
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
5701/65 นาย อรรถชัย ปดักอง สํวนกลาง ติดเชื้อวณัโรคปอด 57 8 ก.ย. 65
5702/65 นาย ถนอม คงจําเนียร สํวนกลาง ชราภาพ 81 2 ก.ย. 65
5703/65 นาง บญุลือ สุวรรณกาล ธ.ชัยภมูิ สมองฝ่อวยัชรา 82 29 ส.ค. 65
5704/65 นาง สายทอง บรรเลง ธ.เสนานิคม ชรา 89 14 ก.ย. 65
5705/65 นาง เพยีน ฤทธไิกร ธ.ถ.เอเชีย นครสวรรค๑ ชรา 88 13 ก.ย. 65
5706/65 นาง วลิาวรรณ เทยีมเมือง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งกระเพาะอาหาร 70 4 ก.ย. 65
5707/65 นาง ทองมี กุลนา ธ.อยุธยา เลือดออกทางเดินอาหาร 94 7 ก.ย. 65
5708/65 นาง สาคร สังสิมมา ธ.สระแก๎ว มะเร็งระยะสุดทา๎ย 57 19 ส.ค. 65
5709/65 จ.ส.อ.ศุภกฤต พทุธรักษา ธ.ลพบรีุ หวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 90 2 ก.ย. 65
5710/65 นาง เปรมสุข พรมลา ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 23 ส.ค. 65
5711/65 จ.ส.อ.บญุทนั วเิชียรศรี ธ.ร๎อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 9 ก.ย. 65
5712/65 ร.ต.สันติพจน๑ เจนกระบวนหดั ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งหลอดอาหาร 69 3 ก.ย. 65
5713/65 นาง วนัดี เอกวงษา ช.1 รอ. ขาขวาขาดเลือดและมีเนื้อตาย 67 27 ส.ค. 65
5714/65 นาง สํารวม ศรีพล มทบ.18 สันนิษฐานวาํเสียชีวติจากโรคธรรมชาติ 85 24 ส.ค. 65
5715/65 ส.อ.สงํา อุดมพงษ๑ มทบ.13 ปอดติดเชื้อ 91 28 ส.ค. 65
5716/65 นาย เสวย ทองวจิิตร ธ.สํานักราชดําเนิน เส๎นเลือดในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง 69 10 ก.ย. 65
5717/65 นาย มงคล สุขจิตต๑ ธ.เทเวศร๑ ถุงลมโปง่พอง 63 5 ก.ย. 65
5718/65 นาย คําตา เนื้ออํอน ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ภาวะหวัใจล๎มเหลวจากชราภาพ 82 3 ก.ย. 65
5719/65 นาง ประทมุ เสนารัตน๑ ศร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 25 ส.ค. 65
5720/65 นาง ละเอียด ศรีวรมย๑ ม.3 พนั.26 ปอดติดเชื้อรํวมกับติดเชื้อในกระแสเลือด 87 25 ส.ค. 65
5721/65 นาย ฉลวย กํอเขา พนั.ขส.23 บชร.3 ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 88 27 ส.ค. 65
5722/65 จ.ส.อ.ทรงศักด์ิ สิงห๑ทอง ส.พนั.22 ทภ.2 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล๎มเหลว 50 4 ก.ย. 65
5723/65 นาง สังข๑ กุลบญุญา ช.พนั.6 พล.ร.6 หลอดเลือดหวัใจ 77 2 ก.ย. 65
5724/65 จ.ส.อ.ยงยุทธ๑ ยรรยงค๑ ธ.พษิณุโลก แขวนคอเสียชีวติ 63 31 ส.ค. 65
5725/65 นาย ศักด์ิดา ขวญัทอง ร.19 พนั.1 ภาวะเลือดออกในสมอง 60 6 ก.ย. 65
5726/65 พ.ท.วสูิตร คงแจ๎ง สบ.ทบ. กล๎ามเนือ้หวัใจขาดเลือดจากหลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจตีบ 53 31 ส.ค. 65
5727/65 นาง สวาสด์ิ ชํวยชูหนู พล.ม.2 รอ. มะเร็งปอด 72 6 ก.ย. 65
5728/65 นาง วลัยพร จรรจาวจิักษณ๑ นทพ. ตับแข็ง 75 31 ส.ค. 65
5729/65 นาง ศิริ เริงทรง สํวนกลาง ชราภาพ 84 9 ก.ย. 65
5730/65 นาง ศิริ เถาทอง สํวนกลาง หวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 80 16 ก.ย. 65
5731/65 นาง พมิพ๑ยุภา แก๎วมณี สํวนกลาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 75 11 ก.ย. 65
5732/65 พ.อ.ประสิทธิ ์สมใจเพง็ ธ.ลพบรีุ ชรา 88 14 เม.ย. 65
5733/65 นาง ณิชกมล โสวตัร ธ.ถ.ติวานนท๑ ติดเชื้อโควดิ-19 61 17 ก.ย. 65
5734/65 นาย ประหยัด คนจริง ธ.ถ.ติวานนท๑ เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร 79 24 ส.ค. 65
5735/65 พ.อ.ไพฑูรย๑ นิมิปาล ธ.ศรียําน เสมหะติดเชื้อบริเวณหลอดลม 91 11 ก.ย. 65
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5736/65 นาย อุดมศักด์ิ ฤกษ๑สําราญ ธ.เมืองเอก-รังสิต ผลสืบเนื่องจากภาวะเลือดออกใต๎เยื่อหุ๎มสมอง 67 8 ก.ย. 65
5737/65 นาง จรวยภรณ๑ เรืองประทปี ธ.นครนายก ติดเชื้อโควดิ 19 77 2 ก.ย. 65
5738/65 นาง ทพิาภรณ๑ เจริญพงศ๑ ธ.ยํอยถนนพหลโยธิน-สะพานใหมํ อบุัติเหตุรถจักรยานยนต๑ตกขา๎งทางสมองรับการกระทบกระเทือน 65 26 ส.ค. 65
5739/65 ร.ต.ณรงค๑ธร พงษ๑เผือก ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 62 2 ก.ย. 65
5740/65 นาย ประดิษฐ๑ ประสิทธิส์มสกุล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า สันนิษฐานวาํระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตล๎มเหลว 64 7 ก.ย. 65
5741/65 นาย ยรรยง ชาเรณู ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหวัใจและระบบหายใจล๎มเหลว 59 13 ก.ย. 65
5742/65 พ.ท.หญิง ศรีรัตน๑ ประสานเมฆ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหายใจล๎มเหลว 89 13 ก.ย. 65
5743/65 ร.ต.สุชาติ กิจขยัน ธ.อรัญประเทศ ภาวะแทรกซ๎อนจากภาวะกระดูกสันหลังเส่ือมรุนแรง 66 12 ก.ย. 65
5744/65 อส.ทพ.จิรวฒัน๑ เทพวงค๑ กรม ทพ.33 ติดเชื้อในกระแสเลือด 39 8 ก.ค. 65
5745/65 ส.อ.ปญัญา ชาติทา๎ว ร.2 พนั.2 รอ. มะเร็งระยะสุดทา๎ยจากปอด 37 28 ส.ค. 65
5746/65 นาย เล็ก แย๎มเข็ม คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 26 ส.ค. 65
5747/65 นาย บรรทม ชํางเกวยีน มทบ.17 เบาหวาน 57 28 ส.ค. 65
5748/65 ร.ต.มนตรี ยอดดี ธ.ส่ีแยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ กระดูกไขสันหลังฝ่อ 60 7 ส.ค. 65
5749/65 จ.ส.อ.ฉลอง ทองมี ธ.ลพบรีุ ระบบหายใจล๎มเหลว 72 18 พ.ค. 65
5750/65 พ.ท.สุพรรณ แกํนสิงห๑ ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมอง 68 23 ส.ค. 65
5751/65 นาย น๎อย ยี่สํุน ธ.กาญจนบรีุ ชรา 79 29 ส.ค. 65
5752/65 ร.ต.เวยีง ลําใย ธ.ส่ีแยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ ติดเชื้อในทางเดินหายใจรุนแรง 74 19 ส.ค. 65
5753/65 นาง ประจวบ อินทรวงศ๑ ธ.พทัลุง สมองขาดออกซิเจน 82 7 ก.ย. 65
5754/65 ร.ต.ชาญชัย มหาราช ธ.นครพนม หวัใจล๎มเหลว 61 14 ส.ค. 65
5755/65 นาง สุรางค๑ แก๎วกุด่ัน กิตติมศักด์ิ ภาวะหายใจล๎มเหลว 89 14 ส.ค. 65
5756/65 นาย พดัสา รองทอง ธ.สํานักราชดําเนิน หวัใจล๎มเหลว 76 3 ก.ย. 65
5757/65 นาง บญุเรือง จันทร๑ศิริ ธ.สนามเสือปา่ สมองฝ่อวยัชรา 94 9 ส.ค. 65
5758/65 นาง ยิ้น แซํหวอํง ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมํ แอร๑พอร๑ต เส๎นเลือดหวัใจตีบ 86 26 ส.ค. 65
5759/65 นาง จันทร๑เปง็ อุปละ ธ.ลําพนู ชราภาพ 89 24 ส.ค. 65
5760/65 นาย หวนิ บาดดี ธ.ส่ีแยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ ระบบไหลเวยีนโลหติล๎มเหลวเฉียบพลัน 88 19 ส.ค. 65
5761/65 นาง ลัดดา ก๎อนแก๎ว ธ.เพชรบรูณ๑ แพภ๎มูิตัวเอง 61 1 ก.ย. 65
5762/65 นาย สิงห๑ โมกศิริ ธ.เพชรบรูณ๑ เสียชีวติจากสาเหตุที่ไมํทราบแนํชัด 86 21 ส.ค. 65
5763/65 นาง เสถียร พลูจันทร๑ ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑ (นครสวรรค๑) ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 4 ก.ย. 65
5764/65 นาย นงค๑ แทงํทอง ร.12 พนั.3 รอ. ปอดติดเชื้อ 55 29 ส.ค. 65
5765/65 นาย สมนึก ก๎อนจันทร๑เทศ รวท.อท.ศอพท. เลือดออกในทางเดินอาหาร 57 5 ก.ย. 65
5766/65 นาง แต๎ม รัตนวนั มทบ.25 ติดเชื้อในปอด 74 6 ก.ย. 65
5767/65 นาย พวน โกรยรัมย๑ พนั.ปจว. ภาวะเลือดจาง 57 2 ก.ย. 65
5768/65 นาย อนิวติั หล๎าเมือง มทบ.36 เสียชีวติด๎วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ 71 30 ส.ค. 65
5769/65 นาง จําเนียร จิตรจอม ป.4 ไตวายระยะสุดทา๎ย 75 6 ส.ค. 65
5770/65 นาง แสงเอ๎ย เตจ๏ะ รพศ.5 พนั.1 แบคทเีรียกินเนื้อ 71 12 ส.ค. 65
5771/65 นาง จันทรา  วงค๑วเิชียร ร.17 พนั.4 ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบ B 58 20 ม.ค. 65
5772/65 นาง อาภรณ๑ บตุรจันทร๑ ร๎อย.บก.พล.ร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 31 ธ.ค. 64
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5773/65 นาย บญุ ดีบา๎นโสก ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. นิ่วอุดตันในทอํน้ําดี 83 10 ก.ย. 65
5774/65 ร.ต.โสภณ แฉํงโสภา ธ.ศรียําน ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล๎มเหลว 64 3 ก.ย. 65
5775/65 ร.ต.สุริยะ หวลจิตร ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 67 5 ก.ย. 65
5776/65 ร.ต.บญุสํง คมกฤษ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 4 ก.ย. 65
5777/65 ส.ท.ปั่น พลไรํ ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล๎มเหลว 88 2 ก.ย. 65
5778/65 ร.ต.เสมา แก๎วตะพาน ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวยัชรา 85 2 ก.ย. 65
5779/65 ส.อ.สมโชค แก๎วจํานงค๑ ธ.สุราษฎร๑ธานี โรคประจําตัว 66 27 ส.ค. 65
5780/65 ร.ต.ศราวธุ สินพนู ธ.สกลนคร ติดเชือ้ในกระแสเลือดจากลําไส๎ใหญํทะลุจากอุบติัเหตุจราจร 62 15 ส.ค. 65
5781/65 นาง เพญ็ศรี พเิชฐภรีู ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 18 ก.ค. 65
5782/65 ร.ต.เจริญ ผํองศรี ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. มะเร็ง 65 22 ส.ค. 65
5783/65 จ.ส.อ.ยงยุทธ พรมทอง ธ.แพรํ โรคตับ 64 17 ส.ค. 65
5784/65 นาง นิตย๑ ชนะณรงค๑เดช ศคย.ขส.ทบ. หวัใจวายเฉียบพลัน 74 26 ส.ค. 65
5785/65 นาง บญุเกื้อ บญุมา สํวนกลาง ชรา 95 16 ก.ย. 65
5786/65 ร.ต.สําราญ สอนสนาม ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 82 12 ก.ย. 65
5787/65 นาง สันทนา บริบาล ธ.ปากเกร็ด มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะลุกลาม 81 15 ก.ย. 65
5788/65 นาง สายทอง วฒันะโชคชัย ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร๑ ภาวะเลือดออกในสมอง 78 14 ก.ย. 65
5789/65 นาง สําเนียง คําเบา๎เมือง ธ.อินทรา-ประตูน้ํา เลือดออกในโพรงสมอง 87 12 ส.ค. 65
5790/65 นาย สมจิตร๑ รําพนัดุง พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ปอดติดเชื้อ 75 3 ก.ย. 65
5791/65 นาง สมถวลิ ขัดเกลา ธ.ชลบรีุ เส๎นเลือดในสมองตีบ 73 19 ส.ค. 65
5792/65 จ.ส.อ.พชิัย วสูิตรศักด์ิ ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะขาดอากาศจากประวติัจมน้ําเสียชีวติ 71 2 ก.ย. 65
5793/65 ร.ต.ชูชัย บญุนาค ธ.ปราจีนบรีุ ขาดออกซิเจนในเลือด 72 22 ส.ค. 65
5794/65 นาง พสิมัย ภผูาลา ธนาณัติ ตับแข็ง 82 2 ก.ย. 65
5795/65 จ.ส.อ.สําเภา เกียวประเสริฐ ม.พนั.22 ศม. เสียเลือดปริมาณมากจากเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 49 1 ส.ค. 65
5796/65 น.ส.อนงค๑ บวัพฒัน๑(ขอผลกลาง) ธ.ร๎อยเอ็ด ภาวะความดันเลือดในปอดสูงจากหวัใจหอ๎งลํางซ๎ายล๎มเหลว 46 7 ก.ย. 65
5797/65 จ.ส.อ.สังวาลย๑ สุธรีพนัธ๑ ธ.ราชบรีุ เลือดออกในเนื้องอกสมองและใต๎เยื่อหุม๎สมองจากอบุติัเหตุจราจร 65 17 ส.ค. 65
5798/65 จ.ส.อ.สุข ละเวรี ธ.ขอนแกํน ปอดอักเสบ 77 20 ส.ค. 65
5799/65 นาง พธุ วนัเพช็ร มทบ.23 ปอดติดเชื้อโควดิ 83 4 ก.ย. 65
5800/65 จ.ส.อ.ทองใส ดวงดี ร.153 สมองได๎รับกระทบกระเทอืนรุนแรง 37 17 ก.ค. 65
5801/65 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ ปิ่นทอง กรม ทพ.48 หวัใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน 28 9 มิ.ย. 65
5802/65 นาง สมบรูณ๑ วรรณสาร ธ.ลําปาง เส๎นเลือดสมองโปง่พองแตก 86 13 ก.ย. 65
5803/65 นาง สําอางค๑ ผดุงญาติ ธ.อํางทอง ความดันโลหติสูง 78 20 ก.ย. 65
5804/65 นาง อํานวย พกุอนันต๑ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 15 ส.ค. 65
5805/65 จ.ส.อ.ธนพล ปรีชานนท๑ ธ.สะพานใหมํ-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส-19 71 19 ก.ย. 65
5806/65 นาง ประทมุศรี จํานงค๑วงศ๑ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 16 ก.ย. 65
5807/65 นาง หนูคล๎าย ทะสังขาร๑ ธ.ขอนแกํน ชราภาพ 86 1 ก.ย. 65
5808/65 จ.ส.อ.ดาวเรือง อันชื่น ธ.ทุํงสง มะเร็งปอด 62 7 ก.ย. 65
5809/65 นาง ตุ อามาตย๑มนตรี ธ.ร๎อยเอ็ด สมองฝ่อในผ๎ูสูงอายุ 86 10 ก.ย. 65
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5810/65 นาง ผกา น๎อยวงศ๑ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 31 ส.ค. 65
5811/65 นาย สุกฤษณ๑ โพธิท์อง นทพ. ภาวะหวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 77 16 ส.ค. 65
5812/65 นาง สวงิ ศิริประทมุ รร.จปร. ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 87 24 ส.ค. 65
5813/65 นาย โหน ขุนพนัธ๑ กรม ทพ.23 ชรา 71 25 ส.ค. 65
5814/65 นาย คําไน อดกล้ัน ร.16 พนั.3 หายใจล๎มเหลว 59 31 ส.ค. 65
5815/65 นาย อิทธพินัธุ๑ เทศปริวฒัน๑ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 20 ส.ค. 65
5816/65 นาย พรีะพงษ๑ พทุธสังข๑ ธ.ปราณบรีุ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและติดเชื้อ COVID-19 66 8 ก.ย. 65
5817/65 นาง สดชื่น ขวญัประเสริฐวารี ธ.กาญจนบรีุ ชรา 71 25 ส.ค. 65
5818/65 จ.ส.อ.เจริญ อุทยัคํา ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 5 ก.ย. 65
5819/65 นาย อุดม สายเปา้ สํวนกลาง ชราภาพ 91 4 ก.ย. 65
5820/65 นาย สมศักด์ิ ลือกิจ ธ.สนามเปา้ ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 14 ก.ย. 65
5821/65 พ.อ.ประหยัด เสมอจิตร ธ.ศรียําน มะเร็งตับ 63 17 ส.ค. 65
5822/65 นาง มะลิ ไชยศิรินทร๑ จบ. มะเร็งลําไส๎ 84 5 ก.ย. 65
5823/65 นาง สายร๎ุง โพไพบลูย๑ รพ.รร.6 มะเร็งปอดข๎างซ๎าย 61 7 ก.ย. 65
5824/65 นาย สมัชชา ดํารงค๑เชื้อ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 46 15 ก.ย. 65
5825/65 พล.ท.ชัยศรี ตระกูลแพทย๑ ธ.ศรียําน ชรา 84 15 ส.ค. 65
5826/65 นาย ไสว ทา๎วจัตุรัส บชร.1 ปอดติดเชื้อ 79 29 ส.ค. 65
5827/65 นาย วฒันา แตกโพธิ์ ม.7 พนั.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 7 ก.ย. 65
5828/65 นาง สังเวยีน มีศิล ธ.สระบรีุ หวัใจล๎มเหลว 89 13 ก.ย. 65
5829/65 นาง สุดตา โสดาภกัณ๑ ธ.นครพนม ปอดติดเชื้อโควดิ-19 76 11 ก.ย. 65
5830/65 นาง ทองใบ นุํมโต ธ.รังสิต คลอง 3 คําโพแทสเซียมในเลือดสูง 83 24 ส.ค. 65
5831/65 จ.ส.อ.ประเด็จ สาคร ธ.เตาปนู อุบัติเหตุล๎มศีรษะกระแทกรุนแรงกระดูกต๎นคอหัก 61 13 ก.ย. 65
5832/65 นาง อรทยั ระเบยีบดี ธ.ศรียําน ภาวะแทรกซ๎อนจากมะเร็งลําไส๎ใหญํ 76 22 ก.ย. 65
5833/65 ส.ท.ธนภทัร ทองพานิชย๑ ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ สันนิษฐานเสียชีวติจากโรคธรรมชาติ 40 17 ก.ย. 65
5834/65 นาง ศรีไพร รอดบญุสํง ธ.สนามเปา้ เลือดออกในสมอง 78 19 ก.ย. 65
5835/65 นาง เกษร มะเริงสิทธิ์ ธ.ราชบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 20 ก.ย. 65
5836/65 นาง ละมูล มณีกัญญ๑ ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ไตวายจากโรคเบาหวาน 89 5 ก.ย. 65
5837/65 ร.ต.เปย้ ศรีชื่น ธ.อุบลราชธานี นอนเสียชีวติที่บ๎านตามธรรมชาติโดยไมํทราบโรค 90 14 ก.ย. 65
5838/65 จ.ส.อ.เฉลิมศักด์ิ บญุเรือง ม.2 พนั.7 ตับแข็งจากสุรา 40 30 ส.ค. 65
5839/65 นาย สุข ชาติศักด์ิ มทบ.26 ความดันโลหติสูงรํวมกับภาวะปอดอักเสบ 86 1 ก.ย. 65
5840/65 นาง อําไพ สุวรรณากร ร.21 พนั.3 รอ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 56 5 ก.ย. 65
5841/65 นาง อํานวย เพช็รชะ ธ.อรัญประเทศ ระบบไหลเวียนล๎มเหลวจากโรคประจําตัวเร้ือรัง 73 6 ก.ค. 65
5842/65 นาง สายทอง เมืองสนธิ์ ธ.ขอนแกํน ภาวะหวัใจหยุดเต๎น ภาวะเปน็กรดในเลือด 68 1 ก.ย. 65
5843/65 นาง บญุมาก สมใจ ธ.เพชรบรีุ วยัชรา 86 7 ก.ย. 65
5844/65 นาง นกกวกั งากิ่ง ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 87 11 ก.ย. 65
5845/65 ร.ต.สุนทร บญุศิริ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะหวัใจล๎มเหลว 86 14 ก.ย. 65
5846/65 นาง กัลยา คล๎ายมี ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ระบบหายใจล๎มเหลวจากปอดอกัเสบติดเชื้อ 66 3 ก.ย. 65
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5847/65 จ.ส.อ.บณัฑิต ศิลาจะโปะ ธ.นครราชสีมา สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 81 12 ก.ย. 65
5848/65 นาง สุด แสนสมบติั ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. หวัใจวาย 83 11 ก.ย. 65
5849/65 นาง พรทพิย๑ รุสกุล ธ.ปราจีนบรีุ หลอดเลือดสมองตีบ 82 16 ก.ย. 65
5850/65 นาง สมจิตร ภริูธร ธ.นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหาร 93 11 ก.ย. 65
5851/65 นาง สายทอง กาญจนศรี ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล๎มเหลว 73 13 ก.ย. 65
5852/65 นาง ทองเจิม พรหมเหลือง ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งตับอํอนระยะแพรํกระจาย 71 8 ก.ย. 65
5853/65 นาย ไพโรจน๑ แกมนิล ธ.ตาก ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 14 ก.ย. 65
5854/65 นาง จินตนา ศรีสุทธนิันทน๑ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า หวัใจล๎มเหลว 88 18 ก.ย. 65
5855/65 นาย กมล พรมทอง ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อ 68 8 ส.ค. 65
5856/65 นาง ดอกไม๎ ฟาดสูงเนิน ธ.สะพานควาย ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารสํวนต๎น 75 22 ก.ย. 65
5857/65 นาย เฮียง โปมชัยภมูิ ธ.สนามเสือปา่ หลอดเลือดหวัใจตีบ 73 15 ก.ย. 65
5858/65 นาง ประเสริฐ ขยันเยี่ยม สํวนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 21 ก.ย. 65
5859/65 ร.ท.นภา จุ๎ยศิริ มทบ.35 กล๎ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 60 7 ก.ย. 65
5860/65 นาง รัตนาภา (รัตนาภรณ๑) ชื่นพนัธุ๑ ธ.เพชรบรูณ๑ ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 14 ส.ค. 65
5861/65 จ.ส.อ.ถวลัย๑ กุลวงศ๑ ธ.ยโสธร มะเร็งลําไส๎ 60 17 ส.ค. 65
5862/65 นาง จินดา แสนศักด์ิ ธ.บิ๊กซีหางดง-เชียงใหมํ มะเร็งปอด 85 30 ส.ค. 65
5863/65 นาย สนิท เจริญยิ่ง ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน 84 14 ก.ย. 65
5864/65 นาง นวน จันทมิา ธ.สันปา่ขํอย-เชียงใหมํ มะเร็งในถุงน้ําดี 89 2 ก.ย. 65
5865/65 นาง ลัดดา จันดํา ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มะเร็งระยะสุดทา๎ย 60 9 ก.ย. 65
5866/65 นาง ประเทอืง สืบวงษ๑ตระกูล ธ.ลพบรีุ ภาวะแทรกซ๎อนจากมะเร็งถุงน้ําดี 82 31 ส.ค. 65
5867/65 นาย บญุมี จุปะนะเต ธ.ลพบรีุ ภาวะโพแทสเซ่ียมในเลือดสูง 83 24 ส.ค. 65
5868/65 นาย สนิท สําเภาทอง สํวนกลาง ปอดติดเชื้อ 95 21 ก.ย. 65
5869/65 พล.ต.ชวนิ ปวดิาภา สํวนกลาง ปอดติดเชื้อ 90 16 ก.ย. 65
5870/65 นาย วนั จั่นถมยา ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อโควดิและวณัโรค 85 21 ก.ย. 65
5871/65 ร.ต.ประกิต ศิลประเสริฐ ธ.ลพบรีุ มะเร็งทอํน้ําดี 73 16 ก.พ. 65
5872/65 นาง ดอกไม๎ เพช็รศรี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 79 16 ก.ย. 65
5873/65 จ.ส.อ.ปิ่น เรืองศรี ธ.สนามเปา้ ปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล 87 14 ก.ย. 65
5874/65 นาย เกษม แสงกระจําง ธ.ยํอยแฟชั่น-ไอส๑แลนด๑ สันนิษฐานภาวะแทรกซ๎อนจากโรคไตวายเร้ือรัง 78 12 ก.ย. 65
5875/65 นาง จินดา จักรปั่น ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและมีฝีหนองในชํองท๎อง 85 24 ก.ย. 65
5876/65 ร.ต.พฒุธา พลรักษา ธ.ชุมแพ เส๎นเลือดในสมองแตก 62 6 ก.ค. 65
5877/65 นาง อุไร พงศ๑ราศรี ธ.ชัยภมูิ หวัใจเต๎นผิดจังหวะ น้ําทวํมปอด 79 29 ส.ค. 65
5878/65 นาง ทองย๎อย สุมขุนทด ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะเข๎ากระแสโลหติ 83 10 ก.ย. 65
5879/65 นาย คําดี บญุมี ธ.ปากชํอง ภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่าจากน้ําทํวมปอดจากมะเร็งปอด 77 1 ก.ย. 65
5880/65 นาย เฟี้ยม ทบับรีุ ธ.ชัยนาท หลอดเลือดหวัใจตีบ 81 18 ส.ค. 65
5881/65 นาย ศิริ ชั่งใจ ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 3 ก.ย. 65
5882/65 นาย สุวทิย๑ ใจสุข ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับระยะสุดทา๎ย 66 26 ส.ค. 65
5883/65 นาย เวก บางผ้ึง ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไมํทราบสาเหตุ(ป่วยติดเตียง) 66 23 ส.ค. 65
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5884/65 ร.ต.พยุง ศศะภริู ธ.อํางทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 1 ก.ย. 65
5885/65 นาง อมร สายพนัธุ๑ ร.6 พนั.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 7 ก.ย. 65
5886/65 นาย ชวลิต พกัตร๑แก๎ว ม.พนั.21 พล.ร.6 หลอดเลือดสมอง 76 15 ก.ย. 65
5887/65 ร.ต.ต.ณัฐพงษ๑ สุโพธิ์ ร.13 พนั.1 กระเพาะอาหารร่ัว 75 9 ก.ย. 65
5888/65 นาย วชิัย ขําละเอียด ป.72 พนั.722 เบาหวาน 76 2 ส.ค. 65
5889/65 นาง ไพนีย๑ พนัธ๑แสงดาว พนั.สร.23 บชร.3 มะเร็งเซลล๑ตับ 74 12 ส.ค. 65
5890/65 นาย วนัชัย กลัดนาค กส.ทบ. มีภาวะปอดติดเชื้อ 72 29 ส.ค. 65
5891/65 นาย จําเนียร ศรีโชติ ทภ.2 มะเร็งทอํน้ําดีระยะแพรํกระจาย 69 5 ก.ย. 65
5892/65 นาง สมจิตร เรียงรวม สห.ทบ. ชราภาพ 72 15 ก.ย. 65
5893/65 อส.ทพ.คําผาง จันทร๑ชมภู ธนาณัติ ตับแข็ง 59 26 มิ.ย. 63
5894/65 น.ส.สุมาลี ทะสังขาร๑ ธ.ขอนแกํน เนื้องอกเยื่อหุ๎มสมอง ภาวะสมองบวม 55 4 ก.ย. 65
5895/65 นาง ปาริชาติ แผํนผา รพ.คํายสุริยพงษ๑ เส๎นเลือดดําในชํองทอ๎งอุดตัน 67 8 ก.ย. 65
5896/65 นาย อาทติย๑ จันทะคุณ ร๎อย.ม.(ลว.) 6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 26 ส.ค. 65
5897/65 นาย สุรศักด์ิ เทนไธสง ร.16 พนั.1 ไมํทราบสาเหตุ 62 20 ส.ค. 65
5898/65 ร.ต.ธงชัย ค๎ุมกิจ ธ.ลพบรีุ โรคไต 72 18 มิ.ย. 65
5899/65 นาง บญุโฮม พาลพล ธ.ยโสธร สมองฝ่อในวยัชรา 88 11 ก.ย. 65
5900/65 นาง ตัง พลูทอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 75 3 ก.ย. 65
5901/65 นาง ยุพดี พรหมขัติแก๎ว ธ.เชียงราย ไตวายเร้ือรังรํวมกบัโรคหวัใจเต๎นผิดจังหวะ 80 29 ส.ค. 65
5902/65 นาย รชต อินทรประเสริฐ ธ.พษิณุโลก เลือดออกในเนื้อสมอง 64 24 ส.ค. 65
5903/65 นาง รญา ตรีสุวรรณ ธ.นครนายก หลอดเลือดโปง่พองในสมองแตก 76 13 ก.ย. 65
5904/65 นาง อนันต๑ คําวงษ๑ ธ.พญาไท ปอดอักเสบ 85 15 ก.ย. 65
5905/65 ร.ต.วเิชียร กันเกตุ ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 69 23 ก.ย. 65
5906/65 นาง แหวน บญุประเสริฐ ธ.รังสิต ปทมุธานี ชราภาพ 83 14 ก.ย. 65
5907/65 พระ ธนู หสัเนตร ธ.บางบวัทอง ไตวายเฉียบพลัน 82 8 ก.ย. 65
5908/65 พ.อ.พรหมพงศ๑ ศาสนธาํรง ธ.ลาดพร๎าว 42 ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 21 ก.ย. 65
5909/65 ส.อ.สุรินทร๑ มีอุดร ธ.กาญจนบรีุ ภาวะหวัใจหอ๎งลํางเต๎นพร้ิว 44 16 ส.ค. 65
5910/65 นาง กิมฮวย สังข๑ทอง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หวัใจล๎มเหลวจากโรคธรรมชาติ 69 4 ก.ย. 65
5911/65 นาง ประทมุ คําหมูํ ธ.เชียงราย หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 88 18 ก.ย. 65
5912/65 ส.อ.พาน ขจรศรี ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือดอยํางรุนแรง 94 28 ส.ค. 65
5913/65 ร.ต.สุวรรณ พลึิก ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑ (นครสวรรค๑) ปอดอักเสบ 86 8 ก.ย. 65
5914/65 ร.ต.นัทท ีวรรณวงษ๑ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงใหมํ ภาวะเลือดออกในสมอง 64 6 พ.ค. 65
5915/65 นาง เล็ก สิงห๑เรือง ธ.อุบลราชธานี ภาวะเลือดเป็นกรดจากติดเชื้อในกระแสเลือด 94 15 ก.ย. 65
5916/65 จ.ส.อ.เกรียงไกร ซ่ือตรง พนั.ขส.23 บชร.3 กลํุมอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน 53 11 ก.ย. 65
5917/65 นาง พฒุซ๎อน ไชยแก๎ว มทบ.39 สมองฝ่อวยัชรา 80 29 ส.ค. 65
5918/65 จ.ส.อ.สุรพนิธ๑ จําปาแดง มทบ.22 ตับวาย 54 15 ก.ย. 65
5919/65 พ.อ.แสนสุข แย๎มพราย ธ.สํานักพหลโยธนิ ปอดอักเสบจากติดเชื้อโควดิ 19 90 18 ก.ย. 65
5920/65 นาง มานิตย๑ เขียวรอด ธ.เตาปนู ปอดติดเชื้อ 88 20 ก.ย. 65

6



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
5921/65 นาง ตามน ขังสันเทยีะ ธ.ปากชํอง หวัใจล๎มเหลว 95 7 พ.ค. 65
5922/65 ร.ต.สุรฤทธิ ์แหลํพั่ว ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดแดงในสมองโปง่พองแตก 46 20 ก.ย. 65
5923/65 นาง ยุพนิ สิงหเดช ร.4 ชรา 71 20 ก.ย. 65
5924/65 อส.ทพ.พชิิต จิตณรงค๑ กรม ทพ.41 สันนิษฐานกล๎ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 43 8 มิ.ย. 65
5925/65 ร.ต.โรมรัน กล่ินศรีสุข ธ.อุดรธานี ปอดอักเสบจากการสําลัก 73 2 ก.ย. 65
5926/65 นาง หนูเปี่ยง บษุราคัม ธ.อุดรธานี ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 82 2 ก.ย. 65
5927/65 นาง นิภาพร เสาสุก ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งเต๎านม 57 26 ส.ค. 65
5928/65 นาง วันเปรียง ยอดรัตน๑(เทียมไพรวัลย๑) ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค๑(ว-ีสแควร๑) ภาวะปอดติดเชื้อ 60 8 ก.ย. 65
5929/65 ร.ต.จเร รัตนวชิัย ธ.คลองปาง อัมพาตจากหลอดเลือดสมองแตก 61 31 มี.ค. 65
5930/65 นาง วภิาวดี ภบูา๎นหม๎อ ธ.ขอนแกํน เนื้องอกสมองกลิโอมา 65 13 ส.ค. 65
