
1 15-09-2564 นายเนือง นอ้ยมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

2 27-09-2564 นางประทุม คงสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคอ่ืนๆ

3 16-09-2564 นางประกาย หอมอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทพัไทย จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

4 16-09-2564 นางสมิน ประดบัมุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

5 22-09-2564 นายอ าพนัธ์ ผา้ผิวดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคชรา

6 17-09-2564 นายพนม แช่มรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

7 18-09-2564 นายชยัมงคล อรรคเสลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

8 22-09-2564 นางสาวเบญจมาศ ทุมแพง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคไต

9 13-09-2564 นางสมศรี เเสนโคก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

10 12/9/2564 นายบวัสี เขม็จนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง

11 15-09-2564 นางจ าเนียน กองอุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ

12 24-09-2564 นายเฉลียง เพียรชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

13 25-08-2564 นางบุญถม ขุย่ร้านหญา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ โรคติดเช้ือ

14 11/9/2564 นายบุญช่วย กุญชรรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคหวัใจ

15 15-09-2564 นางค า พรมหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

16 14-09-2564 นายบรรจง ขอนพุดซา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั นครราชสีมา โรคมะเร็ง

17 14-09-2564 นายวีระชยั ค  าหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน

18 20-09-2564 นางสมพาน โพธ์ิศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเทพนิมิตร นครราชสีมา โรคมะเร็ง

19 15-09-2564 นายล าพวน สีกวด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต

20 12/9/2564 นายเดชาธร เสือค าจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคไต

21 18-09-2564 นายบุญทนั สีสุมงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอุบติัเหตุ

22 10/9/2564 นางบวัเรียน ธรรมราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ

23 15-09-2564 นางสีนวล อุบลบาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ
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24 22-09-2564 นางวลยัพร สงัขท์อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

25 27-09-2564 นายจะแบ กุเลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคชรา

26 22-09-2564 นายจัน๋วนั วีระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ

27 14-09-2564 นายค ามา เป่าพิษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

28 21-09-2564 นายสุกิจ ท าการดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

29 23-09-2564 นายสนิท บวัสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ

30 25-09-2564 นางพชัรี สุธนาประดิษฐ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคไต

31 1/9/2564 นางกาญจนา จารุจินดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคชรา

32 25-08-2564 นายธีรศกัด์ิ ศาลารัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

33 18-09-2564 นางสุนนัทา ดอนกอนไพร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคอ่ืนๆ

34 17-09-2564 นายกิตติพงษ ์ตามกุลพานิชย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคติดเช้ือ

35 3/9/2564 นายไพศาล ยงชยัหิรัญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนราฟาแอล สมุทรปราการ โรคติดเช้ือ

36 25-09-2564 นางสมจิตร แหยมใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคหวัใจ

37 20-09-2564 นายเลียม ยนืยงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนช่องแคพิทยาคม นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ

38 27-08-2564 นางมยรุา จนัทร์สืบสาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญหลุยส์มารีย์ กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

39 23-09-2564 นางสาวอารมณ์ ทองศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคหวัใจ

40 15-09-2564 นางจ าปี วรรณพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

41 19-09-2564 นายสุเทพ โลหะศาสตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคความดนั

42 21-09-2564 นางยวน เวชประมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคไต

43 24-09-2564 นายภกัดี เขตตส์าคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ

44 9/9/2564 นายมณฑล อน้ล าบอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ

45 9/9/2564 นางส ารวย แสงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคอุบติัเหตุ

46 17-08-2564 นายอ่วย เพ็ชรดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ



สาเหตุการ

เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ

สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดั

ตั้งแต่วนัที่ 26-09-2564 ถึงวนัที่ 25-10-2564

ล าดับ วนัที่เสียชีวติ ช่ือ-นามสกลุ

47 2/9/2564 นายภาณุภทั วิรุณราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคไต

48 11/9/2564 นายอ านวย โคนะโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคหวัใจ

49 15-09-2564 นายประเวทย ์ตนัเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคติดเช้ือ

50 27-08-2564 นายวิเชียร หมุนคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคไต

51 26-09-2564 นางสมทรง ตาลลกัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

52 21-09-2564 นายสมหมาย อ้ึงสินทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ข่อย จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

53 22-09-2564 นายรัชพล ปัจพิบูลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

54 1/9/2564 นางองุ่น เกษสาคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

55 16-09-2564 นายสมภพ ทองสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

56 19-09-2564 นายเชิญ เกลา้กล่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

57 21-09-2564 นางแจ๋ว เจตจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

58 17-09-2564 นายวนัชยั โจพิงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

59 26-09-2564 นายสนัน่ ดิสลบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

60 29-09-2564 นายสมชาย ศรีนวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

61 29-09-2564 นายตา อาษากิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

62 27-09-2564 นายสิงห์ค  า ค  าสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

63 23-09-2564 นายสุรพล ประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

64 25-09-2564 นายธีระเดช ค  ามามูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

65 18-09-2564 นายพนัธ์ศกัด์ิ ปัญจไชยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

66 12/9/2564 นายปัญญา ทรัพยส์ถิตสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคติดเช้ือ

67 1/9/2564 นางเงก็สุ่ย ผ่องคุณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

68 10/8/2564 นางสาวอญัชญั ผ่องใส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นท่าเลียบ ฉะเชิงเทรา โรคติดเช้ือ

69 15-10-2564 นายส าเริง ค  าแผง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ
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70 10/10/2564 นางสมนึก นุชนุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

71 5/8/2564 นายสนาม พรหมแดน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลดัหลวง จ ากดั สมุทรปราการ โรคติดเช้ือ

72 7/10/2564 นางดวงดาว ม่วงมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคติดเช้ือ

73 3/10/2564 นายไพรัช พละสุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

74 2/10/2564 นายสุรินทร์ ทองกอ้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคหวัใจ

75 29-09-2564 นางพะเยอืง ทรัพยห์นุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

76 8/10/2564 นายจวด เขม็เมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุ่งศรี แพร่ โรคมะเร็ง

77 11/10/2564 นางมะลิวลัย ์ไชยราษฏร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

78 30-09-2564 นายอรัญ วงษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

79 11/10/2564 นางสาวอุดร ศรีนวลกนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั

80 14-10-2564 นางมาลยั กนัหาบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

81 10/10/2564 นางสาวจุฑาทิพย ์สร้อยสกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคอุบติัเหตุ

82 8/10/2564 นายวนัชยั พ่ึงมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟีลาเมนตค์ลองหลวง จ ากดั ปทุมธานี โรคมะเร็ง

83 30-09-2564 นายสนดั พนัธ์เผือก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

84 21-09-2564 นางสาวกระจ่าง สวสัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคฆ่าตวัตาย

85 1/10/2564 นายบุญรวย บุญมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

86 4/10/2564 นายคืน ทบัจิตต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

87 3/10/2564 นายสมจิตร์ กล ่าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสวนส้ม จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคหวัใจ

88 7/8/2564 นายบุญยนื กล่อมโกมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะรัษฏาภูเก็ต จ  ากดั ภูเก็ต โรคมะเร็ง

89 20-09-2564 นายปัน พกัสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ

90 20-09-2564
นางสาวทิพยสุ์นทร์ ฆานะ
สิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

91 29-09-2564 นายยงยทุธ บุญก ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

92 7/10/2564 นางทบัทิม อินสาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง
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93 4/10/2564 นางแสง หอมนาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั พะเยา โรคความดนั

94 8/10/2564 นายป๋ัน กมลสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคชรา

95 8/10/2564 นายอุดม แยม้ศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนผูห้ญิงเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

96 11/10/2564 นางประนอม พรมจกัร์แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

97 1/10/2564 นายทวีศกัด์ิ ขติัยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

98 27-09-2564 นายสาคร ปาโหม้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

99 6/10/2564 นายอุดม แป้นแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

100 28-09-2564 นายฉลอม สุขยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคเบาหวาน

101 25-09-2564 นางสวอน ผลจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

102 12/9/2564 นางสมผ่อง ยิง่มี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

103 24-09-2564 นายสนทยา คิดชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคเบาหวาน

104 25-09-2564 นายอว้น ชมภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

105 25-09-2564 นางจาน เลิศสงคราม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคชรา

106 3/10/2564 นายจงกล พิมพว์าปี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น โรคมะเร็ง

107 24-09-2564 นางหนูกอง พิศดาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคไต

108 28-09-2564 นางพิมพา ลุนระวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคติดเช้ือ

109 29-09-2564 นายรัตน์ สุภาพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคไต

110 6/10/2564 นางสาวทดั พิมพะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

111 3/10/2564 นางจนัที เสมอใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

112 25-09-2564 นายเสถียร เจตบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ

113 14-09-2564 นายบรรจง เจริญสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ

114 7/10/2564 นายบุญถ่ิน ไชยแสนทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคตบั

115 9/9/2564 นายสุไทย ชิณภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสนัตุ จ  ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ
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116 2/10/2564 นางแหม เชิดโฉม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง

117 19-10-2564 นางซอ้น ต่ายกอ้นทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ

118 9/9/2564 นายมานพ ปวนชมภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ

119 3/10/2564 นางจนัทร์แกว้ แกว้กนัธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

120 17-09-2564 นายศรีวรรณ ชยัศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

121 20-09-2564 นายศรีมูล แกว้จนัตะ๊ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

122 19-09-2564 นายนิรันดร์ จุมปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ

123 30-09-2564 นางก๋วน ใจมอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

124 24-09-2564 นางยวงแกว้ นรรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ

125 24-09-2564 นางเก๋ียงค  า พวงสายใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

126 18-09-2564 นางอ่อนศรี จอมเช้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ

127 17-09-2564 นายผดั ลงักา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ

128 18-09-2564 นางราตรี ถาวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน

129 19-09-2564 นายจ ารัส คุณยศยิง่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนรุ่งเรืองธรรม เชียงใหม่ โรคหวัใจ

130 3/9/2564 นางอรกนกพร อินสุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง

131 26-09-2564 นางสาวขาว ไชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

132 25-09-2564 นายศรีนวล ถาตนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

133 26-09-2564 นายบุญชู ธิเป็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

134 5/10/2564 นายตว้น จิตรจง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ

135 30-09-2564 นางสาวออ้ย ไชยวุฒิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคหวัใจ

136 23-09-2564 นางนาง ทองศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

137 30-09-2564 นางสาวศรีนวล ชมช่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง เชียงใหม่ โรคไต

138 27-09-2564 นางศรีเธียร ศรีวิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ
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139 3/10/2564 นางสาวศรีนวล ปวนอุด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

140 27-09-2564 นายประยทุธ เฉลิมวุฒิพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคชรา

141 15-09-2564 นายชนะจิตร เช้ือทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

142 1/10/2564 นางสิน แสนมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคเบาหวาน

143 9/10/2564 นายนิรัญ บุญสุขา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคติดเช้ือ

144 13-09-2564 นางฮวย พนัยโุดด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคไต

145 14-09-2564 นางเตียมตา มานิตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

146 18-09-2564 นายฉลอง กรค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

147 17-09-2564 นางสาวมุกดา ถนอมศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

148 26-09-2564 นายสมยศ พานิชย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคอ่ืนๆ

149 28-09-2564 นายทองเรือง ทดัเนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอุบติัเหตุ

150 1/10/2564 นางสาวประยรู กล่ินโท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ

151 26-09-2564 นางสาวนิโลบล วุฒิผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมูบ่า้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ

152 18-09-2564 นางสอาด วนัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคเบาหวาน

153 14-08-2564 นางลั้ง หอมจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง

154 19-09-2564 นายประสิทธ์ิ บุญดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

155 5/10/2564 นางค าปุ่ น สุวรรณทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

156 25-09-2565 นางสาวยรีุพร กาญจนราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ

157 29-09-2565 นายประชุม ทว้มทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง

158 23-09-2565 นางดง ดอกใบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคชรา

159 30-09-2564 นางสาวล าพวน สีวตัถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง

160 29-09-2564 นางลอย ส าราญฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคชรา

161 22-09-2564 นายธนูศร ป่ินเกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี โรคอ่ืนๆ
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162 5/10/2564 นางเสนอ อมรประสิทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบุรี โรคมะเร็ง

163 27-09-2564 นายราชนัย ์สีขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง

164 28-09-2564 นายจวง สมโฉม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคมะเร็ง

165 25-09-2564 นายนอ้ย สีเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จ ากดั ตราด โรคตบั

166 19-09-2564 นายบุญเรือง แสนจ๋อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

167 15-09-2564 นายอุดร เทพโส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ

168 6/9/2564 นางเอย้ ถา้หลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่ แพร่ โรคไต

169 13-09-2564 นางจินดา เมืองแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

170 3/9/2564 นางรัตน์ ยิง่โยชน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคหวัใจ

171 17-09-2564 นายจีระศกัด์ิ กลัยาวุฒิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหว้ยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

172 11/9/2564 นายอินจนัทร์ กุมพนัธ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคหวัใจ

173 17-09-2564 นายนิวฒัน์ แสนแปง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง

174 24-09-2564 นายทองยศ รินสินจอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบ่อสร้างแม่ปิงเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย

175 3/9/2564 นายอาทิตย ์ปุกเศก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคอุบติัเหตุ

176 6/9/2564 นายพิสุทธ์ิ ยีเ่รือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

177 24-09-2564 นายสุเทียน อ่ิมเพือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นโสน จ ากดั สุรินทร์ โรคอุบติัเหตุ

178 24-09-2564 นายวิชิต อินแปลง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ

179 18-09-2564 นางดอกไม ้กองปาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ

180 23-09-2564 นายทองมี ปัดชาราศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ

181 21-09-2564 นายป่ิน บุญเฮียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ

182 4/8/2564 นางเล้ียง กองเกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

183 23-09-2564 นางทองมา เกียรตินอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง

184 28-09-2564 นางใย พลรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคไต
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185 3/10/2564 นางนาง นวลไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

186 8/9/2564 นางอ่อนสา สิมสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

187 22-09-2564 นายเรืองฤทธ์ิ มีศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคฆ่าตวัตาย

188 20-09-2564 นายลุน บวัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ

189 28-09-2564 นางค ามี ชุยลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต

190 5/10/2564 นายสมใจ ก ามหาวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคหวัใจ

191 30-09-2564 นายประศาสน์ รัตนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคชรา

192 27-09-2564 นายสุขเจริญ แขวงเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคไต

193 28-09-2564 นางหนูรัก ไชยแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคติดเช้ือ

194 24-09-2564 นางจรัสฉาย เถ่ือนหม่ืนไวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ

195 19-09-2564 นายพิมมะสอน ดีพรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย นครพนม โรคชรา

196 27-09-2564 นางมะลิ เมืองหนองหวา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง

197 1/10/2564 นางสาวเรียน สุระภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคไต

198 20-09-2564 นายทองแดง ศรีพิทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคเบาหวาน

199 30-09-2564 นายพงคน์เรศ ช่างปืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคตบั

200 23-09-2564 นายบุญเลิศ พาระบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

201 25-09-2564 นายเลียง ปุ่ มแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ

202 27-09-2564 นายค าพุ ภูส าลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ

203 3/10/2564 นายต๋ี เลวนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ

204 16-10-2564 นายสวาส ศรีสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิน้ จ  ากดั กาญจนบุรี โรคไต

205 7/10/2564 นายดม งามบรรจง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคหวัใจ

206 22-09-2564 นางสาวมุกดา เนินริมหนอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

207 29-09-2564 นายเสรี ศิริการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง
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208 9/10/2564 นายอารมณ์ บุญเฟ่ือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคหวัใจ

209 9/10/2564 นางฟุ้ง ศรีสรรจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ

210 16-10-2564 นายบุญทิศ แสวงกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ

211 26-09-2564 นายอุทยั บือกุศล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ

212 11/9/2564 นางบรรจง ธุรารัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคไต

213 4/9/2564 นายอ านาจ พรหมพิบูลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ

214 30-09-2564 นางสายบวั พนัธ์มา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคชรา

215 29-09-2564 นายสงกรานต ์จนัตะนี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคติดเช้ือ

216 22-08-2564 นางเกล้ียง ขตัติยะราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคชรา

217 28-09-2564 ด.ต.ธานินทร์ สารวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคหวัใจ

218 4/10/2564 นางพนัเล้ียง ชยันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสวา่ง จ  ากดั หนองคาย โรคไต

219 10/10/2564 นางลบมา นาโควงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ

220 9/10/2564 นายสงวนศกัด์ิ ไชยโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง

221 6/10/2564 นายฤทธ์ิ ยศสุรีย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคมะเร็ง

222 11/10/2564 นายดุสิต คนสนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

223 4/10/2564 นายแดง ภาษี กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ

224 7/10/2564 นายจนัทร์ ขนัตรีสะพงัหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคตบั

225 8/10/2564 นายสมพงษ ์รัตนแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ

226 9/10/2564 นางโกง้ พรมโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน

227 23-09-2564 นายสมศรี ผาสีดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคหวัใจ

228 10/10/2564 นายสมศกัด์ิ นาทนัริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ

229 28-09-2564 นายธินกร จนัทรเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง

230 1/10/2564 นายช่ืน โพธ์ิศาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ



สาเหตุการ

เสียชีวติ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ

สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดั

ตั้งแต่วนัที่ 26-09-2564 ถึงวนัที่ 25-10-2564

ล าดับ วนัที่เสียชีวติ ช่ือ-นามสกลุ

231 4/9/2564 นายคมัภีร์ สร้อยละออง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ

232 3/10/2564 นายกนัธรณ์ วิเศษแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ

233 11/10/2564 นางจนัทร์สม วุฒิไชย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคชรา

234 3/10/2564 นางแสงหลา้ วงศแ์ก่นจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง

235 13-10-2564 นายภูริเดช สิงห์โต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ

236 15-09-2564 นายสมพล เป็งใจยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

237 3/10/2564 นายบุญทิศ ตะ๊นาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา

238 8/10/2564 นางกนกวรรณ ยศประสิทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคอ่ืนๆ

239 25-09-2564 นายบุญเติม ชูรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคหวัใจ

240 2/10/2564 นายนิโกร กวางอุเสน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ

241 2/10/2564 นายพิชยั อ  าพรัก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ

242 22-09-2564 นายจนัทร์ดี ลายค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ

243 1/10/2564 นางศรีดา กองมูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ

244 28-09-2564 นางศรีค  า ศรีวิชยัมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ


