
1 นายไกรวฒิุ จนัทมาลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 23/2/2565 โรคอ่ืนๆ

2 นายสวสัด์ิ รองทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 23/2/2565 โรคมะเร็ง

3 นายถนอม ค  าเมืองปลูก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ 24/2/2565 โรคไต

4 นางแดง ออแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 19/2/2565 โรคติดเช้ือ

5 นายประพนัธ์ ค  าศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ 19/2/2565 โรคไต

6 นายจ ารัส แสนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 23/2/2565 โรคหวัใจ

7 นายธนาชยั บุษยะธนาธญั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบุรี 21/1/2565 โรคติดเช้ือ

8 นางธนพร ไทยวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี 11/2/2565 โรคมะเร็ง

9 นายสมหมาย ศรีงาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมะขามสามคัคี จนัทบุรี 17/2/2565 โรคมะเร็ง

10 นางชูศรี สงัขรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา ระยอง 22/2/2565 โรคมะเร็ง

11 นางกล่ิน พนัธยงุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 12/2/2565 โรคหวัใจ

12 นางนาที ศรีอ่อน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 14/1/2565 โรคไต

13 นางเหรียญ เหง้ียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 7/2/2565 โรคหวัใจ

14 นางตุ่ม รอดโพธ์ิทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 10/2/2565 โรคไต

15 นางชิน คงสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 10/2/2565 โรคมะเร็ง

16 นายสุข ใจบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 16/2/2565 โรคมะเร็ง

17 นายใบสี จนัทะค่อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 21/2/2565 โรคเบาหวาน

18 นายสมควร ข  าเนียม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 11/2/2565 โรคอ่ืนๆ

19 นางกวาง ประทุม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 19/2/2565 โรคหวัใจ

20 นางละเอียด จนัริดทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 13/2/2565 โรคชรา

21 นายสมเกียรติ ส่ือกลาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ 9/2/2565 โรคติดเช้ือ

22 นายพนมวฒัน์ แรงกลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี 19/2/2565 โรคอ่ืนๆ

23 นางราจี รินสายชล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ 17/2/2565 โรคหวัใจ

24 นางสมร กวนหลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงบงัพฒันา หนองบวัล าภู 22/2/2565 โรคติดเช้ือ

25 นางสม ภาษี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น 13/2/2565 โรคหวัใจ

26 นายทรงรัตน์ แสนภูงา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 12/2/2565 โรคมะเร็ง

27 นางสุดใจ ทองอนุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 15/2/2565 โรคอ่ืนๆ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
รายงานอนุมัติสมาชิกเสียชีวติ สถานะ อนุมัติเสียชีวติ

ตั้งแต่วนัที่ 26-02-2565 ถึงวนัที่ 25-03-2565

วนัที่เสียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดับ



วนัที่เสียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดับ

28 นายสมพร เวชกามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 10/2/2565 โรคติดเช้ือ

29 นางทองใบ ปีกกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 20/2/2565 โรคติดเช้ือ

30 นายทองสุข โพธ์ิภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 14/2/2565 โรคอ่ืนๆ

31 นางประไพ ด ารงคแ์สง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร 14/2/2565 โรคมะเร็ง

32 นายบงัคม เฮงสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอ็ด 15/2/2565 โรคติดเช้ือ

33 นายพงษศ์กัด์ิ ศรีแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 13/2/2565 โรคอ่ืนๆ

34 นางพิศมยั พิมพะนอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาแตไ้ทยเจริญ จ ากดั สกลนคร 22/2/2565 โรคมะเร็ง

35 นายค าเล่ง แก่นทา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่เพ่ิมพูนทรัพย ์จ  ากดั สกลนคร 23/2/2565 โรคมะเร็ง

36 นางหลิง ดวงจ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม 25/2/2565 โรคติดเช้ือ

37 นายค าภา ปาโสรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 21/2/2565 โรคอ่ืนๆ

38 นายปราโมทย ์วงษศ์รีรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีอุดร จ ากดั อุดรธานี 21/2/2565 โรคหวัใจ

39 นางสาวผกามาศ ราชอาษา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น 22/2/2565 โรคไต

40 นายสมหมาย จนัทรเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี 23/2/2565 โรคไต

41 นายพรมมี บุญพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 13/2/2565 โรคติดเช้ือ

42 นางสงัวาล อินทรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 27/2/2565 โรคชรา

43 นายประไทย กล ่าทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่โคกพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 25/2/2565 โรคหวัใจ

44 นายชวน ขนัแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 18/2/2565 โรคมะเร็ง

45 นางสาวสายญั จนัทร์ประสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จ ากดั ราชบุรี 26/2/2565 โรคมะเร็ง

46 นางแสวง ถ่ินวงษย์อด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบุรี 25/2/2565 โรคอ่ืนๆ

47 นางบุญทิ้ง สนาท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบุรี 16/2/2565 โรคมะเร็ง

48 นางสาวบุญสืบ สามารถ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นท่าโสม จ ากดั ตราด 3/2/2565 โรคติดเช้ือ

49 นายสมจิตร์ แซ่อ๊ึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนแก่งหางแมวเพ่ิมทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 4/2/2565 โรคมะเร็ง

50 นายมานะ รัศมีรณชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จ ากดั ตราด 6/2/2565 โรคติดเช้ือ

51 นางกลัยรัตน์ เสถียรรอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นดงทบั จนัทบุรี 15/2/2565 โรคมะเร็ง

52 นางสิริกาญจน์ ชาญสูงเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองแบ่ง จ  ากดั นครสวรรค์ 23/2/2565 โรคอ่ืนๆ

53 นางสาวกลัยาพร แกว้กลาง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร 4/3/2565 โรคมะเร็ง

54 นางสาวแป๊ด วิมลทิพย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม 28/2/2565 โรคไต

55 นายสมพร อ่ิมใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ 14/3/2565 โรคติดเช้ือ

56 นางเชา้ มาลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจท่ายาง จ  ากดั เพชรบุรี 23/2/2565 โรคอ่ืนๆ

57 นายดิเรก กล่ินเกลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบุรี 15/2/2565 โรคติดเช้ือ



วนัที่เสียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดับ

58 นางวฒันา นิสยัซ่ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบุรี 3/3/2565 โรคมะเร็ง

59 นายโชคธนา บุญเนียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบุรี 9/3/2565 โรคความดนั

60 นางสาววนัดี มัน่เพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนละหาร จ ากดั ระยอง 15/2/2565 โรคติดเช้ือ

61 นายบุญทดั จิตรงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ 5/3/2565 โรคอ่ืนๆ

62 นายทวีเกียรติ สะวงั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 15/3/2565 โรคติดเช้ือ

63 นายประเสริฐ ประกอบสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นไร่พฒันา จ ากดั จนัทบุรี 13/3/2565 โรคมะเร็ง

64 นายจ ารัส มณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ 12/3/2565 โรคอ่ืนๆ

65 นางรัชดา โถะสูงเนิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าแร่พฒันา จ ากดั สกลนคร 12/1/2565 โรคหวัใจ

66 นายเพียร สุทธิทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 14/1/2565 โรคหวัใจ

67 นางไพวลัย ์พรมนิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม 11/1/2565 โรคมะเร็ง

68 นางสาวทองเล่ือน ป้องศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 13/1/2565 โรคมะเร็ง

69 นางสาวกินตะนา ชยัเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 6/1/2565 โรคติดเช้ือ

70 ต.ประเสริฐ วฒิุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 31/1/2565 โรคติดเช้ือ

71 นายจิตร จนัทร์เขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 25/1/2565 โรคไต

72 นายจนัทร์ ส าเรืองจิตต์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 9/2/2565 โรคอ่ืนๆ

73 นางเอย้ จุ่มใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 14/1/2565 โรคไต

74 นางนาค แกว้ดวงตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 9/2/2565 โรคอ่ืนๆ

75 นายแกว้ดี เนตรค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 11/2/2565 โรคอ่ืนๆ

76 นางจรรยารักษ ์ทาแกง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 30/1/2565 โรคอ่ืนๆ

77 นายบุญ แปงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 26/12/2564 โรคหวัใจ

78 นางยพิุน แปงค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่เยน็พฒันา จ ากดั เชียงราย 11/2/2565 โรคชรา

79 นางสาวบิน ติดเคียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 12/2/2565 โรคมะเร็ง

80 นางพิสมยั ยาวิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศรีดอนชยัแม่นะ เชียงใหม่ 27/1/2565 โรคอ่ืนๆ

81 นายธงชยั สีค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 7/2/2565 โรคหวัใจ

82 นายวินยั โนรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ 20/2/2565 โรคตบั

83 นายจ านงค ์จิโน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง 24/1/2565 โรคไต

84 นายตัว่ แซ่วา่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปุย จ  ากดั เชียงใหม่ 24/2/2565 โรคติดเช้ือ

85 ถวลัยช์ยั ธิชูโต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 20/2/2565 โรคติดเช้ือ

86 นายบุญยืน พรหมพิจารณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 25/2/2565 โรคชรา

87 นายอุ่นใจ๋ บุญก ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 19/2/2565 โรคหวัใจ
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88 นางค ามูล ตือตาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 4/2/2565 โรคไต

89 นายลือชยั ปันโชค กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นท่อ เชียงใหม่ 22/2/2565 โรคอ่ืนๆ

90 นายอ านวลพร แตฮู้้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 29/1/2565 โรคอ่ืนๆ

91 นายณัฐวฒิุ มูลอ่ิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 6/2/2565 โรคเบาหวาน

92 นายอินทร์ อโนมา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 27/12/2564 โรคติดเช้ือ

93 นายเชาวศกัด์ิ เจง็ตระกุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 28/1/2565 โรคอ่ืนๆ

94 นางบวัผดั ปาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ 24/2/2565 โรคมะเร็ง

95 นายสุพรรณ สมบูรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนห้วยแกว้พฒันา เชียงใหม่ 19/2/2565 โรคอ่ืนๆ

96 นางค ามอญ ตะมาแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 25/2/2565 โรคหวัใจ

97 นายราชญั จนัดาปราป กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองแสะ เชียงใหม่ 24/2/2565 โรคติดเช้ือ

98 นายปิยะพงษ ์วงคไ์ข่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 16/2/2565 โรคตบั

99 นายจ านงค ์มงัคละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 5 ธนัวาพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 21/2/2565 โรคอุบติัเหตุ

100 นางวนัเพญ็ นาคสมบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ 13/3/2565 โรคอ่ืนๆ

101 นางเฉลียว บุญศิลป์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์ 10/3/2565 โรคชรา

102 นายพยงุ จินดาอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม 1/3/2565 โรคมะเร็ง

103 นางลมยั ม่วงพุ่ม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 2/3/2565 โรคหวัใจ

104 นางนอ้ย บุญรอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิน้ จ  ากดั กาญจนบุรี 8/3/2565 โรคมะเร็ง

105 นางสาวดวงใจ นามวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทุมธานี 23/2/2565 โรคไต

106 นายชูชาติ บุญกร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ 3/3/2565 โรคอ่ืนๆ

107 นางปฐมรัตน์ สุขคุม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 24/2/2565 โรคมะเร็ง

108 นายโสภณ ชยับุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ 1/3/2565 โรคติดเช้ือ

109 นางนอ้ย จ  าเริญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 23/2/2565 โรคอ่ืนๆ

110 นายนฤมิต โฮง้จิตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ 28/2/2565 โรคมะเร็ง

111 นางทองอินทร์ จนัทร์แลง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 27/2/2565 โรคอ่ืนๆ

112 นางอวน สนัลาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 28/2/2565 โรคความดนั

113 นายสุรัตน์ จนัทร์โพธ์ิทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร 18/2/2565 โรคอ่ืนๆ

114 นางสนวน เวชกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นวงัยาง 34 จ ากดั นครสวรรค์ 6/3/2565 โรคมะเร็ง

115 นายศกัด์ิชยั บุญตุย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธญัญาพร จ ากดั เชียงใหม่ 2/2/2565 โรคหวัใจ

116 พระสี โพธ์ิใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 7/2/2565 โรคอ่ืนๆ

117 นายศภุกิจ วรสีหะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 6/3/2565 โรคติดเช้ือ
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118 นางส ารี อินจ าปา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 28/2/2565 โรคไต

119 นายจีน ไชยขนัธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองห้าง จ  ากดั กาฬสินธุ์ 13/2/2565 โรคชรา

120 นายหนั กองสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 23/2/2565 โรคมะเร็ง

121 นางสาวทองดี ราชเสนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 22/2/2565 โรคมะเร็ง

122 นางเทียนทอง ศรีประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 18/2/2565 โรคอ่ืนๆ

123 นางขาน สีพวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส าโรงสร้างสรรค ์จ  ากดั ขอนแก่น 3/3/2565 โรคอ่ืนๆ

124 นายนคร มาตรวิเศษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น 24/2/2565 โรคหวัใจ

125 นายดาน นามบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร 1/3/2565 โรคอ่ืนๆ

126 นายไวพจน์ หาญอาสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ 24/2/2565 โรคอ่ืนๆ

127 นางดว้ง ปะริเตนงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม 11/2/2565 โรคอ่ืนๆ

128 นายโยธิน ผิวรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 19/2/2565 โรคหวัใจ

129 นางสมจิต วงศอิ์นทร์อยู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 19/2/2565 โรคมะเร็ง

130 นางคูณ สิงห์ภิรมย์ สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ 25/2/2565 โรคมะเร็ง

131 นายบุญโฮม ชาไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง จ  ากดั ขอนแก่น 27/2/2565 โรคเบาหวาน

132 นายทองพิน ช านาญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 6/2/2565 โรคอ่ืนๆ

133 นายเจริญ ปินอะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 3/2/2565 โรคติดเช้ือ

134 นายส าเริง อุ่นอารมย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ 12/2/2565 โรคฆ่าตวัตาย

135 นายสมยศ ไคร้ค  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 7/2/2565 โรคอ่ืนๆ

136 นายทองสา โคตรสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 20/1/2565 โรคตบั

137 นายประพนัธ์ ทาอา้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 18/2/2565 โรคอ่ืนๆ

138 นายสวา่ง เทพสิงห์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง 12/2/2565 โรคอ่ืนๆ

139 นายเสาร์ ทรายแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 27/12/2564 โรคอ่ืนๆ

140 นายเจริญ ยศต้ือ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวงัหมอ้ตน้ธงชยั ล าปาง 29/1/2565 โรคหวัใจ

141 นางลาวลัย ์ทาพาสืบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าคราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง 3/2/2565 โรคมะเร็ง

142 นางทองใบ สุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 2/2/2565 โรคเบาหวาน

143 นางสุข ชุมภูทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง 12/2/2565 โรคอ่ืนๆ

144 นายต่วน เสนนนัตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปูแกงพูนทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย 12/2/2565 โรคอ่ืนๆ

145 นายประเสริฐ ภูเตา้นิล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนหลงัสนามกีฬา 2 ขอนแก่น 12/3/2565 โรคติดเช้ือ

146 นายทองอินทร์ บานแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 3/3/2565 โรคชรา

147 นางแปลง เงินยวด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 21/2/2565 โรคติดเช้ือ
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148 นางสุนี แสนทวีสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 26/2/2565 โรคความดนั

149 นางทองอินทร์ วิทสาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู 8/3/2565 โรคชรา

150 นายธีรวฒัน์ แกว้วิเศษ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 5/3/2565 โรคติดเช้ือ

151 นางสุภี ทวยเพียง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 4/3/2565 โรคติดเช้ือ

152 นางส าลี เกตุหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 25/2/2565 โรคมะเร็ง

153 นายทา แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ 1/3/2565 โรคติดเช้ือ

154 นายถาวร พิมพม์าตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 3/3/2565 โรคมะเร็ง

155 นายบุญศรี ตะรินนัท์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 1/3/2565 โรคอ่ืนๆ

156 นายสง่า มิสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 3/3/2565 โรคอุบติัเหตุ

157 นายแอ็ด สุขคุม้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนส าโรงทาบ สุรินทร์ 4/3/2565 โรคชรา

158 นางสม ทอนมาตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 3/3/2565 โรคหวัใจ

159 นายจ าเริญ บุญวงคษ์า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 28/2/2565 โรคอ่ืนๆ

160 นางกรรณิการ์ ไวยเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 18/2/2565 โรคมะเร็ง

161 นางนงลกัษณ์ กองรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 15/2/2565 โรคมะเร็ง

162 นายค าพอง ศิริเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 24/2/2565 โรคอ่ืนๆ

163 นางแกว้ ภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู 8/3/2565 โรคมะเร็ง

164 นายสมหมาย กมลแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 20/2/2565 โรคเบาหวาน

165 นางวร วิริยะพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 9/3/2565 โรคไต

166 นายสุบินทร์ โภชเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินโพธ์ิ จ  ากดั จนัทบุรี 1/3/2565 โรคติดเช้ือ

167 นายกมัพล ค  ารังค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบุรี 7/3/2565 โรคอ่ืนๆ

168 นายบรรจง พะรัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบุรี 1/3/2565 โรคมะเร็ง

169 นางล าดวน จูงสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 17/2/2565 โรคอ่ืนๆ

170 นางใกลรุ่้ง พะวงศจิ์ตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบุรี 20/2/2565 โรคหวัใจ

171 นายปุริมนสัท ์ค  าปิงบุตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั ล าปาง 14/2/2565 โรคติดเช้ือ

172 นายสมยศ วงคใ์จ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 4/3/2565 โรคติดเช้ือ

173 นายเพง็ พนัธุ์หล่อมโส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเกษตรทางเลือกรัตนะ ขอนแก่น 5/3/2565 โรคเบาหวาน

174 นายบุญเรือง มะโนยานะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ 2/3/2565 โรคอุบติัเหตุ

175 นายโสภณ ประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 2/3/2565 โรคมะเร็ง

176 นางอุ่นเรือน แรดสมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 5/3/2565 โรคมะเร็ง

177 นายมัน่ จุฬารักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 4/3/2565 โรคมะเร็ง
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178 นายเมือง เงินล ายอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบุรี 1/3/2565 โรคอ่ืนๆ

179 นายเหลือง ค  านวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบุรี 3/3/2565 โรคติดเช้ือ

180 นางสาวมณฑา สงกระสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหญา้ปลอ้ง จ  ากดั เพชรบุรี 20/2/2565 โรคอ่ืนๆ

181 นายเสถียร บุญหลาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน 24/2/2565 โรคตบั

182 นายชีวิน อินเทพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งรวงทอง จ ากดั พะเยา 19/2/2565 โรคอุบติัเหตุ

183 นายทวี อะริยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ 7/3/2565 โรคอ่ืนๆ

184 นายประสิทธ์ิ แสนจริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 25/2/2565 โรคหวัใจ

185 นายประมวล ค  าพนัธ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี 5/3/2565 โรคอ่ืนๆ

186 นางอนงค ์ช่องบวั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 11/3/2565 โรคอ่ืนๆ

187 นายบนัดาสุข งอยจนัทร์ศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพ็ญ จ ากดั สกลนคร 10/3/2565 โรคอ่ืนๆ

188 นางสมิน เจือบุญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ 6/3/2565 โรคอ่ืนๆ

189 นายณรงคศ์กัด์ิ อุประ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 6/3/2565 โรคมะเร็ง

190 นางกะมิต พรมชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ 28/2/2565 โรคอ่ืนๆ

191 นางใจ ภาคสุโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพุทธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ 16/3/2565 โรคติดเช้ือ

192 นายจารีต พรหมบุตร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ 23/2/2565 โรคติดเช้ือ

193 นายบนัลอน ผานค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 7/3/2565 โรคตบั

194 นางพิสมยั ศรีจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร 6/3/2565 โรคอ่ืนๆ

195 นางสี เหลาผา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี 11/3/2565 โรคไต

196 นายราชคฤห์ มุลสุรินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม 7/3/2565 โรคติดเช้ือ

197 นางหนูคิด ผิวเหลือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม 1/3/2565 โรคหวัใจ

198 นายบุญช่วย อนุสรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร 27/2/2565 โรคอ่ืนๆ

199 นายทองใบ ปาโท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั ร้อยเอ็ด 21/2/2565 โรคหวัใจ

200 นางทิม สุนทรวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด 4/3/2565 โรคไต

201 นางค้ึม สีทานอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 11/3/2565 โรคความดนั

202 นางโอสา ยางค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี 27/2/2565 โรคไต

203 นางสมหมาย จนัทะเกษ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโนนกาหลง จ ากดั อุบลราชธานี 4/3/2565 โรคติดเช้ือ

204 นายบุญยืน ชอ้นขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา 1/3/2565 โรคตบั

205 นายสมบติั ดาวเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ 19/3/2565 โรคอ่ืนๆ

206 นายสงัเวียน จินกสิกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี 7/3/2565 โรคติดเช้ือ

207 นางบุญสร้าง สุขเทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 25/2/2565 โรคอ่ืนๆ
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208 นายสนัน่ พาริยะชาติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนกระต่าย กรุงเทพมหานคร 25/2/2565 โรคอ่ืนๆ

209 นางสมศรี ส าราญวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู ่6 นนทบุรี 11/3/2565 โรคติดเช้ือ

210 นางเท่ียง ใคร้จกัร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ 18/3/2565 โรคมะเร็ง

211 นางสาวศรีจนัทร์ คงอินทร์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน 14/3/2565 โรคมะเร็ง

212 นายด ารงค ์จ  าปาวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 18/3/2565 โรคฆ่าตวัตาย

213 นายเกตุ พรหมวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 12/3/2565 โรคอ่ืนๆ

214 นายวิชา สีเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 14/3/2565 โรคหวัใจ

215 นายสมชยั เช้ือทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 10/3/2565 โรคติดเช้ือ

216 นายกิตติพล วงศอุ์ต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง 20/1/2565 โรคมะเร็ง

217 นายสงัขว์รณ์ บุญยืน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพรนิรันด์ิ เชียงใหม่ 22/2/2565 โรคอ่ืนๆ

218 นางบวัเท่ียง แสนอินตะ๊ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 14/2/2565 โรคความดนั

219 นายแทน คงรอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบุรี 11/3/2565 โรคอ่ืนๆ

220 นางค าเอย้ ชยัปาลี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ 2/3/2565 โรคอ่ืนๆ

221 นายกอ้งภพ เลิศมลัลิกาพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 28/2/2565 โรคมะเร็ง

222 นายก๋องค า บวัยิ่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 20/2/2565 โรคอ่ืนๆ

223 นายเจริญ แกว้อน้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ 12/2/2565 โรคหวัใจ

224 นายชยัชาญ วฒิุชา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ 8/3/2565 โรคอ่ืนๆ

225 นางเป็ง หม่องแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมืดกาพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 11/2/2565 โรคไต

226 นายสงวน ต๊ิบจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ 2/3/2565 โรคอ่ืนๆ

227 นายสวิง ช่างสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ 8/3/2565 โรคอุบติัเหตุ

228 นายสามารถ ค  ามามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ 9/3/2565 โรคมะเร็ง

229 นางนนัทนา ทรัพยอ์ยู่เยน็ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ 4/3/2565 โรคอ่ืนๆ

230 นายเชียร เสาระวะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา 3/2/2565 โรคหวัใจ

231 นายสมัพนัธ์ อินตะ๊วงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพระธาตุนาก่วม จ ากดั ล าปาง 27/1/2565 โรคติดเช้ือ

232 นายผดั อุดป่าคา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าม่วง จ  ากดั แพร่ 2/3/2565 โรคหวัใจ

233 นางประไพศรี ปันค าแก่น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ 12/3/2565 โรคติดเช้ือ

234 นายอยู่ พนัธ์พืช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยลาน จ ากดั พะเยา 6/3/2565 โรคมะเร็ง

235 นายประวิทย ์ไชยวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ 10/3/2565 โรคหวัใจ

236 นางจุฑาทิพพ ์ประเสริฐศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ 1/3/2565 โรคมะเร็ง

237 นายมานิตย ์ดวงบาล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ 17/2/2565 โรคอ่ืนๆ
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238 นายคมสนัต ์ถงัสูงเนิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ 1/3/2565 โรคติดเช้ือ

239 นางบวัผนั จนัทร์เขียว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ 3/3/2565 โรคไต

240 นายสามารถ กาเร็ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยยางขาม จ ากดั พะเยา 2/2/2565 โรคมะเร็ง

241 นางนนัทา เทียนค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง จ  ากดั ราชบุรี 12/3/2565 โรคมะเร็ง

242 นายสน ดีมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบุญเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย 12/3/2565 โรคไต

243 นายละวา้ ค  าแผง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 18/3/2565 โรคหวัใจ

244 นายสละ เหมือนเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบุรี 16/3/2565 โรคติดเช้ือ

245 นายแวน่ สระค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิน้ จ  ากดั กาญจนบุรี 20/3/2565 โรคอ่ืนๆ

246 นายสมศกัด์ิ จุนจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางพลีรวมใจ จ ากดั สมุทรปราการ 5/3/2565 โรคมะเร็ง

247 นางทองใบ วฒิุกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 6/3/2565 โรคติดเช้ือ

248 นายน๊อต ก๋องสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 15/3/2565 โรคหวัใจ

249 นายเจริญ ฤทธ์ิเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย 17/3/2565 โรคมะเร็ง

250 นายสุรชยั ค  าไพรสนธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุ่งแพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน 13/3/2565 โรคฆ่าตวัตาย

251 นายเกียรติศกัด์ิ กาวิละ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทุนสวสัดิการอ าเภอขนุยวม แม่ฮ่องสอน 20/3/2565 โรคอ่ืนๆ

252 นางรัก งามศิริ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นแสงอรุณ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ 12/3/2565 โรคติดเช้ือ

253 นายสุทศัน์ ศรีชยักนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 20/3/2565 โรคมะเร็ง

254 นายประพนัธ์ แสงสวา่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 11/3/2565 โรคอ่ืนๆ

255 นายพิศ สุขซาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ 17/3/2565 โรคไต

256 นางแจ่ม แนบเนียน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นมหาสอน 44 ลพบุรี 22/2/2565 โรคอ่ืนๆ

257 อจัฉราพรรณ จิตใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนห้วยท่าชา้ง จ  ากดั เพชรบุรี 7/3/2565 โรคติดเช้ือ

258 นายศกัด์ิชาย พรหมอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นท่าโล ้จ  ากดั เพชรบุรี 9/3/2565 โรคอ่ืนๆ

259 นายสรณ์พิชยคต พรนนัทิวฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพูนทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ 19/3/2565 โรคมะเร็ง

260 นายวชัรา โพธ์ิทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกอกชุมสามคัคี ล าปาง 5/3/2565 โรคหวัใจ

261 นางทองสุข ภู่เทศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 21/3/2565 โรคอ่ืนๆ

262 นางสมจิตต ์ศิริทพั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกลางแดด นครสวรรค์ 22/3/2565 โรคอ่ืนๆ

263 นายลมูล อุม้ชู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบ่อแร่ จ  ากดั อ่างทอง 21/3/2565 โรคติดเช้ือ

264 นายส าอาง อ่วมรอด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท 5/3/2565 โรคมะเร็ง

265 นางส าลี บวัใหญ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบุ่งไหม จ ากดั อุบลราชธานี 14/3/2565 โรคชรา

266 นายสวสัด์ิ ยินดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา 3/3/2565 โรคหวัใจ

267 นายธนู จอนพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี 13/3/2565 โรคติดเช้ือ



วนัที่เสียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติช่ือ-นามสกลุ สหกรณ์/กลุ่ม จังหวดัล าดับ

268 นายมี ถวิลสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 9/3/2565 โรคอ่ืนๆ

269 นายพวน การัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ 12/3/2565 โรคอ่ืนๆ

270 นางจนัทร์ ลาโนนง้ิว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด 8/3/2565 โรคอ่ืนๆ

271 นายสมยศ เทียมมณี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองเชือก บุรีรัมย์ 8/3/2565 โรคอ่ืนๆ

272 นายคูณ คงมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ 17/3/2565 โรคอ่ืนๆ

273 นางบุญเหลือ จนัทะบญัฑิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 14/3/2565 โรคติดเช้ือ

274 นายถาวร ปิตะการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด 10/3/2565 โรคติดเช้ือ

275 นายผง สิงห์ทองหา้ว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 16/3/2565 โรคความดนั

276 นางสาวพวง ไขลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด 11/3/2565 โรคอ่ืนๆ

277 นายสวพล กระฉอดนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น 14/3/2565 โรคตบั

278 นายเหล่ือน หารินไสล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี 3/3/2565 โรคติดเช้ือ

279 นางกณัหา กุหลาบขาว สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างห้วยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ 11/3/2565 โรคไต

280 นางสาวเพญ็จนัทร์ ศรีจ  านง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม 10/3/2565 โรคหวัใจ


