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6101/64 นาย อดุลย์ พนัธุแ์นน่ ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งกล่องเสียง 70 20 ต.ค. 64
6102/64 นาง นยิม หุ่นพู ธ.เตาปนู หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 21 ต.ค. 64
6103/64 น.ส. สกลุทพิย์ ภกัดีแนง่นอ้ย ธ.จรัญสนทิวงศ์ หลอดเลือดสมองตีบ 73 21 ต.ค. 64
6104/64 นาง สง่า เรืองหรัิญ ธ.เตาปนู โควิด-19 94 10 ต.ค. 64
6105/64 นาง จันทร์เพญ็ ภาณุรัตน์ ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยสยาม ขาดอาหาร 79 2 พ.ย. 64
6106/64 นาง วรรณี กรรณิกวงษ์ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 83 21 ต.ค. 64
6107/64 นาง สวรรค์ แสงสุวรรณ์ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. สมองฝ่อวัยชรา 82 22 ต.ค. 64
6108/64 นาง ปราณี ศรีสูงเนนิ ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74 24 ต.ค. 64
6109/64 จ.ส.อ.สมชาย หอมกล่ิน ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 74 16 ต.ค. 64
6110/64 นาง สุพรรณ วิบลูย์เชื้อ ธ.อตุรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 12 ต.ค. 64
6111/64 ร.ต.ทองค า นราพงษ์ ธ.นครราชสีมา ล้ินหวัใจตีบ 83 8 ต.ค. 64
6112/64 นาง ละไม สุริต ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองบาดเจ็บ 68 23 ต.ค. 64
6113/64 ร.ต.ประสิทธิ ์แกว้เรือง ธ.ทุ่งสง มะเร็งกล่องเสียง 62 23 ต.ค. 64
6114/64 จ.ส.อ.ธงไชย ทองตะคุ ธ.ร้อยเอด็ ถุงลมโปง่พอง 67 24 ต.ค. 64
6115/64 ร.ต.สมนกึ อนิทโชติ ธ.สิงหบ์รีุ หวัใจล้มเหลว 85 11 ก.ย. 64
6116/64 จ.ส.ต. สุทศัน ์มว่งปา่ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อวัณโรค 65 26 ต.ค. 64
6117/64 จ.ส.อ.แสวง ชั้นทอง ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อจากการส าลัก 66 17 ต.ค. 64
6118/64 พระ ไปล่ ชอบไว ธ.ชัยภมูิ วัณโรคปอด 85 17 ต.ค. 64
6119/64 นาง ทนั เจริญชัย ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งเต้านมระยะสุดทา้ย 59 30 ต.ค. 64
6120/64 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์รัตนา ธ.กาญจนบรีุ เมด็เลือดขาวผิดปกติที่ระบรุายละเอยีดอื่น 75 15 ต.ค. 64
6121/64 นาย อ านวย ศรีมาพล ธ.ขอนแกน่ ติดเชื้อบริเวณปอดและติดเชื้อในกระแสเลือด 68 7 ต.ค. 64
6122/64 นาง ส าลี วันโพนทอง ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 23 ต.ค. 64
6123/64 ส.อ.ปราม ณ ล าปาง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ บาดแผลกระสุนปนืที่ศีรษะ 33 6 ต.ค. 64
6124/64 ร.ต.บญุยงค์ สวัสด์ิโรจน์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 84 7 ส.ค. 64
6125/64 นาง ยุพนิ ชัยสนาม ธ.ปากช่อง ปอดติดเชื้อ 88 29 ต.ค. 64
6126/64 นาง นนัทน์พนิ ทองนอ้ย ธ.กาญจนบรีุ ไตวายเฉียบพลันแทรกซ้อนไตวายเร้ือรัง 71 19 ต.ค. 64
6127/64 ร.ต.เหรียญ ไชยะโอชะ ธ.อบุลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 85 21 ต.ค. 64
6128/64 นาง ทองมา ปจัจัย ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 หวัใจล้มเหลว 82 16 ต.ค. 64
6129/64 นาง จอม ศรีมาทอง ธ.อบุลราชธานี เบาหวาน 95 26 ต.ค. 64
6130/64 ร.อ.สายลอ จุลเจริญ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 71 29 ต.ค. 64
6131/64 นาย ประดิษฐ ศรีเจริญ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 80 1 พ.ย. 64
6132/64 พ.ท.กฤศ (ชัย) ซีกพดุซา ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งต่อมลูกหมาก 64 31 ต.ค. 64
6133/64 นาง เอี่ยม เสดเถื่อน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. การหายใจล้มเหลว 72 30 ต.ค. 64
6134/64 นาง ชม สิงหค์ าโม ธ.อดุรธานี สมองฝ่อในวัยชรา 75 28 ต.ค. 64
6135/64 นาง จุน ธรรมโชติ ธ.สระบรีุ ภาวะติดเชื้อรุนแรงจากทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ 86 22 ก.ย. 64
6136/64 นาย ส่ง ปอ้งแกว้ ธ.นา่น มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 75 26 ต.ค. 64
6137/64 ร.ต.นยิม เจริญราช ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื้อรุนแรงจากล าไส้อกัเสบ 58 1 พ.ย. 64
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6138/64 ร.ต.บญุส่ง สุดรัก ธ.ย่อยถนนสรงประภา สมองฝ่อวัยชรา 82 7 ต.ค. 64
6139/64 จ.ส.ต.ปญัญา ผาใต้ ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 61 13 ต.ค. 64
6140/64 นาย สมศักด์ิ ดวงจิตร์ ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ เลือดออกในสมองซีกขวา 78 9 ต.ค. 64
6141/64 จ.ส.อ.วิโรจน ์ไตรลพอาน ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในปอด 68 25 ต.ค. 64
6142/64 จ.ส.อ.วิโรจน ์เพชรชาติชั้น ธ.ลพบรีุ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 60 8 ต.ค. 64
6143/64 ร.ต.ใหม ่ถาบตุร ธ.สกลนคร มะเร็งตับและตับแข็งจากไวรัสตับอกัเสบ 66 20 ก.ย. 64
6144/64 นาง อญัชลี เปรมปรี ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 13 ต.ค. 64
6145/64 จ.ส.อ.วัฒนา ภกูาล ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจล้มเหลว 61 20 ต.ค. 64
6146/64 ว่าที่ ร.ต.สนอง จินตนานนท์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 79 16 ต.ค. 64
6147/64 นาง สุวรรณี สายแกว้ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 48 22 ต.ค. 64
6148/64 จ.ส.อ.หนจูันทร์ ชัยช่วย ธ.ชัยภมูิ มะเร็งปอด 71 10 ต.ค. 64
6149/64 ร.ท.สมเจตน ์คะเนรัตน์ ธ.ยะลา หลอดเลือดสมอง 65 12 ก.ย. 64
6150/64 นาย โพธิท์อง แกว้สมบรูณ์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง 87 13 ต.ค. 64
6151/64 นาง หล่า เจือจันอดั ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 77 22 ต.ค. 64
6152/64 ร.ต.สุทรรศน ์ไพศาลวรรณ ธ.นครราชสีมา ไตเร้ือรัง 88 28 ต.ค. 64
6153/64 นาง ทองพนู ยาพมิาย ธ.นครราชสีมา ล่ิมเลือดอดุกั้นในปอด 82 20 ต.ค. 64
6154/64 จ.ส.อ.เสริมศักด์ิ สาลี ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบ 92 17 ต.ค. 64
6155/64 นาย เถียม โพธิน์อก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะภมูคุ้ิมกนับกพร่องจากเชื้อฉวยโอกาส 84 20 ต.ค. 64
6156/64 นาง ประดิษฐ์ ดุลย์สูงเนนิ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หวัใจวายเฉียบพลันจากหวัใจขาดเลือด 81 3 ต.ค. 64
6157/64 อส.ทพ.สุวรรณ์ ชาวนา ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร ปอดบวม 63 13 ก.ย. 64
6158/64 นาง ค าปว่น สุธงษา สง.สด.จว.ล.ย. มะเร็งทอ่น้ าดี 83 22 ต.ค. 64
6159/64 ร.อ.ชูศักด์ิ ไมดั้ด พล.ร.15 เลือดออกในสมองจากกระสุนปนื 56 30 ก.ค. 64
6160/64 จ.ส.อ.วสันต์ ศรีอรุณ ร.19 กล้ามเนื้อหวัใจตายจากหลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 57 17 ต.ค. 64
6161/64 นาง สุภาพ งามกศุล นสศ. ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 84 14 ต.ค. 64
6162/64 นาย สมศักด์ิ พมิพา ศร.พนั.2 ปอดติดเชื้อ 65 17 ต.ค. 64
6163/64 ส.อ.วัชระ มิ่งสูงเนนิ มทบ.21 มะเร็งเมด็เลือดขาว 44 29 ต.ค. 64
6164/64 นาย ณรงค์ศักด์ิ เกล้ียงเกลา มทบ.13 มะเร็งกล่องเสียง 59 21 ต.ค. 64
6165/64 นาย เขียด วงษสุ์วรรณ สง.สด.จว.ส.บ. สมองฝ่อวัยชรา 81 6 ต.ค. 64
6166/64 นาย แหลม บญุเรา สง.สด.จว.น.ม. กระเพาะปสัสาวะติดเชื้อ 64 20 ต.ค. 64
6167/64 นาง ภริมย์ ง้ิวออก พธ.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 74 28 ต.ค. 64
6168/64 นาง อดุม มณีเรือง มทบ.29 สมองฝ่อวัยชรา 80 10 ต.ค. 64
6169/64 นาง สุริศรี เอี่ยมวุฒิ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โลหติเปน็พษิจากเชื้อสตาฟโีลคอคคัสชนดิอื่น 87 10 ต.ค. 64
6170/64 จ.ส.อ.ณัฐวัฒน ์ชวนชม คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 57 20 ต.ค. 64
6171/64 นาย วิรัช อุ่นอารมณ์เลิศ พธ.ทบ. เบาหวานร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 70 12 ต.ค. 64
6172/64 นาง ส าราญ ปานขลิบ รวท.อท.ศอพท. ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 77 10 ต.ค. 64
6173/64 นาย ประสงค์ แกว้สุกใส กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ COVID-19 59 19 ต.ค. 64
6174/64 นาง มณีวัน ประทมุวัน ม.พนั.21 พล.ร.6 มะเร็งเต้านม 52 18 ต.ค. 64
6175/64 นาย ศักด์ิ ธงชาย พนั.ซบร.22 บชร.2 มะเร็งปอด 69 30 ต.ค. 64
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6176/64 นาย สลิด พรหมหาลา ส.พนั.23 ทภ.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 20 ต.ค. 64
6177/64 นาง นาค ศรีวงษา มทบ.22 เบาหวาน 78 24 ต.ค. 64
6178/64 นาง จ าป ีจันทร์ซางเพญ็ ร.17 ชรา 82 16 ต.ค. 64
6179/64 นาง ชนดิ บญุเกดิ ขส.ทบ. ชราภาพ 87 26 ต.ค. 64
6180/64 นาง พมิพา บญุนกัขันธ์ กอท.สก.ทบ. เส้นเลือดหวัใจตีบ 76 3 พ.ย. 64
6181/64 นาง ทองจ่าน กองสอน ธ.อดุรธานี ชราภาพ 81 7 พ.ย. 64
6182/64 นาง ศรีสง่า ศรีพยัคฆ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดติดเชื้อรุนแรง 81 1 พ.ย. 64
6183/64 จ.ส.อ. จรุงศักด์ิ จันทรนมิะ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในหวัใจ 70 7 พ.ย. 64
6184/64 นาง นกแกว้ รัตนกาญจน์ สสน.บก.ทบ. มะเร็งปอด 73 16 ต.ค. 64
6185/64 นาง ผ่อน สอาดเหลือ ยย.ทบ. ชราภาพ 92 16 ต.ค. 64
6186/64 นาย กา้น สุขีสินธุ์ ส่วนกลาง ชราภาพ 91 19 ต.ค. 64
6187/64 ร.ต.สอน กสิกรรม ส่วนกลาง ไตวายเร้ือรัง 90 28 ต.ค. 64
6188/64 พ.ท. สกล ถิระสาโรช ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหัวใจปริแตก เลือดค่ังในช่องเยือ่หุม้หัวใจ 67 3 พ.ย. 64
6189/64 นาง เพญ็พรรณ คงพาละ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 78 7 ต.ค. 64
6190/64 น.ส.ปราณี พมิพส์อน ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เบาหวานร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 76 3 พ.ย. 64
6191/64 นาย วิชัย พานจันทร์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า สมองฝ่อวัยชรา 86 27 ต.ค. 64
6192/64 นาง จรัญ เอมนอ้ย ธ.กระทรวงกลาโหม ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 77 4 พ.ย. 64
6193/64 ร.ต. ประเสริฐ สายบวั ธ.ก าแพงแสน แกต่ายตามธรรมชาติ 89 2 พ.ย. 64
6194/64 ส.อ. สุพล สุภโีภค ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งตับ 64 3 พ.ย. 64
6195/64 จ.ส.อ.สุทธวิทย์ โฉมสวัสด์ิ ธ.เทสโกโ้ลตัส พลัสมอลล์บางใหญป่อดอกัเสบติดเชื้อ 62 29 ต.ค. 64
6196/64 นาง สมบญุ มากทว้ม ธ.ถ.ติวานนท์ หลอดเลือดสมองตีบ 86 8 พ.ย. 64
6197/64 นาง พยุง ชูมี ธ.ปราณบรีุ ไตวายเร้ือรัง 83 2 พ.ย. 64
6198/64 นาย เกรียงศักด์ิ ศิลปเจริญ ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ มะเร็งล าไส้ตรงระยะลุกลาม 65 1 พ.ย. 64
6199/64 ร.ต.สมชาย ผาเจริญ ธ.สระบรีุ มะเร็งตับออ่น 62 24 ต.ค. 64
6200/64 นาง ทเุรียน หมื่นหาญ ธ.ปราจีนบรีุ เลือดออกในสมอง 78 25 ต.ค. 64
6201/64 พ.ต. ทน ศรีพลกรัง ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา การติดเชื้อในกระแสเลือด 84 30 ต.ค. 64
6202/64 ส.อ. สุวิวัฒน ์พาแกว้ ธ.พษิณุโลก มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 52 2 พ.ย. 64
6203/64 นาง ส้มกี่ อิ่มอาหาร ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 1 พ.ย. 64
6204/64 ร.ต.พงษพ์ชิญ์ พงษศั์กด์ิ ธ.ปตัตานี หลอดเลือดหวัใจตีบ 70 19 ต.ค. 64
6205/64 จ.ส.อ. ราเมศ หนนูาค ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 68 4 พ.ย. 64
6206/64 นาย อนนัต์ เพง็เกดิ ธ.ราชบรีุ หวัใจวาย 83 24 ก.ย. 64
6207/64 นาง ปราณี ซ่ือขิ่ง ธ.นครนายก เส้นเลือดสมองอดุตัน อมัพาต 74 11 ต.ค. 64
6208/64 ว่าที่ ร.อ.พทิกัษ ์ขุนทอง ธ.ร้อยเอด็ อบุติัเหตุล่ืนล้มศีรษะกระแทก 64 30 ต.ค. 64
6209/64 นาง รุ่งรัตน(์รัชน)ี ศรีสงคราม ธ.ร้อยเอด็ หลอดเลือดสมอง 67 1 พ.ย. 64
6210/64 นาย เทอืง ไขประพาย ธ.เลย ชรา 85 24 ต.ค. 64
6211/64 นาย ฤทธิ ์โพธิจ์ันทร์ ธ.นางรอง แผลติดเชื้อรุนแรง 75 2 พ.ย. 64
6212/64 นาย ประเมนิ แตงศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะติดเชื้อบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 74 9 ม.ีค. 63
6213/64 นาย นอ้ย โมราตะคุ รพ.ค่ายสุรนารี ภาวะหวัใจล้มเหลว 80 4 พ.ย. 64
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6214/64 ร.ท.ทวีศักด์ิ ศรีพกิลุวงศ์(อาญาเมอืง)สง.สด.จว.บ.ร. มะเร็งเมด็เลือดขาวเฉียบพลัน 56 30 ก.ย. 63
6215/64 น.ส.วรนชุ นชุสนทิ ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 57 18 ต.ค. 64
6216/64 จ.ส.อ.จักรแกว้ เชี่ยวธัญญกจิ สง.สด.จว.น.ว. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53 14 ก.ค. 64
6217/64 นาย สุรินทร์ เซ็นเชาวนชิ ป.5 พนั.15 กอ้นเนื้อทบัเส้นประสาท 67 25 ต.ค. 64
6218/64 นาย ต๋ี แซ่จันทร์ พนั.สร.23 บชร.3 เลือดออกในสมอง 82 22 ต.ค. 64
6219/64 นาง บญุเหลือ สุพรรณ์ ป.2 พนั.12 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 79 2 พ.ย. 64
6220/64 ส.อ.อานนท ์อภวิงศ์ขัติ ร.19 พนั.3 ภาวะหวัใจวายเฉียบพลัน 35 3 พ.ย. 64
6221/64 นาย แกว้ ร่องพชื สง.สด.จว.อ.ด. ไตวายเร้ือรัง 79 18 ต.ค. 64
6222/64 นาย จ าเนยีร ชะนู ศป. ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 69 26 ต.ค. 64
6223/64 น.ส.เตือนใจ แตงมแีสง(ทวีกลุ) ป.71 กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 48 22 ต.ค. 64
6224/64 จ.ส.อ.วีรศักด์ิ สุรภพพศิิษฐ์ พนั.ขส.22 บชร.2 ติดเชื้อทางเดินอาหาร 54 12 ต.ค. 64
6225/64 นาย เอบิ บวัด้วง ศสร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 5 ต.ค. 64
6226/64 นาง เสวียน ดวงสุวรรณ ม.3 พนั.13 มะเร็งในทอ่น้ าดี 67 18 ก.ย. 64
6227/64 จ.ส.อ.โสภณ มไีชโย พนั.สบร.23 บชร.3 มะเร็งปอด 54 4 ต.ค. 64
6228/64 นาย แดง อนิยา พนั.พฒันา 3 ปอดอกัเสบ 75 10 ต.ค. 64
6229/64 นาง กหุลาบ หมน่มั่น ทน.3 ปอดติดเชื้อ 47 19 ต.ค. 64
6230/64 นาย บญุยิ่ง เนตรจินดา ธ.ลพบรีุ สงสัยมะเร็งปอดด้านซ้าย 85 12 ต.ค. 64
6231/64 ร.ต.ประหยัด วงศ์ครุฑ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ หลอดเลือดในสมองตีบ 82 19 ต.ค. 64
6232/64 นาง ทองจันทร์ พลิาบตุร ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 87 3 พ.ย. 64
6233/64 นาง พา ไชยน้ าออ้ม ธ.ร้อยเอด็ ไตวายระยะสุดทา้ย 82 2 พ.ย. 64
6234/64 จ.ส.อ.บญุส่ง ซ่อนกล่ิน ธ.สุพรรรณบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 73 28 ต.ค. 64
6235/64 นาง แปน สุขพพิฒัน์ ธ.ร้อยเอด็ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71 2 พ.ย. 64
6236/64 นาง ทองบอ่ ไขไพรวัลย์ ธ.สกลนคร ตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 83 10 ต.ค. 64
6237/64 นาง ตัน ชมภนูมิติร ธ.อดุรธานี ไตเร้ือรัง 90 21 ต.ค. 64
6238/64 ร.ต.อ่ า พรหมรักษ์ ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 96 4 ต.ค. 64
6239/64 ร.ต.เสมอ เนยีมนลิ ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 90 27 ต.ค. 64
6240/64 นาง สมบติั เจริญวารี ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 76 16 ส.ค. 64
6241/64 ร.ต.สุชาติ บญุมา ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อราจากภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อโควิด-19 64 17 ก.ย. 64
6242/64 นาง สมปอง ภาพสิงห์ วิสามญั ชรา 90 20 ต.ค. 64
6243/64 นาย บญุช่วย อดิศัยสัมพนัธ์ สลก.ทบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 70 31 ต.ค. 64
6244/64 นาง สุมาลัย เพง่ทรัพย์ ธ.บางบวั มะเร็งล าไส้ใหญ่ 79 2 พ.ย. 64
6245/64 นาง มาลี จันทร์แดง ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 3 พ.ย. 64
6246/64 นาง วิยดา ชื่นชม ธ.ตลาดไทย กล้ามเนือ้หวัใจของต าแหนง่อื่นๆตายเฉียบพลันทกุชั้น 67 5 พ.ย. 64
6247/64 ร.ต. ประชุม คล้ายชัง ธ.วงศ์สว่าง ทาวน ์เซ็นเตอร์ สันนษิฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 7 พ.ย. 64
6248/64 ร.ต.ทวี สาชิน ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 67 3 พ.ย. 64
6249/64 จ.ส.อ. สมพร งามลัย สร. ปอดติดเชื้อ 54 3 พ.ย. 64
6250/64 นาย สวัสด์ิ บญุมา ยศ.ทบ. มะเร็งปอด 85 17 ต.ค. 64
6251/64 นาง สมจิตร ปนัทรนาค ธ.ประชานเิวศน ์1 กล้ามเนื้อหวัใจวาย 79 8 พ.ย. 64
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6252/64 นาง อรินทร์ พลายเพช็ร์ ธ.ศรีย่าน ภาวะหวัใจหยุดเต้น 69 9 พ.ย. 64
6253/64 นาง โชติกลุ นนัทเดโช ธ.เตาปนู ภาวะหวัใจล้มเหลว 63 8 พ.ย. 64
6254/64 ร.ต.สุนทร ศรีตุลานกุค์ ธ.ปราจีนบรีุ เสียเลือดปริมาณมากจากเนื้อร้าย 68 23 ก.ย. 64
6255/64 นาง สมจิตร เข็มมขุ ธ.ปราจีนบรีุ แผลกดทบัติดเชื้อ 83 5 พ.ย. 64
6256/64 น.ส. สม องคศิลป์ ธ.เตาปนู สมองฝ่อวัยชรา 76 29 ต.ค. 64
6257/64 ร.ท. ชลิต รัตนานรัุกษพงษ์ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค(โรคประจ าตัว) 62 3 พ.ย. 64
6258/64 นาง ชลอ มากไอ ธ.ปากเกร็ด ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 72 4 พ.ย. 64
6259/64 จ.ส.อ. ปราโมทย์ โยธี ธ.เพชรบรูณ์ ล่ิมเลือดอดุตันในปอด 68 5 พ.ย. 64
6260/64 ร.ต. เจริญ ใจมา ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 74 26 ต.ค. 64
6261/64 นาง เจริญ ทองพ านกั ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 88 11 พ.ย. 64
6262/64 จ.ส.อ.พศิน แสนไม้ ธ.ย่อยถนนศุขประยูร ฉะเชิงเทรามะเร็งปอด 63 22 ต.ค. 64
6263/64 นาง สมลักษณ์ การุณยวนชิ ธ.ธาตุทอง มะเร็งหลอดอาหาร 71 3 พ.ย. 64
6264/64 นาย ทองค า อน้โต ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ สงสัยหวัใจวายเฉียบพลัน,ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 84 5 ต.ค. 64
6265/64 นาง ยม ท าสะอาด ธ.ราชบรีุ โควิด-19 โรคเบาหวาน โรคความดันสูง 86 27 ส.ค. 64
6266/64 นาง วิวาห ์ศรีสุขขี ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 85 20 ต.ค. 64
6267/64 ร.ท. อภนินัท ์สิทธิวงษ์ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อทอ่ทางเดินน้ าดีรุนแรง 57 1 พ.ย. 64
6268/64 ส.ท. สาโรจน ์สว่างศรี ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ มะเร็งปอดกระจายไปสมอง 54 3 พ.ย. 64
6269/64 ร.ต. สวัสด์ิ ทองค า ธ.เสนานคิม ไตวายเร้ือรัง 78 1 พ.ย. 64
6270/64 นาง เฉลิม บญุเรือง ธ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้ง สมองฝ่อวัยชรา 86 11 ต.ค. 64
6271/64 ร.ท. บญุช่วย จิระเกยีรติ ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 93 8 พ.ย. 64
6272/64 จ.ส.อ. สวาท ก าเหนดิสิงห์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อและมภีาวะช็อค 93 9 พ.ย. 64
6273/64 นาย พชิัย เจือสุวรรณ์ ธ.เสนา หลอดเลือดหวัใจตีบ 75 6 พ.ย. 64
6274/64 นาง สมพงษ ์วิจิตรหงษ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ชราภาพ 86 9 พ.ย. 64
6275/64 นาย สมาน พานนาค ธ.เตาปนู  ชราภาพ 71 12 ต.ค. 64
6276/64 นาง มลู สุยะคต ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบเชื้อแบคทเีรีย 80 8 พ.ย. 64
6277/64 นาย โกมล บญุมี ธ.เตาปนู ลมร่ัวในปอดจากภาวะถุงลมโปง่ในปอด 67 3 พ.ย. 64
6278/64 ร.ต. เย็น โตสมบญุ ธ.ปทมุธานี ชราภาพ 81 11 ส.ค. 64
6279/64 นาง ทองใบ สมประสงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปว่ยไมท่ราบโรค 76 1 พ.ย. 64
6280/64 นาง เหมอืน บตุรจันทร์ ธ.ขอนแกน่ ล้ินหวัใจร่ัว 86 26 ต.ค. 64
6281/64 พ.อ.เรืองชัย ลักษณะพรหม ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 78 30 ต.ค. 64
6282/64 นาง สุก อนิต่อม ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 25 ก.ย. 64
6283/64 นาง เลียง ชัยสุข มทบ.24 มะเร็งทอ่น้ าดี 76 17 ต.ค. 64
6284/64 นาง สาครรัตน์ สวนแก้ว(เกษมสุข) มทบ.210 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ รัดคอ 55 21 ต.ค. 64
6285/64 นาย หน ูสีหะวงษ์ มทบ.21 ชรา 78 17 พ.ค. 59
6286/64 นาย เมตตา เต็มช านาญ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อที่ล้ินหวัใจ 73 14 พ.ย. 64
6287/64 นาง พวงสุวรรณ วิสานนท์ ธ.กล้วยน้ าไท ปอดอกัเสบติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 90 13 พ.ย. 64
6288/64 นาย นา้ว เรืองกรุณา ธ.ปราจีนบรีุ ตายตามธรรมชาติไมป่รากฎโรค 81 4 พ.ย. 64
6289/64 นาง นกเล็ก ภทูอง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เสียชีวิตจากภาวะเลือดเปน็กรดจากโรคไตระยะสุดทา้ย 83 6 พ.ย. 64
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6290/64 นาง กหุลาบ จินดาสุ่ม ธ.ถ.ติวานนท์ ชรา 89 12 พ.ย. 64
6291/64 น.ส. วิลาวัลย์ วรวิทย์ ธ.มนีบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 9 พ.ย. 64
6292/64 พล.ต. สุเทพ สุวรรณอ าไพ ธ.ชลบรีุ มะเร็งปอด 79 1 พ.ย. 64
6293/64 นาง ปญัจะ จอมนาวี ส่วนกลาง ความดัน เบาหวาน ไขมนั หวัใจ 76 9 พ.ย. 64
6294/64 จ.ส.อ. ฑศพน เบา้ทอง ธ.สมทุรปราการ ชราภาพ 76 30 ต.ค. 64
6295/64 นาง ละมยั ทนัแจ้ง ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตาย 81 7 พ.ย. 64
6296/64 นาย กฤษฎา อารมย์ดี ธ.ถ.เอเชีย - นครสวรรค์ ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 57 8 พ.ย. 64
6297/64 นาง รัชฎา ประดิษฐผล ธ.ซีคอน-บางแค ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 8 พ.ย. 64
6298/64 นาย เบญ็จะ ชื่นสมบญุ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะไตวายจากโรคความดันโลหติสูง 90 11 พ.ย. 64
6299/64 พ.ต.อ.หญิง เฉลิมศรี รัตนโกเศศธ.ส านกัพหลโยธิน ล้ินหวัใจเอออร์ติลตีบอย่างรุนแรง 93 10 พ.ย. 64
6300/64 พล.ท. อดินนัท ์จ าเนยีรไวย ธ.สนามเปา้ ไตวายเร้ือรัง 75 2 พ.ย. 64
6301/64 พล.อ.พชร ชัยวุฒิ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับออ่น 63 1 พ.ย. 64
6302/64 ร.อ.ประเสริฐ สัญญวงศ์ ธ.หาดใหญ่ ปอดอกัเสบ 91 4 ต.ค. 64
6303/64 นาง กาหลง จันทรา ธ.ตาก ภาวะหวัใจล้มเหลว 89 1 พ.ย. 64
6304/64 นาง นดิดา นขุุนทด ธ.ขอนแกน่ ชราภาพ 79 1 พ.ย. 64
6305/64 นาง วิไลลักษณ์ ไกรสวัสด์ิ ธ.หาดใหญ่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชรา) 82 5 ต.ค. 64
6306/64 นาย บญุศรี พนัสุภะ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 11 ก.ย. 64
6307/64 ร.ท.วิรัตน ์สุกาวิน ธ.ส านกัราชด าเนนิ ตับแข็งจากไวรัสตับอกัเสบ 67 6 พ.ย. 64
6308/64 ร.ต.ทองสุก สุขล้ าเลิศ ธ.อตุรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 90 6 ต.ค. 64
6309/64 นาง ฟองจันทร์ นาควารี ธ.ถ.สามคัคี ชราภาพ 84 24 ก.ย. 64
6310/64 พ.ท. เฉลิมชัย ค าภร์ี ธ.สนามเสือปา่ สมองบาดเจ็บจากเหตุจราจร 61 6 พ.ย. 64
6311/64 นาย วรัญญู บรูณภกัดี ธ.เตาปนู ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 60 4 พ.ย. 64
6312/64 นาง กมลวัลย์ สายศักดาเจริญ ธ.ปากช่อง มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 60 7 พ.ย. 64
6313/64 ร.อ.วีระพล ฉายมกุดา ธ.ราชบรีุ มะเร็งที่คอ 69 29 ต.ค. 64
6314/64 นาย วุฒิกร พชิัยวัตต์ ธ.เสนานคิม ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 31 ต.ค. 64
6315/64 จ.ส.อ. มนตรี เกยีรติจริยวัตร ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 64 19 ก.ค. 64
6316/64 นาง เขียว แต้กระโทก ธ.ปากช่อง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 77 14 ต.ค. 64
6317/64 นาง ผัน พงษไ์พฑูรย์ ธนาณัติ ชรา 96 4 พ.ย. 64
6318/64 ร.อ.ทองหลาง นว่มศิริ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะตับแข็ง 85 23 ต.ค. 64
6319/64 นาง สอางค์  คชเสนี ธนาณัติ ชรา 90 7 พ.ย. 64
6320/64 จ.ส.อ. แสวง  หงุ่ยกระโทก นรด.(รด.) ไอเปน็เลือด 59 3 พ.ย. 64
6321/64 นาง หลง  แกว้ฝ่ายนอก มทบ.11 มะเร็งตับ 86 25 ต.ค. 64
6322/64 นาย สมชาย พลอยมรัีศมี สปช.ทหาร หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 31 ต.ค. 64
6323/64 จ.ส.อ. ไกรสร  อนิทรวิเชียร สส. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 47 12 ต.ค. 64
6324/64 นาง เล็ก อมรปญัญา สพ.ทบ. ติดเชื้ออจุจาระร่วง 90 8 ต.ค. 64
6325/64 จ.ส.อ. สมหวัง พยัคมาก วพบ. ตับวายเฉียบพลัน 53 18 ต.ค. 64
6326/64 นาย เทยีบ  เริงรักษ์ ธ.ศรีย่าน ชราภาพมปีระวัติติดเตียง 93 14 พ.ย. 64
6327/64 จ.ส.อ.สมาน  จินดาวัลย์ ธ.กาญจนบรีุ อบุติัเหตุขี่รถจักรยานถูกรถยนต์ชน 66 29 ต.ค. 64
