
1 4055 นายกลัป์  มาลีหวล 95 สมทบ 92 ม.13 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 22 ธ.ค.61 1
2 3380 นายเลาซา  บุญมาก 80 สมทบ 139 ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 22 ธ.ค.61 2
3 4450 นางดอน  กระจ่างจิตร 81 สมทบ 116 ม.11 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 23 ธ.ค.61 3
4 3705 นายณรงค ์ บุญเลิศ 63 สมทบ 95/1 ม.3 ต.ขอนแตก อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ อุบติัเหตุรถจกัรยายนต์ 23 ธ.ค.61 4
5 212 นายเชียง  ไทยดี 89 สมทบ 59 ม.2 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 31 ธ.ค.61 5
6 9229 นางสวน  ลทัธิพรหมมา 88 สมทบ 82 ม.3 ต.บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 1 ม.ค.62 6
7 987 นายศิริพงษ ์ สุภิมารส 58 สามญั 246 ถนนเทศบาล4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 2 ม.ค.62 7
8 5409 นางที  สาแกว้ 77 สมทบ 75 ม.7 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งปากมดลูก 3 ม.ค.62 8
9 5453 นางเปย  เช่ียวชาญ 85 สมทบ 57 ม.3 ต.สงัขะ อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 3 ม.ค.62 9

10 8774 นางนิด  จนัทรารักษ์ 87 สมทบ 45/1 ม.18 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคหวัใจ 4 ม.ค.62 10
11 2329 นางวนัเพญ็  แซ่อ้ือ 57 สมทบ 241/9 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ภาวะขาดอากาศจากน ้าท่วมปอด 4 ม.ค.62 11
12 4389 นายสร้อย สมานมิตร 91 สมทบ 98 ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคชรา 6 ม.ค.62 12
13 6551 นางทองมาก แกว้เกตุ 56 สมทบ 103 ม.15 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 7 ม.ค.62 13
14 223 นางค าพ ุ งามยิง่ 89 สมทบ 3 ม.3 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไตวายเร้ือรัง 7 ม.ค.62 14
15 3157 นายเสง่ียม  คมคาย 85 สมทบ 7 ม.7 ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ หวัใจวาย 7 ม.ค.62 15
16 6512 นายหมึก  เหนียวคง 80 สมทบ 25 ม.4 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สืบเน่ืองจากผิวหนงัไหมเ้ป็นบริเวณกวา้ง 11 ม.ค.62 16
17 12425 นายประยงค ์ ลกัขษร 60 สมทบ 28 ม.4 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ตบัแข็ง  ไตวาย 14 ม.ค.62 17
18 8865 นายยม  สร้อยสุวรรณ 82 สมทบ 87 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไตวาย 19 ม.ค.62 18
19 12325 นางสาวเล็ก  ยนืยาว 57 สมทบ 66 ม.7 ต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 22 ม.ค.62 19

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน มกราคม 2562

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



1 4972 นายยนั  สุรสงัข์ 78 สมทบ 164/1 ม.9 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 20 ม.ค.62 20
2 8135 นางค าเผย  ดีพาชู 77 สมทบ 112/1 ม.3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 22 มค.62 21
3 12134 นางสาวลว้น บุญเลิศ 55 สมทบ 37 ม.6 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ตบัวาย 22 มค.62 22
5 10501 นางจวน รอบรู้เจน 76 สมทบ 29 ม.11 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โรคปอด 27 ม.ค.62 23
5 7876 นายเอ่ียม  ยางสุข 82 สมทบ 77 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 28 กพ.62 24
6 975 นางสาวทิฆมัพร สุพิมพ์ 56 สามญั 123/1 ม.8 ตล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู มะเร็งล าไส้ 2 กพ.62 25
7 1524 นางเภา  พวงสด 87 สมทบ 7 ม.10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 3 ก.พ.62 26
8 1336 นายลอย  อินทร์ปรางค์ 86 สมทบ 306/4 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งหลอดอาหาร 9 ก.พ.62 27
9 3545 นางบุญส่ง เสริมกลา้ 87 สมทบ 67 ม.6 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ หวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั 11 ก.พ.62 28

10 3459 นางส ารอง  นนธิจนัทร์ 65 สมทบ 5 ม.3 ต.กระออม อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 12 ก.พ.62 29
11 8509 นางเผือด  เศษจนัทร์ 82 สมทบ 64 ม.5 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไตวาย 15 ก.พ.62 30
12 7273 นายเสมียน  แปลงดี 89 สมทบ 95 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติ 18 ก.พ.62 31
13 4608 นางแจ่ม  กรวยทอง 80 สมทบ 16 ม.18 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 19 ก.พ.62 32
14 3451 นางชอุ่ม  เพชรมุข 86 สมทบ 106 ถนนโพธ์ิร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 25 พ.พ.62 33
15 4797 นายเท่ียว  ดุจจานุทศัน์ 69 สมทบ 5/2 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งปอด 27 ก.พ.62 34

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน กมุภาพันธ์ 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 7059 นางเรียน  ศกัศรี 81 สมทบ 41 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบ 28 ก.พ.62 35
2 8784 นางยศ สุทธิยานุช 92 สมทบ 7 ม.7 ต.เทนมีย ์อ.เมือง จ.สุรินทร์ หวัใจตีบ 1 มี.ค.62 36
3 297 นางสวาท  รินทะระ 85 สมทบ 142/69 ม.13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หลอดเลือดหวัใจตีบ 4 มี.ค.62 37
4 11367 นายร่ืน  ชะบาทอง 65 สมทบ 58/1 ม.6 ต.เทพรักษา อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ มะเร็งในท่อน ้าดี 6 มี.ค.62 38
5 5255 นางสวน  พอกพนู 86 สมทบ 113 ม.2 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคชรา 8 มี.ค.62 39
6 8048 นายฉลอง  สมานทอง 82 สมทบ 82/3 ม.9 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 12 มี.ค.62 40
7 626 นางสนม  พรหมบุตร 68 สมทบ 111 ม.15 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรีจ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 12 มี.ค.62 41
8 4089 นายเสาร์  จงใจรักษ์ 90 สมทบ 78 ม.6 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 12 มี.ค.62 42
9 7692 นางพ ุ จนัทร์คืน 92 สมทบ 32 ม.5 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 15 มี.ค.62 43

10 3233 นายประกอบ  แหวนวิเศษ 73 สมทบ 1/3 ม.3 ต.ประทดับุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไสใ้หญ่ 15 มี.ค.62 44
11 330 นางพินิจ  สมานไทย 69 สมทบ 46 ม.5 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 19 มี.ค.62 45
12 10258 นายเยน็  บุญเหลือ 79 สมทบ 73 ม.7 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 21 มี.ค.62 46
13 8398 นายเถกิง  ชาญศรี 88 สมทบ 187 ม.14 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 23 มี.ค.62 47
14 9536 นางเอ้ียม  สีทะรับ 84 สมทบ 47/1 ม.1 ต.หนองบวั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 27 มี.ค.62 48
15 6859 นางเหรียญ  ชะนะนาน 71 สมทบ 193 ม.3 ต.ผไทรินทร์ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โรคธรรมชาติ 30 มี.ค.62 49

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน มนีาคม 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 4001 นางล าดวน  ปราณีชาติ 82 สมทบ 49 ม.4 ต.โพธ์ิงาม อ.ประจนัตคาม จ.ปราจีนบุรี กลา้มเน้ือหวัใจตาย 2 มีค.62 50
2 3786 นางมี  ทองเช้ือ 85 สมทบ 85/5 ม.8 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อลัไซเมอร์ 14 มีค.62 51
3 237 นายประสงค ์ มีทรัพย์ 72 สามญั 406 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มะเร็งปอด 30 มีค.62 52
4 2443 นางแสงทอง  มัน่หมาย 73 สมทบ 32 ม.12 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจสะสมโปรตีนชนิดอะมลัลอยด์ 30 มีค.62 53
5 8659 นางตด  ยนืยง 91 สมทบ 50 ม.9 ต.เพ้ียราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 30 มีค.62 54
6 5780 นายยอน  มัน่หมาย 91 สมทบ 69 ม.6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 2 เมย.62 55
7 10464 นางอ่อน  เลิศยะโส 78 สมทบ 43 ม.5 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ วณัโรคปอด 6 เมย.62 56
8 10470 นางเมิน  วา่ไทย 81 สมทบ 89 ม.1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เลือดออกในทางดา้นอาหารส่วนตน้ 15 เมย.62 57
9 13060 นางพิไสย ์ สุดเสน้ผม 54 สมทบ 43 ม.9 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 16 เมย.62 58

10 2198 นายพรมมา  เพง็ค  า 96 สมทบ 14/1 ม.2 ต.น ้าเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 17 เมย.62 59
11 10917 นางปรียาวดี  เสนาจนัทร์ 65 สมทบ 115 ม.2 ต.หนองไผล่อ้ม อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดี 19 เมย.62 60
12 5480 นางพอน  อยูปู่น 92 สมทบ 9 ม.1 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ตายธรรมชาติ 20 เมย.62 61
13 13392 นายลนั  ยนืยาว 70 สมทบ 30 ม.7 ต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 20 เมย.62 62
14 4222 นางสาย  ช่ือเพราะ 96 สมทบ 86 ม.8 ต.เทพรักษา อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 22 เมย.62 63
15 573 นางเหลา  สมสร้าง 87 สมทบ 16 ม.1 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 22 เมย.62 64

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน เมษายน 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 12532 นายอุดม  มหาไม้ 54 สมทบ 198 ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งกระดูก 10 เม.ย.62 65
2 4041 นางเจียม   มารศรี 93 สมทบ 13 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ระบบทางเดินหายใจลม้เหลว 14 เม.ย.62 66
3 10208 นางเอ้ียง เจริญสุข 82 สมทบ 68 ม.12 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 24 เม.ย.62 67
4 5626 นางจนัทร์  เทียนทอง 47 สามญั 127 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ไตวายเฉียบพลนั 29 เม.ย.62 68
5 12099 นางสาวส าเนียง  บุญเจริญ 46 สมทบ 147 ม.10 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตบัแข็ง 2 พ.ค.62 69
6 12913 นายประฐมดี  วนัดี 38 สมทบ 128 ม.3 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 2 พ.ค.62 70
7 8494 นางทุ  ผิวขาว 82 สมทบ 9/2 ม.6 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 3 พ.ค.62 71
8 12581 นายนิยม  ธานี 56 สมทบ 147/1 ม.15 ต.ทบัทนั อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ ล้ินหวัใจตีบ 4 พ.ค.62 72
9 1418 นางเฮือง  แซ่เง้ิยน 90 สมทบ 215/6 ม.2 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือ 5 พ.ค.62 73

10 377 นางวนัทอง  ชลาชยั 90 สมทบ 45 ม.12 ต.ศรีณรงค ์อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 6 พ.ค.62 74
11 3463 นางค า   แรงหาญ 90 สมทบ 77 ม.2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 8 พ.ค.62 75
12 6962 นางสุทนั  เคร่ืองวิชา 79 สมทบ 293 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไตวายเร่ือรัง 8 พ.ค.62 76
13 3299 นายบุญมี    ยนืยาว 86 สมทบ 52 ม.9 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 9 พ.ค.62 77
14 9017 นางยนั  เจริญศิริ 82 สมทบ 45 ม.2 ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 11 พ.ค.62 78
15 6911 นางพม สุขแสวง 90 สมทบ 71 ม.6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 12 พ.ค.62 79
16 9404 นางหอม  เสามัน่ 91 สมทบ 27 ม.22 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 12 พ.ค.62 80
17 7225 นายสวอน เครือเงิน 94 สมทบ 62 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 14 พ.ค.62 81
18 9072 นางบวัสอน   จนัทร์ศรีดา 78 สมทบ 312 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 17 พ.ค.62 82
19 2327 นางรน  ประภาสยั 82 สมทบ 12 ม.7 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 19 พ.ค.62 83
20 5826 นางเสือม นิยมสวน 94 สมทบ 53 ม.9 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ไตวาย 20 พ.ค.62 84

