
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
621/66 ร.ต.วรชัย กองสุข พนั.จจ.รอ. ปอดติดเชื้อ 92 25 ธ.ค. 65
622/66 นาง สําลี เจริญเพง็ มทบ.24 สมองฝ่อวยัชรา 70 28 ธ.ค. 65
623/66 นาย เคน ศิริมนูญ ธ.ปตัตานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 88 1 ม.ค. 66
624/66 นาย นพ เกตุใหม่ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งปอด 75 6 ม.ค. 66
625/66 นาย ประวทิย์ ไชยา ธ.ค่ายสุรนารี-นม. เกลือแร่โพแทสเซียมสูงและเลือดเปน็กรด 48 6 ม.ค. 66
626/66 นาง สาย จวงตะขบ ธ.ตลาดปากช่อง ภาวะหวัใจล้มเหลว 93 3 ม.ค. 66
627/66 นาง ประยงค์ วงษศ์รี ธ.ถ.อุดรดุษฎี ติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง 64 5 ม.ค. 66
628/66 นาง สมศรี เทศดี ธ.อรัญประเทศ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 79 9 ธ.ค. 65
629/66 นาย สมควร สุขสาเกตุ ธ.ถ.อุดรดุษฎี ติดเชื้อโควดิ-19 65 25 ธ.ค. 65
630/66 ร.ต.ขันติ ถาวรจิตร ธ.อรัญประเทศ อุบติัเหตุจักรยานยนต์ 62 14 ธ.ค. 65
631/66 นาย ชัยณรงค์ นุชสูงเนิน ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ภาวะปอดติดเชื้อ 63 9 ม.ค. 66
632/66 นาย คูณ ทพิย์รมณ์ ธ.บรีุรัมย์ ชรา 83 3 ม.ค. 66
633/66 นาง ถนอม วษิาพรม ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ชรา 82 2 ม.ค. 66
634/66 นาง อนงค์นาท พุ่มศิริ ธ.ลพบรีุ มะเร็งต่อมน้ําเหลือง 61 26 ธ.ค. 65
635/66 ร.ต.หญิง ยุพาภรณ์ สมประสงค์ ธ.ลพบรีุ ติดโควดิ-19 85 27 ธ.ค. 65
636/66 พ.ท.อร่าม คุณาบตุร ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 76 12 ธ.ค. 65
637/66 นาย อาทติย์ เคนทมุ ธ.ถ.อุดรดุษฎี หวัใจหยุดเต้นฉับพลัน 44 24 ธ.ค. 65
638/66 นาย ชวน แสงหอม รพ.รร.6 ชราภาพ 70 1 ม.ค. 66
639/66 นาย ทรง แสนนามวงษ์ พล.ปตอ. ติดเชื้อเยื้อหุ้มสมอง 60 26 ธ.ค. 65
640/66 นาย คมกริช ทองกลึง พล.ปตอ. มะเร็งลําไส้ใหญ่ 55 12 ธ.ค. 65
641/66 ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ ไตรเดช ธ.ปราจีนบรีุ มีภาวะเลือดออกในสมอง 61 26 ธ.ค. 65
642/66 นาย สุบนิ วรรณชัย ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 ธ.ค. 65
643/66 นาง บบุผา สาลีนาค ธ.พษิณุโลก เสียชีวติจากโรคชรา 85 28 ธ.ค. 65
644/66 นาง อวน ปริมา ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย เลือดออกในสมอง 89 24 ธ.ค. 65
645/66 นาง สมคิด ชูศรี ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ 87 29 ธ.ค. 65
646/66 นาง น้ําหวาน ร้ังทว้ม ธ.พษิณุโลก สมองฝ่อวยัชรา 83 25 ธ.ค. 65
647/66 นาง รัศมี ศรีตระบตุร มทบ.24 ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 13 ธ.ค. 65
648/66 นาย ติม ดัดถุยาวดั ร้อย.ลว.ไกล 2 ปอดติดเชื้อ 85 6 ธ.ค. 65
649/66 จ.ส.อ.เฉลิม ฉัตรเจริญทอง ธ.อุบลราชธานี มะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร 90 31 ธ.ค. 65
650/66 พ.ท.วเิชียร กฤษณ์เพช็ร์ ธ.พษิณุโลก ปอดอักเสบ 84 21 ธ.ค. 65
651/66 นาง ไชยา ภู่เล็ก ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 63 11 ม.ค. 66
652/66 นาย ประจักษ ์กางกรณ์ ธ.ชัยภมูิ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควดิ 19 79 9 ม.ค. 66
653/66 นาง สํารวม อู่อรุณ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับอ่อนระยะสุดทา้ย 85 9 ม.ค. 66
654/66 นาง ประมูล จันทะฟอง ธ.ค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวยัชรา 88 12 ม.ค. 66
655/66 นาง สุดใจ ศรีบญุลอย ธ.นครนายก ภาวะไตวายระยะสุดทา้ย 82 3 ม.ค. 66
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656/66 นาง ทองย้อย แสงทองแจ่ม ธ.มีนบรีุ มะเร็งปากช่องคลอด 85 12 ม.ค. 66
657/66 ร.ต.พพิธิ กองหนิ ธ.ตลาดกลางบางใหญ่ สงสัยภาวะเลือดออกในสมอง 86 3 ม.ค. 66
658/66 นาง คําผุ่ย สิงหข์าม ธ.ตลาดปากช่อง สาเหตุตายไม่ทราบชัด 79 26 ธ.ค. 65
659/66 พระภกิษ ุสุขุม ศรีเจียม ธ.สนามเสือปา่ หวัใจล้มเหลว 65 15 ม.ค. 66
660/66 นาย ชัยสิทธิ ์ปิ่นปทัมเรขา ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 66 11 ม.ค. 66
661/66 นาย คมสัน จันทนา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า แผลกดทบัติดเชื้อ 60 11 ม.ค. 66
662/66 นาง ม้วน แสนโคก ส่วนกลาง ไตวาย 86 7 ม.ค. 66
663/66 นาง รุ่งนภา ภมูิวจิารณ์ กอง สพบ.1 มะเร็งลําไส้ระยะแพร่กระจาย 54 20 ธ.ค. 65
664/66 นาย ผัน นามกา ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธเิบศร์ ปอดติดเชื้อ 86 3 ม.ค. 66
665/66 ร.อ.โกวทิ พฒันโสภณ    ร.น. ธ.สัตหบี ภาวะขาดออกซิเจน 80 12 ม.ค. 66
666/66 นาง พนัธ ์สิงหแ์รง ธ.ศรีย่าน มะเร็งทอ่น้ําดี 68 5 ม.ค. 66
667/66 จ.ส.อ.รังสรรค์ สุกใส ธ.แจ้งวฒันะ เจ็บปว่ยตาย 74 11 ม.ค. 66
668/66 นาง จํารูญ สังเวยีนศรี ธ.ซ้ายพระนครปฐม ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 3 ม.ค. 66
669/66 นาง ลัดดา บวัชุ่ม ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจําตัวเร้ือรัง 80 30 ธ.ค. 65
670/66 ร.ต.ระว ิบญุบรูา ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 20 พ.ย. 65
671/66 นาย กาญจน์ จันทร์ร่องคํา ธ.พษิณุโลก หลอดเลือดสมอง 80 20 ธ.ค. 65
672/66 ร.ต.ประยูร ตะเคียนราม ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองและสมองช้ําจากการล้ม 60 1 ม.ค. 66
673/66 นาง พลูศรี อาจองค์ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 80 31 ธ.ค. 65
674/66 พ.อ.อ.ใหม่ มูลณี ช.11 พนั.111 เส้นเลือดแดงฉีกขาด 80 9 ธ.ค. 65
675/66 จ.ส.อ.พงษพ์ทิกัษ ์ธรรมเจริญ ม.3 เลือดออกในสมอง 40 28 ธ.ค. 65
676/66 นาง สมนึก ธานี กิตติมศักด์ิ ภาวะปอดติดเชื้อ 88 14 ธ.ค. 65
677/66 นาง สมศรี ยอดโพธิท์อง ธนาณัติ ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 69 14 ม.ค. 66
678/66 นาง นันทนา บญุมา ธ.เซ็นทรัลพลาซา-แจ้งวฒันะ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 19 ม.ค. 66
679/66 นาง ลออ ปานเจริญ ธ.เสนานิคม ชราภาพ 91 9 ม.ค. 66
680/66 นาง แต๋ว ทานสละ ธ.คลองจั่น ชรา 82 6 ม.ค. 66
681/66 นาง พร ขจรคํา ธ.ถ.บญุวาทย์ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80 25 ก.ย. 65
682/66 จ.ส.อ.บญุธรรม คํานวณศร ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในทางเดินอาหารจากโรคธรรมชาติ 86 29 ธ.ค. 65
683/66 นาง อินทรา แสงวงค์ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ไตวาย 75 6 ม.ค. 66
684/66 ร.ต.มาดี แสงฉลวย ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี นอนเสียชีวิตที่บ้านตามธรรมชาติโดยไม่ทราบโรค 90 7 ม.ค. 66
685/66 นาย พาน อรภกัดี ช.พนั.9 พล.ร.9 ชราภาพ 82 1 ม.ค. 66
686/66 นาง จรรยา เดือนขึ้น พนั.ช.คมศ.พล.ช. มะเร็งลําไส้ 63 8 ม.ค. 66
687/66 นาง ไล้ หาบบุผา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เกลือแร่ผิดปกติ 89 12 ม.ค. 66
688/66 จ.ส.อ.กําพล อุภยะพทัธก์ูล ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 12 ม.ค. 66
689/66 ร.ต.ประจวบ คล้ายสุต ธ.พญาไท มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 81 6 ม.ค. 66
690/66 นาย ณปภชั คุ้มครอง ธ.สิงหบ์รีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 18 ธ.ค. 65
691/66 นาง สุชิน แก้วไทรเนียม ธ.พระพทุธบาท ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 73 31 ธ.ค. 65
692/66 นาย อํานวย ไม้ทอง รร.พธ.พธ.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 78 12 ธ.ค. 65
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693/66 นาง นิสามน อุทรส ม.3 พนั.18 ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 48 11 ธ.ค. 65
694/66 จ.ส.อ.บญุเลิศ อยู่สุนทร มทบ.12 สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 79 29 ธ.ค. 65
695/66 นาง สุดเฉลียว แช่มประสิทธิ์ พนั.ปฐบ. มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 49 2 ม.ค. 66
696/66 นาย สมิง ศรีเลศิลป์ ม.3 พนั.18 เลือดออกในถงุหัวใจจากหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก 69 21 พ.ย. 65
697/66 นาง สมพร สทรลักษณ์ วสิามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 9 ม.ค. 66
698/66 นาง เปา้ คงโสภา มทบ.11 ติดเชื้อจากลําไส้อดุตันจากมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 78 3 ม.ค. 66
699/66 นาย พจน์ เจริญรัมย์ สสน.บก.ทบ. เลือดออกในสมองจากอุบติัเหตุจราจร 50 27 ธ.ค. 65
700/66 นาง สอิ้ง บญุพรมอ่อน ร.2 รอ. หวัใจล้มเหลวฉับพลัน 77 30 ธ.ค. 65
701/66 นาย สิน มาลาดาษ มทบ.22 ไตวาย 75 3 ม.ค. 66
