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5021/65 นาย พรชัย จิรวรรณธร ธ.เชียงราย เส้นเลือดสมองแตก 65 14 ส.ค. 65
5022/65 นาง ออ้น ธานกีลุ ธ.กาญจนบรีุ เส้นเลือดฝอยในสมองแตก 72 13 ส.ค. 65
5023/65 นาง ทองรัก บญุล้อม ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 86 4 ส.ค. 65
5024/65 ร.ต.สุชาติ บกหมื่นไวย ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อโควิด 71 28 เม.ย. 65
5025/65 นาง กงจีน ขุลาศรี ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ไตวายระยะสุดทา้ย 79 2 ส.ค. 65
5026/65 นาง สมทรง พอ่ค้าทอง ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ(ปว่ยติดเตียง) 78 23 ก.ค. 65
5027/65 นาย ตุลา ฉิมสุวรรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจากการล้ม 39 12 ก.ค. 65
5028/65 นาย นคร เคนชมภู ธ.เทสโกโ้ลตัส ประชาชื่น มะเร็งปอด 39 15 ก.ค. 65
5029/65 นาง ทเุรียน มิ่งชื่น ธ.เตาปนู ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 91 30 ก.ค. 65
5030/65 นาย ปลิน อลิุตประโคน กรม ทพ.48 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 25 พ.ค. 65
5031/65 ร.ต.อัฏฐวฒัน์ กุลบานเพียร (ด ารงค์ บานเพียร)ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ อบุติัเหตุจราจร 67 21 ก.ค. 65
5032/65 นาง บทจร สิงหป์อ้ง ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งในกระเพาะ 77 4 ส.ค. 65
5033/65 นาย ธน ูพึ่งสว่าง ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 83 16 ก.ค. 65
5034/65 นาง ประมวล ครุทกรานต์ ธ.ลพบรีุ ไมท่ราบสาเหตุ 84 13 ก.ค. 65
5035/65 จ.ส.อ.ภาณุพงษ ์เบกิบาน ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 77 28 ก.ค. 65
5036/65 นาง สงบศรี ค้ าชู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อจากชุมชน 84 3 ส.ค. 65
5037/65 นาง พรรณี สมจันทร์ ธ.อบุลราชธานี ภาวะหวัใจล้มเหลว 62 7 ก.ค. 65
5038/65 นาย ค า นามบญุลา มทบ.23 สมองฝ่อวัยชรา 77 26 ก.ค. 65
5039/65 นาง พรทพิย์ ปอ้งโรคา ร.4 ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 87 12 ม.ิย. 65
5040/65 นาย บู๊ สังข์สี รพศ.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 29 ก.ค. 65
5041/65 นาง พฒันา อนิถา ศฝ.นศท.มทบ.33 ปอดติดเชื้อ 74 22 ก.ค. 65
5042/65 น.ส.สิริอาภา โค้วปรีชา สง.สด.จว.ช.พ. ศีรษะได้รับการกระทบอย่างรุนแรง 31 30 พ.ค. 65
5043/65 ร.ต.ชุมพล งามสาย ธ.อบุลราชธานี หลอดเลือดในสองแตก 89 14 ม.ิย. 65
5044/65 นาง หนา ผาสิน ธ.อบุลราชธานี พกิารเร้ือรังจากอบุติัเหตุหกล้ม 96 23 ก.ค. 65
5045/65 ร.อ.ทวี เรือนคง ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 24 ม.ิย. 65
5046/65 ร.ต.บญุช่วย อนิทรพฒัน์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับติดเชื้อโควดิ-19 97 1 ส.ค. 65
5047/65 นาง สมรวย มารศรี ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชือ้ในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจากการติดเชือ้ในทางเดินอาหาร 84 21 ก.ค. 65
5048/65 พ.ต.สุทศัน ์บญุเที่ยง ธ.ลพบรีุ ไตวายเร้ือรัง 83 30 ก.ค. 65
5049/65 พ.ท.สุภางค์ พานชิวัฒน์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 28 ก.ค. 65
5050/65 นาง ทองมว้น ทองสกลุ ธ.ลพบรีุ ชรา 92 30 ก.ค. 65
5051/65 จ.ส.อ.สมศักด์ิ ศรีเรือง กรม ทพ.42 เนื้องอก(รวมมะเร็ง) 43 6 ส.ค. 65
5052/65 นาง คูณ แสงใสแกว้ ธ.ยโสธร สมองฝ่อวัยชรา 82 9 ก.ค. 65
5053/65 ร.ต.หนอม พลอยโคกสูง ธ.สุวรรณภมูิ ปอดบวม 92 9 ส.ค. 65
5054/65 ร.ต.ชาติชาย สนทิชน ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ หวัใจขาดเลือด 68 9 ส.ค. 65
5055/65 นาง ประนอม รอดรวย ธ.ถ.ติวานนท์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและโลหิตจาง 84 13 ส.ค. 65
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5056/65 ร.อ.บญุธรรม โตสกลุ ธ.ท-ีสแควร์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 90 6 ก.ค. 65
5057/65 นาง อรทยั พนัธุภ์ทัรสกลุ ศฝ.นศท.มทบ.21 เนื้องอกในสมอง 53 29 ก.ค. 65
5058/65 นาง ประครอง สิมลี ช.พนั.6 พล.ร.6 เบาหวาน 72 27 ก.ค. 65
5059/65 นาย นคิม มะปะโท บก.กช. ปอดอักเสบ ติดเชื้อในระบบ หัวใจล้มเหลว 73 18 ก.ค. 65
5060/65 นาย สิริพงษ ์วงษช์ุ่ม ธ.ปทมุธานี ภาวะชราภาพ 74 8 ก.ค. 65
5061/65 นาง จิษาโรจน ์โชวิเชียร ธ.เตาปนู ปว่ยติดเตียง(โรคหวัใจ) 69 13 ส.ค. 65
5062/65 นาง กหุลาบ ศักด์ิศรี ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 14 ก.ค. 65
5063/65 นาย อดุร ไชยรักษ์ ธ.นครนายก ชรา 83 5 ส.ค. 65
5064/65 พ.อ.เสนาะ อนิทรอิ่ม ธ.ถ.ประจกัษ์-แยกศาลหลักเมือง ปอดอกัเสบจากโควิด 83 10 ส.ค. 65
5065/65 นาง ฝ้าย ผายพมิาย ธ.ร้อยเอด็ การเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 85 2 ส.ค. 65
5066/65 นาย วิระนนัต์ กนัหาญาติ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรงและระบบหายใจล้มเหลวเฉยีบพลัน 38 9 ส.ค. 65
5067/65 ร.ต.แสนคมกริช ทรัพยพ์ันแสน ธ.พงังา ภาวะกล้ามเนื้อสลาย 66 28 ก.ค. 65
5068/65 จ.ส.ต.กนก วงษว์่องไว ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลว 69 27 ม.ิย. 65
5069/65 จ.ส.อ.สานนท ์ต้นเถา ธ.ราชบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลว 65 7 ส.ค. 65
5070/65 นาง นงเยาว์ สิงหะสุริยะ สง.สด.จว.น.ค. ภาวะเลือดเปน็กรดรุนแรง 56 9 ส.ค. 65
5071/65 นาง ทองมา ชนะเพยี พล.พฒันา 2 ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 79 13 ม.ิย. 65
5072/65 นาง บญุธรรม แจ้งจีน ม.พนั.9 พล.ร.4 สมองฝ่อวัยชรา 85 26 ก.ค. 65
5073/65 นาง เฮียง ค าชมภู กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อรุนแรงจากแขนอกัเสบติดเชื้อ 76 15 ก.ค. 65
5074/65 นาง ลัย ประวัติ นสศ. ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 88 2 ก.ค. 65
5075/65 นาง ถม แกง่หลวง กสษ.2 กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 31 ก.ค. 65
5076/65 นาย สมบรูณ์ ไชยโย ม.2 พนั.15 ไตเส่ือมระยะสุดทา้ย 58 19 ก.ค. 65
5077/65 นาง สุรีพรรณ ฉันวิจิตร ช.2 พนั.202 ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 39 29 ม.ิย. 65
5078/65 นาย เงิน บรูาพรนสุรณ์ มทบ.15 ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 73 2 ส.ค. 65
5079/65 นาง ศรีนวล เขียวออ่น มทบ.18 ชรา 77 1 ส.ค. 65
5080/65 นาง สุมน สุกใส วิสามญั การหายใจล้มเหลว 101 5 ส.ค. 65
5081/65 นาง แพงสี โพธา ยศ.ทบ. ติดเชื้อแบคทเีรียรุนแรง 78 20 ก.ค. 65
5082/65 นาง ยอด สายแมน้ กอง พธ.2 ความดัน,เบาหวาน 75 2 ส.ค. 65
5083/65 พระ สุทน กอ้งกงัวาลย์ พล.ร.2 รอ. ปอดติดเชื้อ 80 1 ส.ค. 65
5084/65 ร.อ.บญุนะ เฉียวเฉ่ง ธ.สัตหบี มะเร็งปอด 61 1 ส.ค. 65
5085/65 ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ สุวรรณะ ธ.เลย มะเร็งตับ 88 15 ม.ิย. 65
5086/65 นาย สวัสด์ิ คุ้มญาติ ธ.ศิริราช ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 86 12 ส.ค. 65
5087/65 ร.อ. ถ.ถุง บญุโรจน์ ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อ 88 15 ส.ค. 65
5088/65 นาง ทองล้วน เฉลยจิตร์ ธ.กาญจนบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 90 13 ก.ค. 65
5089/65 นาง สมบญุ หมวกลาว ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 74 13 ก.ค. 65
5090/65 นาง วันเพญ็ คีมกระโทก ธ.เทสโกโลตัส-ประชาชื่น มะเร็งปอด 89 12 ส.ค. 65
5091/65 นาย สนอง เสระยะกลุ ธ.อยุธยา ปอดอกัเสบติดเชื้อ 70 22 ก.ค. 65
5092/65 นาย สนอง วรรณวิริยะ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 83 16 ส.ค. 65
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5093/65 นาง ทองรัก ประทมุเนตร ธ.สระบรีุ ภาวะความดันโลหติต่ าจากการติดเชื้อ 80 10 ส.ค. 65
5094/65 จ.ส.ต.ณรงค์ ยี่ค้ิว ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 63 4 ส.ค. 65
5095/65 พ.ท.อ านาจ สุวรรณมณี ธ.สุราษฎร์ธานี ไตวาย 75 11 ก.ค. 65
5096/65 จ.ส.อ.วรีณัฏฐ์(จรีศักด์ิ) จนัดาเพ็ง ป.2 พนั.12 รอ. ภาวะช็อคจากการเสียเลือดในช่องอกและช่องทอ้งจากบาดแผลกระสุนปนื 35 12 พ.ค. 65
5097/65 นาง ค าหนอ้ย ต๊ะค าลูน ร.31 พนั.2 รอ. ภาวะตับวาย 74 29 พ.ค. 65
5098/65 นาง ปทติตา ชื่นจิตต์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 ก.ค. 65
5099/65 นาง บญุทพิย์ พรหมมา ธ.ชุมพร อมัพาตเส้นเลือดสมองตีบ 88 9 ส.ค. 65
5100/65 นาง สมยั เยี่ยมต้น ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติ(ชรา) 84 14 ส.ค. 65
5101/65 นาย เสกสรรค์ รัมมะกรณ์ ธ.กล้วยน้ าไท ติดเชื้อปอดอกัเสบรุนแรงจากโควิด 19 58 9 ส.ค. 65
5102/65 ร.ต.หญิง นฤมล จิตรบตุร์ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งอวัยวะสืบพนัธ์ภายนอก 73 1 ส.ค. 65
5103/65 นาย ชม เพง็มาลา ธ.บางบวั หวัใจล้มเหลว 90 3 ส.ค. 65
5104/65 นาย สมชาย อิ่มซะ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 18 ส.ค. 65
5105/65 เรือเอกหญิง อบุล สุกใส ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะเข้ากระแสเลือด 77 12 ส.ค. 65
5106/65 นาง พชัรา(เพลิน) พรหมชัย ธ.พระปฐมเจดีย์ สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 76 13 ส.ค. 65
5107/65 นาง คูณ เหล่าบตุรศรี ธ.สมทุรปราการ หวัใจ 86 17 ส.ค. 65
5108/65 นาง ส าราญ ลาสอน สง.สด.จว.ม.ค. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนดิเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ 75 30 ก.ค. 65
5109/65 ว่าที่ ร.ท.ชัยรัตน ์วทญัญู พบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 60 29 ก.ค. 65
5110/65 นาย ประหยัด ด้วงลา ช.พนั.8 พล.ม.1 มะเร็งตับ 65 17 ก.ค. 65
5111/65 จ.ส.อ.กติติคุณ เดชอปู ธ.ล าพนู ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลันร่วมกบัการติดเชื้อโควิด-19 62 3 ส.ค. 65
5112/65 นาง สุบนิ บดุดีอาจ ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลว 88 24 ก.ค. 65
5113/65 นาย อกัษร มว่งมณี ธ.สกลนคร ไตบวม 84 8 ก.ค. 65
5114/65 นาย บญุชื่น ขันติยู ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 77 22 ก.ค. 65
5115/65 จ.ส.ต.นเิวศ ปากเมย ธ.ขอนแกน่ ติดเชื้อโควิด 19 62 28 ก.ค. 65
5116/65 นาง ทองสา คาระวะ ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ชรา 86 9 ส.ค. 65
5117/65 นาย สมศักด์ิ จันทนะคีรี ธนาณัติ ภาวะชราภาพ 65 15 ส.ค. 65
5118/65 พ.ต.โสลส สมบติัพานชิ ธ.สิงหบ์รีุ ปอดติดเชื้อโควิด-19 89 15 ส.ค. 65
5119/65 นาย พยม เทยีนนอ้ย ธ.ถ.ติวานนท์ ชราภาพ 74 19 ส.ค. 65
5120/65 จ.ส.อ.ลิขิต แสงสว่าง คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันร่วมกับติดเชื้อโควดิ-19 58 30 ก.ค. 65
5121/65 นาง ทองอินทร์ ประเสริฐไทย ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 86 10 ส.ค. 65
5122/65 นาย ทอง โยธาดี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ชราภาพ 86 5 ก.ค. 65
5123/65 นาง จันทร์ศรี ปนิตา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ งูกดั 84 31 ก.ค. 65
5124/65 นาง สี ค าแกว้ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 86 27 ก.ค. 65
5125/65 จ.ส.อ.อธิวัตร ปานค า ป.4 พนั.104 เลือดออกในสมอง 43 3 ส.ค. 65
5126/65 นาง บญุเรียบ ช านาญเนตร ธ.บา้นโปง่ หวัใจล้มเหลว 83 20 ส.ค. 65
5127/65 นาง อ าพร บญุโสม ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดในสมองตีบ 72 14 ส.ค. 65
5128/65 นาง ทองใบ แสงเดือน ธ.นครนายก ระบบหายใจและหวัใจล้มเหลว 94 6 ส.ค. 65
5129/65 ส.อ.เฉลิมพล สดแสงจันทร์ ดย.ทบ. ตับวายเฉียบพลัน 50 30 ก.ค. 65
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5130/65 นาย ศุภชีพ ค าปากลู ศปภอ.ทบ. เส้นเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 55 27 ก.ค. 65
5131/65 นาง จ าเนยีร จันเพง็ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 85 12 ส.ค. 65
5132/65 นาง ลัดดา เหลาฉลาด ธนาณัติ เบาหวาน 73 5 ส.ค. 65
5133/65 นาง สุกญัญา สมติะมกุสิก ธ.หาดใหญ่ มะเร็งปอด 67 5 ก.ค. 65
5134/65 นาย มาก ศิริกจิ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อดุรธานี หลอดเลือดสมอง 73 29 ก.ค. 65
5135/65 ร.ต.พเิชษฐ์ จันเนยีม ธ.หาดใหญ่ มะเร็งอวัยวะเพศระยะลุกลาม 63 2 ส.ค. 65
5136/65 ส.อ.ละมาย สมทอง ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 90 15 ก.ค. 65
5137/65 ร.อ.วินยั ดิษฐะ ธ.หาดใหญ่ สมองฝ่อวัยชรา 82 29 พ.ค. 65
5138/65 พ.ต.ดวง เกยีรติขวัญบตุร ธ.หาดใหญ่ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 68 17 ก.ค. 65
5139/65 ร.ต.สุพจน ์ไชยเสน ธ.พทัลุง ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 4 ม.ค. 65
5140/65 จ.ส.อ.สุจินต์ ทองท ากจิ พนั.พฒันา 2 มะเร็งไต 39 30 ก.ค. 65
5141/65 นาง ไพฑูรย์ โซวเซ็ง พล.ช. เกลือแร่ในเลือดสูง 72 9 ส.ค. 65
5142/65 นาย กฤติ เรืองโภชน์ พนั.สบร.21 บชร.1 มะเร็งไทรอยด์ 71 12 ม.ิย. 65
5143/65 นาง แฉล้ม หอมจันทกึ พนั.สท. ชรา 88 8 ม.ิย. 65
5144/65 นาย สม วายุภกัตร์ ป.3 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 70 3 ส.ค. 65
5145/65 นาง หยุด ใจทองค า ม.2 พนั.7 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 72 9 ส.ค. 65
5146/65 นาง อมัพร โมฬีชาติ ร.3 พนั.1 ปอดอกัเสบติดเชื้อ 58 17 ก.ค. 65
5147/65 นาย ลอง หลอมประโคน พนั.ซบร.22 บชร.2 หลอดเลือดสมองตีบ 89 1 ส.ค. 65
5148/65 จ.ส.อ.พชิิต แสงเจริญ ธ.บางขุนนนท์ ความดันถุงลมโปง่พอง 86 10 ส.ค. 65
5149/65 ร.อ.ประกจิ สนสกลุ ธ.ศรีย่าน โควิด 88 21 ส.ค. 65
5150/65 นาง สวิท กล่อมอารมณ์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ชรา 92 11 ส.ค. 65
5151/65 พล.ท.อดุลย์ ศิริวัฒน์ ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 13 ส.ค. 65
5152/65 นาง สมร วุฒิเจริญภรีู ธ.ทา่เรือ ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 71 16 ก.ค. 65
5153/65 ร.ต.อทิธิพล พลหมอ้ ธ.ศรีย่าน มะเร็งระยะแพร่กระจาย 67 6 ส.ค. 65
5154/65 ร.ต.ประมวล อะเมกอง ธ.ฉะเชิงเทรา ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 83 7 ส.ค. 65
5155/65 นาง กองนาง คาดสนทิ ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์-ขอนแกน่ ปอดติดเชื้อจากโควิด 90 5 ก.ค. 65
5156/65 ร.ต.พาบุญ สถิระนาคะภูมินทร์ ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อโควิด-19 85 4 ส.ค. 65
5157/65 นาง สิทธินยิม กมลคุณภกัดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 59 10 ส.ค. 65
5158/65 จ.ส.อ.จ าลอง อริเดช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะเลือดเปน็กรด 63 6 ส.ค. 65
5159/65 ร.อ.ประดิษฐ์ ชูเนตร ธ.ปากช่อง ขาดอากาศจากเสมหะอดุตัน 85 27 ก.ค. 65
5160/65 ร.ต.สัมฤทธิ ์แสนล้อม ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 8 ส.ค. 65
5161/65 นาง บญุช้อย เพช็รบรรพต ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ไม่เดินเนือ่งจากเจ็บหวัเข่าเปน็เหตุใหน้อนติดเตียง 86 30 พ.ค. 65
5162/65 นาง ประนอม พศิแพว สห.ทบ. ปอดติดเชื้อ 83 27 ก.ค. 65
5163/65 นาง สุมาลี สุทนต์ มทบ.16 ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 57 12 ก.ค. 65
5164/65 ส.อ.รุ่งศักด์ิ วงศ์หนองแล้ง ธ.อบุลราชธานี หวัใจขาดเลือด 63 31 ก.ค. 65
5165/65 ร.ต.สมบติั พลโยธา ธ.อบุลราชธานี มะเร็งปอด 62 8 ส.ค. 65
5166/65 นาง สายทอง ปานเกดิ ธ.พษิณุโลก หัวใจและหลอดเลือดจากความดันโลหิตสูง 87 4 ส.ค. 65
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5167/65 นาง เสวย แทง่ทอง ธ.อบุลราชธานี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 77 3 ส.ค. 65
5168/65 นาง ทองมา สีนาม ธ.ร้อยเอด็ โพแทสเซ่ียมในเลือดสูง 87 12 ส.ค. 65
5169/65 นาง ภริมย์ เกดิโต ธ.กาญจนบรีุ ภาวะไตวายร่วมกบัน้ าทว่มปอด 70 21 ส.ค. 65
5170/65 พ.ต.บญุรอด ปทัมะรางกลู ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 78 15 ส.ค. 65
5171/65 พ.ท.วิชาญ ทองล้ิม ธ.เตาปนู เส้นเลือดในสมองแตก 78 17 ส.ค. 65
5172/65 จ.ส.อ.สมเกยีรติ บญุเล้ียง ธ.เตาปนู มะเร็งเมด็เลือดขาว 60 14 ส.ค. 65
5173/65 นาง ยุวดี นนัทากลู ธ.เซ็นทรัลพลาซา พษิณุโลก ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ โควดิ-19 78 11 ส.ค. 65
5174/65 นาง ยุพนิ พาสนยงภญิโญ ธ.ศรีย่าน ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 19 91 11 ส.ค. 65
5175/65 นาง ศิริรัตน ์แซ่ล้ิม ธ.ออ้มนอ้ย ปอดติดเชื้อ 78 16 ส.ค. 65
5176/65 นาย ประทมุ แสงดาว กร.ทหาร ความดันและต่อมลูกหมาก 68 2 ก.ค. 65
5177/65 จ.ส.อ.อดุลย์เดช พาหา มทบ.28 ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 13 ก.ค. 65
5178/65 พล.ท.วิชัย เวศวงศ์ษาทพิย์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก หวัใจ,เนื้องอกในสมอง 78 12 ส.ค. 65
5179/65 นาง โสภา บญุสัตย์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื้อ 85 30 ก.ค. 65
5180/65 นาง ประไพ มแีกว้นอ้ย ธ.กาญจนบรีุ ปอดอกัเสบโควิด 19 70 18 ส.ค. 65
5181/65 นาง ไสว ช่อทยัสงค์ ธ.เลย หวัใจล้มเหลว 86 31 ก.ค. 65
5182/65 นาง พรรณี วงษห์อม ธ.เลย ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 29 ก.ค. 65
5183/65 นาย กอ้ม ประจักษ์ ธ.อตุรดิตถ์ ปอดอกัเสบ 71 2 ส.ค. 65
5184/65 นาย ปรีดา ปานใย ส่วนกลาง ภาวะหวัใจล้มเหลว 86 14 ส.ค. 65
5185/65 นาง ฉลวย วิลาวงศ์ สพ.ทบ. ปอดอกัเสบจากโควิด-19 87 15 ก.ค. 65
5186/65 ส.อ.เสาร์ พลคาม ธ.ร้อยเอด็ ตับแข็ง 59 4 ส.ค. 65
5187/65 ส.อ.ภริูวัจน ์ธารน้ า ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอักเสบจากโควดิ 19 และติดเชื้อรุนแรง 61 9 ส.ค. 65
5188/65 จ.ส.ต.ศิริศักด์ิ วิจารณรงค์ ธ.อดุรธานี ถุงลมโปง่พอง 62 18 ก.ค. 65
5189/65 นาง ค าแพง ไกยะรัตน(์ณ หนองคาย) ธ.อดุรธานี ตายธรรมชาติโดยไมท่ราบสาเหตุ 84 23 ก.ค. 65
5190/65 นาง พนิ วงศ์วัฒนา ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อ 93 26 พ.ค. 65
5191/65 นาง ดรุณี เนมยีะวงค์ ธ.อดุรธานี ภาวะหวัใจส่ันพล้ิว 92 8 ก.ค. 65
5192/65 นาง สาคร กรองบญุมา ธ.อตุรดิตถ์ ไตวายเร้ือรัง 67 2 ส.ค. 65
5193/65 จ.ส.อ.พนม กล่ินด้วง ธ.เพชรบรูณ์ เส้นเลือดในสมองแตก 64 30 ก.ค. 65
5194/65 นาย มอย เจิงหมอ่ง ธ.เพชรบรูณ์ ถุงลมโปง่พอง 84 7 ส.ค. 65
5195/65 นาง บวัจีน นามณีย์ ป.4 ชราภาพ 83 26 ก.ค. 65
5196/65 นาง หล้า ทะวิจิตร รพ.รร.จปร. ชรา 78 13 ก.ค. 65
5197/65 นาง ถวิล ดีวุน่ พธ.ทบ. ชราภาพ 77 22 ก.ค. 65
5198/65 นาง เด่น พนิทะกงั มทบ.35 ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 75 8 ส.ค. 65
5199/65 นาย จรัน ศรีสิงห์ พล.ร.2 รอ. มะเร็งทอ่น้ าดี 62 8 ส.ค. 65
5200/65 นาย ธงชัย ศรีเชียงหวาง ศสพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 15 ก.ค. 65
5201/65 พล.ต.บรรพต เที่ยงพลูวงศ์ ธ.ส านกัพหลโยธิน บาดเจบ็อวัยวะหลายต าแหน่ง เนือ่งจากอบุัติเหตุจราจร 81 11 ส.ค. 65
5202/65 นาย สุธน ดอกพฒุ นทพ. อุบติัเหตุทางจราจร(รถบรรทกุชนรถจยย.ท าใหเ้กิดเลือดออกในสมอง) 66 25 ก.ค. 65
5203/65 พ.ต.ดนยั สุดสงวน ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 81 5 ส.ค. 65
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5204/65 นาย ส ารวย เมฆประดับ พนั.ขส.23 บชร.3 ติดเชื้อในปอด 81 30 ก.ค. 65
5205/65 นาง สูนย์ไพ มณีภาค รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งทอ่น้ าดีตับ 75 24 พ.ค. 65
5206/65 จ.ส.อ.พชิิต บางแดง สง.สด.จว.ป.จ. หวัใจวายแบบค่ังเลือด 45 8 ส.ค. 65
5207/65 นาง เวิน เสนคะ ธ.นครพนม สมองฝ่อวัยชรา 89 7 ม.ิย. 65
5208/65 นาง วันทอง รักฉายา ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 76 16 ก.ค. 65
5209/65 นาง ศรีธร จิตไพศาล ธ.นา่น ปอดติดเชื้อ 84 9 ส.ค. 65
5210/65 ร.ต. เทยีบ โคตรเวียง ธ.กาญจนบรีุ ระบบหายใจและหวัใจล้มเหลว 64 12 ส.ค. 65
5211/65 จ.ส.อ.นคร สวนทอง ธ.ชลบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 75 20 ก.ค. 65
5212/65 นาง ว่วยฮ้อ พลูสุข ธ.กาญจนบรีุ ระบบทางเดินหายใจและหวัใจล้มเหลว 83 7 ส.ค. 65
5213/65 จ.ส.อ.สิทธิพงษ ์ลาภจิตร ร.21 พนั.1 รอ. กล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 45 20 ก.ค. 65
5214/65 นาย ศรีเนยีร ยารังษี ช.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 3 ส.ค. 65
5215/65 ร.ต.ปรีชา หาญประเทศ ธ.ปากช่อง ภาวะแทรกซ้อนภายหลังสมองบาดเจบ็รุนแรงจากบาดเจบ็ศีรษะ 67 7 ส.ค. 65
5216/65 นาย พนูศักด์ิ รองในเมอืง ธ.ร้อยเอด็ หลอดเลือดสมองแตก 61 16 ม.ิย. 65
5217/65 นาง น า แสนมหายักษ์ ธ.เชียงราย ตายจากการเจบ็ป่วยทีไ่ม่แน่ชดัสันนิษฐานจากโรคธรรมชาติ 90 7 ส.ค. 65
5218/65 นาง บญุแถม เกษสุนทร ธ.สระบรีุ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 78 9 ส.ค. 65
5219/65 ร.ต.วิทยา สง่าแพทย์ ธ.งามวงศ์วาน ภาวะปอดติดเชื้อ 86 4 ส.ค. 65
5220/65 นาง เฉลียว ศรีดี ธ.เตาปนู ภาวะการหายใจล้มเหลว 86 14 ส.ค. 65
5221/65 นาง อิ่นค า จันทร์เทศ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง กล้ามเนื้อหวัใจโต 70 4 ก.ค. 65
5222/65 พ.อ.เกยีรติศักด์ิ อริยะวงศ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งระบบทางเดินอาหารระยะแพร่กระจาย 68 16 ส.ค. 65
5223/65 ร.ต.ชัยนาท ทนัจิตร์ ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. โรคหวัใจ 89 12 ส.ค. 65
5224/65 นาง ประทมุ ฟกัทอง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 28 ก.ค. 65
5225/65 นาย เทนิ จัดงูเหลือม ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. น้ าตาลในกระแสเลือดต่ า 89 9 ส.ค. 65
5226/65 นาง มา ทองละเอยีด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 9 ส.ค. 65
5227/65 นาย เทพ สุวรรณธาดา ธ.ร้อยเอด็ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 77 6 ส.ค. 65
5228/65 นาง ธูป ค าโบสถ์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หวัใจโตร่วมกบัน้ าทว่มปอด 83 7 ส.ค. 65
5229/65 นาง สมศรี สมานเพื่อน ธ.ชัยภมูิ หอบเหนื่อย 82 8 ส.ค. 65
5230/65 นาง สุเทพ วัฒนพงษพ์ทิกัษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล าไส้ 78 11 ส.ค. 65
5231/65 นาง เชิญ บญุประเสริฐ ธ.กาฬสินธุ์ สมองฝ่อวัยชรา 86 8 ก.ค. 65
5232/65 นาย บญุนาค ต้นกนัยา ธ.อดุรธานี ชราภาพ 85 9 ส.ค. 65
5233/65 นาง จันเพง็ ต้นสูง ธ.อดุรธานี หลอดเลือดในสมองตีบ 79 9 ก.ค. 65
5234/65 นาง คนงึ สมงิกล้าทพั ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อโควิด 90 14 ส.ค. 65
5235/65 นาย ประพันธ์ศักด์ิ แสงพรหมรินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. สูบบหุร่ีมาก 64 6 ส.ค. 65
5236/65 ร.ต.เชนท ์เทศกาล ธ.พษิณุโลก หวัใจวายและมภีาวะแทรกซ้อน 72 28 ก.ค. 65
5237/65 นาง พทัธนนัท ์พุ่มพฤกษ์ ธ.รามอนิทรา กม.4 สันนษิฐานว่าระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 76 24 ก.ค. 65
5238/65 นาง จิราภรณ์ บญุบรูา ธ.พษิณุโลก กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 5 ส.ค. 65
5239/65 นาย สว่างภพ กมลสมภพ ธ.นครราชสีมา เบาหวาน 61 12 ส.ค. 65
5240/65 นาย พพิฒัน ์สีหาวงษ์ ป.3 พนั.13 ไวรัสตับอกัเสบ C 60 27 ก.ค. 65
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5241/65 นาง กาบจันทร์ วางทา่ มทบ.34 มะเร็งไทรอยด์ระยะสุดทา้ย 84 11 ส.ค. 65
5242/65 นาย เนตร เชื้อเมอืงพาน ร.19 พนั.3 หลอดเลือดบริเวณกา้นสมองแตก 62 3 ส.ค. 65
5243/65 นาง จ าป ีศิริวาลย์ วศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 6 ส.ค. 65
5244/65 จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ กองเงิน ช.2 พนั.202 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 51 23 พ.ค. 65
5245/65 นาย บวัพนัธ์ ทวิาพฒัน์ สง.สด.จว.ม.ส. ภาวะสมองฝ่อในผู้สูงอายุ 79 20 ม.ิย. 65
5246/65 นาง ละออง ทองแจ่ม รพ.ค่ายอดิศร ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 85 14 ก.ค. 65
5247/65 ร.ต.วิโรจน ์ออ่นอนิทร์ ร้อย.ฝรพ.1 ตับแข็งจากสุราเร้ือรัง 62 27 ก.ค. 65
5248/65 นาย สุรินทร์ รัตนเถรา ร.8 มะเร็งปอด 72 25 ก.ค. 65
5249/65 นาย ชม ภาภมูพิฤกษ์ มทบ.28 มะเร็งทอ่น้ าดีในตับ 58 29 ก.ค. 65
5250/65 พ.อ.สุริยา ช่วยบ ารุง มทบ.43 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 59 25 พ.ค. 65
5251/65 นาง ค าพาง ขุนทา ธ.อดุรธานี การติดเชื้อในกระแสเลือด 67 9 ส.ค. 65
5252/65 นาง ส าราญ ยาบวั ธ.นา่น เส้นเลือดตีบ ปอดติดเชื้อ 82 3 ส.ค. 65
5253/65 ร.ต.สุบนิ เทพพนัธุ์ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 25 พ.ค. 65
5254/65 นาง มอน ดูงาม ธ.พะเยา ความดันโลหิตต่ าจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 84 9 ส.ค. 65
5255/65 นาง จตุพร พลูเกตุ ธ.เชียงราย บาดเจ็บหลายต าแหน่งจากถูกรถกระบะชน 60 7 ส.ค. 65
5256/65 นาง ทองหยาด สมนา ศูนย์พฒันากฬีา ทบ. ชรา 74 11 ส.ค. 65
5257/65 พ.อ.อ าพล พงษย์ิหวา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง เส้นเลือดสมองตีบ 83 10 ส.ค. 65
5258/65 นาย เอกอมร นวลฉวี ธ.ส านกัราชด าเนนิ ระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 64 23 ส.ค. 65
5259/65 พ.ท ประพฒัพงษ ์เหมนาค ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 59 12 ส.ค. 65
5260/65 จ.ส.อ.บญุม ีพวงผกา ธ.นครพนม ปอดติดเชื้อโควิด 68 30 ม.ิย. 65
5261/65 นาง ค าแปลง โคตรวงษา(พาสี) ธ.อดุรธานี มะเร็งทอ่น้ าดี 58 3 ส.ค. 65
5262/65 จ.ส.อ.นพดล สุนรัินดร์ พนั.รพศ.ศสพ. ติดเชื้อโควิดแทรกซ้อนด้วยติดเชื้อราเขา้กระแสเลือด 56 19 ม.ิย. 65
5263/65 นาง นอ้ย ลาซ้อน ป.3 พนั.13 หวัใจล้มเหลว 69 11 ส.ค. 65
5264/65 นาง บญุทิ้ง สีลิพนิ ศสร. ติดเชื้อโควิด 85 3 ส.ค. 65
5265/65 นาย สมคิด คล้ายวงษ์ ธ.ปทมุธานี ภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหาร 63 20 ส.ค. 65
5266/65 นาย เกษม นยิม ธ.ชลบรีุ ชรา 70 29 ก.ค. 65
5267/65 จ.ส.อ.เสมอืน กล่ันสนทิ ธ.นครไชยศรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 28 ต.ค. 64
5268/65 นาย แสวง พลจันทกึ บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 4 ส.ค. 65
5269/65 นาย สมชัย ศรีสันติธรณ์ พนั.บ.21 ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจบ็ในช่องท้อง 59 6 ส.ค. 65
5270/65 นาง หนจูันทร์ มากมี ธ.นครพนม ชราภาพ 86 4 ส.ค. 65
5271/65 ร.ต.มชีัย ค าพทิลูย์ ธ.นครพนม มะเร็งปอด 63 1 ส.ค. 65
5272/65 พ.ท.สมบญุ ธีระเดชะชาติ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 88 6 ส.ค. 65
5273/65 ร.ต.ไพศาล จุมรี ธ.ล าปาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ 82 13 ม.ิย. 65
5274/65 นาย รุ่งเรือง อามาตย์เสนา ธ.บิ๊กซี-อดุรธานี ปอดติดเชื้อ 76 16 ส.ค. 65
5275/65 นาง ยอดเรือน ทองพรหม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองแตก 61 20 ก.พ. 60
5276/65 ส.อ.นพคุณ บญุเสรี ม.พนั.31 พล.ร.15 ท าร้ายร่างกายตัวเองด้วยการแขวนคอ 29 17 ม.ีค. 65
5277/65 ร.ต.ปรีชา ภู่งามชื่น ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 4 ส.ค. 65
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5278/65 นาง หลง จิตต์มานะ ธ.ชลบรีุ การติดเชื้อในกระแสเลือด 85 8 ส.ค. 65
5279/65 นาง อ านวย จวงสันทศัน์ ส่วนกลาง ชราภาพ 79 23 ส.ค. 65
5280/65 นาง ปุ๋ย ไทยแท้ ธ.อตุรดิตถ์ เสียชีวิตด้วยชราภาพ 83 12 ส.ค. 65
5281/65 นาง บญุเลิศ ดีเหนี่ยง ธ.ย่อยถนนสรงประภา สันนษิฐานภาวะปอดบวมน้ าและไตวาย 69 26 ส.ค. 65
5282/65 ร.อ.ประสาน เฟื่องอกัษร ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 25 ส.ค. 65
5283/65 นาย อ านวย ยอดบานชื่น ธ.ถ.ติวานนท์ เส้นเลือดในสมองตีบ 68 23 ส.ค. 65
5284/65 นาง กาญจนา กาญจนโหติ ธ.บิ๊กซี พระราม 4 สันนษิฐานโรคชราภาพ 94 25 ส.ค. 65
5285/65 นาย จ าแลง พรรครัตน์ ธ.จันทบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 98 3 ส.ค. 65
5286/65 นาย ทา แกว้โก ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 83 20 ส.ค. 65
5287/65 นาง นอ้ย อยู่ดี ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 82 12 ส.ค. 65
5288/65 นาย นรัินดร์ ตาละลักษมณ์ ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ติดเชื้อในกระแสเลือดจากภาวะตับอ่อนอักเสบ 61 17 ส.ค. 65
5289/65 นาง วันเพญ็ มว่งขวัญ ธ.กาญจนบรีุ ขาดออกซิเจนในเลือด สันนิษฐานจากเส้นเลือดสมองแตก 61 10 ส.ค. 65
5290/65 นาย บญุนาค ภหูวัตลาด ธ.อรัญประเทศ ปอดอกัเสบติดเชื้อเสียชีวิต 78 6 ส.ค. 65
5291/65 นาง สมหมาย พรมมาโฮม ธ.อบุลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 16 ส.ค. 65
5292/65 นาย วน วงค์สอน มทบ.12 ชรา 73 24 ก.ค. 65
5293/65 จ.ส.อ.ทวิา สหสัดี พนั.มทบ.15 ขาดอากาศจากการบาดเจ็บบริเวณล าคอ 44 26 ก.ค. 65
5294/65 นาย สว่าง โพธิง์าม ร.13 ชรา 86 7 ส.ค. 65
5295/65 นาง ลัดดา สุนทรามระ มทบ.32 ติดเชื้อในปอดเปน็เหตุใหค้วามดันต่ า 67 18 ก.ค. 65
5296/65 นาย บญุทนั อมัภรัตน์ พนั.บ.41 เลือดออกในสมอง 81 10 ส.ค. 65
5297/65 ส.ท.ณัฐวุฒิ ช้อนกระโทก ร้อย.ลว.ไกล 3 บาดเจ็บหลายอวัยวะจากบาดเจ็บจราจร 24 25 ม.ิย. 65
5298/65 นาง กหุลาบ เล็กเผือก ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองตีบ 73 28 ม.ีค. 63
5299/65 นาง พนิจิ แพทย์เจริญ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ 102 15 ส.ค. 65
5300/65 นาง อมัพร ชัยมลูฐาน ธ.ทา่แพ หวัใจวายเฉียบพลัน 84 17 ก.ค. 65
5301/65 นาง บญุปลูก แสนเสนาะ ธ.อา่งทอง ปอดอกัเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 18 ส.ค. 65
5302/65 นาง ดลนภา กาฬภกัดี ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค-รังสิต เลือดออกใต้เยื่อที่หุ้มสมอง 66 20 ส.ค. 65
5303/65 พระ ประสิทธิ ์ธมฺมาราโม (ประสิทธิ ์ร่ืนรมย)์ธ.เตาปนู ฝีในมา้ม 82 19 ส.ค. 65
5304/65 นาง ค ามลุ อนิชูใจ ธ.ส านกัพหลโยธิน ติดเชื้อในปอด จากโควิด 87 7 ส.ค. 65
5305/65 นาย คล้าย บตุรราช พนั.ซบร.22 บชร.2 เลือดออกในทางเดินอาหาร 58 14 ส.ค. 65
5306/65 นาง จิตรา นกแกว้ ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ชอ็คจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจากภาวะไตวายเร้ือรัง 79 8 ส.ค. 65
5307/65 นาง ค าตัน อ่ าทรัพย์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อโควิด 19 82 7 ส.ค. 65
5308/65 นาง นชุนาถ สุคติ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ประจ าตัว หวัใจวายเร้ือรัง 66 21 ส.ค. 65
5309/65 จ.ส.อ.วาด สุขก่ า ธ.พระปฐมเจดีย์ ปอดติดเชื้อโควิด 19 87 17 ส.ค. 65
5310/65 พ.ท.ขวัญชัย สราญวงศ์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อโควิด-19 79 23 ก.ค. 65
5311/65 นาง เมา ชื่นสมบติั ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ความดันโลหิตสูง โรคไขมัน โรคเบาหวาน และโรคไตระยะที ่5 86 22 ก.ค. 65
5312/65 นาง ถนอม ไมส้นธิ์ ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 84 8 ส.ค. 65
5313/65 ร.ต.สุวัฒน ์บญุร่ืน ธ.สิงหบ์รีุ หวัใจเต้นผิดจังหวะ 74 8 ส.ค. 65
5314/65 จ.ส.อ.ถวัลย์ กลุฑล ธ.ลพบรีุ ความดันโลหติสูง/ต่อมลูกหมาก 65 7 ส.ค. 65
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5315/65 จ.ส.อ.ส าเริง ค าคติ ธ.อา่งทอง สมองฝ่อวัยชรา 72 31 ก.ค. 65
5316/65 ส.อ.ผจงศักด์ิ ชมบรูณ์ ธ.อบุลราชธานี มะเร็งล าไส้ 69 5 ส.ค. 65
5317/65 นาย พรนวิัฒน ์วรโภชน์ พนั.สร.6 เบาหวาน 74 1 ส.ค. 65
5318/65 นาง อยู่ฮวย ไชยบตุร กรม ทพ.47 ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 57 6 ส.ค. 65
5319/65 นาง ทองใบ ทองศรี ธ.ศรีย่าน ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 11 ก.ค. 65
5320/65 นาง สวัสด์ิ ดาวชัย ส่วนกลาง ชราภาพ 76 27 ส.ค. 65
5321/65 นาย จารึก ทาระ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 27 ส.ค. 65
5322/65 นาย เหลือง บตุรศรี ธ.เพชรบรูณ์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 91 27 ก.ค. 65
5323/65 นาง เซ่ียมกี่ บญุจันดา ธ.เทสโก ้โลตัส รังสิต คลอง 7 หวัใจล้มเหลว 81 2 ก.ค. 63
5324/65 นาย วิเชียร เคารพรัตน์ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองแตก 64 23 ส.ค. 65
5325/65 พ.ท.วินจิ หมงประเสริฐ ธ.นครนายก มะเร็งตับ 70 22 ส.ค. 65
5326/65 นาง บานเย็น อยู่นอน พนั.ร.มทบ.11 สันนษิฐานโรคไตวายจากโรคธรรมชาติ 73 12 ส.ค. 65
5327/65 นาง ลออ คุ้มแกว้ ธ.ราชบรีุ ภาวะเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 79 28 ส.ค. 65
5328/65 นาย ขุน ศรีภกัดี ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 84 22 ส.ค. 65
5329/65 นาย สุวรรณโณ แสงขัน ธ.เทสโก ้โลตัส ประชาชื่น ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 59 22 ส.ค. 65
5330/65 นาง พลิา พจนา ธ.ถ.ติวานนท์ สมองฝ่อวัยชรา 86 21 ส.ค. 65
5331/65 นาง พกิลุ วรปญัญา ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค 90 6 ส.ค. 65
5332/65 นาง พจิิตรา สาริบตุร ธ.อดุรธานี ปอดอกัเสบติดเชื้อ 89 30 ก.ค. 65
5333/65 นาย จวง สามารถกจิ ธ.สกลนคร ภาวะหวัใจล้มเหลว 86 10 ก.ค. 65
5334/65 นาง อบุล บญุปาสาน ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เส้นเลือดหวัใจตีบเฉียบพลัน 70 9 ก.ค. 65
5335/65 นาง ยุพนิ โสมประยูร ธ.อดุรธานี ล่ิมเลือดอดุกั้นในปอด 87 11 ส.ค. 65
5336/65 จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์ ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งปอด 60 19 ก.ค. 65
5337/65 ร.ต.ประยุทธ สุคนธวัฒน์ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 65 29 ก.ค. 65
5338/65 นาง เหลือง เบยีนชัย ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 21 ก.ค. 65
5339/65 นาง สุพฒัน ์เขาทอง ธ.ร้อยเอด็ หวัใจและหลอดเลือด 76 18 ก.ค. 65
5340/65 นาง ลอง จันทร์กอง ธ.อดุรธานี ชราภาพ 84 21 ส.ค. 65
5341/65 นาง กมลทพิย์ ซายเขียว ป.4 พนั.17 หลอดเลือดสมองแตก 56 21 ก.ค. 65
5342/65 นาง ทองเชื่อม พลมั่น คส.สพ.ทบ. มะเร็งปอด 72 8 ส.ค. 65
5343/65 ร.ท.หญิง ประคอง แจ้งปุ้ย ธ.ถ.สามคัคี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86 27 ส.ค. 65
5344/65 น.ส. สงวน อิ่มปรีชาวงศ์ ธ.ลพบรีุ ชรา 72 11 ส.ค. 65
5345/65 นาย สมศักด์ิ ภานุพรเทวฤทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อโควิด 78 25 ส.ค. 65
5346/65 ร.ท.พงษศั์กด์ิ งวดสูงเนนิ ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 63 18 ส.ค. 65
5347/65 นาง เงิน ฟุ้งพลิา ธ.ขอนแกน่ ไตวาย 75 11 ส.ค. 65
5348/65 นาย สุด บญุสูงเนนิ ธ.ขอนแกน่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 7 ส.ค. 65
5349/65 ร.ต.จ ารัส พรหมด า ธ.ปราณบรีุ สันนษิฐานโรคชรา 86 10 ส.ค. 65
5350/65 พ.ท.สุพนิ พทิกัษ์ ธ.ขอนแกน่ ชรา 75 1 ส.ค. 65
5351/65 นาง เต็ม เงียบกิ่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 90 15 ส.ค. 65
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5352/65 นาง พร พรหมสาร ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดอกัเสบติดเชื้อ 89 13 ส.ค. 65
5353/65 นาย ไชยวลิตร โครงกาบ ร.17 พนั.4 สภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 56 24 ส.ค. 65
5354/65 นาง นติยา สายทอง มทบ.11 ปอดติดเชื้อ 64 17 ส.ค. 65
5355/65 น.ส. อรวรรณ คุณชยางกรู ธ.บางบวัทอง ปอดอกัเสบ 80 29 ส.ค. 65
5356/65 นาง เบญ็จางค์ สรรคณี ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง มะเร็งตับออ่น 72 16 ส.ค. 65
5357/65 พ.ท.ประจักษ ์ช่องวารินทร์ ธนาณัติ ภาวะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 78 20 ส.ค. 65
5358/65 นาง ทองศรี ผาพองยุน ธ.นครพนม ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 73 25 ม.ิย. 65
5359/65 ร.ต.ค าบ ุสามารถ ธ.อบุลราชธานี หวัใจวายฉับพลัน 89 7 ส.ค. 65
5360/65 นาย เทยีม อนิทร์หนองฉาง ธ.ตาก สมองฝ่อวัยชรา 88 31 ก.ค. 65
5361/65 นาง แกว้ จันลาเศษ ธ.ขอนแกน่ ชรา 80 8 ส.ค. 65
5362/65 จ.ส.อ.สมพงษ ์ล้ีประเสริฐ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) สมองช้ าจากประตูล้มทบัเปน็เหตุตาย 90 12 ส.ค. 65
5363/65 ร.ต.สุพจน ์แกว้หนุ ธ.ราชบรีุ หวัใจวาย 62 6 ส.ค. 65
5364/65 นาง คูณ สิงหท์อง ธ.ชลบรีุ มะเร็งตับ 78 16 ก.ค. 65
5365/65 นาง ศรีบตุร ฉันทะ ธ.พะเยา ติดเชื้อที่มอือย่างรุนแรง 78 21 ส.ค. 65
5366/65 นาย วิรัตน ์ยิ่งนอก สง.สด.จว.ข.ก. สันนษิฐานจากภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 64 17 ม.ิย. 65
5367/65 นาย สมพงษ ์พาลี พนั.ขส.22 บชร.2 ปอดอกัเสบ 67 18 ม.ิย. 65
5368/65 นาง เหวย จันทร์พวง มทบ.22 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 91 13 ส.ค. 65
5369/65 นาย ประพนัธ์ รัศมลีอยแกว้ มทบ.37 ปอดติดเชื้อรุนแรง 77 28 ก.ค. 65
5370/65 จ.ส.อ.อมตะ วงศ์ลุน มทบ.27 มะเร็งต่อมไทมสั 59 16 ส.ค. 65
5371/65 นาย ส าเนยีง ค าเต็ม ร.21 พนั.2 รอ. อบุติัเหตุจราจร 68 21 ส.ค. 65
5372/65 นาย แดง เนยีมโสด พนั.บ.1 ตับวาย 58 15 ส.ค. 65
5373/65 น.ส.อนสุรา หมดีง ร.31 พนั.2 รอ. มะเร็งปากมดลูก 35 2 ส.ค. 65
5374/65 นาง วันดี ด ารงศักด์ิศิริ ธ.สุราษฎร์ธานี มะเร็งสมอง 61 4 ส.ค. 65
5375/65 นาง ส าเภา อ่ าศรี ธ.เชียงราย ปอดติดเชื้อ 91 1 ส.ค. 65
5376/65 พล.ท.ณรงค์ คล้ายโอภาส ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 80 20 พ.ค. 65
5377/65 จ.ส.อ.วิศิษฐ์ พกุพญา ศคย.ขส.ทบ. ฐานกะโหลกแตกจากเหตุจราจร 51 3 ส.ค. 65
5378/65 นาย พมิพ ์ใจออ่น ธ.ยโสธร ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 81 4 ส.ค. 65
5379/65 นาง สุชิน พวงสุวรรณ พนั.ซบร.กรม สน.12 ไตวายเร้ือรัง 61 10 ก.ค. 65
5380/65 ส.อ.วทญัญู บวัสุข ปตอ.1 พนั.5 มะเร็งโพรงจมกู 25 9 ส.ค. 65
5381/65 นาย สนอง บลุนมิ ธ.สนามเสือปา่ ล้ินหวัใจและหวัใจล้มเหลว 92 25 ส.ค. 65
5382/65 นาย วัฒนา จันทร์สุข ธ.โพธาราม ชรา 81 21 ส.ค. 65
5383/65 จ.ส.อ.ถาวร มธัยมบรุุษ ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งหลอดเลือดแดง 70 23 ส.ค. 65
5384/65 นาง วงศ์ กล่ินสมบติั ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื้อ 87 22 ส.ค. 65
5385/65 นาย ชูชาติ เครือแกว้ ธ.กระทุ่มแบน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 73 25 ส.ค. 65
5386/65 จ.ส.อ.เบญ็จะ ศรีสมโภช ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 74 12 ส.ค. 65
5387/65 นาย สมจิตร จันทร์สุนทร ธ.พนมสารคาม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบการหายใจล้มเหลว 71 11 ส.ค. 65
5388/65 นาง ลัดดา มุ่งถาวร ธ.กาญจนบรีุ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด-19 86 19 ส.ค. 65
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5389/65 ร.ต.ทองม ีชัยนอก ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะระบบหัวใจและไหลเวยีนเลือดล้มเหลว 66 8 ส.ค. 65
5390/65 ร.ต.ชม หงษค์ า ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 15 ส.ค. 65
5391/65 นาง แช่ม เมอืงทอง มทบ.36 ภาวะปอดติดเชื้อ 89 4 ส.ค. 65
5392/65 นาง สุทธิรา พชันี กส.ทบ. สงสัยมะเร็งระยะลุกลาม 69 8 ส.ค. 65
5393/65 นาง สมควร สิมาวิทย์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด,มะเร็งถุงน้ าดี 58 22 ส.ค. 65
5394/65 นาง นวลจันทร์ ขุนจันทกึ ธ.พญาไท มะเร็งกระเพาะอาหาร 68 30 ส.ค. 65
5395/65 นาง สมาน ด้วงลา ธ.อตุรดิตถ์ ชรา 83 29 ส.ค. 65
5396/65 นาย สมเกยีรติ ข าพมิพ์ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งต่อมลูกหมาก 67 19 ส.ค. 65
5397/65 นาง บญุส่ง ฉายาธรรม ธ.สระบรีุ ชราภาพ 88 21 ส.ค. 65
5398/65 นาย วิมล อตุะมะ ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งตับ 64 23 ส.ค. 65
5399/65 นาง นวลจันทร์ ยอดพมิาย ช.พนั.9 พล.ร.9 มะเร็งล้ินระยะที่ส่ี 53 19 เม.ย. 65
5400/65 นาง ปยิะพร ราวุธกลุ ร.112 พนั.2 ภาวะการสูบฉีดเลือดลดต่ าจากหัวใจล้มเหลว 53 13 ส.ค. 65
5401/65 ส.อ.พรีะพงศ์ ด้วงเรือง มทบ.41 เส้นเลือดแตกในกา้นสมอง 49 18 ส.ค. 65
5402/65 นาง เงิน มสุีขแสงจันทร์ มทบ.310 มะเร็งเต้านม 83 22 ส.ค. 65
5403/65 นาย ย่อย อนิทะยาตร มทบ.25 เส้นเลือดหวัใจตีบ 82 10 ส.ค. 65
5404/65 นาง เจียมจิตร์ ชัยโย ธ.บรีุรัมย์ ชรา 87 18 ส.ค. 65
5405/65 นาย เสาร์ ผุสดี ธ.พษิณุโลก หวัใจขาดเลือด 83 17 ส.ค. 65
5406/65 นาง นวลเนยีง อตุรนคร ธ.ย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ปอดอกัเสบติดเชื้อ 85 27 ส.ค. 65
5407/65 จ.ส.อ.สุธรรม ตันจะโข ธ.หาดใหญ่ สมองขาดเลือด 73 10 ส.ค. 65
5408/65 นาง บญุยวง สินธุบญุ ธ.ล าพนู ปอดอกัเสบติดเชื้อรุนแรง 86 27 ก.ค. 65
5409/65 นาง ละมดั บตุรสาริยัง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 85 11 ส.ค. 65
5410/65 นาง หล้า อปัโมกข์ ศฝยว.ทบ. มะเร็ง 71 18 ก.ค. 65
5411/65 ร.ต.สวัสด์ิ พลูสุขพล่ัง ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ชรา 84 7 ก.ค. 65
5412/65 นาง เอี่ยม พรมเลิศ ธ.อดุรธานี ขาดออ็กซิเจน 80 28 ม.ิย. 65
5413/65 นาย โสวัตร ศรีชาลี ธ.อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 76 11 ส.ค. 65
5414/65 ร.ต.พมิพา กอแกว้ ป.6 พนั.6 ชรา 89 23 ก.ค. 65
5415/65 ร.ต.นาวา(ทองสา) ชัยค าดี ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแกน่ ปอดติดเชื้อ 61 11 ก.ค. 65
5416/65 ร.ต.อรรณพ ติตถะสิริ ธ.เตาปนู มะเร็งล าไส้ใหญ่ 66 23 ส.ค. 65
5417/65 นาง สมนกึ ธูปเทยีนทอง ธ.ปากช่อง เลือดออกในช่องอกจากถูกกระแทกที่อก 75 14 ส.ค. 65
5418/65 ร.ต.ประพจน ์สังสะโอภาส ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 19 ส.ค. 65
5419/65 นาย ขัน บตุรวัด สพ.ทบ. หวัใจ 68 26 ม.ิย. 65
5420/65 นาง กรรณิการ์ ชัยบาล มทบ.33 โพแทสเซียมในเลือดสูงและเลือดเป็นกรด 58 13 ก.ค. 65
5421/65 พ.อ.ค าปลิว ศิริพจนว์รรักษ์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดอกัเสบติดเชื้อ 74 24 ส.ค. 65
5422/65 นาง เลียบ ธรรมกรณ์ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 86 7 ส.ค. 65
5423/65 นาง น้ าทพิย์ ทาทอง ธ.พะเยา มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 63 18 ส.ค. 65
5424/65 นาย แหวน ศรีสวัสด์ิ รพศ.1 พนั.1 ปอดอกัเสบจากโควิด 19 70 26 ส.ค. 65
5425/65 จ.ส.อ.เย็น ชาวด่าน พนั.สร.22 บชร.2 ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 41 15 ก.ค. 65
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5426/65 พ.อ.บวัทอง ประสานเนตร ธ.ย่อยเซียร์-รังสิต เส้นเลือดสมองตีบ 90 25 ส.ค. 65
5427/65 นาย ม ีฐานกมุมา ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อที่ปอด 77 25 ส.ค. 65
5428/65 ร.อ.ผง ประนม ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดอกัเสบจาก covid-19 และเส้นเลือดหัวใจตีบเฉยีบพลัน 96 1 ก.ย. 65
5429/65 นาง หง เหี้ยมโท้ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสโลหติ 77 25 ส.ค. 65
5430/65 ร.ต.ชุมพล ทองกอ่สุข ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดสมองตีบ ติดเชื้อโควิด 19 65 30 ส.ค. 65
5431/65 ร.ต.ผล คชแกว้ ธ.อตุรดิตถ์ ภาวะเลือดเป็นกรดแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดทีส่อง 69 12 ส.ค. 65
5432/65 นาง สมจิตต์ นชุรักษา ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล 84 29 ส.ค. 65
5433/65 นาย อฐู สีดาวงษ์ ธ.ปากช่อง เสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหวัใจตาย 71 4 ส.ค. 65
5434/65 ร.ต.สุนทร พึ่งไม้ ธ.สมทุรปราการ ปอดอกัเสบ 75 2 ส.ค. 65
5435/65 จ.ส.อ.อภชิาติ มงคลวิสุทธิ์ ธ.นา่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 7 ส.ค. 65
5436/65 นาย จันทร์ นาวัลย์ สง.สด.จว.พ.จ. มะเร็งทอ่น้ าดี 76 1 ส.ค. 65
5437/65 นาย วิเชียร เทศหร่ิง พนั.ขกท. ชรา(ปว่ยด้วยโรคปอดอกัเสบ) 68 25 ส.ค. 65
5438/65 ร.ต.ชาญ แกว้อยู่ ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อโควิด 19 91 25 ส.ค. 65
5439/65 นาง ซิว ประเสริฐพฒันา ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 83 20 ส.ค. 65
5440/65 นาง อารมณ์ ศิริ ธ.ราชบรีุ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 72 18 ส.ค. 65
5441/65 น.ส. ชฎาณิศ พดูจา ธ.ถ.ติวานนท์ มะเร็งปอด 63 25 ส.ค. 65
5442/65 นาง ภคมณ ธรรมวัฒนา ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย สันนษิฐานโรคหวัใจ 90 31 ส.ค. 65
5443/65 นาง ปรุง งามยิ่ง ธ.ปราจีนบรีุ ระบบหายใจ,หวัใจล้มเหลว 88 25 ส.ค. 65
5444/65 ส.อ.บญุเลิศ ศรีสยาม ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 49 19 ส.ค. 65
5445/65 นาง ส ารวย สุกพวง ธ.หนองจอก ชรา 80 27 ส.ค. 65
5446/65 นาง อ าพร แกว้สถิตย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ล่ิมเลือดอดุตันในปอด 70 28 ส.ค. 65
5447/65 จ.ส.อ.ชัยวัฒน ์จิตต์มหมิา ธ.ทา่แพ ชราภาพ 74 31 ส.ค. 65
5448/65 นาย นพดล สัตยวงศ์ ธ.เลย ติดเชื้อเยื่อบชุ่องทอ้ง 52 19 ม.ิย. 65
5449/65 อส.ทพ.ดิลก ลิขสิทธิ์ ธ.มนีบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 61 5 ก.ค. 65
5450/65 นาย กติติ ใจสนทิ ม.2 พนั.15 หลอดเลือดแดงใหญ่ทีช่อ่งอกและตับขาดจากภยนัตราย 57 5 ส.ค. 65
5451/65 พล.ต.วันลพ สุขจร สลก.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 60 4 ก.ย. 65
5452/65 นาง อรทยั มากเจริญ ธ.ศรีย่าน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 63 29 ส.ค. 65
5453/65 นาย จักรกฤษณ์ เมฆกลัจาย ธ.สนามเสือปา่ เกร็ดเลือดต่ า 75 29 ส.ค. 65
5454/65 จ.ส.อ.ประยูร ยะแกว้ มทบ.33 ภาวะติดเชื้อของเนื้อเยื่อชั้นลึก 51 3 ก.ค. 65
5455/65 นาง มว่ย เพิ่มก าลังพล ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะหวัใจขาดเลือดและหยุดเต้น 89 10 ก.ค. 65
5456/65 นาง บญุช่วย แซ่ตัง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 17 ส.ค. 65
5457/65 นาง ชนากานต์(นภาสุข) ขวญัดี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หวัใจวายเฉียบพลัน 59 6 ส.ค. 65
5458/65 นาง วนดิา จันทเคล้ิม ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะแบคทเีรียกนิเนื้อ 73 6 ส.ค. 65
5459/65 นาง นอ้ย ถาค า ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 91 2 ส.ค. 65
5460/65 จ.ส.อ.อทุยั สุทศัน ์ณ อยุธยา ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 79 21 ก.ค. 65
5461/65 นาง สายบวั พลเภา ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 53 28 ส.ค. 65
5462/65 ร.ต.โสภา เสริฐจันทกึ ธ.ยโสธร เบาหวาน,โรคความดัน 73 6 ส.ค. 65

11



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
5463/65 นาง พทุธา บวัพรม ธ.สกลนคร ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 9 ก.ค. 65
5464/65 นาง อั้ว เกตุดี ธ.ลพบรีุ ผู้ปว่ยติดเตียง/โรคหวัใจโต/มะเร็ง 89 11 ส.ค. 65
5465/65 นาย สมบรูณ์ สุทธิสาร ธ.ขอนแกน่ สมองเส่ือมวัยชรา 82 23 ส.ค. 65
5466/65 นาง ระเบยีบ คล้ายสุบรรณ์ ธ.ปกัธงชัย โควิด 19 87 24 ส.ค. 65
5467/65 นาง เชื่อง ขอเชิญกลาง ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 96 21 ส.ค. 65
5468/65 นาง ปทมุ จันทร์ศรี ร.9 เลือดออกในสมอง 63 1 ส.ค. 65
5469/65 จ.ส.อ.อนวุัตร วรรคไธสงค์ ร.29 พนั.2 บาดแผลกระสุนปนืที่ศีรษะและทรวงอก 43 1 ก.ค. 65
5470/65 นาง ประภา สุรินทร์(ปัญญา) ศพปน.พท.ศอพท. ถุงลมโปง่พองหรือปอดอดุกั้นเร้ือรัง 65 12 ส.ค. 65
5471/65 นาง แปลง สาเพง็ มทบ.23 ชรา 85 19 ส.ค. 65
5472/65 นาง ละออง โพธิต์าทอง ม.7 พนั.14 ชราภาพ 69 9 ส.ค. 65
5473/65 นาง พศิมยั วงศ์เสนา วศ.ทบ. เส้นเลือดแดงใหญ่อดุตันในช่องทอ้ง 78 20 ส.ค. 65
5474/65 ร.ต.หญิง วิรัตน ์หลวงพทิกัษ์ ธ.ศรีย่าน ชรา 87 13 ธ.ค. 64
5475/65 นาง บญุสม กฎุศีรี ธ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 26 ส.ค. 65
5476/65 นาง นอ้ย สายตา ธ.จรัญสนทิวงศ์ ชรา 83 1 ก.ย. 65
5477/65 นาง จ าลอง ดีแสนเลิศ ธ.คลองจั่น ชรา 79 29 ส.ค. 65
5478/65 ร.ต.สมาน แข็งการขาย ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ติดเชื้อในปอดรุนแรง 74 20 ส.ค. 65
5479/65 พล.ต.อทุยั โกมลเกตุ ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 92 27 ส.ค. 65
5480/65 ร.ต.อนนัต์ หงษป์ระเสริฐ ธ.ส านกัราชด าเนนิ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 87 24 ส.ค. 65
5481/65 นาง จินตนา สงวนแสง ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจวายเฉียบพลัน 70 31 ส.ค. 65
5482/65 ร.ต.สังวาลย์ จิตรประสงค์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 19 ส.ค. 65
5483/65 นาง บวัลอย รุ่งสุข ธ.สิงหบ์รีุ ชรา 91 30 ส.ค. 65
5484/65 พ.ท.ไสว เมธาแสนโพธา ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 6 ส.ค. 65
5485/65 ร.ต.ประภาส วิชิตวรคุณ ธ.ทุ่งสง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 19 ส.ค. 65
5486/65 นาย สุเมธ อนิทร์จงจิต รร.ขว.ทบ. ไฟฟา้ช๊อต 67 18 ส.ค. 65
5487/65 นาง ณัฏฐภทัร จันทวิช ธ.เซ็นทรัลพลาซา-แจ้งวัฒนะ มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 74 18 ส.ค. 65
5488/65 นาง จรินทร์ ทองประเสริฐ ธ.บางบวั มะเร็งถุงน้ าดีระยะแพร่กระจาย 64 31 ส.ค. 65
5489/65 ร.ต.สนทิ มลีาภกจิ ธ.เสนานคิม ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 2 ก.ย. 65
5490/65 นาย ฉลอง เขื่อนแกว้ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 78 28 ส.ค. 65
5491/65 ร.ต.เลิศฤทธิ ์กาวาลา ธ.สนามเปา้ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 64 4 ก.ย. 65
5492/65 นาย คงฤทธิ ์ศรีอวน ธ.อดุรธานี ปอดติดเชื้อ 60 23 ส.ค. 65
5493/65 พ.ท.นอ้ม แกว้ทา่ข่อย ธ.เตาปนู ภาวะปอดอกัเสบติดเชื้อ 83 17 ส.ค. 65
5494/65 นาย ทองเจือ พลบรูณ์ ธ.ราชบรีุ ชรา 86 13 ส.ค. 65
5495/65 ส.ท.ภดิูนนัท ์เนตรอดุร ร.29 พนั.1 มะเร็งตัวออ่นอณัฑะระยะแพร่กระจาย 22 23 ส.ค. 65
5496/65 นาย แสวง พมิพว์ัน ม.พนั.21 พล.ร.6 ชรา 83 24 ส.ค. 65
5497/65 นาย นคร ออ่งเอี่ยม ส่วนกลาง ชราภาพ 83 21 ส.ค. 65
5498/65 นาง สมบรูณ์ ออ่นแกว้ ธ.บางบวัทอง มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 81 6 ส.ค. 65
5499/65 นาง คมข า ทองค าแดง ธ.กล้วยน้ าไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 25 ส.ค. 65
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5500/65 นาย นกุลู ทรัพย์มี ธ.พญาไท ถุงลมอดุกั้นเร้ือรังก าเริบ 75 31 ส.ค. 65
5501/65 นาง สมคิด ชมดี ธ.อทุยั-อยุธยา ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 92 31 ส.ค. 65
5502/65 ร.ต.ประภาส เล่ียมสกลุ ธ.ตาก ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 17 ส.ค. 65
5503/65 นาง เศรณีเรขา ทองเงิน ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสโลหติ 58 19 ส.ค. 65
5504/65 จ.ส.อ.ไมตรี ใจเสง่ียม ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 22 ก.ค. 65
5505/65 นาง สายทอง วงษช์ัยเพง็ ธ.ขอนแกน่ ภาวะของเสียค่ังในสมอง 86 30 ก.ค. 65
5506/65 พ.อ.บญุฤทธิ ์บริภณัฑ์ ธ.ปราณบรีุ ชราภาพ ร่วมกบัโรคติดเชื้อโควิด 19 71 16 ส.ค. 65
5507/65 นาง สุภาพรรณ บญุมา ธ.ปราจีนบรีุ ล าไส้ขาดเลือดและทะลุ 65 17 ส.ค. 65
5508/65 นาย กดั กนัทอง ธ.เพชรบรูณ์ ชราภาพ 86 19 ส.ค. 65
5509/65 จ.ส.อ.ณัฐพล สิงหพ์มิพ์ ช.พนั.15 พล.ร.15 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 32 24 ก.ค. 65
5510/65 นาง เผียน ทองพระไพร มทบ.32 สมองเส่ือมในวัยชรา 82 22 ก.ค. 65
5511/65 นาย พงศักด์ิ รุ่งเรือง มทบ.36 มะเร็งปอด 62 14 ส.ค. 65
5512/65 น.ส. เกศิน ีเกศาพฒันา ส่วนกลาง น้ าเกนิจากภาวะโปรตีนในเลือดต่ า 75 24 ส.ค. 65
5513/65 นาง สุมติรา อาจารยางกรู ธ.โรบนิสัน-สุพรรณบรีุ ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวติได้(เนือ่งจากมีโรคประจ าตัว) 52 15 ม.ีค. 65
5514/65 นาง สาคร กนัไพรี ธ.รพ.พญาไท 3 สมองฝ่อวัยชรา 86 28 ส.ค. 65
5515/65 นาง วิจิตร มงคลพนัธ์ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบติดเชื้อไวรัสโควิด 19 87 31 ส.ค. 65
5516/65 ร.ต.มานติย์ ส ารวมดี ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 89 17 ส.ค. 65
5517/65 หม่อมหลวง กิตติเกษม เกษมสันต์ ธ.ส านกัพหลโยธิน ตามธรรมชาติไมท่ราบเหตุ 91 1 ก.ย. 65
5518/65 นาง ผ่อง รัตนพทิกัษ์ ธ.สุราษฎร์ธานี สมองฝ่อในวัยชรา 86 29 ก.ค. 65
5519/65 นาง พมิพา ธิมาชัย ธ.ยโสธร ปอดติดเชื้อ 82 20 ส.ค. 65
5520/65 ร.ต.วิเชียร ยันตะ ธ.ชลบรีุ ไตวายเฉียบพลัน 68 19 เม.ย. 65
5521/65 นาย สันต์ สอนสมนกึ ธ.ย่อยสถาบนัราชภฏัสกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 78 15 ส.ค. 65
5522/65 นาง เฉลิมขวัญ วงค์ค าจันทร์ ธ.สกลนคร มะเร็งกระดูก 73 18 ส.ค. 65
5523/65 นาย บญุรอด ชูเชิดดอก ธ.บรีุรัมย์ ภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด 80 24 ส.ค. 65
5524/65 นาง ยวด ศรีนา ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 88 22 ส.ค. 65
5525/65 พ.ต.มงคล นุ่มจันทร์ กรม ทพ.49 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 58 3 ก.ค. 65
5526/65 นาง ยันต์ ออ้มณฑา พนั.รพศ.ศสพ. มะเร็งระยะลุกลาม 50 14 ส.ค. 65
5527/65 จ.ส.อ.สุบรรณ์ เนื่องพนอม ร.8 ภาวะแคลเซ่ียมสูงในกระแสโลหติ 59 15 ส.ค. 65
5528/65 นาง เพยีงจันทร์ บบุผามาศ มทบ.11 ติดเชื้อในปอด 85 23 ส.ค. 65
5529/65 พระบรรจง ฐิตจาโร (บรรจง เริงใจ) วิสามญั ระบบหายใจล้มเหลว 96 30 ส.ค. 65
5530/65 นาง ดลจิต จวงเจิม ส่วนกลาง กระดูกคอข้อสะโพกด้านซ้ายหกั 78 3 ก.ย. 65
5531/65 นาง จันทรา เหมะทพัพะ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะผิวหนงัอกัเสบ 84 30 ส.ค. 65
