
 
รายช่ือสมาชิกทีเ่สียชีวติ ประจาํเดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

ลาํดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล ช่ือสหกรณ์/กลุ่ม สาเหตุการเสียชีวติ 

1 นายพิบูลย ์ ชารีหนองหวา้ สค.กุดพงัเครือ โรคมะเร็งตบั 

2 นายกิตติพงษ ์ สุขศรี สค.กุดพงัเครือ ตายไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั 

3 นายบุญมา  คาํลาด สค.บะเสียวพฒันา โรคกระดูกพรุน 

4 นายบุญจนัทร์  สุระมาศ สค.หนองเสียว-นาเสียว โรคมะเร็งปอด 

5 นางบุญมี  นาอุ่นเรือน สค.โคกสะอาด เสียชีวติโดยไม่ทราบสาเหตุ 

6 นายลี  โยวรัช สค.หวาย โรคสมองฝ่อวยัชรา 

7 นายบรรจง  รูปพรม สค.หนองแปนร่วมใจ โรคหวัใจลม้เหลว 

8 นายไกรลาส  ประกอบมาศ สค.ดอนงวั โรคมะเร็งปอด 

9 นายคงฤทธ์ิ  ทินเพง็ สค.เข่ือน อุบติัเหตุล่ืนหกลม้บนพื้นราบ 

10 นายชยัวฒัน์  สุราช สค.หนองบวัแปะ โรคปอดติดเช้ือ 

11 นางถวลิย ์ เรืองเร่ือ สค.หนองบวัแปะ โรคตบัแขง็ 

12 นางเคน  วงษป์ระพนัธ์ สค.เข่ือน  โรคหวัใจขาดเลือด  

13 นายไพรบูลย ์ สันตพ์ลี สค.โนนสมบูรณ์  หวัใจหยดุเตน้ฉบัพลนั  

14 นางสายทอง  ประมาโย สค.เขาพระนอน  โรคเบาหวาน  

15 นางแถว  วนัชยั สค.พระยนื  โรคไตวาย  

16 นายทองศูนย ์ สมบูรณ์ สค.หนองบวัแปะ  โรคหวัใจขาดเลือด  

17 นางพรทิพย ์ สัมปัญนงั สค.หองบวัแปะ  โรคมะเร็งไทรอยด์  

18 นายร่วมใจ  ฮาตระวงั สค.ยาง  โรคหอบหืด  

19 นางสาํราญ  ถาเหลา สค.หนองซอน โรคไตวาย 

20 นายสวา่ง  สีพลแสน สค.หนองซอน โรคมะเร็งตบั 

21 นายบนัเทิง  ศรีแสงนนั สค.หนองซอน ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนตน้ 

22 นายพิทกัษ ์   แสงตนัชยั สค.หนองซอน มะเร็งตบั 

23 นางอมัรา  จนัทร์สวย สค.หนองแปนร่วมใจพฒันา โรคไตวาย 

24 นายโสวฒัน์  แกว้สะเทือน สค.หนองแปนร่วมใจพฒันา หวัใจหยดุเตน้จากการขาดเลือด 

25 นางบนั  ดวงสุพรรณ์ สค.หนองม่วง มีเลือดออกในกระโหลกศรีษะ 

26 นายคมสันต ์ สีละวนั สค.โคกพระ โรคเบาหวานกบัโรคแทรกซอ้น 



 
ลาํดับ

ที่ 
ช่ือ-สกุล ช่ือสหกรณ์/กลุ่ม สาเหตุการเสียชีวติ 

27 นายคงศกัด์ิ  เหล่ากอ้นคาํ สค.โคกพระ โรคเบาหวาน 
28 นายสัมฤทธ์ิ  ศรีจาํนงค ์ สค.โคกพระ มเีลอืดออกในกระโหลกศรษีะ 
29 นางต่ิง  พานิชย ์ สค.หวาย โรคมะเร็งกระดกู 
30 นายคมสันต ์ ขาํเนียม สค.หวาย หัวใจลม้เหลว 
31 นางไพวรรณ  ปักกนุนัน สค.หนองแวงบกไผล่อ้ม การตายทีไ่มท่ราบสาเหตทุีแ่น่ชดั 
32 นางคณู  ปักกลีัง สค.หนองแวงบกไผล่อ้ม โรคมะเร็ง 
33 นายสวุทิย ์ โตพะไล สค.บะเสยีวพัฒนา โรคมะเร็ง 
34 นายประสทิธิ ์ เอ็นด ู สค.โคกสงู โรคปอดตดิเชือ้ 
35 นางสาวคณู  โพธิส์าจันทร ์ สค.วาปีปทมุ โรคมะเร็งลําไส ้
36 นายสําราญ  ทิง้โคตร สค.ดอนงัว โรคตับแข็ง 
37 นางทองพัน  อนิธแิสน สค.ดอนงัว โรคมะเร็งเตา้นมและลกุลามไปทีป่อด 
38 นางสาวสมเจตน ์ ใจเทีย่ง สค.สําโรงสรา้งสรรค ์ หัวใจลม้เหลว 
39 นางเพ็ง  สาระคาม สค.วังคณู ปอดตเิชือ้ไตวายเรือ้รังระยะสดุทา้ย 
40 นายละก ี ละครทา้ว สค.เลงิฮงัสามคัค ี โรคไตวาย 
41 นายใหม ่ ปิดตานัง สค.หนองบวัแปะ ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 
42 นายสวาท  สหีาโนน สค.พระยนื มะเร็งทอ่น้ําด ี
43 นายประสงค ์ ไชยสนิธ ์ สค.น้ําออ้มถนอมทรัพย ์ ไตวายเรือ้รัง 
44 นายสวุรรณ  ฤทธพัินธ ์ สค.โคกสะอาด ภาวะหัวใจขาดเลอืดฉับพลนั 
45 นางทองจันทร ์ จันทริาช สค.โคกสะอาด ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 
46 นายอนุศร  วชิาเดช สค.กดุพังเครอื โรคเบาหวาน 
47 นายเหลีย่ม  จปุะมานะ สค.หวาย บาดเจ็บรนุแรงทีก่ระดกูตน้คอ(อบุตัเิหต)ุ 
48 นางจันส ี เทพตเีหล็ก สค.หวาย ไตวายเรือ้รัง 
49 นายทองบญุ  โคตรมณี สค.พระบบุา้นโตน้ โรคไตวาย 
50 นางมาล ี  พรหมล ิ สค.ศรผีไทราษฎร ์ ภาวะหัวใจลม้เหลว 
51 นางมนุ  เหลา่เลศิ สค.ศรผีไทราษฎร ์ เนือ้งอกในสมอง 

 


