
1 10083 นายพูน  นุกิจ 62 สมทบ 9/2  ม.4 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร ปอดอักเสบติดเช้ือจากการสําลัก 28 ธ.ค.58 1
2 2010 นายธวัช  เงินศรี 78 สมทบ 185/201 ม.22 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร มะเร็งปอดขวา 1 ม.ค.59 2
3 2956 นายสุนทร  บุญมี 65 สมทบ 85 ม.5 ต.เมืองแก อ.ทาตูม จ.สุรินทร เลือดออกในกระเพาะอาหาร 3 ม.ค.59 3
4 4525 นางสมภาร  ศรีประเสริฐ 74 สมทบ 31 ม.5 ต.นาดาน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู มะเร็ง 5 ม.ค.59 4
5 4538 นางแกว  ชารีพร 65 สมทบ 136 ม.7 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ไตวาย 13 ม.ค.59 5
6 5299 นางจอน  จันทเขต 84 สมทบ 13 ม.8 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร วัณโรค 15 ม.ค.59 6
7 1596 นางสุบิน  สุจินดา 80 สมทบ 89 ม.1 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 17 ม.ค.59 7
8 9324 นางปก  โอษฐงาม 89 สมทบ 47 ม.15 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 17 ม.ค.59 8
9 3494 นายทวีศักด์ิ  หริรักษ 48 สมทบ 74 ม.2 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร เลือดออกในชองปอด 21 ม.ค.59 9

10 11498 นายณัฐธม(สมบัติ) สิงคนิภา(จันทร)ี 47 สมทบ 446/39 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร มะเร็งตับ 21 ม.ค.59 10
11 3539 นายเอกวิโรจน  คิดดี 55 สมทบ 29/1 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ภาวะไตวายเนื่องจากโรคเบาหวาน 21 ม.ค.59 11
12 5630 นายสวน  จันทสุข 90 สมทบ 25 ม.7 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง 22 ม.ค.59 12
13 1460 นางอําพร  มีอุดหนุน 80 สมทบ 125 ม.12 ต.แกใหญ อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร โรคสมองฝอวัยชรา 23 ม.ค.59 13

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  1/ 2559  ( เดือนมกราคม )

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



1 7768 นายกลอม  สวากัน 80 สมทบ 61 ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ชราภาพ 18 ม.ค.59 14
2 4017 นายเทียบ  สุขศิลป 79 สมทบ 231 ม.6 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 31 ม.ค.59 15
3 9845 นางถูก  ดาทอง 79 สมทบ 7 ม.1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 2 ก.พ.59 16
4 2359 นายทองมา  เอกคณาสิงห 85 สมทบ 72 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ก.พ.59 17
5 3409 นายคําภา  สุหะรา 85 สมทบ 52 ม.7 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร สมองฝอในวัยชรา 3 ก.พ.59 18
6 3182 นายแพทย  ภิญโญ 66 สมทบ 175 ม.4 ต.ฟาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ช็อกเนื่องจากมีแผลกดทับ 5 ก.พ.59 19
7 3356 นางกิมเฮ็ง  รัมพณีนิล 80 สมทบ 70 ม.1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 7 ก.พ.59 20
8 3618 นายสมบูรณ  ศรีสรสิทธิ์ 77 สมทบ 14 ม.16 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 12 ก.พ.59 21
9 8743 นายเอี่ยม  ศรีโพธิ์ลา 80 สมทบ 18 ม.8 ต.บานแร อ.เขวาฯ จ.สุรินทร โรคชรา 12 ก.พ.59 22

10 7109 นายบุญยัง  กระโจมทอง 71 สมทบ 10 ม.12 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ 13 ก.พ.59 23
11 6460 นายนพ  ดีเสมอ 81 สมทบ 24 ถ.สุรินทรภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร เลือดออกในทางเดินอาหาร 14 ก.พ.59 24
12 3532 นายสมัย  ชุมพลรักษ 88 สมทบ 26 ม.4 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 16 ก.พ.59 25
13 9345 นางบิน  นิยมเหมาะ 83 สมทบ 100 ม.3 ต.สําโรง อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 17 ก.พ.59 26
14 10335 นางคําพอ  แสงโสภี 74 สมทบ 60 ม.4 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอในวัยชรา 20 ก.พ.59 27
15 8755 นายณรงค  นอยถนอม 49 สามัญ 102/2 ม.4 ต.บานไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 20 ก.พ.59 28
16 8476 นางเปย  บุญเลิศ 80 สมทบ 50 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร ภาวะช็อกจากการติดเชื้อทางเดินปสสาวะรุนแรง 21 ก.พ.59 29
17 10234 นายเคียด  ธราจารวัตร 80 สมทบ 19 ม.4 ต.เขวาฯ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร โรคชรา 23 ก.พ.59 30
18 6523 นางกัณ  ทองดี 83 สมทบ 93 ม.4 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 25 ก.พ.59 31
19 3809 นางเงิน  นรดี 77 สมทบ 18 ม.5 ต.สวาย อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ ไตวาย 21 ก.พ.59 32

ศพที่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  2/ 2559  ( เดือนกุมภาพันธ )

