
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
6901/65 นาง ขวญัใจ ราชวงเวยีน กคย.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 60 2 พ.ย. 65
6902/65 ร.อ.ออมทรัพย์ วระแสง พธ.ทบ. เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 65 26 ก.ย. 65
6903/65 นาง ทพิรัตน์ สุขสวา่ง ป.71 พนั.713 มะเร็งระยะสุดทา้ย 48 6 พ.ย. 65
6904/65 นาง ไฉไล ทพิย์ไพฑูรย์ พนั.บ.41 ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 87 23 ต.ค. 65
6905/65 นาย ไพรี จันทะกล ร.8 พนั.3 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงและตับวายเฉยีบพลัน 60 22 ต.ค. 65
6906/65 นาง กรรณิกา สิทธิศาสตร์(สารพล) สง.สด.จว.ล.ย. มะเร็งปากมดลูก 49 29 ก.ย. 65
6907/65 ร.ท.ธนะชิต แสนธนโชคชัย ร.17 บาดเจ็บสมองจากอาวธุปนื 38 1 ต.ค. 65
6908/65 พระสมาน ผ่านสุวรรณ มทบ.29 ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไม่แน่ชัด 77 13 ต.ค. 65
6909/65 นาง สมร หรัถยา ศป. หวัใจล้มเหลว 85 29 ต.ค. 65
6910/65 นาย สุรชัย มั่นคง ช.พนั.3 พล.ร.3 ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 28 ต.ค. 65
6911/65 นาง วงเดือน คําหงษา ทภ.2 เบาหวาน 74 25 ต.ค. 65
6912/65 จ.ส.อ.ณัฐพล บญุรอด พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เลือดออกในสมอง 44 5 พ.ย. 65
6913/65 นาย วอน ขุนหลัด พล.พฒันา 4 มะเร็งปอด 70 19 ต.ค. 65
6914/65 นาง อุบลรัตน์ วชิาธร รร.สพศ.ศสพ. มะเร็งผิวหนัง/หวัใจล้มเหลว 81 31 ต.ค. 65
6915/65 นาง บวัลอย นาคสิงห์ พนั.ขส.23 บชร.3 มะเร็งต่อมน้ําเหลือง 87 8 ต.ค. 65
6916/65 นาย เดิน อิฟู ธ.ลพบรีุ หลอดเลือดหวัใจตีบ 64 26 ต.ค. 65
6917/65 นาง สมฤทธิ ์พนัคูณ ธ.ขอนแก่น เบาหวาน 81 25 ต.ค. 65
6918/65 นาย สวสัด์ิ ศักด์ินู ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ระบุเฉพาะสาเหตุ 75 24 ต.ค. 65
6919/65 จ.ส.อ.ชาคริต เบี้ยวจันทร์ ธ.ขอนแก่น ตับแข็ง 71 16 ต.ค. 65
6920/65 นาง สุภาภรณ์ เสาโกมุท ธ.สกลนคร หลอดเลือดสมอง 56 17 ต.ค. 65
6921/65 ส.อ.ประสพ พลราชม ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 63 18 ต.ค. 65
6922/65 นาย สมัย สืบสุข ธ.อ่างทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 26 ต.ค. 65
6923/65 ร.ต.สําราญ สุดดี ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชือ้ในกระแสเลือดจากติดเชือ้ในปอดจากมะเร็งหลอดอาหาร 66 4 ต.ค. 65
6924/65 นาง นวล สุวรรณชาตรี ธ.นราธวิาส แก่ชราและผนังลําไส้อักเสบเร้ือรัง 78 25 ต.ค. 65
6925/65 นาย ทองอุ่น พเิศษ ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 86 1 มี.ค. 65
6926/65 นาง สํารวย คํานวน พล.ม.2 รอ. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รุนแรง 68 9 ส.ค. 65
6927/65 นาง ชูทรัพย์ ภมุราเศวต ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 89 8 พ.ย. 65
6928/65 นาง อิ่มบุญ (ฉอ้อน) น้ําใจสุข ธ.ทา่แพ ชรา 86 18 ก.ย. 65
6929/65 นาง ละเอียม ทพิระษาหาร ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อ 83 19 ต.ค. 65
6930/65 นาย บรรยง(สมพร) สุดเสนาะ ธ.เสนานิคม ประจําตัว(เบาหวาน) 49 1 พ.ย. 65
6931/65 นาง วนั เกษรพกิุล ธ.งามวงศ์วาน ชราภาพ 94 22 ก.ค. 65
6932/65 พ.อ.อ.บญุส้วน ทวโีชค สส.ทหาร มะเร็งตับ 73 11 ก.ย. 65
6933/65 จ.ส.อ.ธาํรง วงษสุ์วรรณ ธ.สุพรรณบรีุ ปอดติดเชื้อ 78 8 พ.ย. 65
6934/65 ส.อ.พรหมมินทร คุ้มเณร ธ.เตาปนู ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทเีรีย 80 13 พ.ย. 65
6935/65 นาย ทว ีพุ่มหรัิญ ธ.เตาปนู ไตวาย 71 9 พ.ย. 65
6936/65 จ.ส.อ.ณรงค์ จิตรีงาม ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งตับ 60 4 พ.ย. 65
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6937/65 นาง หลงมา ทองคงหาญ ธ.กําแพงแสน บาดเจ็บสมองรุนแรงจากอุบติัเหตุล้ม 80 31 ต.ค. 65
6938/65 ร.ต.สุทนิ ทาสี ธ.อรัญประเทศ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 63 24 ต.ค. 65
6939/65 ร.ต.สุชาติ แจ่มใส ธ.สนามเปา้ มะเร็งตับอ่อน 60 18 ต.ค. 65
6940/65 นาง อุไร สมุทรักษ์ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค์) ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 11 ต.ค. 65
6941/65 ร.ท.ไพสัณฑ์ อยู่รัมย์ ธ.นครราชสีมา เบาหวาน ความดัน 65 31 ต.ค. 65
6942/65 ส.อ.สมพร สุขตะเคียน กรม ทพ.13 กรดในเลือดสูงจากการค่ังของคีโตน 36 14 ก.ค. 65
6943/65 นาย เจมบอน บญุสมศรี ทน.1 ตับแข็ง 56 1 พ.ย. 65
6944/65 นาง ฉลวย กองขุนจันทร์ ส่วนกลาง ภาวะช็อกจากโรคหวัใจ 87 13 พ.ย. 65
6945/65 นาย สถิตย์ ฤทธเิดช ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางกะปิ ชราภาพ 95 12 พ.ย. 65
6946/65 นาง ประนอม ปตัตะพงษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือดและติดเชื้อแบคทีเรียในปอด 79 6 พ.ย. 65
6947/65 นาย ประสาท เสือเหลือง ธ.สระบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 76 4 พ.ย. 65
6948/65 นาง นันทา ดีเส็ง นทพ. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 76 13 ต.ค. 65
6949/65 นาย ไพศาล ประจําแถว ธ.เตาปนู ภาวะระบบหัวใจและทางเดินหัวใจล้มเหลวจากเลือดออกทางเดินอาหาร 77 8 พ.ย. 65
6950/65 จ.ส.อ.หญิง จินดา กล่ันสุคนธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเฉียบพลัน 90 12 พ.ย. 65
6951/65 นาย วรุตม์ดนย(์ณวพล) กล่ินชมแสง ธ.บิ๊กซี-ลําลูกกา 2 ภาวะก้านสมองขาดเลือด 55 10 พ.ย. 65
6952/65 นาง แกะ ทพิวรรณ ธ.ศรีย่าน ภาวะเลือดเปน็กรด 85 22 ต.ค. 65
6953/65 นาง เฮียง คุณประโยชน์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติ 95 10 พ.ย. 65
6954/65 พ.อ.ไกร ฤทธิส์รไกร ธ.เตาปนู ชรา 89 5 พ.ย. 65
6955/65 นาย พลู กรไธสง ธ.นครพนม ความดันโลหติสูง 84 21 ต.ค. 65
6956/65 นาง รอด อินสวาท ธ.พะเยา มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 73 14 ต.ค. 65
6957/65 นาง บญุส่ง บญุฉิมพลี ธ.ค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 85 30 ต.ค. 65
6958/65 ร.ต.ประวทิย์ แสงศิริ ธ.นครราชสีมา ภาวะหวัใจเต้นช้ากวา่ปกติ 85 6 พ.ย. 65
6959/65 นาย ทมึ แก้วเพชร ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ชรา 85 22 ต.ค. 65
6960/65 ส.อ.ชาติ อยู่วดั ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค์) เส้นเลือดสมองตีบ 62 30 ก.ย. 65
6961/65 นาง เกษร ปอ้งชายชม ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวยัชรา 82 24 ต.ค. 65
6962/65 จ.ส.อ.เทยีน หมื่นพรมอินทร์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอด 67 26 ต.ค. 65
6963/65 นาง ปว่น ช่วยเหลือ ธ.ตรอกจันทน์ มะเร็งต่อมน้ําเหลือง 86 16 พ.ย. 65
6964/65 นาง รัตนาภรณ์ โพธปิระสาท กคย.สพ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 59 31 ต.ค. 65
6965/65 นาย เหลียง ฤทธิบ์ํารุง มทบ.310 ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 13 ต.ค. 65
6966/65 นาย ย้ํา บญุมีสง่า พธ.ทบ. หวัใจล้มเหลวจากเสมหะอุดกั้นหลอดลม 84 4 ต.ค. 65
6967/65 จ.ส.อ.สุพรรณ ดาบจันทร์ ร.112 ขาดอากาศจากรอยกดรัดบริเวณลําคอ 44 10 ม.ค. 65
6968/65 พ.ต.อมรฤทธิ ์ชลเกษม ศฝ.นศท.มทบ.41 หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 57 26 ต.ค. 65
6969/65 จ.ส.อ.วราวธุ แช่มช้อย มทบ.16 กล้ามเนื้อหัวใจตายจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 58 21 ต.ค. 65
6970/65 จ.ส.อ.อํานาจ ภทูองไทย ร.31 พนั.3 รอ. เลือดออกในสมอง 45 26 ก.ค. 65
6971/65 พ.ท.ปรัชญา ตาคํา รร.ร.ศร. ช่องทอ้งได้รับบาดเจ็บจากอบุติัเหตุจราจร 37 28 ก.ย. 65
6972/65 ส.อ.อาชวติ บญุญประภา ช.พนั.3 พล.ร.3 บาดเจ็บหลายอวยัวะจากบาดเจ็บจราจร 24 26 ต.ค. 65
6973/65 นาง คูณ เหง้าแก้ว ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 84 17 ต.ค. 65
6974/65 นาง จันทร์คํา คําน้อย ธ.อุตรดิตถ์ สมองฝ่อวยัชรา 89 22 ต.ค. 65
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6975/65 นาย สวงิ บญุพยอม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในทางเดินอาหาร 79 21 ต.ค. 65
6976/65 พล.ท.ฉลองชัย วฒันนาวา ธ.ราชบรีุ มะเร็งไขกระดูก 74 20 ต.ค. 65
6977/65 นาง อัปษร พรหมสวรรค์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งปอดจากโรคธรรมชาติ 72 22 ต.ค. 65
6978/65 นาง เสวย สุทธสิาร ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ชราภาพ 81 4 พ.ย. 65
6979/65 ร.ต.เชษฐา สังข์ทอง ธ.สตูล เลือดออกในสมอง 68 21 ต.ค. 65
6980/65 นาง เฮียน สิทธคํิาฟู ธ.ตาก ระบบไหลเวยีนโลหติและหายใจล้มเหลว 87 2 พ.ย. 65
6981/65 ร.ท.ประเวศ แสนศรี ธ.ทา่แพ มะเร็งลําไส้ 67 10 ก.ย. 65
6982/65 ร.ต.สมชาย ทองมี ธ.ชุมพร ปอดติดเชื้อ 64 22 ก.ย. 65
6983/65 จ.ส.อ.นาคนฤเบศ พนิโท ร.25 พนั.1 ตับแข็งจากสุรา 38 14 ก.ย. 65
6984/65 นาย สุทนิ ศรีวะรมย์ ร้อย.ม.(ลว.) 6 ไตวาย 61 12 ต.ค. 65
6985/65 นาง สุมิตรา จาติ พนั.สต.กส.ทบ. ไตวาย 71 7 ต.ค. 65
6986/65 นาย ดวงคํา บวักัน พนั.มทบ.33 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 75 18 ต.ค. 65
6987/65 นาย เสง่ียม ปิ่นแก้ว รพ.อ.ป.ร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 22 ต.ค. 65
6988/65 นาง ประจวบ พวงประดู่ ช.11 พนั.602 ทางเดินหายใจล้มเหลว 85 31 ต.ค. 65
6989/65 พล.อ.ณรงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 80 31 ต.ค. 65
6990/65 จ.ส.อ.อนันต์ ไล้ทอง ธ.ชัยภมูิ หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 55 24 ต.ค. 65
6991/65 นาง ละเอียด นาควชัระ ธ.พญาไท ตามธรรมชาติ 67 11 พ.ย. 65
6992/65 นาง วชัรี อยู่สุภาพ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ บาดเจ็บที่ทรวงอกจากการจราจรทางบก 82 15 พ.ย. 65
6993/65 นาง เร่ิม แสงดี ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 75 6 พ.ย. 65
6994/65 ร.ต.ทองเต็ม ปราณี ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสโลหติ 87 9 พ.ย. 65
6995/65 นาง จรูญ อุดมดี ธ.บางบอน ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 89 7 พ.ย. 65
6996/65 พ.ท.สวสัด์ิ วายุเหอืด ธ.สระบรีุ ชรา 91 15 ต.ค. 65
6997/65 นาง พงึใจ พร้อมประดิษฐ์ ธ.กาญจนบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหาร 79 7 พ.ย. 65
6998/65 นาง สมควร จันทร์น้อม ธ.ข่วงสิงห์ สมองฝ่อวยัชรา 77 5 ต.ค. 65
6999/65 จ.ส.อ.สมชาย วยิะบญุ ธ.สระบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 64 9 ต.ค. 65
7000/65 พ.ท.บญุส่ง ฤกษน์ําผล ธ.ตลาดสะพานใหม่-ดอนเมือง ล้ินหวัใจผิดปกติจากโรคธรรมชาติ 82 24 ต.ค. 65
7001/65 จ.ส.อ.น้อย รินอินทร์(รินทรอินทร์) ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ปอดบวม 90 10 ต.ค. 65
7002/65 นาย ทอง ขันตี ธ.พะเยา ชรา 86 24 ต.ค. 65
7003/65 นาย คําตา ประสมศรี ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) ติดเชื้อโควดิ 19 86 5 พ.ย. 65
7004/65 นาง เจียน สัมมาโภชน์ ธ.มีนบรีุ มะเร็ง 84 20 ต.ค. 65
7005/65 จ.ส.อ.สมบติั ภู่ธงแก้ว ธ.ชุมพร หวัใจขาดเลือด 59 2 พ.ย. 65
7006/65 นาง เคน สุขจิตร ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ชรา 86 5 พ.ย. 65
7007/65 จ.ส.อ.สนิท คงถือมั่น ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ เส้นเลือดสมองตีบ 77 27 ต.ค. 65
7008/65 ร.ต.เทยีมศักด์ิ แสงอรุณสวัสด์ิ ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย เลือดออกในสมอง 77 16 พ.ย. 65
7009/65 นาง อมลวรรณ นกขุนทอง ธ.รามอินทรา ชราภาพ 85 13 พ.ย. 65
7010/65 นาง บญุมา สัมฤทธิ์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 10 พ.ย. 65
7011/65 นาง สุจริต จันดิษย์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 13 พ.ย. 65
7012/65 นาย สําราญ วนัเทยีน ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 6 พ.ย. 65
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7013/65 นาง เขียว เผือกแก้ว ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ชรา 81 17 ต.ค. 65
7014/65 พ.อ.กิตติพศั มณีฉาย ยก.ทบ. เปน็มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 51 13 พ.ย. 65
7015/65 นาง คํามี ใจดี มทบ.16 สมองฝ่อวยัชรา 81 23 ต.ค. 65
7016/65 จ.ส.อ.สมภพ พื้นนวล ร.23 พนั.3 สันนษิฐานวา่เสียชีวติด้วยโรคระบบไหลเวยีนล้มเหลวเฉียบพลัน 46 27 ต.ค. 65
7017/65 พล.อส.ยศพล รัตนพทิกัษ์ ศร. ศีรษะกระทบกระเทือนระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 27 3 พ.ย. 65
7018/65 ร.ต.ณพพงศ์ มโนสุจริต ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ตับแข็ง 64 15 ต.ค. 65
7019/65 ร.ต.อุทยั สนกระแสร์ ธ.ราชบรีุ ชราภาพ 88 29 ต.ค. 65
7020/65 นาง เล่ือน พร้อมจันทกึ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ขาดออกซิเจน 88 2 ต.ค. 65
7021/65 นาง ประภสัสร พงษจ์ันทร์ ธ.เตาปนู กล้ามเนื้ออักเสบและผังผืดที่ปอด 62 27 ต.ค. 65
7022/65 พล.ท.สรวฒิุ กล่อมศิริ ธ.บางลําภู ลําไส้ขาดเลือด 79 16 พ.ย. 65
7023/65 นาย ภริมย์ ไพรณรงค์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะเลือดค่ังในสมองร่วมกับปอดติดเชื้อ 61 17 พ.ย. 65
7024/65 จ.ส.อ.นฤพนธ ์ก้อนทอง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อ 59 14 พ.ย. 65
7025/65 นาง สังวาลย์ กระแสนิธิ วสิามัญ หวัใจล้มเหลว 95 13 ต.ค. 65
7026/65 นาง จริยา มหาเทยีร ธ.เตาปนู ติดเชื้อบริเวณเข่าขวาและมีภาวะไตวายเฉียบพลัน 61 14 พ.ย. 65
7027/65 นาง บญุปลูก เกิดสมศักด์ิ ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อ 94 15 พ.ย. 65
7028/65 นาง จุฬี บณุยรัตพนัธุ์ ธ.สํานักพหลโยธนิ ปอดอักเสบ 96 19 ต.ค. 65
7029/65 นาง สมศรี ภู่เขียว ธ.รามอินทรา กม.8 ชรา 72 20 พ.ย. 65
7030/65 พล.อส.ปฐมพงษ ์ปานเครือ ธ.ตลาดปากช่อง ปอดอักเสบติดเชื้อ 76 5 พ.ย. 65
7031/65 ส.อ.หญิง ปนิดา เมษประสาท ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 60 12 พ.ย. 65
7032/65 นาง สิน รักดี ธนาณัติ สมองฝ่อวยัชรา 82 10 พ.ย. 65
7033/65 นาง อนงค์ โรจนปาน ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 81 17 พ.ย. 65
7034/65 พ.อ.เชิดศักด์ิ จตุรงค์ ทภ.2 มะเร็งปอด 59 28 ก.ย. 65
7035/65 ร.ท.พรีะ จันทร์เพง็เพญ็ มทบ.29 ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 36 22 ต.ค. 65
7036/65 นาง บญุช่วย โพธอิยู่ พนั.ซบร.23 บชร.3 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 64 22 ต.ค. 65
7037/65 นาย วชิัย ชุมมุง ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เส้นเลือดในสมองแตก 64 18 ต.ค. 65
7038/65 ร.ต.ปรีชา พรศรี ธนาณัติ เลือดออกในสมองข้างขวา 66 6 ต.ค. 65
7039/65 นาง ไตรรัตน์ นรชาญ ธ.ขอนแก่น ชรา 86 12 ต.ค. 65
7040/65 พล.ต.ชัยเดช ทองประดิษฐ์ ธ.หาดใหญ่ ปอดอักเสบ 60 26 ต.ค. 65
7041/65 ร.ต.สําเภา ลําดับศรี ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 26 ต.ค. 65
7042/65 นาย ทองอินทร์ โคตรภกัดี ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 4 พ.ย. 65
7043/65 นาง ชวนพศิ มาทวมิล ธ.ปราณบรีุ อบุัติเหตุล้มกะโหลกศีรษะแตกเลือดออกใต้เยือ่หุม้สมอง 82 22 ต.ค. 65
7044/65 ร.ต.สุรพล สุริยวงษ์ ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหายใจล้มเหลว 66 13 ต.ค. 65
7045/65 นาง บญุสม ดาวเรือง ธ.ค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวยัชรา 62 10 พ.ย. 65
7046/65 ร.ต.ประพนธ ์เกิดสมศรี ธ.เตาปนู ชราภาพ 70 14 ก.ย. 65
7047/65 นาง บญุส่ง บางกระสอ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ชราภาพ 82 16 พ.ย. 65
7048/65 พ.อ.วรีะศักด์ิ นิ่มน้อย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 73 24 ต.ค. 65
7049/65 พ.ท.ประเสริฐ สิงหอ์ุบล กิตติมศักด์ิ ปอดอักเสบ 95 3 พ.ย. 65
7050/65 นาง ทองอยู่ เคารพคุณ กิตติมศักด์ิ ชราภาพ 95 18 พ.ย. 65

4



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
7051/65 นาย อรัญ นุชทองคํา ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 90 11 พ.ย. 65
7052/65 ร.ต.สมัย เสือทรงศิลป์ ธ.เตาปนู ติดเชื้อระบบทางเดินปสัสาวะ 75 12 พ.ย. 65
7053/65 ร.ท.ดาบชัย ศรีช่วย ธ.กระทรวงกลาโหม ชรา 65 19 พ.ย. 65
7054/65 นาง พัชนิภา(พัชรา) แสงกฤษเพ็ชร์ ธ.เตาปนู สันนิษฐานวา่ระบบหายใจไหลเวยีนโลหิตล้มเหลวร่วมกบั ATK เป็นบวก 57 18 พ.ย. 65
7055/65 นาย สมพจน์ แสงฉาย ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) สมองฝ่อวยัชรา 72 8 พ.ย. 65
7056/65 นาง เพญ็ศรี ทองอินทรี ธ.สกลนคร ไตวายเร้ือรัง 75 26 ต.ค. 65
7057/65 นาง มาลี วงศ์กมลาไสย ธ.ย่อยถนนสรงประภา ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 4 พ.ย. 65
7058/65 นาง บญุเรือง ผางจีน ธ.ลพบรีุ ประจําตัว(เบาหวาน ความดัน ไต) 82 14 พ.ย. 65
7059/65 นาย ปั่น สุรพาล ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ มะเร็งช่องทอ้ง 90 28 ต.ค. 65
7060/65 นาง นารี แก้วตะพาน ธ.ค่ายสุรนารี-นม. หวัใจล้มเหลว 63 11 พ.ย. 65
7061/65 จ.ส.อ.เรวตั จิตต์เอี่ยม ธ.ปกัธงชัย สมองฝ่อวยัชรา 91 23 ต.ค. 65
7062/65 นาง เพญ็ศรี เชิงหอม ธ.ค่ายสุรนารี-นม. หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 91 5 พ.ย. 65
7063/65 นาย ทอน พื้นดี ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 29 ส.ค. 65
