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601/65 จ.ส.อ.มนตรี ชูรัตน์ ม.1 พัน.3 รอ. มะเร็งหลอดอาหาร 53 29 ธ.ค. 64
602/65 พ.อ.วิศิษฐ์ ปัตรประกร ธ.สนามเป้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 88 2 ม.ค. 65
603/65 นาง ปุณณดา เคหะวัน ธ.สะพานควาย สันนษิฐานโรคหวัใจโตและหลอดเลือดหวัใจอุดตัน 82 3 ม.ค. 65
604/65 นาง มาลัย เตียวประเสริฐ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 86 27 ธ.ค. 64
605/65 นาย สุวรรณ เพียรกิจนา ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 2 ม.ค. 65
606/65 นาง สุรีรัตน์ นิ่มศรี ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะสมองขาดเลือด 80 10 ม.ค. 65
607/65 นาง อรวรา สุขพลอย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 59 29 ธ.ค. 64
608/65 นาง ยุพา ผ่องอ าไพ ธ.เมืองเอก ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 5 ม.ค. 65
609/65 นาง ศูนย์ศรี ถาค าต๊ิบ ธ.ลพบุรี มะเร็งรังไข่ 64 22 ธ.ค. 64
610/65 นาง ประเสริฐ ทาทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 71 10 ม.ค. 65
611/65 นาย สมควร กุลพญา ธ.ส านักราชด าเนิน หลอดเลือดหัวใจตีบ 67 4 ม.ค. 65
612/65 พ.อ.เจริญ สุขสมบุญ ธ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง การหายใจล้มเหลว 89 5 ม.ค. 65
613/65 นาง เรณู สว่างศรี ธ.ศรีย่าน ไต,เบาหวาน 81 12 ม.ค. 65
614/65 จ.ส.อ.ผาสุก จันทร์อรุณ ธ.อุตรดิตถ์ ชราภาพ 70 7 ม.ค. 65
615/65 น.ต.หญิง วรรณี ภัทรโกศล ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพร่วมกับเจ็บป่วยเร้ือรัง 74 8 ม.ค. 65
616/65 นาย สมศักด์ิ เกิดมนต์ ธ.ศรีย่าน เป็นลม 61 2 ม.ค. 65
617/65 นาง สมจิตร โสกันทัต พัน.จจ.รอ. มะเร็งเต้านม 57 30 พ.ย. 64
618/65 นาย ด า ช้างจั่น ป.72 ชรา 88 17 ธ.ค. 64
619/65 นาง ประกาย โพธิ์จันทร์ ศป. ปอดอักเสบ 71 25 ต.ค. 64
620/65 นาง นฤฎี ค าหอม ศสพ. ไตวาย 58 8 ธ.ค. 64
621/65 นาง เขียน ศรีชื่น รพ.อ.ป.ร. ไต 73 19 พ.ย. 64
622/65 นาย จันดี ชาวสนาม ช.พัน.6 พล.ร.6 ตับแข็ง 71 5 ธ.ค. 64
623/65 นาง เหรียญ ยาจุลทร์ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เลือดออกจากสมองจากความดันโลหิตสูง 83 25 พ.ย. 64
624/65 นาง ล าใย พาทอง พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ภาวะโลหิตจางเกล็ดเลือดต่ า 84 16 ธ.ค. 64
625/65 นาง สมนึก กลีบกลาง รร.การบิน ทบ. น้ าในเยือ่หุม้หวัใจสงสัยภาวะเส้นเลือดแดงใหญ่แตก 80 19 ธ.ค. 64
626/65 พ.ท.อ านาจ เกตุษา มทบ.45 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 59 21 ธ.ค. 64
627/65 นาง สุนีย์ สายใหม่ ร.23 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 70 24 ธ.ค. 64
628/65 นาย มานิตย์ จินดาโชติ กชฝ.กช.กวก.กช. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 72 27 พ.ย. 64
629/65 นาง นิศาชล โสละวัฒน์ พล.ร.4 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 67 22 ธ.ค. 64
630/65 นาง พูล เอี่ยมคงบุญมี ศม. ชรา 77 23 ธ.ค. 64
631/65 นาง นงค์นิตย์ ศรีวิชัย ธนาณัติ ปอดอักเสบจากโควิด 19 71 16 ธ.ค. 64
632/65 ส.อ.มา ด ารงค์ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 89 19 ธ.ค. 64
633/65 ร.ต.จันที จ าปางาม ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนือ้หัวใจตายจากหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 88 17 ธ.ค. 64
634/65 นาง เพชรไทย จงดี ธ.สกลนคร เลือดออกในทางเดินอาหารและมีประวัติฉดีวัคซีนโควิด 79 5 ก.ย. 64
635/65 ส.อ.ทรงพล ผุยมาตย์ ธ.เลย ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 60 8 ต.ค. 64
636/65 นาง สีวัน สมหวัง ธ.เพชรบูรณ์ ปอดติดเชื้อ 83 22 ธ.ค. 64
637/65 จ.ส.อ.กุล อยู่ฉิม ธ.เพชรบุรี วัณโรคปอด 91 28 พ.ย. 64
638/65 ร.อ.ฉลวย ทับทวี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 89 8 ธ.ค. 64
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639/65 ร.ต.บัญญัติ วัฒนา ธ.ปราณบุรี หัวใจขาดเลือด 67 3 ธ.ค. 64
640/65 พ.ต.สวาท แสงสิงห์ ธ.ลพบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 82 10 ธ.ค. 64
641/65 ร.ต.ธวัช สุตวัฒน์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 12 ธ.ค. 64
642/65 นาง ทองมา พลเภา ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อด้ือยา 86 20 พ.ย. 64
643/65 จ.ส.ต.ทรงศักด์ิ ไชโย ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อจากมะเร็งหลอดอาหาร 61 16 ธ.ค. 64
644/65 นาง ถนอมศรี บุตรดี ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 86 18 ธ.ค. 64
645/65 นาง นาถติยา วังกาวรรณ ธ.ปราจีนบุรี น้ าในเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งเต้านม 53 20 ธ.ค. 64
646/65 นาย ช้วน แขกพงษ์ ธ.ลพบุรี ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 87 10 ธ.ค. 64
647/65 นาง วันลพ ขลิบเงิน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในสมอง 88 12 ธ.ค. 64
648/65 จ.ส.อ.ธงชัย โสมทัศน์ ธ.เพชรบูรณ์ ชรา 69 7 ธ.ค. 64
649/65 ร.ต.ฉลอม คชนิล ธ.อุตรดิตถ์ ชรา 85 23 ธ.ค. 64
650/65 ร.ต.ชาญชัย ชุมภูแสน ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งท่อน้ าดี 59 25 ธ.ค. 64
651/65 พ.ท.ชุมพล ตาสิติ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ตับท างานล้มเหลว,ตับวาย 64 3 ธ.ค. 64
652/65 นาย ละเมียด สุขบาง ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(วี-สแควร์) ติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 85 8 ธ.ค. 64
653/65 พ.ท.ประเทือง เมืองใจ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 25 ต.ค. 64
654/65 นาง เยาวลักษณ์ บุญมา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ มะเร็งเต้านม 61 16 ธ.ค. 64
655/65 นาง ทองคูณ วรจักร์ ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 87 7 ธ.ค. 64
656/65 จ.ส.ต.นวรัตน์ ดวงโพธิ์ทอง ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 69 17 ธ.ค. 64
657/65 นาย พรม จิตวิขาม ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 93 5 ธ.ค. 64
658/65 พ.ต.สุบิน มูลภักดี ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 85 5 ธ.ค. 64
659/65 พ.ท.สุพจน์ ช้างอุไร ธ.ชลบุรี มะเร็งตับ 60 9 ธ.ค. 64
660/65 นาง ค าเบ้า จันทร์สุข ธ.เสนานิคม ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด 84 7 ม.ค. 65
661/65 อส.ทพ.วันชัย วันอุดม กรม ทพ.21 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 59 7 ธ.ค. 64
662/65 พ.ท.ธนพงศ์ ซ่ือตรง ทภ.4 เลือดออกในสมอง 42 8 พ.ย. 64
663/65 จ.ส.อ.ไชยวัฒน์ วอยพิมพ์ พัน.พัฒนา 2 ขาดอากาศหายใจ 43 13 ก.ย. 64
664/65 จ.ส.อ.สว่าง สุขรุ่ง กรม ทพ.43 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 42 21 ต.ค. 64
665/65 จ.ส.อ.แมน ศรีคัชชะ พัน.พัฒนา 2 ปอดติดเชื้อจากเม็ดเลือดขาวต่ ารุนแรง 39 2 ม.ค. 65
666/65 นาง เครือวัลย์ ธุนันทา มทบ.24 มะเร็งท่อน้ าดี 72 24 ธ.ค. 64
667/65 นาย เหรียญ ไพเราะ มทบ.12 หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 84 18 ธ.ค. 64
668/65 นาง ประดิษฐ แนนดี มทบ.22 หัวใจขาดเลือด 76 11 ก.ค. 64
669/65 น.ส.รัชนีกร ผ่ึงผาย ส.พัน.9 พล.ร.9 มะเร็งโพรงมดลูก 50 22 พ.ย. 64
670/65 นาย วิม ชมชื่น บชร.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 64 15 ธ.ค. 64
671/65 น.ส.เครือวัลย์ เรืองโรจนพร พธ.ทบ. มะเร็งไส้ต่ิงระยะสุดท้าย 45 6 ธ.ค. 64
672/65 จ.ส.อ.บุญส่ง พันธุ์เขียน พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 40 12 ธ.ค. 64
673/65 นาย ทวีป เสือเฒ่า มทบ.16 ภาวะหัวใจล้มเหลว 62 20 ธ.ค. 64
674/65 ร.ต.สุชาติ สวัสดิภาพ ธ.ราชบุรี เส้นเลือดสมองตีบ สมองบวม 72 9 ธ.ค. 64
675/65 นาง ผา วรพงษ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ มะเร็งในท่อน้ าดี 88 11 ธ.ค. 64
676/65 ร.ต.เกรียงไกร อ านักขันธ์ ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. เลือดออกในสมอง 56 14 พ.ย. 64
677/65 จ.ส.อ.อ าพล ประจักษ์ ธ.ตาก ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด 53 10 ธ.ค. 64



3
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต

678/65 นาง บุญหลาย เสาร์แก้ว ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อรุนแรง 84 9 ธ.ค. 64
679/65 นาง พีรญา แร่ทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ฝีในปอด 62 1 พ.ย. 64
680/65 ร.ต.บุญเกิด อ่อนเกิดแก้ว ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 65 28 ธ.ค. 64
681/65 จ.ส.อ.ปัญญา จันอุดม ธ.ควนเนียง ไม่ทราบสาเหตุ 61 23 ธ.ค. 64
682/65 ร.ต.บุญสด ทองเต่าอินทร์ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 82 5 ต.ค. 64
683/65 จ.ส.อ.พยูร งามจริง ธ.กาญจนบุรี มะเร็งทางเดินน้ าดี 72 7 ธ.ค. 64
684/65 นาย อ้าย เป็งผัด ธ.พะเยา สมองฝ่อวัยชรา 77 25 ธ.ค. 64
685/65 นาง แฉล้ม วิสมล ธ.ชลบุรี ล้ินหัวใจผิดปกติ 78 29 พ.ย. 64
686/65 นาง ค าตา แสงทอง ศสพ. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 20 ธ.ค. 64
687/65 นาง ปิ่น สระทองหลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะปอดติดเชื้อ 81 28 ธ.ค. 64
688/65 ร.ต.อรัญ หงส์ใส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งกล่องเสียง 64 26 ธ.ค. 64
689/65 นาง บุญมี โพธิพิณ ธ.อุบลราชธานี ชราภาพ 85 25 ธ.ค. 64
690/65 นาง น้อย ดวนขันธ์ ธ.ร้อยเอ็ด วัณโรคปอด 84 25 ธ.ค. 64
691/65 นาง บุญพร้ิม เสาวกูล ธ.บุรีรัมย์ เส้นเลือดสมองตีบ 77 17 ธ.ค. 64
692/65 นาย เปรม พิมเสน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 81 7 ธ.ค. 64
693/65 นาง น้อย อ านวยทรัพย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 84 30 พ.ย. 64
694/65 นาง หม้อ ประสีระเตสัง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เบาหวานร่วมกับไตวายเร้ือรัง 83 25 ธ.ค. 64
695/65 นาย อุทร อารีรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 79 29 ธ.ค. 64
696/65 นาง เปล่งศรี สมเขียน ธ.อุบลราชธานี ความดันโลหิตสูง 84 2 ม.ค. 65
697/65 นาย ควร มีเหง้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล้ินหัวใจร่ัวรุนแรงและเส้นเลือดหัวใจตีบ 77 21 ธ.ค. 64
698/65 นาง ไข่ รัตนประทุม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 86 19 ธ.ค. 64
699/65 นาย เตรียม อุตโรกุล ธ.อุดรธานี ป่วยตายตามธรรมชาติ 88 24 ธ.ค. 64
700/65 นาง โจม สายเสมา ธ.อุดรธานี ชราภาพ 89 28 ธ.ค. 64
701/65 จ.ส.อ.ลือชัย ศรีโคตร ธ.อุดรธานี ขาดอากาศหายใจจากการพลัดตก 61 20 ธ.ค. 64
702/65 พ.อ.มหพนธ์ จุลบาท ธ.นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 69 16 ธ.ค. 64
703/65 ร.ต.วิโรจน์ คงสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไตอักเสบติดเชื้อ 61 30 ธ.ค. 64
704/65 นาง สร้อย พวงศรี ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 81 28 ธ.ค. 64
705/65 ร.ต.ธีระพันธ์ ผลทิพย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับแข็ง 56 31 ธ.ค. 64
706/65 นาง สมปอง พุ่มสวัสด์ิ วิสามัญ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 93 7 ม.ค. 65
707/65 จ.ส.อ.อภิชาติ อิ่มเกตุ ดย.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งเยื่อบุโพรงจมูก 46 30 ธ.ค. 64
708/65 นาง สุนทรี พุฒประเสริฐ ส่วนกลาง เส้นเลือดในสมองตีบ 84 10 ม.ค. 65
709/65 นาย พหล สิริวันต์ ส่วนกลาง สมองฟกซ้ า 89 26 ธ.ค. 64
710/65 พ.อ.จตุพล มีฤทธิ์ ธ.เตาปูน เลือดออกในเนือ้สมองน้อย สันนิษฐานจากเส้นเลือดในสมองแตก 60 22 ธ.ค. 64
711/65 น.ส.นิจนิรันดร์ แก้วประดับ ธ.อ่างทอง เลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมาก 57 23 พ.ย. 64
712/65 ร.ต.สมพล แสงสุกใส ธ.งามวงศ์วาน สันนิษฐานโรคหัวใจ 61 3 ม.ค. 65
713/65 จ.ส.อ.สงวน มาลัย ธ.ย่อยหนองแค ติดเชื้อในช่องท้องเข้ากระแสเลือด 77 4 ม.ค. 65
714/65 นาย สายันต์ บุญกลาง ธ.กาญจนบุรี ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 56 22 ธ.ค. 64
715/65 นาย ชาติทหาร วงศ์แก้ว ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ภาวะชอ็ครุนแรงจากติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 58 2 ม.ค. 65
716/65 ร.ต.ธาดา ชาญณรงค์ ธ.ชลบุรี มะเร็งอวัยวะเพศ 61 4 ธ.ค. 64
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717/65 นาย ห่าน เขื่อนพันธ์ ธ.แพร่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 10 ธ.ค. 64
718/65 นาย สุทน แน่นพิมาย มทบ.16 ตายจากการเจ็บป่วยไม่แน่ชัด 60 12 ธ.ค. 64
719/65 นาง ลัดดา มาลาพงษ์ มทบ.17 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 65 23 ธ.ค. 64
720/65 จ.ส.อ.ภาณุวัฒน์ ศรีพิชิต ทภ.4 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 39 23 พ.ย. 64
721/65 นาง วัน จันทอง มทบ.25 ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 81 25 ธ.ค. 64
722/65 นาง กชพร(เบญจภรณ์) แก้วกสิกิจ มทบ.14 มะเร็งเต้านม 59 14 ธ.ค. 64
723/65 นาง ทวาย พึ่งอ่อน ศสพ. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 29 ธ.ค. 64
724/65 นาง นกุลู กติติวัฒนางนารถ(ผ่องกหุลาบ) กิตติมศักด์ิ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ) 82 19 ธ.ค. 64
725/65 นาย บุญธรรม ศรีมาลา ธนาณัติ ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 81 7 ต.ค. 64
726/65 ส.อ.สันติ เปล่ียนศรี ส่วนกลาง ชราภาพ 83 15 ม.ค. 65
727/65 จ.ส.อ.นิรันด์ ทาพรมมา มทบ.11 ปอดอักเสบ 59 18 ธ.ค. 64
728/65 จ.ส.อ.ศุภกรณ์ สายโนวงค์ นทพ. มะเร็งปอด 47 10 ธ.ค. 64
729/65 นาง จันทรา โยธราช พัน.ร.มทบ.11 ไตวายเร้ือรัง 60 8 ธ.ค. 64
730/65 นาย ทองหล่อ แสสนธิ์ สพ.ทบ. ภาวะเส้นเลือดตีบในสมองร่วมกบัเลือดออกในสมอง 79 23 ธ.ค. 64
731/65 พ.อ.เสถียร สุทธิเชื้อนาค ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 91 6 พ.ค. 64
732/65 นาง พัชรี ต้ังพิจารณ์ ธ.ถ.สามัคคี กะโหลกศีรษะแตกยุบ สมองฉีกขาดจากการกระทบกระเทอืนรุนแรง 57 30 ธ.ค. 64
733/65 พ.จ.อ.จ าลอง ไทรพันธ์   (ทร.) ธ.ด าเนินสะดวก ภาวะการหายใจล้มเหลว 72 8 ม.ค. 65
734/65 นาง บุญแย้ม ศรีรักษา ธ.สกลนคร ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค (ชราภาพ) 82 5 ม.ค. 65
735/65 นาง ละเมียด เงินแจ่ม ธ.ลาดหญ้า มะเร็งล าไส้ 81 13 ม.ค. 65
736/65 นาง วิลัย เศาภายน ธ.มีนบุรี ชรา 81 8 ม.ค. 65
737/65 นาง หอม วงชารี ธ.เพชรบูรณ์ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 76 11 ม.ค. 65
738/65 นาย สุชาติ บัวเทศ ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 13 ม.ค. 65
739/65 นาย ประทีป อักษรทอง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 84 3 ม.ค. 65
740/65 พ.อ.จรรยา จุณณะปิยะ ธ.ส านักราชด าเนิน สันนิษฐานโรคชราภาพ 90 11 ม.ค. 65
741/65 นาง ประสาน วันธงชัย ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ชรา 87 12 ม.ค. 65
742/65 พ.ท.ส าเริง ถาวรศรี ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะช็อคจากการเสียเลือดรุนแรง 81 15 ม.ค. 65
743/65 พ.อ.อักษร เจริญภัณฑารักษ์ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบจากการส าลัก 86 16 ธ.ค. 64
744/65 พ.อ.บรรจง วิศิษฎ์ศิลป์ ธ.ถ.ติวานนท์ ปอดติดเชื้อ 86 14 ม.ค. 65
745/65 จ.ส.อ.สมบัติ ข าดี ธ.วังม่วง ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 12 ม.ค. 65
746/65 นาย สุมล เกิดคล้าย ธ.พนัสนิคม ปอดติดเชื้อ 83 16 ม.ค. 65
747/65 นาย ชัยณรงค์ อังศุรัตนเวช ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ศีรษะได้รับบาดเจ็บ 85 9 ม.ค. 65
748/65 พ.อ.วิเชียร จุณณะปิยะ ธ.ส านักพหลโยธิน ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 86 5 ม.ค. 65
749/65 นาง สร้อย ภู่เรือน ธ.เสนานิคม ความชรา 84 13 ม.ค. 65
750/65 พล.ท.ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 65 11 ม.ค. 65
751/65 ร.ต.สุรินทร์ ฉิมนาค ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งไตระยะแพร่กระจาย 63 10 ม.ค. 65
752/65 นาง บัวพันธ์ โยธาศรี ธ.กาฬสินธุ์ ชรา 80 1 ม.ค. 65
753/65 นาง หย่วน อินชมภู ธ.พะเยา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 25 ธ.ค. 64
754/65 พ.ท.แสวง นครชัย ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 86 24 พ.ย. 64
755/65 พ.ต.สมบูรณ์ ธรรมศิลป์ ธ.แพร่ ปอดติดเชื้อ 69 16 ต.ค. 64
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756/65 จ.ส.ต.สมศักด์ิ ศรีอาวุธ พัน.ซบร.23 บชร.3 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 66 1 ม.ค. 65
757/65 นาย พยอง รุ่งเรือง มทบ.34 เสียชีวิตจากมะเร็งทางเดินอาหาร 73 28 ธ.ค. 64
758/65 จ.ส.อ.ปารเมศ(ปรีดี) นิลเสน รร.จปร. ฐานกะโหลกหลุดหวัใจและหลอดเลือดฉีกขาดประวติัเหตุจราจร 40 29 พ.ย. 64
759/65 นาย ประหยัด แดงมาก ร.3 มะเร็งท่อน้ าดี 74 15 ธ.ค. 64
760/65 จ.ส.อ.ไตรรัตน์ สีหวัลลภ ร.19 พัน.2 มะเร็งใต้ล้ิน 59 13 ธ.ค. 64
761/65 จ.ส.อ.นิรันดร์ เรืองดี ม.พัน.19 พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 49 4 ก.ค. 64
762/65 นาย เกษม พรประสิทธิ์ สง.สด.จว.ร.อ. ไตวายระยะสุดท้าย 77 8 ธ.ค. 64
763/65 นาย กอบเกียรต์ิ เอี่ยมประเสริฐ ร.31 รอ. หัวใจวายเฉียบพลัน 60 19 ธ.ค. 64
764/65 นาย ศักด์ิชัย คล้ายมาลา พัน.บ.2 ป่วยตาย 56 24 ธ.ค. 64
765/65 นาง เนย กันยวิมล ร.16 พัน.2 ระบบหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 83 20 ธ.ค. 64
766/65 นาง สมัย เครือลุน ศป. เลือดออกในสมอง 87 26 ธ.ค. 64
767/65 นาง ปัด แก้วมูล กรม ทพ.23 เส้นเลือดในสมองแตก 75 13 ธ.ค. 64
768/65 นาง หล่วย วงค์ใหญ่ กรม ทพ.23 หัวใจวายเฉียบพลัน 70 8 ธ.ค. 64
769/65 นาง บุญเฮียง หนูสุวรรณ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. แพ้ภูมิตนเอง 51 9 ธ.ค. 64
770/65 นาง สุดใจ เข็มทิศ ร.6 พัน.2 ผูกคอตาย 83 6 ม.ค. 65
771/65 นาง สา ผาดไธสง มทบ.21 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 1 ม.ค. 65
772/65 นาง ปาน เจือประทุม มทบ.28 ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด 86 23 ธ.ค. 64
773/65 นาง อุศนีย์ แน่นอุดร สง.สด.จว.อ.บ. นอนเสียชีวิตทีบ่า้นตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บปว่ย 65 7 ม.ค. 65
774/65 นาย วิสุทธิ์ พุฒโสม มทบ.22 ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 5 ม.ค. 65
775/65 นาย ส าเภา มะลิทอง ช.พัน.1 พล.1 รอ. สันนิษฐานวา่เสียชีวติด้วยโรคธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุทีแ่น่ชัด 75 1 ม.ค. 65
776/65 นาย ล าปาง บุญดาสา มทบ.13 ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ 70 30 ธ.ค. 64
777/65 นาย ประชุม อาจคง ธ.นครนายก ภาวะช็อกจากการติดเชือ้เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหลังเลือดออก 84 24 ธ.ค. 63
778/65 นาง ฟุ่น จันทะราชา ธ.ถ.ติวานนท์ สมองฝ่อวัยชรา 94 5 ธ.ค. 64
779/65 นาง เที่ยง หนดกระโทก ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 83 18 ธ.ค. 64
780/65 นาง บุญเยี่ยม พลภักดี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี กรวยไตเส่ือม 77 9 ธ.ค. 64
781/65 นาง ไข่สี จันทร์หอม ธ.อุบลราชธานี ชรา 89 31 ธ.ค. 64
782/65 นาง น้ าผ้ึง พวงเงิน ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ชรา 82 27 ธ.ค. 64
783/65 นาง อารมย์ เพิ่มพูลศักด์ิ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งระยะลุกลาม 68 21 ธ.ค. 64
784/65 ร.ต.สุทัศน์ ช่อทัยสงค์ ธ.เลย ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 59 21 ธ.ค. 64
785/65 นาง จวง สารวงษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า สมองฝ่อในวัยชรา 89 27 ธ.ค. 64
786/65 นาง ส าลี คงตางาม ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจล้มเหลวจากขาดสารอาหาร 87 8 ธ.ค. 64
787/65 นาง หนูเอื้อ อุดทาทอง ธ.เลย ตับแข็ง 74 6 ม.ค. 65
788/65 นาง พวง สุขแสง ธ.ลพบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 87 12 ธ.ค. 64
789/65 นาย สังวาล นุ่มฝ้าย ธ.ลพบุรี มะเร็งหลังโพรงจมูก 67 3 ม.ค. 65
790/65 ส.อ.สมจิตร์ เล็กเจริญ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 90 21 ธ.ค. 64
791/65 นาง ทิน ศรีเสริม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 71 21 ธ.ค. 64
792/65 พ.ท.วิชิต ตันติเวสส ธ.ลพบุรี ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 88 28 ธ.ค. 64
793/65 ร.ต.วรพิษ ไชยเลิศ ธ.สกลนคร ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 62 16 พ.ย. 64
794/65 ส.ท.ประสิทธิ์ มอญวัด ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 63 27 ธ.ค. 64



6
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต

795/65 นาง ศศิกัญญา นิธิทรัพย์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดท้าย 61 18 ธ.ค. 64
796/65 จ.ส.อ.ส าเภา โตเทศ ธ.กาญจนบุรี ภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรง 59 10 ก.ย. 64
797/65 นาง ทองหยิบ สุดชะวา ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 1 ม.ค. 65
798/65 นาย วิรัตน์ ปิ่นหอม ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งผิวหนัง 66 27 ธ.ค. 64
799/65 นาง น้อย วรรณโคตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะแทรกซ้อนภายหลังสมองบาดเจบ็รุนแรงจากบาดเจบ็ของศีรษะ 86 4 ม.ค. 65
800/65 นาง บุญนอง ปันยศ ธ.น่าน ชราภาพ 93 30 ธ.ค. 64
801/65 นาง บัวผัน อ านาคะ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 85 4 ม.ค. 65
802/65 นาง วิภา บูรณ์เจริญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง 86 3 ม.ค. 65
803/65 พ.อ.ชาคริต ปะระมัสโส ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. ระบบไหลเวยีนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 71 23 ธ.ค. 64
804/65 นาย ระมัด คุ้มพล วิสามัญ ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19 96 5 ม.ค. 65
805/65 นาง ลินดา เกิดใจดี ธนาณัติ ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน 79 28 ธ.ค. 64
806/65 นาง กิมกี เจริญดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ/ผู้ป่วยติดเตียง 90 14 ม.ค. 65
807/65 พ.อ.ส าราญ ยังเจริญ ธ.ศรีย่าน แร่ธาตุเสียสมดุลยเ์นือ่งจากกระเพาะอาหารอักเสบ 85 14 ม.ค. 65

808/65 จ.ส.อ.ประสิทธิศั์กด์ิ เอี่ยมจินดา ธ.ศรีย่าน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ) 74 18 ม.ค. 65
809/65 นาง วัฒนา พึ่งบาง ธ.ลพบุรี ภาวะมะเร็งรอบทางเดินน้ าดี 77 15 ม.ค. 65
810/65 นาย สืบพงษ์ อยู่บุญ ธนาณัติ ชราภาพ 92 15 ม.ค. 65
811/65 นาง มอญ คงฤทธิ์ ส่วนกลาง ไต 85 9 ม.ค. 65
812/65 นาง บุษรา พลายแก้ว ส่วนกลาง บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 64 3 ม.ค. 65
813/65 น.ส. อ านวย อ๊อดสวัสด์ิ ส่วนกลาง ชราภาพ 96 5 ม.ค. 65
814/65 นาง ขนิษฐา ละม้ายแข ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 59 10 ม.ค. 65
815/65 พ.อ.กิตติคุณ นาลินธม ธ.บางบัว มะเร็งปอด 66 27 ธ.ค. 64
816/65 นาย จิณณพัต จ่าเมือง ธ.สมุทรปราการ มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 42 15 ม.ค. 65
817/65 จ.ส.อ.เสวียน อามาตย์มนตรี ธ.เลย มะเร็งต่อมลูกหมาก 74 22 ต.ค. 64
818/65 ร.ต.หญิง วัชราภรณ์ กันภัย ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 80 3 ม.ค. 65
819/65 นาย ยุทธนา คล่องรักษ์สัตว์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 20 ม.ค. 65
820/65 นาง ผุ นางวงษ์ ธ.ปากช่อง มะเร็งปอด 86 13 ม.ค. 65
821/65 จ.ส.อ.จริวัฒน์ คล้ายสุบรรณ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ปอดอักเสบติดเชื้อ 88 15 ม.ค. 65
822/65 นาง สมจิตต์ สุมัจฉา ธ.อยุธยา ปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 96 3 ม.ค. 65
823/65 นาย แล่ จันทร์รุ่ง ม.3 พัน.18 เบาหวาน 71 1 ธ.ค. 64
824/65 นาง สงัด เนติบัณฑิต พล.ร.2 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลวและภาวะทพุโภชนาการ 95 29 ต.ค. 64
825/65 นาง อรจันทร์ นวลอนันต์ คส.สพ.ทบ. ภาวะการหายใจล้มเหลว 58 3 ม.ค. 65
826/65 นาง แดง มงคลวัย พัน.มทบ.15 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 70 8 พ.ย. 64
827/65 นาง สงวน หิรัญศรี มทบ.33 หัวใจ/ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 24 ธ.ค. 64
828/65 นาง รจนา สุขผล สง.สด.จว.จ.บ. เส้นเลือดหัวใจตีบตัน 61 5 ม.ค. 65
829/65 นาย วิชิต รอบรู้ รง.กสย.ศอว.ศอพท. ความดันโลหิต/หัวใจล้มเหลว 77 16 ธ.ค. 64
830/65 นาง นาง โคตรเทิ้ง ม.6 พัน.6 ชราภาพ 81 16 ธ.ค. 64
831/65 นาง สมหมาย พิมพ์หิรัญ ธ.นครศรีธรรมราช หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเฉียบพลัน 77 24 ธ.ค. 64
832/65 นาง ใส กันทาเขียว ธ.เชียงราย ชรา 85 23 ธ.ค. 64
833/65 ร.ต.สวัสด์ิ ทวีตา ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 2 ธ.ค. 64
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834/65 ร.ต.พิชัย เพชรเจ๊ก ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 67 13 พ.ย. 64
835/65 นาง เรือนค า วงค์ค าปัน ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในปอด 78 26 ธ.ค. 64
836/65 นาง พะเยาว์ อาจะสมิต ธ.ลพบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 64 11 ธ.ค. 64
837/65 นาง ส าเรา โคมแก้ว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ชราภาพ 85 1 ม.ค. 65
838/65 นาย สมพงษ์ แท่งทอง ธ.กาญจนบุรี ตับแข็ง 73 30 ธ.ค. 64
839/65 นาง สังเวียน เชิดฉาย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 24 ธ.ค. 64
840/65 จ.ส.อ.ยุทธชัย หอลัดดา ธ.ลพบุรี ภาวะการหายใจล้มเหลว 89 1 ม.ค. 65
841/65 นาง สุบิน มานุจ า ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ชรา 87 29 พ.ย. 64
842/65 ร.ต.วรเทพ เชื้อค าฟู ธ.ท่าแพ ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 86 21 พ.ย. 64
843/65 น.ส.สุมิตรา ไหวหล้า ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 18 ธ.ค. 64
844/65 จ.ส.อ.สมพจน์ แก้วพิลา ธ.นครพนม หัวใจล้มเหลว 60 31 ต.ค. 64
845/65 พ.ต.ทองยุทธ แก้วเสน่ห์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 61 15 ม.ค. 65
846/65 นาย พละชาติ กล่ันสนิท ธ.นครชัยศรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 44 3 ม.ค. 65
847/65 นาย ปกรณ์ ทองดี ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 78 18 ม.ค. 65
848/65 นาง สุพัฒนา สุวรรณรินทร์ ธ.หนองคาย มะเร็งปอด 65 3 ธ.ค. 64
849/65 นาง ล าใย ภูมิสะอาด ธ.ร้อยเอ็ด วัณโรคปอด 68 13 ม.ค. 65
850/65 ร.ต.สุวินัย กันปนก ธ.รพ.พญาไท 3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 69 6 ม.ค. 65
851/65 นาย สวัสด์ิ บูรณ์เจริญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 81 15 ต.ค. 64
852/65 นาง ร่อน ศรีอุบล ธ.สกลนคร มะเร็งท่อน้ าดี 89 11 ธ.ค. 64
853/65 นาง บัวเคียง ทอนรินทร์ ธ.สกลนคร มะเร็งในกระเพาะอาหาร 73 11 ม.ค. 65
854/65 จ.ส.อ.พิชิต สุขเจริญ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 76 23 ธ.ค. 64
855/65 จ.ส.อ.กุศล จันทรวงศา ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าคอ 66 12 ม.ค. 65
856/65 ร.ต.ประวัติ สุคนธสวัสด์ิ ธ.ศรีย่าน ภาวะสืบเนื่องจากมะเร็งหลอดอาหาร 63 21 ม.ค. 65
857/65 พ.ท.ประยงค์ รอดวงษ์ ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อ 83 17 ม.ค. 65
858/65 นาย อรรณพ ค าแก่น สพ.ทบ. กะโหลกศีรษะแตกร่วมกบัตับฉีกขาดจากเหตุจราจร 52 17 ธ.ค. 64
859/65 นาง ภาวินี บุญราศรี ยก.ทบ. มะเร็งล าไส้ 68 14 ม.ค. 65
860/65 นาง วรณัน กุสุมาลย์ ส.พัน.35 นสศ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 31 ธ.ค. 64
861/65 ส.ท.สมาน พุฒมาเล ธ.ล าปาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ลุกลามไปที่ตับและปอด 61 17 ต.ค. 64
862/65 ร.ต.ทูล ค านิล ธ.ล าปาง ไตวายระยะสุดท้าย 86 7 ส.ค. 64
863/65 นาง สมจิตต์ กล่ินแพ ธ.ย่อย ถนนรัชดาภิเษก-นางล้ินจี่ สันนิษฐานภาวะชราภาพ 83 23 ม.ค. 65
864/65 นาง ล าใย ประสพศรี สพ.ทบ. ความดันโลหิตสูง 81 14 ม.ค. 65
865/65 พ.ท.ทองสุข ค าพิบูลย์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดสมองอุดตัน 82 16 ม.ค. 65
866/65 พ.ท.เรืองเดช ไชยชนะ ธ.แจ้งวัฒนะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน 70 26 ต.ค. 64
867/65 ร.ต.วิโรจน์ เฉยงาม ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากภาวะทพุโภชนาการ 89 8 ธ.ค. 64
868/65 นาง ยุวดี สว่างกุล(บุญเจือ) ธ.ปราจีนบุรี ภาวะช็อคจากความดันต่ า 70 28 ธ.ค. 64
869/65 พ.ต.ทุมมา ติดมา ธ.อุดรธานี มะเร็งล าไส้ 87 7 ธ.ค. 64
870/65 ร.ต.ไสว พันธ์ธร ธ.ชุมพร ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 96 6 ธ.ค. 64
871/65 นาง ชญาดา สาระพิมพ์ ธ.อุบลราชธานี ฝีในปอด 64 2 ม.ค. 65
872/65 นาย พิมพ์ ยุบลมาตย์ ร.111 พัน.2 มะเร็งปอด 83 28 ธ.ค. 64
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873/65 นาง บุญมี ประกอบเลิศ ร้อย.ลว.ไกล 6 หลอดเลือดสมอง 82 8 ธ.ค. 64
874/65 นาง ชลอ ริตนันท์ พัน.ซบร.23 บชร.3 ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 66 21 ธ.ค. 64
875/65 ร.ต.นนทชัย ธรานันทวิทยา ร.17 พัน.3 เสียชีวิตจากการแขวนคอ 37 28 ธ.ค. 64
876/65 นาง นารีรัตน์ วงศ์กลม ศศท. มะเร็งเต้านม 54 31 ธ.ค. 64
877/65 นาย เตียง ชินบุตร ส.1 พัน.102 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 74 29 ธ.ค. 64
878/65 พ.อ.พีรพงษ์ ทองปุย พบ. มะเร็งตับ 48 18 ม.ค. 65
879/65 พ.อ.สุรเดช เคารพครู สส.ทหาร มะเร็งไขกระดูก 53 30 พ.ย. 64
880/65 นาง กุลภัสสรณ์ จนิดาภารุ่งโรจน์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 48 4 ม.ค. 65
881/65 จ.ส.อ.มนู พรเอนก นทพ. เลือดค่ังในสมอง 36 8 ธ.ค. 64
882/65 นาง สุนีย์ สุริยกุล ณ อยุธยา ส่วนกลาง มะเร็งไต 80 20 ม.ค. 65
883/65 นาง สมศรี ส าเภาแก้ว ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71 20 ม.ค. 65
884/65 นาย จันทร์ ซอหนองบัว ธ.สระบุรี ชรา(ผู้ป่วยติดเตียง) 84 18 ม.ค. 65
885/65 นาง นิภา จันทร์บาง ธ.เตาปูน หัวใจล้มเหลว 73 5 ม.ค. 65
886/65 ร.อ.ยุทธศาสตร์ สถิตย์ไทย ธ.ส านักราชด าเนิน เส้นเลือดหัวใจตีบ,ล้ินหัวใจร่ัว 72 21 ธ.ค. 64
887/65 ร.ต.โสภณ ถาวร ธ.สนามเป้า เลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะตับวาย 60 16 ม.ค. 65
888/65 พ.อ.อริชย์ อดุลยพันธ์ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งกล่องเสียง 64 20 ม.ค. 65
889/65 นาย รวย ศรีพายัพ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 74 16 ม.ค. 65
890/65 นาง ละเอียด เสือเปรียว ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม เลือดค่ังในสมอง 85 19 ม.ค. 65
891/65 ร.ต.วรรณพณธ์ พูนเจ้าทรัพย์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งตับ 62 11 ม.ค. 65
892/65 นาง มาลี กระปุกทอง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งกระเพาะอาหาร 70 7 ม.ค. 65
893/65 ส.อ.มนตรี สุขก่ า ธ.ศรีย่าน มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 68 21 ม.ค. 65
894/65 พ.อ.จ าลอง มีแสง ธ.ส านักราชด าเนิน หลอดเลือดอกัเสบและตีบส่งผลให้เกดิล าไส้ขาดเลือด 85 20 ม.ค. 65
895/65 นาง สนม มากมาย ธ.ราชบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกสะโพกขวาหัก 85 16 ม.ค. 65
896/65 นาง สี ภูมี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ มะเร็งโพรงมดลูก 77 10 ม.ค. 65
897/65 นาย ประสาท ชาติท้าว ม.5 พัน.24 รอ. มะเร็ง 68 22 พ.ย. 64
898/65 ร.ต.วันชัย บุญสินชัย พล.ร.6 อุบัติเหตุตกจากที่สูง 37 8 ธ.ค. 64
899/65 นาย สวาสด์ิ ใต้ระหัน ร.13 พัน.2 วัณโรคปอด 72 14 ม.ค. 65
900/65 นาง ค าเตือน เทศมี ช.2 พัน.202 หลอดเลือดสมอง 78 6 ส.ค. 64
901/65 จ.ส.อ.สุพจน์ ทองประเสริฐ ศสร. เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 43 5 ต.ค. 64
902/65 นาง เพทาย แสงประสิทธิ์ ธ.ปราณบุรี ภาวะเลือดออกในสมองหลายจุด 57 14 พ.ย. 64
903/65 นาง สุณี อันเตวาสิก(ภาคเดช) ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในสมอง 59 10 ธ.ค. 64
904/65 นาง ประยูร สุบิน ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ชราภาพ 82 25 ม.ค. 65
905/65 นาง ยุพิน พิทักษ์ตรัยรัตน์ มทบ.21 ไตวายเร้ือรัง 78 4 ม.ค. 65
906/65 พล.อ.อนุสรณ์ กฤษณะเศรณี ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 85 14 ม.ค. 65
907/65 นาง อุดม กล้ากชีวิต สส. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 58 25 ธ.ค. 64
908/65 นาย สมชาย ทองเล็ก พล.ปตอ. มะเร็งท่อน้ าดี 64 12 ม.ค. 65
909/65 นาง อุบล พงษ์ศิลป์ ยศ.ทบ. ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 86 8 ม.ค. 65
910/65 นาย สมนึก ปิ่นแก้ว กบร.กช. ถุงลมโป่งพอง 68 31 ธ.ค. 64
911/65 นาย สุพล สอนพรม พัน.บ.1 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 22 ธ.ค. 64
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912/65 ร.อ.สุเมธ ธาตุดี ร.8 พัน.3 แผลติดเชื้อเน่าตายที่ขาข้างซ้าย 55 19 ต.ค. 64
913/65 จ.ส.อ.เอนก บุญทศ ป.2 พัน.2 รอ. มะเร็งที่ล้ิน 43 22 ธ.ค. 64
914/65 นาง เสมอ บุญพา มทบ.24 เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด 76 5 ม.ค. 65
915/65 นาง อุดม บุญวิรัตน์ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 86 27 ธ.ค. 64
916/65 นาย ด า ไกรษร สง.สด.จว.น.ม. ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 13 ธ.ค. 64
917/65 นาย สีสวาท ช่วยรักษา มทบ.29 มะเร็งท่อน้ าดี 71 3 ม.ค. 65
918/65 ร.ต.ถวิล มีมานะ ธ.ราชบุรี เส้นเลือดสมองแตก 63 23 ธ.ค. 64
919/65 ร.ต.ปราโมทย์ อยู่หนู ธ.ราชบุรี การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรุนแรง 76 30 ธ.ค. 64
920/65 นาย สนธิ์ ชัยกิจกรณ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด 91 5 ม.ค. 65
921/65 นาง ค าปัน สุวรรณกิจ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 86 26 ธ.ค. 64
922/65 นาง ยุพิน เศรษฐบุตร ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2 ปอดติดเชื้อ 85 1 ม.ค. 65
923/65 ร.ต.ประเสริฐ ด าเนิน ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 85 24 ธ.ค. 64
924/65 นาง กองสี ฝอดสูงเนิน ธ.ขอนแก่น ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 5 ม.ค. 65
925/65 จ.ส.อ.ประเสริฐ ศรีจินดา ธ.อรัญประเทศ ถุงลมโป่งพอง 70 19 ธ.ค. 64
926/65 ร.ต.ประสงค์ คมนาคม ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 4 ม.ค. 65
927/65 นาง ฟ้อน ลาภประทุม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในก้านสมอง 75 6 ม.ค. 65
928/65 ส.อ.พิสิฐ อุทัยวัฒน์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 62 14 พ.ย. 64
929/65 ร.ต.ยงยุทธ มุนนี ธ.พิษณุโลก ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 91 1 ม.ค. 65
930/65 นาง ละเมียด อ าไพทอง ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช สมองฝ่อวัยชรา 84 29 ธ.ค. 64
931/65 นาย โส รูปคม ธ.นครพนม มะเร็งระยะแพร่กระจาย 82 17 ธ.ค. 64
932/65 นาง ศรีนวล ถมใย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค 87 23 ธ.ค. 64
933/65 ร.ต.โสภณ จันทร ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 75 28 ธ.ค. 64
934/65 ร.ต.สุรศักด์ิ อ่ าพูล ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 24 ธ.ค. 64
935/65 พ.ต.ประมวล หร่ าพึ่ง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สันนิษฐานโรคหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 91 31 ธ.ค. 64
936/65 นาย ชลอ กล่ินบุญ นทพ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 67 20 ม.ค. 65
937/65 นาง มะลิ ปานชื่น ส่วนกลาง มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 79 24 ม.ค. 65
938/65 ร.ต.มนตรี อินต๊ะ ธ.ลพบุรี ภาวะหายใจล าบากเฉียบพลัน 77 15 ม.ค. 65
939/65 ร.ต.องค์ นาคใหญ่ ธ.พญาไท ตามธรรมชาติไม่ทราบเหตุ 81 20 ม.ค. 65
940/65 นาย วิญญู แสงโสภณ ธ.ถ.ติวานนท์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 73 25 ม.ค. 65
941/65 นาง เยาวลักษณ์ จรรยาวัฒน์ ธ.ย่อยบางพลัด ชราภาพและเจ็บป่วยเร้ือรัง 85 23 ม.ค. 65
942/65 นาง ส ารวย ผ่องโชค ธ.กระทุ่มแบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 19 ม.ค. 65
943/65 จ.ส.อ.ถวิล ลุกลาม ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะช็อกจากการเสียเลือด 61 30 ธ.ค. 64
944/65 นาง มอญ พันมา ธ.ท่าแพ ภาวะน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด 86 2 ธ.ค. 64
945/65 นาย โกเมศ(ดวงดี) วิยาภรณ์ มทบ.31 ระบบหายใจล้มเหลว 80 22 พ.ย. 64
946/65 นาง บัวไข ดาบพิมศรี ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 84 1 ม.ค. 65
947/65 ร.อ.พิศิษฐ์ ดิเรกผล ธ.ชัยภูมิ ปอดอักเสบ 89 6 ม.ค. 65
948/65 นาย ต๊ิบ ผาค า ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ เจ็บป่วยไม่ทราบโรค 68 31 ธ.ค. 64
949/65 นาง ค าปัน ก่ าแก้ว ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งปอดกับกระเพาะอาหาร 83 29 ธ.ค. 64
950/65 จ.ส.อ.โชติชนะ เจริญชัย ธ.ควนเนียง ท่อน้ าดีอักเสบรุนแรง 65 3 ม.ค. 65
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951/65 พ.ต.รชฏ ขวัญชื้น ธ.อยุธยา ภาวะปอดติดเชื้อจากการส าลัก 88 23 ต.ค. 64
952/65 ร.ต.ส าเริง พยอมหอม ธ.ก าแพงเพชร สมองและศีรษะบาดเจบ็จากบาดเจบ็จราจร 64 3 ม.ค. 65
953/65 จ.ส.อ.โสภณ ไชยทองพันธ์ ธ.อุบลราชธานี นอนเสียชีวิตทีบ่า้นตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บปว่ย 92 9 ม.ค. 65
954/65 นาง ค าผิว บุรัตน์ ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร สมองฝ่อวัยชรา 90 15 ธ.ค. 64
955/65 ร.ต.นิรันดร์ ละศรีจันทร์ ธ.นครพนม ศีรษะได้รับอันตราย 61 16 ธ.ค. 64
956/65 นาง ค าปัน ทามัง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 66 7 ม.ค. 65
957/65 นาง กัณหา พิลาบุตร ธ.นครพนม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 85 30 ธ.ค. 64
958/65 จ.ส.อ.ฐานพัชญ์ ชิงดวง ธ.สระบุรี ไขสันหลังได้รับบาดเจบ็จนกระดูกส่วนคอหักฯ 68 27 พ.ย. 64
959/65 พ.ต.แถม เปี่ยมสกุล ธ.เพชรบุรี หัวใจล้มเหลวจากชราภาพ 89 23 ม.ค. 65
960/65 ร.ต.วีระเดช ประดิษฐ์ รพ.รร.6 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 58 20 ม.ค. 65
961/65 ส.อ.อิทธิพร วันประกอบ ป.9 พัน.9 ปอดอักเสบติดเชื้อ 31 21 ธ.ค. 64
962/65 นาง นาง หนูเสน มทบ.25 เส้นเลือดสมองแตก 82 8 ม.ค. 65
963/65 ส.ต.ศุภชัย ไพรหงษ์ ศม. ขาดอากาศหายใจ 24 28 ธ.ค. 64
964/65 นาง กนกพร องครักษ์ มทบ.14 ภาวะหายใจล้มเหลว 64 23 ธ.ค. 64
965/65 จ.ส.อ.สมศักด์ิ บุญรอด ธ.ล าปาง ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 93 23 ธ.ค. 64
966/65 จ.ส.อ.มนตรี รอดเที่ยงธรรม ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในปอด 76 1 ม.ค. 65
967/65 จ.ส.อ.ศรีรัตน์ ชัยมูลฐาน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 87 12 ธ.ค. 64
968/65 นาย กอง ส่งเสริม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ 90 12 ม.ค. 65
969/65 ร.ต.มานพ จ่างเทียน ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดโป่งพองผิดปกติแตกจากโรคธรรมชาติ 59 24 ธ.ค. 64
970/65 นาง บุญเรือน มูลต้น ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ สันนษิฐานว่าเสียชีวิตด้วยโรคไตวายระยะสุดทา้ย 67 20 ธ.ค. 64
971/65 นาง วาณี โคตรขาว(ศรีวัฒนา) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 89 3 ม.ค. 65
972/65 นาง พูล พร้อมมูล ธ.พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 85 29 ธ.ค. 64
973/65 นาย เหล่ียง โสวรรณะ ธ.ศรีสะเกษ ชรา 83 1 ม.ค. 65
974/65 นาย บุญช่วย เศษเพ็ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดสมองตีบ 76 6 ม.ค. 65
975/65 จ.ส.อ.เรวัต บัวซิม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 5 ม.ค. 65
976/65 นาง ละออง ชัยศักด์ิ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ 86 11 ม.ค. 65
977/65 นาง ค าตา ศรีหาเมฆ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 16 พ.ย. 64
978/65 ร.ต.จ าลอง ดวงชาค า ธ.อุดรธานี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 65 24 ธ.ค. 64
979/65 นาง ไข เกสละ ธ.น่าน เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 90 4 ม.ค. 65
980/65 ร.ต.ใบ บูรณะสันต์ิ ธ.อุดรธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 91 11 ม.ค. 65
981/65 นาย สมสิทธิ์ แก้วโรจน์ สลก.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 58 30 พ.ย. 64
982/65 นาง ส้มล้ิม บุญชม ป.72 พัน.722 ปอดติดเชื้อ 80 18 ธ.ค. 64
983/65 ร.ต.สมเกียรติ สุวรรณ์ศรี มทบ.17 การติดเชื้อในหลอดเลือด 59 3 ม.ค. 65
984/65 จ.ส.อ.ชัยสิทธิ์ สมอุดร สง.สด.จว.ม.ห. อุบัติเหตุจราจร 39 3 ธ.ค. 64
985/65 นาง สวง รุ่งโรจน์ รพ.อ.ป.ร. หัวใจหยุดเต้น 79 22 ธ.ค. 64
986/65 นาย เฉลิม เทศอ้น ร้อย.ช.ซบร.หนัก ชรา 70 18 ธ.ค. 64
987/65 นาง พรทิพย์ จันทร ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 61 13 ม.ค. 65
988/65 ร.ต.เทพอมฤต เทศทิพย์ ธ.เพชรบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 89 1 ธ.ค. 64
989/65 ร.ต.พิจิตร นกแก้ว ธ.สระบุรี ไตวายระยะสุดท้าย 59 11 ธ.ค. 64
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990/65 นาง เจริญศรี ประทุมสังข์ ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ปอดติดเชื้อ 84 11 ธ.ค. 64
991/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย ชนะบุญ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมอง 59 29 ธ.ค. 64
992/65 นาง สมควร ชื่นอารมณ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 58 1 ม.ค. 65
993/65 นาง ตุ๋ย ร่ืนประดู่ ธนาณัติ ชราภาพ 75 27 ม.ค. 65
994/65 นาง รัมภา สุคนธรักษ์ ส่วนกลาง ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 92 27 ม.ค. 65
995/65 นาง พรรธิภา อยู่ณรงค์ ส่วนกลาง ภาวะเลือดเป็นกรดจากปอดอักเสบติดเชื้อ 68 27 ม.ค. 65
996/65 นาย เบิ้ม รจนา พัน.สร.13 ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 21 ม.ค. 65
997/65 นาง แถม ไวยนันท์ ธ.เตาปูน ชราภาพมีประวัติผู้ป่วยติดเตียง 92 23 ม.ค. 65
998/65 นาง ปรานอม เรืองโภคา ธ.เตาปูน โรคอ้วน 67 23 ม.ค. 65
999/65 นาง ยลนภา สุขสุวรรณ ธ.ถ.ติวานนท์ ขาดอากาศหายใจจากการส าลัก 85 16 ม.ค. 65
1000/65 นาง ประทุม นิยมจิตร ธ.สระบุรี ตายโดยธรรมชาติ 85 19 ม.ค. 65
1001/65 นาง นฤมล สุบรรณรัตน์ ธ.สนามเสือป่า เลือดออกทางเดินอาหาร 90 16 ม.ค. 65
1002/65 ร.ต.ชาญ แสงฉาย ธ.ราชบุรี มะเร็งปอด 71 26 ม.ค. 65
1003/65 นาย บัณฑิตย์ หุ่นค า ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 71 19 ม.ค. 65
1004/65 นาง อุไรวรรณ สมหมั่น ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 20 ม.ค. 65
1005/65 นาง สุดใจ จิระโสภกุล ธ.เพชรบูรณ์ เส้นเลือดในสมองตีบ 86 29 ม.ค. 65
1006/65 ร.ต.เดชา พวงบุญ ธ.สระบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 63 24 ม.ค. 65
1007/65 พล.ต.สกล พิมพ์ทนต์ ธ.เตาปูน หวัใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคความดันโลหติสูงฯ 73 4 ม.ค. 65
1008/65 พ.อ. ภาณุวัฒน์ เพชรบุตร ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 97 23 ม.ค. 65
1009/65 จ.ส.อ.ชาคริต จันทระ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 46 25 ม.ค. 65
1010/65 นาง สมบัติ กุลวงค์ ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร สมองฝ่อวัยชรา 87 7 ธ.ค. 64
1011/65 นาง พัชรี ดิษฐ์เย็น ธ.ยอ่ยมหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 64 24 ม.ค. 65
1012/65 พล.ต.หญิง จฬุารัตน์ ชูจติารมย์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ปอดอักเสบ 67 25 ม.ค. 65
1013/65 นาง ทองอาบ สุขสะอาด ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 24 ม.ค. 65
1014/65 จ.ส.อ.บรรยงค์ ณ แสวง ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 64 18 ม.ค. 65
1015/65 นาย สัมฤทธิ์ ชาญณรงค์ ธ.ตลาดถนอมมิตร-วัชรพล สันนิษฐานจมน้ า 57 22 ม.ค. 65
1016/65 พ.อ.กฤษณ์ ธีรนันทน์ ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 96 10 ม.ค. 65
1017/65 นาง ละม่อม ดัดเพ็ชร์ ศบบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 78 4 ม.ค. 65
1018/65 นาย เฉลิมชัย สุขเกษม พัน.สห.31 ภาวะปอดติดเชื้อ 58 8 ม.ค. 65
1019/65 นาย ส าลี อรัญเวศ มทบ.23 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 69 21 ธ.ค. 64
1020/65 นาย อัจฉะริยะ ฤทธิหาญ ส่วนกลาง เสียเลือดมากจากตับฉกีขาดรุนแรงจากอบุัติเหตุจราจร 24 17 ธ.ค. 64
1021/65 น.ส.สมทรง บุญเกิด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ,น้ าท่วมปอด 69 9 ม.ค. 65
1022/65 นาง ฉวีวรรณ แสงแก้ว ธ.ชุมพร ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 80 7 ม.ค. 65
1023/65 นาง ผวน วัฒนะ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 74 8 ม.ค. 65
1024/65 ร.ต.สมศักด์ิ ฝ่ังสระ ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 68 13 ม.ค. 65
1025/65 นาง มาลี บุตรชา มทบ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 30 ธ.ค. 64
1026/65 นาย ใหญ่ ประมูลใหม่ ม.6 พัน.6 อุบัติเหตุผู้โดยสารรถกระบะชนกับรถยนต์ 59 23 ธ.ค. 64
1027/65 นาง สังเวียน ชินอัน ร.31 พัน.1 รอ. มะเร็งตับ 56 10 ม.ค. 65
1028/65 นาย ใจ ค าน้อย ธ.เชียงราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 86 2 ม.ค. 65



12
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต

1029/65 ร.ต.สมศักด์ิ อ่อนนิ่ม ธ.บุรีรัมย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 64 10 ม.ค. 65
1030/65 นาย ประพนธ์ แสงภู่ ธ.บ้านไร่ ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 67 9 ม.ค. 65
1031/65 นาย ประสาท เขียวทอง ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ปอดอักเสบติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 73 2 ม.ค. 65
1032/65 นาง ล าดวน เทวะรุด ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 77 7 ม.ค. 65
1033/65 นาย สา เขียวกลม ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 5 ม.ค. 65
1034/65 นาง สมพงค์ หนึ่งใจ ธ.บุรีรัมย์ หลอดลมโป่งขยายเร้ือรัง 85 12 ม.ค. 65
1035/65 นาย แถม เรืองแสง ธ.ขอนแก่น เลือดออกในสมองและสมองบวม 86 31 ธ.ค. 64
1036/65 นาง ผล ผิวพรรณ ธ.พะเยา หลอดเลือดสมองตีบตัน 77 7 ม.ค. 65
1037/65 นาง นวล ศรีจันทร์ ธ.อุดรธานี ความดันโลหิตสูง 84 11 ม.ค. 65
1038/65 นาง สมบูรณ์ ทาบุราณ ธ.ขอนแก่น หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ปอดติดเชื้อ 70 26 ธ.ค. 64
1039/65 นาย พิชัย เฉลยบุตร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ชราภาพ 76 7 ม.ค. 65
1040/65 นาง สุข พนาใหญ่ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็ง 80 1 ม.ค. 65
1041/65 นาย บุญธรรม สียางนอก ม.1 พัน.17 รอ. ตับแข็ง 61 7 ม.ค. 65
1042/65 นาย บัวรี ปาสาริกัง สส. มะเร็งท่อน้ าดี 59 9 ม.ค. 65
1043/65 ร.ท.สมคิด ใจเปื้ย ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 7 ก.ย. 63
1044/65 นาย ประเสริฐ เกิดจั่น ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี สันนิษฐานโรคหัวใจ 66 31 ม.ค. 65
1045/65 จ.ส.อ.หญิง วนัทนา รัตนแก้วบุตร ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 25 ม.ค. 65
1046/65 นาง สุมาลี ขันธบุตร ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี ไขกระดูกเส่ือม 66 26 ม.ค. 65
1047/65 นาย อุดม ปั่นไสว ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 80 18 ม.ค. 65
1048/65 นาย ทองขาว เนียมเจียม ธ.เพชรบุรี ชราภาพร่วมกับโรคประจ าตัว 88 29 ม.ค. 65
1049/65 พ.อ.ปราโมทย์ มงคลพันธุ์ ธ.ย่อยบางพลัด หัวใจวายเฉียบพลัน 92 25 ม.ค. 65
1050/65 นาง สมบูรณ์ ทิพย์สมบูรณ์ ธ.สิงห์บุรี ไม่ทราบสาเหตุการตาย 73 25 ม.ค. 65
1051/65 นาย ไพบูลย์ ทองทรัพย์ ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 98 18 ม.ค. 65
1052/65 นาง นงเยาว์ ฉายามงคล ธ.สระบุรี หลอดเลือดสมองขาดเลือด 86 31 ธ.ค. 64
1053/65 นาง ประทิน สุขสมคบ ธ.กระทุ่มแบน ชรา 83 23 ม.ค. 65
1054/65 พ.อ.ยรรยงค์ อยู่ทรัพย์ ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน 72 18 ม.ค. 65
1055/65 ส.อ.ส าเนียง นิลแสง ธ.สนามเป้า ชราภาพร่วมกับโรคประจ าตัว 84 15 ม.ค. 65
1056/65 นาง พิกุล ฟอร์แวร์ก(พรหมวงศ์) ธ.เชียงราย หัวใจล้มเหลว 56 4 มิ.ย. 64
1057/65 นาง ดวงเดือน เมธาจารย์ ธ.แพร่ ผลที่ตามมาของเลือดออกในเนื้อสมอง 79 17 ม.ค. 65
1058/65 นาง นันทนา แคฝอย ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองแตก 72 4 ม.ค. 65
1059/65 นาง หนูพัฒน์ โพธิ์ทอง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 15 ม.ค. 65
1060/65 นาง บัวทอง ปุณหาวงษ์ ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 83 10 ม.ค. 65
1061/65 นาง มณี ใจกันทะ ธ.บ้านโป่ง เบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง 77 14 ธ.ค. 64
1062/65 นาง บุญมี แดงเขียว ธ.เพชรบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 71 25 ธ.ค. 64
1063/65 จ.ส.อ.สองเมือง ขัติยศ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอด 70 30 พ.ย. 64
1064/65 นาย สงวน ธนะผาง ธ.เซ็นทรัลพลาซา - อุบลราชธานี ชราภาพ 70 22 ม.ค. 65
1065/65 นาง ประนอม มาลัยทอง ธ.พิษณุโลก ปอดอักเสบ 72 4 ม.ค. 65
1066/65 นาง แพรวพรรณ คงนิล ธ.พัทลุง ไต 57 8 ม.ค. 65
1067/65 จ.ส.อ.วรชัย วรรณศรี ร.31 พัน.3 รอ. ปอดฉกีขาดอยา่งรุนแรงจากบาดแผลกระสุนปืนทีอ่ก 36 3 ม.ค. 65
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1068/65 นาง ทองกุล ปรุงชัยภูมิ สง.สด.จว.ข.ก. ปอดติดเชื้อ 78 29 ธ.ค. 64
1069/65 นาง ค า ราชอาจ สยย.ทหาร ชรา 71 11 ม.ค. 65
1070/65 จ.ส.อ.จ านงค์ สงวนสัตย์ กรม สน.พล.ร.9 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 42 18 ธ.ค. 64
1071/65 นาง พัชราภรณ์ ม้วนสุพรรณ์ ศพปน.พท.ศอพท. มะเร็งไตระยะลุกลาม 62 12 ม.ค. 65
1072/65 นาง ไกรวรรณ พลบุรี พบ. หัวใจวายอันมีเหตุหนุนจากโรคประจ าตัว 86 9 ธ.ค. 64
1073/65 นาย เสถียร แก้วแสน นทพ. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 55 13 ม.ค. 65
1074/65 จ.ส.อ.วีระ รักษาจิตร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 55 23 ธ.ค. 64
1075/65 ร.ต.ประสาท พรมน้อย ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอด 64 10 ม.ค. 65
1076/65 ร.ต.บัว วังยาว ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 91 9 ธ.ค. 64
1077/65 ส.อ.ธงชัย ทับอุ่นญาติ ธ.อยุธยา ปอดติดเชื้อ 59 25 ธ.ค. 64
1078/65 นาง นิศารัตน์ สารพันธ์ ธ.อยุธยา มะเร็งปอด 61 2 ธ.ค. 64
1079/65 ร.ท.อ านวย วงษา พล.ม.1 มะเร็ง 58 16 ม.ค. 65
1080/65 นาย บุญถิ่น กระแสร์ สส. ชราภาพ 74 20 ธ.ค. 64
1081/65 นาง ผัน บุญยี่ ธ.แม่สาย ชรา 84 10 ม.ค. 65
1082/65 นาง พัด พงษ์สละ ธ.ลพบุรี ไตวาย 72 18 ม.ค. 65
1083/65 ร.ต.สมบูรณ์ มีสุข ธ.ลพบุรี ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 62 13 ม.ค. 65
1084/65 นาย ธนพล จันณรงค์ ธ.ปราจีนบุรี สมองขาดอากาศจากประวัติจมน้ าเสียชีวิต 44 23 ม.ค. 65
1085/65 นาง มอญแก้ว ภาค า ธ.เชียงราย ปอดติดเชื้อ 65 4 ม.ค. 65
1086/65 นาง บุญ ญาติบ าเรอ ธ.นครราชสีมา ชรา 84 15 ม.ค. 65
1087/65 ร.ต.ประดิษฐ์ สิทธิมูล ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งทางเดินปัสสาวะ 69 5 ม.ค. 65
1088/65 นาง น้อย คิดกิ่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 95 12 ม.ค. 65
1089/65 นาง สดศรี แสงขันธ์ ร.16 พัน.3 ชรา 68 18 ม.ค. 65
1090/65 นาย ปรีชา ศรีทุ่งลือ รพศ.4 พัน.2 ระบบหายใจล้มเหลวจากมะเร็งถุงน้ าดีระยะสุดทา้ย 61 9 ม.ค. 65
1091/65 ร.ต.สมนึก แจ้งอรุณ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ เสียชีวิตจากกล้ามเนือ้หวัใจตายจากการขาดเลือด 67 7 ม.ค. 65
1092/65 นาง ยวง เผ่าเต็ม ธ.ล าปาง หลอดเลือดสมองตีบ 77 5 ม.ค. 65
1093/65 นาง ประเทือง ล้ีเจริญ กพ.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรดจากการติดเชื้อรุนแรง 67 22 ม.ค. 65
1094/65 นาง ละออ วิกล ส่วนกลาง เส้นเลือดในสมองน้อยซีกขวาตีบ 64 26 ม.ค. 65
1095/65 นาย จรัส ถิ่นโพธิ์วงค์ ธนาณัติ ติดเชื้อรุนแรง 80 28 ม.ค. 65
1096/65 นาง เจริญศรี อ่องละออ ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวัยชรา 91 2 ก.พ. 65
1097/65 จ.ส.อ.ชวน วรรณา ธ.ราชบุรี ส าลักอาหาร 71 23 ม.ค. 65
1098/65 จ.ส.อ.สมพงษ์ การวิธี ธ.เตาปูน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 62 27 ม.ค. 65
1099/65 ร.ต.สุชาติ เหมือนทรัพย์ ธ.ส านักพหลโยธิน ล าไส้ขาดเลือดเฉียบพลัน 71 9 ม.ค. 65
1100/65 นาย อุทัย ตาสาโรจน์ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบจากเชื้อโควิด 80 2 ก.พ. 65
1101/65 นาง ปิติหฤทัย มังคลาภรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 64 24 ม.ค. 65
1102/65 ร.ต.พงษ์พิชญ์ จุฑาธิปไตยวงษ์ ธ.ส านักพหลโยธิน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ) 80 27 ม.ค. 65
1103/65 นาย บัว พิมโยธา ธ.สนามเป้า ไตวาย 75 28 ธ.ค. 64
1104/65 นาง สร้อย สาสูงเนิน ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. หัวใจวายเฉียบพลัน 87 5 ม.ค. 65
1105/65 ร.อ.ธนิต โภคาพานิช ธ.อุดรธานี เส้นเลือดสมองตีบ 85 17 ม.ค. 65
1106/65 นาง ดอกไม้ คลังช านาญ ธ.นครราชสีมา ชรา 77 14 ม.ค. 65
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1107/65 นาง ประทุม อ านวยกุล ส่วนกลาง ชรา 72 3 ก.พ. 65
1108/65 นาย ลี ปฏิทิน ธ.เตาปูน ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 90 29 ม.ค. 65
1109/65 นาง ทิม ชาลีวรรณ มทบ.21 ชรา 85 26 ม.ค. 65
1110/65 นาง สุกัญญา ศิลโรจน์(ทิมงาม) กคย.สพ.ทบ. ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 80 10 ธ.ค. 64
1111/65 นาย บ าเพ็ญ พุทธศรีเมือง ขกท. ความดันโลหิตตกรุนแรง 66 20 ม.ค. 65
1112/65 ร.ต.สุทินทร์ มาลัยรัตน์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 60 27 ม.ค. 65
1113/65 พ.อ.อรรถกร ปรักเอโก ธ.กองบัญชาการกองทัพบก บาดแผลถูกของมีคมแทงทะลุไต 49 11 ม.ค. 65
1114/65 นาย ชนะ ยอดศิริ ธ.อยุธยา เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 6 ม.ค. 65
1115/65 ร.ต.สมชาติ คงขุนทด ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งตับ 62 15 ม.ค. 65
1116/65 นาย แก้ว ช่วยสระน้อย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบ 90 17 ม.ค. 65
1117/65 น.ส.เฉลา ด่านกระโทก ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 79 14 ม.ค. 65
1118/65 พ.ต.เรียง ทองเผือก ธ.นครศรีธรรมราช ชรา 97 10 ธ.ค. 64
1119/65 พ.อ.เวศน์ วงศพินทุ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 15 ธ.ค. 64
1120/65 นาย ป๊อก รักกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 83 16 ม.ค. 65
1121/65 ร.ต.อ าพล สอาด ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลาม 61 4 ม.ค. 65
1122/65 นาง ผิน คงสมพร ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 7 ม.ค. 65
1123/65 นาง กิม เปียนรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 12 ม.ค. 65
1124/65 ร.อ.ประหยัด แผลงสูงเนิน ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 92 23 ธ.ค. 64
1125/65 นาง ประดิษฐ พูลศรี ธ.ขอนแก่น เบาหวาน 70 4 ม.ค. 65
1126/65 นาย สนิท ถาดตะคุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 20 ม.ค. 65
1127/65 จ.ส.อ.เจริญ เมืองครุธ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 75 15 ม.ค. 65
1128/65 นาง ทองสุข รัตนกาฬ ธ.ถ.พิบูลละเอียด-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 10 ม.ค. 65
1129/65 นาง สมบูรณ์ บรรเทิงสุข ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในปอด 79 23 ม.ค. 65
1130/65 นาย อินทร์ บุญศิริวงค์ ธ.เพชรบูรณ์ ปอดอักเสบ 87 8 ม.ค. 65
1131/65 ร.ต.สงวน โปวังสา ธ.นครพนม ปอดติดเชื้อ 61 6 ม.ค. 65
1132/65 นาย มี ไชยทุม สง.สด.จว.บ.ก. เส่ือมของสมองในวัยชรามิได้จ าแนกไว้ที่ใด 96 20 ธ.ค. 64
1133/65 นาย ค าไผ่ พ่อตาแสง ร.6 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 7 ม.ค. 65
1134/65 นาย ประดิษฐ เรืองพงษ์ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เบาหวาน 64 25 ม.ค. 65
1135/65 นาง อุไร ดาราสว่าง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี วัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจ 89 17 ม.ค. 65
1136/65 นาย สุด ศุภโคตร ธ.อุบลราชธานี ชราภาพ 91 14 ม.ค. 65
1137/65 จ.ส.อ.สุจิตร บุญฤทธิ์ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 50 17 ม.ค. 65
1138/65 นาง ประกอบ เดชพร ร.23 น้ าตาลในเลือดต่ าร่วมกับขาดออกซิเจนในเลือด 74 1 ม.ค. 65
1139/65 นาย สง่า เฮ้าจัตุรัส รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 75 16 ม.ค. 65
1140/65 พ.ท.เล็ก อินถา ธ.พิษณุโลก ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 29 ธ.ค. 64
1141/65 นาย นฤเทพ โพธิ์จันทร์ ธ.นครพนม ไม่ทราบสาเหตุการตายแน่ชัด 32 9 ม.ค. 65
1142/65 ร.ต.สมชัย บุตทศ ธ.นครพนม ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 64 10 ม.ค. 65
1143/65 นาง ส ารวย สิงหจนัทร์(บุญเรือง) ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก สมองเส่ือม 80 20 ม.ค. 65
1144/65 นาง สมหมาย พันธ์ชาติ ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ชราภาพ 80 20 พ.ย. 64
1145/65 นาย ด ารงค์ ทองทา ขส.ทบ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 81 12 ม.ค. 65
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1146/65 จ.ส.อ.ปรียนันท์ สินสมุทร ธ.สนามเสือป่า หัวใจขาดเลือด 47 9 ม.ค. 65
1147/65 นาย เกษม บุญขวัญ ขส.ทบ. ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 50 3 ม.ค. 65
1148/65 นาง พิมพา อาชญา รพ.รร.6 เลือดออกในกระเพาะอาหาร 54 27 ม.ค. 65
1149/65 นาย ส ารวย เยียระยงค์ ศซส.สพ.ทบ. ภาวะชราภาพ 76 15 ม.ค. 65
1150/65 นาง สุธีรา รุ่งกัน ธ.อยุธยา มะเร็งปากมดลูก 61 2 ก.พ. 65
1151/65 นาง จินดา จิตตเขตต์ ธ.แจ้งวัฒนะ ตามธรรมชาติไม่ทราบเหตุ 87 3 ก.พ. 65
1152/65 ร.ต.ชวลิต พงษ์ธร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กระดูกอักเสบติดเชื้อ 65 28 ม.ค. 65
1153/65 นาง บังอร ชัยปัญญา ธ.เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 ชราภาพ 69 3 ก.พ. 65
1154/65 ร.อ.กระจาย พูลเกตุ ธ.ราชบุรี ความดันโลหิตสูง 89 8 ม.ค. 65
1155/65 น.ส. จงกล ฉายพุทซา ธ.ย่อยบิ๊กซีถนนพระรามที่ 2 จมน้ า 72 26 ม.ค. 65
1156/65 นาง รพีพรรณ ชมพุด ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน 63 4 ก.พ. 65
1157/65 นาง สัมพันธ์ กล่ินกร ธ.ราชบุรี มะเร็งปอด 61 25 ก.ย. 64
1158/65 จ.ส.อ.วิจิตร ยิ่งแสวงดี ธ.บุรีรัมย์ ไตวายเฉียบพลัน 78 10 ม.ค. 65
1159/65 นาง จันทร์ แจ้งสนาม ธ.นครพนม ไม่ทราบสาเหตุ 84 11 ม.ค. 65
1160/65 นาง ทองศรี สอนแก้ว มทบ.35 มีภาวะหัวใจล้มเหลว 89 19 ม.ค. 65
1161/65 นาง บุญมา สุดหล้า สง.สด.จว.น.ม. ไม่ทราบสาเหตุ 82 9 ม.ค. 65
1162/65 นาง จันทร์ คล่องแคล่ว ร.4 ภาวะเลือดออกในสมอง 83 19 ม.ค. 65
1163/65 นาง บุญธรรม สิงหจูฑะ ช.1 พัน.112 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 7 ม.ค. 65
1164/65 นาง ปั๋น เกทาลัง ธ.เชียงราย ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ 84 13 ม.ค. 65
1165/65 พ.อ.พนอม สุวรรณหงษ์ ธ.น่าน ปอดบวมจากการส าลักอาหาร 87 10 ม.ค. 65
1166/65 นาง นกน้อย ลอยลม(ค าหม้อ) ธ.เพชรบูรณ์ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 81 11 ม.ค. 65
1167/65 นาง บุญส่ง ห้อยระย้า วิสามัญ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 93 5 ก.พ. 65
1168/65 พ.อ.หญิง วาสนา นัยพัฒน์ สน.ปล.กห. มะเร็งไตระยะสุดท้าย 57 27 ธ.ค. 64
1169/65 นาย ค า สิทธิแก้ว พล.ร.2 รอ. เบาหวาน 83 27 ม.ค. 65
1170/65 จ.ส.อ.มังกร กิจวิริยะ ธ.ศูนย์การค้าวรรัตน์ ติดเชื้อโควิด-19 70 30 ม.ค. 65
1171/65 นาย สุทิน ชาติเผือก ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ความดันโลหิตสูงและไตวาย 78 30 ม.ค. 65
1172/65 ร.ต.จ ารัส พรมมา ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 23 ม.ค. 65
1173/65 นาง เนาวรัตน์ แสงทอง ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อโควิดลงปอด 56 5 ก.พ. 65
1174/65 นาง อ านวย ศิวทัศน์ ธ.ชลบุรี เบาหวานร่วมกับไตวาย 85 13 ธ.ค. 64
1175/65 นาง บุญสม ศรีสุระ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 82 16 ม.ค. 65
1176/65 จ.ส.อ.จ าลอง ธูปเทียน ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 81 2 ม.ค. 65
1177/65 นาง ผาย ทิพยกุล ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ชรา 96 15 ม.ค. 65
1178/65 นาง อินทร์ มโนวงษ์ ธ.พิษณุโลก ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 81 6 ม.ค. 65
1179/65 นาง ปุ้ย ลูกพลับ ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจล้มเหลว 93 13 ม.ค. 65
1180/65 นาง พาณี ระวีวัฒน์ ศร.พัน.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 2 ธ.ค. 64
1181/65 นาย เหลือ จาดสี ส่วนกลาง ชราภาพร่วมกับเจ็บป่วยเร้ือรัง 80 7 ก.พ. 65
1182/65 นาย ชาติชาย กลัญชัย ธ.พญาไท มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 70 5 ก.พ. 65
1183/65 พ.ท.สมพล ศิริปรุ ธ.นครราชสีมา สันนษิฐานปอดอักเสบติดเชื้อจากโรคถุงลมโปง่พอง 84 9 ก.พ. 65
1184/65 นาง บุบผา อารีรัชชกุล ธ.ส านักพหลโยธิน ชรา 87 29 ม.ค. 65
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1185/65 นาย ทองสา พิมพ์สระ นทพ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ,ไตวาย 60 19 ม.ค. 65
1186/65 จ.ส.อ.ธีรชัย อาแวหะมะ รพศ.4 คอพับที่ศีรษะอย่างรุนแรง 49 24 พ.ค. 64
1187/65 พ.อ.พีระ พินทุโยธิน ธ.เสนานิคม สันนิษฐานระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตล้มเหลว 85 27 ม.ค. 65
1188/65 ร.ต.วุฒิ ดวงขาว ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลว 86 5 ก.พ. 65
1189/65 นาย สุนทร สุภรัตนกูล ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี ชราภาพ 71 4 ก.พ. 65
1190/65 พ.อ.บพิตร ยงประเสริฐ ธ.สนามเสือป่า บาดแผลกระสุนปืนลูกโดดที่ศีรษะ 71 5 ก.พ. 65
1191/65 นาง หอมหวล สอนสุภาพ ธ.โพธาราม หลอดเลือดสมองแตกฉับพลัน 72 16 ม.ค. 65
1192/65 นาง โปรย เกิดหลง ธ.เตาปูน เส้นเลือดในสมองตีบ 88 4 ก.พ. 65
1193/65 จ.ส.อ.ชด ถวายทรัพย์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 80 4 ก.พ. 65
1194/65 ร.ต.ชัชวาลย์ สุขปล่ัง ธ.ปราณบุรี ภาวะปอดติดเชื้อ 82 12 พ.ย. 64
1195/65 ร.ท.อุทัย อารีอุทัยงาม ธ.ปราจีนบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 1 ม.ค. 65

1196/65 จ.ส.อ.ธนกฤต สมนาค มทบ.14 ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง 56 28 ต.ค. 64
1197/65 จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ สาริพันธ์ ช.11 พัน.602 เลือดออกในสมอง 50 29 ธ.ค. 64
1198/65 นาง พเยาว์ ปั้นส ารอง ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 6 ก.พ. 65
1199/65 ร.ต.สุรเชษฐ์ มามะ ธ.ราชบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 75 30 ม.ค. 65
1200/65 พล.ท.มานัสชัย ศรีประจันทร์ กพ.ทบ. ภาวะปอดติดเชื้อจากมะเร็งปอดระยะที่ส่ี 59 15 ก.พ. 65


