
ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
1 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ นางวิลยั  เวชยากร โรคอ่ืนๆ

2 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอาํเภอร้องกวาง นายมอญ  ธิมา โรคหวัใจ

3 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการตาํบลสบสาย นายประโยชน ์ วงคต์ะวนั โรคอ่ืนๆ

4 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนการเคหะนครลาํปาง จาํกดั นายสุพร  สายอุต โรคหวัใจ

5 แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จาํกดั นายนูนซือ  ภู่อมรกิจ โรคอ่ืนๆ

6 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยส้านพลบัพลา จาํกดั นางสมยง  วรรณรส โรคอ่ืนๆ

7 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ลาว จาํกดั นายฉตัรชยั  แปงชมภู โรคอ่ืนๆ

8 เชียงราย/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญเทเรซา นายอนงคเ์ดช  สมจนัทร์ โรคมะเร็ง

9 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จาํกดั นางเอ้ืองทิพย ์ ปัญญาสุ โรคอ่ืนๆ

10 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จาํกดั นายหวดั  ชยัชาย โรคมะเร็ง

11 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จาํกดั นายดวงตา  อพนัลิขิต โรคตบั

12 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด นายพทุธรักษ ์ ขนัสุรินทร์ โรคหวัใจ

13 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั นายผดั  ราชคม โรคมะเร็ง

14 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด นางมาลยั  ยอดคาํเหลือง โรคมะเร็ง

15 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จาํกดั นางบวัถา  กนัทะวนั โรคอ่ืนๆ

16 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามรวมใจฝาง จาํกดั นายประเสริฐ  ชยัยะ โรคอ่ืนๆ

17 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามรวมใจฝาง จาํกดั นายบุญช่วย  ทรายแกว้ โรคมะเร็ง

18 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามรวมใจฝาง จาํกดั นางสาวอาํนวย  ปันสร้อย โรคอ่ืนๆ

19 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ นางสุพฒัน์  เอ้ืองเจริญ โรคเบาหวาน

20 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จาํกดั นางสาวรุ้งพราวเพชร  ปันสวย โรคหวัใจ

21 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย นางแกว้มาลี  รักดี โรคมะเร็ง

22 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ นางศรีพรรณ  เผือกศรี โรคไต

23 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จาํกดั นายอดุลย ์ เนตนวล โรคอุบติัเหตุ

สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สวัสดกิารสมาชกิเครดติยูเน่ียน

รายชื่อผู้เสียชวีิตรวมทุกภาค

ณ วันที่  26 ตลุาคม - 25 พฤศจิกายน 2561



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
24 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั นางผอ่งศรี  สะออนกาย โรคหวัใจ

25 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จาํกดั นายบุญรวย  ตะ๊นาง โรคมะเร็ง

26 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว นางสุดา  นะที โรคเบาหวาน

27 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ นายแดง  คาํมูล โรคตบั

28 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ นางบวัแกว้  ก๋องจ๋ี โรคติดเช้ือ

29 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั นางเพญ็ศรี  พิชญไ์พบูลย์ โรคหวัใจ

30 กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จาํกดั นายทนง  วฒิุผล โรคอ่ืนๆ

31 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั นางกานดา  อินมะตูม โรคติดเช้ือ

32 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จาํกดั นายสมเด็จ  ศรีเปรม โรคอ่ืนๆ

33 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จาํกดั นางสาวเรณู  เสนาขนัธ์ โรคมะเร็ง

34 นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนช่องแคพิทยาคม นางสาวจิตศุภกานต ์ เกตุเดชา โรคมะเร็ง

35 ลพบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู นายบรรจง  พุ่มพวง โรคตบั

36 ลพบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จาํกดั นายสมยศ  อ่วมจุย้ โรคอ่ืนๆ

37 ลพบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จาํกดั นายสมเจต  เทียนงาม โรคอ่ืนๆ

38 กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จาํกดั นางอภิรักษ ์ สืบบุญประเทือง โรคตบั

39 ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จาํกดั นางสาํอางค ์ ศรีเท่ียง โรคติดเช้ือ

40 ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จาํกดั นายทองใบ  ไทยสุริโย โรคอ่ืนๆ

41 อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จาํกดั นางวฒันา  ขมุเพช็ร์ โรคมะเร็ง

42 อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จาํกดั นายสมเกียรติ  วชระพนัธ์ โรคอ่ืนๆ

43 สมุทรปราการ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จาํกดั นางสาวเชาว ์ บุญชู โรคหวัใจ

44 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จาํกดั นายทกัษิณ  สมจิตต์ โรคอ่ืนๆ

45 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จาํกดั นางป๊ิด  สังฆกิจ โรคติดเช้ือ

46 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั นางสาววิไล  จนัทร์โฉม โรคอ่ืนๆ

47 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จาํกดั นายสุพรชยั  กิมฮวด โรคความดนั

48 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั นายศิริ  ปันเจียง โรคอ่ืนๆ

49 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จาํกดั นายอนุรักษ ์ ทองศรี โรคมะเร็ง

50 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จาํกดั นางเฝือ  จิตรู โรคอ่ืนๆ

51 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั นางนงลกัษณ์  ปาเชนทร์ โรคเบาหวาน

52 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั นางส้มแป้น  เกษสุวรรณ โรคมะเร็ง

53 จนัทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นดงทบั นางประนอม  บุญจนัทร์ โรคหวัใจ

54 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั นางสายเปล  ป้อมฤทธ์ิ โรคอุบติัเหตุ

55 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชาววงัแก่งหางแมว จาํกดั นายเฉย  คาํศรี โรคชรา



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
56 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยท่าชา้ง จาํกดั นางมณีรัตน์  รักบางแหลม โรคอ่ืนๆ

57 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จาํกดั นายพิเชษฐ ์ สุดแกว้ โรคเบาหวาน

58 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมนํ้าใจท่ายาง จาํกดั นางเชย  กาญจนสัมภวกุล โรคอ่ืนๆ

59 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จาํกดั นางเจือนจิตต ์ เกรียงสุวรรณ โรคติดเช้ือ

60 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเขาปากช่องตาํบลท่าแลง จาํกดั นายประจบ  ย ัง่ยนื โรคอ่ืนๆ

61 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จาํกดั นายสุนทร  เลิศอาวาส โรคหวัใจ

62 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั นางแสวง  เพชรเกรียงไกร โรคติดเช้ือ

63 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จาํกดั นางสาวทศันี  คาํเคน โรคตบั

64 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จาํกดั นายวฒิุไกร  เทียงทาํ โรคเบาหวาน

65 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั นายยอ้ย  แตม้ทอง โรคอ่ืนๆ

66 ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนขวญั จาํกดั นางยุน่  หวงัเจริญ โรคติดเช้ือ

67 ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงันํ้าเขียวพฒันา จาํกดั นายเฉลิม  ป่ันสี โรคอ่ืนๆ

68 สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จาํกดั นายนิรุทธ์ิ  สุทธิรักษ์ โรคมะเร็ง

69 สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนม จาํกดั นางฮวน  บุญประเสริฐ โรคมะเร็ง

70 สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธารทิพย ์จาํกดั นายมงคล  เครือรัตน์ โรคชรา

71 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ นางทองพนู  แกว้ทิพย์ โรคมะเร็ง

72 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นหว้ยนํ้าขาว นางจนัทร์ต๊ิบ  แกว้เป็ง โรคติดเช้ือ

73 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว นางสม  ไชยงาม โรคอ่ืนๆ

74 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ นายทวีศกัด์ิ  คาํทิพย์ โรคมะเร็ง

75 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั นายมณี  บงัราช โรคมะเร็ง

76 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย นายบุญธรรม  ยกคาํจู โรคมะเร็ง

77 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง นางจนัทร์ดี  ใจสุวรรณ โรคไต

78 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง บุญเชิด  เหมาะดี โรคอ่ืนๆ

79 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง นายกาํพล  ใจคาํ โรคมะเร็ง

80 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด นายชุมพล  ใจศรี โรคมะเร็ง

81 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด นายมงคล  สมมานะ โรคอุบติัเหตุ

82 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอาํเภอเชียงดาว จาํกดั นางสุภา  ศรีจนัทร์แปง โรคมะเร็ง

83 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จาํกดั นางแดง  กุณากา โรคมะเร็ง

84 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามรวมใจฝาง จาํกดั นางทร  หน่อแกว้ โรคอ่ืนๆ

85 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้กลา้วิสาหกิจชุมชนตาํบลป่าไผ ่ม.ชีวิต นายอาํนวย  จนัทร์เทศ โรคความดนั

86 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ นายศรศกัด์ิ  กฤษวิเศษ โรคเบาหวาน



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
87 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว นายชยักุล  จนัทวาส โรคอ่ืนๆ

88 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั นายณรงค ์ ครองคีรี โรคอุบติัเหตุ

89 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จาํกดั นายต๊ิบ  อุ่นแกว้ โรคเบาหวาน

90 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันกาํแพง จาํกดั นายจรัส  ธนญัชยั โรคมะเร็ง

91 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั นางกลัยา  แกว้ขดั โรคอ่ืนๆ

92 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั นางจนัทร์หอม  จอมแปง โรคมะเร็ง

93 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั นายจาํนง  เครือเงิน โรคอ่ืนๆ

94 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จาํกดั นายจรัล  บุญเรือง โรคอ่ืนๆ

95 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนผูห้ญิงเชียงใหม่ นางสาวอนงค ์ ดวงวงค์ โรคหวัใจ

96 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั นายไพศาล  อูปคาํ โรคอ่ืนๆ

97 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จาํกดั นางแสงดาว  กนัคาํ โรคมะเร็ง

98 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จาํกดั นายมานิตย ์ แสนสุยะ โรคอ่ืนๆ

99 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลบา้นตาล นายศรียศ  โกฎคาํลือ โรคอ่ืนๆ

100 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ นายวินยั  ตูท้อง โรคอ่ืนๆ

101 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ นางจนัทร์  พิริยานุรักษ์ โรคอ่ืนๆ

102 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลแม่คาํมี นายสมพจน ์ แกว้บุญมา โรคอ่ืนๆ

103 แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จาํกดั นายเส็น  อุดป่าคา โรคมะเร็ง

104 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลทุ่งศรี นายสวา่ง  ตายนั โรคอ่ืนๆ

105 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลทุ่งศรี นายมา  คาํใส โรคความดนั

106 แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอาํเภอร้องกวาง นายศกัด์ิ  กนัทา โรคฆ่าตวัตาย

107 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จาํกดั นายนฤมล  ฉาโชติ โรคตบั

108 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จาํกดั นางผอ่งพรรณ  ไคขนุทด โรคมะเร็ง

109 เชียงราย/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพญาเมง็ราย นายอ่ิน  พรมเวช โรคอ่ืนๆ

110 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จาํกดั นายแกว้  เรืองวิลยั โรคติดเช้ือ

111 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั นายวาท  ปาละบุญมา โรคอ่ืนๆ

112 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั นายป๊ัด  เบาจิต โรคอ่ืนๆ

113 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟาร์มสัมพนัธกิจ จาํกดั นางรูเบ็น  สุวรรณ โรคติดเช้ือ

114 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จาํกดั นายบุญศรี  จนัตาธรรม โรคไต

115 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟาร์มสัมพนัธกิจ จาํกดั นายทองศรี  ทาทอง โรคมะเร็ง

116 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จาํกดั นางพชัรา  วงคบ์าง โรคมะเร็ง

117 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จาํกดั นายอาํนวย  แกว้มา โรคมะเร็ง

118 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จาํกดั นางถนอม  อินทะนิล โรคติดเช้ือ

119 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จาํกดั นายพงษพิ์ทกัษ ์ ถาคาํฟู โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
120 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จาํกดั นางจอน  รักมิตร โรคมะเร็ง

121 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จาํกดั นางปราณี  อินทจกัร์ โรคอ่ืนๆ

122 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จาํกดั นายสด  กา้นเหลือง โรคตบั

123 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จาํกดั นายสมนึก  คีรีบุตร โรคตบั

124 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จาํกดั นางพล  โพศิริ โรคติดเช้ือ

125 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั นายดาวธุ  กะสิรักษ์ โรคมะเร็ง

126 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จาํกดั บุญช่วย  ดวงเดือน โรคอ่ืนๆ

127 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จาํกดั นางถม  อินทร์พรหม โรคหวัใจ

128 เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จาํกดั นางสาวดาวเรือง  แปดทิศ โรคมะเร็ง

129 สระแกว้/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาพระยา นางสาํเริง  แสนกลา้ โรคอ่ืนๆ

130 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั นายประดิษฐ ์ สุดสงวน โรคมะเร็ง

131 ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จาํกดั นางสาวสออ้น  นาคศรี โรคตบั

132 พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงคาํ-ภูซาง จาํกดั นายวสันต ์ กองมงคล โรคความดนั

133 พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จาํกดั นายห่วง  ใสสม โรคอ่ืนๆ

134 แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบาํนาญแม่สะเรียง นายจิรทศัน ์ สุวรรณลพ โรคไต

135 นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จาํกดั นางเสง่ียม  ศรีทอง โรคอ่ืนๆ

136 นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จาํกดั นายสมจิตร  ปลอ้งพดุซา โรคติดเช้ือ

137 อาํนาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จาํกดั นางทองปอน  บาํรุง โรคติดเช้ือ

138 บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จาํกดั นางพิศมยั  แสนโคตร โรคอ่ืนๆ

139 ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จาํกดั นายคาํเผย  ภูม่ิงศรี โรคอุบติัเหตุ

140 ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบะเสียวพฒันา จาํกดั นายสุรัตน ์ อินทจร โรคมะเร็ง

141 อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จาํกดั นางสุจินดา  ชยัดี โรคมะเร็ง

142 อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จาํกดั นายยุน้  ตางจงราช โรคอ่ืนๆ

143 อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จาํกดั นายบรรจง  ทองดี โรคหวัใจ

144 อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม นางคาํฟอง  ผาสิน โรคติดเช้ือ

145 อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลโนนกาหลง จาํกดั นางพนัธ์  พระจนัทร์ โรคไต

146 อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จาํกดั นางนงลกัษณ์  จินดาเนตร โรคติดเช้ือ

147 อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั นางอรสา  บานโสม โรคชรา

148 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ นางพนุ  ไหมทอง โรคชรา

149 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข นายพนสั  จารัตน์ โรคติดเช้ือ

150 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั นายเคือง  แสนกลา้ โรคความดนั

151 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั นายรน  สมศรี โรคอ่ืนๆ

152 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จาํกดั นางสมนั  ปุ่ มแกว้ โรคติดเช้ือ



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
153 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จาํกดั นางกรองใจ  เดชพนัธ์ โรคอ่ืนๆ

154 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จาํกดั นายบุญมา  ช่วยนาง โรคอ่ืนๆ

155 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จาํกดั นายห่วง  นามมะ โรคชรา

156 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จาํกดั นางสมหมาย  แดงนา โรคมะเร็ง

157 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จาํกดั นายหรัด  ปัญญาไสย์ โรคหวัใจ

158 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จาํกดั นางมณเทียน  แสนหลา้ โรคมะเร็ง

159 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จาํกดั นางสาวเกศรา  ไชยภา โรคติดเช้ือ

160 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จาํกดั นางเพียร  สายทอง โรคอ่ืนๆ

161 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองนกเขียน จาํกดั นายทองมี  กองทา โรคชรา

162 ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน นายบุญเพง็  พิสสาพิมพ์ โรคอ่ืนๆ

163 ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน นายอุไร  สงสีดา โรคติดเช้ือ

164 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั นายพงษส์ันต ์ แสนบุราณ โรคตบั

165 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั นางญวน  ยนิดี โรคอ่ืนๆ

166 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั นายสมดี  แสงทอง โรคอ่ืนๆ

167 ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง นายอนุชิต  งอสอน โรคอ่ืนๆ

168 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จาํกดั นายบุญผนั  มหาฐิน โรคตบั

169 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัม่วงร่วมใจสามคัคี จาํกดั นายไหม  ไชยโคตร โรคติดเช้ือ

170 กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชมรม ผดด. กุฉินารายณ์ จาํกดั นางบวัทอง  ฉายแมน้ โรคเบาหวาน

171 กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จาํกดั นางจุลคาํ  วรชิน โรคอ่ืนๆ

172 กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จาํกดั นางชาม  ศรีเครือ โรคเบาหวาน

173 กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จาํกดั นางวนัเพญ็  ศรีจาํพลงั โรคอ่ืนๆ

174 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหวันาไทย จาํกดั นางสมจิตร  ทองพนัธ์ โรคอ่ืนๆ

175 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั นายทนงศกัด์ิ  สมจนัทร์ โรคหวัใจ

176 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลแคน จาํกดั นายสุฤทธ์ิ  บุตกง โรคอ่ืนๆ

177 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าขอนยาง นายนวย  วงศล์ะคร โรคอ่ืนๆ

178 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลเข่ือน จาํกดั นายสุภาพ  ลํ้าเลิศ โรคมะเร็ง

179 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก นางพิศมยั  อิสสระวงศ์ โรคมะเร็ง

180 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน นายอาํนวย  ประภาษิต โรคติดเช้ือ

181 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั นายบุญเลา  ลุนตีบ โรคเบาหวาน

182 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลแคน จาํกดั นายถนอม  แสนสุข โรคหวัใจ

183 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน นางมะลิทอง  วิชยั โรคมะเร็ง

184 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน นายวฒิุชยั  ขรรคแ์กว้ โรคมะเร็ง

185 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลหวาย จาํกดั นายสมร  สุขสาย โรคตบั



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
186 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั นายบุญ  พาธรรม โรคไต

187 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลเข่ือน จาํกดั นายวีรศกัด์ิ  ศรีจนัทร์ปลิว โรคหวัใจ

188 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลเข่ือน จาํกดั นายจกัรพนัธ์  วงษาวตัร โรคมะเร็ง

189 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั นางนิด  บุญยะพรหม โรคอ่ืนๆ

190 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเครือข่ายร้อยเอด็เหนือ จาํกดั นายบุญสงค ์ เวียงสมุทร โรคไต

191 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั นายสมชาย  นาวะลี โรคมะเร็ง

192 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จาํกดั นางหนูภาพ  เพง็ปอภาพ โรคมะเร็ง

193 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั นายสมเดช  ไสยมาศ โรคมะเร็ง

194 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั นายฃทองใบ  โมกขรัตน์ โรคติดเช้ือ

195 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั นางเดือนเพญ็  วรลาภ โรคไต

196 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั นางเนียร  ผิวผา โรคติดเช้ือ

197 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั นางพดั  ไชยพิมพ์ โรคเบาหวาน

198 สงขลา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อดาน จาํกดั นางสมพร  สุขธร โรคไต

199 สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธารทิพย ์จาํกดั นายพินิจ  เกล้ียงสอาด โรคติดเช้ือ

200 นครศรีธรรมราช/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จาํกดั นางสุข  จิตจาํ โรคหวัใจ

201 ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จาํกดั นางอาํไพ  นาคสิงห์ โรคชรา

202 ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จาํกดั นายภาคภูมิ  เยน็ใส โรคมะเร็ง

203 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนอ้ยทวีทรัพย์ นายประสิทธ์ิ  จนัตะ๊ โรคอุบติัเหตุ

204 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) นายเพชร  ชยัเสน โรคฆ่าตวัตาย

205 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั นางศรีทอน  อุ่นเรือน โรคอ่ืนๆ

206 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จาํกดั นายสงวน  นามะณีวรรณ โรคมะเร็ง

207 ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จาํกดั นายสุวรรณ  พาสีดาํ โรคติดเช้ือ

208 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั นางสาวสมพิศ  กลัน่แยม้ โรคหวัใจ

209 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั นายสุรสิทธ์ิ  วารสิทธ์ิ โรคอ่ืนๆ

210 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จาํกดั นายเช้ือ  ทองนาค โรคไต

211 กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จาํกดั นายวสันต ์ วยัวฒันะ โรคอ่ืนๆ

212 ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จาํกดั นางสุชญา  ปรีชาโชติ โรคมะเร็ง

213 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั นางสังเวียน  ธรรมเสมอ โรคมะเร็ง

214 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั นายบูรณะศกัด์ิ  บูรณะไทย โรคมะเร็ง

215 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั นายสุจินต ์ ซ่อนกล่ิน โรคตบั

216 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั นายวิรัติ  โถทอง โรคมะเร็ง

217 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั นายสมบูรณ์  มูลแก่น โรคเบาหวาน



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
218 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง นางหนูตุ ๊ พรฟ้านิมิต โรคติดเช้ือ

219 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลหวาย จาํกดั นายวินิจ  ตณัวฒันาอารีย์ โรคหวัใจ

220 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั นางสาวนอ้ย  ประทุม โรคอ่ืนๆ

221 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั นายสมาน  บบัภาวะตา โรคติดเช้ือ

222 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสันตุ จาํกดั นายเดช  เพชรแสนค่า โรคไต

223 อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จาํกดั นางวนัเพญ็  ดีงาม โรคอ่ืนๆ

224 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั นายสาํราญ  โคตรวิถี โรคตบั

225 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั นายชาญยทุธ  โมรารัตน์ โรคหวัใจ

226 ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั นายอาํนวย  ศิริสิงห์ โรคหวัใจ

227 ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จาํกดั นายบุญยอ้ย  จีนหลง โรคหวัใจ

228 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จาํกดั นางเภา  สุวรรณดี โรคอ่ืนๆ

229 ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง นางถนอม  ศกัดา โรคมะเร็ง

230 ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง นายสนิท  ทองกํ่า โรคหวัใจ

231 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ นางสายฝน  ไหมทอง โรคอ่ืนๆ

232 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ นางเซือน  เติมสุข โรคมะเร็ง

233 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั นายจาํเนียร  เชิดสุข โรคอ่ืนๆ

234 สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ นายประถม  นวลดี โรคมะเร็ง

235 อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั นายเอนก  สุวรรณไตร โรคอ่ืนๆ

236 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จาํกดั นางนอ้ย  ไชยภูมิ โรคเบาหวาน

237 ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแดง จาํกดั นางสุมนทา  พินิจกุล โรคติดเช้ือ

238 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จาํกดั นางหนูค่าย  คงคา โรคอ่ืนๆ

239 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จาํกดั นายอุดร  หุนติราช โรคติดเช้ือ

240 หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จาํกดั นางนอ้ย  อินแตม้ โรคชรา

241 มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั นายเจริญ  กาบแกว้ โรคอ่ืนๆ

242 มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ นายสมพร  ไพทูรย์ โรคอ่ืนๆ

243 ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จาํกดั นางวีวงศ ์ แขง็แรง โรคหวัใจ

244 ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกุดหวัชา้งพฒันา จาํกดั นางทองยิม้  ดงพงษ์ โรคชรา

245 อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จาํกดั นางสมควร  มีสิด โรคไต

246 สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั นางเยย้  อะนะรัมย์ โรคชรา

247 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จาํกดั นายณฐักิตต ์ กองรักษา โรคติดเช้ือ

248 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จาํกดั นายบรรหาร  ศรีษะเกษ โรคอ่ืนๆ

249 ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จาํกดั นายประเสริฐ  หนา้นวล โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
250 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั นายสีทนั  แสงฉวี โรคหวัใจ

251 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั นางหนูพิศ  ลาดบาสี โรคเบาหวาน

252 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั นายประทาน  ลือแกว้มา โรคอ่ืนๆ

253 อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั นายวีระชยั  บุญประสม โรคหวัใจ

254 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จาํกดั นางอุไรวรรณ  แกว้วิเชียร โรคชรา

255 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จาํกดั นายรวี  ปทุมเจริญวงษ์ โรคมะเร็ง

256 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จาํกดั นางนิภา  สมใจนึก โรคอ่ืนๆ

257 จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จาํกดั นายชยั  สุทธิวงษ์ โรคอ่ืนๆ

258 ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นท่าโสม จาํกดั นายบุญสินธ ์ สังฆะพรม โรคมะเร็ง

259 กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 นายอาํพนั  ไชยปัญหา โรคตบั

260 กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั นายอุดร  บุญมีศรี โรคชรา

261 ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จาํกดั นายสมยศ  จนัทร์รอด โรคอุบติัเหตุ

262 ชยันาท/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จาํกดั นายสมศกัด์ิ  สุวรรณพุ่ม โรคตบั

263 นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จาํกดั นางละออง  แจง้แช่ม โรคหวัใจ

264 นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จาํกดั นางแปรง  พมุมี โรคมะเร็ง

265 นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จาํกดั นางสาวบุญเรียม  ลอ้มวงศ์ โรคหวัใจ

266 นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จาํกดั นายจประจวบ   คุม้พฒุ โรคอ่ืนๆ

267 กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จาํกดั วิษณุ  โพธ์ิลอ้ม โรคอ่ืนๆ

268 กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จาํกดั นายประยรู  สังฆะคุณ โรคอ่ืนๆ

269 เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จาํกดั นายจรูญ  กณัหาวรี โรคอ่ืนๆ

270 อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จาํกดั นายวิชยั  สวา่งเนตร โรคมะเร็ง

271 อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จาํกดั นางสาวอาภรณ์  ไกรสิทธิพาณิชย์ โรคมะเร็ง

272 อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จาํกดั นางสุราง  อารีพงค์ โรคตบั

273 อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จาํกดั นายดาํรงค ์ แขง็สาริกิจ โรคติดเช้ือ

274 นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จาํกดั นายอนุโรม  เกษกรรณ์ โรคมะเร็ง

275 ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จาํกดั นายชชัวาล  กนัทา โรคติดเช้ือ

276 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคริสตจกัรสามคัคีธรรมป่าง้ิว จาํกดั นายคาํมูล  ตะติโย

277 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จาํกดั นายปัญญา  วงศอุ่์น โรคอ่ืนๆ

278 เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ลาว จาํกดั นายแง่ม  ปวงคาํ โรคอ่ืนๆ

279 พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จาํกดั นายกํ้า  ใสสม โรคอ่ืนๆ

280 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั นายปุวา  พงศปิ์ติพล โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ จังหวดั/สหกรณ์ ช่ือ-นำมสกลุ
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
281 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค นางจนัทร์  เรือนแกว้ โรคมะเร็ง

282 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั นายสมบูรณ์  ตากองแกว้ โรคไต

283 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว นายจนัทร์ต๊ิบ  มณีวรรณ โรคอ่ืนๆ

284 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด นายสุคาํ  เป็งเฟย โรคหวัใจ

285 เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ นางจนัทร์ดี  โกมลอง โรคติดเช้ือ
286 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จาํกดั นายสุเทพ  แสงแกว้ โรคมะเร็ง

287 เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จาํกดั นางคาํมูล  สิทธิปัญญา โรคไต

288 ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงันํ้าเขียวพฒันา จาํกดั นายชยัยนั  เอ้ียวพานิช โรคหวัใจ

289 สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั นายทาํนอง  แสงพรมชาลี โรคไต