7064/65 จ.ส.อ.ธวฒัน์ศักด์ิ หอมกล่ิน กบร.กช. ปอดอักเสบรุนแรง 53 16 ก.ค. 65
7065/65 ร.อ.เจษฎางค์ พนัธส์อาด พนั.ปจว. ตับแข็ง 49 1 ต.ค. 65
7066/65 นาย สัมพนัธ ์เกิดสมบติั กรม สน.พล.ร.9 ภาวะหวัใจล้มเหลว 67 2 ต.ค. 65
7067/65 ส.อ.พชัรวฒัน์ วงษศิ์ลวงษ์ พนั.พฒันา 1 ได้รับบาดเจบ็ทีศี่รษะอยา่งรุนแรงจากอบุัติเหตุจราจร 29 23 ต.ค. 65
7068/65 พ.ต.วสุิทธิ ์เข็มนาค ธ.นครนายก มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 78 19 ต.ค. 65
7069/65 นาง รวม ขอบแก้ว ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวยัชราร่วมกับความดันโลหติสูง 88 4 ต.ค. 65
7070/65 จ.ส.อ.สมคิด ทองเจริญ ธ.อุตรดิตถ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 61 16 ต.ค. 65
7071/65 นาย แย้ม หตุะเสวี ธ.เดอะมอลล์-งามวงศ์วาน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 77 13 พ.ย. 65
7072/65 นาย เจริญ เติบจันทกึ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธก์ับการใส่สาย 71 7 พ.ย. 65
7073/65 นาง องุ่น จารุพงศ์ ธ.ปราจีนบรีุ ไตวายเฉียบพลัน 91 22 ต.ค. 65
7074/65 นาง หนูหล่ัน ศรพรหม สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 77 17 ต.ค. 65
7075/65 นาง อุไร บญุสันเที๊ยะ(ลาร์สสัน)ขกท. ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 65 21 ก.ย. 65
7076/65 นาง ชนกนาถ สืบเหล่ารบ สส. ติดเชื้อลงปอด 84 1 พ.ย. 65
7077/65 นาง เกศินี ศรีจันทร์สุข สพ.ทบ. มะเร็งไต 62 11 ก.ย. 65
7078/65 นาง พรศรี บญุญานุสนธิ์ พธ.ทบ. ปอดอกัเสบติดเชื้อจากเชื้อไวรัส COVID 19 84 12 ต.ค. 65
7079/65 นาง ภชัรี ใจแสน ศบบ. กระดูกเชิงกรานหกั 47 1 พ.ย. 65
7080/65 นาง สมนิยม เมืองบญุชู ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 82 26 ต.ค. 65
7081/65 จ.ส.อ.สมชาติ นามเสนาะ ธ.เพชรบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 64 21 ต.ค. 65
7082/65 นาง จันทร์ เสธา ธ.พะเยา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 8 พ.ย. 65
7083/65 นาย อินทร์ หวงัดี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 82 1 พ.ย. 65
7084/65 นาง ประมวล แถลงสุข ธ.โรบนิสัน-สระบรีุ ไตวาย 76 7 พ.ย. 65
7085/65 ร.ต.ภมูิปญัญา คงมานะ ธ.สระบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตาย 62 31 ต.ค. 65
7086/65 นาง นาง เพชรเสถียร ธ.ค่ายสุรนารี-นม. หลอดเลือดในสมอง 79 21 ต.ค. 65
7087/65 นาง บวัทอง มิลินทานุช ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ติดเชื้อในช่องทอ้ง 86 3 พ.ย. 65
7088/65 นาง จําเนียร พนัธแ์ย้ม ส่วนกลาง ชราภาพ 76 20 พ.ย. 65
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7089/65 นาง สําอางค์ ประสพผล ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจําตัวเร้ือรัง 90 16 พ.ย. 65
7090/65 นาย จุล อ่อนน้อม ธ.พษิณุโลก ตายตามธรรมชาติ(ไม่ทราบโรค) 87 9 พ.ย. 65
7091/65 นาย บญุยัง ทพิย์รักษ์ ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 31 ต.ค. 65
7092/65 นาง เสริม อินทรสูรย์ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ทราบสาเหตุ 91 9 พ.ย. 65
7093/65 น.ส. กาหลง สัมมาขันธ์ ธ.สํานักราชดําเนิน มีภาวะล้ิมเลือดอุดตันบริเวณขั้วปอดจากโรคมะเร็ง 86 13 ต.ค. 65
7094/65 ร.ต.ฉัตรไชย ชมทอง ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 79 17 พ.ย. 65
7095/65 นาง บงัอร ไทยวงษ์ ธ.ลพบรีุ ปอดแฟบด้านซ้าย 88 15 พ.ย. 65
7096/65 ร.ต.ประยงค์ ปานพรหม ธ.พญาไท ติดเชื้อในช่องทอ้ง 82 14 ต.ค. 65
7097/65 พ.อ.ชวลิต มีแสงพราว ธ.คลองเตย มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 79 17 พ.ย. 65
7098/65 พระ สายัณห ์พมิสาร ธ.ย่อยบางโพ ติดเชื้อวณัโรคปอด 65 6 พ.ย. 65
7099/65 นาย สามารถ จันทร์สงคราม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวยีนโลหติและหายใจล้มเหลว 71 12 พ.ย. 65
7100/65 นาง สมเพช็ร ผดุงศรี ธ.ถ.อุดรดุษฎี เลือดออกในเนื้อสมอง 79 4 พ.ย. 65
7101/65 ร.ต.สายัณห ์สมบรูณ์ ธ.ศรีย่าน ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง 71 17 พ.ย. 65
7102/65 นาง สุนทร รุ่งเรือง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เส้นเลือดหวัใจตีบ 79 29 ต.ค. 65
7103/65 นาง เพลินสมัย แตงเพช็ร์ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจําตัวเร้ือรัง 69 30 ต.ค. 65
7104/65 จ.ส.อ.ชาญชัย สระบวั ธ.ค่ายสุรนารี-นม. เลือดออกในกระโหลกศีรษะ 42 22 ต.ค. 65
7105/65 นาง ทองยอด แก้วจินดา ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เบาหวาน 86 30 ต.ค. 65
7106/65 นาย โปรย อ่ําทอง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 83 28 ต.ค. 65
7107/65 นาง ลําใย อุ่นสมัย ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 80 5 พ.ย. 65
7108/65 จ.ส.อ.ประเสริฐ เผ่าภรีู ธ.อุบลราชธานี หวัใจวายจากโรคประจําตัว 76 31 ต.ค. 65
7109/65 นาง ต่อมแก้ว สวนนุ่ม ธ.ปราณบรีุ มะเร็งทอ่น้ําดี 73 22 ต.ค. 65
7110/65 จ.ส.ท.สมศักด์ิ แจ้งพวงสี ธ.ขอนแก่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60 2 พ.ย. 65
7111/65 นาง คําปลิว บษุดี ธ.ขอนแก่น หวัใจโต 89 2 พ.ย. 65
7112/65 นาย แก้ว ลือไชย ธ.ข่วงสิงห์ ต่อมลูกหมากร่วมกับสมองฝ่อวยัชรา 87 27 ต.ค. 65
7113/65 นาง สนิท ศรีวรรณ ธ.สระแก้ว ความดันโลหติสูง 86 14 ต.ค. 65
7114/65 ร.ต.แจ่ม จุ้ยกระโทก ธ.สระแก้ว ติดเชื้อในกระแสเลือดจากติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 62 6 ก.ย. 65
7115/65 นาง นกเล็ก มากรุง รวท.อท.ศอพท. ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 81 21 ต.ค. 65
7116/65 นาง ลําพ ูขาวงาม ร.23 พนั.4 สมองฝ่อวยัชรา 82 2 ต.ค. 65
7117/65 นาง น้อย มีทว้ม พล.ร.4 ภาวะหวัใจล้มเหลวจากชรา 82 25 ต.ค. 65
7118/65 นาง คําล่อง จันทร์สา มทบ.33 เส้นเลือดในสมองตีบ 71 24 ต.ค. 65
7119/65 นาง กรรณิการ์ บณัฑิต ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 69 2 พ.ย. 65
7120/65 พ.ท.ประโมทย์ ประภายสาธก ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะเลือดเป็นกรด จากติดเชื้อในกระแสเลือด 88 6 ต.ค. 65
7121/65 นาง มนพร ตรงดี ธ.สํานักราชดําเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 24 ก.ค. 65
7122/65 นาง แดง วงัคะฮาต สส. มะเร็งลําไส้ 81 15 ต.ค. 65
7123/65 นาย ปญัญา จําปาทอง รร.จปร. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 65 3 พ.ย. 65
7124/65 นาง สุภาพ ระสาร พล.รพศ.1 ภาวะปอดติดเชื้อ 76 24 ต.ค. 65
7125/65 น.ส.บญุมี ศรีใส ป.3 ความดันเปน็ผู้ปว่ยติดเตียง 75 6 พ.ย. 65
7126/65 จ.ส.อ.วชิาญ ไขประภาย สง.สด.จว.ส.น. ภาวะหายใจล้มเหลว 56 5 พ.ย. 65
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7127/65 นาง ใจ พมิพจ์ันทร์ มทบ.26 ขาดอากาศหายใจจากการสําลัก 64 27 ส.ค. 65
7128/65 นาย เจือ มณีโชติ ธ.ราชบรีุ ถุงลมโปง่พอง 85 4 พ.ย. 65
7129/65 ร.อ.สมพร พนัธพ์ทิกัษ์ ธ.ลพบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 90 30 ต.ค. 65
7130/65 นาง เรียบ ฤทธเิรืองศักด์ิ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 87 5 พ.ย. 65
7131/65 นาย จีราวฒัน์ ทพิย์ณรงค์ ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี เลือดออกในสมอง 58 2 พ.ย. 65
7132/65 ร.ต.วตุติกุล เจนเชี่ยวชาญ ธ.สกลนคร มะเร็งผิวหนังกล้ามเนื้อ 64 9 ส.ค. 65
7133/65 พ.ท.จีระสิทธิ ์ผู้มีสัตย์ กง.ทบ. ภาวะช็อคจากการขาดเลือด 49 2 พ.ย. 65
7134/65 นาย เทยีม คําสอน นทพ. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทบั 79 10 พ.ย. 65
7135/65 นาง สมจิตร รัตนสมุทร กอง รจ.มทบ.11 หัวใจวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68 18 พ.ย. 65
7136/65 นาง ทรัพย์ สุวรรณปญัญา ธ.เตาปนู ชรา 86 16 พ.ย. 65
7137/65 นาย มานพ ฉิมพลี ธ.นครนายก ตายธรรม(ไม่ทราบโรค) 87 30 ก.ย. 65
7138/65 นาง ปราณี มุขเสถียร ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 22 พ.ย. 65
7139/65 ร.ต.ทศันัย นวลสําเนียง ธ.สํานักพหลโยธนิ เลือดออกในก้านสมอง 67 16 พ.ย. 65
7140/65 นาง สมโภชน์ อุดม ธ.สระบรีุ ชราภาพ 87 17 พ.ย. 65
7141/65 นาย กิระศักด์ิ คําภา ธ.เตาปนู สันนิษฐานโรคตับ 62 17 ต.ค. 65
7142/65 นาง ประสงค์ ธรรมานุสาร ธ.สํานักราชดําเนิน เบาหวาน 88 21 พ.ย. 65
7143/65 นาย ธรีะพล บญุมี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 17 พ.ย. 65
7144/65 จ.ส.อ.นท ีศรีมงคล ป.3 พนั.103 ภาวะตับวายเฉียบพลัน 49 9 ก.ย. 65
7145/65 นาย ทองดี บญุพงษ์ พนั.ปจว. สมองฝ่อวยัชรา 83 20 ต.ค. 65
7146/65 ร.ท.เสวก ฉัตรมี มทบ.310 เส้นเลือดในสมองตีบ 59 8 พ.ย. 65
7147/65 นาง พฒุ ฤทธิท์รงเมือง ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 81 9 พ.ย. 65
7148/65 พ.ท.ฐิติยศ ปิ่นทอง ธ.พษิณุโลก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการผ่าตัด 72 6 พ.ย. 65
7149/65 จ.ส.อ.สมหมาย แดงสีอ่อน ธ.เลย มะเร็งลําไส้ใหญ่ 68 29 ต.ค. 65
7150/65 นาง คําแปง สังข์เกิด ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสโลหติ 77 10 พ.ย. 65
7151/65 นาง ไฉน ช่วงประเสริฐ ธ.พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 79 4 พ.ย. 65
7152/65 นาง สุนทร โอเหรียญมงคล ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หลอดเลือดสมองตีบ 68 6 พ.ย. 65
7153/65 ส.อ.อุทยั ใหญ่กระโทก กรม ทพ.12 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 38 25 ก.ย. 65
7154/65 นาย พนัลบ เวยีงพล ร้อย.ลว.ไกล 6 มะเร็งถุงน้ําดี 49 31 ต.ค. 65
7155/65 นาง ปราณี พงษอ์ภยั ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบเปน็ผู้ปว่ยติดเตียง 80 7 พ.ย. 65
7156/65 น.ส.ลักขณา สุพะรังสี ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 60 31 ต.ค. 65
7157/65 น.ส.สุกรรณ บุญประเสริฐ(ศรีเมืองแก้ว) ธ.เลย ขาดอากาศจากการจมน้ํา 54 30 ก.ย. 65
7158/65 นาง ศรีไว ผาอินดี (นาหวันิล) ธ.ถ.อุดรดุษฎี ปอดติดเชื้อ 74 7 พ.ย. 65
7159/65 นาย เมฆ เทพคีรี ธ.ข่วงสิงห์ ความดันโลหติสูง 82 1 พ.ย. 65
7160/65 จ.ส.อ.เดือน อินทร์เทยีน ธ.เพชรบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 21 ต.ค. 65
7161/65 นาง เกี๋ยง กิติลือ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 82 28 ต.ค. 65
7162/65 นาย ปราณี ทว้มจันทร์ สส. ภาวะหายใจล้มเหลว 85 25 ก.ย. 65
7163/65 นาง บวัแก้ว กันทะพะเยา ธ.ราชวตัร์ ชรา 83 2 ต.ค. 65
7164/65 นาง แต๋ว มารําพงึ สปช.ทบ. หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 70 7 พ.ย. 65
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7165/65 ร.ต.สงวน พลอยขาว ธ.สํานักราชดําเนิน เส้นเลือดสมองตีบ 90 23 ต.ค. 65
7166/65 นาย ทนง เต๊ะอั้น ธ.ถ.ติวานนท์ มะเร็งลําไส้ตรง 64 8 พ.ย. 65
7167/65 นาง มะลิวรรณ สัตยรักษา ธ.ถ.สุขุมวทิ-สําโรง ประจําตัวร่วมกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในวัยชรา 84 22 พ.ย. 65
7168/65 น.ส. อมรรัตน์ สิทธเิกษร ธ.ยะลา ติดเชื้อราในกระแสเลือด 38 14 พ.ย. 65
7169/65 พ.ต.มานพ เอี่ยมเกตุ ธ.งามวงศ์วาน เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 65 16 พ.ย. 65
7170/65 นาย สนม สถานทพิย์ ธ.ค่ายสุรนารี นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 87 17 พ.ย. 65
7171/65 นาง สม แก้วคําสอน มทบ.210 สมองฝ่อวยัชรา 88 31 ต.ค. 65
7172/65 นาง ฟองคํา วงศ์วรกุลกิจ ธ.พะเยา เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 76 2 พ.ย. 65
7173/65 นาย สุพร้อม ทะลิ ธ.พะเยา เส้นเลือดตีบ 85 31 ต.ค. 65
7174/65 พ.อ.สงคราม สําเนียงดัง ธ.ปราณบรีุ หลอดเลือดแดงใหญ่แตกเฉียบพลัน 77 2 พ.ย. 65
7175/65 นาง ละม่อม สวสัดี ธ.ปราณบรีุ ไม่ทราบสาเหตุ(ชรา) 86 2 พ.ย. 65
7176/65 นาง กิมหล่ัน พนัธิส์นธิ์ ธ.พษิณุโลก หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 30 ต.ค. 65
7177/65 จ.ส.อ.ทะเวยี รุ่งปิ่น ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 30 ต.ค. 65
7178/65 พ.ต.เฉลิม พลึิก ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ภาวะหวัใจล้มเหลว 79 29 ต.ค. 65
7179/65 นาง พกิุล ทองจารึก ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ อุบติัเหตุจราจร 69 1 พ.ย. 65
7180/65 นาง เจริญศรี แสนรัษฏากร ธ.สงขลา ลําไส้อุดตันจากการขาดเลือด 90 15 ต.ค. 65
7181/65 นาย สุทศัน์ ยศสิงหคํ์า ศพปน.พท.ศอพท. ระบบหายใจล้มเหลว 68 7 พ.ย. 65
7182/65 ร.ต.เชิด สุภาระนะ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 11 พ.ย. 65
7183/65 นาง เสาร์ มณีจันสุข ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย มะเร็งกระเพาะอาหาร 87 1 พ.ย. 65
7184/65 ร.ต.สุนทร มุจรินทร์ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ความดันโลหติสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 79 9 พ.ย. 65
7185/65 นาง เสถียร สระแก้ว ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ หวัใจขาดเลือด 75 3 พ.ย. 65
7186/65 ร.ท.ประยุทธ ประจงเศรษฐ์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ภาวะหวัใจล้มเหลว 66 2 พ.ย. 65
7187/65 นาย วชัรินทร์ แสนเกษม ธนาณัติ อุบติัเหตุผู้ขับรถจักรยานยนต์ล้มเอง 39 31 ต.ค. 65
7188/65 น.ส.หญิง นิธพิรสิน รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช สันนษิฐานโรคมะเร็งทอ่น้ําดีระยะลุกลาม 50 3 พ.ย. 65
7189/65 นาย สมชาย ศรีบริุนทร์ ร.151 พนั.2 มะเร็งตับ 74 4 พ.ย. 65
7190/65 นาย ก้อน ปุ๊กออน ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 67 20 ก.ย. 65
7191/65 นาง มาลัย ธปูบชูา ธ.พษิณุโลก สันนษิฐานหวัใจขาดเลือดจากโรคธรรมชาติ 76 15 ก.ย. 65
7192/65 พ.ต.พงษน์รินทร์ พานชิเกษม ธ.ทา่แพ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 66 19 ต.ค. 65
7193/65 นาง สุมาลี กิจเกษาเจริญ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชรา 70 11 ต.ค. 65
7194/65 นาง ปราณี ลักษณา ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก เส้นเลือดสมองแตก 74 18 ต.ค. 65
7195/65 ส.อ.อาทติย์ อินทมิ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 66 15 พ.ย. 65
7196/65 นาย ลาด สุกไพ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 8 พ.ย. 65
7197/65 ส.อ.สมหมาย เทยีมสภา ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสโลหติ 65 9 พ.ย. 65
7198/65 นาง ทองเจือ พลูรักษ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในปอด 75 21 ส.ค. 65
7199/65 น.ส. บญุล้อม ทรัพย์มูล ธ.สํานักพหลโยธนิ ชรา 84 24 พ.ย. 65
7200/65 ร.อ.ทนิ เจริญสุข ธ.สํานักราชดําเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 98 18 พ.ย. 65
7201/65 นาง แจ๋ว ดวงราบร่ืน ธ.สิงหบ์รีุ ชราภาพ 89 17 ต.ค. 65
7202/65 จ.ส.อ.ดิเรก คงพร ธ.งามวงศ์วาน ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 77 22 พ.ย. 65
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7203/65 นาง ทองผัด นามา ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบ(ชราภาพ) 87 24 พ.ย. 65
7204/65 พ.ต.สนาม นาคศรี ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 87 18 พ.ย. 65
7205/65 นาง ลัดดา รุณดิษฐ์ ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจล้มเหลว 90 19 พ.ย. 65
7206/65 ร.ต.สุเทพ เผือกน้อย ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 93 13 พ.ย. 65
7207/65 นาง สําอางค์ บญุนิมิ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ 75 23 พ.ย. 65
7208/65 นาง หนู แสงนูญ ธ.ข่วงสิงห์ ไตวายเฉียบพลัน 78 10 พ.ย. 65
7209/65 นาง จํารัส ทองอยู่ ธ.สํานักราชดําเนิน มะเร็งปากมดลูก 85 20 พ.ย. 65
7210/65 นาง ปทมุ นาคเล็ก ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 84 20 พ.ย. 65
7211/65 นาย จํารัส ทองโฉม ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เสียชีวติด้วยโรคประจําตัว 76 6 พ.ย. 65
7212/65 พ.อ.อํานวย แสงดาว ธ.กองบญัชาการกองทพับก สมองฉกีขาดจากบาดแผลกระสุนปืนลูกโดดบริเวณศีรษะ 71 21 พ.ย. 65
7213/65 ร.ต.สําเริง คนซ่ือ ธ.สิงหบ์รีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 71 27 พ.ย. 65
7214/65 พ.ท.แผ่ว สุทศัน์ รร.จปร. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 73 9 พ.ย. 65
7215/65 นาย ณรงค์ จันทร์แก้ว ช.พนั.8 พล.ม.1 ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 84 5 พ.ย. 65
7216/65 นาย สมบญุ นาคิน ธนาณัติ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 83 8 พ.ย. 65
7217/65 นาย พสิชัย ไชยศล ธ.เตาปนู มะเร็งทอ่ทางเดินน้ําดี 78 5 พ.ย. 65
7218/65 ส.อ.สุพจน์ เวชกามา ธ.ยโสธร หลอดเลือดดําหลอดอาหารแตก 59 18 พ.ย. 65
7219/65 นาง ประไพศรี สุขัมศรี ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ปอดติดเชื้อ 92 4 พ.ย. 65
7220/65 นาย โอน อินมานพ วพม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 17 พ.ย. 65
7221/65 จ.ส.อ.บญุสม หวงัสําราญ นทพ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 51 4 พ.ย. 65
7222/65 ร.ท.สอาด เชื้อสุวรรณ สพ.ทบ. ภาวะของเสียค่ังในสมอง 64 12 พ.ย. 65
7223/65 ร.ท.ธนิต วรรณพนม กส.ทบ. มะเร็งตับอ่อน 59 22 พ.ย. 65
7224/65 นาง สุบนิ กลับกลายดี ธ.เตาปนู ชราภาพ 82 27 พ.ย. 65
7225/65 จ.ส.อ.หญิง บหุรง วรางกูร ธ.แคลาย ปอดติดเชื้อ 88 4 พ.ย. 65
7226/65 นาง สุนีย์ บญุพงษา พนั.บ.2 ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 77 14 พ.ย. 65
7227/65 จ.ส.ต.อนุรักษ ์ตระกูลบวัคล่ี รวท.อท.ศอพท. หวัใจวายฉับพลันจากเส้นเลือดหวัใจตีบ 56 21 ต.ค. 65
7228/65 นาง หวอง บํารุงศรี รวท.อท.ศอพท. ชราสมองฝ่อเฉียบพลัน 88 13 ต.ค. 65
7229/65 นาย นพ พนัธดี์ ร.14 ยังไม่สามารถระบสุาเหตุการตายได้ 68 16 พ.ย. 65
7230/65 ส.อ. วีระชาติ ธรรมกถิกานนท์ ร.111 พนั.2 แผลติดเชื้อที่ก้น 37 13 พ.ย. 65
7231/65 จ.ส.อ.ธรีบตุร สิงหบลูย์ บชร.3 มะเร็งกระเพาะอาหาร 58 14 พ.ย. 65
7232/65 นาย สมนึก เพยีวงษ์ ธ.สระบรีุ ชรา 84 6 พ.ย. 65
7233/65 นาย ขจร สมใจ ธ.น่าน ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 86 16 พ.ย. 65
7234/65 นาย รัตน์ สุทธการ ธ.แพร่ หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด 84 28 ต.ค. 65
7235/65 นาง ทองสุข พนัธน์ิมิตร ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 8 พ.ย. 65
7236/65 นาง สําลี บตุรมณี ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี นอนเสียชีวติที่บ้านตามธรรมชาติจากภาวะเจบ็ป่วย 87 17 พ.ย. 65
7237/65 จ.ส.อ.สุวทิย์ บญุแน่น ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 54 16 พ.ย. 65
7238/65 จ.ส.อ.สงัด สินเส็ง ธ.พษิณุโลก ชรา 82 9 พ.ย. 65
7239/65 นาง พราหม การบญุ ธ.พมิาย ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 5 ต.ค. 65
7240/65 นาง ตุ๊ ขําหนิต้ัง ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ภาวะล่ิมเลือดอุดตันจากการบกพร่องโปรตินเอส 91 18 พ.ย. 65
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7241/65 นาง เข็มพร คตพรม ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ไตวายเฉียบพลัน 85 11 พ.ย. 65
7242/65 นาย ทองจันทร์ ศิริปะกะ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 86 11 พ.ย. 65
7243/65 นาง สุวลักษณ์ ไม้สัก ส่วนกลาง ภาวะน้ําเกินในช่องเยื่อหุ้มปอดรุนแรง 64 24 พ.ย. 65
7244/65 นาย ประสิทธิ ์ศรีดี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ การจมน้ํา 81 22 พ.ย. 65
7245/65 นาง ทองแดง บวัพา ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ตายจากการเจ็บปวดที่ไม่แน่ชัด 74 11 พ.ย. 65
7246/65 นาง ประเสริฐ แก้วโมรา ธ.รามอินทรา ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 82 22 พ.ย. 65
7247/65 นาง ประจักร์ พงษเ์จริญ ธ.เตาปนู ปอดอักเสบ 83 19 พ.ย. 65
7248/65 ร.อ.ประเสริฐ วศิวกุล ธ.ธาตุทอง ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 85 28 พ.ย. 65
7249/65 นาง ประชิต จันทร์ทาทอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 87 24 พ.ย. 65
7250/65 นาง สุรินทร์ สาลี ธ.ปากเกร็ด ชราภาพ 86 28 พ.ย. 65
7251/65 นาย ประทวน คงสิบ มทบ.14 มะเร็งตับ 74 29 ต.ค. 65
7252/65 อส.ทพ.อาทติย์ พาลี กรม ทพ.23 ภาวะชักต่อเนื่อง 30 18 พ.ย. 65
7253/65 นาง ส้ัน แปน้ซ่ือ ศป. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 61 5 พ.ย. 65
7254/65 นาง นุ่น ดีด่านค้อ กรม ทพ.26 เลือดออกในกะโหลกศีรษะ 85 13 พ.ย. 65
7255/65 ร.ท.พรเทพ(ภัททิยพงศ์) เข็มแก้ว ร.16 สันนษิฐานว่าเสียชีวิตจากโรคหวัใจขาดเลือด 64 14 พ.ย. 65
7256/65 ส.อ.ธรีะพงษ ์กิจเจริญ พล.ร.2 รอ. ภาวะฉีกขาดเส้นเลือดในช่องทอ้ง 29 29 ต.ค. 65
7257/65 ร.อ.วรภาส ทองเกิด พล.พฒันา 2 มะเร็งทอ่นําดีระยะสุดทา้ย 54 6 ต.ค. 65
7258/65 ร.ท.พเิศษ มณีรัตน์ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค์) ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 25 ต.ค. 65
7259/65 ร.ต.บญุยืน พนัธเ์ขตกิจ ธ.พนัสนิคม ติดเชื้อในสมองรุนแรง 63 3 พ.ย. 65
7260/65 นาย เล็ก พนิจัน ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อโควดิ-19 86 31 ต.ค. 65
7261/65 นาง สอิ้ง อินเที่ยง รร.ขส.ขส.ทบ. ปอดติดเชื้อ 82 29 ต.ค. 65
7262/65 จ.ส.อ.ศักด์ิชาย ศิริวงศ์ รพ.รร.6 สมองขาดอากาศ 49 5 พ.ย. 65
7263/65 จ.ส.อ.ศักด์ิผ่านศึก ประเสริฐศรี พนั.ซบร.23 บชร.3 เลือดออกในสมอง 58 28 ต.ค. 65
7264/65 นาง ทองบ ุชุมพล ช.11 พนั.111 หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 70 27 ต.ค. 65
7265/65 นาง จันทร์เพญ็ ศรีมุงคุณ ร.21 พนั.2 รอ. มะเร็งตับ 56 13 พ.ย. 65
7266/65 นาง จินดา แซ่ล้ิม พธ.ทบ. ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงวกิฤต 73 18 ต.ค. 65
7267/65 นาง จําเนียร ชื่นทอง ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค์) ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 7 พ.ย. 65
7268/65 นาย วเิชียร ช่อรัก ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 17 ต.ค. 65
7269/65 ร.ท.อนันต์ ชลาภริมย์ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค์) มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายไปสมอง 87 2 พ.ย. 65
7270/65 ร.ต.วรีะ หา่นตระกูล ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 24 ต.ค. 65
7271/65 นาง สวาท โรจนดิลก สส. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 81 9 พ.ย. 65
7272/65 นาง นงลักษณ์ อวยพร ธ.กาญจนบรีุ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 84 27 พ.ย. 65
7273/65 จ.ส.อ.สําราญ วานิชโชว์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 89 31 ต.ค. 65
7274/65 นาง ไฉน บณุยะจินดา ธ.สํานักราชดําเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 22 พ.ย. 65
7275/65 นาง พรรณี คํามีสวา่ง ธ.ปากเกร็ด ลําไส้ขาดเลือด 84 25 พ.ย. 65
7276/65 นาง น้อย พริาพมิพ์ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งรังไข่-ทอ่นําไข่ 71 26 พ.ย. 65
7277/65 นาง ศรีบญุ อุ่นอินต๊ะ ธ.กระทรวงกลาโหม ปว่ยตายตามธรรมชาติ 80 5 พ.ย. 65
7278/65 นาย ยิ่งศักด์ิ สุขสงวน ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งลําไส้ 59 22 พ.ย. 65
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7279/65 พ.ต.จงรักษ ์กิ่งเพชร ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์ ชราภาพร่วมกับเจ็บปว่ยเร้ือรัง 89 6 พ.ย. 65
7280/65 นาย สํารวย ทองกร ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 86 23 พ.ย. 65
7281/65 นาง เจียมจิต พรหมรัตน์ ธ.เมืองใหม่บางพลี ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 17 พ.ย. 65
7282/65 น.ส. เช้า พระเกตุเมือง ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 22 พ.ย. 65
7283/65 นาย ปิ่น สายจันทร์ สง.สด.จว.ล.ย. ตายธรรมชาติ(ชรา) 81 17 พ.ย. 65
7284/65 จ.ส.อ.สุนทร สวา่งดาว ธ.เซ็นทรัล-อุบลราชธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 72 21 ต.ค. 65
7285/65 จ.ส.อ.ชัยพร ภมุรินทร์ ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อ 60 15 พ.ย. 65
7286/65 นาง สําอางค์ พนัสดิษฐ์ ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 15 พ.ย. 65
7287/65 จ.ส.ต.หญิง ศรัณย์พร สีเสน สส. สันนิษฐานมะเร็งปากมดลูก 45 2 ต.ค. 65
7288/65 นาง สวงิ คําพนัธ์ ส่วนกลาง ชราภาพ 89 25 พ.ย. 65
7289/65 นาง วภิาวรรณ จิธานนท์ ธนาณัติ ตับแข็ง 76 24 พ.ย. 65
7290/65 นาย ชอบ ประกอบสุข ธ.บางขุนนนท์ ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 72 21 พ.ย. 65
7291/65 จ.ส.อ.ชนะภมูิ รักการดี ป.9 พนั.109 เลือดออกในโพรงสมอง 41 17 ต.ค. 65
7292/65 จ.ส.อ.จรูญ วงค์บรีุ ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 78 22 ต.ค. 65
7293/65 นาย ประเสริฐ โคตะขุน ธ.ยโสธร วณัโรคปอด 69 21 พ.ย. 65
7294/65 นาย หนูกาย นนทะภา ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 82 19 พ.ย. 65
7295/65 นาง ประยงค์ ศักด์ิสิทธเิมธ ธ.เพชรบรีุ เบาหวาน 86 3 พ.ย. 65
7296/65 ร.ต.ถวลิ อนุเสถียร ธ.นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 90 6 ต.ค. 65
7297/65 ร.ต.หญิง เปล่งศรี สาระกูล ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 13 พ.ย. 65
7298/65 ร.ท.ชูชีพ เพชรใส ธ.เพชรบรีุ หวัใจล้มเหลว 60 11 พ.ย. 65
7299/65 จ.ส.อ.สมบติั จับชุน พนั.สห.11 มะเร็งตับ 57 6 พ.ย. 65
7300/65 จ.ส.ต.นครไทย ประเทอืงสิน ธ.สิงหบ์รีุ ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ 71 24 พ.ย. 65
7301/65 นาย ถนอม แสงคํา ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในปอด 92 11 พ.ย. 65
7302/65 นาง สมบรูณ์ คําดี ร.6 ภาวะเลือดเปน็กรด 67 17 พ.ย. 65
7303/65 นาย ใบ พนัธุโ์คตร ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 96 18 พ.ย. 65
7304/65 นาง พชัรินทร์ ช่างคิด ปตอ.2 พนั.1 รอ. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 66 26 พ.ย. 65
7305/65 นาง ไพร ทองกลึง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชรา) 88 15 พ.ย. 65
7306/65 นาง ด่อน ใจหาญ ธ.เทสโก้ โลตัส บงึกาฬ สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน 88 20 พ.ย. 65
7307/65 ร.ต.ไชยวฒิุ ปบีา้นใหม่ ธ.มีโชค พลาซ่า เชียงใหม่ มะเร็งช่องปาก 61 7 พ.ย. 65
7308/65 นาง ทองมี แฝงจันดา ธ.ถ.อุดรดุษฎี ฝีในช่องทอ้ง และโรคหลอดเลือดในสมองตีบ 82 26 ต.ค. 65
7309/65 พ.อ.นาวนิ ผูกเกษร ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ปอดติดเชื้อ 89 18 ก.ย. 65
7310/65 ร.อ.สิรวฒิุ เหล่าจันอัน สง.สด.จว.อ.ด. ติดเชื้อในกระแสเลือด 47 31 ต.ค. 65
7311/65 พ.ท.ทองแท ้อภยัพลชาญ วสิามัญ มะเร็งปอด 90 28 พ.ย. 65
7312/65 นาง ภกัดี อ้นโต ธ.สนามเสือปา่ ปอดติดเชื้อ 96 29 พ.ย. 65
7313/65 นาง ฮ่งฮวย ฤทธไิตรรัตน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 64 29 พ.ย. 65
7314/65 นาง พศิมัย ประกายแก้ว ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหวัใจตายจากการขาดเลือด 79 14 พ.ย. 65
7315/65 นาง ประทนิ โปธา ธ.ข่วงสิงห์ ความดันสูง 81 22 ต.ค. 65
7316/65 พ.ท.กระจ่าง ทองสุภา ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งปอด 83 13 ต.ค. 65
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7317/65 นาย ชัยชาญ โสดชัยชิด ช.11 มะเร็งทอ่น้ําดีระยะลุกลามไปปอด 57 15 พ.ย. 65
7318/65 นาย ประมนต์ แจ้งกลปาน ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 85 16 พ.ย. 65
7319/65 นาง อุดม ลูกอินทร์ ธ.ตลาดเจ้าพรหม ชรา 92 26 พ.ย. 65
7320/65 นาง จํารุญ คุ้มมงคล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 94 16 พ.ย. 65
7321/65 นาง ชม เข็มกลัด ส่วนกลาง ภาวะชราภาพ 84 30 พ.ย. 65
7322/65 นาง ลมัย อินทร์พรหม สส. ปอดติดเชื้อ 75 14 พ.ย. 65
7323/65 นาง สอิ้ง แสงนิ่ม ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ หัวใจวายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 57 14 พ.ย. 65
7324/65 นาย สมพงษ ์คูยะนา ธ.สระบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติและหายใจล้มเหลว 73 27 พ.ย. 65
7325/65 ร.ต.ประจักษ ์จิตร์อารี ธ.สกลนคร ภาวะอุจจาระเฉียบพลัน 70 16 พ.ย. 65
7326/65 นาย ซ้อน เกษโร ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติ(ชรา) 87 9 พ.ย. 65
7327/65 นาง บญุเรือน พวงนาค ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อจากการสําลัก 86 20 ต.ค. 65
7328/65 นาง พาน สวนพาณิชย์ สส. ไตวายเร้ือรัง 64 10 ต.ค. 65
7329/65 นาง เฉลียว สังขวสุิทธิ์ ธ.กระทุ่มแบน ชราภาพ 91 24 พ.ย. 65
7330/65 นาง ทองสุข พว่งแพ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมอืงทองธานี ตายตามธรรมชาติไมท่ราบโรค (ชราภาพ) 88 26 พ.ย. 65
7331/65 น.ส. สุนันท ์โกมารชุน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67 28 พ.ย. 65
7332/65 นาง สุนีย์ อ่อนนิภา ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในปอด 86 16 พ.ย. 65
7333/65 นาง คําบง แตรชัย(มาศพิมลศิลป)์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติที่แน่ชัด 88 18 พ.ย. 65
7334/65 น.ส.วลัิยศรี แก้วแดงดี รพ.อ.ป.ร. แผลกดทบัติดเชื้อ 51 11 พ.ย. 65
7335/65 นาย ปล้ืม บวัสัน รพ.รร.6 ชราภาพ 73 5 พ.ย. 65
7336/65 นาง หวนั สร้อยกาบแก้ว ศฝ.นศท.มทบ.33 สมองฝ่อวยัชรา 84 7 ต.ค. 65
7337/65 นาย วฒันา แสงชมภู รร.นส.ทบ. ปอดติดเชื้อ 65 15 พ.ย. 65
7338/65 นาย อนันต์ พนัแสน รร.ช.กช. มะเร็งลําไส้ตกเลือดในทางเดินอาหาร 83 6 ต.ค. 65
7339/65 นาง สุดใจ ดุงสูงเนิน ป.6 พนั.23 สันนิษฐานเยื่อหุ้มหวัใจอักเสบ 64 10 พ.ย. 65
7340/65 จ.ส.อ.ณรงค์ กวา้งนอก ร.3 พนั.2 พลัดตกจากชั้นสองของบา้นพกั 50 6 ก.ย. 65
7341/65 นาง สมจิต อุลิศ ธ.สิงหบ์รีุ มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 74 8 พ.ย. 65
7342/65 ส.ท.หสั พนัธสุ์วรรณ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ไม่ทราบสาเหตุการตายที่ชัดเจน 61 12 ต.ค. 65
7343/65 นาย สิงห ์สร้อยแสงพนัธุ์ ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 89 20 พ.ย. 65
7344/65 นาง สมนึก วสัิยเพยีร ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 56 20 พ.ย. 65
7345/65 นาง สุพรรณ์ แสนมี ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดสมองตีบ 77 12 พ.ย. 65
7346/65 จ.ส.ต.อดุลย์ ถวลิไพร ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งหลอดอาหาร 62 22 พ.ย. 65
7347/65 นาง เพง็ กุศล ธ.ตลาดปากช่อง ภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบ 66 19 พ.ย. 65
7348/65 น.ส. วรรณี เพง็แปน้ ธ.ซีคอน บางแค ชราภาพ 85 28 พ.ย. 65
7349/65 พล.ต.วัชรินทร์ สืบวงศ์แพทย์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อบริเวณหลอดลมปอด 83 26 พ.ย. 65
7350/65 นาง จรินทร์ จินดารัตน์ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 87 30 พ.ย. 65
7351/65 ร.ต.สุวทิย์ จันทะพนัธุ์ ธ.ราชบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 76 27 พ.ย. 65
7352/65 พ.อ.ศักดา บญุเกิด ธ.กองบญัชาการกองทพับก ตับทํางานล้มเหลว 64 24 พ.ย. 65
7353/65 ร.อ.สุมล ทองหล่อ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 87 2 ธ.ค. 65
7354/65 นาย หนอม ไทยใหม่ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 30 พ.ย. 65
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7355/65 นาย ละออ เสมวรณิชย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งปอดระยะสุดท้ายร่วมกับมีน้ําในเยือ่หุม้ปอด 89 1 ธ.ค. 65
7356/65 นาง ทองยอด เพช็รพลู ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 87 29 พ.ย. 65
7357/65 นาง ทองสุข พมิพจ์ักร ธ.ลพบรีุ แผลในกระเพาะอาหารทะลุ 93 22 พ.ย. 65
7358/65 นาง ปราณี หรุ่นสูงเนิน ธ.ตลาดปากช่อง ภาวะหวัใจและทางเดินหายใจล้มเหลว 88 12 พ.ย. 65
7359/65 จ.ส.อ.ศิลปชัย ไวยกลาง ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหติ 89 21 พ.ย. 65
7360/65 นาย เอื้อง ทองตรี ธ.ทุ่งสง(ถ.ชนปรีดา) ติดเชื้อในปอด 73 19 พ.ย. 65
7361/65 นาย อนุเทพ สมบรูณ์ธรรม ธ.พษิณุโลก กล้ามเนื้อหวัใจผิดปกติจากโรคธรรมชาติ 55 24 พ.ย. 65
7362/65 นาง เสาวลักษณ์ อน้เรืองศรี สส.ทหาร ปอดอักเสบจากติดเชื้อไวรัสโควดิ 77 17 พ.ย. 65
7363/65 นาง ถาวร วงษาบตุร ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 70 14 พ.ย. 65
7364/65 นาง นาง กุลทะโสม ธ.ขอนแก่น หวัใจเต้นผิดจังหวะ 87 4 พ.ย. 65
7365/65 ร.ต.คํารณ เรืองวทิยาวฒิุ ธ.อุตรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 94 12 พ.ย. 65
7366/65 นาง วภิา สมสี ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 63 15 พ.ย. 65
7367/65 นาง ปุ๊ ใจแสง ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 83 18 พ.ย. 65
7368/65 นาย ดี กองยาว ธ.เพชรบรูณ์ ชรา 86 15 พ.ย. 65
7369/65 พระอธกิาร มี จันดีแก้ว ธ.นครพนม ปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 95 28 ต.ค. 65
7370/65 นาง สํารวย ภผูา ธ.นครนายก ชราภาพ 84 1 พ.ย. 65
7371/65 ร.ต.ดํารง ชอบรักษ์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ออกซิเจนในเลือดตํ่า 63 10 พ.ย. 65
7372/65 นาง เสง่ียม ทพิย์บํารุง ธ.บรีุรัมย์ ปอดติดเชื้อ 83 19 พ.ย. 65
7373/65 ส.อ.งาม เสาวจิิตร์ ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 14 พ.ย. 65
7374/65 นาง บญุธรรม กันสุข ธ.ปตัตานี ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 81 16 พ.ย. 65
7375/65 จ.ส.อ.มานพ ธรรมราช ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 79 22 พ.ย. 65
7376/65 นาง ส่ง แจ้งไพร มทบ.36 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 16 ต.ค. 65
7377/65 นาย พวง บวักลม ม.3 พนั.18 ชราภาพ 89 3 พ.ย. 65
7378/65 นาง มิน แก้ววเิชียร ธ.สนามเสือปา่ ปอดอกัเสบติดเชื้อรุนแรงร่วมกบัทางเดินหายใจล้มเหลว 85 23 พ.ย. 65
7379/65 นาง พภิทัรา สันธศิิริ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 3 ธ.ค. 65
7380/65 นาง สร้อย เนียมหอม ธ.ราชบรีุ ระบบการหายใจล้มเหลว 77 22 พ.ย. 65
7381/65 พ.อ.ธรีชาติ เพยีรการ ธ.พะเยา เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 68 25 ต.ค. 65
7382/65 ร.ต.ประเจตน์ บํารุงกุล ธ.เพชรบรูณ์ ปอดติดเชื้อรุนแรง 84 12 พ.ย. 65
7383/65 นาย อินกวย นวลสวาท ธ.หล่มสัก มะเร็งต่อมลูกหมาก 62 3 พ.ย. 65
7384/65 พ.ท.สมชาย รัตนบลัลังค์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) มะเร็งต่อมลูกหมาก 65 17 พ.ย. 65
7385/65 ส.ท.นิตย์ ล้อมวงษ์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) มะเร็งลําไส้ 62 17 พ.ย. 65
7386/65 นาง พลิาบ สิงหธ์งยาม ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื้อร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด 72 15 พ.ย. 65
7387/65 ร.ต.เพยีร คันธนู ธ.อุบลราชธานี ระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 21 พ.ย. 65
7388/65 นาง วรรณวสิา ทรัพย์สินชัย ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 73 23 พ.ย. 65
7389/65 นาย หทยั เอี่ยมเพช็ร์ พนั.ปฐบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 20 พ.ย. 65
7390/65 นาง มุกข์ โทเมือง ม.6 พนั.6 ภาวะน้ําทว่มปอด 72 14 พ.ย. 65
7391/65 นาง จินดา ทรงสมุทร ส่วนกลาง ชราภาพ 86 6 พ.ย. 65
7392/65 นาย จันทร์แก้ว ทนัวนั ส่วนกลาง เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 28 พ.ย. 65
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7393/65 นาง สังเวยีน ชัยประภา ธ.ตลาดเจ้าพรหม ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 81 2 ธ.ค. 65
7394/65 นาง สังวรณ์ รัดพดั ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 61 14 ก.ย. 65
7395/65 จ.ส.อ.บรรจบ เดชฤทธิ์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 30 พ.ย. 65
7396/65 ร.ต.เสนาะ พุ่มทอง ธ.พษิณุโลก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86 28 ต.ค. 65
7397/65 นาง สมจิตร เล็กรัตน์ ธ.พะเยา เส้นเลือดสมองตีบ 89 19 ก.ย. 65
7398/65 ร.ต.สม ส่างสกุล ธ.ลพบรีุ ไม่ทราบสาเหตุ 65 7 ต.ค. 65
7399/65 ร.ต.ทวนชัย โพธิง์าม ธ.งามวงศ์วาน ปอดติดเชื้อ 81 21 พ.ย. 65
7400/65 นาง สมบรูณ์ สมบรูณ์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) เส้นเลือดในสมองแตก 76 15 พ.ย. 65
7401/65 นาง อัมพร คล่องการงาน พนั.ซบร.23 บชร.3 ภาวะปอดติดเชื้อ 81 19 พ.ย. 65
7402/65 นาง สัมฤทธิ ์ครุฑศรัทธา ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทเีรีย 80 9 พ.ย. 65
7403/65 ร.ต.หรัิญ ปานจันทร์ทพิย์ ธ.ปราณบรีุ เลือดออกในทางเดินอาหาร 86 19 ก.ย. 65
7404/65 นาง ทองคํา อ่องทพิย์ ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลว 82 16 พ.ย. 65
7405/65 นาง ตุ๋ย บตุรศรี มทบ.39 ปอดติดเชื้อ 84 22 พ.ย. 65
7406/65 จ.ส.อ.สุขสันต์ ไชยศร พนั.สบร.24 บชร.4 หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 54 29 ก.ย. 65
7407/65 ส.อ.ธรีะยุทธ อินทนะ มทบ.46 ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด 52 28 ต.ค. 65
7408/65 จ.ส.อ.อรรถพล คูณตุ้ม ส.พนั.6 พล.ร.6 สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปนื 36 13 ต.ค. 65
7409/65 นาย สมชาย นารอต ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย(ระยะสุดท้าย) 68 5 ธ.ค. 65
7410/65 นาง ฉลวย ไทยใหญ่ ธ.ราชบรีุ เบาหวาน 60 22 พ.ย. 65
7411/65 นาง เจนจิต มีบศุย์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ติดเชื้อในกระแสโลหติ 72 1 ธ.ค. 65
7412/65 พ.อ.พจน์ อินทรกําแหง ธ.สํานักราชดําเนิน มะเร็งต่อมน้ําเหลือง 93 1 ธ.ค. 65
7413/65 ร.อ.ลําเจียก นิลน้อย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบ 93 4 ต.ค. 65
7414/65 นาย ประเทอืง สุขโข ธ.ย่อยบางพลัด มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดทา้ย 78 2 ธ.ค. 65
7415/65 ร.ต.วนัชัย ยิ้มแย้ม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หลอดเลือดสมอง 68 3 ธ.ค. 65
7416/65 นาย เนียม หน่ายคอน สง.สด.ก.ท. หวัใจหยุดเต้นจากภาวะชราภาพ 84 19 ต.ค. 65
7417/65 นาย คําเภา โพธิศ์รี ส.พนั.1 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 74 18 พ.ย. 65
7418/65 ร.ต.หญิง มนฑนัจ ศิริวฒัน์ ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 7 ธ.ค. 65
7419/65 พ.ท.วฒิุชัย ปราการสมุทร ธ.เดอะคริสตัล เอสบี สมองฉกีขาดจากบาดแผลกระสุนปืนทีศ่รีษะ 86 5 ธ.ค. 65
7420/65 จ.ส.อ.ศุภกร(ประเทอืง) ศรีนิยมธ.ตลาดเจ้าพรหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 22 พ.ย. 65
7421/65 ร.ต.พลวฒัน์ ทองจุฑา ธ.สนามเปา้ ถุงลมโปง่พอง 64 20 พ.ย. 65
7422/65 นาง เฮียง ศรีหาตา ธ.สกลนคร ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 27 พ.ย. 65
7423/65 นาง หลิง เจริญศุภรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวยัชรา 90 26 พ.ย. 65
7424/65 นาย ประสพโชค แสงงาม ธ.เตาปนู ชราภาพ 69 3 ธ.ค. 65
7425/65 นาง หมัน โพธิจ์ันทา ธ.ถ.อุดรดุษฎี สมองฝ่อในวยัชรา 80 23 พ.ย. 65
7426/65 นาง ปรีดา พนัธุแ์ก้ว ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หวัใจวายเฉียบพลัน 60 20 พ.ย. 65
7427/65 นาง สมบรูณ์ คําภา ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ สันนิษฐานวา่โรคพาร์กินสัน 79 2 ธ.ค. 65
7428/65 นาง ทว ีเกษร ร.31 พนั.2 รอ. ภาวะเลือดออกในสมอง 66 25 พ.ย. 65
7429/65 นาง วณีา คงขุนทด รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งตับ 51 25 พ.ย. 65
7430/65 อส.ทพ.สุรินทร์ ซองาม กรม ทพ.13 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 54 24 ก.ค. 65
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7431/65 นาง สําเริง อยู่ทวี รพศ.1 พนั.1 ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 65 22 ต.ค. 65
7432/65 นาง วราภรณ์  เวทย์สืบ(ธรรมศักด์ิ) วสิามัญ ชรา 96 2 ธ.ค. 65
7433/65 นาง วรานันท ์ชื่นบญุ ส่วนกลาง ชราภาพ 87 7 ธ.ค. 65
7434/65 นาง จิรพนัธ ์สุวรรณน้อย ธ.ถ.รัตนาธเิบศร์ มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 73 6 ธ.ค. 65
7435/65 นาง สีดา เสาะสมบรูณ์ ธ.เตาปนู ความดันโลหติสูงไม่ทราบสาเหตุ 82 25 พ.ย. 65
7436/65 นาง อุไรวรรณ(สําราญ) นาสวรรค์ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะลุกลาม 64 30 พ.ย. 65
7437/65 นาย หยุน คงมีสุข ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) วณัโรคปอด 81 3 ธ.ค. 65
7438/65 นาง สําเนียง มีผลกิจ ธ.ตลาดเจ้าพรหม กระดูกคอหลุดเคล่ือนจากประวัติการจราจร 68 25 พ.ย. 65
7439/65 นาง บวัไหล จันทร์สง่า ธ.ชลบรีุ HYPOTENSION ภาวะความดันโลหติตํ่า 83 4 พ.ย. 65
7440/65 ส.อ.จําเริญชัย คําสุข ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก โรคไต 63 14 พ.ย. 65
7441/65 ร.อ.เสรี มีโพธิส์ม ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 12 พ.ย. 65
7442/65 นาง ทองปิ่น ยูปานนท์ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 74 21 พ.ย. 65
7443/65 จ.ส.อ.เสริญ เทยีนเต้ง ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ตับแข็ง 47 22 ก.ย. 65
7444/65 นาง พิชญาพร กมลรักษ์ (พิชญพร เชือ้กูล) ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว 52 7 ธ.ค. 65
7445/65 นาย ธานี ปานเงิน ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 1 ธ.ค. 65
7446/65 นาง เนย ต่ายนิล มทบ.11 มภีาวะเลือดออกในสมองส่วนเบซัลแกงเกลีย 87 8 ธ.ค. 65
7447/65 พ.อ.หญิง สร้อยทอง ชูโต ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพร่วมกับเจ็บปว่ยเร้ือรัง 91 28 พ.ย. 65
7448/65 นาง กุหลาบ คําสามปอนด์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 21 พ.ย. 65
7449/65 นาง ไพฑูรย์ สิทธิเสือพะเนาว์ ธ.ถ.นิมมานเหมินทร์-เชียงใหม่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 94 27 พ.ย. 65
7450/65 ร.อ.วนิัย คุ้มพลู ธ.ขอนแก่น ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 69 9 ธ.ค. 65
7451/65 นาง ทา ขลิบเงิน ธ.ข่วงสิงห์ ปอดอักเสบรุนแรง 94 5 ธ.ค. 65
7452/65 นาย สําอางค์ แสงมี ธ.สนามเปา้ ไตวาย 79 1 ธ.ค. 65
7453/65 นาง เอิบ คนึงคิด ธ.สนามเสือปา่ สมองฝ่อวยัชรา 96 7 ธ.ค. 65
7454/65 ร.ท.สายชิต คูณเรือง ม.5 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 24 ต.ค. 65
7455/65 นาง พกิุล พทุธเสน รร.การบนิ ทบ. ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 80 18 พ.ย. 65
7456/65 ร.ต.ฟอ้น เอี้ยวงศ์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดในสมองตีบ 62 24 ก.ย. 65
7457/65 นาง ภาวณีิ เข็มกําเนิด ธ.ราชบรีุ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 60 15 พ.ย. 65
7458/65 นาง เลิศ รัตอุดม กอง สพบ.พล.ร.3 ไตวายระยะสุดทา้ย 84 1 ต.ค. 65
7459/65 จ.ส.อ.สุพจน์ ทพิย์รักษ์ มทบ.23 ขาดออกซิเจนในร่างกายจากอบุัติเหตุจมน้ําเสียชีวิต 55 19 ต.ค. 65
7460/65 นาย เบา้ ผินโพธิ์ กอง พธ.พล.ร.3 ระบบไหลเวียนโลหติและการหายใจล้มเหลว 89 22 พ.ย. 65
7461/65 จ.ส.อ.ธนานคินทร์ (อจัฉภมูิ) สวัสด์ิพูน มทบ.26 เลือดออกบริเวณก้านสมอง 38 12 พ.ย. 65
7462/65 นาง พลอย ร่องพชื ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ลําปาง สมองเส่ือมวยัชรา 80 21 ต.ค. 65
7463/65 นาง คนึงนิจ วณิะรัตน์ ธ.ถ.กลางเมือง(ขอนแก่น) ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 19 พ.ย. 65
7464/65 นาย ธนยศ นิธจิรัสรักษ์ ธ.สกลนคร ล่ิมเลือดอดุกัน้ในหลอดเลือดปอดจากมะเร็งระยะสุดท้าย 55 2 พ.ย. 65
7465/65 นาง บวัตอง กุดนาน้อย ธ.น่าน ชราภาพและเจ็บปว่ยเร้ือรัง 78 29 พ.ย. 65
7466/65 ร.ต.มนัส เด็ดแก้ว ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลวจากชราภาพ 94 29 พ.ย. 65
7467/65 นาง ไพบลูย์ เที่ยงตรง ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ชรา 90 29 พ.ย. 65
7468/65 นาง บญุส่ง ราษรัีตน์ ธ.ถ.ติวานนท์ ไตวายเฉียบพลัน 88 6 ธ.ค. 65
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7469/65 นาง ศรีบตุร วงค์จันตา ร.17 สมองฝ่อวยัชรา 87 4 พ.ย. 65
7470/65 จ.ส.อ.ขวญัชัย ฉลาดจิตต์ มทบ.12 หวัใจวายเฉียบพลัน 53 9 ต.ค. 65
7471/65 พ.ท.วรีะชัย อ่อนสิงห์ ศป. ชอ็คจากการเสียเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนจากภาวะตับแขง็ 57 1 ส.ค. 65
7472/65 พ.ต.เรืองศิลป ์สินธบุญุ ธ.ลําพนู เลือดออกในสมอง(เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ) 86 2 พ.ย. 65
7473/65 นาง ฉลวย ร้ิววรีะ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก หลอดเลือดโปง่พองในสมองแตก 76 27 พ.ย. 65
7474/65 นาง มะลิ ปานขาว พนั.สห.11 ชราภาพ 84 6 ธ.ค. 65
7475/65 จ.ส.ต.สายัน หร่ังศรีสุข ธ.เพยีวเพลส-ราชพฤกษ์ มะเร็งทางเดินน้ําดี 61 4 ธ.ค. 65
7476/65 ร.ต.ทศพล ปานสมัย ธ.ย่อยบิ๊กซี-ถนนพระราม 2 ภาวะสืบเนื่องจากโรคมะเร็งทอ่ทางเดินน้ําดี 63 25 พ.ย. 65
7477/65 นาง นารี หนาแน่น ธ.ราชบรีุ กะโหลกศีรษะแตกและสมองบวมฟกช้ําจากเหตุทางจราจร 71 5 ธ.ค. 65
7478/65 นาง เล็ก ศิริประเสริฐ ธ.ย่อยบางโพ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 67 22 พ.ย. 65
7479/65 นาย สมศักด์ิ จินมานะสุข ธ.ฝาง เส้นเลือดในสมองแตก 67 25 พ.ย. 65
7480/65 ร.ต.พเิชษฐ คําบชูา ธ.ขอนแก่น เนื้องอกในตับแตก 63 18 พ.ย. 65
7481/65 จ.ส.อ.มาโนชญ์ อรหนัต์ ป.71 เลือดออกในทางเดินอาหาร 43 25 พ.ย. 65
7482/65 นาง รัญจวน บญุหอ่ รร.นส.ทบ. เบาหวาน 69 6 ต.ค. 65
7483/65 นาง ประพศิ เพิ่มทรัพย์ วสิามัญ ชรา 96 12 ธ.ค. 65
7484/65 นาย วนั เชิงเทนิ สปช.ทบ. ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 77 28 พ.ย. 65
7485/65 นาย สมคิด อินจงล้าน มทบ.23 มะเร็งตับ 63 2 พ.ย. 65
7486/65 นาง สีผา เอกศิริ ป.1 พนั.11 รอ. ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 15 พ.ย. 65
7487/65 นาย ถวลิ ซอสูงเนิน ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสโลหติ 89 1 ธ.ค. 65
7488/65 นาย คํา ไชยโย ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวยัชรา 91 9 พ.ย. 65
7489/65 นาง มาลัย วะราโพธิ ธ.ตลาดปากช่อง ติดเชื้อในปอด 58 26 พ.ย. 65
7490/65 ร.ต.ศรีวรรณ์ เขื่อนเพช็ร ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 73 27 พ.ย. 65
7491/65 ส.อ.สกล ไชยวงศ์คต ธ.สกลนคร ปอดติดเชื้อจากการอักเสบ 61 16 ก.ย. 65
7492/65 นาง เริงจิตร มะโนรักษ์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี เม็ดเลือดแดงกับเกล็ดเลือดตํ่าผิดปกติ 83 25 พ.ย. 65
7493/65 นาง น้ําวุน้ อนันต์สิทธภิกัดี ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 83 30 พ.ย. 65
7494/65 นาง เกษ พนัธุดี์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวยัชรา 84 26 พ.ย. 65
7495/65 นาง มาลัย นอสูงเนิน ธ.นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 93 3 ธ.ค. 65
7496/65 ร.ต.สมเจตน์ ฉิมน้อย ธ.สํานักพหลโยธนิ ภาวะมะเร็งกระจายมาที่ปอด 64 24 ต.ค. 65
7497/65 พ.อ.ประวติั ทบัแวว่ ธ.เตาปนู หวัใจล้มเหลว 90 15 พ.ย. 65
7498/65 นาง สมบรูณ์ ขาวเวยีง ธ.ราชบรีุ เสียเลือดรุนแรงจากอุบติัเหตุจราจร 73 4 ธ.ค. 65
7499/65 ร.ต.สมพงษ ์เทศทอง ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 14 พ.ย. 65
7500/65 พ.อ.สนิท ดีงามทรัพย์ ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบ 84 11 ธ.ค. 65
7501/65 พล.ต.โสภณ นาลินธม ธ.จรัญสนิทวงศ์ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควดิ 19 93 4 ธ.ค. 65
7502/65 นาง มณฑา สวสัด์ิมงคล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเชื้อจากโควดิ 19 99 14 ธ.ค. 65
7503/65 พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร ธ.สํานักพหลโยธนิ ชราประกอบกับมีโรคประจําตัวมะเร็งและเปน็ผู้ปว่ยติดเตียง 88 22 พ.ย. 65
7504/65 นาง จันทร์จร ถือแก้ว ธ.เตาปนู ชรา(ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด) 92 9 ธ.ค. 65
7505/65 นาง นิตยา เนียมพนัธุ์ ธ.บิ๊กซี-หาดใหญ่ การหายใจล้มเหลว 70 2 ธ.ค. 65
7506/65 นาง เฉลิม ชนินทร์วตัต ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 23 พ.ย. 65
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
7507/65 นาย ผะหวอง คงแสงพระพาย ช.พนั.1 พล.1 รอ. มะเร็งทอ่น้ําดี 57 1 ธ.ค. 65
7508/65 ร.ท.ชาญชัย คํามุงคุล มทบ.27 กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 60 15 ต.ค. 65
7509/65 นาง เจริญ จันทร์บรีุ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 73 25 ก.ค. 65
7510/65 นาง คําตา โพธิว์นั ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 88 20 พ.ย. 65
7511/65 นาง บวร ละครวงษ์ ธ.ยโสธร สมองฝ่อวยัชรา 83 20 พ.ย. 65
7512/65 นาง สมปอง แคนทอง ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 72 29 พ.ย. 65
7513/65 นาง น้อย วงษโ์กฎ ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 78 23 พ.ย. 65
7514/65 นาง บญุช่วย ดีวทิยา ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ชราภาพ 90 26 พ.ย. 65
7515/65 นาง สุพรรณี แสงซ่ือ ธ.อุตรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 77 28 พ.ย. 65
7516/65 นาง เจริญศรี บณุยรัตพนัธุ์ ส่วนกลาง ชราภาพ 95 14 พ.ย. 65
7517/65 ร.ต.ศักด์ิชาย แช่มชื่น ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 61 2 ธ.ค. 65
7518/65 นาง บญุปั๋น ปยิะรักษ์ ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มะเร็งปอด 87 14 พ.ย. 65
7519/65 นาง พาณี ทพิยกุล ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี เส้นเลือดสมองตีบ 72 29 พ.ย. 65
7520/65 พ.ท.วทิยา เพช็รยังพลู ธ.ชุมพร ชรา 91 26 พ.ย. 65
7521/65 นาย สานิตย์ ชูศรีจันทร์ กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 65 5 พ.ย. 65
7522/65 นาง ยน อุ่นอาสา ธ.นครพนม ชราภาพ 90 21 พ.ย. 65
7523/65 นาย สนาม โทนแจ้ง ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะเส้นเลือดสมองตีบและโรคหวัใจ 87 18 พ.ย. 65
7524/65 นาง บรรจง ขวญันู ธ.อุบลราชธานี เสียเลือดมาก 76 26 พ.ย. 65
7525/65 นาง เสา ปรุะมงคล ธ.สระบรีุ ชรา 85 27 พ.ย. 65
7526/65 จ.ส.อ.พฒันา รัตนนิมิตร ธ.ย่อยมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย ติดเชื้อในกระแสโลหติ 67 18 พ.ย. 65
7527/65 นาง ดาวเรือง พดัเพง็ ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เส้นเลือดในสมองแตก 61 16 พ.ย. 65
7528/65 นาง พนิิจ ขุนจํานวน ธ.เพชรบรูณ์ ปอดอักเสบ,เบาหวาน 79 23 พ.ย. 65
7529/65 นาย จํานงค์ บตุรคํา ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 72 25 พ.ย. 65
7530/65 นาย วเิชียร ถ้วยฤทธิ์ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์(นครสวรรค์) ชรา 88 20 พ.ย. 65
7531/65 นาง เข็ม ภมูิมี ร.8 พนั.1 มะเร็งรังไข่ 63 30 พ.ย. 65
7532/65 นาย อนันต์ พลูทรัพย์ ร.31 พนั.1 รอ. หลอดเลือดสมองแตก 75 25 พ.ย. 65
7533/65 นาย บรรเทา อรัญญะ ธ.สวนจตุจักร ชรา 88 12 พ.ย. 65
7534/65 นาย ศักด์ิดา ยอดวเิชียร วศ.ทบ. ตับแข็ง 55 15 ธ.ค. 65
7535/65 นาง สุวรรณา วัชรศิราภากุล ธ.เตาปนู มะเร็งทอ่น้ําดี 77 14 ธ.ค. 65
7536/65 นาง เล็ก อรรถาเวช ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 87 13 ธ.ค. 65
7537/65 นาย เกษยีร งามนิกร ธ.นครนายก เลือดค่ังในสมอง 86 9 ธ.ค. 65
7538/65 พ.อ.ณรงค์ อินทรเดช ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดติดเชื้อ 80 5 ธ.ค. 65
7539/65 นาย สําราญ กุลสุวรรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 29 พ.ย. 65
7540/65 นาง วรรณเรศ รอดโพธิท์อง กิตติมศักด์ิ ขาดอ๊อกซิเจนและระบบไหลเวยีนล้มเหลว 87 19 ส.ค. 59
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