
1 23/11/2563 นายชูชาติ ถุงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
2 10/11/2563 นางค าป้ิน นวลใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
3 22/11/2563 นายสุคล สีใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ
4 20/11/2563 นายล้ึง ก าลงัว่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง
5 17/11/2563 นางสาวอามิตร์ มา้นสอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่เฟ้ือ บางครก จ ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ
6 18/11/2563 นายสมัพนัธ์ จุย้ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ
7 13/11/2563 นายเกรียงไกร สีดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบรีุ โรคไต
8 14/11/2563 นางล าจวน ไชยชิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพมหานคร โรคหวัใจ
9 24/11/2563 นายประจกัร์ ร าภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคอ่ืนๆ

10 22/11/2563 นายสรศิษฐ์ ณรงคว์งษคว์ฒันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคหวัใจ
11 24/11/2563 นางอนนัต ์ฉ ่าวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ
12 20/11/2563 นายนอ้ย สุขพว่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ
13 23/11/2563 นายตองอ่อน อุ่นศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ
14 23/10/2563 นางสาววาด ป่ินอุไร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ข่อย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง
15 21/11/2563 นายแคลว้ เอ่ียมคุม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ
16 26/10/2563 นายสุภาพ สง่างาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่ดาน จ ากดั สงขลา โรคอ่ืนๆ
17 27/11/2563 นางลดัดา ราศรีวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคหวัใจ
18 29/11/2563 นางประกาย เต้ียเต๊ียะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ
19 22/11/2563 นายนิวติั เสริมธนกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ
20 25/11/2563 นางศรีไพร เจริญเรืองสกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ
21 9/10/2563 นายจ าลอง บวงสรวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ข่อย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ
22 11/11/2563 นางหยวน หอมจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ
23 18/11/2563 นายจ ารัส เอ่ียมองอาจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง
24 12/11/2563 นายโสภี สายทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ
25 25/11/2563 นายสิทธิชยั คุณสูง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคตบั
26 24/11/2563 นางหนูเพียร พลยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ
27 18/11/2563 นายบุญคม อินธิแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
28 9/11/2563 นายเสนอ แช่มภุชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ
29 19/11/2563 นางแดง ธนญัชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคชรา
30 23/11/2563 นางเพญ็ ตาลสม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
31 13/11/2563 นายผดั วาฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
32 2/11/2563 นายค าปัน ใคร้เชียงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
33 30/10/2563 นางอ าพร ค  าสอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
34 25/11/2563 นายมนตรี จนัทวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหว้ยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคตบั
35 24/11/2563 นายประสงค ์จายอุย้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหว้ยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
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36 26/11/2563 นายบรรพต เดชอุดม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหว้ยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
37 19/10/2563 นายสมบุญ เข่ือนขนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ
38 15/10/2563 นายเทา นามวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ
39 15/11/2563 นายนิคม ช าวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคตบั
40 6/10/2563 นางธวชั นนัตะ๊วงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
41 21/11/2563 นายเมือง หลวงตุ่น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
42 15/11/2563 นายบุญ ค  ารินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
43 25/10/2563 นายเกษม ค  ารังษี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทรายมูล เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
44 18/11/2563 นายสม ขยนัการ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
45 18/10/2563 นางสาวแดง ทรายมูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์่วงสิงห์ เชียงใหม่ โรคหวัใจ
46 19/11/2563 นายต๋าค  า อินทะรน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
47 14/11/2563 นายเนตร ดวงค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
48 20/11/2563 นางมอน เขาคอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคไต
49 17/11/2563 นายถวิล จิตจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคอ่ืนๆ
50 22/11/2563 นางสาวมาเรณี ละครทา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคหวัใจ
51 21/11/2563 นางถนอม พระสุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม มหาสารคาม โรคมะเร็ง
52 15/11/2563 นางแสงดาว จนัทรเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง
53 12/11/2563 นายศกัดินนัท ์สิงหาทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนมไพร จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ
54 18/11/2563 นางสมจิตร ไชยภกัดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคเบาหวาน
55 1/12/2563 นายสุพล สุวรรณะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคตบั
56 24/11/2563 จ.ส.ท.ทวีศกัด์ิ ค  าบุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ
57 22/11/2563 นางสาวส่งศรี รัตนพรมรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ
58 23/11/2563 นายประสพสุข วดัถงั กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคมะเร็ง
59 13/11/2563 นายวิเชียร โลหะปาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ
60 15/11/2563 นายทนงค ์จนัภิรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง
61 25/11/2563 นางเคน พนัธุ์เกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง
62 26/10/2563 นายใจเพชร อ าจุฬา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคหวัใจ
63 29/10/2563 นายปรีดา ตนัเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ
64 24/11/2563 นางลิตร พรมลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ
65 21/11/2563 นายทองเพช็ร เชา้วนัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
66 22/11/2563 นายสีสมุทร สนัโดษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
67 17/10/2563 นางสาวสมบติั พุ่มบวั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสามวาตะวนัออก จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ
68 15/11/2563 นายบญัชา วิสุขะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ
69 19/11/2563 นายสงดั อะต ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต
70 20/11/2563 นางเก๋ียงค  า ชุมภูเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
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71 18/11/2563 นายเกรียงไกร ทรายค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ
72 6/12/2563 นางทวี สีมารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ
73 4/12/2563 นายใจ แกว้แยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคตบั
74 2/12/2563 นางสาวสุภาพร ศรีประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง
75 23/11/2563 นางสงัเวียน เทียนล า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ
76 26/11/2563 นางมะลิ แซ่อุง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ
77 8/12/2563 นายผาย แปงกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
78 29/11/2563 นางสาวจุรีย ์จิตสว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง
79 21/11/2563 นายสมชาย กล่ินอุบล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง
80 14/10/2563 นางพรชณัท ชูช่วย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ
81 14/11/2563 นายโย ชาติเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบรีุ โรคตบั
82 25/10/2563 นางเฉลียว สุขนรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคริสตม์าส 95 ตราด โรคมะเร็ง
83 27/11/2563 นายศรีค  า น าพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟาร์มสมัพนัธกิจ จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
84 30/11/2563 นายอนุรักษ ์อินตาวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ
85 16/11/2563 นายสงวน ค  าแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต
86 22/11/2563 นายทศัน ์จ๊ะท า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
87 12/11/2563 นายจงรักษ ์จนัทร์แจ่มศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
88 18/11/2563 นายอุทยั นนัทะกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
89 18/11/2563 นายรีซง มือโมะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
90 24/11/2563 นางสาวสมคัร บางวิเศษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทมุ มหาสารคาม โรคหวัใจ
91 4/12/2563 นายนลวชัร์ มีใหม่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคเบาหวาน
92 29/11/2563 นายเหล่ียม ณ ล าปาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่รวงทอง จ ากดั พะเยา โรคชรา
93 16/12/2563 นายไตรรงค ์ผาทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคตบั
94 24/11/2563 นายวนัชยั ศฤงคาร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคหวัใจ
95 29/11/2563 นางสาวสว่าง จนัทะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคมะเร็ง
96 11/12/2563 นางค ามูล ธรรมวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคไต
97 16/11/2563 นายทอง ค  านอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคไต
98 8/12/2563 นางชูศรี สมเพราะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
99 4/12/2563 นายชุมพล พงษก์ลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

100 4/12/2563 นายแกว้มูล พรหมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
101 10/12/2563 นางเอย้ อินตะนิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั
102 2/12/2563 นายกระเษม เต๋มิจ๊ะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
103 26/11/2563 นางตุมมา ค  าโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
104 14/10/2563 นายประเสริฐ สุนนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
105 31/10/2563 นายประยงค ์รัตนธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
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106 5/10/2563 นางสาวก๋องค า อุทรทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
107 5/10/2563 นายสวสัด์ิ พิบูลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
108 22/11/2563 นายวิสูตร ทวีสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นทอ่ เชียงใหม่ โรคชรา
109 18/11/2563 นายจ ารัส เขียวกนัยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
110 6/11/2563 นายศรีวรรณ ป๊อกแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคหวัใจ
111 23/10/2563 นายเจริญ แซ่ตั้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
112 2/12/2563 นายพฤหสับดี รินค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคความดนั
113 23/11/2563 นายรัตน ์วงคเ์จริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
114 13/11/2563 นายประพนัธ์ วุฒิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
115 25/11/2563 นายไพโรจน ์ศรีดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
116 2/12/2563 นางนิภา ดวงแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
117 6/12/2563 นายฝ้าย เพ่ิมลาภ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ
118 12/12/2563 นางบุญชู เพ่ิมทวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ
119 13/12/2563 นางใย คงสนิท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ
120 12/12/2563 นางสาวน า ยอดท่ีรัก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคไต
121 2/12/2563 นางล าดวน เปรมเห่ียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขาแขง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ
122 3/12/2563 นางสงัวาลย ์นนทศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ
123 2/12/2563 น.ต.พงษศ์กัด์ิ อุลิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ
124 12/12/2563 นางสงบ หอมทวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสายไหม จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง
125 22/11/2563 นางบุญมี แซ่เตียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั ภูเก็ต โรคมะเร็ง
126 25/11/2563 นางแมน้ มาตรวิรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคเบาหวาน
127 2/12/2563 นายชูศกัด์ิ บุญเล่ือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคหวัใจ
128 28/11/2563 นายเหนียน จุลเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ
129 24/11/2563 นางเช่ือม พรมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคตบั
130 16/11/2563 นายสมพงษ ์ค  าภูเวียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ
131 19/11/2563 นางบุญเรือน สอ้ิงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง
132 15/11/2563 นางโอะ๊ เผ่ือแผ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นปนุ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอุบติัเหตุ
133 25/11/2563 นายสมดี อวยชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคอ่ืนๆ
134 28/11/2563 นางราตรี วงษสุ์ทโธ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ โรคหวัใจ
135 27/11/2563 นายเรืองจิต ชินจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง
136 5/12/2563 นางสาวฉวี ศรีเท่ียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ
137 4/12/2563 นางเคน อินทร์โท่โล่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ
138 2/12/2563 นางพิกลุ โพธ์ิขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคความดนั
139 29/11/2563 นายสินธุ์ โคตุทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ
140 3/12/2563 นายค าหวนั โม่งโอชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ
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141 25/11/2563 นายหลง ปัญญาประดิษฐ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกสีสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง
142 20/11/2563 นางย ีเกรียงไกรสร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ
143 26/11/2563 นายสุทศัน ์โฉมงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ
144 13/11/2563 นางปัน ภูจ  าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคหวัใจ
145 21/11/2563 นายวิรัตน ์มะเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง
146 3/12/2563 นายอารมย ์วงศรีวอ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ
147 8/12/2563 นางมวล ภูดวงดาษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคไต
148 15/11/2563 นายทองสุข วงัคะฮาด กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ
149 21/10/2563 นายถาวร จิตตะบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง
150 1/12/2563 นางทรงยศ หนองแบก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลยาง จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ
151 11/12/2563 นายประวิทย ์ช่างยนัต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคติดเช้ือ
152 7/12/2563 นายค าสี ขนัอาษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ
153 29/11/2563 นายบรรลุ จนัทิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทมุ มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
154 3/12/2563 นางบู่ ลาระคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน
155 25/11/2563 นางสาวอู๊ด สิงห์ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคไต
156 20/11/2563 นายบณัฑิต บุญมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคไต
157 15/11/2563 นายสุวรรณ ยศรุ่งเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
158 13/12/2563 นางค าป้อ บุญตนัสา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
159 20/11/2563 นายสมบติั สุดวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแปะ จ ากดั มหาสารคาม โรคไต
160 19/11/2563 นางลา ทาฟู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง
161 7/12/2563 นายชูศกัด์ิ อุดสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ
162 3/12/2563 นางคุ่ย ปวนทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา
163 4/11/2563 นางเฉลียว ส่องแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ
164 27/10/2563 นางจนัศรี วงคฝ้ั์น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมัพนัธ์ 1 จ ากดั ล าพนู โรคไต
165 1/12/2563 นายธวชัชยั สิทธิพฒันา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ
166 2/12/2563 นายหยว่น วงศกิ์ตติพฒันา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ
167 29/11/2563 นางเรณู อินตะ๊ปวง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
168 11/12/2563 นายจรูญ กล่ินนวล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
169 12/12/2563 นายทวี เรือนแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคหวัใจ
170 7/11/2563 นายอุทยั อินตะ๊ค  ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
171 2/12/2563 นายค าภา วรรณทวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง
172 29/11/2563 นายจรูญ อู่เงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพญาเมง็ราย เชียงราย โรคอุบติัเหตุ
173 17/10/2563 นายสมพงษ ์แผน่ชยัภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัพายพั จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
174 1/11/2563 นายอ่วง จุลโสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั หนองคาย โรคหวัใจ
175 7/12/2563 นางเรืองศกัด์ิ พิกลุทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคเบาหวาน
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176 6/12/2563 นายวิทยา จนัทร์หอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคไต
177 26/11/2563 นางบวัสอน พรมเสมอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต
178 30/11/2563 นายบุญมี คุณิราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ
179 3/12/2563 นางทองสา ช่อรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ
180 26/11/2563 นางวนั ศรีบุญเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ
181 3/12/2563 นางวิลาวลัย ์ศรีโททุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ
182 7/12/2563 นางคาน ค  าบวัภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ
183 7/12/2563 นางทองไสย มุลเทียนทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ
184 5/12/2563 นางฤทธ์ิ วงษจ์นัทร์แดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคไต
185 26/11/2563 นางวราพร มีผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ
186 30/11/2563 นางทุมมา โชติมุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผ่ลอ้ม จ ากดั มหาสารคาม โรคไต
187 8/12/2563 นายเสาวคนธ์ ศรีวงษก์ลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง
188 1/12/2563 นางพทุชาติ แกว้เจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน
189 3/12/2563 นายสอาด ชินขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคมะเร็ง
190 6/12/2563 นายสุวิทย ์ไชยสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง
191 25/11/2563 นายภาณิชย ์เทียงอวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหวันาไทย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง
192 26/11/2563 นายเสนี เพียแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคไต
193 25/12/2563 นายถาวร ปะการะวา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาข่า จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
194 4/12/2563 นายทองแดง บุญสว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ
195 7/12/2563 นายบุระ เศรษฐดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคอ่ืนๆ
196 29/11/2563 นายบุญไทย นิลทะสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
197 16/12/2563 นายค าพอง หสันาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง
198 19/11/2563 นายมนตรี สาใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ
199 13/12/2563 นายเลิศ สมยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ
200 23/11/2563 นายลิม เสียงวงัเวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคไต
201 13/11/2563 นางบุญมา ไวสูงเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต
202 17/12/2563 นายสุรชยั เศรษฐี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคไต
203 7/12/2563 นายดาวเรือง อนัภกัดี กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคหวัใจ
204 9/12/2563 นางส ารอง โสดาดี กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคมะเร็ง
205 12/12/2563 นางทองจนัทร์ อินละคร กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ
206 9/12/2563 นายบุญรัก สุทธิบาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต
207 10/12/2563 นายวีระพล ระดากรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
208 10/12/2563 นายส าเร็จ ฝีปากเพราะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
209 28/11/2563 นางสุชาติ วงคส์วสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั นครศรีธรรมราช โรคติดเช้ือ
210 16/12/2563 นางสาววลัลา สะกะวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง โรคมะเร็ง
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211 2/12/2563 นายเริงชยั ไชยโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคตบั
212 16/12/2563 นางเรือนแกว้ มาละฟู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั
213 22/11/2563 นายจรัส แกว้เมืองมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคตบั
214 31/10/2563 นายจนัทร์แกว้ กนัสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทรายมูล เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
215 14/12/2563 นายจ าลอง คลา้ยสุบรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคไต
216 15/12/2563 นางบวัผดั ธนะวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
217 16/12/2563 นางเป็ง จนัตะ๊พรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
218 17/12/2563 นายสมศกัด์ิ ปานะกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ
219 9/12/2563 นายรุ่งโรจน ์กนัธะวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
