
1 นางเอ้ียง รักษาชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั มหาสารคาม 5/4/2563 โรคมะเร็ง

2 นายเรือง สืบกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี 2/4/2563 โรคตบั

3 นายวงค ์มณีจนัสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 12/4/2563 โรคไต

4 นางเขียว ค  าเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 8/4/2563 โรคอ่ืนๆ

5 นายภาค ยอดจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 11/4/2563 โรคตบั

6 นางสมใจ อปัมระกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 17/4/2563 โรคเบาหวาน

7 นายสมจิตร ค  าตัน๋ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 13/4/2563 โรคฆ่าตวัตาย

8 นางกุย ใจเท่ียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 9/4/2563 โรคติดเช้ือ

9 นายสรชยั จินามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมัพนัธ์ 1 จ ากดั ล าพนู 23/3/2563 โรคติดเช้ือ

10 นายบญุเติง เททิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนขนุป๋ัง เชียงใหม่ 24/3/2563 โรคมะเร็ง

11 นายอินศร กุนาธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ 4/4/2563 โรคติดเช้ือ

12 นายธีรพงษ ์กนัธพรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าฝาง เชียงใหม่ 1/4/2563 โรคอ่ืนๆ

13 นายประเสริฐ สืบสีขาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 19/4/2563 โรคอ่ืนๆ

14 นายบญัญติั คะเนวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 20/4/2563 โรคอ่ืนๆ

15 นายเช่ียวชาญ จงนิรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 15/4/2563 โรคมะเร็ง

16 นายวิชยั ไกรภาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท าดีทกุวนั อุทยัธานี 3/4/2563 โรคอ่ืนๆ

17 นายประมวล บญุประสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 4/4/2563 โรคติดเช้ือ

18 นางชนิ กุญชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 5/3/2563 โรคอ่ืนๆ

19 นายอุดม ค  ามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 16/4/2563 โรคติดเช้ือ

20 นางสาวรัชนีวลัย ์กายราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 10/4/2563 โรคไต

21 นายส านวน ก าจร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 9/4/2563 โรคอุบติัเหตุ

22 นางเจริญ ยว่นเตง็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเขาปากช่องต าบลทา่แลง จ ากดั เพชรบุรี 29-02-2563 โรคมะเร็ง

23 นางสาวสมร อุดมเพญ็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี 19/4/2563 โรคมะเร็ง

24 นายสุทศัน์ สตัยากุมภ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 5/4/2563 โรคติดเช้ือ

25 นายสุพรรณ์ นครศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ 20/4/2563 โรคอ่ืนๆ

26 นางอม้ พรมจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 17/4/2563 โรคไต

27 นางสาวบญุเล่ียง วรรณรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 20/4/2563 โรคเบาหวาน

28 นางบญุมา จนัทร์ประโคน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 18/4/2563 โรคอ่ืนๆ

29 นายธรรมรักษ ์สอนเฒ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 17/4/2563 โรคอ่ืนๆ

30 นางอ าพร ประทิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม 20/4/2563 โรคไต

31 นางนภา กาวิละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 20/4/2563 โรคมะเร็ง

32 นายศรีธน อารุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 24/4/2563 โรคติดเช้ือ

33 นายนิวติั สมบตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 23/4/2563 โรคอ่ืนๆ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวสัดกิารสมาชิกเครดติยูเนี่ยน
รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ อนุมัติเสียชีวติ
ตั้งแต่วนัที่ 26-04-2563 ถงึวนัที่ 25-05-2563

วนัทีเ่สียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติจังหวดัล าดบั ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม
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34 นายสราวุธ ผดุงกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 25/4/2563 โรคหวัใจ

35 นางทองใบ ชนะเคราะห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 25/4/2563 โรคเบาหวาน

36 นายอา้ย อะสุรินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 26/4/2563 โรคอ่ืนๆ

37 นายวิ สุขเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบุรี 18/4/2563 โรคอ่ืนๆ

38 นายสวสัด์ิ พราหมณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบุรี 18/4/2563 โรคมะเร็ง

39 นางอุไร แตงจ าเริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบุรี 15/4/2563 โรคชรา

40 นางปรีดา ภารา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรสมัพนัธ์ จ  ากดั สุราษฎร์ธานี 8/4/2563 โรคติดเช้ือ

