
1 นายทวี พ้ืนผา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นไร่พฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 20/3/2564

2 นายนิรันดร์ ทบัทิมไทย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนมุ่งพฒันา กรุงเทพมหานคร โรคไต 17/3/2564

3 นายทนงศกัด์ิ นนัทจรรยาวิทย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 27/3/2564

4 นายสี นาค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 29/3/2564

5 นายต๋ี บวัลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 15/3/2564

6 นายกา้นแกว้ อินตะ๊แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/3/2564

7 นายสุรศกัด์ิ จนัทร์เขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 28/3/2564

8 นางบวัชุม ตาเท่ียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั 19/3/2564

9 นายประเสริฐ เช้ือเรณู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 14/3/2564

10 นางสีนวน ใจส าเร็จ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 9/3/2564

11 นางทองยอ้ย ไขลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง 9/3/2564

12 นางสุพรรณ ศรีพิมพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 23/3/2564

13 นายเฉลิมฤทธ์ิ บ ารุงธนเศรษฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 13/3/2564

14 นางหนู หอไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 14/3/2564

15 นายสมพร กุราช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 19/3/2564

16 นายสมหลอด วิชาเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคหวัใจ 20/3/2564

17 นางไผ ่สุขช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคหวัใจ 14/3/2564

18 นางบรรเทา ทรงหาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 28/2/2564

19 นายเหล่ียม มณีรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคอุบติัเหตุ 12/3/2564

20 นางสวมใจ พรมหากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 19/3/2564

21 นางสาวค าสิน คะริรัม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโคกสีสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 23/2/2564

22 นายถวิล ศรีหนองกุง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 16/3/2564

23 นางถนอม ศรีเตชะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 16/3/2564

24 นางประไพพกัตร์ ทองลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 17/2/2564

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดกิารสมาชิกเครดติยูเนี่ยน

รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ สถานะ อนุมัติเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที่ 26-03-2564 ถึงวนัที่ 25-04-2564
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25 นายไพศาล ปาณาตี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 10/3/2564

26 นางสาววิไลวรรณ ศรีหาพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 23/2/2564

27 นางสาวสถาภรณ์ ดอกเตย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 7/3/2564

28 นางศรีนวล หมอ้ใจวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 15/3/2564

29 นางอรอนงค ์จงวฒันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 31/3/2564

30 นายชยั หลา้อินเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 14/2/2564

31 นายมติั วรรณโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 12/2/2564

32 นายบุญเทียน วงคปั์น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 24/3/2564

33 นางสมพร หรรษหิ์รัญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 7/3/2564

34 นายเปีย ก๋าใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ 5/3/2564

35 นางสีค  า ทาศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคความดนั 9/3/2564

36 นายวอน วงศส์อน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี แพร่ โรคไต 14/3/2564

37 นายค าปัน อ าพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 5/3/2564

38 นางดี พทุธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 22/1/2564

39 นายพฒัน์ ค  าผนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/2/2564

40 นายปรีชา เก๋ียงพารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/3/2564

41 นางแสงจนัทร์ เอ่ียมธรรมชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 2/3/2564

42 นายยทุธ การินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/2/2564

43 นางสาวอ านวย จอมยอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 25/3/2564

44 นายสมเดช สุขค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองบวัสามคัคี เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 24/3/2564

45 นายเจริญ หวงัวนวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 8/3/2564

46 นางสาวมณี จนัทร์ขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 11/3/2564

47 นายศรีมา ตาฟยูอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 12/3/2564

48 นายมนตรี ค  าฟู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 3/4/2564

49 นางจนัทร์ศรี ค  าเมืองลือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพรนิรันด์ิ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 19/3/2564

50 นายสมาด เพ่ิมศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 20/3/2564
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51 นางสาวเพญ็ ปินตาปิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/3/2564

52 นายทวี ไชยถา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 11/3/2564

53 นายเล่ือนเล็ก ขนัศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 24/3/2564

54 นางบุญธรรม ขนัตี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 10/3/2564

55 นายจรัญ ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 4/4/2564

56 นางยพิุน แกว้มา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 24/3/2564

57 นายประเสริฐ ขยนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 10/3/2564

58 นายสุรัตน์ กนัทะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 25/2/2564

59 นายอุทยั เตม็ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 15/4/2564

60 นายไสว ไชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มลูนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 28/3/2564

61 นายสมควร สุวรัตนากุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 23/3/2564

62 นายพงษศิ์ลป์ ชมภูยอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 5/4/2564

63 นางฉลวย พทุธวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 2/4/2564

64 นายสมคิด ตะ๊หลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/3/2564

65 นายทวน พรมปินตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 2/4/2564

66 นางสาวนพวรรณ อ ่าแสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 21/3/2564

67 นายเก่งกาจ ขติัยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 10/3/2564

68 นางสาวดานนัท ์สมเกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 11/2/2564

69 นายแดง เสนะโกวร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ 25/3/2564

70 นายสนิท ชูเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคหวัใจ 28/3/2564

71 นางฉลอม จินตนาการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 8/3/2564

72 นายส าเริง สุขโร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคหวัใจ 26/2/2564

73 นางสุวภทัร นิยมชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 25/1/2564

74 นายปรีชา รัตนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคหวัใจ 19/3/2564

75 นางบุญยอ้ม แพใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคมะเร็ง 25/2/2564

76 นางสวย ทดัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคติดเช้ือ 1/4/2564



วนัที่เสียชีวติ
สาเหตุการ

เสียชีวติ
สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดบั ช่ือ-นามสกลุ

77 นายเข่ง ไพศาลสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 5/4/2564

78 นางผวน นาเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 9/3/2564

79 นางถนอม มีศีล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 5/4/2564

80 นายยิม้ ฉ ่ามะนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 22/3/2564

81 นางถนอม อินทรเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 12/3/2564

82 นายพว้น พกุคุ่ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ขอ่ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 6/4/2564

83 นางเทียน สอาดนกั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 18/3/2564

84 นายธงชยั เนียมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 8/3/2564

85 นางยพิุณ ศิริวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 18/3/2564

86 นายสุวรรณ นนัทวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคไต 1/4/2564

87 นายสมเกียรติ ชา้งมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 17/3/2564

88 นายฉลอง สุกขี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 10/3/2564

89 นายเสาร์ ป่ินทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี โรคเบาหวาน 16/3/2564

90 นายลอม โตจ๋ิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 3/4/2564

91 นายเกล่ือน พลบังาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางเก่า-ชะอ า จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 9/4/2564

92 นายเล่ือน หล ่าประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางเก่า-ชะอ า จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 3/4/2564

93 นางวนิดา นามไว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 19/3/2564

94 นางสาวทศันีย ์ธรรมรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 20/3/2564

95 นางมณี มณีนพรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคอ่ืนๆ 22/3/2564

96 นางสาวต๋ิว ทองพรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ 20/3/2564

97 นายด ารง คลา้ยฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยขาแขง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ 23/3/2564

98 นายวสนัต ์รุจิรด ารงคช์ยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขม้ิน จ ากดั กาญจนบุรี โรคหวัใจ 2/4/2564

99 นายสมนึก สิงห์ทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบุรี โรคอ่ืนๆ 3/4/2564

100 นายสุนทร น่ิมนวล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบุรี โรคชรา 8/4/2564

101 นางสาวเน่ิน นุ่มดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคติดเช้ือ 19/4/2564

102 นายหิรัญ พวงมาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ 14/4/2564



วนัที่เสียชีวติ
สาเหตุการ

เสียชีวติ
สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดบั ช่ือ-นามสกลุ

103 นายสุเทพ วรรณนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 16/4/2564

104 นายอ านวย แซ่ล้ิม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคตบั 5/4/2564

105 นางรัมภา ตูท้อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 14/3/2564

106 นางอาภา เฉลิมวฒัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองประชาออมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 10/4/2564

107 นางจนัทร์หอม ดาวเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน 25/3/2564

108 นายนุสิทธ์ิ วรรณสุทธะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนเชียงโท จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 17/3/2564

109 นายวีระพล บุญเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ โรคอ่ืนๆ 2/3/2564

110 นายทศพล มานะโพน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 29/12/2563

111 นายชาญไชย ใยพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคไต 15/3/2564

112 นางแหลมทอง ทองกรอบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ โรคอ่ืนๆ 20/3/2564

113 นายมนตรี จนัทรวิโรจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคติดเช้ือ 11/3/2564

114 นายสมพงษ ์ราชบุตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคชรา 8/4/2564

115 นายเหล่ียม วา่ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 3/4/2564

116 นายส าเริง สุขกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคความดนั 20/3/2564

117 นายรัตน์ มณีใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 6/4/2564

118 นายชชัรินทร์ ศรีขนัชมาภิรมย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 27/3/2564

119 นางละมยั วรศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคเบาหวาน 7/4/2564

120 นางสมยั ขวญัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคหวัใจ 1/4/2564

121 นางแถม บงัวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 28/3/2564

122 นางอุไร ยอดค ามี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 25/3/2564

123 นายสมพงษ ์สุวะรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคเบาหวาน 24/3/2564

124 นางสาวนารี เพง็ภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคหวัใจ 30/3/2564

125 นางบวัพนั พลหาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคอ่ืนๆ 26/3/2564

126 นางพลอย สุขช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคมะเร็ง 4/4/2564

127 นางสี ค  าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 31/3/2564

128 นางสาวค ่า จิตโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 26/3/2564
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129 นายสมร เนินทราย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต 7/4/2564

130 นางสมร มะเกลือป่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคไต 2/4/2564

131 นายวิวฒัน์ ก๊อกพิมพ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคไต 27/3/2564

132 นายวินิจ สุ่มมาตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 1/4/2564

133 นางเรียบ สุวรรณพรหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคตบั 6/4/2564

134 นายเพชรทยั เป็นสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคไต 7/4/2564

135 นางแพงศรี บุญมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 27/3/2564

136 นางสมหมาย พุม่จนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 25/3/2564

137 นางสุวรรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 7/4/2564

138 นายประสิทธ์ิ ยอดหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 14/4/2564

139 นายทองยอ่น แวว่ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 19/4/2564

140 นางดอกจนัทร์ เวียงอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 13/4/2564

141 นายสีเผือก บวัสาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ 12/4/2564

142 นายประยงค ์ปัจฉิมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคอ่ืนๆ 10/4/2564

143 นายเฉวียง ศิลารัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ ฉะเชิงเทรา โรคมะเร็ง 24/1/2564

144 นางสุนนั พวงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคไต 15/4/2564

145 นายเสน่ห์ ยามพิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 10/4/2564

146 นายอุทิตย ์ใจศรีจทัร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันตน้แหน จ ากดั เชียงราย โรคตบั 14/4/2564

147 นายวิเชียร ปัญญาแวว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง ล าปาง โรคติดเช้ือ 15/4/2564

148 นายผาด จัน่ล้ินลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 17/4/2564

149 นางมลิมอญ โกพลรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคไต 13/4/2564

150 นายเรืองศกัด์ิ ธงยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง 7/4/2564

151 นายเกรียงไกร มาสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคอุบติัเหตุ 10/4/2564

152 นายแถม สิมณี สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 13/4/2564

153 นายสาคร โคตรชยั สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 13/4/2564

154 นางสาวสุบนั ผา่นจงัหาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 7/4/2564
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155 นางอ่ึง จนัทร์ตั้ง สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 2/4/2564

156 นายป่ิน พดัทาบ สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 27/3/2564

157 นายช่ืน วิชยัโย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 30/3/2564

158 นายสมวงศ ์เพียรชอบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 15/2/2564

159 นายก่อง โพธ์ิสยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ โรคหวัใจ 2/4/2564

160 นางหนูสอน จนัทะค่อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 7/4/2564

161 นางสมศรี บุญทนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคไต 5/4/2564

162 นายทวีศกัด์ิ ปันตนับุตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคอุบติัเหตุ 5/4/2564

163 พระประโยชน์ สมดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 8/4/2564

164 นางสาวสีพนา จนัทร์ทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 6/4/2564

165 นายสิงห์ค  า กนัทะวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 16/4/2564


