
1 22/12/2562 นายบญุมา ผอ่งแผว้ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

2 20/12/2562 นางหนูเล็ก คนดี โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

3 16/1/2563 นายส ารอง บญุแพร้ว โรคหวัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

4 28/12/2562 นายจ ารัส วนัตา โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

5 21/12/2562 นายรบ วนัสวน โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

6 29/12/2562 นายบญุเป็ง แกว้บญุ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ

7 2/1/2563 นายมัน่ กนัทะวงั โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

8 12/1/2563 นางบญุยิง่ บตุรนอ้ย โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั

9 25/1/2563 นางศรีนวล แกว้ปุ๋ ย โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

10 16/2/2563 นางสาวจนัทร์แดง แซ่หว่อง โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั

11 9/2/2563 นายสุเทียน สวนสนัต์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั

12 4/2/2563 นางยอน พนูผล โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั

13 14/2/2563 นางเขม็ทอง ปัญญา โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

14 30/1/2563 นางเตือนใจ สุรักษ์ โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก

15 14/2/2563 นายมนสั สินธุยี่ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม

16 15/6/2562 นางบวัพนัธ์ ฑีฆะ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั

17 18/2/2563 นางดาวเรือง ใจบญุ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั

18 19/2/2563 นายดวงทิพย ์ปางงาม โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

19 20/2/2563 นายประวิทย ์ตั้งหลกั โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

20 2/2/2563 นายเดช ทาค า โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบอ่น ้าแร่แม่จอก

21 21/2/2563 วีรวฒัน์ เวชชศาสตร์ โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

22 22/2/2563 นายสุทิน คิดโสดา โรคมะเร็ง สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างหว้ยตามาย จ ากดั

23 12/2/2563 นายสุธรรม พุม่ซอ้น โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั

24 1/2/2563 นายไพเราะ ไฝศิริ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั

25 18/2/2563 นายวสนัต ์กล่อมทองสุข โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ

26 22/2/2563 นางหยว่น ปะระมตัทะโก โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

27 23/2/2563 นายมนตรี ส าราญสุข โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

สาเหตุการเสียชีวติ
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สาเหตุการเสียชีวติล าดบั วนัทีเ่สียชีวติ ช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม

28 21/2/2563 นางนาง โพธ์ิเกตุ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั

29 26/2/2563 นางต๊ิบ ค  าหลง โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

30 24/2/2563 นายทองใบ ฟเูตม็วงค์ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเจริญสุข

31 3/2/2563 นางทองเพียร แกว้พิมพ์ โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก

32 9/2/2563 นายทองสุข สามารถ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก

33 16/2/2563 นายวิเชียร เพชรสมบติั โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

34 17/2/2563 นายสมดั แหวนเงิน โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั

35 14/2/2563 นางสมศรี ช่ืนชม โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

36 17/2/2563 นางสาวจินดา ตาวิญโน โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั

37 10/2/2563 นางบญุมี แสนสกุล โรคชรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั

38 11/2/2563 นางสาวเอ่ียม เตจ๊ะจกัร์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั

39 6/2/2563 นายสุขสนัติ บญุประสาน โรคอุบติัเหตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั

40 15/2/2563 นายเชย อุปการ์ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับญุต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั

41 14/2/2563 นางสมศรี ประกาโส โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

42 11/2/2563 นายเสง่ียม เหมือดนอก โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

43 9/2/2563 นางสาวเคลือวลัย ์ปัญจะตงั โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

44 23/2/2563 นางจารุพรรณ แสนบญุเรือง โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร

45 30/1/2563 นายนอง ธรรมมามงั โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั

46 25/2/2563 นายเสริม ทาแกว้ โรคตบั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง

47 20/2/2563 นายถนอม จนักระจ่าง โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550

48 14/2/2563 นางสมศรี ทองค า โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550

49 24/2/2563 นายประสงค ์สิงห์นอ้ย โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

50 5/2/2563 นายเรืองฤทธ์ิ ณ.เชียงใหม่ โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

51 19/2/2563 นายกอง กิจทวี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

52 16/2/2563 นางฉลอง แกว้กาหลง โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

53 18/2/2563 นายค าผล อินเสนา โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่เพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั

54 27/2/2563 นายกนั บญุใส โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั

55 23/2/2563 นายอุทยั นวลงาม โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั

56 18/2/2563 นายเฉลิมพล วีเกษ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั



สาเหตุการเสียชีวติล าดบั วนัทีเ่สียชีวติ ช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม

57 19/2/2563 นายนวน ทานิล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั

58 1/3/2563 นางฟองจนัทร์ หยอ่นเกิง โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั

59 27/2/2563 นางนอ้ย หวานแหลม โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั

60 28/2/2563 นางหลอย ทามาดี โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอขนุยวม

61 21/2/2563 นายสุแกว้ ค  ามงคล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

62 28/2/2563 นายนพพร สมบรูณ์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

63 1/3/2563 นายพลวตั หอมสะอาด โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

64 27/2/2563 นางหนูเพียร จนัศิริ โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั

65 5/3/2563 นายประไมล ์วงศโ์สภา โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั

66 1/3/2563 นายศรีนวล แมะบา้น โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั

67 29-02-2563 นายสร้อย อาจจนัทร์ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั

68 4/3/2563 นายนอ้ย วนัจงค า โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

69 9/2/2563 นายวิฑูรย ์จตุพร โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั

70 23/2/2563 นายสวิก วิเชียรโชติ โรคอุบติัเหตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั

71 20/2/2563 นางมะเฟือง บ ารุงสวน โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั

72 27/2/2563 นายวนัชยั โตสุข โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลวงัทอง

73 13/2/2563 นายถาวร ทองภูธรณ์ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั

74 13/2/2563 นายอุดร ซ่ือสตัย์ โรคหวัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีบา้นรังแร้ง

75 24/2/2563 นางทองออน โคตรโยธี โรคชรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย

76 26/2/2563 นายจนัทร์แดง สาสีรัตน์ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร

77 25/2/2563 นายวิทยา มาระโย โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั

78 25/2/2563 นางซิน ทองก ่า โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั

79 27/2/2563 นางเหล่ียม ุุบดุดี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั

80 14/2/2563 นางสาวพวงทอง หินซุย โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบอ่พนัขนั จ  ากดั

81 15/2/2563 นายสด ชมเหิม โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั

82 20/2/2563 นางสาวนวน สมสุข โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม

83 2/3/2563 นางสาวเทียบ อยูย่ิง่ โรคชรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั

84 14/2/2563 นางสาวบณุฑริกา หนูแสง โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั

85 6/2/2563 นางเล่ือน แกว้ค  า โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั
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86 7/3/2563 นางสาวอรพรรณ บญุจู โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั

87 22/2/2563 นางสุ พลสุวรรณ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั

88 27/2/2563 นายสี ประกอบมี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

89 26/2/2563 นางทองอินทร์ โชยรัมย์ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

90 25/2/2563 นางค า สีตา โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัตน้แหน จ ากดั

91 6/3/2563 นางประคอง ช่วยรัตน์ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั

92 29-02-2563 นางส ารี ภูกงสี โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั

93 28/2/2563 นายกูเ้กียรติ แกว้เกตุ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก

94 20/2/2563 นายดวก พนัที โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

95 27/2/2563 นายณรงค ์รัตนะ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จ  ากดั

96 24/2/2563 นางประภาพรรณ แซ่ต่าง โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธนกิจ

97 17/2/2563 นางชะออ้น ไพรตุก โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทนุ จ  ากดั

98 7/3/2563 นางสาวเอ่ือน ทรัพยม์า โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั

99 6/3/2563 นางร่ืนจิต เกตุทอง โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยทรายเหนือ จ ากดั

100 28/2/2563 นายประดิษฐ์ ทาจ าปา โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั

101 6/3/2563 นางตาล อุ่นตาล โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั

102 26/2/2563 นางศิริพร การุญ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั

103 26/2/2563 นางวิลยั ตระกูลมา โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั

104 9/3/2563 นายสมศกัด์ิ แกว้ธานี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั

105 24/12/2562 นายสมเจต ราชตนั โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่คราวนอ้ย จ  ากดั

106 4/3/2563 นายอ าพร เรณะสุระ โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั

107 24/2/2563 นายประยรู ชะโรวงศ์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั

108 25/2/2563 นางอนงค ์พาอยูสุ่ข โรคติดเช้ือ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน

109 26/2/2563 นายบญุหลัน่ ยงัเจริญ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีณรงค ์จ  ากดั

110 22/2/2563 นางอ่อนสา บตุตะนนั โรคชรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จ  ากดั

111 27/2/2563 นายวินยั อุ่นใจเพ่ือน โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั

112 25/2/2563 นางละมยั พิมพศ์รี โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั

113 3/3/2563 นางสาวถวิล เข่งวา โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั

114 2/3/2563 นายเอนก สุขศิริ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบรีุ จ  ากดั
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115 6/3/2563 นางจนัทร์ดี วีระศรีนารา โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

116 29-02-2563 นายสมเพช็ร ท าบญุ โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง

117 17/2/2563 นายมนตรี จิตรมณี โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง

118 17/2/2563 นางสุจิตร เมืองมลู โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549

119 28/2/2563 นายอุ่น เกตุเปีย โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั

120 5/3/2563 นายประสิทธ์ิ นาสร้อย โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

121 23/2/2563 นายสุขค า ชุมภูโล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรัตน จ ากดั

122 20/2/2563 นางน าพา ปันสร้อย โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั

123 26/2/2563 นายณรงค ์สุเปียง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั

124 20/2/2563 นายพินิจ ชยัมลู โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั

125 4/3/2563 นางเตือนจิตร์ ลมมา โรคฆ่าตวัตาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร

126 1/3/2563 นายเจริญ ศรีวิชยั โรคอุบติัเหตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

127 7/2/2563 นายกฤษกร พทุธชยัมงคล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั

128 1/3/2563 นายสอ วงษค์  าหาญ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับญุต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั

129 26/2/2563 นายสมพร ชูชมงาม โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั

130 2/3/2563 นายอาทิตย ์ทองสุข โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั

131 11/2/2563 นายฉลอง แสงเข่่ือน โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั

132 17/2/2563 นางปวน สมหวาน โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนออมใจพฒันา จ ากดั

133 20/2/2563 นายขจร เขม็สกุล โรคตบั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุ่งศรี

134 23/2/2563 นายวชัรพงษ ์ขอร้อง โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย

135 2/3/2563 นายกมล ศฤงคาร โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย

136 8/2/2563 นายตาค า แกว้มาเรือน โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั

137 7/3/2563 นางค าสี ยนัทยุ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

138 28/2/2563 นายสุเร็น วงษาปัดนา โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

139 6/3/2563 นายทบั ประสงสนัต์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

140 1/3/2563 นางค าเค่ือน ผาแกว้ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

141 10/3/2563 นางค า จาตุมา โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั

142 29-02-2563 นายอุทยั คชสุ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั

143 6/3/2563 นายปอง จ าปาหอม โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั
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144 7/3/2563 นางค ามาย บรีุรัตน์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

145 8/3/2563 นายเอ๋ ศรีบญุเรือง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

146 10/3/2563 นายถาวร สาค าจนัทร์ โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั

147 29/1/2563 นายโสภณ คนัธา โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแวงน่าง จ  ากดั

148 18/2/2563 นายอุดม ใหมค ามี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

149 2/3/2563 นายสนธยา ปักเขมายงั โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

150 7/3/2563 นางสมพิศ อินมงคล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

151 9/3/2563 นางละมา้ย หอมยามเยน็ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

152 3/3/2563 นายเบิด สะอาดเอ่ียม โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั

153 19/2/2563 นางส าราญ ศรีสมบรูณ์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั

154 23/2/2563 นางวรรณดี สิงหารัตน์ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั

155 5/3/2563 วิชยั สรสิทธ์ิ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั

156 27/2/2563 นายชวลิต ศรีสุมาตย์ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม

157 7/3/2563 นายเอียง ไชยแกว้ โรคชรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกสีสามคัคี จ  ากดั

158 28/2/2563 นายกฤษฎา อุดนอก โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั

159 11/3/2563 นางละมลุ ลิลากุด โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทมุ

160 6/3/2563 นางประเทือง เท่ียงแท้ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

161 9/3/2563 นางสุดถนอม ชวนวนั โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั

162 20/2/2563 นายมานพ ชาวจีน โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั

163 26/2/2563 นางหลง โพธิวงศ์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัศิลาทา่เมล ์จ  ากดั

164 8/3/2563 นางสาวกองสี วรรณศรี โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั

165 3/3/2563 นายประยงค ์ยคุะลงั โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

166 27/2/2563 นางสมคิด เคะนะอ่อน โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั

167 26/2/2563 นางสาววนัที พิชยัค  า โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั

168 4/2/2563 นายสุด กา้นเรือง โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

169 27/2/2563 นางบญุมี บสุว่าง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

170 27/2/2563 นายบญุส่ง พวงลดัดา โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

171 5/3/2563 นางสุข ไดร้อดดี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั

172 4/3/2563 นายตอ้ย นิลด า โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั
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173 6/3/2563 นางแก่นใจ บริสุทธ์ิ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

174 12/2/2563 นายเชิญ อ่วมเนตร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั

175 22/2/2563 นางมะลิ สิงห์ทองห้าว โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั

176 4/3/2563 นายสมจนัทร์ แกว้มะณี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั

177 14/3/2563 นายจรูญ อินอ่อน โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ

178 17/2/2563 นายสุปัน วยัมาต โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั

179 11/3/2563 นายสน สุขเฟ่ืองแสง โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั

180 12/3/2563 นางสุคล ผาติรัตน์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั

181 30/12/2562 นายเพรียว โพธ์ิชยั โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั

182 8/3/2563 นางไข่ นามหานวล โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

183 13/3/2563 นางสาวค าพนัธ์ สีหามาตย์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั

184 10/3/2563 นางยอ ศกัดี โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั

185 10/3/2563 นางค าปุ่ น บรีุเพีย โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

186 16/3/2563 นายสุพจน์ แกว้เมืองมา โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั

187 11/3/2563 นายซ้ี แซ่ตั้ง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั

188 15/3/2563 นายทรงชยั สิงห์พนัธ์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั

189 6/3/2563 นายสมพงษ ์เอ้ือสินทรัพย์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั

190 2/3/2563 นายอนนัต ์ตอเมอร์ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

191 20/1/2563 นางสาวเทวี แขง็ฤทธ์ิ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

192 18/2/2563 นางวนัเพญ็ ยอดศิริ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

193 5/3/2563 นางสาวทุม่ ปราเรโรกุล โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

194 24/2/2563 นางอั้ว พลบ ารุง โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

195 15/3/2563 นายบญุเลิศ สมจิตร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั

196 13/3/2563 นางสมใจ ป่ินเจริญ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั

197 6/3/2563 นางจนัทา สุขจิตร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั

198 29-02-2563 นางพิน ชูเหม โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั

199 7/3/2563 นายมัง่ ทองค าโฮง้ โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549

200 1/3/2563 นายจนัทร์ต๊ิบ สามไชย โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท)

201 14/2/2563 นางสาวคอน จ าปา โรคชรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์
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202 20/1/2563 นางช่วน แซ่ห่าน โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์

203 10/3/2563 นางพิศมยั ด าค  ามา โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

204 10/3/2563 นางแสงทอง สมแจ้ โรคหวัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

205 1/3/2563 นายอมัพนั กิติวงศ์ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

206 10/3/2563 นายบญุ ทานา โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว

207 5/3/2563 นางศรีกุล โชติ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั

208 10/3/2563 นายนิพนธ์ ปิงบญุ โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

209 19/2/2563 นายอินสอน จายหลวง โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด

210 16/3/2563 นางป้อ มือโต โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั

211 9/2/2563 นางสุนา สมบรูณ์ โรคหวัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

212 21/2/2563 นางใจหลา้ สุดารัตน์ โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

213 5/3/2563 นางนงคว์ยั ขนัตี โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

214 10/1/2563 นายณรงคศ์กัด์ิ ขติัยะ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

215 8/2/2563 นายสุรินทร์ กนัตีมลู โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

216 29/1/2563 นายสาคร กนัทะจีน โรคฆ่าตวัตาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

217 2/3/2563 นายอดุลย ์ปันค า โรคตบั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย

218 12/3/2563 นายไว วงคษ์า โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั

219 2/1/2563 นายฉลาด ปัญญากุล โรคอุบติัเหตุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์

220 7/3/2563 นางวฒันา ชยัศรีสวสัด์ิ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง

221 19/1/2563 นางฟองค า มะโนรพ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั

222 20/1/2563 นายบญุส่ง นครนาศาสตร์ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั

223 5/2/2563 นางพรรณี คนัธา โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั

224 19/3/2563 นางแกว้ สุริยาราช โรคหวัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

225 10/3/2563 นายดวงทิพย ์ดวงบาล โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด

226 3/3/2563 นายอ่ินค า อุ่นนอ้ย โรคชรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั

227 7/3/2563 นางสาวจนัตา คา้สีเสียด โรคความดนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั

228 11/3/2563 นายบญุช่วย จนัทร์แย้ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั

229 20/3/2563 นายอ่ินแกว้ จอยศิริ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั

230 10/3/2563 นายรวีพนัธ์ หาญฟ้างาม โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั
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231 4/3/2563 นายป๋ี วงคสุ์วรรณ โรคชรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก

232 13/3/2563 นายสุรินทร์ นนัใจป้อ โรคไต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค

233 15/3/2563 นางบญุลึก พิราบ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั

234 2/3/2563 นางสาววงเดือน สงัฆะโคตร์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

235 17/3/2563 นายสุนทร สมยนัพล โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั

236 13/3/2563 นางนนัทกา ศรีละคร โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั

237 4/1/2563 นางนภา ตะริทา โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549

238 12/3/2563 นางบญุทนั ทศัมี โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั

239 14/3/2563 นางสาวอุบล สิงห์นอ้ย โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั

240 7/3/2563 นางส าลี วาปีสินธ์ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

241 9/3/2563 นายล าดวน กล่ินอน้ โรคหวัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั

242 6/3/2563 นางหนูจี เช้ือโชติ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั

243 13/3/2563 นางสาวทองสาย เกิดมี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลกู่กาสิงห์ จ  ากดั

244 18/3/2563 นายจิตรธวชั อุยสุข โรคตบั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน

245 13/3/2563 นายบษุบา โคกอ่อน โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั

246 11/3/2563 นายมิตรชยั กาแกว้ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั

247 9/3/2563 นายบญุเท สร้างชา้ง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั

248 2/3/2563 ส าราญ แขง็แรง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั

249 8/3/2563 นางอรพิน สุภาพงษ์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จ ากดั

250 9/3/2563 นางราตรี จนัทภาร โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั

251 26/2/2563 นางวาสนา กองเงิน โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั

252 22/3/2563 นายทองอยู ่นาคเทียม โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2

253 18/3/2561 นายทองสุข พนารินทร์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอศีขรภูมิ จ  ากดั


