
1 นายประโยชน ์ประจงกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 22/8/2564
2 นายประเทือง ผลบญุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 10/8/2564
3 นางนกเล็ก ประมวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนแหลมรุ่งเรืองระยอง จ ากดั ระยอง โรคหวัใจ 14/8/2564
4 นายอาหมดั โต๊ะกู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 14/7/2564
5 นายสุเมธ ศรีจรรยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอุบติัเหตุ 30/7/2564
6 นางวาริน ศิริวฒันาพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่พระประจกัษ ์จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคฆ่าตวัตาย 19/8/2564
7 นายจ าเนียร บญุวรนุช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ 18/8/2564
8 นายอดั สว่างจิตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ 22/8/2564
9 นางหมัน่ ศรีเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 10/7/2564
10 นายชอบ สุขชยัสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 13/8/2564
11 นางชลอ ยิม้ศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคมะเร็ง 18/8/2564
12 พล กา้นนาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคมะเร็ง 15/8/2564
13 นางพรรณี พรมเมศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคเบาหวาน 17/8/2564
14 นางประภสัสร สุดหมาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 24/8/2564
15 นายวีระพงค ์เทียนเลาแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 14/8/2564
16 นายอ านวย แสงเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 16/8/2564
17 นายจรัล ค  าฟู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/8/2564
18 นางเสมียน ตาค าปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคไต 23/8/2564
19 นางเล็ก จองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 21/8/2564
20 นายบ ารุง ขนิษฐา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวน้อย จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 4/8/2564
21 นางอ าพร พงศศิ์ริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/8/2564
22 นายอุทยั ตายนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคติดเช้ือ 11/8/2564
23 นางสายนัต ์เขียวมัง่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/8/2564
24 นางปราณี วงษาฝ้ัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 19/8/2564
25 นางอ าพร นิลรวม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคติดเช้ือ 22/8/2564
26 นายภาณุพงค ์จรูญรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/8/2564
27 นายเจริญ เสนอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั พทัลุง โรคอ่ืนๆ 23/8/2564
28 นายประชา ยงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 9/8/2564
29 นางสาวขจิต อนนัตพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 4/8/2564
30 นางที เบา้ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 1/8/2564
31 นายคาร ลีค  า กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคมะเร็ง 22/8/2564
32 นายเกรียงศกัด์ิ นวะมวฒัน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้หญา้บา้นดู่พฒันา สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 16/8/2564
33 นางส ารี รัดสีหา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 3/8/2564
34 นายบวร หล่มศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคชรา 17/8/2564

วันที่เสียชีวิต
สาเหตุการ

เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดกิารสมาชิกเครดติยเูนี่ยน

รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที่ 26-08-2564 ถึงวนัที่ 25-09-2564

สหกรณ์/กลุ่ม จังหวัดล าดับ ช่ือ-นามสกุล



วันที่เสียชีวิต
สาเหตุการ

เสียชีวิต
สหกรณ์/กลุ่ม จังหวัดล าดับ ช่ือ-นามสกุล

35 นางอุบล มาตยาคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคอ่ืนๆ 19/8/2564
36 นางดวย ยาดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคไต 19/8/2564
37 นางพะเยาว ์ศรีดวงใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 6/8/2564
38 นางสาน ขนัเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 21/8/2564
39 นายอุเทน ค  าใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 20/8/2564
40 นายเฉลียว ทองศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 25/8/2564
41 นางสนม โพธ์ิค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 31/7/2564
42 นายปัญจะ วรชิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ 19/8/2564
43 นางบญุมา มัน่คง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 22/8/2564
44 นางเสง่ียม สนัตุดาลดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 15/8/2564
45 นายประเสริฐ สนิทดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอุบติัเหตุ 20/8/2564
46 นายเคน อุทธี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน 19/8/2564
47 นายแอ๊ด หอมพรมมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 20/8/2564
48 นางบญุล ้า จนัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 16/8/2564
49 นายวนัดี ค  าอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 15/8/2564
50 นายเสา นาสุรีย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 23/8/2564
51 นางหนูไกร เจริญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 24/8/2564
52 นางทองมี โทขนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ โรคเบาหวาน 31/7/2564
53 นางสาวเยือน งามปลอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 26/7/2564
54 นางไล นอ้ยมนตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 15/8/2564
55 นางสมจิต ศรแผลง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคมะเร็ง 18/8/2564
56 นางสาวเสา พรมลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 19/8/2564
57 นายทองด า ดีนาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 22/8/2564
58 นางเภา อินตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 21/8/2564
59 นางนวม แกว้บญุเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 24/8/2564
60 นางขนัทอง ข่วงสิมมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 27/8/2564
61 นายเสถียร ไชยพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 18/8/2564
62 นางเดือนฉาย มูลไธสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสระพฒันา ร้อยเอด็ โรคความดนั 25/8/2564
63 นายสุชาติ โอสถานนท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนเชียงโท จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 4/8/2564
64 นายอ าพนัธ์ เกตุสนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคไต 14/8/2564
65 นายจริญ วงศส์องชั้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 25/8/2564
66 นายสนิท ศิริเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคฆ่าตวัตาย 23/8/2564
67 นายถนอม ศรีสกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 31/8/2564
68 นายมนสั ค  าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 2/9/2564
69 นายจรินทร์ เรือนไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 25/8/2564
70 นายสุรัตน ์ไลไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหนองกรด จ ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง 14/8/2564
71 นางคนึง ทองพลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคอ่ืนๆ 11/8/2564
72 นางสาวสมยั วระสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี โรคอ่ืนๆ 29/8/2564
73 นางจ าลอง จินดาเพง็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี โรคติดเช้ือ 24/8/2564
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74 นางสวย หีบจนัทนต์รี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบุรี จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 28/8/2564
75 นายชออม นาคเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 1/7/2564
76 นายไพรัช การบญุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 24/6/2564
77 นางสาวประทีป งามแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 3/7/2564
78 นายจิตร บ ารุงศิลป์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 22/8/2564
79 นายสมบรูณ์ รัตนเศียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ 21/8/2564
80 นายบญุเอ่ียม ศรีวรรณะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นอมลองพฒันา เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 5/8/2564
81 นายประดิษฐ์ บญุมาคล่ี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 15/8/2564
82 นายประเสริฐ ใจมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักขวางสามคัคี จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 27/8/2564
83 นายนวล จกัรอะโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคไต 18/8/2564
84 นายเพลิน การใจเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/8/2564
85 นายสมบรูณ์ นวลศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/8/2564
86 นางเนียม เนืองนิตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 22/8/2564
87 นายเสาร์ อุตธงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 25/8/2564
88 นายมา จนัทร์ปวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 12/8/2564
89 นางจนัทร์ตา ทาอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคชรา 20/8/2564
90 นายวีระภาพ มัง่มูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 12/8/2564
91 นายเล่ือน ช่างก่อม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ 26/8/2564
92 นางเตรียม ช าวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 11/8/2564
93 นายค า สระธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 21/8/2564
94 นายประจวบ ศรีทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 17/8/2564
95 นายเล่ือน โอบออ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 23/8/2564
96 นายบญุหนา เหมฟ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทานตะวนัสายสัมพนัธ ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 9/8/2564
97 นายวิทยา ศรีใจอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง โรคมะเร็ง 6/8/2564
98 นายธีรพฒัน ์คุม้สุพรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 24/8/2564
99 นางอ่ิน กนัยะโรจน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 7/8/2564

100 นายกิตติชยั กนัธวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 29/8/2564
101 นายอุ่นเรือน เครือตาชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคหวัใจ 7/9/2564
102 นายพิสุทธ์ิ เปียงตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกาะคา จ ากดั ล าปาง โรคอุบติัเหตุ 3/9/2564
103 นายชาติ แสนค ามูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสักทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคหวัใจ 25/7/2564
104 นางแกว้ สรอยศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสักทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคอ่ืนๆ 10/8/2564
105 นางสงัเวียน วงัป่า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคมะเร็ง 29/8/2564
106 นางสาหร่าย หาดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี โรคติดเช้ือ 20/8/2564
107 นายสุระ เข่ือนแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 2/9/2564
108 นางสม นรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 2/9/2564
109 นายสมพงษ ์งูนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 7/9/2564
110 นายอุดม ดวงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 1/9/2564
111 นายค าปัน เสนดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 29/8/2564
112 นายนิกรต ์ตัน๋แกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 8/9/2564
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113 สวง น่วมเท่ียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 11/9/2564
114 นางใส่แกว้ ขนัสุรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 11/9/2564
115 นายเอกชยั บญุเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 15/9/2564
116 นายทองยอ้ย เบ้ียแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคไต 1/9/2564
117 นางสวย ชีวะการณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 29/8/2564
118 นายเลียง สิทธิรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 24/8/2564
119 นายวุฒิพงศ ์ผลมีศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง โรคอ่ืนๆ 24/8/2564
120 นางสาวปรียา แซ่ตั้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญเปโตรท่าแฉลบ จนัทบุรี โรคหวัใจ 3/9/2564
121 นางตั้ง จงจิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั นครศรีธรรมราช โรคอ่ืนๆ 18/8/2564
122 นางอาลยั ราชรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั นครศรีธรรมราช โรคอ่ืนๆ 27/8/2564
123 นางวารินทร์ เอ่ียมถาวร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ โรคมะเร็ง 10/8/2564
124 นายจรัส แมน้แสนแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองพลบัพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคมะเร็ง 2/9/2564
125 นายเรือง อินลาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 21/8/2564
126 นางสุนิษา โตต้อบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 2/9/2564
127 นางสุนทร มาดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ขอ่ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 21/8/2564
128 นางสิน ก ามะหยี่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ขอ่ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 3/9/2564
129 นางแอ๊ว นาคเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ขอ่ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 16/8/2564
130 นายนยันภ์คั พราหมณ์ช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุ่มพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 31/8/2564
131 นายสมปอง อยูแ่ทน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยท่าชา้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 24/8/2564
132 นายวิจารณ์ ศรีเส็ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ 6/9/2564
133 นางบงัอร เกิดสดบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคมะเร็ง 1/9/2564
134 นางชลธิชา เพง็ประพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง โรคติดเช้ือ 7/9/2564
135 นางนอ้ย กายเพชร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 16/8/2564
136 นางชยานนัท ์ณพคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 9/9/2564
137 นางถุงเงิน วิสิทธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคเบาหวาน 9/9/2564
138 นางทวี เครืองเนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคชรา 2/9/2564
139 นางดวง ไพเราะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคชรา 10/9/2564
140 นายเล็ก ยิม้แต้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 15/8/2564
141 นายหดั พวงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคติดเช้ือ 2/9/2564
142 นายทวี นามศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี โรคติดเช้ือ 11/9/2564
143 นายอคัรเดช วงศข์จิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิแกว้ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 6/9/2564
144 นายชั้ว สิงห์ประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ 24/8/2564
145 นายถาวร นิลโนรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 13/8/2564
146 นางวรรณี จัน่มา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมู่บา้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคชรา 22/8/2564
147 นายสมยั แยบยนต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นหวักระพ้ี จ  ากดั ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 27/8/2564
148 นางสาวประนอม พนัธุ์พลู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโก่งธนู ลพบุรี โรคอุบติัเหตุ 3/9/2564
149 นายอารีย ์พิทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉัตรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 16/9/2564
150 นายสมพาน โพพิทกั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคมะเร็ง 8/9/2564
151 นางสุวรรณา ตึกพราย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 24/8/2564
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152 นายฉลอง โยทะคง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 20/8/2564
153 นายฐากร อิศรานนท์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 4/9/2564
154 นายสิริ คุม้ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกองทุนพรหมพิราม จ ากดั พิษณุโลก โรคติดเช้ือ 27/8/2564
155 นายอุดม ปัดสาสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคหวัใจ 14/9/2563
156 นางวิลเล่ียม บดุดีดว้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 25/8/2564
157 นางกอง ศรีสุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลืออ านาจ อ านาจเจริญ โรคชรา 31/8/2564
158 นายสุข ชมศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคตบั 24/7/2564
159 นายแสง เชียรรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 27/8/2564
160 นางจ านอง สุขแสวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคเบาหวาน 16/8/2564
161 นางอรุณี วาตะรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 1/9/2564
162 นายมานิตย ์ไกรสร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 2/9/2564
163 นายสมอย เรืองยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 5/9/2564
164 นายเบา้ แสนปฐม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 4/9/2564
165 นางบรม นนทมาตย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคชรา 22/8/2564
166 นางอมัพร เหล็กกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคหวัใจ 9/9/2564
167 นายวาสนา ศรีโยธี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ 19/8/2564
168 นายชวน โคตรตีหวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 29/8/2564
169 นายเสถียร ฤาษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคชรา 7/9/2564
170 นายเลิศทวี ธ.น.ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคตบั 30/8/2564
171 นางดวง อนุเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคเบาหวาน 24/8/2564
172 นางค า ภูถาดลาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ 29/8/2564
173 นางสมดี แสงผดุง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 26/8/2564
174 นายผนั ชยัสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคเบาหวาน 6/9/2564
175 นายส าราญ สีค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ โรคไต 27/8/2564
176 นายจ านงค ์ปานชาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 29/8/2564
177 นางพรทิพย ์แกว้เกิดเคน กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคความดนั 18/8/2564
178 นางบญุเพง็ วรบตุร กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคฆ่าตวัตาย 6/8/2564
179 นางสาวนก สร้างชา้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 22/8/2564
180 นายริน ดวงศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 19/8/2564
181 นางสาวจรัสศรี วิเศษวุฒิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง 17/8/2564
182 นายวิจิตร ดาวตก สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 29/8/2564
183 นายสมใจ วรรณภูงา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณภูมิ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 29/3/2564
184 นายจนัทร์เทียม มูลจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 28/8/2564
185 นายหนูเบง็ บวับาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคไต 7/9/2564
186 นายบญุเลิศ ข้ึนกนักง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคอ่ืนๆ 31/8/2564
187 นายไพจิตร สีมาฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 6/9/2564
188 นายประสพ ยานสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง 26/8/2564
189 นางกลม บ ารุงเอ้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 7/9/2564
190 นางเสริม นามบตุร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนภูแต้ มุกดาหาร โรคหวัใจ 22/8/2564
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191 นายวินยั ใจปิติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคหวัใจ 27/8/2564
192 นางสาย โสพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 7/9/2564
193 นางแดง เวียงค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 13/9/2564
194 นางส าลี อร่ามเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 7/9/2564
195 นางเตอ สมนาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 4/9/2564
196 นายเวียง วิชยัโย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 22/8/2564
197 นางเรือง อินทร์ติยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง 9/9/2564
198 นางหงษด์ารา ยศประสงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคไต 3/9/2564
199 นายค าเคน แสนฤาชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคชรา 11/9/2564
200 นายผาลี ดีพนัล า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคอุบติัเหตุ 4/9/2564
201 นายวฒันพงษ ์โยวบตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 9/8/2564
202 นางแฉล่ม หอมกล่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองจนัทร์ จ  ากดั นครพนม โรคความดนั 16/8/2564
203 นายประกิต สุขวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคติดเช้ือ 8/9/2564
204 นายแกว้ ทา่น ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 23/8/2564
205 นางสอน ธรรมศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 13/8/2564
206 นายวิทยา ยามะสกั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 8/9/2564
207 นายค า ดีโลก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคความดนั 9/8/2564
208 นางสายบวั ทิพยป์าละ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 17/8/2564
209 นายประจน อินต๊ะวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 30/8/2564
210 นายจนัทร์ พวงเรือนแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 23/8/2564
211 นายบญุศรี รัตนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 19/8/2564
212 นางสุพรรณ ใจติขะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 4/9/2564
213 นายวิรัชร์ เงินค าจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/9/2564
214 นางสาวอุ่นเรือน มะโนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 26/8/2564
215 นายศรีนวล บญุหล่อ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 23/7/2564
216 นางยอด ธรรมอ่ิงออ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 6/9/2564
217 นางบวัน า แกว้เอย้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นห้วยน ้าขาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 13/9/2564
218 นายวิชาญ ดวงอาทิตย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 6/9/2564
219 นายสมบรูณ์ ปัญโญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/9/2564
220 นายเกียรติ ประเสริฐกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ โรคตบั 1/9/2564
221 นายพรชยั อูบค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 4/9/2564
222 นายสนัน่ สว่างวลั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันพระเนตร เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 2/9/2564
223 นายไพโรจน ์ธรรมใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคไต 2/9/2564
224 นางสาวศิริวรรณ แสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/9/2564
225 นางนาง สุตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคฆ่าตวัตาย 30/8/2564
226 นางทองสุข อินท า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 1/8/2564
227 นายหน่อแกว้ วงคจ์นัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 26/7/2564
228 นางจนัทร์แดง ท าสะอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 5/8/2564
229 นายประดิษฐ์ ขนัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 30/7/2564
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230 นางศรีจนัทร์ หลวงต๊ิบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 28/7/2564
231 นายช่วย ค  าซอ้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 2/8/2564
232 นายป๋ัน ปันยวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 29/6/2564
233 นายป๋ัน วงษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยซ้อสหชุมชน จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 16/8/2564
234 นางศรีนวล เก๋ียงพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคมะเร็ง 3/9/2564
235 นายลภ เปียงตั้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 4/8/2564
236 ด.ต.ประพสั แสนเสมอ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคไต 13/8/2564
237 นายเกษม ชาติสกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคตบั 21/8/2564
238 นายอดุลย ์น ้าดอกไม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั น่าน โรคอ่ืนๆ 31/8/2564
239 นายอรุณ โยธาวาส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยซ้อสหชุมชน จ ากดั เชียงราย โรคเบาหวาน 21/8/2564
240 นางทองมว้น ศิริเวช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 11/8/2564
241 นายจิรายทุธ พิมสารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 18/7/2564
242 นายบญุเนตร เครือมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 16/8/2564
243 นางพรพิมล พนัธุ์เลิศเมธี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 15/9/2564
244 นายอ านวย อุตตมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 12/9/2564
245 นางสมศรี มะโนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ โรคหวัใจ 19/7/2564
246 นางปัน วิจิตรรังสรรค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 15/9/2564
247 นายประชา ดาวเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 12/9/2564
248 นางเหรียญ ทนัการ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 11/9/2564
249 นางละมยั สวยแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 14/9/2564
250 นายศรชยั เนาวลกัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 18/9/2564
251 นางสมพิศ เกษเวชสุริยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 21/9/2564
252 นางมาลาตี โพธ์ิพนู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ 16/9/2564
253 นายสรศกั ดาบค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 13/9/2564
254 นายสุชาติ สอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 11/9/2564
255 นางประดิษฐ์ วงศว์าน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 3/9/2564
256 นายบญุตุ ยาสาไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 12/9/2564
257 นางสมหมาย อุ่นมีศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 14/9/2564
258 นายสุนนัท ์มหาฐิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 19/9/2564
259 นายเพชร์บรูณ์ แสงฉาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองตาใกล ้จ  ากดั อ านาจเจริญ โรคมะเร็ง 11/9/2564
260 นายณรงค ์สิทธิจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 4/9/2564
261 นางสนิท เทียกทมุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหวันาไทย จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน 30/8/2564


