
1 17/10/2563 30/10/2563 นายวิรัตน์ ค  าหลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นหว้ยน ้าขาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

2 17/10/2563 30/10/2563 นางจ าป๋า แรงโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

3 22/10/2563 30/10/2563 นางทองค า เพราะผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบรีุ โรคมะเร็ง

4 18/10/2563 30/10/2563 นายบญุธรรม ไข่ทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่รวงทอง จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ

5 21/10/2563 30/10/2563 นายประชนั กนัทะนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

6 21/10/2563 30/10/2563 นายผดุง ทองหวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคอ่ืนๆ

7 24/10/2563 3/11/2563 นายประสาน เมลืองวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

8 9/10/2563 3/11/2563 นายชยัรัตน์ รุ่งเรืองวิไลกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปยุ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

9 9/10/2563 3/11/2563 นางบญุน า รัตนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

10 11/9/2563 3/11/2563 นายสมบรูณ์ สิทธิสาร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคตบั

11 28/9/2563 3/11/2563 นางประไพ เอมพรหม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ

12 15/9/2563 3/11/2563 นางจนัทร์ฟอง กอ้นป้อ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

13 19/9/2563 3/11/2563 นายทรงเกียรต์ิ ยิ่งโยชน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

14 27/9/2563 3/11/2563 นางศรีนวล มุนิกานนท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคชรา

15 13/9/2563 3/11/2563 นายชยัรัตน์ ชยัเฉลิมมงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

16 22/10/2563 3/11/2563 นายกู ้ต่อมกุยค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคหวัใจ

17 11/9/2563 3/11/2563 นายอาวุธ แกว้ปวงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

18 18/10/2563 3/11/2563 นายสี พรมจารีย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

19 24/10/2563 3/11/2563 นางมอญ ปิงทะวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

20 23/10/2563 3/11/2563 นายอนนัต ์บญุป๋ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

21 15/10/2563 3/11/2563 นางพิมพร ชยัวิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

22 21/10/2563 3/11/2563 นางสาวสุกญัญา ค  าพิงคช์ยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

23 10/10/2563 11/11/2563 นายสมศกัด์ิ ชยัสิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

24 25/10/2563 11/11/2563 นางสายหยดุ ส้มกลีบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุง่นา จ  ากดั อุทยัธานี โรคไต

25 6/10/2563 11/11/2563 นางสมศรี ศรีวิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคเบาหวาน

26 24/10/2563 11/11/2563 นายหวล ราศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ

27 1/11/2563 11/11/2563 นายพล ศรัทธาผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคหวัใจ

28 10/10/2563 11/11/2563 นางสาวรัชนี ยงบรรทม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

29 15/10/2563 11/11/2563 นางนาง ยางศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

30 26/10/2563 11/11/2563 นางไพรวรรณ สายจนัทึก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคอ่ืนๆ

31 29/10/2563 11/11/2563 นางเขียน ช่ืนจ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

32 22/10/2563 11/11/2563 นายจนัทร์เทพ แหวนเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

33 25/10/2563 11/11/2563 นางเจริญ ฉนัวิจิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ

34 24/10/2563 11/11/2563 นางสมบติั พฒุดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ
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35 11/10/2563 11/11/2563 นางสม พิมพดี์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคเบาหวาน

36 23/10/2563 11/11/2563 นางพรรณี คามวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคไต

37 19/10/2563 11/11/2563 นายพดุชา สายสุด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคติดเช้ือ

38 19/10/2563 11/11/2563 นายเลิศ ศรีพรหมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

39 13/10/2563 11/11/2563 นายดิษฐ ครบอุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ

40 15/10/2563 11/11/2563 นายสุรัตน์ ศิริรจน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา

41 22/10/2563 11/11/2563 นางเอ้ียง ชาตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคชรา

42 24/10/2563 11/11/2563 นายฉลวย นามเวียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

43 26/10/2563 11/11/2563 นายทองใบ แสนวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

44 18/10/2563 11/11/2563 นายบวัผนั มงคลเเกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนามน อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