41 นายมานิตย ์เนียมเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 18/4/2563 โรคหวัใจ

42 นายประเวด นาผาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 13/4/2563 โรคอ่ืนๆ

43 นายเรือน แกว้ปลัง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแซรไปร จ ากดั ศรีสะเกษ 14/4/2563 โรคอุบติัเหตุ

44 นางสมใจ แก่นสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 14/4/2563 โรคมะเร็ง

45 นายส าอางค ์สุริโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น 16/4/2563 โรคอ่ืนๆ

46 นายประวติั วงคป์ระเทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 30/3/2563 โรคมะเร็ง

47 นางขนิษฐา ไชยชะนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโทกหวัชา้งร่วมใจ จ ากดั ล าปาง 4/4/2563 โรคติดเช้ือ

48 นางทอน สิงห์แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโทกหวัชา้งร่วมใจ จ ากดั ล าปาง 7/4/2563

49 นายสวาท พหลทพั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 27/4/2563 โรคอ่ืนๆ

50 นายเยาวริป แซ่เฮง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 22/4/2563 โรคหวัใจ

51 นายถวิล วาเสนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 31/3/2563 โรคหวัใจ

52 นางสาวราตรี มูลกวนบา้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 21/4/2563 โรคมะเร็ง

53 นางสุพิน ลอ้วิไล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทา่ลอ้ร่วมใจ แพร่ 21/4/2563 โรคหวัใจ

54 นายมูล สุภมาตรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ 21/4/2563 โรคติดเช้ือ

55 นายถนดั ประภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 22/4/2563 โรคความดนั

56 นายวิศิษฐ บญุประเสริฐ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 25/4/2563 โรคไต

57 นายสมพร ตาวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 15/4/2563 โรคมะเร็ง

58 นางวิไล กนัทะชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 24/4/2563 โรคไต

59 นายชยัชาญ วนัจา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 20/4/2563 โรคอ่ืนๆ

60 นายต่วน ศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จ ากดั พะเยา 22/4/2563 โรคมะเร็ง

61 นายสมเพชร ชมภูม่ิง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 13/4/2563 โรคไต

62 นายต๊ิบ แสนดงัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 18/4/2563 โรคไต

63 นายแขก ค  าอา้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ 17/4/2563 โรคหวัใจ

64 นายต๊ิบ หลา้บือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั แพร่ 23/4/2563 โรคเบาหวาน

65 นายประชนั แมน้จิตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั พะเยา 18/4/2563 โรคอ่ืนๆ
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66 นางป้อม พะโอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน 16/4/2563 โรคมะเร็ง

67 นายดวงจนัทร์ ระวงัศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 28/3/2563 โรคติดเช้ือ

68 นางปราณี ปัญญาผดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 20/4/2563 โรคไต

69 นายหลง อินตะ๊ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ 18/4/2563 โรคตบั

70 นางเพชร แลปันดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 19/4/2563 โรคติดเช้ือ

71 นางแน่งนอ้ย เก๋ียงพารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ 18/4/2563 โรคอ่ืนๆ

72 นายสุทศั เตวิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 19/4/2563 โรคอ่ืนๆ

73 นายค าพอง มูลวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 22/4/2563 โรคเบาหวาน

74 นายบวัพา วงคว์าส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร 17/4/2563 โรคมะเร็ง

75 นายชมเชย สุพะก า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 29/4/2563 โรคติดเช้ือ

76 นายล าใย ปริุโสตะโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 28/4/2563 โรคหวัใจ

77 นายเงิน ทาแกง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัตน้แหน จ ากดั เชียงราย 24/4/2563 โรคติดเช้ือ

78 นางจินตจุ์ฑา สายช านิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ 19/4/2563 โรคตบั

79 นางเยาว ์แสนบดุดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 25/4/2563 โรคมะเร็ง

80 นางดี พนัธุฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 23/4/2563 โรคฆ่าตวัตาย

81 นางสาวต๋ิม ค  าสวาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั มหาสารคาม 23/4/2563 โรคอ่ืนๆ

82 นางทาบ บานแยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 22/4/2563 โรคหวัใจ

83 นายสมนึก มงคลธง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง 27/4/2563 โรคติดเช้ือ

84 นางเดือนเพญ็ เอกศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั สุราษฎร์ธานี 24/4/2563 โรคอ่ืนๆ

85 นางสุนี แจง้หิรัญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบรีุ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 23/4/2563 โรคติดเช้ือ

86 นายณรงค ์จิตชนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี 26/4/2563 โรคอ่ืนๆ

87 นายเดือน สามนต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอด็ 23/4/2563 โรคติดเช้ือ

88 นายสมยั ทวะชารี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 5/5/2563 โรคหวัใจ

89 นายพิริยะ วงษสิ์น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันากสิกรโคกวดั จ  ากดั ปราจีนบุรี 18/4/2563 โรคมะเร็ง

90 นางสาวเล็ก เจริญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี 2/5/2563 โรคมะเร็ง

91 นางสมพิศ เสือชา้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี 29/4/2563 โรคติดเช้ือ

92 นายแดง เสือเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 27/4/2563 โรคอ่ืนๆ

93 นายสุรชาติ เพง็ภู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 26/4/2563 โรคไต

94 นางชงั ค  าแผง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 23/4/2563 โรคอ่ืนๆ

95 นางสุทิน สะราค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 21/4/2563 โรคมะเร็ง

96 นางนวรัตน์ ทบัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั กรุงเทพมหานคร 3/5/2563 โรคอ่ืนๆ

97 นางพรม เจาะดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 29/4/2563 โรคอ่ืนๆ
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98 นางจ าเรียง จิตรอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

99 นางลุน บญุหล่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น 27/4/2563 โรคอ่ืนๆ

100 นายโสวตั ศรียางนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 26/4/2563 โรคตบั

101 นายบญุสงค ์ผ่านจงัหาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

102 นางโดม พรมเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นปนุ จ  ากดั ศรีสะเกษ 21/4/2563 โรคชรา

103 นายบวัโฮม ผาสุราษฎร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับญุต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

104 นายวิชยั ปัญญาดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 4/5/2563 โรคไต

105 นายสมชาย เรือนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 5/5/2563 โรคอ่ืนๆ

106 นางมล มหาสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่แพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 4/5/2563 โรคอ่ืนๆ

107 นางประครอง ภูศรีฐาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ 4/5/2563 โรคชรา

108 นายฉกรรจ ์เวียงใต้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ 6/5/2563 โรคอ่ืนๆ

109 นายประสิทธ์ิ อุปนนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 4/5/2563 โรคติดเช้ือ

110 นายบญุมา ลารคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั มหาสารคาม 27/4/2563 โรคอ่ืนๆ

111 นายประทวน สบายแท้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร 5/5/2563 โรคอ่ืนๆ

112 นางชลอ คลา้ยแดงคล ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 3/5/2563 โรคอ่ืนๆ

113 นายสวย พิมพส์อาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี 4/5/2563 โรคติดเช้ือ

114 นายบาน เกินดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 1/5/2563 โรคชรา

115 นางสุพิน ดุนสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 20/4/2563 โรคหวัใจ

116 นางสุวรรณี ปะระทงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 6/5/2563 โรคชรา

117 นายฉตัรพรมรินทร์ สืบโมรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม 10/5/2563 โรคติดเช้ือ

118 นางโสมสุดา ลวดเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 20/4/2563 โรคชรา

119 นายประไพ สุไพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 26/4/2563 โรคอ่ืนๆ

120 นางจีระนนัท ์สอนมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 10/5/2563 โรคมะเร็ง

121 นางค าผาย บญุช่วย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี 27/4/2563 โรคชรา

122 นางทองใบ สงัขน์าค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 30/4/2563 โรคอ่ืนๆ

123 นางเล่ือน จอนพุม่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 25/4/2563 โรคหวัใจ

124 นางสาวเม้ียน นาเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบุรี 9/5/2563 โรคไต

125 นางภทัรภร สุดชาวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนพ่ึงทรัพย์ กรุงเทพมหานคร 23/4/2563 โรคหวัใจ

126 นายธวชัชยั จนัทร์ศิลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 8/5/2563 โรคอ่ืนๆ

127 นายไพรัตน์ ทะยานสมุทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนางบวชสุขใจ จ ากดั สุพรรณบุรี 13/5/2563 โรคมะเร็ง

