
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.)
          รายชื่อสมาชิกที่สมาคมไดร้บัแจ้งการถึงแก่ความตาย เดอืน มกราคม - กันยายน 2563

สามญั สมทบ

1 นางชุดาภา ปิน่พัด  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 1536 70 11 มกราคม 2563 ล้ินหัวใจร่ัว

2 นางประไพ สุรินทร์ธรรม  อาชีวศึกษา กองการศึกษาเทศบาล 1321 63 19 มกราคม 2563 โรคมะเร็งล าไส้

3 นางสาวสัจจะนิจ ตันอุตม์  สมทบ สมทบ อ.เมือง 4603 56 29 กุมภาพันธ์ 2563 มะเร็งรังไข่

4 นางยุพา ภีระเป็ง  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 1211 61 6 มีนาคม 2563 มะเร็งโพรงจมูก

5 นางสาวทองเปลว ค าสินศักด์ิ  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 3789 69 10 มีนาคม 2563 โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง

6 นายวิทยา จามพฤกษ์  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 1130 66 16 มีนาคม 2563 โรคกล้ามเนื้อหวัใจวายเฉียบพลัน

7 นางสาวอัมพร ศุภกา  บ านาญกลาง บ านาญ อ. ป่าซาง 3344 89 28 มีนาคม 2563 ป่วยด้วยโรคตามธรรมชาติ

8 นางสาวผ่องศรี ศรีประเสริฐ  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 1637 69 3 เมษายน 2563 มะเร็งตับ

9 นายวรคม กาญจนเชษฐ์  สมทบ สมทบ อ.เมือง 2935 80 14 เมษายน 2563 ปอดอักเสบ

10 นายเหรียญ สมบูรณ์ชัย  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. บ้านธิ 1298 67 15 เมษายน 2563 ตับวายรุนแรง

อายุ (ป)ี ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย
ล าดบั

ที่
ชื่อ-สกุล

ประเภทสมาชกิสหกรณ์
หน่วย สังกัด

เลข
ทะเบียน
สมาคม



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.)
          รายชื่อสมาชิกที่สมาคมไดร้บัแจ้งการถึงแก่ความตาย เดอืน มกราคม - กันยายน 2563

สามญั สมทบ
อายุ (ป)ี ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย

ล าดบั
ที่

ชื่อ-สกุล
ประเภทสมาชกิสหกรณ์

หน่วย สังกัด
เลข

ทะเบียน
สมาคม

11 ว่าที ่ร.ต. กรีฑาวุฒิ เขื่อนปัญญา  มัธยมใต้ โรงเรียนจักรค าคณาทร 5143 30 15 เมษายน 2563
สมองขาดเลือดจากการกดรัดที่

ล าคอ

12 นางวิชาภรณ์ ดวงแก้ว  บ านาญใต้ บ านาญ อ. ล้ี 2619 62 16 เมษายน 2563 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

13 นางแว่นแก้ว มูลทา  อ. ทุง่หัวช้าง บ านาญ อ. ทุง่หัวช้าง 1546 89 1 พฤษภาคม 2563 สมองฝ่อวัยชรา

14 นายถนอม  ศุภปริญญา  บ านาญกลาง บ านาญ อ. ป่าซาง 5003 80 28 พฤษภาคม 2563 ปอดอักเสบติดเชื้อ

15 นายรวย  สุภาอินทร์  บ านาญใต้ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง 3229 71 30 พฤษภาคม 2563 ชราภาพ

16 นางลาวัลย์ อินทรา  บ านาญเหนือ บ านาญสามัญศึกษา 4220 65 8 มิถุนายน 2563 โรคมะเร็งทีก่ระดูก

17 นางเกษร บุญญมิทวานนท์  บ านาญกลาง บ านาญ อ. ป่าซาง 0589 90 24 มิถุนายน 2563 มะเร็งถุงน้ าดีระยะลุกลาม

18 นายพิทักษ์ ถากาศ  อ. แม่ทา บ านาญ อ. แม่ทา 1822 67 4 กรกฎาคม 2563 ภาวะเลือดออกในสมอง

19 นางศศิธร ศรสรรค์  บ านาญกลาง บ านาญ อ. ป่าซาง 0834 77 12 กรกฎาคม 2563
ปอดอักเสบติดเชื้อหลังการ

บาดเจ็บทีศี่รษะจากการล้ม

20 นางกุหลาบพวง นิลาพันธ์  บ านาญกลาง บ านาญ อ. ป่าซาง 3319 71 14 กรกฎาคม 2563 เลือดออกในสมอง



