
รายงาน สมาชิกเสียชีวติระหว่างวนัที่ 7 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 7 มกราคม 2564

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

1 นาย ทินกร กองพิธี เสียชีวิต                        254,658.40

2 นาง ศิวพร สืบชมภู เสียชีวิต                        254,619.20

3 นางสาว สุธีรัตน์ ปัจจยัคา เสียชีวิต                        254,960.00

4 นาง จ าเนียร ศรีปัตถา เสียชีวิต                        254,540.80

5 นาง อมัพวนั ศรีปัตถา เสียชีวิต                        254,000.80

6 จ.ส.ต. บญัชา ชาวนาเสียว เสียชีวิต                        252,181.60

7 นาย สมเพช็ร อุดมฉวี เสียชีวิต                        254,442.40

8 นาย วีระพนัธ์ นิลผาย เสียชีวิต                        254,403.20

9 นาย สวสัด์ิ พลพนัธ์ เสียชีวิต                        254,404.00

10 นาย ชยัรัตน์ มะลิซอ้น เสียชีวิต                        254,064.80

11 นาง เสถียร มละโยธา(ดีรักษา) เสียชีวิต                        254,365.60

12 นาง นนัทศิ์ริ หล่อปิยานนท์ เสียชีวิต                        254,547.20

13 นาย เสถียร ละครสิงห์ เสียชีวิต                        253,308.00

14 นาง ทองอยู ่นอ้ยวงัคลงั เสียชีวิต                        254,468.80

15 นาย ประมุข ศรีจ  านงค์ เสียชีวิต                        254,429.60

16 นาย บรรพต พนัธ์หินกอง เสียชีวิต                        254,391.20

17 นาง หนูพนั มาตรหลุบเลา เสียชีวิต                        254,352.00

18 นาย ประพนัธ์ มาตรสวา่ง เสียชีวิต                        253,292.80

19 นาง ก่ิงแกว้ ชาญวิจิตร เสียชีวิต                        254,253.60

20 นาย จรัล เชิงหอม เสียชีวิต                        254,214.40

21 นาย ประเสริฐ พรมวงศ์ เสียชีวิต                        253,955.20

22 นาง อ านวย บุญวิเศษ เสียชีวิต                        254,156.00

23 นาง สมปอง เศรษฐมาตย์ เสียชีวิต                        253,336.80

24 นาย ปราโมทย ์ห้อยทอง เสียชีวิต                        252,737.60

25 นาย สงัคีต โยธาขนัธ์ เสียชีวิต                        254,278.40

26 นาย วาโย งามดี อุบติัเหตุเสียชีวิต                        254,239.20

27 นาย โกศล พรมเมืองเปลือย เสียชีวิต                        254,200.00

28 นาย บ ารุง เวียงสมุทร เสียชีวิต                        254,140.80



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

29 นาย บรรจง ยนัตะพนัธ์ เสียชีวิต                        253,881.60

30 นางสาว รุ้งศิริ ศิริพจน์ เสียชีวิต                        254,062.40

31 นาย เสรีวฒัน์ เคนโยธา เสียชีวิต                        254,263.20

32 นาย เคล่ือน โยธคล เสียชีวิต                        254,022.40

33 นาย บญัชา สามิบติั เสียชีวิต                        254,003.20

34 นาย ธ ารง ศรีวิเศษ เสียชีวิต                        253,944.00

35 นาย ทองจนัทร์ บวัสอน เสียชีวิต                        254,125.60

36 นาย วิรัตน์ สุวรรณ์ เสียชีวิต                        254,404.00

37 นาย ประภาษ นนัโท เสียชีวิต                        254,104.80

38 นาย วิชยั สมศิลา เสียชีวิต                        254,085.60

39 นาย โอภาส ส าแดงเดช เสียชีวิต                        255,783.20

40 นาง จนัทร์ศรี พิมพะทิตย์ เสียชีวิต                        254,324.00

41 นางสาว ทองเล่ือน นิตยโรจน์ เสียชีวิต                        254,284.80

42 นาง ส าเนียง เวียงวิเศษ เสียชีวิต                        254,225.60

43 นาย วิชยั พฒันทองดี เสียชีวิต                        253,966.40

44 นาง ล าใย เพชรไพร เสียชีวิต                        254,167.20

45 นาง พยอม ไชยค า เสียชีวิต                        254,128.00

46 นาย ทองสุข พิมพดี์ เสียชีวิต                        254,068.80

47 นาง นงคศ์รี สุกใส เสียชีวิต                        254,049.60

48 นาง วิบูลย ์ตรีภพ เสียชีวิต                        253,990.40

49 นาย ปัญญา นวลรักษา เสียชีวิต                        253,970.40

50 นาย วีระ แสนมะโน เสียชีวิต                        249,811.20

51 นาง นทัปภา ประพนธ์ เสียชีวิต                        253,992.00

52 นาง หนุน ค  ามา เสียชีวิต                        253,952.80

53 นาง รุ่งเรือง เวียงสมุทร เสียชีวิต                        253,871.20

54 นาย วิเชียร โอฆะพนม เสียชีวิต                        253,912.00

55 นาย เดชา หลา้โพนทนั เสียชีวิต                        253,872.80

56 นาย ไวยกูล วรฉตัร เสียชีวิต                        248,353.60

57 นาย ค  า โพธ์ินาแค เสียชีวิต                        255,433.60

58 นาง สุวคนธ์ ไชยเกตุ เสียชีวิต                        253,774.40



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

59 นาง สมัฤทธ์ิ ใจเมือง หวัใจลม้เหลว                        253,735.20

60 นาย ประสิทธ์ิ ค  าหอม เสียชีวิต                        254,535.20

61 นาง จนัทร์มร แกว้ค  าใต้ เสียชีวิต                        253,696.00

62 นาย พิชิต ศรีทองแดง เสียชีวิต                        253,636.80

63 นาย ประเสริฐ สีสาร เสียชีวิต                        253,597.60

64 นาย ทองเล่ือน ศรีสุธญัญาวงศ์ หวัใจลม้เหลว                        253,798.40

65 นาง บงัคม กณัหา เสียชีวิต                        253,219.20

66 นาย ศรชยั หางนาค เสียชีวิต                        253,720.00

67 นาย พินิจ หลกัค  า เสียชีวิต                        253,680.80

68 นาย วิเชียร มหามาตย์ เสียชีวิต                        253,401.60

69 นางสาว ดวงจนัทร์ ภาชนะวรรณ เสียชีวิต                        253,602.40

70 นาย มานพ พรพระ เสียชีวิต                        253,563.20

71 นาย ประยรู ดีพลงาม เสียชีวิต                        253,524.00

72 นาย เจริญศกัด์ิ พระสวา่ง เสียชีวิต                        253,427.20

73 นาย บุญเพง็ ปะกาเว เสียชีวิต                        253,408.00

74 นาย ทองใบ ศรีทองแดง เสียชีวิต                        253,348.80

75 นาย รัศมี ไทยลา เสียชีวิต                        253,549.60

76 นาย พิทกัษ ์ประเสริฐสงัข์ เสียชีวิต                        253,549.60

77 นาง สวาทศรี เครือสีดา เสียชีวิต                        253,510.40

78 นาย สุภาพ สุขก าเนิด เสียชีวิต                        253,451.20

79 นาย ประมุข พทุธดี เสียชีวิต                        253,412.00

80 นาย ทองใบ สีลาดเลา เสียชีวิต                        253,507.20

81 นาย บุญมา ภูมิดอนม่ิง เสียชีวิต                        253,468.00

82 นาง วิภาวดี หาสกุล เสียชีวิต                        253,268.80

83 นาย ไพทูรย ์ปุริโส เสียชีวิต                        253,390.40

84 นาย ทวี ศิลารัตน์ เสียชีวิต                        253,408.00

85 นาย สมควร พทุธาสมศรี โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืน ๆ                        253,368.80

86 นาย สุนนัท ์ใยค าโพด เสียชีวิต                        253,329.60

87 นาย สุนทร วงศค์  าจนัทร์ เสียชีวิต                        253,290.40

88 นาย ประสาธน์ มะลิรัตน์ เสียชีวิต                        253,424.80



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

89 นาย สาทร ทาสระคู เสียชีวิต                        253,099.20

90 นาย พรมมา ใจธรรม เสียชีวิต                        253,480.00

91 นาย คูณ มณีเรือง เสียชีวิต                        253,757.60

92 นาย อุทิน ยาหสั เสียชีวิต                        253,738.40

93 นาย วริรัส ขนัแข็ง เสียชีวิต                        253,419.20

94 นาง สงัเพียร พลเยีย่ม เสียชีวิต                        253,659.20

95 ด.ต. โชคสรรค ์วโรรส เสียชีวิต                        253,620.00

96 นาง ปิยะนุช ประทุมทอง เสียชีวิต                        253,600.00

97 นาย ประยรู สุภารี เสียชีวิต                        253,734.40

98 นาย ประสิทธ์ิ ประเสริฐสงัข์ เสียชีวิต                        252,913.60

99 นาง เล่ียมทอง พลเยีย่ม เสียชีวิต                        253,674.40

100 นาย มานพ ขุราษี เสียชีวิต                        253,645.60

101 นาย ชุมพล สอปัญญา เสียชีวิต                        253,864.80

102 นาง พิกุล เนาวะดี เสียชีวิต                        253,864.00

103 นาย พีระศกัด์ิ จนัทร์ศรี เสียชีวิต                        253,824.80

104 นาง กรองแกว้ เปลือยหนองแข้ เสียชีวิต                        253,824.00

105 นาย ประดิษฐ์ นอ้ยเมืองเปลือย เสียชีวิต                        254,124.80

106 นาง ละเอียด กา้นจกัร เสียชีวิต                        254,065.60

107 นาง สุจิตรา ขามช่วง เสียชีวิต                        254,026.40

108 นาย สงคราม วรนาม เสียชีวิต                        254,007.20

109 นาย นิยม พลเยีย่ม เสียชีวิต                        253,986.40

110 นาย บวั วารสิทธ์ิ เสียชีวิต                        254,100.80

111 นาง สุภาภรณ์ สงเคราะห์ เสียชีวิต                        254,081.60

112 นาง สุภาพ วรรณค า เสียชีวิต                        254,022.40

113 นาย กฤษณ์ สิบหมู่ เสียชีวิต                        254,003.20

114 นาง ก าไลทอง ซาเหลา เสียชีวิต                        255,804.00

115 นาง ทองทรัพย ์ปัตโต เสียชีวิต                        255,222.40

116 นาย ด ารงค ์ศรีจ  านงค์ เสียชีวิต                        254,903.20

117 นาย วิจิตร มลาตรี โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืน ๆ                        255,124.00

118 นาย ประยรู พิชยั เสียชีวิต                        255,123.20



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

119 นาย ธงชยั ระวาดชยั เสียชีวิต                        255,237.60

120 นาย เคน สมนัตศ์รี เสียชีวิต                        255,198.40

121 นาย นิพนธ์ โพดาพล เสียชีวิต                        255,159.20

122 นาง พรพนั เชิงหอม เสียชีวิต                        255,320.00

123 นาง นาง สุนทวงศ์ เสียชีวิต                        255,300.80

124 นาย วนิช ถ่ินแสนดี เสียชีวิต                        256,490.40

125 นาย กมล โนมะยา เสียชีวิต                        256,571.20

126 นาย นิยม อินทร์โท่โล่ เสียชีวิต                        256,532.00

127 นาย ทองบน ไชยเกตุ เสียชีวิต                        256,512.80

128 นาย สุภา ศรีชาเนตร เสียชีวิต                        256,473.60

129 นาง บุญตา กสันุกา เสียชีวิต                        256,414.40

130 นาย สตัยา คงสตัย์ เสียชีวิต                        256,336.00

131 ร.ต.ต. เดชา จนัทวงคฤ์ทธ์ิ เสียชีวิต                        256,296.80

132 นาย องอาจ เสนะวีณิน เสียชีวิต                        256,257.60

133 นาง บุญธง เกตุกาหลง เสียชีวิต                        256,238.40

134 นาย เดช พิมพา เสียชีวิต                        256,179.20

135 นาย โกวิท แพงสกล เสียชีวิต                        255,220.00

136 นาย สุเทพ หินกอง เสียชีวิต                        255,780.80

137 นาย ประเสริฐ จนัทร์ศรี เสียชีวิต                        256,160.00

138 นาง เอ็ด วงศอ์นนัต์ เสียชีวิต                        256,120.80

139 นาง สมร ขระณีย์ เสียชีวิต                        256,375.20

140 นาย สวสัด์ิ จดัสนาม เสียชีวิต                        256,081.60

141 นาง สมพร อุดมพร เสียชีวิต                        256,062.40

142 นาง ส าลี สีสินธ์ เสียชีวิต                        256,523.20

143 นาย อ านวย ศิริสิงห์ เสียชีวิต                        255,564.00

144 นาย จกัรพนัธ์ ค  าแหงพล เสียชีวิต                        255,724.80

145 นาง กิลยั วงศก์ลุ่ม เสียชีวิต                        255,905.60

146 นาย สะอาด ธรรมราษฏร์ เสียชีวิต                        255,846.40

147 นาง เพญ็ศรี กุลสุวรรณ เสียชีวิต                        255,827.20

148 นาย แสงทอง อินทร์โท่โล่ เสียชีวิต                        256,027.20



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

149 นาย สุพรรณ์ วงษส์นิท เสียชีวิต                        256,008.00

150 นาย อธิวฒัน์ ทองสม เสียชีวิต                        255,968.80

151 นาง สุกานดา สุดสน เสียชีวิต                        255,929.60

152 นาง อุดม โพธ์ิศรี เสียชีวิต                        256,090.40

153 นาง สมร ปานกลาง เสียชีวิต                        255,531.20

154 นาง สุภาพร สุนทรวฒัน์ เสียชีวิต                        255,572.00

155 ด.ต. กมล มูลละ เสียชีวิต                        258,692.80

156 นาย ค  าไพ ทุงฤทธ์ิ เสียชีวิต                        254,493.60

157 นาย สุวรรณ แน่นอุดร เสียชีวิต                        258,432.80

158 นาง มะลิวลัย ์โล่ห์วนัทา เสียชีวิต                        255,654.40

159 นาย มนตรี พลูผล เสียชีวิต                        255,395.20

160 นาย ลิต ติสองเมือง เสียชีวิต                        255,576.80

161 นาย ต่อตระกูล จนัทร์ศรี เสียชีวิต                        255,738.40

162 นาง ลาวลัย ์ยมนตัถ์ เสียชีวิต                        255,719.20

163 นาง ดา วิเศษดี เสียชีวิต                        255,440.00

164 นาง สมหมาย เดชโคตร เสียชีวิต                        255,380.80

165 นาง ทองอินทร์ ผดุงกิจ หวัใจลม้เหลว                        255,542.40

166 นาย ปัน ส าลี เสียชีวิต                        255,523.20

167 นาย อ านาจ ภูวลานนท์ เสียชีวิต                        255,464.00

168 นาย เกรียงศกัด์ิ ศรีอุบล เสียชีวิต                        255,405.60

169 นาง ราตรี วาพนัสุ เสียชีวิต                        255,404.80

170 นาย อภิชาติ ศรีประไหม เสียชีวิต                        255,365.60

171 นาย ชยัณรงค ์อุทก เสียชีวิต                        255,308.00

172 นาง กิตติพร คาระวะ เสียชีวิต                        255,248.80

173 นาย สมบุญ จุปะมะตงั เสียชีวิต                        255,267.20

174 นางสาว จนัทร์เพญ็ ประหา เสียชีวิต                        254,988.00

175 ด.ต. พิทยา ศรีทพัไทย เสียชีวิต                        255,208.80

176 นาย คมกฤช สุภารี เสียชีวิต                        254,929.60

177 นาย ชาญชยั ศิริวฒันานนท์ เสียชีวิต                        255,110.40

178 นาง หนูกูล สงัฆะมณี เสียชีวิต                        255,071.20



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

179 นาง บุญเล้ียง โสระศรี เสียชีวิต                        255,314.40

180 นาย ชาญ แสนยะบุตร เสียชีวิต                        255,075.20

181 นาย บุญทนั หินซุย เสียชีวิต                        255,236.00

182 นาง ดุสิต ทีบุญมา เสียชีวิต                        254,956.80

183 นาย ธงชยั บวัหลวง เสียชีวิต                        255,157.60

184 นาย สิทธิศกัด์ิ แสวง หวัใจลม้เหลว                        255,118.40

185 นาย ยวน สงวนรัตน์ เสียชีวิต                        255,117.60

186 นาย อภินนัท ์ฤทธาธร เสียชีวิต                        255,078.40

187 นาย จรัญ ศิริเวช เสียชีวิต                        255,039.20

188 นาย ช่วงชยั พฤกษชาติ เสียชีวิต                        255,000.00

189 นาง เพียงเพญ็ วงคค์  าจนัทร์ เสียชีวิต                        254,960.80

190 นาย เจริญ รัตนวงษ์ เสียชีวิต                        254,121.60

191 นางสาว ทองศรี สารดี เสียชีวิต                        254,902.40

192 นาง อนงค ์พลูพทุธา เสียชีวิต                        254,843.20

193 นาย สมเกียรติ โตเหมือน เสียชีวิต                        254,804.00

194 นาง อ าไพ พลเยีย่ม(อุดมรัตน)์ เสียชีวิต                        254,864.80

195 นาย อาทิตย ์สามิบติั เสียชีวิต                        254,745.60

196 นาย เบญจนพ พิมพเ์ขต เสียชีวิต                        254,506.40

197 นาย ฉลอง สินโสภา เสียชีวิต                        254,647.20

198 นาย ทองใบ มัน่คง เสียชีวิต                        254,608.00

199 นาง สุมาลี จนัทร์ธรรม เสียชีวิต                        254,868.80

200 นางสาว สุจิตรา เกริกสกุล เสียชีวิต                        254,809.60

201 นาง สุจินดา อยูส่มโรง เสียชีวิต                        254,770.40

202 นาย สมร จนัทะช านิ เสียชีวิต                        254,751.20

203 นาง เถาวลัย ์ศรีธรรมา เสียชีวิต                        254,692.00

204 นาย เอกฉนัท ์รสหอม เสียชีวิต                        253,112.80

205 นาง สุวพนัธ์ ฮวดศรี เสียชีวิต                        253,533.60

206 นาง จิมกร มะณีแสง เสียชีวิต                        254,574.40

207 นาง บุญเพ่ิม แสนจนัทร์ เสียชีวิต                        254,708.00

208 นางสาว ศศิธร ธรรมศิลป์ เสียชีวิต                        254,900.00



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

209 นาย พิภพ ข่าขนัมะลี เสียชีวิต                        255,240.80

210 นาง สุบานเยน็ บูระพา เสียชีวิต                        255,221.60

211 นาย สง่าเกียรติ แสงค าไพ เสียชีวิต                        255,182.40

212 นาย ชชั สายเช้ือ เสียชีวิต                        255,123.20

213 นาง รพีพรรณ ธงทอง เสียชีวิต                        254,084.00

214 นาย วิโรจน์ กุลนิติ เสียชีวิต                        255,217.60

215 นาย สมบูรณ์ ทวีโชติ เสียชีวิต                        255,524.80

216 นาง นวล จ าปาดง เสียชีวิต                        255,485.60

217 นาย เคน นิสเรศ เสียชีวิต                        254,866.40

218 นาง ล าพวน ชมภูพฤกษ์ เสียชีวิต                        255,387.20

219 นาย สุพฒัน์ วิเศษโวหาร เสียชีวิต                        255,348.00

220 นาง นิตยา เจริญถนอม เสียชีวิต                        254,356.80

221 นาย สวา่ง ศีลพนัธ์ เสียชีวิต                        255,557.60

222 นาย ผดุงศกัด์ิ ไชยฮะนิจ เสียชีวิต                        255,538.40

223 นาง สุพรรณ ภาโนมยั เสียชีวิต                        255,259.20

224 นาย ส าเร็จ ศิริธรรมรักษ์ เสียชีวิต                        255,479.20

225 ร.อ. พิสนัต ์สตารัตน์ เสียชีวิต                        255,420.80

226 นาง หมอน อามาตยเ์สนา เสียชีวิต                        255,523.20

227 นาง จนัทร์ศรี ค  าวฒัน์ เสียชีวิต                        255,484.00

228 นาย ชาย พาลาด เสียชีวิต                        255,444.80

229 นาง ศิริพร แหลมคม หวัใจลม้เหลว                        255,579.20

230 นาง จินตนา มาตยสุ์รีย์ เสียชีวิต                        254,300.00

231 นาย สมเดช โคสุวรรณ์ เสียชีวิต                        255,480.80

232 นาย ปิยสิทธ์ิ ศาสตรพนัธุ์ เสียชีวิต                        255,461.60

233 นาง พิมพา ธนาไสย์ เสียชีวิต                        255,402.40

234 นาย ทองดี ภูมิพนัธ์ เสียชีวิต                        255,383.20

235 นาย วิชิต สิทธิศาตร์ เสียชีวิต                        255,344.00

236 นาง อารี บรรเลงการ เสียชีวิต                        255,284.80

237 นาง สุมาลี บวัผนั เสียชีวิต                        255,245.60

238 นาง สมบูรณ์ ค  ามุงคุณ เสียชีวิต                        255,226.40



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

239 นาย จ ารัส จนัทร์ผิว เสียชีวิต                        255,206.40

240 นาย สมพงษ ์ทูลธรรม เสียชีวิต                        253,688.80

241 นาง วาสนา มะเสนา เสียชีวิต                        253,951.20

242 นาย ขวญัชยั มานะดี เสียชีวิต                        253,932.00

243 นาง ส าเนียง ตรีภพ เสียชีวิต                        253,932.80

244 นาย ธงชยั ศรีนิลทา เสียชีวิต                        253,833.60

245 นาง ดวงจนัทร์ จนัทะโคตร เสียชีวิต                        253,794.40

246 นาย อ าไพ หาพนัธ์ เสียชีวิต                        253,755.20

247 นาง เกษร ไชยคุณ เสียชีวิต                        253,716.00

248 นาง รัศมี พนัธ์พาณิชย์ เสียชีวิต                        253,676.80

249 นาง หนูคลา้ย ปาปะเก เสียชีวิต                        253,277.60

250 นาย สุริยนัต ์ทองแสน เสียชีวิต                        252,638.40

251 นาย สมจิต นนัทจนัทร์ เสียชีวิต                        253,559.20

252 นาย มนตรี สุ่มมาตย์ เสียชีวิต                        253,220.00

253 นาย ธีรพนัธ์ จนัทร์คูเมือง เสียชีวิต                        253,500.80

254 นาย สุธรรม โพธิจนัทร์ เสียชีวิต                        253,561.60

255 นาง สายบวั งามสง่า เสียชีวิต                        253,402.40

256 นาย สมาน โสล าภา เสียชีวิต                        254,074.40

257 นาย เมฆ บวัค  า เสียชีวิต                        254,015.20

258 นาย ประพจน์ ขนัแข็ง เสียชีวิต                        254,256.00

259 นาย บุญตี ขนัธ์ดวง เสียชีวิต                        254,216.80

260 ส.ต. สุรพล พลเยีย่ม เสียชีวิต                        254,792.00

261 นาง วิไลวรรณ ภกัดีศรี เสียชีวิต                        254,752.80

262 นาย นพรุจ ศิริประภากุล เสียชีวิต                        254,713.60

263 นาย สมัพนัธ์ ปาละจูม เสียชีวิต                        254,674.40

264 นาย ทองดี วงศอ์ามาตย์ เสียชีวิต                        254,415.20

265 นาย สุระศกัด์ิ ทณัทะรักษ์ เสียชีวิต                        254,616.00

266 นาง ค  าปอน สงัฆมณี เสียชีวิต                        254,556.80

267 นาย เมธี ศรีแสนยงค์ เสียชีวิต                        256,821.60

268 นาย ประยรู โภคาแสง เสียชีวิต                        257,122.40



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

269 นาย เจตุพิชยั แผนค า เสียชีวิต                        257,083.20

270 นาย สุวิชช์ จรูญรักษ์ เสียชีวิต                        257,044.00

271 นาย กวี พฤฒิจิระวงค์ เสียชีวิต                        261,133.60

272 นาง บุญมา กุลจิตติสาธร(สาธารณ์ เสียชีวิต                        261,074.40

273 นาง จ าเนียร แฝงเสน้ เสียชีวิต                        259,875.20

274 นาย ปิยะ โสนะชยั เสียชีวิต                        260,996.00

275 นาง ละมยัพร จอ้ยนุแสง เสียชีวิต                        260,976.80

276 นาง สวา่งเนตร วโรรส เสียชีวิต                        260,917.60

277 นาย เคร่ือง มนตรี เสียชีวิต                        260,878.40

278 นาง ลาวณัย ์วรฉตัร เสียชีวิต                        260,839.20

279 นาง ทองมว้น แสงเทียน เสียชีวิต                        260,800.00

280 นาย บุญมี พวงใต้ เสียชีวิต                        260,760.80

281 นาย เหลิง บุญวิเศษ เสียชีวิต                        261,228.00

282 นาย พลัลภ จนัทะฮุย เสียชีวิต                        261,028.80

283 นาย วชัรินทร์ อินทรวิเศษ เสียชีวิต                        260,989.60

284 นาย บุญเลิศ หาญอาษา เสียชีวิต                        261,130.40

285 นาย เผชิญ ศรีคุณ เสียชีวิต                        261,111.20

286 นาง จนัทร์จิรา ศรีสจัจา เสียชีวิต                        261,072.00

287 นาย เพ่ิมพลู แกว้โกฎิ เสียชีวิต                        261,012.80

288 นาย ชาย จ าปาทิพย์ เสียชีวิต                        262,164.00

289 นาง ค  าเพียร แสงบุญมี เสียชีวิต                        261,524.80

290 นาย ไพฑูรย ์ปัดชาศรี เสียชีวิต                        262,105.60

291 นาง สมจิตต ์เฉนียง เสียชีวิต                        262,046.40

292 นาย เทพ ศรีนดัรา เสียชีวิต                        262,027.20

293 นาย วฒิุพงษ ์นนทภา เสียชีวิต                        261,988.00

294 นาง สมร จ าปาทิพย์ เสียชีวิต                        261,928.80

295 นาง นาง แกว้สะอาด เสียชีวิต                        261,909.60

296 นาย มนตรี บุญศรี เสียชีวิต                        262,050.40

297 นาง อมรศรี พนัธ์สุรินทร์ เสียชีวิต                        261,811.20

298 นาง พทันา แสนเรืองเดช เสียชีวิต                        261,792.00



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

299 นาย ค  าทิศ สุตะนนท์ เสียชีวิต                        261,752.00

300 นาย วิเชียร เกลาเกล้ียง เสียชีวิต                        262,032.80

301 นาย เจริญ แสงค าไพ เสียชีวิต                        261,955.20

302 นาย สายนัต ์พรมสูงยาง เสียชีวิต                        261,616.00

303 นาง พร วรนาม เสียชีวิต                        261,036.80

304 นาย ประชิด ดุสอน เสียชีวิต                        261,837.60

305 นาย ธนดล ยบุลนิตย์ เสียชีวิต                        261,818.40

306 นาย วลัลภ หาญพละ เสียชีวิต                        261,759.20

307 นาง ทองสุข จตุรพร เสียชีวิต                        261,759.20

308 นาย ดิษ ชารีผาบ เสียชีวิต                        261,642.40

309 นาย สฤษด์ิ จนัทร์นี เสียชีวิต                        261,603.20

310 นาย วิสิฏฐ์ ศิริอมรพรรณ เสียชีวิต                        261,324.00

311 นาย สมเพชร ลือจนัดา เสียชีวิต                        261,544.80

312 นาย ชวด มาตมูล เสียชีวิต                        261,505.60

313 นาง อุไรวรรณ สาพนัธ์ เสียชีวิต                        261,466.40

314 นาย สยาม ด าพลงาม เสียชีวิต                        261,487.20

315 พ.ต.ท. ณรงค ์ศรีตระกูล โรคมะเร็งตบั                        261,707.20

316 นาง ค  าเพียร ศรีไชยา เสียชีวิต                        261,648.00

317 นาง พิศมยั มงคลแก่นทราย โรคมะเร็งท่อน ้าดีในตบั                        261,388.80

318 นาย ทองใส กองสุข เลือดคัง่ในสมอง                        261,589.60

319 นาย อ านาจ ศิริเวช โรคมะเร็งท่อน ้าดีในตบั                        261,550.40

320 นาย นิพนธ์ เสมา หวัใจวาย                        261,491.20

321 นาย ปรีชา วงศวิ์ลาศ หวัใจวาย                        261,472.00

322 นาย จ าเนียร พนัทวี เสียชีวิต                        261,163.20

323 นาย สุวิทย ์วโรรส หวัใจขาดเลือด                        260,844.00

324 นาง กุหลาบ รอดแยม้ หวัใจลม้เหลว                        261,084.80

325 นาย สมศกัด์ิ บรรณาลยั มะเร็งกล่องเสียง                        261,045.60

326 นาย สง่า หายทุกข์ ระดบัยาวาร์ฟารีนในเลือดเกินขนาด                        261,006.40

327 นาง ชวนพิศ พรหมชยันนัท์ ไตวาย                        260,967.20

328 ด.ต. ฐาปนพงศ ์ประชานนัท์ อุบติัเหตุ                        260,928.00



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

329 นาย บรรจบ ศรีนิลทา เสียชีวิต                        260,888.80

330 นาย ประวติั โคตรท่าน ล้ินหวัใจร่ัว                        261,150.40

331 นาย พรมมา พลเยีย่ม ไตวาย                        260,850.40

332 นาย สวสัด์ิ จิตไพศาล ปอดอกัเสบ                        261,072.00

333 นาง สะอ้ิง วรรณศิริ ขาดอากาศจากการผูกคอ                        260,832.80

334 นาย วรวฒิุ จนัทคดั เสียชีวิต                        260,993.60

335 นาย ยทุธเสรี จิตตะยโศธร เน้ือสมองตาย                        260,974.40

336 นาย บญัชา จนัทร์ศรี แผลติดเช้ือท่ีขาขวา                        260,615.20

337 นางสาว บุญชู วิเศษปัดสา โรคเบาหวาน                        260,876.00

338 นาย สมาน อาษาบาล เสียชีวิต                        260,856.80

339 นาง แหลมทอง โสโป โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์                        260,797.60

340 นาย สุวรรณ วงศส์ระคู เสียชีวิต                        260,758.40

341 นาง สมจิต ค  าลอย เสียชีวิต                        260,508.80

342 นาย ชยัยงค ์พิพฒันมงคล เลือดคัง่ในสมอง                        260,130.40

343 นาย อาคม ตากใบ เสน้เลือดในสมองแตก                        260,411.20

344 นาย สมบูรณ์ เหลาทอง โรคเบาหวาน                        260,652.00

345 นางสาว ผกาศรีี ตั้งหลกั ความดนัโลหิตสูง                        260,612.80

346 นาย สุภาพ คูเมือง ตบัแข็งจากแอลกอออล์                        260,813.60

347 นาย นิวาศ จตุรโพธ์ิ ไตวาย                        260,534.40

348 นาย ไพโรจน์ อาทิตยต์ั้ง โรคมะเร็งตบั                        260,215.20

349 นาง นงนุช สตันาโค เสน้เลือดในสมองตีบ                        260,456.00

350 นาง ยพุา ประเสริฐสงัข์ ขาดอากาศหายใจ                        259,816.80

351 นาง เจตนา ค  าคาวี หวัใจวาย                        260,377.60

352 นาย ประดิษฐ์ สากระจาย ความดนัโลหิตสูง                        260,338.40

353 นาง ละมุล ใจธรรม หวัใจวาย                        259,999.20

354 นาย วรศกัด์ิ โพธิสาขา หวัใจวาย                        260,260.00

355 นาง จนัทิมา ศรีทอง หวัใจลม้เหลว                        260,220.80

356 นาง เทียมจนัทร์ ไกรศรีแกว้ มะเร็งปอด                        259,581.60

357 ด.ต. สนิท ไชยกนัยา โรคมะเร็งตบั                        259,822.40

358 นาง ศิริลกัษณ์ ปัจจาเณย์ ติดเช้ือในกระแสเลือด                        260,103.20



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

359 นาย วลัลภ ดิลกสุนทร ไตวาย                        259,738.40

360 นาย เกษม ฉิรินงั เลิืออออกในทางเดินอาหาร                        258,963.20

361 นาย อนนัต ์กา้นจกัร โรคหลอดเลือดสมอง                        259,244.00

362 จ.ส.ต. ณัฐวตัร ขาวผ่อง อุบติัเหตุเสียชีวิต                        259,784.00

363 นาง อินทร์ตา โคตรทิพย์ฺ  ไตวาย                        259,145.60

364 นาย สร้อย นอ้ยวงัคลงั ติดเช้ือในกระแสเลือด                        259,666.40

365 นาง วนิดา เสนานคร โรคเบาหวาน                        259,387.20

366 นาย ทองเทียบ ศรีสุธญัญาวงศ์ ปอดอกัเสบ                        258,428.00

367 นาย ทอง ดวงประทุม ติดเช้ือในปอดอยา่งรุนแรง                        259,568.80

368 นาง นภาภรณ์ ไชยภกัดี ขาดอากาศจากการผูกคอ                        259,509.60

369 นาง ส าลี พฒุภูงา มะเร็งล าไส้                        259,470.40

370 นาง ระวีวรรณ เสง่ียมทรัพย์ เน้ืองอกร้ายของตบัอ่อน                        258,571.20

371 นาย สมเพชร ชอ้ยชด เสน้เลือดในสมองตีบ                        259,392.00

372 นาง ชอ้น ไพศาล ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย                        259,372.80

373 นาย กระจ่าง แม่นมาตย์ หวัใจลม้เหลว                        259,313.60

374 นาย เตียง พลเยีย่ม มะเร็งต่อมน ้าเหลือง                        259,274.40

375 นาง เพชรรัง พลศรีพิมพ์ อุบติัเหตุ                        259,465.60

376 นาง ประมวล เทพบุรี ชรา                        259,806.40

377 นาย เนตร จุลรัตน์ โรคมะเร็งท่อน ้าดีในตบั                        259,767.20

378 นาง สุบนั การะทุม เมด็เลือดขาวผิดปกติ                        259,555.20

379 นาง ทองไร้ จานมีชยั เสียชีวิต                        259,516.00

380 นาง ยพิุน เบญ็จรูญ หวัใจขาดเลือด                        259,456.80

381 นาย ปริญญา แถวพินิจ โรคมะเร็งตบั                        259,532.80

382 นาง มะลิ จิตตปัญญา ล าไสใ้หญ่ทะลุ                        259,475.20

383 นาง สายสมร ธรรมโท ปอดติดเช้ือ                        258,816.00

384 นาย สมจิต จนัทมาลา เสียชีวิต                        259,396.80

385 นาย สมบูรณ์ สุโพธ์ิ ติดเช้ือในกระแสเลือด                        259,557.60

386 นาย จรัญ ม่วงชิน เสียชีวิต                        259,298.40

387 นาย เดชา วิมลสถิตพงษ์ ภาวะเลือดเป็นกรด                        259,579.20

388 นาย คงศกัด์ิ เทพสุระ เสียชีวิต                        259,220.00



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

389 นาย สหวิมล(วิมล) บูรณา มะเร็งปอด                        257,960.80

390 นาง อรพินธ์ วะทา มะเร็งเตา้นม                        259,141.60

391 นาย สุพจน์ คู่กระสงัข์ หวัใจลม้เหลว                        259,192.00

392 นาย ตรีพนัธ์ ศรแกว้ โรควณัโรคกระดูก                        259,172.80

393 นาง นุชนารถ พรมโสภา หวัใจขาดเลือด                        259,113.60

394 นาง ใหม ค  าด า โรคมะเร็งตบั                        259,074.40

395 นาย เมธี พาภกัดี กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด                        259,055.20

396 นาย ประสิทธ์ิ สิงนิสยั หวัใจลม้เหลว                        259,016.00

397 นาย สวสัด์ิ พนัธไชย ติดเช้ือในกระแสเลือด                        259,014.40

398 นาง กอบกาญจน์ ศิริกงัวาน มะเร็งล าไส้                        258,975.20

399 นาง ลาวลัย ์ผาบุญมา โรคมะเร็งตบั                        258,936.00

400 นาย บุญเพง็ พนัสีมา เลือดออกในสมอง                        258,916.80

401 นาย สุนทร ศรีเดช เสียชีวิต                        259,117.60

402 นาย โสภณ สิงห์สีโว โรคมะเร็งตบั                        258,838.40

403 นาย ค  าเขียน ค  าจนัทร์ โรคมะเร็งตบั                        258,099.20

404 นาย พงษศ์กัด์ิ สงัขยานนท์ ภาวะเลือดเป็นกรด                        258,760.00

405 นาย ชาย กุลจิตติสาธร(สาธารณ์ โรคเบาหวาน                        258,700.80

406 นางสาว กนกวรรณ กลางลาด แพภู้มิคุม้กนัตวัเอง                        258,661.60

407 นาง โกศล ภูมิพนา ติดเช้ือในกระแสเลือด                        258,642.40

408 นาย พงษศ์กัด์ิ ดิษฐสุนนท์ ไตวาย                        258,583.20

409 นาย บุญล ้า ภูโทถ ้า มะเร็งล าไสใ้หญ่ระยะลุกลาม                        258,248.80

410 นาย ใคร วงศอ์าษา โรคหลอดเลือดสมอง                        258,209.60

411 นาย ประวติั เจริญเขต โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืน ๆ                        258,170.40

412 นาย เจษฎา จนัทร์ธรรม วณัโรคปอด                        258,151.20

413 นาง อุบลรัตน์ จนัโทริ ปอดติดเช้ือ                        257,753.60

414 นาง ล าพนู พิมพเ์ขต อุบติัเหตุตกจากท่ีสูง                        258,033.60

415 นาย สิทธิชยั คงยนื หวัใจขาดเลือด                        257,994.40

416 นาย วิรัตน์ แสวงเจริญ หวัใจวาย                        258,032.80

417 นาย หนูจีน สิงห์ละคร โรคมะเร็งตบั                        257,992.80

418 นาย อนุชิต คะองักุ โรคมะเร็งตบั                        257,953.60



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

419 นาง บุนนาค ศพัทพ์นัธ์ หวัใจลม้เหลว                        257,914.40

420 นาย วิชิต ดารมย์ มะเร็งกระเพาะอาหาร                        257,895.20

421 นาง อุบล ศรีวฒันานนท์ ปอดอกัเสบ                        257,596.00

422 นาย สุจิต โพธิจนัทร์ หวัใจลม้เหลว                        257,777.60

423 นาย ใจ ขนัโมลี โรคมะเร็งตบั                        257,796.80

424 นาย กิตติพงษ ์ศรีธรรมมา หวัใจลม้เหลว                        258,020.80

425 นาย สนัน่ เจริญเขต มะเร็งปอด                        257,461.60

426 นาย เจริญ ศรีตะวนั เลือดออกในสมอง                        257,942.40

427 นาย อาภา จนัทร์มณฑล มะเร็งล าไส้                        257,903.20

428 นาย ทองค า ล  าทอง มะเร็งล าไส้                        257,864.00

429 นาย นรากร แสนวงค์ อุบติัเหตุล่ืนลม้                        257,824.80

430 นาย สมหมาย กลางท่าไคร้ โรคหลอดเลือดสมอง                        257,805.60

431 นาย เติม วิลยัพิศ ขาดอากาศหายใจ                        255,980.00

432 นาย ชม สตัยต์งั ชรา                        255,940.80

433 นาย สมยนื สุดาปัน โรคหลอดเลือดสมอง                        256,257.60

434 นาย นิวตั พรมสูงยาง หวัใจวาย                        256,218.40

435 นาย กงจกัร์ ศรีวะรา กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด                        256,179.20

436 ด.ต. สมเกียรติ ใคร่นุ่นนอ้ย ปอดติดเช้ือ                        256,140.00

437 นาง ประพลอย ข  าเนตร เสียชีวิต                        256,119.20

438 นาย สิทธิชยั แพงชารี โรคเบาหวาน                        256,156.80

439 นาง บุญมี กนัหาจนัทร์ มะเร็งปอด                        256,136.80

440 นาย ประเสริฐ โพธ์ิส าโรง ปอดติดเช้ือ                        256,377.60

441 นาง บวัรอง สุวรรณ์ เน้ืองอกรังไข่                        256,078.40

442 นาย น าชยั ขจรภพ โรคตบั                        255,679.20

443 นาง บุญเรือง วงศส์ระคู เลือดออกในสมอง                        256,260.00

444 นาย เกรียงศกัด์ื เนินทอง หวัใจเตน้ชา้                        256,200.80

445 นางสาว นิภาภรณ์ สิงคะกุล หวัใจวาย                        256,161.60

446 นาง บานเยน็ เศรษฐบุปผา ติดเช้ือในกระแสเลือด                        256,122.40

447 นาย ทองการ บุตรพรม โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืน ๆ                        256,083.20

448 นาง รุจี อนนัตวธุ เสียชีวิต                        255,764.00



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

449 นาง เกษร ยพัราษฏร์ มะเร็งล าไส้                        255,284.00

450 พ.ต. ทวีสุข สุนทรารชุน มะเร็งต่อมลูกหมาก                        255,524.80

451 นาง ล าพรรณ ตะโคดม โรคมะเร็งท่อน ้าดีในตบั                        255,545.60

452 นาง ทศันีย ์สิงห์ภกัดี ติดเช้ือในกระแสเลือด                        255,426.40

453 นาย สุเมฆ สวสัด์ิผล โรคเบาหวาน                        255,587.20

454 นาย ประดบัเกียรติ ค  าสนาม เลิืออออกในทางเดินอาหาร                        255,348.00

455 นาย ทองอินทร์ วินทะไชย ปอดติดเช้ือ                        255,328.80

456 นางสาว ละมยั เมา้ศรี ติดเช้ือในทางเดินปัสสวะ                        255,349.60

457 นาย ณัฐวชัต ์แฮดเมย มะเร็งล าไส้                        255,250.40

458 นาย สมศกัด์ิ พรมเกตุ เน้ืองอกร้ายของหลอดลมและปอด                        254,931.20

459 นาย จรัญ สมศรี ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั                        254,912.00

460 นาย ชากร ปทุมชาติ ปอดติดเช้ือ                        255,132.80

461 นาง เก้ือกูล ศรีวะรมย์ มะเร็งล าไส้                        255,131.20

462 นาง อ านวย ค  าพร โรคมะเร็งท่อน ้าดีในตบั                        254,504.80

463 จ.ส.ต. ทวีชยั จนัมะโฮง หวัใจวาย                        254,426.40

464 นาง ภทัราวดี ศกัด์ิแสน มะเร็งเตา้นม                        254,407.20

465 นาย บพิตร ไชยมีสุข เลือดคัง่ในสมอง                        254,348.00

466 นาย สะอาด มหาศรีทะเนตร ไตวาย                        253,628.80

467 นาง ล าพลู จนัทร์หนองสรวง มะเร็งใฺ่นเยือ่บุช่องทอ้ง                        254,289.60

468 ส.อ. ชาตรี อินทริง มะเร็งปอด                        254,230.40

469 นาย นพดล แสวง ปอดติดเช้ือ                        254,191.20

470 นาง มจัฉา จนัทร์ศรี ตบัวาย                        253,732.00

471 นาย ปรีชา สตันาโค หวัใจวาย                        254,112.80

472 นาย สมหมาย เถรวลัย์ เลือดเป็นกรดสมองขาดเลือด                        253,893.60

473 นาง ทองเรียบ อินทมนต์ มะเร็งปอด                        254,034.40

474 นาย วิรัช พลสนอง อุบติัเหตุ                        253,575.20

475 นาย อุดม พลเยีย่ม หวัใจลม้เหลว                        253,814.40

476 นาง อรจิต อินทร์จนัทร์ดา โรคมะเร็งท่อน ้าดีในตบั                        253,734.40

477 นาย ไกรเวทย ์อินธิสาร มะเร็งกระเพาะอาหาร                        253,955.20

478 นาย ปรีชา กา้นจกัร หวัใจลม้เหลว                        254,064.80



ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล สาเหตุ รับสุทธิ

479 นาย ประเสริฐ วงศส์วสัด์ิ มะเร็งปอด                        254,025.60

480 นาย ประจิตร เหมะโส เลือดคัง่ในสมอง                        253,986.40


