
1 นางอ าพร ติง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 30/3/2565

2 นางสุทา อุม้นาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/4/2565

3 นางมุกดา เมฆสุวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 5/4/2565

4 นายสมบรูณ์ บญุเพ่ิมพลู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 31/3/2565

5 นายเกรียงศกัด์ิ เชิงปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 6/3/2565

6 นายอินแกว้ ทิพยป์ระเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคชรา 3/4/2565

7 นายบวร จาตุมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 19/3/2565

8 นางทา ต้ือหลา้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 13/4/2565

9 นางอะลูมะ ตาหม่ี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคชรา 17/3/2565

10 นายประยทุธ ฟฟูอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนริมออน จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 19/4/2565

11 นายประสิทธ์ิ แกว้สมพงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคหวัใจ 18/4/2565

12 นายอุดร บญุตั้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/3/2565

13 นายนิรันดร์ ใจดว้ง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/4/2565

14 นายสุรินทร์ หม่ืนยศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาสนามบิน ล าปาง โรคติดเช้ือ 23/3/2565

15 นายจนัทร์แกว้ ทานงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่ยาว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 31/3/2565

16 นางนาง ไม่มีนามสกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคชรา 12/4/2565

17 นางสายใจ เขียวปัญญา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนร้องเขม็ 2549 แพร่ โรคชรา 23/3/2565

18 นายเจริญ ทรฤทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคชรา 23/4/2565

19 นางจนัทร์ค  า เรือนมูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 13/4/2565

20 นางอ าพร บญุตนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าป้อง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 5/4/2565

21 นางเสาร์ ปินตาสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 14/4/2565

22 นายประสิทธ์ิ ทาแกง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปแูกงพนูทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคตบั 5/4/2565

23 นายสมบญุ ปางจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 18/4/2565

24 นายบญุสิน จรวารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคอุบติัเหตุ 16/4/2565

25 นางจ านงค ์บญุครอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวฬุวนั จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 18/4/2565

26 นายทบัทิม สูงตรง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 22/4/2565

27 นายดิเรก มีคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 5/4/2565

28 นางสาวดวงแข แซ่ฮอ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนพฒันา จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 17/4/2565

29 นายณรงค ์สิงห์เขียว กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคริสตม์าส 95 ตราด โรคอ่ืนๆ 13/4/2565

30 นายวิชยั บรรจบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 29/3/2565

31 นายบรรไล ทองอนัตงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่พฒันา จ ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 13/3/2565

32 นางเหล่ียม กุลชาติ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคความดนั 13/4/2565
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33 นางวิไลรัตน์ ศรีทะรัง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองหา้ง จ  ากดั กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 14/4/2565

34 นางบญุศรี สมนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคมะเร็ง 11/4/2565

35 นางมาลยั ศรีสงัขบ์ญุ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 27/3/2565

36 นางสาวออ้ย บญุลอย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 31/3/2565

37 นางสุวรรณา พรหมงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 31/3/2565

38 นายทิศ เยาวล์กัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 20/3/2565

39 นางดวงสุดา สายศร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอุบติัเหตุ 27/3/2565

40 นางโกศล ภาระไฟ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 7/4/2565

41 นางกนัหา ปัญญะพิลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 10/4/2565

42 ด.ญ.วนชัพร ตาลทรัพย์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแจนแลน กาฬสินธุ์ โรคมะเร็ง 14/4/2565

43 นางสมบรูณ์ ช่างปัน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 1/4/2565

44 นางหนูเพียร เภาสระคู สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 7/4/2565

45 นายสุพรรณ ดาวใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 17/4/2565

46 นายด า เมษา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคมะเร็ง 7/4/2565

47 นายสอน ศรีจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคติดเช้ือ 10/4/2565

48 นางแจง้ เสนาชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคเบาหวาน 19/4/2565

49 นายหนูรักษ ์ชนะมาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคติดเช้ือ 11/4/2565

50 นายเสรี ไชยกาฬสินธุ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 12/4/2565

51 นายอนนัท ์สอนจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 8/4/2565

52 นางสาย ชยัศิลป์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 17/4/2565

53 นายค าพนัธ์ ช่างถม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 4/4/2565

54 นางดวงจนัทร์ เงางาม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสายสมัพนัธ์กูก่าสิงห์ ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 16/4/2565

55 นางบญุ นอ้ยสองชั้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพนพอุง จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต 14/4/2565

56 นายประเคน พฒัวลั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคไต 17/4/2565

57 นางนาง อภยัโส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคเบาหวาน 13/4/2565

58 นายกองมา แพงกนัยา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคหวัใจ 15/4/2565

59 นายประพนัธ์ ขนัติสระพงัหลวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 10/4/2565

60 นางพิสมยั ไชยโกฎิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคหวัใจ 10/4/2565

61 นายอุ่นใจ ราชชมภู กลุ่มเครดิตยเูน่ียนค าเตย นครพนม โรคไต 5/4/2565

62 นางกองศรี ดารังวนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคเบาหวาน 15/4/2565

63 นายขวญัชยั ยานิตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคไต 19/4/2565

64 นางสาวจนัทร์ฉาย บญุประมวล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 7/4/2565

65 นายบญุชู วงคค์  า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่แร่เพ่ิมพนูทรัพย ์จ  ากดั สกลนคร โรคตบั 20/4/2565

66 นางนิตยา ค  าคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคไต 24/4/2565
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67 นางค าปัน ทองค า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 21/4/2565

68 นายลยั กาวิละ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือน จ ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 25/4/2565

69 นายเสน่ห์ ประสิทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 26/4/2565

70 นางชนาภา ดว้งหนองบวั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุง่นา จ  ากดั อุทยัธานี โรคติดเช้ือ 18/4/2565

71 นายวิชยั อู่สุวรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคอ่ืนๆ 22/4/2565

72 นายแกว้ เพียรศิลป์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพร้าว จ  ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 16/4/2565

73 นายทองสุข นนัใจป้อ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตน้โชคสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/4/2565

74 นายวิจิตร สมหา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนเช้ือเพลิงร่วมใจพฒันา จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคติดเช้ือ 20/4/2565

75 นายณรงค ์พนัจนัทร์ดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคชรา 28/4/2565

76 นายสวสัด์ิ อารุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 21/4/2565

77 นายอ าพล นาคนอ้ย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 23/4/2565

78 นางจนัทร์เพญ็ ล าลึก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคหวัใจ 16/4/2565

79 นางรอด คีรีแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยส้านพลบัพลา จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 18/3/2565

80 นางค ามูล ตะ๊วิชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นจูด้ จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 26/2/2565

81 นางทา สีสา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงดง้ จ  ากดั แพร่ โรคอ่ืนๆ 26/4/2565

82 นางศรีแพร ขติัยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคติดเช้ือ 19/4/2565

83 นายจรัส บวัแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ยยางขาม จ ากดั พะเยา โรคมะเร็ง 14/4/2565

84 นายสุขสนัต ์สืบตระกูล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 28/4/2565

85 นายมงคล เขมาชะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคไต 28/4/2565

86 นางนวลจนัทร์ บญุมี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดอนแกว้รวมใจ เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 26/4/2565

87 นางสาวนงลกัษณ์ วงคค์  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 8/4/2565

88 อคัรเดช เอนกนนัต์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 22/4/2565

89 นายถนอม มูลลา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคตบั 10/4/2565

90 นายสมพร พรหมเดชะ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 27/3/2565

91 นายดี วงคค์  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 19/4/2565

92 นางรัตนา แดงค าหลา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 25/4/2565

93 นายประจญั อ่ินแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคความดนั 27/4/2565

94 นายพงษพ์นัธ์ อารักษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคไต 29/4/2565

95 นางพรรณี ปอกดี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคชรา 2/5/2565

96 นางยอน ลุงจ่ิง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/4/2565

97 นายสวง กาเรือง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเมืองแหง เชียงใหม่ โรคไต 30/4/2565

98 นางเพช็ร ขอดเตชะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคนันาสามคัคี จ  ากดั น่าน โรคติดเช้ือ 5/4/2565

99 นายชาญชยั ไทยกรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/5/2565

100 นายสุพรรณ จางนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนม่วงค  าทรัพยท์วี จ  ากดั เชียงราย โรคเบาหวาน 3/4/2565



สาเหตกุาร

เสยีชวีติ
วนัทีเ่สยีชวีติชือ่-นามสกลุ สหกรณ์/กลุม่ จงัหวดัล าดบั

101 นายมานิจ ไชยวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองสามคัคี จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 17/4/2565

102 นายบญุทอง บญุลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 13/4/2565

103 นายจ านงค ์คนรู้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 13/4/2565

104 นายสุบิน วิชาผา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคติดเช้ือ 27/4/2565

105 นางพิกุล สมนึก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคความดนั 25/4/2565

106 นายโยนา อ่ินแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกัขวางสามคัคี จ  ากดั เชียงราย โรคอุบติัเหตุ 28/4/2565

107 นายสุภาพ วรรณชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคชรา 16/4/2565

108 นายอินถา ปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 20/4/2565

109 นางหน่อแกว้ ชยัศรี กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัพระเนตร เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 25/4/2565

110 นายบญุธรรม ตุ่นแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัมะแฟน 58 จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 10/4/2565

111 นางสาวน ้าตาล บริวงศ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพฒันาชีวิตครูอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรคอ่ืนๆ 2/4/2565

112 นางสาวสุพิศ เเสนจริง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่มูล จ  ากดั อุบลราชธานี โรคอ่ืนๆ 19/3/2565

113 นางลกัษณ์มณี มะลิลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 12/4/2565

114 นายยนัต ์เอ่ียมสะอาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 18/4/2565

115 นางสะอาด ศรีงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขวาสินรินทร์ จ  ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 24/4/2565

116 นางศิริยาพร ผ่านส าแดง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 25/4/2565

117 นายสุรินทร์ พวงขจร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 28/4/2565

118 นายพว่ย วนัทาพรม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธารน ้าใจไทยหนองยาง ยโสธร โรคชรา 27/4/2565

119 พระนิยม มาลีบตุร กลุ่มเครดิตยเูน่ียนธารน ้าใจไทยหนองยาง ยโสธร โรคมะเร็ง 27/4/2565

120 นางทม นาโควงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเลิงฮงัสามคัคี จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 20/4/2565

121 นายประสงค ์โคตรค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 22/4/2565

122 นางทองสาย สร้างนานอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง 7/4/2565

123 นายบตุตี สร้างการนอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ าเภอหนองสองหอ้ง จ  ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 18/4/2565

124 นายสมนึก จุลนาค สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 26/2/2565

125 นางสาวสาคร จอมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวงัคูณพฒันา จ ากดั ขอนแก่น โรคมะเร็ง 25/4/2565

126 นางสมพิศ สานา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคชรา 12/4/2565

127 นางนิภาพร โยมะบตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น จ ากดั ขอนแก่น โรคติดเช้ือ 15/3/2565

128 นายเป่ียม มีศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองทามนอ้ย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 27/4/2565

129 นายเปรย เสียงเพราะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคมะเร็ง 16/4/2565

130 นายอนุชาติ กงชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคฆ่าตวัตาย 16/4/2565

131 นายเล่ียง ลอ้มสาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 25/4/2565

132 นางสาวนุด เช่ือมชิต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 13/4/2565

133 นางสาวถนิม นิลกลดั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 26/4/2565

134 นางกิมไล ้บางเข่ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 18/3/2565
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135 นายศกัด์ิชาย โชติมิตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดันาพรม จ ากดั เพชรบรีุ โรคไต 28/4/2565

136 นายเพญ็ ชูช่อแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 9/4/2565

137 นายเน้ียม โพธ์ิป้าน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 28/4/2565

138 นางกนิษฐา โสมนสั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองกระทุม่พฒันา จ ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 12/4/2565

139 นางเวส กาลจกัร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 24/4/2565

140 นางเยอืน ทองลาย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคติดเช้ือ 26/4/2565

141 นายวน วงษฉ์ลาด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดาราธิวาสขนาดมอญ จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 14/4/2565

142 นายบวัไข ปริเตสงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลหวาย จ ากดั มหาสารคาม โรคมะเร็ง 27/4/2565

143 นางสมใจ ลุนบตุร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 28/4/2565

144 นายประยดุ ภูถาดลาย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลเหล่า มหาสารคาม โรคหวัใจ 1/5/2565

145 นายสมหวงั วิริวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดชอุดม จ ากดั อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 1/5/2565

146 นางจ าเนียร บญุมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัใหม่ประเสริฐ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 5/4/2565

147 นางบงัอร จนัทร์แยม้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่องวงัจนัทร์ จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 27/4/2565

148 นายเทียน ดอกสลกั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเวียงทอง 2550 แพร่ โรคอ่ืนๆ 5/5/2565

149 นางประนอม ยงฤทธ์ิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสามคัคีสิบเอด็ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 16/5/2565

150 นายอานนัต ์ขนัแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนวนาสนัติ เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 9/5/2565

151 นางแดง คอยกลาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนภูเวียง จ  ากดั ขอนแก่น โรคเบาหวาน 4/5/2565

152 นางสมนึก สิบแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจิกร่วมใจ จ ากดั ชยันาท โรคมะเร็ง 1/5/2565

153 นายแสงรุ้ง จารุเจริญกมล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนัธกิจร่มเยน็ จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 10/4/2565

154 นางชิต ธงสิบเกา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนต าบลทุง่ศรี แพร่ โรคมะเร็ง 5/5/2565

155 นางสาวจ านงค ์แสงทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 4/5/2565

156 นายบญุยงค ์ก ามะหยี่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองบว้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 28/4/2565

157 นางสาวบญุธรรม แกว้พรายตา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทานสามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคมะเร็ง 9/5/2565

158 นายสุพจน์ โอ๊ดเชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 6/5/2565

159 นายสุชาติ ขนุทบัทิม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 11/5/2565

160 นายเล็ก ศรีวิไชย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 19/4/2565

161 นางผ่องศรี ประสมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศนูยก์ลางเทวา จ  ากดั กรุงเทพมหานคร โรคอ่ืนๆ 24/4/2565

162 นางบญุศรี นยันิตย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิ จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคไต 24/4/2565

163 นายบญุเพญ็ บญุประคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 1/5/2565

164 นายสุรพล อินทร์โทโ่ล่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 22/4/2565

165 นางจนัศรี โตนน า้้ขาว สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคหวัใจ 5/5/2565

166 นางกนัยา วงษช์าดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกษตรวิสยั จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 7/5/2565

167 นางจนัทา นาถมทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลโคกสะอาด จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคไต 4/5/2565

168 นายลว้น วงโคกสูง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต าบลเข่ือน จ ากดั มหาสารคาม โรคอ่ืนๆ 2/5/2565
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169 นายสมจิตร พลชนะเสน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขาพระนอน จ ากดั กาฬสินธุ์ โรคไต 20/4/2565

170 นางลมุล ขนุเสนา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคเบาหวาน 30/4/2565

171 นายคมัภีร์ สีอ่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 23/4/2565

172 นายจ าลอง บาทชารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสวนมอญพฒันา จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 3/5/2565

173 นางค าวงั บวัมาศ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหนองจิก มหาสารคาม โรคตบั 25/4/2565

174 นางแร่ อ่ึงโสด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสอยดาว จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 4/5/2565

175 นายพนม ธญัลกัษณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จ  ากดั ตราด โรคติดเช้ือ 24/4/2565

176 นายทรงศกัด์ิ สิทธิเนตร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอพป.บา้นมะเด่ือทอง จ ากดั ประจวบศีรีขนัธ์ โรคอ่ืนๆ 4/4/2565

177 นายสมพงศ ์พทุธวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 6/5/2565

178 นางหนูมะลิ ยากนัจา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจนัทร์เพญ็ จ  ากดั สกลนคร โรคอ่ืนๆ 28/4/2565

179 นายประสพ พลเขต สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเรณูนคร จ ากดั นครพนม โรคอ่ืนๆ 1/5/2565

180 นายทองใส ตรีราด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 20/4/2565

181 นายทองค า บญุภกัดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนเชียงโท จ ากดั อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 27/4/2565

182 นายธงชยั เอ่ียมสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดอนเชียงโท จ ากดั อุบลราชธานี โรคชรา 21/4/2565

183 นางทองปัน มีปัญญา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแดง จ ากดั ชยัภูมิ โรคตบั 3/4/2565

184 ร.ต.ต.บญุถึง อมัพร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวัแดง จ ากดั ชยัภูมิ โรคอ่ืนๆ 29/3/2565

185 นางผาย ทมุวงค์ สหกรณ์ผูใ้ชน้ ้าอ่างหว้ยตามาย จ ากดั ศรีสะเกษ โรคมะเร็ง 5/4/2565

186 นายแบน ชูทอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเดิมบาง 1 จ ากดั สุพรรณบรีุ โรคหวัใจ 29/5/2565

187 นางเพญ็ศรี คงชูผล กลุ่มเครดิตยเูน่ียนนครบางพลี สมุทรปราการ โรคอ่ืนๆ 5/5/2565

188 นางสาวสนอง พทุธภูมิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนาเฉลียง จ  ากดั เพชรบรูณ์ โรคอ่ืนๆ 6/5/2565

189 นางสาวทิง้ แผนสุวรรณ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบรีุ โรคติดเช้ือ 20/4/2565

190 นายประพนธ์ ยนัตกิจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคติดเช้ือ 30/4/2565

191 นายธนญชยั ถาวรคุณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจามเทวี จ  ากดั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 3/5/2565

192 นางศรีทอน ค  าตัน๋ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเชียงของ จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 4/5/2565

193 นายอนนัต ์ธิวงษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุง่แพม จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคอุบติัเหตุ 5/5/2565

194 นายวรยทุธ์ บวับาน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนโพธ์ิเกา้ตน้ ลพบรีุ โรคติดเช้ือ 6/5/2565

195 นางนาง ราชท ามา กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นทา่เลียบ ฉะเชิงเทรา โรคอ่ืนๆ 16/4/2565

196 นายล าดวน สารี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฉตัรหลวง จ ากดั กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง 8/5/2565

197 นายส ารวล ฉายชูวงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนเคหะบางชนั กรุงเทพมหานคร โรคหวัใจ 9/4/2565

198 นางส ารวย ประจ าแทน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคอ่ืนๆ 6/5/2565

199 นางสุรีย ์ทองใส สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตรอกนองทวีทรัพย ์จ  ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 28/4/2565

200 นางสาวสุพร ดาวศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 29/4/2565

201 นายต่อมแกว้ นนัชยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 3/5/2565

202 นายตนั วนัสม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 27/4/2565
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203 นางพสุมนต ์อาจสาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 2/5/2565

204 นายสมบรูณ์ ไชยวนัลา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 1/5/2565

205 นายส ารวย ศรีจนัทร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จ ากดั ราชบรีุ โรคอ่ืนๆ 25/4/2565

206 นายเจริญ สจัวรรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 8/5/2565

207 นายวีระ บญุกนัภยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนปเูป้ียว สุราษฎร์ธานี โรคติดเช้ือ 2/4/2565

208 นายธงชยั ตั้งประเสริฐ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพยหุะคีรี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคอ่ืนๆ 27/4/2565

209 นางพชัรี ใจยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศภุนิมิตแม่หอพระ จ ากดั เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 1/5/2565

210 นายอ่องส่า ปานหมอก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ิมพนูทรัพยเ์วียงฝาง จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 6/5/2565

211 นายพล โปธิวงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนดาราภิรมย(์มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท) เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 5/5/2565

212 นายส าลี พาพลงาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคติดเช้ือ 6/5/2565

213 นางหม่อม ดุงแกว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดุงสามคัคี จ  ากดั อุดรธานี โรคเบาหวาน 3/5/2565

214 นายเชียร สงัเวียนดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 13/4/2565

215 นางหมุ่ย มนีศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 23/4/2565

216 นางอง แกว้เพชร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคหวัใจ 28/4/2565

217 นายวนั พรหมสวสัด์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 7/5/2565

218 นายวิโรจน์ พนูดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคมะเร็ง 3/5/2565

219 นายส าเภาทอง ประทยังาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอโค จ ากดั สุรินทร์ โรคอ่ืนๆ 13/4/2565

220 นายมานพ ชมภูมาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคติดเช้ือ 4/5/2565

221 นายพลู ถาวรสิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 27/4/2565

222 นายสวน สาลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเส่ืองขา้ว จ  ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 30/4/2565

223 นายวิษณุ ดว้งกอ้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโนนสง่าสามคัคี จ  ากดั หนองบวัล าภู โรคอ่ืนๆ 25/4/2565

224 นางส ารอง ขนัค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสะพานโดม อุบลราชธานี โรคติดเช้ือ 8/5/2565

225 นางค าบอน จนัทะกุล สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ 7/5/2565

226 นายวินยั เยน็ละออง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 6/5/2565

227 นายอุดม พลนาง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแพรพรรณ จ ากดั ขอนแก่น โรคอ่ืนๆ 1/5/2565

228 นายค าตา อาจเดช สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 18/4/2565

229 นางบญุมา อ่อนเรือง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนปทมุรัตต ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 24/4/2565

230 นางสุพรรณ พรสุวรรณ กลุ่มออมทรัพยเ์ครือข่ายผูห้ญิงอีสาน ขอนแก่น โรคอุบติัเหตุ 8/4/2565

231 นายสุดตา ลาโพธ์ิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโพธ์ิหมากแขง้ จ  ากดั บึงกาฬ โรคชรา 21/4/2565

232 นางสาวเตม็ตา พรหมศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคหวัใจ 5/5/2565

233 นางป่ัน นอ้ยมนตรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหลวง จ ากดั อุดรธานี โรคอ่ืนๆ 5/5/2565

234 นายวิชิต บตุรวงค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองจนัทร์ จ  ากดั นครพนม โรคเบาหวาน 15/4/2565

235 นายวิบลูย ์ผนัอากาศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพ่ือนพฒันาร้อยเอด็ จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคอ่ืนๆ 27/4/2565

236 นายสุริยนัต ์ชยับงั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสุวรรณคูหา จ ากดั หนองบวัล าภู โรคติดเช้ือ 10/5/2565
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237 นายวิทยา ใจถาค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหมอสม-วงัแควง้ จ  ากดั ล าปาง โรคหวัใจ 26/5/2565

238 นางอ านวย พรหมดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 3/5/2565

239 นายสงกรานต ์ร ามณี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 8/3/2565

240 นายณิรินทร์พิมล วฒันเลิศโภคิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนชุมชนฟ้าใหม่ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 7/5/2565

241 นายกฤษณะชยั แกว้วรรณา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคฆ่าตวัตาย 27/4/2565

242 นายดวงจนัทร์ ขนัทะวงศ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 10/4/2565

243 นายวินยั พิกาพวง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเจดีย ์จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 8/5/2565

244 นางวรรณภา อมรสุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชุมชนทิพยเ์นตร เชียงใหม่ โรคตบั 11/3/2565

245 นางสม เรือนก๋องเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 26/4/2565

246 นางสวาท เงินค าคง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จ ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 21/4/2565

247 นายส าราญ เข่ือนแดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่ตาด เชียงใหม่ โรคไต 5/5/2565

248 นางสาวประเสริฐศรี. ปวงจนัทรา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองบวั-แม่ขะจาน จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 28/4/2565

249 นางมุ่ย จนัทร์ตะ๊จกัค  า กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 8/5/2565

250 นายอุดมดล นครสุวรรณ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้ธงชยั ล าปาง โรคอ่ืนๆ 5/5/2565

251 นายสมพร ทองค า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมคัคุเทศกแ์ม่ฮ่องสอนและเพ่ือน จ ากดั แม่ฮ่องสอน โรคชรา 3/5/2565

252 นายสมชาติ ดอกไม้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคอุบติัเหตุ 9/5/2565

253 นางสุมิตรา บญุสูง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนสนัทรายหลวง เชียงใหม่ โรคไต 4/3/2565

254 นายธีรพล ปันหนุย กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 13/3/2565

255 นางอนงค ์ไชยวุฒิ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนพี ดี พาวเวอร์ เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 13/3/2565

256 นายก าพล กลา้หาญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นค าซาว เชียงใหม่ โรคไต 1/5/2565

257 นางถม เพช็รรัตน์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคไต 15/5/2565

258 นางอมัพร การะพิงค์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 10/5/2565

259 นางพิศมยั ค  าพิชยั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนตน้กลา้ ม.ชีวิต ร้องขุ่น เชียงใหม่ โรคไต 10/5/2565

260 นายเอกลกัษณ์ แสงเรือน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนน ้าแพร่พฒันา เชียงใหม่ โรคตบั 21/4/2565

261 นายอินถา เขียวดง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนริมขาน-สนัป่าตอง เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 9/5/2565

262 นายประโยชน์ มลูแกว้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสนัป่าค่า เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 26/4/2565

263 นายสวสัด์ิ แขง็แรง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคตบั 7/4/2565

264 นายอินสอน วรรณยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครูอ าเภอเชียงดาว จ ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 15/4/2565

265 นางส าอางค ์ศิริวาลย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเกวียนหกั จ  ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 2/5/2565

266 นายเฉวียง ใจมัน่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทา่หวัแหวน จ ากดั จนัทบรีุ โรคอ่ืนๆ 11/5/2565

267 นายสิทธิพร ทองแสง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทบัไทร จ ากดั จนัทบรีุ โรคติดเช้ือ 26/4/2565

268 นายทองดี ค  าสิงห์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนศนูยส์งัคมพฒันาบา้นนางาม สระแกว้ โรคมะเร็ง 23/3/2565

269 นางสนิท สุดสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา ระยอง โรคอ่ืนๆ 12/5/2565

270 นางวชัรี เทียนทดั กลุ่มเครดิตยเูน่ียนชาวเลปากน ้าบา้นเรา ระยอง โรคติดเช้ือ 4/5/2565



สาเหตกุาร

เสยีชวีติ
วนัทีเ่สยีชวีติชือ่-นามสกลุ สหกรณ์/กลุม่ จงัหวดัล าดบั

271 นางถมยา วงศสุ์วรรณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัยางเขายอ้ย จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 11/5/2565

272 นางจนัทรเพญ็ อินทร์จิตร์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโรงเรียนบา้นทา่โล ้จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 15/5/2565

273 นายหมอน กองรักษ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองปรง จ ากดั เพชรบรีุ โรคความดนั 17/5/2565

274 นางกา้น พลบังาม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองศาลา จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 16/5/2565

275 นายสมศกัด์ิ ค  าทองดี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นใหม่สามคัคี จ  ากดั เพชรบรีุ โรคอ่ืนๆ 26/4/2565

276 นางเท่ียง การะจาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบญุเรืองพฒันา จ ากดั เชียงราย โรคอ่ืนๆ 6/5/2565

277 นางปราณี กลา้หาญ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแม่บา้นร่วมใจ กรุงเทพมหานคร โรคชรา 29/4/2565

278 นายเฉ่งขอ้ง เซ่ียงว่อง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบรีุ โรคชรา 15/5/2565

279 นางนสันนท ์ศิลปเจริญ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนกขมิ้น จ  ากดั กาญจนบรีุ โรคมะเร็ง 16/5/2565

280 นายเฉลิม เอ่ียมส าอางค์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นบอ่แร่ จ  ากดั อ่างทอง โรคอ่ืนๆ 18/5/2565

281 นายอ าพร กนัทะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคอ่ืนๆ 15/5/2565

282 นางแสงค า ทศันานุกรณ์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคหวัใจ 14/5/2565

283 นายทองเหรียญ บวัสร้อย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 9/5/2565

284 นายนายพลวศุตม ์วงศเ์พชรตะกัว่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานนากอลฟ์ จ  ากดั เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 18/5/2565

285 นายวิเชียร วรรณทวี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหฤทยัศรีฐาน จ ากดั ศรีสะเกษ โรคติดเช้ือ 1/4/2565

286 นายถม มาลาทอง กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นตะแบก สุรินทร์ โรคชรา 31/3/2565

287 นายสุดตา มาหาร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนน ้าออ้มถนอมทรัพย ์จ  ากดั ร้อยเอ็ด โรคไต 14/4/2565

288 นางสาวคลอ้ย พอขนุทด สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองโพธ์ิ จ  ากดั นครราชสีมา โรคอ่ืนๆ 12/4/2565

289 นายสุธีร์ พฒัโนทยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบางกุง้ จ  ากดั อุทยัธานี โรคอ่ืนๆ 17/5/2565

290 นายสมเกียรติ อตัตนาถวงษ์ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบางรักพฒันา หมู่ 6 นนทบรีุ โรคติดเช้ือ 18/5/2565

291 นางสุวภทัร สายเทพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคฆ่าตวัตาย 5/5/2565

292 นางบาง แสนยศ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัทรายเจริญทรัพย ์จ  ากดั เชียงราย โรคติดเช้ือ 28/4/2565

293 นางทองจาก ไชยศรี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสนัก าแพง จ ากดั เชียงใหม่ โรคติดเช้ือ 14/5/2565

294 นายบญุมี เจนการคา้ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นป่าสกันอ้ย เชียงใหม่ โรคหวัใจ 27/4/2565

295 นายประเสริฐ กองลี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสร้อยหลา้ จ  ากดั แพร่ โรคติดเช้ือ 16/4/2565

296 นายนรินทร์ เมืองเดช กลุ่มเครดิตยเูน่ียนคนเท่ียงค า เชียงใหม่ โรคไต 15/5/2565

297 นางบวัค  า ขอ้มือเหล็ก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จ ากดั ล าปาง โรคติดเช้ือ 26/4/2565

298 นายมนั บรรจุทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาคลี จ  ากดั นครสวรรค์ โรคฆ่าตวัตาย 1/4/2565

299 นายอ๋า เทพอยู่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรวมน ้าใจทา่ยาง จ  ากดั เพชรบรีุ โรคหวัใจ 16/5/2565

300 นางเจริญ อยูเ่ป็นสุข กลุ่มเครดิตยเูน่ียนบา้นสระ-ชะอ า เพชรบรีุ โรคติดเช้ือ 29/4/2565


