
1 13349 ร.ต.ต.ภูระพงษ ์เกษแกว้ 67 สมทบ 63 ม.5 ต.หนองบวั อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ไตวายเร้ือรัง 19 พ.ย.62 1

2 7792 นายเปาะ  ผดุงศรี 89 สมทบ 7 ม.5 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 3 ธ.ค.62 2

3 10331 นางลวย  ยางสุข 57 สมทบ 233 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กอ้นในสมอง 4 ธ.ค.62 3

4 10411 นายเกษม สิงคเสลิต 73 สมทบ 21 ม.2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 5 ธ.ค.62 4

5 8080 นางเกะ  บุญร่วม 91 สมทบ 83/1 ถนนสุริยราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 6 ธ.ค.62 5

6 9283 นางมุง  เปรียบกลา้ 87 สมทบ 52 ม.8 ต.กนัตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 6 ธ.ค.62 6

7 12654 นายบุญหลง  พากเพียร 43 สามญั 76/1 ม.15 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 6 ธ.ค.62 7

8 909 นางจนัทร์ทอง ขอจงสุข 86 สมทบ 199 ม.9 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 7 ธ.ค.62 8

9 9482 นางกวน  มียิง่ 88 สมทบ 12 ม.4 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 9 ธ.ค.62 9

10 7662 นายเลือก  มูลทอง 85 สมทบ 15 ม.9 ต.คูตนั อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 12 ธ.ค.62 10

11 3558 นายบุญคง แกว้น า 84 สมทบ 207 ม.2 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 13 ธ.ค.62 11

12 11265 นายประสาร ชยัชิตาพร 73 สมทบ 3 ถนนเทศบาล6 ต.บางแกว้ อ.เมือง จ.อ่างทอง ลมร่ัวในปอด 16 ธ.ค.62 12

13 3414 นางร่ืน  สลากนั 88 สมทบ 42 ม.3 ต.บา้นจารย ์อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ หอบหืดเร้ือรัง 18 ธ.ค.62 13

14 8276 นายเรือน  อินสะอาด 92 สมทบ 52 ม.16 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 21 ธ.ค.62 14

15 8455 นายจุม พอ่คา้ 88 สมทบ 1 ม.8 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภูมิแพ ้หอบหืด 23 ธ.ค.62 15

16 12758 นางส าอาง ทวีโภค 68 สมทบ 3 ม.1 ต.สะกาด อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 25 ธ.ค.62 16

17 2810 นายอดั  ชาญเช่ียว 86 สมทบ 26 ม.9 ต.อาโพน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 25 ธ.ค.62 17

18 11888 นายประสงค ์บุญแตม้ 40 สามญั 69 ม.3 ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ หลอดเลือดในสมองตีบ 30 ธ.ค.62 18

19 6950 นายสุข  ใจมัน่ 84 สมทบ 100 ม.1 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ระบบทางเดินหายใจลม้เหลว 31 ธ.ค.62 19

20 5678 นางเรือน  เสาแคน 95 สมทบ 89 ม.15 ต.สะกาด อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 1 ม.ค.63 20

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน มกราคม 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่



1 2593 นางเพนิน สุพรรณภพ 94 สมทบ 217 ม.10 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบรุนแรง 13 ธ.ค.62 21

2 7875 นายเร็ม  ยางสุข 64 สมทบ 233 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เสน้เลือดสมองตีบ 2 ม.ค.63 22

3 8976 นายเยยีน  ตรงศูนย์ 92 สมทบ 68 ม.12 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 2 ม.ค.63 23

4 2781 นายสุบิน  พฒิุดี 74 สมทบ 48 ม.9 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม หวัใจ 4 ม.ค.63 24

5 5251 นางบวัเพ่ือน  จุฬา 90 สมทบ 22 ม.3 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 6 ม.ค.63 25

6 12969 นายประสพ  แกว้เหล่ียม 69 สมทบ 213 ม.6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 9 ม.ค.63 26

7 11319 นายวฒิุกร ตรองจิตร์ 72 สมทบ 124/1 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุจราจร 9 ม.ค.63 27

8 3151 นายประเทียบ จนัทน์หอม 73 สมทบ 170 ม.2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองแตก 11 ม.ค.63 28

9 5697 นายเตน้  สงวนดี 74 สมทบ 87 ม.11 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 12 ม.ค.63 29

10 66 นางอศันี  หงษสู์ง 76 สามญั 66 ม.12 ต.สลกัได อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไสใ้หญ่ 12 ม.ค.63 30

11 8830 นายป่ัน จนัทร์คืน 81 สมทบ 70 ม.7 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 14 ม.ค.63 31

12 6294 นางเพียร สมคัรดี 89 สมทบ 56 ม.14 ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 15 ม.ค.63 32

13 6213 นางบวัลอย สิงจานุสง 83 สมทบ 133 ม.1 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบ 17 ม.ค.63 33

14 9449 นายกลัน่  คิดสุข 87 สมทบ 26 ม.1 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ส าลกั ปอดติดเช้ือ 28 ม.ค.63 34

15 3924 นางต่วน ไชยพนันา 98 สมทบ 42 ม.4 ต.หวังวั อ.สนม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 28 ม.ค.63 35

16 10001 นายเฮียง จนัทร์ช่ืน 79 สมทบ 31 ม.10 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองตีบ 2 ก.พ.63 36

17 6451 นางทองจนัทร์ คารศรี 90 สมทบ 7 ม.9 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ความดนัโลหิตสูง 4 ก.พ.63 37

18 10499 นางเทียน อยูเ่สน 78 สมทบ 162 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 7 ก.พ.63 38

19 13458 นายใจ มิฉนั้น 50 สมทบ 18 ม.17 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ โรคล้ินหวัใจ 29 ธ.ค.62 39

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน กมุภาพันธ์ 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่



1 1631 นางบวัพรรณ์  ใจเพียร 90 สมทบ 58 ม.4 ต.เช้ือเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อเน่ืองจากในวยัชรา 8 ธ.ค.62 40

2 3098 นางบุญมี  โสรถาวร 69 สมทบ 95 ม.1 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วณัโรคปอด 12 ธ.ค.62 41

3 6420 นายลอน  ชายเพชร 92 สมทบ 19/1 ม.6 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 8 ก.พ.63 42

4 2624 นายพรหม  สวรรคจุ์ติ 95 สมทบ 84 ม.2 ต.ดม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อเน่ืองจากในวยัชรา 8 ก.พ.63 43

5 6226 นางเมือง  ก่ิงจนัทร์ 92 สมทบ 61 ม.1 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ชราภาพ 10 ก.พ.63 44

6 8165 นายเปล่ียน  จิรัฐติกาลกุลเวท 90 สมทบ 17 ม.10 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไสใ้หญ่ 14 ก.พ.63 45

7 11647 นายประโมทย ์ สุขดี 60 สมทบ 21 ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมืองสรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 15 ก.พ.63 46

8 6496 นายแยม้  คงนาค 90 สมทบ 23/3 ม.2 ต.ตาตุม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อเน่ืองจากในวยัชรา 18 ก.พ.63 47

9 12065 นายสิทธิพร  ศรีสม 47 สามญั 14 ม.4 ต.สงัขะ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุศรีษะกระแทกพ้ืน 26 ก.พ.63 48

10 8122 นางสาวเผือก  ใจกลา้ 82 สมทบ 46 ม.4 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 27 ก.พ.63 49

11 2090 นางก่ิง  ย ัง่ยนื 67 สมทบ 24 ม.14 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ภาวะระบบหวัใจลม้เหลว 1 มี.ค.63 50

12 997 นายไพรัตน์  ตรีศิลสตัย์ 88 สมทบ 4/1 ม.7 ต.หนองผกันาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดทา้ย 2 มี.ค.63 51

13 6463 นางเก้ือบ  แผ่นเงิน 80 สมทบ 1/1 ม.3 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 6 มี.ค.63 52

14 10371 นางบวัทอง ทุมทอง 60 สมทบ 130 ม.5 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไสใ้หญ่ 8 มี.ค.63 53

15 2532 นางประภา  ภาคอรุณ 84 สมทบ 219/9 ม.2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรีย 10 มี.ค.63 54

16 2891 นางชมเชย  แกว้บุดดี 79 สมทบ 51/2 ม.6 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 13 มี.ค.63 55

17 8559 นางแป  สระแกว้ 86 สมทบ 23 ม.2 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไสใ้หญ่ 14 มี.ค.63 56

18 3881 นางอุ่น  สีเขียว 70 สมทบ 105 ม.2 ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ไตวาย 17 มี.ค.63 57

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน มนีาคม 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่



19 1362 นายขน  เสน้ทอง 86 สมทบ 12/1 ม.1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 24 มี.ค.63 58

1 4555 นายสมบติั  ธรรมเจริญ 75 สมทบ 109 ม.12 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โรคหวัใจ 19 มี.ค.63 59

2 4283 นางศรีจนัทร์  เยน็แยม้ 74 สมทบ 24 ม.1 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองตีบเฉียบพลนั 19 มี.ค.63 60

3 3820 นางเคียด  สิทธิศร 87 สมทบ 227 ม.10 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 20 มี.ค.63 61

4 5624 นางจอน  นามสวสัด์ิ 87 สมทบ 22 ม.8 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบ 22 มี.ค.63 62

5 8406 นางปอด  สมานสุข 95 สมทบ 521 ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 22 มี.ค.63 63

6 8713 นายปุ่ น  บุญจง 90 สมทบ 169 ม.2 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ไตวาย 24 มี.ค.63 64

7 3297 นายเบย  สนใจ 86 สมทบ 133 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ปอดอุดตนัเร้ือรัง 26 มี.ค.63 65

8 4362 นายสุวรรณ  เหลาคม 92 สมทบ 85 ม.6 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ระบบทางเดินหายใจลม้เหลว 26 มี.ค.63 66

9 846 นายวฒิุชยั ชมช่ืนดี 60 สามญั 734 ม.17 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ไตวาย 28 มี.ค.63 67

10 8903 นางกิมเฮง เหล่าธีรกาญจนา 84 สมทบ 95 ม.1 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ติดเช้ือท่ีแผลกดทบั 27 มี.ค.63 68

11 10064 นายพา  ทองมี 79 สมทบ 50 ม.8 ต.กลางใหญ่ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี ปอดติดเช้ือเฉียบพลนั 29 มี.ค.63 69

12 738 นายโมคิน  พาเจริญ 47 สามญั 1 ม.14 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ หวัใจเตน้ชา้ 29 มี.ค.63 70

13 13445 นายสุรศกัด์ิ  กลา้แข็ง 59 สมทบ 35 ม.1 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ไตวาย 2 เม.ย.63 71

14 7500 นางหอม  วงศสู์ตินนัท์ 89 สมทบ 62 ม.3 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 5 เม.ย.63 72

15 2566 นางเกล้ียง ดีเลิศ 92 สมทบ 6 ม.9 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสยั จ.ศรีสะเกษ หวัใจ 6 เม.ย.63 73

16 8853 นางพอง ไมอ่้อนดี 85 สมทบ 47 ม.2 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 8 เม.ย.63 74

17 2870 นางกวน  ชาติธรรม 76 สมทบ 54 ม.8 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 12 เม.ย.63 75

ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน เมษายน 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท



18 4135 นางเล็ก  จนัทร์กล่ิน 95 สมทบ 44 ม.5 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 13 เม.ย.63 76

19 1062 นายจ ารัส  พ่ึงประสูตร 74 สามญั 98 ถนนพรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 15 เม.ย.63 77

20 3978 นางใส  จนัทร์เด่น 82 สมทบ 27 ม.8 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ระดบัน ้าตาลในเลือดต ่าวิกฤติ 18 เม.ย.63 78

1 7980 นายสมนั  ค  าทา 91 สมทบ 222 ม.5 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 29 มี.ค.63 79

2 5782 นายชี  รัตนชยากร 88 สมทบ 114 ม.11 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ชราภาพ 5 เม.ย.63 80

3 2897 นางช่วย  ป่ันสนัเทียะ 81 สมทบ 108 ม.20 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชราภาพ 18 เม.ย.63 81

4 13513 นางเจริญรัตน์  ดาสั่ว 60 สมทบ 126/1 ม.16 ต.สะกาด อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในปอด 22 เม.ย.63 82

5 13823 นางแกว้  ยีรั่มย์ 60 สมทบ 380 ม.7 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ไขกระดูกฝ่อ 22 เม.ย.63 83

6 12893 นายสิน  พวงค า 70 สมทบ 84 ม.3 ต.หนองบวัทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดี 24 เม.ย.63 84

7 242 นางนาก  หมอยา 86 สมทบ 4 ม.1 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 27 เม.ย.63 85

8 11325 นายศูนย ์ ก่ิงแกว้ 71 สมทบ 108 ม.11 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไส้ 27 เม.ย.63 86

9 5483 นางบุญนิด  มากมูล 53 สามญั 112 ม.8 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุทางจราจร 28 เม.ย.63 87

10 2511 นางสมพร  มีเจริญ 81 สมทบ 140/3 ม.4 ต.เทนมีย ์อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งสมอง 28 เม.ย.63 88

11 3070 นายถนอม  เพ่ิมทอง 62 สามญั 3/3 ม.15 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตบัแข็ง 1 พ.ค.63 89

12 2057 นางเหล่ียม  สีงาม 77 สมทบ 16 ม.2 ต.โพรโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เลือดออกในสมองภาวะความดนัโลหิตสูง 2 พ.ค.63 90

13 1912 นางเทียน  ประยงคห์อม 79 สมทบ 4 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ 3 พ.ค.63 91

14 1922 นายแสวง  สุทธิพนัธ์ 75 สมทบ 65 ม.5 ต.อาโพน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ ฐานกะโหลกศรีษะแตก 7 พ.ค.63 92

15 7434 นางพิบ  ทวีคง 71 สมทบ 64/2 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เส้นเลือดในสมองตีบ 10 พ.ค.63 93

16 8811 นางอุ่น  ส ารวล 81 สมทบ 58 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะรุนแรง 11 พ.ค.63 94

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน พฤษภาคม 2563

สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่



17 6949 นางพดั  ใจมัน่ 80 สมทบ 100 ม.1 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ไตวาย 12 พ.ค.63 95

18 10645 นายเสถียร  โพธ์ิแกว้ 58 สามญั 38 ม.3 ต.หนองไผ่ลอ้ม อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ อาการเจ็บป่วยท่ีไม่แน่ชดั 17 พ.ค.63 96

19 4807 นางสาวล าดวน  สุวรรณกาโล 54 สมทบ 23 ม.2 ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ระบบไหลเวียนโลหิตลม้เหลว 18 พ.ค.63 97

20 9679 นายปลอด  ชยัพร 70 สมทบ 163 ม.2 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 18 พ.ค.63 98

1 13910 นางบุญจนัทร์  ยศหนองทุ่ม 50 สมทบ 25 ม.14 ต.กระเทียม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ภาวะตบัแข็งจากแอลกอฮอล์ 7 พ.ค.63 99

2 261 นางเสรียด  พนูก าลงั 85 สมทบ 30 ม.6 ต.บา้นแร่ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 17 พ.ค.63 100

3 7197 นายวิชิต  สวยรูป 89 สมทบ 1 ม.1 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 21 พ.ค.63 101

4 8193 นางแยม้  บูรณะ 89 สมทบ 86 ม.15 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 22 พ.ค.63 102

5 4263 นายผล เบา้นาค(สุขสนิท) 94 สมทบ 63/1 ม.9 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 22 พ.ค.63 103

6 11906 นายธีรพงษ ์ แสงทอง 44 สามญั 87 ม.10 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรีย 23 พ.ค.63 104

7 6710 นางกิมชี ดีประดวง 89 สมทบ 27 ม.9 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 31 พ.ค.63 105

8 2348 นายจนัทร์  ชาลี 88 สมทบ 105 ม.8 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 6 มิ.ย.63 106

9 623 นายสุรินทร์  มณีไสย์ 78 สามญั 669/1 ม.3 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดี 9 มิ.ย.63 107

10 3026 นางบวัสี  ชญัถาวร 68 สมทบ 28 ม.11 ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ หวัใจขาดเลือด 9 มิ.ย.63 108

11 4269 นางทวม  วาศรีค  า 86 สมทบ 42/1 ม.13 ต.ปรือ อ.กระสงั จ.บุรีรัรมย์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 13 มิ.ย.63 109

12 4648 นางเดช  คงอ่อน 76 สมทบ 1 ม.18 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 13 มิ.ย.63 110

13 13770 นายสุวตัร  เสาวยงค์ 58 สมทบ 77 ม.16 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 15 มิ.ย.63 111

14 6343 นายเวิน เทพเดช 80 สมทบ 20 ม.8 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 17 มิ.ย.63 112

15 5974 นางเผือด หมายสม 83 สมทบ 183 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สรินทร์ ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 22 มิ.ย.63 113

ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน มถุินายน 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท



16 8441 นางพิน  พรมอุก 84 สมทบ 117 ม.5 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ หวัใจหยดุเตน้กระทนัหนั 25 มิ.ย.63 114

17 3817 นายเปือย ระยา้ทอง 86 สมทบ 83 ม.1 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 26 มิ.ย.63 115

18 13723 นางสมพร หมอ้ทอง 48 สามญั 12/2 ม.12 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เลือดเป็นกรด 26 มิ.ย.63 116

1 11049 นางวอย มาลยั 63 สมทบ 112 ม.4 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ไตวายเร้ือรัง 26 มิ.ย.63 117

2 4368 นางเอ็ด  นพเกา้ 84 สมทบ 5 ม.8 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบ 1 ก.ค.63 118

3 13042 นางสุพด  มัน่ยนื 53 สมทบ 103 ม.7 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 2 ก.ค.63 119

4 1733 นายจรี  งามจบ 84 สมทบ 71 ม.3 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราถาพ 4 ก.ค.63 120

5 1770 นายเดือย  ทรงงาม 83 สมทบ 39/1 ม.5 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งเมด็เลือกขาว 10 ก.ค.63 121

6 2247 นางกิมหวล  พวงนาค 76 สมทบ 104 ม.8 ต.สลกัได อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบาหวาน 12 ก.ค.63 122

7 4707 นางลม มัน่หมาย 85 สมทบ 32 ม.6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ อุจาระร่วง-ติดเช้ือในกระแสเลือด 13 ก.ค.63 123

8 12987 นางสายยวน  ศิริส าราญ 63 สมทบ 34 ม.4 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็ง 14 ก.ค.63 124

9 6031 นางเล็ม  จนัทวงค์ 87 สมทบ 8 ม.7 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 17 ก.ค.63 125

10 12502 นายสมหมาย  แหวนครุฑ 58 สามญั 28/1 ม.5 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 20 ก.ค.63 126

11 11586 นายเสนอ นิคาโม 56 สามญั 34 ม.10 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งหลอดอาหาร 23 ก.ค.63 127

12 13873 นายทศ  ทองลาย 36 สามญั 60/1 ม.2 ต.บา้นจารย ์อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 24 ก.ค.63 128

13 5648 นางเจรียน  นพเกา้ 84 สมทบ 133 ม.9 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 28 ก.ค.63 129

14 1172 นายเสริฐ  แกว้เพช็ร 76 สามญั 1/7 ถนนพรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 27 ก.ค.63 130

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน กรกฎาคม 2563

สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่



1 616 นายลอน  ผูกดวง 91 สมทบ 135 ม.3 ต.บา้นพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 30 มิ.ย.63 131

2 6039 นายเสรี  บุญสงค์ 55 สามญั 115/3 ม.1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด 10 ก.ค.63 132

3 4545 พ.ต.ท.พงษศ์กัด์ิ สุริยศกัด์ิ 85 สมทบ 300 ม.7 ต.บา้นปรือ อ.กระสงั จ.บุรีรัมย์ มะเร็งปอด 26 ก.ค.63 133

4 6453 นางซาม  ยวงแกว้ 86 สมทบ 123 ม.11 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคชรา 26 ก.ค.63 134

5 8107 นายเพง็  จิตรเพง็ 82 สมทบ 14 ม.10 ต.ดงคร่ังนอ้ย อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด ไตวายเฉียบพลนั 27 ก.ค.63 135

6 1948 นางสุพรรณี   พฤกษา 46 สามญั 107 ม.7 ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 2 ส.ค.63 136

7 4082 นางวนั  นนัทะพนัธ์ 79 สมทบ 135 ม.16 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โรคชรา 4 ส.ค.63 137

8 12792 นายตนั  ปานทอง 67 สมทบ 215 ม.10 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งปอด 6 ส.ค.63 138

9 2778 นางแพง  หงษท์อง 88 สมทบ 7 ม.4 ต.หนองฮะ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ โรคชรา 7 ส.ค.63 139

10 7700 นางบึง จนัชุมนุม 81 สมทบ 31 ม.1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในทางเดินหายใจ 7 ส.ค.63 140

11 5599 นางอว้น รุจิยาปนนท์ 95 สมทบ 11 ม.6 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 9 ส.ค.63 141

12 4130 นางปุ่ น ผลรักษ์ 94 สมทบ 169 ม.8 ต.หนองไผ่ลอ้ม อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ โรคชรา 13 ส.ค.63 142

13 7690 นางสาวเยน็ ไหมทอง 94 สมทบ 7/1 ม.5 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 13 ส.ค.63 143

ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน สิงหาคม 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท



14 3081 นายสุระชยั สกุลทอง 60 สามญั 63 ม.5 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือรุนแรง 16 ส.ค.63 144

15 5369 นางมาลี แกว้สวา่ง 58 สามญั 180 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดี 19 ส.ค.63 145

16 2162 นายอ่อง  มีชยั 81 สมทบ 39 ม.1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ไตวายเร้ือรัง 21 ส.ค.63 146

1 9164 นางเหาะ มะลิลา 87 สมทบ 66 ม.22 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 29 ก.ค.63 147

2 2506 นายประสงค ์ชลาลยั 96 สมทบ 61 ม.9 ต.ศรีณรงค ์อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 21 ส.ค.63 148

3 8728 นายมูล  คงชูดี 89 สมทบ 1 ม.5 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ หวัใจหยดุเตน้กระทนัหนั 26 ส.ค.63 149

4 2572 นายสาร  สร้อยจิต 96 สมทบ 12 ม.7 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 27 ส.ค.63 150

5 13596 นายทะเล  อรุณรัมย์ 61 สมทบ 42/1 ม.1 ต.ประทดับุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ชราภาพ 29 ส.ค.63 151

6 1848 นางสุภาพร  ฉวีพนัธ์ 58 สามญั 502/2 ม.13 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคหลอดเลือดในสมอง 30 ส.ค.63 152

7 13390 นายพนิด สุดแสนฉุน 58 สามญั 163 ม.6 ต.เทนมีย ์อ.เมือง จ.สุรินทร์ วณัโรค 30 ส.ค.63 153

8 3424 นางศรีวิไล  เกียงววั 79 สมทบ 69 ม.1 ต.ทบัทนั อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ไตวายระยะสุดทา้ย 31 ส.ค.63 154

9 7334 นางอุ่น นามเสนาะ 87 สมทบ 45/3 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั 31 ส.ค.63 155

10 12675 นายจ าลอง พนัธ์ศรี 71 สมทบ 103/1 ม.10 ต.ปราสาทอง อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ โรคชรา 1 ก.ย.63 156

11 8588 นายสด สมคัรสมาน 91 สมทบ 736 ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 5 ก.ย.63 157

12 891 นายใส  จงจ า 87 สมทบ 100 ม.5 ต.โพนคอ้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โรคชรา 6 ก.ย.63 158

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน กนัยายน 2563

สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่



13 8836 นางค าสิงห์ จนัทร์คืน 77 สมทบ 70 ม.7 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 14 ก.ย.63 159

14 8298 นางซ่อน หงษเ์จือ 55 สามญั 29 ม.3 ต.ดม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ มะเร็งทางเดินน ้าดี 16 ก.ย.63 160

15 3872 นายลกัษณ์ เอ็นดู 91 สมทบ 104 ม.5 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 17 ก.ย.63 161

16 9500 นายเยม็  สายบวัแดง 93 สมทบ 31 ม.2 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลอดเลือดสมอง 18 ก.ย.63 162

17 4363 นายพินิจ นุกูล 53 สามญั 62 ม.8 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 23 ก.ย.63 163

18 6618 นายมิน  สิมมา 86 สมทบ 35 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ไตวาย 16 ส.ค.63 164

1 20 น.ส.อนงนารถ จิตต านาน 60 สามญั 650 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขาดอากาศจากการส าลกัอาหาร 18 ก.ย.63 165

2 4364 นางมีน นุกูล 89 สมทบ 62 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 19 ก.ย.63 166

3 9522 นายเทือก พนูกลา้ 89 สมทบ 10 ม.6 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 22 ก.ย.63 167

4 3290 นายพทุธะนนัท ์หงษท์อง 79 สมทบ 59 ม.1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โรคธรรมชาติ(ไม่ทราบสาเหตุ) 22 ก.ย.63 168

5 9941 นายเคล่ือน  จาธุนิน 82 สมทบ 18/1 ม.3 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ(ไม่ทราบสาเหตุ) 23 ก.ย.63 169

6 4181 นางค าแหง  พระงาม 84 สมทบ 111 ม.6 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองแตก 27 ก.ย.63 170

7 5801 นายฮวด สุภิษะ 93 สมทบ 73 ม.3 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ภาวะเลือดออกในสมอง 28 ก.ย.63 171

8 1637 นางปรุง วิบูลยเ์พง็ 94 สมทบ 18 ม.6 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 6 ต.ค.63 172

9 3219 นางช่ืน สุทธินา 77 สมทบ 25 ม.16 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 9 ต.ค.63 173

10 9446 นางเสริม สนสี 82 สมทบ 206 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ความดนัโลหิตสูง 10 ต.ค.63 174

11 12980 นายดิษฐ  ครบอุดม 61 สมทบ 121/1 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 13 ต.ค.63 175

ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน ตุลาคม 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท



12 10048 นางโพะ บุญเจียม 73 สมทบ 27 ม.19 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 16 ต.ค.63 176

13 1399 นายบุญช่วย จุฑาจนัทร์ 84 สมทบ 105/3 ม.8 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร์ ความดนัโลหิตสูง 18 ต.ค.63 177

14 8350 นางคร พร้อมเพรียง 84 สมทบ 80 ม.13 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 22 ต.ค.63 178

1 14078 นายกมล ส านกันิตย์ 67 สมทบ 33 ม.4 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เน้ืองอกร้ายของกระเพาะอาหาร 15 ต.ค.63 179

2 7164 นายเมือ แกว้ยก 90 สมทบ 5/1 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 1 พ.ย.63 180

3 1983 นางบวั ปกาสิทธ์ิ 84 สมทบ 247 ม.3 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินท์ หลอดเลือดสมองแตก 3 พ.ย.63 181

4 940 นายวิตร เทียมทอง 71 สมทบ 11 ม.2 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งท่ีไต 3 พ.ย.63 182

5 7025 นางปราสยั ศรีโพลา 96 สมทบ 32/1 ม.4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 4 พ.ย.63 183

6 7724 นางประนอม ประทุมแกว้ 60 สมทบ 113 ม.20 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มะเร็งเตา้นม 8 พ.ย.63 184

7 3332 นายพึง อมัหธร 90 สมทบ 53 ม.2 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 11 พ.ย.63 185

8 13069 นายสงัเวียน สุขยา 71 สมทบ 33 ม.7 ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กระเพาะอาหารทะลุ 13 พ.ย.63 186

9 2153 นางแพงศรี เจือจนัทร์ 86 สมทบ 35 ม.12 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 14 พ.ย.63 187

10 348 นางพิกุล แท่นดี 88 สมทบ 29 ม.1 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ภาวะเสน้เลือดแดงอุดตนัเร้ือรัง 24 พ.ย.63 188

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท ทีอ่ยู่



1 13869 นายณรงค ์ยอดบุตรดี 47 สามญั 187 ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ สมองไดรั้บบาดเจ็บฟกช ้า 16 พ.ย.63 189

2 3376 นางเจียบ ปานทอง 90 สมทบ 81 ม.7 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 21 พ.ย.63 190

3 13527 นายเล็ก ไตรพรม 48 สามญั 13 ม.6 ต.ศรีสุข อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ เลือดออกทางเดินอาหารอยา่งรุนแรง 25 พ.ย.63 191

4 8486 นางอีด สตากลา้ 87 สมทบ 33 ม.6 ต.กระเทียม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 26 พ.ย.63 192

5 1986 นางเสวต บุญตวั 88 สมทบ 10 ม.12 ต.ณรงค ์อ.ศรีณรงค ์จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือรุนแรง 27 พ.ย.63 193

6 3500 นางสุเพียร  ส าราญสุข 86 สมทบ 43/1 ม.7 ต.ตาตุม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 29 พ.ย.63 194

7 13992 นางสายสุนีย ์ชมช่ืนดี 49 สามญั 59 ม.4 ต.แสลงพนัธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 30 พ.ย.63 195

8 4150 นางแดง  เครือนิล 91 สมทบ 309 ม.2 ต.บวังาม อ.บุญฑริก จ.อุบลฯ โรคธรรมชาติ 30 พ.ย.63 196

9 8751 นางโฉม  อ ามินทร์ 89 สมทบ 90 ม.2 ต.เขวาฯ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 1 ธ.ค.63 197

ทีอ่ยู่ สาเหตุการเสียชีวติ
วนัที่

เสียชีวติ
ศพที่

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน ธันวาคม 2563

ล าดบั เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล อาย(ุปี) ประเภท



10 12638 นายชาลี ดวงใจดี 60 สมทบ 53 ม.6 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งหลอดอาหาร 2 ธ.ค.63 198

11 8427 นางหาด ดีสม 87 สมทบ 61 ม.14 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 3 ธ.ค.63 199


