
1 3/1/2563 นายอาจ อินส่ง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระธาตุนาก่วม จ ากดั ล าปาง

2 22/1/2563 นายประสงค ์ไชยประคอง โรคหัวใจ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่

3 24/2/2563 นายประเสริฐ ค  าเขียว โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยูเน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่

4 5/3/2563 นางอรทยั อุดมเดช โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร

5 22/2/2563 นายเสริม สาหร่าย โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี

6 13/2/2563 นายสมเจตน์ ล้ิมประยรู โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนนทบุรี จ  ากดั นนทบุรี

7 12/2/2563 ร.ต.ท.นริศรา หมอนทอง โรคชรา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี

8 16/3/2563 นายสุนทร เสือแซม โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนห้วยท่าชา้ง จ  ากดั เพชรบุรี

9 5/3/2563 นางอุบล คลอ้ยดี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์

10 29-02-2563 นางสมจิตร ศรีหนา โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น

11 5/3/2563 นางก๋องค า สินเปียง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง

12 4/3/2563 นายเกษม อุ่นเมือง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง

13 14/3/2563 นายสุดชา ทุนกอง โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนหนองจิก มหาสารคาม

14 20/3/2563 นางหนูทิพย ์พงษเ์กษม โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม

15 6/3/2563 นายชิต พินาครัมย์ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์

16 13/3/2563 นายสวย จนัทร์ศรี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์

17 21/3/2563 นายสมภพ ศรีแก่นจนัทร์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์

18 16/3/2563 นางแสงค า โสภา โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน

19 13/3/2563 นายวิเชียร นอ้ยมณี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี

20 12/3/2563 นายณัฐนนัท ์ทองใบ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี

21 22/3/2563 นางประสงค ์หอมยีสุ่่น โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบุรี

22 22/3/2563 นายสมบติั ไชยดิษฐ์ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี

23 20/3/2563 นายสมเกียรติ เฉลยจรรยา โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่

24 22/3/2563 นางสาวชลธิชา สิริพงศพ์นัธ์ุ โรคอุบติัเหตุ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่

25 19/3/2563 นางเดือน อินทร์สอน โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็

26 17/3/2563 นางถวิล ผิวทอง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี
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27 20/3/2563 นายหม่าน ศรีนวล โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี

28 22/3/2563 นายสุเวช ผา่นจงัหาร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็

29 23/3/2563 นายสุรศกัด์ิ เขียวมัง่ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่

30 21/3/2563 นายแดง นวลใส โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย

31 23/3/2563 นายทองปาน ชยัฤทธ์ิ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองแบ่ง จ  ากดั นครสวรรค์

32 20/3/2563 นายสุชาติ สาหินกอง โรคตบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็

33 24/3/2563 นายเรือง เทียมปาก โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็

34 21/3/2563 นางสอ้ิง เดชเพชร โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดันาพรม จ ากดั เพชรบุรี

35 24/3/2563 นางวงเดือน สัจจาภิรมย์ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบุรี

36 22/3/2563 นายสวสัด์ิ อินทจกัร์ โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่

37 20/3/2563 นายสุข ป๋ันค า โรคตบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่

38 22/3/2563 นายทองสา วงัสีหา โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี

39 22/3/2563 นางสุวรรณี สูรยศ์ร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น

40 15/3/2563 นางเยอืน นพพิบูลย์ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์

41 19/3/2563 นางเหรียญทอง ปินะถา โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม

42 15/3/2563 นายปรีชา ศรีประเสริฐ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น

43 19/3/2563 นางค าพวง เนาวโ์นนทอง โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น

44 12/3/2563 นายฉออ้น ความมัน่ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น

45 25/3/2563 นายสายนัต ์จนัทเกิด โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็

46 15/3/2563 นางแสน ดวงรัตน์ โรคไต กลุ่มเครดิตยูเน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์

47 16/3/2563 นายประมวล โชคเฉลิม โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี

48 8/3/2563 นายราชสมบติั แสงดอกไม้ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอด็

49 23/3/2563 นายเสน ภูมิวิเศษ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ

50 21/3/2563 นายเฉลียว โหมดพลาย โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมีนบุรี จ  ากดั กรุงเทพมหานคร