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



1 4131 นางเพียร  จงชานสิทโธ 93 สมทบ 23 ม.7 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สมองฝอวัยชรา 3 มี.ค.59 33
2 2759 นายสนอง  ต่ืนเตนดี 67 สมทบ 42 ม.5 ต.แกใหญ อ.เมือง จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 3 มี.ค.59 34
3 2360 นางทา  เอกคณาสิงห 82 สมทบ 72 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 3 มี.ค.59 35
4 1595 นางปน  สระแกว 90 สมทบ 20 ม.9 ต.หนองบัว อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 8 มี.ค.59 36
5 8025 นายโพธิ์  ชีวาจร 87 สมทบ 13 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร มะเร็งถุงน้ําดี 8 มี.ค.59 37
6 7329 นางบุ  เสมอภาค 82 สมทบ 58 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 8 มี.ค.59 38
7 9070 นายเชือง  จันทรศรีดา 81 สมทบ 79 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 9 มี.ค.59 39
8 6242 นางวึน  ทุนทอง 90 สมทบ 52 ม.2 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 11 มี.ค.59 40
9 1772 นางสรอย  บุญลอม 85 สมทบ 65 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ปอดติดเช้ือ 13 มี.ค.59 41

10 131 นางจิรพันธ  กิ่งแกว 77 สามัญ 89 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร ติดเช้ือในกระแสเลือด 15 มี.ค.59 42
11 4217 นายยนต  ขาวดี 90 สมทบ 135 ม.16 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 16 มี.ค.59 43
12 5950 นางเหลือง  แกวงาม 83 สมทบ 30 ม.8 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 17 มี.ค.59 44
13 10590 นายเฮ็ง  ต้ังเจริญรัตน 74 สมทบ 2-3 ม.1 ต.หนองไผลอม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร โรคชรา 17 มี.ค.59 45
14 2251 นางยูง ชาวนา 92 สมทบ 87 ม.6 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา 19 มี.ค.59 46
15 3547 นางเสาะนอย  เขียนดี 76 สมทบ 45 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 19 มี.ค.59 47
16 8557 นายสําฤทธิ์  ขอเพิ่ม 81 สมทบ 202 ม.5 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา 19 มี.ค.59 48
17 8449 นายวัน  สติภา 88 สมทบ 27/1 ม.4 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร โรคชรา 21 มี.ค.59 49
18 7546 นายแสน  อัลมาต 85 สมทบ 10 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 22 มี.ค.59 50
19 2549 นายสุมน  วารุลัง 69 สมทบ 13 ม.18 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร โรคตับแข็ง 27 มี.ค.59 51
20 3318 นางสุข  แกวมาก 78 สมทบ 46 ม.1 ต.หนองบัว อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 27 มี.ค.59 52

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  คร้ังที่  3/ 2559  ( เดือนมีนาคม )

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร



1 5691 นายโอน  บุตรสาลี 86 สมทบ 22 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 23 มี.ค.59 53
2 6806 นายตัน  คลาดคลาย 89 สมทบ 151 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 24 มี.ค.59 54
3 4795 นายสุรินทร  ศรีอวน 79 สมทบ 69 ม.7 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ไตวายระยะสุดทาย 27 มี.ค.59 55
4 1091 นายอนันต  ยินดี 50 สามัญ 96 ม.3 ต.กระออม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร ของเสียในรางกายค่ังในสมอง 28 มี.ค.59 56
5 7402 สุดใจ  จันทราช 82 สมทบ 185 ม.10 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ 1 เม.ย.59 57
6 7371 นายเผย  ธุรานุช 89 สมทบ 1/2 ม.2 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร ชราภาพ 1 เม.ย.59 58
7 1814 นายประนม  ภาสกานนท 90 สมทบ 41 ม.3 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 8 เม.ย.59 59
8 2243 นางบัวไข  พวงนาค 78 สมทบ 178 ม.17 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 9 เม.ย.59 60
9 1862 นางเกื้อบ  รัตนวรรณ 83 สมทบ 51 ม.2 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 12 เม.ย.59 61

10 5915 นางสาวสอ  สินมาก 66 สามัญ 305 ม.10 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร ปอดอักเสบข้ันรุนแรง 12 เม.ย.59 62
11 7029 นางปง  ศรีขาว 88 สมทบ 228 ม.16 ต.พรมเทพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 12 เม.ย.59 63
12 6938 นางตวน  แกฉลาด 91 สมทบ 36 ม.20 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร ชราภาพ 13 เม.ย.59 64
13 6869 นายเพ็ง  มุงบุญ 91 สมทบ 60 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ปอดติดเช้ือ 14 เม.ย.59 65
14 5133 นายสุคนธ  ไขจันทร 70 สมทบ 46 ม.4 ต.โชคเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร วัณโรคปอด 16 เม.ย.59 66
15 9016 นายพวย  ม่ันยืน 90 สมทบ 63 ม.12 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ชราภาพ 16 เม.ย.59 67
16 7410 นางเอียน  ศิริสําราญ 86 สมทบ 141/1 ม.5 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 17 เม.ย.59 68
17 4196 นางหมิง  บุญมี 92 สมทบ 85 ม.5 ต.เมืองแก อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 18 เม.ย.59 69
18 2217 นางลืน  พิมพเกา 90 สมทบ 72 ม.2 ต.เขวาฯ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร ชราภาพ 18 เม.ย.59 70
19 6202 นายชัต  มณีศรี 84 สมทบ 35 ม.4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก 19 เม.ย.59 71
20 5449 นางอึก  อัมหะธร 81 สมทบ 32 ม.11 ต.อูโลก อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 21 เม.ย.59 72

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวิต  รอบที่  4/ 2559  ( เดือนเมษายน )

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร


