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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
2101/64 นาง สมพร จันทร์ดี ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อ 89 9 เม.ย. 64
2102/64 นาย วโิรจน์  ศรีนิล ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งทอ่น้้าดีระยะแพร่กระจาย 79 13 เม.ย. 64
2103/64 นาง ทองหล่อ  อยู่ฤกษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 66 17 เม.ย. 64
2104/64 นาง ระเบยีบ  นิรมาน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 81 12 เม.ย. 64
2105/64 น.ส.ปราณีต  จินดารมย์ ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 68 11 เม.ย. 64
2106/64 พ.ต.มงคล  ขามเทศ ธ.อุทยัธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 71 11 เม.ย. 64
2107/64 นาง สมควร  วฒันพนัธ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดอักเสบ 87 6 เม.ย. 64
2108/64 นาย บญุมี  จันดา ธ.นครนายก ล้าไส้อักเสบติดเชื้อ 72 12 เม.ย. 64
2109/64 ร.ท.ธนู โผพว่งพนัธุ์ ธ.เตาปนู ขาดอากาศหายใจ 60 1 เม.ย. 64
2110/64 จ.ส.อ.หวัน่  กล่ินจันทร์คลาย ธ.พระปฐมเจดีย์ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 9 มี.ค. 64
2111/64 นาง กลางเดือน พรหมโท ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 80 30 มี.ค. 64
2112/64 พ.ต.ปรีชา วงษเ์ที่ยง ธ.ล้าปาง มะเร็งล้าไส้ใหญ่ส่วนต้น 75 11 มี.ค. 64
2113/64 ร.อ.สุวทิย์ สุขหลวง ธ.พษิณุโลก ไตวายเฉียบพลัน 88 28 มี.ค. 64
2114/64 นาง พายัพ บญุมา ธ.พษิณุโลก เส้นเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 76 24 มี.ค. 64
2115/64 นาง จั่น แปน้บรรจบ ธ.นครราชสีมา ภาวะหวัใจล้มเหลว 96 21 มี.ค. 64
2116/64 ร.ต.นิพนัธ ์ไวยสุนีย์ ธ.อุตรดิตถ์ หยุดหายใจขณะหลับชนิดรุนแรง 72 24 มี.ค. 64
2117/64 นาง น้อย ดีไพร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งทอ่น้้าดี 81 24 มี.ค. 64
2118/64 พ.ท.ณัฏฐพงศ์ เปรมเกิด ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 86 20 มี.ค. 64
2119/64 นาย ขาน สาระวนั ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ หวัใจวายฉับพลัน 61 26 มี.ค. 64
2120/64 พ.ต.ประสิทธิ ์แสงเลข ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในปอด 76 17 มิ.ย. 63
2121/64 จ.ส.อ.นิรุต รัตเพชร ธ.ปากช่อง ไตวายเร้ือรัง 39 14 ก.พ. 64
2122/64 นาง ประมวล ชาววาปี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง 72 1 เม.ย. 64
2123/64 นาย บลิ ครุนันท์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. หวัใจขาดเลือด 82 30 มี.ค. 64
2124/64 นาง บญุจันทร์ พลูเพิ่ม ธ.อุบลราชธานี เส้นเลือดสมองอุดตัน 96 30 มี.ค. 64
2125/64 ร.ต.เล่ือน ฉ่้าไกร ธ.พษิณุโลก มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 77 21 มี.ค. 64
2126/64 นาง นิตย์ สมประสงค์ ธ.ลพบรีุ อุบติัเหตุยานยนต์ 81 27 มี.ค. 64
2127/64 นาง ยุวธดิา นาเมืองรักษ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแก่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว 30 27 มี.ค. 64
2128/64 นาง ส้มอยู่ กฤษณ้าพก ธ.บา้นไผ่ สมองฝ่อในวยัชรา 87 19 มี.ค. 64
2129/64 ร.อ.ไสว ศรีไทย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะปอดติดเชื้อ 78 4 เม.ย. 64
2130/64 นาย ทอง แสวง ธ.ตลาดเซฟวนั-นม. ภาวะปอดติดเชื้อ 81 27 มี.ค. 64
2131/64 นาง สรชา(บญุชิต) โพธิท์บัไทย ธ.นครนายก มะเร็งหลอดอาหาร 60 15 มี.ค. 64
2132/64 นาย ภมร ไชยศิลป์ ธ.ปากช่อง อุบติัเหตุจราจร 48 26 มี.ค. 64
2133/64 ร.ท.ชลอ ขาววศิิษฐ์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะหวัใจวายฉับพลัน 62 12 มี.ค. 64
2134/64 ร.ต.นิธปิ ธญัลักขี ธ.ล้าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 10 มี.ค. 64
2135/64 นาง เมี้ยน ทบัศฤงฆรา ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 88 28 มี.ค. 64
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2136/64 นาย โสภณ พงษสุ์ภา ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 27 มี.ค. 64
2137/64 นาง ทพิย์ สมศรี ธ.ล้าปาง สมองฝ่อวยัชรา 84 22 ก.พ. 64
2138/64 นาง บญุเลิศ ไตรสกุล ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 1 เม.ย. 64
2139/64 นาง ละม่อม มีผล ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 86 4 เม.ย. 64
2140/64 ส.อ.เสา สุวรรณรังษี ธ.ลพบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 85 31 มี.ค. 64
2141/64 นาย อ่อนศรี สิทธโิชค ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 87 31 มี.ค. 64
2142/64 ร.ต.ก้าจร วงศ์สารภี ธ.เชียงราย ไตวายเร้ือรัง 87 30 มี.ค. 64
2143/64 นาง บวัหวนั ปรารมภ์ ธ.ย่อยเซ็นทรัลพลาซา-ลาดพร้าว มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 79 2 เม.ย. 64
2144/64 นาง ชั้น น้อยโต ธ.พษิณุโลก ชราภาพ 86 23 มี.ค. 64
2145/64 นาง สาธกิา สุวรรณศุภ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด 68 21 มี.ค. 64
2146/64 นาย สมปอง จงรักษ์ ธ.อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 65 25 มี.ค. 64
2147/64 นาง เฮ๊ียะ สิงหเ์พช็ร ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสโลหติ 76 9 มี.ค. 64
2148/64 นาย บญุจันทร์ ราชชิต ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี เส้นเลือดสมองแตก 84 31 มี.ค. 64
2149/64 นาย พะเนตร ดาบโสมศรี ธ.สกลนคร มะเร็งปอด 67 14 มี.ค. 64
2150/64 นาง สังเวยีน ก้อนมณี ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 82 27 มี.ค. 64
2151/64 นาง ก้านทอง ศรีโมรา ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 87 2 มี.ค. 64
2152/64 พ.ต.มานพ มาประเสริฐ ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 82 29 มี.ค. 64
2153/64 ร.ต.ดิลก นลินคันธกุล ธ.ราชบรีุ การส้าลักอาหาร 59 28 มี.ค. 64
2154/64 นาง ประยูร ทพิยากรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปากมดลูก 85 28 มี.ค. 64
2155/64 นาย ทองบอ่ ลุนนากัน ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 31 มี.ค. 64
2156/64 นาง ส้มเกล้ียง ยิ้มดี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ผนังหลอดเลือดแดงโปง่พอง 78 2 เม.ย. 64
2157/64 นาย ทองดี ค้าพทีนู ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 85 27 มี.ค. 64
2158/64 นาง โสภา สาสีดา ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งเต้านม 56 24 มี.ค. 64
2159/64 นาง สมพงษ ์ด้วงมาก ธ.ลพบรีุ ความดันโลหติสูง 84 29 มี.ค. 64
2160/64 จ.ส.อ.สมนึก ขุนทอนโชติ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 68 2 เม.ย. 64
2161/64 ร.ต.ด้ารงค์พล พลพชื ธ.ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 15 มี.ค. 64
2162/64 นาง เขียน สายด้า ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 23 มี.ค. 64
2163/64 นาง ประเสริฐ บญุส่งธรรม ธนาณัติ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 24 มี.ค. 64
2164/64 นาง เปล่ียน ออมกระโทก ร.12 พนั.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 28 มี.ค. 64
2165/64 นาง สุวรรณ สาแก้ว มทบ.21 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 70 23 มี.ค. 64
2166/64 พ.ต.ชาญชัย ปรางค์ชัยกุล พนั.ซบร.22 บชร.2 ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 21 มี.ค. 64
2167/64 จ.ส.อ.นคร นพพะ พนั.พฒันา 1 การหายใจล้มเหลว 42 1 มี.ค. 64
2168/64 นาง สุวรรณ มิตรสงเคราะห์ มทบ.19 ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 82 24 มี.ค. 64
2169/64 ร.ต.ยงค์ยุทธ ไชยกุล มทบ.18 ติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสเลือด 59 23 มี.ค. 64
2170/64 นาง ทองจันทร์ ยาวเิศษ ร.12 พนั.3 รอ. ชราภาพ 67 27 มี.ค. 64
2171/64 นาง แตงกวา อินทไชย พนั.ซบร.21 บชร.1 มะเร็งต่อมน้้าเหลืองและช่องปาก 79 9 มี.ค. 64
2172/64 นาย โยธนิ ไชยทาน ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 2 มี.ค. 64
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2173/64 นาง สาคร กาบค้า มทบ.21 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 81 2 เม.ย. 64
2174/64 นาย ทองดี แม้นพรม มทบ.16 มะเร็งตับ 67 21 มี.ค. 64
2175/64 นาง สาคร จ้าปาแพง กช. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 75 15 มี.ค. 64
2176/64 นาง เงิน สนทองหลาง มทบ.21 ความดันไขมัน 83 27 มี.ค. 64
2177/64 นาย ชม มีศรี มทบ.21 มะเร็งปอด 81 28 มี.ค. 64
2178/64 นาย ประสาร สมแสง มทบ.13 ก้อนไม่ทราบชนิดในปอด 83 31 มี.ค. 64
2179/64 นาย กองพนัธ ์วญิญายงค์ ร.12 พนั.3 รอ. ชราภาพ 79 21 มี.ค. 64
2180/64 พล.อส.สุชาติ มีเย็น มทบ.17 ติดเชื้อในกระแสเลือด 48 21 มี.ค. 64
2181/64 นาง เฉลียว นิลแสง มทบ.25 ปอดติดเชื้อ 68 20 มี.ค. 64
2182/64 นาง ไลพร ปริญญา รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มะเร็งทอ่น้้าดี 64 29 มี.ค. 64
2183/64 นาง สุพดิ ปลัดทว้ม ร.12 พนั.1 รอ. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58 25 มี.ค. 64
2184/64 พล.ต.พรีพล  พชิิตไพริน กิตติมศักด์ิ ไตวายเร้ือรัง 94 6 เม.ย. 64
2185/64 นาย เฉลิม  ผาสุข ส่วนกลาง ชราภาพ 73 3 เม.ย. 64
2186/64 นาง สมจิตร  จิตร์แก้ว พนั.ขกท. ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 82 25 มี.ค. 64
2187/64 นาง ล้าเพย  รุจิปราชญ์ แผนก ธก.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 69 17 มี.ค. 64
2188/64 นาย สวา่ง จ้าปาศักด์ิ พนั.สบร.23 บชร.3 ชราภาพ 86 24 มี.ค. 64
2189/64 นาง ขันทอง ฉิมเอี่ยม พล.ร.4 หวัใจ,หลอดเลือดจากความดันโลหติสูง 88 13 มี.ค. 64
2190/64 นาง บญุรัตน์ ฮังกาสี มทบ.29 มะเร็งล้าไส้ 80 25 มี.ค. 64
2191/64 พ.อ.สมศักด์ิ  สวนตะโก ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวยัชรา 79 14 เม.ย. 64
2192/64 นาง ค้าใส  พรรณคงษ์ ธ.เตาปนู ชราภาพ 88 8 เม.ย. 64
2193/64 พล.ต.ปการ  หริรักษว์ฒิุกุล ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจวายเฉียบพลัน 75 15 เม.ย. 64
2194/64 นาย กิตติ จิตติรักษา ธ.ศรีย่าน ภาวะเลือดเปน็กรด 45 16 เม.ย. 64
2195/64 พระ ศิริพงศ์  ศักด์ิแสง ธ.เตาปนู มะเร็งล้ิน 61 31 มี.ค. 64
2196/64 จ.ส.อ.พงศ์พฒัน์  เสถียรทพิย์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคประจ้าตัว 64 3 เม.ย. 64
2197/64 จ.ส.อ.สถิตย์  ชัยเรือง ธ.เตาปนู ล้าไส้ขาดเลือด 88 13 เม.ย. 64
2198/64 นาง กิมล้ี  อวยชัย ธ.พญาไท หลอดเลือดสมอง 88 18 เม.ย. 64
2199/64 ร.ต.เอนก  จั่นขาว ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 86 17 เม.ย. 64
2200/64 พ.อ.ทองใบ  ตะนะโส ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 80 7 เม.ย. 64
2201/64 ร.ต.ชัยฤทธิ ์ พึ่งจะโปะ๊ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดในสมองตีบ 60 13 เม.ย. 64
2202/64 นาง ฉลอง  ก้าปั่นทอง ธ.งามวงศ์วาน เลือดออกทางเดินอาหาร 89 17 เม.ย. 64
2203/64 นาง สมถวลิ  ฮวดส้าราญ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งต่อมน้้าเหลืองระยะสุดทา้ย 84 11 เม.ย. 64
2204/64 นาง ขวญัฤดี  บญุเพี้ยน ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะล้าไส้ตาย 71 7 เม.ย. 64
2205/64 นาง ล้าดวน  การีพจน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 89 14 เม.ย. 64
2206/64 นาย ชาลี  เฉลยทพิย์ ธ.อ่างทอง โรคปอด 74 11 เม.ย. 64
2207/64 นาง อบมา  แสงเปี่ยง ธ.บางบวั ปอดติดเชื้อ 85 13 เม.ย. 64
2208/64 นาง อนงค์  ปิ่นทอง ธ.ปทมุธานี ชราภาพ 87 4 เม.ย. 64
2209/64 นาง สมคิด  ถูเพง็ ธ.สระบรีุ หลอดเลือดสมองแตก 59 13 มี.ค. 64
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2210/64 นาย เวช  ลูกรักษ์ ธ.เตาปนู เส้นเลือดสมองตีบ 80 12 เม.ย. 64
2211/64 นาง ใส  มังคลาด ธ.ปากช่อง เส้นเลือดในสมองอุดตัน 80 30 มี.ค. 64
2212/64 นาง ประภา  สวสัด์ิไชย ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางแค ชราภาพ 75 5 เม.ย. 64
2213/64 นาง ล้าพอง  พงษส์นิท ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 13 เม.ย. 64
2214/64 จ.ส.อ.ถาวร ไชยชิน ธ.ปากช่อง หวัใจวาย 73 15 มี.ค. 64
2215/64 จ.ส.อ.ไพทลู พน้ธาตุ ธ.ปราจีนบรีุ บาดเจ็บจากกระแสไฟฟา้ 71 27 ธ.ค. 63
2216/64 นาง ศุภมาส อดุทาค้า (บตุรกระจ่าง) ธ.ล้าปาง หวัใจล้มเหลว 59 7 มี.ค. 64
2217/64 นาง รับ โสแก้ว ธ.เลย ปอดอักเสบ 79 26 มี.ค. 64
2218/64 ส.อ.รัชพล(เหมือน) หล่อทอง ธ.บรีุรัมย์ ภมูิคุ้มกันบกพร่อง 58 31 มี.ค. 64
2219/64 นาง สมนึก พยัคฆ์ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 75 1 เม.ย. 64
2220/64 ร.ต.พนัธศิ์ริ แนวชาลี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 60 30 มี.ค. 64
2221/64 จ.ส.อ.ประคอง ราชกิจ ธ.บรีุรัมย์ เส้นเลือดสมองตีบ 68 7 มี.ค. 64
2222/64 นาง สุวนิ  แย้มผกา สลก.ทบ. สมองฝ่อวยัชรา 86 25 มี.ค. 64
2223/64 นาย วไิลจิตต์ กรรษา ม.6 พนั.6 มะเร็งตับ 61 29 มี.ค. 64
2224/64 นาย มานะ เหมมาลา กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. กดรัดบริเวณล้าคอ 58 11 มี.ค. 64
2225/64 นาง จันทร์ทพิย์ สายสีแก้ว รร.ร.ศร. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 55 8 เม.ย. 64
2226/64 นาง สังเวยีน ด้วงบา้นยาง พนั.สร.23 บชร.3 ไขมันและเบาหวาน 78 6 เม.ย. 64
2227/64 นาง ลมัย วรรณสังข์ รพศ.5 พนั.1 ติดเชื้อจากแผลกดทบัเบาหวาน 72 2 เม.ย. 64
2228/64 อส.ทพ.พนม คงเครือ ธนาณัติ ตับแข็ง 61 1 เม.ย. 64
2229/64 ร.ต.เทพนิมิตร กวา้นตระกูล ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ การหายใจล้มเหลวฉับพลัน 65 31 มี.ค. 64
2230/64 นาง ก้้า สิริ ธ.พะเยา มะเร็งเชิงกราน 71 2 เม.ย. 64
2231/64 จ.ส.อ.วนิิจ สุทธวิเิศษ ธ.ชัยภมูิ ไตเร้ือรังระยะที่ 3 69 6 มี.ค. 64
2232/64 นาง ล้าเพย เหล่าเร่ง ธ.สระบรีุ มะเร็งกระเพาะอาหาร 56 28 มี.ค. 64
2233/64 จ.ส.อ.บญุยัง กุมภกัดี ธ.สกลนคร ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 73 14 มี.ค. 64
2234/64 พ.อ.วรีะสิทธิ ์ พรหนองแสน ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งหลอดอาหาร 64 10 เม.ย. 64
2235/64 ร.ต.ธวชั ช่วยพรหม ธ.คลองปาง ติดเชื้อในช่องทอ้ง 61 29 มี.ค. 64
2236/64 ร.ต.ประไพร บญุสมยา ธ.นครศรีธรรมราช ปอดแตก, การหายใจล้มเหลว 58 25 มี.ค. 64
2237/64 จ.ส.อ.ราว ีปนัตะยัง ธ.บรีุรัมย์ เส้นเลือดในสมองแตก 59 1 เม.ย. 64
2238/64 ส.อ.ไพศาล สมสุทธิ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 64 21 มี.ค. 64
2239/64 ร.ต.อนันต์ โคตรพงศ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 64 8 มี.ค. 64
2240/64 นาง บญุ จันใด ธ.นครนายก สมองฝ่อวยัชรา 84 10 เม.ย. 64
2241/64 นาง เย็นใจ เตชะเสน ธ.นครพนม ล้าไส้ขาดเลือด 81 14 เม.ย. 64
2242/64 นาง เพชร แซ่ค่ัง ธ.ชัยภมูิ หลอดเลือดสมอง 86 12 มี.ค. 64
2243/64 นาง มาลี ต่ายสินธุ์ ม.4 พนั.25 รอ. เบาหวาน 78 3 เม.ย. 64
2244/64 นาง นฤมล สุภาพรม สง.สด.จว.อ.บ. ไตวาย 61 17 เม.ย. 64
2245/64 นาง ฝ้ัน แก้วชัย ป.6 พนั.23 หวัใจล้มเหลว 83 5 เม.ย. 64
2246/64 จ.ส.อ.ธานี ยาพรหม มทบ.38 ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 39 10 มี.ค. 64
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2247/64 นาง สุดา ด้วงค้า พนั.สต.กส.ทบ. เส้นเลือดในสมองแตก 69 29 มี.ค. 64
2248/64 นาง เพญ็ศรี กุลเกล้ียง คส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 57 2 เม.ย. 64
2249/64 นาย อัมพร  อันตระกูล วสิามัญ ชราภาพ 93 12 เม.ย. 64
2250/64 นาง ประทมุ  อันตระกูล วสิามัญ ชราภาพ 89 31 มี.ค. 64
2251/64 จ.ส.อ.กมล  งามเจริญ ธ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 75 19 เม.ย. 64
2252/64 นาย บรรจง  อ่้าขวญัเมือง ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 71 20 เม.ย. 64
2253/64 จ.ส.อ.สุเวช  ธรรมวงษ์ ธ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ปอดอักเสบ 69 12 เม.ย. 64
2254/64 นาง พร้ิง  มายะกฤษณะ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 74 17 เม.ย. 64
2255/64 นาย เกษ ี ถิตย์รัศมี ธ.ปากช่อง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 11 เม.ย. 64
2256/64 นาย ประชุม  โตมั่ง ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ชราภาพ 87 17 เม.ย. 64
2257/64 จ.ส.อ.วโิรจน์  จิตรเนียม ธ.พทัลุง สมองขาดออกซิเจน,อุดกล้ันทางเดินหายใจ 58 26 ก.พ. 64
2258/64 นาง สละ  สวนทอง ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 96 8 เม.ย. 64
2259/64 นาง ส้ารวย  ชายหงษ์ ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 20 มี.ค. 64
2260/64 นาย บญุค้า  พนัธง์าม สลก.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง 51 6 เม.ย. 64
2261/64 นาง รัตนา เหลืองเรือง พนั.สร.4 มะเร็งเต้านม 57 14 เม.ย. 64
2262/64 นาง เกษร อิ่มเจริญ รร.ช.กช. หวัใจล้มเหลว 83 27 ก.พ. 64
2263/64 ร.อ.ยศเยี่ยม ศรมณี ป.5 พนั.15 หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน 59 14 มี.ค. 64
2264/64 จ.ส.อ.สราวธุ ปญัญาเฉียบ ร.4 พนั.1 ทางเดินหายใจอุดกล้ัน 29 30 มี.ค. 64
2265/64 พ.อ.สิงหนาท  โพธิก์ล้่า ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งผิวหนัง 85 21 มี.ค. 64
2266/64 นาย เปง็เทยีง  เพิ่มทรัพย์ นทพ. ชราภาพ 89 12 ก.พ. 64
2267/64 นาง เยี่ยม  ประจวบวนั พบ. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 20 มี.ค. 64
2268/64 นาง ส้าราญ ด้วงศิริ ศสพ. ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 58 18 มี.ค. 64
2269/64 อส.ทพ.สมคิด ค้าสูง กรม ทพ.32 เลือดออกในสมอง 59 12 มี.ค. 64
2270/64 นาย สีคาน โคตรประทมุ กสษ.3 กส.ทบ. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 5 มี.ค. 64
2271/64 นาย หมิง จิตอารี ป.พนั.17 พล.ร.7 มะเร็งทอ่น้้าดี 67 12 มี.ค. 64
2272/64 น.ส.อริสรา ทรัพยะเกษตริน(รุ่งรัตน์ บุญเต็ม) ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 เลือดออกในทางเดินอาหาร 51 6 ม.ค. 64
2273/64 นาย กิตศักด์ิ พนิทอง ป.9 พนั.9 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 68 13 ก.พ. 64
2274/64 ร.ท.ชาตรี  สิงหอ์ิศรางค์ มทบ.11 เนื้องอกสมองชนิดแอสโตรไซโตมา 52 3 เม.ย. 64
2275/64 นาย แก้ว  ส่งเสริม ธนาณัติ มะเร็งกระเพาะอาหาร 84 10 เม.ย. 64
2276/64 พ.อ.สมพงษ ์ สีหตระกูล ส่วนกลาง ติดเชื้อในทอ่น้้าดีและในกระแสเลือด 88 2 เม.ย. 64
2277/64 นาย อนันต์  ปอ้งกัน แผนกอาวธุที่ 3 มะเร็งตับ 87 14 มี.ค. 64
2278/64 นาย จรูญ  เข็มเงิน รพ.รร.6 กล้ามเนื้อหวัใจโต 60 8 เม.ย. 64
2279/64 นาง ประไพ กล่ินเทยีน รพ.รร.6 มะเร็งล้าไส้ 57 2 เม.ย. 64
2280/64 นาย ประทวน  นพคุณ สก.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 76 13 เม.ย. 64
2281/64 พ.อ.หญิง ศรีพธ ู วทิยาสารรณยุต ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 91 9 เม.ย. 64
2282/64 พ.อ.ชูชาติ  ปิ่นทอง ธ.รังสิต เลือดออกในสมอง 76 8 เม.ย. 64
2283/64 พ.ต.หญิง ทองทพิย์  ปณุฑริกาภา ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 8 เม.ย. 64
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2284/64 นาย วเิชียร ปญัญา ธ.งามวงศ์วาน เส้นเลือดหวัใจตีบ 69 3 เม.ย. 64
2285/64 นาง ต่อม  จุลประภา ธ.สนามเปา้ มะเร็งตับ 85 17 เม.ย. 64
2286/64 พ.อ.กสิณ  อริยะวงศ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก หวัใจขาดเลือด 88 19 เม.ย. 64
2287/64 นาย สุรัตน์  หรัิญวฒัน์ ธ.เตาปนู ปอดชนิดอุดกล้ันแบบเร้ือรัง 71 14 เม.ย. 64
2288/64 นาง มณี  โรจนบรุานนท์ ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 90 10 เม.ย. 64
2289/64 ส.ต.พรีะพนัธ ์ เจียรพนัธ์ ธ.ถ.ติวานนท์ สมองช้้าร่วมกบัเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 57 8 มี.ค. 64
2290/64 ร.ต.ตระกูล  สุขสังคะกิจ ธ.ย่อยศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา ตับแข็ง 76 8 เม.ย. 64
2291/64 นาง วารินทร์ มณี ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 64 11 เม.ย. 64
2292/64 นาย บญุทนั แดงสกุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 89 1 เม.ย. 64
2293/64 ร.อ.วนัชัย ขวญัทองอินทร์ ธ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 16 มี.ค. 64
2294/64 นาง สมจิตต์ กรบตุร ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 22 มี.ค. 64
2295/64 นาง ลุน พวงผกา ธ.อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 93 15 เม.ย. 64
2296/64 จ.ส.อ.สมชาย เชยประทบั ธ.นครศรีธรรมราช หวัใจวายเฉียบพลัน 71 21 มี.ค. 64
2297/64 นาย ด้ารงค์ เบา้เศษ ป.3 พนั.13 มะเร็งตับระยะลุกลาม 61 30 มี.ค. 64
2298/64 นาง เล่ียม แคสันเทยีะ สง.สด.จว.ข.ก. ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด 76 1 มี.ค. 64
2299/64 นาง ศรีทอน สาระชาติ มทบ.21 ชราภาพ 83 4 เม.ย. 64
2300/64 ร.ต.สุรัตน์ เชิดโกทา ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 59 10 มี.ค. 64
2301/64 นาง เคลือพนัธ ์สระแก้ว ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจหยุดเต้นไม่ทราบสาเหตุ 74 21 มี.ค. 64
2302/64 นาง สมุทร ทองแพง ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 28 มี.ค. 64
2303/64 นาง รัตนาภรณ์ ประทมุศิริ ธ.ขอนแก่น มะเร็งปากมดลูก 55 17 มี.ค. 64
2304/64 นาง ประยงค์ พรหมจารีย์ ธ.ขอนแก่น ไตอักเสบ 86 29 มี.ค. 64
2305/64 นาง หม่อน วงัคีรี ธ.ย่อยบางจาก ความดันโลหติสูง 83 6 เม.ย. 64
2306/64 ร.ต.สันทดั อุทยัทอง ธ.กาญจนบรีุ พษิสุราเร้ือรัง 61 3 เม.ย. 64
2307/64 ร.ต.อร่าม ผิวชอุ่ม ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในสมอง 62 22 มี.ค. 64
2308/64 นาง วงษ ์สุทธเิดช ธ.อุดรธานี หลอดเลือด 86 5 เม.ย. 64
2309/64 ร.ต.สุวฒัชัย จันทร์โคตร ธ.อุดรธานี เลือดออกในตับ 60 31 มี.ค. 64
2310/64 นาย พดุ ใสฮาต ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองเส่ือมในวยัชรา 94 11 เม.ย. 64
2311/64 นาง ผัด มาลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 87 9 เม.ย. 64
2312/64 นาง สุภาพ รันสูงเนิน ธ.ลพบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหาร 79 30 มี.ค. 64
2313/64 นาย ศุภชัย การะนนท์ ธ.อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหวัใจตาย 75 10 เม.ย. 64
2314/64 นาง นิล ดอชนะ ธ.ขอนแก่น ความดันโลหติสูง 92 16 เม.ย. 64
2315/64 จ.ส.อ.ไพศาล คุณธรณ์ ธ.ราชบรีุ ปอดเร้ือรัง 76 30 มี.ค. 64
2316/64 ร.ต.หญิง บวัไหล ใจคุ้มเก่า ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 84 3 ก.พ. 64
2317/64 นาง ฟองค้า กาบทอง ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ภาวะไตวายเฉียบพลัน 80 13 มี.ค. 64
2318/64 นาง สุปราณี น้อยแก้ว ธ.บา้นโปง่ ภาวะน้้าทว่มปอด 75 6 เม.ย. 64
2319/64 นาง จิตร จันทรมาศ ธ.ทุ่งสง ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 18 มี.ค. 64
2320/64 นาย สมร ยานารมย์ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในปอด 64 17 เม.ย. 64
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2321/64 จ.ส.อ.ลพ ฤทธิเ์ดช ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 31 มี.ค. 64
2322/64 นาง ทองหล่อ ฟองจามร ธ.สระบรีุ มะเร็งตับ 78 24 มี.ค. 64
2323/64 นาย ฉลาด ศาสนสุพนิธ์ ธ.ร้อยเอ็ด ไตวาย 73 8 เม.ย. 64
2324/64 จ.ส.อ.ศิริ นิยมฤทธิ์ ธ.นครราชสีมา ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 96 8 เม.ย. 64
2325/64 ร.ต.นพดล ปละแอร์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 61 23 มี.ค. 64
2326/64 นาย สิงหท์อง กันทวงค์ ธ.ถ.หว้ยแก้ว-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 24 มี.ค. 64
2327/64 นาง ทองพนู อยู่เพช็ร์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ชราภาพ 86 30 มี.ค. 64
2328/64 นาง จันทร์สม ดวงเทยีน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 22 มี.ค. 64
2329/64 นาง สุภาภรณ์ พุ่มพวงเกียรติ มทบ.21 ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 56 14 เม.ย. 64
2330/64 นาง ประกาย ปสัสาวฒันะ พล.ม.2 รอ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 74 10 มี.ค. 64
2331/64 นาง บวัเหลียว สุริยะชัย มทบ.33 ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 80 25 มี.ค. 64
2332/64 นาง ไข่ จิตรถวลิ สง.สด.จว.ส.บ. ระบบหวัใจล้มเหลว 84 15 มี.ค. 64
2333/64 นาย อินทร์ เข็มขาว กช. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 2 เม.ย. 64
2334/64 นาง หนูแดง พมิพเ์ชื้อ ร.3 พนั.2 เลือดออกในทางเดินอาหาร 68 6 มี.ค. 64
2335/64 นาย ท ีพรหมพนัส มทบ.33 วณัโรคปอด 80 20 มี.ค. 64
2336/64 นาง ละไม บ้ารุงสุข พนั.ซบร.กรม สน.2 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 58 11 เม.ย. 64
2337/64 นาย สม สันชิต มทบ.23 เลือดออกในสมอง 73 28 ก.พ. 64
2338/64 นาย หวนั รักศิลป์ พล.ร.6 ตับแข็งระยะสุดทา้ย 76 16 ก.พ. 64
2339/64 นาง อรุณ เฉลยฤกษ์ มทบ.18 ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 85 18 มี.ค. 64
2340/64 นาง ฉววีรรณ เดชผล ร.12 พนั.2 รอ. ติดเชื้อในปอดรุนแรง 52 15 เม.ย. 64
2341/64 ร.ต.บรรเทา สอนบญุตา ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมลูกหมาก 62 10 เม.ย. 64
2342/64 ร.ต.สงคราม ปรางจันทร์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 2 เม.ย. 64
2343/64 นาง เอมอร  สุรภกัดี วสิามัญ ชราภาพ 91 24 มี.ค. 64
2344/64 จ.ส.อ.โสภณ  อนุชานันท์ ส่วนกลาง หลอดลมอักเสบติดเชื้อแบคทเีรียด้ือยา 76 30 มี.ค. 64
2345/64 นาย เฉลิมชัย  สมรอด รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ระบบไหลเวยีนโลหติ, หายใจล้มเหลว 44 13 มี.ค. 64
2346/64 พ.อ.เมธ ี พร้อมเพรียงชัย ขว.ทบ. หลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเฉียบพลัน 57 11 มี.ค. 64
2347/64 นาย โสภ ี กระแจ่ม พนั.ขกท. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 67 11 เม.ย. 64
2348/64 นาย ชัชวาลย์  เมืองสุวรรณ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปอดอักเสบจากการสูดส้าลัก 75 26 มี.ค. 64
2349/64 นาย สมควร  สานุสนธิ์ กร.ทบ. โรคหวัใจ 76 31 มี.ค. 64
2350/64 จ.ส.อ.สมหมาย  วรรณข้า นทพ. ระบบหายใจล้มเหลว,ปอดอกัเสบติดเชื้อ 57 13 มี.ค. 64
2351/64 พ.ต.ชาญ  ทพิย์โส ธ.งามวงศ์วาน ภาวะหวัใจล้มเหลว 91 29 มี.ค. 64
2352/64 ร.ท.นันท ์ ศิริวงษ์ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อรุนแรงจนเกิดภาวะช็อก 68 16 เม.ย. 64
2353/64 นาง อ้าพร  ตระกูลนิยม ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมองรุนแรง 61 24 เม.ย. 64
2354/64 พ.อ.ภชุชงค์  สรรพตานนท์ ธ.เตาปนู โรคไต 79 26 เม.ย. 64
2355/64 พ.อ.สมศักด์ิ  สรสินธุ์ ธ.ธาตุทอง มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 57 27 เม.ย. 64
2356/64 นาย อาทติย์  แก้วมณี ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 15 เม.ย. 64
2357/64 จ.ส.อ.บญุปลูก นิ่มละมุล ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 88 25 เม.ย. 64
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2358/64 พ.ต.สมบญุ  นาคทพัธยี์ ธ.ปากเกร็ด สมองฝ่อวยัชรา 87 15 เม.ย. 64
2359/64 พ.อ.กมล ชินวงศ์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 85 12 เม.ย. 64
2360/64 นาง ยุพา  ศรีสุข ธ.เสนานิคม มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 59 20 เม.ย. 64
2361/64 น.ส.ฉลวย  ขาวข้า ธ.แคลาย ชราภาพ 93 22 มี.ค. 64
2362/64 พ.ท.จรัญ  บญุเฮง ธ.ราชบรีุ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 83 19 เม.ย. 64
2363/64 นาย ทองเล่ือน  ชมที ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 76 22 เม.ย. 64
2364/64 นาย บญุเล้ียง  พลเยี่ยม ธ.กาฬสินธุ์ ภาวะน้้าตาลในเลือดต้่า 84 19 เม.ย. 64
2365/64 พ.ท.นิพนธ ์ เพยีรพกิุล ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองตีบ 69 22 เม.ย. 64
2366/64 นาง ทองบาง  ชมเชย ธ.งามวงศ์วาน สมองบวมจากเลือดออกในสมอง 85 23 เม.ย. 64
2367/64 พ.ท.ลือชาย จันทร์สุข ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 81 9 เม.ย. 64
2368/64 นาง ประนอม ทองวเิชียร ธ.สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 74 10 เม.ย. 64
2369/64 นาย พพิฒัน์พงศ์  ทองเรือง ธ.แจ้งวฒันะ ปอดอักเสบ 62 17 เม.ย. 64
2370/64 นาง ส้าเภา  เทยีมกีรกุล ธ.พษิณุโลก หวัใจหยุดเต้น 76 19 มี.ค. 64
2371/64 พ.ต.อิทธพิงษ ์ไชยพรหม ธ.ล้าปาง มะเร็งปอด 75 27 มี.ค. 64
2372/64 นาย ชุม ทะตัน ธ.ล้าปาง สมองฝ่อวยัชรา 78 14 เม.ย. 64
2373/64 นาย ทวศัีกด์ิ พวงพนัธ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ทรวงอกได้รับบาดเจ็บทางจราจร 59 11 มี.ค. 64
2374/64 ส.อ.อ้านาจ พุ่มอ่อน ธ.สวรรคโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 24 มี.ค. 64
2375/64 พ.ท.ดิเรก คล้ายมี ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งบริเวณไส้ตรง 70 18 มี.ค. 64
2376/64 นาย ส้าราญ สุทธหลวง ธ.สูงเม่น เส้นเลือดหวัใจตีบ 81 8 เม.ย. 64
2377/64 จ.ส.อ.สุนทร ทองบริบรูณ์ ธ.ลพบรีุ กระดูกทบัเส้นประสาทสันหลัง 73 7 เม.ย. 64
2378/64 พ.ท.นิรัญ โค้วสุวรรณ์ ธ.สากเหล็ก ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 65 3 เม.ย. 64
2379/64 นาง นิ่มนวล วอนวงษ์ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 80 17 เม.ย. 64
2380/64 นาง อัมพร เปรมใจชื่น ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 10 เม.ย. 64
2381/64 นาง ทศันีย์ พงษป์รีดา ธ.สระบรีุ ภาวะติดเชื้อ 70 13 เม.ย. 64
2382/64 นาง ประเสริฐ กระต่ายทอง ธ.สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 93 1 เม.ย. 64
2383/64 ร.อ.สมภพ จันทร์พวง ธ.ลพบรีุ อุบติัเหตุจราจรเลือดออกเยื่อหุ้มปอด 79 1 เม.ย. 64
2384/64 ร.ต.สันติ พนัพพิธิ ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 6 เม.ย. 64
2385/64 ร.ต.พรภพ กิ่งทอง ธ.ลพบรีุ อวยัวะล้มเหลวหลายระบบ 67 8 เม.ย. 64
2386/64 นาง สมคิด สีด้า ธ.ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 68 4 เม.ย. 64
2387/64 ส.อ.เอกราช เข็มเอี่ยม รพศ.1 พนั.1 จมน้้า 31 9 เม.ย. 64
2388/64 นาย ยง ศรีผ่อง มทบ.12 สมองฝ่อวยัชรา 78 8 เม.ย. 64
2389/64 นาง ยุพนิ สุทธกรณ์ ศม. หลอดเลือดสมองตีบ 88 22 มี.ค. 64
2390/64 จ.ส.อ.ณรงค์ เกล้ียงปราณีต ร้อย.ช.ซบร.หนัก ติดเชื้อในหลอดลม 51 1 เม.ย. 64
2391/64 นาย บญุโชค มาไข่ ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 4 มี.ค. 64
2392/64 นาง ทองศรี อ่างค้าหงษ์ ร.16 พนั.2 มะเร็งรังไข่ระยะสุดทา้ย 47 10 เม.ย. 64
2393/64 นาง เอ๋ง ผลาหาญ ป.2 พนั.12 รอ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 78 22 เม.ย. 64
2394/64 นาย บญุทา นามวงค์ มทบ.33 สมองฝ่อวยัชรา 72 11 มี.ค. 64
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2395/64 นาง วราภรณ์  แสงฤทธิ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสโลหติ 84 25 เม.ย. 64
2396/64 จ.ส.อ.วรัิตน์  กองไกรกลาง ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 20 เม.ย. 64
2397/64 ส.อ.กุญญานันท ์ งอมสระคู ปตอ.2 พนั.1 รอ. ติดเชื้อในสมอง 30 20 เม.ย. 64
2398/64 นาย ส้ารวย เจริญสุข พนั.ร.รร.จปร. ติดเชื้อรุนแรง 88 17 พ.ค. 63
2399/64 นาง สมทบ แข็งธญัการ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 14 เม.ย. 64
2400/64 พ.ต.พรศักด์ิ สิงหอ์ุดร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ทางเดินปสัสาวะอักเสบ 89 20 เม.ย. 64
2401/64 นาง มาลัย สิริสุขะ ธ.ปราณบรีุ มะเร็งล้าไส้ 70 27 มี.ค. 64
2402/64 ร.ต.พบิลู ปณัฑิโต ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 76 3 เม.ย. 64
2403/64 นาย วนั นิลจันทร์ ธ.ลพบรีุ ไตวาย 85 3 เม.ย. 64
2404/64 นาง เกลา รังผ้ึง ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) ช็อกจากการติดเชื้อ 86 6 เม.ย. 64
2405/64 นาง กาหลง ไชยกันยา ร.3 พนั.2 มะเร็งล้าไส้ 55 23 ธ.ค. 63
2406/64 จ.ส.ต.ชัยภวิฒัน์ ไชยกันยา ร.3 พนั.2 หวัใจโตล้ินหวัใจร่ัว 55 10 พ.ย. 63
2407/64 นาง บวัหนุน วงค์ขัติย์ ร.4 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 64 3 เม.ย. 64
2408/64 นาย สวสัด์ิ กาศกุล ธ.สูงเม่น ชราภาพ 84 27 มี.ค. 64
2409/64 นาง ล้วน เหล่าชุมพล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล้ินหวัใจร่ัว 83 30 มี.ค. 64
2410/64 นาย ประจักร์ เถื่อนหมื่นไวย์ ธ.ปากช่อง ตับแข็ง 86 16 มี.ค. 64
2411/64 นาง นาม  โคนกระโทก พนั.ขกท. ปอดติดเชื้อรุนแรง 77 29 ม.ค. 64
2412/64 นาย สนุ่น กัณเกศ รพ.ค่ายสุรนารี หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 19 เม.ย. 64
2413/64 นาง บญุรอด คาววีงศ์ ช.2 พนั.202 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 87 19 เม.ย. 64
2414/64 จ.ส.อ.สถาพร คิดไร ช.พนั.6 พล.ร.6 หวัใจเต้นผิดจังหวะ 55 21 มี.ค. 64
2415/64 นาง เปรมจิตร วงศ์ศรีจันทร์ ศม. เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 74 2 เม.ย. 64
2416/64 นาย ล้วน ปะนาตา ธ.ร้อยเอ็ด หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80 17 เม.ย. 64
2417/64 น.ส.บตุรี สมรูป ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หวัใจล้มเหลว 80 16 เม.ย. 64
2418/64 นาง น้้าทพิย์  มาโกมล ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 63 24 เม.ย. 64
2419/64 พล.อส.จงกล ปิ่นทอง มทบ.22 อุบติัเหตุจราจร 24 10 เม.ย. 64
2420/64 พ.อ.จ้านงค์ โพธิศิ์ริ มทบ.22 ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 8 เม.ย. 64
2421/64 นาย สิทธศัิกด์ิ มุ่งมงคล สง.สด.จว.ป.จ. วณัโรคปอด 56 4 เม.ย. 64
2422/64 นาย ไพจิตต์ พทุธนิมนต์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื้อและปรสิต 70 26 มี.ค. 64
2423/64 นาย บรรเจิด  ขุนศรีรักษา ศซส.สพ.ทบ. หลอดเลือดหวัใจตีบ 57 6 เม.ย. 64
2424/64 นาง วฒันา  ค้าเกษม แผนกอาวธุที่ 1 ชราภาพ 76 14 มี.ค. 64
2425/64 อส.ทพ.นพฤทธิ ์สุขสอน กรม ทพ.47 ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 28 4 พ.ค. 64
2426/64 นาย อ้านวย  กองวี กบ.ทบ. ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 55 2 เม.ย. 64
2427/64 นาง มะลิ พานิช ช.พนั.3 พล.ร.3 ล้าไส้ใหญ่ติดเชื้อ 56 22 มี.ค. 64
2428/64 พ.อ.อ.ทศพร  แคมงคลสุข ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย หลอดเลือดเยื่อหุ้มหวัใจปริฉีกขาด 60 15 เม.ย. 64
2429/64 นาง ประนอม  หวงัเกิดกลาง ธ.สระบรีุ มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม 68 31 มี.ค. 64
2430/64 นาง ดาว สุขสายออ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองขาดเลือด 83 20 เม.ย. 64
2431/64 พ.ท.วนิัย ไวยกาญจน์ ธ.นครศรีธรรมราช ปอดติดเชื้อ 68 4 เม.ย. 64
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2432/64 นาย จุน หุ่นสุวรรณ์ ธ.พษิณุโลก สมองฝ่อวยัชรา 89 15 เม.ย. 64
2433/64 พ.ต.ชุมพร อ่อนศรี ธ.พษิณุโลก มะเร็งปอด 64 19 เม.ย. 64
2434/64 นาย บญุ ตอเสนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ต่อมลูกหมากโต 82 18 เม.ย. 64
2435/64 นาง อนงค์ บ.ป.สูงเนิน ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม. ตายตามธรรมชาติ 64 25 เม.ย. 64
2436/64 นาง กัญญาภทัร กิติภมูิโสภณ ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 18 เม.ย. 64
2437/64 นาง ล้าพรวน สุวรรณเจริญ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 18 เม.ย. 64
2438/64 ร.ต.โสภณ พพิฒัน์พงศ์ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 1 เม.ย. 64
2439/64 นาง อุบล ฉลวยแสง ร.13 พนั.2 ชราภาพ 81 29 มี.ค. 64
2440/64 นาย ทรงพล ขาวผ่อง รพ.อ.ป.ร. ตายไม่ทราบสาเหตุ 66 1 มี.ค. 64
2441/64 ร.ต.เอกพงศ์ ตะนะวไิลย ธ.ราชบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจเส่ือม 61 28 ธ.ค. 62
2442/64 นาย จันทร์ คลิกคลาย ช.พนั.8 พล.ม.1 เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 87 22 เม.ย. 64
2443/64 นาง ทองดี ทองพลิะ(สัมนา) ร.151 พนั.1 ภาวะหายใจล้มเหลว 71 20 เม.ย. 64
2444/64 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ คงสมพงษ์ ช.11 พนั.602 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 51 8 พ.ย. 63
2445/64 จ.ส.อ.อรุณศักด์ิ กองน้อย พนั.พฒันา 3 เสียเลือดในระบบทางเดินอาหาร 47 25 ธ.ค. 63
2446/64 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย ชัชวาลย์ ส่วนกลาง เลือดออกในกะโหลกศีรษะ 64 23 เม.ย. 64
2447/64 นาง ศิริวรรณ  ภาสุรวราวธุ ธ.ราชบรีุ ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง 85 15 เม.ย. 64
2448/64 พ.ท.เยื่อ  เส็งขยัน ธ.กระทรวงกลาโหม ตกเลือดในช่องปอด 73 15 เม.ย. 64
2449/64 นาย บวรศักด์ิ  ทบัทมิทอง ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต กะโหลกศีรษะแตกทางจราจร 46 23 เม.ย. 64
2450/64 นาง ทองหล่อ  ยงยุทธ ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 84 5 เม.ย. 64
2451/64 นาย เสมียน  พอ่ชมภู ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 15 เม.ย. 64
2452/64 จ.ส.อ.พงศธร(นคร) แพงทอง ธ.ชุมแพ ชราภาพ 67 1 เม.ย. 64
2453/64 นาย เปง็ สุวรรณใส ธ.อุตรดิตถ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 93 19 เม.ย. 64
2454/64 นาย สุพรรณ ต้นวงศ์ ธ.อุดรธานี เนื้องอกในสมอง 67 28 มี.ค. 64
2455/64 อส.ทพ.อลีฟ ฮัมดาณี(นะเด๊าะ) กรม ทพ.46 ภาวะเลือดออกในสมอง,กะโหลกศีรษะ 31 17 มี.ค. 64
2456/64 นาง ธญัญา อ่อนสง มทบ.43 สมองฝ่อวยัชรา 70 15 มี.ค. 64
2457/64 นาง ค้าปุ่น มหาชัย ธ.สนามเปา้ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 47 19 เม.ย. 64
2458/64 น.ส.เมตตา  วงศ์ฝ้ัน ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 83 30 เม.ย. 64
2459/64 นาง อัมพร  เกตุบ้ารุง ธ.พทุธมณฑล ไข้ติดเชื้อเฉียบพลัน 78 24 เม.ย. 64
2460/64 ร.ต นัฐพงษ ์ รักเดช ธ.สนามเปา้ ภาวะเลือดออกในช่องทอ้ง 63 30 เม.ย. 64
2461/64 นาย ศิริ  โพธิรั์ง ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 88 2 พ.ค. 64
2462/64 นาย อัมพร  เสียงโสภณ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตเร้ือรัง 84 1 พ.ค. 64
2463/64 ร.ต.หญิง มนสิชา  เล็กบ้ารุง ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 14 เม.ย. 64
2464/64 นาง สมพร โพธิง์าม ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปาก 75 23 เม.ย. 64
2465/64 นาง ไข อุตค้ามี ธ.แพร่ ชราภาพ 88 27 ก.พ. 64
2466/64 จ.ส.อ.นิติพงษ ์เพง็สุข ธ.สูงเม่น เสียเลือดมากในทางเดินอาหาร 59 18 เม.ย. 64
2467/64 นาง บญุมา อะคะเส ธ.สูงเม่น ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไม่แน่ชัด 81 22 มี.ค. 64
2468/64 นาย ดิลก พมิพรั์ตน์ ธ.เตาปนู ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 67 12 เม.ย. 64
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2469/64 ร.ต.ผล งานขยัน ธ.สูงเม่น กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 11 เม.ย. 64
2470/64 นาง ละม้าย ร่มสนธิ์ มทบ.12 เลือดออกทางเดินอาหาร 74 4 เม.ย. 64
2471/64 จ.ส.อ.อ้านาจ นาเมืองรักษ์ พนั.ขส.22 บชร.2 มะเร็งทอนซิลระยะสุดทา้ย 56 14 เม.ย. 64
2472/64 นาง สมพร คุ้มเกตุ บชร.3 เบาหวาน 78 21 เม.ย. 64
2473/64 นาย สงวน วรรณรส สง.สด.จว.ก.ส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 6 เม.ย. 64
2474/64 จ.ส.อ.ปญัจวชิญ์ ธรรมบญุเรือง ร.8 พนั.2 กระดูกสันหลังระดับคอหกั 37 10 เม.ย. 64
2475/64 นาง ชลอ  มากมูลผล สลก.ทบ. ชราภาพ 90 25 เม.ย. 64
2476/64 นาง ยุรัตน์  นิยมเหตุ ส่วนกลาง ชราภาพ 75 2 พ.ค. 64
2477/64 นาง ประทมุ  สุโข ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 89 18 เม.ย. 64
2478/64 นาย ประจันต์  ศรีโสภา ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุเสียชีวติ 90 23 เม.ย. 64
2479/64 นาง ร่ืนฤดี  พรหมมา ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 84 28 เม.ย. 64
2480/64 นาง นพมาศ  น้้าใจดี ธ.สนามเปา้ มะเร็งในหลอดอาหาร 67 23 เม.ย. 64
2481/64 นาง สมพตัร์  ขาวส้ารวย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 89 3 พ.ค. 64
2482/64 นาง พรรณี  โหไ้ทย ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ไตวายเฉียบพลัน 82 24 เม.ย. 64
2483/64 ร.ต.ประสงค์  ประเคนแสง ธ.บางแค ติดเชื้อในกระแสเลือด 94 30 เม.ย. 64
2484/64 นาง วนัทนา วงศ์ส้าแดง ธ.บรีุรัมย์ ภยันตรายต่อบริเวณหน้าอก 55 18 เม.ย. 64
2485/64 จ.ส.อ.สมชาย จิตรแก้วดี มทบ.13 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 52 2 ก.พ. 64
2486/64 นาง เซ่าะ พนัธุป์ั้น นสศ. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 30 มี.ค. 64
2487/64 นาง พศิมัย  พนูชัยภมูิ ธ.เสนานิคม ชราภาพ 71 26 เม.ย. 64
2488/64 นาย ทองหล่อ อินเอียว กิตติมศักด์ิ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 91 23 เม.ย. 64
2489/64 นาง แกร่ง  มิ่งขวญั มทบ.11 สมองฝ่อวยัชรา 82 22 เม.ย. 64
2490/64 นาง สมนึก  ศรีจันทร์ ส่วนกลาง โรคหลอดเลือดสมองตีบ 77 3 พ.ค. 64
2491/64 นาย ทองหล่อ  ฉิมพาลี ธ.สมุทรปราการ ปอดติดเชื้อ 78 22 เม.ย. 64
2492/64 พ.ต.หญิง กรรณิการ์  วยิะรัตน์ ธ.มีนบรีุ หลอดเลือดสมอง 79 27 เม.ย. 64
2493/64 นาง จารุวลัย์  พทิกัษส์าลี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 4 พ.ค. 64
2494/64 จ.ส.อ.ประชา  ค้ามณี ธ.ส้านักพหลโยธนิ ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 28 เม.ย. 64
2495/64 พล.ต.ม.ร.ว. เถลิงลาภ  ทววีงศ์ ธ.ธาตุทอง ภาวะปอดอักเสบรุนแรง 85 27 เม.ย. 64
2496/64 จ.ส.อ.ณัฐ  อัศวสันโสภณ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย มะเร็งตับ 59 16 เม.ย. 64
2497/64 นาง ประมวล พนัละแหง ธ.ลพบรีุ เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 84 15 เม.ย. 64
2498/64 นาง ประทนิ ชุติวริิยะนากุล ธ.เพชรบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 20 เม.ย. 64
2499/64 นาง สมใจ ปจัฉิมาเอกพล ธนาณัติ ระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 9 เม.ย. 64
2500/64 นาย ยุทธนา จิตต์พมิาย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. กระดูกคอหกั เลือดออกในสมอง 30 5 เม.ย. 64
2501/64 นาย ศุภโชค บญุล้น กรซย.ศซส.สพ.ทบ. อุบติัเหตุจราจร 25 8 เม.ย. 64
2502/64 นาง บญุชื่น มนต์ชัยภมูิ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ชราภาพ 84 31 มี.ค. 64
2503/64 นาง เพยีร พรหมบตุร ร.19 พนั.1 เลือดออกในกระเพาะอาหาร 83 13 เม.ย. 64
2504/64 นาย พงศชกร สร้อยค้า ม.7 พนั.14 ศีรษะกระแทกจากอุบติัเหตุจราจร 55 13 เม.ย. 64
2505/64 นาง เฉลิม เนตร์ส่าน รพ.อ.ป.ร. ชราภาพ 79 31 มี.ค. 64
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2506/64 น.ส.สา สอนสูญ ป.71 พนั.713 ไตวาย 54 11 เม.ย. 64
2507/64 ร.อ.ปิ่น โสวลัิย ธ.นครพนม ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 10 เม.ย. 64
2508/64 นาง จันดี คนหมั้น ธ.นครพนม มะเร็งเม็ดเลือดขาว 79 21 มี.ค. 64
2509/64 พ.อ.สมัคร มามาตย์ ธ.ปตัตานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 18 ม.ค. 64
2510/64 จ.ส.อ.ทวศัีกด์ิ สามิบติั ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งตับ 71 25 เม.ย. 64
2511/64 นาง เทอืก ถนอมเมือง ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 87 30 เม.ย. 64
2512/64 ส.อ.ชรินทร์ ขันธธรรม มทบ.18 มะเร็งกล่องเสียง 53 16 ก.พ. 64
2513/64 นาง สมควร คงสกุล สง.สด.จว.ส.ร. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 17 มี.ค. 64
2514/64 อส.ทพ.สุนทร จันทร์แดง กรม ทพ.46 หวัใจเต้นผิดปกติ 50 23 ก.พ. 64
2515/64 นาย สุวชั  สามงามไกร นทพ. เลือดออกในเนื้อสมอง 64 23 มี.ค. 64
2516/64 นาง นาคา  แก่เยาะ นทพ. ชราภาพ 70 28 เม.ย. 64
2517/64 นาย อ้านวย  ปลัินธนาภรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 76 24 เม.ย. 64
2518/64 นาง อัปสร  นุมานิต ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เส้นเลือดสมองตีบ 78 4 พ.ค. 64
2519/64 พล.ต.วสวตัต์ิ  สุบรรณรัตน์ ธ.หวัหมาก หลอดเลือดในสมอง 89 17 ธ.ค. 63
2520/64 นาย วรัิช  ศรีเพช็รดี ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 77 28 เม.ย. 64
2521/64 นาง เจียว  ศรีเอี่ยม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายจากการเจ็บปว่ยไม่ชัดเจน 81 30 เม.ย. 64
2522/64 นาง งามนิตย์  แปน้ไทย ธ.ปากช่อง มะเร็งปอด 66 21 เม.ย. 64
2523/64 นาง พเยาว ์ น้อยจันทร์ ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 26 เม.ย. 64
2524/64 นาง ระเบยีบ  อ่อนอุระ ธ.เยาวราช ชราภาพ 94 10 เม.ย. 64
2525/64 นาง อรพรรณ  มาจ้าเนียร ธ.นครราชสีมา หวัใจวาย 75 28 เม.ย. 64
2526/64 พ.ต.คมคิด  นิตย์ใหม่ ธ.ลาดหญ้า ชราภาพ 87 21 มี.ค. 64
2527/64 พล.ท.เริงยุทธ  พรหโมบล ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 75 1 พ.ค. 64
2528/64 นาง ยุ่น แปลงจะโปะ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 16 เม.ย. 64
2529/64 นาง สีดา หนุดตะแสง มทบ.29 ภาวะตับวาย 51 6 เม.ย. 64
2530/64 อส.ทพ.อินทร์ตอง ผสม กรม ทพ.21 มะเร็งตับ 55 13 เม.ย. 64
2531/64 นาง วอน สืบสันติกุล ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง 66 27 มี.ค. 64
2532/64 ร.ต.ชัยณรงค์ เย็นใจ ธ.เทงิ ตับอ่อนอักเสบรุนแรง 62 25 เม.ย. 64
2533/64 นาย สมใจ ยิ้มอยู่ ธ.เพชรบรูณ์ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 10 เม.ย. 64
2534/64 นาย สมัย บญุปญัโย ธ.เพชรบรูณ์ ตับแข็ง 78 12 เม.ย. 64
2535/64 นาย น้อย ชูรัตน์ ธ.สกลนคร มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 80 13 เม.ย. 64
2536/64 นาง ฟองแก้ว จันทร์ยอด ธ.พะเยา ชราภาพ 78 26 เม.ย. 64
2537/64 ส.อ. ด้ารงค์ ศรีวรรณ ธ.ร้อยเอ็ด ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 58 18 เม.ย. 64
2538/64 นาง บงัอร ไชยวรรณ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี วณัโรคปอด 86 29 เม.ย. 64
2539/64 นาง สมบรูณ์ วรแสน กรม ทพ.14 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 73 21 เม.ย. 64
2540/64 นาง แข เสือชาวปา่ รพ.ค่ายวภิาวดีรังสิต สมองฝ่อวยัชรา 83 9 เม.ย. 64
2541/64 นาง ตุ่น แก่นจ้้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 85 8 เม.ย. 64
2542/64 นาย ชูศักด์ิ มีศรี ธ.ชุมแพ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 79 19 มี.ค. 64
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2543/64 ร.ต.ปาน รอดค้า ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 88 24 เม.ย. 64
2544/64 นาย จันทร์ ศรีโคตร ธ.อุดรธานี ปอดอักเสบ 85 19 เม.ย. 64
2545/64 นาย บญุกอง เพริดพราว ธ.ตลาดเซฟวนั-นม. ขาดอากาศ 73 2 เม.ย. 64
2546/64 นาย จ้านงค์ จันพนิิจ ร.16 พนั.3 ตับแข็ง 52 20 เม.ย. 64
2547/64 นาง สมพศิ เฒ่าอุดม ธ.อุดรธานี มะเร็งเต้านม 89 20 เม.ย. 64
2548/64 ส.อ.รุ่งเรือง ตะสูงเนิน ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 58 21 เม.ย. 64
2549/64 นาง สุอังคณา ปิ่นทอง ธ.นครศรีธรรมราช หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62 18 เม.ย. 64
2550/64 จ.ส.อ.วรีะ กุลทนันท์ พนั.ปจว. มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 75 15 มี.ค. 64
2551/64 ส.อ.วทิยา บญุศิริวงศ์ ส.พนั.11 พล.ม.1 วณัโรคปอด 35 27 มี.ค. 64
2552/64 พ.ท.สุวฒัน์ ผาพนัธ์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 11 มี.ค. 64
2553/64 นาย อนุชิต (อนุวฒัน์) พทิกัษ์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 1 พ.ค. 64
2554/64 นาง ปราณี รัตนรักษ์ ช.11 ภาวะกล้ามเนื้อสลาย 79 11 เม.ย. 64
2555/64 นาง ต้อย ด่านซ้าย มทบ.23 มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 62 17 เม.ย. 64
2556/64 ร.ต.ปราบพล ชนะพาห์ ธ.ขอนแก่น บาดเจ็บศีรษะรุนแรงมาก 61 7 เม.ย. 64
2557/64 ร.อ.จ้านงค์ บญุนิรันดร์ ช.พนั.6 พล.ร.6 เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 76 27 เม.ย. 64
2558/64 ร.ต.ชัชพงศ์ แสงผ้ึง ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ หายใจล้มเหลว 61 18 เม.ย. 64
2559/64 นาง สุณา ตันค้าอ้าย ธ.ย่อยโฮมเวิร์ค-พทัยา เบาหวาน 89 19 เม.ย. 64
2560/64 นาย ทวศัีกด์ิ ชูทอง ศปภอ.ทบ.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 12 เม.ย. 64
2561/64 นาย สมคิด ค้าจ้อน ธ.อุตรดิตถ์ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 85 21 เม.ย. 64
2562/64 นาง วนัดี สุภาศรี ธ.แม่ฮ่องสอน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 22 เม.ย. 64
2563/64 นาง อุไร สากล ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 68 27 เม.ย. 64
2564/64 ร.ต.ประมวญ หล้าแดง ธ.อุตรดิตถ์ แผลกดทบัขนาดใหญ่ 62 23 เม.ย. 64
2565/64 นาง กรอบมุข พุ่มพงษ์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 16 เม.ย. 64
2566/64 นาย ละออ นิ่มดิษฐ์ ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมองจากความดันโลหติสูง 89 15 เม.ย. 64
2567/64 นาง วชัรี แสงเสน ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งระยะแพร่กระจาย 57 17 เม.ย. 64
2568/64 นาง มณีแก้ว บวัศรี สง.สด.จว.ก.ส. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะรุนแรง 76 24 เม.ย. 64
2569/64 นาง พา เชียวกราว ธ.สูงเม่น สมองฝ่อวยัชรา 84 23 เม.ย. 64
2570/64 นาง เสนาะ เอี่ยมสมบรูณ์ ธ.แม่สอด ตายตามธรรมชาติ 83 7 เม.ย. 64
2571/64 นาย สุวรรณ์ บา่ยเมือง รวท.อท.ศอพท. ปอดอักเสบ 81 21 เม.ย. 64
2572/64 นาง น้อย  ราชวงษค้์า ธ.ย่อยถนนสรงประภา ชราภาพ 85 4 พ.ค. 64
2573/64 พ.ท.หญิง นิลบล  นฤพฒัน์ผจง ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 90 25 เม.ย. 64
2574/64 เรือตรี สุรสิทธิ ์ พลูผล ธ.ราชด้าเนิน ติดเชื้อCOVID-19 และปอดอกัเสบรุนแรง 71 9 พ.ค. 64
2575/64 ร.ต.เช้า  จันทร์บ้ารุง ธ.งามวงศ์วาน หวัใจล้มเหลว 94 1 พ.ค. 64
2576/64 นาง อ่อนสี พรหมพนิิจ ร.3 พนั.1 ชราภาพ 85 16 เม.ย. 64
2577/64 น.ส.จ้าล้ี  สมบติัศรีเจริญ ธ.รังสิต ปอดอักเสบรุนแรง 78 28 เม.ย. 64
2578/64 นาย โกศล  วรฤทธนิภา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดหวัใจตีบ 66 30 เม.ย. 64
2579/64 นาง มนี  เล้ียงพนัธ์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 2 พ.ค. 64
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2580/64 นาง ทพิย์ สิงหง์อย มทบ.24 ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 83 26 มี.ค. 64
2581/64 นาย สมเกียรติ ปาทา มทบ.12 มะเร็งตับ 50 22 เม.ย. 64
2582/64 นาย สวา่ง แก้วศรีทอง สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 16 เม.ย. 64
2583/64 จ.ส.อ.อภเิทพ(บญุธรรม) เสนามนตรี มทบ.23 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 51 26 มี.ค. 64
2584/64 จ.ส.อ.วชิาญ ศรีทาสร้อย สง.สด.จว.ข.ก. ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 26 ก.ย. 63
2585/64 นาง ทองไสย์ นนทะดี กรม สน.พล.ร.11 มะเร็งปอด 71 20 มี.ค. 64
2586/64 นาง สุมะนา ศรีเกื้อกล่ิน ร.16 พนั.1 มะเร็งตับ 72 9 มี.ค. 64
2587/64 จ.ส.อ.สุนทร ณ เชียงใหม่ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 28 มี.ค. 64
2588/64 นาง อัมพร ค้าแปงใจ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ถุงลมโปง่พอง 86 23 มี.ค. 64
2589/64 นาง สุพรรณ สันมะณีวรรณ ธ.ล้าปาง ปอดบวม 90 8 ก.พ. 64
2590/64 พล.อ.อัครเดช  บญุเทยีม สลก.ทบ. ปอดติดเชื้อ 60 20 ม.ค. 64
2591/64 นาง เยื้อน  แย้มเนียม กร.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 28 เม.ย. 64
2592/64 นาง ส้าอางค์  ผิวอ่อน พล.ม.2 รอ. มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 83 3 พ.ค. 64
2593/64 นาง มาลินี  พกุเฉย สส. ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 79 23 ก.พ. 64
2594/64 ร.อ.ประยูร  สุขแสงกิจ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 1 พ.ค. 64
2595/64 นาง ละมัย  เหมรา ธ.พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกสะโพกหกั 90 30 มี.ค. 64
2596/64 นาง เฉลียว  ฟุ้งเฟื่อง ธ.ปทมุธานี ภาวะเลือดเปน็กรด 71 28 เม.ย. 64
2597/64 น.ส. ลัดดา  ผลเจริญ ธ.ศรีย่าน โรคเบาหวาน 78 7 พ.ค. 64
2598/64 พ.อ.ล้วน  จันทร์เผ่าแสง ธ.ราชด้าเนิน มะเร็งหลอดอาหาร 79 29 เม.ย. 64
2599/64 นาย ทว ี ซันนาวา ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์ หลอดเลือดสมอง 76 5 เม.ย. 64
2600/64 นาง สุภทัร์  อุ่นอ่อน ธ.กองบญัชาการกองทพับก ถุงน้้าดีอักเสบเฉียบพลัน 91 30 เม.ย. 64
2601/64 นาง จ้าเรียง  มหาคีตะ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 82 30 เม.ย. 64
2602/64 พ.อ.ศรีสวสัด์ิ  แสนพวง ธ.ปากเกร็ด โรคความดันโลหติสูง 84 19 เม.ย. 64
2603/64 นาง บญุชู  พรมมา ธ.ลพบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหาร 91 4 พ.ค. 64
2604/64 ร.ต.เสริม บญุชู ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 12 เม.ย. 64
2605/64 ส.อ.อุทยั เอี้ยงแก้ว ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 61 21 พ.ย. 63
2606/64 จ.ส.ต.หลุ่น แก้วส้าราญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 74 25 มี.ค. 64
2607/64 นาง จ้าลอง จันทราสา ป.71 พนั.713 สมองขาดเลือด 84 1 พ.ค. 64
2608/64 นาง วนิดา คงเทศน์ วสิามัญ ภาวะแทรกซ้อนจากกล้ามเนื้อหวัใจ 93 25 เม.ย. 64
2609/64 ร.ต.สุเทพ  ใจใส มทบ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 2 พ.ค. 64
2610/64 นาง อารีย์  วงษป์าน ม.1 พนั.3 รอ. มะเร็งกล้ามเนื้อลามเข้าปอด 57 6 พ.ค. 64
2611/64 นาง ชูศรี  ชมะผลิน รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 82 7 เม.ย. 64
2612/64 ร.ต.สาล่ี  อัศวพงศ์วฒันา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 8 พ.ค. 64
2613/64 ร.ต.ทนงศักด์ิ  บวกไธสง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ระบบหายใจ,ไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 58 4 พ.ค. 64
2614/64 นาย สละ  รอดเริงร่ืน ธ.กระทุ่มแบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 4 พ.ค. 64
2615/64 พ.อ.ประวติั  แก้วอัมพร ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อจากการส้าลัก 86 24 มี.ค. 64
2616/64 นาง จันทร์สอง  ต้ังทวี ธ.ย่อยถนนสรงประภา เนื้องอก 80 23 เม.ย. 64
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2617/64 ร.ต.เกษม  เขตคาม ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งที่ตับอ่อน 57 27 เม.ย. 64
2618/64 นาง อุไรวรรณ์  เจริญพรหม ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อรุนแรง 66 29 เม.ย. 64
2619/64 นาง ระนอง  อนันต์ ธ.ชลบรีุ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 85 25 ก.ค. 63
2620/64 จ.ส.อ.บญุสร้าง พนัธุพ์กุ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 69 29 เม.ย. 64
2621/64 จ.ส.อ.พศิิษย์  พทุธอินศร ศคย.ขส.ทบ. ไตวาย 58 19 เม.ย. 64
2622/64 นาง ลีลาวดี  วงศ์จันทร์ สพ.ทบ. มะเร็งเต้านม 56 17 เม.ย. 64
2623/64 จ.ส.อ.ฉลอง  สวา่งใจ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งล้าไส้ 67 28 เม.ย. 64
2624/64 ร.ท.ไพรัช  ปญัญาสิงห์ ทภ.1 สมองฟกซ้้า, เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 53 24 เม.ย. 64
2625/64 นาย บดุดี  เกตุสายเมือง ธ.อรัญประเทศ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 2 เม.ย. 64
2626/64 นาย บญุสม  พรหมงาม ธ.เตาปนู มะเร็งต่อมลูกหมาก 78 8 พ.ค. 64
2627/64 นาย เลียบ  ข้าศรี ธ.กองบญัชาการกองทพับก หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณทอ้งแตก 87 11 เม.ย. 64
2628/64 นาง จันทร์เพญ็  ทองทรัพย์ ธ.บา้นค่าย ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 5 พ.ค. 64
2629/64 นาง ประภาพร แสงเงินชัย (ใจยะสุ) ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หลอดเลือดหวัใจ 69 29 เม.ย. 64
2630/64 นาง ทองค้า นนทะ ธ.ปราณบรีุ หวัใจวาย 79 25 เม.ย. 64
2631/64 นาง มยุรา  พลอยมณี ธนาณัติ โรคประจ้าตัว 68 9 พ.ค. 64
2632/64 นาง บรรจบ  สายสุวรรณ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 93 2 พ.ค. 64
2633/64 นาง เฟี้ยม  สิงหท์อง ธ.สิงหบ์รีุ ชราภาพ 90 8 พ.ค. 64
2634/64 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์ สุริยะ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเร้ือรัง 86 12 พ.ค. 64
2635/64 นาง บ้ารุง  เชื้อดี ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 82 15 พ.ค. 64
2636/64 พ.อ.เอกวฒัน์  กระจ่างจาย สง.ปรมน.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 58 25 เม.ย. 64
2637/64 นาย สุชิน  ช้างแดง ปตอ.2 พนั.4 มะเร็งต่อมลูกหมาก 65 26 เม.ย. 64
2638/64 ร.ต.เพยีร  เซ่ียงฉิน ธ.พระปฐมเจดีย์ อุบติัเหตุทางศีรษะ, เลือดออกในสมอง 72 8 พ.ค. 64
2639/64 นาง สาย  เรืองศรี ธ.หล่มสัก เส้นเลือดในสมอง 87 23 เม.ย. 64
2640/64 นาย เทิ้ม  แน่นหนา ธ.ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 89 30 เม.ย. 64


