
 
รายช่ือสมาชิกท่ีเสียชีวติ ประจําเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ที่ 
วนัที่

เสียชีวติ 
ช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม สาเหตุการเสียชีวติ 

1 26/4/2562 นายอาํนวย เชิดชู สหกรณ์เครดติยูเน่ียนหนองแปนร่วมใจพฒันา จาํกดั โรคไต 

2 26/4/2562 นายจีระพรรณ์ ศรีจิวงัษา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระยืน จาํกดั ระบบหวัใจลม้เหลว 

3 26/4/2562 นายธนารักษ ์บุรี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระยืน จาํกดั โรคตบั 

4 26/4/2562 นายสังหาญ การโสภา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระยืน จาํกดั ชราภาพ 

5 29/4/2562 นายสมภาร หินวเิศษ สหกรณ์เครดติยูเน่ียนบา้นชาดพฒันา จาํกดั โรคปอด 

6 29/4/2562 นางสอน จนัลาด สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคเบาหวาน 

7 29/4/2562 นายแปด ดนชาญ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคติดเช้ือ 

8 29/4/2562 นายกองแล ฤาเทพ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบะเสียวพฒันา จาํกดั ติดเช้ือในกระแสเลือด 

9 2/5/2562 นางออ ภยัหาย สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโคกสูง จาํกดั โรคไต 

10 8/5/2562 นางสุพนัธ์ แกน่บุดดี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนภูเวยีง จาํกดั ชราภาพ 

11 8/5/2562 นายทองใบ เสนาเพง็ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนํ้าออ้มถนอมทรัพย ์จาํกดั โรคไต 

12 8/5/2562 นางเงิน สินพรม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนํ้าออ้มถนอมทรัพย ์จาํกดั โรคปอด 

13 8/5/2562 นางนอ้ย นาแกว้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองเสียว-นาเสียว จาํกดั โรคมะเร็ง 

14 8/5/2562 นางบุญเฮียง เสาร์ศิริ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั สมองเส่ือม 

15 8/5/2562 นางมะลิจนัทร์ แสนสีมนต ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสําโรงสร้างสรรค ์จาํกดั โรคไต 

16 10/5/2562 นายชาย เรืองชาญ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองซอน จาํกดั ชราภาพ 

17 10/5/2562 นายยุทธนา สีตาชยั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองซอน จาํกดั โรคอื่น  ๆ

18 10/5/2562 นางมาก ถมภิรมย ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองซอน จาํกดั ติดเช้ือในกระแสเลือด 

19 13/5/2562 นายไกล ทวีสุข สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีขรภูม ิจาํกดั ระบบหวัใจลม้เหลว 

20 13/5/2562 นายเสริม อุนยับนั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีขรภูม ิจาํกดั โรคปอด 

21 13/5/2562 นางบวัแกว้ คาํสิม สหกรณ์เครดติยูเน่ียนสวนมอญพฒันา จาํกดั โรคอื่น  ๆ

22 13/5/2562 นายเรียน พณะชยั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จาํกดั สมองเส่ือม 

23 14/5/2562 นางทอง ตรีศูนย ์ สหหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโคกสะอาด จาํกดั โรคเบาหวาน 

24 14/5/2562 นางทอง สาระบุญ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคปอด 

25 15/5/2562 นายอดุลย ์มาตราคาํภา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกุดพงัเครือ จาํกดั ติดเช้ือในกระแสเลือด 



 

ที่ 
วนัที่

เสียชีวติ 
ช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม สาเหตุการเสียชีวติ 

26 15/5/2562 นางอ่อนจนัทร์ กนัหาป้อง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกุดพงัเครือ จาํกดั โรคตบั 

27 15/5/2562 นายสุริยา อุดทา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกุดพงัเครือ จาํกดั อุบติัเหตุ 

28 15/5/2562 นายถาวร ป่องเต่า สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกุดพงัเครือ จาํกดั การเจบ็ป่วยที่ไม่แน่ชดั 

29 17/5/2562 นางบวับาน ทอดทอง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระบุบา้นโตน้ จาํกดั โรคมะเร็ง 

30 17/5/2562 นายเครือณรงค ์ชาแกว้ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระบุบา้นโตน้ จาํกดั โรคไต 

31 17/5/2562 พระดวงจนัทร์ ยุทรไธสง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคมะเร็ง 

32 17/5/2562 นายสุดชา ภาจนัคู สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคมะเร็ง 

33 17/5/2562 นางสาวกรรณิการ โชยรัมย ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตาํบลหวาย จาํกดั การเจบ็ป่วยที่ไม่แน่ชดั 

34 17/5/2562 นายพิกุล ม ัง่มา สหกรณ์เครดติยูเน่ียนหนองแปนร่วมใจพฒันา จาํกดั อุบติัเหตุ 

35 17/5/2562 นางใจ สินทร สหกรณ์เครดติยูเน่ียนหนองแปนร่วมใจพฒันา จาํกดั ชราภาพ 

36 17/5/2562 นายบุญจนัทร์ มีลุน สหกรณ์เครดติยูเน่ียนหนองแปนร่วมใจพฒันา จาํกดั โรคปอด 

37 22/5/2562 นายสมบติั พนัประสงค ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองซอน จาํกดั โรคไต 

38 22/5/2562 นายสมศรี จนัทะหาร สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโคกพระ จาํกดั ระบบหวัใจลม้เหลว 

39 22/5/2562 นายอคัรทว ีปิริเส สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั ระบบหวัใจลม้เหลว 

40 24/5/2562 นายสมหมาย ปะกาสังข ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตาํบลหวาย จาํกดั โรคเบาหวาน 

 


