
1 นางเพ้ียน นุย้สีรุ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นปริก จ ากดั สงขลา โรคอุบติัเหตุ 4/4/2564

2 นางวรรณวิสา อรุณรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคมะเร็ง 16/4/2564

3 นายเฉลิม ฉัตรทนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 5/4/2564

4 นางอจัฉรา ตนะพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 6/4/2564

5 นางสายชล บุญประดบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ 20/4/2564

6 นายสนิท จ าปาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 15/4/2564

7 นางหวอง อินจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคชรา 27/4/2564

8 นายทองจนัทร์ ออกประเสริฐ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคอ่ืนๆ 19/4/2564

9 นายบุญเลิศ วฒันจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคอ่ืนๆ 10/4/2564

10 นายสมาน วงคท์อง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคหวัใจ 26/3/2564

11 นายป่ี นะยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคมะเร็ง 24/3/2564

12 นายสิงห์คาร เสาร์อินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคหวัใจ 22/3/2564

13 นายเริญ สุริโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 9/4/2564

14 นางสง่า จรัสกาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 9/3/2564

15 นายประสงค ์ยอดทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 7/4/2564

16 นางบุญ สุภาหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 28/3/2564

17 นายค า ม่วงป๋ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันกลาง จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 31/3/2564

18 นายศิตภทัร เทพแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 21/3/2564

19 นายทวีศกัด์ิ ยศแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 1/4/2564

20 นายบรรจง วงศเ์ทพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 10/4/2564

21 นายเอกพิสิฐ สุขพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง ล าปาง โรคมะเร็ง 17/4/2564

22 นายประทีป กนัทวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/4/2564

23 นายประจร ปัญญามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 14/4/2564

24 นายนิกลุ อ่ินค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/4/2564

25 นางค ามูล ดวงเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 30/3/2564

26 นางพิม เหลืองตุด้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนขนุป๋ัง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/3/2564

27 นางสุมาลี สินธุยี่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม เชียงใหม่ โรคหวัใจ 27/2/2564

28 นายณรงค ์ถาตนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 19/3/2564

29 นางจิตนา กนัทะมาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/3/2564

30 นายพฒัพงศ ์บุนนาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ โรคหวัใจ 10/3/2564

31 นายบุญธรรม ปัญญาเฟือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 1/3/2564

32 นางวนิดา สุวรรณนพรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคไต 9/4/2564

33 นายไพฑูรย ์อาทิตย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 20/4/2564

34 นายบุญเล่ือน ไชยวงั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคชรา 18/3/2564

35 นายศกัด์ิชยั อุ่นใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 26/3/2564

วนัที่เสียชีวติสาเหตุการเสียชีวติ
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รายงานอนุมตัิสมาชิกเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 26-04-2564 ถึงวันที่ 25-05-2564

สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดบั ช่ือ-นามสกลุ



วนัที่เสียชีวติสาเหตุการเสียชีวติสหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดบั ช่ือ-นามสกลุ

36 นางทองขนั งามสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคมะเร็ง 12/4/2564

37 นายชูชาติ สายทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง 10/4/2564

38 นายสิงห์ ปาเส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคหวัใจ 8/4/2564

39 นางสาวเคลือวลัย ์ไชยอุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 18/4/2564

40 นางคมข า พูลสมบติั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 25/4/2564

41 นางสาวจงดี ค  าแพ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 13/1/2564

42 นายสุวรรณ นาสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 14/4/2564

43 นางเเทน สิงขรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ 17/4/2564

44 นางสาวสังวาล สีมอซา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 19/4/2564

45 นายวชัรากรณ์ กตุนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ โรคมะเร็ง 5/4/2564

46 นายนนัท ์ระดาดาษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 20/4/2564

47 นางนิกรณ์ ทศภานนท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคไต 30/3/2564

48 นายทินนิกร มีนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 16/4/2564

49 นางเนาว ์จนัทร์ลว้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคไต 23/4/2564

50 นายมนทิน จนัทร์เทาว์ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 16/4/2564

51 นายบุญถอน อปัมะทงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคความดนั 21/4/2564

52 นายสมจิตร ดีนวลพะเนาว์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ 25/4/2564

53 นายเคน โกศล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคติดเช้ือ 24/4/2564

54 นายวิเศษ ชมภูจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 21/4/2564

55 นางสาวแดง ดาบสมเดจ็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 19/4/2564

56 นายเจริญ สุภทัรกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั นครราชสีมา โรคติดเช้ือ 18/4/2564

57 นางพวง วงศเ์ครือศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 24/4/2564

58 นายคิด คุณแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 18/3/2564

59 นายประยรู สีสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 23/4/2564

60 นางลา บุราณรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 16/4/2564

61 นายประสาท ดา้นค ามี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคตบั 24/4/2564

62 นางอ าพร จนัทรานนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 15/4/2564

63 นายจ ารัส ผาเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 26/3/2564

64 นางสาย หล ่าบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 1/4/2564

65 นายเหวย สมานมิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 21/4/2564

66 นางกิมหร่วน ธนาประเสริฐสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 23/4/2564

67 นางเลก็ มาหนูพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 12/4/2564

68 นางพเยาว ์ใจกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 16/4/2564

69 นางฐิติพร นิมิตรปกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 29/3/2564

70 นายธรรม พิมุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ 26/4/2564

71 นายนวล ทิพยจ์นัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคหวัใจ 21/4/2564

72 นายวิบูลย ์ฉลองธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 23/4/2564

73 นางบวัลอย ชาวนาหวัยตะโก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 23/3/2564

74 นายวีระ ปัญญาจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/3/2564
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75 นายจนัทร์แกว้ ปันเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 30/3/2564

76 นางเฉลา อาจเอ้ือม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 5/5/2564

77 นางเอิบ ไกรพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 28/4/2564

78 นางล าใย ผอ่งลาภ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 22/4/2564

79 นายไหล แพงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 25/4/2564
80 นายสุมิตร เบญจานุกร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 5/5/2564

81 นายเมธี อุระช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางตะบูน จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 14/4/2564

82 นางกิมไหล กนัจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคไต 25/4/2564

83 นางละมยั อน้ศรีวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จ ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ 24/3/2564

84 นางดาวเรือง จนัทวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง โรคชรา 25/3/2564

85 นางทองอยู ่สายทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 1/5/2564

86 นายประยรู ลบัเหล่ียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคชรา 20/4/2564

87 นายประจกัษ ์ฉายศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะรัษฏาภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ โรคอ่ืนๆ 19/4/2564

88 นางสมนึก บุญกาญจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นปริก จ ากดั สงขลา โรคเบาหวาน 11/4/2564

89 นายบุญลภ ไชยหล่อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั พทัลุง โรคอ่ืนๆ 13/4/2564

90 นางเหนา ธนะภูมิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคไต 1/5/2564

91 นางสา บุดสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน 24/4/2564
92 นายวนัดี โสมนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 23/4/2564

93 นายสุขสนัต ์โสดาดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 29/4/2564

94 นางเสด็จ นามบา้นคอ้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 3/4/2564

95 นายนิพนธ์ ฟ้าอภิรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 3/3/2564

96 นายสมชาย พลทะจกัร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคตบั 6/5/2564

97 นายสุวิทย ์ผยุโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 29/4/2564

98 นายผาย เพลาพลิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 23/4/2564

99 นายอ่ิง พรหมงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 10/4/2564

100 นางสุพอง แกมกลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา 22/4/2564

101 นายเฉลิมวิทย ์สินธุศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 25/4/2564

102 นายทองคูณ เฉวียงหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 23/4/2564

103 นางสาวแสงเดือน ดีใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 24/4/2564

104 นายศกัดา เสถียรเขต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 29/4/2564

105 นางบุญเรือง นามหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคความดนั 23/4/2564

106 นางลาย ทองศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 28/4/2564

107 นางบวั เกษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคชรา 17/4/2564

108 นางแดง วงศิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 6/5/2564

109 นายสัก วงษค์  าจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 27/4/2564

110 นายศรี เฉยฉิว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคอุบติัเหตุ 28/4/2564

111 นางพนัธ ์ครุฑรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคชรา 23/4/2564

112 นายเปล่ียน แพ่งพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 28/4/2564

113 นางจนัทร์สอน จนัทร์ป้อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ โรคมะเร็ง 26/4/2564

114 นายพิสิษฐ ์ถิรมงคลพกัตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคติดเช้ือ 23/4/2564
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115 นายสมจิตร ยาวดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 1/5/2564

116 นางสาวป้าง นนัทแ์ดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคชรา 8/4/2564

117 นายผดุง สวนทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคมะเร็ง 5/4/2564

118 นายจ ารูญ วิใจยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคมะเร็ง 22/4/2564

119 นายภกัดี แกว้อ่ิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคติดเช้ือ 22/4/2564

120 นายบุญธรรม กาจารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโทกหวัชา้งร่วมใจ จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 15/4/2564

121 นางบวัเขียว หมูเทพ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกอกชุมสามคัคี ล าปาง โรคมะเร็ง 1/5/2564

122 นางสาววนัวสาข ์กาวิละ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไหล่หินสามคัคี ล าปาง โรคหวัใจ 18/3/2564

123 นายแดง วงัหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 23/4/2564

124 นางสุมาลี ขติัยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง 3/4/2564

125 นางใหล ค  าทราย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยลาน จ ากดั พะเยา โรคไต 15/4/2564

126 นายบุญเทียม จกัรสมศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 25/4/2564

127 นางเสาร์ ขติัยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 29/4/2564

128 นายจนัทร์ต๊ิบ อรสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 21/4/2564

129 นายสงดั เช้ือขา้วซ้อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 11/4/2564

130 นางจนัทร์ศกุร์ จกัรใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรัตน จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 16/4/2564

131 นายยงยทุธ แกส๊สูงเนิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยเคียนพฒันา เชียงราย โรคอ่ืนๆ 9/4/2564

132 นางศรีลา ศรีสุรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/4/2564

133 นายบุญมา วิฑูรย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 9/4/2564

134 นายบุญเป็ง ภากาวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 6/5/2564

135 นายอา้ย ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 6/5/2564

136 นางสาวศรีจนัทร์ สุนโยง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 3/5/2564

137 นายสมยศ ดุมค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคตบั 11/4/2564

138 นางบวัค  า แสนวิชา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ 3/4/2564

139 นายจ านงค ์ธรรมมงั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคไต 15/4/2564

140 นายยรรยง นนัป้อ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 25/4/2564

141 นายดวงจนัทร์ ช่วยลา้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 12/4/2564

142 นายค า มูลศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคตบั 17/4/2564

143 นางปราณี กรค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 9/5/2564

144 นางค าปวน อุปมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 10/5/2564

145 นายแอด๊ ผดัแปง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ โรคชรา 3/4/2564

146 นางจนัทร์ดี กนัธิวา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 19/4/2564

147 นางอมัไพ สมบูรณพงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/5/2564

148 นางจ า อินทนนท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 1/5/2564

149 นายเสาร์ค  า ตุ่นมณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 30/4/2564

150 นายวีรเดช หลวงใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/4/2564

151 นายนรินทร์ นิลวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/4/2564

152 นางผอ่งศรี ไทยมีสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 2/5/2564

153 นายจะแตะ๊ จะบี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 23/4/2564
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154 นายดวงจนัทร์ คุณยศยิ่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันพระเนตร เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 14/4/2564

155 นายชาย เกิดโพธ์ิกะตน้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคอ่ืนๆ 3/5/2564

156 นางสาวสุพิน ทรงอยู่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคเบาหวาน 5/5/2564

157 นางดวงพร กล่อมสมร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคไต 12/5/2564

158 นางสาวสมบูรณ์ ชุ่มจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 30/4/2564

159 นายวิเศษ ทรัพยค์ลงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคอ่ืนๆ 25/4/2564

160 นายนครินทร์ ณ วรรณดร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคติดเช้ือ 6/5/2564

161 นางจารุวรรณ ทองเท่ียง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคมะเร็ง 5/5/2564

162 นางนนัทนา ทิพสุวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นดอนทอง ฉะเชิงเทรา โรคเบาหวาน 25/4/2564

163 นายฉลอง เกตุสุวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 22/4/2564

164 นางสมพร แช่มช่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ โรคหวัใจ 11/5/2564

165 นายสนาม ขนัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคหวัใจ 7/5/2564

166 นายสมบติั สีดาคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 25/3/2564

167 นายวิรัช แซ่โงว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี โรคตบั 2/5/2564

168 นายสมจิตร พลนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคชรา 13/4/2564

169 นายวิชาญ สีเขียวสด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคหวัใจ 1/5/2564

170 นายเกรียงไกร งอกผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคไต 4/5/2564

171 นายวฒิุ นวลละออง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั พทัลุง โรคหวัใจ 13/4/2564

172 นายสวา่ง นุชศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 5/5/2564

173 นายสัญญา ศรีอุปถมัภ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

174 นายช่อ เขียวอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคไต 16/5/2564

175 นางเพญ็ศรี มีจัน่เพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี โรคมะเร็ง 16/5/2564

176 นางสาวสุพรรณี สอาดเอ่ียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 5/5/2564

177 นายสุจินต ์ธนงัสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 24/4/2564

178 นายชาญณรงค ์พวงมาลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 15/4/2564

179 นายประวี บวัเป่ือย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 5/5/2564

180 นางสาวปิยวรรณ เชียงสาพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคตบั 5/5/2564

181 นายอมัพร เพง็โสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคฆ่าตวัตาย 8/4/2564

182 นางจง กองศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน 14/5/2564

183 นายอุทิศ สีดาดาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 4/5/2564

184 นายบรรพต สีเตด๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคมะเร็ง 28/4/2564

185 นางกนั สายสิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลืออ านาจ อ านาจเจริญ โรคชรา 7/5/2564

186 นายค าสิงห์ แกว้อุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคชรา 13/5/2564

187 นางสาวประพิศ แกว้ขวญั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคหวัใจ 13/5/2564

188 นางสาวน้อย สียา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 9/5/2564

189 นางค ามวน นิคงรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 5/5/2564

190 นายบุญรอด หอมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 29/4/2564

191 นายพนม จ าปาธาตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัแม่พระฟาติมานาค า จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 21/3/2564

192 นายพรหมมา บุญพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 8/5/2564
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193 นางสงวน บวัลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

194 นายอาคม จนัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 3/5/2564

195 นายทองแดง แกว้มา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคหวัใจ 11/5/2564

196 นางจนัสี สิงคาลวณิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคชรา 9/1/2564

197 นางเหงา้ มิตสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคเบาหวาน 2/3/2564

198 นางค าศิล ตาแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคมะเร็ง 30/1/2564

199 นางป๊อก แกว้มณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ 31/3/2564

200 นางกหุลาบ สมต าหนิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 1/5/2564

201 นายสุข กหุลาบกลีุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์ โรคมะเร็ง 15/5/2564

202 นายล าดวน วนัจงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาสารคาม จ ากดั มหาสารคาม โรคไต 26/4/2564

203 นายอ านาจ อินทิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

204 นางเกษา ประเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 7/5/2564

205 นางประพิน ลาดบาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคตบั 10/4/2564

206 นางโจม ปักกงัพลงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

207 นายสุขสมฤทธ์ิ พรหมพินิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคติดเช้ือ 16/5/2564

208 นายรุ่งโรจน์ ใจกลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคติดเช้ือ 5/5/2564

209 นางสุวรรณี สิทธิวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคมะเร็ง 13/5/2564

210 นางเคนมี ชยัเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 21/4/2564

211 นายศิษยพ์นัธุ์ จนัทร์หม่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ 3/5/2564

212 นายมร บุญยวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ 29/4/2564

213 นางมาลี ตาสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

214 นายประชนั แสงปัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสตรีต าบลตน้ธง ล าพูน โรคติดเช้ือ 12/4/2564

215 นางจนัทรัศม ์เครือจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 7/5/2564

216 นายวิเชียร อินดว้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 22/4/2564

217 นายสายทุธ ศรียานงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคติดเช้ือ 22/4/2564

218 นายปัญญา วงศปิ์นตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่ แพร่ โรคติดเช้ือ 21/4/2564

219 นางเลย อินตะ๊ค  าวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่ โรคอุบติัเหตุ 24/4/2564

220 นายรังสรรค ์ผาทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคติดเช้ือ 18/5/2564

221 นายแพน กนัทะหม่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี แพร่ โรคไต 8/5/2564

222 นางลว้น ธรรมวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 26/4/2564

223 นางพวงเพช็ร สันบุญเป็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 19/4/2564

224 นายบุญธรรม ไชยอุต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 27/4/2564

225 นายภาดอลร์ ชุ่มใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 8/4/2564

226 นายบุญเชิด ใจเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 6/5/2564

227 นายป๋ัน พิยะใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 15/5/2564

228 นางส่น บุญสินไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 13/5/2564

229 นางค าน้อย วงศว์าฬ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันตน้แหน จ ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ 9/5/2564

230 นางพลอย วงศย์ดื สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนม่วงค  าทรัพยท์วี จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 21/4/2564

231 นางจนัทร์ต๊ิบ ปิงเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคชรา 8/5/2564
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232 นายสงดั อุปนนัท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองบวัสามคัคี เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 12/4/2564

233 นายณัฐพล ปฐมวงศฟ้์างาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/4/2564

234 นายบุญส่ง พรหมกร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 28/4/2564

235 นางพฤทธ์ิรัตน์ สุภาผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั 30/4/2564

236 นายทอน ดอกกุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 21/4/2564

237 นางพยอม ใจวงคด์ว้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 26/4/2564

238 นางบวัผดั จนัทวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคไต 26/4/2564

239 นายสมบติั เจริญบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 28/3/2564

240 นายแสวง โปธาสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/4/2564

241 นายมานิตย ์ญานะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 17/5/2564

242 นางศรีวรรณ ตาดทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 7/4/2564

243 นายเจริญ ใหม่ดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคชรา 27/4/2564

244 นางเอย้ ศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 19/5/2564

245 นายสวสัด์ิ อุปนนัท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 8/5/2564

246 นายเสาร์แกว้ ชยัประดิษฐ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 18/5/2564

247 นายลิขิต ใจพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 10/5/2564

248 ร.อ.สระจิตร สีดาทนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง 16/4/2564

249 นางมณีรัตน์ อภยัโรจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 16/4/2564

250 นายสรรชยั ปนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคความดนั 16/5/2564

251 นายมีชยั แหลมเพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 28/4/2564

252 นางธญัชนกร เทพวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ 29/3/2564

253 นางกญัญา ข  ากฤษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนการเคหะนครล าปาง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 4/5/2564

254 นางวีรยา เกตุแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคไต 25/4/2564

255 นางกญัจน์ชญา ทารัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/4/2564

256 นายสุเทพ พิมพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 12/3/2564

257 นายปรีชา สดคมข า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนางบวชสุขใจ จ ากดั สุพรรณบุรี โรคหวัใจ 21/5/2564

258 นางกองมะณี แสงดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 1/5/2564

259 นายทองสุน จ าปาเทศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 28/4/2564

260 นายกรีฑาพล วงษก์  าป่ัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี จนัทบุรี โรคความดนั 28/4/2564

261 นางวลัณา ปานสีสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 22/4/2564

262 นายวินิจ อินทเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธารทิพย ์จ  ากดั สุราษฎร์ธานี โรคอ่ืนๆ 25/4/2564

263 นายชูชีพ ลิไทย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 16/5/2564