128 นางร้อย วนัทมุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 5/5/2563 โรคเบาหวาน
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129 นายสง่า ร่มจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 3/5/2563 โรคเบาหวาน

130 นายเล่ียม ฤกษส์ว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 28/4/2563 โรคมะเร็ง

131 นางสาวมอญ ออ้มพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 3/5/2563 โรคหวัใจ

132 นายอุทยั แกว้ศรีใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร 3/5/2563 โรคหวัใจ

133 นางพิสมยั ศรีมงคล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 4/5/2563 โรคหวัใจ

134 นายเชิด สุภาวหา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์ 4/5/2563 โรคชรา

135 นายอนุชา พราหมณ์ช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั เพชรบุรี 20/4/2563 โรคติดเช้ือ

136 นายรวม คร้ืนจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยทา่ชา้ง จ  ากดั เพชรบุรี 10/5/2563 โรคติดเช้ือ

137 จ.ส.อ.ณรงค ์กล ่ากลดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบรีุ จ  ากดั เพชรบุรี 30/4/2563 โรคติดเช้ือ

138 นางสมใจ เหล่าม่วง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

139 นายเฉลิมศกัด์ิ ชยัประสิทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 5/5/2563 โรคหวัใจ

140 นายบญุป๋ัน รินโต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 22/4/2563 โรคอ่ืนๆ

141 นายประดิษฐ์ วณีสอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 30/4/2563 โรคหวัใจ

142 นายจนัทร์แกว้ ชาวดอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 10/4/2563 โรคติดเช้ือ

143 นางแป้ง บตุรโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู 10/4/2563 โรคไต

144 นายบญุเพง็ โคตรประทมุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 20/4/2563 โรคอ่ืนๆ

145 นางก๋องค า จอมเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 29/4/2563 โรคชรา

146 นางทิพย ์ทานงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

147 นางศรีวรรณ ขนัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง 16/4/2563 โรคอ่ืนๆ

148 นางป๋ัน สุกนัธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 23/4/2563 โรคมะเร็ง

149 นายไพบลูย ์วงศใ์หญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่รวงทอง จ ากดั พะเยา 6/4/2563 โรคติดเช้ือ

150 นายบญุส่ง ช่วงส าโรง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่แพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 7/5/2563 โรคตบั

151 นายอภิชาติ ราชคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 28/4/2563 โรคติดเช้ือ

152 นางจนัทร์ตุย้ พทุธเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ 3/5/2563 โรคเบาหวาน

153 นายสมภร ทิก ่า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 23/4/2563 โรคหวัใจ

154 นายรินทร์ บญุทาทิพย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 14/4/2563 โรคอ่ืนๆ

155 นายเขียน ชยัชนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพญาเมง็ราย เชียงราย 18/4/2563 โรคมะเร็ง

156 นายสมาน อนนัทป์ระดิษฐ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 9/4/2563 โรคมะเร็ง

157 นายสนัติภาพ ศรีสวาท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 31/3/2563 โรคฆ่าตวัตาย

158 นายลว้น ฝ้ันเต่ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนครูบ านาญแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 20/4/2563 โรคหวัใจ

159 นายทองศุกร์ สกุรคามกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน 22/4/2563 โรคอ่ืนๆ
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160 นางสุนีย ์เมฆดารา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 27/4/2563 โรคเบาหวาน

161 นางนาค โอษฐงาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 9/5/2563 โรคชรา

162 นายวงค ์ยะค าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร 9/5/2563 โรคอ่ืนๆ

163 นายทอง ดวงประทมุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 5/5/2563 โรคติดเช้ือ

164 นางสาวยม จนัทร์บตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี 12/5/2563 โรคมะเร็ง

165 นางถนอม กล่ินฉุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 26/4/2563 โรคติดเช้ือ

166 นางทองพลู ประวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองจนัทร์ จ  ากดั นครพนม 20/2/2563 โรคไต

167 นายโสมศรี ไฮค าสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองจนัทร์ จ  ากดั นครพนม 18/1/2563 โรคอ่ืนๆ

168 นายไสว พลศกัด์ิเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม 7/5/2563 โรคเบาหวาน

169 นางสาวถวิล คงสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี 4/4/2563 โรคอ่ืนๆ

170 นายอนนัต ์หลา้สมบรูณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่คราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 22/11/2562 โรคติดเช้ือ

171 นายประสิทธ์ิ กาวิละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่คราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 5/5/2563 โรคติดเช้ือ

172 นางทองมา ลือโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 11/5/2563 โรคอ่ืนๆ

173 นายหวาย ทมุมาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 6/5/2563 โรคอ่ืนๆ

174 นางบญุโฮม บรุาณรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 6/5/2563 โรคอ่ืนๆ

175 นางสีข้ึน ปัทมารัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ 12/5/2563 โรคชรา

176 นายสด แสงเถ่ือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั กรุงเทพมหานคร 18/5/2563 โรคมะเร็ง

177 นายสุวรรณ์ บรรจุทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 11/5/2563 โรคความดนั

178 นายค านึง ดาษดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 29/4/2563 โรคมะเร็ง

179 นายเฉลิมศิลป์ แซ่กู้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 11/5/2563 โรคมะเร็ง

180 นางวิสุทธ์ิ ไชยวรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาคุณภาพชีวิตสิงหนคร สงขลา 25/4/2563 โรคไต

181 นางสาวสุวรรณา เรืองเรรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 16/5/2563 โรคเบาหวาน

182 นายเอนก จนัทร์แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 15/5/2563 โรคติดเช้ือ

183 นายสมชาย หนูอร่าม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ 10/5/2563 โรคอ่ืนๆ

184 นายความ วนัแต่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ 10/5/2563 โรคตบั

185 นางสาวแกว้ แกว้แยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี 10/5/2563 โรคหวัใจ

186 นางส ารวย แสงรักษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทา่เลียบ ฉะเชิงเทรา 29/4/2563 โรคอ่ืนๆ

187 นางบบุผา สุขยิ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 9/4/2563 โรคมะเร็ง

188 นายประสิทธ์ิ ค  าเกาะแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน มหาสารคาม 30/4/2563 โรคมะเร็ง

189 นายประจวบ ไกรโหล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 2/5/2563 โรคชรา

190 นายเสริมสิทธ์ิ กล่อมสูงเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 19/4/2563 โรคมะเร็ง
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191 นางจริยา ทองเสง่ียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี 10/5/2563 โรคติดเช้ือ

192 นางทองหยบิ รอดโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 3/5/2563 โรคอ่ืนๆ

193 นางประเทือง หลายโพธ์ิทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 10/5/2563 โรคอ่ืนๆ

194 นางสมบติั อินเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 9/4/2563 โรคติดเช้ือ

195 นายสมเด็จ พรมรอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 7/5/2563 โรคมะเร็ง

196 นายโฮม เดชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ 4/5/2563 โรคติดเช้ือ

197 นายบดุดี ยิ่งยนื สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม 8/5/2563 โรคอ่ืนๆ

198 นายจดัเจนต ์โคตรบวั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 3/5/2563 โรคติดเช้ือ

199 นายสมชาย บญุไสว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง สุรินทร์ 25/4/2563 โรคติดเช้ือ

200 นางละมยั ศิริษา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน มหาสารคาม 7/5/2563 โรคมะเร็ง

201 นางค าเตียง มะณีแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 11/5/2563 โรคมะเร็ง

202 ทองสี โสภาคะยงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ 16/5/2563 โรคมะเร็ง

203 นายสุบนั ดวงเนตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 11/4/2563 โรคติดเช้ือ

204 นายสมพอง ทรงเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 26/4/2563 โรคหวัใจ

205 นางสงบ ค  ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 11/5/2563 โรคมะเร็ง

206 นางทองยอ หวงัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 27/4/2563 โรคมะเร็ง

207 นางสุจนัทร์ บวัหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 14/4/2563 โรคหวัใจ

208 นางอาโหง่ง แซ่ตั้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 26/4/2563 โรคมะเร็ง

209 นางปลี การัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 11/4/2563 โรคอ่ืนๆ

210 นายประสิทธ์ิ แกว้พา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นหว้ยน ้าขาว เชียงใหม่ 8/5/2563 โรคอ่ืนๆ

211 นายลอนดอน ตะวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ 16/5/2563 โรคชรา

212 นายทองพลู ไชยขนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ 14/5/2563 โรคอ่ืนๆ

213 นางบวัภา มะโนสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา 25/4/2563 โรคติดเช้ือ

214 นางสงค ์จิตโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 10/5/2563 โรคชรา

215 นางอุ่น ส ารวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 11/5/2563 โรคติดเช้ือ

216 นางเพญ็ กะการดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 5/5/2563 โรคมะเร็ง

217 นายอ านวย ปักกงัเวสงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม 8/5/2563 โรคติดเช้ือ

218 นายสมชาย เฟ่ืองชูชาติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ 22/4/2563 โรคหวัใจ

219 นางสาวบญุเพียร ศิริวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ 24/4/2563 โรคอุบติัเหตุ

220 นายประสงค ์โนรินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 4/5/2563 โรคอุบติัเหตุ

221 นางพร ขวญัเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 7/5/2563 โรคมะเร็ง
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222 นายทอง โมทนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 17/5/2563 โรคติดเช้ือ

223 นายชูศกัด์ิ คงอภิรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ 26/4/2563 โรคมะเร็ง

224 นายสงดั ดวงจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 8/5/2563 โรคอ่ืนๆ

225 นายพรมมา ชยันนัตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 30/4/2563 โรคอ่ืนๆ

226 นายอะโบ๋ สีจุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 3/5/2563 โรคหวัใจ

227 นายศรีกรุง สิงห์โต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 2/5/2563 โรคติดเช้ือ

228 นางสาวสุใหล สมร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 6/5/2563 โรคอ่ืนๆ

229 นางสมพิศ ชยัชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 20/4/2563 โรคมะเร็ง

230 นายเกษม เรือนไกล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 30/4/2563 โรคชรา

231 นายสุบิน สามารถ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอด็ 21/5/2563 โรคไต

232 นางจนัทร์สวย คุณเร่ือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 14/4/2563 โรคมะเร็ง

233 นายสุภาพ ศิริรจน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 16/5/2563 โรคมะเร็ง

234 นายประเสริฐ สุณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 11/5/2563 โรคติดเช้ือ

235 นายสีแดง อว้นล ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

236 นายสงัวาลย ์วิลามาตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 29/4/2563 โรคอ่ืนๆ

237 นายประมวล สีสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ 24/4/2563 โรคมะเร็ง

238 นายส ารวย แสงฉาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั กรุงเทพมหานคร 20/5/2563 โรคหวัใจ

239 นางละเอียด ศรีหาดุงนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 18/5/2563 โรคชรา

240 นางเอ่ียม ส าราญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 14/5/2563 โรคชรา

241 นางสาวบานเดือน จกัรสมศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 18/5/2563 โรคไต

242 นายใจ จนัทร์สิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก 7/5/2563 โรคหวัใจ

243 นายเกรียงศกัด์ิ ภาระพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอด็ 20/5/2563 โรคอ่ืนๆ

244 นายจรินทร์ สงัขศิลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา ร้อยเอด็ 15/5/2563 โรคอ่ืนๆ

245 นายสุทศัน์ นามโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาสมบรูณ์พฒันา จ ากดั ชยัภูมิ 5/5/2563 โรคติดเช้ือ

246 นายธีรพงษ ์เคนดา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน มหาสารคาม 15/5/2563 โรคมะเร็ง

247 นางสาวค่อย ศาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี 13/5/2563 โรคมะเร็ง

248 นางจิตรา น ้าจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 17/5/2563 โรคอ่ืนๆ

249 นายแผว้ แจง้สว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 1/5/2563 โรคอ่ืนๆ

250 นายช านาญ เพช็รดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศาลเจา้ไก่ต่อ นครสวรรค์ 8/5/2563 โรคอ่ืนๆ

251 นางนิตย ์ทองดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 13/5/2563 โรคอ่ืนๆ

252 นายทองดี นินทะลาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 18/5/2563 โรคหวัใจ
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253 นางวงั จิตโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 6/5/2563 โรคชรา

254 นางสาวเสง่ียม ประเสริฐแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง มหาสารคาม 14/5/2563 โรคติดเช้ือ

255 นายค าผดั ปัดปอภาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 16/5/2563 โรคมะเร็ง

256 นางหยาด พนัธ์หนองแหว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู 18/5/2563 โรคไต


