
ล ำดบั สำเหตุกำรเสียชีวติ ช่ือ - นำมสกุล สหกรณ์/กลุ่ม
1 โรคตบั นางสาวเกษร สุนทาทร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสร้างแกว้

2 โรคมะเร็ง นายรถ ชยัค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

3 โรคอ่ืนๆ นายเขม็ชาติ สังศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญเทเรซา

4 โรคอ่ืนๆ นายสุรศกัด์ิ นามพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั

5 โรคอ่ืนๆ นายสม ทดัวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

6 โรคติดเช้ือ นางทองไสย ์เทียบอนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก

7 โรคมะเร็ง นางนนัทิยา ค  าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั

8 โรคติดเช้ือ นางน่ิมนวล พนัสาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั

9 โรคติดเช้ือ นายสวสัด์ิ เคลืองาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

10 โรคมะเร็ง นายทวีพงษ ์ปาทะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

11 โรคมะเร็ง นางเสริญ ผาสีดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

12 โรคหวัใจ นายตัน๋ จนัทิวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นงาแมง จ ากดั

13 โรคติดเช้ือ สาคร หวานแหลม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั

14 โรคอ่ืนๆ นายสวสัด์ิ ไชยชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

15 โรคชรา นายเวิน หนองหา้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั

16 โรคอ่ืนๆ นางศิลธรรม แสนสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั

17 โรคชรา นายวรวฒิุ ใจหาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั

18 โรคติดเช้ือ นางบุญเลิศ ศรีภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

19 โรคมะเร็ง นางทองอินทร์ พทุธปัญโญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั

20 โรคมะเร็ง นางอนงค ์นอ้ยดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

21 โรคมะเร็ง นางสาวทองสี ขนัซ้าย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สวสัดกิำรสมำชิกเครดติยูเนี่ยน

รำยงำนอนุมัติสมำชิกเสียชีวติ สถำนะ อนุมัติเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที ่26-10-2562 ถึงวนัที ่25-11-2562



22 โรคหวัใจ นายจรัญ ภูนาวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั

23 โรคความดนั นายขวญั ทองก ่า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง

24 โรคความดนั นายอว้ย อุดสัย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

25 โรคติดเช้ือ นางค าผง ธรรมษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

26 โรคตบั นายฐิตินนัท ์แกลว้กสิกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั

27 โรคอ่ืนๆ นายละมุล ลีรานอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั

28 โรคมะเร็ง นางไพจิตร ศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

29 โรคอุบติัเหตุ นายนิคม วงคต์าล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

30 โรคหวัใจ นางสาวล าใย มีผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั

31 โรคหวัใจ นางบุญเรือน พลูเพ่ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั

32 โรคอ่ืนๆ นางคูณ บุญศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39

33 โรคชรา นางสวน สอนโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

34 โรคไต นายดนยั กิตติภกัดีกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั

35 โรคติดเช้ือ นางจนัทึก นามศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

36 โรคตบั นายสุดใจ หาโต่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง

37 โรคหวัใจ นางสาวจนัทร์นภา อินศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั

38 โรคมะเร็ง นายไสว แกว้อินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหว้ยไคร้ จ  ากดั

39 โรคไต นายสวา่ง ค  ายศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

40 โรคชรา นางเขมา สิงคเวหน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

41 โรคอ่ืนๆ นางทรง สร้อยทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั

42 โรคอ่ืนๆ นายลอน กะหะกะษิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

43 โรคอ่ืนๆ นายคงฤทธ์ิ สิทธิรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั

44 โรคอ่ืนๆ นางกาบแกว้ ปุกเศก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั

45 โรคหวัใจ นางสาวพชัรินทร์ บวัสอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

46 โรคเบาหวาน นายประสิทธ์ิ นามไพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

47 โรคมะเร็ง นางนวล กุลพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

48 โรคมะเร็ง นายนิคม หนองหวา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั

49 โรคอ่ืนๆ นางพรมมา อุดรเขตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

50 โรคหวัใจ นางตอง ระดมแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

51 โรคหวัใจ นางแบน สอาดศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั



52 โรคอุบติัเหตุ นายบุญตนั ชยัมูลช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั

53 โรคติดเช้ือ นายไพรัช กาญจนศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั

54 โรคติดเช้ือ นายสอน อินส าอางค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั

55 โรคอ่ืนๆ นายแป๋ว ช่ืนขนุทด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39

56 โรคหวัใจ นางสาววิไลววรณ สุทธิสา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง

57 โรคตบั นายสุริยา เจริญศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั

58 โรคตบั นางบุญมา สิงห์สายหาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั

59 โรคอุบติัเหตุ นายวนัทอง วินทะไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

60 โรคติดเช้ือ นายมงคล สีหาเทพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ

61 โรคอ่ืนๆ นางเสง่ียม จนับวัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

62 โรคมะเร็ง นางเสน่ภา สุขใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทุน จ ากดั

63 โรคมะเร็ง นางสาวเหมือนใจ วจีขจร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั

64 โรคไต นางสอ้ิง กล่ินอุบล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั

65 โรคติดเช้ือ นายมุด จ  าปาอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั

66 โรคหวัใจ นายธงชยั จนัทร์ประทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั

67 โรคอ่ืนๆ นายสุรเดช พรหมชยัวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

68 โรคตบั นายชายแดน สุวรรณทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

69 โรคติดเช้ือ นางแกว้ ไชยชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

70 โรคติดเช้ือ นางสาวสมพิศ ศรีนุช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั

71 โรคชรา นายนอ้ย ปะโมนะกงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

72 โรคหวัใจ นางจอง แจง้ดอนไพร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี

73 โรคติดเช้ือ นายหวล จนัทร์เชียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

74 โรคติดเช้ือ นายสมสุข น าเจริญลาภ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั

75 โรคติดเช้ือ นางสามารถ สงวนเผ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั

76 โรคอุบติัเหตุ นางบวัลอย กาป่ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั

77 โรคอ่ืนๆ นายวฒิุภทัร์ ดวงแสวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

78 โรคมะเร็ง นางแกว้ ชมภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

79 โรคหวัใจ นายสุรชยั ฟู่ เจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

80 โรคติดเช้ือ นายฟู่  แซ่เจ๋า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

81 โรคมะเร็ง นายทองดวน ปะกาสังข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั



82 โรคหวัใจ นางสนม พรหมงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

83 โรคมะเร็ง นายปรีชา จนัทรกุลกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

84 โรคมะเร็ง นางพนัธ์ ไกยสวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

85 โรคมะเร็ง นายจ าลอง ปุระเสาร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

86 โรคติดเช้ือ ร.ต.ต.ไสว ถ่ินแสนดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยทรายเหนือ จ ากดั

87 โรคหวัใจ นายไพบูลย ์พิสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

88 โรคมะเร็ง นายบุญธง แกมกลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

89 โรคหวัใจ นายนราลกัษณ์ ศรีบุญเรือง กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน

90 โรคเบาหวาน นางสายค า สอนเคน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาแตไ้ทยเจริญ จ ากดั

91 โรคอ่ืนๆ นางสาวสุรีรัตน์ นาคะกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม

92 โรคอ่ืนๆ นายใจ ขนุธนูศิลป์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อดาน จ ากดั

93 โรคอ่ืนๆ นางสาวแกม สมนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั

94 โรคติดเช้ือ นางสาวอุไรวรรณ ศรีใหม่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39

95 โรคอ่ืนๆ นายสมดั บุญส่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

96 โรคชรา นายสมบูรณ์ เท่ียงผดุง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั

97 โรคเบาหวาน นางไมล ์ค  าชาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั

98 โรคอ่ืนๆ นางละมยั กุศลครอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

99 โรคติดเช้ือ นายสมพงษ ์บวัแพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั

100 โรคอ่ืนๆ นายสุพจน์ จนัทฑีโร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั

101 โรคอ่ืนๆ นายสมเพชร อุตน้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั

102 โรคไต นายพลูสวสัด์ิ ศรีสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

103 โรคมะเร็ง นายสุดตา ชิณศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั

104 โรคตบั นายวนัเพญ็ อินทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั

105 โรคไต นางค าร่วม ฤาประสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั

106 โรคอ่ืนๆ นายส ารวย พิเมย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั

107 โรคอ่ืนๆ นายประยรู บุญล ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

108 โรคติดเช้ือ นางค าผอง บุญปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

109 โรคอ่ืนๆ นายด ารงเดช เกิดจินดา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

110 โรคชรา นางบุญ ศรีหนองกุง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2

111 โรคชรา นางต่วน กทิศาสตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก



112 โรคชรา นางเปล่ง ประกอบดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

113 โรคอ่ืนๆ นางทองใบ ศรีโฮง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

114 โรคไต นางสง่า นนัทะศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

115 โรคมะเร็ง นายสมาน จนัทร์มูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

116 โรคติดเช้ือ นายสุเทพ รักษาเวียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั

117 โรคอุบติัเหตุ นางสังวาลย ์ฤทธิยงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นไร่พฒันา จ ากดั

118 โรคอ่ืนๆ นายสังคม สามป้ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั

119 โรคติดเช้ือ นายสมศกัด์ิ วงษาศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั

120 โรคตบั นายจรุญ หิงวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั

121 โรคไต นายกิจชยั ศุภกิจเจริญวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั

122 โรคติดเช้ือ นายอดุลย ์ชูกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

123 โรคมะเร็ง นางอุไร ช่วยสุด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั

124 โรคอุบติัเหตุ นายสุทนั ค  าเท่ียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั

125 โรคติดเช้ือ นายสม นพพิบูลย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง

126 โรคมะเร็ง นายอมร มาลยัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั

127 โรคไต นางเพง็ ช าระสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

128 โรคอ่ืนๆ นายเอนก แสงออน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั

129 โรคมะเร็ง นางมะลี ปราปภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

130 โรคมะเร็ง นายถวลัย ์ศรีดวงใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั

131 โรคไต นายบุญเรียบ ชยัวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

132 โรคติดเช้ือ นางจ าเนียร มาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั

133 โรคไต นางสาวประหยดั แสนสุด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

134 โรคไต นางวนัดี ชาวนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

135 โรคอ่ืนๆ นางสาวสุดารัตน์ สีมาพฤกษพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั

136 โรคอ่ืนๆ นางสาวไก่ แกว้สีหานาต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

137 โรคหวัใจ นางบุญ วงษอิ์นตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

138 โรคไต นายสุนทร พลอยไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

139 โรคอ่ืนๆ นายสวา่ง บวัระบดัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั

140 โรคติดเช้ือ นายศรศกัด์ิ เทียงโยธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

141 โรคไต นายบุญเลิศ เขือนอก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง



142 โรคติดเช้ือ นายอดุลย ์ดอนโคตรจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยางหลวงกา้วหนา้

143 โรคอ่ืนๆ นางวินยั ค  าแหง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

144 โรคติดเช้ือ นางหนูนา ทุมดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั

145 โรคหวัใจ นายวรพนัธ์ ภูนุภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั

146 โรคอ่ืนๆ นายสมยศ แก่นจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั

147 โรคอ่ืนๆ นายชาย ปักกะสัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

148 โรคไต นางยุน่ ปุรัมพะกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั

149 โรคอ่ืนๆ นายยทุธ อนุวติัศิริพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั

150 โรคตบั นายทองสุข ขนุลาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

151 โรคหวัใจ นายดวงต๊ิบ โคค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

152 โรคมะเร็ง นายบุญทนั ศรีเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

153 โรคติดเช้ือ นางปัทมา คลา้ยคลึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั

154 โรคติดเช้ือ นางสอ้ิง บุตรสง่า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี

155 โรคมะเร็ง นางส ารวม อ่ิมผ่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัดาบ อ่างคีรี จ  ากดั

156 โรคอ่ืนๆ นางสาวมนทิพย ์บวัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั

157 โรคอ่ืนๆ นางนอ้ย เกตุนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั

158 โรคติดเช้ือ นางสาวสมพิต บตัรทิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั

159 โรคเบาหวาน นายทองดา หนุ่ยโหน่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ

160 โรคอ่ืนๆ นายทหาร แขง็สาริกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั

161 โรคติดเช้ือ นางสาวมลิวรรณ สิงหาสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

162 โรคหวัใจ นายอุบล จนัทะสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั

163 โรคอ่ืนๆ นายบวัลาม ทองหล่อ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนยะสุข

164 โรคไต พระสมชยั โมฆรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

165 โรคอ่ืนๆ นายยอด สุขเตม็ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

166 โรคหวัใจ นางเจือย กะทิศาสตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

167 โรคไต นางหนูกร กากแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

168 โรคอ่ืนๆ นางอรทยั สังขบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

169 โรคติดเช้ือ นายสมดี ค  าพิมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

170 โรคอ่ืนๆ นายนิยม ยทุธศิล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

171 โรคไต นายอุดร เงินตนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง



172 โรคติดเช้ือ นายจรัญ อโนมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

173 โรคอุบติัเหตุ นายเสน่ห์ วิริยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าออ้ จ  ากดั

174 โรคอ่ืนๆ นางสาวสายสมร อินทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั

175 โรคติดเช้ือ นายทองอินทร์ ทาธิจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

176 โรคหวัใจ นายทิพย ์ทองสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

177 โรคมะเร็ง นายวีระ ศรีค  ามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

178 โรคอ่ืนๆ นายจรูญ อาราช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

179 โรคอุบติัเหตุ นายสมหวงั จีระศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

180 โรคความดนั นางเกศรินทร์ เขียวนวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั

181 โรคหวัใจ นายจินดา บุญตอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั

182 โรคมะเร็ง นายศรีมูล มะโนธรรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง

183 โรคหวัใจ นายกา้น ดว้งค  าแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

184 โรคมะเร็ง นายอุดม อุปมยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง

185 โรคตบั นางสุทิน ค  าจ  าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

186 โรคอ่ืนๆ นายสมพงษ ์พรหมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

187 โรคมะเร็ง นายณรงค ์สุริยาจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั

188 โรคไต นางพนัธ์ เบา้เรือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

189 โรคมะเร็ง นางบวับาน อูปค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

190 โรคติดเช้ือ นายประเวศน์ ชิงชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง

191 โรคความดนั นางสาวณาตยา บุญทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง

192 โรคอ่ืนๆ นางสาวอลิสา จุติตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

193 โรคอ่ืนๆ นายสถานนท ์แสงบล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั

194 โรคอ่ืนๆ นายอ านาจ ญาติเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั

195 โรคติดเช้ือ นายสมศกัด์ิ จ๋ิวประชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั

196 โรคอ่ืนๆ นางนิตต ์พนัธ์สวา่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั

197 โรคหวัใจ นายใจ พนูนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

198 โรคหวัใจ นายเกษม แสนหม่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั

199 โรคติดเช้ือ นายมาลยั บุญฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

200 โรคตบั นายวิญญู แสงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั

201 โรคอ่ืนๆ นางเสง่ียม บุตรให้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั



202 โรคอุบติัเหตุ นางอุไรวรรณ เพช็รหม่ืนไวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั

203 โรคมะเร็ง นายอดุลย ์เณรสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั

204 โรคติดเช้ือ นายจรัล ฟสูนิท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั

205 โรคอ่ืนๆ นายกาวิน พรมจิตต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

206 โรคติดเช้ือ นางสาวทา จนัทร์ต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

207 โรคติดเช้ือ นางสุธรรม สิงห์สา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

208 โรคตบั นายอมร อาษากิจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์

209 โรคฆ่าตวัตาย นายพล แช่มช่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550

210 โรคตบั นายบุญยนื มาธรรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

211 โรคอ่ืนๆ นายเคน สวนดวง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

212 โรคอุบติัเหตุ นายอภิชาติ ใจยอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

213 โรคไต นางผิวพรรณ ปาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั

214 โรคไต นางฟองไหล ใจกองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั

215 โรคอ่ืนๆ นายพิพนธ์ วรรณ์ดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

216 โรคอ่ืนๆ มนตรี ชนาวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั

217 โรคมะเร็ง นายประสิทธ์ิ กนัทะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั

218 โรคติดเช้ือ นายทิต มูลลงักา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั

219 โรคเบาหวาน นายถา ราชแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั

220 โรคอ่ืนๆ นายแกว้มูล แก่นจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั

221 โรคติดเช้ือ นางสาวหลัน่ พฤษกรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั

222 โรคติดเช้ือ นายศรีทน นนัชยัยอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั

223 โรคติดเช้ือ นายสวสัด์ิ พงษห์ลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์

224 โรคไต นายบงัอร แสงทบั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

225 โรคอ่ืนๆ นายเอกนรินทร์ ขติัรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

226 โรคติดเช้ือ นางวนัดี ทองอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

227 โรคหวัใจ นายค ามาย สีหาบุตรโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

228 โรคมะเร็ง นางทองมี ติละโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

229 โรคตบั นายนอ้ย บุญดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

230 โรคติดเช้ือ นางค าผสั ปะเมนาโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

231 โรคไต นายนาจา หอมภกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน



232 โรคมะเร็ง นางส ารวย เวชสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั

233 โรคอ่ืนๆ นายอรุณ แป้นดว้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

234 โรคมะเร็ง นายบุญชู งามข า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั

235 โรคหวัใจ นางทรัพย ์ศรีโมรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

236 โรคติดเช้ือ นางสาวจนัทรักษ ์โพธิมล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ

237 โรคไต นางกนกพร วิเชียรดิลกกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนพ่ึงทรัพย์

238 โรคอ่ืนๆ นางบุญแถม บุญลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกองทุนพรหมพิราม จ ากดั

239 โรคติดเช้ือ นายวสันต ์เสริมสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั

240 โรคหวัใจ นายไพบูลย ์เวลาโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั

241 โรคติดเช้ือ นายบุญมี ทวีคูณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39

242 โรคมะเร็ง นางสาวจรูญ พิเชษฐ์บญัญติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั

243 โรคอ่ืนๆ นายส ารวย เค้ียมพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั

244 โรคหวัใจ นายศรี เผ่าพงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั

245 โรคมะเร็ง นายฤทธ์ิ ภูลงักา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

246 โรคอ่ืนๆ นางค าพร วิสุเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

247 โรคตบั นายพา กองสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

248 โรคมะเร็ง นายเม่ิง ไกรจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

249 โรคติดเช้ือ นายข่อง หม่ืนสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

250 โรคเบาหวาน นางจ่อย ปักโคทานงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

251 โรคตบั นางสาวแวน่ การบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

252 โรคมะเร็ง นายปิยะ ศรีคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

253 โรคเบาหวาน นางวงั เศษไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

254 โรคมะเร็ง นายทน แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง

255 โรคมะเร็ง นายชาติ ชิวขนุทด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ

256 โรคติดเช้ือ นางสาย ปักกะสาตงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

257 โรคไต นายจนัทอง นามวฒิุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั

258 โรคมะเร็ง นางบวัเงา มาเรือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง

259 โรคอ่ืนๆ นายอุทยั ผ่องศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง

260 โรคอ่ืนๆ นายอมร วิถี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง

261 โรคอ่ืนๆ นายเป็ง ศรีวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว



262 โรคอ่ืนๆ นายนิวติั พิชยัพรหม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

263 โรคติดเช้ือ นางวิไล ตัน๋ทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั

264 โรคหวัใจ นายวิชยั ฟคู  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง

265 โรคชรา นางศรีนวล แกว้ซ้อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั

266 โรคชรา นายสุวิทย ์บรรณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั

267 โรคหวัใจ นายสมบุญ แกว้วรรณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

268 โรคอุบติัเหตุ นายสิงห์ทอง ทิพพะมงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

269 โรคมะเร็ง นายมนตรี ขติัรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

270 โรคหวัใจ นายนิติมิตร การินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั

271 โรคมะเร็ง นางรักษ ์นามวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั

272 โรคอ่ืนๆ นายเฉลียว จงเกษกรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั

273 โรคมะเร็ง นายเฉลิม ค  าหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

274 โรคติดเช้ือ นายรุ่งโรจน์ ค  าฝ้ัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ

275 โรคอุบติัเหตุ นางนงลกัษณ์ บุญทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ

276 โรคมะเร็ง นางจนัทร์สม บุญทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ

277 โรคอ่ืนๆ นางสุกญัญา มีชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั

278 โรคติดเช้ือ นายสุวงษ ์หล่มศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

279 โรคอ่ืนๆ นายพนัธ์ สีหานาถ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

280 โรคหวัใจ นายศกัด์ิชยั สาระทยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั

281 โรคหวัใจ นายบ ารุง พวกแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6

282 โรคมะเร็ง นางสาวมาลา ศรีเทพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม

283 โรคหวัใจ นางสัญญา ดาแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศาลเจา้ไก่ต่อ

284 โรคอ่ืนๆ นางแถม ทองเหลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั

285 โรคอ่ืนๆ นางสาวปลด ม่ิงดอนไพร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี

286 โรคตบั นายสุเทพ ธาตุทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั

287 โรคมะเร็ง นายกล้ิง ลายคลา้ยดอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั

288 โรคชรา นางอุษา สมเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง จ  ากดั


