ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
ศพที่
2641/64
2642/64
2643/64
2644/64
2645/64
2646/64
2647/64
2648/64
2649/64
2650/64
2651/64
2652/64
2653/64
2654/64
2655/64
2656/64
2657/64
2658/64
2659/64
2660/64
2661/64
2662/64
2663/64
2664/64
2665/64
2666/64
2667/64
2668/64
2669/64
2670/64
2671/64
2672/64
2673/64
2674/64
2675/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย วินัย มีสกุล
นาย ทองเบิ้ม ทือเกาะ
นาย ขจร อ่องประกฤติ
นาง กิมเอง องอาจ
นาง พิศมัย นุสสะ
ร.อ.จิตสมาน จันทนะดิลก
นาง ส้มเช้า ภูยาธร
นาย วิจิตร เรือนกุนนา
นาง พะเยาว์ สลัดทุกข์
นาง ทับทิม เต๊ะอั้น
นาง แสงค้า กาบแก้ว
นาย ประเสริฐ ปิ่นงาม
นาย สวง โฉมศรี
จ.ส.อ.ศราวุธ อ่องประกฤติ
นาง ทองสวย พ่อตาแสง
จ.ส.อ.วีระพล ภาษาฐิติ
นาง ล้าใย ผ่องลาภ
นาย ปรัชญา พันธ์ดี
นาย ถาวร เกษสม
ร.ต.สมพงษ์ แย้มพราย
นาย ร่วม บุญแท้
นาย ขจร ธรรมลังกา
นาง มะลิวลั ย์ ผ่านจังหาญ
นาย คง พื้นผา
นาง ส้าเนา แก้วชัยโย
พล.อส. นิกร หาวิชา
นาง เสงีย่ มจิตร วรรณทอง
นาย โฮม ปาสาบุตร
จ.ส.อ.ศตวุฒิ(ด้าเนิน) เกาะสังข์
นาง ขวัญใจ มีเทียน
นาง หนม แถมสุข
นาง บุญมี คามเขต
พ.ต.สุรศักดิ์ กรุดเจียม
นาง พันธุ์ ไชยวงศ์
นาย วงศ์สรรค์ เสริฐกระโทก

ประเภทการชาระเงิน
พัน.ปฐบ.
พัน.ซบร.22 บชร.2
มทบ.19
ร.21 พัน.1 รอ.
รร.การบิน ทบ.
ร.19 พัน.2
รร.การบิน ทบ.
ศพปน.พท.ศอพท.
รร.การบิน ทบ.
คส.สพ.ทบ.
ป.5 พัน.5
รร.จปร.
พัน.ซบร.กรม สน.2
มทบ.19
ร.6 พัน.2
ม.7 พัน.14
ช.1 พัน.112 รอ.
พล.ร.6
พัน.บ.41
สง.สด.จว.พ.ท.
ศร.
ร.17
รร.พธ.พธ.ทบ.
ช.11 พัน.602
รพศ.2 พัน.1
พัน.สท.
ทภ.3
มทบ.27
พัน.สร.22 บชร.2
ม.5 พัน.23 รอ.
มทบ.13
ธ.อุดรธานี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
หัวใจล้มเหลว
สมองบาดเจ็บรุนแรงจากการจราจร
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งต่อมน้้าเหลือง
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
มะเร็งปอด
ลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอด
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
สมองฝ่อวัยชรา
หลอดเลือดสมองตีบ
เลือดออกในสมองจากอุบตั ิเหตุจราจร
เลือดออกในสมอง
มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย
โรคหัวใจ
ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ปอดติดเชื้อเรื้อรัง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ตับแข็ง
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ปอดติดเชื้อ
ขาดอากาศหายใจ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งต่อมน้้าเหลือง
มะเร็งบริเวณไตข้างซ้ายระยะสุดท้าย
มะเร็งเต้านม
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
แผลกดทับที่ก้นกบติดเชื้อ
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ชราภาพ
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค

อายุ
74
68
64
59
85
59
76
54
77
80
55
71
66
42
54
46
78
66
71
56
80
62
55
74
70
25
78
76
39
53
84
87
89
92
89

วันที่เสียชีวิต
3 พ.ค. 64
13 เม.ย. 64
1 ม.ค. 64
23 เม.ย. 64
6 มี.ค. 64
1 พ.ค. 64
24 เม.ย. 64
28 มี.ค. 64
25 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
28 ก.พ. 64
29 เม.ย. 64
20 ก.พ. 64
27 เม.ย. 64
14 มี.ค. 64
22 เม.ย. 64
4 เม.ย. 64
13 เม.ย. 64
20 ก.พ. 64
10 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
3 ก.พ. 64
3 มี.ค. 64
22 เม.ย. 64
8 มี.ค. 64
27 เม.ย. 64
16 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
12 เม.ย. 64
3 พ.ค. 64
3 พ.ค. 64

2
ศพที่
2676/64
2677/64
2678/64
2679/64
2680/64
2681/64
2682/64
2683/64
2684/64
2685/64
2686/64
2687/64
2688/64
2689/64
2690/64
2691/64
2692/64
2693/64
2694/64
2695/64
2696/64
2697/64
2698/64
2699/64
2700/64
2701/64
2702/64
2703/64
2704/64
2705/64
2706/64
2707/64
2708/64
2709/64
2710/64
2711/64
2712/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง จูม บุญค้า
นาง เสาร์ สวัสดิ์รัมย์
นาง อ้านวย นามวงศ์
นาย เฉลียว ทองประเสริฐ
นาย ปิยศักดิ์ ไขทะเล
นาย เล็ก เพ็ญจันทร์
นาง ส้ารวย ธนะเวช
นาง เกิด นุชกระโทก
พ.ท.สมาน ชุมภู
นาง ส้าลี จันดี
นาง บุญมี โตสุข
น.ส.สุดาวัลย์ อ่้าทอง
นาง ละเอียด อาจลออ
นาง อนงค์ สุขส้าราญ
จ.ส.ต.เกษมสันต์ ปัญญาเรือน
นาง ราตรี ทาทิพย์
นาง สมบท ค้ากาชาลี
นาง มะลิวลั ย์ บุตรราช
ร.ต.สุเทพ วิหครัตน์
พ.อ.อัมพร เอี่ยมละออ
ร.ต.สุวชั ค้าสวัสดิ์
นาง บุญปลูก หุ่นดี
พ.ท.สมศักดิ์ อมรโยธิน
นาย นา เอี่ยมเย็น
จ.ส.อ.วันชัย จันภูถิ่น
นาง อรุณวรรณ์ อุบลชัย
นาง ค้าพวง อย่าเสียสัตย์
นาง สมหมาย เกิดทองค้า
ด.ต.บุญเพ็ง พรมวัลย์
นาง อุทยั สุวารีสุนทร
นาย สมหมาย พิทกั ษ์พล
ร.ต.สมพงษ์ ม่วงป่า
ส.อ.ชาย สุเพ็งค้า
นาย บุญ มณีโชติ
ร.ต.บุญรอด ศุภเวที
นาง ไพจิตร์ เพชรัตน์
ด.ต.บุญเยี่ยม โพธิท์ อง

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.เชียงราย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ภาวะช็อกจากโรคหัวใจ
หลอดเลือดสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง วัณโรคปอด
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ชราภาพ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
แผลกดทับที่ก้น
ธ.นครราชสีมา
ไตวายเรื้อรัง
ธ.อุบลราชธานี
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ธ.อ้านาจเจริญ
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.เพชรบูรณ์
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(วี-สแควร์) มะเร็งเยื่อบุกระพุ้งแก้ม
ธ.ลพบุรี
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดสมองโป่งพองและแตก
ธ.ห้วยไคร้
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ธ.อุดรธานี
มะเร็งต่อมน้้าเหลือง
ธ.อุดรธานี
มะเร็งต่อมไทมัส
ธ.พิษณุโลก
หัวใจล้มเหลว
ธ.บ้านโป่ง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.กาญจนบุรี
หัวใจวายเฉียบพลัน
ธ.โพธาราม
ปอดอักเสบ
ธ.ราชบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
เลือดออกในสมอง
ธ.เลย
มะเร็งปอด
ธ.เพชรบูรณ์
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ชราภาพ
ธ.ขอนแก่น
ชราภาพ
ธ.อุบลราชธานี
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ธ.ร้อยเอ็ด
ชราภาพ
ธ.ชัยภูมิ
มะเร็งตับอ่อน
ธ.พิษณุโลก
ปอดอักเสบ
ธ.ขอนแก่น
เบาหวาน
ธ.อรัญประเทศ
มะเร็งท่อน้้าดี
ธ.อรัญประเทศ
ลิ้นหัวใจรั่ว
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
มะเร็งระยะแพร่กระจายที่สมอง
ธ.ปราจีนบุรี
ชราภาพ

อายุ
79
88
60
85
62
85
83
86
90
88
83
66
72
84
58
85
81
59
70
83
64
87
78
83
59
69
84
85
74
81
86
83
87
86
80
85
75

วันที่เสียชีวิต
29 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
24 เม.ย. 64
5 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
5 พ.ค. 64
25 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
16 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64
2 พ.ค. 64
27 เม.ย. 64
21 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
9 เม.ย. 64
18 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
2 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
14 ม.ค. 64
8 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
18 มี.ค. 64
15 เม.ย. 64
4 พ.ค. 64
2 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64

3
ศพที่
2713/64
2714/64
2715/64
2716/64
2717/64
2718/64
2719/64
2720/64
2721/64
2722/64
2723/64
2724/64
2725/64
2726/64
2727/64
2728/64
2729/64
2730/64
2731/64
2732/64
2733/64
2734/64
2735/64
2736/64
2737/64
2738/64
2739/64
2740/64
2741/64
2742/64
2743/64
2744/64
2745/64
2746/64
2747/64
2748/64
2749/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ชูศรี ชุ่มเย็น
พ.ท.มงคล ไชยก้าเนิด
นาง สิน ชาโชติ
นาง น้อย แก้วแดงดี
นาย บุญมา บรรณสาร
ร.อ.ภูมิสิทธิ์ เพ็งชู
นาง รัชนี สันติภกั ดี
ร.ต.ศรศิลป์ ล้้าเสถียร
นาง รัมผกา ค้าภูแสน
ร.ต.ณรงค์ สุขเจริญ
ร.ต.ทองมาก สายทลี
ส.อ.สาทิตย์ แสงชาติ
นาง ประมวล จุ่นเงิน
นาง ผัด วรรณเลิศ
นาย บุดดี พลช้านาญ
นาง ฉันทนา ศรีประเสริฐ
นาย ณรงค์ บุตตะกุล
จ.ส.อ.สุพจน์ เสาร์แก้ว
นาย สมพงษ์ โห่ยุทธการ
นาง จ้าอวด เอกวิเศษ
นาง กัลยา ศรีผดุง
ร.ต.บุญทรง วงค์แหวน
นาง บุญธรรม เกตุดี
นาง บัวเรียน สอนสิทธิ์
นาง ดา ใจตึก
นาย มาต ปัญญาหล้า
นาย ผ่อง ณะวุฒิ
ส.อ.ชยนต์ ประดับมุข
นาง บุญมา กัณหา
พ.ต.สนอง ศิริสนธิ
น.ส.ฉวีวรรณ แจ้งประจักษ์
ร.ต.สมพร ฉวีวรรณ
ร.ต.พิชิต พุทธมาตย์
นาง วิลาวรรณ์ นิลพลหาญ
ร.อ.หญิง สริวรรณ ข้าด้ารงเกียรติ

นาง นารี ย่านจอหอ
นาง โรม สมบูรณ์

ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ธ.ปราณบุรี
ภาวะหัวใจหยุดเต้น
ธ.อุดรธานี
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ธ.ลพบุรี
ความดันโลหิตสูง
ธ.ลพบุรี
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
ธ.อรัญประเทศ
มะเร็งปอด
ธ.สระแก้ว
มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย
ธ.สระบุรี
หัวใจวายฉับพลัน
ธ.สระบุรี
มะเร็งปอด
ธ. อุดรธานี
ตับแข็ง
ธ.ปากช่อง
หัวใจล้มเหลว
ธ.อุบลราชธานี
มะเร็งระบบทางเดินอาหาร
ธ.ร้อยเอ็ด
ผู้ปว่ ยติดเตียงเรื้อรัง
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
หัวใจวายเฉียบพลัน
ธ.ล้าปาง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
บชร.1
ชราภาพ
บชร.3
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
มทบ.28
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ปราจีนบุรี
ปอดอักเสบ
ธ.ร้อยเอ็ด
มะเร็งปอด
ธ.บุรีรัมย์
สมองขาดเลือด
ธ.ลพบุรี
มะเร็งหลอดอาหาร
ธ.พิษณุโลก
สมองเสื่อม
ธ.พิษณุโลก
มะเร็งตับ
ป.4
เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
ร.17 พัน.4
มะเร็งท่อน้้าดี
ยย.ทบ.
ชราภาพ
ธ.ลพบุรี
มะเร็งตับ
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา
ธ.ชลบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ลพบุรี
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย
ธ.กระทรวงกลาโหม
มะเร็งต่อมทอลซิล
ธ.สกลนคร
ติดเชื้อในปอด
ธ.ราชด้าเนิน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ธ.น่าน
มะเร็งปากมดลูก
ธ.อุบลราชธานี
ไตวาย

อายุ
54
71
78
83
84
69
83
76
74
71
91
53
83
87
86
70
76
60
85
75
85
60
87
86
85
76
79
74
90
90
77
64
59
65
59
69
83

วันที่เสียชีวิต
23 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
5 เม.ย. 64
21 เม.ย. 64
6 เม.ย. 64
26 มี.ค. 64
30 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
5 พ.ค. 64
25 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64
29 มี.ค. 64
26 ม.ค. 64
21 เม.ย. 64
1 พ.ค. 64
1 พ.ค. 64
24 เม.ย. 64
2 พ.ค. 64
28 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
3 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64
10 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
3 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
11 เม.ย. 64
23 มี.ค. 64
12 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
29 เม.ย. 64
2 พ.ค. 64

4
ศพที่
2750/64
2751/64
2752/64
2753/64
2754/64
2755/64
2756/64
2757/64
2758/64
2759/64
2760/64
2761/64
2762/64
2763/64
2764/64
2765/64
2766/64
2767/64
2768/64
2769/64
2770/64
2771/64
2772/64
2773/64
2774/64
2775/64
2776/64
2777/64
2778/64
2779/64
2780/64
2781/64
2782/64
2783/64
2784/64
2785/64
2786/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.อ.ประสิทธิ์ ขุนภักดี
นาง เล็ก นาคบริพฒ
ั น์
นาย วิรัช แผ่นภพ
พ.อ.นพพร คงคาสุริยฉาย
นาง ประกอบ คามเขต
น.ส.วรรณา โคกสันเทียะ
นาง สอาด ปานข้า
นาง บุญเรือน หอมชู
ร.ต.รัชต์ เขมธนวัฒน์
นาง อุดม คุ้มบุญ
พ.อ. วุฒิ ธนะวันต์
นาย ประกาศิต ปานศรีสะอาด
พล.ท.สมบูรณ์ ภาวศุทธิวงศ์
นาง อาภร จิตต์วารี
น.ส.นิภา ครองสุขเลิศ
ส.อ.หญิง ภูลิตา พงษ์พัฒน์ (ไชยมาตย์)

จ.ส.อ. สมพงษ์ ประดับวงษ์
นาย ปราโมทย์ สร้อยทอง
นาย อุดม ทวีนัน
พล.ต.อัญเทอญ ทศานนท์
นาง บัวภา มาลัยขวัญ
นาย ก้าน สุวรรณทา
พ.อ.ปรีชา คลี่แก้ว
นาง ประสาน ธรรมครองอาตม์
น.ส.สาลี่ ต่อเนื่อง
ร.ต.บุญเลิศ แท้สูงเนิน
นาง มาลา เพิ่มดี
พ.อ.สานิต บูรณกสิพงษ์
นาง บุญนาค สีทองทาบ
นาย นิคม วุฒเิ กรียงไกร
จ.ส.อ.สันติ สุขขีคูณ
นาย ทองยอด รักษาวงศ์
นาง ส้มลิ้ม ยอดหาญ
ร.ต หล่อ นัยนนท์
พ.ท. จ้าลอง อรุณประภา
นาง แผง ญาติดอน
ส.อ.ณัฐวรรธน์ ศักดิ์เสาวภาคย์

ประเภทการชาระเงิน
ธ.สนามเป้า
ธ.ราชบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.เลย
ธ.ราชด้าเนิน
ธ.เสนานิคม
ธ.เตาปูน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ศรีย่าน
ธ.ราชด้าเนิน
ธ.ปากช่อง
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
กิตติมศักดิ์
สก.ทบ.
ธ.ชัยภูมิ
ธ.เตาปูน
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ปทุมธานี
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.เตาปูน
ธ.สะพานควาย
ธ.พัฒนพงศ์
ธ.พรานนก
กง.ทบ.
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ขส.ทบ.
ดย.ทบ.
สลก.ทบ.
ยย.ทบ.
ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
ธ.ราชบุรี
ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ก้าแพงเพชร

