
1 4742 นางอ าพร  ศรีพรหมสุข 59 สมทบ 11 ม.3 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือจากภาวะส าลกั 20 ธ.ค.56
2 617 นางพดั  ผูกดวง 83 สมทบ 135  ม.3 ต.บา้นพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โรคเสน้เลือดในสมองตีบตนั 22 ธ.ค.56
3 5350 นายพนั  เฉลียวศิลป์ 78 สมทบ 145 ม.5 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ โรคชรา 25 ธ.ค.56
4 7693 นายวฒิุพงษ ์ ชิงชยั 47 สามญั 50 ม.4 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ผูกคอตาย 25 ธ.ค.56
5 5318 นายลืม  เสาตรง 86 สมทบ 61 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 27 ธ.ค.56
6 6266 นายญาติ  จ  าปาทอง 86 สมทบ 41 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 27 ธ.ค.56
7 2143 นายรจน์  เกสร 89 สมทบ 12 ม.8 ต.บา้นพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โรคชรา 29 ธ.ค.56
8 7289 นางโอะ  ฉนัทอง 85 สมทบ 24 ม.4 ต.นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สนันิษฐานวา่เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 31 ธ.ค.56
9 960 นายพิทยา  อภิวชัรารัตน์ 43 สามญั 199 ม.15 ต.สงัขะ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ 31 ธ.ค.56

10 7840 นางเยยีน  กทิศาสตร์ 89 สมทบ 57 ม.20 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 1 ม.ค.57
11 8551 นายเสวย  ถือดียิง่ 86 สมทบ 214 ม.2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ โรคชรา 1 ม.ค.57
12 7292 นางเหรียญ  แสนกลา้ 78 สมทบ 35 ม.7 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 1 ม.ค.57
13 4195 นายถิร  บุญมี 92 สมทบ 85 ม.5 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 1 ม.ค.57
14 2486 นางจนัที  พร้อมสมุด 83 สมทบ 50 ม.19 ต.หวังวั อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ติดเช้ือในกระแสเลือดรุนแรง 1 ม.ค.57
15 8721 นางเปล่ียน  แสนกลา้ 76 สมทบ 55 ม.9 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 5 ม.ค.57
16 2927 นางบุญถิร  นามวงค์ 80 สมทบ 69/1 ม.1 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ มะเร็งปอด 17 ม.ค.57
17 7417 นายบุญ  สุขแสวง 80 สมทบ 24 ม.1 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ 18 ม.ค.57
18 7994 นายจนัทร์  วงครั์มย์ 85 สมทบ 85 ม.9 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โรคชรา 26 ม.ค.57
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19 8886 นายแลว  สมบูรณ์ 83 สมทบ 6/1 ม.6 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 28 ม.ค.57
20 7668 นางปุ่ น  สมสุข 86 สมทบ 25 ม.12 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 24 ม.ค.57
22 9470 นางพาน  สมคัรสมาน 88 สมทบ 10 ม.8 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 28 ม.ค.57
21 10494 นางนวน  ไหมทอง 66 สมทบ 12/1 ม.5 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคเบาหวาน 28 ม.ค.57
23 7022 นายหลอด  ศรีอินทร์ 89 สมทบ 69 ม.8 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 29 ม.ค.57
24 8105 นางแหลว  สายหล่า 88 สมทบ 118 ม.5 ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เยื้อหุม้สมองอกัเสบ 4 ก.พ.57
25 2014 นายสมยั  พทุธานุ 68 สมทบ 142 ม.14 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 4 ก.พ.57
26 1620 นางบุญมา  สุนุรัตน์ 78 สมทบ 51 ม.4 ต.หนองฮะ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ โรคชรา 5 ก.พ.57
27 6895 นายสุมาตย ์ สุทธิประภา 61 สมทบ 3 ม.2 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 5 ก.พ.57
28 1421 นายเก้ือ  ค  ้าชู 83 สมทบ 165 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองตีบ 8 ก.พ.57
29 8834 นายไทย  พิมาย 85 สมทบ 17 ม.11 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ไสเ้ล่ือน ล าไสข้าด 9 ก.พ.57
30 4402 นายมวัะ  พอกพนู 87 สมทบ 14 ม.3 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคปอดอกัเสบ 12 ก.พ.57
31 6705 นายสมวด  อมัหะธร 77 สมทบ 101 ม.11 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ไตวายจากโรคไตอกัเสบ 14 ก.พ.57
32 4359 นายสา  เงางาม 84 สมทบ 52 ม.7 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 14 ก.พ.57
33 6715 นายจรูญ  อินทร์จอหอ 71 สมทบ 264 ถนนสุรินทร์ภกัดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดทา้ย 16 ก.พ.57
34 9834 นางพรทิพย ์ คลา้ยพิทกัษ์ 67 สมทบ 30 ม.9 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรปราการ เลือดออกในสมอง 16 ก.พ.57
35 7071 นางลิง  คนึงกลา้ 86 สมทบ 5 ม.4 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคไตวาย 16 ก.พ.57
36 10610 นายทองอยู ่ เยรัมย์ 69 สมทบ 18 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองตีบ 17 ก.พ.57
37 2640 นายบอน  ต่อดอก 80 สมทบ 16 ม.10 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ การหายใจลม้เหลว 18 ก.พ.57
38 6351 นางเกือน  จนัทเขต 65 สมทบ 84 ม.9 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งปอด 24 ก.พ.57
39 4909 นางทวก  จงยาว 79 สมทบ 45 ม.11 ต.บกัได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โรคชรา 23 ก.พ.57
40 9713 นายเนียม  สินมาก 73 สมทบ 43 ม.5 ต.บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดีท่ีตบัระยะสุดทา้ย 25 ก.พ.57



41 7590 นางอาน  ควรหาญ 82 สมทบ 16 ม.2 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคสมองฝ่อวยัชรา 2 มี.ค.57
42 7390 นางแข  กวา้งขวาง 73 สมทบ 116 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 3 มี.ค.57
43 8334 นางเยน็  เหมือนใจ 80 สมทบ 64 ม.3 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 8 มี.ค.57
44 136 นางบุตร  ประดบัศรี 73 สมทบ 83 ม.2 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 10 มี.ค.57
45 9265 นางยนัต ์ ดาทอง 85 สมทบ 67 ม.1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 10 มี.ค.57
46 7261 นางดิม  ฉนัทอง 83 สมทบ 30 ม.4 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองตีบ 12 มี.ค.57
47 9560 นางบวง  จิตสตัย์ 89 สมทบ 17 ม.7 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 13 มี.ค.57
48 3857 นางไข  บุญปก 91 สมทบ 108 ม.6 ต.หนองบวั อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 14 มี.ค.57
49 2517 นายใส  จิตจกัร 87 สมทบ 9 ม.3 ต.หนองห้าง อ..กุฉินารายณ์ .กาฬสินธุ์ โรคสมองฝ่อวยัชรา 16 มี.ค.57
50 8297 นางสุด  หารี 84 สมทบ 9/1 ม.9 ต.สงัขะ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 20 มี.ค.57
51 9773 นายธรรม  กูลรัตน์ 71 สมทบ 96 ม.1 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคสมองฝ่อวยัชรา 25 มี.ค.57
52 8994 นางวนั  ช่วงชยัชนะ 89 สมทบ 64 ม.2 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 27 มี.ค.57
53 10105 นางบวัเงิน  ประดบัศรี 64 สามญั 1 ม.4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งตบั 27 มี.ค.57
54 500 นายสมนึก  ศรีสวสัด์ิ 82 สมทบ 128 ถนนเทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 28 มี.ค.57 
55 6543 นางพิจิตร  ประกอบดี 56 สามญั 56 ม.19 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 28 มี.ค.57 
56 2645 นางบุญมี  ฟองนวล 83 สมทบ 34 ม.7 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 19 มี.ค.57
57 1832 นางยอม  อุ่นศิลป์ 83 สมทบ 59 ม.8  ต.สะกาด อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 31 ม.๊ค.57
58 10038 นายสมศกัด์ิ  สุระการ 48 สมทบ 72 ม.4 ต.สะกาด อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งปอด 31 ม.๊ค.57
59 10630 นายพ่ึง  สุขตาม 61 สมทบ 9 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งต่อมทอมซิล 2 เม.ย.57
60 10089 นางยอม  สารเพช็ร 76 สมทบ 12/1 ม.3 ต.บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อจากวยัชรา 9 เม.ย.57
61 7504 นายจ านงค ์ ทองน า 49 สามญั 29/1 ม.3 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรควณัโรค 10 เม.ย.57
62 6358 นายเหล็ก  สอนสนัต์ 80 สมทบ 35 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือท าให้ระบบหายใจลม้เหลว 13 เม.ย.57



63 6488 นางมี  บุญเต็ม 84 สมทบ 64 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เสน้เลือดหวัใจตีบเฉียบพลนั 19 เม.ย.57
64 8234 นายธวชัชยั  สอนกลา้ 57 สมทบ 116 ม.3 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 19 เม.ย.57
65 6017 นางพิน  ยอดลี 82 สมทบ 96 ม.2 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 22 เม.ย.57
66 8967 นายเสือง  หมายชอบ 77 สมทบ 136 ม.1 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 23 เม.ย.57
67 6919 นายแตวง  นบนอ้ม 77 สมทบ 35 ม.4 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งกระดูก 17 เม.ย.57
68 8027 นางทราย  คงชูดี 83 สมทบ 81 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 25 เม.ย.57
69 9708 นางเพญ็  งวงกระโทก 54 สมทบ 11 ม.12 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 27 เม.ย.57
70 762 นางเพลิน  สุภนาม 79 สมทบ 67 ม.5 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 28 เม.ย.57
71 8457 นางสวอย  จารัตน์ 77 สมทบ 19 ม.3 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งท่ีปาก 28 เม.ย.57
72 1791 นางอัว๊ะ  เมืองงาม 85 สมทบ 103 ม.12 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคชรา 30 เม.ย.57
73 4340 นายเซ็ง  มาลีหวล 86 สมทบ 179 ม.13 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชราภาพ 1 เม.ย.57
74 2280 นางทองสี  กมลเลิศ 77 สมทบ 1 ม.6 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 17 เม.ย.57
75 7996 นางมาก  กระแสโท 85 สมทบ 2 ม.4 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชราภาพ 30 เม.ย.57
76 3726 นางพชัราวรรณ  อุตทูล 52 สามญั 80/7 ม.4 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ผูกคอตาย 4 พ.ค.57
77 892 นางสาวสาวิตรี  ถุนาบูลย์ 50 สามญั 82 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะแพร่กระจาย 5 พ.ค.57
78 5591 นางพนั  เงางาม 81 สมทบ 82 ม.6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคสมองฝ่อวยัชรา 6 พ.ค.57
79 574 นายยิม้  ตางาม 82 สมทบ 36  ม.13 ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือรุนแรงและติดเช้ือในกระแสเลือด 8 พ.ค.57
80 5864 นายทุง  นพพิบูลย์ 85 สมทบ 36/1 ม.2 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 10 พ.ค.57
81 6502 นายสุด  ทรัพยป์ระเสริฐ 89 สมทบ 68 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 10 พ.ค.57
82 2430 นายอินทร์  สาคเรศ 81 สมทบ 52 ม.1 ต.บกัได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โรคชรา 11 พ.ค.57
83 6209 นายมาก  อุตมาศูรย์ 75 สมทบ 313 ม.6 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ฟ้าผ่า 13 พ.ค.57
84 8119 นางเบียน  วารุลงั 84 สมทบ 8/1 ม.8 ต.ตาฮะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ล าไสร่ั้ว 12 พ.ค.57



85 2150 นางแพงศรี  สุขสวสัด์ิ 82 สมทบ 36 ม.8 ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภูมิ สมองฝ่อวยัชรา 14 พ.ค.57
86 1353 นายประจวบ  บุญสุยา 71 สมทบ 102 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 15 พ.ค.57
87 7569 นางบุญมา  แจ่มใส 76 สมทบ 5 ม.15 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เลือดออกในสมอง 15 พ.ค.57
88 9338 นางหวล  ผิวงาม 79 สมทบ 2 ม.2 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคความดนัโลหิตสูง 17 พ.ค.57
89 4588 นางกาย  หวงัทรัพย์ 61 สมทบ 157 ม.1 ต.บวัเชด อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ เลือดคัง่ในสมองและเกร็ดเลือดต ่า 18 พ.ค.57
90 3561 นางเหมือน  ส านกันิตย์ 85 สมทบ 46/1 ม.2 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 21 พ.ค.57
91 5938 นางโทก  รู้รอบ 79 สมทบ 24 ม.5 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ วณัโรคปอด 29 พ.ค.57
92 4310 นายไลย ์ เมืองไทย 74 สมทบ 41 ม.17 ต.นาบวั อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองตีบ 29 พ.ค.57
93 2698 นางเอกศรี  แซ่จอง 79 สมทบ 887  ซอยเอกมยั109 แขวงบางบอน บางบอน กทม. ชราภาพ 1 มิ.ย.57
94 10247 นายโบย  สุภาพ 59 สมทบ 26 ม.5 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หวัใจขาดเลือด 1 มิ.ย.57
95 6611 นางบุญ   ยวุเพง็ศิริกุล 83 สมทบ 40 ม.1 ตไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 5 มิ.ย.57
96 7573 นางดว้ง  ดาทอง 75 สมทบ 39 ม.7 ต.บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โรคเสน้เลือดในสมองตีบ 9 มิ.ย.57 
97 5949 นายเบา้  แกว้งาม 85 สมทบ 30 ม.8 ต.ทบัทนั อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 10 มิ.ย.57
98 6508 นางสี  สารศรี 85 สมทบ 40 ม.9 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคเสน้เลือดในสมองแตก 11 มิ.ย.57
99 7373 นายทอง  บุราค  า 86 สมทบ 267 ม.5 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 11 มิ.ย.57
100 7577 นายค าแพง  สงัเกตุกิจ 84 สมทบ 15 ม.10 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 13 มิ.ย.57
101 3254 นายสาลี  อดทน 70 สมทบ 103 ม.11 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดีระยะสุดทา้ย 15 มิ.ย.57
102 7827 นางละเอียด  ทองสุข 41 สามญั 40 ม.6 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ บาดเจบ็ของสมองและทรวงอกจากอุบติัเหตุจราจร 15 มิ.ย.57
103 8808 นายเพง็  บุญโสม 89 สมทบ 46 ม.11 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 15 มิ.ย.57
104 9242 นายเท่ียง  เรืองแวว 80 สมทบ 248 ม.2 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 17 มิ.ย.57
105 9366 นายวุน่  บุญสวสัด์ิ 86 สมทบ 219 ม.9 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อจากวยัชรา 17 มิ.ย.57
106 5125 นางเสวย  สายรัตน์ 73 สมทบ 5 ม.4 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคเบาหวานท าให้ไตวายและติดเช้ือในช่องทอ้ง 21 มิ.ย.57



107 9312 นายสมร  ประดบัทอง 84 สมทบ 2/2  ถนนบรรพต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคชรา 26 มิ.ย.57
108 10504 นายกุล  ช่อม่วง 71 สมทบ 1 ม.8 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 28 มิ.ย.57
109 3707 นางสี  ลอ้มกนั 74 สมทบ 100 ม.2 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 19 มิ.ย.57
110 540 นางเกศินี  ศรีจนัทร์ 68 สามญั 79 ม.8 ต.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 3 ก.ค.57
111 9576 นางดวง พนัธนาม 75 สมทบ 73 ม.1 ต.ประดู่ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ โรคชรา 6 ก.ค.57
112 2834 นางระเบียบ  ระยา้ยอ้ย 74 สมทบ 73 ซอยโดนไข2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ แผลติดเช้ือ แผลกดทบั 7 ก.ค.57
113 6879 นายขนัธ์  ปานเพชร 83 สมทบ 78 ม.1 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคเบาหวาน 11 ก.ค.57
114 8320 นายสมฤทธ์ิ  ใจงาม 79 สมทบ 18 ม.5 ต.ขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 13 ก.ค.57
115 7415 นางสวา่ง เรียงทอง 47 สามญั 58 ม.5 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคมะเร็ง 15 ก.ค.57
116 10256 นางบ้ึง  หอมล าดวน 78 สมทบ 50 ม.3 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคชรา 15 ก.ค.57
117 4617 นางนอ้ย  ค  าสูรย์ 77 สมทบ 80 ม.1 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในช่องทองและระบบหายใจลม้เหลว 16 ก.ค.57
118 3520 นายสุพรรณ  แสนกลา้ 85 สมทบ 22 ม.5 ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สนันิษฐานวา่เสียชีวิตจากโรคเกาต์ 17 ก.ค.57
119 1158 นายราเชน  ประเสริฐยิง่ 70 สามญั 112/256 ม.7 ต.สลกัได อ.เมือง จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุถูกรถทบั 18 ก.ค.57
120 8520 นางสิน  สุกใส 86 สมทบ 269 ม.6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 18 ก.ค.57
121 1468 นายประเสริฐ  สุขวิทย์ 75 สามญั 150/49 ม.16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เลือดออกในล าไสเ้ล็กส่วนตน้ 20 ก.ค.57
122 5348 นายลิม  เผยศิริ 85 สมทบ 155 ม.5 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 22 ก.ค.57
123 3510 นางทองสูรย ์ วนัโท 77 สมทบ 25 ม.4 ต.หนองระฆงั อ.สนม จ.สุรินทร์ โรคชรา 26 ก.ค.57
124 3073 นางเทียม  ตระกูลดี 72 สมทบ 72 ม.15 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งปากมดลูก 3 ส.ค.57
125 2404 นางหนูจนัทร์  ดีบวั 89 สมทบ 346 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โรคชรา 31 ก.ค.57
126 10263 นางยวิ  ด าริสม 68 สมทบ 20 ม.2 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 2 ส.ค.57
127 8468 นางบพิศ จนัทร์ศิริ 80 สมทบ 55 ม.2 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคเบาหวานท าให้ไตวาย 5 ส.ค.57
128 2984 นายคาน  หาสุข 76 สมทบ 21 ม.9 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 7 ส.ค.57



129 10237 นางศิริกานต ์คลายโศก 53 สามญั 152 ม.1 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กรวยไตอกัเสบ 8 ส.ค.57
130 4100 นายหลง  เพชรสวาย 71 สมทบ 20 ม.18 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 14 ส.ค.57
131 6987 นางเปล่ียน  ทองวา่ว 87 สมทบ 47 ม.10 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 15 ส.ค.57
132 9895 นายพนู  เติมสุข 79 สมทบ 16/1 ม.5 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 15 ส.ค.57
133 9886 นางพิน เปนะนาม 73 สมทบ 93 ม.9 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคซิสเตมิกสเคอโรสิส 15 ส.ค.57
134 5926 นางเอือย  จนัทสุข 83 สมทบ 8 ม.6 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 17 ส.ค.57
135 8762 นางจิต สุขอยู่ 76 สมทบ 52/1 ม.18 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 24 ส.ค.57
136 6566 นางเขียว อยูปู่น 79 สมทบ 86 ม.4 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ภาวะปอดติดเช้ือ 28 ส.ค.57
137 6101 นางเสมน  อ่ิมใจ 77 สมทบ 49 ม.3 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคมะเร็งล าไสใ้หญ่ 28 ส.ค.57
138 8470 นายโพธ์ิ  จินดาศรี 80 สมทบ 117/3 ม.12 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 29 ส.ค.57
139 8336 นายแยม้  ยนิดีรัมย์ 77 สมทบ 164 ม.20 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 30 มิ.ย.57
140 2356 นายกอ้งเกียรติ  ศิริมาก 52 สมทบ 71 ม.16 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตบัวาย 23 ส.ค.57
141 7934 นางเหย  ซอ้นดอก 87 สมทบ 23 ม.7 ต.คูตนั อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 31 ส.ค.57
142 7601 นายส ารอง  จนัทร์เสน 52 สามญั 164 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 31 ส.ค.57
143 5406 นางบิด  พว่งมาลา 85 สมทบ 155 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 3 ก.ย.57
144 8208 นางสือ  ภูมิศูนย์ 89 สมทบ 4 ม.1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคความดนัโลหิตสูง 7 ก.ย.57
145 2407 นายยา  บุญเสริม 67 สมทบ 83 ม.1 ต.หม่ืนศรี อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ โรคชรา 14 ก.ย.57
146 9860 นางติง มานุจ า 78 สมทบ 71 ม.5 ต.แสลงพนัธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 17 ก.ย.57
147 8872 นายกล้ิง  จิตรแมน้ 88 สมทบ 31 ม.6 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 19 ก.ย.57 
148 8478 นางไมล ์ โชติยา 80 สมทบ 6 ม.9 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 21 ก.ย.57 
149 3946 นายสมดี  มูลหา 81 สมทบ 68 ม.3 ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 20 ก.ย.57
150 9053 นางเตย  จุไรย์ 76 สมทบ 137 ม.16 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เสน้เลือดหวัใจตีบ 27 ก.ย.57 



151 6013 นางค าปลิว  ดินด า 82 สมทบ 92 ม.7 ต.ขอนแตก อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 28 ก.ย.57
152 8947 นางเกิด  อยา่ลืมดี 89 สมทบ 40 ม.9 ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สญันิษฐานวา่เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 8 ต.ค.57
153 4566 นายอี คิดดีจริง 78 สมทบ 43 ม.2 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 10 ต.ค.57
154 5597 นางต่วน  ภาสดา 86 สมทบ 117 ม.11 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 10 ต.ค.57
155 9218 นางแหวน  ดาทอง 75 สมทบ 151 ม.1 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 17 ต.ค.57
156 5536 นางพทุ  สาแกว้ 89 สมทบ 167 ม.7 ต.บา้นชบ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 20 ต.ค.57
157 6288 นางวิลาวลัย ์ เสาวแ์กว้ 86 สมทบ 14/1 ม.10 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 20 ต.ค.57
158 9149 นายชาย  ดีล  ้า 78 สมทบ 84 ม.1 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 20 ต.ค.57
159 6041 นายค า  สอนเลิศ 86 สมทบ 115/3 ม.1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรีย 22 ต.ค.57
160 6148 นางนวล ภูมิศูนย์ 85 สมทบ 85 ม.1 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคเลือดจาง 26 ต.ค.57
161 5722 นายมาต  นิลแกว้ 89 สมทบ 22 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 26 ต.ค.57
162 1383 นายท า  เหลาคม 85 สมทบ 41 ม.7 ต.กระเทียม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคชรา 27 ต.ค.57 
163 5407 นายยิง่  หมอ้ทอง 86 สมทบ 25 ม.8ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 27 ต.ค.57 
164 1649 ด.ต.เขียน  เพชรลว้น 88 สมทบ 18 ม.11 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 2 พ.ย.57
165 8535 นางระเบียบ  บุญยอม 86 สมทบ 51/2 ม.5 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 3 พ.ย.57
166 7347 นางเอียน  ทองซ่ือ 89 สมทบ 5 ม.3 ต.บา้นปรือ อ.กระสงั จ.บุรีรัมย์ สมองผ่อวยัชรา 3 พ.ย.57
167 7567 นายยนื  เสพสุข 85 สมทบ 81 ม.10 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคหอบหืด 3 พ.ย.57
168 10938 นายเรียน  ส านกันิตย์ 47 สามญั 14 ม.4 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุจราจรขบัข่ีจกัรยายนยนตช์นรถทวัร์ 4 พ.ย.57
169 10118 นายพลาน  ถนดัรอบ 74 สมทบ 290 ม.5 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ โรคชรา 5 พ.ย.57
170 7190 นางปัด  สมพินิจ 78 สมทบ 142 ม.9 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 7 พ.ย.57
171 10251 นายจนัทร์  เอ็นดู 78 สมทบ 6/1 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หวัใจวายเฉียบพลนั 9 พ.ย.57
172 3487 นายทอง  จินดาศรี 85 สมทบ 16 ม.5 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 13 พ.ย.57



173 5588 นายพลนั  อุ่นทวี 85 สมทบ 14 ม.4 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองผ่อวยัชรา 13 พ.ย.57
174 9458 นางเสง่ียม  เปนะนาม 90 สมทบ 8 ม.10 ต.ไพรขลา .ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 15 พ.ย.57
175 9066 นางสมนั  สุขสงวน 87 สมทบ 18 ม.10 ต.เพ้ียราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 15 พ.ย.57
176 3213 นางตุ๋ย  กลดักนัแสง 67 สมทบ 305 ม.1 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ มะเร็งตบั 17 พ.ย.57 
177 6150 นายเสน  พรหมทอง 84 สมทบ 99 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ วณัโรคปอด 19พ.ย.57
178 5510 นางเสบียน  ฤกษดี์ 76 สมทบ 27 ม.4 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ไตวายจากเบาหวาน 20 พ.ย.57
179 10508 นางดวงจนัทร์  บุตรโท 59 สมทบ 162 ม.1 ต.ขา้วปุ้ น อ.กุดขา้วปุ้ น จ.อุบลราชธานี อุบติัเหตุจราจร 20 พ.ย.57
180 1673 นายสมบติั  เติมกลา้ 62 สามญั 41/2 ม.4 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งปอด 20 พ.ย.57
181 3891 นางลุน  แสนปัดชา 84 สมทบ 12 ม.2 ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 21 พ.ย.57
182 10549 นางไสว  เนียมหอม 65 สมทบ 190 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งรังไข่ 22 พ.ย.57
183 378 นายถวิล  งามศิริ 56 สามญั 23/1 ม.20 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ปอดอกเสบ ตบัอกัเสบ 16 พ.ย.57
184 2701 นางบวัแกว้  พลึกรุ่งโรจน์ 72 สมทบ 23 ม.4 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 26 พ.ย.57
185 5803 นางสิน  โต๊ะงาม 84 สมทบ 13 ม.3 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 30 พ.ย.57
186 7908 นายเพง็  คงทบั 73 สมทบ 56 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคเบาหวาน 2 ธ.ค.57
187 23 นางบท  สวยรูป 86 สมทบ 30 ม.5 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 3 ธ.ค.57
188 9284 นางวนั  สูตรสุข 86 สมทบ 18 ม.7 ต.เทพรักษา อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ หวัใจหยดุเตน้ฉบัพลนั 3 ธ.ค.57
189 7818 นางวนัเพญ็  เจริญสุข 51 สามญั 139 ม.7 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุรถชนกนั 10 ธ.ค.57
190 8379 นางเสาะ  เสาวยงค์ 57 สามญั 158 ม.18 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 11 ธ.ค.57
191 2510 นางพรทิพย ์ ประเมินชยั 47 สามญั 140/3 ม.4 ต.เทนมีย ์อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ มะเร็งปอดแพร่กระจายไปท่ีสมอง 11 ธ.ค.57
192 2206 นางค า  พร้ิงเพราะ 87 สมทบ 51  ม.6 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคชรา 14 ธ.ค.57
193 4524 นายอ่วม  ศรีประเสริฐ 80 สมทบ 31 ม.5 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู สมองฝ่อวยัชรา 16 ธ.ค.57
194 7758 นางอุ่น  ไหมทอง 84 สมทบ 109 ม.20 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 19 ธ.ค.57



195 2507 นางกิจ  ประวาสุข 91 สมทบ 7 ม.5 ต.แสลงพนัธ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 19 ธ.ค.57


