
ล าดบัที่ จังหวัด/สหกรณ์ ชื่อ-นามสกุล
สาเหตกุาร

เสียชวีิต

1 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จ ากัด นายคมสันต์  ประทุมสังข์ โรคอื่นๆ

2 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเจดีย์ จ ากัด นางวรรณา  ดวงธญั โรคมะเร็ง

3 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลแม่สาบ จ ากัด นายสมบุญ  วาระปุ๊ต โรคอื่นๆ

4 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลแม่สาบ จ ากัด นางมูล  ไชยสุภา โรคอื่นๆ

5 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จ ากัด นายมานิตย ์ ใจค า โรคฆา่ตัวตาย

6 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จ ากัด นางสมพร  ใจอ่อน โรคหัวใจ

7 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จ ากัด นางจันทร์แรม  แสงดี โรคมะเร็ง

8 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด นางบัวล้อม  นิลตาต๊ิบ โรคหัวใจ

9 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายเหย่อ  แซ่เจา โรคอื่นๆ

10 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันก าแพง จ ากัด นายเจริญ  ยาณะสาร โรคติดเชื้อ

11 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักน้อย นายจ าเริญ  มูลศรี โรคอื่นๆ

12 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายเสถียร์  ชมถูแปง โรคหัวใจ

13 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายบุญนา  จันมอย โรคไต

14 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายชัยวติั  เมทัง โรคติดเชื้อ

15 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากัด นายเปล่ง  กองสิทธิ์ โรคอื่นๆ

16 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธญัญาพร จ ากัด นายประดิษฐ์  แก้วโม่ง โรคไต

17 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคนเที่ยงค า นางศรีทร  ปันเมา โรคมะเร็ง

18 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันก าแพง จ ากัด นายสุรศักด์ิ  พรหมพิทักษ์ โรคมะเร็ง

19 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหางดงร่วมใจ นายมานิช  ติยะโพธิ์ โรคไต

20 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายวรีะศักด์ิ  ค าลือ โรคฆา่ตัวตาย

21 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จ ากัด นางสาวนาหงี  แสนไวกรณ์ โรคอื่นๆ

22 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จ ากัด นายธนกร  ธนูจันทร์ โรคความดัน

23 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด นางจันทร์นวล  เดชยิง่ โรคอื่นๆ

24 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศรีดอนชัยแม่นะ นายประพันธ ์ ทวสิีทธิ์ โรคอื่นๆ

25 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนน้ าแพร่พัฒนา นางเสง่ียม  พรมต๊ิบ โรคมะเร็ง

26 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด นางอ าพร  ท้าวฝัน โรคอื่นๆ

สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สวัสดกิารสมาชกิเครดติยูเน่ียน

รายชื่อผู้เสียชวีิตรวมทุกภาค
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27 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ จ ากัด นางแก้วนา  เรือนแก้ว โรคมะเร็ง

28 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต าบลเมืองแหง นายค าแหลง  ค าซอน โรคอื่นๆ

29 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยปุย จ ากัด นางไป  ลาวกวา้ง โรคอื่นๆ

30 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จ ากัด นางสาวค าปัน  สุก๋า โรคความดัน

31 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายประพันธ ์ ขุนทอง โรคตับ

32 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นางสาวจันทร์สม  ค้าแกวน่ โรคติดเชื้อ

33 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นางออน  โสกันเกตุ โรคอื่นๆ

34 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากัด นายบุญเลิศ  แดนเมือง โรคอื่นๆ

35 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพี ดี พาวเวอร์ นายดวงจันทร์  ทองทิพย์ โรคอื่นๆ

36 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมืดกาพัฒนา จ ากัด นายสมศรี  ปัญญาเถิง โรคอื่นๆ

37 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จ ากัด นายเจริญพล  เลาหมี่ โรคติดเชื้อ

38 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จ ากัด นายบุญส่ง  อินต๊ะ โรคมะเร็ง

39 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามัคคีสิบเอ็ด นางสาวรุ้งลาวลัย์  พรหมมิจิตร โรคอื่นๆ

40 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามัคคีสิบเอ็ด นายสงวนศักด์ิ  อาราช โรคมะเร็ง

41 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นางศรีวรรณ์  ขาว โรคไต

42 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศรีดอนชัยแม่นะ นายอุ่นเรือน  นามแก้ว โรคอื่นๆ

43 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศรีดอนชัยแม่นะ นายสุธตัร์  กันทะสุ โรคอื่นๆ

44 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักน้อย นางสมศรี  คงค าแหง โรคอื่นๆ

45 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านสันป่าค่า นายวศิิษฐ  เสนอุ่น โรคติดเชื้อ

46 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนริมขาน-สันป่าตอง นายอุดม  แสนจันทร์ โรคมะเร็ง

47 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธญัญาพร จ ากัด นายอินสอน  ทิพนี โรคมะเร็ง

48 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากัด นายดวงค า  จันทร์ลือมัด โรคอื่นๆ

49 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ จ ากัด นายเฉลิม  ก๋องค า โรคอื่นๆ

50 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด นายบุญภาค  เทศชมภู โรคติดเชื้อ

51 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่ตาด นางน้ าทิพย์  เดชคุณมาก โรคมะเร็ง

52 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งยาว จ ากัด นายเสถียน  หมื่นปัญญา โรคอื่นๆ

53 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักน้อย นายนิรันดร์  ก ากุณะ โรคอื่นๆ

54 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชลธารขีเ้หล็ก นายทองค า  ปันสุวรรณ โรคหัวใจ

55 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคนเที่ยงค า นายสวา่ง  โยธา โรคอื่นๆ

56 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจ ากัด นายบุญรัตน์  ภริมย์ โรคมะเร็ง

57 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจ ากัด นายศรียนต์  โพธาวนั โรคอื่นๆ

58 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจ ากัด นายสุบิน  ค าเขือ่น โรคมะเร็ง
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59 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ จ ากัด นายวาด  พัลวลั โรคติดเชื้อ

60 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จ ากัด นางลัดดา  ปวงแก้ว โรคอื่นๆ

61 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จ ากัด นางสุขภริมณ์  อริยะเครือ โรคอื่นๆ

62 ล าปาง/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชุมชนเจริญสุข นางส าเภา  นันทวรรณชัย โรคติดเชื้อ

63 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จ ากัด นายยงยุทธ  พรหมศร โรคมะเร็ง

64 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จ ากัด นางแก้วใจ  ปึงพิพัฒน์ โรคหัวใจ

65 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จ ากัด นางสาวศรีวรรณ  ไชยสาร โรคหัวใจ

66 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จ ากัด นายแก้วเมือง  มะโนเกษ โรคอื่นๆ

67 เชียงราย/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวดันักบุญเทเรซา นายไพบูลย์  ใจเหล็ก โรคตับ

68 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จ ากัด นางสร้อย  ชัยเพ็ชร โรคมะเร็ง

69 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จ ากัด นายสมบูรณ์  สุทธะป๊อก โรคอื่นๆ

70 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ จ ากัด นางสาวแก้วรูญ  นางแล โรคหัวใจ

71 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จ ากัด นายสมศักด์ิ  จินดา โรคอื่นๆ

72 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จ ากัด นายเหลา  ราชคม โรคติดเชื้อ

73 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จ ากัด นางป๋า  การินธิ โรคอื่นๆ

74 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว จ ากัด นายประดิฐ  กาวลิะมูล โรคไต

75 อุตรดิตถ/์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชีวติครูอุตรดิตถ์ นายรุ่ง  ปานวน โรคอื่นๆ

76 อุตรดิตถ/์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชีวติครูอุตรดิตถ์ นางสาวอรไทวรรณ  เวยีงทอง โรคมะเร็ง

77 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย นายนพดล  ดังก้อง โรคอื่นๆ

78 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต าบลแม่ค ามี นางทอง  ตันมา โรคไต

79 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต าบลแม่ค ามี นางเทพนิมิตร  แสงทรัพย์ โรคเบาหวาน

80 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ่อน้ าแร่แม่จอก นางส่วย  แก้วนาโท โรคมะเร็ง

81 พะเยา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จ ากัด นางหอม  ประสาท โรคหัวใจ

82 พะเยา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยไคร้ จ ากัด นางสาวเดิน  ค าบุญเรือง โรคไต

83 น่าน/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าเหียงร่วมใจ จ ากัด นางแสง  น้ าดอกไม้ โรคอุบัติเหตุ

84 แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม จ ากัด นางจ าปี  ศรีธดิง โรคอื่นๆ

85 กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลโคกสะอาด จ ากัด นางอุดม  วงศ์แสนสุข โรคอื่นๆ

86 กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแจนแลน นางเล่ือน  เอกพันธุ์ โรคอื่นๆ

87 หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสวา่ง จ ากัด นายกันหา  เชื้อท้าว โรคอื่นๆ

88 หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสวา่ง จ ากัด นายคูณ  บุญฤา โรคมะเร็ง

89 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากัด นางกอบแก้ว  แย้มพวง โรคหัวใจ

90 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากัด นายพิชิต  ดีสม โรคเบาหวาน
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91 หนองบัวล าภู/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผาซ่อนมั่นคง จ ากัด นางบาศรี  ศรรุ้ง โรคไต

92 อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธบริษัทบ้านหนองไหล จ ากัด นางใหม่  สายสุด โรคชรา

93 ศรีสะเกษ/สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างห้วยตามาย จ ากัด นายปราณี  มณีรัตน์ โรคอื่นๆ

94 บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนแก้วมั่นคง จ ากัด นายค าผอง  ชินนาค โรคอื่นๆ

95 บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิห์มากแข้ง จ ากัด นางสาวมุลทา  หลานเชษฐา โรคอื่นๆ

96 บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิห์มากแข้ง จ ากัด นายลาน  ลาโพธิ์ โรคไต

97 ชัยภมู/ิสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแดง จ ากัด นางสาวจันทร์เพ็ญ  เงินดี โรคเบาหวาน

98 อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จ ากัด นายทองดี  เหลืองอร่าม โรคชรา

99 อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสวนมอญพัฒนา จ ากัด นางสาวปวณีา  สาลีกุล โรคมะเร็ง

100 อุดรธาน/ีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเมืองอุดร นายสมบัติ  ธรรมโกฎิ โรคมะเร็ง

101 นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองโพธิ์ นางเหรียญ  เกินขุนทด โรคมะเร็ง

102 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จ ากัด นางบุญลอด  ธอิามาตย์ โรคอื่นๆ

103 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบุ่งไหม จ ากัด นายค าดี  เคนประจง โรคไต

104 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จ ากัด นายสมเกียรติ  ทาระขจัด โรคติดเชื้อ

105 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลโนนกาหลง จ ากัด นางนา  แรกเรียง โรคอื่นๆ

106 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลโนนกาหลง จ ากัด นายละมัย  พันธพ์ุฒ โรคอื่นๆ

107 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลโนนกาหลง จ ากัด นายอ่อน  พลเตชะ โรคหัวใจ

108 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จ ากัด นางเรณู  ขามใหญ่ โรคอื่นๆ

109 ยโสธร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนธารน้ าใจไทยหนองยาง นายศักด์ิ  ทีพารัตน์ โรคมะเร็ง

110 ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนตาลยโสธร จ ากัด นายไพโรจน ์ เจริญศรี โรคไต

111 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวสัิย จ ากัด นางมณี  อ้มสงคราม โรคมะเร็ง

112 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวสัิย จ ากัด นางบุญเรียง  แสนสี โรคอื่นๆ

113 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ าอ้อมถนอมทรัพย์ จ ากัด นางหมุน  สงัด โรคชรา

114 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ าอ้อมถนอมทรัพย์ จ ากัด นางสุภาพ  คุณะ โรคไต

115 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ าอ้อมถนอมทรัพย์ จ ากัด นายบุญยอด  จ่าแท่นธะรัง โรคมะเร็ง

116 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ จ ากัด นายหลี  ธรรมโส โรคมะเร็ง

117 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จ ากัด นายพลนฤทธิ์  โนนุตร์ โรคติดเชื้อ

118 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิเ์พิ่มพูลทรัพย์ จ ากัด นายเก่ง  โทท า โรคมะเร็ง

119 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลเขือ่น จ ากัด นายเสน  จันทะเสน โรคเบาหวาน

120 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลเขือ่น จ ากัด นายบุญชู  เสนานิคม โรคติดเชื้อ

121 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จ ากัด นางดวงจันทร์  สารบัว โรคอื่นๆ
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122 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหนองซอน นายแก่งคอย  ต้นภเูขียว โรคอื่นๆ

123 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จ ากัด นางอ าพร  บุตรวงษ์ โรคมะเร็ง

124 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จ ากัด นางสาวโสภติ  เทพวงค์ โรคอื่นๆ

125 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหวาย จ ากัด นางไสว  ปัตตานี โรคติดเชื้อ

126 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหวาย จ ากัด นายเรียน  บุญแผน โรคหัวใจ

127 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหวาย จ ากัด นายสุพัฒน ์ ศิริพรทุม โรคอุบัติเหตุ

128 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี จ ากัด นางล าใย  สู่สุข โรคเบาหวาน

129 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จ ากัด นายหงษ์  ผาสีดา โรคติดเชื้อ

130 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกสีสามัคคี จ ากัด นางจันศรี  สุทธปิระภา โรคชรา

131 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จ ากัด นายณรงค์  อุดมเดช โรคมะเร็ง

132 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองสองห้อง จ ากัด นางบุญเฮียง  ไผ่นอก โรคติดเชื้อ

133 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองสองห้อง จ ากัด นายค าภา  นาคูณ โรคอื่นๆ

134 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากัด นายวงษ์เทพ  บุญประสพ โรคอื่นๆ

135 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากัด นายเฉลียว  ข าสุนทร โรคไต

136 ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชุมชนหลังสนามกีฬา 2 นางสาวบุรี  สาสร้อย โรคหัวใจ

137 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองนกเขียน จ ากัด นางกัณหา  สุวรรณแวง โรคมะเร็ง

138 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองนกเขียน จ ากัด นายบุญชู  พิทักษ์ โรคอุบัติเหตุ

139 อุทัยธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จ ากัด นางสุกันยา  ปัญญานันท์ โรคตับ

140 พิษณุโลก/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จ ากัด นายจงกล  เวชการ โรคอื่นๆ

141 เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง จ ากัด นางแดง  ค ามา โรคมะเร็ง

142 นครนายก/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากัด นางรววีรรณ์  ธนัททองอัมพร โรคมะเร็ง

143 กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแม่บ้านร่วมใจ นางประจิม  ทองสิน โรคไต

144 กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายไหม จ ากัด นางพิจิตร์  แซ่ม๊อด โรคอื่นๆ

145 กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชุมชนมุ่งพัฒนา นางสาววรรณพร  ดาราศาสตร์ โรคติดเชื้อ

146 นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง จ ากัด นายโอราล  พรมกัลยา โรคติดเชื้อ

147 นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธ ิจ ากัด นายสุธน  สอนคลัง โรคติดเชื้อ

148 นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จ ากัด นายบุญสอด  สุขสวสัด์ิ โรคมะเร็ง

149 ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัเพลง จ ากัด นางประเทือง  จรัสศรี โรคมะเร็ง

150 ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง จ ากัด นายสมศักด์ิ  ศรีอุบล โรคชรา
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151 กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเขาแหลม จ ากัด นางสาวสุรินทร์  รอดภยัพาล โรคอื่นๆ

152 สุราษฎร์ธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารทิพย์ จ ากัด นางประทุม  เศรษฐเชื้อ โรคมะเร็ง

153 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ ์จ ากัด นายชัย  บ้านเนิน โรคมะเร็ง

154 ตราด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด นายสุวรรณ  อาจด่อน โรคความดัน

155 ตราด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จ ากัด นางจันเพ็ญ  อินหงษา โรคอื่นๆ

156 เพชรบุรี/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านสระ นายนิตย์  โรจนประดิษฐ โรคไต

157 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปรง จ ากัด นายแดน  นันทกิจ โรคอุบัติเหตุ

158 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัยางเขาย้อย จ ากัด นางสาวนุชอนงค์  ชูสกุล โรคติดเชื้อ

159 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัยางเขาย้อย จ ากัด นางเนียม  หล้าอยู่ โรคมะเร็ง

160 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จ ากัด นายรอน  ผิวผ่อง โรคหัวใจ

161 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางเก่า-ชะอ า จ ากัด นายวลัลพ  ศรีจันทร์ โรคอื่นๆ

162 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางตะบูน จ ากัด นางสุภสัสรา  สมิท โรคติดเชื้อ

163 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากัด นางนิตยา  ศรีวชิา โรคอื่นๆ

164 ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมิ่งเมือง นายอดิศร  โม่งทา โรคอื่นๆ

165 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากัด นางเสง่ียม  จันทรศร โรคมะเร็ง

166 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองสองห้อง จ ากัด นางด า  หาญสมบัติ โรคติดเชื้อ

167 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองสองห้อง จ ากัด นางนางน้อย  นิลไธสง โรคอื่นๆ

168 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภเูวยีง จ ากัด นายสุพรรณ  แคนตะโคตร โรคไต

169 นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองโพธิ์ นายสาคร  นพสันเทียะ โรคอื่นๆ

170 นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบุ่งพัฒนา จ ากัด นายอนันต์  จันทร์หอม โรคหัวใจ

171 นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเทพนิมิตร นายศราวธุ  วภิา โรคติดเชื้อ

172 บุรีรัมย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคูเมือง จ ากัด นางปราณี  แสงบุตร โรคมะเร็ง

173 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จ ากัด นางว ี ศิริสวสัด์ิ โรคชรา

174 สกลนคร/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทุ่งมนพัฒนา นางจุลลี  มังทะวงค์

175 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากัด นายเลียด  งามยิง่ โรคมะเร็ง

176 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนออมทรัพย์ดงมัน นางสาวเนีย  แก่นแก้ว โรคอื่นๆ

177 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนตะแบกศรีขรภมูิ นายปลิง  ค้ าคูณ โรคติดเชื้อ

178 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนตะแบกศรีขรภมูิ นางปิ  มาลาทอง โรคชรา

179 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนตะแบกศรีขรภมูิ นางเตียร  วาสุทธิ โรคชรา

180 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ ์จ ากัด นางสา  จันทร์ดวงศรี โรคเบาหวาน
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181 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทวทีรัพย์ จ ากัด นายสุพิชย ์ ผาสุข โรคติดเชื้อ

182 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จ ากัด นางอาจ  คณะนา โรคมะเร็ง

183 หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสวา่ง จ ากัด นายชิต  พิสัยกุล โรคติดเชื้อ

184 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย จ ากัด นายค าพันธ ์ ศรีสัจจา โรคมะเร็ง

185 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จ ากัด นางหนูกัน  พงษ์ศรี โรคมะเร็ง

186 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลกูก่าสิงห์ จ ากัด นายสุข  อุปวงษา โรคอื่นๆ

187 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย จ ากัด นางบัวลา  สิมมา โรคไต

188 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ าอ้อมถนอมทรัพย์ จ ากัด นางสงบ  หนองพล โรคมะเร็ง

189 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลบ่อพันขัน จ ากัด นางทองสุข  อยูป่ระไพ โรคหัวใจ

190 ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิคมเสลภมูิ จ ากัด นายชาญยุทธ  ช านาญ โรคเบาหวาน

191 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลยาง จ ากัด นายสุพล  แก้วเกตุ โรคหัวใจ

192 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหวาย จ ากัด นางทองหงวน  เหล่าค า โรคเบาหวาน

193 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาพัฒนา จ ากัด นายนิยม  เทียงพาน โรคเบาหวาน

194 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จ ากัด นายวโิรจน ์ ใจธรรม โรคตับ

195 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวแปะ จ ากัด นางทองศรี  บุตรโคตร โรคอื่นๆ

196 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จ ากัด นายหนม  อินวงศ์ โรคมะเร็ง

197 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองม่วง จ ากัด นายค าสาย  สะแกทอง โรคอื่นๆ

198 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนงัว จ ากัด นายค าภ ู แสงจันดา โรคอื่นๆ

199 อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีอุดร จ ากัด นางแหวน  บุตตะโม โรคมะเร็ง

200 อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีอุดร จ ากัด นายโยธา  พันธมุะโน โรคตับ

201 อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่รวมใจพัฒนา จ ากัด นายอุทัย  สีนามบุรี โรคมะเร็ง

202 นครพนม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จ ากัด นางสาวเพื่อน  บุปผาชาติ โรคอื่นๆ

203 นครพนม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จ ากัด นางถนอมจิตร  สิงห์คะ โรคอื่นๆ

204 นครพนม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จ ากัด นายสมชาติ  มุลสุรินทร์ โรคไต

205 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จ ากัด นายทองพูล  ตาสี โรคหัวใจ

206 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังสามัคคีธรรม จ ากัด นางสมบาง  ผ่าผล โรคชรา

207 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบุ่งไหม จ ากัด นางน้อย  ผลขาว โรคชรา

208 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังสามัคคีธรรม จ ากัด นางไพวลั  ล าภู โรคชรา

209 อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จ ากัด นางสาวนุชจรีย์  จันที

210 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง นายธรียุทธ  บุญพิพัฒน์ โรคอื่นๆ

211 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง นางอรวรรณ  ดอกแสง โรคมะเร็ง

212 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง นายค า  กวาวสอง โรคอื่นๆ



ล าดบัที่ จังหวัด/สหกรณ์ ชื่อ-นามสกุล
สาเหตกุาร

เสียชวีิต

213 แพร่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย นางหล้า  จันทร์กิต โรคอื่นๆ

214 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จ ากัด นายสมัย  พาสนาโสภณ โรคอุบัติเหตุ

215 ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงัศิลาท่าเมล์ จ ากัด นางพูน  บัวขาว โรคอื่นๆ

216 ล าพูน/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ ์1 จ ากัด นางบุญ  ค าเขียว โรคอื่นๆ

217 แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครูบ านาญแม่สะเรียง สถิตย ์ คุณาธรรม โรคอื่นๆ

218 แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครูบ านาญแม่สะเรียง นางสาวฟองจันทร์  โพธิค้์ า โรคหัวใจ

219 แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนครูบ านาญแม่สะเรียง นายสุรศักด์ิ  เกษทอง โรคมะเร็ง

220 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จ ากัด นางฟองค า  จอมใจ โรคมะเร็ง

221 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จ ากัด นางเทียน  ค าวลัิย โรคอื่นๆ

222 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จ ากัด นายศรีจันทร์  ขัดมูล โรคมะเร็ง

223 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสตจักรสามัคคีธรรมป่าง้ิว จ ากัด นายจ านงค์  ศรีวชิัย โรคอื่นๆ

224 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จ ากัด นายศานิตย์  สุริยะไชย โรคติดเชื้อ

225 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จ ากัด นางยุพดี  ช่างสาร โรคมะเร็ง

226 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อน จ ากัด นายประพันธ ์ นันต๊ะ โรคมะเร็ง

227 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุณธรรมนันทารามรวมใจฝาง จ ากัด นางศรีเพ็ญ  ระทา โรคหัวใจ

228 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนริมขาน-สันป่าตอง นายนิวติั  ไชยยา โรคตับ

229 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคนเที่ยงค า นายเพชร  ตาสวา่ง โรคอื่นๆ

230 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนฟ้าใหม่ จ ากัด นายพิชิต  ค าแปง โรคอื่นๆ

231 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามัคคีสิบเอ็ด นางนันทิยา  อินต๊ะ โรคอื่นๆ

232 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนดาราภริมย(์มูลนิธศึิกษาพัฒนาชนบท) นายนิรันดร์  ตันจันทร์ โรคอื่นๆ

233 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายคมกฤษณ์  รินทร์ค า โรคมะเร็ง

234 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จ ากัด นายณรงค์ศักด์ิ  จันทร์จริง โรคหัวใจ

235 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากัด นายเสาร์แก้ว  เบ้าทอง โรคอื่นๆ

236 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากัด นายสมคิด  เฉลยจรรยา โรคอื่นๆ

237 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง จ ากัด ถวลิ  อนุใจ โรคติดเชื้อ

238 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวนาสันติ นายสมบูรณ์  ใหม่แก้ว โรคอื่นๆ

239 เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จ ากัด นางค าเอ้ย  เตชะ โรคมะเร็ง

240 เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมพรสัมพันธ์ นางมาลูน  บุญฟู โรคมะเร็ง

241 นครสวรรค์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชุมชนรัศมีพรหม นายไพศาล  ผลจันทร์ โรคหัวใจ
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242 นครสวรรค์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี จ ากัด นายสมใจ  บุตรเอก โรคตับ

243 สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมบาง 1 จ ากัด นายเฮียง  ค าแผง โรคติดเชื้อ

244 ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก จ ากัด นางดวงดาว  ฉิมอ่อง โรคติดเชื้อ

245 นนทบุรี/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบางรักพัฒนา หมู่ 6 นางบุญรอด  มะโนน้อม โรคอื่นๆ

246 เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง จ ากัด นายแดง  มีเปี่ยม โรคไต

247 เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง จ ากัด นางทองคูณ  สีสุข โรคอื่นๆ

248 กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายไหม จ ากัด นางสมจิตต์  วงค์ชุ่มชวย โรคอื่นๆ

249 สมุทรปราการ/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางพลีรวมใจ จ ากัด นางสาวจุฑาทิพย ์ บุญเรือง โรคหัวใจ

250 ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด นางจันทร์  จตุเทน โรคความดัน

251 ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด นางพชรนันท์  ประทุมทิพย์ โรคมะเร็ง

252 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนบ้านท่าโล้ จ ากัด นายน้อย  ทองเปล่ียน โรคความดัน

253 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนบ้านท่าโล้ จ ากัด นางสาวประเทือง  มั่นคง โรคชรา

254 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดักุม่สามัคคี จ ากัด นายส าราญ  บุญมั่น โรคติดเชื้อ

255 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวดัยางเขาย้อย จ ากัด นางหวาน  หนาแน่น โรคอื่นๆ

256 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนบ้านท่าโล้ จ ากัด นางธนกัญญ์ภรณ์  กมลธมนันท์ โรคอื่นๆ

257 ตราด/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จ ากัด นายก าจัด  ศรีเส็ง โรคอุบัติเหตุ

258 ตราด/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนคริสต์มาส 95 นางสุกัญญา  เรืองเดช โรคติดเชื้อ

259 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวนั จ ากัด นายประสิทธิ ์ ลุ่มลึก โรคติดเชื้อ

260 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จ ากัด นายธนารักษ์  แก้วเล็ก โรคหัวใจ

261 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จ ากัด นายนพพงษ์  งามปฐม โรคมะเร็ง

262 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จ ากัด นายสุเทพ  ศิริธรรมกิจ โรคตับ

263 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านไร่พัฒนา จ ากัด นายชายแดน  จตุรัส โรคอื่นๆ

264 จันทบุรี/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวนั จ ากัด นางสายบัว  เรียบร้อย โรคอื่นๆ


