
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
1/65 นาง เพญ็ศรี ชูสันตินรัินดร์ ส่วนกลาง ชราภาพ 72 4 ธ.ค. 64
2/65 พ.ต. สุนนัท ์อนิทวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลวจากการติดเชื้อโควิด-19 85 18 ต.ค. 64
3/65 นาง อารีย์ ใจสงเคราะห์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 87 27 พ.ย. 64
4/65 นาง บญุรอบ แสวงรู้ ธ.ส านกัพหลโยธิน ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 86 30 พ.ย. 64
5/65 ร.ต.ส าเริง จันสิงโท ธ.บางบวั หวัใจวาย สงสัยสาเหตุจากเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 63 25 พ.ย. 64
6/65 พ.ท.สนอง ขนอนเวช ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 20 พ.ย. 64
7/65 น.ส.มาลัย จันทร์ค า ธ.พษิณุโลก เนื้องอกที่ปอด 78 1 ต.ค. 64
8/65 ร.ต.ละออง ธรรมวิหาร ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 19 พ.ย. 64
9/65 นาง โต๋ บตุรโคตร ธ.อดุรธานี ชรา 78 7 พ.ย. 64
10/65 จ.ส.อ.สวัสด์ิ ใจแสน ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งตับ 61 23 พ.ย. 64
11/65 ร.ต.สุนนัท ์ขวัญสมคิด ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 13 พ.ย. 64
12/65 นาง กหุลาบ มมีลู ธ.ตาคลี หวัใจ 82 17 พ.ย. 64
13/65 ร.อ.วรเดช ฤทธิศร ธ.ลพบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 83 8 พ.ย. 64
14/65 นาง แนง่นอ้ย พาหรัุตน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 63 15 พ.ย. 64
15/65 จ.ส.อ.สุชาติ วิจารณ์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 69 15 พ.ย. 64
16/65 ร.ต.ถวิล กองมงคล ธ.พระพทุธบาท มะเร็งกล่องเสียง 62 19 พ.ย. 64
17/65 นาย บวัไข ภสุูวรรณ กรม ทพ.41 วัณโรคปอด 57 16 พ.ย. 64
18/65 จ.ส.อ.ชยุต สุดประเสริฐ กบร.กช. ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 49 1 พ.ย. 64
19/65 นาย อั้น บตุรดาวงค์ กรม ทพ.14 ปว่ยตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 67 25 พ.ย. 64
20/65 นาง วิมล พุ่มสกลุ รพศ.2 ปอดติดเชื้อ 64 22 พ.ย. 64
21/65 นาย บญุสวน ทนทอง ป.9 ไมท่ราบสาเหตุการตายที่แนช่ัด 64 26 ต.ค. 64
22/65 นาง สาคร สุขคุ้ม ส.พนั.35 นสศ. ปอดติดเชื้อโควิด-19 82 23 พ.ย. 64
23/65 นาง โกสุม พสิมยั คส.สพ.ทบ. ล้ินหวัใจไมทรัลร่ัว 62 25 พ.ย. 64
24/65 ร.ต.คอง รัตนบรีุ ธ.ทุ่งสง ปอดติดเชื้อ 76 27 ต.ค. 64
25/65 นาง สง่า ผลไม้ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะเลือดเปน็กรด 55 24 พ.ย. 64
26/65 พ.ท.จวน โสภา ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 85 18 พ.ย. 64
27/65 นาย จ าลอง ผ้ึงทศัน์ ส่วนกลาง สมองเส่ือมในวัยชรา 72 10 ธ.ค. 64
28/65 ส.อ.ทชิากร นนัสะอาด สลก.ทบ. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 42 1 ธ.ค. 64
29/65 นาย เล่ียม คุ้มฤทธิ์ สปท. ชรา 88 14 พ.ย. 64
30/65 นาง แนง่นอ้ย สร้อยนาค ธ.กองบญัชาการกองทพับก ชราภาพ 93 28 พ.ย. 64
31/65 พล.ต.สุจินต์ อารยะกลุ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื้อ 98 23 พ.ย. 64
32/65 นาง วรรณะ โชติพนสั ธ.กระทรวงกลาโหม สงสัยมะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 78 28 พ.ย. 64
33/65 นาง ชัญญา นิลสูตร(โยธนินีรนาท) ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) เอสแอลอลีงไต 65 29 พ.ย. 64
34/65 นาง จดิาภา(ประทุมมาศ) พนิิตศิลา(พนิิจสิน) ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ กรวยไตอกัเสบ 54 29 พ.ย. 64
35/65 ร.อ.พชิิตชัย เชยวัฒนา ธ.มนีบรีุ ติดเชื้อบริเวณสายฟอกไต 90 29 พ.ย. 64
36/65 จ.ส.อ.สัมพนัธ์ จันทะแจ้ง ธ.อดุรธานี ปอดติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 83 15 ก.ค. 64
37/65 นาง วิไลวรรณ คอหล้า ธนาณัติ เบาหวาน,ความดันสูง,ไขมันในเลือดสูง,เนือ้งอกทีเ่ยื่อหุม้สมอง 63 15 พ.ย. 64
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38/65 ร.ต.วสันต์ อยู่โสนะ ธ.ร้อยเอด็ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 66 24 พ.ย. 64
39/65 ส.อ.ส าราญ สมทุรศรี ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ภาวะถุงน้ าดีอกัเสบติดเชื้อรุนแรง 53 27 พ.ย. 64
40/65 ร.ต.อนกุลู จีนากลู ธ.นครราชสีมา ระบบหวัใจและหายใจล้มเหลว 85 20 พ.ย. 64
41/65 ร.ต.ประจักษ ์พานชิชอบ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 8 ต.ค. 64
42/65 นาง พร โมลี ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 82 20 พ.ย. 64
43/65 ร.ต.สังเวียน บญุศิริ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายตามธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 85 21 พ.ย. 64
44/65 นาง ละมลุ ผ่องแผ้ว ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 27 พ.ย. 64
45/65 อส.ทพ.ภชูิต จาเพยีราช กรม ทพ.22 ระบบหวัใจและหายใจล้มเหลว 34 9 ต.ค. 64
46/65 นาง ลอม เถื่อนผ้ึง กอง พธ.สกอ.ศสพ. ปอดติดเชื้อ 72 12 พ.ย. 64
47/65 น.ท.ดรุณ เสนาคุณ วิสามญั ติดเชื้อแบคทเีรีย 96 12 พ.ย. 64
48/65 นาง พลูสวัสด์ิ อภชิาตนนท์ กติติมศักด์ิ ติดเชื้อในช่องทอ้ง 95 16 พ.ย. 64
49/65 ร.ต.สมชาย อบุลแย้ม สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 5 ก.ย. 64
50/65 พ.ท.หญิง กนกพรรณ มงคลศิลป์(พุม่แกว้) พบ. มะเร็งระยะแพร่กระจาย 52 5 พ.ย. 64
51/65 ร.ท.ชวเลิศ ชาญค้า ช.พนั.1 พล.1 รอ. หลอดเลือดหวัใจตีบ 59 3 ธ.ค. 64
52/65 นาง ยนต์ ใจบญุ รร.สพ.สพ.ทบ. มะเร็งตับ 68 25 พ.ย. 64
53/65 นาย เธนต รัตนไพจิตต์ ส่วนกลาง ติดเชื้อรุนแรง 71 30 พ.ย. 64
54/65 นาง ลัดดา ฤทธิชัย ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสโลหติ 86 22 พ.ย. 64
55/65 นาง สุดา ยิ้มถนอม ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชราภาพ 75 26 พ.ย. 64
56/65 จ.ส.อ.ประยูร สังขะวร ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อโควิด-19 76 1 พ.ย. 64
57/65 นาง ส าแพว คล้ายเพง็ ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช สงสัยติดเชื้อในกระแสเลือด 88 30 พ.ย. 64
58/65 นาง ประไพ บวัศรี ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา่-19 80 7 ธ.ค. 64
59/65 พ.อ.ประพจน ์พลอยมค่ีา ธ.นา่น หวัใจล้มเหลว 87 5 ธ.ค. 64
60/65 พ.อ.ทนิกร ชัยบญุ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื้อโควิด-19 86 8 ส.ค. 64
61/65 นาย จรินทร์ โปะ๊มา ธ.คลองจั่น กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 77 1 ธ.ค. 64
62/65 นาง ทองใบ ฉายจรุง ธ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ไตวาย 74 19 พ.ย. 64
63/65 ร.ต.สิทธิชัย องิคนนินัท์ ธ.แจ้งวัฒนะ ปว่ยเปน็มะเร็งที่คอ 64 4 ธ.ค. 64
64/65 พ.ท.ชะเอม คงอว้น ธ.สมทุรปราการ เส้นเลือดหัวใจตีบและภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 70 17 พ.ย. 64
65/65 นาง ชาดี อนิทร์สาสกลุ ธ.อดุรธานี ปว่ยตายตามธรรมชาติ 81 23 พ.ย. 64
66/65 พ.อ.ธนกร(นพพร) พนัธุเ์พง็ ธ.ถ.ติวานนท์ เลือดออกในสมอง 64 28 พ.ย. 64
67/65 นาง อมร ภมูแิกด า รพศ.2 พนั.1 ปอดติดเชื้อ 71 22 พ.ย. 64
68/65 นาง บญุเหลือ สอนน า มทบ.27 มะเร็งในสมอง 63 24 พ.ย. 64
69/65 นาย โอ ล้ีมิ่งสวัสด์ิ ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. ปอดอกัเสบ 70 22 พ.ย. 64
70/65 จ.ส.อ.สุดใจ สุขทอง ร.15 พนั.2 ติดเชื้อโควิด 19 80 27 ก.ย. 64
71/65 พล.ต.เลขา เฉลิมแสนยากร ธ.คลองจั่น สันนิษฐานวา่ขาดอากาศหายใจจากการส าลักอาหารลงปอด 86 3 ธ.ค. 64
72/65 นาง วันเพญ็  มชีนกจิ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งสมอง 84 6 ธ.ค. 64
73/65 ร.ต.เสมอ ศรีสังข์ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย เส้นเลือดสมองตีบ 65 11 ธ.ค. 64
74/65 นาย ประไพ สกนุะรัตน์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตาย 92 8 ธ.ค. 64
75/65 นาย มฮูาหมดั สุขพลอย รพ.รร.6 มะเร็งช่องปาก 58 29 พ.ย. 64
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76/65 นาง ดวงแกว้ พงษธ์ัญญการ กรม ขส. ล้ินหวัใจร่ัว 79 13 พ.ย. 64
77/65 จ.ส.อ.ปัณณทัต(อุดรศิลป)์ ชูญาติ กร.ทหาร อบุติัเหตุจราจรทางบก 46 12 ส.ค. 64
78/65 จ.ส.อ.สมหมาย เขียวเรืองศรี กคย.สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 75 26 พ.ย. 64
79/65 นาย ชุมพล สาตรสมยั ส่วนกลาง มะเร็งปอด 89 1 ธ.ค. 64
80/65 จ.ส.อ.สมจิตต์ สนธิศรี ส่วนกลาง โลหติจาง 87 26 พ.ย. 64
81/65 น.ส. เปล่ียน ทองทวน ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 89 1 ธ.ค. 64
82/65 นาย พยอม ประชาชน ส่วนกลาง ไตวายเร้ือรัง 83 17 พ.ย. 64
83/65 นาง ลา กงเหนิ ธ.ส านกัพหลโยธิน ชรา 88 19 พ.ย. 64
84/65 นาย ประมวล พวงมาลา ธ.เซ็นทรัลพลาซา อดุรธานี ชราภาพ 87 29 พ.ย. 64
85/65 พ.ท.ณรงค์ ข าโขนงงาม ธ.ราชบรีุ เลือดค่ังในสมอง 85 2 ธ.ค. 64
86/65 นาง บญุยัง จันทรศร ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ไตวายจากโรคแทรกซ้อน 85 3 ธ.ค. 64
87/65 พ.อ.แถบ ยินดีธรรม ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 92 10 พ.ย. 64
88/65 พ.อ.สมยั เหมอืดตะคุ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชรา 93 19 พ.ย. 64
89/65 นาง ทองนาค ธีระแกว้ ธ.ลพบรีุ มะเร็งทอ่น้ าดี 75 30 พ.ย. 64
90/65 นาง จันทร์ศรี ดีจานเหนอื ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ปอดติดเชื้อโควิด 82 10 ส.ค. 64
91/65 พ.ต.สุชาติ แกว้เกดิเพช็ร์ ธ.เตาปนู ล าไส้แตกทะลุบริเวณล าไส้ใหญ่ 88 27 พ.ย. 64
92/65 พ.ต.เอื้อน ขวนขวายทรัพย์ ธ.สนามเสือปา่ ถุงลมปอดโปง่พอง 85 8 ธ.ค. 64
93/65 จ.ส.อ.อธิพงศ์ เบญ็นกุลู ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 26 พ.ย. 64
94/65 นาย สมชาย พุ่มพวง ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ เส้นเลือดสมองตีบ 86 2 ธ.ค. 64
95/65 นาย อนนัต์ ศรีจันทร์เคน ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 5 ธ.ค. 64
96/65 นาง สุวนติย์ บ ารุงพงศ์ ธ.ถ.พหลโยธิน-เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 6 ธ.ค. 64
97/65 นาง ประดับศรี สุมชัยา ธ.พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ 59 24 พ.ย. 64
98/65 จ.ส.อ.สมนกึ อว้นผิว ธ.ร้อยเอด็ หวัใจวายฉับพลัน 60 11 พ.ย. 64
99/65 ส.อ.สุวิชัย เนตรแกว้ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 88 21 พ.ย. 64
100/65 นาง นา ขรวงค์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งสมอง 85 21 ต.ค. 64
101/65 พ.อ.หญิง มากาเรต พงษ์ประวติร ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 84 10 ก.พ. 63
102/65 นาง กนกวรรณ สิมมา ธ.ชลบรีุ สันนิษฐานหวัใจล้มเหลว ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงระดับรุนแรง 52 14 ก.ย. 63
103/65 ร.ต.คเชนศักด์ิ เชิดโชคศรี ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมากชนดิแพร่กระจาย 59 10 พ.ย. 64
104/65 นาง เจริญ ศรีโปฏก ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งตับออ่น 85 26 พ.ย. 64
105/65 นาง ไพทรูย์ ทองประไพ ธ.พษิณุโลก เนื้องอกที่ตับ 89 20 พ.ย. 64
106/65 นาง ด้วง เกตุแกว้ ธ.เชียงราย ชรา 83 27 พ.ย. 64
107/65 จ.ส.ต.สมยศ รุ่งกล่ิน ธ.กาญจนบรีุ แผลกดทบัติดเชื้อ 63 20 พ.ย. 64
108/65 พ.ต.พษิณุ พื้นนวล ธ.กาญจนบรีุ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 57 13 พ.ย. 64
109/65 ร.ต.ก าพล วิเศษทกัษ์ ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในปอด 63 17 ต.ค. 64
110/65 ร.ต.ทรงพล กาทอง ธ.นครพนม กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 2 ธ.ค. 64
111/65 นาย โสภณ สมประสงค์ ศร. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา่สายพนัธุใ์หม ่2019 79 18 พ.ย. 64
112/65 นาง เล็ก พลัดอยู่ ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 83 31 ต.ค. 64
113/65 นาง แกว้ มว่งทอง บชร.3 หวัใจล้มเหลว 88 1 ธ.ค. 64
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114/65 นาย เฉลิม มธุรส รวท.อท.ศอพท. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 84 21 พ.ย. 64
115/65 พล.อ.ปรุวัศ นลินนท์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งสมอง 71 10 ธ.ค. 64
116/65 นาง อนงค์ ผลผะกา ธนาณัติ ปอดติดเชื้อโควิด-19 91 7 ธ.ค. 64
117/65 น.ส. ส าอางค์ โตเขียว ส่วนกลาง เส้นเลือดตีบตันบริเวณขาอย่างรุนแรง 80 3 ธ.ค. 64
118/65 น.ส. ทองปิ่น บบุผาชาติ ธ.ปราจีนบรีุ ชรา 73 15 ธ.ค. 64
119/65 นาง อไุรวรรณ์ บญุช่วย ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 62 16 ธ.ค. 64
120/65 ร.ต.สมถวัลย์ พงษธ์นู ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า สันนิษฐานโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 66 16 ธ.ค. 64
121/65 นาย พยงค์ เงินบาท ธ.ศรีย่าน ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิดสิบเกา้ 61 22 พ.ย. 64
122/65 พ.ต.เชิดศักด์ิ ชมเชย ธ.งามวงศ์วาน ไตระยะสุดทา้ย 87 9 ธ.ค. 64
123/65 นาง ค าหมอ่น สุระอดุร ธ.ถ.ทหาร-อดุรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 82 26 ก.ค. 64
124/65 นาง ลมยั สงวนศักด์ิพฒัน์ ธ.ด าเนนิสะดวก เลือดออกในสมอง 80 12 ธ.ค. 64
125/65 นาง ประชุม พงษส์วัสด์ิ ธ.เตาปนู มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 82 1 ธ.ค. 64
126/65 นาง พรทิพย ์แหละเหล่าปราชญ์ ธ.มนีบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพลัน 77 11 ธ.ค. 64
127/65 นาง สุดใจ เผ่าทหาร ธ.ส านกัราชด าเนนิ ภาวะแทรกซ้อนโรคเร้ือรังหลอดเลือดสมอง 84 5 ธ.ค. 64
128/65 ร.ต.ส ารวน อยู่ประเสริฐ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 89 18 เม.ย. 64
129/65 นาง สุวณี มคธเพศ ธ.ส านกัราชด าเนนิ หลอดเลือดสมอง 79 1 ธ.ค. 64
130/65 นาง สายใจ เมฆเจริญ ธ.งามวงศ์วาน ภาวะเลือดออกในสมอง 78 24 ต.ค. 64
131/65 พ.อ.อาคม ลพสุนทร ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ติดเชื้อโควิดที่ปอด 93 7 พ.ย. 64
132/65 นาง ทองปอน อ าไพมณี ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 84 23 พ.ย. 64
133/65 นาย จักรพงษ ์แนวชาลี ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ไวรัสตับอกัเสบบี 42 20 พ.ย. 64
134/65 นาย สมหวัง ธรรมทอง รพ.ค่ายเมง็รายมหาราช มะเร็งล าไส้ระยะสุดทา้ย 56 8 พ.ย. 64
135/65 นาง นนุ เทยีนศิริวงศากลุ สง.สด.จว.ร.ย. ล้ินหวัใจร่ัว 82 25 พ.ย. 64
136/65 จ.ส.อ.ประกาศิษฐ เฮ็งเงิน ร.2 พนั.1 รอ. เลือดออกเยื่อหุ้มสมองจากอุบัติเหตุจราจร 44 31 ส.ค. 64
137/65 นาง ชลธิดา ยินดีผล วิสามญั ชรา 98 5 ธ.ค. 64
138/65 นาย บญุม ีเต่าทอง พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 82 21 พ.ย. 64
139/65 นาง เฉลา บญุทวี พบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 89 7 ธ.ค. 64
140/65 นาง นยิมลักษณ์ ศุขสวัสดิ ณ อยธุยา ส่วนกลาง ภาวะหวัใจล้มเหลว 96 3 ธ.ค. 64
141/65 จ.ส.อ.หญิง สุมนา เริงใจ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 96 6 ธ.ค. 64
142/65 พล.ต.ยศพนัธ์ แจ้งยอดสุข ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดอกัเสบติดเชื้อ 56 3 ธ.ค. 64
143/65 นายนริศร์ นนัทโิยธิน ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานหีวัใจล้มเหลว 66 7 ธ.ค. 64
144/65 นาง ประไพ ทองเจือ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื้อโควิด 19 รุนแรง 87 16 ธ.ค. 64
145/65 ร.ต.อนนัต์ ภู่แดง ธ.หว้ยยอด ปอดติดเชื้อ 65 15 พ.ย. 64
146/65 นาง เชื่อง จิตร์เกษม ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 97 27 ก.ย. 64
147/65 นาง อรพนิทร์ กณัหะวัน ธ.เซ็นทรัล เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 72 25 ต.ค. 64
148/65 ร.ต.สนั่น จันทร์ต๊ะแกว้ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งเมด็เลือด 68 15 ต.ค. 64
149/65 นาง สลับศรี คุณมี ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 28 พ.ย. 64
150/65 ร.ท.กมล สมแสวง ธ.อบุลราชธานี ตับแข็ง 61 24 พ.ย. 64
151/65 นาง พร ทรายทอง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 90 29 พ.ย. 64
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152/65 จ.ส.อ.ส าเร็จ บวักนก ธ.อตุรดิตถ์ ปอดติดเชื้อโควิด-19 69 28 พ.ย. 64
153/65 นาย ทองอนิทร์ ค าทอง กอง พธ.พล.ร.6 มะเร็งปอด 79 22 ต.ค. 64
154/65 นาง สมยั นากลาง มทบ.36 ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 84 2 ธ.ค. 64
155/65 นาย อภนินัท ์สืบสุวรรณ์ กรม ทพ.44 ระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลวจากติดเชื้อรุนแรง 54 21 พ.ย. 64
156/65 นาย วันชัย คงทวี ม.4 พนั.5 รอ. ล าไส้ทะลุ 53 30 พ.ย. 64
157/65 นาย ชุมพล โคตะมะ รร.กง.กง.ทบ. เลือดเปน็กรดจากเบาหวาน 85 7 ธ.ค. 64
158/65 จ.ส.อ.ศศิพงศ์ หงษาวงศ์ ร.3 พนั.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 34 25 พ.ย. 64
159/65 ส.อ.ธวัชชัย โตเหมอืน มทบ.43 ฆา่ตัวตายด้วยการแขวนคอ 28 14 ต.ค. 64
160/65 นาย สมบติั คัมภร์ีพงษ์ รพ.ค่ายสุรสีห์ เส้นเลือดในสมองอดุตัน 76 8 พ.ย. 64
161/65 นาย เพยีงจันทร์ สองทอง ม.พนั.8 พล.ร.3 ไตวายเนื่องจากไตเส่ือมเร้ือรัง 78 21 พ.ย. 64
162/65 ร.อ.สายัณ ไทยนอ้ย ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. มะเร็งตับ 57 9 พ.ย. 64
163/65 จ.ส.ท เกษม แกว้มณี ธ.พทัลุง เส้นเลือดสมองแตก 62 11 พ.ย. 64
164/65 นาง สงัด ผาจันทร์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 79 5 ธ.ค. 64
165/65 นาย ธงชัย เกดิพลู ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ชรา 86 14 ธ.ค. 64
166/65 นาง ไพเราะ ทองศรีอน้ กบ.ทบ. เส้นเลือดในสมองตีบ 86 1 ธ.ค. 64
167/65 จ.ส.อ.สนธยา พึ่งธงไทย บก.กช. ระบบหายใจล้มเหลว 54 19 พ.ย. 64
168/65 ด.ต.โอภาส ศรีสุขใส พล.ร.5 ติดเชื้อในปอด 72 25 พ.ย. 64
169/65 นาย หาญ ศรีบญุเรือง ช.พนั.3 พล.ร.3 ความดันโลหติสูงและเบาหวาน 59 17 พ.ย. 64
170/65 นาง สองแสน เนยีดพลกรัง ทน.3 มะเร็งปอด 80 4 ธ.ค. 64
171/65 นาง จันทรา ชัยศรี ร.2 พนั.3 รอ. ระบบหวัใจล้มเหลว 66 6 พ.ย. 64
172/65 นาง บญุธรรม หนัสังข์ วิสามญั ภาวะโพแทสเซียมต่ าในเลือด 93 2 ธ.ค. 64
173/65 นาง ประนอม ตองตาสี ม.พนั.4 พล.1 รอ. มะเร็งในทอ่น้ าดี 61 17 พ.ย. 64
174/65 นาง สมาน บพุลับ ร.29 พนั.3 ไตวายเร้ือรัง 76 21 ต.ค. 64
175/65 นาย ทรงวิทย์ หมอยาดี พธ.ทบ. ภาวะช็อคจากปอดอกัเสบติดเชื้อ 63 4 ธ.ค. 64
176/65 พ.ต.นคิม สีหาเสน มทบ.26 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 58 12 พ.ย. 64
177/65 พ.อ.เฉลย ดีวงศ์ ธ.รามอนิทรา กม.4 โควิด-19 87 10 ธ.ค. 64
178/65 ร.ต.บญุโสม อสุาหดี์ ธ.สมทุรปราการ หลอดเลือดสมองจากเบาหวาน 68 2 ธ.ค. 64
179/65 จ.ส.อ.หญิง ประดับ เจอืจนิดา ธ.เตาปนู ชรา 81 12 ธ.ค. 64
180/65 นาง ออมสิน นลิกร ธ.บางบวั ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 82 6 ธ.ค. 64
181/65 นาง สุรภ ีพว่งมาลี ธ.โชคชัย 4 ชราภาพ 86 7 ธ.ค. 64
182/65 พ.ท.ปฏยิุทธ์ ไชยทะเศรษฐ์ ธ.ยอ่ยถนนพหลโยธนิ-สะพานใหม่ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 81 10 ธ.ค. 64
183/65 นาง ศรีเมอืง อน้ค า ธ.ปากช่อง หลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 58 14 ธ.ค. 64
184/65 นาง ประยูร พยัคฆเ์กรง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 12 ธ.ค. 64
185/65 นาย ไหม จันทร์แดง ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานสีมองฟกช้ าจากการล้ม 64 8 ธ.ค. 64
186/65 นาง เชรียม จันที ธ.ย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ พษิสุราเร้ือรัง 57 12 ธ.ค. 64
187/65 นาง นติยา ใยบวั ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ปอดอกัเสบจากติดเชื้อโควิด 19 75 16 พ.ย. 64
188/65 ร.ต.บญุถึง สมบติัวงศ์ ธ.พทัลุง ติดเชื้อแบคทีเรียอยา่งรุนแรงที่ผิวหนังชั้นลึก 61 6 ธ.ค. 64
189/65 พ.ท.ไสว เชื้อพลายเวช ธ.แคลาย ชราภาพ 93 1 ธ.ค. 64
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190/65 นาง สายทอง บญุศรี ธ.อรัญประเทศ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 69 22 พ.ย. 64
191/65 นาง ประไพ มานะวานชิ ธ.อยุธยา ติดเชื้อที่ปอด 83 5 ธ.ค. 64
192/65 พล.อ.อดุม โพพี ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช มะเร็งตับ 87 26 พ.ค. 64
193/65 นาง ประยงค์ มั่งสุข ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 90 26 พ.ย. 64
194/65 นาง สมถวิล เสือเกดิ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 76 4 ธ.ค. 64
195/65 นาย จิระ จิรัฐติโรจน์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในปอด 84 30 พ.ย. 64
196/65 นาง ใจ หอมจุย ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 85 1 ธ.ค. 64
197/65 นาย สวิง ไทยรัตน์ ธ.ลพบรีุ ไขกระดูกล้มเหลวจากโควิด 94 27 พ.ย. 64
198/65 นาง องัคาน ไตรลาศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 67 10 ธ.ค. 64
199/65 นาง จ าปา รอบรู้เจริญ ธ.ปกัธงชัย มะเร็งล าไส้ 74 13 พ.ย. 64
200/65 นาง สุดใจ ศรีเจริญ ธ.นครศรีธรรมราช ชราภาพ 85 30 ต.ค. 64
201/65 ร.ต.อวน วิเศษทรัพย์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 89 22 พ.ย. 64
202/65 นาง เสาวณีย์ วังยายฉิม ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อดุรธานี เบาหวานไมพ่ึ่งอนิซูลิน 85 10 ธ.ค. 64
203/65 พ.อ.บรุมณ์ ผรณจินดา ธ.บางบวั สงสัยกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 81 3 ก.ย. 64
204/65 นาง สุดา บญุใหญ่ ธ.ย่อยอนิทรารักษ์ ชรา 92 19 ธ.ค. 64
205/65 พ.อ.สมเกยีรติ ตะพาบน้ า ธ.ทา่แพ หลอดเลือดสมองตีบ 69 24 ต.ค. 64
206/65 จ.ส.อ.อดุลย์ พมิพจ์ินดา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับแข็ง 61 2 ธ.ค. 64
207/65 นาง ปุ้ย พนิจินอก ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ชราภาพ 91 30 พ.ย. 64
208/65 ร.ท.มานะ สร้อยจิตร ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งตับ 69 19 พ.ย. 64
209/65 นาง บวน เลขะวัฒนะ ธ.อตุรดิตถ์ ติดเตียงระยะเวลานานจากภาวะเส้นเลือดสมองแตก 78 1 ธ.ค. 64
210/65 นาย หวล ผลาผล มทบ.33 ชราภาพ 82 15 พ.ย. 64
211/65 นาง พนู ศรีอ าไพวิวัฒน์ ปตอ.2 พนั.1 รอ. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 19 ธ.ค. 64
212/65 นาย เหล็ก คณานติย์ ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค รังสิต ภาวะล าไส้อดุตัน 81 1 ต.ค. 64
213/65 นาย บว้น ชัยเวชพนัธุ์ ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจล้มเหลว 88 7 ธ.ค. 64
214/65 พ.ต.สุพรรณ ตุ่นค า ธ.ทา่แพ ติดเชื้อราในปอด 85 26 ต.ค. 64
215/65 นาง ล้ิม เจริญโพธิ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 88 30 ต.ค. 64
216/65 นาย อทุศิ ศรีพานชิ ธ.ย่อยบางพลัด ทางเดินหายใจส่วนบนอดุตัน 90 17 ธ.ค. 64
217/65 นาง อาภา คงเกดิ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชรา 93 11 ธ.ค. 64
218/65 พ.ท.วีระพนัธุ ์ภวมยั ธ.ถ.ติวานนท์ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 87 8 ม.ีค. 64
219/65 ร.ต.สมศักด์ิ เกดิปล่ัง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 61 9 ธ.ค. 64
220/65 นาง พฒุ มว่งศรีพทิกัษ์ รร.ม.ศม. ชรา ผู้ปว่ยติดเตียงมภีาวะสมองเส่ือม 87 19 พ.ย. 64
221/65 ร.ต.สุเทพ การุณศิริ ธ.ปากช่อง เลือดออกในทางเดินอาหาร 76 26 พ.ย. 64
222/65 นาง สอย ระเมยีดดี ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. สันนิษฐานวา่เสียชีวติด้วยโรคธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุทีแ่น่ชัด 88 28 พ.ย. 64
223/65 นาง ประกอบ ปิ่นรัตนานนท์ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. โรคประจ าตัวเบาหวาน,ควาดันโลหติสูง,ไทรอยด์ 87 6 ธ.ค. 64
224/65 นาย ประเสริฐ พนิจิไชย ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวยีนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 76 5 ธ.ค. 64
225/65 ร.ต.มนจิ ไพรบงึ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ความดันโลหติสูง 64 8 พ.ย. 64
226/65 นาง จันทร์ดี ชัยมงคล ธ.หนา้ รพ.มหาราช-เชียงใหม่ ตายมทิราบสาเหตุ 84 6 ธ.ค. 64
227/65 นาง สะอาด กจิขุนทด ธ.ปราณบรีุ ความดันโลหติสูง และกระดูกสันหลังส่วนล่างกดเส้นประสาท 79 5 พ.ย. 64
