
ล ำดับ
วนัที่

เสียชีวติ
ช่ือ-นำมสกุล สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดั

สำเหตุกำร

เสียชีวติ

1 25/7/2564 นางอ าพร สร้อยศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต

2 15/7/2564 นายค า บวัจูม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคตบั

3 10/7/2564 นางก่ิง ไชยศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคไต

4 21/7/2564 นายสุนทร ศรีชาทุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ

5 11/7/2564 นางมณเทียร สีมาฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

6 17/7/2564 นายสุบิน พายพุฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

7 13/7/2564 นางสไบทิพย ์ไชยเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

8 14/7/2564 นางส ารี ตรีศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

9 17/7/2564 นางนนัทา กะตะโท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

10 11/7/2564 นายวิษณุ นาวนั กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

11 16/7/2564 นางหนู พนัธ์ทอง กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคหวัใจ

12 20/7/2564 นายล าพนู สองเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคตบั

13 29/7/2564 นางมะลิ แหวนเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคไต

14 7/7/2564 นางสุพรรณี เสริมอว้น
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนคร

ขอนแก่น จ ากดั
ขอนแก่น โรคหวัใจ

15 18/7/2564 นายสุวรรณ มาล าโกน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

16 15/7/2564 นางนิตย ์ชาดาเมก็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

17 15/7/2564 นายประยรู ศรีหากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

18 9/7/2564 นายสุบรรณ เพ่ิมพลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

19 12/7/2564 นางผิน ขาลถม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จ  ากดั บุรีรัมย์ โรคอ่ืนๆ

20 12/7/2564 นางส าเนียง ชาวสวน
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ 

จ ากดั
สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

21 13/7/2564 นางหนูทิพย ์ทองสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคตบั

22 9/7/2564 นายสมศกัด์ิ เชียนพลแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคตบั

23 12/7/2564 นายสุพล ลาหวัโทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์ โรคไต

24 19/7/2564 นางชอย นิพรรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สวสัดิกำรสมำชิกเครดิตยูเนีย่น

รำยงำนอนุมตัิสมำชิกเสียชีวติ สถำนะ อนุมตัิเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที่ 26-07-2564 ถึงวนัที่ 25-08-2564



25 11/7/2564 นายภิเษก สวสัดิไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

26 18/7/2564 นางสาวกนกรัฐ งามเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

27 12/7/2564 นายบุญเล้ียง ปัตถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ

28 1/7/2564 นายค าดี ทวยพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหวันาไทย จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

29 20/7/2564 นางหวดั ไพพาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคไต

30 1/7/2564 นายจ าลอง ไคร้จกัร์
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ จ  ากดั
เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

31 4/7/2564 นายทวน แกว้เจริญวงศ์
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ จ  ากดั
เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

32 20/7/2564 นายจ าเรียง พทุธวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

33 19/7/2564 นางวา้ย ยะฝ้ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคไต

34 14/7/2564 นายจ าลอง เขียวค าปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

35 23/5/2564 นางรวม สุขตอ้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมืดกาพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั

36 11/7/2564 นายป๋ัน ชาวเหนือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

37 19/7/2564 นางสาวบุษบา ตุย้เฝือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

38 6/7/2564 นายวนัชยั ขนัเป็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

39 15/7/2564 นางศิริพร สุวรรณพรหม
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง 

จ  ากดั
เชียงใหม่ โรคหวัใจ

40 19/6/2564 นางเพญ็ศรี ลุนละวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

41 10/7/2564 นางอมัพร ม่วงคุ
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้อง

กวาง
แพร่ โรคมะเร็ง

42 23/7/2564 นายพรม ดอนพยงุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคชรา

43 23/7/2564 นายเกษม บุญตนัอูป กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคความดนั

44 23/7/2564 นายสวสัด์ิ กุณะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

45 19/7/2564 นายด าเนิน ปันกิติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสนัป่าค่า เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

46 19/7/2564 นายชวลิต ใหม่ใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

47 10/7/2564 นายแดง จนัทร์แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

48 29/7/2564 นางนภา ทิตยสุ์รินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

49 22/7/2564 นางเดือน ทานา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

50 26/7/2564 นายทองค า เสาร์ค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบ่อสร้างแม่ปิงเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

51 20/6/2564 นางสมใจ อ่อนตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคชรา

52 20/7/2564 นางสมจิตร์ กล่ินแช่มชอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคหวัใจ

53 11/7/2564 นางเชียร ผ่องอ าไพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ



54 22/7/2564 นางกญัญา เรืองศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

55 25/7/2564 นางสุภาพ ชุ่มจนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

56 21/7/2564 นายอ าพร พราหมสละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

57 6/7/2564 นางทศันา กลางเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคความดนั

58 1/7/2564
นายอรรคพล เรืองเอกวิทยา

กุล
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

59 9/7/2564 นายสงัคม กูรมะสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคไต

60 13/6/2564 นายต๊ิด ทองวิเวก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

61 24/7/2564 นางทองหมุน ชมนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน

62 16/7/2564 นางพิบูล โพธิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ

63 19/5/2564 นายฝน แสนเจริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคไต

64 4/8/2564 นายสุธรรม เพช็รประดบั
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุ

ตะแบก จ ากดั
ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

65 13/8/2564 นายบุญส่ง เปรมจิตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคมะเร็ง

66 14/8/2564 นางทิม แซ่บ่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

67 16/8/2564 นายประเชิญ ทบัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

68 24/7/2564 นางกาญจนา จดัแจง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคติดเช้ือ

69 28/7/2564 นายมะลิ ป้ันสงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

70 22/7/2564 นางอ าภร พิชยัศิริ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลอง

กระโดน จ ากดั
นครนายก โรคอ่ืนๆ

71 1/8/2564 นายส าเริง ชีวะธรรม
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ 

จ  ากดั
กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

72 30/7/2564 นายลว้น เกตุสุริโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคไต

73 23/7/2564 นายนอง อินทร์รุ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนสม้ จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคชรา

74 4/8/2564 นางบวัรัตน์ บงัอร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคไต

75 7/8/2564 นายบุญทรง บวัตรง
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษา

พฒันาชนบท)
เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

76 31/7/2564 นายสิงห์ค  า กนัศรีใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

77 4/8/2564 นายปฐมเดช แสงสร้อย
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบ

สาย
แพร่ โรคติดเช้ือ

78 9/8/2564 นายสิงห์ค  า ประสิงห์
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษา

พฒันาชนบท)
เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ



79 17/7/2564 นางสาวอนุสรณ์ สุพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ

80 25/7/2564 นางละเอียด งามพร้อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

81 30/7/2564 นายสมพร เนตะนนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

82 29/7/2564 นายบุญชู รัตนสุทธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

83 19/7/2564 นายส ารวม ฉุนกลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

84 15/7/2564 นายเเกว้ ยอดชลูด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

85 18/7/2564 นางทิน แสวงสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

86 31/7/2564 นางบุญมา วงศพ์ฒุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ

87 3/8/2564 นางหนูแดง สีหาบุตรโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคไต

88 26/7/2564 นางเล่ือน เทือกเพีย
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง 

จ  ากดั
ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

89 20/7/2564 นายหลอด พาโคกทม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอุบติัเหตุ

90 15/7/2564 นางทองจนัทร์ จุลนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน

91 24/7/2564 นายวิโรจน์ เวียงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอุบติัเหตุ

92 2/8/2564 นายลือชยั พิมพสุ์ทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคเบาหวาน

93 1/8/2564 นางสมรัตน์ ต้ือตนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคหวัใจ

94 29/7/2564 นายบุญสวน อุปกงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

95 6/8/2564 นางหนูเตรียน นิสีดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ

96 6/8/2564 นายสาคร ยนืสุข
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนอง

ไหล จ ากดั
อ านาจเจริญ โรคติดเช้ือ

97 30/7/2564 นายก าธร เรไร
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนอง

ไหล จ ากดั
อ านาจเจริญ โรคหวัใจ

98 8/8/2564 นางดวงจนัทร์ พรมหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ

99 31/7/2564 นายวิชยั ใจดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง

100 8/7/2564 นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

101 31/7/2564 นายเล้ียน สงัขพ์กุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

102 11/8/2564 นายวิษณุ นุชนารถ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

103 1/8/2564 นายจินดา ไวเกษตรกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ

104 10/8/2564 นายแสงหิรัญ สงวนเผ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคเบาหวาน

105 30/7/2564 นางประคอง บวัตูม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ

106 12/7/2564 นางพเยาว ์เตจะนะตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคติดเช้ือ

107 29/7/2564 นางสาวราจี มีตน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคอ่ืนๆ

108 31/7/2564 นางสาวประภา โสภณันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคติดเช้ือ



109 4/8/2564 นายชารี เวียงนนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคไต

110 8/8/2564 นายเล็ก เงินกลม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ โรคหวัใจ

111 9/8/2564 นางต๋ิม คมแหลม
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจ

พฒันา จ ากดั
กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

112 11/7/2564 นายวีรชยั เมืองเล็น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคติดเช้ือ

113 19/7/2564 นายค าพอง ค  าเฮา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคติดเช้ือ

114 12/7/2564 นายประหยดั เรืองนาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

115 23/7/2564 นายผดั ปาระมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคไต

116 7/8/2564 นางออน จนัทะเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

117 25/7/2564 นางลา สุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั น่าน โรคไต

118 27/7/2564 นางต๋าค  า อุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมัพนัธ์ 1 จ ากดั ล าพนู โรคติดเช้ือ

119 13/7/2564 นางสมพร ปินใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคฆ่าตวัตาย

120 14/7/2564 นายวิรัตน์ จุมปูอา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

121 3/8/2564 นางอมัพร ค  าพิดาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

122 3/7/2564 นายทอง มะโนระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

123 19/7/2564 นางบวัชุม วงศห์าญกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

124 26/7/2564 นายสุพล ชมภูงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

125 13/7/2564 นางนอ้ย พิมสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

126 27/7/2564 นายอานฐั สุคนธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

127 18/7/2564 นายวิสุทธ์ิ วงศห์น่อ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเข็ม 2549 แพร่ โรคมะเร็ง

128 8/8/2564 นางบรรจม ไชยเจริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคหวัใจ

129 8/8/2564 นายตา ยานะแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

130 30/7/2564 นายสนัน่ สิทธิพฒั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

131 7/8/2564 นายนิคม ปินตาไฟ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ โรคตบั

132 14/8/2564 นางประทิน ปานนอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

133 31/7/2564 นายอดิศกัด์ิ จิรมหาสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

134 4/7/2564 นายสุพรรณ ลุนนารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

135 11/8/2564 นายนิยม พิมชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง

136 21/7/2564 นางสาวบงัอร ประเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

137 10/8/2564 นายวีระพงษ ์โคตรพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

138 29/7/2564 นางสาวบุญมา ทองรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

139 8/8/2564 นางสาย หมัน่กิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ

140 6/8/2564 นางหอม เมนสั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน



141 3/8/2564 นางสาวนวล พิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสงัข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

142 25/7/2564 นางสมร ดวงพลจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม มหาสารคาม โรคเบาหวาน

143 12/8/2564 นายบุญทร ลอยหา
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนอง

ไหล จ ากดั
อ านาจเจริญ โรคไต

144 29/7/2564 นายพิชยั นาคเต้ีย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบางเบิด จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

145 20/7/2564 นางเฉลียว ฟักแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นแหลมยาง จ  ากดั สงขลา โรคตบั

146 14/8/2564 นายสิทธ์ิ ทองใบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

147 6/8/2564 นางเส่ือน ปลัง่เนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

148 23/7/2564 นางชีวนั บุญใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

149 18/7/2564 นายประสิทธ์ิ ชอบมะลงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

150 2/8/2564 นางมณี สุจริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

151 11/6/2564 นายฉลาด มา้จีน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

152 5/8/2564 นางสาวบุษบา แซ่ตัน๋
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา 

จ ากดั
ตราด โรคอ่ืนๆ

153 13/7/2564 นางงบ แซ่อึง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

154 30/7/2564 นายบุญเลิศ ศรีงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

155 19/7/2564 นายบุญมี เคนทา้ว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคมะเร็ง

156 27/7/2564 นางสาวสนาม พระกาเพช็ร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั อุทยัธานี โรคเบาหวาน

157 8/8/2564 นายประเชิญ ค  าสะอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

158 1/8/2564 นางวิลาวรรณ จ่ีปัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเจริญสุข ล าปาง โรคอ่ืนๆ

159 4/8/2564 นายสาย สุไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง

160 11/8/2564 นางพรเพญ็ สามาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ

161 16/8/2564 นายทรง สร้อยพวงนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคติดเช้ือ

162 26/7/2564 นายสมร ภู่พลบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพพาวาส จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

163 2/8/2564 นายทองหยบิ ศรีเขียวสด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคติดเช้ือ

164 22/7/2564 นายปุ่ น ชยัดวงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคชรา

165 21/6/2564 นางค าดี พฒันพรหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคอ่ืนๆ

166 10/7/2564 นางประทีป วรพรต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง

167 27/7/2564 นางอุไร เงินทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคไต

168 3/8/2564 นางสาววาสนา มากมาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคมะเร็ง

169 29/7/2564 นายสมพงษ ์แกว้ม่วงมนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต

170 4/8/2564 นายวิทย ์สุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั น่าน โรคมะเร็ง

171 6/8/2564 นายพล เจนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั พะเยา โรคมะเร็ง



172 12/8/2564 นางบวัค  า วรรณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคไต

173 16/8/2564 นายปัน อุปเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

174 26/7/2564 นายสมศกัด์ิ กนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคความดนั

175 25/7/2564 นายแอ บูรณะมงคงสิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคเบาหวาน

176 28/7/2564 นายบุญส่ง แสงจนัทร์
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง 

จ  ากดั
เชียงใหม่ โรคหวัใจ

177 6/8/2564 นางแสงระวี อภิสวา่งโรจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมใจ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

178 10/8/2564 นายอินหวนั สีใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

179 3/8/2564 นายสุวิทย ์อนนัค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ

180 5/8/2564 นายอนนัต ์ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

181 8/8/2564 นายจนัทร์ สุขค านึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

182 27/7/2564 นางสาวเล่ือน ญานะเหล็ก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

183 3/8/2564 นางสาววิลยั ณซรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

184 18/7/2564 นายสมเพชร ไชยสุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคไต

185 30/7/2564 นายถวิล กิติกรณ์
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษา

พฒันาชนบท)
เชียงใหม่ โรคชรา

186 18/8/2564 นายจ าเริญ ณ ล าปาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

187 11/7/2564 นางพรรษา ต๊ะวิกา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุ่งศรี แพร่ โรคไต

188 2/8/2564 นายธวชั ธรรมศาสตร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

189 7/8/2564 นางสาวพิมพา ล าซาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคหวัใจ

190 20/8/2564 นางสมใจ เรือนงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ

191 24/7/2564 นางสงัวาลย ์คนัศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จ  ากดั ปทุมธานี โรคอ่ืนๆ

192 18/6/2564 นางสาววนัเพญ็ เรือนแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

193 14/6/2564 นางพรทิพย ์ทิพยศิ์ริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

194 8/9/2562 นายบุญทนั จนัทะค าแพง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัเขาฉกรรจ์ สระแกว้ โรคมะเร็ง

195 11/8/2564 นางสาวเดือน นิสสยักลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

196 15/7/2564 นายวนัที คนัทะนาถ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

197 18/7/2564 นายเสน่ห์ ไชยา
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย 

จ ากดั
ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน

198 23/2/2564 นางส าลี สีคดันาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน



199 1/8/2564 นางประภาพร โสโท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

200 2/8/2564 นางธญัทิพย ์วโรจน์สิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ

201 15/8/2564 นายทวี บ ารุง
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วย

หิน จ ากดั
ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ

202 29/7/2564 นายพิราพ อุทยัสอน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

203 19/7/2564 ร.ต.อิสรภาพ ชยัมงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ

204 16/8/2564 นายประทาน ขนัธะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

205 26/7/2564 นายแดง สุนีม่วงสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ

206 16/8/2564 นางสาวค าหนอ้ย ไชยวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

207 4/8/2564 นางเหมือน ยะตัน๋ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

208 17/8/2564 นายปุฒ ชยัวิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

209 31/7/2564 นายชน วงัปินชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคไต

210 ######## นายมานสั เดือนเพง็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

211 5/7/2564 นายแยม่ เขา้เมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ

212 18/7/2564 นายสุดใจ ศรีสร้อยพร้าว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ

213 15/8/2564 นางสงวน กาสร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

214 15/8/2564 นายบุญจนัทร์ พงษข์ุนทด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคหวัใจ

215 26/7/2564 นายมยั สงับวัดง
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย 

จ ากดั
ร้อยเอ็ด โรคไต

216 16/8/2564 นางสาวเสง่ียม ปฏิมะณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

217 1/8/2564 นายพล แกว้ละมุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคชรา

218 13/8/2564 นายบุญช่วย ชยัปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคไต

219 16/8/2564 นางค าปัน จนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

220 24/7/2564 นางค ามูล โอบออ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

221 30/7/2564 นายอรุณ ปาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

222 16/8/2564 นายอนนัต ์สุขสบาย
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษา

พฒันาชนบท)
เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

223 22/7/2564 นายจนัทร์ทวน ปันทอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

224 19/8/2564 นางศิริพร รังษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

225 17/8/2564 นางเล็ก สนัติสุขวฒัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ

226 6/8/2564 นางบวัเรียน เนียมจนัทร์หอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ



227 9/8/2564 นางเอือะ เมืองงาม
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ 

จ ากดั
สุรินทร์ โรคเบาหวาน

228 16/8/2564 นางวนั โคตรทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

229 7/8/2564 นายสุพจน์ เกียงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ

230 31/7/2564 นายจนัโท หงษสี์ลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

231 14/8/2564 นายทอก เสมียนชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคมะเร็ง

232 12/8/2564 นางสมัภาษณ์ สมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

233 12/8/2564 นายประไพร ป้องทพัไทย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

234 13/7/2564 นายวีระชยั ไชยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

235 14/8/2564 นายสุวตัร พนัธ์ยาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

236 12/8/2564 นายค าเปล่ียน ปักการะนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จ  ากดั บุรีรัมย์ โรคเบาหวาน

237 7/8/2564 นางสาวบุญมา พรประสิทธ์ิ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ 

จ  ากดั
กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง

238 10/8/2564
นางสาวดวงตะวนั สุรพิ

ทกัษอ์นนัต์
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

239 13/8/2564 นางควน ส่งกล่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

240 17/7/2564 นางพวง มัน่คง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

241 16/8/2564 นายจ าลอง ค  าช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

242 26/7/2564 นายสมฤทธ์ิ บุตรพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

243 21/7/2564 นายสุดใจ สาวิสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ

244 25/7/2564 นายเพชร จิตจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคอ่ืนๆ

245 28/7/2564 นายเทิ้ง เช้ือสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นปุน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต

246 30/7/2564 นายบิน ค  าพรมมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอุบติัเหตุ

247 31/7/2564 นางเรียง จอมแพงศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ

248 25/7/2564 นางพลอย ศรีพทุธา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคมะเร็ง




