ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
ศพที่
5701/65
5702/65
5703/65
5704/65
5705/65
5706/65
5707/65
5708/65
5709/65
5710/65
5711/65
5712/65
5713/65
5714/65
5715/65
5716/65
5717/65
5718/65
5719/65
5720/65
5721/65
5722/65
5723/65
5724/65
5725/65
5726/65
5727/65
5728/65
5729/65
5730/65
5731/65
5732/65
5733/65
5734/65
5735/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย อรรถชัย ปัดกอง
นาย ถนอม คงจําเนียร
นาง บุญลือ สุวรรณกาล
นาง สายทอง บรรเลง
นาง เพียน ฤทธิไกร
นาง วิลาวรรณ เทียมเมือง
นาง ทองมี กุลนา
นาง สาคร สังสิมมา
จ.ส.อ.ศุภกฤต พุทธรักษา
นาง เปรมสุข พรมลา
จ.ส.อ.บุญทัน วิเชียรศรี
ร.ต.สันติพจน๑ เจนกระบวนหัด
นาง วันดี เอกวงษา
นาง สํารวม ศรีพล
ส.อ.สงํา อุดมพงษ๑
นาย เสวย ทองวิจิตร
นาย มงคล สุขจิตต๑
นาย คําตา เนื้ออํอน
นาง ประทุม เสนารัตน๑
นาง ละเอียด ศรีวรมย๑
นาย ฉลวย กํอเขา
จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ สิงห๑ทอง
นาง สังข๑ กุลบุญญา
จ.ส.อ.ยงยุทธ๑ ยรรยงค๑
นาย ศักดิ์ดา ขวัญทอง
พ.ท.วิสูตร คงแจ๎ง
นาง สวาสดิ์ ชํวยชูหนู
นาง วลัยพร จรรจาวิจักษณ๑
นาง ศิริ เริงทรง
นาง ศิริ เถาทอง
นาง พิมพ๑ยุภา แก๎วมณี
พ.อ.ประสิทธิ์ สมใจเพ็ง
นาง ณิชกมล โสวัตร
นาย ประหยัด คนจริง
พ.อ.ไพฑูรย๑ นิมิปาล

ประเภทการชาระเงิน
สํวนกลาง
สํวนกลาง
ธ.ชัยภูมิ
ธ.เสนานิคม
ธ.ถ.เอเชีย นครสวรรค๑
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.สระแก๎ว
ธ.ลพบุรี
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ร๎อยเอ็ด
ธ.สนามเสือป่า
ช.1 รอ.
มทบ.18
มทบ.13
ธ.สํานักราชดําเนิน
ธ.เทเวศร๑
ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี
ศร.
ม.3 พัน.26
พัน.ขส.23 บชร.3
ส.พัน.22 ทภ.2
ช.พัน.6 พล.ร.6
ธ.พิษณุโลก
ร.19 พัน.1
สบ.ทบ.
พล.ม.2 รอ.
นทพ.
สํวนกลาง
สํวนกลาง
สํวนกลาง
ธ.ลพบุรี
ธ.ถ.ติวานนท๑
ธ.ถ.ติวานนท๑
ธ.ศรียําน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ติดเชื้อวัณโรคปอด
ชราภาพ
สมองฝ่อวัยชรา
ชรา
ชรา
มะเร็งกระเพาะอาหาร
เลือดออกทางเดินอาหาร
มะเร็งระยะสุดท๎าย
หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งหลอดอาหาร
ขาขวาขาดเลือดและมีเนื้อตาย
สันนิษฐานวําเสียชีวติ จากโรคธรรมชาติ
ปอดติดเชื้อ
เส๎นเลือดในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง

ถุงลมโป่งพอง
ภาวะหัวใจล๎มเหลวจากชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อรํวมกับติดเชื้อในกระแสเลือด
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล๎มเหลว

หลอดเลือดหัวใจ
แขวนคอเสียชีวติ
ภาวะเลือดออกในสมอง
กล๎ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบ

มะเร็งปอด
ตับแข็ง
ชราภาพ
หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ชรา
ติดเชื้อโควิด-19
เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร
เสมหะติดเชื้อบริเวณหลอดลม

อายุ วันที่เสียชีวิต
57
8 ก.ย. 65
81
2 ก.ย. 65
82 29 ส.ค. 65
89 14 ก.ย. 65
88 13 ก.ย. 65
70
4 ก.ย. 65
94
7 ก.ย. 65
57 19 ส.ค. 65
90
2 ก.ย. 65
61 23 ส.ค. 65
62
9 ก.ย. 65
69
3 ก.ย. 65
67 27 ส.ค. 65
85 24 ส.ค. 65
91 28 ส.ค. 65
69 10 ก.ย. 65
63
5 ก.ย. 65
82
3 ก.ย. 65
84 25 ส.ค. 65
87 25 ส.ค. 65
88 27 ส.ค. 65
50
4 ก.ย. 65
77
2 ก.ย. 65
63 31 ส.ค. 65
60
6 ก.ย. 65
53 31 ส.ค. 65
72
6 ก.ย. 65
75 31 ส.ค. 65
84
9 ก.ย. 65
80 16 ก.ย. 65
75 11 ก.ย. 65
88 14 เม.ย. 65
61 17 ก.ย. 65
79 24 ส.ค. 65
91 11 ก.ย. 65

ศพที่
5736/65
5737/65
5738/65
5739/65
5740/65
5741/65
5742/65
5743/65
5744/65
5745/65
5746/65
5747/65
5748/65
5749/65
5750/65
5751/65
5752/65
5753/65
5754/65
5755/65
5756/65
5757/65
5758/65
5759/65
5760/65
5761/65
5762/65
5763/65
5764/65
5765/65
5766/65
5767/65
5768/65
5769/65
5770/65
5771/65
5772/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย อุดมศักดิ์ ฤกษ๑สําราญ
นาง จรวยภรณ๑ เรืองประทีป
นาง ทิพาภรณ๑ เจริญพงศ๑
ร.ต.ณรงค๑ธร พงษ๑เผือก
นาย ประดิษฐ๑ ประสิทธิส์ มสกุล
นาย ยรรยง ชาเรณู
พ.ท.หญิง ศรีรัตน๑ ประสานเมฆ
ร.ต.สุชาติ กิจขยัน
อส.ทพ.จิรวัฒน๑ เทพวงค๑
ส.อ.ปัญญา ชาติทา๎ ว
นาย เล็ก แย๎มเข็ม
นาย บรรทม ชํางเกวียน
ร.ต.มนตรี ยอดดี
จ.ส.อ.ฉลอง ทองมี
พ.ท.สุพรรณ แกํนสิงห๑
นาย น๎อย ยี่สุํน
ร.ต.เวียง ลําใย
นาง ประจวบ อินทรวงศ๑
ร.ต.ชาญชัย มหาราช
นาง สุรางค๑ แก๎วกุดั่น
นาย พัดสา รองทอง
นาง บุญเรือง จันทร๑ศิริ
นาง ยิ้น แซํหวํอง
นาง จันทร๑เป็ง อุปละ
นาย หวิน บาดดี
นาง ลัดดา ก๎อนแก๎ว
นาย สิงห๑ โมกศิริ
นาง เสถียร พูลจันทร๑
นาย นงค๑ แทํงทอง
นาย สมนึก ก๎อนจันทร๑เทศ
นาง แต๎ม รัตนวัน
นาย พวน โกรยรัมย๑
นาย อนิวตั ิ หล๎าเมือง
นาง จําเนียร จิตรจอม
นาง แสงเอ๎ย เตจ๏ะ
นาง จันทรา วงค๑วเิ ชียร
นาง อาภรณ๑ บุตรจันทร๑

2
ประเภทการชาระเงิน
ธ.เมืองเอก-รังสิต
ธ.นครนายก
ธ.ยํอยถนนพหลโยธิน-สะพานใหมํ

ธ.เตาปูน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.อรัญประเทศ
กรม ทพ.33
ร.2 พัน.2 รอ.
คส.สพ.ทบ.
มทบ.17
ธ.สี่แยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ
ธ.ลพบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.สี่แยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ
ธ.พัทลุง
ธ.นครพนม
กิตติมศักดิ์
ธ.สํานักราชดําเนิน
ธ.สนามเสือป่า

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ผลสืบเนื่องจากภาวะเลือดออกใต๎เยื่อหุ๎มสมอง

ติดเชื้อโควิด 19
อุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต๑ตกข๎างทางสมองรับการกระทบกระเทือน

มะเร็งปอด
สันนิษฐานวําระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล๎มเหลว

ระบบหัวใจและระบบหายใจล๎มเหลว
ภาวะหายใจล๎มเหลว
ภาวะแทรกซ๎อนจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมรุนแรง

ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งระยะสุดท๎ายจากปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เบาหวาน
กระดูกไขสันหลังฝ่อ
ระบบหายใจล๎มเหลว
เลือดออกในสมอง
ชรา
ติดเชื้อในทางเดินหายใจรุนแรง
สมองขาดออกซิเจน
หัวใจล๎มเหลว
ภาวะหายใจล๎มเหลว
หัวใจล๎มเหลว
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมํ แอร๑พอร๑ต เส๎นเลือดหัวใจตีบ
ธ.ลําพูน
ชราภาพ
ธ.สี่แยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ
ระบบไหลเวียนโลหิตล๎มเหลวเฉียบพลัน
ธ.เพชรบูรณ๑
แพ๎ภมู ิตัวเอง
ธ.เพชรบูรณ๑
เสียชีวติ จากสาเหตุที่ไมํทราบแนํชัด
ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑ (นครสวรรค๑) ติดเชื้อในกระแสเลือด
ร.12 พัน.3 รอ.
ปอดติดเชื้อ
รวท.อท.ศอพท.
เลือดออกในทางเดินอาหาร
มทบ.25
ติดเชื้อในปอด
พัน.ปจว.
ภาวะเลือดจาง
มทบ.36
เสียชีวติ ด๎วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ
ป.4
ไตวายระยะสุดท๎าย
รพศ.5 พัน.1
แบคทีเรียกินเนื้อ
ร.17 พัน.4
ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบ B
ร๎อย.บก.พล.ร.3
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ วันที่เสียชีวิต
67
8 ก.ย. 65
77
2 ก.ย. 65
65 26 ส.ค. 65
62
2 ก.ย. 65
64
7 ก.ย. 65
59 13 ก.ย. 65
89 13 ก.ย. 65
66 12 ก.ย. 65
39
8 ก.ค. 65
37 28 ส.ค. 65
90 26 ส.ค. 65
57 28 ส.ค. 65
60
7 ส.ค. 65
72 18 พ.ค. 65
68 23 ส.ค. 65
79 29 ส.ค. 65
74 19 ส.ค. 65
82
7 ก.ย. 65
61 14 ส.ค. 65
89 14 ส.ค. 65
76
3 ก.ย. 65
94
9 ส.ค. 65
86 26 ส.ค. 65
89 24 ส.ค. 65
88 19 ส.ค. 65
61
1 ก.ย. 65
86 21 ส.ค. 65
87
4 ก.ย. 65
55 29 ส.ค. 65
57
5 ก.ย. 65
74
6 ก.ย. 65
57
2 ก.ย. 65
71 30 ส.ค. 65
75
6 ส.ค. 65
71 12 ส.ค. 65
58 20 ม.ค. 65
66 31 ธ.ค. 64

3
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
5773/65 นาย บุญ ดีบา๎ นโสก
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
5774/65 ร.ต.โสภณ แฉํงโสภา
ธ.ศรียําน
5775/65 ร.ต.สุริยะ หวลจิตร
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
5776/65 ร.ต.บุญสํง คมกฤษ
ธ.นครราชสีมา
5777/65 ส.ท.ปั่น พลไรํ
ธ.นครราชสีมา
5778/65 ร.ต.เสมา แก๎วตะพาน
ธ.นครราชสีมา
5779/65 ส.อ.สมโชค แก๎วจํานงค๑
ธ.สุราษฎร๑ธานี
5780/65 ร.ต.ศราวุธ สินพูน
ธ.สกลนคร
5781/65 นาง เพ็ญศรี พิเชฐภูรี
ธ.สกลนคร
5782/65 ร.ต.เจริญ ผํองศรี
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
5783/65 จ.ส.อ.ยงยุทธ พรมทอง
ธ.แพรํ
5784/65 นาง นิตย๑ ชนะณรงค๑เดช
ศคย.ขส.ทบ.
5785/65 นาง บุญเกื้อ บุญมา
สํวนกลาง
5786/65 ร.ต.สําราญ สอนสนาม
ธ.สนามเสือป่า
5787/65 นาง สันทนา บริบาล
ธ.ปากเกร็ด
5788/65 นาง สายทอง วัฒนะโชคชัย
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร๑
5789/65 นาง สําเนียง คําเบ๎าเมือง
ธ.อินทรา-ประตูน้ํา
5790/65 นาย สมจิตร๑ รําพันดุง
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
5791/65 นาง สมถวิล ขัดเกลา
ธ.ชลบุรี
5792/65 จ.ส.อ.พิชัย วิสูตรศักดิ์
ธ.ปราจีนบุรี
5793/65 ร.ต.ชูชัย บุญนาค
ธ.ปราจีนบุรี
5794/65 นาง พิสมัย ภูผาลา
ธนาณัติ
5795/65 จ.ส.อ.สําเภา เกียวประเสริฐ
ม.พัน.22 ศม.
5796/65 น.ส.อนงค๑ บัวพัฒน๑(ขอผลกลาง) ธ.ร๎อยเอ็ด
5797/65 จ.ส.อ.สังวาลย๑ สุธรี พันธ๑
ธ.ราชบุรี
5798/65 จ.ส.อ.สุข ละเวรี
ธ.ขอนแกํน
5799/65 นาง พุธ วันเพ็ชร
มทบ.23
5800/65 จ.ส.อ.ทองใส ดวงดี
ร.153
5801/65 อส.ทพ.ณัฐวุฒิ ปิ่นทอง
กรม ทพ.48
5802/65 นาง สมบูรณ๑ วรรณสาร
ธ.ลําปาง
5803/65 นาง สําอางค๑ ผดุงญาติ
ธ.อํางทอง
5804/65 นาง อํานวย พุกอนันต๑
ธ.อยุธยา
5805/65 จ.ส.อ.ธนพล ปรีชานนท๑
ธ.สะพานใหมํ-ดอนเมือง
5806/65 นาง ประทุมศรี จํานงค๑วงศ๑
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
5807/65 นาง หนูคล๎าย ทะสังขาร๑
ธ.ขอนแกํน
5808/65 จ.ส.อ.ดาวเรือง อันชื่น
ธ.ทุํงสง
5809/65 นาง ตุ อามาตย๑มนตรี
ธ.ร๎อยเอ็ด

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
นิ่วอุดตันในทํอน้ําดี

อายุ วันที่เสียชีวิต
83 10 ก.ย. 65
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล๎มเหลว 64
3 ก.ย. 65
มะเร็งปอด
67
5 ก.ย. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
89
4 ก.ย. 65
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล๎มเหลว
88
2 ก.ย. 65
สมองฝ่อวัยชรา
85
2 ก.ย. 65
โรคประจําตัว
66 27 ส.ค. 65
ติดเชือ้ ในกระแสเลือดจากลําไส๎ใหญํทะลุจากอุบตั ิเหตุจราจร
62 15 ส.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
72 18 ก.ค. 65
มะเร็ง
65 22 ส.ค. 65
โรคตับ
64 17 ส.ค. 65
หัวใจวายเฉียบพลัน
74 26 ส.ค. 65
ชรา
95 16 ก.ย. 65
มะเร็งปอด
82 12 ก.ย. 65
มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะลุกลาม
81 15 ก.ย. 65
ภาวะเลือดออกในสมอง
78 14 ก.ย. 65
เลือดออกในโพรงสมอง
87 12 ส.ค. 65
ปอดติดเชื้อ
75
3 ก.ย. 65
เส๎นเลือดในสมองตีบ
73 19 ส.ค. 65
ภาวะขาดอากาศจากประวัติจมน้ําเสียชีวติ 71
2 ก.ย. 65
ขาดออกซิเจนในเลือด
72 22 ส.ค. 65
ตับแข็ง
82
2 ก.ย. 65
เสียเลือดปริมาณมากจากเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
49
1 ส.ค. 65
ภาวะความดันเลือดในปอดสูงจากหัวใจห๎องลํางซ๎ายล๎มเหลว 46
7 ก.ย. 65
เลือดออกในเนื้องอกสมองและใต๎เยื่อหุม๎ สมองจากอุบตั ิเหตุจราจร
65 17 ส.ค. 65
ปอดอักเสบ
77 20 ส.ค. 65
ปอดติดเชื้อโควิด
83
4 ก.ย. 65
สมองได๎รับกระทบกระเทือนรุนแรง
37 17 ก.ค. 65
หัวใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน
28
9 มิ.ย. 65
เส๎นเลือดสมองโป่งพองแตก
86 13 ก.ย. 65
ความดันโลหิตสูง
78 20 ก.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
77 15 ส.ค. 65
ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส-19
71 19 ก.ย. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
86 16 ก.ย. 65
ชราภาพ
86
1 ก.ย. 65
มะเร็งปอด
62
7 ก.ย. 65
สมองฝ่อในผู๎สูงอายุ
86 10 ก.ย. 65

ศพที่
5810/65
5811/65
5812/65
5813/65
5814/65
5815/65
5816/65
5817/65
5818/65
5819/65
5820/65
5821/65
5822/65
5823/65
5824/65
5825/65
5826/65
5827/65
5828/65
5829/65
5830/65
5831/65
5832/65
5833/65
5834/65
5835/65
5836/65
5837/65
5838/65
5839/65
5840/65
5841/65
5842/65
5843/65
5844/65
5845/65
5846/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ผกา น๎อยวงศ๑
นาย สุกฤษณ๑ โพธิท์ อง
นาง สวิง ศิริประทุม
นาย โหน ขุนพันธ๑
นาย คําไน อดกลั้น
นาย อิทธิพนั ธุ๑ เทศปริวฒ
ั น๑
นาย พีระพงษ๑ พุทธสังข๑
นาง สดชื่น ขวัญประเสริฐวารี
จ.ส.อ.เจริญ อุทยั คํา
นาย อุดม สายเป้า
นาย สมศักดิ์ ลือกิจ
พ.อ.ประหยัด เสมอจิตร
นาง มะลิ ไชยศิรินทร๑
นาง สายรุ๎ง โพไพบูลย๑
นาย สมัชชา ดํารงค๑เชื้อ
พล.ท.ชัยศรี ตระกูลแพทย๑
นาย ไสว ท๎าวจัตุรัส
นาย วัฒนา แตกโพธิ์
นาง สังเวียน มีศิล
นาง สุดตา โสดาภักณ๑
นาง ทองใบ นุํมโต
จ.ส.อ.ประเด็จ สาคร
นาง อรทัย ระเบียบดี
ส.ท.ธนภัทร ทองพานิชย๑
นาง ศรีไพร รอดบุญสํง
นาง เกษร มะเริงสิทธิ์
นาง ละมูล มณีกัญญ๑
ร.ต.เป้ย ศรีชื่น
จ.ส.อ.เฉลิมศักดิ์ บุญเรือง
นาย สุข ชาติศักดิ์
นาง อําไพ สุวรรณากร
นาง อํานวย เพ็ชรชะ
นาง สายทอง เมืองสนธิ์
นาง บุญมาก สมใจ
นาง นกกวัก งากิ่ง
ร.ต.สุนทร บุญศิริ
นาง กัลยา คล๎ายมี

4
ประเภทการชาระเงิน
ธ.อุบลราชธานี
นทพ.
รร.จปร.
กรม ทพ.23
ร.16 พัน.3
ธ.เตาปูน
ธ.ปราณบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
สํวนกลาง
ธ.สนามเป้า
ธ.ศรียําน
จบ.
รพ.รร.6
ธ.เตาปูน
ธ.ศรียําน
บชร.1
ม.7 พัน.14
ธ.สระบุรี
ธ.นครพนม
ธ.รังสิต คลอง 3
ธ.เตาปูน
ธ.ศรียําน
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
ธ.สนามเป้า
ธ.ราชบุรี
ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี
ธ.อุบลราชธานี
ม.2 พัน.7
มทบ.26
ร.21 พัน.3 รอ.
ธ.อรัญประเทศ
ธ.ขอนแกํน
ธ.เพชรบุรี
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
ชรา
หายใจล๎มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ วันที่เสียชีวิต
83 31 ส.ค. 65
77 16 ส.ค. 65
87 24 ส.ค. 65
71 25 ส.ค. 65
59 31 ส.ค. 65
69 20 ส.ค. 65
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและติดเชื้อ COVID-19 66
8 ก.ย. 65
ชรา
71 25 ส.ค. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
81
5 ก.ย. 65
ชราภาพ
91
4 ก.ย. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
73 14 ก.ย. 65
มะเร็งตับ
63 17 ส.ค. 65
มะเร็งลําไส๎
84
5 ก.ย. 65
มะเร็งปอดข๎างซ๎าย
61
7 ก.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
46 15 ก.ย. 65
ชรา
84 15 ส.ค. 65
ปอดติดเชื้อ
79 29 ส.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
59
7 ก.ย. 65
หัวใจล๎มเหลว
89 13 ก.ย. 65
ปอดติดเชื้อโควิด-19
76 11 ก.ย. 65
คําโพแทสเซียมในเลือดสูง
83 24 ส.ค. 65
อุบัติเหตุล๎มศีรษะกระแทกรุนแรงกระดูกต๎นคอหัก
61 13 ก.ย. 65
ภาวะแทรกซ๎อนจากมะเร็งลําไส๎ใหญํ
76 22 ก.ย. 65
สันนิษฐานเสียชีวติ จากโรคธรรมชาติ
40 17 ก.ย. 65
เลือดออกในสมอง
78 19 ก.ย. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
83 20 ก.ย. 65
ไตวายจากโรคเบาหวาน
89
5 ก.ย. 65
นอนเสียชีวติ ที่บ๎านตามธรรมชาติโดยไมํทราบโรค
90 14 ก.ย. 65
ตับแข็งจากสุรา
40 30 ส.ค. 65
ความดันโลหิตสูงรํวมกับภาวะปอดอักเสบ 86
1 ก.ย. 65
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
56
5 ก.ย. 65
ระบบไหลเวียนล๎มเหลวจากโรคประจําตัวเรื้อรัง
73
6 ก.ค. 65
ภาวะหัวใจหยุดเต๎น ภาวะเป็นกรดในเลือด 68
1 ก.ย. 65
วัยชรา
86
7 ก.ย. 65
มะเร็งปอด
87 11 ก.ย. 65
ภาวะหัวใจล๎มเหลว
86 14 ก.ย. 65
ระบบหายใจล๎มเหลวจากปอดอักเสบติดเชื้อ
66
3 ก.ย. 65

5
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
5847/65 จ.ส.อ.บัณฑิต ศิลาจะโปะ
ธ.นครราชสีมา
5848/65 นาง สุด แสนสมบัติ
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
5849/65 นาง พรทิพย๑ รุสกุล
ธ.ปราจีนบุรี
5850/65 นาง สมจิตร ภูริธร
ธ.นครราชสีมา
5851/65 นาง สายทอง กาญจนศรี
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
5852/65 นาง ทองเจิม พรหมเหลือง
ธ.ปราจีนบุรี
5853/65 นาย ไพโรจน๑ แกมนิล
ธ.ตาก
5854/65 นาง จินตนา ศรีสุทธินันทน๑
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
5855/65 นาย กมล พรมทอง
ธ.เตาปูน
5856/65 นาง ดอกไม๎ ฟาดสูงเนิน
ธ.สะพานควาย
5857/65 นาย เฮียง โปมชัยภูมิ
ธ.สนามเสือป่า
5858/65 นาง ประเสริฐ ขยันเยี่ยม
สํวนกลาง
5859/65 ร.ท.นภา จุ๎ยศิริ
มทบ.35
5860/65 นาง รัตนาภา (รัตนาภรณ๑) ชื่นพันธุ๑ ธ.เพชรบูรณ๑
5861/65 จ.ส.อ.ถวัลย๑ กุลวงศ๑
ธ.ยโสธร
5862/65 นาง จินดา แสนศักดิ์
ธ.บิ๊กซีหางดง-เชียงใหมํ
5863/65 นาย สนิท เจริญยิ่ง
ธ.ปราจีนบุรี
5864/65 นาง นวน จันทิมา
ธ.สันป่าขํอย-เชียงใหมํ
5865/65 นาง ลัดดา จันดํา
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
5866/65 นาง ประเทือง สืบวงษ๑ตระกูล ธ.ลพบุรี
5867/65 นาย บุญมี จุปะนะเต
ธ.ลพบุรี
5868/65 นาย สนิท สําเภาทอง
สํวนกลาง
5869/65 พล.ต.ชวิน ปวิดาภา
สํวนกลาง
5870/65 นาย วัน จั่นถมยา
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
5871/65 ร.ต.ประกิต ศิลประเสริฐ
ธ.ลพบุรี
5872/65 นาง ดอกไม๎ เพ็ชรศรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
5873/65 จ.ส.อ.ปิ่น เรืองศรี
ธ.สนามเป้า
5874/65 นาย เกษม แสงกระจําง
ธ.ยํอยแฟชั่น-ไอส๑แลนด๑
5875/65 นาง จินดา จักรปั่น
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
5876/65 ร.ต.พุฒธา พลรักษา
ธ.ชุมแพ
5877/65 นาง อุไร พงศ๑ราศรี
ธ.ชัยภูมิ
5878/65 นาง ทองย๎อย สุมขุนทด
ธ.นครราชสีมา
5879/65 นาย คําดี บุญมี
ธ.ปากชํอง
5880/65 นาย เฟี้ยม ทับบุรี
ธ.ชัยนาท
5881/65 นาย ศิริ ชั่งใจ
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
5882/65 นาย สุวทิ ย๑ ใจสุข
ธ.ลพบุรี
5883/65 นาย เวก บางผึ้ง
ธ.ลพบุรี

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมองตีบ
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล๎มเหลว

มะเร็งตับอํอนระยะแพรํกระจาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล๎มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารสํวนต๎น
หลอดเลือดหัวใจตีบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลําไส๎
มะเร็งปอด
หัวใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน
มะเร็งในถุงน้ําดี
มะเร็งระยะสุดท๎าย
ภาวะแทรกซ๎อนจากมะเร็งถุงน้ําดี
ภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดสูง
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อโควิดและวัณโรค
มะเร็งทํอน้ําดี
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล
สันนิษฐานภาวะแทรกซ๎อนจากโรคไตวายเรื้อรัง
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและมีฝีหนองในชํองท๎อง

เส๎นเลือดในสมองแตก
หัวใจเต๎นผิดจังหวะ น้ําทํวมปอด
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเข๎ากระแสโลหิต
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําจากน้ําทํวมปอดจากมะเร็งปอด

หลอดเลือดหัวใจตีบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับระยะสุดท๎าย
ตายตามธรรมชาติโดยไมํทราบสาเหตุ(ป่วยติดเตียง)

อายุ วันที่เสียชีวิต
81 12 ก.ย. 65
83 11 ก.ย. 65
82 16 ก.ย. 65
93 11 ก.ย. 65
73 13 ก.ย. 65
71
8 ก.ย. 65
68 14 ก.ย. 65
88 18 ก.ย. 65
68
8 ส.ค. 65
75 22 ก.ย. 65
73 15 ก.ย. 65
72 21 ก.ย. 65
60
7 ก.ย. 65
59 14 ส.ค. 65
60 17 ส.ค. 65
85 30 ส.ค. 65
84 14 ก.ย. 65
89
2 ก.ย. 65
60
9 ก.ย. 65
82 31 ส.ค. 65
83 24 ส.ค. 65
95 21 ก.ย. 65
90 16 ก.ย. 65
85 21 ก.ย. 65
73 16 ก.พ. 65
79 16 ก.ย. 65
87 14 ก.ย. 65
78 12 ก.ย. 65
85 24 ก.ย. 65
62
6 ก.ค. 65
79 29 ส.ค. 65
83 10 ก.ย. 65
77
1 ก.ย. 65
81 18 ส.ค. 65
95
3 ก.ย. 65
66 26 ส.ค. 65
66 23 ส.ค. 65

ศพที่
5884/65
5885/65
5886/65
5887/65
5888/65
5889/65
5890/65
5891/65
5892/65
5893/65
5894/65
5895/65
5896/65
5897/65
5898/65
5899/65
5900/65
5901/65
5902/65
5903/65
5904/65
5905/65
5906/65
5907/65
5908/65
5909/65
5910/65
5911/65
5912/65
5913/65
5914/65
5915/65
5916/65
5917/65
5918/65
5919/65
5920/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.พยุง ศศะภูริ
นาง อมร สายพันธุ๑
นาย ชวลิต พักตร๑แก๎ว
ร.ต.ต.ณัฐพงษ๑ สุโพธิ์
นาย วิชัย ขําละเอียด
นาง ไพนีย๑ พันธ๑แสงดาว
นาย วันชัย กลัดนาค
นาย จําเนียร ศรีโชติ
นาง สมจิตร เรียงรวม
อส.ทพ.คําผาง จันทร๑ชมภู
น.ส.สุมาลี ทะสังขาร๑
นาง ปาริชาติ แผํนผา
นาย อาทิตย๑ จันทะคุณ
นาย สุรศักดิ์ เทนไธสง
ร.ต.ธงชัย คุ๎มกิจ
นาง บุญโฮม พาลพล
นาง ตัง พูลทอง
นาง ยุพดี พรหมขัติแก๎ว
นาย รชต อินทรประเสริฐ
นาง รญา ตรีสุวรรณ
นาง อนันต๑ คําวงษ๑
ร.ต.วิเชียร กันเกตุ
นาง แหวน บุญประเสริฐ
พระ ธนู หัสเนตร
พ.อ.พรหมพงศ๑ ศาสนธํารง
ส.อ.สุรินทร๑ มีอุดร
นาง กิมฮวย สังข๑ทอง
นาง ประทุม คําหมูํ
ส.อ.พาน ขจรศรี
ร.ต.สุวรรณ พิลึก
ร.ต.นัทที วรรณวงษ๑
นาง เล็ก สิงห๑เรือง
จ.ส.อ.เกรียงไกร ซื่อตรง
นาง พุฒซ๎อน ไชยแก๎ว
จ.ส.อ.สุรพินธ๑ จําปาแดง
พ.อ.แสนสุข แย๎มพราย
นาง มานิตย๑ เขียวรอด

6
ประเภทการชาระเงิน
ธ.อํางทอง
ร.6 พัน.1
ม.พัน.21 พล.ร.6
ร.13 พัน.1
ป.72 พัน.722
พัน.สร.23 บชร.3
กส.ทบ.
ทภ.2
สห.ทบ.
ธนาณัติ
ธ.ขอนแกํน
รพ.คํายสุริยพงษ๑
ร๎อย.ม.(ลว.) 6
ร.16 พัน.1
ธ.ลพบุรี
ธ.ยโสธร
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
ธ.เชียงราย
ธ.พิษณุโลก
ธ.นครนายก
ธ.พญาไท
ธ.ลพบุรี
ธ.รังสิต ปทุมธานี
ธ.บางบัวทอง
ธ.ลาดพร๎าว 42
ธ.กาญจนบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.เชียงราย
ธ.พิษณุโลก
ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑ (นครสวรรค๑)
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงใหมํ
ธ.อุบลราชธานี
พัน.ขส.23 บชร.3
มทบ.39
มทบ.22
ธ.สํานักพหลโยธิน
ธ.เตาปูน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หลอดเลือดสมอง
กระเพาะอาหารรั่ว
เบาหวาน
มะเร็งเซลล๑ตับ
มีภาวะปอดติดเชื้อ
มะเร็งทํอน้ําดีระยะแพรํกระจาย
ชราภาพ
ตับแข็ง
เนื้องอกเยื่อหุ๎มสมอง ภาวะสมองบวม
เส๎นเลือดดําในชํองท๎องอุดตัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ไมํทราบสาเหตุ
โรคไต
สมองฝ่อในวัยชรา
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
ไตวายเรื้อรังรํวมกับโรคหัวใจเต๎นผิดจังหวะ

เลือดออกในเนื้อสมอง
หลอดเลือดโป่งพองในสมองแตก
ปอดอักเสบ
มะเร็งปอด
ชราภาพ
ไตวายเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะหัวใจห๎องลํางเต๎นพริ้ว
หัวใจล๎มเหลวจากโรคธรรมชาติ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือดอยํางรุนแรง
ปอดอักเสบ
ภาวะเลือดออกในสมอง
ภาวะเลือดเป็นกรดจากติดเชื้อในกระแสเลือด

กลุํมอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
ตับวาย
ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควิด 19
ปอดติดเชื้อ

อายุ วันที่เสียชีวิต
66
1 ก.ย. 65
81
7 ก.ย. 65
76 15 ก.ย. 65
75
9 ก.ย. 65
76
2 ส.ค. 65
74 12 ส.ค. 65
72 29 ส.ค. 65
69
5 ก.ย. 65
72 15 ก.ย. 65
59 26 มิ.ย. 63
55
4 ก.ย. 65
67
8 ก.ย. 65
52 26 ส.ค. 65
62 20 ส.ค. 65
72 18 มิ.ย. 65
88 11 ก.ย. 65
75
3 ก.ย. 65
80 29 ส.ค. 65
64 24 ส.ค. 65
76 13 ก.ย. 65
85 15 ก.ย. 65
69 23 ก.ย. 65
83 14 ก.ย. 65
82
8 ก.ย. 65
85 21 ก.ย. 65
44 16 ส.ค. 65
69
4 ก.ย. 65
88 18 ก.ย. 65
94 28 ส.ค. 65
86
8 ก.ย. 65
64 6 พ.ค. 65
94 15 ก.ย. 65
53 11 ก.ย. 65
80 29 ส.ค. 65
54 15 ก.ย. 65
90 18 ก.ย. 65
88 20 ก.ย. 65

7
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
5921/65 นาง ตามน ขังสันเทียะ
ธ.ปากชํอง
5922/65 ร.ต.สุรฤทธิ์ แหลํพั่ว
ธ.กระทรวงกลาโหม
5923/65 นาง ยุพนิ สิงหเดช
ร.4
5924/65 อส.ทพ.พิชิต จิตณรงค๑
กรม ทพ.41
5925/65 ร.ต.โรมรัน กลิ่นศรีสุข
ธ.อุดรธานี
5926/65 นาง หนูเปี่ยง บุษราคัม
ธ.อุดรธานี
5927/65 นาง นิภาพร เสาสุก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
5928/65 นาง วันเปรียง ยอดรัตน๑(เทียมไพรวัลย๑) ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค๑(วี-สแควร๑)
5929/65 ร.ต.จเร รัตนวิชัย
ธ.คลองปาง
5930/65 นาง วิภาวดี ภูบา๎ นหม๎อ
ธ.ขอนแกํน
5931/65 จ.ส.อ.บุญมี หอมทรัพย๑
ธ.แฟรี่พลาซา-ขอนแกํน
5932/65 ร.อ.จรูญ บุญนํามา
ธนาณัติ
5933/65 นาง อําพัน พงศ๑ประยูร
ธ.ศรียําน
5934/65 นาง คิม อิ่มสาย
ธ.สวรรคโลก
5935/65 นาง บุบผา ไชยทิพย๑
ธ.สกลนคร
5936/65 นาง บุญเกียม อุตศาสตร๑
ธ.สกลนคร
5937/65 น.ส.คนึงนุช คงเพชรศักดิ์
ธ.ปากชํอง
5938/65 นาง ล๎วน มังกรทอง
ส.พัน.9 พล.ร.9
5939/65 นาย สวัสดิ์ ศรีระษา
ทภ.2
5940/65 น.ส.บุษบง บัวสิงห๑
พธ.ทบ.
5941/65 ร.ต.กิตติศักดิ์ กลางหมูํ
ธ.พะเยา
5942/65 นาย หมาย หายทุกข๑
ธ.พะเยา
5943/65 นาย ทองเตียน โคตรศรีวงษ๑
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแกํน
5944/65 นาง สงัด อินทรจันทร๑
ธ.อุดรธานี
5945/65 นาง ทองอินทร๑ ผุดผํอง
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
5946/65 นาย ไพฑูรย๑ เอี่ยมสอาด
สง.สด.จว.ล.บ.
5947/65 นาย กุน พิมพขันธ๑
ม.พัน.19 พล.ร.9
5948/65 ร.อ.ประภัศร๑ คงพรหม
ศสร.
5949/65 พระ ประชุม พลชัย
ป.2 พัน.102 รอ.
5950/65 นาง งอย กันยะ
มทบ.38
5951/65 นาย เอื้อมชัย มาสิงห๑
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
5952/65 นาย เกริกเพ็ชร๑ บุญเพ็ชรัตน๑
สํวนกลาง
5953/65 จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ ผลไม๎
ธ.นําน
5954/65 พล.อ.รณจักร สวัสดิเกียรติ
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
5955/65 นาง อุดม จันทร๑สนาม
ธ.เลย
5956/65 นาง ประเสริฐ กองศรี
รร.ส.สส.
5957/65 นาง ละม๎าย ค๎าทางชล
ธ.กระทรวงกลาโหม