220 15/12/2563 นายฉลาด เป็งศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
221 30/11/2563 นางสมศรี ตะ๊นา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
222 16/11/2563 นางธญัพชัรลกัษณ์ ชั้นศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง
223 4/12/2563 นายณรงคศ์กัด์ิ กอ้งโสตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอุบติัเหตุ
224 26/11/2563 นายสมเกียรติ ทาลุมพกุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ
225 8/11/2563 นายสิงห์ค  า จอมแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
226 24/11/2563 นายชยัชาญ ปล้ืมกมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง
227 11/11/2563 นายชาลี เช้ือทา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั หนองคาย โรคอ่ืนๆ
228 9/12/2563 นายวิชาญ พิลยัจิตต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนนบัพระพร เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ
229 7/12/2563 นางสาวสมลกัษณ์ ทนนัชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
230 5/12/2563 นายมนสั อ่ิมทัว่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคหวัใจ
231 22/11/2563 นายชลณกรณ์ ชูศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่ดาน จ ากดั สงขลา โรคไต
232 1/12/2563 นางเอ่ียน พระเทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคชรา
233 26/11/2563 นายวีระชาติ นาเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ
234 22/11/2563 นางจนัทรา ชา้งเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ
235 13/12/2563 นายอาคม ช่ืนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง
236 7/12/2563 นายวฒัน ์ธญัสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ
237 8/12/2563 นายณัฐพล วงษสุ์ข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอุบติัเหตุ
238 3/12/2563 นางสุวรรณ จรวารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ
239 28/9/2563 นางวรรณา แซ่กว๊ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง
240 11/10/2563 นายบุญเลิศ โพธิรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง
241 16/10/2563 นายวนัชยั บวับาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ
242 2/12/2563 นางบุญชู สรรพสตัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคชรา
243 12/12/2563 นายส าราญ อุบลดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นดงทบั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ
244 11/12/2563 นายขมัน ์เทียมทะนงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ
245 25/10/2563 นายสด แซ่แต้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่พฒันา จ ากดั นครราชสีมา โรคหวัใจ
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246 8/12/2563 นายเอม็ สีลากลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบรูณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ
247 18/12/2563 นายพนูทรัพย ์สาระลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองเหล่า จ  ากดั มหาสารคาม โรคตบั
248 19/12/2563 นายอุดร มาตะยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน
249 14/12/2563 นางอ านวย เคา้หนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง ขอนแก่น โรคไต
250 5/12/2563 นายหลัง่ ชยัมุงคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ
251 11/12/2563 นางเพญ็ศรี ศรีพิลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง
252 16/12/2563 นางลบั ทมานนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคเบาหวาน
253 10/12/2563 นางทองจนัทร์ นนทศิ์ริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ
254 12/12/2563 นายอนนัต ์หตัถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง
255 8/12/2563 นายต๋ิง แหนงวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง
256 22/11/2563 นางหนูพิณ ใจเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ
257 13/12/2563 นางทองสา ไปนาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ
258 9/12/2563 นางสายทอง ผดุงเวียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ
259 13/12/2563 นางนงลกัษณ์ ยะงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ
260 14/12/2563 นางสาวบวัเครือ บั้งทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ
261 17/12/2563 นายประเสริฐ แกว้ชิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคไต
262 21/12/2563 นางสาวสมยั มาสุขา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง
263 17/12/2563 นายบุญมี มชัปะโม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทมุ มหาสารคาม โรคไต
264 20/12/2563 นางทองทิพย ์เช้ือกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ
265 9/12/2563 นางทองสุก แสนรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง
266 10/12/2563 นายสมชาย จนัทร์ภิรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทอง จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง
267 16/12/2563 นางลดัดา อบัดุลสลาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ
268 7/12/2563 นางบุญช่วย เทพมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคติดเช้ือ
269 15/12/2563 นางสายสมร สมปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคหวัใจ
270 12/12/2563 นางสาวอารยา บวันงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ
271 8/12/2563 นางวนัดี แซ่โคว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต
272 10/12/2563 นายจรูญ แกว้ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบรีุ โรคมะเร็ง
273 18/12/2563 นายทวี งามอกัษร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคติดเช้ือ
274 19/12/2563 นายบุญนอ้ย สีแสนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ


