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รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ทีถึ่งแก่กรรม

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

3201/64 ร.อ.สัญญา ชูตระกูล สก.ทบ. ติดเชื้อในช่องคอ 51 24 พ.ค. 64

3202/64 นางทพิย์ หมื่นอินกูฎ ศศท. โควดิ 19 82 24 พ.ค. 64

3203/64 นางบงัเอิญ ไพฑูรย์ ธ.ถนนสามัคคี ปอดติดเชื้อ 78 24 พ.ค. 64

3204/64 ร.ต.สุคนธ ์เขียนนุกูล ธ.กระทุ่มแบน ไขกระดูกเส่ือม 72 21 พ.ค. 64

3205/64 จ.ส.อ.สีหนาท เดชแก้ว ธ.บางเขน(เซนทรัล) ปอดอักเสบติดเชื้อ 53 20 พ.ค. 64

3206/64 นายจารุชา ศรีฟา้ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ มะเร็งตับอ่อน 50 1 มิ.ย. 64

3207/64 ร.ต.ประสิทธิ ์เพช็รร่ืน ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 26 พ.ค. 64

3208/64 พ.อ.เล้ียง ผกามาศ ธ.จันทบรีุ ระบบหายใจล้มเหลวจากถุงลมโปง่พอง 85 24 พ.ค. 64

3209/64 จ.ส.อ.ก าพล พรหมณรงค์ ธ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 14 พ.ค. 64

3210/64 ร.ต.ดานัย กล่ันกล่ิน ธ.ลพบรีุ มะเร็งโพรงจมูก 64 5 ธ.ค. 63

3211/64 นาง สมบรูณ์ โดยอาษา ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 65 25 พ.ค. 64

3212/64 นาย ร้าว เปยี ธ.ทุ่งสง ถุงลมโปง่พอง 76 12 พ.ค. 64

3213/64 พ.ท สมหมาย ช่องพทิกัษ์ ธ.ปราณบรีุ มะเร็งโพรงจมูก 73 20 มี.ค. 64

3214/64 ร.อ.จ ารัส ไชยสุภา ธ.นครศรีธรรมราช ชราภาพ 91 2 เม.ย. 64

3215/64 นาย ไวโรจน์ รัตนปโิยสร ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี อุบติัเหตุจราจร 76 3 มิ.ย. 64

3216/64 ร.ต.เกรียงไกรราช พาลพล ธ.ควนเนียง มะเร็งปอด 59 26 พ.ค. 64

3217/64 ร.ท.โครงคิด ค าใบ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 88 1 มิ.ย. 64

3218/64 นาย ถาวร เริงนิสัย รร.นส.ทบ. เส้นเลือดหวัใจตีบ 70 21 พ.ค. 64

3219/64 นาง นิยม เชียงรินทร์ ร.151 พนั.1 มะเร็งปอด 62 17 พ.ค. 64

3220/64 จ.ส.อ.สมภพ เสือก้อน ป.72 พนั.722 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 11 พ.ค. 64

3221/64 นาง สุนีย์ เนียมใบ พนั.สร.23 บชร.3 เลือดออกในสมอง 82 21 พ.ค. 64

3222/64 นาง ใบ รอดปาน พล.พฒันา 3 ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 90 21 พ.ค. 64

3223/64 นาง สุพศิ เลกากาญจน์(ศรีอินทร์) มทบ.43 มะเร็งเต้านม 50 15 พ.ค. 64

3224/64 จ.ส.อ.ณเรศ บวัเขียว พนั.ขส. 23 บชร.3 มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 49 22 พ.ค. 64

3225/64 จ.ส.อ.วชิิต โพธิท์งั ทภ.2 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 57 9 เม.ย. 64

3226/64 นาง วรรณลิภา ขุมกระโทก รร.ตท.สปท. ไตวายเร้ือรัง 62 4 มิ.ย. 64

3227/64 นาง ค าแวน่ ค าแก้ว รพ.ค่ายวชิรปราการ ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 23 พ.ค. 64

3228/64 นาง งามสม สุจันทร์ศรี มทบ.21 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 77 5 มิ.ย. 64

3229/64 นางสุริยาทพิย์ เกตุพนัธ์ ส่วนกลาง เนื้องอกในสมอง 59 30 พ.ค. 64

3230/64 นายชุมพร เปรมฤทธิ์ แผนกอาวธุที่ 2 ปอดติดเชื้อ 78 3 พ.ค. 64
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3231/64 ร.ต.สิทธพิร นาคเกตุ ธ.บางรัก ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 80 5 มิ.ย. 64

3232/64 พล.ต. พยงค์ สุขมา ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจขาดเลือด 81 4 มิ.ย. 64

3233/64 นางจ าลอง วไิลเนตร ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 29 พ.ค. 64

3234/64 นางมะลิ บญุเรือง ธ.ปราณบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 86 30 พ.ค. 64

3235/64 จ.ส.อ.เรืองฤทธิ ์สุขสวสัด์ิ ธ.สกลนคร ชราภาพ 75 25 พ.ค. 64

3236/64 นางล าเจียก ทรงอยู่ ธ.บิ๊กซี ลพบรีุ 2 มะเร็งปอด 81 7 มิ.ย. 64

3237/64 ส.อ.ละม่อม ชมภนูุช ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 7 มิ.ย. 64

3238/64 นาย เสาร์ สุภกัดี ธ.ลพบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 81 25 พ.ค. 64

3239/64 พ.ท.สุนทรา ข านิล ส่วนกลาง ติดเชื้อในปอด 86 10 มิ.ย. 64

3240/64 นายไกสร ฤทธนิภากร ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 69 25 พ.ค. 64

3241/64 นางสุนีย์ แย้มอุทยั ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควดิ19 86 29 พ.ค. 64

3242/64 จ.ส.อ.ชาตรี พวงดอกไม้ ศศท. ล าไส้เล็กทะลุ 58 29 พ.ค. 64

3243/64 นายบรรพต นามอุตวงศ์ สบ.ทหาร ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 54 4 มิ.ย. 64

3244/64 นางศันสนีย์ ทองนาวี ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งปอด 84 2 มิ.ย. 64

3245/64 นายบรรลือ ยอดยิ่ง สพ.ทบ. มะเร็งต่อมลูกหมาก 59 1 มิ.ย. 64

3246/64 นางนันทวรรณ นานประโคน(แดนววิฒัน์เดชา) ศศท. ภาวะติดเชื้อในปอด 59 31 พ.ค. 64

3247/64 ร.อ.สมนึก แสงมณี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งในช่องปาก 87 1 มิ.ย. 64

3248/64 ร.ท.สมศักด์ิ เรืองจิตร์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 63 8 เม.ย. 64

3249/64 ร.ต.ทศัน์ วรรณโคตร ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งทอ่น้ าดี 63 3 มิ.ย. 64

3250/64 พ.อ.นรินทร์ ประสานพรรณ์ ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 73 18 พ.ค. 64

3251/64 นาง ทว ีสังข์มังกร ธ.ถ.ติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 4 มิ.ย. 64

3252/64 นางน้อย อุปศรี ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 3 มิ.ย. 64

3253/64 นาง เสง่ียม รัตนุ่มน้อย ธ.ราชด าเนิน เบาหวาน 88 8 มิ.ย. 64

3254/64 นาง บญุส่ง มานพ ธ.ลพบรีุ เบาหวาน 78 1 พ.ค. 64

3255/64 นาง ระเบยีบ เล่ือมใส ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 2 มิ.ย. 64

3256/64 พล.อ.ทววีรรณ นิยมเสน ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 1 มิ.ย. 64

3257/64 นาง ทอง ชวนคิด ธ.ชลบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 82 15 พ.ค. 64

3258/64 นางละเมียด วงษท์องทวิ ธ.แคลาย มะเร็ง 86 6 มิ.ย. 64

3259/64 นางค าไถ่ พรมโพธนิ ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 80 6 มิ.ย. 64

3260/64 พ.ท.จรูญ เสง่ียมสินธุ์ ธ.ธาตุทอง ติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสเลือด 83 10 ก.พ. 64

3261/64 ร.ต.โชติ บญุช่วย ธ.สระบรีุ มะเร็งกระเพาะปสัวะ 68 30 พ.ค. 64
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3262/64 นางแดง พรฤทธิ์ ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 97 17 พ.ค. 64

3263/64 ร.ต.สมทรง สุดบชูาศักด์ิ ธ.พญาไท เลือดออกในสมอง 61 8 มิ.ย. 64

3264/64 นางบญุชู เจิมจ ารูญ ธ.สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 86 3 มิ.ย. 64

3265/64 นางบญุช่วย เดชอุดม ธ.เตาปนู ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 4 มิ.ย. 64

3266/64 นางมณีรัตน์ บตุรศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกในทางเดินอาหาร 54 26 พ.ค. 64

3267/64 นายสิทธศัิกด์ิ หอมจันทร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า วณัโรคกระดูกสันหลัง 55 31 พ.ค. 64

3268/64 ร.อ.หญิง ดวงกมล ดีจริง ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อ(COVID-19) 50 24 เม.ย. 64

3269/64 น.ส.ยลฤดี ดีจริง ธ.เตาปนู ปอดอักเสบรุนแรง,ระบบหายใจล้มเหลว 49 21 มิ.ย. 64

3270/64 นาย เทนิ ศรีเจือทอง มทบ.13 ชราภาพ 85 15 มิ.ย. 64

3271/64 พ.อ.ประทนิ เปล่ียนกล่ิน ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น หลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 61 9 มิ.ย. 64

3272/64 นาง ทองค า วงศ์สวสัด์ิ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 83 5 มิ.ย. 64

3273/64 ร.ท.ปรีชา ไชยมงคล ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งหลอดอาหาร 63 12 พ.ค. 64

3274/64 นาง กุหลาบ นัดดา ธ.น่าน ปอดอักเสบ 81 5 มิ.ย. 64

3275/64 นาง บญุเรือน ปราบทอง ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อ 80 1 เม.ย. 64

3276/64 นาง โสภติ เรืองวทิยาวฒิุ ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดสมองตีบ 86 20 พ.ค. 64

3277/64 นาง สุรินทร์ อิทธกิุล ธ.นครพนม ชราภาพ 87 28 เม.ย. 64

3278/64 น.ส.สายทอง พทุธพินัธ์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. หลอดเลือดสมองแตก 76 29 พ.ค. 64

3279/64 นาย จันทร์ เกิดมงคล ธ.ปกัธงชัย สมองฝ่อวยัชรา 85 30 พ.ค. 64

3280/64 พล.ต.มงคล เขียวขจี ธ.เตาปนู ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 66 29 พ.ค. 64

3281/64 นาย บญุชู แก้วก่อง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวยัชรา 86 24 พ.ค. 64

3282/64 พ.อ.จ านาน นิลพงษ์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 27 พ.ค. 64

3283/64 พ.ต.สุทนิ ธติิธรรม ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 99 30 เม.ย. 64

3284/64 นาย สวน ยันตะพนัธ์ ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 87 31 พ.ค. 64

3285/64 จ.ส.ต.ชัยณรงค์ ยอดชลูด ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 23 พ.ค. 64

3286/64 น.ส.บวัทอง บรรทดั พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อราในกระแสเลือด 54 29 เม.ย. 64

3287/64 นาย อาน พลูสระคู ร.23 พนั.4 ติดเชื้อในปอด 76 16 พ.ค. 64

3288/64 นาง อุลัย ตรีค า กรม ทพ.23 ชราภาพ 70 4 พ.ค. 64

3289/64 นาง พเยาว ์ชัยศักด์ิ ส.พนั.2 ก้อนเนื้อที่ตับ 79 18 พ.ค. 64

3290/64 นาง เภา สร้อยสูงเนิน ทภ.2 ชราภาพ 82 12 พ.ค. 64

3291/64 นาย บญุถม ศรีค าภา พนั.ซบร.22 บชร.2 ถุงลมโปง่พองก าเริบเฉียบพลัน 66 25 พ.ค. 64

3292/64 จ.ส.อ.ธรีะ น้อยต้ัง ศสร. ปอดติดเชื้อ 55 16 พ.ค. 64
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3293/64 นาง พ ียงยืน สง.สด.จว.ส.ร. สมองฝ่อวยัชรา 76 17 พ.ค. 64

3294/64 นาย หมอก ทศิชอบ ศปภอ.ทบ.3 ถุงลมโปง่พอง 73 17 พ.ค. 64

3295/64 นาง บญุศรี อยู่นิ่ม ทภ.3 ปอดติดเชื้อรุนแรง 78 13 เม.ย. 64

3296/64 นาย ศรีจันทร์ ทอนแสง ป.21 หมอนรองกระดูกเคล่ือนทบัเส้นประสาทคอ 75 15 พ.ค. 64

3297/64 นาย สมาน สถาน กอง สพบ.พล.ร.4 มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 61 14 พ.ค. 64

3298/64 ร.ท ชุมพล สัตบศุ มทบ.16 เบาหวาน 60 5 เม.ย. 64

3299/64 นาง อ าไพ ฤกษอ์ุดม พนั.ซบร.บ.ทบ. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 71 31 พ.ค. 64

3300/64 นาง นันทนา สุคลธา กช. มะเร็งรังไข่ 49 29 พ.ค. 64

3301/64 นางจินดา แย้มทรัพย์ สปช.ทบ. มะเร็งมดลูกระยะสุดทา้ย 75 24 มี.ค. 64

3302/64 นายควง พดัทอง ส่วนกลาง วณัโรคปอด 85 10 มิ.ย. 64

3303/64 นายเนิม หนูแก้ว รร.สพ.สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 27 มี.ค. 64

3304/64 นางมาลัย ปานช้าง สง.สด.ก.ท. ปอดติดเชื้อรุนแรง 77 7 มิ.ย. 64

3305/64 นางปราณี สุขสมดาว ธ.พระปฐมเจดีย์ ปอดอักเสบจากการสูดส าลัก 78 5 มิ.ย. 64

3306/64 นาง เรียบ กันหารัตน(์สารสอน) ธ.อ านาจเจริญ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 82 22 พ.ค. 64

3307/64 นาง ต๊ิบ ดวงพชิัย(โพธศิาสตร์) ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวยัชรา 82 25 มี.ค. 64

3308/64 จ.ส.ต.พนิิจ เพช็รธรรมรงค์ ธ.นครพนม ภาวะหวัใจล้มเหลว 62 2 มิ.ย. 64

3309/64 ร.ต.ศรีวงศ์ อินทอง ธ.เพชรบรูณ์ เบาหวาน 84 28 พ.ค. 64

3310/64 นาง อุเทน นามวงค์ษา ธ.รพ.รร.6 มะเร็งล าไส้ 67 29 พ.ค. 64

3311/64 นาย ธรรม นันทพงศ์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งล าไส้ 83 21 มี.ค. 64

3312/64 นาง ปราณี ศรีสงวน ร.8 พนั.1 ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 87 27 ก.พ. 64

3313/64 ส.อ.ศุภกร บญุยัง พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 แขวนคอตาย 29 13 มี.ค. 64

3314/64 นางน้อย พวงทอง กร.ทหาร เส้นเลือดในสมองตีบ 85 9 พ.ค. 64

3315/64 นาง ละวนั ค าสี พล.ม.3 ไตวาย 72 2 เม.ย. 64

3316/64 นาย บญุทนั ตู้ประทมุ รร.ช.กช. แบคทเีรียกินเนื้อ 75 6 พ.ค. 64

3317/64 นาง ดารา โนนเค้า ม.6 พนั.6 มะเร็งตับ 70 31 พ.ค. 64

3318/64 นายหมื่น สมเสียง ปตอ.1 พนั.6 ไตวายเร้ือรัง 85 9 พ.ค. 64

3319/64 นาง ประมวล ภู่นาท พนั.บ.9 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 83 21 พ.ค. 64

3320/64 นาย เที่ยง แก้วลา มทบ.27 ชราภาพ 85 29 พ.ค. 64

3321/64 นาง พยัพ โพธิใ์บ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 87 23 พ.ค. 64

3322/64 จ.ส.อ.สันต์ คงคา ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 89 6 มิ.ย. 64

3323/64 นาย เสนาะ อาญาเมือง ธ.พระพทุธบาท เลือดออกทางเดินอาหาร 81 3 มิ.ย. 64
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3324/64 นาง กันญา เสริมพล ธ.เชียงราย ทานยาเกินขนาด 63 27 พ.ค. 64

3325/64 ร.ท.ตงกวน แฝงสวรรค์ ธ.เพชรบรูณ์ สมองขาดเลือด 63 31 พ.ค. 64

3326/64 นาย ถนอม กล่ันกลาง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวยัชรา 82 17 พ.ค. 64

3327/64 นาง ทมิ กะตุดนาค คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 27 มี.ค. 64

3328/64 พ.ต.ณรงค์ เหมวภิาต ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 92 15 พ.ค. 64

3329/64 นาง ชิต บวัอ าไพ ธ.กระบี่ ธาตุโพแทสเซียมในเลือดสูง 85 31 พ.ค. 64

3330/64 จ.ส.อ.มาโนช แจ่มจ ารัส ป.9 พนั.109 เลือดออกในสมอง 45 12 มี.ค. 64

3331/64 นาง ปวณีา วริิยะสุมล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะอาหาร 42 8 มิ.ย. 64

3332/64 นาง เขียน ดีสวน ธ.ปราจีนบรีุ ชราภาพ 80 8 พ.ค. 64

3333/64 นาง เปล่ง ทวิคู่ ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ วณัโรคปอด 71 1 มิ.ย. 64

3334/64 ร.ต.ประวทิย์ ยอดธรรมรัตน์ ธ.นครศรีธรรมราช กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 63 19 เม.ย. 64

3335/64 นาย นิด บญุเรือง มทบ.32 มะเร็งตับอ่อน 65 19 มี.ค. 64

3336/64 จ.ส.อ.ปยิะ พนัธุค์ า ทน.2 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 48 7 มี.ค. 64

3337/64 นาง ฉันทนา อิ่มแย้ม มทบ.17 ภาวะหวัใจหยุดเต้น 81 31 พ.ค. 64

3338/64 นาง แพง ราชบวัศรี ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมอง 91 2 มิ.ย. 64

3339/64 นาง สมร คลังภเูขียว ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุดรธานี เลือดออกในศีรษะ 66 30 พ.ค. 64

3340/64 นายสมเกียรติ พรมทศิ สปท. ภาวะแทรกซ้อนจากภยันตรายบริเวณศีรษะ 50 15 พ.ค. 64

3341/64 นาย สุธ ีสาธภุาค รพศ.2 ติดเชื้อปอดอักเสบ 53 11 พ.ค. 64

3342/64 นาง จอย โพธิจ์ัตุรัส ศฝ.นศท.มทบ.12 ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 31 พ.ค. 64

3343/64 ส.ท.ธราเทพ สีทองใส ร.152 พนั.3 บาดเจ็บที่ศีรษะมีเลือดออกในสมอง 25 21 พ.ค. 64

3344/64 นาง ทองค า ม่วงฤทธิเ์ดช ธ.ปราณบรีุ โรคหวัใจ 86 13 พ.ค. 64

3345/64 ร.ต.กว ีสุวรรณชาตรี ธ.บิ๊กซี-เอก็ซ์ตร้า หาดใหญ่ โรคประจ าตัว 60 13 เม.ย. 64

3346/64 นาง นาง พรมเกตุ ธ.ร้อยเอ็ด หวัใจหยุดเต้นฉับพลัน 69 3 มิ.ย. 64

3347/64 ร.ต.สวอง ทองดี ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายระยะสุดทา้ย 71 29 พ.ค. 64

3348/64 นาง เม้า มูลเดช ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 94 5 มิ.ย. 64

3349/64 นางมาลา นัยชิต ส่วนกลาง ชราภาพ 80 3 มิ.ย. 64

3350/64 นายเทพพทิกัษ ์ศรีบตุรนา พบ. ขาดอากาศหายใจ 49 22 พ.ค. 64

3351/64 ร.ต.สมัย มีศักด์ิ ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 9 มิ.ย. 64

3352/64 นาง ทองสม สิทธกิรรณ์ ธ.เทงิ มะเร็งตับ 78 2 มี.ค. 64

3353/64 พ.อ.สุรสีห ์ชุมมานนท์ ธ.ส านักพหลโยธนิ มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 73 4 มิ.ย. 64

3354/64 น.ส.ชะลูด สังขมิตร ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 76 10 เม.ย. 64
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3355/64 พล.ต.พจิิตร โอภาศชาติ ธ.ทองหล่อ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 88 6 ก.ค. 63

3356/64 นาง เอ้ย คงสมบติั ธ.อุตรดิตถ์ หวัใจวายเร้ือรังจากความดันสูง 77 3 มิ.ย. 64

3357/64 จ.ส.อ.สัจจะ พึ่งอาศัย ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งทอ่น้ าดีลุกลามไปตับ 59 1 มิ.ย. 64

3358/64 นาง สมบญุ ขลุ่ยนาค สง.สด.จว.ป.ข. มะเร็งตับอ่อน 79 24 เม.ย. 64

3359/64 นาง เล็ก พึ่งพนัธ์ มทบ.35 มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 82 31 พ.ค. 64

3360/64 นาย บญุยั๊วะ เงินกอง กรม ทพ.13 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 54 5 มิ.ย. 64

3361/64 นาย เสง่ียม ไชยวนั มทบ.310 ปอดอักเสบ 73 25 พ.ค. 64

3362/64 นาง พวงค า สารบรรพ์ มทบ.31 ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทบั 66 9 มิ.ย. 64

3363/64 นาง ปวณีรัตน์ แยบดี ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ปอดติดเชื้อรุนแรง 58 30 พ.ค. 64

3364/64 ร.ต.พทิยา วทิยะเมธาคินทร์ มทบ.310 ได้รับบาดเจบ็ที่ศีรษะอยา่งรุนแรงมีเลือดออกในสมอง 56 27 พ.ค. 64

3365/64 นางเสมอ สุวรรณบบุผา นทพ. ปอดติดเชื้อ 82 10 พ.ค. 64

3366/64 จ.ส.อ องอาจ โปร่งน้ าใจ ธ.ศรีย่าน มะเร็งระยะแพร่กระจาย 66 7 มิ.ย. 64

3367/64 จ.ส.อ.สมชาย บญุฉ่ า ธนาณัติ มะเร็งปอด 83 2 ต.ค. 63

3368/64 นางสอิ้ง เกตุมิ ธ.อยุธยา ชราภาพ 83 13 มิ.ย. 64

3369/64 พ.ต.นาค ฮวดสกุล ธ.ราชด าเนิน ชรา 94 8 มิ.ย. 64

3370/64 นางอ าภา สุขทศิ ธ.ธาตุทอง ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 86 13 มิ.ย. 64

3371/64 นางยี กลัดหวา่ง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เลือดเปน็กรดสูง 69 16 มิ.ย. 64

3372/64 พล.ท.ภญิโญ ณ นคร ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 90 15 พ.ค. 64

3373/64 นาย ฉลอง วฒันสิทธิ์ ธ.ปทมุธานี มะเร็งกระดูก 75 12 มิ.ย. 64

3374/64 นาง ทรรศนีย์ เก้าส าราญ ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 70 11 มิ.ย. 64

3375/64 นาย อุบล ทองล้ิม ธ.เตาปนู ติดเชื้อโควดิลงปอด 67 9 มิ.ย. 64

3376/64 นาง ณัฐวนั ชุณหพงศ์พเิชฐ ธ.อิมพเีรียล เวลิด์ ส าโรง ปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโควคิ-19 75 4 มิ.ย. 64

3377/64 ร.ต.ไพบลูย์ จันทร์สุวรรณ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 79 2 มิ.ย. 64

3378/64 นาง จงกลนี มาศผล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเต้านม 71 28 เม.ย. 64

3379/64 นาย จ าลอง ริมผดี ยก.ทหาร ชราภาพ 86 10 มิ.ย. 64

3380/64 นาง ศรีดา พศิาลรุ่งโรจน์ ธ.แพร่ สมองฝ่อวยัชรา 87 25 พ.ค. 64

3381/64 นาง วรณ์ มณีทารักษ์ ธ.แพร่ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 78 25 พ.ค. 64

3382/64 นาง ปั๋น คุณยศยิ่ง ร.7 พนั.1 ชราภาพ 80 1 มิ.ย. 64

3383/64 จ.ส.อ.กุหลาบ ปรุงชัยภมูิ สง.สด.จว.ข.ก. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 20 พ.ค. 64

3384/64 นายอ าคา รัตนวนั สง.สด.ก.ท. มะเร็งถุงน้ าดี 73 29 พ.ค. 64

3385/64 นายสอาด ชานุ ธ.โพธาราม ชราภาพ 77 15 มิ.ย. 64
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3386/64 นาง สงกรานต์ สอนสืบ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในปอด 82 15 มิ.ย. 64

3387/64 จ.ส.อ.สมชาย คล้ายสุบรรณ ธ.แจ้งวฒันะ หลอดเลือดสมองตีบ 62 13 มิ.ย. 64

3388/64 นายนรชัย จิ้มล้ิม ธ.ถนนติวานนท์ ชราภาพ 72 14 มิ.ย. 64

3389/64 นาง ทองพนู แสงส่อง ธ.สกลนคร โรคหวัใจ 73 22 พ.ค. 64

3390/64 นาง ค าดี ไชยช่อฟา้ ธ.น่าน ตับแข็ง 81 4 มิ.ย. 64

3391/64 จ.ส.อ.สุธรรณ์ ธรรมนูญ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองแตก 63 20 พ.ค. 64

3392/64 นาง บญุเคร่ือง ไชยเสนา ธ.สกลนคร ชราภาพ 81 29 พ.ค. 64

3393/64 พ.ท.จรุงไชย ค าพลู ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หลอดเลือดในสมองตีบ 79 5 มิ.ย. 64

3394/64 พ.อ.ท านอง สัญญวรัิตน์ ธ.สระบรีุ มะเร็งหลอดอาหารส่วนล่าง 69 7 มิ.ย. 64

3395/64 ร.ต.จรูญ วงษบ์ตุร ธ.เลย ปอดอักเสบจากการส าลัก 93 4 มิ.ย. 64

3396/64 นาง ไสว แกะมา ธ.ควนเนียง มะเร็งทอ่น้ าดี 79 8 มิ.ย. 64

3397/64 นาง บญุปั๋น โยงยศ ธ.ล าปาง ชราภาพ 79 30 มี.ค. 64

3398/64 นาง เมือง นพดล ป.21 พนั.20 ไขมันในเลือดสูง 80 1 มิ.ย. 64

3399/64 น.ส.พรรณรัชต์ พนิิจชัยยันต์ สง.สด.จว.ม.ส. มะเร็งปอด 55 3 มิ.ย. 64

3400/64 นาย สุวชิ วรรณโพธิ์ รร.ป.ศป. ปอดติดเชื้อ 72 29 พ.ค. 64

3401/64 นาง เกษร โคตรศรีกุล พธ.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 72 28 พ.ค. 64

3402/64 พ.ท.หญิง รชยา เทยีนใส พธ.ทบ. มะเร็งของรังไข่ระยะลุกลาม 48 3 มิ.ย. 64

3403/64 นาย ปรีชา ตามตะคุ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 85 14 พ.ค. 64

3404/64 นาง อ าไพ วสิาการ พล.ร.6 สมองติดเชื้อ 81 22 พ.ค. 64

3405/64 นาง พร้ิมเพรา ล้ิมกุล สลก.ทบ. หลอดเลือดหวัใจตีบ 66 13 มิ.ย. 64

3406/64 น.ส.ประภา กรีบการะเกตุ ส่วนกลาง ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทเีรีย 74 31 พ.ค. 64

3407/64 จ.ส.อ.บญุสืบ เวสารัชกร ธ.ราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 75 17 มิ.ย. 64

3408/64 นางสมประสงค์ สุวรรณสุภา ธ.ศรีย่าน ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 85 8 มิ.ย. 64

3409/64 นางพเยาว ์ศรีคชินทร์ ธ.กระทุ่มแบน หวัใจ 71 13 มิ.ย. 64

3410/64 น.ส.สุรีย์ เหลือโกศล ธ.ย่อยอินทรารักษ์ ภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 74 6 มิ.ย. 64

3411/64 ร.อ.ทว ีทวผีล ธ.สนามเสือปา่ เสียชีวติตามธรรมชาติ 86 30 เม.ย. 64

3412/64 จ.ส.อ.อ านวย บวัสุข ธ.สมุทรปราการ ชราภาพ 67 18 มิ.ย. 64

3413/64 นางสังวร ทองเลิศ ธ.สระบรีุ มะเร็งตับอ่อน 72 13 มิ.ย. 64

3414/64 นางวรรณา บษุบงค์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ไตวายระยะสุดทา้ย 88 8 มิ.ย. 64

3415/64 นาง ทองดี อิ่มเอม ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมอง 85 10 มิ.ย. 64

3416/64 นาง พมิพใ์จ สุริยวงค์ ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(วี-สแควร์) ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 8 มิ.ย. 64
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3417/64 นาง เพลิน ยืนยั่ง ธ.ควนเนียง มะเร็งตับ 84 17 พ.ค. 64

3418/64 ร.ต.บญุธรรม กลัมภกั ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. มะเร็ง 65 7 มิ.ย. 64

3419/64 ร.ต.ประสงค์ สุชาติวฒิุ ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อในไต 66 29 พ.ค. 64

3420/64 จ.ส.อ.สมศักด์ิ เจริญวงศ์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 61 13 พ.ค. 64

3421/64 นาย ใย อ่อนพะไล ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 88 7 มิ.ย. 64

3422/64 นาง ชอบ โภคทรัพย์ ธ.สระแก้ว ชราภาพ 88 3 พ.ค. 64

3423/64 นาง ออมสิน เนนเลิศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 89 10 มิ.ย. 64

3424/64 ร.ต.สรศักด์ิ นวลศิริ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 57 10 มิ.ย. 64

3425/64 นาง สมุทร เอกศิริ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหติ 74 29 พ.ค. 64

3426/64 นาง นาง ภริมย์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 4 มิ.ย. 64

3427/64 ร.ต.เรวฒัน์(จเรวฒัน)์ บญุเคน ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับอ่อน 60 6 มิ.ย. 64

3428/64 นาง แน่งน้อย เสตะปตุตะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจขาดเลือด 80 1 มิ.ย. 64

3429/64 พล.ต.ยุทธนา คันธา ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. มะเร็งปอด 66 9 มิ.ย. 64

3430/64 จ.ส.อ.นิคม สุวรรณหงษ์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสเลือด 62 21 พ.ค. 64

3431/64 นาง เคน วาชัยยุง ธ.นครพนม ชราภาพ 88 5 มิ.ย. 64

3432/64 นาง พชันี บญุศิริ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 8 มิ.ย. 64

3433/64 จ.ส.อ.อินทร์ หวงัช่วยกลาง ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในปอด 77 1 มิ.ย. 64

3434/64 นาง สายสวาท แสงบ ารุง ธ.ชัยภมูิ ปอดอักเสบทางเดินหายใจล้มเหลว 89 4 มิ.ย. 64

3435/64 น.ส.ทองใบ พนัธท์องค า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 77 12 มิ.ย. 64

3436/64 นาง ทองใคร มณีปกรณ์ ร.3 พนั.3 หลอดเลือดสมอง 86 27 พ.ค. 64

3437/64 นาย มนต์ชัย ศรีสุขประสิทธิ์ ป.72 พนั.722 ปอดอักเสบจากโควดิ-19 78 30 พ.ค. 64

3438/64 จ.ส.ท.เอกชัย สุภาพ ม.4 รอ. ศีรษะได้รับบาดเจ็บจากเหตุจราจร 34 28 พ.ค. 64

3439/64 นาง แก้ว ศรีล าดวน ม.1 พนั.17 รอ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 68 9 พ.ค. 64

3440/64 นาย เสน่ห ์ยศธศัิกด์ิ ร.31 พนั.1 รอ. มะเร็งตับ 61 4 มิ.ย. 64

3441/64 นาง มี เพยีรสร้าง สง.สด.จว.ร.อ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 31 พ.ค. 64

3442/64 นาง วมิล แสงมณี ร.4 มะเร็งตับ 71 14 พ.ค. 64

3443/64 พ.ท.ฉลอง เหมาะดี พล.ร.6 ติดเชื้อในปอด 39 15 มี.ค. 64

3444/64 นาง ปา้น ยอดอินต๊ะ ม.4 พนั.5 รอ. หลอดลมอักเสบและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 69 5 มิ.ย. 64

3445/64 นาย เฉล่ีย เทศเสนาะ ร.4 พนั.2 เส้นเลือดหวัใจตีบ 85 23 เม.ย. 64

3446/64 จ.ส.อ.ธวชัชัย ตุรงค์เรือง ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เลือดออกในสมอง 46 23 เม.ย. 64

3447/64 นาง สมจิตร โหมดสกุล พนั.ซบร.กรม สน.12 ชราภาพ 93 12 เม.ย. 64



9

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

3448/64 นาง เพช็ร ศรีเจริญ มทบ.24 มะเร็งตับอ่อน 83 31 พ.ค. 64

3449/64 จ.ส.อ.วโิรจน์ ไฟจัตุรัส นทพ. เลือดออกในสมอง 51 23 พ.ค. 64

3450/64 จ.ส.อ.มานพ เปิ้นมั่นคง ส.1 พนั.101 ขาดอากาศจากการแขวนคอตัวเอง 56 7 มิ.ย. 64

3451/64 นาง ยุวะดี มะลิวลัย์ ม.1 พนั.1 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 69 26 พ.ค. 64

3452/64 จ.ส.อ.ชัยวฒิุ แสนลาภ ขส.ทบ. กระโหลกศีรษะแตกสมองได้รับการกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรง28 31 พ.ค. 64

3453/64 นาย วชัรินทร์ ม่วงมณี ส่วนกลาง ตายโดยโรคธรรมชาติ 86 18 มิ.ย. 64

3454/64 ร.ต.ชลิต อัคนิวาส ธ.บางบวั เลือดออกในสมอง 67 15 มิ.ย. 64

3455/64 นาง มาลี เกษร ธ.ศรีย่าน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 54 16 มิ.ย. 64

3456/64 จ.ส.ต.ดุสิต พื้นชัยภมูิ ธ.ชลบรีุ มะเร็งปอด 65 18 มิ.ย. 64

3457/64 นาง บวัเขียว เกตุเทศ ธ.ศรีย่าน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60 16 มิ.ย. 64

3458/64 นาง ชลธชิา ดวงชอุ่ม ธ.ย่อยถนนเจริญนคร ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 69 16 มิ.ย. 64

3459/64 นาง มาลินี รุ่งโรจน์ ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 72 14 มิ.ย. 64

3460/64 นาง ช่อ พกิุลทอง ธ.เตาปนู ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากติดเชื้อโควดิ-19 70 24 พ.ค. 64

3461/64 นาง สวา่ง ลูกบวั ธ.นครพนม สมองฝ่อวยัชรา 92 22 พ.ค. 64

3462/64 นาง บญุยัง อินรุณ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 81 30 พ.ค. 64

3463/64 ร.ต.หญิง ไพรวนั เผือกขจี ธ.ลพบรีุ โรคไต 81 1 มิ.ย. 64

3464/64 พ.ต.ชัยรัตน์ รอดรัตน์ ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4 มิ.ย. 64

3465/64 ร.ต.สุนทร ฉ่ าดี ธ.ลพบรีุ มะเร็งในช่องปากระยะสุดทา้ย 61 31 พ.ค. 64

3466/64 นาง อริยา(ล าจวน) จีนเอี่ยม ธ.ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 74 8 มิ.ย. 64

3467/64 พ.ต.ศักดา ดวงทอง ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 63 7 มิ.ย. 64

3468/64 นาง ลิบตา ไกรสวสัด์ิ ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ เลือดออกทางเดินหายใจ 70 28 พ.ค. 64

3469/64 นาง ทองค า จันทร์ภบิาล ม.4 พนั.11 รอ. หวัใจขาดเลือดฉับพลัน 88 8 มิ.ย. 64

3470/64 จ.ส.อ.สมชาย สองคร รร.การบนิ ทบ. มะเร็งกล่องเสียงและคอหอยส่วนล่าง 47 28 เม.ย. 64

3471/64 นาย ประเทอืง กองศรี ม.2 พนั.15 ความดันโลหติสูงเร้ือรัง 62 17 ก.พ. 64

3472/64 ร.ท.วนัชัย ทพิย์โสตร มทบ.18 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60 9 มิ.ย. 64

3473/64 นาง ส าเภา เขียวข า กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 93 19 มิ.ย. 64

3474/64 นาย ชัยยะรัส เถื่อนลอย สบ.ทบ. เส้นเลือดจากมะเร็งตับแตก 57 8 มิ.ย. 64

3475/64 นาง สังวาลย์ ศรีสังข์ ศอ.สพ.ทบ. ไตระยะสุดทา้ย 80 8 มิ.ย. 64

3476/64 นาย หวาด ราชภกัด์ิ พล.ม.2 รอ. เบาหวาน 65 27 พ.ค. 64

3477/64 จ.ส.อ.ทองดี มงคลไชยสิทธิ์ ธนาณัติ มะเร็งตับ 73 12 มิ.ย. 64

3478/64 นาง สุมาลี อิ่มที่สุด ส่วนกลาง เส้นเลือดหวัใจตีบ 73 21 มิ.ย. 64
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3479/64 นาง จ าเริญ ชนะชาญชัย ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะช็อกรุนแรงจาการติดเชื้อ 83 17 มิ.ย. 64

3480/64 พล.อ.ยุทธพนัธุ ์มกรมณี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควดิ-1988 9 พ.ค. 64

3481/64 จ.ส.อ.ชลอ รัตนสง่า ธ.สระบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 88 15 มิ.ย. 64

3482/64 พ.อ.ประพศิ สาระชัย ธ.คลองจั่น ชราภาพ 91 23 มิ.ย. 64

3483/64 ร.ต.มานิตย์ อมาตยกุล ธ.รามอินทรา กม.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 11 มิ.ย. 64

3484/64 นาง สมใจ น้ าทพิย์ ธ.ถ.ติวานนท์ ชราภาพ 95 17 มิ.ย. 64

3485/64 นาย ปรีชา บรรจงเกตุ ธ.เตาปนู ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 78 19 มิ.ย. 64

3486/64 จ.ส.อ.จ านงค์ ดาสกุล ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน กล้ามเนื้อหวัใจผิดปกติจากการขาดเลือด 93 7 มิ.ย. 64

3487/64 พ.อ.กมล สุขสุชะโน ธ.บางบาล ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 85 19 มิ.ย. 64

3488/64 ร.ต.สมบรูณ์ นวลใย ธ.สะพานควาย ภาวะหวัใจล้มเหลว 65 18 มิ.ย. 64

3489/64 จ.ส.อ.สุรินทร์ มาพลาย ธ.สมุทรปราการ กล้ามเนื้อหวัใจเส่ือม 68 8 พ.ค. 64

3490/64 นาย ประยงค์ น้ าผ้ึง ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ชราภาพ 84 22 มิ.ย. 64

3491/64 นาง สอาด พลอยอิ่ม ธ.เตาปนู มะเร็งเม็ดเลือดขาว 80 26 พ.ค. 64

3492/64 นาง ฉววีรรณ เฟื่องเดช ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 17 เม.ย. 64

3493/64 พล.อ.สุทนิ จันทร์กระจ่าง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 75 7 ต.ค. 59

3494/64 พ.ท.เชิดศักด์ิ ศรีรัตน์ ธ.สระบรีุ หลอดเลือดสมอง 81 6 มิ.ย. 64

3495/64 นาย วรีพล เผ่ือนยิ่งยง ธ.กาญจนบรีุ หวัใจจากความดันโลหติสูง 56 3 พ.ค. 64

3496/64 นาง อาบจิตต์ บญุลือ ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อที่ปอด 74 8 มิ.ย. 64

3497/64 จ.ส.อ.วษิณุ สมบรูณ์ ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลว 60 5 มิ.ย. 64

3498/64 นาง อุไร ดุลดวง ธ.เพชรบรีุ มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 70 18 พ.ค. 64

3499/64 ร.อ.ประกอบ รอดพรหม ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ความดันโลหติสูง 89 11 มิ.ย. 64

3500/64 นาง อรุณ กรพรรณรงค์(ค าแก้ว) ธ.ล าพนู มะเร็งปากมดลูก 63 22 พ.ค. 64

3501/64 ร.ต.ค า บญุมาก ธ.บรีุรัมย์ วณัโรคปอด 85 5 มิ.ย. 64

3502/64 นาง นุชนาถ อารีรัตนชัย มทบ.14 มะเร็งปากมดลูก 56 8 มิ.ย. 64

3503/64 นาง น้อย ทพิย์แก้ว มทบ.14 เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 57 5 พ.ค. 64

3504/64 น.ส.ปฏญิญา ผาหลัก(หวันา) สง.สด.จว.น.น. ขาดอากาศหายใจจากรอยเชือกรัดบริเวณล าคอ 41 15 มิ.ย. 64

3505/64 นาง สุกรี นวลนิจ กรม ทพ.35 ชราภาพ 70 13 พ.ค. 64

3506/64 จ.ส.อ.สหรัฐ มาตยาคุณ ส.พนั.6 พล.ร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 10 มิ.ย. 64

3507/64 นาง เกื้อกูล สุวรรณกูฏ ศฝ.นศท.มทบ.22 เส้นเลือดในสมองตีบ 77 7 มิ.ย. 64

3508/64 นาย เปล่ียน ไชยสงคราม ม.5 พนั.23 รอ. มะเร็งปอด 62 28 พ.ค. 64

3509/64 จ.ส.อ.กิตติพล พุ่มโพธิน์้อย พนั.พฒันา 3 ปอดติดเชื้อรุนแรงจากโควดิ-19 47 25 พ.ค. 64
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3510/64 ร.ต.สมพงษ ์มะโนเคร่ือง ร.7 สมองได้รับบาดเจบ็จากบาดแผลกระสุนปืนลูกโดดทีศี่รษะ 37 28 พ.ค. 64

3511/64 นาง ลมัย แสงสุข รพ.ค่ายสุรสีห์ เส้นเลือดหวัใจขาดเลือด 82 8 มิ.ย. 64

3512/64 นาย ช้อน แสงคณิต รพ.ค่ายพอ่ขุนผาเมือง ถุงลมโปง่พอง 78 17 มิ.ย. 64

3513/64 จ.ส.อ.ไพโรจน์ ใสสอาด มทบ.16 หลอดเลือดฐานสมองโป่งพองและแตกออก 51 7 มิ.ย. 64

3514/64 ร.ต.อนุชา กรานแก้ว ป.72 พนั.723 ติดเชื้อในปอด 58 5 เม.ย. 64

3515/64 นาย อาดุลย์ ครุฑน้อย พธ.ทบ. บาดเจบ็รุนแรงบริเวณอกจากอุบัติเหตุจราจร 60 27 พ.ค. 64

3516/64 นาง ประเสริฐ เรืองโรจนพร พธ.ทบ. เส้นเลือดหวัใจตีบ 73 17 พ.ค. 64

3517/64 ส.อ.ปณต คณะแสวง ร.29 พนั.1 หวัใจเต้นผิดจังหวะ 31 25 เม.ย. 64

3518/64 ร.ต.กฤษณพงศ์ จิรัฏฐิติยางกูร(สมัย จินายาง) ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งตับ 61 12 มิ.ย. 64

3519/64 นาย นวล สิงคราช ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ หวัใจล้มเหลว 92 28 พ.ค. 64

3520/64 ร.อ.ไชยณรงค์ อาจบ ารุง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งตับในทอ่น้ าดี 73 29 พ.ค. 64

3521/64 นาย ทอง เอี่ยมศรี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 13 มิ.ย. 64

3522/64 ร.ต.กรีธาพล ศรีแสง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 56 15 มิ.ย. 64

3523/64 น.ส.แพรวพรรณ สรัสสมิต มทบ.46 มะเร็งมดลูก 69 28 เม.ย. 64

3524/64 อส.ทพ.ดิษฐพงษ ์รัตนภานพ กรม ทพ.11 เลือดออกในทางเดินอาหาร 39 10 พ.ค. 64

3525/64 นาย คูณ อินนะลา รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ไตวายเฉียบพลัน 74 14 มิ.ย. 64

3526/64 ร.ต.สุพรรณ พลิาขุน ธ.เลย เลือดออกในสมอง 61 16 เม.ย. 64

3527/64 นาง วนัเพญ็ บรูณะกุล ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 65 19 มิ.ย. 64

3528/64 นาง ทองค า ศรีภกัดี ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 88 2 มิ.ย. 64

3529/64 จ.ส.อ.ระเบยีบ แตงไทย ธ.ลพบรีุ เสียโลหติจากบาดแผลฉีกขาดที่แขน 79 3 มิ.ย. 64

3530/64 นาย ฝ่ัน ฝอดสูงเนิน ธ.ขอนแก่น หวัใจล้มเหลว 85 24 พ.ค. 64

3531/64 จ.ส.อ.ถวลิ เกิดทองค า ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 88 4 มิ.ย. 64

3532/64 นาง พรเพญ็ วงศาโรจน์ ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหาร 57 15 มิ.ย. 64

3533/64 นาย กา บ ารุงหมู่ ธ.กาญจนบรีุ โรคเก๊าท์ 88 6 มิ.ย. 64

3534/64 พ.ต.ประจวบ เหมือนฤทธิ์ ธ.ราชบรีุ มะเร็งล าไส้ 79 31 พ.ค. 64

3535/64 นาง อานนท ์อุ่นเรือน ธ.นครพนม ชราภาพ 78 25 พ.ค. 64

3536/64 นาง บญุช่วย อารีรอบ สลก.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 82 3 มิ.ย. 64

3537/64 พล.ท.มนัส คงแปน้ สลก.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจแข็งตีบตัน65 2 มิ.ย. 64

3538/64 นาย สายชล ปรีดี รพ.รร.6 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 10 มิ.ย. 64

3539/64 นาง นงนุช วงษจ์ินดา รพ.รร.6 หวัใจขาดเลือด 70 11 มิ.ย. 64

3540/64 จ.ส.อ.ศักด์ิชาย มีศรี ช.พนั.1 พล.1 รอ. มะเร็งหลอดอาหาร 49 2 มิ.ย. 64
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3541/64 ร.ต.เฉลียว ธรรมประดิษฐ์ ธ.ศรีย่าน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 18 มิ.ย. 64

3542/64 นาง โกสุม พว่งลา ธ.ถนนติวานนท์ ชราภาพ 86 20 มิ.ย. 64

3543/64 นาง หลอด หลอดแก้ว ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 78 18 มิ.ย. 64

3544/64 นาย ประกอบ รุ่งจเรรัตน์ ธ.ราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 20 มิ.ย. 64

3545/64 นาง พยอม บรรเทงิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 84 19 มิ.ย. 64

3546/64 พ.อ.นพรัตน์ ศรีนวลจันทร์ ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อที่ปอด 88 20 มิ.ย. 64

3547/64 พ.อ.เดชา ข าวทิย์ ธ.สะพานนนทบรีุ มะเร็งปอด 80 3 มิ.ย. 64

3548/64 นาง มยุรี หอ่ทอง ธ.พระปฐมเจดีย์ ภาวะหวัใจล้มเหลว 84 22 มิ.ย. 64

3549/64 นาง ประทมุ เค่ียมทองค า ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เส้นเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 63 15 มิ.ย. 64

3550/64 จ.ส.อ.ไสว คนชม ธ.ขอนแก่น อุบติัเหตุจากอุปกรณ์โรตาร่ี 61 30 พ.ค. 64

3551/64 นาย บญุเลิศ ใจดี พล.ม.3 ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 63 9 มิ.ย. 64

3552/64 ร.ต.สุทปี ประสมทรัพย์ ธ.ปราณบรีุ ความดันโลหติสูงฉับพลัน 67 14 มิ.ย. 64

3553/64 พล.ท.เฉลิมชัย ชูจิตารมย์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 11 มิ.ย. 64

3554/64 ร.ต.กนกศักด์ิ หบีนาค ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ตับอ่อนอักเสบ 53 17 พ.ค. 64

3555/64 ร.ต.รังสรรค์ เจริญสุข ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า น้ าตาลในเลือดต่ า 75 19 มิ.ย. 64

3556/64 นาง จ ารัส วาฤทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 79 24 มิ.ย. 64

3557/64 นาง กาญจนา เทนสิทธิ์ ธ.ถนนติวานนท์ เบาหวาน 66 21 มิ.ย. 64

3558/64 นาง ปาลิดา คุปตะพนัธ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 25 มิ.ย. 64

3559/64 นาย วงษ ์นาคอาทติย์ ธ.อยุธยา สมองฝ่อวยัชรา 96 31 พ.ค. 64

3560/64 นาง ถนอม หลักดี ธ.ตรัง ภาวะหายใจล้มเหลว 73 8 มิ.ย. 64

3561/64 พ.ต.หญิงสมพศิ แก่นกลาง ธ.สนามเสือปา่ เลือดออกในสมอง 76 22 มิ.ย. 64

3562/64 นาย สงคราม ประกอบสุข แผนกอาวธุที่ 1 มะเร็งตับ 46 15 พ.ค. 64

3563/64 นาง สุกัญญา ไตรรัตนานุสรณ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อแบคทเีรีย 73 20 มิ.ย. 64

3564/64 นาง แฉล้ม มนตรี ธ.เตาปนู ชราภาพร่วมกับโรคประจ าตัว 78 22 มิ.ย. 64

3565/64 ร.ต.ไพศาล เตียรัตน์ ธ.ปราจีนบรีุ บาดเจบ็ต่อเนื้อสมองร่วมกับเลือดออกใต้เยือ่หุม้สมอง 64 5 พ.ค. 64

3566/64 นาง บญุ ขันโท ธ.พะเยา ความดันโลหติสูง 87 18 มิ.ย. 64

3567/64 นาง จันดา มาทศัน์ ธ.เตาปนู มะเร็งระบบทางเดินน้ าดี 69 22 พ.ค. 64

3568/64 ร.ต.ศิริชัย โกนดี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะความดันโลหติสูง 62 11 มิ.ย. 64

3569/64 ร.ต.สุพรรณ วริวงค์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งทอ่น้ าดี 60 31 พ.ค. 64

3570/64 จ.ส.อ.บวัเรียน บ ารุงนา ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 76 6 มิ.ย. 64

3571/64 นาง มลิวลัย์ แพทย์กิจ ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 84 15 พ.ค. 64
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3572/64 ร.ต.ธนกร(ประยุทธ) สีชมภู ธ.ยะลา ระบบหายใจล้มเหลวจากติดเชื้อในกระแสเลือด 62 8 มิ.ย. 64

3573/64 นาย หว่ง ฟองสีถุง กอง สพบ.พล.ม.1 เลือดในสมองร่วมกับในโพรงสมอง 59 30 พ.ค. 64

3574/64 นาง จ าลอง ปานสัน สพ.ทบ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 81 4 มิ.ย. 64

3575/64 นาย วเิชียร มูลประหสั ธ.กรุงเกษม ติดเชื้อโควดิ-19 82 10 มิ.ย. 64

3576/64 นาง มาลี บญุสนาน ธ.เทเวศร์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 86 16 มิ.ย. 64

3577/64 พ.ต.ไสว ทั่งจันทร์แดง ธ.ถนนติวานนท์ ปอดบวมติดเชื้อแบคทเีรีย 91 23 มิ.ย. 64

3578/64 จ.ส.อ.ประกิจ ศรพรหม ธ.ชลบรีุ เลือดออกในโพรงสมองจากความดันโลหิตสูง 77 6 มิ.ย. 64

3579/64 นาง ฝอย พนิิจมณีธรรม ธ.แพร่ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 79 18 พ.ค. 64

3580/64 นาย บญุเทยีม ปิ่นอยู่ ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 89 12 มิ.ย. 64

3581/64 พ.อ.อ.สมควร ค าคง ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ปอดอักเสบ 88 15 มิ.ย. 64

3582/64 นาง พะเยาว ์นกเอม ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 3 มิ.ย. 64

3583/64 นาง หล้ิม ทองกระมล ธ.อุตรดิตถ์ หนังแข็งแบบกระจายที่อวยัวะภายใน 72 17 มิ.ย. 64

3584/64 จ.ส.อ.อนุสรณ์ อินทนิล ช.1 พนั.112 รอ. หลอดลมฉีกขาดจากเหตุจราจร 32 9 มิ.ย. 64

3585/64 นาย ทองดี ดวงสาย มทบ.23 ตายไม่ทราบสาเหตุ 72 1 พ.ค. 64

3586/64 นาย เด่นชัย ชินวงษ์ ร.13 พนั.2 ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 60 19 มิ.ย. 64

3587/64 ส.อ.ณัฐพล ทองศรี ศร.พนั.2 ทางเดินหายใจส่วนบนฉีกขาดจากอุบัติเหตุจราจร 26 16 พ.ค. 64

3588/64 ร.ต.เฉลิม หงษบ์ญุ พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ภาวะตับวาย 56 27 พ.ค. 64

3589/64 นาย เจริญ เกรียงเกตุ ส่วนกลาง ชราภาพ 96 19 มิ.ย. 64

3590/64 นาง วเิชียร คะงุ่ย ธ.คลองจั่น มะเร็งปอด 80 25 มิ.ย. 64

3591/64 นาง ประไพ เปล่ียนประเสริฐ ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ตับวายเฉียบพลัน 78 25 มิ.ย. 64

3592/64 จ.ส.อ.วรีะ ซ่ือสัตย์คมสัน ธ.พญาไท วณัโรคปอด 66 22 มิ.ย. 64

3593/64 นาง สุรินทร์ ตังเชย ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 81 22 มิ.ย. 64

3594/64 ร.ต.สุทนิ สุขศรี ธ.ย่อยบางโพ ชราภาพ 76 24 มิ.ย. 64

3595/64 นาย สุนทร มีภปิราย กคย.สพ.ทบ. ชราภาพ 83 24 มิ.ย. 64

3596/64 พล.อ.สุนทร ฮีสวสัด์ิ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 22 มิ.ย. 64

3597/64 ร.ท.จุลดิษฐ์ สุริยกุล ณ อยุธยา ธ.บางบวั เลือดออกในสมอง 84 26 มิ.ย. 64

3598/64 นาย เข็มทอง อารีรมย์ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี เส่ือมของสมองในวยัชรา 87 3 เม.ย. 64

3599/64 นาง ประยงค์ ยินดี ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 85 28 มิ.ย. 64

3600/64 จ.ส.อ.ทองพนู รักษาคุณ ธ.ตาก สมองฝ่อวยัชรา 83 2 เม.ย. 64

3601/64 นาย พฒุ สุภาษี ธ.ตาก ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 80 9 มิ.ย. 64

3602/64 ร.ท.พรีะยุทธ ขจีจิต ธ.อุตรดิตถ์ ไตวายเร้ือรัง 58 12 มิ.ย. 64
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3603/64 ส.อ.ประพจน์ สุทธปิระภา ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 63 11 มิ.ย. 64

3604/64 จ.ส.อ.พสิิษฏ ์ธรรมธนนันท์ ธ.ล าปาง หลอดเลือดหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 14 มิ.ย. 64

3605/64 นาง ราตรี อินทรประเสริฐ ธ.กาญจนบรีุ ไส้ตรงร่ัว 84 16 มิ.ย. 64

3606/64 นาง ละม้าย แก้วชูศิลป์ ธ.ปราจีนบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 91 10 มิ.ย. 64

3607/64 ร.ต.อัศวนิชัย พว่งพระเดช ธ.สระบรีุ บาดแผลกระสุนปนืลูกโดดบริเวณศีรษะ 65 16 มิ.ย. 64

3608/64 จ.ส.อ.สิทธชิัย สุวรรณเสม ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 73 16 มิ.ย. 64

3609/64 นาง ทองสุก บรรหาร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 87 25 เม.ย. 64

3610/64 นาง ล าจวน ตันตุ้ย ธ.น่าน สมองเส่ือมในวยัชรา 76 17 มิ.ย. 64

3611/64 นาง ปอ๋น ธยิศ ธ.น่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 17 มิ.ย. 64

3612/64 นาง สมาน โพธิป์ระสาท กช. ไตวายระยะสุดทา้ย 85 11 มิ.ย. 64

3613/64 นาง ประยูร คงเสมอ พนั.สท. ตับแข็งเร้ือรัง 71 9 มิ.ย. 64

3614/64 นาง จันทร์ สระหนองหา้ง ป.3 พนั.103 มะเร็งเต้านม 60 17 มิ.ย. 64

3615/64 นาง ทองแดง อัมพวา รร.ม.ศม. ปอดติดเชื้อ 78 3 มิ.ย. 64

3616/64 นาย มา นันทะเสน พนั.บ.41 หวัใจเต้นผิดจังหวะ 75 11 มิ.ย. 64

3617/64 นาง นฤมล บญุไม่เศร้า ส.พนั.11 พล.ม.1 เสียชีวติจากการแขวนคอตาย 55 7 เม.ย. 64

3618/64 จ.ส.อ.ทองค า พศิสุวรววณ ธ.สกลนคร ภาวะการหายใจล้มเหลว 63 13 มิ.ย. 64

3619/64 นาย เจริญ เกษมสานต์ ธ.สกลนคร เนื้องอกในตับ 71 17 มิ.ย. 64

3620/64 จ.ส.อ.พฒุเทศ แฝงพงศ์ ธ.สกลนคร มะเร็งช่องปากระยะลุกลาม 75 11 มิ.ย. 64

3621/64 นาง ส ารวม หนูน้ า ยก.ทบ. ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 83 18 มิ.ย. 64

3622/64 นาย ประเสริฐ สูนประหตั สลก.ทบ. ปอดติดเชื้อ 83 18 มิ.ย. 64

3623/64 นาย นก บญุทลู พนั.ขกท. ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 21 มิ.ย. 64

3624/64 นาย ปรีชา ขาวสอาด รพ.รร.6 ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 77 11 มิ.ย. 64

3625/64 นาง กาญจนา ขาวสอาด รพ.รร.6 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงจากโควดิ-19 75 15 มิ.ย. 64

3626/64 จ.ส.อ.จักรชัย พลูเจริญ ศปภอ.ทบ. มะเร็งทอ่ทางเดินน้ าดี 53 26 มี.ค. 64

3627/64 น.ส. พสิมัย แตงวเิชียร ธ.งามวงศ์วาน ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 62 22 มิ.ย. 64

3628/64 จ.ส.อ.อาคม ปา่สนธิ์ ธ.สระบรีุ พษิจากสุรา 57 17 ม.ค. 64

3629/64 นาย เวยีง ทศันิตร์ ธ.สกลนคร ชราภาพ 83 16 มิ.ย. 64

3630/64 พ.อ.สหสั หนองขุ่นสาร ธ.สกลนคร มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 80 9 มิ.ย. 64

3631/64 นาย สุโพธิ ์นันทะเสนา พล.ม.3 หวัใจขาดเลือด 92 26 พ.ค. 64

3632/64 นาง บงัอร พลูประเสริฐ ส.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งปากมดลูก 41 14 พ.ค. 64

3633/64 นาง บญุมา รัตพนิิจ ธนาณัติ สมองฝ่อในวยัชรา 90 15 มิ.ย. 64



15

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

3634/64 พ.ท.ฉลาด วงษไ์พศาล ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อรุนแรงจากไวรัสโควดิ-19 70 22 พ.ค. 64

3635/64 นาง ทเุรียน จันเรืองศรี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ชราภาพ 75 16 มิ.ย. 64

3636/64 นาย มานิตย์ เอกทศัน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็ง 85 13 มิ.ย. 64

3637/64 ร.ต.ธรรมนูญ เกตุเผือก ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 88 12 มิ.ย. 64

3638/64 นาง นิเวศน์ ดาบสมเด็จ ธ.สกลนคร ชราภาพ 75 13 มิ.ย. 64

3639/64 นาง บญุศรี ฝ่ายขันธ์ ธ.สกลนคร โพแทสเซียมในเลือดสูง 78 12 มิ.ย. 64

3640/64 นาย ก๋องแก้ว ตนภู ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ความดันโลหติสูง 83 21 มิ.ย. 64

3641/64 นาง บญุยืน คงสวสัด์ิ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 26 มิ.ย. 64

3642/64 นาง กรทอง แก้วบวัดี ธ.พญาไท วณัโรคปอด 63 1 พ.ค. 64

3643/64 นาง เพญ็พร ธรรมผุสนา ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ชราภาพ 85 29 มิ.ย. 64

3644/64 นาง เรณู สุดกล้า ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดอักเสบจากการส าลัก 75 29 มิ.ย. 64

3645/64 นาง ยุพนิ ศรีโพธิก์ลาง ธ.ศรีย่าน ภาวะหวัใจขาดเลือด 78 16 มิ.ย. 64

3646/64 ส.อ.นิติพจน์ เพช็รรัตน์ ร.25 พนั.3 โดนลอบวางระเบดิ 32 6 ก.ค. 64

3647/64 จ.ส.อ.ณรงค์ ท าทอง ธ.บรีุรัมย์ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 66 28 พ.ค. 64

3648/64 นาย หมูนตา เชื้อวงัค า ส.พนั.6 พล.ร.6 บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 60 10 มิ.ย. 64

3649/64 นาย ปรีชา แก้วกุลนาถ ศม. สมองฝ่อวยัชรา 76 2 มิ.ย. 64

3650/64 ร.ต.สมคิด ทองทั่ว ธ.อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 24 มิ.ย. 64

3651/64 นาง พนัป ีบญุช้อย ธนาณัติ ชราภาพ 87 2 มิ.ย. 64

3652/64 นาง วา โพธิโ์ชติ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อจากแผลกดทบัจากภาวะติดเตียง 86 20 มิ.ย. 64

3653/64 จ.ส.อ.วรีะวฒัน์ ค าภแูก้ว ธ.เลย ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 59 18 พ.ค. 64

3654/64 จ.ส.อ.เริน ยายิรัมย์ ธ.พษิณุโลก อัมพฤกษร่์วมกับภาวะติดเตียง 59 18 มิ.ย. 64

3655/64 นาง บญุพงษ ์อุ่นตา ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ไตวายระยะสุดทา้ย 82 21 มิ.ย. 64

3656/64 นาง ไผ่ ไชยชนะ ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 80 23 มิ.ย. 64

3657/64 นาง เปล่ียน สลักค า ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 92 21 มิ.ย. 64

3658/64 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์ด้วงสะอาด ธ.ราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 13 เม.ย. 64

3659/64 นาย ทวปี เกิดกัน ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ภาวะติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสเลือด 84 17 มิ.ย. 64

3660/64 พ.ท.เสริม อิ่มอกใจ ธ.ถนนสามัคคี เลือดออกในสมอง 88 2 พ.ค. 64

3661/64 พ.อ.สมพงษ ์คชาพงษ์ ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 ชราภาพ 89 29 มิ.ย. 64

3662/64 ร.ต.เชาว ์เชาวนะ ธ.ศรีย่าน หลอดเลือดสมองอุดตัน 71 27 มิ.ย. 64

3663/64 จ.ส.อ.ประจักษ ์จันทร์เหลือง ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งปอด 66 17 มิ.ย. 64

3664/64 นาง ประทมุวรรณ บ ารุงพงศ์ ธ.เชียงราย หวัใจวายฉับพลัน 84 14 มิ.ย. 64
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3665/64 นาย บวั สอนไสย์ ธ.ขอนแก่น ไตวาย 89 8 มิ.ย. 64

3666/64 ร.ต.เฉลิมเทพ(เฉลิม) กมลภา ธ.คลองปาง มะเร็งปอด 61 9 มิ.ย. 64

3667/64 นาง สุดใจ ทวิาพฒัน์ สง.สด.จว.ม.ส. ภาวะสมองฝ่อในผู้สูงอายุ 79 3 เม.ย. 64

3668/64 นาง ดม เนตรภู่ ธ.เพชรบรูณ์ ระบบหายใจล้มเหลว 87 21 มิ.ย. 64

3669/64 นาย สมชัย พลเยี่ยม ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 63 21 พ.ค. 64

3670/64 พ.ท.อ าพล วธุรา ธ.หาดใหญ่ ชราภาพ 70 30 พ.ค. 64

3671/64 จ.ส.อ.อภวิฒัน์ มะศักด์ิ ป.9 พนั.109 มะเร็งสมอง 29 16 มิ.ย. 64

3672/64 ส.อ.นฤนาท เมืองก้อน ร.17 พนั.3 แขวนคอ 31 20 มิ.ย. 64

3673/64 พ.ท.บรรจง จันทร์ทนั ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 75 18 มิ.ย. 64

3674/64 นาง มณีรัตน์ อภยัโรจน์ สง.สด.จว.ช.ม. เสียชีวติจากการแขวนคอ 48 16 เม.ย. 64

3675/64 พ.อ.ธรีภทัร์ วงษจ์ าปา ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 76 19 เม.ย. 64

3676/64 นาย สวาท เก่าพมิาย กอง พธ.2 เบาหวาน 74 31 พ.ค. 64

3677/64 นาย ส าอางค์ คุ้มพว่งดี ธ.บางแค หลอดเลือดหวัใจตีบ 88 22 มิ.ย. 64

3678/64 นาง ถมยา พว่งโต ธ.ปราณบรีุ ชราภาพ 86 28 มิ.ย. 64

3679/64 ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ ปราบทอง ธนาณัติ โรคประจ าตัว 84 12 พ.ย. 63

3680/64 จ.ส.อ.สุวทิย์ สุมาลย์ ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 64 3 มิ.ย. 64

3681/64 นาย ชิ้น สุขสวสัด์ิ มทบ.21 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 73 17 มิ.ย. 64

3682/64 นาย สาย พนูมะณี ช.พนั.8 พล.ม.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 19 มิ.ย. 64

3683/64 นาย พชิัย กลับดี รพศ.2 พนั.1 ชราภาพ 67 24 มิ.ย. 64

3684/64 นาย อุทยั วงศ์อุดทา ช.2 พนั.202 กระดูกทบัเส้น 76 26 เม.ย. 64

3685/64 นาง จันทร์ค า พทุธนะ กอง สพบ.พล.ร.4 ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 52 20 พ.ค. 64

3686/64 ร.อ.อนุรักษ ์ทรายน้อย ธ.ฝาง เส้นเลือดในสมองแตก 64 16 พ.ค. 64

3687/64 นาง บวัแวน่ กล้าทกุวนั ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก 96 25 มิ.ย. 64

3688/64 นาง ค าน้อย ง้าวแหลม ธ.เพชรบรูณ์ ชราภาพ 84 20 มิ.ย. 64

3689/64 ร.ต.ประสงค์ สังข์ทอง ธ.พษิณุโลก มะเร็งโคนล้ินและติดเชื้อในกระแสเลือด 69 12 มิ.ย. 64

3690/64 นาง วรรณธนา แหลมทอง ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 69 25 มิ.ย. 64

3691/64 นาง อวน จันทะแสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 83 27 พ.ค. 64

3692/64 นาย เมธา สุขประเสริฐ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. บาดแผลกระสุนปนืที่ศีรษะ 67 12 มิ.ย. 64

3693/64 นาย บญุมี จ าปาค า วศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 17 มิ.ย. 64

3694/64 นาย ธรีพล หรัิญเกตุ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 63 2 ก.ค. 64

3695/64 พล.ต.สฤษด์ิ นิโลบล ธ.ราชด าเนิน ชราภาพ 87 5 ก.ค. 64
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3696/64 นาง จ าเนียร อินทร์สัตยาพงษ์ ธ.กรุงเกษม ปอดติดเชื้อ 83 1 ก.ค. 64

3697/64 ร.ท.ประสิทธิ ์วงศ์พลู ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อโควดิลงปอด 84 4 ก.ค. 64

3698/64 นาง สมหมาย เชิดบรูณกิจ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 74 29 มิ.ย. 64

3699/64 นาง มลิวรรณ วงษสุ์วรรณ ธ.กระทุ่มแบน มะเร็งสมอง 62 25 มิ.ย. 64

3700/64 ส.อ.ทาน ใจปญัญา ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ โรคไต 89 13 มิ.ย. 64

3701/64 นาง ส าลี มุ่งสมานพรรค ธ.อรัญประเทศ โรคประจ าตัว 86 10 มิ.ย. 64

3702/64 ร.ต.เทยีบ สิทธเิสือพะเนาว์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ เส้นเลือดหวัใจตีบ 82 6 มิ.ย. 64

3703/64 นาง ทา สมัยสงค์ ธ.สนามเสือปา่ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 17 มิ.ย. 64

3704/64 พ.ท.อ าไพ สุขสาขา ธ.อรัญประเทศ มะเร็งปอด 84 8 มิ.ย. 64

3705/64 ร.ต.วชิัย พณิเพราะ ธ.นครราชสีมา ผูกคอเสียชีวติ 86 8 มิ.ย. 64

3706/64 นาย ธนภมูิ สังขะไชย ธ.กาญจนบรีุ ฐานกระโหลกเคล่ือนหลุดจากอุบัติเหตุจราจร 37 19 มิ.ย. 64

3707/64 นาง เหรียญทอง พอสม ธ.สูงเม่น สมองฝ่อวยัชรา 81 22 มิ.ย. 64

3708/64 นาง เพญ็จันทร์ อ้นสูงเนิน ธ.สกลนคร โรคประจ าตัว 82 21 มิ.ย. 64

3709/64 นาง ซ้อน พลสยาม ธ.หน้ารพ.มหาราช-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 8 มิ.ย. 64

3710/64 พล.ท.วรวฒิุ เศวตรพนิต ธ.ศรีย่าน มะเร็งทอ่น้ าดี 66 25 พ.ค. 64

3711/64 นาง ศรีลัย(ศรีไล) มูลเมือง ธ.พะเยา ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 83 31 พ.ค. 64

3712/64 นาย จ าลอง นาชัยเลิศ พนั.ขส.22 บชร.2 อุบติัเหตุคนขี่จักรยานถูกชนเสียชีวติ 70 19 มิ.ย. 64

3713/64 จ.ส.อ.เกษมสุข อินทรก าแหง พนั.ขส.22 บชร.2 ภาวะชักต่อเนื่องเสียชีวติ 62 25 มิ.ย. 64

3714/64 นาง อนงค์ วริศรากุล มทบ.44 เส้นเลือดสมองตีบ 82 13 มิ.ย. 64

3715/64 นาง กิมฮวย แพทย์รักษ์ ธ.บิ๊กซี-แจ้งวฒันะ ชราภาพ 94 4 ก.ค. 64

3716/64 นาย ประยงค์ ปานนนท์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองตีบ 85 7 มิ.ย. 64

3717/64 พ.อ.ววิฒัน์ ศักรินทรศักด์ิ ธ.กองบญัชาการกองทพับกปอดอักเสบติดเชื้อ 67 4 มิ.ย. 64

3718/64 นาง แหนง ชุ่มชื่น ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในสมอง 80 20 มิ.ย. 64

3719/64 นาง กาญจนา ศรนรินทร์ ธ.กาญจนบรีุ หวัใจล้มเหลว 60 19 มิ.ย. 64

3720/64 ร.ต.ไพบลูย์ แก้วพรม ธ.ลพบรีุ มะเร็งกล่องเสียง 59 19 มิ.ย. 64

3721/64 จ.ส.อ.นพพร กันเรืองชัย ธ.แม่สอด ตายไม่ทราบสาเหตุ 62 12 มิ.ย. 64

3722/64 จ.ส.อ.วฒิุพงษ ์สระแก้ว ศคย.ขส.ทบ. มะเร็งล าไส้ 41 14 พ.ค. 64

3723/64 จ.ส.อ.พทิกัษ ์ทบัพงษ์ สส. เลือดออกในเยื่อหุ้มปอดขวา 54 17 พ.ค. 64

3724/64 นาง นวลนิตย์ บญุวนิตย์ ขกท. หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 65 15 มิ.ย. 64

3725/64 นาย นพพร อนุตโร สส. มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลายระยะแพร่กระจาย 58 28 พ.ค. 64

3726/64 นาย สงกรานต์ สรรพสุข รร.จปร. โควดิ-19 73 8 พ.ค. 64
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3727/64 พ.อ.อมรเทพ สมราช รร.จปร. ขาดอากาศหายใจ 40 11 มิ.ย. 64

3728/64 ร.ต.ธนวฒัน์ พมิพพ์าภรณ์กุล ธ.ตรีเพชร มะเร็งตับระยะลุกลาม 67 30 มิ.ย. 64

3729/64 ร.ต.ปราโมทย์ ฮามสัมพนัธ์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 63 6 พ.ค. 64

3730/64 จ.ส.อ.ธรีะพงษ ์ร่ืนฤทธิ์ ธ.ชัยนาท มะเร็งปอด 80 24 เม.ย. 64

3731/64 นาง พศิมัย กูดอั้ว ธ.ลพบรีุ เลือดไม่แข็งตัว 78 8 มิ.ย. 64

3732/64 นาย ธราพร จรัสศรี กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ความดันโลหติสูง 55 13 มิ.ย. 64

3733/64 นาย สุชาติ รอดวไิล ธ.พญาไท ปอดอักเสบ 79 27 มิ.ย. 64

3734/64 นาย บญุเรือง แก้วนิคม พล.พฒันา 1 มะเร็งตับ 67 9 มิ.ย. 64

3735/64 นาย ประมวล จันทศักด์ิ ร.3 พนั.2 สมองฝ่อวยัชรา 75 21 มิ.ย. 64

3736/64 จ.ส.อ.วฒันา สามศรี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลรราชธานีติดเชื้อในกระแสเลือด 89 10 มิ.ย. 64

3737/64 นาง ฝาน แก้วศรี ธ.สระบรีุ ภาวะน้ าทว่มปอด 89 1 ก.ค. 64

3738/64 นาย วฑูิรย์ ชูเชิด ธ.ถ.ติวานนท์ ระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 54 7 ก.ค. 64

3739/64 นาง ยูร นิรันดร ธ.พะเยา หลอดเลือดในสมอง 85 29 มิ.ย. 64

3740/64 นาง วนีัส เพง็สอน ธ.บางใหญ่ซิต้ี เนื้องอกในสมอง 75 5 ก.ค. 64

3741/64 นาย บรรจง เทยีมธรรม สสก.ทหาร หวัใจขาดเลือด 86 9 มิ.ย. 64

3742/64 นาย สมพร กิริยา วทบ. ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 62 26 มิ.ย. 64

3743/64 นาย พชิัย ทองคง ธ.งามวงศ์วาน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 64 26 มิ.ย. 64

3744/64 ส.อ.ชุมพล จันทร์จรูญ ธ.เตาปนู หลอดเลือดสมอง 81 4 ก.ค. 64

3745/64 นาย ณัทณพงศ์ ศรีบณุยรัตน์ ธ.ลาดพร้าว ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 67 4 ก.ค. 64

3746/64 น.ส.นิออน ดอนชัย(อ านักขันธ)์ ธ.กาฬสินธุ์ มะเร็งสมอง 39 5 มิ.ย. 64

3747/64 นาง ประดับ บญุล้ า ศร. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 83 15 พ.ค. 64

3748/64 นาย ส าเริง ชูพยุง ศป. ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 66 3 มิ.ย. 64

3749/64 นาย บญุให ้ทองอิน ร.15 พนั.4 เส้นเลือดสมองแตก 57 3 พ.ค. 64

3750/64 จ.ส.อ.เชาวลิตร เนตรสุวรรณ มทบ.12 มะเร็งตับ 50 2 เม.ย. 64

3751/64 นาย ประไพร สีขาว มทบ.18 สมองฝ่อวยัชรา 82 19 มิ.ย. 64

3752/64 จ.ส.อ.เชิดชัย อ่อนโต๊ะ รพศ.2 พนั.1 มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 49 11 ธ.ค. 62

3753/64 จ.ส.อ. อ านวยเกียรติ แก้วปญัจะ ส.1 พนั.102 มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 48 27 มิ.ย. 64

3754/64 นาง เชาวนี งามสอาด ธ.ราชด าเนิน ชราภาพ 91 1 เม.ย. 64

3755/64 ร.ต.ค าตัน แก้วอาจ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 64 21 มี.ค. 64

3756/64 พ.ท. ประยงค์  จุลกะนาค ธ.ราชบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 1 ก.ค. 64

3757/64 นาง เจียน  นิลกล่ า ธ.เสนานิคม ความดันโลหติสูง 86 28 มิ.ย. 64
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3758/64 พ.อ.ไพโรจน์  พลขนิษฐ์ วสิามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 97 3 ก.ค. 64

3759/64 นาง อุษณีย(์อุษณี) สระมัวมืด สส. มะเร็งรังไข่ 52 4 มิ.ย. 64

3760/64 จ.ส.อ.สมบรูณ์  ปานจิตร นทพ. เลือดออกในสมอง 54 9 มิ.ย. 64


