
1 นายผอง  มาลัย 87 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 54 นางพรหม  ดาทอง 76 อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
2 นายดัด  กระจางแจง 63 อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งทอนํ้าดี 55 นายสมศักด์ิ  จิตหาญ 69 อ.ทาตูม จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด
3 นางพุน  จารัตน 71 อ.ลําดวน จ.สุรินทร หัวใจขาดเลือด 56 นางอยู  บุญเศษ 82 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด
4 นางลาน  ดลเสมอ 81  อ.เมือง จ.สุรินทร ชราภาพ 57 นายวันชัย  สรอยจิตร 87 อ.ทาตูม จ.สุรินทร ไตวายเฉียบพลัน
5 นายบรรณ  บุญมี 76  อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 58 นายลด  สินสวัสด์ิ 94 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
6 นางเพ็ง  สิมาจารย 77  อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร ชราภาพ 59 นายมนัส  สวยรูป 85 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร มีนํ้าในชองเยื่อหุมปอดขางซาย
7 นายบอน  สมรูป 87  อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 60 นางเมา  ชะอุมงาม 82 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว
8 นางกอน  จารัตน 79 อ.ลําดวน จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองตีบ 61 นางพง  นาคดี 78 อ.ลําดวน จ.สุรินทร ไตวายเฉียบพลัน
9 นางทิพย  วิมลไสย 76  อ.สังขะ จ.สุรินทร ชราภาพ 62 นางเนิม  สุภิษะ 87 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา

10 นายเล  เหลือถนอม 87 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 63 นายอินทร  สุขตาม 79 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ
11 นายชม  สุขแสวง 77 อ.ลําดวน จ.สุรินทร วัณโรคปอด 64 นางลอย  ตรงศูนย 90 อ.เมือง จ.สุรินทร ชราภาพ
12 นางไว  วงศรัมย 84 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร ชราภาพ 65 นายเลย  คําสอน 79 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
13 นายชิด  งามนัก 80 อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร ชราภาพ 66 นายพล  สิงหชัย 76 อ.สังขะ จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองตีบ
14 นายลาก  ดวงสวัสด์ิ 73 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 67 นางหลอด  คงทน 81 อ.ทาตูม จ.สุรินทร โรคชรา
15 นายพุธ  ผาสุก 89 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 68 นางใส  นอยถนอม 84 อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
16 นายสําราญ  มุมทอง 37 อ.สังขะ จ.สุรินทร อุบัติเหตุจราจร 69 นายสง  เจือจันทร 89 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา
17 นางเอ็น  โตะงาม 85 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ชราภาพ 70 นางญาติ  บุญเล่ือน 85 อ.เมือง จ.สุรินทร เสียชีวิตธรรมชาติ(ไมทราบสาเหตุ)

18 นางเสก  โสมแกว 75 อ.ทาตูม จ.สุรินทร ไตวายเร้ือรัง 71 นางวิลัย  ลุนลาว 68 อ.สังขะ จ.สุรินทร ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว

19 นายบุญ  ไกรเพ็ชร 78 อ.ลําดวน จ.สุรินทร ความดันโลหิตสูง 72 นางแดง  มายา 81 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

20 นางนารถ  วรวงศ 82 อ.ขุขันธุ จ.ศรีสะเกษ เลือดออกในสมอง 73 นายบรรจง  หอทอง 88 อ.เมือง จ.สุรินทร เสียชีวิตธรรมชาติ(ไมทราบสาเหตุ)

