
1 นางประสงค ์ศรีวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 18/11/2564

2 นางลดาวลัย ์บุญเกิดรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 15/11/2564

3 นายอรุณ บุตรจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 9/11/2564

4 นายทนงศกัด์ิ บุญยะพรหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

5 นางเยือย ด้ินทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา 11/11/2564

6 นางพธุ บุญส่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคมะเร็ง 17/11/2564

7 นายสน ธรรมดิษฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 3/11/2564

8 นายสุรสีห์ เหล่าสมบติั กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 13/11/2564

9 นายสงัขท์อง สีคุณน ้าเทียง กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 4/11/2564

10 นางอนนท ์สายอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร หนองคาย โรคอุบติัเหตุ 29/10/2564

11 นายชยัธง สุระขนัตี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

12 นายสมพงษ ์มโนชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 15/11/2564

13 นางอนนัท ์วอขวา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 6/11/2564

14 นางแดง สีโคกกลาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 29/10/2564

15 นางวาสนา ชยัช านาญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคไต 19/11/2564

16 นายศกัด์ิชยั พยฆักาฬ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

17 นายบุญมา ยอดสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

18 นายปวน สร้อยเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 17/11/2564

19 นางสาวบวัผนั อุเตน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/11/2564

20 นางส าเนียง ศรีโมรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคชรา 25/11/2564

21 นางมาลี พินธุรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา โรคติดเช้ือ 21/11/2564

22 นางบวัทอง กองเเพงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนสว่าง จ  ากดั หนองคาย โรคชรา 16/10/2564

23 นางกองศรี นนทะน า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคชรา 25/11/2564

24 นางบุญเลิศ ใจหม่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคไต 21/11/2564

25 นายช่วย แน่นวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง ขอนแก่น โรคชรา 21/11/2564

26 นายนอ้ย พนัเหมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นจาน ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 25/11/2564

27 นางสาวสายยน กองดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 21/11/2564

28 นายบวัพนั กาญจนศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 17/11/2564

29 นางบุญส่ง กลางลาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 19/11/2564

30 นายอ านวย อุปฮาท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคอ่ืนๆ 25/11/2564
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31 พระจ ารัส วิเศษแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคความดนั 16/11/2564

32 นางทองรัตน์ พลอาสา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด โรคไต 12/11/2564

33 นายสงัคม สีกวนชา กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 20/11/2564

34 นางจรรยา ธุระพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 15/11/2564

35 นายทองเหรียญ ฤทธิพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคเบาหวาน 20/11/2564

36 นายวิจิตร ค  าระกาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 23/11/2564

37 นายบุญเกิด เต้ียค  า กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

38 นายประจวบ สีหากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 17/11/2564

39 นางสาวบวัลอย ปากน ้าเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหัวแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 8/11/2564

40 นายมานพ สุทธิสนธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 13/11/2564

41 นางก่ิงกาญจน์ เสาวรส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 30/10/2564

42 นายสายณัห์ อ  ่าจ๋ิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 17/11/2564

43 นายล าเพย พิณทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 22/11/2564

44 นายดวงดี สารปิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 25/11/2564

45 นางสมจิตร แสงถา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 24/11/2564

46 นางหน่อแกว้ ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 24/11/2564

47 นายบุญตนั สาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 23/11/2564

48 นายสานิตย ์พรมชลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคตบั 25/11/2564

49 นายสมัฤทธ์ิ มีนทะระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 1/12/2564

50 นางอ าคา พรร่ืนเริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 26/11/2564

51 นายชนะ สอรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 25/11/2564

52 นางประเสริฐ คงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองภูเก็ต จ  ากดั ภูเก็ต โรคอ่ืนๆ 24/11/2564

53 นางปราณี โชติดิฐสกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคอ่ืนๆ 4/12/2564

54 นางสาวล าดวน คงเดิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคไต 8/12/2564

55 นางเฉลียว ทบัเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคไต 10/12/2564

56 นายศรีทน จิตระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 3/12/2564

57 นายทองทรัพย ์ผดัเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/12/2564

58 นางสมถวิล เสือเกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี โรคติดเช้ือ 4/12/2564

59 นางจินดา เลาเลิศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคความดนั 3/12/2564

60 นางกนกวรรณ การะเวก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าหวา้ร่วมใจพฒันา กาญจนบุรี โรคติดเช้ือ 7/12/2564

61 นายโสบิน แน่นอุดร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี โรคเบาหวาน 1/12/2564

62 นางค าเอย้ แกว้เมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 4/12/2564
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63 นายอติวิทย ์ณรงคห์นู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสานรักบวัแกว้ สมุทรปราการ โรคมะเร็ง 8/12/2564

64 นายประยรู สิงห์อูป สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/12/2564

65 นายจวบ พุ่มทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยขาแขง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ 1/12/2564

66 นางทรัพย ์พวงอุบล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคชรา 3/12/2564

67 นายทองหล่อ มงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี โรคติดเช้ือ 9/12/2564

68 นางนงเยาว ์รวมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ โรคมะเร็ง 29/11/2564

69 นางส าราญ พรมทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู ่6 นนทบุรี โรคติดเช้ือ 5/12/2564

70 นางสาวจนัทร์ทิพย ์หีบตานอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 16/11/2564

71 นายเทิม พัว่พนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี โรคชรา 24/11/2564

72 นางสมบตัร สิงห์สาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคหวัใจ 25/11/2564

73 นายเสนาะ เคียงรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งพฒันา จ ากดั นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ 1/11/2564

74 นายบุญถ่ิน ปักกาเวสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 28/11/2564

75 นางบุญลอง หลุยภูงา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง 25/11/2564

76 นายทองเเดง จนัที สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 2/12/2564

77 นายทองสุข หูตาชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคอุบติัเหตุ 25/11/2564

78 นายนอ้ย ดาขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

79 นายสี แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคไต 27/11/2564

80 นางพทุธ ขนัตี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย นครพนม โรคหวัใจ 11/11/2564

81 นางนาง ค  าเพง็ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 29/11/2564

82 นายสกลราช เทียมแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคไต 28/11/2564

83 นายทองค า ขดัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 3/12/2564

84 นายสมาน สร้อยวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 22/11/2564

85 นางวณัณี สุหะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น โรคหวัใจ 27/11/2564

86 นายประสาน ขวนขวาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 23/11/2564

87 นายน ้าตาล รัตนชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบุรี โรคเบาหวาน 27/11/2564

88 นางเลิศ อินทรีเนตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 25/11/2564

89 นายลบั เต้ียเต๊ียะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 26/11/2564

90 นางสีนวน กนัเรืองชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี โรคความดนั 25/11/2564

91 นายนิเวศน์ เอ่ียมอมรเลิศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเพ่ือพฒันาชีวิต พงังา โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

92 นางบุญมี เยาวย์บุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 25/11/2564

93 นายทองพดั แกว้พวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 24/11/2564

94 นายเฉลิม วานิชสุจิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ 22/11/2564
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95 นางสาวจีน กนัทะหลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 11/11/2564

96 นายจรัญ ศรีเสนอ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 15/11/2564

97 นายสุพฒั อินทรา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 13/11/2564

98 นายประสงค ์สาริอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 23/9/2564

99 นายเดช รักษาควร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 1/11/2564

100 นายชนะพงษ ์ธนโชคธิติพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 17/11/2564

101 นางอมัพร ศิริวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 17/11/2564

102 นายประสิทธ์ิ หลา้เลิศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/11/2564

103 นายอนงค ์ใบแสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 23/11/2564

104 นายสุเทพ อินพิรุณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 21/11/2564

105 นายด ารงค ์ผิวขาว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าฝาง เชียงใหม่ โรคความดนั 5/9/2564

106 นางอินสุข พวงทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 14/11/2564

107 นายดวงเดช ธรรมเสน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหางดงร่วมใจ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 22/11/2564

108 นางสาวแกว้มา หลายแห่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์่วงสิงห์ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/10/2564

109 นายจนัเขตร ใจช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

110 นางบรรเจิด คุณเขต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี โรคไต 25/11/2564

111 นางอาจ จนัเทียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 25/11/2564

112 นายวิชยั ส้มแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นข่อย จ  ากดั ลพบุรี โรคอ่ืนๆ 27/11/2564

113 นายประภาส พลวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 26/11/2564

114 นายสุทศัน์ ชมภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 28/11/2564

115 นายลอง ขดัแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคติดเช้ือ 21/11/2564

116 นายสมชยั นิลภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคมะเร็ง 18/11/2564

117 นายอุบล แจง้พลาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี โรคติดเช้ือ 24/11/2564

118 นายสุนทร ทบัทุ่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพุมเรียง สุราษฎร์ธานี โรคอ่ืนๆ 20/11/2564

119 นายสมพร ทรายมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/12/2564

120 นายอยู่ จนัทกาญจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 3/12/2564

121 นางสาวยี่สุ่น คอมแพงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคชรา 24/11/2564

122 นางสาวเจีย สร้อยทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 2/12/2564

123 นายช้ืน จนัทุม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น โรคชรา 8/12/2564

124 นางแส่ว พลสีลาภ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคตบั 3/12/2564

125 นางอ่อนสี ฤทธิรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอุบติัเหตุ 20/11/2564

126 นายชน งามนกั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์ โรคความดนั 5/12/2564
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127 นายอุไทย ชะขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคอุบติัเหตุ 6/12/2564

128 นางสาวทองทิพย ์เถียรชยัภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 3/12/2564

129 นายถนอม โลนิกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 30/11/2564

130 นายเดช รัชฎาวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ 27/11/2564

131 นางเพียน โสภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี โรคตบั 3/12/2564

132 นางโมรา ศรีโมรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคชรา 27/11/2564

133 นางลัน่ทม ชุ่มช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ 1/12/2564

134 นางส าลี ไชโยธง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสินธานี 2 กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 25/11/2564

135 นายวิรัตน์ เหล่ากสิการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 26/11/2564

136 นายประชา เทพวงคเ์มือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคไต 8/12/2564

137 นายจรัส ทิพยเ์นตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

138 นางปุ๋ ย กล่าวแลว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคอ่ืนๆ 21/11/2564

139 นายวิรัตน์ ดวงช่ืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 10/12/2564

140 นายดวงจนัทร์ ขาวลาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 27/11/2564

141 นายสุเทพ หาญวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 27/11/2564

142 นางแกว้ นรรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 28/11/2564

143 นางจุ่ม ยาวิราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 22/11/2564

144 นางสุพร กองแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 8/12/2564

145 นางศรีทอง พานวนเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/12/2564

146 นางรัตนาภรณ์ วรรณโณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 27/11/2564

147 นางรัตติยา หมอยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 27/11/2564

148 นายถวิล อินตะ๊แกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 2/12/2564

149 นายสมเพชร ช่ืนจิต กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/12/2564

150 นางมาลี ทองศิลป์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/11/2564

151 นายแดง จมฟอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 30/11/2564

152 นายอภิลกัษ ์มีชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/11/2564

153 นายบุญช่ืน มะโนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคความดนั 12/11/2564

154 นายการุณ วงศใ์หญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงค า-ภูซาง จ  ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 28/11/2564

155 นางสนัติ สติภา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสกัทองทวีทรัพย์ แพร่ โรคชรา 19/11/2564

156 นายสมพงษ ์เซ่ียงซี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นแม่ป๋ัง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/12/2564

157 นายสุภมิตร ทานะกนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 1/12/2564

158 นายบุญรุ่ง ทุนกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 11/11/2564
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159 นายผล กาวิอ่ิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสนัป่าค่า เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 2/12/2564

160 นายอกัษร กุศล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 28/11/2564

161 นายไกรภพ เขมรุจิรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 2/12/2564

162 นายประพนัธ์ อินทรส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 4/12/2564

163 นายสุรพล วรรณศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 21/11/2564

164 นางมณี ม่วงเจริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนทอง ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 5/12/2564

165 นางสาวชลอ อ่ิมเกตุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดัหนองผกัชี กรุงเทพมหานคร โรคไต 8/12/2564

166 นางสาวจนัทร์ทิพย ์กนัยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 4/12/2564

167 นางบรรจง จ าเนียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉัตรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 14/12/2564

168 นางห่วย หลงทองอยู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคติดเช้ือ 24/12/2564

169 นางสมบูรณ์ บาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 19/12/2564

170 นางสาวนอ้ย ด าสะอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นแสงอรุณ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 18/11/2564

171 นางปราณี จกัรค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 9/12/2564

172 นางทองดี ชิณวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 11/12/2564

173 นางเป ศิริยาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 2/12/2564

174 นางสาวยอดทอง นราศรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคเบาหวาน 3/12/2564

175 นางอุ่น จูงกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 3/12/2564

176 นายจ าลอง ประสานสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคเบาหวาน 2/12/2564

177 นายสุริยา มาลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 27/11/2564

178 นายบรรยง จนัทดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต 30/11/2564

179 นายเดชา ลาโช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 1/12/2564

180 นายสมเกียรติ หาญสงคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอุบติัเหตุ 18/11/2564

181 นายเดชา เวชสนิท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคหวัใจ 1/12/2564

182 นายใบ ประภาสยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา 6/12/2564

183 นายเยน็ ช่ืนชม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา 25/11/2564

184 นางกองเลียง พนัธุ์เมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 27/11/2564

185 นายทบัไทย มงัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 24/11/2564

186 นายเตียง เขตภกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 23/11/2564

187 นางหวนั มีภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 4/12/2564

188 นางหลัน่ จนัทร์หา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 2/12/2564

189 นางแกว้ ทองอม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 2/12/2564

190 นายพิชยั จรุงศิรวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 19/11/2564
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191 นางมาเรีย สีตรีจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง 10/12/2564

192 นายนิยม ฮวบอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี โรคอุบติัเหตุ 19/11/2564

193 นายสนทะยา ธานีไกล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 7/12/2564

194 นายปัญญา นอ้ยเกษม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี โรคมะเร็ง 13/12/2564

195 นายชิดพนัธ์ วดัสุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี โรคหวัใจ 9/12/2564

196 นางสาวเสาร์ค  า เทพวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 12/12/2564

197 นายช่วย ไชยสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 8/12/2564

198 นายบุญตรี จกัรสมศกัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคชรา 2/12/2564

199 นายรวย วงศง์าม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคไต 6/12/2564

200 นางรอด อินตะ๊สงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 11/12/2564

201 นายส ารวย ศรีช านาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคอ่ืนๆ 12/12/2564

202 นายเสริญ นารอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี จนัทบุรี โรคติดเช้ือ 15/11/2564

203 นางกุสุมา นนธิบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบุรี โรคมะเร็ง 11/11/2564

204 นายวิษณุ ช าหา้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหัวแหวน จ ากดั จนัทบุรี โรคฆ่าตวัตาย 30/11/2564

205 นางสุมาลี เอ่ียมพินิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคติดเช้ือ 10/11/2564

206 นายไผท บุญยะประภูติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/12/2564

207 นายทวี ชอบธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 8/12/2564

208 นางทอง ปิตะสม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธารน ้าใจไทยหนองยาง ยโสธร โรคเบาหวาน 11/12/2564

209 นางเฉลียว ชุมพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 27/11/2564

210 นายธวชัชยั กนัดุลย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคตบั 16/12/2564

211 นางสาวจกัขีม ป่าเกลือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 8/12/2564

212 นางสาวบวัเรียน บุตรวงัยาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 14/12/2564

213 นายทองใบ พนัธ์สารภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 6/12/2564

214 นางจนัที มีนิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 15/12/2564

215 นางสาวพรหมพร บุญมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั ราชบุรี โรคอุบติัเหตุ 2/12/2564

216 นางบงัอร แสงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั ราชบุรี โรคมะเร็ง 15/12/2564

217 นายสมาน กนิษฐสุนทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 19/12/2564

218 นางญาณี อิศวภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี โรคอ่ืนๆ 29/8/2564

219 นายประเทิน รอบรู้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี โรคอ่ืนๆ 9/12/2564

220 นายบุญเลิศ กองจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองแบ่ง จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 10/12/2564

221 นายสิน แกว้เมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 11/11/2564

222 นางบวัลอย แสนขติั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 5/12/2564
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223 นายณรงค ์ปงกนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคตบั 26/11/2564

224 นายสมุทร จ าอินท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคมะเร็ง 4/12/2564

225 นางค าสุข หนุ่มเปียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วหนา้สนัติธรรม จ ากดั ล าปาง โรคไต 6/12/2564

226 นางบวับาน ธรรมติน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 13/12/2564

227 นางจนัทร์ดี ขติัแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 5/12/2564

228 นางจ้ี หวงัวนวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 11/12/2564

229 นายเปาป้าง แซ่ทา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 28/11/2564

230 นางรัตนา ตาฟยูอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 4/12/2564

231 นายยทุธ หลายแห่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง 3/12/2564

232 นายส่วยจ่าง กนกสุมนกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคหวัใจ 30/11/2564

233 นายเล่าปา แซ่หล่ี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 9/12/2564

234 นายบุญส่ง ด ารงด์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคชรา 11/11/2564

235 นายประดิษฐ ธรรมกิจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคตบั 8/11/2564

236 นางสมกิจ มากมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ 15/12/2564


