
1 นายประพนัธ์ วรพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ 22/12/2563 โรคติดเช้ือ

2 นางปิโณณาตฐ หฤแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 17/12/2563 โรคอ่ืนๆ

3 นายประสิทธ์ิ จินายะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 16/12/2563 โรคหวัใจ

4 นางแสงเดือน เมฆี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 23/12/2563 โรคชรา

5 นายศรี นอ้ยตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 13/12/2563 โรคอุบติัเหตุ

6 นางณี สิงห์สูตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 15/12/2563 โรคอ่ืนๆ

7 นางจนัทร์แกว้ ปวงค าคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 25/12/2563 โรคไต

8 นายแรม เอ่ียมละออ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 19/12/2563 โรคตบั

9 นายอนิรุท บูชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนช่วยเพ่ือน จ ากดั สุพรรณบุรี 23/12/2563 โรคอ่ืนๆ

10 นางนารี สินบวัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 14/12/2563 โรคความดนั

11 นายณรงค ์เถินหิตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 20/12/2563 โรคตบั

12 นางนุ้ย บานแยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 15/12/2563 โรคอ่ืนๆ

13 นางหลอด ระวาดชู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนมไพร จ ากดั ร้อยเอ็ด 14/12/2563 โรคตบั

14 นางดวง พดูซ่ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 12/12/2563 โรคติดเช้ือ

15 นางสาวมนทกานติ กาศเมฆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จ ากดั พะเยา 21/12/2563 โรคหวัใจ

16 นางฟ้าพิราดินทร์ อินทะชุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 28/11/2563 โรคมะเร็ง

17 นางสนิท ม่ิงเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 13/11/2563 โรคติดเช้ือ

18 นายพฒุ ฟเูตม็วงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง ล าปาง 5/1/2564 โรคหวัใจ

19 นางขนัทอง มา้ยอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 24/12/2563 โรคอ่ืนๆ

20 นายคนอง มุตยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 26/12/2563 โรคอ่ืนๆ

21 นางตว้น อุปาละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ 7/1/2564 โรคหวัใจ

22 นายชาญ ตะ๊เพียร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ แพร่ 23/12/2563 โรคไต

23 นางสายนัต ์กาศมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 10/12/2563 โรคหวัใจ

24 พิศาล พฒันโชติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 16/12/2563 โรคมะเร็ง

25 นายหนุ่ม - สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน 19/12/2563 โรคมะเร็ง

26 นายแกว้ แสงรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน 3/12/2563 โรคอ่ืนๆ

27 นายเจริญ จิตอารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั น่าน 19/12/2563 โรคติดเช้ือ

28 นางวนิดา อินทนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมัพนัธ์ 1 จ ากดั ล าพนู 22/11/2563 โรคอ่ืนๆ

29 นายผดัแกว้ จ  าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 9/12/2563 โรคอ่ืนๆ
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30 นายสนิท เช้ือหงษท์อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 11/12/2563 โรคอ่ืนๆ

31 นายพิพฒัน์ ใจวรรณะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 2/12/2563 โรคอ่ืนๆ

32 นายชวน รวมสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 7/1/2564 โรคอ่ืนๆ

33 นางสาวปาริชาติ ฤทธ์ิกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 3/1/2564 โรคอ่ืนๆ

34 นายยา้ย เสาร์แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 7/1/2564 โรคอ่ืนๆ

35 นายทิพย ์ลาดลอ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 21/12/2563 โรคหวัใจ

36 นายชยั แกว้นอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 22/12/2563 โรคติดเช้ือ

37 นางประภาพร เทพวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 9/12/2563 โรคหวัใจ

38 นางป๋ัน ค  าผนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 16/12/2563 โรคติดเช้ือ

39 นายหูลี เมืองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 25/12/2563 โรคติดเช้ือ

40 นางฮอน พทุธเนตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 24/12/2563 โรคไต

41 นายเจริญ สารต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 13/12/2563 โรคหวัใจ

42 นายอา้ย อุตมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีเหลือง จ  ากดั เชียงราย 1/12/2563 โรคหวัใจ

43 นางสาวสมใจ นวลฝ้ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 1/1/2564 โรคหวัใจ

44 นายสุพนั สุยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 29/12/2563 โรคอ่ืนๆ

45 นายสวสัด์ิ ตะ๊มา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 22/12/2563 โรคหวัใจ

46 นางสาน ทุนดารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 7/12/2563 โรคอ่ืนๆ

47 นางเขียว พงษถ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 27/12/2563 โรคความดนั

48 นายวชัรพงษ ์ซอนจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 24/11/2563 โรคอ่ืนๆ

49 นายสุจิต พลูธวชั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ 1/1/2564 โรคติดเช้ือ

50 นายวิชาญ โปธาแปง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ 19/12/2563 โรคฆ่าตวัตาย

51 นางปราณี ลุมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ 15/12/2563 โรคอ่ืนๆ

52 นายประเสริฐ ธรรมติน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ 5/12/2563 โรคอ่ืนๆ

53 นายประหยดั ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 5/1/2564 โรคหวัใจ

54 นางบุญเล่ือน ธิเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 11/1/2564 โรคมะเร็ง

55 นางฉลาด มิตหนุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 11/12/2563 โรคความดนั

56 นายเอนก สืบวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ 31/12/2563 โรคอุบติัเหตุ

57 นางรจนา พรหมช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ 11/12/2563 โรคติดเช้ือ

58 นายทา กนัธะยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 14/1/2564 โรคมะเร็ง
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59 นางล าจวน อาษากิจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ 10/12/2563 โรคหวัใจ

60 นางจนัทร์ฟอง สิงห์ขาว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 7/1/2564 โรคอ่ืนๆ

61 นายอินสม สะอาด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 6/1/2564 โรคอ่ืนๆ

62 นายทองสุข ปัญญาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 1/1/2564 โรคอ่ืนๆ

63 นายอานนท ์อะตามา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพรนิรันด์ิ เชียงใหม่ 10/1/2564 โรคมะเร็ง

64 นายจ ารัส ฮะกาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าฝาง เชียงใหม่ 5/12/2563 โรคไต

65 นายสง่า ปัญญาค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ 10/1/2564 โรคติดเช้ือ

66 นางก๋องค า มาใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 29/12/2563 โรคติดเช้ือ

67 นายรัฐพล พ่ึงพทุธ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค เชียงใหม่ 2/1/2564 โรคอ่ืนๆ

68 นายสมพล กนัทกั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัพระเนตร เชียงใหม่ 23/12/2563 โรคเบาหวาน

69 นายไว บุญตนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ 14/12/2563 โรคติดเช้ือ

70 นายดวงค า แก่นแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 19/12/2563 โรคไต

71 นายวิวฒัน์ ดวงใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ 25/12/2563 โรคติดเช้ือ

72 นายเธียร ใจวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 8/1/2564 โรคไต

73 นางรัตนา กะสิรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 27/12/2563 โรคหวัใจ

74 นางวรรณี ทรงสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี 1/1/2564 โรคมะเร็ง

75 นางนยัน์ปพร อุดมประสิทธ์ิกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี 25/12/2563 โรคติดเช้ือ

76 นางสาวสุนีย ์สกุลกิจไพบูลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 26/12/2563 โรคอ่ืนๆ

77 นายเฉลิม แกว้สอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนขวญั จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 18/12/2563 โรคอ่ืนๆ

78 นายจ าเริญ ขวญัใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธนกิจ สุราษฎร์ธานี 3/1/2564 โรคอ่ืนๆ

79 นางสุพร โกมาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธนกิจ สุราษฎร์ธานี 3/1/2564 โรคมะเร็ง

80 นางเล็ก เทียนทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 30/12/2563 โรคมะเร็ง

81 นายวรวรรธน์ จินดาประเสริฐ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเซนตห์ลุยส์ กรุงเทพมหานคร 3/1/2564 โรคติดเช้ือ

82 นายประพฒัน์ โคว้พานิชย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 30/12/2563 โรคอ่ืนๆ

83 นางล าจวน จูงใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 8/1/2564 โรคอ่ืนๆ

84 นายสมบติั ลอสุขพลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 29/12/2563 โรคอ่ืนๆ

85 นางสมัฤทธ์ิ บวัเด่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 4/1/2564 โรคหวัใจ

86 นางหอม เจริญจิตต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิน้ จ  ากดั กาญจนบุรี 22/12/2563 โรคหวัใจ

87 นางสาวณัทปภา ธรรมสุรัติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ 30/12/2563 โรคอ่ืนๆ
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88 นายแม่น ถ ้ากลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี 30/12/2563 โรคมะเร็ง

89 นายสมศกัด์ิ บุง้เจาะบาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ 1/1/2564 โรคหวัใจ

90 นางพิน ยงุทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ 19/12/2563 โรคอ่ืนๆ

91 นางขนัแกว้ เอ้ียวเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี 9/12/2563 โรคชรา

92 นางเพญ็จนัทร์ จุลเหลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี 22/12/2563 โรคความดนั

93 นายไทยวฒัน์ นิลเพช็ร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 23/12/2563 โรคอุบติัเหตุ

94 นายมนสั ทิพยศิ์ริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 4/1/2564 โรคมะเร็ง

95 นายประยรู อินทร์ใจดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั อุทยัธานี 8/1/2564 โรคอ่ืนๆ

96 นางสาวอ านวย สวดมาลยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ 9/1/2564 โรคหวัใจ

97 นายเฉลียว นพวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 5/1/2564 โรคติดเช้ือ

98 นายสมศกัด์ิ ทองเจิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบุรี 9/1/2564 โรคอ่ืนๆ

99 นายถวลัย ์พนัธ์วิไล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ 19/12/2563 โรคหวัใจ

100 นางสนั บุญเล้ียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 17/12/2563 โรคชรา

101 นางลา แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ 28/12/2563 โรคชรา

102 นายเล่ือน จนัทะมาตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู 8/12/2563 โรคชรา

103 นายพรมมา บุญมาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลืออ านาจ อ านาจเจริญ 23/12/2563 โรคไต

104 นายประจกัษ ์กุลกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 27/12/2563 โรคไต

105 นางสมพิศ โกษฐา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 2/1/2564 โรคไต

106 นายนิกร สร้อยเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 19/12/2563 โรคอ่ืนๆ

107 นายทองใบ นาไทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 8/12/2563 โรคมะเร็ง

108 นางเชียร วงษศ์รีมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 25/12/2563 โรคมะเร็ง

109 นางมาลยั วรรณสุทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 29/12/2563 โรคติดเช้ือ

110 นายบุญสวน จนัแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 29/12/2563 โรคอ่ืนๆ

111 นายประยทุธ จิตตช์ านาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 31/12/2563 โรคมะเร็ง

112 นายสมัฤทธ์ิ อากาศไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 24/12/2563 โรคความดนั

113 นายสมบูรณ์ สุวรรณศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ 28/12/2563 โรคติดเช้ือ

114 นายหมุน ฤทธิเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ 15/12/2563 โรคชรา

115 นายบุญโฮม ภูบุญภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ 3/1/2564 โรคมะเร็ง

116 นางแจง้ เพชรกอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ 15/12/2563 โรคอ่ืนๆ
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117 นางส าอาง มงคลสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 27/12/2563 โรคไต

118 นางเกษร สีเหลืองงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 30/11/2563 โรคติดเช้ือ

119 นางทองนาถ ธนะภูมิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น 4/1/2564 โรคไต

120 นายเส็ง ลาเอ็ด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น 21/12/2563 โรคไต

121 นายวีระ สาโสภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 31/12/2563 โรคหวัใจ

122 นางละเอียด ณ สิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 26/12/2563 โรคตบั

123 นายสุชาติ บวัช่วย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น 21/12/2563 โรคติดเช้ือ

124 นายบุญเรือง วรธิพรหมมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 28/12/2563 โรคชรา

125 นายโกวิท ศรีสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น 20/12/2563 โรคติดเช้ือ

126 นายดุสิต ค  าหยกุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 30/12/2563 โรคหวัใจ

127 นางเอ้ือน บุญคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 21/12/2563 โรคมะเร็ง

128 นายรอด นิยมสวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 8/12/2563 โรคอ่ืนๆ

129 นางฝาน จนัทร์ศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 22/12/2563 โรคอ่ืนๆ

130 นายยอน คงมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 20/12/2563 โรคติดเช้ือ

131 นายสุขเกษม เกษรบวั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีระหารออมทรัพย์ สุรินทร์ 3/12/2563 โรคมะเร็ง

132 นายรังสรรค ์นนทะดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม 28/12/2563 โรคชรา

133 นางระดม เนตรเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแวงบกไผล่อ้ม จ ากดั มหาสารคาม 26/12/2563 โรคไต

134 นายสถิตย ์แสงกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 24/12/2563 โรคตบั

135 นายชิตชยั ไทยสงคราม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม 15/12/2563 โรคอ่ืนๆ

136 นางเคน เฮียงใสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 26/12/2563 โรคเบาหวาน

137 นายทองคูณ สจัจเขต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั มหาสารคาม 21/12/2563 โรคไต

138 นายเอียม สาไชยนัต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวาปีปทุม มหาสารคาม 6/1/2564 โรคไต

139 นายอนงค ์ดลเจือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม 31/12/2563 โรคตบั

140 นายสาคร พิจารณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม 30/12/2563 โรคอ่ืนๆ

141 นางสาวส ารอง ทาแก่น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 13/12/2563 โรคความดนั

142 นายบวัลา วิเศษแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร 23/12/2563 โรคอ่ืนๆ

143 นางอรวรรณ บุตรวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร 25/12/2563 โรคอ่ืนๆ

144 นายเพชร แกว้ก่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร 23/12/2563 โรคไต

145 นางสาวบวัเรียน พรมพะบุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 23/12/2563 โรคไต
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146 นายวิชยั ถนอมสตัย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 30/12/2563 โรคติดเช้ือ

147 นางบุดสี ค  าจนัโท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร หนองคาย 1/1/2564 โรคมะเร็ง

148 นายพนม หุนติราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู 21/12/2563 โรคชรา

149 นางละมดั สร้อยนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 7/1/2564 โรคหวัใจ

150 นางกา้นตอง สร้อยคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 12/1/2564 โรคมะเร็ง

151 นายสมหมาย หวงัดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพมหานคร 31/12/2563 โรคอ่ืนๆ

152 นางฟองแกว้ ดวงวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 26/12/2563 โรคอ่ืนๆ

153 นางทุมมา โลหะสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ 4/12/2563 โรคหวัใจ

154 นางนาวี พืชพิสุทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา ระยอง 11/12/2563 โรคอ่ืนๆ

155 นางสาวสุนทร ตุลารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี 17/12/2563 โรคมะเร็ง

156 นางมณีรัตน์ สมตระกูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี 26/1/2564 โรคตบั

157 นายอ านวย สิตาธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 4/1/2564 โรคมะเร็ง

158 นายอนนัต ์ดิษชงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี 8/1/2564 โรคไต

159 นางสาวสายใจ หสัรังษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี 14/1/2564 โรคความดนั

160 นายพล บุญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 6/1/2564 โรคมะเร็ง

161 นางยอด ทิพลาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบุรี 9/12/2563 โรคมะเร็ง

162 นายบญัชา สุรัส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 31/12/2563 โรคอุบติัเหตุ

163 นางสาร่ี อินทรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 17/1/2564 โรคมะเร็ง

164 นายพฒันพงษ ์คุมพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 2/1/2564 โรคมะเร็ง

165 นางสาวสมคิด เกลา้สกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 9/12/2563 โรคติดเช้ือ

166 นายสมชาย เรืองฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ 10/1/2564 โรคมะเร็ง

167 นางสงัวาลย ์ปานเถ่ือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 กรุงเทพมหานคร 16/1/2564 โรคหวัใจ

168 นางสาวนารี บุญมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จ  ากดั ฉะเชิงเทรา 10/1/2564 โรคมะเร็ง

169 นางบวัฮา อินทศร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ ฉะเชิงเทรา 4/1/2564 โรคอ่ืนๆ

170 นางแกว้ สืบสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 13/1/2564 โรคติดเช้ือ

171 นายบุญช่วย บุญแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 14/1/2564 โรคมะเร็ง

172 นางสายสมร กาบค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยส้านพลบัพลา จ ากดั เชียงราย 4/1/2564 โรคมะเร็ง

173 นายสมเพชร์ จนัทร์ละออ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 7/1/2564 โรคมะเร็ง

174 นางสม แกว้บุญปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 26/12/2563 โรคชรา
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175 นายสุนนั สนักาวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 29/12/2563 โรคอุบติัเหตุ

176 นายโพ นนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 9/12/2563 โรคมะเร็ง

177 นายอาดูลย ์จ  าต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 30/10/2563 โรคไต

178 นายสุทศัน์ บุญน ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 23/12/2563 โรคอ่ืนๆ

179 นายเจริญ บุญน ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 10/1/2564 โรคมะเร็ง

180 นางนงลกัษณ์ ลีลาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง 22/12/2563 โรคอ่ืนๆ

181 นางสายพิน สมนาศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนมูล เชียงราย 2/1/2564 โรคมะเร็ง

182 นางเขียว สิงห์ชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหว้ยไคร้ จ  ากดั พะเยา 3/1/2564 โรคไต

183 นายสมิง ใสสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จ ากดั พะเยา 30/12/2563 โรคชรา

184 นางวุ่น ผิวเหลือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยลาน จ ากดั พะเยา 4/1/2564 โรคอ่ืนๆ

185 นางอ านวย จ าเดิม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ 9/1/2564 โรคชรา

186 นายชยพล สายวรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 10/12/2563 โรคติดเช้ือ

187 นายมิตร จนัตาเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 10/12/2563 โรคติดเช้ือ

188 นายสุวิน เกิดเวียงใหม่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 28/12/2563 โรคอ่ืนๆ

189 นายวนั ตุย้หลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่ 10/1/2564 โรคติดเช้ือ

190 นายอาวู่ผะ สินหม่ี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 14/12/2563 โรคอ่ืนๆ

191 นายสุวรรณ์ ธูปหอม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่ 7/1/2564 โรคหวัใจ

192 นายอารุณ ดวงสมบติั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 9/1/2564 โรคอ่ืนๆ

193 นายสนม แก๋ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ 25/12/2563 โรคตบั

194 นายบรรลือ ค  าสง่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 7/1/2564 โรคหวัใจ

195 นางสาวจ านอง เขม็ค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไตรมิตร เชียงใหม่ 19/12/2563 โรคอ่ืนๆ

196 นางใส สมตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 20/12/2563 โรคหวัใจ

197 นางนิตยา บุญชุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 26/12/2563 โรคอ่ืนๆ

198 นางสาวค าเอย้ จิตคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 5/1/2564 โรคชรา

199 นายดวง ขตัธิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 25/12/2563 โรคอ่ืนๆ

200 นางนิภา ฟองค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 4/1/2564 โรคอ่ืนๆ

201 นายค าอา้ย มอสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ 28/12/2563 โรคไต

202 นางใส ยี่เรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 10/12/2563 โรคไต

203 นายแสงสนิท มะโนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 18/12/2563 โรคติดเช้ือ
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204 นางค าเอย้ มะโนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 31/12/2563 โรคติดเช้ือ

205 นางมาณี ฟองแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ 29/12/2563 โรคอ่ืนๆ

206 นายสมจิตร ขนุเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ 10/1/2564 โรคไต

207 นางใล สายตามน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นหว้ยน ้าขาว เชียงใหม่ 9/1/2564 โรคเบาหวาน

208 นางบวัหอม ขาวหนา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทรายมูล เชียงใหม่ 10/1/2564 โรคอ่ืนๆ

209 นายสมบูรณ์ แกว้ดวงแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 10/1/2564 โรคเบาหวาน

210 นางกุย ชุ่มใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 2/1/2564 โรคติดเช้ือ

211 นางปิยาภรณ์ ไชยเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์่วงสิงห์ เชียงใหม่ 17/12/2563 โรคอ่ืนๆ

212 นายสมพร ยียวน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัพระเนตร เชียงใหม่ 13/1/2564 โรคอ่ืนๆ

213 นางพนัธ์ พนูนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 12/1/2564 โรคติดเช้ือ

214 นายหวัน่ รุ่งเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 14/1/2564 โรคมะเร็ง

215 นายสุนทร หยกไพฑูรย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางตะบูน จ ากดั เพชรบุรี 6/1/2564 โรคมะเร็ง

216 นายทรัพย ์สินฉลอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 8/1/2564 โรคอ่ืนๆ

217 นางสมศรี ธรรมสร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 28/12/2563 โรคมะเร็ง

218 นายอินตา ชยัยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 14/12/2563 โรคอ่ืนๆ

219 วิเชียร พิชญไ์พบูลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 5/1/2564 โรคอ่ืนๆ

220 นางพิกุล พรหมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 8/1/2564 โรคอ่ืนๆ

221 นางจินตนา นนัทารมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 20/12/2563 โรคไต

222 นางบุญมี สิมอุตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 1/1/2564 โรคความดนั

223 นายเอ่ียม สุพรรณภพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 7/1/2564 โรคเบาหวาน

224 นางสาวอ ามวล แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 11/1/2564 โรคหวัใจ

225 นางบุญมาก สุวรรณเหลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 4/1/2564 โรคมะเร็ง

226 นายสงบ จนัทะพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย 6/1/2564 โรคหวัใจ

227 พระเสถียร บุญเชิญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 30/12/2563 โรคติดเช้ือ

228 นายประยวน กาพยก์ลอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 7/1/2564 โรคอ่ืนๆ

229 ด.ต.สุรพล ประทุมถม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 28/11/2563 โรคอ่ืนๆ

230 นายสมพงค ์กาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 21/11/2563 โรคมะเร็ง

231 นายอุตร์ ปินาถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น 29/12/2563 โรคหวัใจ

232 นายสมภาร พิมพสิ์ม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 5/1/2564 โรคติดเช้ือ
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233 นางหน่วง โพทุมทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแคน จ ากดั มหาสารคาม 7/1/2564 โรคตบั

234 นายพด ธนฉันทะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 8/1/2564 โรคหวัใจ

235 นางอ านวย นามเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 12/1/2564 โรคเบาหวาน

236 นางสายทอง หีบแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 4/1/2564 โรคเบาหวาน

237 นายกองสี สายสุริยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 2/1/2564 โรคติดเช้ือ

238 นายหนูแดง แพงทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 4/1/2564 โรคอุบติัเหตุ

239 นายบุญทนั นามทา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 1/1/2564 โรคอ่ืนๆ

240 นางสาวดุริยา โสดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 29/12/2563 โรคติดเช้ือ

241 นางโสม สูงโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 19/12/2563 โรคความดนั

242 นายวิชิต ปุรินนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 30/12/2563 โรคติดเช้ือ

243 นายสงดั พรมบู่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 29/12/2563 โรคติดเช้ือ

244 นางทองศรี อุปพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 18/11/2563 โรคชรา

245 นางบุญมี สวาทวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 3/1/2564 โรคเบาหวาน

246 นายทองสุก บวัเป่ือย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 2/1/2564 โรคหวัใจ

247 นายทองแดง ค  าภูมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 25/12/2563 โรคหวัใจ

248 นายอุดม สีนาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี 5/1/2564 โรคติดเช้ือ

249 นางสาวนิตยา รัตนวรสุทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์ 22/12/2563 โรคอ่ืนๆ

250 นายวิรัติ อินทรโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 10/1/2564 โรคตบั

251 นางสุดใจ ปากน ้าเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี 15/1/2564 โรคมะเร็ง

252 นายเฉลย โพธิขนัธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบุรี 30/11/2563 โรคมะเร็ง

253 นายเฮง ผลสมหวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 19/1/2564 โรคอ่ืนๆ

254 นางถว้น ชมช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 11/1/2564 โรคไต

255 นายนี อยู่ย ัง่ยืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 16/1/2564 โรคอ่ืนๆ

256 นายผิน ศรีบวัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 4/1/2564 โรคมะเร็ง

257 นายด าชา คงมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 8/1/2564 โรคอ่ืนๆ

258 นายอนุชา ไตรโรจน์เมธี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 11/1/2564 โรคเบาหวาน

259 นางสุภาพ พระนอนเขต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 11/1/2564 โรคมะเร็ง

260 นายสมบูรณ์ สมเพราะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 21/1/2564 โรคหวัใจ

261 นายเสริมศกัด์ิ สมคัรสมาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 6/1/2564 โรคติดเช้ือ
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262 นายใส วงัสงัยาว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง มหาสารคาม 18/12/2563 โรคตบั

263 นายสมสนิท แกว้พิภพ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 28/9/2563 โรคอ่ืนๆ

264 นายอรุณ เล่นวารี กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 17/11/2563 โรคอ่ืนๆ

265 นายจ ารัส พามี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนงวั จ  ากดั มหาสารคาม 11/1/2564 โรคไต

266 นายบุญเรือง รักเสมอวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 16/1/2564 โรคอ่ืนๆ

267 นางกวา้ง ฝ่ายสูน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 12/1/2564 โรคหวัใจ

268 นายสุพนัธ์ ยาสุขศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 16/1/2564 โรคติดเช้ือ

269 นายประสาร คชมิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 6/1/2564 โรคอ่ืนๆ

270 นายแสวง จ าปาหอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด 13/1/2564 โรคติดเช้ือ

271 นายด่อน กตญัญู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 21/1/2564 โรคอ่ืนๆ

272 นางบุญเหลือ ไชยโยธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองม่วง จ  ากดั มหาสารคาม 15/1/2564 โรคเบาหวาน

273 นางส าลี นนัทะเป๊ก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ 16/1/2564 โรคไต

274 นายเมษา นามมะตะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี 13/1/2564 โรคอุบติัเหตุ

275 นายสมหมาย พลศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 16/1/2564 โรคอุบติัเหตุ

276 นายเผือด สินสมบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี 8/12/2563 โรคอ่ืนๆ

277 นางประกอบ จนัทร์คดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี 5/1/2564 โรคมะเร็ง

278 นายวิมล เตม็หน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 16/1/2564 โรคอ่ืนๆ

279 นางสาวเฉลา ศรีสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 16/1/2564 โรคมะเร็ง

280 นายสุนทร ภุมรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี 20/1/2564 โรคอ่ืนๆ

281 นายโยธิน ซ่ือไพศาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั ภูเก็ต 4/1/2564 โรคอ่ืนๆ

282 นายสมชยั ดวงสวา่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 12/1/2564 โรคอ่ืนๆ

283 นางค าป้อ ดวงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 13/1/2564 โรคตบั

284 นายนม คมข า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด 17/1/2564 โรคมะเร็ง

285 นายถวลัย ์เกษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 27/12/2563 โรคหวัใจ


