
1 นายอุดม ค  ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 4/3/2564 โรคอ่ืนๆ

2 นางเงซงั จรูญโกมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 19/2/2564 โรคอ่ืนๆ

3 นายปี ชุ่มแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง 3/3/2564 โรคมะเร็ง

4 นายด ารงค ์มว่งงาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนประชุมราษฏร์ ปทุมธานี 21/2/2564 โรคอ่ืนๆ

5 นายธงไชย แดงสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรคีรี จ  ากดั เพชรบุรี 17/2/2564 โรคอ่ืนๆ

6 นายไว มลูมงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี 19/2/2564 โรคอ่ืนๆ

7 นางพิมพ ์แห่งหน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 23/2/2564 โรคติดเช้ือ

8 นายแวง งามจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 19/2/2564 โรคชรา

9 นายวิชยั วงษพ์ฤกษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 20/2/2564 โรคอุบติัเหตุ

10 นางสาวค าพฒุ ประสิทธ์ิศาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 17/2/2564 โรคอ่ืนๆ

11 นายเสกสรร เดชะค าภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 19/2/2564 โรคมะเร็ง

12 นายบุญเล้ียง นิลคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 11/2/2564 โรคอ่ืนๆ

13 นางหนูรัก ค  าเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 18/2/2564 โรคอุบติัเหตุ

14 นายสมศรี โพธ์ิขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 12/2/2564 โรคหวัใจ

15 นายเชิดชยั พรมมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ 10/2/2564 โรคอ่ืนๆ

16 นายเฮง อดทน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กู่กาสิงห์ ร้อยเอด็ 9/2/2564 โรคมะเร็ง

17 นายด ารงค ์ทุมภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 16/2/2564 โรคมะเร็ง

18 นางทองศรี มะยรุะรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 19/2/2564 โรคอ่ืนๆ

19 นายส าราญ วนัดอนแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 23/2/2564 โรคติดเช้ือ

20 นายวนัชยั ภูบุตตะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 15/2/2564 โรคติดเช้ือ

21 นายเฉลิม อุ่มสาพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 19/2/2564 โรคตบั

22 นางสาวเล้ียน หลายค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 14/2/2564 โรคอ่ืนๆ

23 นางรักศรี ทรงเหลก็สิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 2/1/2564 โรคมะเร็ง

24 นางเอ่ียมศรี ดา้งถางค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 30/1/2564 โรคชรา

25 นางรัตนา สืบประวติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 2/1/2564 โรคอ่ืนๆ
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26 นายผอ่ง จนัทรังษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 20/12/2563 โรคมะเร็ง

27 นางสาวสุมาลี สารบุตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 23/2/2564 โรคมะเร็ง

28 นางแตะ สร้อยพาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น 28/1/2564 โรคติดเช้ือ

29 นายสมโภช บวัเปือย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร หนองคาย 14/2/2564 โรคมะเร็ง

30 นายอินสม ปัญญารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 7/2/2564 โรคมะเร็ง

31 นางบุญ ทะพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 15/2/2564 โรคหวัใจ

32 นางสาย สภานเดิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 18/2/2564 โรคหวัใจ

33 นายหนุ่ม สุขค านึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แมฮ่่องสอน 21/2/2564 โรคอ่ืนๆ

34 นางหน่อม งามดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 23/2/2564 โรคเบาหวาน

35 นายอดิศร พิเชษฐ์บญัญติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 24/2/2564 โรคอ่ืนๆ

36 นางละมยั เมยไธสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ 23/2/2564 โรคอ่ืนๆ

37 อ.อรุณรัตน์ บุญจริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นปริก จ ากดั สงขลา 6/2/2564 โรคอ่ืนๆ

38 นางสาวสีนวล เขียวทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนส้ม จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 20/2/2564 โรคอ่ืนๆ

39 นายสุวรรณ์ จนัทร์ดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ 5/2/2564 โรคมะเร็ง

40 นายวิโส อาจณรงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนม จ ากดั สุราษฎร์ธานี 11/2/2564 โรคอ่ืนๆ

41 นางอนงค ์จนัทร์วงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 24/2/2564 โรคมะเร็ง

42 นายบุญทวี สุริยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 10/2/2564 โรคอ่ืนๆ

43 นายวิเชียร แสนเมืองวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 4/3/2564 โรคติดเช้ือ

44 นายนิตย ์จนัทะวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 3/3/2564 โรคมะเร็ง

45 นางแสงหลา้ จินดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา 8/3/2564 โรคมะเร็ง

46 นายสุพจน์ แกว้อา้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ 10/3/2564 โรคตบั

47 นายทูล ปัญญาดว้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนอ้ยทวีทรัพย์ เชียงใหม่ 7/3/2564 โรคอ่ืนๆ

48 นายศนูย ์แกว้ฟู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบ่อน ้าแร่แม่จอก แพร่ 27/2/2564 โรคหวัใจ

49 นางค า วงคซ์าว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสนัป่าค่า เชียงใหม่ 4/3/2564 โรคตบั

50 นางสมสี ชุ่มใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 12/2/2564 โรคอ่ืนๆ
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51
นางสาวแสงเดือน วงศปั์น
งา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 11/2/2564 โรคอ่ืนๆ

52 นายนิตย ์บุญทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 3/2/2564 โรคติดเช้ือ

53 นายค าปัน ดวงกาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 1/2/2564 โรคชรา

54 นางขนัทอง งูชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 15/2/2564 โรคไต

55 นายศรีวยั จอมนวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 26/2/2564 โรคความดนั

56 นายช่ืน ค  ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ 23/2/2564 โรคมะเร็ง

57 นายประสิทธ์ิ ตุย้ทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ 26/2/2564 โรคอ่ืนๆ

58 นายสมชาย วชิรกาญจนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั เชียงใหม่ 9/2/2564 โรคติดเช้ือ

59 นายเริก จะแคว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนขนุป๋ัง เชียงใหม่ 6/2/2564 โรคอ่ืนๆ

60 นายบุญเล่ือน ทาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 25/1/2564 โรคอ่ืนๆ

61 นายสมบูรณ์ หาดส าโรง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 7/2/2564 โรคติดเช้ือ

62 นายสะอาด สีใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 26/2/2564 โรคอ่ืนๆ

63 นายสาคร ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 13/3/2564 โรคอ่ืนๆ

64 นางจนัทร์ศรี บุญตนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 12/3/2564 โรคอ่ืนๆ

65 นายอนนัต ์เดชะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 25/2/2564 โรคอ่ืนๆ

66 นายเสรีย ์กนัทะเป็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 22/2/2564 โรคอ่ืนๆ

67 นายด ารง อินจร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 12/2/2564 โรคอุบติัเหตุ

68 นายด ารงค ์จิโนมลู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 12/2/2564 โรคอ่ืนๆ

69 นายเฉลิม ญาติฝงู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 6/3/2564 โรคชรา

70 นางดี วรรณกอ้น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 17/2/2564 โรคอ่ืนๆ

71 นายสมพล จนัทร์แลง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 5/3/2564 โรคมะเร็ง

72 นายสว่าง พิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ 21/2/2564 โรคชรา

73 นางฟองจนัทร์ ตน้สสัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 7/3/2564 โรคอ่ืนๆ

74 นางพลอย สุนนัตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 2/3/2564 โรคติดเช้ือ

75 นายจนัทร์ บุญอิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 12/3/2564 โรคมะเร็ง
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76 นายจนัทร์ มลูค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 25/2/2564 โรคติดเช้ือ

77 นายส าเนียง เข่ือนแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 28/2/2564 โรคอ่ืนๆ

78 นางสาวสุจิตตรา วงศว์รรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 23/2/2564 โรคอ่ืนๆ

79 นายทองใบ หม่ืนจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 20/2/2564 โรคไต

80 นางทศันี มโนวร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ 9/3/2564 โรคหวัใจ

81 นางดาวเรือง อินตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 18/2/2564 โรคความดนั

82 นายสมทรง ซ่ึงจะโปะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระนอนแม่ปูคา (จีราฟ) เชียงใหม่ 22/2/2564 โรคหวัใจ

83 นายถวิล สุยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 21/2/2564 โรคหวัใจ

84 นางรัตน์ โอดนนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 16/3/2564 โรคติดเช้ือ

85 นายนรินทร์ ธะนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ 25/2/2564 โรคมะเร็ง

86 นางลี ริมพิสอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 9/2/2564 โรคติดเช้ือ

87 นายสนิท ศิริตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 28/2/2564 โรคมะเร็ง

88 นายสมพล การินธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 5/3/2564 โรคอ่ืนๆ

89 นางจนัทร์สม ชมภูรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 12/2/2564 โรคอ่ืนๆ

90 นางค านอ้ย เช้ือเมืองพาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทานตะวนัสายสมัพนัธ์ จ  ากดั เชียงราย 30/1/2564 โรคติดเช้ือ

91 นางบวัทอง ไฝ่งาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทานตะวนัสายสมัพนัธ์ จ  ากดั เชียงราย 12/1/2564 โรคหวัใจ

92 นายธนกร เตชนนทวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 22/1/2564 โรคฆ่าตวัตาย

93 นางสมพร ถ่ินจอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 2/3/2564 โรคอ่ืนๆ

94 นายวิน จนัทร์เขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่ แพร่ 2/12/2563 โรคไต

95 นางแกว้ ยะถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ 2/3/2564 โรคอ่ืนๆ

96 ยทุธวีร์ ผาค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่ 6/2/2564 โรคอ่ืนๆ

97 นายสิทธ์ิ เขม็วิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 11/2/2564 โรคติดเช้ือ

98 นายอนนัต ์พริบไหว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 6/3/2564 โรคติดเช้ือ

99 นางรุ่งฟ้า สุวรรณศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 5/2/2564 โรคหวัใจ

100 นายจกัรแกว้ นิลสวิท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 4/1/2564 โรคหวัใจ
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101 นางแสงดาว เสียงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง 23/2/2564 โรคมะเร็ง

102 นางบวัหลาด ตนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง 7/3/2564 โรคอ่ืนๆ

103 นางสมพร ยอดขจ๋า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 17/2/2564 โรคติดเช้ือ

104 นายวินยั ไชยวงศแ์สน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหว้ยไคร้ จ  ากดั พะเยา 19/2/2564 โรคอ่ืนๆ

105 นายโอภาส บา้นสระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา 14/1/2564 โรคอ่ืนๆ

106 นางบวัจนัทร์ ธรรมโม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั พะเยา 18/2/2564 โรคอ่ืนๆ

107 นางบวัสา พนัธะนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 5/3/2564 โรคมะเร็ง

108 นางสาววรรณี กลุแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 6/3/2564 โรคอ่ืนๆ

109 นางเฉลียว ไชยเอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ 7/3/2564 โรคติดเช้ือ

110 นางจวน คุลีลงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 2/3/2564 โรคชรา

111 นางเตรียม จนัทร์สวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 2/3/2564 โรคเบาหวาน

112 นายวิทยา ผาลาพงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 26/2/2564 โรคติดเช้ือ

113 นายพรชยั ค  าสุนนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 5/3/2564 โรคตบั

114 นายสฤษด์ิ จนัทร์เรืองโสภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี 20/2/2564 โรคอ่ืนๆ

115 นายสมพาน แกว้เชียงหวาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี 19/2/2564 โรคติดเช้ือ

116 นางสมพิศ วิชาโคตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 5/3/2564 โรคหวัใจ

117 นายหนูกาย รักชาติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 4/3/2564 โรคชรา

118 นายกองธรรม สุวรรณพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น 28/2/2564 โรคติดเช้ือ

119 นางอ่อนสา ป้องสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 1/3/2564 โรคมะเร็ง

120 นายพิรุณ เป็นสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมารียบ์ุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 16/2/2564 โรคอ่ืนๆ

121 นางนอ้ย วงคโ์คกสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 19/2/2564 โรคไต

122 นางเจียง พนัธ์วิไล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ 26/2/2564 โรคชรา

123 นายค าตนั บริบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 1/3/2564 โรคหวัใจ

124 นางสาวรัตนา วงคอ์นนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 3/3/2564 โรคอ่ืนๆ

125 นายด าเนิน บวัจูม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 22/2/2564 โรคตบั
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126 นางนิดารัตน์ พนัธมาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 24/2/2564 โรคตบั

127 นายวิชยั พรมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 6/3/2564 โรคหวัใจ

128 นางราศรี ศรีครชุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 31/1/2564 โรคหวัใจ

129 นายศรชยั ชยัมงุคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 5/3/2564 โรคติดเช้ือ

130 นายวีระพล ปะติเท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 26/2/2564 โรคไต

131 นางทองสาว ทองรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสร้างแกว้ มหาสารคาม 4/3/2564 โรคอ่ืนๆ

132 นายหนูกาจ รัตนพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 28/2/2564 โรคหวัใจ

133 นายพทุธา งามเสน่ห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 24/2/2564 โรคไต

134 นางนอ้ย เทียมทดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ 20/2/2564 โรคไต

135 นายมนูญ อ่อนฉวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั ร้อยเอด็ 27/2/2564 โรคหวัใจ

136 นายฉตัรชยั โพธิงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ 1/3/2564 โรคอ่ืนๆ

137 นางสุพจน์ นิลด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 21/2/2564 โรคไต

138 นางปราณี เยาวล์กัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 8/3/2564 โรคอ่ืนๆ

139 นางท านอง ชมบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 22/2/2564 โรคชรา

140 นางอุ่นเรือน สุขลอ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 27/2/2564 โรคอ่ืนๆ

141 นายชาย พนูศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 27/2/2564 โรคมะเร็ง

142 นายเสมียน โอษฐด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 13/2/2564 โรคมะเร็ง

143 นายประทศั หอมนวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 26/2/2564 โรคอ่ืนๆ

144 นายกญุชร ภูเเสงสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธ์ุ 22/2/2564 โรคไต

145 นางทองมี สมดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 19/2/2564 โรคอ่ืนๆ

146
นางจินดารัตน ภาณุมาศ
ภิญโญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 20/2/2564 โรคหวัใจ

147 นางสมปอง จนัทร์เทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 20/2/2564 โรคอ่ืนๆ

148 นายบุญจนัทร์ กตะศิลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 28/2/2564 โรคหวัใจ

149 นางบุญมี แสวงศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 5/3/2564 โรคติดเช้ือ

150 นางพนู ปาระมติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 25/2/2564 โรคมะเร็ง
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151 นายจ านงค ์ปิยะพงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อดาน จ ากดั สงขลา 3/3/2564 โรคอ่ืนๆ

152 นายสินชยั ปานอน้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 8/3/2564 โรคอ่ืนๆ

153 นางประมวล อินอ าพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนขวญั จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 7/2/2564 โรคอ่ืนๆ

154 นางสาวล าเพย เกตุจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 6/3/2564 โรคติดเช้ือ

155 นายแกะ เรืองสว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี 12/3/2564 โรคชรา

156 นางสาววิไล แสงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี 28/2/2564 โรคติดเช้ือ

157 นางประเทือง ศิริเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบุรี 14/3/2564 โรคมะเร็ง

158 นายวิชยั เสริมสิทธ์ิวรคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี 19/12/2563 โรคอ่ืนๆ

159 นายชลอ พน้ภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี 25/12/2563 โรคติดเช้ือ

160 นางสาววนั ยอดหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี 19/2/2564 โรคอ่ืนๆ

161 นางสาวสีนวล สีงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 4/3/2564 โรคตบั

162 นางนาฎลดัดา โปเนย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 1/3/2564 โรคหวัใจ

163 นางเอิบ โถทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 28/2/2564 โรคอ่ืนๆ

164 นายสมคิด กองฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 12/2/2564 โรคอ่ืนๆ

165 นางส ารอง อุดมคติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 5/3/2564 โรคอุบติัเหตุ

166 นางอุไรวรรณ ทวีคูณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด 5/3/2564 โรคมะเร็ง

167 นางทิพย ์ผาชะลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด 4/3/2564 โรคมะเร็ง

168 นายวิชอง ใจดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสานรักบวัแกว้ สมทุรปราการ 28/2/2564 โรคอ่ืนๆ

169 นางสาวจ าลอง จนัทร์นุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 9/3/2564 โรคอ่ืนๆ

170 นายประดล จนัทร์ลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 11/3/2564 โรคมะเร็ง

171 นายสินธุ์ชยั ศรีสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 6/3/2564 โรคอ่ืนๆ

172 นายแกะ เขม็ลาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 4/3/2564 โรคอ่ืนๆ

173 นางวนัดี สุริยะฉาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 4/3/2564 โรคตบั

174 นางสาวบุญช่วย แกว้ดวงงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 5/1/2564 โรคติดเช้ือ

175 นางสาววนัเพญ็ พิมพกุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบุรี จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 9/3/2564 โรคติดเช้ือ
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176
นางสาวบุญศรี อุดม
วิชยัวฒัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอีสานพทัยา ชลบุรี 8/3/2564 โรคอ่ืนๆ

177 นายสมเกียรติ เกิดผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั ราชบุรี 6/3/2564 โรคมะเร็ง

178 นายสมชยั สวสัดิโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี 8/3/2564 โรคมะเร็ง

179 นายแสวง ดาวนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี 7/3/2564 โรคติดเช้ือ

180 นางสาวสุณี กลุศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี 1/3/2564 โรคอ่ืนๆ

181 นางสาวปราณี ดิษฐเผือก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี 23/2/2564 โรคมะเร็ง

182 นางล าใย ไวเกษตรกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 14/3/2564 โรคอ่ืนๆ

183 นางสาวสมควร แขง็กสิกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั อุทยัธานี 3/2/2564 โรคอ่ืนๆ

184 นายชยั จนัทร์แยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 27/2/2564 โรคอ่ืนๆ

185 นายสถิตย ์ใจจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 7/3/2564 โรคมะเร็ง

186 นายสายนัต ์ปานวน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 28/1/2564 โรคมะเร็ง

187 นางแตงกวย แป้นแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ 13/3/2564 โรคติดเช้ือ

188 นายถาวร เกิดโพธ์ิกะตน้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี 3/3/2564 โรคติดเช้ือ

189 นางละเมียด สุกกล ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี 10/3/2564 โรคติดเช้ือ

190 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีภิญโญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี 17/3/2564 โรคอุบติัเหตุ

191 นายละออ ดียิง่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี 19/3/2564 โรคติดเช้ือ

192 นางเหล่ียม นุ่ยโหน่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ ฉะเชิงเทรา 4/3/2564 โรคไต

193 นายสมพร สงเคราะห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 13/3/2564 โรคติดเช้ือ

194 นายกา้น ทรงกฤษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี 10/12/2563 โรคติดเช้ือ

195 นายบ่าย พุ่มพวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบุรี 21/3/2564 โรคชรา

196 นางทองอ่อน ประกอบแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 9/3/2564 โรคไต

197 นายดาวเรือง อ่างแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 15/3/2564 โรคไต

198 นายสงัวาลย ์ธุระพะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 8/3/2564 โรคอ่ืนๆ

199 นายบุญธรรม ปลัง่กลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั นครราชสีมา 7/3/2564 โรคมะเร็ง

200 นายเร่ิม ศรีรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 4/3/2564 โรคเบาหวาน
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201 นางสามารถ ทะเรรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 15/3/2564 โรคไต

202 นายสุธน ภูเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 10/3/2564 โรคชรา

203 พระสมลู สกลุเดียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเฉนียง สุรินทร์ 7/3/2564 โรคอ่ืนๆ

204 นายทะลานิด จนัทร์สีหา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 8/3/2564 โรคติดเช้ือ

205 นายทองแดง โสภากลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 11/3/2564 โรคมะเร็ง

206 นางบุดสี พิลึกเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธ์ุ 7/3/2564 โรคไต

207 นางหนู โอษคลงั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธ์ุ 2/3/2564 โรคหวัใจ

208 นายบวัลา พนัธ์วิไล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ 6/3/2564 โรคไต

209 นางดาวรุ่ง ศรีมณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ 9/3/2564 โรคมะเร็ง

210 นางสาวบุญเล่ือน สุตรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 14/3/2564 โรคความดนั

211 นางไสว กลางค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 27/2/2564 โรคหวัใจ

212 นายหนูจนัทร์ ทองสามญั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ 6/3/2564 โรคไต

213 นางหนูนี หาญสระคู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา ร้อยเอด็ 14/3/2564 โรคติดเช้ือ

214 นายไพฑูรย ์แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 13/3/2564 โรคไต

215 นายอาลยั รัตนาคะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี 25/2/2564 โรคอ่ืนๆ

216 นางอ าภา จุลยานนธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แมฮ่่องสอน 7/3/2564 โรคอ่ืนๆ

217 นายอินสม หน่อเทพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 15/3/2564 โรคอ่ืนๆ

218 ด.ช.สมชาย จะโก่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 13/3/2564 โรคอุบติัเหตุ

219 นายถนอม จิโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 10/3/2564 โรคติดเช้ือ

220 นางจนัสม ชยัราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 19/2/2564 โรคไต

221 นางจนัทร์สาย มานะวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 2/3/2564 โรคตบั

222 นายทองใบ ชลอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 9/3/2564 โรคมะเร็ง

223 นางสาวสมใจ อุดม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ 11/3/2564 โรคมะเร็ง

224 นายสอ บุญมาเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 4/3/2564 โรคชรา

225 นางบุบผา ทิพยร์อด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ 15/3/2564 โรคหวัใจ
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226 นายนุวิน ใจมลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 8/3/2564 โรคตบั

227 นายอินศวร เพลิดเพลิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 21/2/2564 โรคหวัใจ

228 นายอุดม อินตะ๊อิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 25/2/2564 โรคอ่ืนๆ

229 นายชด ชาญณรงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แมฮ่่องสอน 27/2/2564 โรคติดเช้ือ

230 นายพฒัน์เดช เรืองรุ่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอีสานพทัยา ชลบุรี 26/2/2563 โรคมะเร็ง

231 นางสาวเดือน บวัลาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร 22/3/2564 โรคติดเช้ือ

232 นางบุญนาค สุรศพัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 12/3/2564 โรคอ่ืนๆ

233 นางสมอน จนัทห์อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 23/3/2564 โรคอ่ืนๆ

234 นางสาวต่ี ชูนะวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 12/3/2564 โรคอ่ืนๆ

235 นางอรอนงค ์พฒุสอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 21/3/2564 โรคมะเร็ง

236 นายสงวน ทารส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 21/3/2564 โรคไต


