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5501/64 นาย สนั่น ปราณีชาติ รร.นส.ทบ. หวัใจขาดเลือด 80 10 ก.ย. 64
5502/64 นาง แถว ชอบสูงเนิน ศสท.กส.ทบ. ชราภาพ 88 12 ก.ย. 64
5503/64 จ.ส.อ.เสรี รัตนพนัธ์ มทบ.41 ไตวายเฉียบพลัน 58 9 ก.ย. 64
5504/64 พ.อ.วชัระ ฉ่่าแสง มทบ.39 หวัใจล้มเหลว 53 15 ก.ย. 64
5505/64 นาง วาด จั่นกระแสร์ ช.พนั.51 ชราภาพ 89 2 ก.ย. 64
5506/64 นาง แช่ม แพทย์เกาะ ช.2 พนั.202 มะเร็งปากมดลูก 66 1 ก.ย. 64
5507/64 นาย หลง ดอกบวัเผ่ือน มทบ.24 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 81 17 ก.ย. 64
5508/64 จ.ส.อ.อรรถกร วงศ์ธรรม มทบ.24 ตกเลือดในกระเพาะอาหาร 48 14 ก.ย. 64
5509/64 นาง จ่าลอง ควรอักษร มทบ.39 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 83 24 ส.ค. 64
5510/64 นาย ทว ีชมภนู้อย ป.4 พนั.104 มะเร็งตับ 62 30 ส.ค. 64
5511/64 อส.ทพ.พนัธเ์ทพ ช่างทอง กรม ทพ.11 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 35 1 ก.ย. 64
5512/64 นาง ทศั ชุมปญัญา รร.กส.กส.ทบ. หวัใจล้มเหลว 75 19 ก.ย. 64
5513/64 นาง พยอม บรูณะสมบติั มทบ.18 ชราภาพ 87 9 ก.ย. 64
5514/64 นาง อุมาพร วฒันา รร.นส.ทบ. มะเร็งในสมอง 62 13 ก.ย. 64
5515/64 นาย นพรัตน์ อุ่นทา พนั.ช.คมศ.พล.ช. ภาวะติดเชื้อที่สายสวนหลอดเลือดด่า 74 12 ก.ย. 64
5516/64 นาย เจี่ยง เล่ือยกระโทก กรมพฒันา 2 เบาหวาน 79 12 ก.ย. 64
5517/64 ร.อ.เหรียญไทย ชาโคตร ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 57 1 ก.ย. 64
5518/64 นาย เฉลิม เทวบตุร ธ.อุดรธานี เบาหวาน 76 20 ม.ค. 64
5519/64 ร.ต.ปรีชา โคสอน ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 19 ก.ย. 64
5520/64 นาย สอน วฒิุโส ธ.สระบรีุ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 82 24 ก.ย. 64
5521/64 ร.อ.สมิง พนัธวุงศ์ ธ.ชุมพร ภาวะหวัใจล้มเหลว 82 28 ส.ค. 64
5522/64 จ.ส.อ.สุพจน์ ใจบญุ ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 70 16 ก.ค. 64
5523/64 จ.ส.อ.ทนู ชานนท์ ธ.นครพนม ภาวะหวัใจขาดเลือด 77 7 ก.ค. 64
5524/64 นาง ทองสุข สวนแก้ว ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 82 31 ส.ค. 64
5525/64 นาง เกษม เจนชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 16 ก.ย. 64
5526/64 นาย เกล่ิน เมืองดี ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 87 11 ก.ย. 64
5527/64 นาย ค่าจันทร์ ชัยมงคล ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ภาวะการหายใจล้มเหลว 87 23 ก.ย. 64
5528/64 นาง ประชิต พงษโ์พธิพ์ทิกัษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ อุบติัเหตุรถจักรยานยนต์เลือดออกในสมอง 79 14 ก.ย. 64
5529/64 นาย ค่ามี ไหวพริบ ธ.ล่าปาง ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไม่แน่ชัด 85 14 ก.ย. 64
5530/64 นาย สกุล ศาลาคาม ธ.น่าน ไตวายเร้ือรัง 67 23 ก.ย. 64
5531/64 ร.ต.สมศักด์ิ พรหมสิทธิ์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งล่าไส้ 70 14 ก.ย. 64
5532/64 นาย จันทร์ อุปละ ธ.พะเยา ภาวะไตวายเร้ือรัง 75 13 ก.ย. 64
5533/64 พ.ต.บญุสม วงษศ์รี ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 12 ก.ย. 64
5534/64 นาง สมหมาย แสงสุข ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 74 4 ก.ย. 64
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5535/64 นาง สังเวยีน พว่งแพร ธ.ลพบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 90 19 ก.ย. 64
5536/64 นาง เบญจวรรณ ดอกไม้ทอง ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบ 72 21 ก.ย. 64
5537/64 นาง ละออ เชยชม ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 80 9 ก.ย. 64
5538/64 นาง บญุญาดา รอดเสง่ียม ธ.ลพบรีุ ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย 78 18 ก.ย. 64
5539/64 นาง สงวนสุข กลักเปยี ธ.ลพบรีุ เสียเลือดจากเส้นเลือดฟอกไตแตก 66 26 ก.ย. 64
5540/64 นาย สนั่น รุจิปราชญ์ แผนก ธก.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เบาหวาน 77 19 ก.ย. 64
5541/64 นาย ถิ่น โพธิศ์รีทอง ส.พนั.12 หลอดเลือดสมอง 76 23 ก.ย. 64
5542/64 นาง พลูศรี ดอกแก้ว ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 28 ก.ย. 64
5543/64 นาย สง่า ข่าวลัิย ธ.อยุธยา พาร์ค ตับแข็ง 63 27 ก.ย. 64
5544/64 นาง อัมพร ถึงสุข ธ.สระบรีุ หลอดเลือดสมองเก่า 83 30 ก.ย. 64
5545/64 น.ส.จารุวรรณ ไวยอรรถ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งผิวหนัง 41 28 ก.ย. 64
5546/64 นาง อมรศรี จันทร ธ.ตาก หลอดเลือดในสมองแตก 75 23 ก.ย. 64
5547/64 ร.ต.สมศักด์ิ บวัประเสริฐ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 89 19 มิ.ย. 64
5548/64 นาง วนัเพญ็ พลศิริ ธ.ส่านักพหลโยธนิ ชราภาพ 75 28 ก.ย. 64
5549/64 ร.ท.อ่าพร วงค์หมากเหบ็ ธ.ลพบรีุ หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจแข็งและตีบ 65 3 ต.ค. 64
5550/64 นาง ซุกยิน ทองสิทธิ์ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ชราภาพ 85 1 ต.ค. 64
5551/64 นาง กันยนา สุขรุ่งเรือง ธ.ส่านักราชด่าเนิน หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 15 ก.ย. 64
5552/64 จ.ส.อ.ทวศัีกด์ิ ศรีคูบวั ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ชราภาพ 89 3 ต.ค. 64
5553/64 พ.ต.สมศรี จันทรา ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 4 ต.ค. 64
5554/64 ร.ต.พยนต์ สราญจิตร์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 85 2 ต.ค. 64
5555/64 นาย วรัิตน์ ยุติธรรม ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อโควดิ-19 81 3 ต.ค. 64
5556/64 นาง ศิริวรรณา ครจ่านงค์ ธ.ราชประสงค์ เส้นเลือดหวัใจตีบ 90 17 ก.ย. 64
5557/64 ร.อ.มนตรี ศิระสากร ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งผิวหนังบริเวณข้างขวาระยะลุกลาม 68 3 ต.ค. 64
5558/64 ส.อ.สุบนิ ข่าสา ธ.สนามเปา้ มะเร็งล่าไส้ใหญ่ 56 1 ต.ค. 64
5559/64 พ.อ.กิตติ ธรรมสาลี ส่วนกลาง ปอดอักเสบโควดิ-19 67 13 ส.ค. 64
5560/64 นาย เฉลิม บญุด้วง ส่วนกลาง ชราภาพ 79 4 ต.ค. 64
5561/64 นาย ไว สืบสุนทร ธ.สนามเสือปา่ สมองขาดเลือดจากการกดรัดบริเวณล่าคอ 87 3 ต.ค. 64
5562/64 นาย สรรเพชร มีมุข ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 57 27 ก.ย. 64
5563/64 พ.อ.อภไิท นอบไทย ธ.ลพบรีุ ไตวาย 89 23 ก.ย. 64
5564/64 นาง พรประภา บคุคล ธ.ศรีย่าน มะเร็งปากมดลูก 57 23 ส.ค. 64
5565/64 น.ส.วารณี พึ่งสังข์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อโควดิ-19 72 8 ต.ค. 64
5566/64 นาง ดารณี ศรีบญุรอด ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวยีนโลหติและการหายใจล้มเหลว 81 28 ก.ย. 64
5567/64 นาง อารมณ์ โพธิน์ุช ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ปอดอักเสบโควดิ-19 79 28 ก.ย. 64
5568/64 นาง ววิรณ์ เกตุนุติ ธ.ส่านักราชด่าเนิน ชราภาพ 86 7 มิ.ย. 64
5569/64 นาง ทองแพ ดิษผ้ึง ธ.สนามเสือปา่ ระบบไหลเวยีนโลหติและหายใจล้มเหลว 84 6 ต.ค. 64
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5570/64 ส.อ.ประสิทธิ ์หอมจันทร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกในทางเดินอาหาร 92 18 ก.ย. 64
5571/64 นาย ชาญชัย วฒันภบิาล ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 76 6 ต.ค. 64
5572/64 ร.ต.ชอุ่ม วนัธงชัย ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 90 10 ต.ค. 64
5573/64 นาง อารี โรจนะนาค ธ.รามอินทรา กม.4 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 27 ก.ย. 64
5574/64 นาย สุพฒัน์ บวัปรางค์ ธ.ส่านักราชด่าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 82 14 ก.ย. 64
5575/64 ร.ต.ล่าพอง ทองเทพ ธ.ชัยนาท หกล้ม 75 17 ก.ย. 64
5576/64 นาย ล่าพวน อ่อนเบา พนั.สบร.22 บชร.2 หวัใจขาดเลือด 58 25 ก.ย. 64
5577/64 นาง วาสนา หอมใส พนั.สร.6 มะเร็งล่าไส้ระยะสุดทา้ย 50 6 ก.ย. 64
5578/64 ร.ท.สัมฤทธิ ์ชายสวสัด์ิ มทบ.26 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 60 23 ก.ย. 64
5579/64 นาง กาญจนา จัดแจง ศป. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 64 24 ก.ค. 64
5580/64 นาง สมาน พลูภมูิ ศฝ.นศท.มทบ.31 ติดเชื้อโควดิ-19 ปอดอักเสบ 78 2 ต.ค. 64
5581/64 นาง ทอง พุ่มซ้อน ร.29 พนั.1 สมองฝ่อวยัชรา 88 12 ก.ย. 64
5582/64 นาง ลอย ประทมุมัง บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 1 ก.ย. 64
5583/64 นาง ชื่นชนก แสงเลข ส.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งที่ล่าไส้ 48 7 ก.ย. 64
5584/64 ส.ท.ภาคิน สวนเขื่อน ม.5 พนั.24 รอ. บาดแผลกระสุนปนืท่าลายสมอง 22 31 ส.ค. 64
5585/64 นาง ถนอม อ่อมโต ม.5 พนั.24 รอ. ปอดติดเชื้อโควดิ-19 63 12 ก.ย. 64
5586/64 จ.ส.อ.ธนศักด์ิ เกิดดี ธ.ทุ่งสง มะเร็งกระเพาะอาหาร 66 8 ก.ย. 64
5587/64 นาง ตุ้ย ชัยชาญ ธ.ทา่แพ ถุงลมโปง่พอง 87 12 ก.ย. 64
5588/64 นาง เภา สารแสง ธ.ควนเนียง ภาวะเลือดออกในสมอง 78 10 ก.ย. 64
5589/64 ร.ต.ประเทอืง จิ๋วอ่อน ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 88 13 ก.ย. 64
5590/64 ร.ต.สุรชัย ศุกราภา ธ.กาญจนบรีุ หวัใจ 86 8 ก.ย. 64
5591/64 นาง ล่าใย แนมบวั ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 80 15 ส.ค. 64
5592/64 ร.ต.ประยงค์ เฟื่องอักษร ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 83 9 ก.ค. 64
5593/64 นาย ธรีพล กันพน้ภยั ธ.ปกัธงชัย เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหวัใจตีบ 61 13 ก.ค. 64
5594/64 พ.ท.ประทาน สิทธชิัย ธ.ชุมพร ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 77 29 ส.ค. 64
5595/64 นาง ฐิติกาญจน์ โพธิว์ฒันะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. โรคตับ 51 20 ก.ย. 64
5596/64 น.ส.บญุส่ง กัณหาอาษา ยย.ทบ. ภาวะความดันโลหติต่่า 80 2 ต.ค. 64
5597/64 ร.ต.ธงชัย สุทธแิย้ม ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 7 ต.ค. 64
5598/64 นาง นิน หล่มเหลา ส่วนกลาง ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 3 ต.ค. 64
5599/64 นาย เทพ บญุคุ้ม ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 58 6 ส.ค. 64
5600/64 ร.ต. ปรุง กระจ่างมล ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อรุนแรง 84 31 ส.ค. 64
5601/64 นาง จันทร์ ปานเพชร ป.1พนั.1 รอ. ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 89 27 ก.ย. 64
5602/64 นาง น้อย ปญัญาโสด ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 1 ต.ค. 64
5603/64 นาง ซ่อนกล่ิน ผูกจีน สบ.ทบ. ไตวายระยะสุดทา้ย 70 3 ต.ค. 64
5604/64 นาง มะลิวลัย์ วบิลูย์จันทร์ สลก.ทบ. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 21 ก.ย. 64
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5605/64 นาง วรรณา วธันวงส์ศิริ พนั.สห.11 โรคประจ่าตัว 75 26 ก.ย. 64
5606/64 จ.ส.อ.บญุชาย กลัดเรือง ม.1 พนั.3 รอ. วณัโรคปอด 55 23 ก.ย. 64
5607/64 นาง ละดม สิทธริาช ดย.ทบ. เบาหวาน 74 4 ต.ค. 64
5608/64 นาย สมัย พลิาธร กคย.สพ.ทบ. มะเร็งกระดูก 75 19 ก.ย. 64
5609/64 นาย ศิริชัย ศรีทองคง ธ.สระแก้ว มะเร็งต่อมน้่าเหลือง 95 5 ต.ค. 64
5610/64 นาง กระแสร์ เย็นใจ ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ ปอดอักเสบติดเชื้อ 80 8 ต.ค. 64
5611/64 นาง ปยิาณี เสริมพล ธ.เตาปนู มะเร็งเต้านม 60 9 ต.ค. 64
5612/64 ร.ต. สมโภชน์ ส่าอางค์ ธ.บางบวั เส้นเลือดอุดตัน 64 4 ต.ค. 64
5613/64 นาง กิมไล้ ชูศรี ธ.ระนอง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 82 28 ก.ย. 64
5614/64 ร.ต.สมคเณศ รอดจากทกุข์ ธ.สนามเปา้ ปว่ยติดเตียง 64 8 ต.ค. 64
5615/64 นาง ล่าใย แก่นจันทร์ ธ.ชลบรีุ เส้นเลือดสมองแตก 81 7 ต.ค. 64
5616/64 นาง ชลอ หวา่นพชื ธ.ซีคอน บางแค โควดิ-19 75 10 ต.ค. 64
5617/64 ร.ต.ประสาร วารีนิล ธ.สนามเปา้ มะเร็งปอด 74 3 ต.ค. 64
5618/64 จ.ส.อ.ณรงค์ เวทกีูล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะอาหาร 80 28 ก.ย. 64
5619/64 นาง อังคณา จันทร์ทอง ธ.เตาปนู มะเร็งรังไข่ระยะสุดทา้ย 61 7 ต.ค. 64
5620/64 นาย อนันต์ นุ่มพู่ ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 72 11 ต.ค. 64
5621/64 นาง ธรรมรินทร์ พลูสวสัด์ิ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 95 1 ต.ค. 64
5622/64 ส.ต.เสน่ห ์พุ่มพวง ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 5 ต.ค. 64
5623/64 นาย พจน์ บรรเลง ธ.เสนานิคม ชราภาพ 90 8 ต.ค. 64
5624/64 นาง ประสพ สีใส ธ.โชคชัย 4 มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 79 8 ต.ค. 64
5625/64 พ.อ.พสิษฐ์ ภมรศิริ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 6 ก.ย. 64
5626/64 นาง วสุิทธ ิวรรณกร ธ.ย่อยถนนสรงประภา ชราภาพ 104 7 ต.ค. 64
5627/64 นาง เจียน สมยา ธ.อยุธยา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 10 ต.ค. 64
5628/64 นาย สมใจ สุขสุนทรี ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 30 ก.ย. 64
5629/64 ร.อ.ไสว โสภา ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 89 18 ก.ย. 64
5630/64 จ.ส.อ.วเิชียร ตะลุวรรณ ธ.อรัญประเทศ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 71 25 ก.ย. 64
5631/64 พ.ต.ประสิทธิ ์สนิท ธ.ส่านักราชด่าเนิน ภาวะหวัใจล้มเหลว 80 4 ต.ค. 64
5632/64 นาย เพยีร บวัภบิาล ธ.ปากเกร็ด ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควดิ-19 77 6 ต.ค. 64
5633/64 พ.ท.สายัณห ์รุจาคม ธ.ส่านักพหลโยธนิ ปอดติดเชื้อ 80 9 ก.ย. 64
5634/64 พล.ท.สุรกิตติ รัตนวราหะ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 3 ต.ค. 64
5635/64 นาง เชื้อ ยิ้มรอด ธ.เสนานิคม ระบบหายใจล้มเหลว 84 29 ก.ย. 64
5636/64 นาย จ่ารัส เหล่ียมปอ้ ธ.ราชบรีุ ตับแข็ง 64 30 ก.ย. 64
5637/64 นาง ทองม้วน การพนัธุท์า ธ.กาญจนบรีุ หลอดเลือดสมอง 88 15 ก.ย. 64
5638/64 จ.ส.อ.สุริยศักด์ิ นนทวงษ์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะการติดเชื้อในสมอง 58 10 ก.ย. 64
5639/64 นาง สม มุ่งงาม ธ.ควนเนียง มะเร็งตับ 81 26 ก.ย. 64
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5640/64 จ.ส.อ.นิพพา จันทร์เพง็ ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งทอ่น้่าดี 62 21 ก.ย. 64
5641/64 ส.ต.วริณัทชาพสั กิมกูล มทบ.17 สมองขาดอากาศจากการจมน้่า 33 17 ก.ย. 64
5642/64 นาย สงัด การวฒันี พนั.บ.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 3 ต.ค. 64
5643/64 นาง จงจิตต์ สุวรรณกูฏ ศอว.ศอพท. ความดันโลหติสูง 84 7 ก.ย. 64
5644/64 นาง ทองหยิบ เรืองเดช(จันตรา) มทบ.39 ขาดอากาศหายใจ 75 3 ก.ย. 64
5645/64 นาง รัตนา เที่ยงธรรม มทบ.19 ภาวะขาดออกซิเจนจากส่ิงแปลกปลอมอุดกล้ันหลอดลม 54 21 ก.ย. 64
5646/64 นาง หน หวลหอม ป.3 พนั.103 หลอดเลือดสมองตีบ 86 23 ก.ย. 64
5647/64 พล.ท.ชาติชาย อ่อนน่วม ธ.ศรีย่าน มะเร็งล่าไส้ใหญ่ 65 5 ต.ค. 64
5648/64 นาง เพญ็ศรี หาญทวชิัย ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 80 5 ต.ค. 64
5649/64 นาง กมลทพิย์ ไชยทพิย์ ธ.โชคชัย 4 มะเร็งปากมดลูก 74 28 ก.ย. 64
5650/64 นาง นิน นิมกลาง ธนาณัติ ชราภาพ 78 28 ก.ย. 64
5651/64 นาย สวาง บญุมีบตุร ศฝ.นศท.มทบ.24 เส่ือมของสมองในวยัชรา 81 3 ต.ค. 64
5652/64 จ.ส.อ.ศุภกฤต ขาเหล็ก ร.17 พนั.3 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 36 26 ก.ย. 64
5653/64 นาง นึก นาคประโคน กรม ทพ.26 โรคมะเร็ง 54 30 ก.ย. 64
5654/64 นาย ภ ูเพชรไพร ส.พนั.6 พล.ร.6 มะเร็งทอ่ทางเดินน้่าดีระยะแพร่กระจาย 77 18 ก.ย. 64
5655/64 นาง นี จันทร์ศรี ม.5 พนั.23 รอ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 78 2 ต.ค. 64
5656/64 นาง บญุปั๋น บญุกัณฑ์ มทบ.33 ปอดอักเสบจากโควดิ-19 76 7 ก.ย. 64
5657/64 นาง ไพรัตน์ มาณะสม รพศ.5 พนั.1 ปอดติดเชื้อ 64 23 ก.ค. 64
5658/64 นาง จรรยา จั่วนาน กรม ทพ.46 ปอดอักเสบโควดิ-19 58 10 ก.ย. 64
5659/64 นาง ด่า วรกูล มทบ.32 สมองฝ่อวยัชรา 85 22 ส.ค. 64
5660/64 นาง ศรีเมือง ชาญบณัฑิตนันท์ มทบ.210 นอนเสียชีวติที่บา้นตามธรรมชาติ 76 2 ต.ค. 64
5661/64 นาง ถวลิ พุ่มพฤกษ์ ศป. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 90 13 ส.ค. 64
5662/64 นาง จันทร์เปง็ เนตรโสภา ช.พนั.4 พล.ร.4 เลือดออกทางเดินอาหาร 80 7 ก.ย. 64
5663/64 นาย อนันต์ คล้ายมณี พล.ร.5 ปอดติดเชื้อโควดิ-19 65 14 ส.ค. 64
5664/64 นาง สิน เดชสุภา พนั.สห.12 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 73 4 ก.ค. 64
5665/64 ส.ต.พชิัยยุทธ มะโนหาญ ร.6 อุบติัเหตุจราจร 24 20 ก.ย. 64
5666/64 นาง เพช็รรวง กองเงิน มทบ.28 เสียชีวติจากการส่าลักอาหาร 86 16 ก.ย. 64
5667/64 นาย แคล้ว สามารถ ม.3 พนั.18 ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 71 14 ก.ย. 64
5668/64 นาย สมชาย เพง็เรือง ม.3 พนั.18 มะเร็งตับ 61 15 ก.ย. 64
5669/64 นาย สมพร อาศัย ม.3 พนั.18 ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 28 ส.ค. 64
5670/64 นาง กองขันธ ์บญุกระจ่าง มทบ.24 ติดเชื้อโควดิ-19 68 25 ก.ย. 64
5671/64 นาย เผอิญ หว่งแสง ร.16 พนั.1 โควดิ-19 64 16 ก.ย. 64
5672/64 ร.ต.บญุสม สภาพ ธ.ชลบรีุ ชราภาพ 89 21 ก.ย. 64
5673/64 จ.ส.อ.วฑูิรย์ มีอาษา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควดิ-19 78 23 ก.ย. 64
5674/64 นาง ค่ามวล ทวพีฒัน์ รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 26 ก.ย. 64
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5675/64 ร.ต.สุพล คงทน ธ.อุบลราชธานี ขาดอากาศจากการส่าลักอาหาร 88 17 ก.ย. 64
5676/64 นาง มาต เอี่ยมอิ่ม ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 84 10 ก.ย. 64
5677/64 ร.ต.เร่ง วฒันาณรงค์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งล่าไส้ 82 15 ก.ย. 64
5678/64 ร.ต.สุรพนธ ์พลสันต์ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ตกเตียงศีรษะกระแทกของแข็ง 63 18 ก.ย. 64
5679/64 นาง บวัเรียน ค่าใส ธ.เพชรบรูณ์ ชราภาพ 84 22 ก.ย. 64
5680/64 นาย สมชาย เพชรนิล ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหติสูง 73 9 ก.ย. 64
5681/64 นาง ลัง การัมย์ ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ ไตวายเร้ือรังและชราภาพ 87 27 ก.ย. 64
5682/64 นาง ละมุล นพคุณ ธ.ย่อยสถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 9 ก.ย. 64
5683/64 นาง มา แสนธนิัง ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อโควดิ-19 85 23 ส.ค. 64
5684/64 นาง โสภา ทอดเสียง ธ.แพร่ มะเร็งล่าไส้ 77 19 ก.ย. 64
5685/64 นาง พศิมัย แก่นสุข ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี เส้นเลือดขาขาดเลือดเฉียบพลัน 85 23 ก.ย. 64
5686/64 นาง จันทยั นนทะภา ธ.เซ็นทรัล-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 72 23 ก.ย. 64
5687/64 นาง ทศันีย์ แจ่มสุกใส ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย มะเร็งล่าไส้ใหญ่ 78 29 ก.ย. 64
5688/64 นาย สุบนิ ชัยแสงค่า ธ.เชียงราย มะเร็งต่อมลูกหมาก 84 26 ก.ย. 64
5689/64 พ.อ.ประนอม สุทธพิงษ์ ธ.น่าน เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 68 29 ก.ย. 64
5690/64 น.ส.นันทภร ปยิะธนกูล ธ.รพ.เซนต์หลุยส์ ขาดอากาศจากการแขวนคอ 38 28 ส.ค. 64
5691/64 นาง ค่าภ ูพรมวงษา ธ.ย่อยมหาวทิยาลัยราชภฎัเลย ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 79 17 ก.ย. 64
5692/64 จ.ส.ต.อาวธุ คณาศรี ธ.อุดรธานี ปอดอักเสบจากโควดิ-19 62 26 ก.ย. 64
5693/64 พ.ต.สันธาน จุลศักด์ิเมธี ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. บาดแผลกระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขาหนีบ 57 19 ก.ย. 64
5694/64 ร.ต.จิระสวสัด์ิ ดิสภกัดี ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมน้่าเหลือง 87 8 พ.ค. 64
5695/64 นาง ค่าปอ้ เยาวธ์านี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ สมองฝ่อวยัชรา 83 2 ต.ค. 64
5696/64 นาย ประเสริฐ มูลศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 21 ก.ย. 64
5697/64 นาง ละมุล กงบรุาณ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อรุนแรง 73 21 ก.ย. 64
5698/64 จ.ส.อ.สุรพล นิวฒันุวงค์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อที่ปอดอักเสบ 66 1 ต.ค. 64
5699/64 นาง ละม้าย เพชรพนู ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบรุนแรงจากติดเชื้อโควดิ-19 91 27 ก.ย. 64
5700/64 นาย บญุเรียน น้อยค่าภา ธ.ราชบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลว 70 24 ก.ย. 64
5701/64 นาง ทองมาก จงนบกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 89 3 ต.ค. 64
5702/64 ร.ต.สุริยันต์ นาใจรีบ ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 63 26 ก.ย. 64
5703/64 นาย จันทร์ ทานะตา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เบาหวาน 83 22 ก.ย. 64
5704/64 ร.ต.เนตร ปญัญาต๊ิบ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ หวัใจวายเฉียบพลัน 77 17 ก.ย. 64
5705/64 นาง นิตย์ ศรีบานเย็น ธ.นางรอง ชราภาพ 79 23 ก.ย. 64
5706/64 พ.ต.ประทพิย์ ไชยชนะ ธ.หลังสวน สมองบวมเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 60 16 ก.ย. 64
5707/64 จ.ส.อ.บญุเอื้อ วทิอนโถง ธ.นครศรีธรรมราช การหายใจล้มเหลว 77 26 ก.ย. 64
5708/64 ร.ต.นิมิตร สุขถาวร ธ.ล่าปาง ปอดติดเชื้อ 82 5 ก.ย. 64
5709/64 นาง ค่าแปง ศรีจ่าปา ธ.ล่าปาง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 30 ส.ค. 64
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5710/64 นาง เปรมปรีด์ิ สุทธพิงษ์ ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวยัชรา 93 26 ก.ย. 64
5711/64 นาง กุน เครือเครา ธ.เลย ปอดอักเสบ 84 29 ก.ย. 64
5712/64 น.ส.สมพร ย่านกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจล้มเหลว 74 2 ต.ค. 64
5713/64 นาย มา พลิาชาติ ธ.ขอนแก่น ถุงลมโปง่พอง 84 2 ต.ค. 64
5714/64 นาง หนูเม็ด ฐานวเิศษ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 86 3 ต.ค. 64
5715/64 นาง บญุเจือ สุขบญุญา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ระบบหายใจล้มเหลว 58 29 ก.ย. 64
5716/64 นาง แม้น เกิดเจริญ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดในสมองตีบ 90 5 ต.ค. 64
5717/64 นาย โพธิ ์ชอมขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทเีรีย 87 6 ต.ค. 64
5718/64 นาย เสริม สารพงค์ ธ.ศรีย่าน หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 59 25 ก.ย. 64
5719/64 นาย พงษศั์กด์ิ อ่อนจันทร์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 67 23 ก.ย. 64
5720/64 นาง ค่าปุ๋ย โสภารัตน์ ธ.เพชรบรูณ์ ไขกระดูกท่างานผิดปกติ 89 7 ต.ค. 64
5721/64 นาง ฮ่วย ศรีทพัไทย ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. งูกัด 89 13 ก.ย. 64
5722/64 ส.อ.มีชัย บรรพคุต ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในล่าไส้ 75 24 ก.ย. 64
5723/64 พล.ท.สุรพงศ์ ศรีสนั่น วสิามัญ ชราภาพ 99 30 ก.ย. 64
5724/64 นาง อรพนิท ์พมิพายน วสิามัญ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 22 ม.ค. 60
5725/64 ร.ต.สมศักด์ิ แตงสาขา ธ.คอสโม ออฟฟศิ พาร์ค เมืองทองธานีปอดอักเสบติดเชื้อ 79 7 ต.ค. 64
5726/64 ร.อ.รุ่งศักด์ิ ภริมย์ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น อุบติัเหตุจราจร 58 19 ก.ค. 64
5727/64 นาง ยุพดี กระเทศ ธ.สนามเสือปา่ ตุ่มน้่าพองจากภมูิคุ้มกัน 89 7 ต.ค. 64
5728/64 นาง จ่าเนียร สร้อยทอง รร.ขส.ขส.ทบ. ปอดติดเชื้อโควดิ-19 76 2 ก.ย. 64
5729/64 จ.ส.อ.อ่านวย ศิริเวช นทพ. มะเร็งทอ่น้่าดี 56 25 ก.ย. 64
5730/64 จ.ส.อ.ณัฐดล ทวสุีข รร.ขส.ขส.ทบ. โรคปอด 58 19 ก.ย. 64
5731/64 นาง น้อย ศรีประพฒัน์ แผนกอาวธุที่ 3 ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 78 30 ก.ค. 64
5732/64 นาย วสันต์ เปล่ียนแปลง สพ.ทบ. ปอดอักเสบจากเชื้อโควดิ-19 50 12 ส.ค. 64
5733/64 นาง ประทมุ อุบลวงศ์ นทพ. ตามธรรมชาติไม่ทราบเหตุ 85 6 ต.ค. 64
5734/64 นาง สมจิต โพธิช์ัย ธนาณัติ ไตวายเร้ือรัง 74 27 ก.ย. 64
5735/64 จ.ส.อ.สมบรูณ์ กระจ่างมล ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 69 11 ต.ค. 64
5736/64 ร.ต.สุรพงค์ ชูอินทร์ ธ.มหาวทิยาลัยศรีปทมุ ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 65 5 ต.ค. 64
5737/64 พ.อ.อุดร อ่อนนิ่ม ธ.ถ.รัตนาธเิบศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 25 ก.ย. 64
5738/64 นาง มณี สัมมาเพช็ร์ ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 7 ต.ค. 64
5739/64 นาง อิชยา จินดากลาง ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 11 ต.ค. 64
5740/64 นาง สุกัญญา สุขโภคกิจ ธ.แจ้งวฒันะ ภาวะหวัใจล้มเหลว 97 2 ต.ค. 64
5741/64 นาง แก้ว เกิดผล ธ.ส่านักราชด่าเนิน ภาวะไตวายเฉียบพลัน 83 12 ต.ค. 64
5742/64 นาง สัมฤทธิ ์ผลพบิลูย์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งไส้ตรง 73 11 ต.ค. 64
5743/64 ร.ต.วเิชียร เที่ยงค่า ธ.สนามเปา้ มะเร็งต่อมน้่าเหลือง 82 8 ต.ค. 64
5744/64 พ.ท.เสริม ทองค่า ธ.ส่านักราชด่าเนิน ปอดติดเชื้อโควดิ-19 80 4 ต.ค. 64
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5745/64 พ.อ.กมล เสมาทอง ธ.รามอินทรา กม.4 ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 89 10 ต.ค. 64
5746/64 พ.อ.หญิง สุวรรณพร จุมพลวงศ์ ยศ.ทบ. ติดเชื้อทางดินปสัสาวะ 84 3 พ.ย. 64
5747/64 นาง ลาวลัย์ ทองประสม ธ.ชลบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 71 18 ส.ค. 64
5748/64 ร.ต.ทวปี มณฑา ธ.สุราษฎร์ธานี ภาวะติดเชื้อสุราเร้ือรัง 60 24 ก.ย. 64
5749/64 ร.ต.นิพนธ ์แก้วประสาน ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 60 9 ต.ค. 64
5750/64 จ.ส.อ.บญุศรี โตงาม ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ชราภาพ 83 28 ก.ย. 64
5751/64 นาง ส่าลี จันทร์พรม ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 30 ก.ย. 64
5752/64 นาง อารีย์ เสง่ียมจิตร์ ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ปอดอักเสบจากไวรัสโควดิ-19 77 30 ก.ย. 64
5753/64 นาง เสนาะ จันทรังษี ธ.ชัยภมูิ มะเร็งตับ 77 5 ก.ย. 64
5754/64 น.ส.เฉลียว กัลยาแก้ว ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ชราภาพ 80 26 ต.ค. 64
5755/64 นาย ค่าลบ บญุธรรม สง.สด.จว.ส.ฎ. หวัใจวายเฉียบพลัน 72 3 ก.ค. 64
5756/64 จ.ส.อ.ณรงค์ ด่านกระโทก รพ.ค่ายวชิรปราการ ภาวะช็อกจากปอดอักเสบติดเชื้อ 47 25 มิ.ย. 64
5757/64 นาง อารีย์ นาคข่า ช.11 โควดิ-19 70 5 ก.ย. 64
5758/64 ส.อ.ณัฐศักด์ิ ค่าแก้ว พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 พษิสุราเร้ือรัง 40 6 ก.ค. 64
5759/64 นาย อดุลย์ ตันเสดี ป.6 พนั.16 ปอดติดเชื้อโควดิ-19 58 31 ก.ค. 64
5760/64 อส.ทพ.เกรียงไกร พากเพยีร กรม ทพ.33 ตับแข็งจากการด่ืมสุรา 37 19 ก.ย. 64
5761/64 นาง พนั จันทร์ต้ือ บชร.4 ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 87 17 ต.ค. 64
5762/64 นาง สอิ้ง กุลทอง มทบ.11 ปอดอับเสบจากโควดิ-19 79 17 ก.ย. 64
5763/64 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์ขันเงิน ส่วนกลาง ภาวะหายใจล้มเหลว 76 14 ต.ค. 64
5764/64 นาง วรรณเพญ็ อยู่สุขอาบ ส่วนกลาง มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 58 10 ต.ค. 64
5765/64 นาย ธรีะศักด์ิ มีระหาญ ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ การติดเชื้อไวรัสภมูิคุ้มกันบกพร่อง 63 14 ก.ย. 64
5766/64 นาง วภิาวลัย์ ปล้ืมอาลัย ธ.ราชบรีุ สันนิษฐานโรคมะเร็งตับ 74 8 ต.ค. 64
5767/64 นาง ก่าเนิด นาบ่ารุง ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ) 89 26 ก.ย. 64
5768/64 พ.อ.หญิง สุรัตนา อ่าไพวทิย์ ธ.ส่านักราชด่าเนิน ปอดติดเชื้อจากการส่าลัก 83 11 ต.ค. 64
5769/64 ส.อ.บญัญัติ ทมิผลประเสริฐ ธ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ปอดติดเชื้อโควดิ 73 21 มิ.ย. 64
5770/64 ร.ท.วนัชัย ชูเชื้อ ธ.พรานนก ติดเชื้อโควดิ-19 71 7 ส.ค. 64
5771/64 ร.ต.เตียง ปฏทิศัน์ ธ.ส่านักราชด่าเนิน ปอดอักเสบ 89 13 ต.ค. 64
5772/64 นาง มณฑา สิทธโิชติ ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบน้่าค่ังร่วมกับไตวายระยะสุดท้าย 84 16 ต.ค. 64
5773/64 พ.ท. เพี้ยน สังขเนตร ธ.มีนบรีุ ปอดติดเชื้อโควดิ-19 รุนแรง 76 18 ต.ค. 64
5774/64 นาย ชลอ สาธกุาร ธ.สนามเสือปา่ ภาวะทางเดินหายใจอุดตัน 81 18 ต.ค. 64
5775/64 ส.อ.อัครเดช ควรแย้ม ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า โรคหวัใจ 59 20 ต.ค. 64
5776/64 นาง ส่าเนียง บวัเล็ก ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 14 ต.ค. 64
5777/64 นาง เชื่อม โพธิรั์ศมี ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ชราภาพ 92 16 ต.ค. 64
5778/64 นาง สงบ ดวงเจริญ ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ หวัใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง 75 8 ต.ค. 64
5779/64 พ.อ.หญิง ศรีสมร ทงัสุบตุร ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานชีราภาพ 92 15 ต.ค. 64
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5780/64 นาง หนู ทองละเอียด ธ.เสนานิคม กระดูกต้นขาขวาหกัจากการล้ม 85 5 ต.ค. 64
5781/64 นาง ทองค่า สินส่ง ธ.ล่าปาง มะเร็งปอด 80 12 ต.ค. 64
5782/64 นาย จรัล กาศเจริญ ธ.แพร่ สมองฝ่อวยัชรา 80 21 ก.ย. 64
5783/64 นาย ประหยัด จงสิริพนัธุ์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากเส้นล้างไต 83 25 ก.ย. 64
5784/64 นาง แสงหล้า คงกรุด ธ.เซ็นทรัลพลาซา พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสโลหติ 83 9 ต.ค. 64
5785/64 พ.ต.ใจรัตน์ ปู่ทอง ธ.สนามเสือปา่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 75 9 ต.ค. 64
5786/64 นาย พรัิตน์ หลิมเจริญ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 91 25 ก.ย. 64
5787/64 นาย จิรโรจน์ อัครคูณทรัพย์ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อโควดิ-19 76 15 ส.ค. 64
5788/64 จ.ส.อ.ผดุงเกียรติ จันทร์ขอนแก่น ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 9 ก.ย. 64
5789/64 จ.ส.อ.วชิิน หอมหวล ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 75 19 ก.ย. 64
5790/64 นาย สมใจ พนัแสง ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากภาวะทพุโภชนาการ 75 8 ก.ย. 64
5791/64 จ.ส.อ.เมฆ ทองเจิม ธ.ราชบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 28 ส.ค. 64
5792/64 พ.ท.ประชา จานอักษร ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อทางเดินน้่าดี 68 13 มิ.ย. 64
5793/64 นาง สมส่วน จันนุกูล กรม สน.พล.ร.11 ภาวะล่ิมเลือดอุดตันจากหวัใจเต้นผิดจังหวะ 62 15 ก.ย. 64
5794/64 พ.ต.ปรีชา แจ่มจ่ารัส มทบ.18 กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 58 24 ก.พ. 64
5795/64 นาย เสวยีน ชอบทวี ป.2 พนั.102 รอ. วณัโรคปอด 64 10 ส.ค. 64
5796/64 นาย ประสาร แสงสุรินทร์ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 17 เม.ย. 64
5797/64 ส.อ.กิตติศักด์ิ กันหาเขียว ส.พนั.11 พล.ม.1 เสียชีวติจากขาดอากาศ 29 16 ก.ค. 64
5798/64 นาง เปี่ยน โคตรแพง ธ.ปราณบรีุ ไตวายเร้ือรังระยะที่ 5 85 7 ต.ค. 64
5799/64 นาง ประคอง ศรีสุข ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 100 22 ต.ค. 64
5800/64 นาง วลัิชชลา ดวงฉวี ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า มะเร็งตับ 63 10 ต.ค. 64
5801/64 จ.ส.อ. ปาหนัน จูงใจ ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน 55 9 ต.ค. 64
5802/64 นาย ส่าราญ การสะสม ส่วนกลาง เลือดออกใต้ชั้นดูราเฉียบพลัน 93 1 ต.ค. 64
5803/64 นาง นิ่ม เกษมทบัทมิ ม.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 28 ก.ย. 64
5804/64 นาง บรรจบ ทศัจันทร์ ทภ.1 มะเร็งรังไข่ 79 5 ต.ค. 64
5805/64 ร.ท. มนูญ บญุลี ขส.ทบ. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56 17 ต.ค. 64
5806/64 นาย สัมพนัธ ์จุลตะไน ขส.ทบ. มะเร็งปอด 56 14 ต.ค. 64
5807/64 นาย ธงชัย กิมฮวด สง.ปรมน.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 12 ต.ค. 64
5808/64 นาง จันทร์ศรี ศรียันต์ ศปภอ.ทบ.1 หวัใจบบีตัวล้มเหลว 70 8 ต.ค. 64
5809/64 พ.ท.สุนทร สมเหมาะ ธ.สะพานควาย ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 85 21 ต.ค. 64
5810/64 พ.อ.สมาน เจริญสุข ธ.เตาปนู ชราภาพ 83 23 ต.ค. 64
5811/64 นาย สามารถ ทองสุขดี ธ.เตาปนู ชรา 75 9 ต.ค. 64
5812/64 นาย ศิริ อยู่พพิฒัน์ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า มะเร็งปอด 88 22 ต.ค. 64
5813/64 นาง อัจฉรา สุขสงวน ธ.คลองจั่น หลอดเลือดหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 6 ต.ค. 64
5814/64 พ.อ. ดิลก ธนภทัร ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งตับ 89 11 ต.ค. 64
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5815/64 นาง วาสนา อินทร์เปี่ยม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะหวัใจล้มเหลว 61 21 ต.ค. 64
5816/64 ร.ท.มนัส ยิ้มสาระ ธ.อ่างทอง ไตวายระยะสุดทา้ย 72 10 ต.ค. 64
5817/64 พ.ต.กนกศักด์ิ วงศ์กัน ธ.ส่านักราชด่าเนิน ติดเชื้อในกระแสโลหติ 74 15 ก.ย. 64
5818/64 นาง บญุช่วย สุขสอาด ธ.ลพบรีุ ไตวายระยะสุดทา้ย 84 3 ต.ค. 64
5819/64 นาย ดุสิต แซ่เตียว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับ 71 16 ต.ค. 64
5820/64 นาง ชลอ ภาคาหาญ ธ.ส่านักราชด่าเนิน ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 84 21 ก.ย. 64
5821/64 พ.ท.ทรงเวช บญุขจร ธ.ชลบรีุ ชราภาพ 82 21 ต.ค. 64
5822/64 นาง กานดา ต่อสุวรรณ์ ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค รังสิต ช็อคจากกล้ามเนื้อหวัใจตาย 83 20 ก.ย. 64
5823/64 พ.ท.เข็มชาติ เอมน้อย ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอับเสบติดเชื้อ 73 17 ต.ค. 64
5824/64 ร.ต.เร่ียม ศรีสุข ธ.พษิณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 80 8 ต.ค. 64
5825/64 นาง ค่านาง พรมสิทธิ์ ธ.หวัหมาก ชราภาพ 87 5 ต.ค. 64
5826/64 นาง วนิิตย์ หนูแทน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 84 2 ก.ค. 64
5827/64 พ.อ. นพนันท ์ผูกวฒันะ ธ.นครศรีธรรมราช เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 66 13 ต.ค. 64
5828/64 นาง สวสัด์ิ เผ่าพนัธุแ์พทย์ ธ.พระปฐมเจดีย์ ตายตามธรรมชาติ 86 11 ต.ค. 64
5829/64 พล.ท.ศิริเดช ศิลปสุขุม ธ.กองบญัชาการกองทพับก หวัใจอ่อนก่าลัง 63 18 ต.ค. 64
5830/64 นาย สุนต์ ผลวงษ์ ธ.ส่านักราชด่าเนิน มะเร็งล่าไส้ 68 19 ต.ค. 64
5831/64 ร.ต. ชัยสิทธิ ์ศักด์ิศิริเกษมกุล ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 18 ต.ค. 64
5832/64 ร.ต. ปราโมทย์ คล้ายจบ ธ.ปราณบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 60 16 ต.ค. 64
5833/64 นาง สาริณี เจียมเจริญ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 81 25 ก.ย. 64
5834/64 จ.ส.อ.หญิง (พเิศษ) ละเมยีด ภู่ทอง ธ.เตาปนู หัวใจหยุดเต้นฉับพลันจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 70 24 ต.ค. 64
5835/64 นาย สนอง ศรีสมุทร์ ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งทอ่น้่าดี 65 25 ก.ย. 64
5836/64 นาง ทองมี น้อยจันทร์ ธ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ปอดอักเสบโควดิ-19 85 25 ต.ค. 64
5837/64 พ.ท.ส่าราญ ศิริจันทร์ ธ.เสนานิคม ปอดอักเสบติดเชื้อ 95 15 ต.ค. 64
5838/64 พ.อ.ธรีศิลป ์อ้นอุ่น ธ.เสนานิคม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 25 ต.ค. 64
5839/64 ร.ต.สุชินทร์ ทองประเทอืง ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 13 ต.ค. 64
5840/64 จ.ส.อ. วชิัย อินทวงษ์ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 1 เม.ย. 64
5841/64 นาง เหล็ง จันทร์ตาค่า ช.พนั.9 พล.ร.9 ภาวะทพุโภชนาการ 83 6 ต.ค. 64
5842/64 นาย บญุส่ง สุวรรณโร กรม ทพ.47 ฝีในปลอกหุ้มเอ็น 73 5 ก.ย. 64
5843/64 นาง ถนอม วงศาสุข รง.กสย.ศอว.ศอพท. ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 77 4 ต.ค. 64
5844/64 อส.ทพ.สมจิตร งอมสงัด กรม ทพ.26 มะเร็งตับ 51 11 ต.ค. 64
5845/64 นาง มัลวภิา จีระออน ร.23 พนั.1 ติดเชื้อโควดิ-19 50 2 ต.ค. 64
5846/64 นาง สมร ปานมาก ร.29 พนั.1 ติดเชื้อน้่าล้างไตในทอ้ง 55 4 ต.ค. 64
5847/64 นาง สุข สมวงค์ ร.6 พนั.1 หวัใจขาดเลือด 70 7 ต.ค. 64
5848/64 นาย ธวชัชัย ปดิตาระเต รพ.ค่ายสุรนารี ถุงลมโปง่พอง 73 24 ก.ย. 64
5849/64 ร.อ.ธนพล อามาตร ร.12 พนั.1 รอ. ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวกบัรถยนต์กระบะ 30 31 ก.ค. 64
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5850/64 นาง เยี่ยม พจุารย์ มทบ.24 ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 83 11 ต.ค. 64
5851/64 นาง ฐิน งามใจ ร.16 ชรา 87 9 ต.ค. 64
5852/64 นาง ฉัตรทอง คิลิคาสลัน กอง พธ.พล.ม.1 มะเร็งกระดูก 59 6 ต.ค. 64
5853/64 นาย พนูศักด์ิ ค่าสังวาล พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 มะเร็งล่าไส้ 70 27 ก.ย. 64
5854/64 นาย เหลือ มาสิงห์ ธ.สระบรีุ ภาวะแทรกซ้อนจากกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 83 27 ก.ย. 64
5855/64 นาง นา รวมสุข ธ.อุดรธานี อัมพฤกษ์ 75 30 ก.ย. 64
5856/64 พ.ท.ธงชัย บรรลุสุข ธ.หล่มสัก ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 78 3 ต.ค. 64
5857/64 จ.ส.อ.ทอง จันทา ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปว่ยติดเตียงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 77 28 ก.ย. 64
5858/64 ร.ต.สุนทร บทศรี ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งตับ 62 27 ก.ย. 64
5859/64 น.ส.เฉลียว คุ้มเจริญ ธ.ราชบรีุ เสียชีวติจากการติดเชื้อ 75 3 ต.ค. 64
5860/64 พ.ท.นพภา ธาตุทอง ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื้อ 80 3 ต.ค. 64
5861/64 นาง กอน เหลาหอม ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 85 5 ต.ค. 64
5862/64 นาง ม่วง ศรีจันทร์ ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 88 20 ก.ย. 64
5863/64 จ.ส.อ.ทองใส แสนจักรไกร ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อโควดิ-19 67 2 ต.ค. 64
5864/64 นาง ศรีสุรีย์ นามเมืองปกั ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 56 7 ต.ค. 64
5865/64 ม.ร.ว.อ่าภา แอบกล่ินจันทร์ ธ.สระบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 94 30 ก.ย. 64
5866/64 นาง สุดใจ ศุภชัยศิริจันทร์ ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวยัชรา 87 26 ก.ย. 64
5867/64 จ.ส.อ.นันทวฒัน์ อาจหาญ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งต่อมลูกหมากลามกระดูก 69 10 ต.ค. 64
5868/64 นาง ทองพนู ยอดแก้ว ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ หลอดเลือดสมองตีบ 79 2 ต.ค. 64
5869/64 นาง มวย ประสีระเตสัง ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดสมอง 74 23 ก.ย. 64
5870/64 นาง ลักษณ์ ประดับศิลป์ ธ.สุราษฎร์ธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 3 ต.ค. 64
5871/64 นาย แก้ว กองมณี ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 86 29 ก.ย. 64
5872/64 นาง แก้ว เมืองยศ ธ.พะเยา ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 72 29 ก.ย. 64
5873/64 จ.ส.อ.วโิรจน์ เดชะผล ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งตับ 67 2 ต.ค. 64
5874/64 นาง นิสา ขาวกระจ่าง ธ.ถ.ประชาราษฏร์-นนทบรีุ มะเร็งตับ 64 30 ต.ค. 64
5875/64 นาง น้อม จ่านงค์ทรง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะหวัใจหยุดเต้น 90 21 ก.ย. 64
5876/64 ร.ต.บญุรัก มากแก้ว ธ.คลองปาง ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 63 1 ต.ค. 64
5877/64 นาง นวลละออง จินดามุข ธ.เทสโก้ โลตัส โคราช 2 หลอดเลือดสมอง 80 5 ต.ค. 64
5878/64 พ.ต.พวงษ ์พงษสุ์พรรณ ธ.ทา่แพ ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 88 13 ก.ย. 64
5879/64 ร.ท.สนิท ค่าปิ่นค่า ธ.อุตรดิตถ์ ปอดติดเชื้อจนการหายใจล้มเหลว 72 1 เม.ย. 64
5880/64 พล.ต.ปฐม อักษรศรี ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นรุนแรง 75 30 ก.ย. 64
5881/64 พ.ต.อนันต์ เขียวแก้ว ธ.ลพบรีุ เลือดออกที่ชั้นใต้เยื่อหุ้มสมอง 63 6 ต.ค. 64
5882/64 พ.ต.เยี่ยม ค่าสิทธิ์ ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 93 27 ก.ย. 64
5883/64 จ.ส.อ.อุดม ภริมย์น้อย ธ.ลพบรีุ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 82 24 ก.ย. 64
5884/64 จ.ส.อ.สมควร ดาลาด ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 61 27 ก.ย. 64
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5885/64 นาย ละออง แวน่แก้ว ช.2 พนั.202 ภาวะหวัใจล้มเหลว 82 17 ก.ย. 64
5886/64 นาย ชื่น พนูสมบติั มทบ.42 สมองฝ่อวยัชรา 79 1 ต.ค. 64
5887/64 นาย วนิัย รัตนะจงงาม รร.จปร. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 71 18 ก.ย. 64
5888/64 น.ส.ขวญัดาว ยาวชิัย มทบ.38 มะเร็งเต้านม 43 6 ต.ค. 64
5889/64 ร.อ.จารุธร จารุจารีตร์ พธ.ทบ. มะเร็งล่าไส้ใหญ่ 56 20 ก.ย. 64
5890/64 นาง นารีรัตน์ เครือวรรณ กคย.สพ.ทบ. เสียเลือดมากจากเส้นล้างไต 68 9 ต.ค. 64
5891/64 นาย สมปอง สมัครการ ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 1 ต.ค. 64
5892/64 นาย ค่า ปชัชน ร.3 พนั.3 ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 77 18 ก.ย. 64
5893/64 ร.ต.วเิชียร พวงทอง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอักเสบ 78 30 ก.ย. 64
5894/64 ส.อ.สมศักด์ิ กล่ินธปู ธ.ลพบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 62 24 ก.ย. 64
5895/64 นาง อารีย์ อุลิตผล ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะน้่าตาลในเลือดต่่า 86 4 ต.ค. 64
5896/64 นาย สด วรญาณ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 4 ต.ค. 64
5897/64 นาง ละมุล สมานชาติ ธ.สกลนคร ไตเส่ือมระยะสุดทา้ย 84 15 ก.ย. 64
5898/64 นาง ส่าเนียง อาศัยบญุ ธ.ชุมพร หลอดเลือดสมองตีบ 85 12 ต.ค. 64
5899/64 พ.ต.นิวฒัน์ ค่าโสมศรี ธ.พษิณุโลก มะเร็งล่าไส้ใหญ่ 85 21 ก.ย. 64
5900/64 จ.ส.อ.สมพงษ ์ชนะบญุ ธ.ขอนแก่น ไม่ทราบแน่ชัด 83 21 ก.ย. 64
5901/64 ร.ต.ประดิษฐ์ พรมแก้ว ธ.ขอนแก่น หวัใจล้มเหลว 67 1 ก.ย. 64
5902/64 นาย จันทร์ ดวงศรี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 87 2 ต.ค. 64
5903/64 นาง อนงค์ อู่รอด ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 80 10 ต.ค. 64
5904/64 พ.ท.เจนณรงค์ สารปญัญา ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 70 4 ส.ค. 64
5905/64 พ.ท.สมัคร พวงสมบติั ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 5 ต.ค. 64
5906/64 นาง ทองค่า โชติสาร กิตติมศักด์ิ ปอดติดเชื้อ 87 19 ต.ค. 64
5907/64 นาย คาน นวนไธสง สง.สด.จว.น.ม. เบาหวาน 78 24 ก.ย. 64
5908/64 นาง นารีรัตน์ รักษม์ณี พนั.ซบร.บ.ทบ. มะเร็งระยะสุดทา้ย 48 21 ก.ย. 64
5909/64 นาย มนู วรรณายก พนั.ร.รร.จปร. หลอดเลือดแดงใหญ่โปง่พองแตกบริเวณปอดซ้าย 71 12 ต.ค. 64
5910/64 ส.อ.ฉัตรชัย แก้วมณีจันทร์ ร.25 พนั.1 มา้มฉีกขาดท่าใหเ้ลือดออกในช่องทอ้งมากเกนิ 36 8 ต.ค. 64
5911/64 นาย มะณี เถื่อนผ้ึง กอง พธ.สกอ.ศสพ. มะเร็งตับอ่อน 68 18 ก.ค. 64
5912/64 จ.ส.อ.สมชาติ ลาภลึก ธนาณัติ ปอดอักเสบโควดิ-19 59 14 ก.ย. 64
5913/64 นาง เที่ยง จันทะคาม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองเส่ือมร่วมกับแผลกดทบั 74 27 ก.ย. 64
5914/64 นาง จวน ปริงกระโทก ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 5 ต.ค. 64
5915/64 นาง จันทร์ศรี เรืองสิงห์ ธ.ล่าปาง สมองเส่ือมวยัชรา 86 18 ก.ย. 64
5916/64 นาง ล่ายวง โตส่าลี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หวัใจล้มเหลวจากชราภาพ 85 27 ก.ย. 64
5917/64 นาง ปี่แก้ว ปติากรุณา ธ.เชียงราย หวัใจขาดเลือด 80 10 ต.ค. 64
5918/64 นาง เพี้ยง ไชยโยธา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจขาดเลือด 82 5 ต.ค. 64
5919/64 นาง แถม สามารถกิจ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจวายเฉียบพลัน 92 26 ก.ย. 64
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5920/64 ส.อ.ทองสุข แสงรัตน์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 80 4 ต.ค. 64
5921/64 พ.อ.กิตติวงษ ์ภทัรศาศวตัวงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 5 ต.ค. 64
5922/64 นาง ส่าราญ เสนาจันทร์ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งเหงือก 83 27 ก.ย. 64
5923/64 นาง บญุตา สุขเกษม ธ.อุดรธานี หลอดเลือดสมอง 80 11 ส.ค. 64
5924/64 พ.ท.ทองสุก สีดา ธ.พษิณุโลก ชรา 85 8 ต.ค. 64
5925/64 พ.ท.วเิชียร ปิ่นสุนทร ธ.ลพบรีุ มะเร็งล่าไส้ 90 1 ต.ค. 64
5926/64 จ.ส.อ.ไสว แก้วสุข ธ.พษิณุโลก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 85 1 ต.ค. 64
5927/64 นาง สมพร สายสอน ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งล่าไส้ 78 7 ต.ค. 64
5928/64 นาง ประมวญ พนัธศ์รี ธ.ส่านักราชด่าเนิน ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 82 29 ก.ย. 64
5929/64 นาย ประเทอืง กันภยั ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 1 ต.ค. 64
5930/64 นาย บญุธรรม คงคา ธ.สระบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 86 3 ต.ค. 64
5931/64 นาง ฉลอง เพยีซ้าย ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งตับอ่อนระยะสุดทา้ย 70 11 ต.ค. 64
5932/64 นาย อนงค์ ไกรกิจราษฎร์ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อโควดิ 81 14 ก.ย. 64
5933/64 นาง พรนภา จุลชัย ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจตีบ 58 2 ต.ค. 64
5934/64 นาง ละมุน ผ่านส่าแดง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 54 2 ต.ค. 64
5935/64 ร.ต.ทรงภณ ทมิาศาสตร์ ธ.สนามเสือปา่ หวัใจวายจากน้่าทว่มปอด 51 24 ต.ค. 64
5936/64 นาง ส่ารวย อยู่นุช ม.พนั.29 รอ. ติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 87 2 ต.ค. 64
5937/64 ร.ท.นพดล เดือนสวา่ง ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 31 ต.ค. 64
5938/64 พล.อ.ธวชัชัย มาชมสมบรูณ์ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ปอดอักเสบ 61 25 ต.ค. 64
5939/64 นาย ไข่เขย จันทร์เปล่ง ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 63 1 ต.ค. 64
5940/64 นาง อนงค์ เพช็รรุจิ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 89 9 ต.ค. 64
5941/64 นาย วชิิต อายุวฒัน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เบาหวาน ความดัน 76 18 ต.ค. 64
5942/64 พ.ต.หญิง เพญ็ศรี ทมิก่าเนิด ธ.เตาปนู ทางเดินปสัสาวะติดเชื้อ 86 30 ต.ค. 64
5943/64 วา่ที่ ร.ต.สมัย วงศ์จาด ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 7 ต.ค. 64
5944/64 นาง สมนึก สุขส่าราญ ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวยัชรา 74 17 ต.ค. 64
5945/64 นาย จ่าเริญ เทวา ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 84 14 ต.ค. 64
5946/64 นาย บวน เกษโสภา ธ.อุดรธานี อัมพาต 76 15 ต.ค. 64
5947/64 นาง ภ ีเชื้อแดง ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. พาร์กินสัน 79 5 ต.ค. 64
5948/64 นาย ชุน โอษฐสัตย์ ธ.หนองบวัล่าภู เลือดออกในสมอง 81 15 ต.ค. 64
5949/64 นาง เพชรรัตน์ ชาตะรักษ์ ธ.สกลนคร ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง 60 4 ต.ค. 64
5950/64 ร.ต.ทองแดง ศรีสงคราม ธ.อุดรธานี มะเร็งล่าไส้ตรง 62 9 ต.ค. 64
5951/64 ร.ต.สระพงษ ์โพนชัด ธ.สระบรีุ มะเร็งโพรงจมูก 64 4 ต.ค. 64
5952/64 นาง ฉลวย จันเขียว ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 80 3 ต.ค. 64
5953/64 นาง บู่ ประโพสาติ ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 86 13 ต.ค. 64
5954/64 พ.อ.สังวาลย์ โสภาพนัธุ์ ธ.พษิณุโลก สมองขาดออกซิเจนจากการแขวนคอ 84 11 ต.ค. 64
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5955/64 นาง ละมัย นิลพราหมณ์ ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 86 15 ต.ค. 64
5956/64 นาง สมจิตร์ วนัทะไชย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับวาย 73 18 ต.ค. 64
5957/64 นาย จ่าลอง สุขเกษม รร.ม.ศม. ถุงลมโปง่พอง 82 2 ต.ค. 64
5958/64 นาง สุรางค์ พฤกษพ์ทิกัษ์ คส.สพ.ทบ. มะเร็งเต้านม 58 1 ต.ค. 64
5959/64 พ.ต.ภาสภาณุ อุ่นจิต มทบ.16 ปอดติดเชื้อโควดิ 60 10 ส.ค. 64
5960/64 จ.ส.อ.วนัศักด์ิ มุขกัง กรม สน.พล.ร.9 ภาวะล่ิมเลือดอุดตันเส้นเลือดที่ปอด 51 20 ก.ย. 64
5961/64 นาย วนัชัย ทองใบ รพศ.2 พนั.2 บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง 59 28 ก.ย. 64
5962/64 นาย วเิชียร พฒันาเศรษฐ์ ร.12 พนั.1 รอ. เมลิออยโดสิสชนิดติดเชื้อแพร่กระจาย 57 12 ต.ค. 64
5963/64 ร.ต.วนัชนะ ใจเที่ยง มทบ.14 ตายไม่ทราบสาเหตุ 68 26 ก.ย. 64
5964/64 พ.อ.ชาญวทิย์ พรหมศรี มทบ.210 ปอดติดเชื้อ 54 29 ก.ย. 64
5965/64 นาย สุรินทร์ รอดเย็น พนั.ช.คมศ.พล.ช. เบาหวาน 72 12 ต.ค. 64
5966/64 นาง สี สวา่งพฤกษ์ ร.12 พนั.1 รอ. หลอดเลือดสมอง 83 19 ต.ค. 64
5967/64 นาย ธรรม วมิุกตาคม มทบ.39 เลือดเปน็กรดรุนแรง 73 28 ส.ค. 64
5968/64 จ.ส.อ.เสน่ห ์กาบสุวรรณ ช.11 พนั.111 ปอดอักเสบรุนแรง 57 1 ต.ค. 64
5969/64 นาย สงัด ประสมเพชร พนั.พฒันา 2 ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 73 6 ต.ค. 64
5970/64 ส.อ.ธนภทัร ฉิมจีน ป.71 พนั.711 หวัใจวายเฉียบพลัน 30 25 ก.ย. 64
5971/64 อส.ทพ.กิติศักด์ิ ชมเชย กรม ทพ.11 ขาดอากาศหายใจจากการจมน้่า 28 25 ก.ค. 64
5972/64 พ.ต.วเิชียร บวัทอง ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 90 30 ก.ย. 64
5973/64 นาย ปนัจา เชื้อบญุมี ธ.เพชรบรูณ์ อุจจาระร่วงติดเชื้อเฉียบพลัน 84 20 ต.ค. 64
5974/64 พ.ท.บญุทนิ ซ่ือวาจา ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งตับ 76 14 ต.ค. 64
5975/64 นาย ประหยัด จันทศร รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯปอดอุดกั้นเร้ือรัง 71 22 ก.ย. 64
5976/64 พ.ท.สมพร จินาวรณ์ ธ.สนามเสือปา่ ภาวะตับวายเฉียบพลันในโรคตับเร้ือรัง 60 11 ต.ค. 64
5977/64 นาง มุกดา พาชอบ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 72 12 ต.ค. 64
5978/64 ร.ต.อ่านาจ โพธสิาราช ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 14 ก.ย. 64
5979/64 ส.อ.บญุชู พวงแก้ว ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 89 23 ส.ค. 64
5980/64 นาย บญุชู พุ่มชะเอม ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 63 11 ต.ค. 64
5981/64 นาย ธวชั สิงหรุ่์งเรือง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 83 18 ต.ค. 64
5982/64 นาง ฉลวย บญุทมิ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งถุงน้่าดีระยะลุกลาม 84 13 ต.ค. 64
5983/64 นาง นงนุช สุมณฑา ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 85 12 ต.ค. 64
5984/64 นาง สุนี ไชยชนะ ธ.ปราณบรีุ เลือดออกในโพรงสมอง 62 16 ต.ค. 64
5985/64 ร.ต.สนั่น ดารานิเวช ธ.นครราชสีมา ภาวะเกลือแร่ขาดสมดุล 86 16 ต.ค. 64
5986/64 ส.อ.สุธ ีแก้วค่า ธ.ร้อยเอ็ด ล่ิมเลือดอุดตันเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ปอด 58 2 ต.ค. 64
5987/64 ร.ต.มานะ ชิดดี ธ.ปราณบรีุ เนื้องอกร้ายที่ต่อมไทมัส 61 25 ก.ย. 64
5988/64 พ.อ.สุเมศร์ จินาพร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งทอ่น้่าดี 67 17 ต.ค. 64
5989/64 นาย สุรศักด์ิ ฝอยทอง ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย ตับแข็ง 34 10 ต.ค. 64
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5990/64 นาย วาณิช เกษมเศรษฐ กิตติมศักด์ิ ปอดติดเชื้อโควดิ-19 98 18 ก.ย. 64
5991/64 น.ส.มานะ สีวลัิย กิตติมศักด์ิ เส้นเลือดสมองตีบ 88 9 ต.ค. 64
5992/64 นาง ไพเราะ ขุทรานนท์ กิตติมศักด์ิ ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 106 29 ต.ค. 64
5993/64 น.อ.โกมล การสะสม ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ปอดติดเชื้อ (พบติดเชื้อโควดิ-19) 77 22 ต.ค. 64
5994/64 นาย ทว ีบตุรจินดา ส่วนกลาง มะเร็งผิวหนังระยะสุดทา้ย 72 25 ต.ค. 64
5995/64 นาง อ่าภา แย้มเกษม ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 94 17 ต.ค. 64
5996/64 นาย จรูญ โอริส ศศท. ติดเชื้อโควดิ-19 89 15 ก.ย. 64
5997/64 นาย ศิริชัย เขียวอ่อน พนั.ร.มทบ.11 ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 63 13 ก.ย. 64
5998/64 นาง โกมุท แสงชาติ นทพ. ความดันโลหติสูง 76 26 ก.ย. 64
5999/64 นาง กุล แสนอ่อน สส. เลือดออกในทางเดินอาหาร 61 8 ก.ย. 64
6000/64 นาง อ่าไพ ข่าโขนงงาม ธ.ราชบรีุ ภาวะไตวายเร้ือรัง 81 18 ต.ค. 64
6001/64 นาง จิดาภา เชาวโ์พธิท์อง ศศท. มะเร็งตับ 58 9 ต.ค. 64
6002/64 นาย อุทยั ดีประชา กบ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 82 8 ต.ค. 64
6003/64 พ.อ. สมนึก ชุติวรรณ ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 20 ต.ค. 64
6004/64 นาง วภิา สมบติัศิริ ธ.เสนานิคม ชราภาพ 83 27 ต.ค. 64
6005/64 นาง เสง่ียม มั่นทอง ธ.พษิณุโลก ความดันโลหติสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 76 7 ต.ค. 64
6006/64 นาง บญุชอบ กิจเสถียร ธ.สนามเสือปา่ ชรา 87 11 ต.ค. 64
6007/64 นาง พมิ หว่งรักษ์ ธ.ปากเกร็ด ปอดอักเสบรุนแรง 82 29 ต.ค. 64
6008/64 นาง พะเยาว ์เบื้องสูง ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั อิสต์วลิล์ สันนิษฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 19 ต.ค. 64
6009/64 นาย วเิชียร ชโลธร ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า ชรา 99 17 ต.ค. 64
6010/64 ร.ต. นรินทร์ เอี่ยมจิตโสภา ธ.เตาปนู หวัใจขาดเลือด 64 29 ก.ย. 64
6011/64 นาง วณี พลึิกนา ธ.พนัสนิคม ชรา 72 22 ต.ค. 64
6012/64 พ.ท.สุนทร สุนทรกุล ณ ชลบรีุ ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 85 22 ต.ค. 64
6013/64 ส.อ.ประสาท ทองเขียว ธ.แพร่ หลอดเลือดแดงใหญ่แตกทะลุแบบเฉียบพลัน 69 13 ต.ค. 64
6014/64 นาย จิรเดช ม่วงกรุง ธ.เตาปนู เลือดออกในกระเพาะอาหารเฉียบพลัน 61 24 ต.ค. 64
6015/64 นาง เยาวเรศ โต๊ะนาค ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งตับอ่อน 86 13 ต.ค. 64
6016/64 พ.ต.โปร่ง เขตต์สันเทยีะ ธ.สนามเสือปา่ หวัใจ 90 12 ต.ค. 64
6017/64 นาย มนูญ พว่งประเสริฐ ธ.ส่านักพหลโยธนิ เลือดออกในสมอง 87 22 ต.ค. 64
6018/64 ร.ต.หญิง มายูร จันทรวงศ์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 89 25 ต.ค. 64
6019/64 นาง สมใจ สิทธพิล ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจขาดเลือด 54 20 ต.ค. 64
6020/64 นาย วรีพล ตระกรุดแก้ว ธ.เตาปนู ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 46 22 ก.ย. 64
6021/64 นาง บษุบง จินดา ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อ 56 19 ก.ย. 64
6022/64 นาง สนอง ปิ่นแหลม ธ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ชรา 78 30 มิ.ย. 64
6023/64 ร.ต.สมพงษ ์สัมฤทธิ์ ธ.ย่อยสรงประภา ตับวายเฉียบพลันและมะเร็งตับ 67 24 ต.ค. 64
6024/64 พล.อ.วนิัย แม่นศรแผลง ธ.ส่านักราชด่าเนิน ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 80 14 ต.ค. 64