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน พฤษภาคม 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 2678 นางสาวเอ้ือนจิต  สีสลบั 59 สามญั 19 ม.9 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มะเร็งสมอง 16 พ.ค.62 85
2 9036 นายสุข  ใสสะอาด 78 สมทบ 138 ม.10 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 19 พ.ค.62 86
3 2322 นายเกียม  พวงสด 69 สมทบ 86 ม.10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ไตวาย 20 พ.ค.62 87
4 1661 นางบุญหลาย  ทนทอง 87 สมทบ 54 ม.1 ต.ดม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไสใ้หญ่ 20 พ.ค.62 88
5 12079 นางสาวส าลี บรรลือทรัพย์ 54 สมทบ 6 ม.9 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มะเร็ง 21 พ.ค.62 89
6 9616 นายจ าเนียร  ฮึกเหิม 59 สมทบ 8 ม.9 ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 22 พ.ค.62 90
7 12610 นายชูศกัด์ิ บูรณ์เจริญ 56 สมทบ 5 ม.1 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มะเร็ง 23 พ.ค.62 91
8 9407 นางซาน ทราจารวฒัน์ 90 สมทบ 28 ม.8 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 24 พ.ค.62 92
9 3100 นางเบียน  แพงภูงา 80 สมทบ 195 ม.5 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 24 พ.ค.62 93

10 1390 นายด ารงฤทธ์ิ  ชมช่ืน 56 สามญั 147 ม.15 ต.บวังาม อ.บุญฑริก จ.อุบลฯ อุบติัเหตุทางจราจร 27 พ.ค.62 94
11 7809 นายทอง  ผาสุก 74 สมทบ 113/1 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคไทรอยด์ 27 พ.ค.62 95
12 918 นางเงา  สดช่ืน 87 สามญั 23 ม.5 ต.ณรงค ์อ.ศรีณรงค ์จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 1 มิ.ย.62 96
13 3504 นายเรือง สุขสวสัด์ิ 84 สมทบ 591 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองแตก 1 มิ.ย.62 97
14 6623 นางสวน  สุขตาม 85 สมทบ 54 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เสน้เลือดอุดตนับริเวณขาซา้ย 3 มิ.ย.62 98
15 8754 นายสุขแกว้  อ  ามินทร์ 89 สมทบ 90 ม.2 ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 5 มิ.ย.62 99
16 6593 นายค าผา  ศิริ 79 สมทบ 7 ถนนศรีบวัราย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 6 มิ.ย.62 100
17 3932 นางทอง  ลกัขษร 85 สมทบ 91 ม.21 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 10 มิ.ย.62 101
18 7009 นางสุภทัรสุดา จุกหอม 50 สามญั 121 ม.5 ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือ 12 มิ.ย.62 102
19 10413 นายเบียน  ทวีเลิศ 81 สมทบ 12 ม.10 ต.บา้นจารย ์อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ หอบหืด 12 มิ.ย.62 103
20 9109 นางพวั อาจองค ์ 87 สมทบ 88/1 ม.13 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หลอดลมโป่งพอง 12 มิ.ย.62 104

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน มถุินายน 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 1078 นางปึง  แท่นดี 85 สมทบ 159 ม.13 ต.เทนมีย ์อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคชรา 14 มิ.ย.62 105
2 7265 นางเสียน  แกว้ยก 83 สมทบ 100 ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เสน้เลือดสมองตีบ 20 มิ.ย.62 106
3 11692 นางล าพวย  ฤกษดี์ 51 สมทบ 167 ม.5 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคเบาหวาน 20 มิ.ย.62 107
4 13384 นายบุญเลิศ  โชติช่วง 61 สมทบ 59 ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดี 21 มิ.ย.62 108
5 11449 นางรวิ  สมเจริญ 53 สมทบ 114 ม.2 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งรังไข่ 23 มิ.ย.62 109
6 9559 นายใบ  นามเคน 81 สมทบ 339 ม.1 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือ 24 มิ.ย.62 110
7 7366 นายสงค ์ ใจกลา้ 87 สมทบ 51 ม.3 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ไตวายเฉียบพลนั 1 ก.ค.62 111
8 4333 นายเสียม  บุญคง 84 สมทบ 47 ม.7 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในปอด 1 ก.ค.62 112
9 10641 นางส ารวย  คิดชนะ 67 สมทบ 165/5 ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เน้ืองอกในสมอง 8 ก.ค.62 113

10 3934 นายเชด  วนัสา 90 สมทบ 119 ม.1 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 8 ก.ค.62 114
11 344 นางเสาร์  แสงทอง 91 สามญั 52 ม.16 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 14 ก.ค.62 115
12 11730 นายรัตน์  มีเหมาะ 57 สมทบ 42 ม.5 ต.ส าเภาลูน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ หวัใจวายเฉียบพลนั 16 ก.ค.62 116
13 9293 นางเยน  สรวนสนัต์ 88 สมทบ 52 ม.3 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาฯ จ.สุรินทร์ ชราภาพ 17 ก.ค.62 117
14 6550 นางปาน  บุญครอง 92 สมทบ 149 ม.19 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 18 ก.ค.62 118
15 11167 นางสาวปติชญา นาคกระแสร์ 32 สามญั 37 ม.8 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ไตวาย 19 ก.ค.62 119
16 3370 นายพา  เถกิงผล 85 สมทบ 71 ม.1 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ความดนัโลหิตสูง 19 ก.ค.62 120
17 2239 นายเคลม็  ดวงดี 96 สมทบ 46 ม.5 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคชรา 22 ก.ค.62 121
18 4334 นางโพร  บุญคง 77 สมทบ 47 ม.7 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เลือดออกในสมอง 24 ก.ค.62 122
19 8182 นางโป๊ะ   เสียมเงิน 94 สมทบ 29 ม.8 ต.นาหนองไผ ่อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 29 ก.ค.62 123
20 4686 นางส านวน  ศรีขาว 46 สมทบ 134 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มะเร็งปอด 30 ก.ค.62 124

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน กรกฎาคม 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 2694 นางเชือย  ศุภผล 83 สมทบ 52/2 ม.4 ต.ประทดับุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อในวยัชรา 2 ก.ค.62 125
2 6517 นางเป็น สารสุข 92 สมทบ 48 ม.8 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ไตวาย 30 ก.ค.62 126
3 9049 นางสิน บุญฤทธ์ิ 87 สมทบ 151 ม.16 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 1 ส.ค.62 127
4 2123 นายมี  ช่อทอง 96 สมทบ 62 ม.1 ต.ศรีณรงค ์อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 2 ส.ค.62 128
5 92 นางอุไรวรรณ  ศิริศรีจนัทร์ 91 สมทบ 194 ซอยสุขุมวิท81 บางจาก พระโขนง กทม. ปอดอกัเสบ 2 ส.ค.62 129
6 5628 นายเลม  ศรีอนุช 82 สมทบ 137 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ โรคชรา 5 ส.ค.62 130
7 7673 นางสิงขร  ไตรทอง 69 สมทบ 11/1 ม.5 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 5 ส.ค.62 131
8 6828 นางประยรู  ปัญญา 83 สมทบ 80 ม.4 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 6 ส.ค.62 132
9 12342 นางประคอง  กลา้จริง 55 สมทบ 9  ม.6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว น ้าท่วมปอด 7 ส.ค.62 133

10 12303 นายหุน เดชผมรัมย์ 44 สมทบ 73 ม.3 ต.ปราสาททอง อ.เขวาฯ จ.สุรินท์ ผิวหนงัอกัเสบติดเช้ือ 9 ส.ค.62 134
11 1426 นายเมฆ  ฤทธิวฒิุ 87 สมทบ 56 ม.3 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วณัโรครุนแรง 10 ส.ค.62 135
12 5716 นางเพนียน  ขอสุข 86 สมทบ 170 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบ 17 ส.ค.62 136
13 6274 นางพลิง  บุญครอง 93 สมทบ 48 ม.10 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 19 ส.ค.62 137
14 102 นางกล้ิง  พลอินทร์ 88 สมทบ 254 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อมัพฤกษ ์ติดเตียง เบาหวาน 21 ส.ค.62 138
15 2301 นางเลือย  ตรงศูนย์ 83 สมทบ 40 ม.2 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ล้ินหวัใจตีบ ติดเช้ือในกระแสเลือด 23 ส.ค.62 139
16 5643 นางบ าเพญ็  สุกใส 50 สามญั 191 ม.1 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 23 ส.ค.62 140
17 7080 นายเคย เพราะดี 88 สมทบ 102/1 ม.8 ต.นาบวั อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคชรา 24 ส.ค.62 141

