
1 นางแป้น ประสิทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคอ่ืนๆ 20/10/2564

2 นายสุทิน ทบัทิมแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 11/10/2564

3 นางปรานอม แสงดาว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคอ่ืนๆ 27/10/2564

4 นายพะ ม่วงเสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 14/10/2564

5 นางสาวผาย ศรีแจ้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคหัวใจ 13/10/2564

6 นางสาวยิง่ลกัษ ์อนุเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 7/10/2564

7 นายสง่า ประทุมชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต 12/10/2564

8 จ.ส.อ.นรินทร์ เอ่ียมจิตโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคหัวใจ 29/9/2564

9 นายหวนั บุญเชิญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคหัวใจ 10/10/2564

10 นายธงชยั ศรีหาพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 4/10/2564

11 นายเจริญ พนัธ์ผิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 16/10/2564

12 นายสมศรี ไชยตะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคชรา 17/10/2564

13 นายเสง่ียม ปุ่ มแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 18/10/2564

14 นายหนูฤทธ์ิ เนียมจนัหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 6/10/2564

15 นายฝ่ัน ปัดถามงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง 19/10/2564

16 นางทองอินทร์ อุตระสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง ขอนแก่น โรคชรา 18/10/2564

17 นางอม เพ่ิมผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 25/10/2564

18 นายเยอืน เดชคุณงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 16/10/2564

19 นายแตม้ ทราจารวตัร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคไต 10/10/2564

20 นายสีวิลยั นนธิราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 20/10/2564
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21 นางแกว้ แกว้หาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคชรา 11/10/2564

22 นายตุลนั มาตยน์อก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอุบติัเหตุ 10/10/2564

23 นางบุญเถิง กบรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคชรา 18/10/2564

24 นางสุนนัทา ค  าชารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 30/9/2564

25 นายสหชาติ กล่ินบวั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี โรคไต 14/10/2564

26 นางแวง อคัชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคชรา 16/10/2564

27 นายใหม่ เพลียเขมร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคเบาหวาน 14/10/2564

28 นายสมศกัด์ิ เอ้ืออารียไ์พศาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคหัวใจ 18/10/2564

29 นายประยงค ์เบา้ทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคติดเช้ือ 23/9/2564

30 นายบุญเหลือ ศรีสุระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 27/10/2564

31 นายลี จนัทารุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 19/10/2564

32 นางสาวจนัทร์แรม ชูทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคหัวใจ 22/10/2564

33 นางบวัค  า บุญเกิดไวย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 21/7/2564

34 นายอินเสริม บุญพิใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ 16/7/2564

35 นางจนัทร์เพญ็ รัตนากรโกวิท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 18/8/2564

36 นายโต บวัปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 2/8/2564

37 นายมานิตย ์กณุะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 15/10/2564

38 นายอ านวย ทานิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคอุบติัเหตุ 5/10/2564

39 นางบุญยวง ปละมยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 18/10/2564

40 นายสวิง งามล ้า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคหัวใจ 10/10/2564

41 นางจนัทร์ตา ถาป่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 6/10/2564

42 นายประสิทธ์ิ ศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ 12/10/2564

43 นายชวลิต สุริยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 9/10/2564



วนัที่เสียชีวติ
สาเหตุการ

เสียชีวติ
สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ ช่ือ-นามสกลุ

44 นายเกียรติ ชาญะกลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 4/10/2564

45 นางเตือนใจ มณีจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 8/10/2564

46 นายประดิษฐ์ อินตะ๊ค  าเครือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคมะเร็ง 14/10/2564

47 นายบุญชู บุญแป้น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคเบาหวาน 22/9/2564

48 นายไพโรจน์ ปัญญาเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 19/10/2564

49 นางแกว้ดี ต๊ิบเป็ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคตบั 16/10/2564

50 นายทวี เครือเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 17/8/2564

51 นายภานุวฒัน์ ธีริศรานุวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 17/10/2564

52 นางอมัพร วจัวาทิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคติดเช้ือ 24/10/2564

53 นายนกเลก็ สมศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทบัชา้งสร้างสรรค์ จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 18/9/2564

54 นายชะเอม ข  าปรางค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นพ่ีเล้ียง เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 4/10/2564

55 นางสาวหน่ึงนุช โตหิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 1/10/2564

56 ชาญชยั ชินชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 20/7/2564

57 นายประกิจ ไชยแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 14/9/2564

58 นางสาวละมา้ย อาจเอ้ือม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหัวใจ 16/10/2564

59 นางประทิน อ่ิมช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 13/10/2564

60 นางรอยพิม ต่างเพช็ร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 15/10/2564

61 นางจนัเป็ง จกัสมศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 7/10/2564

62 นายป๋ันแกว้ งามป้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 8/10/2564

63 นายประพรรณ์ พร่ังพลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 12/10/2564

64 นางอุทิศ เคนวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 17/10/2564

65 นายประจวบ กล่ินบานช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคมะเร็ง 22/10/2564

66 นางสาวแปลง อ่อนเมืองดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคติดเช้ือ 10/10/2564
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67 นางทองสูนย ์เวียงอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคไต 13/10/2564

68 นางสาวกลอยใจ เจริญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบุรี จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 27/10/2564

69 นายสวง มานพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง 19/10/2564

70 นายอุ่นเรือน ฆอ้งดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 20/10/2564

71 นายวินยั แกว้เมืองมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 24/10/2564

72 นายพิเชฐ วงศรั์กษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 22/10/2564

73 นางพวงเพชร จนัทกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 15/10/2564

74 นายสมชยั อุปยโส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคอ่ืนๆ 21/10/2564

75 นางปรานอม ฉวนฉิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหัก จ  ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 4/11/2564

76 นายมณเฑียร รักษาพรต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 16/10/2564

77 นายอาทิตย ์นิจสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี โรคตบั 28/10/2564

78 นางสาวทองพนู ฟองดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบุรี โรคตบั 16/10/2564

79 นายอุทยั วงษจ์รูญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 3/11/2564

80 นางชนั ศรีวิศาลกิจกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคหัวใจ 3/11/2564

81 นายเสกสรร สกลุจิตรารัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 8/10/2564

82 นายกองจนัทร์ กลุเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 31/10/2564

83 นางสาวจงกร ทบัสมบติั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคอุบติัเหตุ 31/10/2564

84 นายเปล่ียว รักษาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั นครศรีธรรมราช โรคมะเร็ง 19/10/2564

85 นางยรีุ กาสรสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อดาน จ ากดั สงขลา โรคอ่ืนๆ 11/10/2564

86 นายสุบิล กา้นใบยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 28/10/2564

87 นายบุญลือ ขยนัการนาวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคมะเร็ง 27/10/2564

88 นายจรัญ นิยมศิริวนิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 9/10/2564

89 นายแสน พลูเพ่ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคติดเช้ือ 28/10/2564
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90 นายประจวบ เทียนทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขอ่ย จ  ากดั ลพบุรี โรคมะเร็ง 28/10/2564

91 นางสิริพร ตาสว่าง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนจิตรา กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 29/10/2564

92 นายเฉลียว โพธ์ิสอน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี โรคติดเช้ือ 3/11/2564

93 นางวิรัช ภูมิเสมอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก โรคอ่ืนๆ 22/10/2564

94 นายบุญเลิศ ศรีเขียวสด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคชรา 1/11/2564

95 นายสมชยั โพธ์ิงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบุรี โรคมะเร็ง 2/11/2564

96 นายอุดร ค  าผาด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นกรอกสะแก ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 7/11/2564

97 นายสี วงศผ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ 31/10/2564

98 นายค าปัน ซาวค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคชรา 7/10/2564

99 นายตาล ลาวเฉียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 31/10/2564

100 นางบวัทิพย ์ใหม่จนัทร์นวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ 24/10/2564

101 นางสาวญาณวรรณ สิทธิสอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 31/10/2564

102 นางอ าภา วงศต์ะวนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคอ่ืนๆ 5/11/2564

103 นายแดง แกว้เฟย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/11/2564

104 นายเจริญชยั ยานะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 23/10/2564

105 นายอุดม ใจมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมาบตาพดุร่วมใจ จ ากดั ระยอง โรคติดเช้ือ 23/9/2564

106 นายทวี คุณหาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/11/2564

107 นายสมศกัด์ิ สุยะวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/11/2564

108 นางค ามูล จอมนงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ 24/10/2564

109 นายศรีทน แสนยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 24/10/2564

110 นายจ ารอง พวงมาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 18/9/2564

111 นางแจ่มศรี ธรรมธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 4/11/2564

112 นางจนัทรา ปิยะจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 11/10/2564



วนัที่เสียชีวติ
สาเหตุการ

เสียชีวติ
สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ ช่ือ-นามสกลุ

113 นายประจวบ จุ่มผดั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคหัวใจ 9/11/2564

114 นายนนัติชยั ทิตยว์งศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคหัวใจ 16/10/2564

115 นางจรรยาพร ดว้งนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง 4/11/2564

116 นายจ าเนียร เขียวปัญญา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคติดเช้ือ 18/10/2564

117 นายทองดี ก ่ามา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลบา้นปิน แพร่ โรคติดเช้ือ 9/10/2564

118 นางสาวพรรณี ยาตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคหัวใจ 1/11/2564

119 นางสมณา ธุวค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 27/10/2564

120 นายสมบุญ เจริญทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 5/11/2564

121 นางแสนตาน เทพธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหัวใจ 24/10/2564

122 นายบุญส่ง ผอ่งศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคไต 30/10/2564

123 นางสาววนัณา แกว้ชิงดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาเข่ือน จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 7/11/2564

124 นายสนอง เทพาคุม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัหนองมะกอกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

125 นายไพโรจน์ สุขสนาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางเก่า-ชะอ า จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 1/11/2564

126 นายสมชาย เช้ือสนิท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคหัวใจ 30/10/2564

127 นางสาวถนอม ทองสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 31/10/2564

128 นายค าไหล นามโยธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคชรา 15/10/2564

129 นายเสง่ียม พวงจ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

130 นายไก่ ยนืยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 12/9/2564

131 นางสาวเรณู สิงคเสลิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 19/10/2564

132 นายเอียด บุตรโสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 15/10/2564

133 นางสุข ศรีอาสน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั หนองคาย โรคไต 5/7/2564

134 นายวรพจณ์ คงขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 20/10/2564

135 นายโกศล ไชยฮะนิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 17/10/2564
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136 นางหนอม พิมพบุตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคหัวใจ 1/11/2564

137 นายหม่วน นามขนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย โรคชรา 20/10/2564

138 นางพงั สีหามาตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคหัวใจ 27/10/2564

139 นายเหลา เทียมทนงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 28/10/2564

140 นายสนัต ์ชนะดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 20/10/2564

141 นายที แหวนเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 20/10/2564

142 นายตนั แหวนเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 29/10/2564

143 นายบุญมี โคตรสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต 20/10/2564

144 นายนิวติั ดิษฐเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคมะเร็ง 24/10/2564

145 นายสุริยนัต ์สงัฆะมณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 29/10/2564

146 นายอภิวฒัน์ ลึกลน้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั หนองคาย โรคอุบติัเหตุ 21/8/2564

147 นางสมร จนัทรเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคไต 13/10/2564

148 นายโพ อาจธญักรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคเบาหวาน 2/11/2564

149 นายบุญถม วีระกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพพาวาส จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 19/10/2564

150 นายสมชาติ กล่ินสกลุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคติดเช้ือ 30/9/2564

151 นายธงชยั จ  าเนียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 6/11/2564

152 นางอ่ิน น าทาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟาร์มสมัพนัธกิจ จ  ากดั เชียงราย โรคไต 17/10/2564

153 นายอินตา บุญเกิดไวย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 17/10/2564

154 นายอนนัต ์บุญส่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

155 นางอ าพร เจริญทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 28/10/2564

156 นายอ่ินค า ไชยยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 23/10/2564

157 นางสุ่ม เถาปินตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วหนา้สนัติธรรม จ ากดั ล าปาง โรคชรา 14/10/2564

158 นายสุค  า ขาวสวย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ โรคหัวใจ 4/10/2564
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159 นายวรรณ์ ยะมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 30/10/2564

160 นางดวงดาว สุมะโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคไต 28/10/2564

161 นายเลิศ ดีหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 8/10/2564

162 นายจ านงค ์วงคข์นัทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 2/11/2564

163 นายจนัทร์ทิพย ์ธรรมสร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ 31/10/2564

164 นางเอย้ ใจเฟย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

165 นายดวงฤทธ์ิ ดาวตาก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/10/2564

166 นายสงดั สุริยะสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั แพร่ โรคมะเร็ง 15/10/2564

167 นายดี บิดาแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/10/2564

168 นายจ านงค ์จนัทร์เตรียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหัวใจ 19/10/2564

169 นายบุญป๋ัน หลวงโตน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหางดงร่วมใจ เชียงใหม่ โรคความดนั 2/11/2564

170 นายโกย จนัทร์เนย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 22/10/2564

171 นางสาวอมัพะวนั ดาเลม็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะรัษฏาภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

172 นายนิวฒัน์ ยอ้ยสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปากแพรกพฒันา จ ากดั ชุมพร โรคติดเช้ือ 8/10/2564

173 นางสมบูรณ์ สงขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั พทัลุง โรคอ่ืนๆ 21/10/2564

174 นางบุญสม จิโนนนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 10/11/2564

175 นางสาวจนัทรา โพธิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 11/11/2564

176 นายพรหมาสตร์ เตชะบุญมาส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคเบาหวาน 1/11/2564

177 นางสาวสุทิน ทองกลดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี โรคเบาหวาน 13/11/2564

178 นางธนพรรณ เปล่ียนศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 23/10/2564

179 นายไพรัช พนัภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 22/10/2564

180 นางสาวเลง้ แซ่โหงว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 6/11/2564

181 นางสาววาสนา แซ่โคว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคหัวใจ 4/11/2564
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182 นายสุรินทร์ นิลวรรณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธ์ุ โรคมะเร็ง 4/11/2564

183 นางสาวอุไร ชมอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคชรา 27/10/2564

184 นางพวง ศรีเครือด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 2/11/2564

185 นางส ารวย โพนรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคไต 29/10/2564

186 นายดอน อนุไพรวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 8/11/2564

187 นายเกษม งามคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 6/11/2564

188 นายหัน เปสุยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 6/11/2564

189 นายนิยม มะธิปิไข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคชรา 3/11/2564

190 นายบุญเล้ียง ปีกสนัเทียะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคติดเช้ือ 4/11/2564

191 นายพล ฉ่าสูงเนิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา โรคติดเช้ือ 2/11/2564

192 นายคงฤทธ์ิ สงครินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคตบั 25/10/2564

193 นางใล สุมชาวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

194 นายบุญเหลือ ทนัการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 2/11/2564

195 นายชม จนัทร์ใหม่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 31/10/2564

196 นายบนั โถรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคหัวใจ 9/11/2564

197 นายประสงค ์ฉตัตะการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 4/11/2564

198 นายบุญเพง็ ศิริทุย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคความดนั 8/11/2564

199 นางบวัยง มะณีแฮด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคหัวใจ 6/11/2564

200 นายทนัใจ ใจทน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคติดเช้ือ 6/11/2564

201 นายจนัที พิมพิคร้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคติดเช้ือ 10/11/2564

202 นายอชัฌา สุนทรพิทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 12/10/2564

203 นางละมุล ป้อมปะโค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 6/11/2564

204 นายประสาน ดาวเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 8/11/2564
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205 นางสาวนงค ์งามกระจ่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 15/11/2564

206 นางสาวบงัอร สุวรรณหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพตุะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 6/11/2564

207 นายประดบั เรืองสว่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคติดเช้ือ 15/10/2564

208 นางเฉลียว โชติเศรษฐพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ โรคมะเร็ง 4/11/2564

209 นางประยรู สงวนพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี โรคหัวใจ 4/11/2564

210 นายสมชาย ลายคลา้ยดอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 10/11/2564

211 นางหนูไกล แฉลม้นงนุช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 13/11/2564

212 นางพยงุ ทานอุดม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงยางสามคัคี ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 4/11/2564

213 นางบุญเรือง เอ่ียมสอาด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงยางสามคัคี ฉะเชิงเทรา โรคชรา 3/11/2564

214 นายเอกลกัษณ์ บุณยเกียรติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 16/10/2564

215 นางส านวน บุญสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ 13/11/2564

216 นายชั้ว สุขเทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคชรา 5/11/2564

217 นางสงัวาลย ์สุริโย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 8/11/2564

218 นายจนัทร์ ปงกนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคไต 18/10/2564

219 นายสมเดช อะกะเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 11/11/2564

220 นางเฮือนแกว้ กนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 12/11/2564

221 นางจนัทร์ฉาย อ่ินค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 26/10/2564

222 นางสนัน่ ศรีธิเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา 30/10/2564

223 นายเอกพงษ ์งดงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 1/11/2564

224 นางจนัทร์ฟอง เรือนใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 18/11/2564

225 มนตรี สุปินนะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่ แพร่ โรคอ่ืนๆ 27/9/2564

226 นางแสงดาว ปินตาปิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคไต 3/11/2564

227 นายนิคม จิโน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 13/10/2564
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228 นายศกัด์ิ ใจบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 7/11/2564

229 นางเตียมต๋า สิทธิสาร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคหัวใจ 31/10/2564

230 นายสุทิม ด ารงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 6/10/2564

231 นายแสงใจ เสริมสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน โรคอ่ืนๆ 15/11/2564

232 นางสาวลอย ขนัมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคติดเช้ือ 15/11/2564

233 นางสุกนัทา หลา้สืบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกอกชุมสามคัคี ล าปาง โรคหัวใจ 1/11/2564

234 นางดรุณี นิลพล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคหัวใจ 4/11/2564

235 นายประเทียง อุดค ามี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลแม่ค  ามี แพร่ โรคหัวใจ 30/10/2564

236 นายประชนั ธรรมชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 15/10/2564

237 นางสาวชญาณี จนัทร์ช่วง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 5/11/2564

238 นางสาวหวิน ชุมภู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่นารี ก าแพงเพชร โรคไต 15/11/2564

239 นายสมใจ แดงศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 7/11/2564

240 นางจนัทา ปานโพจารย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคชรา 25/10/2564

241 นายด ารง ค  าสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 27/10/2564

242 นางทอง จ าปาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 6/11/2564

243 นางสาวค าพนัธ์ เชยจนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 13/11/2564

244 นางสาวเสาร์ ช่างป้อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคหัวใจ 6/11/2564

245 นายสุรัตน์ ศรปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 31/10/2564

246 นางบุญโฮม ก ายานหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 6/11/2564

247 นายค าผิน แกว้ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 14/11/2564

248 นายเลิศ สอนใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคเบาหวาน 23/10/2564

249 นางเพียร พรมบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 8/11/2564

250 นางสี แนวดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 13/11/2564



วนัที่เสียชีวติ
สาเหตุการ

เสียชีวติ
สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ ช่ือ-นามสกลุ

251 นายจรูญ พฤกศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 17/11/2564

252 นางบิน หาญกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอด็ โรคติดเช้ือ 6/11/2564

253 นางมน ข  าจิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

254 นางประเสริฐ โพธ์ินอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคไต 16/11/2564

255 นางสาวทองสุก ลาภมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

256 นางเจียม ซาเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคไต 8/10/2564

257 นายบุญสวั ปักกาโล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จ  ากดั บุรีรัมย์ โรคอ่ืนๆ 7/11/2564

258 นายรังสรรค ์พทุธโอวาท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแดง จ ากดั ชยัภูมิ โรคติดเช้ือ 10/10/2564

259 นายบุญทา สุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

260 นางค าแปง ยามเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 31/10/2564

261 นางหลา้ ราชวรรณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 27/10/2564

262 นายบรรทม กองฟู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคไต 17/11/2564

263 นางฟ้ืน บวัลอ้ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 16/3/2563

264 นายประนอม ทองงา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ โรคมะเร็ง 21/11/2564

265 นางแดง จ าปาเงิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอ าเภอหล่มสกั เพชรบูรณ์ โรคอ่ืนๆ 19/11/2564

266 นางพรวน สิทธิส ารวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทองหลางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคไต 20/11/2564

267 นายเสกศกัด์ิ คงอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนประชุมราษฏร์ ปทุมธานี โรคอ่ืนๆ 19/11/2564

268 นายชะออม หอมกล่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี โรคติดเช้ือ 31/10/2564


