
ล าดบัที่ จังหวัด/สหกรณ์ ชื่อ-นามสกุล
สาเหตกุาร

เสียชวีิต

1 นางอัมพร  ตุงคะสูตร เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จํากัด โรคไต

2 นายบุญธรรม  ธใิจ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จํากัด โรคติดเชื้อ

3 นางวนัดี  คอมั่ง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จํากัด โรคชรา

4 นายประดิษฐ์  ปิ่นแก้ว เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคไต

5 นางจันทร์ผง  อะตํามา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคติดเชื้อ

6 นางสาวคํา  หน่วยฝาย เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคติดเชื้อ

7 นายเกษม  วงศ์อินตา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคอื่นๆ

8 นายเพชร  อุทรา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งยาว จํากัด โรคตับ

9 นายนิรัญ  สุวรรณ์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งยาว จํากัด โรคตับ

10 นายดี  สมธิ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธญัญาพร จํากัด โรคอื่นๆ

11 นายทรงพล  ยาวฒิุ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไตรมิตร โรคอุบัติเหตุ

12 นายอินหวนั  พรมมา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลแม่สาบ จํากัด โรคหัวใจ

13 นายทวศัีกด์ิ  อินทรชัย เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคนเที่ยงคํา โรคอื่นๆ

14 นางประทุมพร  มณีอรุณฉาย เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต้นโชค โรคไต

15 นางแสงหล้า  พงษ์ปวง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนริมขาน-สันป่าตอง โรคไต

16 นายเรืองเดช  สมเพ็ชร์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด โรคหัวใจ

17 นายอินทร  ยอดคําเหลือง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด โรคติดเชื้อ

18 นายประสิทธิ ์ พรรณวนั เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อน จํากัด โรคหัวใจ

19 นายเดชะ  รัตนจันทร์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคอื่นๆ

20 นางคําหน้อย  พุทธิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคไต

21 นายสมเกียรติ  ชัยถา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจํากัด โรคไต

22 นายภภิพ  หมื่นประชัน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจํากัด โรคตับ

23 นายเสง่ียม  ปันเขียว เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันพระเนตร โรคติดเชื้อ

24 นางประกายกุล  พุทธิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันพระเนตร โรคมะเร็ง

25 นายสุเทพ  จันทร์แก้ว เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวนาสันติ โรคมะเร็ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สวัสดกิารสมาชกิเครดติยูเน่ียน

รายชื่อผู้เสียชวีิตรวมทุกภาค

ณ วันที่  26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2561
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26 นางสําราญ  ไพรินทร์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านศรีงามพัฒนา จํากัด โรคเบาหวาน

27 นายประจวบ  บัวแก้ว เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนตําบลเมืองแหง โรคติดเชื้อ

28 นายสมพร  มะลิแก้ว เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จํากัด โรคอื่นๆ

29 นางสาวอําไพ  โกมิตร เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามัคคีสิบเอ็ด โรคติดเชื้อ

30 นายปาริญญา  ยกคําจู เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จํากัด โรคความดัน

31 นายมนตรี  ไชยสุ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จํากัด โรคอื่นๆ

32 นางวรรณ์  ใจสม เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จํากัด โรคอื่นๆ

33 นางทิพย์วลัย ์ หมั่นดี เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคไต

34 นางบัวคํา  ประธานราษฎร์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคหัวใจ

35 นายคําปัน  ชัยศรี เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคติดเชื้อ

36 นางบัวเขียว  แสงอ้าย เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

37 นายไพศาล  มะโนคํา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด โรคมะเร็ง

38 นายบุญสวา่ง  เทพสิงห์ ลําปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จํากัด โรคหัวใจ

39 นางปราณี  จินาสา ลําปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสม-วงัแควง้ จํากัด โรคติดเชื้อ

40 นายสมศักด์ิ  ประสมสวย แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการอําเภอร้องกวาง โรคหัวใจ

41 คเชนทร์  วไิลรัตน์ พะเยา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงคํา-ภซูาง จํากัด โรคมะเร็ง

42 นายอุทิศ  วฒิุปัญญา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักขวางสามัคคี จํากัด โรคอื่นๆ

43 นายพุท  พุทธงั เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จํากัด โรคอื่นๆ

44 นางผัด  สันวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จํากัด โรคติดเชื้อ

45 นายถา  กุสาวดี เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จํากัด โรคอื่นๆ

46 นายพล  สวาทเพ็ชร กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายไหม จํากัด โรคตับ

47 นายไพโรจน ์ แก่นสมบัติ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามวาตะวนัออก จํากัด โรคหัวใจ

48 นางตฤษณา  ดาร์วลิล์ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนกขมิ้น จํากัด โรคมะเร็ง

49 นายสมชาย  เฉยชอบ อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ จํากัด โรคอื่นๆ

50 นายสมชาย  จันประสาท อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ จํากัด โรคตับ

51 นางเรณู  แกวน่สุระยการ อุทัยธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุง้ จํากัด โรคเบาหวาน

52 นายเล่ียม  เจตนะเสน สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมบาง 1 จํากัด โรคอื่นๆ

53 นายวนิ  ทองศรีนวล นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จํากัด โรคอื่นๆ

54 นายสัมฤทธิ ์ ชุติมากรณ์ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จํากัด โรคเบาหวาน

55 นางสวาท  ปล้ืมสูตร เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง จํากัด โรคติดเชื้อ

56 ส.ต.อ.สมนึก  ถาวร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัใหม่ประเสริฐ จํากัด โรคหัวใจ
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57 นางสวนีย์  สมบูรณ์เลิศสุข เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ส้ม จํากัด โรคอื่นๆ

58 นางหง้ัน  ปานรอด เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินทราย จํากัด โรคชรา

59 นายสุดใจ  นกขุนทอง เพชรบุรี/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านสระ โรคอื่นๆ

60 นายคํารณ  แย้มถนอม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

61 นายสมรักษ์  ดินจันทึก เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัใหม่ประเสริฐ จํากัด โรคหัวใจ

62 นายสวาด  เสาแก้ว เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวงัจันทร์ จํากัด โรคอื่นๆ

63 นายสุรชัย  ทองเกาะ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิล์อยพัฒนา จํากัด โรคอุบัติเหตุ

64 นายนพพร  วงค์อรุณ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลไร่ใหม่พัฒนา จํากัด โรคหัวใจ

65 นางสาวล้ินจี่  ภมร ตราด/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองบัว โรคมะเร็ง

66 นางมณเฑียร  ดอกอุบล ระยอง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนละหาร จํากัด โรคไต

67 นายสุวทิย ์ ไชยคํา จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จํากัด โรคอื่นๆ

68 นายเกียรพงษ ์ ชินสมบูรณ์ จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จํากัด โรคอื่นๆ

69 นายทูน  บุญชู จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จํากัด โรคมะเร็ง

70 นายสง่า  สัจจาธรรม จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จํากัด โรคอื่นๆ

71 นายสําเริง  ภศูรีฐาน กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จํากัด โรคหัวใจ

72 นางคําผิน  อยูแ่ร่ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จํากัด โรคติดเชื้อ

73 นายวริพร  มั่นดี หนองบัวลําภู/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณคูหา จํากัด โรคไต

74 นายล้วน  สอนแก้ว หนองบัวลําภู/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผากังวานสามัคคี จํากัด โรคอื่นๆ

75 ประสิทธิ ์ คํานึงผล มุกดาหาร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปลาซิว จํากัด โรคอื่นๆ

76 นางกาญจนา  สลารัตน์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จํากัด โรคติดเชื้อ

77 นายจูมเหรียญ  อุตระสี ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนป่าแดง โรคชรา

78 นางกรม  บุญศรี ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายผู้หญิงอีสาน โรคติดเชื้อ

79 นายจันทร์  สุดจันทร์ฮาม ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภเูวยีง จํากัด โรคอื่นๆ

80 นางสาวพิสมัย  พินเกิก๊ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกุดพังเครือ จํากัด โรคอื่นๆ

81 นางสายตา  แสงรูจีย์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกุดพังเครือ จํากัด โรคติดเชื้อ

