
1 นายเทิดไท นาพิบลูย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอเนินสง่า จ  ากดั ชยัภูมิ โรคติดเช้ือ 20/3/2565
2 นางสาวสวงค ์หมายนามกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 4/1/2565
3 นายล าดวน ห่วงเพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 13/1/2565
4 นางนวลละออง ภูผานี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 18/3/2565
5 นายอนุวฒัน์ ปนค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย (์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคไต 20/3/2565
6 นายอาคม รุ่งเร่ือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยข์่วงสิงห์ เชียงใหม่ โรคหวัใจ 20/12/2564
7 นายวินยั จอมเขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 23/3/2565
8 นายจ าเริญ สายบญุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลแม่สาบ จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 25/3/2565
9 นางศรีเพญ็ ศกัด์ินิวฒั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 31/3/2565

10 นายวิชิต ไชยศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 31/3/2565
11 นายนิยม แซ่ส่ือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 25/3/2565
12 นางวิลยั ศรีหม่ืน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 18/3/2565
13 นายนิพนธ์ ดวงยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 25/3/2565
14 นายสม เรืองวิลยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคไต 15/3/2565
15 นายเสาร์ค  า อภิมร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอ็ด เชียงใหม่ โรคชรา 4/4/2565
16 นายสมศกัด์ิ ฟลูอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/3/2565
17 นางล าพลู เวียงสมุทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 1/4/2565
18 นายอรุณ ปัทสุทธะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 31/3/2565
19 นางเก๋ียงค  า ตุย้จอ้ย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 3/4/2565
20 นายจรัญ หน่วยสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 28/3/2565
21 นางสาวจนัทร์แรม ชะลิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/3/2565
22 นางอมัพร ทนงกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 30/3/2565
23 นางโรจน์ บ  ารุงทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ 17/3/2565
24 นายบรรเทิง อุปเวช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคติดเช้ือ 14/3/2565
25 นายก าพล แสนเสนาะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จ ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ 19/3/2565
26 นายสาย ศรีสวสัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคริสตม์าส 95 ตราด โรคความดนั 18/3/2565
27 นายอนุกูล ปัญญาสิทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 13/3/2565
28 นายวนัชยั พึงใจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นดงทบั จนัทบรีุ โรคหวัใจ 18/3/2565
29 นางสาวเสมา ฉายแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเสมด็ จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ 23/3/2565
30 นางสาวล ่า โตสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลวงัทอง สระแกว้ โรคติดเช้ือ 11/3/2565
31 นายช านาญ ไชยเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกา้วสร้างสรรค ์จ  ากดั นครศรีธรรมราช โรคอ่ืนๆ 22/3/2565
32 นายประสิทธ์ิ สุทธะค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหิรัญญาวาสพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 26/3/2565
33 นายบงัอร แจ่มแจง้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 5/4/2565
34 นายดวง ฮวบอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่ขามสามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 21/3/2565
35 นายชลอ จินเขตรกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคตบั 25/3/2565
36 นายมลเทียร เขม็เฉลิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรทรัพยท์วีบา้นหว้ยหิน จ ากดั ฉะเชิงเทรา โรคติดเช้ือ 25/3/2565
37 นายสมหวงั สงัฆส์กุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมูบ่า้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคชรา 26/3/2565
38 นายกิตติ สุดสงวน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 29/3/2565
39 นายประยงค ์สรรพประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 22/3/2565
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40 นายเกษม รักถนอม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดงยางสามคัคี ฉะเชิงเทรา โรคชรา 23/3/2565
41 นางสาวร าไพ สายตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 23/3/2565
42 นายกมล เสมอพิทกัษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหารสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคชรา 10/9/2564
43 นางสาวภู วงบตุตะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 17/3/2565
44 นายทองสูญ สุวรรณัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยหลวัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 21/3/2565
45 นายถนอม จนัทกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 20/3/2565
46 นางทองเล่ือน สุทธิสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง 23/3/2565
47 นางสมหมาย จนัทร์เจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 17/3/2565
48 นายค าผ่อน มีศกัด์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นนามน อุบลราชธานี โรคชรา 23/3/2565
49 นายเจริญ ภูอุธา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับญุอนันา จ ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 21/3/2565
50 นายสากล บรีุรักษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนผาซ่อนมัน่คง จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคเบาหวาน 22/2/2565
51 นางตีบ สาริมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ 23/3/2565
52 นายเฉลียว ปุ๊ กหม่ืนไวย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไผ่ลอ้มสมัพนัธ์ นครราชสีมา โรคหวัใจ 22/3/2565
53 นางเท่ียง สีแดงก ่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคอ่ืนๆ 24/3/2565
54 นางล าใย จนัทสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคติดเช้ือ 17/3/2565
55 นางสาวสมปอง สตารัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 17/3/2565
56 นางพนัธ์ ราชรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 23/3/2565
57 นายสมจนัทร์ มชัพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 12/3/2565
58 นางสอย แหวนเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีผไทราษฎร์ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคเบาหวาน 22/3/2565
59 นางวนัณา คนขยนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร โรคไต 17/3/2565
60 นางอ าคา ทองดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคไต 8/3/2565
61 นางพ ูแสงอุุ่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทา่คอยนาง จ ากดั ศรีสะเกษ โรคชรา 8/3/2565
62 นายจนัทร์ เปาป่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคอ่ืนๆ 17/3/2565
63 นางประนอม ครสุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 3/3/2565
64 นางสาวศรีพรรณ ค าปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 7/3/2565

65 นางจนัทร์ กองแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูฝางพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 17/3/2565
66 นายสนัน่ จูยกป่ิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/3/2565
67 นางยวง แสนชมภู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 5/3/2565
68 นางอุษา พนมการณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคไต 18/3/2565
69 นายสง่า วิถี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา 12/3/2565
70 นางสาวิตรี ดูงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 11/3/2565
71 นายเชิงชาย เป็งค  ามา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ 11/2/2565
72 นายจนัทร์แกว้ เทพวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคหวัใจ 15/3/2565
73 นายวนัชยั หลา้ต๊ิบ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 7/3/2565
74 นายทรงเดช ธมัวฒิุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 7/1/2565
75 นายบญุยนื ช่วยยะกูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประตูมา้พฒันา จ ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 19/3/2565
76 นางบวัผนั กลา้แก่น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคชรา 21/2/2565
77 นางตุมมา พิบลูย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคความดนั 7/3/2565
78 นายใจ ค  าปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเปียงหลวง-เวียงแหง จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 17/3/2565
79 นายสมพร สิทธิพานิช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนผูห้ญิงเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 20/3/2565
80 นายพศิษฐ์สกล สุนนัทการกิจ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 6/3/2565
81 นายพนัทิพย ์พนัธุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 15/3/2565
82 นางทองค า ลาภมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 3/4/2565
83 นางสงดั จนัทนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสมอลก จ ากดั เพชรบรีุ โรคเบาหวาน 29/3/2565
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84 นายละเอียด พลายประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 30/3/2565
85 นางสาวฉลวย อ ามฤต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัป่าแป้น จ ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 10/4/2565
86 นางจนัทร์เพญ็ พุม่กระจ่าง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 12/3/2565
87 นายยชญว์ริศ การุณสถิตยช์ยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 17/3/2565
88 นายทนง ตราชูวณิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 23/3/2565
89 นางส าเนียง มณีทิพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 3/4/2565
90 นางอุดม แดงแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 14/3/2565
91 นายลี ชมสอ้ิง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 6/4/2565
92 นายสง่า วิบลูยล์กัษณาชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางเก่า-ชะอ า จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 15/4/2565
93 นางสาวฉตัรสุวรรณ ประชุมสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเนินทราย จ ากดั เพชรบรีุ โรคไต 2/4/2565
94 นางนิภา ชิดสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่สะเรียง จ  ากดั แม่ฮ่องสอน โรคหวัใจ 16/3/2565
95 นางฉลวย แป้งหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก โรคอ่ืนๆ 5/4/2565
96 นายแสน ชุ่มหอมจิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิลอยพฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 1/4/2565
97 นางสาวประกอบ ผานค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคไต 3/3/2565
98 นายพรประเสริฐ ศิริฟอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคเบาหวาน 6/4/2565
99 นายชม สุโขรัมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 17/3/2565

100 นายประมวล นุศาสตร์สงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอ็ด จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคตบั 1/4/2565
101 นางพะนอม ใจมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 4/4/2565
102 นางจีน เวียนติง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นปนุ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคอ่ืนๆ 3/4/2565
103 นางผาวรรณ บวัมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 30/3/2565
104 นางหนูไกร สามหาดไทย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาไร่ จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 25/3/2565
105 นายกาญจน์ แสงนาโก กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคหวัใจ 25/3/2565
106 นางเล่ือน บญุรอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนออมทรัพยด์งมนั สุรินทร์ โรคความดนั 12/3/2565
107 นางทองใส บญุมี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสาหร่าย จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 26/3/2565
108 นางทองดี ผิวนิล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเหล่าสีแกว้ จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคชรา 19/3/2565
109 นายเรืองศกัด์ิ ผาอินทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 17/3/2565
110 นายคมสนัต ์ประเทพา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคเบาหวาน 28/3/2565
111 นายค าหมุน ลาวิลาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 8/4/2565

112 นางทมุมี เวียงด า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกับญุต าบลพระบาทนาสิงห์ จ  ากดั หนองคาย โรคอ่ืนๆ 11/3/2565
113 นายวิโรจน์ สมัฤทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นจาน ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 2/4/2565
114 นายอภินนัท ์ทิพวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคหวัใจ 9/4/2565
115 นางสวิก โกพลรัตน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ 30/3/2565
116 นางค ามุข ศรีหงอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 3/4/2565
117 นางส าฤทธ์ิ เชิดไธสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน 25/3/2565
118 นายสวสัด์ิ ค  าพวงชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิไล จ ากดั บึงกาฬ โรคตบั 16/3/2565
119 นางหนูพร ตรีราด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 24/3/2565
120 นางสุดใจ ภูมิฐาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต 29/3/2565
121 นางสาววิลยั เเหวนแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนิคมเสลภูมิ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 5/4/2565
122 นางวิมลรัตน์ คลองบางลอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่รวมใจพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 6/4/2565
123 นางพิมล มีโชติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกุดหวัชา้งพฒันา จ ากดั ชยัภูมิ โรคติดเช้ือ 11/3/2565
124 นางทองล ้า บญุค  าภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคหวัใจ 28/3/2565
125 นายเสนอ อนุตยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคหวัใจ 30/3/2565

126 นายส าเริง ล่ามแขก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง 8/2/2565
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127 นางแดง ศรีโนนยาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคตบั 6/2/2565
128 นางค าพนัธ์ ดวงกอ้ม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแสงตะวนัรุ่งมหาสารคาม มหาสารคาม โรคไต 25/3/2565
129 นายแดง วงษภู์ธร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลบอ่พนัขนั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 26/3/2565
130 นายสุทน วฒันากูร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเทพนิมิตร นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ 31/3/2565
131 นายบญุทนั วิเทห์่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคติดเช้ือ 29/3/2565
132 นายค านวน ค  าพินิจ สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างหว้ยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 27/3/2565
133 นายบญุชวน ศรีไตรเฮือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคไต 6/4/2565
134 นางพิศมยั มนัพกุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปลาซิว จ  ากดั มุกดาหาร โรคมะเร็ง 9/4/2565
135 นางสาวใจทิพย ์สาธุชน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนตาลยโสธร จ ากดั ยโสธร โรคติดเช้ือ 5/4/2565
136 นายทองสี แกว้มาลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคหวัใจ 27/3/2565
137 นายอ าพล เสนาสุ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคหวัใจ 28/3/2565
138 นางพานิด กาจิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคติดเช้ือ 4/4/2565
139 นายประยรู กากแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโคกพระ มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 30/3/2565
140 นางสาวจ าเนียร ศรีลางาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 22/3/2565
141 นางบบุผา ก่องดวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพทุธบริษทับา้นหนองไหล จ ากดั อ านาจเจริญ โรคหวัใจ 30/3/2565
142 นายชยัวฒัน์ ใจดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีโพนทองโพนทราย จ ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 8/3/2565
143 นายถวิล จนัทะโชติ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 7/4/2565
144 นางอุ๋ย เหมืองหา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคมะเร็ง 22/3/2565
145 นางบญุมี ค  าปัน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชลธารข้ีเหล็ก เชียงใหม่ โรคชรา 16/3/2565
146 นางป๋ี กระจาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 18/3/2565
147 นายจิตร พงศาสี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหว้ยไคร้ จ  ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ 25/3/2565
148 นางสุเวียน เจนใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหว้ยไคร้ จ  ากดั พะเยา โรคอ่ืนๆ 30/3/2565
149 นายประสาน เช่ียวพานิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 21/2/2565
150 นายสวสัด์ิ ขนัทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคชรา 26/3/2565
151 นายถวิล กาบเก๋ียง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหว้ยแกว้พฒันา เชียงใหม่ โรคหวัใจ 19/3/2565
152 นายวิรัตน์ จ  าปา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/2/2565
153 นางสาวอ าพร หตัถี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/3/2565
154 นางเก๋ียงค  า ถาตุย้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 14/2/2565
155 นายอุดม แสงสิน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคอ่ืนๆ 13/3/2565
156 นางสาวสุทธอร สิรินนัทิตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 2/3/2565
157 นายประสงค ์สิทธิพาณิชย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 21/3/2565
158 นายไหล่ เผ่ากนัทะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง 10/3/2565
159 นางโกมล มุติยารมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ้ึงสามคัคี จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 26/3/2565
160 นางค าหลา้ ทา้วความ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 24/3/2565
161 นายเมฆ ธรรมวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 22/3/2565
162 นางบวัผาย จะสาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 26/3/2565
163 นางพนั กนัทามูล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 5/4/2565
164 นายสุข งามเริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคมะเร็ง 29/3/2565
165 นายยา้ย ต่างเพช็ร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 25/3/2565
166 นางสงัวรณ์ อินตะ๊สงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 22/3/2565
167 นางแกว้ลูน ไชยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 3/3/2565
168 นางอนงค ์ผาค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคหวัใจ 27/3/2565
169 นายต๊ิบ แสนเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/4/2565
170 นายอินหวนั มีงาน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ๙๙๙ สารภี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 10/3/2565
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171 นายทองดี อุ่นเรือน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 10/4/2565
172 นางบญุปลูก สืบสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 14/3/2565
173 นางบญุธรรม เกตุคอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 27/3/2565
174 นางบญุช่ืน สุขศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลไร่ใหม่พฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคความดนั 9/3/2565
175 นางสาวซ่อนกล่ิน คุณเขตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคไต 20/3/2565
176 นายมนสั ทมุฝ้าย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคติดเช้ือ 5/4/2565
177 นายเกษม บญุระยอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา ระยอง โรคอุบติัเหตุ 20/3/2565
178 นางสาวมาลี ใจจินดา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมูบ่า้นคลองกุ่มนิเวศน์ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 4/4/2565
179 นายนอ้ย ฉายส าเภา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคชรา 21/3/2565
180 นางสาวประนอม มะโนรมย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมงคลเศรษฐี จ  ากดั ปทมุธานี โรคอ่ืนๆ 15/3/2565
181 นายสุชาติ ศรีมาส กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นคูค่ลอง กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 3/4/2565
182 นางบบุผา ธูปแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเทพประทาน-คลองกระโดน จ ากดั นครนายก โรคอ่ืนๆ 15/3/2565
183 นายก๋องค า ถาปินตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 16/3/2565
184 นายประสิทธ์ิ บญุชนะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนแหลมใหญ่ จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 3/4/2565
185 นายธงชยั ชยัมงั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 13/2/2565
186 นายสมนึก แกว้มะณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคติดเช้ือ 12/4/2565
187 นางทองสุข เขม็วิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ ารุงพฒันา จ ากดั แพร่ โรคมะเร็ง 12/4/2565
188 นายจิต ขวญัอยู่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทา่ลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคติดเช้ือ 8/4/2565
189 นางค าใบ เสียงดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 3/4/2565
190 นางศรีนวล เดือนดาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นศรีงามพฒันา จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 4/4/2565
191 นางอรสา พฒิุพิริยภาพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยปยุ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 10/4/2565
192 นางทองอินทร์ หนูฟุ่ น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคหวัใจ 6/4/2565
193 นางสาวประทวน ใจหมั้น กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคไต 5/4/2565
194 นางฝอน ขวญัเมือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคอ่ืนๆ 27/3/2565
195 นายค า ปัญญามูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคติดเช้ือ 23/3/2565
196 นางวิไลย ์เสือเพชร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคไต 26/3/2565
197 นายประเด็น สายตรง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการอ าเภอร้องกวาง แพร่ โรคอ่ืนๆ 28/3/2565
198 นายสมพร แสนแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคชรา 31/3/2565
199 นายบญุธรรม หม่ืนโฮง้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 7/4/2565
200 นายค าฟ ูกนัทา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้รุงกา้วไกล จ ากดั เชียงใหม่ โรคไต 1/4/2565
201 นายอินใจ ดวงแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวดันกับญุเทเรซา เชียงราย โรคหวัใจ 8/4/2565
202 นายเจริญ ไกรสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคมะเร็ง 18/4/2565
203 นางสาวสมใจ มะลิหอม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนมหาโพธิ จ  ากดั นครสวรรค์ โรคไต 14/4/2565
204 นางกมล ม่วงพรหม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จ  ากดั ปทมุธานี โรคอ่ืนๆ 27/3/2565
205 นางเปล่ียน กระไร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทา่ลอ้ร่วมใจ แพร่ โรคอ่ืนๆ 11/3/2565
206 นายเถ็ก ชนะพล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่ดาน จ ากดั สงขลา โรคชรา 23/3/2565
207 นางปารณีย ์สนธิโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคไต 6/4/2565
208 นางต่ี ช านาญพานิช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ 8/3/2565
209 นายณรงค ์สิฉิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 30/3/2565
210 นางวรรณชาติ บญุสนอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพลแสน จ ากดั นครราชสีมา โรคเบาหวาน 27/3/2565
211 นายทรงชยั ศรีมงคล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 10/4/2565
212 นายสุนีย ์ศรีละรวม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 9/4/2565
213 นายค าแหง โคตรวิทย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคตบั 1/4/2565
214 นางสมบรูณ์ แกว้ละมุล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบวัตาคง ศรีสะเกษ โรคชรา 11/4/2565
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215 นางนารี วิชยัวงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนม่ิงเมือง ขอนแก่น โรคมะเร็ง 13/4/2565
216 นางละมยั มัน่ยนื สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคไต 4/4/2565
217 นายทอน จุ่มป้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จ ากดั ตราด โรคติดเช้ือ 4/4/2565
218 นางใบศรี สุนทร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 7/4/2565
219 นางยอ้ย ขยนันา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 27/3/2565
220 นายประทวน ค  าวาท สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 2/4/2565
221 นายขวยั สุนทรคลอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคอ่ืนๆ 13/4/2565
222 นายสุรพล เดือนสวา่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนรัศมีพรหม นครสวรรค์ โรคชรา 3/4/2565
223 นางบญุส่ง ทนัยาหาญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนบา้นดอนทอง ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 9/4/2565
224 นายโพธ์ิ สืบชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคหวัใจ 1/3/2565
225 นายพร ป๋ันหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศุภนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 14/4/2565
226 นางสาวอุไร นวมนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพฒันาประชาราษฎร์ จ  ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 10/4/2565
227 นางวิไล พรเจริญลาภยิ่ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธนกิจ สุราษฎร์ธานี โรคอ่ืนๆ 11/4/2565
228 นายสุรินทร์ กาญจนา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทนุ จ  ากดั สุราษฎร์ธานี โรคมะเร็ง 14/4/2565
229 นางนอบ แกว้บตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีวิชยัรวมทนุ จ  ากดั สุราษฎร์ธานี โรคอ่ืนๆ 9/3/2565
230 นายสนัต ์สาคร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคชรา 9/4/2565
231 นางทเุรียน พนัธ์รอด กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนพ่ึงทรัพย์ กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 12/4/2565
232 นายชาตรี ด ากริต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเมืองจนัท ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 11/4/2565
233 นางขนัแกว้ ค  านวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 19/4/2565
234 นายสนัน่ สมฤทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกองทนุสวสัดิการต าบลสบสาย แพร่ โรคอ่ืนๆ 13/4/2565
235 นายประสงค ์โครงเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 11/4/2565
236 นายละมยั หลา้แหล่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 18/4/2565
237 นางอารีย ์บญุโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นนายาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 6/4/2565
238 นายอรุณ สอนเมือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 14/4/2565
239 นายไพศาล ขาวละเอียด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเมืองเพชรบรีุ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 18/4/2565
240 นายเดช พลูพิพฒัน์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 11/4/2565
241 นายยอ้ม สายสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 12/4/2565
242 นางทองรวม เจนสาริกรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงขวางสามคัคี จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ 15/4/2565
243 นายใชเ้พง้ แซ่คู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนกระตีบสามคัคี นครปฐม โรคติดเช้ือ 19/4/2565
244 นายอดุลย ์ยาวลั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 4/4/2565
245 นางสมหมาย ตนัถา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่คราวนอ้ย จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 7/3/2565
246 นางเล็ก สุดแสวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 15/4/2565
247 นางบญุเลียบ เป็งมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 12/4/2565
248 นางอนงค ์ยิ่งดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 14/4/2565
249 นางสุมลทา อุดมพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง 28/3/2565
250 นางอนงค ์แจ่มฟ้า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคความดนั 28/3/2565
251 นายสม เป็งบงัวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรัตน จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 13/4/2565
252 นายธวชั ทวีสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 26/3/2565
253 นางแสงจนัทร์ สมบติัใหม่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 4/4/2565
254 นายบญุมี สีทาสงัข์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคตบั 8/4/2565
255 นางบญุช่วย เผ่ือแผ่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอิมั้งเพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคมะเร็ง 15/4/2565

256 นายมนูญ วิชุวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนแก่งหางแมวเพ่ิมทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคหวัใจ 5/4/2565


