
1 26/5/2564 นายค าพนัธ์ ศรีลาวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

2 16/6/2564 นายวนัชยั บรรเลง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

3 23/6/2564 นายพิชิต ช่างยนัต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคตบั

4 9/6/2564 นายชยั วงษศ์รี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคชรา

5 20/6/2564 นางสาวแก่นใจ มีมานะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต

6 4/6/2564 นายสุรี เทพเมืองไพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต

7 21/6/2564 นางสาวก่ิงแกว้ สุกใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

8 10/6/2564 เกียรติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

9 9/6/2564 นายปรีดี สระสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

10 24/6/2564 นางสาวประนอม สุขแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต

11 20/6/2564 นายสัมฤทธ์ิ ศิริบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

12 22/6/2564 นางเสง่ียม ขนัชะพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ

13 8/6/2564 นายพิทยา เสนาะเสียง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

14 23/6/2564 นายประดิษฐ์ จิณรักษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

15 21/6/2564 นายสมพร ผาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

16 22/3/2564 นายเสาร์แกว้ ดอนดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

17 21/6/2564 นางจนัเป็ง ทะรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

18 19/6/2564 นางศรีวนั สุทธะป๊อก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

19 16/5/2564 นายสถาพร จนัทร์หยวก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

20 19/6/2564 นายพิชยั ฐานะวิชาโร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคติดเช้ือ

21 10/6/2564 นายวฒิุพงษ ์เจริญพจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ

22 14/6/2564 นายสมพงษ ์แสนเสนาะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคตบั

23 3/6/2564 นางสาววิมลวรรณ นอ้ยนาช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพฯ โรคอ่ืนๆ

24 12/5/2564 นายส าอางค ์บุญทองเนียม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคอ่ืนๆ

25 22/6/2564 นายป่ิน ตน้เทียน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกลางแดด นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

26 3/6/2564 นายสมพงษ ์อุดมธารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพฯ โรคติดเช้ือ
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27 9/7/2564 นางเพณี แสงกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั
ประจวบศีรี

ขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

28 20/5/2564 นายสมาน ชลก าเหนิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

29 25/6/2564 นางสาวราตรี นิจสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

30 30/6/2564 นายโสพิน แกว้ตุมกา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

31 18/6/2564 นางสายสินย ์ระดาไสย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

32 15/6/2564 นายสุวิทย ์ตั้งจงจิตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

33 24/6/2564 นายเหล่ือน นุชอ่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

34 17/6/2564 นางชิน คุม้อยู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสมอลก จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

35 4/7/2564 นายชิต อมัฤดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคไต

36 20/6/2564 นางพฒุา จรรยางาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

37 4/7/2564 นางเขียว พุ่มจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

38 5/7/2564 นายพดุ ทองกลดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

39 23/6/2564 นางสาวถาวร ศรีวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

40 24/6/2564 นายเล็ก สวสัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

41 6/7/2564 นางสาวสุรีย ์นาคราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

42 1/7/2564 นางบุญนาค ครึกคร้ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

43 9/7/2564 นายสมบติั ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

44 24/6/2564 นางมุกดา สงวนทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

45 30/5/2564 นางหอม แสงชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคไต

46 23/4/2564 นางสาวปริศนา ศรีมงัคละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคอ่ืนๆ

47 20/6/2564 นางสา สายทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

48 23/6/2564 นางจนัทร์ กองปาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

49 5/7/2564 นายขนุ จนัทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคหวัใจ

50 28/6/2564 นายปรีดา นนัทฤทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคมะเร็ง

51 28/6/2564 นางนอ้ม ก าจร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคตบั

52 18/6/2564 นายฉวี ไพจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคหวัใจ
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53 30/6/2564 นายมัน่ จุลเสริม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นจาน ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

54 24/6/2564 นางจนัยา สุลางาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน

55 22/6/2564 นายชูศกัด์ิ ศรีแวงเขต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

56 24/6/2564 นางจอมศรี กองสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคไต

57 30/6/2564 นางอรทยั แซ่เหลียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคตบั

58 19/6/2564 นายจรัส เศษสรวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

59 26/6/2564 นายเขต ม่วงอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคหวัใจ

60 26/6/2564 นายวิเศษ แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน

61 23/6/2564 นางทองใส ค  าอุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

62 1/7/2564 นางพรรณนิภา กงภูเวช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคไต

63 27/6/2564 นายประสิทธ์ิ พนัธวนิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคตบั

64 29/6/2564 นายหนูออน ศกัด์ิเสริม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

65 22/6/2564 นายพิทกัษ ์บุญช่วย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคฆ่าตวัตาย

66 8/6/2564 นางผนั ช่างลอ้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

67 21/5/2564 นายสองเมือง วรรณค าลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

68 7/7/2564 นายสะพด บุตรค าลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

69 24/6/2564 นายแสน สุวรรณทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

70 13/6/2564 นางล าดวน หลา้ค  าแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

71 21/6/2564 นายสม บุญเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

72 2/6/2564 นางบุญมี จ  านงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

73 26/6/2564 นางใส สมคัร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคหวัใจ

74 3/7/2564 นายเงิน อ่ินต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

75 19/5/2564 นางนิภาพนัธ์ ขอดดอกแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

76 12/6/2564 นายจนัทร์ ต๊ิบจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

77 9/6/2564 นายวชัร์ จินาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

78 1/7/2564 นายนิกร รัตนวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ
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79 1/6/2564 นางป๋ัน ค  ายวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

80 12/7/2564 นางศรีนวล ศรีนวลใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

81 18/6/2564 นายดวงจนัทร์ แสนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

82 13/6/2564 นางรัชนี สุภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

83 19/5/2564 นายสมบติั อ่ินค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ

84 23/6/2564 นางผ่องพรรณ ไชยดวงแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

85 29/6/2564 นายบุญธรรม บุญทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคชรา

86 11/6/2564 นายสนิท นนัชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

87 9/6/2564 นายสมจิตร ศรีกอ้นติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

88 25/6/2564 นายอินโถ นามแสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

89 29/6/2564 นางบุญศรี วอ่งไว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

90 6/7/2564 นางดา ใคร้หมู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

91 18/6/2564 นายพรพิทกัษ ์ศิริพานิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

92 28/6/2564 นางมาลี ไชยทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

93 6/7/2564 นางสาวเครือวลัย ์ตาปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

94 28/6/2564 นายประทบั ปะทะดวง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคมะเร็ง

95 8/7/2564 นางขนัค า ปันทะนา
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย ์ (มูลนิธิศึกษาพฒันา

ชนบท) เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

96 3/7/2564 นายนิคม วงคต์นั
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันา

ชนบท) เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

97 16/6/2564 นางค านอ้ย สุระจิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคเบาหวาน

98 5/7/2564 นายถวิล สมบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

99 28/6/2564 นางสมจิตร ส่างค  าต๊ิบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

100 4/7/2564 นางภาณี ไชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

101 19/6/2564 นายชุมพล ชยัสวสัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

102 22/6/2564 นายโสภณ อภิบูลย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
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103 9/7/2564 นายไล สมการณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

104 25/6/2564 นายค า ธะยะธง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

105 26/6/2564 นายเกษม ตุน้เก๋ียง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

106 9/7/2564 นายสุรพล ใจสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

107 3/7/2564 นางหนอ้ย อโนมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

108 5/7/2564 นางสะเท้ือน สิทธิธญักรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ

109 4/7/2564 นายลกัษณะ แจง้นิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

110 3/7/2564 นายประสาร รัตนสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

111 4/7/2564 นางสมหมาย ส าราญฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ

112 2/7/2564 นายอุดม โหมดนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพฯ โรคมะเร็ง

113 25/6/2564 นางบุญน า เจียมสกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพฯ โรคมะเร็ง

114 21/6/2564 นางฟอง เหล่ารบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ

115 11/7/2564 นายวิรัตน์ แจ่มจ ารัส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคตบั

116 23/6/2564 นางหนูพิน แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคเบาหวาน

117 10/7/2564 นางทองสุข สิทธิพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี โรคไต

118 23/6/2564 นางปราณี น ้าจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพฯ โรคอ่ืนๆ

119 14/7/2564 นายโสภณ ศรีชาติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู ลพบุรี โรคหวัใจ

120 15/6/2564 นางมาลยั ภทัรธาดา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนพ่ึงทรัพย์ กรุงเทพฯ โรคอ่ืนๆ

121 28/6/2564 นายค าผนั ชยัรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จ ากดั กรุงเทพฯ โรคอ่ืนๆ

122 9/7/2564 นายชาญณรงค ์สารีค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคอ่ืนๆ

123 6/7/2564 นายจ าเนียร กิจพอ่คา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคอ่ืนๆ

124 30/6/2564 นายสมชาย อยูเ่จริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพฯ โรคมะเร็ง

125 19/6/2564 นางสาวมาลี เวียงอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพฯ โรคตบั

126 9/7/2564 นางแร่ม มนเทียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคไต

127 2/7/2564 นายสีทา สงคเ์มือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

128 1/6/2564 นางสุทศัน์ เพียรชอบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ
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129 3/7/2564 นายสมพบ ดุจจานุทศัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

130 4/7/2564 นางประสาท พทุธิไสย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

131 6/7/2564 นายครบุรี โกพลรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง

132 2/7/2564 นางทดั พระเลียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคไต

133 2/7/2564 นายวิษณุกร สุวรรณศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคตบั

134 18/6/2564 นายประเสริฐ กนัยาเถ่ือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

135 8/7/2564 นายพิเชษฐ สมบติัหา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคไต

136 2/7/2564 นางนารอน ยนืสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคหวัใจ

137 25/6/2564 นายธงชยั ยศโชติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนตลาดบ่อบวั ฉะเชิงเทรา โรคอุบติัเหตุ

138 29/6/2564 นางสมมาตร ม่วงพุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ

139 12/5/2564 นายเฉลิม อินตะ๊มุด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

140 1/6/2564 นายไพศาล ศิริสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

141 2/5/2564 พ.อ.อ.นพดล ถนอมสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

142 12/6/2564 นายทรงทยั แกว้หาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร โรคอ่ืนๆ

143 4/7/2564 นางอรพินธ์ คนขยนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร โรคอ่ืนๆ

144 30/6/2564 นายเนตร ใจชุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

145 20/6/2564 นางแวน้ แกว้มะฝ้ัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าฝาง เชียงใหม่ โรคชรา

146 6/7/2564 นายปรีชา จุไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

147 15/7/2564 นายนิวฒัน์ โตประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอุบติัเหตุ

148 16/7/2564 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต

149 2/7/2564 นางปราณี ดีสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ

150 28/3/2564 นายบุญส่ง ดวงภกัดีรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสันตุ จ  ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

151 15/6/2564 นายมิตร ร่มเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง โรคอ่ืนๆ

152 28/6/2564 นายสงวน ภู่เตง็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

153 7/7/2564 นางสวย ทะโล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

154 7/7/2564 นายวิเชียร แสงเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
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155 11/6/2564 นายสุรเดช รัตนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

156 3/7/2564 นายบุญกอง บุญหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

157 30/6/2564 นายดวง ค  าฟู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

158 2/7/2564 นางสมเพชร์ สุดาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

159 6/7/2564 นายพสันยั สิทธิทรัพยอ์าภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

160 7/7/2564 นายอรรถชยั สุขตอ้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคหวัใจ

161 28/6/2564 นางพิศมยั ป้องกา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

162 6/6/2564 นายนา ยะพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสักทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคเบาหวาน

163 12/7/2564 นางบวัเสาร์ โอบออ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

164 10/7/2564 นายสุพจน์ ศิริมูลเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

165 14/7/2564 นายถนอม ค  าลือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ โรคชรา

166 21/6/2564 นายอุดม ขนุนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

167 6/7/2564 นายฉลาด เช้ือเมืองพาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

168 29/6/2564 นายประยทุธ บุญล ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

169 3/7/2564 นายจิตร พนัธ์วิไล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอุบติัเหตุ

170 1/7/2564 นางสาวอริสา กล่ินงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

171 6/7/2564 นายภทัรนนัท ์สารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคฆ่าตวัตาย

172 1/7/2564 นายบุญชู ฉ ่าช่ืนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

173 8/7/2564 นายสมบติั บุตรเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคตบั

174 8/7/2564 นายเต้ิง ผาพองยนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคตบั

175 2/7/2564 นายสวาท สอนโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคไต

176 14/7/2564 นางเงิน ศรีผาอุ่น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสร้างแกว้ มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

177 16/7/2564 นายศิริ ธงชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

178 21/6/2564 นางโสภา แสงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ

179 25/6/2564 นายสุนทร โสมนสั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพฯ โรคชรา

180 19/7/2564 นายสุนทร นาคจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคอ่ืนๆ
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181 18/7/2564 นายสนิท สารมะโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคตบั

182 9/6/2564 นางอนงค ์มาลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

183 29/6/2564 นางบวัเกตุ เตชะลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

184 10/7/2564 นางสาวร าพึง ผาดดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

185 6/7/2564 นางค า จนัทร์ป้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา

186 29/5/2564 นางศรีลยั บุญเป็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

187 2/7/2564 นางจนัตา สวนป่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคติดเช้ือ

188 1/7/2564 นางบวัเขียว ไชยเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสัมพนัธ์ 1 จ ากดั ล าพนู โรคไต

189 14/6/2564 นางรสสุคนธ์ ภีระค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ

190 28/6/2564 นางสุจิตรา ผ่องจิตต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพฯ โรคชรา

191 3/7/2564 นางสาวทองพิศ ไกรยรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

192 19/7/2564 ยน ดงัสนัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ


