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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
2641/64 นาย วนิัย มีสกุล พนั.ปฐบ. หวัใจล้มเหลว 74 3 พ.ค. 64
2642/64 นาย ทองเบิ้ม ทอืเกาะ พนั.ซบร.22 บชร.2 สมองบาดเจ็บรุนแรงจากการจราจร 68 13 เม.ย. 64
2643/64 นาย ขจร อ่องประกฤติ มทบ.19 ภาวะหวัใจวายเฉียบพลัน 64 1 ม.ค. 64
2644/64 นาง กิมเอง องอาจ ร.21 พนั.1 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 23 เม.ย. 64
2645/64 นาง พศิมัย นุสสะ รร.การบนิ ทบ. มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 85 6 มี.ค. 64
2646/64 ร.อ.จิตสมาน จันทนะดิลก ร.19 พนั.2 ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 59 1 พ.ค. 64
2647/64 นาง ส้มเช้า ภยูาธร รร.การบนิ ทบ. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 24 เม.ย. 64
2648/64 นาย วจิิตร เรือนกุนนา ศพปน.พท.ศอพท. กล้ามเนื้อหวัใจตาย 54 28 มี.ค. 64
2649/64 นาง พะเยาว ์สลัดทกุข์ รร.การบนิ ทบ. มะเร็งปอด 77 25 เม.ย. 64
2650/64 นาง ทบัทมิ เต๊ะอั้น คส.สพ.ทบ. ล่ิมเลือดอุดตันเส้นเลือดปอด 80 23 เม.ย. 64
2651/64 นาง แสงค้า กาบแก้ว ป.5 พนั.5 มะเร็งเต้านมระยะสุดทา้ย 55 26 เม.ย. 64
2652/64 นาย ประเสริฐ ปิ่นงาม รร.จปร. สมองฝ่อวยัชรา 71 28 ก.พ. 64
2653/64 นาย สวง โฉมศรี พนั.ซบร.กรม สน.2 หลอดเลือดสมองตีบ 66 29 เม.ย. 64
2654/64 จ.ส.อ.ศราวธุ อ่องประกฤติ มทบ.19 เลือดออกในสมองจากอุบติัเหตุจราจร 42 20 ก.พ. 64
2655/64 นาง ทองสวย พอ่ตาแสง ร.6 พนั.2 เลือดออกในสมอง 54 27 เม.ย. 64
2656/64 จ.ส.อ.วรีะพล ภาษาฐิติ ม.7 พนั.14 มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดทา้ย 46 14 มี.ค. 64
2657/64 นาง ล้าใย ผ่องลาภ ช.1 พนั.112 รอ. โรคหวัใจ 78 22 เม.ย. 64
2658/64 นาย ปรัชญา พนัธดี์ พล.ร.6 ระบบหวัใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 66 4 เม.ย. 64
2659/64 นาย ถาวร เกษสม พนั.บ.41 ปอดติดเชื้อเร้ือรัง 71 13 เม.ย. 64
2660/64 ร.ต.สมพงษ ์แย้มพราย สง.สด.จว.พ.ท. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 56 20 ก.พ. 64
2661/64 นาย ร่วม บญุแท้ ศร. ปอดติดเชื้อ 80 10 เม.ย. 64
2662/64 นาย ขจร ธรรมลังกา ร.17 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 62 24 เม.ย. 64
2663/64 นาง มะลิวลัย์ ผ่านจังหาญ รร.พธ.พธ.ทบ. ตับแข็ง 55 11 เม.ย. 64
2664/64 นาย คง พื้นผา ช.11 พนั.602 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 74 11 เม.ย. 64
2665/64 นาง ส้าเนา แก้วชัยโย รพศ.2 พนั.1 ปอดติดเชื้อ 70 26 เม.ย. 64
2666/64 พล.อส. นิกร หาวชิา พนั.สท. ขาดอากาศหายใจ 25 3 ก.พ. 64
2667/64 นาง เสง่ียมจิตร วรรณทอง ทภ.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 3 มี.ค. 64
2668/64 นาย โฮม ปาสาบตุร มทบ.27 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 76 22 เม.ย. 64
2669/64 จ.ส.อ.ศตวฒิุ(ด้าเนิน) เกาะสังข์ พนั.สร.22 บชร.2 มะเร็งบริเวณไตข้างซ้ายระยะสุดทา้ย 39 8 มี.ค. 64
2670/64 นาง ขวญัใจ มีเทยีน ม.5 พนั.23 รอ. มะเร็งเต้านม 53 27 เม.ย. 64
2671/64 นาง หนม แถมสุข มทบ.13 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 16 เม.ย. 64
2672/64 นาง บญุมี คามเขต ธ.อุดรธานี แผลกดทบัที่ก้นกบติดเชื้อ 87 26 เม.ย. 64
2673/64 พ.ต.สุรศักด์ิ กรุดเจียม ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 89 12 เม.ย. 64
2674/64 นาง พนัธุ ์ไชยวงศ์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ชราภาพ 92 3 พ.ค. 64
2675/64 นาย วงศ์สรรค์ เสริฐกระโทก ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 3 พ.ค. 64
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2676/64 นาง จูม บญุค้า ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะช็อกจากโรคหวัใจ 79 29 เม.ย. 64
2677/64 นาง เสาร์ สวสัด์ิรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หลอดเลือดสมองแตก 88 26 เม.ย. 64
2678/64 นาง อ้านวย นามวงศ์ ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 29 เม.ย. 64
2679/64 นาย เฉลียว ทองประเสริฐ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 85 6 พ.ค. 64
2680/64 นาย ปยิศักด์ิ ไขทะเล ธ.ถ.ประจกัษ์-แยกศาลหลักเมือง วณัโรคปอด 62 24 เม.ย. 64
2681/64 นาย เล็ก เพญ็จันทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 85 5 พ.ค. 64
2682/64 นาง ส้ารวย ธนะเวช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. แผลกดทบัที่ก้น 83 30 เม.ย. 64
2683/64 นาง เกิด นุชกระโทก ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 86 5 พ.ค. 64
2684/64 พ.ท.สมาน ชุมภู ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสโลหติ 90 25 เม.ย. 64
2685/64 นาง ส้าลี จันดี ธ.อ้านาจเจริญ สมองฝ่อวยัชรา 88 6 พ.ค. 64
2686/64 นาง บญุมี โตสุข ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 16 เม.ย. 64
2687/64 น.ส.สุดาวลัย์ อ่้าทอง ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) มะเร็งเยื่อบกุระพุ้งแก้ม 66 24 เม.ย. 64
2688/64 นาง ละเอียด อาจลออ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 72 22 เม.ย. 64
2689/64 นาง อนงค์ สุขส้าราญ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เส้นเลือดสมองโปง่พองและแตก 84 23 เม.ย. 64
2690/64 จ.ส.ต.เกษมสันต์ ปญัญาเรือน ธ.หว้ยไคร้ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 58 19 เม.ย. 64
2691/64 นาง ราตรี ทาทพิย์ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 85 2 พ.ค. 64
2692/64 นาง สมบท ค้ากาชาลี ธ.อุดรธานี มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 81 27 เม.ย. 64
2693/64 นาง มะลิวลัย์ บตุรราช ธ.อุดรธานี มะเร็งต่อมไทมัส 59 21 เม.ย. 64
2694/64 ร.ต.สุเทพ วหิครัตน์ ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลว 70 28 เม.ย. 64
2695/64 พ.อ.อัมพร เอี่ยมละออ ธ.บา้นโปง่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 9 เม.ย. 64
2696/64 ร.ต.สุวชั ค้าสวสัด์ิ ธ.กาญจนบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 64 18 เม.ย. 64
2697/64 นาง บญุปลูก หุ่นดี ธ.โพธาราม ปอดอักเสบ 87 24 เม.ย. 64
2698/64 พ.ท.สมศักด์ิ อมรโยธนิ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 2 เม.ย. 64
2699/64 นาย นา เอี่ยมเย็น ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 83 27 เม.ย. 64
2700/64 จ.ส.อ.วนัชัย จันภถูิ่น ธ.เลย มะเร็งปอด 59 24 เม.ย. 64
2701/64 นาง อรุณวรรณ์ อุบลชัย ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 28 เม.ย. 64
2702/64 นาง ค้าพวง อย่าเสียสัตย์ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ชราภาพ 84 14 ม.ค. 64
2703/64 นาง สมหมาย เกิดทองค้า ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 85 8 เม.ย. 64
2704/64 ด.ต.บญุเพง็ พรมวลัย์ ธ.อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74 30 เม.ย. 64
2705/64 นาง อุทยั สุวารีสุนทร ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 81 11 เม.ย. 64
2706/64 นาย สมหมาย พทิกัษพ์ล ธ.ชัยภมูิ มะเร็งตับอ่อน 86 18 มี.ค. 64
2707/64 ร.ต.สมพงษ ์ม่วงปา่ ธ.พษิณุโลก ปอดอักเสบ 83 15 เม.ย. 64
2708/64 ส.อ.ชาย สุเพง็ค้า ธ.ขอนแก่น เบาหวาน 87 4 พ.ค. 64
2709/64 นาย บญุ มณีโชติ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งทอ่น้้าดี 86 2 เม.ย. 64