51 28/3/2563 นายบุญยงั รีเรียบ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์

52 17/3/2563 นายบุญเลิศ จอ้ยนิล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี

53 18/3/2563 นางโสภา มาตยาคุณ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์

54 21/3/2563 นายล าพอง ผลเตม็ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี

55 24/3/2563 นางพรม โยแกว้ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม

56 25/3/2563 นายเสาร์ มตันามะ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม

57 26/3/2563 นางจ านงค ์อุทุมทอง โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร

58 12/3/2563 นายสมจิต ถือดียิง่ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์
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59 29/3/2563 นางศรีดา ริยะอุด โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย

60 19/3/2563 นางยงค ์ใจตรง โรคชรา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี

61 22/3/2563 นายสามารถ เพียรการ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น

62 28/3/2563 นายสมเกียรต์ิ คุม้ครอง โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี

63 27/3/2563 นางสมหมาย ปะนดัเท โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม

64 25/3/2563 นายจ าปี จิตชาตรี โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม

65 25/3/2563 นางชู บวัสาย โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม

66 24/3/2563 นายวนัชยั นนัชาดี โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นโคกสูง มหาสารคาม

67 29/3/2563 นางทองศรี เพชรอารีลกัษณ์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่

68 24/3/2563 นางบบัภา ดาดวง โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ

69 30/3/2563 นางโขะ๊แค สวสัด์ิรัตนาภรณ์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน

70 26/3/2563 นายบุญเติง วิเคราะห์จิต โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่

71 31/3/2563 นายสมศรี บวัขาว โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็

72 30/3/2563 นางโฮม ชารีหนองหวา้ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโพนพอุง จ  ากดั ร้อยเอด็

73 20/3/2563 นายสนิท ภูค  าเหมา โรคมะเร็ง กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น

74 25/3/2563 นายเฉลย สุวรรณดี โรคตบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม

75 24/3/2563 นายระนอง สุนทวนิค โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด

76 18/3/2563 นางเล็ก อ่ิมใจ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี

77 25/3/2563 นายดี ปุนปอง โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร

78 28/3/2563 นางเขียน แสนเสา โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม

79 25/3/2563 นายสมบูรณ์ ภูมิสมศรี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็

80 10/3/2563 นายบุญธรรม ค  าเรือน โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่

81 21/3/2563 นายเป็ง เรือนทอง โรคชรา กลุ่มเครดิตยูเน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่

82 25/3/2563 นางศรีเรือน มะโนปัน โรคไต กลุ่มเครดิตยูเน่ียนพระพรบา้นห้วยน ้าขาว เชียงใหม่

83 14/3/2563 นายปา แสงทอง โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย

84 10/3/2563 นายอุทยั สุกนัยา โรคตบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่

85 17/3/2563 นายตาล จนัทร์แสง โรคชรา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่

86 6/3/2563 นางศรีวรรดี สรทิพ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่

87 19/3/2563 นายเจริญ อภิชยั โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่

88 12/3/2563 นายสุรินทร์ อินชยั โรคอุบติัเหตุ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่

89 11/3/2563 นายประสงค ์วงศอิ์นทร์ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่

90 12/3/2563 นางศรีบาล ธรรมภกัด์ิ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่
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91 14/3/2563 นางจินดา กองเงิน โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่

92 24/3/2563 นางค ามา ป่ินเพช็ร์ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่

93 3/3/2563 นางทองพบั โนชยั โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง

94 19/3/2563 นางหลัน่ หลวงดู่ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่

95 31/3/2563 นางโสภา หวานแหลม โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง

96 23/2/2563 นายอาถู่ มาเยอะ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนห้วยส้านพลบัพลา จ ากดั เชียงราย

97 18/3/2563 นางสาววาสนา วงศม์ณีวรรณ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่ถอดพฒันา จ ากดั ล าปาง

98 13/2/2563 นายสมถวิล ชรรินเหมนัต์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่

99 23/3/2563 นายชาติ กนัทาใจ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่

100 18/3/2563 นายอ าพล สมจาย โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนนบัพระพร เชียงใหม่

101 17/3/2563 นางลาน ขนันา โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนคริสตจกัรศรีชยัภูมิ เชียงราย

102 14/3/2563 นายวิทยา คาแก่น โรคอุบติัเหตุ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นแม่ป๋ัง เชียงใหม่

103 19/3/2563 นางทองฉาย จาติระเปา โรคความดนั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่

104 19/3/2563 นางจุฬา ศรีค  ามา โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่

105 27/3/2563 นางจ าปี สมภกัดี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็

106 17/3/2563 นางมาย พรมพาน โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองเสียว-นาเสียว จ  ากดั มหาสารคาม

107 16/3/2563 นายฉัตรชยั ด่วนดี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์

108 19/3/2563 นายวรพจน์ ค  าแปง โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่

109 23/3/2563 นายด าเนิน โตบ ารุง โรคความดนั กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่

110 8/3/2563 นายสมหวงั สุวรรณคีรี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่

111 21/3/2563 นายสมบูรณ์ สุขส าราญ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่

112 15/3/2563 นางสุพรรณ์ มอรอยอ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่

113 13/3/2563 นายจู อ่ินสุวรรณ์ โรคหัวใจ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่

114 14/3/2563 นางเล่ือน ขดัฝ้ัน โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง

115 30/3/2563 นางสุนทร จนัทร์ส่องแสง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์

116 28/3/2563 นายสุพจน์ ผา้ผิวดี โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์

117 28/3/2563 นางสุภาพร ชยัชนะธรรม โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม

118 31/3/2563 นายทองสุข ประสังคะเต โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม

119 20/3/2563 นางบุญชยั กุตนั โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ

120 29/3/2563 นางยวุดี ประเสริฐศรี โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น

121 3/4/2563 นายช่วง ชาวนา โรคความดนั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร

122 20/3/2563 นางบวัลยั เเขง็ตะโนด โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยูเน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี
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123 28/3/2563 นายช านาญ ระดาพงษ์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ

124 2/4/2563 นายวร ทรงเล็กสิงห์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร

125 3/4/2563 นายดอกแกว้ ชนะเวช โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่

126 16/3/2563 นางจนัทร์ทา ชยัค  ามา โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวงัศิลาท่าเมล ์จ  ากดั ล าปาง

127 31/3/2563 นายปราโมทย ์รุ่งเรือง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง

128 23/3/2563 นายพิทกัษ ์นนัทะบุตร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี

129 28/3/2563 นายจนัทอน ศรีสมุทร โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี

130 30/3/2563 นายสพร อปัมาทงั โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม

131 28/3/2563 นางสมบูรณ์ ถนอมศรี โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคูเมือง จ  ากดั บุรีรัมย์

132 30/3/2563 นายบวัพนั โชติชุม โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั มหาสารคาม

133 27/3/2563 นางเพ้ียน เกิดลาภ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์

134 29/3/2563 นางใหม่ แก่นสาร โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าหัวแหวน จ ากดั จนัทบุรี

135 29/3/2563 นายมาณู พลอยชยัศรี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี

136 31/3/2563 นายณรงค ์พลอยณรงค์ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี

137 28/3/2563 นางสาวนอ้ย ดว้งพรม โรคหัวใจ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี

138 31/3/2563 นายสมบูรณ์ ไกรศรี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์

139 24/3/2563 นายวิชยั เช้ือดี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี

140 5/4/2563 นางคณิตา วงศาโรจน์ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี

141 3/4/2563 นางนนัทน์ภสั ผดุงไทย โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี

142 28/3/2563 นางสาวลาภ บูชา โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยูเน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม

143 10/4/2563 นางทองสุก นามชะนะ โรคความดนั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็

144 1/4/2563 นางวาสนา ไกรสร โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี

145 29/3/2563 นายผวน กรีสุข โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี

146 30/3/2563 นายประทวน ดาราจนัทร์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง

147 23/3/2563 นางสาวกนกวรรณ สมนึก โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง

148 8/4/2563 นางหนูจนัทร์ อ่อนสาคร โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็

149 3/4/2563 นางบานเยน็ หามทอง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ

150 5/4/2563 นางหวนั สุยะตะ๊ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั พะเยา

151 2/4/2563 นางจรัส เบญจขนัธ์ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา

152 4/4/2563 นายโสภณ เติมยวน โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี

153 19/3/2563 นางสาวฮม หอ้ยระยา้ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี

154 3/4/2563 นางคูณ นามเขต โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลกู่กาสิงห์ จ  ากดั ร้อยเอด็
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155 31/3/2563 นางจิตติมา ช่วยค ้าชู โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร

156 21/3/2563 นายบุญช่วย ประกอบนนั โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนยางหลวงกา้วหนา้ หนองบวัล าภู

157 5/4/2563 นายสมพร พึมขนุทด โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา

158 5/4/2563 นายเอกลกัษณ์ รักษาชาติ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลยาง จ  ากดั มหาสารคาม

159 5/4/2563 นายประสาร จนัทร์มัง่คัง่ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี

160 31/3/2563 นางส ารวย ดีสนิท โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์

161 12/4/2563 นายสอน ตาอุโมงค์ โรคตบั สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่

162 5/4/2563 นายอว้น ปัดค า โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม

163 5/4/2563 นายมานะ ฤทธ์ิบ ารุง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม

164 23/1/2563 นายรวม บุญยง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์

165 10/4/2563 นายพมู แตงนอ้ย โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น

166 3/4/2563 นางทองทิพย ์ศิริมาตร โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น

167 8/4/2563 นางวนัเพญ็ สงวนดี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์

168 9/4/2563 นายศกัด์ิอุดม วรรณทวี โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทพัไทย จ ากดั อุบลราชธานี

169 30/3/2563 นางสาวยพุา ดาวเรือง โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี

170 8/4/2563 นายประจกัษ ์เกตุสอน โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็

171 6/4/2563 นายสามารถ ท านา โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี

172 8/4/2563 นายสมยั เชาระก า โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม

173 8/4/2563 นางกนิษฐา เป็นสุข โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ

174 6/4/2563 นางหนูตนั อินราช โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นโคกสูง มหาสารคาม

175 6/4/2563 นายวน ช่ืนกมล โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี

176 6/4/2563 นางดอกไม ้ค  าชาลี โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ

177 1/4/2563 นายพล พรมวงั โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่

178 25/3/2563 นายชม จิตมณี โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลร่องกาศ จ ากดั แพร่

179 21/3/2563 นายธนสั เลาค  า โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่

180 2/4/2563 นางสาวบวัแกว้ สุภาศิริ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย

181 16/4/2563 นายจนัทร์ พนัมูล โรคเบาหวาน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม

182 24/3/2563 นางประนอม แสนชยั โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา

183 23/3/2563 นายบุญฤทธ์ิ อุตส่าห์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย

184 31/3/2563 นางเพญ็ศรี เข่ือนขนัธ์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนรัตน จ ากดั เชียงราย

185 7/4/2563 นายโสภณ วงคแ์กว้ โรคชรา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่

186 20/3/2563 นายสิทธิพร กนัร้าย โรคชรา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย



สาเหตุการ

เสียชีวติ
จังหวัดล าดับ วนัทีเ่สียชีวติ ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม

187 1/4/2563 นายบญัญติั มนัตลมัพะ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย

188 8/4/2563 นายเกษม บุญตนัถา โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่

189 23/3/2563 นายบุญเรือน วรรณโวหาร โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง

190 10/4/2563 นายค าปัน หลกัดี โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่

191 30/3/2563 นายประสิทธ์ิ ใหม่เฟย โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่

192 26/3/2563 นายชยัณรงค ์ชุมชอบ โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่

193 27/3/2563 นางประพินท ์เจริญวรรณดี โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่

194 6/3/2563 นางจนัทร์สม พิมล โรคไต กลุ่มเครดิตยูเน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่

195 6/4/2563 นายประสบชยั ป้องเมือง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่

196 29/3/2563 นายเสวต ใจเทพ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่

197 31/3/2563 นางฉันทนา สาริกบุตร โรคเบาหวาน กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่

198 15/3/2563 นางสาวสง่า เครือวนั โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่

199 27/3/2563 นางลดัดา มา้หว้ย โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่

200 15/3/2563 นายสุชาติ จงบริบูรณ์ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่

201 7/4/2563 นายด่วน แกว้กนัทะ โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่

202 2/4/2563 นางสมคิด สวนทอง โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่

203 10/4/2563 นายมานิตย ์ผิวค  า โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่

204 10/4/2563 นางแสงหลา้ ค  ามูน โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่

205 22/3/2563 นางค านอ้ย ค  าภิไหล โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

206 16/2/2563 นางสาวจนัทร์สม ผอ่งศรี โรคหัวใจ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่

207 8/4/2563 นายหนูไกร รัตนบาลรินทร์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม

208 31/3/2563 นายเตียน ท าดี โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์

209 12/4/2563 นายเฉลิม ดุจจานุทศัน์ โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์

210 31/3/2563 นางสุเพียบ ศรีสวาท โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์

211 1/4/2563 นายสุขสันต ์ชยัสีดา โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์

212 14/4/2563 นางสุภาภรณ์ นนธิจนัทร์ โรคชรา กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์

213 10/4/2563 นายปรีชา เป็งปัญญา โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่

214 14/4/2563 นายสุนทร ใจฟู โรคตบั กลุ่มเครดิตยูเน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่

215 31/3/2563 นายเจษฎาวฒิุ ศรีเมือง โรคอ่ืนๆ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนศรีดอนมูล เชียงราย

216 20/3/2563 นายบุญยงั พะนอนเขต โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์

217 21/3/2563 นางสวนั ตนันอก โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์

218 2/4/2563 นายสวสัด์ิ จาดขนั โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี



สาเหตุการ

เสียชีวติ
จังหวัดล าดับ วนัทีเ่สียชีวติ ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม

219 9/4/2563 นางเชียน จนัทร์ประไพ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี

220 13/4/2563 นายบุญเพง็ บุระค า โรคไต กลุ่มเครดิตยูเน่ียนหนองซอน มหาสารคาม

221 24/3/2563 นางสาวฉวี สุขพราว โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์

222 18/3/2563 นางจนัทร์ศรี จนัโสดา โรคไต กลุ่มเครดิตยูเน่ียนหนองซอน มหาสารคาม

223 10/4/2563 นายสุพฒัน์ ดีอนักอง โรคมะเร็ง กลุ่มเครดิตยูเน่ียนหนองซอน มหาสารคาม

224 20/3/2563 นางพงั เพช็รกอ้น โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนหนองซอน มหาสารคาม

225 8/4/2563 นางบุญชู รังศาสน์ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์

226 6/4/2563 นางจ าปา ภูฆงั โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี

227 2/4/2563 นายไพวนั นนสะเกษ โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร

228 22/3/2563 นายนิรัณฑ ์เถินหิตย์ โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี

229 29/3/2563 นางลอย สีสะอาด โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี

230 7/4/2563 นายอุดม อภิรัตน์มนตรี โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร

231 13/4/2563 นางใบ ดอกสี โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร

232 17/4/2563 นายสมวฒิุ ตุ่นค าหนอ้ย โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปทุมพฒันา จ ากดั เชียงใหม่

233 16/4/2563 นางศรีสุณี กองแกว้ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่

234 16/4/2563 นางชุ่มใจ สนะพนัธ์ โรคไต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่

235 13/4/2563 นางสาวอ าไพ พิมภาศรี โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย

236 16/4/2563 นายสมหมาย สีสินธ์ุ โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็

237 8/4/2563 นายสัญญลกัษณ์ โสมนสั โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร

238 10/3/2563 นางสาวไน ้แซ่เฮง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร

239 18/4/2563 นายชลอ แจง้แช่ม โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก

240 13/4/2563 นายสมชาย ยิม้ศรวล โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ

241 15/4/2563 นายเชาวลิต ขนัธ์วิไลเลิศ โรคติดเช้ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์

242 20/3/2563 นางเบญญาภา ไกรรอด โรคมะเร็ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี

243 1/4/2563 นางศรีบุศย ์ตุย้เตม็วงค์ โรคหัวใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง

244 25/2/2563 นายมานิตย ์สมุทรจกัร โรคติดเช้ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง

245 25/2/2563 นายเสกสรร ชุมดวง โรคอ่ืนๆ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง


