
1 นายประเสริฐ ตานนัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 5/1/2565 โรคติดเช้ือ

2 นายสมจิต สะราค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 22/1/2565 โรคอ่ืนๆ

3 นางยพุา คงคา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 12/1/2565 โรคอุบติัเหตุ

4 นางสาวลอง หลกัลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 21/1/2565 โรคชรา

5 นายบญุส่ง เจริญสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหวัแหวน จ ากดั จนัทบุรี 16/1/2565 โรคหวัใจ

6 นางนารี ศิรพจน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 25/11/2564 โรคติดเช้ือ

7 นางสาวประจิม น่ิมค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 24/1/2565 โรคติดเช้ือ

8 นางสาวสอาด มะยมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จ  ากดั ปทุมธานี 10/1/2565 โรคอ่ืนๆ

9 นายประเสริฐ ทองปลอ้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 19/1/2565 โรคหวัใจ

10 นายเรณู ศรีเมฆ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนถ ้าเสือพฒันา เพชรบุรี 22/12/2564 โรคอ่ืนๆ

11 นายอรุณ บญุพรหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 24/1/2565 โรคอ่ืนๆ

12 นายวลัลภ ยะค าป้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 20/1/2565 โรคมะเร็ง

13 นางวรรณภา เงาเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 24/1/2565 โรคอ่ืนๆ

14 นางยพิุน ยะจา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 25/1/2565 โรคอ่ืนๆ

15 นายทรัพย ์สายทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ 23/1/2565 โรคติดเช้ือ

16 นายประจนัทร์ ค  าตุ่นแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 25/1/2565 โรคไต

17 นายนิคม ทิศรีชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 30/12/2564 โรคหวัใจ

18 นายศรีมูล ชุ่มอินทร์จกัร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 29/12/2564 โรคติดเช้ือ

19 นายมานพ จนัต๊ะวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 17/1/2565 โรคอ่ืนๆ

20 นางศรีแกว้ ราชคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 21/12/2564 โรคชรา

21 นายแสวง หลานป้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 20/1/2565 โรคมะเร็ง

22 นายดี กนัตีฟอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ 15/1/2565 โรคอ่ืนๆ

23 นายบญุธรรม พฒันาศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ 27/12/2564 โรคอ่ืนๆ

24 นายจ ารัส ตาแสงร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 14/1/2565 โรคหวัใจ

25 นางมาลา ใจอุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย 10/1/2565 โรคมะเร็ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

รายงานอนุมตัิสมาชิกเสียชีวิต

ตั้งแต่วันที่ 26-01-2565 ถึงวันที่ 25-02-2565
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สาเหตุการเสียชีวติวันที่เสียชีวิตช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ

26 นายศราวุธ เช้ือปัญญา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ 17/1/2565 โรคติดเช้ือ

27 นายบญุชู กุณาจนัทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสักน้อย เชียงใหม่ 15/12/2564 โรคมะเร็ง

28 นายวิเชียร จนัทร์ต๊ะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 8/1/2565 โรคอ่ืนๆ

29 สมบรูณ์ พลวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 8/1/2565 โรคอ่ืนๆ

30 นายโชคประสิทธิ เจริญหม่ืนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ 27/1/2565 โรคติดเช้ือ

31 นางทองค า ภูเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยเคียนพฒันา เชียงราย 17/1/2565 โรคชรา

32 นางลดัดา ชยัวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ 18/1/2565 โรคไต

33 นายจรัส สุปินยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 16/1/2565 โรคความดนั

34 นางไล วงษแ์กว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 23/1/2565 โรคมะเร็ง

35 นายค าตนั มนตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 18/1/2565 โรคมะเร็ง

36 นางทอง ตินทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 15/1/2565 โรคชรา

37 นางจนัทร์ ศรีพรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 31/12/2564 โรคติดเช้ือ

38 นางดวงจนัทร์ ชิณจกัร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม 26/1/2565 โรคไต

39 นางลดัดา ชินมโนพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่พระประจกัษ ์จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 7/1/2565 โรคมะเร็ง

40 นายสิทธิเดช เจริญแก่นทราย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 24/1/2565 โรคอุบติัเหตุ

41 นายค าหวนั ไชยงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 23/1/2565 โรคติดเช้ือ

42 นางดวงแกว้ สิงห์นลินธร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 15/1/2565 โรคมะเร็ง

43 นางชาว ชาวสวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 14/1/2565 โรคชรา

44 นางเมียส ทองนรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ 14/1/2565 โรคชรา

45 นางสาวสมมี ปัตตานี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 14/1/2565 โรคติดเช้ือ

46 นายสมชาย แตงอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 20/1/2565 โรคติดเช้ือ

47 นางแกม บตุรจอ้ม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนป่าแดง ขอนแก่น 18/1/2565 โรคอ่ืนๆ

48 นางค าภู มูลรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ 17/1/2565 โรคมะเร็ง

49 นางกอ ชยัมุงคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 13/1/2565 โรคอ่ืนๆ

50 นางสมหวงั พลวาปี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 15/1/2565 โรคติดเช้ือ

51 นางลุน ดวงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 22/1/2565 โรคมะเร็ง

52 นางสาวสาย สุนทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 25/1/2565 โรคอ่ืนๆ

53 นางบญุเรียบ อินธิราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 28/12/2564 โรคอ่ืนๆ



สาเหตุการเสียชีวติวันที่เสียชีวิตช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ

54 นายสญัชยั วรรณอุดม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี 20/1/2565 โรคหวัใจ

55 นายค าเปียว พงัทยุ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือขา่ยผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น 23/1/2565 โรคไต

56 นางเถาว ์โคตรหานาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 19/1/2565 โรคติดเช้ือ

57 นางนารี เน่ืองสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ 17/1/2565 โรคอ่ืนๆ

58 นายปัญญา พรมราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองจนัทร์ จ  ากดั นครพนม 29/12/2564 โรคติดเช้ือ

59 นางจ าปา แกว้กญัญา สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ 22/1/2565 โรคติดเช้ือ

60 นายวิระศกัด์ิ จนัทร์อินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี 14/1/2565 โรคหวัใจ

61 นายโชคชยั ทองสมบญุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 8/12/2564 โรคหวัใจ

62 นายรพีภทัร ศรีกนัทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ 24/1/2565 โรคอ่ืนๆ

63 นายประสิทธ์ิ ศรีวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 16/1/2565 โรคชรา

64 นายริน เหล็กพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี 29/1/2565 โรคหวัใจ

65 นายเชาว ์ข  าพลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา 20/1/2565 โรคติดเช้ือ

66 นางสนันิวา เกาะลุน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น 25/1/2565 โรคอ่ืนๆ

67 นางกฤษดา ตุม้จอหอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น 17/1/2565 โรคอ่ืนๆ

68 นางทองมา สุปาเก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 14/1/2565 โรคอ่ืนๆ

69 นายอ่อนสา สุทธิสุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าหลวงเพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 24/1/2565 โรคอ่ืนๆ

70 นายทองมว้น ค  าปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ 31/1/2565 โรคอ่ืนๆ

71 นายบ าเพญ็ อศัพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ 29/1/2565 โรคไต

72 นางนวน นามราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 23/1/2565 โรคมะเร็ง

73 นายสมศกัด์ิ สิมลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม 24/1/2565 โรคติดเช้ือ

74 นายสมพงษ ์ดรกนัยา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม 27/1/2565 โรคอ่ืนๆ

75 นางผิน อินทร์หม่ืนไวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิทองสร้างสรรค ์จ  ากดั นครราชสีมา 28/1/2565 โรคติดเช้ือ

76 นางเป็จ เลิศอะยะโส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 25/1/2565 โรคมะเร็ง

77 นางสาวดอกไม ้อรกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธารน ้าใจไทยหนองยาง ยโสธร 8/1/2565 โรคไต

78 นางเสง่ียม เผ่าภูรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 28/1/2565 โรคอ่ืนๆ

79 นางธวนัทพ์ร ไชยนิธิธนากุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 25/1/2565 โรคอ่ืนๆ

80 นายไชยา ชาติบบุผา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี 11/1/2565 โรคอ่ืนๆ

81 นางอินทร์ ปาเส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทุมรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอด็ 25/1/2565 โรคติดเช้ือ



สาเหตุการเสียชีวติวันที่เสียชีวิตช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ

82 นายสมคิด มูลทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 2/2/2565 โรคมะเร็ง

83 นายสมจิต จอมค าสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 29/1/2565 โรคเบาหวาน

84 นายเผย หวงัชอบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 23/1/2565 โรคติดเช้ือ

85 นายบญุงาม ระยา้งาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 18/1/2565 โรคหวัใจ

86 นายบญัชา ชินแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 16/1/2565 โรคอ่ืนๆ

87 นายประจวบ รุ่งเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 5/2/2565 โรคหวัใจ

88 นางแสวง พฒันศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 29/1/2565 โรคชรา

89 นางฐิตาภรณ์ สุขอ่ิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 3/2/2565 โรคติดเช้ือ

90 นางบญุมา กุสุโมทย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอกบวับาน จ ากดั อุทยัธานี 28/1/2565 โรคอ่ืนๆ

91 นางสุวรรณ ทองพรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ 26/1/2565 โรคอ่ืนๆ

92 นางล้ินจ่ี เสมแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ 18/1/2565 โรคหวัใจ

93 นางสาวอุษณี จิตรละเอียด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 21/1/2565 โรคอ่ืนๆ

94 นางเสาแกว้ ทองขาว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 31/1/2565 โรคหวัใจ

95 นางพยอม เสมเถ่ือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเข่ือนเพชรโคง้ขอ่ย จ  ากดั เพชรบุรี 21/1/2565 โรคหวัใจ

96 นางฉออ้น อุระช่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบุรี 25/1/2565 โรคติดเช้ือ

97 นางเสย เลิศอาวาส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 29/1/2565 โรคหวัใจ

98 นางสาวโสภา ขนัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด 1/2/2565 โรคหวัใจ

99 นายเปล้ือง เนินชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบุรี 27/1/2565 โรคอ่ืนๆ

100 นางหวานใจ อร่ามรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 28/1/2565 โรคไต

101 นายปัญญา กลัปพฤกษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 28/1/2565 โรคติดเช้ือ

102 นางสาวอ าไพ โกดแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 27/1/2565 โรคไต

103 นางสาวบงัอร พนัธุลาภ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศาลเจา้ไก่ต่อ นครสวรรค์ 22/1/2565 โรคอ่ืนๆ

104 นายจกัรกฤษ คุณยศยิง่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 25/1/2565 โรคหวัใจ

105 นางอนงค ์ศรีหมอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 31/1/2565 โรคมะเร็ง

106 นางสว่าง ส่างค  าต๊ิบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 9/2/2565 โรคอ่ืนๆ

107 นางผ่องพรรณ์ อุทาเศษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพระพรบา้นห้วยน ้าขาว เชียงใหม่ 10/2/2565 โรคติดเช้ือ

108 นายรุน วงหาญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 11/2/2565 โรคหวัใจ

109 นายสมพร มิตระ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี 27/12/2564 โรคติดเช้ือ
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110 นายชะโลม กลีบเมฆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี 29/1/2565 โรคอ่ืนๆ

111 นางทองใบ ขดัศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญเทเรซา เชียงราย 8/2/2565 โรคมะเร็ง

112 นายเจดีย ์เสือนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองเพชรบูรณ์ จ  ากดั เพชรบูรณ์ 27/1/2565 โรคอ่ืนๆ

113 นางบญุยืน กนัจาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นขอ่ย จ  ากดั ลพบุรี 2/2/2565 โรคติดเช้ือ

114 นางสาวเล็ก วิเศษนนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะรัษฏาภูเกต็ จ  ากดั ภูเกต็ 12/1/2565 โรคมะเร็ง

115 นายอินตา พลัวลัย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 5/2/2565 โรคชรา

116 นายบญุวฒัน ์หลงมะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน 24/1/2565 โรคมะเร็ง

117 นายสมยั บญุวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 2/2/2565 โรคชรา

118 นายมนสั รักบตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง 2/2/2565 โรคเบาหวาน

119 นายภิรมย ์วงษเ์พช็ร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 17/1/2565 โรคมะเร็ง

120 นางหมวย จบัใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 30/12/2564 โรคมะเร็ง

121 พ.อ.อ.ประยงค ์หุ่นดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 29/12/2564 โรคอ่ืนๆ

122 นายประคอง ภูถมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น 11/1/2565 โรคมะเร็ง

123 นายแสงอาทิตย ์พนัชาตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั นครศรีธรรมราช 1/2/2565 โรคมะเร็ง

124 นางเจ็ก ก่ิงจนัมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 15/1/2565 โรคอ่ืนๆ

125 นางบศุดี บญุวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 24/1/2565 โรคมะเร็ง

126 นางทองทิพย ์จอมค าสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 6/2/2565 โรคเบาหวาน

127 นางยม บญุเรืองศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 5/2/2565 โรคไต

128 นายหาร บตุรสีนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 2/2/2565 โรคอ่ืนๆ

129 นางสาวสุวรรณ สีหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลุ่มน ้าโขง จ  ากดั อุบลราชธานี 12/2/2565 โรคอ่ืนๆ

130 สุทธิศกัด์ิ จงเกษกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 5/2/2565 โรคหวัใจ

131 นายทอน ประเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 30/1/2565 โรคติดเช้ือ

132 พระประวติั ใหญ่สาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม 11/1/2565 โรคตบั

133 นางทองสา ช่างเหล็ก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 2/2/2565 โรคเบาหวาน

134 นางดวงจนัทร์ ศรีชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี 25/1/2565 โรคหวัใจ

135 นางจนัทร์ ค  าสอนจิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 2/2/2565 โรคเบาหวาน

136 นางหลัน่ ปิตตะระคะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 3/2/2565 โรคเบาหวาน

137 นางอา แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ 8/2/2565 โรคติดเช้ือ
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138 นายสมจิต วิเศษชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 28/1/2565 โรคหวัใจ

139 นายอุลา เสียงใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นกระสังข ์จ  ากดั ศรีสะเกษ 2/2/2565 โรคหวัใจ

140 นายบญุเลิศ รัตนศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม 6/2/2565 โรคหวัใจ

141 นายนาวิน บตุโคตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม 3/2/2565 โรคอ่ืนๆ

142 นายถวิล แหมไธสง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเป็นพร บุรีรัมย์ 1/2/2565 โรคมะเร็ง

143 นางบญุโฮม ทิพเนตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอด็ 7/2/2565 โรคไต

144 นายบญุศรี ชุดทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 1/2/2565 โรคติดเช้ือ

145 นายจิตติวฒัน ์ลานรอบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสัมพนัธก์ู่กาสิงห์ ร้อยเอด็ 6/2/2565 โรคอ่ืนๆ

146 นางวงเดือน ผนัอากาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 9/2/2565 โรคมะเร็ง

147 นายมยั สตัยช์ ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็ 8/2/2565 โรคหวัใจ

148 นายไพศาล ปณุศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 21/1/2565 โรคมะเร็ง

149 นางสาวรัชนี ปลายกระสิทธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบุรี 30/1/2565 โรคฆ่าตวัตาย

150 นายอภิสิทธ์ิ แกว้ประดิษฐ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคริสตม์าส 95 ตราด 27/1/2565 โรคหวัใจ

151 นายพิบลูย ์เถกิงสรคนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 30/1/2565 โรคชรา

152 นายลิขิต ยะอนนัต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 31/1/2565 โรคอ่ืนๆ

153 นายประสิทธ์ิ มีมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 5/2/2565 โรคไต

154 นางลว้น น่ิมอ่อน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจนัเสน 49 นครสวรรค์ 8/2/2565 โรคอ่ืนๆ

155 นางนวย แกว้แยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบูรณ์ 16/2/2565 โรคตบั

156 นายวรนาท ปานศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคู่คลอง กรุงเทพมหานคร 30/1/2565 โรคอ่ืนๆ

157 นางยพิุน ผูกพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร 23/1/2565 โรคมะเร็ง

158 นางไฝทอง ใจซ่ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ 6/2/2565 โรคเบาหวาน

159 นายเอกรัฐ ตนตรง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 4/2/2565 โรคอ่ืนๆ

160 นายเรือง สุทธป๊อก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 25/1/2565 โรคมะเร็ง

161 นางรัตนา อุตตโม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 2/2/2565 โรคฆ่าตวัตาย

162 นายหลุย บญุเสริม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ 31/1/2565 โรคอ่ืนๆ

163 นางสอน ส าอาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 10/2/2565 โรคมะเร็ง

164 นางส าราญ บญุทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 11/12/2564 โรคหวัใจ

165 นางนอ้ย สุริยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 17/1/2565 โรคอ่ืนๆ
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166 นายวติั พิมภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 3/12/2564 โรคหวัใจ

167 นางยพิุน ธงเหลือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ เชียงใหม่ 13/1/2565 โรคติดเช้ือ

168 นายอุด๊ ธรรมเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ 18/1/2565 โรคอ่ืนๆ

169 นายสีมา ศรียอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสันทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 22/1/2565 โรคความดนั

170 นางทองพิน บญุยงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 19/1/2565 โรคหวัใจ

171 นายแดง มัง่มี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ 14/1/2565 โรคมะเร็ง

172 นายอุดร เพช็รมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ 26/1/2565 โรคหวัใจ

173 นางจนัทร์สม แกว้แสงใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 21/1/2565 โรคไต

174 นายอินทร สุนนัตา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 12/1/2565 โรคอ่ืนๆ

175 นางสุชญา สุตะวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 15/1/2565 โรคติดเช้ือ

176 นายศรีมูล แกว้เมืองมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 13/2/2565 โรคอ่ืนๆ

177 นายอนรรฆ สุนนัทา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 1/2/2565 โรคมะเร็ง

178 นางวรรณา ไชยวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 21/1/2565 โรคเบาหวาน

179 นายเกษม กนัโท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สันป่าตอง เชียงใหม่ 31/1/2565 โรคอ่ืนๆ

180 นายเสาร์ค  า พนัธ์ครอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหลก็ เชียงใหม่ 11/1/2565 โรคติดเช้ือ

181 นายประหยดั ทองเวียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นห้วยไคร้ จ  ากดั พะเยา 23/1/2565 โรคอ่ืนๆ

182 นายประถม เสมอพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 25/1/2565 โรคหวัใจ

183 นายช านาญ บญุประกอบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 26/1/2565 โรคอ่ืนๆ

184 นางสุรินทร์ ผ่องศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 26/1/2565 โรคเบาหวาน

185 นายอมรศรี พวงเพช็ร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 29/1/2565 โรคอ่ืนๆ

186 นายประสาน ชุ่มแอ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 26/1/2565 โรคอ่ืนๆ

187 นางเสมอ จนัช านาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ 16/2/2565 โรคติดเช้ือ

188 นายเต็กเลง้ แซ่จู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบุรี 31/1/2565 โรคมะเร็ง

189 นางชุ่มใจ บงัเมฆ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง 10/1/2565 โรคหวัใจ

190 วิเชียร ฤทธ์ิกลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 10/2/2565 โรคอ่ืนๆ

191 นายจ ารัส ใจกวา้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมืดกาพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 12/1/2565 โรคไต

192 นางยมนา ช่ืนพระแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนม จ ากดั สุราษฎร์ธานี 1/2/2565 โรคอ่ืนๆ

193 นายประกิจ แสงทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ 19/2/2565 โรคตบั
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194 นายไพบลูย ์สุกแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาชุมชนบา้นพุตะแบก จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 18/1/2565 โรคอ่ืนๆ

195 นายสนัน่ เขียวล าใย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาประชาราษฎร์ จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 2/2/2565 โรคอุบติัเหตุ

196 นายมาโนช ตรีเล็ด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธารทิพย ์จ  ากดั สุราษฎร์ธานี 1/2/2565 โรคไต

197 นางสาคร เสาสะลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 16/2/2565 โรคอ่ืนๆ

198 นายเทอดศกัด์ิ สุภาศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 5/2/2565 โรคมะเร็ง

199 นายสมบรูณ์ นาคศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเขาแหลม จ ากดั กาญจนบุรี 14/2/2565 โรคมะเร็ง

200 นางสาวพิกุล พนัธุเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรุ่งมณีพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร 17/2/2565 โรคมะเร็ง

201 นายสว่าง อินไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 10/2/2565 โรคอ่ืนๆ

202 นายประพนัธ์ ครองสตัย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทรายมูล เชียงใหม่ 23/1/2565 โรคอ่ืนๆ

203 นายแหง วงศจิ์ตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 7/2/2565 โรคติดเช้ือ

204 นางบวัค  า ปัญญาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 14/2/2565 โรคติดเช้ือ

205 นายจ ารัส แสงพลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบุรี 16/2/2565 โรคอ่ืนๆ

206 นางอจัฉรีย ์บวัชู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ  ากดั เพชรบุรี 16/2/2565 โรคมะเร็ง

207 นายรอด อินทมาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบุรี 13/2/2565 โรคหวัใจ

208 นายเล ้ดาวตรง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสองพ่ีน้องร่วมใจ จ ากดั เพชรบุรี 8/2/2565 โรคหวัใจ

209 นายพาล ทิมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 15/2/2565 โรคอ่ืนๆ

210 นางวิรวรรณ หมัน่ศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทุ่งมนพฒันา สกลนคร 24/1/2565 โรคเบาหวาน

211 นายนนัทกานต ์สีส่วน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 5/2/2565 โรคมะเร็ง

212 นายหนูกาญจน ์บญุเชิญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 31/1/2565 โรคมะเร็ง

213 นายช านาญ เล่ือนฤทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ 7/2/2565 โรคอ่ืนๆ

214 นายที พรมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 9/2/2565 โรคอ่ืนๆ

215 นางแกว้ ศิริบรูณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 11/2/2565 โรคไต

216 นายมาเรียน ยนตจ์อหอ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาวเรือง 39 นครราชสีมา 2/2/2565 โรคมะเร็ง

217 นายพง พลเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 13/2/2565 โรคอ่ืนๆ

218 นายสมใจ บวัหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสัย จ  ากดั ร้อยเอด็ 8/2/2565 โรคชรา

219 นายอารีย ์ทองต้ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 7/2/2565 โรคตบั

220 นางดวน แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ 15/2/2565 โรคหวัใจ

221 นายคมสนัต ์ทบแก่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคูเมือง จ  ากดั บุรีรัมย์ 1/2/2565 โรคเบาหวาน
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222 นายชนะ ภูฉายา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ 2/2/2565 โรคอ่ืนๆ

223 นายสวาส ไชยราช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 9/2/2565 โรคอุบติัเหตุ

224 นายอนนัต ์สวายนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 11/2/2565 โรคติดเช้ือ

225 นายค าพลู มาชะนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น 8/2/2565 โรคมะเร็ง

226 นายบรรจง พระโคดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี 14/2/2565 โรคหวัใจ

227 นายวิเชียร ดอนแก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเมืองอุดร อุดรธานี 8/2/2565 โรคติดเช้ือ

228 นายสุบิน ล านวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบ่อพนัขนั จ  ากดั ร้อยเอด็ 14/2/2565 โรคไต

229 นายบญุเพง็ แดงนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 14/2/2565 โรคอ่ืนๆ

230 นายปันแกว้ บวัแกว้เกิด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 13/12/2564 โรคอ่ืนๆ

231 นางสาวทองใบ นาระจิตต์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 2/1/2565 โรคอ่ืนๆ

232 นางจนัทร์ตา ตะมาแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 26/1/2565 โรคหวัใจ

233 นายวิโรจน ์ยวงอินแปลง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 9/2/2565 โรคอุบติัเหตุ

234 นายนิกร เจตนจ์  านงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 16/1/2565 โรคติดเช้ือ

235 นายประทวน เรียนเก่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง 27/1/2565 โรคติดเช้ือ

236 นางสุใจ ศกัด์ิหงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 28/1/2565 โรคมะเร็ง

237 นายวิเชียร ขนัทวิรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ 2/2/2565 โรคชรา

238 นางปา ขาวสวย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 21/1/2565 โรคอ่ืนๆ

239 นายสุพจน ์พรหมกร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 2/2/2565 โรคมะเร็ง

240 นางบญุป๋ัน ใจปา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับุญเทเรซา เชียงราย 27/1/2565 โรคชรา

241 นางบญุศรี อุดมศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสันทรายหลวง เชียงใหม่ 8/2/2565 โรคอ่ืนๆ

242 นางวิลาสินี ขุตถกพนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทานตะวนัสายสัมพนัธ ์จ  ากดั เชียงราย 23/2/2565 โรคอ่ืนๆ

243 นางสมพร ยศเสนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง 22/1/2565 โรคหวัใจ

244 นายอนุรักษ ์สุคนัธรส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 27/1/2565 โรคหวัใจ

245 นายทวี ทนนัไชยชมภู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นผ้ึงพฒันา ล าปาง 19/1/2565 โรคไต

246 นางเสาร์แกว้ ศรีทิพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง 25/1/2565 โรคมะเร็ง

247 นายพร ศรีงาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลบา้นปิน แพร่ 1/2/2565 โรคติดเช้ือ

248 นางทวี มานพจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 28/12/2564 โรคอ่ืนๆ

249 นายยทุธชยั บญุเยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ 14/1/2565 โรคติดเช้ือ



สาเหตุการเสียชีวติวันที่เสียชีวิตช่ือ-นามสกุล สหกรณ์/กลุ่ม จงัหวดัล าดับ

250 นางสายพิณ พรมแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้กลา้ ม.ชีวิต ร้องขุ่น เชียงใหม่ 30/1/2565 โรคหวัใจ

251 นายทน ไฝขนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 21/1/2565 โรคหวัใจ

252 นายประเสริฐ กล่ินหงวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง 22/1/2565 โรคอ่ืนๆ

253 นางอ าภา ปัญญาธิโป สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสมอสาม จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 18/2/2565 โรคหวัใจ

254 นายสมใจ กล ่ามาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเพ่ือพฒันาชีวิต พงังา 20/1/2565 โรคตบั

255 นายจ าหน่าย เอ่ียมเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองเพชรบูรณ์ จ  ากดั เพชรบูรณ์ 21/2/2565 โรคอ่ืนๆ

256 นางค าปัน เตวิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้้อน จ ากดั ล าปาง 19/1/2565 โรคอ่ืนๆ

257 นายประเสริฐ อินทจกัร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ 18/2/2565 โรคอ่ืนๆ

258 นางวรรณา ตาฟยูอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 16/2/2565 โรคไต

259 นางก๋วน การะวิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสันติ เชียงใหม่ 6/2/2565 โรคเบาหวาน

260 นายสมคัร เขตรกรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 10/2/2565 โรคอ่ืนๆ

261 นายสว่าง คงจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นคลองใหญ่ จ ากดั พทัลุง 27/1/2565 โรคมะเร็ง

262 นายเท่ียง เงินเจือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 13/2/2565 โรคติดเช้ือ

263 นายทรง เกตุข  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนวดัพิชยั กรุงเทพมหานคร 18/2/2565 โรคชรา

264 นายฉลอง เวียงนาค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 15/2/2565 โรคอ่ืนๆ


