
1 นายบุญชู ชุ่มแสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีบุญเรือง ล าปาง 25/12/2564 โรคติดเช้ือ

2 นางสาวจนัทนา สายบวั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสามวาตะวนัออก จ ากดั กรุงเทพมหานคร 18/12/2564 โรคติดเช้ือ

3 ส.อ.ประยรู ฉ ่าแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 10/12/2564 โรคติดเช้ือ

4 นางสาวเต่ียม ลาภมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 17/12/2564 โรคมะเร็ง

5 นางวนัลา สุขรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี 27/12/2564 โรคอ่ืนๆ

6 นายทองค า ข  าสอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี 11/12/2564 โรคอ่ืนๆ

7 นางอาภา เจริญผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี 25/12/2564 โรคหวัใจ

8 นางวนัเพญ็ อยูเ่กิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีนบุรี จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 4/1/2565 โรคอ่ืนๆ

9 นายจกัริน หอมการะเกต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ขอ่ย จ  ากดั เพชรบุรี 17/12/2564 โรคอ่ืนๆ

10 นางถวิล จ าปาวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 12/12/2564 โรคหวัใจ

11 นายภกัดี พิบูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 13/12/2564 โรคมะเร็ง

12 นายอ๋อง จนัทร์แดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 5/12/2564 โรคหวัใจ

13 นายรถ นาวา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผากงัวานสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู 11/12/2564 โรคอ่ืนๆ

14 นางบุญลี ปะระทงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 17/12/2564 โรคติดเช้ือ

15 นางสิงห์ ทดัไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 4/12/2564 โรคอุบติัเหตุ

16 นางสมพร นาไทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 10/12/2564 โรคอ่ืนๆ

17 นายบุญเคน สมยัใหม่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ 15/12/2564 โรคชรา

18 นางสุวรรณ บุญถ่าน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ 16/12/2564 โรคอ่ืนๆ

19 นางพนัธ์ สารีพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ 17/12/2564 โรคอุบติัเหตุ

20 นางเจิม กระสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 14/12/2564 โรคชรา

21 นายประเสริฐ ดีทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก 12/12/2564 โรคอ่ืนๆ

22 นางแรม ภูเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 14/12/2564 โรคไต

23 นายมดั คชรัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด 29/11/2564 โรคอุบติัเหตุ

24 นายเฉลิม โพธ์ิพานิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 14/11/2564 โรคมะเร็ง

25 นางสมควร สงัขรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา ระยอง 25/11/2564 โรคเบาหวาน

26 นายค าพนัธ์ อุยสูงเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ จ ากดั ขอนแก่น 18/12/2564 โรคติดเช้ือ

27 นายสมพงษ ์ไชยมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 18/12/2564 โรคมะเร็ง
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28 นางดวงจิตร ทองไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 17/12/2564 โรคไต

29 นางบวัภา ไชยตะวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 12/12/2564 โรคมะเร็ง

30 นายยศ ศรีอุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 21/12/2564 โรคมะเร็ง

31 นางหนูผาด แสงพิศาล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธ์ุ 14/12/2564 โรคไต

32 นายเคน ลอยหา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 22/12/2564 โรคความดนั

33 นางนารี กระเเสโสม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ 6/12/2564 โรคมะเร็ง

34 นางสาวไพรวรรณ ชินวงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับุญอนันา จ ากดั อุบลราชธานี 17/12/2564 โรคหวัใจ

35 นายทรงเดช ค  าภูแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ 7/12/2564 โรคอ่ืนๆ

36 นายตนั ปัจฉิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ 9/12/2564 โรคอ่ืนๆ

37 นางฉลอง แพงดวง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยเซือม บึงกาฬ 13/11/2564 โรคหวัใจ

38 นายพลตรี ตรีศาสตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 5/12/2564 โรคติดเช้ือ

39 นางสาวบั้ว อุดมชาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 13/12/2564 โรคอ่ืนๆ

40 นายสมปอง สมไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น 23/12/2564 โรคมะเร็ง