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
หัวใจล๎มเหลว
หลอดเลือดแดงในสมองโป่งพองแตก
ชรา
สันนิษฐานกล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบจากการสําลัก
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
มะเร็งเต๎านม
ภาวะปอดติดเชื้อ
อัมพาตจากหลอดเลือดสมองแตก
เนื้องอกสมองกลิโอมา
หัวใจล๎มเหลว
หลอดเลือดสมองอุดตัน
ปอดอักเสบจากโรคโควิด 19
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19
ไตวายเรื้อรัง

อายุ วันที่เสียชีวิต
95 7 พ.ค. 65
46 20 ก.ย. 65
71 20 ก.ย. 65
43
8 มิ.ย. 65
73
2 ก.ย. 65
82
2 ก.ย. 65
57 26 ส.ค. 65
60
8 ก.ย. 65
61 31 มี.ค. 65
65 13 ส.ค. 65
61
5 ส.ค. 65
86 24 ก.ย. 65
84
2 ก.ย. 65
65 17 ส.ค. 65
86
6 ก.ย. 65
83
9 ก.ย. 65
ภาวะสมองบาดเจ็บอยํางรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
51
4 ส.ค. 65
เลือดออกในทางเดินอาหาร
84 17 ก.ค. 65
ความดันโลหิตสูง
77
6 ก.ย. 65
ปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19
35
9 ก.ย. 65
หัวใจวาย
64
4 ก.ย. 65
มะเร็งตับ
85 10 ก.ย. 65
ปอดติดเชื้อ
67 28 ก.ค. 65
หัวใจล๎มเหลว
79 29 ส.ค. 65
โลหิตเป็นพิษ
84
7 มิ.ย. 65
ไตวาย
76
3 ก.ย. 65
ไตวายเฉียบพลัน
66 12 ก.ย. 65
โรคประจําตัว(มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะแพรํกระจาย) 40
5 ส.ค. 65
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
86 15 ก.ย. 65
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท๎าย สมองขาดเลือด 85 14 ก.ย. 65
ไตวายระยะสุดท๎าย
57 13 ก.ย. 65
ภาวะความดันต่ําซ็อกเนื่องจากสงสัยติดเชื้อ
64 23 ก.ย. 65
มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะสุดท๎าย
66 23 ก.ย. 65
ระบบหายใจล๎มเหลว
78 22 ก.ย. 65
ชราภาพ
82 21 ก.ย. 65
หัวใจล๎มเหลว
90 15 ก.ย. 65
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
92 13 ก.ค. 65

ศพที่
5958/65
5959/65
5960/65
5961/65
5962/65
5963/65
5964/65
5965/65
5966/65
5967/65
5968/65
5969/65
5970/65
5971/65
5972/65
5973/65
5974/65
5975/65
5976/65
5977/65
5978/65
5979/65
5980/65
5981/65
5982/65
5983/65
5984/65
5985/65
5986/65
5987/65
5988/65
5989/65
5990/65
5991/65
5992/65
5993/65
5994/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สุดา บุญลาภ
จ.ส.อ.ยุทธนา กลิ่นกลาย
นาง สุพนิ ไวกสิกรรม
นาง ประนอม คุ๎มแสง
นาง ถม อุดมไชย
ร.ต.ขุนทอง แก๎วมาตย๑
นาง กงจันทร๑ จันทร๑เหลือ
นาง ลั้ง มํวงพรวน
พ.ท.หญิง สุมิตรา วุฒเิ วทย๑
นาย ประคอง ข๎อสังข๑
ร.ต.ไพโรจน๑ บูรณ๑สม
นาง ทองหยิบ เรืองพุํม
จ.ส.อ.ธงชัย อรัญทิมา
นาง มะลิ อาสานอก
จ.ส.อ.สถิตย๑ อุปนันไชย
นาย สุรัตน๑ อินทนนท๑
นาง เต๎า กลิ่นจันอัด
นาง สําราญ พลวิชิตร
นาง บุญที งามฉลวย
จ.ส.อ.ณัฏฐศรัณยุ๑ แสนสงํา
นาย กุน วรรณธรรม
นาย บุญมา แพทย๑เกาะ
นาง สวาท จันจําปา
นาง บัวพัน ศรีวสิ ุทธิ์
นาง ทองเหมาะ พัฒนมาศ
จ.ส.อ.ชัชวาลย๑ ธนะไพบูลย๑
จ.ส.อ.เสรณีย๑ กันยะกาญจน๑
นาย ป๋า กัลยา
พ.ต.ไมตรี เสียงดัง
นาง ชู กรมเวช
ร.ต.อังกูล ศรีไสย
นาย สมศักดิ์ มากทอง
นาย วรานนท๑ จันทร๑ฉาย
พ.อ.เมธชนัน ชมสุขประกิต
นาง สมบูรณ๑ โฉสูงเนิน
น.ส.นิภา ชุํมเฉลิม
นาย พยงค๑ พิมพ๑ใจใส

8
ประเภทการชาระเงิน
ธ.โชคชัย 4
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.อุตรดิตถ๑
ธ.พิษณุโลก
ธ.ร๎อยเอ็ด
ธ.ขอนแกํน
ร.8
สํวนกลาง
ธ.สํานักราชดําเนิน
รร.ป.ศป.
ธ.สี่แยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ
ธ.อุตรดิตถ๑
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ทําแพ
ธ.สี่แยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ
มทบ.24
สง.สด.จว.ย.ส.
มทบ.24
ช.2 พัน.202
ช.2 พัน.202
ม.3 พัน.13
ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก)
ธ.สระบุรี
ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก)
ธ.นราธิวาส
ธ.พะเยา
ธ.ถ.อุดรดุษฎี
ธ.พิษณุโลก
ธ.สระบุรี
ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑(นครสวรรค๑)
ธ.ถ.ติวานนท๑
ธ.พระปฐมเจดีย๑
ธ.ลพบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ชรา
สมองขาดเลือด เส๎นเลือดสมองอุดตัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงรํวมกับเลือดเป็นกรด

ภาวะแทรกซ๎อนจากเส๎นเลือดสมอง
สมองฝ่อวัยชรา
โควิดลงปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ชราภาพ
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ตับแข็ง ไตวาย
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน
แขวนคอเสียชีวติ
ภาวะหายใจล๎มเหลว
มะเร็งเซลล๑ตับระยะสุดท๎าย
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนําไวรัส 2019

ระบบหัวใจล๎มเหลว
เลือดออกในสมองจากภาวะเกล็ดเลือดต่ํา
หัวใจฉีกขาดจากอุบตั ิเหตุจราจร
ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
หัวใจล๎มเหลว
มะเร็งลําไส๎
แผลกดทับติดเชื้อ
เลือดออกในสมอง
ความดันรํวมกับโรคแทรกซ๎อน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะการหายใจล๎มเหลว
มะเร็งปอด
เส๎นเลือดสมองตีบตันจากโรคความดันโลหิตสูง

ภาวะเลือดเป็นกรด
ไตวายเฉียบพลัน
ตับแข็งจากสุรา
ปอดติดเชื้อ
สันนิษฐานระบบไหลเวียนโลหิตล๎มเหลวเฉียบพลัน

ภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งลําไส๎

อายุ วันที่เสียชีวิต
92 16 ก.ย. 65
45 27 ก.ย. 65
83 15 ก.ย. 65
69 29 ส.ค. 65
82 17 ก.ย. 65
78 14 ก.ย. 65
90
2 ก.ค. 65
88 26 ก.ย. 65
89 27 ก.ย. 65
60
3 ก.ย. 65
67
8 ก.ย. 65
93 28 ส.ค. 65
73 10 ก.ย. 65
83
4 ก.ย. 65
64
9 ก.ย. 65
87 16 ส.ค. 65
85
7 ก.ย. 65
81 15 ก.ย. 65
69 29 ส.ค. 65
47 11 ก.ย. 65
82
6 ก.ย. 65
74 26 ส.ค. 65
66 16 ก.ค. 65
80
7 ก.ย. 65
82 26 ส.ค. 65
71
3 ก.ย. 65
63 14 ก.ย. 65
84 13 ก.ย. 65
75 19 ก.ย. 65
82 12 ก.ย. 65
68 17 ก.ย. 65
61 12 ก.ย. 65
50 18 ก.ย. 65
69 19 ก.ย. 65
86 21 ก.ย. 65
82 26 ก.ย. 65
63 19 ก.ย. 65

ศพที่
5995/65
5996/65
5997/65
5998/65
5999/65
6000/65
6001/65
6002/65
6003/65
6004/65
6005/65
6006/65
6007/65
6008/65
6009/65
6010/65
6011/65
6012/65
6013/65
6014/65
6015/65
6016/65
6017/65
6018/65
6019/65
6020/65
6021/65
6022/65
6023/65
6024/65
6025/65
6026/65
6027/65
6028/65
6029/65
6030/65
6031/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ศรีสวย
นาง ประพิศ ธรรมหิเวศน๑
นาง ชุนเอ๎ง แซํซิ้ม
พ.อ.เอื้อศักดิ์ รัตนธรรมปัญญา
นาย สันติ ระรื่น
นาง ทองสุข บุญสนธิ
นาง ณฤดี สืบจากอินทร๑
นาง นฤมล อินทร๑เนตร
จ.ส.อ.วงศ๑ศักดิ์ วงค๑สุวรรณ๑
จ.ส.อ.อดิศร นิลปัทมวิชัย
นาง กาบจันทร๑ เข็มวิชัย
นาง สมคิด พรชัยประสิทธิ์
จ.ส.อ.นพรัตน๑ อินทสุนทร
จ.ส.อ.ประการ สินสํง
น.ส.บังอร พุํมโตงาม
นาง ทองเจือ ศรีโพธิ์
นาย สนอง ศิริมงคล
ร.ต.สุคนธ๑ ขาวสุทธิ
นาง รัศมี หงษ๑ยนต๑
พ.ท.จุมภฏ แทํนทอง
นาย เฉลิม วรทรัพย๑
นาง พเยาว๑ พิชัยกุล
นาง เสาวลักษณ๑ ศรีสุข
ร.ต.เลิศชัย ธุนันทา
นาง อํอนสี วายทุกข๑
นาย หนูกัน หาปัญณะ
พ.ต.สมชาย สาตราภัย
นาง ฉลอง ดําเนิน
นาย โชค จําปาโพธิ์
นาง นาง อิ่มใจ
นาง บุญเหลี่ยม ศรีดาคํา
พ.ต.ไพโรจน๑ ทองดีนอก
นาง พรม โตนดไธสง
นาง จันทร๑ คชคง
อส.ทพ.ภาสกร นะมิตร
นาง เครือวัลย๑ ไชยศรีสุทธิ์
นาย บุญจัน คันยุไร
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ประเภทการชาระเงิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

ธ.คอสโมออฟฟิศ พาร๑ค เมืองทองธานี

กล๎ามเนื้อหัวใจตาย จากเส๎นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ

ธ.สนามเสือป่า
ธ.มาร๑เก็ตเพลส วงศ๑สวําง
ธ.อยุธยา
พธ.ทบ.
ธ.สระบุรี
ธ.ศรียําน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑(นครสวรรค๑)
ร.17 พัน.4
สง.สด.จว.น.ว.
ป.71 พัน.713
วทบ.
วทบ.
สํวนกลาง
ธ.สระบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.สํานักราชดําเนิน
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร๑
ธ.ลพบุรี
ธ.ชุมแพ
ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถ.อุดรดุษฎี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถ.อุดรดุษฎี
ธ.นางรอง
ธ.ลพบุรี
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.บ๎านไผํ
ธ.ปราณบุรี
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
รพศ.2 พัน.1
กรม ทพ.22
ร.16 พัน.1
ร.16 พัน.1

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
สันนิษฐานเลือดออกในสมอง
กล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ไตวายเรื้อรัง
มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท๎าย
สมองฝ่อวัยชรา
ตับอักเสบ
มะเร็งลําไส๎
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะ
สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนเข๎าศีรษะ

ลําไส๎ใหญํทะลุ
ชราภาพ
เบาหวานและโรคไต
ตามธรรมชาติ ไมํทราบเหตุ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด/ผู๎ปว่ ยติดเตียง
มะเร็งปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งรังไขํ
ภาวะปอดบวมติดเชื้อโควิด-19
ชราภาพ
กล๎ามเนื้อหัวใจตาย
มะเร็งลําไส๎ใหญํ
ขาดออกซิเจน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หัวใจเต๎นผิดจังหวะชนิดหัวใจห๎องบนสั่นพลิ้ว

ชราภาพ
มะเร็งทํอน้ําดีบริเวณใกล๎ตับอํอน
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
ชรา
อุบตั ิเหตุจราจร กระโหลกศรีษะแตก เลือดออกใต๎เยือ่ หุ๎มสมอง

ปอดอักเสบติดเชื้อเข๎ากระแสเลือด
เบาหวาน

อายุ วันที่เสียชีวิต
57 19 ก.ย. 65
84 14 ก.ย. 65
78 26 ก.ย. 65
88 24 ก.ค. 65
59 11 ก.ย. 65
83 17 ก.ย. 65
72 30 ก.ย. 65
57
3 ก.ย. 65
93 14 ก.ย. 65
32 1 ต.ค. 64
57 17 เม.ย. 65
78 26 ส.ค. 65
58 14 ก.ย. 65
45 14 ก.ย. 65
81 28 ก.ย. 65
89 23 ก.ย. 65
63 29 ก.ย. 65
79 13 ก.ย. 65
85 2 ต.ค. 65
93 20 ก.ย. 65
72 17 ก.ย. 65
92
4 ก.ย. 65
67 19 ก.ย. 65
63 25 เม.ย. 65
88 21 ก.ย. 65
90 19 ก.ย. 65
93 16 ก.ย. 65
83 11 ก.ย. 65
68 24 ก.ย. 65
90 18 ก.ย. 65
88 22 ก.ย. 65
63 20 ก.ย. 65
89 11 ก.ย. 65
83 20 ก.ย. 65
28 30 ส.ค. 65
63 20 ก.ย. 65
75
7 ก.ย. 65

ศพที่
6032/65
6033/65
6034/65
6035/65
6036/65
6037/65
6038/65
6039/65
6040/65
6041/65
6042/65
6043/65
6044/65
6045/65
6046/65
6047/65
6048/65
6049/65
6050/65
6051/65
6052/65
6053/65
6054/65
6055/65
6056/65
6057/65
6058/65
6059/65
6060/65
6061/65
6062/65
6063/65
6064/65
6065/65
6066/65
6067/65
6068/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง มาลัย ทับเพ็ชร
นาง บัวสี ไกรสนธิ์
นาย หนํอย แสงรัตน๑
จ.ส.อ.สมเกียรติ ขัญตา
นาย จําเนียร อินทะสิงห๑
นาย สมคิด ประสงค๑นิล
นาง วนิดา กลัดแพ
จ.ส.อ.สวําง แสนสืบ
ร.ต.สําเนียง ภูบา๎ นหม๎อ
พ.ต.ทวีผล คงชุํม
ร.ต.ธีระพงษ๑ กําพล
นาง สุผล ภูเงิน
ร.ต.นคร อุปสัย
นาง ปั้นหยี ภัทรปัญจพร
ร.ต.ประสิทธิ์ คันศิลป์
นาง น๎อย ชัยพงษ๑
นาย สมชาย ราชรินทร๑
นาง ประสิทธิ์ สุภาพุฒ
นาย ต๐า กันมาลัย
นาง แสงจันทร๑ ชุํมผักแวํน
พ.อ.ทวีรัตน๑ เนียมพลอย
นาง สมพิศ ภักดี
นาย ครรชิต ทวีศรี
ร.อ.ปรีชา วัฒนะภูติ
นาย ชิ้น ลือสัตย๑
นาง อุไร วงศ๑สวัสดิ์
นาย ประทวน ชื่นใจ
ร.ต.สวรรค๑ จันเทพ
นาง ละเมียด จันทร๑เงิน
ร.ท.ธนวัฒน๑ น๎อยเจริญ
พ.อ.โกศล บุญธรรม
พ.ท.ประสาท พลอยหิน
จ.ส.อ.อารี เพียรดํารงศักดิ์
นาย ทอง เสนาะ
นาง มณีรัตน๑ พจนารถ
นาง ศิริพร ใยวิจิตร๑
จ.ส.อ.บุญนํา ภูมิโคกรักษ๑
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ร.23 พัน.1
ร.21 พัน.3 รอ.
มทบ.12
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ยก.ทหาร
ธนาณัติ
ธ.ถ.ติวานนท๑
ธ.ลําปาง
ธ.ขอนแกํน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค๑
ธ.ขอนแกํน
ธ.บ๎านไผํ
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
มทบ.12
มทบ.36
รร.นส.ทบ.
ธ.ศรียําน
ธ.ลพบุรี
ธ.บ๎านโป่ง
ธ.ลาดพร๎าว 124
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
ธ.พระปฐมเจดีย๑
ศปภอ.ทบ.1
ธ.เชียงราย
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.พะเยา
ธ.พิษณุโลก
กส.ทบ.
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ช.2 พัน.201

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อเสียชีวติ
ภาวะหัวใจล๎มเหลว
มะเร็งตํอมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
เส๎นเลือดหัวใจอุดตัน
มะเร็งปอด
มะเร็งตํอมน้ําเหลือง
หัวใจวายเฉียบพลัน
สําลักอาหารเฉียบพลัน
มะเร็งกลํองเสียง
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ความดันโลหิตสูงรํวมกับเบาหวาน
ชรา
ชรา
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชือ้ ในปอดหลังกระดูกต๎นขาซ๎ายหักรํวมกับภาวะเลือดออก

มะเร็งตับ
ภาวะหายใจล๎มเหลวจากปอดติดเชื้อ
วัณโรคปอด
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล๎มเหลว
กล๎ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
หลอดเลือดในสมองตีบ
ภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล๎มเหลว
ปอดติดเชื้อ
หลอดเลือดหัวใจตีบ
เสียชีวติ จากการแขวนคอ
ตายตามธรรมชาติไมํทราบโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด 19
มะเร็งปอด
ฝีขนาดใหญํในชํองท๎อง
หัวใจวายฉับพลันจากโรคหัวใจโต
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

หัวใจขาดเลือดฉับพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ วันที่เสียชีวิต
93 29 ส.ค. 65
82 12 ก.ย. 65
92 21 ก.ย. 65
70
7 ก.ย. 65
84 20 ก.ย. 65
80
8 ก.ย. 65
68 24 ก.ย. 65
72 13 มี.ค. 65
71 22 ก.ค. 65
84 28 ก.ค. 65
88 18 ก.ย. 65
74 23 ก.ย. 65
63 12 ก.ย. 65
83 22 ก.ย. 65
84 19 ก.ย. 65
87 17 ก.ย. 65
79 13 ก.ย. 65
86 13 ก.ย. 65
81 16 ก.ย. 65
71
8 ก.ย. 65
76 3 ต.ค. 65
85 1 ต.ค. 65
51 19 มิ.ย. 65
89 24 ก.ย. 65
89 27 ส.ค. 65
82 26 ก.ย. 65
73 24 ก.ย. 65
70 16 ก.ย. 65
83 21 ก.ย. 65
64 15 ก.ย. 65
76 20 ก.ย. 65
76 13 ส.ค. 65
69 13 ก.ย. 65
72 22 ส.ค. 65
52 10 ก.ย. 65
72
9 ก.ย. 65
45 20 ก.ย. 65
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ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
6069/65 นาง บุญสํง คําน๎อย
ม.พัน.8 พล.ร.3
6070/65 นาง ทิพย๑ จํารูญ
ธ.ศรียําน
6071/65 นาง พัชรี ชั้วทอง
ยย.ทบ.
6072/65 นาย ทองมา สัญเพ็ชร
ม.6 พัน.6
6073/65 ร.ต.อําไพ เมณฑ๑กูล
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค๑
6074/65 ร.ต.อุบล ทารักษ๑
ธ.สระบุรี
6075/65 ร.ต.ปรีชา ภูํแพร
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
6076/65 นาง ทองดี นาฑี
ธ.ปราจีนบุรี
6077/65 นาง สุพรรณี บุญกระพือ
ธ.ลพบุรี
6078/65 ร.ต.ประจักษ๑ มํวงมี
ธ.สระแก๎ว
6079/65 นาง ประชุม อ๎นสงค๑
ธ.ซีคอน บางแค
6080/65 นาง ประภาศรี มีประมูล
ธ.เสนานิคม
6081/65 ร.ต.สุนทร มะคําไกํ
ธ.บางบัว
6082/65 นาง ประสมจิตต๑ ทองปลอดภัย ธ.พาราไดซ๑พาร๑ค
6083/65 นาย นรินทร๑ พวงพิกุล
ธ.เทสโก๎โลตัส ประชาชื่น
6084/65 จ.ส.อ.ศักดา ยินดีพศิ
ธ.ปราณบุรี
6085/65 ร.ต.ประภัสสร อารุณี
ธ.เตาปูน
6086/65 ส.อ.นพดล การค๎า
มทบ.45
6087/65 นาง ปรานอม ชนะภัย
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
6088/65 นาง ตุํน ศิริจันทร๑
ธ.กาญจนบุรี
6089/65 นาง ศรีคํา(สีคํา) กาละวงค๑
ธ.ถ.พหลโยธิน-เชียงราย
6090/65 จ.ส.อ.บุญมี บุตรบุญชู
ธ.พะเยา
6091/65 จ.ส.อ.มาโนช ศรีพานิช
ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก)
6092/65 นาง ศรีไพร อินทรโอภาส
ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก)
6093/65 นาย สํารวย เสาธงไชย
ธ.กาญจนบุรี(ตลาดผาสุก)
6094/65 นาย ตี๋ ชูสี
ธ.กาญจนบุรี
6095/65 นาง ทับ เกยแก๎ว
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
6096/65 นาย เกรียงศักดิ์ กันไพรี
สํวนกลาง
6097/65 ส.ท.ตะวัน จุลภักดิ์
พัน.บ.21
6098/65 นาย ถวัลย๑ กอเจริญ
ป.1พัน.1 รอ.
6099/65 จ.ส.อ.ทัศน๑ หาญมานพ
ธ.โรบินสัน-สุรินทร๑
6100/65 นาย ณรงค๑ชัย ศีลธรรม
ขส.ทบ.
6101/65 นาย สุรัฐ ทิพย๑มาศ
ธ.สํานักราชดําเนิน
6102/65 ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี
ธ.ปราณบุรี
6103/65 นาง ศิริพร เขียนนุกูล
ธ.รังสิตคลอง 3
6104/65 จ.ส.อ.วันชัย สุตันตานนท๑
ธ.เตาปูน
6105/65 นาง ปราณี มณีสถิตย๑
ธ.เสนานิคม

