
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
2381/65 น.ส.สมหวัง ยอดศิริ มทบ.16 ความดันโลหติสูง 86 8 ม.ีค. 65
2382/65 นาย วิชัย มิ่งประเสริฐ มทบ.35 เลือดออกในสมอง 66 22 ม.ีค. 65
2383/65 นาย สุเทพ เจริญสุข มทบ.31 หายใจล้มเหลวจากภาวะไตวาย 83 16 ม.ีค. 65
2384/65 นาย ละมดุ มกุพมิาย พนั.สท. เลือดออกในสมอง 73 11 ม.ีค. 65
2385/65 นาย สมใจ พงษป์ระยูร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดติดเชื้อ 84 27 ม.ีค. 65
2386/65 นาย เชษฐ โนรีราช มทบ.12 ปอดติดเชื้อ 62 12 ม.ีค. 65
2387/65 นาย ดี หวลกระโทก ทน.2 ตายไมท่ราบสาเหตุ (กนิยาฆา่แมลง) 66 24 ม.ีค. 65
2388/65 ร.ท.ค าปนั สีพทุธา มทบ.24 ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 7 ม.ีค. 65
2389/65 นาย สมยั หอมนาน มทบ.34 ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 71 11 ม.ีค. 65
2390/65 นาง อรชร สละชีพ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 19 ม.ีค. 65
2391/65 นาง สนุ่น ทองบญุ ธ.พระพทุธบาท ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 98 11 ม.ีค. 65
2392/65 นาย สมปอง เวฬุวรรณราช ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลว 71 15 ม.ีค. 65
2393/65 นาง นพวรรณ บรรเลงกลอง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หวัใจล้มเหลว 85 19 ม.ีค. 65
2394/65 จ.ส.อ.ประชุม อนิศิริ ธ.อตุรดิตถ์ เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นหนาจากอบุัติเหตุจราจร 75 4 ม.ีค. 65
2395/65 นาง จุก วิลัยทอง ธ.สระบรีุ หลอดเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน 87 19 ม.ีค. 65
2396/65 นาย วิชัย รังสิภาพรกลุ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สันนษิฐานล าไส้อกัเสบติดเชื้อ 78 19 ม.ีค. 65
2397/65 ร.ต.อภวิัฒน ์เฉลิมสุข ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ผังผืดที่ปอด 70 9 ม.ีค. 65
2398/65 จ.ส.อ.จ ารูญ ค าดี ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 79 23 ม.ีค. 65
2399/65 นาย เสริม เพชรหมื่นไว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไตวาย 67 26 ม.ีค. 65
2400/65 ส.อ.มชีัย แสนสม ธ.อดุรธานี ตับแข็ง 62 20 ม.ีค. 65
2401/65 จ.ส.อ.วันไชย วรรณกลู ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อจากภาวะเมด็เลือดขาวต่ า 63 9 ม.ีค. 65
2402/65 นาง ปิ๋ว รามศูนย์ ธ.อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 74 23 ม.ีค. 65
2403/65 นาง สุพตัรา หงษาวงศ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจวาย 64 16 ม.ีค. 65
2404/65 นาง เจริญ ชัยมงคล(แต้มสีคราม) ธ.บรีุรัมย์ เบาหวาน,ความดัน 83 23 ม.ีค. 65
2405/65 นาง สุดาวัลย์ สุริยะโชติ ธ.เชียงราย ภาวะของเสียค่ังในร่างกายอย่างรุนแรง 75 16 ม.ีค. 65
2406/65 นาย บญุล้ า วรรณทะเสน ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 22 ม.ีค. 65
2407/65 นาย ถวิล ศรีแกว้ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อโควิด 19 ลงปอด 88 29 ม.ีค. 65
2408/65 นาง ศิริวรรณ ชัยชูมนิทร์ ธ.สระบรีุ ล่ิมเลือดอดุตันในหลอดเลือดปอด 56 3 ม.ีค. 65
2409/65 นาง บ ารุง แดงรัศมี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก สันนษิฐานกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 70 18 ม.ีค. 65
2410/65 นาง บวัจ า ค าแกว้ ธ.เชียงราย กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 92 27 ม.ีค. 65
2411/65 นาง พรนิภา เพิม่พูล(พรนิภาร์ การะเกษ) ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก มะเร็งมดลูก 44 12 ม.ีค. 65
2412/65 นาง สมศรี กิ่มเกล้ียง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งริมฝีปาก 84 18 ม.ีค. 65
2413/65 จ.ส.อ.สุวิจกัขณ์ ปภากรดีสวัสด์ิ (ประทีป ดีสวัสด์ิ) ป.5 พนั.15 ขาดอากาศจากการชัก 43 17 ก.พ. 65
2414/65 นาย สุวรรณ คูสินไทย มทบ.37 ปอดติดเชื้อ 64 19 ม.ีค. 65
2415/65 ส.ท.หญิง ลักขณาคุณ ชาวง้ิว รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 31 17 ม.ีค. 65

รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ที่ถึงแก่กรรม
ผนวก ข



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
2416/65 นาง บญุร่วม สุพล ส.พนั.6 พล.ร.6 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 56 15 ม.ีค. 65
2417/65 ร.ต.ฉลาด ผาระกนั ธ.สระบรีุ ชราภาพ 76 21 ม.ีค. 65
2418/65 นาง กญัรินทร์ ชอบสุข รร.จปร. ขาดอากาศหายใจ 53 2 ม.ีค. 65
2419/65 ร.ต.ยงยุทธ พฤกษเ์สถียร ธ.สระบรีุ ไมท่ราบสาเหตุการตาย 63 7 ม.ีค. 65
2420/65 นาง ทรัพย์ เมฆขยาย ธ.ปราณบรีุ หลอดเลือดหวัใจอดุตัน 86 8 ม.ีค. 65
2421/65 ส.อ.นรินทร์ เปง็ศิริ พนั.ปจว. อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์ 30 16 ม.ีค. 65
2422/65 อส.ทพ.มนตรี วันหากจิ กรม ทพ.21 มะเร็งตับ 48 1 เม.ย. 65
2423/65 พ.ท.หญิง ปราณิสา(นิสากร) ทองอร่าม รพ.อ.ป.ร. มะเร็งเต้านมระยะสุดทา้ย 54 17 ม.ีค. 65
2424/65 นาย กนั ไวยาประโคน ป.2 พนั.12 รอ. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 75 28 ก.พ. 65
2425/65 นาง เรือนรัก กล่างใกล้ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสโลหติ 71 3 เม.ย. 65
2426/65 ร.ต.อนนัต์ สว่างโฉม ธ.ปากเกร็ด มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 91 17 ม.ีค. 65
2427/65 ร.ต.เดชา เนยีมนนท์ ธ.งามวงศ์วาน กล้ามเนือ้หวัใจตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 61 31 ม.ีค. 65
2428/65 นาย บ ารุง เกษแกว้ ธ.รังสิต ภาวะชราภาพ 76 28 ม.ีค. 65
2429/65 นาง หมาย จันทร์ศรี ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ไตวาย 76 22 ม.ีค. 65
2430/65 นาง รุ่งนภา แนบตู้ ธ.สกลนคร เลือดออกในสมอง 42 27 ม.ีค. 65
2431/65 ร.ต.หญิง อบุล ศุภพอดี ธ.เทเวศน์ ปอดติดเชื้อรุนแรง 89 3 เม.ย. 65
2432/65 นาง วรรณ์ดี คุ้มชนะ ธ.ชัยนาท ปว่ยตายธรรมชาติ 70 27 ม.ีค. 65
2433/65 ร.ท.เปล่ียน ไขแสงจันทร์ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งทอ่น้ าดี 62 10 ม.ีค. 65
2434/65 นาง อ าคา มาลา ธ.บา้นโปง่ สมองฝ่อวัยชรา 82 31 ม.ีค. 65
2435/65 พ.อ.สุรินทร์ ช่างเรือ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) เลือดออกในสมอง 65 28 ม.ีค. 65
2436/65 นาย วิไล ศรีจรัญ ธ.ย่อยบางโพ ตับแข็ง 63 27 ม.ีค. 65
2437/65 ร.ต.ชัยชาญ สาดะระ ธ.ลพบรีุ ไตวาย 62 24 ก.พ. 65
2438/65 นาย ประพนัธ์ ขุ่ยอาภยั ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดสงสัยจากในท้อง 65 17 ก.พ. 65
2439/65 จ.ส.อ. ชาตรี ออ่นส าอางค์ ธ.พะเยา ปอดติดเชื้อโควิด 19 71 8 ก.พ. 65
2440/65 น.ท.สุวรรณ ลาสัมพนัธ์ รพ.อ.ป.ร. เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง 86 8 ม.ีค. 65
2441/65 นาง บญุจันทร์ ค ามล กรม ทพ.23 มะเร็งถุงน้ าดี 62 5 ม.ีค. 65
2442/65 จ.ส.อ.สันดร สร้อยทอง พนั.สห.12 เลือดออกในสมอง 52 27 ม.ค. 65
2443/65 พ.ต.แถม กล่ินจันทร์หอม มทบ.11 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 84 30 ม.ีค. 65
2444/65 นาง หร่ิม ใจกระสันต์ สส. ชราภาพ 81 15 ม.ีค. 65
2445/65 พ.อ.สมพร สีทองดี ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 88 7 เม.ย. 65
2446/65 นาง สังเวียน รอดพน้ ธ.ปากเกร็ด ชราภาพ 89 9 เม.ย. 65
2447/65 นาง หนนูา ปราณีตพลกรัง สก.ทบ. ตับแข็งจากการติดเชื้อไวรัสตับอกัเสบบี 70 31 ม.ีค. 65
2448/65 พ.ต.อ.พจนฤทธิ ์ฤทธิร์ณศักด์ิ ธ.กระทรวงกลาโหม โควิด-19 87 5 เม.ย. 65
2449/65 นาย ประยูร สุดหอม ธ.ประชานเิวศน ์1 เลือดออกในเยื่อสมอง 54 3 เม.ย. 65
2450/65 นาง ตะขาบ ไมตรีจิตร์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ชรา 89 4 เม.ย. 65
2451/65 นาง ศดิรินทร์(โชติมา) เจียมสินดี ธ.เทสโกโ้ลตัส ประชาชื่น เส้นเลือดสมองตีบ 62 3 เม.ย. 65
2452/65 นาง อไุร พทิกัษ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจวายเฉียบพลัน 72 1 เม.ย. 65
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2453/65 นาย ฉัตรชัย จุ้ยกล่อม ธ.รังสิต ภาวะชราภาพ 71 21 ม.ีค. 65
2454/65 นาย เสด็จ จันทวัน ธ.เลย ติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือด 72 26 ม.ีค. 65
2455/65 จ.ส.อ.สว่าง เสกริะ ธ.ตาก ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 21 ม.ีค. 65
2456/65 จ.ส.อ.นยิม ทองอยู่ ธ.ออ้มนอ้ย วัณโรคปอดแพร่กระจาย 50 2 ม.ีค. 65
2457/65 จ.ส.อ.แสงจันทร์ ภซู้ายศรี ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสโลหติ 60 24 ม.ีค. 65
2458/65 นาง ทองดี เหตุเกษ มทบ.28 มะเร็งปอด 79 25 ม.ีค. 65
2459/65 นาง ร าเพย สังข์ทอง พนั.ป.ศป. ปอดอกัเสบจากโควิด 69 31 ม.ีค. 65
2460/65 นาย มนสั พรมกล่ า คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 59 11 ม.ีค. 65
2461/65 นาง อบุล โกศินานนท์ พนั.บ.1 ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 92 16 ม.ีค. 65
2462/65 นาย ยืน อนิต๊ะแสน ธนาณัติ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 2 เม.ย. 65
2463/65 จ.ส.อ.มณเฑียร พลูเกษม ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อโควิด 83 26 ม.ีค. 65
2464/65 น.ส. สุชาดา ผลทรัพย์ ส่วนกลาง เบาหวาน โรคไต 64 8 เม.ย. 65
2465/65 นาย ประหยัด จันทร์ดี ส่วนกลาง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 88 3 เม.ย. 65
2466/65 นาง จันทร์ดี แกว้ปญัญา ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดติดเชื้อโควิด 19 88 12 ม.ีค. 65
2467/65 จ.ส.อ.กวี ธรรมพรสิน ธ.สุพรรณบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 81 8 ม.ีค. 65
2468/65 นาง บญุยืน มิ่งขวัญ ธ.เตาปนู มะเร็งเมด็เลือด 84 4 เม.ย. 65
2469/65 จ.ส.อ.ทวี สุขรุ่งเรือง ธ.ส านกัราชด าเนนิ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 1 เม.ย. 65
2470/65 นาง ผ่องแผ้ว นิ่มมงคล ธ.สมทุรปราการ ภาวะหัวใจล้มเหลวจากเส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจตีบ 106 27 ม.ีค. 65
2471/65 ร.ต.ธนทอง โกมลกญุชร ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบจาก COVID-19 83 27 ม.ีค. 65
2472/65 พ.ท.ธีระศักด์ิ รับแสง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 62 8 ม.ีค. 65
2473/65 จ.ส.อ.อรรถกร เภรีพล ร.5 พนั.3 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 32 7 ม.ิย. 64
2474/65 นาง เฉลา จันทรประภาพ ส่วนกลาง ชรา 96 6 เม.ย. 65
2475/65 นาย วิรัช รุจิโมระ ธ.ศรีย่าน มะเร็งที่ทวาร 74 9 เม.ย. 65
2476/65 นาง นทัธมน สีทบั ส่วนกลาง การแขวนคอ 76 11 เม.ย. 65
2477/65 นาย เรืองยศ ผลฟกัแฟง ธ.เสนานคิม ปอดติดเชื้อรุนแรง,หายใจล้มเหลว 62 15 เม.ย. 65
2478/65 ร.ต.กมล อึ้งจงเจตน์ ธ.นครนายก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 67 14 เม.ย. 65
2479/65 ร.ต.ณรงค์ เอตะคะสกลุ ธ.กาญจนบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 14 ม.ีค. 65
2480/65 นาง แนง่นอ้ย เจนช่าง ธ.บางล าภู ภาวะน้ าทว่มปอดจากหวัใจวาย 87 16 เม.ย. 65
2481/65 นาง บญุม ีค าปาน ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ความดันโลหติสูง 86 30 ม.ีค. 65
2482/65 นาง ทองเจือ แกว้กริิยา ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หวัใจล้มเหลว 84 7 เม.ย. 65
2483/65 ร.ท.อดุม สุดมะโนกลุ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 93 9 ก.พ. 65
2484/65 นาง ทอง คะกจิ ธ.สกลนคร เบาหวาน 84 31 ม.ีค. 65
2485/65 นาย เลิศ ไวยโภคา ธ.ราชบรีุ ชรา 89 14 เม.ย. 65
2486/65 นาง ล าพอง แจ้งกระจ่าง ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ไตวายเฉียบพลัน 86 12 เม.ย. 65
2487/65 นาง ทเุรียน อรุณร่ืน ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 89 17 เม.ย. 65
2488/65 ร.ต.บญุม ีบญุเยี่ยม ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อ 74 11 เม.ย. 65
2489/65 นาง ช้อย เฉลยบตุร ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 72 9 เม.ย. 65
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2490/65 น.ท.ทองปลิว ศรีพญัญะ ธ.คลองเตย ปอดติดเชื้อรุนแรง 85 8 เม.ย. 65
2491/65 ร.ต.สมยศ หอมกรุ่น ธ.สนามเปา้ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 8 เม.ย. 65
2492/65 นาง แตงออ่น จันทร ธ.บรีุรัมย์ ปอดติดเชื้อ 87 16 พ.ย. 64
2493/65 นาง จ ารัส พนัธุแ์ตง ส่วนกลาง ชราภาพ 83 6 เม.ย. 65
2494/65 นาย สิงห ์ทองจ าปา มทบ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 25 ม.ีค. 65
2495/65 จ.ส.อ.ถนอมจิต กลุยะณีย์ นทพ. มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 50 29 ม.ีค. 65
2496/65 นาย ธนิต โชคกิตติลาภ(ท่วมทับลาภ) สส. ชราภาพ 81 23 ม.ีค. 65
2497/65 นาย ยวน อนิทร์ชู รร.ร.ศร. มะเร็งตับ 70 21 ม.ีค. 65
2498/65 ส.ท.บณัฑิต ออ่งอร่าม ช.3 พนั.302 เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 25 8 ม.ีค. 65
2499/65 นาง สาล่ี ศิริแพทย์ พนั.ซบร.กรม สน.2 หอบหดืก าเริบระบบหายใจล้มเหลว 47 31 ม.ีค. 65
2500/65 จ.ส.อ.กฤษฎา แกน่แกว้ ม.2 เนื้องอกบริเวณช่องอก 38 19 ก.พ. 65
2501/65 นาง สนม อารมย์ รร.ช.กช. ปอดอกัเสบเร้ือรัง 83 23 ม.ีค. 65
2502/65 ส.อ.ธงชัย ภู่ระหงษ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดติดเชื้อ 71 2 เม.ย. 65
2503/65 จ.ส.อ.สมพล สวัสดี ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็งตับ 75 30 ม.ีค. 65
2504/65 นาง พมิพ ์กอ้นค า ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ไขกระดูกฝ่อ 94 6 เม.ย. 65
2505/65 ร.ต.ประมวล วิริยะพนัธุ์ ธ.ยโสธร มะเร็งทอ่น้ าดี 75 12 ม.ีค. 65
2506/65 ร.ต.สุทธิพนัธ์ สิงหป์รุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับแข็ง 63 17 ม.ีค. 65
2507/65 นาย วิเชียร ทลูไธสง ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 84 5 ม.ีค. 65
2508/65 ส.อ.ชูชาติ หวังหมู่กลาง ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ปอดอกัเสบติดเชื้อจาก COVID-19 62 23 ม.ีค. 65
2509/65 นาง เสนห่ ์ด ารักษ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม. หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 66 30 ม.ีค. 65
2510/65 นาง สดศรี ด้อมสุธรรม ธ.ปากช่อง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 19 ม.ีค. 65
2511/65 นาง นอ้ย พมิพพ์รม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 87 4 เม.ย. 65
2512/65 ร.ต.สมยั ประดิษฐแสง ธ.เตาปนู หัวใจเต้นผิดจงัหวะร่วมกบัภาวะออกซิเจนในเลือดต่ า 95 30 ม.ีค. 65
2513/65 นาย สุบนิ สายวัน ธ.นครราชสีมา ชรา 73 4 เม.ย. 65
2514/65 พ.ต.สาย จิตรหาญ ธ.อบุลราชธานี น้ าทว่มปอดข้างซ้ายจากมะเร็งลุกลามเยือ่หุม้ปอด 87 1 เม.ย. 65
2515/65 จ.ส.อ.วิชา จอนโคกกรวด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับแข็ง 57 26 ม.ีค. 65
2516/65 ร.ต.ยอดชาย คัมภรีะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หลอดเลือดสมองอดุตัน 67 20 ม.ีค. 65
2517/65 นาง สนทิ โรจนพทุธางกรู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 85 27 ม.ีค. 65
2518/65 จ.ส.อ.บญุชู วณีสอน ธ.ทา่แพ มะเร็งตับ 73 22 ม.ีค. 65
2519/65 ส.ท.สมชวน วินเกตุ ธ.นครศรีธรรมราช วัณโรคปอด 60 24 ม.ีค. 65
2520/65 จ.ส.อ.พงษอ์นิทร์ มาตันตร์กลู ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 83 15 ม.ีค. 65
2521/65 พ.ต.ทองอยู่ สรรพสุข ธ.สระบรีุ ติดเชื้อโควิด-19 ลงปอด 91 17 ม.ีค. 65
2522/65 ร.ต.วัชระ นนัตระกลู(ชมภเูมอืงชื่น) ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงราย หวัใจล้มเหลว 61 2 ม.ีค. 65
2523/65 พ.ท.สีทน เรืองอร่าม ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 26 ม.ค. 65
2524/65 นาง ประทนิ มานสั ธ.อตุรดิตถ์ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 76 3 ม.ีค. 65
2525/65 นาง ชมภ ูแกว้แสงทอง ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 84 2 ก.พ. 65
2526/65 ร.ต.สมบรูณ์ แกว้เนตร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 71 18 ม.ีค. 65
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2527/65 นาง สมถวิล ก าแพงทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว,หวัใจวาย 89 5 ธ.ค. 64
2528/65 จ.ส.อ.จ านงค์ นวมนาม ธ.ราชบรีุ มะเร็งเมด็เลือด 60 7 ก.พ. 65
2529/65 นาง เตย ภู่หอ้ย ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 81 30 ม.ีค. 65
2530/65 จ.ส.ต.ส ารวย เฒ่าบตุรศรี ธ.เพชรบรูณ์ ไตวายเฉียบพลัน 64 26 ม.ีค. 65
2531/65 นาง สมทพิย์ วิเศษนนัท์ ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ เลือดออกในสมอง 76 10 ม.ีค. 65
2532/65 นาง เฉลียว รอดบญุส่ง ธ.อตุรดิตถ์ ปอดอกัเสบติดเชื้อโคโรนาไวรัส(โควิด) 87 24 ม.ีค. 65
2533/65 พล.ท.วินจิ วัชรสกณีุ ธนาณัติ ภาวะหวัใจหยุดเต้น 74 10 ธ.ค. 64
2534/65 นาย ศรีเมอืง คชชะ ธ.บิ๊กซี - ลพบรีุ 2 เส้นเลือดสมองตีบ 75 5 เม.ย. 65
2535/65 นาง บรรจง ตะโกอนิทร์ ธ.บางบวั ปอดอกัเสบติดเชื้อ 90 31 ม.ีค. 65
2536/65 จ.ส.อ.สนทิ สุกใส ธ.ล าปาง หลอดเลือดสมอง 78 7 ม.ค. 65
2537/65 พ.ต.รังสรรค์ ภอูิ่นออ้ย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 75 23 ม.ีค. 65
2538/65 นาย สุวรรณ์ จ าปา ธ.ลพบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 84 26 ก.พ. 65
2539/65 ร.ต.ชลี คิดส าเร็จ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 4 เม.ย. 65
2540/65 ว่าที่ ร.ต.กระแสร์(แสร์) มสัีจ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 88 25 ม.ีค. 65
2541/65 นาง ลอย พงษท์วี คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากเส้นเลือดในสมองแตก 84 6 ม.ีค. 65
2542/65 ส.อ.ศุภชาติ อภชิาตยานนท์ ป.9 พนั.9 ลมร่ัวในปอดทั้งสองข้าง 33 27 ธ.ค. 64
2543/65 นาง วิรมล ปราโมช ณ อยุธยา ส่วนกลาง ชราภาพ 80 13 เม.ย. 65
2544/65 นาย ประพนัธุ ์เงินสังเกตุ ธ.บางบวัทอง ชราภาพ 75 29 ม.ีค. 65
2545/65 นาย ถวัลย์ หนรูอด ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 75 18 เม.ย. 65
2546/65 ร.อ.ไพโรจน ์ค าวิลัย ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 81 12 เม.ย. 65
2547/65 พ.ต.ปราโมทย์ สถาพรวจนา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง มะเร็งที่ต่อมลูกหมาก 84 10 ม.ีค. 65
2548/65 นาง แฉล้ม ทองเสริม ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 76 4 เม.ย. 65
2549/65 นาง นสิา แจ่มแจ้ง ธ.นครนายก มะเร็งเมด็เลือดระยะสุดทา้ย 59 15 เม.ย. 65
2550/65 นาง สงบ สาโคตร ธ.สนามเปา้ ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 86 4 เม.ย. 65
2551/65 ร.ต.อกุฤษณ์ สุวรรณภาพทอง ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 63 29 ม.ีค. 65
2552/65 นาง ประเสริฐ มว้นทอง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 6 เม.ย. 65
2553/65 ว่าที่ ร.ต.ส าเนยีง เขียวมณี ธ.ลพบรีุ เบาหวาน 88 29 ม.ีค. 65
2554/65 จ.ส.อ.เสวก โพธิป์ระดิษฐ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 91 28 ม.ีค. 65
2555/65 นาง สมจิตร ทพัมงคล ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื้อโควิด-19 73 29 ม.ีค. 65
2556/65 ร.ต.สมเกยีรติ ขจัดมลทนิ ธ.ชุมพร ระบบหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 11 ม.ีค. 65
2557/65 ร.ท.ณัฐวุฒิ ศรีชัย พบ. มะเร็งปอด 44 13 เม.ย. 65
2558/65 นาง เทยีม ส าลีออ่น ธ.ปากช่อง เสียชีวิตจากโรคมะเร็งล าไส้ 76 23 ม.ีค. 65
2559/65 ร.ต.ปญัญา ใหมว่ิจิตร ธ.เตาปนู เลือดออกบริเวณกา้นสมอง 77 15 เม.ย. 65
2560/65 นาง ทเุรียน อยู่ยงค์ ธ.ปราจีนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 91 3 เม.ย. 65
2561/65 นาง สง่า แซ่อึ้ง ธ.ชัยนาท ภาวะหวัใจล้มเหลว 93 28 ม.ีค. 65
2562/65 นาย ไพฑูรย์ คุ้มทรัพย์ ธ.กาญจนบรีุ วัณโรคปอด 68 27 ม.ีค. 65
2563/65 นาย บญุเลิศ ปล้ืมมะลัง มทบ.17 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 78 29 ม.ีค. 65
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2564/65 นาง ไสว พรหมศรี ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 86 30 ม.ีค. 65
2565/65 นาย วิเชียร ธงกระโทก รพ.อ.ป.ร. เส้นเลือดสมองตีบ 72 22 ม.ีค. 65
2566/65 ส.อ.สมพงษ ์สืบสุภาพ ธ.อทุยั-อยุธยา ความดันโลหติสูง 89 9 ม.ีค. 65
2567/65 จ.ส.อ.สมจิตร ศรีนาคค า ธ.สนามเปา้ ชราภาพ 79 11 เม.ย. 65
2568/65 นาย เที้ยม สงวนวงษ์ ธ.กาญจนบรีุ ปอดอกัเสบจากติดเชื้อโควิด 19 88 19 เม.ย. 65
2569/65 นาง ศิริลักษณ์ บริบรูณ์ ร.31 พนั.1 รอ. ภาวะหัวใจหยดุเต้นเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ 65 24 ม.ีค. 65
2570/65 จ.ส.อ.จตุรงค์ เจริญกลัป์ ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ความดันโลหติสูงร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 60 19 ก.พ. 65
2571/65 นาย วน ทบัทมิทอง พนั.บ.21 ปอดติดเชื้อ 82 26 ม.ีค. 65
2572/65 นาย บญุชวน สุวรรณคาม มทบ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบหายใจล้มเหลว ถุงลมโป่งพอง 71 15 ม.ีค. 65
2573/65 นาง สลิน ค าจันทร์ มทบ.37 มะเร็งตับออ่น 55 4 เม.ย. 65
2574/65 นาง ค าบาง สอนส าโรง กรม ทพ.23 ล้ินหวัใจร่ัว 71 27 ม.ีค. 65
2575/65 นาย บญุเลิศ คชเถื่อน พนั.รพศ.ศสพ. เชื้อราขึ้นสมอง 72 2 เม.ย. 65
2576/65 นาย หย่วน อนิทะเขื่อน ป.4 พนั.17 ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยเปน็สาเหตุตาย 68 8 ก.พ. 65
2577/65 นาย มนญู เริงรักษ์ สง.สด.จว.อ.ย. ติดเชื้อในเยื่อบชุ่องทอ้งจากการล้างไต 55 6 ม.ีค. 65
2578/65 นาง สุวิมล ศรีสุรารักษ์ สง.สด.จว.อ.ย. ติดเชื้อจากโควิด 58 13 ม.ีค. 65
2579/65 นาง บญุม ีสมนกึ รร.กส.กส.ทบ. ติดเชื้อในปอด 89 6 ม.ีค. 65
2580/65 นาง ปราณี เหม็เคน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 66 16 ม.ีค. 65
2581/65 นาย ชนะ มลูค า ธนาณัติ มะเร็งตับ 65 19 ม.ค. 65
2582/65 นาง นวลจันทร์ สาครเจริญ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า กระดูกพรุน 85 3 เม.ย. 65
2583/65 พ.ท.ธวัช ประดับเพช็ร ธ.ส านกัพหลโยธิน กล้ามเนือ้หัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจอดุตันฉบัพลัน 77 2 เม.ย. 65
2584/65 นาง วรรณา โพล้งศิริ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 14 เม.ย. 65
2585/65 นาง ทองใบ อไุรโชติ ธ.ปราจีนบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 85 14 เม.ย. 65
2586/65 ส.ต.รณรงค์ รัตนเกษตร ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวาย 73 3 เม.ย. 65
2587/65 พ.อ.ประสิทธิ ์กจิพพิฒัน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื้อ 92 23 ม.ีค. 65
2588/65 นาย บญุมา เกณฑ์สาคู ธ.ศรีย่าน ถุงลมโปง่พอง 84 10 เม.ย. 65
2589/65 ร.ท.สมพงษ ์เทศเพญ็ ธ.ย่อยบางโพ เลือดออกในชั้นใต้เยือ่หุม้สมองเฉียบพลัน 62 18 ม.ีค. 65
2590/65 พ.อ.ปรีชา กติติโกมล ธ.โชคชัย 4 ชรา 94 22 ม.ีค. 65
2591/65 ส.อ.วินยั กรอบรูป ธ.ส านกัพหลโยธิน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ปว่ยเปน็โรคมะเร็งทอ่น้ าดีระยะสุดทา้ย) 72 9 เม.ย. 65
2592/65 พ.ต.วัฒนะ หมั่นเพยีรธรรม ธ.ขอนแกน่ ถุงลมโปง่พอง 76 6 เม.ย. 65
2593/65 นาย จง อรุณดี ธ.ขอนแกน่ มะเร็งล าไส้ 68 25 ม.ีค. 65
2594/65 ร.ต.สุรศักด์ิ เข็มกลัด ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งปอด 58 30 ม.ีค. 65
2595/65 นาง ทองสุข สาวงาม ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจล้มเหลวเต้นผิดจังหวะ 57 8 เม.ย. 65
2596/65 นาง ประเสริฐ สังข์ทอง ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อที่เยื่อบหุวัใจ 82 3 เม.ย. 65
2597/65 นาง อนงค์ สรรหจันทร์ ธ.นครพนม มะเร็งตับ 63 27 ม.ีค. 65
2598/65 นาง สงบ ธรรมจักร ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดอกัเสบ 82 26 ม.ีค. 65
2599/65 ร.ต.สุภาพ สิงหบ์รุาณ ธ.ร้อยเอด็ ชราภาพ 86 3 เม.ย. 65
2600/65 ร.อ.กมล ข าน้ าคู้ ธ.พษิณุโลก ปอดอกัเสบรุนแรง 83 1 เม.ย. 65
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2601/65 นาง ยุพา พว่งเพง็ ธ.จันทบรีุ ปอดติดเชื้อ 67 28 ม.ีค. 65
2602/65 นาง จันทร์ทพิย์ ใจดี ธ.พษิณุโลก มะเร็งปอดระยะลุกลาม 86 6 เม.ย. 65
2603/65 นาง บญุศรี สุดประเสริฐ ธ.พษิณุโลก กล้ามเนื้อหวัใจเส่ือมจากโรคธรรมชาติ 84 25 ม.ีค. 65
2604/65 ร.ต.บญุเสริม พลูคล้าย ธ.ตาก มะเร็ง 60 23 ม.ีค. 65
2605/65 นาย สกล เข็มทศิ พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง กระดูกข้อสะโพกขวาหกั 79 8 เม.ย. 65
2606/65 จ.ส.อ.วรพงค์ พนัธุว์ารีสกลุ สพ.ทบ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 47 20 ม.ีค. 65
2607/65 จ.ส.อ.ภรูวี ส้มแกว้ ส.พนั.13 พล.ปตอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 48 27 ม.ีค. 65
2608/65 นาง สะอาด วงศ์จันทร์ ส่วนกลาง หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 82 16 เม.ย. 65
2609/65 ร.ต.ก าจัด กล่ินศรีสุข ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 96 14 เม.ย. 65
2610/65 นาย กา้วหนา้ พรหมโชติ ธ.สมทุรปราการ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดทา้ย 61 20 ม.ีค. 65
2611/65 ส.ท.อนงค์ พวงศรี ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 63 24 ม.ีค. 65
2612/65 นาง บบุผา ชัยพฒิุ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 86 15 เม.ย. 65
2613/65 ร.ต.ปรีชา บญุปกครอง ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 62 28 ม.ีค. 65
2614/65 พ.ต.สังเวียน สังข์มงคล ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อโควิด-19 89 31 ม.ีค. 65
2615/65 นาย สุดใจ เทศกล่ิน ธ.สนามเสือปา่ สมองฝ่อวัยชรา 82 13 เม.ย. 65
2616/65 นาย วสันต์ ใจสุธน ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) กล้ามเนือ้หัวใจตาย โรคหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 66 8 เม.ย. 65
2617/65 พ.อ.บญุช่วย วงศ์ประยูร ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 93 6 ม.ีค. 65
2618/65 นาย สี สีไว ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ หวัใจล้มเหลว 74 11 เม.ย. 65
2619/65 นาง เสาวณี(เสาร์) บงแกว้ ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 6 เม.ย. 65
2620/65 ร.ต.ประเสริฐ จ าปาทอง ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 5 เม.ย. 65
2621/65 นาง ทองวัน สุวรรณไตร ธ.พะเยา เส้นเลือดหวัใจตีบ 62 3 เม.ย. 65
2622/65 นาง แทน ค าศรีผล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 84 14 เม.ย. 65
2623/65 จ.ส.อ.ดิษฐพงษ ์นาคสีหมอก ธ.อทุยั-อยุธยา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 54 9 เม.ย. 65
2624/65 นาง ม ีอรุพนม ธ.อรัญประเทศ สมองขาดเลือดรุนแรง 80 16 ม.ีค. 65
2625/65 นาง แป โสภาอทุก ธ.ร้อยเอด็ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 74 10 เม.ย. 65
2626/65 ร.ต.อดุม สูงเนนิ ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งตับระยะลุกลาม 63 8 เม.ย. 65
2627/65 นาง สอ อฒัจักร ธ.ร้อยเอด็ ชรา 90 10 เม.ย. 65
2628/65 พ.อ.หญิง พรนชิา วัยนพิฐิพงษ์ ธ.เพชรบรีุ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 65 24 ม.ค. 65
2629/65 ว่าที่ ร.อ.เพยีร ธงไชย ธ.ทุ่งสง มะเร็งปอด 70 5 เม.ย. 65
2630/65 ร.ท.สมบติั แย้มเกษร ธ.ปราณบรีุ ผูกคอตาย 66 14 ม.ีค. 65
2631/65 จ.ส.อ.พทิยา ปานะโปย ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สันนิษฐานวา่เลือดออกระหวา่งเยือ่หุ้มสมองปอดอักเสบและไตวาย 66 31 ม.ีค. 65
2632/65 นาง ยุพดี พราหมณ์ชื่น ธ.คลองปาง ไตวายเร้ือรังระยะที่ 5 60 15 ม.ีค. 65
2633/65 จ.ส.อ.อมัพร วงศ์ค่ า ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 เส้นเลือดในสมองแตก 55 31 ม.ีค. 65
2634/65 นาย เสริญ ถาอปุชิต ร.13 เบาหวาน 85 2 ม.ีค. 65
2635/65 นาง ชุลีกร ชื่นมะเริง ร.6 เส้นเลือดในสมองแตก 53 14 เม.ย. 65
2636/65 นาย วิเชียร โสภณ ม.พนั.22 ศม. ติดเชื้อโควิด-19 77 29 ม.ีค. 65
2637/65 นาง บวัผัด ธรรมวงศ์ รร.นส.ทบ. เลือดออกในสมอง 74 20 ม.ีค. 65
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2638/65 นาง กระจ่าง ชาญรบ มทบ.43 หัวใจล้มเหลวเฉยีบพลันจากกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด 76 17 ม.ีค. 65
2639/65 นาง เอื้อน รักหมู่ มทบ.43 สมองฝ่อวัยชรา 84 3 ม.ีค. 65
2640/65 น.ส. สมควร ผ่ึงแช่ม ธ.ถ.จันทน์ ติดเชื้อด้ือยาปอดอกัเสบเชื้อเอบอม 74 17 เม.ย. 65
2641/65 นาง วิระวงค์ ยิ้มหร่ิม กติติมศักด์ิ ชราภาพ 94 17 เม.ย. 65
2642/65 นาง ทบัทมิ พฤตมาตย์ ส.พนั.13 พล.ปตอ. ติดเชื้อในปอด 74 7 เม.ย. 65
2643/65 นาง บวัจันทร์ บวัชน ธ.สนามเปา้ ทางเดินปสัสาวะติดเชื้อ 74 9 เม.ย. 65
2644/65 นาย ค าพร ซาพู ธ.อรัญประเทศ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 75 22 ม.ีค. 65
2645/65 ร.ต.ราวี ทองรุ่งเปลว ศฝ.นศท.มทบ.22 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 68 12 เม.ย. 65
2646/65 นาง เพยีร มะเส ธ.ร้อยเอด็ สมองฝ่อวัยชรา 81 3 เม.ย. 65
2647/65 นาง จันทร์ วานชิย์ ธ.สูงเมน่ ภาวะเลือดเปน็กรดและหวัใจเต้นพร้ิว 87 18 ม.ีค. 65
2648/65 ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ ์มาดี ธ.ร้อยเอด็ เบาหวาน 70 18 ม.ีค. 65
2649/65 นาง เฉลา โตมว่ย ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ หลอดเลือดสมอง 61 28 ม.ีค. 65
2650/65 พ.อ.สวง ปราการสมทุร ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 8 เม.ย. 65
2651/65 นาง ละมอ่ม วีระกมล ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 13 เม.ย. 65
2652/65 นาง กา้น พยานใจ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อโควิด 19 96 31 ม.ีค. 65
2653/65 พ.อ.ประยูร เปรมใจชื่น ธ.สระบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด-19 88 30 ม.ีค. 65
2654/65 นาย ประมลู จ าปาเหง้า ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งปอด 79 28 ม.ีค. 65
2655/65 ร.ต.สมนกึ กลัดอยู่ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 59 3 เม.ย. 65
2656/65 นาง ณัฎฐณิชา ดอนเงิน ธ.หวัหนิ ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 66 28 ม.ีค. 65
2657/65 นาง บญุช่วย มาสุข ธ.เตาปนู มะเร็งริมฝีปากระยะลุกลาม 82 20 ม.ีค. 65
2658/65 นาย วิชิต พรหมประสิทธิ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 66 24 ม.ีค. 65
2659/65 นาง ประนอม แจ่มจ ารัส ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อโควิดสิบเกา้ 79 15 เม.ย. 65
2660/65 นาย ทบั สิงหผั์กแว่น ธ.ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา ตายจากการเจ็บปว่ยไมแ่นช่ัด 88 9 พ.ย. 64
2661/65 นาง วิไลวรรณ์ ชมชื่น ธ.ศรีย่าน ภาวะเลือดเปน็กรด 63 15 เม.ย. 65
2662/65 พ.ต.เชนชัย ช านาญดี ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 63 9 เม.ย. 65
2663/65 ร.ต.สมยั ศรีพลาย ธ.ร้อยเอด็ น้ าทว่มปอดภาวะหวัใจล้มเหลว 64 3 เม.ย. 65
2664/65 นาง ส าลี วังคูหา ธ.ขอนแกน่ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 78 31 ต.ค. 64
2665/65 นาย แดง สุวรรณสะอาด ธ.เพชรบรูณ์ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 85 17 ม.ีค. 65
2666/65 น.ส.กหุลาบ เครือแตง ธ.สิงหบ์รีุ ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ 74 28 ม.ีค. 65
2667/65 ส.อ.สมนกึ เหลือสิงหก์ลุ ธ.ลพบรีุ ภาวะเลือดออกในสมอง 57 31 ม.ีค. 65
2668/65 ร.ต.สมชาย ศรีชาติ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 9 ม.ีค. 65
2669/65 ร.ต.วิโรจน ์ทองค า ธ.สระบรีุ ติดเชื้อโควิด-19 60 13 เม.ย. 65
2670/65 ร.ต.อรุณ พฒุซอน ธ.ปราจีนบรีุ ไมท่ราบสาเหตุการตายแนช่ัด 61 9 เม.ย. 65
2671/65 พ.ท.นรัินดร์ จันทนราช ธ.ลพบรีุ หวัใจเต้นผิดปกติรุนแรง 89 26 ม.ีค. 65
2672/65 พ.ท.หญิง อบเชย พมิพเ์งิน วิสามญั ชราภาพร่วมกบัโรคหวัใจ 101 14 เม.ย. 65
2673/65 นาง บญุสม นกัสอน ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมกบัติดเชื้อในกระแสเลือด 87 15 เม.ย. 65
2674/65 พ.อ.พหล บญุไชยะ ธ.ส านกัราชด าเนนิ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 86 10 เม.ย. 65
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2675/65 ร.ท.ขจรเดช ทบันอ้ย ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 73 5 เม.ย. 65
2676/65 พ.ต.ไพบลูย์ พมิพากลุ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 8 เม.ย. 65
2677/65 ร.ต.รุ่งเรือง ศิวารักษ์ ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบ 61 2 เม.ย. 65
2678/65 ร.ต.อดุมศักด์ิ ชัยฉลาด ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 87 11 เม.ย. 65
2679/65 นาง บญุรมย์ ผ่องแผ้ว ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี เส้นเลือดสมองตีบสมองขาดเลือด 92 10 เม.ย. 65
2680/65 ร.ต.สาคร ข่ายทอง ธ.อบุลราชธานี ไตวายเร้ือรัง 70 9 เม.ย. 65
2681/65 จ.ส.อ.อายนต์ พุ่มจันทร์ ธ.อบุลราชธานี ปอดอกัเสบติดเชื้อจากโควิด 19 63 2 เม.ย. 65
2682/65 นาง พวงจันทร์ เมอืงสุวรรณ ธ.บิ๊กซี-ล าพนู ชรา 86 2 เม.ย. 65
2683/65 นาย ศักดา ชะโลบน ธ.อดุรธานี มะเร็งล าไส้ 75 27 ก.พ. 65
2684/65 นาง แกว้ กิ่งกา้น ธ.เทงิ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 83 5 เม.ย. 65
2685/65 นาง จงรักษ ์เชื้อสะอาด ธ.พะเยา ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติคาดวา่เกิดจากโรคประจ าตัวของผู้ปว่ย 79 28 ม.ีค. 65
2686/65 นาง สุวรรณี ภบิาลวงศ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 85 28 ม.ีค. 65
2687/65 ร.ต.ไพลึก อทุรส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 62 4 เม.ย. 65
2688/65 นาง เรือนแกว้ รินใจ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 83 23 ม.ีค. 65
2689/65 นาง ลอน สุริโย ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี วัยชรา 87 9 เม.ย. 65
2690/65 จ.ส.อ.สมยศ ภญิโญฤทธิ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ไตวายเร้ือรัง 63 26 ม.ีค. 65
2691/65 นาง กองนาง ก่ าชัยภมูิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 93 17 เม.ย. 65
2692/65 นาง เพง็ สมบติัค า ธ.ฝาง สมองฝ่อวัยชรา 84 15 ม.ีค. 65
2693/65 ร.ต.สุรกจิ ฉิมพลีวัฒน์ ธ.ชุมพร มะเร็งปอดแพร่ไปสมอง 66 31 ม.ีค. 65
2694/65 นาง พวงพยอม ไวประเสริฐ(ภญิโญทรัพย์) มทบ.21 ภาวะทอ้งร่วง 54 30 ม.ีค. 65
2695/65 ส.อ.นพชนะเจษฏ ์เศรษฐวิวัฒน์ บชร.2 ภาวะติดเชื้อรุนแรง 33 5 เม.ย. 65
2696/65 นาง ชูศรี วิบลุยารุณ ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ 67 19 เม.ย. 65
2697/65 จ.ส.อ.สน พรมใหม่ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อโควิด 19 89 20 ม.ีค. 65
2698/65 พล.ท.อ านาจ สาตราวุธ สตน.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 90 13 เม.ย. 65
2699/65 น.ส. เยาวมาลย์ ประวาลวรรณ ส่วนกลาง หลอดลมโปง่พองเร้ือรัง 61 20 เม.ย. 65
2700/65 นาง นวลศรี ค าศรีระภาพ ธ.ศรีย่าน หวัใจวาย 87 4 เม.ย. 65
2701/65 นาง บญุเพง็ ศรีเดช ธ.สกลนคร มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 61 15 เม.ย. 65
2702/65 พ.ท.สมจิตร์ เถื่อนขวัญ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งตับ 76 6 ม.ีค. 65
2703/65 นาย ชิน แหวนวงษ์ ธ.ศรีสะเกษ มะเร็งตับ 69 28 ม.ีค. 65
2704/65 นาง สมยั แพทย์เพยีร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 82 13 เม.ย. 65
2705/65 ร.ท.ชัยวิชญ์ ศรีสังวรณ์ ธ.บรีุรัมย์ ปอดอกัเสบรุนแรง 62 30 ม.ีค. 65
2706/65 ร.อ.สุระชัย ทพิย์อกัษร ธ.สระบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 67 9 เม.ย. 65
2707/65 พ.ท.ธาน ีจิตตพทุธิ ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 90 19 ธ.ค. 64
2708/65 ร.ต.วินยั หาญพล ธ.นา่น ความดันโลหติสูง 68 9 ม.ีค. 65
2709/65 ร.อ.นรัินดร์ รับค าอนิทร์ ธ.สระบรีุ ชราภาพ 90 3 ม.ีค. 65
2710/65 นาง เที่ยง สีแดงก่ า ธ.ยโสธร รูมาตอยส์ 74 24 ม.ีค. 65
2711/65 นาย ถิน ศรีบริุนทร์ ธ.เลย ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 29 ม.ีค. 65
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2712/65 นาง เพญ็ศรี เอม็มาก ธ.อบุลราชธานี ชรา 86 8 ก.พ. 65
2713/65 นาง ส าอางค์ เนตรนลิ ส.พนั.35 นสศ. มะเร็งทอ่น้ าดี 75 25 ม.ีค. 65
2714/65 จ.ส.อ.สุริยา พรหมคุณ ร.5 พนั.3 สันนิษฐานหวัใจเต้นผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่น่ชัด 32 9 ก.พ. 65
2715/65 ส.อ.อดิศักด์ิ นอ้ยหลุบเลา ร้อย.ม.(ลว.) 6 ติดเชื้อโควิด 19 27 22 ม.ีค. 65
2716/65 ส.อ.วรวุฒิ โตสุข ช.พนั.5 พล.ร.5 สมองฉีกขาดจากบาดเจ็บจราจร 24 12 ก.พ. 65
2717/65 นาย ธวัชชัย ว่องไว ส.พนั.5 พล.ร.5 ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 16 ม.ีค. 65
2718/65 นาย สุทน วัฒนากรู ศสท.กส.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหติการหายใจล้มเหลว 61 31 ม.ีค. 65
2719/65 นาย วิศิษฐ ดุจนาคี ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 12 ม.ีค. 65
2720/65 จ.ส.อ.ทองค า ชากร ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโควิด19 90 12 เม.ย. 65
2721/65 นาง บญุช่วย มั่นคง ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 8 เม.ย. 65
2722/65 นาย วันชัย หนเูจริญ ส่วนกลาง มะเร็งต่อมไทรอยด์ 78 17 เม.ย. 65
2723/65 นาง บรรจอง ข าบาง ศซส.สพ.ทบ. หวัใจล้มเหลว 67 2 ม.ีค. 65
2724/65 นาง ฉลวย นาคจรุง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 87 28 ม.ีค. 65
2725/65 พ.ต.นรัินดร์ ค าสวรรค์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 20 ม.ีค. 65
2726/65 ร.ต.วิฑูรย์ แสงทอง ธ.ปราจีนบรีุ ความดันในวัยชรา 77 23 ม.ีค. 65
2727/65 จ.ส.อ.ยุทธนา หงษส์ง่า ป.5 พนั.15 จมน้ าทางอบุติัเหตุจราจร 41 28 ก.พ. 65
2728/65 นาง รวีวรรณ วิทยากาญจน์ วิสามญั ภาวะชราภาพ 93 9 เม.ย. 65
2729/65 จ.ส.อ.หญิง นภาพร พนิทวุัฒนะ ธ.เตาปนู ชราภาพร่วมกบัเจ็บปว่ยเร้ือรัง 85 14 เม.ย. 65
2730/65 นาง สมหมาย ภฆูงั ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า สมองฝ่อจากวัยชรา 75 22 เม.ย. 65
2731/65 นาง วันเพญ็ วรแสน ยศ.ทบ. ล่ิมเลือดในปอด 56 20 เม.ย. 65
2732/65 นาย พนิจิ พยุงวงษ์ ส.1 สมองฟกช้ าฉีกขาด กะโหลกแตก จากกระแทกของแข็งรุนแรง 60 13 เม.ย. 65
2733/65 น.ส. ทภิา เคหวิวัชชรัชกลุ ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 89 17 เม.ย. 65
2734/65 ร.ต.สุเนตร ศรีตาแสน ธ.สระบรีุ นอนเสียชีวิตอยู่ในบา้นที่เกดิเหตุ 62 12 ก.พ. 64
2735/65 พ.ต.สวัสด์ิ ออ่นค า ธ.ยโสธร ปอดอกัเสบจากติดเชื้อโควิด 19 78 12 เม.ย. 65
2736/65 นาย อนิตา บญุสูง ธ.ทา่แพ สมองฝ่อวัยชรา 85 15 เม.ย. 65
2737/65 นาง ส้มซ่า ศรีทอง ธ.รัชดาภเิษก หว้ยขวาง เลือดออกในสมอง 86 20 เม.ย. 65
2738/65 นาง โปง่ ด่านนอก ธ.ปากเกร็ด สมองฝ่อวัยชรา 82 9 เม.ย. 65
2739/65 นาย มานติย์ วงษก์ารดี ธ.เตาปนู ภาวะหวัใจวายฉับพลัน 64 16 เม.ย. 65
2740/65 ร.ต.ระออง รักขพนัธ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ชรา 86 21 ม.ีค. 65
2741/65 พ.ท.หญิง รัตนา เนยีวกลุ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า เลือดออกในทางเดินอาหาร 92 20 เม.ย. 65
2742/65 นาง วรรณี เกื้อสังข์ ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ชรา 84 4 เม.ย. 65
2743/65 น.ส.ค าหล้า พึ่งเมอืง ธนาณัติ ทอ่น้ าดีอดุตัน 71 7 เม.ย. 65
2744/65 พ.ท.ยอด จันทร์ข า ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อจากโควิด 19 89 22 ม.ีค. 65
2745/65 นาย จ าลอง เนยีมหอม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก สันนิษฐานเสียชวีิตจากภาวะแทรกซ้อนโรคมะเร็งถงุน้ าดี 85 13 เม.ย. 65
2746/65 พ.อ.ชวลิต แย้มกสิกร ธ.อทุยั-อยุธยา ติดเชื้อของเยื่อหุ้มหวัใจ 75 6 เม.ย. 65
2747/65 นาย สนั่น ครุธนอ้ย ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดบวม 80 6 เม.ย. 65
2748/65 นาง โสน ชัยกจิ ธ.พษิณุโลก มะเร็งถุงน้ าดี 83 8 เม.ย. 65
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2749/65 ร.ต.สุดใจ สอาด ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 70 28 ม.ีค. 65
2750/65 จ.ส.อ.สมยศ นนัตรัตน์ ธ.พะเยา สันนษิฐานหวัใจเต้นผิดจังหวะ 61 12 เม.ย. 65
2751/65 นาย ฟื้น จันทร์คง มทบ.36 หวัใจล้มเหลว 88 29 ม.ีค. 65
2752/65 นาย สมคั ธุสาวุฒิ ม.4 พนั.11 รอ. ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 52 25 ม.ีค. 65
2753/65 ส.อ.วัฒนา เขียนชานาจ พนั.มทบ.23 ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด-19 34 18 เม.ย. 65
2754/65 นาย ค าใหม ่ยอดแคล้ว ร.8 ไตวายระยะสุดทา้ย 88 12 เม.ย. 65
2755/65 นาง ส าเนยีง ปานกลีบ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. หวัใจหยุดเต้น 72 7 เม.ย. 65
2756/65 ร.ท.พพิฒันพ์งศ์ เงินลา ปตอ.1 พนั.3 ขาดอากาศจากพิษของคาร์บอนมอนนอกไซค์ 36 12 เม.ย. 65
2757/65 นาง อ าไพ อสุาหะ ธ.บางล าภู ภาวะหวัใจล้มเหลว 84 4 เม.ย. 65
2758/65 จ.ส.อ.ชนะศักด์ิ เจริญยิ่ง ธ.ย่อยบางครุ เจ็บปว่ยเร้ือรัง 68 7 เม.ย. 65
2759/65 นาง กญัญารัตน ์ว่องประสพสุข ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดสมอง 85 20 เม.ย. 65
2760/65 พ.ท.กฤษณ์ ทองยัง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 14 เม.ย. 65
2761/65 นาง มาลาศรี ภาคพร ธ.กองบญัชาการกองทพับก เบาหวาน 74 19 เม.ย. 65
2762/65 นาย ประยงค์ ขวดพดุซา ธ.ปากช่อง หวัใจหยุดเต้นจากภาวะชราภาพ 84 19 เม.ย. 65
2763/65 นาย สนอง ทานะกลุ ธ.อา่งทอง ปอดอกัเสบจากโควิด 87 9 เม.ย. 65
2764/65 นาง ประนอม คันธาจละ ธ.รพ.พญาไท 3 ชราภาพร่วมกบัโรคเร้ือรัง 89 22 เม.ย. 65
2765/65 พล.อ.อรรคเดช ครุธเวโช ธ.พญาไท มะเร็งตับออ่นระยะสุดทา้ย 61 12 เม.ย. 65
2766/65 นาย ธง ปิ่นทอง ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 84 30 ก.ย. 64
2767/65 นาง ทองยุ้ย บญุรอด ช.3 พนั.302 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอลัไซเมอร์ 80 15 ก.พ. 65
2768/65 จ.ส.อ.ประภาส ศิริจันทร์ มทบ.12 หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 50 1 เม.ย. 65
2769/65 นาง ยม คร้ามไพบลูย์ ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 16 เม.ย. 65
2770/65 จ.ส.อ.สมหมาย ประทมุมงั ธ.ร้อยเอด็ วัณโรคปอดและมภีาวะหายใจล้มเหลว 62 17 เม.ย. 65
2771/65 นาย ทองสุข สุ่มมาตย์ ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมาก 87 16 เม.ย. 65
2772/65 พ.ต.สายันต์ เพช็รวงษา ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสเลือด 92 18 เม.ย. 65
2773/65 พ.ท.พลากร ผูกไมตรี พล.ร.9 เลือดค่ังในสมองรุนแรงเฉียบพลัน 39 17 ม.ีค. 65
2774/65 นาย โสดา ศรีมนัตะ รร.ร.ศร. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 86 4 เม.ย. 65
2775/65 ส.อ.หญิง ณัฐติยาภรณ์ บญุฤทธิ์ ศฝ.นศท.มทบ.14 ภาวะเลือดออกในสมอง 40 3 เม.ย. 65
2776/65 น.ส. เพญ็ แกว้มณี ส่วนกลาง เบาหวาน ความดัน เส้นเลือดในสมองตีบ 78 21 เม.ย. 65
2777/65 น.ส.รัตนาพร ภคัดีรุจิเดช พนั.สห.11 มะเร็ง 38 4 เม.ย. 65
2778/65 นาย ชูศักด์ิ ปวัฒนกลุ มทบ.11 เลือดออกในสมองรุนแรง 61 7 เม.ย. 65
2779/65 นาง อดุมลักษณ์ จุละจาริตต์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 22 เม.ย. 65
2780/65 พ.ต.ไสว นครแกว้ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 89 21 เม.ย. 65
2781/65 นาง ชูศรี สุขะหตุ ธ.สนามเสือปา่ ชรา 95 12 เม.ย. 65
2782/65 นาง จ าลอง เจริญมาตย์ ธ.สนามเสือปา่ วัณโรค 83 14 เม.ย. 65
2783/65 ร.อ.โกมล อรัญภมูิ ธ.เตาปนู มะเร็งล าไส้ใหญ่แพร่กระจายไปปอด 75 14 เม.ย. 65
2784/65 นาง จันทร์สุวรรณ์ เจริญผล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะอาหาร 76 13 เม.ย. 65
2785/65 นาง บญุม ีสายสมาน ธ.โชคชัย 4 ปอดอกัเสบติดเชื้อแบคทเีรีย 84 23 เม.ย. 65
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2786/65 ร.ต.สมจิตร์ ด้วงหอม ธ.งามวงศ์วาน หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 67 23 เม.ย. 65
2787/65 นาง นกแกว้ เทศข า รพ.รร.6 ติดเชื้อโควิด 19 85 23 เม.ย. 65
2788/65 นาย ประสิทธิ ์สุวรรณธรรม มทบ.13 ชราภาพ 80 1 เม.ย. 65
2789/65 ส.อ.ชูเวทย์ บวัสุวรรณ ธ.ทุ่งสง มะเร็งล าไส้ 66 30 ม.ีค. 65
2790/65 จ.ส.อ.ช านาญ ไพรมุ้ย ธ.ชัยนาท มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลาม 71 10 เม.ย. 65
2791/65 จ.ส.อ.วัฒนา ปทมุานนท์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งล าไส้ 69 2 เม.ย. 65
2792/65 นาง จ าลอง เชยชูศรี ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 86 6 เม.ย. 65
2793/65 ร.ต.พงษอ์นนัท ์นอ้ยจันทร์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งทางเดินน้ าดี 61 7 เม.ย. 65
2794/65 นาง ขีด สุขประเสริฐ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 7 เม.ย. 65
2795/65 นาง แรงนอ้ย พุ่มไพจิตร ช.พนั.51 สมองฝ่อวัยชรา 70 2 เม.ย. 65
2796/65 จ.ส.อ.ปฐมพร ปิ่นแกว้ กบร.กช. กล้ามเนื้อหัวใจวายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 44 9 เม.ย. 65
2797/65 นาง ฉลอม แจ่มแกว้ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ตายธรรมชาติ(ไมท่ราบโรค) 92 30 ม.ีค. 65
2798/65 จ.ส.อ.สมเลิศ ชูชุมพล ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งปอด 66 12 เม.ย. 65
2799/65 ร.ต.ระมนิ แจ้งมขุ ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็งปอด 80 15 เม.ย. 65
2800/65 จ.ส.อ.เสถียร ข าสด ธ.กาญจนบรีุ ขาดอากาศหายใจเปน็ผลจากการชักเกร็ง 63 26 ม.ีค. 65
2801/65 นาย แกว้มา ชมภงูาม ธ.กาญจนบรีุ สมองเส่ือมพาร์คินสัน 87 8 เม.ย. 65
2802/65 นาง วรรณี กล่ินศรีสุข ธ.กาญจนบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 64 6 เม.ย. 65
2803/65 พ.ต.อารีย์ โพธิศ์รีรัตน์ ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 6 เม.ย. 65
2804/65 นาย หาญ พศิมยั ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งเหงือกล่าง 71 6 เม.ย. 65
2805/65 ร.ต.วีระ โมสกลุ ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็งล าไส้ 72 1 เม.ย. 65
2806/65 นาย ศรีศักด์ิ ศรีอดุม พนั.สห.31 อบุติัเหตุจราจร 64 14 ม.ีค. 65
2807/65 นาง อารีย์ ประเทศา ม.5 พนั.24 รอ. มะเร็งปากมดลูก 83 23 ม.ีค. 65
2808/65 นาย ต๋ัน ทองมา ธ.เตาปนู ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 75 9 ม.ค. 65
2809/65 นาย ลออ ทวีทรัพย์ ธ.สนามเปา้ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 82 12 ต.ค. 64
2810/65 นาง แกว้ นลิเพชร ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ปอดอักเสบรุนแรงจากติดเชื้อโควดิ 19 และภาวะแทรกซ้อน 90 25 เม.ย. 65
2811/65 นาง สุดา ธีรัทธานนท์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก เลือดออกในปอด 85 21 เม.ย. 65
2812/65 พ.อ.สมมาตร วัฒนลิขิต ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 86 25 เม.ย. 65
2813/65 ร.ต.ประมาณ ฉิมมา ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 64 2 เม.ย. 65
2814/65 นาง แฉล้ม ออมสิน ธ.เพชรบรีุ ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 88 26 ม.ีค. 65
2815/65 จ.ส.อ.พชิัย อนิทรลักษณ์ ธ.ลพบรีุ ภาวะเลือดออกในสมอง 73 9 เม.ย. 65
2816/65 นาง หนเูทยีม บญุหว่าน พล.ร.6 เบาหวานร่วมกบัไตวายเร้ือรัง 70 13 เม.ย. 65
2817/65 จ.ส.อ.พศิิษฐ แกว้เกร็ด ธ.ปราณบรีุ มะเร็งล าไส้ 68 28 ม.ีค. 65
2818/65 จ.ส.อ. ศักดา เหลาคา ธ.นครนายก น้ าทว่มปอด 58 17 ม.ีค. 65
2819/65 นาง มณเฑียร สัมมา ธ.ยโสธร ความดันโลหติสูง 71 3 เม.ย. 65
2820/65 นาย สวน สวาทพงษ์ ศศท. สมองฝ่อวัยชรา 84 6 เม.ย. 65
2821/65 จ.ส.อ.ทวีราช สงวนดี ธ.บา้นฉาง มะเร็งไตระยะสุดทา้ย 84 16 เม.ย. 65
2822/65 นาง ละออ คล้ายเผ่าพงษ์ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อโควิด-19 ปอดอกัเสบ 73 28 เม.ย. 65
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2823/65 ร.ต.ถวัลย์ บญุแท้ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ สมองขาดออกซิเจนจากการชัก 64 22 เม.ย. 65
2824/65 พ.อ.(พเิศษ)เสวตร พงษแ์ตง ธ.งามวงศ์วาน ปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 91 19 เม.ย. 65
2825/65 นาย อ าพล มทุติาเจริญ ธ.สนามเสือปา่ หลอดเลือดสมองตีบ 79 2 เม.ย. 65
2826/65 ส.อ.ประยูร คุ้มมณี ธ.บางบวัทอง ชราภาพ 90 17 เม.ย. 65
2827/65 ร.ต.โกวิทย์ รวดเร็ว ขส.ทบ. ปอดติดเชื้อโควิด 19 78 3 เม.ย. 65
2828/65 น.ส.รัตนาภรณ์ มหาวี ศฝ.นศท.มทบ.31 เลือดออกในสมอง 53 9 เม.ย. 65
2829/65 นาย คล้าย โพธิข์าว พนั.สท. เบาหวาน 83 18 เม.ย. 65
2830/65 นาง กลัยา นุ่มเมอืง ธ.ล าปาง ภาวะติดเชื้อภายในทอ่น้ าดีจากนิว่ในทอ่น้ าดีอุดตัน 86 19 พ.ย. 64
2831/65 นาง ส าเนยีง ทรายขาว ธ.อดุรธานี หลอดเลือดในสมองอดุตัน 80 31 ม.ีค. 65
2832/65 ร.ท.นยิม สิทธิวงศ์ ธ.อดุรธานี ปอดบวมติดเชื้อจาก COVID-19 75 1 เม.ย. 65
2833/65 พ.ท.รังสรรค์ พนัธ์ธรรม ธ.อดุรธานี มะเร็งทอ่น้ าดี 70 13 เม.ย. 65
2834/65 นาง เจียรนยั ศรีทอง ธ.อดุรธานี ล้ินหวัใจตีบ 77 15 เม.ย. 65
2835/65 นาง ละมยั สินทพิลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 80 5 เม.ย. 65
2836/65 พ.ท.วัชระ ดอนเงิน ธ.ขอนแกน่ มะเร็งปอดลุกลามเข้าสมองรุนแรง 70 15 พ.ย. 64
2837/65 พ.ต.เฉลิม ฉายชูวงษ์ ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 89 5 เม.ย. 65
2838/65 นาง พโยม ทองประชุม ธ.ลพบรีุ เบาหวาน 87 30 ม.ีค. 65
2839/65 ร.ต.บญุธรรม เดสูงเนนิ ธ.อดุรธานี ภาวะปอดติดเชื้อจากโควิด 19 64 15 เม.ย. 65
2840/65 จ.ส.อ.สุวิชานนท ์กอบวั ธ.อดุรธานี เลือดเปน็กรด 60 20 ม.ีค. 65
2841/65 อส.ทพ.หญิง พชัรินทร์ ทองสุข ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ มะเร็งรังไข่ 52 4 เม.ย. 65
2842/65 นาง พนั ผิวด า ธ.อดุรธานี นิ่วในถุงน้ าดี 83 30 ม.ีค. 65
2843/65 พล.ต.เจริญ กายแกว้ ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจวาย 86 18 เม.ย. 65
2844/65 จ.ส.อ.วิโรจน ์เอี่ยมพาหล ธ.นครนายก กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดฉับพลันจากหลอดเลือดหวัใจตีบแข็ง 63 20 เม.ย. 65
2845/65 ส.อ.หญิง สาคร วงศ์เสนา ธ.สูงเมน่ มะเร็งล าไส้ 83 14 ม.ีค. 61
2846/65 ร.ต.เชิด ทพัใหญ่ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสโลหติ 84 21 เม.ย. 65
2847/65 ร.ต.โทน คงสอาด ส่วนกลาง สันนษิฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 19 เม.ย. 65
2848/65 นาง พา จิตรประสาร ธ.เพชรบรูณ์ ไตวายเร้ือรัง 89 17 เม.ย. 65
2849/65 น.ส.อรปภา วงศ์บญุมา คส.สพ.ทบ. ภมูคุ้ิมกนับกพร่อง 42 7 เม.ย. 65
2850/65 นาย รัง ซอกผา ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ 88 15 ม.ีค. 65
2851/65 นาง ทองดี ใจดี ธ.เสนานคิม มะเร็งทอ่น้ าดี 85 22 เม.ย. 65
2852/65 ร.ต.ปญัญา เจริญฉิม ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหาร 59 6 เม.ย. 65
2853/65 นาง สังเวียน พนัธุพ์ชื วิสามญั ปอดติดเชื้อรุนแรง 93 21 เม.ย. 65
2854/65 ร.อ.กมล รักษเ์ลิศวงศ์ ศป. มะเร็งหลอดอาหาร 81 22 ก.พ. 65
2855/65 นาย ประยงค์ สัตย์ชาพงษ์ ศฝ.นศท.มทบ.31 ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 4 เม.ย. 65
2856/65 นาง สัมฤทธิ ์ภวูะปจัฉิม ส่วนกลาง หวัใจตายเฉียบพลัน 94 27 เม.ย. 65
2857/65 นาง อษุา ตรีประเสริฐ ธ.สนามเสือปา่ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 79 29 เม.ย. 65
2858/65 นาง สังวาลย์ สมคัรเขตการณ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 71 15 เม.ย. 65
2859/65 นาง สลิด มหาชัย ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 17 ก.พ. 64
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2860/65 นาย ก าแหง สุรทณิฑ์ ธ.ถ.ติวานนท์ ปอดติดเชื้อโควิด-19 85 18 เม.ย. 65
2861/65 จ.ส.อ.ชูศักด์ิ คงทวี ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สันนิษฐานวา่เสียชีวติด้วยโรคทางธรรมชาติ 54 13 เม.ย. 65
2862/65 ร.ต.ประไพ ขจรพนัธ์ ธนาณัติ โควิด-19 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 69 30 ม.ีค. 65
2863/65 น.ส. กอง เรืองอรุณ ส่วนกลาง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 80 26 เม.ย. 65
2864/65 นาง จวน อดุมวงษ์ ธ.เตาปนู ระบบหวัใจและการหายใจล้มเหลว 94 10 เม.ย. 65
2865/65 นาย สุทน ผลพกิลุ ธ.อยุธยา ติดเชื้อโควิด 19 ปอดอกัเสบ 74 26 เม.ย. 65
2866/65 พระ ทองสุข ค าพนัธ์ ธ.อรัญประเทศ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 19 เม.ย. 65
2867/65 นาง สงวนวงศ์ ผุดผ่องใส ธ.สะพานควาย มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 88 5 พ.ค. 64
2868/65 นาง ระเบยีบ สันชิต มทบ.23 เลือดออกในสมอง 70 29 ม.ีค. 65
2869/65 ร.ต.ช่วง โกง่กระโทก ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อภายในปอด 89 15 เม.ย. 65
2870/65 นาง หวอง ตุ้มจันดี ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ ชรา 84 13 เม.ย. 65
2871/65 พล.ต.อศัวิน สุวรรณประเสริฐ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบติดเชื้อ 79 24 เม.ย. 65
2872/65 นาย นคิม พลกะสินธุ์ ธ.ถ.บางนา-ตราด กม.4 ชรา 75 12 เม.ย. 65
2873/65 จ.ส.อ.วิจิตร จ่าเมอืง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า มะเร็งตับ 61 20 ม.ีค. 65
2874/65 นาง สายสุณี บญุเรือน ธ.กระทุ่มแบน หลอดเลือดหวัใจขาดเลือด 62 30 ต.ค. 63
2875/65 จ.ส.อ.ศรี โกสีย์ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับ 89 14 เม.ย. 65
2876/65 ร.ต.โพธิ ์ครสระนอ้ย ธ.ปกัธงชัย ชรา 90 13 เม.ย. 65
2877/65 พ.ท.กติติคม กาญจนธวัช ธ.นครราชสีมา ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 76 14 เม.ย. 65
2878/65 นาง สมหมาย ทองแดง ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชราภาพ 88 17 เม.ย. 65
2879/65 พล.ต.วุฒาทติ นติรมร ธ.เลย หวัใจเต้นผิดจังหวะ 72 13 เม.ย. 65
2880/65 นาง บญุยงค์ ภนูาเมอืง ธ.สระแกว้ สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรัง 79 16 เม.ย. 65
2881/65 นาง หนหูล่ัน ค าเติม ธ.เลย ภาวะขาดอากาศหายใจจากเสมหะอุดตันหลอดลม 84 25 ม.ีค. 65
2882/65 พล.ต.ภญิโญ ทองสมจิตต์ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 22 ม.ีค. 65
2883/65 นาย กหุลาบ พลูผล กร.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือดและมีภาวะหายใจล้มเหลว 66 22 ม.ีค. 65
2884/65 นาย สมศรี นาทาม รร.จปร. ตายไมท่ราบเหตุ 88 20 ม.ีค. 65
2885/65 นาย บญุเกื้อ วรธงไชย ธ.ปกัธงชัย ไตวายฉับพลัน 67 18 ก.ค. 64
2886/65 ร.ต.ทรงศักด์ิ เข็มสุวรรณ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งต่อมลูกหมาก 63 19 เม.ย. 65
2887/65 ร.ท.ประมาณ อมัพะวะศิริ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เสมหะเปน็เลือดปริมาณมาก 61 15 เม.ย. 65
2888/65 นาง นธิิกานต์ บญุโนนแต้ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเต้านม 57 21 เม.ย. 65
2889/65 พ.อ.ยุทธกลู คนสอน มทบ.21 มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 60 10 เม.ย. 65
2890/65 นาง บวัริน แฝงเพช็ร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื้อในปอด 87 14 เม.ย. 65
2891/65 นาง สฤษธิ ์วงษข์ันธ์ ร.6 พนั.3 ปอดอกัเสบติดเชื้อด้ือยา 72 22 เม.ย. 65
2892/65 นาย สถาพร กนุาวงศ์ พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 30 ม.ีค. 65
2893/65 พ.ท.หญิง ลัดดา เล็กใจซ่ือ ธ.เตาปนู เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 79 14 เม.ย. 65
2894/65 นาง สังวาลย์ สีค าพา(สว่างแสง) ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 16 เม.ย. 65
2895/65 น.ส. ถนอม ขนอนเวช ส่วนกลาง สันนษิฐานติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 89 27 เม.ย. 65
2896/65 นาย จัด ศรีบริุนทร์ มทบ.28 ไตวายระยะสุดทา้ย 83 7 เม.ย. 65

14



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
2897/65 พ.ท.สัมฤทธิ ์ชัยชนะกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 15 เม.ย. 65
2898/65 นาย ตี วงษศั์กด์ิ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งล าไส้ 87 18 เม.ย. 65
2899/65 ส.ท.วีระศักด์ิ บญุมา ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด(จากแผลกดทบับริเวณกน้กบ) 44 7 เม.ย. 65
2900/65 พ.ท.ทองจันทร์ อนัพาพรม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 74 14 เม.ย. 65
2901/65 นาย จารึก แกว้ปญัญา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 72 14 เม.ย. 65
2902/65 จ.ส.อ.สุคม เทพพนัธา มทบ.22 ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 50 9 เม.ย. 65
2903/65 นาง ลี เรียบไทยสง ม.3 พนั.13 ตายโดยธรรมชาติ(ชรา) 86 31 ม.ีค. 65
2904/65 นาย จันทร์ แกว้มนสั รพศ.5 พนั.1 มะเร็งตับ 83 25 พ.ค. 63
2905/65 นาง ค าผอง จอมค าสิงห์ ศบบ. น้ าทว่มปอด 76 6 เม.ย. 65
2906/65 ร.อ.สิงหท์อง ศรีเสน ธ.พะเยา หวัใจล้มเหลว 81 13 ม.ค. 65
2907/65 พล.ท.อนิสอน เมอืงมลู ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ สันนษิฐานภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 59 13 เม.ย. 65
2908/65 พล.ต.สุริยา กลุพบิลูย์ ธ.กระทรวงกลาโหม สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 80 19 ธ.ค. 64
2909/65 ร.ต.ลิ ปกีสันเทยีะ พนั.พฒันา 2 ปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 91 18 เม.ย. 65
2910/65 นาง ศรีวรรณ ชิดหรดี รร.จปร. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 54 3 เม.ย. 65
2911/65 ร.ต.หนอง ปิ่นทอง ธ.อรัญประเทศ หวัใจล้มเหลว 62 13 เม.ย. 65
2912/65 นาง ภัทราพร(ภัทราภรณ์) บุตรสีน้อย ธ.อดุรธานี ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 64 11 เม.ย. 65
2913/65 ส.ต.สงัด เอื้อเฟื้อกลาง ร.3 พนั.2 ติดเชื้อในปอด 82 7 เม.ย. 65
2914/65 นาง เขียว สารทอง บชร.2 เส้นเลือดในสมองแตก 82 1 เม.ย. 65
2915/65 นาง เชื้อ ร าพงึ วิสามญั ชรา 92 13 เม.ย. 65
2916/65 นาย ธงชัย ช่วงฉ่ า ธ.เตาปนู หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจตีบแข็ง 70 22 เม.ย. 65
2917/65 ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมต้ัง ธ.เพชรบรูณ์ ถุงลมโปง่พอง 65 24 เม.ย. 65
2918/65 น.ส. ชมพนูทุ เพง็ศาสตร์ ธ.ศรีย่าน ล่ิมเลือดอดุปอดแทรกซ้อนเหตุจราจร 38 24 เม.ย. 65
2919/65 ร.ต.อทุยั สุวรรณ ธ.นครราชสีมา มะเร็งหลอดอาหาร 90 7 เม.ย. 65
2920/65 ร.ต.กฤตภคั(จ านงค์) คงรักษ์ ธ.ตลาดหวัอฐิ-นครศรีธรรมราช ปอดอกัเสบ 60 15 เม.ย. 65
2921/65 นาง กมิเจ็ง วิไลวรรณ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ เบาหวานร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 76 18 เม.ย. 65
2922/65 นาง บญุธรรม นวลจันทร์ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 8 เม.ย. 65
2923/65 นาง สมยั ศรีวงษ์ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 3 เม.ย. 65
2924/65 พระอธิการสมบติั ตปสีโล(สมบติั กญุแจทอง) ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็ง 64 18 เม.ย. 65
2925/65 พระ สงวน ศรีษะสังข์ ธ.ทุ่งสง ชรา 87 9 เม.ย. 65
2926/65 จ.ส.อ.พนม แกว้เหล่ายูง ร.13 พนั.1 หวัใจล้มเหลว 49 14 เม.ย. 65
2927/65 นาง ไข่มกุ(รัชดา) ธนะศรี มทบ.29 มะเร็งปอด 50 9 เม.ย. 65
2928/65 นาง สมบติั ขุนทอง ม.2 พนั.7 ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 74 22 ม.ีค. 65
2929/65 น.ส.ลัดดา นวลสนทิ รร.ตท.สปท. มะเร็งกระเพาะระยะรุนแรง 53 12 ม.ค. 65
2930/65 นาง พรวน เสนธิ ช.11 พนั.111 กระเพาะอาหารอกัเสบ 87 25 ม.ีค. 65
2931/65 จ.ส.อ.สมชัย พว่งทอง ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 66 18 เม.ย. 65
2932/65 ร.ต.อทิธิพทัธ์ เหล็กเพช็ร์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 58 29 ม.ีค. 65
2933/65 นาย ฉัตร์ ภาคพานชิ ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา หวัใจตีบ 92 28 เม.ย. 65
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2934/65 นาง ถนอม ทองสุข ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 101 20 เม.ย. 65
2935/65 จ.ส.อ.นพิฒัน ์บญุเนตร ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 27 เม.ย. 65
2936/65 นาง ส าราญ ทองจุน ธ.อยุธยา ติดเชื้อในร่างกาย 82 17 เม.ย. 65
2937/65 นาง สมพร หมมีงคล ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 76 17 เม.ย. 65
2938/65 นาง ละมยั โสมาบตุร รพ.ค่ายสุรนารี ชราภาพ ปว่ยติดเตียง 84 26 เม.ย. 65
2939/65 นาง แช่ม พริกสระนอ้ย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 95 12 เม.ย. 65
2940/65 จ.ส.อ.ศักด์ิสุริยา พมิพบ์ญุมา มทบ.210 หวัใจล้มเหลว 48 5 เม.ย. 65
2941/65 นาย สุนทร กาหลิบ ธ.บางบวั ปอดอกัเสบติดเชื้อ 75 24 เม.ย. 65
2942/65 นาง สอาด ประสพภกัตร์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งทอ่น้ าดี 62 29 เม.ย. 65
2943/65 พล.ท.สนอง อทุธโยธา ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อ COVID 19 86 25 เม.ย. 65
2944/65 นาง จินตนา แซ่เต็ก สลก.บก.กองทพัไทย ติดเชื้อรุนแรงในถุงน้ าดีและน้ าทว่มปอด 80 3 พ.ค. 65
2945/65 นาง อรุา ปนัเงิน สง.ปรมน.ทบ. แผลกดทบัติดเชื้อ 58 22 ม.ค. 65
2946/65 นาง ศิริวรรณ คงขาว ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 26 เม.ย. 65
2947/65 พล.ท.วิลาศ พงศ์สุวรรณ ธ.เตาปนู ชราภาพ 87 29 เม.ย. 65
2948/65 จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บษุบงษ์ ธ.ฉะเชิงเทรา เส้นเลือดสมองตีบจากความดันโลหติสูง 72 27 เม.ย. 65
2949/65 นาง พรรณี กอสุวรรณ ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 27 เม.ย. 65
2950/65 พล.ท.ขวัญชัย วีระนาวิน ธ.ถ.ติวานนท์ มะเร็งหลอดอาหาร 69 24 เม.ย. 65
2951/65 นาง หอมศรี ศรีคล้าย พนั.ซบร.กรม สน.2 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 66 15 เม.ย. 65
2952/65 นาง แสวง เสนานชุ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโควิด 19 73 18 เม.ย. 65
2953/65 ร.ต.ทรงศาสตร์ ศาสตรานนท์ ธ.พษิณุโลก ตับแข็ง 69 8 เม.ย. 65
2954/65 นาง เครือวัลย์ ศิริแสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตับแข็ง 81 5 เม.ย. 65
2955/65 นาง บญุเรือง ภแูปง้ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ชรา 81 12 เม.ย. 65
2956/65 นาย ศรี ศรีโสภา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 84 17 เม.ย. 65
2957/65 นาย มงคล อนิทะสม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 74 28 ม.ีค. 65
2958/65 พ.ต.ศิวสิทธิ ์จีนสลุดวงษ์ ธ.พษิณุโลก หลอดเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหวัใจตีบ 79 10 เม.ย. 65
2959/65 นาง ค าพนัธ์ จุดาบตุร ธ.อบุลราชธานี ปอดติดเชื้อ 84 11 เม.ย. 65
2960/65 นาง มลู วงศ์อนุ กรม ทพ.45 หวัใจวายเฉียบพลัน 86 18 เม.ย. 65
2961/65 นาง เล่ียม อยู่สมบรูณ์ มทบ.16 เส้นเลือดสมองตีบ 78 13 เม.ย. 65
2962/65 จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย ธ.ราชบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 69 1 เม.ย. 65
2963/65 พ.ท.สุนทร พร้อมเจริญ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 3 เม.ย. 65
2964/65 นาย ชะโอด ศรีนาค แผนกอาวุธที่ 1 ชรา 88 29 ม.ีค. 65
2965/65 นาง หนทูา่ มนีนท์ ธ.พะเยา ชรา 85 11 เม.ย. 65
2966/65 พ.ต.อมัพร พทุธวงษ์ ธ.อบุลราชธานี หลอดเลือดสมอง 90 10 เม.ย. 65
2967/65 ส.อ.วิศรุตต์ ปะนาตา ธ.ร้อยเอด็ ภาวะติดเชื้อรุนแรงร่วมกบัระบบทางเดินหวัใจล้มเหลว 59 23 ม.ีค. 65
2968/65 นาง อ านวย มเีชาว์ ธ.ปราจีนบรีุ พษิสุราเร้ือรัง 75 2 พ.ค. 65
2969/65 พ.อ.ประภาส ประดิษฐ์งาม ธ.งามวงศ์วาน หวัใจวายเฉียบพลัน 72 28 เม.ย. 65
2970/65 นาย วุฒิชัย ดิษบรรจง ธ.ตาก ไตวายเร้ือรัง 67 9 เม.ย. 65
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2971/65 พ.อ.กฤชณรงค์ ชูแวว ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 93 21 เม.ย. 65
2972/65 นาย เหมอืน อดุมผล ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวัยชรา 83 16 เม.ย. 65
2973/65 นาง แกว้ ด้ามพรหม ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในเนื้อเยื่อผิวหนงัเข้ากระแสเลือด 85 5 เม.ย. 65
2974/65 ส.ท.พลธรัตน ์กอ๋งแกว้ ร.111 พนั.3 หวัใจเต้นผิดปกติ 27 26 ม.ีค. 65
2975/65 นาย สร้อย มณีโชติ ม.3 พนั.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 8 เม.ย. 65
2976/65 นาง หนเูปล่ียน สมรักษ์ สง.สด.จว.อ.บ. มะเร็งตับ 82 29 ม.ีค. 65
2977/65 ส.ท.พยัคฆ ์จ าปาศิลป์ ธ.สกลนคร เลือดออกที่กา้นสมอง 59 16 ม.ีค. 63
2978/65 นาย อ านวย จิตหนองสรวง รร.ส.สส. เนื้องอกร้ายของล าไส้ใหญ่ 82 5 เม.ย. 65
2979/65 นาง บวัค า จันทรมลู ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ชราภาพ 92 27 เม.ย. 65
2980/65 พ.อ.ฟอง ลักษณโกเศศ ธ.โชคชัย 4 ชรา 92 20 ม.ีค. 65
2981/65 นาง ส ารวย รักการ ธ.กองบญัชาการกองทพับก การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 13 เม.ย. 65
2982/65 ร.ต.ประวิทย์ วิทยาผาสุข ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ วัณโรคปอด 90 22 เม.ย. 65
2983/65 นาง วรรณวิมล ดวงมะฮุง ธ.ขอนแกน่ ติดเชื้อในปอด มภีาวะช็อก 66 21 เม.ย. 65
2984/65 นาง มกุ แกว้หานาม ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 17 เม.ย. 65
2985/65 นาง บษุยา นรินทร์ พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อในสมอง 44 29 ม.ีค. 65
2986/65 นาย แกว้ ค ากอ๋ง ม.พนั.22 ศม. ไตวายเร้ือรัง 85 14 เม.ย. 65
2987/65 อส.ทพ.สุภามติร นามโพธิช์ัย กรม ทพ.26 ภมูคุ้ิมกนับกพร่องจากเชื้อไวรัส 54 7 เม.ย. 65
2988/65 นาง แปง ตนเล็ก ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ เส้นเลือดผิดปกติในสมองแตก 89 20 เม.ย. 65
2989/65 นาย อานนัท ์โพธิสุ์วรรณพร ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อบุลราชธานี วัณโรค 28 4 เม.ย. 65
2990/65 จ.ส.อ.สวัสด์ิ บวัราษฎร์ ธ.เพชรบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 30 ม.ีค. 65
2991/65 นาย ประสาท ปทัมชูติ วิสามญั ปอดติดเชื้อ 94 5 พ.ค. 65
2992/65 ร.ท.กฤตภคั คงเมอืง มทบ.11 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 60 20 เม.ย. 65
2993/65 พ.อ.มงักร แนน่หนา ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 90 14 เม.ย. 65
2994/65 นาง จุฑามาศ แกว้สีปลาด ธ.ส านกัพหลโยธิน ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(โรคประจ าตัวเบาหวาน ความดัน โรคหวัใจ)86 3 พ.ค. 65
2995/65 นาง แกว้ใจ สาลีกลุ ธ.อมิพเีรียล เวิลด์ ส าโรง ความดันโลหติสูง 68 29 ม.ีค. 65
2996/65 จ.ส.อ.โสภณ บญุประกอบ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 78 2 พ.ค. 65
2997/65 นาย เมง็ สวดสม พนั.พฒันา 1 ความเส่ือมในวัยชรา 79 15 ม.ีค. 65
2998/65 นาง พชัรา พานชิ สง.ปรมน.ทบ. หลอดเลือดหวัใจตีบ 58 4 เม.ย. 65
2999/65 นาย ประเสริฐ แย้มพรชัย ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 83 23 เม.ย. 65
3000/65 ส.อ.เสนศิ อดุหนนุ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง หลอดเลือดหวัใจตีบ 57 2 พ.ค. 65
3001/65 นาง ประคอง ต้ังสุขสันต์ ธ.รังสิต-คลอง 3 ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 83 3 พ.ค. 65
3002/65 นาง จรูญ ไวยประธาน ธ.เตาปนู เส้นเลือดสมองตีบบริเวณกา้นสมอง 77 25 เม.ย. 65
3003/65 นาง สงัด มั่นต่อ ม.2 ติดเชื้อโควิด-19 63 23 เม.ย. 65
3004/65 ส.อ.ชัชวาลย์ ทองทา ธ.เพชรบรีุ ฐานกะโหลกศรีษะแตกกระดูกใบหน้าแตกหัก 37 13 เม.ย. 65
3005/65 นาง ระเบยีบ มะฟู กสษ.1 กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 27 เม.ย. 65
3006/65 นาง จวนแจ้ง เจริญสันเทยีะ ธ.นครราชสีมา หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 64 27 เม.ย. 65
3007/65 นาง จ าเนยีร บางสันเทยีะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 86 26 เม.ย. 65
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3008/65 นาย มงคล บญุรอด พนั.สพ.กระสุน 23 บชร.3 สงสัยภาวะขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 52 19 เม.ย. 65
3009/65 นาง ภทัราภร ไชยลาภ ช.2 พนั.202 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 73 27 เม.ย. 65
3010/65 นาย เบยี มะลิซ้อน สลก.ทบ. สมองจากความดันโลหติสูง 71 18 เม.ย. 65
3011/65 นาง ยุพนิ มตีาล ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก น้ าทว่มปอดจากโรคไตวายเร้ือรังจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 57 6 เม.ย. 65
3012/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย โชติชัชวาลกลุ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 71 24 เม.ย. 65
3013/65 นาง ดาวรรณ ปญัญาธรรม ศร.พนั.1 ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 62 14 เม.ย. 65
3014/65 นาง พวงเพชร ติกลุ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรังระยะที่ 5 90 26 เม.ย. 65
3015/65 นาย สุรชาติ ผิวนวล ม.พนั.4 พล.1 รอ. ฝีในตับ 53 25 เม.ย. 65
3016/65 นาย ทลู พศิเพง็ ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ชราภาพ 81 23 เม.ย. 65
3017/65 นาง นนทพร กติติรัตนสกลุ พธ.ทบ. เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 44 19 เม.ย. 65
3018/65 พ.ต.ทองจุล ภู่นา ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 17 เม.ย. 65
3019/65 นาง บญุเรือน หรัิญ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 14 เม.ย. 65
3020/65 จ.ส.อ.วสันต์ รุ่งเรือง ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 19 เม.ย. 65
3021/65 นาง สุชาดา เอี่ยมโคกสูง ธ.นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 65 20 เม.ย. 65
3022/65 นาง อรดา พรหมแสนปงั ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ล้ินหวัใจตีบผิดปกติ 63 25 เม.ย. 65
3023/65 ร.อ.บญุส่ง อาจทวีกลุ ธ.อตุรดิตถ์ โควิด-19 88 17 ม.ีค. 65
3024/65 นาง ศรีแพร หุ่นทอง ธ.เพชรบรูณ์ เสียชีวิตจากบาดแผลกดทบัที่กน้ 80 13 เม.ย. 65
3025/65 ส.อ.วีระ ภมรมานพ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อจากการติดเชื้อโควิด 19 68 24 เม.ย. 65
3026/65 นาง กลัยา สุวรรณดี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 12 เม.ย. 65
3027/65 ร.ต.ทวีศักด์ิ สุทธิแพทย์ ธ.สุราษฎร์ธานี การเสียชีวิตโดยไมท่ราบสาเหตุแนช่ัด 64 16 เม.ย. 65
3028/65 ร.ต.เสาวฤทธิ ์ทองอนิ ธ.พษิณุโลก สันนิษฐานสมองฟกช้ าจากอุบัติเหตุล่ืนหกล้ม 63 15 เม.ย. 65
3029/65 นาง ศิริยาพร ผ่านส าแดง ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งตับ 60 25 เม.ย. 65
3030/65 ร.ต.ถาวร อบรมภกัดี ธ.อตุรดิตถ์ ติดเชื้อลงปอด 84 20 เม.ย. 65
3031/65 นาง เกษม เนยสูงเนนิ ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด 19 88 12 เม.ย. 65
3032/65 นาง วัฒนา ดีอน้ ธ.พษิณุโลก มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 69 21 เม.ย. 65
3033/65 นาง เหล่ียม กลุชาติ ธ.ขอนแกน่ ความดันโลหติสูง 76 13 เม.ย. 65
3034/65 นาง สุหยิ่น ปั้นทอง ธ.อบุลราชธานี หลอดเลือดตีบในสมอง 85 12 เม.ย. 65
3035/65 นาย ทอง ใหมส่ว่าง ธ.นา่น หวัใจ 87 25 เม.ย. 65
3036/65 นาง เตียบ ใคร้ชม ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 89 22 เม.ย. 65
3037/65 นาย สุวิทย์ สีเล่ือม ม.3 พนั.18 มะเร็งตับ 71 12 ม.ีค. 65
3038/65 นาง ล าพา เสือใจ สส.ทหาร ปอดติดเชื้อ 74 9 เม.ย. 65
3039/65 นาย สมยั หอ่ไธสง ส.พนั.1 ไตวายเฉียบพลัน 66 5 เม.ย. 65
3040/65 นาง สมพร มตุตามระ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ ระบบหายใจล้มเหลว 85 7 เม.ย. 65
3041/65 ร.ต.วิชัย ดวงทพิย์ ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 76 22 ธ.ค. 64
3042/65 พล.ท.ธนวัฒน ์อนิทรศิริ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม. มะเร็งตับแพร่กระจาย 74 1 พ.ค. 65
3043/65 นาย สมศักด์ิ วรดี ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 62 7 เม.ย. 65
3044/65 นาย อภชิาติ ภผูาเดียว สก.ทบ. ภาวะตับแข็ง 55 4 พ.ค. 65
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3045/65 ร.ท.ชาญณรงค์ สุกรินทร์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจแข็งและตีบ 61 6 พ.ค. 65
3046/65 ร.ต.มานติย์ แจ้งจงดี ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 67 21 เม.ย. 65
3047/65 ร.ต.นโิรธ สินเล็ก ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อโควิด-19 66 7 ม.ีค. 65
3048/65 นาย รุ่งเกยีรติ รักชาติ ธ.ปากเกร็ด สมองฉีกขาดจากเหตุจราจร 36 30 เม.ย. 65
3049/65 นาง ทองหล่อ ทพิรัตน์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ไตวายเร้ือรัง 77 28 เม.ย. 65
3050/65 ร.อ.เสนอ เพช็รภา ธ.ชัยภมูิ ชราภาพ 82 23 เม.ย. 65
3051/65 นาย แส เสริมศรี ธ.แพร่ ปอดอกัเสบจากโควิด 19 86 29 เม.ย. 65
3052/65 จ.ส.อ.สวัสด์ิ แหลมคม ธ.พญาไท มะเร็งตับ 60 29 เม.ย. 65
3053/65 นาย วิเชียร วัยพฒัน์ ธ.ปากเกร็ด ปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 76 18 เม.ย. 65
3054/65 ส.อ.อนสุรณ์ ถาวรนรัุกษ์ ธ.เพชรบรีุ ภาวะบาดเจ็บที่ศรีษะระดับรุนแรง 61 23 เม.ย. 65
3055/65 พ.อ.ถาวร รอดกลู ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ปอดติดเชื้อโควิด 19 71 28 ม.ีค. 65
3056/65 นาง แตง ปดัภยั สง.สด.ก.ท. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 87 19 เม.ย. 65
3057/65 นาง เทยีมใจ รังกลุ ธ.เลย สันนิษฐานเสียชีวติจากมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 56 16 เม.ย. 65
3058/65 นาง บญุญาพร(นงเยาว)์ กระโจมทอง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจแข็งและตีบมาก 63 20 เม.ย. 65
3059/65 นาง วิลาวรรณ พงษว์ิเชียร ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งล าไส้ 64 20 เม.ย. 65
3060/65 นาง กนัตา เปลวเฟื่อง ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยราชภฎัเลย ตับอกัเสบและไตวายระยะสุดทา้ย 54 26 เม.ย. 65
3061/65 นาง มติร ศรีจ าปา ธ.เพชรบรูณ์ ชรา 82 19 เม.ย. 65
3062/65 นาย สมพร แตงทอง ม.2 สมองเส่ือม 62 25 เม.ย. 65
3063/65 นาย พเิชษฐ ภสูง่า ม.6 พนั.6 ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง 45 20 ม.ีค. 65
3064/65 จ.ส.อ.จิระศักด์ิ เมรานนท์ ม.3 พนั.18 ถุงลมโปง่พอง 75 13 ธ.ค. 64
3065/65 นาย ฟุ้ง ล าจวน ส.พนั.35 นสศ. ไมท่ราบสาเหตุ 79 4 เม.ย. 65
3066/65 นาง ปราณี ปทัมประภากลุ(เกลาโพธิ์) ศปภอ.ทบ.2 ขาดอากาศจากบาดแผลกดรัดที่ล าคอ 46 17 เม.ย. 65
3067/65 พ.ท.สมเดช สุริยะบตุร ศปภอ.ทบ.2 ตับแข็ง 56 17 เม.ย. 65
3068/65 นาง บญุเทยีน สุริยะทศัน์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. วัณโรคกระดูก 70 22 เม.ย. 65
3069/65 นาย ใส จีนหลักร้อย มทบ.31 ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 15 เม.ย. 65
3070/65 นาย บญุส่ง ขัติยะ ศสพ. เลือดออกในสมอง 83 24 เม.ย. 65
3071/65 นาย ธนกฤต สีสมทุร สง.ปรมน.ทบ. หวัใจวายเฉียบพลัน 29 12 เม.ย. 65
3072/65 ร.ต.อภนินัท ์เชียงทอง ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 76 2 ม.ค. 65
3073/65 ส.ท.ส าราญ คุณพรรษา ศร.พนั.2 มะเร็งล าไส้ 25 30 ม.ีค. 65
3074/65 นาง ธนดิา ศิลปศร พนั.ปจว. มะเร็งทอ่น้ าดี 49 24 ก.พ. 65
3075/65 นาง เกยีง ทองอด ธ.ร้อยเอด็ ปอดอกัเสบ 88 22 เม.ย. 65
3076/65 นาย เสมยีน ทองใบ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สันนิษฐานว่าเสียชวีิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 86 27 เม.ย. 65
3077/65 นาย สมศรี เจือจันทร์ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ชรา 95 28 เม.ย. 65
3078/65 นาย ฤทธิโรจน ์คงโภคา สส.ทหาร ติดเชื้อในช่องท้องจากการล้างไตทางหน้าท้อง 62 21 ม.ีค. 65
3079/65 ร.ท.จิรเกต์ิ ประสานเมฆ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดบวม 66 7 พ.ค. 65
3080/65 ส.อ. จ าลอง รสมณี ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื้อโควิด-19 89 4 พ.ค. 65
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