ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2381/65 น.ส.สมหวัง ยอดศิริ
2382/65 นาย วิชัย มิ่งประเสริฐ
2383/65 นาย สุเทพ เจริญสุข
2384/65 นาย ละมุด มุกพิมาย
2385/65 นาย สมใจ พงษ์ประยูร
2386/65 นาย เชษฐ โนรีราช
2387/65 นาย ดี หวลกระโทก
2388/65 ร.ท.คาปัน สีพทุ ธา
2389/65 นาย สมัย หอมนาน
2390/65 นาง อรชร สละชีพ
2391/65 นาง สนุ่น ทองบุญ
2392/65 นาย สมปอง เวฬุวรรณราช
2393/65 นาง นพวรรณ บรรเลงกลอง
2394/65 จ.ส.อ.ประชุม อินศิริ
2395/65 นาง จุก วิลัยทอง
2396/65 นาย วิชัย รังสิภาพรกุล
2397/65 ร.ต.อภิวัฒน์ เฉลิมสุข
2398/65 จ.ส.อ.จารูญ คาดี
2399/65 นาย เสริม เพชรหมื่นไว
2400/65 ส.อ.มีชัย แสนสม
2401/65 จ.ส.อ.วันไชย วรรณกูล
2402/65 นาง ปิ๋ว รามศูนย์
2403/65 นาง สุพตั รา หงษาวงศ์
2404/65 นาง เจริญ ชัยมงคล(แต้มสีคราม)
2405/65 นาง สุดาวัลย์ สุริยะโชติ
2406/65 นาย บุญล้า วรรณทะเสน
2407/65 นาย ถวิล ศรีแก้ว
2408/65 นาง ศิริวรรณ ชัยชูมนิ ทร์
2409/65 นาง บารุง แดงรัศมี
2410/65 นาง บัวจา คาแก้ว
2411/65 นาง พรนิภา เพิม่ พูล(พรนิภาร์ การะเกษ)
2412/65 นาง สมศรี กิ่มเกลี้ยง
2413/65 จ.ส.อ.สุวิจกั ขณ์ ปภากรดีสวัสดิ์ (ประทีป ดีสวัสดิ์)
2414/65 นาย สุวรรณ คูสินไทย
2415/65 ส.ท.หญิง ลักขณาคุณ ชาวงิ้ว

ประเภทการชาระเงิน
มทบ.16
มทบ.35
มทบ.31
พัน.สท.
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
มทบ.12
ทน.2
มทบ.24
มทบ.34
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.พระพุทธบาท
ธ.สกลนคร
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.สระบุรี
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.อุดรธานี
ธ.หาดใหญ่
ธ.อุดรธานี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.บุรีรัมย์
ธ.เชียงราย
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.เชียงราย
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ป.5 พัน.15
มทบ.37
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ความดันโลหิตสูง
เลือดออกในสมอง
หายใจล้มเหลวจากภาวะไตวาย
เลือดออกในสมอง
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
ตายไม่ทราบสาเหตุ (กินยาฆ่าแมลง)
ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
หัวใจล้มเหลว
หัวใจล้มเหลว
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมองชั้นหนาจากอุบัตเิ หตุจราจร

หลอดเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน
สันนิษฐานลาไส้อกั เสบติดเชื้อ
ผังผืดที่ปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ไตวาย
ตับแข็ง
ติดเชื้อจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่า
สมองฝ่อวัยชรา
หัวใจวาย
เบาหวาน,ความดัน
ภาวะของเสียคั่งในร่างกายอย่างรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อโควิด 19 ลงปอด
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด
สันนิษฐานกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งมดลูก
มะเร็งริมฝีปาก
ขาดอากาศจากการชัก
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งกระเพาะอาหาร

อายุ วันที่เสียชีวิต
86 8 มี.ค. 65
66 22 มี.ค. 65
83 16 มี.ค. 65
73 11 มี.ค. 65
84 27 มี.ค. 65
62 12 มี.ค. 65
66 24 มี.ค. 65
59 7 มี.ค. 65
71 11 มี.ค. 65
64 19 มี.ค. 65
98 11 มี.ค. 65
71 15 มี.ค. 65
85 19 มี.ค. 65
75 4 มี.ค. 65
87 19 มี.ค. 65
78 19 มี.ค. 65
70 9 มี.ค. 65
79 23 มี.ค. 65
67 26 มี.ค. 65
62 20 มี.ค. 65
63 9 มี.ค. 65
74 23 มี.ค. 65
64 16 มี.ค. 65
83 23 มี.ค. 65
75 16 มี.ค. 65
72 22 มี.ค. 65
88 29 มี.ค. 65
56 3 มี.ค. 65
70 18 มี.ค. 65
92 27 มี.ค. 65
44 12 มี.ค. 65
84 18 มี.ค. 65
43 17 ก.พ. 65
64 19 มี.ค. 65
31 17 มี.ค. 65

2
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
2416/65 นาง บุญร่วม สุพล
ส.พัน.6 พล.ร.6
2417/65 ร.ต.ฉลาด ผาระกัน
ธ.สระบุรี
2418/65 นาง กัญรินทร์ ชอบสุข
รร.จปร.
2419/65 ร.ต.ยงยุทธ พฤกษ์เสถียร
ธ.สระบุรี
2420/65 นาง ทรัพย์ เมฆขยาย
ธ.ปราณบุรี
2421/65 ส.อ.นรินทร์ เป็งศิริ
พัน.ปจว.
2422/65 อส.ทพ.มนตรี วันหากิจ
กรม ทพ.21
2423/65 พ.ท.หญิง ปราณิสา(นิสากร) ทองอร่าม รพ.อ.ป.ร.
2424/65 นาย กัน ไวยาประโคน
ป.2 พัน.12 รอ.
2425/65 นาง เรือนรัก กล่างใกล้
ส่วนกลาง
2426/65 ร.ต.อนันต์ สว่างโฉม
ธ.ปากเกร็ด
2427/65 ร.ต.เดชา เนียมนนท์
ธ.งามวงศ์วาน
2428/65 นาย บารุง เกษแก้ว
ธ.รังสิต
2429/65 นาง หมาย จันทร์ศรี
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
2430/65 นาง รุ่งนภา แนบตู้
ธ.สกลนคร
2431/65 ร.ต.หญิง อุบล ศุภพอดี
ธ.เทเวศน์
2432/65 นาง วรรณ์ดี คุ้มชนะ
ธ.ชัยนาท
2433/65 ร.ท.เปลี่ยน ไขแสงจันทร์
ธ.ปราจีนบุรี
2434/65 นาง อาคา มาลา
ธ.บ้านโป่ง
2435/65 พ.อ.สุรินทร์ ช่างเรือ
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
2436/65 นาย วิไล ศรีจรัญ
ธ.ย่อยบางโพ
2437/65 ร.ต.ชัยชาญ สาดะระ
ธ.ลพบุรี
2438/65 นาย ประพันธ์ ขุ่ยอาภัย
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
2439/65 จ.ส.อ. ชาตรี อ่อนสาอางค์
ธ.พะเยา
2440/65 น.ท.สุวรรณ ลาสัมพันธ์
รพ.อ.ป.ร.
2441/65 นาง บุญจันทร์ คามล
กรม ทพ.23
2442/65 จ.ส.อ.สันดร สร้อยทอง
พัน.สห.12
2443/65 พ.ต.แถม กลิ่นจันทร์หอม
มทบ.11
2444/65 นาง หริ่ม ใจกระสันต์
สส.
2445/65 พ.อ.สมพร สีทองดี
ธ.กระทรวงกลาโหม
2446/65 นาง สังเวียน รอดพ้น
ธ.ปากเกร็ด
2447/65 นาง หนูนา ปราณีตพลกรัง
สก.ทบ.
2448/65 พ.ต.อ.พจนฤทธิ์ ฤทธิร์ ณศักดิ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
2449/65 นาย ประยูร สุดหอม
ธ.ประชานิเวศน์ 1
2450/65 นาง ตะขาบ ไมตรีจิตร์
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
2451/65 นาง ศดิรินทร์(โชติมา) เจียมสินดี ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น
2452/65 นาง อุไร พิทกั ษ์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
ชราภาพ
ขาดอากาศหายใจ
ไม่ทราบสาเหตุการตาย
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
กล้ามเนือ้ หัวใจตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ภาวะชราภาพ
ไตวาย
เลือดออกในสมอง
ปอดติดเชื้อรุนแรง
ป่วยตายธรรมชาติ
มะเร็งท่อน้าดี
สมองฝ่อวัยชรา
เลือดออกในสมอง
ตับแข็ง
ไตวาย
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดสงสัยจากในท้อง

ปอดติดเชื้อโควิด 19
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง
มะเร็งถุงน้าดี
เลือดออกในสมอง
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ชราภาพ
ชราภาพ
ชราภาพ
ตับแข็งจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
โควิด-19
เลือดออกในเยื่อสมอง
ชรา
เส้นเลือดสมองตีบ
หัวใจวายเฉียบพลัน

อายุ วันที่เสียชีวิต
56 15 มี.ค. 65
76 21 มี.ค. 65
53 2 มี.ค. 65
63 7 มี.ค. 65
86 8 มี.ค. 65
30 16 มี.ค. 65
48 1 เม.ย. 65
54 17 มี.ค. 65
75 28 ก.พ. 65
71 3 เม.ย. 65
91 17 มี.ค. 65
61 31 มี.ค. 65
76 28 มี.ค. 65
76 22 มี.ค. 65
42 27 มี.ค. 65
89 3 เม.ย. 65
70 27 มี.ค. 65
62 10 มี.ค. 65
82 31 มี.ค. 65
65 28 มี.ค. 65
63 27 มี.ค. 65
62 24 ก.พ. 65
65 17 ก.พ. 65
71 8 ก.พ. 65
86 8 มี.ค. 65
62 5 มี.ค. 65
52 27 ม.ค. 65
84 30 มี.ค. 65
81 15 มี.ค. 65
88 7 เม.ย. 65
89 9 เม.ย. 65
70 31 มี.ค. 65
87 5 เม.ย. 65
54 3 เม.ย. 65
89 4 เม.ย. 65
62 3 เม.ย. 65
72 1 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2453/65 นาย ฉัตรชัย จุ้ยกล่อม
2454/65 นาย เสด็จ จันทวัน
2455/65 จ.ส.อ.สว่าง เสกิระ
2456/65 จ.ส.อ.นิยม ทองอยู่
2457/65 จ.ส.อ.แสงจันทร์ ภูซ้ายศรี
2458/65 นาง ทองดี เหตุเกษ
2459/65 นาง ราเพย สังข์ทอง
2460/65 นาย มนัส พรมกล่า
2461/65 นาง อุบล โกศินานนท์
2462/65 นาย ยืน อินต๊ะแสน
2463/65 จ.ส.อ.มณเฑียร พูลเกษม
2464/65 น.ส. สุชาดา ผลทรัพย์
2465/65 นาย ประหยัด จันทร์ดี
2466/65 นาง จันทร์ดี แก้วปัญญา
2467/65 จ.ส.อ.กวี ธรรมพรสิน
2468/65 นาง บุญยืน มิ่งขวัญ
2469/65 จ.ส.อ.ทวี สุขรุ่งเรือง
2470/65 นาง ผ่องแผ้ว นิ่มมงคล
2471/65 ร.ต.ธนทอง โกมลกุญชร
2472/65 พ.ท.ธีระศักดิ์ รับแสง
2473/65 จ.ส.อ.อรรถกร เภรีพล
2474/65 นาง เฉลา จันทรประภาพ
2475/65 นาย วิรัช รุจิโมระ
2476/65 นาง นัทธมน สีทบั
2477/65 นาย เรืองยศ ผลฟักแฟง
2478/65 ร.ต.กมล อึ้งจงเจตน์
2479/65 ร.ต.ณรงค์ เอตะคะสกุล
2480/65 นาง แน่งน้อย เจนช่าง
2481/65 นาง บุญมี คาปาน
2482/65 นาง ทองเจือ แก้วกิริยา
2483/65 ร.ท.อุดม สุดมะโนกุล
2484/65 นาง ทอง คะกิจ
2485/65 นาย เลิศ ไวยโภคา
2486/65 นาง ลาพอง แจ้งกระจ่าง
2487/65 นาง ทุเรียน อรุณรื่น
2488/65 ร.ต.บุญมี บุญเยี่ยม
2489/65 นาง ช้อย เฉลยบุตร
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.รังสิต
ธ.เลย
ธ.ตาก
ธ.อ้อมน้อย
ธ.เลย
มทบ.28
พัน.ป.ศป.
คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.
พัน.บ.1
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สมุทรปราการ
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ปราจีนบุรี
ร.5 พัน.3
ส่วนกลาง
ธ.ศรีย่าน
ส่วนกลาง
ธ.เสนานิคม
ธ.นครนายก
ธ.กาญจนบุรี
ธ.บางลาภู
ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สกลนคร
ธ.ราชบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ธ.ปากเกร็ด
ธ.นครนายก
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ภาวะชราภาพ
ติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
วัณโรคปอดแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
มะเร็งปอด
ปอดอักเสบจากโควิด
มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อโควิด
เบาหวาน โรคไต
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อโควิด 19
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งเม็ดเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะหัวใจล้มเหลวจากเส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจตีบ

ปอดอักเสบจาก COVID-19
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ
ชรา
มะเร็งที่ทวาร
การแขวนคอ
ปอดติดเชื้อรุนแรง,หายใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะน้าท่วมปอดจากหัวใจวาย
ความดันโลหิตสูง
หัวใจล้มเหลว
ปอดติดเชื้อ
เบาหวาน
ชรา
ไตวายเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

ปอดติดเชื้อ
ภาวะหัวใจล้มเหลว

อายุ
71
72
71
50
60
79
69
59
92
77
83
64
88
88
81
84
83
106
83
62
32
96
74
76
62
67
88
87
86
84
93
84
89
86
89
74
72

วันที่เสียชีวิต
21 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65
21 มี.ค. 65
2 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65
2 เม.ย. 65
26 มี.ค. 65
8 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
12 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
27 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
7 มิ.ย. 64
6 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
14 มี.ค. 65
16 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
7 เม.ย. 65
9 ก.พ. 65
31 มี.ค. 65
14 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65

4
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
2490/65 น.ท.ทองปลิว ศรีพญ
ั ญะ
ธ.คลองเตย
2491/65 ร.ต.สมยศ หอมกรุ่น
ธ.สนามเป้า
2492/65 นาง แตงอ่อน จันทร
ธ.บุรีรัมย์
2493/65 นาง จารัส พันธุแ์ ตง
ส่วนกลาง
2494/65 นาย สิงห์ ทองจาปา
มทบ.11
2495/65 จ.ส.อ.ถนอมจิต กุลยะณีย์
นทพ.
2496/65 นาย ธนิต โชคกิตติลาภ(ท่วมทับลาภ)
สส.
2497/65 นาย ยวน อินทร์ชู
รร.ร.ศร.
2498/65 ส.ท.บัณฑิต อ่องอร่าม
ช.3 พัน.302
2499/65 นาง สาลี่ ศิริแพทย์
พัน.ซบร.กรม สน.2
2500/65 จ.ส.อ.กฤษฎา แก่นแก้ว
ม.2
2501/65 นาง สนม อารมย์
รร.ช.กช.
2502/65 ส.อ.ธงชัย ภู่ระหงษ์
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
2503/65 จ.ส.อ.สมพล สวัสดี
ธ.อุตรดิตถ์
2504/65 นาง พิมพ์ ก้อนคา
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
2505/65 ร.ต.ประมวล วิริยะพันธุ์
ธ.ยโสธร
2506/65 ร.ต.สุทธิพนั ธ์ สิงห์ปรุ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2507/65 นาย วิเชียร ทูลไธสง
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
2508/65 ส.อ.ชูชาติ หวังหมู่กลาง
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
2509/65 นาง เสน่ห์ ดารักษ์
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม.
2510/65 นาง สดศรี ด้อมสุธรรม
ธ.ปากช่อง
2511/65 นาง น้อย พิมพ์พรม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2512/65 ร.ต.สมัย ประดิษฐแสง
ธ.เตาปูน
2513/65 นาย สุบนิ สายวัน
ธ.นครราชสีมา
2514/65 พ.ต.สาย จิตรหาญ
ธ.อุบลราชธานี
2515/65 จ.ส.อ.วิชา จอนโคกกรวด
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2516/65 ร.ต.ยอดชาย คัมภีระ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2517/65 นาง สนิท โรจนพุทธางกูร
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2518/65 จ.ส.อ.บุญชู วณีสอน
ธ.ท่าแพ
2519/65 ส.ท.สมชวน วินเกตุ
ธ.นครศรีธรรมราช
2520/65 จ.ส.อ.พงษ์อนิ ทร์ มาตันตร์กลู
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
2521/65 พ.ต.ทองอยู่ สรรพสุข
ธ.สระบุรี
2522/65 ร.ต.วัชระ นันตระกูล(ชมภูเมืองชื่น) ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงราย
2523/65 พ.ท.สีทน เรืองอร่าม
ธ.ลพบุรี
2524/65 นาง ประทิน มานัส
ธ.อุตรดิตถ์
2525/65 นาง ชมภู แก้วแสงทอง
ธ.ลพบุรี
2526/65 ร.ต.สมบูรณ์ แก้วเนตร
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ปอดติดเชื้อ
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด
ชราภาพ
มะเร็งตับ
เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
หอบหืดกาเริบระบบหายใจล้มเหลว
เนื้องอกบริเวณช่องอก
ปอดอักเสบเรื้อรัง
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งตับ
ไขกระดูกฝ่อ
มะเร็งท่อน้าดี
ตับแข็ง
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค
ปอดอักเสบติดเชื้อจาก COVID-19
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชราภาพ
หัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมกับภาวะออกซิเจนในเลือดต่า

ชรา
น้าท่วมปอดข้างซ้ายจากมะเร็งลุกลามเยือ่ หุม้ ปอด

ตับแข็ง
หลอดเลือดสมองอุดตัน
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งตับ
วัณโรคปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อโควิด-19 ลงปอด
หัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

อายุ วันที่เสียชีวิต
85 8 เม.ย. 65
64 8 เม.ย. 65
87 16 พ.ย. 64
83 6 เม.ย. 65
86 25 มี.ค. 65
50 29 มี.ค. 65
81 23 มี.ค. 65
70 21 มี.ค. 65
25 8 มี.ค. 65
47 31 มี.ค. 65
38 19 ก.พ. 65
83 23 มี.ค. 65
71 2 เม.ย. 65
75 30 มี.ค. 65
94 6 เม.ย. 65
75 12 มี.ค. 65
63 17 มี.ค. 65
84 5 มี.ค. 65
62 23 มี.ค. 65
66 30 มี.ค. 65
71 19 มี.ค. 65
87 4 เม.ย. 65
95 30 มี.ค. 65
73 4 เม.ย. 65
87 1 เม.ย. 65
57 26 มี.ค. 65
67 20 มี.ค. 65
85 27 มี.ค. 65
73 22 มี.ค. 65
60 24 มี.ค. 65
83 15 มี.ค. 65
91 17 มี.ค. 65
61 2 มี.ค. 65
83 26 ม.ค. 65
76 3 มี.ค. 65
84 2 ก.พ. 65
71 18 มี.ค. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2527/65 นาง สมถวิล กาแพงทอง
2528/65 จ.ส.อ.จานงค์ นวมนาม
2529/65 นาง เตย ภู่หอ้ ย
2530/65 จ.ส.ต.สารวย เฒ่าบุตรศรี
2531/65 นาง สมทิพย์ วิเศษนันท์
2532/65 นาง เฉลียว รอดบุญส่ง
2533/65 พล.ท.วินจิ วัชรสกุณี
2534/65 นาย ศรีเมือง คชชะ
2535/65 นาง บรรจง ตะโกอินทร์
2536/65 จ.ส.อ.สนิท สุกใส
2537/65 พ.ต.รังสรรค์ ภูอิ่นอ้อย
2538/65 นาย สุวรรณ์ จาปา
2539/65 ร.ต.ชลี คิดสาเร็จ
2540/65 ว่าที่ ร.ต.กระแสร์(แสร์) มีสัจ
2541/65 นาง ลอย พงษ์ทวี
2542/65 ส.อ.ศุภชาติ อภิชาตยานนท์
2543/65 นาง วิรมล ปราโมช ณ อยุธยา
2544/65 นาย ประพันธุ์ เงินสังเกตุ
2545/65 นาย ถวัลย์ หนูรอด
2546/65 ร.อ.ไพโรจน์ คาวิลัย
2547/65 พ.ต.ปราโมทย์ สถาพรวจนา
2548/65 นาง แฉล้ม ทองเสริม
2549/65 นาง นิสา แจ่มแจ้ง
2550/65 นาง สงบ สาโคตร
2551/65 ร.ต.อุกฤษณ์ สุวรรณภาพทอง
2552/65 นาง ประเสริฐ ม้วนทอง
2553/65 ว่าที่ ร.ต.สาเนียง เขียวมณี
2554/65 จ.ส.อ.เสวก โพธิป์ ระดิษฐ
2555/65 นาง สมจิตร ทัพมงคล
2556/65 ร.ต.สมเกียรติ ขจัดมลทิน
2557/65 ร.ท.ณัฐวุฒิ ศรีชัย
2558/65 นาง เทียม สาลีออ่ น
2559/65 ร.ต.ปัญญา ใหม่วิจิตร
2560/65 นาง ทุเรียน อยู่ยงค์
2561/65 นาง สง่า แซ่อึ้ง
2562/65 นาย ไพฑูรย์ คุ้มทรัพย์
2563/65 นาย บุญเลิศ ปลื้มมะลัง

5
ประเภทการชาระเงิน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.แฟรี่พลาซ่า-ขอนแก่น
ธ.อุตรดิตถ์
ธนาณัติ
ธ.บิ๊กซี - ลพบุรี 2
ธ.บางบัว
ธ.ลาปาง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ลพบุรี
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.ลพบุรี
คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.
ป.9 พัน.9
ส่วนกลาง
ธ.บางบัวทอง
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ลพบุรี
ธ.นครนายก
ธ.สนามเป้า
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ชุมพร
พบ.
ธ.ปากช่อง
ธ.เตาปูน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ชัยนาท
ธ.กาญจนบุรี
มทบ.17

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย
มะเร็งเม็ดเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19
ไตวายเฉียบพลัน
เลือดออกในสมอง
ปอดอักเสบติดเชื้อโคโรนาไวรัส(โควิด)
ภาวะหัวใจหยุดเต้น
เส้นเลือดสมองตีบ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หลอดเลือดสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ภาวะแทรกซ้อนจากเส้นเลือดในสมองแตก

ลมรั่วในปอดทั้งสองข้าง
ชราภาพ
ชราภาพ
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19
มะเร็งที่ตอ่ มลูกหมาก
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
มะเร็งเม็ดเลือดระยะสุดท้าย
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
เลือดออกในสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เบาหวาน
ชราภาพ
ติดเชื้อโควิด-19
ระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งลาไส้
เลือดออกบริเวณก้านสมอง
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลว
วัณโรคปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อ

อายุ
89
60
81
64
76
87
74
75
90
78
75
84
69
88
84
33
80
75
75
81
84
76
59
86
63
90
88
91
73
65
44
76
77
91
93
68
78

วันที่เสียชีวิต
5 ธ.ค. 64
7 ก.พ. 65
30 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
10 ธ.ค. 64
5 เม.ย. 65
31 มี.ค. 65
7 ม.ค. 65
23 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
4 เม.ย. 65
25 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
27 ธ.ค. 64
13 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
18 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
10 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
6 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
29 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
23 มี.ค. 65
15 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
29 มี.ค. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2564/65 นาง ไสว พรหมศรี
2565/65 นาย วิเชียร ธงกระโทก
2566/65 ส.อ.สมพงษ์ สืบสุภาพ
2567/65 จ.ส.อ.สมจิตร ศรีนาคคา
2568/65 นาย เที้ยม สงวนวงษ์
2569/65 นาง ศิริลักษณ์ บริบรู ณ์
2570/65 จ.ส.อ.จตุรงค์ เจริญกัลป์
2571/65 นาย วน ทับทิมทอง
2572/65 นาย บุญชวน สุวรรณคาม
2573/65 นาง สลิน คาจันทร์
2574/65 นาง คาบาง สอนสาโรง
2575/65 นาย บุญเลิศ คชเถื่อน
2576/65 นาย หย่วน อินทะเขื่อน
2577/65 นาย มนูญ เริงรักษ์
2578/65 นาง สุวิมล ศรีสุรารักษ์
2579/65 นาง บุญมี สมนึก
2580/65 นาง ปราณี เห็มเคน
2581/65 นาย ชนะ มูลคา
2582/65 นาง นวลจันทร์ สาครเจริญ
2583/65 พ.ท.ธวัช ประดับเพ็ชร
2584/65 นาง วรรณา โพล้งศิริ
2585/65 นาง ทองใบ อุไรโชติ
2586/65 ส.ต.รณรงค์ รัตนเกษตร
2587/65 พ.อ.ประสิทธิ์ กิจพิพฒ
ั น์
2588/65 นาย บุญมา เกณฑ์สาคู
2589/65 ร.ท.สมพงษ์ เทศเพ็ญ
2590/65 พ.อ.ปรีชา กิตติโกมล
2591/65 ส.อ.วินยั กรอบรูป
2592/65 พ.ต.วัฒนะ หมั่นเพียรธรรม
2593/65 นาย จง อรุณดี
2594/65 ร.ต.สุรศักดิ์ เข็มกลัด
2595/65 นาง ทองสุข สาวงาม
2596/65 นาง ประเสริฐ สังข์ทอง
2597/65 นาง อนงค์ สรรหจันทร์
2598/65 นาง สงบ ธรรมจักร
2599/65 ร.ต.สุภาพ สิงห์บรุ าณ
2600/65 ร.อ.กมล ขาน้าคู้

6
ประเภทการชาระเงิน
ธ.สระบุรี
รพ.อ.ป.ร.
ธ.อุทยั -อยุธยา
ธ.สนามเป้า
ธ.กาญจนบุรี
ร.31 พัน.1 รอ.
ธ.บ้านสวน-ชลบุรี
พัน.บ.21
มทบ.23
มทบ.37
กรม ทพ.23
พัน.รพศ.ศสพ.
ป.4 พัน.17
สง.สด.จว.อ.ย.
สง.สด.จว.อ.ย.
รร.กส.กส.ทบ.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ธนาณัติ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยบางโพ
ธ.โชคชัย 4
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.นครพนม
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.พิษณุโลก

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19
เส้นเลือดสมองตีบ
ความดันโลหิตสูง
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควิด 19

อายุ
86
72
89
79
88
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ
65
ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน
60
ปอดติดเชื้อ
82
ติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบหายใจล้มเหลว ถุงลมโป่งพอง
71
มะเร็งตับอ่อน
55
ลิ้นหัวใจรั่ว
71
เชื้อราขึ้นสมอง
72
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นสาเหตุตาย 68
ติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้องจากการล้างไต
55
ติดเชื้อจากโควิด
58
ติดเชื้อในปอด
89
ปอดอักเสบติดเชื้อ
66
มะเร็งตับ
65
กระดูกพรุน
85
กล้ามเนือ้ หัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉับพลัน
77
ติดเชื้อในกระแสเลือด
74
สมองฝ่อวัยชรา
85
ไตวาย
73
ปอดอักเสบติดเชื้อ
92
ถุงลมโป่งพอง
84
เลือดออกในชั้นใต้เยือ่ หุม้ สมองเฉียบพลัน
62
ชรา
94
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้าย)
72
ถุงลมโป่งพอง
76
มะเร็งลาไส้
68
มะเร็งปอด
58
หัวใจล้มเหลวเต้นผิดจังหวะ
57
ติดเชื้อที่เยื่อบุหวั ใจ
82
มะเร็งตับ
63
ปอดอักเสบ
82
ชราภาพ
86
ปอดอักเสบรุนแรง
83

วันที่เสียชีวิต
30 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
11 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
24 มี.ค. 65
19 ก.พ. 65
26 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
27 มี.ค. 65
2 เม.ย. 65
8 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65
19 ม.ค. 65
3 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
23 มี.ค. 65
10 เม.ย. 65
18 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
9 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
25 มี.ค. 65
30 มี.ค. 65
8 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
27 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65
3 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2601/65 นาง ยุพา พ่วงเพ็ง
2602/65 นาง จันทร์ทพิ ย์ ใจดี
2603/65 นาง บุญศรี สุดประเสริฐ
2604/65 ร.ต.บุญเสริม พูลคล้าย
2605/65 นาย สกล เข็มทิศ
2606/65 จ.ส.อ.วรพงค์ พันธุว์ ารีสกุล
2607/65 จ.ส.อ.ภูรวี ส้มแก้ว
2608/65 นาง สะอาด วงศ์จันทร์
2609/65 ร.ต.กาจัด กลิ่นศรีสุข
2610/65 นาย ก้าวหน้า พรหมโชติ
2611/65 ส.ท.อนงค์ พวงศรี
2612/65 นาง บุบผา ชัยพุฒิ
2613/65 ร.ต.ปรีชา บุญปกครอง
2614/65 พ.ต.สังเวียน สังข์มงคล
2615/65 นาย สุดใจ เทศกลิ่น
2616/65 นาย วสันต์ ใจสุธน
2617/65 พ.อ.บุญช่วย วงศ์ประยูร
2618/65 นาย สี สีไว
2619/65 นาง เสาวณี(เสาร์) บงแก้ว
2620/65 ร.ต.ประเสริฐ จาปาทอง
2621/65 นาง ทองวัน สุวรรณไตร
2622/65 นาง แทน คาศรีผล
2623/65 จ.ส.อ.ดิษฐพงษ์ นาคสีหมอก
2624/65 นาง มี อุรพนม
2625/65 นาง แป โสภาอุทก
2626/65 ร.ต.อุดม สูงเนิน
2627/65 นาง สอ อัฒจักร
2628/65 พ.อ.หญิง พรนิชา วัยนิพฐิ พงษ์
2629/65 ว่าที่ ร.อ.เพียร ธงไชย
2630/65 ร.ท.สมบัติ แย้มเกษร
2631/65 จ.ส.อ.พิทยา ปานะโปย
2632/65 นาง ยุพดี พราหมณ์ชื่น
2633/65 จ.ส.อ.อัมพร วงศ์ค่า
2634/65 นาย เสริญ ถาอุปชิต
2635/65 นาง ชุลีกร ชื่นมะเริง
2636/65 นาย วิเชียร โสภณ
2637/65 นาง บัวผัด ธรรมวงศ์
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ธ.จันทบุรี
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ตาก
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
สพ.ทบ.
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ส่วนกลาง
ธ.ลพบุรี
ธ.สมุทรปราการ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมจากโรคธรรมชาติ
มะเร็ง
กระดูกข้อสะโพกขวาหัก
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ชราภาพ
มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ธ.สนามเสือป่า
ปอดติดเชื้อ
ธ.สนามเสือป่า
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ธ.อรัญประเทศ
ติดเชื้อโควิด-19
ธ.สนามเสือป่า
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
กล้ามเนือ้ หัวใจตาย โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ
ธ.สานักพหลโยธิน
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หัวใจล้มเหลว
ธ.แฟรี่พลาซ่า-ขอนแก่น
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.สระบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.พะเยา
เส้นเลือดหัวใจตีบ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ชรา
ธ.อุทยั -อยุธยา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ธ.อรัญประเทศ
สมองขาดเลือดรุนแรง
ธ.ร้อยเอ็ด
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
ธ.ร้อยเอ็ด
มะเร็งตับระยะลุกลาม
ธ.ร้อยเอ็ด
ชรา
ธ.เพชรบุรี
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ธ.ทุ่งสง
มะเร็งปอด
ธ.ปราณบุรี
ผูกคอตาย
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
สันนิษฐานว่าเลือดออกระหว่างเยือ่ หุ้มสมองปอดอักเสบและไตวาย
ธ.คลองปาง
ไตวายเรื้อรังระยะที่ 5
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
เส้นเลือดในสมองแตก
ร.13
เบาหวาน
ร.6
เส้นเลือดในสมองแตก
ม.พัน.22 ศม.
ติดเชื้อโควิด-19
รร.นส.ทบ.
เลือดออกในสมอง

อายุ
67
86
84
60
79
47
48
82
96
61
63
86
62
89
82
66
93
74
91
77
62
84
54
80
74
63
90
65
70
66
66
60
55
85
53
77
74

วันที่เสียชีวิต
28 มี.ค. 65
6 เม.ย. 65
25 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
8 เม.ย. 65
20 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
16 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
20 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
15 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65
6 มี.ค. 65
11 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
16 มี.ค. 65
10 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
24 ม.ค. 65
5 เม.ย. 65
14 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
2 มี.ค. 65
14 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2638/65 นาง กระจ่าง ชาญรบ
2639/65 นาง เอื้อน รักหมู่
2640/65 น.ส. สมควร ผึ่งแช่ม
2641/65 นาง วิระวงค์ ยิ้มหริ่ม
2642/65 นาง ทับทิม พฤตมาตย์
2643/65 นาง บัวจันทร์ บัวชน
2644/65 นาย คาพร ซาพู
2645/65 ร.ต.ราวี ทองรุ่งเปลว
2646/65 นาง เพียร มะเส
2647/65 นาง จันทร์ วานิชย์
2648/65 ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ มาดี
2649/65 นาง เฉลา โตม่วย
2650/65 พ.อ.สวง ปราการสมุทร
2651/65 นาง ละม่อม วีระกมล
2652/65 นาง ก้าน พยานใจ
2653/65 พ.อ.ประยูร เปรมใจชื่น
2654/65 นาย ประมูล จาปาเหง้า
2655/65 ร.ต.สมนึก กลัดอยู่
2656/65 นาง ณัฎฐณิชา ดอนเงิน
2657/65 นาง บุญช่วย มาสุข
2658/65 นาย วิชิต พรหมประสิทธิ์
2659/65 นาง ประนอม แจ่มจารัส
2660/65 นาย ทับ สิงห์ผักแว่น
2661/65 นาง วิไลวรรณ์ ชมชื่น
2662/65 พ.ต.เชนชัย ชานาญดี
2663/65 ร.ต.สมัย ศรีพลาย
2664/65 นาง สาลี วังคูหา
2665/65 นาย แดง สุวรรณสะอาด
2666/65 น.ส.กุหลาบ เครือแตง
2667/65 ส.อ.สมนึก เหลือสิงห์กลุ
2668/65 ร.ต.สมชาย ศรีชาติ
2669/65 ร.ต.วิโรจน์ ทองคา
2670/65 ร.ต.อรุณ พุฒซอน
2671/65 พ.ท.นิรันดร์ จันทนราช
2672/65 พ.ท.หญิง อบเชย พิมพ์เงิน
2673/65 นาง บุญสม นักสอน
2674/65 พ.อ.พหล บุญไชยะ
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มทบ.43
มทบ.43
ธ.ถ.จันทน์
กิตติมศักดิ์
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
ธ.สนามเป้า
ธ.อรัญประเทศ
ศฝ.นศท.มทบ.22
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.สูงเม่น
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.หัวหิน
ธ.เตาปูน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา
ธ.ศรีย่าน
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ขอนแก่น
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.สิงห์บรุ ี
ธ.ลพบุรี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.สระบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ลพบุรี
วิสามัญ
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค
ธ.สานักราชดาเนิน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด

สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อดื้อยาปอดอักเสบเชื้อเอบอม
ชราภาพ
ติดเชื้อในปอด
ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะเลือดเป็นกรดและหัวใจเต้นพริ้ว
เบาหวาน
หลอดเลือดสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อโควิด 19
ปอดอักเสบจากโควิด-19
มะเร็งปอด
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
มะเร็งริมฝีปากระยะลุกลาม
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม
ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ตายจากการเจ็บป่วยไม่แน่ชัด
ภาวะเลือดเป็นกรด
มะเร็งลาไส้ระยะแพร่กระจาย
น้าท่วมปอดภาวะหัวใจล้มเหลว
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ
ภาวะเลือดออกในสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อโควิด-19
ไม่ทราบสาเหตุการตายแน่ชัด
หัวใจเต้นผิดปกติรุนแรง
ชราภาพร่วมกับโรคหัวใจ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อายุ
76
84
74
94
74
74
75
68
81
87
70
61
88
87
96
88
79
59
66
82
66
79
88
63
63
64
78
85
74
57
66
60
61
89
101
87
86

วันที่เสียชีวิต
17 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
17 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
22 มี.ค. 65
12 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
18 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
8 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
31 มี.ค. 65
30 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
3 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
15 เม.ย. 65
9 พ.ย. 64
15 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
31 ต.ค. 64
17 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
26 มี.ค. 65
14 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2675/65 ร.ท.ขจรเดช ทับน้อย
2676/65 พ.ต.ไพบูลย์ พิมพากุล
2677/65 ร.ต.รุ่งเรือง ศิวารักษ์
2678/65 ร.ต.อุดมศักดิ์ ชัยฉลาด
2679/65 นาง บุญรมย์ ผ่องแผ้ว
2680/65 ร.ต.สาคร ข่ายทอง
2681/65 จ.ส.อ.อายนต์ พุ่มจันทร์
2682/65 นาง พวงจันทร์ เมืองสุวรรณ
2683/65 นาย ศักดา ชะโลบน
2684/65 นาง แก้ว กิ่งก้าน
2685/65 นาง จงรักษ์ เชื้อสะอาด
2686/65 นาง สุวรรณี ภิบาลวงศ์
2687/65 ร.ต.ไพลึก อุทรส
2688/65 นาง เรือนแก้ว รินใจ
2689/65 นาง ลอน สุริโย
2690/65 จ.ส.อ.สมยศ ภิญโญฤทธิ์
2691/65 นาง กองนาง ก่าชัยภูมิ
2692/65 นาง เพ็ง สมบัตคิ า
2693/65 ร.ต.สุรกิจ ฉิมพลีวัฒน์
2694/65 นาง พวงพยอม ไวประเสริฐ(ภิญโญทรัพย์)
2695/65 ส.อ.นพชนะเจษฏ์ เศรษฐวิวัฒน์
2696/65 นาง ชูศรี วิบลุ ยารุณ
2697/65 จ.ส.อ.สน พรมใหม่
2698/65 พล.ท.อานาจ สาตราวุธ
2699/65 น.ส. เยาวมาลย์ ประวาลวรรณ
2700/65 นาง นวลศรี คาศรีระภาพ
2701/65 นาง บุญเพ็ง ศรีเดช
2702/65 พ.ท.สมจิตร์ เถื่อนขวัญ
2703/65 นาย ชิน แหวนวงษ์
2704/65 นาง สมัย แพทย์เพียร
2705/65 ร.ท.ชัยวิชญ์ ศรีสังวรณ์
2706/65 ร.อ.สุระชัย ทิพย์อกั ษร
2707/65 พ.ท.ธานี จิตตพุทธิ
2708/65 ร.ต.วินยั หาญพล
2709/65 ร.อ.นิรันดร์ รับคาอินทร์
2710/65 นาง เที่ยง สีแดงก่า
2711/65 นาย ถิน ศรีบรุ ินทร์

9
ประเภทการชาระเงิน
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.บิ๊กซี-ลาพูน
ธ.อุดรธานี
ธ.เทิง
ธ.พะเยา
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ฝาง
ธ.ชุมพร
มทบ.21
บชร.2
ส่วนกลาง
ธ.ลพบุรี
สตน.ทบ.
ส่วนกลาง
ธ.ศรีย่าน
ธ.สกลนคร
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ศรีสะเกษ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.บุรีรัมย์
ธ.สระบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.น่าน
ธ.สระบุรี
ธ.ยโสธร
ธ.เลย

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ปอดอักเสบ
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
เส้นเลือดสมองตีบสมองขาดเลือด
ไตวายเรื้อรัง
ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควิด 19
ชรา
มะเร็งลาไส้
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ คาดว่าเกิดจากโรคประจาตัวของผูป้ ว่ ย

สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งตับ
สมองฝ่อวัยชรา
วัยชรา
ไตวายเรื้อรัง
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งปอดแพร่ไปสมอง
ภาวะท้องร่วง
ภาวะติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งลาไส้
ติดเชื้อโควิด 19
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หลอดลมโป่งพองเรื้อรัง
หัวใจวาย
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
มะเร็งตับ
มะเร็งตับ
ชรา
ปอดอักเสบรุนแรง
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชราภาพ
ความดันโลหิตสูง
ชราภาพ
รูมาตอยส์
ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

อายุ
73
83
61
87
92
70
63
86
75
83
79
85
62
83
87
63
93
84
66
54
33
67
89
90
61
87
61
76
69
82
62
67
90
68
90
74
84

วันที่เสียชีวิต
5 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
27 ก.พ. 65
5 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
23 มี.ค. 65
9 เม.ย. 65
26 มี.ค. 65
17 เม.ย. 65
15 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
30 มี.ค. 65
5 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
20 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
6 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
9 เม.ย. 65
19 ธ.ค. 64
9 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
29 มี.ค. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2712/65 นาง เพ็ญศรี เอ็มมาก
2713/65 นาง สาอางค์ เนตรนิล
2714/65 จ.ส.อ.สุริยา พรหมคุณ
2715/65 ส.อ.อดิศกั ดิ์ น้อยหลุบเลา
2716/65 ส.อ.วรวุฒิ โตสุข
2717/65 นาย ธวัชชัย ว่องไว
2718/65 นาย สุทน วัฒนากูร
2719/65 นาย วิศษิ ฐ ดุจนาคี
2720/65 จ.ส.อ.ทองคา ชากร
2721/65 นาง บุญช่วย มั่นคง
2722/65 นาย วันชัย หนูเจริญ
2723/65 นาง บรรจอง ขาบาง
2724/65 นาง ฉลวย นาคจรุง
2725/65 พ.ต.นิรันดร์ คาสวรรค์
2726/65 ร.ต.วิฑูรย์ แสงทอง
2727/65 จ.ส.อ.ยุทธนา หงษ์สง่า
2728/65 นาง รวีวรรณ วิทยากาญจน์
2729/65 จ.ส.อ.หญิง นภาพร พินทุวัฒนะ
2730/65 นาง สมหมาย ภูฆงั
2731/65 นาง วันเพ็ญ วรแสน
2732/65 นาย พินจิ พยุงวงษ์
2733/65 น.ส. ทิภา เคหวิวัชชรัชกุล
2734/65 ร.ต.สุเนตร ศรีตาแสน
2735/65 พ.ต.สวัสดิ์ อ่อนคา
2736/65 นาย อินตา บุญสูง
2737/65 นาง ส้มซ่า ศรีทอง
2738/65 นาง โป่ง ด่านนอก
2739/65 นาย มานิตย์ วงษ์การดี
2740/65 ร.ต.ระออง รักขพันธ์
2741/65 พ.ท.หญิง รัตนา เนียวกุล
2742/65 นาง วรรณี เกื้อสังข์
2743/65 น.ส.คาหล้า พึ่งเมือง
2744/65 พ.ท.ยอด จันทร์ขา
2745/65 นาย จาลอง เนียมหอม
2746/65 พ.อ.ชวลิต แย้มกสิกร
2747/65 นาย สนั่น ครุธน้อย
2748/65 นาง โสน ชัยกิจ
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.อุบลราชธานี
ส.พัน.35 นสศ.
ร.5 พัน.3
ร้อย.ม.(ลว.) 6
ช.พัน.5 พล.ร.5
ส.พัน.5 พล.ร.5
ศสท.กส.ทบ.
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สนามเสือป่า
ธ.กระทรวงกลาโหม
ส่วนกลาง
ศซส.สพ.ทบ.
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก
ธ.ปราจีนบุรี
ป.5 พัน.15
วิสามัญ
ธ.เตาปูน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ยศ.ทบ.
ส.1
ส่วนกลาง
ธ.สระบุรี
ธ.ยโสธร
ธ.ท่าแพ
ธ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
ธ.ปากเกร็ด
ธ.เตาปูน
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.บิ๊กซี ลาลูกกา 2
ธนาณัติ
ธ.พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.อุทยั -อยุธยา
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
ชรา
86
มะเร็งท่อน้าดี
75
สันนิษฐานหัวใจเต้นผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่ น่ชัด
32
ติดเชื้อโควิด 19
27
สมองฉีกขาดจากบาดเจ็บจราจร
24
ติดเชื้อในกระแสเลือด
58
ระบบไหลเวียนโลหิตการหายใจล้มเหลว 61
ติดเชื้อในกระแสเลือด
70
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด19
90
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
88
มะเร็งต่อมไทรอยด์
78
หัวใจล้มเหลว
67
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด
87
ติดเชื้อในกระแสเลือด
67
ความดันในวัยชรา
77
จมน้าทางอุบตั เิ หตุจราจร
41
ภาวะชราภาพ
93
ชราภาพร่วมกับเจ็บป่วยเรื้อรัง
85
สมองฝ่อจากวัยชรา
75
ลิ่มเลือดในปอด
56
สมองฟกช้าฉีกขาด กะโหลกแตก จากกระแทกของแข็งรุนแรง
60
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
89
นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ
62
ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควิด 19
78
สมองฝ่อวัยชรา
85
เลือดออกในสมอง
86
สมองฝ่อวัยชรา
82
ภาวะหัวใจวายฉับพลัน
64
ชรา
86
เลือดออกในทางเดินอาหาร
92
ชรา
84
ท่อน้าดีอดุ ตัน
71
ปอดติดเชื้อจากโควิด 19
89
สันนิษฐานเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนโรคมะเร็งถุงน้าดี
85
ติดเชื้อของเยื่อหุ้มหัวใจ
75
ปอดบวม
80
มะเร็งถุงน้าดี
83

วันที่เสียชีวิต
8 ก.พ. 65
25 มี.ค. 65
9 ก.พ. 65
22 มี.ค. 65
12 ก.พ. 65
16 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
12 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
2 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
9 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
12 ก.พ. 64
12 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
21 มี.ค. 65
20 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
22 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2749/65 ร.ต.สุดใจ สอาด
2750/65 จ.ส.อ.สมยศ นันตรัตน์
2751/65 นาย ฟื้น จันทร์คง
2752/65 นาย สมัค ธุสาวุฒิ
2753/65 ส.อ.วัฒนา เขียนชานาจ
2754/65 นาย คาใหม่ ยอดแคล้ว
2755/65 นาง สาเนียง ปานกลีบ
2756/65 ร.ท.พิพฒ
ั น์พงศ์ เงินลา
2757/65 นาง อาไพ อุสาหะ
2758/65 จ.ส.อ.ชนะศักดิ์ เจริญยิ่ง
2759/65 นาง กัญญารัตน์ ว่องประสพสุข
2760/65 พ.ท.กฤษณ์ ทองยัง
2761/65 นาง มาลาศรี ภาคพร
2762/65 นาย ประยงค์ ขวดพุดซา
2763/65 นาย สนอง ทานะกุล
2764/65 นาง ประนอม คันธาจละ
2765/65 พล.อ.อรรคเดช ครุธเวโช
2766/65 นาย ธง ปิ่นทอง
2767/65 นาง ทองยุ้ย บุญรอด
2768/65 จ.ส.อ.ประภาส ศิริจันทร์
2769/65 นาง ยม คร้ามไพบูลย์
2770/65 จ.ส.อ.สมหมาย ประทุมมัง
2771/65 นาย ทองสุข สุ่มมาตย์
2772/65 พ.ต.สายันต์ เพ็ชรวงษา
2773/65 พ.ท.พลากร ผูกไมตรี
2774/65 นาย โสดา ศรีมนั ตะ
2775/65 ส.อ.หญิง ณัฐติยาภรณ์ บุญฤทธิ์
2776/65 น.ส. เพ็ญ แก้วมณี
2777/65 น.ส.รัตนาพร ภัคดีรุจิเดช
2778/65 นาย ชูศกั ดิ์ ปวัฒนกุล
2779/65 นาง อุดมลักษณ์ จุละจาริตต์
2780/65 พ.ต.ไสว นครแก้ว
2781/65 นาง ชูศรี สุขะหุต
2782/65 นาง จาลอง เจริญมาตย์
2783/65 ร.อ.โกมล อรัญภูมิ
2784/65 นาง จันทร์สุวรรณ์ เจริญผล
2785/65 นาง บุญมี สายสมาน

11
ประเภทการชาระเงิน
ธ.พิษณุโลก
ธ.พะเยา
มทบ.36
ม.4 พัน.11 รอ.
พัน.มทบ.23
ร.8
คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.
ปตอ.1 พัน.3
ธ.บางลาภู
ธ.ย่อยบางครุ
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ปากช่อง
ธ.อ่างทอง
ธ.รพ.พญาไท 3
ธ.พญาไท
ธ.กาญจนบุรี
ช.3 พัน.302
มทบ.12
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
พล.ร.9
รร.ร.ศร.
ศฝ.นศท.มทบ.14
ส่วนกลาง
พัน.สห.11
มทบ.11
ธ.ศรีย่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เตาปูน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.โชคชัย 4

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชื้อ
สันนิษฐานหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจล้มเหลว
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19
ไตวายระยะสุดท้าย
หัวใจหยุดเต้น
ขาดอากาศจากพิษของคาร์บอนมอนนอกไซค์

ภาวะหัวใจล้มเหลว
เจ็บป่วยเรื้อรัง
หลอดเลือดสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เบาหวาน
หัวใจหยุดเต้นจากภาวะชราภาพ
ปอดอักเสบจากโควิด
ชราภาพร่วมกับโรคเรื้อรัง
มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย
ชราภาพ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอัลไซเมอร์
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
วัณโรคปอดและมีภาวะหายใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
เลือดคั่งในสมองรุนแรงเฉียบพลัน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ภาวะเลือดออกในสมอง
เบาหวาน ความดัน เส้นเลือดในสมองตีบ

มะเร็ง
เลือดออกในสมองรุนแรง
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ปอดติดเชื้อจากโควิด-19
ชรา
วัณโรค
มะเร็งลาไส้ใหญ่แพร่กระจายไปปอด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย

อายุ
70
61
88
52
34
88
72
36
84
68
85
62
74
84
87
89
61
84
80
50
66
62
87
92
39
86
40
78
38
61
84
89
95
83
75
76
84

วันที่เสียชีวิต
28 มี.ค. 65
12 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
18 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
30 ก.ย. 64
15 ก.พ. 65
1 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
17 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2786/65 ร.ต.สมจิตร์ ด้วงหอม
2787/65 นาง นกแก้ว เทศขา
2788/65 นาย ประสิทธิ์ สุวรรณธรรม
2789/65 ส.อ.ชูเวทย์ บัวสุวรรณ
2790/65 จ.ส.อ.ชานาญ ไพรมุ้ย
2791/65 จ.ส.อ.วัฒนา ปทุมานนท์
2792/65 นาง จาลอง เชยชูศรี
2793/65 ร.ต.พงษ์อนันท์ น้อยจันทร์
2794/65 นาง ขีด สุขประเสริฐ
2795/65 นาง แรงน้อย พุ่มไพจิตร
2796/65 จ.ส.อ.ปฐมพร ปิ่นแก้ว
2797/65 นาง ฉลอม แจ่มแก้ว
2798/65 จ.ส.อ.สมเลิศ ชูชุมพล
2799/65 ร.ต.ระมิน แจ้งมุข
2800/65 จ.ส.อ.เสถียร ขาสด
2801/65 นาย แก้วมา ชมภูงาม
2802/65 นาง วรรณี กลิ่นศรีสุข
2803/65 พ.ต.อารีย์ โพธิศ์ รีรัตน์
2804/65 นาย หาญ พิศมัย
2805/65 ร.ต.วีระ โมสกุล
2806/65 นาย ศรีศกั ดิ์ ศรีอดุ ม
2807/65 นาง อารีย์ ประเทศา
2808/65 นาย ตั๋น ทองมา
2809/65 นาย ลออ ทวีทรัพย์
2810/65 นาง แก้ว นิลเพชร
2811/65 นาง สุดา ธีรัทธานนท์
2812/65 พ.อ.สมมาตร วัฒนลิขิต
2813/65 ร.ต.ประมาณ ฉิมมา
2814/65 นาง แฉล้ม ออมสิน
2815/65 จ.ส.อ.พิชัย อินทรลักษณ์
2816/65 นาง หนูเทียม บุญหว่าน
2817/65 จ.ส.อ.พิศษิ ฐ แก้วเกร็ด
2818/65 จ.ส.อ. ศักดา เหลาคา
2819/65 นาง มณเฑียร สัมมา
2820/65 นาย สวน สวาทพงษ์
2821/65 จ.ส.อ.ทวีราช สงวนดี
2822/65 นาง ละออ คล้ายเผ่าพงษ์
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.งามวงศ์วาน
รพ.รร.6
มทบ.13
ธ.ทุ่งสง
ธ.ชัยนาท
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ช.พัน.51
กบร.กช.
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.กาญจนบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
พัน.สห.31
ม.5 พัน.24 รอ.
ธ.เตาปูน
ธ.สนามเป้า
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สระบุรี
ธ.เพชรบุรี
ธ.ลพบุรี
พล.ร.6
ธ.ปราณบุรี
ธ.นครนายก
ธ.ยโสธร
ศศท.
ธ.บ้านฉาง
ธ.ปากเกร็ด

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ติดเชื้อโควิด 19
ชราภาพ
มะเร็งลาไส้
มะเร็งกระเพาะอาหารลุกลาม
มะเร็งลาไส้
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
มะเร็งทางเดินน้าดี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา

อายุ
67
85
80
66
71
69
86
61
86
70
กล้ามเนื้อหัวใจวายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
44
ตายธรรมชาติ(ไม่ทราบโรค)
92
มะเร็งปอด
66
มะเร็งปอด
80
ขาดอากาศหายใจเป็นผลจากการชักเกร็ง 63
สมองเสื่อมพาร์คนิ สัน
87
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด
64
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
63
มะเร็งเหงือกล่าง
71
มะเร็งลาไส้
72
อุบตั เิ หตุจราจร
64
มะเร็งปากมดลูก
83
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
75
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
82
ปอดอักเสบรุนแรงจากติดเชื้อโควิด 19 และภาวะแทรกซ้อน
90
เลือดออกในปอด
85
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม
86
มะเร็งปอด
64
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19
88
ภาวะเลือดออกในสมอง
73
เบาหวานร่วมกับไตวายเรื้อรัง
70
มะเร็งลาไส้
68
น้าท่วมปอด
58
ความดันโลหิตสูง
71
สมองฝ่อวัยชรา
84
มะเร็งไตระยะสุดท้าย
84
ติดเชื้อโควิด-19 ปอดอักเสบ
73

วันที่เสียชีวิต
23 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
10 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
12 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
26 มี.ค. 65
8 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
14 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
9 ม.ค. 65
12 ต.ค. 64
25 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
26 มี.ค. 65
9 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
3 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2823/65 ร.ต.ถวัลย์ บุญแท้
2824/65 พ.อ.(พิเศษ)เสวตร พงษ์แตง
2825/65 นาย อาพล มุทติ าเจริญ
2826/65 ส.อ.ประยูร คุ้มมณี
2827/65 ร.ต.โกวิทย์ รวดเร็ว
2828/65 น.ส.รัตนาภรณ์ มหาวี
2829/65 นาย คล้าย โพธิข์ าว
2830/65 นาง กัลยา นุ่มเมือง
2831/65 นาง สาเนียง ทรายขาว
2832/65 ร.ท.นิยม สิทธิวงศ์
2833/65 พ.ท.รังสรรค์ พันธ์ธรรม
2834/65 นาง เจียรนัย ศรีทอง
2835/65 นาง ละมัย สินทิพลา
2836/65 พ.ท.วัชระ ดอนเงิน
2837/65 พ.ต.เฉลิม ฉายชูวงษ์
2838/65 นาง พโยม ทองประชุม
2839/65 ร.ต.บุญธรรม เดสูงเนิน
2840/65 จ.ส.อ.สุวิชานนท์ กอบัว
2841/65 อส.ทพ.หญิง พัชรินทร์ ทองสุข
2842/65 นาง พัน ผิวดา
2843/65 พล.ต.เจริญ กายแก้ว
2844/65 จ.ส.อ.วิโรจน์ เอี่ยมพาหล
2845/65 ส.อ.หญิง สาคร วงศ์เสนา
2846/65 ร.ต.เชิด ทัพใหญ่
2847/65 ร.ต.โทน คงสอาด
2848/65 นาง พา จิตรประสาร
2849/65 น.ส.อรปภา วงศ์บญ
ุ มา
2850/65 นาย รัง ซอกผา
2851/65 นาง ทองดี ใจดี
2852/65 ร.ต.ปัญญา เจริญฉิม
2853/65 นาง สังเวียน พันธุพ์ ชื
2854/65 ร.อ.กมล รักษ์เลิศวงศ์
2855/65 นาย ประยงค์ สัตย์ชาพงษ์
2856/65 นาง สัมฤทธิ์ ภูวะปัจฉิม
2857/65 นาง อุษา ตรีประเสริฐ
2858/65 นาง สังวาลย์ สมัครเขตการณ์
2859/65 นาง สลิด มหาชัย
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.บางบัวทอง
ขส.ทบ.
ศฝ.นศท.มทบ.31
พัน.สท.
ธ.ลาปาง
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ขอนแก่น
ธ.ปราณบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
ธ.อุดรธานี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.นครนายก
ธ.สูงเม่น
ธ.ศรีย่าน
ส่วนกลาง
ธ.เพชรบูรณ์
คส.สพ.ทบ.
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.เสนานิคม
ธ.กาญจนบุรี
วิสามัญ
ศป.
ศฝ.นศท.มทบ.31
ส่วนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
สมองขาดออกซิเจนจากการชัก
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
หลอดเลือดสมองตีบ
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อโควิด 19
เลือดออกในสมอง
เบาหวาน
ภาวะติดเชื้อภายในท่อน้าดีจากนิว่ ในท่อน้าดีอุดตัน

หลอดเลือดในสมองอุดตัน
ปอดบวมติดเชื้อจาก COVID-19
มะเร็งท่อน้าดี
ลิ้นหัวใจตีบ
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งปอดลุกลามเข้าสมองรุนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
เบาหวาน
ภาวะปอดติดเชื้อจากโควิด 19
เลือดเป็นกรด
มะเร็งรังไข่
นิ่วในถุงน้าดี
หัวใจวาย
กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดฉับพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบแข็ง

มะเร็งลาไส้
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ไตวายเรื้อรัง
ภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง
ขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ
มะเร็งท่อน้าดี
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ปอดติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งหลอดอาหาร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจตายเฉียบพลัน
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
64
91
79
90
78
53
83
86
80
75
70
77
80
70
89
87
64
60
52
83
86
63
83
84
89
89
42
88
85
59
93
81
90
94
79
71
77

วันที่เสียชีวิต
22 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
19 พ.ย. 64
31 มี.ค. 65
1 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
15 พ.ย. 64
5 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
15 เม.ย. 65
20 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
18 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
14 มี.ค. 61
21 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
15 มี.ค. 65
22 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
22 ก.พ. 65
4 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
17 ก.พ. 64

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2860/65 นาย กาแหง สุรทิณฑ์
2861/65 จ.ส.อ.ชูศกั ดิ์ คงทวี
2862/65 ร.ต.ประไพ ขจรพันธ์
2863/65 น.ส. กอง เรืองอรุณ
2864/65 นาง จวน อุดมวงษ์
2865/65 นาย สุทน ผลพิกลุ
2866/65 พระ ทองสุข คาพันธ์
2867/65 นาง สงวนวงศ์ ผุดผ่องใส
2868/65 นาง ระเบียบ สันชิต
2869/65 ร.ต.ช่วง โก่งกระโทก
2870/65 นาง หวอง ตุ้มจันดี
2871/65 พล.ต.อัศวิน สุวรรณประเสริฐ
2872/65 นาย นิคม พลกะสินธุ์
2873/65 จ.ส.อ.วิจิตร จ่าเมือง
2874/65 นาง สายสุณี บุญเรือน
2875/65 จ.ส.อ.ศรี โกสีย์
2876/65 ร.ต.โพธิ์ ครสระน้อย
2877/65 พ.ท.กิตติคม กาญจนธวัช
2878/65 นาง สมหมาย ทองแดง
2879/65 พล.ต.วุฒาทิต นิตรมร
2880/65 นาง บุญยงค์ ภูนาเมือง
2881/65 นาง หนูหลั่น คาเติม
2882/65 พล.ต.ภิญโญ ทองสมจิตต์
2883/65 นาย กุหลาบ พูลผล
2884/65 นาย สมศรี นาทาม
2885/65 นาย บุญเกื้อ วรธงไชย
2886/65 ร.ต.ทรงศักดิ์ เข็มสุวรรณ
2887/65 ร.ท.ประมาณ อัมพะวะศิริ
2888/65 นาง นิธิกานต์ บุญโนนแต้
2889/65 พ.อ.ยุทธกูล คนสอน
2890/65 นาง บัวริน แฝงเพ็ชร
2891/65 นาง สฤษธิ์ วงษ์ขันธ์
2892/65 นาย สถาพร กุนาวงศ์
2893/65 พ.ท.หญิง ลัดดา เล็กใจซื่อ
2894/65 นาง สังวาลย์ สีคาพา(สว่างแสง)
2895/65 น.ส. ถนอม ขนอนเวช
2896/65 นาย จัด ศรีบรุ ินทร์
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ธ.เตาปูน
ธ.อยุธยา
ธ.อรัญประเทศ
ธ.สะพานควาย
มทบ.23
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.แฟรี่พลาซ่า-ขอนแก่น
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ถ.บางนา-ตราด กม.4
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.กระทุ่มแบน
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ปักธงชัย
ธ.นครราชสีมา
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.เลย
ธ.สระแก้ว
ธ.เลย
ธ.ลาปาง
กร.ทบ.
รร.จปร.
ธ.ปักธงชัย
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มทบ.21
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ร.6 พัน.3
พล.ร.9
ธ.เตาปูน
ธ.ปราจีนบุรี
ส่วนกลาง
มทบ.28

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชื้อโควิด-19

อายุ
85
สันนิษฐานว่าเสียชีวติ ด้วยโรคทางธรรมชาติ
54
โควิด-19 ปอดอักเสบติดเชื้อ
69
ปอดอักเสบติดเชื้อ
80
ระบบหัวใจและการหายใจล้มเหลว
94
ติดเชื้อโควิด 19 ปอดอักเสบ
74
ปอดอักเสบติดเชื้อ
84
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
88
เลือดออกในสมอง
70
ติดเชื้อภายในปอด
89
ชรา
84
ปอดอักเสบติดเชื้อ
79
ชรา
75
มะเร็งตับ
61
หลอดเลือดหัวใจขาดเลือด
62
มะเร็งตับ
89
ชรา
90
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19
76
ชราภาพ
88
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
72
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเรื้อรัง 79
ภาวะขาดอากาศหายใจจากเสมหะอุดตันหลอดลม
84
ติดเชื้อในกระแสเลือด
76
ติดเชื้อในกระแสเลือดและมีภาวะหายใจล้มเหลว
66
ตายไม่ทราบเหตุ
88
ไตวายฉับพลัน
67
มะเร็งต่อมลูกหมาก
63
เสมหะเป็นเลือดปริมาณมาก
61
มะเร็งเต้านม
57
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
60
ติดเชื้อในปอด
87
ปอดอักเสบติดเชื้อดื้อยา
72
ติดเชื้อในกระแสเลือด
61
เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด
79
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
81
สันนิษฐานติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 89
ไตวายระยะสุดท้าย
83

วันที่เสียชีวิต
18 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
26 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
5 พ.ค. 64
29 มี.ค. 65
15 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
20 มี.ค. 65
30 ต.ค. 63
14 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
25 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
18 ก.ค. 64
19 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
14 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2897/65 พ.ท.สัมฤทธิ์ ชัยชนะกลาง
2898/65 นาย ตี วงษ์ศกั ดิ์
2899/65 ส.ท.วีระศักดิ์ บุญมา
2900/65 พ.ท.ทองจันทร์ อันพาพรม
2901/65 นาย จารึก แก้วปัญญา
2902/65 จ.ส.อ.สุคม เทพพันธา
2903/65 นาง ลี เรียบไทยสง
2904/65 นาย จันทร์ แก้วมนัส
2905/65 นาง คาผอง จอมคาสิงห์
2906/65 ร.อ.สิงห์ทอง ศรีเสน
2907/65 พล.ท.อินสอน เมืองมูล
2908/65 พล.ต.สุริยา กุลพิบลู ย์
2909/65 ร.ต.ลิ ปีกสันเทียะ
2910/65 นาง ศรีวรรณ ชิดหรดี
2911/65 ร.ต.หนอง ปิ่นทอง
2912/65 นาง ภัทราพร(ภัทราภรณ์) บุตรสีน้อย
2913/65 ส.ต.สงัด เอื้อเฟื้อกลาง
2914/65 นาง เขียว สารทอง
2915/65 นาง เชื้อ ราพึง
2916/65 นาย ธงชัย ช่วงฉ่า
2917/65 ร.อ.ประดิษฐ์ ตูมตั้ง
2918/65 น.ส. ชมพูนทุ เพ็งศาสตร์
2919/65 ร.ต.อุทยั สุวรรณ
2920/65 ร.ต.กฤตภัค(จานงค์) คงรักษ์
2921/65 นาง กิมเจ็ง วิไลวรรณ
2922/65 นาง บุญธรรม นวลจันทร์
2923/65 นาง สมัย ศรีวงษ์
2924/65 พระอธิการสมบัติ ตปสีโล(สมบัติ กุญแจทอง)
2925/65 พระ สงวน ศรีษะสังข์
2926/65 จ.ส.อ.พนม แก้วเหล่ายูง
2927/65 นาง ไข่มกุ (รัชดา) ธนะศรี
2928/65 นาง สมบัติ ขุนทอง
2929/65 น.ส.ลัดดา นวลสนิท
2930/65 นาง พรวน เสนธิ
2931/65 จ.ส.อ.สมชัย พ่วงทอง
2932/65 ร.ต.อิทธิพทั ธ์ เหล็กเพ็ชร์
2933/65 นาย ฉัตร์ ภาคพานิช
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มทบ.22
ม.3 พัน.13
รพศ.5 พัน.1
ศบบ.
ธ.พะเยา
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.กระทรวงกลาโหม
พัน.พัฒนา 2
รร.จปร.
ธ.อรัญประเทศ
ธ.อุดรธานี
ร.3 พัน.2
บชร.2
วิสามัญ
ธ.เตาปูน
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ศรีย่าน
ธ.นครราชสีมา
ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.สระบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ทุ่งสง
ร.13 พัน.1
มทบ.29
ม.2 พัน.7
รร.ตท.สปท.
ช.11 พัน.111
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็งลาไส้
ติดเชื้อในกระแสเลือด(จากแผลกดทับบริเวณก้นกบ)

มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ปอดติดเชื้อ
ตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด
ตายโดยธรรมชาติ(ชรา)
มะเร็งตับ
น้าท่วมปอด
หัวใจล้มเหลว
สันนิษฐานภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
หัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19
ติดเชื้อในปอด
เส้นเลือดในสมองแตก
ชรา
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบแข็ง
ถุงลมโป่งพอง
ลิ่มเลือดอุดปอดแทรกซ้อนเหตุจราจร
มะเร็งหลอดอาหาร
ปอดอักเสบ
เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เส้นเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็ง
ชรา
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งปอด
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
มะเร็งกระเพาะระยะรุนแรง
กระเพาะอาหารอักเสบ
เลือดออกในสมอง
มะเร็งระยะสุดท้าย
หัวใจตีบ

อายุ
76
87
44
74
72
50
86
83
76
81
59
80
91
54
62
64
82
82
92
70
65
38
90
60
76
80
82
64
87
49
50
74
53
87
66
58
92

วันที่เสียชีวิต
15 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
31 มี.ค. 65
25 พ.ค. 63
6 เม.ย. 65
13 ม.ค. 65
13 เม.ย. 65
19 ธ.ค. 64
18 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
22 มี.ค. 65
12 ม.ค. 65
25 มี.ค. 65
18 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
28 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2934/65 นาง ถนอม ทองสุข
2935/65 จ.ส.อ.นิพฒ
ั น์ บุญเนตร
2936/65 นาง สาราญ ทองจุน
2937/65 นาง สมพร หมีมงคล
2938/65 นาง ละมัย โสมาบุตร
2939/65 นาง แช่ม พริกสระน้อย
2940/65 จ.ส.อ.ศักดิ์สุริยา พิมพ์บญ
ุ มา
2941/65 นาย สุนทร กาหลิบ
2942/65 นาง สอาด ประสพภักตร์
2943/65 พล.ท.สนอง อุทธโยธา
2944/65 นาง จินตนา แซ่เต็ก
2945/65 นาง อุรา ปันเงิน
2946/65 นาง ศิริวรรณ คงขาว
2947/65 พล.ท.วิลาศ พงศ์สุวรรณ
2948/65 จ.ส.อ.ไพฑูรย์ บุษบงษ์
2949/65 นาง พรรณี กอสุวรรณ
2950/65 พล.ท.ขวัญชัย วีระนาวิน
2951/65 นาง หอมศรี ศรีคล้าย
2952/65 นาง แสวง เสนานุช
2953/65 ร.ต.ทรงศาสตร์ ศาสตรานนท์
2954/65 นาง เครือวัลย์ ศิริแสง
2955/65 นาง บุญเรือง ภูแป้ง
2956/65 นาย ศรี ศรีโสภา
2957/65 นาย มงคล อินทะสม
2958/65 พ.ต.ศิวสิทธิ์ จีนสลุดวงษ์
2959/65 นาง คาพันธ์ จุดาบุตร
2960/65 นาง มูล วงศ์อนุ
2961/65 นาง เลี่ยม อยู่สมบูรณ์
2962/65 จ.ส.อ.ประมวล เกตุไชโย
2963/65 พ.ท.สุนทร พร้อมเจริญ
2964/65 นาย ชะโอด ศรีนาค
2965/65 นาง หนูทา่ มีนนท์
2966/65 พ.ต.อัมพร พุทธวงษ์
2967/65 ส.อ.วิศรุตต์ ปะนาตา
2968/65 นาง อานวย มีเชาว์
2969/65 พ.อ.ประภาส ประดิษฐ์งาม
2970/65 นาย วุฒิชัย ดิษบรรจง
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.ลพบุรี
รพ.ค่ายสุรนารี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มทบ.210
ธ.บางบัว
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน
สลก.บก.กองทัพไทย
สง.ปรมน.ทบ.
ส่วนกลาง
ธ.เตาปูน
ธ.ฉะเชิงเทรา
ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด
ธ.ถ.ติวานนท์
พัน.ซบร.กรม สน.2
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.พิษณุโลก
ธ.อุบลราชธานี
กรม ทพ.45
มทบ.16
ธ.ราชบุรี
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
แผนกอาวุธที่ 1
ธ.พะเยา
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ตาก

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในร่างกาย
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ชราภาพ ป่วยติดเตียง
สมองฝ่อวัยชรา
หัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งท่อน้าดี
ติดเชื้อ COVID 19
ติดเชื้อรุนแรงในถุงน้าดีและน้าท่วมปอด
แผลกดทับติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชราภาพ
เส้นเลือดสมองตีบจากความดันโลหิตสูง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด 19
ตับแข็ง
ตับแข็ง
ชรา
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
หลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ
ปอดติดเชื้อ
หัวใจวายเฉียบพลัน
เส้นเลือดสมองตีบ
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชรา
ชรา
หลอดเลือดสมอง
ภาวะติดเชื้อรุนแรงร่วมกับระบบทางเดินหัวใจล้มเหลว

พิษสุราเรื้อรัง
หัวใจวายเฉียบพลัน
ไตวายเรื้อรัง

อายุ
101
64
82
76
84
95
48
75
62
86
80
58
77
87
72
81
69
66
73
69
81
81
84
74
79
84
86
78
69
81
88
85
90
59
75
72
67

วันที่เสียชีวิต
20 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65
22 ม.ค. 65
26 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
8 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
10 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
11 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
23 มี.ค. 65
2 พ.ค. 65
28 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2971/65 พ.อ.กฤชณรงค์ ชูแวว
2972/65 นาย เหมือน อุดมผล
2973/65 นาง แก้ว ด้ามพรหม
2974/65 ส.ท.พลธรัตน์ ก๋องแก้ว
2975/65 นาย สร้อย มณีโชติ
2976/65 นาง หนูเปลี่ยน สมรักษ์
2977/65 ส.ท.พยัคฆ์ จาปาศิลป์
2978/65 นาย อานวย จิตหนองสรวง
2979/65 นาง บัวคา จันทรมูล
2980/65 พ.อ.ฟอง ลักษณโกเศศ
2981/65 นาง สารวย รักการ
2982/65 ร.ต.ประวิทย์ วิทยาผาสุข
2983/65 นาง วรรณวิมล ดวงมะฮุง
2984/65 นาง มุก แก้วหานาม
2985/65 นาง บุษยา นรินทร์
2986/65 นาย แก้ว คาก๋อง
2987/65 อส.ทพ.สุภามิตร นามโพธิช์ ัย
2988/65 นาง แปง ตนเล็ก
2989/65 นาย อานันท์ โพธิส์ ุวรรณพร
2990/65 จ.ส.อ.สวัสดิ์ บัวราษฎร์
2991/65 นาย ประสาท ปัทมชูติ
2992/65 ร.ท.กฤตภัค คงเมือง
2993/65 พ.อ.มังกร แน่นหนา
2994/65 นาง จุฑามาศ แก้วสีปลาด
2995/65 นาง แก้วใจ สาลีกลุ
2996/65 จ.ส.อ.โสภณ บุญประกอบ
2997/65 นาย เม็ง สวดสม
2998/65 นาง พัชรา พานิช
2999/65 นาย ประเสริฐ แย้มพรชัย
3000/65 ส.อ.เสนิศ อุดหนุน
3001/65 นาง ประคอง ตั้งสุขสันต์
3002/65 นาง จรูญ ไวยประธาน
3003/65 นาง สงัด มั่นต่อ
3004/65 ส.อ.ชัชวาลย์ ทองทา
3005/65 นาง ระเบียบ มะฟู
3006/65 นาง จวนแจ้ง เจริญสันเทียะ
3007/65 นาง จาเนียร บางสันเทียะ
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.อุบลราชธานี
ร.111 พัน.3
ม.3 พัน.13
สง.สด.จว.อ.บ.
ธ.สกลนคร
รร.ส.สส.
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.โชคชัย 4
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ธ.ขอนแก่น