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
มะเร็งต่อมลูกหมาก
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
สมองบวมและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
มะเร็งล้าไส้
กระดูกขาซ้ายหัก, ติดเชื้อรุนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
ไตวายเรื้อรัง
เส้นเลือดในสมองตีบ
ชราภาพ
ชราภาพ
อุบตั ิเหตุจราจร
ปอดติดเชื้อ
ชราภาพ
ชราภาพ
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
เมลิออยโดสิสแพร่กระจายไปทุกอวัยวะ
ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
วัณโรคปอด
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งท่อน้้าดี
ความดันโลหิตตกจากติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งสมอง
ปอดติดเชื้อ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ชราภาพ
มะเร็งเม็ดเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ชราภาพ
โรคทางธรรมชาติ
เลือดออกในโพรงสมอง
ภาวะติดเชื้อที่ปอด
ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อจากภาวะผู้ปว่ ยติดเตียง
มะเร็งตับ

อายุ
75
89
77
72
83
82
93
85
85
85
84
44
63
95
90
41
60
68
64
79
84
78
75
78
67
85
56
75
82
58
51
74
90
79
94
85
50

วันที่เสียชีวิต
14 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
22 เม.ย. 64
12 พ.ค. 64
16 เม.ย. 64
13 พ.ค. 64
27 เม.ย. 64
17 เม.ย. 64
16 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
3 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
27 เม.ย. 64
23 ก.พ. 64
5 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
28 เม.ย. 64
4 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
28 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
16 เม.ย. 64
16 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
19 เม.ย. 64

5
ศพที่
2787/64
2788/64
2789/64
2790/64
2791/64
2792/64
2793/64
2794/64
2795/64
2796/64
2797/64
2798/64
2799/64
2800/64
2801/64
2802/64
2803/64
2804/64
2805/64
2806/64
2807/64
2808/64
2809/64
2810/64
2811/64
2812/64
2813/64
2814/64
2815/64
2816/64
2817/64
2818/64
2819/64
2820/64
2821/64
2822/64
2823/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง บัวเลย ชัยชนะ
นาย บุญสืบ ฉ่้าเฉื่อย
จ.ส.อ.ประเสริฐ อ้าพันหอม
นาย เสวียน ศรีพรหม
นาง ศรี เกริกสกุล
นาง บัวผัน ประภารัตน์
ร.ท.พรหมมินทร์(พรมมินทร์) แสนสามก๋อง

นาง พัฒนา ข้าหินตั้ง
นาง สัมฤทธิ์ รื่นสุคนธ์
จ.ส.อ.สุนันทารักษ์ คงริน
นาง วาด บรรพตะธิ
นาง ลออ ช่วงชู
จ.ส.อ.มานิตย์ ดวงค้า
นาง ค้าผอง เผ่าภูรี
นาย สุเทพ สุทธิประภา
นาย แก้ว นันทะพรม
นาย ไสย สุภาลี
นาง เนียม เจือจันทร์
นาง บัวลี ถิตย์รัศมี
นาง ค้า เมืองนันท์
นาง วงค์เดือน พิมมะไฟ
ร.ต.สุพทิ ย์ ค้าเหง้า
นาย วีระ ชนะสะแบง
นาย นาค โพหะมาตร
นาง พูลสุข ไชยวงษ์
น.ส.สุรัตน์ เพิ่มพูล
จ.ส.อ.ศิริ แสงเกตุ
อส.ทพ.พงษ์พนั ธ์ กิตติอรุณ
นาง จูมณี งามรั้ว
ส.อ.ชนินทร์ โชติพนิ ทุ
นาย สม อุตะมา
นาย บุญเสริม จุ้ยอ่วม
จ.ส.อ.จิระวัฒน์ ไพเราะ
นาง ฝาน มุธวุ งค์
นาง ทองสุข พรหมในเมือง
นาง ภาวิณี สุขสว่าง
นาย ทิพย์ ปลอดสุวรรณ

ประเภทการชาระเงิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.เชียงราย
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.สนามเป้า
ธ.นครราชสีมา
ธ.ชลบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.นครพนม
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.บุรีรัมย์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.เตาปูน
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.อุดรธานี
ธ.สกลนคร
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
พธ.ทบ.
ม.พัน.19 พล.ร.9
กรม ทพ.46
ส.พัน.11 พล.ม.1
มทบ.15
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.72 พัน.721
ป.6 พัน.23
ร.6 พัน.2
พัน.ซบร.22 บชร.2
ม.พัน.19 พล.ร.9
มทบ.44

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
มะเร็งต่อมน้้าลายระยะแพร่กระจาย
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
มะเร็งหลอดอาหาร
ปอดติดเชื้อ
ไตวายฉับพลัน
มะเร็งตับ
ภาวะตับแข็ง
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ปอดอักเสบติดเชื้อ
กระดูกต้นขาสะโพกหัก
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งตับ
หลอดเลือดขาขาดเลือดเฉียบพลัน
ไตวายเฉียบพลัน
เส้นเลือดในสมองแตก
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
หัวใจรั่ว
ความดันโลหิตสูง
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
เลือดเป็นกรด
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอด
หัวใจวาย
เลือดออกในสมอง
ชราภาพ
บาดเจ็บทางสมองรุนแรงจากอุบตั ิเหตุจราจร
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
บาดเจ็บช่องท้องรุนแรงจากอุบตั ิเหตุจราจร
ติดเชื้อที่ปอดร่วมกับมะเร็งท่อน้้าดี
มะเร็งท่อน้้าดี
หัวใจล้มเหลว
ชราภาพ
เส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูง
ภาวะระบบหายใจล้มเหลว
มะเร็งล้าไส้

อายุ
64
81
62
86
85
80
65
53
74
58
74
80
70
72
85
75
85
87
85
94
75
70
58
83
86
66
75
40
68
43
68
59
39
84
77
63
85

วันที่เสียชีวิต
7 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64
17 เม.ย. 64
9 พ.ค. 64
17 ก.พ. 64
3 ก.พ. 64
2 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
1 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64
8 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
13 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
5 พ.ค. 64
19 เม.ย. 64
10 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
17 เม.ย. 64
17 มี.ค. 64
3 เม.ย. 64
20 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
4 เม.ย. 64
12 มี.ค. 64
25 เม.ย. 64
25 เม.ย. 64
28 มี.ค. 64
30 เม.ย. 64

6
ศพที่
2824/64
2825/64
2826/64
2827/64
2828/64
2829/64
2830/64
2831/64
2832/64
2833/64
2834/64
2835/64
2836/64
2837/64
2838/64
2839/64
2840/64
2841/64
2842/64
2843/64
2844/64
2845/64
2846/64
2847/64
2848/64
2849/64
2850/64
2851/64
2852/64
2853/64
2854/64
2855/64
2856/64
2857/64
2858/64
2859/64
2860/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ดวงตา เตชะ
นาง น้้าค้าง อยู่ภู่
นาง ปราณี พันธ์เขียน
นาง สุนทร เชื้อในเขา
นาง วรรณา โพธิจักร์
น.ส.อาคิยา ล้าใย
จ.ส.อ.สมเกียรติ พิมสารี
นาง อมรา สุขสุลาภ
นาง ทวี มีโพธิ์
นาง มาลิณี เลดา
นาย เพ็ชร ชื่นใจ
นาย วรเดช เกตุนวม
นาง ชะนิด ประสม
นาง ประเดิม ธูปมงคล
นาง ล้วน กันทะปิน
ร.ต.เจริญ อมาตย์เสนา
ส.อ.บุญส่ง ลีมี
ส.อ.รอด สืบปรุ
นาง นงเยาว์ โอบอ้วน
ร.ท.ธาดา กาญจนะคงคา (ฝ่ายค้าตา)

จ.ส.อ.หญิง อัญชลี เนียมรัศมี
พระสมาน นุ่มเจียง
นาง ศรีสอาด ศรีจรูญ
นาง บุญเชื้อ กล่้าสวัสดิ์
พ.ท.จรัญ ปานปั้น
ร.ต.คงคา อินทะเรืองศร
นาง ชูศรี บุญอาจ
นาง เฉลียว ชวดนุช
พ.ต.ประสิทธิ์ ผดุงศิลป์
นาง พยุง ไทยตรง
นาย ประกอบ อินทร์จุล
นาย ประเสริฐ ดารารัตน์
นาง จริยา อาจวิชัย
ร.ต.ชม กัปตสอน
นาย แก้ว วงศ์เพ็ญ
ร.อ.บุญส่ง สุขโสภณ
นาย วาส ประดับค้า

ประเภทการชาระเงิน
ม.5 พัน.23 รอ.
ศอว.ศอพท.
ช.2 พัน.201
ร.23 พัน.4
มทบ.24
รพ.รร.6
ช.พัน.8 พล.ม.1
ช.11 พัน.602
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กาญจนบุรี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ลพบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.พะเยา
ธ.อุดรธานี
ธ.พิษณุโลก
ธ.นครราชสีมา
ธ.อุบลราชธานี
ร.7 พัน.1
ศอ.สพ.ทบ.
สธน.ทบ.
รร.ขส.ขส.ทบ.
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.พิษณุโลก
ธ.สระบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.สงขลา
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.อุดรธานี
ธ.พิษณุโลก
ธ.เชียงราย
บชร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
เยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมองอักเสบ
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจและทางเดินหายใจล้มเหลว
เลือดออกในกะโหลกศีรษะและสมองช้้า
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ตายธรรมชาติไม่ทราบเหตุ
มะเร็งกล่องเสียง
ภาวะระบบหายใจล้มเหลว
มะเร็งที่ปากมดลูก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เลือดออกในสมอง
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อทางเดินอาหาร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
หัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย
เส้นเลือดสมองแตก
หัวใจวาย
เส้นเลือดในสมอง
ชราภาพ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19
เส้นเลือดสมองตีบ
ภยันตรายต่อศีรษะ
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดอักเสบ
มะเร็งปากมดลูก
สมองฝ่อวัยชรา
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดสมองแตก
มะเร็งตับ
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
น้้าท่วมปอด

อายุ
68
72
87
83
76
37
49
56
77
75
68
62
84
74
81
87
67
90
82
38
41
69
85
81
62
63
61
90
86
81
81
91
57
74
85
88
70

วันที่เสียชีวิต
23 เม.ย. 64
28 มี.ค. 64
19 เม.ย. 64
8 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
29 เม.ย. 64
8 พ.ค. 64
1 พ.ค. 64
26 เม.ย. 64
3 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
25 ธ.ค. 63
21 มี.ค. 64
17 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
25 เม.ย. 64
3 พ.ค. 64
3 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
29 เม.ย. 64
6 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
23 เม.ย. 64
13 พ.ค. 64
18 มี.ค. 64
17 เม.ย. 64

7
ศพที่
2861/64
2862/64
2863/64
2864/64
2865/64
2866/64
2867/64
2868/64
2869/64
2870/64
2871/64
2872/64
2873/64
2874/64
2875/64
2876/64
2877/64
2878/64
2879/64
2880/64
2881/64
2882/64
2883/64
2884/64
2885/64
2886/64
2887/64
2888/64
2889/64
2890/64
2891/64
2892/64
2893/64
2894/64
2895/64
2896/64
2897/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.สุทนิ ธรรมนิยม
จ.ส.อ.สุชน อ่อนทอง
ส.อ.กิตติศักดิ์ สวนเข้ม
ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ ละนิล
นาง ชัญญาภัค แสงจันทร์
นาย ส้าเภา ชนะวาที
จ.ส.อ.พงศ์ศิริ ทองจ้ารัส
นาง ปรีดา ทางธรรม
นาย สุรพล นิลเพชร
น.ส. มาลี แซ่ตั้ง
นาย สิทธิ์ บุญชัยดุ้ง
นาง สุภา ไถ่ประยูร
นาง ประเทือง ใจดีเฉย
นาง เนี้ยว แก้วงามพรรณ์
นาย ลพ สมบุญ
ส.อ.ปานเทพ พานทอง
นาย วรเทพ ศรีคราม
พล.ท. สนธิรัตน์ นาครัตน์
นาย สมหวัง เอี่ยมเพ็ง
นาง ทวี อินทศร
ร.ต.สมพงษ์ พิทกั ษ์สังข์
จ.ส.อ.สมชาย มหิรัญ
นาง ราตรี ร่มโพธิท์ อง
นาง ทิพย์สุดา เขตสูงเนิน
นาง อรทัย ภาศักดี
นาง เพ็ญศรี สุวรรณนาคะ
นาง สมภาร ชูสกุล
นาง ลูกอิน สุขสัจจี
พล.อ.วัลลภ ยมาภัย
พ.อ. โกวิทย์ จีระเจริญ
นาย ประกอบ สวนเพลง
นาย ฉลวย กรัตนุถะ
ร.อ.สมชาย แถมมี
นาง ชัญญานุช มนาไมยน้อย
นาย บุญจันทร์ สุขรัตน์
นาง มลฑา บุญมี
ส.ท.ชาญยุทธ รอดเที่ยงธรรม

ประเภทการชาระเงิน
ร.111 พัน.3
กรม สน.พล.ร.9
กรม สน.พล.ร.9
มทบ.18
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ร.2 พัน.3 รอ.
ม.พัน.12 พล.ม.1
ขกท.
ยย.ทบ.
มทบ.11
กบ.ทบ.
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.สะพานเหลือง
ธ.ปากช่อง
ธ.ราชด้าเนิน
ธ.ประชานิเวศน์ 1
ธ.กาญจนบุรี
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เสนานิคม
ธ.พรานนก
ธ.สระแก้ว
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.เสนานิคม
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สนามเสือป่า
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
ม.5 พัน.23 รอ.
กรม สน.พล.ร.9
รร.ช.กช.
ธ.ล้าปาง
ธ.เพชรบุรี
ธ.ลพบุรี

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ระบบการหายใจล้มเหลว
ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ภาวะอกรวน
มะเร็งท่อน้้าดีระยะสุดท้าย
มะเร็งล้าไส้ลุกลาม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
บาดเจ็บจากจราจร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งปอด
ชราภาพ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อในช่องท้องจากการล้างไตผ่านหน้าท้อง
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ
ไตวายเรื้อรัง
ชราภาพ
มะเร็งรังไข่
ไอเป็นเลือดรวมกับมีภาวะน้้าหนักลด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ภาวะเลือดเป็นกรด
มะเร็งตับอ่อน
หัวใจหยุดเต้น
ภาวะอกรวน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ชราภาพ
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
33
56
30
65
54
77
33
78
60
63
76
75
83
84
82
75
65
64
85
85
78
62
88
53
73
66
83
88
80
76
70
59
59
57
88
58
56

วันที่เสียชีวิต
21 มี.ค. 64
26 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
12 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64
24 เม.ย. 64
11 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
18 เม.ย. 64
17 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
14 เม.ย. 64
16 พ.ค. 64
14 เม.ย. 64
15 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
29 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64
4 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64

8
ศพที่
2898/64
2899/64
2900/64
2901/64
2902/64
2903/64
2904/64
2905/64
2906/64
2907/64
2908/64
2909/64
2910/64
2911/64
2912/64
2913/64
2914/64
2915/64
2916/64
2917/64
2918/64
2919/64
2920/64
2921/64
2922/64
2923/64
2924/64
2925/64
2926/64
2927/64
2928/64
2929/64
2930/64
2931/64
2932/64
2933/64
2934/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท.สงวน โสมใจบุญ
ร.ต.ไพรศร กองพา
พ.ท.เกียรติ สุปนั นี
นาง สงัด อิ่มตา
ร.อ.นภดล สุพงษ์
นาง ทองสินธ์ กลิ่นอุ่น
นาง บุญช่วย เฉลิมพล
นาย จ่น ทรัพย์สูงเนิน
ร.ต.บุญเริง บุพลับ
นาง วิไลวรรณ แซ่จอง
จ.ส.อ.สถาพร บุตราช
นาง จิม สวัสดี
นาง ตัน ศรีค้อ
นาง บุญมี สุริยวิทยะ
พ.ต.พงษ์ ไชยวงษ์
พ.ท.สัมฤทธิ์ ทองดี
จ.ส.อ.แม้น ภูมิโคกรักษ์
นาง ล้วน มะลิวลั ย์
นาย เย็น เทพหินลัพ
นาย สุวรรณ รัตนปาจันทร์
นาง สมุทร์ ศรีสูงเนิน
นาง อารีย์ นิลทับ
นาย วันชัย บุญชาลี
นาง ชาลี เจริญรูป
จ.ส.อ.ไพรสณฑ์ ต้นสอน
จ.ส.อ.วิรัช สมใจ
นาง นวลน้อย สรโยธิน
นาย อภิรัฐ พิทกั ษ์รัตน์
นาง นิภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นาง บุญมี จโนภาส
น.ส.วาสนา พึ่งธรรม
นาง บุญ ญาติกลาง
นาง วันทนี มานิตยกุล
นาย สุชิน ธารายุทธ
พ.ท.นพ ทรัพย์ส้าราญ
นาง ส้าเริง ดวงแก้วงาม
นาย ทองหล่อ สมทัต

