
ล ำดบั สำเหตุกำรเสียชีวติ ช่ือ-นำมสกุล สหกรณ์/กลุ่ม
1 โรคติดเช้ือ นายประวิทย ์ธรรมรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัสามคัคีธรรม จ ากดั

2 โรคความดนั นางสมร โพธิจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัสามคัคีธรรม จ ากดั

3 โรคไต นางนารี บุญงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัสามคัคีธรรม จ ากดั

4 โรคติดเช้ือ นายเตย ศิริดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

5 โรคติดเช้ือ นายสง่า เจนจบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

6 โรคชรา นายกร ค  าหาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

7 โรคมะเร็ง นายบวัคล่ี เมืองนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั

8 โรคอ่ืนๆ นายพาณิชย ์เพช็รประดบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั

9 โรคมะเร็ง นางส า ศรีดว้ง สหกรณ์การเกษตรเข่ือนชา้ง จ  ากดั

10 โรคติดเช้ือ นางจาด ศรีอาราม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

11 โรคอ่ืนๆ นางสวา่ง ควรดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

12 โรคอ่ืนๆ นางจอง แตงพลบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลไร่ใหม่พฒันา จ ากดั

13 โรคอ่ืนๆ นางสาวจนัทรา สวนประโคน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตาพระยา

14 โรคอ่ืนๆ นางรวมทรัพย ์บุญมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั

15 โรคมะเร็ง นายวินยั สายสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

16 โรคอ่ืนๆ นายณรงค ์กระจ่างกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั

17 โรคติดเช้ือ นายเล็ก ยนืนาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั

18 โรคมะเร็ง นางเเสง ภาเจริญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

19 โรคเบาหวาน นางอกัษรา ล าพู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั

20 โรคอ่ืนๆ นางอารีย ์สุภาพพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั

21 โรคไต นายสมดี พิมพภ์กัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จ  ากดั

22 โรคอ่ืนๆ นางค าพนัธ์ บวัขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

23 โรคติดเช้ือ นางเวียง สมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั

24 โรคไต นางทองใบ ชนะทะเล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

25 โรคอ่ืนๆ นางตุม คงไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

26 โรคเบาหวาน นางมูล มะลิวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สวสัดกิำรสมำชิกเครดติยูเนี่ยน

รำยงำนอนุมัติสมำชิกเสียชีวติ สถำนะ อนุมัติเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที ่26-08-2562 ถึงวนัที ่25-09-2562



27 โรคตบั นายสุดใจ ดวงกาญจนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นไร่พฒันา จ ากดั

28 โรคไต นางบุญต่วง พนัธ์คลอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

29 โรคมะเร็ง นายวนัทอง พงษอิ์นวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

30 โรคมะเร็ง นายแสง บุตรสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั

31 โรคไต นายถาวร มีเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร

32 โรคหวัใจ นายสิงห์ ปะติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

33 โรคไต นางมวล ประมายะยงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

34 โรคมะเร็ง นายบุญเสริม ดอกไม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

35 โรคไต นางเงิน เติมยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั

36 โรคติดเช้ือ นางชีพ แสงคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั

37 โรคอ่ืนๆ นางสุดารัตน์ สีเดือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั

38 โรคมะเร็ง นางสาวฉวี พรรคไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั

39 โรคอ่ืนๆ นายยอดศกัด์ิ แวน่มณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั

40 โรคอ่ืนๆ นางสังวาลย ์ชินศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั

41 โรคมะเร็ง นางสาวทองคูณ แหลมก่ีก ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

42 โรคอ่ืนๆ นางทองค า เทียงมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั

43 โรคมะเร็ง นางไสว ก ่าแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

44 โรคมะเร็ง นายวิจิตร กอกมลวิทย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

45 โรคอ่ืนๆ นางทองอ่อน วนัไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั

46 โรคชรา นายเคน นาหนองยาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั

47 โรคเบาหวาน นางขนั ผาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั

48 โรคไต นางอุม้ บุตรโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

49 โรคหวัใจ นายด ารง พรรษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

50 โรคอ่ืนๆ นายสันทสิทธ์ิ อฐันาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั

51 โรคมะเร็ง นายพนมพร ตระกูลมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั

52 โรคมะเร็ง นางสาวตรอมใจ ยงบรรทม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั

53 โรคไต นางสาวอุดมพร อุสาพรหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

54 โรคมะเร็ง นายเรืองยศ ไชยฮาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

55 โรคมะเร็ง นายอบ คงศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั

56 โรคติดเช้ือ นายสมคิด วงคต์ะวนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย



57 โรคมะเร็ง นางเพียร ปัตตะเน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย

58 โรคมะเร็ง ปรีชา ประเทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัศิลาท่าเมล ์จ  ากดั

59 โรคมะเร็ง นางนกเอ้ียง หอมกรุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

60 โรคมะเร็ง นางสาวล้ินจ่ี โอนอิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

61 โรคเบาหวาน นางไหว ประกอบผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั

62 โรคอ่ืนๆ นายบุตร อุปะละ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหางดงร่วมใจ

63 โรคหวัใจ นายรัตนากร อินตะ๊แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

64 โรคอ่ืนๆ นางสาวสายทอง สักเกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

65 โรคมะเร็ง นายฤทธ์ิ อภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

66 โรคชรา นายป๋ัน ป๋ันแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

67 โรคอ่ืนๆ นางบวัค  า อินตาต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั

68 โรคความดนั นายเกรียงไกร หม่ืนฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั

69 โรคไต นายอุ่นเรือน อินตะ๊มงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั

70 โรคไต นายธีรยทุธ นิรันดร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั

71 โรคหวัใจ นางส ารวย สิงห์ใส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ

72 โรคอ่ืนๆ นายประคอง ไชยวงั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

73 โรคมะเร็ง นางฟองค า ค  าสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั

74 โรคติดเช้ือ นางจุฑาภรณ์ แสงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั

75 โรคอ่ืนๆ นางกาญจนา โคตหมอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จ ากดั

76 โรคความดนั นางด า ณ วรรณต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั

77 โรคมะเร็ง นางอ าไพ จุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง

78 โรคติดเช้ือ นายเสาร์ แกว้ค  าแสน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลบา้นปิน

79 โรคเบาหวาน นางศรี แสงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

80 โรคติดเช้ือ นางสาวมยรีุย ์วนัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั

81 โรคติดเช้ือ นายกนัทา ศรีอว้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั

82 โรคเบาหวาน นางป้อ ตนัเตโช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั

83 โรคติดเช้ือ นายหุน เดชผมรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั

84 โรคไต นายเหรียญ กงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จ ากดั

85 โรคเบาหวาน นางสง่า โล่ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาแตไ้ทยเจริญ จ ากดั

86 โรคอ่ืนๆ นายสวาสด์ิ ชิดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั



87 โรคอ่ืนๆ นางทองพนู สุกพร า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั

88 โรคอ่ืนๆ นายพลวตั นิยมผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั

89 โรคอ่ืนๆ นางมะเฟือง หอมวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั

90 โรคอ่ืนๆ นายนพสิทธ์ิ รัตนชยัวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั

91 โรคหวัใจ นางสุธรรม ธญัญผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

92 โรคตบั นายเว้ือน กทัลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั

93 โรคความดนั นางเสง่ียม นทัธีวฒันาพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั

94 โรคไต นางพร สีหนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

95 โรคติดเช้ือ นางหว่ิน หงษท์อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั

96 โรคอ่ืนๆ ดต.รัชพล ทรัพยป่ิ์นค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั

97 โรคเบาหวาน นางสาวสมยั จ  ้าหนองโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั

98 โรคหวัใจ นายเขม็พร สุวรรณิกะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั

99 โรคมะเร็ง นายผอง ส าเภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

100 โรคอ่ืนๆ นายจ ารัส พาโคกทม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั

101 โรคอุบติัเหตุ นายณรงค ์พนัออด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั

102 โรคมะเร็ง นายภสุ พรมจกัร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั

103 โรคหวัใจ นายจ าเนียร ดอนภิรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

104 โรคติดเช้ือ นายสุริยนั พนัธ์ปกครอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

105 โรคอุบติัเหตุ นายปรีชา บุญโท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

106 โรคอ่ืนๆ นายค า ขินแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

107 โรคชรา นางช้ิน เนียมศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนส้ม จ  ากดั

108 โรคมะเร็ง นางละมุน ไวปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั

109 โรคติดเช้ือ นางสาวสมพร บวัศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั

110 โรคอ่ืนๆ นายบวั ยอท านพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั

111 โรคความดนั นายสุวิทย ์บุษยพินิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั

112 โรคมะเร็ง นายเล่ียน ทิมช่างสาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั

113 โรคมะเร็ง นางทุเรียน เมืองสมยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั

114 โรคชรา นายอนนัต ์สวา่งเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

115 โรคอ่ืนๆ นายวิโรจน์ ทีนคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั

116 โรคอ่ืนๆ นางสมจิต สุขสวา่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั



117 โรคอ่ืนๆ นายสวน สิงห์นนัท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา

118 โรคอ่ืนๆ นางสุรีย ์ราหุละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จ ากดั

119 โรคอ่ืนๆ นายปิยะ ชูเทียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จ  ากดั

120 โรคไต นางต๋ิม มาดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

121 โรคมะเร็ง นายเหลืองเดช ดอชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

122 โรคเบาหวาน นายสุบิน ประสารศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

123 โรคมะเร็ง นายเรืองศิลป์ กะการดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

124 โรคติดเช้ือ นางศรีจนัทร์ เส่ียงบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

125 โรคติดเช้ือ นายวิมล บุญขยนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั

126 โรคอ่ืนๆ นางบุญโฮม ค  าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั

127 โรคเบาหวาน นางยอ้ย แกรั้มย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

128 โรคหวัใจ นายอินจนัทร์ อ่างเกียรติกูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั

129 โรคติดเช้ือ นางทองศูนย ์วงศล์คร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั

130 โรคอุบติัเหตุ นายพงษศ์กัด์ิ ค  ามุงคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

131 โรคมะเร็ง นางวนัที แกว้ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั

132 โรคติดเช้ือ นายประภาส อุ่นชยัยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั

133 โรคหวัใจ นางเจริญ หวานใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั

134 โรคชรา นางสมพร นาโควงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

135 โรคอ่ืนๆ นางกวย จิตเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

136 โรคชรา นางสริน มุมทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

137 โรคอ่ืนๆ นายมนตรี ภูมิพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั

138 โรคอ่ืนๆ นายชูชาติ ผ่องศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

139 โรคอ่ืนๆ นางมะลิ ตรีธวชั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

140 โรคอุบติัเหตุ นายสุดใจ เอ่ียมขจร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยทรายเหนือ จ ากดั

141 โรคมะเร็ง นายสมควร มีฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางเก่า-ชะอ า จ  ากดั

142 โรคมะเร็ง นายบุญเรือน สระส าราญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั

143 โรคหวัใจ นางลูกอินทร์ บวัราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จ ากดั

144 โรคหวัใจ นายทวี อยูว่รรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั

145 โรคตบั นายณรงค ์แพนสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั

146 โรคเบาหวาน นางค าตนั ผาริการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั



147 โรคชรา นางทอง ไชยศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั

148 โรคตบั นายสีทน ไหมทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

149 โรคไต นางบุญเหลือ กรุยกระโทก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั

150 โรคอ่ืนๆ นายเร่ิมรัก ชุมพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

151 โรคมะเร็ง นายบุญยิง่ เรืองธ ารงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญหลุยส์มารีย์

152 โรคมะเร็ง นายสุทธิพงศ ์มีแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนนทบุรี จ  ากดั

153 โรคหวัใจ นางสาวอุดมลกัษณ์ ศาลาภรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั

154 นางส าราญ อินภิวาส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั

155 โรคอ่ืนๆ นายตุ๋ย พลูเพ่ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

156 โรคหวัใจ นางสาวหล่ี ด่อนนอ้ยจริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั

157 โรคอ่ืนๆ นางบุญถม แสนสีมนต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั

158 โรคหวัใจ นายสนทนา บุตรวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

159 โรคมะเร็ง นายขตัติยาวธุ พลเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั

160 โรคอ่ืนๆ นายสีหา พรมโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั

161 โรคหวัใจ นายณฐัพงษ ์อม้สมเสพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั

162 โรคไต นางสุริน แกว้ศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั

163 โรคอ่ืนๆ นางสุภาพ นงคะวาส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั

164 โรคชรา นางสาวสวน จาริยวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

165 โรคอ่ืนๆ นางชัง่ นาหนองขาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั

166 โรคไต นายบุญเริง ปัตตานี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

167 โรคอ่ืนๆ นายสนิท วงษเ์พญ็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั

168 โรคอ่ืนๆ นางสาวสาน แยม้มะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั

169 โรคติดเช้ือ นายวาจา พรหมศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั

170 โรคมะเร็ง นายถวิล ธนนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั

171 โรคอ่ืนๆ นางอรทยั ผาพองยนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

172 โรคมะเร็ง นางบุญเรือง อุ่นใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

173 โรคอ่ืนๆ นางจนัทร์ โคตรพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั

174 โรคมะเร็ง นางพจนา มานะบุตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน

175 โรคติดเช้ือ นายบ ารุง สุขมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั

176 โรคไต นายชานนท ์มะกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั



177 โรคติดเช้ือ นายไกรลาศ ปานวฒิุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

178 โรคอ่ืนๆ นายมานะ บุญญฐี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั

179 โรคไต นางพชัรี แจ่มกระจ่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

180 โรคเบาหวาน นางสาวสังเวียน เบา้ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

181 โรคอ่ืนๆ นางเหล่ือน นิลหอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั

182 โรคมะเร็ง นางรัชนี นอ้ยค าสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั

183 โรคอ่ืนๆ นางฉออ้น สุภาชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั

184 โรคอ่ืนๆ นายอ่อน จนัทพวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาแตไ้ทยเจริญ จ ากดั

185 โรคติดเช้ือ นายมีชยั ประเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

186 โรคตบั นายธงชยั ศรีนิลทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

187 โรคอ่ืนๆ สุริยา สังฆมณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

188 โรคมะเร็ง นายอุทยั จนัทร์ประทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

189 โรคมะเร็ง นายบุญทนั มะธิปิไข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

190 โรคหวัใจ นางดี ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

191 โรคชรา นางประทุม เผือกสังข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

192 โรคไต นายถาวร ปัญญาไว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

193 โรคมะเร็ง นางบุญศรี เทพนารันท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมพฒันา จ ากดั

194 โรคมะเร็ง นางสุณีย ์ทาธรรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

195 โรคอ่ืนๆ นายสวสัด์ิ น ้าแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง

196 โรคไต นายอินสอน เช้ือวงคเ์ดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

197 โรคอุบติัเหตุ นายอินสน จุม้เขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

198 โรคหวัใจ นางบวัค  า ทรเทพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

199 โรคมะเร็ง นายเฉลียว พรมมินตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

200 โรคหวัใจ นางประกายจิตร์ ชุ่มใจศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

201 โรคชรา นางมูล แปงแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง

202 โรคหวัใจ นายเหมือน เสือคลา้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

203 โรคหวัใจ นายบุญยงั พลูนัตอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

204 โรคฆ่าตวัตาย นายวลัลภ กนัดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

205 โรคหวัใจ นางหลง ปัญญาศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

206 โรคติดเช้ือ นางสาวพรรณเพญ็ สะเตวิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพระธาตุนาก่วม จ ากดั



207 โรคอ่ืนๆ นายสนิท ศรีสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพระธาตุนาก่วม จ ากดั

208 โรคเบาหวาน นางอัน๋ โม่งโมะ๊ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั

209 โรคอ่ืนๆ นางเอ้ืองค า ธิดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

210 โรคชรา นายปัญญา ปีนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั

211 โรคติดเช้ือ นางสุพรรณ์ กองเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

212 โรคฆ่าตวัตาย นางจนัทิพย ์แกว้ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั

213 โรคอ่ืนๆ นายเฮือน หมุดฟุ่ น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั

214 โรคอ่ืนๆ นายสมปอง เขียวหอม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง

215 โรคไต นายปรีชา ปารมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

216 โรคมะเร็ง นายสมชาติ ไชยเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั

217 โรคติดเช้ือ นางอะเลมะ แซ่ย ั้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

218 โรคติดเช้ือ นายช่วย นรรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

219 โรคมะเร็ง นายพิม จรลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสักทองทวีทรัพย์

220 โรคไต นอง ดาวดึงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง

221 โรคมะเร็ง นายชาติ ทิมานะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุ่งศรี

222 โรคอ่ืนๆ นายเรียน คนสูง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนออมใจพฒันา จ ากดั

223 โรคไต นายสมหวงั เมืองเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

224 โรคอ่ืนๆ นายประเสริฐ ประสงคจี์น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

225 โรคมะเร็ง นางสูงเนิน จงงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

226 โรคติดเช้ือ นายวินยั เจริญวงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

227 โรคติดเช้ือ นางโสม ใจทน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

228 โรคเบาหวาน นายไพบูลย ์สีทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

229 โรคชรา นางเจริญ บุญใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

230 โรคติดเช้ือ นายบุญเพง็ สุขอว้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

231 โรคมะเร็ง นางตุ๋ย ผิวคลา้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั

232 โรคอ่ืนๆ นายเอกชยั นนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั

233 โรคหวัใจ นางสาวเบญจวรรณ ปาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั

234 โรคมะเร็ง นางจนัตา มะโนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั

235 โรคไต นางบวัเตียน สมนึก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

236 โรคหวัใจ นางสุนทร ปัญใจแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว



237 โรคตบั นางซ้อนกล่ิน ดวงสุราษฎร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

238 โรคอุบติัเหตุ นายวฒุธิชยั สนธิระ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

239 โรคติดเช้ือ นายอดุลย ์ภูมิศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

240 โรคมะเร็ง นายศิริชยั สีเนหะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

241 โรคอุบติัเหตุ นายบุญเตียง อุชี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

242 โรคติดเช้ือ นางกองทิพย ์กองแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

243 โรคหวัใจ นายวิชยั แดงมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั

244 โรคติดเช้ือ นางค าแพง เตม็ตาวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั

245 โรคติดเช้ือ นางสวย จุติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี

246 โรคไต นายวิรัตน์ เขียวรู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

247 โรคมะเร็ง นายอุบล ชาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

248 โรคไต นายสุริยา เช้ือค  าลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั

249 โรคติดเช้ือ นายโบง กระสังข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั

250 โรคชรา นายส ารอง ศรีโนนทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง

251 โรคอ่ืนๆ นายล าพยั สมสวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนแกว้มัน่คง จ  ากดั

252 โรคหวัใจ นายเสวก ดวงจินดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั

253 โรคติดเช้ือ นายไตรรัตน์ แกลว้วิทยก์รณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั

254 โรคอ่ืนๆ นางประยรู เหลือหลาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั

255 โรคอ่ืนๆ นายจวน สุขสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั

256 โรคหวัใจ นางวลยัสวาท รัตนสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั

257 โรคติดเช้ือ นางสาวมลินทิพย ์รักสัตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

258 โรคอ่ืนๆ นายอนนัตื สุขไพโรจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

259 โรคอ่ืนๆ นายโสภณ สอนรุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จ ากดั

260 นายบุญมา ค  าเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู

261 โรคติดเช้ือ นายชาญ กองนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั

262 โรคอ่ืนๆ นายสมคิด หาญพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั

263 โรคมะเร็ง นางสาวภาวศุทธ์ิ ชะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั

264 โรคมะเร็ง นางสาวล าใย สุระศร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองประชาออมทรัพย์

265 โรคมะเร็ง นายณรงค ์ศรีภิรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั

266 โรคมะเร็ง นางหนูคลา้ย รัตนสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั



267 โรคติดเช้ือ นางจนัสี จนัทร์พนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอ าเภอเมืองจนัทร์

268 โรคอ่ืนๆ นายบุญธรรม สุพรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั

269 โรคติดเช้ือ นายถนอม เดชพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั

270 โรคติดเช้ือ นางหนิด กนัจะนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่

271 โรคมะเร็ง นางมาตร ชยัชิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า

272 โรคติดเช้ือ นางกลัยา อินหน่อ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

273 โรคอุบติัเหตุ นายประชนั ไชยวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

274 โรคไต นางสาวรุ่งนภา ขติัรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

275 โรคอ่ืนๆ นายทองสุข ไชยรังษี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

276 โรคติดเช้ือ นายวีระ ขณัฑแ์กว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

277 โรคอุบติัเหตุ นายไพศาล มีมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

278 โรคมะเร็ง นายสนิท แสนศรีสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

279 โรคติดเช้ือ นายวิญาณ เช้ือชุ่ม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

280 โรคอ่ืนๆ นายพะเยาว ์พ่ึงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั

281 โรคติดเช้ือ นายสมบติั พทุธวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั

282 โรคมะเร็ง นายวีระพล สมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั

283 โรคมะเร็ง นายเสน่ห์ ตาจนัทร์ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั

284 โรคอ่ืนๆ นายณรงค ์แสงเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

285 โรคมะเร็ง นายเสวต ใจค าปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

286 โรคหวัใจ นางปิมปา ทาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั

287 โรคตบั นางสาวบวัผดั ส่งกล่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

288 โรคมะเร็ง นายวรศกัด์ิ ขนัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั

289 โรคความดนั นางร าเพย สุยะนวล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

290 โรคหวัใจ นางแสงดาว วงศจ์นัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

291 โรคอ่ืนๆ นายสวสัด์ิ อรินแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

292 โรคอ่ืนๆ นายอินทร มูลศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

293 โรคมะเร็ง นายประพนัธ์ อ  านวยหนอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

294 โรคหวัใจ นายอา้ย เวียงสมุทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั

295 โรคมะเร็ง นางแสงดา บุญเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั

296 โรคตบั นายอุติ เลเตอะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั



297 โรคติดเช้ือ นายประสม ประหยดัช่ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

298 โรคมะเร็ง นางสี กาสุยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั

299 โรคอ่ืนๆ นายเรือน สุจา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั

300 โรคมะเร็ง นายวิมล เลิศณรงคฤ์ทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันกลาง จ  ากดั

301 โรคไต นายแสวง ศรีวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั

302 โรคอ่ืนๆ นายเมือง ใจวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั

303 โรคอ่ืนๆ นางบุญ อุตมะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

304 โรคติดเช้ือ นางหอม มาวิเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

305 โรคชรา นางค ามาศ ไชยเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

306 โรคอ่ืนๆ นางสมบูรณ์ ทิพยแ์สนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

307 โรคอ่ืนๆ นายอุไท วงษาวตัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั

308 โรคอ่ืนๆ นางบวัรอง ศรีวงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั

309 โรคอ่ืนๆ นางสาวลดา ยิม้สรวย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอีสานพทัยา

310 โรคมะเร็ง นายสาคร แสวงดนตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

311 โรคชรา นางสมศรี รักษาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั

312 โรคอ่ืนๆ นางถวิล ชูเพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนม จ ากดั

313 โรคหวัใจ นางนอ้ย สืบพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั

314 โรคเบาหวาน นางอุดม เสียงเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

315 โรคหวัใจ นายวินยั สมสัตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

316 โรคมะเร็ง นายสุธน กองทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

317 โรคหวัใจ นายบุญธรรม ค  าปิงยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนการเคหะนครล าปาง จ  ากดั

318 โรคมะเร็ง นายถวิล เรืองเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั

319 โรคความดนั นางสาวปราณี ทิมหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั

320 โรคมะเร็ง นายสุนทร ศิรประภาพนู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

321 โรคมะเร็ง นายบุญฤกษ ์ต่ืนเตน็ดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

322 โรคตบั นายพลวิวฒัน์ สุขงามพลนิธิกร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

323 โรคอ่ืนๆ นางประคอง ไชยแสนทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสร้างแกว้

324 โรคอ่ืนๆ นายสัมภาษณ์ มานนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั