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู าพูน จ ากัด (สฌ.ลพ.)
          รายชื่อสมาชิกที่สมาคมไดร้บัแจ้งการถึงแก่ความตาย เดอืน มกราคม - กันยายน 2563

สามญั สมทบ
อายุ (ป)ี ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย

ล าดบั
ที่

ชื่อ-สกุล
ประเภทสมาชกิสหกรณ์

หน่วย สังกัด
เลข

ทะเบียน
สมาคม

21 นางพิมพา มีสอน  อ. ทุง่หัวช้าง โรงเรียนบ้านห้วยปิง 2074 56 16 กรกฎาคม 2563 เส้นเลือดในสมองแตก

22 นายยรรยง จันทร์หาญ  อ. แม่ทา บ านาญ อ.แม่ทา 1596 70 2 สิงหาคม 2563 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

23 นางชะโลม ใหญ่พงษ์  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 1659 89 2 สิงหาคม 2563
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผล

กดทับ

24 นายสมชาย มาต๊ะพาน  อ. เมืองใต้
สนง. เขตพืน้ที่

การศึกษาล าพนู เขต 1
2365 50 4 สิงหาคม 2563 ติดเชื้อในกระแสเลือด

25 นายนิคม โฆษชุณหนันท์  บ านาญใต้ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง 0738 71 6 สิงหาคม 2563 บาดเจ็บทีศี่รษะจากประวัติล้ม

26 นางชุติมา แสนมะโน  บ านาญกลาง บ านาญ อ. ป่าซาง 0646 63 7 สิงหาคม 2563 โรคมะเร็งทวารหนักระยะลุกลาม

27 นางประนอม ไชยวงษา  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 2468 66 14 สิงหาคม 2563 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย

28 นายสุวิทย์ ทุนอินทร์  บ านาญเหนือ บ านาญ อ. เมือง 3434 62 18 สิงหาคม 2563 มะเร็งต่อมลูกหมาก

29 นายทรงเดช จันทร์ชาติ  บ านาญใต้ บ านาญ อ. บ้านโฮ่ง 0742 62 11 กันยายน 2563 มะเร็งตับ



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รลู าพูน จ ากัด 2 (สฌ.ลพ.2)

รายชื่อสมาชกิสมาคมทีไ่ดร้ับแจ้งการถึงแก่ความตายเดอืนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2563

สามญั สมทบ
บุคคลใน
ครอบครัว

1 นายสุรพัศ มูลผ้ึง  สมทบ สมทบ อ.ป่าซาง ส00210 52 31 ธันวาคม 2562 มะเร็งตับ

2 นายทองดี แก้วค า  เอกชน โรงเรียนอัยยสิริ ส01402 64 17 มกราคม 2563 เส้นเลือดในสมองแตก

3 นายวงค์ จอมจักร์  อ.ทุ่งหวัช้าง โรงเรียนบ้านไม้สลี ส00123 73 23 มกราคม 2563 มะเร็งปอด

4 นางสาวสัจจะนิจ ตันอุตม์  สมทบ สมทบ อ.เมือง ส02179 56 29 กุมภาพันธ์ 2563 มะเร็งรังไข่

5 นางแสงหล้า สีวิจี๋  อ.ทุง่หัวช้าง โรงเรียนบ้านดอนมูล ส01340 80 5 มีนาคม 2563 สมองฝ่อวัยชรา

6 นางสาวเพลินจิตต์ ฟองทอง  บ านาญเหนือ บ านาญอ าเภอเมือง ส00427 64 6 มีนาคม 2563 สมองฝ่อวัยชรา

7 นายวิทยา จามพฤกษ์  บ านาญเหนือ บ านาญ อ.เมือง ส00392 66 16 มีนาคม 2563 โรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน

8 ว่าที ่ร.ต. กรีฑาวุฒิ เขื่อนปัญญา  มัธยมเหนือ
โรงเรียนจักรค า
คณาทร

ส02071 29 15 เมษายน 2563
สมองขาดเลือดจากการกดรัดที่
ล าคอ

9 นางพูนทรัพย์ จันทร์เพ็ญ  มัธยมเหนือ
โรงเรียนจักรค า
คณาทร

ส01592 79 24 เมษายน 2563 ปอดติดเชื้อและมะเร็ง

อายุ 
(ป)ี

ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย
ล าดบั

ที่
ชื่อ-สกุล

ประเภทสมาชกิสหกรณ์
หน่วย สังกัด

เลข
ทะเบียน
สมาคม



สามญั สมทบ
บุคคลใน
ครอบครัว

10 นางสาวสุชาดา ปัญญาแก้ว  บ านาญเหนือ บ านาญอ าเภอเมือง ส01170 70 29 พฤษภาคม 2563 ไตวายระยะสุดท้าย

11 นายดวงดี มโนสุด  อ.ป่าซาง โรงเรียนวัดช้างค้ า ส01988 68 3 มิถุนายน 2563 แขวนคอตาย

12 นางสาวอรัญญากร โมริพันธ์  บ านาญกลาง บ านาญ อ.ป่าซาง ส01304 40 8 มิถุนายน 2563 มะเร็งเต้านม

13 นายยวน มูลกันทา  มัธยมใต้
โรงเรียนเวียงเจดีย์
วิทยา

ส01378 50 30 มิถุนายน 2563 มะเร็งเม็ดเลือดขาว

14 นางศศิธร ศรสรรค์  บ านาญกลาง บ านาญ อ.ป่าซาง ส01605 75 12 กรกฎาคม 2563
ปอดอักเสบติดเชื้อหลังการ
บาดเจ็บทีศ่รีษะจากการล้ม

15 นางพิมพา มีสอน  อ.ทุง่หัวช้าง โรงเรียนบ้านห้วยปิง ส01090 57 16 กรกฎาคม 2563 เส้นเลือดในสมองแตก

16 นางศรีออน นันต๊ะกาศ  อาชีวะ-เทศบาล
โรงเรียนเทศบาลจาม
เทวี

ส00720 63 1 สิงหาคม 2563
ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเหตุให้
ความดันตก

17 นายยรรยง จันทร์หาญ  อ.แม่ทา บ านาญ อ.แม่ทา ส00746 70 2 สิงหาคม 2563 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

18 นายสมชาย มาต๊ะพาน  อ.เมืองใต้
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถาม
ศึกษา

ส02640 51 4 สิงหาคม 2563 ติดเชื้อในกระแสเลือด

19 นายนิคม โฆษชุณหนันท์  บ านาญใต้
บ านาญเขต 2 
อ าเภอบ้านโฮ่ง

ส01072 71 6 สิงหาคม 2563 บาดเจ็บทีศ่รีษะจากประวัติการล้ม

เลข
ทะเบียน
สมาคม

อายุ 
(ป)ี

ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย
ล าดบั

ที่
ชื่อ-สกุล

ประเภทสมาชกิสหกรณ์
หน่วย สังกัด



สามญั สมทบ
บุคคลใน
ครอบครัว

20 นางชุติมา แสนมะโน  บ านาญกลาง บ านาญอ าเภอป่าซาง ส03036 63 7 สิงหาคม 2563 โรคมะเร็งทวารหนักระยะลุกลาม

21 นายวาสน์ จินาติ  บ านาญใต้
บ านาญเขต 2 
อ าเภอบ้านโฮ่ง

ส02988 71 2 กันยายน 2563 โรคตามธรรมชาติ

ล าดบั
ที่

ชื่อ-สกุล
ประเภทสมาชกิสหกรณ์

หน่วย สังกัด
เลข

ทะเบียน
สมาคม

อายุ 
(ป)ี

ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคเหนือ(สฌอน.) ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด

รายชือ่สมาชิกสมาคมที่ได้รับแจง้การถึงแก่ความตายเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2563

สามญั สมทบ
บุคคลใน
ครอบครัว

1 นางสาวสัจจะนิจ ตันอุตม์  สมทบ สมทบ อ.เมือง 571251 56 29 กุมภาพันธ์ 2563 มะเร็งรังไข่

2 นายวิทยา จามพฤกษ์  บ านาญเหนือ บ านาญ อ.เมือง 004402 66 16 มีนาคม 2563 โรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน

3 นายรวย สุภาอินทร์  บ านาญใต้ บ านาญ อ.บา้นโฮ่ง 002728 71 30 พฤษภาคม 2563 ชราภาพ

4 นายยรรยง จันทร์หาญ  อ.แม่ทา บ านาญ อ.แม่ทา 009407 70 2 สิงหาคม 2563 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

5 นายนิคม โฆษชุณหนันท์  บ านาญใต้
บ านาญเขต 2 
อ าเภอบ้านโฮ่ง

004132 71 6 สิงหาคม 2563 บาดเจ็บทีศ่รีษะจากประวัติการล้ม

6 นางชุติมา แสนมะโน  บ านาญกลาง
บ านาญอ าเภอ
ป่าซาง

004383 63 7 สิงหาคม 2563 โรคมะเร็งทวารหนักระยะลุกลาม

7 นายทรงเดช จันทร์ชาติ  บ านาญใต้
บ านาญเขต 2 
อ าเภอบ้านโฮ่ง

011541 63 11 กันยายน 2563 มะเร็งตับ

อายุ 
(ป)ี

ถึงแก่ความตายเมื่อ สาเหตกุารถึงแก่ความตาย
ล าดบั

ที่
ชื่อ-สกุล

ประเภทสมาชกิสหกรณ์
หน่วย สังกัด

เลข
ทะเบียน
สมาคม



1 นายสุรพัศ  มูลผ้ึง 2604-ส09840 52 มะเร็งตับ 31 ธ.ค. 62

2 นางชุดาภา  ปิน่พัด 9100-004458 70 ล้ินหวัใจร่ัว 11 ม.ค. 63

3 นายสุพจน ์ โยธา 9900-013202 62 ปอดอักเสบติดเชื้อ 6 ม.ค. 63

4 นางประไพ สุรินธรรม 0010-011257 63 มะเร็งล าไส้ 19 ม.ค. 63

5 นางวิไลภรณ์ ปญัญากรณ์ 9903-012547 63 ปอดติดเชื้อ 30 ม.ค. 63

6 น.ส.สัจจะนจิ  ตันอุตม์ 571251 56 มะเร็งรังไข่ 29 ก.พ.63

7 น.ส.ทองเปลว ค าสินศักด์ิ 012111 69 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 10 มี.ค. 63

8 นายวิทยา  จามพฤกษ์ 004402 66 โรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลัน 16 มี.ค. 63

9 นายประเวศน ์ยาอินทร์ 005062 72 ไตวายฉับพลัน 25 มี.ค. 63

10 นางสาวผ่องศรี  ศรีประเสริฐ 9100-002409 69 มะเร็งตับ 3 เม.ย. 63

11 ว่าที่ร.ต.กรีฑาวุฒิ  เขื่อนปญัญา 0025-013746 30 สมองขาดเลือดจากการกดรัดที่ล าคอ 15 เม.ย. 63

12 นายเหรียญ  สมบรูณ์ชัย 9700-007851 67 ตับวายรุนแรง 15 เม.ย. 63

13 นางวิชาภรณ์  ดวงแก้ว 9903-008095 62 กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 16 เม.ย. 63

14 นางแว่นแก้ว  มูลทา 9600-000631 89 สมองฝ่อวัยชรา 1 พ.ค. 63

15 นางเกษร บญุญมิทวานนท์ 9200-009710 90  มะเร็งในถุงน้ าดีระยะลุกลาม 24 มิ.ย. 63

16 นายพิทักษ์  ถากาศ 9500-006319 67 เลือดออกในสมอง 4 ก.ค. 63

17 นางศศิธร ศรสรรค์ 9200-000961 76
ปอดอักเสบติดเชื้อหลังการบาดเจ็บที่

ศรีษะจากการล้ม
12 ก.ค. 63

สาเหตกุารถึงแก่ความตาย

รายชือ่สมาชกิสมาชกิ สสอค. ถึงแก่ความตาย เดอืนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ถึงแก่ความตาย

                  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์ครไูทย (สสอค.)
ศูนย์ประสาน สสอค. สหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ทะเบียนสมาชกิ
อายุ
(ป)ี

มาแจง้เมือ่ 



สาเหตกุารถึงแก่ความตาย

รายชือ่สมาชกิสมาชกิ สสอค. ถึงแก่ความตาย เดอืนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ถึงแก่ความตาย

                  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์ครไูทย (สสอค.)
ศูนย์ประสาน สสอค. สหกรณอ์อมทรพัย์ครลู าพูน จ ากัด

ล าดบัที่ ชือ่-สกุล ทะเบียนสมาชกิ
อายุ
(ป)ี

18 นางกุหลาบพวง นลิาพันธ์ 9200-005154 71 เลือดออกในสมอง 14 ก.ค. 63

19 นางพิมพา  มีสอน 6306-011133 56 เส้นเลือดสมองแตก 16 ก.ค. 63

20 นายยรรยง  จันทร์หาญ 9500-009407 70 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 2 ส.ค. 63

21 นางชะโลม  ใหญ่พงษ์ 9100-006938 70 ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ 2 ส.ค. 63

22 นางชุติมา แสนมะโน 9200-004383 63 โรคมะเร็งทวารหนกัระยะลุกลาม 7 ส.ค. 63

23 นายนคิม โฆษชุณหนนท์ 9902-004132 71 บาดเจ็บที่ศีรษะจากประวัติการล้ม 6 ส.ค. 63

24 นายสมชาย มาต๊ะพาน 0016-008568 50 ติดเชื้อในกระแสเลือด 4 ส.ค. 63

25 นายสุวิทย์  ทุนอินทร์ 9100-006731 62 มะเร็งต่อมลูกหมาก 18 ส.ค. 63

26 นายทรงเดช  จันทร์ชาติ 9902-011541 62 มะเร็งตับ 11 ก.ย. 63



ล าดบั
ที่

ชื่อ-สกุล ทะเบียนสมาชกิ
อายุ
(ป)ี

สาเหตกุารถึงแก่ความตาย
วันทีถึ่งแก่ความ

ตาย

1 นางประไพ สุรินธรรม 0010-011257 63 มะเร็งล าไส้ 19 ม.ค. 63

2 นางวิไลภรณ์ ปัญญากรณ์ 9903-012547 63 ปอดติดเชื้อ 30 ม.ค. 63

3 น.ส.ทองเปลว ค าสินศักด์ิ 9200-012111 69 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 10 ม.ีค. 63

4 นายวิทยา  จามพฤกษ์ 9100-004402 66
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลัน
16 ม.ีค. 63

5 นางสาวผ่องศรี  ศรีประเสริฐ 9100-002409 69 มะเร็งตับ 3 เม.ย. 63

6 ว่าทีร่.ต.กรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา 0025-013746 30
สมองขาดเลือดจากการกดรัดที่

ล าคอ
15 เม.ย. 63

7 นายเหรียญ  สมบูรณ์ชัย 9700-007851 67 ตับวายรุนแรง 15 เม.ย. 63

8 นางวิชาภรณ์  ดวงแก้ว 9903-008095 62 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 16 เม.ย. 63

9 นางแว่นแก้ว  มูลทา 9600-000631 89 สมองฝ่อวัยชรา 1 พ.ค. 63

10 นางเกษร บุญญมิทวานนท์ 9200-009710 90  มะเร็งในถุงน้ าดีระยะลุกลาม 24 ม.ิย. 63

11 นางศศิธร ศรสรรค์ 9200-000961 76
ปอดอักเสบติดเชื้อหลังการ
บาดเจ็บทีศ่รีษะจากการล้ม

12 ก.ค. 63

12 นางกุหลาบพวง นิลาพันธ์ 9200-005154 71 เลือดออกในสมอง 14 ก.ค. 63

13 นางพิมพา  มีสอน 6306-011133 56 เส้นเลือดสมองแตก 16 ก.ค. 63

14 นายยรรยง  จันทร์หาญ 9500-009407 70 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 2 ส.ค. 63

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชมุนุมสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ศูนยป์ระสาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด
รายชือ่สมาชิกสมาชิก สส.ชสอ. ถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ.2563



ล าดบั
ที่

ชื่อ-สกุล ทะเบียนสมาชกิ
อายุ
(ป)ี

สาเหตกุารถึงแก่ความตาย
วันทีถึ่งแก่ความ

ตาย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชมุนุมสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ศูนยป์ระสาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูล าพูน จ ากัด
รายชือ่สมาชิกสมาชิก สส.ชสอ. ถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ.2563

15 นางชะโลม  ใหญ่พงษ์ 9100-006938 70
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผล

กดทับ
2 ส.ค. 63

16 นางชุติมา แสนมะโน 9200-004383 63
โรคมะเร็งทวารหนักระยะ

ลุกลาม
7 ส.ค. 63

17 นายนิคม โฆษชุณหนนท์ 9902-004132 71
บาดเจ็บทีศี่รษะจากประวัติ

การล้ม
6 ส.ค. 63

18 นายสมชาย มาต๊ะพาน 0016-008568 50 ติดเชื้อในกระแสเลือด 4 ส.ค. 63

19 นายสุวิทย์  ทุนอินทร์ 9100-006731 62 มะเร็งต่อมลูกหมาก 18 ส.ค. 63

20 นายทรงเดช  จันทร์ชาติ 9902-011541 62 มะเร็งตับ 11 ก.ย. 63




