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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
4901/64 นาง ใจดี คุณศรีเมฆ ธ.นครพนม ไตวายระยะสุดทา้ย 79 12 ส.ค. 64
4902/64 นาง วรรณา สุนนัตา ธ.ล าปาง บาดเจ็บที่ช่องทอ้งจากขับรถยนต์ชนก าแพง 59 10 ก.ค. 64
4903/64 นาง บานค า เตโช ธ.นครพนม ไตวาย 78 22 ส.ค. 64
4904/64 ร.ต.ประยุทธ์ ตันเจริญ ธ.ราชบรีุ มะเร็งที่ไต 77 29 ก.ค. 64
4905/64 จ.ส.อ.จรัล สุภาวงศ์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งทอ่น  าดีระยะสุดทา้ย 69 19 ส.ค. 64
4906/64 นาย ก ุทรัพย์พร้อม ธ.อบุลราชธานี ถุงน  าดีในต่อมลูกหมาก 82 27 ส.ค. 64
4907/64 จ.ส.ท.ไชยากรณ์ ภวะโชติ ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 58 20 ส.ค. 64
4908/64 นาง วิไล ศรีหะนนัท์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เลือดออกในสมอง 87 21 ส.ค. 64
4909/64 นาง สีมา ค าลือ ธ.แพร่ ติดเชื อในกระแสเลือด 77 12 ส.ค. 64
4910/64 จ.ส.อ.เกรียงไกร มากพนัธ์ ธ.แพร่ ปอดติดเชื อ 80 18 ส.ค. 64
4911/64 นาง ศรีพรรณ ศรีวิชัยค า ธ.ทา่แพ ปอดติดเชื อ 91 16 ส.ค. 64
4912/64 นาง เสาวภา พฒันพนัธ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ไตวายเรื อรัง 71 18 ส.ค. 64
4913/64 ร.ต.สวัสด์ิ ฉันทะโส ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดติดเชื อ 81 16 ส.ค. 64
4914/64 จ.ส.อ.สมร สุวรรณกฏู ธ.อบุลราชธานี ชราภาพ 89 4 ส.ค. 64
4915/64 ร.ต.ปรีชา ขาวนวน ธ.ระนอง เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 68 11 ส.ค. 64
4916/64 พ.ต.สุรัช อุ่นโอสถ ธ.สระบรีุ ไมท่ราบสาเหตุการตายแนช่ัด 81 23 ส.ค. 64
4917/64 ร.อ.สนทิ เรืองทมุ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 88 25 ส.ค. 64
4918/64 จ.ส.อ.ไพบลูย์ ช่วยปล้อง ธ.นครศรีธรรมราช ระบบไหลเวียนเลือด 72 22 ส.ค. 64
4919/64 นาง ทองค า ศรีขวัญมา้ ธ.ก าแพงเพชร ไตวายเรื อรัง 89 26 ส.ค. 64
4920/64 นาง บรรเลง ก าเนดิพายัพ ธ.ตาก เบาหวานและความดันโลหติสูง 72 24 ส.ค. 64
4921/64 ร.ต.สนาม จันทร์พมิพ์ ธ.พะเยา เส้นเลือดสมองอดุตัน 67 24 ส.ค. 64
4922/64 นาง ชูชาติ บญุมาก (สวนอนิทรชิต) ธ.แหลมทองพลาซา-ระยอง ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 78 25 ก.ค. 64
4923/64 ร.ต. ภค (จ ารัส) สุขโข ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อโควิด-19 65 16 ส.ค. 64
4924/64 จ.ส.อ.พรหม ภู่ข า ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อ 77 19 ก.ค. 64
4925/64 นาย บญุเสริม ทาระลาภ ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื อไวรัสโควิด-19 88 10 ส.ค. 64
4926/64 นาง น  าหทยั อาคมศิลป์ ธ.ขอนแกน่ ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 62 23 ส.ค. 64
4927/64 นาง ค าไม ไชยค า ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เส้นเลือดฝอยแตกในสมอง 75 11 ส.ค. 64
4928/64 พ.ต.สง่า บญุธรรม ธ.หวัหนิ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 86 14 ส.ค. 64
4929/64 นาง ปอน เจริญผิว ร้อย.ม.(ลว.) 3 ติดเชื อในกระแสโลหติ 56 22 ส.ค. 64
4930/64 นาง ไข เครือบญุอุ่น มทบ.32 หอบหดืเรื อรัง 88 13 ก.ค. 64
4931/64 นาง ฉวี เพง็อนิทร์ รพ.ค่ายจิรประวัติ มะเร็งมดลูก 72 16 ส.ค. 64
4932/64 นาย เนื่อง จันทร์บ ารุง กส.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 85 20 ส.ค. 64
4933/64 จ.ส.อ.สุชาติ ราชสีห์ ม.5 รอ. ไข้เลือดออกร่วมกบัมภีาวะช็อก 57 20 พ.ค. 64
4934/64 นาย สุรศักด์ิ โอรสรัมย์ สง.สด.จว.ส.ก. ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 83 7 ส.ค. 64
4935/64 นาย สงบ ชัยชมภู กส.ทบ. มะเร็งตับ 63 18 ก.ค. 64
4936/64 ส.อ.บดินทร์ สุวรรณ์หงษ์ ศบบ. อบุติัเหตุรถยนต์ 23 5 ก.ค. 64
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4937/64 นาง เพช็ร สุวรรณคาม มทบ.23 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 67 5 ส.ค. 64
4938/64 พ.อ.เสนห่ ์ไกรจันทร์ มทบ.26 ติดเชื อในชั นกล้ามเนื อ 53 19 ส.ค. 64
4939/64 จ.ส.ท.อนวิรรตน ์ประสงค์ มทบ.34 ขาดอากาศหายใจจากการกดรัดบริเวณคอ 34 12 ส.ค. 64
4940/64 ร.ท.นพดล ทองหนนุ ป.3 พนั.13 มา้มฉีกขาดและเลือดค่ังในสมอง 48 13 ส.ค. 64
4941/64 นาง สังเวียน เพยีงนั น ศสร. เส้นเลือดหวัใจตีบ 81 27 ก.ค. 64
4942/64 จ.ส.อ.พพิฒัน ์ว่องไว พล.ร.5 กล้ามเนื อหวัใจตายเฉียบพลัน 53 12 ส.ค. 64
4943/64 นาง ตลิบ แช่มภกัตร์ ม.4 พนั.5 รอ. ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 79 30 ส.ค. 64
4944/64 นาย มะณีเดช ดวงจันทร์ ม.6 พนั.6 มะเร็ง 60 15 ส.ค. 64
4945/64 นาย ส าราญ วรรณรักษ์ รพ.ค่ายสุรนารี ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 85 30 ส.ค. 64
4946/64 จ.ส.อ.สมศักด์ิ รุ่งเจริญ พธ.ทบ. ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 57 22 ส.ค. 64
4947/64 นาง ศิริพร วรรณ์เจริญ พนั.ซบร.21 บชร.1 น  าทว่มปอด 75 16 ส.ค. 64
4948/64 น.ส.ชณมศิ์กานต์ เขียวคล้าย กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 43 16 ส.ค. 64
4949/64 นาง พยงค์ หงษโ์ต พธ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 62 17 ส.ค. 64
4950/64 นาย สง่า วิเวกวรรณ์ ช.พนั.51 ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 77 25 ส.ค. 64
4951/64 พ.อ.วีระศักด์ิ เผ่าเมอืง ธ.บก.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อ 61 23 ส.ค. 64
4952/64 นาง สุชิน สิงหศ์รี ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะปอดบวมจากการติดเชื อโควิด-19 70 30 ส.ค. 64
4953/64 นาง นภา พลทมฬิ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เบาหวานร่วมกบัไตวายเรื อรัง 86 31 ส.ค. 64
4954/64 นาง ทองดี ศิริวัฒน์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 88 19 ส.ค. 64
4955/64 นาง ลักขณา อรรคบตุร์ ธ.สระบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 53 24 ส.ค. 64
4956/64 นาย พทุธา จินดารัตน์ สง.สด.จว.ร.อ. กล้ามเนื อหวัใจตายเฉียบพลัน 79 27 ส.ค. 64
4957/64 นาย สาโรจน ์คุ้มศรี ม.5 พนั.24 รอ. ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 51 17 ส.ค. 64
4958/64 นาย สามารถ เนตรนชุ กส.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 66 8 ม.ิย. 64
4959/64 ร.ท.อนชุา นวลแสง พล.ร.6 จมน  า 58 31 ก.ค. 64
4960/64 นาย ศิริ นลิงาม ส่วนกลาง ภาวะช็อคจากล าไส้อกัเสบ 67 5 ก.ย. 64
4961/64 น.ส. นวล บางยี่ขัน ส่วนกลาง ปอดอกัเสบจากโควิด-19 84 29 ส.ค. 64
4962/64 นาง บญุช่วย ผิวเผือก ส่วนกลาง เบาหวาน 88 5 ก.ย. 64
4963/64 นาง กาญจนา ทรัพย์ผล สพ.ทบ. มะเร็งต่อมน  าเหลือง 65 11 ส.ค. 64
4964/64 จ.ส.อ.สมชาย ดวงวิเชียร สก.ทบ. ชราภาพ 72 29 ส.ค. 64
4965/64 นาย มานะ กานดา ธ.แมส่อด ภาวะหวัใจขาดเลือด 88 2 ก.ย. 64
4966/64 จ.ส.อ.ยุทธนา จันทร์ล  าเลิศ ธ.ฉะเชิงเทรา ตกหรือล้มจากบนัไดแบบปนี 86 4 ก.ย. 64
4967/64 นาง ยุพนิ บญุส่ง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 84 5 ก.ย. 64
4968/64 พ.ท.ประกอบ เขียนนกุลู ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) หลอดเลือดหวัใจตีบ 81 5 ก.ย. 64
4969/64 พ.อ.กมลศิลป ์ปานทุยั ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 84 28 ส.ค. 64
4970/64 นาง มะลิ กลัญชัย ธ.พญาไท สมองฝ่อวัยชรา 97 2 ก.ย. 64
4971/64 น.ส. เรไร คงเรือง ธ.รังสิต-คลอง 3 ชราภาพ 72 7 ก.ย. 64
4972/64 นาง วรีพร สมเชื อ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูกระยะแพร่กระจาย 63 2 ก.ย. 64
4973/64 นาง สีนวล เนื่องศาสนศ์รี ธ.วังนอ้ย ชราภาพ 83 31 ส.ค. 64
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4974/64 นาง พยอม อิ่มแสง ธ.เตาปนู ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 87 4 ก.ย. 64
4975/64 พ.ท.วิเชียร หอมมณฑา ธ.เพชรบรีุ ตับแข็ง 74 28 ส.ค. 64
4976/64 พ.อ.หญิง วิญญาณ์ ภาวิไล ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 87 27 ส.ค. 64
4977/64 นาง ถาวร เพชรเทศ ธ.เตาปนู ติดเชื อในกระแสเลือด 85 30 ส.ค. 64
4978/64 พ.ต.ประสูติ ยงสวัสด์ิ ธ.บางรัก ตับแข็ง 82 28 ส.ค. 64
4979/64 ร.ต.อ านวย ชวนสกลุ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนา 85 9 ส.ค. 64
4980/64 พ.ท.สมยงค์ ทพิย์เลิศ ธ.เตาปนู มะเร็งคอหอยหลังช่องปาก 84 21 ส.ค. 64
4981/64 ส.อ.อารีย์ ทองเกษม ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดหวัใจตีบ 80 9 ก.ค. 64
4982/64 นาง เสริมสุข พกุรักษา ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 71 7 ก.ย. 64
4983/64 นาง แผ้ว กจิอนนัต์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื อจากไวรัสโควิด-19 94 2 ก.ย. 64
4984/64 จ.ส.อ.ทวี อาจหาญ ธ.เตาปนู ติดเชื อในกระแสเลือด 69 22 ส.ค. 64
4985/64 นาง ประทมุวรรณ พุ่มมาลา ธ.ปากช่อง ลิ มเลือดอดุตันในหลอดเลือดปอดหลังจากฉดีวัคซีน COVID-19 57 1 ก.ย. 64
4986/64 นาย ไพรัช เอี่ยมสงวน ธ.เตาปนู ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 80 18 ก.ค. 64
4987/64 นาง กหุลาบ แสงนลิ ธ.แจ้งวัฒนะ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 65 10 ส.ค. 64
4988/64 นาง ทองใบ พวงเกตุแกว้ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปว่ยไมท่ราบโรค 93 17 ส.ค. 64
4989/64 นาย เฉลิมพร อนิทร์บญุญา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหวัใจ 43 28 ส.ค. 64
4990/64 ร.ต.สุนทร ไมสั้ก ธ.เตาปนู ไตวายเรื อรัง 67 25 ส.ค. 64
4991/64 ร.ต.เฉลียว ประเสริฐสังข์ ธ.เตาปนู แทรกซ้อนจากภาวะนอนติดเตียง 63 5 ส.ค. 64
4992/64 นาย สนั่น เพง็คุ่ย ธ.สุพรรณบรีุ ถุงลมโปง่พอง 81 28 ส.ค. 64
4993/64 นาย บญุปลูก บญุค า ธ.งามวงศ์วาน ปอดอกัเสบจากโควิด-19 89 11 ส.ค. 64
4994/64 นาง ภรภทัร อตุรนคร ธ.เสนานคิม เลือดเปน็กรดท าใหห้วัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 60 26 ส.ค. 64
4995/64 ร.อ.มานพ คงมว่ง ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 74 27 ส.ค. 64
4996/64 นาง ค า ค ากอง นทพ. เนื องอกไตระยะลุกลาม 72 19 ส.ค. 64
4997/64 นาย ประพาน ทบัชม ส่วนกลาง หลอดเลือดสมอง 83 30 ส.ค. 64
4998/64 พล.ต.คเณศ หวังชนะ ธ.ส านกัพหลโยธิน ทางเดินปสัสาวะติดเชื อ 88 1 ส.ค. 64
4999/64 พ.ต.สนั่น ธรรมนู ธ.ปากเกร็ด ภาวะปอดติดเชื อรุนแรงจากโควิด-19 83 22 ก.ค. 64
5000/64 นาง กานดา ตุงคะเสน ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 89 5 ก.ย. 64
5001/64 ร.ต.สนทิ อธิกะ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ภาวะเกลือแร่ต่ าในผู้ปว่ยติดเตียง 85 4 ก.ย. 64
5002/64 นาย พนิจิ ศรีสวัสด์ิ ธ.วังบรูพา ชราภาพ 85 30 ส.ค. 64
5003/64 น.ส. เสาวภาคย์ โพธิดอกไม้ ธ.บางบวัทอง มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 48 7 ก.ย. 64
5004/64 พ.อ.สมชาย ศิริภกัดี ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ชราภาพ 71 10 ส.ค. 64
5005/64 นาง พรจิตต์ กรรณบรูพา ธ.ปู่เจ้าสมงิพราย ปอดอกัเสบจากโควิด-19 76 9 ก.ย. 64
5006/64 พ.ท.สนั่น นกบนิ ธ.ศรีย่าน ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 73 9 ส.ค. 64
5007/64 พ.ต.ธาตรี จิตรดี ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื อโควิด-19 79 23 ส.ค. 64
5008/64 นาง ปราณี จิตรดี ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 72 29 ส.ค. 64
5009/64 พล.ต.ชลอ คงสุวรรณ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื อจากการส าลัก 86 4 ก.ย. 64
5010/64 นาย สุข แจ่มสิน ธ.สนามเปา้ ถุงลมโปง่พอง 81 3 ก.ย. 64
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5011/64 นาง สายทิ ง แปน้เมอืง ธ.พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 72 23 ส.ค. 64
5012/64 นาย เหล่ียม ทองโพธิศ์รี ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื อในกระแสเลือด 86 31 ส.ค. 64
5013/64 นาง บญุเรือง รอดภยั ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 86 23 ส.ค. 64
5014/64 นาง เจริญ ทะสะโส ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ การท างานของหวัใจล้มเหลว 85 28 ส.ค. 64
5015/64 ร.ต.คูณ โปร่งสูงเนนิ ธ.ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค 89 15 ส.ค. 64
5016/64 นาง บษุกร ปรางค์ชัยภมู ิ(เยาวพนัธุ์) ธ.ร้อยเอด็ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 54 2 ก.ย. 64
5017/64 พ.ท.อบุล ขจรภยั ธ.ลพบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 88 28 ก.ค. 64
5018/64 จ.ส.อ.พล กา้นนาค ธ.ลพบรีุ มะเร็งล าไส้ 77 15 ส.ค. 64
5019/64 นาง ประยูร อยู่พุ่ม ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 85 20 ส.ค. 64
5020/64 นาง พวงแกว้ ศรีทาโส ธ.อบุลราชธานี ภาวะการหายใจล้มเหลว 88 28 ส.ค. 64
5021/64 นาง ฉลวย มาลี ทภ.4 ปอดอกัเสบติดเชื อจากไวรัสโควิด-19 72 17 ก.ค. 64
5022/64 นาย ประสิทธิ ์อมัภรัตน์ ร.6 สมองฝ่อวัยชรา 82 3 ก.ย. 64
5023/64 นาย ท ิกลมออ่น มทบ.13 ชราภาพ 92 22 ส.ค. 64
5024/64 พ.ท.มนุ ีกลางมณี มทบ.18 ติดเชื อโควิด-19 82 19 ส.ค. 64
5025/64 นาง เกษม แฉล้มเขตร วิสามญั ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 96 8 ก.ย. 64
5026/64 นาง บญุเลี ยง สืบสาม ส่วนกลาง โควิด-19 71 7 ก.ย. 64
5027/64 นาย ทองม ียะนะโชติ ส่วนกลาง ปอดติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 94 7 ส.ค. 64
5028/64 นาง ยุพา จารุจินดา ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื อโควิด-19 68 4 ส.ค. 64
5029/64 ร.ต.พทิยา จารุจินดา ธ.ราชบรีุ ภาวะปอดติดเชื อรุนแรง 73 29 ส.ค. 64
5030/64 นาง อนงค์ ลอยพโยม (จันทร์อ่ า) ธ.ศรีย่าน มะเร็งเมด็เลือดขาว 79 3 ก.ย. 64
5031/64 นาง บญุมาก โพธิพ์ทิกัษ์ ธ.ย่อยอนิทรารักษ์ ชราภาพ 87 10 ก.ย. 64
5032/64 ร.ต.จรัญ รอดเจริญ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 69 3 ก.ย. 64
5033/64 นาง ประไพ สิทธิสุข ธ.จรัลสนทิวงศ์ ปอดติดเชื อโควิด-19 88 22 ส.ค. 64
5034/64 นาง อ าไพ ดวงแกว้ ธ.สนามเปา้ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 77 16 ส.ค. 64
5035/64 นาง สงวน ตาละอปุระ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื อโควิด-19 87 18 ส.ค. 64
5036/64 พ.ท.เสนาะ จารุวัต ธ.นครนายก สมองฝ่อวัยชรา 85 30 ส.ค. 64
5037/64 นาง กนกวลี อู่ศิลา ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 60 8 ก.ย. 64
5038/64 นาง จันดา พมิาลัย ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ชราภาพ 90 30 ส.ค. 64
5039/64 นาง จันทร์ กฤษณะสุวรรณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 29 ส.ค. 64
5040/64 นาง ทองสุก รัตนไ์ธสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจเต้นผิดจังหวะ 90 22 ส.ค. 64
5041/64 นาง สุนรัีตน ์ภวภตูานนท์ ธ.นครราชสีมา หวัใจล้มเหลว 87 20 ส.ค. 64
5042/64 นาง ประพนิ แหลมทอง ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ติดเชื อในกระแสเลือดจากแผลกดทบั 88 30 ส.ค. 64
5043/64 นาง ศันสนยี์ วิทยสัมพนัธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 1 ก.ย. 64
5044/64 นาง สมพศิ เปรมสุข ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง ปอดอกัเสบติดเชื อ 86 2 ก.ย. 64
5045/64 นาง ด้อม พาสิงหสี์ ธ.ชัยภมูิ หนงัแข็ง 79 23 ส.ค. 64
5046/64 นาง ทองค า ศิลารักษค์ณาวงศ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื อในกระแสเลือด 84 29 ส.ค. 64
5047/64 นาย เนยีม ทองศรี ม.3 พนั.26 หวัใจล้มเหลว 83 30 ส.ค. 64