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อจากแผลกดทับ
ระบบหายใจล๎มเหลว
กระดูกสะโพกขวาหัก
ติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โพแทสเซียมในเลือดสูง
ปอดติดเชื้อ ระบบหายใจล๎มเหลว
หัวใจล๎มเหลว
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะหัวใจล๎มเหลวแบบน้ําคั่ง
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล๎มเหลว
มะเร็งทํอน้ําดี
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดฉับพลัน
ชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจหยุดเต๎นฉับพลัน
ภาวะหัวใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน
หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
ปอดอักเสบ
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
หัวใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
สมองฟกช้ําและฐานกะโหลกศีรษะแตกจากการจราจร
ติดเชื้อในผิวหนังทีข่ าซ๎ายรํวมกับภาวะหลังหัวใจหยุดเต๎น

ตายด๎วยโรคธรรมชาติไมํสามารถหาสาเหตุได๎

แผลติดเชื้อที่ขา 2 ข๎าง
ชรา
มะเร็งลําไส๎
ชราภาพ
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด-19
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ วันที่เสียชีวิต
79 23 ก.ย. 65
87 28 ก.ย. 65
82 23 ก.ย. 65
85 11 ก.ย. 65
80 23 ก.ย. 65
95 12 ก.ย. 65
65 18 ก.ย. 65
91 21 ก.ย. 65
78 26 ก.ย. 65
60 27 ก.ย. 65
71 1 ต.ค. 65
84 28 ก.ย. 65
68 25 ก.ย. 65
86 1 ต.ค. 65
75 24 ก.ย. 65
62 28 ก.ย. 65
84 2 ต.ค. 65
60 11 ก.ย. 65
60 19 ส.ค. 65
58 16 ก.ย. 65
85 16 ส.ค. 65
68 24 ส.ค. 65
78 20 ก.ย. 65
85 10 ก.ย. 65
90 18 ก.ย. 65
75
9 ก.ย. 65
86 21 ส.ค. 65
70 1 ต.ค. 65
26
2 ก.ย. 65
69 16 ก.ย. 65
86 17 ก.ย. 65
44 22 ก.ย. 65
77 13 ก.ย. 65
62 16 ก.ย. 65
83 1 ต.ค. 65
67 2 ต.ค. 65
84 12 ก.ย. 65

ศพที่
6106/65
6107/65
6108/65
6109/65
6110/65
6111/65
6112/65
6113/65
6114/65
6115/65
6116/65
6117/65
6118/65
6119/65
6120/65
6121/65
6122/65
6123/65
6124/65
6125/65
6126/65
6127/65
6128/65
6129/65
6130/65
6131/65
6132/65
6133/65
6134/65
6135/65
6136/65
6137/65
6138/65
6139/65
6140/65
6141/65
6142/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.หญิง ปรียา ชมะนันทน๑
น.ส.วิเชียร พรมบุตร
พล.ต.สุทธชาติ พีชผล
นาย วิรัช แอบกลิ่นจันทร๑
นาง วิมล ฤทธิแ์ รงกล๎า
นาย ณรงค๑ สดใส
จ.ส.อ.ศราวุทธ กุลจันทร๑
นาง ลําไพ สมสนุก
ส.ท.นรวรรธน๑ มีผลกิจจารุกร
ร.ต.มงคล ศิริวรรณ
พระครูภัทรธรรมนิวฐิ (สาย เรียงสันเทียะ)

นาง สุตา เสนาชํวย
ร.ต.อุทยั รํวมพรม
นาง ระวี วงศ๑สดิษฐ๑
พระ เกณฑ๑ คําสอนทา
ร.ต.บุญรอด คํามุลนา
นาง บุญเรือน ประสาททอง
น.ส.ยุพา นรายิ้ว
นาง กนกพิชญ๑ วงษ๑แต๎ม
จ.ส.อ.สุนทร อินทนชิตจุ๎ย
นาง มํวย บุญสุภากุล
นาง สมร สมุทร
นาย สมศักดิ์ แซมทอง
นาง สุจิตรา มหาน๎อย
ร.ต.ดํารง วรแสน
ร.ต.หิรัญ ดีปญ
ั ญา
นาย หํอ ชุํมเชื้อ
นาย ฮอ ภะโว
นาย ชนโชติ ภัทรเรืองโรจกุล (มานะ เผือกฟัก)

ส.อ.ชูเกียรติ วรรณโชติ
นาง เฉลียว ขนันเนือง
นาง มานะ หมื่นเดช
พ.อ.นิพนธ๑ ทองโปรํง
ร.ต.ประดิษฐ๑ อํอนละมัย
นาง ทองปาน หมูํโสภณ
นาง ทองใส จันทขิรี
นาง แป้งล่ํา บัวแก๎ว
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
สํวนกลาง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
ธ.ขอนแกํน
ธ.ปราณบุรี
กรม ทพ.21
สง.สด.จว.ช.ย.
กรม ทพ.21
พัน.ซบร.กรม สน.12
ธ.สระบุรี
ธ.ขอนแกํน
ธ.นครพนม
ธ.นครพนม
มทบ.39
ศฝ.นศท.มทบ.23
ธ.ยโสธร
ธ.ราชบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เซ็นทรัล ขอนแกํน
ธ.นครปฐม
ม.1 พัน.3 รอ.
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ยํอยฟิวเจอร๑พาร๑ครังสิต
ธ.รังสิต-คลอง 3
ธ.สกลนคร
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
นปอ.
ธ.ศรียําน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
ธ.ตลาดสะพานใหมํดอนเมือง
ธ.ธรรมศาสตร๑รังสิต
ธ.โพธาราม
ธ.ขอนแกํน
มทบ.24
สง.สด.จว.อ.น.

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
ชราภาพ
มะเร็งเต๎านมระยะแพรํกระจาย
มะเร็งปอดแพรํกระจายไปสมอง
เลือดออกในสมอง
ไมํทราบสาเหตุการตาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระดูก
ระบบหายใจ
สมองซ้ํา และตับฉีกขาด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ปอดอักเสบ
หัวใจล๎มเหลว
ไตวาย
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งลําไส๎
หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล๎มเหลว
ปอดอักเสบติดเชื้อโควิด 19
เลือดออกในสมอง
การจุกกันทางเดินหายใจสํวนบน
ไตระยะสุดท๎าย
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
ชราภาพ
ปอดติดเชื้อ (ผู๎ปว่ ยติดเตียง)
ติดเชื้อในทางเดินอาหาร
มะเร็งลําไส๎ใหญํ
กล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปอดติดเชื้อ
แผลกดทับที่มีการติดเชื้อระยะที่ 4
ชราภาพ
มะเร็งตํอมลูกหมาก
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
ชรา
ติดเชื้อจากแผลกดทับ

อายุ วันที่เสียชีวิต
89 28 ก.ย. 65
63 21 ก.ย. 65
73 30 ก.ย. 65
83 10 ก.ย. 65
84 23 ก.ย. 65
83 24 ก.ย. 65
52 13 ก.ย. 65
76 24 ก.ย. 65
28 21 ก.ย. 65
66 15 ก.ย. 65
90 12 ก.ย. 65
82 16 ก.ย. 65
73 12 ก.ย. 65
67 23 ก.ย. 65
75 25 ก.ย. 65
60 27 ก.ย. 65
84 13 มี.ค. 65
65 5 ต.ค. 65
55 3 ต.ค. 65
77 14 ส.ค. 65
84 26 ก.ย. 65
84 6 ต.ค. 65
60 1 ต.ค. 65
80 5 ต.ค. 65
89 15 ก.ย. 65
83 1 ต.ค. 65
84 5 ต.ค. 65
83 26 ก.ย. 65
72 20 ก.ย. 65
70 26 ก.ย. 65
90 26 ก.ย. 65
90 6 ต.ค. 65
82 30 ก.ย. 65
82 5 ต.ค. 65
86 28 ก.ย. 65
70 25 ก.ย. 65
80 28 ก.ย. 65

ศพที่
6143/65
6144/65
6145/65
6146/65
6147/65
6148/65
6149/65
6150/65
6151/65
6152/65
6153/65
6154/65
6155/65
6156/65
6157/65
6158/65
6159/65
6160/65
6161/65
6162/65
6163/65
6164/65
6165/65
6166/65
6167/65
6168/65
6169/65
6170/65
6171/65
6172/65
6173/65
6174/65
6175/65
6176/65
6177/65
6178/65
6179/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย แสวง พานิช
นาง พันถวิล วงค๑ผาบุตร
นาง ทุมมา ทิทา
นาย เสาร๑ อินทรีจําง
ร.ต.สมัย กุแสนใจ
ร.ท.ประทีป โกษีโรจน๑
นาง ลําจวน อักษรศรี
จ.ส.อ.รัธศักดิ์ จันทรีย๑
พ.อ.หญิง สายสุดใจ ตู๎จินดา
นาง สมนึก จตุรพรสวัสดิ์
นาง บุดดี นามษร
นาง ปั่น ศรีอุดม
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ประเภทการชาระเงิน
ช.พัน.3 พล.ร.3
กรม ทพ.23
ธ.บ๎านไผํ
ธ.ถ.อุดรดุษฎี
ธ.พะเยา
ขกท.
ธ.ลพบุรี
ธ.สนามเป้า
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
ธ.นครราชสีมา

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม

ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล๎มเหลว
หัวใจล๎มเหลว
มะเร็งเซลล๑ตับ
ชราภาพ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบ
ปอดติดเชื้อ
ชรา
ธ.เสริมไทยคอมแพล็กซ๑มหาสารคาม สมองฝ่อวัยชรา
ธ.สนามเป้า
ตายจากโรคที่ไมํทราบสาเหตุแนํชัด
นาง อรพิมพ๑(อรพรรณ) สัตยาพิทักษ๑ ธ.นครนายก
ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง
นาย ขัน แย๎มอยูํวงษ๑
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
ปอดติดเชื้อ
จ.ส.อ.จักรี ตันติปญ
ั จพร
สง.สด.จว.อ.บ.
มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะสุดท๎าย
ร.ต.ไพโรจน๑ สุขชนะ
ธ.ชุมพร
คาดวําหัวใจวาย เส๎นเลือดหัวใจตีบ
จ.ส.อ.โสภา ขันแก๎ว
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ภาวะช็อคจากปอดติดเชื้อรุนแรง
นาง สุบรรณ จันดาพืช
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ปอดติดเชื้อ
นาง อภิณห๑พร อภิวฒ
ั น๑พงศธร พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
มะเร็งเต๎านม
นาย วิฑูรย๑ แก๎วบ๎านเหลํา
ธ.ขอนแกํน
ตับแข็งจากแอลกอฮอล๑
นาย อุดม ทองปุ
ธ.กาญจนบุรี (ตลาดผาสุก)
มะเร็งตํอมลูกหมากระยะสุดท๎าย
นาง หนูเคี่ยม หมายชัย
ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี
เยื่อหุ๎มสมองและเนื้อสมองอักเสบ
นาง ยัง เมืองภู
ธ.อุดรธานี
ชรา
นาง สําลี เดชแพง
ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี
ชราภาพ
ร.ต.สิงห๑คาร จิตต๑ใจ
ธ.เพชรบูรณ๑
มะเร็งตํอมน้ําเหลือง
นาย เกษม ครโสภา
ธ.นครพนม
มะเร็งตับ
นาง ทองดี โพธิษา
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
สมองเสื่อมจากความชรา
นาง ประไพศรี วันสูงเนิน
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
สมองฝ่อวัยชรา
นาง หนูเกียน ขวาธิจักร
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
เส๎นเลือดในสมองแตก
นาง ละม๎าย รักษ๑ศิวะ
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ร.ต.ไพโรจน๑ เดชจินดา
ธ.ตลาดปากชํอง
เสียชีวติ จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต๑ชนกับรถยนต๑
ร.ต.คมสันติ์ เทพเทวสันติ์
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
นาง สมร พิมพา
ธ.ตลาดปากชํอง
ปอดบวม
นาย สมพงษ๑ อึ่งประยูร
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
ภาวะแทรกซ๎อนจากปอดอักเสบ
ส.ต.วัชระ อินาลา
มทบ.210
บาดแผลกระสุนปืน
นาง แสงเมือง บุรีเพีย
ร.13 พัน.3
มะเร็งรังไขํ
นาง อุไร ลาสาลี
ร.13 พัน.3
สมองฝ่อวัยชรา

อายุ วันที่เสียชีวิต
84 11 ก.ย. 65
54 31 ส.ค. 65
87 28 ก.ย. 65
78 29 ก.ย. 65
60 21 ก.ย. 65
76 30 ก.ย. 65
88 19 ก.ย. 65
67 6 ต.ค. 65
95 1 ต.ค. 65
93 28 ก.ย. 65
89 17 ก.ย. 65
74 1 ต.ค. 65
76 25 ก.ย. 65
69 21 ก.ย. 65
46 26 ก.ย. 65
64 19 ก.ย. 65
91 24 ก.ย. 65
85 2 ต.ค. 65
53 16 ก.ย. 65
50 22 ก.ย. 65
79
5 ก.ย. 65
71 16 ส.ค. 65
87 18 ก.ย. 65
89 10 ก.ย. 65
63 18 ก.ย. 65
72
5 ก.ค. 65
89 22 ก.ย. 65
85 25 ก.ย. 65
86 22 ก.ย. 65
84 23 ก.ย. 65
64 19 ก.ย. 65
61 23 ก.ย. 65
90 28 ก.ย. 65
82 25 ก.ย. 65
28 18 ส.ค. 65
55
8 ก.ย. 65
72 15 ก.ย. 65

ศพที่
6180/65
6181/65
6182/65
6183/65
6184/65
6185/65
6186/65
6187/65
6188/65
6189/65
6190/65
6191/65
6192/65
6193/65
6194/65
6195/65
6196/65
6197/65
6198/65
6199/65
6200/65
6201/65
6202/65
6203/65
6204/65
6205/65
6206/65
6207/65
6208/65
6209/65
6210/65
6211/65
6212/65
6213/65
6214/65
6215/65
6216/65

14
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ประเภทการชาระเงิน
นาง ทองใส เอี่ยมศรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาง สมศรี เขื่อนแก๎ว
ธ.อุบลราชธานี
นาง แฉล๎ม เจริญลา
ธ.สนามเป้า
นาย หนูเหล็ง กาหอม
ธ.รังสิต คลอง 3
นาย บุญชู มั่งสุข
ธ.เซ็นทรัล ปิ่นเกล๎า
ร.ต.เกียรติศักดิ์ ชมเดช
ธ.ยํอยถนนสรงประภา
พล.ต.ประทิน กาญจนพันธุ๑
ธ.ประชานิเวศน๑
จ.ส.อ.เสถียร โรจนเวทย๑
ธ.สนามเสือป่า
นาง ไขํ สุพรรณ
ธ.เทสโก๎โลตัส - ประชาชื่น
นาง เรณู หนุนเพ็ชร๑
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
นาง ศิริรัตน๑ คงกระพันธ๑
ธ.สํานักราชดําเนิน
นาง สุมลฑา จินตะวา
ธ.บางบัว
พ.ต.เกื้อกูล กล๎วยเครือ
สง.สด.จว.น.ศ.
นาง สมบูรณ๑ อ๎นพร๎อม
พัน.สบร.21 บชร.1
นาง เก๎า เดชพรม
ธ.โรบินสัน-ร๎อยเอ็ด
น.ส.ประยวญ สุทธิกุล
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาง นิศาชล นิลเนียม
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
พ.ต.อาวุธ ทองแสง
ธ.แพรํ
ร.ต.หยํวน บัวเหลือง
ธ.ปราณบุรี
นาง ฟองนวล เรืองรุํง
ธ.สํานักพหลโยธิน
นาง หนู เอมขํา
ธ.ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ.ส.อ.ระนอง เอมโอด
ธ.เสนานิคม
พ.อ.สมบูรณ๑ เชื้อเมืองพาน
ธ.งามวงศ๑วาน
จ.ส.อ.สมชาย ผุยหนองโพธิ์
ธ.สนามเสือป่า
น.ส.พิกุล กลิ่นหอม
ธ.สนามเสือป่า
นาย จันทร๑ พลอยอ่ําศรี
ธ.ขอนแกํน
นาย สํานวน ขุมทอง
ศศท.
นาง แพรวไพริน คงทอง
ร.29 พัน.3
นาง ติ๋ว ฟรอมม๑(เหงียน)
ธนาณัติ
ร.อ.ประสิทธิ์ เกียรติปรีชา
ธ.สันป่าขํอย-เชียงใหมํ
นาง สายหยุด ทองเอม(ศรีปาน) ธ.พิษณุโลก
ร.ต.สําราญ ราศิริ
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
นาง สมจิตร กระตํายทอง
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ร.ต.เลิศ มนเทียรอาสน๑
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาง ปาน จันทรง
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาย สนอง พรมรัตน๑
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาง สงํา ขวัญเรือน
ธ.หัวหิน

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
ปอดติดเชื้อ
ตับแข็ง
ปอดอักเสบรุนแรง

อายุ วันที่เสียชีวิต
83 22 ก.ย. 65
65 25 ก.ย. 65
82 8 ต.ค. 65
71 9 ต.ค. 65
85 1 ต.ค. 65
65 4 ต.ค. 65
88 8 ต.ค. 65
มะเร็งตํอมลูกหมากระยะกระจายเข๎าสมอง
79 5 ต.ค. 65
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท๎าย
83 25 ก.ย. 65
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
76 27 ก.ย. 65
เลือดออกบริเวณเยื่อหุ๎มสมอง
85 23 ก.ย. 65
มะเร็งเต๎านมระยะลุกลามและมีภาวะหัวใจล๎มเหลว
60 27 ก.ย. 65
ภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน
54
2 ก.ย. 65
สมองฝ่อวัยชรา
76 16 ก.ย. 65
ชรา
88 27 ก.ย. 65
หลอดเลือดสมอง
66 1 ต.ค. 65
มะเร็งปอด
56 14 พ.ค. 65
หลอดเลือดหัวใจตีบ
78 25 ส.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
88 26 ก.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
77 8 ต.ค. 65
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
91 2 ต.ค. 65
กล๎ามเนือ้ หัวใจตายและเสื่อมจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
54 1 ต.ค. 65
ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อหลังติดโควิด 19
87 25 ก.ย. 65
ชรา
85 3 ต.ค. 65
ชรา
80 8 ต.ค. 65
ปอดอักเสบติดเชื้อ
91 3 ต.ค. 65
สมองฝ่อวัยชรา
87 27 ก.ย. 65
ปอดติดเชื้อและระบบหายใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 43 23 ก.ย. 65
ชรา
72 15 พ.ย. 64
ปอดอักเสบจากโควิด
90 6 เม.ย. 65
หัวใจจากความดันโลหิตสูง
62 15 ก.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
89 27 ส.ค. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
82
1 ก.ย. 65
ติดเชื้อในกระแสเลือด
89 24 ก.ย. 65
หัวใจหยุดเต๎น
86 2 ต.ค. 65
นอนเสียชีวติ ที่บ๎านตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย
84 1 ต.ค. 65
ภาวะหายใจล๎มเหลว
87 19 ก.ย. 65

ศพที่
6217/65
6218/65
6219/65
6220/65
6221/65
6222/65
6223/65
6224/65
6225/65
6226/65
6227/65
6228/65
6229/65
6230/65
6231/65
6232/65
6233/65
6234/65
6235/65
6236/65
6237/65
6238/65
6239/65
6240/65
6241/65
6242/65
6243/65
6244/65
6245/65
6246/65
6247/65
6248/65
6249/65
6250/65
6251/65
6252/65
6253/65
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ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
นาง ถนอม รุติประภา
ธ.สิงห๑บรุ ี
นาง กิมเฮง สําราญสุข
ธ.ลพบุรี
นาย ดอกรัก ริ้วเหลือง
ธ.อํางทอง
นาย สุวทิ ย๑ มูลวงษ๑
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
นาง ทองม๎วน วิเศษสุข
ธ.วงเวียนสระแก๎ว-ลพบุรี
นาง สุมาลี ทองโสภา
ธ.ลพบุรี
นาย แกะ อินสอน
ธ.ลพบุรี
นาย ชาญณรงค๑ เปาริก
แผนกอาวุธที่ 3
นาง แดง สมพรม
สปช.ทบ.
นาง ไขศรี รังสิยานนท๑
ธนาณัติ
นาง วิภา ศรีนวล
สํวนกลาง
นาง สหพร วิภาหัสน๑
สํวนกลาง
นาย เคลิ้ม จันทร๑อ๎น
สํวนกลาง
นาย แดง เย็นแข
ธ.กระทรวงกลาโหม
น.ส.สุภาณี อินทศร
ธ.เตาปูน
นาง บุญสํง กุลานุวตั ิ
ธ.สํานักพหลโยธิน
นาง ทองคํา อินทร๑รุํงเรือง
ธ.แจ๎งวัฒนะ
นาง กาญจนา วิบลู ย๑ดล
ธ.ถ.เพชรเกษม-บางแค
น.ส.ณราวรรณ สุวรรณ
ธ.ถ.สามัคคี
ร.ต.สุนทร ธีระแก๎ว
ธ.ลพบุรี
ร.ต.ไพรัช ปานเกษม
ธ.สนามเสือป่า
ด.ต.สมศักดิ์ แก๎วใจ
ร.17 พัน.2
นาย พันธ๑ จันทร๑ตาฝั้น
มทบ.32
จ.ส.อ.ปัญญา มะเสนะ
รพศ.5 พัน.1
นาย วิรัตน๑ สอนจ๎อย
นสศ.
นาง ถนอมจิต สะเดา (เอี่ยมหงษ๑เหม) ธ.ขอนแกํน
นาง เสงีย่ ม อรรถสมบัติ
ธ.นครนายก
นาง หนูแดง โสภาณเวช
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
นาง ลัดดาวัลย๑ ใสกลาง
ธ.ชุมแพ
นาง จรัญ ขันทอง
ธ.นําน
นาง แฉล๎ม มนตรีกุล ณ อยุธยา ธ.ปราณบุรี
ร.ต.ลพ บุษย๑ดี
ธ.นครราชสีมา
ร.ต.สุรเดช ปราสาทกลาง
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
นาง อบ โชติกลาง
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
นาง รัตนา วรรณกี้
ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม.
นาง ประทิน จิตต๑ประยูร
ธ.ชัยนาท
ร.ต.นิล มณีพรหม
ธ.ปัตตานี

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งตับแตกเสียเลือดมาก
ความดันโลหิตสูง
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ชราภาพ
มะเร็งลําไส๎ใหญํขั้นลุกลาม
เส๎นเลือดแดงใหญํชํองอกฉีกขาด เสียเลือดมาก

หลอดเลือดสมองตีบ
ภาวะหายใจล๎มเหลว
ปอดติดเชื้อ
ภาวะปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
ไตวายระยะสุดท๎าย
ภาวะหายใจล๎มเหลว
ตายตามธรรมชาติโดยไมํทราบโรค
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สันนิษฐานโรคทางระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

ช็อคจากการติดเชื้อดื้อยาในปอดรุนแรง
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
หัวใจวายเฉียบพลันจากโรคหัวใจ
ไตวายเฉียบพลัน
เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง
เส๎นเลือดสมองตีบรํวมกับปัสสาวะติดเชื้อ
ภาวะเลือดขาดออกซิเจน
ป่วยธรรมชาติไมํทราบโรค
ภาวะหัวใจและระบบการหายใจล๎มเหลวเฉียบพลัน

ติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกทางเดินอาหารปริมาณมากอยํางเฉียบพลัน

ไตวาย
บาดเจ็บเลือดออกในสมอง
ติดเชื้อในปอด
เสียชีวติ ไมํทราบสาเหตุ
มะเร็งรังไขํระยะสุดท๎าย
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
หัวใจล๎มเหลวฉับพลัน

อายุ วันที่เสียชีวิต
89 26 ก.ย. 65
84 25 ก.ย. 65
76 25 ก.ย. 65
83 26 ก.ย. 65
83 26 ก.ย. 65
77 28 ก.ย. 65
88 22 ก.ย. 65
48 25 ก.ค. 65
62 19 ก.ย. 65
89 1 ต.ค. 65
78 1 ต.ค. 65
89 24 ก.ย. 65
88 11 ต.ค. 65
66 10 ต.ค. 65
68 6 ต.ค. 65
84
8 ส.ค. 65
93 4 ต.ค. 65
85 11 ต.ค. 65
73 1 ต.ค. 65
73 11 ต.ค. 65
78 1 ต.ค. 65
68 26 ก.ย. 65
82 10 ส.ค. 65
42 21 ก.ย. 65
67 26 ก.ย. 65
64 27 ก.ย. 65
96 10 ส.ค. 65
86 3 ต.ค. 65
74 12 ก.ย. 65
80 26 ก.ย. 65
83 23 ก.ย. 65
88 30 ก.ย. 65
71 4 ต.ค. 65
84 30 ก.ย. 65
67 5 ต.ค. 65
72 3 ต.ค. 65
84 1 ต.ค. 65

ศพที่
6254/65
6255/65
6256/65
6257/65
6258/65
6259/65
6260/65
6261/65
6262/65
6263/65
6264/65
6265/65
6266/65
6267/65
6268/65
6269/65
6270/65
6271/65
6272/65
6273/65
6274/65
6275/65
6276/65
6277/65
6278/65
6279/65
6280/65
6281/65
6282/65
6283/65
6284/65
6285/65
6286/65
6287/65
6288/65
6289/65
6290/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สมใจ เขมาภิรักษ๑
นาง มณี แผํนเงิน
นาง สุขศรี มีชัย
นาง ละออง วรวงศ๑
นาง ระวิวรรณ ยิ้มเจริญ
นาง ศรีพรรณ สุราษฎร๑
นาง รัชนี โทพล
พ.ต.ธวัช ขําวิไล
ส.อ.เอกชัย ทองแรง
นาง ละมํอม ไผํเกาะ
นาย ประครอง ภูอาจสูง
นาง ปิยา อุํนสิงหา
นาย บุญยืน แท๎เที่ยง
นาย ชิต คลองคล๎าใต๎
นาง สงสาร ปู่หลังก่ํา
จ.ส.ท.บุญรํวม ศรีสุธรรม
จ.ส.อ.จิรชัย เมืองทอง
อส.ทพ.วีระศักดิ์ พละศักดิ์
นาง สมใจ นุํมพรม (เสือบุญมี)
นาง เรือง โพทุมทา
นาง เรียม พุทธสุวรรณ๑
นาง จูม คํามาโฮม
นาง อําพร แสนทนันชัย
ร.ต.มนตรี เอื้อศรี
นาย หมั่น อุํนอาสา
นาง พูน คุ๎มญาติ
นาย บุญลือ ทองมาลัย
ร.ต.สุรพล สมมาตร
นาง บุญมี ไตรยสุทธิ์
ร.ต.บุญชู มาแก๎ว
จ.ส.อ.ธํารงค๑ เจริญวงษ๑
นาย เสรี พานทิม
นาง เวียงชัย พํวงลาภหลาย
จ.ส.อ.หญิง พิมพันธ๑ ศรีสวัสดิ์
นาง ผล อิ่มสอน
นาง น้ําค๎าง แคลํวคลํอง
พ.ท.สิทธิชัย วีระพงษ๑
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ประเภทการชาระเงิน
ธ.สนามเป้า
ธ.เตาปูน
ธ.ศรียําน
ธ.นางรอง
ธ.สํานักราชดําเนิน
ธ.สกลนคร
ธ.ร๎อยเอ็ด
ธ.นครราชสีมา
ร.13 พัน.2
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า
พล.พัฒนา 2
พัน.รพศ.ศสพ.
พัน.รพศ.ศสพ.
รร.สธ.ทบ.
ม.1 พัน.1 รอ.
มทบ.27
พัน.ปฐบ.
กรม ทพ.32
มทบ.310
มทบ.210
รร.จปร.
มทบ.27
มทบ.37
ธ.ร๎อยเอ็ด
ธ.นครพนม
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ยโสธร
ธ.อุตรดิตถ๑
ธ.ปากเกร็ด
วิสามัญ
สํวนกลาง
ธ.สํานักราชดําเนิน
ธ.ยํอยถนนสรงประภา
ธ.ชลบุรี
ธ.สะพานควาย

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
เส๎นเลือดสมองตีบ
ภาวะการหายใจล๎มเหลว
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท๎าย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชราภาพ
หนังแข็ง
ภาวะหัวใจเต๎นผิดจังหวะ
อุบตั ิเหตุจราจร
เบาหวาน,โรคหัวใจ
ชรา
มะเร็งลําไส๎ระยะลุกลาม
ตายตามธรรมชาติโดยไมํทราบสาเหตุ
เลือดออกในสมอง
ปอดติดเชื้อและหัวใจล๎มเหลว
หัวใจวาย
ติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมีภาวะตับแข็งจากพิษสุราเรื้อรัง

ระบบหายใจล๎มเหลวจากปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับอักเสบติดเชื้อ

มะเร็งปอด
ภาวะหัวใจล๎มเหลว
เบาหวาน,โรคไต
มะเร็งทํอน้ําดีตับระยะลุกลาม
ถุงลมโป่งพองใสํทอํ ชํวยหายใจ
ชราภาพ
ปอดอักเสบจากการใช๎เครื่องชํวยหายใจ
เลือดออกในสมอง
วัณโรคปอด
ไตวาย
ปอดติดเชื้อ
ปอดอักเสบ
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งรังไขํ
ภาวะช็อคจากการสูญเสียน้ําหรือเลือด
สันนิษฐานชราภาพ
ตายตามธรรมชาติไมํทราบโรค
ปอดอักเสบติดเชื้อ

อายุ วันที่เสียชีวิต
85 12 ต.ค. 65
90 6 ต.ค. 65
88 8 ต.ค. 65
74 25 ก.ย. 65
67 7 ต.ค. 65
86 7 ต.ค. 65
59 1 ต.ค. 65
87 26 ก.ย. 65
25
3 ก.ย. 65
92 5 ต.ค. 65
68
4 ก.ย. 65
53 28 ก.ย. 65
72 7 ต.ค. 65
75 17 ก.ย. 65
68 27 ก.ย. 65
60 16 ก.ย. 65
51 16 ก.ย. 65
56 16 ส.ค. 65
78 15 ก.ย. 65
76 25 ก.ย. 65
77 26 ก.ย. 65
80 4 ต.ค. 65
60 24 ก.ย. 65
60 28 ก.ย. 65
89 27 ก.ย. 65
89 23 ก.ย. 65
91 13 ส.ค. 65
67 18 ก.ย. 65
91 1 ต.ค. 65
85 18 ก.ย. 65
91 23 ก.ย. 65
93 1 ต.ค. 65
72 26 ก.ย. 65
83 17 พ.ค. 64
93 8 ต.ค. 65
86
5 ก.ย. 65
79 29 มิ.ย. 65

ศพที่
6291/65
6292/65
6293/65
6294/65
6295/65
6296/65
6297/65
6298/65
6299/65
6300/65
6301/65
6302/65
6303/65
6304/65
6305/65
6306/65
6307/65
6308/65
6309/65
6310/65
6311/65
6312/65
6313/65
6314/65
6315/65
6316/65
6317/65
6318/65
6319/65
6320/65

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ขุนทอง ปรอดโปรํง
นาง สําลี สันโส
ร.อ.ธีรวัฒน๑ ก๎อนกลิ่น
นาง สํวย ทาบัญดิษฐ
จ.ส.ท.ธีรพงษ๑ ทองอํอน
นาง ลูกอินทร๑ ยินดีสิงห๑
นาย ไสว สังข๑ประไพ
นาย สวัสดิ์ สุระวิทย๑
นาง พวง ศิริสวัสดิ์
จ.ส.อ.หญิง ปราณี จันเผือก
นาง รุํงอรุณ อัมระ
พ.ต.จํารัส จันทร๑เทศ
ร.ต.สมชัย สุภาพ
นาง ศิริ ทั่งจันทร๑แดง
นาง สุวรรณา บัวศรี
ส.อ.บุญมา ทรายหมอ
นาง บัวจันทร๑ เทภาศักดิ์
ร.อ.อํอนสา ปานไธสง
นาย นิมิตร หวังดี
นาย สมัคร เกลื่อนกลาด
นาง สําเนียง เนื้อน๎อย
พ.ท.หญิง มีสุข เอี่ยมสอาด
นาง สําราญ ศิริสวัสดิ์
ร.ต.ธวัช ภิลัยวรรณ
นาย สะอาด จินดาสุข
นาง กิ่งแก๎ว หู๎เต็ม
(น.ส.กิ่งแก๎ว ศิริพงศ๑)
นาย ศิลา รอดกลิ่น
จ.ส.อ. สถิตย๑ หงษ๑ดําเนิน
พ.อ.บรรจง เกตุนุติ
นาย สุธรรม ทองมี

17
ประเภทการชาระเงิน
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สี่แยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ
คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.
กรม ทพ.21
รร.จปร.
แผนกอาวุธที่ 3
แผนกอาวุธที่ 3
สํวนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.แจ๎งวัฒนะ
ธ.สะพานใหมํ-ดอนเมือง
ธ.ราชบุรี
ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร๑
ธ.ยํอยบางพลัด
ธ.เชียงราย
พัน.สร.3
ร.21 รอ.
สํวนกลาง
ธ.ราชบุรี
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สํานักพหลโยธิน
ธ.เตาปูน
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
ธ.ถ.ติวานนท๑
ธ.บางบัวทอง
ธ.สํานักราชดําเนิน
ธ.สํานักราชดําเนิน
แผนกอาวุธที่ 1

สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
เบาหวาน
มะเร็งตับ
ความดันโลหิตสูง
ขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณลําคอ
เนื้องอกในสมองด๎านขวา
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
สมองฝ่อวัยชรา
ชรา
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล๎มเหลว
หัวใจล๎มเหลว
ปอดอักเสบจากโควิด-19
มะเร็งตํอมไทรอยด๑
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งทํอน้ําดี
ไตวาย
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มีน้ําในเยื่อหุ๎มปอด
ติดเชื้อในปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล
ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19
แผลกดทับติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดติดเชื้อ
ตายธรรมชาติไมํทราบโรค
มะเร็งปอด

อายุ วันที่เสียชีวิต
86 6 ต.ค. 65
76 25 ก.ย. 65
64 18 ก.ย. 65
80 20 ก.ย. 65
38 30 ก.ย. 65
77 23 ก.ย. 65
85 13 ก.ย. 65
74 18 ก.ย. 65
98
5 ก.ย. 65
80 5 ต.ค. 65
60 15 ต.ค. 65
83 26 ส.ค. 65
73 3 ต.ค. 65
92 11 ต.ค. 65
71 12 ต.ค. 65
90 25 ส.ค. 65
64 22 ก.ย. 65
59
1 ก.ย. 65
71 14 ต.ค. 65
85 24 ก.ย. 65
76 11 ต.ค. 65
93 15 ต.ค. 65
94 6 ต.ค. 65
70 25 ก.ย. 65
86 13 ต.ค. 65
69 29 ก.ย. 65

มะเร็งตับ
ปอดติดเชื้อ
ชราภาพ
มะเร็งปอด

59
72
92
56

เส๎นเลือด หัวใจตีบ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

14 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65
24 ก.ย. 65
29 ก.ค. 65