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน สิงหาคม 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 4514 นายทองสุข กลา้วิเศษ 64 สมทบ 41 ม.17 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ไตวายเร้ือรัง 29 ส.ค.62 142
2 6219 นางอินทร์  เอกคณาสิงห์ 92 สมทบ 17 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ชราภาพ 29 ส.ค.62 143
3 13511 นายสมชาย ไชยพร 48 สมทบ 33/1 ม.6 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 29 ส.ค.62 144
4 11552 นางสุดใจ สุมาภา 58 สามญั 66 ม.12 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ไตวาย 31 ส.ค.62 145
5 10531 นายชยั  รองจนัทร์ 77 สมทบ 63 ม.3 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สมองฝ่อในวยัชรา 3 ก.ย.62 146
6 7214 นายสุพรรณ์  เสาสูง 90 สมทบ 65/5 ถ.ศรีบวัราย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในช่องทอ้ง 4 ก.ย.62 147
7 13085 นางรัตนา  สาลีทอง 67 สมทบ 172 ถ.เทศบาล4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งไขกระดูก 6 ก.ย.62 148
8 8270 นางพนุ  บุญสุข 81 สมทบ 2 ม.7 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 6 ก.ย.62 149
9 4365 นางแถ่ง   เหลาคม 87 สมทบ 85 ม.6 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคหวัใจ 12 ก.ย.62 150

10 2439 ร.ต.ชาติชาญ  สาคร 84 สมทบ 48 ม.1 ต.สลกัได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 14 ก.ย.62 151
11 6228 นางบวัลา  กระโจมทอง 80 สมทบ 14 ม.4 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลว 14 ก.ย.62 152
12 4047 นายเสง่ียม ทราจารวตัร 88 สมทบ 107 ม.1 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ วณัโรคปอด 14 ก.ย.62 153
13 331 นายนรเสฏฐ์(อมฤต)  ผาสุก 61 สมทบ 90 ม.1 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 14 ก.ย.62 154
14 7708 นายสงดั  ไหมทอง 91 สมทบ 16 ม.5 ต.จารพตั อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 30 ก.ย.62 155

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน กนัยายน 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 6584 นายชาย  อลัมาตย์ 90 สมทบ 27 ม.5 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 16 ก.ค.62 156
2 2642 นายงาน  เทียนทอง 88 สมทบ 69 ม.10 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ มะเร็งท่อน ้าดี 12 ก.ย.62 157
3 13587 นายเหลือง  ประดุจชนม์ 58 สมทบ 84 ม.8 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 17 ก.ย.62 158
4 12505 นายประกอบ  ทองยอ้ย 53 สมทบ 55 ม.5 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 19 ก.ย.62 159
5 13327 นางรัชนี  พดุตาน 69 สมทบ 9 ม.11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบติดเช้ือ 20 ก.ย.62 160
6 11833 นายเกรียน  ส านกันิตย์ 57 สมทบ 52 ม.4 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคเบาหวาน 26 ก.ย.62 161
7 6614 นางสอน  จ  าปาทอง 92 สมทบ 214 ม.6 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคชรา 29 ก.ย.62 162
8 13424 นางประชิด  สุขดี 68 สมทบ 5/2 ม.3 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ความดนัโลหิตสูง 30 ก.ย.62 163
9 3022 นางวนั  แววดี 86 สมทบ 12 ม.10 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 2 ต.ค.62 164

10 4237 นายสาม  เกตุโสระ 89 สมทบ 187/1 ม.7 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 7 ต.ค.62 165
11 12886 นายค าสิงห์ โสรวลัย์ 43 สมทบ 172 ม.12 ต.กระเทียม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ โรคธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 8 ต.ค.62 166
12 5936 นายเซือม  หวงัสม 94 สมทบ 10 ม.2 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 14 ต.ค.62 167
13 11685 นางปราณี  วอ่งไว 60 สมทบ 282 ม.1 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มะเร็งเตา้นมกลบัมาเป็นซ ้า 18 ต.ค.62 168
14 3492 นางกิจ  เมืองงาม 91 สมทบ 106 ม.12 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชราภาพ 20 ต.ค.62 169
15 4346 นางจนัทร์  พรหมบุตร 92 สมทบ 74 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชราภาพ 23 ต.ค.62 170
16 8233 นายแดง  ค  าแหง 88 สมทบ 13/1 ม.3 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 24 ต.ค.62 171

