ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่
4901/64
4902/64
4903/64
4904/64
4905/64
4906/64
4907/64
4908/64
4909/64
4910/64
4911/64
4912/64
4913/64
4914/64
4915/64
4916/64
4917/64
4918/64
4919/64
4920/64
4921/64
4922/64
4923/64
4924/64
4925/64
4926/64
4927/64
4928/64
4929/64
4930/64
4931/64
4932/64
4933/64
4934/64
4935/64
4936/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ใจดี คุณศรีเมฆ
นาง วรรณา สุนนั ตา
นาง บานคา เตโช
ร.ต.ประยุทธ์ ตันเจริญ
จ.ส.อ.จรัล สุภาวงศ์
นาย กุ ทรัพย์พร้อม
จ.ส.ท.ไชยากรณ์ ภวะโชติ
นาง วิไล ศรีหะนันท์
นาง สีมา คาลือ
จ.ส.อ.เกรียงไกร มากพันธ์
นาง ศรีพรรณ ศรีวิชัยคา
นาง เสาวภา พัฒนพันธ์
ร.ต.สวัสดิ์ ฉันทะโส
จ.ส.อ.สมร สุวรรณกูฏ
ร.ต.ปรีชา ขาวนวน
พ.ต.สุรัช อุ่นโอสถ
ร.อ.สนิท เรืองทุม
จ.ส.อ.ไพบูลย์ ช่วยปล้อง
นาง ทองคา ศรีขวัญม้า
นาง บรรเลง กาเนิดพายัพ
ร.ต.สนาม จันทร์พมิ พ์
นาง ชูชาติ บุญมาก (สวนอินทรชิต)
ร.ต. ภค (จารัส) สุขโข
จ.ส.อ.พรหม ภู่ขา
นาย บุญเสริม ทาระลาภ
นาง นาหทัย อาคมศิลป์
นาง คาไม ไชยคา
พ.ต.สง่า บุญธรรม
นาง ปอน เจริญผิว
นาง ไข เครือบุญอุ่น
นาง ฉวี เพ็งอินทร์
นาย เนื่อง จันทร์บารุง
จ.ส.อ.สุชาติ ราชสีห์
นาย สุรศักดิ์ โอรสรัมย์
นาย สงบ ชัยชมภู
ส.อ.บดินทร์ สุวรรณ์หงษ์

ประเภทการชาระเงิน
ธ.นครพนม
ธ.ลาปาง
ธ.นครพนม
ธ.ราชบุรี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.อุบลราชธานี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.แพร่
ธ.แพร่
ธ.ท่าแพ
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ระนอง
ธ.สระบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.กาแพงเพชร
ธ.ตาก
ธ.พะเยา
ธ.แหลมทองพลาซา-ระยอง
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.หัวหิน
ร้อย.ม.(ลว.) 3
มทบ.32
รพ.ค่ายจิรประวัติ
กส.ทบ.
ม.5 รอ.
สง.สด.จว.ส.ก.
กส.ทบ.
ศบบ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ไตวายระยะสุดท้าย
บาดเจ็บที่ช่องท้องจากขับรถยนต์ชนกาแพง
ไตวาย
มะเร็งที่ไต
มะเร็งท่อนาดีระยะสุดท้าย
ถุงนาดีในต่อมลูกหมาก
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
เลือดออกในสมอง
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดติดเชือ
ปอดติดเชือ
ไตวายเรือรัง
ปอดติดเชือ
ชราภาพ
เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ
ไม่ทราบสาเหตุการตายแน่ชัด
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19
ระบบไหลเวียนเลือด
ไตวายเรือรัง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
เส้นเลือดสมองอุดตัน
ปอดอักเสบจากการติดเชือโควิด-19
ปอดติดเชือโควิด-19
สมองฝ่อ
ปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชือไวรัสโควิด-19

ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
เส้นเลือดฝอยแตกในสมอง
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ติดเชือในกระแสโลหิต
หอบหืดเรือรัง
มะเร็งมดลูก
ติดเชือในกระแสเลือด
ไข้เลือดออกร่วมกับมีภาวะช็อก
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
อุบตั เิ หตุรถยนต์

อายุ วันที่เสียชีวิต
79 12 ส.ค. 64
59 10 ก.ค. 64
78 22 ส.ค. 64
77 29 ก.ค. 64
69 19 ส.ค. 64
82 27 ส.ค. 64
58 20 ส.ค. 64
87 21 ส.ค. 64
77 12 ส.ค. 64
80 18 ส.ค. 64
91 16 ส.ค. 64
71 18 ส.ค. 64
81 16 ส.ค. 64
89 4 ส.ค. 64
68 11 ส.ค. 64
81 23 ส.ค. 64
88 25 ส.ค. 64
72 22 ส.ค. 64
89 26 ส.ค. 64
72 24 ส.ค. 64
67 24 ส.ค. 64
78 25 ก.ค. 64
65 16 ส.ค. 64
77 19 ก.ค. 64
88 10 ส.ค. 64
62 23 ส.ค. 64
75 11 ส.ค. 64
86 14 ส.ค. 64
56 22 ส.ค. 64
88 13 ก.ค. 64
72 16 ส.ค. 64
85 20 ส.ค. 64
57 20 พ.ค. 64
83 7 ส.ค. 64
63 18 ก.ค. 64
23 5 ก.ค. 64

ศพที่
4937/64
4938/64
4939/64
4940/64
4941/64
4942/64
4943/64
4944/64
4945/64
4946/64
4947/64
4948/64
4949/64
4950/64
4951/64
4952/64
4953/64
4954/64
4955/64
4956/64
4957/64
4958/64
4959/64
4960/64
4961/64
4962/64
4963/64
4964/64
4965/64
4966/64
4967/64
4968/64
4969/64
4970/64
4971/64
4972/64
4973/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เพ็ชร สุวรรณคาม
พ.อ.เสน่ห์ ไกรจันทร์
จ.ส.ท.อนิวรรตน์ ประสงค์
ร.ท.นพดล ทองหนุน
นาง สังเวียน เพียงนัน
จ.ส.อ.พิพฒ
ั น์ ว่องไว
นาง ตลิบ แช่มภักตร์
นาย มะณีเดช ดวงจันทร์
นาย สาราญ วรรณรักษ์
จ.ส.อ.สมศักดิ์ รุ่งเจริญ
นาง ศิริพร วรรณ์เจริญ
น.ส.ชณม์ศกิ านต์ เขียวคล้าย
นาง พยงค์ หงษ์โต
นาย สง่า วิเวกวรรณ์
พ.อ.วีระศักดิ์ เผ่าเมือง
นาง สุชิน สิงห์ศรี
นาง นภา พลทมิฬ
นาง ทองดี ศิริวัฒน์
นาง ลักขณา อรรคบุตร์
นาย พุทธา จินดารัตน์
นาย สาโรจน์ คุ้มศรี
นาย สามารถ เนตรนุช
ร.ท.อนุชา นวลแสง
นาย ศิริ นิลงาม
น.ส. นวล บางยี่ขัน
นาง บุญช่วย ผิวเผือก
นาง กาญจนา ทรัพย์ผล
จ.ส.อ.สมชาย ดวงวิเชียร
นาย มานะ กานดา
จ.ส.อ.ยุทธนา จันทร์ลาเลิศ
นาง ยุพนิ บุญส่ง
พ.ท.ประกอบ เขียนนุกลู
พ.อ.กมลศิลป์ ปานุทยั
นาง มะลิ กลัญชัย
น.ส. เรไร คงเรือง
นาง วรีพร สมเชือ
นาง สีนวล เนื่องศาสน์ศรี

2
ประเภทการชาระเงิน
มทบ.23
มทบ.26
มทบ.34
ป.3 พัน.13
ศสร.
พล.ร.5
ม.4 พัน.5 รอ.
ม.6 พัน.6
รพ.ค่ายสุรนารี
พธ.ทบ.
พัน.ซบร.21 บชร.1
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
พธ.ทบ.
ช.พัน.51
ธ.บก.ทบ.
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.สระบุรี
สง.สด.จว.ร.อ.
ม.5 พัน.24 รอ.
กส.ทบ.
พล.ร.6
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
สพ.ทบ.
สก.ทบ.
ธ.แม่สอด
ธ.ฉะเชิงเทรา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
ธ.สนามเสือป่า
ธ.พญาไท
ธ.รังสิต-คลอง 3
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.วังน้อย

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ติดเชือในชันกล้ามเนือ
ขาดอากาศหายใจจากการกดรัดบริเวณคอ
ม้ามฉีกขาดและเลือดคั่งในสมอง
เส้นเลือดหัวใจตีบ
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
มะเร็ง
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
นาท่วมปอด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชือ
ภาวะปอดบวมจากการติดเชือโควิด-19
เบาหวานร่วมกับไตวายเรือรัง
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค
ติดเชือในกระแสเลือด
จมนา
ภาวะช็อคจากลาไส้อกั เสบ
ปอดอักเสบจากโควิด-19
เบาหวาน
มะเร็งต่อมนาเหลือง
ชราภาพ
ภาวะหัวใจขาดเลือด
ตกหรือล้มจากบันไดแบบปีน
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
หลอดเลือดหัวใจตีบ
มะเร็งปอด
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะแพร่กระจาย
ชราภาพ

อายุ วันที่เสียชีวิต
67 5 ส.ค. 64
53 19 ส.ค. 64
34 12 ส.ค. 64
48 13 ส.ค. 64
81 27 ก.ค. 64
53 12 ส.ค. 64
79 30 ส.ค. 64
60 15 ส.ค. 64
85 30 ส.ค. 64
57 22 ส.ค. 64
75 16 ส.ค. 64
43 16 ส.ค. 64
62 17 ส.ค. 64
77 25 ส.ค. 64
61 23 ส.ค. 64
70 30 ส.ค. 64
86 31 ส.ค. 64
88 19 ส.ค. 64
53 24 ส.ค. 64
79 27 ส.ค. 64
51 17 ส.ค. 64
66 8 มิ.ย. 64
58 31 ก.ค. 64
67 5 ก.ย. 64
84 29 ส.ค. 64
88 5 ก.ย. 64
65 11 ส.ค. 64
72 29 ส.ค. 64
88 2 ก.ย. 64
86 4 ก.ย. 64
84 5 ก.ย. 64
81 5 ก.ย. 64
84 28 ส.ค. 64
97 2 ก.ย. 64
72 7 ก.ย. 64
63 2 ก.ย. 64
83 31 ส.ค. 64

ศพที่
4974/64
4975/64
4976/64
4977/64
4978/64
4979/64
4980/64
4981/64
4982/64
4983/64
4984/64
4985/64
4986/64
4987/64
4988/64
4989/64
4990/64
4991/64
4992/64
4993/64
4994/64
4995/64
4996/64
4997/64
4998/64
4999/64
5000/64
5001/64
5002/64
5003/64
5004/64
5005/64
5006/64
5007/64
5008/64
5009/64
5010/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง พยอม อิ่มแสง
พ.ท.วิเชียร หอมมณฑา
พ.อ.หญิง วิญญาณ์ ภาวิไล
นาง ถาวร เพชรเทศ
พ.ต.ประสูติ ยงสวัสดิ์
ร.ต.อานวย ชวนสกุล
พ.ท.สมยงค์ ทิพย์เลิศ
ส.อ.อารีย์ ทองเกษม
นาง เสริมสุข พุกรักษา
นาง แผ้ว กิจอนันต์
จ.ส.อ.ทวี อาจหาญ
นาง ประทุมวรรณ พุ่มมาลา
นาย ไพรัช เอี่ยมสงวน
นาง กุหลาบ แสงนิล
นาง ทองใบ พวงเกตุแก้ว
นาย เฉลิมพร อินทร์บญ
ุ ญา
ร.ต.สุนทร ไม้สัก
ร.ต.เฉลียว ประเสริฐสังข์
นาย สนั่น เพ็งคุ่ย
นาย บุญปลูก บุญคา
นาง ภรภัทร อุตรนคร
ร.อ.มานพ คงม่วง
นาง คา คากอง
นาย ประพาน ทับชม
พล.ต.คเณศ หวังชนะ
พ.ต.สนั่น ธรรมนู
นาง กานดา ตุงคะเสน
ร.ต.สนิท อธิกะ
นาย พินจิ ศรีสวัสดิ์
น.ส. เสาวภาคย์ โพธิดอกไม้
พ.อ.สมชาย ศิริภกั ดี
นาง พรจิตต์ กรรณบูรพา
พ.ท.สนั่น นกบิน
พ.ต.ธาตรี จิตรดี
นาง ปราณี จิตรดี
พล.ต.ชลอ คงสุวรรณ
นาย สุข แจ่มสิน

3
ประเภทการชาระเงิน
ธ.เตาปูน
ธ.เพชรบุรี
ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ธ.เตาปูน
ธ.บางรัก
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.เตาปูน
ธ.นครราชสีมา
ธ.เตาปูน
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.เตาปูน
ธ.ปากช่อง
ธ.เตาปูน
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.เตาปูน
ธ.เตาปูน
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.เสนานิคม
ธ.กระทรวงกลาโหม
นทพ.
ส่วนกลาง
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ปากเกร็ด
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.วังบูรพา
ธ.บางบัวทอง
ธ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ธ.ศรีย่าน
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สนามเป้า

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด
ตับแข็ง
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือด
ตับแข็ง
ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
มะเร็งคอหอยหลังช่องปาก
เส้นเลือดหัวใจตีบ
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19
ปอดติดเชือจากไวรัสโควิด-19
ติดเชือในกระแสเลือด
ลิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดหลังจากฉีดวัคซีน COVID-19

ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ป่วยไม่ทราบโรค
เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
ไตวายเรือรัง
แทรกซ้อนจากภาวะนอนติดเตียง
ถุงลมโป่งพอง
ปอดอักเสบจากโควิด-19
เลือดเป็นกรดทาให้หวั ใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
เลือดออกในสมอง
เนืองอกไตระยะลุกลาม
หลอดเลือดสมอง
ทางเดินปัสสาวะติดเชือ
ภาวะปอดติดเชือรุนแรงจากโควิด-19
ชราภาพ
ภาวะเกลือแร่ต่าในผู้ปว่ ยติดเตียง
ชราภาพ
มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากโควิด-19
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ปอดติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19
ปอดติดเชือจากการสาลัก
ถุงลมโป่งพอง

อายุ วันที่เสียชีวิต
87 4 ก.ย. 64
74 28 ส.ค. 64
87 27 ส.ค. 64
85 30 ส.ค. 64
82 28 ส.ค. 64
85 9 ส.ค. 64
84 21 ส.ค. 64
80 9 ก.ค. 64
71 7 ก.ย. 64
94 2 ก.ย. 64
69 22 ส.ค. 64
57 1 ก.ย. 64
80 18 ก.ค. 64
65 10 ส.ค. 64
93 17 ส.ค. 64
43 28 ส.ค. 64
67 25 ส.ค. 64
63 5 ส.ค. 64
81 28 ส.ค. 64
89 11 ส.ค. 64
60 26 ส.ค. 64
74 27 ส.ค. 64
72 19 ส.ค. 64
83 30 ส.ค. 64
88 1 ส.ค. 64
83 22 ก.ค. 64
89 5 ก.ย. 64
85 4 ก.ย. 64
85 30 ส.ค. 64
48 7 ก.ย. 64
71 10 ส.ค. 64
76 9 ก.ย. 64
73 9 ส.ค. 64
79 23 ส.ค. 64
72 29 ส.ค. 64
86 4 ก.ย. 64
81 3 ก.ย. 64

ศพที่
5011/64
5012/64
5013/64
5014/64
5015/64
5016/64
5017/64
5018/64
5019/64
5020/64
5021/64
5022/64
5023/64
5024/64
5025/64
5026/64
5027/64
5028/64
5029/64
5030/64
5031/64
5032/64
5033/64
5034/64
5035/64
5036/64
5037/64
5038/64
5039/64
5040/64
5041/64
5042/64
5043/64
5044/64
5045/64
5046/64
5047/64

4
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง สายทิง แป้นเมือง
ธ.พิษณุโลก
นาย เหลี่ยม ทองโพธิศ์ รี
ธ.ร้อยเอ็ด
นาง บุญเรือง รอดภัย
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
นาง เจริญ ทะสะโส
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ร.ต.คูณ โปร่งสูงเนิน
ธ.ลพบุรี
นาง บุษกร ปรางค์ชัยภูมิ (เยาวพันธุ์) ธ.ร้อยเอ็ด
พ.ท.อุบล ขจรภัย
ธ.ลพบุรี
จ.ส.อ.พล ก้านนาค
ธ.ลพบุรี
นาง ประยูร อยู่พุ่ม
ธ.ลพบุรี
นาง พวงแก้ว ศรีทาโส
ธ.อุบลราชธานี
นาง ฉลวย มาลี
ทภ.4
นาย ประสิทธิ์ อัมภรัตน์
ร.6
นาย ทิ กลมอ่อน
มทบ.13
พ.ท.มุนี กลางมณี
มทบ.18
นาง เกษม แฉล้มเขตร
วิสามัญ
นาง บุญเลียง สืบสาม
ส่วนกลาง
นาย ทองมี ยะนะโชติ
ส่วนกลาง
นาง ยุพา จารุจินดา
ธ.ราชบุรี
ร.ต.พิทยา จารุจินดา
ธ.ราชบุรี
นาง อนงค์ ลอยพโยม (จันทร์อ่า)
ธ.ศรีย่าน
นาง บุญมาก โพธิพ์ ทิ กั ษ์
ธ.ย่อยอินทรารักษ์
ร.ต.จรัญ รอดเจริญ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
นาง ประไพ สิทธิสุข
ธ.จรัลสนิทวงศ์
นาง อาไพ ดวงแก้ว
ธ.สนามเป้า
นาง สงวน ตาละอุประ
ธ.สานักราชดาเนิน
พ.ท.เสนาะ จารุวัต
ธ.นครนายก
นาง กนกวลี อู่ศลิ า
ธ.สนามเสือป่า
นาง จันดา พิมาลัย
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
นาง จันทร์ กฤษณะสุวรรณ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง ทองสุก รัตน์ไธสง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง สุนรี ัตน์ ภวภูตานนท์
ธ.นครราชสีมา
นาง ประพิน แหลมทอง
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
นาง ศันสนีย์ วิทยสัมพันธ์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง สมพิศ เปรมสุข
ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง
นาง ด้อม พาสิงห์สี
ธ.ชัยภูมิ
นาง ทองคา ศิลารักษ์คณาวงศ์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาย เนียม ทองศรี
ม.3 พัน.26

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เลือดออกในสมอง
ติดเชือในกระแสเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
การทางานของหัวใจล้มเหลว
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งลาไส้
ปอดอักเสบจากเชือโควิด-19
ภาวะการหายใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชือจากไวรัสโควิด-19
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
ติดเชือโควิด-19
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
โควิด-19
ปอดติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ปอดติดเชือโควิด-19
ภาวะปอดติดเชือรุนแรง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชราภาพ
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ปอดติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ติดเชือโควิด-19
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดอักเสบรุนแรงจากไวรัสโควิด-19
ชราภาพ
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือดจากแผลกดทับ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ปอดอักเสบติดเชือ
หนังแข็ง
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว

อายุ วันที่เสียชีวิต
72 23 ส.ค. 64
86 31 ส.ค. 64
86 23 ส.ค. 64
85 28 ส.ค. 64
89 15 ส.ค. 64
54 2 ก.ย. 64
88 28 ก.ค. 64
77 15 ส.ค. 64
85 20 ส.ค. 64
88 28 ส.ค. 64
72 17 ก.ค. 64
82 3 ก.ย. 64
92 22 ส.ค. 64
82 19 ส.ค. 64
96 8 ก.ย. 64
71 7 ก.ย. 64
94 7 ส.ค. 64
68 4 ส.ค. 64
73 29 ส.ค. 64
79 3 ก.ย. 64
87 10 ก.ย. 64
69 3 ก.ย. 64
88 22 ส.ค. 64
77 16 ส.ค. 64
87 18 ส.ค. 64
85 30 ส.ค. 64
60 8 ก.ย. 64
90 30 ส.ค. 64
88 29 ส.ค. 64
90 22 ส.ค. 64
87 20 ส.ค. 64
88 30 ส.ค. 64
64 1 ก.ย. 64
86 2 ก.ย. 64
79 23 ส.ค. 64
84 29 ส.ค. 64
83 30 ส.ค. 64

ศพที่
5048/64
5049/64
5050/64
5051/64
5052/64
5053/64
5054/64
5055/64
5056/64
5057/64
5058/64
5059/64
5060/64
5061/64
5062/64
5063/64
5064/64
5065/64
5066/64
5067/64
5068/64
5069/64
5070/64
5071/64
5072/64
5073/64
5074/64
5075/64
5076/64
5077/64
5078/64
5079/64
5080/64
5081/64
5082/64
5083/64
5084/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง คาพัน เก็บพิมาย
ร.ต.เจื่อง ทับบุรี
นาง บุญธรรม ตุลวรรธนะ
นาง สายหยุด มีคช
นาย สุรพงษ์ ศุภลักษณ์
นาง วัลลา ชัยมานิตย์
นาง ทองชุบ ทะอุทยั
นาง ปิ่นสุดา สุขสองห้อง
นาง สละ สุขสาราญ
นาย วุฒิ หัวใจแก้ว
นาง จิราภรณ์ เจริญผล
จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ทิพย์ลมัย
นาง แสวง วงศ์สุวรรณ
นาย วินยั คล้ายบัว
น.ส. แฉล้ม ชูเชิด
นาง ชลิตดา ชุณหะนันทน์
จ.ส.อ.สุมติ ร อินทนูจิตร
นาง นกเล็ก วิหครัตน์
นาย พุทธิภณ แก้วทอง
นาย ประเสริฐ พลเสนา
นาย ทองสุข นุชปาน
นาง มะลิ พุกบุญมี
ร.ต.สวัสดิ์ พงษ์เพ็ชร์
นาง วัลย์ลีย์ ทองเงิน
นาย คา ต้นโชค
นาง โฉม ฤทธิรงค์
พ.อ.สุพจน์ เข็มกลัดทอง
นาง พิมพา สุนทร
จ.ส.อ.ชาญณรงค์ สายประสิทธิ์
ส.อ.ดนัย เดือนขึน
นาง พา มณีศรี
ส.อ.ประภาส ประทุมวงศ์
พ.ท.สุทธิ ทุมภา
น.ส.จรูญลักษณ์ ดียางหวาย
นาง ตู้ จบมะลุม
นาย ประสาสน์ การถาง
นาย สมาน แหยมตัง

5
ประเภทการชาระเงิน
กรม ทพ.33
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
วิสามัญ
สลก.ทบ.
ส.1 พัน.101
มทบ.11
ศศท.
จบ.
ปตอ.1 พัน.5
สบ.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
ธ.พญาไท
ธ.ศรีย่าน
ธ.แคลาย
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.สุโขทัย
ธ.ตรัง
ธ.อุทยั ธานี
ธ.สระบุรี
ธ.เทิง
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.อรัญประเทศ
ธ.กาญจนบุรี
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
พัน.รพศ.ศสพ.
มทบ.36
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ส.พัน.4 พล.ร.4

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบเป็นหนอง
ปอดติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบจากโควิด-19
ระบบหัวใจและการหายใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชือ
ติดเชือโควิด-19
ปอดบวมติดเชือจากไวรัสโคโรนา 2019
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือดจากหนองในไต
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ภาวะของเสียคั่งจากตับวาย
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
ชราภาพ
มะเร็งตับ
ติดเชือที่ทางเดินนาดี
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ติดเชือในกระแสเลือด
การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
ปอดติดเชือ
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชือ
เส้นเลือดในสมองตีบ
ปอดติดเชือ
โรคทางธรรมชาติ
เส้นเลือดในสมองตีบ
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบจากโควิด-19
ติดเชือในกระแสเลือด
ชราภาพ
หลอดเลือดสมองตีบ
ตับแข็งระยะสุดท้าย
ปอดอักเสบติดเชือ
เบาหวาน
เส้นประสาทเสื่อม
มะเร็งตับ

อายุ วันที่เสียชีวิต
83 25 ส.ค. 64
75 24 ส.ค. 64
93 9 ก.ย. 64
76 17 ส.ค. 64
65 28 ส.ค. 64
74 15 ส.ค. 64
90 27 ส.ค. 64
81 27 ส.ค. 64
84 8 ส.ค. 64
80 29 ส.ค. 64
70 8 ส.ค. 64
58 18 ส.ค. 64
71 25 ส.ค. 64
68 25 ส.ค. 64
80 30 ส.ค. 64
86 10 ส.ค. 64
85 7 ส.ค. 64
92 20 ส.ค. 64
35 22 ส.ค. 64
84 31 ส.ค. 64
86 8 ก.ย. 64
85 18 ก.ค. 64
78 24 ส.ค. 64
85 20 ส.ค. 64
86 8 ส.ค. 64
68 31 ส.ค. 64
74 22 ส.ค. 64
71 22 ส.ค. 64
64 28 ส.ค. 64
61 24 ส.ค. 64
87 20 ส.ค. 64
65 13 ส.ค. 64
45 17 ส.ค. 64
53 13 ก.ค. 64
76 12 ส.ค. 64
59 8 ส.ค. 64
72 1 ก.ย. 64

6
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
5085/64 นาง หน่อแก้ว ศรีปญ
ั ญา
สง.สด.จว.ช.ม.
5086/64 นาย สนม สรรเสริญ
มทบ.16
5087/64 นาย ยันต์ ชัยภา
มทบ.28
5088/64 นาย ฮัง ไชยฐาน
มทบ.13
5089/64 นาง เฉลิม ปานทอง
มทบ.13
5090/64 นาง อรพรรณ(นาตยา) จันทระทีประ พัน.ร.มทบ.21
5091/64 นาง ฉวีวรรณ สุโพธิ์
ธ.ลพบุรี
5092/64 พ.อ.สมนึก ทิพยุทธ์
ธ.ลพบุรี
5093/64 นาย บุญมา ไหวดี
ธ.เตาปูน
5094/64 ร.ต.เผด็จ พุ่มจุ่น
ธ.ลพบุรี
5095/64 นาง อุบล ไสยวิจีณ
ธ.สกลนคร
5096/64 นาง สว่าง ผานะวงศ์
ธ.สกลนคร
5097/64 นาง รัตนา เสาร่ม
ธ.สกลนคร
5098/64 นาง ทองอยู่ มงคลศิริ
ส่วนกลาง
5099/64 นาง มอนคา ทองธิราช
สลก.ทบ.
5100/64 นาง มาลี แสนกาด
กอท.สก.ทบ.
5101/64 ร.ต.อุทยั ทองบริสุทธิ์
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
5102/64 นาง จุฑาทิพ (สมเกียรติ) เคนรัง
ธ.สนามเสือป่า
5103/64 น.ส.สมพงศ์ ฉุยจันทรสุข
ธ.รามอินทรา กม.4
5104/64 พ.อ.อาพัน โตคมขา
ธ.พิษณุโลก
5105/64 นาย ประโยชน์ ชื่นใจ
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
5106/64 นาง เจริญศรี มีพรหม
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
5107/64 นาง นุศรา สร้อยประเสริฐ
ธ.พญาไท
5108/64 นาง สุ่ม สิทธิแสง
ธ.แจ้งวัฒนะ
5109/64 ร.อ.สารวย บุญแฝง
ธ.เตาปูน
5110/64 นาง กุญชลี ชนยุทธ
ธ.ศรีย่าน
5111/64 ร.อ.อภิเดช ใจบุญ
ธ.กระทรวงกลาโหม
5112/64 นาง ไพบูลย์ ยิมสงบ
ธ.ขอนแก่น
5113/64 ร.ท.วชิรพงษ์ จันทร์คา
ธ.เทิง
5114/64 ร.ต.มนตรี ผ่องกาย
ธ.พะเยา
5115/64 นาง ตาลอ่อน มุงคุณ
ธ.อุดรธานี
5116/64 นาย เสน นาใจ
ธ.พะเยา
5117/64 จ.ส.อ.วิบรู ณ์ ลีรักพานิช
ธ.สระแก้ว
5118/64 นาย เอกทิตย์ เพ็ชรสมบัติ
ธ.สระแก้ว
5119/64 จ.ส.อ.ไสว ทองงาม
ธ.อรัญประเทศ
5120/64 นาง ปาน บุญไธสง
ธ.อรัญประเทศ
5121/64 นาง ปาวตี(สมพงษ์) เชือคาสี
ธ.อรัญประเทศ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
ขาดอากาศหายใจจากหลอดลมส่วนบนอุดกลันเฉียบพลัน

เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ
ชราภาพ
ติดเชือในช่องท้องจากภาวะตับแข็ง
ปอดอักเสบจากการติดเชือโควิด-19
ติดเชือโควิด-19
ระบบหายใจล้มเหลว
ชราภาพ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ความดันโลหิตสูง
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
เส้นเลือดสมองตีบหลายตาแหน่ง
โควิด-19 ปอดอักเสบรุนแรง
ชราภาพ
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ปอดติดเชือ
ปอดอักเสบจากการสาลัก
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบติดเชือไวรัสโควิด-19
หัวใจหยุดเต้น
ปอดติดเชือจากโควิด-19
เส้นเลือดขัวหัวใจโป่งพอง
มะเร็งท่อทางเดินนาดี
มะเร็งตับ
มะเร็ง
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย
ชราภาพ
หัวใจเต้นผิดจังหวะจากโรคธรรมชาติ
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ปอดติดเชือ
มะเร็งตับ
ไตวายเรือรัง
มะเร็งปอด

อายุ วันที่เสียชีวิต
78 23 ส.ค. 64
76 22 ส.ค. 64
58 22 ส.ค. 64
87 2 ก.ย. 64
78 29 ส.ค. 64
74 18 ส.ค. 64
82 30 ส.ค. 64
95 28 พ.ค. 64
84 22 ส.ค. 64
68 31 ส.ค. 64
85 24 ส.ค. 64
83 20 ส.ค. 64
76 21 ส.ค. 64
88 14 ส.ค. 64
86 5 พ.ค. 64
67 24 ส.ค. 64
90 8 ก.ย. 64
68 3 ก.ย. 64
79 8 ก.ย. 64
92 7 ก.ย. 64
62 11 ก.ย. 64
89 9 ก.ย. 64
58 19 ส.ค. 64
83 7 ก.ย. 64
82 25 ส.ค. 64
61 9 ก.ย. 64
54 9 ก.ย. 64
69 3 ก.ย. 64
59 28 ส.ค. 64
71 28 ส.ค. 64
88 30 ส.ค. 64
76 24 ส.ค. 64
57 29 ส.ค. 64
34 21 ส.ค. 64
73 22 ก.ค. 64
82 31 ส.ค. 64
57 24 ส.ค. 64

ศพที่
5122/64
5123/64
5124/64
5125/64
5126/64
5127/64
5128/64
5129/64
5130/64
5131/64
5132/64
5133/64
5134/64
5135/64
5136/64
5137/64
5138/64
5139/64
5140/64
5141/64
5142/64
5143/64
5144/64
5145/64
5146/64
5147/64
5148/64
5149/64
5150/64
5151/64
5152/64
5153/64
5154/64
5155/64
5156/64
5157/64
5158/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ต.เชิดศักดิ์ เปลี่ยนสอาด
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ์ ณ เชียงใหม่
ส.อ.สมบูรณ์ อินทรศร
อส.ทพ.กิตศิ กั ดิ์ สุขณะลา
นาย เชน ธัญญเจริญ
นาย เพียน หงษ์เผือก
นาง วิมล วิริยะพงศ์พานิช
นาง บุญมี เจริญลอย
นาง ฟองจันทร์ พรหมโสภณ
นาย อู๋ แก้วมา
นาง ดวงสมร พงษ์สุวรรณ
ร.อ.สมบัติ กุฎศี รี
นาง อ้ม กาสี
นาง สมจิตร เรือนวงษ์
พ.ต.ไสว ปานกุล
จ.ส.อ.สุวรรณ์ แย้มสงค์
นาง สุดใจ อิศรพานิช
ร.ต.ประเสริฐ แสงหิรัญ
ร.อ.เศกสิทธิ์ รมณียกุล
นาง ประจวบ จันทรา
พ.อ.บุญเลิศ เจริญธรรม
นาย เจริญ เอี่ยมละออ
นาง ไสว ทองกุล
พ.ท.ไพฑูรย์ ดีทวี
นาง สาลี สุวรรณ์ทร
นาย สุวัฒน์ชัย เขจรนันท์
พ.ท.บุญนาค สุทธิวรรณกุล
ส.ท.วิเชียร สภาพไทย
นาง ฉิม ม่วงสวย
นาย ประจวบ เจียมสกุล
นาง เรณู แจ้งศรี
นาง สุนสิ า ทรัพย์พลู ทวี
นาย สุวิทย์ อินทร์แสง
พ.อ.ประสาน สาลีรัตน์
นาง แฉล้ม ปรึกษาพรมราช
นาง จตุพร สดใส
นาง กรงทอง ควรตะขบ
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มทบ.14
ร.5
กรม ทพ.44
กรม ทพ.44
พธ.ทบ.
ธ.ปราณบุรี
ม.พัน.22 ศม.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มทบ.32
พัน.สห.11
พัน.สห.11
กิตติมศักดิ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.โรบินสัน สระบุรี
ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยบางโพ
ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์
ธ.ประชานิเวศน์ 1
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สนามเป้า
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม
ธ.อยุธยา
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
มทบ.11
ปตอ.1 พัน.6
มทบ.11
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ธ.สานักราชดาเนิน
ขส.ทบ.
มทบ.11
มทบ.29

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชือในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ขับขี่รถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า
ศีรษะและอกได้รับบาดเจ็บจากเหตุจราจร
ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง
ลาไส้ใหญ่ทะลุ
มะเร็งต่อมไทรอยด์
ติดเชือในปอดร่วมกับติดเชือในกระแสเลือด
ไขกระดูกเสื่อม
ไม่ทราบสาเหตุการตายแน่ชัด
มะเร็งในเม็ดเลือด
ติดเชือไวรัส COVID-19
หัวใจขาดเลือด
ตับคั่งไขมันที่มภี าวะตับอักเสบ
ปอดอักเสบจากโควิด-19
ชราภาพ
เลือดออกมากในทางเดินอาหาร
ปอดติดเชือ
ชราภาพ
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากการติดเชือโควิด-19
ปอดติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบจากการติดเชือ
ปอดติดเชือ
เส้นเลือดสมองแตก
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดสมอง
พิษแอลกอฮอล์
ชราภาพ
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ไตวายฉับพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งต่อมนาเหลือง
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19
ปอดอักเสบติดเชือรุนแรง
ติดเชือโควิด-19
หัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ

อายุ วันที่เสียชีวิต
58 23 ส.ค. 64
42 25 ส.ค. 64
39 8 ส.ค. 64
25 9 ส.ค. 64
59 25 ส.ค. 64
76 3 ส.ค. 64
63 28 ส.ค. 64
73 28 ส.ค. 64
77 25 ส.ค. 64
71 26 ก.ค. 64
57 4 ก.ย. 64
95 16 มิ.ย. 64
79 13 ก.ย. 64
90 10 ก.ย. 64
87 25 ส.ค. 64
87 12 ก.ย. 64
74 5 ก.ย. 64
88 7 ก.ย. 64
85 11 ก.ย. 64
91 16 ก.ย. 64
80 29 ส.ค. 64
87 29 ส.ค. 64
81 9 ส.ค. 64
87 5 ก.ย. 64
89 11 ก.ย. 64
64 31 ก.ค. 64
87 8 ก.ย. 64
51 3 ก.ย. 64
90 16 ก.ย. 64
87 28 ส.ค. 64
82 5 ส.ค. 64
55 31 ส.ค. 64
57 14 ส.ค. 64
87 16 ส.ค. 64
76 14 ส.ค. 64
86 17 ก.ค. 64
85 29 ส.ค. 64

ศพที่
5159/64
5160/64
5161/64
5162/64
5163/64
5164/64
5165/64
5166/64
5167/64
5168/64
5169/64
5170/64
5171/64
5172/64
5173/64
5174/64
5175/64
5176/64
5177/64
5178/64
5179/64
5180/64
5181/64
5182/64
5183/64
5184/64
5185/64
5186/64
5187/64
5188/64
5189/64
5190/64
5191/64
5192/64
5193/64
5194/64
5195/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง คาผอง กองเพชร
นาง คาจันทร์ เพ็งวิชัย
นาง บุญมา อินยาศรี
นาง สาลี สังวรวงษ์
นาย นิคม นิรมิตไพศาล
นาง เฉลิมศรี ปุณศิริ
นาง ก่อง ผาจันดา
นาย ปรีชา เก่งขุนทด
นาง สาราญ คาสูง
นาย ไพ่ คาแผง
นาง สมร มาเจริญ
จ.ส.อ.ศราวุฒิ เวชการ
นาง ทองสิน วงเวียน
นาย คา ดีโสม
นาย ประเสริฐ กุลบุตร
นาง ม้อน เดชธรรม
นาง สี ทิพวรรณ์
น.ส.ผ่องศรี ชาตะรักษ์
จ.ส.อ.ทองอินทร์ อยู่พร้อม
นาง ฉวีวรรณ หนูสวัสดิ์
ร.ต.สุรพล ผลเกิด
นาง วารี วงศ์ล่าม
นาง สมจิตร์ จันทร์หมื่นไวย
นาง บวย บุตรแก้ว
พระ คมกฤช (อุปคุต) สุรพล
นาง ถนอม หวะสุวรรณ
ส.อ.พอใจ เดชฤทธิ์
นาย หลอม เฝ้าหาผล
ร.ต.ดนัย เดชะศิริ
นาย ไพศักดิ์ จงหมื่นไวย
นาง กอง พลฤทธิ์
นาย วิลัย พลศิลา
จ.ส.อ.พีระเดช เมืองเหนือ
ร.ต.ธีรภัทร์ ก้อมมณี
นาง ชลอ ด้วงวิเศษ
นาย สมชาย พิริยาธรณ์
นาย สมัย นาคประสาร
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พัน.ซบร.กรม สน.12
กรม ทพ.22
มทบ.34
รร.จปร.
กรม ทพ.12
รพ.ค่ายประจักษ์ศลิ ปาคม
รพ.ค่ายประจักษ์ศลิ ปาคม
พัน.ซบร.22 บชร.2
มทบ.35
พธ.ทบ.
ป.6
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
ร.13
มทบ.21
ช.พัน.4 พล.ร.4
ธ.สูงเม่น
ธ.สระบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.ย่อยหนองแค
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ชัยภูมิ
ธ.พิษณุโลก
ธ.สวรรคโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ปตอ.1 พัน.7

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชือจากโควิด-19
ชราภาพ
ระบบหายใจล้มเหลว
ปอดติดเชือ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมนาเหลือง
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะการหายใจล้มเหลว
ลมชัก
ภาวะเลือดออกในสมอง
มะเร็งท่อนาดีระยะแพร่กระจาย
ความดันโลหิตสูงและหัวใจล้มเหลว
ชราภาพ
เชือราในสมองอักเสบ
เส้นเลือดสมองตีบ
ภาวะนาท่วมปอดจากหัวใจล้มเหลว
สมองฝ่อ
ตับวายเฉียบพลัน
ปอดอักเสบจากการติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ระบบหัวใจล้มเหลว
มะเร็งลาไส้ตรง
สมองฝ่อวัยชรา
ไตวาย
ชราภาพ
มะเร็งลาไส้เล็ก
ชราภาพ
มะเร็งบริเวณช่องปาก
ปอดติดเชือรุนแรง
ติดเชือแบคทีเรียรุนแรง
แผลติดเชือที่ขาขวา
มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ
โรคประจาตัว
ชราภาพ
ทางเดินหายใจล้มเหลว

อายุ วันที่เสียชีวิต
75 2 ก.ย. 64
85 25 ส.ค. 64
87 5 ก.ย. 64
85 9 ส.ค. 64
70 24 ส.ค. 64
88 27 ส.ค. 64
87 1 ก.ย. 64
81 7 ก.ย. 64
68 1 ก.ย. 64
92 19 ส.ค. 64
72 7 ก.ย. 64
54 16 ส.ค. 64
76 18 ส.ค. 64
82 3 ก.ย. 64
77 31 ส.ค. 64
84 28 ส.ค. 64
85 11 ส.ค. 64
67 4 ก.ย. 64
70 29 ก.ค. 64
84 1 ก.ย. 64
70 13 ส.ค. 64
86 31 ส.ค. 64
83 7 ก.ย. 64
82 5 ก.ย. 64
74 2 ก.ย. 64
86 5 ก.ย. 64
56 4 ก.ย. 64
85 2 ก.ย. 64
61 2 ก.ย. 64
67 13 ก.ย. 64
90 5 ก.ย. 64
88 6 ก.ย. 64
65 9 ส.ค. 64
60 7 ก.ย. 64
63 18 ก.ย. 64
69 14 ก.ย. 64
82 4 ส.ค. 64

ศพที่
5196/64
5197/64
5198/64
5199/64
5200/64
5201/64
5202/64
5203/64
5204/64
5205/64
5206/64
5207/64
5208/64
5209/64
5210/64
5211/64
5212/64
5213/64
5214/64
5215/64
5216/64
5217/64
5218/64
5219/64
5220/64
5221/64
5222/64
5223/64
5224/64
5225/64
5226/64
5227/64
5228/64
5229/64
5230/64
5231/64
5232/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.สายัณห์ อยู่สุภาพ
นาย พยอม โพดตะ
ร.อ.ราชันย์ ชมพุฒ
นาย บุญธรรม ย้อยดา
นาง ชูจิตต์ สายธนู
นาง สุมนต์ ศรีกรณ์
นาง เพ็ชสุพร สุขรี่
นาย ชัยวัฒน์ ศรีมว่ ง
ร.ต.พรศักดิ์ ธูปทอง
นาง จินตนา คาอาษา
นาง สมควร ตะมาลิก
นาย บุญเลิศ กมลปลืม
น.อ.เผชิญ สุวรรณศรี
พ.ท.บุญเชิญ พงษ์อดุ มปัญญา
จ.ส.อ.จอมพจน์ ภู่รักศักดิ์ศรี
นาง สุดแสวง จาปาทอง
พระ สุชาติ บริหารธนศักดิ์
นาย สมชาย เทศธรรม
ร.ต.อารีย์ ภาณุวรรณ
นาง สารวย วัฒนธงชัย
พ.อ.ยงยุทธ ทิพย์ราพันธ์
น.ส.สมพร ปั้นปัญญา
นาง นฤมล สุวรรณชาติ
ร.อ.หญิง รัตนา ประยูรศุข
พ.ท.ถนอม ปาละนันทน์
นาง บุญยิ่ง คุณประดิษฐ์
ร.ต.เสน่ห์ โพนมณีศกั ดิ์
จ.ส.อ.พราก จรจลักษณ์
นาง บุญเพิ่ม ฟองฟูม
นาง หนูลาย อินทร์จันทร์
พ.ต.ฉัตรชัย ยิ่งสมัคร
นาง มณฑา กาแดง
นาย ปรีชา พรหมแพทย์
นาย จาลอง เรืองศรี
ส.อ.มานะ ศรีนวนแตง
นาง สาเนา ภู่สงค์
จ.ส.อ.กรกฎ วรพุฒ
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นทพ.
สสก.ทหาร
รร.ส.สส.
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สระบุรี
ธ.ถ.บรมราชชนนี
ธ.บางบัว
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.นครนายก
ธ.ย่อยถนนพัฒนาการ
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เตาปูน
ธ.เตาปูน
ธ.ชลบุรี
ธ.บางบัว
ธ.เตาปูน
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ลพบุรี
ธ.นครนายก
ธ.เชียงราย
ธ.ลพบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.บุรีรัมย์
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.ตาก
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ป.พัน.17 พล.ร.7
ป.71 พัน.711
กรม ทพ.23

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชือรุนแรง
ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ปอดติดเชือโควิด-19
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว

ลินหัวใจเทียมทางานผิดปกติ
มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย
ติดเชือไวรัสโควิด-19
มะเร็งปอด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
มะเร็งโคนลิน
มะเร็งปอด
ปอดติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เส้นเลือดหัวใจตีบ
ความดันโลหิตสูง
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ชราภาพ
แผลเบาหวานที่เท้าซ้ายติดเชือ
ไตวายเรือรัง
เส้นเลือดสมองอุดตัน
มะเร็งเต้านม
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
ปอดอักเสบจากเชือโควิด-19
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ปอดอักเสบติดเชือจากการสาลัก
ไตวายระยะสุดท้าย
ชราภาพ
แพ้ยารุนแรง
มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย
ปอดอักเสบติดเชือ
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะติดเชือเยื่อบุหวั ใจชันใน
มะเร็งปอด

อายุ วันที่เสียชีวิต
48 26 ส.ค. 64
79 1 ก.ย. 64
58 5 ส.ค. 64
87 9 ก.ย. 64
83 12 ส.ค. 64
69 10 ก.ย. 64
64 1 ก.ย. 64
60 11 ก.ย. 64
60 8 ก.ย. 64
68 19 ก.ย. 64
90 10 ก.ย. 64
67 29 ส.ค. 64
71 30 ส.ค. 64
65 18 ส.ค. 64
52 5 ก.ย. 64
95 12 ก.ย. 64
63 4 ก.ย. 64
52 14 ก.ย. 64
84 13 ก.ย. 64
84 3 ก.ย. 64
66 7 ก.ย. 64
69 4 ก.ย. 64
62 10 ก.ย. 64
85 27 ส.ค. 64
90 4 ก.ย. 64
94 2 ก.ค. 64
61 10 ก.ย. 64
82 15 ก.ค. 64
84 7 ก.ย. 64
94 26 ส.ค. 64
77 20 ส.ค. 64
57 24 ส.ค. 64
90 29 ส.ค. 64
94 30 ส.ค. 64
32 1 ก.ย. 64
59 7 ก.ย. 64
43 31 ส.ค. 64

ศพที่
5233/64
5234/64
5235/64
5236/64
5237/64
5238/64
5239/64
5240/64
5241/64
5242/64
5243/64
5244/64
5245/64
5246/64
5247/64
5248/64
5249/64
5250/64
5251/64
5252/64
5253/64
5254/64
5255/64
5256/64
5257/64
5258/64
5259/64
5260/64
5261/64
5262/64
5263/64
5264/64
5265/64
5266/64
5267/64
5268/64
5269/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
อส.ทพ.เลิศชาย จันทร์เพ็ชร
นาง กชพรพรรณ(จันธิรา) รอดภัย
นาย ประกอบ เพ็งสกุล
นาย ตา หนูรอด
นาย วิก คาปาน
อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ้ย
นาง มาลัย รุ่งอุทยั
พล.อ.วันชัย นิลเขียว
จ.ส.อ.ศศิพงษ์ สุริยะพันธุ์
พ.ท.ธวัชชัย บุญเรือง
นาย ดาเนิร ทวีพนั ธ์
นาย อานวย แซ่ไหล
ด.ต.ปัญญา จั่นบารุง
จ.ส.อ.มงคล จิตต์แจ่ม
นาย ลา บุญหว่าน
นาง สาเริง ทองบู่
นาย วิรัช แย้มอุทยั
นาง วันเพ็ญ ผดุงทรัพย์
นาง บุญปัน พิมพิศาล
จ.ส.อ.กิตติพงศ์ เจริญสมบัติ
นาง สุนยี ์ สาริกา
นาง น้อย แซ่โง้ว
พ.อ.สวรรค์ จินดา
นาย ปรารมณ์ มาลัยรัตน์
นาง สุภาพร ผาสุตะ
ร้อยตารวจโท ประมวล ยุกตะ
นาย สุธี แย้มวงษ์
นาง อนงค์ กลั่นประสม
พ.อ.หญิง พรทิพย์ สงวนทรัพย์
นาง บุญชู กาแพงแก้ว
นาง ระเบียบ ฉลาดพร้อม
พ.อ.สุวิทย์ ยิ่งสุริยา
นาง สมบัติ ครุฑธกะ
จ.ส.อ.สายน้อย กลิ่นพูล
นาง น้อย แย้มกุล
ร.ต.ณพสิทธิ์ วงษ์ทอง
นาง อุทยั วรรณ แก้วสถิตย์
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ประเภทการชาระเงิน
กรม ทพ.23
ศสท.กส.ทบ.
ร.7 พัน.2
รง.กสย.ศอว.ศอพท.
รร.นส.ทบ.
กรม ทพ.46
วิสามัญ
ธ.ประชานิเวศน์ 1
สลก.บก.กองทัพไทย
ธ.บางบัวทอง
ธ.เตาปูน
ศปร.
รพ.รร.6
ปตอ.1 พัน.5
ขว.ทหาร
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.อุดรธานี
ธ.ราชบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สระบุรี
ธ.คลองเตย
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.พญาไท
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.ลพบุรี
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.ปากเกร็ด
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ย่อยถนนสรงประภา

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตก
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ถูกยิงเสียชีวิต
ชราภาพ
เลือดออกในสมอง
มะเร็งหลอดอาหาร
ชราภาพ
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ไตวายระยะสุดท้าย
โรคหัวใจ
มะเร็งที่ลิน
มะเร็งปอด
ไตวายระยะสุดท้าย
ไตวายเฉียบพลัน
ติดเชือทางระบบทางเดินหายใจ
หัวใจล้มเหลว
โควิด-19
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
ติดเชือในปอดจากเชือดือยา
หัวใจวาย
ชราภาพ
ติดเชือในกระแสโลหิต
ชราภาพ
ชราภาพ
นาท่วมปอดจากตับแข็ง
ติดเชือโควิด-19
ชราภาพ
ชราภาพ
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ติดเชือในทางเดินปัสสาวะ
ติดเชือโควิด-19
ปอดติดเชือ
เส้นเลือดในสมองตีบ
ชราภาพ

อายุ วันที่เสียชีวิต
58 31 ส.ค. 64
45 10 ส.ค. 64
63 28 ส.ค. 64
82 27 ส.ค. 64
67 18 ก.ค. 64
25 28 ก.ย. 64
98 22 ส.ค. 64
79 20 ก.ย. 64
55 22 ก.ย. 64
61 20 ก.ย. 64
65 16 ก.ย. 64
60 2 ก.ย. 64
79 20 ส.ค. 64
59 19 ส.ค. 64
85 18 ก.ย. 64
85 15 ก.ย. 64
86 17 ก.ย. 64
82 10 พ.ค. 64
95 7 ก.ย. 64
65 24 ส.ค. 64
84 4 ส.ค. 64
87 18 ก.ย. 64
80 8 ก.ย. 64
90 15 ก.ย. 64
60 4 ก.ย. 64
79 12 ก.ย. 64
80 21 ก.ย. 64
83 6 ก.ย. 64
68 14 ก.ค. 64
87 10 ก.ย. 64
83 19 ก.ย. 64
97 31 ส.ค. 64
65 13 ก.ย. 64
59 22 ก.ย. 64
81 15 ก.ย. 64
74 14 ก.ย. 64
89 21 ก.ย. 64

ศพที่
5270/64
5271/64
5272/64
5273/64
5274/64
5275/64
5276/64
5277/64
5278/64
5279/64
5280/64
5281/64
5282/64
5283/64
5284/64
5285/64
5286/64
5287/64
5288/64
5289/64
5290/64
5291/64
5292/64
5293/64
5294/64
5295/64
5296/64
5297/64
5298/64
5299/64
5300/64
5301/64
5302/64
5303/64
5304/64
5305/64
5306/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.อุกฤษฎ์ สุวรรณบุปผา
นาง นิกรณ์ โอกระโทก
นาง สมใจ เจริญภักตร์
พ.อ.อุดม ดารงค์เผ่า
นาง สารวย กาขาว
น.อ.สัญญา สมสมัย
จ.ส.อ.สนม ทองประเทือง
ร.อ.วิชาญ ศรีนาคคา
นาง ผล คุ้มภัย
นาง ทองใบ อุ่นศรี
พ.ต.กมล ใจบุญ
พ.ท.พรชัย ไทยานนท์
นาย ณัฐวุฒิ งามเลิศ
ร.ต.ประสพ รัตโนสถ
พ.ท.เริงฤทธิ์ เหมนิธิ
นาง พวง น้อยวงษ์
นาง บุญยัง ปาละชู
นาย เปรม น้อยสาลี
พ.ท.เจริญ โหตรภวานนท์
นาง ผวน งามละม้าย
จ.ส.อ.รักษ์ นันทกิจ
นาย เหรียญ จันกง
พ.ท.สมเกียรติ มณีนว่ ม
ส.อ.สุนทร พินากัน
นาง พิศมัย อินทร์งาม
นาง สุวลี อุทยั วัฒน์
นาย ฉลวย เฉลิม
นาย คา จิตรประเสริฐ
นาง วรรชุรี คูเจริญไพบูลย์
ส.อ.ไล ลอสี
นาง ประคอง พูลเขตรวิทย์
นาง วราพร ซุ้นสวัสดิ์
นาง หับ เพชรสีเงิน
นาย ล่า เพิ่มพล
ร.ท.สุนทร พลนอก
นาง ทึม สายเพชร
นาย โต มูลบรรจง
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ปากช่อง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เตาปูน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.บางบัว
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ย่อยตลิ่งชัน
ธ.อยุธยา
ธ.เมืองเอก-รังสิต
ธ.ศรีย่าน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.นครนายก
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
ธ.ปากช่อง
ธ.ชลบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.พนัสนิคม
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.ปัตตานี
บชร.3
กรม ทพ.26
ร้อย.ลว.ไกล 9
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชือในปอด
หัวใจล้มเหลว
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ปอดติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบ
ปอดอักเสบจากการติดเชือโควิด-19
ชราภาพ
ปอดติดเชือ
ปอดติดเชือ
โลหิตเป็นพิษ
ตับอ่อนอักเสบรุนแรง
ติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
เส้นเลือดหัวใจตีบและหัวใจล้มเหลว
ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
สมองฝ่อ
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชือ
เลือดออกในสมอง
ขาดอากาศจากเส้นเลือดอุดตัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งไตระยะลุกลาม
สมองฟกชาเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด
มะเร็งปอด
ติดเชือรุนแรงแขนซ้าย
หัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งสมอง
โรคประจาตัว,เบาหวาน
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งรังไข่
มะเร็งปอด
มะเร็งสมอง
มะเร็งลาไส้เล็ก
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในกระแสเลือด

อายุ วันที่เสียชีวิต
67 17 ก.ย. 64
86 21 ก.ย. 64
65 19 ก.ย. 64
89 15 ก.ย. 64
54 17 ก.ย. 64
88 24 ส.ค. 64
90 2 ก.ย. 64
89 17 ส.ค. 64
87 13 ก.ย. 64
72 19 ส.ค. 64
54 1 ก.ย. 64
99 17 ก.ย. 64
66 31 ส.ค. 64
75 5 ก.ย. 64
83 26 ส.ค. 64
89 19 ก.ย. 64
93 23 ส.ค. 64
77 17 ก.ย. 64
83 14 ก.ย. 64
85 8 ก.ย. 64
60 7 ก.ย. 64
75 22 ส.ค. 64
62 6 ก.ย. 64
74 4 ก.ย. 64
83 9 ก.ย. 64
60 7 ก.ย. 64
89 24 ส.ค. 64
82 13 ก.ย. 64
58 5 ก.ย. 64
71 31 ส.ค. 64
71 1 ก.ย. 64
64 3 ก.ย. 64
79 11 ก.ย. 64
64 4 ก.ย. 64
58 7 ก.ย. 64
86 19 ส.ค. 64
88 23 ส.ค. 64

ศพที่
5307/64
5308/64
5309/64
5310/64
5311/64
5312/64
5313/64
5314/64
5315/64
5316/64
5317/64
5318/64
5319/64
5320/64
5321/64
5322/64
5323/64
5324/64
5325/64
5326/64
5327/64
5328/64
5329/64
5330/64
5331/64
5332/64
5333/64
5334/64
5335/64
5336/64
5337/64
5338/64
5339/64
5340/64
5341/64
5342/64
5343/64
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ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
นาง ประทุม ปัญญะปูญ
มทบ.14
การติดเชือในหลอดเลือด
นาง อนงค์ จุ้ยนิ่ม
ช.1 พัน.112 รอ.
ปอดอักเสบติดเชือไวรัสโควิด-19
นาง จรรยา ศรีหริ ัญ
พล.พัฒนา 1
ติดเชือในกระแสเลือด
นาง บัวเรียน รามคา
มทบ.18
มะเร็งตับ
นาง มะลิ เสือมีทรัพย์
ส่วนกลาง
เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด
นาง ทองศูนย์ งามหลอด
ธ.กาฬสินธุ์
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
นาย ศิรพงศ์ (เณติ) นาวารัตน์
ธ.คลองเตย
สมองขาดอากาศจากการกดรัด
นาง บัวตอง คามี
ศพปน.พท.ศอพท.
สมองฝ่อวัยชรา
นาย อินส่อง ทะนิตะ๊
มทบ.38
ไตวายเรือรัง
นาง ทิพกฤตา จันทโสภณ
มทบ.24
มะเร็งต่อมไทรอยด์
นาย คาภา อุปชัย
ธ.ราชบุรี
เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
นาง กอง คาหอม
ธ.ควนเนียง
สมองฝ่อวัยชรา
จ.ส.ต.นคร ประพิณ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
เลือดออกในทางเดินอาหาร
นาย สุข สายทอง
ธ.ปราจีนบุรี
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในท้อง
นาง ประทีป นรแสน
ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี
มะเร็งลาไส้ใหญ่
นาง มัณฑนา ทิพย์วิกรม (นาวาทอง) ธ.ปัตตานี
หัวใจวาย
จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ์ พิพธิ ธรรม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
เส้นเลือดฐานสมองโป่งพองและแตก
นาง สารวย พิกลุ ทอง
ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา เบาหวาน
นาง ระเบียบ ยอดชมภู
ธ.เตาปูน
ชราภาพ
นาง เฉลียว โพธิพ์ ทุ ธโชติ
ธ.ศรีย่าน
ติดเชือในกระแสเลือด
นาย วิเชษฐ์ คล่องใจ
ขส.ทบ.
มะเร็งปอด
นาย เล็ก พวงนาค
ธนาณัติ
ติดเชือในกระแสเลือด
นาย พอน คาคง
สลก.ทบ.
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
นาย บุญเรือง สามสี
รพ.รร.6
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วมาลา
รพ.รร.6
มะเร็งลาไส้
นาย ทรง เพ็งแจ่ม
ขกท.
ปอดอักเสบ
นาง เกศินี นามอยู่เย็น
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ติดเชือในกระแสเลือด
นาง พยอม อาบโกเศษฐ์ (ดีสร้อย)
ธ.กาญจนบุรี
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
นาย เปี่ยง ดีสร้อย
ธ.กาญจนบุรี
ปอดติดเชือ
ร.ต.วิชัย ดียิ่ง
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา ติดเชือโควิด-19
ร.ต.วิรัตน์ มณีแจ่ม
ธ.สระบุรี
ปอดอักเสบโควิด-19
ร.ต.วินยั คงคาหลวง
ธ.สระบุรี
ภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง
ร.ต.วีระศักดิ์ ชมชื่น
ธ.เตาปูน
ปอดอักเสบติดเชือ
นาง ดอกไม้ ภู่ประสม
ธ.ปราจีนบุรี
ปอดติดเชือโควิด-19
นาง อนงค์ พิบลู ย์
ธ.ชลบุรี
ปอดติดเชือ
ร.ต.จ่าง ชมพืช
ธ.กระทรวงกลาโหม
ปอดติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ร.ต.นิรัตศิ ยั ขาวจันทร์
ธ.เตาปูน
เลือดออกในทางเดินอาหาร

อายุ วันที่เสียชีวิต
79 2 ก.ย. 64
67 3 ก.ย. 64
80 4 ก.ย. 64
80 9 ก.ย. 64
76 14 ส.ค. 64
86 12 ส.ค. 64
48 10 ก.ย. 64
74 6 ก.ย. 64
74 11 ก.ย. 64
60 7 ก.ย. 64
60 19 ส.ค. 64
80 13 ก.ย. 64
68 13 ก.ย. 64
89 17 ส.ค. 64
66 23 มิ.ย. 64
60 23 ส.ค. 64
66 18 ก.ย. 64
66 22 ก.ย. 64
86 26 ก.ย. 64
89 3 ก.ย. 64
53 11 ก.ย. 64
89 23 ก.ย. 64
76 12 ก.ย. 64
35 11 ก.ย. 64
57 10 ก.ย. 64
70 20 ส.ค. 64
73 18 ก.ย. 64
57 18 ก.ย. 64
83 4 ก.ย. 64
75 12 ส.ค. 64
84 27 ส.ค. 64
63 4 ก.ย. 64
63 3 ก.ย. 64
64 13 ก.ย. 64
79 5 ก.ย. 64
84 1 ก.ย. 64
60 24 ก.ย. 64

ศพที่
5344/64
5345/64
5346/64
5347/64
5348/64
5349/64
5350/64
5351/64
5352/64
5353/64
5354/64
5355/64
5356/64
5357/64
5358/64
5359/64
5360/64
5361/64
5362/64
5363/64
5364/64
5365/64
5366/64
5367/64
5368/64
5369/64
5370/64
5371/64
5372/64
5373/64
5374/64
5375/64
5376/64
5377/64
5378/64
5379/64
5380/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ทนงลักษณ์ คล้ายมี
ร.ต.สุชิน สุดตา
นาง พานี สุภา
ร.ต.เขษมศักดิ์ ทองทิพย์
นาย อาณัติ หมวกไสว
พ.ท.ประจักษ์ ชาญฉลาด
นาย พิเชียร พุ่มศรีอนิ ทร์
จ.ส.อ.ฉลาม ธาตุมี
นาย นิยม พิมพาเรือ
นาง หนู(หนูลาย) หงษ์ทอง
นาง นภาพร หาญสถิตย์
นาง ใส นันทยา
นาย กิมเบา ใจภักดี
พ.ท. สมบัติ เกิดช้าง
ร.ท.ธงชัย ฉิมมณี
ร.ต.ชอ้อน นาไทย
ร.ต.สมบุญ ใส้พงษ์
นาง วัชรี หงษ์ไทย
นาย อุทยั น้อยปุก
นาง อุดม ภูชมชื่น
นาย เสาร์ อุตธัง
นาง สายหยุด รอดสาเภา
นาง ชนาภา ศรีราช
นาง พยุง แหลมวัด
นาง จาลอง อาศัยผล
นาย สาลี ใจแสง
ร.ท.กฤษณะ เพ็ชรจารัส
นาง บรรจง คาวิลัย
นาย สุรพงษ์ ศรีเสน่ห์
นาง จาปี กัลยารัตน์
อส.ทพ.สมศักดิ์ กิจธร
นาง แสงเดือน จันทราย
นาย ประยูร สุขสาแดง
นาง นารีย์ สายดิ่ง
นาย ฝ่าย เสงี่ยมจิตร์
นาง ปราณี วงศ์สกุล
ร.ต.มะลิ แสนใจรักษ์
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ถ.บางนา-ตราด กม.4
ธ.บางบัว
ธ.บ้านไผ่
ธ.ศรีย่าน
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.อุดรธานี
ธ.น่าน
ธ.อุดรธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.อุดรธานี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พธ.ทบ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
รพ.ค่ายจิรประวัติ
กคย.สพ.ทบ.
คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.
ป.72 พัน.722
มทบ.36
ร.151 พัน.1
มทบ.17
พธ.ทบ.
ธ.อรัญประเทศ
ธ.กาแพงเพชร
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราจีนบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
ปอดติดเชือ
ภาวะกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ไตวายเรือรัง
มะเร็งลาไส้
ภาวะช็อกจากการติดเชือ
หลอดเลือดสมอง
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากโควิด-19
มะเร็งที่สมองและปอด
มะเร็งท่อนาดี
ภาวะตับแข็งจากแอลกอฮอล์
เส้นเลือดสมองแตก
เส้นเลือดสมองตีบ
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
ปอดอักเสบ
มะเร็งปอด
ปอดอักเสบจากโควิด-19
ทางเดินหายใจอุดตันจากเสมหะ
ชราภาพ
ปะทะกับกลุ่มผู้กอ่ เหตุรุนแรงถูกยิงเสียชีวิต
ติดเชือในทางเดินปัสสาวะ
ติดเชือโคโรนาไวรัส
ปอดอักเสบ
ท้องร่วง
ปอดอักเสบติดเชือ
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะไตวายเรือรังระยะสุดท้าย

อายุ วันที่เสียชีวิต
66 13 ก.ย. 64
72 16 ก.ย. 64
63 14 ก.ย. 64
61 21 ก.ย. 64
43 25 ก.ย. 64
67 3 ก.ย. 64
77 15 ก.ย. 64
88 13 ก.ย. 64
69 14 ก.ย. 64
83 6 ก.ย. 64
66 25 ส.ค. 64
87 7 ก.ย. 64
68 13 ก.ย. 64
62 31 ส.ค. 64
74 10 ก.ย. 64
89 9 ก.ย. 64
87 30 ส.ค. 64
61 31 ส.ค. 64
70 7 ก.ย. 64
68 19 ส.ค. 64
68 25 ส.ค. 64
78 9 ก.ย. 64
55 4 ก.ย. 64
82 24 ส.ค. 64
84 10 ก.ย. 64
83 2 ก.ย. 64
35 3 ต.ค. 64
79 2 ก.ย. 64
60 24 ส.ค. 64
84 16 ส.ค. 64
63 14 ก.ย. 64
63 13 ก.ย. 64
88 1 ก.ย. 64
78 1 ก.ย. 64
ติดเชือแบคทีเรียที่ปอดแทรกซ้อนด้วยการติดเชือโควิด-1981 17 ก.ย. 64
ปอดติดเชือโควิด-19
64 8 ก.ค. 64
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
59 16 ก.ย. 64

ศพที่
5381/64
5382/64
5383/64
5384/64
5385/64
5386/64
5387/64
5388/64
5389/64
5390/64
5391/64
5392/64
5393/64
5394/64
5395/64
5396/64
5397/64
5398/64
5399/64
5400/64
5401/64
5402/64
5403/64
5404/64
5405/64
5406/64
5407/64
5408/64
5409/64
5410/64
5411/64
5412/64
5413/64
5414/64
5415/64
5416/64
5417/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.ทิม เชิดนอก
นาง พิชญา ยอดแก้ว
นาง นาวน ยอดบุรุษ
นาง พิกลุ ศรีเวชวงศ์สกุล
พ.อ.หญิง เยาวรัตน์ วงศ์สายจันทร์
นาง เทียน ตังจิตรมณีศกั ดา
นาง วรนุช วีระคา
นาง เสงี่ยม กลีบเมฆ
นาง ฮวย นามจันทร์
ร.อ.ฟื้น จิตต์ตรง
นาย ชอบ หมื่นหาญ
นาง วอน มีเณร
นาง กองพัน ลอยนอก
นาง พรจิตร หมดชัยภูมิ
พ.ต.พูลศักดิ์ ศรีปราชญ์
พ.อ.ศรศักดิ์ สุธรรมกิจ
จ.ส.อ.อาภรณ์ สมบูรณ์สุข
ร.ต.มานิตย์ สุขเปรมจิตต์
นาง สาเภา วงษ์สยาม
นาย จาปี นงค์เยาว์
นาย ทองหลาง ทิโพธิค์ า
จ.ส.อ. พีระพันธุ์ สุมารักษ์
นาง สมรวย รัตนซ้อน
เรืออากาศโท เนาวรัตน์ จินตวร
นาย มนูญ บริบรู ณ์
นาย บุญเพ็ง สายกลาง
นาย วิรัตน์ ฉายขุน
นาง สุนทรี ปรีสมบัติ
นาย ชานาญ คลี่แก้ว
นาง สาลี่ คิวหา
ร.ท.บุญชู มะคนมอญ
นาย ศิริวุฒิ แผ่ตระกูล
นาง ลาพูน แก้วฤาชัย
นาย บุญเลิศ นะรักษ์
นาง เสงี่ยม พานิจจะ
ร.ต.วิชัย ตรีกลุ
นาง ปรานี คาขัด
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ธ.ขอนแก่น
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ชลบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.บ้านโป่ง
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.กาญจนบุรี
ธ.อุทยั ธานี
ธ.พิษณุโลก
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.เพชรบูรณ์
ป.3 พัน.8
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.คลองจั่น
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.สระบุรี
ธ.ย่อยหนองแค
ธ.ทองหล่อ
ธ.สระบุรี
ธ.ถ.จันทน์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
ศซส.สพ.ทบ.
แผนกอาวุธที่ 1
แผนกอาวุธที่ 3
แผนกอาวุธที่ 1
ดย.ทบ.
สส.
รพ.รร.6
สพธ.
ส่วนกลาง
ธ.รามอินทรา กม.8
ธ.สระบุรี
ธ.เทิง

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชือ
มะเร็ง
นาท่วมปอด
ติดเชือโคโรนาไวรัสในปอด
ภาวะช็อกจากการติดเชือในกระแสเลือด
ปอดติดเชือโควิด-19
มะเร็งที่ไต
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ท่อนาดีอดุ ตัน
ติดเชือรุนแรง
ระบบหัวใจล้มเหลว
ชราภาพ
ชราภาพ
เสียชีวิตจากการถูกกดรัดที่คอ
หัวใจวายเฉียบพลัน
ติดเชือแบคทีเรียในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ไม่ทราบสาเหตุการตาย
มะเร็งลาไส้
ชราภาพ
ติดเชือในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
ตับแข็ง
ไตวายระยะสุดท้าย
เลือดออกในสมอง
มะเร็งตับ
ติดเชือในกระแสเลือด
ตับแข็งระยะสุดท้าย
มะเร็งตับ
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งเต้านม
ปอดติดเชือโควิด-19
ชราภาพ
ภาวะเป็นกรดในเลือด
เส้นเลือดสมองแตก

อายุ วันที่เสียชีวิต
68 14 ก.ย. 64
54 7 ก.ย. 64
80 14 ก.ย. 64
81 24 ส.ค. 64
72 5 ก.ย. 64
70 5 ก.ย. 64
68 4 ก.ย. 64
85 5 ก.ย. 64
76 3 ก.ย. 64
95 30 ส.ค. 64
89 17 ก.ย. 64
78 12 ก.ย. 64
74 19 ก.ย. 64
57 14 ก.ย. 64
68 18 ก.ย. 64
92 3 ก.ย. 64
89 22 ก.ย. 64
84 20 ก.ย. 64
86 16 ก.ย. 64
89 19 ก.ย. 64
68 19 ก.ย. 64
63 27 ก.ย. 64
78 8 ก.ย. 64
63 14 ส.ค. 64
82 23 ก.ย. 64
90 18 ก.ย. 64
55 8 ส.ค. 64
56 1 ก.ย. 64
83 20 ส.ค. 64
77 13 ก.ย. 64
58 6 ก.ย. 64
60 19 ก.ย. 64
70 16 ก.ย. 64
84 6 ก.ย. 64
93 19 ก.ย. 64
63 19 ก.ย. 64
65 2 ส.ค. 64

ศพที่
5418/64
5419/64
5420/64
5421/64
5422/64
5423/64
5424/64
5425/64
5426/64
5427/64
5428/64
5429/64
5430/64
5431/64
5432/64
5433/64
5434/64
5435/64
5436/64
5437/64
5438/64
5439/64
5440/64
5441/64
5442/64
5443/64
5444/64
5445/64
5446/64
5447/64
5448/64
5449/64
5450/64
5451/64
5452/64
5453/64
5454/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เตี่ยม เดชะบุญ
ร.ต.ทรงยศ โตสง่า
นาง ทัศนีย์ สงวนศักดิ์
จ.ส.อ. สุจินต์ สุตารมย์
นาง จารุนนั ท์ คงมั่น
นาง ประเทือง เพ็ชรรักษ์
นาง สารวย รัตนรักษ์
นาย เจริญ ทองกวาว
ร.ต.ชัยยงค์ ห่างไทยสงค์
ร.ต.อาคม ประรามุข
ร.ต.ถวัลย์ ศรีกลาง
นาง มาลินี เดชะโยธิน
พ.ท.บุญมา อ่อนคล้อย
ร.ต.นิกร สุรรัตน์
นาย ประทีป ใจใหญ่
นาง ประมวล ซิมจี๋
พ.ต.ศักดา มณีรัตน์
นาง จวง อู่แก้ว
นาย สราวุธ บัวชุม
ร.ต.มนัส แนนดี
พ.อ.สมควร คงนาม
นาง ไพบูลย์ สิงสดม
นาง แสง พันธ์มั่งมี
นาง สายหยุด กรรณแก้ว
นาย ทองสุข มะโนสา
จ.ส.อ.ชิตพิ ทั ธ์ (อุทยั ) นามคันโท
พ.ท.ธนวิทย์ น้อยอ้าย
จ.ส.อ.อดิศกั ดิ์ ลิขิตวัฒนกิจ
นาง เกี๋ยง สิงห์ธนะ
นาง ไฉน นามสง่า
นาง อุ่นเรือน ปานะถึก
นาย สันติ พาลาภ
นาง อุษา เทศคง
พ.ต.ไพโรจน์ ศิริโฉม
นาง ทองอยู่ ม่วงวงษ์
นาย สังวาลย์ นาคเอี่ยม
ร.อ.หญิง จิตรา แป้นเหมือน
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ฉะเชิงเทรา
ธ.เตาปูน
ธ.อ่างทอง
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.ลพบุรี
ธ.เมืองเอก-รังสิต
ธ.นครนายก
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.น่าน
ธ.เพชรบุรี
ม.5 พัน.24 รอ.
พัน.สร.6
สง.สด.จว.ต.ก.
ร.151
ม.2 พัน.10
มทบ.18
รร.จปร.
พธ.ทบ.
ม.5 พัน.23 รอ.
วิสามัญ
ธ.บางแค
สก.ทบ.
ธ.ธาตุทอง

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งถุงนาดีระยะสุดท้าย
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชือ
ไตวายระยะสุดท้าย
มะเร็งรังไข่
ภาวะลาไส้เล็กแตก
โควิด-19
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ปอดติดเชือ
ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว
ปอดติดเชือ
ความดันโลหิตสูง
ปอดติดเชือโควิด-19
มะเร็งท่อนาดี
สาลักอาหารปอดบวมติดเชือ
ชราภาพ
เส้นเลือดสมองตีบ
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ติดเชือในกระแสเลือด
ตับแข็ง
ติดเชือในกระแสเลือด
เบาหวาน
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
หัวใจวายเฉียบพลัน
กล้ามเนือหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

อุบตั เิ หตุลื่นล้ม
มะเร็งหลอดอาหาร
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
ติดเชือบริเวณรูทวาร
มีการติดเชือในผิวหนังอย่างรุนแรง
ปอดอักเสบติดเชือโคโรนาไวรัส
ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง
หลอดเลือดสมอง
ระบบการหายใจและหัวใจหลอดเลือดล้มเหลว

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ทางเดินหายใจล้มเหลวจากหลอดลมปิด
ติดเชือในกระแสเลือด

อายุ วันที่เสียชีวิต
60 28 ก.ย. 64
57 4 ก.ย. 64
89 21 ก.ย. 64
89 17 ก.ย. 64
59 22 ก.ย. 64
79 6 ก.ย. 64
77 20 ก.ย. 64
84 27 ก.ย. 64
84 16 ก.ย. 64
61 26 ก.ย. 64
88 16 ก.พ. 64
85 24 ก.ย. 64
90 8 ก.ค. 64
70 19 ก.ย. 64
85 9 ส.ค. 64
91 13 ก.ย. 64
87 31 ส.ค. 64
70 12 ก.ย. 64
33 10 ก.ย. 64
62 12 ก.ย. 64
74 10 ก.ย. 64
75 3 ก.ย. 64
82 18 ส.ค. 64
84 6 มิ.ย. 64
56 28 ส.ค. 64
41 21 มิ.ย. 64
56 3 ก.ย. 64
49 29 พ.ค. 64
81 16 ก.ย. 64
90 7 ก.ย. 64
80 5 ก.ย. 64
54 4 ก.ย. 64
44 7 ก.ย. 64
100 29 ก.ย. 64
84 1 ต.ค. 64
88 28 ก.ย. 64
85 27 ก.ย. 64

ศพที่
5455/64
5456/64
5457/64
5458/64
5459/64
5460/64
5461/64
5462/64
5463/64
5464/64
5465/64
5466/64
5467/64
5468/64
5469/64
5470/64
5471/64
5472/64
5473/64
5474/64
5475/64
5476/64
5477/64
5478/64
5479/64
5480/64
5481/64
5482/64
5483/64
5484/64
5485/64
5486/64
5487/64
5488/64
5489/64
5490/64
5491/64
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ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง อวยพร เกี๊ยทอง
ธ.เตาปูน
นาย เยี่ยม แดงเลิศ
ธ.สนามเป้า
นาง เรือน เนตรทัศน์
ธ.เตาปูน
พล.ท.อรุณ วันรักษ์
ธ.สานักพหลโยธิน
พ.ต.อุดม หาวิทย์
ธ.จรัลสนิทวงศ์
ร.ต.หญิง ประคอง บุณยรัตพันธุ์
ธ.เตาปูน
นาง ประนอม สุพานิช
ธ.สนามเสือป่า
ร.ต.วัฒนา กรรณแดง
ธ.บางบัว
นาง พยอม คาหอมกุล
ธ.บางบอน
พ.อ.ยงยุทธ ยอดยิ่ง
ธ.ชลบุรี
นาย รัตนชัย จุลเนตร
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ท.สมานมิตร คล้ายมณี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
นาย เวก เบ้านู
ธ.กาญจนบุรี
นาง แสง แสนหลวง
มทบ.11
นาง เกี๋ยงคา แสงสุข
นทพ.
นาย อร่าม กาญจนโรจน์
ส่วนกลาง
นาง ประมวล พิชัยช่วง
ธ.บุรีรัมย์
นาง รัชฎา ศีลเตชะ
ธ.สนามเป้า
นาง อุบล ศรีวะโร
ธ.พิษณุโลก
นาง พัชรา สุดสวาท
ธ.ราชบุรี
นาง กิมฮวย รสหวาน
ธ.ราชบุรี
ร.ต.นคร บุญแย้ม
ธ.ราชบุรี
นาย พิเชษฐ์ ประสพโรจนศรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง ป่วน ชูพรม
กสษ.2 กส.ทบ.
นาย จันทร์คาด แก้วฟู
ร.7
นาย สุทนิ สุวรรณปิณฑะ
กอ.พผ.พธ.ทบ.
นาย อุดม ศิริโพธิ์
ป.71 พัน.713
นาง สะอาด เอี่ยมหงษ์เหม
กิตติมศักดิ์
พล.อ.วัลลภ สายแสงทอง
ธ.สานักราชดาเนิน
นาง น้อย โพธิล์ ักษณ์
ธ.อุทยั -อยุธยา
นาย อภิสิทธิ์ ศรีสอาด
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
นาง สุภาพ รักพรมราช
ธ.ศรีย่าน
นาย เจ้งซ่วน แซ่พวั
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
นาย บุญเลิศ ทาแก้ง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ร.ต.อุทศิ สว่างแสง
ธ.สานักพหลโยธิน
นาง ธัญดา ปัญจาวงษ์ (น้อย อุ่นอ่อน) ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
นาย กิตศิ กั ดิ์ คาตลบ
ธ.สกลนคร

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งตับ
ชราภาพ
ปอดติดเชือ
ภาวะการแข็งตัวของเลือด
ติดเชือโควิด-19
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
ปอดบวมติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
หลอดเลือดหัวใจตีบ
เลือดออกในสมอง
ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019
ชราภาพ
ภาวะปอดอักเสบ
ลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดปอด
ความดันโลหิตสูง
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
ไตเรือรัง
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
ตายตามธรรมชาติ
ติดเชือในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
ระบบหายใจล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชือ
มะเร็งตับร่วมกับมะเร็งท่อนาดี
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ภาวะระบบหายใจล้มเหลว
มะเร็งปอด
ปอดติดเชือโคโรนา 2019
เสมหะอุดตันทางเดินหายใจ
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
ตับแข็งระยะสุดท้าย
ภาวะติดเชือในช่องท้อง
ชราภาพ
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย
ความดันโลหิตสูงขันวิกฤต

อายุ วันที่เสียชีวิต
73 16 ก.ย. 64
84 1 ต.ค. 64
83 23 ก.ย. 64
90 28 ก.ย. 64
83 21 ก.ย. 64
83 28 ก.ย. 64
73 30 มิ.ย. 64
60 28 ก.ย. 64
87 25 ก.ย. 64
70 7 ก.ย. 64
70 16 ก.ย. 64
89 15 ก.ย. 64
81 23 ก.ย. 64
88 3 ก.ย. 64
81 19 ก.ย. 64
75 30 ก.ย. 64
71 24 ก.ย. 64
76 4 ต.ค. 64
77 16 ก.ย. 64
84 16 ก.ย. 64
86 17 ก.ย. 64
61 16 ก.ย. 64
65 19 ก.ย. 64
79 20 ก.ย. 64
64 17 ก.ย. 64
80 3 ก.ย. 64
71 26 ก.ย. 64
97 29 ก.ย. 64
79 18 ส.ค. 64
80 29 ก.ย. 64
68 25 ก.ย. 64
74 25 ก.ย. 64
86 10 ก.ค. 64
79 16 ต.ค. 64
60 26 ก.ย. 64
57 26 ก.ย. 64
62 1 ก.ค. 64

ศพที่
5492/64
5493/64
5494/64
5495/64
5496/64
5497/64
5498/64
5499/64
5500/64

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ต.สมบัติ ผ่องสุขใจ
พ.ต.สินธู สามนปาล
จ.ส.อ.ชัยพร หาญธงชัย
นาง พน พุดจันทึก
พ.อ.องอาจ จันทร์กระจ่าง
นาง บัวเรียน สืบศรี
นาง เจียง กองเกิด
นาง นก โคตรจันดี
นาง ส้มโอ คาภิมาบุตร
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.สกลนคร
ธ.ตลาดเซฟวัน-นม.
ธ.สานักพหลโยธิน
ร.6
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
พล.ม.3
ม.พัน.19 พล.ร.9

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หัวใจล้มเหลว,พากินสัน
ปอดอักเสบติดเชือจากโควิด-19
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งตับอ่อน
ภาวะติดเชือในกระแสโลหิต
สมองฝ่อวัยชรา
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ไตวายเรือรัง
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค

อายุ วันที่เสียชีวิต
82 11 ก.ย. 64
85 3 ก.ย. 64
64 13 ก.ย. 64
85 16 ก.ย. 64
61 21 ก.ย. 64
72 24 ก.ย. 64
78 7 ก.ย. 64
76 9 ก.ย. 64
80 1 ส.ค. 64

