
1 12/8/2563 9/9/2563 นางผ่ึง มาเกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

2 11/8/2563 9/9/2563 นายสวสัด์ิ คงอยู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

3 15/8/2563 9/9/2563 นายขวญัชยั จิตสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุง่นา จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง

4 26/8/2563 9/9/2563 นายสอน ปานนุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคอ่ืนๆ

5 21/8/2563 9/9/2563 นายสุรินทร์ น ้าเพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคไต

6 12/8/2563 9/9/2563 นายไพศาล ขวญัเถ่ือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคมะเร็ง

7 19/8/2563 9/9/2563 นางรัตนา นิลศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคมะเร็ง

8 11/8/2563 9/9/2563 นางสมจิตร์ ยาหมู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคมะเร็ง

9 17/8/2563 9/9/2563 นางสาวสมนึก ยะมะเริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก โรคมะเร็ง

10 24/8/2563 9/9/2563 นายณรงค ์โสดาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบรีุ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

11 24/8/2563 9/9/2563 นางโปรดปรานปวีณนุช จนัทร์ศรีละมยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

12 2/9/2563 9/9/2563 นางเกล่ีย วงษค์ลงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

13 25/8/2563 9/9/2563 นายสมคิด พลูสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบรีุ โรคอ่ืนๆ

14 16/8/2563 9/9/2563 นายสมชาย ศิริวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

15 30/7/2563 9/9/2563 นายจรัส กนัทาสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

16 14/8/2563 9/9/2563 นายกล ่า มุดเจริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ

17 15/8/2563 9/9/2563 นางแกว้ จนัทร์แสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ

18 18/8/2563 9/9/2563 นายสมบรูณ์ บญุศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

19 9/8/2563 9/9/2563 นางวิไล ปานา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ

20 11/7/2563 9/9/2563 นายไสว กนัธิยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

21 19/8/2563 9/9/2563 นายแกว้ นุตตะละ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคหวัใจ

22 24/7/2563 9/9/2563 นายเสน่ห์ สุริวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

23 4/8/2563 9/9/2563 นายอินสอน ไทยยนัโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

24 19/6/2563 9/9/2563 ประสงค ์ลงัการ์พินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

25 5/8/2563 9/9/2563 นางบวัเร็ว นนัญาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

26 5/7/2563 9/9/2563 นายประมวล เขียวทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

27 12/8/2563 9/9/2563 นายสุทศัน์ สุรินทร์ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

28 14/7/2563 9/9/2563 นางสุใจ เรือนค าจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

29 5/8/2563 9/9/2563 นายสนัน่ พิลยัหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

30 28/6/2563 9/9/2563 นายสายณัห์ บวัปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

สาเหตุการ

เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดกิารสมาชิกเครดติยูเนี่ยน

รายงานอนุมตัสิมาชิกเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที ่26-08-2563 ถึงวนัที ่25-09-2563

จังหวดัล าดบั วนัทีเ่สียชีวติ
วนัที่

อนุมตัิ
ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม



สาเหตุการ

เสียชีวติ
จังหวดัล าดบั วนัทีเ่สียชีวติ

วนัที่

อนุมตัิ
ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม

31 14/8/2563 9/9/2563 นางสุกนัธา ปัญญารักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

32 21/8/2563 9/9/2563 นางวรรณดี แกว้ชยัยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

33 14/8/2563 9/9/2563 นายดวงจนัทร์ ทนัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

34 13/8/2563 9/9/2563 นายจรัส ค  ามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

35 18/8/2563 9/9/2563 นายสว่าง ดวงทะปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

36 10/8/2563 9/9/2563 นายสมบติั เก่งการ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

37 2/8/2563 9/9/2563 นายทองสาว พทุธบรูณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคอ่ืนๆ

38 15/8/2563 9/9/2563 นายทวี ครองทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

39 19/8/2563 9/9/2563 นางสมจิต บวัทองดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

40 23/8/2563 9/9/2563 นายหนูจีน สิงห์ละคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

41 19/8/2563 9/9/2563 นายบญุช่วย ตรีพิพิธ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

42 14/8/2563 9/9/2563 นางสาวมีชยั กุลวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ

43 26/7/2563 9/9/2563 นายสมใจ มนุโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคติดเช้ือ

44 27/8/2563 9/9/2563 นางอ่อน หมายนดักลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ

45 22/8/2563 9/9/2563 นายสนัน่ เศรษฐภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

46 19/8/2563 9/9/2563 นางสนนั โภคา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแซรไปร จ ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ

47 19/8/2563 9/9/2563 นายเหลา วงษป์ระเทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง

48 15/8/2563 9/9/2563 นางจ าปา แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

49 21/8/2563 9/9/2563 นางดว้ง ตรีวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

50 23/8/2563 9/9/2563 นางสาวบญุมี สุภะก า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

51 24/8/2563 9/9/2563 นายชม ยศดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

52 18/8/2563 9/9/2563 นางบญุมา ไทยสวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบนดอยเขาทะลุ จ  ากดั ชุมพร โรคอ่ืนๆ

53 31/8/2563 9/9/2563 นายลยั บญุเก้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงสมัพนัธ์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

54 23/8/2563 15/9/2563 นางสายพิมพ ์ธิวงคค์  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขวัแคร่ จ  ากดั ล าพนู โรคอ่ืนๆ

55 24/8/2563 18/9/2563 นางฟองนวล รันกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

56 27/8/2563 18/9/2563 นายส าราญ ต๊ิบปิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

57 10/8/2563 18/9/2563 นายอานนท ์บญุเลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคไต

58 31/8/2563 18/9/2563 นายบรรจง คุณธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

59 30/8/2563 18/9/2563 นางเรณู ยิ่งโยชน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

60 22/8/2563 18/9/2563 นายสมคิด ใจก่อง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหว้ยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

61 20/8/2563 18/9/2563 นายอุทยั บญุป๋ัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ

62 29/8/2563 18/9/2563 นายชูชาติ สุพรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต
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63 1/9/2563 18/9/2563 นายประสิทธ์ิ สุรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

64 28/8/2563 18/9/2563 นางบวัแกว้ รินชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

65 6/9/2563 18/9/2563 นายผิน ใจบญุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

66 20/8/2563 18/9/2563 นายอา้ย กงค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

67 26/8/2563 18/9/2563 นายจนัทร์ทิพย ์บญุตนัหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

68 29/8/2563 18/9/2563 นางบวับาน วิพรรณศาท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

69 8/9/2563 18/9/2563 นายไสว พรมปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

70 9/9/2563 18/9/2563 นายบญุรอด สิงห์ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

71 15/8/2563 18/9/2563 นายประเสริฐ ไชยประคอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

72 6/9/2563 18/9/2563 นายแหลง บญุสูง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

73 28/8/2563 18/9/2563 นายวิมล แยม้ศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

74 23/8/2563 18/9/2563 นายต๋าแกว้ ราชคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัตน้แหน จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

75 26/8/2563 18/9/2563 นางแสงค า ค  ามะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคความดนั

76 19/8/2563 18/9/2563 นางร าพนัธ์ ทิตาวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

77 26/8/2563 18/9/2563 นางค าใส ใจเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัศิลาทา่เมล ์จ  ากดั ล าปาง โรคไต

78 21/8/2563 18/9/2563 นายชุม วีระนอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกอกชุมสามคัคี ล าปาง โรคหวัใจ

79 3/8/2563 18/9/2563 นางฉลวย วราฤทธ์ิเสมากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคติดเช้ือ

80 26/8/2563 18/9/2563 นายทน มงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

81 12/8/2563 18/9/2563 นายบญุสนอง บวัตูม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ

82 21/8/2563 18/9/2563 นายศรายทุธ มหาลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง

83 18/6/2563 18/9/2563 นางสาวไข คาเอย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

84 3/7/2563 18/9/2563 นางจนัต๊ิบ เรืองรอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีต าบลตน้ธง ล าพนู โรคอ่ืนๆ

85 23/8/2563 18/9/2563 นายทินกร วงษจิ์นดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ

86 3/9/2563 18/9/2563 นายประยรู คงเพช็ร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

87 30/8/2563 18/9/2563 นางจารีย ์วงษส์วสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

88 29/8/2563 18/9/2563 นางดารณี รุ่งเจริญเกียรติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบรีุ โรคมะเร็ง

89 28/8/2563 18/9/2563 นางดาวเรือง เขม็เงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคอ่ืนๆ

90 31/7/2563 18/9/2563 นายชยัโย บญุปอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

91 6/9/2563 18/9/2563 นายมนตรี หยวกแตง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

92 28/8/2563 18/9/2563 นายวิรัตน์ กล่ินมะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบรีุ โรคมะเร็ง

93 27/8/2563 18/9/2563 นางสาวละเมียด โพธ์ิแตง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคไต

94 27/8/2563 18/9/2563 นายอู่ หอมเนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ
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95 8/9/2563 18/9/2563 นางหน าเน๊ียบ รองทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ

96 31/8/2563 18/9/2563 นางประทีป พิมขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ

97 1/9/2563 18/9/2563 นางจนัตรี เขียวทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

98 31/8/2563 18/9/2563 นางจ าปี สุระพินิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จ  ากดั ปทมุธานี โรคหวัใจ

99 4/9/2563 18/9/2563 นายถาวร โพธ์ิจ าศีล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคหวัใจ

100 26/8/2563 18/9/2563 นายอ านวย สุขคลา้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคมะเร็ง

101 26/8/2563 18/9/2563 นายทองสุข โลมะจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา ร้อยเอด็ โรคหวัใจ

102 24/8/2563 18/9/2563 นายทินกร มงคลศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคหวัใจ

103 26/8/2563 18/9/2563 นางไสว ศุภดล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ

104 16/8/2563 18/9/2563 นายปึ เมฆวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคไต

105 10/8/2563 18/9/2563 นางสมหวงั จนัทรโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคมะเร็ง

106 13/8/2563 18/9/2563 นายหนูลอง แสนสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคไต

107 16/8/2563 18/9/2563 นายเรวตัร ปุ่ มแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

108 21/8/2563 18/9/2563 นายโทรศพัท ์พอกพนู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

109 22/8/2563 18/9/2563 นางหุน แกว้หล่อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

110 27/8/2563 18/9/2563 นางเตือน บหุงา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคไต

111 19/8/2563 18/9/2563 นายค าพวน บาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

112 18/8/2563 18/9/2563 นางบวัลี ศรีหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

113 26/8/2563 18/9/2563 นายบญุช่วย บวัรส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคตบั

114 5/8/2563 18/9/2563 นางอร สรสนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหวันาไทย จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

115 4/8/2563 18/9/2563 นางบญุร่วม โชคชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

116 4/9/2563 18/9/2563 นายปองศิล สงัขพ์นั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคตบั

117 23/8/2563 18/9/2563 นายไสว ปวงสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ โรคอ่ืนๆ

118 22/8/2563 18/9/2563 นางนาตยา บวัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

119 19/8/2563 18/9/2563 นายผดุงศกัด์ิ พลเห้ียมหาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ

120 26/8/2563 18/9/2563 นายสุเนตร ยทุธพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคไต

121 19/8/2563 25/9/2563 นายประยงค ์ชะยานนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

122 27/8/2563 25/9/2563 นายสุรพงษ ์สมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

123 23/8/2563 25/9/2563 นายนิกร หม่ืนบญุตนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

124 7/9/2563 25/9/2563 นางมาลี ชยัชมภู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคชรา

125 22/8/2563 25/9/2563 นายบญุธรรม ใจสตัย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

126 22/8/2563 25/9/2563 นายรัศมี ตาใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
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127 29/8/2563 25/9/2563 นางตุย้ กนัธะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

128 31/8/2563 25/9/2563 นางสาวล าดวน จมัปาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

129 7/9/2563 25/9/2563 นายประหยดั อินทจกัร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

130 10/9/2563 25/9/2563 นายมานสั ขตัธิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ

131 6/9/2563 25/9/2563 นางบญุป๋ัน นาราง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

132 16/9/2563 25/9/2563 นายเรวตัร วิศาลธีระกร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

133 31/8/2563 25/9/2563 นายสมเกียรติ บญุธรรมส่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

134 6/9/2563 25/9/2563 นายสวสัด์ิ สายมะโน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคชรา

135 29/8/2563 25/9/2563 นายสนิท ตัน๋เหล็ก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคไต

136 12/9/2563 25/9/2563 นางสุพตัรา นุ่มแนบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคหวัใจ

137 11/9/2563 25/9/2563 นายสายณัย ์ค  ากอ้น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

138 2/9/2563 25/9/2563 นายเป็ง วงคไ์กรษี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหางดงร่วมใจ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

139 14/8/2563 25/9/2563 นายทองค า ฟองสมุทร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์่วงสิงห์ เชียงใหม่ โรคหวัใจ

140 30/7/2563 25/9/2563 นายสี เลายา้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคหวัใจ

141 1/9/2563 25/9/2563 นายมานิตย ์พรหมพิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

142 13/8/2563 25/9/2563 นายธวตัร์ สดบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

143 28/8/2563 25/9/2563 นางนงคเ์ยา สายใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคไต

144 5/9/2563 25/9/2563 นายทนุ อุ่นวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคไต

145 31/8/2563 25/9/2563 นางจินดา ปาเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคฆ่าตวัตาย

146 28/7/2563 25/9/2563 นายบญุส่ง แกว้ประภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ

147 26/8/2563 25/9/2563 นางบญัญติั จีนะเมืองใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

148 26/7/2563 25/9/2563 นายจนัทร์ค  า เช้ือเมืองพาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทานตะวนัสายสมัพนัธ์ จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

149 7/9/2563 25/9/2563 นางตวย คงอา้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่แพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอุบติัเหตุ

150 2/8/2563 25/9/2563 นายโซ - สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

151 3/9/2563 25/9/2563 นางตวงรัตน์ ทะยาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคติดเช้ือ

152 5/9/2563 25/9/2563 นายศรีรัตน์ กิติมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคหวัใจ

153 6/9/2563 25/9/2563 นายเชน นาเหมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคมะเร็ง

154 19/8/2563 25/9/2563 นายอนนัต ์ยอดหาญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ

155 19/9/2563 25/9/2563 นายอินจนัทร์ ฉนาด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคไต

156 27/8/2563 25/9/2563 นายอนงค ์เวียงลอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

157 30/8/2563 25/9/2563 นายสง่า นนัตาวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง โรคฆ่าตวัตาย

158 3/9/2563 25/9/2563 นางสงัวร เมืองมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต
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159 28/8/2563 25/9/2563 นายดวงเดช อุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

160 1/9/2563 25/9/2563 นายบญุช่ืน จนัทรแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

161 24/8/2563 25/9/2563 นายสมาน แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ

162 4/9/2563 25/9/2563 นายอนนั ทองอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสมอลก จ ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

163 6/9/2563 25/9/2563 นางสาวแจง้ พิมพส์ว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

164 19/8/2563 25/9/2563 นางสมสุข รอดวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

165 16/8/2563 25/9/2563 นางอุไร ฉ ่ามะนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคเบาหวาน

166 11/8/2563 25/9/2563 นางสาวกานดา ผิวผ่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั เพชรบรีุ โรคตบั

167 4/9/2563 25/9/2563 นางสาวศรัญญา เทพสุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั เพชรบรีุ โรคอุบติัเหตุ

168 25/8/2563 25/9/2563 นางสาวรอด อบอุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ

169 3/9/2563 25/9/2563 นายไพฑูรย ์โฉมแพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคไต

170 7/9/2563 25/9/2563 นางยอด เมืองสมยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

171 24/8/2563 25/9/2563 นางสุรัตน์ พุม่สวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ

172 12/9/2563 25/9/2563 นายภิรมย ์ทบัแก่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคเบาหวาน

173 20/9/2563 25/9/2563 นายบญุสืบ คลอ้ยอรุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคมะเร็ง

174 14/9/2563 25/9/2563 นายส าเริง โพธ์ิแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

175 16/9/2563 25/9/2563 นายมานพ รุ่งแพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองแบง่ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

176 7/9/2563 25/9/2563 นายอ านวย ปล้ืมธุระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทมุธานี โรคอ่ืนๆ

177 4/9/2563 25/9/2563 นางสมทรง ศรีสนัดอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จ  ากดั ปทมุธานี โรคมะเร็ง

178 9/9/2563 25/9/2563 นางซ่อนกล่ิน โล่กิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคความดนั

179 13/9/2563 25/9/2563 นายทวาย เปาจีน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ

180 11/9/2563 25/9/2563 นางสมพร นิมินรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคอ่ืนๆ

181 30/8/2563 25/9/2563 นายเสน่ห์ โฉมสนัเทียะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

182 9/8/2563 25/9/2563 นายศิริ ชูคนัหอม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

183 9/9/2563 25/9/2563 นายเสน่ห์ แซ่เฮง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคหวัใจ

184 12/9/2563 25/9/2563 นายเขิม ดว้งทองกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นควนฮาย จ ากดั สุราษฎร์ธานี โรคอ่ืนๆ

185 8/9/2563 25/9/2563 นายค าปอน ภูฆงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบนดอยเขาทะลุ จ  ากดั ชุมพร โรคเบาหวาน

186 24/6/2563 25/9/2563 นางอุสา สายยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะรัษฏาภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ โรคอุบติัเหตุ

187 2/9/2563 25/9/2563 นางหมอน โมลานิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

188 1/9/2563 25/9/2563 นางสาวสุวิมล สายยนต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

189 14/9/2563 25/9/2563 นางนงษนุ์ช ยื้อเผ่าพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต

190 13/9/2563 25/9/2563 นายทองพลู โคตรวงษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต
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191 25/8/2563 25/9/2563 นายสมพร งามพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

192 28/8/2563 25/9/2563 นายชาย ศรีคูณเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

193 8/9/2563 25/9/2563 นายบญุจนัทร์ ทนัการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ

194 30/8/2563 25/9/2563 นางบญุมี ปิตโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ

195 4/9/2563 25/9/2563 นายเดชณรงค ์พลูสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ

196 29/8/2563 25/9/2563 นายเรืองชยั ไชยสีดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลกูก่าสิงห์ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

197 10/9/2563 25/9/2563 นางพิศมยั โคกจนัทึก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอด็ โรคไต

198 30/8/2563 25/9/2563 นายบญุตา ดงเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอด็ โรคอุบติัเหตุ

199 8/9/2563 25/9/2563 นายทวี มงคลศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ

200 4/8/2563 25/9/2563 นายประสงค ์ชูรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

201 26/8/2563 25/9/2563 นายวิเชียร เหล่าชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคติดเช้ือ

202 14/8/2563 25/9/2563 นางสุนีย ์ปุ๊ กหม่ืนไวย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไผล่อ้มสมัพนัธ์ นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ

203 28/8/2563 25/9/2563 นางนิภาวรรณ ถาทมุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

204 31/8/2563 25/9/2563 นางอรพิน แกว้ชะอุ่ม สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างหว้ยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง

205 21/8/2563 25/9/2563 ร.ต.ต.มานพ ซองศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง

206 29/8/2563 25/9/2563 นางพนู บดุดางาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

207 30/8/2563 25/9/2563 นายส าเริง ไชยพร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

208 4/9/2563 25/9/2563 นางนอ้ย เมืองนาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคไต

209 12/9/2563 25/9/2563 นางเกษร มาตรมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคไต

210 3/9/2563 25/9/2563 นางสุภารัตน์ บตุรนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

211 29/8/2563 25/9/2563 พระสมคิด ใจทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ

212 11/9/2563 25/9/2563 นายภกัดี ชยัสีดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

213 29/8/2563 25/9/2563 นายสมพงค ์หม่อมสาละ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคมะเร็ง

214 1/9/2563 25/9/2563 นายวุฒิภณัฑ ์ลุนออน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

215 15/9/2563 25/9/2563 นางทองบ ุมูลผาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

216 7/9/2563 25/9/2563 นางบวัจนัทร์ บพุตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

217 11/9/2563 25/9/2563 นายหนู ลินทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

218 25/8/2563 25/9/2563 นางทองใบ แกว้หานาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

219 1/9/2563 25/9/2563 นางสุวรรณ ค าวงษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

220 3/9/2563 25/9/2563 นายสมาน แกว้กาเหรียญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

221 24/8/2563 25/9/2563 นายพิมล แกว้พะเนาว์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

222 26/8/2563 25/9/2563 นายพงศอิ์ศรา สุวรรณภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ
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223 6/9/2563 25/9/2563 นายอนนั สีพลแทน่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

224 13/9/2563 25/9/2563 นางสุธีพร เทอดวงศว์รกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

225 20/8/2563 25/9/2563 นางนยันา ตาลลกัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ

226 16/9/2563 25/9/2563 นายสุนทร บวัหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ

227 15/9/2563 25/9/2563 นายเส้ียว เช้ือเพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

228 22/8/2563 25/9/2563 นางนอ้ย ใจเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั แพร่ โรคมะเร็ง

229 4/9/2563 25/9/2563 นายเอ้ือง มหาวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

230 2/8/2563 25/9/2563 นายบญุทา จนัทรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

231 23/7/2563 25/9/2563 นายประชนั ขดัชุมภู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

232 6/8/2563 25/9/2563 นางสุพรรณ ธรรมลงักา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ

233 8/9/2563 25/9/2563 นางวรรณี โพธิเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

234 15/9/2563 25/9/2563 นายอ่อน มาง้ิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคติดเช้ือ

235 6/9/2563 25/9/2563 นายสม ธิค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับญุเทเรซา เชียงราย โรคหวัใจ

236 11/9/2563 25/9/2563 นางส าราญ โภคพิพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ

237 20/8/2563 25/9/2563 นายปัญญา ศรีประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคอุบติัเหตุ

238 17/9/2563 25/9/2563 นางจงลกัษณ์ ปติผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ

239 18/8/2563 25/9/2563 นางจริต อารุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

240 18/8/2563 25/9/2563 นายประทิป ทิณวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

241 11/9/2563 25/9/2563 นางดวงแข จนัทนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

242 28/9/2563 25/9/2563 นายนอ้ย สมภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ

243 11/9/2563 25/9/2563 นางพชัรินทร์ พกุพนู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

244 13/9/2563 25/9/2563 นายแดง วิป๋ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

245 19/9/2563 25/9/2563 นางทรัพย ์มะขามทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

246 19/9/2563 25/9/2563 บญุโล่ง เทศนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบรีุ โรคมะเร็ง