5532/65 นาง เกล้ียง แกว้เจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม เบาหวานร่วมกบัโรคแทรกซ้อน 90 3 ก.ย. 65
5533/65 พ.ท.ชลิต สระสี ธ.สนามเสือปา่ ถุงผนงัล าไส้แตกทะลุ 75 22 ส.ค. 65
5534/65 นาย บญุยัง คงอยู่ ธ.ศรีย่าน ล าไส้ใหญ่ขาดเลือด 60 1 ก.ย. 65
5535/65 นาย เขียน บบุผามาลา ธ.บางนาตราด-กม.4 มะเร็งทอ่น้ าดี 88 4 ก.ย. 65
5536/65 นาง องุ่น อนิทฤทธิ์ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 81 28 ส.ค. 65
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5537/65 พ.อ.สมบรูณ์ สัตยพานชิ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอกัเสบโควิด 90 23 ม.ิย. 65
5538/65 นาย ถวิลชัย ชัยเจริญ ธ.สนามเสือปา่ ผลสืบเนื่องจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ 59 4 ก.ย. 65
5539/65 นาย สมศักด์ิ ดิษคุ้ม ธ.เสนานคิม กอ้นในปอด 66 3 ก.ย. 65
5540/65 นาง บญุยวง ค ายอดใจ ธ.แยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 90 3 ก.ย. 65
5541/65 นาย ผาย ลาโม้ ม.5 พนั.24 รอ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 77 26 ส.ค. 65
5542/65 นาง ส าเภา ทานสัมฤทธิ์ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองแตก/ผู้ปว่ยติดเตียง 86 19 ส.ค. 65
5543/65 นาง จั่น พาศรี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทบั 76 23 ส.ค. 65
5544/65 นาง เวียน กล่ินกาหลง ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติเนื่องจากชราภาพ 85 10 ส.ค. 65
5545/65 ร.ต.แดง แสงวิเชียร ธ.อรัญประเทศ เอนไซมตั์บผิดปกติ 61 14 ก.ค. 65
5546/65 นาง ค าหวัน ทะลอย ธ.นา่น ติดเชื้อในปอด 65 26 ส.ค. 65
5547/65 นาย อรรณพ พานทอง ธ.ลพบรีุ ชอ็คจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจากหัวใจขาดเลือด 64 8 ส.ค. 65
5548/65 นาง ประยูร กญัยามา ม.พนั.21 พล.ร.6 เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 67 19 ส.ค. 65
5549/65 นาง เสนห่ ์สาหร่าย พนั.สร.กรม สน.พล.ร.9 ระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 74 25 ส.ค. 65
5550/65 ส.อ.ณัฐพนธ์ คล้ายนลิ พนั.บ.9 อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บหลายระบบ 26 28 ส.ค. 65
5551/65 นาย หนลูม จันอบ ร.3 พนั.3 ปอดอดุกั้นเร้ือรัง 77 9 ส.ค. 65
5552/65 จ.ส.อ.ไชยยงค์ ทองทาสี ธ.สะพานควาย อาการเจ็บปว่ยที่ไมแ่นช่ัด 75 16 ส.ค. 65
5553/65 นาง เรณู ผาทอง มทบ.38 มะเร็งเยื่อบมุดลูก 66 18 ส.ค. 65
5554/65 นาย เสนอ ศิริบรูณ์ มทบ.27 ตายธรรมชาติไมท่ราบโรค 76 22 ส.ค. 65
5555/65 นาง เครือ กองแกว้ ป.4 พนั.17 มะเร็งเต้านม 77 15 ก.ค. 65
5556/65 นาย จวน คงชัย ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดติดเชื้อ 82 10 ส.ค. 65
5557/65 พ.อ.วสุชนม ์บษุยะบตุร ธ.พษิณุโลก ปอดอกัเสบติดเชื้อ 66 21 ส.ค. 65
5558/65 นาง พศิวง ณ พทัลุง ธ.สนามเสือปา่ ไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย 82 4 ก.ย. 65
5559/65 พ.ต.พลี ภมูมนิทร์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ ปอดอกัเสบ 87 2 ส.ค. 65
5560/65 นาง ต้อย เอี่ยมประเสริฐ ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบร่วมกบัติดเชื้อโควิด-19 59 24 ส.ค. 65
5561/65 นาง สมคิด นชิรัตน์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี หัวใจหยดุเต้นเฉยีบพลันจากภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 82 22 ส.ค. 65
5562/65 นาง สุริยนต์ เส้ียวโพนทนั ม.พนั.19 พล.ร.9 ภาวะติดเชื้อจากฝีที่มา้ม 62 2 เม.ย. 65
5563/65 นาง ตุ๊กตา แจ้งกนั พธ.ทบ. หลอดเลือดสมองตีบ 60 11 ส.ค. 65
5564/65 นาง เฉลิม ลอยทอง กอง สพบ.พล.ม.1 โรคประจ าตัวหอบหดื 85 20 ก.ค. 65
5565/65 นาย แกว้ เสนารินทร์ ร.23 พนั.4 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 83 4 พ.ค. 65
5566/65 นาง สิริพร ทองทบั กอง พธ.และ ชสบ.4 มะเร็งในกล้ามเนื้อมดลูก 56 11 ส.ค. 65
5567/65 นาง เยื้อน สาลีผล มทบ.13 เส้นเลือดในสมองแตก 88 18 ส.ค. 65
5568/65 ส.อ.ภานวุัฒน ์ศรีสวัสด์ิ ส่วนกลาง ขาดอากาศหายใจ 25 1 ก.ย. 65
5569/65 นาง พไิลวรรณ พึ่งเพยีร ธ.กระทรวงกลาโหม ชรา 90 6 ก.ย. 65
5570/65 นาง ทองใบ ทองอยู่ ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ภาวะพษิเหตุติดเชื้อ 69 4 ก.ย. 65
5571/65 นาง ค าปอน ทะเสนฮด รพ.ค่ายสมเด็จเจา้พระยามหากษัตริยศึ์ก ชราภาพ 92 27 ส.ค. 65
5572/65 นาย ผ่อน จ่างแสง ธ.สนามเปา้ สมองฝ่อวัยชรา 84 9 ก.ย. 65
5573/65 นาง บญุศรี เสาธง ธ.กองบญัชาการกองทพับก สงสัยกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 88 30 ส.ค. 65
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5574/65 ร.อ.สมควร เริงพจน์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งต่อมลูกหมาก 60 19 ส.ค. 65
5575/65 นาง สมจิตร หอ้งดอกไม้ สร. หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 80 25 ส.ค. 65
5576/65 ร.ต.ชั้น ขันธบตุร ธ.โชคชัย 4 มะเร็งปอด 76 1 ก.ย. 65
5577/65 นาย มานะ ชื่นใจ ศตก. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 10 ส.ค. 65
5578/65 ร.ท.ณกรณ์ เถรวัตรบวร ร.112 พนั.1 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 59 12 ส.ค. 65
5579/65 จ.ส.อ.เสถียร สายด า ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 66 25 ส.ค. 65
5580/65 นาย เสียง ริดใย ธ.ลพบรีุ ปอดอกัเสบรุนแรง 85 24 ส.ค. 65
5581/65 นาย สังเวียน มะคต ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มะเร็งปอด 62 24 ส.ค. 65
5582/65 นาง นนัทนา ไตรเดช ธ.เพยีวเพลส รามค าแหง 110 ชราภาพ 100 5 ก.ย. 65
5583/65 นาง ตุ๊ เพง็เรือง ธ.อทุยั-อยุธยา ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 26 ส.ค. 65
5584/65 นาง อุบลรัตน์ ยุทธการบัญชา ธ.สนามเปา้ ภาวะเลือดแข็งตัวทั่วร่างกาย 83 30 ม.ิย. 65
5585/65 พระ ปยิะวุทฒ์ิ จุลเมอืง ส่วนกลาง ชราภาพ 81 8 ก.ย. 65
5586/65 จ.ส.อ.เอกรัตน์ แพรวพรายรัตน์ ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 20 ส.ค. 65
5587/65 นาง อษุากร ชิณศรี ธ.สกลนคร ชราภาพ 79 27 ส.ค. 65
5588/65 นาง แสงศรี สุทธิอาจ ธ.สกลนคร ชรา 86 23 ส.ค. 65
5589/65 ร.ต.ทมิ ปล่ังกลาง ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 97 12 ส.ค. 65
5590/65 พ.ท.ธวัช ระวิวรรณ ธ.ทา่แพ ผลที่ตามมาของภาวะหลอดเลือดในสมองแตก 87 12 ม.ิย. 65
5591/65 นาง สมสาย พชิยศ ธ.พะเยา ปอดอกัเสบ 66 23 ส.ค. 65
5592/65 นาง บวัผัน ศิริพงษ์ ธ.ทา่แพ ตายตามธรรมชาติ 93 12 ส.ค. 65
5593/65 ร.ต.อเุทน ออ่นพมิพ์ ร.21 พนั.3 รอ. บาดเจบ็ศรีษะอยา่งรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 35 10 ก.ค. 65
5594/65 นาง วันดี วิลัยศรี มทบ.36 เลือดออกในสมอง 71 17 ส.ค. 65
5595/65 ร.ท.ณัฐศักด์ิ ขันอาสา ร.21 พนั.3 รอ. บาดเจบ็ศีรษะอยา่งรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 37 10 ก.ค. 65
5596/65 จ.ส.อ.อคัรเดช นาคสุด ร.21 พนั.3 รอ. บาดเจบ็ศรีษะอยา่งรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 38 10 ก.ค. 65
5597/65 จ.ส.อ.พเิชษฐ อริยะปลา ร.7 พนั.5 ไตวายเร้ือรัง 50 18 ส.ค. 65
5598/65 นาง กนัธิมา เกดิกลาง ธ.ปากช่อง หวัใจล้มเหลว 82 28 ส.ค. 65
5599/65 นาย เผ่า ใจหวัง ธ.ช่องนนทรี ชราภาพและโรคเร้ือรัง 83 6 ก.ย. 65
5600/65 นาง มณี พมิพป์รุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 94 25 ส.ค. 65
5601/65 นาง เกษร สุขเสริม ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 87 30 ส.ค. 65
5602/65 ส.อ.ไชยพงษ ์พรียศพฒัน์ ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งปอด 78 18 ส.ค. 65
5603/65 พ.ต.หมั่น เสาวกลู ธ.นครราชสีมา ชรา 84 9 ส.ค. 65
5604/65 นาง บบัพา จันทเีทศ ธ.ขอนแกน่ ภาวะน้ าค่ังในช่องเยื่อหุ้มหวัใจ 81 28 ส.ค. 65
5605/65 ร.ต.ประสงค์ ด าเอี่ยม ธ.นครศรีธรรมราช ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 65 31 ส.ค. 65
5606/65 นาย อารีย์รัตน ์แขดอน ธ.นครราชสีมา ระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลวเฉียบพลัน 62 30 ส.ค. 65
5607/65 นาง กมลวรรณ กิตติวรคุณากร ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะตับแข็งระยะสุดทา้ย 67 26 ส.ค. 65
5608/65 นาย ส าเภา บตุรชา ธ.ร้อยเอด็ ปอดอกัเสบติดเชื้อโควิด 70 5 ก.ย. 65
5609/65 จ.ส.อ.หนเูกต ช่างแสง ทน.2 ตายโดยธรรมชาติไมท่ราบโรค 86 19 ส.ค. 65
5610/65 นาง พจนา ปานอนิทร์ สง.สด.จว.พ.ร. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 15 ก.ค. 65
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5611/65 จ.ส.อ.ศักดา นาคตาขุน กรม ทพ.41 เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 42 6 ม.ค. 65
5612/65 นาง ค าภา มาโดน พล.ร.5 ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 68 21 ส.ค. 65
5613/65 นาง อ าไพ เทนสิทธิ์ ธนาณัติ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 77 27 ส.ค. 65
5614/65 นาง ถุงเงิน พมิแมน่ ธนาณัติ ชรา 87 3 ก.ย. 65
5615/65 นาง วิไล แสงเมฆ ส่วนกลาง ชราภาพ 83 8 ส.ค. 65
5616/65 พล.ท.สามทพั สัณหจันทร์ ธ.ส านกัพหลโยธิน มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 62 28 ส.ค. 65
5617/65 พ.ท.เสริมชาติ จุยานนท์ ธ.สนามเสือปา่ กล้ามเนื้อหวัใจโต 55 5 ก.ย. 65
5618/65 นาง ประยวน สินเธาว์ ธ.อดุรธานี ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 87 12 ส.ค. 65
5619/65 นาง วิไล คุ้มภยั ธ.ปากช่อง เมลิออยโดสิส 56 6 ก.ย. 65
5620/65 นาง กาญจนา ผาสุข ธ.เพชรบรูณ์ เบาหวาน 53 30 ส.ค. 65
5621/65 นาง บญุเล่ียม ศรีมา ธ.มนีบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 3 ก.ย. 65
5622/65 นาง เรืองศรี นครังสุ ธ.นครพนม มะเร็งทวารหนกั 59 19 ส.ค. 65
5623/65 นาง ทองรวม ใจอ่ า สส. ความดันโลหติสูง 74 27 ส.ค. 65
5624/65 จ.ส.อ.เทวิน แจ้งกระจ่าง รร.ช.กช. ปอดอกัเสบจากการติดเชื้อ 58 14 ส.ค. 65
5625/65 นาง ดวงสุดา อายุวัฒน์ พนั.ขส.24 บชร.4 ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 84 5 ส.ค. 65
5626/65 น.อ.มงคล กจัจายะนนัท์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อรุนแรง 66 29 ส.ค. 65
5627/65 ร.ต.อคัรเดช อุ่นแกว้ ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 68 31 ส.ค. 65
5628/65 พล.อ.มนสั เสถียรกาล ธ.หาดใหญ่ ภาวะหวัใจและการหายใจล้มเหลว 73 26 ส.ค. 65
5629/65 นาง ออ่นแกว้ บญุน า ธ.ยโสธร ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลวฉับพลัน 84 31 ส.ค. 65
5630/65 ส.อ.อวยพร มนุนิทราพงษ์ ธ.อบุลราชธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 65 29 ส.ค. 65
5631/65 นาง สาคร พรหมสิงห์ ธ.ถ.พรหมราช-อบุลราชธานี ปอดอกัเสบชนดิรุนแรง 85 20 ส.ค. 65
5632/65 นาง มานจิ พวงสมบติั ธ.ตาก ตายธรรมชาติไมท่ราบสาเหตุ 89 18 ส.ค. 65
5633/65 นาง ปล้ืมจิตต์ ช้างสิงห์ วิสามญั ปอดอกัเสบติดเชื้อจากการส าลัก 98 9 ก.ย. 65
5634/65 นาง พรศรี มะลิวัล ส่วนกลาง มะเร็งปอด 70 6 ก.ย. 65
5635/65 นาง พิมพ์ลักษณ์ นากสุวรรณ รพ.รร.6 ล่ิมเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน 56 3 ก.ค. 65
5636/65 นาง ชื่นจิตต์ พมิมานนท์ ธ.ปากเกร็ด สันนษิฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 17 ส.ค. 65
5637/65 ร.ต.สุพจน ์ขันนาค ธ.รังสิต-คลอง 3 ชรา 96 9 ก.ย. 65
5638/65 นาย บญุลือ ยืนทน ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจหยุดเต้นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและความดันโลหติต่ า 81 24 ส.ค. 65
5639/65 พล.ต.สมคิด แตงรัตนา ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานหีวัใจตายเฉียบพลัน 67 9 ส.ค. 65
5640/65 นาง วิรัช วงศ์ษา ธ.ถ.ติวานนท์ ล้ินหวัใจ 68 18 ส.ค. 65
5641/65 นาง สงวน เทากระโทก ธ.ศรีย่าน ผังผืดที่ปอด 57 23 ส.ค. 65
5642/65 พ.ต.พรเทพ นอ้ยนวม ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ มะเร็งปอด 61 27 ส.ค. 65
5643/65 นาง เอื้อง พึ่งพรธรรม ธ.นครศรีธรรมราช ปอดบวมจากโควิด 90 23 ส.ค. 65
5644/65 นาง สะอาด พนมรัตน์ ธ.รังสิต-ปทมุธานี สมองฝ่อวัยชรา 74 12 ส.ค. 65
5645/65 จ.ส.อ.ภทัระ แจ้งจงดี ช.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งกระเพาะอาหาร 53 19 พ.ค. 65
5646/65 นาง ราตรี แต่งแดน ร้อย.ลว.ไกล 3 ชรา 74 15 ม.ิย. 65
5647/65 อส.ทพ.บญัชา พรศรี กรม ทพ.35 ปอดข้างซ้ายแตก 39 13 ส.ค. 65

16



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงิน สาเหตทุี่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสยีชวีิต
5648/65 นาง สมภาร กณัทะ กรม ทพ.35 ไมท่ราบสาเหตุการเสียชีวิต 61 12 ส.ค. 65
5649/65 นาย บญุหนา นามมาตย์ ป.4 พนั.4 ปอดติดเชื้อร่วมกบัติดเชื้อโควิด 19 76 23 ส.ค. 65
5650/65 นาง ล าพรวน โทม่าก ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พงัพดืที่ปอดรุนแรง 85 3 ส.ค. 65
5651/65 นาย อ านาจ ปานเงิน ส่วนกลาง ภาวะตับวาย 59 9 ก.ย. 65
5652/65 นาง อรวรรณ นอ้ยประสาร ธ.ย่อยอนิทรารักษ์ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 92 2 ก.ย. 65
5653/65 ร.ต.นพินธ์ เกษแกว้ ธ.เพชรบรูณ์ ภาวะน้ าในเยื่อหุ้มปอดข้างขวา 59 7 ก.ย. 65
5654/65 ร.ต.เชิดศักด์ิ โฝงสูงเนนิ ธ.ลพบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสโลหติจากติดเชื้อแบคทีเรีย 62 20 ส.ค. 65
5655/65 นาง นนัทา เหมะธุลิน ธ.อดุรธานี สมองฝ่อวัยชรา 86 2 ก.ย. 65
5656/65 ร.ต.โสภณ ยงยืน ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 72 22 ส.ค. 65
5657/65 นาง แสวง ทองกอ้น ทน.2 เบาหวานและความดันโลหติสูง 72 27 ส.ค. 65
5658/65 นาย อรรถชิต หลวงเจริญ ป.2 พนั.2 รอ. มะเร็งปอดระยะลุกลาม 70 13 ส.ค. 65
5659/65 นาง คาน ชิมมมุ มทบ.32 ภาวะหวัใจล้มเหลว 72 27 ก.ค. 65
5660/65 นาง ลลิตภัทร แสงใส(ภัทรีญา สาตรรอด)ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง มะเร็งตับออ่น 64 10 ก.ย. 65
5661/65 ร.ต.เสนอ เกษมสิทธิ์ ธ.ราชบรีุ มะเร็งล าไส้ 90 14 ส.ค. 65
5662/65 นาย บญุศรี ภปูระวัน ธ.ขอนแกน่ เบาหวานร่วมกบัวัยชรา 81 24 ส.ค. 65
5663/65 นาง บญุโฮม ค ามกุดา ธ.ขอนแกน่ มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 89 31 ส.ค. 65
5664/65 นาง ทองรส โคตะมะ ธ.ชุมแพ เบาหวาน 73 22 ส.ค. 65
5665/65 นาง สมร โยธะชัย ธ.ขอนแกน่ ไตวายเฉียบพลัน 84 12 ส.ค. 65
5666/65 นาย ทองใบ ศรเจริญ มทบ.26 มะเร็งปอด 71 29 ส.ค. 65
5667/65 นาง ร าพงึ พี่พมิาย ธ.บางบวั ปอดติดเชื้อ 75 1 ก.ย. 65
5668/65 จ.ส.อ.ประยงค์ กระจ่างสี ธ.เตาปนู ติดเชื้อเร้ือรังที่กระดูกนิ้วเทา้ 70 3 ก.ย. 65
5669/65 นาย เหรียญ ล้ าเลิศ ธ.อมิพเีรียล เวิลด์ ส าโรง เบาหวาน 85 2 ก.ย. 65
5670/65 จ.ส.อ.น าพล ปนัจุติ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 70 5 ส.ค. 65
5671/65 นาย สุนทร ปยิไพร ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อ 75 31 ส.ค. 65
5672/65 นาย ประชุม ภมูผิิว พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ปอดติดเชื้อ 56 17 ส.ค. 65
5673/65 นาย ทองอนิ ค าตึก พนั.พฒันา 3 มะเร็งปอด 76 19 ส.ค. 65
5674/65 ร.ต.จตุพร พมิสารดุก มทบ.33 มะเร็งปอด 36 9 ส.ค. 65
5675/65 จ.ส.อ.สุนทร แกว้ขอนแกน่ ธ.ร้อยเอด็ มะเร็งตับ 80 7 ก.ย. 65
5676/65 นาง ค า ปญัญา ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงราย มะเร็งปอด 83 9 ส.ค. 65
5677/65 นาย สนั่น แสงเงิน ธ.ล าปาง ชราภาพ 79 20 ม.ีค. 65
5678/65 นาง บวัไข ค าศรี ธ.อดุรธานี หวัใจล้มเหลว 83 14 ม.ิย. 65
5679/65 นาง จริะพันธุ์ สมัครการ(กาววิงค์) กสษ.3 กส.ทบ. ติดเชื้อที่ปอด 62 20 ส.ค. 65
5680/65 ร.ต.รณชัย ช่วงแกว้ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 17 ส.ค. 65
5681/65 พ.อ.บญุส่ง จินดา ธ.ศรีย่าน เลือดออกในทางเดินอาหารและโพแทสเซียมสูง 69 12 ก.ย. 65
5682/65 พ.อ.สมเจตน ์บญุวิวัฒน์ ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ไตวาย 88 10 ก.ย. 65
5683/65 จ.ส.อ.สมชัย จันทองจีน ธ.ราชบรีุ ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 75 8 ก.ย. 65
5684/65 นาง บวัพนัธ์ คงรักษ์ คส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 57 28 ส.ค. 65
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5685/65 นาย ค ามา ต๊ิบประใจ ธนาณัติ ไตระยะที่ 5 82 28 ส.ค. 65
5686/65 นาง วิเชียร มนีายน ธ.เพชรบรีุ เลือดออกในสมอง 86 10 เม.ย. 65
5687/65 นาย จ านงค์ ยืนยิ่ง ธ.อบุลราชธานี เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูงฉุกเฉิน 61 2 ก.ย. 65
5688/65 นาง เสน มากสง ธ.พทัลุง สมองฝ่อวัยชรา 87 31 ส.ค. 65
5689/65 นาย แจ้ง ใจเชื่อม ธ.บิ๊กซี-ล าพนู หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 79 19 ส.ค. 65
5690/65 จ.ส.อ.พทิยา ค าละกาย ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 29 ส.ค. 65
5691/65 ร.ท.ดิเรก คะชาชื่น ธ.หนองมน มะเร็งตับ 72 30 ส.ค. 65
5692/65 ร.ต.ประเสริฐ เพง่พศิ ธ.สะพานควาย กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 85 19 พ.ค. 65
5693/65 นาง กลัยาณี ภพูานทอง วิสามญั ข้ออกัเสบติดเชื้อ 86 5 ก.ค. 65
5694/65 นาง ประมวล ทองปั้น นทพ. มะเร็งปกีมดลูก 62 30 ส.ค. 65
5695/65 นาง ปราณี พรหมชินวงศ์ รพ.รร.6 สันนษิฐานปอดติดเชื้อโควิด-19 86 10 ก.ย. 65
5696/65 จ.ส.อ.สนั่น แกว้บรรจง ธ.ปากเกร็ด โรคประจ าตัว 85 11 ก.ย. 65
5697/65 นาย เสนห่ ์อนิทโฉม ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 88 12 ก.ย. 65
5698/65 ร.ต.จ านงค์ กนัทะไชย ธ.สกลนคร หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67 16 ส.ค. 65
5699/65 นาง นาจ วงศ์แกว้ ทภ.2 พษิจากการกลืนยาฆา่วัชพชื 69 4 ส.ค. 65
5700/65 นาย มสัตอฟา แดงมนิ ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในปอด 73 24 ส.ค. 65
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