ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่
3081/65
3082/65
3083/65
3084/65
3085/65
3086/65
3087/65
3088/65
3089/65
3090/65
3091/65
3092/65
3093/65
3094/65
3095/65
3096/65
3097/65
3098/65
3099/65
3100/65
3101/65
3102/65
3103/65
3104/65
3105/65
3106/65
3107/65
3108/65
3109/65
3110/65
3111/65
3112/65
3113/65
3114/65
3115/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ลุงหวาน ศุภเลิศ
พล.ต.คมกฤช วัฒกร
น.ส.แสงจันทร์ ดีปานวงศ์
นาย ประสาร เจริญผล
นาง วัชราภรณ์ พรหมประสิทธิ์
จ.ส.อ.ชูฤทธิ์ ศรีสุขา
จ.ส.อ.พรชัย อิ่มช่วยชู
นาย สัมพันธ์ อุทศิ
นาย สายหยุด วะน้าค้าง
น.ส.ปราณี กาญจโนปถัมภ์
นาง สมใจ ม่วงมณี
นาง ส้มลุ้ย ธัญญเจริญ
นาย คนอง สว่างมั่น
จ.ส.อ.ประวิง เจริญพรหม
นาง อุดม เกษมสานต์
นาง ชาดี ชูรัตน์
นาง ก่วน การเพียร
ส.อ.กชภพ คาเรือง
จ.ส.ต.ประพันธ์พงษ์ คุมคณะ
นาง สมถวิล อุ่นอาษา

ประเภทการชาระเงิน
ศคย.ขส.ทบ.
สน.ปล.กห.
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ลพบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.เตาปูน
ธ.กระทุ่มแบน
ธ.เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
ธ.ปทุมธานี
ธ.พระพุทธบาท
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธ.สกลนคร
ส.พัน.23 ทภ.3
กรม ทพ.12
กสษ.1 กส.ทบ.
ร.13 พัน.1
นาง วิไลวรรณ คาดสนิท (จันทร์สว่าง) กรม ทพ.22
นาง เจียมใจ ทิศอุ่น
ธนาณัติ
ร.ต.มนตรี ราศรี
ธ.กาญจนบุรี
จ.ส.อ.สมศักดิ์ อยู่สาราญ
ธ.กาญจนบุรี
นาย บุญธรรม ผมงาม
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
นาง พิกลุ บารุงนา
ธ.พิษณุโลก
ส.ท.อุดมศักดิ์ ฮวดบารุง
ขกท.
นาง ฉ่อง โกมล
ธ.ย่อยบางโพ
ร.อ.ธนู สีพนู
ร.3 พัน.3
นาง หนูพนิ ดงพระจันทร์
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
น.ส.บุญเลิ้ง สุขรี่
ม.4 พัน.5 รอ.
นาย เขตต์ ผดุงโกเม็ด
ธนาณัติ
นาง สุวรรณ มีวัฒนะ(ทองระยับ) ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
พ.ท.ฐนพล แตงไทย
ธ.พิษณุโลก
ร.ต.วิชิต ช่างน้อย
ธ.พิษณุโลก

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจวายเฉียบพลัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจาตัวเรื้อรัง

มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
จากประวัตสิ ันนิษฐานเสียชีวิตจากการจมน้า
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะติดเชื้อชั้นใต้ผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ
ชราภาพร่วมกับไตวาย
ระบบไหลเวียนและหายใจล้มเหลว
เบาหวาน
ติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ขาดอากาศหายใจ
มะเร็งเม็ดเลือด
มะเร็งปากมดลูกเป็นเหตุตาย
บาดแผลกระสุนปืนลูกโดดบริเวณท้อง
หัวใจวายเฉียบพลัน
เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อ
ภาวะหัวใจและหายใจล้มเหลว
ระบบหมุนเวียนและหายใจล้มเหลว
มะเร็งตับ
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติดเชื้อในปอด

มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นเหตุตาย
กะโหลกศีรษะและฐานกะโหลกศีรษะแตกหลายตาแหน่ง

ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะเลือดออกในสมอง
มะเร็งปอด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียชีวิต
มะเร็งไส้ตรง
ลิ้นหัวใจตีบ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งลาไส้ใหญ่

อายุ
68
55
75
63
59
66
69
70
90
83
73
82
75
85
84
81
60
27
26
60
68
76
81
65
82
56
24
96
45
52
59
79
84
86
81

วันที่เสียชีวิต
13 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
18 มี.ค. 65
28 เม.ย. 65
9 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65
20 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
15 มี.ค. 65
4 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
26 มี.ค. 65
11 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
23 ก.พ. 65
7 พ.ค. 65
17 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
17 ก.พ. 65
4 เม.ย. 65
22 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
31 ม.ค. 65

ศพที่
3116/65
3117/65
3118/65
3119/65
3120/65
3121/65
3122/65
3123/65
3124/65
3125/65
3126/65
3127/65
3128/65
3129/65
3130/65
3131/65
3132/65
3133/65
3134/65
3135/65
3136/65
3137/65
3138/65
3139/65
3140/65
3141/65
3142/65
3143/65
3144/65
3145/65
3146/65
3147/65
3148/65
3149/65
3150/65
3151/65
3152/65

2
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง ลา รากะรินทร์
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ร.ต.อนันต์ ราชคมน์
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นาย สาเนียง โพธิภ์ ริ มย์
พล.ป.
นาย สมศักดิ์ ฤกษ์พชิ ัย
ศอว.ศอพท.
พ.ท.วีระ บุญเนตร
ธ.ลพบุรี
นาง สุคนธ์ หนูแก้ว
ศปภอ.ทบ.1
ส.อ.ยอดฉัตร ภูศรี
พัน.ร.มทบ.11
น.ส.จุรีย์ ตู้ทอง
ธ.ถ.ติวานนท์
นาง ทองเจือ ใจบุญ
ธ.สานักพหลโยธิน
พระ สุธี คาไกร
ธ.ชลบุรี
นาย มนตรี คงเกษม
ธ.สานักราชดาเนิน
นาง สุธิวรรณ สิงห์คา
ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี
นาย คาวงษ์ ลาโสม
ธ.สกลนคร
พล.อ.บัญชา มรินทร์พงษ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
น.ส.ภักคณิช บุญรมย์
ธ.งามวงศ์วาน
พล.ต.นาเวศ วีราสา
ธ.สานักราชดาเนิน
นาง สมสมัย ทองทิพย์
ธ.สกลนคร
นาง บุญจันทร์ มั่งคั่ง
ธ.ปราจีนบุรี
นาย วิชัย เกิดชนะ
ธ.เตาปูน
จ.ส.อ.ชาญชัย เพิ่มพูล
ธ.ปัตตานี
ร.ต.ชัยยุทธ ปรักมาศ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง ยุพนิ ชารีโคตร
ม.7 พัน.14
นาย บง พิมล
ร.3 พัน.1
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ โพธิท์ รัพย์
รพ.ค่ายประจักษ์ศลิ ปาคม
นาง เวียง ไกยะราช
ม.5 พัน.24 รอ.
พ.อ.หญิง ปริยา วิมลศิลปิน
วิสามัญ
นาย สิทธิชัย ชัยเกษม
ศซบ.ทหาร
นาย เลิศ เอกเงิน
สปช.ทบ.
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ศรีษะเกตุ
มทบ.11
นาง หนูการ งามสวัสดิ์
นทพ.
นาย ท่อน กลยณีย์
ธ.สานักพหลโยธิน
พ.ท.หญิง จรูญศรี ทรงบัณฑิตย ธ.เสนานิคม
นาง นิตยา เกิดคล้าย
ธ.สะพานควาย
นาย พยุง มณีเอี่ยม
ธ.เตาปูน
นาง ลา สระแก้ว
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
อส.ทพ.รักชาติ ทุมประสิทธิ์
กรม ทพ.36
นาย กาหลง ปรีดา
ร.12 พัน.3 รอ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
ปอดติดเชื้อโควิด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบจาก โควิด 19
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ปอดติดเชื้อโควิด-19
ภาวะหัวใจล้มเหลว
เนื้องอกสมอง
หัวใจล้มเหลว
ชราภาพ
ไตวายเรื้อรัง
มะเร็งปอด
ติดเชื้อผิวหนังมือซ้าย
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ชราภาพ
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะน้าในเยื่อหุ้มปอดซ้าย
ไตวายเรื้อรัง
ตับ
เบาหวาน
หัวใจวายล้มเหลว น้าท่วมปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะทางเดินหายใจอุดตัน
เป็นปอดติดเชื้อโควิด 19
มะเร็งเต้านม
สมองฝ่อวัยชรา
ชราภาพ
หัวใจทางานล้มเหลว
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในช่องท้อง
เลือดออกในสมอง

อายุ
86
66
77
83
80
74
36
72
84
61
86
59
88
73
62
94
82
80
81
55
76
71
83
59
71
101
63
61
57
53
82
84
56
72
89
49
60

วันที่เสียชีวิต
19 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
22 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
14 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
7 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
30 เม.ย. 65
1 พ.ค. 65
25 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
24 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
14 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
13 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
7 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
12 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
21 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
10 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
7 พ.ค. 65
4 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
10 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65

ศพที่
3153/65
3154/65
3155/65
3156/65
3157/65
3158/65
3159/65
3160/65
3161/65
3162/65
3163/65
3164/65
3165/65
3166/65
3167/65
3168/65
3169/65
3170/65
3171/65
3172/65
3173/65
3174/65
3175/65
3176/65
3177/65
3178/65
3179/65
3180/65
3181/65
3182/65
3183/65
3184/65
3185/65
3186/65
3187/65
3188/65
3189/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สุรชัย สวาศรี
จ.ส.อ.ศิวะ ติวทอง
ส.อ.อุทยั เมตตามิตร
นาง จันทร์เพ็ญ ศรีสันต์
นาง ภัททิรา นราพงศ์
นาง พาด คาสิงห์นอก
พ.อ.สนั่น นาวิกานุภาพ
ร.ต.สุธรรม เพ็ชรราม
นาย จักรกฤษณ์ เกษวิชัย
นาง สมบุญ ธรรมเจริญ
นาง บัวหลัน คุบปิงเกอร์
พ.อ.เชิด ปุกหุต
นาง บัวผัน ยศธสาร
พ.ต.บุญเพิ่ม สิงห์ขวา
นาย ชานาญ ด้วงพรมโพธิ์
ร.ต.สุธี พ่วงพี
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิ์ นุ่มมีศรี
นาง จันศรี โตนน้าขาว
พ.ต.ประสิทธิ์ วินจิ สร
ร.ต.วรพจน์ เพ็ชรสงคราม
พ.อ.เสวก สุทธิวรรณา
นาง บัวเลียน ภูตอ้ งศรี
นาง ฟอง แววศรี
นาย มาก แฉล้มกลาง
จ.ส.อ.วิทยา คงมงคล
นาง หนู ศรีทะโร
นาง สุรีย์ สายเขียว
จ.ส.อ.ธีระภัทร(สุทธิ) อินใหม่
นาย ค้อน พูลสนธิ์
นาง บุญปั๋น ทาแกง
จ.ส.อ.เรือง สุขนิยม
นาง ลาดวน จุ้ยเรือง
นาง ถนอม บุดดา
ส.อ.บุญศรี จันทร์พวง
นาง ลาจวน บุญเข็ม
จ.ส.อ.สมบูรณ์ สมสมัย
จ.ส.อ.สุทธิโรจน์ กมลไชยวิทย์(ส.อ.สุขมุ จันทร)

3
ประเภทการชาระเงิน
พธ.ทบ.
ป.6 พัน.16
ร.19 พัน.3
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ธ.ปัตตานี
ธ.อุดรธานี
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
กิตติมศักดิ์
พบ.
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.เลย
ธ.ขอนแก่น
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี
ร้อย.ฝรพ.3
ศปภอ.ทบ.4
มทบ.31
มทบ.37
ธ.พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.นครพนม
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สนามเป้า
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.บุรีรัมย์

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
ผูกคอตาย

อายุ
44
34
สมองฟกช้าร่วมกับเลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมองชั้นใน
43
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขั้วปอด
45
เลือดออกในสมอง
66
หัวใจล้มเหลว
87
ภาวะไตวายเรื้อรัง
87
ปอดอักเสบติดเชื้อ(COVID-19)
85
ติดเชื้อในกระแสเลือด
45
มะเร็งปอด
87
ตับแข็ง
67
มะเร็งลาไส้ใหญ่
91
เลือดออกในสมอง
82
ชรา
82
ปอดติดเชื้อ
83
หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตก
81
ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว
62
สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตจากหัวใจวาย
84
สันนิษฐานภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
84
หัวใจล้มเหลว
86
มะเร็งตับ
73
เนื้องอกในสมอง
84
ชราภาพ
84
ไตวายเรื้อรัง
87
ปอดติดเชื้อโควิด
71
ความดันโลหิตสูง
84
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
68
บาดเจ็บจากการจราจร
45
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
80
สมองฝ่อวัยชรา
87
สันนิษฐานหัวใจขาดเลือดจากโรคธรรมชาติ
89
เส้นเลือดในสมองแตก
85
ชราภาพ
76
ติดเชื้อจากระบบทางเดินปัสสาวะ
90
สมองฝ่อวัยชรา
90
ปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 61
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
63

วันที่เสียชีวิต
18 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
30 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
12 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
27 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
27 ก.พ. 65
23 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
11 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
10 เม.ย. 65
28 มี.ค. 65
21 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65
24 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65
25 เม.ย. 65
11 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
18 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
11 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
25 พ.ย. 63

4
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
3190/65 นาง วงค์วันดี เคนทวาย
ธ.นครพนม
3191/65 นาง ดาเนิน เสือคง
ขกท.
3192/65 นาง มะลิ บุญคง
มทบ.36
3193/65 นาง จีระยอง ภูษี
มทบ.17
3194/65 นาง คาเพียร ยารังษี
ช.3
3195/65 นาย นิพล ร่องเสอียบ
กส.ทบ.
3196/65 จ.ส.ท.ประจวบ ศรีประดิษฐ์
มทบ.17
3197/65 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ภูมแิ ดนดิน
ร.8 พัน.3
3198/65 ร.ต.โกวิต แนวสวัสดิ์
ธ.เพชรบูรณ์
3199/65 นาง ทองสุข อ้นสุ่ม
ธ.อุตรดิตถ์
3200/65 ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
ธ.ลพบุรี
3201/65 นาย ศักดา ยุตศิ รี
ธ.อุตรดิตถ์
3202/65 จ.ส.อ.บัวผา จิเจียก
ธ.พิษณุโลก
3203/65 จ.ส.อ.อนันต์ พวงสูงเนิน
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
3204/65 นาง ถนอม ป้องขันธ์
ธ.ขอนแก่น
3205/65 นาง กิมหยุน ศิริอนิ ทร์
ธ.เพชรบูรณ์
3206/65 จ.ส.อ.ประเสริฐ แสงจันทร์
ธ.อุตรดิตถ์
3207/65 นาง เกี๋ยง แสนทนันชัย
ธ.เชียงราย
3208/65 จ.ส.อ.วิทยา บุญยงค์
ธ.กาญจนบุรี
3209/65 ร.ต.กฤษณพล สูงลอย
ธ.กาญจนบุรี
3210/65 นาย อานวย คร่ากระโทก
จบ.
3211/65 นาง ดวง มิตรสันเทียะ
พัน.สร.3
3212/65 นาย โฮม สีดาพันธ์
ป.6 พัน.6
3213/65 นาย สุวรรณ คุ้มญาติ
พัน.ซบร.กรม สน.2
3214/65 นาง ฮง แหวนวิเศษ (แว่นวิเศษ) สง.สด.จว.ส.น.
3215/65 นาย อานวย เทสมุทร
ช.พัน.4 พล.ร.4
3216/65 นาง บุญชู ผิวเณร
ธ.กาญจนบุรี
3217/65 นาง สุภาพ เพ็งแจ่ม
ธ.สระบุรี
3218/65 นาง บุญเรือน อิสสระวงศ์
ธ.ยโสธร
3219/65 นาย สมจิตร์ มีจันทร์
ธ.ร้อยเอ็ด
3220/65 นาง ธรรมมา ต้นจาน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3221/65 นาง ทองใบ แสงจันทร์
ธ.เพชรบูรณ์
3222/65 ส.อ.ชื่น สะใบบาง
ส่วนกลาง
3223/65 ร.ต.สุรวัช แก้วอารัตน์
สส.ทหาร
3224/65 นาง จริยา ภวังคะนันท์
นรด.(รด.)
3225/65 ร.ต.หญิง วาสนา ทองกร
ธ.รังสิต-คลอง 3
3226/65 จ.ส.อ.จ่วน ปิ่นกุมภีร์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
ชรา
89
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
53
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและเม็ดเลือดขาวต่า 71
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
55
ปอดอักเสบติดเชื้อร่วมกับติดเชื้อโควิด
74
ติดเชื้อในกระแสเลือด
64
ปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 19
77
มะเร็งปอด
31
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
63
หัวใจล้มเหลว
82
ปอดอักเสบโควิด
88
ภาวะภูมคิ ุ้มกันต่า
50
ปอดอักเสบรุนแรง
74
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
76
มะเร็งกระดูก
83
ตายธรรมชาติ/สมองฝ่อวัยชรา
88
ปอดติดเชื้อ
80
ทุพโภชนาการจากนอนติดเตียง
94
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจ 68
ติดเชื้อในกระแสเลือด
62
ติดเชื้อในกระแสเลือด
60
ปอดติดเชื้อจากโควิด-19
83
เส้นเลือดฝอยในสมองแตก
62
สมองขาดอากาศจากการรัดบริเวณลาคอ
61
เบาหวาน
82
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
68
กล่องหัวใจล้มเหลว
88
ติดเชื้อโควิด-19
82
ปอดติดเชื้อ
83
เส้นเลือดในสมองแตก
62
เสื่อมของสมองในวัยชรา
86
ภาวะการหายใจล้มเหลว
90
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
83
มะเร็งลาไส้ใหญ่
85
สันนิษฐานภาวะชราภาพ
83
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
67
โควิด
88

วันที่เสียชีวิต
3 มี.ค. 65
17 เม.ย. 65
1 พ.ค. 65
11 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
19 เม.ย. 65
19 ม.ค. 65
20 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
29 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
8 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
4 มี.ค. 65
9 เม.ย. 65
21 ก.พ. 65
25 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
9 มี.ค. 65
4 ก.พ. 65
9 พ.ค. 65
12 เม.ย. 65
24 ก.พ. 65
12 พ.ค. 65
5 เม.ย. 65

ศพที่
3227/65
3228/65
3229/65
3230/65
3231/65
3232/65
3233/65
3234/65
3235/65
3236/65
3237/65
3238/65
3239/65
3240/65
3241/65
3242/65
3243/65
3244/65
3245/65
3246/65
3247/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.อัครเดช เอนกนันต์
นาง สุภี กล่าจตุรงค์
น.ส. ชูศรี แสงทอง
นาง อ่อน ชุดพิมาย
นาง ต้อน ฟูมั่น
นาง สมจิตร ผ่องแผ้ว
พ.อ.อาคม เพียงนั้น
นาง เหลี่ยม มารศรี
นาง แจ่ม รัตนวัน
จ.ส.อ.สงัด อินทรมณี
ร.ต.ไพฑูรย์ สุขเทพ
ร.ต.ตอง กลิ่นศรีสุข
นาย เสน่ห์ ประสิทธิ์
นาย สันต์ อรศรี
นาย ถวิล สุขปราณี
ร.ต.พิษณุ ต๊กควรเฮง
พ.ท.ศักดิ์เกษม ญาณะสูตร์
จ.ส.อ.ประชุม ร่วมรักษ์
นาง จันทร์เป็ง ทานัน
ร.ท.สมศักดิ์ หอมขจร
ส.อ.จาเนียร ไชยะโส

3248/65
3249/65
3250/65
3251/65
3252/65
3253/65
3254/65
3255/65
3256/65
3257/65
3258/65
3259/65
3260/65
3261/65
3262/65

นาง ไอ่ อภัยโส
พ.ต.วิศาสตร์ พรหมเศรษฐา
ร.ท.อานนท์ กาหลง
ร.ท.อามร พลชนะ
นาง อารีย์ แสงนาค
นาง บานเย็น คุ้มคาแหง
นาง ยิ้ม สะแกคุ้ม
นาย คิด ทองสุก
พ.อ.หญิง รัชนี หงส์ทอง
นาง ทวี สุดทิม
ร.อ.วัฒนากร โตทรัพย์
นาย สมส่วน คาชื่น
นาง ประทุม เทศสูงเนิน
นาย ไพวงศ์ ภู่พลู เพียร
นาง แก้ว ศรีสุนทร

5
ประเภทการชาระเงิน
ธ.เตาปูน
ธ.ตลิ่งชัน
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ปากช่อง
ธ.กาแพงเพชร

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
สมองขาดออกซิเจน ติดเตียง(เดิม)
ปอดติดเชื้อ
ชราภาพ
ตับอักเสบ
ปอดติดเชื้อ

อายุ
70
76
80
95
70
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจาตัวเรื้อรัง
77
ศสร.
ปอดติดเชื้อ
53
ธนาณัติ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
87
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
หัวใจวาย
89
ธ.ชลบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
75
ธ.ปราณบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
73
ธ.ลพบุรี
ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
89
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะติดเชื้อโควิด(ปอดติดเชื้อรุนแรง)
66
ธ.บิ๊กซี ลพบุรี 2
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19
82
สง.สด.ก.ท.
ชราภาพ
84
มทบ.46
มะเร็งตับ
59
ร.21 พัน.1 รอ.
เนื้องอก(รวมมะเร็ง)
66
ธ.พระพุทธบาท
มะเร็งปอด
66
ธ.ย่อยเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต หัวใจเต้นผิดจังหวะ
79
ธ.เพชรบูรณ์
เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง
63
ธ.ลพบุรี
สาบสูญตามสั่งศาล คดีหมายเลขดาที่ พ194/2564 64
คดีหมายเลขแดงที่ พ466/2564
ธ.นครพนม
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19
86
ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี
ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
85
ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด
เบาหวาน
64
ธ.ปัตตานี
ตับแข็ง
60
ส่วนกลาง
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
73
ธนาณัติ
เส้นเลือดในสมองตีบ
79
ธ.อยุธยา
ติดเชื้อโควิด
79
ธ.อรัญประเทศ
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
86
ธ.เตาปูน
ปอดติดเชื้อ
77
ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
70
ธ.สานักราชดาเนิน
มะเร็งตับ
66
ธ.เตาปูน
ช็อคจากติดเชื้อในกระแสเลือด
70
ธ.ย่อยบางโพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
91
ธ.เตาปูน
เลือดออกในสมองจากล้มศีรษะกระแทกร่วมกับติดเชื้อรุนแรงมาก 78
ธ.ลพบุรี
ชรา
82

วันที่เสียชีวิต
22 เม.ย. 65
9 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
5 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
16 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
20 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
21 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65
9 ส.ค. 64
25 เม.ย. 65
30 มี.ค. 65
13 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
13 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
14 เม.ย. 65
12 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65

ศพที่
3263/65
3264/65
3265/65
3266/65
3267/65
3268/65
3269/65
3270/65
3271/65
3272/65
3273/65
3274/65
3275/65
3276/65
3277/65
3278/65
3279/65
3280/65
3281/65
3282/65
3283/65
3284/65
3285/65
3286/65
3287/65
3288/65
3289/65
3290/65
3291/65
3292/65
3293/65
3294/65
3295/65
3296/65
3297/65
3298/65
3299/65

6
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง กาญจนา ตนดี
ธ.ปากช่อง
ร.อ.ชูชาติ พุ่มมาลา
ธ.ปากช่อง
นาง ศรีนวล ผลทอง
ธ.สนามเสือป่า
จ.ส.อ.ธวัชชัย ปรีชาวิทย์
ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
นาย สนัด ต่ายขาว
ธ.ลพบุรี
ร.ต.ฉลวย จันทะฟอง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
นาง ปิยะพันธ์ เชื้อพนม(ภวะวิจารณ์) ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
จ.ส.อ.ยงยุทธ ภู่ขาว
ธ.ลพบุรี
นาง วันเพ็ญ ดาเผือก
ธ.สระบุรี
จ.ส.อ.ปรีชา ไตรเดช
ธ.ปราจีนบุรี
นาง มี อังคณา
ธ.ปราจีนบุรี
ร.อ.สาคร วงษ์สุรินทร์
ธ.ปราจีนบุรี
พระ ประชุม ถาวรเจริญ
ธ.ปราจีนบุรี
นาง วินยั ตะสูงเนิน
ธ.ปราจีนบุรี
พ.ท.สารวย คล้าภิบาล
ธ.ราชบุรี
นาง ทิพย์ยันตรี พิมพากุล
ธ.ราชบุรี
ร.ต.อ.ประสพโชค กุลกลม
มทบ.22
นาง ชื้น บริสุทธิ์
มทบ.18
นาย เยื้อน เอี่ยมสอาด
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
นาง ลัดดา พงษ์พพิ ฒ
ั น์
มทบ.18
ร.ต.ผ่อน ขุนมธุรส
ธ.พิษณุโลก
พระ อนุโชติ นิมะวัฒนะ
ธ.สนามเสือป่า
พ.ท.มนัส ภู่นอ้ ย
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
นาง อุบลรัตน์ ป้อมสิงห์
ธ.ลพบุรี
นาง อาภรณ์ ประภาสโนบล
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
พ.อ.หญิง วิลาสนี ดิสสะมาน
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ร.อ.สนาม นิลบดี
ธ.สัตหีบ
พล.ต.ณรงค์ดศิ สีทาแก
ธ.อุดรธานี
นาง แดง ใจสมัคร
ธ.เลย
นาง เจริญ วงษ์ครุฑ
ธ.ปราจีนบุรี
นาง เกษร ศรีสมบูรณ์
ธ.ราชบุรี
นาย วัลลภ น้าเจริญ
ธ.เตาปูน
นาง อนงค์ สุคนธเสนี
กร.ทบ.
จ.ส.อ.โชคชัย มงคล
ยศ.ทบ.
นาย จรัญ ศรศิลป์
ม.3 พัน.13
นาง มณี ทองประเสริฐ
ศปภอ.ทบ.4
นาย ชู จันพยูร
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
กระดูกต้นคอหักจากเนื้องอก
มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
เป็นลม
สมองฝ่อวัยชรา
ชรา
สงสัยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวจากทางเดินหายใจอุดกั้น

หลอดเลือดสมองตีบ
เบาหวาน
มะเร็งท่อน้าดี
หลอดอาหารอักเสบขั้นรุนแรง
มะเร็งระยะสุดท้าย
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจวาย
ปอดติดเชื้อ
เลือดออกในสมอง
หัวใจวายเฉียบพลัน
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
หัวใจล้มเหลวจากชราภาพ
ชราภาพ
มะเร็งที่ลาไส้เล็ก
ปอดติดเชื้อจากไวรัสโควิด 19
ปอดติดเชื้อจากสาลักอาหาร
โควิด-19
ปอดติดเชื้อจากโควิด-19
หัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจาตัวเรื้อรัง

ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
สมองขาดเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
สันนิษฐานโรคมะเร็งคอ
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อโควิด 19

อายุ
61
62
80
71
76
89
75
69
55
83
84
63
82
59
82
70
63
90
90
82
85
80
74
73
93
72
79
69
84
86
77
63
84
51
50
62
84

วันที่เสียชีวิต
27 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
15 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
16 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
9 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
21 เม.ย. 65
24 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
22 เม.ย. 65
16 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
27 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
23 ก.พ. 65
6 เม.ย. 65

ศพที่
3300/65
3301/65
3302/65
3303/65
3304/65
3305/65
3306/65
3307/65
3308/65
3309/65
3310/65
3311/65
3312/65
3313/65
3314/65
3315/65
3316/65
3317/65
3318/65
3319/65
3320/65
3321/65
3322/65
3323/65
3324/65
3325/65
3326/65
3327/65
3328/65
3329/65
3330/65
3331/65
3332/65
3333/65
3334/65
3335/65
3336/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ชน บุญทิม
นาย ทานอง ด่อนชนะ
นาย ประสิทธิ์ ชื่นหิรัญ
นาง สาราญ จิตรีชัย
นาย แสวง ทองเชิด
ส.อ.หญิง นงลักษณ์ ญาณศิริ
นาง ทองจันทร์ ราชกิจ
ร.อ.ภาคภูมิ พูลประดิษฐ์
พ.ท.ใจ เอกฉาย
ร.ต.เชวง สีเทา
นาง นกเอี้ยง ศรีอู๋
นาย บุญสวน บุดดี
ร.ต.นพดล ศักดิ์ศริ ิ
ร.ต.ชาญ สาดศรี
ร.ต.บุญรอด พัดสองชั้น
พ.อ.ธนพัฒน์ ประสาทเขตการ
พ.ท.ดารงค์ ศรีสมบูรณ์
นาง บัวเพ็ญ สิงห์โขด
นาย เย็น มาลี
พ.ท.ทรงชัย นาคจู
พ.อ.วิลาศ พรรณธนะ
นาย คาตัน ศรียางนอก
นาย สมคิด สัมพันธพงษ์
นาง สุกญ
ั ญา สุทารส
จ.ส.อ.สุริยันต์ โยธะพันธ์
นาง ก้าน คาหวาน
พ.ต.ปรีชา ขาปากพลี
จ.ส.อ.เซี้ยง ปราโมทย์มณีรัตน์
จ.ส.อ.มนูญ เอี่ยมสาราญ
พ.ต.ชาญวิทย์ ชนะหาญ
นาย ขาน นามตะ
นาย เพ็ชร ภูสังกา
นาย เสาร์ กุคารักษ์
ร.ต.ทองเติม ลับสูงเนิน
นาง ทองศรี บุญปลื้ม
นาง สารวย ดารงค์ศกั ดิ์
นาย เจริญ แก้วทองสร

7
ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เลือดเป็นกรดอย่างรุนแรง
เส้นเลือดในสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
ชราภาพ

อายุ
ร.6
62
สง.สด.จว.ล.พ.
79
พล.พัฒนา 3
82
ม.3 พัน.18
87
ส่วนกลาง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคความดันโลหิตสูง
64
ส่วนกลาง
ปอดติดเชื้อ
82
ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชรา
83
ธ.อุตรดิตถ์
ภาวะแทรกซ้อนจากบาดเจ็บที่ศีรษะจากจราจรทางบก 65
ธ.ราชบุรี
สมองได้รับบาดเจ็บจากการล้ม
82
ธ.น่าน
มะเร็งกล่องเสียง
76
ธ.ราชบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอด
73
ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม มะเร็งกระเพาะอาหาร
84
ธ.ปราจีนบุรี
หัวใจเต้นช้ารุนแรง
65
ธ.เตาปูน
ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62
ธ.สกลนคร
ปอดล้มเหลว ไตล้มเหลวเฉียบพลัน
89
ธ.สานักราชดาเนิน
ชราภาพ
84
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
80
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ติดเชื้อในช่องท้อง
73
ธ.สระบุรี
มะเร็งต่อมทางเดินน้าดีเป็นสาเหตุตาย
89
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ปอดติดเชื้อ
71
ธ.สานักพหลโยธิน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
90
ธ.ศรีษะเกษ
เบาหวาน
66
มทบ.27
ติดเชื้อร่วมกับภาวะตับแข็งและไตวาย
56
ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ติดเชื้อในกระแสเลือด
75
ธ.ร้อยเอ็ด
ปอดติดเชื้อรุนแรง
55
ส่วนกลาง
ชรา
82
ธ.ปราจีนบุรี
ปอดติดเชื้อและน้าในเยื่อหุ้มปอดเป็นหนอง
72
ธ.นครศรีธรรมราช
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
92
ธ.นครราชสีมา
ความดันโลหิตสูง
71
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและมีภาวะช็อค
78
ธ.เลย
โควิด 19
92
คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.
มะเร็งตับ
73
ธ.นครราชสีมา
ชราภาพ
84
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มะเร็งท่อน้าดี
60
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ชรา
98
ธ.บุรีรัมย์
ตับ
85
รพ.ค่ายวชิราวุธ
มะเร็งตับ
68

วันที่เสียชีวิต
29 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
1 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
21 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
10 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
10 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
12 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
1 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
22 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
9 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
9 เม.ย. 65
30 เม.ย. 65
8 พ.ค. 65
5 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
6 เม.ย. 65

8
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
3337/65 พระ อานาจ มะลิวัลย์
ธ.สนามเสือป่า
3338/65 นาง สมพร อบรมศิลป์
ธ.สระบุรี
3339/65 นาง สอน ลีกา
ธ.ศรีย่าน
3340/65 ร.ต.ชัยวัฒน์ นามเวช
ธ.นครราชสีมา
3341/65 นาง เมล็ด อุตรนคร
ธ.อุดรธานี
3342/65 พ.ท.ผาสุข มั่งกุยลิ
มทบ.17
3343/65 จ.ส.อ.วีรชัย มงคล
ธ.กระทรวงกลาโหม
3344/65 ร.ต.นพพงศ์ วงษ์จันทนา
ธ.ตาก
3345/65 ร.อ.เช็ง อึงสวัสดิ์
ธ.แพร่
3346/65 ส.อ.สิทธิชัย จันทร์ศลิ านนท์
ธ.โรบินสัน สุรินทร์
3347/65 นาย หล่อ แสงพรม
ธ.ปากช่อง
3348/65 นาง พุทธา บุญกุศล
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3349/65 นาย ประจวบ คเชนทร์ชาติ
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
3350/65 นาง สี กุยแก้ว
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3351/65 นาง สมบัติ คมไส
กรม ทพ.23
3352/65 ร.ต.สมเกียรติ น้าแก้ว
ธ.กาญจนบุรี
3353/65 นาง สะอาด มงคลศิริ
ธ.สานักราชดาเนิน
3354/65 นาง ตะลุ่ม มะลิลา
ธ.สานักราชดาเนิน
3355/65 นาง กิมเซ็ง ทุยดอย
รร.จปร.
3356/65 นาย มานะ ธนาภรณ์
ป.3
3357/65 พล.ต.ปริญญา ปูรณะปัญญา
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
3358/65 จ.ส.ต.เอกนรินทร์ สุธรรม
ธ.ปราจีนบุรี
3359/65 ร.ต.สุชาติ ทองคาชุม
ธ.คลองปาง
3360/65 นาย สูนย์ นนทะพิทา
ธ.สระบุรี
3361/65 ร.ต.สมนึก มาพันธ์ดงุ
ธ.นครราชสีมา
3362/65 นาง เกลี้ยง ทองกลาง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3363/65 นาง หยด มีฤทธิ์
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
3364/65 นาง ทองมาก พิพฒ
ั น์วิริยาภรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3365/65 นาง สมพงษ์ ไทยแท้
สลก.ทบ.
3366/65 พ.ท.ประสิทธิ์ คทวณิช
ธ.สระบุรี
3367/65 นาง บุญเหลือ สอนผา
ธ.พญาไท
3368/65 ร.ต.จักร์ สุดลาภา
ธ.อยุธยา
3369/65 นาง บุญมี วงษ์สินธุ์
สง.สด.จว.ร.อ.
3370/65 นาย ประเวศน์ แสงพลาย
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
3371/65 ร.ต.แจ่ม อินอนันต์
ธ.ลพบุรี
3372/65 ร.ต.วิจัย บุญยืน
ธ.โรบินสัน สุรินทร์
3373/65 ส.อ.ทรงศิลป์ อินสว่าง
ธ.ลพบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ชราภาพ
ชราภาพ
ภาวะผิดปกติของระบบประสาท,สมองบวม
ความดันสูง
เลือดออกในสมองข้างซ้าย สมองบวม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ทางเดินหายใจอุดตันเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรง
ภาวะการหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อ
ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
ชรา
ชรา
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ลมรั่วในช่องปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดเลือดสมองตีบขาดเลือด
ชราภาพ(ป่วยติดเตียง)
ชราภาพ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ติดเชื้อในปอด
มะเร็งไตระยะสุดท้าย
ตกจากที่สูงบาดเจ็บศรีษะ,ปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
สมองฝ่อวัยชรา
เส้นเลือดในสมองตีบและเป็นผู้ปว่ ยติดเตียง
ชราภาพ
หลอดเลือดสมองตีบ
ภาวะหัวใจล้มเหลว
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดและไตวายเรื้อรัง
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรุนแรง
มะเร็งลาไส้
หลอดเลือดหัวใจตีบ
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับ

อายุ
67
88
68
87
79
56
60
62
90
45
86
87
70
91
53
64
90
97
79
74
65
38
62
81
87
87
86
85
82
91
77
63
86
58
90
79
63

วันที่เสียชีวิต
14 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
26 พ.ย. 63
10 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
20 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
25 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65
19 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
18 เม.ย. 65
17 ธ.ค. 64
3 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
29 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
20 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
8 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65

ศพที่
3374/65
3375/65
3376/65
3377/65
3378/65
3379/65
3380/65
3381/65
3382/65
3383/65
3384/65
3385/65
3386/65
3387/65
3388/65
3389/65
3390/65
3391/65
3392/65
3393/65
3394/65
3395/65
3396/65
3397/65
3398/65
3399/65
3400/65
3401/65
3402/65
3403/65
3404/65
3405/65
3406/65
3407/65
3408/65
3409/65
3410/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ประชุม ไวยอนันต์
ร.ต.สิทธิพร กรแก้ว
จ.ส.อ.สุวัฒนา ลาภากรณ์
นาง อรุณ แดงสุวรรณ
นาย มณี สีวันนา
นาย ธงไชย ไข่ทอง
นาง สร้อยสุดา ปิ่นแก้ว
พ.อ.ศึกษา กัลยาณมิตร
นาย บรรยง ไตรมนตรี
นาง ศศิมาณวิการ์ อินทะกนก
นาง ฝาง ลาสกุล
ร.อ.จีระ ขันธรูจี
นาง สุนนั ทา บุษสาย
พ.ต.สนิท รักการรบ
นาย ชลอ คุ้มสายสอาด
นาย สุรินทร์ รุจิระพงศ์
นาย เจริญ หาญประโคน
จ.ส.อ.กิตติภมู ิ ทองแสง
นาย สมเดช เทศบุตร
นาย ตั๋น รินชม
นาง อนันต์ ทานะกูล
นาง พยอม ดอกไธสง
นาย สนั่น ตาคา
นาง กลิ่น ทาวะรัตน์
นาย บารุง สายพันธุ์
พ.อ.อมร อ่วมวงษ์
นาง ผาลี มั่นคง
นาง วัฒนา ณ พึ่งบุญ
นาง วรรณา ช่วยเยียวยา
นาง ยุพนิ สิงวะราช
นาย สุรพล ยาวงษ์
นาง นกแก้ว เรียงสันเที๊ยะ
นาย บุญลือ มิตรชื่น
นาง ใครสี บูรณสรรค์
ร.ต.ประสิทธิ์ ศรีทอง
นาง นิภา สุขเรืองมี
จ.ส.อ.วีระ พูลสุวรรณ
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ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ชุมพร
ธ.ลพบุรี
วิสามัญ
สส.
สส.
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สนามเสือป่า
ธ.อยุธยา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ลพบุรี
ธ.สนามเป้า
ธ.ราชบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.สูงเม่น
ธ.บุรีรัมย์
ร.13 พัน.2
สง.สด.จว.ศ.ก.
ร.31 พัน.2 รอ.
ร.14 พัน.1
ร.23 พัน.3
ป.4 พัน.17
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
ร.6 พัน.1
รวท.อท.ศอพท.
มทบ.29
พัน.ซบร.21 บชร.1
ธ.ลาพูน
ธ.กาฬสินธุ์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ขอนแก่น
ธ.พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชื้อโควิด
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งตับ
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อโควิด
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
ชราภาพ
เสียชีวิตธรรมชาติไม่ทราบโรค
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
ติดเชื้อในปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ชรา,ความดันโลหิตสูง,สมองเสื่อม,พาร์กนิ สัน
มะเร็งปอด
เลือดออกในสมอง
เลือดออกทางเดินอาหารเสียชีวิต
ปอดติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรุนแรง
มะเร็งตับระยะลุกลาม
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงทางสมอง
ติดเชื้อโควิด-19
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ)
หัวใจตายเฉียบพลัน
ภาวะปอดติดเชื้อโควิด
เบาหวาน
หัวใจล้มเหลว
ปอดติดเชื้อ

อายุ
84
82
76
91
71
59
60
89
75
70
94
80
99
91
92
72
77
37
69
76
66
46
64
83
84
56
97
79
95
60
61
87
สันนิษฐานเสียชีวติ จากภาวะแทรกซ้อนโรคมะเร็งลาไส้ 82
หลอดเลือดสมองตีบ
80
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
61
มะเร็งถุงน้าดี
63
ติดเชื้อในกระแสเลือด
84

วันที่เสียชีวิต
1 ก.ย. 64
20 มี.ค. 65
17 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
7 เม.ย. 65
31 มี.ค. 65
6 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
19 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
1 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
27 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
3 ม.ค. 65
1 พ.ค. 65
24 เม.ย. 65
7 มี.ค. 65
3 พ.ค. 65
11 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
13 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
24 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
27 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
1 พ.ค. 65
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ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
3411/65 นาย เชย เจริญสุข
ธ.หาดใหญ่
3412/65 นาง ทิม สุนาวงษ์
ป.72 พัน.723
3413/65 นาย เชย ชาวพิมาย
ช.พัน.3 พล.ร.3
3414/65 นาง จันทร์ ใจชุ่ม
มทบ.33
3415/65 นาง พัชรินทร์ ภูอาภรณ์(คงภูศรี) ธ.ปราจีนบุรี
3416/65 นาย เลียน พลสนอง
ธ.ยโสธร
3417/65 นาง อ่อนจันทร์ ศรีลาดเลา
ธ.เพชรบูรณ์
3418/65 นาง อุไร ไขว้พนั ธุ์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3419/65 นาง แพร กันทะสอน
ธ.ย่อยถนนเจริญนคร
3420/65 นาย บุญช่วย รอดประเสริฐ
ธนาณัติ
3421/65 พ.อ.อิทธิศกั ดิ์ มีลาภ
จบ.
3422/65 พ.อ.บุญยืน ยงสวัสดิ์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
3423/65 นาง ปรัศนีย์ วิริยะธนิต
ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
3424/65 นาง สุดใจ ตุ่นแก้ว
ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซ็นเตอร์
3425/65 นาง สมจิตร์ ยินดีภพ
ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี
3426/65 นาง กิมฮวย คะอังกุ
ธ.สนามเป้า
3427/65 นาย จินดา ชะทะหนมนตรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
3428/65 พ.ท.พีระศักดิ์ พูลโอษฐ์
ธ.พญาไท
3429/65 นาง หนูแหวน ฐานสินพูล
ธ.ชุมแพ
3430/65 ร.ท.ชูชาติ มีหวัง
ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
3431/65 นาง ไพฑูล เควิง
ธ.ปราณบุรี
3432/65 จ.ส.อ. สุนทร โภคาแสง
ธ.เลย
3433/65 นาง เสงี่ยม ศรีธัญรัตน์(มหาวัน) ธ.เลย
3434/65 นาง บุญมี คาบรรจง
รร.ม.ศม.
3435/65 นาง วงค์เดือน แกดา
มทบ.28
3436/65 นาย ประสิทธิ์ จารุตนั
พล.ม.3
3437/65 ร.อ.ณัฐวุธ ธรรมรักษ์
ม.พัน.16 พล.ร.5
3438/65 นาง มะลิ นาสืบ
วิสามัญ
3439/65 ร.ต.ชุบ ห้วยหงษ์ทอง
ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่
3440/65 นาง ถวิล อินทร์แก้ว
ธ.ปราจีนบุรี
3441/65 นาง บุญรอด วรพุฒ
ธ.ราชบุรี
3442/65 นาย สนั่น แตงกลาด
ธ.เพชรบูรณ์
3443/65 นาง อุไร เจริญศักดิ์
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
3444/65 นาง ประทุม มีมั่ง
ธ.กาญจนบุรี
3445/65 นาง ย้อย ไวกระโทก
ธ.สระแก้ว
3446/65 ร.ต.ชุ้น ซิ้มประเสริฐ
ธ.อรัญประเทศ
3447/65 นาย สมชาย เอี่ยมสาอางค์
มทบ.17

