
ลําดับ ทะเบียน

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุ

ประจําเดือน มิถุนายน  2561

เห็นควร
สงเคราะห

จํานวนเงิน
คารักษา

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

วันท่ีเกิดเหตุ เห็นควร
หยุดพัก(วัน)

รักษาตัว
โรงพยาบาล

นอน
รพ.(วัน)

ความเห็นตาม
ใบรับรองแพทย

ตําบลหัวสําโรง(2) จังหวัดฉะเชิงเทรา

00488621 1,000.002,370.00
บุญชวย
น.ส.จงจิตต ผอ.กองคลัง 21 มีนาคม 2561

เวลา 07.00
ลื้นลม -หมอพงศคลินิก และ 

คลินิคแลปแปดร้ิว จ.
ฉะเชิงเทรา

- เอกซเรยนิ้วช้ีมือซาย ผล
ปรากฎวา เสนเอ็นนิ้วมือ
ซายขาด

ตําบลกําเนิดนพคุณ(9) จังหวัดประจวบคีรีขันธ

00807992 1,000.002,088.50
อินทรเพ็ชร
น.ส.จารุณี น.วช.ศึกษา 19 เมษายน 2561

เวลา 18.00
เดินเเหยียบตะปู -รพ.บางสะพาน จ.

ประจวบคีรีขันธ
- มีบาดแผลฉีกขาดที่เทาซาย

มีรอยเจาะ

ตําบลแหลมงอบ(5) จังหวัดตราด

01009153 1,000.001,836.00
สุโน
น.ส.แจมจรัส จพง.ธุรการ 7 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.25
อุบัติเหตุจราจร 2รพ.แหลมงอบ จ.ตราด - กลามเนื้อฟกชํ้าที่เขาขาง

ขวา

3,000.006,294.50รวมเปนเงินสงเคราะหท้ังสิ้น



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน มิถุนายน  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลศรีประจันต(16) จังหวัดสุพรรณบุรี

11 วัน

01024981 พนง.ขับเคร่ืองจักร
กล

48 ภาวะกรวยไตอักเสบติดเช้ือ 20/05/2561 นางปน  เสืออยู (มารดา)
นายจวง  เสืออยู (ญาต)ิ

20,000.00นายสมควร
สุดโต

09/02/2561 0 ป
3 เดือน

เมืองตะพานหิน(10) จังหวัดพิจิตร

9 วัน

01022102 พนง.ขับรถยนต 56 โรคเบาหวาน,ไตวาย 10/05/2561 นางสมควร  เพ่ิมลาภ (ภรรยา) 20,000.00นายภาณุพงศ
เพ่ิมลาภ

01/11/2560 0 ป
6 เดือน

นครนครสวรรค(7) จังหวัดนครสวรรค

20 วัน

00616713 จนท.จัดเก็บรายได 48 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 27/04/2561 นางสุณ ี ฐานพรอนันต (ภรรยา)
นางเสริมศรี  พงศพัฒนศรี (พ่ี)
น.ส.ชฎาพร  ฐานพรอนันต (พ่ี)

40,000.00นายร่ืนเริง
ฐานพรอนันต

07/09/2547 13 ป
7 เดือน

ตําบลโคกสูง.(3) จังหวัดชัยภูมิ

19 วัน

00591274 หน.สน.ปลัดเทศบาล 47 ไตวายเฉียบพลัน 23/05/2561 นางธรรมรัตน  ดํารงแดน (ภรรยา)
นายกองกิดากร  ดํารงแดน (บุตร)
นายสมมาตร  ดํารงแดน (บิดา)

40,000.00พันจาเอกเกรียงไกร
ดํารงแดน

04/02/2547 14 ป
3 เดือน

ตําบลบางกะจะ(2) จังหวัดจันทบุรี

25 วัน

00585275 พนง.ขับเคร่ืองจักร
กล

42 มะเร็งใตลิ้น 28/04/2561 นายสน่ัน  ทับทอง (บิดา)
นางรําเพย  ทับทอง (มารดา)

40,000.00นายดําหริ
ทับทอง

03/12/2546 14 ป
4 เดือน



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน มิถุนายน  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

นอกสังกัดจังหวัดสงขลา(14) จังหวัดสงขลา

27 วัน

00537506 ปลัดเทศบาล 52 โรงมะเร็งสมอง 07/05/2561 นายขจร  ชัยแกว (บิดา)
นางหวัด  ชัยแกว (มารดา)
นายวิทธวัช  ชัยแกว (นอง)

50,000.00นายศุภกร
ชัยแกว

10/11/2544 16 ป
5 เดือน

เมืองลพบุรี(13) จังหวัดลพบุรี

3 วัน

00375277 จพง.ปองกัน ฯ 56 ติดเช้ือในกระแสเลือด 12/05/2561 น.ส.ชุดา  หมอบอก (บุตร) 70,000.00นางวรรษมน
หมอบอก

09/09/2540 20 ป
8 เดือน

ตําบลเทพกระษัตร(ี11) จังหวัดภูเก็ต

30 วัน

00308918 น.บห.งานชาง 53 ปอดติดเช้ือรุนแรง 05/04/2561 น.ส.ศศิธร  ภิรมยเริก (บุตร) 100,000.00นายสุเทพ
ภิรมยเริก

06/06/2535 25 ป
9 เดือน

ตําบลดําเนินสะดวก(12) จังหวัดราชบุรี

12 วัน

00429559 พนง.ขับรถยนต 51 มะเร็งคอหอย 13/05/2561 นางประทุม  ปานทอง (มารดา) 100,000.00นายสุทิน
ปานทอง

01/01/2534 27 ป
4 เดือน

ตําบลเมืองแกลง(12) จังหวัดระยอง

13 วัน

002729110 นายชางไฟฟา 50 เสนเลือดสมองตีบและเสน
เลือดหัวใจตีบ

24/03/2561 นางชุติกาญจน  ม่ังคั่ง (ภรรยา)
นายณรงคพงษ  ม่ังคั่ง (บุตร)
นายเสฐียรพงศ  ม่ังคั่ง (บุตร)

100,000.00นายสิทธิวัฒน
ม่ังคั่ง

11/11/2532 28 ป
4 เดือน



ลําดับ ชื่อ - สกุลทะเบียน ตําแหนง อายุ สาเหตุการถึงแกกรรม วันที่
ถึงแกกรรม

วันที่
เปนสมาชิก ผูรับเงินสงเคราะห จํานวนเงิน

สงเคราะห

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สมาชิกขอรับการสงเคราะหกรณีถึงแกกรรม

ประจําเดือน มิถุนายน  2561

อายุการเปน
สมาชิก(ป)

ตําบลปาโมก(17) จังหวัดอางทอง

10 วัน

002133811 ลูกจางประจํา 64 ปอดติดเช้ือ 14/05/2561 นางบังอร  ทองโรจน (ภรรยา)
นายณัฐพล  ทองโรจน (บุตร)

100,000.00นายกําพล
ทองโรจน

04/04/2529 32 ป
1 เดือน

รวมเปนเงินสงเคราะหทั้งสิ้น 680,000.00


