
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
3081/65 นาย ลุงหวาน ศุภเลิศ ศคย.ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 13 เม.ย. 65
3082/65 พล.ต.คมกฤช วัฒกร สน.ปล.กห. หวัใจวายเฉียบพลัน 55 29 ม.ีค. 65
3083/65 น.ส.แสงจันทร์ ดีปานวงศ์ ธ.ถ.ติวานนท์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 75 13 เม.ย. 65
3084/65 นาย ประสาร เจริญผล ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 63 21 เม.ย. 65
3085/65 นาง วัชราภรณ์ พรหมประสิทธิ์ ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 59 29 เม.ย. 65
3086/65 จ.ส.อ.ชูฤทธิ ์ศรีสุขา ธ.งามวงศ์วาน จากประวัติสันนษิฐานเสียชีวิตจากการจมน้ า 66 25 เม.ย. 65
3087/65 จ.ส.อ.พรชัย อิ่มช่วยชู ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 18 ม.ีค. 65
3088/65 นาย สัมพนัธ์ อทุศิ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 28 เม.ย. 65
3089/65 นาย สายหยุด วะน้ าค้าง ธ.เตาปนู ภาวะติดเชื้อชั้นใต้ผิวหนงับริเวณอวัยวะเพศ 90 9 พ.ค. 65
3090/65 น.ส.ปราณี กาญจโนปถัมภ์ ธ.กระทุ่มแบน ชราภาพร่วมกบัไตวาย 83 2 พ.ค. 65
3091/65 นาง สมใจ มว่งมณี ธ.เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ระบบไหลเวียนและหายใจล้มเหลว 73 30 เม.ย. 65
3092/65 นาง ส้มลุ้ย ธัญญเจริญ ธ.ปทมุธานี เบาหวาน 82 3 พ.ค. 65
3093/65 นาย คนอง สว่างมั่น ธ.พระพทุธบาท ติดเชื้อโควิด 19 75 20 เม.ย. 65
3094/65 จ.ส.อ.ประวิง เจริญพรหม ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 18 เม.ย. 65
3095/65 นาง อดุม เกษมสานต์ ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ขาดอากาศหายใจ 84 23 เม.ย. 65
3096/65 นาง ชาดี ชูรัตน์ ธ.สกลนคร มะเร็งเมด็เลือด 81 18 เม.ย. 65
3097/65 นาง กว่น การเพยีร ส.พนั.23 ทภ.3 มะเร็งปากมดลูกเปน็เหตุตาย 60 20 เม.ย. 65
3098/65 ส.อ.กชภพ ค าเรือง กรม ทพ.12 บาดแผลกระสุนปนืลูกโดดบริเวณทอ้ง 27 15 ม.ีค. 65
3099/65 จ.ส.ต.ประพนัธ์พงษ ์คุมคณะ กสษ.1 กส.ทบ. หวัใจวายเฉียบพลัน 26 4 เม.ย. 65
3100/65 นาง สมถวิล อุ่นอาษา ร.13 พนั.1 เส้นเลือดหวัใจตีบเฉียบพลัน 60 27 เม.ย. 65
3101/65 นาง วไิลวรรณ คาดสนิท (จนัทร์สวา่ง) กรม ทพ.22 ปอดติดเชื้อ 68 26 ม.ีค. 65
3102/65 นาง เจียมใจ ทศิอุ่น ธนาณัติ ภาวะหวัใจและหายใจล้มเหลว 76 11 เม.ย. 65
3103/65 ร.ต.มนตรี ราศรี ธ.กาญจนบรีุ ระบบหมนุเวียนและหายใจล้มเหลว 81 18 เม.ย. 65
3104/65 จ.ส.อ.สมศักด์ิ อยู่ส าราญ ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งตับ 65 17 เม.ย. 65
3105/65 นาย บญุธรรม ผมงาม ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ภาวะชอ็คจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติดเชื้อในปอด 82 24 เม.ย. 65
3106/65 นาง พกิลุ บ ารุงนา ธ.พษิณุโลก มะเร็งกระเพาะอาหารเปน็เหตุตาย 56 19 เม.ย. 65
3107/65 ส.ท.อดุมศักด์ิ ฮวดบ ารุง ขกท. กะโหลกศีรษะและฐานกะโหลกศีรษะแตกหลายต าแหนง่ 24 23 ก.พ. 65
3108/65 นาง ฉ่อง โกมล ธ.ย่อยบางโพ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 96 7 พ.ค. 65
3109/65 ร.อ.ธน ูสีพนู ร.3 พนั.3 ภาวะเลือดออกในสมอง 45 17 เม.ย. 65
3110/65 นาง หนพูนิ ดงพระจันทร์ พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งปอด 52 18 เม.ย. 65
3111/65 น.ส.บญุเล้ิง สุขร่ี ม.4 พนั.5 รอ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเสียชีวิต 59 17 ก.พ. 65
3112/65 นาย เขตต์ ผดุงโกเมด็ ธนาณัติ มะเร็งไส้ตรง 79 4 เม.ย. 65
3113/65 นาง สุวรรณ มวีัฒนะ(ทองระยับ) ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ล้ินหวัใจตีบ 84 22 ม.ีค. 65
3114/65 พ.ท.ฐนพล แตงไทย ธ.พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 86 11 ม.ีค. 65
3115/65 ร.ต.วิชิต ช่างนอ้ย ธ.พษิณุโลก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 81 31 ม.ค. 65
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3116/65 นาง ลา รากะรินทร์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 86 19 เม.ย. 65
3117/65 ร.ต.อนนัต์ ราชคมน์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 3 เม.ย. 65
3118/65 นาย ส าเนยีง โพธิภ์ริมย์ พล.ป. อบุติัเหตุรถจักรยานยนต์ 77 22 ม.ีค. 65
3119/65 นาย สมศักด์ิ ฤกษพ์ชิัย ศอว.ศอพท. ปอดติดเชื้อโควิด 83 10 ม.ีค. 65
3120/65 พ.ท.วีระ บญุเนตร ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 14 เม.ย. 65
3121/65 นาง สุคนธ์ หนแูกว้ ศปภอ.ทบ.1 ปอดอกัเสบจาก โควิด 19 74 24 เม.ย. 65
3122/65 ส.อ.ยอดฉัตร ภศูรี พนั.ร.มทบ.11 ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด 19 36 26 เม.ย. 65
3123/65 น.ส.จุรีย์ ตู้ทอง ธ.ถ.ติวานนท์ ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 72 7 พ.ค. 65
3124/65 นาง ทองเจือ ใจบญุ ธ.ส านกัพหลโยธิน ปอดติดเชื้อโควิด-19 84 30 เม.ย. 65
3125/65 พระ สุธี ค าไกร ธ.ชลบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 61 30 เม.ย. 65
3126/65 นาย มนตรี คงเกษม ธ.ส านกัราชด าเนนิ เนื้องอกสมอง 86 1 พ.ค. 65
3127/65 นาง สุธิวรรณ สิงหค์ า ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ หวัใจล้มเหลว 59 25 เม.ย. 65
3128/65 นาย ค าวงษ ์ลาโสม ธ.สกลนคร ชราภาพ 88 29 เม.ย. 65
3129/65 พล.อ.บญัชา มรินทร์พงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเร้ือรัง 73 2 พ.ค. 65
3130/65 น.ส.ภกัคณิช บญุรมย์ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปอด 62 3 พ.ค. 65
3131/65 พล.ต.นาเวศ วีราสา ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อผิวหนงัมอืซ้าย 94 7 พ.ค. 65
3132/65 นาง สมสมยั ทองทพิย์ ธ.สกลนคร ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 82 24 เม.ย. 65
3133/65 นาง บญุจันทร์ มั่งค่ัง ธ.ปราจีนบรีุ ชราภาพ 80 6 พ.ค. 65
3134/65 นาย วิชัย เกดิชนะ ธ.เตาปนู ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 81 14 เม.ย. 65
3135/65 จ.ส.อ.ชาญชัย เพิ่มพลู ธ.ปตัตานี ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 55 14 เม.ย. 65
3136/65 ร.ต.ชัยยุทธ ปรักมาศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 13 เม.ย. 65
3137/65 นาง ยุพนิ ชารีโคตร ม.7 พนั.14 ภาวะน้ าในเยื่อหุ้มปอดซ้าย 71 28 เม.ย. 65
3138/65 นาย บง พมิล ร.3 พนั.1 ไตวายเร้ือรัง 83 7 เม.ย. 65
3139/65 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ โพธิท์รัพย์ รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ตับ 59 9 เม.ย. 65
3140/65 นาง เวียง ไกยะราช ม.5 พนั.24 รอ. เบาหวาน 71 22 เม.ย. 65
3141/65 พ.อ.หญิง ปริยา วิมลศิลปนิ วิสามญั หวัใจวายล้มเหลว น้ าทว่มปอด 101 12 พ.ค. 65
3142/65 นาย สิทธิชัย ชัยเกษม ศซบ.ทหาร ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 7 พ.ค. 65
3143/65 นาย เลิศ เอกเงิน สปช.ทบ. ภาวะทางเดินหายใจอดุตัน 61 21 เม.ย. 65
3144/65 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์ศรีษะเกตุ มทบ.11 เปน็ปอดติดเชื้อโควิด 19 57 5 เม.ย. 65
3145/65 นาง หนกูาร งามสวัสด์ิ นทพ. มะเร็งเต้านม 53 2 พ.ค. 65
3146/65 นาย ทอ่น กลยณีย์ ธ.ส านกัพหลโยธิน สมองฝ่อวัยชรา 82 10 เม.ย. 65
3147/65 พ.ท.หญิง จรูญศรี ทรงบณัฑิตย ธ.เสนานคิม ชราภาพ 84 28 เม.ย. 65
3148/65 นาง นติยา เกดิคล้าย ธ.สะพานควาย หวัใจท างานล้มเหลว 56 7 พ.ค. 65
3149/65 นาย พยุง มณีเอี่ยม ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 72 4 เม.ย. 65
3150/65 นาง ลา สระแกว้ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 89 6 พ.ค. 65
3151/65 อส.ทพ.รักชาติ ทมุประสิทธิ์ กรม ทพ.36 ติดเชื้อในช่องทอ้ง 49 10 เม.ย. 65
3152/65 นาย กาหลง ปรีดา ร.12 พนั.3 รอ. เลือดออกในสมอง 60 17 เม.ย. 65
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3153/65 ร.ต.สุรชัย สวาศรี พธ.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 44 18 เม.ย. 65
3154/65 จ.ส.อ.ศิวะ ติวทอง ป.6 พนั.16 ผูกคอตาย 34 24 เม.ย. 65
3155/65 ส.อ.อทุยั เมตตามติร ร.19 พนั.3 สมองฟกช้ าร่วมกับเลือดออกใต้เยือ่หุม้สมองชั้นใน 43 30 เม.ย. 65
3156/65 นาง จันทร์เพญ็ ศรีสันต์ พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ภาวะล่ิมเลือดอดุตันที่ขั้วปอด 45 26 เม.ย. 65
3157/65 นาง ภทัทริา นราพงศ์ ธ.ปตัตานี เลือดออกในสมอง 66 12 ม.ีค. 65
3158/65 นาง พาด ค าสิงหน์อก ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 87 6 ม.ีค. 65
3159/65 พ.อ.สนั่น นาวิกานภุาพ ธ.นครราชสีมา ภาวะไตวายเร้ือรัง 87 27 เม.ย. 65
3160/65 ร.ต.สุธรรม เพช็รราม ธ.นครราชสีมา ปอดอกัเสบติดเชื้อ(COVID-19) 85 28 เม.ย. 65
3161/65 นาย จักรกฤษณ์ เกษวิชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 4 พ.ค. 65
3162/65 นาง สมบญุ ธรรมเจริญ กติติมศักด์ิ มะเร็งปอด 87 10 พ.ค. 65
3163/65 นาง บวัหลัน คุบปงิเกอร์ พบ. ตับแข็ง 67 27 ก.พ. 65
3164/65 พ.อ.เชิด ปกุหตุ ธ.ส านกัพหลโยธิน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 91 23 เม.ย. 65
3165/65 นาง บวัผัน ยศธสาร ธ.เลย เลือดออกในสมอง 82 29 เม.ย. 65
3166/65 พ.ต.บญุเพิ่ม สิงหข์วา ธ.ขอนแกน่ ชรา 82 11 พ.ค. 65
3167/65 นาย ช านาญ ด้วงพรมโพธิ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื้อ 83 13 พ.ค. 65
3168/65 ร.ต.สุธี พว่งพี ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งแตก 81 3 พ.ค. 65
3169/65 จ.ส.อ.พงษศั์กด์ิ นุ่มมศีรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ระบบหายใจและหวัใจล้มเหลว 62 5 พ.ค. 65
3170/65 นาง จันศรี โตนน้ าขาว ธ.ร้อยเอด็ สันนษิฐานสาเหตุการเสียชีวิตจากหวัใจวาย 84 5 พ.ค. 65
3171/65 พ.ต.ประสิทธิ ์วินจิสร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สันนษิฐานภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 10 เม.ย. 65
3172/65 ร.ต.วรพจน ์เพช็รสงคราม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หวัใจล้มเหลว 86 28 ม.ีค. 65
3173/65 พ.อ.เสวก สุทธิวรรณา ธ.อดุรธานี มะเร็งตับ 73 21 เม.ย. 65
3174/65 นาง บวัเลียน ภตู้องศรี ธ.อดุรธานี เนื้องอกในสมอง 84 3 พ.ค. 65
3175/65 นาง ฟอง แววศรี ธ.อดุรธานี ชราภาพ 84 24 เม.ย. 65
3176/65 นาย มาก แฉล้มกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ไตวายเร้ือรัง 87 29 เม.ย. 65
3177/65 จ.ส.อ.วิทยา คงมงคล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อโควิด 71 27 เม.ย. 65
3178/65 นาง หน ูศรีทะโร ธ.ถ.ทหาร-อดุรธานี ความดันโลหติสูง 84 3 พ.ค. 65
3179/65 นาง สุรีย์ สายเขียว ร้อย.ฝรพ.3 เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 68 25 เม.ย. 65
3180/65 จ.ส.อ.ธีระภทัร(สุทธ)ิ อนิใหม่ ศปภอ.ทบ.4 บาดเจ็บจากการจราจร 45 11 เม.ย. 65
3181/65 นาย ค้อน พลูสนธิ์ มทบ.31 มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 80 3 เม.ย. 65
3182/65 นาง บญุปั๋น ทาแกง มทบ.37 สมองฝ่อวัยชรา 87 9 เม.ย. 65
3183/65 จ.ส.อ.เรือง สุขนยิม ธ.พษิณุโลก สันนษิฐานหวัใจขาดเลือดจากโรคธรรมชาติ 89 18 เม.ย. 65
3184/65 นาง ล าดวน จุ้ยเรือง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เส้นเลือดในสมองแตก 85 21 เม.ย. 65
3185/65 นาง ถนอม บดุดา ธ.นครพนม ชราภาพ 76 18 เม.ย. 65
3186/65 ส.อ.บญุศรี จันทร์พวง ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อจากระบบทางเดินปสัสาวะ 90 27 เม.ย. 65
3187/65 นาง ล าจวน บญุเข็ม ธ.สนามเปา้ สมองฝ่อวัยชรา 90 11 พ.ค. 65
3188/65 จ.ส.อ.สมบรูณ์ สมสมยั ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบรุนแรงจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 61 5 พ.ค. 65
3189/65 จ.ส.อ.สุทธิโรจน์ กมลไชยวิทย(์ส.อ.สุขมุ จนัทร) ธ.บรีุรัมย์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 63 25 พ.ย. 63
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3190/65 นาง วงค์วันดี เคนทวาย ธ.นครพนม ชรา 89 3 ม.ีค. 65
3191/65 นาง ด าเนนิ เสือคง ขกท. มะเร็งเต้านมระยะสุดทา้ย 53 17 เม.ย. 65
3192/65 นาง มะลิ บญุคง มทบ.36 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและเม็ดเลือดขาวต่ า 71 1 พ.ค. 65
3193/65 นาง จีระยอง ภษูี มทบ.17 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 55 11 เม.ย. 65
3194/65 นาง ค าเพยีร ยารังษี ช.3 ปอดอกัเสบติดเชื้อร่วมกบัติดเชื้อโควิด 74 22 เม.ย. 65
3195/65 นาย นพิล ร่องเสอยีบ กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 4 พ.ค. 65
3196/65 จ.ส.ท.ประจวบ ศรีประดิษฐ์ มทบ.17 ปอดอกัเสบจากไวรัสโควิด 19 77 30 เม.ย. 65
3197/65 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ภมูแิดนดิน ร.8 พนั.3 มะเร็งปอด 31 14 เม.ย. 65
3198/65 ร.ต.โกวิต แนวสวัสด์ิ ธ.เพชรบรูณ์ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 63 28 เม.ย. 65
3199/65 นาง ทองสุข อน้สุ่ม ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 82 25 เม.ย. 65
3200/65 ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน ์ล้ิมประเสริฐ ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบโควิด 88 14 เม.ย. 65
3201/65 นาย ศักดา ยุติศรี ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะภมูคุ้ิมกนัต่ า 50 19 เม.ย. 65
3202/65 จ.ส.อ.บวัผา จิเจียก ธ.พษิณุโลก ปอดอกัเสบรุนแรง 74 19 ม.ค. 65
3203/65 จ.ส.อ.อนนัต์ พวงสูงเนนิ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 76 20 เม.ย. 65
3204/65 นาง ถนอม ปอ้งขันธ์ ธ.ขอนแกน่ มะเร็งกระดูก 83 2 พ.ค. 65
3205/65 นาง กมิหยุน ศิริอนิทร์ ธ.เพชรบรูณ์ ตายธรรมชาติ/สมองฝ่อวัยชรา 88 29 เม.ย. 65
3206/65 จ.ส.อ.ประเสริฐ แสงจันทร์ ธ.อตุรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 80 21 เม.ย. 65
3207/65 นาง เกี๋ยง แสนทนนัชัย ธ.เชียงราย ทพุโภชนาการจากนอนติดเตียง 94 29 เม.ย. 65
3208/65 จ.ส.อ.วิทยา บญุยงค์ ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหวัใจ 68 14 เม.ย. 65
3209/65 ร.ต.กฤษณพล สูงลอย ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 22 เม.ย. 65
3210/65 นาย อ านวย คร่ ากระโทก จบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 8 พ.ค. 65
3211/65 นาง ดวง มติรสันเทยีะ พนั.สร.3 ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 83 26 เม.ย. 65
3212/65 นาย โฮม สีดาพนัธ์ ป.6 พนั.6 เส้นเลือดฝอยในสมองแตก 62 2 พ.ค. 65
3213/65 นาย สุวรรณ คุ้มญาติ พนั.ซบร.กรม สน.2 สมองขาดอากาศจากการรัดบริเวณล าคอ 61 26 เม.ย. 65
3214/65 นาง ฮง แหวนวิเศษ (แว่นวิเศษ) สง.สด.จว.ส.น. เบาหวาน 82 4 ม.ีค. 65
3215/65 นาย อ านวย เทสมทุร ช.พนั.4 พล.ร.4 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 9 เม.ย. 65
3216/65 นาง บญุชู ผิวเณร ธ.กาญจนบรีุ กล่องหวัใจล้มเหลว 88 21 ก.พ. 65
3217/65 นาง สุภาพ เพง็แจ่ม ธ.สระบรีุ ติดเชื้อโควิด-19 82 25 เม.ย. 65
3218/65 นาง บญุเรือน อสิสระวงศ์ ธ.ยโสธร ปอดติดเชื้อ 83 4 พ.ค. 65
3219/65 นาย สมจิตร์ มจีันทร์ ธ.ร้อยเอด็ เส้นเลือดในสมองแตก 62 30 เม.ย. 65
3220/65 นาง ธรรมมา ต้นจาน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส่ือมของสมองในวัยชรา 86 9 ม.ีค. 65
3221/65 นาง ทองใบ แสงจันทร์ ธ.เพชรบรูณ์ ภาวะการหายใจล้มเหลว 90 4 ก.พ. 65
3222/65 ส.อ.ชื่น สะใบบาง ส่วนกลาง ติดเชื้อแบคทเีรียในกระแสเลือด 83 9 พ.ค. 65
3223/65 ร.ต.สุรวัช แกว้อ ารัตน์ สส.ทหาร มะเร็งล าไส้ใหญ่ 85 12 เม.ย. 65
3224/65 นาง จริยา ภวังคะนนัท์ นรด.(รด.) สันนษิฐานภาวะชราภาพ 83 24 ก.พ. 65
3225/65 ร.ต.หญิง วาสนา ทองกร ธ.รังสิต-คลอง 3 หวัใจเต้นผิดจังหวะ 67 12 พ.ค. 65
3226/65 จ.ส.อ.จ่วน ปิ่นกมุภร์ี ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า โควิด 88 5 เม.ย. 65
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3227/65 ร.ต.อคัรเดช เอนกนนัต์ ธ.เตาปนู สมองขาดออกซิเจน ติดเตียง(เดิม) 70 22 เม.ย. 65
3228/65 นาง สุภ ีกล่ าจตุรงค์ ธ.ตล่ิงชัน ปอดติดเชื้อ 76 9 พ.ค. 65
3229/65 น.ส. ชูศรี แสงทอง ธ.ส านกัพหลโยธิน ชราภาพ 80 8 พ.ค. 65
3230/65 นาง ออ่น ชุดพมิาย ธ.ปากช่อง ตับอกัเสบ 95 5 เม.ย. 65
3231/65 นาง ต้อน ฟมูั่น ธ.ก าแพงเพชร ปอดติดเชื้อ 70 4 เม.ย. 65
3232/65 นาง สมจิตร ผ่องแผ้ว ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 77 12 เม.ย. 65
3233/65 พ.อ.อาคม เพยีงนั้น ศสร. ปอดติดเชื้อ 53 24 เม.ย. 65
3234/65 นาง เหล่ียม มารศรี ธนาณัติ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 87 26 เม.ย. 65
3235/65 นาง แจ่ม รัตนวัน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจวาย 89 2 เม.ย. 65
3236/65 จ.ส.อ.สงัด อนิทรมณี ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 16 เม.ย. 65
3237/65 ร.ต.ไพฑูรย์ สุขเทพ ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 2 พ.ค. 65
3238/65 ร.ต.ตอง กล่ินศรีสุข ธ.ลพบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 3 พ.ค. 65
3239/65 นาย เสนห่ ์ประสิทธิ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะติดเชื้อโควิด(ปอดติดเชื้อรุนแรง) 66 26 เม.ย. 65
3240/65 นาย สันต์ อรศรี ธ.บิ๊กซี ลพบรีุ 2 ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 82 25 เม.ย. 65
3241/65 นาย ถวิล สุขปราณี สง.สด.ก.ท. ชราภาพ 84 20 ม.ีค. 65
3242/65 ร.ต.พษิณุ ต๊กควรเฮง มทบ.46 มะเร็งตับ 59 3 ม.ีค. 65
3243/65 พ.ท.ศักด์ิเกษม ญาณะสูตร์ ร.21 พนั.1 รอ. เนื้องอก(รวมมะเร็ง) 66 21 เม.ย. 65
3244/65 จ.ส.อ.ประชุม ร่วมรักษ์ ธ.พระพทุธบาท มะเร็งปอด 66 28 เม.ย. 65
3245/65 นาง จันทร์เปง็ ทานนั ธ.ย่อยเซ็นทรัล เฟสติวัล ภเูกต็ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 79 20 เม.ย. 65
3246/65 ร.ท.สมศักด์ิ หอมขจร ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกในสมองจากความดันโลหติสูง 63 3 พ.ค. 65
3247/65 ส.อ.จ าเนยีร ไชยะโส ธ.ลพบรีุ สาบสูญตามส่ังศาล คดีหมายเลขด าที่ พ194/2564 64 9 ส.ค. 64

คดีหมายเลขแดงที่ พ466/2564
3248/65 นาง ไอ ่อภยัโส ธ.นครพนม ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 86 25 เม.ย. 65
3249/65 พ.ต.วิศาสตร์ พรหมเศรษฐา ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี ติดเชื้อโคโรนา่ไวรัส 2019 85 30 ม.ีค. 65
3250/65 ร.ท.อานนท ์กาหลง ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ เบาหวาน 64 13 เม.ย. 65
3251/65 ร.ท.อ ามร พลชนะ ธ.ปตัตานี ตับแข็ง 60 1 เม.ย. 65
3252/65 นาง อารีย์ แสงนาค ส่วนกลาง ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 73 13 พ.ค. 65
3253/65 นาง บานเย็น คุ้มค าแหง ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองตีบ 79 8 พ.ค. 65
3254/65 นาง ยิ้ม สะแกคุ้ม ธ.อยุธยา ติดเชื้อโควิด 79 5 พ.ค. 65
3255/65 นาย คิด ทองสุก ธ.อรัญประเทศ ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 86 3 พ.ค. 65
3256/65 พ.อ.หญิง รัชน ีหงส์ทอง ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 77 16 พ.ค. 65
3257/65 นาง ทวี สุดทมิ ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค 70 14 เม.ย. 65
3258/65 ร.อ.วัฒนากร โตทรัพย์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งตับ 66 12 พ.ค. 65
3259/65 นาย สมส่วน ค าชื่น ธ.เตาปนู ช็อคจากติดเชื้อในกระแสเลือด 70 6 พ.ค. 65
3260/65 นาง ประทมุ เทศสูงเนนิ ธ.ย่อยบางโพ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 14 พ.ค. 65
3261/65 นาย ไพวงศ์ ภู่พลูเพยีร ธ.เตาปนู เลือดออกในสมองจากล้มศีรษะกระแทกร่วมกบัติดเชื้อรุนแรงมาก 78 15 พ.ค. 65
3262/65 นาง แกว้ ศรีสุนทร ธ.ลพบรีุ ชรา 82 6 พ.ค. 65
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3263/65 นาง กาญจนา ตนดี ธ.ปากช่อง กระดูกต้นคอหกัจากเนื้องอก 61 27 เม.ย. 65
3264/65 ร.อ.ชูชาติ พุ่มมาลา ธ.ปากช่อง มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 62 21 เม.ย. 65
3265/65 นาง ศรีนวล ผลทอง ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 15 พ.ค. 65
3266/65 จ.ส.อ.ธวัชชัย ปรีชาวิทย์ ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น มะเร็งล าไส้ใหญ่ 71 7 พ.ค. 65
3267/65 นาย สนดั ต่ายขาว ธ.ลพบรีุ เปน็ลม 76 13 พ.ค. 65
3268/65 ร.ต.ฉลวย จันทะฟอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 89 12 พ.ค. 65
3269/65 นาง ปิยะพันธ์ เชื้อพนม(ภวะวิจารณ์) ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชรา 75 16 เม.ย. 65
3270/65 จ.ส.อ.ยงยุทธ ภู่ขาว ธ.ลพบรีุ สงสัยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวจากทางเดินหายใจอดุกั้น 69 2 เม.ย. 65
3271/65 นาง วันเพญ็ ดาเผือก ธ.สระบรีุ หลอดเลือดสมองตีบ 55 26 เม.ย. 65
3272/65 จ.ส.อ.ปรีชา ไตรเดช ธ.ปราจีนบรีุ เบาหวาน 83 9 พ.ค. 65
3273/65 นาง ม ีองัคณา ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งทอ่น้ าดี 84 30 เม.ย. 65
3274/65 ร.อ.สาคร วงษสุ์รินทร์ ธ.ปราจีนบรีุ หลอดอาหารอกัเสบขั้นรุนแรง 63 6 พ.ค. 65
3275/65 พระ ประชุม ถาวรเจริญ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 82 6 พ.ค. 65
3276/65 นาง วินยั ตะสูงเนนิ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 59 4 พ.ค. 65
3277/65 พ.ท.ส ารวย คล้ าภบิาล ธ.ราชบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดหวัใจวาย 82 21 เม.ย. 65
3278/65 นาง ทพิย์ยันตรี พมิพากลุ ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื้อ 70 24 เม.ย. 65
3279/65 ร.ต.อ.ประสพโชค กลุกลม มทบ.22 เลือดออกในสมอง 63 23 เม.ย. 65
3280/65 นาง ชื้น บริสุทธิ์ มทบ.18 หวัใจวายเฉียบพลัน 90 27 เม.ย. 65
3281/65 นาย เยื้อน เอี่ยมสอาด คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 23 เม.ย. 65
3282/65 นาง ลัดดา พงษพ์พิฒัน์ มทบ.18 ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 82 28 เม.ย. 65
3283/65 ร.ต.ผ่อน ขุนมธุรส ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลวจากชราภาพ 85 22 เม.ย. 65
3284/65 พระ อนโุชติ นมิะวัฒนะ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 80 16 พ.ค. 65
3285/65 พ.ท.มนสั ภู่นอ้ย ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งที่ล าไส้เล็ก 74 6 พ.ค. 65
3286/65 นาง อบุลรัตน ์ปอ้มสิงห์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อจากไวรัสโควิด 19 73 10 พ.ค. 65
3287/65 นาง อาภรณ์ ประภาสโนบล ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื้อจากส าลักอาหาร 93 11 พ.ค. 65
3288/65 พ.อ.หญิง วิลาสน ีดิสสะมาน ธ.กองบญัชาการกองทพับก โควิด-19 72 6 พ.ค. 65
3289/65 ร.อ.สนาม นลิบดี ธ.สัตหบี ปอดติดเชื้อจากโควิด-19 79 12 พ.ค. 65
3290/65 พล.ต.ณรงค์ดิศ สีทาแก ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 69 5 พ.ค. 65
3291/65 นาง แดง ใจสมคัร ธ.เลย ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพนัธุใ์หม่ 84 8 พ.ค. 65
3292/65 นาง เจริญ วงษค์รุฑ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 86 10 พ.ค. 65
3293/65 นาง เกษร ศรีสมบรูณ์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 77 12 พ.ค. 65
3294/65 นาย วัลลภ นา้เจริญ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสโลหติ 63 17 พ.ค. 65
3295/65 นาง อนงค์ สุคนธเสนี กร.ทบ. สมองขาดเลือด 84 11 พ.ค. 65
3296/65 จ.ส.อ.โชคชัย มงคล ยศ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 51 27 เม.ย. 65
3297/65 นาย จรัญ ศรศิลป์ ม.3 พนั.13 สันนษิฐานโรคมะเร็งคอ 50 4 พ.ค. 65
3298/65 นาง มณี ทองประเสริฐ ศปภอ.ทบ.4 ปอดติดเชื้อ 62 23 ก.พ. 65
3299/65 นาย ชู จันพยูร รพ.ค่ายเขตอดุมศักด์ิ ปอดติดเชื้อโควิด 19 84 6 เม.ย. 65
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3300/65 นาย ชน บญุทมิ ร.6 เลือดเปน็กรดอย่างรุนแรง 62 29 เม.ย. 65
3301/65 นาย ท านอง ด่อนชนะ สง.สด.จว.ล.พ. เส้นเลือดในสมองแตก 79 17 เม.ย. 65
3302/65 นาย ประสิทธิ ์ชื่นหรัิญ พล.พฒันา 3 ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 82 25 เม.ย. 65
3303/65 นาง ส าราญ จิตรีชัย ม.3 พนั.18 ชราภาพ 87 1 พ.ค. 65
3304/65 นาย แสวง ทองเชิด ส่วนกลาง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคความดันโลหติสูง 64 18 พ.ค. 65
3305/65 ส.อ.หญิง นงลักษณ์ ญาณศิริ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 82 16 พ.ค. 65
3306/65 นาง ทองจันทร์ ราชกจิ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชรา 83 6 พ.ค. 65
3307/65 ร.อ.ภาคภมู ิพลูประดิษฐ์ ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะแทรกซ้อนจากบาดเจบ็ที่ศีรษะจากจราจรทางบก 65 21 เม.ย. 65
3308/65 พ.ท.ใจ เอกฉาย ธ.ราชบรีุ สมองได้รับบาดเจ็บจากการล้ม 82 25 เม.ย. 65
3309/65 ร.ต.เชวง สีเทา ธ.นา่น มะเร็งกล่องเสียง 76 10 พ.ค. 65
3310/65 นาง นกเอี้ยง ศรีอู๋ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอด 73 30 เม.ย. 65
3311/65 นาย บญุสวน บดุดี ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม มะเร็งกระเพาะอาหาร 84 10 พ.ค. 65
3312/65 ร.ต.นพดล ศักด์ิศิริ ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจเต้นช้ารุนแรง 65 16 พ.ค. 65
3313/65 ร.ต.ชาญ สาดศรี ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62 14 พ.ค. 65
3314/65 ร.ต.บญุรอด พดัสองชั้น ธ.สกลนคร ปอดล้มเหลว ไตล้มเหลวเฉียบพลัน 89 30 เม.ย. 65
3315/65 พ.อ.ธนพฒัน ์ประสาทเขตการ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชราภาพ 84 12 พ.ค. 65
3316/65 พ.ท.ด ารงค์ ศรีสมบรูณ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 80 6 พ.ค. 65
3317/65 นาง บวัเพญ็ สิงหโ์ขด ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในช่องทอ้ง 73 1 พ.ค. 65
3318/65 นาย เย็น มาลี ธ.สระบรีุ มะเร็งต่อมทางเดินน้ าดีเปน็สาเหตุตาย 89 4 พ.ค. 65
3319/65 พ.ท.ทรงชัย นาคจู ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 71 9 พ.ค. 65
3320/65 พ.อ.วิลาศ พรรณธนะ ธ.ส านกัพหลโยธิน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 90 18 พ.ค. 65
3321/65 นาย ค าตัน ศรียางนอก ธ.ศรีษะเกษ เบาหวาน 66 22 เม.ย. 65
3322/65 นาย สมคิด สัมพนัธพงษ์ มทบ.27 ติดเชื้อร่วมกบัภาวะตับแข็งและไตวาย 56 5 เม.ย. 65
3323/65 นาง สุกญัญา สุทารส ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 9 เม.ย. 65
3324/65 จ.ส.อ.สุริยันต์ โยธะพนัธ์ ธ.ร้อยเอด็ ปอดติดเชื้อรุนแรง 55 4 พ.ค. 65
3325/65 นาง กา้น ค าหวาน ส่วนกลาง ชรา 82 17 พ.ค. 65
3326/65 พ.ต.ปรีชา ข าปากพลี ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อและน้ าในเยื่อหุ้มปอดเปน็หนอง 72 9 เม.ย. 65
3327/65 จ.ส.อ.เซ้ียง ปราโมทย์มณีรัตน์ ธ.นครศรีธรรมราช กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 92 30 เม.ย. 65
3328/65 จ.ส.อ.มนญู เอี่ยมส าราญ ธ.นครราชสีมา ความดันโลหติสูง 71 8 พ.ค. 65
3329/65 พ.ต.ชาญวิทย์ ชนะหาญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะและมภีาวะช็อค 78 5 เม.ย. 65
3330/65 นาย ขาน นามตะ ธ.เลย โควิด 19 92 28 เม.ย. 65
3331/65 นาย เพช็ร ภสัูงกา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. มะเร็งตับ 73 29 เม.ย. 65
3332/65 นาย เสาร์ กคุ ารักษ์ ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 84 6 พ.ค. 65
3333/65 ร.ต.ทองเติม ลับสูงเนนิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งทอ่น้ าดี 60 30 เม.ย. 65
3334/65 นาง ทองศรี บญุปล้ืม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 98 28 เม.ย. 65
3335/65 นาง ส ารวย ด ารงค์ศักด์ิ ธ.บรีุรัมย์ ตับ 85 6 พ.ค. 65
3336/65 นาย เจริญ แกว้ทองสร รพ.ค่ายวชิราวุธ มะเร็งตับ 68 6 เม.ย. 65
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3337/65 พระ อ านาจ มะลิวัลย์ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 67 14 พ.ค. 65
3338/65 นาง สมพร อบรมศิลป์ ธ.สระบรีุ ชราภาพ 88 20 พ.ค. 65
3339/65 นาง สอน ลีกา ธ.ศรีย่าน ภาวะผิดปกติของระบบประสาท,สมองบวม 68 9 พ.ค. 65
3340/65 ร.ต.ชัยวัฒน ์นามเวช ธ.นครราชสีมา ความดันสูง 87 4 พ.ค. 65
3341/65 นาง เมล็ด อตุรนคร ธ.อดุรธานี เลือดออกในสมองข้างซ้าย สมองบวม 79 26 พ.ย. 63
3342/65 พ.ท.ผาสุข มั่งกยุลิ มทบ.17 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 10 เม.ย. 65
3343/65 จ.ส.อ.วีรชัย มงคล ธ.กระทรวงกลาโหม ทางเดินหายใจอดุตันเฉียบพลัน 60 21 เม.ย. 65
3344/65 ร.ต.นพพงศ์ วงษจ์ันทนา ธ.ตาก ปอดติดเชื้ออกัเสบรุนแรง 62 20 เม.ย. 65
3345/65 ร.อ.เช็ง องึสวัสด์ิ ธ.แพร่ ภาวะการหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อ 90 6 พ.ค. 65
3346/65 ส.อ.สิทธิชัย จันทร์ศิลานนท์ ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย 45 11 พ.ค. 65
3347/65 นาย หล่อ แสงพรม ธ.ปากช่อง ชรา 86 7 พ.ค. 65
3348/65 นาง พทุธา บญุกศุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชรา 87 13 พ.ค. 65
3349/65 นาย ประจวบ คเชนทร์ชาติ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 70 9 พ.ค. 65
3350/65 นาง สี กยุแกว้ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ลมร่ัวในช่องปอด 91 8 พ.ค. 65
3351/65 นาง สมบติั คมไส กรม ทพ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 25 เม.ย. 65
3352/65 ร.ต.สมเกยีรติ น้ าแกว้ ธ.กาญจนบรีุ หลอดเลือดสมองตีบขาดเลือด 64 26 เม.ย. 65
3353/65 นาง สะอาด มงคลศิริ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชราภาพ(ปว่ยติดเตียง) 90 19 พ.ค. 65
3354/65 นาง ตะลุ่ม มะลิลา ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชราภาพ 97 12 พ.ค. 65
3355/65 นาง กมิเซ็ง ทยุดอย รร.จปร. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 79 3 พ.ค. 65
3356/65 นาย มานะ ธนาภรณ์ ป.3 ติดเชื้อในปอด 74 7 พ.ค. 65
3357/65 พล.ต.ปริญญา ปรูณะปญัญา ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งไตระยะสุดทา้ย 65 18 เม.ย. 65
3358/65 จ.ส.ต.เอกนรินทร์ สุธรรม ธ.ปราจีนบรีุ ตกจากที่สูงบาดเจ็บศรีษะ,ปอด 38 17 ธ.ค. 64
3359/65 ร.ต.สุชาติ ทองค าชุม ธ.คลองปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 3 พ.ค. 65
3360/65 นาย สูนย์ นนทะพทิา ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 81 10 พ.ค. 65
3361/65 ร.ต.สมนกึ มาพนัธ์ดุง ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 87 3 พ.ค. 65
3362/65 นาง เกล้ียง ทองกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดในสมองตีบและเปน็ผู้ปว่ยติดเตียง 87 10 พ.ค. 65
3363/65 นาง หยด มฤีทธิ์ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ชราภาพ 86 29 เม.ย. 65
3364/65 นาง ทองมาก พพิฒันว์ิริยาภรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หลอดเลือดสมองตีบ 85 4 พ.ค. 65
3365/65 นาง สมพงษ ์ไทยแท้ สลก.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 82 11 พ.ค. 65
3366/65 พ.ท.ประสิทธิ ์คทวณิช ธ.สระบรีุ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 91 13 พ.ค. 65
3367/65 นาง บญุเหลือ สอนผา ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือดและไตวายเร้ือรัง 77 12 พ.ค. 65
3368/65 ร.ต.จักร์ สุดลาภา ธ.อยุธยา ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะรุนแรง 63 20 ม.ีค. 65
3369/65 นาง บญุม ีวงษสิ์นธุ์ สง.สด.จว.ร.อ. มะเร็งล าไส้ 86 28 ก.พ. 65
3370/65 นาย ประเวศน ์แสงพลาย ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 หลอดเลือดหวัใจตีบ 58 8 พ.ค. 65
3371/65 ร.ต.แจ่ม อนิอนนัต์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 90 11 พ.ค. 65
3372/65 ร.ต.วิจัย บญุยืน ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 10 พ.ค. 65
3373/65 ส.อ.ทรงศิลป ์อนิสว่าง ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 63 7 พ.ค. 65
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3374/65 นาย ประชุม ไวยอนนัต์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อโควิด 84 1 ก.ย. 64
3375/65 ร.ต.สิทธิพร กรแกว้ ธ.ชุมพร ปอดอกัเสบติดเชื้อรุนแรง 82 20 ม.ีค. 65
3376/65 จ.ส.อ.สุวัฒนา ลาภากรณ์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 76 17 พ.ค. 65
3377/65 นาง อรุณ แดงสุวรรณ วิสามญั ชราภาพ 91 23 พ.ค. 65
3378/65 นาย มณี สีวันนา สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 7 เม.ย. 65
3379/65 นาย ธงไชย ไข่ทอง สส. ติดเชื้อโควิด 59 31 ม.ีค. 65
3380/65 นาง สร้อยสุดา ปิ่นแกว้ ธ.สนามเสือปา่ เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 60 6 พ.ค. 65
3381/65 พ.อ.ศึกษา กลัยาณมติร ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 89 5 พ.ค. 65
3382/65 นาย บรรยง ไตรมนตรี ธ.อยุธยา เสียชีวิตธรรมชาติไมท่ราบโรค 75 14 พ.ค. 65
3383/65 นาง ศศิมาณวิการ์ อนิทะกนก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 26 เม.ย. 65
3384/65 นาง ฝาง ลาสกลุ ธ.ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค 94 19 พ.ค. 65
3385/65 ร.อ.จีระ ขันธรูจี ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในปอด 80 15 พ.ค. 65
3386/65 นาง สุนนัทา บษุสาย ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 99 2 พ.ค. 65
3387/65 พ.ต.สนทิ รักการรบ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 91 3 พ.ค. 65
3388/65 นาย ชลอ คุ้มสายสอาด ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ชรา,ความดันโลหติสูง,สมองเส่ือม,พาร์กนิสัน 92 1 พ.ค. 65
3389/65 นาย สุรินทร์ รุจิระพงศ์ ธ.สูงเมน่ มะเร็งปอด 72 7 พ.ค. 65
3390/65 นาย เจริญ หาญประโคน ธ.บรีุรัมย์ เลือดออกในสมอง 77 9 พ.ค. 65
3391/65 จ.ส.อ.กติติภมู ิทองแสง ร.13 พนั.2 เลือดออกทางเดินอาหารเสียชีวิต 37 27 ม.ีค. 65
3392/65 นาย สมเดช เทศบตุร สง.สด.จว.ศ.ก. ปอดติดเชื้อรุนแรง 69 24 ม.ีค. 65
3393/65 นาย ต๋ัน รินชม ร.31 พนั.2 รอ. ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะรุนแรง 76 3 ม.ค. 65
3394/65 นาง อนนัต์ ทานะกลู ร.14 พนั.1 มะเร็งตับระยะลุกลาม 66 1 พ.ค. 65
3395/65 นาง พยอม ดอกไธสง ร.23 พนั.3 ภาวะหวัใจล้มเหลว 46 24 เม.ย. 65
3396/65 นาย สนั่น ตาค า ป.4 พนั.17 ได้รับบาดเจ็บรุนแรงทางสมอง 64 7 ม.ีค. 65
3397/65 นาง กล่ิน ทาวะรัตน์ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อโควิด-19 83 3 พ.ค. 65
3398/65 นาย บ ารุง สายพนัธุ์ ร.6 พนั.1 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 11 เม.ย. 65
3399/65 พ.อ.อมร อว่มวงษ์ รวท.อท.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 2 พ.ค. 65
3400/65 นาง ผาลี มั่นคง มทบ.29 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชราภาพ) 97 6 พ.ค. 65
3401/65 นาง วัฒนา ณ พึ่งบญุ พนั.ซบร.21 บชร.1 หวัใจตายเฉียบพลัน 79 30 เม.ย. 65
3402/65 นาง วรรณา ช่วยเยียวยา ธ.ล าพนู ภาวะปอดติดเชื้อโควิด 95 28 เม.ย. 65
3403/65 นาง ยุพนิ สิงวะราช ธ.กาฬสินธุ์ เบาหวาน 60 13 พ.ค. 65
3404/65 นาย สุรพล ยาวงษ์ ธ.อตุรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 61 7 พ.ค. 65
3405/65 นาง นกแกว้ เรียงสันเที๊ยะ ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 87 24 เม.ย. 65
3406/65 นาย บญุลือ มติรชื่น ธ.พษิณุโลก สันนิษฐานเสียชีวติจากภาวะแทรกซ้อนโรคมะเร็งล าไส้ 82 3 พ.ค. 65
3407/65 นาง ใครสี บรูณสรรค์ ธ.ขอนแกน่ หลอดเลือดสมองตีบ 80 6 พ.ค. 65
3408/65 ร.ต.ประสิทธิ ์ศรีทอง ธ.พษิณุโลก มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 61 27 เม.ย. 65
3409/65 นาง นภิา สุขเรืองมี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งถุงน้ าดี 63 27 เม.ย. 65
3410/65 จ.ส.อ.วีระ พลูสุวรรณ ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 1 พ.ค. 65
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3411/65 นาย เชย เจริญสุข ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อโควิด 19 ลงปอด 90 27 เม.ย. 65
3412/65 นาง ทมิ สุนาวงษ์ ป.72 พนั.723 แผลติดเชื้อ 89 5 เม.ย. 65
3413/65 นาย เชย ชาวพมิาย ช.พนั.3 พล.ร.3 ภาวะปอดอกัเสบติดเชื้อ 86 30 เม.ย. 65
3414/65 นาง จันทร์ ใจชุ่ม มทบ.33 เส้นประสาทอักเสบ อัมพาตเฉียบพลัน ท าใหก้ล้ามเนือ้หายใจอ่อนแรง 62 2 พ.ค. 65
3415/65 นาง พชัรินทร์ ภอูาภรณ์(คงภศูรี) ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 43 18 พ.ค. 65
3416/65 นาย เลียน พลสนอง ธ.ยโสธร เบาหวาน 84 14 พ.ค. 65
3417/65 นาง ออ่นจันทร์ ศรีลาดเลา ธ.เพชรบรูณ์ ไตวายระยะสุดทา้ย 72 13 พ.ค. 65
3418/65 นาง อไุร ไขว้พนัธุ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 7 พ.ค. 65
3419/65 นาง แพร กนัทะสอน ธ.ย่อยถนนเจริญนคร ชรา 82 18 เม.ย. 65
3420/65 นาย บญุช่วย รอดประเสริฐ ธนาณัติ หวัใจตายเฉียบพลัน 85 25 พ.ค. 65
3421/65 พ.อ.อทิธิศักด์ิ มลีาภ จบ. หวัใจท างานล้มเหลวฉับพลัน 60 21 พ.ค. 65
3422/65 พ.อ.บญุยืน ยงสวัสด์ิ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า เบาหวาน,ความดัน,ไต 78 25 พ.ค. 65
3423/65 นาง ปรัศนยี์ วิริยะธนติ ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น แผลติดเชื้อที่เทา้ขวา 59 9 พ.ค. 65
3424/65 นาง สุดใจ ตุ่นแกว้ ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซ็นเตอร์ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 84 13 พ.ค. 65
3425/65 นาง สมจิตร์ ยินดีภพ ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 86 11 พ.ค. 65
3426/65 นาง กมิฮวย คะองักุ ธ.สนามเปา้ หวัใจวายฉับพลัน 73 14 พ.ค. 65
3427/65 นาย จินดา ชะทะหนมนตรี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 64 15 พ.ค. 65
3428/65 พ.ท.พรีะศักด์ิ พลูโอษฐ์ ธ.พญาไท มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 70 17 พ.ค. 65
3429/65 นาง หนแูหวน ฐานสินพลู ธ.ชุมแพ ไทรอยด์เปน็พษิ 76 11 พ.ค. 65
3430/65 ร.ท.ชูชาติ มหีวัง ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 74 29 เม.ย. 65
3431/65 นาง ไพฑูล เควิง ธ.ปราณบรีุ มะเร็งปอด 66 8 พ.ค. 65
3432/65 จ.ส.อ. สุนทร โภคาแสง ธ.เลย มะเร็งทอ่น้ าดี 78 2 พ.ค. 65
3433/65 นาง เสง่ียม ศรีธัญรัตน(์มหาวัน) ธ.เลย ปอดติดเชื้อโควิด 19 81 8 ธ.ค. 64
3434/65 นาง บญุม ีค าบรรจง รร.ม.ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลที่กน้กบ 66 8 เม.ย. 65
3435/65 นาง วงค์เดือน แกด า มทบ.28 หวัใจล้มเหลว 84 1 พ.ค. 65
3436/65 นาย ประสิทธิ ์จารุตัน พล.ม.3 เบาหวานความดัน 78 7 พ.ค. 65
3437/65 ร.อ.ณัฐวุธ ธรรมรักษ์ ม.พนั.16 พล.ร.5 สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณศีรษะ 52 4 พ.ค. 65
3438/65 นาง มะลิ นาสืบ วิสามญั ชรา 96 20 พ.ค. 65
3439/65 ร.ต.ชุบ หว้ยหงษท์อง ธ.ยอ่ยถนนพหลโยธนิ-สะพานใหม่ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 90 19 พ.ค. 65
3440/65 นาง ถวิล อนิทร์แกว้ ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลวจากติดเชื้อโควิด 19 89 7 พ.ค. 65
3441/65 นาง บญุรอด วรพฒุ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 88 10 พ.ค. 65
3442/65 นาย สนั่น แตงกลาด ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 88 19 พ.ค. 65
3443/65 นาง อไุร เจริญศักด์ิ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ชรา 101 23 พ.ค. 65
3444/65 นาง ประทมุ มมีั่ง ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในสมอง 86 14 พ.ค. 65
3445/65 นาง ย้อย ไวกระโทก ธ.สระแกว้ หวัใจล้มเหลว 83 4 พ.ค. 65
3446/65 ร.ต.ชุ้น ซ้ิมประเสริฐ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับ 69 7 พ.ค. 65
3447/65 นาย สมชาย เอี่ยมส าอางค์ มทบ.17 ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 69 10 พ.ค. 65
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3448/65 นาง บบุผา พุ่มเกดิ มทบ.41 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 81 4 พ.ค. 65
3449/65 นาง เทยีนทอง เหล่าสวัสด์ิ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ติดเชื้อในทางเดินอาหารอย่างรุนแรง 87 10 พ.ค. 65
3450/65 นาง นริมล ส าราญสุข ธ.อบุลราชธานี ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 69 15 พ.ค. 65
3451/65 นาย ทองจันทร์ นนัทะวงศ์ สปท. ภาวะเลือดออกในสมอง 82 15 พ.ค. 65
3452/65 นาย ปรีชา ฝ่ังทะเล พนั.ป.ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอกัเสบร่วมกบัติดเชื้อโควิด-19 70 12 เม.ย. 65
3453/65 นาย สมยศ โปเดิม กรม ทพ.11 หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 56 27 เม.ย. 65
3454/65 นาง ไสว รัตนวร มทบ.31 สมองฝ่อวัยชรา 81 5 พ.ค. 65
3455/65 ร.อ.จินดา ไทยนกุลู ธ.ชุมพร ติดเชื้อในปอด 82 13 พ.ค. 65
3456/65 นาย นม สร้อยบวังาม นรด.(รด.) ปอดติดเชื้อ 83 19 ธ.ค. 63
3457/65 นาง อนนัต์ สุวรรณนยิม ธ.ย่อยบิ๊กซีถนนพระรามที่ 2 ชราภาพ 69 23 พ.ค. 65
3458/65 นาย ผัน ภาคสินธ์ ธ.อทุยั-อยุธยา มะเร็งระยะลุกลาม 78 9 พ.ค. 65
3459/65 ร.ต.วุฒิชัย ฝนทพิย์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 21 พ.ค. 65
3460/65 นาง หยวก แทนขุมทอง ธ.ส่ีแยกถนนบางขุนเทียน-พระราม 2 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 83 12 เม.ย. 65
3461/65 จ.ส.อ.อมัพร ไชยเดชก าจร ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 11 ม.ค. 65
3462/65 นาง กองสิน ดานขุนทด ธ.ศรีย่าน ระบบหวัใจล้มเหลว 69 24 พ.ค. 65
3463/65 นาย มงคล บานแย้ม ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 3 พ.ค. 65
3464/65 ร.ต.สุพจน ์ปอ้มเรือง ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อและพาร์กนิสัน 81 27 พ.ค. 65
3465/65 นาย จันทา ค าวันสา ธ.อรัญประเทศ ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 87 5 พ.ค. 65
3466/65 นาย ทองพนู ทองนวล ธ.ปากช่อง ติดโควิด 90 18 พ.ค. 65
3467/65 นาง อ าไพ ภู่พฒัน์ รพศ.4 พนั.2 ติดเชื้อความดันโลหติต่ า 84 22 เม.ย. 65
3468/65 นาย สมหมาย ปดัทมุ ป.3 พนั.103 หวัใจล้มเหลว 66 5 พ.ค. 65
3469/65 นาง มว้น วารี ม.2 พนั.10 ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 63 13 ม.ีค. 65
3470/65 ร.ต.สุบนิ สังเกตุการณ์ ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อ 97 15 พ.ค. 65
3471/65 นาย คร่อง เหล่าสาย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กระดูกสะโพกซ้ายหกั 100 16 พ.ค. 65
3472/65 ส.ต.นกัรบ กล้าหาญ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ไมท่ราบโรคประจ าตัวผู้ปว่ย 43 4 พ.ค. 65
3473/65 นาง บญุม ีปญัโญ ธ.สูงเมน่ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 82 12 ก.พ. 65
3474/65 จ.ส.อ.สุรพจน ์โคตรสมบติั ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับออ่น 69 21 เม.ย. 65
3475/65 ร.ต.บณัฑิต นลิใหม่ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. หวัใจล้มเหลว 73 19 พ.ค. 65
3476/65 ส.ท.บญุเลิศ มะระคบ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 61 12 พ.ค. 65
3477/65 นาง อมุา แซ่เฮง ธ.ปากช่อง เส้นเลือดในสมองตีบ 79 17 พ.ค. 65
3478/65 นาง สายทอง มายขุนทด ธ.นครราชสีมา ชรา 84 21 พ.ค. 65
3479/65 นาง เคน สิงหแ์มง่ ธ.ขอนแกน่ สมองฝ่อวัยชรา 86 12 พ.ค. 65
3480/65 นาง ค าเหมา แรมลี ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ชรา 91 15 พ.ค. 65
3481/65 นาง สุวิรัตน(์สังวร) บตุรศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อโควิด-19 ลงปอด 58 20 พ.ค. 65
3482/65 น.ส.วนศิรา สุขกาย ม.3 พนั.26 ขาดอากาศหายใจจากการถูกเชือกรัดคอ 25 12 พ.ค. 65
3483/65 นาง กญัญา ทองประเสริฐ ปตอ.1 พนั.3 ปอดติดเชื้อ 63 19 พ.ค. 65
3484/65 นาง หลิน เจริญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวัยชรา 83 6 ม.ิย. 63
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3485/65 ร.ต.พล เดชรักษา ธ.ปราณบรีุ ปอดอกัเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด 63 9 พ.ค. 65
3486/65 ร.ต.ยุทธศิลป ์ทรัพย์ถนอม ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 64 17 พ.ค. 65
3487/65 นาง นภิา(พร้า) วิริยะสันติพงศ์ ธ.ขอนแกน่ เบาหวาน 77 29 ม.ค. 65
3488/65 นาง ออ้มเดือน ชาตะศิริ สก.ทบ. มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 61 9 พ.ค. 65
3489/65 นาง สุนา เนยีมคง ส่วนกลาง ชราภาพ 91 27 พ.ค. 65
3490/65 พ.ท.นวิัติ พร้อมวงศ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เยื่อบหุวัใจติดเชื้อ 87 11 พ.ค. 65
3491/65 นาง ออ้น มากบญุ ธ.ชัยนาท ปอดติดเชื้อรุนแรง 90 22 พ.ค. 65
3492/65 นาง วัฒนา พนัธุย์ิ่งยก ธ.บางบวั ภาวะขาดออกซิเจน 62 23 พ.ค. 65
3493/65 นาง เฉลียว ศรีคเรศ ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหวัใจตาย 89 20 พ.ค. 65
3494/65 จ.ส.อ.ประดิษฐ ฉิมสุนทร ธ.ลพบรีุ มะเร็งของเซลล์ตับ 63 19 พ.ค. 65
3495/65 พ.ต.สมบรูณ์ วิกรรัตน์ ธ.ทา่แพ ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด 86 3 พ.ค. 65
3496/65 นาย ประสพ ทองย้อย มทบ.43 หลอดเลือดหวัใจตีบเฉียบพลัน 73 8 เม.ย. 65
3497/65 นาง สุวรรณี วิสมล ส่วนกลาง ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด - 19 96 12 พ.ค. 65
3498/65 พ.ท.ณรงค์ ปานดารา ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในปอด 78 28 ม.ค. 65
3499/65 นาง แฉล้ม สุทธิพบิลูย์ ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 101 29 พ.ค. 65
3500/65 นาย หน ูชินตะคุ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะหวัใจล้มเหลวฉับพลันจากโรคล้ินหวัใจตีบ 82 26 เม.ย. 65
3501/65 จ.ส.อ.อบ กล่ันภมูศิรี ธ.ล าปาง หลอดเลือดสมองตีบเร้ือรัง 73 12 เม.ย. 65
3502/65 ร.ท.วิเชียร สงคง ธ.ทุ่งสง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 62 12 พ.ค. 65
3503/65 นาง ค ามั่น สายพนัธุ์ มทบ.18 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 12 พ.ค. 65
3504/65 ส.อ.บญุมา ทุ่งเกา้ ธ.ล าปาง ปอดอกัเสบติดเชื้อ 90 18 เม.ย. 65
3505/65 นาย ฉลาด บตุรมางกลู ธ.พษิณุโลก กรวยไตอกัเสบแบบเฉียบพลัน 88 15 พ.ค. 65
3506/65 นาง แกว้มาเรือน จอมแปง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 89 6 พ.ค. 65
3507/65 นาง จันทร์ ชัยนอก ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ความดันโลหติสูงร่วมกบัเบาหวาน 83 20 ม.ีค. 65
3508/65 นาง ถนอม อนิเมอืง ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะหวัใจล้มเหลว 74 2 เม.ย. 65
3509/65 จ.ส.อ. สุมติร หาญระเบยีบ ธ.ตระการพชืผล ปอดอกัเสบติดเชื้อ 61 5 พ.ค. 65
3510/65 พ.ท.ภมูพิฒัน์(พฒันพ์ล) คงไทย ศป. มะเร็งล าไส้ระยะสุดทา้ย 58 11 เม.ย. 65
3511/65 นาย ประทปี เล็กล าพนู รร.ร.ศร. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 21 เม.ย. 65
3512/65 นาง อญัชลี บบุผาอนิทร์ สลก.ทบ. มะเร็งล าไส้ 60 5 พ.ค. 65
3513/65 นาง ศรีลัย ไพยะราช ร้อย.ฝรพ.3 หวัใจเต้นผิดจังหวะ 64 9 พ.ค. 65
3514/65 นาง นมิติร เหมอืนแกว้ ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 74 19 พ.ค. 65
3515/65 นาย ชด สุขเอี่ยม ธ.พะเยา ปอดอกัเสบติดเชื้อรุนแรง 86 1 พ.ค. 65
3516/65 ร.ต.ปรีชา ทานะมยั ธ.สระบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 64 12 พ.ค. 65
