
ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์
สำเหตุกำร

เสียชีวติ

1 นายสมิต  บุญเฒ่า ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคชรา

2 นางสาวเภา  ทองมา ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

3 นางวลยัพร  ข าโชติ นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ โรคอ่ืนๆ

4 นายสมพงษ ์ กลา้หาญ ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง โรคชรา

5 นายมีชยั  เพชรรัตน์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคมะเร็ง

6 นางเจียมจิต  วาลี อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั โรคหวัใจ

7 นายวิชอบ  กุลแกว้ อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคติดเช้ือ

8 นางวิรัตน์  เยื่อนไทยสง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนมไพร จ ากดั โรคหวัใจ

9 นางสาวล าใย  สีนาคนาวา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลกู่กาสิงห์ จ  ากดั โรคไต

10 นายค านึง  พลเยี่ยม ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ จ ากดั โรคมะเร็ง

11 นายทองอินทร์  รัตนงั อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

12 นางสุริวงค ์ รูปสะอาด อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั โรคมะเร็ง

13 นายถวิล  ค าสิทธิบรรณ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

14 นายสมบติั  วิเทห์ กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั โรคติดเช้ือ

15 นางจอมศรี  หาญมนตรี กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคมะเร็ง

16 นางทองจนัทร์  สุระเสียง กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

17 นายสพ  เถาชารี กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคตบั

18 นายถาไล  ชมศิริ กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคชรา

19 นางสุพิน  อยูม่ ัน่ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคติดเช้ือ

20 นายจเร  สงวนทรัพย์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคติดเช้ือ

21 นางพวั  บวัหอม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคชรา

22 นางโชย  ซ่อมทอง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคมะเร็ง

23 นายพิชยั  แซ่ฮอ้ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคหวัใจ

24 นางพา  จนัทร์หอมฟุ้ ง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคชรา

25 นางสุนิต  ศรีสุข สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคตบั
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26 นายบญัญติั  ดีสม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคชรา

27 นายประเสริฐ  คงสุขดี สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข โรคไต

28 นายตรีพจน์  ศรีจ านงค์ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ โรคอ่ืนๆ

29 นางค าภู  พงอุดทา มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก โรคติดเช้ือ

30 นายสงค ์ อปัมะโต มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคมะเร็ง

31 นายสุพฒัน์  หงษฝ์าแกว้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

32 นายวาสนา  จิตรซา้ย มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

33 นางสาวอจัฉรา  สุดประเสริฐ ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั โรคไต

34 นางจนัดี  เสนรังษี แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง โรคเบาหวาน

35 นายทองเหล่ือน  แกว้วิเชียร แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี โรคอ่ืนๆ

36 นางสุทิน  แสงทองสุข แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง โรคมะเร็ง

37 นางนอ้ย  ใจเท่ียง ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

38 นายสวาท  ค าอินบุตร ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกาศเมฆสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

39 นายสุค  า  จนัทร์ตะ๊วงค์ ล  าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกาศเมฆสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

40 นางสาวพิกุลทอง  อุปจกัร์ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

41 นางทองดี  สุขเสถียรพงศ์ ล  าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

42 นางบุญมี  ศรีบุญเรือง ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

43 นายวิเวก  จนับุญธรรม เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

44 นายสมบูรณ์  แปงชิด เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

45 นายสวสัด์ิ  บุญแกว้ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

46 นางปา  ใจติขะ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั โรคความดนั

47 นายเสง่ียม  สุขสุวรรณ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร โรคตบั

48 นายนภดล  อินทะวงค์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคติดเช้ือ

49 นายสนัน่  รัตนงั เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคความดนั

50 นายศรีนวล  ดาวแกว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง

51 นางอ่ินค า  บวัแกว้เกิด เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง

52 นายสงกรานต ์ พิมพา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

53 นายอ านวย  สุริยา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

54 นายธงชยั  ตาปันอาจ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

55 นายองอาจ  ค าเรือง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง โรคหวัใจ

56 นางสาวปลิว  ทองอินทร์ ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั โรคติดเช้ือ

57 นายดาว  แป้นปาน ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั โรคไต

58 นายสาคร  มาลา นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั โรคติดเช้ือ

59 นางจ าปี  วงษศ์รี นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั โรคอ่ืนๆ



60 นายเอกวิทย ์ สารกิจ กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยส์ามคัคี โรคอ่ืนๆ

61 นางสาวอรวรรณ  สวสัดิโสภา ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคมะเร็ง

62 นายมงักร  สมคัรเขตรการณ์ อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

63 นางสาวสายยน  แกว้แยม้ เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

64 นางสาวสุรียรั์ตน์  ประจนัทร์คีรี นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคตบั

65 นายทองใบ  จรรยา นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

66 นางบงัอร  นาคยา นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

67 นางสายใจ  เพช็รรุ่ง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

68 นายสงดั  นกครุฑ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

69 นายโต ้ จนัแสน แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั โรคติดเช้ือ

70 นายสมฤทธิ  ไชยเสน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

71 นายเจริญ  บุญเมย เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

72 นายรักชาติ  เกษร เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคไต

73 นางสาวอุไร  วงคแ์กว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั โรคมะเร็ง

74 นายอินทร์  พรมเพช็ร เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

75 นางวนัดี  เภาพาส เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

76 นางอ่อน  ชยับุญเรือง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ โรคติดเช้ือ

77 นางสายพนัธ์  ดาวเรือง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคอ่ืนๆ

78 นายบุญมี  วิชยัยา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคหวัใจ

79 นางฟองค า  ปาปัน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลบา้นตาล โรคติดเช้ือ

80 นายชาญชยั  จนัทร์ตา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

81 นายบุญเหลือ  สุพร ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

82 นางสาวประยรู  ด่านกระโทก ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั โรคมะเร็ง

83 นายบุญลือ  ขนุพิลึก ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

84 นายเสริมชาติ  จนัทร์กลบั พทัลุง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั โรคมะเร็ง

85 นายส ารวย  วิเศษวงษา กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี โรคหวัใจ

86 นายณรงค ์ เสาร์แกว้ กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 โรคมะเร็ง

87 นายจินดา  สายจนัทร์ดี ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จ  ากดั โรคตบั

88 นางเล็ก  อินตรา กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั โรคมะเร็ง

89 นางสาวอุดม  ชูเกตุ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั โรคเบาหวาน

90 นางบุญเชิด  หอมยี่สุ่น กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

91 นางสาววิลยั  คูกิติรัตน์ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 โรคมะเร็ง

92 นายพงศภคั  คลงันุ่ม นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

93 นายมนตรี  ทองโสภา ตราด/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสลงอิฐ โรคหวัใจ



94 นางตุ่ม  ก าจดัภยั ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ

95 นายสมาน  เทศกาล จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั โรคมะเร็ง

96 นางทองเหรียญ  ทานประสิทธ์ิ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั โรคอ่ืนๆ

97 นายส าราญ  ระวิวฒัน์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั โรคมะเร็ง

98 นายบุญลือ  นาคสกุล จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั โรคติดเช้ือ

99 นายป๋า  คงด า แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง โรคไต

100 นายสุวรรณ  ทะสอน แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

101 นายอุดร  เทพวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

102 นายสิงห์ค  า  จ าปาแฝด เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนม่วงค  าทรัพยท์วี จ  ากดั โรคมะเร็ง

103 นายณรงค ์ สิงห์ค  ามา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

104 นายสมพร  ปงจนัตา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

105 นางอ าพร  กองวงค์ ล  าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

106 นางสายเพญ็  โนชยั ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

107 นางค า  หน่อแกว้ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

108 นางจนัทร์ศรี  เส้าสะทา้น เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคมะเร็ง

109 นายค า  ขนัทะจะสุ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคไต

110 นายสุวิทย ์ ไชยวงคค์  า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคตบั

111 นายสุรพล  เครือค า เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

112 นายดวงต๊ิบ  ปินตา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคไต

113 นางสาวพิม  ภิญโญ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคติดเช้ือ

114 นายอินตา  ต่อแดง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

115 นายศรีวนั  ใจมานะ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคหวัใจ

116 นายจรูญ  ทองดี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั โรคติดเช้ือ

117 นางวนัเพญ็  หงษฟ้์อน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ

118 นายวนัชนะ  หนัน่ต่า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง โรคไต

119 นางหนู  แกว้ศรีใส ยโสธร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั โรคติดเช้ือ

120 นายทองอินทร์  ยงบรรทม สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

121 นายสะอาด  ค าผาเยอืง สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

122 นายชาญณรงค ์ เชียนพลแสน สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

123 นายร้อย  ทองมา หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคหวัใจ

124 นายบุญทืม  แอมประชา หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคมะเร็ง

125 นางหนูไหล่  ผาทุม หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั โรคมะเร็ง

126 นายชู  โยธา หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ

127 นางจอมศรี  โนนยะโส ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ โรคตบั



128 นายสวาท  วดัถงั ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั โรคความดนั

129 นางสาวแก่น  ช่ืนจบัจิตต์ ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคติดเช้ือ

130 นายทวี  ช่างท า ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

131 นางแดน  บุญเจือ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคเบาหวาน

132 นางสาวบุหลนั  ทองลาย สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคตบั

133 นายทองวาด  วลัยว์งค์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

134 นางจินดา  กนัหาลา อุดรธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร โรคมะเร็ง

135 นางสาวภาส  มารัตน์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง

136 นายหวนั  โจทจนัทร์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

137 นายสุริยนั  เทวราช หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

138 นายลอง  แกว้ก่ิง อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

139 นายทวีศกัด์ิ  สมบูรณ์ อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคติดเช้ือ

140 นางจนัทร์  บุตรทะโท อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคติดเช้ือ

141 นายอุทยั  หิมะคุณ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั โรคติดเช้ือ

142 นายประทีป  ทะนา อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

143 นายบุญสด  นกัค าพนัธ์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จ ากดั โรคติดเช้ือ

144 นายวีระ  อาษาพงษ์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั โรคมะเร็ง

145 นายเหรียญ  ดวงจนัทร์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั โรคมะเร็ง

146 นายประยธุ  ศรีลุนช่าง มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอ่ืนๆ

147 นายพลอย  บรรดาศกัด์ิ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคอ่ืนๆ

148 นายสมเกียรติ  ชา้งแดง มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสร้างแกว้ โรคอ่ืนๆ

149 นายโกสิน  แกมไธสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคเบาหวาน

150 นายบุญชู  สีนอ้ย มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

151 นางบวัไข  สิงทอง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั โรคไต

152 นางวนั  โพธ์ิขาว ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคมะเร็ง

153 นายค าก้ิง  บุญโท ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

154 นายเทา  ตามบุญ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคชรา

155 นางอุดม  สาลี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคติดเช้ือ

156 นายสุนีย ์ มะลิวงค์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคตบั

157 นายแสง  ค าเสียง ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคอ่ืนๆ

158 นายเสือ  ปุ๋ ยทอง ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแซรไปร จ ากดั โรคติดเช้ือ

159 นางทองเรียน  พทุธายะ นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

160 นางสาวสวสัด์ิ  พนูจนัทึก นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ โรคอ่ืนๆ

161 นายเสียง  แคนลาด ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ



162 นายไพรัตน์  สุริยะวงษ์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคติดเช้ือ

163 นายเสมือน  ทวีพจน์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

164 นายเล็ก  สิงห์ทองหา้ว ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

165 นางสาวอุดร  บุญภกัด์ิ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

166 นายใจ  วนัโน ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั โรคมะเร็ง

167 นายวนัดี  ดวงเนตร ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั โรคอ่ืนๆ

168 นางสาววาสนา  ใจดี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั โรคตบั

169 นายวิชยั  อุทยัวรรณ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคมะเร็ง

170 นายแสงจนัทร์  วิจิตรโชติ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคไต

171 นายสุวรรณ  แน่นอุดร ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคความดนั

172 นางล าดวน  สุระสงัข์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

173 นายเสมียน  ดีทรัพย์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

174 นายกมล  มูลละ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคมะเร็ง

175 นางสาวแสงฤทยั  แสงหนู นนทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 โรคติดเช้ือ

176 นางถนอม  โมเรือง พิษณุโลก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกองทุนพรหมพิราม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

177 นางเพียว  คงค า อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

178 นายบุญเลิศ  ทองเหลือง อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั โรคความดนั

179 นายมานิต  วงฉยา อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั โรคชรา

180 นางพรรัตน์  ไทยศรี ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคติดเช้ือ

181 นายสมบูรณ์  ประยรูเมธา ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั โรคมะเร็ง

182 นางปัญญา  มีสุข สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคหวัใจ

183 นายบุญน า  สะอาดพุ่ม สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคอ่ืนๆ

184 นายสมพล  รุ่งสงัข์ สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคมะเร็ง

185 นางสมใจ  ยศยะ เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั โรคไต

186 นายไพบูลย ์ สาลีค  า กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั โรคตบั

187 นางพร้ิมเพรา  พลอยสมบูรณ์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั โรคมะเร็ง

188 นายวนัรบ  สุขศรี เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

189 นางมณี  เหงากงั เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ข่อย จ  ากดั โรคตบั

190 นายวง  ยอดหอม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

191 นายประกาย  สงัฆหะ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

192 นายปรีชา  ออ้ยทอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั โรคความดนั

193 นายยม  พุ่มล าดวน เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

194 นายบุญยนื  ลอยทอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั โรคติดเช้ือ

195 นางนิตยา  ทองรอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั โรคติดเช้ือ



196 นางลอย  แดงเขียว เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

197 นางห่ิม  เรืองอร่าม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั โรคมะเร็ง

198 นายผิน  เติมจอม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั โรคมะเร็ง

199 นายนิต  ห่อวุ่น สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทุน จ ากดั โรคตบั

200 นายมานิตย ์ จนัทร์น ้า สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคหวัใจ

201 นายวิทยา  อินทปัต สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคความดนั

202 นางบุญสม  โชติช่ืน กาญจนบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเขาตอง โรคหวัใจ

203 นายสมศกัด์ิ  สุทธิประภา นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม โรคอ่ืนๆ

204 นางสาวเฉลียว  อ่ิมใจ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม โรคมะเร็ง

205 นายมงคล  มูลพงศ์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

206 นายอินสอน  สุนนัตะ๊ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคอ่ืนๆ

207 นายอิศวร  อินตนาล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

208 นายศรีวรรณ์  ปันไร่ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

209 นางดวงงา  พรหมขติัแกว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั โรคเบาหวาน

210 นายวิชาญ  ทะนนัตา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั โรคมะเร็ง

211 นายกัน่  ลอดวิชยั เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

212 นายตัน๋  ดอกไม้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคตบั

213 นางจนัทร์ตา  บุญมี เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอุบติัเหตุ

214 นายพอพนัธ์  ประพนัธ์วงค์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ โรคมะเร็ง

215 นายสอน  ท่าผกา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองบวัสามคัคี โรคอ่ืนๆ

216 นายถนอม  เขียวลิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคอ่ืนๆ

217 นายลิทู  บวับาล แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั โรคชรา

218 นายมงคล  บุญนวล แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม โรคเบาหวาน

219 นางแกว้  ยะตัน๋ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคชรา

220 นางสาวนนัทนา  ใจสม เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

221 นางสุมาลา  ใจมอย เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

222 นางทองศรี  กุสุโมทย์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคความดนั

223 นายบุญทา  กิติมา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

224 นางเพญ็  ใจมูลมัง่ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

225 นางเฮือน  สวนหมอ้ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

226 นางศรีเวียง  อ่ิมพราหมณ์ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลร่องกาศ จ ากดั โรคไต

227 นางแสงเอย้  บุญเกิด พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั โรคหวัใจ

228 นายมิตร  แสนใจ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่ โรคติดเช้ือ

229 นายอว้น  ทิเลา แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคไต



230 นายนิวฒัน์  ปินตา พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคริสเตียนสามคัคีธรรม จ ากดั โรคมะเร็ง

231 นายอานนัท ์ มาลยักุล ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั โรคหวัใจ

232 นายมานอง  สุค  าวงั ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

233 นายนกั  วามือ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั โรคมะเร็ง

234 นายเท่ียง  ชยัชนะ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

235 นางทองใบ  หอมพรมมา หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

236 นายประยทุย ์ ประทุม หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ

237 นายสวชั  บุดดี หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

238 นายรัศมี  สมตน้ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคติดเช้ือ

239 นางนาง  สุขแกว้ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคไต

240 นางจนัทา  ทนัการ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

241 นางหนูเรียน  ดีพนัธ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคไต

242 นางตุ่น  ลารคร มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

243 นางหม่อม  ขีนา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคไต

244 นายจิตติ  ปะกิลาพงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคหวัใจ

245 นายธนพล  หมดมลทิน มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม โรคมะเร็ง

246 นายบุญถม  โทรัตน์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั โรคติดเช้ือ

247 นายส าเนียง  ทองสีเหลือง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

248 นางดว้ง  สิมมาหลวง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั โรคไต

249 นางดอน  ขนุเดช อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั โรคชรา

250 นายหนูหลาง  ค าไข อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั โรคเบาหวาน

251 นายสมาน  บวัพฒัน์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั โรคชรา

252 นายยม  สุดาเดช ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

253 นายอ านาจ  ภูวลานนท์ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคติดเช้ือ

254 นายขจร  วงศด์วง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั โรคตบั

255 นางสาวสุพิน  โถเล็ก สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคอุบติัเหตุ

256 นายชนิด  ไหมทอง สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคตบั

257 นายเดช  สมต าหนิ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคติดเช้ือ

258 นายสมชาย  ดมหอม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

259 นายเทวา  บ ารุงนาม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จ ากดั โรคติดเช้ือ

260 นางโฮม  ตระคุณรัมย์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีณรงค ์จ  ากดั โรคหวัใจ

261 นางทูลใจ  มูลบุตร อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคติดเช้ือ

262 นางเยาลกัษณ์  บุญประชุม อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคเบาหวาน

263 นางสง่า  จูมพนัธ์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคชรา



264 นายทอง  บุญทน บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั โรคไต

265 นายเรืองฤทธ์ิ  ศรีอุดม บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ


