
1 28/2/2563 นายวิชยั ลิขิตสกุลชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

2 7/4/2563 นายคอย ดิษป่วน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

3 17/4/2563 นางส าราญ พลดงนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคชรา

4 26/3/2563 นางอุไร หนูเหมือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง โรคหัวใจ

5 17/4/2563 นายค าตัน๋ หอมสร้อย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคติดเช้ือ

6 27/3/2563 นายโกมล เสมแยม้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

7 4/5/2563 นางสาวช านิ สมบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคมะเร็ง

8 17/4/2563 นางสาวละคร ศรีอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ

9 24/4/2563 นางยพุา พลอยแหวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

10 15/5/2563 นายดวงต๋า ปาละธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ

11 8/5/2563 นายเปียง สุคิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

12 2/5/2563 นางบุญนาค ธรรมลงักา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

13 12/5/2563 นายทวี สุรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

14 13/5/2563 นางกรองทอง ปัญญาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

15 11/5/2563 นายเมือง ป๋ันแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ

16 17/5/2563 นายพจนารถ ทิศร าวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

17 6/5/2563 นายอินทร ขนัค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

18 30/4/2563 นายบุญมี วิริยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

19 8/5/2563 นางค า จนัทรทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

20 12/5/2563 นางสวยค า ศรีเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง

21 16/5/2563 นางแสง อินยะบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัตน้แหน จ ากดั เชียงราย โรคเบาหวาน

22 22/4/2563 นางแผว่ ปักก่ิงเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเขาปากช่องต าบลท่าแลง จ ากดั เพชรบุรี โรคเบาหวาน

23 2/5/2563 นายกวด ชินนะหงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศูนยส์งัคมพฒันาบา้นนางาม สระแกว้ โรคติดเช้ือ

24 11/5/2563 นายสม บุญลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ

25 2/5/2563 นางเรณู นอ้ยถนอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

26 13/5/2563 นายจิรบวร ไชยริปู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหัวแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

27 16/5/2563 นางบวัค  า ปันธิยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคไต

28 17/5/2563 นายประวิทย ์ธิจนัดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคริสตจกัรสามคัคีธรรมป่าง้ิว จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

29 24/5/2563 นายสงัคม เตชะจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคไต

30 24/5/2563 นางสม ก๋องแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

31 10/5/2563 นายประหยดั หตัถสินธุ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม มหาสารคาม โรคตบั

32 13/5/2563 นางแรด ลามี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย นครพนม โรคอ่ืนๆ
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33 17/5/2563 นายประมูล สถาพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคหัวใจ

34 21/5/2563 นายค าปลิว อุตมรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

35 24/5/2563 นางทองเบา ดวงลูกแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคหัวใจ

36 26/5/2563 นางบวัตนั จนัทร์แปล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคไต

37 22/5/2563 นางทองมี ไชยโม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคหัวใจ

38 18/5/2563 นายฉลอง นอ้ยน ้าค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

39 21/5/2563 นายแดง สาขา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต

40 28/4/2563 นายผล ยศแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง

41 6/5/2563 นางเขม็ทอง นารายณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

42 5/5/2563 นายมา ก๋องชุม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

43 24/4/2563 นายบนัเลง เยาวะค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีต าบลตน้ธง ล าพูน โรคอุบติัเหตุ

44 17/5/2563 นายเพช็ร ปัญญาเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค เชียงใหม่ โรคไต

45 7/4/2563 นายธเนศร์ ตนัเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

46 28/4/2563 นายนิทศัน์ ทองจ ารัส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

47 16/5/2563 นายไฉน ทุเสนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ

48 29/4/2563 นางสาววนัเพญ็ กนัทาดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

49 15/5/2563 นายธนวฒัน์ โชติจิรัฎฐภทัร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคตบั

50 12/5/2563 นายก าจร ก๋องวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

51 16/4/2563 พระรุ่งเจริญ ลงักาเทพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคอ่ืนๆ

52 8/5/2563 นางทองดี วงศเ์สนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

53 22/4/2563 นายสงบ พาหาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนักลาง จ  ากดั เชียงราย โรคหัวใจ

54 7/4/2563 นายมานิตย ์อาษากิจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคตบั

55 20/5/2563 นายสุขค า อินถามา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

56 17/5/2563 นายพงษก์ฤษฏา แกว้กอ้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนนบัพระพร เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

57 16/5/2563 นายสมาน ดาวนนัท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคมะเร็ง

58 17/5/2563 นางสมสวา่ย มีเหลือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคหัวใจ

59 16/5/2563 นายศรีวงค ์ชยัวารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

60 26/5/2563 นางแสงอรุณ ปันค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

61 11/5/2563 นายสวน เต๋มิจะ๊ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

62 6/5/2563 นางจุม้ นิยะรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

63 13/4/2563 นายนิกร ดุมค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

64 24/5/2563 นางสุทศัน์ บุญเมฆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
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65 10/5/2563 นางบวัตอง ศรีค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

66 6/5/2563 นางศรีนวล ภูธรใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

67 12/5/2563 นายศกัด์ิ มะลิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคมะเร็ง

68 23/5/2563 นางสายบวั ค  าวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคอ่ืนๆ

69 7/5/2563 นางสาวเรณู โชติมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคริสตม์าส 95 ตราด โรคมะเร็ง

70 21/5/2563 นายส าเริง หนาแน่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคไต

71 28/5/2563 นางสาวทองค า พรมหิรัญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

72 20/5/2563 นายเซน้ ประดิษฐพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนช่วยเพ่ือน จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอุบติัเหตุ

73 23/5/2563 นายมานิตย ์ศรีพฒัน์อินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมูบ่า้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

74 19/5/2563 นางเบง็ พฒุทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคติดเช้ือ

75 7/5/2563 นายปรีชา นิลแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

76 24/5/2563 นายนรินทร์ มาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคตบั

77 20/5/2563 นายแนม เจริญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคมะเร็ง

78 27/5/2563 นางจนัทร์พลอย สุทาชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ

79 23/5/2563 นางสาวกรรณิการ์ ใบมะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

80 25/4/2563 นางหนูเจียง โยทานนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

81 20/5/2563 นายวินยั พนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

82 23/5/2563 นายสลดัชยั มงคลช่วง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอุบติัเหตุ

83 26/5/2563 นายวิชยั อนนัตภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

84 23/5/2563 นายแปลง บุญเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนามน อุบลราชธานี โรคหัวใจ

85 1/5/2563 นายมาโนช นนัทเวช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงยางสามคัคี ฉะเชิงเทรา โรคหัวใจ

86 25/5/2563 นายบุญชู เพง็ภู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคหัวใจ

87 31/5/2563 นายแฉลม้ ศรีรุ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

88 4/5/2563 สุชาติ ทิพยบ์ุญทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธารทิพย ์จ  ากดั สุราษฎร์ธานี โรคหัวใจ

89 25/5/2563 นายประธาน แซ่โซว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยท่าชา้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

90 21/4/2563 นายสุเทพ ทองใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

91 11/4/2563 นางสาวบุญช่วย เป้าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

92 15/4/2563 นายบุญเกิด ประทุมวาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหัวแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

93 29/4/2563 นางอ าพนั ศิลามาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

94 1/6/2563 นางตุม้ทอง สุดหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

95 2/6/2563 นางแกว้ กรมแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคไต

96 21/5/2563 นายบุญยงั จากเกาะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคติดเช้ือ
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97 19/5/2563 นายสถาพร ปัญญาเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

98 21/5/2563 นายจรัส ธรรมขนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคไต

99 26/5/2563 นายสงวน ปาลิไล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง

100 27/5/2563 นางแกว้ สุรินแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

101 16/5/2563 นางอารี เจนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ

102 18/5/2563 นางบรรณสรณ์ หลา้เตน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

103 19/5/2563 นายประธาน ทะนนัชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

104 13/5/2563 นางพทุธชาด อุ่นเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

105 3/5/2563 นางศรีทร กนัธิยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมัพนัธ์ 1 จ ากดั ล าพูน โรคมะเร็ง

106 13/5/2563 นายบุญยงค ์มูลศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคเบาหวาน

107 16/5/2563 นายวลัลภ เรืองไร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

108 26/5/2563 นางบวัพรรณ พวกอินแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

109 31/5/2563 นางเกษร สง่าเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

110 6/5/2563 นายนฤดม ยนัตดิลก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ

111 2/6/2563 นายแดง สุร าปิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

112 3/6/2563 นางสม ทองยอ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

113 21/5/2563 นางพวง เชิดสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคตบั

114 25/5/2563 นางรัศมี ศรีสุริยงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหัวใจ

115 16/5/2563 นางสมเลียง เจริญชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหัวใจ

116 23/5/2563 นายบุญมี บุริวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

117 18/5/2563 นายวิทยา บวัสุดตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคหัวใจ

118 28/5/2563 นายสมหวงั แวน่ศิลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคหัวใจ

119 29/5/2563 นายพรมมา ดุมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองคาย โรคชรา

120 21/5/2563 นายจนัทร์หอม ชราศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

121 17/5/2563 นางอรอนงค ์ดว้งลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

122 23/5/2563 นางสาวสมพร สีทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคเบาหวาน

123 4/6/2563 นายวชัรพงศ ์เตียนยอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคตบั

124 3/6/2563 นางสุค  า อุปปชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

125 1/6/2563 นายสง่า โสพรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

126 7/6/2563 นายสุเทพ นรดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคหัวใจ

127 29/5/2563 นายทองพนู หงษต์นั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย โรคอุบติัเหตุ

128 26/5/2563 นายปัญญา วงชารี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคหัวใจ
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129 7/6/2563 ร.ต.คูณ พรายแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคไต

130 30/5/2563 นางสมจิตร บุญเจือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคตบั

131 2/6/2563 นางสุกร หงษห์นองหวา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

132 5/6/2563 นายส าราญ ส าราญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคหัวใจ

133 7/6/2563 นายพิสิษฐ์ สิงห์ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

134 9/6/2563 นายประพนัธ์ ยอดค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

135 31/5/2563 นายศกัด์ิชยั จนัทวิมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

136 30/5/2563 นายบุญส่ง ช านาญการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

137 14/5/2563 นางสาวสมใจ ไพฑูรย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งพฒันา จ ากดั นครราชสีมา โรคติดเช้ือ

138 10/6/2563 นายวิเชียร ลาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

139 7/6/2563 นายชยัวฒัน์ ภูจริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

140 10/6/2563 นางสาวอภิญญา ทองสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น โรคตบั

141 7/6/2563 นางจริยา ศรีหนองบวั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

142 2/6/2563 นายศกัด์ิดา ศรีภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน

143 30/5/2563 นายเทียม จีนหล า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคอ่ืนๆ

144 22/5/2563 นางมยรีุ เงินมาอยู่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคติดเช้ือ

145 5/5/2563 นายสมโภชน์ พชัรานุรักษากร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนพ่ึงทรัพย์ กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

146 29/5/2563 นายชลอ สุจริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคหัวใจ

147 27/5/2563 นายส าราญ พรมภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคติดเช้ือ

148 20/5/2563 นายสาธิต คงมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไผ่ลอ้มสมัพนัธ์ นครราชสีมา โรคมะเร็ง

149 29/5/2563 นางหนา แสงเทพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคหัวใจ

150 3/6/2563 นางใจ จนัทะคาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

151 8/6/2563 นางบุญสวน ปาริสาเก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

152 7/6/2563 นางฉัน กตญัญู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคหัวใจ

153 10/6/2563 นายอุทยั พระพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต

154 5/6/2563 นายล่วง กนัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคตบั

155 31/5/2563 นายบุญเพง็ ทองรอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคหัวใจ

156 7/6/2563 นางเจียร พฒุซอ้น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์ โรคไต

157 7/6/2563 นางสาวยรีุ ปัดชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคไต

158 19/5/2563 นายส าเริง นิลกลัน่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู ลพบุรี โรคหัวใจ

159 6/6/2563 นางสาวอารี ใจเพช็ร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคอุบติัเหตุ

160 6/6/2563 นางประไพ สุขเอ่ียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคหัวใจ



สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยเูนี่ยน

รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ

สาเหตุการ

เสียชีวติ
จังหวดั

ตั้งแต่วนัที่ 26-05-2563 ถึงวนัที่ 25-06-2563

ล าดับ วนัที่เสียชีวติ ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม

161 8/6/2563 นางรุ่งอรุณ แสดใหม่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคหัวใจ

162 9/6/2563 นายสมัพนัธ์ วรรณปะเก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคมะเร็ง

163 30/5/2563 นายกงัวาล บุตรสุทธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

164 31/5/2563 นางสาวจินดา โพธ์ิพุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต

165 25/5/2563 นายสมศกัด์ิ ตน้บุญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

166 14/6/2563 นางบวัถา ภูครึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

167 14/6/2563 นายชิดชนก ไววอ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

168 4/6/2563 นายสมาน รูปสม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าหวา้ร่วมใจพฒันา กาญจนบุรี โรคอ่ืนๆ

169 3/6/2563 นายจรงค ์ภู่เจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหัวกระพ้ี จ  ากดั ฉะเชิงเทรา โรคติดเช้ือ

170 31/5/2563 นายสมัพนัธ์ หงษท์อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

171 6/6/2563 นายวินยั แน่นชารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

172 1/6/2563 นายสุรศิลป์ ธรรมพงษไ์พศาล กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคมะเร็ง

173 1/6/2563 นายสุชาติ เฉลยรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

174 20/5/2563 นางบงัเอิญ อ านวยพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

175 28/5/2563 นายโสภณ ทองหนู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อดาน จ ากดั สงขลา โรคมะเร็ง

176 12/6/2563 นายมลยั เหลือชัง่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ โรคตบั

177 3/6/2563 นายสมพร ฆอ้งชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคความดนั

178 28/5/2563 นายสนัตี ไชยวฒิุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

179 2/6/2563 นางจนัทร์ วงคษ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

180 12/5/2563 นางธานี ทาอาษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยส้านพลบัพลา จ ากดั เชียงราย โรคไต

181 18/6/2563 นายเรือน ติงตะมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคมะเร็ง

182 10/5/2563 นายเชาว ์ปวงประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

183 25/5/2563 นางสาวอรนุช วรรณศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

184 25/5/2563 นางสีทอน ยอดทาฟู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคหัวใจ

185 11/6/2563 นายศรีหม่ืน ย ัง่ยืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

186 7/6/2563 นายกูเ้กียรติ วรรณแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

187 5/6/2563 นายสอน ตาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

188 18/5/2563 นายแก่นนภา ยอดเมืองนาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง

189 31/5/2563 นายทรงยศ แกว้เก๋ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

190 25/5/2563 นายสุรียงค ์กนัดอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

191 28/5/2563 นายชาญชยั อินตะ๊แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

192 4/6/2563 นายประเสริฐ พงษเ์ทพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคหัวใจ
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193 15/5/2563 นายยะกู แก่แล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

194 24/5/2563 นายบุญมี ขยนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

195 3/5/2563 นายชูชาติ ลอองเนตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคหัวใจ

196 18/6/2563 นางสมวน กบัรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

197 18/6/2563 นางสมพนัธ์ ศรีหาเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

198 8/6/2563 นางลอย นุโยค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

199 16/6/2563 นางสงัข ์โพธิจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

200 14/6/2563 นายสมยั รินรุด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

201 15/6/2563 นางทองค า จนัทร์ชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

202 15/6/2563 นางวิไล บรรลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหัวใจ

203 4/6/2563 นางล าเอียง สุขมุพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

204 15/6/2563 นายมงคลรัตน์ จนัทกาญจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหัวใจ

205 5/6/2563 นายอุดม โพธิวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคหัวใจ

206 8/6/2563 นายบรรหาญ สุขขี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าขอนยาง มหาสารคาม โรคมะเร็ง

207 9/6/2563 นายนิรันดร์ ทุนกอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

208 12/6/2563 นายธนศกัด์ิ นามบุญเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคหัวใจ

209 11/6/2563 นางสุจิตร สุนทรชยัยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

210 1/6/2563 นางสาวราตรี ใจด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

211 16/6/2563 นางวรรณา คามณีย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

212 14/6/2563 นายเนตร ค  าแผง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ

213 10/5/2563 นางละมยั ชนะแสวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

214 23/4/2563 นางแกว้ ทองยอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองซอน มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

215 28/5/2563 นางอินทร์ทอง กา้นนาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคมะเร็ง

216 13/6/2563 นางสาวศศิเพญ็ สมัพนัธ์อภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ

217 8/6/2563 นายมงคล แสนสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

218 18/6/2563 นางสาวมอน ผลสุทธิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

219 18/6/2563 นายนิคม สิงห์คะราช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

220 24/5/2563 นางองัคนา ต้ือบวั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

221 13/6/2563 นางบวัเทพ ศรีวงคม์ูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคชรา

222 11/6/2563 นางสาวพรรณิภา เงินอินตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระนอนแม่ปูคา (จีราฟ) เชียงใหม่ โรคไต

223 29/5/2563 นางวิไล บวัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

224 8/6/2563 นางกองค า พิณโนเอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
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225 16/6/2563 นางสมใจ สมบูรณ์ทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

226 14/6/2563 นายบุญส่ง พรหมอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

227 7/6/2563 นางอนงค ์พรหมเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคริสตจกัรสามคัคีธรรมป่าง้ิว จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

228 3/6/2563 นายเมืองใจ ศรีบุญเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคชรา

229 13/6/2563 นางจนัทร์สม แกว้ฝ้ัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

230 13/6/2563 นายหย ัน่ กาวิลเครือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัศิลาท่าเมล ์จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

231 10/6/2563 นางอุบลวรรณา มีโพธ์ิกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา โรคมะเร็ง

232 12/6/2563 นายกิมเฮง หวงัดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพมหานคร โรคหัวใจ

233 17/6/2563 นางพร้อม ดอกไมเ้พง็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

234 18/6/2563 นางทตัชญา คูประสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

235 18/6/2563 นายสุเทพ เพช็รแสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

236 25/6/2563 นางอุไทย ทองวิจิตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

237 15/6/2563 นายตุ่น โภคาพานิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน


