
ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวัด/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวิต
1 นางชมเชย  ศรีจาํพลงั กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
2 นายพดั  ศรีริยนั สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
3 นายชอบ  แยกดวง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคไต
4 นางสยั  ยิง่มี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคมะเร็ง
5 นางคาํนวน  สุดตลอด สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคเบาหวาน
6 นางเชือน  สินสวสัด์ิ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคมะเร็ง
7 นายแหลม  ศรีพรหมทอง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ
8 นายพลาย  โสฬส สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ
9 นายอุดมศิลป์  งามยิง่ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ
10 นายสาม  ประภาสยั สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคชรา
11 นางบาํเพญ็  หลอดทอง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
12 นายสมจิตร  กะตะศิลา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
13 นางบุญร่วม  รดสุขหอม นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งพฒันา จาํกดั โรคมะเร็ง
14 นายวาน  ศรีพนัธ์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จาํกดั โรคมะเร็ง
15 นางสาวยบุล  กิมซงั เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จาํกดั โรคไต
16 จ.ส.อ.เจือ  จนัทร์จิตร เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ
17 นางเคร่ง  พวงไม้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จาํกดั โรคมะเร็ง
18 นายเจริญ  ขาํขม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จาํกดั โรคติดเช้ือ
19 นายสมยศ  ประดิษฐวงค์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จาํกดั โรคมะเร็ง
20 นางเก๋ียน  วงษดี์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จาํกดั โรคเบาหวาน
21 นางสาวต๋ิม  แซ่เล้ียว จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จาํกดั โรคติดเช้ือ
22 นางสาวสาล่ี  ล่วงลือ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิแกว้ จาํกดั โรคหวัใจ
23 นางอภิลกัษ ์ ป่ินเกตุ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิแกว้ จาํกดั โรคหวัใจ
24 นางทองอวบ  สงวนเผา่ อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยขานาง-ทุ่งนา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
25 นางอรสา  สามารถ ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
26 นายประชุม  งอกผล นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
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27 นางสาวสมบูรณ์  โตะ๊แกว้ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 โรคหวัใจ
28 นางสอ้ิง  พรัตมะลิ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 โรคตบั
29 นายสมาน  สาํราญผล นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคติดเช้ือ
30 นายวิชิต  สุวรรณฤทธ์ิ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
31 นายอรุณ  แซ่เต๋ียว นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคติดเช้ือ
32 นายโอด  รักชะนะงาม นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
33 นายสมัฤทธ์ิ  โยธา นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคความดนั
34 นางคาํ  ตากองค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
35 นายจรัญ  อินตะ๊เสน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคมะเร็ง
36 นางกิมเอ็ง  แสนดี เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคหวัใจ
37 นายป๋ัน  นนัทะเสน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จาํกดั โรคติดเช้ือ
38 นางวนัดี  มูลสถาน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยส้านพลบัพลา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
39 นายอาํพล  วงัม่วงแงว แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคมะเร็ง
40 นายวิรัตน ์ ใจปัญญา แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบาํรุงพฒันา จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
41 นางสมหมาย  เขม็เมือง แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคเบาหวาน
42 นางใส  ตะ๊มาแกว้ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคติดเช้ือ
43 นายตุย้  แกว้มาเรียน แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบาํรุงพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
44 นายเพญ็  จนัทร์คาํมา แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จาํกดั โรคอ่ืนๆ
45 นางบวัไหล  ตามนั เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ โรคไต
46 นายอินตา  จนัตะ๊คาํ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคมะเร็ง
47 นางนิตอนงค ์ จอมดวง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จาํกดั โรคติดเช้ือ
48 นายวสนัต ์ วรรณะ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
49 นางปาริชาติ  แพร่ไชยกุล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคหวัใจ
50 นายทองคาํ  ไชยหมู เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคติดเช้ือ
51 นายอทัธิพนัธ ์ มะโนรี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคหวัใจ
52 นายสว่าง  พรมรัตน์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จาํกดั โรคหวัใจ
53 นางนงคราญ  ยนันะศกัด์ิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคอ่ืนๆ
54 นายสวิน  เดชบุญ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงคาํ โรคมะเร็ง
55 นายทนนัชยั  ขอดแกว้ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด โรคตบั
56 นายเนรมิตร  เทวฤทธ์ิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคหวัใจ
57 นายบุญเลิศ  คาํกลม เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ
58 นางเชียว  คุณนา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคอ่ืนๆ
59 นายตัว่  แซ่เฒ่า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์่วงสิงห์ โรคชรา



60 นายวิทยา  นาธรรมเจริญ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
61 นายจาํนงค ์ สุขสวสัด์ิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นห้วยนํ้าขาว โรคมะเร็ง
62 นางนรินทร์  ใจพุธ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคเบาหวาน
63 นายทวี  พวงมาลา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคหวัใจ
64 นางเกษร  กองศรี เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคอ่ืนๆ
65 นายอุ่นเรือน  สมอา้ง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคติดเช้ือ
66 นายอภิรัก  ปันธิ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จาํกดั โรคหวัใจ
67 นางปัน  ดาวเลิศ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จาํกดั โรคความดนั
68 นายวีระวุฒิ  นนัไชยศิลป์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคติดเช้ือ
69 นายมลเทียน  กนัเงิน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จาํกดั โรคมะเร็ง
70 นางเอ่ียม  ดวงคาํ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จาํกดั โรคมะเร็ง
71 นายนิรันดร์  ดวงจิตต์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคติดเช้ือ
72 นายสมบูรณ์  สานใจคาํ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงคาํ โรคติดเช้ือ
73 นายเก๋ียง  มาทาเม เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคไต
74 นางอว้น  สมศรี พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยลาน จาํกดั โรคไต
75 นายครอบ  สืบอํ่า เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคหวัใจ
76 นายเชิญ  ทบัทิม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นนายาง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
77 นายเสนอ  ขวญัแกว้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคอ่ืนๆ
78 นางสาวเสริฐ  เพชรบาง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคมะเร็ง
79 นายสาํเริง  เก่งกลา้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคมะเร็ง
80 นายสนิท  ยลหิรัญ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จาํกดั โรคอ่ืนๆ
81 นางสาวรวิพร  วชัรนาคา กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
82 นางสุดใจ  จูหลี นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จาํกดั โรคติดเช้ือ
83 นางสาย  ทองดี สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จาํกดั โรคติดเช้ือ
84 นางบรรจบ  ไพรบูรณ์ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคหวัใจ
85 นายวิชยั  เกิดผล ชุมพร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปากแพรกพฒันา จาํกดั โรคชรา
86 นายสนัติสุข  กลีบสุวรรณ นครศรีธรรมราช/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จาํกดั โรคมะเร็ง
87 นายมนสั  หร่ังอุทก นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จาํกดั โรคมะเร็ง
88 นายประไพ  สว่างใจ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 โรคไต
89 นางภทัรา  คุม้เงิน สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จาํกดั โรคติดเช้ือ
90 นางทองใบ  ช่ืนใจ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จาํกดั โรคติดเช้ือ
91 นายเล็ก  แกว้วิลยั ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จาํกดั โรคติดเช้ือ
92 นายแหลม  ลายคลา้ยดอก ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จาํกดั โรคอ่ืนๆ



93 นายเลิศชยั  เกียรติสนัติกุล สมุทรปราการ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
94 นายสมชาย  จัน่มา กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
95 นางบุญส่ง  นามโฮง กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จาํกดั โรคมะเร็ง
96 นายบรรเจิด  บวับงัใบ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จาํกดั โรคไต
97 นางสมบูรณ์  นยันานนท์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จาํกดั โรคมะเร็ง
98 นางบุญชอบ  ศรีทะรัง กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จาํกดั โรคไต
99 นายสมาน  นาสวาสด์ิ กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลโคกสะอาด จาํกดั โรคติดเช้ือ
100 นายสมดี  มาศงามเมือง กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลโคกสะอาด จาํกดั โรคไต
101 นายนาวา  รัชโน นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จาํกดั โรคมะเร็ง
102 นางจาํนงค ์ เกตุนอก นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไผล่อ้มสมัพนัธ์ โรคอ่ืนๆ
103 นางสาวแจ๋ว  ชินขนุทด นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ โรคอ่ืนๆ
104 นายกองแล  ฤาเทพ ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบะเสียวพฒันา จาํกดั โรคติดเช้ือ
105 นางสนิท  สุดแสวง หนองบวัลาํภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จาํกดั โรคมะเร็ง
106 นายโงก  ปลดัธานี บุรีรัมย/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
107 นางสาํเนา  สีเสมอ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จาํกดั โรคมะเร็ง
108 นายสกล  ประก่ิง สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
109 นางสมบูรณ์  เลิศลาํหวาน สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จาํกดั โรคชรา
110 นายบุญมี  ธรรมนาม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จาํกดั โรคติดเช้ือ
111 นางตวด  สุขหมัน่ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
112 นายอดิศร  เกษรบวั สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั โรคไต
113 นายหึ  ถือชาติ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั โรคชรา
114 นายบุญเริด  ห้องขวาง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั โรคติดเช้ือ
115 นางเบียด  หมายเหาะ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั โรคไต
116 นางสาวพดั  เหิมหกั สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั โรคชรา
117 นางสถาพร  จิตเยน็ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จาํกดั โรคหวัใจ
118 นางอาํภา  เเซ่เอีย สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข โรคมะเร็ง
119 นางสาวสุนีย ์ เหลาแหลม สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข โรคไต
120 นายวิเชียร  จองดี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
121 นายจรวล  ดีลอ้ม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จาํกดั โรคมะเร็ง
122 นางปุ  ช่อมะลิ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
123 นางพนสั  ถวิลสุข สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จาํกดั โรคมะเร็ง
124 นายรวน  เมืองไทย สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคชรา
125 นายสาํเนา  ตรงแกว้ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคชรา



126 นายประสงค ์ พลรักษา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
127 นายกนัชยั  จนัทร์สูง ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง โรคหวัใจ
128 นายแดง  แสนภาพ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคมะเร็ง
129 นายเหรียญ  แสนเมือง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคติดเช้ือ
130 นายไพรบูลย ์ สนัตพ์ลี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
131 นางทอน  สุวรรณ์พงษ์ ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคมะเร็ง
132 นายสาํราญ  อว้นเพง็ ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 โรคอ่ืนๆ
133 นายจาํลอง  หนนัทุม ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 โรคมะเร็ง
134 นางนาง  ทาสีทอง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จาํกดั โรคติดเช้ือ
135 นายดาํรง  ประทุมตะ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั โรคเบาหวาน
136 นางประณี  นนัทะพนั ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จาํกดั โรคชรา
137 นายสุคต  พรมเกตุ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั โรคชรา
138 นางคํ่า  แสงพารา ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลกู่กาสิงห์ จาํกดั โรคติดเช้ือ
139 นายเคารพชน  ผา่นสาํแดง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั โรคอ่ืนๆ
140 นายเล่ียม  วงษสี์มี ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จาํกดั โรคมะเร็ง
141 นางสาวไพฑูรย ์ แซ่ตั้ง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั โรคอ่ืนๆ
142 นายอดิศกัด์ิ  สุโภภาค อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลโนนกาหลง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
143 นางบวั  กอสลกั อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคชรา
144 นายบุญศรี  พละบุตร อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคหวัใจ
145 นางเภา  นนลือชา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคไต
146 นางสอน  จนัลาด มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคเบาหวาน
147 นายแปด  คนชาญ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคติดเช้ือ
148 นางทุเรียน  มุกดา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเหล่า จาํกดั โรคไต
149 นางตุ่น  สอนวงษ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จาํกดั โรคหวัใจ
150 นายวิทยา  เตชะพล มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลแคน จาํกดั โรคติดเช้ือ
151 นางน้อย  นาแกว้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จาํกดั โรคมะเร็ง
152 นางต่วน  ชะนะภยั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคมะเร็ง
153 นางสาวสมัฤทธ์ิ  ทองเพชร มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
154 นางมว้น  หงษา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคหวัใจ
155 นางออ  ภยัหาย มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง โรคไต
156 นางพิกุลทอง  พรรณขาม มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคอ่ืนๆ
157 นางละมูล  หอมดวง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคไต
158 นายยงค ์ กาดกอง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคมะเร็ง



159 นางสาววชัระนิภา  เสนาสี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
160 นายจกัรพร  เหล่าม่วง มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ โรคหวัใจ
161 นายสุพล  มูลคม อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จาํกดั โรคหวัใจ
162 นายสว่าง  พิมศรี อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
163 นายบวัสอน  ป้องศรี อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จาํกดั โรคเบาหวาน
164 นายวชัรา  ศรีสมรส อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
165 นางแสงเดือน  บุญทนั อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
166 นางวิเวก  แกว้ละมุล ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคอ่ืนๆ
167 นางทองใบ  แกว้มณี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จาํกดั โรคติดเช้ือ
168 นายป่ิน  เวียงคาํ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จาํกดั โรคอ่ืนๆ
169 นายพิชิต  แกว้พวง ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จาํกดั โรคติดเช้ือ
170 นายสมศกัด์ิ  เจนพนสั สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกกระชายพฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
171 นายสงดั  สีหะนารถ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัสามคัคีธรรม จาํกดั
172 นายเกรียงไกร  ก่ิงแกว้ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัสามคัคีธรรม จาํกดั
173 นางสาวคร้อม  สาสีมา สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จาํกดั โรคหวัใจ
174 นางเลิน  พนัธ์งาม ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
175 นายชวลิต  จนัทร์ดวงศรี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จาํกดั โรคติดเช้ือ
176 นางแพง  เพช็รรินทร์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จาํกดั โรคติดเช้ือ
177 นายจนัทิม  บุญสว่าง ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จาํกดั โรคอุบติัเหตุ
178 นายทองดี  คาํแผน่ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จาํกดั โรคชรา
179 นายสมศกัด์ิ  แสนทวีสุข อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคติดเช้ือ
180 นายคาํมอน  จนัทร์โท หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
181 นางฉนัทนา  จนัทร์กล่ิน สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จาํกดั โรคตบั
182 นายนอง  จาํปาเหลือง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จาํกดั โรคติดเช้ือ
183 นางประเหยยีด  จนัทนี สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคอ่ืนๆ
184 นายสุชาติ  สุชาติสุนทร สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ
185 นายตอง  ใบเงิน สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคติดเช้ือ
186 นายทนงศกัด์ิ  สุขเสริม สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคติดเช้ือ
187 นางผอ่งศรี  วอนรัมย์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคหวัใจ
188 นายชยั  จาธุนิน สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคติดเช้ือ
189 นายชลอม  มณีไส สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จาํกดั โรคอ่ืนๆ
190 นายสุวน  เจนขนบ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จาํกดั โรคหวัใจ
191 นายทองพูน  จาํปีหอม อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จาํกดั โรคหวัใจ



192 นายรุ่งคุณ  คงสุข อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
193 นายรังสรรค ์ สิทธิวงค์ กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จาํกดั โรคติดเช้ือ
194 นายประดิษฐ ์ คงแถลง กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จาํกดั โรคมะเร็ง
195 นายสงัวาล  ภูสง่า กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จาํกดั โรคติดเช้ือ
196 นางเงิน  สินพรม ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนํ้าออ้มถนอมทรัพย ์จาํกดั โรคอ่ืนๆ
197 นายประเสริฐ  บวัเขียว ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จาํกดั โรคมะเร็ง
198 นายวนัชยั  แสงสว่าง ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั โรคอ่ืนๆ
199 นายมานบ  มาตอุดม ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั โรคหวัใจ
200 นางหนูรัก  มะสุกะ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จาํกดั โรคเบาหวาน
201 นางบวัไข  บุริวนั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จาํกดั โรคเบาหวาน
202 นายสมศรี  จนัทะหาร มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ โรคหวัใจ
203 นางทองดี  จอมทอง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลเข่ือน จาํกดั โรคมะเร็ง
204 นางบุญชู  ทองหม่ืน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลเข่ือน จาํกดั โรคเบาหวาน
205 นายยทุธนา  สีตาชยั มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอ่ืนๆ
206 นายประภาส  กลว้ยภกัดี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอุบติัเหตุ
207 นายชาย  เรืองชาญ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคชรา
208 นายพิสิทธ์ิ  กาหลง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสนัตุ จาํกดั โรคไต
209 นางทอง  สาระบุญ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จาํกดั โรคติดเช้ือ
210 นายสมบติั  พนัประสงค์ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคไต
211 นางทองใบ  วิมูลอาจ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเหล่า จาํกดั โรคมะเร็ง
212 ดวงจนัทร์  ยทุไธสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคมะเร็ง
213 นายถวิล  ป้องชาดา มหาสารคาม/สถาบนัการเงินชุมชนบา้นฉนวน โรคหวัใจ
214 นายสนัน่  สาไธสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
215 นางลาํดวน  มดัถาปะโท ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั โรคมะเร็ง
216 นางสมหมาย  เตชะจนัทร์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั โรคไต
217 นางสาวฐิติญา  สีหามาตย์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
218 นางบุญเฮียง  เสาศิริ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
219 นางบวัจนัทร์  เรืองประทุม ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 โรคอ่ืนๆ
220 นางหนู  ถืออาวุธ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
221 นางสาวทองจนัทร์  สร้างนอก ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอหนองสองห้อง จาํกดั โรคไต
222 นายสมคิด  ดว้งบุดสี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จาํกดั โรคหวัใจ
223 นายไพรัตน์  ชยันอก ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคติดเช้ือ
224 นายทองใบ  เสนาเพง็ ร้อยเอ็ด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนํ้าออ้มถนอมทรัพย ์จาํกดั โรคไต



225 นางมะลิจนัทร์  แสนสีมนต์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาํโรงสร้างสรรค ์จาํกดั โรคไต
226 นางวราภรณ์  ดาํรงคศ์กัด์ิ ลพบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ โรคอ่ืนๆ
227 นายศรีวรรณ  ปวงศทัธา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จาํกดั โรคหวัใจ
228 นางแกว้พา  สุทา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จาํกดั โรคติดเช้ือ
229 นางเขียว  จนัทร์ตะ๊ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จาํกดั โรคอ่ืนๆ
230 นายอินป๋ัน  อินทร์จนัทร์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จาํกดั โรคอ่ืนๆ
231 นายก๋องคาํ  ปินตา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จาํกดั โรคอ่ืนๆ
232 นางบวัแกว้  ราชคมน์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จาํกดั โรคไต
233 นายศรีมา  ปาเงิน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จาํกดั โรคมะเร็ง
234 นายเกษม  ทาแกว้ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จาํกดั โรคหวัใจ
235 นางบุญป๋ัน  ณ อุโมงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จาํกดั โรคไต
236 นางจนัทร์ผล  สมณชา้งเผือก เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จาํกดั โรคมะเร็ง
237 นางเก๋ียงคาํ  สวนแกว้ น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จาํกดั โรคหวัใจ
238 นายบุญช่วย  สวนแกว้ น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
239 นายอรุณ  ยะปัญญา น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
240 นายประสิทธ์ิ  จาํนงคสุ์ข พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
241 นายผจญ  ใจอาสา ลาํปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นผ้ึงพฒันา โรคมะเร็ง
242 นายสวิง  ดวงดี ลาํปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
243 นายอาํนวย  ทาสืบ ลาํปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นผ้ึงพฒันา โรคติดเช้ือ
244 นายสุขแกว้  กนัสิทธ์ิ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จาํกดั โรคติดเช้ือ
245 นายอาทิตย ์ กนัทารักษ์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคหวัใจ
246 นางโสรี  ศรีคาํ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคอ่ืนๆ
247 นายบุญ  ไหวศรี เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคไต
248 นางอมัพร  ปัญญาเลิศ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคาํซาว โรคมะเร็ง
249 นางลินดา  ซนัตาน่า เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
250 นายนิตย ์ ดวงคาํซาว เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคหวัใจ
251 นางอาํพนั  จนัทร์ฟอง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคติดเช้ือ
252 นางจนัดี  หล่อทาน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคติดเช้ือ
253 นางบุญเสริฐ  ใจซ่ือ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ โรคหวัใจ
254 นายจาํนนัท ์ สวสัด์ิ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
255 นายพาณิชย ์ ธิมะโน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคมะเร็ง
256 นายจนัทร์  คาํต๊ิบ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอ่ืนๆ
257 นายศิลป์  คาํหน่อแกว้ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้กลา้ ม.ชีวิต ร้องขุ่น โรคเบาหวาน



258 นายบรรดล  คาํมาลา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จาํกดั โรคหวัใจ
259 นางคาํแปง  จนัทร์แกว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั โรคเบาหวาน
260 นายวิโรจน ์ ใจส่อง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จาํกดั โรคมะเร็ง
261 นายนิวฒัน ์ ไชยวงค์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกัน้อย โรคติดเช้ือ
262 นายธวชัชยั  ขดัทอง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอาํเภอเชียงดาว จาํกดั โรคติดเช้ือ
263 นางกานดา  ตุย้คาํ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค โรคมะเร็ง
264 นายชาญ  วงคค์าํช่วย เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทรายมูล โรคอ่ืนๆ
265 นายบุญสืบ  แซ่ป้ัง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค โรคอ่ืนๆ
266 นางบุญเลิศ  ไชยเป็ง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคอ่ืนๆ
267 นายเสม  จนัทร์แสง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคหวัใจ
268 นายอินทอน  ขนัตี เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกัน้อย โรคหวัใจ
269 นางบุญช่วย  มีใส เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จาํกดั โรคมะเร็ง
270 นายวิทยา  ภาวะเดช เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จาํกดั โรคติดเช้ือ
271 นางอมัพร  ฟองนวล เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคอ่ืนๆ
272 นายจาํนอง  สวสัด์ิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคติดเช้ือ
273 นายยิง่ยง  บุญยิง่ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคมะเร็ง
274 นายพนม  บุญมา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคไต
275 นางใจทิพย ์ ศรีสว่าง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จาํกดั โรคมะเร็ง
276 นายประเสริฐ  ขาวลาย เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จาํกดั โรคตบั
277 นายวิชยั  พยคักูล นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 โรคหวัใจ
278 นายทวีศกัด์ิ  เผยกลาง กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จาํกดั โรคติดเช้ือ
279 นายสงบ  กิฬารักษ์ ฉะเชิงเทรา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ โรคมะเร็ง
280 นายทวี  มัน่คง นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จาํกดั โรคหวัใจ
281 นายเจริญ  ปันดา เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จาํกดั โรคตบั
282 นายละออ  กอบสุข จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จาํกดั โรคมะเร็ง
283 นายบุญยง  ใจปล้ืม จนัทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี โรคตบั
284 นางสมพร  สุพรรณพยคัฆ์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพูนทรัพย ์จาํกดั โรคไต
285 นายภุชงค ์ เฉลียว จนัทบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี โรคติดเช้ือ
286 นายจวน  ภูมิโคกรักษ์ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จาํกดั โรคอ่ืนๆ
287 นางกาหลง  สายกองทอง จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จาํกดั โรคอ่ืนๆ
288 นายปราโมทย ์ นุชวงษ์ ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหาดสามคัคี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
289 นายวิทยา  อยูเ่ยน็ ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จาํกดั โรคอ่ืนๆ
290 นายปราโมทย ์ เตือนจิตร ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จาํกดั โรคอ่ืนๆ



291 นางบุญมี  สีน้อย ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคอ่ืนๆ
292 นางเงิน  ตัน๋เขียว เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยส้านพลบัพลา จาํกดั โรคมะเร็ง
293 นายเคน  แกว้มะรุณ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จาํกดั โรคหวัใจ
294 นายจนัทร์  กนัยาเถ่ือน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาํบลเข่ือน จาํกดั โรคอ่ืนๆ
295 นายสาย  สมดวน นครพนม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคาํเตย โรคหวัใจ
296 นางอาภรณ์  จนัทร์ธารานนท์ สุพรรณบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จาํกดั โรคติดเช้ือ
297 นายแสวง  คุม้เท่ียง กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จาํกดั โรคหวัใจ
298 นางเวก  ดาวดวงสุข กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั โรคหวัใจ
299 นายปรุง  โรจน์รักษ์ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคอ่ืนๆ
300 นายกฤษณะ  ฐิติรัตนาการ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคมะเร็ง
301 นายมรรยาท  เยน็สาํราญ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จาํกดั โรคมะเร็ง
302 นายใหม่  เอ๊ียะแหวด เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคไต
303 นางไล ้ ศรีสวสัด์ิ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จาํกดั โรคชรา
304 นางสายณัห์  สุกยงั เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จาํกดั โรคติดเช้ือ
305 นายเจริญชยั  คงยาง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสมอลก จาํกดั โรคอ่ืนๆ
306 นางเอ่ือน  สุขสมมารถ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จาํกดั โรคไต
307 นางทองเจือ  มิตรรัน เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จาํกดั โรคอ่ืนๆ
308 นายสอาด  พลบังาม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จาํกดั โรคไต
309 นายณรงค ์ พนัพู เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จาํกดั โรคติดเช้ือ