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน ตุลาคม 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 8099 นายพลิง  ยางสุข 87 สมทบ 122 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 12 ก.ย.62 172
2 12911 นางจงดี  แกว้ลอย 63 สมทบ 214 ม.6 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 15 ต.ค.62 173
3 7154 นางเหลือง พร้อมพนู 85 สมทบ 55 ม.3 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคชรา 19 ต.ค.62 174
4 6004 นายเอ่ียม  นาคดี 90 สมทบ 88 ม.10 ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ปอดอกัเสบ 21 ต.ค.62 175
5 13570 นายบุญธง  แกมกลา้ 54 สมทบ 49/2 ม.9 ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มะเร็งล าไส้ 22  ต.ค.62 176
6 9274 นางวนัทา  ดาทอง 87 สมทบ 156 ม.2 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 22 ต.ค.62 177
7 6374 นางสอน  บุญสด 90 สมทบ 26 ม.6 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ปอดติดเช้ือ 28 ต.ค.62 178
8 9705 นางตุ สุภาสยั 73 สมทบ 153 ม.5 ต.ท่าสวา่ง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มะเร็งเมด็เลือดขาว 29 ต.ค.62 179
9 8301 นางเยน็  ท่ีดี 88 สมทบ 67 ม.10 ต.ดม อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 31 ต.ค.62 180

10 9511 นายยอน  น่าชม 91 สมทบ 37 ม.2 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โรคถุงลมโป่งพอง 1 พ.ย.62 181
11 8496 นายกิบ สมานจิตร 89 สมทบ 30 ม.8 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรคน่ิวในไต 3 พ.ย.62 182
12 4874 นายกาย ค  าสอน 80 สมทบ 178 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ 4 พ.ย.62 183
13 7341 นางเส็ม  ยอดสิงห์ 89 สมทบ 37 ม.10 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 4 พ.ย.62 184
14 5219 นางทุเรียน ธรานุช 82 สมทบ 87 ม.3 ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ติดเช้ือในกระแสเลือด 5 พ.ย.62 185
15 4874 นายพิณ  กองสุข 80 สมทบ 45 ม.8 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เน้ืองอกร้ายของตบั 5 พ.ย.62 186
16 7804 นางผ่อง  ยางสุข 90 สมทบ 5 ม.7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรคชรา 7 พ.ย.62 187
17 1103 นายถนอม  ดาศรี 75 สมทบ 25 ม.11 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โรคตบัแข็ง 10 พ.ย.62 188
18 9163 นายผลิต โต๊ะงาม 51 สมทบ 39 ม.16 ต.หนองเหล็ก อ.ศีชรภูมิ จ.สุรินทร์ มะเร็งตบั 11 พ.ย.62 189
19 12863 นางสาวสุดไทย ปัดภยั 68 สมทบ 48 ม.1 ต.อาโพน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั 12 พ.ย.62 190
20 1941 นางทอง มัน่จิต 77 สมทบ 70 ม.7 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โรคชรา 20 พ.ย.62 191

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน พฤศจิกายน 2562

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

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์



1 13468 นางสาวเตอะ  ศาลางาม 58 สมทบ 65 ม.9 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ล้ินหวัใจร่ัว 14 ต.ค.62 192
2 2793 นายปฏิการ ทาสีแสง 54 สมทบ 38 ม.5 ต.บา้นเล่ือม อ.เมือง จ.อุดรธานี โรคดีซ่าน 17 พ.ย.62 193
3 6282 นายจิน คุมโสระ 93 สมทบ 196 ม.7 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โรคชรา 17 พ.ย.62 194
4 12815 นางเลียน  ผาลึก 71 สมทบ 21 ม.3 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มะเร็งเมด็เลือดขาว 23 พ.ย.62 195
5 9777 นางอม  สุขแสวง 78 สมทบ 17 ม.5 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เสน้เลือดในสมองแตก 26 พ.ย.62 196
6 3216 นางทองพนู เทียมทอง 84 สมทบ 150 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ส าลกัอาหาร 3 ธ.ค.62 197

ศพที่

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ  รอบเดือน ธันวาคม 2562

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



ปี 2562

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์

รายช่ือสมาชิกเสียชีวติ


















