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชื้อโควิด 19 ลงปอด
แผลติดเชื้อ
ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ
เส้นประสาทอักเสบ อัมพาตเฉียบพลัน ทาให้กล้ามเนือ้ หายใจอ่อนแรง

มะเร็งลาไส้ใหญ่
เบาหวาน
ไตวายระยะสุดท้าย
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ชรา
หัวใจตายเฉียบพลัน
หัวใจทางานล้มเหลวฉับพลัน
เบาหวาน,ความดัน,ไต
แผลติดเชื้อที่เท้าขวา
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
หัวใจวายฉับพลัน
มะเร็งตับ
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ไทรอยด์เป็นพิษ
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
มะเร็งท่อน้าดี
ปอดติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลที่กน้ กบ
หัวใจล้มเหลว
เบาหวานความดัน
สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณศีรษะ

ชรา
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ภาวะหายใจล้มเหลวจากติดเชื้อโควิด 19
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ชรา
เลือดออกในสมอง
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งตับ
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค

อายุ
90
89
86
62
43
84
72
90
82
85
60
78
59
84
86
73
64
70
76
74
66
78
81
66
84
78
52
96
90
89
88
88
101
86
83
69
69

วันที่เสียชีวิต
27 เม.ย. 65
5 เม.ย. 65
30 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
18 เม.ย. 65
25 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
29 เม.ย. 65
8 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
8 ธ.ค. 64
8 เม.ย. 65
1 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65

ศพที่
3448/65
3449/65
3450/65
3451/65
3452/65
3453/65
3454/65
3455/65
3456/65
3457/65
3458/65
3459/65
3460/65
3461/65
3462/65
3463/65
3464/65
3465/65
3466/65
3467/65
3468/65
3469/65
3470/65
3471/65
3472/65
3473/65
3474/65
3475/65
3476/65
3477/65
3478/65
3479/65
3480/65
3481/65
3482/65
3483/65
3484/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง บุบผา พุ่มเกิด
นาง เทียนทอง เหล่าสวัสดิ์
นาง นิรมล สาราญสุข
นาย ทองจันทร์ นันทะวงศ์
นาย ปรีชา ฝั่งทะเล
นาย สมยศ โปเดิม
นาง ไสว รัตนวร
ร.อ.จินดา ไทยนุกลู
นาย นม สร้อยบัวงาม
นาง อนันต์ สุวรรณนิยม
นาย ผัน ภาคสินธ์
ร.ต.วุฒิชัย ฝนทิพย์
นาง หยวก แทนขุมทอง
จ.ส.อ.อัมพร ไชยเดชกาจร
นาง กองสิน ดานขุนทด
นาย มงคล บานแย้ม
ร.ต.สุพจน์ ป้อมเรือง
นาย จันทา คาวันสา
นาย ทองพูน ทองนวล
นาง อาไพ ภู่พฒ
ั น์
นาย สมหมาย ปัดทุม
นาง ม้วน วารี
ร.ต.สุบนิ สังเกตุการณ์
นาย คร่อง เหล่าสาย
ส.ต.นักรบ กล้าหาญ
นาง บุญมี ปัญโญ
จ.ส.อ.สุรพจน์ โคตรสมบัติ
ร.ต.บัณฑิต นิลใหม่
ส.ท.บุญเลิศ มะระคบ
นาง อุมา แซ่เฮง
นาง สายทอง มายขุนทด
นาง เคน สิงห์แม่ง
นาง คาเหมา แรมลี
นาง สุวิรัตน์(สังวร) บุตรศรี
น.ส.วนิศรา สุขกาย
นาง กัญญา ทองประเสริฐ
นาง หลิน เจริญ
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มทบ.41
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
สปท.
พัน.ป.ศป.
กรม ทพ.11
มทบ.31
ธ.ชุมพร
นรด.(รด.)
ธ.ย่อยบิ๊กซีถนนพระรามที่ 2
ธ.อุทยั -อยุธยา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในทางเดินอาหารอย่างรุนแรง
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะเลือดออกในสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบร่วมกับติดเชื้อโควิด-19

หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในปอด
ปอดติดเชื้อ
ชราภาพ
มะเร็งระยะลุกลาม
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ธ.สี่แยกถนนบางขุนเทียน-พระราม 2 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ธ.ราชบุรี
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ธ.ศรีย่าน
ระบบหัวใจล้มเหลว
ธ.ปากเกร็ด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ศรีย่าน
ปอดติดเชื้อและพาร์กนิ สัน
ธ.อรัญประเทศ
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
ธ.ปากช่อง
ติดโควิด
รพศ.4 พัน.2
ติดเชื้อความดันโลหิตต่า
ป.3 พัน.103
หัวใจล้มเหลว
ม.2 พัน.10
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
ธ.กาญจนบุรี
ปอดติดเชื้อ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
กระดูกสะโพกซ้ายหัก
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ไม่ทราบโรคประจาตัวผู้ปว่ ย
ธ.สูงเม่น
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มะเร็งตับอ่อน
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
หัวใจล้มเหลว
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ธ.ปากช่อง
เส้นเลือดในสมองตีบ
ธ.นครราชสีมา
ชรา
ธ.ขอนแก่น
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ชรา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ติดเชื้อโควิด-19 ลงปอด
ม.3 พัน.26
ขาดอากาศหายใจจากการถูกเชือกรัดคอ
ปตอ.1 พัน.3
ปอดติดเชื้อ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
สมองฝ่อวัยชรา

อายุ
81
87
69
82
70
56
81
82
83
69
78
60
83
83
69
77
81
87
90
84
66
63
97
100
43
82
69
73
61
79
84
86
91
58
25
63
83

วันที่เสียชีวิต
4 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
12 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
5 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
19 ธ.ค. 63
23 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
12 เม.ย. 65
11 ม.ค. 65
24 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
22 เม.ย. 65
5 พ.ค. 65
13 มี.ค. 65
15 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
12 ก.พ. 65
21 เม.ย. 65
19 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
6 มิ.ย. 63

ศพที่
3485/65
3486/65
3487/65
3488/65
3489/65
3490/65
3491/65
3492/65
3493/65
3494/65
3495/65
3496/65
3497/65
3498/65
3499/65
3500/65
3501/65
3502/65
3503/65
3504/65
3505/65
3506/65
3507/65
3508/65
3509/65
3510/65
3511/65
3512/65
3513/65
3514/65
3515/65
3516/65
3517/65
3518/65
3519/65
3520/65
3521/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.พล เดชรักษา
ร.ต.ยุทธศิลป์ ทรัพย์ถนอม
นาง นิภา(พร้า) วิริยะสันติพงศ์
นาง อ้อมเดือน ชาตะศิริ
นาง สุนา เนียมคง
พ.ท.นิวัติ พร้อมวงศ์
นาง อ้อน มากบุญ
นาง วัฒนา พันธุย์ ิ่งยก
นาง เฉลียว ศรีคเรศ
จ.ส.อ.ประดิษฐ ฉิมสุนทร
พ.ต.สมบูรณ์ วิกรรัตน์
นาย ประสพ ทองย้อย
นาง สุวรรณี วิสมล
พ.ท.ณรงค์ ปานดารา
นาง แฉล้ม สุทธิพบิ ลู ย์
นาย หนู ชินตะคุ
จ.ส.อ.อบ กลั่นภูมศิ รี
ร.ท.วิเชียร สงคง
นาง คามั่น สายพันธุ์
ส.อ.บุญมา ทุ่งเก้า
นาย ฉลาด บุตรมางกูล
นาง แก้วมาเรือน จอมแปง
นาง จันทร์ ชัยนอก
นาง ถนอม อินเมือง
จ.ส.อ. สุมติ ร หาญระเบียบ
พ.ท.ภูมพิ ฒ
ั น์(พัฒน์พล) คงไทย
นาย ประทีป เล็กลาพูน
นาง อัญชลี บุบผาอินทร์
นาง ศรีลัย ไพยะราช
นาง นิมติ ร เหมือนแก้ว
นาย ชด สุขเอี่ยม
ร.ต.ปรีชา ทานะมัย
น.ส.บุญธรรม พบหิรัญ
ร.ต.ธนกร เจริญสุข
นาง เฉลียว เส็งสมาน
จ.ส.อ.สุภกิจ อวนศรี
นาง โกศล สายเชื้อ
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ปราณบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ขอนแก่น
สก.ทบ.
ส่วนกลาง
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ชัยนาท
ธ.บางบัว
ธ.เตาปูน
ธ.ลพบุรี
ธ.ท่าแพ
มทบ.43
ส่วนกลาง
ธ.ราชบุรี
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ลาปาง
ธ.ทุ่งสง
มทบ.18
ธ.ลาปาง
ธ.พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ตระการพืชผล
ศป.
รร.ร.ศร.
สลก.ทบ.
ร้อย.ฝรพ.3
ธ.ลพบุรี
ธ.พะเยา
ธ.สระบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.สระบุรี
พบ.
พัน.สท.
ส่วนกลาง

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
เบาหวาน
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ชราภาพ
เยื่อบุหวั ใจติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อรุนแรง
ภาวะขาดออกซิเจน
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
มะเร็งของเซลล์ตบั
ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด - 19
ติดเชื้อในปอด
ชราภาพ
ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลันจากโรคลิ้นหัวใจตีบ
หลอดเลือดสมองตีบเรื้อรัง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
กรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวาน
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้ระยะสุดท้าย
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็งลาไส้
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
น้าตาลในเลือดสูงวิกฤติ
มะเร็งตับ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ตับวายจากภาวะตับแข็งจากสุรา
ปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
63
64
77
61
91
87
90
62
89
63
86
73
96
78
101
82
73
62
84
90
88
89
83
74
61
58
68
60
64
74
86
64
87
62
86
40
75

วันที่เสียชีวิต
9 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
29 ม.ค. 65
9 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
22 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
8 เม.ย. 65
12 พ.ค. 65
28 ม.ค. 65
29 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
12 เม.ย. 65
12 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
18 เม.ย. 65
15 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
20 มี.ค. 65
2 เม.ย. 65
5 พ.ค. 65
11 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
5 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
1 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
26 พ.ค. 65

ศพที่
3522/65
3523/65
3524/65
3525/65
3526/65
3527/65
3528/65
3529/65
3530/65
3531/65
3532/65
3533/65
3534/65
3535/65
3536/65
3537/65
3538/65
3539/65
3540/65
3541/65
3542/65
3543/65
3544/65
3545/65
3546/65
3547/65
3548/65
3549/65
3550/65
3551/65
3552/65
3553/65
3554/65
3555/65
3556/65
3557/65
3558/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ประหยัด มะโน
นาง ลัดดา หม้อสุวรรณ
จ.ส.อ.จักรภพ แสนหอม
นาง ไสว จันทร์เจริญ
พ.อ.สนธิ พันธ์ลาภ
นาย บุญธรรม ก่าแสง
นาง รอง วงค์ชัย
ร.ต.ยงยุทธ สุดใจ
นาง ลัดดา มีสกุล
นาง ลอย แก้วดวงตา
นาง แก่น ยานะสาร
นาง แช่ม ตอสกุล
นาง วิมล กระตาก
นาย สมเพ็ชร คันทะวงค์
น.ส.อาณดา หิรัญวัฒนสาร
นาง ละเอียด วันดี
ร.อ.ประวิทย์ ไวการยุทธ
ร.ท.เฉลียว มีจรูญสม
นาง งิ้ม แซ่เจียง
นาย บุญมี ลาดอารีย์
ร.ต.สมพร ศาสตร์ศริ ิ
นาง ชอุ่ม พึ่งเจริญ
นาย เผย พฤกษ์วัฒนา
นาง ช่วง กลึงกระจ่าง
นาง ไพรัตน์ สินธุมาลย์
นาง พรรณราย คฤหเดช
จ.ส.อ.ธีระ นิลสนธิ
จ.ส.อ.เกษมพัฒน์ นิธิศวรพัฒน์
นาง ประเทือง ศรีนคั รินทร์
นาง กินลี สีเขียว
นาย นาค นุชอ่อง
ร.อ.ทองดี อุดมสุข
พ.ต.นพคุณ เจริญแสนสวย
พล.ต.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
นาย พูน มุ่งสวนกลาง
นาง จรรยา กุลบุตร
นาง แหวน เสียงสอาด
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.เพชรบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.เตาปูน
ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ห้วยแก้ว-เชียงใหม่
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ชุมแพ
ธ.ขอนแก่น
ธ.พนัสนิคม
ป.21 พัน.30
พัน.พัฒนา 3
พัน.ซบร.กรม สน.2
กอง สพบ.1
ม.1 พัน.1 รอ.
ธ.ลพบุรี
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.เสนานิคม
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.พญาไท
ธ.สระบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
รร.ตท.สปท.
มทบ.13
สง.สด.จว.ต.ร.
สวพท.พบ.
ธ.พิษณุโลก
ธ.ปราณบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.บุรีรัมย์
ธ.โรบินสัน-สุพรรณบุรี
ธ.กระทุ่มแบน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งตับ
ชราภาพ
ภาวะเลือดออกในสมอง
ชราภาพ
มะเร็งปอด
หัวใจวายฉับพลัน
หัวใจล้มเหลว
ชราภาพ
ชรา
ชรา
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเต้านม
ลิ้นหัวใจตีบ ร่วมกับน้าท่วมปอด
ปอดอักเสบจากไวรัส-19
ประจาตัว ความดัน ไขมัน ต้อหิน
ปอดอักเสบ
สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ชราภาพ
ชรา
ชรา
เลือดออกในสมองจากหลอดเลือดโป่งพองแตก
ลิ้นหัวใจรั่ว
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
เส้นเลือดสมองตีบ
สาลักเศษอาหารลงปอด
หัวใจล้มเหลว
ปอดติดเชื้อ
ภาวะก้อนมะเร็งตับแตก
ชรา
เส้นเลือดหัวใจตีบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
57
82
78
89
70
92
75
72
74
87
84
83
72
85
51
70
64
89
88
92
87
96
88
90
58
69
82
55
81
79
78
89
64
77
89
76
89

วันที่เสียชีวิต
18 พ.ค. 65
22 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
22 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
27 เม.ย. 65
11 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
28 เม.ย. 65
21 พ.ค. 65
28 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
5 เม.ย. 65
21 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
26 มี.ค. 65
25 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65

ศพที่
3559/65
3560/65
3561/65
3562/65
3563/65
3564/65
3565/65
3566/65
3567/65
3568/65
3569/65
3570/65
3571/65
3572/65
3573/65
3574/65
3575/65
3576/65
3577/65
3578/65
3579/65
3580/65
3581/65
3582/65
3583/65
3584/65
3585/65
3586/65
3587/65
3588/65
3589/65
3590/65
3591/65
3592/65
3593/65
3594/65
3595/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย บัว แย้มศิลป์
ร.ต.นิรัญ นารินทร์
นาง สีนวน หอมมาก
นาง ทวี วงค์จันทร์ลอย
น.ส.บุญยืน พวงคา
นาง สมยงค์ ซุยมูลละ
นาย ทองดี ศิลาพัฒน์
นาง หอม หงษ์สร้อย
ส.ท.ปิยะพงษ์ รอสูงเนิน
นาย จันทร์ ปารัตน์
นาง ทองอินทร์ พิมพ์สา
นาง สงวน สุวรรณวงศ์
จ.ส.อ.อานันต์ ขันแก้ว
นาง บัวเผย วงศ์ใหญ่
ว่าที่ ร.ต.ประกิต พฤกษ์เสถียร
นาย ทา เมืองมูล
จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย สุทธไชย
พ.ท.นิคม กรรณเกตุ
นาง กิมแช คุ่ยกลิ่น
นาง พร ทิมแย้ม
พ.ต.มนตรี วงษ์เดิม
จ.ส.อ.ประหยัด สุวรรณภูมิ
นาง ประนอม สิทธิสาตร์
นาย แทน อาทิตย์
นาย บัวชวน โคตรชัย
นาง หวอย ตอมกลาง
ร.ต.สมบูรณ์ เจียมใจ
นาง โฉมศรี พจน์พานิช
นาง จิรวัชร ทองคุ่ย
นาง ชนัญญา ผิวเกลี้ยง
นาย เสน่ห์ เพิ่มพูล
นาง ราไพพรรณ มีชูรส
นาย กาสี พิมษร
นาง พิมพกาญจน์ สุดประพันธ์
ร.ต.ประเสริฐ มีชิน
จ.ส.อ.วิชาญ หงษ์สาเริง
นาง ปวน คาเหลือง

14
ประเภทการชาระเงิน
ป.1 พัน.31 รอ.
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.นครนายก
ธ.โรบินสัน-สระบุรี
กอง สพบ.พล.ร.4
มทบ.45
สง.สด.จว.ส.บ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ช.พัน.8 พล.ม.1
มทบ.33
ธ.ยโสธร
ธ.ชลบุรี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ถ.พหลโยธิน-เชียงราย
ธ.อุตรดิตถ์
ช.พัน.4 พล.ร.4
ธ.น่าน
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุดรธานี
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.รังสิต-ปทุมธานี
สปช.ทบ.
กบ.ทบ.
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ปราณบุรี
ธ.แพร่

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคมะเร็งตับ
ติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงในปอด
ภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

อายุ
71
66
81
88
ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการบาดเจ็บทางจราจร 56
มะเร็งตับอ่อน
58
ติดเชื้อในกระแสเลือด
83
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
71
สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรง
31
ปอดอักเสบติดเชื้อ
70
ศีรษะกระทบพื้น
82
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
79
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
60
มะเร็งเต้านม
65
ปอดติดเชื้อจาก COVID 19
88
สมองฝ่อวัยชรา
89
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
65
ปอดอักเสบจากโควิด 19
79
ติดเชื้อในกระแสเลือด
91
สมองและไขสันหลังอักเสบ
64
ปอดติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
84
ไตวายเฉียบพลัน
86
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งตับ
74
สมองฝ่อในวัยชรา
92
สมองฝ่อวัยชรา
88
ความดันโลหิตสูง
85
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
65
มะเร็งปอด
89
ปอดอักเสบติดเชื้อ
82
ภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรง
72
สันนิษฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
55
ผลที่ตามมาของหลอดเลือดสมองตีบ
76
วัณโรคปอด/โควิด 19
66
มะเร็งเต้านม
70
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
87
เส้นเลือดหัวใจตีบ
67
ภาวะสมองฝ่อวัยชรา
98

วันที่เสียชีวิต
28 เม.ย. 65
16 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
6 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65
27 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
22 มี.ค. 65
10 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
28 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
27 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
6 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
11 เม.ย. 65
7 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
28 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
20 เม.ย. 65
17 เม.ย. 65
8 ก.พ. 65
7 พ.ค. 65
22 พ.ค. 65

ศพที่
3596/65
3597/65
3598/65
3599/65
3600/65
3601/65
3602/65
3603/65
3604/65
3605/65
3606/65
3607/65
3608/65
3609/65
3610/65
3611/65
3612/65
3613/65
3614/65
3615/65
3616/65
3617/65
3618/65
3619/65
3620/65
3621/65
3622/65
3623/65
3624/65
3625/65
3626/65
3627/65
3628/65
3629/65
3630/65
3631/65
3632/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เฟื้ยม พิกลุ แก้ว
ว่าที่ ร.ต.บุตร เพนวิมล
นาย บุญร่วม พ่วงกลาง
พ.ต.วิบลู ย์ สิงหธวัช
นาง ยุพนิ จันทร์เพ็ง
นาง จิราภรณ์ เงินชูกลิ่น
นาง สุมล แก้วอุดทา
นาย เภา สุขคล้าย
อส.ทพ.ชิต โรจน์กระโทก
พ.อ.อ.ไพลิน หวังประสพกลาง
นาง ละม้าย มาเต็ง
พ.ต.ธรรมวุฒิ คงชินศาสตร์
นาย สมชัย เสาร์แก้ว
น.ส. จานงค์ โตรัศมี
นาง สัมพันธ์ สุวัณณะโชติ
จ.ส.อ.พเยาว์ คาสด
นาง วันเพ็ญ เกียรติจริยวัตร
นาง นงนุช บ่วงเพ็ชร์
พ.ท.ประทีป ศรีธัญรัตน์
นาย ชุมพล คายอดใจ
ร.ต.สมชาย อินทรา
ร.ต.เฉลิม คีรีรัตน์
นาย สมหวัง วงศ์สอาด
พ.ท.โกมล อนุพนั ธ์
นาง บานเย็น ศรีแก้ว
ส.อ.สมประสงค์ วงศ์ยอด
นาง วรรณี วิเชียรทอง
นาย ทิง เจือจันทร์
ร.อ.ณรงค์ โคตรพันธ์
นาง ทองสุก สุนทรา
นาย เกิด เฉื่อยไธสง
จ.ส.อ.วิฑูรย์ ศรีสมบัติ
นาง สมนึก ศรีไทย
นาง ทองเจือ ฉัตรจังหรีด
นาย สมชาติ พลเยี่ยม
ร.ต.ดาว แผนสูง
นาง ละเมียด ดอกสูงเนิน

15
ประเภทการชาระเงิน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เพชรบุรี
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ร้อยเอ็ด
ป.21 พัน.30
รง.กสย.ศอว.ศอพท.
กอง พธ.2
พัน.จจ.รอ.
กรม ทพ.26
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
ศป.
ป.9 พัน.19
วิสามัญ
ส่วนกลาง
นทพ.
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ชลบุรี
ธ.ปากเกร็ด
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.สะพานนนทบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ช.2 พัน.202
สง.สด.จว.อ.บ.
ธ.แฟรี่พลาซ่า-ขอนแก่น
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ปากช่อง
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจาตัวเรื้อรัง
78
หัวใจหยุดเต้น
89
มะเร็งปอด
76
มะเร็งต่อมน้าลายระยะลุกลาม
64
เลือดออกในสมอง
90
เลือดออกที่ทางเดินอาหารส่วนต้น
79
ภาวะระบบอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ
56
ชรา
88
เลือดออกจากทางเดินอาหารจากความดันตกช็อกเสียชีวิต
56
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
73
ปอดติดเชื้ออักเสบ
61
ล้มเลือดคั่งในสมอง สมองบวม
85
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
57
ชราภาพ
89
ปอดอักเสบ
92
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
44
ติดเชื้อในกระแสเลือด
85
น้าท่วมปอด
65
ระบบการหายใจและหลอดเลือดล้มเหลว
88
ไตวาย
69
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
64
วัณโรคปอด
73
มะเร็งลาไส้ร่วมกับตับแข็ง
77
การติดเชื้อบริเวณผิวหนังและเนื้อเยื่อ
89
ปอดอักเสบติดเชื้อ
84
ชราภาพ
62
ติดเชื้อในกระแสเลือด
87
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19
78
ภาวะระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว
74
ติดเชื้อในกระแสเลือด
81
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 88
เส้นเลือดในสมองตีบ
72
ระบบหัวใจล้มเหลว
74
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
76
มะเร็งท่อน้าดี
64
วัณโรคปอด
92
ติดเชื้อแผลกดทับ
86

วันที่เสียชีวิต
18 เม.ย. 65
17 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
8 เม.ย. 65
26 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
14 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
26 มี.ค. 65
15 พ.ค. 65
5 ม.ค. 65
31 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
26 พ.ค. 65
26 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
24 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
30 มี.ค. 65
4 มิ.ย. 65
28 พ.ค. 65
24 พ.ค. 65
1 มิ.ย. 65
29 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
14 มี.ค. 65
20 เม.ย. 65
23 พ.ค. 65
27 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65
22 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65

ศพที่
3633/65
3634/65
3635/65
3636/65
3637/65
3638/65
3639/65
3640/65
3641/65
3642/65
3643/65
3644/65
3645/65
3646/65
3647/65
3648/65
3649/65
3650/65
3651/65
3652/65
3653/65
3654/65
3655/65
3656/65
3657/65
3658/65
3659/65
3660/65
3661/65
3662/65
3663/65
3664/65
3665/65
3666/65
3667/65
3668/65
3669/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ชื้น ใจกุศล
นาง ชูศรี ศิลป์ล้อมทรัพย์
นาง คาสุข เชื้อเมืองพาน
ร.ต.อนุศกั ดิ์ ปิ่นทอง
น.ส. ประไพ คงเจริญ
นาง ไพบูลย์ ราชโพธิศ์ รี
จ.ส.อ.สวงษ์ สุวรรณ
ร.อ.จิรพงศ์ วงศ์พนิ จิ
นาง บัวพันธ์ สุภกั ดี
ส.อ.วัชระ นาคสุทนิ
นาย ชัฎ สมจุ้ย
นาง อาไพ บุญฤทธิ์
นาง ตัน ตากรวด
นาย ประสงค์ แก่นสารวจ
ร.ท.ประยุกต์ บุญประกอบ
พ.อ.อุดร ร่มแสง
นาย ประเทือง ชื่นรอด
ร.ต.ทองดี นามวิเศษ
นาย บุญล้อม สิงหะ
นาง สนม เมฆดี
นาย ประสิทธิ์ วาวิไลย์
จ.ส.อ.ธวัช วงศ์พลาย
ร.ต.อ้วม ผะอบทอง
นาง บังอร เกตุโร
นาง เรือง ยอดเพชร
จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิ์ คงเป็นไทย
นาง มณี โชติโก
นาง สุดา สาธุธรรม
นาง สงัด เนตินาค
นาง สุมาลี เมืองเกษม
นาง สุรินทร์ นุชนาง
นาย กนกศักดิ์ ชูมว่ ง
จ.ส.อ.พยนต์ สวนสมจิตร
ร.ท.อาไพ เสนาะศัพย์
จ.ส.อ.ชาญชัย ศรีจันทร์
นาย สุวิชญ์ เติมทรัพย์วงศ์
พ.อ.พิสัย เพชรรุ่ง

16
ประเภทการชาระเงิน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
พัน.ซบร.กรม สน.12
ธ.เชียงราย
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
ธ.ศรีย่าน
ธ.รามอินทรา กม.4
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ชุมแพ
มทบ.31
ป.4 พัน.104
รร.จปร.
ศสพ.
รร.จปร.
มทบ.39
ธ.ลพบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ส.พัน.22 ทภ.2
มทบ.46
ธ.ปัตตานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.พิษณุโลก
ศศท.
ธ.ย่อยถนนประชาอุทศิ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชื้อในปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูกสันหลัง
ชรา
เส้นเลือดหัวใจตีบ
ชราภาพ
หัวใจล้มเหลว
หัวใจล้มเหลว
แขวนคอ
สงสัยภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ปอดติดเชื้อ
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคตับแข็ง
ชราภาพ
ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ
เลือดออกทางเดินอาหารรุนแรง
การบาดเจ็บรุนแรงที่ศรี ษะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ความดันสูง
บาดแผลกระสุนปืนบริเวณหน้าอก
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
สมองฝ่อในผู้สูงอายุ
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะตับแข็ง
หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ชราภาพร่วมกับโรคเบาหวาน
ธ.สานักราชดาเนิน
สงสัยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ธ.ถ.คฑาธร-ราชบุรี
โควิด 19
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.สนามเสือป่า
ปอดอักเสบ
ธ.สานักราชดาเนิน
ชราภาพ
ธ.กระทรวงกลาโหม
สมองช้าร่วมกับเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมอง
ช.พัน.15 พล.ร.15
สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ
ธ.ย่อยเดอะมออล์-บางแค
หัวใจวาย
ธ.สานักราชดาเนิน
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง

อายุ
93
75
79
62
83
70
89
82
87
27
52
90
83
80
60
83
84
83
47
82
69
43
63
81
86
58
75
84
93
85
82
68
90
61
28
72
91

วันที่เสียชีวิต
22 พ.ค. 65
15 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
28 พ.ค. 65
2 มิ.ย. 65
19 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
21 เม.ย. 65
25 พ.ค. 65
16 เม.ย. 65
16 พ.ค. 65
30 เม.ย. 65
21 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
24 พ.ค. 65
20 เม.ย. 65
13 พ.ค. 65
1 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
15 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
29 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
29 พ.ค. 65
14 พ.ค. 65
8 เม.ย. 65
16 ก.พ. 65
31 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65

ศพที่
3670/65
3671/65
3672/65
3673/65
3674/65
3675/65
3676/65
3677/65
3678/65
3679/65
3680/65
3681/65
3682/65
3683/65
3684/65
3685/65
3686/65
3687/65
3688/65
3689/65
3690/65
3691/65
3692/65
3693/65
3694/65
3695/65
3696/65
3697/65
3698/65
3699/65
3700/65
3701/65
3702/65
3703/65
3704/65
3705/65
3706/65

17
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง บุญสม สารองกิจ
ธ.สานักราชดาเนิน
นาย รังสรรค์ คงสมบูรณ์
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
นาย อานวย โพธิอ์ อ่ น
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา
นาง อัมพร สราทธพันธ์
ธ.อุทยั -อยุธยา
นาย ทองสี บุญมา
ธ.ปราจีนบุรี
จ.ส.อ.จาเนียร แม้นจิตร
ธ.กาญจนบุรี
นาย ทองโสม สมศักดิ์ดี
พัน.บ.41
นาง หวาน แสงมี
ธ.สนามเป้า
นาง วิเชียร ใจสะอาด
รพ.รร.6
ส.อ.แก่นจันทร์ วิญญายงค์
พัน.สบร.22 บชร.2
จ.ส.อ.สมาน ชมชื่น
ศฝยว.ทบ.
ร.ต.สมชาติ เพ็ชอาไพ
ธ.อ่างทอง
นาง แฉล้ม เติมแก้ว (ศิลประเสริฐ) ธ.ลพบุรี
นาง ยุพดี จาเนียรเวช
ธ.เตาปูน
นาง โอชา พิมสาร
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
จ.ส.อ.บุญธรรม สินธุมดั
ธ.ลาพูน
นาง ยอด บุญปั๋น
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
นาย สวาสดิ์ เพชรไชยา
ธ.ชุมพร
นาง ทองพูล จินดานุกลู
ม.พัน.22 ศม.
ส.อ.หญิง พรเพ็ญ ศรีสุวรรณ
สส.
จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ หงษ์ประเสริฐ
สส.ทหาร
นาง ทิม เมฆสว่าง
ธ.ถ.ประราษฎร์-นนทบุรี
ร.ต.ฎลธนกฤต คงสิน
ธ.สนามเป้า
นาง บัวผัน สุขจันทร์
ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์
พ.ต.หญิง พรรณษา(มาลีรัตน์) พรหมอุบลธ.กระทรวงกลาโหม
จ.ส.อ.นิคม จันทรา
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พล.อ.เสถียร ศิลปสมศักดิ์
ธ.สานักราชดาเนิน
นาง ลักขณา สุทธิบริบาล(พันธ์วิชัย)ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นาย ยศพนธ์ แก้วขจร
ศซส.สพ.ทบ.
นาย สันต์ คงสุทธิ
ธ.แคลาย
นาง จันทร์แก้ว รัตนสุนทร
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี
นาง ปราณี อร่ามพงษ์
ธ.สระบุรี
นาย ชุมพร ประธิเรศ
สก.ทบ.
นาย ประยุทธ เมฆหมอก
ม.4 พัน.25 รอ.
ว่าที่ ร.อ. ส่วน อยู่ใจเย็น
ธ.เพชรบุรี
นาง ศิริพร สมบูรณ์รัตน์
กคย.สพ.ทบ.
นาย ถวิล นิลพรมมา
ธ.อรัญประเทศ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
ปอดติดเชื้อ
87
ชรา
69
ชรา
83
ชราภาพมีประวัตริ ักษาโรคเบาหวาน
77
ปอดติดเชื้อ
73
มะเร็งปอด
76
มะเร็งท่อน้าดี
80
เส้นเลือดสมองตีบ
80
ปอดติดเชื้อรุนแรง
78
ปอดอักเสบ
88
มะเร็งปอด
57
ติดเชื้อในกระแสเลือด
82
ชรา
73
หลอดเลือดหัวใจขาดเลือด
84
โลหิตจาง
70
สมองฝ่อวัยชรา
82
เลือดออกในสมอง
88
ปอดอักเสบเชื้อรา
88
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด
73
ชราภาพ
76
หลอดเลือดหัวใจตีบ
51
สมองฝ่อวัยชรา
89
หนองขนาดใหญ่ที่กน้ ซ้าย
79
ชราภาพ
87
เสียชีวิตจากมะเร็งปอด
70
ติดเชื้อในกระแสเลือด
61
มะเร็งปอด
87
ปอดติดเชื้อ
66
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19
60
ไตวายเฉียบพลัน
80
ภาวะน้าในเยื่อหุ้มปอดติดเชื้อ
91
ภาวะสมองเสื่อม
83
ตับวายเฉียบพลัน
48
กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดอุดตันสมบูรณ์ 61
ป่วยตามธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ)
90
ภาวะหัวใจล้มเหลว
59
ปอดติดเชื้อโควิด 19
88

วันที่เสียชีวิต
5 มิ.ย. 65
4 มิ.ย. 65
27 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
22 พ.ค. 65
3 มิ.ย. 65
12 เม.ย. 65
23 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
2 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
18 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
22 เม.ย. 65
23 พ.ค. 65
20 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
3 มิ.ย. 65
21 พ.ค. 65
25 เม.ย. 65
21 พ.ค. 65
24 เม.ย. 65
7 มิ.ย. 65
5 พ.ค. 65
6 เม.ย. 65
18 พ.ค. 65
26 เม.ย. 65
28 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65
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ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
3707/65 น.ส.มัลลิกา มีกาเหนิด
ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี
3708/65 พ.ท.สะอาด โสมทัพมอญ
ธ.ปราณบุรี
3709/65 นาง งาม ภูมลิ าเนา
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
3710/65 นาย มังกร พลายตะคุ
สวพ.ทบ.
3711/65 นาง รัชนี เอี่ยมกระจ่าง
ธ.เตาปูน
3712/65 นาง ประสมศรี บุณยะตุลานนท์ ธ.หาดใหญ่
3713/65 จ.ส.อ.สาเริง คงกล่อม
ส่วนกลาง
3714/65 นาย โสภณ ฉิมมงคล
ส่วนกลาง
3715/65 จ.ส.อ.เรียบ ทองศรี
ธ.อยุธยา
3716/65 ร.ต.นิพนธ์ อินทะขันธ์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
3717/65 นาง จารัส พรมบุตร
ธ.เตาปูน
3718/65 พ.อ.สนั่น แก้วมงคล
ธ.สานักพหลโยธิน
3719/65 จ.ส.อ.อิทธิพล จันทร์ลา
กบร.กช.
3720/65 นาง ริ้ว จุ้ยซื่อ
ศฝ.นศท.มทบ.14
3721/65 นาง อ้ม เกตการ
ธ.อรัญประเทศ
3722/65 นาย สนิท ทีเงิน
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
3723/65 จ.ส.อ.โชคอานวย ปุกหุต
ธ.อุดรธานี
3724/65 นาย สรรเสริญ อุระแสง
ธ.อุดรธานี
3725/65 นาย มลเทียน ศรีภมู ิ
ป.9 พัน.109
3726/65 น.ส.ชนิกานต์ เกษรังสรรค์
ร.7 พัน.1
3727/65 นาง บังอร ประภาษร
ธ.อุดรธานี
3728/65 ร.อ.แจ้ว แก้วลอยมา
ส่วนกลาง
3729/65 นาง บุญโสม อุ่นเคน
ธ.ปราจีนบุรี
3730/65 นาง เจือจิตร์ กรทับทิม
ธ.ย่อยอินทรารักษ์
3731/65 น.ส. ประเทือง มีชูเสพ
ธ.พญาไท
3732/65 ร.ท.สาเริง ขาทับทิม
ธ.สนามเป้า
3733/65 ร.ต.สงบ สวนดี
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี
3734/65 พ.อ.เฉลิมรัฐ อังศุสิงห์
ธ.สนามเป้า
3735/65 นาง สารวย สุนสาย
ธนาณัติ
3736/65 นาง นพวรรณ ยศธร
ธ.นครราชสีมา
3737/65 นาย ยัง สุวรรณดวง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
3738/65 นาง สมพิศ มีสันเทียะ
ธ.นครราชสีมา
3739/65 นาง ทอง แก้วสารภู
ธ.นครราชสีมา
3740/65 นาง ส่วย ศิลากลาง
มทบ.25
3741/65 พ.อ.สาเริง พินจิ วชิรพงศ์
ธ.นครราชสีมา
3742/65 จ.ส.อ.คาดาว ทิพย์วงศ์
ธ.ชัยภูมิ
3743/65 ร.ต.ชอบ ฉัตรทอง
ธ.ปากช่อง

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย

ภาวะปอดและหัวใจล้มเหลว
ชรา
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ลิ่มเลือดอุดเส้นเลือดที่ปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ท้องเสียขาดน้ารุนแรง
หลอดเลือดสมองตีบ
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ชราภาพ
ชรา
ตับแข็ง
ภาวะเลือดเป็นกรด
ภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน
มะเร็งหลอดอาหาร
ปอดติดเชื้อโควิดสิบเก้า
อุบตั เิ หตุล้มศรีษะกระแทกพื้น
ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว
แขวนคอ
มะเร็งกระดูก
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในปอดเข้ากระแสเลือด
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค (ชราภาพ)
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชรา
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะช้อคจากติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งผิวหนัง
หัวใจหยุดเต้นไม่ทราบสาเหตุ
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ไตวาย
มะเร็งปอด
มะเร็งทางเดินน้าดี
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
55
84
86
62
70
84
92
76
91
61
84
92
48
59
77
66
71
93
57
36
58
96
81
98
75
73
76
89
65
85
92
85
74
75
71
77
81

วันที่เสียชีวิต
17 พ.ค. 65
22 มี.ค. 65
16 พ.ค. 65
3 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
18 มี.ค. 65
2 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
5 มิ.ย. 65
25 พ.ค. 65
28 เม.ย. 65
10 พ.ค. 65
29 พ.ค. 65
24 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
18 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
21 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65
1 มิ.ย. 65
31 พ.ค. 65
1 มิ.ย. 65
4 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65
29 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
2 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
24 พ.ค. 65
2 มิ.ย. 65
29 พ.ค. 65
29 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
26 พ.ค. 65
7 พ.ค. 65

ศพที่
3744/65
3745/65
3746/65
3747/65
3748/65
3749/65
3750/65
3751/65
3752/65
3753/65
3754/65
3755/65
3756/65
3757/65
3758/65
3759/65
3760/65
3761/65
3762/65
3763/65
3764/65
3765/65
3766/65
3767/65
3768/65
3769/65
3770/65
3771/65
3772/65
3773/65
3774/65
3775/65
3776/65
3777/65
3778/65
3779/65
3780/65
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ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง สุดใจ นุตกาแหง
วิสามัญ
ร.ต.ไพรัตน์ สังขมณี
ธ.นครราชสีมา
พ.อ.จาลอง เจริญดี
ธ.สานักพหลโยธิน
นาง เสาวลักษณ์ จามจุรีรักษ์
ศป.
นาย สินธ์พร ศิริวรรณ
ธ.ปากเกร็ด
นาย บุญมี โพธิร์ ่มชื่น
ธ.ย่อยบางพลัด
นาง ฉลวย เกตุพกุ
ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์
พ.อ.บุญพร้อม(พร้อม) สุพรรณ ธ.พระปฐมเจดีย์
ร.ต.ชูชาติ ไชยวงศ์
ธ.ลาปาง
นาย นิมติ สวารัตน์
ธ.กาแพงเพชร
จ.ส.อ.สุนทร คล้ายบุญ
ธ.กาแพงเพชร
นาง พ้วย เหล่าจันทร์อนั
ช.พัน.15 พล.ร.15
นาง บรรเทา แป้นสุขา
ร.8 พัน.3
ร.ต.ยงยุทธ เยือกเย็น
กรม ทพ.32
นาย สนิท แก้วมาก
ธ.สนามเป้า
นาง วรรณธร มณีทพิ ย์
ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่
นาง จาเนียร แย้มศรี
ธ.ถ.ติวานนท์
ส.อ.ศุภโชค กาญจนจูฑะ
ธ.อยุธยา
นาง น้อม เขียวชะอุ่ม
ธ.สนามเป้า
นาง ลัดดา แสงมณี
ธ.เตาปูน
นาง ศิริพรรณ ยรรยงค์
ธ.ถ.ติวานนท์
นาง มาลี สุมนดิษย์
ส่วนกลาง
นาง ยุพนิ จันทร์ศรี
ธ.สนามเป้า
นาง เจริญ เป้าวงษ์คอน
ธ.ลพบุรี
ร.ท.ณรงค์ ภาคทวี
ปตอ.1 พัน.5
จ.ส.อ.สุวรรณ์ สุตาลังกา
ธ.ลาปาง
นาย นิคม จันทมาตร
ส่วนกลาง
จ.ส.ท.วรพล (นพปฎล) พิทกั ษา ขกท.
นาย สุชาติ กลิ่นหอม
ขกท.
นาง ปราณี สุวรรณสาร
ธ.ร้อยเอ็ด
ร.ท.สายัณต์ ดีเจริญ
ธ.กระทุ่มแบน
พระภิกษุ ศิลา คงพิรุณ
พัน.ซบร.23 บชร.3
ร.อ.บุญทวี มงคล
ร.13
นาย บุญช่วย นามเคน
ร.16 พัน.1
จ.ส.อ.จานงค์ โตกลม
พัน.บ.21
นาง สว่าง เซ็กโม้
ช.พัน.8 พล.ม.1
นาง ประจวบ ล่องทอง
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เส้นเลือดในสมองตีบ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งปอด
ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ
มะเร็งปอด
ภาวะเลือดเป็นกรดจากการติดเชื้อ
ตับวายเฉียบพลัน
ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง เส้นเลือดสมองแตก
ระบบหลอดเลือดและระบบหายใจล้มเหลวมีประวัตติ ดิ เชื้อโควิด

ปอดอักเสบติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมจากโรคธรรมชาติ
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ)
เลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ชราภาพ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ปอดอักเสบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชราภาพ
เลือดออกในสมอง
สงสัยมะเร็งลาไส้ระยะลุกลาม
ไตวายเรื้อรัง
มะเร็งตับอ่อน
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวมะเร็งปอด

มะเร็งตับ
ติดเชื้อรุนแรงจากติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งปอด
หนังแข็ง
มะเร็งตับ
เบาหวาน
ตับวายรุนแรง
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

อายุ
100
88
93
79
63
94
90
75
74
55
68
87
74
75
87
76
88
71
86
86
92
90
72
70
57
63
75
32
82
67
63
85
57
81
85
75
86

วันที่เสียชีวิต
5 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
21 ก.พ. 65
24 พ.ค. 65
11 มิ.ย. 65
5 มิ.ย. 65
29 พ.ค. 65
30 ม.ค. 65
18 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
16 เม.ย. 65
23 เม.ย. 65
10 เม.ย. 65
24 มี.ค. 65
5 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
10 พ.ค. 65
8 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65
31 พ.ค. 65
2 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
23 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
17 ม.ค. 65
30 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
23 เม.ย. 65
10 มิ.ย. 65
27 มี.ค. 65
9 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65