45 12/10/2563 11/11/2563 นายอุดม พนัธ์ค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคความดนั

46 7/10/2563 11/11/2563 นายเลิศชาย พรหมพิทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

47 13/10/2563 11/11/2563 นายอร่าม คุณธานี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

48 16/10/2563 11/11/2563 นายฉลี บรรยงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคไต

49 13/10/2563 11/11/2563 นายหนูชิต สุธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

50 21/10/2563 11/11/2563 นางจวน ไทยธานี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

51 19/10/2563 11/11/2563 นางทองดี บญุทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

52 24/10/2563 11/11/2563 นายอุดร ชาวบา้นใน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

53 28/10/2563 11/11/2563 นางบญุมี สาดแล่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

54 19/10/2563 11/11/2563 นายหวอง หม่องค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

55 20/10/2563 11/11/2563 นางสาวตุ ๊รุ่งโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

56 22/10/2563 11/11/2563 นางหนู จนัทะวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

57 19/10/2563 11/11/2563 นายธนวฒัน์ พรมมงคล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

58 29/10/2563 11/11/2563 นางสาวเหรียญ คุรุโคตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคเบาหวาน

59 15/10/2563 11/11/2563 นางสาวสุวรรณ ปิดตงันาโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

60 21/10/2563 11/11/2563 นางมนญัญา มลยัจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

61 12/10/2563 11/11/2563 นายรด พยงุทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ โรคอ่ืนๆ

62 22/10/2563 11/11/2563 นางสาวถนอม คุม้สวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ

63 23/10/2563 11/11/2563 นางนกริง เพง่พิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

64 24/10/2563 11/11/2563 นางแจ่ม กระชงันาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

65 17/10/2563 11/11/2563 นางบญุมี พลูสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ

66 11/10/2563 11/11/2563 นายแหละ พวงไม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

67 28/10/2563 11/11/2563 นางพรรษา พ่ึงโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

68 21/10/2563 11/11/2563 นายพงศกร ทาแกง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
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69 9/10/2563 11/11/2563 นางสมจนัทร์ ตาวนัสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ

70 23/9/2563 11/11/2563 นางอุดมพร ยศปกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

71 21/10/2563 11/11/2563 นางเสา จิตอารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั น่าน โรคไต

72 19/10/2563 11/11/2563 นายสุคนธ์ เลาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ

73 4/10/2563 11/11/2563 นางสาธร ศรีทนู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

74 12/10/2563 11/11/2563 นางส ารวย ศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

75 23/10/2563 11/11/2563 นางเงาศรี วรรณศิลปิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

76 15/10/2563 11/11/2563 นางอ าไพ สงวนศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

77 23/10/2563 11/11/2563 นางหงษค์  า บญุจนัตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

78 20/10/2563 11/11/2563 นางต่อมค า เหมยนอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ

79 19/10/2563 11/11/2563 นายศกัด์ิ แกว้มูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

80 30/10/2563 11/11/2563 นางสาวศรี ฤทธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

81 23/10/2563 11/11/2563 นางร าเจียร สนัทศัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

82 30/10/2563 11/11/2563 นางเสาวลกัษณ์ พทุธวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

83 3/10/2563 11/11/2563 นายเอนก โกฎแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

84 13/10/2563 11/11/2563 นางศรีพรรณ ปวนป๊อก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

85 20/10/2563 11/11/2563 นายเอนก มงัแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคตบั

86 29/10/2563 11/11/2563 นางทิพยสุ์คนธ์ ปัญญา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

87 1/10/2563 11/11/2563 นางสาวรัตติกาล ช่ืนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

88 24/10/2563 23/11/2563 นางหงึน โพธ์ินิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคตบั

89 23/10/2563 23/11/2563 นายอานนท ์พาณิชจินดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคไต

90 4/8/2563 23/11/2563 นางค าเอย้ อุดป่าคา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่ โรคมะเร็ง

91 31/10/2563 23/11/2563 นางค าปุ่ น สถานเดิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

92 2/11/2563 23/11/2563 นายพรม ใจอารีย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

93 30/10/2563 23/11/2563 นายสิงห์ทอง ธรรมกอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ

94 5/11/2563 23/11/2563 นายธนบรูณ์ สุวฒันพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

95 12/11/2563 23/11/2563 นายนิคม กาละวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

96 25/10/2563 23/11/2563 นายเพชร ผิวเหลือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

97 28/10/2563 23/11/2563 นายมานิตย ์บวัรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

98 6/11/2563 23/11/2563 นางสม อูปค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

99 6/11/2563 23/11/2563 นายบญุธรรม มะโนจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

100 24/10/2563 23/11/2563 นายนามุ ผดุงการะเกด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

101 10/11/2563 23/11/2563 นางแกว้ กุลธราธนสิษฐ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

102 9/11/2563 23/11/2563 นางนิตยา บญุทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
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103 29/10/2563 23/11/2563 นายปิน ติวาติน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

104 25/10/2563 23/11/2563 นายอุไร ปทมุจนัทรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

105 30/10/2563 23/11/2563 นายเสน่ห์ นามดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

106 21/10/2563 23/11/2563 นางทองหล่อ วงศศ์รี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

107 5/11/2563 23/11/2563 นางเล็ก อุ่นเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

108 8/11/2563 23/11/2563 นายอ านาจ แกว้งอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคติดเช้ือ

109 7/11/2563 23/11/2563 นายบรรจบ ภกัดีสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคอ่ืนๆ

110 28/10/2563 23/11/2563 นายชชัวาลย ์บญุวรนุช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง

111 10/11/2563 23/11/2563 นายส าราญ ศรีบริุนทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคมะเร็ง

112 6/11/2563 23/11/2563 นางสาวนพมาศ วงษส์ถิตย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

113 28/10/2563 23/11/2563 นายจ าเนียร ภู่คง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบรีุ โรคอ่ืนๆ

114 1/11/2563 23/11/2563 นางอ๊ิด ทองอาบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ

115 20/10/2563 23/11/2563 นายสญัญาลกัษณ์ ชาอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

116 3/11/2563 23/11/2563 นายยวุศิลป์ คิดไร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

117 15/10/2563 23/11/2563 นางสาวจริญา มะกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

118 30/10/2563 23/11/2563 นายชชัวาลย ์ไชยหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

119 25/10/2563 23/11/2563 นางทุม่ อินทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

120 3/11/2563 23/11/2563 นางสาวนวย วิชาผา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

121 1/11/2563 23/11/2563 นายมลา ไชยนรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

122 3/11/2563 23/11/2563 นายพิทกัษศ์กัด์ิ สาไชยยนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

123 22/10/2563 23/11/2563 นางหนอ เสนาภกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ

124 30/10/2563 23/11/2563 นางค านอ้ย โพธิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

125 28/10/2563 23/11/2563 นายเมือง บญุปก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคชรา

126 24/10/2563 23/11/2563 นายสง่า จนัทะนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ

127 18/10/2563 23/11/2563 นางอุไร ไชยพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง

128 1/10/2563 23/11/2563 นายบญุสี แพทยน์าดี สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างหว้ยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

129 27/10/2563 23/11/2563 นายทองสุข อ่ึงปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

130 16/10/2563 23/11/2563 นางแดง อ่ึงปลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

131 30/10/2563 23/11/2563 นายทองเล่ียม ตุมร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง

132 24/10/2563 23/11/2563 นายรน ชมช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

133 21/10/2563 23/11/2563 นางสาวลดัดา กระจ่างแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

134 16/10/2563 23/11/2563 นายบญุยงั พนัแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

135 23/10/2563 23/11/2563 นายบญุศรี อาทิตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

136 10/11/2563 23/11/2563 นายชิงชยั แกว้สามต่อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง
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137 9/11/2563 23/11/2563 นายสุพฒัน์ ธาดา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

138 10/10/2563 23/11/2563 นายศิริ พ่ึงพทุธ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

139 18/10/2563 23/11/2563 นายวุฒิชยั หงษท์อง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ

140 8/9/2563 23/11/2563 นายอนนัต ์แสนปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

