
1

ผนวก ข
รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ทีถึ่งแก่กรรม

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
4561/63 นาง สงวน  ค่ายใส วสิามัญ ภาวะสมองขาดเลือด 92 11 ก.ย. 63
4562/63 นาง สมจิตร สวนจังหรีด สง.สด.จว.ร.บ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 23 ส.ค. 63
4563/63 เรืออากาศตรี สมหมาย ยันต์เจริญ ช.1 พนั.112 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 25 ส.ค. 63
4564/63 น.ส.ฆายนีย์ โสภากุล ร.16 พนั.3 มะเร็งนรีเวช 38 28 มิ.ย. 63
4565/63 จ.ส.อ.เผด็จ  สัจพลาภรณ์ ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 91 14 ก.ย. 63
4566/63 พ.ท.ประดิษฐ์  เจริญปรุ ธ.ถนนติวานนท์ โรคหวัใจและโรคไต 88 14 ก.ย. 63
4567/63 นาง บญุเรือง ต้นสาลี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 85 29 ส.ค. 63
4568/63 นาย จ าลอง ทองฝอย ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 59 10 ก.ย. 63
4569/63 จ.ส.อ.พต เพชร์ศรี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ชม. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 57 2 ก.ย. 63
4570/63 พ.ต.สิรวชิญ์ บญุญะ ธ.เชียงราย เส้นเลือดในสมองแตก 78 10 ส.ค. 63
4571/63 จ.ส.อ.ชวนชัย โชสนับ ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบรุนแรง 73 9 ก.ย. 63
4572/63 จ.ส.อ.วถิี ผูกฤทธิ์ ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 74 7 ก.ย. 63
4573/63 อส.ทพ.ผ่าน แก้วกระโทก ธ.กาญจนบรีุ ตับแข็ง 53 21 ส.ค. 63
4574/63 จ.ส.อ.จิรพล  สุพรรณกลาง สส. มะเร็งกล่องเสียงและคอหอยส่วนล่าง 52 11 ส.ค. 63
4575/63 พ.ท.ชลอ  ปยุส าลี ธ.ปราจีนบรีุ ปว่ยไม่ทราบโรค 80 16 ก.ค. 63
4576/63 พ.ท.จรัส กองบญุ ธ.ราชบรีุ เบาหวาน 71 30 ส.ค. 63
4577/63 นาย ช้าว ศึกษาศิลป์ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. หลอดเลือดในสมองอุดตัน 83 3 ก.ย. 63
4578/63 จ.ส.อ.สัมพนัธ ์กัญกาญจนะ กรม สน.พล.ร.15 หวัใจหยุดเต้นฉับพลัน 44 10 มิ.ย. 63
4579/63 พ.ท.ชุมพล สมานันตกุล ธ.ทุ่งสง ไตวายเร้ือรัง 64 9 ก.พ. 63
4580/63 นาง ถาวร สมมิตร (สุรินราช) ธ.ชุมแพ หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 62 8 ส.ค. 63
4581/63 พล.ต.พลูศักด์ิ  โรจนวชัร์ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 9 ก.ย. 63
4582/63 นาง ประชุม โพธสิาร (พึ่งค า) ธ.พญาไท มะเร็งล าไส้ใหญ่ 60 15 ก.ย. 63
4583/63 จ.ส.อ.ประพาส  มนตรี ธ.นครนายก ล าไส้อักเสบติดเชื้อรุนแรง 60 16 ก.ย. 63
4584/63 นาย จ ารูญ  ชาญใบพดั ธ.บางใหญ่ซิต้ี ติดเชื้อในปอดจากการที่มีก้อนในปอดด้านขวา 87 10 ก.ย. 63
4585/63 พ.ต.สมาน  อยู่สุข ศศท. มะเร็งตับ 55 23 ส.ค. 63
4586/63 นาง ส่อง  บวัใหญ่ ยศ.ทบ. เส้นเลือดในสมองแตก 89 18 ส.ค. 63
4587/63 ร.ท.สมัคร  ริยะสุ ศศท. ระบบหายใจล้มเหลว เลือดออกในสมอง 59 6 ก.ย. 63
4588/63 นาง บญุลอด ยาหอม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 90 5 ก.ย. 63
4589/63 พ.ต.พงษศั์กด์ิ ละอองศรี ธ.พษิณุโลก ภาวะสมองขาดเลือด 74 29 ส.ค. 63
4590/63 นาง เล็ก ชังฉิ่ง ธ.อุตรดิตถ์ ระบบหลอดเลือดและหวัใจล้มเหลว 78 11 ก.ย. 63
4591/63 นาง ศรีเนียม  สุนทรเดช ธ.ปากเกร็ด ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 12 ก.ย. 63
4592/63 นาย ค าภร์ี  หยุยพนัธุ์ พนั.ขกท. ภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 83 26 ส.ค. 63
4593/63 พ.อ.กฤษฎิ์ (อ านาจ) มงคล มทบ.12 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 56 11 ส.ค. 63
4594/63 นาย ทองสุข ปะมะโข ร.3 พนั.3 ชราภาพ 75 1 ก.ย. 63
4595/63 นาง แฉล้ม ฟกัอ่อน ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 25 ส.ค. 63
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4596/63 จ.ส.อ.ธรีะ ไทยสูง ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ถุงลมโปง่พอง 84 14 ก.ย. 63
4597/63 นาย สนอง เอื้อนจิตร มทบ.36 ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 31 ส.ค. 63
4598/63 จ.ส.อ.สันติ ผิวอ่อน ธ.เพชรบรูณ์ ชราภาพ 70 4 ก.ย. 63
4599/63 นาง เล้ียม เจือหอม ธ.ปราณบรีุ ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 86 7 ก.ย. 63
4600/63 นาง กอบกุล  สุบงกฎ ธ.ราชด าเนิน ชราภาพ 89 22 ก.ย. 63
4601/63 นาง สุชิลา  เดชเสถียร ยย.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62 11 ก.ย. 63
4602/63 นาง เพยาว ์ แก้วใจ สส.ทหาร ทอ่น้ าดีอุดตัน 76 6 ก.ย. 63
4603/63 นาง จูม  คุ้มบา้นชาติ ธนาณัติ ชราภาพ 85 14 ก.ย. 63
4604/63 ร.ต.สมปอง  มุติภยั ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 84 22 ก.ย. 63
4605/63 นาง จิรัฏฐ์(สมพศิ)  ศรีโยธี ธ.ศรีย่าน มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 66 22 ก.ย. 63
4606/63 ร.ต.พรสวรรค์  สุดปาน ธ.ศรีย่าน ระบบไหลเวยีนและการหายใจล้มเหลว 64 8 ก.ย. 63
4607/63 พ.อ.ประเทอืง  จุลดิลก ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 86 3 ก.ย. 63
4608/63 ร.ต.ประเสริฐ  เอกนุ่ม ธ.มีนบรีุ หลอดเลือดสมอง 84 9 ก.ย. 63
4609/63 นาย พยนต์  สาพมิพา ธ.ย่อยกองบญัชาการทหารสูงสุด ติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด 55 11 ก.ย. 63
4610/63 นาง ฉววีรรณ  ธติิมงคล ธ.ย่อยบางโพ ภาวะไตวาย 67 18 ก.ย. 63
4611/63 นาง ทองสุข  เพง่เขม้น ธ.นางรอง ตับแข็ง 83 10 ก.ย. 63
4612/63 น.อ.(พเิศษ) สวสัด์ิ  ไทยานนท์ ธ.ลาดพร้าว 124 ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 13 ก.ย. 63
4613/63 นาย เปง็  วนัเครือ ธ.กาญจนบรีุ เสียชีวติจากการเจ็บปว่ยที่ไม่แน่ชัด 81 10 ก.ย. 63
4614/63 พ.อ.อาทติย์  พนัธชัย ธ.ย่อยกองบญัชาการทหารสูงสุด มะเร็งโคนล้ิน 55 9 ก.ย. 63
4615/63 นาง สุมาลย์  อิ่มสอน ธ.ประชานิเวศน์ 1 หลอดเลือดสมองตีบ 77 18 ก.ย. 63
4616/63 จ.ส.อ.สุรชัย โต๊ะแสง มทบ.15 กระทบกระเทอืนสมองจากอุบติัเหตุ 41 15 ส.ค. 63
4617/63 นาย อมร  งามทพิย์ สส. ติดเชื้อในปอดเสียชีวติ 70 28 ส.ค. 63
4618/63 ส.ท.บญุรบ มโนวงศ์ มทบ.37 มะเร็งหลอดอาหาร 44 12 ก.ย. 63
4619/63 นาง จวน ฝ่ายกระโทก พนั.ขส.22 บชร.2 ภาวะพร่องออกซิเจน 84 18 ส.ค. 63
4620/63 นาง เฉลิม พกิุลเงิน มทบ.18 น้ าค่ังในเยื่อหุ้มหวัใจ 58 6 ก.ย. 63
4621/63 ร.ต.อรุณศักด์ิ หอมสมบติั ธ.ยะลา มะเร็งตับชนิดปฐมภมูิ 61 27 มี.ค. 63
4622/63 พ.อ.เที่ยง เทพสุธา ธ.สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 88 9 ก.ย. 63
4623/63 พ.อ.ศักดา(เสริฐศักด์ิ) โพธิวรรณา ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 9 ส.ค. 63
4624/63 นาย ไสว  ตรีพฒัน์ ศซบ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 80 11 ก.ย. 63
4625/63 นาง ดวงพร หนูวงศ์ ส่วนกลาง ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 56 18 ก.ย. 63
4626/63 นาย บญุเสริม  โพธาราม ธ.จรัลสนิทวงศ์ เลือดออกในสมองจากภาวะความดันโลหติสูง 73 11 ก.ค. 63
4627/63 นาย มุก  เปรมปรี ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อ 83 18 ก.ย. 63
4628/63 ร.ต.มานะศักด์ิ  บญุลือ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 61 15 ก.ย. 63
4629/63 นาย สมฤกษ ์ ไชยเสริฐ ธ.คลองจั่น ชราภาพ 72 8 ก.ค. 63
4630/63 ร.ต.ยงยุทธ  พลูพพิฒัน์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ไตวายเฉียบพลัน 78 21 ก.ย. 63
4631/63 นาง กฤษณา กองสุข พนั.จจ.รอ. เกลือแร่ในหลอดเลือดสูงผิดปกติ 80 10 ก.ย. 63
4632/63 ส.ต.ณัฐพล อภยัสม รร.ช.กช. อุบติัเหตุทางรถยนต์ 19 7 ก.ย. 63
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4633/63 นาง สุดใจ ก้อนทอง บชร.1 มะเร็งปอด 48 7 ก.ย. 63
4634/63 นาง สนิท  ขุนศร ธ.สระบรีุ มะเร็งตับอ่อน 71 21 ก.ย. 63
4635/63 นาง เจริญสุข  ฉลาดถ้อย ธ.ปราจีนบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 80 17 ก.ย. 63
4636/63 นาง ค านึง  กัลยาณประดิษฐ ธ.กาญจนบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 84 23 ก.ย. 63
4637/63 นาง ทองใบ  ไพรสันต์ ธ.ส านักพหลโยธนิ ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานก าเริบ 84 16 ก.ย. 63
4638/63 จ.ส.อ.วรุิท  ภริมย์ทพิย์ ส่วนกลาง ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 74 24 ก.ย. 63
4639/63 นาง ผิน  แก้วกระจ่าง ธ.ราชด าเนิน ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 94 24 ก.ย. 63
4640/63 นาง น้ าค้าง  สิงห์ประพันธ์(มากคล้าย) ธ.อุตรดิตถ์ เส่ือมของสมองในวยัชรา 82 19 ก.ย. 63
4641/63 นาย ทองมวล  แหว้ตะนะ ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 18 ก.ย. 63
4642/63 จ.ส.อ.วรีพงษ ์แหลมทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหวัใจตีบตัน 68 17 ก.ย. 63
4643/63 พ.ต.วชัรพงษ ์ก้อนเงิน ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 83 13 ก.ย. 63
4644/63 นาย วนัทา เชาวนะ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ปอดอักเสบติดเชื้อ 91 7 ก.ย. 63
4645/63 ร.ท.วเิชียร ปรีชาจารย์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับอ่อน 75 12 ก.ย. 63
4646/63 นาง รัชนีบรูณ์ รัตนสมบติั ช.พนั.6 พล.ร.6 มะเร็งปอด 75 7 ก.ย. 63
4647/63 ร.ต.พนิัย พรรณลึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกทางเดินอาหาร 71 16 ก.ย. 63
4648/63 พ.ท.เขียน ชัยวงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 93 9 ก.ย. 63
4649/63 นาง จันทา ลีทอง ธ.สกลนคร ชราภาพ 82 9 ก.ย. 63
4650/63 ส.ท.ชาตรี พุ่มพา พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปนื 27 6 ก.ย. 63
4651/63 นาย นิกร ทรงคุณ ช.3 พนั.302 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 61 9 ก.ย. 63
4652/63 ส.ท.วรจักร ปญัญาไข ร.17 พนั.2 หวัใจเต้นผิดจังหวะจากไฟฟา้ช็อต 21 3 ก.ย. 63
4653/63 นาง เลียง พฒุซ้าย ธ.อุดรธานี ชราภาพ 82 20 ก.ย. 63
4654/63 จ.ส.อ.วบิลูย์ ไชยสิทธิ์ ธ.หา้งฉัตร เลือดออกในสมอง 81 3 ก.ย. 63
4655/63 นาย บญัญัติ มณีโชติ ธ.ล าปาง เลือดออกในสมอง 84 27 ส.ค. 63
4656/63 ร.ต.เปล่ง  ปานใจทศัน์ ศคย.ขส.ทบ. ปอดอักเสบ 87 3 ก.ย. 63
4657/63 พ.ท.หญิง ปราณี  คุ้มปล่ัง ธ.จรัลสนิทวงศ์ หวัใจวายเฉียบพลัน 77 22 ก.ย. 63
4658/63 นาง ยุพา  สุวรรณโชติ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 90 12 ก.ย. 63
4659/63 นาง แจ่ม สุรีย์ รพ.ค่ายสุรนารี ไตวายระยะสุดทา้ย 70 17 ก.ย. 63
4660/63 นาง บวัรอง แตะไธสง พล.ร.3 มะเร็งตับอ่อน 72 6 ก.ย. 63
4661/63 ร.อ.สอน ลานขุนทด ธ.สระบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 87 17 ส.ค. 63
4662/63 ส.อ.มณเฑียร บ ารุงสงฆ์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เส้นเลือดสมองแตก 63 31 ก.ค. 63
4663/63 ร.ต.เสริม มาแสวง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 57 4 ก.ย. 63
4664/63 นาง ชื่น วรรณศรี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด 82 16 ก.ย. 63
4665/63 นาง สุกัลยา เล่ียมสังข์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 63 6 ก.ย. 63
4666/63 ร.ต.สมพงษ ์ปาลวฒัน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 60 22 ส.ค. 63
4667/63 นาย อรุณ พลศรี ศฝ.นศท.มทบ.24 สมองฝ่อวยัชรา 75 28 ส.ค. 63
4668/63 นาย ค าพนัธ ์มาขน มทบ.28 เนื้อสมองตายจากขาดเลือด 82 30 ส.ค. 63
4669/63 พ.ท.จ ารัส  ภู่ทบัทมิ ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 87 23 ก.ย. 63
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4670/63 ร.ต.ใจ  อ่อนละมูล ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า มะเร็งทอ่น้ าดี 84 24 ก.ย. 63
4671/63 นาง ทศันยี์ ทรงแกว้ (ศรีกาญจน)์ พนั.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ภาวะพษิจากการติดเชื้อ 59 8 ก.ย. 63
4672/63 นาง คูณ อามาตย์สมบติั ม.3 พนั.13 เบาหวาน 76 25 ส.ค. 63
4673/63 จ.ส.อ.บรรจง ทวิเกษม พล.ร.11 หวัใจล้มเหลว 43 9 ก.ค. 63
4674/63 พ.ต.วรีะ ชัชวาลย์ ธ.เลย ปอดอักเสบติดเชื้อ 56 12 ก.ย. 63
4675/63 นาง เย็นจิต พลเมืองศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ชราภาพ 82 10 ก.ย. 63
4676/63 นาง ทองม้วน เมืองผา ธ.นครพนม ชราภาพ 85 29 ก.ค. 63
4677/63 นาง หนูเปี้ยน ใหมเผือก ธ.ชัยนาท หวัใจกับไตเส่ือม 81 16 มิ.ย. 63
4678/63 นาย นิมิตร ใจจิต ป.พนั.17 พล.ร.7 อุบติัเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ 62 9 ก.ค. 63
4679/63 ร.ต.สุขสันต์ บตุรค า ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 28 พ.ค. 63
4680/63 นาง วา พลฤทธิ์ ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 86 15 ก.ย. 63
4681/63 นาย สุพนิ เปรมกมล ธ.อรัญประเทศ มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 83 10 ก.ย. 63
4682/63 นาย ค าสิงห ์อุตโม ร.16 ตับแข็ง 72 1 ก.ย. 63
4683/63 ร.ต.เจริญ  วาปทีะ ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 7 ก.ย. 63
4684/63 ร.อ.หญิง สุดา เกิดหล า ธ.พญาไท มะเร็งตับอ่อน 71 7 ก.ย. 63
4685/63 นาย พศิ  ชูดวง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 90 21 ก.ย. 63
4686/63 จ.ส.อ.เสง่ียม  สมกาย ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อความดันโลหติตกเฉียบพลัน 87 11 ก.ย. 63
4687/63 ร.ต.เส็ง  หวลอารมย์ ธ.ชลบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 16 ก.ย. 63
4688/63 ร.อ.ธนวรรษ  ปาละกูล ธ.รังสิต-คลอง 3 เลือดออกในสมอง 82 26 ก.ย. 63
4689/63 จ.ส.อ.ค ารณ  โพธจิาด ธ.กระทรวงกลาโหม เบาหวาน 67 18 ก.ย. 63
4690/63 ร.อ.พกิุล  แย้มทพั ธ.เตาปนู มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 74 21 ก.ย. 63
4691/63 ร.ท.เกรียงศักด์ิ  เสือเล้ียง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พงัผืดในไขกระดูก 62 24 ก.ย. 63
4692/63 น.อ.มนตรี  ศรีทองทมิ ส่วนกลาง ปอดอักเสบ 92 19 ก.ย. 63
4693/63 พ.ต.พนัธุพ์จน์  พลศักด์ิ ธ.กระทุ่มแบน มะเร็งตับระยะลุกลาม 63 14 ก.ย. 63
4694/63 จ.ส.อ.ณฐศร สมวรรณ์ ธ.เซ็นทรัล-เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 9 ส.ค. 63
4695/63 นาง บวัเร็ว นันญาติ ร.7 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 5 ส.ค. 63
4696/63 นาย ณรงค์ศักด์ิ บวัแย้ม คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. มะเร็งล าไส้ 55 15 ก.ย. 63
4697/63 จ.ส.อ.กติติเชษฐ์ (ศรายุทธ) บญุคง สง.สด.จว.ร.ย. บาดแผลกระสุนปนืท าลายสมอง 36 21 ก.ค. 63
4698/63 นาง สุนี  วงษบ์ตุร รพ.รร.6 มะเร็งปอด 78 18 ก.ย. 63
4699/63 นาง มูล ปากาศ มทบ.33 เสียชีวติด้วยโรคธรรมชาติ 82 6 ก.ย. 63
4700/63 นาง เนิ่น เกิดสมบรูณ์ รพศ.2 พนั.2 ไตวายเฉียบพลัน 85 16 ก.ย. 63
4701/63 นาง หอมหวล จิตตจันทกึ ร.23 พนั.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 26 ก.ค. 63
4702/63 ร.ต.จุลลา แก้วมุขดา ธ.โพนพสัิย ไหลตาย 64 2 ก.ย. 63
4703/63 นาง ละมุล พนัธเ์ลิศ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมอง 71 15 ก.ย. 63
4704/63 นาง สายบวั มุ่งจองกลาง ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 81 14 ก.ย. 63
4705/63 ร.ต.สุนทร บญุทมิ ธ.ปราณบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 85 31 ก.ค. 63
4706/63 จ.ส.ต.ศรีทศัน์ รักษาเมือง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 16 ก.ย. 63
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4707/63 นาย วรีะ อาจฤทธิ์ ทน.2 เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ทอ้งแตก 73 9 ก.ย. 63
4708/63 พ.อ.บญุส่ง กรรณาริก ธ.ลพบรีุ มะเร็งหลอดอาหาร 77 14 ส.ค. 63
4709/63 นาง กุหลาบ ชุ่มจิตร ธ.ลพบรีุ เบาหวาน 74 21 ก.ย. 63
4710/63 นาย อวน มาต๊ะเครือ สง.สด.จว.ล.ป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 29 ส.ค. 63
4711/63 นาง บญุจุน ยี่สุ่น กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ความดันโลหติสูง 74 12 ส.ค. 63
4712/63 จ.ส.อ.วชัระ ผดุงกิจ ทภ.4 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 36 28 พ.ค. 63
4713/63 จ.ส.อ.วทิยา สุขกันต์ ธ.กาญจนบรีุ ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรง 74 17 ก.ย. 63
4714/63 นาง กัญจนา พละสุข ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ติดเชื้อเยื่อบหุวัใจ 68 17 ก.ย. 63
4715/63 นาง จรรยา ศรีรอด ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 12 ก.ย. 63
4716/63 ร.ต.วชิา สุขช่วย ธ.กาญจนบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 65 18 ก.ย. 63
4717/63 ร.ต.บญุจันทร์ พลับเพลิง ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56 22 ก.ย. 63
4718/63 จ.ส.อ.ส าราญ ไต่เมฆ รร.จปร. ภาวะหวัใจล้มเหลว 57 6 ก.ย. 63
4719/63 นาง สายสนี  วงษสุ์วรรณ ธ.ส านักพหลโยธนิ ติดเชื้อในปอด 97 8 ก.ย. 63
4720/63 นาง ทองค า  ชมทรัพย์ ธ.ราชด าเนิน ชราภาพ 86 31 ส.ค. 63
4721/63 ร.ต.ชุบ  พงษโ์อสถ ธ.บางบวั ปอดติดเชื้อ 88 24 ก.ย. 63
4722/63 น.ส.สมพร  แสงส้ม ส่วนกลาง ความดันสูง 79 17 ก.ย. 63
4723/63 นาง อ าพรรณ  สายแสง ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 80 22 ก.ย. 63
4724/63 นาย สอน  ทองเสม ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 85 16 ก.ค. 63
4725/63 ร.ต.สุชาติ ชะโกทอง ธ.ถนนเอเชีย-นว. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 66 13 ก.ย. 63
4726/63 นาง สอิ้ง บางเขียว ธ.แฟร่ีแลนด์-นว. กระดูกต้นขาหกั 79 16 ก.ย. 63
4727/63 ร.ต.นิพนัธ ์ สุมาลี ธ.แฟร่ีแลนด์-นว. มะเร็งปอด 73 7 ก.ย. 63
4728/63 นาง ช านาญ ข าเอนก พนั.ปจว. หวัใจล้มเหลว 58 14 ก.ย. 63
4729/63 น.ส.ศศิลักษณ์ อ่วมทอน ธ.ถนนเอเชีย-นว. มะเร็งรังไข่ 62 28 ส.ค. 63
4730/63 ร.ต.นัด วงษค์ า ธ.อุดรธานี มะเร็งไต 66 29 ส.ค. 63
4731/63 นาง สาหร่าย  ศิริจันทร์เพญ็ ธ.ราชด าเนิน หลอดเลือดสมองตีบ 83 10 ก.ย. 63
4732/63 ร.ต.สมบติั อัคนิบตุร ธ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 63 13 ก.ย. 63
4733/63 นาง อ านวย มากพงษ์ ร.151 พนั.1 ไข้เลือดออกเดงกีช็อก 67 18 ก.ย. 63
4734/63 นาย สุนีย์ ค าสุม มทบ.36 ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 74 17 ก.ย. 63
4735/63 นาง ค าพนัธ ์พราวศรี ธ.ปราณบรีุ เลือดออกในสมอง 81 16 ก.ค. 63
4736/63 ร.ต.แสง เจริญสุข ธ.นครราชสีมา ภาวะน้ าในเยื่อหุ้มปอด 85 20 ก.ย. 63
4737/63 นาง บญุสม เกียรติไกรศักด์ิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเต้านม 83 21 ก.ย. 63
4738/63 จ.ส.อ.มงคล ขยา ธ.เทงิ เลือดออกในเนื้อสมอง 55 18 ก.ย. 63
4739/63 ร.ต.ศุภชัย นิภาศิริกุล ธ.ถนนพบิลูละเอียด-นม. มะเร็งตับอ่อน 62 18 ก.ย. 63
4740/63 นาย ปราโมทย์  สุวรรณนิยม รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. กะโหลกศีรษะแตก 53 2 ส.ค. 63
4741/63 นาย แสน  ใบครุฑ ขกท. ความดันโลหติสูง 82 14 ก.ย. 63
4742/63 พ.ท.ชัยวฒัน์  คชสวสัด์ิ ธ.คลองจั่น ชราภาพ 88 29 ก.ย. 63
4743/63 ส.อ.ชุบ  กิจเจตนีย์ ธ.ราชด าเนิน ปอดติดเชื้อรุนแรง 88 23 ก.ย. 63
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4744/63 ร.ต.ผุดผ่อง  เปรมทวี ธ.ฉะเชิงเทรา เส้นเลือดสมองโปง่พอง/แตก 80 4 ก.ย. 63
4745/63 จ.ส.อ.หญิง ฉไล  ลมูลศรี ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 92 1 ต.ค. 63
4746/63 นาย รัสมี  วารีชล ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ 82 27 ก.ย. 63
4747/63 ร.ต.ขวญัเมือง  เนกข า ธ.อุทยั-อยุธยา มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดทา้ย 65 22 ก.ย. 63
4748/63 พ.อ.พะเยาว ์ วฒันคุ้ม ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 85 28 ก.ย. 63
4749/63 นาง ละม่อม  เผ่าพนัธ์ ธนาณัติ ติดเชื้อในปอด 91 20 ก.ย. 63
4750/63 จ.ส.อ.วสัิน  ฝางค า ส.1 พนั.101 พษิสุราเร้ือรัง 45 3 ก.ย. 63
4751/63 นาง ชูใจ  พนิิตตานนท์ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ชราภาพ 84 27 ก.ย. 63
4752/63 นาง มณี  บวัเมือง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 73 23 ก.ย. 63
4753/63 นาง นงลักษณ์ ข าแจ้ง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ไตวาย 83 24 ก.ย. 63
4754/63 ร.ต.บญุเกิด วงค าสิทธิ์ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมองจากอุบติัเหตุรถยนต์ชน 57 23 ก.ค. 63
4755/63 นาง จีรภรณ์ วงค์สันทราย (พึ่งนลิ) ธ.ล าปาง หวัใจล้มเหลว 68 1 ก.ย. 63
4756/63 ร.ต.ไปรเวช สมบตุร ธ.อุบลราชธานี หวัใจวาย 92 22 ก.ย. 63
4757/63 นาง ประมวล ทาหนองค้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะเลือดเปน็กรด 88 19 ก.ย. 63
4758/63 พ.ท.ส าราญ หงษสิ์งห์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 84 21 ก.ย. 63
4759/63 นาย ทรงพล ก้องขจรเดช กรม ทพ.14 ปอดอุดกั้นเร้ือรังระยะสุดทา้ย 58 28 ส.ค. 63
4760/63 นาง สมบรูณ์ ใจค าแปง พนั.สต.กส.ทบ. ฝีในตับ 61 7 ก.ย. 63
4761/63 ร.ต.ส าราญ โพธพินัธุ์ ธ.เพชรบรีุ ขาดอากาศจากการแขวนคอ 70 31 ส.ค. 63
4762/63 จ.ส.อ.บญุโล่ง เทศนา ธ.กาญจนบรีุ โรคมะเร็ง 79 19 ก.ย. 63
4763/63 น.ส.กรรณรัตน ์มาเนยีม (อดุมศักด์ิ) ธ.กาญจนบรีุ ภาวะติดเชื้อในปอด 43 17 ก.ย. 63
4764/63 พ.อ.สมบญุ เดชสองชั้น ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดหวัใจอุดตัน 74 27 ส.ค. 63
4765/63 นาง ถนอมศรี  กล่ันเทศ สบ.ทหาร มะเร็งเต้านม 63 22 ก.ย. 63
4766/63 พ.อ.นคร  ตุงคสวสัด์ิ ธ.ราชด าเนิน ทอ่น้ าดีอักเสบ 77 25 ก.ย. 63
4767/63 นาง สละ  ญาณโกมุท ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 88 28 ก.ย. 63
4768/63 ร.ท.ปนุภพ  ศิลปคุปต์ ธ.นครนายก มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 62 2 ต.ค. 63
4769/63 พ.ท.กริช  กังวาลไกล ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ระบบหวัใจและหลอดเลือดล้มเหลว 77 26 ก.ย. 63
4770/63 จ.ส.อ.ณรงค์  วงษท์องแย้ม ธ.ปทมุธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 3 ต.ค. 63
4771/63 นาย จงกล  ผลาหาญ ธ.เสนานิคม มีเลือดออกในช่องทอ้งจากมะเร็งตับ 63 30 ก.ย. 63
4772/63 นาง เจิม  หมดภยั ธ.อยุธยา หวัใจวาย 86 1 ต.ค. 63
4773/63 นาง บบัภา  เศษวงศ์ ธ.ปราจีนบรีุ หอบหดื ติดเชื้อในปอด 87 27 ก.ย. 63
4774/63 นาย เนาว ์ปะมาคะเต ร.3 ไตวายเร้ือรัง 85 19 ก.ย. 63
4775/63 นาง เฟื่องฟ ูรัตนสุต ม.พนั.28 พล.ม.1 ความดันโลหติสูง 75 14 ก.ย. 63
4776/63 นาย ประสิทธิ ์ยัคลา บชร.1 มะเร็งกระเพาะอาหาร 67 5 ก.ย. 63
4777/63 จ.ส.อ.สมศักด์ิ ไตรเนตร ธ.ถนนเอเชีย-นว. มะเร็งที่ปอดระยะสุดทา้ย 62 7 ก.ย. 63
4778/63 จ.ส.อ.กิตติ ส้ินภยั ธ.อุบลราชธานี โรคมะเร็ง 57 20 ก.ย. 63
4779/63 นาง สุจรรยา  พทิกัษต์รัยรัตน์ ยย.ทบ. ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 46 18 ก.ย. 63
4780/63 จ.ส.อ.นพดล ต้องเชื้อ พนั.ปจว. แขวนคอ 35 10 ก.ค. 63
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4781/63 นาง บญุมา พงษแ์ก้ว ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 69 19 ก.ย. 63
4782/63 จ.ส.อ.บญุชู  เมืองรอด ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหวัใจ 71 13 ก.ย. 63
4783/63 พ.อ.อนันต์  ตันไพศาล ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 14 ส.ค. 63
4784/63 นาง ยี  กระต่ายทอง ธ.ย่อยบางกะปิ ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 22 ก.ย. 63
4785/63 ร.ต.บวร วุน่บ ารุง ธ.อ้อมน้อย ชราภาพ 79 29 ก.ค. 63
4786/63 ร.ต.ส าเริง  ตับทอง ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะแบบไหวพร้ิว 73 15 มี.ค. 63
4787/63 นาย ฉอ้อน  มาประดิษฐ์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ปอดติดเชื้อ 83 18 ก.ย. 63
4788/63 นาย วรีะ  ปานเทศ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อรุนแรง 60 2 ต.ค. 63
4789/63 นาง สมนึก  ขันธรูจี ธ.สนามเสือปา่ ไตเส่ือม 84 30 ก.ย. 63
4790/63 ร.อ.ศรศักด์ิ ถนัดเล่ือย ธ.พษิณุโลก จมน้ าจากการบาดเจ็บจราจร 64 22 ก.ย. 63
4791/63 ร.ต.สมนุช หมี้แสน ธ.ตาก ติดเชื้อในทางเดินหายใจ 84 6 ก.ย. 63
4792/63 นาง ด้วง พรขุนทด รพ.ค่ายสุรนารี เนื้องอกในสมอง 76 28 ก.ย. 63
4793/63 นาย พ ูนันเขียว ม.พนั.28 พล.ม.1 กระเพาะร่ัว 69 28 ส.ค. 63
4794/63 นาย ยงยุทธ อ้นชู ร.4 พนั.3 บาดเจ็บหลายระบบจากการจราจร 57 13 ก.ย. 63
4795/63 นาย บวร เจริญศิริ ร.16 พนั.1 ภาวะช็อคจากหวัใจบบีตัวไม่ดี 53 24 ก.ย. 63
4796/63 พ.ท.สุเทพ ดอกไม้เทศ ธ.ราชบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 61 17 ก.ย. 63
4797/63 นาง เพิ่มสุข ทพิย์เนตร ธ.ราชบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 86 23 ก.ย. 63
4798/63 นาย เทพไทย สวา่งวธิะ รร.ร.ศร. เลือดออกในสมอง 59 3 ส.ค. 63
4799/63 จ.ส.อ.วรากร พรหมเสนา ช.พนั.5 พล.ร.5 หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 49 30 ส.ค. 63
4800/63 นาง ค าเสา คุยเพยีภมูิ ธ.ถนนพหลโยธนิ-เชียงราย สมองฝ่อวยัชรา 89 6 ส.ค. 63
4801/63 ร.ต.อารยะ จินะราช ธ.ฮอด ปอดอักเสบติดเชื้อ 58 23 พ.ค. 63
4802/63 นาง เตือนใจ สิงคะอุดม กฌป.สก.ทบ. มะเร็งเต้านมกระจายไปที่สมอง 55 29 ก.ย. 63
4803/63 จ.ส.อ.มารุต บญุชด สบ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 32 29 ก.ย. 63
4804/63 นาย เฉย เล่ียมดวงแข ส่วนกลาง ภาวะขาดออกซิเจนจากการส าลัก 92 29 ก.ย. 63
4805/63 นาย จิระพนัธ ์อุณหเลขกะ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อรุนแรงในช่องทอ้ง 33 28 ก.ย. 63
4806/63 นาง ตุ้ม สีบญุ ธ.บางบวั เบาหวาน 89 29 ก.ย. 63
4807/63 พ.ท.เฟื่องยศ หาญจับพาล ธ.ชลบรีุ มะเร็งปอด 70 27 ก.ย. 63
4808/63 นาย มงคล งามแสงแข ส่วนกลาง มะเร็งกระเพาะอาหาร 79 24 ก.ย. 63
4809/63 นาง สมบญุ  คงประเสริฐพงษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งกระเพาะอาหาร 80 30 ก.ย. 63
4810/63 พ.อ.สุวทิย์  ตรงต่อกิจ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 71 27 ก.ย. 63
4811/63 นาง ฉลวย  อาลัยผล ธ.พญาไท หวัใจตายเฉียบพลัน 95 6 ต.ค. 63
4812/63 ร.ต.สุทศัน์ เก่งนา ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งหลอดอาหาร 72 20 เม.ย. 63
4813/63 นาง ทองสี สุขศาสตร์ ศอว.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 9 ก.ย. 63
4814/63 นาย สมใจ ธนาเสน มทบ.210 มะเร็งตับอ่อนระยะสุดทา้ย 70 27 ก.ย. 63
4815/63 นาง ส าราญ บญุฤทธิ์ พนั.สพ.กระสุน 21 บชร.1 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 26 ก.ย. 63
4816/63 ส.ท.จิรวฒัน์ จันมาลา ร.29 พนั.3 อุบติัเหตุจราจรศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง 21 8 ก.ย. 63
4817/63 นาง อุดม ดีทา่โพธิ์ ธ.ยโสธร ชราภาพ 83 31 ก.ค. 63
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4818/63 นาง ส าลี ไชยสัจ ธ.อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 25 ก.ย. 63
4819/63 นาง สมจิตร เงินหอ้ย ธ.ปากช่อง หวัใจหยุดเต้นไม่ทราบสาเหตุ 73 17 ก.ย. 63
4820/63 นาง ยุพนิ จันทน์คร ศคย.ขส.ทบ. มะเร็งตับ 71 14 ก.ย. 63
4821/63 นาง ศรี  เมืองเงิน ปตอ.1 พนั.6 หวัใจร่วมกับโรคเบาหวาน 81 26 ส.ค. 63
4822/63 นาย สมศักด์ิ  สุภาพฒุ อผศ. เส้นเลือดในสมองแตก 53 7 ก.ย. 63
4823/63 นาย ชะองค์  คงทรัพย์ ส่วนกลาง มะเร็งตับ 89 4 ต.ค. 63
4824/63 พล.อ.ธรรมนญู  แกว้ประเสริฐสม ธ.ส านักพหลโยธนิ เยื่อหุ้มสมองอกัเสบจากการติดเชื้อแบคทเีรีย 73 2 ก.ย. 63
4825/63 พ.ท.วฒัน วงษท์มิ ธ.พรานนก ชราภาพ 96 3 ก.ย. 63
4826/63 จ.ส.อ.อนุสรณ์  นิกรพนัธ์ ธ.ตาก ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 65 28 ก.ย. 63
4827/63 ร.ต.ฉัตรชัย  ฉัตรแก้วก าบงั ธ.ธาตุทอง ปอดอักเสบ 80 9 ก.ค. 63
4828/63 ร.ท.สุรพล  เมฆรัตน์ ธ.เตาปนู มะเร็งไม่ทราบชนิด 64 17 ก.ย. 63
4829/63 ร.ท.เพทาย  เพราะส าเนียง ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา หลอดเลือดหวัใจตีบ 62 21 ส.ค. 63
4830/63 น.ส.ส าเนียง  สุขเกษ ธ.ปากเกร็ด ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 6 ต.ค. 63
4831/63 นาย รัก อินทร์ลับ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะเลือดออกบริเวณกล้ามเนื้อหลัง 79 26 ก.ย. 63
4832/63 นาง สารภ ีเอกอัศดร ธ.ส านักพหลโยธนิ ระบบหายใจล้มเหลว 73 23 ก.ย. 63
4833/63 นาง จรีย์ มณีรัตน์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอักเสบ 90 6 ก.ย. 63
4834/63 นาง หนูแดง บญุทรัพย์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 81 12 ก.ย. 63
4835/63 นาง หงษท์อง สุรา ธ.ขอนแก่น เบาหวาน 74 15 ก.ย. 63
4836/63 นาง มา อุทธา ธ.พะเยา เส้นเลือดอุดตันในสมอง 69 1 ต.ค. 63
4837/63 นาง ค่อง  มะสิทธิ ์(แสนทวสุีข) ธ.ชุมแพ หวัใจล้มเหลว 69 14 ก.ย. 63
4838/63 นาง สุนีย์ ศรีสุข พนั.พฒันา 1 ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 80 16 ก.ย. 63
4839/63 นาง ผ่องศรี ยิ่งยวด พนั.สร.2 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 55 29 ก.ย. 63
4840/63 นาง มลฑาทพิย์ เฉื่อยโนรี สง.สด.จว.ส.บ. เลือดออกทางเดินอาหารจากภาวะตับแข็ง 57 24 ก.ย. 63
4841/63 นาง พล ศรีไทย สง.สด.จว.ม.ค. ชราภาพ 79 17 ก.ย. 63
4842/63 ร.ต.มนัส  นวลปล่ัง ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งระยะลุกลาม 74 2 ต.ค. 63
4843/63 นาย ทว ีวรรณตรง กรม ทพ.31 ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 28 ส.ค. 63
4844/63 นาง วชันี  บญุอยู่ฮง ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 90 25 ก.ย. 63
4845/63 นาง ส าเภา  กุลแก้ว ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซ็นเตอร์ หวัใจตายเฉียบพลัน 80 10 ต.ค. 63
4846/63 นาย สายัณย์  แก้วประเสริฐ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดรุนแรง 61 4 ต.ค. 63
4847/63 นาง จันทรา  สมประสงค์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 85 31 ส.ค. 63
4848/63 นาย ด่ืน  ก าจัดภยั ธ.สนามเปา้ สมองฝ่อเนื่องจากวยัชรา 85 30 ก.ย. 63
4849/63 นาง สุพร  สมประสงค์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางแค มะเร็งตับอ่อน 68 3 ต.ค. 63
4850/63 ร.ต.ชลอ รัชสมบรูณ์ ธ.ล าปาง มะเร็งปอด 63 11 ก.ย. 63
4851/63 นาง สอาด ประทมุเขตต์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในช่องทอ้ง 87 29 ก.ย. 63
4852/63 นาง ถวลิ ทองหอ่ ม.พนั.9 พล.ร.4 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 56 13 ก.ย. 63
4853/63 นาง สังวร น้อยเอี่ยม ธ.สนามเปา้ มะเร็งตับ 67 7 ต.ค. 63
4854/63 นาง ประเพญ็ ยืนยั่ง ธ.ยโสธร มะเร็งเต้านม 81 27 ก.ค. 63
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4855/63 ร.อ.บญุญเขต เกตุบญุญา ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวยัชรา 88 18 เม.ย. 63
4856/63 พ.อ.เสน่ห ์เพชรนา ธ.เซ็นทรัลพลาซา พษิณุโลก ไวรัสตับอักเสบชนิดบี 69 13 ก.ย. 63
4857/63 นาง กัญญา รัตนวงศ์ ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 28 ก.ย. 63
4858/63 นาง แน่งน้อย พะลัง ธ.ล าปาง ไตวายระยะสุดทา้ย 81 16 ก.ย. 63
4859/63 นาง ไฝแก้ว ศักด์ิวงค์ ธ.ล าปาง เลือดออกในสมอง 88 13 ก.ย. 63
4860/63 ร.ต.ประจักร ศรชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. พาร์กินสัน 58 27 ก.ย. 63
4861/63 นาย สุดชา ชาอินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 84 15 ก.ย. 63
4862/63 จ.ส.อ.ท านอง สวงโท ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 27 ก.ย. 63
4863/63 นาย เสนอ รอญยุทธ ม.พนั.28 พล.ม.1 ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 60 12 ก.ย. 63
4864/63 นาย ประดิษฐ น้อยหา ม.3 พนั.13 มะเร็งตับ 54 12 ก.ย. 63
4865/63 ร.ต.พนัส กรรณเกตุ มทบ.18 เสียเลือดจากอวยัวะในช่องทอ้งเสียหาย 60 17 ส.ค. 63
4866/63 นาย บญุรอง ประสมทอง ธ.ร้อยเอ็ด หวัใจวายเฉียบพลัน 85 28 ก.ย. 63
4867/63 นาง เตียง น้ าจันทร์ ม.2 พนั.7 สมองฝ่อวยัชรา 81 16 ส.ค. 63
4868/63 นาง หนูล า มาทะเล ม.7 พนั.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 27 ก.ย. 63
4869/63 พ.ต.ม่านทอง สุขสุแดน สง.สด.จว.ป.ท. ปอดอักเสบติดเชื้อ 58 4 ก.ค. 63
4870/63 นาย วลัลภ เกตุแก้ว พนั.สท. บาดเจ็บทางสมองจากจราจร 71 25 ก.ย. 63
4871/63 ร.ต.จ านงค์  ถนอมสิน วทบ. มะเร็งปอด 73 2 ก.ย. 63
4872/63 น.ส.ละออง  สุดสาคร นทพ. ชราภาพ 77 21 ก.ย. 63
4873/63 นาง สีดา  ภดิูนดาน ธ.สนามเปา้ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 25 ก.ย. 63
4874/63 นาง สุรางค์  ภาระสิงห์ ธ.พญาไท มะเร็งเต้านม 86 7 ต.ค. 63
4875/63 นาย โสภา  ขันเล็ก ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 67 30 ก.ย. 63
4876/63 นาย วชิัย  ชาวเมือง ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ ปอดบวมอักเสบ 64 6 ต.ค. 63
4877/63 นาย ทว ี ไม้เหลือง ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื้อ 73 2 ต.ค. 63
4878/63 พ.ท.แสวง สังข์พชิัย ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 78 25 ก.ย. 63
4879/63 นาย เคล่ือน จาธนุิน ธ.บรีุรัมย์ เสียชีวติจากโรคธรรมชาติ 82 23 ก.ย. 63
4880/63 นาย สมพงษ ์อ่วมวงษ์ ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ หายใจล้มเหลวจากฝีในปอด 85 24 ก.ย. 63
4881/63 นาง ค าแปลง นารินรักษ์ ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวยัชรา 90 21 ก.ย. 63
4882/63 นาง จันทร์บรีุ มะธมิา ธ.สกลนคร ไตวาย 78 20 ก.ย. 63
4883/63 จ.ส.อ.สามารถ แจ่มศรี ป.2 พนั.102 รอ. กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 57 11 ก.ย. 63
4884/63 พ.ต.ยุทธชิัย แก้วชัย ร.13 ตับแข็ง 55 23 ก.ย. 63
4885/63 พ.ท.ชัยพนัธ ์ดาวเรือง มทบ.16 หลอดเลือดสมองตีบ 56 28 ส.ค. 63
4886/63 นาย จ ารัส  ยอดเชียงค า สลก.ทบ. ความดันโลหติสูง 57 30 ก.ย. 63
4887/63 นาย วเิชียร  ยินดีฉัตร ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ระยะสุดทา้ย 84 9 ต.ค. 63
4888/63 นาง วไลลักษณ์  ตะละภฏั ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งเต้านม 59 1 ต.ค. 63
4889/63 พ.อ.อ านาจ  แย้มเกตุ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 89 5 ต.ค. 63
4890/63 นาย สหสั  นิ่มนวล ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มะเร็งตับ 65 4 ต.ค. 63
4891/63 น.ส. อาริยา(นิตยา) นาคศรีสุข(ปองรักษ์) ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 55 8 ต.ค. 63
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4892/63 นาง ค า ชาติไทย ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 83 29 ก.ย. 63
4893/63 นาย เตียน สวสัดี ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 81 18 ก.ย. 63
4894/63 นาย สุทน ณ น่าน ธ.น่าน มะเร็งปอด 71 29 ก.ย. 63
4895/63 นาง สินสมร เกตุชม ธ.อรัญประเทศ ไตวาย 75 10 ก.ค. 63
4896/63 นาย วนิิต เปรมใจ ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวยัชรา 73 24 ก.ย. 63
4897/63 นาง ทองสุข ร่วมจิตร ป.9 พนั.19 ไตวาย 67 16 ก.ย. 63
4898/63 นาย เฉลิมชัย โพธิน์าแค ร.13 เส้นเลือดสมองตีบ 77 3 ก.ย. 63
4899/63 นาง สมบติั  มีใหญ่ สก.ทบ. ชราภาพ 90 13 ต.ค. 63
4900/63 นาง ส ารวย  แสงเสถียร ส่วนกลาง มะเร็งรังไข่ 61 27 ก.ย. 63
4901/63 พ.ท.สัมฤทธิ ์ ปาละนิติเสนา ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 96 6 ต.ค. 63
4902/63 ร.ต.เติม  สุทศัโชติ ธ.ปากเกร็ด ภาวะหวัใจวาย 85 11 ต.ค. 63
4903/63 นาง ร้ิว  อ่วมอ าภา ธ.สิงหบ์รีุ ชราภาพ 82 8 ต.ค. 63
4904/63 ร.ต.สายัณห ์ โพธิย์้อย ธ.อ่างทอง ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91 3 ต.ค. 63
4905/63 พล.ต.ชวรัตน์  รัตนประทปี ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา เนื้อร้ายที่ปอด 72 4 ต.ค. 63
4906/63 จ.ส.อ.วชิระ  ค าอินทร์ ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 22 ก.ย. 63
4907/63 นาง อรทยั  วรรณ์ประดิษ ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62 8 ต.ค. 63
4908/63 นาง สีจันทร์  คุณแก้ว ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งทอ่น้ าดี 75 21 ก.ย. 63
4909/63 นาง จ าลอง  เผือกผ่อง ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 7 ต.ค. 63
4910/63 ร.อ.ธวชั  จูฑา ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 71 2 ต.ค. 63
4911/63 จ.ส.อ.ทองดี  พนัธุพ์ฒุ ธ.กระทมุแบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 30 ก.ย. 63
4912/63 นาง ค าปุ่น สีสาร ธ.ขอนแก่น มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูกระยะลุกลาม 84 3 ต.ค. 63
4913/63 พ.อ.ธรรมนูญ ไชยมังคละ ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบ 86 4 ต.ค. 63
4914/63 นาง อ านวย สงิมทอง ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 30 ก.ย. 63
4915/63 นาง ผาง บญุสวา่ง ธ.ขอนแก่น นิ่วในถุงน้ าดี 82 23 ก.ย. 63
4916/63 จ.ส.อ.รุดสมัย สีสุวอ ธ.ขอนแก่น มะเร็งล าไส้ 74 21 ก.ย. 63
4917/63 ร.ต.ชรินทร์ เฉลยชนม์ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 18 ก.ย. 63
4918/63 นาง บญุมี ทบัอุ่นญาติ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 7 ก.ย. 63
4919/63 ร.ต.สุนทร พว่งพยัคฆ์ ธ.ถนนเอเชีย-นว. สมองฝ่อวยัชรา 88 29 ก.ย. 63
4920/63 นาง มี อินมี กช. หวัใจ 84 18 ก.ย. 63
4921/63 นาง ประเทอืง รักเสมอวงศ์ พนั.ซบร.22 บชร.2 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 4 ก.ย. 63
4922/63 นาย กลม เพยีงล้ิม ช.พนั.9 พล.ร.9 มะเร็งไทรอยด์ 77 12 ก.ย. 63
4923/63 นาง อารีย์ พลับพลาทอง มทบ.15 ไตวาย 62 29 ก.ย. 63
4924/63 นาย แดง กิด้ัน ร.9 พนั.2 มะเร็งตับ 64 29 ก.ย. 63
4925/63 น.ส. โสภา  ขยันงาน สบ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 51 11 ต.ค. 63
4926/63 นาย กว ี นาคเกิดพะเนาว์ ม.พนั.22 ศม. มะเร็งระยะแพร่กระจาย 71 24 ก.ย. 63
4927/63 ร.ต.ลมูล  วงัเวช ธ.ปราจีนบรีุ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 86 25 ก.ย. 63
4928/63 ร.ต.ยอด  ญาณโกมุท ธ.ลพบรีุ เนื้องอกที่ปอดระยะแพร่กระจาย 80 10 ก.ย. 63
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4929/63 นาง สมนสั  อนิทรก าแหง ณ ราชสีมา ธ.ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 9 ก.ย. 63
4930/63 จ.ส.อ.วรพงศ์  สิงหท์องทราย ธ.ขอนแก่น ตับแข็ง 75 29 ส.ค. 63
4931/63 นาง โสรภ ี แก้วมณี นทพ. มะเร็งเยื่อบชุ่องทอ้ง 76 8 ต.ค. 63
4932/63 นาง จ านง  วชังเงิน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบ 96 12 ต.ค. 63
4933/63 นาย แก้ว  ตระกูลมิ่งมงคล ธ.ศิริราช เลือดออกในสมอง 73 27 ก.ย. 63
4934/63 พล.ต.หญิง กมลพนัธ ์ ฉายะพงศ์ ธ.ศรีย่าน หวัใจวายเฉียบพลัน 65 8 ต.ค. 63
4935/63 ร.ต.เหรียญ  สิงหน์ิกร ธ.ศรีย่าน ถุงลมโปง่พองก าเริบ 79 12 ต.ค. 63
4936/63 ร.ต.ขจรเดช  เพช็รศิลา ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคประจ าตัว 61 3 ส.ค. 63
4937/63 พ.อ.อ.สมศักด์ิ  เพิ่มพลู ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 72 6 ต.ค. 63
4938/63 ส.ท.วรายุทธ  รัตนบรีุ พนั.สบร.24 บชร.4 อุบติัเหตุจราจร 28 4 ต.ค. 63
4939/63 นาง ค าเก่ง อัมภรัตน์ พนั.บ.41 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 76 10 ก.ย. 63
4940/63 ส.ท.คทาวธุ มีอินถา (เตชะวณิชย)์ ม.2 พนั.7 ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 25 30 ส.ค. 63
4941/63 ร.ต.สายชล ก๋งปี ธ.เพชรบรีุ มะเร็ง 63 29 ก.ย. 63
4942/63 ร.ต.สมศักด์ิ โชตินาเสียว ธ.ปราณบรีุ มะเร็งตับระยะลุกลาม 59 8 ส.ค. 63
4943/63 นาง ไสว วชิชุเมธาลักษณ์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งต่อมน้ าลายระยะสุดทา้ย 85 29 ก.ย. 63
4944/63 จ.ส.อ.สนธิ ์ทมิเดช ธ.ตะพานหนิ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 70 24 ก.ย. 63
4945/63 นาง ประจวบ ค าภานุช ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ชราภาพ 91 30 ก.ย. 63
4946/63 น.ส.อุบลรัตน์ ค าเที่ยง (แกบสิงห)์ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 60 11 ก.ย. 63
4947/63 พ.ท.ขรรค์ชัย  ภู่ทอง ธ.ลพบรีุ ตับแข็งชนิดไม่เกี่ยวข้องกับสุรา 72 24 ก.ย. 63
4948/63 นาง จิต รุ่งค า มทบ.13 หวัใจวายเฉียบพลัน 73 24 ก.ย. 63
4949/63 นาง น้อย สิทธคุิณ ร้อย.ลว.ไกล 9 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 83 23 ก.ย. 63
4950/63 จ.ส.อ.หญิง ขวญัยืน สมญา รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ อุบติัเหตุขับรถจักรยานยนต์ 52 24 ก.ย. 63
4951/63 ร.ต.เจตน์ อินทรปรีดา ธ.คลองปาง เส้นเลือดหวัใจตีบตัน 77 14 ก.ย. 63
4952/63 นาง จันทร์เพง็ นามวงษา ธ.เลย หวัใจล้มเหลว 79 6 ต.ค. 63
4953/63 นาย พนิ เรือนแก้ว ธ.สระบรีุ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 70 29 ก.ย. 63
4954/63 นาง เพช็ร บญุพนัธ์ ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 88 11 ต.ค. 63
4955/63 ร.ต.เฉลียว เพชรด าดี ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 76 22 ก.ย. 63
4956/63 นาง จันทะนี คามะดา ธ.เลย มะเร็งปากมดลูก 60 24 ก.ย. 63
4957/63 นาง ค าเกล้ียง ยุทธวรีะวงศ์ ธ.เลย น้ าในเยื่อหุ้มปอดทั้งสองข้าง 93 20 ก.ย. 63
4958/63 นาง เทยีมจันทร์ ศิลปาจารย์ ธ.อุดรธานี มะเร็งเต้านม 84 14 มิ.ย. 63
4959/63 นาง สุตา ภาวะชัย ธ.ยโสธร ความดันโลหติสูง 86 4 ต.ค. 63
4960/63 นาง ณิชานันท ์(สุดารัตน์) โคตรชุม ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 58 9 มิ.ย. 63
4961/63 พ.ท.บญุเยื้อง  เจริญพกัตร์ ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 87 4 ต.ค. 63
4962/63 นาย วชัระ  เมืองถ้ า ธ.ย่อยเซ็นทรัล พระราม 3 ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 73 16 ต.ค. 63
4963/63 นาง ราตรี ขันติสุข ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม ติดเชื้อรุนแรง 95 27 ก.ย. 63
4964/63 นาย มนัส  พลอยศรี ธ.ปทมุธานี หลอดเลือดหวัใจตีบแข็ง 68 19 ก.ย. 63
4965/63 นาง เกตุ  มะขามปอ้ม ธ.พญาไท มะเร็งเต้านม 89 12 ต.ค. 63
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4966/63 นาง ละเอียด  คชาทอง ธ.นครปฐม ความดันโลหติต่ า 78 6 ต.ค. 63
4967/63 นาง วรรณดี  ศิลปชัย ธ.ปากเกร็ด หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 73 13 ต.ค. 63
4968/63 จ.ส.อ.ส าราญ  พว่งศิริ ธ.คลองจั่น ระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 80 12 พ.ค. 63
4969/63 นาง ยุบล  นวลแจ่ม ธ.ส านักพหลโยธนิ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 68 18 ต.ค. 63
4970/63 พ.จ.อ. อุดม โพล้งเสียง สส.ทหาร มะเร็งปอด 53 6 ส.ค. 63
4971/63 นาง ดวงหทยั  จารุพนัธ์ สลก.บก.กองทพัไทย ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 77 12 ต.ค. 63
4972/63 นาง ปล่ัง  พทุธเสน ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค-รังสิต ชราภาพ 85 15 ต.ค. 63
4973/63 นาง ฉว ี ล้ิมสิทธกิูล ธ.นครนายก ภาวะหวัใจล้มเหลว 83 3 ต.ค. 63
4974/63 พ.อ.ชุมพล  จินดาโชติ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 89 26 ก.ย. 63
4975/63 น.ส.สุมาลี  ค ามีรักษ ์(ศรีพทุธชาติ) ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ 56 1 ต.ค. 63
4976/63 ร.ต.โกยแก้ว  เจริญวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อ 92 6 ต.ค. 63
4977/63 จ.ส.อ.ส าเนา  มูลแก้ว ปตอ.2 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 59 2 ต.ค. 63
4978/63 น.ส.พวง ก าเหนิดคุณ ธ.รพ.พญาไท เลือดออกในเยื่อหุ้มหวัใจ 75 12 ต.ค. 63
4979/63 พ.อ.สนั่น  ค าแก้ว ธ.แจ้งวฒันะ ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 73 11 ต.ค. 63
4980/63 นาย ชลิต  สารสุวรรณ ธ.กระทุ่มแบน สันนิษฐานจากไตวายเร้ือรัง 66 14 ต.ค. 63
4981/63 นาง สุนทอง เหง้าณี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตเส่ือม 85 4 ต.ค. 63
4982/63 ส.อ.ณรงค์ ก าเนิดกลาง ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 60 10 ต.ค. 63
4983/63 ส.อ.เกียรติศักด์ิ จันทร์แก้ว กรม ทพ.36 อุบติัเหตุทางรถยนต์ 36 21 ก.ย. 63
4984/63 นาย ประดิษฐ์ ก าเนิดเมือง กรม ทพ.26 ภาวะเลือดออกในโพรงสมอง 74 29 ก.ย. 63
4985/63 นาง เล็ก ทองเสริม ป.72 พนั.723 ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 70 19 ก.ย. 63
4986/63 นาง แสวง  ดีประชา แผนกอาวธุที่ 3 หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 86 6 ก.ย. 63
4987/63 นาย สุนทร  เพง็สาตร์ สพ.ทบ. หวัใจหยุดเต้น 77 28 ก.ย. 63
4988/63 นาง วลัลภา  มีโภคา ธ.อุดรธานี ตายโดยโรคธรรมชาติ 91 14 ต.ค. 63
4989/63 พ.ท.ฉันท ์ ทรัพย์จุล ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) มะเร็งปอดระยะลุกลาม 68 11 ต.ค. 63
4990/63 นาง กุหลาบ  รักประสงค์ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 17 ต.ค. 63
4991/63 นาง เปา้  รุ่งเรือง ธ.เตาปนู ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 69 18 ต.ค. 63
4992/63 นาง บญุชอบ มีศิล ธ.พะเยา เบาหวาน 84 27 ก.ย. 63
4993/63 นาง สมพร สุทธสุิข ธ.สระบรีุ เส้นเลือดสมองอุดตัน 60 28 ก.ย. 63
4994/63 น.ส.ส ารวย สุขีสาร พนั.รพศ.ศสพ. เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 58 7 ต.ค. 63
4995/63 จ.ส.อ.สม เฮงจิตร์ มทบ.18 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 88 18 ก.ย. 63
4996/63 พ.ท.ด ารงค์ ทพิย์รัตน์ ธนาณัติ ติดเชื้อและปรสิต 68 30 ก.ย. 63
4997/63 จ.ส.อ.ไพทรู วงษน์ิกร ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวเฉียบพลัน 57 5 ต.ค. 63
4998/63 นาง สวงษ ์เนียมจันทร์ พนั.ซบร.บ.ทบ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 73 3 ต.ค. 63
4999/63 นาย กมล  โพธิง์าม ขส.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 58 13 ก.ย. 63
5000/63 นาง ละมุล  สียางนอก ธ.นครพนม ติดเชื้อในกระแสเลือดและความดันต่ า 68 4 ต.ค. 63
5001/63 ร.อ.องอาจ  ทองค าพนัธ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก เลือดออกในสมอง 62 11 ต.ค. 63
5002/63 ร.ต.หญิง ปล้ืมจิตต์  ประฤดาวรรณ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 78 15 ต.ค. 63



13

13
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

5003/63 นาย นพพร  พงษโ์สภณ ส่วนกลาง ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 84 16 ต.ค. 63
5004/63 นาง เหล่ียม ศรีปนิตา พนั.ซบร.บ.ทบ. มะเร็งปอด 63 23 ก.ย. 63
5005/63 ร.ต.นิรัตน์  สิทธกิุล ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 61 7 ต.ค. 63
5006/63 ร.ต.สี  พฒันาบ ารุงกิจ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ความดันโลหติสูง 86 16 ต.ค. 63
5007/63 นาง บญุมา  ม่วงทรัพย์สม ธ.ทา่เรือ มะเร็งทอ่น้ าดี 92 17 ต.ค. 63
5008/63 นาย ธนวฒัน์ ขยัน ธ.นครนายก มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 65 12 ต.ค. 63
5009/63 นาย สมพร โคตรชมภู ร.13 เส่ือมของสมองในวยัชรา 85 8 ต.ค. 63
5010/63 จ.ส.อ.ปรเมศร์ สวนกัน ม.2 พนั.10 พษิสุราเปน็เหตุตาย 34 17 ก.ย. 63
5011/63 นาง ซาว  ปนัจินะ สส. หลอดเลือดสมอง 67 4 ก.ย. 63
5012/63 นาง มาลี  อ่อนจับ ส่วนกลาง ถุงน้ าดีอักเสบรุนแรง 86 10 ต.ค. 63
5013/63 นาง อโนชา  คุ้มอาตม์ดี ธ.เสนานิคม ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 2 ต.ค. 63
5014/63 นาง ผิว  รุ่งแจ้ง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 84 8 ต.ค. 63
5015/63 ส.อ.สมชิน  ลาปอ้ง ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 25 ก.ย. 63
5016/63 นาย จ านงค์  แจ่มสาคร ธ.ย่อยตล่ิงชัน หวัใจ 90 20 ต.ค. 63
5017/63 นาง เสง่ียม  ร่ืนภาคสาทร์ ธ.อยุธยา ตับวายเร้ือรัง 78 18 ต.ค. 63
5018/63 นาง สมบติั  บญุเกิด ยบ.ทหาร ชราภาพ 70 6 ต.ค. 63
5019/63 จ.ส.ต.เฉลิมพล  พลต้ือ ศศท. อุบติัเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทกุ 35 7 ต.ค. 63
5020/63 นาย  เอกภาพ  สนธเิดชกุล ธ.ราชด าเนิน ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 31 8 ต.ค. 63
5021/63 พล.ต.สนธ ิ เมี้ยนก าเนิด ธ.ราชด าเนิน สันนิษฐานโรคล้ินหวัใจร่ัว 75 1 ต.ค. 63
5022/63 นาง ชะเอม  หนไธสง ธ.ถนนพบิลูละเอียด-นม. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 92 5 ต.ค. 63
5023/63 นาง ประไพ  บวัทอง ธ.สนามเสือปา่ โรคมะเร็งไตระยะสุดทา้ย 87 15 ต.ค. 63
5024/63 นาย บญุศรี มะโนกิจ ธ.สันปา่ข่อย-ชม. มะเร็งล าไส้เล็ก 80 15 ก.ย. 63
5025/63 นาง หนู พทุธาเกิด ธ.อุบลราชธานี หวัใจล้มเหลว 85 9 ต.ค. 63
5026/63 นาย สวสัด์ิ พณิสาร ธ.เชียงราย หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 6 เม.ย. 63
5027/63 จ.ส.ท.ชัยชนะ แก่นนาค ธ.อ่างทอง หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจแข็งและตีบ 57 26 ก.ย. 63
5028/63 จ.ส.อ.จรูญ เตชะพลี ธ.ล าพนู มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 69 27 ก.ย. 63
5029/63 นาง อ้อม น้อยส าราญ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ชม. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 86 8 ก.ย. 63
5030/63 นาง ไลย์ ม่านแก้ว ธ.น่าน ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทบั 83 7 ต.ค. 63
5031/63 นาง บวัผัน ปอ้ม ธ.ตลาดหนองหอย-ชม. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 84 29 ก.ย. 63
5032/63 นาง สัมฤทธิ ์สังข์ทอง ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 90 4 ต.ค. 63
5033/63 ร.ต.ขวญัแก้ว ไชยเพชร ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งไทรอยด์ 63 13 ก.ย. 63
5034/63 นาง ถิ่น โอบอ้อม ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 87 13 ต.ค. 63
5035/63 ส.อ.หญิง อัญชลี สุรินทร์ฤทธิ์ ธ.ทา่แพ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 81 27 ก.ย. 63
5036/63 นาง หนูบรรณ นัดนะรา ศป. ปอดติดเชื้อ 84 23 ก.ย. 63
5037/63 นาง สุนันท ์ถาวรกูล พนั.ปจว. มะเร็งกระจายไปที่ปอด 63 2 ต.ค. 63
5038/63 นาง ล าใย นามแสง มทบ.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 18 ก.ย. 63
5039/63 ร.ต.สิงห ์แดงสระน้อย มทบ.12 ติดเชื้อในปอด 89 5 ต.ค. 63
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5040/63 จ.ส.อ.ขจรศักด์ิ จันทร์สุข ช.11 พนั.111 มะเร็งตับ 48 26 ก.ย. 63