5931/65 จ.ส.อ.บญุมี หอมทรัพย๑ ธ.แฟร่ีพลาซา-ขอนแกํน หวัใจล๎มเหลว 61 5 ส.ค. 65
5932/65 ร.อ.จรูญ บญุนํามา ธนาณัติ หลอดเลือดสมองอุดตัน 86 24 ก.ย. 65
5933/65 นาง อําพนั พงศ๑ประยูร ธ.ศรียําน ปอดอักเสบจากโรคโควดิ 19 84 2 ก.ย. 65
5934/65 นาง คิม อิ่มสาย ธ.สวรรคโลก ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 65 17 ส.ค. 65
5935/65 นาง บบุผา ไชยทพิย๑ ธ.สกลนคร ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควดิ-19 86 6 ก.ย. 65
5936/65 นาง บญุเกียม อุตศาสตร๑ ธ.สกลนคร ไตวายเร้ือรัง 83 9 ก.ย. 65
5937/65 น.ส.คนึงนุช คงเพชรศักด์ิ ธ.ปากชํอง ภาวะสมองบาดเจบ็อยาํงรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 51 4 ส.ค. 65
5938/65 นาง ล๎วน มังกรทอง ส.พนั.9 พล.ร.9 เลือดออกในทางเดินอาหาร 84 17 ก.ค. 65
5939/65 นาย สวสัด์ิ ศรีระษา ทภ.2 ความดันโลหติสูง 77 6 ก.ย. 65
5940/65 น.ส.บษุบง บวัสิงห๑ พธ.ทบ. ปอดอักเสบจากเชื้อโควดิ-19 35 9 ก.ย. 65
5941/65 ร.ต.กิตติศักด์ิ กลางหมูํ ธ.พะเยา หวัใจวาย 64 4 ก.ย. 65
5942/65 นาย หมาย หายทกุข๑ ธ.พะเยา มะเร็งตับ 85 10 ก.ย. 65
5943/65 นาย ทองเตียน โคตรศรีวงษ๑ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแกํน ปอดติดเชื้อ 67 28 ก.ค. 65
5944/65 นาง สงัด อินทรจันทร๑ ธ.อุดรธานี หวัใจล๎มเหลว 79 29 ส.ค. 65
5945/65 นาง ทองอินทร๑ ผุดผํอง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี โลหติเปน็พษิ 84 7 มิ.ย. 65
5946/65 นาย ไพฑูรย๑ เอี่ยมสอาด สง.สด.จว.ล.บ. ไตวาย 76 3 ก.ย. 65
5947/65 นาย กุน พมิพขันธ๑ ม.พนั.19 พล.ร.9 ไตวายเฉียบพลัน 66 12 ก.ย. 65
5948/65 ร.อ.ประภศัร๑ คงพรหม ศสร. โรคประจําตัว(มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะแพรํกระจาย) 40 5 ส.ค. 65
5949/65 พระ ประชุม พลชัย ป.2 พนั.102 รอ. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 86 15 ก.ย. 65
5950/65 นาง งอย กันยะ มทบ.38 ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา๎ย สมองขาดเลือด 85 14 ก.ย. 65
5951/65 นาย เอื้อมชัย มาสิงห๑ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ไตวายระยะสุดทา๎ย 57 13 ก.ย. 65
5952/65 นาย เกริกเพช็ร๑ บญุเพช็รัตน๑ สํวนกลาง ภาวะความดันตํ่าซ็อกเนื่องจากสงสัยติดเชื้อ 64 23 ก.ย. 65
5953/65 จ.ส.อ.ทนงศักด์ิ ผลไม๎ ธ.นําน มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะสุดทา๎ย 66 23 ก.ย. 65
5954/65 พล.อ.รณจักร สวสัดิเกียรติ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ระบบหายใจล๎มเหลว 78 22 ก.ย. 65
5955/65 นาง อุดม จันทร๑สนาม ธ.เลย ชราภาพ 82 21 ก.ย. 65
5956/65 นาง ประเสริฐ กองศรี รร.ส.สส. หวัใจล๎มเหลว 90 15 ก.ย. 65
5957/65 นาง ละม๎าย ค๎าทางชล ธ.กระทรวงกลาโหม ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 92 13 ก.ค. 65
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5958/65 นาง สุดา บญุลาภ ธ.โชคชัย 4 ชรา 92 16 ก.ย. 65
5959/65 จ.ส.อ.ยุทธนา กล่ินกลาย ธ.กระทรวงกลาโหม สมองขาดเลือด เส๎นเลือดสมองอุดตัน 45 27 ก.ย. 65
5960/65 นาง สุพนิ ไวกสิกรรม ธ.อุตรดิตถ๑ ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงรํวมกับเลือดเป็นกรด 83 15 ก.ย. 65
5961/65 นาง ประนอม ค๎ุมแสง ธ.พษิณุโลก ภาวะแทรกซ๎อนจากเส๎นเลือดสมอง 69 29 ส.ค. 65
5962/65 นาง ถม อุดมไชย ธ.ร๎อยเอ็ด สมองฝ่อวยัชรา 82 17 ก.ย. 65
5963/65 ร.ต.ขุนทอง แก๎วมาตย๑ ธ.ขอนแกํน โควดิลงปอด 78 14 ก.ย. 65
5964/65 นาง กงจันทร๑ จันทร๑เหลือ ร.8 ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 2 ก.ค. 65
5965/65 นาง ล้ัง มํวงพรวน สํวนกลาง ชราภาพ 88 26 ก.ย. 65
5966/65 พ.ท.หญิง สุมิตรา วฒิุเวทย๑ ธ.สํานักราชดําเนิน ชราภาพ 89 27 ก.ย. 65
5967/65 นาย ประคอง ข๎อสังข๑ รร.ป.ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 3 ก.ย. 65
5968/65 ร.ต.ไพโรจน๑ บรูณ๑สม ธ.ส่ีแยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ ตับแข็ง ไตวาย 67 8 ก.ย. 65
5969/65 นาง ทองหยิบ เรืองพุํม ธ.อุตรดิตถ๑ สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 93 28 ส.ค. 65
5970/65 จ.ส.อ.ธงชัย อรัญทมิา ธ.พษิณุโลก แขวนคอเสียชีวติ 73 10 ก.ย. 65
5971/65 นาง มะลิ อาสานอก ธ.พษิณุโลก ภาวะหายใจล๎มเหลว 83 4 ก.ย. 65
5972/65 จ.ส.อ.สถิตย๑ อุปนันไชย ธ.พษิณุโลก มะเร็งเซลล๑ตับระยะสุดทา๎ย 64 9 ก.ย. 65
5973/65 นาย สุรัตน๑ อินทนนท๑ ธ.ทาํแพ ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 16 ส.ค. 65
5974/65 นาง เต๎า กล่ินจันอัด ธ.ส่ีแยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโคโรนําไวรัส 2019 85 7 ก.ย. 65
5975/65 นาง สําราญ พลวชิิตร มทบ.24 ระบบหวัใจล๎มเหลว 81 15 ก.ย. 65
5976/65 นาง บญุท ีงามฉลวย สง.สด.จว.ย.ส. เลือดออกในสมองจากภาวะเกล็ดเลือดตํ่า 69 29 ส.ค. 65
5977/65 จ.ส.อ.ณัฏฐศรัณยุ๑ แสนสงํา มทบ.24 หวัใจฉีกขาดจากอุบติัเหตุจราจร 47 11 ก.ย. 65
5978/65 นาย กุน วรรณธรรม ช.2 พนั.202 ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 82 6 ก.ย. 65
5979/65 นาย บญุมา แพทย๑เกาะ ช.2 พนั.202 หวัใจล๎มเหลว 74 26 ส.ค. 65
5980/65 นาง สวาท จันจําปา ม.3 พนั.13 มะเร็งลําไส๎ 66 16 ก.ค. 65
5981/65 นาง บวัพนั ศรีวสุิทธิ์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) แผลกดทบัติดเชื้อ 80 7 ก.ย. 65
5982/65 นาง ทองเหมาะ พฒันมาศ ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมอง 82 26 ส.ค. 65
5983/65 จ.ส.อ.ชัชวาลย๑ ธนะไพบลูย๑ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ความดันรํวมกับโรคแทรกซ๎อน 71 3 ก.ย. 65
5984/65 จ.ส.อ.เสรณีย๑ กันยะกาญจน๑ ธ.นราธวิาส ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 14 ก.ย. 65
5985/65 นาย ปา๋ กัลยา ธ.พะเยา ภาวะการหายใจล๎มเหลว 84 13 ก.ย. 65
5986/65 พ.ต.ไมตรี เสียงดัง ธ.ถ.อุดรดุษฎี มะเร็งปอด 75 19 ก.ย. 65
5987/65 นาง ชู กรมเวช ธ.พษิณุโลก เส๎นเลือดสมองตีบตันจากโรคความดันโลหิตสูง 82 12 ก.ย. 65
5988/65 ร.ต.อังกูล ศรีไสย ธ.สระบรีุ ภาวะเลือดเปน็กรด 68 17 ก.ย. 65
5989/65 นาย สมศักด์ิ มากทอง ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑(นครสวรรค๑) ไตวายเฉียบพลัน 61 12 ก.ย. 65
5990/65 นาย วรานนท๑ จันทร๑ฉาย ธ.ถ.ติวานนท๑ ตับแข็งจากสุรา 50 18 ก.ย. 65
5991/65 พ.อ.เมธชนัน ชมสุขประกิต ธ.พระปฐมเจดีย๑ ปอดติดเชื้อ 69 19 ก.ย. 65
5992/65 นาง สมบรูณ๑ โฉสูงเนิน ธ.ลพบรีุ สันนิษฐานระบบไหลเวยีนโลหิตล๎มเหลวเฉียบพลัน 86 21 ก.ย. 65
5993/65 น.ส.นิภา ชุํมเฉลิม ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 82 26 ก.ย. 65
5994/65 นาย พยงค๑ พมิพ๑ใจใส ธ.เตาปนู มะเร็งลําไส๎ 63 19 ก.ย. 65
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5995/65 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์ศรีสวย ธ.คอสโมออฟฟิศ พาร๑ค เมืองทองธานี กล๎ามเนื้อหัวใจตาย จากเส๎นเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 57 19 ก.ย. 65
5996/65 นาง ประพศิ ธรรมหเิวศน๑ ธ.สนามเสือปา่ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 14 ก.ย. 65
5997/65 นาง ชุนเอ๎ง แซํซ้ิม ธ.มาร๑เก็ตเพลส วงศ๑สวาํง หวัใจวายเฉียบพลัน 78 26 ก.ย. 65
5998/65 พ.อ.เอื้อศักด์ิ รัตนธรรมปญัญา ธ.อยุธยา มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 88 24 ก.ค. 65
5999/65 นาย สันติ ระร่ืน พธ.ทบ. สันนิษฐานเลือดออกในสมอง 59 11 ก.ย. 65
6000/65 นาง ทองสุข บญุสนธิ ธ.สระบรีุ กล๎ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 83 17 ก.ย. 65
6001/65 นาง ณฤดี สืบจากอินทร๑ ธ.ศรียําน ไตวายเร้ือรัง 72 30 ก.ย. 65
6002/65 นาง นฤมล อินทร๑เนตร ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปากมดลูกระยะสุดทา๎ย 57 3 ก.ย. 65
6003/65 จ.ส.อ.วงศ๑ศักด์ิ วงค๑สุวรรณ๑ ธ.ถ.เวสสุวรรณ๑(นครสวรรค๑) สมองฝ่อวยัชรา 93 14 ก.ย. 65
6004/65 จ.ส.อ.อดิศร นิลปทัมวชิัย ร.17 พนั.4 ตับอักเสบ 32 1 ต.ค. 64
6005/65 นาง กาบจันทร๑ เข็มวชิัย สง.สด.จว.น.ว. มะเร็งลําไส๎ 57 17 เม.ย. 65
6006/65 นาง สมคิด พรชัยประสิทธิ์ ป.71 พนั.713 สมองฝ่อวยัชรา 78 26 ส.ค. 65
6007/65 จ.ส.อ.นพรัตน๑ อินทสุนทร วทบ. สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะ 58 14 ก.ย. 65
6008/65 จ.ส.อ.ประการ สินสํง วทบ. สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนเข๎าศีรษะ 45 14 ก.ย. 65
6009/65 น.ส.บงัอร พุํมโตงาม สํวนกลาง ลําไส๎ใหญํทะลุ 81 28 ก.ย. 65
6010/65 นาง ทองเจือ ศรีโพธิ์ ธ.สระบรีุ ชราภาพ 89 23 ก.ย. 65
6011/65 นาย สนอง ศิริมงคล ธ.อยุธยา เบาหวานและโรคไต 63 29 ก.ย. 65
6012/65 ร.ต.สุคนธ๑ ขาวสุทธิ ธ.สํานักราชดําเนิน ตามธรรมชาติ ไมํทราบเหตุ 79 13 ก.ย. 65
6013/65 นาง รัศมี หงษ๑ยนต๑ ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร๑ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 85 2 ต.ค. 65
6014/65 พ.ท.จุมภฏ แทนํทอง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด/ผ๎ูปว่ยติดเตียง 93 20 ก.ย. 65
6015/65 นาย เฉลิม วรทรัพย๑ ธ.ชุมแพ มะเร็งปอด 72 17 ก.ย. 65
6016/65 นาง พเยาว๑ พชิัยกุล ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 4 ก.ย. 65
6017/65 นาง เสาวลักษณ๑ ศรีสุข ธ.อุบลราชธานี มะเร็งรังไขํ 67 19 ก.ย. 65
6018/65 ร.ต.เลิศชัย ธนุันทา ธ.ถ.อุดรดุษฎี ภาวะปอดบวมติดเชื้อโควดิ-19 63 25 เม.ย. 65
6019/65 นาง อํอนสี วายทกุข๑ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ชราภาพ 88 21 ก.ย. 65
6020/65 นาย หนูกัน หาปญัณะ ธ.ถ.อุดรดุษฎี กล๎ามเนื้อหวัใจตาย 90 19 ก.ย. 65
6021/65 พ.ต.สมชาย สาตราภยั ธ.นางรอง มะเร็งลําไส๎ใหญํ 93 16 ก.ย. 65
6022/65 นาง ฉลอง ดําเนิน ธ.ลพบรีุ ขาดออกซิเจน 83 11 ก.ย. 65
6023/65 นาย โชค จําปาโพธิ์ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 68 24 ก.ย. 65
6024/65 นาง นาง อิ่มใจ ธ.นครราชสีมา หัวใจเต๎นผิดจังหวะชนิดหัวใจห๎องบนส่ันพล้ิว 90 18 ก.ย. 65
6025/65 นาง บญุเหล่ียม ศรีดาคํา ธ.บา๎นไผํ ชราภาพ 88 22 ก.ย. 65
6026/65 พ.ต.ไพโรจน๑ ทองดีนอก ธ.ปราณบรีุ มะเร็งทอํน้ําดีบริเวณใกล๎ตับอํอน 63 20 ก.ย. 65
6027/65 นาง พรม โตนดไธสง ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 89 11 ก.ย. 65
6028/65 นาง จันทร๑ คชคง รพศ.2 พนั.1 ชรา 83 20 ก.ย. 65
6029/65 อส.ทพ.ภาสกร นะมิตร กรม ทพ.22 อุบติัเหตุจราจร กระโหลกศรีษะแตก เลือดออกใต๎เยือ่หุ๎มสมอง 28 30 ส.ค. 65
6030/65 นาง เครือวลัย๑ ไชยศรีสุทธิ์ ร.16 พนั.1 ปอดอักเสบติดเชื้อเข๎ากระแสเลือด 63 20 ก.ย. 65
6031/65 นาย บญุจัน คันยุไร ร.16 พนั.1 เบาหวาน 75 7 ก.ย. 65

9



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
6032/65 นาง มาลัย ทบัเพช็ร ร.23 พนั.1 ปอดอักเสบติดเชื้อเสียชีวติ 93 29 ส.ค. 65
6033/65 นาง บวัสี ไกรสนธิ์ ร.21 พนั.3 รอ. ภาวะหวัใจล๎มเหลว 82 12 ก.ย. 65
6034/65 นาย หนํอย แสงรัตน๑ มทบ.12 มะเร็งตํอมลูกหมาก 92 21 ก.ย. 65
6035/65 จ.ส.อ.สมเกียรติ ขัญตา ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. มะเร็งกระเพาะอาหาร 70 7 ก.ย. 65
6036/65 นาย จําเนียร อินทะสิงห๑ ยก.ทหาร เส๎นเลือดหวัใจอุดตัน 84 20 ก.ย. 65
6037/65 นาย สมคิด ประสงค๑นิล ธนาณัติ มะเร็งปอด 80 8 ก.ย. 65
6038/65 นาง วนิดา กลัดแพ ธ.ถ.ติวานนท๑ มะเร็งตํอมน้ําเหลือง 68 24 ก.ย. 65
6039/65 จ.ส.อ.สวาํง แสนสืบ ธ.ลําปาง หวัใจวายเฉียบพลัน 72 13 มี.ค. 65
6040/65 ร.ต.สําเนียง ภบูา๎นหม๎อ ธ.ขอนแกํน สําลักอาหารเฉียบพลัน 71 22 ก.ค. 65
6041/65 พ.ต.ทวผีล คงชุํม ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งกลํองเสียง 84 28 ก.ค. 65
6042/65 ร.ต.ธรีะพงษ๑ กําพล ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหติ 88 18 ก.ย. 65
6043/65 นาง สุผล ภเูงิน ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหติ 74 23 ก.ย. 65
6044/65 ร.ต.นคร อุปสัย ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ความดันโลหติสูงรํวมกับเบาหวาน 63 12 ก.ย. 65
6045/65 นาง ปั้นหยี ภทัรปญัจพร ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค๑ ชรา 83 22 ก.ย. 65
6046/65 ร.ต.ประสิทธิ ์คันศิลป์ ธ.ขอนแกํน ชรา 84 19 ก.ย. 65
6047/65 นาง น๎อย ชัยพงษ๑ ธ.บา๎นไผํ ชราภาพ 87 17 ก.ย. 65
6048/65 นาย สมชาย ราชรินทร๑ ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 13 ก.ย. 65
6049/65 นาง ประสิทธิ ์สุภาพฒุ มทบ.12 ติดเชือ้ในปอดหลังกระดูกต๎นขาซ๎ายหกัรํวมกับภาวะเลือดออก 86 13 ก.ย. 65
6050/65 นาย ต๐า กันมาลัย มทบ.36 มะเร็งตับ 81 16 ก.ย. 65
6051/65 นาง แสงจันทร๑ ชุํมผักแวนํ รร.นส.ทบ. ภาวะหายใจล๎มเหลวจากปอดติดเชื้อ 71 8 ก.ย. 65
6052/65 พ.อ.ทวรัีตน๑ เนียมพลอย ธ.ศรียําน วณัโรคปอด 76 3 ต.ค. 65
6053/65 นาง สมพศิ ภกัดี ธ.ลพบรีุ ระบบไหลเวยีนโลหติและหายใจล๎มเหลว 85 1 ต.ค. 65
6054/65 นาย ครรชิต ทวศีรี ธ.บา๎นโปง่ กล๎ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 51 19 มิ.ย. 65
6055/65 ร.อ.ปรีชา วฒันะภติู ธ.ลาดพร๎าว 124 หลอดเลือดในสมองตีบ 89 24 ก.ย. 65
6056/65 นาย ชิ้น ลือสัตย๑ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า ภาวะระบบไหลเวยีนโลหติล๎มเหลว 89 27 ส.ค. 65
6057/65 นาง อุไร วงศ๑สวสัด์ิ ธ.พระปฐมเจดีย๑ ปอดติดเชื้อ 82 26 ก.ย. 65
6058/65 นาย ประทวน ชื่นใจ ศปภอ.ทบ.1 หลอดเลือดหวัใจตีบ 73 24 ก.ย. 65
6059/65 ร.ต.สวรรค๑ จันเทพ ธ.เชียงราย เสียชีวติจากการแขวนคอ 70 16 ก.ย. 65
6060/65 นาง ละเมียด จันทร๑เงิน ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไมํทราบโรค 83 21 ก.ย. 65
6061/65 ร.ท.ธนวฒัน๑ น๎อยเจริญ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อไวรัสโควดิ 19 64 15 ก.ย. 65
6062/65 พ.อ.โกศล บญุธรรม ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งปอด 76 20 ก.ย. 65
6063/65 พ.ท.ประสาท พลอยหนิ ธ.ราชบรีุ ฝีขนาดใหญํในชํองทอ๎ง 76 13 ส.ค. 65
6064/65 จ.ส.อ.อารี เพยีรดํารงศักด์ิ ธ.พะเยา หวัใจวายฉับพลันจากโรคหวัใจโต 69 13 ก.ย. 65
6065/65 นาย ทอง เสนาะ ธ.พษิณุโลก ปอดอักเสบติดเชื้อ 72 22 ส.ค. 65
6066/65 นาง มณีรัตน๑ พจนารถ กส.ทบ. หัวใจล๎มเหลวเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 52 10 ก.ย. 65
6067/65 นาง ศิริพร ใยวจิิตร๑ ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. หวัใจขาดเลือดฉับพลัน 72 9 ก.ย. 65
6068/65 จ.ส.อ.บญุนํา ภมูิโคกรักษ๑ ช.2 พนั.201 ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 20 ก.ย. 65
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6069/65 นาง บญุสํง คําน๎อย ม.พนั.8 พล.ร.3 หวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 79 23 ก.ย. 65
6070/65 นาง ทพิย๑ จํารูญ ธ.ศรียําน สมองฝ่อวยัชรา 87 28 ก.ย. 65
6071/65 นาง พชัรี ชั้วทอง ยย.ทบ. ติดเชื้อจากแผลกดทบั 82 23 ก.ย. 65
6072/65 นาย ทองมา สัญเพช็ร ม.6 พนั.6 ระบบหายใจล๎มเหลว 85 11 ก.ย. 65
6073/65 ร.ต.อําไพ เมณฑ๑กูล ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค๑ กระดูกสะโพกขวาหกั 80 23 ก.ย. 65
6074/65 ร.ต.อุบล ทารักษ๑ ธ.สระบรีุ ติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง 95 12 ก.ย. 65
6075/65 ร.ต.ปรีชา ภูํแพร ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 65 18 ก.ย. 65
6076/65 นาง ทองดี นาฑี ธ.ปราจีนบรีุ โพแทสเซียมในเลือดสูง 91 21 ก.ย. 65
6077/65 นาง สุพรรณี บญุกระพอื ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ ระบบหายใจล๎มเหลว 78 26 ก.ย. 65
6078/65 ร.ต.ประจักษ๑ มํวงมี ธ.สระแก๎ว หวัใจล๎มเหลว 60 27 ก.ย. 65
6079/65 นาง ประชุม อ๎นสงค๑ ธ.ซีคอน บางแค ชราภาพ 71 1 ต.ค. 65
6080/65 นาง ประภาศรี มีประมูล ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 28 ก.ย. 65
6081/65 ร.ต.สุนทร มะคําไกํ ธ.บางบวั ภาวะหวัใจล๎มเหลวแบบน้ําค่ัง 68 25 ก.ย. 65
6082/65 นาง ประสมจิตต๑ ทองปลอดภยั ธ.พาราไดซ๑พาร๑ค ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล๎มเหลว 86 1 ต.ค. 65
6083/65 นาย นรินทร๑ พวงพกิุล ธ.เทสโก๎โลตัส ประชาชื่น มะเร็งทอํน้ําดี 75 24 ก.ย. 65
6084/65 จ.ส.อ.ศักดา ยินดีพศิ ธ.ปราณบรีุ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดฉับพลัน 62 28 ก.ย. 65
6085/65 ร.ต.ประภสัสร อารุณี ธ.เตาปนู ชรา 84 2 ต.ค. 65
6086/65 ส.อ.นพดล การค๎า มทบ.45 ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 11 ก.ย. 65
6087/65 นาง ปรานอม ชนะภยั พนั.ช.คมศ.พล.ช. หวัใจหยุดเต๎นฉับพลัน 60 19 ส.ค. 65
6088/65 นาง ตํุน ศิริจันทร๑ ธ.กาญจนบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน 58 16 ก.ย. 65
6089/65 นาง ศรีคํา(สีคํา) กาละวงค๑ ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย หวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 85 16 ส.ค. 65
6090/65 จ.ส.อ.บญุมี บตุรบญุชู ธ.พะเยา มะเร็งปอดระยะลุกลาม 68 24 ส.ค. 65
6091/65 จ.ส.อ.มาโนช ศรีพานิช ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ปอดอักเสบ 78 20 ก.ย. 65
6092/65 นาง ศรีไพร อินทรโอภาส ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ปอดติดเชื้อ 85 10 ก.ย. 65
6093/65 นาย สํารวย เสาธงไชย ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ปอดติดเชื้อ 90 18 ก.ย. 65
6094/65 นาย ต๋ี ชูสี ธ.กาญจนบรีุ หวัใจหยุดเต๎นเฉียบพลัน 75 9 ก.ย. 65
6095/65 นาง ทบั เกยแก๎ว ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86 21 ส.ค. 65
6096/65 นาย เกรียงศักด์ิ กันไพรี สํวนกลาง มะเร็งปอด 70 1 ต.ค. 65
6097/65 ส.ท.ตะวนั จุลภกัด์ิ พนั.บ.21 สมองฟกช้ําและฐานกะโหลกศีรษะแตกจากการจราจร 26 2 ก.ย. 65
6098/65 นาย ถวลัย๑ กอเจริญ ป.1พนั.1 รอ. ติดเชื้อในผิวหนังทีข่าซ๎ายรํวมกบัภาวะหลังหวัใจหยดุเต๎น 69 16 ก.ย. 65
6099/65 จ.ส.อ.ทศัน๑ หาญมานพ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร๑ ตายด๎วยโรคธรรมชาติไมสํามารถหาสาเหตุได๎ 86 17 ก.ย. 65
6100/65 นาย ณรงค๑ชัย ศีลธรรม ขส.ทบ. แผลติดเชื้อที่ขา 2 ข๎าง 44 22 ก.ย. 65
6101/65 นาย สุรัฐ ทพิย๑มาศ ธ.สํานักราชดําเนิน ชรา 77 13 ก.ย. 65
6102/65 ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี ธ.ปราณบรีุ มะเร็งลําไส๎ 62 16 ก.ย. 65
6103/65 นาง ศิริพร เขียนนุกูล ธ.รังสิตคลอง 3 ชราภาพ 83 1 ต.ค. 65
6104/65 จ.ส.อ.วนัชัย สุตันตานนท๑ ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ-19 67 2 ต.ค. 65
6105/65 นาง ปราณี มณีสถิตย๑ ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 12 ก.ย. 65
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6106/65 พ.อ.หญิง ปรียา ชมะนันทน๑ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า ชราภาพ 89 28 ก.ย. 65
6107/65 น.ส.วเิชียร พรมบตุร สํวนกลาง มะเร็งเต๎านมระยะแพรํกระจาย 63 21 ก.ย. 65
6108/65 พล.ต.สุทธชาติ พชีผล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า มะเร็งปอดแพรํกระจายไปสมอง 73 30 ก.ย. 65
6109/65 นาย วรัิช แอบกล่ินจันทร๑ ธ.ขอนแกํน เลือดออกในสมอง 83 10 ก.ย. 65
6110/65 นาง วมิล ฤทธิแ์รงกล๎า ธ.ปราณบรีุ ไมํทราบสาเหตุการตาย 84 23 ก.ย. 65
6111/65 นาย ณรงค๑ สดใส กรม ทพ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 24 ก.ย. 65
6112/65 จ.ส.อ.ศราวทุธ กุลจันทร๑ สง.สด.จว.ช.ย. มะเร็งกระดูก 52 13 ก.ย. 65
6113/65 นาง ลําไพ สมสนุก กรม ทพ.21 ระบบหายใจ 76 24 ก.ย. 65
6114/65 ส.ท.นรวรรธน๑ มีผลกิจจารุกร พนั.ซบร.กรม สน.12 สมองซํ้า และตับฉีกขาด 28 21 ก.ย. 65
6115/65 ร.ต.มงคล ศิริวรรณ ธ.สระบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 15 ก.ย. 65
6116/65 พระครูภัทรธรรมนิวฐิ (สาย เรียงสันเทียะ) ธ.ขอนแกํน ปอดอักเสบ 90 12 ก.ย. 65
6117/65 นาง สุตา เสนาชํวย ธ.นครพนม หวัใจล๎มเหลว 82 16 ก.ย. 65
6118/65 ร.ต.อุทยั รํวมพรม ธ.นครพนม ไตวาย 73 12 ก.ย. 65
6119/65 นาง ระว ีวงศ๑สดิษฐ๑ มทบ.39 มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 67 23 ก.ย. 65
6120/65 พระ เกณฑ๑ คําสอนทา ศฝ.นศท.มทบ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 25 ก.ย. 65
6121/65 ร.ต.บญุรอด คํามุลนา ธ.ยโสธร มะเร็งลําไส๎ 60 27 ก.ย. 65
6122/65 นาง บญุเรือน ประสาททอง ธ.ราชบรีุ หวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 84 13 มี.ค. 65
6123/65 น.ส.ยุพา นรายิ้ว ธ.กระทรวงกลาโหม ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 65 5 ต.ค. 65
6124/65 นาง กนกพชิญ๑ วงษ๑แต๎ม ธ.เซ็นทรัล ขอนแกํน ระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติล๎มเหลว 55 3 ต.ค. 65
6125/65 จ.ส.อ.สุนทร อินทนชิตจุ๎ย ธ.นครปฐม ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ 19 77 14 ส.ค. 65
6126/65 นาง มํวย บญุสุภากุล ม.1 พนั.3 รอ. เลือดออกในสมอง 84 26 ก.ย. 65
6127/65 นาง สมร สมุทร ธ.กระทรวงกลาโหม การจุกกันทางเดินหายใจสํวนบน 84 6 ต.ค. 65
6128/65 นาย สมศักด์ิ แซมทอง ธ.ยํอยฟวิเจอร๑พาร๑ครังสิต ไตระยะสุดทา๎ย 60 1 ต.ค. 65
6129/65 นาง สุจิตรา มหาน๎อย ธ.รังสิต-คลอง 3 ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 80 5 ต.ค. 65
6130/65 ร.ต.ดํารง วรแสน ธ.สกลนคร ชราภาพ 89 15 ก.ย. 65
6131/65 ร.ต.หรัิญ ดีปญัญา ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ (ผ๎ูปว่ยติดเตียง) 83 1 ต.ค. 65
6132/65 นาย หอํ ชุํมเชื้อ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 84 5 ต.ค. 65
6133/65 นาย ฮอ ภะโว พนั.ส.ซบร.เขตหลัง มะเร็งลําไส๎ใหญํ 83 26 ก.ย. 65
6134/65 นาย ชนโชติ ภทัรเรืองโรจกลุ (มานะ เผือกฟัก) นปอ. กล๎ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 72 20 ก.ย. 65
6135/65 ส.อ.ชูเกียรติ วรรณโชติ ธ.ศรียําน ปอดติดเชื้อ 70 26 ก.ย. 65
6136/65 นาง เฉลียว ขนันเนือง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า แผลกดทบัที่มีการติดเชื้อระยะที่ 4 90 26 ก.ย. 65
6137/65 นาง มานะ หมื่นเดช ธ.ตลาดสะพานใหมํดอนเมือง ชราภาพ 90 6 ต.ค. 65
6138/65 พ.อ.นิพนธ๑ ทองโปรํง ธ.ธรรมศาสตร๑รังสิต มะเร็งตํอมลูกหมาก 82 30 ก.ย. 65
6139/65 ร.ต.ประดิษฐ๑ อํอนละมัย ธ.โพธาราม ภาวะหวัใจวายเฉียบพลัน 82 5 ต.ค. 65
6140/65 นาง ทองปาน หมูํโสภณ ธ.ขอนแกํน สมองฝ่อวยัชรา 86 28 ก.ย. 65
6141/65 นาง ทองใส จันทขิรี มทบ.24 ชรา 70 25 ก.ย. 65
6142/65 นาง แปง้ลํ่า บวัแก๎ว สง.สด.จว.อ.น. ติดเชื้อจากแผลกดทบั 80 28 ก.ย. 65
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6143/65 นาย แสวง พานิช ช.พนั.3 พล.ร.3 ชราภาพ 84 11 ก.ย. 65
6144/65 นาง พนัถวลิ วงค๑ผาบตุร กรม ทพ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 31 ส.ค. 65
6145/65 นาง ทมุมา ททิา ธ.บา๎นไผํ หวัใจล๎มเหลว 87 28 ก.ย. 65
6146/65 นาย เสาร๑ อินทรีจําง ธ.ถ.อุดรดุษฎี หวัใจล๎มเหลว 78 29 ก.ย. 65
6147/65 ร.ต.สมัย กุแสนใจ ธ.พะเยา มะเร็งเซลล๑ตับ 60 21 ก.ย. 65
6148/65 ร.ท.ประทปี โกษโีรจน๑ ขกท. ชราภาพ 76 30 ก.ย. 65
6149/65 นาง ลําจวน อักษรศรี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 19 ก.ย. 65
6150/65 จ.ส.อ.รัธศักด์ิ จันทรีย๑ ธ.สนามเปา้ ปอดอักเสบ 67 6 ต.ค. 65
6151/65 พ.อ.หญิง สายสุดใจ ต๎ูจินดา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า ปอดติดเชื้อ 95 1 ต.ค. 65
6152/65 นาง สมนึก จตุรพรสวสัด์ิ ธ.นครราชสีมา ชรา 93 28 ก.ย. 65
6153/65 นาง บดุดี นามษร ธ.เสริมไทยคอมแพล็กซ๑มหาสารคาม สมองฝ่อวยัชรา 89 17 ก.ย. 65
6154/65 นาง ปั่น ศรีอุดม ธ.สนามเปา้ ตายจากโรคที่ไมํทราบสาเหตุแนํชัด 74 1 ต.ค. 65
6155/65 นาง อรพิมพ๑(อรพรรณ) สัตยาพิทักษ๑ ธ.นครนายก ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง 76 25 ก.ย. 65
6156/65 นาย ขัน แย๎มอยูํวงษ๑ พนั.ช.คมศ.พล.ช. ปอดติดเชื้อ 69 21 ก.ย. 65
6157/65 จ.ส.อ.จักรี ตันติปญัจพร สง.สด.จว.อ.บ. มะเร็งลําไส๎ใหญํระยะสุดทา๎ย 46 26 ก.ย. 65
6158/65 ร.ต.ไพโรจน๑ สุขชนะ ธ.ชุมพร คาดวาํหวัใจวาย เส๎นเลือดหวัใจตีบ 64 19 ก.ย. 65
6159/65 จ.ส.อ.โสภา ขันแก๎ว ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ภาวะช็อคจากปอดติดเชื้อรุนแรง 91 24 ก.ย. 65
6160/65 นาง สุบรรณ จันดาพชื ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 85 2 ต.ค. 65
6161/65 นาง อภณิห๑พร อภวิฒัน๑พงศธร พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งเต๎านม 53 16 ก.ย. 65
6162/65 นาย วฑูิรย๑ แก๎วบา๎นเหลํา ธ.ขอนแกํน ตับแข็งจากแอลกอฮอล๑ 50 22 ก.ย. 65
6163/65 นาย อุดม ทองปุ ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) มะเร็งตํอมลูกหมากระยะสุดทา๎ย 79 5 ก.ย. 65
