
1 7826 นายผุย  ธนุนาจารย 88 สมทบ 32 ม.3 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โตวาย 4 ม.ค.60 1
2 1463 นางไหม  พยุงตน 93 สมทบ 31 ม.3 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 10 ม.ค.60 2
3 6366 นางตัน  หมายสม 80 สมทบ 39 ม.10 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 14 ม.ค.60 3
4 11964 นางศรีนวล  บุตรโสภา 60 สมทบ 68 ม.2 ต.อูโลก อ.ลําดวน จ.สุรินทร โรคตับแข็ง 15 ม.ค.60 4
5 8254 นางลุน  ใสนวน 83 สมทบ 41 ม.13 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 21 ม.ค.60 5
6 7150 นางเสวียน  ใจกลา 88 สมทบ 9/1 ม.4 ต.หนองเมธี อ.ทาตูม จ.สุรินทร ปอดติดเช้ือ 23 ม.ค.60 6
7 8852 นายพลาน  เยาะเยย 84 สมทบ 51 ม.11 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา 28 ม.ค.60 7
8 1945 นายแกว  อนุสรธนาวัฒน 81 สมทบ 326 ม.1 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร หัวใจวาย 28 ม.ค.60 8

ศพที่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  1/ 2560  ( เดือนมกราคม )

ชื่อ - สกุล อายุ(ป)ลําดับ สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิตเลขทะเบียน ประเภท ที่อยู



1 7948 นางเข็มมี  พิมพทอง 92 สมทบ 37 ม.6 ต.หนองฮะ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร โรคชรา 18 ม.ค.60 9
2 3966 นายนราเดช ชาติสันติกุล 60 สมทบ 39/1 ม.5 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร ระบบหัวใจลมเหลว 26 ม.ค.60 10
3 5777 นางเนิง  แสนรู 89 สมทบ 14 ม.5 ต.ตระเปยงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 3 ก.พ.60 11
4 1220 นายบุญชวย  ทองประดับ 74 สมทบ 28 ม.6 ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร หัวใจวายเฉียบพลัน 13 ก.พ.60 12
5 2988 นายแปลก  ประเจริญ 82 สมทบ 65 ม.4 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร มะเร็งปอด 18 ก.พ.60 13
6 11609 นายทวีสิน  ชุนกลา 54 สมทบ 25/3 ม.5 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร ตับแข็ง 18 ก.พ.60 14
7 8319 นางเทือน  ใจงาม 76 สมทบ 18 ม.5 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 19 ก.พ.60 15
8 10507 นายเทียบ  บุตรโท 62 สมทบ 162 ม.1 ต.ขาวปุน อ.กดขาวปุน จ.อุบลฯ เลือดออกในสมอง 20 ก.พ.60 16
9 2670 นางแปบ  เสี่ยงตรง 74 สมทบ 68/2 ม.2 ต.สวาย อ.เมือง จงสุรินทร หัวใจขาดเลือด 21 ก.พ.60 17

10 11538 นายเวียงชัย  คําทะ 59 สมทบ 30 ม.1 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร โรคมะเร็ง 24 ก.พ.60 18
11 8033 นางลา  ประสพผล 85 สมทบ 110/3 ม.11 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร โรคหลอดเลือดในสมอง 25 ก.พ.60 19

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  2/ 2560  ( เดือนกุมภาพันธ )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 4080 นางเย็น  พลศรี 99 สมทบ 20 ม.1 ต.บานชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร ปอดติดเช้ือ 1 ก.พ.60 20
2 6440 นางคูณ  สมรูป 80 สมทบ 15 ม.5 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา 2 มี.ค.60 21
3 5726 นางหอม  กุลรัตน 88 สมทบ 215 ม.1 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 3 มี.ค.60 22
4 1379 นางลาม  ถือชาติ 79 สมทบ 36 ม.1 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 7 มี.ค.60 23
5 4039 นางปณพร  บุญพอก 57 สามัญ 161 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ไตวายระยะสุดทาย 8 มี.ค.60 24
6 6193 นางทอง  มณีศรี 84 สมทบ 74 ม.4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จงสุรินทร โรคชรา 11 มี.ค.60 25
7 7148 นางเล  พรอมพูน 89 สมทบ 55/1 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จงสุรินทร สมองฝอวัยชรา 13 มี.ค.60 26
8 8130 นายเปม  พอคา 85 สมทบ 126/2 ม.5 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร ชราภาพ 13 มี.ค.60 27
9 1641 นายชวน  แปรงทอง 84 สมทบ 115 ม.4 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร มะเร็งลําไส 15 มี.ค.60 28

10 2523 นายริ  ซอมทอง 85 สมทบ 80 ม.12 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร มะเร็งเม็ดเลือดขาว 15 มี.ค.60 29
11 1900 นายอิศรา  สุขพูล 77 สมทบ 19 ม.12 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร หลอดเลือดในสมองตีบ 19 มี.ค.60 30
12 11332 นายวิชัย  ฉิมลี 64 สมทบ 49 ม.3 ต.หนองบัว อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งตอมน้ําเหลือง 21 มี.ค.60 31

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  คร้ังที่  3/ 2560  ( เดือนมีนาคม )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 8768 นายประสิทธิ์  คมคาย 87 สมทบ 22 ม.1 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร นิ่วในทอน้ําดีอุดตัน 18 มี.ค.60 32
2 4296 นางสมจิตร  ใจเมือง 88 สมทบ 831/4 ม.20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด โรคหลอดเลือดสมองตีบ 26 มี.ค.60 33
3 4879 นายเอือด  ชมศรี 81 สมทบ 123 ม.3 ต.สําโรง .เมือง จ.สุรินทร โรคอัมพฤกษ 31 มี.ค.60 34
4 3846 นางยอย  สังสมานันท 45 สามัญ 128 ม.5 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งเตานม 1 เม.ย.60 35
5 2638 นางสิงห  ศรีสมบัติ 85 สมทบ 200 ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อบลฯ โรคไตวายเรื้อรัง 9 เม.ย.60 36
6 8842 นางเกิน   ถือคง 79 สมทบ 146 ม.1 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร ชราภาพ 10 เม.ย.60 37
7 2550 นางเบย  วารุลัง 69 สมทบ 13 ม.18 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งปอด 15 เม.ย.60 38
8 7262 นายสุข  วงษเกา 75 สมทบ 30 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร โรคเบาหวาน 16 เม.ย.60 39
9 8356 นางลุย  คํ้าคูณ 84 สมทบ 45/1 ม.13 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 18 เม.ย.60 40

10 7663 นายพง  ไหมทอง 77 สมทบ 10/4 ม.12 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 20 เม.ย.60 41
11 9899 นางยาน  ทันแกว 80 สมทบ 23/1 ม.5 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งรังไขระยะสุดทาย 20 เม.ย.60 42
12 8325 นางเข็ด   มุมทอง 88 สมทบ 27/2 ม.13 ต.ชางป อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 20 เม.ย.60 43
13 2580 นางพวน  ขาวงาม 87 สมทบ 38 ม.12 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 21 เม.ย.60 44
14 2626 นายทา   แสงแกว 91 สมทบ 15 ม.8 ต.หม่ืนศรี อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร โรคชรา 22 เม.ย.60 45
15 8280 นางเงิน  สมานทอง 78 สมทบ 46 ม.13 ต.ชางป อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ปอดบวม 25 เม.ย.60 46
16 2515 นางบุญรวม  อาปจชิง 81 สมทบ 65 ม.12 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ติดเช้ือในกระแสเลือด 7 เม.ย.60 47
17 9247 นางวัน  ซอนกลิ่น 83 สมทบ 217 ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา 1 พ.ค.60 48

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  คร้ังที่  4/ 2560  ( เดือนเมษายน )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 6908 นายโย   บูรณะ 91 สมทบ 97 ม.6 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 24 เม.ย.60 49
2 5029 นายเรือ แขงขัน 81 สมทบ 6 ม.6 ต.ทุงกุลา อ.ทาตูม จ.สุรินทร โรคมะเร็งตับ 29 เม.ย.60 50
3 16 นายฮงเคียม  แซอึง 90 สมทบ 873 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ปอดบวม การหายใจลมเหลว 29 เม.ย.60 51
4 7295 นางโอะ  ทวีฉลาด 82 สมทบ 45 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร โรคหอบหืด 16 พ.ค.60 52
5 6774 นางดิน  ชัญถาวร 87 สมทบ 4 ม.2 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร โรคชรา 24 พ.ค.60 53
6 9304 นายแสวง  เหิมหาญ 78 สมทบ 5 ม.3 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร วัณโรคเยื่อหุมปอด 27 พ.ค.60 54
7 11654 นางทองพูน  กองแกว 61 สมทบ 235 ม.1 ต.ชางป อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ปอดอักเสบติดเชื้อ 28 พ.ค.60 55