41 นางแสงจนัทร์ ชินสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหวันาไทย จ ากดั มหาสารคาม 9/12/2564 โรคไต

42 นายสินธ์ อาจหาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร 22/12/2564 โรคไต

43 นายอาคม แซ่ล้ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธ์ุ 5/12/2564 โรคหวัใจ

44 นางลกัษณ์ อยัรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร 7/12/2564 โรคหวัใจ

45 นายบุญมี ลิอ่อนรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จ  ากดั บุรีรัมย์ 17/12/2564 โรคไต

46 นางสุนีย ์วิเศษการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี 15/12/2564 โรคอ่ืนๆ

47 นายอารมย ์แกว้ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี 9/12/2564 โรคมะเร็ง

48 นางพรชลี อนนตพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี 20/12/2564 โรคติดเช้ือ

49 นางอารีย ์เจริญเลิศทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี 14/12/2564 โรคชรา

50 นายถนอม หวงัเรียบกลาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นดงทบั จนัทบุรี 17/12/2564 โรคติดเช้ือ

51 นางสาวกิมเฮียง ปุริด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี 20/12/2564 โรคฆ่าตวัตาย

52 นายบุญมี ยอดแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 22/12/2564 โรคอ่ืนๆ

53 นายสมบูรณ์ วฒันานนทก์ุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 22/12/2564 โรคมะเร็ง

54 นางค า วงัปิงชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 19/12/2564 โรคมะเร็ง

55 นายช่ืน วงคริ์นทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 22/12/2564 โรคชรา

56 นายธีรยทุธ วาดวงสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 22/12/2564 โรคอ่ืนๆ

57 นายค ามูล สุขะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 18/12/2564 โรคอ่ืนๆ
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58 นายสมเกียรติ เทวิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ 20/12/2564 โรคมะเร็ง

59 นายมานะ ชา้งวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 23/12/2564 โรคไต

60 นางหยก แซ่ฉ่ิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร 9/12/2564 โรคไต

61 นางปราณี สุขเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ 20/12/2564 โรคติดเช้ือ

62 นายประเสริฐ แพงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ 26/12/2564 โรคหวัใจ

63 นายศรีคูณ ส าเภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองเพชรบูรณ์ จ  ากดั เพชรบูรณ์ 25/12/2564 โรคมะเร็ง

64 นางเพญ็ ยอมภาพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 24/12/2564 โรคอ่ืนๆ

65 นายประสิทธ์ิ ดาพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 27/12/2564 โรคมะเร็ง

66 นางมลิซอ้น เชียนพลแสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 6/12/2564 โรคชรา

67 นายทรงฤทธ์ิ อินธิราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 20/12/2564 โรคตบั

68 นายศรีธน ช่างเหล็ก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนลืออ านาจ อ านาจเจริญ 17/12/2564 โรคชรา

69 นายหมวด ชวนชุมกนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 14/12/2564 โรคอ่ืนๆ

70 นายทอง ทนได้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 21/12/2564 โรคอ่ืนๆ

71 นายณฏัฐกญัจน์ นาทสูงเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 28/12/2564 โรคอ่ืนๆ

72 นายบนัเทิง จนัทขมัมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 19/12/2564 โรคอ่ืนๆ

73 นางอุ่ม พรหมทาระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 20/12/2564 โรคอ่ืนๆ

74 นางสุข บวัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 21/12/2564 โรคมะเร็ง

75 นายยอน อร่ามเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 1/12/2564 โรคอ่ืนๆ

76 นางค ามี กนัภยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 21/12/2564 โรคมะเร็ง

77 นายทองสุข มานุมูลดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอด็ 26/12/2564 โรคอ่ืนๆ

78 นางอมัพร พรมกา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 10/1/2565 โรคมะเร็ง

79 นายสมสิทธ์ิ นนธิจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 15/12/2564 โรคมะเร็ง

80 นายธีระพล ศรีเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธ์ุ 15/12/2564 โรคอ่ืนๆ

81 นางหนูเพียร โคตรบรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 16/12/2564 โรคเบาหวาน

82 นายผ้ึง อุ่มจนัสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 25/12/2564 โรคติดเช้ือ

83 นางศูนย ์มูลจิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 6/1/2565 โรคมะเร็ง

84 นางพิสมยั ปุรินนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 28/12/2564 โรคอ่ืนๆ

85 นางกองมี ริปันโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 27/12/2564 โรคชรา

86 นางเพง็ รอดวินิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น 21/12/2564 โรคเบาหวาน

87 นายนิกร พวงศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 25/12/2564 โรคเบาหวาน
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88 นายแวว ชุมพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ 1/1/2565 โรคอ่ืนๆ

89 นายเสน ค  าจุมจงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเครือขา่ยร้อยเอด็เหนือ จ ากดั ร้อยเอด็ 20/12/2564 โรคอุบติัเหตุ

90 นางสมจิต แกว้ทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอด็ 16/12/2564 โรคหวัใจ

91 ส.ต.สมชาย บุตรสีสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี 20/12/2564 โรคอุบติัเหตุ

92 นางฉวี ผาหยาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 22/12/2564 โรคอ่ืนๆ

93 นางสาวบวัลา ผาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ 3/1/2565 โรคอ่ืนๆ

94 นายห า เส้ียมแหลม กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 20/7/2564 โรคติดเช้ือ

95 นายทองรัก อาษาธง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 30/12/2564 โรคอ่ืนๆ

96 นายทองสุข ชะนะเกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนมไพร จ ากดั ร้อยเอด็ 28/10/2564 โรคติดเช้ือ

97 นางดวงใจ ขวานอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม 5/1/2565 โรคตบั

98 นายอ าพร แพงไพรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีณรงค ์จ  ากดั สุรินทร์ 24/12/2564 โรคอ่ืนๆ

99 นางเกียง มาโชค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธ์ุ 14/12/2564 โรคอ่ืนๆ

100 นายเสริม ทุมเทียง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม 30/12/2564 โรคอ่ืนๆ

101 นายบุญเหลือ ศิริเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 24/12/2564 โรคฆ่าตวัตาย

102 นายวีระ ไววอ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 28/12/2564 โรคติดเช้ือ

103 นางทองล่ิม สิงห์ดงเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็ 14/12/2564 โรคไต

104 นายนิกร ขติัค  าฟู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ 26/12/2564 โรคอ่ืนๆ

105 นางแสงเหน่ นายอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั เชียงใหม่ 25/12/2564 โรคอ่ืนๆ

106 นางสาวสนัน่ อินทร์ตะ๊ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั เชียงใหม่ 26/12/2564 โรคอ่ืนๆ

107 นายประเสริฐ สุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 17/12/2564 โรคชรา

108 นายเผา่พนัธ์ อารีญาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฟาร์มสัมพนัธกิจ จ  ากดั เชียงราย 17/12/2564 โรคอ่ืนๆ

109 นายพตัร กนัธิยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 12/9/2564 โรคมะเร็ง

110 นางน่ิม กนัทะตุย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 1/12/2564 โรคติดเช้ือ

111 นางสาวสมคิด แดงนางเปิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 7/12/2564 โรคหวัใจ

112 นายเลิศ ค  าแปง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 17/11/2564 โรคติดเช้ือ

113 นางสุพิน ทาขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 21/12/2564 โรคชรา

114 นางบวัเขียว มณีวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 3/1/2565 โรคหวัใจ

115 นายประสพ จาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 21/10/2564 โรคหวัใจ

116 นางเขียว สวยงาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 16/12/2564 โรคไต

117 นายบรรจง ยะจิตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 19/11/2564 โรคเบาหวาน
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118 นางจนัทร์ดี วงคษ์ายะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 12/12/2564 โรคชรา

119 นายเสง่ียม สมเพาะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 4/11/2564 โรคอ่ืนๆ

120 นายเสาร์แกว้ ค  าอุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 1/12/2564 โรคชรา

121 นางค าผอง แกว้งาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 2/12/2564 โรคเบาหวาน

122 นายทองค า ทองค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 26/12/2564 โรคอ่ืนๆ

123 นายมา ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ 24/11/2564 โรคอ่ืนๆ

124 นางวารุณี จบัแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ 13/12/2564 โรคติดเช้ือ

125 นายกมล จินะปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 10/12/2564 โรคมะเร็ง

126 นายทวี สุปินะวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ 28/11/2564 โรคมะเร็ง

127 นางอนงค ์ดวงมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ 19/12/2564 โรคติดเช้ือ

128 นายอินทอง ปัญญาเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 18/12/2564 โรคชรา

129 นายอินสวน ปัญเคหา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 16/12/2564 โรคหวัใจ

130 นางกาบเพชร สุยะใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งยาว จ  ากดั เชียงใหม่ 11/12/2564 โรคตบั

131 นางศรี วงคอิ์น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย เชียงใหม่ 17/12/2564 โรคมะเร็ง

132 นางจนัทร์ศรี ฝ้ันเฟย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักนอ้ย เชียงใหม่ 10/12/2564 โรคไต

133 นางบวัเขียว วงัวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 29/12/2564 โรคไต

134 นางอ านวย ชยัวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 8/12/2564 โรคติดเช้ือ

135 นายทิพย ์สายทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 5/1/2565 โรคอ่ืนๆ

136 นายสาคร ทองใบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 16/12/2564 โรคติดเช้ือ

137 นางเพญ็ศรี ครองมี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ 17/12/2564 โรคหวัใจ

138 นางบุนนาค บวัแกว้เกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 8/12/2564 โรคติดเช้ือ

139 นายประเสริฐ ปัญญาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 30/12/2564 โรคติดเช้ือ

140 นายเทอดศกัด์ิ จิโน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 22/12/2564 โรคหวัใจ

141 นายถาวร รู้หลกั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ 24/12/2564 โรคหวัใจ

142 นางสาวจินตนา กนัทรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ 16/12/2564 โรคติดเช้ือ

143 นางเพลิน จิตอารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนป่าเหียงร่วมใจ จ ากดั น่าน 4/12/2564 โรคมะเร็ง

144 นางสาวท่อน หอมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 10/1/2565 โรคติดเช้ือ

145 นายขจร ทศชุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 30/12/2564 โรคไต

146 นางค าฝ่ัน แพวตะครุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 3/1/2565 โรคอุบติัเหตุ

147 นายบุญส่ง แพวตะครุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 3/1/2565 โรคอุบติัเหตุ
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148 นายฉลอง บุรีเพีย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 30/12/2564 โรคหวัใจ

149
นางสาวประทาน พรหม
สาขา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร 1/1/2565 โรคชรา

150 นางเกียรติ เสพสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 22/11/2564 โรคอ่ืนๆ

151 นายชูชาติ ตราชู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 17/1/2565 โรคอ่ืนๆ

152 นายอุทยั จ  าปาเทศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 6/1/2565 โรคอ่ืนๆ

153 นายเสมอ โกษาแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 7/1/2565 โรคหวัใจ

154 นางจิราภรณ์ ดวงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 9/1/2565 โรคติดเช้ือ

155 นายบุญถนั วนับวัแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 29/12/2564 โรคหวัใจ

156 นายสุภี ทีทะใหล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี 8/1/2565 โรคอ่ืนๆ

157 นายทองมว้น เมืองผยุ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 14/9/2564 โรคหวัใจ

158 นายถาวร อนัทะสี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนสระใคร หนองคาย 28/12/2564 โรคหวัใจ

159 นายหนูทอง เมืองมุงคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธ์ุ 8/1/2565 โรคไต

160 นายวนั ชุมสนัเทียะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา 20/12/2564 โรคอ่ืนๆ

161 นางสาวสงัวาล ปัดตาชารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัสันตุ จ  ากดั มหาสารคาม 9/1/2565 โรคหวัใจ

162 นางสาวสุปัญญา หนูพวก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม 8/1/2565 โรคอ่ืนๆ

163 นายวิชา โสสา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม 20/12/2564 โรคหวัใจ

164 นายส าราญ อุชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 8/1/2565 โรคอ่ืนๆ

165 นางนิต พลศิริ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 27/12/2564 โรคมะเร็ง

166 นางจนัทร์เพญ็ เหงยสูง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่าลอ้ร่วมใจ แพร่ 9/1/2565 โรคมะเร็ง

167 นางบุษย ์วฒิุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 24/12/2564 โรคไต

168 นางผา่น ตาลป่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 13/12/2564 โรคไต

169 นางประทุม พทุธวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 28/12/2564 โรคหวัใจ

170 นายจ่าทู ทุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน 6/1/2565 โรคหวัใจ

171 นางสาวค าใบ จุมปาทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 13/1/2565 โรคเบาหวาน

172 นางสาวพนูศรี ลายทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 3/1/2565 โรคตบั

173 นางเสง่ียม ยนืยง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์ว่งสิงห์ เชียงใหม่ 3/12/2564 โรคอ่ืนๆ

174 นายสมพร ไชยวิเชียร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา 10/12/2564 โรคอ่ืนๆ

175 นายจรูญ จอ้ยร่อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี 2/1/2565 โรคหวัใจ

176 นางบุญเรือน ศิลาพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี 12/12/2564 โรคอ่ืนๆ

177 นางถนอม ดลรุ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 7/1/2565 โรคอ่ืนๆ
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178 นายบุญรวม สถาผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด 11/1/2565 โรคไต

179 นายเสน่ห์ สูงสกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด 10/1/2565 โรคอ่ืนๆ

180 นายเตม็ สีหา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 13/12/2564 โรคหวัใจ

181 นางเพญ็ศรี พลูทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง 20/12/2564 โรคอ่ืนๆ

182 นายสิงห์คาร มา้ยอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 6/1/2565 โรคไต

183 นายเทา ปวงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 12/12/2564 โรคอ่ืนๆ

184 นายหิรัญ นาคสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 2/1/2565 โรคอ่ืนๆ

185 นายเสน่ห์ มะโนธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศาลาหลวง จ ากดั ล าปาง 28/12/2564 โรคอ่ืนๆ

186 นายธวชัชยั หลวงพอ่โสธร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 29/12/2564 โรคเบาหวาน

187 นางแกว้ลี แสนใจมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ 13/1/2565 โรคมะเร็ง

188 นางดวงศรี มิตหนุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 1/1/2565 โรคมะเร็ง

189 นางสมณา เครือมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 12/1/2565 โรคมะเร็ง

190 นายบุญยง คิดชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ 23/12/2564 โรคมะเร็ง

191 นายสุเทพ ชยัยงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นบวกเป็ด เชียงใหม่ 2/1/2565 โรคหวัใจ

192 นายเกษม ทาโปปิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นบวกเป็ด เชียงใหม่ 22/12/2564 โรคติดเช้ือ

193 นายจรูญ ดวงวนั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 30/12/2564 โรคอ่ืนๆ

194 นายจนัทร์ กนัทนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 31/12/2564 โรคติดเช้ือ

195 นายบณัฑิต คนชม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 16/1/2565 โรคติดเช้ือ

196 นายจ านง กาบแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรัตน จ ากดั เชียงราย 6/1/2565 โรคหวัใจ

197 นางสมเพิน ทองผาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 22/12/2564 โรคอุบติัเหตุ

198 นายพบพลนั ทรงพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 1/1/2565 โรคไต

199 นายสมบติั สิทธิเลาะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น 29/12/2564 โรคติดเช้ือ

200 นายทองสุข โนนทิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 10/1/2565 โรคอ่ืนๆ

201 นายไสว ประริเตสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 8/1/2565 โรคมะเร็ง

202 นางบวัพนัธ ประริตะวา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 8/1/2565 โรคไต

203 นางหนูบิน ทรัพยน์าค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ 8/1/2565 โรคหวัใจ

204 นายศิริไพบูลย ์พฒันผล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ 8/1/2565 โรคอ่ืนๆ

205 นายประดิษฐ วิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณภูมิ จ  ากดั ร้อยเอด็ 26/12/2564 โรคติดเช้ือ

206 นายสมฤทธ์ิ เพชรประดบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 9/1/2565 โรคชรา

207 นายสมนึก ป่ินแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี 31/12/2564 โรคอ่ืนๆ
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208 นายเล็ก กล่ินจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี 14/1/2565 โรคอ่ืนๆ

209 นางฮม เงินเจือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี 10/1/2565 โรคอ่ืนๆ

210 นายสมบติั ทวีเขตต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยขานาง-ทุ่งนา จ  ากดั อุทยัธานี 10/1/2565 โรคอ่ืนๆ

211 นายมณี พมุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี 16/1/2565 โรคอ่ืนๆ

212 นายวรรณ์ชยั โยง่โต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 9/1/2565 โรคอ่ืนๆ

213 นางวีรวรรณ คิดประดบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขม้ิน จ ากดั กาญจนบุรี 9/1/2565 โรคอ่ืนๆ

214 นางสาวประภาวดี เฉลยศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร 29/12/2564 โรคอ่ืนๆ

215 นางนิภา เดิมสมบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด 28/12/2564 โรคติดเช้ือ

216 นายวิธี จุลเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด 2/1/2565 โรคหวัใจ

217 นางสมบูรณ์ กล่อมละมูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 6/1/2565 โรคอ่ืนๆ

218 นางณชัชา ตั้งฤกษส์ถาพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 22/11/2564 โรคอ่ืนๆ

219 นางสาวสดศรี พนัธ์แก่น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสะตอ ตราด 12/1/2565 โรคอ่ืนๆ

220 นายบุญมี วะชงัเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี 26/12/2564 โรคติดเช้ือ

221 นางสุกานดา พาจร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 5/1/2565 โรคมะเร็ง

222 นางกุ๋ย วดันอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี 29/12/2564 โรคหวัใจ

223 นางบุญชู ยอดพราหมณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดักุ่มสามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 5/1/2565 โรคอ่ืนๆ

224 นายสมพงษ ์ชะภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี 13/1/2565 โรคมะเร็ง

225 นายสนัน่ นกเกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางเก่า-ชะอ า จ  ากดั เพชรบุรี 16/1/2565 โรคมะเร็ง

226 นายบุญรอด ช่อดอกไม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบุรี 11/1/2565 โรคติดเช้ือ

227 นายประทวน ตุ่มไทยสาคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉะเชิงเทรา จ  ากดั ฉะเชิงเทรา 11/1/2565 โรคอ่ืนๆ

228 นางศตพร ค  าโคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 6/1/2565 โรคอ่ืนๆ

229 นางสาวทองเพียร เกตุเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี 17/1/2565 โรคติดเช้ือ

230 นางอารมณ์ สาครโยธิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชโลดมพฒันา จ ากดั สุราษฎร์ธานี 21/12/2564 โรคมะเร็ง

231 นายณรงค ์เนียนไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนโพธ์ิราชบุรี จ  ากดั ราชบุรี 30/12/2564 โรคอ่ืนๆ

232 นางสุรางค ์พนัธ์ุนุย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี 13/12/2564 โรคหวัใจ

233 นายชรินทร์ หมัน่กิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบุรี 7/1/2565 โรคตบั

234 นางบุญรวม ส ารวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี 23/12/2564 โรคมะเร็ง

235 นายสมโภชน์ อาศยันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ  ากดั เพชรบุรี 2/1/2565 โรคอ่ืนๆ

236 นางสาวบุญเรือน เพียรเรียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งเฟ้ือ บางครก จ ากดั เพชรบุรี 9/1/2565 โรคอ่ืนๆ

237 นางสาวหล่อง สมใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 31/12/2564 โรคอ่ืนๆ
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238 นายก าจดั ดวงใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 20/12/2564 โรคหวัใจ

239 นายโกมล ทองปอน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 30/12/2564 โรคติดเช้ือ

240 นางสาวพนูสุข ซมัใจซ่ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 8/1/2565 โรคติดเช้ือ

241 นายเล็ก ทองเตม็ภาชน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 9/1/2565 โรคติดเช้ือ

242 นางทองหยด เหมือนเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 4/1/2565 โรคหวัใจ

243 นางประเสริฐ ทาทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 10/1/2565 โรคอ่ืนๆ

244 นางละออ ศรีสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 9/1/2565 โรคติดเช้ือ

245 นางละม่อม ดดัเพช็ร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบุรี 4/1/2565 โรคติดเช้ือ

246 นายละมยั ศรีลาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 6/1/2565 โรคอ่ืนๆ

247 นายชาย สิริษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 5/1/2565 โรคมะเร็ง

248 นายถวิล พลอยส าลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 12/1/2565 โรคอ่ืนๆ

249 นายสมหมาย ป่ินแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 10/12/2564 โรคติดเช้ือ

250 นายสี เอ่ียมส าอางค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัน ้าเขียวพฒันา จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 21/12/2564 โรคชรา

251 นายเสวก บุญมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นห้วยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา 16/12/2564 โรคติดเช้ือ

252 นางนกแกว้ สุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 24/9/2564 โรคไต

253 นางสาวฉลอง ทองเขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ 2/1/2565 โรคตบั

254 นายค าพา ชาวเวียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก 29/12/2564 โรคอ่ืนๆ

255 นายวรุตย ์วฒิุกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 31/12/2564 โรคอ่ืนๆ

256 นางสาวจนัทรา สมจิตต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ 3/1/2565 โรคอ่ืนๆ

257 นางอุย หม่ืนเตียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 26/12/2564 โรคไต

258 นางมะลิ ศิริคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 30/11/2564 โรคเบาหวาน

259
นางสาวนนัทิกานต ์ไชยศิริ
โชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี 22/12/2564 โรคตบั

260 นายนกนอ้ย แทนคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 21/10/2564 โรคติดเช้ือ

261 นายอุดมศกัด์ิ ชยัวลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 4/1/2565 โรคไต

262 นางวารุณี สมเกตุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 1/1/2565 โรคหวัใจ

263 นายบุญศรี เทพประมูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 9/1/2565 โรคมะเร็ง

264 นายยทุธ ชุ่มเชย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 25/12/2564 โรคไต

265 นายสุขสนัต ์ป่ินทองเจริญดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 11/1/2565 โรคอุบติัเหตุ

266 นายเฉลิม หลา้อา้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 11/1/2565 โรคอ่ืนๆ

267 นางสาวสิริพร กองเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 15/1/2565 โรคอ่ืนๆ



วนัที่เสียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติสหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดบั ช่ือ-นามสกลุ

268 นางบุญยวง เป็งจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ 2/1/2565 โรคอ่ืนๆ

269 นายธนกร ถายศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 16/1/2565 โรคหวัใจ

270 นายถุงเงิน บุญกมุติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 3/1/2565 โรคมะเร็ง

271 นางสาวละมูล เทพสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี 11/1/2565 โรคไต

272 นางสาวกมล จนัทร์แดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนมุ่งพฒันา กรุงเทพมหานคร 7/10/2564 โรคตบั

273 นายร่วม แกว้พวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ 1/1/2565 โรคอ่ืนๆ

274 นายสงคราม แพรอ่อน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบุรี 13/1/2565 โรคอ่ืนๆ

275 นายสอาด จินดาธรรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร 22/12/2564 โรคอ่ืนๆ

276 นายอรัญ ไทรนอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร 22/12/2564 โรคติดเช้ือ

277 นายต๊ิบ ผาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 31/12/2564 โรคอ่ืนๆ

278 นายอาลกัษณ์ ใจนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 4/1/2565 โรคตบั

279 นายอินทูรย ์เมธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง 7/1/2565 โรคอ่ืนๆ

280 นายอภิชาติ ยาณะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 6/1/2565 โรคอ่ืนๆ

281 นายพีรพล เจริญพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 9/1/2565 โรคหวัใจ

282 นายศรีนวล ขมุค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 10/1/2565 โรคไต

283 นางอรวรรณ นุกูลสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นปริก จ ากดั สงขลา 30/12/2564 โรคติดเช้ือ