702/66 นาย จํารัส ดวงศรี รร.ป.ศป. มะเร็งกระเพาะอาหาร 73 27 ธ.ค. 65
703/66 นาง จําเปน็ จงไกรจักร พธ.ทบ. ความดันโลหติสูง,เบาหวาน 70 6 ธ.ค. 65
704/66 ร.ท.ณรงค์ อินทวาส ป.71 พนั.713 ทางเดินหายใจอุดตัน 56 6 ต.ค. 65
705/66 นาง นาง พลต้ือ ร.31 พนั.1 รอ. ไขกระดูกฝ่อ 65 31 ธ.ค. 65
706/66 นาง ตุ เสนะชัย รพ.ค่ายวรีวฒัน์โยธนิ สันนิษฐานวา่โรคมะเร็งในสมอง 76 24 ธ.ค. 65
707/66 พ.ท.ศุภชัย ศรีแพทย์ ธ.สํานักราชดําเนิน สมองฝ่อวยัชรา 94 13 ธ.ค. 65
708/66 นาง เฉลิมศรี มณีพมิพ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 89 13 ม.ค. 66
709/66 พ.ท.อุทยั สุขานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจวายเฉียบพลัน 68 10 ม.ค. 66
710/66 นาง พยุง รางสี ธ.รังสิต-คลอง 3 ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 17 ม.ค. 66
711/66 นาย มชชล สุวรรณโชติ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็ง 58 7 ม.ค. 66
712/66 นาง สาลี ใคร่ครวญ ธ.หนองแขม หวัใจ โรคไต โรคปอดและปว่ยติดเตียง 84 19 ธ.ค. 65
713/66 นาง บํารุงรัตน์ เร้าเสถียร ธ.ประชานิเวศน์ 1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 94 16 ม.ค. 66
714/66 นาง เกศ โพนไสว ธ.สะพานควาย ปอดติดเชื้อ 79 30 ธ.ค. 65
715/66 พ.อ.ชัยวฒัน์ ฉัตรทอง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 70 8 ม.ค. 66
716/66 นาง ศิริพร แก้วประพาฬ ธ.รามอินทรา ชราภาพ 76 10 ม.ค. 66
717/66 พระ สังเวยีน รามฟอง ธ.ย่อยลาดกระบงั หวัใจ 88 10 ม.ค. 66
718/66 นาง มุย หาญยิ่ง ธ.อรัญประเทศ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 81 5 ม.ค. 66
719/66 น.ส.นิตยา ทองศรี ธ.ช่องนนทรี หวัใจ 59 22 ม.ค. 66
720/66 นาย กรุณา เสือทว้ม ธ.ตลาดสะพานใหม่-ดอนเมืองโควดิ-19 92 6 ม.ค. 66
721/66 นาง เพิ่ม ทองเกิดหลวง ธ.ปราจีนบรีุ ชราภาพ 87 12 ม.ค. 66
722/66 นาง จินตนา ดอนอุบล ธ.เพชรบรูณ์ ทางเดินหายใจล้มเหลว 75 28 ก.ย. 65
723/66 ร.ต.ชัยวฒัน์ ชุษณานันท์ ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 68 21 ธ.ค. 65
724/66 จ.ส.อ.บญุเย็น ศรีทองสุข ธ.ถ.บญุวาทย์ สันนิษฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 13 พ.ย. 65
725/66 นาย พลรบ จันทร์ศรีระมี ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 74 4 ม.ค. 66
726/66 นาง วจิันทรา ศิริ ธ.ขอนแก่น ความดัน,เบาหวาน,แพภ้มูิตนเอง 65 26 ธ.ค. 65
727/66 นาย สอิ้ง แก่นกล้า ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ชรา 73 15 พ.ย. 65
728/66 นาง มาลินี กนะกาศัย ธ.อุบลราชธานี มะเร็งช่องปากระยะลุกลาม 58 1 ม.ค. 66
729/66 ร.ต.ดิเรก กําลังเก่ง ธ.ถ.บญุวาทย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด เกลือแร่ผิดปกติ 62 27 พ.ย. 65
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730/66 นาง บญุทนั โพธนิ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อแผลกดทบั 86 21 ธ.ค. 65
731/66 นาง พทุธา แสนณรงค์ ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 85 17 ธ.ค. 65
732/66 นาง สายบวั พรมดี ธ.พษิณุโลก ภาวะสมองบวม 67 20 ธ.ค. 65
733/66 นาย ตา วงค์กัณทรักษ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวยัชรา 85 10 ธ.ค. 65
734/66 นาง ทองหลอม พลูพนัธ์ ธ.ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 93 3 ม.ค. 66
735/66 นาง สิริมา ภริมย์ศรี ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเต้านม 60 4 ม.ค. 66
736/66 นาง พา เรียงพรม ธ.หล่มสัก ชรา 91 1 ม.ค. 66
737/66 นาง นาง ชัยอาภรณ์ ธ.พษิณุโลก หวัใจล้มเหลวจากความดันโลหติสูง 87 5 ม.ค. 66
738/66 นาง ประสาน อ่วมวงัเปด็ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก แพภ้มูิตัวเอง 85 11 ธ.ค. 65
739/66 นาย แสวง พรหมปัญญา (พรมปัญญา) ธ.น่าน มะเร็งตับ 85 5 ม.ค. 66
740/66 นาง ทองใบ โสกุล ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอดระยะสุดทา้ย 72 25 ธ.ค. 65
741/66 นาง บวัสอน ผิวจันทร์ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 88 5 ม.ค. 66
742/66 นาย ไพโรจน์ ทองทบั ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะตับวายเฉียบพลัน 63 26 ธ.ค. 65
743/66 นาง บงัอร บญุจูง ธ.แจ้งวฒันะ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงร่วมกบัภาวะเลือดเป็นกรด 77 5 ม.ค. 66
744/66 จ.ส.อ.สญชัย ปญัญาธกิวฒัน์ ธ.ปราณบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 61 21 ธ.ค. 65
745/66 นาง ละม่อม วงษส์มิง ส่วนกลาง มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 95 21 ม.ค. 66
746/66 นาย จําเนียร พรชัยประสิทธิ์ มทบ.13 ภาวะเลือดออกในสมองส่วนธาลามัสข้างขวา 85 1 ม.ค. 66
747/66 พ.อ.สมบญุ โอดจันทกึ ธ.สกลนคร กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 17 ธ.ค. 65
748/66 จ.ส.อ.จรีพัฒน(์เศรษฐศัย) ศรีประทุมภรณ์ ธ.สกลนคร ตายจากโรคไตเร้ือรัง 73 21 พ.ย. 65
749/66 นาง ดวงจันทร์ พรมชมชา ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อโควดิ 19 63 6 ม.ค. 66
750/66 นาง ไพรวลัย์ แก้วหล่อ ธ.บรีุรัมย์ เลือดค่ังในสมองจากความดันโลหติสูง 54 27 ธ.ค. 65
751/66 จ.ส.อ.ฉันท ์สาสกุล ธ.บางบวั ปอดอักเสบติดเชื้อ 70 16 พ.ย. 65
752/66 พ.ต.เสรี พลวารินทร์ ธ.เพชรบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 93 25 ธ.ค. 65
753/66 นาย แก้ว ชัยชนะ ธ.น่าน โรคหวัใจ 74 31 ธ.ค. 65
754/66 ร.อ.ณรงค์ ปญัญาไว ธ.อุบลราชธานี ภาวะหวัใจล้มเหลว 85 14 ธ.ค. 65
755/66 จ.ส.ท.ชัยยง หงส์มาลา ธ.ปตัตานี มะเร็งปอด 64 7 ม.ค. 66
756/66 นาง ทองขัด สุวรรณภาพทอง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ การหายใจล้มเหลวจากภาวะเลือดออกในสมอง 91 28 ธ.ค. 65
757/66 นาง หทยักาญจ์ ประชากุล ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงจากแผลกดทับติดเชื้อ 68 20 ธ.ค. 65
758/66 นาย สําเริง บวับตุร์ ธ.ปราณบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 82 27 ธ.ค. 65
759/66 นาย อุทยั คนตรง นทพ. มะเร็งลําไส้ใหญ่ 63 12 พ.ย. 65
760/66 จ.ส.ต.หญิง ทวสุีข อุยพานิช ธ.สะพานควาย ติดเชื้อทอ่น้ําดีรุนแรง 87 18 ม.ค. 66
761/66 นาง อารีพนัธ ์ธรรมานนท์ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 80 10 ม.ค. 66
762/66 นาย พงษสุ์รีย์ มาเชื้อ ธ.ย่อยถนนเพชรบรีุ ปอดอักเสบ 72 7 ก.ย. 65
763/66 พ.อ.บญุยิ่ง หมัพานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 14 ม.ค. 66
764/66 ร.ท.สงวนศักด์ิ ศิริจันทร์เพญ็ ธ.สํานักราชดําเนิน หวัใจขาดเลือด 58 4 ม.ค. 66
765/66 นาง ทองมา เหล่ามาลา ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 85 30 ธ.ค. 65
766/66 ร.ต.เฉลิม นิลบดี ธ.ราชบรีุ ปอดติดเชื้อ 76 11 ม.ค. 66
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767/66 น.ส.ชูศรี ทองกวาว ธ.รามอินทรา แผลกดทบัติดเชื้อ 86 20 ม.ค. 66
768/66 นาง หนิ้ว ยศต้ือ ธ.ถ.บญุวาทย์ สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวจากโรคมะเร็งระยะลุกลาม 86 12 พ.ย. 65
769/66 จ.ส.อ.อารีย์ ทบัสาร ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบ 62 10 ม.ค. 66
770/66 พ.ท.ประยงค์ อู๋สูงเนิน ธ.ถ.อุดรดุษฎี สมองฝ่อวยัชรา 78 6 ม.ค. 66
771/66 จ.ส.ต.อรุณ อ่วมจันทร์ ธ.เพชรบรีุ ชราภาพ 65 24 ธ.ค. 65
772/66 พระ ธญัเทพ ชํานาญกุล ธ.ลพบรีุ มะเร็งลําไส้ใหญ่ 72 19 ธ.ค. 65
773/66 นาง ลัย พมิพจ์ันนา ธ.นครพนม สมองฝ่อวยัชรา 87 26 ธ.ค. 65
774/66 นาง หวล ไชยเตกูล ร.17 พนั.2 สันนิษฐานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 25 ธ.ค. 65
775/66 จ.ส.อ.วริิยะ โคตรวชิัย มทบ.21 เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 44 1 ม.ค. 66
776/66 นาง สุภรณ์ สิทธถิาวร ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 28 ธ.ค. 65
777/66 นาง เพญ็ กันธวงศ์ สง.สด.ก.ท. สมองฝ่อวยัชรา 74 13 ธ.ค. 65
778/66 นาง เตือนใจ พมิพป์ระดับ ดย.ทบ. ปอดติดเชื้อ 81 5 ม.ค. 66
779/66 พ.ต.ประสบโชค กัณหนาค ธ.สนามเสือปา่ หวัใจวายเฉียบพลัน 60 29 ธ.ค. 65
780/66 ร.ต.ชัยสิทธิ ์เมนะสูต ธ.ระยอง 2 หลอดเลือดสมองตีบ 78 15 ม.ค. 66
781/66 จ.ส.อ.สมจิต บลิอิดดริส ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 73 11 ธ.ค. 65
782/66 พ.ท.สุนทร อ่อนอนงค์ ธ.เตาปนู ภาวะขาดออกซิเจนจากการสําลัก 86 16 ธ.ค. 65
783/66 พ.อ.ยะเรส ชิตทว้ม ธ.สํานักพหลโยธนิ มะเร็ง 83 16 ม.ค. 66
784/66 ส.อ.ประเสริฐ ดวงแก้ว ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 2019 85 6 ม.ค. 66
785/66 นาง ประเสริฐศรี ไชยรัตน์ ธ.มีนบรีุ ล้ินหวัใจร่ัว 55 18 ม.ค. 66
786/66 ร.ท.ประเสริฐ ยอดทอง ธ.ทุ่งสง หวัใจล้มเหลว 62 28 ธ.ค. 65
787/66 นาง สํารวย แจ่มจํารัส ธ.ถ.อุดรดุษฎี สมองฝ่อวยัชรา 93 12 ม.ค. 66
788/66 นาง กลวง วงษเ์พชร ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวยัชรา(โรคชรา) 87 8 ธ.ค. 65
789/66 ร.ต.สํารวย ปานทอง ธ.ลพบรีุ ถุงลมโปง่พอง 80 3 ม.ค. 66
790/66 ร.ต.สนิท อุตมะพนัธ์ ธ.นครราชสีมา ชรา 88 1 ม.ค. 66
791/66 จ.ส.อ.ธงชาติ เดชอินทร์ พนั.ซบร.บ.ทบ. เลือดออกในสมองจากภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองแตก 45 21 ธ.ค. 65
792/66 นาง ละม่อม อุดม สง.สด.ก.ท. สมองฝ่อวยัชรา 85 5 ม.ค. 66
793/66 นาย ถนอม มามีสุข ส่วนกลาง ระบบหายใจล้มเหลวจากโรคปอดติดเชื้อ 86 4 ม.ค. 66
794/66 จ.ส.อ.สุไกร บวัทรัพย์ ธ.สะพานควาย ชราภาพ 89 16 ม.ค. 66
795/66 ร.ต.บํารุง รอดหว่ง ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมองจากความดันโลหติสูง 63 29 ธ.ค. 65
796/66 นาง นิภา ภาคดีสม ธ.สนามเสือปา่ ไตเร้ือรัง 69 24 ม.ค. 66
797/66 พ.ท.ฑัธพงษ ์แสงทองคํา ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 60 13 ม.ค. 66
798/66 จ.ส.อ.วโิรจน์ นิ่มน้อย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 24 ธ.ค. 65
799/66 พล.อ.วศิิษฐ บศุยารัศมี ธ.กองบญัชาการกองทพับก เลือดออกใต้เยือ่หุม้สมอง สมองบวมและเนือ้สมองตาย 72 17 ม.ค. 66
800/66 นาย ณัฐพล ขจรเวช ธ.สํานักราชดําเนิน ศีรษะบาดเจ็บจากการบาดเจ็บทางจราจร 45 14 ม.ค. 66
801/66 นาง ทองหยิบ ปราโมทย์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชราภาพ 86 20 ม.ค. 66
802/66 ร.ต.สมพร หงษท์อง ธ.รังสิต ปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง 72 4 ม.ค. 66
803/66 ร.ต.สมพร บญุสาลี ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อวยัชรา 89 2 ม.ค. 66
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804/66 นาง กลม แก้วเจ๊ก ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ไขมันในเลือด 87 11 ม.ค. 66
805/66 นาง กลอยใจ ประพณิ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งลําไส้ 81 1 ม.ค. 66
806/66 นาง ดํารัส นารายณ์รักษ์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ชรา 97 13 ม.ค. 66
807/66 ร.ต.บรรเทงิ โสสุด ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 64 21 ธ.ค. 65
808/66 นาง สายทอง สุระจินดา ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งลําไส้ใหญ่ 64 30 ธ.ค. 65
809/66 นาย จําเริญ ทองสุวรรณ รพศ.1 พนั.1 ติดเชื้อโควดิ 19 71 29 ธ.ค. 65
810/66 นาย สนั่น เนินงาม ม.พนั.8 พล.ร.3 หวัใจขาดเลือด 70 31 ธ.ค. 65
811/66 นาง ทติย์ ปานพรม ช.11 เจ็บป่วยตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 82 5 ม.ค. 66
812/66 นาย ประหยัด แม้นศิริ กอง พธ.พล.ร.3 ไตวายระยะสุดทา้ย 64 24 ธ.ค. 65
813/66 พล.อ.ธรีะนิติ โชติยานนท์ ธ.มาร์เก็ตเพลส วงศ์สวา่ง ชราภาพ 83 17 ม.ค. 66
814/66 นาง สุบนิ ดีจริง ธ.ถ.อุดรดุษฎี ชรา 82 7 ม.ค. 66
815/66 นาง ศรีนวล ไชยอุรินทร์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ลําปาง ทอ่น้ําดีอักเสบติดเชื้อ 82 28 ส.ค. 65
816/66 ร.ท.คัด ผ่ึงผาย ธ.ถ.เวสสุวรรณ (นครสวรรค์) สันนิษฐานว่าภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 5 ม.ค. 66
817/66 จ.ส.อ.หญิง ประจวบ กล้วยหอม ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 76 29 ธ.ค. 65
818/66 นาย สังข์ มีสุข พล.พฒันา 3 ภาวะตับวายจากตับแข็ง 48 14 ธ.ค. 65
819/66 นาง ทองยุ่น ใต้ชัยภมูิ ร.3 พนั.2 มะเร็งระยะสุดทา้ย 77 7 ม.ค. 66
820/66 นาง อัมพร (ภทัรพร) ใบสูงเนิน มทบ.13 หายใจเหนื่อย 53 12 ม.ค. 66
821/66 นาย ศักด์ิชัย คณะโต คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 57 24 ธ.ค. 65
822/66 ส.ต.พร้อมพงศ์ ฉันทป์ะทกัขินัง ม.พนั.8 พล.ร.3 สันนิษฐานวา่เสียชีวติจากบาดเจ็บจราจร 25 27 ธ.ค. 65
823/66 นาง เชียง วงษง์าม ส.1 พนั.101 มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 84 15 ม.ค. 66
824/66 พ.อ.ไชยศรี ทองลมุล ส่วนกลาง กระสุนปนืทําลายแกนสมอง 85 15 ม.ค. 66
825/66 จ.ส.อ.จํานันท ์น้ําทพิย์ ส่วนกลาง ชราภาพร่วมกับเจ็บปว่ยเร้ือรัง 84 19 ม.ค. 66
826/66 นาง จันทา ทา้วจัตุรัส ธ.พนัสนิคม ติดเชื้อทางเดินหายใจ 81 8 ม.ค. 66
827/66 นาง แจ๋ว เทพบรรทม ธ.ปราจีนบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 73 18 ม.ค. 66
828/66 ร.ต.ยงยุทธ เยาวลาภ ธ.วงัน้อย มะเร็งต่อมลูกหมาก 81 20 ม.ค. 66
829/66 นาง แจ่มศรี อยู่สุข ธ.นครพนม ชราภาพ 85 3 ม.ค. 66
830/66 พ.ท.ณรงค์ ลัมพชวา ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปอด 85 26 ธ.ค. 65
831/66 ร.ต.เชิญ ขํานิพทัธ์ ธ.มาร์เก็ต เพลสวงศ์สวา่ง ชราภาพ 88 14 ม.ค. 66
832/66 นาง สุมาลัย คชินธนานันทน์ ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง เลือดออกในเนื้อสมอง 52 2 ม.ค. 66
833/66 น.อ.ณรงค์ อุดมสวสัด์ิ    ร.น. ธ.สํานักราชดําเนิน มะเร็งทางเดินน้ําดีระยะแพร่กระจาย 71 13 ม.ค. 66
834/66 นาง ทองใบ จิตต์เนื่อง ธ.สวนจตุจักร เส้นเลือดในสมองแตก 94 25 ม.ค. 66
835/66 พ.อ.มานพ กฤษแก้ว ธ.รังสิต-ปทมุธานี ติดเชื้อในช่องปอด 77 9 ม.ค. 66
836/66 นาง นงลักษณ์ สมิงชนุ ธ.ลพบรีุ ส่ิงแปลกปลอมอุดในหลอดลม 77 17 ม.ค. 66
837/66 น.ส.สมนึก เทยีมมณี ธ.ปากเกร็ด มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน 82 21 ม.ค. 66
838/66 จ.ส.อ.อนนท ์แสงศรี รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร แผลฉีกขาดที่หวัใจ 34 12 ธ.ค. 65
839/66 นาง เครือบ ประจิตร กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ไตระยะสุดทา้ย 84 14 ม.ค. 66
840/66 ร.ท.หญิง ยุรฉัตร ชัชวาลย์ มทบ.28 มะเร็งเต้านม 37 3 ม.ค. 66

6



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
841/66 นาง กองสิน วงศ์บวั ธ.ทุ่งสง สมองฝ่อจากวยัชรา 81 31 ธ.ค. 65
842/66 นาง บญุศรี ทรัพย์พร้อม ธ.อุบลราชธานี เบาหวาน 77 4 ม.ค. 66
843/66 นาย คําเผย อุ่นทา้ว ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 89 17 ธ.ค. 65
844/66 นาง คําหยาด โอนแก้ว ธ.เลย ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 79 28 ธ.ค. 65
845/66 นาย ปั๋น มงคลคลี ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย สมองฝ่อวยัชรา 89 29 ธ.ค. 65
846/66 พ.ท.สาโรจน์ คชสถิตย์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งระยะสุดทา้ย 65 9 ม.ค. 66
847/66 จ.ส.อ.ระวงั บวัทอง ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อรุนแรงที่ปอด 77 12 ม.ค. 66
848/66 จ.ส.ต.เศียร เนียมหะ ธ.ลพบรีุ หวัใจล้มเหลวและมปีระวัติเปน็โรคหวัใจโต 65 29 ธ.ค. 65
849/66 ร.ต.อมร พลสวสัด์ิ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อโควดิ-19 77 11 ม.ค. 66
850/66 นาง พวง ขันธแุสง ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี สันนิษฐานวา่หวัใจวายเฉียบพลัน 76 16 ธ.ค. 65
851/66 นาย ด้วง พาโคกทม ธ.กาฬสินธุ์ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 88 25 ธ.ค. 65
852/66 นาย ประพนัธ ์พลจัตุรัส ธ.ขอนแก่น กระดูกคอหกั 60 24 ธ.ค. 65
853/66 นาง เคลือบ คุณกัณหา ธ.ขอนแก่น ชรา 105 2 ธ.ค. 65
854/66 นาย เฉลียว เคนอ่อน ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เบาหวาน 66 18 พ.ย. 65
855/66 นาง ทองจันทร์ อุดมทรัพย์ ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะหวัใจล้มเหลว 75 4 ม.ค. 66
856/66 นาง หมอก พทุธสิม ธ.เลย สมองฝ่อวยัชรา 87 19 ธ.ค. 65
857/66 จ.ส.อ.ปราโมทย์ ชัยประภา ธ.ถ.เวสสุวรรณ (นครสวรรค์) ติดเชื้อโควดิลงปอด 88 29 ธ.ค. 65
858/66 นาง จัน คําจ้อน ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 82 10 ม.ค. 66
859/66 จ.ส.อ.อุเทน คุ้มสี พนั.ซบร.23 บชร.3 หลอดเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหวัใจตีบ 44 1 ม.ค. 66
860/66 นาย จิตติวฒัน์ สิทธโิชค ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 41 1 ม.ค. 66
861/66 นาง กองฤทธิ ์ทะรังศรี ธ.สกลนคร ไตวายระยะสุดทา้ย 84 12 ม.ค. 66
862/66 นาง เล็ก เสือจําศิล ธ.กระทรวงกลาโหม ก้านสมองขาดเลือด 81 25 ม.ค. 66
863/66 พ.ท.รัชศักด์ิ พรชื่น ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งลําไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 67 5 ม.ค. 66
864/66 น.ส.อารีรัตน์ ภาคีลาภ ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 40 2 ม.ค. 66
865/66 พ.ต.เศียรศักด์ิ กุตัน ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) มะเร็งสมอง 64 7 ธ.ค. 65
866/66 นาย ฉลอง เพช็รดี ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ชราภาพ 86 1 ม.ค. 66
867/66 นาง สี วนัเครือ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) เสียชีวติจากการเจ็บปว่ยที่ไม่ทราบสาเหตุ 74 26 ธ.ค. 65
868/66 ร.ต.สุรพล แสงศรีจันทร์ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) ขาดอากาศจากการสําลัก 59 27 ธ.ค. 65
869/66 นาย เสวก แสนพนัธ์ สลก.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 73 15 ม.ค. 66
870/66 นาง สําเนียง ระหวา่งบา้น ธ.รามอินทรา มะเร็งต่อมน้ําเหลือง 76 20 ม.ค. 66
871/66 นาง จนารัตน์ ชํานาญกิจ ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 74 22 ม.ค. 66
872/66 พล.ท.ธงชัย วภิติัภมูิประเทศ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะลําไส้ขาดเลือดร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด 80 20 ม.ค. 66
873/66 นาย บญุรอด วหิารธรรมเม สลก.ทบ. ภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ 85 7 ม.ค. 66
874/66 จ.ส.อ.สงวน หสัจรรย์ ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 72 1 ม.ค. 66
875/66 นาง เทยีบ รอดเจริญศักด์ิ ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 73 3 ม.ค. 66
876/66 ร.ต.ประทปี ทองรอด ธ.ลพบรีุ ชรา 67 4 ธ.ค. 65
877/66 นาย บณัฑิต สังขะภกัดี ธ.กองบญัชาการกองทพับก ขาดอากาศหายใจจากผูกคอ 36 30 ธ.ค. 65
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878/66 นาง กิม สุขสวสัด์ิ ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อรุนแรง 91 12 ม.ค. 66
879/66 ร.ต.ศรีศิลป ์อุปฮาต ธ.สระบรีุ มีภาวะความดันตกจากปอดติดเชื้อ 65 17 ธ.ค. 65
880/66 จ.ส.อ.อุทยั ผดุงจิตร์ ธ.อ่างทอง ภาวะหวัใจขาดเลือด 68 13 ม.ค. 66
881/66 นาย ไพบลูย์ พลศักด์ิ ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 76 7 ม.ค. 66
882/66 นาง มั่น พรมมาวนันา ธ.เลย ตายจากการเจ็บป่วยจากสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัด 88 11 ม.ค. 66
883/66 นาง พดุ ศรีละมนตรี ธ.พนัสนิคม สมองฝ่อในวยัชรา 90 7 ม.ค. 66
884/66 นาง เคน หลุ่มไส มทบ.23 ปอดอักเสบติดเชื้อ 64 9 ม.ค. 66
885/66 นาย ทองผัด สินโพธิ์ ส.พนั.9 พล.ร.9 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 66 13 ม.ค. 66
886/66 นาง ฉลวย เวชยางกูล ศป. เลือดออกในสมอง 77 25 ธ.ค. 65
887/66 นาง จร คเชนทร์ชาติ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 12 ม.ค. 66
888/66 นาง อารีย์ เจริญศรี กิตติมศักด์ิ ไม่ทราบสาเหตุ 88 10 ม.ค. 66
889/66 ร.ต.บรรจง ไกรสร ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจหยุดเต้น 61 8 ม.ค. 66
890/66 ร.ต.สุชิน ทองคํา ธ.ชลบรีุ มะเร็งปอดแพร่กระจาย 60 29 ธ.ค. 65
891/66 พ.ต.เพช็ร์ พนัธุ ธ.สํานักพหลโยธนิ ชราภาพ 103 19 ต.ค. 65
892/66 นาง กิมล้ี โพธิส์วสัด์ิ ส่วนกลาง ชราภาพร่วมกับเจ็บปว่ยเร้ือรัง 88 6 ม.ค. 66
893/66 นาง เบา้ ศรีบญุเรือง ธ.บา้นค่าย หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 94 18 ม.ค. 66
894/66 นาง สมควร ไม้มาก คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 73 5 ม.ค. 66
895/66 นาย สุข ตาเปี้ย ร.6 พนั.3 กระดูกสันหลังส่วนคอหกัจากตกต้นไม้ 69 16 ม.ค. 66
896/66 นาย สุนทร แก้วสุกใส ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสปสัสาวะ 89 10 ม.ค. 66
897/66 นาง มล มะปรางก่ํา ธ.สกลนคร เบาหวาน 61 28 ธ.ค. 65
898/66 นาย นิรุทธิ ์ศรีพทุธา ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 84 4 ม.ค. 66
899/66 นาง บวัจิ๋น กันทะ (แซ่อึ้ง) ธ.ข่วงสิงห์ ชราภาพ-ไม่มีโรคประจําตัว 88 10 ธ.ค. 65
900/66 ร.ต.พงศ์ธร บวัระวงศ์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ภาวะหายใจล้มเหลว 90 14 ม.ค. 66
901/66 นาง บญุช่วย เนียมประเสริฐ ธ.ข่วงสิงห์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 87 5 ม.ค. 66
902/66 นาง สมศรี สาดะระ ธ.ปราณบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 82 10 ม.ค. 66
903/66 นาง ดวงจันทร์ พนัธห์ล้า ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 66 9 ม.ค. 66
904/66 นาง สนิท พรมรัตน์ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี เบาหวาน,ความดัน และ อัลไซเมอร์ 76 13 ม.ค. 66
905/66 นาง ถนอมศรี นาจาด แผนกอาวธุที่ 1 ไตระยะสุดทา้ย.COVID 19 76 25 ธ.ค. 65
906/66 นาย พยอม เต่าจันทร์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 3 ม.ค. 66
907/66 นาย วชิัย ตันเอี่ยม ธ.นครนายก กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 73 23 ม.ค. 66
908/66 จ.ส.อ.สมคิด ธสุาวฒิุ ธ.ตลาดเจ้าพรหม ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 70 10 ม.ค. 66
909/66 นาง สฤษด์ิ จันทราษี ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อโควดิ 19 88 29 ธ.ค. 65
910/66 ร.ต.สมพร สุนทร ธ.ตลาดหวัอิฐ-นครศรีธรรมราชเลือดออกในสมอง 69 15 ม.ค. 66
911/66 นาง วรนุช ราชประโคน ธ.สระบรีุ หัวใจห้องบนเต้นพล้ิวและโรคหลอดเลือดสมอง 78 10 ม.ค. 66
912/66 นาง หวนั แสงบตุร ธ.ชุมแพ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 11 ม.ค. 66
913/66 นาย ประเด็ด วงักะธาตุ ธ.ยโสธร มะเร็งในถุงน้ําดี 72 29 ธ.ค. 65
914/66 นาง จารุวรรณ เนืองโสภา ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลว 63 25 ธ.ค. 65
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915/66 นาย นุเจียม ศิริพรรณ ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อรุนแรง 86 9 ม.ค. 66
916/66 นาง จวน วลิาจันทร์ ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 83 16 ม.ค. 66
917/66 นาง คําสอน อุทรส ธ.ขอนแก่น สมองเส่ือมจากความชรา 85 29 ธ.ค. 65
918/66 พล.อส.โสภา ศรลือชัย ธ.สระบรีุ ไตวาย 74 22 ธ.ค. 65
919/66 นาย ประจวบ โต้งค่อม ศฝ.นศท.มทบ.21 มะเร็งตับ 79 10 ม.ค. 66
920/66 นาง ยุพา บญุลือ ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 13 ม.ค. 66
921/66 นาง บญุชู สังข์ปอ้ม ธ.ถ.ขุนสรรค์ (สิงหบ์รีุ) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 87 12 ม.ค. 66
922/66 นาย มณี ดัชถุยาวตัร ช.2 พนั.202 มะเร็งตับ 60 7 ม.ค. 66
923/66 นาย รินทร์ พมิพท์อง ช.2 พนั.202 เนื้องอกร้ายของลําไส้ใหญ่ไม่ระบตํุาแหน่ง 73 17 ม.ค. 66
924/66 พ.ท.ทองดี สุขสานต์ ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ มะเร็งปอด 86 13 ม.ค. 66
925/66 นาย บุญสืบ บรรยงกะเสนา ณ อยธุยา ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 86 24 ม.ค. 66
926/66 นาย หมุน เชิญนอก ศปภอ.ทบ.4 เส้นเลือดหวัใจตีบ 61 19 ธ.ค. 65
927/66 นาง เทวา สิมสีดา พนั.ซบร.22 บชร.2 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 64 15 ธ.ค. 65
928/66 นาง สุกัญญา ตาก๋องแก้ว (มาดี) ร.31 พนั.3 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 44 25 ธ.ค. 65
929/66 พ.อ.ภริมย์ พรหมในเมือง ธ.นครราชสีมา ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 82 20 ธ.ค. 65
930/66 นาย ถวลิ พลศักด์ิ ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งตับอ่อนระยะสุดทา้ย 63 21 ต.ค. 65
931/66 นาง สนองศรี สุขุมานนท์ ธ.อ้อมใหญ่ เลือดออกในสมอง 72 26 ธ.ค. 65
932/66 จ.ส.อ.เสกสรร สุวรรณดวง ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 5 ม.ค. 66
933/66 นาย ยืน ใหม่เฟย ธ.ข่วงสิงห์ สมองฝ่อวยัชรา 89 3 ม.ค. 66
934/66 นาย บญุเลิศ ขันธช์ัยภมูิ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 89 6 ม.ค. 66
935/66 นาย วฤีทธิ ์จันต๊ะสาร ธ.พะเยา สมองฝ่อวยัชรา 85 18 ม.ค. 66
936/66 น.ส.แสงเดือน ดีหามแห ธ.ชัยภมูิ เสียชีวติจากการบาดเจ็บที่ไม่แน่ชัด 81 15 เม.ย. 64
937/66 จ.ส.อ.ธนาทร ชัยสงค์ ธ.ถ.อุดรดุษฎี เส้นเลือดในสมองตีบและสมองขาดเลือด 70 17 พ.ย. 65
938/66 พ.ท.สิงหโ์ต ชาวบา้นตาด ธ.ถ.อุดรดุษฎี ปอดติดเชื้อ 88 5 ม.ค. 66
939/66 จ.ส.อ.อณุ สุวรรณ มทบ.11 ไตวายระยะสุดท้ายร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด 59 25 ม.ค. 66
940/66 นาง สมจิตต์ สินประสพ ส่วนกลาง ไตวายระยะสุดทา้ยร่วมกบัหลอดลมติดเชื้อ 81 23 ม.ค. 66
941/66 ร.ท.สัญญา วงศ์พระจันทร์ ธ.สนามเสือปา่ หวัใจล้มเหลวฉับพลันไม่ทราบสาเหตุ 61 25 ม.ค. 66
942/66 พ.ท.ประชุม วาณิชย์ปฏยิุทธ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร 81 23 ม.ค. 66
943/66 พ.อ.ประจํา พสิิษฐบรรณกร ธ.เตาปนู ชราภาพ 89 22 ม.ค. 66
944/66 นาย สุรพล หรัิญโรจน์ ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ภมูิคุ้มกันบกพร่อง 65 30 ม.ค. 66
945/66 ร.ต.ประเสริฐ มาศผล ธ.กําแพงแสน มะเร็งปอดระยะลุกลาม 85 21 ม.ค. 66
946/66 นาง วชัรี อมรพทิกัษ์ ธ.อรัญประเทศ ไตวายเร้ือรัง 75 8 ม.ค. 66
947/66 นาง รัศมี โชคสุข ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 25 ม.ค. 66
948/66 พ.ต.ชัยรัตน์ เจริญใจ ธ.ย่อยถนนประชาอุทศิ ติดเชื้อในช่องทอ้งรุนแรง 75 21 ม.ค. 66
949/66 นาง สมทรง ภู่เชย ธ.เตาปนู ระบบหวัใจล้มเหลวเนื่องจากชราภาพ 86 27 ม.ค. 66
950/66 นาง ชื่นจิตร โพธิรั์ศมี ธ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ไตวายเร้ือรัง 83 14 ม.ค. 66
951/66 นาง แตงอ่อน จ้อยชู ธ.ข่วงสิงห์ ปอดติดเชื้อ 85 23 ม.ค. 66
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952/66 นาง ทรัพย์ แตงมีแสง พล.ป. มะเร็งลําไส้ 66 10 ธ.ค. 65
953/66 นาง อุบล วนับนัเทงิ พล.พฒันา 1 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหติสูง 85 6 ม.ค. 66
954/66 นาง อุษา ศรีเนตร ธนาณัติ หวัใจล้มเหลว 84 12 ม.ค. 66
955/66 นาย หวนุ ลําบอง ร.12 พนั.2 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจําตัวเร้ือรัง 68 7 ม.ค. 66
956/66 ร.ต.บญุเจือ สุวรรณศรี ธ.ถ.บญุวาทย์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 26 ธ.ค. 65
957/66 นาง บวัไร ศรีบรูพา ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ผนังหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 19 ม.ค. 66
958/66 นาง แต๋ว เหมิกจันทกึ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 9 ม.ค. 66
959/66 นาง สมจิตต์ ชาญยุทธ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ภาวะเลือดเป็นกรดจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต89 12 ม.ค. 66
960/66 พ.อ.ศรีรัฐ เหล่าพานิช ธ.ทา่แพ สมองฝ่อวยัชรา 92 8 ม.ค. 66
961/66 ร.ต.สวา่ง แก้วกัณหา ธ.ถ.อุดรดุษฎี เลือดออกเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา 86 30 ธ.ค. 65
962/66 นาง บญุมา จันทรเสนา ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี มะเร็งลําไส้ 85 19 ม.ค. 66
963/66 พระ สุวรรณ แน่นอุดร ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 17 ม.ค. 66
964/66 นาง มุข เดชฟุ้ง ธ.พษิณุโลก ปอดติดเชื้อ 93 14 ม.ค. 66
965/66 ร.ต.สมหมาย โรจน์หสัดิน ธ.ถ.จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 15 ธ.ค. 65
966/66 นาง ภ ูแสงทอง ธ.หนองคาย ชรา 80 11 ม.ค. 66
967/66 นาย สุพล บญุญานุสนธิ์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 13 ม.ค. 66
968/66 นาง ยวงพร หล้าปา่ซาง ธ.ทา่แพ ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 1 ม.ค. 66
969/66 จ.ส.ต.ชัยทองกุน(วนัชัย) บญุจู ธ.ถ.บญุวาทย์ สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด 58 25 ส.ค. 65
970/66 พ.ต.บญุช่วย ดีประเสริฐ ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสโลหติ 92 10 ม.ค. 66
971/66 พล.ต.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ สลก.บก.กองทพัไทย มะเร็งลําไส้ระยะแพร่กระจาย 58 2 ม.ค. 66
972/66 พล.ต.ประทวน เจริญผล ธ.ราชบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 78 8 ม.ค. 66
973/66 นาง วไิลพร หมูเทศ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเร้ือรัง 62 14 ม.ค. 66
974/66 นาง สิทธิ ์จันเทศ ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะติดเชื้อในปอด 87 15 ม.ค. 66
975/66 นาง บญุสม คูประสิทธิ์ มทบ.16 ลําไส้อักเสบติดเชื้อรุนแรง 79 12 ม.ค. 66
976/66 นาง อํานวย จันทร์กรณ์ มทบ.31 สมองฝ่อวยัชรา 76 17 ธ.ค. 65
977/66 นาย นิมิต บรุพธานินทร์ มทบ.17 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดทา้ย 81 3 ม.ค. 66
978/66 นาง นาง พื้นอินทร์ ม.4 พนั.11 รอ. โรคประจําตัว (โรคไต ความดันสูง เบาหวาน) 60 21 ม.ค. 66
979/66 นาง อําพนัธ ์สิงหแ์ก้ว กสษ.3 กส.ทบ. เบาหวานร่วมกบัโรคหลอดเลือดหวัใจตีบตันและไตวายเร้ือรัง73 21 ม.ค. 66
980/66 จ.ส.อ.ธนพงศ์(ศรัณย์ภัทร) พันธ์ศรี พนั.ช.คมศ.พล.ช. มะเร็งระยะสุดทา้ย 47 15 ม.ค. 66
981/66 นาง แปง้รํ่า สอนเถื่อน พธ.ทบ. ภาวะไตวายเร้ือรังระยสุดทา้ย 80 3 ม.ค. 66
982/66 ร.ต.ประเทอืง อุบลรัตน์ ธ.สระบรีุ มะเร็งตับ 65 28 ม.ค. 66
983/66 นาย สวอง นพคุณ ธ.บางลําภู ชรา 93 23 ม.ค. 66
984/66 พ.อ.อุดม จุลอักษร ธ.ค่ายสุรนารี-นม. หลอดเลือดสมองจากชราภาพ 83 23 ม.ค. 66
985/66 พ.ท.นิยม คําศิริ ธ.สํานักพหลโยธนิ สมองตาย 80 18 ม.ค. 66
986/66 พ.อ.ไพบลูย์ สําเภาเทศ ธ.เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ปอดติดเชื้อ 74 29 ธ.ค. 65
987/66 จ.ส.อ.ประเสริฐ เจริญหลาย ธ.สระบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 2 ธ.ค. 65
988/66 นาง จินตนา ซอสูงเนิน ธ.ปราจีนบรีุ ขาดออกซิเจนในเลือด 55 13 ม.ค. 66
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989/66 พ.ต.ณรงค์ ศุภรานันท์ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ภาวะหนองในเยื่อหุ้มปอด 80 30 พ.ย. 65
990/66 นาง ท ีดีชานนท์ ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มะเร็งไส้ตรงเลือดออกจนเสียชีวติ 81 18 ม.ค. 66
991/66 นาย มนู เจริญพงษ์ ธ.ปราจีนบรีุ ชราภาพ 90 14 ม.ค. 66
992/66 จ.ส.อ.เฉลิมรัตน์ ผิวอ่อน มทบ.12 มะเร็งกล้ามเนื้อลาย 38 23 ธ.ค. 65
993/66 พ.ต.ประพฒัน์ ประทมุทอง ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 65 26 ม.ค. 66
994/66 ร.ต.อภิภู ณภาธนนนท์ (จ.ส.อ.จําเริญ ศรีมหาสันติ)ธ.กระทุ่มแบน หวัใจวายเฉียบพลัน 66 26 ม.ค. 66
995/66 จ.ส.อ.สมทรง กฤษวงศ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก ภาวะมะเร็งที่ทอ่น้ําดี 62 22 พ.ย. 65
996/66 พ.ต.นเรศน์ จิตชื่น ธ.เพชรบรูณ์ การโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง 79 16 ม.ค. 66
997/66 นาง สี นิพวงลา ธ.เลย หวัใจขาดเลือด 86 31 ธ.ค. 65
998/66 นาง คําน้อย วรรณศรี ธ.อุตรดิตถ์ ไตวายเร้ือรัง 67 15 ม.ค. 66
999/66 ส.อ.วชัระ บวัรินทร์ สก.ทบ. ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 38 21 ม.ค. 66
1000/66 น.ส.สุนันทา เยียวยา ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 72 24 ม.ค. 66
1001/66 นาง สร้อย ศรีเครือดํา ธ.สํานักราชดําเนิน กล้ามเนื้อหวัใจตาย 84 26 ม.ค. 66
1002/66 นาง วไิล ณ รังษี ธ.สระบรีุ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 83 31 ธ.ค. 65
1003/66 พ.ท.ธวชั ประกาศเกตุการ ธ.เตาปนู ชราภาพ และมะเร็งตับอ่อนระยะสุดทา้ย 89 30 ม.ค. 66
1004/66 นาย ไพโรจน์ แต้ประเสริฐ กคย.สพ.ทบ. หวัใจเต้นผิดจังหวะ 43 30 ธ.ค. 65
1005/66 นาย ทอง โพธดิะนุช พธ.ทบ. ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 80 25 ธ.ค. 65
1006/66 ร.ต.อุดม ฉายาวงษ์ ธ.อรัญประเทศ ชราภาพ 77 4 ม.ค. 66
1007/66 นาง มาลี จันทร์เอียง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งลําไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 63 22 ม.ค. 66
1008/66 นาง แดง สายโสดา ธ.อุบลราชธานี ความดันโลหติสูง 90 7 ก.ย. 65
1009/66 ร.ท.จิตร ภู่เสือ ธ.กาญจนบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 66 12 ม.ค. 66
1010/66 จ.ส.อ.วนัชัย แสงระยับ ธ.อ่างทอง ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ 74 18 ม.ค. 66
1011/66 นาง สมวงษ ์แสงวลัิย ธ.สํานักราชดําเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 24 ม.ค. 66
1012/66 นาง หนู สุขจิตร ธ.เตาปนู หลอดเลือดสมองอุดตัน 86 18 ม.ค. 66
1013/66 ส.อ.ววิฒัน์ชัย ศิริวฒันโสภณ ธ.ถ.บญุวาทย์ เบาหวาน 66 7 ก.ค. 65
1014/66 นาง ลําใย ทบัทมิเมือง ธ.ทุ่งสง ตายจากการเจ็บปว่ยที่ไม่แน่ชัด 85 31 ธ.ค. 65
1015/66 ร.ต.ฉัตรชัย ปกีกลาง พล.พฒันา 2 มะเร็งลําไส้ใหญ่ 56 28 พ.ย. 65
1016/66 นาย ชู สมจิต สง.สด.จว.น.ม. สมองฝ่อวยัชรา 85 21 ม.ค. 66
1017/66 นาง จําแลง จอกแก้ว ศสร. ปอดอักเสบ 73 29 ธ.ค. 65
1018/66 นาง ไสว เข็มเพชร ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ภาวะแทรกซ้อนจากเลือดออกในสมอง 86 24 ม.ค. 66
1019/66 พ.อ.หญิง วไิลลักษณ์ คล้ายเนียม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 82 21 ม.ค. 66
1020/66 ร.ต.ชาญนรงค์ ไทยประยูร สลก.ทบ. เสียชีวติธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 27 ธ.ค. 65
1021/66 ร.ต.อิทธเิดช เนียมใบหอม ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 73 31 ม.ค. 66
1022/66 นาง จินดารัตน์ เปรมศรี ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ชรา 93 27 ต.ค. 65
1023/66 นาง จงกลณี จันโต ธ.เตาปนู ชราภาพ 71 9 ม.ค. 66
1024/66 น.ส.อุฑามาศ เมตตา ธ.มีนบรีุ มะเร็งลําไส้ 59 15 ม.ค. 66
1025/66 นาง จํานง คํ้าชู ธ.สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 77 15 ม.ค. 66
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1026/66 พ.ท.ไพศาล สีหาราช ธ.สํานักราชดําเนิน ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 85 7 ม.ค. 66
1027/66 พ.อ.เทยีม ยิ้มแย้ม ธ.สํานักราชดําเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 29 ม.ค. 66
1028/66 นาง สวน แซ่เตีย ส่วนกลาง ชรา 90 29 มิ.ย. 65
1029/66 นาง สมศิริ บบุผาวลัย์ ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 18 ม.ค. 66
1030/66 นาย เคน เพง็พลา ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวยัชรา 91 28 ม.ค. 66
1031/66 จ.ส.อ.วฒิุชัย ทองแทง่ ม.7 พนั.14 อุบติัเหตุผู้ขับรถเก๋งชนรถบรรทกุ 52 18 ม.ค. 66
1032/66 จ.ส.อ.สันติ ตุลสุข ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย สมองฝ่อวยัชรา 86 1 ม.ค. 66
1033/66 นาย สุรณัฐ แสนทนันชัย ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย บาดเจ็บรุนแรงบริเวณศีรษะจากบาดเจ็บการจราจรร่วมกบัปอดอกัเสบ 36 7 ม.ค. 66
1034/66 นาย บญุเลิศ ผุยโสภา ศปภอ.ทบ.2 ชราภาพ 77 14 พ.ย. 65
1035/66 ร.ต.สามารถ ผลเรไร พนั.สบร.23 บชร.3 การบาดเจ็บจากกระสุนปนืที่ศีรษะ 36 5 พ.ย. 65
1036/66 จ.ส.อ.ประเสริฐ พนัธุต์าวงษ์ ธ.สระบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 58 12 ม.ค. 66
1037/66 นาย สุดใจ มรรคผล ทน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 19 ม.ค. 66
1038/66 นาย วฒิุชัย รัตนพเิชฐกุล กง.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 67 8 ม.ค. 66
1039/66 นาย บญุชู นันทดี์ วศ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 80 17 ม.ค. 66
1040/66 ส.อ.สุทธพินัธ ์เพชรประดับ ศศท. บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 26 16 ม.ค. 66
1041/66 ร.ต.สิทธศัิกด์ิ มณีโชติ ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มะเร็งหลอดอาหาร 62 15 ม.ค. 66
1042/66 ร.ต.อุทยั อุดมพงษ์ ธ.ลพบรีุ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 72 20 ม.ค. 66
1043/66 นาง เยื้อม คล่ีเกษร ธ.ชุมพร สมองฝ่อวยัชรา 82 16 ม.ค. 66
1044/66 นาย สงวน ปิ่นสุข ธ.วงัม่วง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 17 ม.ค. 66
1045/66 นาย เงิน อยู่ตาล ธ.ศรีย่าน ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 60 12 ม.ค. 66
1046/66 ร.ต.สมพงษ ์ไข่ธารา ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในปอด 92 20 ม.ค. 66
1047/66 นาง จําลอง เทยีมสีฟา้ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 23 ม.ค. 66
1048/66 นาง ทองแดง ปล้องทอง ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 81 16 ม.ค. 66
1049/66 นาย บญุส่ง สุขใส ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจ 87 15 ม.ค. 66
1050/66 นาง บวั จาดบญุมา ธ.สกลนคร สมองฝ่อวยัชรา 89 1 ม.ค. 66
1051/66 นาง บวัแก้ว ติปนิ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ลําปาง ชราภาพ 87 8 ม.ค. 66
1052/66 นาย ประพนัธ ์ลาโม้ ม.4 พนั.11 รอ. มะเร็งปอดลุกลามสมอง 58 17 ม.ค. 66
1053/66 นาง ศิริพร กอวงษ ์(พนิชนะ) พธ.ทบ. หวัใจวายเฉียบพลัน 56 11 ธ.ค. 65
1054/66 นาง ละออ สุขสําเริง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชรา 80 30 ม.ค. 66
1055/66 พ.อ.หญิง พยงค์ ทองแถม ณ อยุธยาธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะปอดบวมติดเชื้อ 90 1 ก.พ. 66
1056/66 ร.ต.จุมพล จิตตรักษา ธ.ศรีย่าน มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 27 ม.ค. 66
1057/66 พ.อ.ไพฑูรย์ สรรพกิจ ธ.ย่อยบางพลัด มะเร็งต่อมลูกหมาก 90 28 ม.ค. 66
1058/66 นาง สมจิตต์ เรียงเรียบ ธ.นครนายก มะเร็งปอด 87 26 ม.ค. 66
1059/66 นาง สุรีย์ หล้าจันทร์ดา ธ.ขอนแก่น ภาวะหายใจล้มเหลวจากมะเร็งปอด 70 22 ม.ค. 66
1060/66 ร.ต.บารมี พนูพนิิจ พนั.สบร.21 บชร.1 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 43 12 ธ.ค. 65
1061/66 ร.ต.มานิตย์ เพยีรประเสริฐ ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ภาวะหวัใจล้มเหลว 72 2 ม.ค. 66
1062/66 นาง มณี สิงหเสนี ธ.รามอินทรา หลอดเลือดสมองตีบ 88 18 ม.ค. 66
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1063/66 นาง ศิริพร รัตนอุทยั ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายไปสมอง 66 4 ม.ค. 66
1064/66 นาง สมวงค์ ดัชถุยาวตัร ขว.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 23 ม.ค. 66
1065/66 นาย จันทร์ จันทรบตุร นทพ. ติดเชื้อเมลิออยโดสิส 72 12 ม.ค. 66
1066/66 จ.ส.อ.มนู ฮวดสกุล ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งเม็ดเลือด มัยอีโลมา 69 27 ม.ค. 66
1067/66 นาง ต่อมคํา ฟใูจ ธ.ถ.บญุวาทย์ พาร์กินสัน 84 26 ม.ค. 66
1068/66 ส.ต.สายันต์ เสนาแสง ธ.ค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งตับ 53 5 ม.ค. 66
1069/66 ร.ต.ไพบลูย์ ฤทธสิมิต ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 69 4 ม.ค. 66
1070/66 นาง สมัย ทองอาบ ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 13 ม.ค. 66
1071/66 นาย อําพล ศิริทรัพย์ ป.71 พนั.712 มะเร็งลําไส้ 70 27 ม.ค. 66
1072/66 นาง จินตนา นรดี รพ.รร.6 หวัใจล้มเหลว 75 3 ก.พ. 66
1073/66 นาย ยิ่ง สุทธแิสน ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เลือดออกในสมอง 71 16 ม.ค. 66
1074/66 นาง มันทนา พานิช ธ.รังสิต-คลอง 3 ติดเชื้อในปอด 83 10 ม.ค. 66
1075/66 นาย ดํารงค์ พรหมเสถียร ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 4 ม.ค. 66
1076/66 พ.ท.รังสรรค์ สงวนสิงห์ ธ.กระทรวงกลาโหม สมองขาดเลือด 88 26 ธ.ค. 65
1077/66 นาง มาลี เปาวรัตน์ ธ.เซียร์-รังสิต ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะร่วมกับสมองฟกช้ํา 83 19 ม.ค. 66
1078/66 นาย บญุธรรม ชาติดี ธ.สํานักราชดําเนิน ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 26 ม.ค. 66
1079/66 นาง สมแก้ว สูงเนิน ธ.สามพราน-นครปฐม มะเร็งมดลูก 61 22 ธ.ค. 65
1080/66 นาง ละมัย เถื่อนเจริญ ธ.ลพบรีุ ชราภาพ 86 30 ม.ค. 66
1081/66 นาย สมจิตร์ กิมพทิกัษ์ ธ.ราชบรีุ ชราติดเตียง 88 27 ม.ค. 66
1082/66 นาง ระเบยีบ แก้วนิยม ธ.ปราณบรีุ ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 15 ต.ค. 65
1083/66 ร.ต.ประทวน หอ้งทองแดง ธ.ชลบรีุ เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 58 10 ม.ค. 66
1084/66 นาง ลัดดา เกิดมี ธ.เพชรบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 83 7 ม.ค. 66
1085/66 นาง สวงิ สระน้อย ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 18 ม.ค. 66
1086/66 พ.ท.เสมอ พงษศิ์ลป์ ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อโควดิ 19 และปอดติดเชื้อร่วมด้วย 97 6 ม.ค. 66
1087/66 นาง สมคิด ทองย้อย ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ชรา 86 10 ม.ค. 66
1088/66 นาง หนูพนิ ภใูบบงั ธ.ตลาดปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 21 ม.ค. 66
1089/66 ร.ท.อณู สังขมิตร ธ.ชลบรีุ หลอดเลือดสมองตีบ 76 14 ธ.ค. 65
1090/66 นาง ก่วง พรมมาก ธ.ตลาดปากช่อง ติดเชื้อในปอด 83 21 ม.ค. 66
1091/66 นาง ทองเพชร ใหม่จันทร์ ธ.แพร่ ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 29 ธ.ค. 65
1092/66 นาย ดิลก ปญัญาปงิ ธ.ลําพนู ชรา 92 18 ม.ค. 66
1093/66 นาง ขวญัจิตร สีแดง ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) เลือดออกในสมอง 58 10 ม.ค. 66
1094/66 นาง จันทร์ สุขสอน ธ.มวกเหล็ก ปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควดิ 19 82 27 ม.ค. 66
1095/66 พ.ต.แสวง โพทะยะ ธ.ทา่แพ ตายตามธรรมชาติ(ชราภาพ) 91 18 ธ.ค. 65
1096/66 นาง ใคร สิทธวิงษา ธ.ถ.อุดรดุษฎี สมองฝ่อวยัชรา 93 14 ม.ค. 66
1097/66 นาย คําสี จันทร์หวันา ส.พนั.4 พล.ร.4 มะเร็งทอ่น้ําดีภายในตับระยะแพร่กระจาย 60 24 ธ.ค. 65
1098/66 นาย ทองคํา หอกกิ่ง พนั.สบร.22 บชร.2 เลือดออกในสมอง 87 23 ม.ค. 66
1099/66 นาง จันทร แสงไทย ส.พนั.11 พล.ม.1 หวัใจล้มเหลว 71 29 พ.ย. 65
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1100/66 ร.ต.ปั่น ขาวกลาง ธ.นครราชสีมา ชรา 91 5 ม.ค. 66
1101/66 นาย ทองสุข ทวิไผ่แน่น ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) มะเร็งต่อมลูกหมาก 77 30 ม.ค. 66
1102/66 นาง อวม โตพุ่ม ธ.ตลาดเจ้าพรหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 30 ม.ค. 66
1103/66 นาง ประภา งามสอาด ธ.เตาปนู ชราภาพ 93 5 ก.พ. 66
1104/66 นาง ประกอบ โฉมยงค์ ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 86 21 ม.ค. 66
1105/66 นาย สัมฤทธิ ์หมั่นนอก ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 88 3 ก.พ. 66
1106/66 นาง อํานวย รักษาชอบ ธ.เพชรบรูณ์ สมองฝ่อวยัชรา 83 20 มิ.ย. 63
1107/66 นาง อารีย์ เวชกามา ธ.ยโสธร สมองฝ่อวยัชรา 77 22 ม.ค. 66
1108/66 นาย เฉลิม ขันสีมล ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน 78 18 ม.ค. 66
1109/66 นาย บญุ ผากาเกตุ ธ.นครราชสีมา ไตวาย 86 15 ม.ค. 66
1110/66 นาย เสริม สมัครณรงค์ ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 27 ม.ค. 66
1111/66 พ.อ.บญุธรรม กาดํา ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 26 ธ.ค. 65
1112/66 นาง สถาพร พรหมศรี ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 89 25 ธ.ค. 65
1113/66 นาย บญุฤทธิ ์ต้ังเรืองสุวรรณ มทบ.21 มะเร็งตับอ่อน 55 12 ม.ค. 66
1114/66 พ.ท.สุดพฒันากร สิทธพิสัิย มทบ.36 ปอดอักเสบ 55 25 ก.ย. 65
1115/66 นาง สลัด โพธิไ์ทรย์ (โพธิไ์ทร) ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร สมองฝ่อวยัชรา 93 23 ธ.ค. 65
1116/66 ร.ท.อินทรศักด์ิ สุทธพิล ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจวายเฉียบพลัน 85 4 ก.พ. 66
1117/66 ร.ต.หญิง ละเอียด ถิ่นวงษเ์ย็น  ร.น.ธ.ถ.สรงประภา ล้ินหวัใจตีบแข็งรุนแรง 75 2 ก.พ. 66
1118/66 ส.ต.วฒันา ลีพมิพ์ ปตอ.1 พนั.5 อบุัติเหตุรถจกัรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าถงึแกค่วามตาย 24 29 ธ.ค. 65
1119/66 จ.ส.อ.วฒิุชัย เทพนิมิตร ม.2 พนั.7 เลือดออกในสมอง 46 29 ธ.ค. 65
1120/66 นาย บญุเทมิ บญุเนาว์ ร.3 ตายจากโรคทางธรรมชาติ 62 2 ม.ค. 66
1121/66 จ.ส.อ.ทรงวฒิุ ศรีดาคุณ มทบ.22 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 56 14 ม.ค. 66
1122/66 พ.ท.บญุมา กาสา ธ.เตาปนู ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 20 ม.ค. 66
1123/66 นาง สีแพง ชมศิริ ธ.ร้อยเอ็ด ชรา 88 20 ม.ค. 66
1124/66 ร.ต.ประนม ภกัดีพนิิจ ธ.พะเยา ชรา 102 12 ม.ค. 66
1125/66 ร.ต.มิตรชัย ศรีวนิทา ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 62 26 ม.ค. 66
1126/66 พ.ท.อนันต์ สุวรรณรังษี ธ.ลพบรีุ เสียชีวติจากภาวะโรคชรา 87 11 ม.ค. 66
1127/66 จ.ส.อ.ฉลวย พวงเงิน ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ปอดติดเชื้อโควดิ 93 19 ม.ค. 66
1128/66 พล.ท.วชิัย อาทติย์ ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 31 ม.ค. 66
1129/66 นาง ถนอม สุพลสงคราม ธ.กองบญัชาการกองทพับก สมองขาดเลือด 95 2 ก.พ. 66
1130/66 พ.ท.จํานงค์ สุภสุีทธิ์ ธ.ชลบรีุ ชราภาพ 85 18 ธ.ค. 65
1131/66 ร.ต.ประสิทธิ ์ยิ้มเนียม ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 76 1 ก.พ. 66
1132/66 จ.ส.อ.อาคม จางจันทร์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งปอด 62 2 ก.พ. 66
1133/66 นาง ละออง คําต่าย ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อ 92 8 ม.ค. 66
1134/66 ส.อ.ทนงเกียรติ เพชรกลาง ม.พนั.19 พล.ร.9 สมองฉีกขาดจากกระสุนปนื 28 5 พ.ย. 65
1135/66 นาง ไสว ทาคําศรี วพบ. ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากภาวะทุพโภชนาการ 91 21 ม.ค. 66
1136/66 นาย เผชิญ ทองปลิว ขกท. ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 73 24 ธ.ค. 65
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1137/66 นาย สมเด็ด ตาลชัยภมูิ ขกท. มะเร็งเนื้องอกในสมอง 65 8 ธ.ค. 65
1138/66 นาง ภกัดี มีเงิน พนั.ซบร.23 บชร.3 หวัใจล้มเหลว 77 20 ม.ค. 66
1139/66 นาง แก้ว ขอดเตชะ ธ.อุตรดิตถ์ ไตวายเร้ือรัง 79 21 ม.ค. 66
1140/66 ร.ต.วรีะศักด์ิ ภู่สมัย ธ.ปราจีนบรีุ ไตวาย ระบบการหายใจล้มเหลว 60 21 ม.ค. 66
1141/66 พระ สอิ้ง โทนสูงเนิน ร.31 พนั.2 รอ. ปอดติดเชื้อ 71 31 ม.ค. 66
1142/66 นาง สวงิ น้อยสําแดง ธนาณัติ สมองฝ่อในวยัชรา 88 1 ก.พ. 66
1143/66 พ.ท.มานิตย์ คงศิริ ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) เส้นเลือดในสมองแตก 62 6 ม.ค. 66
1144/66 พล.อ.ประเสริฐ สาตรพนัธุ์ ธ.ลาดพร้าว 42 ชรา 97 1 ก.พ. 66
1145/66 นาง อุษา ศุกระเศรณี ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานติีดเชื้อในปอด 97 3 ก.พ. 66
1146/66 ร.อ.เอื้อน เหมือนปิ๋ว ธ.ตลาดสะพานใหม่-ดอนเมืองชราภาพ 91 9 ม.ค. 66
1147/66 ร.ต.อนุศิษฏ(์ชูพล) บาลไทสงค์ สส. ไตวายเร้ือรัง 56 29 พ.ย. 65
1148/66 นาย สมมาส สถาพร มทบ.41 หวัใจล้มเหลว 63 16 ม.ค. 66
1149/66 จ.ส.อ.สุรชัย เกตุศรี ธ.อุตรดิตถ์ ลําไส้เล็กอุดตัน 80 24 ม.ค. 66
1150/66 พ.ท.วนัชัย ศักด์ิเพช็ร์ ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) มะเร็งต่อมน้ําเหลือง 70 19 ม.ค. 66
1151/66 นาง ประนอม พลูสวสัด์ิ ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อแผลกดทบั 86 17 ม.ค. 66
1152/66 นาง สนม รักษม์ณี ธ.ขอนแก่น หวัใจล้มเหลว 80 20 ธ.ค. 65
1153/66 ร.ต.วไิล ปดิตามาตา ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควดิ 19 66 1 ม.ค. 66
1154/66 ร.ต.สามารถ ทองพุ่ม ธ.ปราจีนบรีุ กระดูกสันหลังส่วนคอหกั ประวัติเหตุจราจร 66 24 ม.ค. 66
1155/66 พ.ต.ดาวเรือง จิตเขตร ธ.ปราจีนบรีุ ภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะ 76 20 ม.ค. 66
1156/66 นาย ศรีมา พรหมฟงั ธ.ถ.บญุวาทย์ โรคหดื ที่ไม่ระบรุายละเอียด 75 7 ม.ค. 66
1157/66 นาย วรีะ โอฐยิ้มพราย ธ.ย่อยบางพลัด ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 3 ก.พ. 66
1158/66 นาง ระภ ีแนวพานิช ธ.ราชบรีุ อวัยวะภายในบาดเจบ็หลายตําแหน่งจากอบุัติเหตุจราจร 70 25 ม.ค. 66
1159/66 นาง บญุส่ง โพธิเ์หมือน ธ.ถ.ติวานนท์ สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด 93 4 ก.พ. 66
1160/66 ร.ต.สวสัด์ิ เอี่ยมตะโก ธ.กระทุ่มแบน ปอดติดเชื้อ 67 22 ม.ค. 66
1161/66 ร.ต.มงคล พทุธรักษา ธ.ชลบรีุ หวัใจ ความดัน 69 1 ก.พ. 66
1162/66 นาง จันทร์เพญ็ นีละนิยม ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เวสต์เกตุ เลือดออกในสมอง 82 3 ก.พ. 66
1163/66 นาง สุรินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาธ.โลตัส-บางกะปิ มะเร็งลําไส้ระยะแพร่กระจาย 87 4 ก.พ. 66
1164/66 นาง วนันี ชินมาตย์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งลําไส้ 79 22 ม.ค. 66
1165/66 นาง ขวญัตา แก้วเนตร ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 19 ม.ค. 66
1166/66 นาย เดชา ชูเจริญ ร.2 พนั.1 รอ. จมน้ําเสียชีวติ 72 25 ม.ค. 66
1167/66 นาย ชม กันทะมา ร.17 พนั.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 11 ม.ค. 66
1168/66 ร.ต.ปรีชา สุทธะ ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 21 ธ.ค. 64
1169/66 นาย คําหลา นามพงษ์ ร้อย.ฝรพ.2 สมองฝ่อวยัชรา 78 29 ม.ค. 66
1170/66 นาย อร่าม มุนตรีประถม กรม สน.พล.ร.15 เบาหวาน 58 14 ม.ค. 66
1171/66 จ.ส.อ.สมเจตน์ สมัครเขตรการ ช.พนั.4 พล.ร.4 ปอดอกัเสบติดเชือ้อยา่งรุนแรงทําให้ระบบหายใจล้มเหลวเฉยีบพลัน 40 28 พ.ย. 65
1172/66 น.ส.ศิมาภรณ์ ดาแก้ว ร.16 พนั.2 มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 32 31 ธ.ค. 65
1173/66 นาง เจียง ชัยศัตรา ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 12 ม.ค. 66
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1174/66 พ.ต.แสวง บญุเรือง ธ.ขอนแก่น เลือดออกทางเดินอาหาร 86 24 ม.ค. 66
1175/66 นาง ทองอ่อน คําสอน ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ขอนแก่นภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 23 ม.ค. 66
1176/66 นาง สิริพรรณ ไสยนิตย์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งลําไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 63 19 ธ.ค. 65
1177/66 ร.ต.ณเรศ ดํารงไทย ธ.กองบญัชาการกองทพับก หลอดเลือดสมองที่ก้านสมอง 60 4 ก.พ. 66
1178/66 ร.ต.กมล สินประเสริฐ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งลําไส้ระยะสุดทา้ย 65 23 ม.ค. 66
1179/66 นาง ลัดดา สุริโย ธ.ธรรมศาสตร์รังสิต ความดันโลหติสูง 88 9 ก.พ. 66
1180/66 นาง สวย แสงแก้ว ธ.กองบญัชาการกองทพับก ปอดติดเชื้อโควดิ 19 73 22 ม.ค. 66
1181/66 ร.ต.เอกศักด์ิ พว่งกุล ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 30 ม.ค. 66
1182/66 นาง คํ้า อ่างบญุตา ธ.ขอนแก่น ภาวะเลือดออกในสมองร่วมกับมีภาวะสมองไหล 85 26 ม.ค. 66
1183/66 นาง ธนาภรณ์ (ประภา) บญุครอง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 25 ธ.ค. 65
1184/66 นาย ดําเกิง ฤทธเิรือง รพ.รร.6 ติดเชื้อราในกระแสเลือด 67 27 ม.ค. 66
1185/66 ร.ต.กิตติศักด์ิ แสนธาตุ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแก่น เลือดออกในสมอง 62 20 ม.ค. 66
1186/66 นาง จํารัส ภษูาทอง พนั.สห.11 มะเร็งถุงน้ําดี 83 26 ม.ค. 66
1187/66 นาง พวงทอง สําเภาทอง ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ ตามธรรมชาติไม่ทราบเหตุ 66 6 ก.พ. 66
1188/66 นาง เกิด นามประเทศ รร.จปร. ความดันโลหติสูง 87 6 ม.ค. 66
1189/66 นาง เฉียบ โภฆัง สง.สด.จว.น.ย. น้ําทว่มปอด 85 26 ม.ค. 66
1190/66 นาย คํามี โคตวงค์ ธ.อุบลราชธานี โรคไต 87 19 ม.ค. 66
1191/66 นาง สมบรูณ์ ฝ่ายชาวนา ธ.ขอนแก่น ระบบหายใจล้มเหลว 80 15 ม.ค. 66
1192/66 พ.ท.วรีะศักด์ิ จันทจร ธ.ขอนแก่น ขาดอากาศจากการจมน้ํา 76 2 ม.ค. 66
1193/66 น.ส.บญุหลอง อินทร์อุดม ธ.ชุมแพ ปว่ยตายตามธรรมชาติ 75 18 ม.ค. 66
1194/66 นาง พเยาว ์ผาลิกานนท์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจหอ้งล่างเต้นเร็วผิดจังหวะรุนแรง (VF) 86 7 ก.พ. 66
1195/66 นาง ละหอ้ย นุ่มหอม ธ.สนามเสือปา่ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 92 27 ม.ค. 66
1196/66 ร.ต.เฉลียว การอรุณ ธ.สระแก้ว ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 64 28 ม.ค. 66
1197/66 นาย โปร่ง พลจันทกึ ธ.ตลาดปากช่อง ชราภาพ 87 6 ก.พ. 66
1198/66 นาย ประสงค์ พวงแก้ว ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 82 31 ม.ค. 66
1199/66 นาง วารี ภู่ระมาด ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชรา 77 4 ก.พ. 66
1200/66 นาง น้อย เรืองฉาย ธ.เตาปนู ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวติ 84 28 ม.ค. 66
1201/66 ร.ต.วีรัตน ์วิชิตธงไชย (เจียมเมอืงปกั) ธ.ขอนแก่น ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 15 ธ.ค. 65
1202/66 นาง ศรีแพร คําครุฑ มทบ.38 มะเร็งปอด 70 10 ม.ค. 66
1203/66 พ.ท.สุรีย์ อเนกบณุย์ ธ.รังสิต-คลองสาม มะเร็งลําไส้ 84 5 ก.พ. 66
1204/66 จ.ส.อ.สินชัย ภู่เจริญ ธ.ปากเกร็ด หลอดเลือดสมองตีบ 63 3 ก.พ. 66
1205/66 พ.ต.วรีะศักด์ิ เปา้ปะกิจ ธ.ถ.บญุวาทย์ ติดเชื้อในปอด 81 31 ม.ค. 66
1206/66 ร.ต.วนัชัย นามเกษม ธ.บางบวั ภาวะหวัใจขาดเลือด 59 13 ม.ค. 66
1207/66 นาย ทองมั่น คําภเูวยีง ธ.นางรอง ปอดอักเสบ 84 27 ม.ค. 66
1208/66 นาย สมเภท กงเพชร ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อฝีในตับ 70 23 ม.ค. 66
1209/66 นาย ก้ํา ศานตินนท์ ธ.แจ้งวฒันะ สันนิษฐานโรคถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง 73 23 ต.ค. 65
1210/66 นาง สําเนียง แสงเพช็ร์ ธ.สระแก้ว ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 28 ม.ค. 66
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1211/66 ร.ต.ไพฑูรย์ ศิริไพศาล ธ.สระบรีุ มะเร็ง 69 26 ม.ค. 66
1212/66 ร.ต. ช่วย คงมา ธ.สตูล ไตวาย 62 5 ม.ค. 66
1213/66 นาง สายทอง ตะนาดไธสง ธ.เตาปนู การหายใจล้มเหลว 70 16 ม.ค. 66
1214/66 นาง สาคร แสงอ่วม ธ.พษิณุโลก ติดเชื้อในปอด 82 25 ม.ค. 66
1215/66 นาย ทองดี ยอดเกล้ียง ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พษิณุโลก ความดันโลหิตสูง ร่วมกับเส้นเลือดในสมองตีบ 87 23 ม.ค. 66
1216/66 นาง นวล จันทา ธ.อรัญประเทศ ชรา 88 21 ธ.ค. 65
1217/66 นาย วรีะ เอ็นดู มทบ.23 ก้อนเนื้อที่ปอด 72 8 ม.ค. 66
1218/66 พ.ต.วชิัย เกตุจรัล รร.ร.ศร. ปอดอักเสบติดเชื้อ 93 15 ม.ค. 66
1219/66 จ.ส.อ.สุขสันติ โสดสะดับ ร.12 พนั.1 รอ. มะเร็งตับ 46 25 ม.ค. 66
1220/66 จ.ส.อ.สาคร ลังกาพนิธุ์ ช.พนั.4 พล.ร.4 สมองฟกช้ําจากศีรษะกระแทกของแข็ง 54 14 ม.ค. 66
1221/66 นาง ยุพนิ เกียรติวฒิุกาญจน์ ช.พนั.9 พล.ร.9 ภาวะหวัใจและหายใจล้มเหลว 73 30 ธ.ค. 65
1222/66 นาง บวัลอง บานแย้ม มทบ.18 ภาวะเลือดออกในปอด 72 5 ก.พ. 66
1223/66 พล.อ.สมาน บญุยงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งประสาทต่อมไร้ทอ่ 76 6 ก.พ. 66
1224/66 นาง ยุวภา บณุยะวฒัน์ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 88 3 ก.พ. 66
1225/66 ร.ต.วรัิตน์ มีลาภ ธ.สระบรีุ ตับแข็ง 64 9 ก.พ. 66
1226/66 ร.ต.เนียม พะเนินตะเคียน ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ 74 17 ม.ค. 66
1227/66 นาง เพญ็ศรี วชิัยรัตน์ ธ.ถ.บญุวาทย์ มะเร็งปอด 80 31 ต.ค. 65
1228/66 จ.ส.อ.ณรงค์ ยอดแคล้ว ธ.ขอนแก่น เส้นเลือดหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 1 ม.ค. 66
1229/66 ส.อ.จํานงค์ แตงโสภา พนั.สห.11 ตับแข็ง 53 17 ม.ค. 66
1230/66 นาย ทองอุ่น จันทร์อยู่จริง ป.9 พนั.19 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันมิลลิลอยด์ 64 24 ม.ค. 66
1231/66 นาง อรพรรณ พรหมชี สก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 3 ก.พ. 66
1232/66 นาง ทมุมา ส่งศรี ศศท. หวัใจล้มเหลว 89 21 ธ.ค. 65
1233/66 ร.ต.สุริยศักด์ิ ณ พทัลุง ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 6 ก.พ. 66
1234/66 นาย วรีะวฒัน์ แวน่ไธสง พล.ปตอ. ตับแข็ง 58 18 ม.ค. 66
1235/66 นาง สมพศิ เสมรบณุย์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ตับแข็งและภาวะแทรกซ้อนจากโรคตับแข็ง 71 2 ก.พ. 66
1236/66 นาย สมพงษ ์งามมีศรี รร.ม.ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 4 ม.ค. 66
1237/66 นาย บญุมี อินไชย ม.2 พนั.10 มะเร็งลําไส้ใหญ่ 71 7 พ.ย. 65
1238/66 นาง วนัดี พรรษา ธ.เตาปนู มะเร็งปากมดลูก 81 28 ม.ค. 66
1239/66 ร.ต.อภเิริงณรงค์ ทองแก้ว ธ.ทุ่งสง หลอดเลือดสมองตีบ 70 18 ม.ค. 66
1240/66 นาง หอม ทองศรี ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นม. สมองฝ่อวยัชรา 87 26 ม.ค. 66
1241/66 นาง ใหม่ อามาตย์ ธ.ค่ายสุรนารี-นม. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 74 30 ม.ค. 66
1242/66 นาย อภวิฒัน์ ไพรรําพงึ ยศ.ทบ. ชรา 79 25 ม.ค. 66
1243/66 พ.ต.ชวลิต พรรณไวย ธ.สํานักราชดําเนิน หลอดเลือดแดงใหญ่เซาะแตก 82 2 ก.พ. 66
1244/66 นาง ชลอ สมประสงค์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 6 ก.พ. 66
1245/66 นาง อําภา ปั้นยศ วสิามัญ ปอดติดเชื้อ 97 8 ก.พ. 66
1246/66 นาง บญุมี แซ่เฮง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 79 10 ก.พ. 66
1247/66 ร.ต.ไพฑูรย์ สินธร ธ.อรัญประเทศ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 30 ม.ค. 66
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1248/66 นาย อินฝน บญุเกิดไวย์ ธ.ทา่แพ ชราภาพ 86 20 ม.ค. 66
1249/66 ร.ท.สุภาศ สงขํา ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด 62 25 ม.ค. 66
1250/66 นาย ดํา มีพนัธ์ ชสบ.3 โพแทสเซ่ียมในเลือดสูงจากไตวายจากการติดเชื้อ 63 18 ม.ค. 66
1251/66 นาย สุนทร ต่วนเทศ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. มะเร็งทอ่น้ําดี 79 30 ม.ค. 66
1252/66 นาง พทุธ สุขดี ธ.ตลาดปากช่อง ปอดติดเชื้อรุนแรง 88 27 ม.ค. 66
1253/66 นาย ขุน เนตรสวา่ง ธ.ตลาดสุพรรณบรีุ ปอดติดเชื้อ 87 11 ก.พ. 66
1254/66 นาง สิริมา จิตรีแฉ่ง ส่วนกลาง หวัใจล้มเหลว 73 12 ก.พ. 66
1255/66 ร.ต.หญิง ละมัย เขียวรัตน์ ธ.ปากเกร็ด เบาหวาน ความดัน ไขมนั เส้นเลือดหวัใจตีบ 81 13 ก.พ. 66
1256/66 นาย พชิิต พุ่มไสว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะหวัใจล้มเหลว 66 12 ม.ค. 66
1257/66 ส.ต.สมใจ บญุพรหม ธ.ตลาดปากช่อง ปอดติดเชื้อจากการสําลัก 75 6 ก.พ. 66
1258/66 พล.ต.อํานวย น้อยประเสริฐ ธ.ถ.บญุวาทย์ ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว81 8 ก.พ. 66
1259/66 นาง ใหม่ ขําอรุณ (แสงพนัตา) ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ปอดอักเสบจากการสําลัก 85 7 ก.พ. 66
1260/66 จ.ส.อ.สง่า จ้อยโถ ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ตับฉีกขาดอย่างมากอกกระแทกของแข็งไม่มีคม 48 14 ก.พ. 66
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