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  5/ 2560  ( เดือนพฤษภาคม )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 3482 นายละเมียด   เตยโพธิ์ 74 สามัญ 207 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร ถุงลมโปงพอง 27 พ.ค.60 56
2 5124 นายเมียด  สายรัตน 75 สมทบ 5 ม.4 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร โรคมะเร็งลําไสใหญ 31 พ.ค.60 57
3 8556 นางเทย  ขอเพิ่ม 77 สมทบ 202/1 ม.5 ต.เขวาฯ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร ชราภาพ 1 มิ.ย.60 58
4 7333 นายบุญ  นามเสนาะ 82 สมทบ 45/3 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร โรคเบาหวาน 3 มิ.ย.60 59
5 4693 นางเปยน  พรมรักษ 83 สมทบ 79 ม.20 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 5 มิ.ย.60 60
6 2903 นายอินทร  ศรีเพชร 82 สมทบ 20 ม.5 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร เลือดค่ังในแกนสมอง 5 มิ.ย.60 61
7 7425 นางละไม  บญเลิศ 80 สมทบ 6 ม.8 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 11 มิ.ย.60 62
8 9132 นางจัด ภูผา 90 สมทบ 61 ม.1 ต.เขวาฯ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร โรคชรา 14 มิ.ย.60 63
9 7316 นายเมียะ  ทาวไชยชนะ 87 สมทบ 59 ม.13 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร โรคเบาหวาน 14 มิ.ย.60 64

10 7745 นายเท่ียง  พอกผลดี 92 สมทบ 117 ม.7 ต.ชางป อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 16 มิ.ย.60 65
11 7861 นางปน  เปนตามวา 89 สมทบ 64 ม.4 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร มะเร็งลําไส 19 มิ.ย.60 66
12 4376 นางจิ๋ว  สิงจานุสง 89 สมทบ 23 ม.1 ต.ตระเปยงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร ไตวาย 26 มิ.ย.60 67
13 7168 นางบาน  เหลือถนอม 88 สมทบ 29 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร ความดันโลหิตสูง 26 มิ.ย.60 68

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  6/ 2560  ( เดือนมิถุนายน )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 329 นายสุธรรม  สมานไทย 70 สมทบ 46 ม.5 ต.ชางป อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ภาวะเลือดเปนกรด 14 มิ.ย.60 69
2 3310 นางกวาง  สิมมา 66 สมทบ 101 ม.10 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งปอด 28 มิ.ย.60 70
3 5650 นายตม  ประดุจชนม 86 สมทบ 134 ม.10 ต.ตรําดม อ.ลําดวน จ.สุรินทร ชราภาพ 3 ก.ค.60 71
4 2067 นางวรรณภา ขวัญเอี่ยม 41 สามัญ 243 ม.2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร กอนเนื้อในชองทอง 5 ก.ค.60 72
5 9376 นางคํา  คารศรี 91 สมทบ 76 ม.6 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ระบบทางเดินหายใจลมเหลว 7 ก.ค.60 73
6 9395 นางอวย  คิดชอบ 90 สมทบ 13 ม.8 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 7 ก.ค.60 74
7 10061 นางสุพรรณ  รัตนนิเวศน 75 สมทบ 51 ม.2 ต.เทนมีย อ.เมือง จ.สุรินทร ภาวะหัวใจลมเหลว 7 ก.ค.60 75
8 2394 นางจันสี  วิบูลยอรรถ 89 สมทบ 19 ม.3 ต.นารุง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 7 ก.ค.60 76
9 9970 นายพวน  รุงเรือง 80 สมทบ 215/3 ม.7 ต.พรมเทพ องทาตูม จ.สุรินทร โรคหัวใจตีบ 9 ก.ค.60 77

10 901 นายประโยชน สงวนดี 61 สมทบ 63/1 ม.8 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร โรคมะเร็งลิ้น 9 ก.ค.60 78
11 3951 นางคําพอง  ดุสิตา 77 สมทบ 38/1 ม.14 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ภาวะหัวใจลมเหลว 9 ก.ค.60 79
12 11567 นายสุวรรณ  พิมพา 61 สมทบ 29 ม.2 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร น้ําทวมปอด 12 ก.ค.60 80
13 11575 นายภาษ  เขากลา 56 สมทบ 152 ม.5 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร อุบัติเหตุจราจร 13 ก.ค.60 81
14 6486 นางกอง  กาแกว 85 สมทบ 42 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ระบบทางเดินหายใจลมเหลว 14 ก.ค.60 82
15 3300 นางสมบูรณ  ยืนยาว 79 สมทบ 52 ม.9 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 23 ก.ค.60 83
16 289 นางลิน  ชวงชัยชนะ 87 สมทบ 247 ถนนจิตบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ชราภาพ 25 ก.ค.60 84
17 7838 นางสุคร  คํ้าคูณ 81 สมทบ 7/1 ม.9 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 26 ก.ค.60 85
18 3952 นายทวีศักด์ิ  มาลีหวล 50 สามัญ 57 ม.7 ต.ชายทุง อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งหลอดอาหาร 26 ก.ค.60 86

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  7/ 2560  ( เดือนกรกฎาคม )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 1646 นางสาย  สกุลจันทร 88 สมทบ 20 ม.1 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร ชราภาพ 11 ก.ค.60 87
2 2265 นายเข็ม  สุภิษะ 78 สมทบ 15 ม.2 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร ชราภาพ 24 ก.ค.60 88
3 3514 นายทาน  กิมาวะหา 88 สมทบ 97 ม.5 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร ปอดติดเช้ือ 28 ก.ค.60 89
4 9364 นางนวด  วิชาเกวียน 89 สมทบ 86 ม.9 ต.แกใหญ อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 29 ก.ค.60 90
5 6122 นางศิริ  กองศิริ 81 สมทบ 144 ม.4 ต.อูโลก อ.ลําดวน จ.สุรินทร ชราภาพ 30 ก.ค.60 91
6 9106 นายญวณ  สําราญ 65 สามัญ 6 ม.7 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 31 ก.ค.60 92
7 1737 นางพันธ  ลาภจิตร 78 สมทบ 63 ม.13 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 4 ส.ค.60 93
8 5606 นางเพ็ญ  วิบูลยเพ็ง 84 สมทบ 53 ม.1 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร ชราภาพ 9 ส.ค.60 94
9 2256 นางอุดม  วิบูลยเพ็ง 75 สมทบ 145 ม.10 ต.ตรําดม อ.ลําดวน จ.สุรินทร ติดเช้ือในกระแสเลือด 12 ส.ค.60 95

10 9370 นางโทย  จันทรทอง 78 สมทบ 71 ม.9 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร เบาหวาน 13 ส.ค.60 96
11 2612 นายคืน  ชาติธรรม 77 สมทบ 54 ม.8 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร มะเร็งลําไส 14 ส.ค.60 97
12 7180 นางผล  แรงจบ 87 สมทบ 63 ม.3 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร เสนเลือดใหญในสมองแตก 17 ส.ค.60 98
13 9649 นางสงา  เพชรศรี 81 สมทบ 39 ม.2 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร หอบหืด 18 ส.ค.60 99
14 3372 นางทองใบ  กระเบา 88 สมทบ 240 ถนนเพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด กระดูกสันหลังเสื่อมฯ 18 ส.ค.60 100
15 2330 นายประเสริฐ  บุญโสม 69 สมทบ 711/8 ม.10 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 20 ส.ค.60 101
16 3413 นางหา  สายกระสุน 79 สมทบ 3 ม.19 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร มะเร็งลําไส 22 ส.ค.60 102
17 8020 นางบุญชู  แมนงาม 90 สมทบ 17 ม.2 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร ชราภาพ 29 ส.ค.60 103

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  8/ 2560  ( เดือนสิงหาคม )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่



1 11709 นางเกศินี  ปกาสิทธ 44 สามัญ 80/22 ม.4 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร อุบัติเหตุรถจักรยานยนต 19 ส.ค.60 104
2 1730 นางคําหอม  อินทรารักษ 78 สมทบ 51 ม.8 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ลําไสเนาจากการขาดเลือด 26 ส.ค.60 105
3 4426 นายศิขเรศ  จันทบูลย 57 สมทบ 131 ม.11 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ติดเช้ือในกระแสเลือด 27 ส.ค.60 106
4 2063 นางลน  หมายมี 87 สมทบ 57 ม.5 ต.ตระแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร โรคเบาหวาน 28 ส.ค.60 107
5 89 นายกิ่ง  พละ 66 สามัญ 1/1 ม.9 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร มะเร็งเม็ดเลือด 29 ส.ค.2560 108
6 6140 นางพวน  เทียนทอง 87 สมทบ 72 ม.10 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร ชราภาพ 7 ก.ย.60 109
7 6830 นายเปลี่ยน  ศิริรจ 89 สมทบ 127 ม.2 ต.ตระเปยงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 7 ก.ย.60 110
8 5579 นางอิ่ม  จันทรศิริ 88 สมทบ 5 ม.1 ต.อูโลก อ.ลําดวน จ.สุรินทร ลําไสอุดตัน 9 ก.ย.60 111
9 6983 นางบูรณ  จันงาม 91 สมทบ 181 ม.6 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา 9 ก.ย.60 112

10 8554 นายอืน  นิพรรัมย 82 สมทบ 33 ม.6 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 11 ก.ย.60 113
11 773 นางทอด  ประสานดี 78 สมทบ 40 ม.13 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 13 ก.ย.60 114
12 7117 นางนุย  อนันตสุข 78 สมทบ 186 ม.15 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร หัวใจวาย 17 ก.ย.60 115
13 4009 นายสุข  สุขสวรรค 102 สมทบ 13/1 ม.4 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 18 ก.ย.60 116
14 5555 นายเอือน  หมายเจริญ 83 สมทบ 73 ม.6 ต.ตรําดม อ.ลําดวน จ.สุรินทร สําลักจนถึงแกชีวิต 19 ก.ย.60 117
15 6631 นางเพย  งวงกระโทก 89 สมทบ 37 ม.9 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา 19 ก.ย.60 118
16 8581 นายมุนินทร  แกวหลา 86 สมทบ 55 ม.10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 24 ก.ย.60 119
17 5752 นายพาน  คานงาม 90 สมทบ 178 ม.11 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 25 ก.ย.60 120
18 6666 นางอัน  พูนสุด 91 สมทบ 51 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 26 ก.ย.60 121

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  9/ 2560  ( เดือนกันยายน )

ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิตลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ศพที่



1 10210 นางชน  ผาสุก 68 สมทบ 56 ม.3 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร มะเร็งเตานม 26 ก.ย.60 122
2 6642 นางพิมพ  ดาศรี 90 สมทบ 43 ม.8 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 30 ก.ย.60 123
3 1526 นางเทวี  เสาทอง 82 สามัญ 267 ม.7 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 30 ก.ย.60 124
4 11558 นางสาวยุวันดา แสนปดซา 30 สมทบ 33 ม.3 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ติดเช้ือในกระแสโลหิต 4 ต.ค.60 125
5 9141 นางเจียน  สุบินดี 91 สมทบ 10 ม.11 ต.ทาสวาง อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 5 ต.ค.60 126
6 7111 นางเบียด  กองเงิน 83 สมทบ 9 ม.4 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 8 ต.ค.60 127
7 9179 นายหมึก  ดวงฉ่ํา 91 สมทบ 35 ม.7 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 12 ต.ค.60 128
8 2164 นายโนะ  บุญมาก 80 สมทบ 16/1 ม.3 ต.ต้ังใจ อ.เมือง จ.สุรินทร มะเร็งปอด 13 ก.ย.60 129
9 4452 นางหนุน  งามสงา 91 สมทบ 142 ม.11 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ปอดอักเสบรุนแรง 19 ต.ค.60 130

10 2635 นางอารมย ชมช่ืนดี 85 สมทบ 3 ม.2 ต.แสลงพันธ อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 19 ต.ค.60 131
11 5217 นางเปรียง  จารัตน 82 สมทบ 70 ม.3 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 22 ต.ค.60 132
12 11430 นายชวลิต  ยืนยาว 60 สมทบ 157 ม.11 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ปอดอักเสบรุนแรง 26 ต.ค.60 133
13 9008 นางเทือง ถูกคะเนย 91 สมทบ 94 ม.1 ต.แสลงพันธ อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 28 ต.ค.60 134
14 7185 นางปรม  โยนก 87 สมทบ 49 ม.22 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร โรคชรา 30 ต.ค.60 135
15 2494 นายพยงค ดุจจานุทัศน 82 สมทบ รพ.สายหยุด แขวงอนุสาวรีย บางเขน กทม. โรคชรา 26 ต.ค.60 136

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  10/ 2560  ( เดือนตุลาคม )

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ - สกุล อายุ(ป) ประเภท ที่อยู สาเหตุการเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต ศพที่