21 นายวัตร ทรงพระ 82 อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 74 นายเจีย  มณฑล 89 อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
22 นายทิ่ง  ลักขษร 83 อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 75 นางละมวล  เปนสุข 83 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคไตวาย
23 นายบุญ  มารศรี 78 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ติดเช้ือในระบบหายใจเฉียบพลัน 76 นายจักรพงษ  ชิงชนะ 36 อ.ปราสาท จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด
24 นายอุตสาห  พันธรัมย 80 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 77 นายปรีชา  พิกุลทอง 89 อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
25 นางเตียบ  สุขพราหม 82 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร น้ิวในถุงนํ้าดี 78 นางสุชิน  อังกูณมหาสุข 76 อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด
26 นางสําลี  มูลมณี 59 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร โรคหัวใจ 79 นายดอน  บุญชาติ 89 อ.สังขะ จ.สุรินทร โรคมะเร็งที่เหงือก
27 นางแรม  สืบสุข 85 อ.ลําดวน จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 80 นายชอน  เสาวพันธ 74 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา
28 นางคํา  คําทะ 87 อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร ชราภาพ 81 นายเสริม  จําปาทอง 77 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา
29 นางพวง สํานักนิตย 77 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 82 นางบน  สินทรา 97 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคปอดบวม
30 นายตัง  ชมชื่น 91 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 83 นางแดง  สาจันทร 69 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ไตวาย
31 นางพุก  เสียงสน่ัน 89 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 84 นายลอง  นิลดา 87 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
32 นายสุวรรณ  มารศรี 87 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ 85 นายสมชาย  กะภูทิน 47 อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด
33 นายพุทธา  ยามพูน 45 อ.สังขะ จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 86 นายสม  นพพิบูลย 86 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา
34 นางแจม  ดวงแกว 82 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 87 นายแยน  สํานักนิตย 83 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา
35 นายตึ่ง  พั่วพรรณ 54 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 88 นางหอมจันทร  ม่ันสลาย 70 อ.ลําดวน จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองแตก
36 นายสิงห  หอมหวน 73 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร อุบัติเหตุ 89 นางบุหงา  มะลิงาม 67 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร หอบหืดเฉียบพลัน
37 นางอนงคภัทร  วากเนอร 55 อ.ทาตูม จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 90 นายเขมา  สํารวมจิต 84 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองตีบ
38 นายสวาง  โสรัตน 90 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 นางพนอย สิทธิสกุลรัตน 82 อ.ลําดวน จ.สุรินทร มะเร็งที่กระเพาะอาหาร
39 นายทวี  เทียนทอง 65 อ.ลําดวน จ.สุรินทร อุบัติเหตุจราจร 92 นายหยอย  สุภาสัย 88 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคสมองฝอในวัยชรา
40 นางจร  ดวงแกว 84 อ.ลําดวน จ.สุรินทร ไตวาย 93 นางใบ  หวังผล 83 อ.ลําดวน จ.สุรินทร หัวใจขาดเลือด
41 นางดวง  แหลงสุข 89 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ 94 นางแกว  ทวีเกิด 88 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา
42 นางพิมพ  เอกคณาสิงห 80 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร มะเร็งปอด 95 นางเกล้ียง  ชอทอง 92 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ
43 นางเคลียด  เมืองไทย 80 อ.เมือง จ.สุรินทร เบาหวาน 96 นางผา  คําอุด 81 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคชรา
44 นางสํารวน  สุมาภา 57 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร มะเร็งตับ 97 นายเหมาะ  กองเงิน 81 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา
45 นางสมบัติ  แปรงทอง 56 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร มะเร็งตับ 98 นางชื้น จําปาทอง 79 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร โรคสมองขาดเลือด
46 นางออน  สุดทวี 72 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร มะเร็งเตานม 99 นายซิม  งามรูป 68 อ.ลําดวน จ.สุรินทร กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด
47 นางบาน  รุจิยาปนนท 72 อ.ลําดวน จ.สุรินทร เบาหวานทําใหไตวาย 100 นางแยน  แกวหอม 84 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
48 นางเทวี  จําปาทอง 70 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร มะร็งปากมดลูก 101 นายพุม  สุขบัว 84 อ.ปราสาท จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
49 นางทล็วน  สุภิษะ 76 อ.ลําดวน จ.สุรินทร กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 102 นางยวน  สมนึก 90 อ.ลําดวน  จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
50 นายบุญเล้ียง ประดุจชนม 89 อ.ลําดวน จ.สุรินทร หัวใจลมเหลว 103 นายโพธ์ิ  เกิดดี 83 อ.ลําดวน จ.สุรินทร โรคเบาหวาน
51 นายปน  โสรเนตร 85 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 104 นายเสนอ  หวังจิต 79 อ.เมือง จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด
52 นางเฉวียง  ม่ันยืน 95 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชราภาพ 105 นายเทียบ  ตีคลี 89 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
53 นางสาวคอน  บุญปก 83 อ.ทาตูม จ.สุรินทร ชราภาพ 106 นายสมร  สายยศ 86 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา
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107 นางทิพจุฑา  วงศเกย 59 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด 145 นายเปร็ง  ประเมินชัย 85 อ.เมือง จ.สุรินทร ชราภาพ
108 นายบัว  ดุนสุข 90 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา 146 นางแมว  สมสุระ 80 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา
109 นายทองสา  อาปดชิง 69 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร มะเร็งลําไส 147 นายบรัน  กุลรัตน 83 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
110 นายเว็ง  โสนาพูน 74 อ.จอมพระ จ.สุรินทร โรคชรา 148 นายอําคา  สุขแกว 79 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ความดันโลหิตสูง
111 นางเมย  วองไว 90 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 149 ร.ต.ต.ประทีป หลอมประโคน66 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย โรคตับแข็ง
112 นางประสิทธ์ิ  สุขนึก 68 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคความดันโลหิตสูง 150 นายทอง  ใจกลา 83 อ.สังขะ จ.สุรินทร โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
113 นายเดนดวง  ดวงใจ 61 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ปอดติดเชื้อรุนแรง 151 นายสุริยันต  อินทรตา 49 อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร สมองขาดออกซิเจน
114 นางอาย  ไพสนิท 86 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 152 นายเจียน   อยูยืน 89 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
115 นางจันทร  จันทนเทศ 78 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด 153 นางเสมียง  อุนานนท 87 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
116 นายวิริยะ  เถกิงสุข 61 อ.เมือง จ.สุรินทร เสนเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ 154 นางคํา  ปานทอง 81 อ.ลําดวน จ.สุรินทร โรคปอดติดเชื้อ
117 นายเดียม  กล่ันเกล้ียง 79 อ.เขวาฯ จ.สุรินทร โรคชรา 155 นางคํามา  สุขยา 76 อ.จอมพระ จ.สุรินทร โรคชรา
118 นายสุโข  บูรณเจริญ 67 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคตับแข็ง 156 นายสุริยัน  กลัดกันแสง 76 อ.นาคู จ.กาฬสินธุ อุบัติเหตุทางการจราจร
119 นายพวน  พอกพูน 86 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 157 นางอ๋ึน  กระโจมทอง 91 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ
120 นางคลี  มณฑล 85 อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 158 นางเล่ือน  สุขสนิท 79 อ.เมือง จ.สุรินทร ไทรอยดเปนพิษ
121 นางบุตร  สีขาว 87 อ.เมือง จ.สุรินทร ปอดอักเสบ 159 นางฮาย   เหลาแหลม 90 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา
122 นางบุญมา  ดอกจันทร 79 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 160 นางสมบูรณ  จินดาศรี 70 อ.จอมพระ จ.สุรินทร ถูกรถยนตทับขณะน่ังตากขาว
123 นางเกษ  สติภา 85 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา 161 นางบวช  สองประโคน 71 อ.เมือง จ.สุรินทร สันนิษฐานเสียชีวิตจากโรคไต
124 นายผอย  ไชยสุริยงค 83 อ.เมือง จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด 162 นางจิตร  สุขยิ่ง 71 อ.ลําดวน จ.สุรินทร โรคเสนเลือดในสมองตัน
125 นายจันทร  รังสี 80 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร ชราภาพ 163 นางเกือย  ขาวงาม 87 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา
126 นางพรม  กลาแข็ง 73 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร มะเร็งทอนํ้าดี 164 นางสมบูรณ  เพชรสวาย 71 อ.ทาตูม จ.สุรินทร เสนเลือดในสมองตีบ
127 นางแพ  ประพันธ 98 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 165 นายจุน  สหุนิล 87 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา
128 นางสุข  คําสด 88 อ.ทาตูม จ.สุรินทร โรคชรา 166 นางสุบิน  ตัวสะอาด 79 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคหัวใจ
129 นางสมัย  แกลวกลา 82 อ.ทาตูม จ.สุรินทร โรคชรา 167 นางละมุน  เหมาะทอง 71 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคมะเร็ง 
130 นายโฮม  พิมพแกว 81 อ.ลําดวน จ.สุรินทร วัณโรคปอด 168 นางบังอร  สังขขาว 79 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
131 นางเปรือน  การณรงค 83 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 169 นายทวน  บุญวร 87 อ.เมือง จ.สุรินทร ติดเช้ือในทางเดิยหายใจเฉียบพลัน

132 นายคําพอง  พอคา 70 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคมะเร็งตับ 170 นายลา  จําปาทอง 80 อ.ทาตูม จ.สุรินทร มะเร็งในกระเพาะอาหาร
133 นายหลา   สถานสุข 90 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร โรคชรา 171 นายสุพิศ  โดงดี 78 อ.ปราสาท จ.สุรินทร มะเร็งในสมอง
134 นายจวน  พิศเพลิน 90 อ.เมือง จ.สุรินทร ปอดติดเชื้อ 172 นางเกษร  โภคทรัพย 78 อ.เมือง จ.สุรินทร มะเร็งตับ
135 นางเรียม  ไมยวรรณ 90 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร โรคชรา 173 นายสาร  สองประโคน 80 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
136 นางรัชนี  ดีลอม 70 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคมะเร็งทอนํ้าดี 174 นายเสร็จ  ชิงชัย 80 อ.เขวาฯ จ.สุรินทร มะเร็งตับออน
137 นางโสภณ  มุมทอง 61 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคธรรมชาติ 175 นางเทศ  อุตธูร 81 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา
138 นางเมา  พันธอินทร 83 อ.ลําดวน จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 176 นางปน  บุราคํา 83 อ.สังขะ จ.สุรินทร มะเร็งตับ
139 นางเล่ือน  สุขรวม 84 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคชรา 177 นายหาน  บุญมาก 84 อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด
140 นายเชิด  ทิศนาม 81 อ.เมือง จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 178 นางออนศรี  สุขกาย 48 อ.ปราสาท จ.สุรินทร มะเร็งทอนํ้าดี
141 นางเปยน  บุญเหมาะ 88 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร โรคชรา 179 นายเรือ  สุขสกุล 84 อ.เมือง จ.สุรินทร โรคเบาหวาน
142 นางรัตน  สมสวย 82 อ.สังขะ จ.สุรินทร สมองฝอวัยชรา 180 นางนงนุช  บัวงาม 54 อ.ลําดวน จ.สุรินทร ไตวาย
143 นางนอย  แพงภูงา 77 อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด ปอดติดเช้ือและติดเช้ือในกระแสเลือด 181 นางพร  ลอดสุโข 80 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร โรคชรา
144 นายหัว  ฉุนกลา 85 อ.สังขะ จ.สุรินทร ไตวาย 182 นางบุญเล้ียง  โยมรัมย 81 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร เลือดออกในกานสมอง

วิธีการชําระเงิน
    1. ชําระเงินสดที่สํานักงานฯ
    2. ชําระผานไปรณียธนาณัติ 
    3. ชําระผานบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาสุรินทร เลขที่บัญชี 310-0-12515-0  หรือ
        ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาสุรินทร เลขที่บัญชี  01-026-8-03016-0 ช่ือบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
        กรณีชําระผานธนาคาร เมื่อโอนเงินชําระ กรุณาสงแฟกซ  หรือโทรแจง  ช่ือสมาชิก และยอดเงินท่ีโอนใหสมาคมฯทราบทันที 
        ติดตอ  080-151-6695  ,  044-538566   แฟกซ  044-539228

ศพ
ท่ี

ช่ือ - สกุล
อายุ
(ป)

เขตพื้นท่ี สาเหตุ
ศพ
ท่ี

ช่ือ - สกุล
อายุ
(ป)

เขตพื้นท่ี สาเหตุ