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
กส.ทบ.
มทบ.12
รร.จปร.
มทบ.29
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.ล้าปาง
ธ.ล้าปาง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ยก.ทหาร
มทบ.11
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ปราณบุรี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ประชานิเวศน์ ฯ
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.บางล้าภู
ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี

ธ.อยุธยา
ธ.ปากเกร็ด
ธ.นครชัยศรี
ธ.นครนายก

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งหลังโพรงจมูก
มะเร็งปอด
ชราภาพ
วัณโรคปอด
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
มะเร็งที่รังไข่
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
โรคไต
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ภาวะเลือดเป็นกรดจากน้้าตาลในเลือดสูง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
หัวใจหยุดเต้น
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในปอด
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ความดันโลหิตสูง
ปอดอักเสบ
มะเร็งต่อมน้้าเหลือง
ปอดอักเสบจากโคโรนาไวรัส 19
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อแบคทีเรีย
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ชราภาพ
มะเร็งตับอ่อน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
สมองฝ่อวัยชรา
หลอดเลือดสมองตีบ
หัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ชราภาพ
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรง

อายุ
89
59
84
92
67
71
59
76
59
77
56
70
83
90
89
84
82
83
83
83
84
73
80
70
79
73
86
41
92
90
68
103
65
77
94
77
58

วันที่เสียชีวิต
11 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
9 เม.ย. 64
7 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
1 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
24 เม.ย. 64
18 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
11 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64
3 พ.ค. 64
3 เม.ย. 64
23 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
8 เม.ย. 64
4 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
24 เม.ย. 64
15 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64

9
ศพที่
2935/64
2936/64
2937/64
2938/64
2939/64
2940/64
2941/64
2942/64
2943/64
2944/64
2945/64
2946/64
2947/64
2948/64
2949/64
2950/64
2951/64
2952/64
2953/64
2954/64
2955/64
2956/64
2957/64
2958/64
2959/64
2960/64
2961/64
2962/64
2963/64
2964/64
2965/64
2966/64
2967/64
2968/64
2969/64
2970/64
2971/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ประไพ วรรณละเอียด
ร.ต.สมชัย กันนุรา
ร.ต.ประดิษฐ์ พันธ์วไิ ล
จ.ส.ต.วิทยา ศรีนิล
นาง สนั่น นาคถนอม
นาง พิกุล แนวบุตร
นาย จอม แฝกวิลัย
นาย สนิท จันทร์เทศ
นาง ประเทือง ค้าหวาน
นาง สมบูรณ์ ปิงวงศ์
นาย บุญธรรม ทองสิงห์
นาย ทักษิน งามดี
นาง มณีรัตน์ ผาดไธสง
นาง นิด นิลจันทร์
ร.ต.ประสิทธิ์ พิมพาแป้น
นาง อุไร โพธิสุวรรณ
น.ส.จรวย ค้าไทย
พ.อ.ดิลก พรมพันธ์ใจ

ประเภทการชาระเงิน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.กาญจนบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.ขอนแก่น
มทบ.17
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ปราจีนบุรี
ทภ.3
ธ.ถ.ติวานนท์
กรม ขส.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.บางล้าภู
ธ.เตาปูน
ธ.เสนานิคม
ธ.ถ.สรงประภา
ธ.ส้านักพหลโยธิน
พ.อ.วสุ(สาคร) ทิมสุวรรณเรส (ทิมสุเรส) สลก.บก.กองทัพไทย
นาง พิมพ์ใจ แร่ทอง
มทบ.45
พ.ท.หญิง ปิยะนารถ เปาอินทร์ สตน.ทบ.
นาง สมบูรณ์ แสงสอาด
มทบ.11
นาย อ้านวย เหลืองแดง
วพบ.
นาย ปิยะ กังวาล
ธ.นครราชสีมา
ร.ต.นิพนธ์ แพงทอง
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ร.ต.สนิท ต้นพงษ์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
นาย ประเสริฐ ศิริปรุ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาย ประยงค์ ตั้งใจ
ธ.นครราชสีมา
พ.ต.บุญยง ประจิมนอก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง อ้วม วงศ์กันตา
ธ.น่าน
นาง บุญยวง มณฑาทอง
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
น.ส.ญาดา สิทธิชัยพร
ธ.พหลโยธิน
พ.ท.นิเวศ ถาวโรฤทธิ์
ธ.นครศรีธรรมราช
นาง บังอร ทางตรง
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
นาง ณณัฐา ทวีศรี
ธ.ศรีย่าน
ร.อ.ตัน แก้วนะทะ
ธ.บางบัวทอง
นาย ปรีชา อินทโมรา
ธ.สระบุรี

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ชราภาพ
มะเร็งระยะสุดท้าย
มะเร็งท่อน้้าดี
อุบตั ิเหตุจักรยานยนต์ล้ม
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
ไตวายเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อจากเชื้อในโรงพยาบาล
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปากมดลูก
เลือดออกในสมอง
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อไวรัสโควิด 19
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบตั ิเหตุ
กะโหลกศีรษะแตกหลายเสี่ยง, สมองฉีกขาด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งที่กล่องเสียง
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากจราจร
หลอดเลือดสมองตีบ
ชราภาพ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งปอด
มะเร็งโพรงจมูกระยะลุกลาม
ชราภาพ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งปากมดลูก
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ

อายุ
91
59
76
62
93
64
73
86
83
87
78
54
54
85
77
78
75
70
58
53
44
79
71
81
89
89
76
69
71
87
88
64
86
73
59
89
82

วันที่เสียชีวิต
19 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
26 เม.ย. 64
8 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
5 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
3 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
23 เม.ย. 64
18 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
14 เม.ย. 64
11 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64

ศพที่
2972/64
2973/64
2974/64
2975/64
2976/64
2977/64
2978/64
2979/64
2980/64
2981/64
2982/64
2983/64
2984/64
2985/64
2986/64
2987/64
2988/64
2989/64
2990/64
2991/64
2992/64
2993/64
2994/64
2995/64
2996/64
2997/64
2998/64
2999/64
3000/64
3001/64
3002/64
3003/64
3004/64
3005/64
3006/64
3007/64
3008/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สุภาพ ทองเชียง
นาย สมเดช บารมี
ร.ต.ประสิทธิ์ อาจรักษา
พ.อ.ไพบูลย์ เมืองรื่น
จ.ส.อ.วินัย แสงทอง
จ.ส.อ.มนัส คุปตะเวทิน
จ.ส.อ.เชิดศักดิ์ เกิดท่าพระ
พ.ท. เหรียญ ชัยก้องเกียรติ
นาง หอ อายุโย
นาง วรรณา สมจริง
นาง สังวาลย์ พรหมเมตตา
นาย ภัทร์ไพบูลย์ ธานิลบัณฑิต(หลง บัณฑิตกุล)

นาง ประดับ มาลวงษ์
จ.ส.อ.อภิชาติ ภูมิไชยา
นาง สายหยุด พันธุส์ ุข
นาง ศศินันท์ โพธิท์ องนาค
ร.ต.สวาท ลัดสูงเนิน
นาง อุดม ลินิฐฎา
นาง รัตนา สุขสว่าง
นาง วันทนา รัตนศากยวงศ์
ร.ท.ฐกฤต โชตินิภาวัช
นาง แสวง พิกุลทอง
จ.ส.อ.ณรงค์ ไพรั้ง
ร.ต.วราวุฒิ จอมสันเทียะ
นาง อ้านวย แสงวิมล
จ.ส.อ เฉลียว เมฆพันธ์
จ.ส.อ.ประเสริฐ บุญรักษ์
นาย แบน คุ้มแก้ว
จ.ส.อ.สุภาพ ภูคงคา
นาย ศิริ สร้อยค้า
นาย ศักดิ์วสิ ุทธิ์ ดอนวิจารย์
นาย ทวีชัย แสนทัด
นาง ค้าพอง พานถม
นาง อุไร เอื้อดี
พ.ท.ขวัญชัย พันธุศิลป์
นาง สมหมาย ไวถนอมสัตว์
นาง ประเสริฐ กมลรัตน์

10
ประเภทการชาระเงิน
ธ.ศรีย่าน
ธ.สนามเป้า
ธ.บางบัว
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ลพบุรี
ธ.ปากเกร็ด
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ราชบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ร.13
ส่วนกลาง
มทบ.44
ส.พัน.1
ธ.บก.ทบ.
ธ.รังสิต-ปทุมธานี
วิสามัญ
สลก.ทบ.
ส่วนกลาง
ธ.นครราชสีมา
ธ.สูงเม่น
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.สิงห์บรุ ี
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.แม่สอด
ธ.ควนเนียง
ธ.นครพนม
ศม.
สง.สด.จว.ย.ส.
ป.71 พัน.712
รพ.รร.จปร.
รวท.อท.ศอพท.
วิสามัญ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด
มะเร็งต่อมน้้าเหลือง
เส้นเลือดในสมองขาดเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งตับ
ชราภาพ
เบาหวาน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
มะเร็งทางเดินน้้าดี
ชราภาพ
มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรง
เบาหวาน
โรคไต
หัวใจโต
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ระบบหายใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
เส้นเลือดในสมองตีบตัน
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งปอด
หัวใจล้มเหลว
เส้นเลือดในสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว

อายุ
69
63
75
86
61
84
69
95
82
85
98
86
80
36
85
67
62
95
65
62
82
76
72
64
86
76
80
76
74
91
54
79
53
74
55
96
88

วันที่เสียชีวิต
20 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
17 มี.ค. 64
6 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
16 เม.ย. 64
22 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
12 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
15 ก.พ. 64
7 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
20 เม.ย. 64
28 มี.ค. 64
5 มี.ค. 64
27 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64

ศพที่
3009/64
3010/64
3011/64
3012/64
3013/64
3014/64
3015/64
3016/64
3017/64
3018/64
3019/64
3020/64
3021/64
3022/64
3023/64
3024/64
3025/64
3026/64
3027/64
3028/64
3029/64
3030/64
3031/64
3032/64
3033/64
3034/64
3035/64
3036/64
3037/64
3038/64
3039/64
3040/64
3041/64
3042/64
3043/64
3044/64
3045/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง รัตนา อินทร์ทุ่ง
พล.ต.บุญชัย รวยรุ่งเรือง
นาย นคร ตังคณิกะ
จ.ส.อ.ณรงค์ เย็นสบาย
นาง อุทยั บุศนิล (จารแก้ว)
นาง เหรียญ แพทย์เมืองจันทร์
นาง น้อย สีเหล่าน้อย
ร.ต.ถวิล วรภูมิ
พ.อ.บุญโฮม วิเศษศรี
นาย บุญเย็น ศรีจันค้า
นาย เหล็ก สืบสวน
จ.ส.อ.ส้าราญ รัตนค้า
ส.อ ปรีชา กาญจนพิมาย
จ.ส.อ.ฉกรรจ์ แสงโชติ
นาย เพนียด อ้นพร้อม
นาง บุญร่วม เขียวพรม(ค้าโฮง)
นาย บุญมี ศิริบญ
ุ
นาง นกหวีด อ่อนศรี
พ.ต.บุญชู เอกดิษฐ์
น.ส.อ้าพร ชาดี
ร.ต.อนันต์ ทองจ้ารัส
นาง ประคอง มลิหอม
ร.ต.อ้านวย ทองดี
นาง ผอง ค้าเกิด
นาย ทองจันทร์ ทัศศรี
นาง จ้ารัส หนูเทศ
นาย สัมฤทธิ์ บ้ารุงภักดิ์
นาง ค้าพ่วง สุขดี
พ.ต.ค้าอ่าง ลาธุลี
น.ส.สมบัติ สุขเกษม
ส.อ.วีรยุทธ ทาวัน
จ.ส.อ.จตุพล อยู่คง
นาง บุญอยู่ ภูธรโคตร
นาง เยี่ยม เก้าอุดม
พล.อ.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
นาง สมมาตร์ บุณยทรรพ
ร.ต.ประมูล วัฒนะ

11
ประเภทการชาระเงิน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.เตาปูน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ราชบุรี
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
ธ.อุดรธานี
ธ.ควนเนียง
ธ.เลย
ธ.อุดรธานี
ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ร.23 พัน.4
พัน.สบร.21 บชร.1
ม.6 พัน.6
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
จบ.
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.ที-สแควร์
ธ.ราชบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.สนามเป้า
ธ.อุดรธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.ชุมแพ
กรม ทพ.32
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สระบุรี
ร.152 พัน.2
กรม ทพ.12
ธ.อุดรธานี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.เพชรบูรณ์

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ปอดอักเสบโควิด 19
มะเร็งต่อมลูกหมากชนิดลุกลาม
ป่วยติดเตียงกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ติดเชื้อที่กล้ามเนื้อรุนแรง
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบโรค
ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชื้อรุนแรง
ปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะปอดติดเชื้อเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากต่อมลูกหมากโต
หัวใจขาดเลือด
อุบตั ิเหตุทางสมอง
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไตวายเรื้อรัง
ภาวะช็อกจากหัวใจล้มเหลว
เบาหวาน
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
ชราภาพ
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
ภาวะเสื่อมของสมองในวัยชรา
มะเร็งล้าไส้
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
มะเร็งตับ
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งต่อมน้้าเหลือง
บาดเจ็บที่ศีรษะจากการจราจร
สมองขาดเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งสมอง
ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดมัยอีโลมา

อายุ
77
83
70
59
82
90
94
58
64
87
89
85
70
56
73
52
87
78
93
75
92
96
80
84
84
89
72
85
90
66
26
39
86
86
68
72
83

วันที่เสียชีวิต
17 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
30 มี.ค. 64
13 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
18 พ.ย. 63
11 เม.ย. 64
12 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
24 ก.พ. 64
20 เม.ย. 64
14 พ.ค. 64
22 เม.ย. 64
5 พ.ค. 64
2 ม.ค. 64
5 พ.ค. 64
28 มี.ค. 64
16 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64

ศพที่
3046/64
3047/64
3048/64
3049/64
3050/64
3051/64
3052/64
3053/64
3054/64
3055/64
3056/64
3057/64
3058/64
3059/64
3060/64
3061/64
3062/64
3063/64
3064/64
3065/64
3066/64
3067/64
3068/64
3069/64
3070/64
3071/64
3072/64
3073/64
3074/64
3075/64
3076/64
3077/64
3078/64
3079/64
3080/64
3081/64
3082/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.อุทศิ กล้วยวิเศษ
พ.อ.ปรีชา กล่้าผลปลูก
พล.ท.ธวัชชัย สุวรรณนาคินทร์
นาย นเรนทร์ รวยดี
ร.ต.วัฒนา นราศรี
นาย ธีรพันธุ์ ชินานัด
ร.ต.นพพล มันดี
นาย มนต์ชัย เดชผักแว่น
พ.ต.ชาคริส รักส้ารวจ
นาง อุทยั คณาพันธ์
นาย อดุลย์ วินิจกุล
นาง บุญเจียม กล่้าสิน
ร.ต.อุไร มั่นเหมาะ
จ.ส.อ.อินสม ธรรมนูญ
ร.ต.มนัส รัตนพันธ์
นาง ทองใสย์ ชะนะกูล
นาง สุข ธรรมศูนย์
พ.ท.สุทธี ไกรสร
นาง ชลอ ทับไทย
นาง สมบุญ ล้อสีทอง
พ.ท.สมศักดิ์ อินทรพลับ
นาย สมจิต สังข์เกษม
นาง สง่า พัชนี
จ.ส.อ.สวัสดิ์ ตะนะภักดิ์
นาย กวย กัลยา
นาย สมบัติ พ่วงปาน
นาย สวัสดิ์ โสมาบุตร
ร.ต.อุดมศักดิ์ หนองหารพิทกั ษ์
นาง ฉลวย สงวนศิลป์
นาง รัชนี สีหามาตย์
จ.ส.อ.วิรัตน์ กุลดิลก
นาย ลี ศรีวะสุทธิ์
นาง ผัด ร่มโพธิท์ อง
ร.อ. สิทธิชัย ธนาคุณ
นาง ทองใบ จันอับ
นาง เรียบ ทิพย์สนเท่ห์
นาย ทองม้วน ทองสุทธิ์

12
ประเภทการชาระเงิน
ธ.ศรีย่าน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
กอ.พผ.พธ.ทบ.
ธ.ราชบุรี
ปตอ.1 พัน.6
มทบ.34
รร.การบิน ทบ.
สง.สด.จว.น.ศ.
มทบ.22
ศพปน.พท.ศอพท.
พัน.พัฒนา 3
ธ.ท่าแพ
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ชุมพร
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.อุทยั -พาร์ค
ธ.บางบอน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
รร.จปร.
ส.พัน.9 พล.ร.9
มทบ.13
ร.29 พัน.2
ธ.ควนเนียง
ธ.อุดรธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.บุรีรัมย์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.อุดรธานี
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราณบุรี
ศฝ.นศท.มทบ.21

