
ผนวก ข
รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ที่ถึงแก่กรรม

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
4321/64 พล.ต.สุทนิ เชียงทอง ธ.เตาปนู เลือดออกในสมองและภาวะความดันโลหิตสูง 79 9 ส.ค. 64
4322/64 พ.ต.ประชุม พึ่งผัน ธ.รังสิต-คลอง 3 ชราภาพ 80 9 ส.ค. 64
4323/64 จ.ส.อ.ไพรินทร์ ทาบา้นฆอ้ง ธ.ก าแพงเพชร ไตวายระยะสุดทา้ย 75 6 ส.ค. 64
4324/64 นาย จันทร์ โคตรชมภู ธ.อดุรธานี โรคหวัใจ 80 6 ส.ค. 64
4325/64 นาง แพง่ อปุะมาโน ธ.เพชรบรูณ์ เบาหวาน 82 30 ก.ค. 64
4326/64 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย ประสมศรี ธ.เพชรบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 80 9 ก.ค. 64
4327/64 น.ส.วราภรณ์ จันทรวิจิตร ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมน  าเหลือง 46 5 ส.ค. 64
4328/64 จ.ส.อ.บญุยืน สีนาคล้วน ธ.อยุธยา ปอดติดเชื อ 75 25 ก.ค. 64
4329/64 พ.อ.บญุสม แกว้ฉ่ า ธ.ลพบรีุ ตับวายเปน็เหตุ 75 27 ก.ค. 64
4330/64 นาย สงวน บญุกอง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ชราภาพ 83 30 ก.ค. 64
4331/64 พ.ต.วงษเ์วียน บญุเวียง ธ.ลพบรีุ เลือดออกปริมาณมากในโพรงจมกู 66 14 ก.ค. 64
4332/64 นาง ตอง บญุประเสริฐ ธ.ย่อยถนนสรงประภา สมองฝ่อวัยชรา 87 1 ส.ค. 64
4333/64 นาง ช้อย หนุสระนอ้ย ธ.ปกัธงชัย หลอดลมโปง่พองติดเชื อ 89 2 ส.ค. 64
4334/64 นาย พรมมา วงชาลี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื อขั นรุนแรง 88 31 ก.ค. 64
4335/64 จ.ส.อ.พลเชาว์ อทุยานกร ธ.อบุลราชธานี มะเร็งปอด 67 22 ม.ิย. 64
4336/64 นาง สุข ชูศรีโฉม ธ.ปากช่อง สมองฝ่อวัยชรา 89 1 ก.ค. 64
4337/64 นาง ทองล้วน รักษาเขตต์ ธ.ตาคลี ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 87 21 ก.ค. 64
4338/64 นาง หล้า สายค าภา ธ.ควนเนยีง ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 88 1 ส.ค. 64
4339/64 ร.อ.รัชเศรษฐ์ สุขเจริญพฒัน์ ธ.สะพานนนทบรีุ มะเร็งปอด 60 31 ก.ค. 64
4340/64 นาง หวิด นอ้มมนสั ธ.ลพบรีุ ทอ่น  าดีอกัเสบขั นรุนแรง 85 27 ก.ค. 64
4341/64 ร.ต.เกยีรติศักด์ิ ทองใส ธ.ลพบรีุ มะเร็งเมด็เลือดขาว 62 27 ก.ค. 64
4342/64 นาง อดุม แจ้งกลปาน ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 80 26 ก.ค. 64
4343/64 นาง ชิน เหมอนิทร์ ธ.ศรีย่าน เสียชีวิตตามธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 80 24 ก.ค. 64
4344/64 นาง ชติุกาญจน์ เรืองยสวันต์ (มัชลี สายเมือง) ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 66 29 ก.ค. 64
4345/64 จ.ส.ต.เสนห่ ์วงษท์า้ว ธ.ลพบรีุ ความดันโลหติสูง 67 29 ก.ค. 64
4346/64 นาง รัชน ีบญุถนอม ธ.ลพบรีุ มะเร็งทางเดินน  าดี 72 21 ก.ค. 64
4347/64 ร.ต.ประจบ รอดกล่ิน ธ.ลพบรีุ ตับแข็ง 60 31 ก.ค. 64
4348/64 พ.ท.ธวัช พว่งวงษ์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 71 24 ก.ค. 64
4349/64 นาง สงบ ศรีดี ธ.เสนานคิม ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 79 24 ก.ค. 64
4350/64 นาง ลิด จันทโคตร ธ.นครพนม ชราภาพ 84 19 ก.ค. 64
4351/64 นาง สวาท ปอ๊กหลง ธ.พษิณุโลก ไตวาย 80 21 ก.ค. 64
4352/64 พ.ท.ประเสริฐ ว่านเครือ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจล้มเหลว 86 29 ก.ค. 64
4353/64 นาง ย่อง เผือกนาโพธิ์ ธ.ชุมพร ระบบหายใจล้มเหลว 89 3 ส.ค. 64
4354/64 พ.ท.ชวน ประเสริฐศรี ธ.ลพบรีุ ล าไส้อกัเสบ 81 23 ก.ค. 64
4355/64 นาง สุรพนิ ค าดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอกัเสบติดเชื อ 88 9 ส.ค. 64
4356/64 นาง บญุโจม แสวงดี ธ.ควนเนยีง ตับแข็ง 85 18 ก.ค. 64
4357/64 ร.ต.พมิล ประจงกาญจน์ ธ.อดุรธานี ภาวะช็อกจากการติดเชื อ 65 24 ก.ค. 64
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4358/64 พ.ต.รังสฤษด์ิ สนทิชน ธ.อดุรธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 63 19 ก.ค. 64
4359/64 จ.ส.อ.สว่าง แสวงรุจิธรรม ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื อในกระแสเลือด 86 14 ก.ค. 64
4360/64 พ.ต.วิชัย ศรีสวัสด์ิ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อ 76 20 ก.ค. 64
4361/64 นาง ทบัทมิ เชื อเอี่ยม ธ.ลพบรีุ ภาวะหลอดเลือดด าในสมองอดุตัน 79 15 ก.ค. 64
4362/64 นาย สมาน กระต่ายจันทร์ ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 74 29 ก.ค. 64
4363/64 จ.ส.อ.สุทนิ จักรกฤษณ์ ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 70 26 ก.ค. 64
4364/64 ส.อ.สมพงศ์ ชนะบางแกว้ ธ.ปตัตานี มะเร็งหลอดอาหาร 59 26 ก.ค. 64
4365/64 นาง ขลิบ แววจะโปะ๊ ธ.บรีุรัมย์ ปอดติดเชื อ 82 4 ส.ค. 64
4366/64 ร.ต.ยงศักด์ิ ศรีสุข ธ.อดุรธานี ชราภาพ 84 22 ม.ิย. 64
4367/64 นาย ปนั บญุตอม ธ.ทา่แพ ชราภาพ 83 17 ก.ย. 57
4368/64 พ.ต.จ ารัส พงษสุ์พรรณ ธ.นครราชสีมา ภาวะช็อกจากการสูญเสียน  าหรือเลือด 84 29 ก.ค. 64
4369/64 นาง เมอืง อนัพาพรม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะติดเตียงและสมองเส่ือม 93 3 ส.ค. 64
4370/64 พ.อ.เดชา รัชฎานนท์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดติดเชื อ 87 25 ม.ีค. 64
4371/64 จ.ส.อ.บรรพต ไชยโส ธ.ร้อยเอด็ แผลกดทบับริเวณกน้กกติดเชื อ 76 9 ก.ค. 64
4372/64 นาง พรรณี ณ พทัลุง ธ.พทัลุง ชราภาพ 82 28 ก.ค. 64
4373/64 นาง สิน ภกัดี ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวัยชรา 78 27 ก.ค. 64
4374/64 นาง บวัรอง แจ้งค า ธ.คลองปาง ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรง 83 29 ม.ิย. 64
4375/64 นาง กหุลาบ ศรีขยัน ธ.คลองปาง มะเร็งถุงน  าดี 81 16 ก.ค. 64
4376/64 พ.ต.ส าอางค์ มะลิซ้อน ธ.นา่น มะเร็งถุงน  าดีระยะลุกลาม 88 3 ส.ค. 64
4377/64 นาย บญุธรรม นิ่มวงศ์ ธ.สระบรีุ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 85 2 ส.ค. 64
4378/64 ร.ต.สุริยันต์ แสนตุ้ย ธ.อดุรธานี ตับวาย 57 27 ก.ค. 64
4379/64 นาง ระเบยีบ เสมรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 89 4 ก.ค. 64
4380/64 ร.ต.เอกจิต การิกาญจน์ ธ.ภเูกต็ ตายตามธรรมชาติ 87 24 ม.ิย. 64
4381/64 น.ส.อาลัย เหลืองออ่น ธ.นครศรีธรรมราช ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 75 31 ก.ค. 64
4382/64 นาง สังเวียน มสีมบรูณ์ ช.11 พนั.602 เบาหวาน 85 31 ก.ค. 64
4383/64 จ.ส.ต.บญุม ีพมิพกรรณ์ มทบ.13 มะเร็งถุงน  าดี 60 25 ก.ค. 64
4384/64 นาย ถัน จิตค้า มทบ.210 มะเร็งปอด 80 24 ก.ค. 64
4385/64 ส.อ.ณัฐพงษ ์อดุมพนัธุ์ ร้อย.สห.สนาม 2 พนั.สห.21 พล.ร.6บาดแผลกระสุนปนืบริเวณศีรษะ 31 6 ก.ค. 64
4386/64 นาง นติยา วิเศษชาติ พล.รพศ.1 ปว่ยไมท่ราบโรค 75 23 ก.ค. 64
4387/64 จ.ส.อ.สมนกึ กระบองเพช็ร รวท.อท.ศอพท. ไตวายขั นสุดทา้ย 60 5 ก.ค. 64
4388/64 นาย ขีด ไชยเมอืง มทบ.34 หวัใจวายเฉียบพลัน 71 11 ก.ค. 64
4389/64 นาย ทองเยิ ม หลักทอง พล.ร.2 รอ. ชราภาพ 80 30 ม.ิย. 64
4390/64 นาย บญุส่ง แกว้พรหม ป.72 ภาวะหายใจล้มเหลว 85 15 ก.ค. 64
4391/64 นาง สมบรูณ์ โพธิศ์รี ร.13 หวัใจล้มเหลว 84 16 ก.ค. 64
4392/64 นาย วิชัย ปกัษา ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ติดเชื อในกระแสเลือด 63 14 ก.ค. 64
4393/64 นาย ไพโรจน ์จันทะดี ส.พนั.15 พล.ร.15 กอ้นมะเร็งตับแตก 54 9 เม.ย. 64
4394/64 นาย ไพฑูรย์ ศรีสุพรรณ ศป. หวัใจล้มเหลว 68 14 ก.ค. 64
4395/64 นาง ภมูใิจ คุ้มโนนชัย สง.สด.จว.อ.ย. เอสแอลอี 53 2 ก.ค. 64
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4396/64 ร.ต.ธานี ปุณยเกษมโรจน์ (มีพาด) รร.ตท.สปท. เส้นเลือดแดงใหญ่แตกจากการฉีกเซาะ 44 2 ก.ค. 64
4397/64 นาย ประยทุธ(ยทุธนา) บุญประสงค์ รพ.รร.จปร. เลือดออกในเนื อสมอง 57 31 พ.ค. 64
4398/64 จ.ส.อ.พธิิวัฒน ์ประสมศรี รร.นส.ทบ. มะเร็งตับ 54 21 ก.ค. 64
4399/64 ร.ต.บญุธรรม พงษเ์สริม ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ติดเชื อในกระแสเลือด 56 29 ม.ิย. 64
4400/64 นาง รุ่งนภา เพญ็วิจิตร คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื อรุนแรง 54 1 ส.ค. 64
4401/64 นาย สมพงษ ์พนัธุรั์ตน์ วิสามญั ชราภาพ 95 9 ส.ค. 64
4402/64 นาง ถนอมศรี แช่มสกลุ วิสามญั หวัใจวายเฉียบพลัน 92 13 ส.ค. 64
4403/64 นาย ประยูร ศรีหยัดแย้ม ส่วนกลาง ปอดติดเชื อโควิด-19 67 14 ส.ค. 64
4404/64 นาย ประพชัร กรพนิธ์สุทธิ ส่วนกลาง ติดเชื อในกระแสเลือด 78 14 ส.ค. 64
4405/64 นาง เผ่ือน จุลเสวก ส่วนกลาง ชราภาพ 101 29 ก.ค. 64
4406/64 นาง เล็ก พกุซ่ือตรง ส่วนกลาง ปอดติดเชื อไวรัสโควิด-19 79 16 ส.ค. 64
4407/64 อส.ทพ.เบิ ม ลาหนองแคน ธนาณัติ ไมท่ราบสาเหตุที่แนช่ัด 55 25 ก.ค. 64
4408/64 พ.ท.หญิง ปรีชาวรรณ อนิออ่น สลก.ทบ. หลอดลมโปง่พองติดเชื อ 52 5 ก.ค. 64
4409/64 นาง สากล สุทธิวัชรเมธีกล ม.1 รอ. มะเร็งทอ่น  าดีในตับ 69 2 ส.ค. 64
4410/64 นาย วิไลย์ ผงอว้น พล.ปตอ. วัณโรคปอด 54 13 ก.ค. 64
4411/64 นาง เจนลักษณ์ คงคาสี มทบ.11 ปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนา 65 20 ก.ค. 64
4412/64 นาง ประทนิ จันทร์สุมา ยย.ทบ. ปอดติดเชื อโควิด-19 83 6 ส.ค. 64
4413/64 พ.ต.เจริญ สุขัง ขว.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรดจากน  าตาลในเลือดสูง 45 9 ก.ค. 64
4414/64 จ.ส.อ.องอาจ เจริญสวัสด์ิ สลก.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 50 24 ก.ค. 64
4415/64 น.ส. ศิริพร ประสะจะ รพ.รร.6 ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 53 28 ก.ค. 64
4416/64 นาย ประเสริฐ กล่อมบาง วศ.ทบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 81 24 ก.ค. 64
4417/64 จ.ส.อ.มงคล อสุนยี์ ยย.ทบ. ติดเชื อ โควิด-19 59 20 ก.ค. 64
4418/64 นาย สงัด หงษท์อง รพ.รร.6 ปอดติดเชื อโควิด-19 66 8 ส.ค. 64
4419/64 นาง ล ายวน ดวงบปุผา สง.ปรมน.ทบ. ตายโดยโรคธรรมชาติ 83 31 ก.ค. 64
4420/64 พล.ต.พมิล ชูดวง ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปอดติดเชื อรุนแรง 68 28 ก.ค. 64
4421/64 นาย อภชิาติ (อทุยั) นอ้ยแพ ธ.ส านกัราชด าเนนิ เส้นเลือดสมองตีบ 73 13 ส.ค. 64
4422/64 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ งามวิเศษ ธ.สนามเปา้ หวัใจชั นในอกัเสบติดเชื อเฉียบพลัน 62 12 ส.ค. 64
4423/64 นาง ณ หทยั กรรณสูต ธ.สุขุมวิท 71 มะเร็งไซนสั 79 13 ส.ค. 63
4424/64 ร.ต.สมพงษ ์บญุยถิ่น ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 87 2 ส.ค. 64
4425/64 นาง ผ่องศรี พนัธุมาศ ธ.สนามเปา้ ปอดอกัเสบจากการส าลัก 100 4 ส.ค. 64
4426/64 นาย ฉุน ธงกิ่ง ธ.ส านกัราชด าเนนิ หวัใจ 72 27 ม.ิย. 64
4427/64 นาง นนัทนา ทองค า ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบจากติดเชื อโควิด-19 68 23 ก.ค. 64
4428/64 พ.อ.ศักดา ประจุศิลป ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 93 19 เม.ย. 64
4429/64 จ.ส.อ.สมพร สมทรัพย์ ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื อหัวใจตายจากเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 73 1 ส.ค. 64
4430/64 นาย อาจ ชัยวงศ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะล่ิมเลือดอดุตันที่ปอด 88 6 ส.ค. 64
4431/64 พ.อ.กนก ศิริธรรมกลุ ธ.เตาปนู มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 69 13 ส.ค. 64
4432/64 น.ส. อไุร ปญัญา ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบติดเชื อ 80 18 ก.ค. 64
4433/64 นาง พมิพ ์เขียวไมง้าม ธ.ส านกัราชด าเนนิ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 96 7 ส.ค. 64
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4434/64 นาง จันทา ประครองสุข ธ.ควนเนยีง ธาลัสซิเมยี 71 2 ส.ค. 64
4435/64 ร.ต.ทองหล่อ ภู่กนั ธ.สนามเปา้ มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 82 10 ส.ค. 64
4436/64 นาย ประไพ (ณัฐวุฒิ) รอดเที่ยง ธ.สนามเปา้ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 54 22 ก.ค. 64
4437/64 พ.อ.ศักดา พธิรัตน์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 84 14 ส.ค. 64
4438/64 พ.อ.ประเสริฐ เจริญศุข ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอด 102 30 ก.ค. 64
4439/64 นาง บญุเนื่อง อนิทรประชา ธ.ย่อยเซ็นทรัล  พระราม 3 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 13 ส.ค. 64
4440/64 ร.ต.ต่อศักด์ิ รัชตโยธิน ธ.เตาปนู ติดเชื อโควิด-19 69 25 ก.ค. 64
4441/64 จ.ส.อ. ประเสริฐ วัฒกพาณิชย์ ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดในสมองตีบ 60 9 ก.ค. 64
4442/64 นาย อารมณ์ นามวงษา ธ.ย่อยถนนสรงประภา เส้นเลือดในสมองตีบ 71 9 ส.ค. 64
4443/64 พ.ท.มานพ  ดิษฐระหาญ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื อโควิด-19 74 24 ก.ค. 64
4444/64 นาย พษิณุ ทบัอนิทร์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งหลอดอาหาร 61 9 ส.ค. 64
4445/64 นาง ซ่อนกล่ิน  ร้อยถิ่น ธ.ปากเกร็ด ชราภาพ 80 12 ส.ค. 64
4446/64 ร.อ.อ านวย เทพล าใย ธ.ศรีย่าน เบาหวานและความดัน 80 1 ส.ค. 64
4447/64 นาง นภิาภรณ์  ปลื มจิตร (จันทรานสุรณ์) ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อ 61 9 ส.ค. 64
4448/64 ร.ต.ประพฒัพงษ ์ธนสารกจิกลุ ธ.แจ้งวัฒนะ ปอดอกัเสบติดเชื อ 66 10 ส.ค. 64
4449/64 จ.ส.อ. ชุมพล ทศันาทร ธ.เตาปนู ติดเชื อที่ขาซ้าย 60 29 ก.ค. 64
4450/64 นาย พศิล  ศิลากลุ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื อไวรัสโควิด-19 82 5 ก.ค. 64
4451/64 นาย ศักด์ิพร  เบา้สุวรรณ ธ.ถนนพระรามที่9 ติดเชื อโควิด-19 49 27 ก.ค. 64
4452/64 ร.ต.วิชัย หมื่นวิเศษ ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื อ 83 7 ส.ค. 64
4453/64 นาง ชวนพศิ  ปญัญาทอง ธ.ล าปาง ติดเชื อโควิด-19 69 29 ก.ค. 64
4454/64 นาง มะลิ  ผุดผ่อง ธ.ศรีย่าน ไมท่ราบสาเหตุการตาย 81 23 ก.ค. 64
4455/64 นาง บงัอร นารินทร์ ธ.ปราจีนบรีุ บาดเจ็บทางสมองอยา่งรุนแรงจากอุบติัเหตุจราจร 64 23 ก.ค. 64
4456/64 พ.ท.วีระชัย ชูสงฆ์ ธ.พษิณุโลก ติดเชื อในทางเดินหายใจ 84 20 ก.ค. 64
4457/64 จ.ส.อ.วัลลภ มั่นนชุ ธ.พษิณุโลก เส้นเลือดสมองตีบ 70 15 ก.ค. 64
4458/64 นาย กลอน คิดสุข ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 84 2 ส.ค. 64
4459/64 นาง นวลจันทร์ บญุอว้น ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 3 ส.ค. 64
4460/64 พ.อ.กจิจา ทา่ไว ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายร่วมกบัโควิด-19 60 21 ม.ิย. 64
4461/64 นาง เกณิกา แสนศรีอดุมสุข ธ.ย่อยถนนสรงประภา เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 80 16 ก.ค. 64
4462/64 พ.ต.สมปอง โพธิท์อง ธ.พษิณุโลก ภาวะหวัใจขาดเลือด 77 14 ก.ค. 64
4463/64 นาง พมิพ ์สุวรรณหงษ์ ธ.วิหารแดง ติดเชื อโควิด-19 83 1 ส.ค. 64
4464/64 นาง สุวณี วงษศ์รี ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 56 20 ก.ค. 64
4465/64 นาย สมเกยีรติ นนทพ์ทิกัษ์ ธ.ร้อยเอด็ เนื อสมองตาย 63 28 ก.ค. 64
4466/64 น.ส.ล าใย แสงคุณ ธ.ร้อยเอด็ เบาหวาน 70 29 ก.ค. 64
4467/64 นาง อเุทน ดาผา ธ.สกลนคร ปอดอกัเสบจากการส าลัก 88 12 ก.ค. 64
4468/64 นาง สังวาลย์ ธิโสภา ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 91 18 ก.ค. 64
4469/64 จ.ส.อ.ศักดินา มภุาษา ป.3 พนั.13 เลือดออกในสมอง 39 20 ก.ค. 64
4470/64 นาง สดศรี แสงงามซึ ง มทบ.39 ปอดอดุกั นเรื อรัง 63 2 ส.ค. 64
4471/64 ร.อ.ปกรณ์ชัย ปญุสิริ พนั.สท. ผูกคอตาย 54 23 ก.ค. 64
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4472/64 นาย บญุ ทรายกนัค า ศฝ.นศท.มทบ.32 ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 73 4 ส.ค. 64
4473/64 นาง วิไล เอกวุธ ร.8 พนั.3 ชราภาพ 83 21 ม.ิย. 64
4474/64 จ.ส.อ.นคิม อนิทนนท์ พนั.สบร.21 บชร.1 กล้ามเนื อหวัใจเส่ือม 39 11 เม.ย. 64
4475/64 พ.ท.บรรเจิด เดชศักดา รร.ม.ศม. มะเร็งตับ 58 3 ส.ค. 64
4476/64 นาย สมศักด์ิ อนิปนั กรม ทพ.35 ปอดอดุกั นเรื อรัง 69 4 ก.ค. 64
4477/64 นาย เอี่ยม เงสันเที๊ยะ รร.กส.กส.ทบ. มะเร็งล าไส้ระยะสุดทา้ย 82 6 ก.ค. 64
4478/64 จ.ส.อ.กติติพงษ ์วรรณทอง ร้อย.ลว.ไกล 6 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 42 29 ม.ิย. 64
4479/64 จ.ส.อ.จ าเนยีร สุกรแกว้ ช.1 พนั.112 รอ. อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุจราจร 49 26 ม.ิย. 64
4480/64 นาง ทองเพิ่ม ทธีรรม ธ.แมค็โคร จรัญสนทิวงศ์ หลอดเลือดสมองแตก 85 5 ส.ค. 64
4481/64 นาง วรรณา นาคัน ธ.นครนายก มะเร็งไขกระดูก 68 19 ก.ค. 64
4482/64 นาง ยุพา นชุแหยม ธ.วิหารแดง ปอดอกัเสบติดเชื อจากโควิด-19 69 3 ส.ค. 64
4483/64 นาย โสภณ มาลัย ธ.พนมสารคาม ถูกท าร้ายด้วยการผลักตกจากที่สูง 86 3 ม.ิย. 64
4484/64 ร.ต.อ านวย อนิชาลี ธ.สนามเปา้ ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 64 19 ก.ค. 64
4485/64 ร.ต.สมณ์ ค าณวนไหว ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 82 3 ส.ค. 64
4486/64 นาง ละมา้ย สุวรรณจ้อย ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชราภาพ 88 8 ส.ค. 64
4487/64 นาย ทวี โชติช่วง ธ.เตาปนู ชราภาพ 89 13 ส.ค. 64
4488/64 นาง สาย โมกงาม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 98 11 ส.ค. 64
4489/64 ร.ต.มาโนชญ์ ศรีสมบรูณ์ ธ.คอสโม ออฟฟศิ พาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งเมด็เลือดขาวในไขกระดูก 60 10 ก.ค. 64
4490/64 พล.ต.ชัยณรงค์ พงษส์วัสด์ิ ธ.สนามเสือปา่ ผูกคอตาย 69 29 ม.ค. 63
4491/64 นาง พเยาว์ พวงสุข ธ.พระปฐมเจดีย์ ชราภาพ 77 16 ส.ค. 64
4492/64 จ.ส.ต.ดิเรก นพิทัธ์โยธิน ธ.สุรวงศ์ ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 70 19 ก.ค. 64
4493/64 พล.อ.ทวีศักด์ิ เรืองพงษ์ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งทางเดินน  าย่อยของตับออ่น 77 16 ก.ค. 64
4494/64 นาง กรอย นาคทอง ธ.บางบวั มะเร็งต่อมน  าเหลือง 58 10 ส.ค. 64
4495/64 นาย เคียง เวียงสมทุร ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุ ปอดติดเชื อ โควิด-19 82 14 ส.ค. 64
4496/64 น.ส. เพลินตา ธรรมพรต ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 61 18 ส.ค. 64
4497/64 นาย มงคล พลอยมขุ ธ.ถนนติวานนท์ โควิด-19 69 20 ส.ค. 64
4498/64 ร.ต.เปลื อง สุขสุนติย์ ธ.รังสิต ติดเชื อโควิด-19 90 27 ก.ค. 64
4499/64 นาง ปราณี มโีภคกจิ ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 79 16 ส.ค. 64
4500/64 จ.ส.อ.พนิจิ สังขกนษิฐ์ ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื อโควิด-19 71 9 ส.ค. 64
4501/64 นาง จิราภรณ์ เปรมปรีด์ิ ธ.ฉะเชิงเทรา ไตวาย 56 13 ก.ค. 64
4502/64 จ.ส.อ.สุดชาย กจัฉปานนท์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อโควิด-19 67 6 ส.ค. 64
4503/64 นาง ปราณี แกว้สว่าง ธ.ศิริราช ตุ่มน  าพอง 70 10 ส.ค. 64
4504/64 จ.ส.อ.ชาญชัย ชินชัย ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 83 20 ก.ค. 64
4505/64 จ.ส.อ.สุชิน คงมาลา ธ.ยอ่ยถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ ไตวายเรื อรัง 61 20 ก.ค. 64
4506/64 ร.ต.หลักชัย บาบญุ ธ.ขอนแกน่ มะเร็งหลอดอาหาร 57 26 ก.ค. 64
4507/64 นาง สืบ เพิ่มพลู ธ.กาญจนบรีุ ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 79 31 ก.ค. 64
4508/64 นาย ประเสริฐ สร้อยสิงห์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชราภาพ 86 6 ส.ค. 64
4509/64 นาง นวล ภพูลผัน ธ.ขอนแกน่ หลอดเลือดสมองตีบ 85 31 ก.ค. 64
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4510/64 จ.ส.อ.สนทิ ดุจดา มทบ.22 ฝีหนองในปอดจากเชื อเมลิออยโดลิส 60 27 ก.ค. 64
4511/64 นาง มะณี ทบัเงิน รร.จปร. ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 70 27 ก.ค. 64
4512/64 นาง กอง สนสูงเนนิ พนั.ซบร.กรม สน.12 ปอดติดเชื อ 82 21 ก.ค. 64
4513/64 นาง สัมพนั แกว้มณี รพ.ค่ายจักรพงษ์ ระบบไหลเวียนล้มเหลว 66 26 ก.ค. 64
4514/64 นาย ค าบง โคตรเงิน คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ขาดอากาศจากการจมน  า 65 2 ส.ค. 64
4515/64 นาย สนทิ แกว้หนนูวล มทบ.41 หอบก าเริบเฉียบพลัน 74 31 ก.ค. 64
4516/64 ร.อ.มงคล การะนนท์ มทบ.22 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 18 ก.ค. 64
4517/64 นาง กนัหา ล้อมแพน ธ.ปากช่อง ชราภาพ 87 29 ก.ค. 64
4518/64 นาง หลี รักษาสุข ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เบาหวาน 84 10 ก.ค. 64
4519/64 ร.ต.ขุน บตุรทนั ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมองจากความดันโลหติสูง 88 23 ก.ค. 64
4520/64 ร.ต.บวัเรียน บญุประสิทธิ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งตับออ่น 61 16 ส.ค. 64
4521/64 ร.ต.สมศักด์ิ ภวภตูานนท์ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื อ 84 13 ส.ค. 64
4522/64 จ.ส.อ.จิระศักด์ิ บญุญาพจิิตร ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งกระเพาะระยะสุดทา้ย 69 8 ส.ค. 64
4523/64 นาง ทนั เกตุงอน ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะติดเชื อในปอด 84 3 ส.ค. 64
4524/64 พ.ต.สายหยุด พร้อมสุข ธ.อบุลราชธานี มะเร็งทอ่ตับ 90 12 ส.ค. 64
4525/64 ร.ต.ประสิทธิ ์จาบทอง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 74 8 ม.ิย. 64
4526/64 ร.ต.สุรศักด์ิ สุริเสียง ธ.ศรีย่าน ตับแข็ง 63 2 ก.ค. 64
4527/64 ร.ต.พรเทพ ชุมแสง ธ.หาดใหญ่ ปอดติดเชื อ 87 18 ก.ค. 64
4528/64 พ.ต.ถนมิ บญุโพชา ธ.สระบรีุ ติดเชื อในปอดและกระแสเลือด 76 5 ส.ค. 64
4529/64 นาย อมร โจทย์ธรรม ธ.ล าพนู สมองฝ่อวัยชรา 88 11 ส.ค. 64
4530/64 นาง นนัทา ติตถะสิริ กติติมศักด์ิ ชราภาพ 97 12 ส.ค. 64
4531/64 นาง สุนทรี สุนทรนนัท วิสามญั ติดเชื อในกระแสเลือด 89 8 ส.ค. 64
4532/64 นาง นุชญาดา (ดารณี) ปล่ังกลาง ธ.เตาปนู ติดเชื อโควิด-19 59 17 ก.ค. 64
4533/64 นาย ประเสริฐ ปล่ังกลาง ธ.เตาปนู ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 63 19 ก.ค. 64
4534/64 นาง อ านวย วิจิตรนนัทกลู ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อโควิด-19 87 15 ส.ค. 64
4535/64 นาง วิไล เชื อจีน ธ.บางบวั มะเร็งเต้านม 55 10 ส.ค. 64
4536/64 ร.ต.ธนวัฒน ์ศรียานนท์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อ 68 10 ส.ค. 64
4537/64 พ.ต.เชษฐา ภาคพธิเจริญ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบ 76 10 ส.ค. 64
4538/64 พ.ท. สมนกึ สุวรรณวิจิตร ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งปอด 71 18 ส.ค. 64
4539/64 พ.ท.สมจิตร บญุธรรม ธ.ส านกัราชด าเนนิ ไอเปน็เลือด 82 9 ส.ค. 64
4540/64 นาง พรุิญ ไทยมานติย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 66 14 ส.ค. 64
4541/64 พ.ต.สุพจน ์สิทธิโชค ธ.ลพบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 75 6 ธ.ค. 63
4542/64 นาง อารี สอนซ่อนกล่ิน ปตอ.2 พนั.1 รอ. ปอดติดเชื อโคโรนา-19 53 7 ก.ค. 64
4543/64 นาง อารีย์ ฉัตรทอง ศซส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื อจากโคโรนาไวรัส 68 29 ก.ค. 64
4544/64 นาง ขวัญจิตต์ นาคสัมปรุณะ ส่วนกลาง ปอดติดเชื อจากโควิด-19 66 21 ส.ค. 64
4545/64 ส.อ.วัชรินทร์ สุขกล่อม ธนาณัติ สมองขาดเลือดจากการผูกคอ 64 28 ก.ค. 64
4546/64 นาง บญุเพง็ ประยูรศรี พนั.ซบร.22 บชร.2 หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ทรวงอกโปง่พอง 82 13 ก.ค. 64
4547/64 นาง วงเดือน เรืองบบุผา กรม บ. มะเร็งตับออ่น 70 7 ก.ค. 64
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4548/64 นาย คล้าย สีลามน ป.6 พนั.6 ติดเชื อทางเดินอาหารเฉียบพลัน 84 10 ส.ค. 64
4549/64 นาง อจัฉรา เรืองจุ้ย รร.ช.กช. เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 65 6 ส.ค. 64
4550/64 นาง จ าลอง ศิลาทพิย์ คส.สพ.ทบ. ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 76 19 ส.ค. 64
4551/64 นาง วิเชียร เพง็เลีย (ธรรมรมย์) พนั.สพ.กระสุน 23 บชร.3 มะเร็งต่อมน  าเหลือง 75 14 ก.ค. 64
4552/64 จ.ส.อ.อเุทน หะยาจันทา ร.9 พนั.1 เลือดออกในปอดจากอบุติัเหตุจราจร 51 28 ก.ค. 64
4553/64 นาง มารี สกลุปยิะเทวัญ มทบ.18 ปอดติดเชื อโควิด-19 60 11 ส.ค. 64
4554/64 นาง บญุมา สีมาพล มทบ.18 ชราภาพ 85 31 ก.ค. 64
4555/64 ส.ท.ดลสันต์ิ ปตัตัย ร้อย.ลว.ไกล 6 อบุติัเหตุจราจร 25 21 ก.ค. 64
4556/64 นาง บญุลือ ภู่มณี ส.พนั.4 พล.ร.4 ติดเชื อในกระแสเลือด 64 11 ส.ค. 64
4557/64 จ.ส.อ.สมบติั เหรียญทองค า ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื อหวัใจตาย 66 1 ส.ค. 64
4558/64 นาย บญุช่วย วังยายฉิม ธ.นครนายก ชราภาพ 85 28 ก.ค. 64
4559/64 นาง สวัสด์ิ หนรูอด ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 82 16 ส.ค. 64
4560/64 พ.อ.ณัฐ เลิศล  า ธ.สระบรีุ ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 86 9 ส.ค. 64
4561/64 ร.ต.ส าราญ วงษว์่องไว ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบ 64 3 ส.ค. 64
4562/64 น.ส.ดวง รางกระโทก ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื อจากการส าลักอาหาร 86 29 ก.ค. 64
4563/64 นาง อารมณ์ กองศิลป์ ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอกัเสบติดเชื อ 82 8 ส.ค. 64
4564/64 นาง กญัญา คงยืน ธ.นครศรีธรรมราช วัณโรคปอด 60 7 ส.ค. 64
4565/64 นาย สมหมาย คงศร ธ.ลพบรีุ กระดูกคอหกัจากการผูกคอ 66 10 ส.ค. 64
4566/64 นาง จันทร์สวย เกรียงศรี ธ.ราชบรีุ มะเร็งปากมดลูก 53 8 ส.ค. 64
4567/64 ร.ต.พชิัย สุดแสง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งปอด 70 29 ก.ค. 64
4568/64 นาย สนทิ ศรีภริมย์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งปอดระยะลุกลาม 85 9 ส.ค. 64
4569/64 นาง สุวรรณา ฝากตัว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 57 3 ส.ค. 64
4570/64 ร.ต.สิงห ์เรืองจันทร์ ธ.ตาก ติดเชื อในกระแสเลือด 60 2 ส.ค. 64
4571/64 นาย สุข จิระพงษสุ์วรรณ ธ.สูงเมน่ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 85 10 ส.ค. 64
4572/64 นาง อไุร ออ่นนวล ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มะเร็งตับแพร่กระจาย 84 3 ส.ค. 64
4573/64 นาง นาง ศรีจรัส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 84 14 ก.ค. 64
4574/64 นาง สน พลูทรัพย์สิน ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในสมอง 65 2 ส.ค. 64
4575/64 พ.ต.จักรรินทร์ ธะสูรย์ ธ.กาญจนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 73 22 ก.ค. 64
4576/64 นาง สมจิตร อนิทรทรัพย์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งระยะลุกลาม 75 31 ก.ค. 64
4577/64 ร.ต.ประยูร มคัสิงห์ ธ.คลองปาง ติดเชื อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 66 31 ก.ค. 64
4578/64 นาง ถนอม นวลมะ ธ.อตุรดิตถ์ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 3 ส.ค. 64
4579/64 ร.อ.สมคัร แสงจันทร์ ธ.อบุลราชธานี มะเร็งกระเพาะปสัสาวะระยะลุกลาม 74 31 ก.ค. 64
4580/64 ส.อ.ฉลาด โพธิสาขา ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี แบคทเีรียกนิเนื อ 68 7 ส.ค. 64
4581/64 นาง กาหลง ส าลีออ่น ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 85 7 ก.ค. 64
4582/64 นาง งามพศิ เผ่ากล้า ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบอย่างรุนแรง 71 31 ก.ค. 64
4583/64 นาง แยง สุริยะมาต ธ.นครพนม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 4 ส.ค. 64
4584/64 จ.ส.อ.สมจิตร ฉางปนูทอง ธ.อตุรดิตถ์ ติดเชื อแบคทเีรีย 89 30 ก.ค. 64
4585/64 นาย ม ีนกัหล่อ ธ.สระบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 82 7 ส.ค. 64
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4586/64 นาง บวัลอย ทพิย์อาภรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 12 ส.ค. 64
4587/64 นาย แนบ นอ้ยแกว้ ธ.บา้นโปง่ ติดเชื อในกระแสเลือด 84 10 ส.ค. 64
4588/64 นาง นวลละออง สินสุวรรณ ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. เสียเลือดมากจากเส้นเลือดแดงข้อมอื 73 7 ส.ค. 64
4589/64 น.ส.เสาวคนธ์ จุมพล ม.6 พนั.21 ปอดติดเชื อรุนแรงจากโควิด-19 66 17 ส.ค. 64
4590/64 นาย สมศักด์ิ เทศสีหา มทบ.23 ติดเชื อในกระแสเลือด 72 23 ก.ค. 64
4591/64 นาย แตะ ทองเลิศ พนั.ปจว. หอบหดื 82 13 ส.ค. 64
4592/64 นาง เฉลย เกดิชัง บชร.3 สมองฝ่อวัยชรา 79 4 ส.ค. 64
4593/64 นาย สมร เกษแกว้ ร.19 พนั.3 มะเร็งช่องปาก 57 4 ส.ค. 64
4594/64 ร.ต.สุนทร อน้ไธสง ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 58 5 ส.ค. 64
4595/64 น.ส.วาสนา ยินดีฉัตร ธ.ชัยภมูิ วัณโรคปอด 28 12 ส.ค. 64
4596/64 นาย หนาย แทน่หนิ ธ.อดุรธานี ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 63 4 ส.ค. 64
4597/64 นาย ประสิทธิ ์สุขวิลัย ธ.เพชรบรีุ ปอดอกัเสบฉับพลัน 89 16 ก.ค. 64
4598/64 นาง สมพงษ ์ลาสอน ธ.เทงิ ภาวะหวัใจล้มเหลว 77 14 ส.ค. 64
4599/64 นาง หนสุู่น ไตรยสุทธิ์ ธ.ขอนแกน่ สมองฝ่อวัยชรา 81 26 ก.ค. 64
4600/64 ร.อ.สระจิตร สีดาทนั ธ.ขอนแกน่ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 76 16 เม.ย. 64
4601/64 นาง สุบนิ นอ้มมะณี ธ.ชุมแพ สมองฝ่อวัยชรา 85 25 ก.ค. 64
4602/64 นาง ฉวี มานะศรี ธ.อดุรธานี มะเร็งปากมดลูก 75 5 ส.ค. 64
4603/64 นาง สายธารา วงศ์วาน ธ.ขอนแกน่ มะเร็งปอด 56 24 ก.ค. 64
4604/64 จ.ส.อ.ชะออ้น บวัเผ่ือน ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 72 15 ส.ค. 64
4605/64 ร.ต.ชัยวัฒน ์วัฒนานสิุทธิ์ ธ.เพชรบรูณ์ น  าทว่มปอด 69 6 ส.ค. 64
4606/64 นาง จันทร์วัง พรรณา ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งทอ่น  าดี 77 26 ก.ค. 64
4607/64 ร.ต.สมยศ วอนวงษ์ ธ.ปราจีนบรีุ ทางเดินอาหารอดุตันจากมะเร็งล าไส้ 66 4 ส.ค. 64
4608/64 นาย มานจิ ค าทวี ธ.ควนเนยีง ภาวะไตวายเรื อรัง 72 2 ส.ค. 64
4609/64 ร.ต.เสริม ไทยแกว้ ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบโควิด-19 90 12 ส.ค. 64
4610/64 ร.ต.สัญชัย มขุดารา ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ติดเชื อในกระแสเลือด 60 13 ส.ค. 64
4611/64 นาง ศรีสวรรค์ พรหมราช ธ.ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 7 ส.ค. 64
4612/64 ร.อ.สุทธิพงศ์ วีระประสาธน์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 91 3 ส.ค. 64
4613/64 นาง สะทอ้น พลึิก ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับออ่น 83 5 ส.ค. 64
4614/64 ร.ต.อ านวย เฉลิมไทย ยศ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 79 28 ก.ค. 64
4615/64 นาย เผ่ือน ยอดใจ กรมพฒันา 1 ภาวะน  าในช่องเยื่อหุ้มปอด 74 15 ส.ค. 64
4616/64 นาง กฤษณา แกว้ดี ช.พนั.8 พล.ม.1 ภาวะช็อกจากการติดเชื อ 52 25 ก.ค. 64
4617/64 นาง ยา ยาละ ธ.เชียงราย ไตวายเรื อรัง 86 2 ก.ค. 64
4618/64 นาง ส่วย สมจร ร.9 ภาวะเลือดเปน็กรด 76 9 พ.ค. 64
4619/64 นาง บญุเกนิ นอ้ยประทมุ กฌป.สก.ทบ. มะเร็งตับ 65 16 ส.ค. 64
4620/64 น.ส. สายบวั ตรีรมย์ สส.ทหาร ติดเชื อในกระแสเลือด 79 8 ส.ค. 64
4621/64 นาง เทแร้ท พศินวุรรณเวช สพ.ทบ. ติดเชื อโควิด-19 77 3 ส.ค. 64
4622/64 นาย เฉลิมไชย์ ออ่นส าอางค์ ส่วนกลาง ชราภาพ 76 20 ส.ค. 64
4623/64 ร.ต.เริงพล ทองพ านกั ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรงจากโควิด-19 65 22 ส.ค. 64
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4624/64 นาย ม ุธรรมจง ธ.นครปฐม ติดเชื อในกระแสโลหติ 84 17 ส.ค. 64
4625/64 นาง จ ารุณ ตรีวุธ ธ.อยุธยา ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 73 20 ส.ค. 64
4626/64 นาย ถาวร บญุจันทร์ ธ.งามวงศ์วาน หวัใจวายเฉียบพลัน 83 20 ส.ค. 64
4627/64 นาง ลุนลา ธงงาม ธ.เตาปนู เบาหวาน 87 12 ส.ค. 64
4628/64 พ.ท.เจือ แสงสมบติั ธ.งามวงศ์วาน ปอดติดเชื อ 94 15 ส.ค. 64
4629/64 จ.ส.อ.อภริมย์ เกดิโปร่ง ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบจากติดเชื อโควิด-19 70 2 ส.ค. 64
4630/64 ร.ต.จ ารัส บญุสร้าง ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 87 28 ก.ค. 64
4631/64 นาง บญุธรรม สนสายสิงห์ ธ.ถนนโพศรี-อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 80 19 ม.ิย. 64
4632/64 นาง รักษมล วงษช์มภู ป.71 พนั.712 ติดเชื อในกระแสเลือด 40 31 ก.ค. 64
4633/64 นาย สุมติร จันทร์ศรี สลก.ทบ. ต่อมลูกหมาก 86 5 ส.ค. 64
4634/64 นาย ชัยชนะ รุ่งเรือง รร.จปร. หวัใจล้มเหลว 54 31 ก.ค. 64
4635/64 นาง เพญ็รัตน ์พวงสด รพศ.2 พนั.1 มะเร็งกระเพาะอาหาร 76 7 ส.ค. 64
4636/64 นาย วิไล ทานา กสษ.1 กส.ทบ. โรคปอด 65 30 พ.ค. 64
4637/64 นาง สังวาลย์ คันศร รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปอดอกัเสบ 53 24 ก.ค. 64
4638/64 นาง ส ารวย ทองเชื อ ธนาณัติ มะเร็งล าไส้ชนดิแพร่กระจาย 69 15 ส.ค. 64
4639/64 นาง อ าไพ สุภาสูรย์ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย เนื องอกในสมอง 90 23 ส.ค. 64
4640/64 พ.ต.จิตร คล้ายนาค ธ.สนามเสือปา่ ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 86 14 ส.ค. 64
4641/64 นาง ระยอง ภวังค์ทศัน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบ 96 21 ส.ค. 64
4642/64 พ.ต.วุฒิ ทา่ใหญ่ ธ.ราชบรีุ เลือดออกในเยื่อหุม้สมองด้านหน้าขวาและในโพรงสมอง 74 19 ต.ค. 63
4643/64 จ.ส.อ.สุดใจ แจ่มมาโนช ธ.ยอ่ย บิก๊ซี ถนนพระรามที่ 2 เลือดออกทางเดินอาหารฉับพลัน 80 20 ส.ค. 64
4644/64 พ.ท.สมชาย จงภกัดี ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 70 19 ก.ค. 64
4645/64 ร.ท.สิทธิศักด์ิ พศิพุ่ม ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบจากโควิด-19 65 16 ส.ค. 64
4646/64 นาง สมศรี สุขพงษ์ ธ.ยานนาวา ชราภาพ 101 21 ส.ค. 64
4647/64 นาง นฤมล สีสอน ธ.ถนนติวานนท์ ทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหติ 67 19 ส.ค. 64
4648/64 ร.ต.พรีะพนัธุ ์บญุหอ่ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 67 6 ส.ค. 64
4649/64 จ.ส.อ.ผิน นิ่มสมบญุ ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ปอดติดเชื อรุนแรงจากโควิด-19 91 6 ส.ค. 64
4650/64 พ.ต.วชิระ กญุชโร ธ.เตาปนู เส้นเลือดสมองตีบ 87 28 ก.ค. 64
4651/64 นาง เหรียญ การีพฒัน์ ธ.อยุธยา กระดูกพรุน 80 1 ส.ค. 64
4652/64 นาง วรรณะ ชูติธวัช ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต ติดเชื อในกระแสเลือด 82 5 ส.ค. 64
4653/64 นาง ไพรินทร์ แย้มค า ธ.ทา่แพ ปอดอกัเสบติดเชื อ 89 12 ส.ค. 64
4654/64 ร.ต.อทุยั ค าแผ่น ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 64 9 ส.ค. 64
4655/64 นาง สมบรูณ์ สาระเจริญ วิสามญั หวัใจเต้นผิดจังหวะ 92 26 ส.ค. 64
4656/64 นาง กาญจนา โสมะฐิติ ธ.ทา่แพ หวัใจล้มเหลว 87 16 ก.ค. 64
4657/64 นาย วิบลูย์ จิระสุนนัทชัย ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะเลือดเปน็กรด 56 11 ส.ค. 64
4658/64 นาย ยุทธนา เงินแพ ส่วนกลาง ปอดอกัเสบติดเชื อจากไวรัสโควิด-19 58 25 ก.ค. 64
4659/64 พ.ท. ภษูติ นจิการุณ สลก.ทบ. มะเร็งล าไส้ 55 7 ก.ค. 64
4660/64 นาย วันชัย สายบวัทอง รพ.รร.6 ปอดติดเชื อจากเชื อไวรัสโคโรนา 2019 62 5 ส.ค. 64
4661/64 นาง สม บตุรศิริ ศศท. ไตวายเรื อรัง 79 23 ก.ค. 64
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4662/64 นาย มานติย์ มานะวิน ร้อย.ลว.ไกล 1 ปว่ยตาย 84 10 ก.ค. 64
4663/64 นาง ส าราญ สุขใส ทภ.1 ชราภาพ 80 16 ส.ค. 64
4664/64 จ.ส.อ.ม.ร.ว.วีระพนัธ์ จรูญโรจน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื อ 85 23 ส.ค. 64
4665/64 นาง สงวน จันทร์กะพอ้ ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 91 18 ส.ค. 64
4666/64 นาย สนทิ ทรัพย์โภค ธ.เทสโก ้โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหติล้มเหลว 79 11 ส.ค. 64
4667/64 นาง ล าเจียก ดาวเรือง ธ.นครปฐม มะเร็งล าไส้ใหญ่แพร่กระจาย 78 19 ก.ค. 64
4668/64 ร.ท.จิรภทัร อพหิรรษากร ธ.ราชบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 71 17 ส.ค. 64
4669/64 พ.อ อนนัต์ เพช็รสังวาลย์ ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจวายเฉียบพลันร่วมกับติดเชื อโควดิ-19 70 4 ส.ค. 64
4670/64 ร.ต.เจริญ แกว้สว่าง ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื อจากโควิด-19 67 14 ส.ค. 64
4671/64 นาง เฉิดโฉม ศรีเวชดิษฐ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชราภาพ 82 24 ส.ค. 64
4672/64 นาง ทองดี จันทร์ออ่น ธ.ศรีย่าน ตายจาการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 71 28 ส.ค. 64
4673/64 ร.ต.สมชาย เชาวนญาณ ธ.ศรีย่าน ติดเชื อโควิด-19 86 21 ส.ค. 64
4674/64 ร.ต.ทวีศักด์ิ แสงนลิ ธ.แจ้งวัฒนะ ปอดอกัเสบจากการติดเชื อ 69 20 ก.ค. 64
4675/64 นาง ส าอางค์ สังข์สีทอง ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ปอดติดเชื อโคโรนาไวรัส 87 19 ส.ค. 64
4676/64 นาง แฉล้ม ส่งสาระ ธ.สนามเปา้ ชราภาพ 92 22 ส.ค. 64
4677/64 นาง ลออง ผดุงชัย ธ.เตาปนู ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 91 25 ส.ค. 64
4678/64 นาง ทองหล่อ กาญจนลักษณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 95 17 ส.ค. 64
4679/64 นาง ต่วน เย็นทรวง ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื อ COVID-19 97 22 ส.ค. 64
4680/64 นาง ลูกจันทร์ ใกล้ชิต ธ.ถนนติวานนท์ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 85 22 ส.ค. 64
4681/64 นาย พษิณุ ดิษยบตุร ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื อจากไวรัสโควิด-19 64 9 ส.ค. 64
4682/64 นาง ทา โฉมเฉลา ธ.ศรีย่าน ภาวะแทรกซ้อนจากไตวาย 82 16 ก.ค. 64
4683/64 จ.ส.อ.มะลิ บญุธรรม ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 79 9 เม.ย. 64
4684/64 นาง อยู่ ทองสุ ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 96 9 ส.ค. 64
4685/64 ร.อ.บญุเลิศ สุนทรวิทย์ ธ.ปราจีนบรีุ เนื อสมองตายจากการขาดเลือด 88 21 ก.ค. 64
4686/64 นาง ผ่าน แกน่สิงห์ ธ.อดุรธานี ไมท่ราบโรค 92 19 ส.ค. 64
4687/64 พ.ต.สวัสด์ิ บญุเทยีม ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื อ 84 17 ส.ค. 64
4688/64 นาย ไพทลู สอนสูญ ธ.สกลนคร มะเร็งทอ่น  าดีระยะสุดทา้ย 71 6 ส.ค. 64
4689/64 พล.ต.เสริมบติั ร่มเย็น ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งทอ่น  าดีระยะสุดทา้ย 62 26 ก.พ. 64
4690/64 ร.ต.สมนกึ แดนเขต ธ.อดุรธานี ภาวะหวัใจล้มเหลว 65 17 ส.ค. 64
4691/64 จ.ส.ต.ทองศูนย์ อู่แกว้ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชราภาพ 70 18 ส.ค. 64
4692/64 นาง ทองย้อย อภญิญา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 84 9 ส.ค. 64
4693/64 จ.ส.อ.วิชิต เกสรา ธ.พทัลุง หอบหดื 73 11 ก.ค. 64
4694/64 นาย ประเสริฐ พนัธ์โน ธ.ปากช่อง เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 88 4 ส.ค. 64
4695/64 ร.ต.ปรีชา วิรัติธัม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 63 19 ส.ค. 64
4696/64 นาง พนูศรี ไชยรัตน์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 83 13 ส.ค. 64
4697/64 ร.ต.ศิริ บญุปาน ธ.เพชรบรูณ์ กล้ามเนื อหวัใจผิดปกติ 59 8 ส.ค. 64
4698/64 ร.ท.ประถม หาญนอก ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 61 30 ก.ค. 64
4699/64 จ.ส.ต.ชัยยุทธ วุฒิสาร ธ.อดุรธานี ติดเชื อเยื่อหุ้มกล้ามเนื อขาซ้ายรุนแรง 65 8 ส.ค. 64
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4700/64 ร.ต.แย้ม วิชัย ธ.นครราชสีมา หวัใจล้มเหลวจากหวัใจขาดเลือด 83 3 ส.ค. 64
4701/64 นาย ประดิษฐ แสนเพยีง ธ.สกลนคร มะเร็งถุงน  าดี 85 13 ส.ค. 64
4702/64 ร.อ.อภนินัทน ์คงธรรม ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งหลอดอาหาร 68 26 ก.ค. 64
4703/64 ร.ต.สุเทพ สุขใส ธ.พษิณุโลก ภาวะเลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 60 5 ส.ค. 64
4704/64 นาง พางาม สารสมคัร ธ.เทสโก ้โลตัส บงึกาฬ มะเร็งเต้านม 51 1 ส.ค. 64
4705/64 นาย รัตนศักด์ิ ชาญประโคน ทภ.2 ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 48 8 ส.ค. 64
4706/64 นาง บญุเรือน เมอืงจันทร์ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อ 81 14 ส.ค. 64
4707/64 นาง ต่วน พงัสอาด ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคเรื อรัง 83 30 ก.ค. 64
4708/64 นาง ดอกรัก สังขะวรรณ ส.พนั.22 ทภ.2 ภาวะติดเชื อแบคทเีรียในกระแสเลือด 65 14 ส.ค. 64
4709/64 นาย วิสัย ควรค า พนั.สท. ปอดอักเสบติดเชื อจากไวรัสโคโรนา 2019 44 25 ก.ค. 64
4710/64 อส.ทพ.ชาตรี แสงค า กรม ทพ.13 มะเร็งปอด 58 24 ม.ิย. 64
4711/64 นาง สุพรรณณิการ์ ภู่เทศ พล.ม.1 ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 58 5 ส.ค. 64
4712/64 นาง นดิ ชาวชายโขง สง.สด.จว.บ.ก. ชราภาพ 75 7 ส.ค. 64
4713/64 นาง สายพณิ เพญ็กติติ วิสามญั ชราภาพ 94 24 ส.ค. 64
4714/64 นาง หวา ประสานสุข ส่วนกลาง ชราภาพ 75 17 ส.ค. 64
4715/64 นาง บวัลอย ประภายนต์ ส่วนกลาง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 73 22 ส.ค. 64
4716/64 นาง ทวน จันทร์เพญ็ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อโควิด-19 78 17 ส.ค. 64
4717/64 นาย สมพงษ ์มั่นแปน้ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อรุนแรง 79 25 ส.ค. 64
4718/64 พ.ท.ชาญชัย ชนะมาร ธ.ศรีย่าน ตายโดยโรคธรรมชาติ 90 22 ก.ค. 64
4719/64 พ.อ.อร่าม เวียงอนิทร์ ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 70 25 ส.ค. 64
4720/64 นาง สุน ีไผ่ศิริ ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบโควิด-19 71 22 ก.ค. 64
4721/64 พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ์สว่างวิทย์ ธ.ปากเกร็ด หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 22 ส.ค. 64
4722/64 ร.ต.สุชาติ หอมจันทร์เจือ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดอกัเสบติดเชื อ 72 20 ส.ค. 64
4723/64 พ.อ.อนนัต์ ศิริวัฒน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 86 19 ส.ค. 64
4724/64 นาง วรรณา ผูกเกษร ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 87 22 ก.ค. 64
4725/64 ร.ต.สมศักด์ิ ผูกเกษร ธ.ส านกัพหลโยธิน โควิด-19 88 2 ก.ค. 64
4726/64 นาง ส าเนยีง แสงชัยรัตนะ ธ.สระบรีุ ภาวะความดันโลหติต่ าจากเหตุหวัใจ 78 29 ส.ค. 64
4727/64 นาง ชื่น สุดกระโทก ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื อจากโควิด-19 76 20 ส.ค. 64
4728/64 พ.อ.อาจิณ ถนอมกลุ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 95 28 ส.ค. 64
4729/64 พ.อ.สดุดี กรานวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 78 22 ส.ค. 64
4730/64 พ.อ.พนัธ์ศักด์ิ ยาทพิย์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื อ 70 23 ส.ค. 64
4731/64 พล.ท.เสนสิ ไพรทอง ธ.ศรีย่าน ติดเชื อในกระแสเลือด 74 2 ส.ค. 64
4732/64 จ.ส.อ.สมพงษ ์ราชค า ธ.สกลนคร เลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน 76 8 ส.ค. 64
4733/64 นาง เบา้ เหล็กจี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งทอ่น  าดี 77 8 ส.ค. 64
4734/64 นาง ส าราญ มโีฉม ธ.ลพบรีุ ภาวะปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 84 21 ส.ค. 64
4735/64 นาย สว่าง ค ามี ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 86 15 ส.ค. 64
4736/64 ร.ต.เฉลียว สกลุรัง ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 74 29 ม.ิย. 64
4737/64 จ.ส.อ.พศิ ปรีชา ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื อในทางเดินอาหาร 77 2 ส.ค. 64
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4738/64 พ.ท.ชัยยุทธ์ เชิดชู ธ.ปราณบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 81 22 ก.ค. 64
4739/64 นาง พลูสุข โอษฐิเวช ธ.สระบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 19 ส.ค. 64
4740/64 จ.ส.อ.ทรงศร โพธิป์ระสิทธิ์ ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 69 21 ก.ค. 64
4741/64 นาง สวิง แซ่งั ง ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 86 19 ส.ค. 64
4742/64 จ.ส.อ.ประเสริฐ จิตตเสถียร ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื อโควิด-19 65 2 ก.ค. 64
4743/64 ร.ต.สมบญุ นามสละ ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวัยชรา 93 26 ก.ค. 64
4744/64 นาย ถาวร อะนษุร ร.16 พนั.1 กา้นสมองขาดเลือด 64 4 ส.ค. 64
4745/64 จ.ส.อ.กติติพงษ ์มิ่งพนัธ์ สง.สด.จว.ล.บ. ตับแข็ง 44 18 ม.ีค. 64
4746/64 นาง ตาด า สิงหท์อง กรม ทพ.46 มะเร็งเมด็เลือดแดง 59 2 ส.ค. 64
4747/64 นาย สวาท ขอยุดกลาง พนั.ซบร.22 บชร.2 ไตวาย 80 15 ส.ค. 64
4748/64 นาง บงัอร หุ่นโพธิ์ รวท.อท.ศอพท. ติดเชื อที่ปอด 72 12 ส.ค. 64
4749/64 นาง ทองดี มธีรณี ปตอ.1 พนั.3 ปอดอกัเสบจากเชื อไวรัสโคโรนา 2019 69 8 ส.ค. 64
4750/64 นาง วิภา โพธิแ์สน ป.1พนั.1 รอ. หลอดเลือดสมอง 67 4 ส.ค. 64
4751/64 น.ส. ชยาภรณ์ นธิิไชยพงษ์ กคย.สพ.ทบ. ติดเชื อโควิด-19 29 17 ส.ค. 64
4752/64 น.ส. เบญจา อนนัตทรัพย์ ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 54 15 ส.ค. 64
4753/64 นาย สมจิต อู่ข้าวอู่น  า ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื อโควิด-19 69 6 ส.ค. 64
4754/64 นาย วันชัย สนสกลุ ธ.ปากเกร็ด ชราภาพ 76 19 ส.ค. 64
4755/64 นาย สัมฤทธิ ์ชูเกตุ ธ.เทเวศร์ โควิดติดเชื อในปอด 68 27 ส.ค. 64
4756/64 ร.ต.เสริม มะนาวหวาน ธ.ปู่เจ้าสมงิพราย ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 88 11 ส.ค. 64
4757/64 นาย พชิิต เสาวนะ ธ.ถนนติวานนท์ ปอดอกัเสบ 75 24 ส.ค. 64
4758/64 นาย สุดใจ มาลาพดุ ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื อในกระแสเลือด 83 13 ส.ค. 64
4759/64 จ.ส.อ.สุวรรณ พนัธ์ศรี ธ.สนามเปา้ ไตเรื อรังระยะสุดทา้ย 63 20 ก.ค. 64
4760/64 นาง สอา้น กล่ินศรีสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 80 4 ก.ค. 64
4761/64 นาง ส าเนยีง จิตร์หาญ ธ.กระทุ่มแบน ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 93 27 ส.ค. 64
4762/64 นาง เล็ก สุขใส ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอด 82 18 ส.ค. 64
4763/64 นาง กฤษณา บญุชื่น ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื อโควิด-19 59 28 ส.ค. 64
4764/64 ร.อ.บวั สมกจิ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ติดเชื อในกระแสเลือดจากผิวหนังอักเสบติดเชื อ 92 27 ส.ค. 64
4765/64 จ.ส.อ.สร้อย ศรีสงวน ธ.เทสโกโ้ลตัส บางปะอนิ ปอดติดเชื อรุนแรงจากไวรัสโคโรนา 2019 91 24 ก.ค. 64
4766/64 ร.ต.แสนคม แสนเสนา ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดอกัเสบติดเชื อ 80 24 ส.ค. 64
4767/64 นาง มณี ว่องไว ธ.เพชรบรีุ ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 86 25 ก.ค. 64
4768/64 ร.ท.สนั่น มณีวรรณ์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั นกลาง 61 14 ส.ค. 64
4769/64 ร.ต.ประเสริฐ ยากรณ์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 65 12 ส.ค. 64
4770/64 นาง ฐิติรัตน ์วราโพธิ์ ศป. ปอดติดเชื อ 58 7 ส.ค. 64
4771/64 นาย ท า แถมสุข สง.สด.จว.น.ว. เลือดออกจากทางเดินอาหารอย่างรุนแรง 73 25 ก.ค. 64
4772/64 นาย สนอง เนยอิ่ม ช.11 พนั.111 ติดเชื อโควิด-19 71 14 ส.ค. 64
4773/64 นาง เดือน มากทรัพย์ ศคย.ขส.ทบ. ปอดติดเชื อโคโรนาไวรัส 2019 71 9 ส.ค. 64
4774/64 นาง เตือนใจ นลิรัตน์ รพ.รร.6 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 57 11 ส.ค. 64
4775/64 นาย เตียง แกว้พรม มทบ.11 มะเร็งต่อมน  าเหลือง 81 15 ส.ค. 64
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4776/64 นาง อดุร ชัยชนะ ศคย.ขส.ทบ. ตับแข็งจากไวรัสตับอกัเสบ 77 3 ก.ค. 64
4777/64 นาง ยุพนิ สังข์ทอง รพ.รร.6 ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 77 14 ส.ค. 64
4778/64 ส.อ.บญุญศักด์ิ   ด าวิสัย สส. ปอดอกัเสบติดเชื อ 40 25 ก.ค. 64
4779/64 นาง ชลอ จิตขาว ศคย.ขส.ทบ. น  าในปอดขวาร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว 81 13 ส.ค. 64
4780/64 นาง บญุให ้หนใูหญ่ สพ.ทบ. เสียชีวิตโดยธรรมชาติ 79 24 ก.ค. 64
4781/64 นาง นอ้ย เพช็รบรูณ์ ศม. ไตเรื อรังระยะสุดทา้ย 84 14 ก.ค. 64
4782/64 ร.ต.วิชัย ผลปราชญ์ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 83 28 ก.ค. 64
4783/64 นาย สนทิ ศรศิริ ช.11 พนั.111 ติดเชื อในกระแสโลหติ 74 2 ส.ค. 64
4784/64 จ.ส.ต.พฒิุพงษ(์พฒุ) เหล่าหลอด ธ.นา่น ติดเชื อในกระแสเลือด 59 14 ม.ิย. 64
4785/64 นาย สมดี เพง็เพญ็ รพ.รร.6 ปอดติดเชื อจากเชื อโควิด-19 70 16 ก.ค. 64
4786/64 นาง ปนิยา จันทรา กรม ทพ.35 มะเร็งตับออ่น 54 19 ส.ค. 64
4787/64 นาย ผล โมจ้่าง วิสามญั ปอดติดเชื อโควิด-19 95 27 ส.ค. 64
4788/64 จ.ส.อ.หญิง ระรอง โกมลวานชิ ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 81 26 ส.ค. 64
4789/64 นาง ศรีนวล กรรณิการ์ ร.31 พนั.3 รอ. เส้นเลือดอดุตัน 74 21 ส.ค. 64
4790/64 จ.ส.อ.บวั ดวงเงิน ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 62 6 ส.ค. 64
4791/64 นาง สุรีย์ ปั้นทอง กติติมศักด์ิ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 88 28 ส.ค. 64
4792/64 พ.อ.ช าน ิรักษายศ สง.ปรมน.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อไวรัสโควิด-19 56 11 ส.ค. 64
4793/64 นาง ขันแกว้ ค าวงค์ษา ศศท. สมองฝ่อวัยชรา 82 30 ก.ค. 64
4794/64 นาง พศิมยั ปาณิกบตุร กรม ขส. ไตวายเฉียบพลัน 81 27 ส.ค. 64
4795/64 นาย ประสาร สารานกิรณ์ ธ.เตาปนู ปอดติดจากเชื อโควิด-19 91 30 ก.ค. 64
4796/64 นาง ฉลวย สารานกิรณ์ ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบจากโควิด-19 83 27 ก.ค. 64
4797/64 พ.ท.หญิง ศิริพร ฉิมคล้าย ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 72 20 ส.ค. 64
4798/64 จ.ส.อ.สุรสิน หนนูอ้ย ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบโควิด-19 79 17 ส.ค. 64
4799/64 พ.ท.ชูชาติ สิงหท์อง ธ.กระทรวงกลาโหม ความดัน 77 19 ส.ค. 64
4800/64 นาง จันทร์เพช็ร พนัธ์มงุ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 85 1 ก.ย. 64
4801/64 นาง สมใจ เผ่าจื อ ธ.ศรีย่าน ปอดอกัเสบจากเชื อ COVID 19 52 30 ส.ค. 64
4802/64 พ.ท.มะลิ พทิกัษา ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 87 23 ส.ค. 64
4803/64 ร.อ.อ าไพ วิจิตรเวชการ ธ.โชคชัย 4 ปอดติดเชื อจากเชื อโควิด-19 93 19 ก.ค. 64
4804/64 นาย บญุเกดิ ทบัหลักศิลป์ ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบจากโควิด-19 86 24 ส.ค. 64
4805/64 นาง ศิริพนัธ์ เจริญผล ธ.ย่อยถนนประชาอทุศิ ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 72 30 ส.ค. 64
4806/64 นาง เสริม ฮวดพทิกัษ์ ธ.สนามเสือปา่ เส้นเลือดในสมองตีบขนาดใหญ่ 86 25 ส.ค. 64
4807/64 นาย มลิ ชาติวิเศษ ธ.ชัยภมูิ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 28 ส.ค. 64
4808/64 นาง สุขมนิตรา เคหะจันทร์ ธ.เตาปนู ปอดติดเชื อโควิด-19 67 20 ส.ค. 64
4809/64 ร.อ.สนอง แกว้จินดา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชราภาพ 89 17 ส.ค. 64
4810/64 นาง เยาว์ ก าแพงนลิ ธ.กระทรวงกลาโหม ความดันโลหติสูง 84 25 ส.ค. 64
4811/64 นาง สายหยุด ภริมย์กจิ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อระบบทางเดินประสาท 89 16 ส.ค. 64
4812/64 พ.อ.สุวิช อยู่สิทธิ์ ธ.สนามเสือปา่ ภาวะหนองในตับแตก 82 26 ส.ค. 64
4813/64 นาวาตรีหญิง เตือนใจ โกศัลวิตร (นลีะสมติ)ธ.ประชานเิวศน ์1 ชราภาพ 75 6 ส.ค. 64
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4814/64 จ.ส.อ.หญิง ร าไพ อญัชันบตุร ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื อโควิด-19 85 27 ส.ค. 64
4815/64 จ.ส.อ.จ าลอง ทนิกร ณ อยุธยา ธ.เลย เส้นเลือดหวัใจตีบ 86 17 ส.ค. 64
4816/64 จ.ส.อ.มนีา รุ่งอรุณ ธ.อรัญประเทศ เส้นเลือดในสมองตีบ 53 24 ส.ค. 64
4817/64 ร.ต.ณรงค์ พลูเพิ่ม ธ.บก.ทบ. หวัใจขาดเลือด 71 31 ก.ค. 64
4818/64 จ.ส.อ.ปรีชา สงวนทรัพย์ ธ.ปากเกร็ด มะเร็งปอด 63 12 ส.ค. 64
4819/64 พ.ท.ธีระพงษ ์เพยีรพทิกัษ์ ธ.ปราจีนบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 80 17 ส.ค. 64
4820/64 จ.ส.อ.มานพ มะลิออ่ง ธ.ชลบรีุ ปอดอกัเสบ 75 2 ส.ค. 64
4821/64 นาย ถนอม พึ่งพา ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอักเสบจากการติดเชื อโคโรนาไวรัส 2019 73 25 ส.ค. 64
4822/64 นาง นพภา สมคัรธัญญกจิ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ขาดอากาศหายใจเนื่องจากหัวใจล้มเหลว 70 19 ก.ค. 64
4823/64 ร.ต.พษิณุ เพช็ร์แสง ธ.กาญจนบรีุ ไตวายเรื อรัง 62 24 พ.ค. 64
4824/64 นาง สมจิต โพธิสุวรรณ ธ.พหลโยธิน ปอดติดเชื อ 79 3 ส.ค. 64
4825/64 จ.ส.อ.วิวัฒน ์อนิต๊ะนอน มทบ.37 ติดเชื อในกระแสเลือด 44 15 ส.ค. 64
4826/64 พล.อส.สาโรจน ์อปุภาค ธ.ชลบรีุ ตับแข็ง 41 30 ก.ค. 64
4827/64 นาง ส าเนยีง พึ่งพา ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 73 18 ส.ค. 64
4828/64 นาง แฉล้ม จันทร์อดุม มทบ.31 สมองฝ่อวัยชรา 84 20 ส.ค. 64
4829/64 นาง สมบท ทองทศัน์ ศป. หวัใจล้มเหลว 84 22 ก.ค. 64
4830/64 ร.ต.มงคล ค าปู่ ธ.พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 59 12 ส.ค. 64
4831/64 นาย เสนห่ ์ชื่นไทย พนั.ปจว. มะเร็งทอ่น  าดี 76 24 ส.ค. 64
4832/64 นาย ล้วน สายสอาด มทบ.17 ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 8 ส.ค. 64
4833/64 นาง ณปภา ไวยวุฒิ ธ.นครราชสีมา ติดเชื อโควิด-19 ลงปอด 63 12 ส.ค. 64
4834/64 นาง สวาท อทุยั ทภ.2 ปลายประสาทอกัเสบชนดิรุนแรง 73 14 ส.ค. 64
4835/64 นาง ปั่น แพงอฐุ ศสพ. ติดเชื อในกระแสเลือด 64 17 ส.ค. 64
4836/64 จ.ส.อ.ไสว วรรักษ์ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื อในกระแสเลือด 89 13 ส.ค. 64
4837/64 นาง หนิ ว รินทร์ทา ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต ออ่นเพลียเบื่ออาหาร 88 12 ส.ค. 64
4838/64 นาง จรัญ รัตนานนท์ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ปอดอกัเสบติดเชื อโคโรนาไวรัส 84 2 ก.ย. 64
4839/64 นาย จุมพล กล้าหาญ ร.9 พนั.1 เบาหวาน 72 3 ส.ค. 64
4840/64 ส.ต.ศักด์ิสิทธิ ์วงศ์พรหมเมฆ ธ.ร้อยเอด็ อบุติัเหตุจราจรบาดเจ็บศีรษะรุนแรง 58 31 ม.ีค. 64
4841/64 นาง สังวาลย์ สุขประสงค์ ธ.ปราจีนบรีุ ชราภาพ 82 24 ส.ค. 64
4842/64 นาง แต๋ว มแียบ ธ.อรัญประเทศ หลอดเลือดสมองตีบ 72 6 ส.ค. 64
4843/64 นาง สุนภิา นภิาประภากร ศปภอ.ทบ.1 มะเร็งล าคอระยะแพร่กระจาย 71 7 ก.ค. 64
4844/64 จ.ส.อ.มณเทียร บุญพิพัฒนะ(มนเทียน เพลินบุญ) ร้อย.ลว.ไกล 3 ภาวะเลือดออกในถุงลม 55 2 ส.ค. 64
4845/64 พล.ต.ชัย ชมะโชติ ศม. หวัใจขาดเลือด 97 30 ก.ค. 64
4846/64 นาง บรรพาวรรณ วรรณารุณ ส.พนั.9 พล.ร.9 ล่ิมเลือดอดุตันในหวัใจหอ้งขวาบน 83 3 ม.ิย. 64
4847/64 นาง บญุชู ตระกลูรุ่งวิเศษ ป.2 พนั.21 รอ. ติดเชื อแบคทเีรียในกระแสเลือด 79 10 ส.ค. 64
4848/64 น.ส.อดุร ทองบอ่ พล.ร.6 ติดเชื อในกระแสเลือด 61 30 ก.ค. 64
4849/64 นาง อไุร สว่างสุข ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 12 ส.ค. 64
4850/64 นาง ชั น ถนอมทรัพย์ กรม ทพ.26 กล้ามเนื อหวัใจตาย 71 24 ส.ค. 64
4851/64 นาย พรชัย อา้ยจันทกึ มทบ.21 มะเร็งทอ่น  าดีระยะแพร่กระจาย 62 17 ส.ค. 64
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4852/64 ร.อ.ส าอางค์ นลิอทุยั ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ปอดติดเชื อ 80 24 ก.ค. 64
4853/64 ร.ต.บารม(ีทวทีรัพย์) สุขประเสริฐ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อดุรธานี ปอดอกัเสบโควิด-19 54 18 ส.ค. 64
4854/64 นาง ทองมว้น ข าหนิตั ง ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดอักเสบติดเชื อทางเดินหายใจล้มเหลว 81 7 ส.ค. 64
4855/64 พ.ท.ยุทธศิลป ์เรืองรัตน์ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 31 ก.ค. 64
4856/64 ร.ต.ทวีชัย ร่ืนอารมย์ ธ.สระบรีุ ติดเชื อโควิด-19 62 10 ส.ค. 64
4857/64 นาง สุรี อานจันทกึ ธ.ปากช่อง เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 88 20 ส.ค. 64
4858/64 ร.ต.พพิติร ชื่นชม ธ.ควนเนยีง อบุติัเหตุจราจร 61 25 ส.ค. 64
4859/64 นาง ลิ ม บรรจง ธ.ชลบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 85 18 ส.ค. 64
4860/64 พล.ท.สมชาติ หรุ่นศิริ ธ.ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4 เลือดออกในสมอง 76 30 ส.ค. 64
4861/64 จ.ส.อ.ละมลู พวงประทมุ ธ.ปราณบรีุ ภาวะระบบหวัใจและปอดล้มเหลว 74 30 ส.ค. 64
4862/64 พ.อ.สทา้น ภาคดวงใจ ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 67 20 ส.ค. 64
4863/64 นาง ผ่องศรี สุวรรณรัตน์ ธ.สะพานควาย หลอดเลือดสมองตีบ 87 1 ก.ย. 64
4864/64 นาย สัมฤทธิ ์เกษรักษ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อโควิด-19 80 3 ก.ย. 64
4865/64 ร.ต.เกยีรติศักด์ิ เฟื่องวงษ์ ธ.ส านกัพหลโยธิน การติดเชื อโควิด-19 72 30 ก.ค. 64
4866/64 น.ส. อบุลวัลย์ โอษยานนท์ ธ.ถนนบรมราชชนนี การติดเชื อที่ขาขวา 61 28 ส.ค. 64
4867/64 พ.ท.สมศักด์ิ อิ่มแมน ธ.เตาปนู ติดเชื อระบบทางเดินหายใจ Covid-19 85 4 ส.ค. 64
4868/64 นาง สุทศันยี์ อาชวาคม ธ.เตาปนู ติดเชื อรุนแรงในกระแสเลือด 75 28 ส.ค. 64
4869/64 นาง จิราภรณ์ เดชดี ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจล้มเหลว 76 16 ส.ค. 64
4870/64 น.ส. นยัรัตน ์ศิวกรเจริญชนม์ ธ.กระทุ่มแบน หอบหดื 52 24 ส.ค. 64
4871/64 นาง ฉวีวรรณ ไชยสงค์ ธ.คอสโม ออฟฟศิ พาร์ค เมืองทองธานี เบาหวาน 85 22 ส.ค. 64
4872/64 นาย ผดุง ผู้พฒัน์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ภาวะปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 72 28 ส.ค. 64
4873/64 พล.ต.ประยูร สุวรรณแสง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 80 2 ก.ย. 64
4874/64 นาง สุรินทร์ ขาวโอภาส ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื อ 88 27 ส.ค. 64
4875/64 ร.ต.ต.หญิง อนิทริา เสนะเปรม ธ.ราชประสงค์ ปอดอกัเสบติดเชื อ 83 25 ส.ค. 64
4876/64 จ.ส.อ.ธวัช ภทัรมณฑา ธ.ลพบรีุ ภาวะเลือดออกในเยื อหุ้มสมอง 75 21 ก.ค. 64
4877/64 นาย กองแพง หาญจิตร ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 85 18 ส.ค. 64
4878/64 นาง หนพูดั ประภาคาร ธ.เทสโก ้โลตัส โคราช 2 เส้นเลือดหวัใจตีบ 79 27 ส.ค. 64
4879/64 พระครูมงคลญาณคุณ (เคน ชาลีสมบติั) ธ.อดุรธานี มะเร็งทอ่น  าดี 92 20 ส.ค. 64
4880/64 นาย ล้วน กญัญะโสภา ธ.ขอนแกน่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 92 12 ส.ค. 64
4881/64 พ.ท.วราห ์นภากาศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งช่องคอ 67 24 ส.ค. 64
4882/64 ร.ต.วิภพ ใสสม ธ.นา่น มะเร็งตับ 59 18 ส.ค. 64
4883/64 นาง อ าพนัธ์ จรลี ร.23 พนั.1 ภาวะหวัใจล้มเหลว 95 10 ส.ค. 64
4884/64 น.ส.ผิน นลิศิริ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 19 ส.ค. 64
4885/64 นาย แฉล้ม เปล่งเมอืงปกั ส่วนกลาง ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 76 2 ก.ย. 64
4886/64 นาง ศิริวรรณ ปกึขาว ส่วนกลาง ชราภาพ 72 31 ส.ค. 64
4887/64 นาง ตุ๊ เทพนวล ส่วนกลาง ปอดติดเชื อโควิด-19 83 30 ส.ค. 64
4888/64 ร.ต.นคิม ภู่บวั ธ.เสนานคิม กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 68 1 เม.ย. 63
4889/64 พ.อ.จรัล โภชนท์มิ ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ ปอดติดเชื อ 81 11 เม.ย. 64
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4890/64 นาง ระวี สิงหจันทร์ ธ.สนามเสือปา่ ตายตามธรรมชาติ 78 25 ส.ค. 64
4891/64 นาง บญุสิตา ส าเนยีง ธ.บางขุนนนท์ ปอดติดเชื อโควิด-19 75 30 ส.ค. 64
4892/64 จ.ส.อ.เศรษฐวุฒิ เพชรรุ่ง ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะหวัใจล้มเหลว 64 15 ส.ค. 64
4893/64 ร.ต.สมศักด์ิ กล่ินสนทิ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 77 17 ส.ค. 64
4894/64 นาง อรวรรณ โฉมแดง ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ติดเชื อโควิด-19 69 4 ส.ค. 64
4895/64 นาง จรูญศรี ครุฑแสง ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื อจากโควิด-19 54 26 ส.ค. 64
4896/64 นาง ละมยั ดิษฐประทมุ ธ.บิ๊กซี หาดใหญ่ ติดเชื อในปอด 72 25 ส.ค. 64
4897/64 นาย ทศพล นลิคูหา ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62 4 ก.ย. 64
4898/64 ร.ต.เฉลิม ทองชะอุ่ม ธ.คอสโม ออฟฟศิ พาร์ค เมืองทองธานี ตับแข็ง 88 31 ส.ค. 64
4899/64 พล.อ.ชัยณรงค์ หนนุภกัดี ธ.สนามเสือปา่ ช็อกจากการติดเชื อในกระแสโลหติ 83 9 ม.ีค. 64
4900/64 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ ประพันธอ์นุรักษ์ กรมพฒันา 1 เสียชีวิตระหว่างการนอนหลับ 56 11 ก.ย. 64


