
1 นายทวน กอ้นทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหว้ยไคร้ จ  ากดั

2 นางศรีนวล สายคุณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

3 นายสุพกัร์ บุญชู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

4 นางสม ศรีธิพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

5 นางปิมมา บวัผดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

6 นายวิชยั ธินนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั

7 นายไสว นามสวาท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั

8 นายทศวชัร หมูทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

9 นายณรงค ์กฤษณเหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

10 นายอ านวย ทาแกง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

11 นายตา กตญัญู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

12 นายศรจนัทร์ กนัทะนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

13 นายจ านงค ์แกว้มา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ

14 นางสมลกัษณ์ จนัทร์อา้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั

15 นายธวชัชยั พงษห์ลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์

16 นายค า แสนฟองมูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์

17 นายทองค า จนัทรศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

18 นายจนัทร์ทิพย ์บุญมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

19 นางยวง บุญป๋ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

20 นายค าอา้ย เชียงค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยูเนีย่น

รายงานอนุมตัิสมาชิกเสียชีวติ สถานะ อนุมตัิเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที่ 26-01-2563 ถึงวนัที่ 25-02-2563

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
21 นายประธาน ดีเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

22 นายทศัดา แสนใจดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

23 นายพวย งามวิไล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

24 นางสาวพรทิพา สุลินทราบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

25 นายบุญเรือง ปานนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั

26 นางลา บุญเจือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั

27 นายจนัเพชร ผาพองยนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั

28 นายธวฒัน์ ดว้งนาคพะเนาว์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

29 นายชยัพร นวลศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

30 นายปอย จนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั

31 นางดี นามวิชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั

32 นางมาลา แกว้มุกดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

33 นายณฐัพงษ ์ชยัมุงคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

34 นายจนัเทพ เมษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

35 นายอุดม สิงคะนอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

36 นายประหยดั ปะทงัคะติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

37 นายสีทอง พลศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั

38 นายบุญมา ค  าตุม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั

39 นายยา้ย ตะ๊รังษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

40 นายสมบติั มะโนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นงาแมง จ ากดั

41 นายลบ ก๋าอ่ินแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั

42 นายสองเมือง ยานะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั

43 นายสุพจน์ ยีแ่พร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
44 นางรัตนา ผ่องใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั

45 นางอศันี หงษสู์ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

46 นางบวัลิน จารุนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

47 นางเพือ ชมเหิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั

48 นายตุ๊ สมคะเณย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั

49 นายพรมมา หงษพิ์พิษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ

50 นางแพง เบา้จนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั

51 นายส ารวย สีสินโท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั

52 นางแสงอรุณ วลัภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสันตุ จ  ากดั

53 นายวิฐี มะพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแวงน่าง จ  ากดั

54 นางทองสี สมสนุก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั

55 นายพนูสวา่ง แสนต่างนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทุ่งมนพฒันา

56 นายบุญเลิศ ค  าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั

57 นางศรีทร ป้อมแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

58 นายประพนัธ์ สารแก่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

59 นางวฒันา วาที สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองแบ่ง จ  ากดั

60 นายสาคร เจริญศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั

61 นายสมิด วนัละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั

62 นายสวน ดากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

63 นายอุดร ศรีโฮง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

64 นายสริน งามยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

65 นางละมยั ป่ินโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

66 นางพธุทา เครือแวงมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
67 นางทอง ไพรเขตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

68 นางหยนั เจริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49

69 นายทุม้ แวน่แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั

70 นายบุญป๋ัน พรมชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั

71 นางส้มจีน แสงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั

72 นายสุนทร กองมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา

73 นายยอด ตุ่มนอก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโยเซฟ

74 นายนิกร โปธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั

75 นายโป๊เหวย่ ปะนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

76 นายสุพล พรหมพิทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

77 นายธรรมนูญ วิทิตธีรานนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั

78 นายดวน ดาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

79 นางสาวช่วย ชอบจิตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไผ่ลอ้มสัมพนัธ์

80 นางสมาน ศรีจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

81 นางเหล็ก กองแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

82 นายพนูลาภ กาบทุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

83 นายสมเดช สุรเสน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศูนยส์ังคมพฒันาบา้นนางาม

84 นายประยรู ทองสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั

85 นางอนงค ์ชุนหวานิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดันาพรม จ ากดั

86 นางอว้น สุขแสวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั

87 นางสมศกัด์ิ พิมชู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบนดอยเขาทะลุ จ  ากดั

88 นางบวัชุม มณีมงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

89 นายกฤษฎา อินตะ๊แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
90 นางสุพรรณ กอ้นค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

91 นายโต สุขสบาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั

92 นายสุชาติ เขียวอาสะวะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั

93 นายสวสัด์ิ ค  าวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

94 นายสุทศัน์ แสงรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

95 นายเจริญ สายค ามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั

96 นายสวาท เช้ือเมืองพาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

97 นางรัชนีกร ทุมเมืองปัก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั

98 นายสมาน อุทยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไพรพฒันา จ ากดั