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228/65 นาง สมยา กลมแกว้ ธ.ปตัตานี ชราภาพมโีรคร่วม 87 10 พ.ย. 64
229/65 นาง สมบรูณ์ ปญัญา ธ.นา่น อลัไซเมอร์ 86 6 ธ.ค. 64
230/65 นาง บวัเขียว ศรีเมอืงหลวง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ระบบการหายใจและไหลเวยีนเลือดล้มเหลว 82 24 ต.ค. 64
231/65 นาย สายันต์ พมิทา ม.พนั.21 พล.ร.6 มะเร็งตับ 60 7 ธ.ค. 64
232/65 ร.ต.เลิศ ขิมทอง ธ.นครราชสีมา ผลพวงจากการโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 82 11 ธ.ค. 64
233/65 นาง บู่ บญุออ้ย ธ.นครราชสีมา ภาวะหวัใจล้มเหลว 83 5 ธ.ค. 64
234/65 จ.ส.ท.ธนพล(ทวีวัฒน)์ โคคร ดย.ทบ. การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากอุบติัเหตุจราจร 36 30 พ.ย. 64
235/65 ส.อ.วิชาญ จันทร์หล้า ส.พนั.1 สันนิษฐานภาวะแทรกช้อนจากพิษสุราเร้ือรัง 37 4 ส.ค. 64
236/65 นาง บญุนาค ออ่นอนิทร์ สง.สด.จว.ส.ป. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 61 19 ธ.ค. 64
237/65 นาง ถุงเงิน จันทร์สวน ป.1 พนั.31 รอ. มะเร็งทอ่น้ าดีระยะที่ส่ี 68 28 พ.ย. 64
238/65 นาง สง่า นาคเงินทอง กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในหลอดเลือด 73 30 พ.ย. 64
239/65 นาง สารีพะ ทา ร.151 ความดันโลหติสูง 65 30 พ.ย. 64
240/65 นาง ฐาณิการ์ อิ่มเรือง ช.พนั.6 พล.ร.6 มะเร็งเต้านม 51 31 ต.ค. 64
241/65 นาง มะลิ ทองสลับ สง.สด.จว.อ.บ. ภาวะติดเชื้อรุนแรง 59 25 ต.ค. 64
242/65 นาย ถวิล พรมภงูา มทบ.21 ปอดติดเชื้อและฝีที่มา้ม 61 23 พ.ย. 64
243/65 นาง ส าราญ บรรลุศิลป์ สง.สด.จว.บ.ร. มะเร็งตับ 67 6 ธ.ค. 64
244/65 ร.ต.สถาพร ปานจันทร์ ธ.ตรัง เส้นเลือดในสมองตีบ 68 30 ก.ย. 64
245/65 นาง ละออ บญุไมเ่ศร้า ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ กรวยไตอกัเสบติดเชื้อ 88 29 พ.ย. 64
246/65 นาง ไหม พพิธิกลุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะรุนแรง 68 18 พ.ย. 64
247/65 ร.ต.สุวัฒน ์รัตนก าเนดิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 59 18 พ.ย. 64
248/65 นาง พกุ อบมาสะอาด ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดติดเชื้อ 88 8 ธ.ค. 64
249/65 นาง ตัน กะลินตา ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 28 พ.ย. 64
250/65 พ.อ.ปรีชา กตัญญู ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 69 13 พ.ย. 64
251/65 ร.ต.เสรี แทน่ทอง ธ.ลพบรีุ ชรา 74 8 ธ.ค. 64
252/65 จ.ส.อ.สมเกยีรติ หนา่ยชาวนา ธ.พษิณุโลก สันนิษฐานภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 30 พ.ย. 64
253/65 นาง สลอม มะลิลา ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 3 ธ.ค. 64
254/65 นาง จ าป ีวงษาลี ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เส้นเลือดสมองอดุตัน 78 4 ธ.ค. 64
255/65 นาย สุวัฒชัย สุขุมลจันทร์ คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 5 ธ.ค. 64
256/65 นาง ละออ ศรีสรณ์ ยย.ทบ. โรคประจ าตัว 83 18 ธ.ค. 64
257/65 นาย จรูณ ผ่องพนัธ์ สลก.ทบ. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 7 ธ.ค. 64
258/65 นาง ทองดี นลิพฤกษ์ ธ.เตาปนู ตายตามธรรมชาติ(ชรา) 92 11 ธ.ค. 64
259/65 นาง กนัหา นลิเขต ธ.สกลนคร เลือดออกในสมองรุนแรง 87 24 ต.ค. 64
260/65 นาง วิไลวรรณ ทารมย์ ป.71 พนั.713 เบาหวาน 60 14 ธ.ค. 64
261/65 นาง ศรีจันทร์ โอวาทานรัุกษ์ ส.พนั.23 ทภ.3 ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 71 7 ธ.ค. 64
262/65 นาง สุรีย์ โพธิว์ุฒิ สก.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 92 17 ธ.ค. 64
263/65 นาง อมัพนัธ์ สุขสมยา สส.ทหาร ไตวาย 62 23 พ.ย. 64
264/65 พ.อ.เอกศักด์ิ ริมธีระกลุ นทพ. มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 54 19 พ.ย. 64
265/65 นาง วาทนิ ียศพลเสนยี์ รร.ขว.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจแตกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 54 13 ธ.ค. 64
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266/65 นาย ชัยรัตน ์ปานทบัทมิ นทพ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67 30 พ.ย. 64
267/65 น.ส. จ าเนยีร สะแกคุ้ม ธ.สกลนคร สันนษิฐานภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 71 8 ธ.ค. 64
268/65 พ.อ.ภรุีพล สุมะนงักลุ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานีสันนิษฐานเสียชีวติจากกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 14 ธ.ค. 64
269/65 พ.อ.ประชิต บญุถนอม ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชรา 96 18 ธ.ค. 64
270/65 นาง ประทนิ โมลี ธ.ทา่เรือ ไตวาย 80 5 ธ.ค. 64
271/65 พ.อ.ปฏพิทัธ์ มรูพนัธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 90 19 ธ.ค. 64
272/65 นาง บญุยืน ประไพรัตน์ ธ.ราชบรีุ โควิด-19 89 3 พ.ย. 64
273/65 นาย บญุส่ง โมรา ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เส้นเลือดสมองแตก 86 14 ธ.ค. 64
274/65 นาย ค าดี ภถูอดใจ ธ.ร้อยเอด็ ถุงลมปอดอดุตันเร้ือรัง 89 8 ธ.ค. 64
275/65 นาย หลวง เพชรอาษา ธ.ร้อยเอด็ กระเพาะ 71 13 ธ.ค. 64
276/65 นาย บญุลือ บญุวงษ์ ร.19 พนั.1 มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันระยะแพร่กระจาย 75 6 ธ.ค. 64
277/65 จ.ส.อ.อนทุศัน ์บญุทมิ พนั.สร.กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อในระบบประสาท 59 2 ธ.ค. 64
278/65 ร.ท.สุรเดช พลิาสุข ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตาย 60 13 ธ.ค. 64
279/65 นาง อมัพร ส้มมณี ธ.สะพานควาย ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 85 25 ธ.ค. 64
280/65 นาง จีรวรรณ อนนัตรัตน์ ส่วนกลาง เส้นเลือดหวัใจตีบ 71 22 ธ.ค. 64
281/65 นาง อนงค์ พาสอน ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 75 12 ธ.ค. 64
282/65 นาง ค านงึ พงษเ์ผือก ม.1 รอ. ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74 2 ธ.ค. 64
283/65 ร.ท.อามรพนัธ์ เอกศิริ ปตอ.1 พนั.5 มะเร็งเมด็เลือดขาว 46 7 ก.ย. 64
284/65 ส.อ.โชคชัย ปานนุ่ม กรม ทพ.43 ถูกยิงด้วยอาวุธปนื 34 16 ต.ค. 64
285/65 ร.ต.ธ ารงค์ หนแูปลก มทบ.45 ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 59 27 พ.ย. 64
286/65 จ.ส.อ.ธีรพัฒน(์เทดิเกยีรติ) คุ้มสุพรรณ มทบ.33 เลือดออกในสมอง 50 24 ส.ค. 64
287/65 นาย บญุมา เชียงแรง ธ.เทงิ มะเร็งกล่องเสียงระยะลุกลาม 87 1 ธ.ค. 64
288/65 นาง นนัทน์ภสั เสาสุรินทร์ ธ.ทา่แพ เลือดออกในสมอง 66 10 พ.ย. 64
289/65 นาย บญุ ค าภริมย์ ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งปอด 87 11 ธ.ค. 64
290/65 นาง ภญิญา ทองทพิย์ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งเต้านมซ้าย 68 8 ธ.ค. 64
291/65 พ.อ.ขาว บญุประสิทธิ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมาก 89 8 พ.ย. 64
292/65 นาย ประสงค์ ธาระวรรณจิตร สง.สด.จว.ร.ย. ปอดติดเชื้อ 83 13 ต.ค. 64
293/65 นาย สมจิตร์ ผดุงนาค ส่วนกลาง มะเร็งตับ 86 20 ธ.ค. 64
294/65 นาง นวลจันทร์ เมน่ทอง ธ.บางบวัทอง ปอดติดเชื้อ 79 25 พ.ย. 64
295/65 จ.ส.อ.ชุมพล เทพวงษ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ได้รับบาดเจ็บทีอ่วัยวะหลายแหง่จากการจราจร 57 27 พ.ย. 64
296/65 นาง ยุพดี ยุทธสอาด ธ.ราชบรีุ เสมหะอดุกั้นหลอดลม 76 21 ธ.ค. 64
297/65 นาง กญัญา ยังวิจิตร ธ.บางใหญ่ซิต้ี เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 13 ธ.ค. 64
298/65 นาง เลียบ สังข์ช่วยนา ธ.พญาไท ตายตามธรรมชาติ(ชรา) 92 5 ธ.ค. 64
299/65 นาง ทองมว้น แกน่จันทร์ ธ.สระแกว้ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 82 14 ธ.ค. 64
300/65 ร.ต.ทวน ค าธิมา ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 70 8 ธ.ค. 64
301/65 นาย ค าปนั ดีมงคล ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะหวัใจล้มเหลว 84 13 พ.ย. 64
302/65 นาง สังวร บวับานงาม กรม ทพ.26 ชรา 84 3 ธ.ค. 64
303/65 นาง เสง่ียม สุนาวงศ์ ธ.เตาปนู เส้นเลือดในสมองตีบ 84 4 ธ.ค. 64