3517/65 น.ส.บญุธรรม พบหรัิญ ธ.อยุธยา น้ าตาลในเลือดสูงวิกฤติ 87 12 พ.ค. 65
3518/65 ร.ต.ธนกร เจริญสุข ธ.สระบรีุ มะเร็งตับ 62 12 พ.ค. 65
3519/65 นาง เฉลียว เส็งสมาน พบ. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 86 11 พ.ค. 65
3520/65 จ.ส.อ.สุภกจิ อวนศรี พนั.สท. ตับวายจากภาวะตับแข็งจากสุรา 40 11 พ.ค. 65
3521/65 นาง โกศล สายเชื้อ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด 75 26 พ.ค. 65
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3522/65 นาง ประหยัด มะโน ธ.เพชรบรีุ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 57 18 พ.ค. 65
3523/65 นาง ลัดดา หมอ้สุวรรณ ธ.เตาปนู สันนษิฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 22 พ.ค. 65
3524/65 จ.ส.อ.จักรภพ แสนหอม ธ.เตาปนู มะเร็งตับ 78 17 พ.ค. 65
3525/65 นาง ไสว จันทร์เจริญ ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค-รังสิต ชราภาพ 89 23 พ.ค. 65
3526/65 พ.อ.สนธิ พนัธ์ลาภ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ภาวะเลือดออกในสมอง 70 22 พ.ค. 65
3527/65 นาย บญุธรรม ก่ าแสง ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 92 25 พ.ค. 65
3528/65 นาง รอง วงค์ชัย ธ.หว้ยแกว้-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 75 18 พ.ค. 65
3529/65 ร.ต.ยงยุทธ สุดใจ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 72 21 พ.ค. 65
3530/65 นาง ลัดดา มสีกลุ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หวัใจล้มเหลว 74 10 พ.ค. 65
3531/65 นาง ลอย แกว้ดวงตา ธ.ชุมแพ ชราภาพ 87 13 พ.ค. 65
3532/65 นาง แกน่ ยานะสาร ธ.ขอนแกน่ ชรา 84 18 พ.ค. 65
3533/65 นาง แช่ม ตอสกลุ ธ.พนสันคิม ชรา 83 11 พ.ค. 65
3534/65 นาง วิมล กระตาก ป.21 พนั.30 ชราภาพ 72 27 เม.ย. 65
3535/65 นาย สมเพช็ร คันทะวงค์ พนั.พฒันา 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 11 พ.ค. 65
3536/65 น.ส.อาณดา หรัิญวัฒนสาร พนั.ซบร.กรม สน.2 มะเร็งเต้านม 51 10 พ.ค. 65
3537/65 นาง ละเอยีด วันดี กอง สพบ.1 ล้ินหวัใจตีบ ร่วมกบัน้ าทว่มปอด 70 2 พ.ค. 65
3538/65 ร.อ.ประวิทย์ ไวการยุทธ ม.1 พนั.1 รอ. ปอดอกัเสบจากไวรัส-19 64 20 พ.ค. 65
3539/65 ร.ท.เฉลียว มจีรูญสม ธ.ลพบรีุ ประจ าตัว ความดัน ไขมนั ต้อหนิ 89 23 พ.ค. 65
3540/65 นาง ง้ิม แซ่เจียง ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดอกัเสบ 88 17 พ.ค. 65
3541/65 นาย บญุม ีลาดอารีย์ ธ.ถ.ติวานนท์ สันนษิฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 92 28 เม.ย. 65
3542/65 ร.ต.สมพร ศาสตร์ศิริ ธ.ส านกัพหลโยธิน มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 87 21 พ.ค. 65
3543/65 นาง ชอุ่ม พึ่งเจริญ ธ.เสนานคิม ชราภาพ 96 28 พ.ค. 65
3544/65 นาย เผย พฤกษว์ัฒนา ธ.ส านกัพหลโยธิน ชรา 88 31 พ.ค. 65
3545/65 นาง ช่วง กลึงกระจ่าง ธ.พญาไท ชรา 90 19 พ.ค. 65
3546/65 นาง ไพรัตน ์สินธุมาลย์ ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมองจากหลอดเลือดโปง่พองแตก 58 23 พ.ค. 65
3547/65 นาง พรรณราย คฤหเดช ธ.ลพบรีุ ล้ินหวัใจร่ัว 69 19 พ.ค. 65
3548/65 จ.ส.อ.ธีระ นลิสนธิ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 82 20 พ.ค. 65
3549/65 จ.ส.อ.เกษมพฒัน ์นธิิศวรพฒัน์ รร.ตท.สปท. มะเร็งปอด 55 5 เม.ย. 65
3550/65 นาง ประเทอืง ศรีนคัรินทร์ มทบ.13 กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 81 21 พ.ค. 65
3551/65 นาง กนิลี สีเขียว สง.สด.จว.ต.ร. เส้นเลือดสมองตีบ 79 5 พ.ค. 65
3552/65 นาย นาค นชุออ่ง สวพท.พบ. ส าลักเศษอาหารลงปอด 78 3 พ.ค. 65
3553/65 ร.อ.ทองดี อดุมสุข ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลว 89 26 ม.ีค. 65
3554/65 พ.ต.นพคุณ เจริญแสนสวย ธ.ปราณบรีุ ปอดติดเชื้อ 64 25 พ.ค. 65
3555/65 พล.ต.สุรพนัธ์ สุวรรณทตั ธ.ส านกัราชด าเนนิ ภาวะกอ้นมะเร็งตับแตก 77 27 พ.ค. 65
3556/65 นาย พนู มุ่งสวนกลาง ธ.บรีุรัมย์ ชรา 89 16 พ.ค. 65
3557/65 นาง จรรยา กลุบตุร ธ.โรบนิสัน-สุพรรณบรีุ เส้นเลือดหวัใจตีบ 76 25 พ.ค. 65
3558/65 นาง แหวน เสียงสอาด ธ.กระทุ่มแบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 18 พ.ค. 65
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3559/65 นาย บวั แย้มศิลป์ ป.1 พนั.31 รอ. ความดันโลหติสูงร่วมกบัโรคมะเร็งตับ 71 28 เม.ย. 65
3560/65 ร.ต.นรัิญ นารินทร์ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อแบคทเีรียรุนแรงในปอด 66 16 พ.ค. 65
3561/65 นาง สีนวน หอมมาก ธ.นครนายก ภาวะหวัใจและหลอดเลือดล้มเหลว 81 12 พ.ค. 65
3562/65 นาง ทวี วงค์จันทร์ลอย ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 23 พ.ค. 65
3563/65 น.ส.บญุยืน พวงค า กอง สพบ.พล.ร.4 ศีรษะได้รับบาดเจบ็รุนแรงจากการบาดเจบ็ทางจราจร 56 6 เม.ย. 65
3564/65 นาง สมยงค์ ซุยมลูละ มทบ.45 มะเร็งตับออ่น 58 29 เม.ย. 65
3565/65 นาย ทองดี ศิลาพฒัน์ สง.สด.จว.ส.บ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 27 เม.ย. 65
3566/65 นาง หอม หงษส์ร้อย ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มะเร็งเมด็เลือดขาว 71 1 เม.ย. 65
3567/65 ส.ท.ปยิะพงษ ์รอสูงเนนิ ช.พนั.8 พล.ม.1 สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรง 31 22 ม.ีค. 65
3568/65 นาย จันทร์ ปารัตน์ มทบ.33 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 70 10 พ.ค. 65
3569/65 นาง ทองอนิทร์ พมิพส์า ธ.ยโสธร ศีรษะกระทบพื้น 82 17 พ.ค. 65
3570/65 นาง สงวน สุวรรณวงศ์ ธ.ชลบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 79 9 พ.ค. 65
3571/65 จ.ส.อ.อานนัต์ ขันแกว้ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เสียชีวิตไมท่ราบสาเหตุ 60 9 พ.ค. 65
3572/65 นาง บวัเผย วงศ์ใหญ่ ธ.ถ.พหลโยธิน-เชียงราย มะเร็งเต้านม 65 28 เม.ย. 65
3573/65 ว่าที่ ร.ต.ประกติ พฤกษเ์สถียร ธ.อตุรดิตถ์ ปอดติดเชื้อจาก COVID 19 88 6 พ.ค. 65
3574/65 นาย ทา เมอืงมลู ช.พนั.4 พล.ร.4 สมองฝ่อวัยชรา 89 15 พ.ค. 65
3575/65 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย สุทธไชย ธ.นา่น กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 65 27 เม.ย. 65
3576/65 พ.ท.นคิม กรรณเกตุ ธ.ราชบรีุ ปอดอกัเสบจากโควิด 19 79 25 เม.ย. 65
3577/65 นาง กมิแช คุ่ยกล่ิน ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 6 พ.ค. 65
3578/65 นาง พร ทมิแย้ม ธ.อตุรดิตถ์ สมองและไขสันหลังอกัเสบ 64 20 พ.ค. 65
3579/65 พ.ต.มนตรี วงษเ์ดิม ธ.อตุรดิตถ์ ปอดติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 84 11 เม.ย. 65
3580/65 จ.ส.อ.ประหยัด สุวรรณภมูิ ธ.อตุรดิตถ์ ไตวายเฉียบพลัน 86 7 พ.ค. 65
3581/65 นาง ประนอม สิทธิสาตร์ ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งตับ 74 6 พ.ค. 65
3582/65 นาย แทน อาทติย์ ธ.อดุรธานี สมองฝ่อในวัยชรา 92 7 พ.ค. 65
3583/65 นาย บวัชวน โคตรชัย ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 88 2 พ.ค. 65
3584/65 นาง หวอย ตอมกลาง ธ.สกลนคร ความดันโลหติสูง 85 18 พ.ค. 65
3585/65 ร.ต.สมบรูณ์ เจียมใจ ธ.แจ้งวัฒนะ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 30 พ.ค. 65
3586/65 นาง โฉมศรี พจนพ์านชิ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งปอด 89 21 พ.ค. 65
3587/65 นาง จิรวัชร ทองคุ่ย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 82 18 พ.ค. 65
3588/65 นาง ชนญัญา ผิวเกล้ียง ธ.รังสิต-ปทมุธานี ภาวะเลือดเปน็กรดอย่างรุนแรง 72 28 พ.ค. 65
3589/65 นาย เสนห่ ์เพิ่มพลู สปช.ทบ. สันนษิฐานว่ากล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 55 17 พ.ค. 65
3590/65 นาง ร าไพพรรณ มชีูรส กบ.ทบ. ผลที่ตามมาของหลอดเลือดสมองตีบ 76 3 พ.ค. 65
3591/65 นาย กาสี พมิษร ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อบุลราชธานี วัณโรคปอด/โควิด 19 66 20 เม.ย. 65
3592/65 นาง พมิพกาญจน ์สุดประพนัธ์ ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งเต้านม 70 17 เม.ย. 65
3593/65 ร.ต.ประเสริฐ มชีิน ธ.อตุรดิตถ์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 87 8 ก.พ. 65
3594/65 จ.ส.อ.วิชาญ หงษส์ าเริง ธ.ปราณบรีุ เส้นเลือดหวัใจตีบ 67 7 พ.ค. 65
3595/65 นาง ปวน ค าเหลือง ธ.แพร่ ภาวะสมองฝ่อวัยชรา 98 22 พ.ค. 65
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3596/65 นาง เฟื้ยม พกิลุแกว้ ธ.สนามเสือปา่ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 78 18 เม.ย. 65
3597/65 ว่าที่ ร.ต.บตุร เพนวิมล ธ.เพชรบรีุ หวัใจหยุดเต้น 89 17 พ.ค. 65
3598/65 นาย บญุร่วม พว่งกลาง ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. มะเร็งปอด 76 20 พ.ค. 65
3599/65 พ.ต.วิบลูย์ สิงหธวัช ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งต่อมน้ าลายระยะลุกลาม 64 25 พ.ค. 65
3600/65 นาง ยุพนิ จันทร์เพง็ ป.21 พนั.30 เลือดออกในสมอง 90 8 เม.ย. 65
3601/65 นาง จิราภรณ์ เงินชูกล่ิน รง.กสย.ศอว.ศอพท. เลือดออกที่ทางเดินอาหารส่วนต้น 79 26 พ.ค. 65
3602/65 นาง สุมล แกว้อดุทา กอง พธ.2 ภาวะระบบอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ 56 30 เม.ย. 65
3603/65 นาย เภา สุขคล้าย พนั.จจ.รอ. ชรา 88 14 พ.ค. 65
3604/65 อส.ทพ.ชิต โรจนก์ระโทก กรม ทพ.26 เลือดออกจากทางเดินอาหารจากความดันตกช็อกเสียชีวิต 56 18 พ.ค. 65
3605/65 พ.อ.อ.ไพลิน หวังประสพกลาง พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 73 20 พ.ค. 65
3606/65 นาง ละมา้ย มาเต็ง ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ปอดติดเชื้ออกัเสบ 61 26 ม.ีค. 65
3607/65 พ.ต.ธรรมวุฒิ คงชินศาสตร์ ศป. ล้มเลือดค่ังในสมอง สมองบวม 85 15 พ.ค. 65
3608/65 นาย สมชัย เสาร์แกว้ ป.9 พนั.19 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 5 ม.ค. 65
3609/65 น.ส. จ านงค์ โตรัศมี วิสามญั ชราภาพ 89 31 พ.ค. 65
3610/65 นาง สัมพนัธ์ สุวัณณะโชติ ส่วนกลาง ปอดอกัเสบ 92 30 พ.ค. 65
3611/65 จ.ส.อ.พเยาว์ ค าสด นทพ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 44 16 พ.ค. 65
3612/65 นาง วันเพญ็ เกยีรติจริยวัตร ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 26 พ.ค. 65
3613/65 นาง นงนชุ บว่งเพช็ร์ ธ.ชลบรีุ น้ าทว่มปอด 65 26 พ.ค. 65
3614/65 พ.ท.ประทปี ศรีธัญรัตน์ ธ.ปากเกร็ด ระบบการหายใจและหลอดเลือดล้มเหลว 88 25 พ.ค. 65
3615/65 นาย ชุมพล ค ายอดใจ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ไตวาย 69 24 พ.ค. 65
3616/65 ร.ต.สมชาย อนิทรา ธ.สะพานนนทบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 64 19 พ.ค. 65
3617/65 ร.ต.เฉลิม คีรีรัตน์ ธ.สระบรีุ วัณโรคปอด 73 30 ม.ีค. 65
3618/65 นาย สมหวัง วงศ์สอาด ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งล าไส้ร่วมกบัตับแข็ง 77 4 ม.ิย. 65
3619/65 พ.ท.โกมล อนพุนัธ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ การติดเชื้อบริเวณผิวหนงัและเนื้อเยื่อ 89 28 พ.ค. 65
3620/65 นาง บานเย็น ศรีแกว้ ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ ปอดอกัเสบติดเชื้อ 84 24 พ.ค. 65
3621/65 ส.อ.สมประสงค์ วงศ์ยอด ธ.อตุรดิตถ์ ชราภาพ 62 1 ม.ิย. 65
3622/65 นาง วรรณี วิเชียรทอง ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 29 พ.ค. 65
3623/65 นาย ทงิ เจือจันทร์ ช.2 พนั.202 ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 78 13 พ.ค. 65
3624/65 ร.อ.ณรงค์ โคตรพนัธ์ สง.สด.จว.อ.บ. ภาวะระบบหมนุเวียนโลหติล้มเหลว 74 14 ม.ีค. 65
3625/65 นาง ทองสุก สุนทรา ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 20 เม.ย. 65
3626/65 นาย เกดิ เฉื่อยไธสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 88 23 พ.ค. 65
3627/65 จ.ส.อ.วิฑูรย์ ศรีสมบติั ธ.ปากช่อง เส้นเลือดในสมองตีบ 72 27 เม.ย. 65
3628/65 นาง สมนกึ ศรีไทย ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ระบบหวัใจล้มเหลว 74 25 เม.ย. 65
3629/65 นาง ทองเจือ ฉัตรจังหรีด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 76 22 พ.ค. 65
3630/65 นาย สมชาติ พลเยี่ยม ธ.ปากเกร็ด มะเร็งทอ่น้ าดี 64 9 พ.ค. 65
3631/65 ร.ต.ดาว แผนสูง ธ.ศรีย่าน วัณโรคปอด 92 2 พ.ค. 65
3632/65 นาง ละเมยีด ดอกสูงเนนิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อแผลกดทบั 86 13 พ.ค. 65
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3633/65 นาง ชื้น ใจกศุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในปอด 93 22 พ.ค. 65
3634/65 นาง ชูศรี ศิลปล้์อมทรัพย์ พนั.ซบร.กรม สน.12 ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 15 พ.ค. 65
3635/65 นาง ค าสุข เชื้อเมอืงพาน ธ.เชียงราย ปอดอกัเสบติดเชื้อ 79 7 พ.ค. 65
3636/65 ร.ต.อนศัุกด์ิ ปิ่นทอง ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูกสันหลัง 62 23 พ.ค. 65
3637/65 น.ส. ประไพ คงเจริญ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ชรา 83 28 พ.ค. 65
3638/65 นาง ไพบลูย์ ราชโพธิศ์รี ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดหวัใจตีบ 70 2 ม.ิย. 65
3639/65 จ.ส.อ.สวงษ ์สุวรรณ ธ.รามอนิทรา กม.4 ชราภาพ 89 19 พ.ค. 65
3640/65 ร.อ.จิรพงศ์ วงศ์พนิจิ ธ.อบุลราชธานี หวัใจล้มเหลว 82 7 พ.ค. 65
3641/65 นาง บวัพนัธ์ สุภกัดี ธ.ชุมแพ หวัใจล้มเหลว 87 17 พ.ค. 65
3642/65 ส.อ.วัชระ นาคสุทนิ มทบ.31 แขวนคอ 27 21 เม.ย. 65
3643/65 นาย ชัฎ สมจุ้ย ป.4 พนั.104 สงสัยภาวะหวัใจล้มเหลวฉับพลัน 52 25 พ.ค. 65
3644/65 นาง อ าไพ บญุฤทธิ์ รร.จปร. ปอดติดเชื้อ 90 16 เม.ย. 65
3645/65 นาง ตัน ตากรวด ศสพ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 83 16 พ.ค. 65
3646/65 นาย ประสงค์ แกน่ส ารวจ รร.จปร. ภาวะหวัใจและหลอดเลือดล้มเหลว 80 30 เม.ย. 65
3647/65 ร.ท.ประยุกต์ บญุประกอบ มทบ.39 สันนษิฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคตับแข็ง 60 21 พ.ค. 65
3648/65 พ.อ.อดุร ร่มแสง ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 83 25 พ.ค. 65
3649/65 นาย ประเทอืง ชื่นรอด ธ.กาญจนบรีุ ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 84 8 พ.ค. 65
3650/65 ร.ต.ทองดี นามวิเศษ ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกทางเดินอาหารรุนแรง 83 8 พ.ค. 65
3651/65 นาย บญุล้อม สิงหะ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก การบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 47 12 พ.ค. 65
3652/65 นาง สนม เมฆดี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 14 พ.ค. 65
3653/65 นาย ประสิทธิ ์วาวิไลย์ ส.พนั.22 ทภ.2 ความดันสูง 69 24 พ.ค. 65
3654/65 จ.ส.อ.ธวัช วงศ์พลาย มทบ.46 บาดแผลกระสุนปนืบริเวณหนา้อก 43 20 เม.ย. 65
3655/65 ร.ต.อว้ม ผะอบทอง ธ.ปตัตานี หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 13 พ.ค. 65
3656/65 นาง บงัอร เกตุโร ธ.ร้อยเอด็ สมองฝ่อในผู้สูงอายุ 81 1 พ.ค. 65
3657/65 นาง เรือง ยอดเพชร ธ.พษิณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 86 16 พ.ค. 65
3658/65 จ.ส.อ.พงษศั์กด์ิ คงเปน็ไทย ศศท. ภาวะตับแข็ง 58 26 เม.ย. 65
3659/65 นาง มณี โชติโก ธ.ย่อยถนนประชาอทุศิ หวัใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง 75 15 พ.ค. 65
3660/65 นาง สุดา สาธุธรรม ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ชราภาพร่วมกบัโรคเบาหวาน 84 6 พ.ค. 65
3661/65 นาง สงัด เนตินาค ธ.ส านกัราชด าเนนิ สงสัยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 93 29 พ.ค. 65
3662/65 นาง สุมาลี เมอืงเกษม ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ โควิด 19 85 25 พ.ค. 65
3663/65 นาง สุรินทร์ นชุนาง ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 31 พ.ค. 65
3664/65 นาย กนกศักด์ิ ชูมว่ง ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบ 68 29 พ.ค. 65
3665/65 จ.ส.อ.พยนต์ สวนสมจิตร ธ.ส านกัราชด าเนนิ ชราภาพ 90 14 พ.ค. 65
3666/65 ร.ท.อ าไพ เสนาะศัพย์ ธ.กระทรวงกลาโหม สมองช้ าร่วมกบัเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมอง 61 8 เม.ย. 65
3667/65 จ.ส.อ.ชาญชัย ศรีจันทร์ ช.พนั.15 พล.ร.15 สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ 28 16 ก.พ. 65
3668/65 นาย สุวิชญ์ เติมทรัพย์วงศ์ ธ.ย่อยเดอะมออล์-บางแค หวัใจวาย 72 31 พ.ค. 65
3669/65 พ.อ.พสัิย เพชรรุ่ง ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอกัเสบติดเชื้อรุนแรง 91 19 พ.ค. 65
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3670/65 นาง บญุสม ส ารองกจิ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดติดเชื้อ 87 5 ม.ิย. 65
3671/65 นาย รังสรรค์ คงสมบรูณ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ชรา 69 4 ม.ิย. 65
3672/65 นาย อ านวย โพธิอ์อ่น ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ชรา 83 27 พ.ค. 65
3673/65 นาง อมัพร สราทธพนัธ์ ธ.อทุยั-อยุธยา ชราภาพมปีระวัติรักษาโรคเบาหวาน 77 30 พ.ค. 65
3674/65 นาย ทองสี บญุมา ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อ 73 27 พ.ค. 65
3675/65 จ.ส.อ.จ าเนยีร แมน้จิตร ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งปอด 76 16 พ.ค. 65
3676/65 นาย ทองโสม สมศักด์ิดี พนั.บ.41 มะเร็งทอ่น้ าดี 80 18 พ.ค. 65
3677/65 นาง หวาน แสงมี ธ.สนามเปา้ เส้นเลือดสมองตีบ 80 22 พ.ค. 65
3678/65 นาง วิเชียร ใจสะอาด รพ.รร.6 ปอดติดเชื้อรุนแรง 78 3 ม.ิย. 65
3679/65 ส.อ.แกน่จันทร์ วิญญายงค์ พนั.สบร.22 บชร.2 ปอดอกัเสบ 88 12 เม.ย. 65
3680/65 จ.ส.อ.สมาน ชมชื่น ศฝยว.ทบ. มะเร็งปอด 57 23 พ.ค. 65
3681/65 ร.ต.สมชาติ เพช็อ าไพ ธ.อา่งทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 5 พ.ค. 65
3682/65 นาง แฉล้ม เติมแกว้ (ศิลประเสริฐ) ธ.ลพบรีุ ชรา 73 2 ม.ิย. 65
3683/65 นาง ยุพดี จ าเนยีรเวช ธ.เตาปนู หลอดเลือดหวัใจขาดเลือด 84 3 ม.ิย. 65
3684/65 นาง โอชา พมิสาร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี โลหติจาง 70 18 พ.ค. 65
3685/65 จ.ส.อ.บญุธรรม สินธุมดั ธ.ล าพนู สมองฝ่อวัยชรา 82 7 พ.ค. 65
3686/65 นาง ยอด บญุปั๋น ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 88 23 พ.ค. 65
3687/65 นาย สวาสด์ิ เพชรไชยา ธ.ชุมพร ปอดอกัเสบเชื้อรา 88 21 พ.ค. 65
3688/65 นาง ทองพลู จินดานกุลู ม.พนั.22 ศม. ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 73 19 พ.ค. 65
3689/65 ส.อ.หญิง พรเพญ็ ศรีสุวรรณ สส. ชราภาพ 76 22 เม.ย. 65
3690/65 จ.ส.อ.ธีรวัฒน ์หงษป์ระเสริฐ สส.ทหาร หลอดเลือดหวัใจตีบ 51 23 พ.ค. 65
3691/65 นาง ทมิ เมฆสว่าง ธ.ถ.ประราษฎร์-นนทบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 89 20 พ.ค. 65
3692/65 ร.ต.ฎลธนกฤต คงสิน ธ.สนามเปา้ หนองขนาดใหญ่ที่กน้ซ้าย 79 31 พ.ค. 65
3693/65 นาง บวัผัน สุขจันทร์ ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชราภาพ 87 30 พ.ค. 65
3694/65 พ.ต.หญิง พรรณษา(มาลีรัตน์) พรหมอุบลธ.กระทรวงกลาโหม เสียชีวิตจากมะเร็งปอด 70 27 พ.ค. 65
3695/65 จ.ส.อ.นคิม จันทรา ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 3 ม.ิย. 65
3696/65 พล.อ.เสถียร ศิลปสมศักด์ิ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งปอด 87 21 พ.ค. 65
3697/65 นาง ลักขณา สุทธิบริบาล(พนัธ์วิชัย)ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 66 25 เม.ย. 65
3698/65 นาย ยศพนธ์ แกว้ขจร ศซส.สพ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 60 21 พ.ค. 65
3699/65 นาย สันต์ คงสุทธิ ธ.แคลาย ไตวายเฉียบพลัน 80 24 เม.ย. 65
3700/65 นาง จันทร์แกว้ รัตนสุนทร ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ภาวะน้ าในเยื่อหุ้มปอดติดเชื้อ 91 7 ม.ิย. 65
3701/65 นาง ปราณี อร่ามพงษ์ ธ.สระบรีุ ภาวะสมองเส่ือม 83 5 พ.ค. 65
3702/65 นาย ชุมพร ประธิเรศ สก.ทบ. ตับวายเฉียบพลัน 48 6 เม.ย. 65
3703/65 นาย ประยุทธ เมฆหมอก ม.4 พนั.25 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดอุดตันสมบูรณ์ 61 18 พ.ค. 65
3704/65 ว่าที่ ร.อ. ส่วน อยู่ใจเย็น ธ.เพชรบรีุ ปว่ยตามธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชราภาพ) 90 26 เม.ย. 65
3705/65 นาง ศิริพร สมบรูณ์รัตน์ กคย.สพ.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 59 28 พ.ค. 65
3706/65 นาย ถวิล นลิพรมมา ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อโควิด 19 88 16 พ.ค. 65
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3707/65 น.ส.มลัลิกา มกี าเหนดิ ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 55 17 พ.ค. 65
3708/65 พ.ท.สะอาด โสมทพัมอญ ธ.ปราณบรีุ ภาวะปอดและหวัใจล้มเหลว 84 22 ม.ีค. 65
3709/65 นาง งาม ภมูลิ าเนา ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ชรา 86 16 พ.ค. 65
3710/65 นาย มงักร พลายตะคุ สวพ.ทบ. หลอดเลือดหวัใจอดุตัน 62 3 ม.ิย. 65
3711/65 นาง รัชน ีเอี่ยมกระจ่าง ธ.เตาปนู ล่ิมเลือดอดุเส้นเลือดที่ปอด 70 9 ม.ิย. 65
3712/65 นาง ประสมศรี บณุยะตุลานนท์ ธ.หาดใหญ่ ปอดอกัเสบติดเชื้อรุนแรง 84 18 ม.ีค. 65
3713/65 จ.ส.อ.ส าเริง คงกล่อม ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสโลหติ 92 2 ม.ิย. 65
3714/65 นาย โสภณ ฉิมมงคล ส่วนกลาง ทอ้งเสียขาดน้ ารุนแรง 76 7 ม.ิย. 65
3715/65 จ.ส.อ.เรียบ ทองศรี ธ.อยุธยา หลอดเลือดสมองตีบ 91 3 ม.ิย. 65
3716/65 ร.ต.นพินธ์ อนิทะขันธ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 61 5 ม.ิย. 65
3717/65 นาง จ ารัส พรมบตุร ธ.เตาปนู ชราภาพ 84 25 พ.ค. 65
3718/65 พ.อ.สนั่น แกว้มงคล ธ.ส านกัพหลโยธิน ชรา 92 28 เม.ย. 65
3719/65 จ.ส.อ.อทิธิพล จันทร์ลา กบร.กช. ตับแข็ง 48 10 พ.ค. 65
3720/65 นาง ร้ิว จุ้ยซ่ือ ศฝ.นศท.มทบ.14 ภาวะเลือดเปน็กรด 59 29 พ.ค. 65
3721/65 นาง อม้ เกตการ ธ.อรัญประเทศ ภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน 77 24 พ.ค. 65
3722/65 นาย สนทิ ทเีงิน ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี มะเร็งหลอดอาหาร 66 30 พ.ค. 65
3723/65 จ.ส.อ.โชคอ านวย ปกุหตุ ธ.อดุรธานี ปอดติดเชื้อโควิดสิบเกา้ 71 18 พ.ค. 65
3724/65 นาย สรรเสริญ อรุะแสง ธ.อดุรธานี อบุติัเหตุล้มศรีษะกระแทกพื้น 93 11 พ.ค. 65
3725/65 นาย มลเทยีน ศรีภมูิ ป.9 พนั.109 ระบบหวัใจและหายใจล้มเหลว 57 3 พ.ค. 65
3726/65 น.ส.ชนกิานต์ เกษรังสรรค์ ร.7 พนั.1 แขวนคอ 36 21 พ.ค. 65
3727/65 นาง บงัอร ประภาษร ธ.อดุรธานี มะเร็งกระดูก 58 7 พ.ค. 65
3728/65 ร.อ.แจ้ว แกว้ลอยมา ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 96 1 ม.ิย. 65
3729/65 นาง บญุโสม อุ่นเคน ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในปอดเข้ากระแสเลือด 81 31 พ.ค. 65
3730/65 นาง เจือจิตร์ กรทบัทมิ ธ.ย่อยอนิทรารักษ์ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค (ชราภาพ) 98 1 ม.ิย. 65
3731/65 น.ส. ประเทอืง มชีูเสพ ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 4 ม.ิย. 65
3732/65 ร.ท.ส าเริง ข าทบัทมิ ธ.สนามเปา้ ชรา 73 7 ม.ิย. 65
3733/65 ร.ต.สงบ สวนดี ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 76 29 พ.ค. 65
3734/65 พ.อ.เฉลิมรัฐ องัศุสิงห์ ธ.สนามเปา้ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 89 12 พ.ค. 65
3735/65 นาง ส ารวย สุนสาย ธนาณัติ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 65 2 ม.ิย. 65
3736/65 นาง นพวรรณ ยศธร ธ.นครราชสีมา ภาวะช้อคจากติดเชื้อในกระแสเลือด 85 3 ม.ิย. 65
3737/65 นาย ยัง สุวรรณดวง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งผิวหนงั 92 24 พ.ค. 65
3738/65 นาง สมพศิ มสัีนเทยีะ ธ.นครราชสีมา หวัใจหยุดเต้นไมท่ราบสาเหตุ 85 2 ม.ิย. 65
3739/65 นาง ทอง แกว้สารภู ธ.นครราชสีมา ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 74 29 พ.ค. 65
3740/65 นาง ส่วย ศิลากลาง มทบ.25 ไตวาย 75 29 พ.ค. 65
3741/65 พ.อ.ส าเริง พนิจิวชิรพงศ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 71 10 พ.ค. 65
3742/65 จ.ส.อ.ค าดาว ทพิย์วงศ์ ธ.ชัยภมูิ มะเร็งทางเดินน้ าดี 77 26 พ.ค. 65
3743/65 ร.ต.ชอบ ฉัตรทอง ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 7 พ.ค. 65
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3744/65 นาง สุดใจ นตุก าแหง วิสามญั เส้นเลือดในสมองตีบ 100 5 พ.ค. 65
3745/65 ร.ต.ไพรัตน ์สังขมณี ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหติ 88 23 พ.ค. 65
3746/65 พ.อ.จ าลอง เจริญดี ธ.ส านกัพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 93 21 ก.พ. 65
3747/65 นาง เสาวลักษณ์ จามจุรีรักษ์ ศป. ปอดอกัเสบติดเชื้อ 79 24 พ.ค. 65
3748/65 นาย สินธ์พร ศิริวรรณ ธ.ปากเกร็ด มะเร็งปอด 63 11 ม.ิย. 65
3749/65 นาย บญุม ีโพธิร่์มชื่น ธ.ย่อยบางพลัด ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 94 5 ม.ิย. 65
3750/65 นาง ฉลวย เกตุพกุ ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ เสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ 90 29 พ.ค. 65
3751/65 พ.อ.บญุพร้อม(พร้อม) สุพรรณ ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งปอด 75 30 ม.ค. 65
3752/65 ร.ต.ชูชาติ ไชยวงศ์ ธ.ล าปาง ภาวะเลือดเปน็กรดจากการติดเชื้อ 74 18 พ.ค. 65
3753/65 นาย นมิติ สวารัตน์ ธ.ก าแพงเพชร ตับวายเฉียบพลัน 55 12 พ.ค. 65
3754/65 จ.ส.อ.สุนทร คล้ายบญุ ธ.ก าแพงเพชร ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง เส้นเลือดสมองแตก 68 16 เม.ย. 65
3755/65 นาง พว้ย เหล่าจันทร์อนั ช.พนั.15 พล.ร.15 ระบบหลอดเลือดและระบบหายใจล้มเหลวมีประวัติติดเชื้อโควิด 87 23 เม.ย. 65
3756/65 นาง บรรเทา แปน้สุขา ร.8 พนั.3 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 74 10 เม.ย. 65
3757/65 ร.ต.ยงยุทธ เยือกเย็น กรม ทพ.32 กล้ามเนื้อหวัใจเส่ือมจากโรคธรรมชาติ 75 24 ม.ีค. 65
3758/65 นาย สนทิ แกว้มาก ธ.สนามเปา้ ปว่ยธรรมชาติไมท่ราบโรค(ชราภาพ) 87 5 ม.ิย. 65
3759/65 นาง วรรณธร มณีทพิย์ ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ เลือดเป็นกรดอยา่งรุนแรงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 76 3 ม.ิย. 65
3760/65 นาง จ าเนยีร แย้มศรี ธ.ถ.ติวานนท์ ชราภาพ 88 3 ม.ิย. 65
3761/65 ส.อ.ศุภโชค กาญจนจูฑะ ธ.อยุธยา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 71 10 พ.ค. 65
3762/65 นาง นอ้ม เขียวชะอุ่ม ธ.สนามเปา้ ปอดอกัเสบ 86 8 ม.ิย. 65
3763/65 นาง ลัดดา แสงมณี ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 7 ม.ิย. 65
3764/65 นาง ศิริพรรณ ยรรยงค์ ธ.ถ.ติวานนท์ ชราภาพ 92 31 พ.ค. 65
3765/65 นาง มาลี สุมนดิษย์ ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 90 2 ม.ิย. 65
3766/65 นาง ยุพนิ จันทร์ศรี ธ.สนามเปา้ สงสัยมะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 72 9 ม.ิย. 65
3767/65 นาง เจริญ เปา้วงษค์อน ธ.ลพบรีุ ไตวายเร้ือรัง 70 23 พ.ค. 65
3768/65 ร.ท.ณรงค์ ภาคทวี ปตอ.1 พนั.5 มะเร็งตับออ่น 57 23 พ.ค. 65
3769/65 จ.ส.อ.สุวรรณ์ สุตาลังกา ธ.ล าปาง ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวมะเร็งปอด 63 17 ม.ค. 65
3770/65 นาย นคิม จันทมาตร ส่วนกลาง มะเร็งตับ 75 30 พ.ค. 65
3771/65 จ.ส.ท.วรพล (นพปฎล) พทิกัษา ขกท. ติดเชื้อรุนแรงจากติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 32 31 พ.ค. 65
3772/65 นาย สุชาติ กล่ินหอม ขกท. มะเร็งปอด 82 23 เม.ย. 65
3773/65 นาง ปราณี สุวรรณสาร ธ.ร้อยเอด็ หนงัแข็ง 67 10 ม.ิย. 65
3774/65 ร.ท.สายัณต์ ดีเจริญ ธ.กระทุ่มแบน มะเร็งตับ 63 27 ม.ีค. 65
3775/65 พระภกิษ ุศิลา คงพรุิณ พนั.ซบร.23 บชร.3 เบาหวาน 85 9 พ.ค. 65
3776/65 ร.อ.บญุทวี มงคล ร.13 ตับวายรุนแรง 57 27 พ.ค. 65
3777/65 นาย บญุช่วย นามเคน ร.16 พนั.1 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 81 17 พ.ค. 65
3778/65 จ.ส.อ.จ านงค์ โตกลม พนั.บ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 30 พ.ค. 65
3779/65 นาง สว่าง เซ็กโม้ ช.พนั.8 พล.ม.1 มะเร็งตับ 75 12 พ.ค. 65
3780/65 นาง ประจวบ ล่องทอง ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 23 พ.ค. 65

19