141 23/10/2563 23/11/2563 นางดารารัตน์ แกว้ป้อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

142 2/11/2563 23/11/2563 นางเพญ็ฉาย ฟองมาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

143 29/10/2563 23/11/2563 นายอ่องจ่า หลวงหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

144 31/10/2563 23/11/2563 นายประจวบ แสนสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคหวัใจ

145 11/11/2563 23/11/2563 นายสวสัด์ิ ชยัวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

146 5/11/2563 23/11/2563 นายนิธิศ ธาดาธนาวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบรีุ โรคอ่ืนๆ

147 10/11/2563 23/11/2563 นายสมหวงั วงษศ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบรีุ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

148 11/11/2563 23/11/2563 นายเชิดชยั สงัขดิษฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคตบั

149 12/10/2563 23/11/2563 นายป๋ัน ยะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

150 31/10/2563 23/11/2563 นายดวงดี แกว้ค  ามูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

151 3/11/2563 23/11/2563 นางบานเสริฐ แสงเรือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคหวัใจ

152 4/11/2563 23/11/2563 นายอุดม ชิดแปง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

153 11/11/2563 23/11/2563 นายค า ใจมูลมัง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ

154 7/11/2563 23/11/2563 นายทองค า บญุจนัตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

155 11/11/2563 23/11/2563 นายวิชาญ ปันอิยะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ

156 5/11/2563 23/11/2563 นางสาวนงลกัษณ์ สุขทัว่ญาติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี แพร่ โรคอ่ืนๆ

157 29/10/2563 23/11/2563 นางแดง พระก ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

158 1/11/2563 23/11/2563 นางสาวศรีนวล ใจแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นล าปางกลางตะวนัออก ล าปาง โรคติดเช้ือ

159 28/10/2563 23/11/2563 นางบวัผนั ยศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคชรา

160 26/10/2563 23/11/2563 นายบญุเทพ ขาวแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

161 12/11/2563 23/11/2563 นายมานพ หมูต๊ิบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

162 14/11/2563 23/11/2563 นายรังสิวุฒิ จินดาพงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

163 13/10/2563 23/11/2563 นางปราณี บญุทรัพย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับญุเทเรซา เชียงราย โรคอ่ืนๆ

164 26/10/2563 24/11/2563 นายสมคิด อินธิราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคติดเช้ือ

165 1/11/2563 24/11/2563 นายสุริยนั ถนอมสงวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง

166 30/10/2563 24/11/2563 นางนินพวนั สูงชยัภูมิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคเบาหวาน

167 7/11/2563 24/11/2563 นายหลู่ วารินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน โรคหวัใจ

168 22/10/2563 24/11/2563 นายวิญญู พนัล า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

169 9/11/2563 24/11/2563 นายเติม เนียมรัศมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคอ่ืนๆ

170 23/10/2563 24/11/2563 นายสมหมาย ทวีกสิกรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคหวัใจ
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171 12/11/2563 24/11/2563 นางบวัค  า สีสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

172 22/10/2563 24/11/2563 นางสาวมณโท ดอกอุบล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง โรคอ่ืนๆ

173 1/11/2563 24/11/2563 นายมณเฑียร คณารมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ

174 11/11/2563 24/11/2563 นายทองค า แกว้พวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต

175 9/11/2563 24/11/2563 นายประชิด ปริุสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

176 31/10/2563 24/11/2563 นางแสง ไชยศรีเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ

177 27/10/2563 24/11/2563 นางโชค มะลิซอ้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคชรา

178 11/11/2563 24/11/2563 นางทอ่น ชิณวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคชรา

179 29/10/2563 24/11/2563 นางสมภาร ดาราแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคเบาหวาน

180 26/10/2563 24/11/2563 นายไพจิตต ์ทรมีฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

181 4/11/2563 24/11/2563 นายไพบลูย ์หีบแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

182 6/11/2563 24/11/2563 นางกอง หนองหา้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคชรา

183 30/10/2563 24/11/2563 นายเสรียบ ประดบัมุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

184 3/11/2563 24/11/2563 นายเกียน บญุคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

185 25/10/2563 24/11/2563 นายวิเศษ ถินวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคชรา

186 4/11/2563 24/11/2563 นางป่ิว แคนอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคชรา

187 1/11/2563 24/11/2563 นางสง่า นาคนวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

188 5/11/2563 24/11/2563 นางสนอง พานิพฒัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร หนองคาย โรคไต

189 31/10/2563 24/11/2563 ร.ต.อ.นาถ แพนสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

190 10/11/2563 24/11/2563 นายองัคาร กงเพชร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

191 10/11/2563 24/11/2563 นางทองศรี โสภาวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

192 8/11/2563 24/11/2563 นางนวลจนัทร์ ป้องเรือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต

193 13/11/2563 24/11/2563 นางวิชยั อนัเกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคอ่ืนๆ

194 23/10/2563 24/11/2563 นางบญุมา จนัวิเศษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคมะเร็ง

195 15/9/2563 24/11/2563 นางกอน ตรัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ

196 27/10/2563 24/11/2563 นางทองงวน เสง่ียมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ

197 28/10/2563 24/11/2563 นางสาวด า นาคสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

198 30/10/2563 24/11/2563 นางสมคิด ศรีฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคไต

199 13/11/2563 24/11/2563 นายทนงศกัด์ิ ธรณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ

200 7/11/2563 24/11/2563 นายสวสัด์ิ ประติเส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

201 2/11/2563 24/11/2563 นายเดือน พทุธไธยส์ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

202 21/10/2563 24/11/2563 นายไพจิต ปะวะเสนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

203 1/11/2563 24/11/2563 นางสาวปัณจพิมพ ์ศรีอุทยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

204 28/10/2563 24/11/2563 นายหนูไกร บดุดีคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสนัตุ จ  ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ
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205 18/11/2563 24/11/2563 นายประเสริฐ จนัทร์เล็ก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

206 18/10/2563 24/11/2563 นายสิทธ์ิ ดวงแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง

207 5/11/2563 24/11/2563 นายจ่ือ ดีโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

208 16/11/2563 25/11/2563 นายอ านาจ พวงมาลยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

209 20/11/2563 25/11/2563 นายชยัรัตน์ ผลพยงุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคอ่ืนๆ

210 16/11/2563 25/11/2563 นางสาวประทมุ อนามนาถ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

211 5/11/2563 25/11/2563 นางสว่าง เทศทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

212 30/9/2563 25/11/2563 นางรสริน ติมนตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

213 12/11/2563 25/11/2563 นายชุบ ช่ืนกล่ิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

214 11/11/2563 25/11/2563 นายธงชยั เสนามาตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทมุธานี โรคมะเร็ง

215 12/11/2563 25/11/2563 นายไสว สอนภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทมุธานี โรคมะเร็ง

216 18/11/2563 25/11/2563 นายอนงค ์กรานวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคมะเร็ง

217 12/11/2563 25/11/2563 นางแหล่ มูลชารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทมุธานี โรคมะเร็ง

218 12/11/2563 25/11/2563 นายสุทศัน์ พรหมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

219 10/11/2563 25/11/2563 นายสุริยา คุณพระรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

220 31/10/2563 25/11/2563 นางโนก ศรีโพธ์ิลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

221 12/11/2563 25/11/2563 นายประสาร กนัยามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

222 9/11/2563 25/11/2563 นายด ารงค ์หงษษ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอุบติัเหตุ

223 9/11/2563 25/11/2563 นางเพง็ โพธ์ิวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

224 29/10/2563 25/11/2563 นายวรวุฒิ โคตรทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ

225 31/10/2563 25/11/2563 นายแรม ชินขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคหวัใจ

226 31/10/2563 25/11/2563 นางแดง เตม็รัก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคติดเช้ือ

227 11/11/2563 25/11/2563 นายเเรม อ่อนอาจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

228 10/11/2563 25/11/2563 นายพรมมี สุดชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน

229 17/11/2563 25/11/2563 นางวิลยั กลัน่ทตั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคชรา

230 5/11/2563 25/11/2563 นางสาวทองสา พรมแสนปัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

231 4/11/2563 25/11/2563 นางวรรณิกา ศุทธชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ

232 14/11/2563 25/11/2563 นายนนัท ์วงักะธาตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ

233 8/11/2563 25/11/2563 นายสมศรี โพธ์ิขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอุบติัเหตุ

234 12/11/2563 25/11/2563 นายสมยั ตานา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคไต

235 7/11/2563 25/11/2563 นางค าโคง้ โต่งจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ

236 14/11/2563 25/11/2563 นางไสว นามไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคชรา

237 5/11/2563 25/11/2563 นายทองใบ ศิริไป สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

238 4/11/2563 25/11/2563 นางสาวส าลี สุขลอ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ
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239 4/11/2563 25/11/2563 นางนวน คิดถูก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

240 9/11/2563 25/11/2563 นางชนาภา รุจิระวิไลศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

241 17/11/2563 25/11/2563 นางแกว้ เดชผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพลงัน ้าใจสามคัคี จ  ากดั อ านาจเจริญ โรคติดเช้ือ

242 12/11/2563 25/11/2563 นางทองมา ศรีมาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

243 10/11/2563 25/11/2563 นายสมยั ช่างท า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

244 16/11/2563 25/11/2563 นายสนาน สอนสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์ โรคชรา

245 8/11/2563 25/11/2563 นายวิรัตน์ นพรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

246 18/11/2563 25/11/2563 นายประเชิญ จนัทะส าโรง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคไต

247 4/11/2563 25/11/2563 นายสมยั เศรษโฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคติดเช้ือ

248 7/11/2563 25/11/2563 นายบญุโฮม บญุอาจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

249 19/10/2563 25/11/2563 นายเลิศ ตนัสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ

250 6/11/2563 25/11/2563 นายบญุส่ง สุภผลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

251 4/11/2563 25/11/2563 นายสุแพน อินทบตุร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

252 10/11/2563 25/11/2563 นายสอาด เตชะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

253 29/10/2563 25/11/2563 นายประเสริฐ สืบสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

254 7/11/2563 25/11/2563 นายระพิน อินพยม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

255 15/11/2563 25/11/2563 นางอวบ ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่ขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

256 7/11/2563 25/11/2563 นายสิงห์ทอง พทุธานุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่ขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ

257 15/11/2563 25/11/2563 นางสาวมาริษา ผลศรัทธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ

258 25/10/2563 25/11/2563 นายสมบติั ค  านิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง

259 13/11/2563 25/11/2563 นางบญุดี โพธิรักษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับญุเปโตรทา่แฉลบ จนัทบรีุ โรคมะเร็ง

260 16/11/2563 25/11/2563 นางจรรยา โพธิภกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ

261 18/11/2563 25/11/2563 นายธงชยั ธญัญะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ

262 2/11/2563 25/11/2563 นางมุกดา คตจ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคหวัใจ

263 5/11/2563 25/11/2563 นายพล จุไร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคไต

264 5/11/2563 25/11/2563 นายประยทุธ วงษธ์รรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง

265 12/11/2563 25/11/2563 นายสุชาติ บุง่มูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบอ่สร้างแม่ปิงเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

266 27/10/2563 25/11/2563 นางใหม่ ตนัสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต

267 2/11/2563 25/11/2563 นายพรมมา ครองสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

268 3/11/2563 25/11/2563 นายเจริญ จิระโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

269 11/11/2563 25/11/2563 นายเดช นนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัศิลาทา่เมล ์จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

270 18/11/2563 25/11/2563 นายจ าเรียง ค  าสะเรียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

271 15/10/2563 25/11/2563 นางเทียม ชยัโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

272 20/10/2563 25/11/2563 นายพินิจ พรมจกัร์แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
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273 22/10/2563 25/11/2563 นางศรีนวล ภากาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่ แพร่ โรคตบั

274 31/10/2563 25/11/2563 นางธณบงกช ตาวิยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกาะคา จ ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

275 26/10/2563 25/11/2563 นายอุดม แกว้ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคชรา