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
มะเร็งในช่องหลังโพรงจมูก
ติดเชื้อโควิด-19 และติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
ความดันโลหิตสูง
เลือดออกในช่องอก, หัวใจฉีกขาดจากกระสุนปืน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเหนือกล่องเสียง
ปอดติดเชื้อ
ภาวะเลือดออกในสมอง
หลอดเลือดหัวใจ
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ
เลือดออกในปอดจากไตระยะสุดท้าย
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะพร่องออกซิเจน
ตับแข็ง
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากทางเดินปัสสาวะ
หัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
หัวใจวายเฉียบพลัน
อุบตั ิเหตุจราจรรุนแรงเสียเลือดมาก
ปอดติดเชื้อด้านขวา
ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กระดูกต้นคอหัก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งตับ
เลือดออกจากทางเดินอาหาร
หัวใจล้มเหลว
กระดูกสันหลังส่วนคอหักเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อ
ระบบหายใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
75
87
85
65
67
54
59
65
53
86
58
68
85
87
65
65
86
67
70
58
75
76
79
54
81
63
88
60
80
59
84
87
84
60
81
81
69

วันที่เสียชีวิต
24 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
5 มี.ค. 64
15 พ.ค. 64
29 เม.ย. 64
9 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64
1 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64
3 มิ.ย. 64
2 มิ.ย. 64
31 พ.ค. 64
11 เม.ย. 64
1 มิ.ย. 64
14 พ.ค. 64
25 เม.ย. 64
19 พ.ค. 64
28 ก.พ. 64
5 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
23 เม.ย. 64
8 พ.ค. 64

ศพที่
3083/64
3084/64
3085/64
3086/64
3087/64
3088/64
3089/64
3090/64
3091/64
3092/64
3093/64
3094/64
3095/64
3096/64
3097/64
3098/64
3099/64
3100/64
3101/64
3102/64
3103/64
3104/64
3105/64
3106/64
3107/64
3108/64
3109/64
3110/64
3111/64
3112/64
3113/64
3114/64
3115/64
3116/64
3117/64
3118/64
3119/64
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ประเภทการชาระเงิน
นาง วรรณทิพย์ สัมมาตรี
แผนกอาวุธที่ 3
ร.ต.ปัญ มั่งมี
ธ.พิษณุโลก
พ.ต.มงคล อนุวฒ
ั น์
ธ.พิษณุโลก
นาย ใส จ่าพันดุง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง วิมลพรรณ ณ ระนอง
กิตติมศักดิ์
นาง พงศ์ศิริ จิรรัศมิ์
วิสามัญ
น.ส.ดวงใจ หมอวงค์ (สังวาน อินทรเผือก) ธ.รามอินทรา กม.4
นาย ทองใบ สมเกตุ
ธ.ย่อยถนนสุขประยูร -ฉะเชิงเทรา
นาย เฉลิม เกิดสินธ์
ธ.ทรัพย์ไพรวัลย์
ร.ต.ทวีป เขียวชะอุ่ม
ธ.เพชรบูรณ์
นาง ส้าเภา ทองทราย
ธ.บ้านโป่ง
จ.ส.อ.สมพงษ์ สุวรรณมาลี
ธ.ราชบุรี
นาง พวง มณีเทศ
ธ.สระบุรี
นาง แจ่ม อมฤกษ์
นทพ.
นาง ทองใบ ห้วยเรไร
ศพม.
นาง ลมัย เพ็ชรอินทร์
ส่วนกลาง
จ.ส.อ.พีระกิจ สุวรรณเขต
ธ.ราชบุรี
นาง ค้าเพียร สมดี
ธ.สนามเสือป่า
นาง นงนุช เทพานนท์
ธ.บางบัวทอง
นาง สมถวิล ธัญญรักษ์
ธ.สนามเสือป่า
นาง จันทร์ ทองสุข
ธ.ราชด้าเนิน
นาย อุเทน ประเสริฐสังข์
ธ.บางบัว
นาง พีรดา มีสัตย์
ธ.พิจิตร
นาง ทองเพียร สังข์จันทร์
ธ.อุตรดิตถ์
นาง เบญจมาศ ป้อมเปิ้น
ธ.อุตรดิตถ์
นาย สมบูรณ์ ตรวจงูเหลือม
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
นาง สุนีย์ โตส้าลี
ธ.พิษณุโลก
นาง ฉลอง นิลแสง
ธ.ชัยนาท
นาง วรรณี กลางเอก
ธ.ขอนแก่น
นาย พุธ บุ่งเหลา
พัน.ปจว.
พ.ท.ทวี ขุนบุญจันทร์
ธ.สุราษฎร์ธานี
นาง สุดใจ สุขสุโส
ธ.รามอินทรา กม.8
นาย สมนึก กลิ่นชู
ธนาณัติ
นาง ส้มลิ้ม พิมพ์แก้ว
ธ.ปราจีนบุรี
นาง สวง ขันธรักษา
ธ.นครราชสีมา
นาย แนม พลนาคู
มทบ.21
ร.ท.ไพบูลย์ แสงพล
ธ.ขอนแก่น

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลามไปที่ปอด
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลามกระจายไปที่สมอง
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ภาวะติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งปากมดลูก
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดอักเสบ
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งเต้านม
มะเร็งไต
ความดันโลหิตสูง
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
เสียชีวติ จากกระเพาะเป็นแผล
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ปอดเรื้อรัง
ความดันโลหิตสูง
ปอดอักเสบติดเชื้อ
เส้นเลือดที่ขาส่วนปลายอุดตันฉับพลัน
ภาวะแทรกซ้อนโรคพาร์กินสัน
หอบหืดรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
การเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุจราจร
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ตับฉีกขาด

อายุ
58
88
70
89
94
93
54
85
81
64
84
50
92
82
70
89
70
65
85
79
70
67
77
90
62
66
69
88
66
65
79
80
66
86
84
88
55

วันที่เสียชีวิต
27 เม.ย. 64
23 พ.ค. 64
15 มี.ค. 64
18 พ.ค. 64
2 มิ.ย. 64
27 ก.ค. 63
15 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64
3 มิ.ย. 64
16 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64
28 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64
27 มี.ค. 64
19 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64
29 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64

ศพที่
3120/64
3121/64
3122/64
3123/64
3124/64
3125/64
3126/64
3127/64
3128/64
3129/64
3130/64
3131/64
3132/64
3133/64
3134/64
3135/64
3136/64
3137/64
3138/64
3139/64
3140/64
3141/64
3142/64
3143/64
3144/64
3145/64
3146/64
3147/64
3148/64
3149/64
3150/64
3151/64
3152/64
3153/64
3154/64
3155/64
3156/64
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ประเภทการชาระเงิน
นาง สมเปิง เสนาเหนือ
ธ.เทิง
นาง หนูจันทร์ แวงโพธิษ์ า(เงินเลว) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาย เลื่อน ดีจะโปะ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาย สุเทพ กระจ่างดารา
ส่วนกลาง
นาย เก่า ผดุงเมือง
ธ.ตลาดเซฟวัน-นม.
จ.ส.อ.นิพนธ์ นาคศรี
ธ.สิงห์บรุ ี
พ.ท.ชูชีพ ด้าแดง
ธ.รังสิต
ร.ต.บุญสม รัตนประยูร
ธ.สุรวงศ์
ร.ต.วีระชาติ ทองแม้น
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
พ.ท.สัมพันธ์ ไสยกิจ
ธ.ส้านักพหลโยธิน
นาง ยอด การรักษา
ธ.พะเยา
นาง ละเอียด รายณะสุข
ธ.ขอนแก่น
นาย เส็ง จรรยา
ธ.ชุมแพ
นาง อ่อนศรี นาวิเศษ
ธ.ปราณบุรี
ร.ต.ปรีชา สุบรรณรัตน์
ธ.ชุมพร
นาย สุปนั ฤทธิม์ นตรี
มทบ.27
นาง เป้า ศรีอินทร์
ธ.บุรีรัมย์
ร.ต.จอมศรี จันสวรรค์
ธ.อุดรธานี
นาง ดวงจันทร์ นันตโลหิต
ธ.อุบลราชธานี
นาง ไพรวัลย์ นามวงษา
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแก่น
นาง ค้าเอื้อย ฝั้นอิ่นแก้ว
ธ.น่าน
ร.ต.วิลาภ เจริญสุข
ธ.ปักธงชัย
นาง ประครอง บุญพิมพ์
ธ.อุบลราชธานี
ส.ต.อดิศร จันตูม
ม.2 พัน.7
ส.อ.อิ่ม มุ่ยแฟง
ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
นาย จ้ารัส ฤทธิไกร
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
น.ส.ละม้าย ใจเย็น
ธ.เยาวราช
จ.ส.อ.สงกรานต์ เทียนกัณฑ์เทศน์ ธ.ลพบุรี
ร.ต.อนันต์ โทนแก้ว
ธ.เพชรบูรณ์
นาง ลาวัลย์ รอดทอง
ธ.เพชรบูรณ์
นาง ประเทือง คล้ายมี
ธ.อุตรดิตถ์
นาง ปราณีย์ ชาติเสนา
ธ.เพชรบูรณ์
จ.ส.อ.ปฐมพร ผาแก้ว
ธ.กาญจนบุรี
ร.อ.หญิง ประสพศรี ชื่นชอบ
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค
จ.ส.อ.นิพล ศรีโฉม
ธ.กาญจนบุรี
ร.ต.กิตติพฒ
ั น์ พงษ์วเิ ชียร
ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี
นาง ร้าไพ ครุธงาม
ธ.ราชบุรี