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ วันที่เสียชีวิต
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโควิด-19
93 21 เม.ย. 65
สมองฝ่อวัยชรา
83 16 เม.ย. 65
ติดเชื้อในเนื้อเยื่อผิวหนังเข้ากระแสเลือด 85 5 เม.ย. 65
หัวใจเต้นผิดปกติ
27 26 มี.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
77 8 เม.ย. 65
มะเร็งตับ
82 29 มี.ค. 65
เลือดออกที่กา้ นสมอง
59 16 มี.ค. 63
เนื้องอกร้ายของลาไส้ใหญ่
82 5 เม.ย. 65
ชราภาพ
92 27 เม.ย. 65
ชรา
92 20 มี.ค. 65
การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
89 13 เม.ย. 65
วัณโรคปอด
90 22 เม.ย. 65
ติดเชื้อในปอด มีภาวะช็อก
66 21 เม.ย. 65
ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม ติดเชื้อในกระแสเลือด
81 17 เม.ย. 65
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
ติดเชื้อในสมอง
44 29 มี.ค. 65
ม.พัน.22 ศม.
ไตวายเรื้อรัง
85 14 เม.ย. 65
กรม ทพ.26
ภูมคิ ุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัส
54 7 เม.ย. 65
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ เส้นเลือดผิดปกติในสมองแตก
89 20 เม.ย. 65
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี วัณโรค
28 4 เม.ย. 65
ธ.เพชรบุรี
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
78 30 มี.ค. 65
วิสามัญ
ปอดติดเชื้อ
94 5 พ.ค. 65
มทบ.11
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
60 20 เม.ย. 65
ธ.สานักพหลโยธิน
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
90 14 เม.ย. 65
ธ.สานักพหลโยธิน
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(โรคประจาตัวเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ)86
3 พ.ค. 65
ธ.อิมพีเรียล เวิลด์ สาโรง
ความดันโลหิตสูง
68 29 มี.ค. 65
ธ.ปราจีนบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
78 2 พ.ค. 65
พัน.พัฒนา 1
ความเสื่อมในวัยชรา
79 15 มี.ค. 65
สง.ปรมน.ทบ.
หลอดเลือดหัวใจตีบ
58 4 เม.ย. 65
ส่วนกลาง
ปอดติดเชื้อ
83 23 เม.ย. 65
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
หลอดเลือดหัวใจตีบ
57 2 พ.ค. 65
ธ.รังสิต-คลอง 3
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
83 3 พ.ค. 65
ธ.เตาปูน
เส้นเลือดสมองตีบบริเวณก้านสมอง
77 25 เม.ย. 65
ม.2
ติดเชื้อโควิด-19
63 23 เม.ย. 65
ธ.เพชรบุรี
ฐานกะโหลกศรีษะแตกกระดูกใบหน้าแตกหัก
37 13 เม.ย. 65
กสษ.1 กส.ทบ.
ติดเชื้อในกระแสเลือด
86 27 เม.ย. 65
ธ.นครราชสีมา
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
64 27 เม.ย. 65
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
86 26 เม.ย. 65

ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
3008/65 นาย มงคล บุญรอด
3009/65 นาง ภัทราภร ไชยลาภ
3010/65 นาย เบีย มะลิซ้อน
3011/65 นาง ยุพนิ มีตาล
3012/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย โชติชัชวาลกุล
3013/65 นาง ดาวรรณ ปัญญาธรรม
3014/65 นาง พวงเพชร ติกลุ
3015/65 นาย สุรชาติ ผิวนวล
3016/65 นาย ทูล พิศเพ็ง
3017/65 นาง นนทพร กิตติรัตนสกุล
3018/65 พ.ต.ทองจุล ภู่นา
3019/65 นาง บุญเรือน หิรัญ
3020/65 จ.ส.อ.วสันต์ รุ่งเรือง
3021/65 นาง สุชาดา เอี่ยมโคกสูง
3022/65 นาง อรดา พรหมแสนปัง
3023/65 ร.อ.บุญส่ง อาจทวีกลุ
3024/65 นาง ศรีแพร หุ่นทอง
3025/65 ส.อ.วีระ ภมรมานพ
3026/65 นาง กัลยา สุวรรณดี
3027/65 ร.ต.ทวีศกั ดิ์ สุทธิแพทย์
3028/65 ร.ต.เสาวฤทธิ์ ทองอิน
3029/65 นาง ศิริยาพร ผ่านสาแดง
3030/65 ร.ต.ถาวร อบรมภักดี
3031/65 นาง เกษม เนยสูงเนิน
3032/65 นาง วัฒนา ดีอน้
3033/65 นาง เหลี่ยม กุลชาติ
3034/65 นาง สุหยิ่น ปั้นทอง
3035/65 นาย ทอง ใหม่สว่าง
3036/65 นาง เตียบ ใคร้ชม
3037/65 นาย สุวิทย์ สีเลื่อม
3038/65 นาง ลาพา เสือใจ
3039/65 นาย สมัย ห่อไธสง
3040/65 นาง สมพร มุตตามระ
3041/65 ร.ต.วิชัย ดวงทิพย์
3042/65 พล.ท.ธนวัฒน์ อินทรศิริ
3043/65 นาย สมศักดิ์ วรดี
3044/65 นาย อภิชาติ ภูผาเดียว
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ประเภทการชาระเงิน
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
ช.2 พัน.202
สลก.ทบ.
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.นครราชสีมา
ศร.พัน.1
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี

ม.พัน.4 พล.1 รอ.
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
พธ.ทบ.
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.อรัญประเทศ
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.นครราชสีมา
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.สุราษฎร์ธานี
ธ.พิษณุโลก
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.พิษณุโลก
ธ.ขอนแก่น
ธ.อุบลราชธานี
ธ.น่าน
ธ.อุตรดิตถ์
ม.3 พัน.18
สส.ทหาร
ส.พัน.1
ธ.สนามเสือป่า

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
สงสัยภาวะขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สมองจากความดันโลหิตสูง
น้าท่วมปอดจากโรคไตวายเรื้อรังจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ปอดติดเชื้อ
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ไตวายเรื้อรังระยะที่ 5
ฝีในตับ
ชราภาพ
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ลิ้นหัวใจตีบผิดปกติ
โควิด-19
เสียชีวิตจากบาดแผลกดทับที่กน้
ปอดติดเชื้อจากการติดเชื้อโควิด 19
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
สันนิษฐานสมองฟกช้าจากอุบัติเหตุลื่นหกล้ม

มะเร็งตับ
ติดเชื้อลงปอด
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 19
มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดตีบในสมอง
หัวใจ
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งตับ
ปอดติดเชื้อ
ไตวายเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อ ระบบหายใจล้มเหลว
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นม.
มะเร็งตับแพร่กระจาย
ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19
สก.ทบ.
ภาวะตับแข็ง

อายุ
52
73
71
57
71
62
90
53
81
44
60
69
56
65
63
88
80
68
81
64
63
60
84
88
69
76
85
87
89
71
74
66
85
76
74
62
55

วันที่เสียชีวิต
19 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
17 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
15 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
12 มี.ค. 65
9 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
22 ธ.ค. 64
1 พ.ค. 65
7 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
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ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
3045/65 ร.ท.ชาญณรงค์ สุกรินทร์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
3046/65 ร.ต.มานิตย์ แจ้งจงดี
ธ.ศรีย่าน
3047/65 ร.ต.นิโรธ สินเล็ก
ธ.กาญจนบุรี
3048/65 นาย รุ่งเกียรติ รักชาติ
ธ.ปากเกร็ด
3049/65 นาง ทองหล่อ ทิพรัตน์
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
3050/65 ร.อ.เสนอ เพ็ชรภา
ธ.ชัยภูมิ
3051/65 นาย แส เสริมศรี
ธ.แพร่
3052/65 จ.ส.อ.สวัสดิ์ แหลมคม
ธ.พญาไท
3053/65 นาย วิเชียร วัยพัฒน์
ธ.ปากเกร็ด
3054/65 ส.อ.อนุสรณ์ ถาวรนุรักษ์
ธ.เพชรบุรี
3055/65 พ.อ.ถาวร รอดกูล
ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่
3056/65 นาง แตง ปัดภัย
สง.สด.ก.ท.
3057/65 นาง เทียมใจ รังกุล
ธ.เลย
3058/65 นาง บุญญาพร(นงเยาว์) กระโจมทอง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
3059/65 นาง วิลาวรรณ พงษ์วิเชียร
ธ.เพชรบูรณ์
3060/65 นาง กันตา เปลวเฟื่อง
ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
3061/65 นาง มิตร ศรีจาปา
ธ.เพชรบูรณ์
3062/65 นาย สมพร แตงทอง
ม.2
3063/65 นาย พิเชษฐ ภูสง่า
ม.6 พัน.6
3064/65 จ.ส.อ.จิระศักดิ์ เมรานนท์
ม.3 พัน.18
3065/65 นาย ฟุ้ง ลาจวน
ส.พัน.35 นสศ.
3066/65 นาง ปราณี ปัทมประภากุล(เกลาโพธิ์) ศปภอ.ทบ.2
3067/65 พ.ท.สมเดช สุริยะบุตร
ศปภอ.ทบ.2
3068/65 นาง บุญเทียน สุริยะทัศน์
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
3069/65 นาย ใส จีนหลักร้อย
มทบ.31
3070/65 นาย บุญส่ง ขัตยิ ะ
ศสพ.
3071/65 นาย ธนกฤต สีสมุทร
สง.ปรมน.ทบ.
3072/65 ร.ต.อภินนั ท์ เชียงทอง
ธ.กระทรวงกลาโหม
3073/65 ส.ท.สาราญ คุณพรรษา
ศร.พัน.2
3074/65 นาง ธนิดา ศิลปศร
พัน.ปจว.
3075/65 นาง เกียง ทองอด
ธ.ร้อยเอ็ด
3076/65 นาย เสมียน ทองใบ
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
3077/65 นาย สมศรี เจือจันทร์
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
3078/65 นาย ฤทธิโรจน์ คงโภคา
สส.ทหาร
3079/65 ร.ท.จิรเกติ์ ประสานเมฆ
ธ.กระทรวงกลาโหม
3080/65 ส.อ. จาลอง รสมณี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ
มะเร็งปอด
ติดเชื้อโควิด-19
สมองฉีกขาดจากเหตุจราจร
ไตวายเรื้อรัง
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากโควิด 19
มะเร็งตับ
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ภาวะบาดเจ็บที่ศรีษะระดับรุนแรง
ปอดติดเชื้อโควิด 19
ปอดอักเสบติดเชื้อ

อายุ
61
67
66
36
77
82
86
60
76
61
71
87
สันนิษฐานเสียชีวติ จากมะเร็งต่อมน้าเหลือง
56
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบมาก 63
มะเร็งลาไส้
64
ตับอักเสบและไตวายระยะสุดท้าย
54
ชรา
82
สมองเสื่อม
62
ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง
45
ถุงลมโป่งพอง
75
ไม่ทราบสาเหตุ
79
ขาดอากาศจากบาดแผลกดรัดที่ลาคอ
46
ตับแข็ง
56
วัณโรคกระดูก
70
ติดเชื้อในกระแสเลือด
85
เลือดออกในสมอง
83
หัวใจวายเฉียบพลัน
29
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
76
มะเร็งลาไส้
25
มะเร็งท่อน้าดี
49
ปอดอักเสบ
88
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
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