
ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
1 นายบุญช่วย  พรมถาวร เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

2 นายพลวฒัน ์ จนัแก่น เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคหวัใจ

3 นางสอน  ก าแกว้ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั โรคหวัใจ

4 นายสมศกัด์ิ  ชยัจนัทร์ดี พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั โรคมะเร็ง

5 นายอมัรินทร์  อินกนั แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี โรคติดเช้ือ

6 นายจรัญ  เกตุรัตน์ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

7 นายศิล  ใจท า แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคตบั

8 นายสุข  อา้ยน่าน ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั โรคหวัใจ

9 นางรัตนา  เตชะวงศ์ ล  าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั โรคหวัใจ

10 นางสืบ  พีระเช้ือ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

11 นายชยัรัตน ์ ใจเท่ียง ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

12 นางฟองจนัทร์  วงัแวว ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั โรคไต

13 นายมานพ  ศรีบุญเรือง ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

14 นางบรรเลง  แกว้มา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคมะเร็ง

15 นายสงดั  เซียงตา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคอ่ืนๆ

16 นางพิมพรรณ  ปันแกว้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคมะเร็ง

17 นายวฒิุกร  พรหมกร เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั โรคหวัใจ

18 นายอินป๋ัน  ตะ๊มงั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

19 นางหลา้  ใจแกว้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั โรคหวัใจ

20 นายสวา่ง  พรหมกนัธา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

21 นายเจริญ  ค าหนกั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไพรพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

22 นายนิพนธ ์ นนัทเสน เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั โรคติดเช้ือ

23 นายโสภณ  นามสูง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

24 นางเก๋ียงค  า  ปัญญาเขม้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั โรคติดเช้ือ

25 นายทวี  อุตโม เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคตบั
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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
26 นางค าเอย้  แสนพิชยั เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ โรคติดเช้ือ

27 นายนิพนธ ์ ใจกลา้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย โรคหวัใจ

28 นายผดั  ไชยยาต๊ิบ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย โรคอ่ืนๆ

29 นายศรีทอน  ปรัมมา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั โรคหวัใจ

30 นายไว  ฟฟูอง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั โรคไต

31 จ.ส.อ.สมชาย  จากปลอ้ง นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั โรคมะเร็ง

32 นางสาวสมจิต  หลินโนนแดง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั โรคมะเร็ง

33 นางแวน่  จนัทร์สมบติั ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคมะเร็ง

34 นางสาวบุญถม  บุตรจนัทร์ ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแดง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

35 นายสุริย ์ วรชยั กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชมรม ผดด. กุฉินารายณ์ จ  ากดั โรคมะเร็ง

36 นางตุม้  บ่อทอง หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

37 นางสาวสวิง  ทองค า ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคอ่ืนๆ

38 นางสนม  แสงอุ่น ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคหวัใจ

39 นายหมุน  สุวรรณดี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคหวัใจ

40 นายผล  อินธิเดช ศรีสะเกษ/สหกรณ์การเกษตรเข่ือนชา้ง จ  ากดั โรคไต

41 นายเกียง  สิงเคา้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั โรคชรา

42 นางทองลา  ปุริสา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคไต

43 นางค าตา  แพงสร้อยนอ้ย มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคเบาหวาน

44 นางหนูจนัทร์  ลีตน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

45 นางทองยุน่  กรมไธสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคติดเช้ือ

46 นายสังข ์ กวดไธสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคเบาหวาน

47 นายค าหวนั  เบา้เพชร มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม โรคเบาหวาน

48 นางสาวค าแปลง  โอปัณณา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั โรคมะเร็ง

49 นางสมฤดี  โพธ์ิชารี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคมะเร็ง

50 นางสุกานดา  ก่ิงแกว้ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั โรคหวัใจ

51 นางสมบุญ  ศรัทธา จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

52 นายอุทยั  ปุระณะ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

53 นายสินธพ  สุดสงวน จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั โรคหวัใจ

54 นางสาวสุขใจ  บุญคู่ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

55 นายสงดั  ปริศวงศ์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั โรคหวัใจ

56 นายศุภศิษฎ ์ บุญญากร จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั โรคมะเร็ง

57 นายป๊ิน  แซ่ตนั จนัทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นดงทบั โรคเบาหวาน



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
58 นางนิรัตน ์ เกตุวิลยั จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั โรคตบั

59 นายจุ่น  สมุททยั จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

60 นางสาวนงนุช  ศรัทธา จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

61 นายมณฑล  ทศันมณเฑียร ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

62 นางกลว้ย  โพธ์ิทอง ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

63 นางสาวชิง  ละม่อน ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

64 นางจงดี  เอ่ียมส าอางค์ ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

65 นางชอ้ย  แป้งหอม ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

66 นายประจวบ   ขวญัทองเยน็ พทัลุง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั โรคไต

67 นางนอ้ม  ปานแกว้ พทัลุง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

68 นายธรรมนูญ  สุขแป้น สุราษฎร์ธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนปูเป้ียว โรคเบาหวาน

69 นางละม่อม  สอนประสม สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั โรคตบั

70 นายสุเทพ  พฒัน์ปาน สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

71 นายชยตุ  พิริยะฤทธ์ิ ภูเก็ต/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

72 นางเยือ่  เรืองศิลป์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดันาพรม จ ากดั โรคมะเร็ง

73 นางสมคิด  เพ่ิมพวง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

74 นายชยันาจ  มาเป่ียม เพชรบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นพ่ีเล้ียง โรคมะเร็ง

75 นางรด  นิลด า เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคชรา

76 นางหวล  ทิพธรรม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

77 นางสาวสมใจ  เกล้ียงขาว เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

78 นายสมพร  เทพสูตร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั โรคมะเร็ง

79 นายนิธิ  ปัญญาเริน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคตบั

80 นางพรมแปลง  ธรรมวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคมะเร็ง

81 นางบวัจนัทร์  โปทา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคมะเร็ง

82 นางนวล  กนัธิวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ลาว จ  ากดั โรคความดนั

83 นายวาส  แพงพงา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

84 นางมาลี  ไชยปาละ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคไต

85 นางแสงวนั  พรมภิบาล เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

86 นางสวัน่  ผาทอง แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย โรคมะเร็ง

87 นายบุญมี  อินทร์พิจิตร ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

88 นางสุจิตต ์ สุนนัทศิริชาติ
แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน
 จ ากดั โรคอุบติัเหตุ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
89 นายทูลใจ  นุชนนัท์ แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม โรคอ่ืนๆ

90 นายสมเพชร  ตุ่นแกว้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั โรคอ่ืนๆ

91 นางศรีสวาท  โนลา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไพรพฒันา จ ากดั โรคไต

92 นายนิพนธ ์ ค าฟอง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมืดกาพฒันา จ ากดั โรคชรา

93 นายอินพล  ตุย้หลา้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด โรคอ่ืนๆ

94 นางอุไรวรรณ  ดวงช่ืน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง โรคอ่ืนๆ

95 นางสี  จิโน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคมะเร็ง

96 นายพิรุณ  บุญขวาง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคฆ่าตวัตาย

97 นางจนัทร์ดี  บุญขวาง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคฆ่าตวัตาย

98 นายอินสอน  แกว้มา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั โรคมะเร็ง

99 นางบวัผา  มณีโชติ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

100 นายอ านวย  กนัธะ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

101 นายถนดั  ปัญญา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

102 นายมานิตย ์ อาจรอด เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคอ่ืนๆ

103 นายกิติพงษ ์ สุทธิ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

104 นางสมพร  แวน่ทอง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

105 นายสงกรานต ์ จนัทร์สม เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

106 นายไมตรี  สายเพลิง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ

107 นายทวีบุญ  รัตนะ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

108 นางมาลี  กนัธาหลา้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคอ่ืนๆ

109 นายบญัชา  กาญจนประโชติ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค โรคมะเร็ง

110 นายบุญชม  เพ่ิมทรัพย์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

111 นางสาวจิรภทัร  บุญรักษา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

112 นายคนั  ดียิง่ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั โรคอ่ืนๆ

113 นายสมพงษ ์ คงมัน่ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั โรคติดเช้ือ

114 นางเทพ  ใหมทอง สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ โรคชรา

115 นางส า  อ่ึงปา หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคไต

116 นายบุญหลาย  สนแดง หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

117 นางหนูปุ่ น  แหม่งปัง หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง

118 นายจรินทร์  พานิชพนัธ์ หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคหวัใจ

119 นายไพศาล  ไวยบุตร หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคมะเร็ง

120 นางเต่า  ชุมพล หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
121 นางอ าพนัธ ์ สีหาพนัธ์ หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

122 นายยธุยา  แกว้วิเศษ
หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ 
จ  ากดั โรคเบาหวาน

123 นายมานิตย ์ ธนะรังษี อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคมะเร็ง

124 นายสุรพล  อินธิเสน สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคตบั

125 นางไสว  สวสัด์ิพนัธ์ อ  านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคอ่ืนๆ

126 นางสายทอง  ประมาโย กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั โรคเบาหวาน

127 นางสุดใจ  เพ่ิมข้ึน กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน โรคหวัใจ

128 นายอุดม  เพ่ิมข้ึน กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน โรคอ่ืนๆ

129 นายบุญผิน  ช่ืนสร้อย กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชมรม ผดด. กุฉินารายณ์ จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

130 นางสมร  กุมภวา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคความดนั

131 นายบวัเรียน  แกว้พิทกัษ์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคชรา

132 นางน า  มีศรี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคชรา

133 นางคูณ  ปักกะสีลงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคมะเร็ง

134 นางราตรี  ค าอุด มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคมะเร็ง

135 นายสมศกัด์ิ  ดวงพรม มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอ่ืนๆ

136 นายอุดร  จนัทร์ก าพ้ี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคไต

137 นางทองพนั  อินธิแสน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคมะเร็ง

138 นายคงศกัด์ิ  เหล่ากอ้นค า มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ โรคเบาหวาน

139 นายสัมฤทธ์ิ  ศรีจ านงค์ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ โรคอ่ืนๆ

140 นายเหง่า  โลคลงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคไต

141 นายส าราญ  ทิ้งโคตร มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคตบั

142 นางถวิล  เรืองเร่ือ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคตบั

143 นายทองศูนย ์ สมบูรณ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคหวัใจ

144 นายร่วมใจ  ฮาตระวงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

145 นางอว้ย  ไชยสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคเบาหวาน

146 นางลี  โยวรัช มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคชรา

147 นางหนูทอง  บุญเเสน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคตบั

148 นางเสง่ียม  วรรณแวงดวง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคมะเร็ง

149 นายอานนธวฒัน ์ โคตรมี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง โรคอ่ืนๆ

150 นางหนูปัน  นาทะยพั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั โรคมะเร็ง

151 นายชม  รักภกัดี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคเบาหวาน



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
152 นางบุญ  ไลไธสง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

153 นายสมมิตย ์ โนนทนวงษ์
ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น 
จ ากดั โรคติดเช้ือ

154 นายค าการ  นะกุมมาร ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั โรคมะเร็ง

155 นางสาวสังวาลย ์ เขียวสิงห์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั โรคมะเร็ง

156 นางบุญเล้ียง  บุญโคกสี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั โรคชรา

157 นางลอ้ม  หม่ืนไธสง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั โรคมะเร็ง

158 นายถาวร  แทนรี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั โรคมะเร็ง

159 นางสมพาร  เหลาลา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ

160 นางสาวนฤมล  อ่ิมสุดส าราญ นนทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 โรคมะเร็ง

161 นางกองสี  บุญสวา่ง นนทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 โรคเบาหวาน

162 นายอนุพนัธ ์ ถ่ินใหญ่ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

163 นางส าเริง  พาอินทร์ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั โรคมะเร็ง

164 นายประทาน  เกิดเมฆ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

165 นางมะลิ  เงินบ ารุง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั โรคมะเร็ง

166 นางเลง้  อ่วมศิริ ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคอ่ืนๆ

167 นายลอย  เบา้ทอง เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

168 นายอ าพนั  กา้นนาค ลพบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ โรคอ่ืนๆ

169 นายทองสุข  นุ่มดี สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

170 นายส าราญ  สอาด สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคมะเร็ง

171 นายอุดม  ทองค า สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคความดนั

172 พระสิน  จนัที เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

173 นางสาวพฤกษา  อินทสมมุติ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

174 นายสาย  ค าช่ืน เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั โรคไต

175 นายชีพ  มาแผว้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

176 นางเสง่ียม  เสนะโลหิต เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั โรคหวัใจ

177 นางแสวง  อินทรัพย์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

178 นางจ าเนียร  ทบัทิมทอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั โรคมะเร็ง

179 นางสาวช้ิน  แสงค า
ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก 
จ ากดั โรคหวัใจ

180 นางสาวมณี  แซ่ตนั ภูเก็ต/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

181 นายพศิน  พมันจร สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
182 นางเจริญพร  แสวงการวฒันา จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

183 นางสาวสุวิมล  ภิบาลจนัทร์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั โรคเบาหวาน

184 นางสมร  เอ่ียมเวช จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั โรคมะเร็ง

185 นายกิตติพนัธ ์ พลศรีเมือง เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

186 นายค า  เมืองมูล เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคติดเช้ือ

187 นายปัน  คร่ึงธิ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคติดเช้ือ

188 นายกรประเสริฐ  มีทรง เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ลาว จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

189 นายลือ  เกษร เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรัตน จ ากดั โรคไต

190 นายแกว้มูล  ส าเรืองจิตร เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั โรคตบั

191 นายค าจนัทร์  สถาน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

192 นายสมศกัด์ิ  จนัทะวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั โรคไต

193 นายประทิน  อินตะฝ้ัน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั โรคติดเช้ือ

194 นายบุญธรรม  ค าสมุทร เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั โรคอ่ืนๆ

195 นายอินทร์จนัทร์  วงศษ์า เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีเหลือง จ  ากดั โรคไต

196 นายเพญ็  ปงลงักา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

197 นายเพลิน  สินเปียง ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

198 นางค ามูล  เสียงดี ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั โรคอ่ืนๆ

199 นายสุรพล  มานิตยก์ุล ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั โรคมะเร็ง

200 นางบุญทอง  ใหม่สีรา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั โรคหวัใจ

201 เสนอ  โปธิปัน ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั โรคติดเช้ือ

202 นายวิทย ์ เชียงทอง แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

203 นายรัตนอมร  สวสัด์ิวงษ์ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 โรคมะเร็ง

204 นางหลวน  เรืองใสส่อง แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ โรคเบาหวาน

205 นายสานิตย ์ วรินทร์ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย โรคอุบติัเหตุ

206 นางสังเวียน  ปลอดโปร่ง แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 โรคอ่ืนๆ

207 นายละ  ยะถา แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

208 นางไหล่  บุญมี แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั โรคไต

209 นายทอง  โนจาใจ พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

210 นางจนัทร์  อนุมา พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

211 นางแสงนิล  พวงมะลิ พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

212 นายเปล่ียน  เทพทิพย์ น่าน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนนาง้ิวพฒันา โรคอุบติัเหตุ

213 นางยอด  สิทธิ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
214 นางทองใบ  ค าฟู เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคมะเร็ง

215 นายสวสัด์ิ  บุญสูง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

216 นายทองดี  เตปิน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค โรคหวัใจ

217 นางสาวสุรีย ์ ตนซ่ือ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ โรคหวัใจ

218 นายจรัส  หินยม เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคมะเร็ง

219 นางค าป้อ  วิลยัทอง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคหวัใจ

220 นายเกษม  แสงวงค์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

221 นายพงษส์ันต ์ ชยัวฒิุ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ โรคอ่ืนๆ

222 นางจิตตานนัท ์ เขม็ค  า เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคไต

223 นายสุเวทย ์ เทพบรรลือ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม โรคอ่ืนๆ

224 นายทองยศ  พงษห์มู เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคไต

225 นายประหยดั  กอ้นค าหนอ้ย เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคไต

226 นายพฒัน ์ นะธมั เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง โรคอุบติัเหตุ

227 นายอินทร  ค าปา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ

228 นายสมเกียรติ  สิงห์สันต์ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ

229 นางอุมาพร  นพเกตุ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั โรคมะเร็ง

230 นายรัฐพงศ ์ เทมวรรธน์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั โรคหวัใจ

231 นายสมชาย  ก าลงัศรี เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

232 นายนิคม  อินทะจกัษ์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั โรคมะเร็ง

233 นายประทีป  มูลแกว้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม โรคอุบติัเหตุ

234 นายอุดร  กุนธร เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง โรคอ่ืนๆ

235 นายจ านงค ์ มหาวรรณ์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

236 นายบุญชยั  บุญสุข เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง โรคชรา

237 นายสุเทพ  ทนนัชยั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั โรคไต

238 นางสมาน  เทพมงคล จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

239 นายแสนนอ้ย  อินทร์เหลา จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั โรคอ่ืนๆ

240 นายจ านงค ์ ภิรมยล์าภ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั โรคชรา

241 นายวิรัตน ์ มาตยวิ์เศษ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั โรคติดเช้ือ

242 นายสง่า  บุญโยประการ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั โรคมะเร็ง

243 นางประนอม  ศรสงวน จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั โรคติดเช้ือ

244 นายสมหมาย  ศรีรางวลั จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

245 นายโชติ  สีนวล จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั โรคอ่ืนๆ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
246 นายทองดี  เรียบร้อย จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั โรคมะเร็ง

247 นางบุญชู  ผ่องแผว้ ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

248 นางสาวทองลอ้ม  มัน่คง ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

249 นายทองจุล  งามปานแกว้ ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

250 นางมาลี  สองสมาน ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั โรคชรา

251 นายด ารง  สาสนสั สุราษฎร์ธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเนรมิตร โรคหวัใจ

252 นางล่ิม  ทิ้งแกว้ขาว สงขลา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นปริก จ ากดั โรคชรา

253 นายอุดม  พดุเดช เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นนายาง จ  ากดั โรคมะเร็ง

254 นายสุชาติ  จ าปาวงค์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคมะเร็ง

255 นางจินตภา  จนัทร์แรม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั โรคหวัใจ

256 นางสาวเพียน  พนัธ์ภู เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

257 นางนยันา  แกว้คลัณา เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธรรมรังษี จ  ากดั โรคมะเร็ง

258 นายทองใบ  แกวน่กสิกร อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

259 นายถาวร  คลา้ยนุย้ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั โรคความดนั

260 นายสังวาลย ์ รัตนวรรณ นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั โรคติดเช้ือ

261 นายจกัรพนัธ ์ สมตน กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 โรคติดเช้ือ

262 นายวีรชยั  โกแวร์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั โรคมะเร็ง

263 นางทองไกร  รุ่งเรือง ชยันาท/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั โรคชรา

264 นางสาวฤทยั  สามคุม้พิมพ์ ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคไต

265 นายไพรัช  แกว้เกียรติยศ ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

266 นายทองอยู ่ แกว้เล็ก ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั โรคมะเร็ง

267 นางมาลยั  น ้าจนัทร์ สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคหวัใจ

268 นางวนัเพญ็  พุ่มชะเอม ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จ  ากดั โรคหวัใจ

269 นายกิตติ  วงศม์โนพณิช กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั โรคติดเช้ือ

270 นายบุญส่ง  แสนค า กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

271 นายไกรศรี  โพธ์ิศรี กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

272 นายล า  สร้อยโพธ์ิ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคติดเช้ือ

273 นายรักษ ์ นามศิริ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ

274 นายบุญเพง็  เวียงค  า อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั โรคหวัใจ

275 นายเคน  เทียบมาก อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง

276 นายเก้ียม  อภยัโส บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

277 นางมาลี  พรหมลิ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั โรคหวัใจ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
278 นายสุทิน  โพธ์ิพุ่ม ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคติดเช้ือ

279 นายดุสิต  อินทนนท์ ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั โรคติดเช้ือ

280 นางสุนี  ศรีเจริญ ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั โรคหวัใจ

281 นายสุทศัน ์ ศรีวิเศษ ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั โรคมะเร็ง

282 นางจนัทร์เพญ็  วิลาพนัธ์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคอ่ืนๆ

283 นางเทียมพิศ  ชมเชย นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคมะเร็ง

284 นางสาวสมเจตน ์ ใจเท่ียง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั โรคหวัใจ

285 นายบรรจง  โคตรหลกัค า ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคมะเร็ง

286 นายจนัทร์  พิมพลี์ ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคติดเช้ือ

287 นางสาวสมจิตร  คมสันต์ ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคเบาหวาน

288 นายสุด  มาชะนา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั โรคไต

289 นายสมบูรณ์  วงศอ์ามาตย์
ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น 
จ ากดั โรคอ่ืนๆ

290 นายชล  พรมนสั สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคอ่ืนๆ

291 นางจุฑาพร  วงษส์งฆ์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคหวัใจ

292 นางนวน  ทวีคง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคเบาหวาน

293 บุญทนั  มีกุล สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคชรา

294 นางศรีประไพ  บุญชิต สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้หญา้บา้นดู่พฒันา โรคเบาหวาน

295 นายเสมือน  ประภาลยั สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตะแบกศรีขรภูมิ โรคชรา

296 นายรีบ  พวงขจร สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั โรคหวัใจ

297 นายสมยั  นะราชรัมย์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั โรคมะเร็ง

298 นายเทิด  สุบินนาม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

299 นางสังวาล  หมายสุข สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

300 นายสุวิทย ์ โตพะไล ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบะเสียวพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

301 นายมานะ  ขละสูงเนิน ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแดง จ ากดั โรคมะเร็ง

302 นายอนนัต ์ คุณขนุทด นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไผ่ลอ้มสัมพนัธ์ โรคติดเช้ือ

303 นางพนิดา  ภูมิโคกรักษ์ นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ โรคอ่ืนๆ

304 นายจนัทร์  สิทธิสา บุรีรัมย/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองเชือก โรคอ่ืนๆ

305 นายบรรจง  พนัธ์โพ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั โรคมะเร็ง

306 นายประวิทย ์ กิณเรศ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั โรคติดเช้ือ

307 นายสีลา  นาโควงศ์ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

308 นายละกี  ละครทา้ว สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคไต



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
309 นางจ านงค ์ อุดมเดช สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคเบาหวาน

310 นายบุญทนั  ศรีฉายา สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั โรคชรา

311 นางต่ิง  พานิชย์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคมะเร็ง

312 นายคมสันต ์ ข าเนียม มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคหวัใจ

313 นายประสิทธ์ิ  เอ็นดู มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง โรคติดเช้ือ

314 นางสาวคูณ  โพธ์ิสาจนัทร์ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม โรคมะเร็ง

315 นางรุ่งเรือง  ป้องขวาเลา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเหล่า จ  ากดั โรคไต

316 นางวนันา  พลทองมาก มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคติดเช้ือ

317 นางสังวาล  ปะระทงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคหวัใจ

318 นางอ่อนพนัธ ์ มาแกว้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคไต

319 นายวน  คุณผม มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคหวัใจ

320 นายประยรู  สายศรี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคมะเร็ง

321 นายมนสั  ชาญประเสริฐ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคมะเร็ง

322 นางหลอด  ชายสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคติดเช้ือ

323 นายใหม ่ ปิดตานงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคติดเช้ือ

324 นางสาวทองปัก  สร้างนานอก มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสันตุ จ  ากดั โรคมะเร็ง

325 นายประวิทย ์ ปิดตาสา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคไต

326 นายตรี  อินทร์โท่โล่ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคมะเร็ง

327 นางจนัที  ภูยอดผา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคหวัใจ

328 นายสมยั  ปะกิราเค มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคหวัใจ

329 นายก าจดั  นามปักใต้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคตบั

330 นายประดิษฐ ์ ภูมาศ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคหวัใจ

331 นางจนัสี  เทพตีเหล็ก มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคไต

332 นางกรณิกา  วาวิไลย์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคติดเช้ือ

333 นางคูณ  มนุษย์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคไต

334 นายประเสริฐ  ไวท า มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาโพธ์ิเพ่ิมพลูทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

335 นายสุพล  ไชยบงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาโพธ์ิเพ่ิมพลูทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

336 นางสมยั  วงคเ์วียน ร้อยเอ็ด/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นจาน โรคความดนั

337 นายหดั  พรมดวงสี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

338 นางนาง  ศรีระเทศ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั โรคมะเร็ง

339 นายนิยม  อินทร์โท่โล่ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

340 นายสมบติั  เมฆกกตาล ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคติดเช้ือ



ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
341 นางถิรดา  อุ่นสมยั ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

342 นางสาวเก้ียง  ชะโยลา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั โรคมะเร็ง

343 นายสมนึก  พิศเพง็ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั โรคหวัใจ

344 นางสมร  ปานกลาง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

345 นายช่วย  สิงห์กนัยา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

346 นางเยาวลกัษณ์  รักพงษ์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคไต

347 นางอญัชณีย ์ พนาใหญ่ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคมะเร็ง

348 นางอนงค ์ ค าดี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคตบั

349 นางกองสี  เหลาเก้ิมหุ่ง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั โรคมะเร็ง

350 นายศกัด์ิ  ทองพัว่ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั โรคติดเช้ือ

351 นายเทอดศกัด์ิ  จนัทร์แดง อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคติดเช้ือ

352 นายสงคราม  หมั้นทรัพย์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั โรคหวัใจ

353 นายค าหลา้  สูงขาว อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคหวัใจ

354 นายโทน  ประทุมมา อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

355 นางสอน  ละดาดก อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั โรคหวัใจ

356 นางล าใย  เอ่ียมสุข อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนเชียงโท จ ากดั โรคไต

357 นายขวญัใจ  ค าทองสุข กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั โรคอ่ืนๆ

358 นางเขียว  จิตจกัร กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคชรา

359 ร.ต.ต.ชาญชยั  เลิศสงคราม กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคไต

360 นายเนิน  ประครองศรี กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชมรม ผดด.นาคู โรคมะเร็ง