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6328/64 ร.ต.อมัพร  สร้อยสวัสด์ิ ธ.ส านกัราชด าเนนิ เส้นเลือดสมองตีบ 69 12 พ.ย. 64
6329/64 นาง บญุเรือน  ทบัทองหลาง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 74 30 ต.ค. 64
6330/64 นาง ทองกลม  สรรเสริญทมิ ธ.อยุธยา ปอดอกัเสบติดเชื้อ 73 7 พ.ย. 64
6331/64 นาย จ ารัส  เชยเดช ธ.ปากเกร็ด ขาดออกซิเจนจากการส าลัก 82 28 ต.ค. 64
6332/64 นาง ล าใย  ช้อนทอง ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 80 30 ต.ค. 64
6333/64 นาง อาภรณ์  พงษส์ละ ธ.สนามเปา้ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 45 6 พ.ย. 64
6334/64 นาย บรรจง  ออ่นมา ธ.เตาปนู ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 82 12 พ.ย. 64
6335/64 จ.ส.อ. ประเทอืง  ไชยชนะ ธ.ราชบรีุ เบาหวานร่วมกบัไต 70 14 พ.ย. 64
6336/64 ร.ต.ทวี  อมัพรพชื ธ.สนามเสือปา่ น้ าท่วมปอด(โรคประจ าตัวเป็นโรคความดันสูง,โรคต่อมลูกหมาก) 88 31 ต.ค. 64
6337/64 นาง สมจิตร  แหนงหนา่ย ธ.กระบี่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 87 4 พ.ย. 64
6338/64 นาง แสวง  บ ารุงเพช็ร ธ.เมอืงเอก-รังสิต ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ 75 12 พ.ย. 64
6339/64 น.ส. หมายจิตร  พลแดง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 77 12 พ.ย. 64
6340/64 พ.ต. ทองพณิ  บญุหงษ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 86 10 พ.ย. 64
6341/64 นาง บญุเรือน  กล่ินนิ่มนวล ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดโปง่พองในสมองแตก 61 16 พ.ย. 64
6342/64 ร.ต.ประมวล  เหมะศิริ ธ.บางบวั ภาวะเลือดเปน็กรดจากไตวาย 90 16 พ.ย. 64
6343/64 นาง ฉลองรัตน์  ชมภูหอม(มินทบุญ) ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งเต้านม 60 10 พ.ย. 64
6344/64 นาง สมพร สังข์แกว้ ธ.ปราณบรีุ ปอดติดเชื้อ 67 2 ต.ค. 64
6345/64 นาง สุนครี สุวรรณวชินีย(์ต้อตานา) ธ.อทุยัธานี มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 64 31 ม.ค. 64
6346/64 นาย ยุทธพงษ ์สงค์ประพนัธ์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 44 15 ต.ค. 64
6347/64 นาย ค าผล ซุยกระเด่ือง ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในปอดและทางเดินปสัสาวะ 79 21 ต.ค. 64
6348/64 นาง ละไม อนิทไทร ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งสมอง 63 29 ต.ค. 64
6349/64 พ.ต.สมจิตต์ คงแถลง ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งปอด 86 23 ต.ค. 64
6350/64 ร.ต.มน ูทรงสกลุ ธ.พนสันคิม ปอดติดเชื้อ 62 15 ก.ย. 64
6351/64 จ.ส.อ.ชลอ ศรีมว่ง ธ.กาญจนบรีุ ภาวะติดเชื้อ 73 12 ต.ค. 64
6352/64 จ.ส.อ.สุพจน ์ศรีเจิม ธ.ลพบรีุ เนื้อเยื่อผิวหนงั-กล้ามเนื้อติดเชื้อรุนแรง 87 4 ต.ค. 64
6353/64 จ.ส.อ.วัลลภ เสนาบตุร ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 20 ม.ิย. 64
6354/64 น.ส.ปาริชาต ทองอนิทร์ตา ธ.นา่น เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 48 2 พ.ย. 64
6355/64 ร.ต.จรงฤทธิ ์อาวุธ ธ.สุราษฎร์ธานี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 16 ต.ค. 64
6356/64 ส.อ.สุชา ชราลักษณ์ ธ.หนา้ รพ.สุราษฎร์ธานี ไตวายฉับพลัน 68 27 ต.ค. 64
6357/64 นาง หนม อนุาวงค์ ธ.ย่อยบิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 27 ต.ค. 64
6358/64 พ.ท.จันทร์ ไชยบรุุษ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 100 6 พ.ย. 64
6359/64 นาง สายใจ ศรีสร้อยพร้าว ธ.นครราชสีมา เบาหวานร่วมกบัมแีผลเร้ือรัง 79 5 พ.ย. 64
6360/64 พ.อ.ไชยวัฒน ์เอี่ยมรอด ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 90 22 ต.ค. 64
6361/64 นาย บญุ ปกุจิตร ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 2 พ.ย. 64
6362/64 นาย แต้ม สนสุนนัท์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ไตวายระยะสุดทา้ย 68 22 ต.ค. 64
6363/64 นาย ธีรพงศ์ แสนขยัน ธ.ชัยภมูิ ตับแข็ง 58 11 ต.ค. 64
6364/64 นาง ละมลุ ลาผา ธ.อดุรธานี ไตวาย 64 26 ต.ค. 64
6365/64 นาง สังวาลย์ มสิุกบญุเลิศ ธ.อดุรธานี เบาหวาน 83 31 ต.ค. 64
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6366/64 นาง คูณ วรรณกลุ ธ.อดุรธานี ชรา 93 29 ต.ค. 64
6367/64 นาง ซ่วน สมสกลุ ธ.ปราจีนบรีุ ตับอกัเสบเฉียบพลัน 85 6 พ.ย. 64
6368/64 นาง แพงศรี ธูปสารี ธ.สระบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 81 10 พ.ย. 64
6369/64 จ.ส.อ.เจริญ แวงวงษ์ ธ.ปราณบรีุ ชรา 84 27 ต.ค. 64
6370/64 ร.ต.ส าราญ อนิทรักษา ธ.ราชบรีุ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 26 ต.ค. 64
6371/64 ร.ต.อดุม แสงอรุณ ธ.ราชบรีุ มะเร็งตับ 73 14 ต.ค. 64
6372/64 นาย มานพ เขียวแกว้ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ระบบหายใจล้มเหลว 85 26 ต.ค. 64
6373/64 นาง สุพรรณ์ สรรพานนท์ ธ.มนีบรีุ ภาวะหลังหวัใจหยุดเต้น 73 28 ก.ย. 64
6374/64 นาง ผานติ บณุยรัตนว์ณิช ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรงภายหลังการติดเชื้อโควดิ-19 64 6 พ.ย. 64
6375/64 นาง สุภาพ ดาบเชื้อ ธ.ลพบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 54 31 ต.ค. 64
6376/64 ร.ท.ศุภชัย อรรคบตุร พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ฆา่ตัวตายด้วยการแขวนคอ 44 26 พ.ค. 64
6377/64 นาย เฮง เสตางกลู กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 31 ต.ค. 64
6378/64 จ.ส.อ.ประดิษฐ์ สุดงาม ร.8 พนั.3 ติดเชื้อแบคทเีรียของสารน้ าในช่องทอ้ง 44 19 ส.ค. 64
6379/64 นาย เคน เฉลิมแสน มทบ.21 สมองฝ่อวัยชรา 82 19 ต.ค. 64
6380/64 นาง สุดใจ อรภกัดี ช.พนั.9 พล.ร.9 ชรา 81 15 ต.ค. 64
6381/64 นาย ประดล โชติรัตน์ มทบ.35 มะเร็ง 71 2 พ.ย. 64
6382/64 อส.ทพ.นราวุฒิ อธิกะ กรม ทพ.22 อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถพว่ง 23 26 ก.ย. 64
6383/64 นาง วราภรณ์ ประชุมสาย พนั.ซบร.กรม สน.12 มะเร็งปอด 39 21 ต.ค. 64
6384/64 นาง ทองสวย มชีัย พนั.บ.21 มะเร็งต่อมทอมซิล 78 23 ก.ย. 64
6385/64 นาง อนงค์ เอมกมล สง.สด.จว.พ.ล. มะเร็งในถุงน้ าดี 79 24 ต.ค. 64
6386/64 นาง บบั อิ่มสะอาด พล.ร.6 มะเร็งตับ 72 1 ก.ย. 64
6387/64 นาง ศรีวรรณ มหาวัน มทบ.31 ความดันโลหติสูง เส้นเลือดตีบ ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 26 ต.ค. 64
6388/64 อส.ทพ.นติิ สิมมาสุข กรม ทพ.31 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเปน็เหตุตาย 60 28 ต.ค. 64
6389/64 นาง แปน้ ประสิทธิ์ รพศ.1 ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 80 20 ต.ค. 64
6390/64 นาง เล็ก สุหรัิญ ศฝ.นศท.มทบ.31 เส้นเลือดสมองตีบ 69 8 พ.ย. 64
6391/64 นาย มณี เส็งลา ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 90 8 พ.ย. 64
6392/64 นาย ส าอางค์ สวัสด์ิเอื้อ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 70 9 พ.ย. 64
6393/64 นาง ยุพนิ สุขเลิศ ร.9 พนั.2 ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติดเชื้อรุนแรงในผิวหนังชั้นลึก 47 29 ต.ค. 64
6394/64 นาง สายยนต์ อยู่ส าราญ ช.2 พนั.202 มะเร็งสมอง 69 8 พ.ย. 64
6395/64 อส.ทพ.นติินยั ภู่ยิ้ม ธนาณัติ เบาหวาน 40 21 ต.ค. 64
6396/64 ร.ท.ทวีทรัพย(์บญุศรี) ศรีลี ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบ 62 6 พ.ย. 64
6397/64 นาง จ าเนยีร เข็มเพช็ร ธ.ลพบรีุ ความดันโลหติสูง 82 4 พ.ย. 64
6398/64 นาง กชวรรณ จงหมาย ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งมดลูกระยะลุกลาม 60 7 พ.ย. 64
6399/64 นาง อรทยั ไทยภกัดี ส่วนกลาง เลือดออกที่กา้นสมอง 80 20 ต.ค. 64
6400/64 นาย ชะนะ ฤทธินาคา ธ.สะพานควาย มะเร็งระยะสุดทา้ย 71 3 พ.ย. 64
6401/64 พล.ต.วรเทพ โพธิพนัธุ์ ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 80 2 พ.ย. 64
6402/64 นาง เพญ็พกัตร์ แสงจันทไ์ทย ส่วนกลาง เบาหวาน 73 9 พ.ย. 64
6403/64 นาง ละออง อิ่มช้อย ธนาณัติ ภาวะหวัใจล้มเหลวจากความดันโลหติสูง 85 17 พ.ย. 64