6164/65 นาง หนูเค่ียม หมายชัย ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี เยื่อหุ๎มสมองและเนื้อสมองอักเสบ 71 16 ส.ค. 65
6165/65 นาง ยัง เมืองภู ธ.อุดรธานี ชรา 87 18 ก.ย. 65
6166/65 นาง สําลี เดชแพง ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ชราภาพ 89 10 ก.ย. 65
6167/65 ร.ต.สิงห๑คาร จิตต๑ใจ ธ.เพชรบรูณ๑ มะเร็งตํอมน้ําเหลือง 63 18 ก.ย. 65
6168/65 นาย เกษม ครโสภา ธ.นครพนม มะเร็งตับ 72 5 ก.ค. 65
6169/65 นาง ทองดี โพธษิา ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. สมองเส่ือมจากความชรา 89 22 ก.ย. 65
6170/65 นาง ประไพศรี วนัสูงเนิน ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวยัชรา 85 25 ก.ย. 65
6171/65 นาง หนูเกียน ขวาธจิักร ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. เส๎นเลือดในสมองแตก 86 22 ก.ย. 65
6172/65 นาง ละม๎าย รักษ๑ศิวะ ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 23 ก.ย. 65
6173/65 ร.ต.ไพโรจน๑ เดชจินดา ธ.ตลาดปากชํอง เสียชีวติจากอุบัติเหตุรถจกัรยานยนต๑ชนกับรถยนต๑ 64 19 ก.ย. 65
6174/65 ร.ต.คมสันต์ิ เทพเทวสันต์ิ ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. หลอดเลือดหวัใจอุดตัน 61 23 ก.ย. 65
6175/65 นาง สมร พมิพา ธ.ตลาดปากชํอง ปอดบวม 90 28 ก.ย. 65
6176/65 นาย สมพงษ๑ อึ่งประยูร ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ภาวะแทรกซ๎อนจากปอดอักเสบ 82 25 ก.ย. 65
6177/65 ส.ต.วชัระ อินาลา มทบ.210 บาดแผลกระสุนปนื 28 18 ส.ค. 65
6178/65 นาง แสงเมือง บรีุเพยี ร.13 พนั.3 มะเร็งรังไขํ 55 8 ก.ย. 65
6179/65 นาง อุไร ลาสาลี ร.13 พนั.3 สมองฝ่อวยัชรา 72 15 ก.ย. 65
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6180/65 นาง ทองใส เอี่ยมศรี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 83 22 ก.ย. 65
6181/65 นาง สมศรี เขื่อนแก๎ว ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 25 ก.ย. 65
6182/65 นาง แฉล๎ม เจริญลา ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 8 ต.ค. 65
6183/65 นาย หนูเหล็ง กาหอม ธ.รังสิต คลอง 3 มะเร็งปอด 71 9 ต.ค. 65
6184/65 นาย บญุชู มั่งสุข ธ.เซ็นทรัล ปิ่นเกล๎า ปอดติดเชื้อ 85 1 ต.ค. 65
6185/65 ร.ต.เกียรติศักด์ิ ชมเดช ธ.ยํอยถนนสรงประภา ตับแข็ง 65 4 ต.ค. 65
6186/65 พล.ต.ประทนิ กาญจนพนัธุ๑ ธ.ประชานิเวศน๑ ปอดอักเสบรุนแรง 88 8 ต.ค. 65
6187/65 จ.ส.อ.เสถียร โรจนเวทย๑ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งตํอมลูกหมากระยะกระจายเข๎าสมอง 79 5 ต.ค. 65
6188/65 นาง ไขํ สุพรรณ ธ.เทสโก๎โลตัส - ประชาชื่น ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา๎ย 83 25 ก.ย. 65
6189/65 นาง เรณู หนุนเพช็ร๑ ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 76 27 ก.ย. 65
6190/65 นาง ศิริรัตน๑ คงกระพนัธ๑ ธ.สํานักราชดําเนิน เลือดออกบริเวณเยื่อหุ๎มสมอง 85 23 ก.ย. 65
6191/65 นาง สุมลฑา จินตะวา ธ.บางบวั มะเร็งเต๎านมระยะลุกลามและมีภาวะหัวใจล๎มเหลว 60 27 ก.ย. 65
6192/65 พ.ต.เกื้อกูล กล๎วยเครือ สง.สด.จว.น.ศ. ภาวะหวัใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 54 2 ก.ย. 65
6193/65 นาง สมบรูณ๑ อ๎นพร๎อม พนั.สบร.21 บชร.1 สมองฝ่อวยัชรา 76 16 ก.ย. 65
6194/65 นาง เก๎า เดชพรม ธ.โรบนิสัน-ร๎อยเอ็ด ชรา 88 27 ก.ย. 65
6195/65 น.ส.ประยวญ สุทธกิุล ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หลอดเลือดสมอง 66 1 ต.ค. 65
6196/65 นาง นิศาชล นิลเนียม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งปอด 56 14 พ.ค. 65
6197/65 พ.ต.อาวธุ ทองแสง ธ.แพรํ หลอดเลือดหวัใจตีบ 78 25 ส.ค. 65
6198/65 ร.ต.หยํวน บวัเหลือง ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 26 ก.ย. 65
6199/65 นาง ฟองนวล เรืองรํุง ธ.สํานักพหลโยธนิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 8 ต.ค. 65
6200/65 นาง หนู เอมขํา ธ.ทาํอากาศยานสุวรรณภมูิ ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 91 2 ต.ค. 65
6201/65 จ.ส.อ.ระนอง เอมโอด ธ.เสนานิคม กล๎ามเนือ้หวัใจตายและเส่ือมจากหลอดเลือดเล้ียงหวัใจตีบ 54 1 ต.ค. 65
6202/65 พ.อ.สมบรูณ๑ เชื้อเมืองพาน ธ.งามวงศ๑วาน ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อหลังติดโควิด 19 87 25 ก.ย. 65
6203/65 จ.ส.อ.สมชาย ผุยหนองโพธิ์ ธ.สนามเสือปา่ ชรา 85 3 ต.ค. 65
6204/65 น.ส.พกิุล กล่ินหอม ธ.สนามเสือปา่ ชรา 80 8 ต.ค. 65
6205/65 นาย จันทร๑ พลอยอ่ําศรี ธ.ขอนแกํน ปอดอักเสบติดเชื้อ 91 3 ต.ค. 65
6206/65 นาย สํานวน ขุมทอง ศศท. สมองฝ่อวยัชรา 87 27 ก.ย. 65
6207/65 นาง แพรวไพริน คงทอง ร.29 พนั.3 ปอดติดเชื้อและระบบหายใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 43 23 ก.ย. 65
6208/65 นาง ต๋ิว ฟรอมม๑(เหงียน) ธนาณัติ ชรา 72 15 พ.ย. 64
6209/65 ร.อ.ประสิทธิ ์เกียรติปรีชา ธ.สันปา่ขํอย-เชียงใหมํ ปอดอักเสบจากโควดิ 90 6 เม.ย. 65
6210/65 นาง สายหยุด ทองเอม(ศรีปาน) ธ.พษิณุโลก หวัใจจากความดันโลหติสูง 62 15 ก.ย. 65
6211/65 ร.ต.สําราญ ราศิริ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 27 ส.ค. 65
6212/65 นาง สมจิตร กระตํายทอง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 1 ก.ย. 65
6213/65 ร.ต.เลิศ มนเทยีรอาสน๑ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 24 ก.ย. 65
6214/65 นาง ปาน จันทรง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี หวัใจหยุดเต๎น 86 2 ต.ค. 65
6215/65 นาย สนอง พรมรัตน๑ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี นอนเสียชีวติที่บ๎านตามธรรมชาติจากภาวะเจบ็ป่วย 84 1 ต.ค. 65
6216/65 นาง สงํา ขวญัเรือน ธ.หวัหนิ ภาวะหายใจล๎มเหลว 87 19 ก.ย. 65
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6217/65 นาง ถนอม รุติประภา ธ.สิงห๑บรีุ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 89 26 ก.ย. 65
6218/65 นาง กิมเฮง สําราญสุข ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 25 ก.ย. 65
6219/65 นาย ดอกรัก ร้ิวเหลือง ธ.อํางทอง มะเร็งกระเพาะอาหาร 76 25 ก.ย. 65
6220/65 นาย สุวทิย๑ มูลวงษ๑ ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มะเร็งตับแตกเสียเลือดมาก 83 26 ก.ย. 65
6221/65 นาง ทองม๎วน วเิศษสุข ธ.วงเวยีนสระแก๎ว-ลพบรีุ ความดันโลหติสูง 83 26 ก.ย. 65
6222/65 นาง สุมาลี ทองโสภา ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 77 28 ก.ย. 65
6223/65 นาย แกะ อินสอน ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 88 22 ก.ย. 65
6224/65 นาย ชาญณรงค๑ เปาริก แผนกอาวธุที่ 3 มะเร็งลําไส๎ใหญํขั้นลุกลาม 48 25 ก.ค. 65
6225/65 นาง แดง สมพรม สปช.ทบ. เส๎นเลือดแดงใหญํชํองอกฉีกขาด เสียเลือดมาก 62 19 ก.ย. 65
6226/65 นาง ไขศรี รังสิยานนท๑ ธนาณัติ หลอดเลือดสมองตีบ 89 1 ต.ค. 65
6227/65 นาง วภิา ศรีนวล สํวนกลาง ภาวะหายใจล๎มเหลว 78 1 ต.ค. 65
6228/65 นาง สหพร วภิาหสัน๑ สํวนกลาง ปอดติดเชื้อ 89 24 ก.ย. 65
6229/65 นาย เคล้ิม จันทร๑อ๎น สํวนกลาง ภาวะปอดติดเชื้อ 88 11 ต.ค. 65
6230/65 นาย แดง เย็นแข ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 66 10 ต.ค. 65
6231/65 น.ส.สุภาณี อินทศร ธ.เตาปนู ไตวายระยะสุดทา๎ย 68 6 ต.ค. 65
6232/65 นาง บญุสํง กุลานุวติั ธ.สํานักพหลโยธนิ ภาวะหายใจล๎มเหลว 84 8 ส.ค. 65
6233/65 นาง ทองคํา อินทร๑รํุงเรือง ธ.แจ๎งวฒันะ ตายตามธรรมชาติโดยไมํทราบโรค 93 4 ต.ค. 65
6234/65 นาง กาญจนา วบิลูย๑ดล ธ.ถ.เพชรเกษม-บางแค ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 11 ต.ค. 65
6235/65 น.ส.ณราวรรณ สุวรรณ ธ.ถ.สามัคคี สันนิษฐานโรคทางระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต 73 1 ต.ค. 65
6236/65 ร.ต.สุนทร ธรีะแก๎ว ธ.ลพบรีุ ช็อคจากการติดเชื้อด้ือยาในปอดรุนแรง 73 11 ต.ค. 65
6237/65 ร.ต.ไพรัช ปานเกษม ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 78 1 ต.ค. 65
6238/65 ด.ต.สมศักด์ิ แก๎วใจ ร.17 พนั.2 หวัใจวายเฉียบพลันจากโรคหวัใจ 68 26 ก.ย. 65
6239/65 นาย พนัธ๑ จันทร๑ตาฝ้ัน มทบ.32 ไตวายเฉียบพลัน 82 10 ส.ค. 65
6240/65 จ.ส.อ.ปญัญา มะเสนะ รพศ.5 พนั.1 เลือดออกในสมองจากความดันโลหติสูง 42 21 ก.ย. 65
6241/65 นาย วรัิตน๑ สอนจ๎อย นสศ. เส๎นเลือดสมองตีบรํวมกับปสัสาวะติดเชื้อ 67 26 ก.ย. 65
6242/65 นาง ถนอมจิต สะเดา (เอี่ยมหงษ๑เหม) ธ.ขอนแกํน ภาวะเลือดขาดออกซิเจน 64 27 ก.ย. 65
6243/65 นาง เสง่ียม อรรถสมบติั ธ.นครนายก ปว่ยธรรมชาติไมํทราบโรค 96 10 ส.ค. 65
6244/65 นาง หนูแดง โสภาณเวช ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหัวใจและระบบการหายใจล๎มเหลวเฉียบพลัน 86 3 ต.ค. 65
6245/65 นาง ลัดดาวลัย๑ ใสกลาง ธ.ชุมแพ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 12 ก.ย. 65
6246/65 นาง จรัญ ขันทอง ธ.นําน เลือดออกทางเดินอาหารปริมาณมากอยาํงเฉยีบพลัน 80 26 ก.ย. 65
6247/65 นาง แฉล๎ม มนตรีกุล ณ อยุธยา ธ.ปราณบรีุ ไตวาย 83 23 ก.ย. 65
6248/65 ร.ต.ลพ บษุย๑ดี ธ.นครราชสีมา บาดเจ็บเลือดออกในสมอง 88 30 ก.ย. 65
6249/65 ร.ต.สุรเดช ปราสาทกลาง ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในปอด 71 4 ต.ค. 65
6250/65 นาง อบ โชติกลาง ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. เสียชีวติไมํทราบสาเหตุ 84 30 ก.ย. 65
6251/65 นาง รัตนา วรรณกี้ ธ.ยํอยคํายสุรนารี-นม. มะเร็งรังไขํระยะสุดทา๎ย 67 5 ต.ค. 65
6252/65 นาง ประทนิ จิตต๑ประยูร ธ.ชัยนาท ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 72 3 ต.ค. 65
6253/65 ร.ต.นิล มณีพรหม ธ.ปตัตานี หวัใจล๎มเหลวฉับพลัน 84 1 ต.ค. 65
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6254/65 นาง สมใจ เขมาภรัิกษ๑ ธ.สนามเปา้ เส๎นเลือดสมองตีบ 85 12 ต.ค. 65
6255/65 นาง มณี แผํนเงิน ธ.เตาปนู ภาวะการหายใจล๎มเหลว 90 6 ต.ค. 65
6256/65 นาง สุขศรี มีชัย ธ.ศรียําน ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา๎ย 88 8 ต.ค. 65
6257/65 นาง ละออง วรวงศ๑ ธ.นางรอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 25 ก.ย. 65
6258/65 นาง ระววิรรณ ยิ้มเจริญ ธ.สํานักราชดําเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 7 ต.ค. 65
6259/65 นาง ศรีพรรณ สุราษฎร๑ ธ.สกลนคร ชราภาพ 86 7 ต.ค. 65
6260/65 นาง รัชนี โทพล ธ.ร๎อยเอ็ด หนังแข็ง 59 1 ต.ค. 65
6261/65 พ.ต.ธวชั ขําวไิล ธ.นครราชสีมา ภาวะหวัใจเต๎นผิดจังหวะ 87 26 ก.ย. 65
6262/65 ส.อ.เอกชัย ทองแรง ร.13 พนั.2 อุบติัเหตุจราจร 25 3 ก.ย. 65
6263/65 นาง ละมํอม ไผํเกาะ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล๎า เบาหวาน,โรคหวัใจ 92 5 ต.ค. 65
6264/65 นาย ประครอง ภอูาจสูง พล.พฒันา 2 ชรา 68 4 ก.ย. 65
6265/65 นาง ปยิา อุํนสิงหา พนั.รพศ.ศสพ. มะเร็งลําไส๎ระยะลุกลาม 53 28 ก.ย. 65
6266/65 นาย บญุยืน แทเ๎ที่ยง พนั.รพศ.ศสพ. ตายตามธรรมชาติโดยไมํทราบสาเหตุ 72 7 ต.ค. 65
6267/65 นาย ชิต คลองคล๎าใต๎ รร.สธ.ทบ. เลือดออกในสมอง 75 17 ก.ย. 65
6268/65 นาง สงสาร ปู่หลังก่ํา ม.1 พนั.1 รอ. ปอดติดเชื้อและหวัใจล๎มเหลว 68 27 ก.ย. 65
6269/65 จ.ส.ท.บญุรํวม ศรีสุธรรม มทบ.27 หวัใจวาย 60 16 ก.ย. 65
6270/65 จ.ส.อ.จิรชัย เมืองทอง พนั.ปฐบ. ติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมภีาวะตับแขง็จากพิษสุราเร้ือรัง 51 16 ก.ย. 65
6271/65 อส.ทพ.วรีะศักด์ิ พละศักด์ิ กรม ทพ.32 ระบบหายใจล๎มเหลวจากปอดอกัเสบติดเชื้อ 56 16 ส.ค. 65
6272/65 นาง สมใจ นุํมพรม (เสือบญุมี) มทบ.310 ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับอักเสบติดเชื้อ 78 15 ก.ย. 65
6273/65 นาง เรือง โพทมุทา มทบ.210 มะเร็งปอด 76 25 ก.ย. 65
6274/65 นาง เรียม พทุธสุวรรณ๑ รร.จปร. ภาวะหวัใจล๎มเหลว 77 26 ก.ย. 65
6275/65 นาง จูม คํามาโฮม มทบ.27 เบาหวาน,โรคไต 80 4 ต.ค. 65
6276/65 นาง อําพร แสนทนันชัย มทบ.37 มะเร็งทอํน้ําดีตับระยะลุกลาม 60 24 ก.ย. 65
6277/65 ร.ต.มนตรี เอื้อศรี ธ.ร๎อยเอ็ด ถุงลมโปง่พองใสํทอํชํวยหายใจ 60 28 ก.ย. 65
6278/65 นาย หมั่น อุํนอาสา ธ.นครพนม ชราภาพ 89 27 ก.ย. 65
6279/65 นาง พนู ค๎ุมญาติ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดอักเสบจากการใช๎เคร่ืองชํวยหายใจ 89 23 ก.ย. 65
6280/65 นาย บญุลือ ทองมาลัย ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 91 13 ส.ค. 65
6281/65 ร.ต.สุรพล สมมาตร ธ.พษิณุโลก วณัโรคปอด 67 18 ก.ย. 65
6282/65 นาง บญุมี ไตรยสุทธิ์ ธ.ยโสธร ไตวาย 91 1 ต.ค. 65
6283/65 ร.ต.บญุชู มาแก๎ว ธ.อุตรดิตถ๑ ปอดติดเชื้อ 85 18 ก.ย. 65
6284/65 จ.ส.อ.ธาํรงค๑ เจริญวงษ๑ ธ.ปากเกร็ด ปอดอักเสบ 91 23 ก.ย. 65
6285/65 นาย เสรี พานทมิ วสิามัญ ปอดติดเชื้อ 93 1 ต.ค. 65
6286/65 นาง เวยีงชัย พวํงลาภหลาย สํวนกลาง มะเร็งรังไขํ 72 26 ก.ย. 65
6287/65 จ.ส.อ.หญิง พมิพนัธ๑ ศรีสวสัด์ิ ธ.สํานักราชดําเนิน ภาวะช็อคจากการสูญเสียน้ําหรือเลือด 83 17 พ.ค. 64
6288/65 นาง ผล อิ่มสอน ธ.ยํอยถนนสรงประภา สันนิษฐานชราภาพ 93 8 ต.ค. 65
6289/65 นาง น้ําค๎าง แคลํวคลํอง ธ.ชลบรีุ ตายตามธรรมชาติไมํทราบโรค 86 5 ก.ย. 65
6290/65 พ.ท.สิทธชิัย วรีะพงษ๑ ธ.สะพานควาย ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 29 มิ.ย. 65
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6291/65 นาย ขุนทอง ปรอดโปรํง ธ.สุพรรณบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 86 6 ต.ค. 65
6292/65 นาง สําลี สันโส ธ.อุบลราชธานี เบาหวาน 76 25 ก.ย. 65
6293/65 ร.อ.ธรีวฒัน๑ ก๎อนกล่ิน ธ.ส่ีแยกขํวงสิงห๑-เชียงใหมํ มะเร็งตับ 64 18 ก.ย. 65
6294/65 นาง สํวย ทาบญัดิษฐ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ความดันโลหติสูง 80 20 ก.ย. 65
6295/65 จ.ส.ท.ธรีพงษ๑ ทองอํอน กรม ทพ.21 ขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณลําคอ 38 30 ก.ย. 65
6296/65 นาง ลูกอินทร๑ ยินดีสิงห๑ รร.จปร. เนื้องอกในสมองด๎านขวา 77 23 ก.ย. 65
6297/65 นาย ไสว สังข๑ประไพ แผนกอาวธุที่ 3 ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 85 13 ก.ย. 65
6298/65 นาย สวสัด์ิ สุระวทิย๑ แผนกอาวธุที่ 3 สมองฝ่อวยัชรา 74 18 ก.ย. 65
6299/65 นาง พวง ศิริสวสัด์ิ สํวนกลาง ชรา 98 5 ก.ย. 65
6300/65 จ.ส.อ.หญิง ปราณี จันเผือก ธ.สนามเสือปา่ ระบบไหลเวยีนโลหติและหายใจล๎มเหลว 80 5 ต.ค. 65
6301/65 นาง รํุงอรุณ อัมระ ธ.แจ๎งวฒันะ หวัใจล๎มเหลว 60 15 ต.ค. 65
6302/65 พ.ต.จํารัส จันทร๑เทศ ธ.สะพานใหมํ-ดอนเมือง ปอดอักเสบจากโควดิ-19 83 26 ส.ค. 65
6303/65 ร.ต.สมชัย สุภาพ ธ.ราชบรีุ มะเร็งตํอมไทรอยด๑ 73 3 ต.ค. 65
6304/65 นาง ศิริ ทั่งจันทร๑แดง ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธเิบศร๑ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 11 ต.ค. 65
6305/65 นาง สุวรรณา บวัศรี ธ.ยํอยบางพลัด มะเร็งทอํน้ําดี 71 12 ต.ค. 65
6306/65 ส.อ.บญุมา ทรายหมอ ธ.เชียงราย ไตวาย 90 25 ส.ค. 65
6307/65 นาง บวัจันทร๑ เทภาศักด์ิ พนั.สร.3 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 64 22 ก.ย. 65
6308/65 ร.อ.อํอนสา ปานไธสง ร.21 รอ. มีน้ําในเยื่อหุ๎มปอด 59 1 ก.ย. 65
6309/65 นาย นิมิตร หวงัดี สํวนกลาง ติดเชื้อในปอด 71 14 ต.ค. 65
6310/65 นาย สมัคร เกล่ือนกลาด ธ.ราชบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล 85 24 ก.ย. 65
6311/65 นาง สําเนียง เนื้อน๎อย ธ.สนามเสือปา่ เส๎นเลือด หัวใจตีบ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 11 ต.ค. 65
6312/65 พ.ท.หญิง มีสุข เอี่ยมสอาด ธ.สํานักพหลโยธนิ ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 93 15 ต.ค. 65
6313/65 นาง สําราญ ศิริสวสัด์ิ ธ.เตาปนู แผลกดทบัติดเชื้อ 94 6 ต.ค. 65
6314/65 ร.ต.ธวชั ภลัิยวรรณ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดติดเชื้อ 70 25 ก.ย. 65
6315/65 นาย สะอาด จินดาสุข ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ตายธรรมชาติไมํทราบโรค 86 13 ต.ค. 65
6316/65 นาง กิ่งแก๎ว หู๎เต็ม ธ.ถ.ติวานนท๑ มะเร็งปอด 69 29 ก.ย. 65

(น.ส.กิ่งแก๎ว ศิริพงศ๑)
6317/65 นาย ศิลา รอดกล่ิน ธ.บางบวัทอง มะเร็งตับ 59 14 ต.ค. 65
6318/65 จ.ส.อ. สถิตย๑ หงษ๑ดําเนิน ธ.สํานักราชดําเนิน ปอดติดเชื้อ 72 7 ต.ค. 65
6319/65 พ.อ.บรรจง เกตุนุติ ธ.สํานักราชดําเนิน ชราภาพ 92 24 ก.ย. 65
6320/65 นาย สุธรรม ทองมี แผนกอาวธุที่ 1 มะเร็งปอด 56 29 ก.ค. 65
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