
1 โรคติดเช้ือ นางเพชรศรี พิมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี 9/6/2563

2 โรคอ่ืนๆ นางบงัอร คลอ้ยอรุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ 27/1/2564

3 โรคติดเช้ือ นางยอง นามงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบรีุ 29/1/2564

4 โรคไต นางสาวมณีวรรณ พุดพวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 27/1/2564

5 โรคติดเช้ือ นายประสิทธ์ิ เผือกผอ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ 21/1/2564

6 โรคหวัใจ นางจ าเนียน แสนเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ 28/1/2564

7 โรคอ่ืนๆ นายทนงศกัด์ิ ศรจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 31/1/2564

8 โรคอ่ืนๆ นางสิน พุม่กระจ่าง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบรีุ 17/1/2564

9 โรคอ่ืนๆ นางสาวศทุธดา ใหม่สุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 16/1/2564

10 โรคอ่ืนๆ นายอนนัต ์รัตโนภาพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเขาตอง กาญจนบรีุ 14/1/2564

11 โรคอ่ืนๆ นางเสมียน พุม่งาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี 23/1/2564

12 โรคติดเช้ือ นางฉออ้น แซ่จงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบรีุ 19/1/2564

13 โรคไต นางกหุลาบ ผวาผดุง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบรีุ 26/1/2564

14 โรคอ่ืนๆ นายฉลอง พุกเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ 20/1/2564

15 โรคไต นางสมบุญ จนัศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบรีุ 22/1/2564

16 โรคชรา นางสาวจ าเนียร ดีขั้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ 29/1/2564

17 โรคไต นายกิมหม่ิน แซ่ล่ิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั สุราษฎร์ธานี 29/1/2564

18 โรคอ่ืนๆ นายอนนัต ์ตั้งมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ 24/1/2564

19 โรคอ่ืนๆ นายนนัทภพ ชาวนวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง 22/12/2563

20 โรคอ่ืนๆ นางแจง้ วีระสัย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน 12/1/2564

21 โรคมะเร็ง นายสมจิตร เข่ือนส่ี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 19/12/2563

22 โรคชรา นางจ๋อย โนจา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 7/1/2564

23 โรคอ่ืนๆ นายศรีนวน ปุณโณฑก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา 22/12/2563

24 โรคติดเช้ือ นายชชัวาลย ์ตนัหราพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง ล าปาง 28/1/2564

25 โรคติดเช้ือ นางบวัผดั ใจแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน 15/1/2564

26 โรคมะเร็ง นายชวลิต สิทธิกรสกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 24/1/2564

27 โรคอ่ืนๆ นางวารุณี มีสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 17/1/2564

28 โรคอ่ืนๆ นางฟองเมฆ เดชวงศญ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 9/1/2564
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29 โรคติดเช้ือ นายส่ง ศรีบุญเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 16/1/2564

30 โรคติดเช้ือ นายชุม กลัละหะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 28/12/2563

31 โรคชรา นางสาวป่ินทอง หลานดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 20/1/2564

32 โรคตบั นางแอ ปานผอ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 26/1/2564

33 โรคเบาหวาน นายวีระเดช พรหมพิงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 30/1/2564

34 โรคมะเร็ง นายเกษม เขียวงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 28/1/2564

35 โรคไต นางนาง อินตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 18/1/2564

36 โรคตบั นายเรียง มูลมอญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ 20/1/2564

37 โรคอ่ืนๆ นายวิษณุพงค ์ไชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสันป่าคา่ เชียงใหม่ 20/1/2564

38 โรคติดเช้ือ นายอ่ินแกว้ วรรณวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 20/1/2564

39 โรคอ่ืนๆ นายวิโรจน์ ลอยมาปิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 23/1/2564

40 โรคมะเร็ง นายติ เต่าเถ่ือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ 25/1/2564

41 โรคติดเช้ือ นายเดือน เวียงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย 17/1/2564

42 โรคไต นายสังวาลย ์ลีนุกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ 12/1/2564

43 โรคไต นายสหสั กนัยะวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลืออ านาจ อ านาจเจริญ 13/1/2564

44 โรคติดเช้ือ นางบวัลา ลอยหา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 19/1/2564

45 โรคหวัใจ นายเปงสูน บุญพุท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 23/1/2564

46 โรคมะเร็ง นายทองใบ ดาราพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 24/1/2564

47 โรคอ่ืนๆ นายระนอง กนัภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 11/1/2564

48 โรคอ่ืนๆ นายสุรินทร์ พนัธก์  ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 3/3/2563

49 โรคอ่ืนๆ นางบุญหนกั หนูน้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น 20/1/2564

50 โรคมะเร็ง นายหา ชยัภูมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 25/1/2564

51 โรคตบั นายชวน ศรีสอาด กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 6/1/2564

52 โรคอุบติัเหตุ นายทองคูณ เหล่าเจริญ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 10/1/2564

53 โรคอ่ืนๆ นายหลง วงษฉ์ลาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 11/1/2564

54 โรคติดเช้ือ นางนาง ราชเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 15/1/2564

55 โรคชรา นางเอือน ช่วงชยัชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 17/1/2564

56 โรคไต นางทา สายศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 24/1/2564
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57 โรคหวัใจ นายยงยทุธ เจือจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 18/1/2564

58 โรคอ่ืนๆ นายเบิด ทนัมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 21/1/2564

59 โรคอ่ืนๆ นางค าพนัธ ์ค  าตนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 16/1/2564

60 โรคหวัใจ นายยาน สร้อยเพช็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ 15/1/2564

61 โรคไต นางก าจร สิงขรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ 26/1/2564

62 โรคตบั นางสมยั ศิริตงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 16/1/2564

63 โรคความดนั นายดาวเทียม วงษสี์หา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 20/1/2564

64 โรคไต นายไพรวลัย ์อุปรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 18/1/2564

65 โรคหวัใจ นายเสถียร สุ่ยหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอ็ด 19/1/2564

66 โรคติดเช้ือ นายสุข เฟืองไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอ็ด 15/1/2564

67 โรคมะเร็ง นายบุญมา สุภษร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอ็ด 24/1/2564

68 โรคความดนั นางไพร อุดไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอ็ด 19/1/2564

69 โรคมะเร็ง นางละเอียด ไกรสุวรรณ์โสภิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 24/1/2564

70 โรคอ่ืนๆ นางสาวสุรินทร์ สังขท์อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 18/1/2564

71 โรคตบั นายไพทูรย ์ภูปุย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ 22/1/2564

72 โรคหวัใจ นายประสาท ค  ารังษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ 28/1/2564

73 โรคเบาหวาน จ.ส.อ.ชชัวาลย ์บุญเหล่ียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 26/1/2564

74 โรคไต นางเกษร คานดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองจนัทร์ จ  ากดั นครพนม 16/1/2564

75 โรคชรา นางสาวทองค า ผอ่งจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกนัทรารมย ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 25/1/2564

76 โรคอ่ืนๆ นายแอด สิงขร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ 3/2/2564

77 โรคติดเช้ือ นายวตัร ไชยภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ 31/1/2564

78 โรคหวัใจ นายบรรจง หน่ายโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 30/1/2564

79 โรคหวัใจ นางสาวองัคณา ทศธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 29/1/2564

80 โรคไต นายพยงุ แยม้โคกสูง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น 4/1/2564

81 โรคติดเช้ือ นายทองมูล ค  าสวนหม่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น 21/1/2564

82 โรคมะเร็ง นายส าราญ บบัภาวะตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น 30/1/2564

83 โรคหวัใจ นายค าพนัธ ์ลองศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโนนทนั ขอนแก่น 27/1/2564

84 โรคชรา นางใน กทิศาสตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 1/2/2564
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85 โรคชรา นางทองมี อินทร์เพง็ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองแกว้ สุรินทร์ 26/1/2564

86 โรคมะเร็ง นายพรมมา สมพงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสัมพนัธก์ู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด 24/1/2564

87 โรคเบาหวาน นางเลก็ รู้เกณฑ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 29/1/2564

88 โรคอ่ืนๆ นายวิฑูรย ์สีบุญโรจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 29/1/2564

89 โรคตบั นายสมหมาย ศรีค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 28/2/2564

90 โรคอ่ืนๆ นายเอกภพ พลนนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 23/1/2564

91 โรคอุบติัเหตุ นายบุญจนั ไชยอุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 11/10/2563

92 โรคอ่ืนๆ นางลี ปะมะพุดโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 27/1/2564

93 โรคไต นายประสิทธ์ิ ราชสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 2/2/2564

94 โรคติดเช้ือ จ ารัส โยธาภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 26/1/2564

95 โรคไต นางม่ึม นามปะทดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 3/2/2564

96 โรคตบั นายทองงาม เมืองมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาขา่ จ  ากดั มหาสารคาม 16/1/2564

97 โรคหวัใจ นางสาวชุลีพร พรชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นโคกสูง มหาสารคาม 4/2/2564

98 โรคไต นางจ าปี ทอดแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาพฒันา จ ากดั มหาสารคาม 16/1/2564

99 โรคอุบติัเหตุ นายบุญจนัทร์ ธรรมโรเวส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 8/1/2564

100 โรคอ่ืนๆ นายวิรัช อุทาโพธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 28/1/2564

101 โรคอ่ืนๆ นายวีระศกัด์ิ มาศแท่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 3/2/2564

102 โรคอ่ืนๆ นายสุวรรณ เกิดผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบรีุ 6/2/2564

103 โรคไต นางจอ้ย คณานบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 28/1/2564

104 โรคมะเร็ง นายเธียรศกัด์ิ แซ่เจียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 24/1/2564

105 โรคไต นายสวสัด์ิ ป่ินชา้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร 29/1/2564

106 โรคตบั นายทวีศกัด์ิ มาลยัชยัสิทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม 23/1/2564

107 โรคอ่ืนๆ นายสมาน ศรีสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จ  ากดั ฉะเชิงเทรา 28/1/2564

108 โรคอ่ืนๆ นายสมศกัด์ิ ทนใจเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั นครสวรรค์ 9/10/2563

109 โรคติดเช้ือ นางสงดั พุม่จ  าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั นครสวรรค์ 26/12/2563

110 โรคติดเช้ือ นายวรพล เนียมจีน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู ลพบรีุ 27/1/2564

111 โรคหวัใจ นางวิญญา ใจแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 8/2/2564

112 โรคหวัใจ นางสุธิดา จนัพี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 28/1/2564
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113 โรคหวัใจ นายด่วน โคดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุ่งศรี แพร่ 26/1/2564

114 โรคอ่ืนๆ นางนงคเ์ยาว ์ผาทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 20/1/2564

115 โรคหวัใจ พล.อ.ต.วีรยทุธ ์ฉ ่าพิรุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลร่องกาศ จ ากดั แพร่ 28/1/2564

116 โรคติดเช้ือ นายบุญธรรม สายปิว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 28/12/2563

117 โรคอ่ืนๆ นายทอง ชยัเพช็ร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 2/2/2564

118 โรคหวัใจ นายสวาท แสนจุมปู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 27/1/2564

119 โรคไต นางพิมวนัณา มัน่คง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 31/12/2563

120 โรคอ่ืนๆ นายอนุสิทธ ์ตุย้ตนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 16/1/2564

121 โรคอ่ืนๆ นางลงั ตะ๊อินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 1/1/2564

122 โรคติดเช้ือ นางจนัดี วรรณโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 5/1/2564

123 โรคความดนั นายจนัทร์ตะ๊ สุจริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง 21/1/2564

124 โรคหวัใจ นายสมบูรณ์ พนัธไ์ชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง 2/2/2564

125 โรคอ่ืนๆ นางบวัแกว้ สมมิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 11/12/2563

126 โรคตบั นายสาธิต ณ วิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 5/1/2564

127 โรคเบาหวาน นางศรีนวล อุทเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 4/2/2564

128 โรคติดเช้ือ นายเจริญ ดวงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 29/1/2564

129 โรคอ่ืนๆ นางบวัจีน แสนโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 31/1/2564

130 โรคไต นายจนัทร์แกว้ จนัทร์พลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 1/2/2564

131 โรคฆ่าตวัตาย นายสุรเดช ตะนะพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 19/1/2564

132 โรคหวัใจ นายเจษฎา กองเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนนบัพระพร เชียงใหม่ 23/1/2564

133 โรคหวัใจ นางวนัดี โลมะวิสัย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 13/1/2564

134 โรคหวัใจ นางยพิุน ชมภูก๋า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 5/2/2564

135 โรคฆ่าตวัตาย นางเฉลียว จอมน า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ 22/1/2564

136 โรคอ่ืนๆ นางค าแปง ตาวินโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 11/1/2564

137 โรคติดเช้ือ นางศรีนวล สุธะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ 24/1/2564

138 โรคหวัใจ นายบุญส่ง ยาสมุทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 6/1/2564

139 โรคมะเร็ง นางอ าพร ขนัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 19/1/2564

140 โรคชรา นายบุญทา สัพไพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 24/1/2564
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141 โรคอ่ืนๆ นางจนัทร์ฟอง วิทยารัก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 5/1/2564

142 โรคมะเร็ง นางอมัพร จอมแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ 7/1/2564

143 โรคอ่ืนๆ นายวินยั มอเนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 2/2/2564

144 โรคหวัใจ นายด ารงคฤ์ทธ์ิ บุญฟู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 4/2/2564

145 โรคอุบติัเหตุ นางสาวพรรณจิต จนัทร์ธิตุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ 27/12/2563

146 โรคอ่ืนๆ นางทองเหรียญ ยาประเสริฐ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ 12/1/2564

147 โรคไต นางจนัทร์ มณีวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยแกว้พฒันา เชียงใหม่ 30/1/2564

148 โรคอ่ืนๆ นายประพนัธ ์จนัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 2/2/2564

149 โรคอ่ืนๆ นายวินสั เป็งดว้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 29/1/2564

150 โรคหวัใจ นายสุทศัน์ มีคาพนัธุ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 19/1/2564

151 โรคหวัใจ นายบุญเลิศ ปัญญาโส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 16/1/2564

152 โรคอ่ืนๆ นางต๊ิบ อุ่นใจแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 2/2/2564

153 โรคหวัใจ นายบุญมา อินถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 30/1/2564

154 โรคหวัใจ นายดวงจนัทร์ ดว้งศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 29/1/2564

155 โรคติดเช้ือ นางสาวสายฝน ศิริมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ 24/1/2564

156 โรคหวัใจ นางบุญมี กนัทะวนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ 23/1/2564

157 โรคติดเช้ือ ธวชั กณุามี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค เชียงใหม่ 25/1/2564

158 โรคอุบติัเหตุ นายเมธี เช้ือเมืองพาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 22/1/2564

159 โรคอ่ืนๆ นายสุนนั วงษจ์กัร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 26/12/2563

160 โรคมะเร็ง นางลกัขณา เทวะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้โชค เชียงใหม่ 31/1/2564

161 โรคอ่ืนๆ ร.ต.ประเสริฐ ศรีสมนึก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ 12/2/2564

162 โรคหวัใจ นางส ารวม แหวนเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ 12/2/2564

163 โรคมะเร็ง นางเพญ็ อินทร์ตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ 16/2/2564

164 โรคอ่ืนๆ นายสุรจิตต ์รอดโพธ์ิทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 16/2/2564

165 โรคชรา นายพลอย สุขเสริม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 13/2/2564

166 โรคมะเร็ง นายสมบูรณ์ บุตรโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 9/2/2564

167 โรคอ่ืนๆ นายอุทยั เชิดสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 6/2/2564

168 โรคอ่ืนๆ นายธีรศกัด์ิ เผา่พนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 7/2/2564
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169 โรคติดเช้ือ นายเดิน เสนผาบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น 14/2/2564

170 โรคอุบติัเหตุ นางรัศมี ศรีเตชะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น 15/2/2564

171 โรคหวัใจ นายละออง หูทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 15/2/2564

172 โรคหวัใจ นายค าไพ ดรบา้นเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 18/2/2564

173 โรคอ่ืนๆ นางวิไล ปักกาโล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 15/2/2564

174 โรคมะเร็ง นางญวน กองศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม มหาสารคาม 14/2/2564

175 โรคติดเช้ือ นายธีระศกัด์ิ ประทุมชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัแม่พระฟาติมานาค า จ  ากดั อุบลราชธานี 29/1/2564

176 โรคอ่ืนๆ นายจรัญ แสงกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 21/2/2564

177 โรคหวัใจ นายเหรียญ พินิจมนตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู 13/2/2564

178 โรคอ่ืนๆ นายโหลน โคตรโยธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 17/2/2564

179 โรคติดเช้ือ นายนพดล โสดามุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 29/1/2564

180 โรคไต นายบวั ค  าสิมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอ็ด 10/2/2564

181 โรคหวัใจ นายสวา่ง ศรีทิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 12/2/2564

182 โรคหวัใจ นายวิญญา สพสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี 12/2/2564

183 โรคมะเร็ง นางสาววรรณา จนัทร์จวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบรีุ 8/2/2564

184 โรคมะเร็ง นางสมยั พงษเ์ลก็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบรีุ 10/2/2564

185 โรคความดนั นายสุริยะ คิดชนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ 4/2/2564

186 โรคมะเร็ง นางคอย ยศนีย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 10/2/2564

187 โรคมะเร็ง นายส ารวย ขานสันเทียะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 12/2/2564

188 โรคอ่ืนๆ นายเสมอ ปัสสาโก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 12/2/2564

189 โรคตบั นายสมพร จนัที สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 9/2/2564

190 โรคหวัใจ นายทอง สายทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี 12/1/2564

191 โรคหวัใจ นางลี วิเศษชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 10/2/2564

192 โรคอ่ืนๆ นายสมบติั พิมพพ์งษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย นครพนม 25/1/2564

193 โรคติดเช้ือ นายบ ารุง รอดพน้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนภูแต้ มุกดาหาร 4/2/2564

194 โรคมะเร็ง นางเพลินจิต เดชอนนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 11/2/2564

195 โรคติดเช้ือ นางกานดา ไชยชูเอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 11/2/2564

196 โรคติดเช้ือ นายสมเกียรติ เทศทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร 2/2/2564
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197 โรคไต นางสาวบวัหล่อน แกว้แกม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพพาวาส จ ากดั กรุงเทพมหานคร 2/2/2564

198 โรคอ่ืนๆ นายประคอง นิลสนธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ 8/2/2564

199 โรคอุบติัเหตุ นายประกาศิต สงวนศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 2/2/2564

200 โรคอ่ืนๆ นางสาวช านาญ เหม่ียงเขวา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบรีุ 1/2/2564

201 โรคมะเร็ง นายเหรียญ คะวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 10/2/2564

202 โรคชรา นางบุญยงั เทียนชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ 18/2/2564

203 โรคมะเร็ง นายแกะ ค  ามี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ 16/2/2564

204 โรคความดนั นางละแมน้ รักษาภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 7/2/2564

205 โรคอ่ืนๆ นายบุญเสาร์ สิทธิสวนจิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 5/2/2564

206 โรคตบั นายสละ สาวิสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 4/2/2564

207 โรคติดเช้ือ นางสาววนิดา ศรีธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร 5/2/2564

208 โรคติดเช้ือ นางสาวเลียน ชุ่มชยัเพียร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีระหารออมทรัพย์ สุรินทร์ 22/1/2564

209 โรคมะเร็ง นางล าไพ พฒันี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 7/2/2564

210 โรคมะเร็ง นายบรรพต บุญกอ้น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี 31/12/2563

211 โรคไต นางสาวพวง ตรีสูนย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ 6/2/2564

212 โรคหวัใจ นายเสถียร แสงทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม 9/2/2564

213 โรคติดเช้ือ นางสาคร ค  าพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน 25/1/2564

214 โรคมะเร็ง นายก๋วน ไชยสถาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา 30/1/2564

215 โรคมะเร็ง นายธนนัชยั กนัยะมี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี แพร่ 21/1/2564

216 โรคมะเร็ง นายรุ่งชยั มูลอินตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ 3/2/2564

217 โรคมะเร็ง นายเลก็ ไชยสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 1/12/2563

218 โรคหวัใจ นายรฤทธ์ิ เกิดสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพระธาตุนาก่วม จ ากดั ล าปาง 26/1/2564

219 โรคมะเร็ง นายทวี สุจริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง 2/2/2564

220 โรคอ่ืนๆ นายมา นรรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 3/2/2564

221 โรคอ่ืนๆ นายเจริญ อินทนนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 8/2/2564

222 โรคอ่ืนๆ นายส่วน ค  าสอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 16/1/2564

223 โรคอ่ืนๆ นายประพนัธ ์ใจพรหมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 13/2/2564

224 โรคหวัใจ นางวิเพียร กีฬาแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 7/2/2564



วันที่เสียชีวิตสหกรณ์/กลุ่ม จังหวัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

รายงานสมาชิกเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 26-01-2564 ถึงวันที่ 25-02-2564

ล าดับ
สาเหตุการ

เสียชีวิต
ช่ือ-นามสกุล

225 โรคหวัใจ นายสมบูรณ์ กนัทะมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 6/2/2564

226 โรคความดนั นายชยพล โพธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ 30/1/2564

227 โรคไต นายวนัชยั จนัทรรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ 1/2/2564

228 โรคมะเร็ง นางสาวจนัทร์เพญ็ สาธุเม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 24/1/2564

229 โรคมะเร็ง นางสาวมลัลิกา บวัสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 11/2/2564

230 โรคชรา นายสรศกัด์ิ ไชยเมฆา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ 25/11/2563

231 โรคอ่ืนๆ นายสุรพล หวลกาพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 9/2/2564

232 โรคอ่ืนๆ นางเรณู สุนาคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 9/2/2564

233 โรคติดเช้ือ นางแวน่ เทศใต้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 10/2/2564

234 โรคหวัใจ นายเกษม เงินมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย 5/2/2564

235 โรคตบั นางสาวจนัทนา สุขสงวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 29/1/2564

236 โรคมะเร็ง นายสุเกรียงศกัด์ิ สมณะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ 24/1/2564

237 โรคมะเร็ง นายมา สุทาชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 16/2/2564

238 โรคอ่ืนๆ นายสมยั บุญสูง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 25/1/2564

239 โรคมะเร็ง นางจินดารา อินตะ๊แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 10/2/2564

240 โรคติดเช้ือ นายนิรันดร์ เผา่พนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนามน อุบลราชธานี 6/2/2564

241 โรคอ่ืนๆ นายเทศ เกตุทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยทรายเหนือ จ ากดั เพชรบรีุ 20/1/2564

242 โรคอ่ืนๆ นายส าราญ ทรงพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั จนัทบรีุ 14/12/2563

243 โรคอ่ืนๆ นางค าน้อย ยะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 5/2/2564

244 โรคมะเร็ง นายสมยา อ่อนระหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 14/2/2564

245 โรคติดเช้ือ นางป่วน รงคท์อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั อุทยัธานี 17/2/2564

246 โรคอ่ืนๆ นางบุญชู แสงแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบรีุ 18/2/2564

247 โรคไต นางสาวแสงดาว เดชอุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 14/2/2564

248 โรคอ่ืนๆ นายวิท เอนก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง 17/2/2564

249 โรคอ่ืนๆ นางโฉมฉาย อ่อนสอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ 15/2/2564

250 โรคมะเร็ง นางสาวสมใจ เสนะศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร 14/2/2564

251 โรคชรา นางสาวหนูจร ฝอยทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 กรุงเทพมหานคร 18/2/2564

252 โรคอ่ืนๆ นายณัฐวฒิุ โอรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหูชา้ง-การุ้ง จ  ากดั อุทยัธานี 14/2/2564



วันที่เสียชีวิตสหกรณ์/กลุ่ม จังหวัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

รายงานสมาชิกเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 26-01-2564 ถึงวันที่ 25-02-2564

ล าดับ
สาเหตุการ

เสียชีวิต
ช่ือ-นามสกุล

253 โรคอ่ืนๆ นายสกลรัฐ กิจเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี 21/2/2564

254 โรคความดนั นางอารีย ์ใจช่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 20/2/2564

255 โรคอ่ืนๆ นางมะลิ สุตาธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ 2/1/2564

256 โรคติดเช้ือ นางสลิด สกลุณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบรีุ 23/1/2564

257 โรคอ่ืนๆ นางจ าลอง ปัดทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ 29/11/2563

258 โรคอ่ืนๆ นายไพศาล แซ่อ๋ึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ 10/1/2564

259 โรคมะเร็ง นายแถว แก่นสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ 16/2/2564

260 โรคติดเช้ือ นางศรีมาลา โพธิพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ 14/2/2564

261 โรคอุบติัเหตุ นางมะณี ปันนาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ 14/2/2564

262 โรคไต นางเมียน ตะบองเหลก็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ 15/2/2564

263 โรคติดเช้ือ นางสอ้ิง เกตุบรรจง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ 7/2/2564

264 โรคไต นายขวญัชยั หุยากรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ 17/2/2564

265 โรคอ่ืนๆ นายเลก็ โพธ์ิสุทธิวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ 8/2/2564

266 โรคติดเช้ือ นางกาไสย ์นิชิจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ 21/1/2564

267 โรคอุบติัเหตุ นายณรงค ์น านาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบรีุ 13/1/2564


