
ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ

1 นายประเสริฐ  เจริญมูล เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคติดเช้ือ

2 นายบุญเลิศ  โสภานะ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จาํกดั โรคอ่ืนๆ

3 นายสมพงษ ์ พงษสุ์วรรณ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร โรคอ่ืนๆ

4 นายเจริญ  ไชยรังษี เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว โรคเบาหวาน

5 นางญาณิชศา  กนัทะโย เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันพระเนตร โรคอ่ืนๆ

6 นางเป้ีย  ปาปะนา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั โรคเบาหวาน

7 นายประสิทธ์ิ  เลิศประเสริฐ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค โรคอ่ืนๆ

8 นางจนัทร์  ริยาย เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคมะเร็ง

9 นางแดง  ช่างสาร เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย โรคมะเร็ง

10 นายบุญเลิศ  ทองทิพย์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคไต

11 นางสีลา  บุญเรือง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ

12 นายเลก็  ปันมาเรือน เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

13 นายบุญมา  วงศษ์า เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลเมืองแหง โรคอ่ืนๆ

14 นายพิณ  ทุนมุง้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลเมืองแหง โรคตบั

15 นางอมัพร  สมเพชร เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหางดงร่วมใจ โรคอ่ืนๆ

16 นายอินป๋ัน  เปราะแกว้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จาํกดั โรคอ่ืนๆ

17 นายชยัพิชิต  จิตรทองคาํ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จาํกดั โรคตบั

18 นายประดิษฐ ์ ยิง่เจริญ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั โรคติดเช้ือ

19 นางพิมพพ์รรณ์  คาํต้ือ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

20 นายขจร  ยาสตรี แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคตบั

21 นายทวีวฒัน์  ทาบุญ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอาํเภอร้องกวาง โรคอุบติัเหตุ

22 นางระริน  สวนป่า แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบาํรุงพฒันา จาํกดั โรคไต

23 นางพิมพา  ปัญญาไว พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จาํกดั โรคมะเร็ง

24 นางพลอย  มีล่องลอย อุตรดิตถ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ โรคอ่ืนๆ

25 นางจนัทร์ทา  อินทะนุ ลาํพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสัมพนัธ์ 1 จาํกดั โรคความดนั

26 นายธวชั  อุตมา ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จาํกดั โรคมะเร็ง

27 นางมาลี  ศรีสุทธ์ิ ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จาํกดั โรคมะเร็ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สวัสดกิารสมาชกิเครดติยูเน่ียน

รายชื่อผู้เสียชวีิตรวมทุกภาค

ณ วันที่  26 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2561
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28 นางมาณี  สันตวงศ์ ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จาํกดั โรคติดเช้ือ

29 นายบุญเหล่น  สุธรรมปวง ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

30 นางวิจิตรา  แกว้สิทธิวงศ์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จาํกดั โรคมะเร็ง

31 นางสาย  เช้ือเมืองพาน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันตน้แหน จาํกดั โรคอ่ืนๆ

32 นางบวัผดั  จนัสุยะ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จาํกดั โรคติดเช้ือ

33 นายคงเดช  ตะ๊คาํ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จาํกดั โรคหวัใจ

34 นายสม  ธรรมใจ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ

35 นายมงคล  หวลระลึก เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคตบั

36 นางแป้น  อรชร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

37 นายประสงค ์ เอราวลั เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

38 นางสาวบุญช่วย  ทบัเทศ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคหวัใจ

39 นายสาโรจน ์ พงษพ์นัธ์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จาํกดั โรคมะเร็ง

40 นายโทน  ชมยิม้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จาํกดั โรคอ่ืนๆ

41 นายชอบ  สรรพคุณ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคชรา

42 นางบุญเหลือ  สีพลอย เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคไต

43 นายรําเพย  ทองอยู่ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จาํกดั โรคหวัใจ

44 นายฝัก  เทพสุตร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จาํกดั โรคอ่ืนๆ

45 นายสายนัต ์ แซ่โงว้ เพชรบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ โรคติดเช้ือ

46 นายจาํลอง  วนัดี เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ

47 นายสมนึก  นาํ้้จนัทร์ กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั โรคอ่ืนๆ

48 นางจิตร  ขาวผอ่ง กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั โรคชรา

49 นายพยง  สิทธิกุล ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จาํกดั โรคติดเช้ือ

50 นายจุมพจน์  บุญศิริ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จาํกดั โรคมะเร็ง

51 นายสาํเนียง  กุณฑี อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จาํกดั โรคเบาหวาน

52 นายพิมาย  สง่าแสง อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

53 นายไสว  ยอดดาํเนิน สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จาํกดั โรคความดนั

54 นางสาวนิภา  เต่ียงตั้ง ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จาํกดั โรคมะเร็ง

55 นางปุ้ย  สุขสาํราญ ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จาํกดั โรคไต

56 นายคนัทรง  สถาพร จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ

57 นายวินยั  วาปีทาํ ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

58 นางทองหล่อ  นามจนัทร์ หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

59 นางวนัที  คาํพรม หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จาํกดั โรคติดเช้ือ
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60 นางอาํนวย  แพงดี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จาํกดั โรคอุบติัเหตุ

61 นางวนัทอง  วิชยัโย ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาํโรงสร้างสรรค ์จาํกดั โรคชรา

62 นายธนวฒัน์  ศรีคาํเบา้ ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคอ่ืนๆ

63 นายพรมมา  ยะภกัดี อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จาํกดั โรคติดเช้ือ

64 นางบุญมา  ชีไธสง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคติดเช้ือ

65 นางหนูเพย  แสนประเสริฐ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง โรคมะเร็ง

66 นายสมยศ  วิริยะ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคไต

67 นางมา  นนทะสี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคมะเร็ง

68 นางใจ  สุพะกาํ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลหวาย จาํกดั โรคติดเช้ือ

69 ลุน  ธรรมชน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั โรคอ่ืนๆ

70 นายคาํมุล  เพง็พะกา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคมะเร็ง

71 นางลาํใย  ชินภกัดี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม โรคติดเช้ือ

72 นางอ่อนสา  อินวงศ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคมะเร็ง

73 นางจิตรวงั  อุติลา นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จาํกดั โรคมะเร็ง

74 นางทองใส  ราชยั สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จาํกดั โรคมะเร็ง

75 นายตอ้ย  ไชมะโย สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จาํกดั โรคติดเช้ือ

76 นายบุญ  ทาํมา สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

77 นายสงบ  ศรีแยม้ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง โรคอุบติัเหตุ

78 นายกวน  จูงงาม สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง โรคติดเช้ือ

79 นายเหลิน  ประพวงพนัธ์ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จาํกดั โรคไต

80 นางวนัดี  ชยัฤทธ์ิ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จาํกดั โรคไต

81 นายบุญเชิด  เพช็ร์เลิศ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทวีทรัพย ์จาํกดั โรคมะเร็ง

82 นางสมใจ  สาสังข์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทวีทรัพย ์จาํกดั โรคติดเช้ือ

83 นายสุรพล  โสหิตะ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จาํกดั โรคไต

84 นายสมบติัเจริญ  สีทน ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จาํกดั โรคอ่ืนๆ

85 นายเฉลิม  ลุนพรม อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จาํกดั โรคอ่ืนๆ

86 นายถวิล  กายแกว้ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จาํกดั โรคมะเร็ง

87 นางทุมมา  ขนัทอง อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มนํ้าโขง จาํกดั โรคเบาหวาน

88 นายคาํพนั  สีหลวง อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มนํ้าโขง จาํกดั โรคเบาหวาน

89 นายเติม  ไชยทองศรี กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน โรคไต

90 นายคาํตนั  นอ้ยชนะ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลบ่อพนัขนั จาํกดั โรคมะเร็ง

91 นางสาวลาํดวน  เพชรภกัดี ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั โรคมะเร็ง

92 นายเหวิน  เยน็หาญ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนํ้าออ้มถนอมทรัพย ์จาํกดั โรคติดเช้ือ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ

93 นายประยงค ์ กะตะโท ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนํ้าออ้มถนอมทรัพย ์จาํกดั โรคติดเช้ือ

94 นายทวี  ดีปัญญา ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั โรคอ่ืนๆ

95 นายสุปัน  เเสงสะโส ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

96 นายทอง  พฒุทอง ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั โรคอุบติัเหตุ

97 นายประสิท  ผอ่งจิต อาํนาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จาํกดั โรคอ่ืนๆ

98 นายบวัพา  พนัธนะบุญ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคมะเร็ง

99 นางถนั  วงคเ์ครือสอน อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

100 นายไพบูลย ์ ลินทอง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จาํกดั โรคไต

101 นายทิพย ์ ทาสีแสง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จาํกดั โรคหวัใจ

102 นายชยักมล  ชุมชนสัมพนัธ์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จาํกดั โรคอ่ืนๆ

103 นายคาํภา  ลอยหา อาํนาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จาํกดั โรคอ่ืนๆ

104 นายเสิด  แคลงกระโทก นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

105 นายสวอง  อินพะเนาว์ นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งพฒันา จาํกดั โรคมะเร็ง

106 นายเนียม  แซ่เลา นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 โรคหวัใจ

107 นางสาวคาํมูล  ธรรมฤทธ์ิ หนองคาย/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร โรคไต

108 นางบาลคํ่า  รัตนวรรณี กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จาํกดั โรคไต

109 นายเมฆินทร์  นาถํ้าชน กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลโคกสะอาด จาํกดั โรคอ่ืนๆ

110 เกวลิน  เล้ิศลาํ้้ กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน โรคอ่ืนๆ

111 นางสมจิตร  บวัโคก อุดรธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร โรคหวัใจ

112 นางแกว้  โพธิวงศ์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จาํกดั โรคเบาหวาน

113 นายคาํมูล  ดวงพา อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคอุบติัเหตุ

114 นางสมบติั  ชาํนาญพล อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคมะเร็ง

115 นายเมือง  โยคิน อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคมะเร็ง

116 นายเท่ียง  สีมอซา อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคมะเร็ง

117 นางมาราศรี  วงศค์าํจนัทร์ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ

118 นายคาํพา  มีคุณ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จาํกดั โรคหวัใจ

119 นางสาวแสงเดือน  สีสะใบ ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบะเสียวพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

120 นางแหวน่  งอกขา้วนก ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบะเสียวพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ

121 นายทองพลู  ปาโท ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จาํกดั โรคไต

122 นายทอง  บุดดาวรรณ์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จาํกดั โรคอ่ืนๆ

123 นางบวัลี  เศรษฐภกัดี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จาํกดั โรคตบั
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124 นางบู่  บวันาค ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

125 นายขิง  วนัโสภา ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จาํกดั โรคชรา

126 นางหนูเรียน  ภูชะดา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลหวาย จาํกดั โรคไต

127 นายหาญ  ธุระทาํ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลยาง จาํกดั โรคอ่ืนๆ

128 นางเคน  วนัวาน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จาํกดั โรคไต

129 นายสมาน  สารบูรณ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคหวัใจ

130 นายพยอม  นพพิบูลย์ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง โรคมะเร็ง

131 นายชิน  บุญทรา สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง โรคติดเช้ือ

132 นางสง่า  ดุจจานุทศัน์ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั โรคหวัใจ

133 นางทรวง  อินทราม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคหวัใจ

134 นางซุ่ม  พระมา สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ

135 นายสุพฒัน ์ สติมัน่ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคติดเช้ือ

136 นายคาํสิงห์  ก่ิงลดัดา สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคไต

137 นางสุนี  ใจชุ่ม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จาํกดั โรคติดเช้ือ

138 นายเอ๋  มงัคกาญจน์ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ โรคมะเร็ง

139 นางแกว้  ดวงดี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคหวัใจ

140 นางขวญัตา  กองสนัน่ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ

141 นายพิรุณ  กลีบเอจ็ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคมะเร็ง

142 นายเฮือ  แกว้เพชร สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ

143 นางสุรีห์  ธุพรรณ์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ

144 นางต่วม  สมหมาย สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั โรคอ่ืนๆ

145 นายเคน  ทนดี อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลโนนกาหลง จาํกดั โรคไต

146 นายบุญชิต  ก่ิงคาํ อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคหวัใจ

147 นายอมรชยั  นยัอินทร์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคเบาหวาน

148 นายสมดี  นุวงศศ์รี อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคอ่ืนๆ

149 นายสมคิด  ยกแสง อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคติดเช้ือ

150 นายกมล  เรือนทอง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญญาภรณ์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

151 นายบุญเลย  มาลยั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญญาภรณ์ จาํกดั โรคติดเช้ือ

152 นายจนัทร์  ใจสุ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จาํกดั โรคอ่ืนๆ

153 นางทอง  คาํเรือง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง โรคมะเร็ง

154 นายวิโรจน์  เครือศรี เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง โรคหวัใจ

155 นางสาวจนัทร์จิรา  เขียวกนัยะ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั โรคติดเช้ือ

156 นายวีระ  ใจธิดา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
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157 นางป้ิน  คาํตุ่น เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคติดเช้ือ

158 นางสาวมินตรา  จนัทร์ตา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

159 นายตะวนั  พวงมาลา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงคาํ โรคติดเช้ือ

160 นางสมหมาย  ก๋าวิล เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนนํ้าแพร่พฒันา โรคอ่ืนๆ

161 นางอยา่  ซอมน เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคหวัใจ

162 นายพกั  เจนชดั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามรวมใจฝาง จาํกดั โรคอ่ืนๆ

163 นายประสงค ์ ศิรินนัตา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคติดเช้ือ

164 นายเกษม  คาํออน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสันป่าค่า โรคอ่ืนๆ

165 นายสมบูรณ์  กิริยา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคติดเช้ือ

166 นายสุมน  พนัธุ์เลิศเมธี เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั โรคหวัใจ

167 นายจรินทร์  ตนัวงศษ์า แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จาํกดั โรคอ่ืนๆ

168 นางสาวพวงเพช็ร์  ตนัโห ลาํปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง โรคหวัใจ

169 นางสีดา  ศรีพนัธุ์เนตร แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอาํเภอร้องกวาง โรคติดเช้ือ

170 นายพล  มหาผล พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จาํกดั โรคตบั

171 นายปัน  หลา้เฟย เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีเหลือง จาํกดั โรคอ่ืนๆ

172 นางสาวลดัดา  แสนทา ลาํพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จาํกดั โรคมะเร็ง

173 นายสมศกัด์ิ  หม่ืนตูม เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนอ้ยทวีทรัพย์ โรคอุบติัเหตุ

174 นายเจริญ  วอ่งเขตรการณ์ อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จาํกดั โรคติดเช้ือ

175 นายเกษม  ทองคาํดี อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จาํกดั โรคอ่ืนๆ

176 นายเกษม  ราชสิงโห ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จาํกดั โรคตบั

177 นางสาวละออง  เขม็ทอง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอ่ืนๆ

178 นายวนัชยั  เขียนบรรดิษฐ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคติดเช้ือ

179 นางเปียม  บุญญะ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 โรคมะเร็ง

180 นางเงิน  นํ้าเพช็ร์ สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จาํกดั โรคอุบติัเหตุ

181 นายบุญมา  มาตหลุบเลา ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จาํกดั โรคตบั

182 นายเจือ  จินดาเพง็ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จาํกดั โรคอ่ืนๆ

183 นางสาวณฐันนัท ์ ณลัทธ์นพฒัน์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จาํกดั โรคมะเร็ง

184 นายสุรพล  ถนอมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จาํกดั โรคติดเช้ือ

185 นายระยอง  คาํบา กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

186 ด.ช.ประสิทธ์ิ  ศรีพทุธา สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนช่วยเพ่ือน จาํกดั โรคติดเช้ือ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ

187 นางสุรีย ์ วจัวาทิน ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จาํกดั โรคชรา

188 นางสาวสาํเนียง  นองเนือง ตราด/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวั โรคตบั

189 นายเกษม  แพทยนิ์มิตร จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จาํกดั โรคอุบติัเหตุ

190 นายประสาท  ศิริการ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จาํกดั โรคหวัใจ

191 นายชรินทร์  สุขสง่า จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จาํกดั โรคอ่ืนๆ

192 นางนํ้าคา้ง  ไพรเหลืองดี จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั โรคหวัใจ

193 นายสุนทร  พทุธศาสตร์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

194 นายสมพงษ ์ พดัจนัทร์หอม จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั โรคอ่ืนๆ

195 นายนาวิน  อ่ิมเอิบ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จาํกดั โรคตบั

196 นายธีรภทัร  ไพสาลี
ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก 
จาํกดั โรคมะเร็ง

197 นายสุวรรณ  เกตุมงคล เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จาํกดั โรคติดเช้ือ

198 นางชะบา  ลิขิตขอม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคหวัใจ

199 นางเตือน  หมอนทอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จาํกดั โรคติดเช้ือ

200 นางสาวทองมูล  กล่ินพดุตาล เพชรบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ โรคหวัใจ

201 นางสมพร  คงถาวร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคเบาหวาน

202 นายสวสัด์ิ  ลิขิตขอม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคชรา

203 นางยพิุน  ศรีทศัน์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคมะเร็ง

204 นางสาวนงเยาว ์ เยน็จิตร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จาํกดั โรคมะเร็ง

205 นางชูชีพ  บุญจารึก เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จาํกดั โรคหวัใจ

206 นางสาวบวัผนั  ใจเนียน เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จาํกดั โรคหวัใจ

207 นายสวน  เสมเถ่ือน เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จาํกดั โรคมะเร็ง

208 นางพดุซ้อน  ถนอมศกัด์ิ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จาํกดั โรคไต

209 นางสาวหยด  จอกถม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จาํกดั โรคอ่ืนๆ

210 นายทิม  นกน่วม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ข่อย จาํกดั โรคเบาหวาน


