
ณ วันท่ี 26 กุมภาพนัธ์ - 25 มีนาคม 2562

ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

1 นายสํารวย  พันะสงิห์ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองเสมด็ จํากัด โรคอุบตัเิหตุ

2 นางชําลดิ  พูลผล จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองเสมด็ จํากัด โรคอื่นๆ

3 นางพูลสุข  สุทธธิรรม จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองเสมด็ จํากัด โรคหัวใจ

4 นายไชโย  กจิสวัสดิ์ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองเสมด็ จํากัด โรคหัวใจ

5 นายทองแดง  ภูส่อาด นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นวังยาง 34 จํากัด โรคอื่นๆ

6 นางสาวบญุช ู สุขประสงค์ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นวังยาง 34 จํากัด โรคตดิเชื้อ

7 นางสุธาริน ี สงิห์หา นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตาคล ีจํากัด โรคตดิเชื้อ

8 นายทองอนิทร์  ทลูลอดแกว้ นครสวรรค์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนจันเสน 49 โรคอุบตัเิหตุ

9 นางสํารวย  ผ่องแผ้วฉาย ฉะเชงิเทรา/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวบีา้นห้วยหิน จํากัด โรคมะเร็ง

10 นายสมคัร  สปีา ลพบรีุ/กลุม่เครดติยูเนี่ยนโพธิ์เกา้ตน้ โรคอื่นๆ

11 นายเฉลมิ  แสงบวัเผ่ือน สุพรรณบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเดมิบาง 1 จํากัด โรคตับ

12 นางทองด ี บญุกวา้ง กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเคหะชมุชนทุง่สองห้อง จํากัด โรคมะเร็ง

13 นายสมชาย  เนตปิญ๎ญา กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเคหะชมุชนทุง่สองห้อง จํากัด โรคมะเร็ง

14 นางสาวคําเพียน  สบีตุรา กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จํากัด โรคอื่นๆ

15 นายรวม  เอี่ยมสําอางค์ ประจวบศรีีขนัธ์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนราษฏร์ประสงค์พัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

16 นายพินติย์  เจริญทวี จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จํากัด โรคหัวใจ

17 นายสมศักดิ์  บญุอิ่มย่ิง จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จํากัด โรคตดิเชื้อ

18 นายแสวง  อนิดี จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตรอกนองทวทีรัพย์ จํากัด โรคมะเร็ง

19 นายอุทศิ  เปรมประสทิธิ์ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนสอยดาว จํากัด โรคไต

20 นางสุดใจ  ตรีแสง จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทบัไทร จํากัด โรคอื่นๆ

21 นายจเร  สายบวั จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนอมิัง้เพิ่มพูนทรัพย์ จํากัด โรคมะเร็ง

22 นายเจ็ก  พุดสี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองเสยีว-นาเสยีว จํากัด โรคมะเร็ง

23 นางสาวแวน่  เชาระกํา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองบวัแปะ จํากัด โรคตดิเชื้อ

24 นายวลิัย  เพลยีลาชยั มหาสารคาม/กลุม่เครดติยูเนี่ยนหนองซอน โรคตดิเชื้อ

25 นางทศันย์ี  วรรณปก๎สนิ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลแคน จํากัด โรคไต

26 นางสอน  ปฏโิยเก มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลแคน จํากัด โรคมะเร็ง

27 นายถาวร  เมกิขว่ง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลแคน จํากัด โรคไต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดกิารสมาชกิเครดติยูเนีย่น (ส.ส.ค.)

รายชือ่ผู้เสยีชวิีตรวมทุกภาค



ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

28 นายชวน  สุทโธ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองบวัแปะ จํากัด โรคตดิเชื้อ

29 นางกลิ่นหอม  ตน้สวรรค์ นครพนม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเรณูนคร จํากัด โรคไต

30 นางพัทธนันท ์ สสีด ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหฤทยัศรีฐาน จํากัด โรคหัวใจ

31 นายเขม็เพ็ชร  สมภาวะ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหฤทยัศรีฐาน จํากัด โรคอื่นๆ

32 นายบรูณะ  ภูตยิา ศรีสะเกษ/สหกรณ์การเกษตรเขื่อนชา้ง จํากัด โรคมะเร็ง

33 นายศักดิ์วบิลูย์  อัมพร ศรีสะเกษ/สหกรณ์ผู้ใชน้้ําอา่งห้วยตามาย จํากัด โรคตดิเชื้อ

34 นางลัดดา  นนตะพันธ์ ร้อยเอ็ด/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองสระพัฒนา โรคตดิเชื้อ

35 นายบญุเกดิ  ทองอม้ สุรินทร์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนตะแบกศรีขรภูมิ โรคหัวใจ

36 นายไพฑูรย์  บญุเลื่อน สุรินทร์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนสตรีระหารออมทรัพย์ โรคไต

37 นายนอ้ม  โยศรีธา สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเขวาสนิรินทร์ จํากัด โรคอื่นๆ

38 นายมดุ  พงษเ์พ็ชร สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอโค จํากัด โรคอื่นๆ

39 นางอําไพ  ทนได้ สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอโค จํากัด โรคหัวใจ

40 นายมนัส  ลัดดาหอม สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอโค จํากัด โรคหัวใจ

41 นายปอด  โชตผิาด กาฬสนิธุ/์กลุม่เครดติยูเนี่ยนแจนแลน โรคอื่นๆ

42 นายกวา้ง  ปราณีสร กาฬสนิธุ/์สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลโคกสะอาด จํากัด โรคอื่นๆ

43 นางหนูใน  นามบบุผา หนองบวัลําภู/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนสุวรรณคูหา จํากัด โรคอื่นๆ

44 นายประนอม  สุทธปิระภา สกลนคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนห้วยหลัวสามคัคี จํากัด โรคหัวใจ

45 นางวอน  วชิยัสูง บงึกาฬ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโพธิ์หมากแขง้ จํากัด โรคไต

46 นางศรีสรรณ์  โมธรรม บงึกาฬ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโพธิ์หมากแขง้ จํากัด โรคหัวใจ

47 นายเสง่ียม  ไชยโศก กาฬสนิธุ/์สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลโคกสะอาด จํากัด โรคเบาหวาน

48 นายสุระพงค์  แสนคํา ขอนแกน่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนอําเภอเมอืงขอนแกน่ จํากัด โรคอื่นๆ

49 นางเพชร  วงษก์ันหา ขอนแกน่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวังมว่งร่วมใจสามคัคี จํากัด โรคมะเร็ง

50 นางจันท ี ศรีสุวรรณ อํานาจเจริญ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนนาดูนสามคัคี จํากัด โรคตดิเชื้อ

51 นายทองคํา  โลห์่คํา อํานาจเจริญ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนนาดูนสามคัคี จํากัด โรคตดิเชื้อ

52 นายหนูกร  ทองวรณ์ อํานาจเจริญ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนนาดูนสามคัคี จํากัด โรคอื่นๆ

53 นางรอม  มะเจี่ยว เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองบว้ย จํากัด โรคชรา

54 นางสาวสุข  แจง้จติ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นทบัคาง จํากัด โรคตดิเชื้อ

55 นางสุนย์ี  ออ่งวงศ์ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จํากัด โรคชรา

56 นายอํานวย  มงคล นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตาคล ีจํากัด โรคอื่นๆ

57 นายมานติย์  กลิ่นษร นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตาคล ีจํากัด โรคอื่นๆ

58 นายบญุชู  สงิห์สาท นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตาคล ีจํากัด โรคอื่นๆ

59 นายชศูักดิ์  เจริญศลิป์ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนชมุชนมหาโพธ ิจํากัด โรคชรา



ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

60 นางบงัอร  จันทร์ลึ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนพยุหะคีรี จํากัด โรคตดิเชื้อ

61 นายจําลอง  พันธรัุงศรี นครสวรรค์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนจันเสน 49 โรคอื่นๆ

62 นายเจริญ  ใจนวล เพชรบรูณ์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนนาเฉลยีง จํากัด โรคตับ

63 นางกุหลาบ  เผยกลิ่น ลพบรีุ/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นมหาสอน 44 โรคอื่นๆ

64 นางสาวแถม  สุขเกษม ฉะเชงิเทรา/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นทา่เลยีบ โรคตดิเชื้อ

65 นางสํารวย  ย้ิมสําราญ พิษณุโลก/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนกองทนุพรหมพิราม จํากัด โรคมะเร็ง

66 นางพิกุล  ภูอาบทอง กาฬสนิธุ/์สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเขาพระนอน จํากัด โรคอื่นๆ

67 นายประสทิธิ์  พุทธายะ นครราชสมีา/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนชมุชนพลแสน จํากัด โรคอื่นๆ

68 นางสาวนาง  พรมหาชยั อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหลวง จํากัด โรคมะเร็ง

69 นางรวย  หมกุหมาก ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนน้ําออ้มถนอมทรัพย์ จํากัด โรคอื่นๆ

70 นายถาวร  วงค์มว่ย ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลกูก่าสงิห์ จํากัด โรคอื่นๆ

71 นางอวยพร  จันใด อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแมม่ลู จํากัด โรคไต

72 นายประวทิย์  ประทมุรัตน์ อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแมม่ลู จํากัด โรคตับ

73 นายเฉลมิ  ละชั่ว อํานาจเจริญ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนพลังน้ําใจสามคัคี จํากัด โรคตดิเชื้อ

74 นางบญุเทยีม  เคนไชยวงค์ สกลนคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอนทอย จํากัด โรคตดิเชื้อ

75 นายพิสฐิ  คําศรี สกลนคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนพระมารดานจิจานุเคราะห์ จํากัด โรคอื่นๆ

76 นางปราณี  ลาชยั สกลนคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเลงิฮังสามคัคี จํากัด โรคหัวใจ

77 นายสุรพล  ปกปอ้ง ยโสธร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโนนตาลยโสธร จํากัด โรคไต

78 นายสุรการ  ใคร่นุน่หลง หนองคาย/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโพนสวา่ง จํากัด โรคอื่นๆ

79 นายทองสา  คําเหลอืง หนองคาย/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโพนสวา่ง จํากัด โรคมะเร็ง

80 นายสําเนยีง  บญุเกดิ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคไต

81 นายสุบนิ  ภูยายาว มหาสารคาม/กลุม่เครดติยูเนี่ยนโคกพระ โรคมะเร็ง

82 นางจันดี  ทศหลา้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหัวนาไทย จํากัด โรคหัวใจ

83 นายปยิะรักษ ์ รักษาภายใน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลหวาย จํากัด โรคตับ

84 นายสายทอง  สบืสงิห์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลหวาย จํากัด โรคมะเร็ง

85 นายเขยีว  ปะมา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลหวาย จํากัด โรคไต

86 นางนิ่ม  ปะบวับาน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลหวาย จํากัด โรคมะเร็ง

87 นายรัตนะ  สหีานาถ มหาสารคาม/กลุม่เครดติยูเนี่ยนหนองซอน โรคมะเร็ง

88 นางบวัไข  วงศข์นั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองบวัสันตุ จํากัด โรคหัวใจ

89 นางไฉไล  สุราทพิย์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองบวัแปะ จํากัด โรคฆ่าตัวตาย

90 นายออ่นจันทร์  พันมลู มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคตดิเชื้อ

91 นางสัน้  ปาปะเก มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จํากัด โรคชรา
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92 นายสุวรรณ  ทิ้งแสน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคอื่นๆ

93 นางเทีย่ง  เพาะไธสง ขอนแกน่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนอําเภอหนองสองห้อง จํากัด โรคเบาหวาน

94 นายทรงศลิป ์ พงษป์ญ๎ญา ขอนแกน่/กลุม่ออมทรัพย์เครือขา่ยผู้หญิงอสีาน โรคอื่นๆ

95 นายบรรจบ  หาราช ขอนแกน่/กลุม่ออมทรัพย์เครือขา่ยผู้หญิงอสีาน โรคอื่นๆ

96 นายประสาท  บรรยง ขอนแกน่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนอําเภอหนองสองห้อง จํากัด โรคมะเร็ง

97 นายสมยั  ชุ่มเย็น ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเสื่องขา้ว จํากัด โรคฆ่าตัวตาย

98 นายดวง  นรดี ศรีสะเกษ/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองบวัตาคง โรคอุบตัเิหตุ

99 นายพันธ ์ ศรีมณี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหฤทยัศรีฐาน จํากัด โรคชรา

100 นายสมบรูณ์  แหวนเงิน ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จํากัด โรคอื่นๆ

101 นางพันธ ์ แสงใส ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองทามนอ้ย จํากัด โรคมะเร็ง

102 นายทา  มงัคชาติ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นกระสังข ์จํากัด โรคมะเร็ง

103 นายสทิธิ์  ดวงกอ้น แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนร้องเขม็ 2549 โรคตดิเชื้อ

104 นายพรมแดน  ขนุกัน แพร่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบํารุงพัฒนา จํากัด โรคมะเร็ง

105 นายสมพงษ ์ ไทยประเสริฐ์ แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนทา่ลอ้ร่วมใจ โรคอื่นๆ

106 นายวัฒนา  นันทสุวรรณ แพร่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเวยีงดง้ จํากัด โรคหัวใจ

107 นางจํารัส  แสนบอ่ แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบอ่น้ําแร่แมจ่อก โรคตดิเชื้อ

108 นายสมคิด  จันตาเขยีว แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนกองทนุสวัสดกิารอําเภอร้องกวาง โรคมะเร็ง

109 นายเซน  ทา้วถงึ แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนกองทนุสวัสดกิารอําเภอร้องกวาง โรคอื่นๆ

110 นายประเสริฐ  มาอนิทร์ อุตรดติถ/์กลุม่เครดติยูเนี่ยนพัฒนาชวีติครูอุตรดติถ์ โรคหัวใจ

111 นางแปง  ปญ๎ญางาม เชยีงราย/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนปแูกงพูนทรัพย์ จํากัด โรคตดิเชื้อ

112 นายประทวน  จันตะ๊พรม เชยีงราย/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเชยีงของ จํากัด โรคตดิเชื้อ

113 นายอุดม  ยุทธพรเสรีกุล แมฮ่่องสอน/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนมคัคุเทศกแ์มฮ่อ่งสอนและเพื่อน จํากัด โรคไต

114 นายสมศักดิ์  ดอนแกว้ แมฮ่่องสอน/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนมคัคุเทศกแ์มฮ่อ่งสอนและเพื่อน จํากัด โรคอื่นๆ

115 นายบญุ  หอมขจร แมฮ่่องสอน/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทุง่แพม จํากัด โรคอื่นๆ

116 ปญ๎ญา  มากบญุ แมฮ่่องสอน/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทุง่แพม จํากัด โรคไต

117 นายสมควน  นันตา ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโทกหัวชา้งร่วมใจ จํากัด โรคหัวใจ

118 นางผ่องพรรณ  ปานันตา ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทพิย์ชา้ง จํากัด โรคอื่นๆ

119 นายนติย์  เงาพรหม เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคอื่นๆ

120 นายอนิสม  ทา้วฝ้๎น เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคอื่นๆ

121 นางปมิปา  นกิาแกว้ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคอื่นๆ

122 นางลาวัลย์  ย่ีผง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคอื่นๆ

123 นายประพัฒน ์ สอนศรี เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคตับ
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124 นางนอ้ย  ชยันารักษ์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจํากัด โรคมะเร็ง

125 นายสุทนิ  ธรรมา เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคตดิเชื้อ

126 นายพายัพ  ชยัเมอืงยอง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคเบาหวาน

127 นายตา๋คํา  พิบลูย์ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคไต

128 นายบญุเลศิ  ปนิตา เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนสันทรายหลวง โรคมะเร็ง

129 นางอัมพร  กลิ่นดาว เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนดอนแกว้รวมใจ โรคมะเร็ง

130 นายคํา  นันตา เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคตดิเชื้อ

131 นางศรีจันทร์  สทิธสิงิห์ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคมะเร็ง

132 นางสาวงามลอ  อุตตมา เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่สักนอ้ย โรคอุบตัเิหตุ

133 นายรุ่งชยั  ใจกันทะ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคอื่นๆ

134 นางอัญชล ี สทิธชิยั เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคอื่นๆ

135 นายนนทวัต  อนิใจ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนจอมทอง จํากัด โรคหัวใจ

136 นายคํา  พระบญุแรง เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพื่อน จํากัด โรคอื่นๆ

137 นางบวัผัน  แสงคํา เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทุง่ยาว จํากัด โรคเบาหวาน

138 นางกว๋น  ชดุทรวง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่สักนอ้ย โรคตดิเชื้อ

139 นายคํา  โพธติา เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จํากัด โรคอื่นๆ

140 นางคําบาน  เฉลมิพาน เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จํากัด โรคอื่นๆ

141 นายธนพล  สมผดุง เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวยีงฝาง จํากัด โรคอื่นๆ

142 นายอนันต ์ กันทะจนี เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนตน้โชค โรคมะเร็ง

143 นายทองคํา  กองรัตน์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลแมส่าบ จํากัด โรคมะเร็ง

144 นายนวล  ใคร้โทง้ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนสามคัคีสบิเอ็ด โรคอื่นๆ

145 นายสมศักดิ์  ไตรวุฒวิัฒท์ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนสามคัคีสบิเอ็ด โรคอื่นๆ

146 นางประภาภรณ์  ธรรมแสน เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพื่อน จํากัด โรคอุบตัเิหตุ

147 นายศริิโรจน ์ บญุตันจนี เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพื่อน จํากัด โรคอื่นๆ

148 นายอํานาจ  ชมุเมอืง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนวนาสันติ โรคมะเร็ง

149 นายบญุยืน  พรหมพิจารณ์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่ปอ้ง จํากัด โรคไต

150 นายสวนิ  ธคํุาใบ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่ปอ้ง จํากัด โรคอื่นๆ

151 นายศรีสวัสดิ์  อภัยใจ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคหัวใจ

152 นางธญัพร  สูงรัง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคตดิเชื้อ

153 นายสุริยา  คําออ่น เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนศุภนมิติแมห่อพระ จํากัด โรคหัวใจ

154 นายอนิสม  เขื่อนวงค์วนิ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่สักนอ้ย โรคไต

155 นายวรพจน ์ ทศิรําวัง เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจํากัด โรคหัวใจ
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156 นางสาวบญุศรี  หลมิจติธรรม ภูเก็ต/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเมอืงภูเก็ต จํากัด โรคมะเร็ง

157 นายศริิ  มบีญุมาก สุราษฎร์ธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นนาเดมิ จํากัด โรคตดิเชื้อ

158 นางวด ี โลต่ระกูลทอง ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทา่คราวนอ้ย จํากัด โรคตดิเชื้อ

159 นายดวงดี  คํามลู เชยีงราย/กลุม่เครดติยูเนี่ยนคริสตจักรศรีชยัภูมิ โรคหัวใจ

160 นางจันทร์ดี  อนุบนั เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่สักนอ้ย โรคความดัน

161 นางสาวอุไร  ย่ีเรือง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่สักนอ้ย โรคอื่นๆ

162 นายเย่ียงสุริโย  อยู่เย็น เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนลานนากอลฟ์ จํากัด โรคตดิเชื้อ

163 นางแสงด ี โยสทิธิ์ ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นจู้ด จํากัด โรคหัวใจ

164 นายสมนกึ  ทพิย์เสริฐ ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นจู้ด จํากัด โรคตดิเชื้อ

165 นางอัมพร  ทานลิ ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นจู้ด จํากัด โรคหัวใจ

166 นางบวัจันทร์  เปีย้สม เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนริมขาน-สันปา่ตอง โรคมะเร็ง

167 นายสุกใจ๋  อุน่จันทร์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

168 นางอทติตา  ดวงแกว้ เชยีงราย/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเชยีงของ จํากัด โรคมะเร็ง

169 นางบญุศรี  กวาวสบิสาม แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนกองทนุสวัสดกิารอําเภอร้องกวาง โรคตดิเชื้อ

170 นายสงกรานต ์ กาวจิติร แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนเวยีงทอง 2550 โรคหัวใจ

171 นายเจริญ  สุริยะ แมฮ่่องสอน/กลุม่เครดติยูเนี่ยนครูบํานาญแมส่ะเรียง โรคมะเร็ง

172 นางบญุศรี  ปานคํา เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนพร้าว จํากัด โรคอื่นๆ

173 นายณรงค์  พิลกึ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนลานนากอลฟ์ จํากัด โรคอื่นๆ

174 นางละออ  ใจยะหงษ์ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคไต

175 นายสุภาพ  ตาจโิน เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนแมต่าด โรคตดิเชื้อ

176 นายบญุเลศิ  นยิมการ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนริมขาน-สันปา่ตอง โรคไต

177 นายประจบ  ยาศักดิ์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นปา่ปอ้ง จํากัด โรคตับ

178 นางเพ็ญ  ทนันชยั เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนลานนากอลฟ์ จํากัด โรคอื่นๆ

179 นายสมหวัง  ชาดษิฐ์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนลานนากอลฟ์ จํากัด โรคตับ

180 นางประไพ  ชยัมณี เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนลานนากอลฟ์ จํากัด โรคมะเร็ง

181 นายอนิถา  ทพิย์กนก เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนลานนากอลฟ์ จํากัด โรคอื่นๆ

182 นางสมบรูณ์  ศรีวชิยั เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอยหลอ่ จํากัด โรคอื่นๆ

183 นายสวา่ง  วงศคํ์ามา เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จํากัด โรคตดิเชื้อ

184 นายมานะ  สรงภู่ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนรวมพรสัมพันธ์ โรคอื่นๆ

185 นายบญุ  มสีูนย์ มหาสารคาม/กลุม่เครดติยูเนี่ยนวาปปีทมุ โรคอื่นๆ

186 นางม ี คําสมีา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลแคน จํากัด โรคเบาหวาน

187 นางสุดตา  หงษคํ์า มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลยาง จํากัด โรคหัวใจ



ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

188 นายทองมว้น  สงิลี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคมะเร็ง

189 นางผิน  ไชยวงษา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดอนงัว จํากัด โรคตดิเชื้อ

190 นายโกศล  ทพัวงค์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จํากัด โรคอื่นๆ

191 นายอุทยั  ฤทธโิย มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตําบลแคน จํากัด โรคไต

192 นางสาวคําตา  ปะตติังโข มหาสารคาม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองมว่ง จํากัด โรคอื่นๆ

193 นางทองเลื่อน  มหาพรหม หนองบวัลําภู/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนผากังวานสามคัคี จํากัด โรคหัวใจ

194 นางทองถอน  มงัลา สกลนคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเลงิฮังสามคัคี จํากัด โรคตดิเชื้อ

195 นายเกยีน  ทะวงค์ศรี สกลนคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเลงิฮังสามคัคี จํากัด โรคเบาหวาน

196 นางประเสริฐ  แสนพลออ่น สกลนคร/กลุม่เครดติยูเนี่ยนทุง่มนพัฒนา โรคตดิเชื้อ

197 นายสกุล  มาชะนา ขอนแกน่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแพรพรรณ จํากัด โรคมะเร็ง

198 นายประหยัด  จันทร์เทาว์ ขอนแกน่/กลุม่ออมทรัพย์เครือขา่ยผู้หญิงอสีาน โรคตดิเชื้อ

199 นางแกว้  ศลิปป์ระกอบ ขอนแกน่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนอําเภอหนองสองห้อง จํากัด โรคเบาหวาน

200 นายสังคม  สาทา ขอนแกน่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนมิง่เมอืง โรคตับ

201 นายสนทิ  มานุพันธ์ อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแมม่ลู จํากัด โรคมะเร็ง

202 นายวชิยั  คําภารัตน์ อุบลราชธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเดชอุดม จํากัด โรคมะเร็ง

203 นางสาวนอ้ย  ไชยา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนศรีโพนทอง จํากัด โรคอื่นๆ

204 นายสวาด  จันทร์ดาหงษ์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกษตรวสิัย จํากัด โรคตดิเชื้อ

205 นายทองสุข  ชาปญ๎ญา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคมะเร็ง

206 นายเคน  ออ่นงาม ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกษตรวสิัย จํากัด โรคอื่นๆ

207 นางบญุม ี เสาศริิ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกษตรวสิัย จํากัด โรคมะเร็ง

208 นางสําล ี สสีนิธ์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกษตรวสิัย จํากัด โรคมะเร็ง

209 นางสาวจันทร์  ภาระไฟ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จํากัด โรคอื่นๆ

210 นางแถม  นอ้ยชา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนน้ําออ้มถนอมทรัพย์ จํากัด โรคเบาหวาน

211 นางบญุเลี้ยง  งามทวี สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอโค จํากัด โรคอื่นๆ

212 นายประวัติ  สมานใจ สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเขวาสนิรินทร์ จํากัด โรคอื่นๆ

213 นางเนอืย  สํารวมจติร สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเขวาสนิรินทร์ จํากัด โรคชรา

214 นางเตอืน  นับงาม สุรินทร์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนเฉนยีง โรคหัวใจ

215 นายประยูร  แกน่แกว้ สุรินทร์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนตะแบกศรีขรภูมิ โรคอุบตัเิหตุ

216 นางมาล ี เปน็ไทย สุรินทร์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตระแสง จํากัด โรคไต

217 นางพิลาบ  โกพล นครพนม/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเรณูนคร จํากัด โรคอื่นๆ

218 นายไพรพนม  พลยศ อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นดุงสามคัคี จํากัด โรคอื่นๆ

219 นางจันทา  ชมุชยั อุดรธาน/ีสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นดุงสามคัคี จํากัด โรคตับ



ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

220 นางนนิ  เกษี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเสื่องขา้ว จํากัด โรคไต

221 นางสุทธยิา  กําจร ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหฤทยัศรีฐาน จํากัด โรคหัวใจ

222 นายบํารุงทรัพย์  ชมศาสตร์ ฉะเชงิเทรา/กลุม่เครดติยูเนี่ยนชมุชนบา้นดอนทอง โรคอื่นๆ

223 นางสําเนา  กตัญํู นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนชมุชนมหาโพธ ิจํากัด โรคอื่นๆ

224 นางสาวบรรเจดิ  กลิ่นรัตน์ นครสวรรค์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตาคล ีจํากัด โรคมะเร็ง

225 นายมวล  ศรีชมชื่น กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหมูบ่า้นคลองกุม่นเิวศน ์จํากัด โรคตดิเชื้อ

226 นายทองสุข  สุขแสง กรุงเทพมหานคร/กลุม่เครดติยูเนี่ยนชมุชนจติรา โรคชรา

227 นายสุชาต ิ ลอสุขพูล อา่งทอง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นบอ่แร่ จํากัด โรคอื่นๆ

228 นายดอกกลอย  อนิทร์หอม อา่งทอง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นบอ่แร่ จํากัด โรคมะเร็ง

229 นางจําเนยีร  รัตนแสง จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตรอกนองทวทีรัพย์ จํากัด โรคหัวใจ

230 นายพีระพงษ ์ เพชรเสถยีร จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเมอืงจันท ์จํากัด โรคอื่นๆ

231 นางคนงึ  แปงนาค จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนสอยดาว จํากัด โรคอื่นๆ

232 นายทองใบ  ทองถิ่นภู่ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นหนองเสมด็ จํากัด โรคหัวใจ

233 นางนติยา  เบี้ยเกดิ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทา่หัวแหวน จํากัด โรคมะเร็ง

234 นายลพ  ปฏเิวท จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทา่หัวแหวน จํากัด โรคอุบตัเิหตุ

235 นายรุ่งโรจน ์ คุณสุข จันทบรีุ/กลุม่เครดติยูเนี่ยนมะขามสามคัคี โรคไต

236 นางอุไร  ยืนยงค์ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนรวมน้ําใจทา่ยาง จํากัด โรคชรา

237 นางรัด  ไกก่อ้ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จํากัด โรคชรา

238 นายอํานวย  จันแดง เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นเนนิทราย จํากัด โรคตดิเชื้อ

239 นางอัมพร  พึ่งพงษ์ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนรวมน้ําใจทา่ยาง จํากัด โรคอื่นๆ

240 นายเดช  กอ้ยวงศ์ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จํากัด โรคมะเร็ง

241 นายประยูร  นศิพันธ์ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จํากัด โรคมะเร็ง

242 นางสาวชําเลอืง  เพิ่มพูล เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นซ่องวังจันทร์ จํากัด โรคมะเร็ง

243 นางเหลอืง  รอดสวา่ง เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นใหมส่ามคัคี จํากัด โรคตดิเชื้อ

244 นางชั้น  บญุใหญ่ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งขอ่ย จํากัด โรคมะเร็ง

245 นางบวัหอม  ตาถาดี เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

246 นายอา้ย  สุกันทา เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคอื่นๆ

247 นายประยุทธ  หลวงเขยีว เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคอื่นๆ

248 นายนพิันธ ์ ไตรแกว้ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคไต

249 นายไพบลูย์  ชยัวงศ์ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคไต

250 นายสวา่ง  เคร่ืองคํา เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นนอ้ยทวทีรัพย์ โรคอุบตัเิหตุ

251 นางแสงนวล  กันทะกาสี เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนตน้รุงกา้วไกล จํากัด โรคอื่นๆ



ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

252 นายไพโรจน ์ ใจพันธ์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคุณธรรมนันทารามฝาง จํากัด โรคมะเร็ง

253 นางทร  รังษี เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนศุภนมิติแมห่อพระ จํากัด โรคชรา

254 นายสมเพชร  คงแดง เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนชลธารขี้เหล็ก โรคเบาหวาน

255 นายบญุธรรม  คําแอน่ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคําซาว โรคอื่นๆ

256 นางศรีนวล  กจิวลิัย เชยีงราย/กลุม่เครดติยูเนี่ยนพญาเมง็ราย โรคมะเร็ง

257 นายสทิธศิักดิ์  สุรินทร์ เชยีงใหม่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนริมขาน-สันปา่ตอง โรคตับ

258 นางคํานอ้ย  ตั่นปนิ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนมดืกาพัฒนา จํากัด โรคหัวใจ

259 นางสังวรณ์  ตุย้งาม เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเจดย์ี จํากัด โรคไต

260 นายจันทร์  อา่งคํา เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเจดย์ี จํากัด โรคอุบตัเิหตุ

261 นายสมคิด  หีบทอง เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเจดย์ี จํากัด โรคอื่นๆ

262 นายจรัล  มลูจันทร์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภ ีจํากัด โรคมะเร็ง

263 นายดวงเพชร  นามคํา เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนทุง่ยาว จํากัด โรคมะเร็ง

264 นายประทปี  สุริวงค์ เชยีงใหม่/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่จํากัด โรคหัวใจ

265 นายมานติย์  ตะ๊วชิยั ลําปาง/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นจู้ด จํากัด โรคหัวใจ

266 นางธญัญาลักษณ์  อนิตา ลําปาง/กลุม่เครดติยูเนี่ยนวังหมอ้ตน้ธงชยั โรคเบาหวาน

267 นายสุวรรณ  ขนัตี แพร่/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นใหม่ โรคอื่นๆ

268 นายพยงค์  มณีประเสริฐ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จํากัด โรคอื่นๆ

269 นายสุพิศ  อธมิงั กรุงเทพมหานคร/กลุม่เครดติยูเนี่ยนชมุชนเคหะบางชนั โรคตดิเชื้อ

270 นางวาสนา  มาอนิทร์ กรุงเทพมหานคร/กลุม่เครดติยูเนี่ยนบา้นคู่คลอง โรคหัวใจ

271 นายสุชนิ  อุพัฒน์ นครสวรรค์/กลุม่เครดติยูเนี่ยนศาลเจา้ไกต่อ่ โรคตดิเชื้อ

272 นางสาวคณาพิช  แกว้ระย้า ประจวบศรีีขนัธ์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นบางเบดิ จํากัด โรคอุบตัเิหตุ

273 นางมาล ี รักสกุล ประจวบศรีีขนัธ์/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นดอนแหลมใหญ่ จํากัด โรคมะเร็ง

274 นางบญุรอด  แซ่อึ๋ง ภูเก็ต/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเมอืงภูเก็ต จํากัด โรคมะเร็ง

275 นางสง่าศรี  มชีพีกจิ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนฉัตรหลวง จํากัด โรคชรา

276 นางคําตัน  ศรีวเิศษ อุทยัธานี/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดงขวางสามคัคี จํากัด โรคตดิเชื้อ

277 นายชอบ  อยู่ดี สมทุรปราการ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบางพลรีวมใจ จํากัด โรคตดิเชื้อ

278 นายแถบ  ประกจิ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกวยีนหัก จํากัด โรคหัวใจ

279 นายวบิลูย์  ปญ๎ญาสทิธิ์ จันทบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนเกวยีนหัก จํากัด โรคตดิเชื้อ

280 นายเปง็สุน  สุนทรวัฒน์ ตราด/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นสลักร่วมใจพัฒนา จํากัด โรคอื่นๆ

281 นางเจอืน  กลิ่นจําเริญ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวัดใหมป่ระเสริฐ จํากัด โรคหัวใจ

282 นางลําจวน  ใหญ่โต เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวัดกุม่สามคัคี จํากัด โรคหัวใจ

283 นายบวั  พลอยงาม เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหนองหญ้าปลอ้ง จํากัด โรคมะเร็ง



ล าดับท่ี ชือ่-นามสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สาเหตุการเสยีชวิีต

284 นายฉลวย  ดฉี่ํา เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนวัดกุม่สามคัคี จํากัด โรคอื่นๆ

285 นายสุทนิ  อรุณพันธุ์ สงขลา/สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนบา้นบอ่ดาน จํากัด โรคอื่นๆ