82 นายยงค์ศักด์ิ  ศรียะไชย นครพนม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จํากัด โรคตับ

83 นายพิศจิตร  ศรีเรือง นครพนม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จํากัด โรคเบาหวาน

84 นางสํารวน  เกิมรัมย์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จํากัด โรคอุบัติเหตุ

85 นางสมจิตร  มุ่งพันกลาง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จํากัด โรคหัวใจ

86 นายไพโรจน ์ หวงัดี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จํากัด โรคอุบัติเหตุ

87 นายสํารวย  ใจงาม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จํากัด โรคตับ

88 นางเตา  สาลาด มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคไต
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89 นายคําสิง  เพียรชัย มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลเขือ่น จํากัด โรคเบาหวาน

90 นายบุตสา  ปะติเท มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลหวาย จํากัด โรคติดเชื้อ

91 นางทองเล่ือน  ประจักษ์แจ้ง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จํากัด โรคมะเร็ง

92 นางถนอมจิต  ไปแดน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จํากัด โรคอื่นๆ

93 นางกุล  ภคพงศ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จํากัด โรคอื่นๆ

94 นายสมพร  รอดสุขโข มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จํากัด โรคมะเร็ง

95 นายลําดวน  ธรุะทํา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จํากัด โรคติดเชื้อ

96 นางบัวพันธุ์  ไชยสงค์ อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสวนมอญพัฒนา จํากัด โรคติดเชื้อ

97 นายพิชิต  โยธนิ อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีอุดร จํากัด โรคหัวใจ

98 นางบัวหลง  ดีทั่ว นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไผ่ล้อมสัมพันธ์ โรคอื่นๆ

99 นายหนูเทียม  พรรณชลา นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไผ่ล้อมสัมพันธ์ โรคอื่นๆ

100 นายวสูิตร  สิทธวิบิูลย์ นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไผ่ล้อมสัมพันธ์ โรคอื่นๆ

101 นายชัยวฒัน์  จันทรศุภวงศ์ นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนดาวเรือง 39 โรคชรา

102 นางประครอง  งามสวสัด์ิ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิห์มากแข้ง จํากัด โรคชรา

103 นางนวล  พรมกอง ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จํากัด โรคความดัน

104 นางบัวแก้ว  พืชศรี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จํากัด โรคหัวใจ

105 นายหนู  แหวนเงิน ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จํากัด โรคมะเร็ง

106 นายกลม  บุญเลิศ อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญอันนา จํากัด โรคอื่นๆ

107 นายณรงค์  ภาระเวช อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลุ่มน้ําโขง จํากัด โรคอื่นๆ

108 นางสมพร  ไชยพันโท อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลุ่มน้ําโขง จํากัด โรคอื่นๆ

109 นายสําลี  ดอกบัว อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนเชียงโท จํากัด โรคติดเชื้อ

110 นายสะอาด  นาคํา อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญอันนา จํากัด โรคความดัน

111 นางสุบัน  สดสร้อย อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จํากัด โรคอื่นๆ

112 นางสาคร  ประทุมชาติ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ จํากัด โรคมะเร็ง

113 นายสงบ  วงษ์อาจ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จํากัด โรคหัวใจ

114 นายทองคํา  เสง่ียมทรัพย์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จํากัด โรคเบาหวาน

115 นายสาย  พื้นทะสิม ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวสัิย จํากัด โรคอื่นๆ

116 นายเจริญศักด์ิ  พระสวา่ง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิคมเสลภมูิ จํากัด โรคอื่นๆ

117 นางไข  พิมพาสีดา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จํากัด โรคอื่นๆ

118 นางสาวหนู  ผ่องศาลา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคชรา

119 นางฉัตรทอง  พงษ์ศรี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคอื่นๆ

120 นางสุน ี ผดุงกิจ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคอื่นๆ
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121 นายณรงค์  ศิริเวช ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคติดเชื้อ

122 นายประเสริฐ  มะลิซ้อน ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวสัิย จํากัด โรคอื่นๆ

123 นางศรีวรรณ  แสงผ่อง

แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน

 จํากัด โรคหัวใจ

124 นายอาทิตย ์ เอื้อจิตรกร

แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน

 จํากัด โรคมะเร็ง

125 นางสุธรรม  บุญพรหม เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพร้าว จํากัด โรคอื่นๆ

126 นายอ้าย  เหล็กชุม เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพร้าว จํากัด โรคอื่นๆ

127 นายณัฐพล  วเิศษแก้ว ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนตาลยโสธร จํากัด โรคอื่นๆ

128 นางบวร  ศรีพอ กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จํากัด โรคอื่นๆ

129 นายสุทิศ  ประสานรัตน์ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนยะสุข โรคอื่นๆ

130 นายดุจ  ประไวย์ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนยะสุข โรคอื่นๆ

131 นายแอ็ด  ขาวงาม สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนยะสุข โรคอื่นๆ

132 นายกุหลาบ  อยูเ่ย็น สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จํากัด โรคอื่นๆ

133 นางหงษ์  พิมพ์งาม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จํากัด โรคหัวใจ

134 นางสุนทร  บุญจําเนียร อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดอนเชียงโท จํากัด โรคอื่นๆ

135 นายเรืองฤทธิ์  ทองทั่ว อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จํากัด โรคติดเชื้อ

136 นางกัลยา  พึ่งไชย นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพลแสน จํากัด โรคอื่นๆ

137 นางหลาบ  หวายพิมาย นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพลแสน จํากัด โรคติดเชื้อ

138 นายสุวฒัน์  เวยีงอินทร์ นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนไผ่ล้อมสัมพันธ์ โรคอื่นๆ

139 นายอัครเดช  กล่ินแก้วณรงค์ อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จํากัด โรคอื่นๆ

140 นางบุญสี  โคตรสีทา อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่รวมใจพัฒนา จํากัด โรคไต

141 นายเฉลิม  แสงสุริยะ อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จํากัด โรคอื่นๆ

142 นางละออง  เกษแก้ว อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีอุดร จํากัด โรคหัวใจ

143 นายสมควร  นาชัย บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิห์มากแข้ง จํากัด โรคอื่นๆ

144 นายบุญธรรม  ชัยเลิศ หนองบัวลําภู/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผาซ่อนมั่นคง จํากัด โรคติดเชื้อ

145 นายวชิัย  ใหม่วงษ์ หนองบัวลําภู/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผากังวานสามัคคี จํากัด โรคเบาหวาน

146 นางสมหวงั  ดาลุนพัน สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จํากัด โรคติดเชื้อ

147 นายเวหา  คําพิษงู สกลนคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทุ่งมนพัฒนา โรคมะเร็ง

148 นางประสาน  ทองอันตัง สกลนคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทุ่งมนพัฒนา โรคชรา

149 นายวนั  สืบบุตร ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จํากัด โรคตับ

150 นางสาวจันที  สุขคุ้ม ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จํากัด โรคติดเชื้อ
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151 นางคํา  นางวงค์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเส่ืองข้าว จํากัด โรคชรา

152 นายสีนวล  ห่วงเพชร ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จํากัด โรคเบาหวาน

153 นางเขียน  สงโสด ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จํากัด โรคมะเร็ง

154 นายสาคร  พิมโคตร ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จํากัด โรคหัวใจ

155 นายพิชิต  มะกรครรภ์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคมะเร็ง

156 นายศุภชัย  มงคลพิศ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคไต

157 นางสมพร  ฤทธแิผลง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวสัิย จํากัด โรคอื่นๆ

158 นายสมพร  อามาตโพสี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จํากัด โรคมะเร็ง

159 นายเล็ก  จรูญเพ็ญ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคมะเร็ง

160 นายสุทิน  แก้วสาคู ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคอื่นๆ

161 นางสําเภา  ภาระวี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคมะเร็ง

162 นางเย็น  คณะหาญ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวสัิย จํากัด โรคอื่นๆ

163 นางบุญหลาย  คามจังหาร ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคติดเชื้อ

164 นางแสงจันทร์  อ่อนสี ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนตาลยโสธร จํากัด โรคหัวใจ

165 นางสมจิต  ปาวรีย์ อํานาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จํากัด โรคอุบัติเหตุ

166 นายสามารถ  ยืนชนม์ อํานาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธบริษัทบ้านหนองไหล จํากัด โรคติดเชื้อ

167 นางนารี  ศรีคงเพชร ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสําโรงสร้างสรรค์ จํากัด โรคติดเชื้อ

168 นายทวปี  สังฆะขี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอําเภอหนองสองห้อง จํากัด โรคหัวใจ

169 นายเขียน  บัวระพันธ์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอําเภอหนองสองห้อง จํากัด โรคหัวใจ

170 นางคําบาง  แก้วสําราญ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสําโรงสร้างสรรค์ จํากัด โรคอื่นๆ

171 นายสําราญ  คําทอง ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเกษตรทางเลือกรัตนะ โรคเบาหวาน

172 นายทวนทอง  เพียรแก้ว ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอําเภอบ้านไผ่ จํากัด โรคติดเชื้อ

173 นางบัวผัน  อัสพันธ์ ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมิ่งเมือง โรคตับ

174 นางจันทา  แผงเพ็ชร ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายผู้หญิงอีสาน โรคไต

175 นางภคัจิรา  นิมิบุตร ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมิ่งเมือง โรคหัวใจ

176 นายสมพงษ์  จงเทพ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงัคูณพัฒนา จํากัด โรคติดเชื้อ

177 นางเสน  หม้อไธสง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงัคูณพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

178 นายอ่อนสี  ภามี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จํากัด โรคติดเชื้อ

179 นายสมศักด์ิ  นิลนนท์ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหนองซอน โรคไต

180 นายบุญเพ็ญ  สิงห์ทอง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จํากัด โรคอื่นๆ

181 นายกสิกร  สิมลา มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหนองซอน โรคอื่นๆ
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182 นายสมัย  เนื่องไชยยศ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโคกพระ โรคหัวใจ

183 นายอดิศร  แคลหนอง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาพัฒนา จํากัด โรคติดเชื้อ

184 นายบุญเสรีม  ไตรยวภิาค มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลเขือ่น จํากัด โรคติดเชื้อ

185 นายนิคม  ชาติมนตรี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหนองซอน โรคหัวใจ

186 นางสาย  พลไชขา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จํากัด โรคไต

187 นายสุริยงค์  ทบวงศรี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคมะเร็ง

188 นายหวนั  ปาปะเขา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จํากัด โรคติดเชื้อ

189 นางไมย ์ แก้วมี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกสูง โรคเบาหวาน

190 นายประสิทธิ ์ จิตไทย มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จํากัด โรคอื่นๆ

191 นายดํารง  ยาย่อ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลยาง จํากัด โรคมะเร็ง

192 นางทองใบ  มัดถาปะกา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลแคน จํากัด โรคมะเร็ง

193 นางสาวมาลี  บารมีบุญ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่พระประจักษ์ จํากัด โรคมะเร็ง

194 นายสุนันท์ธ ี สารถวลิ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด โรคอื่นๆ

195 นายธณภณ  สอาดรัตน์ กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวดัหนองผักชี โรคอื่นๆ

196 นายณรงค์  จันทร์เสียงเย็น กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวดัหนองผักชี โรคหัวใจ

197 นายชุบ  กลํ่าเมือง ชัยนาท/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจิกร่วมใจ จํากัด โรคชรา

198 นางเสาวณีย ์ นาทิพย์ ชัยนาท/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจิกร่วมใจ จํากัด โรคอื่นๆ

199 นายสวา่งรัตน์  สมนาค

ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวบี้านห้วยหิน 

จํากัด โรคมะเร็ง

200 นายจรัญ  นพแก้ว

ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวบี้านห้วยหิน 

จํากัด โรคอื่นๆ

201 นายสุรชัย  หมื่นชํานายพรต นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จํากัด โรคอื่นๆ

202 นายนิ่ม  บุญราศรี นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จํากัด โรคมะเร็ง

203 นางขวญัใจ  นิสนธ์ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จํากัด โรคมะเร็ง

204 นางสมนึก  วชิัย นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี จํากัด โรคอื่นๆ

205 นางสาวน้อย  พิมพ์ทอง นครสวรรค์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชุมชนรัศมีพรหม โรคมะเร็ง

206 นางสาวดวง  วงษ์ยี่ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จํากัด โรคติดเชื้อ

207 นายสุระ  เขียวสําโรง นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จํากัด โรคมะเร็ง

208 นายประสาน  ม้วนน้อย นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี จํากัด โรคหัวใจ

209 นางสมพร  นาเอก สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมบาง 1 จํากัด โรคมะเร็ง

210 นายพล  บุตรน้ําเพชร ตราด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จํากัด โรคหัวใจ

211 นายธนู  ผลานันทนิต ตราด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จํากัด โรคมะเร็ง
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212 นางสี  อิ่มเอิบ จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวนั จํากัด โรคติดเชื้อ

213 นางสาวระย่อม  พระภมูิ จันทบุรี/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขุนซ่อง โรคตับ

214 นางสาวดวงดาว  สมานมิตร จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ ์จํากัด โรคเบาหวาน

215 นายแถม  กล่ันสุธน จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จํากัด โรคอื่นๆ

216 นายสมศักด์ิ  ชีพัฒน์ จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จํากัด โรคอื่นๆ

217 นายละเอียด  จําสัตย์ จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จํากัด โรคอื่นๆ

218 นางมะลิซ้อน  พิทักษ์ราษฎร์ จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จํากัด โรคตับ

219 นายลําจวน  ชาญชัย จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จํากัด โรคอุบัติเหตุ

220 นายไมตรี  ภทูะวงั เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัยางเขาย้อย จํากัด โรคอื่นๆ

221 นายจอง  ยอดพราหมณ์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดักุม่สามัคคี จํากัด โรคหัวใจ

222 นายกมล  พรหมอินทร์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ําใจท่ายาง จํากัด โรคติดเชื้อ

223 นายอร่าม  พ่วงรอด เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จํากัด โรคมะเร็ง

224 นายอํานาจ  บุตร์ดีอร

ประจวบศีรีขันธ/์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก 

จํากัด โรคไต

225 นายสมคิด  แกมแก้ว

ประจวบศีรีขันธ/์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก 

จํากัด โรคอื่นๆ

226 นายทองคํา  ใจตา ลําปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสม-วงัแควง้ จํากัด โรคหัวใจ

227 นายโสภณ  ไชยศิริ ลําปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จํากัด โรคอื่นๆ

228 นายนิทัศ  เชียงดี แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการอําเภอร้องกวาง โรคอื่นๆ

229 นางเปรมฤทัย  อินชัย แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการอําเภอร้องกวาง โรคความดัน

230 นางจันทร์เพ็ญ  เข็มวชิัย แพร่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบํารุงพัฒนา จํากัด โรคติดเชื้อ

231 นายการุณ  วงศ์อารินทร์ แพร่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลร่องกาศ จํากัด โรคมะเร็ง

232 นายอ้าย  โกวฤทธิ์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีเหลือง จํากัด โรคอื่นๆ

233 นายปัญญา  ธรรมธิ เชียงราย/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล โรคอื่นๆ

234 นางกนกพร  นภาพันธ์ เชียงราย/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล โรคอุบัติเหตุ

235 นางเอ้ย  ปันก้อนแก้ว เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีเหลือง จํากัด โรคมะเร็ง

236 นายพิภพ  กองฟู เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

237 นางโสพรรณ์  พรมมา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเจดีย์ จํากัด โรคไต

238 นายสนิทร์  สุริยะนาง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านคําซาว โรคอื่นๆ

239 นายจัตุพร  ปูเรือน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกําแพง จํากัด โรคอื่นๆ

240 นางปั๋น  ทานัน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคไต

241 นางสาวละมุด  พวกอินแสง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต้นโชค โรคมะเร็ง
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242 นายทวศัีกด์ิ  ชุมภชูัย เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านสันป่าค่า โรคฆา่ตัวตาย

243 นายนวล  อุ่นใจ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านคําซาว โรคอื่นๆ

244 นายสอาด  แก้วมณีรัตน์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านคําซาว โรคอุบัติเหตุ

245 นางสาวแสงทอง  ประกอบของ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักน้อย โรคหัวใจ

246 นายชรินทร์  ศรีตา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภสูามัคคี จํากัด โรคมะเร็ง

247 นางประไพ  ยาศักด์ิ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จํากัด โรคมะเร็ง

248 นางล้ินจี่  อามคันธา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด โรคมะเร็ง

249 นายสามิตร  จอมธง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเจดีย์ จํากัด โรคติดเชื้อ

250 นางสุพัตร  จันทร์ศิริ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเจดีย์ จํากัด โรคไต

251 นายสมมาตร  กันทวี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภสูามัคคี จํากัด โรคมะเร็ง

252 นายศักด์ิธร  ทองบ่อ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามัคคีสิบเอ็ด โรคอื่นๆ

253 นายสุวรรณ์  รินคํา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภสูามัคคี จํากัด โรคเบาหวาน

254 เอกวทิย์  เพิ่มเทียนเงิน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนริมขาน-สันป่าตอง โรคฆา่ตัวตาย

255 นายประเวทย์  บุญชู เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจํากัด โรคฆา่ตัวตาย

256 นางสุนันทา  อาจรอด เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด โรคติดเชื้อ

257 นางสําราญ  ไชยประคอง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนดอนแก้วรวมใจ โรคความดัน

258 นายสะอาด  กัณฑมิตร เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนดอนแก้วรวมใจ โรคติดเชื้อ

259 นายทม  ทุกข์วนิาศ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จํากัด โรคติดเชื้อ

260 นายศรีนวล  สุรินทร์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา จํากัด โรคหัวใจ

261 นางต่าจ๊ะ  พุนนุ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จํากัด โรคอื่นๆ

262 นางพิสมัย  แสนใจบาล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จํากัด โรคอื่นๆ

263 นางสาวต๋ิม  ภพูิพัฒน์ ลพบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านข่อย จํากัด โรคติดเชื้อ

264 นางสาววมิลพรรณ  อิ่มรุ่งเรือง ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัเพลง จํากัด โรคมะเร็ง

265 นายบุหงา  เทียนศรี ศรีสะเกษ/สหกรณ์การเกษตรเขือ่นช้าง จํากัด โรคไต

266 นางเหมือน  แสนสองชั้น ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จํากัด โรคไต

267 นายทองมา  ไพรสาร ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทวทีรัพย์ จํากัด โรคหัวใจ

268 นายสวา่ง  ผุยคําสิงห์ อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังสามัคคีธรรม จํากัด โรคหัวใจ

269 นายชาญ  ปาวนั นครพนม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคําเตย โรคมะเร็ง

270 นางขิง  นักคําพันธ์ อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัพไทย จํากัด โรคติดเชื้อ

271 นางพุท  คําสวาสด์ิ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภมูิคณาจารย์ จํากัด โรคมะเร็ง

272 นายอรุณ  แสงทอง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จํากัด โรคอื่นๆ

273 นายประวทิย ์ เรืองไกล สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จํากัด โรคชรา



ล าดบัที่ จังหวัด/สหกรณ์ ชื่อ-นามสกุล
สาเหตกุาร

เสียชวีิต

274 นางจินดา  ประทุม เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ จํากัด โรคอื่นๆ

275 นายเฉล่ียว  มะโนรัตน์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคติดเชื้อ

276 นายนพดล  ปัทสุทธะ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคเบาหวาน

277 นายอนงค์  ทองเผือก เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จํากัด โรคติดเชื้อ

278 นายทองอินทร์  บุญทา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ จํากัด โรคความดัน

279 นายเปล่ียน  กาศลังกา แพร่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบํารุงพัฒนา จํากัด โรคชรา

280 นายณภทัร  ถิน่ทิพย์ แพร่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบํารุงพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

281 นางถนอม  อนุบุตร แพร่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบํารุงพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

282 นางวรรณา  จันทร์บุตร ลําปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จํากัด โรคอื่นๆ

283 นางดี  ชุมภแูก้ว ลําปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จํากัด โรคอื่นๆ


