
1 นายทองคํา  ดีย่ิง 81 ศีขรภูมิ มะเร็งปอด 51 นายประสิทธ  แววบุตร 88 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา
2 นางนงนุช เล็กอุดากร 74 ปราสาท เสนเลือดในสมองแตก 52 นางนวลลักษณ เสมอภาค 64 เมืองสุรินทร ติดเชื้อที่เย่ือบุหัวใจ
3 นายประสิทธิ์  ศรีทอง 91 หนองฮี รอยเอ็ด ชราภาพ 53 นางจั่ง สีลา 97 ชุมพลบุรี ชราภาพ
4 นางลัดดา  ธุรานุช 82 ลําดวน กระดูกตนขาดานขวาหัก 54 นางจ็อม  ประดุจชนม 81 ลําดวน ปอดอักเสบ
5 นางคือ  จันทรศิริ 94 ลําดวน สมองฝอวัยชรา 55 นางโสล  ยอดเสาดี 91 กาบเชิง เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
6 นางพุน  ศิริรจน 77 ศีขรภูมิ หัวใจลมเหลว 56 นางอั้ว  บุญมี 70 ทาตูม เสนเลือดหัวใจตีบ
7 นายปรึก จําปาทอง 93 กาบเชิง ชราภาพ 57 นายประสพ  คนึงเพียร 73 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา
8 นายเสม  พรหมบุตร 85 ทาตูม ชราภาพ 58 นางออน  ศรีผุย 92 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา
9 นายออมทรัพย ดีล้ํา 50 เมืองสุรินทร มะเร็งตอมนํ้าเหลือ 59 นายแกว  ดาทอง 87 สังขะ สมองฝอวัยชรา

10 นางมยุรา  สายสุด 55 สังขะ มะเร็งปากมดลูก 60 นางพุน โกยสวัสดิ์ 82 เขวาสินรินทร ชราภาพ
11 นางหาย  อุปถัมภ 88 ศีขรภูมิ เสนเลือดในสมองแตก 61 นางหา  ตระกูลวรรณา 90 กาบเชิง ชราภาพ
12 นางวัลภา  มะเรืองศรี 90 ประโคนชัย บุรีรัมย ถุงนํ้าดีอักเสบ 62 นางปรียา  หวานชิต 59 ลําดวน ตับแข็ง
13 นางมา สุขพราม 76 ทาตูม ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 นายปาน  บุตรงาม 90 ลําดวน สมองฝอวัยชรา
14 นายเซ็ง ปญญาโรจนสุข 84 ศีขรภูมิ ไตวายเร้ือรัง 64 นายสัมฤทธิ์ เจริญรักษฤกษ 54 รัตนบุรี เสนเลือดในสมองแตก
15 นางกอน  สงสิน 90 ศีขรภูมิ เสนเลือดในสมองตีบ 65 นางหีน  นนธิจันทร 67 สําโรงทาบ มะเร็งตอมนํ้าเหลือง
16 นายเสา  สีพรหม 92 กาบเชิง ชราภาพ 66 นางสํารวย  เปรียบนาน 96 ปราสาท ติดเชื้อในปอดและกระแสเลือด
17 นายบรรณ  กําลังมาก 80 ทาตูม ชราภาพ 67 นายบุญเรือง  สิมมา 80 ทาตูม มะเร็งไต
18 นางเงิน วุฒทะวัน 79 วารินชําราบ อุบลฯ มะเร็งทอนํ้าดี 68 นางจันทร  ศาลางาม 85 สังขะ สมองฝอวัยชรา
19 นางรันธ  เกตวิจิตร 83 สังขะ สําลักอาหาร 69 นางมวย  จันทรศิริ 53 ลําดวน มะเร็งตอมไธรอยด
20 นายเหลือ  ปนสันเทียะ 75 พิมาย นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 70 นางกัน กูลรัตน 90 ลําดวน ชราภาพ
21 นายยือ  พอกพูน 86 ลําดวน หัวใจลมเหลว 71 นายเมือย  เปนสุข 87 ลําดวน ไตวาย
22 นางอุด  ยืนยาว 81 เขวาสินรินทร ชราภาพ 72 นางอุนเรือน พรสวัสดิ์ 80 ปราสาท ไตวาย
23 นางผัว  สุขสังวรณ 91 ขุนหาญ ศรีสะเกษ สมองฝอวัยชรา 73 นายสอิ้ง  ดวงใจดี 91 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา
24 นายสุข  แกนอินทร 84 เมือง อุบลฯ เสนเลือดแดงใหญสวนทองโปงพอง 74 นายเปรย  ทวีฉลาด 85 เมืองสุรินทร ไตวาย
25 นางอวน  รูจิตต 86 ศีขรภูมิ ชราภาพ 75 นางโลย  อินทรามะ 92 ลําดวน ชราภาพ
26 นายบัน  ทองนํา 84 เขวาสินรินทร ชราภาพ 76 นางมณี  คํานึงคง 68 ปราสาท โรคธรรมชาติ
27 นางนอย  ผลเจริญ 85 ลําดวน ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 นางไพ  จําปาทอง 78 ทาตูม ชราภาพ
28 นายแนว  ศิริรจน 86 ศีขรภูมิ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 นางไพร  ภูไหมพรหม 84 ปราสาท สมองฝอวัยชรา
29 นายสําเริง เชิดกาย 56 เมืองสุรินทร เบาหวาน 79 ร.ต.อ.พุม ศรีทองสุข 84 สังขะ เสนเลือดในสมองตีบ
30 นายประจํา  เปนตามวา 57 กาบเชิง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 นายพงศธร  สิงคเวหน 27 ศีขรภูมิ หัวใจลมเหลว
31 นายอําพล  กระโจมทอง 52 ชุมพลบุรี อุบัติเหตุทางการจราจร 81 นายสอน  กันทะพันธ 76 จอมพระ อุบัติเหตุจราจร
32 นางพัวพัน  หาญนึก 82 ปราสาท สมองฝอวัยชรา 82 นายเหลื่อม  จันทรกลา 79 ลําดวน ติดเชื้อในกระแสเลือด
33 นางเคา  นามพร 83 ปราสาท ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 นางศุภลักษณ  รัตนิล 79 สังขะ สมองฝอวัยชรา
34 นางประกายเพชร ขาขันธมาลี 73 ชุมพลบุรี ไตวายเร้ือรัง 84 นางไหล  สุทธิโส 80 สังขะ ปอดติดเชื้อ
35 นายศุภวิชญ  สติภา 53 เมืองสุรินทร หลอดเลือดหัวใจตีบ 85 นางเลน มาลีแกว 87 เมืองสุรินทร หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน
36 นายโยน  คําสด 51 ทาตูม อุบัติเหตุทางการจราจร 86 นางไว  เงางาม 86 ชุมพลบุรี สมองขาดเลือด
37 นางบัว  สุขศิลป 77 ปราสาท ไตวายเร้ือรัง 87 นายบรรลือ  ทวีคง 43 เมืองสุรินทร ชองอกและทองไดรับบาดเจ็บรุนแรง
38 นางชม  บุญเลิศ 84 จอมพระ สมองฝอวัยชรา 88 พ.ท.ศุภชัย กอนคําใหญ 84 สตึก บุรีรัมย ทอทางเดินนํ้าดีอักเสบ
39 นางเขียว  มูลหา 80 ชุมพลบุรี มะเร็งปอด 89 นางแปด  โตะงาม 86 ลําดวน เสนเลือดแดงท่ีปอดอุดตันเฉียบพลัน
40 นางมม  สมานมิตร 81 พนมดงรัก ชราภาพ 90 นางยวน  สุทธิกรณ 74 ทาตูม ติดเชื้อในกระแสเลือด
41 นายไพฑูรย  เอกา 78 ชุมพลบุรี ชราภาพ 91 นายหัตถ  เพิ่มแกว 78 กาบเชิง ชราภาพ
42 นายเกลียก  เสมอภาค 90 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา 92 นายพิทัศน สุระพรพิชิต 90 เมืองสุรินทร ชราภาพ
43 นายธูป  เสมละเมียด 78 เมืองสุรินทร ชราภาพ 93 นายสุทโท  เรืองสุขสุด 73 ปราสาท มะเร็งปอด
44 นายเดช  พิมพจันทร 71 ศีขรภูมิ หัวใจลมเหลว 94 นางนันทิดา  สุขประเสริฐ 41 ศีขรภูมิ มะเร็งรังไข
45 นายพร  สุบินนาม 85 เมืองสุรินทร วัณโรคปอด 95 นางถา  วันแสน 86 ศีขรภูมิ มะเร็งทอนํ้าดี
46 นายลวน  ผมงาม 94 บัวเชด ไตวายเร้ือรัง 96 นางกัลยา สุรพงษพิวัฒนะ 75 สําโรงทาบ เสนเลือดหัวใจตีบ
47 นายเผย  แสนสําราญ 78 เมืองสุรินทร ชราภาพ 97 นายนัด  บุญมี 69 ลําดวน มะเร็งตับ
48 นางสายบัว  พอกพูน 88 ลําดวน ปอดติดเชื้อ 98 นายป  นับงาม 57 ศีขรภูมิ ปอดติดเชื้อ
49 นายอนุสรณ สังเกตกิจ 74 ทาตูม ไอเปนเลือด 99 นายจวน เงินถม 88 ศีขรภูมิ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
50 นายเชือน  วิบูลยเพ็ง 84 ลําดวน ชราภาพ 100 นางเปอย  ลําดับมาก 81 ปราสาท สมองฝอวัยชรา
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101 นายตน  จําปาทอง 90 ชุมพลบุรี ปอดอักเสบ 136 นางเสมิน  สมสี 81 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา
102 นางสาวศิดารัตน  กิ่งจันทร 71 เมืองสุรินทร ชราภาพ 137 นายดัด  มุลาลินน 86 เมืองสุรินทร ชราภาพ
103 นายสุภาพ  มุมทอง 62 เขวาสินรินทร ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 138 นายแคน  สุขประเสริฐ 86 สังขะ สมองฝอวัยชรา
104 นางประทุมมา นาคกระแสร 88 ทาตูม ชราภาพ 139 นายฉลอง  บุตรงาม 49 เมืองสุรินทร เลือดออกทางเดินอาหาร
105 นายกาญจน  เริกดี 95 ลําดวน ชราภาพ 140 นายริม  สุดแสง 88 สังขะ สมองฝอวัยชรา
106 นายปลั่ง  สางาม 85 สังขะ ไตวายเฉียบพลัน 141 นายประโยค  ยอดเสาร 56 ศีขรภูมิ มะเร็งลิ้น
107 นายเชียร  วารุลังก 77 ทาตูม ชราภาพ 142 นางออน  รักย่ิง 90 บัวเชด ชราภาพ
108 นางละออง  ทวีงาม 84 เมืองสุรินทร ปอดบวม 143 นายโคลิน เจอรัลด กิลลารด 64 ลําดวน มะเร็งขอบลิ้น
109 นายแปล  ศรีละมัน 86 ปราสาท สมองฝอวัยชรา 144 นางลําภัก  ประทีปรัมย 89 บุรีรัมย ชราภาพ
110 นางพองศรี  คําเลิศ 45 ทาตูม เลือดออกในสมอง 145 นายสมาน  นิลแกว 87 ลําดวน ชราภาพ
111 นางปรึก  สุตลาวดี 83 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา 146 นายสมบัติ  พลศรี 63 สังขะ สมองตายเพราะขาดเลือด
112 นายเปลื้อง  พิมเสน 92 สําโรงทาบ ชราภาพ 147 นายบุด  เทพบุดดี 89 ทาตูม ชราภาพ
113 นายสนอง  แสนศิริ 68 สําโรงทาบ ไตวายเร้ือรัง 148 นายโมะ  พรอมพูน 85 เมืองสุรินทร มะเร็งลําไส
114 นายอวน  บัวสมศรี 86 เมืองสุรินทร ไตวาย 149 นางใบ  บรรจุงาม 79 เมืองสุรินทร อัลไซเมอร
115 นางเสาวนีย  บูรณเจริญ 64 บุรีรัมย เบาหวาน 150 นางสิงห ใจกลา 76 ทาตูม ชราภาพ
116 นางสุธา  ลักษณะวุธ 73 เขวาสินรินทร ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 151 นางบิน  สมนาม 85 เมืองสุรินทร หัวใจวาย
117 นายพีน  กูลรัตน 81 ลําดวน สมองฝอวัยชรา 152 นางมี จันทนา 84 ชุมพลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด
118 นางใหม  นามณรงค 71 นครราชสีมา โพแทสเซียมในเลือดสูง 153 นายเฟอง  จาบทอง 73 ทาตูม มะเร็งลําไส
119 นาง สาว  หมอยา 81 จอมพระ มะเร็งชองปาก 154 ด.ต.สาธร  สุพรรณภพ 89 กาบเชิง ชราภาพและสมองเส่ือม
120 นายนรินทร  รุงเรือง 79 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา 155 นายไพศาล  ศิริมาก 79 บัวเชด ปอดอุดกั้นเร้ือรัง
121 นายคํา  บุญยงค 91 ศีขรภูมิ ชราภาพ 156 นายแพง  ปนทอง 78 ศีขรภูมิ ชราภาพ
122 นางทองลวน  ดีอยู 84 ศีขรภูมิ มะเร็งลําไส 157 นายเจือย  สหุนิล 57 ศีขรภูมิ อุบัติเหตุรถยนตเฉี่ยวชน
123 นางเสียง  ไชยมา 85 เมืองสุรินทร เบาหวาน 158 นางตาล  สมานิตย 90 เมืองสุรินทร สมองฝอวัยชรา
124 นายสุเทพ  สํานักนิตย 51 ศีขรภูมิ อุบัติเหตุทางจราจร 159 นางปม  สมัครสมาน 83 ศีขรภูมิ ชราภาพ
125 นางเปยน  บุญเหมาะ 79 ศีขรภูมิ ชราภาพ 160 นายโกวิท คนึงเพียร 45 เมืองสุรินทร สมองติดเชื้อ
126 นางญวน  บุญจง 86 สังขะ สมองฝอวัยชรา 161 นางพุฒ  ไชยสาร 88 ศรีสะเกษ สมองฝอวัยชรา
127 นายผิว  นาชม 79 กาบเชิง หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 162 นายเหลา  ประดุจชนม 89 ลําดวน ปอดอักเสบ
128 นางชวน เปนสุข 88 ลําดวน ชราภาพ 163 นางทองสี  เครือแยม 82 สังขะ สมองฝอวัยชรา
129 นางจันรี  สิงหชัย 88 สังขะ สมองฝอวัยชรา 164 นางทุมมา  สัตยแสง 91 ทาตูม ปอดติดเชื้อ
130 นางทองดี  แสนกลิ่น 77 ทาตูม ปอดอุดกลั้นเร้ือรัง 165 นางคําภา  ศรีมารักษ 83 ชุมพลบุรี หัวใจลมเหลว
131 จ.ส.ต.เข็มทอง  เจือจันทร 63 ศีขรภูมิ มะเร็งตับออนระยะแพรกระจาย 166 นางจันทร  สนใจ 78 ชุมพลบุรี เลือดออกในสมอง
132 นางตุน  เสาทอง 87 กาบเชิง ชราภาพ 167 นายยุน  บุญครอง 93 เมืองสุรินทร มะเร็งลําไสใหญ
133 นายไพรัตน เกียรติคุณรัตน 90 เมืองสุรินทร ปอดอักเสบ 168 นายบุญเรือ  เจริญศรี 82 ศีขรภูมิ ติดเชื้อที่เย้ือหุมปอด
134 นายสอน  กากแกว 81 อุบลราชธานี ชราภาพ 169 นางกาสี  มีลาภ 88 ชุมพลบุรี ปอดติดเชื้อ
135 นางเสมือน  เหมาะหมาย 92 ลําดวน สมองฝอวัยชรา 170 นายศิริ  กิ่งมาลา 81 สนม มะเร็งลําไสใหญ

วิธีการชําระเงิน
    1. ชําระเงินสดท่ีสมาคม
    2. ชําระผานไปรณียธนาณัติ 

    3. ชําระผานบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร เลขท่ีบัญชี 310-0-12515-0  หรือ

        ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาสุรินทร เลขท่ีบัญชี  01-026-8-03016-0 ช่ือบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
      ##  กรณีชําระผานธนาคาร เม่ือโอนเงินชําระ กรุณาสงแฟกซ  หรือโทรแจง  ช่ือสมาชิก และยอดเงินที่โอนใหสมาคมฯทราบทันที ##
        ติดตอ  080-151-6695  ,  044-538566   แฟกซ  044-539228

เขตพื้นที่ สาเหตุ
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ศพที่ ชื่อ - สกุล อายุ
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