99 นายเสา ปงก๋า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั

100 นายจ านงค ์นาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

101 นางนวย กนัธะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

102 นางฟองแกว้ เตม็ปิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

103 นางศรีกาจ ทรัพยสุ์ข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั

104 นางก๋องค า มณีรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

105 นางพรรณี แกว้สุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

106 นายประสิทธ์ิ ตาค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั

107 นางสาวสา บา้นเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

108 นางสมบูรณ์ ตลุนจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั

109 เลียง สอนโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

110 นางสาวไทย มีสติบุญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

111 นายเด่ียว ค  าเหมือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

112 นายจีรวฒัน์ สังฆะมณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
113 นายมืน เพลินพร้อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

114 นางญวน กาละศิรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแซรไปร จ ากดั

115 นายสุวรรณ์ คุณาประถม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกุดหวัชา้งพฒันา จ ากดั

116 นายอ าไพ สุขส าราญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั

117 นายเชือน ใสยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั

118 นายเพง็ จนัเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

119 นายบ ารุง กาวิลเครือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัศิลาท่าเมล ์จ  ากดั

120 นายประดิษฐ์ มอญแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

121 นางสาวธิดา ตีวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั

122 นางถัว่ ขนัธวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั

123 นายประพนัธ์ จนัไสย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั

124 นายทินกร สุจริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั

125 นายทองอินทร์ บุญเป็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั

126 นางหนุน้ กาดใจเขม็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีเหลือง จ  ากดั

127 นายเฉลิม โกมิตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

128 นายสิงห์โต มูลสถาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยส้านพลบัพลา จ ากดั

129 นางพา แกว้นอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั

130 นายอุ่นเรือน พญาตงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

131 นายจรูญ มา้ยอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั

132 นางศรีวรรณ์ บวัยนื กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

133 นายรุ่น เขียวเหลือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั

134 นางสาวอารีย ์เตอะอา้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

135 พระนิคม วงคถ์า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า
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136 นายอุดม กอบแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

137 นางทองมว้น ปาปวน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

138 นางศรีพลู อินตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

139 นายเสรี เงาสิงห์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์

140 นางวฒันา พลรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั

141 นางสาวก่ิงแกว้ คุปตศ์รีกูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั

142 นายสุดใจ ตินโนรส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

143 นายปราโมทย ์มีทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั

144 นายสมนึก สืบเน่ือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

145 นายอาวธุ พกุรอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั

146 นายทรงศกัด์ิ จิตธาราทิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนฉลองกรุง

147 นางสาวจิม หาค าบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั

148 นางสาวอาน นามโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั

149 นายอ าภร แตงนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั

150 นายไพบูรณ์ ลึกลน้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั

151 นางพิมพ ์หลกัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

152 นางกอบแกว้ วิเวกเพลิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

153 นางจีรนนัท ์ศิริกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั

154 นายประเสริฐ เขียวมัง่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

155 นางส่งศรี ออประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั

156 นางสาวสาคร วงศจ์นัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

157 นางสาวบวัค  า พรมฤทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก

158 นายวินยั แกว้มี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก
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159 นายสมานชยั ไชยราษฎร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก

160 นายต๋าค  า หมอกเมฆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก

161 นายนคร ดอกบุญนาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก

162 นางสาวกาหลง นิมนากรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

163 นางสมจิตร เวชการี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั

164 นายเฉลิม นิสสัย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั

165 นายบงัเอิญ หอมสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมาบตาพดุร่วมใจ จ ากดั

166 นางมานี ศิริเมร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา

167 นายอดิศกัด์ิ ผิวผ่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั

168 นางแสงดา มะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

169 นายเดช ชยัเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

170 นายรองเกียรติ สายสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั

171 นางดารณี พฤฒิพิบูลพงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั

172 นายประดบั จนัทะนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ

173 นางสุนาทร นุตผลิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั

174 นายบุญขนั อ าคา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั

175 นายจ าเริญ สุดหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั

176 นางอุไร ศรีสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

177 นางทวี ศาลาแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

178 นายทอง แกว้ค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

179 นายศกัด์ิ ปวนนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

180 นายวีระ อาทรกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

181 นายประสาน คลา้ยสุโข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั
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182 นางจุรีย ์หร่ิงระร่ี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั

183 นางค าสุข อิสระเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2

184 นางวฒิุพร แสงนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

185 นายเจริญ พิมพพ์งษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย

186 นายสุรสิทธ์ิ เนินทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

187 นางจนัทร์สม วงคค์  าบาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั

188 นายอินสอน พวงเงินมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั

189 นายวิลยั ปะหายะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

190 นายพิมาล พวกอินแสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

191 นางสอด มีสุวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550

192 นายนิรันดร์ ค  าภีระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

193 นายสนัน่ ไชยยงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นบวกเป็ด

194 นายชาเจะ๊โป๊ะ สินฟุ้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง

195 นายวินยั กนัธา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

196 นายสงกรานต ์บวัจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

197 นายอ่ินค า จิโนฟู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

198 นายสมเดช ขนัทนนัท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

199 นายนพดล ไชยพฤกษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย

200 นางอุตสาห์ ปิงวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

201 นายดวงจนัทร์ จ  าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

202 นายอนนัต ์ทะเสรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549

203 นายทน สุภาวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

204 นายสมบติั เทพสุนีย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ
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205 นายมนตรี ยอดศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ

206 นายสมพงษ ์วงคพิ์นิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั

207 นางแกว้ บวัสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

208 นางสาวบาล มูลยอ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสัมพนัธ์ 1 จ ากดั

209 นายเตียง สุลินทาบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั

210 นางสี ครองแสนเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

211 นางสาวสิริมา จนัทร์จอบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

212 นายหยวน คุม้รอบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั

213 นายโกมล ศรีศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

214 นางปภาวี กลัยาวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันากสิกรโคกวดั จ  ากดั

215 นายบวัฮอง อินทะระบวัสี กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน

216 นางสาวค ามี กอ้นวิมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั

217 นางสอ้ิง แดขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั

218 นางเบ็ญจมาศ แฉ่งศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั

219 นายสุภาส โชติพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั

220 นางเล็ก อารีรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั

221 นางสาวจนัทร์ พลูเพ่ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

222 นางสาวเขียว นามกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนทอง

223 นายสังวาลย ์นิลโนรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั

224 นางวรรณา แสนหวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั

225 นางจูมมะรี ภูดวงดาษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ

226 นางประยรู บุตรสามาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ

227 นางทองจนั สามารถกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั
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228 เชิด พรมสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

229 นายอุทยั คณาสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

230 นายค าสิทธ์ิ ไชยสอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั

231 นางบุ ทดัวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

232 นายลุน คุณารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

233 นายพงษ ์ไชวารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

234 นายชอบ ไตรภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั

235 นายอุเทน บุตรมาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั

236 นางบุบผา วงศาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัน ้าใจสามคัคี จ  ากดั

237 นายประเสริฐ อินตะ๊แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั

238 นายจนัศรี กุลทะโสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั

239 ณรงค ์สืบประวติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั

240 นางนาง อ่อนพทุธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั

241 นายวีระ ประเสริฐ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง

242 นางขวญัจิต เผือกพิบูลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

243 นายสุรินทร์ สุวรรณงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

244 นายมงคล สุขมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

245 นางสาวนิตยา บุญคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

246 นายสุเทพ หอ้ยยีภู่่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

247 นางประคอง ข  าประไพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

248 นายวิรุญ พ่ึงกมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

249 นางเฉลียว ส าราญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั

250 นางสุนนัท ์ไพรวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
251 นางเยื้อน เคหะธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จ ากดั

252 นายชาญ จนัทร์เอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

253 นายจ าปี ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั

254 นางสุณี สาสะเน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั

255 นายสุคนธ์ ภิญญาคง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเนรมิตร

256 นางแสง รัดจนัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

257 นางสุพิน เข่ิงขนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง

258 นางนวลสวาท นุกาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

259 นายศรีทน ศรีโรย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

260 นางจนัทร์นวล ไชยชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

261 นายวิโรจน์ กนัทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

262 นางแสงจนัทร์ ด ารงศิริกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันกลาง จ  ากดั

263 นางสาววาสนา สุริยะวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั

264 นายด า จนัทร์แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง

265 นายปฐม มูลสถาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

266 นางปราณี อุตรชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลบา้นปิน

267 นายทวี สมบูรณ์ชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั

268 นางนงคล์กัษณ์ สุกนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

269 นายสุชาติ เหมยฟอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั

270 นายชยัณรงค ์ขนัเป็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

271 นางสาวยนต ์ค  ้าคูณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

272 นายสุชาติ วานิชชงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

273 นายจนัดี บุญศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
274 นายบนั จนัทร์คืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

275 นายเมิน ไหมทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก

276 นางละมุล สุธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

277 นายจตุพร ศกัด์ิค  าดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั

278 นางพลู อนุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

279 นายต๊ิบ ทะพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

280 นายรัดดา ถึงการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั

281 นายอภิชาติ แกว้ใจมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

282 นางเติมสิริ ลีลาภทัร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

283 ด.ต.สุเทพ ลานนาพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ

284 นางธนาวดี อุครคุณาดิลก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

285 นายบุญเลิศ อินตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง

286 นายภาลี วุน่ศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงยางสามคัคี

287 นางพนัธ์ พรหมลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั

288 นายประไพ จนัทองอุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั

289 นายเล่ือน บุญคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั

290 นายสุเวช ค  าแหงไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั

291 นายสมบติั ถาวร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั

292 นางจ ารุญ รัตตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั

293 นายสมศกัด์ิ ปุยะพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั

294 นางสาวแอ๊ว อินทรัก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44

295 นายสุทศัน์ ปาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ

296 นายประทีป รัตนะงาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
297 นางอารีย ์ปัญญาค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นหว้ยน ้าขาว

298 นายบุนนาค แดงเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคริสตจกัรสามคัคีธรรมป่าง้ิว จ  ากดั

299 นางสุข วงคข์ติัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีเหลือง จ  ากดั

300 นางค าหนอ้ย ศรีสม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

301 นางเสง่ียม ชยัชิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

302 นางสมศรี จนัทร์ทรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ


