
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
1781/65 พ.ท.ยนต์ ผ่องอนิทรีย์ ธ.อยุธยา มะเร็งถุงน ้าดี 80 23 ก.พ. 65
1782/65 ร.ต.รัตนะ พรีะธรรม ธ.ร้อยเอด็ ภาวะตับล้มเหลวเฉียบพลัน 61 26 ก.พ. 65
1783/65 นาง จ้าเนยีร ฉิมพลี ธ.นครนายก ตายธรรมชาติ ไมท่ราบโรค 85 13 ธ.ค. 64
1784/65 ร.ต.ธวัช บญุมา ธ.พญาไท มะเร็งตับออ่นระยะสุดทา้ย 68 2 ม.ีค. 65
1785/65 จ.ส.อ.สมบรูณ์ บรรจงจิตต์ ธ.ล้าปาง มะเร็งระยะลุกลาม 88 26 ก.พ. 65
1786/65 ร.ท.สมหมาย สดวกดี ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ปอดติดเชื อ (ไมใ่ช่โควิด-19) 84 1 ม.ีค. 65
1787/65 จ.ส.อ.นติย์ ศรีสงคราม ธ.งามวงศ์วาน อวัยวะล้มเหลว 67 7 ม.ีค. 65
1788/65 ร.อ.กล่ิน สุกใส ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 93 24 ธ.ค. 64
1789/65 ร.ต.อสิรภาพ ชัยมงคล ธ.ล้าปาง เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 19 ก.ค. 64
1790/65 ร.ต.สมชาย จันทร์ผา ธ.กาญจนบรีุ เส้นเลือดในปอดอดุตัน 64 9 ก.พ. 65
1791/65 ร.อ.สมศักด์ิ นยิมสินธุ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 88 9 ก.พ. 65
1792/65 พ.อ.กู้ศักด์ิ ชาติศักด์ิยุทธ ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 60 14 ก.พ. 65
1793/65 นาย ประสาสน ์ศรียา ธ.หล่มสัก ติดเชื อในกระแสเลือด 79 10 ก.พ. 65
1794/65 ร.ต.พสิณฑ์ สิมารักษ์ ธ.เชียงราย มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 62 20 ม.ค. 65
1795/65 นาง บญุถม โสดาทพิย์ ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 82 7 ก.พ. 65
1796/65 จ.ส.อ.พชักจิ ทองค้ามา ธ.สระบรีุ น ้าทว่มปอด/น ้าในเยื่อหุ้มปอดข้างซ้าย 83 13 ก.พ. 65
1797/65 ร.ต.สุรกติ โสรัจจ์ ธ.สระบรีุ ภาวะเจ็บปว่ยเรื อรัง 71 18 ก.พ. 65
1798/65 จ.ส.อ.ส้ารวย พนัธ์ดี ธ.ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค 93 2 ก.พ. 65
1799/65 ร.ต.ณรงค์ ขลิบเงิน ธ.ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค 89 19 ก.พ. 65
1800/65 นาง แถบ โสภณวรคาม ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดอกัเสบรุนแรงจากโควิด-19 87 23 ก.พ. 65
1801/65 นาง สายใจ สนประเสริฐ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก หลอดลมฝอยอกัเสบรุนแรง 66 8 ก.พ. 65
1802/65 นาง ลออง จันทร์พวง ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 10 ก.พ. 65
1803/65 นาง เอย้ จันต๊ะนาเขต ธ.เชียงราย หวัใจวายเรื อรังร่วมกบัภาวะน ้าเกนิ 88 6 ก.พ. 65
1804/65 ร.ต.ณรงค์ สุขย้อย ธ.ทุ่งสง แพย้ารุนแรง 62 8 ก.พ. 65
1805/65 ร.ต.ศักด์ิชัย ใบเนยีม ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 66 9 ก.พ. 65
1806/65 ส.อ.ธิติวุฒิ ถานา ร.6 พนั.3 เสียชีวิตจากอบุติัเหตุจราจร 26 11 ก.พ. 65
1807/65 จ.ส.อ.ขะจรศักด์ิ วงษม์านติย์ ร.3 พนั.1 ระบบหวัใจและไหลเวียนโลหติล้มเหลว 40 23 ธ.ค. 64
1808/65 จ.ส.อ.ปฐมพงศ์ จันดาชาติ มทบ.22 มะเร็ง 36 10 ก.พ. 65
1809/65 นาง สาย บตุชาติ พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 มะเร็งปากมดลูก 77 16 ธ.ค. 64
1810/65 จ.ส.อ.วิรัตน ์สิทธิศรีจันทร์ ช.พนั.15 พล.ร.15 ภาวะออกซิเจนในเลือดต้่าจนระบบหายใจล้มเหลว 48 6 ม.ค. 65
1811/65 นาย ทวีศักด์ิ สิงหท์อง ส.พนั.22 ทภ.2 อบุติัเหตุจราจร กะโหลกแตก เลือดออกใต้เยื่อสมอง23 5 ก.พ. 65
1812/65 ร.ต.เจริญ หาญสูงเนนิ ธ.อดุรธานี มะเร็งไต 76 18 ก.พ. 65
1813/65 นาง บุ่น ภดูงนนิ ธ.อดุรธานี ชราภาพ 73 12 ก.พ. 65
1814/65 นาย วัฒนา สุทธิพงษ์ ธ.อดุรธานี เส้นเลือดแดงใหญ่โปง่พองในช่องทรวงอกซ้ายแตก 71 16 ก.พ. 65
1815/65 จ.ส.ต.รังสรรค์ เฉื่อยฉ่้า ธ.อบุลราชธานี ภาวะโลหติเปน็กรดจากการติดเชื อในกระแสเลือด 63 21 ก.พ. 65
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1816/65 นาง มลู แปงแกว้ มทบ.39 เส่ือมของสมองในวัยชรา 86 13 ก.พ. 65
1817/65 ร.ท.วัชระ คีรี ศป. มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 62 1 ก.พ. 65
1818/65 นาย ช้านาญ แช่มเหมอืน มทบ.16 ติดเชื อในกระแสเลือด 67 3 ก.พ. 65
1819/65 พ.ท.อบ เอยีดสุย ธ.บิ๊กซีเอก็ซ์ตร้า-หาดใหญ่ ติดเชื อแบคทเีรียของสารน ้าในช่องทอ้ง 77 14 ก.พ. 65
1820/65 นาง บวัเขียว สิมมาลา ธ.แพร่ สันนิษฐานเสียชวีิตจากติดเชื อจากแผลกดทับบริเวณสะโพกและกน้กบ 83 25 ก.พ. 65
1821/65 ร.ท.วฒิุกร(บุญเปล่ียน) ชุ่มมงคล ธ.เชียงราย ติดเชื อในกระแสเลือด 61 16 ก.พ. 65
1822/65 นาย ชม คณาชอบ ธ.ร้อยเอด็ สมองฝ่อวัยชรา 86 21 ก.พ. 65
1823/65 ร.ต.เพิ่ม จันทร์ออ่น ธ.พษิณุโลก เบาหวาน 90 4 ม.ค. 65
1824/65 นาง มาลี ชัยนนัท์ ธ.แจ้งวัฒนะ หวัใจวายเฉียบพลัน 99 3 ม.ีค. 65
1825/65 นาย ไมตรีย์ โมรรัต วิสามญั ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 94 23 ม.ค. 65
1826/65 พ.อ.สมเจตน ์พศิิษฐสุนทร ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื อในปอดจากการส้าลัก 87 6 ก.พ. 65
1827/65 นาง เพชรรัตน ์วิเชียร ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด 64 7 ม.ีค. 65
1828/65 นาง จั่น สาบตุร ธ.สวนจตุจักร ภาวะหวัใจล้มเหลว 87 4 ม.ีค. 65
1829/65 นาง ประทมุ เชิงเทนิ สปช.ทบ. ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 69 11 ก.พ. 65
1830/65 พ.ท.ศรนรินทร์ ชาเรณู ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 66 7 ม.ีค. 65
1831/65 จ.ส.อ.กศุล ประวิงทรัพย์ ธ.ราชบรีุ ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 75 22 ก.พ. 65
1832/65 นาย เมอืงแกว้ จันทร์ต๊ะ ธ.ล้าปาง ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 1 ม.ีค. 65
1833/65 นาง พะวงค์ หลิมสวัสด์ิ ธ.ปากช่อง ชราภาพ 95 27 ก.พ. 65
1834/65 นาย สร้อย คูณทะเล ธ.นราธิวาส มะเร็งปอด 76 5 ม.ีค. 65
1835/65 ส.ท.รณกร มลูหา ช.พนั.1 พล.1 รอ. ทรวงอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง 21 15 ก.พ. 65
1836/65 นาย ไสว สาสังข์ ธ.นครนายก สมองฝ่อวัยชรา 77 1 ม.ีค. 65
1837/65 ร.ต.นพดล เดชรอด ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื อในกระแสเลือด 59 7 ม.ีค. 65
1838/65 นาง สมพร วรแสน ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ไตวายเรื อรังระยะสุดทา้ย 78 28 ก.พ. 65
1839/65 ร.ต.สมบรูณ์ พลวัน ธ.ถ.หว้ยแกว้-เชียงใหม่ หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 62 8 ม.ค. 65
1840/65 นาย ศรีไพ ไฝจันทกึ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื อในกระแสเลือด 82 17 ก.พ. 65
1841/65 นาย บญุเลิศ บวัปาย ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ชรา 88 9 ก.พ. 65
1842/65 ร.ต.วิเศษ ร้าเพยพล ธ.นครราชสีมา ปอดอกัเสบติดเชื อ 86 18 ก.พ. 65
1843/65 นาย จูม เขื่อนกองแกว้ ธ.ขอนแกน่ ติดเชื อในกระแสเลือด 82 2 ก.พ. 65
1844/65 จ.ส.อ.จรัญ รุ่งสว่างสาธิต ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ อบุติัเหตุ 60 30 ม.ค. 65
1845/65 นาย พงศ์บณุย์ มทัทวีวงศ์ ธ.ยอ่ยกองบัญชาการกองทัพเรือ ชราภาพร่วมกบัโรคเรื อรัง 71 12 ม.ีค. 65
1846/65 นาย วิชัย สุทธิพงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 97 23 ก.พ. 65
1847/65 ร.ต.ทวี เรืองศิริ ธ.พษิณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 86 14 ก.พ. 65
1848/65 นาย เส็ง บญุพนัจันที ธ.เตาปนู ตายธรรมชาติ(ไมท่ราบโรค) 89 6 ม.ีค. 65
1849/65 พล.ท.ประพฒัน ์สัตตบศุย์ ศฝ.นศท.มทบ.22 เลือดออกในสมอง 77 28 ก.พ. 65
1850/65 พ.ท.เสนอ พนัธุฤ์ทธิ์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อโควิด-19 84 15 ม.ีค. 65
1851/65 นาย ชัยณรงค์ ปทมุวิทย์ ธ.ย่อยบางโพ ปอดติดเชื อ 79 6 ม.ีค. 65
1852/65 นาง สุนนัท ์ปราณี ธ.ปากเกร็ด ปอดอกัเสบ 85 14 ม.ีค. 65
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1853/65 พ.อ.หญิง สังวาลย์ ไพนพุงศ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะอาหาร 74 23 ก.ค. 64
1854/65 นาง ค้าปนั จันทร์แจ้ง ธ.ลพบรีุ เบาหวาน ภาวะน ้าตาลต้่า 63 23 ม.ิย. 63
1855/65 ร.ต.ไพจิตร ผาคุยค้า ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 60 28 ก.พ. 65
1856/65 พ.ท.หญิง สมภักด์ิ สุวรรณรัตน์ ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซ็นเตอร์ ชราภาพ 83 13 ม.ีค. 65
1857/65 ร.ต.โพธิ ์ผาริโน ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ เบาหวานร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 85 1 ม.ีค. 65
1858/65 จ.ส.อ.เฉลิม ทองธรรมชาติ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดอกัเสบจากเชื อโควิด-19 64 4 ม.ีค. 65
1859/65 นาวาเอก บญัญัติ ลพสุนทร ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ มะเร็งหลอดอาหาร 65 22 ก.พ. 65
1860/65 นาย บญุเลิศ ทบัทมิศรี ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ชราภาพ 83 12 ม.ีค. 65
1861/65 จ.ส.ต.ประจวบ ศิลปรายะ ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายจากโรคลูปสั 63 9 ม.ีค. 65
1862/65 นาง ทองใบ สนธิสมบติั ธ.ศรีย่าน ภาวะหวัใจล้มเหลว 99 9 ม.ีค. 65
1863/65 จ.ส.อ.ทวี บญุล้อม ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อรุนแรงจากมะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 87 8 ม.ีค. 65
1864/65 นาง เกลียว มสัีนทดั ธ.ปราณบรีุ ตายตามธรรมชาติ ไมท่ราบสาเหตุ 89 4 ม.ีค. 65
1865/65 นาย จันท ีโสภา ธ.ศรีย่าน ตับแข็ง 75 7 ม.ีค. 65
1866/65 พ.ท.เฉลิม พาทนั ธ.นครปฐม ระบบหายใจและไหลเวียนโลหติล้มเหลว 74 12 ม.ีค. 65
1867/65 นาง ประเสริฐ หล้่าเรือง ธ.ยอ่ยถนนพหลโยธนิ-สะพานใหม่ ภาวะเลือดออกในสมอง 86 8 ม.ีค. 65
1868/65 นาง อไุร พรมโสภา ธ.ลพบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 83 11 ม.ีค. 65
1869/65 พล.ต.กสิน ทองใบใหญ่ ธ.คลองเตย ชราภาพ 74 5 ม.ีค. 65
1870/65 นาง ผัด ฤทธิก์ระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 91 20 ก.พ. 65
1871/65 นาง วาสนา ชาตะสุวัจนานนท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหายใจล้มเหลวจากปอดอกัเสบ 87 19 ก.พ. 65
1872/65 นาย ค้าพนัธ์ วงษช์าลี ธ.ขอนแกน่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 10 ก.พ. 65
1873/65 นาย ปวน นลิคง ธ.ขอนแกน่ ปอดอดุกั นเรื อรัง 82 13 ก.พ. 65
1874/65 นาง เคน แสงสุระ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดในสมองตีบ 85 4 ก.พ. 65
1875/65 จ.ส.อ.สถิตย์ วิริยะสันติพงศ์ ธ.ขอนแกน่ หวัใจโตและเลือดออกในทางเดินอาหาร 57 4 ธ.ค. 64
1876/65 นาง สุรางค์ คงวุฒิ ธ.ปราณบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 68 13 ธ.ค. 64
1877/65 นาง บวัจันทร์ ผิวค้า ธ.สนามเปา้ สมองฝ่อวัยชรา 83 5 ก.พ. 65
1878/65 นาง ทองเพชร อรรคค้า ธ.ร้อยเอด็ สมองฝ่อวัยชรา 83 18 ก.พ. 65
1879/65 นาง ปุ่นสา อารมณ์สวะ ธ.ยโสธร ชราภาพ 88 13 ก.พ. 65
1880/65 ส.อ.ชัยชนะ พฤฒิสาร มทบ.27 บาดแผลกระสุนปนืผ่านกะโหลกศีรษะ 54 22 ก.พ. 65
1881/65 นาย บวัฮอง หมากดี ร.2 พนั.2 รอ. ติดเชื อในกระแสเลือด 68 2 ก.พ. 65
1882/65 ส.ท.ธนภทัร ควรฟุ้ง ช.พนั.1 พล.1 รอ. อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์ 24 24 ธ.ค. 64
1883/65 น.ส.แฉล้ม อิ่มมาก ปตอ.1 พนั.3 ติดเชื อที่ปอด 82 18 ม.ค. 65
1884/65 นาง สมคิด คงคางาม ร.19 พนั.2 ระบบหวัใจล้มเหลว 76 22 พ.ย. 64
1885/65 ร.ต.นลิพฒัน ์สมบรูณ์ ธ.ทา่แพ สมองฝ่อวัยชรา 81 28 ก.พ. 65
1886/65 นาง บญุนาค งามสอาด ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี ปอดติดเชื อ 86 13 ม.ีค. 65
1887/65 นาง เทยีมจันทร์ กล่ินศรีสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ชรา 77 15 ม.ีค. 65
1888/65 ร.ต.เฉลิมศักด์ิ ขันเคน ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ้าตัวเรื อรังร่วมกบัทุพโภชนาการ 62 22 ก.พ. 65
1889/65 นาย มาก พมิพท์นต์ ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอกัเสบติดเชื อ 83 9 ก.พ. 65
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1890/65 นาง จวน อาจคงหาญ ธ.กาญจนบรีุ หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 88 22 ก.พ. 65
1891/65 นาง จงรักษ ์มตุตามระ ธ.ชลบรีุ หวัใจ 83 17 ก.พ. 65
1892/65 นาง นกุลู กอ้นทอง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ แบคทเีรียกนิเนื อ 70 7 ก.พ. 65
1893/65 จ.ส.อ.ประวิทย์ ทองศุภผล ธ.ทา่แพ ปอดอกัเสบติดเชื อแบคทเีรีย 94 13 ก.พ. 65
1894/65 นาง ประดับ โถนารัตน์ ธ.กาฬสินธุ์ ล่ิมเลือดปอดอดุตัน 59 16 ก.พ. 65
1895/65 จ.ส.อ.เริงฤทธิ ์บวังาม ธ.ราชบรีุ มะเร็งกระพุ้งแกม้ระยะลุกลาม 69 23 ก.พ. 65
1896/65 นาย อดิศร พมิพแ์สน ธ.นครพนม ติดเชื อในกระแสเลือด 51 17 ก.พ. 65
1897/65 นาย เพช็ร ทองกาพย์ ธ.เชียงราย ไตวายเรื อรัง 80 18 ก.พ. 65
1898/65 นาง นอ้ย รอดภยั ธ.ปากช่อง ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 5 ก.พ. 65
1899/65 นาง ลิ นจี่ เกื อกลู ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งทางเดินน ้าดีระยะลุกลาม 84 18 ก.พ. 65
1900/65 นาง ลูกฟกั ชูเชิด ธ.พษิณุโลก ภาวะหวัใจล้มเหลวจากชราภาพในผู้ปว่ยติดเตียง 83 17 ก.พ. 65
1901/65 จ.ส.อ.สมจิตร ศิริโกศล ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื อในกระแสเลือด 78 2 ก.พ. 65
1902/65 นาย ณรงค์ ทพิย์สันเทยีะ ม.พนั.22 ศม. มะเร็งหลอดอาหาร 56 16 ก.พ. 65
1903/65 ส.อ.หญิง ปาริชาติ หงษาวงษ์ มทบ.14 มะเร็งผิวหนงั 39 8 ก.พ. 65
1904/65 นาย หมนุ พลยุทธ มทบ.36 มะเร็งตับ 70 19 ก.พ. 65
1905/65 นาย สวัสด์ิ ออ้ยหอย มทบ.16 ปอดอกัเสบจากเชื อไวรัสโคโรนา 72 20 ก.พ. 65
1906/65 อส.ทพ.คอนสี ชินดา กรม ทพ.23 เกร็ดเลือดสูง 58 18 ก.พ. 65
1907/65 นาง เอยีด ลายพยัคฆ์ ช.11 พนั.602 สมองฝ่อวัยชรา 86 14 ก.พ. 65
1908/65 น.ส.ส้าราญ วันเพง็ ธ.นราธิวาส ชรา 86 24 ก.พ. 65
1909/65 พล.ต.ระลอง รัตนะสิงห์ ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ติดเชื อในกระแสเลือด 102 17 ม.ีค. 65
1910/65 นาง ทอง ศรีแสน ปตอ.2 พนั.4 ไตวายเฉียบพลัน 68 26 ก.พ. 65
1911/65 นาง สุมล วัดสังข์ ปตอ.2 พนั.4 ภาวะติดเชื อแทรกซ้อนจากภมูคุ้ิมกนับกพร่อง 56 8 ม.ีค. 65
1912/65 นาง เฉลิม คิดชอบ ส่วนกลาง ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 76 8 ม.ีค. 65
1913/65 นาย วีระชัย เกา้ส้าราญ แผนกอาวุธที่ 2 ภาวะช็อกจากปอดอกัเสบติดเชื อ 78 22 ก.พ. 65
1914/65 นาง ทองค้า ศิริผล นรด.(รด.) ปอดอกัเสบติดเชื อ 78 18 ก.พ. 65
1915/65 นาย วิรัชศักด์ิ พรมวิจิตร สง.ปรมน.ทบ. มะเร็ง 55 18 ก.พ. 65
1916/65 นาง ทองดี ปราบสมรชัย นทพ. หวัใจล้มเหลว 82 3 ม.ีค. 65
1917/65 นาย คง ครุฑรัมย์ สส. ติดเชื อในกระแสเลือด 72 30 ม.ค. 65
1918/65 นาย มณเฑียร เร่ิมสอน แผนกอาวุธที่ 3 หวัใจล้มเหลว 44 25 ก.พ. 65
1919/65 จ.ส.อ.สมบติั เสียงลอย ธ.เสนานคิม ติดเชื อวัณโรคและมะเร็งเมด็เลือดขาวไปกระดูก 63 13 ม.ีค. 65
1920/65 นาง ภญิญดา ไกน่ลิ ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื อในปอดร่วมกบักล้ามเนื อหวัใจขาดโลหติ 65 22 ก.พ. 65
1921/65 นาง ยิ่ง เจริญเปล่ียน ธ.ราชบรีุ ติดเชื อโควิดที่ปอด 89 15 ม.ีค. 65
1922/65 นาย สอย มั่งเรือน ธ.บางล้าภู รูมาตอยด์ 71 6 ม.ีค. 65
1923/65 พ.จ.อ.บญุสืบ ศาตวรรณ ธ.ธาตุทอง หวัใจวายเฉียบพลัน 87 28 ก.พ. 65
1924/65 จ.ส.อ.ประคอง เปี้ยมั่น ธ.นครพนม มะเร็งปอด 62 15 ก.พ. 65
1925/65 นาง สมจิต พรหมมา ธ.นครพนม เส้นเลือดแดงใหญ่ปริเซาะเฉียบพลัน 41 20 ก.พ. 65
1926/65 นาง แสงจันทร์ เสนาช่วย ธ.สกลนคร มะเร็งทอ่น ้าดี 60 10 ก.พ. 65
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1927/65 ส.อ.ปฏรูิป(ประทปี) เดชอรัญ ธ.ปตัตานี มะเร็งหลอดอาหาร 59 10 ก.ย. 64
1928/65 จ.ส.อ.นกุลู แสนแทน ช.3 พนั.302 เสียชีวิตจากเนื องอกในตับเปน็เหตุตาย 53 5 ธ.ค. 64
1929/65 นาย สนธยา วิไลลักษณ์ กรม สน.พล.ร.9 กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 1 ก.พ. 65
1930/65 นาย จ้าลอง สุพรรณสาย ทน.3 มะเร็งกระเพาะอาหาร 73 5 ก.พ. 65
1931/65 ส.อ.สุทศัน ์แกว้เสนา ร.14 หวัใจวายเฉียบพลัน 31 9 ก.พ. 65
1932/65 นาง เข็มไทย ช้างวัลย์ ร.29 พนั.3 ติดเชื อทางเดินปสัสาวะในผู้ปว่ยโรคหวัใจ 74 23 ก.พ. 65
1933/65 นาย จรัญ ปนัเงิน พนั.ซบร.21 บชร.1 หวัใจล้มเหลว 73 31 ม.ค. 65
1934/65 ร.ต.เสนห่ ์เสนาะบรรจง ม.6 เส้นเลือดแดงใหญ่โปง่พองปริแตก 59 5 ก.พ. 65
1935/65 นาย สง่า ค้าร้อยแสน พนั.สท. เส้นโลหติสมองแตก 62 15 ก.พ. 65
1936/65 นาง วิไลวรรณ ทรัพย์สิน ธ.นครนายก มะเร็งตับออ่น 56 25 ก.พ. 65
1937/65 นาย ส่อง รวมสุข ธ.อดุรธานี สมองฝ่อในวัยชรา 75 15 ม.ีค. 65
1938/65 นาย ดาว เชื อทอง ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ้าตัวเรื อรังร่วมกบัทุพโภชนาการ 64 19 ก.พ. 65
1939/65 จ.ส.อ.ไสว วะเท ธ.ล้าปาง มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 58 30 ม.ค. 65
1940/65 นาย วาศ ราชล้า ธ.ล้าปาง ชรา 81 18 ม.ค. 65
1941/65 นาง บวัทอง ยอดเขื่อง พนั.มทบ.23 ชราภาพ 81 26 ก.พ. 65
1942/65 นาง ระเบยีบ มไีชยโย ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื อโควิด 86 25 ก.พ. 65
1943/65 นาย ประเจน นารีจันทร์ กร.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 79 21 ก.พ. 65
1944/65 นาย วิรัตน ์มณีอนิทร์ รพ.รร.6 ปอดติดเชื อ 83 12 ม.ีค. 65
1945/65 นาย วิชัย บรรลือ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า วัณโรค 71 17 ม.ีค. 65
1946/65 นาง พกิลุ กองสุข ธ.อดุรธานี ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งในทอ่น ้าดี 75 15 ม.ีค. 65
1947/65 จ.ส.อ.สวัสด์ิ เขามทีอง ธ.หาดใหญ่ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ (ชราภาพ) 78 13 ก.พ. 65
1948/65 ร.ต.ถนอม ค้าเมอืงปลูก ธ.พะเยา สันนษิฐานโรคไตวายเรื อรังระยะสุดทา้ย 73 24 ก.พ. 65
1949/65 ร.ท.สุเทพ พลูพนัธ์ ธ.พษิณุโลก สันนษิฐานปอดอกัเสบติดเชื อ 70 25 ก.พ. 65
1950/65 นาง บวัแกว้ มว้นหนอ่ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงราย สมองฝ่อวัยชรา 88 4 ม.ีค. 65
1951/65 นาง เกษร สกลุจันทร์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หลอดเลือดสมองตีบ 80 26 ก.พ. 65
1952/65 นาง ทองแมน้ นาคส่องแสง ศสท.กส.ทบ. โควิด-19 84 28 ก.พ. 65
1953/65 นาย ทองสูรย์ ศรีไชย ศสร. ภาวะหวัใจและระบบหายใจล้มเหลว 85 10 ก.พ. 65
1954/65 ส.อ.ณัฏฐา พรจรรยา ร.23 ติดเชื อในปอด 42 4 ก.พ. 65
1955/65 นาง เกยีน เกยีนประโคน มทบ.26 มะเร็งบริเวณโคนลิ น 68 24 ก.พ. 65
1956/65 นาย สัมพนัธ์ บญุประภาร สง.สด.จว.อ.บ. ปอดติดเชื อ,มภีาวะขาดออกซิเจน 68 27 ก.พ. 65
1957/65 อส.ทพ.กติติพงศ์ จุลเทพ กรม ทพ.42 มะเร็งกระดูก 35 14 ก.พ. 65
1958/65 นาย จรูญ หร่ายมณี วิสามญั ภาวะชราภาพ 94 18 ม.ีค. 65
1959/65 นาง ละออง กล่ินล้าภู ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 87 9 ม.ีค. 65
1960/65 นาง รัตนา ทองเนยีม ส่วนกลาง มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 67 11 ม.ีค. 65
1961/65 นาง วิไลวรรณ แกว้สว่าง ส่วนกลาง ปอดติดเชื อ 75 15 ม.ีค. 65
1962/65 นาง สุวรรณ ลี ศิริเสริญ ส่วนกลาง เส้นเลือดสมองตีบ 82 12 ม.ีค. 65
1963/65 นาง แนง่นอ้ย เทยีรทอง สง.ปรมน.ทบ. ติดเชื อโคโรนาไวรัส 2019 89 1 ม.ีค. 65
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1964/65 นาง อสิรีย์(นติยา) ชัยพพิฒัน์ รพศ.2 พนั.1 มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 64 23 ก.พ. 65
1965/65 นาง นพรัตน ์สังข์ศรี มทบ.21 ปอดติดเชื อ 63 26 ก.พ. 65
1966/65 นาง กาญจณ์พิชญา(นอง) พันอินจอง ช.พนั.3 พล.ร.3 ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 54 24 ก.พ. 65
1967/65 นาย ภริมย์ เสนาะเสียง สง.สด.จว.ศ.ก. เลือดออกและลมร่ัวในช่องอกจากเหตุจราจร 55 18 ก.พ. 65
1968/65 นาย เสง่ียม หมื่นจง ช.พนั.9 พล.ร.9 ระบบหวัใจล้มเหลว 60 24 ก.พ. 65
1969/65 นาง เครือวัลย์ รบสุดใจ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มะเร็งรังไข่ระยะสุดทา้ย 61 4 ม.ีค. 65
1970/65 จ.ส.อ.ธนากร สุมงัคละ มทบ.13 ภาวะหวัใจโต 38 15 ก.พ. 65
1971/65 จ.ส.อ.เสรี สุนทรรัษฐาน รพศ.4 มะเร็งปอด 59 10 ก.พ. 65
1972/65 นาง โสภา ช่วยรัตน์ ป.9 พนั.19 ล้าไส้อกัเสบ 68 28 ก.พ. 65
1973/65 นาง พเยาว์  ข้าเอี่ยม ร.19 พนั.1 ระบบหมนุเวียนและหายใจล้มเหลว 59 6 ม.ีค. 65
1974/65 นาย ถาวร ฝาชัยภมูิ ร.3 พนั.2 ปอดติดเชื อ 72 27 ม.ค. 65
1975/65 จ.ส.ท.อเุทน รีเบี ยว ร.12 รอ. ศีรษะกระทบกระเทอืนรุนแรงจากอบุติัเหตุจราจร 31 3 ม.ีค. 65
1976/65 จ.ส.อ.ไชยชิต เอมระดี สวพท.พบ. ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 5 ม.ีค. 65
1977/65 ร.ท.วาท วงมาเกษ ทภ.1 มะเร็งปอด 48 28 ก.ย. 64
1978/65 พ.อ.สนอง วุฒานสุร ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ชราภาพ 87 26 ก.พ. 65
1979/65 นาง ฟองจันทร์ สายแดง ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งปอดแพร่กระจายไปสมอง 66 9 ม.ีค. 65
1980/65 นาง นนัทพร ประโยค ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ภาวะน ้าตาลต้่าวิกฤติ 74 19 ก.พ. 65
1981/65 พ.อ.ณรงค์ ปานเทวัญ ธ.ชัยนาท ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชราภาพ) 86 9 ม.ีค. 65
1982/65 นาย เติม ศรีเพช็ร ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื อโควิด 19 88 18 ม.ีค. 65
1983/65 นาง สงวนศรี บญุประเสริฐ ธ.สนามเปา้ ชรา 92 17 ม.ีค. 65
1984/65 นาย อ้าพร จันทรเศรษฐ ธ.เมอืงเอก-รังสิต ติดเชื อโควิด-19 พน้ระยะแพร่เชื อแล้ว 90 13 ม.ีค. 65
1985/65 พ.ท.จ้าลอง ตรองรักการ ธ.อตุรดิตถ์ ปอดอกัเสบจากการติดเชื อ โควิด 90 27 ก.พ. 65
1986/65 นาง สวาท ประดิษฐ์บญุ ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทราปอดติดเชื อ 89 7 ม.ีค. 65
1987/65 นาย วัน จันทร์ดี ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี ปอดอดุกั นเรื อรังเปน็เหตุใหห้วัใจเต้นผิดจังหวะ 89 13 ม.ีค. 65
1988/65 น.ส. มาลี ทรงเทยีน ธ.เดอะมอลล์ 3 รามค้าแหง ติดเชื อในกระแสเลือด 78 11 ม.ีค. 65
1989/65 นาง ถาวร อนิทร์เอี่ยม ธ.ศรีย่าน ไตวาย 81 6 ม.ีค. 65
1990/65 นาง ลมยั มณทลผลิน ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 92 11 ม.ีค. 65
1991/65 จ.ส.อ.อานนท ์ทศัวงษ์ ธ.นครนายก สาบสูญ คดีหมายเลขด้าที ่พ351/2564 คดีหมายเลขแดงที ่พ44/2565 55 7 ก.พ. 65
1992/65 ร.ต.เล็ก อไุรพนัธุ์ ธ.พนสันคิม ระบบหวัใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 7 ม.ีค. 65
1993/65 นาง นวลจันทร์ อรุณถิน ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปากมดลูก 66 2 ม.ีค. 65
1994/65 นาง มณฑา นาคศรี ธ.ปราณบรีุ ชราภาพ 87 6 ม.ีค. 65
1995/65 จ.ส.อ.ชลอ นลิต่าย ธ.รามอนิทรา กม.4 ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด-19 90 16 ม.ีค. 65
1996/65 นาย ประสิทธิ ์ศรประทมุ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื อหวัใจวายเฉียบพลัน 75 6 ม.ีค. 65
1997/65 พ.อ.หญิง ฤทยั พบิลูศิลป์ ศสพ. เลือดเอม็ดีเอส 52 27 ก.พ. 65
1998/65 น.ส.ละมลุ แสนบญุศิริ สง.สด.จว.น.ว. เบาหวาน 66 2 ก.พ. 65
1999/65 พล.อส.ประสพสุข ศรีสวัสด์ิ พนั.สท. แขวนคอ 27 25 ม.ค. 65
2000/65 นาย ประยูร สิงหว์ิชัย พนั.สท. ปอดอกัเสบติดเชื อ,ไตวายระยะสุดทา้ย 59 11 ก.พ. 65
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2001/65 อส.ทพ.มนสัพงศ์ คงสิน กรม ทพ.46 สงสัยภาวะกล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 32 19 ก.พ. 65
2002/65 พ.ท.ส้ารอง เจริญนุ่ม ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 89 14 ก.พ. 65
2003/65 ร.ต.อร่าม แทนสอน ธ.เลย มะเร็งต่อมลูกหมาก 71 1 ม.ีค. 65
2004/65 นาง พวง พนัธ์มงุ ธ.สระบรีุ ระบบอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ 67 1 ม.ีค. 65
2005/65 นาย บญุจันทร์ โคตรพรม ธ.ชลบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 85 21 ก.พ. 65
2006/65 น.ส.ยศ ทพิฤาตรี ธ.ขอนแกน่ ชราภาพ 75 5 ม.ีค. 65
2007/65 จ.ส.อ.เกษม ปยิะโชติ ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 70 3 ม.ีค. 65
2008/65 นาง แพรวไพลิน จันทรจู ธ.กาญจนบรีุ ภาวะปอดติดเชื อ 60 21 ก.พ. 65
2009/65 นาง ผุย แย้มชุมพร ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 89 27 ก.พ. 65
2010/65 จ.ส.อ.ชวลิต ศรีเทวินทร์ ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อโคโรนา่ไวรัส-19 93 3 ม.ีค. 65
2011/65 จ.ส.อ.ประยูร จ้าปา ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 81 16 ก.พ. 65
2012/65 นาง ลัดดาวัลย์ พรเพชร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เบาหวาน 62 26 ก.พ. 65
2013/65 นาย พฒุ จันทรี ธ.ร้อยเอด็ ภาวะหวัใจล้มเหลว 82 28 ก.พ. 65
2014/65 พ.อ.สุวิทย์ ตระการไทย ธ.อดุรธานี เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 69 3 ม.ีค. 65
2015/65 นาง ชลธิษา ฮ่องลึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับแข็ง,เชื อตับอกัเสบซี 57 28 ก.พ. 65
2016/65 นาง เสนอ พลอยขาว ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 92 21 ก.พ. 65
2017/65 จ.ส.อ.สมคิด ซ่อนกล่ิน ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบ 81 27 ก.พ. 65
2018/65 พ.อ.ภาคภมู ิออ่นนชุ ธ.ลพบรีุ จมน ้าจากเหตุการจราจร 60 21 ม.ค. 65
2019/65 จ.ส.อ.ธงชัย ศรีอดุม ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อจากการส้าลัก 66 21 ก.พ. 65
2020/65 นาง ต๋า คล่องพลู ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองแตก 90 15 ก.พ. 65
2021/65 พ.ต.สงวน สุริยรักษ์ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดหวัใจขาดเลือด 85 26 ก.พ. 65
2022/65 ร.ต.ทองใส โล่หค้์า ธ.อบุลราชธานี ปอดติดเชื อรุนแรง 89 24 ก.พ. 65
2023/65 นาง บหุลัน ศรีเฟื่อง ธ.ตาก หลอดเลือดสมองตีบ 87 4 ก.พ. 65
2024/65 นาง สมนกึ ครอบครอง ธ.ทา่แพ มะเร็งระยะแพร่กระจาย 85 22 ม.ค. 65
2025/65 นาง บญุม ีชารีพนัธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 89 27 ก.พ. 65
2026/65 นาง ตุ้มทอง ครุฑสินธ์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื อในอุ้งเชิงกราน 78 5 ม.ีค. 65
2027/65 นาง เพญ็น ีเจริญสิงห์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. วัณโรคปอด 60 4 ม.ีค. 65
2028/65 ร.ต.บญุเลิศ บริสุทธิ์ ธ.ล้าพนู ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 66 3 ก.พ. 65
2029/65 ร.ต.ประเทอืง จันทวัฒน์ ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในสมอง 87 29 ม.ค. 65
2030/65 พ.ท.ด้ารง เอมจั่น ธ.ตะพานหนิ เลือดออกในสมองจากอบุติัเหตุล้มศรีษะกระแทกพื น72 14 ก.พ. 65
2031/65 นาง นารี สีสด ธ.บา้นไผ่ ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 77 26 ก.พ. 65
2032/65 นาง อษุา ขัติวงค์ ธ.ทา่แพ สมองฝ่อวัยชรา 83 20 ก.พ. 65
2033/65 นาง ทวีพร สันติสุขไพศาล ธ.ถ.ประจกัษ์-แยกศาลหลักเมือง เส้นเลือดในสมองโปง่พองแตก 79 27 ก.พ. 65
2034/65 นาง มาลิน ีข้ากิ่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับออ่น 59 25 ก.พ. 65
2035/65 นาง มดั จันมนตรี ธ.ปากช่อง น ้าทว่มปอด 71 1 ม.ีค. 65
2036/65 นาง ทองเยี่ยม ชตาเริก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปลอกประสาทอกัเสบ 78 27 ก.พ. 65
2037/65 ร.ต.จันทร์ ศรีหาวงศ์ ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 82 19 ก.พ. 65
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2038/65 ส.อ.จีระเทพ วรวงษ์ ธ.สนามเสือปา่ ไตวายระยะสุดทา้ย 58 27 ก.พ. 65
2039/65 นาง ส้าเภา เฟื่องอกัษร สพ.ทบ. ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 96 20 ก.พ. 65
2040/65 นาง เคล่ือน ชาบญุเรือง มทบ.12 ชรา 75 3 ม.ีค. 65
2041/65 จ.ส.อ.จักรพงษ ์ภมูสิาขา ร.6 พนั.3 ภาวะโลหติเปน็กรดจากการติดเชื อในกระแสเลือด 36 4 ม.ีค. 65
2042/65 นาย แมน้ เชียงทอง ธนาณัติ ติดเชื อที่เทา้ข้างขวา 92 9 ก.พ. 65
2043/65 นาง สมใจ ปทัมะรีย์ ธ.สุโขทยั ชรา 86 24 ก.พ. 65
2044/65 พ.ต.เอนก ทพัพพนัธ์ ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ มะเร็งเมด็เลือดขาว 86 2 ม.ีค. 65
2045/65 นาง ถนอม พลมณี ธ.ขอนแกน่ โพแทสเซียมในเลือดสูง 77 26 ก.พ. 65
2046/65 นาง ส้าเภา สายทพิย์วดี ธ.สระบรีุ ชรา 86 22 ก.พ. 65
2047/65 ส.ท.เสนอ ธรรมเจริญ กติติมศักด์ิ ชรา 90 19 ม.ีค. 65
2048/65 จ.ส.อ.อนชุา แต้มสวัสด์ิ ศซบ.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 52 8 ม.ีค. 65
2049/65 นาย สมชาย บวันาค สตน.ทบ. ภาวะติดเชื ออย่างรุนแรงจากปอดอกัเสบ 50 9 ม.ีค. 65
2050/65 นาง นวล แย้มยงค์ ธ.สนามเปา้ ติดเชื อในทางเดินปสัสาวะ 92 19 ม.ีค. 65
2051/65 พ.อ.ศักด์ิชัย เอี่ยมสากล ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื อรุนแรง 66 4 ม.ีค. 65
2052/65 นาง แสวง มาจันทร์ ธ.ถ.ติวานนท์ ชราภาพ 81 12 ม.ีค. 65
2053/65 นาย สุบนิ กองเขต ธ.กองบญัชาการกองทพับก ศีรษะและล้าคอได้รับบาดเจบ็จากการบาดเจบ็ทางจราจร 68 7 ม.ีค. 65
2054/65 นาย พยงค์ กระจง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื อในกระแสเลือด 82 4 ม.ีค. 65
2055/65 นาย สนอง ธารีเกตุ ธ.อยุธยา ล้าไส้เล็กอดุตัน 84 15 ม.ีค. 65
2056/65 ร.ต.ธีรพล บชูาศักด์ิ ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ปอดติดเชื อโควิด 77 21 ม.ีค. 65
2057/65 นาง สมหมาย คล้ายคลึง ธ.เสนานคิม มะเร็งเต้านม 66 12 ม.ีค. 65
2058/65 นาง ลัดดา ภู่ระย้า ธ.ศรีย่าน ติดเชื อทางเดินโลหติ 89 18 ม.ีค. 65
2059/65 นาง วันเพญ็ ภาณุวัฒน์ ธ.พรานนก ชราภาพ 92 21 ม.ีค. 65
2060/65 พ.ท.ธงชัย แสงตะวัน ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) หวัใจล้มเหลวจากภาวะหวัใจเต้นช้าผิดปกติ 86 12 ม.ีค. 65
2061/65 พ.ท.สุนทร ฉ่้าดี ธ.ปทมุธานี ไตวายเรื อรังระยะสุดทา้ย 89 31 ม.ค. 65
2062/65 นาง ทองย้อย ศิริวรชาติ ธ.ราชบรีุ ชราภาพร่วมกบัเจ็บปว่ยเรื อรัง 79 17 ม.ีค. 65
2063/65 จ.ส.อ.ชวลิต ล้าภกัษร ธ.อตุรดิตถ์ ปอดอกัเสบรุนแรง 80 1 ม.ิย. 64
2064/65 ร.ท.สมบรูณ์ ด้วงสน ธ.ลพบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 64 8 ก.พ. 65
2065/65 ร.ต.เกยีรติ ส้าราญจิตร ธ.อดุรธานี หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 26 ก.พ. 65
2066/65 นาง สัมฤทธิ ์รัตนวัลย์ (มชีัย) ธ.อรัญประเทศ ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 87 14 ก.พ. 65
2067/65 นาย ลภ สุขแกว้ ทภ.4 ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรงจากไตวาย 61 28 ม.ค. 65
2068/65 นาง พวน ประดับมขุ รวท.อท.ศอพท. ชราภาพ 85 1 ม.ีค. 65
2069/65 จ.ส.อ.นพพล สวนตะโก พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ตับแข็ง 44 27 ก.พ. 65
2070/65 นาง สีนวล กระตุดเงิน รง.กสย.ศอว.ศอพท. ติดเชื อในกระแสเลือด 81 3 ม.ีค. 65
2071/65 จ.ส.ท.สุทนิ พรมไชย กรม ทพ.32 เลือดออกในสมอง 38 13 ธ.ค. 64
2072/65 นาง บญุลือ ชูเชิด พธ.ทบ. มะเร็งระยะสุดทา้ย 85 10 ก.พ. 65
2073/65 ร.ท.เจษฎา มิ่งมไีชย ป.2 พนั.21 รอ. เลือดออกในช่องทอ้งจากกระเพาะปสัสาวะทะลุ 45 9 ก.พ. 65
2074/65 ร.ต.นอ้ย โตกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดเลี ยงกล้ามเนื อหวัใจตีบ 82 15 พ.ย. 64
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2075/65 นาย ประเสริฐ ขันนะลา สส. ติดเชื อในกระแสเลือด 74 3 ก.พ. 65
2076/65 นาย จ้าลอง กาฬษร พนั.สห.11 ปอดอกัเสบติดเชื อ 86 8 ม.ีค. 65
2077/65 นาย ส้าเริง มวีรรณี ขส.ทบ. กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบแข็งทั งสามเส้น80 10 ม.ีค. 65
2078/65 จ.ส.อ.กจิติศักด์ิ ชุ่มเย็น นทพ. เลือดออกในสมอง 41 11 ม.ค. 65
2079/65 ส.อ.วีระยุทธ มศีรี มทบ.43 การกดรัดและบาดเจ็บบริเวณล้าคอ 24 4 ต.ค. 64
2080/65 นาย พรมมา ชาญถิ่นดง มทบ.38 ปอดติดเชื อ 84 26 ก.พ. 65
2081/65 นาย ปรีดา เรืองสุวรรณ์ พธ.ทบ. ระบบหายใจล้มเหลว 66 19 ก.พ. 65
2082/65 นาย อดุม จันทโนทยั พธ.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 72 6 ม.ีค. 65
2083/65 ร.ต.ประจิณ อนิทร์ประสิทธิ์ ธ.สูงเมน่ หลอดเลือดสมองแตก 58 6 ม.ีค. 65
2084/65 นาย วิรัติ กระจ่างโรจน์ ธ.อยุธยา ชรา 65 25 ก.พ. 65
2085/65 พ.ต.มกุข์ ดีแล้ว ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งล้าไส้ระยะสุดทา้ย 75 5 ม.ีค. 65
2086/65 นาง อมุา ยนพกัตร์ ธ.อตุรดิตถ์ ชราภาพ 73 4 ม.ีค. 65
2087/65 ร.ท.อดุม พมิพา ธ.ร้อยเอด็ อบุติัเหตุผู้ขับจักรยานถูกชนโดยรถปคิอพั 66 8 ม.ีค. 65
2088/65 นาย เจษฎาวุฒิ หาญลือ ธ.ร้อยเอด็ ติดเชื อในระบบทางเดินปสัสาวะ 51 11 ม.ีค. 65
2089/65 นาย วรสิทธิ ์พจนา ธ.ปราณบรีุ ปอดอกัเสบ 87 9 ม.ีค. 65
2090/65 จ.ส.อ.โกมล พลอยสุข ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบติดเชื อ 74 26 ก.พ. 65
2091/65 พ.ท.ชนภชั(อานนท)์ ศรีวิไลย วทบ. มะเร็งปอด 42 7 ก.พ. 65
2092/65 นาง ระเบยีบ พฤกษา ธ.นา่น ปอดติดเชื อ 94 20 ม.ีค. 65
2093/65 นาง สมบรูณ์ ศิลปี ส่วนกลาง ชรา 91 28 ม.ีค. 65
2094/65 ร.ต.สมยศ พวงอไุร ธ.เตาปนู ภาวะสมองขาดเลือดจากล่ิมเลือดอดุตัน 72 25 ม.ีค. 65
2095/65 นาง ประนอม แดนกระโทก สส. มะเร็งรังไข่ 58 20 ก.พ. 65
2096/65 นาง ส่วน สนทิ พนั.สห.11 มะเร็งทอ่น ้าดี 58 6 ม.ีค. 65
2097/65 นาง องัคณา พศิวง ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื อทางเดินอาหาร 48 23 ก.พ. 65
2098/65 นาย ผจญ เชื อหมอ ม.2 พนั.10 นิ่วในไต 63 23 ม.ค. 65
2099/65 จ.ส.อ.สายชน ผมงาม มทบ.17 ปอดติดเชื อ 55 18 ก.พ. 65
2100/65 นาง สมบติั โยธาภกัดี พนั.ซบร.24 บชร.4 ติดเชื อในชั นผิวหนงั 73 6 ม.ีค. 65
2101/65 นาย งามเด่น กอสุวรรณ รพ.อ.ป.ร. ปอดอกัเสบติดเชื อจากมะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม57 6 ม.ีค. 65
2102/65 น.ส.ลิ นจี่ อยู่พลู ศบบ. ภาวะหวัใจวายเฉียบพลัน 85 27 ก.พ. 65
2103/65 นาย วิรุฬห ์ใจธรรม สง.สด.จว.อ.จ. ไตวาย,ความดันโลหติสูง 69 1 ม.ีค. 65
2104/65 นาง ประทมุ พนัธ์ทอง ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. น ้าตาลในเลือดต้่า 83 6 ม.ีค. 65
2105/65 นาย ค้าดี ฤทธิม์หา รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ชราภาพ 85 2 ม.ีค. 65
2106/65 จ.ส.อ.สุนทร ดงพระจันทร์ สง.สด.จว.ช.ย. ไมท่ราบสาเหตุการตายที่แนช่ัด 59 12 ก.พ. 65
2107/65 จ.ส.อ.เขตต์ ไตรสนาคม ร.25 พนั.3 บาดเจบ็ที่ศรีษะอยา่งรุนแรงเนื่องจากบาดเจบ็จากการจราจร37 18 ม.ค. 65
2108/65 นาย บญุเกื อ กนัยาสาย ร.16 พนั.3 เลือดออกในสมอง 63 26 ก.พ. 65
2109/65 นาง พวงทอง พานกิลุ มทบ.14 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 60 28 ก.พ. 65
2110/65 นาย กติติพศ(เงิน) กา๋ใจ ร.17 พนั.2 มะเร็งปอด 73 5 ม.ีค. 65
2111/65 นาง สุวรรณ ผลภาษี รร.จปร. ภาวะช๊อกจากการติดเชื อในกระแสเลือด 86 23 ก.พ. 65
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2112/65 นาง สมสนทิ โชติณภาลัย บชร.3 มะเร็งถุงน ้าดี 75 25 ก.พ. 65
2113/65 นาง จ้าป ีบวัศรี ศบบ. ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 87 25 ก.พ. 65
2114/65 นาย บาง คงปรีชา กอง สพบ.พล.ม.1 ตายตามธรรมชาติ(ชรา) 80 14 ม.ีค. 65
2115/65 อส.ทพ.พนิโย พรหมอนิทร์ กรม ทพ.46 ถูกยิงเข้าบริเวณศรีษะ 36 4 ก.พ. 65
2116/65 นาง เพญ็พร โพธิม์ณี ธ.เชียงราย แผลเนื อตายเทา้ซ้าย 81 22 ม.ค. 65
2117/65 ร.ต.ชัชพล จันทร์เกดิ ธ.ลพบรีุ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากติดเชื อในกระแสเลือด 55 18 พ.ย. 64
2118/65 ร.ต.พทิรูย์ พานชมภู ธ.ตรัง มะเร็งเมด็เลือดขาว 64 5 ม.ีค. 65
2119/65 นาง ละเอยีด คิมรัมย์ ธ.อรัญประเทศ เบาหวานร่วมกบัความดันโลหติสูง 83 26 ก.พ. 65
2120/65 จ.ส.ต.หญิง อัจฉราพรรณ จติใส ธ.เพชรบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อ COVID 19 70 7 ม.ีค. 65
2121/65 ร.ต.สุรพล ตรีอกัษร ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื อรุนแรงจากโควิด 71 5 ม.ีค. 65
2122/65 นาง สุดใจ คงถาวร ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ติดเชื อระบบทางเดินปสัสาวะ 81 9 ม.ีค. 65
2123/65 นาย แกว้มา วาเพชร ธ.พะเยา ติดเชื อที่แผลกดทบั 87 12 ม.ีค. 65
2124/65 ส.อ.ศักด์ิชัย หาบญุภาส ธ.พะเยา ลมร่ัวในปอดเฉียบพลัน 61 26 ก.พ. 65
2125/65 ร.ท.บญุม ีค้ามณี ธ.ทา่แพ เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 87 3 ม.ีค. 65
2126/65 นาง บญุนาค สอนชอุ่ม ธ.ชลบรีุ ชรา 83 6 ม.ีค. 65
2127/65 จ.ส.อ.ทอง พรหมเสน ธ.ล้าพนู ภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือด 86 18 ม.ค. 65
2128/65 ร.ท.เกษม สุขใจ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ หวัใจล้มเหลว 62 3 ม.ีค. 65
2129/65 ร.ต.ชะโอน มสุีข ธ.กาญจนบรีุ ภาวะช็อคจากกล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 65 9 ม.ีค. 65
2130/65 นาย แดง บวัลา ช.1 รอ. หลอดเลือดสมอง 72 15 ม.ค. 65
2131/65 นาง จันทร์ฟอง ฟุ่มเฟย ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล-เชียงใหม่ ปอดอกัเสบจากการติดเชื อไวรัสโควิด 84 5 ม.ีค. 65
2132/65 นาง บญุธรรม กอ้นคง(ชื่นวัน) ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 84 18 ก.พ. 65
2133/65 นาย จรูญ กล้่าโพธิศ์รี ธ.พษิณุโลก ชรา 93 31 ม.ค. 65
2134/65 ร.อ.ศุภชัย(โฉลม) เสง่ียมศักด์ิ ธ.ลพบรีุ ภาวะกล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 83 20 ก.พ. 65
2135/65 นาง เจียน แกว้ยก ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งตับออ่น 86 8 ม.ีค. 65
2136/65 จ.ส.อ.ประกจิ พรายแกว้ ธ.ปตัตานี ภาวะเลือดค่ังในสมองและไตฉีกขาดจากอุบัติเหตุตกต้นไม้ 43 13 ม.ค. 65
2137/65 นาง เสริมศิริ(เสริม) เรืองจนัทร์ ธนาณัติ ปอดอกัเสบติดเชื อ 60 8 ม.ค. 65
2138/65 ส.อ.ไพโรจน ์ทพิยะกลู ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 66 4 ม.ีค. 65
2139/65 นาง แร่ ถาวร ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 85 4 ม.ีค. 65
2140/65 นาง คล่อง วรรณประภา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกในสมอง 78 9 ม.ีค. 65
2141/65 นาง ประเทอืง ชัยพฤกษ์ ธ.ปากช่อง เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 88 3 ม.ีค. 65
2142/65 นาง นะภา รุ่งวงษ์ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. หวัใจล้มเหลว 88 2 ม.ีค. 65
2143/65 นาง ละมอ่ม วงศ์กลู ธ.ทุ่งสง เส้นเลือดสมองตีบ 76 2 ม.ีค. 65
2144/65 นาง ฉลวย สุขเกษม ธ.กาญจนบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 28 ก.พ. 65
2145/65 นาง ครองสิน ยุสุวพนัธ์ ธ.นครนายก ไตวาย 82 6 ม.ีค. 65
2146/65 ร.ต.ประโมทย์ บวัวรรณ ธ.ทบัเที่ยง(ตรัง) จากการแขวนคอ 61 22 ก.พ. 65
2147/65 นาง อมัพร ค้าแกน่ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชรา 90 8 ม.ีค. 65
2148/65 นาง บญุช่วย โต๊ะธนานนัต์ ธ.กาญจนบรีุ ภาวะปอดอกัเสบติดเชื อ 83 4 ม.ีค. 65
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2149/65 นาง สมบติั ทพัสาร ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 79 17 ก.พ. 65
2150/65 นาง สนม ชูกล่ินหอม ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งรังไข่ 68 26 ก.พ. 65
2151/65 นาย เข็ม ธานี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื อรุนแรง 90 4 ม.ีค. 65
2152/65 นาง ปราณี ยิ งจอหอ ธ.นครราชสีมา เบาหวาน 78 10 ม.ีค. 65
2153/65 นาย สมพงษ ์จันทร์กระจ่าง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ร่างกายได้รับบาดเจ็บจากอบุติัเหตุจราจร 71 6 ม.ีค. 65
2154/65 นาง สุภาพร รากตะคุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. แขวนคอ 54 6 ม.ีค. 65
2155/65 นาย ยุทธสิทธิ ์พศิฉลาด ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื อ 68 7 ม.ีค. 65
2156/65 นาง ประนอม แวงนอก ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 88 7 ม.ีค. 65
2157/65 นาง แฉล้ม ค้าคุณ ธ.ลพบรีุ แผลในล้าไส้เล็กส่วนต้น 95 5 ม.ีค. 65
2158/65 ร.ท.บญุส่ง มั่งมี ธ.นครราชสีมา ล่ิมเลือดอดุกั นในปอด 62 5 ม.ีค. 65
2159/65 ร.ต.สมจิตร พรหมพลิา ธ.บรีุรัมย์ ปอดอกัเสบติดเชื อโควิด 19 61 12 ม.ีค. 65
2160/65 นาง ประยงค์ สุขรอด ธ.ลพบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลัน 86 10 ม.ีค. 65
2161/65 พ.ต.อ.รัศม ีพมินล์พนัธุ์ วิสามญั ปอดติดเชื อจากการติดเชื อแบคทเีรียในกระแสเลือด98 21 ก.พ. 65
2162/65 พ.อ.หญิง อ้าพนั อิ่มวิทยา วิสามญั ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรง 89 10 ม.ีค. 65
2163/65 นาย ส้าอางค์ กรุณี ส่วนกลาง หวัใจล้มเหลว 83 19 ม.ีค. 65
2164/65 นาง เสนาะ โพธิน์ลิ ธ.สนามเสือปา่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 81 20 ม.ีค. 65
2165/65 น.ส. บญุสม ชัยสิทธิ์ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ้าตัวเรื อรัง 75 7 ม.ีค. 65
2166/65 นาง ทองยิ่ง ทองประสิทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบจากโควิด 82 19 ม.ีค. 65
2167/65 นาง ค้าไพร หล่ิมบางอฐิ ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจขาดเลือด 85 6 ก.พ. 65
2168/65 นาง กิ่งแกว้ ตั งศรีรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 88 18 ม.ีค. 65
2169/65 นาง ทองปอนด์ วิศิษฐ์ผจญชัย ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 76 15 ม.ีค. 65
2170/65 นาย ชุบ บญุเลิศ ธ.สนามเสือปา่ ชรา 89 17 ม.ีค. 65
2171/65 นาง สุข ทานะมยั ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ชรา 86 20 ม.ีค. 65
2172/65 จ.ส.อ.บญุเรือน สังขพนัธ์ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 91 15 ม.ีค. 65
2173/65 พ.ท.อนพุนัธ์ สายแสง ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื อจาก COVID-19 95 25 ม.ีค. 65
2174/65 นาง ทวี ธรรมนยิม ธ.ย่อยบางโพ ชรา 97 6 ม.ีค. 65
2175/65 นาง ประมวล เสียงลอย ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ชราภาพ 81 20 ม.ีค. 65
2176/65 จ.ส.ท.สุชิน แจ่มใจ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งปอด 67 11 ม.ีค. 65
2177/65 นาง ปริศนา เรือนนาค ธ.ชุมพร ติดเชื อในกระแสเลือด 77 19 ม.ีค. 65
2178/65 นาย สมใจ อสุน ีณ อยุธยา ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 มะเร็งปอดและลิ นหวัใจร่ัว 90 20 ม.ีค. 65
2179/65 ร.ต.กศุล นอ้ยเง้า ธ.สระบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 62 17 ม.ีค. 65
2180/65 น.ส.ริษา เปรมสุข ธ.ศรีย่าน มะเร็งปากมดลูก 42 20 ม.ีค. 65
2181/65 น.ส.รจนา(สุรียฉ์าย) ทองกอ้น(จติรจงเจริญ)ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งเต้านม 56 20 ม.ีค. 65
2182/65 ร.ต.อดิศร อสรเวช ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม 90 4 ม.ีค. 65
2183/65 นาย ธา้รงค์ กอ่สกลุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื อในกระแสเลือด 84 12 ม.ีค. 65
2184/65 นาง ส้าลี สายรัตน์ มทบ.25 เส้นเลือดในสมองแตก 68 13 ม.ีค. 65
2185/65 พ.ต.ทศรฐ(กฤตพล) ราชวัตร สง.สด.จว.ส.พ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลามสู่สมอง 48 16 ม.ีค. 65
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2186/65 นาย กอน โสมดี พนั.สร.2 เสียชีวิตจากภาวะโรคชรา 84 3 ม.ีค. 65
2187/65 นาง จันทร์ ทายนต์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรง 82 5 ม.ีค. 65
2188/65 นาง สวัสด์ิ เนาวบตุร ธ.นครราชสีมา มะเร็งปากมดลูก 85 12 ม.ีค. 65
2189/65 ร.ต.สุพรรณ ถมกิ่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งทอ่น ้าดี 61 12 ม.ีค. 65
2190/65 ร.ต.พนู ไกจะบก ธ.นครราชสีมา ติดเชื อในกระแสเลือด 83 18 ก.พ. 65
2191/65 นาง ส้ารวย นนัตะกลุ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ปอดอกัเสบจากเชื อไวรัสโควิด-19 79 16 ม.ีค. 65
2192/65 จ.ส.อ. ฐิติพงษ ์ชุ่มเมอืงเย็น ธ.เชียงราย หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 13 ม.ีค. 65
2193/65 นาง นนัทา สารินทร์ ธ.สกลนคร ติดเชื อในกระแสเลือด 80 16 ม.ีค. 65
2194/65 นาย นยิม ส่งสุข ส.พนั.13 พล.ปตอ. เนื องอกกระดูก 73 9 ม.ีค. 65
2195/65 จ.ส.อ.พงศ์ธร แจ่มเจ็ดริ ว พล.ร.15 ขาดอากาศจากรอยกดรัดบริเวณคอ 39 28 ก.พ. 64
2196/65 นาง ทวี อปุาจันโท ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 80 12 ม.ีค. 65
2197/65 นาง กา้น อุ่นค้า ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หลอดเลือดสมอง 86 14 ม.ีค. 65
2198/65 นาง ลี ลิงลม (ชารี ฤทธิโคตร) ธ.ขอนแกน่ หวัใจจากความดันสูง 87 9 ม.ีค. 65
2199/65 นาง ทองมว้น ลีทองหลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 86 14 ม.ีค. 65
2200/65 นาง ทองมว้น จันทวี ธ.ยโสธร สมองฝ่อวัยชรา 88 12 ม.ีค. 65
2201/65 ร.ต.อนนัต์ วงศ์เสนา ธ.สูงเมน่ สมองฝ่อวัยชรา 87 9 ม.ีค. 65
2202/65 นาง จ้านงค์ พณิตะคุ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. สมองฝ่อวัยชรา 86 15 ม.ีค. 65
2203/65 นาง อมร อรรคศรีวร ธ.นครพนม สมองฝ่อวัยชรา 88 16 ม.ีค. 65
2204/65 นาง รัชฎากร สิทธิจินดา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอกัเสบ 72 12 ม.ีค. 65
2205/65 น.ส.ชั น ชูนาค พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ภาวะช็อคจากโรคหวัใจ 60 26 ก.พ. 65
2206/65 นาง ใบ ค้าพลัิง ธ.ขอนแกน่ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 81 9 ม.ีค. 65
2207/65 นาง ยอง ขายเคร่ืองเทศ ธ.เชียงราย สันนษิฐานโรคหวัใจจากความดันโลหติสูง 82 8 ม.ีค. 65
2208/65 นาง นารี ศิริทองภากร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี น ้าทว่มปอดลิ นหวัใจร่ัว 77 14 ม.ีค. 65
2209/65 ร.ต.สุรเกยีรติ พึ่งโพธิญาลัย ธ.ร้อยเอด็ เสียชีวิตจากโรคชรา 80 13 ม.ีค. 65
2210/65 ร.ต.สุพศิ ศรีแสง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจล้มเหลว 89 14 ม.ีค. 65
2211/65 ส.อ.ฉลอง สุวรรณเจริญ ธ.อบุลราชธานี มะเร็งทอ่น ้าดี 88 4 ม.ีค. 65
2212/65 นาย วิฤทธิ ์ค้าปอ้ง ธ.อดุรธานี คาดว่าเสียชีวิตจากโรคประจ้าตัว 71 14 ม.ีค. 65
2213/65 นาง เชย โสมชัย ธ.อดุรธานี ชรา 81 24 ก.พ. 65
2214/65 นาง นิ่ม ศรีเปรม ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 90 18 ม.ีค. 65
2215/65 น.ส.ชาลิสา หล้าสกลุ ธนาณัติ ภมูคุ้ิมกนัท้างานมากเกนิ 36 14 ม.ีค. 65
2216/65 นาง บญุกอง พรมคง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ภาวะปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 75 20 ม.ีค. 65
2217/65 นาง สมใจ บญุพร้อม ธ.อดุรธานี ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 9 ม.ีค. 65
2218/65 นาง พอง พลขันธ์ ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ หวัใจล้มเหลว 86 14 ม.ีค. 65
2219/65 นาย ฉลาด นาชัยราญ ธ.อดุรธานี วัณโรคปอด 77 11 ม.ีค. 65
2220/65 นาย บดุศรี มลูมี ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 92 17 ม.ีค. 65
2221/65 นาง อดุร ทรัพย์คูณ ธ.อบุลราชธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 78 14 ม.ีค. 65
2222/65 พ.อ.ชัยพล เปร่ืองสมบรูณ์ ธ.ชัยภมูิ สมองฝ่อวัยชรา 89 28 ก.พ. 65
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2223/65 นาง ชลอ สุพรมมา พนั.สบร.23 บชร.3 มะเร็งตับออ่น 79 24 ก.พ. 65
2224/65 นาง ค้าพลู รูปสงค์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 1.ลมชัก 2.ติดเชื อในปอด 3.ติดเชื อพยาธิ 4.ลิ นหัวใจตีบ70 6 ม.ีค. 65
2225/65 น.ส.กอบกลุ สุกขะ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 50 25 ม.ีค. 65
2226/65 นาง ส้าเนาว์ ศรีหนู ธ.ปากเกร็ด ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 63 19 ม.ีค. 65
2227/65 นาย สุระชัย หยิบสูงเนนิ ธ.ปากช่อง มะเร็งล้าไส้ระยะสุดทา้ย 62 22 ม.ีค. 65
2228/65 นาง อรทยั กล่ินเกษร ธ.ปากเกร็ด ไตเส่ือม 81 19 ม.ีค. 65
2229/65 นาง เสง่ียม สัมมาเพช็ร์ ธ.อยุธยา ตายธรรมชาติ(ไมท่ราบโรค) 75 23 ม.ีค. 65
2230/65 นาง ละอาบ บญุเลี ยง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชราภาพ 84 18 ม.ีค. 65
2231/65 นาง ณิชากมล เข็มเฉลิม ธ.ส้านกัพหลโยธิน มะเร็งเต้านม 61 22 ม.ีค. 65
2232/65 พ.อ.อาจณรงค์ ปานกลุ ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ภาวะหวัใจวาย 94 19 ม.ีค. 65
2233/65 นาง นวลจันทร์ อยู่ทมิ สยย.ทหาร ภาวะติดเชื อในกระแสโลหติ 75 12 ม.ีค. 65
2234/65 ร.ต.สมบรูณ์ หอมประเสริฐ มทบ.11 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 60 7 ม.ีค. 65
2235/65 พ.อ.ประภศัร์ เสตะกณัณะ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื อ 87 8 ม.ีค. 65
2236/65 นาย อนชุิต นิ่มประยงค์ ธ.เตาปนู หวัใจล้มเหลว 69 14 ม.ีค. 65
2237/65 ร.ต.ประกอบ โตอิ่ม ธ.กระทรวงกลาโหม ชรา 86 17 ม.ีค. 65
2238/65 ร.ต.อนพุงศ์ แกว้สมนกึ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อในกระแสเลือด 79 9 ม.ีค. 65
2239/65 ร.ต.วีระศักด์ิ ปั้นเทยีน ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื อ 62 8 ม.ีค. 65
2240/65 นาย ส้ารวย พมิพพ์งษ์ ธ.ถ.ติวานนท์ ปอดติดเชื อ 76 25 ม.ีค. 65
2241/65 ร.อ.ประสิทธิ ์บวัครอง ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ชราภาพ 87 23 ม.ีค. 65
2242/65 นาง ณัฐนนัท ์ปานทอง รร.ป.ศป. ติดเชื อในกระแสเลือด 64 22 ก.พ. 65
2243/65 นาย บญุส่ง ใจจิต พนั.พฒันา 1 มะเร็งปอด 77 5 ม.ีค. 65
2244/65 ส.อ.กจิจานวุัติ ค้าสีสังข์ มทบ.39 ติดเชื อทางเดินปสัสาวะ 40 15 ก.พ. 65
2245/65 พ.อ.พิเศษ หญิง อรนุช นนทวานิช ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 11 ธ.ค. 64
2246/65 นาง วรวัลย์ วชิรนคร ธ.ทา่แพ ชรา 92 6 ก.ค. 61
2247/65 นาง พวงแกว้ อนิต๊ะนอน ธ.ถ.พหลโยธิน-เชียงราย สันนิษฐานวา่เสียชีวติเนื่องจากโรคกล้ามเนื อหัวใจเต้นผิดปกติ75 2 ก.พ. 65
2248/65 ร.ต.เอื อ ทวีสุข ธ.นครราชสีมา ชรา 85 10 ส.ค. 64
2249/65 นาง สมร มงคลยงค์ ธ.ปราจีนบรีุ ชรา 83 22 ธ.ค. 64
2250/65 ร.ต.ธงชัย จันทรจู ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื อหวัใจตาย 63 2 ม.ค. 65
2251/65 นาย อดุร เสมานู ยก.ทบ. โปตัสเซ่ียมในกระแสเลือดสูง 70 19 ม.ีค. 65
2252/65 นาย ด้ารงศักด์ิ ชัยสมบรูณ์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 73 11 ม.ีค. 65
2253/65 นาง สร้อย เพง็พี ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะหวัใจวาย น ้าทว่มปอด 71 27 ม.ีค. 65
2254/65 นาย พธุธา อ้านาจ ธ.สนามเสือปา่ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง 76 15 ม.ีค. 65
2255/65 ร.ต.สมเกยีรติ ครุธแกว้ ธ.ลพบรีุ อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์ชนกบัรถจักรยานยนต์ 73 24 ม.ีค. 65
2256/65 นาง ถนอม สุคนธวัฒน์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื อไวรัส โควิด-19 96 24 ม.ีค. 65
2257/65 พ.อ.หาญศักด์ิ พจนป์ฏญิญา ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อไวรัสโควิดสิบเกา้ 72 23 ม.ีค. 65
2258/65 นาย พลิา รักษา ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อในวัยชรา 89 13 ม.ีค. 65
2259/65 นาง คุด บตุรจู ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ โควิด 88 16 ม.ีค. 65
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2260/65 พ.ต.โกสุม อนินาจักร์ ธ.ชุมพร เส้นเลือดหวัใจตีบ 94 5 ม.ค. 65
2261/65 นาย เจริญ สุกสี รร.นส.ทบ. มะเร็งในช่องปากระยะแพร่กระจาย 63 17 ม.ีค. 65
2262/65 นาย ชัยพร แกว้ประสิทธิ์ พนั.สร.2 กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 60 24 ม.ีค. 65
2263/65 ร.ต.อนนั ปุ้นผล ธ.ลพบรีุ ตับแข็งเรื อรัง 60 4 ม.ีค. 65
2264/65 นาง แกว้ นนัตา ธ.เชียงราย ไตวาย 86 19 ม.ีค. 65
2265/65 พ.ต.ชลอ เหมอืนชู ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อ 78 15 ม.ีค. 65
2266/65 จ.ส.อ.พยนต์ สอนสารี ธ.ก้าแพงเพชร สมองฝ่อวัยชรา 92 27 ก.พ. 65
2267/65 นาง เฟื่อง เสือพนัธุ์ ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 89 2 ม.ีค. 65
2268/65 ร.ต.กฤช เอี่ยมเขียว ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 59 19 ม.ีค. 65
2269/65 จ.ส.อ.จิตติศักด์ิ วงษร์าช ธ.ขอนแกน่ สมองฝ่อวัยชรา 89 22 ส.ค. 64
2270/65 ส.อ.ภมร อไุร ร.13 พนั.3 คอหกั 26 8 ม.ีค. 65
2271/65 นาย ชวลิต พรหมในเมอืง พนั.ซบร.22 บชร.2 มะเร็งปอด 76 27 ก.พ. 65
2272/65 นาย เบี ยว ใจวงษ์ ม.2 มะเร็งต่อมลูกหมาก 73 25 ธ.ค. 64
2273/65 ร.ต.เอนก เรือนทอง ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื อ 58 16 ม.ีค. 65
2274/65 นาย ทวี สนแย้ม ธ.พญาไท มะเร็งปอด 62 24 ม.ีค. 65
2275/65 พ.อ.ณรงค์ชัย ยะนนิทร ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบจากการติดเชื อไวรัสโควิด 90 27 ม.ีค. 65
2276/65 ร.ต.เสนาะ บญุมา ธ.ปากเกร็ด ติดเชื อในกระแสเลือด 85 12 ม.ีค. 65
2277/65 นาง บญุร่วม โพธิเสน ธ.อดุรธานี ติดเชื อไมท่ราบสาเหตุ 83 6 ม.ีค. 65
2278/65 ร.ท.พสิิฐชัย ผิววันดี รพ.ค่ายวชิรปราการ กระดูกสันหลังคอหกัเคล่ือนจากการจราจร 48 7 ม.ีค. 65
2279/65 นาย วิรัช สอนภู ม.1 พนั.17 รอ. รูมาตอยด์ 69 24 ต.ค. 64
2280/65 นาง ลอย รังษสัีตตบงกช พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ภาวะแทรกซ้อนโรคแผลในกระเพาะอาหารและภาวะติดเตียง84 7 ม.ีค. 65
2281/65 พ.ท.นพรัตน ์เพชรชัยมงคล ธนาณัติ ติดเชื อในกระแสเลือด 60 7 ส.ค. 59
2282/65 นาง บวัสร บลิพรัตน์ พล.ร.3 อจุจาระร่วงเฉียบพลัน 64 18 ม.ีค. 65
2283/65 พล.ต.ถนดัพล โกศัยเสวี ทภ.3 ภาวะเลือดออกในสมอง 57 12 ม.ค. 65
2284/65 นาง ยวงพร วรสุมนัต์ ธ.ตาก มะเร็งเต้านม 91 13 ม.ีค. 65
2285/65 นาง แฮม ชัยพนั ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 81 20 ม.ีค. 65
2286/65 นาง สมถวิล แกว้กระจ่าง ธ.สุราษฎร์ธานี ชราภาพ 80 15 ม.ีค. 65
2287/65 นาง เล่ียม พุ่มจ้าปา ธ.ปราณบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชรา) 90 10 ม.ีค. 65
2288/65 จ.ส.อ.จิตติพงษ ์โจ่ยสา ธ.เชียงราย หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 66 15 ม.ีค. 65
2289/65 นาย สรอัฑฒ์ รชตะบารมี(ยางจ้าน) กคย.สพ.ทบ. เลือดออกบริเวณปอด 72 11 ม.ีค. 65
2290/65 นาย สุริกติร ติงสะ กคย.สพ.ทบ. หวัใจล้มเหลวไมร่ะบสุาเหตุแนช่ัด 52 3 ม.ีค. 65
2291/65 นาง บญุมา เวชเดช วิสามญั ความดันโลหติสูง 98 6 ม.ีค. 65
2292/65 นาง นกแกว้ ออ่นส้มกจิ กร.ทบ. ชรา 82 14 ม.ีค. 65
2293/65 ส.อ.วุฒิชัย ศุภกจิวิเลขการ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื อรุนแรงบริเวณขาขวา 54 25 ม.ีค. 65
2294/65 จ.ส.อ.อดุม เวียงศรี ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ ติดเชื อไวรัสโควิด-19 67 27 ม.ีค. 65
2295/65 พ.ท.ด้าเกงิ ศรีชวนะ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื อจากไวรัสโควิด 86 25 ม.ีค. 65
2296/65 นาง แสงจันทร์ มนตรีรัชต์กลู ธ.ยานนาวา มะเร็งปอด 83 24 ม.ีค. 65
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2297/65 ร.ต.จิระ บตุรสงเคราะห์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งตับ 61 25 ม.ีค. 65
2298/65 นาย เพิ่ม กล้่าชุ่ม ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ ปอดอกัเสบติดเชื อรุนแรง 80 27 ม.ีค. 65
2299/65 ร.ต.สาโรช ชลินทร ธ.ลพบรีุ หวัใจและปอดท้างานล้มเหลว 60 24 ม.ีค. 65
2300/65 นาง ประนอม บวัจันทร์ ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื อ COVID 19 85 30 ม.ีค. 65
2301/65 พล.อ.อนนัต์ บ้ารุงพฤกษ์ ธ.สนามเสือปา่ ตับวายเฉียบพลัน 89 12 ม.ีค. 65
2302/65 นาง แจ่ม กลุากลู ธ.อทุยั-อยุธยา เสียชีวิตตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 88 24 ม.ีค. 65
2303/65 ร.ต.สมพงษ ์กาจันทร์ ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกในสมอง 64 21 ม.ีค. 65
2304/65 นาง อนงค์ ทาทอง ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดอกัเสบจากโควิด 19 79 11 ธ.ค. 64
2305/65 นาย อิ่นแกว้ กาใจ มทบ.26 ไตวายเรื อรังร่วมกบัมะเร็งกระเพาะอาหาร 86 16 ก.พ. 65
2306/65 นาง เรณู ใจดี พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ปอดอกัเสบติดเชื อ 81 12 ม.ีค. 65
2307/65 นาง ธาลิณี ไชยกลุ ร.6 มะเร็งปอด 59 22 ม.ีค. 65
2308/65 นาย สุพรรณ จันทะวาลย์ กรม ทพ.22 วัณโรคปอด 73 5 ม.ีค. 65
2309/65 นาง อมัพร ประกอบเดช ทน.2 ภาวะขาดออกซิเจนจากโรคสมองเส่ือม 77 25 ก.พ. 65
2310/65 นาย ทอง จันทะมนั ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื อในกระแสเลือด 84 22 ม.ีค. 65
2311/65 ส.อ.วีระวัฒน ์พนัธุไ์ชย ธ.กาฬสินธุ์ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 63 2 ก.พ. 65
2312/65 นาง เหมอืน สุภรัตนกลู ธ.ร้อยเอด็ ไตวายเรื อรังระยะสุดทา้ย 81 23 ม.ีค. 65
2313/65 ส.อ.ธีระชัย ศรีแสงรัตน์ ธ.นครราชสีมา หวัใจล้มเหลว 60 27 ม.ีค. 65
2314/65 นาง มณีวรรณ จันทร์เพิ่ม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล่ิมเลือดอดุกั นในปอด 57 27 ม.ีค. 65
2315/65 นาง จ้าป ีกระวีสายสุนทร ธ.นครราชสีมา ปอดอกัเสบ 84 26 ม.ีค. 65
2316/65 น.ส.ทบัทมิ แซ่ลิ ม ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 24 ม.ีค. 65
2317/65 นาง ชุติมา พงษช์ัยภมูิ ธ.ชัยภมูิ ติดเชื อในกระแสเลือด 90 30 ม.ีค. 65
2318/65 นาง แจ่ม สมรรถกจิขจร รพ.รร.6 ติดเชื อในกระแสเลือด 80 28 ม.ีค. 65
2319/65 นาย สุรพงษ ์ต่วนสวัสด์ิ พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง มะเร็งปอด 71 14 ม.ีค. 65
2320/65 นาง ญาธิป นามโคตร(ดวงตา รักษาพล) มทบ.19 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 59 3 ก.พ. 65
2321/65 นาง สุภรณ์ มาประณีต กติติมศักด์ิ หวัใจหยุดเต้น 86 14 ม.ีค. 65
2322/65 นาย กฤษฎา เฉลิมภาค ธ.เตาปนู มะเร็งปอดระยะลุกลาม 72 24 ม.ีค. 65
2323/65 นาย นยิม บณุย์ประเสริฐ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหัวใจล้มเหลวจากความดันในหลอดเลือดปอดสูง 89 28 ม.ีค. 65
2324/65 นาย จวน ลอยทอง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชรา 90 31 ม.ีค. 65
2325/65 นาย เสนาะ มั่นศักด์ิ ธ.บางบวั มะเร็งช่องปาก 69 26 ม.ีค. 65
2326/65 นาย สมชาติ สาระประไพ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค มะเร็งเมด็เลือดขาว 56 13 ม.ีค. 65
2327/65 นาง ละมลู กนุชะโร ธ.สระบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชรา) 80 20 ม.ีค. 65
2328/65 จ.ส.อ.บญุมา เชิดชู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ 75 6 ม.ีค. 65
2329/65 ร.ต.เสมยีน ทองเถื่อน มทบ.35 หวัใจล้มเหลว 59 1 ม.ีค. 65
2330/65 นาย ทองมว้น เย็นวัฒนา มทบ.25 มะเร็งต่อมน ้าลายพาโรทดิระยะทา้ย 74 23 ม.ีค. 65
2331/65 นาง ทองใบ ตระการวิทย์ กคย.สพ.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 75 23 ม.ีค. 65
2332/65 นาย ชเวง บญุสุข ศูนย์พฒันากฬีา ทบ. ไตวายเฉยีบพลันและติดเชื อทางเดินปัสสาวะร่วมกบัมีภาวะชอ็กฯ 48 25 ม.ีค. 65
2333/65 นาง สมใจ คงสินธุ์ ธ.เตาปนู มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 77 5 ม.ีค. 65
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2334/65 นาย สุพงษ ์เอกอุ กส.ทบ. ชรา 85 7 ม.ีค. 65
2335/65 นาย มนตรี พนัทา รร.จปร. การท้างานของตับล้มเหลวจากโรคตับแข็ง 54 18 ก.พ. 65
2336/65 นาย ลบ รัตนพร มทบ.44 กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 63 6 ม.ีค. 65
2337/65 นาง สุนติย์ ดาวดวงนอ้ย ธ.อยุธยา พาร์ค ความดันโลหติ 75 22 ม.ีค. 65
2338/65 ร.ต.วราวุธ บวัส้าลี ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 61 23 ม.ีค. 65
2339/65 นาง ศรีวรรณ อิ่มวงษ์ ธ.ปราณบรีุ ล้าไส้อกัเสบติดเชื อ 83 18 ม.ีค. 65
2340/65 นาง ณัฐธวิรรณ(พเยาว)์ พันธุ์อภัย ธนาณัติ ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรงจากอบุติัเหตุ 71 20 ม.ีค. 65
2341/65 จ.ส.อ.ไพศาล พฒุจ้อย ส.1 พนั.102 ขาดอากาศจากจมน ้า 46 9 ม.ค. 65
2342/65 นาย อ้าพร แตงนวลจันทร์ ส่วนกลาง มะเร็งเมด็เลือดขาว 73 2 เม.ย. 65
2343/65 นาง เสาวณี พนูผลกลุ ธ.เตาปนู เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 100 29 ม.ีค. 65
2344/65 นาย อมัรินทร์ วิหคทอง สปช.ทบ. มะเร็งตับ 70 20 ม.ีค. 65
2345/65 นาย กล่ิน สิงหภ์ู่ พนั.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ติดเชื อทางเดินอาหาร 82 4 ม.ีค. 65
2346/65 นาย อวน พาพวย ธ.ขอนแกน่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 94 20 ก.พ. 65
2347/65 นาง ปา พุ่มออ่น มทบ.35 เนื องอกที่ปอด 81 17 พ.ค. 64
2348/65 จ.ส.อ.ทองหยด สังข์ทอง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 92 15 ม.ีค. 65
2349/65 นาง วิเชียร เลี ยงเชื อ ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 95 16 ม.ีค. 65
2350/65 ร.ต.ภชุงค์ ภมูพิานชิย์ ธ.นครศรีธรรมราช ไตวาย 63 23 ม.ีค. 65
2351/65 จ.ส.อ.สมชัย แย้มพงษ์ ศคย.ขส.ทบ. กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 46 8 ม.ีค. 65
2352/65 นาง ปราณี เหล่าพเิดช ธ.ยโสธร ปอดอกัเสบติดเชื อ 83 23 ม.ีค. 65
2353/65 พ.ต.สรพษิ ออ่นสุระทมุ ธ.สกลนคร เลือดออกในสมองจากอบุติัเหตุจราจร 69 15 ม.ีค. 65
2354/65 นาย ออ่นสา ศิริประเสริฐ ธ.เทสโก ้โลตัส บงึกาฬ มะเร็งโพรงจมกู 56 22 ม.ีค. 65
2355/65 นาย พนิจิ มชีัยพานชิ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื อโควิด 19 87 21 ม.ีค. 65
2356/65 นาง เฉลา ข้าสมศักด์ิ ธ.สามพราน-นครปฐม ชราภาพ 94 27 ม.ีค. 65
2357/65 นาง วารินทร์ ส้ารวมศิริทรัพย์ ธ.อยุธยา ปอดติดเชื อรุนแรง 81 29 ม.ีค. 65
2358/65 นาง วันดี สันติชัยกมลกลุ ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 64 27 ม.ีค. 65
2359/65 นาง ประเทอืง ศรียะราช ธ.พษิณุโลก ปว่ยติดเตียงด้วยโรคชรา 87 27 ธ.ค. 64
2360/65 จ.ส.อ.ธีระ อิ่มลาภ รพ.ค่ายพชิัยดาบหกั หวัใจ 58 9 ก.พ. 65
2361/65 พ.ท.ภรัิต(บญุสืบ) ศรีวิเชียร สง.สด.จว.ส.ป. เลือดออกในโพรงสมอง 58 5 ก.พ. 64
2362/65 นาย นอม เงินสมทอง พนั.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ไมส่ามารถระบสุาเหตุการตายที่แนช่ัด 63 18 ก.พ. 65
2363/65 ร.ต.สาริกา(สาลี) สีทานอ้ย ธ.อบุลราชธานี ไตวายระยะสุดทา้ย 89 2 ม.ีค. 65
2364/65 นาง ล้าดวน วงศ์เสนาะ ธ.ศรีย่าน ติดเชื อในกระแสเลือด 70 11 พ.ย. 60
2365/65 นาง ล้าจวน วิเชียรสมทุร สพ.ทบ. กล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด 72 15 ม.ีค. 65
2366/65 น.ส.วาณี ไทยบญุเรือง ธ.กรุงเกษม มะเร็งตับออ่น 79 19 ม.ีค. 65
2367/65 จ.ส.อ.วิศิษฐ์ โพธิสวัสด์ิ ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 83 31 ม.ค. 65
2368/65 นาง อ้านวย แสนสบาย ธ.เทสโก ้โลตัส บางปะอนิ มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 91 29 ม.ีค. 65
2369/65 นาง ประยูร ฤกษโ์ชคดี ธ.นครนายก ชราภาพ 92 27 ม.ีค. 65
2370/65 นาง จินตนา แสงวิรุณ ธ.เตาปนู หวัใจวาย 90 6 เม.ย. 65
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2371/65 พ.อ.วิทยา มเีครือ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ปอดติดเชื อ 72 15 ม.ค. 65
2372/65 นาง รัตติยา แมน้รักษา ธ.ออ้มใหญ่ มะเร็งเต้านม 51 4 เม.ย. 65
2373/65 นาย จอน นาคสุข ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื อจากโควิด 19 83 1 เม.ย. 65
2374/65 นาง อ้าภา สนทินาม ธ.ราชบรีุ ติดเชื อในกระแสเลือด 79 29 ม.ีค. 65
2375/65 นาง สมพงษ ์ศรีสุข ส่วนกลาง ติดเชื อในกระแสเลือด 88 29 ม.ีค. 65
2376/65 พ.อ.ณรงค์ ศรีระบาย ธ.ปราณบรีุ มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 73 25 ม.ีค. 65
2377/65 ร.ท.สมหวัง ดีพุ่ม สก.ทบ. ปสัสาวะติดเชื อ มติีดเชื อในกระแสเลือด 74 1 เม.ย. 65
2378/65 จ.ส.อ.สุเทพ นารอด ธ.ย่อยบางโพ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 77 3 เม.ย. 65
2379/65 นาง อรทยั ดีประดิษฐ์ ธ.ส้านกัพหลโยธิน ชราภาพร่วมกบัโรคเรื อรัง 89 2 เม.ย. 65
2380/65 นาย ปตินญาน โกมลารชุน ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตายโดยธรรมชาติ ไมท่ราบสาเหตุ (ชรา) 73 6 เม.ย. 65
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