ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่
4401/65
4402/65
4403/65
4404/65
4405/65
4406/65
4407/65
4408/65
4409/65
4410/65
4411/65
4412/65
4413/65
4414/65
4415/65
4416/65
4417/65
4418/65
4419/65
4420/65
4421/65
4422/65
4423/65
4424/65
4425/65
4426/65
4427/65
4428/65
4429/65
4430/65
4431/65
4432/65
4433/65
4434/65
4435/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
ร.ต.ยงยุทธ ขอเจริญ
ธ.กระทรวงกลาโหม
นาง จรินทร์ ชื่นอิ่ม
ธ.เตาปูน
นาย กวี คงกะพัน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
พ.ท.โสธร ภู่กนั
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
นาง โย คนคล่อง
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
นาง สายหยุด โพธิศ์ ริ ิ
ธ.บางบัว
นาย ประยูร พาลาภ
ส่วนกลาง
ร.ต.หญิง สุนนั ทา บุญสุข
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
นาย วิชโรจน์ น้อยเภา
ธ.นครพนม
พล.ต.สนิท หร่ายเจริญ
วิสามัญ
นาย สมชาย มีประวัติ
ส่วนกลาง
นาง ฆรวัณณ์ เคหะจินดาวัฒน์ ขว.ทหาร
จ.ส.อ.ธงชัย ทับทอง
รพ.รร.6
น.ส. ประไพ เงินประเสริฐ
ธ.เตาปูน
นาย อาพร โพธิร์ ักษ์
ธ.พนัสนิคม
ส.อ.นิกร หนูเอียด
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
พ.ต.ถวิล กรรณนุช
ธ.พระประแดง
ร.ต.วิเชียร ชวะณิชย์
ธ.ลพบุรี
นาง สมฤดี กิตติกรวงศา
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ร.ต.หญิง วัชรี สุริยกุล ณ อยุธยาธ.ศรีย่าน
พ.อ.เทอดพงษ์ สกุณวัฒน์
ธ.สานักพหลโยธิน
นาง เซี้ยม พญาวราปัญ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
นาง พัฒนวดี ทองแสน
ธ.เพชรบูรณ์
นาง สงวนศรี ประเสริฐศิลป์ ธ.ราชบุรี
ร.ต.สุขวุฒิ สัตยะธนโชค
ธ.งามวงศ์วาน
นาง ศรีสมร ภู่กรรณ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ร.ต.สมัคร เลาห์มสี ุข
ธ.เตาปูน
นาง สละ บุญมาก
ธ.สนามเสือป่า
นาง ฐิตพิ ร บุญมาก
ธ.สนามเสือป่า
นาง ประสาท สุขรัมย์
ธ.นครราชสีมา
นาง สมบูรณ์ อยู่โต
ธ.ชัยนาท
จ.ส.อ.ปัญญา บุญเพ็ญ
ธ.บางบัว
นาง รัตน์ รักษ์มณี
ช.พัน.3 พล.ร.3
นาง สมหมาย ตัดสมัย
ศป.
จ.ส.อ.สมบัติ ลือเลิศ
มทบ.34

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ภาวะไตวาย
หลอดเลือดในสมองตีบ

อายุ
61
88
84
79
86
83
ภาวะการหายใจล้มเหลว เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 83
ชรา
75
เลือดเป็นกรดรุนแรง
58
ติดเชื้อในปอด
95
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
62
มะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย
70
ตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
73
ปอดติดเชื้อ
67
เลือดออกในสมองปริมาณมากจากเส้นเลือดสมองแตก 79
ภาวะลาไส้อักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 65
ปอดติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
88
ปอดอักเสบ
89
ภาวะเลือดออกในสมอง
58
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
89
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
92
ถุงลมโป่งพอง
88
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19,มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 62
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
106
ปอดอักเสบ
67
สันนิษฐานปอดอักเสบติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 72
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
88
ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส
94
ปอดติดเชื้อไวรัสโควิด 19
66
ไตวายระยะสุดท้าย
82
มะเร็งตับ
82
มะเร็งปอด
67
ความดันตกจากการติดเชื้อ
80
ติดเชื้อในกระแสเลือด
54
สันนิษฐานเสียชีวติ จากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57

วันที่เสียชีวิต
16 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65
17 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65
17 พ.ค. 65
4 ก.ค. 65
20 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65
1 ก.ค. 65
16 มิ.ย. 65
7 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65
14 พ.ค. 65
12 ก.ค. 65
7 มิ.ย. 65
10 ก.ค. 65
22 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65
4 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
22 ก.ค. 63
27 มิ.ย. 65
7 เม.ย. 65
17 มิ.ย. 65
19 มิ.ย. 65
28 พ.ค. 65

2
ศพที่
4436/65
4437/65
4438/65
4439/65
4440/65
4441/65
4442/65
4443/65
4444/65
4445/65
4446/65
4447/65
4448/65
4449/65
4450/65
4451/65
4452/65
4453/65
4454/65
4455/65
4456/65
4457/65
4458/65
4459/65
4460/65
4461/65
4462/65
4463/65
4464/65
4465/65
4466/65
4467/65
4468/65
4469/65
4470/65
4471/65
4472/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ
นาย นิรุตต์ ใจแปง
มทบ.310
เส้นเลือดในสมองแตก
59
นาย คา ทองห่อ
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง
86
นาง ทุเรียน คาน้อยเจริญ
ป.3
หัวใจล้มเหลว
79
นาง สาฤทธิ์ อ่าวงษ์
ร.12 พัน.1 รอ.
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
73
นาย แสง ธานี
ร.6
ชรา
87
นาง ปุ่น สัมริด
ม.2
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
51
นาย หยุด ม่วงแก้ว
ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี
ภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อโควิด19
83
นาย หนู จันทร
ธ.กาญจนบุรี
สมองฝ่อวัยชรา
86
ร.ต.บุญเรือง งามสมกลิ่น
ธ.อรัญประเทศ
เลือดออกในสมองจากอุบตั เิ หตุล้ม
60
นาย ทองคา รัตนโสม
ธ.ลพบุรี
สมองฟกช้าจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 69
ร.ต.ประยงค์ ปานันตา
ธ.เชียงราย
เสียเลือดปริมาณมาก
68
ร.ต.สฤษดิ์ โพธิเนตร
ธ.ลพบุรี
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
63
ร.ต.สุรพล ศรีเงิน
ธ.อุดรธานี
ภาวะปอดบวมติดเชื้อ
63
นาง บุญกอง ยอดสง่า
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจวายจากโรคหัวใจ
83
พ.ท.ชอุ้ม มาทวิมล
ธ.ปราณบุรี
เส้นเลือดในสมองแตก
85
นาง ประยูร ถาวรนาน
ธ.เพชรบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ
88
นาง เทียม ชุมชัย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบไม่แสดงอาการ 86
ร.ต.อุโลม วงษ์ประภารัตน์
ธ.ชลบุรี
มะเร็งปอด
87
น.ส.อชิรญา มีมาก
ธ.ปราณบุรี
ขาดอากาศจากการจมน้า
30
นาง อาไพ ปรุงเกียรติ
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตด้วยโรคธรรมชาติ
85
จ.ส.อ.บัณฑิต เอี่ยมอินทรีย์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
72
ร.ต.ศิลปชัย คชาโชติ
ธ.พิษณุโลก
ภาวะหัวใจล้มเหลว
63
นาง เล็ก สีดาคา
ธ.อุดรธานี
สมองฝ่อวัยชรา
76
ร.ท.ศิริชัย ม้วนจะบก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
พร่องออกซิเจนเฉียบพลัน
60
ส.อ.วิน นิ่มดิษฐ์
ธ.ลพบุรี
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
63
จ.ส.อ.สุพกั ตร์ ทรงกลด
ธ.คลองปาง
มะเร็งท่อน้าดี
61
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ทองปลี
ธ.ลพบุรี
ติดเชื้อเอชไอวี
62
นาง เจอ วันทอง
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะชรา
86
นาง พยอม พูลผล
ธ.ลพบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
65
นาง มา พิทกั ษา
ธ.ลพบุรี
ชราภาพ/ติดเชื้อโควิด-19
88
นาง วรรณี แพต่าย
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ลิ้นหัวใจตีบรุนแรง
78
นาง นวพร(เนตรนภา) ชาบุญเรือธ.ถ.พรหมราช-อุ
ง
บลราชธานี โควิด 19
63
ร.ต.เสมือน แก้วประทุม
ธ.ชลบุรี
หัวใจล้มเหลว
65
นาย เทียม ศิริกาญจนาภัย
ธ.ย่อยสถาบันราชภัฎเพชรบุรี ไตวายเรื้อรัง
85
จ.ส.อ.กัมพล คาใส
ม.พัน.12 พล.ม.1
ตับแข็ง
35
จ.ส.อ.สมจิตร โอสถานนท์
ธ.อุตรดิตถ์
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว74
นาง อุษา รัตนสุวรรณ
สก.ทบ.
ภาวะลาไส้อดุ ตัน
62

วันที่เสียชีวิต
29 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65
28 พ.ค. 65
4 ก.ค. 65
20 มิ.ย. 65
13 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
11 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65
19 เม.ย. 65
30 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65
1 ก.ค. 65
26 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
26 มิ.ย. 65
25 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
16 มิ.ย. 65
28 มิ.ย. 65
13 พ.ค. 65
24 มี.ค. 65
13 ก.ค. 65

3
ศพที่
4473/65
4474/65
4475/65
4476/65
4477/65
4478/65
4479/65
4480/65
4481/65
4482/65
4483/65
4484/65
4485/65
4486/65
4487/65
4488/65
4489/65
4490/65
4491/65
4492/65
4493/65
4494/65
4495/65
4496/65
4497/65
4498/65
4499/65
4500/65
4501/65
4502/65
4503/65
4504/65
4505/65
4506/65
4507/65
4508/65
4509/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง วันทนีย์ ใช้สง่า
นาย พิสุทธิ์ วรมาลี
จ.ส.อ.สมภพ กลีบบัว
นาง ประไพ อ่อนมั่ง
ร.ต.สุรัตน์ มีกรสม
พล.อ.ฉัตรชัย ถาวรบุตร
นาย ผิว แป้นเอม
จ.ส.อ.วันชัย จันทร์ไพจิตร
นาง จุไรรัตน์ สังข์ทอง
นาง อรอนงค์ ทับทิม
พ.อ.โชติ ธีระศรี
นาง สุน ศรีภกั ดี
นาย สารวย หงษ์ทอง
น.ส. วิธิดา(รมิดา) อรุณรัตน์
นาง กฤษณา สุคนธวัฒน์
นาย สง่า ศรีอดุ ม
นาง บุญแถม อุ่นเจริญ
ร.ต.แมนโรจน์ แม้นจันทร์
นาง พานิช เอี่ยมละออ
นาย แมน แตงงาม
พ.ต.บุญส่ง สุขพราหมณ์
นาย ดวน สุมนต์
นาง นันทวัน โตเขียว
น.ส.กัญญา แจ่มแจ้ง
นาง สารอง เพชรแสนค่า
ส.อ.ประดิษฐ์ นิลเทพี
นาง เสวก เวชสวรรค์
นาง นิภา วงษ์ศขุ
นาง พร ขาต้นวงษ์
ร.ต.มงคล ภักดีบรุ ี
พล.ท.นิรันดร์ พิพธิ กุล
ส.อ.พงศธรณ์ ฤทธิศกั ดิ์
อส.ทพ.พัทธพล ธารายืนยง
นาง สาออย สว่างปัญญา
นาง มาลินี โมระดา
นาย ถา อนุลม
พ.ท.ยุทธนา เจริญผล

ประเภทการชาระเงิน
สพ.ทบ.
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ปากเกร็ด
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.มีนบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.รามอินทรา กม.8
ธ.โรบินสัน-สระบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ลพบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
มทบ.26
ม.พัน.8 พล.ร.3
สง.สด.จว.ส.ป.
สง.สด.จว.บ.ร.
มทบ.12
ธ.หล่มสัก
ส่วนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี
ธ.สนามเป้า
กรม ทพ.21
กรม ทพ.11
ศร.
กรม ทพ.23
ร.17 พัน.3
ธ.หาดใหญ่

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต
ไตวาย
79 10 ก.ค. 65
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
55 29 มิ.ย. 65
ชราและเลือดออกที่ทางเดินอาหาร
83 9 ก.ค. 65
ความชรา
88 14 ก.ค. 65
ชรา
87 13 ก.ค. 65
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
70 7 ก.ค. 65
ชราภาพ
75 1 ก.ค. 65
มีน้าในช่องเยื่อหุ้มปอด
60 18 ก.ค. 65
มะเร็งผิวหนัง
81 7 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
62 14 ก.ค. 65
ตับอ่อนอักเสบรุนแรง
85 24 มิ.ย. 65
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
82 1 ก.ค. 65
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค
86 7 ก.ค. 65
มะเร็งรังไข่
48 17 ก.ค. 65
มะเร็งเต้านม(ติดเตียง)
56 16 ก.ค. 65
ชราภาพ
86 2 ก.ค. 65
ชรา
82 2 ก.ค. 65
สันนิษฐานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
66 28 มิ.ย. 65
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
72 27 มิ.ย. 65
ช็อคจากการติดเชื้อจากน้าในช่องท้อง
63 27 มิ.ย. 65
ชราภาพ
90 15 มิ.ย. 65
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
83 1 ก.ค. 65
แพ้ภมู ติ วั เอง เอส.แอล.อี
57 29 มิ.ย. 65
ภาวะการหายใจล้มเหลว
75 30 มิ.ย. 65
เบาหวานร่วมกับความดัน
73 14 มิ.ย. 65
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจาตัวเรื้อรัง
83 5 ก.ค. 65
ผลพวงจากโรคหลอดเลือดสมอง
83 1 ก.ค. 65
ชรา
93 6 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
89 18 ก.ค. 65
ชรา
88 10 ก.ค. 65
โควิด
64 7 ก.ค. 65
อวัยวะในช่องท้องได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืน 27
27 มิ.ย. 65
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ(สมองขาดออกซิเจนจากโรคลมชัก) 28
3 พ.ค. 65
เลือดออกในสมอง
77 17 มิ.ย. 65
ไตวายเฉียบพลัน
59 29 มิ.ย. 65
มะเร็งกระเพาะอาหาร
69 5 ก.ค. 65
ภาวะหัวใจล้มเหลว
85 25 เม.ย. 65

4
ศพที่
4510/65
4511/65
4512/65
4513/65
4514/65
4515/65
4516/65
4517/65
4518/65
4519/65
4520/65
4521/65
4522/65
4523/65
4524/65
4525/65
4526/65
4527/65
4528/65
4529/65
4530/65
4531/65
4532/65
4533/65
4534/65
4535/65
4536/65
4537/65
4538/65
4539/65
4540/65
4541/65
4542/65
4543/65
4544/65
4545/65
4546/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง พรรณี(พันธ์) บุญโกศล
นาง ทอง ภูมปิ ระหมัน
นาง วาสสม สอนโกษา
จ.ส.อ.วสันต์ จันทร์สว่าง
นาย วงษ์ บริบรู ณ์
นาง หล้า มาสวัสดิ์
นาง เหนี่ยม จริงแล้ว
นาง สมนึก ชีวางกูร
ร.ต.ก้องภพ สบายวัน
นาย มนตรี ครุสาตะ
ร.อ.โสภณ เพ็งจันทร์
น.ส. สุดสงบ ม้าไว
พ.ต.ประมวล สุดใจชื้น
นาง เพ็ญรุ่ง แสงจันทร์
นาง ศศิธร ณ เชียงใหม่
พ.อ.จาลอง จงสืบสุข
นาง พู ศรเดช
นาย สวาท สุขประเสริฐ
จ.ส.อ.แสงเมือง สาระอุปถัมภ์
ร.ต.สมนึก พรมเหล็ก
นาง สุเภท สืบสุข
อส.ทพ.สุรพล ชูสกุล
นาง ละเอียด จันทร์ศรี
นาง ละออ จันทร์โอ
พล.ต.ยศ บุณยประคอง
นาย อารี นาคเขียว
ร.ท.นพณัช เศาวภายน
พ.อ.ชาญณรงค์ ดารงค์ธรรม
นาง สมพิศ ทัศนาทร
นาง ยุพา ชาวห้วยหมาก

ประเภทการชาระเงิน
ธ.พะเยา
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.พะเยา
ธ.สระบุรี
ธ.แพร่
ส่วนกลาง
ธ.ปากเกร็ด
ธ.เตาปูน
ธ.เพชรบุรี
ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ท่าแพ
ธ.คลองเตย
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.สัตหีบ
ธ.ท่าแพ
ธ.ชลบุรี
กอง สพบ.พล.ร.6
ธ.นางรอง
สลก.ทบ.
สง.ปรมน.ทบ.
ธ.กระทุ่มแบน
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
ธ.สนามเป้า
ธ.คลองเตย
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.สนามเสือป่า
ร.ต.สุรินทร์ ยังกองแก้ว (บุญยังกองแก้วธ.พะเยา
)
จ.ส.อ.สุนนั ท์ วงศ์วิเศษ
ธ.ลพบุรี
ร.ท.มาโนด ถุงทรัพย์
ม.พัน.9 พล.ร.4
พ.ท.สาราญ ช่างขุนทด
ธ.พิษณุโลก
นาง เจริญ จานเงิน
กอง พธ.1
นาง ฉวี พลอยกระจ่าง
กอง พธ.1
พ.ท.หญิง อัญชลี จันทร์สอน มทบ.33

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งปากมดลูก
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดสมอง
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
ปอดติดเชื้อ
แผลกดทับติดเชื้อ
หัวใจขาดเลือด
ตับวายเฉียบพลันร่วมกับเป็นมะเร็งตับ
ชราภาพ
ภาวะอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบ
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
ชรา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชราภาพ
ติดเชื้อทางเดินน้าดีและช่องท้อง
หัวใจ
ภาวะเลือดเป็นกรด
เส้นเลือดในสมองแตก
หัวใจหยุดเตัน
กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจากภูมคิ ุ้มกันผิดปกติ
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สันนิษฐานภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลมา

อายุ วันที่เสียชีวิต
60 3 ก.ค. 65
78 4 ก.ค. 65
85 10 ก.ค. 65
59 11 ก.ค. 65
86 5 ก.ค. 65
88 11 ก.ค. 65
87 29 มิ.ย. 65
82 20 ก.ค. 65
62 11 ก.ค. 65
80 9 ก.ค. 65
83 8 ก.ค. 65
76 14 ก.ค. 65
77 18 มิ.ย. 65
62 6 ก.ค. 65
82 11 ก.ค. 65
87 16 ก.ค. 65
84 13 ก.ค. 65
88 15 ก.ค. 65
89 29 มิ.ย. 65
62 5 มี.ค. 65
86 15 มิ.ย. 65
61 25 มิ.ย. 65
80 7 ก.ค. 65
88 5 ก.ค. 65
63 8 ก.ค. 65
70 3 ก.ค. 65
64 5 ก.ค. 65
70 23 มิ.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือดและติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 91
8 ก.ค. 65
เส้นเลือดหัวใจตีบ
86 17 ก.ค. 65
ถุงลมโป่งพอง
89 23 พ.ค. 65
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
86 21 มิ.ย. 65
ท่อน้าดีอกั เสบเฉียบพลัน
59 4 ต.ค. 64
ตายไม่ทราบสาเหตุ
66 18 มิ.ย. 65
ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ
83 21 มิ.ย. 65
ไต
71 11 ก.ค. 65
หลอดลมตีบ
56 22 พ.ค. 65

5
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ
4547/65 นาง ฐิตกิ าญจน์ พูลสวัสดิ์
พล.ร.4
มะเร็ง
53
(ณัฐชยาภรณ์ จิรบุญญานนท์)
4548/65 ร.ต.จงยุทธ สุดประเสริฐ
ธ.พิษณุโลก
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19
81
4549/65 นาง นกเล็ก ศรเพ็ชร
ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(วี-สแควร์) ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
76
4550/65 นาง ทองพูล พุฒเภา
ธ.ปราจีนบุรี
ติดเชื้อทางเดินอาหาร
84
4551/65 นาง กัญญ์สิริ(บุศรินทร์) พรมเขียธ.ปราจี
ว นบุรี
มะเร็งเต้านม
58
4552/65 จ.ส.อ.วิชา ปาจรียานนท์
ธ.น่าน
ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับภาวะความดันโลหิตต่า 75
4553/65 จ.ส.อ.สุรสิทธิ์ ธานี
ธ.อุบลราชธานี
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาสมอง
80
4554/65 นาง ประไพ ธะประวัติ
ศคย.ขส.ทบ.
ไตวาย
80
4555/65 นาง สาราญ โพธิส์ ัมฤทธิ์
สก.ทบ.
เลือดออกในทางเดินอาหาร
85
4556/65 นาย ประสิทธิ์ โฮมชัย
วพม.
ชรา
75
4557/65 น.ส. อติภา เปรมสุข
ส่วนกลาง
มะเร็งเต้านม
65
4558/65 นาง สุคนธ์ งามมะเริง
ธนาณัติ
เส้นเลือดในสมองตีบและเป็นผู้ปว่ ยติดเตียง 84
4559/65 ร.ต.ทวี สุวรรณดี
ธ.เตาปูน
ความดันไทรอย
87
4560/65 นาง ยี่สุ่น เกตุแก้ว
ธ.ฉะเชิงเทรา
สมองฝ่อวัยชรา
87
4561/65 นาย เกียรติศกั ดิ์ ภักดี
ธ.ศรีย่าน
ลาไส้อกั เสบติดเชื้อรุนแรง
64
4562/65 นาง เพยาว์ เกตุสวน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ภาวะน้าเกิน
83
4563/65 พ.อ.อนุพนั ธ์ เปรมโยธิน
ธ.ศรีย่าน
มะเร็งต่อมน้าเหลืองระยะแพร่กระจาย
72
4564/65 นาง ประภา มั่งสมบูรณ์
ธ.ถ.ติวานนท์
กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน
71
4565/65 นาง ช่าง งามเลิศ
ธ.กาญจนบุรี
เส้นเลือดในสมองตีบ
84
4566/65 พ.อ.หญิง สพัชนันท์ วัฒนารมย์ ธ.สานักราชดาเนิน
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
87
4567/65 นาง กานดา สุวรรณโชติ
ธ.สานักราชดาเนิน
ชราภาพ
93
4568/65 นาง มาลี ดารงไทย
ธ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช
ชราภาพ
88
4569/65 พ.ท.เฉลิม จันทร
ธ.หลังสวน
เสียชีวิตด้วยโรคชรา
71
4570/65 จ.ส.อ.ปรีชา ทิมทอง
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
สันนิษฐานเสียชีวติ จากภาวะแทรกซ้อนโรคมะเร็งปอด 70
4571/65 นาง สร้อย ศรีหาพล
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ชรา
84
4572/65 นาง สุวิน นาคินชาติ
ศสท.กส.ทบ.
ลาไส้เล็กขาดเลือด
55
4573/65 นาง สาคร สุขินี
มทบ.11
ปอดอักเสบโควิด
81
4574/65 นาย นคร พรหมทา
ช.11 พัน.602
มะเร็งตับอ่อน
67
4575/65 นาย ปรีชา ดงทอง
ร.29 พัน.2
หลอดเลือดแดงใหญ่ทรวงอกฉีกเซาะ
59
4576/65 นาย เกษม รอดโต
มทบ.44
ปอดติดเชื้อ
72
4577/65 นาง สมัย มหาวัตร
ธ.เพชรบูรณ์
แขวนคอ
58
4578/65 จ.ส.อ.สมชาย พงษ์จานงค์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม
64
4579/65 นาง พุ่มพวง สายแวว
ธ.ชัยภูมิ
มะเร็งท่อน้าดี
84
4580/65 จ.ส.อ.ธีรยุทธ กาญจนสมภพ ธ.สุราษฎร์ธานี
ปอดอักเสบจากโควิด
72
4581/65 นาง พเยาว์ สังขโพธิ์
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อไวรัสโควิด 19
87
4582/65 ร.ต.สุรชัย แจ่มกระจ่าง
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ภาวะปอดบวมน้า จมน้าเสียชีวิต
62

วันที่เสียชีวิต
27 มิ.ย. 65
15 เม.ย. 65
1 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65
26 มิ.ย. 65
2 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65
17 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
31 พ.ค. 65
14 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
4 มิ.ย. 65
21 ก.ค. 65
9 ส.ค. 64
23 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65
2 มิ.ย. 65
14 ก.ค. 65
21 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
22 เม.ย. 65
8 ก.ค. 65
26 มิ.ย. 65
28 มิ.ย. 65
8 ก.ค. 65
16 มิ.ย. 65
2 ก.ค. 65
11 ก.ค. 65
22 มิ.ย. 65

6
ศพที่
4583/65
4584/65
4585/65
4586/65
4587/65
4588/65
4589/65
4590/65
4591/65
4592/65
4593/65
4594/65
4595/65
4596/65
4597/65
4598/65
4599/65
4600/65
4601/65
4602/65
4603/65
4604/65
4605/65
4606/65
4607/65
4608/65
4609/65
4610/65
4611/65
4612/65
4613/65
4614/65
4615/65
4616/65
4617/65
4618/65
4619/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เฉลียว รัตนกูล
นาย เชื้อ มณี
ร.ต.ยุทธนา ตรีศกั ดิ์
นาง สกาวเดือน กิลี
นาง ส้มเกลี้ยง สุนทรปั้น
นาย บุญสาร จันทร
พ.ท.เลื่อน ชุณหจักร
นาง กิมหลี อาทร
ร.ต.ดา กองหิน
พ.อ.ประวัติ จรเจริญ
ร.อ.พละพล วรรณสูตร
นาง ประไพ สายวรรณะ
พ.อ.บรรจง พันธ์สกุล
พล.ท.อุทร ล้าเลิศ
นาง สมพิศ อ่าเอี่ยม
นาง พิศมัย เรืองบุรพ
จ.ส.อ.ฉลอง รัตนพิทกั ษ์
จ.ส.อ.บัญชา ทรัพย์ภกั ดี
นาง ชนิดา สมิตานนท์
ร.ต.ละไม รัตนโภคา
นาง ทิน ผึ้งศรี
นาย สายชล พึ่งสันเทียะ
นาย บุดดี ชนะภาต์
นาง กุสุมา คงสมบูรณ์
นาง นกเล็ก สุขประสงค์
นาย บุญช่วย คล้ายก้าน
ร.ต.สุภาพ ภู่ชัยภูมิ
ร.ต.สมคิด รูปสง่า
นาง สายบัว ศรีสวัสดิ์
พระ บุญลือ กาฬสูงเนิน
นาง ทองม้วน สิงขรอาสน์
นาง จรูญ มากมาย
นาย บัวทอง พรมลือชัย
นาง เนื่อง รัตนยะนนท์
นาง สีไพร จันทร์แก้ว
นาง บานเย็น แจ้งจิตร์
นาง สาราญ ทองนาค

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ชุมพร
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ส.พัน.15 พล.ร.15
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9
วิสามัญ
สส.ทหาร
ธ.เตาปูน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.พหลโยธิน-สระบุรี
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธ.อุบลราชธานี
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ขอนแก่น
ธ.ราชบุรี
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
พัน.ขกท.
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
ช.2 พัน.202
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.เพชรบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.ชัยภูมิ
ธ.บ้านไผ่
ธ.ราชบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.เลย
สพ.ทบ.
ธ.ปราจีนบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบจากการสาลัก
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หัวใจวายเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะปอดติดเชื้อ
ภาวะเลือดน้อยจากภาวะช็อกจากการติดเชื้อจากความดันต่า

มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะหลัง
ปอดอักเสบ
เสียชีวิตจากโรคประจาตัว
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
ปอดอักเสบ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
ไม่ทราบสาเหตุ
มะเร็งรังไข่
หัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อโควิด 19
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
ภาวะน้าเกิน
มะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อ
มะเร็งถุงน้าดีระยะสุดท้าย
ชราภาพและไตวาย
มะเร็งเต้านม
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 19
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชราภาพ มีประวัตโิ รคความดัน
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค

อายุ วันที่เสียชีวิต
89 5 ก.ค. 65
95 10 ก.ค. 65
85 1 ก.ค. 65
50 4 ก.ค. 65
78 9 ก.ค. 65
59 14 ก.ค. 65
101 13 ก.ค. 65
75 27 มิ.ย. 65
67 20 ก.ค. 65
93 19 ก.ค. 65
67 2 ก.ค. 65
80 20 ก.ค. 65
78 28 มิ.ย. 65
76 10 ต.ค. 64
69 18 ก.ค. 65
86 16 ก.ค. 65
85 23 ก.ค. 65
89 27 มิ.ย. 65
49 13 มิ.ย. 65
87 27 พ.ค. 65
71 30 มิ.ย. 65
57 5 ก.ค. 65
74 7 มิ.ย. 65
62 14 ก.ค. 65
88 10 ก.ค. 65
80 3 ก.ค. 65
63 10 ก.ค. 65
58 29 มิ.ย. 65
82 19 มิ.ย. 65
77 14 ก.ค. 65
82 15 ก.ค. 65
84 2 ก.ค. 65
83 5 ก.ค. 65
83 3 ก.ค. 65
88 12 มิ.ย. 65
86 25 มิ.ย. 65
81 19 ก.ค. 65

7
ศพที่
4620/65
4621/65
4622/65
4623/65
4624/65
4625/65
4626/65
4627/65
4628/65
4629/65
4630/65
4631/65
4632/65
4633/65
4634/65
4635/65
4636/65
4637/65
4638/65
4639/65
4640/65
4641/65
4642/65
4643/65
4644/65
4645/65
4646/65
4647/65
4648/65
4649/65
4650/65
4651/65
4652/65
4653/65
4654/65
4655/65
4656/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง หม่น สิงหศิริ
นาง ประนอม คาศิลา
ร.ต.อรรณพ โยกุล
นาง เกศยา ผลเกิด
นาย ฉัตรชัย ทองวิจิตร์
ร.ต.สุรศักดิ์ เทพรักษา
พ.ท.สุภาพ เขียวขา
พ.ต.ไพรัตน์ ศรีทองใบ
นาง คาตัน นาสุริวงศ์
นาย ปัน นนตะแสน
นาย เสนาะ วันจิ๋ว
จ.ส.อ.ถวัลย์ คาเคน
นาย ทองมา ชัยภักดี
นาง คาผัด ไฝจันทึก
ร.ท.พิเชฐ จันทร์ส่อง
จ.ส.อ.สมพงษ์ กุศลมาก
ร.ต.บวร จันทร์สุข
นาย เดชชัย มายัง
นาง มะลิ เชื้อพรมศร
นาง เลียน ไชยลังการ
นาง จันทร์ ฝ่ายสง่า
นาย ทอง ชัยณรงค์
ร.ต.สมศักดิ์ ขลุ่ยทอง
นาง บังอร รักจันทร์ทกึ
นาง กรกนก ส่งแก้ว
นาง อุดม มหามนตรี
พ.ท.มงคล ทองพิทกั ษ์
นาง สาอางค์ วิเชียรอินทร์
นาย นรินทร์ เกตุแก้ว
นาง ทองล้วน ศรีผุย
นาง จาลอง สาขาว
นาย อานวย เสาวคนธ์
นาง บุญรอด ฉายแสง
นาย ตา ผุยโพนทัน
นาง แสงวล เฉพาะธรรม
จ.ส.อ.ชัยเทพ ทองสุขุม
นาง สอน อุดทาโกสุม

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ย่อยถนนศุขประยูร
ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์
ธ.เตาปูน
ธ.กล้วยน้าไท
ธ.เตาปูน
ธ.ชลบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.อรัญประเทศ
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ขอนแก่น
รร.สพศ.ศสพ.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.สระบุรี
ธ.นครศรีธรรมราช
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
พัน.ปฐบ.
ม.3 พัน.26
ธ.อุดรธานี
ช.2 พัน.202
สส.ทหาร
สปท.
ธ.ปากช่อง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ศรีย่าน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.ศรีสะเกษ
สก.ทบ.
ร.5 พัน.2
ธ.ปราณบุรี
ธ.บ้านไผ่
ร.4
ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี
ธ.ลพบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดอักเสบ

อายุ
89
79
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 76
เลือดออกในสมอง
51
หัวใจตายเฉียบพลัน
67
ติดเชื้อบริเวณลิ้นหัวใจ
61
ติดเชื้อในกระแสเลือด
73
ภาวะขาดเลือดเฉียบพลัน
70
ความดันโลหิตสูง
75
หัวใจล้มเหลว
76
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
85
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 90
จมน้า
58
ปอดติดเชื้อ
80
ปอดอักเสบติดเชื้อมีพงั ผืด
65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
91
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
61
ระบบหายใจล้มเหลว
60
ปอดอักเสบรุนแรงติดเชื้อโควิด-19
77
มะเร็งไส้ติ่ง
62
ชรา
84
ปอดอักเสบ
73
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
57
ได้รับการบาดเจ็บที่ศรี ษะอย่างรุนแรง
61
ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ
75
การติดเชื้อโควิด-19
98
ติดเชื้อในกระแสเลือด
79
เส้นเลือดโป่งพองในช่องอก
72
ติดเชื้อในกระแสเลือด
58
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
94
มะเร็ง ความดัน หัวใจ
73
ปอดติดเชื้อ
66
ชรา
93
สมองฝ่อวัยชรา
85
สันนิษฐานโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน 68
มะเร็งสมอง
60
ชราภาพ
86

วันที่เสียชีวิต
11 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65
26 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65
19 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65
21 มิ.ย. 65
9 ก.ค. 65
13 มี.ค. 65
11 ก.ค. 65
14 มิ.ย. 65
7 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
1 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65
18 มิ.ย. 65
12 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
20 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65
26 มี.ค. 65
13 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65
9 พ.ค. 65
26 ก.ค. 65
31 พ.ค. 65
28 พ.ค. 65
13 ก.ค. 65
11 ก.ค. 65
14 ก.พ. 65
14 ก.ค. 65

8
ศพที่
4657/65
4658/65
4659/65
4660/65
4661/65
4662/65
4663/65
4664/65
4665/65
4666/65
4667/65
4668/65
4669/65
4670/65
4671/65
4672/65
4673/65
4674/65
4675/65
4676/65
4677/65
4678/65
4679/65
4680/65
4681/65
4682/65
4683/65
4684/65
4685/65
4686/65
4687/65
4688/65
4689/65
4690/65
4691/65
4692/65
4693/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.ชาญชัย ภาราศรี
พลฯ ณัฐพร แห้วใต้
นาง มณีวรรณ กุลบุตร
นาย สมทรง ศรีชัยวาลย์
จ.ส.อ.ประทุม กุหลาบ
ร.ต.แสง นวลบุตรดี
นาง คาฝาน จวงโส
นาง อู่ หยงเมือง
นาง อุไร อ้นจรูญ
นาง ลัดดา ไม้เลี้ยง
นาง อาภา ผิวนวล
ร.ท.เจริญ วูวงศ์
นาง สุนนั ท์ อาศน์สุวรรณ
นาย สมเดช มวยหมั่น
นาง แสงนวล หลวงสุภา
นาง ละออ มานะรัตน์
น.อ.ขุนทอง แก้วบวร
ร.ต.สุรพล ศรีสุขใส
นาย จานงค์ เสือเอก
นาง ไสล ไชยรา
นาง ราศรี บริสัย
นาง เยื้อง สิงหเดช
นาย ไพโรจน์ มีพนั ธ์
นาง สังวาลย์ เดชวิชิต
นาง สาเก สุขพอดี
จ.ส.อ.สุนาวิน แสงสว่าง
นาง จันทร์สม ทาแดง
ส.อ.ราเชนทร์ บุญเปรม
นาง เล็ก สังกรแก้ว
น.ส. สาคร สดสอน
นาง ประทิน ดาราพันธุ์
นาย วราวุธ พลเวียง
นาย สาเริง ยิ้มนิล
นาย สมจิตร แสนดวง
พ.ต.สันติพล กมลไชย
นาง อารอน ดวงเดือน
นาง ประทีป หนูพุ่ม

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ชุมแพ
ธนาณัติ
พล.รพศ.1
มทบ.34
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ขอนแก่น
ธ.ปราณบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.ศรีย่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.กระทุ่มแบน
ธนาณัติ
ธ.ถ.ประจักษ์-นม.
ธ.ถ.เบญจมราชูทศิ -จันทบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ขอนแก่น
ธ.บางบัว
ธ.เลย
ร.9 พัน.1
กอง พธ.และ ชสบ.4
มทบ.27
พัน.สห.12
ศปภอ.ทบ.1
ช.1 พัน.112 รอ.
พัน.สต.กส.ทบ.
กอง พธ.พล.ม.1
ธ.สุโขทัย
ธ.รังสิต-คลอง 3
ธ.เตาปูน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.อุทยั -อยุธยา
ร.3 พัน.1
ธ.อุบลราชธานี
สลก.ทบ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคหัวใจ
ภาวะเลือดเป็นกรด
อุบตั เิ หตุหกล้ม
ติดเชื้ออย่างรุนแรง
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
เส้นโลหิตในสมองแตก
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
มะเร็งตับ
เส้นเลือดสมองตีบ
มะเร็งลาไส้
หัวใจวายฉับพลันจากโรคสมองเสื่อม
ภาวะตับวายเนื่องจากมะเร็งลุกลามที่ตบั
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดหัวใจตีบ
โควิด-19
ชรา
มะเร็งปอด
หัวใจจากความดันโลหิตสูง
เส้นเลือดในสมองแตก
ภาวะหัวใจล้มเหลว
มะเร็งช่องปาก
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ถุงลมโป่งพอง

อายุ วันที่เสียชีวิต
61 18 ก.ค. 65
29 14 ก.ค. 65
72 19 มิ.ย. 65
58 13 มิ.ย. 65
61 30 มิ.ย. 65
84 30 มิ.ย. 65
68 10 ก.ค. 65
73 16 มิ.ย. 65
80 20 ก.ค. 65
62 26 ก.ค. 65
87 26 ก.ค. 65
77 26 เม.ย. 65
76 18 ก.ค. 65
78 4 ก.ค. 65
83 30 มิ.ย. 65
68 23 ก.ค. 65
89 15 ก.ค. 65
73 16 ก.ค. 65
78 20 ก.ค. 65
91 16 มิ.ย. 65
69 29 มิ.ย. 65
74 11 มิ.ย. 65
39 8 ก.ค. 65
72 4 ก.ค. 65
81 23 ก.ค. 65
48 14 ก.ค. 65
64 11 ก.ค. 65
ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรงจากจราจรทางบก 28 17 พ.ค. 65
การหายใจล้มเหลวไม่ระบุรายละเอียดแบบที่ 280 24 ก.ค. 65
มะเร็งตับ
76 28 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
67 26 ก.ค. 65
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
61 23 ก.ค. 65
สันนิษฐานหลอดเลือดบริเวณลาคอถูกกดรัด 61 23 ก.ค. 65
ชราภาพ
79 12 ก.ค. 65
นอนเสียชีวิตตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย 77 1 ก.ค. 65
เส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น
77 10 ก.ค. 65
ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด
90 4 ก.ค. 65

9
ศพที่
4694/65
4695/65
4696/65
4697/65
4698/65
4699/65
4700/65
4701/65
4702/65
4703/65
4704/65
4705/65
4706/65
4707/65
4708/65
4709/65
4710/65
4711/65
4712/65
4713/65
4714/65
4715/65
4716/65
4717/65
4718/65
4719/65
4720/65
4721/65
4722/65
4723/65
4724/65
4725/65
4726/65
4727/65
4728/65
4729/65
4730/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง หนูเรียน นาคเสน
นาง ละออง ดอนสุวอ
พ.ต.เจริญ โฆษณานันท์
นาง นิตยา อินทันวิทย์
นาย บุญช่วย มะลิแย้ม
พ.อ.ชาญวิทย์ ชานาญเวช
นาง ประจันทร์ เพิ่มสติ
นาย ประทิน ทับทิม
ร.ท.สมาน ทรัพย์บญ
ุ
นาง ผวน ชาภู่พวง
นาย สมหมาย ราชวัตร
นาย ทองดา ปะนามะตัง
นาง นุสรา เกลี้ยงจันทร์
นาง ทวี ประสงค์สุข
ร.ท.ชอบ จีนปรีชา
นาง รัตนา กล้าหาญ
นาง จันดี ทิพย์บผุ า
นาง บุญสม สุขเสถียร
ร.ต.ชาญณรงค์ ศรีรัตน์
นาง สุกญ
ั ญา เทพบุตร
นาง ประพิม จันทรานุตร
ร.ต.ขจรศักดิ์ บุศยศิริ
นาย คงพล กิตติพมิ านชัย
นาง ประเทือง ฉิมคุ้ม
นาง พิมพา เข็มทองใหญ่
นาง บุญยัง นกทอง
นาง ประยูร เสาวคนธ์
ส.อ.สมหมาย ผลบุตร
นาง ลัดดาวัลย์ ฤทธิเ์ กรียง
ร.ต.ธนเสฏฐ์ ไม้สนธิ์
ร.ต.ภูเงิน สองเมือง
ร.ต.สุวัฒน์ โคตรแพง
นาย เกิด นาคเกษม
นาย ตู้ ผิวเหลือง
จ.ส.อ.ธารา ธารีรัตน์
นาง ชรินทร์ทพิ ย์ นุ่มน่วม
นาย บุญสืบ ป้อมทอง

ประเภทการชาระเงิน
รพศ.4 พัน.1
ม.7 พัน.14
ธ.อุตรดิตถ์
ธนาณัติ
ธ.อ่างทอง
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.เตาปูน
ธ.นครนายก
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สานักราชดาเนิน
ยย.ทบ.
ร.12 รอ.
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ราชบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.นครพนม
ธ.พิษณุโลก
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
วิสามัญ
ธ.ชลบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยตลิ่งชัน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ตลาดเซฟวัน-นม.
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิมาย
ธ.ปราณบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
พล.ร.6
ยย.ทบ.
ธนาณัติ
ธนาณัติ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ วันที่เสียชีวิต
ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นจากมะเร็งต่อมไทรอยด์ 66 19 มิ.ย. 65
ภาวะการหายใจล้มเหลว
72 3 มิ.ย. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
87 20 ก.ค. 65
เลือดออกในสมอง
87 22 ก.ค. 65
บาดเจ็บที่คอและทรวงอกจากการจราจร
74 26 ก.ค. 65
มะเร็งตับอ่อน
59 28 ก.ค. 65
ชราภาพ
87 29 ก.ค. 65
ปอดอักเสบจากโควิด 19
65 10 ก.ค. 65
ปอดอักเสบติดเชื้ออันเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองแตก 74
26 ก.ค. 65
เบาหวาน
90 17 ก.ค. 65
ระบบหัวใจล้มเหลว
76 20 ก.ค. 65
ตับแข็ง
60 8 มิ.ย. 65
เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง
56 14 ก.ค. 65
โรคประจาตัว
75 21 ก.ค. 65
มะเร็งตับ
64 18 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
85 8 ก.ค. 65
มะเร็งท่อน้าดี
76 1 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
84 9 ก.ค. 65
ไตวาย
74 23 มิ.ย. 65
สมองฝ่อวัยชรา
80 29 มิ.ย. 65
หลอดเลือดสมอง
97 10 พ.ค. 65
มะเร็งปอด
66 29 ก.ค. 65
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
84 7 ก.ค. 65
ชราภาพร่วมกับติดเชื้อโควิด-19
90 21 ก.ค. 65
หัวใจวาย
60 23 ก.ค. 65
มะเร็งลาไส้ใหญ่
83 20 ก.ค. 65
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
77 29 มิ.ย. 65
มะเร็งลาไส้ใหญ่
62 16 ก.ค. 65
สันนิษฐานเสียชีวติ จากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65
7 ก.ค. 65
บาดเจ็บที่ศรี ษะจากการล้ม
60 8 ก.ค. 65
มะเร็งปอด
75 13 ก.ค. 65
ถุงน้าดีอกั เสบ
62 21 ก.ค. 65
ภาวะขาดออกซิเจนจากปอดอักเสบ
83 14 ก.ค. 65
มะเร็งในกระเพาะอาหาร
63 9 ก.ค. 65
ประจาตัว
54 18 ก.ค. 65
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
64 18 ก.ค. 65
ติดเชื้อในทางเดินหายใจ
87 28 ก.ค. 65

10
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
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สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ วันที่เสียชีวิต
4731/65 น.ส. ธนภรณ์ จาจิตไว
ธ.สนามเสือป่า
มะเร็งระยะแพร่(ระยะสุดท้าย)
65 2 ส.ค. 65
4732/65 นาง สมพร จาปางาม
ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ)
92 26 ก.ค. 65
4733/65 พล.ท.เสริม ไชยบุตร
ธ.ศรีย่าน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
92 29 มิ.ย. 65
4734/65 ร.ต.ประสาน งะราย
ธ.กาญจนบุรี
ระบบหายใจล้มเหลว
69 20 ก.ค. 65
4735/65 น.ท.ธิตศิ กั ดิ์ นาคประสิทธิ์
สบ.ทบ.
ปอดติดเชื้อ
71 25 ก.ค. 65
4736/65 ส.อ.สาราญ นิลละออ
ธ.ลพบุรี
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
93 13 ก.ค. 65
4737/65 นาง มา ลาภักษร
ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล-เชียงใหม่ ภาวะสมองเสื่อม
74 4 ก.ค. 65
4738/65 นาง นิด สังวรณ์
ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี ไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้
60 10 มิ.ย. 65
4739/65 นาย สารวย อ่วมน้อย
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ชราภาพ
89 8 ก.ค. 65
4740/65 นาง มณีรัตน์ ประเสริฐวัฒนะ ธ.ปราณบุรี
มะเร็งระยะสุดท้าย
71 2 ก.ค. 65
4741/65 นาง ผิน เรืองสุวรรณ
ธ.ลพบุรี
ภาวะระบบหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อโควิด-19 89 13 ก.ค. 65
4742/65 นาง แพร จิตมะโนน
มทบ.15
ภาวะชักเกร็งกระตุกสืบเนื่องจากสมองขาดเลือด 68 4 ก.ค. 65
4743/65 จ.ส.อ.จารุกติ ติ์ บุญพึ่ง
มทบ.13
ไตวายระยะสุดท้าย
58 9 ก.ค. 65
4744/65 นาย ติ หาระโคตร
สก.ทบ.
ศีรษะได้รับบาดเจ็บ
46 23 ก.ค. 65
4745/65 จ.ส.อ.ประภา ปานปุ่มทอง ธ.สานักพหลโยธิน
ชราภาพ
88 30 ก.ค. 65
4746/65 นาย สวัสดิ์ สินทา
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส
84 29 ก.ค. 65
4747/65 นาง ศิริรัตน์ ปาละกูล
ธ.ย่อยบางพลัด
หลอดเลือดสมองตีบ
65 2 ส.ค. 65
4748/65 นาง หน่อน รามฟอง
ธ.ย่อยลาดกระบัง
สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
87 14 ก.ค. 65
4749/65 ร.ต.สันติ เขียวมีส่วน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
76 19 ก.ค. 65
4750/65 นาย บุญเกื้อ แสงแดง
ธ.ลพบุรี
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ)
91 14 ก.ค. 65
4751/65 พ.อ.ธีระเดช ดาระอินทร์
ธ.นครราชสีมา
สาลักอาหาร
90 23 มิ.ย. 65
4752/65 นาง บัวจัน วงษ์สังข์
ธ.หล่มสัก
ติดเชื้อโควิด 19
80 18 ก.ค. 65
4753/65 นาง เล็ก กาหลง
ธ.กาญจนบุรี
น้าในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็งปอด
85 10 ก.ค. 65
4754/65 ร.ต.เสงี่ยม ศรีประภา
ธ.กาญจนบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
86 19 ก.ค. 65
4755/65 นาง วิยดา คนสว่าง
ธ.ราชบุรี
ปอดอักเสบจากเชื้อโควิด
53 8 มิ.ย. 65
4756/65 นาง บุญยก วงษ์เขียน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้ายร่วมกับติดเชื้อโควิด-19 89 6 ก.ค. 65
4757/65 นาย ไพรัช รักจรรยา
ธ.ลาดหญ้า
ชราภาพ
73 2 ส.ค. 65
4758/65 นาง บุญเรือน ลิ้มเลอสรรค์ ธ.เตาปูน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
84 31 ก.ค. 65
4759/65 น.ส.สุภดิ า วรกุลพัชร
รพ.ค่ายประจักษ์ศลิ ปาคม ติดเชื้อในกระแสเลือด
67 29 มิ.ย. 65
(รุ่งรัชนี เพชรสันทัด)
4760/65 นาง พรชัย ธงชัย
ธ.อุดรธานี
ไตวายเฉียบพลัน
79 17 ก.ค. 65
4761/65 น.ส.อังคณา เพียรมาก
ธ.อุดรธานี
ปอดติดเชื้อ
59 16 ก.ค. 65
4762/65 จ.ส.อ.สมชาย พันธุรัตน์
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
54 23 พ.ค. 65
4763/65 นาง เสย จันทรักษา
ธนาณัติ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
93 2 ส.ค. 65
4764/65 นาย บุญสิน บุญสะอาด
พัน.บ.3
หัวใจวายเฉียบพลัน
67 24 มิ.ย. 65
4765/65 นาง สุดใจ คันธมาตย์
สง.สด.จว.ร.อ.
เบาหวาน
80 21 ก.ค. 65
4766/65 จ.ส.ต.สมพร โฉมทอง
ธ.นครศรีธรรมราช
ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด
65 10 ก.ค. 65
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4767/65 ร.อ.อาพันธ์ ป้อมจันทร์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
4768/65 น.ส. สาลี บุญแสน
พล.ม.2 รอ.
4769/65 นาง ลูน วงรอบ
พล.ม.2 รอ.
4770/65 นาง ละเอียด ปกป้อง(บุญขันธ์) มทบ.22
4771/65 ร.ต.ทองดี กีดกัน
ธ.อุบลราชธานี
4772/65 นาง เหรียญ อะโนสัก
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
4773/65 นาย พันธ์ ปิยะรักษ์
ธ.ปราณบุรี
4774/65 จ.ส.อ.อาพันธ์ อินทนู
ธ.เพชรบุรี
4775/65 จ.ส.อ.ธีระพันธ์ จิรวิวัฒน์ภทั ร มทบ.15
4776/65 นาง ผึ่ง หงษ์ทอง
ธ.ราชบุรี
4777/65 ร.อ.วิจิตร เพรียวพานิช
ธ.กระทรวงกลาโหม
4778/65 นาง ทัศนีย์ ประเสริฐ
ธ.ศิริราช
4779/65 นาง ธาริณี แสงงาม
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
4780/65 พ.ท.ดารงค์เกียรติ มะธุโป
กร.ทบ.
4781/65 นาง สมควร ใหญ่เลิศ
มทบ.26
4782/65 นาง ปิว ทองกันยา
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
4783/65 ร.ต.ประมวล ด้วงสูงเนิน
ธ.ร้อยเอ็ด
4784/65 นาย มะลิ ยิ้มสวน
ธ.เสนานิคม
4785/65 นาง บุญช่วย มีชานะ
ธ.พิษณุโลก
4786/65 นาย สอน สุวรรณัง
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
4787/65 ร.ต.หญิง นุชวรี มาโกมล
สปท.
4788/65 นาย สนั่น อ่อนจีน
ธนาณัติ
4789/65 นาย สุชาติ พลจร
ธ.น่าน
4790/65 นาย บุญช่วย ซังยัง
ธ.ศรีย่าน
4791/65 นาง ประคอง แก้วเสงี่ยม
ธ.ศรีย่าน
4792/65 นาง ทองสอน ซอคาศรี
มทบ.22
4793/65 นาง หนู ภูมฐิ าน
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
4794/65 นาง ทองอินทร์ กัญมาสา
ธ.อุบลราชธานี
4795/65 นาง สมควร อินทิม
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
4796/65 นาย บุญเลิศ อินทภู
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
4797/65 นาย ถวาย สุขรักษ์
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
4798/65 จ.ส.อ. สาลี มะเสนา
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
4799/65 ร.อ.สมใจ หลีประเสริฐ
ธ.ชลบุรี
4800/65 พ.อ.เสริม บุญราชแขวง
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
4801/65 นาง รจนา ธิเนตร
ม.พัน.28 พล.ม.1
4802/65 นาง สายฝน พรมโชติ
พัน.ซบร.บ.ทบ.
4803/65 นาง พูลสวัสดิ์ สุกใส
พัน.ซบร.บ.ทบ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ชรา
หลอดเลือดสมอง
ติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรง

อายุ วันที่เสียชีวิต
91 10 ก.ค. 65
61 29 มิ.ย. 65
73 18 ก.ค. 65
61 10 ก.ค. 65
นอนเสียชีวติ ที่บ้านตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย 88 19 ก.ค. 65
หายใจล้มเหลว
84 28 มิ.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
89 21 ก.ค. 65
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด 19
89 31 มี.ค. 65
เลือดออกในปอด
58 19 พ.ค. 65
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค
84 29 ก.ค. 65
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
81 28 ก.ค. 65
ชราภาพ
75 25 ก.ค. 65
มะเร็ง
54 31 ก.ค. 65
มะเร็งตับ
59 19 มิ.ย. 65
มะเร็งปอด
79 21 ก.ค. 65
ชรา
89 18 ก.ค. 65
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
68 22 ก.ค. 65
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
82 9 ก.ค. 65
ปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด 19
82 16 ก.ค. 65
ชราภาพ
82 20 ก.ค. 65
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
35 29 ก.ค. 65
หัวใจล้มเหลว
73 2 ส.ค. 65
สมองฝ่อวัยชรา
81 29 ก.ค. 65
ภาวะปอดติดเชื้อ
87 22 ก.ค. 65
มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
86 3 ส.ค. 65
ไตวายเรื้อรัง
73 19 ก.ค. 65
มะเร็งลาไส้
89 12 พ.ค. 65
สมองฝ่อวัยชรา
92 30 มิ.ย. 65
ผลสืบเนื่องจากภาวะสมองขาดออกซิเจน 64 17 ก.ค. 65
เนื้องอกในสมอง
87 9 ก.ค. 65
ปอดอักเสบเรื้อรัง
75 10 ก.ค. 65
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน
64 2 ก.ค. 65
กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ 63
8 ก.ค. 65
มะเร็งระยะสุดท้าย
86 12 มิ.ย. 65
ภาวะน้าท่วมปอดและปอดอักเสบรุนแรง
62 19 มิ.ย. 65
การแขวนคอ
55 9 ก.ค. 65
สมองฝ่อวัยชรา
80 18 ก.ค. 65

ศพที่
4804/65
4805/65
4806/65
4807/65
4808/65
4809/65
4810/65
4811/65
4812/65
4813/65
4814/65
4815/65
4816/65
4817/65
4818/65
4819/65
4820/65
4821/65
4822/65
4823/65
4824/65
4825/65
4826/65
4827/65
4828/65
4829/65
4830/65
4831/65
4832/65
4833/65
4834/65
4835/65
4836/65
4837/65
4838/65
4839/65
4840/65
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ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ
นาง พ่วง อยู่ภู่
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
กระเพาะปัสสาวะอักเสบร่วมกับปัสสาวะเป็นเลือด 77
นาง กัลยา อินทรทัต
วิสามัญ
ชราภาพ
95
พล.อ.วีรยุทธ ดวงนิมติ ร
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดโลหิตเฉียบพลัน
84
นาง แสงคา สวัสดี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ปอดติดเชื้อ
83
ร.ต.ธวัชชัย พันธุสาร
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ภาวะเลือดเป็นกรดจากภาวะไตวายเฉียบพลัน 70
นาง หวัน ทิพย์รักษ์
ธ.พิษณุโลก
ปอดติดเชื้อ
83
นาง จาเนียร สุขประเสริฐ
ธ.กระทรวงกลาโหม
ชราภาพ
78
นาง จุล สนหอม
ธ.อยุธยา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
94
นาง วรรณพร ดวงแก้ว
ธ.เทสโก้ โลตัส-ประชาชื่น เนื้องอกในสมอง
80
นาย ประเสริฐ วะสมบัติ
ธ.เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ภาวะลิ้มเลือดอุดตันที่ปอด
64
พ.อ.ทองอินทร์ พุทธา
ธ.สานักราชดาเนิน
ภาวะหัวใจล้มเหลว
84
จ.ส.อ.สมชาย จาคะพิทาน
ส.พัน.2
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
40
จ.ส.อ.ราชภูมิ พงษ์พกุ
ศปภอ.ทบ.3
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
44
จ.ส.ต.สันติภาพ ใฝ่เด่นดี
ร.14 พัน.3
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
33
นาย สังวาลย์ สัมโรง
พัน.ซบร.22 บชร.2
ไตวายเรื้อรัง
86
พ.ท.ปรเมษฐ์ เทียนโพธิวัฒน์ ธ.หาดใหญ่
ปอดอักเสบจากโควิด-19
70
นาง ประทุม โตกุล
ธ.ปราณบุรี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
84
น.ส.วิภาดา บกน้อย
มทบ.22
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
37
นาย นฤนารถ ศิวิลัย
ร.12 รอ.
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
69
นาง เกษมศรี เบ้าสุวรรณ
ธ.อุบลราชธานี
ชรา
88
จ.ส.อ.สุรินทร์ พรหมรักษ์
ธ.ปราจีนบุรี
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคหลอดเลือดสมอง 88
นาย หัส ศรีสุข
ธ.อุดรธานี
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
80
นาย บุญรักษ์ โพธิศ์ รี
ธ.อุดรธานี
ติดเชื้อรุนแรงในกระแสโลหิต
69
พ.ท.สุรพล ล้อมจันทร์
ธ.ยะลา
ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด
65
นาง กัญญานัฐ(กัลยา) ศรีบญ
ุ เรือธ.พะเยา
ง
สงสัยเส้นเลือดในสมองแตก
65
น.ส.เปลื้อง แก้วโชติ
ปตอ.2
หัวใจหยุดเลือดฉับพลัน
67
นาง กัลยา ศรีภบิ าล
ส่วนกลาง
มะเร็งเต้านม
68
พล.ต.อิศรา สุขุมาลจันทร์
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
91
นาง สมจิตต์ ผลฟักแฟง
ธ.วงศ์สว่าง-ทาวน์เซ็นเตอร์ ชราภาพ
95
นาง เสาวณีย์ น้อยท่าช้าง
ธ.อุตรดิตถ์
เส้นเลือดในสมองแตก
71
ส.อ.คาเต็ม แสนเมืองชิน
ธ.อุดรธานี
มะเร็งปอด
85
นาย สาราญ ไทยเจริญ
ธ.ร้อยเอ็ด
หัวใจล้มเหลว
86
น.ส.สุดารัตน์ ชาวบ้านตาด ธ.อุดรธานี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
53
นาย สงัด จันทร์อนิ
ส.พัน.23 ทภ.3
เลือดออกจากสมองส่วนกลาง
62
นาง มณีรัตน์ ไชยรส
ร.8
ภาวะเลือดเป็นกรดจากตับวาย
54
นาง ราไพ ศิริภกั ดี
ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมืองปอดอักเสบติดเชื้อจากการสาลัก
101
นาง ละออ แช่มช้อย
ธ.เตาปูน
หัวใจวายเฉียบพลัน
62

วันที่เสียชีวิต
24 มิ.ย. 65
18 พ.ค. 65
28 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65
2 ส.ค. 65
9 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65
4 ส.ค. 65
2 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65
23 พ.ค. 65
9 มิ.ย. 65
15 ก.ค. 65
1 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
21 มี.ค. 65
18 ก.ค. 65
28 พ.ค. 65
27 ก.ค. 65
27 มิ.ย. 65
1 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65
19 มิ.ย. 65
16 พ.ค. 65
7 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65
1 ส.ค. 65
31 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65
24 เม.ย. 65
22 ก.ค. 65
3 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65
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ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ วันที่เสียชีวิต
4841/65 นาง สมบูรณ์ ชูโต๊ะ
ธ.กาญจนบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
84 30 ก.ค. 65
4842/65 ร.ต.มณเฑียร ยืนยง
ธ.ลพบุรี
มะเร็งลาไส้
71 13 ก.ค. 65
4843/65 ร.ต.หญิง ศรีสกุล เทียนกุล
ธ.กล้วยน้าไท
ปอดติดเชื้อ
72 17 ก.ค. 65
4844/65 จ.ส.อ.พิทกั ษ์ เดชพลกรัง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมภา าวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
71 25 ก.ค. 65
4845/65 ร.ต.แจ่ม พลอยพะเนาว์
ธ.บุรีรัมย์
ปอดอักเสบรุนแรง
89 26 ก.ค. 65
4846/65 นาย ชินวัฒน์ มานะรวยสมบัติ รพ.รร.6
ติดเชื้อในกระแสเลือด
71 22 ก.ค. 65
4847/65 นาง นิดดา สุนทรา
มทบ.210
ชรา
70 26 พ.ค. 65
4848/65 นาง ชนิดา แสงทอง
ศสพ.
สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ
55 23 มิ.ย. 65
4849/65 จ.ส.อ.สันติ ทองอารีกลู
ม.พัน.19 พล.ร.9
สมองขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณลาคอจากการแขวนคอ 42
28 มิ.ย. 65
4850/65 นาง ขวัญ กิ่งชัยภูมิ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากภาวะปอดติดเชื้อ 83 29 ก.ค. 65
4851/65 นาง ราไพ วงศ์ชะนา
ธ.นครราชสีมา
มะเร็ง
73 27 ก.ค. 65
4852/65 นาง ลุน เขียวขา
ธ.ปัตตานี
เบาหวาน มีภาวะไตวายเรื้อรัง
85 23 ก.ค. 65
4853/65 นาง คาหล้า ธุระตา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ชรา
74 23 ก.ค. 65
4854/65 พล.อ.มนัส อร่ามศรี
ธ.ถ.ติวานนท์
ติดเชื้อในกระแสเลือด
87 30 ก.ค. 65
4855/65 นาง บังอร ไชยานุกลู
สลก.ทบ.
มะเร็งตับ
82 26 ก.ค. 65
4856/65 ส.ท.อนุชา ลาทอง
ม.3 พัน.13
เลือดออกในสมองจากการจราจรทางบก
28 28 มิ.ย. 65
4857/65 นาย กิตติ สุทธิสิงห์
ธ.เพชรบุรี
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
61 11 ก.ค. 65
4858/65 นาง แป้น ผลประมูล
ธ.ปราณบุรี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
90 21 มิ.ย. 65
4859/65 นาย วิรัตน์ ปรีดวี งศ์
พัน.ปจว.
เบาหวาน
83 14 ก.ค. 65
4860/65 ร.ต.วิเชียร กีตา
ธ.อุทยั ธานี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
61 30 ก.ค. 65
4861/65 นาง เยื่อ อรัญญา
ธ.อ่างทอง
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
87 23 ก.ค. 65
4862/65 นาง ราตรี ถาดไธสง
มทบ.15
ปอดอักเสบติดเชื้อ และมีภาวะการหายใจล้มเหลว 58
1 ก.ค. 65
4863/65 พ.ท.ประกอบ อุตส่าห์
ธ.ลพบุรี
เส้นเลือดหัวใจอุดตัน
84 20 ก.ค. 65
4864/65 นาง พิมพ์ เฉลิมบุญ
ธ.ลพบุรี
ติดเชื้อกระแสเลือด
80 30 มิ.ย. 65
4865/65 ส.อ.ปลด มลิวัลย์
ธ.ลพบุรี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
81 9 ก.ค. 65
4866/65 นาง พลอยศรี ตุงคะศิริ
ธ.ลพบุรี
ปอดติดเชื้อ
86 19 ก.ค. 65
4867/65 ร.ต.สมควร ม่วงสมัย
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
58 19 ก.ค. 65
4868/65 นาย ร้อยเอ็ด วิวัฒน์กจิ ไพศาล พล.1 รอ.
ชรา
76 22 ก.ค. 65
4869/65 พ.ท.ประดิษฐ์ อัตตะสาระ
ส่วนกลาง
ชรา
92 29 พ.ค. 65
4870/65 ร.ต.บัว ปานณรงค์
ธ.ราชบุรี
ชราภาพ
89 2 ส.ค. 65
4871/65 ร.ต.มณเฑียร มุจรินทร์
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ป่วยติดเตียง/หัวใจล้มเหลว
67 9 พ.ค. 65
4872/65 ร.ท.สุริยา ศักดิ์ศนิ านนท์
ร.6
ติดเชื้อในกระแสเลือด
58 8 ก.ค. 65
4873/65 นาง อมรรัตน์ ชนะวงศ์
ร.8
หัวใจล้มเหลว
54 1 ก.ค. 65
4874/65 ร.อ.ชนินทร์ พุฒมี
สง.ปรมน.ทบ.
ติดเชื้อในกระแสเลือด
87 4 ส.ค. 65
4875/65 นาง กาญจนา สะทองเผือก สส.
ติดเชื้อในเยือ่ บุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 66 18 ก.ค. 65
4876/65 ส.อ.โชติอนันต์ โภชนสมบูรณ์ ธ.ลพบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
65 31 ก.ค. 65
4877/65 นาย สมาน คล้ายมงคล
ธ.พนัสนิคม
ปอดอักเสบติดเชื้อโคโรนาไวรัส
81 29 มิ.ย. 65

ศพที่
4878/65
4879/65
4880/65
4881/65
4882/65
4883/65
4884/65
4885/65
4886/65
4887/65
4888/65
4889/65
4890/65
4891/65
4892/65
4893/65
4894/65
4895/65
4896/65
4897/65
4898/65
4899/65
4900/65
4901/65
4902/65
4903/65
4904/65
4905/65
4906/65
4907/65
4908/65
4909/65
4910/65
4911/65
4912/65
4913/65
4914/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สมใจ ศุภวัชระ
น.ส.อรัญญา ศรีธัญรัตน์
นาง ลัดดา ม่วงอยู่
นาง ทองสุข สาริสุต
พล.ต.วีรพล เกียรตินาถ
นาง สันนิพร ภักดิ์ใจดี
ร.ต.เนิน มุกดาม่วง
นาง ประยูร พันธะไชย
นาง เสงี่ยม ทองนาค
นาย ป้อ จันทร์คเู มือง
นาย กรุณา ทองวิวัฒน์
นาย สุเทพ สาราญใจ
นาง รัชฎา ภูษาวิโสตร์
ร.ต.สุรกิจ บัวแก้ว
นาย กะมิน แย้มจั่น
พ.อ.บุญเหลือ จิตต์บญ
ุ เหลือ
พล.ต.วิชิต สายทอง
นาย ที พิชัยชื่น
นาย แสงดวง หล้าเวียง
จ.ส.อ.สะไกร บับภีร์
ร.ต.สมพงษ์ สะพานทอง
ร.ต.จันเดิม ช้างเชื้อ
จ.ส.อ.ละม้าย ฉิมมากูร
ร.ต.บัญชา ทองวันดี
นาง ภา บุญศรี
นาง บุญทัน บั้งทอง
ร.ต.สงัด เงินบารุง
ร.อ.ละเอียด จักรกรณ์
จ.ส.อ.เมธา กีตา
จ.ส.อ.มนตรี พูลสวัสดิ์
นาง บุญพา พานอังกาบ
นาง แฉล้ม ด้วนราม
พ.ต.มังกร พูลเกษร
นาง ไพบูลย์ ยิ้มวัฒน์
ร.ท.สนอง สถิตริ ัต
ร.ต.อานวย อวยชัย
ร.ต.ประยงค์ นพวรรณ์
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ปากเกร็ด
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.ย่อยอ่อนนุช
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ย่อยเซียร์-รังสิต
ธ.อุดรธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.คลองปาง
ร.16 พัน.2
ส่วนกลาง
ธ.เตาปูน
ธ.ปากช่อง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ราชบุรี
ธ.ปากช่อง
ธ.ชุมแพ
ธ.อุดรธานี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
กส.ทบ.
รง.กสย.ศอว.ศอพท.
ม.พัน.16 พล.ร.5
วิสามัญ
พธ.ทบ.(ลจ.ชุดที่ 5)
ธ.วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์
ธ.ศรีย่าน
ธ.กระทรวงกลาโหม

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID-19)

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชรา
ชรา
ไตวายเรื้อรัง
ติดเชื้อกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อดื้อยารุนแรง
มะเร็งปอด
ภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ
ไตวายระยะสุดท้าย
ภาวะน้าท่วมปอดจากหัวใจวาย
สมองขาดเลือด
ปอดติดเชื้อ
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง
ปอดติดเชื้อ
กระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายหัก
สมองเสื่อม
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
มะเร็งลาคอ
ภาวะเลือดเป็นกรดชนิดรุนแรง
มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามและติดเชื้อในปอด

ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว
บาดเจ็บทีศ่ ีรษะอย่างรุนแรงจากอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์

นอนเสียชีวติ ที่บ้านตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย

ปอดอักเสบติดเชื้อ
ไตวายและเส้นเลือดสมองตีบ
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ภาวะหัวใจและระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ปอดอักเสบติดเชื้อ
เลือดออกในเนื้อสมองจากยิงตัวเองเข้าศีรษะ
มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
ปอดติดเชื้อโควิด
ติดเชื้อในทางเดินน้าดี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อ

อายุ วันที่เสียชีวิต
90 25 ก.ค. 65
55 24 ก.ค. 65
77 21 ก.ค. 65
100 4 มี.ค. 65
78 24 ก.ค. 65
85 28 ก.ค. 65
74 19 ก.ค. 65
71 25 ก.ค. 65
87 15 ก.ค. 65
72 18 ก.ค. 65
72 9 ส.ค. 65
79 9 ส.ค. 65
76 29 ก.ค. 65
89 14 พ.ค. 65
71 22 ก.ค. 65
88 3 ก.ค. 65
75 19 เม.ย. 65
86 26 ก.ค. 65
71 6 ส.ค. 65
68 25 ก.ค. 65
62 23 มี.ค. 65
63 8 ก.ค. 65
65 24 ก.ค. 65
84 18 ก.ค. 65
76 10 ก.ค. 65
90 27 ก.ค. 65
81 22 ก.ค. 65
75 26 ก.ค. 65
51 8 เม.ย. 65
34 14 ก.ค. 65
57 31 ก.ค. 65
75 8 ก.ค. 65
96 29 ก.ค. 65
74 2 ส.ค. 65
86 20 มิ.ย. 65
73 5 ส.ค. 65
93 31 ก.ค. 65

ศพที่
4915/65
4916/65
4917/65
4918/65
4919/65
4920/65
4921/65
4922/65
4923/65
4924/65
4925/65
4926/65
4927/65
4928/65
4929/65
4930/65
4931/65
4932/65
4933/65
4934/65
4935/65
4936/65
4937/65
4938/65
4939/65
4940/65
4941/65
4942/65
4943/65
4944/65
4945/65
4946/65
4947/65
4948/65
4949/65
4950/65
4951/65
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ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
พ.อ.เจริญ เจริญมา
ธ.กระทรวงกลาโหม
น.ส. ประภาพรรณ อินทรเชฐ ธ.เตาปูน
นาย สวัสดิ์ สาพล
ร.12 พัน.3 รอ.
นาย บัญชา สิมมา
ม.7 พัน.14
นาง อังคณา ภูวรารักษ์
พัน.สบร.22 บชร.2
นาง ดาราวรรณ บุญโตนด
กรม ทพ.33
นาง ศรีสอาด มกรนันทน์
สพ.ทบ.
นาย จันทร์เกษม งามสุคนธวนิชกุลศศท.
นาง ขวัญยืน แก่นจันทร์
ธ.ราชบุรี
นาง เพ็ญจันทร์ ฉันทนิมิ
ธ.ทองหล่อ
นาง บุญศิริ อุดมกาญจน์
ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า
อส.ทพ.ณัฐพงศ์ ภักดีสอน
ธ.แม่สอด
นาย ปิยะวัฒน์ คากอดแก้ว ม.พัน.8 พล.ร.3
นาย ผัด ติปนิ
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ลาปาง
จ.ส.อ.เงิน พรรณขาม
ธ.นครพนม
นาง บัวสอน อุนารัตน์
ร.12 พัน.2 รอ.
นาย บุญธรรม วรรณมณี
ร.17 พัน.2
นาง สายันห์ ขานทะราชา
ธ.เพชรบูรณ์
จ.ส.อ.สมชาย แดงเงิน
กรม ทพ.48
นาง อ่อน เวฬุวนารักษ์
ธ.ยโสธร
ร.ต.สุธน เพ็ชรรักษ์
ธ.สิงห์บรุ ี
นาง สวิง เฟื่องเพียร
ธ.พิษณุโลก
นาง ล่า พันธุรัตน์
ธ.น่าน
นาง ละออ บัวเหลือง
ธ.ปราณบุรี
จ.ส.อ.นิพทั ธ์ ปรอยโคกสูง
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
นาง เขียน กะสินรัมย์
ร.3 พัน.3
นาย เม้ง รักพานิชย์มณี
ยก.ทหาร
นาย อนันต์ อุทยั จันทร์
ส่วนกลาง
พ.อ.ไตรณรงค์ จีนานุรักษ์
ธ.สนามเสือป่า
นาง สมภาร สาทเงิน
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
พ.อ.หญิง เพ็ญพักตร์ ถวิลไทย ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ส.ต.สุธีกร ลาภจิต
ร.15
นาย สมหวัง แช่มประชา
มทบ.14
ว่าที่ ร.อ.จรูญ พิณทอง
ธ.พิษณุโลก
พ.ท.นิพนั ธ์ ยศเจริญ
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
จ.ส.อ.อาพน ปลิวมา
ธ.ตาก
นาง แฝง จันทร์พวง
ธ.ร้อยเอ็ด

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ไตวายระยะสุดท้าย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
เส้นเลือดในสมองตีบ
หลอดเลือดสมองตีบ
มะเร็ง

อายุ วันที่เสียชีวิต
89 30 ก.ค. 65
90 5 ส.ค. 65
59 25 ก.ค. 65
57 16 ก.ค. 65
62 15 มิ.ย. 65
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายร่วมกับติดเชื้อโคโรน่า 2019 38
2 เม.ย. 65
การติดเชื้อในกระแสเลือด
82 26 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
71 31 ก.ค. 65
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
79 1 ส.ค. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควิด 19
86 2 ส.ค. 65
การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
84 1 ส.ค. 65
สันนิษฐานขาดอากาศจากการกดรัดที่คอเป็นเหตุตาย 58 22 ก.ค. 65
ภาวะช็อกจากการเสียเลือด
20 6 มิ.ย. 65
ชราภาพ
86 25 พ.ค. 65
ภาวะเลือดเป็นกรด
60 8 เม.ย. 65
ผูกคอตาย
64 28 มิ.ย. 65
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
72 27 ก.ค. 65
หลอดเลือดสมอง
68 25 ก.ค. 65
ถูกระเบิด
42 15 ส.ค. 65
หัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ 80 16 ก.ค. 65
สมองฝ่อวัยชรา
90 15 ก.ค. 65
ชราภาพ
90 24 ก.ค. 65
ปอดติดเชื้อ
92 25 ก.ค. 65
ภาวะหัวใจหยุดเต้น รูมา่ นตาขยาย
86 21 ก.ค. 65
มะเร็งท่อน้าดี
58 2 ก.ค. 65
เสียชีวิตจากภยันตรายบริเวณทรวงอก
59 5 มิ.ย. 65
ชราภาพ
85 20 ก.ค. 65
ติดเชื้อโควิด 19
63 13 ส.ค. 65
เลือดออกในสมอง
82 23 พ.ย. 64
ปอดอักเสบ
87 2 ส.ค. 65
มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย
70 23 ก.ค. 65
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมองชั้นนอกและซี่โครงจากการบาดเจ็บบริเวณ
25 15 ก.ค. 65
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
74 23 ก.ค. 65
ปอดอักเสบรุนแรงจากโรคโควิด-19
86 12 ก.ค. 65
ภาวะติดเชื้อในปอด
85 8 พ.ค. 65
สันนิษฐานว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 63 9 ก.ค. 65
ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจ
82 24 ก.ค. 65

ศพที่
4952/65
4953/65
4954/65
4955/65
4956/65
4957/65
4958/65
4959/65
4960/65
4961/65
4962/65
4963/65
4964/65
4965/65
4966/65
4967/65
4968/65
4969/65
4970/65
4971/65
4972/65
4973/65
4974/65
4975/65
4976/65
4977/65
4978/65
4979/65
4980/65
4981/65
4982/65
4983/65
4984/65
4985/65
4986/65
4987/65
4988/65
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ประเภทการชาระเงิน
นาง ประเสริฐ แก่นภูเลิศ
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
จ.ส.อ.นิคม ขาละเอียด
พัน.บร.กบร.ศบบ.
ร.ต.คานวน คุ้มวงษ์
ธ.พนัสนิคม
นาง อุทยั ศราทธทัต
ธ.สนามเสือป่า
นาย สรฤทธิ์ สอนสนาม
ธ.สนามเสือป่า
นาง อมร แป้งสิริสวัสดิ์
ธ.ช่องนนทรี
นาง อารีย์ บูรณะสมภพ
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
นาย บุญสาร กิจทวี
ธ.สนามเสือป่า
พ.ท.อานาจ ดวงจินดา
ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต
นาง ตาดา โพธิโต
ธ.สระบุรี
นาย อานวย นิชี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
นาง เมี้ยน สอนผุย
ธ.ตาก
นาง สังเวียน คาพร
ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี
ว่าที่ ร.ต.วิรัช อุดมศิลป์
ธ.อุบลราชธานี
นาง บุญล้อม ทรัพย์คล้าย
ธ.นครนายก
ส.อ.ไสว สวัสดี
ธ.แจ้งวัฒนะ
นาย จันโท ปาวิลัย
มทบ.11
ร.ต.พิเชษฐ์ รัชพรมงคล
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
จ.ส.อ.นิตกิ ร พงษ์สวัสดิ์
ป.72 พัน.722
ส.ท.ณัฐวรรธน์ หนูภยั ยันต์
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
นาย แกละ แย้มพิวัน
พบ.
ร.อ.พัชรโภคิน(วริษฐ์) บุญเจียมเจริญ นทพ.
พ.ท.ประสงค์ ทองอินทร์
ธ.สัตหีบ
ร.ต.โชติ ขาวดารา
ธ.ราชบุรี
นาง สมภาตย์ เดชะ
ธ.โรบินสัน-สระบุรี
จ.ส.อ.ประภาส บุญปิยะ
ธ.ปราจีนบุรี
ร.ต.สมพร บุญสอน
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาย ฉลอม จันทร
ธ.ชุมแสง
นาย ต่วน ไชยดวงศรี
มทบ.28
พ.อ.ประภาส ไสยรินทร์
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
นาง สุชาดา เสงี่ยมกลาง
ธ.เตาปูน
นาง น้อย กาพย์พมิ าย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
จ.ส.อ.วิจิตร นวลนุ่ม
ธ.กระบี่
นาย สงคราม ดื่มโชค
ธ.กาญจนบุรี
นาง แก้ว เสาวดี
ธ.เลย
ส.อ.สว่าง แบมขุนทด
ธ.ชัยภูมิ
นาง หนู วิรัตน์
ธ.เพชรบูรณ์

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ วันที่เสียชีวิต
ภาวะเลือดเป็นกรด
81 3 ส.ค. 65
เนื้องอกในสมอง
53 18 ก.ค. 65
บาดแผลกระสุนปืนถูกสมอง
58 28 ก.ค. 65
ชรา
99 11 ส.ค. 65
มะเร็งตับอ่อน
52 7 ส.ค. 65
สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนหัวใจเต้นผิดจังหวะ 74 6 ส.ค. 65
ปอดอักเสบ
91 5 ส.ค. 65
หัวใจขาดเลือด
86 10 ส.ค. 65
ปอดอักเสบจาก COVID-19
79 22 ก.ค. 65
มะเร็งปอด
74 28 ก.ค. 65
ไตวายระยะสุดท้าย
85 31 ก.ค. 65
มะเร็งปอด
71 23 ก.ค. 65
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
88 23 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
74 2 ส.ค. 65
สันนิษฐานปอดติดเชื้อ
87 5 ส.ค. 65
มะเร็งต่อมลูกหมาก
87 5 ส.ค. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อจากการติดเชื้อโควิด-19 86 3 ส.ค. 65
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากการจราจร 57 9 ส.ค. 65
สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 50 29 ม.ค. 65
แขวนคอเสียชีวิต
21 11 มี.ค. 65
ชรา
90 11 มี.ค. 65
สันนิษฐานโรคไหลตาย
54 7 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
85 30 ก.ค. 65
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
84 3 ส.ค. 65
ไม่ทราบสาเหตุการตาย
72 19 ก.ค. 65
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจาตัวเรื้อรัง59 31 ก.ค. 65
ปอดติดเชื้อรุนแรง
91 27 ก.ค. 65
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
88 25 ก.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
76 24 ก.ค. 65
ตับวาย
77 10 ส.ค. 65
โควิด-19
70 14 ส.ค. 65
การเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด
86 4 ส.ค. 65
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
62 1 ส.ค. 65
ชรา
81 22 ก.ค. 65
ชราภาพ
85 22 ก.ค. 65
สาลักควันไฟ ทาให้ขาดอากาศ
64 26 ก.ค. 65
ชรา
87 24 ก.ค. 65
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ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ วันที่เสียชีวิต
4989/65 นาง ทองศูนย์ มาขน
มทบ.28
มะเร็งตับ
83 6 ก.ค. 65
4990/65 นาง ถวิล ไพบูลย์
พัน.ซบร.กรม สน.12
ปอดติดเชื้อ
60 15 ก.ค. 65
4991/65 นาย จักรพงศ์ ชุมพล
ธนาณัติ
ขาดออกซิเจนในเลือด
34 1 ก.ค. 65
4992/65 ร.ท.สมควร ซิยางคบุตร
ธ.อุดรธานี
หัวใจวายฉับพลัน
80 11 เม.ย. 65
4993/65 นาง สมร คาเหลือ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
86 27 ก.ค. 65
4994/65 นาง นาง วงศ์หมากเห็บ
ธ.ขอนแก่น
ปอดติดเชื้อ
86 13 ก.ค. 65
4995/65 จ.ส.อ.เถลิงศักดิ์ โคตะมะ
ธ.ขอนแก่น
สมองฝ่อวัยชรา
89 30 ก.ค. 65
4996/65 นาง ทิพย์ มั่งมี
ธ.นครราชสีมา
ชรา
85 30 ก.ค. 65
4997/65 นาง ละเมียด ปานถม
พัน.บ.9
ปอดติดเชื้อ
76 31 ก.ค. 65
4998/65 นาง อรอนงค์ เกษมธนาภิรักษ์ ธ.ศรีย่าน
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
60 9 ส.ค. 65
4999/65 นาง เดชกมล(ลาดวน) เฉี่ยวกุล ธ.โชคชัย 4
ชราภาพ
80 8 ส.ค. 65
5000/65 ร.ต.สุธน ดาดี
ธ.กระทรวงกลาโหม
มะเร็งปอด
74 9 ส.ค. 65
5001/65 นาง เสถียร วรรณมณฑา
ธ.ศรีย่าน
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
88 31 ก.ค. 65
5002/65 พ.อ.กิตติพงศ์ พวงงาม
ธ.เตาปูน
มะเร็งคอหอยส่วนล่างระยะสุดท้าย
62 27 ก.ค. 65
5003/65 ร.ต.บุญส่ง กลัดเรือง
ธ.บางบัวทอง
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
87 6 ส.ค. 65
5004/65 นาง มิ วาจาสิทธิ์
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ติดเชื้อโควิด-19
93 4 ส.ค. 65
5005/65 นาย ประสิทธิ์ โหวดหอม
ธ.ปากช่อง
โรคหัวใจ,โรคปอด
75 2 ส.ค. 65
5006/65 นาย พรม นิตพิ จน์
ธ.ขอนแก่น
ปอดติดเชื้อโควิด 19 รุนแรง
86 3 ส.ค. 65
5007/65 ร.ต.สามารถ ผาสุตะ
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ
71 23 เม.ย. 65
5008/65 นาย บุญสม ชูแดง
พัน.พัฒนา 4
ปอดติดเชื้อโควิด 19
62 30 ก.ค. 65
5009/65 ส.ท.อรัญ ปือทอง
ป.9 พัน.19
ลมและเลือดรั่วในเยื่อหุ้มปอดจากอุบตั เิ หตุ 25 7 มิ.ย. 65
5010/65 นาง สีดา ปะสีกงั
รพ.ค่ายสุรนารี
สมองฝ่อวัยชรา
90 5 ส.ค. 65
5011/65 จ.ส.อ.เล็ก พูลทรัพย์
ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดเชื้อที่กระดูกและบริเวณแผลกดทับ
87 13 ส.ค. 65
5012/65 จ.ส.อ.เจษฏา เมฆกิจ
ปตอ.1 พัน.5
หลอดเลือดหัวใจตีบ
58 8 ก.ค. 65
5013/65 นาย ที สาลัน
มทบ.23
มะเร็งกระดูก
69 30 มิ.ย. 65
5014/65 ร.ต.รุณ มาประสงค์
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ติดเชื้อในกระแสเลือด
86 1 ส.ค. 65
5015/65 จ.ส.อ.ขจร(เขียว) คูณขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ปอดอักเสบติดเชื้อ
78 27 ก.ค. 65
5016/65 นาง สนอง พลธรรม
ธ.ขอนแก่น
ระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว
70 31 ก.ค. 65
5017/65 ร.ต.ชัยพร อินทร์แก้ว
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
60 15 ส.ค. 65
5018/65 พ.ท.ปรีชา เข็มทอง
สง.สด.ก.ท.
มะเร็งและหลอดเลือดสมองตีบ
58 17 มิ.ย. 65
5019/65 นาง พร วงษาโสม
พัน.สห.11
มะเร็งกระเพาะอาหาร
85 31 ก.ค. 65
5020/65 ร.ต.โนรี พูลทองคา
ธ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
มะเร็งลาไส้ใหญ่
86 15 ก.ค. 65