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6025/64 นาง ประจวบ พนูแก้ว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 82 20 ต.ค. 64
6026/64 นาง นงนุช บญุลิลา ธ.นครพนม มะเร็งเต้านม 53 25 ต.ค. 64
6027/64 นาง ดารา อาษาสร้อย ธ.อุดรธานี ติดเชื้อรุนแรงที่เยื่อหุ้มสมอง 54 20 ต.ค. 64
6028/64 ร.ต.อรัญ มั่งมี ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ หลอดเลือดแดงใหญ่อุดตัน 71 13 ต.ค. 64
6029/64 นาง เฉลียว คงสมแสวง ธ.พทุธมณฑล การติดเชื้อโควดิ-19 85 31 ก.ค. 64
6030/64 ร.ต.ประเสริฐ ฤทธริณ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ไตวายเร้ือรัง 89 16 ต.ค. 64
6031/64 นาง สมพงษ ์พรรณสมัย รร.จปร. ชราภาพ 93 25 ก.ย. 64
6032/64 นาง กัลยา คมข่า(สุพฒัน)์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งปากมดลูก 62 19 ต.ค. 64
6033/64 นาง บญุมา ภู่สุด กรม ทพ.26 ชราภาพ 82 9 ต.ค. 64
6034/64 นาย กวา้ง ทรัพย์ศิริ ม.พนั.21 พล.ร.6 สมองฝ่อวยัชรา 82 20 ต.ค. 64
6035/64 จ.ส.อ.สมหมาย โพธิเ์กตุ พล.ร.5 ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 12 ก.ย. 64
6036/64 นาง บวัทอง สิงหท์ี มทบ.36 มะเร็งไขกระดูก 77 2 ต.ค. 64
6037/64 นาย สวสัด์ิ ทองอาจ ร.12 พนั.3 รอ. มะเร็งทอ่น้่าดี 71 10 ต.ค. 64
6038/64 นาง ทองค่า คุณเสน ส.พนั.1 มะเร็งเต้านม 75 16 ต.ค. 64
6039/64 นาย สุวรรณ ปั้นจาด ส่วนกลาง มะเร็งปอด 75 25 ต.ค. 64
6040/64 น.ส. บญุธรรม เย็นเกตุ ส่วนกลาง ชราภาพ 81 1 พ.ย. 64
6041/64 จ.ส.อ.ฤทธศัิกด์ิ หณุฑสาร ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลวจากโรคหัวใจโต(รอผลการตรวจสารพิษ) 68 14 ต.ค. 64
6042/64 น.ส.จุฑาวดี ตระกูลช่าง ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควดิ19 42 30 ต.ค. 64
6043/64 จ.ส.อ.รังสรรค์ จุ่นปาน ธ.ราชบรีุ มะเร็งตับ 74 13 ต.ค. 64
6044/64 ร.ต.เบญ็จะ พว่งโพธิ์ ธ.ลพบรีุ หลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 89 27 ต.ค. 64
6045/64 พ.อ.ประชุม ต่อจรัส ธ.จรัญสนิทวงศ์ ปอดติดเชื้อรุนแรง 87 26 ต.ค. 64
6046/64 จ.ส.อ. ธนภพ ผลกฤษณ์ ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า มะเร็งปอด 63 28 ต.ค. 64
6047/64 ร.ต.บญุนพ หงษท์อง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ชรา 80 27 ต.ค. 64
6048/64 นาง ถวลัย์ พวงชื่น ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อ 67 24 ต.ค. 64
6049/64 พ.ต.ประคอง ราชวจิิตร ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 90 2 ก.ค. 64
6050/64 ร.ต. กิติศักด์ิ แกล้วกสิวทิย์ ธ.ส่านักราชด่าเนิน ชราภาพ (มีโรคประจ่าตัวโรคไต) 83 13 ต.ค. 64
6051/64 ร.ต.วฑูิรย์ ทรงงาม ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 89 28 ต.ค. 64
6052/64 นาง อุไร เก็งวเิชียรไชย ธ.ราชบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลว 84 22 ต.ค. 64
6053/64 พ.อ.วโิรจน์ อุไรวรรณ ธ.หาดใหญ่ มะเร็งหลอดอาหารระยะแพร่กระจาย 70 24 ต.ค. 64
6054/64 พ.ต.ประผล พารักษา ธ.ย่อยตลาดพลู ปอดอักเสบโควดิ-19 81 13 ก.ย. 64
6055/64 นาง พนู ฉ่่าสวสัด์ิ ธ.ชลบรีุ โรคหวัใจ 85 26 ต.ค. 64
6056/64 ส.ท.อรรคเดช ฟกับ่ารุง ธ.สุพรรณบรีุ ปอดติดเชื้อ 67 28 ต.ค. 64
6057/64 นาย อินทนู กุลบตุร ธ.ย่อยบางกะปิ ชรา 77 9 ก.ค. 64
6058/64 นาย สมชาย วงษส์วา่ง ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อรุนแรงจากฝีขนาดใหญ่ 62 31 ต.ค. 64
6059/64 นาง บตุร วงค์ขันธ์ ธ.อุบลราชธานี หวัใจวาย 93 12 ต.ค. 64
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6060/64 ร.ต. เสนาะ มณีรัตน์ ธ.ปราจีนบรีุ ทอ่น้่าดีอักเสบ 71 19 ต.ค. 64
6061/64 นาง สาคร อู่ตะเภา ธ.สะพานนนทบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงจากปอดอับเสบ 74 22 ต.ค. 64
6062/64 นาง สัมฤทธิ ์เจิมจันทร์ ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ติดเชื้อชั้นใต้ผิวหนังของขาซ้ายรุนแรง 78 11 ต.ค. 64
6063/64 นาง เฉลียว บวัศรี ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 31 ต.ค. 64
6064/64 นาง มุกดามณี (บษุบงกช) คุณมี สลก.ทบ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 57 14 ก.ย. 64
6065/64 นาย หถัยา กลัดราย พธ.ทบ. ชราภาพ 75 11 ต.ค. 64
6066/64 นาย สมปอง ไทรทอง พนั.สบร.21 บชร.1 ตายไม่ปรากฎเหตุ 59 7 ต.ค. 64
6067/64 นาง เฉลิม บญุศรีรัมย์ ช.2 พนั.202 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 23 ต.ค. 64
6068/64 ร.ต.พทิกัษ ์วงษต์า ธ.พระพทุธบาท เบาหวาน 59 1 ต.ค. 64
6069/64 นาง เพี้ยม วรรณชาติ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคล้ินหัวใจประจ่าตัว 86 19 ต.ค. 64
6070/64 นาง ปานทอง ปญัญะโส ธ.เชียงราย กระดูกสันหลังคอเล่ือนจากฐานกะโหลกศีรษะกดกา้นสมอง 56 20 ต.ค. 64
6071/64 ร.อ.บญุส่ง อินทชัย ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ชรา 86 15 ต.ค. 64
6072/64 จ.ส.อ.สวสัด์ิ แก้วประพนัธ์ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งหลอดอาหาร 63 1 ต.ค. 64
6073/64 พ.ต.เกรียงไกร ฝาชัยภมูิ ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหวัใจตาย 84 8 ก.ย. 64
6074/64 ส.อ.กิจจ์พฒัน์ วาระพลิา ธ.เซ็นทรัลรัตนาธเิบศร์ ติดเชื้อโควดิ-19 55 30 ส.ค. 64
6075/64 นาง พมิมาลัย สุภาวรรณ์ ธ.รพ.มหาราช-เชียงใหม่ เลือดออกในสมองจากโรคความดันโลหติสูง 79 7 ต.ค. 64
6076/64 นาง ลาวลัย์ ถาโคตร ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะหวัใจล้มเหลว 82 22 ต.ค. 64
6077/64 พ.ท.เพี้ยน บวัศรี ธ.อรัญประเทศ โรคประจ่าตัว 83 8 ต.ค. 64
6078/64 จ.ส.อ.วฒันา จุดาบตุร ธ.อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 63 22 ต.ค. 64
6079/64 ร.ต.บญุจันทร์ บญุบตุร ธ.พษิณุโลก หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องเป็นกระเปาะและแตก 74 13 ต.ค. 64
6080/64 นาย ชิตพงษ ์พว่งสวา่ง ธ.พษิณุโลก วณัโรคปอดติดเชื้อ 79 18 ต.ค. 64
6081/64 นาง ทวาย เล้าวงค์ ธ.บก.กองทพัไทย เบาหวาน 77 20 ต.ค. 64
6082/64 นาง ค่ามูล มะม่อม ธ.อุตรดิตถ์ ความดันโลหติสูง 91 18 ต.ค. 64
6083/64 จ.ส.อ.ประคอง สุขไทย ธ.ปราจีนบรีุ อุบติัเหตุมอไซค์ 74 18 ต.ค. 64
6084/64 นาง ปราณี ศรีสุข วสิามัญ โควดิ-19 98 25 ต.ค. 64
6085/64 นาง ปราณี ศรีสุข ธ.แจ้งวฒันะ โควดิ-19 98 25 ต.ค. 64
6086/64 นาย ประมวล สีถาวร กอง สพบ.1 ฉีดวคัซีนซิโนฟาร์ม 78 7 ต.ค. 64
6087/64 นาย วเิชียร สีถากาล รร.ขส.ขส.ทบ. ล่าไส้อุดตัน มะเร็งระยะลุกลาม 55 22 ก.ย. 64
6088/64 นาย ชด หนูทอง รพ.รร.6 วณัโรคปอด 69 28 ก.ย. 64
6089/64 นาง วเิชียร สิทธพิงษ์ พบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 12 ต.ค. 64
6090/64 นาง บษุบา เศรษฐะ รพ.รร.6 มะเร็งถุงน้่าดี 72 18 ก.ย. 64
6091/64 นาย ประดุง เนาวราช ทภ.1 เลือดออกในกระโหลกศีรษะ 68 14 ก.ย. 64
6092/64 นาง ส่าเนียง เกิดเล็ก สลก.ทบ. ชรา 82 12 ต.ค. 64
6093/64 นาง ผิน พราหมจร ขว.ทบ. ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 9 ต.ค. 64
6094/64 นาย พนม โสดากุล สส. เส้นเลือดหวัใจตีบ 76 29 ก.ย. 64
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6095/64 นาง เสง่ียม จันทร์วาศ จบ. สมองฝ่อวยัชรา 80 16 ต.ค. 64
6096/64 นาง เสง่ียม เปล่ียนแปลง สพ.ทบ. ประจ่าตัว ความดัน เบาหวาน ไต 69 4 ก.ย. 64
6097/64 นาง อารมณ์ แผนสง่า ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 70 12 ต.ค. 64
6098/64 นาง พรพรรณ ม่วงหวาน ส่วนกลาง ช็อกจากเสียเลือดอย่างมากอย่างฉับพลันจากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฯ 72 30 ต.ค. 64
6099/64 นาง สุนทร ขันสีทา ธ.สมุทรปราการ การท่างานของหวัใจล้มเหลว 83 24 ต.ค. 64
6100/64 นาง ทองอยู่ ต่ายเนาวด์ง ส่วนกลาง มะเร็งล่าไส้ 64 26 ก.ย. 62

หมายเหตุ   **ศพที่ 6084/64 และ ศพที่ 6085/64  นางปราณี  ศรีสุข เปน็สมาชิก 2 ส่วน ประเภทวสิามัญ และสามัญ (ธนาคารแจ้งวฒันะ)