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5048/64 นาง ค าพนั เกบ็พมิาย กรม ทพ.33 ปอดอกัเสบเปน็หนอง 83 25 ส.ค. 64
5049/64 ร.ต.เจื่อง ทบับรีุ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดติดเชื อโควิด-19 75 24 ส.ค. 64
5050/64 นาง บญุธรรม ตุลวรรธนะ วิสามญั ปอดอกัเสบจากโควิด-19 93 9 ก.ย. 64
5051/64 นาง สายหยุด มคีช สลก.ทบ. ระบบหวัใจและการหายใจล้มเหลว 76 17 ส.ค. 64
5052/64 นาย สุรพงษ ์ศุภลักษณ์ ส.1 พนั.101 ปอดอกัเสบติดเชื อ 65 28 ส.ค. 64
5053/64 นาง วัลลา ชัยมานติย์ มทบ.11 ติดเชื อโควิด-19 74 15 ส.ค. 64
5054/64 นาง ทองชุบ ทะอทุยั ศศท. ปอดบวมติดเชื อจากไวรัสโคโรนา 2019 90 27 ส.ค. 64
5055/64 นาง ปิ่นสุดา สุขสองหอ้ง จบ. หวัใจล้มเหลว 81 27 ส.ค. 64
5056/64 นาง สละ สุขส าราญ ปตอ.1 พนั.5 ติดเชื อในกระแสเลือดจากหนองในไต 84 8 ส.ค. 64
5057/64 นาย วุฒิ หวัใจแกว้ สบ.ทบ. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 29 ส.ค. 64
5058/64 นาง จิราภรณ์ เจริญผล สง.ปรมน.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 70 8 ส.ค. 64
5059/64 จ.ส.อ. ชัยรัตน ์ทพิย์ลมยั สลก.ทบ. ภาวะของเสียค่ังจากตับวาย 58 18 ส.ค. 64
5060/64 นาง แสวง วงศ์สุวรรณ สลก.ทบ. ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 71 25 ส.ค. 64
5061/64 นาย วินยั คล้ายบวั ธ.พญาไท ชราภาพ 68 25 ส.ค. 64
5062/64 น.ส. แฉล้ม ชูเชิด ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 80 30 ส.ค. 64
5063/64 นาง ชลิตดา ชุณหะนนัทน์ ธ.แคลาย ติดเชื อที่ทางเดินน  าดี 86 10 ส.ค. 64
5064/64 จ.ส.อ.สุมติร อนิทนจูิตร ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 85 7 ส.ค. 64
5065/64 นาง นกเล็ก วิหครัตน์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื อในกระแสเลือด 92 20 ส.ค. 64
5066/64 นาย พทุธิภณ แกว้ทอง ธ.นครศรีธรรมราช การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 35 22 ส.ค. 64
5067/64 นาย ประเสริฐ พลเสนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื อ 84 31 ส.ค. 64
5068/64 นาย ทองสุข นชุปาน ธ.สุโขทยั สมองฝ่อวัยชรา 86 8 ก.ย. 64
5069/64 นาง มะลิ พกุบญุมี ธ.ตรัง ปอดติดเชื อ 85 18 ก.ค. 64
5070/64 ร.ต.สวัสด์ิ พงษเ์พช็ร์ ธ.อทุยัธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 78 24 ส.ค. 64
5071/64 นาง วัลย์ลีย์ ทองเงิน ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื อ 85 20 ส.ค. 64
5072/64 นาย ค า ต้นโชค ธ.เทงิ โรคทางธรรมชาติ 86 8 ส.ค. 64
5073/64 นาง โฉม ฤทธิรงค์ ธ.อตุรดิตถ์ เส้นเลือดในสมองตีบ 68 31 ส.ค. 64
5074/64 พ.อ.สุพจน ์เข็มกลัดทอง ธ.ราชบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 74 22 ส.ค. 64
5075/64 นาง พมิพา สุนทร ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 71 22 ส.ค. 64
5076/64 จ.ส.อ.ชาญณรงค์ สายประสิทธิ์ ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 64 28 ส.ค. 64
5077/64 ส.อ.ดนยั เดือนขึ น ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 61 24 ส.ค. 64
5078/64 นาง พา มณีศรี ธ.อรัญประเทศ ชราภาพ 87 20 ส.ค. 64
5079/64 ส.อ.ประภาส ประทมุวงศ์ ธ.กาญจนบรีุ หลอดเลือดสมองตีบ 65 13 ส.ค. 64
5080/64 พ.ท.สุทธิ ทมุภา รพ.ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน ตับแข็งระยะสุดทา้ย 45 17 ส.ค. 64
5081/64 น.ส.จรูญลักษณ์ ดียางหวาย พนั.รพศ.ศสพ. ปอดอกัเสบติดเชื อ 53 13 ก.ค. 64
5082/64 นาง ตู้ จบมะลุม มทบ.36 เบาหวาน 76 12 ส.ค. 64
5083/64 นาย ประสาสน ์การถาง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. เส้นประสาทเส่ือม 59 8 ส.ค. 64
5084/64 นาย สมาน แหยมตั ง ส.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งตับ 72 1 ก.ย. 64
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5085/64 นาง หนอ่แกว้ ศรีปญัญา สง.สด.จว.ช.ม. สมองฝ่อวัยชรา 78 23 ส.ค. 64
5086/64 นาย สนม สรรเสริญ มทบ.16 ขาดอากาศหายใจจากหลอดลมส่วนบนอุดกลั นเฉียบพลัน 76 22 ส.ค. 64
5087/64 นาย ยันต์ ชัยภา มทบ.28 เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 58 22 ส.ค. 64
5088/64 นาย ฮัง ไชยฐาน มทบ.13 ชราภาพ 87 2 ก.ย. 64
5089/64 นาง เฉลิม ปานทอง มทบ.13 ติดเชื อในช่องทอ้งจากภาวะตับแข็ง 78 29 ส.ค. 64
5090/64 นาง อรพรรณ(นาตยา) จันทระทปีระ พนั.ร.มทบ.21 ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 74 18 ส.ค. 64
5091/64 นาง ฉวีวรรณ สุโพธิ์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื อโควิด-19 82 30 ส.ค. 64
5092/64 พ.อ.สมนกึ ทพิยุทธ์ ธ.ลพบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 95 28 พ.ค. 64
5093/64 นาย บญุมา ไหวดี ธ.เตาปนู ชราภาพ 84 22 ส.ค. 64
5094/64 ร.ต.เผด็จ พุ่มจุ่น ธ.ลพบรีุ มะเร็งเมด็เลือดขาว 68 31 ส.ค. 64
5095/64 นาง อบุล ไสยวิจีณ ธ.สกลนคร ความดันโลหติสูง 85 24 ส.ค. 64
5096/64 นาง สว่าง ผานะวงศ์ ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 83 20 ส.ค. 64
5097/64 นาง รัตนา เสาร่ม ธ.สกลนคร ชราภาพ 76 21 ส.ค. 64
5098/64 นาง ทองอยู่ มงคลศิริ ส่วนกลาง ปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 88 14 ส.ค. 64
5099/64 นาง มอนค า ทองธิราช สลก.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบหลายต าแหนง่ 86 5 พ.ค. 64
5100/64 นาง มาลี แสนกาด กอท.สก.ทบ. โควิด-19 ปอดอกัเสบรุนแรง 67 24 ส.ค. 64
5101/64 ร.ต.อทุยั ทองบริสุทธิ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ชราภาพ 90 8 ก.ย. 64
5102/64 นาง จุฑาทพิ (สมเกยีรติ) เคนรัง ธ.สนามเสือปา่ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 68 3 ก.ย. 64
5103/64 น.ส.สมพงศ์ ฉุยจันทรสุข ธ.รามอนิทรา กม.4 ปอดติดเชื อ 79 8 ก.ย. 64
5104/64 พ.อ.อ าพนั โตคมข า ธ.พษิณุโลก ปอดอกัเสบจากการส าลัก 92 7 ก.ย. 64
5105/64 นาย ประโยชน ์ชื่นใจ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 62 11 ก.ย. 64
5106/64 นาง เจริญศรี มพีรหม ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดติดเชื อโควิด-19 89 9 ก.ย. 64
5107/64 นาง นศุรา สร้อยประเสริฐ ธ.พญาไท ปอดอกัเสบติดเชื อไวรัสโควิด-19 58 19 ส.ค. 64
5108/64 นาง สุ่ม สิทธิแสง ธ.แจ้งวัฒนะ หวัใจหยุดเต้น 83 7 ก.ย. 64
5109/64 ร.อ.ส ารวย บญุแฝง ธ.เตาปนู ปอดติดเชื อจากโควิด-19 82 25 ส.ค. 64
5110/64 นาง กญุชลี ชนยุทธ ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดขั วหวัใจโปง่พอง 61 9 ก.ย. 64
5111/64 ร.อ.อภเิดช ใจบญุ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งทอ่ทางเดินน  าดี 54 9 ก.ย. 64
5112/64 นาง ไพบลูย์ ยิ มสงบ ธ.ขอนแกน่ มะเร็งตับ 69 3 ก.ย. 64
5113/64 ร.ท.วชิรพงษ ์จันทร์ค า ธ.เทงิ มะเร็ง 59 28 ส.ค. 64
5114/64 ร.ต.มนตรี ผ่องกาย ธ.พะเยา มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดทา้ย 71 28 ส.ค. 64
5115/64 นาง ตาลออ่น มงุคุณ ธ.อดุรธานี ชราภาพ 88 30 ส.ค. 64
5116/64 นาย เสน นาใจ ธ.พะเยา หวัใจเต้นผิดจังหวะจากโรคธรรมชาติ 76 24 ส.ค. 64
5117/64 จ.ส.อ.วิบรูณ์ ลีรักพานชิ ธ.สระแกว้ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 57 29 ส.ค. 64
5118/64 นาย เอกทติย์ เพช็รสมบติั ธ.สระแกว้ ปอดติดเชื อ 34 21 ส.ค. 64
5119/64 จ.ส.อ.ไสว ทองงาม ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับ 73 22 ก.ค. 64
5120/64 นาง ปาน บญุไธสง ธ.อรัญประเทศ ไตวายเรื อรัง 82 31 ส.ค. 64
5121/64 นาง ปาวตี(สมพงษ)์ เชื อค าสี ธ.อรัญประเทศ มะเร็งปอด 57 24 ส.ค. 64
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5122/64 พ.ต.เชิดศักด์ิ เปล่ียนสอาด มทบ.14 ติดเชื อในกระแสเลือด 58 23 ส.ค. 64
5123/64 จ.ส.อ.เกยีรติศักด์ิ ณ เชียงใหม่ ร.5 ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 42 25 ส.ค. 64
5124/64 ส.อ.สมบรูณ์ อนิทรศร กรม ทพ.44 ขับขี่รถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟา้ 39 8 ส.ค. 64
5125/64 อส.ทพ.กติิศักด์ิ สุขณะล  า กรม ทพ.44 ศีรษะและอกได้รับบาดเจ็บจากเหตุจราจร 25 9 ส.ค. 64
5126/64 นาย เชน ธัญญเจริญ พธ.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหติสูง 59 25 ส.ค. 64
5127/64 นาย เพี ยน หงษเ์ผือก ธ.ปราณบรีุ ล าไส้ใหญ่ทะลุ 76 3 ส.ค. 64
5128/64 นาง วิมล วิริยะพงศ์พานชิ ม.พนั.22 ศม. มะเร็งต่อมไทรอยด์ 63 28 ส.ค. 64
5129/64 นาง บญุม ีเจริญลอย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ติดเชื อในปอดร่วมกบัติดเชื อในกระแสเลือด 73 28 ส.ค. 64
5130/64 นาง ฟองจันทร์ พรหมโสภณ มทบ.32 ไขกระดูกเส่ือม 77 25 ส.ค. 64
5131/64 นาย อู๋ แกว้มา พนั.สห.11 ไมท่ราบสาเหตุการตายแนช่ัด 71 26 ก.ค. 64
5132/64 นาง ดวงสมร พงษสุ์วรรณ พนั.สห.11 มะเร็งในเมด็เลือด 57 4 ก.ย. 64
5133/64 ร.อ.สมบติั กฎุศีรี กติติมศักด์ิ ติดเชื อไวรัส COVID-19 95 16 ม.ิย. 64
5134/64 นาง อม้ กาสี ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจขาดเลือด 79 13 ก.ย. 64
5135/64 นาง สมจิตร เรือนวงษ์ ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ตับค่ังไขมนัที่มภีาวะตับอกัเสบ 90 10 ก.ย. 64
5136/64 พ.ต.ไสว ปานกลุ ธ.ย่อยเดอะมอลล์  บางกะปิ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 87 25 ส.ค. 64
5137/64 จ.ส.อ.สุวรรณ์ แย้มสงค์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ชราภาพ 87 12 ก.ย. 64
5138/64 นาง สุดใจ อศิรพานชิ ธ.ศรีย่าน เลือดออกมากในทางเดินอาหาร 74 5 ก.ย. 64
5139/64 ร.ต.ประเสริฐ แสงหรัิญ ธ.ย่อยบางโพ ปอดติดเชื อ 88 7 ก.ย. 64
5140/64 ร.อ.เศกสิทธิ ์รมณียกลุ ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ ชราภาพ 85 11 ก.ย. 64
5141/64 นาง ประจวบ จันทรา ธ.ประชานเิวศน ์1 ชราภาพ 91 16 ก.ย. 64
5142/64 พ.อ.บญุเลิศ เจริญธรรม ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 80 29 ส.ค. 64
5143/64 นาย เจริญ เอี่ยมละออ ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื อโควิด-19 87 29 ส.ค. 64
5144/64 นาง ไสว ทองกลุ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบจากการติดเชื อ 81 9 ส.ค. 64
5145/64 พ.ท.ไพฑูรย์ ดีทวี ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม ปอดติดเชื อ 87 5 ก.ย. 64
5146/64 นาง ส าลี สุวรรณ์ทร ธ.อยุธยา เส้นเลือดสมองแตก 89 11 ก.ย. 64
5147/64 นาย สุวัฒนช์ัย เขจรนนัท์ ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 64 31 ก.ค. 64
5148/64 พ.ท.บญุนาค สุทธิวรรณกลุ ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดสมอง 87 8 ก.ย. 64
5149/64 ส.ท.วิเชียร สภาพไทย ธ.อมิพเีรียล เวิลด์ ส าโรง พษิแอลกอฮอล์ 51 3 ก.ย. 64
5150/64 นาง ฉิม มว่งสวย ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชราภาพ 90 16 ก.ย. 64
5151/64 นาย ประจวบ เจียมสกลุ มทบ.11 ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 87 28 ส.ค. 64
5152/64 นาง เรณู แจ้งศรี ปตอ.1 พนั.6 ไตวายฉับพลัน 82 5 ส.ค. 64
5153/64 นาง สุนสิา ทรัพย์พลูทวี มทบ.11 ติดเชื อในกระแสเลือด 55 31 ส.ค. 64
5154/64 นาย สุวิทย์ อนิทร์แสง กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งต่อมน  าเหลือง 57 14 ส.ค. 64
5155/64 พ.อ.ประสาน สาลีรัตน์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 87 16 ส.ค. 64
5156/64 นาง แฉล้ม ปรึกษาพรมราช ขส.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรง 76 14 ส.ค. 64
5157/64 นาง จตุพร สดใส มทบ.11 ติดเชื อโควิด-19 86 17 ก.ค. 64
5158/64 นาง กรงทอง ควรตะขบ มทบ.29 หวัใจเต้นไมต่รงจังหวะ 85 29 ส.ค. 64
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5159/64 นาง ค าผอง กองเพชร พนั.ซบร.กรม สน.12 ปอดอกัเสบติดเชื อจากโควิด-19 75 2 ก.ย. 64
5160/64 นาง ค าจันทร์ เพง็วิชัย กรม ทพ.22 ชราภาพ 85 25 ส.ค. 64
5161/64 นาง บญุมา อนิยาศรี มทบ.34 ระบบหายใจล้มเหลว 87 5 ก.ย. 64
5162/64 นาง ส าลี สังวรวงษ์ รร.จปร. ปอดติดเชื อ 85 9 ส.ค. 64
5163/64 นาย นคิม นริมติไพศาล กรม ทพ.12 มะเร็งต่อมลูกหมาก 70 24 ส.ค. 64
5164/64 นาง เฉลิมศรี ปณุศิริ รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม มะเร็งต่อมน  าเหลือง 88 27 ส.ค. 64
5165/64 นาง กอ่ง ผาจันดา รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม สมองฝ่อวัยชรา 87 1 ก.ย. 64
5166/64 นาย ปรีชา เกง่ขุนทด พนั.ซบร.22 บชร.2 ภาวะการหายใจล้มเหลว 81 7 ก.ย. 64
5167/64 นาง ส าราญ ค าสูง มทบ.35 ลมชัก 68 1 ก.ย. 64
5168/64 นาย ไพ ่ค าแผง พธ.ทบ. ภาวะเลือดออกในสมอง 92 19 ส.ค. 64
5169/64 นาง สมร มาเจริญ ป.6 มะเร็งทอ่น  าดีระยะแพร่กระจาย 72 7 ก.ย. 64
5170/64 จ.ส.อ.ศราวุฒิ เวชการ พนั.ช.คมศ.พล.ช. ความดันโลหติสูงและหวัใจล้มเหลว 54 16 ส.ค. 64
5171/64 นาง ทองสิน วงเวียน ร.13 ชราภาพ 76 18 ส.ค. 64
5172/64 นาย ค  า ดีโสม มทบ.21 เชื อราในสมองอกัเสบ 82 3 ก.ย. 64
5173/64 นาย ประเสริฐ กลุบตุร ช.พนั.4 พล.ร.4 เส้นเลือดสมองตีบ 77 31 ส.ค. 64
5174/64 นาง มอ้น เดชธรรม ธ.สูงเมน่ ภาวะน  าทว่มปอดจากหวัใจล้มเหลว 84 28 ส.ค. 64
5175/64 นาง สี ทพิวรรณ์ ธ.สระบรีุ สมองฝ่อ 85 11 ส.ค. 64
5176/64 น.ส.ผ่องศรี ชาตะรักษ์ ธ.อดุรธานี ตับวายเฉียบพลัน 67 4 ก.ย. 64
5177/64 จ.ส.อ.ทองอนิทร์ อยู่พร้อม ธ.ย่อยหนองแค ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 70 29 ก.ค. 64
5178/64 นาง ฉวีวรรณ หนสูวัสด์ิ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดอกัเสบ 84 1 ก.ย. 64
5179/64 ร.ต.สุรพล ผลเกดิ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 13 ส.ค. 64
5180/64 นาง วารี วงศ์ล่าม ธ.ร้อยเอด็ ระบบหวัใจล้มเหลว 86 31 ส.ค. 64
5181/64 นาง สมจิตร์ จันทร์หมื่นไวย ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งล าไส้ตรง 83 7 ก.ย. 64
5182/64 นาง บวย บตุรแกว้ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. สมองฝ่อวัยชรา 82 5 ก.ย. 64
5183/64 พระ คมกฤช (อปุคุต) สุรพล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไตวาย 74 2 ก.ย. 64
5184/64 นาง ถนอม หวะสุวรรณ ธ.ชัยภมูิ ชราภาพ 86 5 ก.ย. 64
5185/64 ส.อ.พอใจ เดชฤทธิ์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งล าไส้เล็ก 56 4 ก.ย. 64
5186/64 นาย หลอม เฝ้าหาผล ธ.สวรรคโลก ชราภาพ 85 2 ก.ย. 64
5187/64 ร.ต.ดนยั เดชะศิริ ธ.พษิณุโลก มะเร็งบริเวณช่องปาก 61 2 ก.ย. 64
5188/64 นาย ไพศักด์ิ จงหมื่นไวย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื อรุนแรง 67 13 ก.ย. 64
5189/64 นาง กอง พลฤทธิ์ ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื อแบคทเีรียรุนแรง 90 5 ก.ย. 64
5190/64 นาย วิลัย พลศิลา ธ.ร้อยเอด็ แผลติดเชื อที่ขาขวา 88 6 ก.ย. 64
5191/64 จ.ส.อ.พรีะเดช เมอืงเหนอื ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งเต้านม 65 9 ส.ค. 64
5192/64 ร.ต.ธีรภทัร์ กอ้มมณี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 60 7 ก.ย. 64
5193/64 นาง ชลอ ด้วงวิเศษ ส่วนกลาง โรคประจ าตัว 63 18 ก.ย. 64
5194/64 นาย สมชาย พริิยาธรณ์ ส่วนกลาง ชราภาพ 69 14 ก.ย. 64
5195/64 นาย สมยั นาคประสาร ปตอ.1 พนั.7 ทางเดินหายใจล้มเหลว 82 4 ส.ค. 64
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5196/64 จ.ส.อ.สายัณห ์อยู่สุภาพ นทพ. ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรง 48 26 ส.ค. 64
5197/64 นาย พยอม โพดตะ สสก.ทหาร ระบบหายใจและหวัใจล้มเหลว 79 1 ก.ย. 64
5198/64 ร.อ.ราชันย์ ชมพฒุ รร.ส.สส. มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 58 5 ส.ค. 64
5199/64 นาย บญุธรรม ย้อยดา ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 9 ก.ย. 64
5200/64 นาง ชูจิตต์ สายธนู ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื อโควิด-19 83 12 ส.ค. 64
5201/64 นาง สุมนต์ ศรีกรณ์ ธ.ถ.บรมราชชนนี ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว 69 10 ก.ย. 64
5202/64 นาง เพช็สุพร สุขร่ี ธ.บางบวั ลิ นหวัใจเทยีมท างานผิดปกติ 64 1 ก.ย. 64
5203/64 นาย ชัยวัฒน ์ศรีมว่ง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับออ่นระยะแพร่กระจาย 60 11 ก.ย. 64
5204/64 ร.ต.พรศักด์ิ ธูปทอง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื อไวรัสโควิด-19 60 8 ก.ย. 64
5205/64 นาง จินตนา ค าอาษา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งปอด 68 19 ก.ย. 64
5206/64 นาง สมควร ตะมาลิก ธ.นครนายก ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 10 ก.ย. 64
5207/64 นาย บญุเลิศ กมลปลื ม ธ.ย่อยถนนพฒันาการ มะเร็งโคนลิ น 67 29 ส.ค. 64
5208/64 น.อ.เผชิญ สุวรรณศรี ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย มะเร็งปอด 71 30 ส.ค. 64
5209/64 พ.ท.บญุเชิญ พงษอ์ดุมปญัญา ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 65 18 ส.ค. 64
5210/64 จ.ส.อ.จอมพจน ์ภู่รักศักด์ิศรี ธ.เตาปนู หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 52 5 ก.ย. 64
5211/64 นาง สุดแสวง จ าปาทอง ธ.เตาปนู เส้นเลือดหวัใจตีบ 95 12 ก.ย. 64
5212/64 พระ สุชาติ บริหารธนศักด์ิ ธ.ชลบรีุ ความดันโลหติสูง 63 4 ก.ย. 64
5213/64 นาย สมชาย เทศธรรม ธ.บางบวั มะเร็งล าไส้ใหญ่ 52 14 ก.ย. 64
5214/64 ร.ต.อารีย์ ภาณุวรรณ ธ.เตาปนู ชราภาพ 84 13 ก.ย. 64
5215/64 นาง ส ารวย วัฒนธงชัย ธ.ส านกัราชด าเนนิ แผลเบาหวานที่เทา้ซ้ายติดเชื อ 84 3 ก.ย. 64
5216/64 พ.อ.ยงยุทธ ทพิย์ราพนัธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเรื อรัง 66 7 ก.ย. 64
5217/64 น.ส.สมพร ปั้นปญัญา ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองอดุตัน 69 4 ก.ย. 64
5218/64 นาง นฤมล สุวรรณชาติ ธ.นครนายก มะเร็งเต้านม 62 10 ก.ย. 64
5219/64 ร.อ.หญิง รัตนา ประยูรศุข ธ.เชียงราย สมองฝ่อวัยชรา 85 27 ส.ค. 64
5220/64 พ.ท.ถนอม ปาละนนัทน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 90 4 ก.ย. 64
5221/64 นาง บญุยิ่ง คุณประดิษฐ์ ธ.กาญจนบรีุ ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 94 2 ก.ค. 64
5222/64 ร.ต.เสนห่ ์โพนมณีศักด์ิ ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 61 10 ก.ย. 64
5223/64 จ.ส.อ.พราก จรจลักษณ์ ธ.นครศรีธรรมราช ปอดอกัเสบติดเชื อจากการส าลัก 82 15 ก.ค. 64
5224/64 นาง บญุเพิ่ม ฟองฟมู ธ.ขอนแกน่ ไตวายระยะสุดทา้ย 84 7 ก.ย. 64
5225/64 นาง หนลูาย อนิทร์จันทร์ ธ.ขอนแกน่ ชราภาพ 94 26 ส.ค. 64
5226/64 พ.ต.ฉัตรชัย ยิ่งสมคัร ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ แพย้ารุนแรง 77 20 ส.ค. 64
5227/64 นาง มณฑา กาแดง ธ.ตาก มะเร็งรังไข่ระยะสุดทา้ย 57 24 ส.ค. 64
5228/64 นาย ปรีชา พรหมแพทย์ ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อ 90 29 ส.ค. 64
5229/64 นาย จ าลอง เรืองศรี ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 94 30 ส.ค. 64
5230/64 ส.อ.มานะ ศรีนวนแตง ป.พนั.17 พล.ร.7 หวัใจเต้นผิดจังหวะ 32 1 ก.ย. 64
5231/64 นาง ส าเนา ภู่สงค์ ป.71 พนั.711 ภาวะติดเชื อเยื่อบหุวัใจชั นใน 59 7 ก.ย. 64
5232/64 จ.ส.อ.กรกฎ วรพฒุ กรม ทพ.23 มะเร็งปอด 43 31 ส.ค. 64
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5233/64 อส.ทพ.เลิศชาย จันทร์เพช็ร กรม ทพ.23 หวัใจล้มเหลว 58 31 ส.ค. 64
5234/64 นาง กชพรพรรณ(จันธิรา) รอดภยั ศสท.กส.ทบ. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 45 10 ส.ค. 64
5235/64 นาย ประกอบ เพง็สกลุ ร.7 พนั.2 เสียชีวิตโดยไมท่ราบสาเหตุ 63 28 ส.ค. 64
5236/64 นาย ตา หนรูอด รง.กสย.ศอว.ศอพท. ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งแตก 82 27 ส.ค. 64
5237/64 นาย วิก ค าปาน รร.นส.ทบ. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67 18 ก.ค. 64
5238/64 อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ้ย กรม ทพ.46 ถูกยิงเสียชีวิต 25 28 ก.ย. 64
5239/64 นาง มาลัย รุ่งอทุยั วิสามญั ชราภาพ 98 22 ส.ค. 64
5240/64 พล.อ.วันชัย นลิเขียว ธ.ประชานเิวศน ์1 เลือดออกในสมอง 79 20 ก.ย. 64
5241/64 จ.ส.อ.ศศิพงษ ์สุริยะพนัธุ์ สลก.บก.กองทพัไทย มะเร็งหลอดอาหาร 55 22 ก.ย. 64
5242/64 พ.ท.ธวัชชัย บญุเรือง ธ.บางบวัทอง ชราภาพ 61 20 ก.ย. 64
5243/64 นาย ด าเนริ ทวีพนัธ์ ธ.เตาปนู มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 65 16 ก.ย. 64
5244/64 นาย อ านวย แซ่ไหล ศปร. ไตวายระยะสุดทา้ย 60 2 ก.ย. 64
5245/64 ด.ต.ปญัญา จั่นบ ารุง รพ.รร.6 โรคหวัใจ 79 20 ส.ค. 64
5246/64 จ.ส.อ.มงคล จิตต์แจ่ม ปตอ.1 พนั.5 มะเร็งที่ลิ น 59 19 ส.ค. 64
5247/64 นาย ลา บญุหว่าน ขว.ทหาร มะเร็งปอด 85 18 ก.ย. 64
5248/64 นาง ส าเริง ทองบู่ ธนาณัติ ไตวายระยะสุดทา้ย 85 15 ก.ย. 64
5249/64 นาย วิรัช แย้มอทุยั ส่วนกลาง ไตวายเฉียบพลัน 86 17 ก.ย. 64
5250/64 นาง วันเพญ็ ผดุงทรัพย์ ส่วนกลาง ติดเชื อทางระบบทางเดินหายใจ 82 10 พ.ค. 64
5251/64 นาง บญุปนั พมิพศิาล ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 95 7 ก.ย. 64
5252/64 จ.ส.อ.กติติพงศ์ เจริญสมบติั ธ.ราชบรีุ โควิด-19 65 24 ส.ค. 64
5253/64 นาง สุนยี์ สาริกา ธ.ส านกัราชด าเนนิ ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 84 4 ส.ค. 64
5254/64 นาง นอ้ย แซ่โง้ว ธ.สระบรีุ ติดเชื อในปอดจากเชื อดื อยา 87 18 ก.ย. 64
5255/64 พ.อ.สวรรค์ จินดา ธ.คลองเตย หวัใจวาย 80 8 ก.ย. 64
5256/64 นาย ปรารมณ์ มาลัยรัตน์ ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 90 15 ก.ย. 64
5257/64 นาง สุภาพร ผาสุตะ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื อในกระแสโลหติ 60 4 ก.ย. 64
5258/64 ร้อยต ารวจโท ประมวล ยุกตะ ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 79 12 ก.ย. 64
5259/64 นาย สุธี แย้มวงษ์ ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ชราภาพ 80 21 ก.ย. 64
5260/64 นาง อนงค์ กล่ันประสม ธ.ส านกัราชด าเนนิ น  าทว่มปอดจากตับแข็ง 83 6 ก.ย. 64
5261/64 พ.อ.หญิง พรทพิย์ สงวนทรัพย์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื อโควิด-19 68 14 ก.ค. 64
5262/64 นาง บญุชู ก าแพงแกว้ ธ.พญาไท ชราภาพ 87 10 ก.ย. 64
5263/64 นาง ระเบยีบ ฉลาดพร้อม ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 83 19 ก.ย. 64
5264/64 พ.อ.สุวิทย์ ยิ่งสุริยา ธ.ถ.ติวานนท์ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 97 31 ส.ค. 64
5265/64 นาง สมบติั ครุฑธกะ ธ.ลพบรีุ ติดเชื อในทางเดินปสัสาวะ 65 13 ก.ย. 64
5266/64 จ.ส.อ.สายนอ้ย กล่ินพลู ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื อโควิด-19 59 22 ก.ย. 64
5267/64 นาง นอ้ย แย้มกลุ ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื อ 81 15 ก.ย. 64
5268/64 ร.ต.ณพสิทธิ ์วงษท์อง ธ.สนามเสือปา่ เส้นเลือดในสมองตีบ 74 14 ก.ย. 64
5269/64 นาง อทุยัวรรณ แกว้สถิตย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ชราภาพ 89 21 ก.ย. 64
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5270/64 พ.อ.อกุฤษฎ ์สุวรรณบปุผา ธ.ส านกัพหลโยธิน ติดเชื อในปอด 67 17 ก.ย. 64
5271/64 นาง นกิรณ์ โอกระโทก ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 86 21 ก.ย. 64
5272/64 นาง สมใจ เจริญภกัตร์ ธ.สนามเสือปา่ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 19 ก.ย. 64
5273/64 พ.อ.อดุม ด ารงค์เผ่า ธ.เตาปนู ปอดติดเชื อโควิด-19 89 15 ก.ย. 64
5274/64 นาง ส ารวย กาขาว ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบ 54 17 ก.ย. 64
5275/64 น.อ.สัญญา สมสมยั ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบจากการติดเชื อโควิด-19 88 24 ส.ค. 64
5276/64 จ.ส.อ.สนม ทองประเทอืง ธ.เทสโกโ้ลตัส บางปะอนิ ชราภาพ 90 2 ก.ย. 64
5277/64 ร.อ.วิชาญ ศรีนาคค า ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อ 89 17 ส.ค. 64
5278/64 นาง ผล คุ้มภยั ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดติดเชื อ 87 13 ก.ย. 64
5279/64 นาง ทองใบ อุ่นศรี ธ.บางบวั โลหติเปน็พษิ 72 19 ส.ค. 64
5280/64 พ.ต.กมล ใจบญุ ธ.สนามเสือปา่ ตับออ่นอกัเสบรุนแรง 54 1 ก.ย. 64
5281/64 พ.ท.พรชัย ไทยานนท์ ธ.ย่อยตล่ิงชัน ติดเชื อโควิด-19 99 17 ก.ย. 64
5282/64 นาย ณัฐวุฒิ งามเลิศ ธ.อยุธยา ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 66 31 ส.ค. 64
5283/64 ร.ต.ประสพ รัตโนสถ ธ.เมอืงเอก-รังสิต มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 75 5 ก.ย. 64
5284/64 พ.ท.เริงฤทธิ ์เหมนธิิ ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดหวัใจตีบและหวัใจล้มเหลว 83 26 ส.ค. 64
5285/64 นาง พวง นอ้ยวงษ์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 89 19 ก.ย. 64
5286/64 นาง บญุยัง ปาละชู ธ.นครนายก สมองฝ่อ 93 23 ส.ค. 64
5287/64 นาย เปรม นอ้ยส าลี ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื อในกระแสเลือด 77 17 ก.ย. 64
5288/64 พ.ท.เจริญ โหตรภวานนท์ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ปอดอกัเสบติดเชื อ 83 14 ก.ย. 64
5289/64 นาง ผวน งามละมา้ย ธ.ปากช่อง เลือดออกในสมอง 85 8 ก.ย. 64
5290/64 จ.ส.อ.รักษ ์นนัทกจิ ธ.ชลบรีุ ขาดอากาศจากเส้นเลือดอดุตัน 60 7 ก.ย. 64
5291/64 นาย เหรียญ จันกง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 22 ส.ค. 64
5292/64 พ.ท.สมเกยีรติ มณีนว่ม ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งไตระยะลุกลาม 62 6 ก.ย. 64
5293/64 ส.อ.สุนทร พนิากนั ธ.อบุลราชธานี สมองฟกช  าเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 74 4 ก.ย. 64
5294/64 นาง พศิมยั อนิทร์งาม ธ.อบุลราชธานี ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 83 9 ก.ย. 64
5295/64 นาง สุวลี อทุยัวัฒน์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งปอด 60 7 ก.ย. 64
5296/64 นาย ฉลวย เฉลิม ธ.พนสันคิม ติดเชื อรุนแรงแขนซ้าย 89 24 ส.ค. 64
5297/64 นาย ค า จิตรประเสริฐ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจวายเฉียบพลัน 82 13 ก.ย. 64
5298/64 นาง วรรชุรี คูเจริญไพบลูย์ ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา มะเร็งสมอง 58 5 ก.ย. 64
5299/64 ส.อ.ไล ลอสี ธ.แจ้งวัฒนะ โรคประจ าตัว,เบาหวาน 71 31 ส.ค. 64
5300/64 นาง ประคอง พลูเขตรวิทย์ ธ.อตุรดิตถ์ ติดเชื อในกระแสเลือด 71 1 ก.ย. 64
5301/64 นาง วราพร ซุ้นสวัสด์ิ ธ.ถ.ติวานนท์ มะเร็งรังไข่ 64 3 ก.ย. 64
5302/64 นาง หบั เพชรสีเงิน ธ.ปตัตานี มะเร็งปอด 79 11 ก.ย. 64
5303/64 นาย ล่ า เพิ่มพล บชร.3 มะเร็งสมอง 64 4 ก.ย. 64
5304/64 ร.ท.สุนทร พลนอก กรม ทพ.26 มะเร็งล าไส้เล็ก 58 7 ก.ย. 64
5305/64 นาง ทมึ สายเพชร ร้อย.ลว.ไกล 9 สมองฝ่อวัยชรา 86 19 ส.ค. 64
5306/64 นาย โต มลูบรรจง คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 88 23 ส.ค. 64
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5307/64 นาง ประทมุ ปญัญะปญู มทบ.14 การติดเชื อในหลอดเลือด 79 2 ก.ย. 64
5308/64 นาง อนงค์ จุ้ยนิ่ม ช.1 พนั.112 รอ. ปอดอกัเสบติดเชื อไวรัสโควิด-19 67 3 ก.ย. 64
5309/64 นาง จรรยา ศรีหรัิญ พล.พฒันา 1 ติดเชื อในกระแสเลือด 80 4 ก.ย. 64
5310/64 นาง บวัเรียน รามค า มทบ.18 มะเร็งตับ 80 9 ก.ย. 64
5311/64 นาง มะลิ เสือมทีรัพย์ ส่วนกลาง เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 76 14 ส.ค. 64
5312/64 นาง ทองศูนย์ งามหลอด ธ.กาฬสินธุ์ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 12 ส.ค. 64
5313/64 นาย ศิรพงศ์ (เณติ) นาวารัตน์ ธ.คลองเตย สมองขาดอากาศจากการกดรัด 48 10 ก.ย. 64
5314/64 นาง บวัตอง ค ามี ศพปน.พท.ศอพท. สมองฝ่อวัยชรา 74 6 ก.ย. 64
5315/64 นาย อนิส่อง ทะนต๊ิะ มทบ.38 ไตวายเรื อรัง 74 11 ก.ย. 64
5316/64 นาง ทพิกฤตา จันทโสภณ มทบ.24 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 60 7 ก.ย. 64
5317/64 นาย ค าภา อปุชัย ธ.ราชบรีุ เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 60 19 ส.ค. 64
5318/64 นาง กอง ค าหอม ธ.ควนเนยีง สมองฝ่อวัยชรา 80 13 ก.ย. 64
5319/64 จ.ส.ต.นคร ประพณิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกในทางเดินอาหาร 68 13 ก.ย. 64
5320/64 นาย สุข สายทอง ธ.ปราจีนบรีุ หลอดเลือดแดงใหญ่โปง่พองในทอ้ง 89 17 ส.ค. 64
5321/64 นาง ประทปี นรแสน ธ.ถ.ทหาร-อดุรธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 66 23 ม.ิย. 64
5322/64 นาง มณัฑนา ทพิย์วิกรม (นาวาทอง) ธ.ปตัตานี หวัใจวาย 60 23 ส.ค. 64
5323/64 จ.ส.อ.เกยีรติศักด์ิ พพิธิธรรม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดฐานสมองโปง่พองและแตก 66 18 ก.ย. 64
5324/64 นาง ส ารวย พกิลุทอง ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา เบาหวาน 66 22 ก.ย. 64
5325/64 นาง ระเบยีบ ยอดชมภู ธ.เตาปนู ชราภาพ 86 26 ก.ย. 64
5326/64 นาง เฉลียว โพธิพ์ทุธโชติ ธ.ศรีย่าน ติดเชื อในกระแสเลือด 89 3 ก.ย. 64
5327/64 นาย วิเชษฐ์ คล่องใจ ขส.ทบ. มะเร็งปอด 53 11 ก.ย. 64
5328/64 นาย เล็ก พวงนาค ธนาณัติ ติดเชื อในกระแสเลือด 89 23 ก.ย. 64
5329/64 นาย พอน ค าคง สลก.ทบ. ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 76 12 ก.ย. 64
5330/64 นาย บญุเรือง สามสี รพ.รร.6 ระบบหายใจและไหลเวียนโลหติล้มเหลว 35 11 ก.ย. 64
5331/64 นาย ศักด์ิสิทธิ ์แกว้มาลา รพ.รร.6 มะเร็งล าไส้ 57 10 ก.ย. 64
5332/64 นาย ทรง เพง็แจ่ม ขกท. ปอดอกัเสบ 70 20 ส.ค. 64
5333/64 นาง เกศิน ีนามอยู่เย็น ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื อในกระแสเลือด 73 18 ก.ย. 64
5334/64 นาง พยอม อาบโกเศษฐ์ (ดีสร้อย) ธ.กาญจนบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 57 18 ก.ย. 64
5335/64 นาย เปี่ยง ดีสร้อย ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื อ 83 4 ก.ย. 64
5336/64 ร.ต.วิชัย ดียิ่ง ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ติดเชื อโควิด-19 75 12 ส.ค. 64
5337/64 ร.ต.วิรัตน ์มณีแจ่ม ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบโควิด-19 84 27 ส.ค. 64
5338/64 ร.ต.วินยั คงคาหลวง ธ.สระบรีุ ภมูคุ้ิมกนับกพร่อง 63 4 ก.ย. 64
5339/64 ร.ต.วีระศักด์ิ ชมชื่น ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบติดเชื อ 63 3 ก.ย. 64
5340/64 นาง ดอกไม ้ภู่ประสม ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื อโควิด-19 64 13 ก.ย. 64
5341/64 นาง อนงค์ พบิลูย์ ธ.ชลบรีุ ปอดติดเชื อ 79 5 ก.ย. 64
5342/64 ร.ต.จ่าง ชมพชื ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 84 1 ก.ย. 64
5343/64 ร.ต.นรัิติศัย ขาวจันทร์ ธ.เตาปนู เลือดออกในทางเดินอาหาร 60 24 ก.ย. 64
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5344/64 นาง ทนงลักษณ์ คล้ายมี ธ.ถ.บางนา-ตราด กม.4 มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 66 13 ก.ย. 64
5345/64 ร.ต.สุชิน สุดตา ธ.บางบวั ปอดติดเชื อ 72 16 ก.ย. 64
5346/64 นาง พาน ีสุภา ธ.บา้นไผ่ ภาวะกล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 63 14 ก.ย. 64
5347/64 ร.ต.เขษมศักด์ิ ทองทพิย์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 61 21 ก.ย. 64
5348/64 นาย อาณัติ หมวกไสว ธ.งามวงศ์วาน หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 43 25 ก.ย. 64
5349/64 พ.ท.ประจักษ ์ชาญฉลาด ธ.อดุรธานี ไตวายเรื อรัง 67 3 ก.ย. 64
5350/64 นาย พเิชียร พุ่มศรีอนิทร์ ธ.นา่น มะเร็งล าไส้ 77 15 ก.ย. 64
5351/64 จ.ส.อ.ฉลาม ธาตุมี ธ.อดุรธานี ภาวะช็อกจากการติดเชื อ 88 13 ก.ย. 64
5352/64 นาย นยิม พมิพาเรือ ธ.ร้อยเอด็ หลอดเลือดสมอง 69 14 ก.ย. 64
5353/64 นาง หน(ูหนลูาย) หงษท์อง ธ.อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 83 6 ก.ย. 64
5354/64 นาง นภาพร หาญสถิตย์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 25 ส.ค. 64
5355/64 นาง ใส นนัทยา ธ.อดุรธานี ชราภาพ 87 7 ก.ย. 64
5356/64 นาย กมิเบา ใจภกัดี ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 68 13 ก.ย. 64
5357/64 พ.ท. สมบติั เกดิช้าง ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งที่สมองและปอด 62 31 ส.ค. 64
5358/64 ร.ท.ธงชัย ฉิมมณี ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งทอ่น  าดี 74 10 ก.ย. 64
5359/64 ร.ต.ชออ้น นาไทย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 89 9 ก.ย. 64
5360/64 ร.ต.สมบญุ ใส้พงษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองแตก 87 30 ส.ค. 64
5361/64 นาง วัชรี หงษไ์ทย ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองตีบ 61 31 ส.ค. 64
5362/64 นาย อทุยั นอ้ยปกุ พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 70 7 ก.ย. 64
5363/64 นาง อดุม ภชูมชื่น พธ.ทบ. ปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนา 68 19 ส.ค. 64
5364/64 นาย เสาร์ อตุธัง ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เยื่อบชุ่องทอ้งอกัเสบ 68 25 ส.ค. 64
5365/64 นาง สายหยุด รอดส าเภา รพ.ค่ายจิรประวัติ ปอดอกัเสบ 78 9 ก.ย. 64
5366/64 นาง ชนาภา ศรีราช กคย.สพ.ทบ. มะเร็งปอด 55 4 ก.ย. 64
5367/64 นาง พยุง แหลมวัด คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ปอดอกัเสบจากโควิด-19 82 24 ส.ค. 64
5368/64 นาง จ าลอง อาศัยผล ป.72 พนั.722 ทางเดินหายใจอดุตันจากเสมหะ 84 10 ก.ย. 64
5369/64 นาย ส าลี ใจแสง มทบ.36 ชราภาพ 83 2 ก.ย. 64
5370/64 ร.ท.กฤษณะ เพช็รจ ารัส ร.151 พนั.1 ปะทะกบักลุ่มผู้กอ่เหตุรุนแรงถูกยิงเสียชีวิต 35 3 ต.ค. 64
5371/64 นาง บรรจง ค าวิลัย มทบ.17 ติดเชื อในทางเดินปสัสาวะ 79 2 ก.ย. 64
5372/64 นาย สุรพงษ ์ศรีเสนห่์ พธ.ทบ. ติดเชื อโคโรนาไวรัส 60 24 ส.ค. 64
5373/64 นาง จ าป ีกลัยารัตน์ ธ.อรัญประเทศ ปอดอกัเสบ 84 16 ส.ค. 64
5374/64 อส.ทพ.สมศักด์ิ กจิธร ธ.ก าแพงเพชร ทอ้งร่วง 63 14 ก.ย. 64
5375/64 นาง แสงเดือน จันทราย ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ปอดอกัเสบติดเชื อ 63 13 ก.ย. 64
5376/64 นาย ประยูร สุขส าแดง ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 88 1 ก.ย. 64
5377/64 นาง นารีย์ สายด่ิง ธ.ลพบรีุ ภาวะไตวายเรื อรังระยะสุดทา้ย 78 1 ก.ย. 64
5378/64 นาย ฝ่าย เสง่ียมจิตร์ ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ติดเชื อแบคทีเรียที่ปอดแทรกซ้อนด้วยการติดเชื อโควดิ-1981 17 ก.ย. 64
5379/64 นาง ปราณี วงศ์สกลุ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อโควิด-19 64 8 ก.ค. 64
5380/64 ร.ต.มะลิ แสนใจรักษ์ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 59 16 ก.ย. 64
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5381/64 ร.ต.ทมิ เชิดนอก ธ.ขอนแกน่ ปอดติดเชื อ 68 14 ก.ย. 64
5382/64 นาง พชิญา ยอดแกว้ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็ง 54 7 ก.ย. 64
5383/64 นาง น  าวน ยอดบรุุษ ธ.ลพบรีุ น  าทว่มปอด 80 14 ก.ย. 64
5384/64 นาง พกิลุ ศรีเวชวงศ์สกลุ ธ.ชลบรีุ ติดเชื อโคโรนาไวรัสในปอด 81 24 ส.ค. 64
5385/64 พ.อ.หญิง เยาวรัตน ์วงศ์สายจันทร์ ธ.ราชบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื อในกระแสเลือด 72 5 ก.ย. 64
5386/64 นาง เทยีน ตั งจิตรมณีศักดา ธ.บา้นโปง่ ปอดติดเชื อโควิด-19 70 5 ก.ย. 64
5387/64 นาง วรนชุ วีระค า ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งที่ไต 68 4 ก.ย. 64
5388/64 นาง เสง่ียม กลีบเมฆ ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 85 5 ก.ย. 64
5389/64 นาง ฮวย นามจันทร์ ธ.อทุยัธานี ทอ่น  าดีอดุตัน 76 3 ก.ย. 64
5390/64 ร.อ.ฟื้น จิตต์ตรง ธ.พษิณุโลก ติดเชื อรุนแรง 95 30 ส.ค. 64
5391/64 นาย ชอบ หมื่นหาญ ธ.เพชรบรูณ์ ระบบหวัใจล้มเหลว 89 17 ก.ย. 64
5392/64 นาง วอน มเีณร ธ.เพชรบรูณ์ ชราภาพ 78 12 ก.ย. 64
5393/64 นาง กองพนั ลอยนอก ป.3 พนั.8 ชราภาพ 74 19 ก.ย. 64
5394/64 นาง พรจิตร หมดชัยภมูิ ธ.ปราจีนบรีุ เสียชีวิตจากการถูกกดรัดที่คอ 57 14 ก.ย. 64
5395/64 พ.ต.พลูศักด์ิ ศรีปราชญ์ ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจวายเฉียบพลัน 68 18 ก.ย. 64
5396/64 พ.อ.ศรศักด์ิ สุธรรมกจิ ธ.คลองจั่น ติดเชื อแบคทเีรียในกระแสเลือด 92 3 ก.ย. 64
5397/64 จ.ส.อ.อาภรณ์ สมบรูณ์สุข ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื อ 89 22 ก.ย. 64
5398/64 ร.ต.มานติย์ สุขเปรมจิตต์ ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื อในกระแสเลือด 84 20 ก.ย. 64
5399/64 นาง ส าเภา วงษส์ยาม ธ.สระบรีุ หวัใจล้มเหลว 86 16 ก.ย. 64
5400/64 นาย จ าป ีนงค์เยาว์ ธ.ย่อยหนองแค ไมท่ราบสาเหตุการตาย 89 19 ก.ย. 64
5401/64 นาย ทองหลาง ทโิพธิค์า ธ.ทองหล่อ มะเร็งล าไส้ 68 19 ก.ย. 64
5402/64 จ.ส.อ. พรีะพนัธุ ์สุมารักษ์ ธ.สระบรีุ ชราภาพ 63 27 ก.ย. 64
5403/64 นาง สมรวย รัตนซ้อน ธ.ถ.จันทน์ ติดเชื อในกระแสเลือด 78 8 ก.ย. 64
5404/64 เรืออากาศโท เนาวรัตน ์จินตวร ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 63 14 ส.ค. 64
5405/64 นาย มนญู บริบรูณ์ ธ.เตาปนู ตับแข็ง 82 23 ก.ย. 64
5406/64 นาย บญุเพง็ สายกลาง ศซส.สพ.ทบ. ไตวายระยะสุดทา้ย 90 18 ก.ย. 64
5407/64 นาย วิรัตน ์ฉายขุน แผนกอาวุธที่ 1 เลือดออกในสมอง 55 8 ส.ค. 64
5408/64 นาง สุนทรี ปรีสมบติั แผนกอาวุธที่ 3 มะเร็งตับ 56 1 ก.ย. 64
5409/64 นาย ช านาญ คล่ีแกว้ แผนกอาวุธที่ 1 ติดเชื อในกระแสเลือด 83 20 ส.ค. 64
5410/64 นาง สาล่ี คิวหา ดย.ทบ. ตับแข็งระยะสุดทา้ย 77 13 ก.ย. 64
5411/64 ร.ท.บญุชู มะคนมอญ สส. มะเร็งตับ 58 6 ก.ย. 64
5412/64 นาย ศิริวุฒิ แผ่ตระกลู รพ.รร.6 ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 60 19 ก.ย. 64
5413/64 นาง ล าพนู แกว้ฤาชัย สพธ. มะเร็งเต้านม 70 16 ก.ย. 64
5414/64 นาย บญุเลิศ นะรักษ์ ส่วนกลาง ปอดติดเชื อโควิด-19 84 6 ก.ย. 64
5415/64 นาง เสง่ียม พานจิจะ ธ.รามอนิทรา กม.8 ชราภาพ 93 19 ก.ย. 64
5416/64 ร.ต.วิชัย ตรีกลุ ธ.สระบรีุ ภาวะเปน็กรดในเลือด 63 19 ก.ย. 64
5417/64 นาง ปราน ีค าขัด ธ.เทงิ เส้นเลือดสมองแตก 65 2 ส.ค. 64
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5418/64 นาง เต่ียม เดชะบญุ ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต มะเร็งถุงน  าดีระยะสุดทา้ย 60 28 ก.ย. 64
5419/64 ร.ต.ทรงยศ โตสง่า ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 57 4 ก.ย. 64
5420/64 นาง ทศันยี์ สงวนศักด์ิ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบติดเชื อ 89 21 ก.ย. 64
5421/64 จ.ส.อ. สุจินต์ สุตารมย์ ธ.ฉะเชิงเทรา ไตวายระยะสุดทา้ย 89 17 ก.ย. 64
5422/64 นาง จารุนนัท ์คงมั่น ธ.เตาปนู มะเร็งรังไข่ 59 22 ก.ย. 64
5423/64 นาง ประเทอืง เพช็รรักษ์ ธ.อา่งทอง ภาวะล าไส้เล็กแตก 79 6 ก.ย. 64
5424/64 นาง ส ารวย รัตนรักษ์ ธ.ปราจีนบรีุ โควิด-19 77 20 ก.ย. 64
5425/64 นาย เจริญ ทองกวาว ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 84 27 ก.ย. 64
5426/64 ร.ต.ชัยยงค์ หา่งไทยสงค์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ปอดติดเชื อ 84 16 ก.ย. 64
5427/64 ร.ต.อาคม ประรามขุ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ระบบหวัใจและหายใจล้มเหลว 61 26 ก.ย. 64
5428/64 ร.ต.ถวัลย์ ศรีกลาง ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อ 88 16 ก.พ. 64
5429/64 นาง มาลิน ีเดชะโยธิน ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ความดันโลหติสู�ง 85 24 ก.ย. 64
5430/64 พ.ท.บญุมา ออ่นคล้อย ธ.พระปฐมเจดีย์ ปอดติดเชื อโควิด-19 90 8 ก.ค. 64
5431/64 ร.ต.นกิร สุรรัตน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งทอ่น  าดี 70 19 ก.ย. 64
5432/64 นาย ประทปี ใจใหญ่ ธ.เมอืงเอก-รังสิต ส าลักอาหารปอดบวมติดเชื อ 85 9 ส.ค. 64
5433/64 นาง ประมวล ซิ มจี๋ ธ.นครนายก ชราภาพ 91 13 ก.ย. 64
5434/64 พ.ต.ศักดา มณีรัตน์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองตีบ 87 31 ส.ค. 64
5435/64 นาง จวง อู่แกว้ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 70 12 ก.ย. 64
5436/64 นาย สราวุธ บวัชุม ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 33 10 ก.ย. 64
5437/64 ร.ต.มนสั แนนดี ธ.อบุลราชธานี ตับแข็ง 62 12 ก.ย. 64
5438/64 พ.อ.สมควร คงนาม ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 74 10 ก.ย. 64
5439/64 นาง ไพบลูย์ สิงสดม ธ.ขอนแกน่ เบาหวาน 75 3 ก.ย. 64
5440/64 นาง แสง พนัธ์มั่งมี ธ.นา่น มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 82 18 ส.ค. 64
5441/64 นาง สายหยุด กรรณแกว้ ธ.เพชรบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 84 6 ม.ิย. 64
5442/64 นาย ทองสุข มะโนสา ม.5 พนั.24 รอ. กล้ามเนื อหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 56 28 ส.ค. 64
5443/64 จ.ส.อ.ชิติพทัธ์ (อทุยั) นามคันโท พนั.สร.6 อบุติัเหตุล่ืนล้ม 41 21 ม.ิย. 64
5444/64 พ.ท.ธนวิทย์ นอ้ยอา้ย สง.สด.จว.ต.ก. มะเร็งหลอดอาหาร 56 3 ก.ย. 64
5445/64 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ ลิขิตวัฒนกจิ ร.151 กล้ามเนื อหวัใจตายเฉียบพลัน 49 29 พ.ค. 64
5446/64 นาง เกี๋ยง สิงหธ์นะ ม.2 พนั.10 ติดเชื อบริเวณรูทวาร 81 16 ก.ย. 64
5447/64 นาง ไฉน นามสง่า มทบ.18 มกีารติดเชื อในผิวหนงัอย่างรุนแรง 90 7 ก.ย. 64
5448/64 นาง อุ่นเรือน ปานะถึก รร.จปร. ปอดอกัเสบติดเชื อโคโรนาไวรัส 80 5 ก.ย. 64
5449/64 นาย สันติ พาลาภ พธ.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 54 4 ก.ย. 64
5450/64 นาง อษุา เทศคง ม.5 พนั.23 รอ. หลอดเลือดสมอง 44 7 ก.ย. 64
5451/64 พ.ต.ไพโรจน ์ศิริโฉม วิสามญั ระบบการหายใจและหัวใจหลอดเลือดล้มเหลว 100 29 ก.ย. 64
5452/64 นาง ทองอยู่ มว่งวงษ์ ธ.บางแค ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 84 1 ต.ค. 64
5453/64 นาย สังวาลย์ นาคเอี่ยม สก.ทบ. ทางเดินหายใจล้มเหลวจากหลอดลมปดิ 88 28 ก.ย. 64
5454/64 ร.อ.หญิง จิตรา แปน้เหมอืน ธ.ธาตุทอง ติดเชื อในกระแสเลือด 85 27 ก.ย. 64
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5455/64 นาง อวยพร เกี๊ยทอง ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 73 16 ก.ย. 64
5456/64 นาย เยี่ยม แดงเลิศ ธ.สนามเปา้ ชราภาพ 84 1 ต.ค. 64
5457/64 นาง เรือน เนตรทศัน์ ธ.เตาปนู ปอดติดเชื อ 83 23 ก.ย. 64
5458/64 พล.ท.อรุณ วันรักษ์ ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะการแข็งตัวของเลือด 90 28 ก.ย. 64
5459/64 พ.ต.อดุม หาวิทย์ ธ.จรัลสนทิวงศ์ ติดเชื อโควิด-19 83 21 ก.ย. 64
5460/64 ร.ต.หญิง ประคอง บณุยรัตพนัธุ์ ธ.เตาปนู ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 83 28 ก.ย. 64
5461/64 นาง ประนอม สุพานชิ ธ.สนามเสือปา่ ปอดบวมติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 73 30 ม.ิย. 64
5462/64 ร.ต.วัฒนา กรรณแดง ธ.บางบวั หลอดเลือดหวัใจตีบ 60 28 ก.ย. 64
5463/64 นาง พยอม ค าหอมกลุ ธ.บางบอน เลือดออกในสมอง 87 25 ก.ย. 64
5464/64 พ.อ.ยงยุทธ ยอดยิ่ง ธ.ชลบรีุ ปอดอกัเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 70 7 ก.ย. 64
5465/64 นาย รัตนชัย จุลเนตร ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ชราภาพ 70 16 ก.ย. 64
5466/64 พ.ท.สมานมติร คล้ายมณี ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ภาวะปอดอกัเสบ 89 15 ก.ย. 64
5467/64 นาย เวก เบา้นู ธ.กาญจนบรีุ ล่ิมเลือดอดุตันที่เส้นเลือดปอด 81 23 ก.ย. 64
5468/64 นาง แสง แสนหลวง มทบ.11 ความดันโลหติสูง 88 3 ก.ย. 64
5469/64 นาง เกี๋ยงค า แสงสุข นทพ. สมองฝ่อวัยชรา 81 19 ก.ย. 64
5470/64 นาย อร่าม กาญจนโรจน์ ส่วนกลาง ชราภาพ 75 30 ก.ย. 64
5471/64 นาง ประมวล พชิัยช่วง ธ.บรีุรัมย์ ไตเรื อรัง 71 24 ก.ย. 64
5472/64 นาง รัชฎา ศีลเตชะ ธ.สนามเปา้ ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 76 4 ต.ค. 64
5473/64 นาง อบุล ศรีวะโร ธ.พษิณุโลก ตายตามธรรมชาติ 77 16 ก.ย. 64
5474/64 นาง พชัรา สุดสวาท ธ.ราชบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 84 16 ก.ย. 64
5475/64 นาง กมิฮวย รสหวาน ธ.ราชบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 86 17 ก.ย. 64
5476/64 ร.ต.นคร บญุแย้ม ธ.ราชบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 61 16 ก.ย. 64
5477/64 นาย พเิชษฐ์ ประสพโรจนศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื อในกระแสเลือด 65 19 ก.ย. 64
5478/64 นาง ปว่น ชูพรม กสษ.2 กส.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อ 79 20 ก.ย. 64
5479/64 นาย จันทร์คาด แกว้ฟู ร.7 มะเร็งตับร่วมกบัมะเร็งทอ่น  าดี 64 17 ก.ย. 64
5480/64 นาย สุทนิ สุวรรณปณิฑะ กอ.พผ.พธ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 80 3 ก.ย. 64
5481/64 นาย อดุม ศิริโพธิ์ ป.71 พนั.713 ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 71 26 ก.ย. 64
5482/64 นาง สะอาด เอี่ยมหงษเ์หม กติติมศักด์ิ มะเร็งปอด 97 29 ก.ย. 64
5483/64 พล.อ.วัลลภ สายแสงทอง ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื อโคโรนา 2019 79 18 ส.ค. 64
5484/64 นาง นอ้ย โพธิลั์กษณ์ ธ.อทุยั-อยุธยา เสมหะอดุตันทางเดินหายใจ 80 29 ก.ย. 64
5485/64 นาย อภสิิทธิ ์ศรีสอาด ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 68 25 ก.ย. 64
5486/64 นาง สุภาพ รักพรมราช ธ.ศรีย่าน ตับแข็งระยะสุดทา้ย 74 25 ก.ย. 64
5487/64 นาย เจ้งซ่วน แซ่พวั ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ภาวะติดเชื อในช่องทอ้ง 86 10 ก.ค. 64
5488/64 นาย บญุเลิศ ทาแกง้ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 79 16 ต.ค. 64
5489/64 ร.ต.อทุศิ สว่างแสง ธ.ส านกัพหลโยธิน หวัใจล้มเหลว 60 26 ก.ย. 64
5490/64 นาง ธัญดา ปญัจาวงษ ์(นอ้ย อุ่นออ่น) ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย 57 26 ก.ย. 64
5491/64 นาย กติิศักด์ิ ค าตลบ ธ.สกลนคร ความดันโลหติสูงขั นวิกฤต 62 1 ก.ค. 64
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5492/64 พ.ต.สมบติั ผ่องสุขใจ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว,พากนิสัน 82 11 ก.ย. 64
5493/64 พ.ต.สินธู สามนปาล ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อจากโควิด-19 85 3 ก.ย. 64
5494/64 จ.ส.อ.ชัยพร หาญธงชัย ธ.สกลนคร ติดเชื อในกระแสเลือด 64 13 ก.ย. 64
5495/64 นาง พน พดุจันทกึ ธ.ตลาดเซฟวัน-นม. มะเร็งตับออ่น 85 16 ก.ย. 64
5496/64 พ.อ.องอาจ จันทร์กระจ่าง ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะติดเชื อในกระแสโลหติ 61 21 ก.ย. 64
5497/64 นาง บวัเรียน สืบศรี ร.6 สมองฝ่อวัยชรา 72 24 ก.ย. 64
5498/64 นาง เจียง กองเกดิ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 78 7 ก.ย. 64
5499/64 นาง นก โคตรจันดี พล.ม.3 ไตวายเรื อรัง 76 9 ก.ย. 64
5500/64 นาง ส้มโอ ค าภมิาบตุร ม.พนั.19 พล.ร.9 ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 80 1 ส.ค. 64


