยา)
นางทองมวน วิชาเงิน (พี่)

70,000.00

14/04/2561 02/02/2539

22 ป
2 เดือน
12 วัน

นายบุญจร ทาเงิน (บิดา)
นางประนอม ทาเงิน (มารดา)
น.ส.ศศิธร ทาเงิน (นอง)

70,000.00

เมืองนครนายก(5) จังหวัดนครนายก
7

0039547 นางเบ็ญจวรรณ
บํารุงกิจ

ขาราชการบํานาญ

ตําบลพรรณานิคม(14) จังหวัดสกลนคร
8

0048758 นายปริญญา
พรมสุภา

คนงานทั่วไป

ตําบลแคนดง(8) จังหวัดบุรีรัมย
9

0047048 นายถนอม
มีดวง

หน.ฝายการเงินและ 54 ติดเชื้อในกระแสโลหิต
บัญชี

นครอุบลราชธานี(18) จังหวัดอุบลราชธานี
10 0035898 นายอุดร
ทาเงิน

จนท.สวนสาธารณะ

51 มะเร็งลําไสใหญ

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม
ประจําเดือน พฤษภาคม 2561
ลําดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

อายุ

สาเหตุการถึงแกกรรม

วันที่
วันที่ อายุการเปน
ถึงแกกรรม เปนสมาชิก สมาชิก(ป)

ผูรับเงินสงเคราะห

จํานวนเงิน
สงเคราะห

เมืองชลบุร(ี 3) จังหวัดชลบุรี
11 0026318 นายวิชาญ
แตงสวัสดิ์

ลูกจางประจํา

53 โรคระบบประสาท

23/04/2561 04/04/2532

29 ป
0 เดือน
19 วัน

น.ส.สุมิตรา แตงสวัสดิ์ (บุตร)
นายวิษณุ แตงสวัสดิ์ (บุตร)
นายวีรวัฒน แตงสวัสดิ์ (บุตร)

100,000.00

ลูกจางประจํา

64 มะเร็งทอน้ําดี

27/03/2561 12/12/2522

38 ป
3 เดือน
15 วัน

นางพัชรี ใจสุข (ภรรยา)
น.ส.ศิริพร ใจสุข (บุตร)

100,000.00

นครเชียงใหม(4) จังหวัดเชียงใหม
12 0010663 นายวรศักดิ์
ใจสุข

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น

670,000.00