2710/64 ร.ต.บญุรอด ศุภเวที ธ.อรัญประเทศ ล้ินหวัใจร่ัว 80 11 เม.ย. 64
2711/64 นาง ไพจิตร์ เพชรัตน์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งระยะแพร่กระจายที่สมอง 85 29 เม.ย. 64
2712/64 ด.ต.บญุเยี่ยม โพธิท์อง ธ.ปราจีนบรีุ ชราภาพ 75 19 เม.ย. 64
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2713/64 นาง ชูศรี ชุ่มเย็น ธ.ปราณบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต้น 54 23 เม.ย. 64
2714/64 พ.ท.มงคล ไชยก้าเนิด ธ.อุดรธานี ภาวะหวัใจล้มเหลว 71 26 เม.ย. 64
2715/64 นาง สิน ชาโชติ ธ.ลพบรีุ ความดันโลหติสูง 78 5 เม.ย. 64
2716/64 นาง น้อย แก้วแดงดี ธ.ลพบรีุ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเร้ือรัง 83 21 เม.ย. 64
2717/64 นาย บญุมา บรรณสาร ธ.อรัญประเทศ มะเร็งปอด 84 6 เม.ย. 64
2718/64 ร.อ.ภมูิสิทธิ ์เพง็ชู ธ.สระแก้ว มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 69 26 มี.ค. 64
2719/64 นาง รัชนี สันติภกัดี ธ.สระบรีุ หวัใจวายฉับพลัน 83 30 เม.ย. 64
2720/64 ร.ต.ศรศิลป ์ล้้าเสถียร ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 76 23 เม.ย. 64
2721/64 นาง รัมผกา ค้าภแูสน ธ. อุดรธานี ตับแข็ง 74 5 พ.ค. 64
2722/64 ร.ต.ณรงค์ สุขเจริญ ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 71 25 เม.ย. 64
2723/64 ร.ต.ทองมาก สายทลี ธ.อุบลราชธานี มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 91 6 พ.ค. 64
2724/64 ส.อ.สาทติย์ แสงชาติ ธ.ร้อยเอ็ด ผู้ปว่ยติดเตียงเร้ือรัง 53 2 พ.ค. 64
2725/64 นาง ประมวล จุ่นเงิน ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 หวัใจวายเฉียบพลัน 83 29 มี.ค. 64
2726/64 นาง ผัด วรรณเลิศ ธ.ล้าปาง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 26 ม.ค. 64
2727/64 นาย บดุดี พลช้านาญ บชร.1 ชราภาพ 86 21 เม.ย. 64
2728/64 นาง ฉันทนา ศรีประเสริฐ บชร.3 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 70 1 พ.ค. 64
2729/64 นาย ณรงค์ บตุตะกุล มทบ.28 ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 1 พ.ค. 64
2730/64 จ.ส.อ.สุพจน์ เสาร์แก้ว ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 24 เม.ย. 64
2731/64 นาย สมพงษ ์โหยุ่ทธการ ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอักเสบ 85 2 พ.ค. 64
2732/64 นาง จ้าอวด เอกวเิศษ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 75 28 เม.ย. 64
2733/64 นาง กัลยา ศรีผดุง ธ.บรีุรัมย์ สมองขาดเลือด 85 28 เม.ย. 64
2734/64 ร.ต.บญุทรง วงค์แหวน ธ.ลพบรีุ มะเร็งหลอดอาหาร 60 3 พ.ค. 64
2735/64 นาง บญุธรรม เกตุดี ธ.พษิณุโลก สมองเส่ือม 87 6 พ.ค. 64
2736/64 นาง บวัเรียน สอนสิทธิ์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับ 86 2 พ.ค. 64
2737/64 นาง ดา ใจตึก ป.4 เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 85 10 เม.ย. 64
2738/64 นาย มาต ปญัญาหล้า ร.17 พนั.4 มะเร็งทอ่น้้าดี 76 29 เม.ย. 64
2739/64 นาย ผ่อง  ณะวฒิุ ยย.ทบ. ชราภาพ 79 3 พ.ค. 64
2740/64 ส.อ.ชยนต์ ประดับมุข ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 74 8 พ.ค. 64
2741/64 นาง บญุมา กัณหา ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 90 4 พ.ค. 64
2742/64 พ.ต.สนอง  ศิริสนธิ ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 5 พ.ค. 64
2743/64 น.ส.ฉววีรรณ  แจ้งประจักษ์ ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 77 11 เม.ย. 64
2744/64 ร.ต.สมพร  ฉววีรรณ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 64 23 มี.ค. 64
2745/64 ร.ต.พชิิต  พทุธมาตย์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมทอลซิล 59 12 พ.ค. 64
2746/64 นาง วลิาวรรณ์  นิลพลหาญ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในปอด 65 6 พ.ค. 64
2747/64 ร.อ.หญิง สริวรรณ  ข้าด้ารงเกยีรติ ธ.ราชด้าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 8 พ.ค. 64
2748/64 นาง นารี  ย่านจอหอ ธ.น่าน มะเร็งปากมดลูก 69 29 เม.ย. 64
2749/64 นาง โรม  สมบรูณ์ ธ.อุบลราชธานี ไตวาย 83 2 พ.ค. 64



4
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

2750/64 ร.อ.ประสิทธิ ์ ขุนภกัดี ธ.สนามเปา้ มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 14 พ.ค. 64
2751/64 นาง เล็ก  นาคบริพฒัน์ ธ.ราชบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 89 13 พ.ค. 64
2752/64 นาย วรัิช  แผ่นภพ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 77 16 พ.ค. 64
2753/64 พ.อ.นพพร  คงคาสุริยฉาย ธ.ราชบรีุ สมองบวมและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 72 22 เม.ย. 64
2754/64 นาง ประกอบ  คามเขต ธ.เลย มะเร็งล้าไส้ 83 12 พ.ค. 64
2755/64 น.ส.วรรณา  โคกสันเทยีะ ธ.ราชด้าเนิน กระดูกขาซ้ายหกั, ติดเชื้อรุนแรง 82 16 เม.ย. 64
2756/64 นาง สอาด  ปานข้า ธ.เสนานิคม สมองฝ่อวยัชรา 93 13 พ.ค. 64
2757/64 นาง บญุเรือน  หอมชู ธ.เตาปนู ไตวายเร้ือรัง 85 27 เม.ย. 64
2758/64 ร.ต.รัชต์  เขมธนวฒัน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดในสมองตีบ 85 17 เม.ย. 64
2759/64 นาง อุดม  คุ้มบญุ ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 85 16 พ.ค. 64
2760/64 พ.อ. วฒิุ  ธนะวนัต์ ธ.ราชด้าเนิน ชราภาพ 84 8 พ.ค. 64
2761/64 นาย ประกาศิต  ปานศรีสะอาด ธ.ปากช่อง อุบติัเหตุจราจร 44 3 พ.ค. 64
2762/64 พล.ท.สมบรูณ์  ภาวศุทธวิงศ์ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ปอดติดเชื้อ 63 12 พ.ค. 64
2763/64 นาง อาภร  จิตต์วารี ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ชราภาพ 95 15 พ.ค. 64
2764/64 น.ส.นิภา  ครองสุขเลิศ กิตติมศักด์ิ ชราภาพ 90 14 พ.ค. 64
2765/64 ส.อ.หญิง ภูลิตา  พงษ์พัฒน์ (ไชยมาตย)์ สก.ทบ. มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 41 27 เม.ย. 64
2766/64 จ.ส.อ. สมพงษ ์ ประดับวงษ์ ธ.ชัยภมูิ เมลิออยโดสิสแพร่กระจายไปทกุอวยัวะ 60 23 ก.พ. 64
2767/64 นาย ปราโมทย์  สร้อยทอง ธ.เตาปนู ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 5 พ.ค. 64
2768/64 นาย อุดม  ทวนีัน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง วณัโรคปอด 64 4 พ.ค. 64
2769/64 พล.ต.อัญเทอญ  ทศานนท์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งตับอ่อน 79 5 พ.ค. 64
2770/64 นาง บวัภา  มาลัยขวญั ธ.ปทมุธานี มะเร็งทอ่น้้าดี 84 28 เม.ย. 64
2771/64 นาย ก้าน  สุวรรณทา ธ.ถ.ติวานนท์ ความดันโลหติตกจากติดเชื้อในกระแสเลือด 78 4 พ.ค. 64
2772/64 พ.อ.ปรีชา  คล่ีแก้ว ธ.เตาปนู มะเร็งสมอง 75 10 พ.ค. 64
2773/64 นาง ประสาน  ธรรมครองอาตม์ ธ.สะพานควาย ปอดติดเชื้อ 78 13 พ.ค. 64
2774/64 น.ส.สาล่ี  ต่อเนื่อง ธ.พฒันพงศ์ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67 11 พ.ค. 64
2775/64 ร.ต.บญุเลิศ  แทสู้งเนิน ธ.พรานนก ชราภาพ 85 12 พ.ค. 64
2776/64 นาง มาลา  เพิ่มดี กง.ทบ. มะเร็งเม็ดเลือด 56 6 พ.ค. 64
2777/64 พ.อ.สานิต  บรูณกสิพงษ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 75 12 พ.ค. 64
2778/64 นาง บญุนาค  สีทองทาบ ขส.ทบ. ชราภาพ 82 28 เม.ย. 64
2779/64 นาย นิคม  วฒิุเกรียงไกร ดย.ทบ. โรคทางธรรมชาติ 58 28 เม.ย. 64
2780/64 จ.ส.อ.สันติ  สุขขีคูณ สลก.ทบ. เลือดออกในโพรงสมอง 51 6 พ.ค. 64
2781/64 นาย ทองยอด  รักษาวงศ์ ยย.ทบ. ภาวะติดเชื้อที่ปอด 74 16 เม.ย. 64
2782/64 นาง ส้มล้ิม  ยอดหาญ ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 90 16 พ.ค. 64
2783/64 ร.ต หล่อ  นัยนนท์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 12 พ.ค. 64
2784/64 พ.ท. จ้าลอง  อรุณประภา ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ชราภาพ 94 7 พ.ค. 64
2785/64 นาง แผง ญาติดอน ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อจากภาวะผู้ปว่ยติดเตียง 85 8 พ.ค. 64
2786/64 ส.อ.ณัฐวรรธน์   ศักด์ิเสาวภาคย์ ธ.ก้าแพงเพชร มะเร็งตับ 50 19 เม.ย. 64
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2787/64 นาง บวัเลย  ชัยชนะ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 64 7 พ.ค. 64
2788/64 นาย บญุสืบ  ฉ่้าเฉื่อย ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งต่อมน้้าลายระยะแพร่กระจาย 81 18 พ.ค. 64
2789/64 จ.ส.อ.ประเสริฐ อ้าพนัหอม ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 62 2 พ.ค. 64
2790/64 นาย เสวยีน ศรีพรหม ธ.ปราณบรีุ มะเร็งหลอดอาหาร 86 17 เม.ย. 64
2791/64 นาง ศรี เกริกสกุล ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อ 85 9 พ.ค. 64
2792/64 นาง บวัผัน ประภารัตน์ ธ.เชียงราย ไตวายฉับพลัน 80 17 ก.พ. 64
2793/64 ร.ท.พรหมมินทร์(พรมมินทร์) แสนสามก๋อง ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 65 3 ก.พ. 64
2794/64 นาง พฒันา ข้าหนิต้ัง ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะตับแข็ง 53 2 พ.ค. 64
2795/64 นาง สัมฤทธิ ์ร่ืนสุคนธ์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 74 8 พ.ค. 64
2796/64 จ.ส.อ.สุนันทารักษ ์คงริน ธ.สนามเปา้ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 58 1 พ.ค. 64
2797/64 นาง วาด บรรพตะธิ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 30 เม.ย. 64
2798/64 นาง ลออ ช่วงชู ธ.ชลบรีุ กระดูกต้นขาสะโพกหกั 80 30 เม.ย. 64
2799/64 จ.ส.อ.มานิตย์ ดวงค้า ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 70 8 เม.ย. 64
2800/64 นาง ค้าผอง เผ่าภรีู ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งตับ 72 6 พ.ค. 64
2801/64 นาย สุเทพ สุทธปิระภา ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดขาขาดเลือดเฉียบพลัน 85 5 พ.ค. 64
2802/64 นาย แก้ว นันทะพรม ธ.นครพนม ไตวายเฉียบพลัน 75 4 พ.ค. 64
2803/64 นาย ไสย สุภาลี ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดในสมองแตก 85 4 พ.ค. 64
2804/64 นาง เนียม เจือจันทร์ ธ.บรีุรัมย์ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 87 7 พ.ค. 64
2805/64 นาง บวัลี ถิตย์รัศมี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจร่ัว 85 4 พ.ค. 64
2806/64 นาง ค้า เมืองนันท์ ธ.เตาปนู ความดันโลหติสูง 94 13 เม.ย. 64
2807/64 นาง วงค์เดือน พมิมะไฟ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 75 28 เม.ย. 64
2808/64 ร.ต.สุพทิย์ ค้าเหง้า ธ.อุดรธานี เลือดเปน็กรด 70 5 พ.ค. 64
2809/64 นาย วรีะ ชนะสะแบง ธ.สกลนคร ปอดติดเชื้อ 58 19 เม.ย. 64
2810/64 นาย นาค โพหะมาตร ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี มะเร็งปอด 83 10 พ.ค. 64
2811/64 นาง พลูสุข ไชยวงษ์ ธ.ร้อยเอ็ด หวัใจวาย 86 13 พ.ค. 64
2812/64 น.ส.สุรัตน์ เพิ่มพลู พธ.ทบ. เลือดออกในสมอง 66 17 เม.ย. 64
2813/64 จ.ส.อ.ศิริ แสงเกตุ ม.พนั.19 พล.ร.9 ชราภาพ 75 17 มี.ค. 64
2814/64 อส.ทพ.พงษพ์นัธ ์กิตติอรุณ กรม ทพ.46 บาดเจ็บทางสมองรุนแรงจากอุบติัเหตุจราจร 40 3 เม.ย. 64
2815/64 นาง จูมณี งามร้ัว ส.พนั.11 พล.ม.1 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 68 20 เม.ย. 64
2816/64 ส.อ.ชนินทร์ โชติพนิทุ มทบ.15 บาดเจ็บช่องทอ้งรุนแรงจากอุบติัเหตุจราจร 43 28 เม.ย. 64
2817/64 นาย สม อุตะมา ป.พนั.17 พล.ร.7 ติดเชื้อที่ปอดร่วมกับมะเร็งทอ่น้้าดี 68 11 เม.ย. 64
2818/64 นาย บญุเสริม จุ้ยอ่วม ป.72 พนั.721 มะเร็งทอ่น้้าดี 59 4 เม.ย. 64
2819/64 จ.ส.อ.จิระวฒัน์ ไพเราะ ป.6 พนั.23 หวัใจล้มเหลว 39 12 มี.ค. 64
2820/64 นาง ฝาน มุธวุงค์ ร.6 พนั.2 ชราภาพ 84 25 เม.ย. 64
2821/64 นาง ทองสุข พรหมในเมือง พนั.ซบร.22 บชร.2 เส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหติสูง 77 25 เม.ย. 64
2822/64 นาง ภาวณีิ สุขสวา่ง ม.พนั.19 พล.ร.9 ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 63 28 มี.ค. 64
2823/64 นาย ทพิย์ ปลอดสุวรรณ มทบ.44 มะเร็งล้าไส้ 85 30 เม.ย. 64
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2824/64 นาย ดวงตา เตชะ ม.5 พนั.23 รอ. เยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมองอักเสบ 68 23 เม.ย. 64
2825/64 นาง น้้าค้าง อยู่ภู่ ศอว.ศอพท. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 72 28 มี.ค. 64
2826/64 นาง ปราณี พนัธเ์ขียน ช.2 พนั.201 หวัใจและทางเดินหายใจล้มเหลว 87 19 เม.ย. 64
2827/64 นาง สุนทร เชื้อในเขา ร.23 พนั.4 เลือดออกในกะโหลกศีรษะและสมองช้้า 83 8 พ.ค. 64
2828/64 นาง วรรณา โพธจิักร์ มทบ.24 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 76 12 พ.ค. 64
2829/64 น.ส.อาคิยา  ล้าใย รพ.รร.6 ตายธรรมชาติไม่ทราบเหตุ 37 8 พ.ค. 64
2830/64 จ.ส.อ.สมเกียรติ พมิสารี ช.พนั.8 พล.ม.1 มะเร็งกล่องเสียง 49 29 เม.ย. 64
2831/64 นาง อมรา สุขสุลาภ ช.11 พนั.602 ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 56 8 พ.ค. 64
2832/64 นาง ทว ีมีโพธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งที่ปากมดลูก 77 1 พ.ค. 64
2833/64 นาง มาลิณี เลดา ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 26 เม.ย. 64
2834/64 นาย เพช็ร ชื่นใจ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 68 3 พ.ค. 64
2835/64 นาย วรเดช เกตุนวม ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 62 2 พ.ค. 64
2836/64 นาง ชะนิด ประสม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 84 10 พ.ค. 64
2837/64 นาง ประเดิม ธปูมงคล ธ.เพชรบรูณ์ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อทางเดินอาหาร 74 6 พ.ค. 64
2838/64 นาง ล้วน กันทะปนิ ธ.พะเยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 6 พ.ค. 64
2839/64 ร.ต.เจริญ อมาตย์เสนา ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวยัชรา 87 13 พ.ค. 64
2840/64 ส.อ.บญุส่ง ลีมี ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลว 67 5 พ.ค. 64
2841/64 ส.อ.รอด สืบปรุ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 4 พ.ค. 64
2842/64 นาง นงเยาว ์โอบอ้วน ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 82 12 พ.ค. 64
2843/64 ร.ท.ธาดา กาญจนะคงคา (ฝ่ายค้าตา) ร.7 พนั.1 เส้นเลือดสมองแตก 38 25 ธ.ค. 63
2844/64 จ.ส.อ.หญิง อัญชลี  เนียมรัศมี ศอ.สพ.ทบ. หวัใจวาย 41 21 มี.ค. 64
2845/64 พระสมาน  นุ่มเจียง สธน.ทบ. เส้นเลือดในสมอง 69 17 พ.ค. 64
2846/64 นาง ศรีสอาด  ศรีจรูญ รร.ขส.ขส.ทบ. ชราภาพ 85 15 พ.ค. 64
2847/64 นาง บญุเชื้อ  กล้่าสวสัด์ิ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหวัใจตาย 81 8 พ.ค. 64
2848/64 พ.ท.จรัญ ปานปั้น ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควดิ-19 62 25 เม.ย. 64
2849/64 ร.ต.คงคา อินทะเรืองศร ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองตีบ 63 3 พ.ค. 64
2850/64 นาง ชูศรี บญุอาจ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภยันตรายต่อศีรษะ 61 3 พ.ค. 64
2851/64 นาง เฉลียว ชวดนุช ธ.พษิณุโลก สมองฝ่อวยัชรา 90 11 พ.ค. 64
2852/64 พ.ต.ประสิทธิ ์ผดุงศิลป์ ธ.สระบรีุ ปอดอักเสบ 86 10 พ.ค. 64
2853/64 นาง พยุง ไทยตรง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งปากมดลูก 81 12 พ.ค. 64
2854/64 นาย ประกอบ อินทร์จุล ธ.สงขลา สมองฝ่อวยัชรา 81 29 เม.ย. 64
2855/64 นาย ประเสริฐ ดารารัตน์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 91 6 พ.ค. 64
2856/64 นาง จริยา อาจวชิัย ธ.อุดรธานี หลอดเลือดสมองแตก 57 6 พ.ค. 64
2857/64 ร.ต.ชม กัปตสอน ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับ 74 23 เม.ย. 64
2858/64 นาย แก้ว วงศ์เพญ็ ธ.เชียงราย ปอดติดเชื้อ 85 13 พ.ค. 64
2859/64 ร.อ.บญุส่ง สุขโสภณ บชร.3 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 88 18 มี.ค. 64
2860/64 นาย วาส ประดับค้า พนั.ซบร.บ.ทบ. น้้าทว่มปอด 70 17 เม.ย. 64
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2861/64 จ.ส.อ.สุทนิ ธรรมนิยม ร.111 พนั.3 ระบบการหายใจล้มเหลว 33 21 มี.ค. 64
2862/64 จ.ส.อ.สุชน อ่อนทอง กรม สน.พล.ร.9 ศีรษะได้รับการกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรง 56 26 เม.ย. 64
2863/64 ส.อ.กิตติศักด์ิ สวนเข้ม กรม สน.พล.ร.9 ภาวะอกรวน 30 26 เม.ย. 64
2864/64 ร.ต.ท.ทวศัีกด์ิ ละนิล มทบ.18 มะเร็งทอ่น้้าดีระยะสุดทา้ย 65 28 เม.ย. 64
2865/64 นาง ชัญญาภคั แสงจันทร์ ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มะเร็งล้าไส้ลุกลาม 54 12 พ.ค. 64
2866/64 นาย ส้าเภา ชนะวาที ร.2 พนั.3 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 9 พ.ค. 64
2867/64 จ.ส.อ.พงศ์ศิริ ทองจ้ารัส ม.พนั.12 พล.ม.1 บาดเจ็บจากจราจร 33 24 เม.ย. 64
2868/64 นาง ปรีดา  ทางธรรม ขกท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 11 พ.ค. 64
2869/64 นาย สุรพล  นิลเพชร ยย.ทบ. ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 60 6 พ.ค. 64
2870/64 น.ส. มาลี  แซ่ต้ัง มทบ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 4 พ.ค. 64
2871/64 นาย สิทธิ ์ บญุชัยดุ้ง กบ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 18 เม.ย. 64
2872/64 นาง สุภา  ไถ่ประยูร ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 75 17 พ.ค. 64
2873/64 นาง ประเทอืง  ใจดีเฉย ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวยัชรา 83 7 พ.ค. 64
2874/64 นาง เนี้ยว  แก้วงามพรรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับอ่อน 84 19 พ.ค. 64
2875/64 นาย ลพ  สมบญุ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) มะเร็งปอด 82 14 พ.ค. 64
2876/64 ส.อ.ปานเทพ  พานทอง ธ.สะพานเหลือง ชราภาพ 75 4 พ.ค. 64
2877/64 นาย วรเทพ  ศรีคราม ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 13 พ.ค. 64
2878/64 พล.ท. สนธรัิตน์ นาครัตน์ ธ.ราชด้าเนิน ติดเชื้อในช่องทอ้งจากการล้างไตผ่านหน้าทอ้ง 64 12 พ.ค. 64
2879/64 นาย สมหวงั  เอี่ยมเพง็ ธ.ประชานิเวศน์ 1 ชราภาพ 85 20 พ.ค. 64
2880/64 นาง ทว ี อินทศร ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 18 พ.ค. 64
2881/64 ร.ต.สมพงษ ์ พทิกัษสั์งข์ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 78 20 พ.ค. 64
2882/64 จ.ส.อ.สมชาย  มหรัิญ ธ.เสนานิคม มะเร็งเม็ดเลือดขาว 62 15 พ.ค. 64
2883/64 นาง ราตรี  ร่มโพธิท์อง ธ.พรานนก ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ 88 14 เม.ย. 64
2884/64 นาง ทพิย์สุดา  เขตสูงเนิน ธ.สระแก้ว ไตวายเร้ือรัง 53 16 พ.ค. 64
2885/64 นาง อรทยั  ภาศักดี ธ.ส้านักพหลโยธนิ ชราภาพ 73 14 เม.ย. 64
2886/64 นาง เพญ็ศรี  สุวรรณนาคะ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งรังไข่ 66 15 พ.ค. 64
2887/64 นาง สมภาร  ชูสกุล ธ.ลพบรีุ ไอเปน็เลือดรวมกับมีภาวะน้้าหนักลด 83 20 พ.ค. 64
2888/64 นาง ลูกอิน  สุขสัจจี ธ.เสนานิคม กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 88 18 พ.ค. 64
2889/64 พล.อ.วลัลภ  ยมาภยั ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 80 20 พ.ค. 64
2890/64 พ.อ. โกวทิย์  จีระเจริญ ธ.สนามเสือปา่ ภาวะเลือดเปน็กรด 76 17 พ.ค. 64
2891/64 นาย ประกอบ สวนเพลง รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ มะเร็งตับอ่อน 70 29 เม.ย. 64
2892/64 นาย ฉลวย กรัตนุถะ ม.5 พนั.23 รอ. หวัใจหยุดเต้น 59 23 เม.ย. 64
2893/64 ร.อ.สมชาย แถมมี กรม สน.พล.ร.9 ภาวะอกรวน 59 26 เม.ย. 64
2894/64 นาง ชัญญานุช มนาไมยน้อย รร.ช.กช. ปอดอักเสบติดเชื้อ 57 26 เม.ย. 64
2895/64 นาย บญุจันทร์ สุขรัตน์ ธ.ล้าปาง ชราภาพ 88 23 เม.ย. 64
2896/64 นาง มลฑา บญุมี ธ.เพชรบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 58 4 พ.ค. 64
2897/64 ส.ท.ชาญยุทธ รอดเที่ยงธรรม ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 7 พ.ค. 64
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2898/64 พ.ท.สงวน โสมใจบญุ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 89 11 พ.ค. 64
2899/64 ร.ต.ไพรศร กองพา ธ.ลพบรีุ มะเร็งหลังโพรงจมูก 59 11 พ.ค. 64
2900/64 พ.ท.เกียรติ สุปนันี ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 84 11 พ.ค. 64
2901/64 นาง สงัด อิ่มตา ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 92 8 พ.ค. 64
2902/64 ร.อ.นภดล สุพงษ์ ธ.ลพบรีุ วณัโรคปอด 67 10 พ.ค. 64
2903/64 นาง ทองสินธ ์กล่ินอุ่น ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 71 13 พ.ค. 64
2904/64 นาง บญุช่วย เฉลิมพล ธ.ลพบรีุ มะเร็งที่รังไข่ 59 11 พ.ค. 64
2905/64 นาย จ่น ทรัพย์สูงเนิน กส.ทบ. หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 76 9 เม.ย. 64
2906/64 ร.ต.บญุเริง บพุลับ มทบ.12 โรคไต 59 7 พ.ค. 64
2907/64 นาง วไิลวรรณ แซ่จอง รร.จปร. ความดันโลหติสูงและเบาหวาน 77 17 พ.ค. 64
2908/64 จ.ส.อ.สถาพร บตุราช มทบ.29 ภาวะเลือดเปน็กรดจากน้้าตาลในเลือดสูง 56 1 พ.ค. 64
2909/64 นาง จิม สวสัดี ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 18 พ.ค. 64
2910/64 นาง ตัน ศรีค้อ ธ.สกลนคร หวัใจหยุดเต้น 83 11 พ.ค. 64
2911/64 นาง บญุมี สุริยวทิยะ ธ.สกลนคร สมองฝ่อวยัชรา 90 24 เม.ย. 64
2912/64 พ.ต.พงษ ์ไชยวงษ์ ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 89 18 พ.ค. 64
2913/64 พ.ท.สัมฤทธิ ์ทองดี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 14 พ.ค. 64
2914/64 จ.ส.อ.แม้น ภมูิโคกรักษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในปอด 82 30 เม.ย. 64
2915/64 นาง ล้วน มะลิวลัย์ ธ.สุพรรณบรีุ ชราภาพ 83 11 พ.ค. 64
2916/64 นาย เย็น เทพหนิลัพ ธ.ล้าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 5 พ.ค. 64
2917/64 นาย สุวรรณ รัตนปาจันทร์ ธ.ล้าปาง ความดันโลหติสูง 83 4 พ.ค. 64
2918/64 นาง สมุทร์  ศรีสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบ 84 20 พ.ค. 64
2919/64 นาง อารีย์  นิลทบั ยก.ทหาร มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 73 2 พ.ค. 64
2920/64 นาย วนัชัย  บญุชาลี มทบ.11 ปอดอักเสบจากโคโรนาไวรัส 19 80 3 พ.ค. 64
2921/64 นาง ชาลี  เจริญรูป ส่วนกลาง ชราภาพ 70 3 เม.ย. 64
2922/64 จ.ส.อ.ไพรสณฑ์  ต้นสอน ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อแบคทเีรีย 79 23 พ.ค. 64
2923/64 จ.ส.อ.วรัิช  สมใจ ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 73 12 พ.ค. 64
2924/64 นาง นวลน้อย  สรโยธนิ ธ.ปราณบรีุ ชราภาพ 86 23 พ.ค. 64
2925/64 นาย อภรัิฐ  พทิกัษรั์ตน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับอ่อน 41 16 พ.ค. 64
2926/64 นาง นิภา อิศรางกูร  ณ อยุธยา ธ.ประชานิเวศน์ ฯ ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 15 พ.ค. 64
2927/64 นาง บญุมี  จโนภาส ธ.นครศรีธรรมราช สมองฝ่อวยัชรา 90 18 พ.ค. 64
2928/64 น.ส.วาสนา  พึ่งธรรม ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) หลอดเลือดสมองตีบ 68 8 เม.ย. 64
2929/64 นาง บญุ  ญาติกลาง ธ.บางล้าภู หวัใจล้มเหลว 103 4 พ.ค. 64
2930/64 นาง วนัทนี  มานิตยกุล ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมอืงทองธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 65 8 พ.ค. 64
2931/64 นาย สุชิน  ธารายุทธ ธ.อยุธยา ชราภาพ 77 23 พ.ค. 64
2932/64 พ.ท.นพ  ทรัพย์ส้าราญ ธ.ปากเกร็ด ชราภาพ 94 24 เม.ย. 64
2933/64 นาง ส้าเริง  ดวงแก้วงาม ธ.นครชัยศรี ปอดติดเชื้อ 77 15 พ.ค. 64
2934/64 นาย ทองหล่อ  สมทตั ธ.นครนายก ติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรง 58 19 พ.ค. 64
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2935/64 นาง ประไพ  วรรณละเอียด ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 91 19 พ.ค. 64
2936/64 ร.ต.สมชัย กันนุรา ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 59 12 พ.ค. 64
2937/64 ร.ต.ประดิษฐ์ พนัธว์ไิล ธ.ขอนแก่น มะเร็งทอ่น้้าดี 76 26 เม.ย. 64
2938/64 จ.ส.ต.วทิยา ศรีนิล ธ.กาญจนบรีุ อุบติัเหตุจักรยานยนต์ล้ม 62 8 พ.ค. 64
2939/64 นาง สนั่น นาคถนอม ธ.สระบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 93 13 พ.ค. 64
2940/64 นาง พกิุล แนวบตุร ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 64 30 เม.ย. 64
2941/64 นาย จอม แฝกวลัิย มทบ.17 ไตวายเฉียบพลัน 73 5 พ.ค. 64
2942/64 นาย สนิท จันทร์เทศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 12 พ.ค. 64
2943/64 นาง ประเทอืง ค้าหวาน ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 83 3 พ.ค. 64
2944/64 นาง สมบรูณ์ ปงิวงศ์ ทภ.3 ชราภาพ 87 16 พ.ค. 64
2945/64 นาย บญุธรรม  ทองสิงห์ ธ.ถ.ติวานนท์ ปอดติดเชื้อจากเชื้อในโรงพยาบาล 78 20 พ.ค. 64
2946/64 นาย ทกัษนิ  งามดี กรม ขส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 23 เม.ย. 64
2947/64 นาง มณีรัตน์  ผาดไธสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปากมดลูก 54 18 พ.ค. 64
2948/64 นาง นิด  นิลจันทร์ ธ.บางล้าภู เลือดออกในสมอง 85 22 พ.ค. 64
2949/64 ร.ต.ประสิทธิ ์ พมิพาแปน้ ธ.เตาปนู ชราภาพ 77 25 พ.ค. 64
2950/64 นาง อุไร  โพธสุิวรรณ ธ.เสนานิคม ปอดติดเชื้อไวรัสโควดิ 19 78 25 พ.ค. 64
2951/64 น.ส.จรวย  ค้าไทย ธ.ถ.สรงประภา หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 17 พ.ค. 64
2952/64 พ.อ.ดิลก  พรมพนัธใ์จ ธ.ส้านักพหลโยธนิ ติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 70 22 พ.ค. 64
2953/64 พ.อ.วสุ(สาคร) ทิมสุวรรณเรส (ทิมสุเรส) สลก.บก.กองทพัไทย เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 58 8 พ.ค. 64
2954/64 นาง พมิพใ์จ แร่ทอง มทบ.45 บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบติัเหตุ 53 15 พ.ค. 64
2955/64 พ.ท.หญิง ปยิะนารถ  เปาอินทร์ สตน.ทบ. กะโหลกศีรษะแตกหลายเส่ียง, สมองฉีกขาด 44 14 พ.ค. 64
2956/64 นาง สมบรูณ์  แสงสอาด มทบ.11 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 79 14 เม.ย. 64
2957/64 นาย อ้านวย  เหลืองแดง วพบ. มะเร็งที่กล่องเสียง 71 11 พ.ค. 64
2958/64 นาย ปยิะ  กังวาล ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 81 21 พ.ค. 64
2959/64 ร.ต.นิพนธ ์แพงทอง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากจราจร 89 9 พ.ค. 64
2960/64 ร.ต.สนิท ต้นพงษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หลอดเลือดสมองตีบ 89 15 พ.ค. 64
2961/64 นาย ประเสริฐ ศิริปรุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 76 15 พ.ค. 64
2962/64 นาย ประยงค์ ต้ังใจ ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 69 18 พ.ค. 64
2963/64 พ.ต.บญุยง ประจิมนอก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 71 18 พ.ค. 64
2964/64 นาง อ้วม วงศ์กันตา ธ.น่าน สมองฝ่อวยัชรา 87 18 พ.ค. 64
2965/64 นาง บญุยวง มณฑาทอง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 88 5 พ.ค. 64
2966/64 น.ส.ญาดา สิทธชิัยพร ธ.พหลโยธนิ มะเร็งโพรงจมูกระยะลุกลาม 64 9 พ.ค. 64
2967/64 พ.ท.นิเวศ ถาวโรฤทธิ์ ธ.นครศรีธรรมราช ชราภาพ 86 10 พ.ค. 64
2968/64 นาง บงัอร ทางตรง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 73 12 พ.ค. 64
2969/64 นาง ณณัฐา  ทวศีรี ธ.ศรีย่าน มะเร็งปากมดลูก 59 24 พ.ค. 64
2970/64 ร.อ.ตัน  แก้วนะทะ ธ.บางบวัทอง ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 19 พ.ค. 64
2971/64 นาย ปรีชา  อินทโมรา ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อ 82 22 พ.ค. 64
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2972/64 นาง สุภาพ  ทองเชียง ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 20 พ.ค. 64
2973/64 นาย สมเดช  บารมี ธ.สนามเปา้ ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด 63 18 พ.ค. 64
2974/64 ร.ต.ประสิทธิ ์ อาจรักษา ธ.บางบวั มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 75 24 พ.ค. 64
2975/64 พ.อ.ไพบลูย์  เมืองร่ืน ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดในสมองขาดเลือด 86 24 พ.ค. 64
2976/64 จ.ส.อ.วนิัย  แสงทอง ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 61 24 พ.ค. 64
2977/64 จ.ส.อ.มนัส  คุปตะเวทนิ ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อ 84 23 พ.ค. 64
2978/64 จ.ส.อ.เชิดศักด์ิ  เกิดทา่พระ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 22 พ.ค. 64
2979/64 พ.ท. เหรียญ  ชัยก้องเกียรติ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 95 20 พ.ค. 64
2980/64 นาง หอ  อายุโย ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวยัชรา 82 19 พ.ค. 64
2981/64 นาง วรรณา สมจริง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 85 20 พ.ค. 64
2982/64 นาง สังวาลย์ พรหมเมตตา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 98 16 พ.ค. 64
2983/64 นาย ภทัร์ไพบูลย ์ธานิลบัณฑิต(หลง บัณฑิตกลุ) ร.13 เบาหวาน 86 17 มี.ค. 64
2984/64 นาง ประดับ  มาลวงษ์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 6 พ.ค. 64
2985/64 จ.ส.อ.อภชิาติ  ภมูิไชยา มทบ.44 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 36 22 พ.ค. 64
2986/64 นาง สายหยุด  พนัธุสุ์ข ส.พนั.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 16 เม.ย. 64
2987/64 นาง ศศินันท ์ โพธิท์องนาค ธ.บก.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 67 22 พ.ค. 64
2988/64 ร.ต.สวาท  ลัดสูงเนิน ธ.รังสิต-ปทมุธานี มะเร็งทางเดินน้้าดี 62 26 พ.ค. 64
2989/64 นาง อุดม  ลินิฐฎา วสิามัญ ชราภาพ 95 25 พ.ค. 64
2990/64 นาง รัตนา  สุขสวา่ง สลก.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 65 20 พ.ค. 64
2991/64 นาง วนัทนา  รัตนศากยวงศ์ ส่วนกลาง ภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรง 62 25 พ.ค. 64
2992/64 ร.ท.ฐกฤต  โชตินิภาวชั ธ.นครราชสีมา เบาหวาน 82 23 พ.ค. 64
2993/64 นาง แสวง พกิุลทอง ธ.สูงเม่น โรคไต 76 15 พ.ค. 64
2994/64 จ.ส.อ.ณรงค์ ไพร้ัง ธ.ลพบรีุ หวัใจโต 72 10 พ.ค. 64
2995/64 ร.ต.วราวฒิุ จอมสันเทยีะ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 64 30 เม.ย. 64
2996/64 นาง อ้านวย แสงวมิล ธ.สิงหบ์รีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 12 พ.ค. 64
2997/64 จ.ส.อ เฉลียว เมฆพนัธ์ ธ.ลพบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 76 15 พ.ค. 64
2998/64 จ.ส.อ.ประเสริฐ บญุรักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80 15 ก.พ. 64
2999/64 นาย แบน คุ้มแก้ว ธ.แม่สอด เส้นเลือดในสมองตีบตัน 76 7 พ.ค. 64
3000/64 จ.ส.อ.สุภาพ ภคูงคา ธ.ควนเนียง ติดเชื้อในกระแสโลหติ 74 10 พ.ค. 64
3001/64 นาย ศิริ สร้อยค้า ธ.นครพนม ชราภาพ 91 8 พ.ค. 64
3002/64 นาย ศักด์ิวสุิทธิ ์ดอนวจิารย์ ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 10 พ.ค. 64
3003/64 นาย ทวชีัย แสนทดั สง.สด.จว.ย.ส. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 79 4 พ.ค. 64
3004/64 นาง ค้าพอง พานถม ป.71 พนั.712 มะเร็งปอด 53 20 เม.ย. 64
3005/64 นาง อุไร เอื้อดี รพ.รร.จปร. หวัใจล้มเหลว 74 28 มี.ค. 64
3006/64 พ.ท.ขวญัชัย พนัธศิุลป์ รวท.อท.ศอพท. เส้นเลือดในสมองแตก 55 5 มี.ค. 64
3007/64 นาง สมหมาย ไวถนอมสัตว์ วสิามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 96 27 พ.ค. 64
3008/64 นาง ประเสริฐ  กมลรัตน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หวัใจล้มเหลว 88 10 พ.ค. 64
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3009/64 นาง รัตนา  อินทร์ทุ่ง ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบโควดิ 19 77 17 พ.ค. 64
3010/64 พล.ต.บญุชัย  รวยรุ่งเรือง ธ.ส้านักพหลโยธนิ มะเร็งต่อมลูกหมากชนิดลุกลาม 83 20 พ.ค. 64
3011/64 นาย นคร  ตังคณิกะ ธ.เตาปนู ปว่ยติดเตียงกล้ามเนื้ออ่อนแรง 70 26 พ.ค. 64
3012/64 จ.ส.อ.ณรงค์  เย็นสบาย ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อที่กล้ามเนื้อรุนแรง 59 23 พ.ค. 64
3013/64 นาง อุทยั  บศุนิล (จารแก้ว) ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบโรค 82 16 พ.ค. 64
3014/64 นาง เหรียญ แพทย์เมืองจันทร์ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ภาวะไตวายระยะสุดทา้ย 90 18 พ.ค. 64
3015/64 นาง น้อย สีเหล่าน้อย ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวยัชรา 94 18 พ.ค. 64
3016/64 ร.ต.ถวลิ วรภมูิ ธ.ควนเนียง ปอดติดเชื้อรุนแรง 58 8 พ.ค. 64
3017/64 พ.อ.บญุโฮม วเิศษศรี ธ.เลย ปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน 64 30 เม.ย. 64
3018/64 นาย บญุเย็น ศรีจันค้า ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวยัชรา 87 30 มี.ค. 64
3019/64 นาย เหล็ก สืบสวน ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ภาวะปอดติดเชื้อเฉียบพลัน 89 13 พ.ค. 64
3020/64 จ.ส.อ.ส้าราญ รัตนค้า ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดจากต่อมลูกหมากโต 85 13 พ.ค. 64
3021/64 ส.อ ปรีชา กาญจนพมิาย ธ.อุดรธานี หวัใจขาดเลือด 70 18 พ.ย. 63
3022/64 จ.ส.อ.ฉกรรจ์ แสงโชติ ร.23 พนั.4 อุบติัเหตุทางสมอง 56 11 เม.ย. 64
3023/64 นาย เพนียด อ้นพร้อม พนั.สบร.21 บชร.1 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 73 12 พ.ค. 64
3024/64 นาง บญุร่วม เขียวพรม(ค้าโฮง) ม.6 พนั.6 ไตวายเร้ือรัง 52 12 พ.ค. 64
3025/64 นาย บญุมี  ศิริบญุ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะช็อกจากหวัใจล้มเหลว 87 13 พ.ค. 64
3026/64 นาง นกหวดี  อ่อนศรี จบ. เบาหวาน 78 26 พ.ค. 64
3027/64 พ.ต.บญุชู  เอกดิษฐ์ ธ.ส้านักพหลโยธนิ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 93 25 พ.ค. 64
3028/64 น.ส.อ้าพร  ชาดี ธ.ท-ีสแควร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 28 พ.ค. 64
3029/64 ร.ต.อนันต์  ทองจ้ารัส ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอด 92 26 พ.ค. 64
3030/64 นาง ประคอง  มลิหอม ธ.เตาปนู ชราภาพ 96 26 พ.ค. 64
3031/64 ร.ต.อ้านวย  ทองดี ธ.สนามเปา้ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 80 20 พ.ค. 64
3032/64 นาง ผอง ค้าเกิด ธ.อุดรธานี ภาวะเส่ือมของสมองในวยัชรา 84 14 พ.ค. 64
3033/64 นาย ทองจันทร์ ทศัศรี ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งล้าไส้ 84 17 พ.ค. 64
3034/64 นาง จ้ารัส หนูเทศ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 89 24 ก.พ. 64
3035/64 นาย สัมฤทธิ ์บ้ารุงภกัด์ิ ธ.ชุมแพ มะเร็งตับ 72 20 เม.ย. 64
3036/64 นาง ค้าพว่ง สุขดี กรม ทพ.32 ปอดติดเชื้อ 85 14 พ.ค. 64
3037/64 พ.ต.ค้าอ่าง ลาธลีุ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 22 เม.ย. 64
3038/64 น.ส.สมบติั สุขเกษม ธ.สระบรีุ มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 66 5 พ.ค. 64
3039/64 ส.อ.วรียุทธ ทาวนั ร.152 พนั.2 บาดเจ็บที่ศีรษะจากการจราจร 26 2 ม.ค. 64
3040/64 จ.ส.อ.จตุพล อยู่คง กรม ทพ.12 สมองขาดเลือด 39 5 พ.ค. 64
3041/64 นาง บญุอยู่ ภธูรโคตร ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 28 มี.ค. 64
3042/64 นาง เยี่ยม เก้าอุดม ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลวเฉียบพลัน 86 16 พ.ค. 64
3043/64 พล.อ.ชูศักด์ิ  สันติวรวฒิุ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งสมอง 68 26 พ.ค. 64
3044/64 นาง สมมาตร์  บณุยทรรพ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ภาวะเจ็บปว่ยเร้ือรัง 72 25 พ.ค. 64
3045/64 ร.ต.ประมูล  วฒันะ ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งเม็ดโลหติขาวชนิดมัยอีโลมา 83 27 พ.ค. 64



12
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

3046/64 จ.ส.อ.อุทศิ  กล้วยวเิศษ ธ.ศรีย่าน มะเร็งในช่องหลังโพรงจมูก 75 24 พ.ค. 64
3047/64 พ.อ.ปรีชา  กล้่าผลปลูก ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อโควดิ-19 และติดเชื้อในกระแสเลือด 87 26 พ.ค. 64
3048/64 พล.ท.ธวชัชัย  สุวรรณนาคินทร์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 24 พ.ค. 64
3049/64 นาย นเรนทร์  รวยดี กอ.พผ.พธ.ทบ. ปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 65 5 พ.ค. 64
3050/64 ร.ต.วฒันา  นราศรี ธ.ราชบรีุ ความดันโลหติสูง 67 29 พ.ค. 64
3051/64 นาย ธรีพนัธุ ์ ชินานัด ปตอ.1 พนั.6 เลือดออกในช่องอก, หวัใจฉีกขาดจากกระสุนปนื 54 16 พ.ค. 64
3052/64 ร.ต.นพพล มันดี มทบ.34 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 5 มี.ค. 64
3053/64 นาย มนต์ชัย เดชผักแวน่ รร.การบนิ ทบ. มะเร็งเหนือกล่องเสียง 65 15 พ.ค. 64
3054/64 พ.ต.ชาคริส รักส้ารวจ สง.สด.จว.น.ศ. ปอดติดเชื้อ 53 29 เม.ย. 64
3055/64 นาง อุทยั คณาพนัธ์ มทบ.22 ภาวะเลือดออกในสมอง 86 9 พ.ค. 64
3056/64 นาย อดุลย์ วนิิจกุล ศพปน.พท.ศอพท. หลอดเลือดหวัใจ 58 9 พ.ค. 64
3057/64 นาง บญุเจียม กล้่าสิน พนั.พฒันา 3 ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 68 14 พ.ค. 64
3058/64 ร.ต.อุไร มั่นเหมาะ ธ.ทา่แพ เลือดออกในปอดจากไตระยะสุดทา้ย 85 6 พ.ค. 64
3059/64 จ.ส.อ.อินสม ธรรมนูญ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวยัชรา 87 1 พ.ค. 64
3060/64 ร.ต.มนัส รัตนพนัธ์ ธ.ชุมพร ภาวะพร่องออกซิเจน 65 12 พ.ค. 64
3061/64 นาง ทองใสย์ ชะนะกูล ธ.ร้อยเอ็ด ตับแข็ง 65 16 พ.ค. 64
3062/64 นาง สุข ธรรมศูนย์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 86 9 พ.ค. 64
3063/64 พ.ท.สุทธ ี ไกรสร ธ.อุทยั-พาร์ค ติดเชื้อในกระแสเลือดจากทางเดินปสัสาวะ 67 3 มิ.ย. 64
3064/64 นาง ชลอ  ทบัไทย ธ.บางบอน หวัใจวายเฉียบพลัน 70 2 มิ.ย. 64
3065/64 นาง สมบญุ  ล้อสีทอง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย 58 31 พ.ค. 64
3066/64 พ.ท.สมศักด์ิ  อินทรพลับ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 11 เม.ย. 64
3067/64 นาย สมจิต  สังข์เกษม ส่วนกลาง มะเร็งปอด 76 1 มิ.ย. 64
3068/64 นาง สง่า พชันี รร.จปร. หวัใจวายเฉียบพลัน 79 14 พ.ค. 64
3069/64 จ.ส.อ.สวสัด์ิ ตะนะภกัด์ิ ส.พนั.9 พล.ร.9 อุบติัเหตุจราจรรุนแรงเสียเลือดมาก 54 25 เม.ย. 64
3070/64 นาย กวย กัลยา มทบ.13 ปอดติดเชื้อด้านขวา 81 19 พ.ค. 64
3071/64 นาย สมบติั พว่งปาน ร.29 พนั.2 ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 63 28 ก.พ. 64
3072/64 นาย สวสัด์ิ โสมาบตุร ธ.ควนเนียง ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 5 พ.ค. 64
3073/64 ร.ต.อุดมศักด์ิ หนองหารพทิกัษ์ ธ.อุดรธานี กระดูกต้นคอหกั 60 18 พ.ค. 64
3074/64 นาง ฉลวย สงวนศิลป์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 22 พ.ค. 64
3075/64 นาง รัชนี สีหามาตย์ ธ.อุดรธานี มะเร็งกระเพาะอาหาร 59 14 พ.ค. 64
3076/64 จ.ส.อ.วรัิตน์ กุลดิลก ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 84 19 พ.ค. 64
3077/64 นาย ลี ศรีวะสุทธิ์ ธ.บรีุรัมย์ เลือดออกจากทางเดินอาหาร 87 5 พ.ค. 64
3078/64 นาง ผัด ร่มโพธิท์อง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 84 14 พ.ค. 64
3079/64 ร.อ. สิทธชิัย ธนาคุณ ธ.อุดรธานี กระดูกสันหลังส่วนคอหกัเฉียบพลัน 60 20 พ.ค. 64
3080/64 นาง ทองใบ จันอับ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 81 18 พ.ค. 64
3081/64 นาง เรียบ ทพิย์สนเทห่์ ธ.ปราณบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 81 23 เม.ย. 64
3082/64 นาย ทองม้วน ทองสุทธิ์ ศฝ.นศท.มทบ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 8 พ.ค. 64



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

3083/64 นาง วรรณทพิย์ สัมมาตรี แผนกอาวธุที่ 3 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลามไปที่ปอด 58 27 เม.ย. 64
3084/64 ร.ต.ปญั มั่งมี ธ.พษิณุโลก ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 88 23 พ.ค. 64
3085/64 พ.ต.มงคล อนุวฒัน์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลามกระจายไปที่สมอง 70 15 มี.ค. 64
3086/64 นาย ใส จ่าพนัดุง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 89 18 พ.ค. 64
3087/64 นาง วมิลพรรณ ณ ระนอง กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 94 2 มิ.ย. 64
3088/64 นาง พงศ์ศิริ จิรรัศมิ์ วสิามัญ ภาวะติดเชื้อรุนแรง 93 27 ก.ค. 63
3089/64 น.ส.ดวงใจ หมอวงค์ (สังวาน อินทรเผือก) ธ.รามอินทรา กม.4 มะเร็งปากมดลูก 54 15 พ.ค. 64
3090/64 นาย ทองใบ  สมเกตุ ธ.ยอ่ยถนนสุขประยรู-ฉะเชิงเทรา สมองฝ่อวยัชรา 85 26 พ.ค. 64
3091/64 นาย เฉลิม  เกิดสินธ์ ธ.ทรัพย์ไพรวลัย์ ปอดอักเสบ 81 28 พ.ค. 64
3092/64 ร.ต.ทวปี  เขียวชะอุ่ม ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจล้มเหลว 64 24 พ.ค. 64
3093/64 นาง ส้าเภา  ทองทราย ธ.บา้นโปง่ มะเร็งเต้านม 84 17 พ.ค. 64
3094/64 จ.ส.อ.สมพงษ ์ สุวรรณมาลี ธ.ราชบรีุ มะเร็งไต 50 21 พ.ค. 64
3095/64 นาง พวง  มณีเทศ ธ.สระบรีุ ความดันโลหติสูง 92 3 มิ.ย. 64
3096/64 นาง แจ่ม  อมฤกษ์ นทพ. สมองฝ่อวยัชรา 82 16 พ.ค. 64
3097/64 นาง ทองใบ  หว้ยเรไร ศพม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 23 พ.ค. 64
3098/64 นาง ลมัย  เพช็รอินทร์ ส่วนกลาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 89 30 พ.ค. 64
3099/64 จ.ส.อ.พรีะกิจ  สุวรรณเขต ธ.ราชบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 70 27 พ.ค. 64
3100/64 นาง ค้าเพยีร  สมดี ธ.สนามเสือปา่ เสียชีวติจากกระเพาะเปน็แผล 65 17 พ.ค. 64
3101/64 นาง นงนุช  เทพานนท์ ธ.บางบวัทอง มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 85 21 พ.ค. 64
3102/64 นาง สมถวลิ  ธญัญรักษ์ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 1 มิ.ย. 64
3103/64 นาง จันทร์  ทองสุข ธ.ราชด้าเนิน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 70 28 พ.ค. 64
3104/64 นาย อุเทน  ประเสริฐสังข์ ธ.บางบวั หวัใจล้มเหลว 67 31 พ.ค. 64
3105/64 นาง พรีดา  มีสัตย์ ธ.พจิิตร ปอดเร้ือรัง 77 29 พ.ค. 64
3106/64 นาง ทองเพยีร สังข์จันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ความดันโลหติสูง 90 14 พ.ค. 64
3107/64 นาง เบญจมาศ ปอ้มเปิ้น ธ.อุตรดิตถ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 62 19 พ.ค. 64
3108/64 นาย สมบรูณ์ ตรวจงูเหลือม ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. เส้นเลือดที่ขาส่วนปลายอุดตันฉับพลัน 66 12 พ.ค. 64
3109/64 นาง สุนีย์ โตส้าลี ธ.พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนโรคพาร์กินสัน 69 22 พ.ค. 64
3110/64 นาง ฉลอง นิลแสง ธ.ชัยนาท หอบหดืรุนแรง 88 18 พ.ค. 64
3111/64 นาง วรรณี กลางเอก ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 10 พ.ค. 64
3112/64 นาย พธุ บุ่งเหลา พนั.ปจว. การเจ็บปว่ยที่ไม่แน่ชัด 65 27 มี.ค. 64
3113/64 พ.ท.ทว ี ขุนบญุจันทร์ ธ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 19 พ.ค. 64
3114/64 นาง สุดใจ  สุขสุโส ธ.รามอินทรา กม.8 หวัใจล้มเหลว 80 25 พ.ค. 64
3115/64 นาย สมนึก  กล่ินชู ธนาณัติ ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุจราจร 66 17 พ.ค. 64
3116/64 นาง ส้มล้ิม  พมิพแ์ก้ว ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 86 1 มิ.ย. 64
3117/64 นาง สวง ขันธรักษา ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 84 29 พ.ค. 64
3118/64 นาย แนม พลนาคู มทบ.21 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 19 พ.ค. 64
3119/64 ร.ท.ไพบลูย์ แสงพล ธ.ขอนแก่น ตับฉีกขาด 55 6 พ.ค. 64
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3120/64 นาง สมเปงิ เสนาเหนือ ธ.เทงิ สมองฝ่อวยัชรา 82 19 พ.ค. 64
3121/64 นาง หนูจันทร์ แวงโพธิษ์า(เงินเลว) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 70 23 พ.ค. 64
3122/64 นาย เล่ือน ดีจะโปะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบ 83 28 พ.ค. 64
3123/64 นาย สุเทพ กระจ่างดารา ส่วนกลาง เลือดออกในเนื้อสมอง 62 12 พ.ค. 64
3124/64 นาย เก่า ผดุงเมือง ธ.ตลาดเซฟวนั-นม. ชราภาพ 84 19 พ.ค. 64
3125/64 จ.ส.อ.นิพนธ ์ นาคศรี ธ.สิงหบ์รีุ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 83 21 พ.ค. 64
3126/64 พ.ท.ชูชีพ  ด้าแดง ธ.รังสิต ปอดอักเสบจากเชื้อโควดิ-19 81 21 พ.ค. 64
3127/64 ร.ต.บญุสม  รัตนประยูร ธ.สุรวงศ์ ปอดติดเชื้อ 86 17 ธ.ค. 63
3128/64 ร.ต.วรีะชาติ ทองแม้น ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล้าไส้ขาดเลือด 74 21 พ.ค. 64
3129/64 พ.ท.สัมพนัธ ์ไสยกิจ ธ.ส้านักพหลโยธนิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 17 พ.ค. 64
3130/64 นาง ยอด การรักษา ธ.พะเยา มะเร็งล้าไส้ 78 28 พ.ค. 64
3131/64 นาง ละเอียด รายณะสุข ธ.ขอนแก่น ภาวะเลือดเปน็กรด 83 30 เม.ย. 64
3132/64 นาย เส็ง จรรยา ธ.ชุมแพ ชราภาพ 86 21 เม.ย. 64
3133/64 นาง อ่อนศรี นาวเิศษ ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 24 พ.ค. 64
3134/64 ร.ต.ปรีชา สุบรรณรัตน์ ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 19 พ.ค. 64
3135/64 นาย สุปนั ฤทธิม์นตรี มทบ.27 อุบติัเหตุผู้ขับรถจักรยานยนต์ 64 22 พ.ค. 64
3136/64 นาง เปา้ ศรีอินทร์ ธ.บรีุรัมย์ ชราภาพ 82 24 พ.ค. 64
3137/64 ร.ต.จอมศรี จันสวรรค์ ธ.อุดรธานี สมองอักเสบ 61 19 พ.ค. 64
3138/64 นาง ดวงจันทร์ นันตโลหติ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งแพร่กระจายในช่องทอ้ง 87 20 พ.ค. 64
3139/64 นาง ไพรวลัย์ นามวงษา ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแกน่ ปอดติดเชื้อ 60 22 เม.ย. 64
3140/64 นาง ค้าเอื้อย ฝ้ันอิ่นแก้ว ธ.น่าน หวัใจล้มเหลว 87 22 พ.ค. 64
3141/64 ร.ต.วลิาภ เจริญสุข ธ.ปกัธงชัย หวัใจล้มเหลว 68 11 พ.ค. 64
3142/64 นาง ประครอง บญุพมิพ์ ธ.อุบลราชธานี ภาวะเลือดออกในสมอง 78 28 พ.ค. 64
3143/64 ส.ต.อดิศร จันตูม ม.2 พนั.7 ศีรษะเชิงกรานบาดเจ็บรุนแรงจากจราจร 24 26 พ.ค. 64
3144/64 ส.อ.อิ่ม  มุ่ยแฟง ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปอดติดเชื้อ 89 13 พ.ค. 64
3145/64 นาย จ้ารัส  ฤทธไิกร ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 87 28 พ.ค. 64
3146/64 น.ส.ละม้าย  ใจเย็น ธ.เยาวราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 31 พ.ค. 64
3147/64 จ.ส.อ.สงกรานต์  เทยีนกัณฑ์เทศน์ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 55 30 มิ.ย. 62
3148/64 ร.ต.อนันต์ โทนแก้ว ธ.เพชรบรูณ์ ภาวะไตวายและติดเชื้อ 61 18 พ.ค. 64
3149/64 นาง ลาวลัย์ รอดทอง ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกในสมอง 67 31 มี.ค. 64
3150/64 นาง ประเทอืง คล้ายมี ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 85 25 พ.ค. 64
3151/64 นาง ปราณีย์ ชาติเสนา ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจล้มเหลว 56 17 พ.ค. 64
3152/64 จ.ส.อ.ปฐมพร ผาแก้ว ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งกล่องเสียง 60 27 พ.ค. 64
3153/64 ร.อ.หญิง ประสพศรี ชื่นชอบ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค ชราภาพ 93 5 มี.ค. 64
3154/64 จ.ส.อ.นิพล ศรีโฉม ธ.กาญจนบรีุ ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจตาย 54 25 พ.ค. 64
3155/64 ร.ต.กิตติพฒัน์ พงษว์เิชียร ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 27 พ.ค. 64
3156/64 นาง ร้าไพ ครุธงาม ธ.ราชบรีุ เส้นเลือดหวัใจตีบร่วมกับเบาหวาน 64 28 พ.ค. 64



15
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

3157/64 นาง วนัเพญ็ พรรณสมบญุ พธ.ทบ. มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 69 1 พ.ค. 64
3158/64 นาง ส้าอางค์ เมตตาธรรม รร.จปร. ภาวะหวัใจล้มเหลว 81 15 พ.ค. 64
3159/64 ร.ต.บญุเลิศ มาแก้ว ธ.พษิณุโลก มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60 30 พ.ค. 64
3160/64 ร.ต.สุเทพ บ้ารุงผล ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อรุนแรง 59 25 พ.ค. 64
3161/64 นาง นวลจันทร์ สีทองภาพ ธ.อุดรธานี ไตวาย 72 28 พ.ค. 64
3162/64 นาง สวาท สงวนทรัพย์ ศฝ.นศท.มทบ.14 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 7 มี.ค. 64
3163/64 นาง กุหลาบ คงศิลป์ ม.3 พนั.18 มะเร็งล้าไส้ระยะสุดทา้ย 77 10 เม.ย. 64
3164/64 อส.ทพ.ฆฤณ แก่นจรรยา กรม ทพ.26 มะเร็งตับ 58 16 พ.ค. 64
3165/64 นาง เรียน แก้วค้าลือ ศฝ.นศท.มทบ.32 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 24 พ.ค. 64
3166/64 ร.ท.สุพศิ คุณมี ร.16 พนั.2 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 59 11 ก.พ. 64
3167/64 นาง ถนอมจิต ศาลา กชฝ.กช.กวก.กช. ติดเชื้อในช่องทอ้ง 43 21 พ.ค. 64
3168/64 นาง วารี  สมจิตตสกุล ส่วนกลาง ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควดิ-19 72 5 มิ.ย. 64
3169/64 นาง สุนันท ์ นาคธน ยย.ทบ. ชราภาพ 83 31 พ.ค. 64
3170/64 ด.ต.วเิชษฐ  บญุจิตร ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ หลอดเลือดสมองขาดเลือด 64 2 มิ.ย. 64
3171/64 ร.ต.บญุช่วย  ประสพ ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื้อ 93 1 มิ.ย. 64
3172/64 พ.ท.สรชัย รินทะวงศ์ ธ.ชลบรีุ สมองขาดเลือดขนาดใหญ่ 75 2 พ.ย. 63
3173/64 นาง จันทร์เพง็ บษุดี พนั.ซบร.กรม สน.2 ความดันโลหติสูงและเบาหวาน 67 14 พ.ค. 64
3174/64 ร.ต.สหภมูิ(อนันต์) สามัคคี ศฝ.นศท.มทบ.14 โรคไต 64 1 มี.ค. 64
3175/64 นาย ฉลวย  ประดิษฐานนท์ วศ.ทบ. ชราภาพ 98 13 พ.ค. 64
3176/64 นาง วนัดี  คงสวมแก้ว ธ.บางบวั หวัใจขาดเลือด 58 4 มิ.ย. 64
3177/64 นาย สวสัด์ิ  ดีเอี่ยม ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 87 3 มิ.ย. 64
3178/64 นาง สวงิ  บญุกระจ่าง ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ตายตามธรรมชาติ 84 30 พ.ค. 64
3179/64 นาย สงวน  บญุชู ธ.กองบญัชาการกองทพับก หวัใจเต้นผิดจังหวะ 86 3 มิ.ย. 64
3180/64 นาง เบญจวรรณ ปัดตาละโพธิ(์พันธข์ะวงษ์) ธ.นครนายก เสียชีวติจากโรคประจ้าตัว 59 2 มิ.ย. 64
3181/64 พ.อ.สุรินทร์  ชูจงกล ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 82 29 พ.ค. 64
3182/64 พ.อ.หญิง ศรีวฒันา  ชิตช่าง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 93 30 พ.ค. 64
3183/64 พล.ต.ทว ี กรีเงิน สลก.ทบ. ภาวะความดันในปอดสูง 83 18 เม.ย. 64
3184/64 นาง ถิน  ผลค้าสุข ขส.ทบ. ถ่ายเหลวติดเชื้อแบคทเีรีย 88 17 พ.ค. 64
3185/64 นาง เสมียน  รุ่งเรือง นรด.(รด.) ความดัน 64 15 พ.ค. 64
3186/64 นาย นิด ตาสา ม.พนั.9 พล.ร.4 มะเร็งต่อมลูกหมาก 85 20 พ.ค. 64
3187/64 นาง ร่ืนระหงษ ์ดัชถุยาวตัร มทบ.25 ชราภาพ 69 26 พ.ค. 64
3188/64 พ.อ.อุทศิ เพช็รชนะ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งช่องปากและคอหอย 60 28 พ.ค. 64
3189/64 นาง ทองหยด สมบญุมี ธ.ปราณบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 81 31 พ.ค. 64
3190/64 นาย ธานินทร์ ดาราศร ธ.ลพบรีุ มะเร็งกระเพาะอาหาร 56 27 มี.ค. 64
3191/64 จ.ส.อ.ชูชาติ ทกุขนิโรธ ธ.ขอนแก่น ตับแข็ง 56 11 พ.ค. 64
3192/64 นาย สนธยา ข้าละม้าย มทบ.18 มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 59 27 พ.ค. 64
3193/64 นาง ทองพลู  ปะวโิน สง.สด.จว.ร.อ. ชราภาพ 80 26 เม.ย. 64



16
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

3194/64 ร.ต.สุริยันต์  สุคนธรังษี ธ.รังสิต ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 11 พ.ค. 64
3195/64 นาง แย้ม  แสงสวา่ง ธ.เตาปนู ปอดอักเสบ 93 6 มิ.ย. 64
3196/64 พ.ท.ธชัพชิัย เอกธนพสิษฐ์ ธ.หาดใหญ่ หวัใจขาดเลือด 81 10 พ.ค. 64
3197/64 นาย สุรินทร์ เขียววรณ์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 68 2 พ.ค. 64
3198/64 พ.ต.ปรีกร สิทธธิญักรรม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกในสมองข้างขวา 77 24 พ.ค. 64
3199/64 นาง อรวรรณ ทกุขนิโรธ ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 62 13 พ.ค. 64
3200/64 พ.ท.ธงชัย ทองเผือก ธ.ขอนแก่น หวัใจล้มเหลว 75 21 พ.ค. 64