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
ปอดอักเสบ
เลือดออกในเนื้อสมอง
ชราภาพ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19
ปอดติดเชื้อ
ล้าไส้ขาดเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งล้าไส้
ภาวะเลือดเป็นกรด
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
อุบตั ิเหตุผู้ขับรถจักรยานยนต์
ชราภาพ
สมองอักเสบ
มะเร็งแพร่กระจายในช่องท้อง
ปอดติดเชื้อ
หัวใจล้มเหลว
หัวใจล้มเหลว
ภาวะเลือดออกในสมอง
ศีรษะเชิงกรานบาดเจ็บรุนแรงจากจราจร
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ภาวะไตวายและติดเชื้อ
เลือดออกในสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งกล่องเสียง
ชราภาพ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เส้นเลือดหัวใจตีบร่วมกับเบาหวาน

อายุ
82
70
83
62
84
83
81
86
74
84
78
83
86
85
61
64
82
61
87
60
87
68
78
24
89
87
74
55
61
67
85
56
60
93
54
60
64

วันที่เสียชีวิต
19 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64
17 ธ.ค. 63
21 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
30 เม.ย. 64
21 เม.ย. 64
24 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
22 เม.ย. 64
22 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
30 มิ.ย. 62
18 พ.ค. 64
31 มี.ค. 64
25 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64
5 มี.ค. 64
25 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64

ศพที่
3157/64
3158/64
3159/64
3160/64
3161/64
3162/64
3163/64
3164/64
3165/64
3166/64
3167/64
3168/64
3169/64
3170/64
3171/64
3172/64
3173/64
3174/64
3175/64
3176/64
3177/64
3178/64
3179/64
3180/64
3181/64
3182/64
3183/64
3184/64
3185/64
3186/64
3187/64
3188/64
3189/64
3190/64
3191/64
3192/64
3193/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง วันเพ็ญ พรรณสมบุญ
นาง ส้าอางค์ เมตตาธรรม
ร.ต.บุญเลิศ มาแก้ว
ร.ต.สุเทพ บ้ารุงผล
นาง นวลจันทร์ สีทองภาพ
นาง สวาท สงวนทรัพย์
นาง กุหลาบ คงศิลป์
อส.ทพ.ฆฤณ แก่นจรรยา
นาง เรียน แก้วค้าลือ
ร.ท.สุพศิ คุณมี
นาง ถนอมจิต ศาลา
นาง วารี สมจิตตสกุล
นาง สุนันท์ นาคธน
ด.ต.วิเชษฐ บุญจิตร
ร.ต.บุญช่วย ประสพ
พ.ท.สรชัย รินทะวงศ์
นาง จันทร์เพ็ง บุษดี
ร.ต.สหภูมิ(อนันต์) สามัคคี
นาย ฉลวย ประดิษฐานนท์
นาง วันดี คงสวมแก้ว
นาย สวัสดิ์ ดีเอี่ยม
นาง สวิง บุญกระจ่าง
นาย สงวน บุญชู
นาง เบญจวรรณ ปัดตาละโพธิ(์ พันธ์ขะวงษ์)

พ.อ.สุรินทร์ ชูจงกล
พ.อ.หญิง ศรีวฒ
ั นา ชิตช่าง
พล.ต.ทวี กรีเงิน
นาง ถิน ผลค้าสุข
นาง เสมียน รุ่งเรือง
นาย นิด ตาสา
นาง รื่นระหงษ์ ดัชถุยาวัตร
พ.อ.อุทศิ เพ็ชรชนะ
นาง ทองหยด สมบุญมี
นาย ธานินทร์ ดาราศร
จ.ส.อ.ชูชาติ ทุกขนิโรธ
นาย สนธยา ข้าละม้าย
นาง ทองพูล ปะวิโน
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พธ.ทบ.
รร.จปร.
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.อุดรธานี
ศฝ.นศท.มทบ.14
ม.3 พัน.18
กรม ทพ.26
ศฝ.นศท.มทบ.32
ร.16 พัน.2
กชฝ.กช.กวก.กช.
ส่วนกลาง
ยย.ทบ.
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.สนามเป้า
ธ.ชลบุรี
พัน.ซบร.กรม สน.2
ศฝ.นศท.มทบ.14
วศ.ทบ.
ธ.บางบัว
ธ.ปากช่อง

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
ภาวะหัวใจล้มเหลว
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ปอดติดเชื้อรุนแรง
ไตวาย
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย
มะเร็งตับ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในช่องท้อง
ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19
ชราภาพ
หลอดเลือดสมองขาดเลือด
ปอดติดเชื้อ
สมองขาดเลือดขนาดใหญ่
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
โรคไต
ชราภาพ
หัวใจขาดเลือด
หัวใจล้มเหลว
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ-์ ฉะเชิงเทรา ตายตามธรรมชาติ
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ธ.นครนายก
เสียชีวติ จากโรคประจ้าตัว
ธ.กระทรวงกลาโหม
ปอดติดเชื้อ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ชราภาพ
สลก.ทบ.
ภาวะความดันในปอดสูง
ขส.ทบ.
ถ่ายเหลวติดเชื้อแบคทีเรีย
นรด.(รด.)
ความดัน
ม.พัน.9 พล.ร.4
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มทบ.25
ชราภาพ
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
มะเร็งช่องปากและคอหอย
ธ.ปราณบุรี
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ลพบุรี
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ธ.ขอนแก่น
ตับแข็ง
มทบ.18
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สง.สด.จว.ร.อ.
ชราภาพ

อายุ
69
81
60
59
72
83
77
58
78
59
43
72
83
64
93
75
67
64
98
58
87
84
86
59
82
93
83
88
64
85
69
60
81
56
56
59
80

วันที่เสียชีวิต
1 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
7 มี.ค. 64
10 เม.ย. 64
16 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
11 ก.พ. 64
21 พ.ค. 64
5 มิ.ย. 64
31 พ.ค. 64
2 มิ.ย. 64
1 มิ.ย. 64
2 พ.ย. 63
14 พ.ค. 64
1 มี.ค. 64
13 พ.ค. 64
4 มิ.ย. 64
3 มิ.ย. 64
30 พ.ค. 64
3 มิ.ย. 64
2 มิ.ย. 64
29 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64
18 เม.ย. 64
17 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
27 มี.ค. 64
11 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64
26 เม.ย. 64

ศพที่
3194/64
3195/64
3196/64
3197/64
3198/64
3199/64
3200/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สุริยันต์ สุคนธรังษี
นาง แย้ม แสงสว่าง
พ.ท.ธัชพิชัย เอกธนพสิษฐ์
นาย สุรินทร์ เขียววรณ์
พ.ต.ปรีกร สิทธิธญ
ั กรรม
นาง อรวรรณ ทุกขนิโรธ
พ.ท.ธงชัย ทองเผือก
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ธ.รังสิต
ธ.เตาปูน
ธ.หาดใหญ่
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ปอดอักเสบ
หัวใจขาดเลือด
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
เลือดออกในสมองข้างขวา
ปอดติดเชื้อ
หัวใจล้มเหลว

อายุ
85
93
81
68
77
62
75

วันที่เสียชีวิต
11 พ.ค. 64
6 มิ.ย. 64
10 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64
24 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64

