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รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ที่ถึงแก่กรรม

ศพที่ ยศ - ชือ่ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชีวิต

3761/64 นาง สยิ่ง พงษป์ระดิษฐ์ วิสามัญ เส้นเลือดสมองตีบ 98 1 ก.ค. 64

3762/64 ด.ต.ประภาส สวัสด์ิพนัธ์ มทบ.22 หวัใจท างานล้มเหลว 67 25 มิ.ย. 64

3763/64 นาง ทศันีย์ เมยประโคน ช.2 พนั.201 หวัใจขาดเลือด 69 14 มิ.ย. 64

3764/64 นาง ลัดดา ธรรมสอน นทพ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 54 12 มิ.ย. 64

3765/64 อส.ทพ.สมจิตร นิเวศกูล กรม ทพ.26 ภาวะหัวใจหยุดเต้นและเกลือแร่ในเลือดต่ ารุนแรง 38 21 มิ.ย. 64

3766/64 นาย จ าป ีนามวิชัย ร.12 พนั.2 รอ. เลือดออกในสมอง 65 21 มิ.ย. 64

3767/64 ร.ท.อนุวัตร มะโน ธ.ปราณบรีุ หลอดเลือดสมอง 63 1 มิ.ย. 64

3768/64 นาง ล าพรวน คร้ามอ่วม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะเจ็บปว่ยเร้ือรัง 94 28 พ.ค. 64

3769/64 นาง นิตยา เพญ็จันทร์ ธ.ปราณบรีุ ชราภาพ 83 5 มิ.ย. 64

3770/64 พ.อ.อ านวย ชุลิกาวิทย์ ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ชราภาพ 93 26 มิ.ย. 64

3771/64 จ.ส.อ.วิเชียร ปราบอินทร์ ธ.อุตรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 75 19 มิ.ย. 64

3772/64 จ.ส.อ.ไพยันต์ แก้วประสิทธิ์ ธ.ถ.จุติอนุสรณ์-หาดใหญ่ เลือดออกในสมอง 62 27 มี.ค. 64

3773/64 นาง มยุรี ฟกัแปน้ ธ.สนามเสือปา่ เนือ้งอกสมองบวมอย่างรุนแรง 70 29 มิ.ย. 64

3774/64 นาง แจะเฮียง แซ่โง้ว ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางแค ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหติสูง 86 5 ก.ค. 64

3775/64 นาย สมคิด เจจือ ธนาณัติ ไตวาย 61 4 ก.ค. 64

3776/64 นาง จงรักษ ์พลูเพยีร สลก.ทบ. ระบบหายใจล้มเหลว 80 3 ก.ค. 64

3777/64 นาย สกลไกร ตินตานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อจาก COVID 19 65 11 ก.ค. 64

3778/64 นาง สุนทรา เอี่ยมพานิช ธ.โชคชัย4 ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 64 11 ก.ค. 64

3779/64 นาง ชมภู ่ขิมเกาะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 18 เม.ย. 64

3780/64 นาย ช านาญ ลาภสาร ธ.อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรัง 85 20 มิ.ย. 64

3781/64 นาง ตุ๊ แกล้วกล้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 87 29 มิ.ย. 64

3782/64 ร.ต.พงษพ์ษิณุ งามนาวัง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 61 24 มิ.ย. 64

3783/64 นาย ประวิทย์ สุจิวรณ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 91 24 มิ.ย. 64

3784/64 นาง ทองด า สร้อยตะคุ ธ.ปกัธงชัย ภาวะหวัใจล้มเหลว 85 28 มิ.ย. 64

3785/64 น.ส.บญุนาค รุ่งสว่าง ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวัยชรา 73 23 มิ.ย. 64

3786/64 นาย พวง ใกล้กลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกทางเดินอาหาร 87 30 มิ.ย. 64

3787/64 นาง สีนวน ประเสริฐสังข์ ธ.นราธิวาส ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 3 ก.ค. 64

3788/64 นาง ระเบยีบ ดีกุดตุ้ม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 82 28 มิ.ย. 64

3789/64 นาง อึ้ม คุ้มสุวรรณ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 84 23 มิ.ย. 64
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3790/64 นาง ศรีไพร มหาวีระ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 81 27 มิ.ย. 64

3791/64 ร.ต.ไพรัตร์ ชาวล าเนา ธ.ปราณบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 62 16 พ.ค. 64

3792/64 ร.ต.วิรัตน์ สิมมาสุข ธ.น่าน กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 26 มิ.ย. 64

3793/64 นาง สังเวียน ค าปิน่ ธ.กาญจนบรีุ ไตวาย 74 21 มิ.ย. 64

3794/64 พ.อ.สมคิด ใบส๋กุล ธ.ปราณบรีุ ภาวะหวัใจและปอดล้มเหลว 63 5 มิ.ย. 64

3795/64 พระสมหวัง โคตรสมบติั ร.16 พนั.3 ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 79 30 มิ.ย. 64

3796/64 นาง ใคร ออนแนนสี พล.ม.1 เส้นเลือดในสมองตีบ 79 18 มิ.ย. 64

3797/64 นาง แพงศรี พวงราช ส.พนั.3 พล.ร.3 เส้นเลือดหวัใจตีบ 56 15 พ.ค. 64

3798/64 นาย เหมือน ลมดี ธ.ปราจีนบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมาก 82 28 เม.ย. 64

3799/64 น.ส.ส าเภา สีลาดเลา ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อรุนแรงทีข่าซ้าย 76 11 มิ.ย. 64

3800/64 ร.ต.ภวูนาถ ปฏมิาสวัสด์ิ ธ.บรีุรัมย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 18 พ.ค. 64

3801/64 นาง ทองจันทร์ ญาตินิยม ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 74 26 มิ.ย. 64

3802/64 ร.อ.สังวาลย์ พนัธ์สง่า ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับอ่อน 88 2 มี.ค. 64

3803/64 นาย จรูญ ชาติพดุซา ธ.ขอนแก่น ไตวาย 71 19 มิ.ย. 64

3804/64 ร.ต.เทอดศักด์ิ ยงอาหาร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กล้ามเนือ้หวัใจตีบ 76 26 มิ.ย. 64

3805/64 นาง เกี้ยว ชิดนอก ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 23 มิ.ย. 64

3806/64 ร.ท.อาทติย์ ม่วงมนตรี ธ.ราชบรีุ ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 61 25 มิ.ย. 64

3807/64 จ.ส.อ.ยิ่งศักด์ิ ยาจิตต์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 61 7 ก.ค. 64

3808/64 นาย บญุมี น่วมนาค ธ.ลพบรีุ ถุงลมโปง่พอง 84 29 มิ.ย. 64

3809/64 ร.อ.บญุลือ เรือนก้อน ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ระบบหายใจล้มเหลว 79 26 มิ.ย. 64

3810/64 นาง ทองใบ ค าจันทร์ ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง เบาหวาน 85 27 มิ.ย. 64

3811/64 นาย ถวิล พืน้แสน ร.9 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 61 21 มิ.ย. 64

3812/64 น.ส.รัชนีกร จิตกล้า(อินทะรังษ)ี พนั.สร.4 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 49 20 มิ.ย. 64

3813/64 นาง มิง่แก้ว มาค าสาย กรม ขส. เสียชีวิตจากโรคประจ าตัว 68 16 มิ.ย. 64

3814/64 นาง ทองแดง มณีรัตน์ ธ.อุดรธานี มะเร็งล าไส้ 62 27 มิ.ย. 64

3815/64 นาง เกยูร จันทร์จับ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งลุกลามทีตั่บ 84 10 ก.ค. 64

3816/64 นาง ลัดดา กระสวยนิล ธ.เตาปนู ชราภาพ 78 9 ก.ค. 64

3817/64 พ.อ.ชื่นเกียรติ กาญจนะ ธ.บางเขน (เซนทรัล) เลือดออกในทางเดินอาหาร 91 5 มิ.ย. 64

3818/64 นาง ละออง งามเหลือ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ โควิด-19 80 13 ก.ค. 64

3819/64 ร.ต.สมชาย สอาดเนตร ธ.สนามเสือปา่ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 7 ก.ค. 64
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3820/64 นาง ชูศรี กร่างสละ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 4 ก.ค. 64

3821/64 นาย ค าปนุ ภาแกด า ธ.สนามเปา้ หวัใจขาดเลือด 89 25 มิ.ย. 64

3822/64 นาง ถนอม เรืองคณะ ธ.ส านักพหลโยธิน ชราภาพ 84 12 ก.ค. 64

3823/64 นาย ละออ จันทร์เซ็ง ช.พนั.3 พล.ร.3 มะเร็งตับ 56 25 มิ.ย. 64

3824/64 นาง ทองดา วาระสิทธิ์ พธ.ทบ. มะเร็งปอด 64 26 พ.ค. 64

3825/64 นาย โตมิน ศรีอ่อน มทบ.39 วัณโรคปอด 71 7 ก.ค. 64

3826/64 นาย ณัฐนันท ์เนตรทพิย์ กส.ทบ. ไม่สามารถสรุปการตายได้ 25 24 มิ.ย. 64

3827/64 พ.ต.วินัย พกุาวรรณ ธ.ฉะเชิงเทรา เส้นเลือดหวัใจตีบเฉียบพลัน 78 20 มิ.ย. 64

3828/64 นาง อ าพนั พทุธสอน ธ.พษิณุโลก กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 86 4 ก.ค. 64

3829/64 จ.ส.อ.ณรงค์ งามพร้ิง ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบ 68 22 มิ.ย. 64

3830/64 จ.ส.อ.ธนู สิงหทตั ธ.กาญจนบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 68 6 มิ.ย. 64

3831/64 นาย หลัง บญุมากุล ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 86 24 มิ.ย. 64

3832/64 พ.ท.ประนม วงศ์ษาสนธิ์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 87 16 มิ.ย. 64

3833/64 นาง ชื่นจิตร ด่านกระโทก ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ชราภาพ 83 10 มิ.ย. 64

3834/64 นาง อนงค์ ริมทอง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจล้มเหลว 85 22 พ.ค. 64

3835/64 จ.ส.อ.วิรัตน์ สุขศรี ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรง 58 23 พ.ค. 64

3836/64 ร.ต.บตุร มะโนแสง ธ.อุดรธานี หวัใจล้มเหลว 87 25 ก.พ. 64

3837/64 นาง อารมย์ สอนจรรยา วิสามัญ ปอดอักเสบ 99 3 มี.ค. 64

3838/64 นาย บวัลอย สีสุนาม ส่วนกลาง ถุงลมอุดตันเร้ือรัง 85 30 พ.ค. 64

3839/64 พ.ต.พนัส ตันเสียงสม ธ.กองบญัชาการกองทพับก สมองฝ่อวัยชรา 80 9 ก.ค. 64

3840/64 นาย แสวง แฝงจันอัด ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 68 6 ก.ค. 64

3841/64 นาง อุทยั เกรียงไกร ธ.พญาไท ปอดอักเสบเฉียบพลัน ติดเชื้อโควิด-19 63 15 ก.ค. 64

3842/64 นาง วรินทร์พร อุดมธรรมพฒัน์ ธ.พญาไท ชราภาพ 67 24 มิ.ย. 64

3843/64 พ.อ.ศักดิพฒัน์ เสงคิสิริ ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย ปอดติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 71 27 มิ.ย. 64

3844/64 นาง ละออ พทิกัษเ์ขตต์ ธ.ราชด าเนิน สมองฝ่อวัยชรา 90 5 ก.ค. 64

3845/64 พ.ท.หญิง กมลวรรณ บบุผาทอง ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดค่ังในสมอง 91 9 ก.ค. 64

3846/64 นาง ยิ้ม คุ้มเณร ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะและไตวาย 87 10 ก.ค. 64

3847/64 นาง เปล่ียน รัศมีเพญ็ ธ.ถนนพบิลูละเอียด-นม. สมองฝ่อวัยชรา 90 9 ก.ค. 64

3848/64 นาง วรลักษณ์ ธรรมศิริ ยย.ทบ. หวัใจวายเฉียบพลัน 87 29 มิ.ย. 64

3849/64 นาง แสงเดือน ดีอ่ า กอง พธ.และ ชสบ.4 มะเร็งรังไข่ 56 15 มิ.ย. 64
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3850/64 นาย อ าพล ว่องไว พนั.พฒันา 1 ทอ้งเสียติดเชื้อรุนแรง 73 18 เม.ย. 64

3851/64 นาง ส าลี จ้งจันทร์ศรี กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 76 25 มิ.ย. 64

3852/64 นาย ใหญ่ เสริมศรี ทภ.2 มะเร็งปอด 74 26 มิ.ย. 64

3853/64 นาง เพญ็กัลย์(ยุพเยาว)์ มณีพงษ์ ธ.อรัญประเทศ เส้นเลือดในสมองตีบ 62 15 เม.ย. 64

3854/64 นาง สังเวียน ทบัทอง ธ.กาญจนบรีุ หลอดเลือดแดงใหญ่โปง่พอง 90 4 ก.ค. 64

3855/64 นาง เล้ียว เนือ้แตงเย็น ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 86 3 ก.ค. 64

3856/64 นาย โสภณ เบา้ทอง ธ.กาญจนบรีุ ตับแข็งและมะเร็งตับ 70 20 มิ.ย. 64

3857/64 นาย บญุมี บรีุรักษ์ ธ.ปากช่อง เลือดออกในสมอง 85 24 มิ.ย. 64

3858/64 ส.อ.วิวัฒน์ พมิพจ์ันทร์ ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ชราภาพ 89 3 พ.ค. 64

3859/64 ร.ต.โรม อุไรรัตน์ ธ.กระทุม่แบน หวัใจวายเฉียบพลัน 64 1 ก.ค. 64

3860/64 ร.ต.สมเดช รัศมีจันทร์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะเลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 69 10 ก.ค. 64

3861/64 นาง นฤชล อพหิรรษากร ธ.ราชบรีุ มะเร็งตับอ่อน 69 26 มิ.ย. 64

3862/64 นาย เสมอ ดวงมณี ธ.ลพบรีุ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 74 8 เม.ย. 64

3863/64 นาง ค าพนัธ์ วรรณกลาง ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 79 6 ก.ค. 64

3864/64 นาง ประเชิญ อ่อนมิง่ สลก.ทบ. กรวยไตอักเสบติดเชื้อ 84 5 ก.ค. 64

3865/64 ร.ต.บรรจง ชีกว้าง ธ.ราชบรีุ หวัใจวายน้ าทว่มปอด 84 9 ก.ค. 64

3866/64 นาง มะลิ กล่ินโสภณ คส.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 79 23 มิ.ย. 64

3867/64 นาง ปราณี ปิน่แก้ว สปช.ทบ. ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 55 30 มิ.ย. 64

3868/64 น.ส. ประทมุ ช่างประเสริฐ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 73 9 ก.ค. 64

3869/64 นาย ประวิทย์ ชมแข ธ.บางเขน เซ็นทรัล ปอดอักเสบจากโควิด-19 82 26 มิ.ย. 64

3870/64 นาง วงเดือน ภทัรมณฑา ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ COVID-19 70 7 ก.ค. 64

3871/64 นาง วุฒิวรรณ พรหมบบุผา ธ.ศิริราช ชราภาพ 89 2 ก.ค. 64

3872/64 น.ส. จินตนา อยู่สวัสด์ิ ธ.ย่อยตล่ิงชัน หวัใจวายเฉียบพลัน 76 11 มิ.ย. 64

3873/64 ร.ต.ชูชาติ มาลีเนตร ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 65 5 ก.ค. 64

3874/64 พ.อ.ทวีสิทธิ์ น้อยค าศิริ ธ.สนามเสือปา่ เบาหวาน 91 13 ก.ค. 64

3875/64 นาย นพพนัธ์ ไชยขันธ์ ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์ ระบบหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อโควดิ-19 69 2 ก.ค. 64

3876/64 นาง จตุพร นิลประดิษฐ์ ธ.ปากเกร็ด ปอกอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 76 5 ก.ค. 64

3877/64 นาย จินดา ยันต์วิเศษ ธ.ฝาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 12 พ.ค. 64

3878/64 นาย นิยม นิยมปทัมะ ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 75 12 ก.ค. 64

3879/64 นาง สุนทร ศรีเมือง ธ.ย่อยบางโพ ปอดอักเสบ 88 16 ก.ค. 64
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3880/64 พ.ท.สวย เรือนนาค ธ.สุพรรณบรีุ ปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทเีรีย 89 10 มิ.ย. 64

3881/64 ร.ต.ธาดา เผ่าสังข์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อ 88 9 ก.ค. 64

3882/64 นาย สมนึก ส านองค า ธ.เตาปนู ตับแข็ง 62 27 มิ.ย. 64

3883/64 พ.ท.โกศล มหารัต ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ชราภาพ 96 16 ก.ค. 64

3884/64 นาง อุ่น รักสุจริต ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 85 5 ก.ค. 64

3885/64 นาง อินทาน อินธิเดช ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 27 มิ.ย. 64

3886/64 ร.ต.กิจจา ยนพกัตร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจขาดเลือด 74 24 มิ.ย. 64

3887/64 นาง อรุณ ช้างทองค า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 65 1 ก.ค. 64

3888/64 นาย ธวัช รัตนประทมุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจล้มเหลว 70 27 มิ.ย. 64

3889/64 พ.ท.สุทธิพนัธ์ จักรค า ธ.พะเยา ชราภาพ 85 5 ก.ค. 64

3890/64 จ.ส.อ.อ านวยศักด์ิ กล่ินสูงเนิน ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 91 20 มิ.ย. 64

3891/64 นาย เพชร กลางหมู่ ธ.พะเยา มะเร็งถุงน้ าดีส่วนปลายระยะสุดทา้ย 71 7 ก.ค. 64

3892/64 นาง บญุล้น พลสุข ธ.สระบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 58 8 ก.ค. 64

3893/64 นาง อ่อน ชามะลิ ธ.ปากช่อง ไตวาย 81 27 มิ.ย. 64

3894/64 นาย ชาย ช่างถม ธ.ศรีย่าน หวัใจวาย 72 9 มี.ค. 64

3895/64 นาง แฉล้ม สุขโข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล้ินหวัใจร่ัว 69 9 ก.ค. 64

3896/64 ร.ต.ภษูติ อรุณพาส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 62 6 ก.ค. 64

3897/64 นาย พรม ศรีสุข มทบ.43 ชราภาพ 87 11 มิ.ย. 64

3898/64 นาง มาลี จารัตน์ กรม ทพ.22 ไตวายเฉียบพลัน 56 27 พ.ค. 64

3899/64 นาง จันทนา รินนารักษ์ สง.สด.จว.ช.ร. มะเร็งสมอง 77 8 ก.ค. 64

3900/64 ร.ต.สุคม บญุทรง ร.6 ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 55 5 ก.ค. 64

3901/64 นาง ประยูร วงศ์หมอ ธ.นครราชสีมา ภาวะหายใจล้มเหลว 80 25 มิ.ย. 64

3902/64 จ.ส.อ.บญุส่ง บตุรเม้า ช.11 พนั.602 เลือดออกในสมองด้านขวา 40 18 มิ.ย. 64

3903/64 นาย นพพร สมมูลนา ร.23 พนั.3 เลือดออกในทางเดินอาหาร 56 16 มิ.ย. 64

3904/64 อส.ทพ.ศิขริน โสวภาค ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลันจากการติดเชื้อในท้อง 36 2 ก.ค. 64

3905/64 ร.ท.ส าราญ รุยหานนท์ ธ.สมุทรปราการ ภาวะหวัใจล้มเหลว 83 4 มิ.ย. 64

3906/64 นาย อุดม รบกล้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด 87 6 ก.ค. 64

3907/64 นาง มาลินี ประทมุศรี ธ.นครราชสีมา มะเร็งถุงน้ าดี 60 28 มิ.ย. 64

3908/64 นาง จันทร์ แข็งแรง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจขาดเลือด 83 24 มิ.ย. 64

3909/64 จ.ส.อ.ธวัชชัย จันทร์สว่าง กสษ.1 กส.ทบ. ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 44 4 ก.ค. 64
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3910/64 นาย สุรัตน์ สินมัน่ พล.ป. ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 57 13 มิ.ย. 64

3911/64 นาง คูณ มะปะเข สง.สด.จว.อ.ด. เลือดออกในกะโหลกศีรษะ 86 5 มิ.ย. 64

3912/64 พ.อ.สาโรช ธรรมปรีชา รร.จปร. ปอดอักเสบติดเชื้อ 56 16 ก.พ. 64

3913/64 จ.ส.อ.ประสิทธิ์ เรืองสุด สก.ทบ. ความดันโลหติสูง 76 15 ก.ค. 64

3914/64 นาย สวง เอี่ยมเพง็ ยศ.ทบ. ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 77 22 มิ.ย. 64

3915/64 นาง เล็ก สดชื่น ส่วนกลาง ชราภาพ 84 20 ก.ค. 64

3916/64 นาง สมพร พวงสร้อย ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 71 16 ก.ค. 64

3917/64 พ.อ.จักรกฤษณ์ ชัยรัตน์ ธ.ซีคอน บางแค เบาหวาน 79 13 ก.ค. 64

3918/64 นาง วินัย สุกิตติรุ่งเรือง ธ.ราชบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 71 29 มิ.ย. 64

3919/64 ร.ต.หญิง วัณณา ธูปแก้ว    (รน.) ธ.เตาปนู หลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 71 3 ก.ค. 64

3920/64 นาง จินตนา แก้วปานกัน ธ.เตาปนู มะเร็งล าไส้ใหญ่ 81 17 ก.ค. 64

3921/64 พล.ต.อรุณ เนียมกันฑา ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะแพร่กระจาย 72 6 ก.ค. 64

3922/64 นาง ตลับ เฉลิมวัฒน์ ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ น้ าทว่มปอด 84 6 ก.ค. 64

3923/64 นาง ล าพงึ ฉวีวรรณ ธ.สระบรีุ ตับวายเร้ือรัง 57 10 ก.ค. 64

3924/64 นาง วัฒนา ตาจุมปา ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในถุงหวัใจ 63 12 มิ.ย. 64

3925/64 นาย หรัิญ ไชยสุข ธ.ย่อยสถาบันราชภัฎจันทร์เกษม มะเร็งตับ 75 2 ก.ค. 64

3926/64 นาง อารีย์ ประชุมกอง ธ.เชียงราย หวัใจวายฉับพลันจากความดันโลหติสูง 78 4 ก.ค. 64

3927/64 นาง ทมิ ค าไล้ ธ.อุตรดิตถ์ ฝีทีไ่ตขนาดใหญ่ 84 1 ก.ค. 64

3928/64 นาง ดอกจัน พุม่พวง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ภาวะหวัใจล้มเหลว 89 3 ก.ค. 64

3929/64 นาง จันทรา ไชยชมภู ธ.เชียงราย มะเร็งล าไส้ใหญ่ 77 4 ก.ค. 64

3930/64 ร.ต.สวิด คุ้มทอง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 7 มี.ค. 64

3931/64 ร.ต.นพทรีา ศักด์ิศรี ธ.อุบลราชธานี หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 5 ก.ค. 64

3932/64 นาง สมบรูณ์ ศรีโพธิ์ ธ.ทา่แพ กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 22 มิ.ย. 64

3933/64 นาย พฒุ พนัธะนะ ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 78 30 มิ.ย. 64

3934/64 พ.อ.อดุลย์ ทมุมากรณ์ ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 79 11 ก.ค. 64

3935/64 นาง สมจิตร สุขชู ธ.ทุง่สง สมองฝ่อวัยชรา 75 24 มิ.ย. 64

3936/64 ร.ต.สวัสด์ิ ข้องรัก ธ.พทัลุง มะเร็งปอด 62 27 มิ.ย. 64

3937/64 นาย เหมือย ศรีสมุทร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 92 4 ก.ค. 64

3938/64 ร.ต.สมศักด์ิ ขันเกตุ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 65 29 มิ.ย. 64

3939/64 นาง เจนจิรา กล่อมจิตร ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเต้านม 56 6 ก.ค. 64
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3940/64 พ.ต.เล็ก ทองค า ธ.พทัลุง หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 76 17 มิ.ย. 64

3941/64 นาง น้ าทพิย์ การุญญเวทย์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 89 8 มิ.ย. 64

3942/64 นาย สมาน ชนชี กรม ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 19 มิ.ย. 64

3943/64 นาง ทองดี รีวงษ์ บชร.1 ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 86 11 มิ.ย. 64

3944/64 นาย ปรีชา สิงหรัตน์ คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 6 ก.ค. 64

3945/64 ส.ต.ไพฑูรย์ ศรีวะบตุร พนั.สร.5 การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 25 22 พ.ค. 64

3946/64 นาง ประวี บพุศิริ สง.สด.จว.พ.ย. มะเร็งล าไส้ 71 26 มิ.ย. 64

3947/64 จ.ส.อ.สุภณ ฤาชัยราม ม.7 พนั.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 5 ก.ค. 64

3948/64 นาง เอี่ยม วันทลู ป.6 พนั.106 มะเร็งทอ่น้ าดี 70 28 มิ.ย. 64

3949/64 นาย สมร รังไชย ช.พนั.1 พล.1 รอ. ชราภาพ 75 10 ก.ค. 64

3950/64 น.ส. ลออ เรียงเพชร์ ส่วนกลาง ระบบหายใจล้มเหลว 75 20 ก.ค. 64

3951/64 น.ส. ยุวดี ผูกเกษร รพ.รร.6 สมองบวม 72 6 ก.ค. 64

3952/64 นาง บงัอร พงษเ์พช็ร ยย.ทบ. เบาหวาน 65 6 ก.ค. 64

3953/64 จ.ส.อ.ประชา มังกรแก้ว ธ.ศรีย่าน ภาวะเส้นเลือดสมองตีบรุนแรง 65 13 ก.ค. 64

3954/64 นาง วัชรี ธีระยุทธนานนท์ ธ.รามอินทรา กม.4 มะเร็งล าไส้ 91 13 ก.ค. 64

3955/64 นาย ศิริ อุดมวงค์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ปว่ยไม่ทราบโรค 84 18 ก.ค. 64

3956/64 นาง จิรวรรณ สนิทสรไกร ธ.ปูเ่จ้าสมิงพราย มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย 66 19 ก.ค. 64

3957/64 นาย สุทศัน์ นาทโฆษ ธ.ศรีย่าน ความดันโลหติสูง 59 15 ก.ค. 64

3958/64 นาย สุทศัน์ วรรณพงษ์ ธ.อรัญประเทศ ตับแข็ง 57 25 มิ.ย. 64

3959/64 จ.ส.อ.สาย สิงหเ์ถื่อน ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 74 7 เม.ย. 64

3960/64 จ.ส.อ.อภรัิกษ ์แพรม่วง ธ.นครนายก มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 62 18 มิ.ย. 64

3961/64 พ.ท.ประยูร เพช็รประยูร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 85 13 ก.ค. 64

3962/64 จ.ส.อ.ชัย โพธิ์ค าทงึ ธ.อุดรธานี หวัใจล้มเหลว 71 3 ก.ค. 64

3963/64 จ.ส.อ.ศิริศาสตร์ หาญอาวุธ ธ.อุดรธานี อาหารอุดกล้ันทางเดินหายใจ 65 9 ก.ค. 63

3964/64 นาง บญุส่ง ประสานพวง ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อรุนแรง 68 9 ก.ค. 64

3965/64 นาง เบง็ ทบัพวง ธ.ร้อยเอ็ด หนองทีตั่บและเยื่อบทุอ้งอักเสบ 86 10 ก.ค. 64

3966/64 นาง ผิน กาบกว้าง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 88 10 ก.ค. 64

3967/64 นาง ค าจัด แสงเดือน ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 86 10 ก.ค. 64

3968/64 นาง หงส์ โยธากุล ธ.อุดรธานี ชราภาพ 86 4 ก.ค. 64

3969/64 นาง มัจฉา ทองสุข ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ไตวายระยะสุดทา้ย 61 8 ก.ค. 64
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3970/64 นาง สิงห ์ใจซ่ือ ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มะเร็งทอ่น้ าดี 84 26 มิ.ย. 64

3971/64 ร.ต.เฉลียว สุนนท์ ธ.อุดรธานี ชราภาพ 84 25 มิ.ย. 64

3972/64 ร.ต.ส าราญ เสวตวงษ์ ธ.อุดรธานี วัณโรคปอด 89 20 พ.ค. 64

3973/64 นาง บวัแก้ว เตชะเต่ย ศฝ.นศท.มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 14 ก.ค. 64

3974/64 นาง บญุเรือน เต็งคิว (ทองเถื่อน) ช.3 สมองฝ่อวัยชรา 77 11 พ.ค. 64

3975/64 นาย สมทรง วิชาค า ร.23 มะเร็งไทรอยด์ระยะสุดทา้ย 68 12 ก.ค. 64

3976/64 ร.ท.พนมไพร เรืองรุ่ง พนั.ปฐบ. ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 58 24 มิ.ย. 64

3977/64 นาย สมาน นงนวล ร.16 ถุงน้ าดีอุดตัน 59 3 ก.ค. 64

3978/64 ร.ต.วิสุทธิ์ พลึิก ธ.อุตรดิตถ์ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 85 27 มิ.ย. 64

3979/64 ร.ท.มงคล ตรีไว ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น เลือดออกในสมอง 89 14 ก.ค. 64

3980/64 พล.ท.สถาพร ชมไพศาล ธ.โชคชัย 4 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 82 28 มิ.ย. 64

3981/64 น.ส. มนัสวี เมธี ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย มะเร็งปากมดลูก 59 21 ก.ค. 64

3982/64 นาง เปร่ียง ธรรมถี ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 83 14 ก.ค. 64

3983/64 จ.ส.อ.พชิิต เจริญดี นทพ. ไตวาย 55 23 มิ.ย. 64

3984/64 นาย ส าราญ ขาวงาม ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อเนือ่งจากชรา 92 21 ก.ค. 64

3985/64 ร.ต.บญุเล้ียง  ช านิพงษ์ ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 84 29 มิ.ย. 64

3986/64 จ.ส.อ.ภมูินทร์(ภมูิสุข) มาลาดาษ พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ขาดอากาศจากรอยกดรัดบริเวณล าคอ 45 14 ก.ค. 64

3987/64 นาง ซ่อน สุขสวัสด์ิ รพ.รร.6 เบาหวานและติดเชื้อรุนแรง 85 11 ก.ค. 64

3988/64 พ.อ.หญิง สุปาณี สรรพชัย กบ.ทบ. มะเร็งรังไข่ 56 4 ก.ค. 64

3989/64 ร.ต.โสภณ  พนักะหรัด ส่วนกลาง ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 83 23 ก.ค. 64

3990/64 นาง ประไพ  มลพชิัย ส่วนกลาง ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 74 23 ก.ค. 64

3991/64 นาง บญุลบ  สมหวัง ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 81 20 ก.ค. 64

3992/64 นาง นวพร  ไพรินทร์ ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 56 19 ก.ค. 64

3993/64 นาย บรรจง  ผ่องเคหา ธ.ประชานิเวศน์ 1 ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 84 13 ก.ค. 64

3994/64 นาง สมัย  ภูมุ่ข ธ.รังสิต-คลอง 3 มะเร็งหลอดเลือดอาหาร 63 22 ก.ค. 64

3995/64 นาง สุเพญ็  แฉ่งศิริ ธ.กองบญัชาการกองทพับก กล้ามเนือ้อ่อนแรงในวัยชรา 84 23 มิ.ย. 64

3996/64 ร.ท.ไมตรี  แสงอร่าม ธ.รามอินทรา กม.4 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 59 22 ก.ค. 64

3997/64 ร.ต.ฉลอง  สายยุเขตต์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 86 14 ก.ค. 64

3998/64 นาง ช่วย  เล็กทองแดง ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อโควิด-19 85 23 ก.ค. 64

3999/64 นาย ไสว  พกิุลทอง ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 58 13 ก.ค. 64
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4000/64 จ.ส.อ.เทีย่ง มะลิอ่อง ธ.อู่ทอง ภาวะหวัใจล้มเหลว 74 19 ก.ค. 64

4001/64 นาง ประจวบ อินทรสาลี ธ.กระทุม่แบน ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควิด 19 79 17 ก.ค. 64

4002/64 นาง สมพงษ ์น้ าผ้ึง ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ปอดอักเสบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 78 8 ก.ค. 64

4003/64 ส.อ.ธง ทองอู๋ ธ.อุตรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 55 12 ก.ค. 64

4004/64 นาย สุรพล วันประกอบ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดในสมองตีบ 57 19 ก.ค. 64

4005/64 นาย สุรศักด์ิ ลาดอารีย์ ธ.งามวงศ์วาน ปอดอักเสบ 66 14 ก.ค. 64

4006/64 ร.ต. สันติ บญุนิธี ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อ 78 16 ก.ค. 64

4007/64 นาง เฉลิม ดาจันทร์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 90 13 ก.ค. 64

4008/64 นาง สัมฤทธิ์ อุบงชะนี ธ.เพชรบรีุ ภาวะน้ าทว่มปอด 66 15 ก.ค. 64

4009/64 จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา นุม่ประสิทธิ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 66 21 ก.ค. 64

4010/64 พล.ต. วิชัย สุมะนังกุล ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล 90 23 ก.ค. 64

4011/64 นาย ณัฐพงษ ์กล่ินสี ธ.สะพานใหม่ - ดอนเมือง ไตวายเร้ือรัง 30 19 ก.ค. 64

4012/64 พ.ต.อุดมศักด์ิ แสงอากาศ ธ.กระทรวงกลาโหม แผลกดทบัติดเชื้อ 85 10 ก.ค. 64

4013/64 นาย ส ารอง ปา่โพธิ์ชัน นทพ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 73 23 มิ.ย. 64

4014/64 นาย อนันต์  ศรีนิม่ ป.72 พนั.721 หวัใจวายเฉียบพลัน 69 1 ก.ค. 64

4015/64 นาง กี  สังข์สินชัย ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล 91 9 ก.ค. 64

4016/64 ส.อ.พพิฒัน์  แดงหว่ง พล.ร.11 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นหนา 30 29 มิ.ย. 64

4017/64 จ.ส.อ.ปรีชา  นุทกาญจนกุล ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 5 ก.ค. 64

4018/64 นาย ทองใส  สอนสา พนั.สร.22 บชร.2 หอบหดื 82 7 ก.ค. 64

4019/64 นาง ทวง ใครวงษ์ ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า ชราภาพ 86 10 ก.ค. 64

4020/64 พ.อ.เสนาะ เถื่อนศิริ ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งตับ 85 9 ก.ค. 64

4021/64 นาง ดวงพร วีรเดชก าแหง ธ.ลาดพร้าว 6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 16 ก.ค. 64

4022/64 พ.ท. ธรรมนูญ สิงหะคเชนทร์ ส่วนกลาง ไตวายเฉียบพลัน 89 12 ก.ค. 64

4023/64 จ.ส.อ.วิรัตน์  ชื่นบาล ส.พนั.9 พล.ร.9 มะเร็งปอดระยะกระจาย 48 27 พ.ค. 64

4024/64 นาย ผล  ด้วงทัง่ ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 85 16 ก.ค. 64

4025/64 นาง เจิม  เพิม่น้ าแก้ว ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลว 88 2 ก.ค. 64

4026/64 น.ส.รัตนาวดี  บตุรสาร พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ติดเชื้อในกระแสเลือด 29 24 มิ.ย. 64

4027/64 จ.ส.อ.ชุมพล  แจ่มศรี มทบ.13 มะเร็งตับแพร่กระจาย 58 30 มิ.ย. 64

4028/64 ร.ต.ประยูร  แก้วพงษ์ ธ.ลพบรีุ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 74 10 ก.ค. 64

4029/64 นาย สมพร  บญุแย้ม ช.11 พนั.111 เลือดออกในกระเพาะอาหาร 61 4 ก.ค. 64
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4030/64 นาง จู  บวัเผือก มทบ.310 ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 26 มิ.ย. 64

4031/64 นาย สังเวียน แสงอ่อน กิตติมศักด์ิ ปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 92 29 ก.ค. 64

4032/64 นาง เหล่ียม เช้าไปนา ส่วนกลาง ชราภาพ 84 24 ก.ค. 64

4033/64 นาง ขันทอง พงษป์ระยูร รร.สร.พบ. สมองฝ่อวัยชรา 81 22 ก.ค. 64

4034/64 นาง สุมาลี ประทมุวงค์ สสน.บก.ทบ. ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 72 18 ก.ค. 64

4035/64 ร.อ. ประวิตร เพช็รรัตน์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อรุนแรง 91 22 มิ.ย. 64

4036/64 นาย อทติย์ เจริญกิจจานุวงศ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก เส้นเลือดสมองแตก 71 20 มิ.ย. 64

4037/64 น.ส. ฉวีวรรณ เพยีรกล้า ธ.อยุธยา สมองขาดอากาศจากการผูกคอ 43 13 ก.ค. 64

4038/64 นาย ไพศาล บรรจงเกตุ ธ.กองบญัชาการกองทพับก หวัใจวาย 76 26 ก.ค. 64

4039/64 นาง ษานิตย์(ฐาปนิตย)์ ขุนเพง็ ธ.สนามเปา้ มะเร็งรังไข่ 63 21 ก.ค. 64

4040/64 นาย มนัส ภติูโยธิน ธ.ชลบรีุ ชราภาพ 77 30 ก.ค. 64

4041/64 จ.ส.อ.ไพศาล ทรัพย์สินธรรม ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อ 88 22 ก.ค. 64

4042/64 นาง วิบรูณ์ศรี ธรรมแสง ธ.สนามเปา้ ชราภาพ 84 24 ก.ค. 64

4043/64 นาง ระเบยีบ พรหมวงศ์ ธ.อุดรธานี เนือ้งอกในสมอง 85 13 ก.ค. 64

4044/64 นาง ตาล อินเทพ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลทีข่า 86 1 ก.ค. 64

4045/64 พ.ท.เสนีย์ คงทองเอียด ธ.ทุง่สง ระบบประสาทเส่ือม 61 7 ก.ค. 64

4046/64 นาง บวัไข ทายนต์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 12 ก.ค. 64

4047/64 ร.ต.อัครเดช พรมจ าปา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 25 มิ.ย. 64

4048/64 นาย ณรงค์ยุทธ โคตรค า ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. เส้นเลือดแดงใหญ่โปง่พอง 48 11 ก.ค. 64

4049/64 นาย ณรงค์ ปล้ืมจิตร ธ.สนามเสือปา่ ขาดอากาศหายใจจากโรคพงัผืดปดิกั้นปอด 74 6 มิ.ย. 64

4050/64 ร.ต.สิทธิพร นุชนารถ ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 64 8 ก.ค. 64

4051/64 ร.ต.ชัยณรงค์ วงศ์ประทมุ ธ.ขอนแก่น หลอดเลือดสมอง 65 14 มิ.ย. 64

4052/64 ร.ต.วีระชัย อินทร์น้อย ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดติดเชื้อ 90 3 ก.ค. 64

4053/64 นาง ขวัญใจ ชัยณรงค์ ส.1 พนั.102 ล่ิมเลือดอุดตันทีป่อด 85 19 ก.ค. 64

4054/64 นาง จรอน ศรีข ามี ส.พนั.5 พล.ร.5 ภาวะหวัใจล้มเหลวจากไตวาย 69 29 มิ.ย. 64

4055/64 อส.ทพ.มนตรี กลมยา กรม ทพ.22 เมลิออยโดสิส 36 18 มิ.ย. 64

4056/64 ส.อ.กิตติศักด์ิ นิม่อนันต์ มทบ.13 ปอดติดเชื้อแบคทเีรียรุนแรง 41 16 ก.ค. 64

4057/64 นาง สุนีย์ ทคิะชน ร.9 พนั.1 ปอดอักเสบโควิด-19 60 11 ก.ค. 64

4058/64 จ.ส.อ.คมสัน นาคยรรยงค์ ศฝ.นศท.มทบ.24 ภาวะปอดบวมติดเชื้อ 53 11 ก.ค. 64

4059/64 นาง วันเพญ็ มุง่ค้ ากลาง ศฝ.นศท.มทบ.21 หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 82 12 ก.ค. 64
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4060/64 ร.อ.อานันท ์โพชนิกร ธ.ลพบรีุ ปอดแฟบ 88 11 ก.ค. 64

4061/64 นาง ล าดวน ผมน้อย ธ.ลพบรีุ หลอดเลือดสมอง 83 24 มิ.ย. 64

4062/64 ร.ต.ทองพลู สุวรรณกันทา ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อโควิด-19 69 10 ก.ค. 64

4063/64 นาง สะอาด สุวรรณประเสริฐ ธ.ปากช่อง ชราภาพ 77 12 ก.ค. 64

4064/64 ส.อ.มานพ นันเพญ็ ธ.ล าปาง หวัใจล้มเหลว 60 9 ก.ค. 64

4065/64 นาง สุข ไชยเชื้อ ธ.ปราจีนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 80 20 มิ.ย. 64

4066/64 พ.อ.วสุริสศ์ สุคนธนเสนีย์ กร.ทบ. ปอดติดเชื้อโควิด-19 59 2 ก.ค. 64

4067/64 นาย สว่าง พุม่รส ทภ.3 ติดเชื้อในปอดและหายใจล้มเหลว 76 4 ก.ค. 64

4068/64 จ.ส.อ.วีระกร ชนปยิาทร ร.14 พนั 3 เส้นเลือดในสมองแตก 29 20 มิ.ย. 64

4069/64 นาง อาภรณ์ จันทนาม มทบ.16 ปอดติดเชื้อ 75 8 ก.ค. 64

4070/64 น.ส.สมใจ ชูรัตน์ มทบ.27 กระดูกทบัเส้นประสาท 68 16 ก.ค. 64

4071/64 นาง อังศวีร์ พานิชปฐมชัย กสษ.1 กส.ทบ. มะเร็งหลอดเลือดแดงปอด 56 29 มิ.ย. 64

4072/64 นาง ชุติมา โพธิ์กะมน ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 73 6 ก.ค. 64

4073/64 นาย สง่า นิตอินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 82 17 ก.ค. 64

4074/64 ร.ต.อนุวัตร ขุนสุด ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งปอด 65 12 ก.ค. 64

4075/64 ส.อ.สุรชัย แสงสว่าง ธ.สกลนคร กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 69 10 ก.ค. 64

4076/64 นาง วงษ ์บญุผู้ ธ.ลพบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลว 85 16 ก.ค. 64

4077/64 จ.ส.อ.เสนีย์ โรจนพร ธ.ยอ่ยถนนพหลโยธนิ-สะพานใหม่ ไขสันหลังระดับคอฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน 72 8 ก.ค. 64

4078/64 พ.ต.คงเดช โยธะชัย ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 90 30 มิ.ย. 64

4079/64 นาย เล้ียง สุขประเสริฐ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 18 ก.ค. 64

4080/64 นาย สี หมายจิตร ธ.อรัญประเทศ สมองฝ่อวัยชรา 83 8 ก.ค. 64

4081/64 นาง ส าลี ศรีสอาด ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งช่องหซู้าย 87 12 ก.ค. 64

4082/64 นาง สังวาลย์ สุวรรณนิมิตร กิตติมศักด์ิ หลอดเลือดสมอง 91 27 ก.ค. 64

4083/64 นาง มาก เผือกคล้าย ส่วนกลาง ชราภาพ 87 21 ก.ค. 64

4084/64 นาย ประเสริฐ ไทรประสพสุข ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 26 ก.ค. 64

4085/64 นาง บาง ปติีพชื ส่วนกลาง ชราภาพ 88 3 ก.ค. 64

4086/64 นาง สุคนธ์ จ้อยทรัพย์ ส่วนกลาง ชราภาพ 87 23 ก.ค. 64

4087/64 นาง เหล่ือม สุเณรุ ส่วนกลาง ปอดอักเสบ 96 27 ก.ค. 64

4088/64 พล.ท.พศิาล เทพสิทธา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในเลือด 88 7 ก.ค. 64

4089/64 น.ส.อารีพร สอนส้ม ธ.เตาปนู ระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 36 22 ก.ค. 64
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4090/64 นาง นวลจันทร์ ชนะบญุ ธ.ย่อยบางโพ ปอดอักเสบจากโควิด-19 75 19 ก.ค. 64

4091/64 พ.อ.สุริย์ศรี ศรีวัฒนะ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) หวัใจขาดเลือด 95 17 ก.ค. 64

4092/64 ร.ต.เนาวรัตน์ ชูมนต์ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 74 28 ก.ค. 64

4093/64 นาง เฉลาลักษณ์ จูมานัส ธ.ราชด าเนิน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 59 4 ก.ค. 64

4094/64 ร.ต.สมหมาย คุ้มถิ่นแก้ว ธ.ศรีย่าน เลือดออกจากทางเดินอาหาร 70 23 ก.ค. 64

4095/64 พ.อ.ฉัตรเทพ บญุวัดช้าง ธ.พระปฐมเจดีย์ ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 64 27 ก.ค. 64

4096/64 ร.ต. ธนู เหรนิล ธ.กระทุม่แบน ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อโควดิ-19 79 30 ก.ค. 64

4097/64 นาง ทองอยู่ พรรณสวัสด์ิ ธ.อยุธยา ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 90 29 ก.ค. 64

4098/64 พ.อ.จรัล วิภาตะกลัศ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อระบบหายใจล้มเหลว 89 26 มี.ค. 64

4099/64 นาง ชิต เจริญศรี ธ.สิงหบ์รีุ ระบบหวัใจและระบบทางเดินภายในล้มเหลว 82 18 ก.ค. 64

4100/64 พ.ต. สมชัย ประเสริฐสม ธ.พรานนก ชราภาพ 84 21 ก.ค. 64

4101/64 พ.ต. ค ารณ ศรพรหม ธ.ปฐมเจดีย์ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 80 15 ก.ค. 64

4102/64 พ.ท.ไพศาล เขมะจารี ธ.เมืองเอก-รังสิต ปอดติดเชื้อ 78 24 ก.ค. 64

4103/64 ส.อ. อดิสร กมลินทร์ ธ.ราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 88 25 ก.ค. 64

4104/64 นาง ปทมุ แก้ววรรณา ธ.เตาปนู ปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อโควิด-19 93 22 ก.ค. 64

4105/64 พล.ต. มานู ศรีสมบรูณ์ ธ.ส านักพหลโยธิน ปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทเีรีย 93 27 ก.ค. 64

4106/64 ร.ต. พายัพ หตุะนาวิน ธ.กระทรวงกลาโหม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 20 ก.ค. 64

4107/64 ร.ต. ดี สุขประเสริฐ ธ.ลพบรีุ ปอดบวม 88 30 มิ.ย. 64

4108/64 นาง เสวียง วงษม์ณฑา ธ.บางบวั เลือดออกในสมอง 82 26 ก.ค. 64

4109/64 พ.อ.ไพโรจน์ แก้ววงศ์ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อโควิด-19 87 11 ก.ค. 64

4110/64 นาง รัญจวน ทองทวี ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์ ปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19 74 14 ก.ค. 64

4111/64 พ.อ.กิจ สูยะนันทน์ ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจวาย 83 26 ก.ค. 64

4112/64 นาง โชติรส มหกิุล ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 70 30 ก.ค. 64

4113/64 พ.ท.บญุราม บญุมา ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจและไหลเวียนโลหติ 87 20 ก.ค. 64

4114/64 นาง ประกอบ จันทร์นาค ธ.หล่มสัก ถุงน้ าดี ทางเดินน้ าดีติดเชื้อ 69 7 ก.ค. 64

4115/64 นาง สังวาลย์ ไชยเพยีร ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมอง 83 14 ก.ค. 64

4116/64 จ.ส.อ.นพดล อภญิญาภรณ์ ธ.ขอนแก่น ตับแข็ง 61 7 ก.ค. 64

4117/64 นาย สุดท ีจันสด ธ.ขอนแก่น หวัใจล้มเหลว 86 9 ก.ค. 64

4118/64 นาง หนู วงศ์ประสิทธิ์ ธ.รพ.รร.6 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86 10 ก.ค. 64

4119/64 นาง กมลจิต อินทรชิต ธ.พษิณุโลก หวัใจวายเฉียบพลัน 66 9 ก.ค. 64
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4120/64 นาง บญุช่วย ศรีทอง ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 88 29 มิ.ย. 64

4121/64 นาง ศรีสุวรรณ รัชตาชีวิน ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หลอดเลือดสมอง 86 11 ก.ค. 64

4122/64 พล.อส.วรพล บญุสายบวั พนั.สห.11 ปอดอักเสบติดเชื้อ 43 30 มิ.ย. 64

4123/64 นาง ทองด า พุม่ตาลพงษ์ บชร.1 สมองฝ่อวัยชรา 87 5 ก.ค. 64

4124/64 นาง ร้ิว กล่ินศรีสุข พนั.สบร.22 บชร.2 ชราภาพ 72 14 ก.ค. 64

4125/64 นาย ล าพวน แย้มเนตร ร.31 พนั.2 รอ. ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 62 22 มิ.ย. 64

4126/64 นาง บญุเหลือ การีกล่ิน ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด 75 20 ก.ค. 64

4127/64 นาง ช่อทพิย์ ฉัตรเสน ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ปอดอักเสบ 84 24 ก.ค. 64

4128/64 ส.อ.ประกอบ ปยิะทตั ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอดและทางเดินอาหาร 63 18 ก.ค. 64

4129/64 นาง ส ารวย เกสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 85 20 ก.ค. 64

4130/64 นาง ประเสริฐ อักษร ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อโควิด-19 86 30 มิ.ย. 64

4131/64 ร.อ.วิศาล ชิดดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไตวายเร้ือรัง 73 1 ก.ค. 64

4132/64 พ.ต.จ านง อินทรักษ์ ธ.สุราษฎร์ธานี โลหติเปน็พษิจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 86 25 มิ.ย. 64

4133/64 นาง พกิุล จิตผล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดในสมองแตก 57 12 ก.ค. 64

4134/64 นาง เล็ก สอนค า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อเฉียบพลัน 75 15 ก.ค. 64

4135/64 นาง สมคิด กระจ่างรัตน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดฉับพลัน 73 16 ก.ค. 64

4136/64 จ.ส.อ.จงกล โสมทศัน์ ธ.สระบรีุ หลอดอาหารทะลุ 60 20 ก.ค. 64

4137/64 นาย สวน วงษป์า ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 80 19 ก.ค. 64

4138/64 นาง ปกั แพงพา ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 84 17 ก.ค. 64

4139/64 ร.ต.ผัน ปุง่ค าน้อย ธ.สระบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 10 มิ.ย. 64

4140/64 นาง นงลักษณ์ บญุช่วย พบ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 84 25 ก.ค. 64

4141/64 จ.ส.อ.กฤษฏิ์ เธยีรกอ้งเดช (ฐิติศักด์ิ เธยีรโชติ) ร.152 พนั.2 มะเร็งปอด 56 20 ก.ค. 64

4142/64 จ.ส.อ.สุริยศักด์ิ สายอุทา ธ.ปราจีนบรีุ ผู้ปว่ยติดเตียง 61 3 ก.ค. 64

4143/64 จ.ส.อ.เจริญ รัตนแย้ม ธ.สนามเปา้ ปอดอักเสบติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 74 1 ส.ค. 64

4144/64 นาง ส าราญ นวมแสง ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อโควิด-19 77 2 ส.ค. 64

4145/64 นาง ฉลวย ค าแดง ธ.งามวงศ์วาน หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91 25 ก.ค. 64

4146/64 นาง ล้ินจี่ อ้นโต ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 62 25 ก.ค. 64

4147/64 พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ พรหมเมือง ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 83 23 ก.ค. 64

4148/64 นาย เอี่ยม พนัธ์สวัสด์ิ ศอว.ศอพท. ไตวายเร้ือรัง 73 25 มิ.ย. 64

4149/64 นาง แย้ม สว่างจันทร์ สส.ทหาร เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 72 11 ก.ค. 64
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4150/64 นาย ทองพนู สายหยุด กรม ขส.ทบ. หวัใจวาย 47 1 ก.ค. 64

4151/64 นาย คึม สุขนางรอง มทบ.17 สมองขาดเลือด 87 16 ก.ค. 64

4152/64 นาง จารุวรรณ ปฏญิญาวัฒน์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 21 ก.ค. 64

4153/64 นาย สม ศรีเคลือบ ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เบาหวาน 90 13 ก.ค. 64

4154/64 จ.ส.อ.อวยพร ผดุงชีพ ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายระยะสุดทา้ย 74 14 ก.ค. 64

4155/64 นาง จันทร์จรูญ ทองปน ธ.อุบลราชธานี ภาวะหวัใจล้มเหลว 71 20 ก.ค. 64

4156/64 ร.ต.พทุธชาติ สว่างวงศ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 65 19 ก.ค. 64

4157/64 นาง ถนอม ทศัศรี ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 53 22 ก.ค. 64

4158/64 พ.ต.ยศธนัตถ์ ชัยวระนิธิฐากุล ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งปอด 61 18 ก.ค. 64

4159/64 นาง นิตยา จ าปาทอง ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก ภาวะหวัใจขาดเลือด 75 21 ก.ค. 64

4160/64 ร.ต.สาธิต เอี่ยมส าอางค์ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ 61 19 ก.ค. 64

4161/64 นาง บญุธรรม จันทร์ลอย ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 14 ก.ค. 64

4162/64 พ.ท.วิชาญ เกียรติสุวรรณ์ วิสามัญ ชราภาพ 101 23 ก.ค. 64

4163/64 นาง ทองแล ทาหนองค้า ธนาณัติ ปอดติดเชื้อด้ือยา รุนแรง 83 27 ก.ค. 64

4164/64 นาย ชาญณรงค์ แผนสง่า ส่วนกลาง ระบบหลอดเลือดและหวัใจล้มเหลว(โควดิ-19) 76 28 ก.ค. 64

4165/64 นาง พกิุล ศรีปา กฌป.สก.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 68 31 ก.ค. 64

4166/64 นาย ชลอ ร่ืนเกษม สก.ทบ. ชราภาพ 85 29 ก.ค. 64

4167/64 ร.อ.เศียร แสนทวี ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 80 22 ก.ค. 64

4168/64 จ.ส.อ.เฉลียว ช่างต่อ ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 76 30 ก.ค. 64

4169/64 ร.อ.นัทท ีนาคนัทที ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 74 27 ก.ค. 64

4170/64 นาง หยวก บวัโพธิ์ ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ปอดติดเชื้อรุนแรง 85 3 ส.ค. 64

4171/64 นาง อุบล เขตต์ทอง ธ.กองบญัชาการกองทพับก หลอดเลือดสมองตีบ 83 27 ก.ค. 64

4172/64 ร.ต.วิทยา เพง็ปาน ธ.ราชด าเนิน ไตวายเร้ือรัง 81 3 ก.ค. 64

4173/64 นาง ทองกอง คล้ายรัตนา ธ.สระบรีุ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 77 23 ก.ค. 64

4174/64 นาง พลูสุข สุดสงวน ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งตับอ่อน 73 20 ก.ค. 64

4175/64 นาย สาวิทย์ แตงวิเชียร ธ.หว้ยขวาง เส้นเลือดหวัใจดับเฉียบพลัน 75 3 ส.ค. 64

4176/64 พ.ท.ประดิษฐ์ เลิศศิลป์ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอด 94 13 ก.ค. 64

4177/64 นาง สุนทรี ใจชื้น (ยะอนันต์) ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อโควิด-19 60 26 ก.ค. 64

4178/64 นาง หอม บญุเจริญ ธ.ทุง่สง เลือดออกในเยื้อหุม้สมอง 76 30 ก.ค. 64

4179/64 นาง ประเสริฐ พึง่บญุ ธ.กระทุม่แบน ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ Covid-19 65 17 ก.ค. 64
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4180/64 พ.อ.บญุเลิศ ทัง่ทอง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะลุกลาม 86 22 ก.ค. 64

4181/64 ร.ต.ชนะ ใต้ร่มบญุ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 24 ก.ค. 64

4182/64 นาง จันทร์ ดีสนธิ ธ.นครนายก เส้นเลือดออกในสมอง 89 31 ก.ค. 64

4183/64 ร.ท.สมศักด์ิ ธรรมนารักษ์ ธ.ปราณบรีุ หวัใจ 64 1 ส.ค. 64

4184/64 น.ส. สุธินี อวยชัย ธ.พญาไท โควิด-19 44 21 ก.ค. 64

4185/64 นาง ประยูร วิลาวรรณ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ชราภาพ 86 5 ส.ค. 64

4186/64 นาง รัชนีวัลย์ พรรณพกิุล ธ.เทสโก้โลตัส บางปะอิน มะเร็งล าไส้เล็ก 66 3 ส.ค. 64

4187/64 นาง สุพตัรา หมัน่ธรรม ธ.ถนนติวานนท์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 65 20 ก.ค. 64

4188/64 นาย สวัสด์ิ แพนกลาง กง.ทบ. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 71 18 ก.ค. 64

4189/64 นาง จันทร์เพญ็ พนัธ์แสน กอง พธ.สกอ.ศสพ. ตายไม่ทราบสาเหตุ 60 16 มิ.ย. 64

4190/64 อส.ทพ.อภชิัย เดโชชัย กรม ทพ.43 ตายไม่ทราบสาเหตุทีแ่น่ชัด 33 23 มิ.ย. 64

4191/64 ส.อ.อนุวัฒน์ ครองสาดี ร.8 พนั.1 ขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณคอ 31 8 ก.ค. 64

4192/64 นาย อินปัน๋ อ่อนสี สง.สด.จว.ช.ร. ปอดติดเชื้อ 80 25 มิ.ย. 64

4193/64 นาง อรุณ ทนิกระโทก พนั.ขส.22 บชร.2 ก้อนเนือ้ในสมอง 76 5 ก.ค. 64

4194/64 อส.ทพ.สมบรูณ์ สิงหโ์สม ธ.ศรีสะเกษ ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 14 ก.ค. 64

4195/64 นาย ชาญยุทธ ส าเภาทอง ธ.ราชบรีุ ขาดอากาศจากการแขวนคอ 61 14 มิ.ย. 64

4196/64 ร.ต.ปญัญา ศรีคง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับวายจากตับแข็ง 62 8 ก.ค. 64

4197/64 นาย ทองพลู ชมอ่อน ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 74 16 ก.ค. 64

4198/64 พ.อ.บญุโปรด ทนันชัยบตุร ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 88 28 มิ.ย. 64

4199/64 น.ส. บญุลักษณ์ สมศรี ธ.อยุธยา ภาวะหวัใจล้มเหลว 56 8 ก.ค. 64

4200/64 นาง ช้อย จันทร์ชั่ง ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 88 17 ก.ค. 64

4201/64 นาง เล็ก ชมดอกไม้ ธ.พนัสนิคม ปอดติดเชื้อ 80 29 ก.ค. 64

4202/64 จ.ส.อ.เปีย่ม คุ้มศักด์ิ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบหายใจล้มเหลวและปอดอักเสบจากโควิด-19 90 19 ก.ค. 64

4203/64 ร.ต.พชิัย เหนีย่วผ้ึง ธ.ปราณบรีุ ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 82 11 ก.ค. 64

4204/64 นาง สุจิตรา ผ่องจิตต์ ธ.ลพบรีุ ชราและเชื้อโควิด-19 73 28 มิ.ย. 64

4205/64 นาย ประมวล วงษดี์ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งทอ่น้ าดี 68 20 ก.ค. 64

4206/64 ร.ต.สมใจ ตะนะคี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ระบบหายใจล้มเหลว 63 19 ก.ค. 64

4207/64 นาง ปรียาภรณ์ ทพิย์โสภณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสโลหติ 51 3 ส.ค. 64

4208/64 นาง เนียม แซงสมบติั ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในระบบประสาทและสมอง 73 24 มิ.ย. 64

4209/64 นาย บญุชู ภริมย์เลิศ ธ.นครราชสีมา หวัใจล้มเหลว 84 30 ก.ค. 64
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4210/64 นาง ศรีมณี คงวิมลสวัสด์ิ ธ.ตลาดเซฟวัน-นม. ชราปว่ยติดเตียง 86 20 ก.ค. 64

4211/64 พ.ท.ประพฒัน์ เสง่ียมงาม ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 87 22 ก.ค. 64

4212/64 นาง เจือ กรึกพดุซา ธ.บก.กองทพัไทย ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 20 ก.ค. 64

4213/64 นาง ยิ้ม สัตบรุุษ ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อโควิด-19 84 12 ก.ค. 64

4214/64 นาย ประจวบ ยิ้มย่อง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะเลือดออกในสมอง 66 5 ก.ค. 64

4215/64 นาง สุพฒัน์ โคสาดี ธ.อุดรธานี ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอดขนาดใหญ่ 87 19 ก.ค. 64

4216/64 นาง สวาท บวัมาศ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งตับ 83 28 ก.ค. 64

4217/64 นาง บวัทอง ฟา้คะนอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 83 26 ก.ค. 64

4218/64 จ.ส.อ.คณิต วงศ์ทพิากร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไอเปน็เลือด 71 28 ก.ค. 64

4219/64 ส.อ.สมบรูณ์ ปาละวงศ์ ธ.คลองปาง เส้นเลือดหวัใจอุดตัน 59 11 ก.ค. 64

4220/64 นาง ลัดดา ตินเขียว ร้อย.ฝรพ.3 มะเร็งตับ 60 19 ก.ค. 64

4221/64 นาง ประเสริฐ เส็งเอี่ยม ศร. ปอดติดเชื้อ 66 7 ก.ค. 64

4222/64 จ.ส.อ.จารุพจน์ (สุนทร) ค าศรี กอง สพบ.พล.ร.6 ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53 6 ก.ค. 64

4223/64 นาย ประสิทธิ์ สุขโต มทบ.12 ตับแข็ง 58 17 ก.ค. 64

4224/64 นาย สมร เผือกนิล พนั.ช.คมศ.พล.ช. ไตระยะสุดทา้ย 78 29 ก.ค. 64

4225/64 นาง อุไรวรรณ์ พทิกัษว์าปี ป.พนั.7 พล.ร.7 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 18 ก.ค. 64

4226/64 นาง เปรมวดี บวัผ้ึง ศร.พนั.1 มะเร็งตับ 66 19 ก.ค. 64

4227/64 นาย มณี แยบดี ร.3 พนั.3 ปอดขาดออกซิเจนจากปอดติดเชื้อ 61 25 มิ.ย. 64

4228/64 จ.ส.อ.เกียรติพงศ์ พฒันะผล มทบ.25 มะเร็งกระเพาะอาหาร 48 14 ก.ค. 64

4229/64 พ.อ.ณรงค์ ระวิโรจน์ ธ.ราชด าเนิน กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 76 4 ก.ค. 64

4230/64 นาย ตุ๋ย อาจสมดี ธ.ชุมแพ มะเร็งตับ 58 31 ก.ค. 64

4231/64 นาย ประพฒัร์ ภูบ่บุผา กฌป.สก.ทบ. เลือดออกในสมอง 55 4 ส.ค. 64

4232/64 จ.ส.อ.ธีระยุทธ สุวรรณสินธุ์ ปตอ.1 พนั.5 ปอดอักเสบติดเชื้อ 58 11 มิ.ย. 64

4233/64 นาย ประสิทธิ์ จันทร์แย้ม ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อโควิด-19 70 5 ส.ค. 64

4234/64 นาง วิภา ศรีอินทร์ค า ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 71 6 ส.ค. 64

4235/64 ร.ต.สมชัย ภูแ่ก้ว ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) หวัใจล้มเหลว 68 16 พ.ค. 64

4236/64 นาง สายสมร เพยีรมาก ธ.ราชบรีุ ปว่ยติดเตียง 81 20 ก.ค. 64

4237/64 นาง เร่ียม ปราบพล ธ.ย่อยบางจาก ชราภาพ 87 2 ส.ค. 64

4238/64 พ.ท.ประสาน สังขานวม ธ.โพธาราม ตับแข็ง 72 28 ก.ค. 64

4239/64 จ.ส.อ.สมหมาย ศรีพล ธ.ราชบรีุ โควิด 19 61 1 ส.ค. 64
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4240/64 นาง จรูญ ทองมิตร ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 88 2 ส.ค. 64

4241/64 นาย รัตนะ ปานประเสริฐ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจแข็งตีบตัน 53 4 ส.ค. 64

4242/64 พ.ท.อรุณ ศรีมงคล ธ.ราชบรีุ ภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหาร 86 4 ส.ค. 64

4243/64 จ.ส.อ.ทองสิน โอนอิง ธ.เพชรบรีุ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด 19 78 24 ก.ค. 64

4244/64 จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ พว่งพรหม ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 88 6 ส.ค. 64

4245/64 พ.ท.พชิัย หมืน่ไกร ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 29 ก.ค. 64

4246/64 พ.อ.รัชพล จันทสรณ์ ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอด 67 4 ส.ค. 64

4247/64 นาง ชวลิต สุนทรวิภาต ธ.ซีคอน บางแค มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 94 3 ส.ค. 64

4248/64 นาง ยุพนิ สถานทพิย์ ธ.สวนอตุสาหกรรมโรจนะ อยธุยา ติดเชื้อโควิด-19 73 24 ก.ค. 64

4249/64 นาย สมเกียรติ รักษส์มบรูณ์ ธ.ราชบรีุ ชราภาพ 69 7 ส.ค. 64

4250/64 ร.ต.วรพจน์ อินสมบญุ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 7 ส.ค. 64

4251/64 พนัจ่าเอก แสวง จุดประสงค์ ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อรุนแรง 89 21 ก.ค. 64

4252/64 ร.ท.มนตรี ภมรพล ธ.เตาปนู หลอดเลือดหวัใจตีบ 63 29 ก.ค. 64

4253/64 นาย เทวัญ วนะภติู ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 84 6 ส.ค. 64

4254/64 จ.ส.อ.ไพฑูรย์ เกตุจินดา ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 69 7 ส.ค. 64

4255/64 นาง จ านงค์ ค าหอมกุล ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 76 8 ส.ค. 64

4256/64 นาง สังวาลย์ เกษร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ระบบหวัใจและหลอดเลือดล้มเหลว 85 2 ส.ค. 64

4257/64 ส.อ.สมพงษ ์ศรีสุขโข ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลว 81 14 ก.ค. 64

4258/64 ร.ต.ชาญณรงค์ กันทะวงศ์ ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 27 ก.ค. 64

4259/64 นาย ดวง ต้อตานา ธ.กระบี่ ถุงลมโปง่พองเฉียบพลัน 86 25 ก.ค. 64

4260/64 นาง ประยงค์ รณฤทธิพบิลู ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งทอ่น้ าดีระยะสุดทา้ย 56 27 ก.ค. 64

4261/64 นาง อรอนงค์ กังวานรัตน์ ธ.ควนเนียง ฝีทีป่อด 54 31 ก.ค. 64

4262/64 นาง อรพนัธ์ สุรีอาจ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในกะโหลกศีรษะ 74 28 ก.ค. 64

4263/64 นาย คง งามประเสริฐ ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 75 26 ก.ค. 64

4264/64 นาง บญุยืน นิยะสม ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 90 27 ก.ค. 64

4265/64 นาย พร ค าแหวน ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหวัใจล้มเหลว 85 27 ก.ค. 64

4266/64 ร.ต.สิริชัย แก้วแวว ธ.เพชรบรูณ์ กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 59 20 ก.ค. 64

4267/64 จ.ส.อ.นิพนัธ์ ขุนพล ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งปอด 59 18 ก.ค. 64

4268/64 นาง สมบรูณ์ ศิลาวงศ์ ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เส้นเลือดหวัใจตีบตัน 65 23 ก.ค. 64

4269/64 นาย เกี๋ยง ปาลี พนั.พฒันา 3 มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะลุกลาม 73 4 ก.ค. 64
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4270/64 นาย เฉลย ฉายยา พนั.ซบร.กรม สน.12 กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 56 27 มิ.ย. 64

4271/64 นาง มาริน พลนอก ปตอ.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 49 29 ก.ค. 64

4272/64 นาย ศรีเมือง ยืนยัง มทบ.34 ไตวายระยะสุดทา้ย 76 17 ก.ค. 64

4273/64 นาง ทอง ปรินแคน ร.16 พนั.2 สมองฝ่อวัยชรา 86 24 ก.ค. 64

4274/64 นาง นิภา สุขสว่าง ศป. เจ็บปว่ยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 87 16 ก.ค. 64

4275/64 นาง บญุท า จันเส่ียน มทบ.36 ชราภาพ 88 29 ก.ค. 64

4276/64 นาย ชัยยศ ทองทพิย์ ร.25 ภาวะความดันตกจากติดเชื้อในกระแสเลือด 58 18 ก.ค. 64

4277/64 นาง ระร่ืน ยินดีภพ ส่วนกลาง ชราภาพ 68 1 ส.ค. 64

4278/64 นาย ทวี นุกิจ ส่วนกลาง ภาวะเลือดออกในสมอง 82 8 ส.ค. 64

4279/64 นาง เตือนใจ ภกัดีอุธรณ์ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อโควิด 19 86 14 ก.ค. 64

4280/64 นาง อบเชย พทุธชนม์ ธนาณัติ ชราภาพ 80 29 ก.ค. 64

4281/64 นาง ล าใย พลายวัตร รพ.รร.6 ปอดติดเชื้อโควิด-19 70 2 ส.ค. 64

4282/64 นาย บญุส่ง เจริญทรง ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อโควิด-19 91 18 ก.ค. 64

4283/64 นาง จเร ธรรมวิญญา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 2 ส.ค. 64

4284/64 นาย สวง สมเชื้อเวียง ธ.เตาปนู ชราภาพ 80 6 ส.ค. 64

4285/64 ร.ต.ส าราญ ทเุรียน ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสโลหติ 71 31 ก.ค. 64

4286/64 นาง วรรณีย์ ถึงดี ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อโควิด-19 74 8 ส.ค. 64

4287/64 นาง อ้น สิงหโ์ต ธ.บางบวั สมองขาดเลือด 87 30 ก.ค. 64

4288/64 นาง จ าเนียร อมรโชติ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี ปอดติดเชื้อ 93 10 ก.ค. 64

4289/64 นาง ละไม้ ชิดปราง ธ.ปากเกร็ด ระบบหายใจและไหลเวียนโลหติล้มเหลว 73 31 ก.ค. 64

4290/64 นาง ปิน่ แสนพนัธ์ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 9 ส.ค. 64

4291/64 นาง อรุณ ลยางกูร ธ.ราชด าเนิน ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 65 6 ส.ค. 64

4292/64 ร.ต.ประดิษฐ์ ดุรงค์กาญจน์ ธ.ราชด าเนิน ภาวะสืบเนือ่งจากโรคหลอดเลือดหวัใจตีบตัน 68 7 ส.ค. 64

4293/64 นาง สายสุนีย์ สุขทอง ธ.กระทรวงกลาโหม เยื่อหุม้หวัใจอักเสบ 69 4 ส.ค. 64

4294/64 นาง สาคร พว่งสุวรรณ ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 87 28 ก.ค. 64

4295/64 จ.ส.อ.สุทนิ คลังเพชร ธ.นครราชสีมา ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 78 31 ก.ค. 64

4296/64 พ.ต.จรูญ ยิ้มฉาย ธ.พจิิตร กระดูกข้อสะโพกหกัข้างซ้าย 88 27 ก.ค. 64

4297/64 พ.อ.ชัยนาม เรืองสันต์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งทอ่น้ าดี 90 3 มิ.ย. 64

4298/64 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ ตู้ทอง ธ.ลพบรีุ เนือ้สมองตาย 64 22 พ.ค. 64

4299/64 นาย พชิัย สุราภา รวท.อท.ศอพท. ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 56 2 ส.ค. 64
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4300/64 นาย ทอง เกรียงสกุลชัย ร.2 พนั.1 รอ. ชราภาพ 82 26 มิ.ย. 64

4301/64 นาย ณรงค์ หมืน่สุวรรณวดี ร.9 พนั.3 มะเร็งตับ 69 29 มิ.ย. 64

4302/64 จ.ส.อ.เดชัย จรูญภาค ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 5 มิ.ย. 64

4303/64 ร.ต. ณัฐพล พลูผล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 65 2 ก.ค. 64

4304/64 พ.ท.กิตติ สาทรานนท์ ธ.มีนบรีุ ชราภาพ 89 7 ส.ค. 64

4305/64 นาง สมจิตต์ ภาคอรรถ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 81 6 ส.ค. 64

4306/64 ร.ต.สุวรรณ์ แก้วรอดวงษ์ ธ.เตาปนู ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 73 7 ส.ค. 64

4307/64 จ.ส.อ.ปรีชา คล้ายชัง ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์ ชราภาพ 90 8 ส.ค. 64

4308/64 นาง เปรมศรี หลวงค า ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ไตวายเร้ือรัง 78 28 ก.ค. 64

4309/64 พ.ท.วิชิต สวัสดิโกศล ธ.เสนานิคม ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 96 5 ส.ค. 64

4310/64 นาง สมพศิย์ จังโส ส่วนกลาง หวัใจวายเฉียบพลัน 72 10 ส.ค. 64

4311/64 นาง สาล่ี มะเตอรกี กฌป.สก.ทบ. ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควิด-19 88 4 ส.ค. 64

4312/64 จ.ส.อ.สุรพล ส าลีทอง ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 91 4 ส.ค. 64

4313/64 พ.อ.รณชัย มิง่ขวัญยืน ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 81 10 ส.ค. 64

4314/64 ร.อ.เชษฐ เนียมหอม ธนาณัติ ปอดอักเสบเฉียบพลัน 95 5 ส.ค. 64

4315/64 น.ส. จรวยพร ส าเริง ศรีย่าน ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19 75 18 ก.ค. 64

4316/64 ร.ต.อนันตชัย พึง่ภกัดี ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะไข้สูงในผู้ปว่ยเม็ดเลือดขาวต่ า 62 10 ส.ค. 64

4317/64 นาง นันทณัฐ เรืองประยูร ธ.เตาปนู มะเร็งเต้านม 56 4 ส.ค. 64

4318/64 พ.ท.สมนึก บญุสุข ธ.รังสิต-คลอง 3 เลือดออกในสมอง 85 20 ก.ค. 64

4319/64 นาง สุหสั นาคธน ธ.ราชบรีุ ชราภาพ 92 6 ส.ค. 64

4320/64 นาง ละเอียด เริงสุคนธ์ ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 92 3 ส.ค. 64


