
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
1201/65 ร.ท.อรุณ บญุเรือง กรม สน.พล.ร.15 มะเร็งหลังโพรงจมกูระยะลุกลามไปสมอง 54 23 พ.ย. 64
1202/65 นาง สุณา มลูอา้ย ร.7 สมองฝ่อวัยชรา 85 7 ม.ค. 65
1203/65 นาง สง่า ปานดวง มทบ.16 มะเร็งตับ 82 12 ม.ค. 65
1204/65 นาง บวัผัน สังคฤกษ์ ป.2 รอ. หวัใจล้มเหลวจากล้ินหวัใจร่ัว 62 27 ม.ค. 65
1205/65 นาย วันชัย เพง็แจ่ม กรม ทพ.14 ได้รับอบุติัเหตุทางการจราจร 69 24 ม.ค. 65
1206/65 นาง ใหม ่เขียวสระคู ม.พนั.19 พล.ร.9 มะเร็งปอด 61 29 ธ.ค. 64
1207/65 ร.ท.เกรียงไกร กองเขียว ร้อย.ฝรพ.3 สมองขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณล าคอ 44 4 ม.ค. 65
1208/65 นาง เต็ม ขวัญเมอืง รร.จปร. ชราภาพ 86 18 ม.ค. 65
1209/65 นาย สายชล กกทองหลาง พนั.บ.9 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 62 17 ม.ค. 65
1210/65 นาง ชฎาพร(สมพร) ศรีสุวรรณ มทบ.32 เลือดออกในสมอง 83 4 ธ.ค. 64
1211/65 นาย จรัส สามารถ สง.สด.จว.ข.ก. มะเร็งปอด 78 20 ธ.ค. 64
1212/65 จ.ส.อ.สุริโย ไชยนอก ร.23 พนั.1 มะเร็งตับ 36 15 ม.ค. 65
1213/65 นาง วาสนา ค าเพราะ รพ.ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน มะเร็งทอ่น้ าดี 66 13 ม.ค. 65
1214/65 นาย ศักด์ิสิทธิ์(สมศักด์ิ) วงศ์วาท พนั.สบร.23 บชร.3 มะเร็งตับระยะลุกลาม 61 4 ม.ค. 65
1215/65 นาง ประยงค์ สังข์พาลี มทบ.18 เส้นเลือดในสมองตีบ 76 17 ม.ค. 65
1216/65 นาง ทองจันทร์ จันวิเศษ มทบ.23 มเีลือดออกในสมอง 73 6 ม.ค. 65
1217/65 นาย ส าราญ วงค์ศรีดา รพ.ค่ายสุรนารี ชรา 66 24 ม.ค. 65
1218/65 นาย วิเชียร ชั่งนาค พธ.ทบ. ภาวะหวัใจหยุดเต้นร่วมกบัการติดเชื้อ 51 13 ม.ค. 65
1219/65 นาย เต็ง พลูสมบติั พธ.ทบ. มเีลือดออกเยื่อหุ้มหวัใจจากอบุติัเหตุ 72 12 ม.ค. 65
1220/65 นาง พกิลุ พลอยประดับ รวท.อท.ศอพท. ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 5 ม.ค. 65
1221/65 นาง ทมุโร สองทอง ม.พนั.8 พล.ร.3 ปอดติดเชื้อ 77 27 ม.ค. 65
1222/65 นาย แสง ชาติไทย ธ.ร้อยเอด็ ปอดติดเชื้อ 88 7 ม.ค. 65
1223/65 ร.ต.สรศักด์ิ หมื่นกลุ ธ.เลย อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์พว่งข้างเสียหลัก 74 16 ม.ค. 65
1224/65 นาย มนญู เจริญศิลป์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 77 2 ก.พ. 65
1225/65 นาย ค าดี โลมรัตน์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 87 26 ม.ค. 65
1226/65 นาย บญุเลิศ จันทร์ซางเพญ็ ธ.พะเยา ชรา 87 27 ม.ค. 65
1227/65 นาง สมใจ ว่านเครือ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเต้านม 64 20 ม.ค. 65
1228/65 นาย เสาร์ เวียงค า ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 88 19 ม.ค. 65
1229/65 นาง มลิวัลย์ เขียวกลม ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี ไตวาย 79 2 ม.ค. 65
1230/65 นาง สุวรีย์ โสมโสก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับออ่น 66 21 ม.ค. 65
1231/65 นาง แถม แผงดัสกร ธ.พษิณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 86 15 ม.ค. 65
1232/65 นาย ค าภร์ี นามนารถ ธ.ร้อยเอด็ ภาวะช็อคจากการติดเชื้อที่รุนแรง 76 15 ม.ค. 65
1233/65 พระ หลง เวียงสีมา ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. สมองฝ่อวัยชรา 97 25 ม.ค. 65
1234/65 นาง มะเนอืง มหทิธิบริุนทร์ ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ หวัใจล้มเหลว 94 9 ม.ค. 65
1235/65 นาง บานเย็น เหมอืงหมอ้ ธ.นา่น ชรา 96 20 ม.ค. 65
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1236/65 พ.ต.ด ารง ทองนอก ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวัยชรา 75 7 ม.ค. 65
1237/65 นาง ทองเติม กลมเกล้ียง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เลือดออกในสมอง 73 8 ม.ค. 65
1238/65 นาง วรรณา เล้นส้ิน ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 55 12 ธ.ค. 64
1239/65 ร.ท.ขนบ เจริญชนม์ ธ.ทุ่งสง หวัใจขาดเลือด 63 6 ม.ค. 65
1240/65 ร.ต.ทองดี ถิระโยธิน ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 89 9 ม.ค. 65
1241/65 นาง สายหยุด ทวีงศ์ ธ.สระบรีุ มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 77 20 ม.ค. 65
1242/65 นาย ทองค า เสือลายตลับ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สันนษิฐานติดเชื้อในกระแสเลือด 85 26 ม.ค. 65
1243/65 นาง แกว้ ธิธรรมมา ธ.ล าปาง สมองฝ่อในวัยชรา 81 3 ม.ค. 65
1244/65 นาย ลพ วงศ์หลวง ธ.ล าปาง สมองฝ่อวัยชรา 88 17 ธ.ค. 64
1245/65 นาง ค าหวา เหนยีวแนน่ ธ.ล าปาง ไตวาย 83 29 ธ.ค. 64
1246/65 นาย ต๊ิบ ใจฝ้ัน ธ.ล าปาง เสียชีวิตโดยโรคธรรมชาติ 89 23 ม.ค. 65
1247/65 ส.อ.สุรินทร์ โตจริง ธ.พษิณุโลก ไมท่ราบสาเหตุการตายที่แนช่ัด 65 11 ม.ค. 65
1248/65 นาง ฉลวย อุ่นจิตต์ กติติมศักด์ิ หวัใจล้มเหลว 91 27 ม.ค. 65
1249/65 นาง นวลแข ธีรเนตร กติติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 24 ม.ค. 65
1250/65 นาง บวัสาย วงค์แกว้ สลก.ทบ. สันนษิฐานภาวะหวัใจล้มเหลวจากโรคความดันโลหติสูง 79 7 ธ.ค. 64
1251/65 จ.ส.อ.มงคล ภรีะมลู ธนาณัติ มะเร็งต่อมลูกหมาก 72 4 ก.พ. 65
1252/65 นาง จ าป ีศรีใส ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 5 ก.พ. 65
1253/65 นาง บญุมา สมทุรรานนท์ รพ.ค่ายพอ่ขุนผาเมอืง ตายตามธรรมชาติ 67 17 ธ.ค. 64
1254/65 นาง ประมอญ แกว้สะเทอืน รร.ม.ศม. มะเร็งปอดและมะเร็งลามไปที่กระดูก 55 29 ต.ค. 64
1255/65 จ.ส.อ.สยาม เพชรล้อม ช.พนั.9 พล.ร.9 เอดส์ 53 17 ม.ค. 65
1256/65 ร.ต.จ านงค์ สนธิรักษ์ รพ.อ.ป.ร. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 67 15 ม.ค. 65
1257/65 นาง ล าพงึ ประไพวิทย์ รพ.อ.ป.ร. ภาวะช๊อค 63 14 ม.ค. 65
1258/65 จ.ส.อ.อานนัท ์สายกนก ร.112 มะเร็งตับ 41 27 ธ.ค. 64
1259/65 นาย สุรินทร์ รวยรุ่ง ศสร. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 58 25 ธ.ค. 64
1260/65 นาย สุวัฒ สีแดง ป.3 พนั.8 เบาหวาน 65 12 ม.ค. 65
1261/65 นาย สังข์ หวันา สง.สด.จว.พ.ย. มะเร็งปอด 77 4 ม.ค. 65
1262/65 นาง เปล่ียน อนพุนัธ์ ร.29 ระบบหายใจล้มเหลว 85 25 ธ.ค. 64
1263/65 นาย สมบรูณ์ อนัดี ส.พนั.22 ทภ.2 เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด 83 14 ม.ค. 65
1264/65 จ.ส.อ.ปญัญา สุขดี ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 หวัใจหยุดเต้นจากศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง 43 12 ม.ค. 65
1265/65 นาง ศรี กนัธิมาลา ศพปน.พท.ศอพท. ความดันโลหติสูง 64 17 ม.ค. 65
1266/65 นาย พล ปอ้มบบุผา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มะเร็งกล่องเสียง 64 24 ม.ค. 65
1267/65 นาย เจริญ งามบา้น ช.1 พนั.112 รอ. ไต 58 1 ม.ค. 65
1268/65 นาง นดิ เยาว์วิทย์ ร.4 เลือดออกในสมอง 82 24 ม.ค. 65
1269/65 นาง ทองร้ิว ลุนลาดชิด ร.16 พนั.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 19 ม.ค. 65
1270/65 นาง หวัน เศรษฐบตุร วศ.ทบ. ระบบหวัใจและการหายใจล้มเหลว 80 20 ม.ค. 65
1271/65 นาย ธวิทย์ ทองแจ่ม วศ.ทบ. มะเร็งสมอง 51 1 ก.พ. 65
1272/65 นาย ประเชิญ ผ่องวงศ์ มทบ.11 วัณโรคปอด 86 5 ก.พ. 65
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1273/65 นาย ประเสริฐ ปงัศรี ทภ.2 ชรา 77 6 ม.ค. 65
1274/65 นาง บวัสอน ศิริบนั กรมพฒันา 2 ไตวายเร้ือรัง 60 28 ม.ค. 65
1275/65 นาง ค าพอง สมปญัญา ช.2 พนั.202 ไตวายเฉียบพลัน 72 21 ม.ค. 65
1276/65 นาย บรรจง พงษจ์ีน พนั.สท. ปอดติดเชื้อจากการส าลักอาหาร 79 15 ม.ค. 65
1277/65 นาง สมคิด สุริยะ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 21 ก.ย. 57
1278/65 จ.ส.อ.สัญญา ยืนยัง มทบ.34 บาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรงจากวัตถุแข็งไม่มีคม 47 3 ก.พ. 65
1279/65 นาย ผ่อน ผุดผ่อง มทบ.15 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 21 ม.ค. 65
1280/65 นาย สิงห ์สุวรรณคาม ร.13 พนั.2 ปอดติดเชื้อ 72 26 ม.ค. 65
1281/65 นาง นอ้ย จอมค าสิงห์ ร.13 พนั.3 เส่ือมของสมองในวัยชรามไิด้จ าแนกไว้ที่ใด 72 17 ม.ค. 65
1282/65 นาง แสงนลิ จันทร์ศิริ มทบ.12 ปอดอกัเสบ 84 11 ม.ค. 65
1283/65 นาง บญุถิน พอ่สียา มทบ.210 ติดเชื้อในกระแสเลือดรวมกบัภาวะช๊อค 76 25 ต.ค. 64
1284/65 นาย สุนทร ทบัทมิ ส.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งหลังโพรงจมกู 56 30 ม.ค. 65
1285/65 นาง ผ่ึง ปานทพิย์ ธ.ปากช่อง สมองฝ่อวัยชรา 91 28 ม.ค. 65
1286/65 นาง สุภางค์พศิ พจนปรีชา ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 95 5 ก.พ. 65
1287/65 นาย สมชาย เกตุเพช็ร ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 27 ม.ค. 65
1288/65 นาง บญุน า ศรีหานาม(ค าปงั) ธ.สกลนคร ไตวายจากเบาหวาน 59 30 ม.ค. 65
1289/65 ส.อ.สุรัตน ์จันทนีอก ธ.ยโสธร ติดสุราและภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 63 5 ก.พ. 65
1290/65 จ.ส.อ.ปุ่น มาจันทกึ ธ.สกลนคร ไตวาย 88 29 ม.ค. 65
1291/65 ร.ต.สมรส ไลยะรัตน์ ธ.สกลนคร ศรีษะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน 62 26 ม.ค. 65
1292/65 นาง บญุรุ่ง พานชิวัฒน์ ธ.ราชประสงค์ มะเร็งปอด 82 28 ม.ค. 65
1293/65 พ.ท.ประเสริฐ เกตุแกว้ ธ.ฉะเชิงเทรา ปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 86 14 ม.ค. 65
1294/65 นาง สุพมิ เริงยุทธนาชีวิน ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ หวัใจขาดเลือด 83 11 ก.พ. 65
1295/65 นาง จิราภรณ์ เหลืองออ่น ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอด 67 9 ก.พ. 65
1296/65 นาง วันเพญ็ อึ้งประภา ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 88 5 ก.พ. 65
1297/65 ร.ต.สงกรานต์ โพธิสุนทร ธ.ชลบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 20 ม.ค. 65
1298/65 พ.อ.ประทปี เทพอคัศร ธ.เสนานคิม หวัใจเต้นผิดจังหวะ 85 11 ม.ค. 65
1299/65 พ.อ.ประชา พกุเผ่ือน ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 84 3 ก.พ. 65
1300/65 ร.ต.วันชัย แกว้ชัย ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื้อจากโควิด-19 87 4 ส.ค. 64
1301/65 ร.ต.ธาน ีขุมทอง ธ.นครราชสีมา มะเร็งใต้กล่องเสียงระยะแพร่กระจาย 73 7 ก.พ. 65
1302/65 นาง สง่า เนยีมศรี ธ.ถ.ปะชาราษฎร์-นนทบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติร่วมกบัโรคหลอดเลือดสมองตีบ 88 31 ม.ค. 65
1303/65 นาง พรรณพร อว่มเปี่ยม ธ.ปากเกร็ด หวัใจโต 76 9 ก.พ. 65
1304/65 นาย ทองหยิบ ผู้เล้ียง ธ.วังนอ้ย ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 22 ม.ค. 65
1305/65 พล.ต.มานติย์ นอบไทย ธ.ปราณบรีุ สมองขาดเลือดจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดท าให้หัวใจหยดุเต้น 64 9 ก.พ. 65
1306/65 นาย ปราโมทย์ สว่างอารมณ์ ธ.เตาปนู มะเร็งเมด็เลือดขาว 70 8 ก.พ. 65
1307/65 พ.ท.วิมาน บญุประดิษฐ์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งล าไส้ 61 17 ม.ค. 65
1308/65 พ.ท.เสนาะ จันทนราช ธ.วงศ์สว่างทาวนเ์ซ็นเตอร์ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 92 7 ก.พ. 65
1309/65 นาย นลิรัตน ์ศรีสนพนัธุ์ ธ.บิ๊กซี ลพบรีุ 2 หวัใจหยุดเต้น 70 27 ม.ค. 65
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1310/65 นาง บวัแกว้ แกว้โพธิ์ ธ.สระบรีุ ไต 74 28 ม.ค. 65
1311/65 นาง สวาท ตันประเสริฐ ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 8 ก.พ. 65
1312/65 นาง เยื้อน ศักด์ิประเสริฐ ธ.ลพบรีุ หวัใจ 94 24 ม.ค. 65
1313/65 นาง พวงเงิน ผ่องศรี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 27 ม.ค. 65
1314/65 พ.อ.อ านวย อยู่สุข ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 78 21 ม.ค. 65
1315/65 นาง เสย ทองกลัด ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายโดยธรรมชาติ 88 17 ม.ค. 65
1316/65 นาง บญุช่วย บญุเพง็ รร.นส.ทบ. ชราภาพ 81 29 ม.ค. 65
1317/65 นาง สุ่ม ยอดยา ธ.เชียงราย เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับออ่น 81 1 ก.พ. 65
1318/65 นาง พมิพา อตุรวงษ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม. ระบบหายใจและหวัใจล้มเหลว 77 5 ก.พ. 65
1319/65 นาง สมคิด ทองแทรก ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 72 27 ม.ค. 65
1320/65 จ.ส.อ.ประวัติ แสงศาสตร์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 3 ก.พ. 65
1321/65 นาง วร ศรีโวหะ ธ.ศรีสะเกษ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 20 ม.ค. 65
1322/65 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ หนคีูรี ธ.คลองปาง เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นนอกจากการบาดเจบ็บริเวณศีรษะ 59 27 ม.ค. 65
1323/65 ร.ต.เปร่ือง ใหญ่ปราม ธ.อบุลราชธานี ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 89 1 ก.พ. 65
1324/65 นาง ณัฐิกา จงถาวร ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมอง 60 30 ม.ค. 65
1325/65 นาย พบ พลอยหมื่นไวย ธ.นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 86 26 ม.ค. 65
1326/65 นาง ทองพนิ สุขบวั ธ.เลย หวัใจล้มเหลว 82 25 ม.ค. 65
1327/65 นาย ชอบ ทา่พมิาย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ขาดสารอาหาร 89 30 ม.ค. 65
1328/65 นาง ค าหล้า รันทม ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค (หมดอายุไข) 78 23 ม.ค. 65
1329/65 ร.ต.ชวลิต ลึกทะเล ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากทางเดินน้ าดีอักเสบ 65 16 ม.ค. 65
1330/65 ร.ต.นาวา ผายเมอืงฮุง ธ.สกลนคร เลือดออกที่กา้นสมอง 62 17 ธ.ค. 64
1331/65 ร.ต.ลิ อนิทรสอน ธ.นครราชสีมา ถุงลมโปง่พอง 95 31 ม.ค. 65
1332/65 นาง บญุเล่ือน เปน็สูงเนนิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดสมองตีบ 87 20 ม.ค. 65
1333/65 จ.ส.อ.สถิตย์ ชลเทพ ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งกระเพาะอาหาร 53 26 ม.ค. 65
1334/65 พ.อ.อรรถพร บญุสวัสด์ิ ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 22 ม.ค. 65
1335/65 นาง สายประมลู อดุมฉวี ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคามไตวาย 61 17 ม.ค. 65
1336/65 นาง ธรรมเนยีม นติีจรรยา ธ.อดุรธานี ชราภาพ 87 19 ม.ค. 65
1337/65 นาง พวงเพช็ร เกษเกษา ธ.นครพนม ชรา 76 23 ม.ค. 65
1338/65 นาง ทองทวย มั่นฤทธิ์ ธ.พษิณุโลก หวัใจ 86 27 ม.ค. 65
1339/65 นาย บญุทนั ซาผู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไต 79 11 ม.ค. 65
1340/65 นาง นวน มานอ้ย ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 87 30 ม.ค. 65
1341/65 นาย ส าเริง สะเกษ ธ.สระบรีุ สมองฝ่อเนื่องจากวัยชรา 74 22 ม.ค. 65
1342/65 จ.ส.อ.วิโรจน ์รักฉาย ธ.พจิิตร สันนษิฐานเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเส่ือม 62 9 ธ.ค. 64
1343/65 นาง นอ้ย พึ่งโพธิ์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 86 23 ม.ค. 65
1344/65 ร.ต.สมจิตร์ สุทธินนัท์ ธ.ลพบรีุ เลือดเซาะและปริแตกที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ 69 20 ม.ค. 65
1345/65 นาง ชลฤณี สมชนะ ธ.ลพบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 47 26 ม.ค. 65
1346/65 นาง จ าลอง ปา่ตาล ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 83 30 ม.ค. 65
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1347/65 นาย วิเชียร ทะวาเงิน ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 14 ม.ค. 65
1348/65 จ.ส.อ.บญุเลิศ จิตหาญ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะล่ิมเลือดอกตันในเส้นเลือดปอดเฉียบพลัน 69 12 ต.ค. 64
1349/65 นาง บวัพนัธ์ กล่ินหอม ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งในทอ่น้ าดี 83 31 ม.ค. 65
1350/65 นาง ยรรยง สิทธิสมาน ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในปอด 84 22 ม.ค. 65
1351/65 นาง ละมยั พงษา ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 17 ธ.ค. 64
1352/65 นาง หง้วน จิ๋วจันทร์ ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะหวัใจล้มเหลว 85 24 ม.ค. 65
1353/65 นาง ตู ธรรมวรีย์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86 23 ม.ค. 65
1354/65 จ.ส.อ.วีระ บญุพั่ว ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 25 ม.ค. 65
1355/65 นาง นาง ศรีจันทร์ ธ.เชียงราย ชราภาพ 88 27 ม.ค. 65
1356/65 จ.ส.อ.กฤษณะ สุวรรณวัฒนะ ธ.ปราจีนบรีุ เส้นเลือดในสมองตีบ 58 6 ม.ค. 65
1357/65 นาง หวานใจ ชัยมะเริง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล าไส้อกัเสบ 81 25 ม.ค. 65
1358/65 นาง ดวงจันทร์ ศรีชนะ ธ.อดุรธานี ล้ินหวัใจร่ัวและตีบจากโรครูมาติก 63 25 ม.ค. 65
1359/65 นาย ชม พดุทะเล ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 23 ม.ค. 65
1360/65 นาย บญุถม ชุมโคตร ธ.อดุรธานี มะเร็งตับ 75 19 ม.ค. 65
1361/65 ร.ต.ถวัลย์ เกตุพงษ์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 64 20 ม.ค. 65
1362/65 จ.ส.ต.สีเนยีม มหาชัย ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื้อรุนแรง+ภาวะหวัใจล้มเหลว 48 13 ม.ค. 65
1363/65 พ.อ.สนธยา กาสี ธ.ปราจีนบรีุ ตับอกัเสบ 69 19 ม.ค. 65
1364/65 ร.ต.ประมวล ศรีสร้อย ธ.นครพนม มะเร็งไขสันหลัง,ไตวายเร้ือรัง 66 12 พ.ย. 64
1365/65 ร.ท.บญุชอบ แกว้มั่น ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ มะเร็งปอด 64 14 ม.ค. 65
1366/65 นาย แนน เอี่ยมละออง ธ.สระบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 86 16 ม.ค. 65
1367/65 นาย สวิง ไตรจินดา ธ.อยุธยา ชราภาพ 80 20 ม.ค. 65
1368/65 นาย บุญผสม(บุญสม) พึง่บางกรวย มทบ.39 ปอดบวม 79 9 ธ.ค. 64
1369/65 นาย ช านาญ เทยีมอทุยั สก.ทบ. แผลติดเชื้อที่กน้กบ 67 12 ก.พ. 65
1370/65 น.ส. ทองเจิม ดีรอด ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหติ และหายใจล้มเหลว 73 19 ม.ค. 65
1371/65 นาย สุเทพ ฤทธิตา ธ.ศรีราชา หวัใจล้มเหลว 64 11 ก.พ. 65
1372/65 นาง เทยีมกมิ ธรณีทอง ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจวาย 82 31 ม.ค. 65
1373/65 ร.อ.สมชาย วิจารณบตุร ธ.เตาปนู ติดเชื้อรุนแรง 84 16 ก.พ. 65
1374/65 นาง พมิเสน มปีระดิษฐ ธ.สะพานควาย ชรา 90 15 ก.พ. 65
1375/65 จ.ส.อ.ศรชัย ณ เชียงใหม่ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หวัใจวายเฉียบพลัน 71 5 พ.ย. 64
1376/65 นาย บญุศรี ศรีคงคา ธ.ก าแพงแสน ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 4 ก.พ. 65
1377/65 นาย สนั่น เกดิแย้ม ธ.ปากเกร็ด ชราภาพ 91 15 ก.พ. 65
1378/65 นาง ภทัรา ดุริยพนัธุ์ ธ.บางล าภู ภาวะช็อกจากปอดติดเชื้อ 83 12 ก.พ. 65
1379/65 นาง ผุย ฐิตะสาร ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อบุลราชธานปีอดอกัเสบติดเชื้อแบคทเีรีย 89 5 ก.พ. 65
1380/65 นาย ฐานวัฒน ์อภโิชติพฒันศิริ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหวัใจล้มเหลว 59 1 ก.พ. 65
1381/65 พ.ต.เฉลิมชัย วงฉยา ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 64 9 ก.พ. 65
1382/65 ร.ต.เล้ง ศรีแกว้ ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 8 ก.พ. 65
1383/65 ร.ต.นธิิโรจน ์ศรีธนะโรจน์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งเมด็เลือดขาว 61 11 ก.พ. 65
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1384/65 นาง คณมาศ สิงหารุณ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื้อ 79 11 ก.พ. 65
1385/65 นาย ชัยรัตน ์ชอบใช้ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 69 28 ม.ค. 65
1386/65 นาง แอด๊ ว่องไวเมธี กรม ทพ.12 น้ าตาลในเลือดต่ าจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 84 30 ธ.ค. 64
1387/65 นาง แหมม่ พึ่งน้ า ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 104 31 ม.ค. 65
1388/65 ส.อ.สมศักด์ิ เทพประสิทธิ์ ธ.สุพรรณบรีุ หวัใจหยุดเต้น 59 6 ก.พ. 65
1389/65 นาย เสนอ เพชรพลิา ธ.หล่มสัก มะเร็งตับ 61 27 ม.ค. 65
1390/65 จ.ส.อ.สมเด็จ เนตรแสงศรี ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 51 8 ม.ค. 65
1391/65 นาง บษุย์ วุฒิ ธ.ฝาง ไตวายเร้ือรัง 73 24 ธ.ค. 64
1392/65 นาง มณี แพงดี ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 86 22 ม.ค. 65
1393/65 นาง ผาสุข ยศละวาด ธ.อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 82 14 ม.ค. 65
1394/65 นาย ทวนทอง พลยศ ธ.คลองปาง มะเร็งตับ 61 1 ก.พ. 65
1395/65 นาง ลบ ไผ่นวล ธ.หาดใหญ่ สมองฝ่อวัยชรา 101 28 ม.ค. 65
1396/65 ร.ต.หนใูจ ธุนนัทา ธ.อดุรธานี ไตวาย 89 30 ม.ค. 65
1397/65 นาง สุชิน เครือแตง มทบ.17 ติดเชื้อแผลกดทบั 81 31 ม.ค. 65
1398/65 จ.ส.อ.จักรพงษ ์ค าจุลลา มทบ.31 เลือดออกในสมอง 48 2 ก.พ. 65
1399/65 นาย ประดิษฐ สิงหท์ะโยม ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. หลอดเลือดสมอง 78 31 ม.ค. 65
1400/65 นาย สุพฒัน ์ธรรมวัฒน์ กรม ทพ.23 มะเร็งตับ 60 8 ธ.ค. 64
1401/65 นาง เขียม พฒันกจิ พธ.ทบ. ผลต่อเนื่องจากโรคเบาหวาน 80 25 ม.ค. 65
1402/65 น.ส.ศิริพร มะลิซ้อน พนั.จจ.รอ. มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 36 22 ม.ค. 65
1403/65 นาย ละไม ใจสงัด ร.2 พนั.2 รอ. เสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ 69 26 ม.ค. 65
1404/65 นาย สุบนิ ศรีบญุเพง็ ร.29 สมองฝ่อวัยชรา 73 2 ม.ค. 65
1405/65 นาย สมยั สุวรรณกฏู ศฝ.นศท.มทบ.22 สมองขาดเลือด 79 31 ม.ค. 65
1406/65 นาย สังวาร ไพสีขาว มทบ.27 มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 80 4 ก.พ. 65
1407/65 นาง ท ีจิตต์กนัยา ศฝ.นศท.มทบ.22 มะเร็งเต้านม 73 21 ม.ค. 65
1408/65 ร.อ.เอกพงศ์ โชคธันยนันท ์(ชลิต จรงรส) สง.สด.จว.พ.จ. ภาวะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด 52 16 ธ.ค. 64
1409/65 นาย เล่ือน ศรีวงษา รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ปอดติดเชื้อโควิด 19 76 2 ก.พ. 65
1410/65 นาย บญุเหลือ ค าศิลา ช.พนั.6 พล.ร.6 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 19 ม.ค. 65
1411/65 นาย นวล ปญัญามณี ธ.ล าปาง มะเร็งทอ่น้ าดี 85 19 ธ.ค. 64
1412/65 นาย พนิจิ แกว้ไพจิตร ศศท. ชรา 66 9 ก.พ. 65
1413/65 พล.ท.ภาณุมาศ โกสินทรเสนยี์ ธ.ลาดพร้าว 6 มะเร็งเมด็เลือดขาว 68 6 ก.พ. 65
1414/65 นาง ปริตา เทศประทปี ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งเมด็เลือดขาว 69 8 ก.พ. 65
1415/65 นาง ทวี สมรรคบตุร ธ.ประชานเิวศน ์1 ปอดติดเชื้อโควิด 86 18 ก.พ. 65
1416/65 พ.อ.พนิติภณ(เสริม) พลูสวัสด์ิ ธ.ราชบรีุ มะเร็งตับ 70 29 พ.ย. 64
1417/65 นาง กิ่งทอง พงษศิ์ลป์ ธ.เพชรบรูณ์ หวัใจวายเฉียบพลัน 72 4 ก.พ. 65
1418/65 นาง สิน ค านวนวุฒิ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในปสัสาวะ 94 3 ก.พ. 65
1419/65 นาง ยม ผลวิเศษ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 5 ก.พ. 65
1420/65 นาง สุน ีแซ่ต้ัง ธ.ส านกัราชด าเนนิ เลือดออกในเยื้อหุ้มสมอง 80 9 ก.พ. 65
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1421/65 นาง ทองชุบ อาจหาญ ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต เส้นเลือดในช่องทอ้งโปง่พอง 85 13 ก.พ. 65
1422/65 นาง ลัดดา มมีุ่งธรรม ธ.ศรีย่าน มะเร็งเมด็เลือดขาว 75 27 ม.ีค. 64
1423/65 นาง ภมร ฝอฝน ธ.อรัญประเทศ ฝีหนองติดเชื้อรอบรูกน้ 67 17 ก.พ. 65
1424/65 พ.ท. ส าอางค์ จาตุรัตน์ ธ.สกลนคร ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 73 7 ก.พ. 65
1425/65 พ.ท.หญิง ประไพพรรณ ถีระวงศ์ ธ.สนามเสือปา่ ภาวะหวัใจวายจากหวัใจเต้นผิดจังหวะ 88 9 ก.พ. 65
1426/65 นาง ตุ๊ ค าแกว้ ธ.ศูนย์การค้าวรรัตน์ ชรา 80 30 ม.ค. 65
1427/65 ร.ต.พนิ ทองนก ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 63 3 ม.ค. 65
1428/65 นาง สมพร สุทธิประภา ธ.ขอนแกน่ ปอดติดเชื้อโควิด 72 7 ต.ค. 64
1429/65 นาง วิเชียร คงมี ธ.ปราณบรีุ ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 86 12 ม.ค. 65
1430/65 นาย เสล่ียง วงษสี์ดา ธ.สระบรีุ หลอดเลือดหวัใจ 82 22 ม.ค. 65
1431/65 นาง ค านอ้ย อดุขาว ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ชราภาพ 89 26 ม.ค. 65
1432/65 จ.ส.อ.สมเกยีรติ แสงพุ่ม ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งล าไส้ 69 29 ม.ค. 65
1433/65 พ.อ.พรีะพงศ์ ศรีสุวรรณ ธ.ย่อยบิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 62 28 ม.ค. 65
1434/65 นาง เฉียบ พนัธุศั์กด์ิ ธ.กาญจนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 87 24 ม.ค. 65
1435/65 นาย สมชาย เจียมตน ธ.ส านกัพหลโยธิน โควิด 19 74 29 ม.ค. 65
1436/65 ร.ท.ประศัย เหมอืนหวัหนอง ธ.ขอนแกน่ มะเร็งปอด 65 31 ม.ค. 65
1437/65 นาง ทวี วาดอนิทร์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งปอด 76 2 ก.พ. 65
1438/65 พ.ท.วรพงศ์ พรหมเทพ ธ.ล าปาง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 78 30 ก.ค. 64
1439/65 ร.ต.เจริญ หนคูง ธ.ทุ่งสง เส้นเลือดสมองแตก 60 22 ธ.ค. 64
1440/65 นาย เจริญ แกว้อน้ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 84 12 ก.พ. 65
1441/65 นาย บวั อาธิต้ัง ร.153 พนั.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 26 ธ.ค. 64
1442/65 นาง สุวรรณ์ ออสันเทยีะ ร.112 พนั.2 วัณโรคปอด 72 10 ม.ค. 65
1443/65 นาง มณี ดวงแกว้ วิสามญั ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 88 14 ก.พ. 65
1444/65 นาง ชิดเชื้อ อโณทยั วิสามญั สมองฝ่อวัยชรา 93 25 ม.ค. 65
1445/65 น.ส.สมพนัธ์ สุวรรณเคหะ วิสามญั ชรา 97 8 ม.ค. 65
1446/65 นาง สมหวัง ศรีไพร มทบ.11 ชราภาพ 80 9 ก.พ. 65
1447/65 นาย กิตติพศ(แดงต้อย) มณีนพผล ส่วนกลาง ภาวะชราภาพ 68 9 ก.พ. 65
1448/65 นาย ชะนะ ข าเนตร์ ธนาณัติ ชรา 71 14 ก.พ. 65
1449/65 จ.ส.อ.วิเชียร เหมอืนศิริ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในปอด(ไมใ่ช่โควิด-19) 61 11 ก.พ. 65
1450/65 นาง อรพรรณ จ้อยเจริญสุข ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบ 79 26 ธ.ค. 64
1451/65 พล.ต.ศุภฤกษ ์ผลแพง่ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย เลือดออกในเนื้อสมอง 66 29 ม.ค. 65
1452/65 จ.ส.อ.ไพรัตน ์เกดินอ้ย ธ.ฉะเชิงเทรา หลอดเลือดขอดของหลอดอาหารมเีลือดออก 70 3 ก.พ. 65
1453/65 นาง สมบติั ฤทธิเ์ทวาลัย ธ.ย่อยฟวิเจอร์ พาร์ค รังสิต มะเร็งปอด 60 12 ก.พ. 65
1454/65 จ.ส.อ.วีระ ศักดาวงษ์ ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดแดงโปง่พองในสมองแตก 63 9 ก.พ. 65
1455/65 ร.ต.สมบติั เกตุอนิทร์ ธ.ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดฉับพลัน 75 10 ก.พ. 65
1456/65 นาย ฉัตรชัย ปานอยู่ ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ เลือดออกในสมอง 63 27 ม.ค. 65
1457/65 นาง ทองขาว โคสลัก ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 75 6 ก.พ. 65
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1458/65 นาง ทองสุข ชุมเสนา ธ.ลพบรีุ ความดันโลหติสูง 84 6 ก.พ. 65
1459/65 นาย บญุช่วย ศรีรี ธ.กาญจนบรีุ ปอดบวมที่เกดิจากแบคทเีรีย 83 17 ม.ค. 65
1460/65 จ.ส.อ.บญุลือ เพชรศรีช่วง ธ.ตรัง ไตระยะสุดทา้ย 80 23 ธ.ค. 64
1461/65 นาย ทอ่นจันทร์ รักษศิ์วะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หลอดเลือดหวัใจขาดเลือด 83 6 ก.พ. 65
1462/65 นาย แสร้ม มลโมลี รร.จปร. ชรา 84 23 ม.ค. 65
1463/65 นาย มงคล จันทร์แดง คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 31 ธ.ค. 64
1464/65 นาง อดุม ผ่อนดี ร.8 พนั.2 เบาหวาน 65 12 ธ.ค. 64
1465/65 นาง สุวรรณี เกล้ียงเกลา รร.นส.ทบ. ภาวะสืบเนื่องจากการนอนติดเตียง 72 11 ม.ค. 65
1466/65 นาง จงกล แย้มพวิัน พบ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 81 2 ก.พ. 65
1467/65 นาง สอิ้ง ศรีเงินงาม ธ.ถ.ติวานนท์ เสียชีวิตจากภาวะโรคชรา 89 16 ก.พ. 65
1468/65 พล.ท.แสวง ขมะสุนทร วิสามญั ไตล้มเหลวเฉียบพลัน 105 2 ก.พ. 65
1469/65 ร.ท.จรูญ นาคสินธุ์ ส่วนกลาง ปอดอกัเสบจากมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 67 8 ก.พ. 65
1470/65 นาย ทวีศักด์ิ เสือเสิมสิน สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 2 ก.พ. 65
1471/65 ส.อ.สมชาย อยู่สวัสด์ิ ธ.พระประแดง เส้นเลือดในสมองตีบ 65 22 ก.พ. 65
1472/65 นาง ส ารวย พลเจริญ ธ.นครนายก ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรังและทุพโภชนาการ 79 15 ก.พ. 65
1473/65 พ.อ.ธาราพงษ ์เกตุแกว้มณี ธ.ส านกัราชด าเนนิ เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นหนาจากศรีษะได้รับบาดเจบ็ 65 9 ก.พ. 65
1474/65 นาง หลอด หมู่หาญ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ชรา 89 29 ม.ค. 65
1475/65 ร.ต.ทองหล่อ ไร่เจริญ ธ.ราชบรีุ ความดันโลหติสูง 83 11 ก.พ. 65
1476/65 นาง เต็ม แกว้มว่ง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ 86 17 ก.พ. 65
1477/65 พล.อ.ประสาท แทนข า ธ.เทสโก ้โลตัส ศรีนครินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 22 ก.พ. 65
1478/65 นาย ณรงค์ เสถียรพจน์ ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 79 17 ก.พ. 65
1479/65 ร.ต.สังเวียน แกว้ก าเนดิ ธ.พญาไท ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะเข้ากระแสเลือด 77 9 ก.พ. 65
1480/65 นาง ประดับ อ าพนัธ์ ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ติดเชื้อทางเดินหายใจ 91 6 ก.พ. 65
1481/65 พ.ท.อนนัต์ โพธิป์ระสาท ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบ 82 24 ม.ค. 65
1482/65 จ.ส.อ.สด อนิทรเสน ธ.ราชบรีุ ภาวะไตวายเร้ือรัง 90 17 ก.พ. 65
1483/65 นาง กนกพร อิ่มแสง ธ.เตาปนู ชราภาพ 91 14 ก.พ. 65
1484/65 นาง รัชน ีรอดอนิทร์ ธ.ลพบรีุ ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 72 23 ม.ีค. 64
1485/65 นาง สมนกึ เพช็ร์โยธิน ธ.สะพานควาย ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 85 11 ก.พ. 65
1486/65 นาง ประทมุ นอ้ยอุ่นแสน ธนาณัติ น้ าทว่มปอด 74 8 ก.พ. 63
1487/65 นาง อรุณี ไชยค าภา รพ.ค่ายพระยอดเมอืงขวาง หวัใจล้มเหลว 72 5 พ.ย. 64
1488/65 พ.ต.ศิระกร สุเลา มทบ.210 ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 53 22 ก.ค. 64
1489/65 นาง แบน มยีวน พนั.มทบ.33 น้ าทว่มปอดจากภาวะโรคไตเปน็เหตุตาย 78 29 ม.ค. 65
1490/65 นาง ส าราญ พรมชน กสษ.2 กส.ทบ. ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อ 79 14 ม.ค. 65
1491/65 นาย บญุรักษ ์ศรีรัศมี ศพปน.พท.ศอพท. หวัใจล้มเหลว 71 1 ก.พ. 65
1492/65 นาง มาลี เทพด้วง บชร.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 15 ม.ค. 65
1493/65 จ.ส.อ.วีรพงษ ์ไชยยงค์ กรม ทพ.42 ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 43 4 ม.ค. 65
1494/65 นาย ทองดี พะคะ รพศ.5 พนั.1 เลือดค่ังในสมอง 55 13 ธ.ค. 64
