
ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล จังหวดั/สหกรณ์
สำเหตุกำร

เสียชีวติ
1 นายสอาด  อ่อนนอ้ย เพชรบรูณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั โรคไต
2 นางหลดั  บาลจ่าย นครศรีธรรมราช/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั โรคชรา
3 นายจ ารุญ  แกว้กสิกรรม นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั โรคความดนั
4 นายโนรี  พวงสมบติั นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั โรคติดเช้ือ
5 นายอมัรินทร์  เมืองกฤษณะ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคมะเร็ง
6 นางสาวสมใจ  จนัทร์สวา่ง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
7 นายเทวี  ธุระตา นครนายก/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั โรคหวัใจ
8 นายบญัชา  สุภาพพนัธ์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั โรคหวัใจ
9 นายภาณุมาศ  ดอนมอญ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

10 นายอภิบาล  วรรณยทุธ์ สมทุรปราการ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลดัหลวง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
11 นายล าเพย  มลูเมือง อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
12 นางสาวฝอย  จกัรเพชร นครปฐม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี โรคติดเช้ือ
13 นางทองค า  เต๊ียะเหมง็ จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
14 นายแกว้  ไพรศรี จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั โรคมะเร็ง

15 นางสาวละเอียด  นากระโทก จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั โรคติดเช้ือ
16 นางสาวยาใจ  ยนืนาน จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั โรคอ่ืนๆ
17 นายแอด็  วิเศษการ จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั โรคความดนั
18 นายสุนทร  สุดประเสริฐ ระยอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั โรคอ่ืนๆ
19 นางสาวค าพอง  จ าปาสี ตราด/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
20 นางสาวยอด  ค ้าจุน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคไต
21 นางพร  ตนชม เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
22 นางศรีรา  ศรีวิชยั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคติดเช้ือ
23 นายป๋ันแกว้  ฟไูฟ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคอ่ืนๆ
24 นายทองพนั  จนัทร์วิลยั เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคมะเร็ง
25 นายอนุทิน  จิตรฐาน เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแมน่ะ โรคอุบติัเหตุ
26 นายบญุธรรม  โนจา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแมต่าด โรคอ่ืนๆ
27 นายจิรศกัด์ิ  มลูสม เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร โรคเบาหวาน
28 นายประสาท  แซ่เซียว เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั โรคหวัใจ
29 นายณรงค ์ ใหมแ่กว้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสนัป่าคา่ โรคอ่ืนๆ
30 นางจนัสม  พรมเพช็ร เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มลูนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคติดเช้ือ
31 นางสาวศรีสมร  พลัวลัย์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ

รำยช่ือสมำชิกเสียชีวติ ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สวสัดกิำรสมำชิกเครดติยูเนี่ยน (ส.ส.ค.)

ณ วนัที่ 25 พฤษภำคม - 25 มิถุนำยน 2562



32 นางก๋อ  อินตะ๊ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั โรคหวัใจ
33 นายมนสั  สุวรรณ์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
34 นางจนัทร์ฟอง  ไชยสุภา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแมส่าบ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
35 นายต่วน  นองชยั แมฮ่่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั โรคอ่ืนๆ
36 นายณฐัพล  ค าพล น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง
37 นางจ านงลกัษณ์  ตาบู ้ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
38 นางบวัผิน  คร่ึงธิ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคไต
39 นายนัน่  ค าสุข เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคติดเช้ือ
40 นายสมยศ  พุ่มเจริญ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าออ้ จ  ากดั โรคหวัใจ
41 นางอภิญญา  พทุธศยั เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าออ้ จ  ากดั โรคมะเร็ง
42 นายอินค า  บญุศรี เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั โรคอ่ืนๆ
43 นางค ามลู  เตชะโย แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย โรคอ่ืนๆ
44 นายโถ  ค าทอง แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง โรคอ่ืนๆ
45 นายอุดมศกัด์ิ  อินตะ๊สุข แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 โรคไต
46 นายยงยทุธ  วงษา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
47 นายวรินทร  ปวงแกว้ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
48 นางบวัผนั  ทามณีวรรณ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ
49 นายวนั  ป่าคา แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ โรคอุบติัเหตุ
50 นางปันแกว้  อุดทามลู แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ โรคไต
51 นายคิด  ทะแกว้ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ โรคหวัใจ
52 นายสมชาย  นาพกุ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคหวัใจ
53 นายเนียม  เคร่ืองนนัตา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
54 นางสาวนที  นาธรรมเจริญ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแมห่อพระ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
55 นายอินทะนนท ์ ศรีกา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคฆ่าตวัตาย
56 นายสมบรูณ์  ฤทธ์ิธรรม เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ
57 นางแกว้ภา  ปัญญาฟอง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคความดนั
58 นายจ าเนียร  ไชยมงคล เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั โรคอ่ืนๆ
59 นายเป็ง  จนัทร์เป็ง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ
60 นางศรีพรรณ์  จกัรแกว้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ
61 นายสุชาติ  ศรีเมืองกลาง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
62 นางปวน  โยธาราษฎร์ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง
63 นายมงคล  จนัทร์ข้ึน เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคตบั
64 นางค าปัน  เจริญ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
65 นางพรรณี  กล่ินคง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคไต
66 นายประสิทธ์ิ  หลวงแกว้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคมะเร็ง
67 นายอนุพงษ ์ สุภา เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคอ่ืนๆ
68 นายสาคร  เฟืองค า เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคความดนั
69 นางแสงชม  ธิวรรณ์ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา โรคมะเร็ง
70 นางอนงค ์ ล าเทียน เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แมข่ะจาน จ ากดั โรคมะเร็ง
71 นายก าพล  ค ามลู เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แมข่ะจาน จ ากดั โรคหวัใจ
72 นางสีทอง  สุยะราช เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ
73 นางจนัทร์แกว้  ก๋าค  า ล าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาสนามบิน โรคติดเช้ือ



74 นายชลอ  อยูรั่กษา นนทบรีุ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 โรคเบาหวาน
75 นางชั้น  อ่อนนอ้ย กาญจนบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั โรคไต
76 นางบวัลา  ปวนสุรินทร์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมว่งค าทรัพยท์วี จ  ากดั โรคติดเช้ือ
77 นางจนัทร์  ปวงค า เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแมล่าว จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
78 นายยา้ย  อุตต๋า น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
79 นางเทิน  กองธรรม สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ
80 นายจรัส  ชยัมงุคุณ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ
81 นางเทพ  นนธิราช สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง
82 นายสงัคี  โพธิจนัทร์ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
83 นายราวชั  แกว้ก่อง สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั โรคมะเร็ง
84 นายชดั  สืบศรี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
85 นายทองมวย  สาทิพจนัทร์ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคชรา
86 นางสาวเผิน  พวงแกว้ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
87 นายส ารอง  โยธานนั สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
88 นางบญุยงั  เบา้ชยั หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคไต
89 นายสุวิทย ์ ป้านภูมิ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคหวัใจ
90 นายประเสริฐ  แคนติ หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ
91 นางจารุวลัย ์ วงศค์ณารุจน์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองมว่ง จ  ากดั โรคมะเร็ง
92 นายสมชาย  นามสูงเนิน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคหวัใจ
93 นายสมหมาย  ปะกาสงัข์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคเบาหวาน
94 นายอคัรทวี  ปริุเส มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคหวัใจ
95 นางผยุ  ปณุขนัธ์ กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคชรา
96 นางสุวรรณ  เอกพนัธุ์ กาฬสินธุ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน โรคหวัใจ
97 นายวิสุทธ์ิ  เคนนิคม อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
98 นายค าพา  วรรณทวี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
99 นายบดุดี  ดลเจือ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

100 นางจนัที  อ่ิมเตม็ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคหวัใจ
101 นายไสว  วิลาพนัธ์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคติดเช้ือ
102 นายสุริยญัย ์ สอนจนัทร์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั โรคหวัใจ
103 นายสุทศัน์  มาตรา ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 โรคชรา
104 นายบวัสาย  อุปัชณาย์ อ  านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคหวัใจ
105 นางร้อยรัตน ์ อรยาจิราวชัร์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคอ่ืนๆ
106 นางจนัทนา  เทพฐากรกลุ สมทุรปราการ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลดัหลวง จ ากดั โรคความดนั
107 นายสุราษฏร์  ริดศรี อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
108 นายวฒิุพงษ ์ บญุสิล อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
109 นายสมพร  มิชอบ อ่างทอง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั โรคมะเร็ง
110 นางพบั  พลูเพ่ิม สุพรรณบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคอ่ืนๆ
111 นายสุชาติ  สะศรี กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบรีุ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
112 นางประจกัษ ์ นิระโรค อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั โรคมะเร็ง
113 นายวิชยั  บนัลือรัตน์ ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
114 นายสายณัห์  สมกลุ ราชบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคมะเร็ง
115 นายวิเชียร  เล่นวารีย์ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคตบั



116 นายเรวตั  จิตใส เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั โรคไต
117 นายเฮม  ชมยิม้ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
118 นายวิชยั  จนัทร์เปล่ง เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
119 นายสมปอง  อ่อนแสง เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั โรคติดเช้ือ
120 นางต๋ิม  นอ้ยผิวนวล เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหมส่ามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
121 นายสุทิน  ทพัยงุ เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั โรคมะเร็ง
122 นางสาวจ านอง  พุ่มพวง เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั โรคชรา
123 นายไชโย  ทบัสีสด เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
124 นางทศันี  แสนสุข ระยอง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา โรคหวัใจ
125 นายกศุล  บอ่พลอย จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
126 นายทองพนู  บญุเพ่ิม จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นไร่พฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ
127 นายสมพร  ไมท้อง จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั โรคเบาหวาน
128 นางราตรี  ทวีวฒัน์ จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั โรคหวัใจ
129 นางสาวอรัญญา  สุดสงวน จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั โรคมะเร็ง
130 นายบญุนนัท ์ หลาบนอก จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัดาบ อ่างคีรี จ  ากดั โรคความดนั
131 นางสาวพนอ  เติมแตม้ จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
132 นางบญุคุม้  เจริญทวี จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั โรคชรา
133 นายสมยั  พิมลภาพ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคเบาหวาน
134 นายส่น  จนัทร์กอง เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคหวัใจ
135 นายอ่ินค า  ปัญโญใหญ่ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ
136 นายจ ารูญ  จนัทร์ค  า เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าออ้ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
137 นางวลยั  ศรีวิชยั เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั โรคตบั
138 นายนรัตน ์ เพง็พนัธ์ ล  าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
139 นางอุ่นแกว้  เตชะวงศ์ ล  าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั โรคอ่ืนๆ
140 นางล าดวน  ทามณีวรรณ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
141 นายเสรี  ยอดสาร แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง โรคอ่ืนๆ
142 นายยนื  ตาเขียว น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนออมใจพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
143 นายประพนัธ ์ แกว้ปา ล าพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ
144 นายทองสาย  ต๊ิบแจ่ม ล าพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
145 นายประเทือง  วารินตะ๊ ล าพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
146 นายเลก็  สมบญุโสด ล าพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั โรคมะเร็ง
147 นายสมาน  ทา้วอุดม เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแมต่าด โรคติดเช้ือ
148 นายอินทร  สีลาเม เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั โรคมะเร็ง
149 นางสมร  โนค าป้อ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
150 นายอินโถ  ใจแดง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแมป๋ั่ง โรคอ่ืนๆ
151 นายนิกร  พรมอา้ย เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคมะเร็ง
152 นายจนัทร์ทิพย ์ กรแกว้ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ โรคมะเร็ง
153 นางจนัทร์ฟอง  เรือนค า เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทรายมลู โรคอ่ืนๆ
154 นายภาณุพนัธ์  ยามะสกั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ
155 นายอนนัต ์ สมบญุ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
156 นายอุโหลง  ตนักาง เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคอ่ืนๆ
157 นางธนิดา  ขนุนแดง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั โรคมะเร็ง



158 นายถา  กนัทะหวาย เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
159 นายค าปัน  ปิงบญุ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแมต่าด โรคติดเช้ือ
160 นายบญุทา  ค ามา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคติดเช้ือ
161 นางบวัเก๋ียง  ศรีประไตร เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคหวัใจ
162 นายสุวิทย ์ โยกาวี เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั โรคมะเร็ง
163 นางศรีพรรณ  เสาร์เจริญ เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคอ่ืนๆ
164 นางนราพร  ใจยะสุ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
165 นายสุมิตร  อินตะ๊ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
166 นายด ารงค ์ ก๋องหลา้ เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
167 นายไพโรจน ์ แกว้มา เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
168 นายเกษตร  ทิพยแ์ดง เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ
169 นายสายณัห์  ตามควร เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั โรคติดเช้ือ
170 นายอินทร์สนธ ์ ดาวเวียนกนั เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
171 นายมงคล  ทองเงิน เชียงใหม/่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
172 นายชาญสิทธ์ิ  กนัทาเขียว เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ
173 นางสายเพชร์  ไทยใหม่ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั โรคติดเช้ือ
174 นางดา  ไชยเวียง ล าพนู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
175 นายสมศกัด์ิ  ชุติพงศพ์ฒันกลุ ฉะเชิงเทรา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงยางสามคัคี โรคอ่ืนๆ
176 นางประหยดั  นพเทา ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จ ากดั โรคมะเร็ง
177 นายบญุชู  ทองค า สุพรรณบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคชรา
178 นายณรงค ์ ศิริสุข สุพรรณบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั โรคอ่ืนๆ
179 นายสมาน  มะลิพนัธุ์ ราชบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั โรคมะเร็ง
180 นางเรืองทิพย ์ ภู่อาวรณ์ ราชบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั โรคมะเร็ง
181 นางกุ่ย  ขาวเอ่ียม กาญจนบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
182 นายประทมุ  อกยวง นนทบรีุ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 โรคอ่ืนๆ
183 นางสาวบญุฉลอง  วญัญวน กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั โรคตบั
184 นางสาวสมใจ  แจง้ประเสริฐ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
185 นายชลชั  ชลประชาวิทย์ กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
186 นางชลธิชา  พลบันอ้ย กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
187 นายอุดร  บญุมี ชยันาท/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
188 นายเฉลิม  เจริญภาพ ลพบรีุ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู โรคมะเร็ง
189 นางศรีไว  ไลไธสง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั โรคมะเร็ง
190 นายณรงค ์ พรหมลทัธ์ิ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองแบง่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
191 นางนิสา  บญุวรนุช อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั โรคอ่ืนๆ
192 นางสาวบญุรอด  เทสพิทกัษ์ จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
193 นางเสง่ียม  เลก็วงษ์ จนัทบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ
194 นายอุดม  เภาทอง สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทนุ จ  ากดั โรคหวัใจ
195 นายวิรัตน์  นุ้ยแกว้ สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธารทิพย ์จ  ากดั โรคมะเร็ง
196 นายประชุง  ฝ่ายเดช ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั โรคอ่ืนๆ
197 นายธวชั  เกตุรัตน์ ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง
198 นายประสิทธ์ิ  แซ่ตนั ภูเกต็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเกต็ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
199 นายขิ้น  เกิดเสง้ สงขลา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นแหลมยาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ



200 นายบญุช่วย  สวสัดี เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหมป่ระเสริฐ จ  ากดั โรคมะเร็ง
201 นายวิชยั  รัศมีฤกษช์ยั เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ
202 นายบญุธรรม  มาลี เพชรบรีุ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
203 นายปรีชา  แซ่ตงั ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั โรคหวัใจ
204 นางผอ่งศรี  สุทธิแสวง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั โรคชรา
205 นายวิจิตร  รัตนลุน ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน โรคอ่ืนๆ
206 นายสมหมาย  เชียงพฤกษ์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั โรคหวัใจ
207 นายเสง่ียม  อุดหนองเลา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั โรคตบั
208 นายยอด  แกว้โพคา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
209 นางสมหวงั  จนัทร์สีใส ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคความดนั
210 นายวิสยั  ค าเมือง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
211 นายเจริญ  มนโมรา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคติดเช้ือ
212 นางสาวนุสรา  เศรษฐบตุร ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคติดเช้ือ
213 นายบญุมี  โคตุนนั ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคติดเช้ือ
214 นายวิทย ์ พลไธสง ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
215 นางสอน  เช้ือขนัตี สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
216 นางเคือบ  เมืองศรี ปทมุธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั โรคหวัใจ
217 นางสอ้ิง  ล าใยผล กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั โรคมะเร็ง
218 นายเติด  ดียิ่ง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกกระชายพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
219 นายบญุรอด  ตน้ตาล สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกกระชายพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง
220 นายพฒันา  รวดเร็ว สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกกระชายพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ
221 นายปรีชา  ใจหาญ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั โรคอ่ืนๆ
222 นายประฐมดี  วนัดี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคหวัใจ
223 นายชูศกัด์ิ  บรูณ์เจริญ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคมะเร็ง
224 นายเนิน  เหิมหาญ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
225 นายบญุทิม  เวียงค  า ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคมะเร็ง
226 นายเภา  ทองหล่อ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั โรคตบั
227 นางวยั  แหวนเงิน ศรีสะเกษ/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง โรคอ่ืนๆ
228 นางขวญัจิต  สมศรี ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบะเสียวพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ
229 นายปาว  เท่ียงทอง อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั โรคหวัใจ
230 นางสมหวงั  บญุสาย บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ
231 นางประเยาว ์ ฟุ้ งสวรรค์ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ
232 นางวนัดี  ทิศกระโทก หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคติดเช้ือ
233 นางผดั  หอมพรมมา หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั โรคไต
234 นางทองนุ่น  สุระเสียง กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคเบาหวาน
235 นางเมือง  ไชยขนัธุ์ กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั โรคไต
236 นางเพญ็  อุ่นวงษ์ กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั โรคติดเช้ือ
237 นายค าผาย  นาสมใจ กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั โรคไต
238 นายฉลอง  ภูตากหมอก กาฬสินธุ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั โรคติดเช้ือ
239 นายกิตติศกัด์ิ  กาสร ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั โรคหวัใจ
240 นางส ารอง  ถ่ินทบัไทย ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั โรคติดเช้ือ
241 นายสุนี  ศรีธร ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบอ่พนัขนั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ



242 นายประสงค ์ ขอ่งแรง ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
243 นางสุจินดา  อยูส่มโรง ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
244 นายอ าคา  สวาสศรี ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ
245 นางสุพรรณ  สิมมาหลวง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั โรคอ่ืนๆ
246 นายไชยะ  โทบตุรดา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
247 นางสาวนุชจรี  ค าดี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
248 นางศรีสวสัด์ิ  ปัญจวิไลพิบลูย์ อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแมม่ลู จ  ากดั โรคติดเช้ือ
249 นางบวัลอง  แสนชยั หนองคาย/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร โรคอ่ืนๆ
250 นายสมร  บญุอุดม อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคติดเช้ือ
251 นางบญุส่ง  หอมหวาน อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคไต
252 นายแกว้  บญุประชุม อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั โรคมะเร็ง
253 นายค าภา  ขนัทอง อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั โรคชรา
254 นายพงครั์ก  บญุดี เชียงใหม/่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคเบาหวาน
255 นางแลบ  หมแูกว้ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
256 นายทองพนู  มสัสยะ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จ  ากดั โรคหวัใจ
257 นายประกอบ  ศรีจนัไชย มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอ่ืนๆ
258 นายประเสริฐ  กนัยาสุต มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคอุบติัเหตุ
259 นายส าราญ  พิทึกทกัษ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั โรคมะเร็ง
260 นางทองค า  ไชยภกัดี มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ โรคติดเช้ือ
261 นางจนัทร์  มะธิปิไข มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั โรคไต
262 นายหนูเจน  หงษาวงษ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองมว่ง จ  ากดั โรคไต
263 นายบญุลอ้ม  อ่อนสี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองมว่ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ
264 นางแกว้ตา  เหล่าค  าภา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองมว่ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ
265 นางสมบติั  ไปมา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคไต
266 นายสุวฒันช์ยั  ปาปะขงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั โรคติดเช้ือ
267 นายเหมือย  สามา มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง โรคชรา
268 นางปัด  คลงัดงเคง็ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคไต
269 นางประไพ  ผอ่งแผว้ฉาย ฉะเชิงเทรา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จ ากดั โรคอ่ืนๆ
270 นางทิพยว์าณีร์  สิงโห นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั โรคความดนั
271 นายทองศรี  กลางเมือง ยโสธร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธารน ้าใจไทยหนองยาง โรคมะเร็ง
272 นายส ารวย  มาลีรอด กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนฉลองกรุง โรคอ่ืนๆ