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6404/64 นาง ตะเพยีน สมจิตร์ ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 91 18 ต.ค. 64
6405/64 นาย ประเสริฐ ค าดี จบ. อบุติัเหตุการจราจร 80 10 พ.ย. 64
6406/64 นาง สังวาลย์ โปมชัยภมูิ สก.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจตายจากการขาดเลือด 73 1 พ.ย. 64
6407/64 นาย วิเชียร ศรีสดใส ธ.ก าแพงแสน มะเร็งกระดูก 64 18 พ.ย. 64
6408/64 นาง แสวง รัชฎา ธ.ชลุบรี กล้ามเนื้อหวัใจตาย 89 14 พ.ย. 64
6409/64 นาง เล็ก เที่ยงตรง ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 89 17 พ.ย. 64
6410/64 นาย พายัพ ดาวเรือง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ชราภาพ 74 20 พ.ย. 64
6411/64 ร.ท. ประทปี เทพานวล ธ.กองบญัชาการกองทพับก กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 61 9 พ.ย. 64
6412/64 พ.ต. สนาม ใจกล้า ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 77 2 พ.ย. 64
6413/64 นาย สมบรูณ์ ธนกลุหรัิญ ธ.สนามเปา้ ปอดอกัเสบรุนแรง 62 9 พ.ย. 64
6414/64 นาง อั้ว พนัสว่าง ธ.เลย ชราภาพ 83 16 พ.ย. 64
6415/64 พ.อ. สมยศ หอมละออ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 9 พ.ย. 64
6416/64 ร.ต.ทศพล ไชยพนัธ์ ธ.ศรีย่าน ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 74 9 พ.ย. 64
6417/64 นาง ยุทธ ไวยบรีุ ธ.อยุธยา โควิด-19 93 9 พ.ย. 64
6418/64 พ.อ. มณฑล วิริยากลุ ธ.ศรีย่าน มะเร็งที่เนื้อไต 61 11 พ.ย. 64
6419/64 ร.ต.ประวัติ  เพิ่มผล ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบโควิด-19 รุนแรง 64 18 พ.ย. 64
6420/64 นาง อี่ ฉิมบรรเทงิ ธ.สิงหบ์รีุ ชราภาพ 88 18 พ.ย. 64
6421/64 พ.อ. พมิล ศิริเกษม ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 92 29 เม.ย. 64
6422/64 นาง ฉลวย สัตบษุย์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 75 6 ต.ค. 64
6423/64 ส.อ.เริงฤทธิ ์สินอดุม ธ.พญาไท อบุติัเหตุ ล่ืนล้ม 59 13 ส.ค. 64
6424/64 น.ท.ประเสริฐ วัฒนมงคล ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปอดอกัเสบติดเชื้อ 89 10 พ.ย. 64
6425/64 นาง ฝ่ัน สีสุดทา รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 76 7 ต.ค. 64
6426/64 นาย ธีระ รอดถึง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งคอหอยส่วนล่าง 61 14 พ.ย. 64
6427/64 นาง บญุชู ไวยมติรา รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เส้นเลือดหวัใจตีบ 73 8 ต.ค. 64
6428/64 ร.ต. ชาตรี พุ่มโพธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหวัใจตายขาดเลือด 64 5 พ.ย. 64
6429/64 ร.ต.ประสาท ไกแ่กว้ ธ.งามวงศ์วาน เลือดออกในช่องท้องจากการแตกของก้อนมะเร็งตับ 72 4 พ.ย. 64
6430/64 นาง เล็ก สินชัยวุฒิวงศ์ ธนาณัติ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรัง 84 30 ต.ค. 64
6431/64 ส.อ.ทรงศักด์ิ วงษไ์พบลูย์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 62 28 ต.ค. 64
6432/64 นาย เล็ก อวิชาวนา ธ.พษิณุโลก หัวใจเต้นผิดจงัหวะเฉียบพลันจากโรคธรรมชาติ 79 1 พ.ย. 64
6433/64 นาง รัญจวน ดีมานพ ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 85 25 ก.ย. 64
6434/64 นาย เนง็ บญุทวี ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ สมองฝ่อวัยชรา 89 25 ต.ค. 64
6435/64 ส.อ.นยิม ปญัยาง ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 4 พ.ย. 64
6436/64 จ.ส.อ.มนตรี ชูสังกจิ ธ.นาสาร คาดว่าหวัใจวายเฉียบพลัน เบาหวาน หลอดเลือดหวัใจ 57 23 พ.ค. 64
6437/64 นาย ทองเหรียญ นนสุวรรณ ธ.ร้อยเอด็ กระเพาะอาหารร่ัว และตับแข็ง 70 10 พ.ย. 64
6438/64 จ.ส.ต.สมยศ หวลอาวรณ์ ธ.นา่น ติดเชื้อรุนแรงที่ขาขวา 61 5 พ.ย. 64
6439/64 นาง ชิ้น บญุล้ า ธ.พษิณุโลก เส้นเลือดสมองตีบตันจากโรคความดันโลหิตสูง 87 1 พ.ย. 64
6440/64 นาย ค า กลุบตุร ธ.อบุลราชธานี ปอดอกัเสบ 80 6 พ.ย. 64
6441/64 จ.ส.อ.อนวุัฒน ์แกว้ประสิทธิ์ ธ.ยะลา ขาดอากาศหายใจจากการรัดบริเวณคอ 60 31 ส.ค. 64
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6442/64 นาง ประทมุ นลิคูหา ธ.ขอนแกน่ ปอดติดเชื้อโควิด 75 3 ต.ค. 64
6443/64 นาย บญุเรือง ใจรักษ์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดติดเชื้อโควิด 83 25 ต.ค. 64
6444/64 นาง ทอง จ าปาทอง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 74 6 พ.ย. 64
6445/64 จ.ส.อ.สุระพงศ์ ส าราญเริญ ธ.อบุลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 73 13 ก.ย. 64
6446/64 ร.ต.มนสั โพธิศ์รีประเสริฐ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ทางเดินหายใจล้มเหลว 72 29 ต.ค. 64
6447/64 ร.ต.ณรงค์ อ านวยพาณิชย์ ธ.พษิณุโลก กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน 86 3 พ.ย. 64
6448/64 ร.ต.วันชัย อาจองค์ ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอดุกั้นเร้ือรัง 62 30 ต.ค. 64
6449/64 นาง สุดใจ จันทร์ทดั ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งปอด 70 5 พ.ย. 64
6450/64 นาง ตุ๊ สิวิลัย ธ.เพชรบรูณ์ เส้นเลือดสมองตีบ 85 5 พ.ย. 64
6451/64 อส.ทพ.บญุเสิน ยศ กรม ทพ.14 กล้ามเนื้อหวัใจตายจากหลอดเลือดหวัใจตีบ 58 12 ต.ค. 64
6452/64 จ.ส.อ.บญุเรือง ช่วยศิริ ม.3 พนั.18 ปอดติดเชื้อรุนแรง 53 13 ต.ค. 64
6453/64 นาง สีดา จันทร์หอม ส.พนั.2 สมองฝ่อวัยชรา 71 21 ต.ค. 64
6454/64 นาง ทอน จันธิกา ม.3 พนั.18 มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 78 13 ต.ค. 64
6455/64 นาง เกี๋ยงค า เครือมา ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ทางเดินปสัสาวะส่วนบนติดเชื้อ 86 28 ต.ค. 64
6456/64 นาง สุพศิ จันทร์สอน ส.พนั.9 พล.ร.9 มะเร็งล าไส้แพร่กระจาย 49 25 ต.ค. 64
6457/64 นาง ประสิทธิ์ โต้งค่อม (จนัทมาลา) ศฝ.นศท.มทบ.21 เลือดออกในกา้นสมอง 54 3 พ.ย. 64
6458/64 นาง ส ารอง พรมแกว้ กรม บ. เบาหวาน,โรคหวัใจ 72 29 ต.ค. 64
6459/64 นาง สมจิตร เดชมาก พนั.พฒันา 1 หวัใจล้มเหลว 77 28 ต.ค. 64
6460/64 จ.ส.อ.ประสาร ศิริมหา รร.จปร. ช็อกจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 57 21 ก.ค. 64
6461/64 นาย ทรัพย์ ฟกันาค มทบ.36 สมองฝ่อวัยชรา 85 6 พ.ย. 64
6462/64 นาย พชิิตชัย นุ่มตูม กรม ทพ.35 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองเปน็เหตุตาย 55 19 ต.ค. 64
6463/64 ร.ต.สงวน ประสาร ธ.ควนเนยีง ปอดติดเชื้อ 69 23 พ.ย. 64
6464/64 นาง อโนทยั(จงจิตร) พฒันา ทภ.2 สันนษิฐานภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 75 14 ต.ค. 64
6465/64 ร.ต.อ านาจ สีหะเดช กรม ทพ.45 มะเร็งปอด 58 3 พ.ค. 64
6466/64 นาง แสงหล้า สมบรูณ์ ธ.ทา่แพ สมองฝ่อวัยชรา 83 30 ต.ค. 64
6467/64 นาย ถวิล ดีสว่าง ขส.ทบ. การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 64 17 ส.ค. 64
6468/64 นาง แกว้ กตุดทอง รร.ชท.สปท. สมองฝ่อในวัยชรา 83 28 ต.ค. 64
6469/64 นาง ประสาน เหมอืนปั้น รพ.รร.6 มะเร็งล าไส้ 79 8 พ.ย. 64
6470/64 นาย วีระสรรค์ ปานประยูร ขส.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 41 1 พ.ย. 64
6471/64 นาย ทองมาก ชัยทพั ร.8 ปอดอกัเสบ 89 30 ต.ค. 64
6472/64 นาง สุพนิ ล้ิมวัชรากลู ช.2 พนั.202 เลือดออกทางเดินอาหาร 65 7 พ.ย. 64
6473/64 นาง ล าวร พนาขวา ม.2 พนั.15 ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 6 พ.ย. 64
6474/64 นาง เลย มลูสุรินทร์ มทบ.37 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะลุกลาม 70 1 พ.ย. 64
6475/64 นาง จันทร์ วันเที่ยง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 7 พ.ย. 64
6476/64 พ.อ.ธรรมนญู ฤทธิอร่าม ธ.อดุรธานี ปอดติดเชื้อ 88 12 พ.ย. 64
6477/64 นาง ค ามา อตัทะรันท์ ธ.เชียงราย ไต 84 12 พ.ย. 64
6478/64 ร.ต.ปราณีต พลูเพิ่ม ธ.ปราณบรีุ ตับแข็ง 65 28 ต.ค. 64
6479/64 ร.ต.ถนอม สมฤทธิ์ ธ.พะเยา มะเร็งตับ 57 4 พ.ย. 64
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6480/64 พ.ท.วิจิตร พลูเขตกจิ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สมองขาดเลือด 75 28 ต.ค. 64
6481/64 นาง แดง เพยีศักด์ิ ธ.ขอนแกน่ ชราภาพ 86 2 ต.ค. 64
6482/64 พ.อ.เสถียร พราหมณ์เพชร ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 25 ต.ค. 64
6483/64 พ.อ.เทอดศักด์ิ เพราะส าเนยีง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งตับออ่น 65 23 ต.ค. 64
6484/64 นาง ชม พงษป์ระเสริฐ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคล้ินหัวใจประจ าตัว 84 7 พ.ย. 64
6485/64 นาง เสมอืน เถียรในเมอืง ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานติีดเชื้อในกระแสเลือด 61 12 พ.ย. 64
6486/64 จ.ส.อ.บรรจง เหมอืนโพธิ์ ธ.ลพบรีุ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 88 15 ก.ย. 64
6487/64 นาง ปราณี ชมสุข ธ.ปราจีนบรีุ สันนิษฐานเสียชีวติจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 62 8 พ.ย. 64
6488/64 ร.ต.วิชัย ปรีชาวงษ์ ธ.พษิณุโลก ไตเร้ือรัง 81 3 พ.ย. 64
6489/64 ร.ต.ส าราญ แกว้เมอืง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติดเชื้อในกระเพาะปสัสาวะ 88 5 พ.ย. 64
6490/64 ส.อ.อดุลย์ วงศ์ค าภา ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 53 25 ก.ค. 64
6491/64 จ.ส.อ.ประทปี ทองเล็ก ธ.สระแกว้ มะเร็งปอด 71 10 พ.ย. 64
6492/64 นาย พนัธ์ มแีกว้ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 77 13 พ.ย. 64
6493/64 นาย หวาน ชุ่มกระโทก รพ.ค่ายสุรนารี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 70 9 พ.ย. 64
6494/64 น.ส.ระเบยีบ บญุประเสริฐ พล.ร.9 เส้นเลือดในสมองแตก 62 1 พ.ย. 64
6495/64 นาง อ าพร วงษป์างมลู พนั.สต.กส.ทบ. ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 65 10 พ.ย. 64
6496/64 จ.ส.อ.ประจักษ ์สอนพรม ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า เสียชีวิตจากมะเร็งตับ 62 29 ต.ค. 64
6497/64 นาย ณัฐวุฒิ ดวงประทมุ ร.12 พนั.2 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 69 29 ต.ค. 64
6498/64 นาง นกเล็ก อาจสาริการ รร.จปร. ซีด 80 8 พ.ย. 64
6499/64 นาย ปรีชา ศิริพร กอง สพบ.พล.ม.1 มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 71 31 ต.ค. 64
6500/64 นาง แปลง สาดอนบก มทบ.19 หวัใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหวัใจตีบ 87 8 พ.ย. 64
6501/64 นาง ทองพนู พนัธุ ม.4 พนั.5 รอ. เลือดออกในสมอง 85 1 พ.ย. 64
6502/64 จ.ส.อ.ประวิทย์ สวัสด์ิวงศ์ไชย ทภ.2 ไขกระดูกฝ่อและติดเชื้อในกระแสเลือด 47 28 ก.ย. 64
6503/64 จ.ส.อ.สมชาย ชูเสือหาญ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 72 4 พ.ย. 64
6504/64 พ.อ. สมพงษ ์หณุฑนะเสวี ธ.สาธุประดิษฐ์ ปอดอกัเสบติดเชื้อร่วมกบัภาวะช็อก 92 30 ต.ค. 64
6505/64 นาย ปา  หล้าเตียง ธ.ย่อยเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวความดันโลหติสูง 86 21 พ.ย. 64
6506/64 นาง กศุล  แหลมคม ธ.วงศ์สว่าง-ทาวนเ์ช็นเตอร์ ภาวะหวัใจล้มเหลว 75 21 พ.ย. 64
6507/64 พ.ต.สุรพล  วิเศษจันทร์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อจากโควิด-19 69 15 ต.ค. 64
6508/64 นาง บวัเรียน  ศรีโนนยาง ธ.ปากเกร็ด ปอดอกัเสบรุนแรง 90 14 พ.ย. 64
6509/64 นาง บญุส่ง  พึ่งนว่ม ธ.สิงหบ์รีุ ชรา 87 21 พ.ย. 64
6510/64 นาง ปราณี  นลิภมร ธ.สนามเสือปา่ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 83 18 พ.ย. 64
6511/64 นาง สงวน แกว้สว่าง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชรา 83 6 พ.ย. 64
6512/64 จ.ส.อ.สมคิด  ค ากจิ ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 63 6 พ.ย. 64
6513/64 ร.ท.อรุณ  ชูดี ธ.กองบญัชาการกองทพับก ช็อคจากเลือดออกในทางเดินอาหาร 52 19 พ.ย. 64
6514/64 นาย เสถียร สีดามาตร ร.13 ปอดอกัเสบ 66 5 พ.ย. 64
6515/64 นาง ส าราญ ใกล้ชิด ช.11 พนั.602 ปอดติดเชื้อ 64 26 ต.ค. 64
6516/64 นาย บญุ ด าพรมพะเนา ร.12 พนั.1 รอ. อบุติัเหตุล้มเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 79 22/10/221
6517/64 นาง สกลุตลา หอมตา ร.8 พนั.1 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 53 9 ต.ค. 64
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6518/64 นาง พรพศิ สุขขีชล ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ปอดอกัเสบติดเชื้อจากภมูคุ้ิมกนับกพร่อง 61 6 พ.ย. 64
6519/64 นาย เที่ยง วงษค์ าจันทร์ ธ.เลย สมองฝ่อวัยชรา 87 28 ก.ย. 64
6520/64 นาง พวงเลียง สังข์สอาด ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 90 4 พ.ย. 64
6521/64 ร.ต.เติมศักด์ิ สร้อยทอง ธ.ชัยนาท เลือดออกในสมอง 76 7 ก.ย. 64
6522/64 พ.ท.สามารถ  เพญ็พนัธุ์ ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 81 20 พ.ย. 64
6523/64 จ.ส.อ.ณัฐพล  ตระกลูชมดง กรม ขส. ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 37 29 ก.ย. 64
6524/64 นาย บญุโถม  ตันประเสริฐ ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ชรา 92 19 พ.ย. 64
6525/64 นาง บญุเรือน  พลูทอง พบ. ถุงลมโปง่พอง 74 22 ต.ค. 64
6526/64 พ.ท. สุดใจ  ศรีส าราญ ธ.มนีบรีุ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 6 พ.ย. 64
6527/64 นาง ปราณี  ทบัทมิไทย ธ.เตาปนู ชราภาพ 84 17 พ.ย. 64
6528/64 นาง เสง่ียม  ยะหตัตะ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในปอด 85 16 พ.ย. 64
6529/64 นาง วิภา  ทองสว่าง ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งตับ 62 14 ม.ค. 02
6530/64 นาง เกษร วิเชียรเครือ ธ.อดุรธานี ระบบหัวใจและไหลเวยีนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน 64 3 พ.ย. 64
6531/64 จ.ส.อ อ านาจ แกน่การณ์ ธ.ลพบรีุ คนเดินถนนถูกรถชน 59 27 ม.ิย. 64
6532/64 นาย กมลปกรณ์ สุริยะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจจากความดันโลหติสูง 71 29 ต.ค. 64
6533/64 นาง มาลีวัลย์ สังฆมณี ธ.ร้อยเอด็ ตับแข็ง 75 15 พ.ย. 64
6534/64 นาย เชิญ แกว้ประเสริฐ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติ(ชรา) 83 5 พ.ย. 64
6535/64 นาง ทองเจือ โตแปลก ป.9 พนั.9 ติดเชื้อรุนแรง 71 31 ต.ค. 64
6536/64 จ.ส.อ วีรพนัธ์ โคตรหสัดี รพศ.5 เสียชีวิตจากการกดรัดบริเวณล าคอ 34 14 ก.ค. 64
6537/64 นาย นรินทร์ จ าปาค า ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ไตวาย 80 4 พ.ย. 64
6538/64 นาย สวัสด์ิ หมื่นกญัญา มทบ.27 สมองฝ่อวัยชรา 79 13 พ.ย. 64
6539/64 ร.ต.ธีรวัฒน ์ทว้มวงษ์ ร.15 พนั.4 บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 33 12 ต.ค. 64
6540/64 จ.ส.ท.ธีระวุฒ ดีได้ ป.1 พนั.11 รอ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 30 13 ก.ค. 64
6541/64 นาง สัมฤทธิ(์ฤทธิ)์ งามวิไล ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งตับ 68 16 ก.ย. 64
6542/64 ร.ต.ประยูร วงศ์วิไลย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอดุตันเร้ือรัง 62 24 ก.ย. 64
6543/64 ร.ต.วิโรจน ์โพธิแ์กว้ ธ.ชลบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 6 ก.ค. 64
6544/64 นาง นติยา ค าวิชา ธ.อดุรธานี มะเร็งเต้านม 84 7 พ.ย. 64
6545/64 นาง ประเสริฐ ปาวงค์ ธ.นครพนม บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 57 9 พ.ย. 64
6546/64 พ.อ.สมวุฒิ เพญ็วันศุกร ธ.ราชบรีุ หวัใจล้มเหลว 71 7 พ.ย. 64
6547/64 ร.ต.ธีรยุทธ์ นุ่มรักษา ธ.นครศรีธรรมราช ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อโควิด 19 64 26 ต.ค. 64
6548/64 นาง ทา ใจนวล ธ.ตาก ตายตามธรรมชาติ 88 31 ต.ค. 64
6549/64 จ.ส.อ.กฤษณภทัร  เสง่ียมจิตต์ ช.พนั.1 พล.1 รอ. มะเร็งตับ 59 15 พ.ย. 64
6550/64 นาง ปราณี  นยิมเสน ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 86 22 พ.ย. 64
6551/64 ร.ต.พทิยา  สมติเมฆ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 74 20 พ.ย. 64
6552/64 น.อ.นรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจและไหลเวียนโลหติล้มเหลว 68 21 พ.ย. 64
6553/64 นาง สว่าง  ต้อมทอง ธ.ชุมแพ ชรา,เส้นเลือดในสมองแตก 89 21 พ.ย. 64
6554/64 พ.อ.ไกรลักษณ์  แกว้ลอยฟา้ ธ.งามวงศ์วาน เส้นเลือดสมองตีบ 85 2 ก.ค. 64
6555/64 นาง ชูศรี  แจ้งเจนกจิ ธ.คลองเตย สันนษิฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 95 17 พ.ย. 64
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6556/64 นาง ยุ้ย  มุ่งหาแกว้ ธ.อา่วอดุม ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 84 29 พ.ย. 64
6557/64 จ.ส.อ.สง่า  เกดิเรือง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งล าไส้ใหญ่ 91 29 พ.ย. 64
6558/64 นาง ปราณี  ทองลิขิต ธ.สนามเปา้ ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง 69 25 พ.ย. 64
6559/64 พ.อ.อทิธิพล  บนุนาค ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ภาวะหวัใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 62 22 พ.ย. 64
6560/64 ร.ต.ทองปอน จันทร์ชัย ร.12 พนั.2 รอ. มะเร็ง 79 29 ต.ค. 64
6561/64 นาย รังษ ีชัชวาลย์ สง.สด.จว.ล.ย. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 77 16 พ.ย. 64
6562/64 ด.ต.นทัพงษ ์ธงสิบสอง ศป. มะเร็งปอด 57 7 พ.ย. 64
6563/64 นาง ถวิล เมอืงทอง รร.จปร. ความดัน 82 31 ต.ค. 64
6564/64 นาง บญุหลาย จันทร์พวง มทบ.28 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 73 11 พ.ย. 64
6565/64 ร.ต.ประจวบ สุขเปี่ยม ธ.ราชบรีุ ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 62 4 พ.ย. 64
6566/64 นาย สมบรูณ์ บ าเพญ็ ธ.พะเยา มะเร็งปอด 76 18 พ.ย. 64
6567/64 นาง อารีย์ โพธิราช ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งล าไส้ 65 16 พ.ย. 64
6568/64 จ.ส.อ.ยุทธนา  สราค า สส. บาดแผลกระสุนปนืท าลายหลอดเลือดขั้วหวัใจและตับ 38 6 พ.ย. 64
6569/64 นาง พายับ  ชาตะสิงห์ ส่วนกลาง มะเร็งเมด็เลือดขาว 81 2 พ.ย. 64
6570/64 นาย ก าธร  ปุ๊กอ้น ธ.วงศ์สว่างทาวน ์เซ็นเตอร์ เลือดออกในช่องเยือ่หุม้หัวใจ จากเส้นเลือดแดงใหญ่แยกออก69 15 พ.ย. 64
6571/64 ร.ต.บญุเสริม  ชาวสวน ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อรุนแรงจนเกดิภาวะช็อก 73 11 พ.ย. 64
6572/64 พ.อ. มานจิ  สืบยุบล ธ.โชคชัย 4 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 94 22 พ.ย. 64
6573/64 ร.ต.ประนาม  สาริกา ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 66 20 พ.ย. 64
6574/64 นาง บญุปลูก  ขจรมา ธ.สนามเสือปา่ สันนษิฐานโรคชราภาพ 89 21 พ.ย. 64
6575/64 ร.อ.จ าลอง  โอฬาร ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากปอดอกัเสบ 89 18 พ.ย. 64
6576/64 ร.ต.สมพงษ ์ ขาวไมย์ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 74 19 พ.ย. 64
6577/64 นาง พะเยาว์  โรจนท์นงสกลุ ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช เลือดออกในทางเดินอาหาร 82 22 พ.ย. 64
6578/64 ส.อ.สมยศ  วงษย์ะลา ธ.ปราณบรีุ ตับแข็ง 63 20 พ.ย. 64
6579/64 นาย พมิล  ต่อแต้ม ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 63 7 พ.ย. 64
6580/64 นาง เจือ  ต่ายทอง ธ.ปากช่อง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 85 12 ต.ค. 64
6581/64 นาย ธรรม  ปญัญาต่อม ธ.พญาไท มะเร็งเมด็เลือดขาว 59 25 พ.ย. 64
6582/64 นาง จ าลอง  จงจัดกลาง ธ.ย่อยบางพลัด ปอดติดเชื้อ-ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 19 พ.ย. 64
6583/64 พ.อ.ชัชวาลย์  วิไชยค ามาตย์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเร่ือรัง 78 23 พ.ย. 64
6584/64 ร.ต.ชัยพรรณ  ยมะคุปต์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งระยะแพร่กระจาย 65 25 พ.ย. 64
6585/64 นาง ทองค า  ชะนะพะเนาว์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบ 91 12 พ.ย. 64
6586/64 จ.ส.อ.อนพุนัธ์  วงศ์กนั ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 67 25 พ.ย. 64
6587/64 พ.อ.อ.สง่า  คงคะชาติ ธ.ตาคลี ปอดอกัเสบ 86 22 พ.ย. 64
6588/64 นาง ถวิล  ตรงยง ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในทางเดินหายใจ 81 16 พ.ย. 64
6589/64 นาย เสน่ห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ธ.บางบวัทอง ชราภาพ 82 21 พ.ย. 64
6590/64 ร.ต.หญิง นนัทวัน  โสตถิอ ารุง ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 91 24 พ.ย. 64
6591/64 พล.ต.จรัส  เสนะวงษ์ ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ติดเชื้อในกระแสโลหติ 96 10 พ.ย. 64
6592/64 นาง สิริญา  อนิทามระ ธ.สุขุมวิท 11 มะเร็งมดลูก 63 20 พ.ย. 64
6593/64 พ.ท.สวาท  อยู่ฤกษ์ ธ.สะพานควาย ปอดอกัเสบจากโควิด 19 88 26 พ.ย. 64
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6594/64 นาย สมจิตร  คัมภริานนท์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งปอด 85 28 พ.ย. 64
6595/64 นาง สมศรี  ช้างเนยีม ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ภาวะหวัใจเต้นพร้ิวผิดจังหวะ 76 17 พ.ย. 64
6596/64 จ.ส.อ.สด  ช่วยภมูิ ธ.ปราจีนบรีุ ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 89 14 ต.ค. 64
6597/64 นาย เมง้ สุขแจ่ม ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ ความดันและเบาหวาน 63 16 พ.ย. 64
6598/64 จ.ส.อ.สุเทพ ภู่ทบัทมิ ธ.ลพบรีุ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวจากภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อโควิด-19 69 28 ก.ย. 64
6599/64 นาย สมบญุ แนบนวล ธ.ลพบรีุ เลือดออกในช่องทอ้ง 74 7 พ.ย. 64
6600/64 นาง เล็ก ใจเย็น ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 87 16 พ.ย. 64
6601/64 นาย บญุเลิศ ศุภสุข ธ.อบุลราชธานี ล าไส้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยติดเตียง 84 18 พ.ย. 64
6602/64 ร.ต.สมบรูณ์ เจริญผิว ธ.ร้อยเอด็ หวัใจวาย 75 21 พ.ย. 64
6603/64 ร.ต.สายัณห ์บวัทอง ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจล้มเหลว 63 10 พ.ย. 64
6604/64 ร.ต.วิมล ปาลพนัธุ์ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 13 ก.ย. 64
6605/64 พล.ท.ธีรปรีชา พารักษา ธ.สระบรีุ มะเร็งล าไส้เล็กส่วนต้นแพร่กระจายไปที่ตับ 71 9 พ.ย. 64
6606/64 พ.ท.ชาญศักด์ิ สุวรรณวงศ์ ธ.ชลบรีุ หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลันไมท่ราบสาเหตุ 82 28 ต.ค. 64
6607/64 จ.ส.อ.ชูชาติ เหล่าไพโรจนจ์ารี ธ.เชียงราย ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด 66 17 พ.ย. 64
6608/64 พ.อ.สุเทพ ปิ่นเพช็ร ธ.สระบรีุ มะเร็งล าไส้ 70 30 ต.ค. 64
6609/64 ร.อ.ซ้อน เขี้ยวงา ธ.อตุรดิตถ์ ตับแข็ง 85 8 พ.ย. 64
6610/64 จ.ส.อ.อนิทร์ ตลาดทรัพย์ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 89 18 พ.ย. 64
6611/64 จ.ส.อ.อานนท ์วชิรญาโน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งโพรงจมกู 53 8 พ.ย. 64
6612/64 นาย หน ูวงไชยา ธ.อบุลราชธานี ชราภาพ 88 15 พ.ย. 64
6613/64 นาง ประเสริฐ นครังสุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 91 1 พ.ย. 64
6614/64 นาง เจียม ช่วยงาน ธ.ปากช่อง ตับวายเฉียบพลัน 81 8 พ.ย. 64
6615/64 นาง รุ่งทพิย์ ชินเชษฐ์ ธ.เมอืงคง ติดเชื้อในทอ้ง 76 16 พ.ย. 64
6616/64 ร.ต.จีรศักด์ิ นารายณ์รักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในช่องทอ้ง 70 4 พ.ย. 64
6617/64 นาง ประยงค์ ไทยวิเศษ ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 16 พ.ย. 64
6618/64 ร.ต.สุรศักด์ิ เศษสุวรรณ ธ.ลพบรีุ ตับแข็งที่มภีาวะแทรกซ้อน 65 19 พ.ย. 64
6619/64 นาง ตะปนิ คนเพยีร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในช่องทอ้ง 76 24 พ.ย. 64
6620/64 จ.ส.อ.ทองเจือ กญัญาพนัธ์ ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 9 พ.ย. 64
6621/64 จ.ส.อ.ยิ่งศักด์ิ ทองดี ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ไตวายระยะสุดทา้ย 75 17 พ.ย. 64
6622/64 ร.ต. ชาย วิชาโคตร ธ.ขอนแกน่ วัณโรคปอด 84 23 ต.ค. 64
6623/64 นาง วิไลลักษณ์ ค าคุณา ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งเต้านม 55 17 ต.ค. 64
6624/64 ร.ต.พงษศั์กด์ิ พาพนัธุ์ พนั.ปจว. มะเร็งปอด 55 19 พ.ย. 64
6625/64 นาง บญุเพิ่ม วรรณทอง ช.11 พนั.602 กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 66 23 ต.ค. 64
6626/64 นาง วิมาน อาจแกว้ สง.สด.จว.ม.ห. มะเร็งปอด 59 4 พ.ย. 64
6627/64 นาย วันชัย รินมลู ศพปน.พท.ศอพท. เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 63 6 พ.ย. 64
6628/64 นาง ค ากอง สังขะธรรม มทบ.23 เลือดออกในสมอง 65 10 พ.ย. 64
6629/64 นาง บญุช่วย ยนต์ชัย รพศ.5 พนั.1 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 68 18 ก.ย. 64
6630/64 นาง ดวงพร ครองยุทธ มทบ.23 อบุติัเหตุจราจร 71 25 ต.ค. 64
6631/64 นาง บงัอร กอ้นหนิ ม.7 พนั.14 ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 65 19 พ.ย. 64
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6632/64 นาย วัน รูปช้าง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67 19 พ.ย. 64
6633/64 นาย พติร ชูสันเทยีะ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 10 พ.ย. 64
6634/64 นาง จอก ซึมกลาง ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. สาเหตุการตายอื่นทีไ่ม่ชัดเจนและไม่ระบรุายละเอียด 85 9 พ.ย. 64
6635/64 นาง กาญจนา มชีูแสง ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 16 ต.ค. 64
6636/64 น.ส.ฮ้อย ค าชัย ธ.ขอนแกน่ มะเร็งทอ่น้ าดีระยะแพร่กระจาย 75 2 พ.ย. 64
6637/64 นาง ทองม ีนาดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 84 8 พ.ย. 64
6638/64 นาย เล่ือน ขยันยิ่ง ธ.ชัยภมูิ ชรา 71 7 พ.ย. 64
6639/64 ร.ต.นมิติร  เนยีงวงศ์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 89 25 พ.ย. 64
6640/64 นาง สมจิตร์  สุทเธนทร์ ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อโควิด19 79 25 พ.ย. 64
6641/64 นาง ผ่องศรี  ภู่สาระ ส่วนกลาง ชราภาพ 95 21 พ.ย. 64
6642/64 นาย ทองดี  สุตาสุข กร.ทบ. น้ าในช่องเยื้อหุ้มปอดด้านขวา 85 5 พ.ย. 64
6643/64 นาง หนดูร สุทธิธรรม ธ.ร้อยเอด็ ไตวายเร้ือรัง 80 17 พ.ย. 64
6644/64 นาย ไพโรจน์ ฉตัรแกว้ผุดผ่อง(แกว้ผุดผ่อง) ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. หวัใจล้มเหลวและขาดเลือด 70 30 ต.ค. 64
6645/64 นาง มลู ธนะวงค์ ธ.พะเยา มะเร็งตับ 79 13 พ.ย. 64
6646/64 นาย อนนัต์  จัตุจันทร์ ธ.สนามเปา้ เส้นเลือดในสมองแตก 63 28 ก.ค. 64
6647/64 นาง นกแกว้  สุขกอ อผศ. มะเร็งตับออ่น 67 6 พ.ย. 64
6648/64 พ.ท.พงษา นกแกว้ ธ.สระบรีุ เลือดออกทางเดินอาหาร 84 9 พ.ย. 64
6649/64 นาง ฝาติมะ๊ จันทรมาศ มทบ.43 ปอดติดเชื้อโควิด-19 69 30 ต.ค. 64
6650/64 นาง ประชุมพร ค าวแิสง(หลักค า) ป.6 มะเร็งรังไข่แพร่กระจาย 50 22 พ.ย. 64
6651/64 นาย เสนห่ ์เมน่ประวัติ รวท.อท.ศอพท. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 55 23 ก.ย. 64
6652/64 จ.ส.อ.ธนายุทธ มลูชัยสุข ร.16 ขาดอากาศ 36 1 พ.ย. 64
6653/64 นาง พวงทพิย์ กงัวาฬ ป.2 พนั.102 รอ. มะเร็งตับ 63 8 พ.ย. 64
6654/64 นาย ช านาญ  เทศกาล พนั.ส.ซบร.เขตหลัง เลือดออกในสมอง 70 17 พ.ย. 64
6655/64 จ.ส.อ.สมจิตร ศิริ ธ.นครนายก ปอดอดุกั้นเร้ือรังเฉียบพลัน 80 10 พ.ย. 64
6656/64 ส.อ.วินยั ไชยหงษ์ กรม ทพ.49 ติดเชื้อในกระแสเลือด 37 12 พ.ย. 64
6657/64 นาย บญุช่วย สินศร ทภ.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 29 ต.ค. 64
6658/64 พ.อ.วิชัย สุพรรณนนท์ ธ.อบุลราชธานี หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 23 พ.ย. 64
6659/64 ร.ต.ถมยา จันทมา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 25 ต.ค. 64
6660/64 นาง บปุผา ท าว่อง ธ.พษิณุโลก ปอดอกัเสบติดเชื้อ 86 23 ต.ค. 64
6661/64 นาย ม ีบญุกล้า พธ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 87 28 ต.ค. 64
6662/64 นาย บวั สังข์เอี่ยม ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ชรา 83 4 พ.ย. 64
6663/64 จ.ส.อ.สมพงษ ์ศรีพนัธ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี นอนเสียชีวิตโดยไมท่ราบสาเหตุ 66 22 พ.ย. 64
6664/64 จ.ส.อ.บญุเถิง สารีโท ธ.อดุรธานี ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 76 18 พ.ย. 64
6665/64 นาย เลิง แสนศรี ธ.ขอนแกน่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 91 3 พ.ย. 64
6666/64 นาง สุภาพร ทองโบราณ ธ.ร้อยเอด็ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 29 พ.ย. 64
6667/64 นาย เดชา  อิ่มใจ วศ.ทบ. น้ าทว่มปอด 74 1 พ.ย. 64
6668/64 ร.ท.สมโภชน ์พุ่มมะลิ ศฝ.นศท.มทบ.14 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 47 12 พ.ย. 64
6669/64 ร.ท.นพรุจ  รักจุล รร.สพ.สพ.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรัง 59 13 ก.ย. 64
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6670/64 นาง แสงดาว ค าวัง ร.17 ติดเชื้อปอดอกัเสบ 67 24 พ.ย. 64
6671/64 จ.ส.อ.ทนงศักด์ิ พนัธ์วิชัย ธ.ลพบรีุ ผูกคอเสียชีวิต 55 7 พ.ย. 64
6672/64 ร.อ.ประเสริฐ ธูปทอง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ชราภาพ 87 5 พ.ย. 64
6673/64 นาง สวัสด์ิ พรมสวาท ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ไตวาย 82 13 พ.ย. 64
6674/64 นาง ผ่องศรี ภกัดีอาษา ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 96 8 พ.ย. 64
6675/64 นาย ปั่น  สรสิทธิ์ ธ.พระปฐมเจดีย์ หวัใจขาดเลือด 89 14 พ.ย. 64
6676/64 พ.อ.บญุเนตร  พนูผล ธ.ส านกัราชด าเนนิ เนื้อเยื่อปอดอกัเสบ 82 6 ธ.ค. 64
6677/64 จ.ส.อ.วรพฒัน ์ สุมะโน ธ.กระทรวงกลาโหม น้ าทว่มปอดและมอีาการหายใจไมอ่อก 72 23 พ.ย. 64
6678/64 นาง ประทมุ ข้องเกี่ยวพนัธ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชราภาพ 82 26 พ.ย. 64
6679/64 ร.ต.ผล  ดังสทา้น ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อที่ขาซ้าย 80 28 พ.ย. 64
6680/64 นาง ทองม ีทองเทพ ธ.ขอนแกน่ สมองฝ่อวัยชรา 83 31 ต.ค. 64
6681/64 ร.ต.สุรินทร์ บญุเพญ็ ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื้อ 74 9 พ.ย. 64
6682/64 น.ส.พรทวี เจริญเพง็ พนั.สร.3 มะเร็งกระเพาะอาหาร 47 15 พ.ย. 64
6683/64 พล.ต.ดนยั  เจริญสุขพลอยผล ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งปอดน้ าทว่มปอดมาก 70 15 พ.ย. 64
6684/64 นาง อารีรัตน ์ รอดออ่ง ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อแบคทเีรียและเชื้อราในกระแสเลือด 56 14 พ.ย. 64
6685/64 นาง สมพงษ ์ ค าโสภา ธ.ถ.สายลวด-สมทุรปราการ ปอดอกัเสบรุนแรงโควิด 82 10 ต.ค. 64
6686/64 นาง สมศรี  ชลทานนท์ ธ.ศรีย่าน ชราภาพ 93 24 พ.ย. 64
6687/64 นาย บญุชู  พดุศรี ธ.เตาปนู มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 76 27 พ.ย. 64
6688/64 นาง สมหมาย  จิตรงาม ธ.นครนายก ชราภาพ 93 1 ธ.ค. 64
6689/64 นาง พุ่ม  จันทร์หอม ธ.เตาปนู ชรา 86 25 พ.ย. 64
6690/64 นาย สมเดช ภมูสุิวรรณ กรม ทพ.49 ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต 64 6 พ.ย. 64
6691/64 นาง ค าเติน ไชยสัจ มทบ.27 หวัใจหยุดเต้น 83 20 ต.ค. 64
6692/64 นาง ผาด เจริญสุข ร.4 พนั.2 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 82 8 พ.ย. 64
6693/64 นาง มาลี อปูแกว้ ธ.อบุลราชธานี ตับแข็ง 78 17 พ.ย. 64
6694/64 ร.ต.ปรีชา ยอดดี ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 60 17 พ.ย. 64
6695/64 นาง เคร่ือง ดวงศรี ธ.ชุมแพ ปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 78 7 ต.ค. 64
6696/64 นาง สอิ้ง กล่ินฟุ้ง ช.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งเยื่อบชุ่องทอ้ง 71 8 ต.ค. 64
6697/64 นาย ประยุทธ ฟกัทองหอม ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 64 10 พ.ย. 64
6698/64 จ.ส.อ.วัชรา มว่งมี ร.4 พนั.3 ล่ืนไถลขณะลาดตระเวนผลัดตกหนา้ผา 31 18 ธ.ค. 64
6699/64 พ.ท.ปานพงษ ์บรรจงเปล่ียน รร.การบนิ ทบ. ประสบอบุติัเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก 48 14 ธ.ค. 64
6700/64 ส.ท.ชนากร เปี่ยมเจริญ ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ประสบอบุติัเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก 28 14 ธ.ค. 64


