
1 28/9/2563 7/10/2563 นายเสาร์ บญุยงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคตบั

2 21/9/2563 7/10/2563 นางบวัจนัทร์ คุณธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

3 25/9/2563 7/10/2563 นายบรรจบ ดวงทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

4 13/9/2563 7/10/2563 นายสุข ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

5 26/9/2563 7/10/2563 นายสุวิทย ์พิลึก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

6 18/9/2563 7/10/2563 นายถา สมอาภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

7 24/9/2563 7/10/2563 นายเสน่ห์ เขียวกาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ

8 27/9/2563 7/10/2563 นางบวัหลี สิงวร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

9 26/9/2563 7/10/2563 นายนพปฎล ไชยสมร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคไต

10 26/8/2563 7/10/2563 นายชอบ แกว้หาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทมุธานี โรคมะเร็ง

11 17/9/2563 7/10/2563 นายบญุเลิศ ตะกอ้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบรีุ โรคอ่ืนๆ

12 20/9/2563 7/10/2563 นายสุทิน สุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคหวัใจ

13 23/9/2563 7/10/2563 นายสวงค ์แตงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคมะเร็ง

14 22/9/2563 7/10/2563 นางมนสั คนดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ

15 24/9/2563 7/10/2563 นายส าริด จนัทร์ธนู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู ลพบรีุ โรคมะเร็ง

16 21/9/2563 7/10/2563 นายศรีนวล แกลว้กลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคมะเร็ง

17 7/9/2563 7/10/2563 นางชไมพร เป็นสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ

18 10/9/2563 7/10/2563 นางบญุรอด เทพจนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟาร์มสมัพนัธกิจ จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

19 7/9/2563 7/10/2563 นายดุสิต ใจแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

20 21/9/2563 7/10/2563 นายประทีป วงศใ์หญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

21 6/9/2563 7/10/2563 นางศรีวรรณ ก๋องแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ

22 14/9/2563 7/10/2563 นายอา้ย ตนัแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

23 19/9/2563 7/10/2563 นายจวน ตะมาแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคมะเร็ง

24 20/9/2563 7/10/2563 นางอ าไพ ดวงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

25 5/9/2563 7/10/2563 นางสาวค าออน ไพยารมณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

26 21/9/2563 7/10/2563 นางศรีมอญ ยิ่งราษฎร์สุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

27 24/9/2563 7/10/2563 นางนิภา แกว้มงคล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคความดนั

28 4/9/2563 7/10/2563 นางสาวเจียมจิตร์ แซ่เตง็ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคไต

29 19/8/2563 7/10/2563 นายสมจิต เอ่ียมอุไร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั
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30 16/9/2563 7/10/2563 นางฟองไหล สุภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

31 21/9/2563 7/10/2563 นายบญุสืบ ไชยวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ

32 10/9/2563 7/10/2563 นางเล็ก แสนโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

33 9/9/2563 7/10/2563 นายเมือง บญุศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

34 21/9/2563 7/10/2563 นายปรีชา บญุมัง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

35 31/8/2563 7/10/2563 นายลมยั พนัธ์ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

36 22/9/2563 7/10/2563 นางเตียง นามมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ

37 18/9/2563 7/10/2563 นางโกสม นนัทะราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

38 6/9/2563 7/10/2563 นายบญุจง วงษส์ามารถ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

39 10/9/2563 7/10/2563 นายคงศกัด์ิ เหลาเก้ิมหุ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

40 12/9/2563 7/10/2563 นายสมชาย วงษแ์หล้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

41 21/9/2563 7/10/2563 นางจนัทร์ แกว้ละมุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

42 2/9/2563 7/10/2563 นายวฒันา ธงยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ

43 18/9/2563 7/10/2563 นางอารีย ์เกษรราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง

44 4/9/2563 7/10/2563 นางบวัจนัทร์ สมศรีษะ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคหวัใจ

45 16/9/2563 7/10/2563 นายบญุมา นาถมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคไต

46 18/9/2563 7/10/2563 นายธงชยั สาระใต้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคติดเช้ือ

47 16/9/2563 7/10/2563 นายสุนทร ต าหนง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

48 24/8/2563 7/10/2563 นายอ าพร ทองไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ

49 6/9/2563 7/10/2563 นางสายลม ศกัดารัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

50 2/9/2563 7/10/2563 นายส าราญ เสียงวงัเวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคไต

51 8/9/2563 7/10/2563 นายวนัชยั สมยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

52 31/8/2563 7/10/2563 นางวนัลี จนัทร์กลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

53 23/8/2563 7/10/2563 นายสมพงษ ์แกว้ก่อง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

54 18/9/2563 7/10/2563 นางมะลิ เสพสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคเบาหวาน

55 13/9/2563 7/10/2563 นายสุพรรณ สุขหมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

56 22/9/2563 7/10/2563 นายเขมา ประภาสยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคตบั

57 14/9/2563 7/10/2563 นายสงัข ์สหุนิล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา

58 29/9/2563 16/10/2563 นางทองมว้น สิงห์ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคติดเช้ือ
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59 28/9/2563 16/10/2563 นายค า คุนสตัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคไต

60 29/9/2563 16/10/2563 นางสมบรูณ์ แสนลงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

61 1/10/2563 16/10/2563 นายวิจิตร นพรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

62 21/9/2563 16/10/2563 นายแพง อาษานอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน

63 23/9/2563 16/10/2563 นายพลอย สีด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคชรา

64 3/10/2563 16/10/2563 นางศูนย ์รักศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน

65 19/9/2563 16/10/2563 นายสุระชยั คงเสนะ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

66 26/9/2563 16/10/2563 นายประสาท เฉิดฉาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง

67 25/9/2563 16/10/2563 นายส านอง ค  ารังศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคตบั

68 16/9/2563 16/10/2563 นางสุข ประพฤตินอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

69 30/9/2563 16/10/2563 นายนอ้ย ปัดค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคตบั

70 29/9/2563 16/10/2563 นายสาคร เหล่าทองสาร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

71 30/9/2563 16/10/2563 นายอนนัต ์ดีจะเสน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

72 22/9/2563 16/10/2563 นายสุข เขานอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต

73 28/9/2563 16/10/2563 นางปือ พะวดัทะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

74 22/9/2563 16/10/2563 นางเเกว้ จิตดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

75 1/10/2563 16/10/2563 นายวชัรินทร์ ขมิน้แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคเบาหวาน

76 17/9/2563 16/10/2563 นายสนอง ราชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

77 24/9/2563 16/10/2563 นายสีสมพร วดัแผ่นล า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

78 30/9/2563 16/10/2563 นายบญุอุม้ ครองเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคหวัใจ

79 27/9/2563 16/10/2563 นางบญุ กระสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ

80 28/9/2563 16/10/2563 นายวิโรจน์ ศรีโพลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคอุบติัเหตุ

81 23/9/2563 16/10/2563 นายไพฑูรย ์สุระเสียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคอ่ืนๆ

82 25/9/2563 16/10/2563 นายบญุเผ่ือน บญุมาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

83 5/10/2563 16/10/2563 นางอ าพร ชยัเสน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

84 22/9/2563 16/10/2563 นางค านอ้ย โนวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ

85 25/9/2563 16/10/2563 นายสมเกียรติ วงษเ์นตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบรีุ โรคหวัใจ

86 25/9/2563 16/10/2563 นางพวง ทดัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

87 2/10/2563 16/10/2563 นายสุรินทร์ โลหะพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง
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88 29/9/2563 16/10/2563 นางรอด แสงจนัทร์ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

89 27/9/2563 16/10/2563 นายถวิล น่ิมลออ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ

90 26/9/2563 16/10/2563 นางสวิง เอ่ียมสะอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

91 29/9/2563 16/10/2563 นางสาวจิตติมา ฉิมทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

92 10/9/2563 16/10/2563 นายฉลอง บญุแก่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

93 29/10/2562 16/10/2563 นางจริต สีมาฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคไต

94 21/5/2562 16/10/2563 นายวิเชียร ชิณกะธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

95 9/10/2562 16/10/2563 นางสาวอ านวย สุดชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

96 25/11/2561 16/10/2563 นายไสว จากวาปี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

97 30/10/2562 16/10/2563 นายประพตั โคตรสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ

98 6/12/2562 16/10/2563 นายสนิท เขียวสด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

99 13/2/2563 16/10/2563 นางเกษร แกว้สิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

100 16/10/2562 16/10/2563 นายสวสัด์ิ รีพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

101 21/12/2562 16/10/2563 นายทวีชยั กุลบตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ

102 23/9/2563 16/10/2563 นางอบ วดันอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

103 20/9/2563 16/10/2563 นายค าภี นาพงัคะบตุร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร หนองคาย โรคอ่ืนๆ

104 6/10/2563 20/10/2563 นางพรัด วงศแ์กว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

105 22/9/2563 20/10/2563 นายทวีวฒัน์ วฒัน์ธนาอธิพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

106 2/10/2562 20/10/2563 นางอมัพร เสียงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

107 6/10/2563 20/10/2563 นางแน่งนอ้ย มณีวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

108 28/9/2563 20/10/2563 นายอินสม สมปาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคไต

109 6/9/2563 20/10/2563 นายวิเชียร ทามะณีวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

110 8/9/2563 20/10/2563 นายนพดล ตัน๋ตุย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคตบั

111 2/10/2563 20/10/2563 นางบญุทอง มาลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

112 13/9/2563 20/10/2563 นายธีระยทุธ ณ ล าพนู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

113 3/10/2563 20/10/2563 นายสมหวงั เรือนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคตบั

114 28/9/2563 20/10/2563 นายประพนัธ์ ศิริศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

115 27/9/2563 20/10/2563 นายเทียน บญุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

116 30/9/2563 20/10/2563 นายสมยั เลิศบญุมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคไต
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117 7/9/2563 20/10/2563 นายโรจน์ นามแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีเหลือง จ  ากดั เชียงราย โรคความดนั

118 2/9/2563 20/10/2563 นายแสงชยั สุเมธินนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคชรา

119 20/9/2563 20/10/2563 นางอุไร บรรณวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

120 9/10/2563 20/10/2563 นางแดง วงคว์าลย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหางดงร่วมใจ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

121 8/10/2563 20/10/2563 นายแกว้ สุธรรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคหวัใจ

122 31/8/2563 20/10/2563 นางสุดสวาท อ่ินค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นอมลองพฒันา เชียงใหม่ โรคชรา

123 20/9/2563 20/10/2563 นางสมร ค  าจริง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

124 11/10/2563 20/10/2563 นายสวสัด์ิ บรรณศาสตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

125 9/10/2563 20/10/2563 นางอมัพร ชยัวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

126 9/10/2563 20/10/2563 นางต่อม วงคร้์อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

127 7/10/2563 20/10/2563 นายจรูญ วนัหม่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

128 8/10/2563 20/10/2563 นางพรรณี สิทธิกนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

129 24/9/2563 20/10/2563 นายกา้น ปันกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

130 5/10/2563 20/10/2563 นายสุทน อินตะ๊ปา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

131 28/9/2563 20/10/2563 นายวิรัตน์ ปันมาเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

132 22/9/2563 20/10/2563 นางเพญ็ศรี ไชยถา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

133 24/9/2563 20/10/2563 นางธิ ใจ๋ตัน๋ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

134 30/9/2563 20/10/2563 นายนิกร บญุเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ โรคไต

135 26/9/2563 20/10/2563 นางขนัค า ทิม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

136 18/9/2563 20/10/2563 นายประเสริฐ นาถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

137 23/9/2563 20/10/2563 นางเรณู มาซอย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคไต

138 31/8/2563 20/10/2563 นายพงคพ์นัธ์ บญุต่วน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

139 9/10/2563 20/10/2563 นางเทพ ปานค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

140 8/10/2563 20/10/2563 นายอินพงศ ์รังสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

141 11/10/2563 20/10/2563 นายบญุมา สุรินตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

142 25/9/2563 20/10/2563 นายดาวิด ขา้มเขา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคอุบติัเหตุ

143 23/9/2563 20/10/2563 นายบญุธรรม อา้ยมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

144 16/9/2563 20/10/2563 นายแกว้จนัทร์ แวน่แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั แพร่ โรคตบั

145 5/9/2563 20/10/2563 นางประเทือง พราหมประยรู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ
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146 21/9/2563 20/10/2563 นางบญุช่วย อินทรสมมุติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคชรา

147 30/9/2563 20/10/2563 นางรังสิยา ร่มเยน็เจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่พระประจกัษ ์จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

148 12/10/2563 20/10/2563 นางล าพึง จนัตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคติดเช้ือ

149 9/10/2563 20/10/2563 นายภาณุพงษ ์วาชะอุม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคความดนั

150 12/10/2563 20/10/2563 นางกาญจนา พาบญุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นไทยสามคัคี ราชบรีุ โรคมะเร็ง

151 18/9/2563 22/10/2563 นายประไพ ใหญ่สาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง

152 24/9/2563 22/10/2563 นายเชิด คงมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

153 5/10/2563 22/10/2563 นายบญุถม ลีนนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต

154 4/10/2563 22/10/2563 นางทองศรี โสภาดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

155 27/9/2563 22/10/2563 นายฉลอง ย  า่แทน่ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคตบั

156 30/9/2563 22/10/2563 นายเพย ไตรทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา

157 3/10/2563 22/10/2563 นางสวาท พธุไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

158 5/10/2563 22/10/2563 นายสุวรรณ รัดช า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

159 1/10/2563 22/10/2563 นางทองค า พิมวนันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

160 3/10/2563 22/10/2563 นายเสาร์ พงพนันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

161 6/10/2563 22/10/2563 นายสมชาย แกว้งาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

162 4/10/2563 22/10/2563 นางนงลกัษณ์ ค  าฝ้ัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

163 14/10/2563 22/10/2563 นางบญุป๋ัน เสมอถุง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

164 12/10/2563 22/10/2563 นายหยู ่ยาสตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคตบั

165 12/10/2563 22/10/2563 นายจ ารัส จินชาติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

166 15/10/2563 22/10/2563 นายมงคล ศรีสุขหู้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคตบั

167 8/9/2563 22/10/2563 นางสายใจ อคัเพศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

168 2/10/2563 22/10/2563 นางราตรี โอสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง

169 26/9/2563 22/10/2563 นางนิต สุขวฒัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเจริญสุข ล าปาง โรคอ่ืนๆ

170 29/9/2563 22/10/2563 นายประยรู นวลส าลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟรีเทรด จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

171 4/10/2563 22/10/2563 นางนอ้ย โกะขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ

172 5/10/2563 22/10/2563 นายณพล ธนวาประเสริฐกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

173 15/10/2563 22/10/2563 นางสุข เยาวนารถ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม มหาสารคาม โรคมะเร็ง

174 13/10/2563 22/10/2563 นายพนูชยั ประเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง
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175 2/10/2563 22/10/2563 นายเสน่ห์ ศรีสุพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคไต

176 18/10/2563 22/10/2563 นางมะลิ อมรพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น โรคหวัใจ

177 1/10/2563 22/10/2563 นายเเดง สุระสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ

178 15/10/2563 22/10/2563 นางมะลิ ยศหานาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น โรคหวัใจ

179 3/10/2563 22/10/2563 นายบุญเหลือ เครือกองมาตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

180 4/10/2563 22/10/2563 นางวิจิตรา วงษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคเบาหวาน

181 4/10/2563 22/10/2563 นายทองพลู จนัทราศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

182 6/10/2563 22/10/2563 นางสมหมาย แอมโคกสูง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

183 6/10/2563 22/10/2563 นายธีระ พนัธ์นาเหนือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

184 8/10/2563 22/10/2563 นายวฒิุการ อาวรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

185 10/10/2563 22/10/2563 นายคูณ นามหาไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

186 14/10/2563 22/10/2563 นายถวิล ล ้าลอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอุบติัเหตุ

187 10/10/2563 22/10/2563 นางผาง มีศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคชรา

188 11/10/2563 22/10/2563 นายพจน์ ประกอบแจ่ม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคตบั

189 6/10/2563 22/10/2563 นายประสิทธ์ิ ขนัโมลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต

190 6/10/2563 22/10/2563 นางบญุมา แกว้นอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต

191 10/10/2563 22/10/2563 นางจอมศรี ทีดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

192 9/10/2563 22/10/2563 นายพิชิต ขวญัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคอุบติัเหตุ

193 15/9/2563 22/10/2563 นางแวน่ วงคต์รี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต

194 1/10/2563 22/10/2563 นายเฉลิม ประจะนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

195 6/10/2563 22/10/2563 นางนิระพงษ ์หมายมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ

196 8/10/2563 22/10/2563 นายสมศกัด์ิ สูญไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

197 16/10/2563 22/10/2563 นางส าเรียน สงล่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคไต

198 19/10/2563 22/10/2563 นายสมคิด ประมทัทาโส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

199 15/10/2563 22/10/2563 นางสมพิศ ทองสุทธิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

200 16/10/2563 22/10/2563 นายมี อู่ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคมะเร็ง

201 12/10/2563 22/10/2563 นางอรวรรณ บวักล่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบรีุ โรคชรา

202 12/10/2563 22/10/2563 นางสาวสมพร ครองธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบรีุ โรคติดเช้ือ

203 7/10/2563 22/10/2563 พ.อ.ต.คณิต จนัทร์แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ
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204 7/10/2563 22/10/2563 นายเสาร์ ปาละบญุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

205 24/9/2563 22/10/2563 นายก าพล คงพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคไต

206 25/9/2563 22/10/2563 นายทอน งามคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลไร่ใหม่พฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ

207 29/9/2563 22/10/2563 นางเล่ียม เทศเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นนายาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

208 14/10/2563 22/10/2563 นางไพ สมรมิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

209 16/9/2563 22/10/2563 นางเล็ก แซ่ล้ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ

210 2/10/2563 22/10/2563 นางประไพ โชคประภากร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคไต

211 12/10/2563 22/10/2563 นายสิทธิโชค เกตุอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

212 29/9/2563 22/10/2563 นายธีรพงศ ์อินทร์จนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนจิตรา กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

213 26/9/2563 22/10/2563 นายธีระ โตมีเฉลิม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบรีุ โรคเบาหวาน

214 8/10/2563 22/10/2563 นางละกุน บญุชู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคมะเร็ง

215 4/10/2563 22/10/2563 นางสมหวงั สุธนาประดิษฐ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ

216 13/10/2563 22/10/2563 นายสมพงษ ์สุทธิวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง

217 10/9/2563 22/10/2563 นางจนัดี เรียนเก่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคติดเช้ือ

218 7/9/2563 22/10/2563 นายหม่ืน ต๊ิบแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคมะเร็ง

219 15/10/2563 22/10/2563 นายมนสั พิณเนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

220 8/10/2563 22/10/2563 นายสุลาภ แสงสวา่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

221 2/10/2563 22/10/2563 นางนิด โถแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นแสงอรุณ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคชรา

222 5/10/2563 22/10/2563 นายส ารอง นิจสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

223 5/10/2563 22/10/2563 นายประสงค ์ธรรมบาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคชรา

224 1/10/2563 22/10/2563 นายชลอ จนัทรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

225 18/10/2563 22/10/2563 นายวิเชาว ์อสัโม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

226 22/9/2563 22/10/2563 นางถ่อย ท าเนียบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหัวแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

227 30/9/2563 22/10/2563 นางปรานอม ธรรมลกัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

228 5/10/2563 22/10/2563 นายปรีชา สุธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

229 27/9/2563 22/10/2563 นางสุรีย ์วิสุทธิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี จนัทบรีุ โรคหวัใจ

230 3/10/2563 22/10/2563 นายอุดม บวัแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

231 24/9/2563 22/10/2563 นายวิชยั พิสุทธิพงษบ์รูณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบรีุ โรคไต

232 13/10/2563 22/10/2563 นายสุเทพ งามพลกรัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ



สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยเูนี่ยน

รายงานอนุมตัิสมาชิกเสียชีวติ สถานะ อนุมตัิเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที ่26-09-2563 ถึงวนัที ่25-10-2563

สาเหตุการ

เสียชีวติ
จังหวดัล าดับ วนัทีเ่สียชีวติ วนัทีอ่นุมตัิ ช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม

233 10/10/2563 22/10/2563 นางสุดใจ ขอดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

234 22/9/2563 22/10/2563 นายปัน แกว้สุทอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคชรา

235 19/9/2563 22/10/2563 นายดิเรก วิเชียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคไต

236 24/9/2563 22/10/2563 นางสาวประสาน กุสุมารย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

237 13/10/2563 22/10/2563 นางสมคิด ชนูนนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

238 5/10/2563 22/10/2563 นายพิชยั เสียวสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคตบั

239 4/10/2563 22/10/2563 นางสาวชม ชะนะหาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลกู่กาสิงห์ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ

240 17/10/2563 22/10/2563 นางทองยอ้ย รามสีดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน

241 26/9/2563 22/10/2563 นางบบัพา มะกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง


