
1 นางจนัทิมา อบแยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นนายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 20/5/2564

2 นางสาวเยือ่ คิดอยู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 16/5/2564

3 นายสมัฤทธ์ิ เปล่ียนสมยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 28/5/2564

4 นายวลัลภ สุขจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 27/5/2564

5 นางสาวสมบติั นาคคีรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 17/5/2564

6 นายทอน แกว้ศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 29/5/2564

7 พ.จ.อ.ก าพล ทองสีไพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรคีรี จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 10/5/2564

8 นายอ่อน พรประสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 16/5/2564

9 นางยงั ประเสริฐโสภณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นกรอกสะแก ฉะเชิงเทรา โรคติดเช้ือ 13/5/2564

10 นางสมหมาย เพญ็พนัธ์นาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ 18/5/2564

11 นายนิยม เพช็รสมภาพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 25/5/2564

12 นางบุญเตม็ ตั้งกอบลาภ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี โรคอ่ืนๆ 31/5/2564

13 นางแตงไทย กองแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 กรุงเทพมหานคร โรคไต 19/5/2564

14 นางสาวอุไร แสนอิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสามวาตะวนัออก จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 25/5/2564

15 นางสาวอ านวย เยน็สบาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 28/5/2564

16 นางอนนัต ์สุ่นธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 8/5/2564

17 นายสหสั จนัทกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 24/5/2564

18 นายชูชาติ อ่ิมผอ่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสวนแสงทอง จนัทบุรี โรคตบั 18/5/2564

19 นายชิติพทัส สิงหพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคติดเช้ือ 18/5/2564

20 นายเสมอ อุตรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง 14/5/2564

21 บุญเลียบ ปาละโมงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 21/5/2564

22 นางพลอย เรืองวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 24/5/2564

23 นายอา้ย อินสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 17/4/2564

24 นายอุทยั วงคก์าร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 17/5/2564

25 นายผดั ค  ามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 11/4/2564
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26 นางสมยั ยอดใจ๋ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 9/4/2564

27 นายยา นรรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา 2/5/2564

28 นายบุญ อุ่นเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 4/4/2564

29 นายสุวิทย ์จนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 9/4/2564

30 นายเฉลิม สีม่วง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคความดนั 14/4/2564

31 นายสมชาย ณ ล าปาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 21/5/2564

32 นายวิชยั ชยัชนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 16/5/2564

33 นายสมัพนัธ์ เมธาเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/3/2564

34 นายสมศกัด์ิ แกว้ชุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/5/2564

35 นายมานพ ต่างค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 14/5/2564

36 นายประสิทธ์ิ ตาจนัทร์ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 19/5/2564

37 นายดวงดี ถมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 16/5/2564

38 นายทรายทอง สินธุยี่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 19/5/2564

39 นายเจริญ ค  าสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 6/5/2564

40 นายศรีพร ฟูจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/4/2564

41 นางวรรณ์ วงคทิ์พย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 2/6/2564

42 นายเรือน กนัธะนิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 26/5/2564

43 นางบวัจ๋ิน แกว้เมืองมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 28/5/2564

44 นายสมบุญ สิทธิโอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคไต 27/5/2564

45 นายอิทธิศกัด ์อินทรีย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/5/2564

46 นายชยัวติั จนัทร์มา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคหวัใจ 19/5/2564

47 นางนิต คะทามณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/5/2564

48 นางสาวเพญ็ศรี มะโนวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/5/2564

49 นายสงัเวียน ต๊ิบปาละวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 16/5/2564

50 นายสิงห์แกว้ กาบจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 26/5/2564

51 นายส าราญ ปาค านอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/5/2564

52 นางฟองค า เวียงทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ 23/5/2564
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53 นายบุญเพง็ ปลัง่กลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา โรคหวัใจ 9/5/2564

54 นางส ารวม ไทยมะณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ 12/5/2564

55 นางนาง บุญหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคชรา 25/5/2564

56 นางโศจิรัตน์ สาวงษน์าม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคติดเช้ือ 16/5/2564

57 นายเรียน ดาราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ 18/5/2564

58 นายสาธิต พุทธมณีย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแวงน่าง จ  ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 4/5/2564

59 นางละไม พัว่ไธสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 23/5/2564

60 นายสถิตย ์อุปจนัโท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคเบาหวาน 22/5/2564

61 นางทรวง รอบแควน้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 21/5/2564

62 นางสระอุ่ม ดีเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 27/5/2564

63 นายสุนทร อยูม่ ัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 24/5/2564

64 นายสุรพล จนัทร์เงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 20/5/2564

65 นางสาวบุญเล่ียม จูมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 17/5/2564

66 นายบุญถึง ลบัโกษา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา 11/5/2564

67 นายจ าเริญ ศิริสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 9/5/2564

68 นายนครชยั อยูแ่ร่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคหวัใจ 27/4/2564

69 นายกะลืม นาโควงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร โรคไต 18/5/2564

70 นายค าสิงห์ พรมหากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 9/5/2564

71 นายเขียน เอาะนอ้ย กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคมะเร็ง 19/5/2564

72 นายชาญชยั ตรีแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคตบั 16/5/2564

73 นายหนู ศรีพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 23/5/2564

74 นายสมบูรณ์ ทะนงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 15/5/2564

75 นายหนูกร อินทร์จ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 20/5/2564

76 นายบวัลา วรรณศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอุบติัเหตุ 17/5/2564

77 นางสาวดวงศรี พิมพก์าร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคอุบติัเหตุ 20/5/2564

78 นายนิรภยั บุญรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนทอย จ ากดั สกลนคร โรคไต 21/5/2564

79 นายสมร นดัดาวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 18/5/2564
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80 นางจนัทร์ สงัสมัฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 11/5/2564

81 นายอดิศกัด์ิ บุตรตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคเบาหวาน 13/5/2564

82 นางประทบั เจริญยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 11/5/2564

83 นางทวี นรดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอุบติัเหตุ 10/5/2564

84 นางเบือง แกว้ละมุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ 21/5/2564

85 นายสิทธ์ิ นนัทสิงห์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 15/5/2564

86 นายเคน สุวรรณโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 27/5/2564

87 นายเสนอ สิงคเสลิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 16/5/2564

88 นายชูศกัด์ิ ชูจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 11/5/2564

89 นางไข่ อ่านเขียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 18/5/2564

90 นางชู เสง่ียมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 15/5/2564

91 นายค าดี วงศเ์สน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอุบติัเหตุ 28/5/2564

92 นายณรงค ์ปากดวงสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 19/5/2564

93 นายฉตัรชยั ทองเสน่ห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 26/5/2564

94 นายบุญทนั สิมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 22/5/2564

95 นางอ่อนตา สมพงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 1/5/2564

96 นางทองมา อุทธิสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 18/5/2564

97 นางสุด พนัธ์มูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 12/5/2564

98 นายปรีชา กายราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคหวัใจ 20/5/2564

99 นางลอย อุ่นเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคตบั 20/5/2564

100 นางมงคล เถาวนัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคตบั 29/5/2564

101 นางช่ืน บุตรจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 1/6/2564

102 นางเรณู เหล่ือมล ้า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคตบั 19/5/2564

103 นางพนัธ์ จนัทภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง ขอนแก่น โรคไต 29/5/2564

104 นายอาคม อุตรนคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 24/5/2564

105 นางสุกณัญา สุขเเช่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 27/5/2564

106 นางเลก็ บุญสอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 18/5/2564
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107 นางสมพร ท าเนาว์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ 22/1/2564

108 ร.ต.ท.ไพบูลย ์วรโภชน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ 2/3/2564

109 นายสายนั ดวงประทุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคตบั 17/5/2564

110 นางสมบติั พิมพส์ะกะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคไต 22/5/2564

111 นายบุญจนัทร์ บุญยอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคชรา 23/5/2564

112 นายมงคล วิวฎัฏก์ุลธร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคติดเช้ือ 31/5/2564

113 นางจรินทร์ พรหมประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอุบติัเหตุ 8/6/2564

114 นางสาวราตรี เกา้บุญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น โรคชรา 20/5/2564

115 นายปรีชา ขวญับริรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 20/5/2564

116 นายสุริยา แป้นตุม้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 3/6/2564

117 นางสาวสมพิศ ปัทมสนธิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 11/5/2564

118 นายสมยศ บุญเลิศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนตลาดบ่อบวั ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 23/5/2564

119 นางไสว นุ่ยโหน่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 30/5/2564

120 นายวีรพงษ ์ภู่โชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 25/5/2564

121 นายพนม แกว้กงพาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคมะเร็ง 3/6/2564

122 นายสมคิด ศรีสวสัด์ิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคมะเร็ง 2/6/2564

123 นางส้ม สุขนิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคเบาหวาน 5/6/2564

124 นางระเบียบ สายจีน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ 30/5/2564

125 นายสง่า ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคอ่ืนๆ 9/6/2564

126 นายสนาม รัตนาคะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 26/5/2564

127 นายสุริยะ เป่ียมฤทยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 16/5/2564

128 นายประจวบ แซ่เตียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 25/5/2564

129 นายบุญจนัทร์ ศรีศุภวฒิุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 10/5/2564

130 นางสาววารี นิยมวานิชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 2/6/2564

131 นางสาวปัทมา อ านวยพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคมะเร็ง 29/5/2564

132 นางสาวเพญ็ศรี อินตะ๊พิงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคมะเร็ง 3/6/2564

133 นางช่ืน ทองมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทานสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 12/6/2564
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134 นางสาวชาริณี สุขอร่าม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 10/6/2564

135 นางสาวเรือน คุม้รักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 27/5/2564

136 นางสวง บวัสุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 24/5/2564

137 นายเลิศ เกิดสมิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคไต 2/6/2564

138 นายชาย สนัตจิตต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ เพชรบุรี โรคไต 2/6/2564

139 นางสาวทองยอ้ย สายเนตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 3/6/2564

140 นายนิคม บุญปลูก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 8/6/2564

141 นายอา้ย รักไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 20/5/2564

142 นายณรงคเ์ดช โกมลรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่ โรคไต 25/5/2564

143 นายปัน ตะมาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 1/6/2564

144 นางวฒันา อินคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 26/5/2564

145 นายวีรพจน์ กาพุทธ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ 11/5/2564

146 นางผิวพรรณ อ่ินค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคไต 12/5/2564

147 นางสาวขนัแกว้ เรือนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ 25/5/2564

148 นายธีระศกัด์ิ บริหาร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ 4/6/2564

149 นายมา กนัทามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 31/5/2564

150 นายสงดั อินตะ๊ฟอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา 24/5/2564

151 นางสาวลอง อินทรนนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 2/6/2564

152 นายสมหมาย ปัญโญสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/6/2564

153 นางสายทอง ธรรมพุทธ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/4/2564

154 นายทองสุข หลา้ธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 9/6/2564

155 นายสุรชยั บวัระหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 3/6/2564

156 นายวิชยั ขาวแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 28/5/2564

157 นายสิงห์แกว้ อุ่นเมืองมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 3/6/2564

158 นายดวงค า ธนะวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 15/6/2564

159 นายชยัรัตน์ อุม้นาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสนัป่าค่า เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/5/2564

160 นางสาวอารี ยอดสมณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 22/5/2564
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161 นายลพ ร่วมค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 9/5/2564

162 นายสมบูรณ์ ตะ๊เป็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/3/2564

163 นายตัน๋ โปศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 30/4/2564

164 นายสมพร โสดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 9/5/2564

165 นายศรีทน อินตะ๊ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 16/5/2564

166 นายสุวรรณ พิจารย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/5/2564

167 นายสนิท จ๋ีค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 30/5/2564

168 นางทองพุน อุปธรรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัพระเนตร เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 15/5/2564

169 นายพิจิตร ไชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/5/2564

170 นายธวชั จนัตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ 23/5/2564

171 นางบานเยน็ เศรษฐถาวร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่รวงทอง จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 23/5/2564

172 นายยอด แสงสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยซอ้สหชุมชน จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 27/4/2564

173 นางแกว้ลูน ขนัเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคไต 25/5/2564

174 นายสุวิทย ์สิงห์คนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 3/6/2564

175 นางสุภาณี สองเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคหวัใจ 26/5/2564

176 นางสายฝน พรมบุรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 28/5/2564

177 นายสิทธิชยั อุทาเลิศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

178 นายเฉลียว โปทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 11/5/2564

179 นางศรีทอน หลวงใหญ่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 19/5/2564

180 นางเมฆ ทาเติง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคชรา 18/5/2564

181 นางสงัวาลย ์ศรีวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/6/2564

182 นายเอนก เบญจวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/5/2564

183 นางสาวบวัทิพย ์นนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 30/5/2564

184 นายสมชยั ม่วงขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาสกั จ  ากดั ชุมพร โรคหวัใจ 25/5/2564

185 นายจาย จนัสุกสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั พทัลุง โรคอ่ืนๆ 31/5/2564

186 นายสมคัร ขนุทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั ภูเก็ต โรคมะเร็ง 25/5/2564

187 นางสาวชุ่ม สุขสมบติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นแสงอรุณ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 25/5/2564
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188 นายชูศกัด์ิ ใส่ดว้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 12/6/2564

189 นายวิมล มฤทธิวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 14/6/2564

190 นายนิเวศน์ ทาเกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 13/6/2564

191 นายอุดม ปันติมุง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 7/6/2564

192 นายขนัค า ดอกชา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 15/6/2564

193 นายสมบูรณ์ ขนัมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคมะเร็ง 7/6/2564

194 นางราตรี เรืองวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคฆ่าตวัตาย 8/6/2564

195 นางมะลิ พนมกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก โรคอ่ืนๆ 5/6/2564

196 นายส าเนียร หวงับุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก โรคหวัใจ 13/6/2564

197 นางฟอง แกว้ดุสิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 7/5/2564

198 นายชูชีพ หาญประกาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคเบาหวาน 16/6/2564

199 นายชยัรัตน์ ฉ ่าวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ 16/5/2564

200 นางประภา ไกรประดิษฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพพาวาส จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 4/6/2564

201 นายอภิเดช เดชวฒันะสกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 14/5/2564

202 นางยพิุน ศรีไพศาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคชรา 13/6/2564

203 นายเพญ็ศกัด์ิ ทองโฉม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี โรคหวัใจ 10/6/2564

204 นายสุภาพ สอาดรักษา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบุรี โรคอุบติัเหตุ 7/6/2564

205 นายใหญ่ ธรรมสงัวาลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 12/6/2564

206 นางล าพู เกตุมาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 13/6/2564

207 นางจิตร เชยช่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ เพชรบุรี โรคตบั 15/6/2564

208 นายอ านวย ยอดแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 12/6/2564

209 นายเอ้ือน นุชจอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 4/6/2564

210 นายสนอง นอ้ยภาษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 25/5/2564

211 นายสุวฒัน์ อ่อนนอ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคตบั 30/5/2564

212 นายบุญส่ง ฐิตะวฑัฒะโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธรรมรังษี จ  ากดั เพชรบุรี โรคไต 14/6/2564

213 นางชู หนูนิล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนภูแต้ มุกดาหาร โรคเบาหวาน 4/6/2564

214 นางไพร ผิวผอ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร โรคอ่ืนๆ 7/6/2564
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215 นางทองจิต พวงชมภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 29/5/2564

216 นายแสวง นวนสีด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 31/5/2564

217 นางนวลจนัทร์ สีทองภาพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต 28/5/2564

218 นายสุพจน์ โพธิยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคความดนั 18/5/2564

219 นางเฮียง แพนไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน 4/6/2564

220 นางทา สองห้องนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 7/6/2564

221 นางใส แกว้มุกดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 8/6/2564

222 นายวิรัช บุญมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 10/6/2564

223 นางผาย หมายมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคชรา 21/5/2564

224 นายถนอม สิงห์สาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคเบาหวาน 21/5/2564

225 นายแดนชยั มุง่หมาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 21/5/2564

226 นายร่ืน ผลผกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 7/6/2564

227 นายเอียด ยิง่มี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 4/6/2564

228 นายยอดยิง่ แยม้ดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 10/6/2564

229 นางลาม สนสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคตบั 17/5/2564

230 นางเยยีด จองมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคชรา 1/6/2564

231 นายเสน บุตรพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 4/6/2564

232 นางมาลยั ไชยบุรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 6/6/2564

233 นายคูณ ผาฤพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 6/6/2564

234 นางบงัอร กิจกนัยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 5/6/2564

235 นางหนูแกว้ ทาจ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 11/6/2564

236 นายสนอง ค  าอ่อนศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 15/5/2564

237 นางบุญศรี ภูงาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 9/6/2564

238 นางดวงจนัทร์ นาวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคหวัใจ 11/6/2564

239 นางบานเยน็ ภูทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 8/6/2564

240 นายเคน นามมะหาทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 10/6/2564

241 นายค ามี พรหมพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคฆ่าตวัตาย 7/6/2564
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242 นายทองดี หลกัทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 12/6/2564

243 นางภู เยาวบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคชรา 30/5/2564

244 นางบวัพนั ทองหลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 3/6/2564

245 นายสาร มาสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนเชียงโท จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 30/5/2564

246 นายประสิทธ์ิ แน่นสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 5/6/2564

247 นายอุทิศ ค  าถาวร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 3/6/2564

248 นางบวัเงิน ขาวฟอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 3/5/2564

249 นางสาวสมยั สายประดิษฐ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 8/6/2564

250 นางโสมจิตร จนัทกาญจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 28/5/2564

251 นางอารีย ์ลุนยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 13/6/2564

252 นางหนูป่ิน ป้องทองหลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 2/6/2564

253 นายสุทศ เสนาช่วย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคมะเร็ง 5/6/2564

254 นายสมชาย ด่านจง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 3/6/2564

255 นายเชย จารุภาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 7/6/2564

256 นายสุริยา รัตนวรรณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 30/5/2564

257 นางสาวพนัธุ ์สุระเสียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 30/5/2564

258 นายทองดี โพธ์ิศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 7/6/2564

259 นายทวี โยวะผยุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแวงน่าง จ  ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 1/6/2564

260 นายด า สุพะก า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคชรา 24/5/2564

261 นางบญัจง พลทะกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคไต 12/6/2564

262 นายสมพร สีสูญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 26/5/2564

263 นายส าราญ เคนสนัเทียะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคไต 9/6/2564

264 นายวิชยั แตงทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคมะเร็ง 3/6/2564

265 นางสุริยา อะโคตมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคหวัใจ 1/6/2564

266 จ.ส.ต.พินิจ เพช็รธรรมรงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคหวัใจ 2/6/2564

267 นายค าภี พนัธ์ชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 4/6/2564

268 นายสุบรรณ์ พรพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 5/6/2564
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269 นายอ่อน เทพทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคติดเช้ือ 9/6/2564

270 นางอนงคล์กัษณ์ สมนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคติดเช้ือ 7/6/2564

271 นางส าราญ หมอนทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ 1/6/2564

272 นางอนนัต ์ตั้งถาวร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่พระประจกัษ ์จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคหวัใจ 16/6/2564

273 นางสาวพิสมยั แตงวิเชียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบุรี จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 22/6/2564

274 นางสุวรรณ สองเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบางเบิด จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 5/6/2564

275 นางสาวหทยันนัท ์กนัทวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 20/6/2564

276 นายสวา่ง อินญาวิเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 15/5/2564

277 นางโสภา ปิงวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 22/5/2564

278 นายสุทศัน์ ใจหลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 11/6/2564

279 นายต๊ิบ มาลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 13/6/2564

280 นายทองดี อุดมโชค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 31/5/2564

281 นายปรีชา สมนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 24/5/2564

282 นายชยัวฒิุ สายไฮค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/5/2564

283 นายถนอม อินตะ๊ทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 29/5/2564

284 นางจนัทร์สวย ดวงมะณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 29/4/2564

285 นายอดุลย ์วินิจกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/5/2564

286 นางพรทิพย ์ไชยวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 21/3/2564

287 นายมิน บุญก ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/4/2564

288 นางเท่ียง บุญตนัถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 10/6/2564

289 นายวิรัช มะหะเลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 11/6/2564

290 นางอุ่นเรือน สงวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 1/6/2564

291 นางประจนัทร์ บวัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 1/6/2564

292 นายเชิดศกัด์ิ มูลศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 3/6/2564

293 นางอ าไพ ทรัพยน์ า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 7/6/2564

294 นายอนนัต ์พงษส์กุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 10/6/2564

295 นางเพญ็ศรี จนัทกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 31/5/2564
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296 นายอา้ย ใจค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 28/5/2564

297 นายสง่า คนัธรส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 8/6/2564

298 นายเทียนชยั สีสนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง 9/6/2564

299 นายจรัล อู่เงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคอ่ืนๆ 5/6/2564

300 นายสุวจัน์ โนรินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคอ่ืนๆ 20/5/2564

301 นายทอง ใจมูลมัง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 13/5/2564

302 นางธวลัรัตน์ เอ่ียมสืบทบั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาสนามบิน ล าปาง โรคมะเร็ง 14/5/2564

303 นางค าเก๋ียว ศรีภูมิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคชรา 11/6/2564

304 นางหน่อ สีทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคหวัใจ 3/5/2564

305 นายฉลาด ยาสุ่ม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคอ่ืนๆ 15/6/2564

306 นายสมปอง สายเสม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคอ่ืนๆ 22/5/2564

307 นายประเสริฐ เฉลิมรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/6/2564

308 นางมะลิ อรัญมิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคความดนั 14/6/2564

309 นางล าพวน เฟ่ืองพงษพิ์มล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 14/6/2564

310 นางสาวรัศมี โกวิทวราพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 9/6/2564

311 นางนิตยา เพญ็จนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคชรา 5/6/2564

312 นางประนอม แซ่บ่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทุน จ ากดั สุราษฎร์ธานี โรคหวัใจ 3/6/2564

313 นางค าจนัทร์ ราชสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 9/6/2564

314 นางไพรวลัย ์ณ อุบล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุง่ไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 14/6/2564

315 นายบุญ มิตรศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคมะเร็ง 18/2/2564

316 นางหนูอ๊ิด จนัตะนี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ 11/5/2564

317 นายเมิง ท าเนาว์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคหวัใจ 16/5/2564

318 นายเสริฐ เวียงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคชรา 24/4/2564

319 นายแอม สิงห์ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ 9/3/2564

320 นางวีระ นรชาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคไต 3/1/2564


