
ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สาเหตุการเสียชีวติ
1 นางศุภานนั  กาญจนาภา สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั โรคมะเร็ง

2 นายประเสริฐ  สายสุด อาํนาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จาํกดั โรคมะเร็ง
3 นายคาํมา  อินทนิล อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคอ่ืนๆ
4 นายสอง  อาสาวงั อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคชรา
5 นายแดง  กาํทรัพย์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จาํกดั โรคอ่ืนๆ
6 นางแกด  กระสังข์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จาํกดั โรคชรา
7 นางสาวอาํพร  แสงพา ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง โรคตบั
8 นายสวิง  สุนทรกูล ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ
9 นางเลาะ  นาคูณ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ

10 นายวฒัชดาล  ผลจนัทร์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จาํกดั โรคอ่ืนๆ

11 นายอุดม  โนนทิง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จาํกดั โรคอ่ืนๆ
12 นายชยัรัตน ์ ไชยพิมพ์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั โรคตบั
13 นายคาร  สาจนัทร์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั โรคมะเร็ง
14 นายนวม  พาโคกทม ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั โรคตบั
15 นางนงลกัษณ์  เลิศพนัธ์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จาํกดั โรคไต
16 นางนอ้ย  อินทรีย์ หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
17 นางจ่อย  ยวกดา หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
18 นายสุรศกัด์ิ  คาํไล้ หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จาํกดั โรคตบั
19 นายบุญชู  ชนะพนัธ์ ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกุดหวัชา้งพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ
20 นางหอม  บุตรวงศ์ ยโสธร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธารนํ้าใจไทยหนองยาง โรคหวัใจ
21 นายคาํพนัธ ์ บุตรหาร อุดรธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร โรคอ่ืนๆ
22 นายขอด  พรมหลวง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
23 นายยทุธพงษ ์ ขนัทะแพทย์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จาํกดั โรคมะเร็ง

24 นายสุบรรณ  การรินทร์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ

25 นางพงษนุ์ช  โพธ์ิทอง
กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา 
จาํกดั โรคติดเช้ือ

สมาคมฌาปนกจิสงเคาระห์สวสัดกิารสมาชิกเครดติยูเนี่ยน
รายช่ือผู้เสียชีวติรวมทุกภาค

ณ วนัที่ 26 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562



ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สาเหตุการเสียชีวติ
26 นายสมพงษ ์ เกตุศิริ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคมะเร็ง
27 ร.ต.สุมิตร  สาํรวลร่ืน นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
28 นายบาง  เกษทรัพย์ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จาํกดั โรคความดนั
29 นายสาํเนียง  แกว้กรุด ฉะเชิงเทรา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ โรคอ่ืนๆ
30 นางสมจิตร  ชมเอ ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จาํกดั โรคอ่ืนๆ
31 นายคาํปัน  หงษเ์กา้ พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จาํกดั โรคมะเร็ง
32 นางสาวฉวี  รวยอบกล่ิน อุตรดิตถ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ โรคมะเร็ง

33 นายเผลอกวา  ประทีปแสงธรรม แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จาํกดั โรคหวัใจ

34 นางอะลูมะ  เลาม่ี แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จาํกดั โรคหวัใจ
35 นายจรัญ  มูลคาํ แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จาํกดั โรคอ่ืนๆ
36 นายไกร  กิติเงิน แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคอ่ืนๆ
37 นายชูเวช  จินดาคาํ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลร่องกาศ จาํกดั โรคมะเร็ง
38 นางเตรียม  ตะไมล์ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบาํรุงพฒันา จาํกดั โรคชรา
39 นายลวย  อว้นใส ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จาํกดั โรคไต
40 นายจุ่ม  ฤทธ์ิธา ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
41 นายเสน่ห์  ใจตา ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
42 นางสุแกว้  เมนาคม เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าออ้ จาํกดั โรคหวัใจ
43 นางแสง  แกว้ดวงต๋า เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จาํกดั โรคอ่ืนๆ
44 นายปุ๊ ด  ธรรมใจ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันตน้แหน จาํกดั โรคติดเช้ือ
45 นายอมร  วิวฒิุ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จาํกดั โรคติดเช้ือ
46 นายคาํปัน  บุญยนื เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จาํกดั โรคมะเร็ง
47 นายสายนัต ์ นุธรรม เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
48 นางนอ้ย  มูลดวง เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ
49 นายณรงค ์ บุญเผือก เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคหวัใจ
50 นายชยัณรงค ์ ศรีวิชยั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
51 นางแกว้ภา  แกว้เงิน เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคมะเร็ง
52 นายแสวง  ปัญญาวนั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคหวัใจ
53 นายพิพฒัพงค ์ สันลาด เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
54 นายประนอม  เตปีน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว โรคติดเช้ือ
55 นายวิเชียร  สารมูล เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว โรคไต
56 นางสุมิตรา  อินถา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคมะเร็ง
57 นางแกว้ภา  จายหลวง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคไต
58 นางนงคราญ  วงศฝ้ั์น เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง โรคอุบติัเหตุ
59 นางสมจิตร  เจริญศรี จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชาววงัแก่งหางแมว จาํกดั โรคมะเร็ง
60 นายออ๊ด  ชาวชล จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชาววงัแก่งหางแมว จาํกดั โรคอ่ืนๆ



ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สาเหตุการเสียชีวติ
61 นายสังเวียน  สุขพงษ์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั โรคอ่ืนๆ
62 นางสาวอาํพร  ชั้นเชิง จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จาํกดั โรคหวัใจ
63 นายเลก็  ประมาณทรัพย์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จาํกดั โรคหวัใจ
64 นายลงักา  สารลึก จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จาํกดั โรคตบั
65 นางสาววิมลพนัธ์  ขาวเฟ่ืองยนต์ ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพระธาตุนาก่วม จาํกดั โรคติดเช้ือ
66 นายบุญโฮม  ผาสิงห์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จาํกดั โรคหวัใจ
67 นายรัตน ์ สนัน่รัตนสกุล เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคไต
68 นายจนัแกว้  สายใจ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคมะเร็ง
69 นายสมนึก  กองสุข เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคตบั
70 นายอา้ย  โยนา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จาํกดั โรคอ่ืนๆ
71 นายสมชาย  วนัดี เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จาํกดั โรคมะเร็ง
72 นายลบ  หม่ืนแกว้ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จาํกดั โรคอ่ืนๆ
73 นายธวชัชยั  บุญสูง ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จาํกดั โรคติดเช้ือ
74 นายอา้ย  หม่ืนใจสร้อย ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จาํกดั โรคหวัใจ
75 นายสมศกัด์ิ  วงคค์าํ ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกาศเมฆสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
76 นายประสิทธ์ิ  บุญพระรักษา แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบาํรุงพฒันา จาํกดั โรคไต
77 นายสุทศัน ์ โนรินทร์ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคติดเช้ือ
78 นางปรัศนีย ์ จา้ยหนองบวั แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสักทองทวีทรัพย์ โรคอ่ืนๆ
79 นางวนั  ทาป๋ัน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาํบลเมืองแหง โรคตบั
80 นายสินธุ ์ ปัญญาอาจ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ โรคตบั
81 นายคาํจนัทร์  ชยัลงักา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั โรคไต
82 นางสุพรรณ์  สุริยะวงค์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั โรคไต
83 นายอมร  ม่ิงพรม เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
84 นางจนัทร์ศรี  คาํบุญ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
85 นายพงศพ์นัธ์  เหล่ากาแฝง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
86 นายวิศิษฐ  บุญเป็ง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง โรคหวัใจ
87 นายสุข  งูงาม เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ

88 นางแมด๊  ไชยเทพ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามรวมใจฝาง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
89 นายอุ่นเรือน  ทิพยปั์ญญา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคตบั
90 นายศรีโทน  ตุย้ดง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
91 นายดวงฤทธ์ิ  อุปคาํ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคไต
92 นายเกียรติศกัด์ิ  อินทรัตน์ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร โรคอุบติัเหตุ
93 นายสัมฤทธ์ิ  จนัทร์ดี เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
94 นายบุญรัตน ์ ยอดชมภู เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
95 นายสงดั  สิทธิสาร เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั โรคหวัใจ
96 นางบวัจนัทร์  ชยัวรรณ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคไต



ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สาเหตุการเสียชีวติ
97 นางจุรีย ์ อินตะ๊วงค์ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคเบาหวาน
98 นายถวิล  สุวรรณ์ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง โรคอ่ืนๆ
99 นายนคร  แสงใส เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง โรคอ่ืนๆ
100 นางคาํบาง  คาํปัน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง โรคมะเร็ง
101 นายมนสั  จกัรวาฬ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคหวัใจ
102 นางต๋าคาํ  หม่อนแกว้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคมะเร็ง
103 นางวิริยะ  ยวนมาลยั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคตบั
104 นายพล  อุปนนัท์ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงคาํ โรคอ่ืนๆ
105 นางสาวยพิุน  เสียงกลม กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จาํกดั โรคชรา
106 นางเสาวณี  มณีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั โรคมะเร็ง
107 นางอารีย ์ ปทุมศิริ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จาํกดั โรคติดเช้ือ
108 นายปัญญา  ปัญญารัตนรักษ์ นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 โรคเบาหวาน
109 นายแดงไพ  นวลงาม นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จาํกดั โรคอ่ืนๆ
110 นางองุ่น  แก่นจนัทร์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จาํกดั โรคอ่ืนๆ
111 นางคํ่า  พนัธุ์กลาง สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาแตไ้ทยเจริญ จาํกดั โรคเบาหวาน
112 นายพิน  อุ่มสาพล สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาแตไ้ทยเจริญ จาํกดั โรคตบั
113 นายสมพงษ ์ คาํหาญ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จาํกดั โรคไต
114 นางพ ู ประทุมมา อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จาํกดั โรคไต
115 นายเบา้  มูลจิตร อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จาํกดั โรคมะเร็ง
116 นายบุญมา  เกษียร อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคหวัใจ
117 นางสอง  อะโคตรมี บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จาํกดั โรคชรา
118 นางรัศมี  สรรพคุณ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จาํกดั โรคหวัใจ
119 นางสาํราญ  ขวญัเดือน บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จาํกดั โรคอ่ืนๆ
120 นายเคนดี  อฐันาค กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จาํกดั โรคชรา
121 นางสาวดวงใจ  แสงฤทธ์ิ กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
122 นางสมหมาย  ภาคพรม ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
123 นายเภา  โอทาตะวงค์ หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
124 นายบุญโฮม  ใจปานแกว้ หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
125 นางสงวน  ไชยราช หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จาํกดั โรคหวัใจ
126 นายทอง  ลุนกา หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
127 นายสายนัต ์ ตอนศรี สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสาํโรงทาบ โรคอุบติัเหตุ
128 นายพฒุ  สงโสด ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จาํกดั โรคอ่ืนๆ
129 นางมี  แกว้ละมุล ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จาํกดั โรคมะเร็ง
130 นางกม  บุตรแสง ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคชรา
131 นางสาวจนัทร์เพญ็  สาชยั ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จาํกดั โรคอ่ืนๆ
132 นางสาวอ่อนศรี  ศรีอุดม อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จาํกดั โรคอ่ืนๆ
133 นายบุญสาร  โคตรสีทา อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จาํกดั โรคมะเร็ง
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134 นายกุศล  หีบแกว้ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคไต
135 นางบนัเทิง   ศรีแสงนนั มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอ่ืนๆ
136 นายไพศาล  บิดา มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคมะเร็ง
137 นายโกศล  ปะติตงัโข มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม โรคเบาหวาน
138 นางลุน  พนัแก่น มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคเบาหวาน
139 นางสาวนิรมล  ธุระธรรม มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก โรคตบั
140 นางเสถียร  ดอกไม้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
141 นายจิตร์  ภามี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคเบาหวาน
142 นายบุญจนัทร์  สุระมาศ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จาํกดั โรคมะเร็ง
143 นางปุย  อุปชยั มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง โรคเบาหวาน
144 นายทองพลู  ทดัวงค์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคหวัใจ
145 นางสาย  ศิลาหอม มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั โรคติดเช้ือ
146 นายโกวิทย ์ สุวรรณวงค์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแวงน่าง จาํกดั โรคหวัใจ
147 นายพนม  กรมจรรยา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคหวัใจ
148 นางจนัที  โลเด ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาํโรงสร้างสรรค ์จาํกดั โรคชรา

149 นางสาวธญัญรัตน์  ทองบ่อ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จาํกดั โรคมะเร็ง
150 นายเคน  สารมนต์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคติดเช้ือ
151 นางลาํดวน  ศุภสุข ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคติดเช้ือ
152 นายไพรวลัย ์ โสวฤทธ์ิ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคมะเร็ง
153 นายสวาท  พิเนตร ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคมะเร็ง
154 นายวิรัตน์  ดิษฐเ์จริฐ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
155 นายประพนัธ์  โชติพงษ์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
156 นายจิรศกัด์ิ  คาดพนัโน ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
157 นางสุภาพ  สุระสังข์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จาํกดั โรคเบาหวาน
158 นางบุญตา  ผกัสา ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลกู่กาสิงห์ จาํกดั โรคชรา
159 นายบรรพจน ์ ผดุงสันต์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลบ่อพนัขนั จาํกดั โรคมะเร็ง
160 นายประเสริฐ  ภูมิภาค ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จาํกดั โรคมะเร็ง
161 นายวินยั  แสนสุข ระยอง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากนํ้าบา้นเรา โรคตบั
162 นางวรรณฤดี  งามยิง่ ระยอง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากนํ้าบา้นเรา โรคมะเร็ง
163 นางประครอง  เดิมสมบูรณ์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จาํกดั โรคอ่ืนๆ
164 นายชลอม  ชาตกุล จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จาํกดั โรคอ่ืนๆ
165 นางนอ้ย  กอ้นทอง จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั โรคอ่ืนๆ
166 นายหนู  วนับุตร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
167 นางแสวง  บวัเนียม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จาํกดั โรคไต
168 นางหอม  อ่ิมงาม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จาํกดั โรคหวัใจ
169 นายประสิทธ์ิ  ปักก่ิงเมือง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเขาปากช่องตาํบลท่าแลง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
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170 นายวิเชียร  ภู่ทอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคมะเร็ง
171 นางอารีย ์ จนัทร์ขาว เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมนํ้าใจท่ายาง จาํกดั โรคหวัใจ
172 นางนวลละออ  จนัทรกระจ่าง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จาํกดั โรคไต
173 นายสมชาย  สุขสมโภชน์ ระยอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
174 นายบุญลอ้ม  จอกรักษ์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จาํกดั โรคติดเช้ือ
175 นายทองสุข  สังขป์ระเสริฐ ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนส้ม จาํกดั โรคมะเร็ง

176 นายบุญผอ่น  เยือ่ใย ประจวบศีรีขนัธ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จาํกดั โรคเบาหวาน
177 นางสาลิป๊ะ  นนทรีย์ ภูเก็ต/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อแร่สันติสุข จาํกดั โรคอ่ืนๆ
178 นางวรรณา  คงจนัทร์ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จาํกดั โรคอ่ืนๆ
179 นายทองหยบิ  เอ่ียมพิการ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
180 นางสาวโสภี  อินทแสน นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
181 นายจาํนงค ์ ไตรยราช กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จาํกดั โรคหวัใจ
182 นายทองคาํ  เอมจอ้ย กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั โรคอ่ืนๆ

183 นางสาวณฐัธนา  สถิตยนาค กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง จาํกดั โรคไต
184 นายฤทธ์ิ  ปิงเมือง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
185 นางสาํอาง  ปักกะมานงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั โรคความดนั
186 นางเสา  ขาวบริสุทธ์ิ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั โรคอ่ืนๆ
187 นางสาวลาํไพร  วงคแ์ทน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั โรคอ่ืนๆ
188 นางเสมอแป้ง  ศิลาโคตร อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัแม่พระฟาติมานาคาํ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
189 นางคาํปาน  ศรีมาพนัธ์ อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคติดเช้ือ
190 นายลยั  นิลดวงดี อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคติดเช้ือ
191 นายบุญเสริม  นกัคาํพนัธ์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
192 นายคาํพอง  แสนสีมนต์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาํโรงสร้างสรรค ์จาํกดั โรคติดเช้ือ
193 นางสาวบุญธรรม  เอกตาแสง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาํโรงสร้างสรรค ์จาํกดั โรคติดเช้ือ
194 นายอินแปลง  เวียงคาํ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จาํกดั โรคมะเร็ง
195 นายฉตัรชยั  สร้างการนอก สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง โรคติดเช้ือ
196 นายฉลองชยั  ชชัวสัวิมล กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ โรคอ่ืนๆ