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304/65 นาง สม บญุศรี ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 86 11 ธ.ค. 64
305/65 นาย สืบ เกษรุตร์ ธ.ส านกัพหลโยธิน ชราภาพ 86 6 ธ.ค. 64
306/65 นาย สมศักด์ิ หู้เต็ม ธ.ถ.ติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 2 ธ.ค. 64
307/65 จ.ส.อ.กจิติ สินจิ้น ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 61 18 ธ.ค. 64
308/65 จ.ส.ท.ราชันย์ วงศ์ราช ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายเร้ือรัง 61 6 ธ.ค. 64
309/65 พ.ต.เสนาะ อาภาวิลาศ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 87 25 ธ.ค. 64
310/65 ร.ต.ชัชวาลย์ น้ าไชยศรี ธ.ถ.จันทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 25 ธ.ค. 64
311/65 นาง ล้ินจี่ ยศปญัญา รพ.รร.6 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 72 9 ธ.ค. 64
312/65 นาย เปะ๊ เพช็รกล่ันพะเนาว์ สส. เลือดออกในสมอง 75 8 ธ.ค. 64
313/65 ส.อ.สุระ ยามรัมย์ กรม ขส. เสียเลือดมากจากเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 28 22 พ.ย. 64
314/65 พ.อ. ชาญชัย รามโกมทุ ส่วนกลาง หวัใจตายเฉียบพลัน 91 16 พ.ย. 64
315/65 นาง รัชฏาภรณ์ กจิเฟื่องฟู ธ.กองบญัชาการกองทพับก ไม่ทราบสาเหตุ สันนิษฐานจากโรคธรรมชาติ 58 11 ธ.ค. 64
316/65 พ.ต.แปลก รัตนะเหมมาลย์ ธ.ธาตุทอง เลือดออกในสมอง 83 10 ธ.ค. 64
317/65 นาง อนงค์ เวศพนัธ์ ธ.ปู่เจ้าสมงิพราย ชราภาพ 79 18 ธ.ค. 64
318/65 นาง ฉลอง จ าปาดะ ธ.สนามเปา้ เลือดออกในสมอง 89 22 ธ.ค. 64
319/65 นาง สอาด แสงมาลา ธ.พญาไท ปอดอกัเสบติดเชื้อ 74 12 ธ.ค. 64
320/65 นาย ถาวร มาลากาญจน์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ชรา 87 17 ธ.ค. 64
321/65 ร.ท.สรศักด์ิ ขวัญเนตร ธ.เสนานคิม ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 22 ธ.ค. 64
322/65 นาย พร้อม ใจงาม ธ.ส านกัราชด าเนนิ สมองฝ่อวัยชรา 83 19 ธ.ค. 64
323/65 นาง บปุผา เหมะพกุกะ ธ.ปทมุธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 74 11 ธ.ค. 64
324/65 พล.ต.ประจง ประดิษฐ์ผล ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 71 10 ธ.ค. 64
325/65 นาง บญุเลิศ พนัธ์อนิทร์ ธ.พระพทุธบาท เส้นเลือดสมองแตกจากความดันสูง 77 7 ธ.ค. 64
326/65 นาง วิภา เจนหดั ธ.สระบรีุ มะเร็งเมด็เลือดขาว 82 25 พ.ย. 64
327/65 นาง ทองมว้น ณรงค์เปล่ียน ธ.สมทุรปราการ ชราภาพ 86 7 ธ.ค. 64
328/65 นาย บญุตรี จักรสมศักด์ิ มทบ.34 ชราภาพ 78 2 ธ.ค. 64
329/65 ร.ต.สุรศักด์ิ ตันสุวรรณรัตน์ ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ปอดอดุกั้นเร้ือรัง 65 20 ธ.ค. 64
330/65 น.ส. ล าดวน แกว้มณี ธ.ย่อย ถ.สุขุมวิท-ชลบรีุ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 73 18 ธ.ค. 64
331/65 พ.อ.สุวิมล ช่างเรียน ธ.บางล าภู มะเร็งผิวหนงั 84 17 ธ.ค. 64
332/65 พ.ต.หญิง ผ่องศรี บพุพะกสิกร วิสามญั เลือดออกในทางเดินอาหารเฉียบพลัน 90 18 ธ.ค. 64
333/65 ส.ต.เอกชัย มเูกม็ กรม ทพ.45 ปะทะกบักลุ่มผู้กอ่เหตุรุนแรงซุ่มยิง 30 3 ม.ค. 65
334/65 จ.ส.อ.เอกรินทร์ สุขนมิติร์ ศอ.สพ.ทบ. ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย 36 29 ต.ค. 64
335/65 นาง ประดิษฐ์ นลิจันทร์ สส. ภาวะติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 86 29 พ.ย. 64
336/65 นาง อวยพร เกตุวาจา ศศท. สันนิษฐานจากโรคหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแขง็และตีบ 58 25 พ.ย. 64
337/65 นาง ประเทอืง อนิทร์งาม ธ.บางใหญ่ซิต้ี ชรา 96 26 ธ.ค. 64
338/65 พ.อ.ชนะ มณีรัตน์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อเปน็ฝีที่ตับ 90 15 ธ.ค. 64
339/65 นาย ธวัช เพช็รศิริพนัธ์ ธ.เตาปนู ปอดอกัเสบ 70 20 ธ.ค. 64
340/65 นาย จรัญ อ่ าแย้ม ธ.กระทุ่มแบน ความดันโลหติสูง 78 21 ธ.ค. 64
341/65 พ.ท.สุเทพ หอมกระจาย ธ.กระทรวงกลาโหม บาดเจ็บศีรษะจากการล้ม 82 19 ธ.ค. 64
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342/65 นาย พสิิฐ เข็มเพชร ธ.ศรีย่าน เลือดออกในทางเดินอาหาร 49 13 ธ.ค. 64
343/65 จ.ส.อ.รัชพล(สุชาติ) โสมนรินทร์ ธ.อยุธยา สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ 61 21 ธ.ค. 64
344/65 ร.ต.จรัล ขวัญละมลู ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งล าใส้ 65 14 ธ.ค. 64
345/65 จ.ส.อ.สุรพล เหลืองอรุณ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง มะเร็งล าไส้ใหญ่ 60 29 พ.ย. 64
346/65 นาย ปราการ เลิศรัตนด ารงกุล ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 74 20 ธ.ค. 64
347/65 นาย สายันต์ เปาริก ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 15 ธ.ค. 64
348/65 นาง นอ้ย ฉิมมาวัลย์ ธ.โชคชัย 4 หวัใจวายเฉียบพลัน 87 21 ธ.ค. 64
349/65 พ.ต.ไพโรจน ์เจียรวัฒนะ ธ.ส านกัราชด าเนนิ หวัใจล้มเหลว 102 9 ธ.ค. 64
350/65 นาง ทองมลู นตุิธร ธ.ราชบรีุ เบาหวาน 83 1 ธ.ค. 64
351/65 พล.ต.ประสาท ประสงค์จรรยา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือดจากตับแข็ง 92 23 ธ.ค. 64
352/65 ร.ต.จุมพล พลายเพช็ร์ ธ.เตาปนู อบุติัเหตุล้มเอง 72 25 ธ.ค. 64
353/65 พ.ต.หญิง มะลิวัลย์ อนมุาศ ธ.หาดใหญ่ ปอดติดเชื้อรุนแรง 78 1 ธ.ค. 64
354/65 นาง ทเุรียน ทพิย์ประเสริฐ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 29 พ.ย. 64
355/65 นาง แร่ นนทแ์กว้ ธ.สระบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 84 23 ธ.ค. 64
356/65 พล.ต.สุขุม สุจริต ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 79 19 ธ.ค. 64
357/65 นาง ละมอ่ม ยิ้มใหญ่ ธ.สนามเปา้ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 92 26 ธ.ค. 64
358/65 ร.ต.สุขเกษม พรามยอด ธ.เพชรบรีุ ติดเชื้อขึ้นสมอง 71 30 พ.ย. 64
359/65 พ.ต.ศิริ เปร่ืองเดช ธ.สระบรีุ ชราภาพ 101 8 ธ.ค. 64
360/65 ร.ต.สมศักด์ิ ประมาณ ธ.สระบรีุ เลือดออกในช่องอกจากหลอดเลือดแดงใหญ่และปอดฉีกขาด 65 7 ธ.ค. 64
361/65 จ.ส.อ.ศักดา ปสัสาค า ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ไตวายเร้ือรัง 66 9 ธ.ค. 64
362/65 ร.ต.อนนัต์ ธนศิูลป์ ธ.ปากช่อง หลอดเลือดสมองแตก 75 2 ต.ค. 64
363/65 นาง สมยั ผังดี ธ.สามง่าม ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 81 4 ธ.ค. 64
364/65 ร.ต.วิเชียร ศรีแสงฤทธิ์ ธ.กาญจนบรีุ หลอดเลือดสมองอดุตัน 63 23 พ.ย. 64
365/65 นาง หล้า หทัยด ารงวทิยา(มายา) ธ.พะเยา ติดเชื้อในกระแสโลหติ 84 2 ธ.ค. 64
366/65 นาง จ าเนยีร หมั่นจิตร์ ธ.ปราณบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 80 19 พ.ย. 64
367/65 นาง มว่ย คงมนต์ ธ.ชลบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 83 12 พ.ย. 64
368/65 ร.ต.สุรินทร์ แสงมงคล ธ.อรัญประเทศ เลือดออกในกระเพาะอาหาร 67 8 ธ.ค. 64
369/65 นาง นนัทา โทนแจ้ง ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 68 13 พ.ย. 64
370/65 นาง สาย บตุรวงศ์ รพ.อ.ป.ร. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 81 5 ธ.ค. 64
371/65 นาง ระทม หว้ยสุข ธ.สูงเมน่ ชรา 83 11 ธ.ค. 64
372/65 นาย แกว้ เปี่ยมแกว้ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อโควิด-19 75 24 ต.ค. 64
373/65 นาง ปุ่น เอี่ยมสอาด วิสามญั เสียชีวิตจากการเจ็บปว่ยไมท่ราบสาเหตุ 101 15 ต.ค. 64
374/65 นาย ไสว ทองย้อม ร.153 พนั.2 ชราภาพ 74 2 พ.ย. 64
375/65 นาย ทองอนิทร์ หนแูกว้ รพ.ค่ายสุรนารี ขาดอากาศจากแขวนคอ 72 8 ธ.ค. 64
376/65 นาง อารีย์ ไชยศิลป์ พนั.สบร.24 บชร.4 ไตวาย 81 23 ต.ค. 64
377/65 นาง บญุชู คงชู ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. ภาวะสืบเนื่องจากข้อเข่าเคล่ือน 61 18 พ.ย. 64
378/65 จ.ส.อ.ส าเนา กาญจนสมบติั ธ.สิงหบ์รีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อแบคทเีรีย 82 6 ก.ค. 64
379/65 จ.ส.อ.ธัญญา จันทรทรง ธ.ลพบรีุ เสมหะติดคอ/ผู้ปว่ยติดเตียง 69 3 ธ.ค. 64
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380/65 นาย วาสน ์ณ อบุล ธ.ควนเนยีง ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 15 พ.ย. 64
381/65 น.ส.จันดี ทพิสน ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน 72 5 ธ.ค. 64
382/65 ส.อ.วีระ นาคสมพงษ์ ธ.ขอนแกน่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 29 พ.ย. 64
383/65 นาง ประชุม ทองค า ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 3 ม.ค. 65
384/65 นาง นอ้ม บพุาโล ทภ.2 ระบบหายใจล้มเหลว 74 6 ธ.ค. 64
385/65 นาง หมนุ ทองเทพ ธ.ขอนแกน่ สมองฝ่อวัยชรา 86 4 ธ.ค. 64
386/65 นาย ประมวล เหลาเจริญ ธ.ขอนแกน่ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 74 28 พ.ย. 64
387/65 นาย เกรียงไกร ศรีนวลข า ธ.บางบวั กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 46 1 ม.ค. 65
388/65 นาย สมเจตต์ ลวดทอง สบ.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนโรคบาหวาน 48 13 พ.ย. 64
389/65 นาย อ าพล ฦาชา รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคตับแข็งเร้ือรัง 32 26 พ.ย. 64
390/65 พ.ท.พจน ์ขาวฉลาด สปท. ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรง 55 19 ก.ค. 64
391/65 จ.ส.อ.สมพล มากบญุ ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจล้มเหลว 73 7 ธ.ค. 64
392/65 พ.ท.บญัชา สุวรรณศุภ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. หลอดเลือดหวัใจอดุตัน 72 12 ธ.ค. 64
393/65 จ.ส.อ.บญุจันทร์ ตราชู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 63 15 ธ.ค. 64
394/65 นาง ปรีดา กล่ินจ าปา มทบ.11 เลือดออกทางเดินอาหาร 70 17 ต.ค. 64
395/65 นาง จงรัช ก าแพงสิน ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 82 16 ธ.ค. 64
396/65 นาย เล็ก รัตนกจิธรรม ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 23 ธ.ค. 64
397/65 นาง นภิา อิ้มทบั ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดอกัเสบติดเชื้อ 94 21 ธ.ค. 64
398/65 นาย สุชาติ บตุราช ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 74 21 ธ.ค. 64
399/65 นาง แหวน หนาดกลุ ธ.ถ.ติวานนท์ ภาวะชราภาพ 89 27 ธ.ค. 64
400/65 นาย สายัณห ์เจียกใจ ธ.เตาปนู โลหติจาง 71 25 ธ.ค. 64
401/65 ร.ต.หญิง พรรณทพิา พดัลม ธ.ถ.แจ้งวัฒนะ ชราภาพ 70 15 ธ.ค. 64
402/65 ร.ท.พทิยา วิทโยปกรณ์ ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 61 27 ธ.ค. 64
403/65 จ.ส.อ.สุพจน ์จรรอด ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายระยะสุดทา้ย 93 6 ธ.ค. 64
404/65 ร.ต.เรืองกวี โฆษติอ าไพ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ความดันสูง 63 3 ธ.ค. 64
405/65 จ.ส.อ.บญัญัติ หลุกแกว้ ธ.ถ.หว้ยแกว้-เชียงใหม่ สันนิษฐานวา่หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งและฉีกขาด 90 30 ต.ค. 64
406/65 นาง ทองเยื้อน ฤทธิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 76 14 ธ.ค. 64
407/65 นาย ทนุละ สุนนัต๊ะ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ไตวายเร้ือรัง 88 27 พ.ย. 64
408/65 นาง ทา แลสันกลาง ธ.พะเยา สมองฝ่อวัยชรา 84 15 ธ.ค. 64
409/65 นาง ละเอยีด คล้ายสุวรรณ พนั.ปจว. ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 6 ธ.ค. 64
410/65 ส.ต.อฑัฒ์ฆรุจพสิิฐ ค ามี พล.ร.5 อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์ 26 25 พ.ย. 64
411/65 นาง ค าฟอง ธิกะ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ชรา 84 29 พ.ย. 64
412/65 นาง ทองหล่อ แสนเยีย มทบ.210 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71 9 ธ.ค. 64
413/65 นาง บวัคล่ี อยู่คง ม.2 พนั.7 ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 15 ธ.ค. 64
414/65 นาย ทมิ อนิทกลู พนั.ซบร.23 บชร.3 ภาวะหลอดลมตีบฉับพลัน 84 6 ธ.ค. 64
415/65 จ.ส.อ.ณรงค์ อาจวิชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สันนิษฐานวา่เสียชีวติจากโรคสมองเส่ือมและโรคถุงลมโป่งพอง 76 12 ธ.ค. 64
416/65 นาง พยอม วุสันเทยีะ ธ.นครราชสีมา มะเร็งกระดูก 59 16 ธ.ค. 64
417/65 พ.อ.สัมพนัธ์ บรรจงปรุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอกัเสบ 72 11 ธ.ค. 64
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418/65 นาง เหมอืน ถ่อเงิน ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งทอ่ทางเดินน้ าดี 83 5 ธ.ค. 64
419/65 นาย สังเวช ศรีเปรม ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 89 2 ธ.ค. 64
420/65 นาย ออ่นสา แกว้บญุเรือง ร.16 พนั.2 ติดเชื้อในกระแสโลหติจากล าไส้ขาดเลือดจากเส้นเลือดอุดตัน 79 2 ธ.ค. 64
421/65 อส.ทพ.หญิง ธญัยรักษ์ วรดีรวโีรจน์ กรม ทพ.12 ภาวะหวัใจหยุดเต้นจากภาวะเกลือแร่โปแตสเซียมในเลือดสูง 55 28 พ.ย. 64
422/65 นาง บญุเล้ียง อริวัน มทบ.210 หวัใจล้มเหลว 74 9 ธ.ค. 64
423/65 ส.ต.เหรียญ วัฒนประคัลภ์ ธ.ควนเนยีง ติดเชื้อในกระแสเลือด 101 3 ธ.ค. 64
424/65 พ.ท.ศิริ ทบัสน ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ตายตามธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 89 19 ต.ค. 64
425/65 ส.อ.ชัยยา รวมธรรม ปตอ.1 พนั.6 ภยนัตรายบริเวณศีรษะจากอุบัติเหตุจราจร 26 16 พ.ย. 64
426/65 นาง สมสวัสด์ิ สาตจีนพงษ์ ม.1 พนั.1 รอ. มะเร็งปอด 80 11 ธ.ค. 64
427/65 นาง บรรจง ชีวะดุษฎี ธ.บางขุนนนท์ ชราภาพ 86 26 ธ.ค. 64
428/65 จ.ส.อ.สุรพล เวทกีลู ธ.เตาปนู ระบบหวัใจล้มเหลวฉับพลัน 64 30 ธ.ค. 64
429/65 นาย ตุ่น ฝ้ันค าสาย ธ.จันทบรีุ ปอดติดเชื้อ 85 19 ธ.ค. 64
430/65 นาง รุ่งนภา ก าเพช็ร ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบรุนแรงจากโควิด-19 66 15 ธ.ค. 64
431/65 ร.ต.บญุทวี อายุมั่น ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ความดันโลหติสูง 73 28 พ.ย. 64
432/65 นาง สมหมาย โฮมมา ธ.ปราณบรีุ มะเร็งกระดูก 67 6 ธ.ค. 64
433/65 นาง ลัดดา เสวีวัลลภ ธ.อตุรดิตถ์ หลอดเลือดหวัใจตีบ 72 4 ธ.ค. 64
434/65 น.ส.จันท ีโสพระบญุ ช.11 พนั.111 ตับแข็ง 62 6 ธ.ค. 64
435/65 ร.ท.อมัพร อนิดี มทบ.18 ปอดติดเชื้อ 59 28 พ.ย. 64
436/65 นาย ปิ่น พลเมอืงศรี ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ระบบหายใจล้มเหลว 81 14 ธ.ค. 64
437/65 จ.ส.อ.สมบติั ทองดี ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก้านสมองฉีกขาดจากการบาดเจบ็ทางจราจร 54 20 พ.ย. 64
438/65 นาง ขวัญชนก โพธิเ์รือง ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองโปง่พองและแตก 54 27 พ.ย. 64
439/65 ร.ต.ณัฐพงศ์ อนิค ามลู ธ.อตุรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 14 ธ.ค. 64
440/65 นาย พสิิฏฐ์ ฤกษโ์ชคดี ธ.ถ.สามคัคี หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 52 30 ธ.ค. 64
441/65 นาง สมพร กามี ธ.ลพบรีุ ชรา 82 7 ธ.ค. 64
442/65 พ.อ.วรวิทย์ ขันสาคร ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 71 12 ธ.ค. 64
443/65 ร.ต.อนิทร์ สอนดี ธ.ลพบรีุ ภาวะช็อคจากติดเชื้อในกระแสเลือด 89 11 ธ.ค. 64
444/65 นาง มินตรา(ลักษณะ) พาป้อง ธ.ลพบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 61 7 ธ.ค. 64
445/65 จ.ส.อ.สมจิตร โชติพว่ง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายธรรมชาติ 67 13 ธ.ค. 64
446/65 นาง ทศันยี ์เจริญศรี (จินดารักษ์) พนั.ป.ศป. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 67 24 ธ.ค. 64
447/65 พ.ท.พทุธมนต์ จันทรวิจิตร ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 93 1 ม.ค. 65
448/65 นาย ศิริวัฒน ์โชติรัตน์ ธ.เตาปนู ระบบไหลเวยีนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 66 31 ธ.ค. 64
449/65 นาง สมถวิล เปล่ียนละออ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดอกัเสบ 91 3 ม.ค. 65
450/65 นาง ทองดี ลับแล ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 83 29 ธ.ค. 64
451/65 นาง บญุจันทร์ สายด า ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 87 20 ธ.ค. 64
452/65 พ.อ.สมบรูณ์ อทุยัมงคล ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดอกัเสบติดเชื้อ 91 25 ธ.ค. 64
453/65 นาง ประคอง แสงง้ิว ธ.โรบนิสัน-ศรีสมาน หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71 24 ธ.ค. 64
454/65 นาย อ านวย ทศันาราม ธ.อทุยั-อยุธยา วัณโรคปอด 76 26 ธ.ค. 64
455/65 นาง นอ้ย เชิงการ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 7 ธ.ค. 64
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456/65 นาง มะลิ บานไม่รู้โรย(ลาภานกิรณ์) ธ.กาญจนบรีุ ไตวายเร้ือรัง 71 27 พ.ย. 64
457/65 นาย จอง แพทย์สิทธิ์ มทบ.45 ภาวะไตวายเร้ือรัง 84 12 ธ.ค. 64
458/65 นาง พเยาว์ สีเมฆ ธ.อยุธยา การฉีกเซาะของเอออร์ตา 69 2 ธ.ค. 64
459/65 นาย สมาน ไชยศิลป์ ปตอ.2 พนั.4 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 60 22 ธ.ค. 64
460/65 นาง อารีย์ แกว้ประสิทธิ์ ขส.ทบ. สงสัยมะเร็งรังไข่ 46 6 ธ.ค. 64
461/65 นาย สุข ใหมค่ าวัง ม.1 รอ. ไตวาย 76 21 ธ.ค. 64
462/65 นาย สมพงษ ์ศรีเงินยวง ทภ.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 21 ธ.ค. 64
463/65 ร.ต.มานพ ผงด้วง สตน.ทบ. นอนเสียชีวิตภายในบา้นดังกล่าว 59 3 ธ.ค. 64
464/65 นาง ทองล่ิม ธุระพนัธ์ ส.1 พนั.102 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 64 18 ธ.ค. 64
465/65 ส.ต.วนชิชานนท ์หมอ่งค า ส.1 พนั.102 สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปนื 24 19 ธ.ค. 64
466/65 นาง จินตนา พมิทา ส.1 พนั.102 เลือดเปน็กรดรุนแรง 74 18 ธ.ค. 64
467/65 นาง ล าดวน เปฏพนัธ์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะชราภาพ 79 24 ธ.ค. 64
468/65 นาง อ าไพ แปง้หอม ธ.ปทมุธานี เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 83 30 ธ.ค. 64
469/65 นาย สว่าง ชอบรัก ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 71 28 ธ.ค. 64
470/65 นาง ประยูร ภาระพงษ์ ธ.บิ๊กซี-อดุรธานี ชรา 85 18 ธ.ค. 64
471/65 นาง พรเพญ็ แต่งแดน ธ.โพนพสัิย ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 74 16 ธ.ค. 64
472/65 นาย รัตน ์จิตอารี ธ.ย่อยทา่วังผา ถุงลมโปง่พอง 88 31 ธ.ค. 64
473/65 ร.ต.สุชาติ โพธิสุ์วรรณ์ ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา มะเร็งตับ 64 28 ธ.ค. 64
474/65 นาง สุมาย สังเกตุ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 92 16 ธ.ค. 64
475/65 นาง สมจิตร ศรีวรสาร ธ.สกลนคร เสียชีวิตจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 83 30 พ.ย. 64
476/65 นาง บญุนวน สุขเจริญ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 22 ธ.ค. 64
477/65 ร.ต.ท านอง วงศ์ชารี ธ.นา่น ผลที่ตามมาของเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 75 17 ธ.ค. 64
478/65 นาง ออ่นจันทร์ โพธิจักร ธ.ร้อยเอด็ ความดันโลหติสูง 70 29 พ.ย. 64
479/65 นาง สุวรรณ เนยีมนดั ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 89 3 ธ.ค. 64
480/65 นาง นติยา ยมเกดิ กรม ทพ.35 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 51 29 พ.ย. 64
481/65 จ.ส.อ.บญุเสริม ร่มสนธิ์ มทบ.12 กระดูกคอหกัจากประวัติการจราจร 80 17 ธ.ค. 64
482/65 นาย สม ศรีทอง ร.6 ตับแข็ง 56 18 ธ.ค. 64
483/65 นาย ทองหล่อ จันทร์สุวรรณ์ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 86 14 ธ.ค. 64
484/65 นาย ค าฆอ้ง ทะชัย ธ.สกลนคร ไตวายระยะสุดทา้ย 69 16 ธ.ค. 64
485/65 นาย นราธิป แสนรัตน์ ธ.สกลนคร ขาดออกซิเจนจากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 33 5 ธ.ค. 64
486/65 นาง บญุม ีเนตร์อนิทร์ ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อรุนแรง 80 15 ธ.ค. 64
487/65 นาง จันทร์เพญ็ ชูติวิสุทธิ์ ส่วนกลาง ปอดอกัเสบจากโควิด-19 91 24 ธ.ค. 64
488/65 นาง มาลี แมลงภู่ ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 82 1 ม.ค. 65
489/65 นาง องุ่น ศรีวิชัย ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 87 25 ธ.ค. 64
490/65 พ.ท.อรรคพล เพชรร่ืน ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 88 24 ธ.ค. 64
491/65 ร.ต.ขจร กองศรี ธ.ราชบรีุ กระดูกคอหกัจากเหตุจราจร 70 31 ธ.ค. 64
492/65 นาง หน ูธานสิพงษ์ ธ.ควนเนยีง ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 8 ธ.ค. 64
493/65 จ.ส.อ.อาณัติ(มานัส) ค าพันธ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เส่ือมของเซลล์ประสาทส่ังการ 61 14 ธ.ค. 64
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494/65 นาง บวัจันทร์ กนัทา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อในวัยชรา 89 9 ธ.ค. 64
495/65 ร.ต.ปราโมทย์ ศรีแกว้ ธ.อดุรธานี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 61 21 พ.ย. 64
496/65 นาย วิเชียร ฟุ้งจันทกึ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งตับ 76 7 ธ.ค. 64
497/65 ร.ต.ยินดี คงทอง ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อโควิด 61 10 พ.ย. 64
498/65 นาง ปรานอม จัดของ ธ.นา่น หวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง 58 17 ธ.ค. 64
499/65 นาง ประดิษฐ์ สุขนอ้ย ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 90 23 ธ.ค. 64
500/65 ร.ต.พทิยา ตระการผล ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 28 ธ.ค. 64
501/65 พ.ท.ประคอง เข็มปญัญา ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งทอ่น้ าดี 93 2 ม.ค. 65
502/65 พ.อ.ชาญ มดัสมบรูณ์ ธ.ส านกัพหลโยธิน ชรา 97 5 ม.ค. 65
503/65 ร.ต.ประยงค์ ศรีสว่าง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า เส้นเลือดแดงที่ขาอดุตัน 70 29 ธ.ค. 64
504/65 นาย วันชัย จุลศิล ธ.บางบวั ปอดติดเชื้อ 67 27 ธ.ค. 64
505/65 นาย ราม ค าสอน ธ.สุพรรณบรีุ ปอดติดเชื้อ 93 30 ธ.ค. 64
506/65 นาง แจ้ ทองรอด ธ.กาญจนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 91 3 ม.ค. 65
507/65 นาย บดุดี ทองมาก ป.2 รอ. ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 71 24 ธ.ค. 64
508/65 จ.ส.อ.มานพ ตุงคะบรูณะ ธ.กาญจนบรีุ ไตวาย 67 3 ธ.ค. 64
509/65 ร.ท.สมพงศ์ วิบลูศรี ธ.ส านกัราชด าเนนิ เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ช่องอกกบัทอ้งร่ัว 85 6 ก.ย. 64
510/65 นาง สีนวล รังสี ขว.ทบ. ภาวะช็อกจากน้ าในเยือ่หุม้หัวใจปริมาณมาก 69 9 ธ.ค. 64
511/65 พล.อ.สาทร สุวรรณศรี ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 81 29 ธ.ค. 64
512/65 พ.ท.อดุม แย้มวิบลู ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ชราภาพ 92 3 ม.ค. 65
513/65 นาย ศรีมลู เจนใจ ธ.มนีบรีุ ปอดอดุกั้นเร้ือรังเฉียบพลัน 81 30 ธ.ค. 64
514/65 นาง ล าดวน พวงพยอม ธ.ตรีเพชร มะเร็งเมด็เลือดขาว 61 27 ธ.ค. 64
515/65 นาย แมน้ ค าสี ธ.เตาปนู มะเร็งทอ่น้ าดี 80 26 ธ.ค. 64
516/65 พ.อ.ถวัลย์ เลิศไตรกลุ ธ.ศรีย่าน มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 28 ธ.ค. 64
517/65 นาง ฉ่ า สุขสว่าง ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 93 27 ธ.ค. 64
518/65 จ.ส.อ.วรศักด์ิ เศรษฐสิริวัฒนา ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 66 17 ธ.ค. 64
519/65 นาย ไฉน ซ่ือตรง ธ.ส านกัพหลโยธิน ชราภาพ 88 4 ม.ค. 65
520/65 พ.ท.ประมวล มจัฉากล่ า ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 2 ม.ค. 65
521/65 นาง เพิ่ม สุรภร์ี ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เส้นเลือดในสมองแตก 83 8 ธ.ค. 64
522/65 นาง แพง บญุจูง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชราภาพ) 95 16 ธ.ค. 64
523/65 พ.ต.สาโรจน ์ตาตะเกษม ธ.สระบรีุ ติดเชื้อโควิด-19 90 5 ธ.ค. 64
524/65 นาง มทุนิ ีเปยีจันทร์ ธ.ตาก ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 56 20 ธ.ค. 64
525/65 พ.ท.ปกรณ์ ศิริพล ธ.ตาก ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 72 17 ธ.ค. 64
526/65 จ.ส.อ.สุเนตร เรืองสมบติั ธ.อดุรธานี เส้นเลือดฝอยในสมองแตก 61 9 ธ.ค. 64
527/65 จ.ส.อ.สิทธิชัย กลายสุข ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) มะเร็งปอดระยะลุกลาม 64 30 พ.ย. 64
528/65 ร.ต.ส ารวม เกตุมณี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 89 14 พ.ย. 64
529/65 นาง ค าดา บญุรักษา ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งตับและภาวะตับแข็ง 80 3 ธ.ค. 64
530/65 นาย เอนก อิ่นค า ร.111 พนั.3 ปอดอักเสบจากของแข็งและของเหลวอื่น 59 20 ธ.ค. 64
531/65 นาง ออ่น มมุทอง ธ.บรีุรัมย์ ชรา 83 14 ธ.ค. 64
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532/65 นาง ส าเภา สิงหป์รุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งทอ่น้ าดี 85 19 ธ.ค. 64
533/65 จ.ส.อ. พร้อม ศรีพล ธ.ขอนแกน่ ชรา 92 10 ธ.ค. 64
534/65 นาย วาลัย บญุรักษา มทบ.29 เสียชีวิตจากขาดน้ าปริมาณมาก 86 9 ธ.ค. 64
535/65 จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ เหลืองเลิศวันชัยมทบ.15 เลือดออกในทางเดินอาหาร 54 9 ธ.ค. 64
536/65 นาย ไสว ใจบญุ ช.3 หลอดเลือดสมองตีบ 67 29 พ.ย. 64
537/65 นาง นติ สว่างศรี รวท.อท.ศอพท. ชรา 85 9 ธ.ค. 64
538/65 นาย สมหมาย อตุธรรม กอ.พผ.พธ.ทบ. สงสัยภาวะขาดอากาศหายใจจากปัจจยักระตุ้นโรคประจ าตัว 72 15 พ.ย. 64
539/65 นาย แรม พนูสูงเนนิ ธ.นครราชสีมา หวัใจขาดเลือด 103 19 ธ.ค. 64
540/65 พ.ท.วิเชียร ศรีโสภา ธ.สุราษฎร์ธานี ปอดติดเชื้อ 83 13 ธ.ค. 64
541/65 นาง สมาน จารัตน์ ธ.บรีุรัมย์ ภาวะหวัใจล้มเหลวเนือ่งจากกระดูกต้นขาขวาหกั 80 21 ธ.ค. 64
542/65 นาง บบุผา แสงกระจ่าง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. แผลกดทบัติดเชื้อ 79 20 ธ.ค. 64
543/65 น.ส.เฉลียว บญุสุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. การเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 79 19 ธ.ค. 64
544/65 ร.ต.พสิิฐ สนทินวล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอกัเสบ 64 6 ธ.ค. 64
545/65 ร.ต.ค าพอง เนตรสงคราม ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อ 79 10 ธ.ค. 64
546/65 พ.อ.โสภณ เครือเพช็ร์ ธ.นครนายก อบุติัเหตุล้มบาดเจ็บที่ไขสันหลังส่วนคอ 85 4 ธ.ค. 64
547/65 นาย เยื้อน ปริุนทราภบิาล ธ.พทัลุง ความดันโลหติสูงร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 84 25 พ.ย. 64
548/65 น.ส.พัดจรินทร์ คุ้มอักษร(นิลรัตน์) ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็ง (เต้านม/ล าไส้) 54 16 ต.ค. 64
549/65 นาง สุภาพ เพชรทอง พนั.สห.11 มะเร็งปอด 72 17 ธ.ค. 64
550/65 นาง อไุร จงกสิกรรม ธ.ส านกัพหลโยธิน ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 77 30 ธ.ค. 64
551/65 นาย เกรียงศักด์ิ คงเสรี ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง มะเร็งปอด 76 30 ธ.ค. 64
552/65 นาง มะลิ ตุ้มเพช็ร ธ.ศรีย่าน ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 82 8 ม.ค. 65
553/65 นาย ถวิล ราษี ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า การหายใจล้มเหลว 75 21 ธ.ค. 64
554/65 นาง ประเสริฐ อว่มวงษ์ ธ.คฑาธร-ราชบรีุ ชราภาพ 84 30 ธ.ค. 64
555/65 ร.ต.สุทนิ ทรัพย์มั่งมี ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 75 1 พ.ย. 64
556/65 นาย สมบรูณ์ พลูสวัสด์ิ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) เนื้องอกที่เส้นเลือดปอด 53 19 ธ.ค. 64
557/65 นาย วิโรจน ์เมอืงถ้ า ธ.บางขุนนนท์ ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 77 5 ม.ค. 65
558/65 ร.ต.สัมพนัธ์ แสงสว่าง ธ.คลองปาง ระบบหายใจล้มเหลว 66 30 ธ.ค. 64
559/65 นาง วริสรา บวรธนทรัพย์ ธ.แมส่อด ปอดอกัเสบรุนแรง 50 13 ธ.ค. 64
560/65 นาง ค าเบาะ พานโฮม ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 80 3 ม.ค. 65
561/65 ส.ท.ณรงค์ฤทธิ ์ชมชื่น พล.ม.1 ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 27 5 ธ.ค. 64
562/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย ขุมกระโทก ม.5 พนั.20 รอ. หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 39 5 พ.ย. 64
563/65 นาง บญุลือ ประภาจิตร์ ธ.เพชรบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค (ชรา) 89 21 พ.ย. 64
564/65 จ.ส.อ.เมฆ ต่วนจะโปะ๊ ธ.ปกัธงชัย ขาดอากาศจากการแขวนคอตาย 89 16 ธ.ค. 64
565/65 นาย จรัล พงิเกาะ ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 75 24 พ.ย. 64
566/65 นาง กมลมาลย์ กองจ าปี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 62 21 ธ.ค. 64
567/65 พ.ท.สุระ อว่มปราณี ธ.เตาปนู ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ าจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 31 ธ.ค. 64
568/65 นาย พฤกษ์(ทวีชัย) เนยีมค า ธ.อยุธยา บาดเจ็บทีศี่รษะทรวงอกและทอ้งจากการจราจร 41 23 ธ.ค. 64
569/65 นาย ระเบยีบ รังรักษ์ ธ.อา่งทอง ปอดติดเชื้อ 79 2 ม.ค. 65
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570/65 นาง นธิินนัท ์เลิศอมรเวช ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางแค กา้นสมองฉีกขาด 64 25 ธ.ค. 64
571/65 น.ส. รวีภสัส์ แกว้กล่ า ปตอ.1 พนั.6 อวยัวะภายในช่องอกและช่องท้องฉีกขาดจากอุบัติเหตุจราจร 51 22 ธ.ค. 64
572/65 พล.ต.ประจัญ พมิพายน วิสามญั ปอดอกัเสบติดเชื้อ 97 27 ธ.ค. 63
573/65 นาย มะลิ กระจ่างศรี ธ.กองบญัชาการกองทพับก เนื้องอกกระเพาะปสัสาวะ 86 10 ม.ค. 65
574/65 พ.อ.หญิง ประอร พมิพายน ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจฉีกขาดจากกระสุนปนื 66 28 ธ.ค. 63
575/65 จ.ส.อ.ศิริ คงสุข ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 22 พ.ย. 64
576/65 จ.ส.อ.ประธาน อนิทรอดุม ธ.สุราษฎร์ธานี ชรา 73 21 พ.ย. 64
577/65 นาง สมหมาย ทนินัท์ ม.3 พนั.26 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 14 ธ.ค. 64
578/65 นาง ปอ้ ฟองจันทร์ตา ช.พนั.4 พล.ร.4 ไตวาย 84 16 ธ.ค. 64
579/65 พล.ท.พล เปรมสมทิธ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91 4 ม.ค. 65
580/65 ร.ต.ครินทร์ วรรณภมร ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 59 10 ม.ค. 65
581/65 นาย สังวาล ใจหอม รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. กอ้นเนื้อในสมอง 54 15 ธ.ค. 64
582/65 พระ ส าเริง ปั้นอยู่ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งเมด็เลือดขาว 87 26 ธ.ค. 64
583/65 ร.ต.ประสาท สังเสวี ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 10 ม.ค. 65
584/65 นาง ทองค า นิ่มงาม ธ.รังสิต คลอง 3 ภาวะช็อก 91 5 ม.ค. 65
585/65 นาย จรูญ ตรีแสน ธ.นครนายก การท างานของหวัใจล้มเหลว 85 6 ม.ค. 65
586/65 ร.ต.ประสิทธิ ์ศรีสมบรูณ์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 1 ม.ค. 65
587/65 นาง น้ าเงิน มหามนตรี ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งปอด 69 4 ม.ค. 65
588/65 นาย สามารถ หงษท์อง ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในสมอง 47 19 ธ.ค. 64
589/65 พ.อ.หญิง ลม้าย พงษ์สุวรรณ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 87 3 ม.ค. 65
590/65 นาง แสงระวี ทองเขียว ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 82 1 ม.ค. 65
591/65 นาง บญุปั๋น หงษย์ิ้ม ธ.บางล าภู บาดเจ็บที่ศีรษะจากการจราจร 75 5 ม.ค. 65
592/65 ร.ต.สถิตย์ สาระไชย ธ.ส านกัพหลโยธิน หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 15 ธ.ค. 64
593/65 นาง วทนัยา เมยีดเตียบ ธ.เตาปนู หลอดเลือดสมอง 74 7 ม.ค. 65
594/65 ร.ต.สมชาย พุ่มดวงจันทร์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 68 1 ม.ค. 65
595/65 พ.ท.วินยั ทองมี ธ.กระทรวงกลาโหม ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 86 8 ม.ค. 65
596/65 นาย พงศ์ศักด์ิ ทองสุก ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ 63 13 ม.ค. 65
597/65 ส.ท.สมพงษ ์แกว้แท้ ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 87 12 ม.ค. 65
598/65 นาง นพิร ล้ิมเทยีมรัตน์ กชฝ.กช.กวก.กช. เสียชีวิตจากภาวะหายใจล้มเหลว 60 12 ธ.ค. 64
599/65 นาง สมยั พลายทบัทมิ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 12 ธ.ค. 64
600/65 นาง ทองหวัน ศรีดอน กรซย.ศซส.สพ.ทบ. เส้นเลือดหวัใจขาดเลือด 79 3 ม.ค. 65


