
ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ จังหวดั/สหกรณ์ สำเหตุกำรเสียชีวติ
1 นายชุมพล  สมบูรณ์ชยั เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ โรคตบั

2 นายสมคิด  โพธ์ิศรีสูง จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั โรคมะเร็ง

3 นางสาวสมปอง  คงบุรี จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั โรคมะเร็ง

4 นางสาวทิพวรรณ  ริมคีรี จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั โรคมะเร็ง

5 นายโปร่ง  โสก าปัง จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

6 นายประสงค ์ บุญประเสริฐ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั โรคตบั

7 นางสาวสนัติ  ชิณจกัร์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคมะเร็ง

8 นายวินิต  ชิณจกัร์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคตบั

9 นายสุรเชษฐ ์ ขนัทะหงษ์ อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

10 นางหนู  โพธ์ิงาม อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั โรคติดเช้ือ

11 นายยงยทุธ  ค าสุกใส อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคอ่ืนๆ

12 นางจนัทา  สิงหาภู อุบลราชธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม โรคอ่ืนๆ

13 นางสาวถนอม  ผารินทร์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั โรคไต

14 นางสาวสุรักคณา  เสริมอว้น ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั โรคอ่ืนๆ

15 นายสุทธินนัท ์ ขนุภกัดี ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั โรคติดเช้ือ

16 นายทองดี  ทนัดวง ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคมะเร็ง

17 นายคนอง  พวงจนัทร์ ขอนแก่น/กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน โรคมะเร็ง

18 นายเป็ล  ผดุงโฉม สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคหวัใจ

19 นายปริง  ใจแม่น สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคติดเช้ือ

20 นายสุรพล  ใจแม่น สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคมะเร็ง

21 นางกนัยา  แกว้ใส สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคตบั

22 นางค าปอน  วีระ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคมะเร็ง

23 นายต ้า  สีดาชมภู มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคติดเช้ือ

24 นางสาวกรรณิกา  โชยรัมย์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคอ่ืนๆ

25 นางแกว้ตา  เหล่าค  าภา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ

26 นายนุกูล  วิจารณ์จิต มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

27 นายบวัเรียน  พงอุดทา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั โรคไต

28 นายรวม  ไพสาร กาฬสินธุ/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน โรคเบาหวาน

29 นายทองใส  แสงตา กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั โรคอ่ืนๆ
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30 นางดุสิทธ ์ สารพนัธ์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเครือข่ายร้อยเอด็เหนือ จ ากดั โรคเบาหวาน

31 นายวนัชยั  คลา้ยมาลา ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

32 นายจนัทร์ค  า  สิทธิกนั ล าพูน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมัพนัธ์ 1 จ ากดั โรคฆ่าตวัตาย

33 นายจนัทร์  เร่งมา พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั โรคไต

34 นายวิชยั  ทิมา แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคตบั

35 นางศรีนวล  วงศแ์กว้มูล แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

36 นายสุรินทร์  ช่ืนสมบติั แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ โรคอ่ืนๆ

37 นายประจกัษ ์ ใจสืบ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั โรคหวัใจ

38 นายตา  กนัธิวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ลาว จ  ากดั โรคหวัใจ

39 นายศรีนวล  ศรีสองสม เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเวียงเหนือ จ ากดั โรคติดเช้ือ

40 นายเรือน  เรือนมา เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั โรคชรา

41 นายยงยทุธ  สุภาวงค์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั โรคเบาหวาน

42 นายบุญเชิง  เทพหินลพั ล าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไหล่หินสามคัคี โรคอ่ืนๆ

43 นางสาวสุภาวดี  ปวีณ์สุดา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

44 นายธวชัชยั  จิตตส์ถ่ิน ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั โรคมะเร็ง

45 นางพิชยั  ยานะโค เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคอ่ืนๆ

46 นายมิตรพนัธ ์ ชมภู เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคอ่ืนๆ

47 นายทวี  มหาวงค์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

48 นางค าหนอ้ย  ดาวเงิน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั โรคหวัใจ

49 นางทศันีย ์ หิมเวช เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ โรคมะเร็ง

50 นายจ านงค ์ ค ามูล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคติดเช้ือ

51 นางจนัทร์เป็ง  ไกลถ่ิน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคชรา

52 นายเสริฐ  อินทร์ตา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคหวัใจ

53 นายเป็ง  ดีทอง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

54 นางสาวเรือนค า  ชยัยม เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคไต

55 นางค าเอย้  นารัตน์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

56 นายสุพฒัน ์ บุญเป็ง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

57 นายมนชยั  เดชา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

58 นางเอ้ือง  พรมปัญญา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

59 นางสม  โปธา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคไต
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60 นายประสงค ์ เฟืองค า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคหวัใจ

61 นายวิทิต  บุญฟู เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคติดเช้ือ

62 นายลูน  ธนาราช เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

63 นางภิน  คงเมือง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคชรา

64 นายบุญ  วงคต์าเขียว เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคมะเร็ง

65 นายสมพงษ ์ เมืองวงค์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคความดนั

66 นายศรีวลั  เจริญรัตน์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคตบั

67 นายสุทศัน ์ จนัทร์แดง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคติดเช้ือ

68 นายแก่น  สุดสาร ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

69 นางสาวขนั  แสงสุด ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคติดเช้ือ

70 นางสีแพง  กา้นเรือง ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคชรา

71 นายเงิน  เชียงฮาย หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคไต

72 นายบุญเท่ียง  บวัโค ชยัภูมิ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาสมบูรณ์พฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ

73 นางสมุทร  ชนโนราช ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคเบาหวาน

74 นายไพรัช  สาระชอน ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

75 นางสาวเตือนใจ  อนัละคร อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

76 นายบุญชู  โพคา อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

77 นายบวัทอง  กนัสารี นครราชสีมา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเทพนิมิตร โรคมะเร็ง

78 นางพรเพญ็  ธนาสูรย์ นครราชสีมา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่พฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

79 นายประสงค ์ อุทยัประดิษฐ์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคติดเช้ือ

80 นางทองบล  อินธิแสง มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคเบาหวาน

81 นายพทัยากร  อยูค่รบ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

82 นายพาบ  ผสมสี สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

83 นายวิชยั  สุขธนัยารัตน์ สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคมะเร็ง

84 นางส าเรียน  สายศร สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคติดเช้ือ

85 นางประกุล  ยิง่มีมา สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคตบั

86 นางจนัทร์เพญ็  จนัทร์เสน สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั โรคอ่ืนๆ

87 นางสวาท  ประสาทเขตกรณ์ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลวงัซ่าน จ ากดั โรคอ่ืนๆ

88 นายมณฑา  แพลอย นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคติดเช้ือ

89 นายนคร  อาจชยัชาญ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคความดนั



รำยช่ือสมำชิกเสียชีวติ ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สวสัดกิำรสมำชิกเครดติยูเนี่ยน (ส.ส.ค.)

ณ วนัที ่26  มถุินำยน - 25 กรกฏำคม 2562
90 นางสาวพิมล  ขาวเหลือง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั โรคมะเร็ง

91 นางค าพวน  ซาเวียง นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั โรคอ่ืนๆ

92 นายอาคม  ปรัชญานนท์ อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

93 นายกิตติ  กระแสแอรรถ ลพบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

94 นางสุนนัท ์ มาโชค ชลบุรี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอีสานพทัยา โรคติดเช้ือ

95 นางสาวปานทิพย ์ จานาง กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั โรคตบั

96 นายสุพจน ์ ถีปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคูค่ลอง โรคมะเร็ง

97 นางสายมา  สาดแล่น มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั โรคไต

98 นางจ่ิงป้าง  อุประ แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม โรคไต

99 นางบานช่ืน  อินตะ๊วงั แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง โรคมะเร็ง

100 นายสายยน  ใจทนง เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

101 นางเสาร์  มะกิ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคหวัใจ

102 นายสุพล  คะชา แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ โรคมะเร็ง

103 นายสนัต ์ ยีเ่ผต๊ิบ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

104 จกัรภพ  มีมาก แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 โรคอุบติัเหตุ

105 นายดวงจนัทร์  ศรีนวล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

106 นายเชาวฤทธ์ิ  ปราบหงษ์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

107 นางนิดดา  กองมูล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคมะเร็ง

108 นายประเสริฐ  ทองทิพย์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคติดเช้ือ

109 นายสมมุติ  โสธิสยั เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั โรคติดเช้ือ

110 นางสาวบวัแกว้  มะโน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคไต

111 นางนงนุช  นามวงค์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั โรคมะเร็ง

112 นายมา  ค าปันต๊ิบ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคมะเร็ง

113 นายศรีลา  ก๋ามะโน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคอ่ืนๆ

114 นายสิทธิชยั  ฟองมี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคความดนั

115 นางพชัรี  ดวงแกว้ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคมะเร็ง

116 นางสาวแสงวนั  ใจมูล เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั โรคมะเร็ง

117 นางสาวสมบติั  ฟองค า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคตบั

118 นายประสิทธ์ิ  พิรักษ์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคติดเช้ือ

119 นายอนุกร  ส่างปาน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง โรคอ่ืนๆ
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120 นางค าหนอ้ย  พรหมมา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคอ่ืนๆ

121 นายปัน  หน่อค า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคฆ่าตวัตาย

122 นางแจ ้ มูลมัง่ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั โรคชรา

123 นายสมบูรณ์  พรมมา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

124 นางผอ่งศรี  ชยัเป็ง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

125 นางเตียมตา  จาริเพญ็ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั โรคชรา

126 นายนิกร  ทองดี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคฆ่าตวัตาย

127 นายอินทร์ทอง  ดวงดี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

128 นายกฤษฎี  รัตนกงัวาล อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั โรคติดเช้ือ

129 นายพนัธ ์ จนัดาประดิษฐ์ บึงกาฬ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั โรคชรา

130 นางสมยั  เหียดไธสง หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคไต

131 นายแดง  ทศันสั หนองคาย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

132 นายพนม  เขาไตร อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั โรคไต

133 นายชยัยา  ศรีทอง อุดรธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั โรคติดเช้ือ

134 นายบุญมา  ยนืสุข อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคหวัใจ

135 นางทอน  นุ่มนวล อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคติดเช้ือ

136 นางสมสี  อินทร์ขาว อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคหวัใจ

137 นายสุวฒัน ์ บุญยนื สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกสีสามคัคี จ  ากดั โรคเบาหวาน

138 นางชมช่ืน  สกลธวฒัน์ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

139 นายค าพุด  ฤทธ์ิปะ สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคไต

140 นายประไพ  วะทา ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

141 นายสม  สายสีโส ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั โรคติดเช้ือ

142 นายวิษณุ  งาสาร ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

143 นางเพลินพิศ  กาญจนศร ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคมะเร็ง

144 นางสมัภาษณ์  ทนแสง ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

145 นางสาวสุกญัญา  เห็นสม ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั โรคมะเร็ง

146 นายบุญธรรม  อุฒิชยั ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง โรคอ่ืนๆ

147 นายบุญเล้ียง  จิมงั ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง โรคติดเช้ือ

148 นางจนัทา  พรมรินทร์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

149 นายจ ารอง  สีหามาตย์ ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั โรคมะเร็ง
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150 นางส ารอง  ขนัขวา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั โรคหวัใจ

151 นางนารี  สีมา สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีระหารออมทรัพย์ โรคมะเร็ง

152 นายสง่า  โสนทอง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคมะเร็ง

153 นางอ าไพ  นามเพราะ สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั โรคไต

154 นางสมจิตร  ทองล ้า สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคอ่ืนๆ

155 นางคาร  พร้อมเพรียง สุรินทร์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก โรคหวัใจ

156 นายหนูกร  บุญถนอม ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั โรคอุบติัเหตุ

157 นางสาวค ากอง  พิลยั ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ

158 นายเเวะ  พิมพะ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั โรคหวัใจ

159 นางอุดม  แกว้ศรี ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

160 นายค าดี  อ าพร ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

161 นายสนั  อินธิแสน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

162 นางสาวสาพร  พรแสน มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

163 นายสมชยั  ดวงพรม มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคไต

164 นายเขียว  ไชยแสนฤทธ์ิ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคหวัใจ

165 นายประดิษฐ  ศรีภูมัน่ มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน โรคมะเร็ง

166 นายทองดี  แกว้ตา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคมะเร็ง

167 นางยอด  นนทะศรี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั โรคไต

168 นายกอง  สีนา มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั โรคหวัใจ

169 นางปี  รัตนธรรม มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จ  ากดั โรคหวัใจ

170 นายสุเมธ  ปิดสายะตงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

171 นางสาววนัทอง  เสนาจนัทร์ มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั โรคติดเช้ือ

172 นางทิพย ์ หาคลงั มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

173 นายอรุณ  แสนค าภา มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก โรคอ่ืนๆ

174 นายสมร  ขอดี มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั โรคอ่ืนๆ

175 นายค าปุน  จนัลาด มหาสารคาม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั โรคมะเร็ง

176 นายชูพิศน ์ แสนค าภา มหาสารคาม/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก โรคเบาหวาน

177 นางสาวเกล้ียง  วงศด์วงค า อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั โรคหวัใจ

178 นายศกัด์ิดา  ป่ินแกว้ ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคอ่ืนๆ

179 นางเพญ็ประภกัด์ิ  ทองพูล ชยันาท/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั โรคอ่ืนๆ
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180 นายวฒันา  แสนสอาด กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงสมัพนัธ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

181 นายไพรวรรณ์  บรรจงการ จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั โรคมะเร็ง

182 นางสุข  ยติุธรรม จนัทบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั โรคตบั

183 นายสนัน่  กอใหญ่ ชุมพร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบนดอยเขาทะลุ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

184 นางอนงค ์ ทบัทิม ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั โรคหวัใจ

185 นายจิตร  แกว้หีด นครศรีธรรมราช/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั โรคตบั

186 นายพินิจ  ทองรอด สุราษฎร์ธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

187 นางเจียน  ม่วงเสม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั โรคอ่ืนๆ

188 นางสมควร  กล่ินพราหมณ์ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั โรคไต

189 นางปิยะวดี  เกตุลาโพธ์ิ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

190 นางแพน  สวา่งแจง้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั โรคเบาหวาน

191 นายกิตติ  เนตินิยม เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั โรคเบาหวาน

192 นางชลอ  เกตุแกว้ เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั โรคมะเร็ง

193 นายส าลอย  กล่ินอุบล เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยท่าชา้ง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

194 นายบุญเหลือ  สายทอง เพชรบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

195 จริยา  เอนกศรี ปทุมธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั โรคไต

196 นางสาวนอ้ย  ไก่นิล กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิน้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

197 นายทองสุข  ศรีวนัพิมพ์ กาญจนบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั โรคมะเร็ง

198 นายชชัวาล  อินธิเสน สกลนคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั โรคตบั

199 นายค าสาย  จงัพล หนองบวัล าภู/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั โรคมะเร็ง

200 นางสูน  บุญหนกั เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั โรคมะเร็ง

201 นายคนึง  หม่ืนแกว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั โรคตบั

202 นายสมภาร  ค าพร อุบลราชธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั โรคมะเร็ง

203 นายถาวร  ศรเสนา มุกดาหาร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนภูแต้ โรคเบาหวาน

204 นางประจน  ลอยหา อ านาจเจริญ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั โรคมะเร็ง

205 นางสุน  แกว้พิทกัษ์ ศรีสะเกษ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั โรคไต

206 นางเบา้  นาทนัดร กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั โรคชรา

207 นายสุนทร  อายวุฒัน์ กาฬสินธุ/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั โรคตบั

208 นายพรม  สุขแสวง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั โรคอ่ืนๆ

209 นายบุญเลิศ  โชติช่วง สุรินทร์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั โรคมะเร็ง
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210 นายดม  สาเสนา ขอนแก่น/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

211 นายสมเกียรติ  วรราช ขอนแก่น/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 โรคมะเร็ง

212 นายเด่นไชย  ชลุยรัตน์ นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคอ่ืนๆ

213 นายวิทยา  ธิรังสา นครพนม/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั โรคไต

214 นางสุด  อาสาธง ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

215 นางนาง  จนัทะบณัฑิตย์ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

216 นายบุญวาท  นนัยะนารถ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

217 นายทองอินทร์  ไชยนิจ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคไต

218 นางสาวรานี  อุ่นเจริญ ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคติดเช้ือ

219 นายสหพล  จารุทิกร ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคมะเร็ง

220 นายอนุรักษ ์ บุญยะพรหม ร้อยเอด็/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั โรคตบั

221 นางสาวมาลยั  ศรีจุมพล สมุทรปราการ/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั โรคหวัใจ

222 นายสุนนัท ์ สมพล เพชรบูรณ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

223 นายธีรศกัด์ิ  ช านาญชดั อุทยัธานี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั โรคหวัใจ

224 นางทองค า  ห้วยหงษท์อง ราชบุรี/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั โรคมะเร็ง

225 นายบญัญติั  นาคสมบูรณ์ นครสวรรค/์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

226 นางศรีเรือน  เมืองใจ นครสวรรค/์กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม โรคอ่ืนๆ

227 นางธญัญา  สายสกุล กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั โรคเบาหวาน

228 นายธงชาติ  สามคุม้ทิม กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

229 นางแกว้  พุม่มาลา กรุงเทพมหานคร/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

230 นายเนียน  ทนทาน ประจวบศีรีขนัธ์/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั โรคติดเช้ือ

231 นายธนิต  ณ ถลาง สุราษฎร์ธานี/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธนกิจ โรคติดเช้ือ

232 นางมา  เงินแก๊ง แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่แพม จ ากดั โรคไต

233 นายบุตร  เจริญแกว้ แม่ฮ่องสอน/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง โรคเบาหวาน

234 นายทุนเอ  เอนกชาติ แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั โรคอ่ืนๆ

235 นางบวั  วงศแ์สนใจ แม่ฮ่องสอน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่แพม จ ากดั โรคอ่ืนๆ

236 นายบุญเตียม  ภูวงศา แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบ่อน ้าแร่แม่จอก โรคอ่ืนๆ

237 นายสมัพนัธ ์ นิลโชติ แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุง่ศรี โรคตบั

238 นางเฉลา  กุณาปาน แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

239 นายเจริญ  วงศสิ์งห์ แพร่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั โรคชรา
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240 นายต๊ิบ  ฟองสมุทร เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

241 นายทองสุข  จ าปานคร เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

242 นายชาติ  สุภาหลา้ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั โรคมะเร็ง

243 นายค านอ้ย  ศรีธินนท์ เชียงราย/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั โรคติดเช้ือ

244 นางหนอ้ย  สิทธิ น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

245 นางตา  ใสตามล เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นห้วยน ้าขาว โรคไต

246 นายสุวฒัน ์ ห่วงรักษ์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั โรคไต

247 นางนิภา  ช านาญคา้ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคหวัใจ

248 นายดอนศกัด์ิ  เพ่ิมธรรม เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคไต

249 นายไพบูลย ์ ไชยซาววงค์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคมะเร็ง

250 นางพนัธ ์ จกัษุตน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

251 นายนิคม  อุปแกว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคมะเร็ง

252 นายสุขค า  สมศกัด์ิ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ โรคอ่ืนๆ

253 นางวนัเพญ็  ใจแกว้ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั โรคไต

254 นายสุทิน  สามหงษ์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคอ่ืนๆ

255 นายดวงทิพย ์ สิตานนท์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า โรคตบั

256 นายอาทิตย ์ วงษายะ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั โรคเบาหวาน

257 นางขนัธ์แกว้  โยรภตัร เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคหวัใจ

258 นายชีวพงษ ์ อรุณกาล เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคหวัใจ

259 พระสวสัด์ิ  ปาละโกน เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา โรคหวัใจ

260 นางค่า  แซ่กือ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั โรคชรา

261 พ.อ.อ.เสริมศกัด์ิ  สืบนุสรณ์ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคมะเร็ง

262 นางสาวลดัดา  ตาลป่า เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคไต

263 นายสมชาย  เช้ือก๋อง เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง โรคมะเร็ง

264 นายสงกรานต ์ กญัชนะ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ โรคอ่ืนๆ

265 นางแซว  หาญเรืองกิจ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั โรคชรา

266 นางสาวอ่ินแกว้  อินทร์ชยั เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) โรคอุบติัเหตุ

267 นางอรวรรณ  สารสมบูรณ์ ล าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง โรคหวัใจ

268 นางทบัทิม  ชมพูราช ล าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นผ้ึงพฒันา โรคมะเร็ง

269 นายสม  วนับุญเรือง ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั โรคอุบติัเหตุ
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270 นายสมศกัด์ิ  สุจริต ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั โรคหวัใจ

271 นางทองสุข  กอ้นแสง เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมพฒันา จ ากดั โรคความดนั

272 นางสาวศรีสุดา  ภิรมยน์ก กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนมุง่พฒันา โรคอ่ืนๆ

273 นายมงคล  ศาลาดี กรุงเทพมหานคร/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนมุง่พฒันา โรคอ่ืนๆ

274 นายอุดม  บางคราม พงังา/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเพ่ือพฒันาชีวิต โรคอ่ืนๆ

275 นายอนนัต ์ จนัทร์เฉลิม เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคไต

276 นางมี  เรือนงาม เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว โรคติดเช้ือ

277 นายสวสัด์ิ  วงคค์  า เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย โรคอ่ืนๆ

278 นางตุ่นแกว้  ปิงบุญ เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคติดเช้ือ

279 นางบวัคล่ี  กิริยา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด โรคมะเร็ง

280 นายเปรม  เอมวฒันา เชียงใหม่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ โรคอ่ืนๆ

281 นายอนนัต ์ ปัญโญใหญ่ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

282 นายณัชพล  ปาลีศรี เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั โรคมะเร็ง

283 นายสมชยั  ธิดา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั โรคเบาหวาน

284 นายหน้ิว  ค าป๊อก เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

285 นายสมเกียรติ  ม่ิงขวญัสกุลชยั เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั โรคเบาหวาน

286 นายศิริชยั  หางทรัพยแ์สน เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั โรคอ่ืนๆ

287 นางบุญทิรา  ดวงทิพย์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั โรคติดเช้ือ

288 นางสม  อินทะนนท์ เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั โรคมะเร็ง

289 นายภิเดช  บุญมา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั โรคตบั

290 นายโท  สุนนัตา เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมืดกาพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง

291 นายประเสริฐ  สุกใส เชียงใหม่/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั โรคตบั

292 นายมกั  บงัเมฆ น่าน/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนออมใจพฒันา จ ากดั โรคไต

293 นายอวิรุทธ์  กนัทากาศ พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั โรคมะเร็ง

294 นางใหม ่ โคตะคาม พะเยา/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั โรคความดนั

295 นายอุบล  นุชชาวนา แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง โรคหวัใจ

296 นายส าราญ  เช้ืออภยั แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลบา้นปิน โรคติดเช้ือ

297 นายเล่ือน  ขวญัเมือง แพร่/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 โรคมะเร็ง

298 นางสาวอ าไพ  ตาจีน ล าปาง/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั โรคมะเร็ง

299 นายศรีทอน  ฤทธ์ิธา ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั โรคไต



รำยช่ือสมำชิกเสียชีวติ ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สวสัดกิำรสมำชิกเครดติยูเนี่ยน (ส.ส.ค.)

ณ วนัที ่26  มถุินำยน - 25 กรกฏำคม 2562
300 นางบวัคุย่  วงษม์ณีวรรณ ล าปาง/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ถอดพฒันา จ ากดั โรคมะเร็ง