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1495/65 นาย เชื้อ เกยีนประโคน มทบ.21 หลอดเลือดหวัใจตีบ 84 4 ก.พ. 65
1496/65 ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ พนูมั่น มทบ.26 มะเร็งปอด 59 3 ก.พ. 65
1497/65 ร.ต.มงคล มงคลชัย ร.6 พนั.1 น้ าทว่มปอด 87 18 ม.ค. 65
1498/65 นาง สมบรูณ์ อนิทวิสัย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ า 86 25 ม.ค. 65
1499/65 ร.ต.สมนกึ ทองนวล ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 83 15 ก.ย. 64
1500/65 ร.ต.ประดิษฐ์ สุวรรณกฏู ธ.อรัญประเทศ มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอ 60 18 ม.ค. 65
1501/65 นาง กาบ เรือนกลู ธ.พะเยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 18 ม.ค. 65
1502/65 นาง วัฒนา ทองแผ่น ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะเลือดออกในสมอง 65 24 ม.ค. 65
1503/65 จ.ส.อ.ประพฒัน ์คิดรอบ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 57 29 ม.ค. 65
1504/65 นาย ล าดวน นาค า ธ.จอมเทยีน มะเร็งปอดระยะลุกลาม 61 17 ม.ค. 65
1505/65 ร.ต.กหุลาบ หาลาภ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 77 22 ม.ค. 65
1506/65 นาง หร่ิง ครุฑขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหัวใจล้มเหลวจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 10 ก.พ. 65
1507/65 น.ส.สุนทรี พงษศ์รี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 75 11 ก.พ. 65
1508/65 นาง อ าไพ เตชะพลี ธ.ล าพนู ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 71 31 ม.ค. 65
1509/65 น.ส.สมควร ภาคไพรศรี ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ การหายใจล้มเหลว 60 19 ม.ค. 65
1510/65 นาง บานเย็น วงษล์าย ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ความดันโลหติสูง 86 30 ม.ค. 65
1511/65 นาง ศรีนวล เทพเทวสันต์ิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 14 ก.พ. 65
1512/65 จ.ส.อ.สงบ สินปรุ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ส าลักอาหารขาดอากาศหายใจ 67 5 ก.พ. 65
1513/65 ร.อ.สนั่น จันทรเกษ ธ.นา่น ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง 92 11 ก.พ. 65
1514/65 จ.ส.อ.นวิัฒน ์เสนทรัพย์ ธ.แพร่ ปอดติดเชื้อ 73 29 ม.ค. 65
1515/65 นาง ณาษยา อ่ าข า ธ.พษิณุโลก หวัใจและหลอดเลือดจากความดันโลหติสูง 63 3 ก.พ. 65
1516/65 นาง บรรจง ภู่พงษ์ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี สมองฝ่อวัยชรา 83 27 ม.ค. 65
1517/65 ร.ต.ไสว หนวูงศ์ ส่วนกลาง ภาวะปอดอกัเสบติดเชื้อ 75 24 ก.ย. 64
1518/65 นาย บญุชู ใจสว่าง พนั.จจ.รอ. ชรา 73 13 ก.พ. 65
1519/65 นาง เตียง อู่นาท บชร.3 หวัใจล้มเหลว 86 1 ก.พ. 65
1520/65 นาง ต าลึง สิงหว์งศ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 76 10 ก.พ. 65
1521/65 นาง สมจิตต์ ถนดัเล่ือย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจล้มเหลว 87 6 ก.พ. 65
1522/65 นาง สมนกึ คีรีเมฆ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี ชราภาพ 90 29 ม.ค. 65
1523/65 นาง ทองอุ่น อภวิงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 79 10 ก.พ. 65
1524/65 นาง จารุภา(เตือนจติ) ภาคพิชเจริญ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 62 9 ม.ค. 65
1525/65 นาง แฉล้ม อนิทร์สุ่ม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 73 29 ม.ค. 65
1526/65 นาง จันทรา อนิทรชัย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 91 11 ม.ค. 65
1527/65 นาง เปร่ียง บญุประกอบ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ปอดอกัเสบจากเชื้อโควิด 19 95 8 ก.พ. 65
1528/65 นาย ทน มพีนัธ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะช็อกจากการติดเชื้อจากปอดติดเชื้อ 93 10 ก.พ. 65
1529/65 นาง แปน้ ไทยยิ้ม ธ.แมส่อด ปอดอกัเสบติดเชื้อ 78 1 ม.ค. 65
1530/65 นาย สมพงศ์ ผิวทองค า ส่วนกลาง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 77 23 ก.พ. 65
1531/65 นาง มาลัย สุขเกษม ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 19 ก.พ. 65
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1532/65 นาย มงคล แกว้ศรีงาม ส่วนกลาง การหายใจล้มเหลวจากปอดอดุตัน 61 15 ก.พ. 65
1533/65 นาง ศรีโอภาส เทยีมเพช็ร์ ธ.ท-ีสแควร์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 20 ก.พ. 65
1534/65 ร.ต.บญุส่ง สุขเมอืง ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 74 11 ก.พ. 65
1535/65 ร.ต.เสนาะ ดีงามทรัพย์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 74 2 ก.พ. 65
1536/65 นาง พวงทพิย์ ราชวิจิตร ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 14 ก.พ. 65
1537/65 นาง จันทร์ วงษาไชย ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ชรา 83 20 ก.พ. 65
1538/65 นาง จ ารูญ เอมใจ ธ.พญาไท กล้ามเนื้อหวัใจตายจากการขาดเลือด 84 13 ก.พ. 65
1539/65 ร.ต.ลมลู หาลาภ ธ.ลพบรีุ ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 88 10 ก.พ. 65
1540/65 นาง แฉล้ม ศรีผดุง ธ.ศรีย่าน เสียชีวิตโดยไมท่ราบสาเหตุที่ชัดเจน 89 13 ก.พ. 65
1541/65 นาง ธาน ีเครือวัลย์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะปอดผังผืด 75 6 ก.พ. 65
1542/65 นาง สงวน พนัธุไ์มศ้รี ธ.เตาปนู หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 94 12 ก.พ. 65
1543/65 นาย สมยั โกสิทธิ์ ธ.ย่อยเซียร์ รังสิต เส้นเลือดสมองตีบ 65 18 ก.พ. 65
1544/65 พ.อ.ชุ่ม บญุล้อม ธ.ปากเกร็ด ระบบหายใจล้มเหลวจากโรคถุงลมโปง่พอง 86 20 ก.พ. 65
1545/65 จ.ส.อ.อทุยั ไผ่เทศ ธ.ลพบรีุ ภาวะแทรกซ้อนภายหลังสมองบาดเจ็บรุนแรงจากบาดเจ็บของศีรษะ 76 30 ม.ค. 65
1546/65 น.ส.สุธา วรรณวิไล ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชรา 85 17 ก.พ. 65
1547/65 นาง จันทร์ ชุชัยสงค์ ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อในวัยชรา 85 9 ก.พ. 65
1548/65 นาง นสัธกาญจน ์พดูคล่อง ธ.เพชรบรูณ์ ตับแข็ง 51 5 ก.พ. 65
1549/65 ร.อ.สุรศักด์ิ อบรมทรัพย์ ธ.สระบรีุ หลอดเลือดสมอง 78 6 เม.ย. 64
1550/65 จ.ส.อ.จินดา พกัตรใส ธ.ยอ่ยถนนศุขประยรู-ฉะเชิงเทรา เบาหวาน 60 15 พ.ย. 64
1551/65 ร.ต.สวิง แกว้เปี้ย ธ.ล าปาง มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดทา้ย 70 25 ก.ค. 64
1552/65 จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ ชูช่วง ธ.เพชรบรีุ สมองขาดเลือดไปเล้ียงเนือ่งจากเส้นเลือดอดุตันและสมองบวม 57 6 ม.ค. 65
1553/65 นาย สุเวท โรจนประภาพนัธุ์ พนั.สห.21 เลือดออกทางเดินอาหาร 61 5 ม.ค. 65
1554/65 ส.ท.ฉัตรชัย มลูมนสั ร.8 พนั.2 บาดเจ็บทางศรีษะรุนแรง 22 28 ธ.ค. 64
1555/65 นาง สุมาลี เกดิแกว้ พล.ม.1 มะเร็งเต้านม 64 2 ก.ค. 61
1556/65 นาย เขียว กิ่งโคกกรวด พนั.บ.41 ปอดติดเชื้อรุนแรงจากโควิด 81 18 ม.ค. 65
1557/65 นาง เหรียญ ศิลธรรม คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 86 1 ม.ค. 65
1558/65 นาง วิมลศรี สุขุมกาญจนะ วิสามญั ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 23 ก.พ. 65
1559/65 นาง สงวนศรี วงศ์กระโซ่ ธ.เตาปนู มะเร็งกระเพาะอาหาร 79 9 ก.พ. 65
1560/65 ร.ต.อ. สุวัฒน ์บญุประสิทธิ์ สส.ทหาร มะเร็งล าไส้ใหญ่ 61 4 ก.พ. 65
1561/65 น.ท.ประทนต์ พรหมวิเศษ ร.น. ธ.ธาตุทอง ติดเชื้อทางเดินอาหาร 91 21 ก.พ. 65
1562/65 นาย ค า แสงศรี ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 87 17 ก.พ. 65
1563/65 จ.ส.อ.วัฒนะ ปรมาธิกลุ ธ.คลองจั่น ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 90 17 ก.พ. 65
1564/65 นาย สมบรูณ์ ฤทธิเ์อี่ยม ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) ภาวะเลือดออกในสมอง 75 23 ก.พ. 65
1565/65 นาง ชอน สุนาทร ธ.เลย สมองฝ่อจากวัยชรา 82 4 ก.พ. 65
1566/65 นาง ฝ่ัน ชิณหงส์ ธ.ร้อยเอด็ สมองฝ่อวัยชรา 77 11 ก.พ. 65
1567/65 ร.ต.อทุยั ส าราญ ธ.พษิณุโลก สันนษิฐานหวัใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 84 30 ม.ค. 65
1568/65 พ.ท.ทวี โพธิค์ง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมอง 80 31 ม.ค. 65
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1569/65 ร.ต.สมปอง แกว้ชมภู ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อรุนแรง 62 31 ม.ค. 65
1570/65 นาง ชะอุ่ม กระจ่างโพธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ระบบหวัใจและระบบหายใจล้มเหลว 63 5 ก.พ. 65
1571/65 นาย เสกสรรค์ ผ้าแพร ป.4 พนั.104 ปอดติดเชื้อจากโรคธรรมชาติ 54 3 ม.ค. 65
1572/65 นาย ประเวช เหล็กเพช็ร พนั.ปฐบ. หวัใจล้มเหลว 68 2 ก.พ. 65
1573/65 นาง พรทพิย์ เมอืงยม ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น มะเร็งปอด 63 27 ก.พ. 65
1574/65 นาง บญุรอด ดีจริง ธ.กองบญัชาการกองทพับก เส้นเลือดสมองตีบ 93 24 ก.พ. 65
1575/65 นาง กาญจนา พวัพานชิ ธ.ปราณบรีุ ไมท่ราบสาเหตุการตาย 67 17 ม.ีค. 61
1576/65 นาย บญุเทยีม ส ารีทอง ยย.ทบ. สมองได้รับความกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรง 57 5 ก.พ. 65
1577/65 จ.ส.ท.ประชุม ธัญญะเจริญ ธ.ปากเกร็ด โรคประจ าตัวฯ 90 21 ก.พ. 65
1578/65 นาย กนกศักด์ิ ช่างทอง ธ.นา่น ปอดติดเชื้อ 46 24 ก.พ. 65
1579/65 นาง สมหมาย แสงไชยราช ธ.หนองคาย ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 76 27 ก.ค. 64
1580/65 นาง หมวย เมฆอบั ธ.เพชรบรูณ์ เส้นเลือดสมองตีบ 86 5 ก.พ. 65
1581/65 นาง ตุ่น สุพสร ธ.ร้อยเอด็ สมองฝ่อวัยชรา 89 13 ก.พ. 65
1582/65 นาย สมพร ศรีประพติั ป.71 พนั.712 ติดเชื้อแบคทเีรียของสารน้ าในช่องทอ้ง 65 28 ม.ค. 65
1583/65 นาง ประเสริฐ สุขมั่น ช.2 ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 82 15 ธ.ค. 64
1584/65 นาง หอม แนวทอง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจล้มเหลว 89 2 ก.พ. 65
1585/65 พ.อ.หญิง ลัดดาวลัย ์อนาคตะวฒันา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 18 ก.พ. 65
1586/65 น.ส. ดัชน ีนวลปล่ัง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ไข้สมองอกัเสบจากเชื้อไวรัส 67 27 ก.พ. 65
1587/65 นาง สุพนิ คงหาญ ธ.อมิพเีรียล เวิลด์ ส าโรง ปอดติดเชื้อโควิด 77 24 ก.พ. 65
1588/65 นาง นอ้ย ศรีเดช ธ.สนามเสือปา่ ทอ้งเสีย 88 23 ก.พ. 65
1589/65 นาย ผาด มารยาท ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 80 3 ม.ีค. 65
1590/65 นาย สุจินต์ ตันกนัภยั ธ.ย่อยถนนสรงประภา เร้ือรัง 88 28 ก.พ. 65
1591/65 นาง สังวาล อนิทรักษ์ ธ.ส านกัพหลโยธิน ชราภาพ 85 27 ก.พ. 65
1592/65 นาง วิลัย พระโคตร(ธรรมมูลตรี) ธ.ขอนแกน่ ชรา 75 8 ก.พ. 65
1593/65 นาง ดวงธนวรรณ เพชรเนติวงษ์ ธ.เพชรบรีุ ล าไส้อกัเสบติดเชื้อ 67 20 ม.ค. 65
1594/65 นาง ประวิง อนนัตะ รวท.อท.ศอพท. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 78 16 ธ.ค. 64
1595/65 ร.ต ธวัช พลอนิทร์ ธ.ขอนแกน่ ปอดอักเสบติดเชื้อเนื่องจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 58 3 ม.ค. 65
1596/65 นาย ถนดั ปยิะชัชวาล ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนตรง 81 3 ก.พ. 65
1597/65 นาย ระเหย สุขเกษ ช.3 หวัใจขาดเลือด 72 15 ก.พ. 65
1598/65 นาง ชิต โตษณีย์ ณ อยุธยา ส่วนกลาง ติดเชื้อโควิด 82 2 ม.ีค. 65
1599/65 นาง หุ่น ผูกเหมาะ ธ.กองบญัชาการกองทพับก โรคธรรมชาติ 87 2 ม.ีค. 65
1600/65 จ.ส.อ.เตือน มหะพรหม ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 70 23 ก.พ. 65
1601/65 นาง สวย ยอดเศรณี ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เปน็ลม 88 28 ก.พ. 65
1602/65 นาย ประดิษฐ ละสา ธ.ระยอง 2 เส้นเลือดในสมองแตก 61 12 ธ.ค. 64
1603/65 จ.ส.อ.วุฒิไชย นาคศิริ พนั.พฒันา 3 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 53 15 ก.พ. 65
1604/65 นาง ประจวบ ออมสิน รพ.รร.6 ภาวะตับวายเฉียบพลันจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 65 16 ก.พ. 65
1605/65 ร.ต.อ านาจ สุตนพฒัน์ ธ.พญาไท มะเร็งปอด 69 24 ก.พ. 65
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1606/65 พ.ต.วัฒนพงษ ์ซ่ือสัตย์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 84 19 ก.พ. 65
1607/65 นาง สุธา สุวรรณสุข ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชรา 85 18 ก.พ. 65
1608/65 นาง สุภร เสริมสิน ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 17 ก.พ. 65
1609/65 นาง ประเทอืง วงศ์ปุ่น ธ.แมค็โคร จรัญสนทิวงศ์ หวัใจวาย 83 7 ม.ีค. 64
1610/65 นาง นรินทร์ เพชรนก ธ.หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 43 2 ส.ค. 64
1611/65 นาย จ าเริญ ธารทพิย์จิตเกษม ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 57 27 ก.พ. 65
1612/65 พ.อ.ก าพล วงศ์พมิล ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ภาวะหวัใจล้มเหลว 89 1 ก.พ. 65
1613/65 นาย บรรเจิด เจริญกลุนวนนัท์ ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์สันนษิฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ 80 27 ก.พ. 65
1614/65 นาง ดวงพร พึ่งพลูผล ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 19 ก.พ. 65
1615/65 น.ส. ภาสิน ีก าลังงาม ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 67 27 ก.พ. 65
1616/65 นาง พรทพิย์ กลีบยี่โถ ธ.อยุธยา ติดเชื้อทางเดินอาหาร(อจุจาระร่วง) 69 22 ก.พ. 65
1617/65 นาง จ าปา สุทธิแย้ม ธ.ปทมุธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 19 ก.พ. 65
1618/65 พ.อ.ทวีศักด์ิ ปริยเอกสุต ธ.ราชบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 92 13 ธ.ค. 64
1619/65 นาง ลาวัลย์ หอมนาน พล.พฒันา 2 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 47 30 ม.ค. 65
1620/65 นาง ราตรี ออ่นตา รพ.อ.ป.ร. ไตวายเร้ือรัง 61 14 ก.พ. 65
1621/65 นาย วิเชียร เหล่าอนิทร์ รวท.อท.ศอพท. มะเร็งกล่องเสียงระยะสุดทา้ย 51 12 ก.พ. 65
1622/65 นาย บญุเชิด ศิรินาม กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งต่อมลูกหมาก 89 27 ม.ค. 65
1623/65 นาง นกเทศ กิ่งพวง ธ.อตุรดิตถ์ สมองเส่ือมในวัยชรา 79 15 ก.พ. 65
1624/65 ร.ต.ชาญวิทย์ ทว้มสุนทร ธ.นครนายก หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 4 ก.พ. 65
1625/65 ร.ต.สนธิ หาญสีนาจ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง สันนิษฐานโรคทางระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต 43 4 ม.ค. 65
1626/65 นาย สายันต์ ชุมภแูสน ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดทา้ย 52 13 ก.พ. 65
1627/65 นาง สร้อยทอง ศรีบญุเรือง ธ.ปราณบรีุ ความดันโลหติสูงร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 76 7 ก.พ. 65
1628/65 ร.ต.สุรศักด์ิ วีระพนัธุ์ ธ.เตาปนู เส้นเลือดในสมองตีบ 65 4 ก.พ. 65
1629/65 จ.ส.อ.ณรงค์ อพุลรัมย์ ธ.อรัญประเทศ หลอดเลือดหวัใจ 66 29 ม.ค. 65
1630/65 นาง ประยงค์ ตุ้มค าศิริ ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบโควิด 81 9 ก.พ. 65
1631/65 นาง ศุภลักษณ์ รัตนกาฬ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอด 62 1 ก.พ. 65
1632/65 นาย จอม รัตนะโกสิน ป.3 พนั.3 สมองฝ่อวัยชรา 89 11 ก.พ. 65
1633/65 ร.ต.อนนัตา ลือชัย ธ.ตาก เลือดออกในสมอง 69 20 ม.ค. 65
1634/65 ร.ต.วรัญญู ชูปาน ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 62 2 ธ.ค. 64
1635/65 นาย นอ้ย วงษาปนันา รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯหลอดเลือดสมอง 80 15 ก.พ. 65
1636/65 นาย ชู สิทธิโชติ มทบ.17 บาดเจ็บสมองอย่างรุนแรง 72 1 ก.พ. 65
1637/65 น.ส.มจัฉา วงษาเลิศ กรม ทพ.23 ปอดติดเชื้อ 41 5 ก.พ. 65
1638/65 นาง ปราณี พงษว์รรณ กรม ทพ.23 มะเร็งต่อมไธรอยด์ 74 29 ม.ค. 65
1639/65 นาย ทองสุข โพธิภ์กัดี ธ.ร้อยเอด็ ปอดอกัเสบ 81 14 ก.พ. 65
1640/65 นาย ภ ูศรีเรือง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อจากภาวะทางเดินปสัสาวะอดุตัน 88 10 ก.พ. 65
1641/65 พล.อส.ธัชพล ชาวดอนคา มทบ.17 จมน้ าเนื่องจากเหตุจราจร (กระบะพลิกคว่ า) 32 2 ก.พ. 65
1642/65 นาง บญุส่ง สงวนทรัพย์ ส่วนกลาง ชราภาพ 79 2 ม.ีค. 65
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1643/65 นาย พงศกร นามชุ่ม ส่วนกลาง ภาวะตับแข็ง 58 24 ก.พ. 65
1644/65 ร.อ.วัฒนา เรืองโชติวิทย์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ชราภาพ 77 15 ก.พ. 65
1645/65 จ.ส.อ.ชัยวัฒน สิงหธ์วัช ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 62 23 ก.พ. 65
1646/65 นาง วันดี สิงหสี์ ธ.ลพบรีุ มะเร็ง 73 21 ก.พ. 65
1647/65 นาย พร้อม ทบับ ารุง ธ.รามอนิทรา กม.4 ชรา 85 18 ก.พ. 65
1648/65 น.ส.สุภา ระงับพษิ ธ.ศิริราช ชราภาพ 76 28 ก.พ. 65
1649/65 นาง ชนติา ศิริรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกในสมอง 58 18 ก.พ. 65
1650/65 นาง มะลิ จันทร์ศรี ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบจาก COVID-19 85 11 ก.พ. 65
1651/65 นาง ปยิดา สุ่นสุข ธ.รังสิต คลอง 3 ปอดอกัเสบรุนแรง 67 28 ก.พ. 65
1652/65 นาย โสภณ หอมชื่น ยย.ทบ. บาดเจ็บรุนแรงศีรษะล าตัว 51 8 ก.พ. 65
1653/65 นาย วรพจน ์พริิพนัธ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 75 1 ม.ีค. 65
1654/65 นาย ทองดี นามวิเศษ พนั.สต.กส.ทบ. ชราภาพ 88 9 ม.ค. 65
1655/65 ร.ต.ธนวัฒน ์องัคสิงห์ ธ.กาญจนบรีุ มีภาวะหวัใจหยดุเต้นเฉียบพลันจากโรคตับแข็ง 62 3 ก.พ. 65
1656/65 จ.ส.อ.สมพร เพชรสวี ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในช่องทอ้ง 59 8 ม.ค. 65
1657/65 นาง อชัฌา คนซ่ือ ธ.สิงหบ์รีุ ภาวะเลือดออกในสมอง 75 12 ม.ค. 65
1658/65 นาง ผิว ด ามนิเศก ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 91 21 พ.ย. 64
1659/65 จ.ส.อ.ฐาปกรณ์ สาลาสุตา ส.พนั.6 พล.ร.6 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 54 28 ธ.ค. 64
1660/65 นาง พรนิภา รักษาแสง (พรหมภักดี) กรม ทพ.23 มะเร็งปอด 56 2 ธ.ค. 64
1661/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย สิทธิขันแกว้ ร.7 มะเร็งตับระยะลุกลาม 37 28 ม.ค. 65
1662/65 นาย จรูญ วิชิตนาค ม.3 พนั.18 ชรา 77 25 ธ.ค. 64
1663/65 นาง กณัฐมณี กนิร ธ.แพร่ มะเร็งกระเพาะอาหาร 62 26 ธ.ค. 64
1664/65 นาง ล าจวน ลือหล้า ธ.ราชบรีุ ล้ินหวัใจผิดปกติ 84 19 ม.ค. 65
1665/65 ร.ต.ช านาญ อนิทร์ฮวบ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 66 18 ก.พ. 65
1666/65 นาย เจริญ โตสวัสด์ิ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปอดอกัเสบติดเชื้อ 85 4 ก.พ. 65
1667/65 จ.ส.อ.บญุส่ง ทองใบ พนั.พฒันา 1 ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 71 20 ก.พ. 65
1668/65 นาง ไพริน กล่ าวงษ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา หวัใจเร็ว 78 10 ก.พ. 65
1669/65 นาง ฉลวย ตรีคงคา ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 88 6 ก.พ. 65
1670/65 นาง พนั อาจกลาง ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะลุกลาม 80 14 ก.พ. 65
1671/65 นาง พเยาว์ สดพลกรัง ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม. โรคประจ าตัว เบาหวาน ความดัน 75 13 ก.พ. 65
1672/65 นาง ขาว จวงจันทร์ ธ.อบุลราชธานี ชรา 85 4 ก.พ. 65
1673/65 นาง พรทพิย์ พนัธ์ศิริ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะหายใจล้มเหลว 63 7 ก.พ. 65
1674/65 นาง บญุช่วย ชัยชูมนิทร์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 93 25 ม.ค. 65
1675/65 ร.ต.ไสว มว่งมี ธ.ลพบรีุ วัณโรคปอด 88 7 ก.พ. 65
1676/65 พ.ท.วีระ ฉลาดดี ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมองส่วนกลาง 78 2 ก.พ. 65
1677/65 นาย ประทปี นุ่มหอม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะร่วมกบัติดเชื้อในกระแสเลือด 73 5 ก.พ. 65
1678/65 นาง ด้วง แสงกล้า ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 91 12 ก.พ. 65
1679/65 นาย เสาร์ จันทร์เรือง ศฝ.นศท.มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 28 ก.พ. 65
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1680/65 นาง ค ามลู ต้ือตาวงค์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ไตวาย 58 4 ก.พ. 65
1681/65 นาง อ าไพ เส็งคิศิริ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะหวัใจล้มเหลว 79 8 ม.ีค. 65
1682/65 พ.อ.จ าเนยีร สัมผัส ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอดระยะลุกลามไปที่สมอง 79 5 ม.ีค. 65
1683/65 นาง ปภาดา ฤทธิเ์ดช กรส.สก.ทบ. มะเร็งทอ่น้ าดี 56 26 ก.พ. 65
1684/65 นาง ธัญรดา งามพร้ิง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 55 3 ม.ีค. 65
1685/65 นาง เล็ก พงษธ์านี ธ.ปากช่อง ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 90 31 ม.ค. 65
1686/65 นาง พลิา มหาสะโร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชราภาพ 89 5 ก.พ. 65
1687/65 นาง จ าปา คนงานดี ธ.เซ็นทรัล-นม. ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 87 14 ก.พ. 65
1688/65 นาง สมหวัง แหวนนลิ ธ.ถ.พบิลูละเอดีด-นม. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 75 12 ก.พ. 65
1689/65 นาง สมจิตร สายโสภา ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 82 12 ก.พ. 65
1690/65 นาง บวัจันทร์ ว่องไว ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ชรา 89 28 ม.ค. 65
1691/65 นาย จินดา จิตร์เที่ยง ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสโลหติ 88 17 ม.ค. 65
1692/65 ร.ต.จรัส ลุนบดุดา ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 ที่ปอดรุนแรง 94 12 ก.พ. 65
1693/65 นาง สิริ ถิ่นขาม ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดติดเชื้อ 60 8 ก.พ. 65
1694/65 นาย ศิริ แตงรอด ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 74 16 ก.พ. 65
1695/65 นาย สมพร พรมแดง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 14 ก.พ. 65
1696/65 นาง ประคอง บวัพฒุ วิสามญั ชรา 94 14 ก.พ. 65
1697/65 พ.อ.ฉลอม ไอยรารัตน์ วิสามญั ชราภาพ 101 1 ม.ีค. 65
1698/65 จ.ส.อ.สนั่น คล้อยเจริญศรี ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อโคโรนา่ไวรัส 2019(COVID-19) 91 4 ม.ีค. 65
1699/65 นาย ถี บ าเพญ็ ทภ.1 ไตวายเร้ือรัง 78 23 ก.พ. 65
1700/65 นาง วัฒนา ตรียศ สพ.ทบ. บาดเจ็บที่ศีรษะร่วมกบัระบบหายใจล้มเหลว 69 24 ก.พ. 65
1701/65 นาง ล าปาง หรรษา(โสระบตุร) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไตวายระยะสุดทา้ย 71 9 ก.พ. 65
1702/65 นาย มานติย์ เขียวหวาน สส. สาบสูญ คดีหมายเลขด าที ่พ551/2564 คดีหมายเลขแดงที ่พ633/2564 50 26 ต.ค. 64
1703/65 นาง ฉลอง ทองเชตุ ธ.เตาปนู ภาวะหวัใจล้มเหลวจากโรคชรา 69 24 ก.พ. 65
1704/65 นาง ส าเนยีง โรมารักษ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ทางเดินหายใจอดุตัน 85 14 ก.พ. 65
1705/65 นาย ค านงึ โพธิห์ล้า นปอ. ชราภาพ 76 18 ก.พ. 65
1706/65 นาย สมคิด ฤทธิเ์ดช รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 12 ก.พ. 65
1707/65 นาง ทองมว้น แสนไมตรี นทพ. เบาหวาน 72 23 ก.พ. 65
1708/65 ร.ท.ธนพล วรางกรู ยก.ทบ. หวัใจเต้นผิดจังหวะ 47 19 ก.พ. 65
1709/65 จ.ส.อ.วิมาน สุวรรณรงค์ สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 13 ก.พ. 65
1710/65 นาย ถนอม จันทร ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 14 ก.พ. 65
1711/65 นาย วิทยา นราทอง ส่วนกลาง เส้นเลือดในสมองอดุตัน 73 5 ม.ีค. 65
1712/65 นาง บญุชิด ทดัแกว้ ธนาณัติ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 79 3 ม.ีค. 65
1713/65 ร.ต.ประยุทธ บญุยะเกยีรติ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 73 3 ม.ีค. 65
1714/65 จ.ส.อ.วิมล เนื้อเย็น ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 69 6 ม.ีค. 65
1715/65 นาย ทวีป กระจ่างรัตน์ ธ.ปราจีนบรีุ โควิด-19 78 27 ก.พ. 65
1716/65 นาง สุพรรณี วันศรีเพช็ร์ ธ.ถ.ช้างเผือก-เชียงใหม่ ชราภาพ (ความดัน,หัวใจโต,เป็นผู้ป่วยติดเตียง) 90 25 ม.ค. 65
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1717/65 นาง มาลีรัตน ์ค าภู ธ.เทเวศร์ มะเร็งล าไส้ตรง 76 28 ก.พ. 65
1718/65 พ.ท.เปรม บางกรวย ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 73 6 ม.ีค. 65
1719/65 พ.ต.อนนัต์ ตาดอไุร ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งปอด 88 15 ก.พ. 65
1720/65 นาง ศิริ กจิเฉลา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชราภาพ 84 2 ม.ีค. 65
1721/65 นาย สวัสด์ิ นลิสนธิ ธ.ย่อยถนนสรงประภา หอบหดื 88 28 ก.พ. 65
1722/65 นาย สุบนิ พงษพ์พิฒัน์ ธ.อทุยั-อยุธยา ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 15 ก.พ. 65
1723/65 นาย เสนยี์ บวัรุ่ง ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 83 25 ก.พ. 65
1724/65 นาง สมพศิ พลาชัย ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์ มะเร็งตับ 84 24 ก.พ. 65
1725/65 นาย ชาลี ประโพธนงั ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื้อโควิด-19 62 2 ม.ีค. 65
1726/65 คุณหญิง สุภา วุฒิศิริ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งทอ่น้ าดีระยะสุดทา้ย 84 26 ก.พ. 65
1727/65 พ.อ.เจริญ ชาญฉลาด ธ.คลองจั่น ภาวะหวัใจตาย 105 23 ก.พ. 65
1728/65 นาง บรรจง เสง่ียมพงศ์ ธ.พรานนก ชราภาพ 94 27 ก.พ. 65
1729/65 นาง โกสุม วาทนิ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า เส้นเลือดแดงใหญ่แตก 87 25 ก.พ. 65
1730/65 นาย บญุชู กรานจ านงค์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 90 17 ก.พ. 65
1731/65 นาง ศศิธร บญุขวัญ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดเนื่องจากอุบติัเหตุจราจร 75 20 ก.พ. 65
1732/65 นาง น้ าวุน้ พลหาญ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 88 1 ม.ีค. 65
1733/65 นาย ชัชวาลย์ รัตนะรุจ ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ชราภาพ 86 4 พ.ย. 64
1734/65 นาย ทศิ จิตรจวง ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ติดเชื้อ 72 13 ก.พ. 65
1735/65 ร.ต.กฤตภาส ชัยประโคน ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 17 ก.พ. 65
1736/65 พล.อ.ต.อปุการะ ข าขนษิฐ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 75 27 ก.พ. 65
1737/65 ส.อ.เฮง ศรีมณฑล ธ.อรัญประเทศ สมองฝ่อวัยชรา 88 15 เม.ย. 64
1738/65 นาง น ีสาริบตุร ธ.พทัลุง สมองฝ่อวัยชรา 88 20 ก.พ. 65
1739/65 ร.ต.พชิาวัฒน ์มแีสง ธ.พญาไท ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 76 3 ม.ีค. 65
1740/65 ร.ต.ประดิษฐ์ แย้มเกษม ธ.กระทรวงกลาโหม ชรา 91 15 พ.ย. 64
1741/65 จ.ส.อ.เกยีรติศักด์ิ ส าราญเริญ ช.พนั.6 พล.ร.6 มะเร็งกล่องเสียง 46 2 ม.ค. 65
1742/65 จ.ส.อ.วิทยา ค าผอง รวท.อท.ศอพท. มะเร็งกล่องเสียง 48 3 ธ.ค. 64
1743/65 นาย เจริญ สุดใจ รพ.ค่ายจักรพงษ์ หลอดเลือดสมอง 75 23 ธ.ค. 64
1744/65 นาง กนกวรรณ วงษย์อด มทบ.36 ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 53 7 ก.พ. 65
1745/65 ร.ต.จงรัก โสรี ศม. มะเร็งปอด 55 8 ก.พ. 65
1746/65 นาง ประทนั มะลัย พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 63 6 ก.พ. 65
1747/65 นาย บญุส่ง ระษารักษ์ รร.จปร. ชรา 82 13 ก.พ. 65
1748/65 อส.ทพ.สุภคัพงศ์ สุกใส กรม ทพ.11 หอบหดื 40 8 ม.ค. 65
1749/65 นาย ศักดา แสงรัตนาภรณ์ พนั.สห.12 หัวใจเต้นผิดจงัหวะร่วมกับประวติัอุบัติเหตุจราจร 66 7 ก.พ. 65
1750/65 นาง สัมฤทธิ ์โพธิเ์มอืง ธ.เชียงราย ปอดติดเชื้อ 94 16 ธ.ค. 64
1751/65 นาง บญุรอด สังข์สุข ร.12 พนั.3 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 60 13 ก.พ. 65
1752/65 จ.ส.อ.เชษฐา สารวงษ์ ร.13 พนั.3 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 37 1 ก.พ. 65
1753/65 นาย สอาด ครองบญุ รพ.อ.ป.ร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 5 ก.พ. 65
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1754/65 นาง ศรีอดุม แสงรัตน์ รร.ตท.สปท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 3 ก.พ. 65
1755/65 นาง ส าอางค์ ไหนสกลุ ธ.เพชรบรีุ ความดันโลหติสูง 80 28 ธ.ค. 64
1756/65 นาย สมศรี  โสภาบตุร พนั.สห.11 หวัใจวาย 71 11 ก.พ. 65
1757/65 ร.อ.ดวงค า มหากนัธา ธ.ทา่แพ น้ าตาลในเลือดต่ า 90 17 ธ.ค. 64
1758/65 ส.อ.ธนพล (ชูเกียรติ) แก้วสุวรรณ์ ธ.อา่งทอง มะเร็งทางเดินอาหาร 57 6 ม.ค. 64
1759/65 จ.ส.อ.ปญัญา บวัศรี ธ.พษิณุโลก ปอดอกัเสบติดเชื้อ 64 30 ม.ค. 65
1760/65 นาง มจัฉา คงปยุ ธ.สกลนคร ชราภาพ 79 6 ก.พ. 65
1761/65 ร.ต.วัชรชัย ผลวัฒนะ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 65 5 ก.พ. 65
1762/65 นาง ป ีวงษจ์ินดา ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 80 21 ม.ค. 65
1763/65 ส.อ.ชัยศักด์ิ ทองอร่าม ธ.อดุรธานี เส้นเลือดหวัใจตีบตัน 69 11 ก.พ. 65
1764/65 นาย สมเกยีรติ เนตรโสภา ธ.กระทุ่มแบน ภาวะไตบวมรุนแรง 59 6 ก.พ. 65
1765/65 ร.ท.สนาม อิ่มสาย ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับ 65 23 ม.ค. 65
1766/65 ส.อ.สุชาติ สุทธสุภา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโปง่แตก 88 4 ก.พ. 65
1767/65 นาย แกว้ เปง็ด้วง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ไตวายเร้ือรัง 81 5 ก.พ. 65
1768/65 นาง วลัย กลศาสตร์เสนี ธ.พรานนก ติดเชื้อที่ล้ินหวัใจ 86 11 ม.ีค. 65
1769/65 พ.อ.พลัลภ สุทธินาค ธ.กระทรวงกลาโหม บาดเจ็บศีรษะเลือดออกในสมอง 85 28 ก.พ. 65
1770/65 พ.อ.หญิง วินดัดา อนิทสุรัช ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งล าไส้ 85 5 ม.ีค. 65
1771/65 นาย สมชาย คุณเกยีรติ พบ. ภาวะติดเชื้อทางเดินอาหาร 86 2 ม.ีค. 65
1772/65 นาย เดชา ตะเภาพงษ์ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบหมนุเวียนโลหติล้มเหลว 90 3 ม.ีค. 65
1773/65 พ.ท.กฤษณ์ พทิักษ์เสนา (เกรียงไกร เอี่ยมคง) ส.พนั.13 พล.ปตอ. มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดทา้ย 38 7 ม.ีค. 65
1774/65 นาง หนเูนยีม กตัุน สตน.ทบ. ตับแข็ง 56 24 ก.พ. 65
1775/65 พ.ต.ประเสริฐ สกลพฒันานนท์ จบ. เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุชัดเจน 81 19 ธ.ค. 64
1776/65 จ.ส.อ.คนงึ พลพนัธุ์ ส่วนกลาง ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหติ 78 11 ม.ีค. 65
1777/65 นาง สีวัน สมหวัง ธ.อตุรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 83 22 ธ.ค. 64
1778/65 พ.อ.เปร่ือง ขุนนาศรี ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ปอดติดเชื้อ 93 21 ก.พ. 65
1779/65 นาง นอ้ม นามอตุวงษ์ วิสามญั สันนิษฐานวา่เสียชีวติเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจ าตัว 93 1 ม.ีค. 65
1780/65 นาง มาลี ช่างไม้ ธนาณัติ เลือดออกในสมอง 83 2 ม.ีค. 65
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