
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1/63 นาง จรวย   ฤทธิม์หา ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค-เมืองทองธานี ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 87 8 ธ.ค. 62
2/63 พ.อ.พงษ์เทพ   เจ๊กจันทึก ธ.ย่อยถนนสรงประภา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 1 ธ.ค. 62
3/63 นาง ล าใย   สาแช ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 89 13 ธ.ค. 62
4/63 นาง แสงจันทร์   ธงปราริน ธ.นราธิวาส ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับติดเชื้อ 56 15 ธ.ค. 62
5/63 นาง โสภา   รุจิโกไศย ธ.งามวงศ์วาน โรคหัวใจล้มเหลว 84 13 ธ.ค. 62
6/63 จ.ส.อ.ไพรัชช์   นุตตโยธิน ขส.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 53 30 พ.ย. 62
7/63 นาย สุวรรณ   สนธิรักษ์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองตีบตัน 84 16 ธ.ค. 62
8/63 พ.ต.ดนตรี   โพธิรักษ์ ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค-เมืองทองธานี มะเร็งบริเวณล าคอระยะสุดท้าย 60 14 ธ.ค. 62
9/63 นาง ตุมมา   สุจารี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 87 15 ธ.ค. 62
10/63 จ.ส.ต.สัมพันธ์   ป้องโล่ห์ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะแพร่กระจาย 63 9 ธ.ค. 62
11/63 ร.ท.ยุทธนะ   พานิช ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78 17 ธ.ค. 62
12/63 ร.อ.กิตติศักด์ิ   ศรีวินิจ ธ.ปราณบุรี ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 59 25 พ.ย. 62
13/63 นาง สุธารา   ล้ิมเจริญ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี โรคชรา 84 15 ธ.ค. 62
14/63 พ.อ.อ.ยุทธนา   ผ่องเวหา สส.ทหาร คอหักตายจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถ 45 30 ต.ค. 62
15/63 พ.ต.สุวรรณ  ปุตตาพัฒน์ กรม ทพ.43 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 58 22 พ.ย. 62
16/63 จ.ส.อ.สนิท   นนทวงศ์ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ติดเชื้อในกระแสเลือดจากวัณโรคปอด 74 29 พ.ย. 62
17/63 นาง นัดดา   โคตะมี ร.13 มะเร็งตับ 72 3 ธ.ค. 62
18/63 นาย แสน   เม่นเผือก ธ.ราชบุรี โรคชรา 80 4 ธ.ค. 62
19/63 นาง ประภัสสร   พงษ์เก่า พธ.ทบ. มะเร็งทีล้ิ่น 62 13 พ.ย. 62
20/63 นาง บ ารุง   เพลียวงษ์ รร.จปร. พิษสุรา 53 11 ธ.ค. 62
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21/63 ร.ต.เต้ียม   จ านงค์ทรง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 88 26 พ.ย. 62
22/63 ร.ต.กุล   ช านิกล้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 74 12 ธ.ค. 62
23/63 จ.ส.อ.บัญชา   อ่อนค า ธ.นครพนม มะเร็งล าไส้ 57 5 ธ.ค. 62
24/63 จ.ส.อ.ทองอินทร์  ภูนาเชียง พัน.พัฒนา 2 โรคปอดติดเชื้อ 58 30 พ.ย. 62
25/63 นาย เคนสี   แก้วสิมมา ธ.เชียงราย โรคชรา 83 12 ธ.ค. 62
26/63 นาย ขาน   บุญตานัย ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) มะเร็งต่อมลูกหมาก 80 30 พ.ย. 62
27/63 นาย ธรรม   ไพชยนต์ ธ.สูงเม่น ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 85 13 ธ.ค. 62
28/63 ร.ต.ร่อน   หมอยา ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 66 24 พ.ย. 62
29/63 พ.ท.แสง   สายมาอินทร์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ มะเร็งหลอดอาหาร 75 12 ก.ค. 62
30/63 พ.ท.สมพงษ์   ชมนาค ยย.ทบ. มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 82 9 ธ.ค. 62
31/63 นาย เชาวลิทย์   จันทร์อยู่ ส่วนกลาง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 82 17 ธ.ค. 62
32/63 นาง ศรีสว่าง   ศรีสว่าง ธ.เพชรเกษม ทาวน์เวอร์เซ็นเตอร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 21 ธ.ค. 62
33/63 นาย แม้น   ใบม่วง ธ.ปทุมธานี โรคชรา 80 22 ธ.ค. 62
34/63 นาง ชลอ   ชูสวาสด์ิ ธ.เตาปูน ความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวาน 86 30 พ.ย. 62
35/63 นาง สาด   เพราะประโคน ธ.สระแก้ว เบาหวานท าให้ไตวาย 82 14 ธ.ค. 62
36/63 ร.ต.อุดม   หงิมห่วง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 82 28 พ.ย. 62
37/63 จ.ส.อ.บุญธรรม  สุขจันทร์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 82 31 ต.ค. 62
38/63 ร.ต.วงษ์   วงษ์หงษ์ ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมาก 86 13 พ.ย. 62
39/63 ร.ต.เจริญ   สุขวิทยา ส่วนกลาง มะเร็งตับ 61 24 ธ.ค. 62
40/63 นาง ละมุล   สายจันทร์ ธ.ปากช่อง มะเร็งปอด 85 6 ธ.ค. 62
41/63 นาง สาย   เคนศิลา ธ.ถนนทหาร อุดรธานี โรคชรา 86 14 ธ.ค. 62
42/63 นาง ชุติมาศ   จันอบ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งรังไข่ 58 10 ธ.ค. 62
43/63 นาย ศุภผล   ดงทอง ธ.สุขุมวิท 11 โรคปอดติดเชื้อ 69 16 ธ.ค. 62
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44/63 นาง เล็ก   ทองพรม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 8 ธ.ค. 62
45/63 ร.ต.ประพันธ์   ส าราญเกียรต์ิ ธ.เตาปูน สันนิษฐานมะเร็งทีไ่ต 80 18 ธ.ค. 62
46/63 นาง ไล้   บางสาลี ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองตีบ 83 17 ธ.ค. 62
47/63 นาง บังอร   ออมทรัพย์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ไตวาย/หัวใจล้มเหลว 92 15 ธ.ค. 62
48/63 นาง จ าเนียร   ถ้ าสวย ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 19 ธ.ค. 62
49/63 นาง อุไร   บารมีส้าว ส่วนกลาง โรคชรา 69 19 ธ.ค. 62
50/63 นาง สถาพร   เงินทอง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งระยะแพร่กระจาย 74 26 ต.ค. 62
51/63 นาง รัตนา   สิริสุขการ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 85 16 พ.ย. 62
52/63 นาง ปรารถนา   ทิพม่อม ธ.ลาดพร้าว 124 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 24 ธ.ค. 62
53/63 นาง ทองดี   ทองเขตไทย ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต โรคชรา 87 16 ธ.ค. 62
54/63 นาง คนึงนิจ   อาชีวะ ธ.ลพบุรี ช็อกจาการติดเชื้อในกระแสเลือด 62 8 ธ.ค. 62
55/63 อส.ทพ.ยุรนันท์  บัวผุด กรม ทพ.46 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 30 14 พ.ย. 62
56/63 ร.ท.ประวัติ   ชาติชัยนานนท์ ธ.ศรีย่าน ความดันโลหิตสูง 84 6 พ.ย. 62
57/63 นาง เสอียม   ปัญญายงค์ วิสามัญ โรคหัวใจวาย 93 15 ธ.ค. 62
58/63 นาย กอง   ธรรมมะ รพ.ค่ายจักรพงษ์ กล้ามเนื้อหัวใจตาย 95 9 ธ.ค. 62
59/63 นาย สมภพ   เรือนกุนนา ศพปน.พท.ศอพท. อุบัติเหตุจราจร 41 16 ก.ย. 62
60/63 นาง ประยูร  อินทวงค์ กรม ทพ.36 ติดเชื้อรุนแรง 79 10 พ.ย. 62
61/63 นาง ส าเภา   เนินทอง ธ.ปราณบุรี โรคชรา 82 5 ธ.ค. 62
62/63 นาง บุญนาค   ศรีม่วง ธ.สระบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 12 ธ.ค. 62
63/63 จ.ส.อ.สมเกียรติ   ขุนจันทร์ ส.พัน.24 ทภ.4 การบาดเจ็บทีศี่รษะ 47 6 ก.ย. 62
64/63 นาย สมชาย   ลางคุลเสน ส่วนกลาง หลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 73 21 ธ.ค. 62
65/63 นาง พยอม   ปัน้วงษ์ ศสพ. ติดเชื้อแผลกดทับ 70 27 พ.ย. 62
66/63 จ.ส.อ.สมาน   บุญเกิด ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 68 1 ธ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
67/63 นาง ทองใส   ปัญญามัง ป.71 พัน.712 โรคชรา 83 18 พ.ย. 62
68/63 จ.ส.อ.เศกสรร   กาทองทุง่ ธ.นางรอง มะเร็งตับอ่อน 69 12 ธ.ค. 62
69/63 นาง คูณ   โพธิบ์าทะ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79 16 ธ.ค. 62
70/63 นาง หนูพิน   มีพันลม พล.ร.6 โรคเบาหวาน 70 9 ธ.ค. 62
71/63 นาง สมศรี   ผลชู มทบ.36 มะเร็งท่อน้ าดี 66 10 ธ.ค. 62
72/63 นาง ล าไย  เทีย่งทิพย์ พัน.ปฐบ. ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากโลหิตเป็นพิษ 81 5 ธ.ค. 62
73/63 น.ส.บุษบา   พรมด่วน ม.พัน.4 พล.1 รอ. มะเร็งตับ 61 17 ธ.ค. 62
74/63 จ.ส.อ.ละออง   กล่ินขจร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกทางเดินอาหาร 60 8 ธ.ค. 62
75/63 ร.ต.ประศาร   เนียมทอง ธ.สุราษฎร์ธานี โรคไตวาย 57 10 พ.ย. 62
76/63 นาย เฉลิมชัย   มีสงฆ์ ทภ.1 มะเร็งล าไส้ตรง 48 5 ธ.ค. 62
77/63 นาง ชลอ   เขียวน้อย ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 84 18 ธ.ค. 62
78/63 นาง กนกวรรณ   แก้วโกมล ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 69 21 ธ.ค. 62
79/63 นาย สละ   ยังศิริ ธ.ถนนติวานนท์ โรคมะเร็งกล่องเสียง 60 21 ธ.ค. 62
80/63 นาง สมพร  จารุโรจน์ ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 90 9 พ.ย. 62
81/63 นาง สมใจ   ด าคราม ธ.ย่อยบางบัว โรคมะเร็งปอด 86 20 ธ.ค. 62
82/63 นาย ศักด์ิชัย   รอดสอน ธ.ยอ่ยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจง้วัฒนะ โรคปอดอักเสบติดเชื้อจากการส าลัก 68 20 ธ.ค. 62
83/63 นาง ปรานอม   โพธิบุตร ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งตับ 71 15 ธ.ค. 62
84/63 ร.ต.เฉลิม   ทองศรีพงศ์ ธ.ซีคอนสแควร์ โรคปอดติดเชื้อ 87 19 ธ.ค. 62
85/63 จ.ส.ต.มานพ   ตันเจริญ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคปอดอักเสบ 58 19 ธ.ค. 62
86/63 นาง นิภาภรณ์   พุกกะเวส ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 72 12 ธ.ค. 62
87/63 นาง สังวล   เพียรทอง ธ.สนามเป้า ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 82 20 ธ.ค. 62
88/63 นาง บัว   ทันบุญ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคชรา 87 8 ธ.ค. 62
89/63 นาง ทวิล   ล าพันธุ์ ธ.สวนจตุจักร เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 80 23 ต.ค. 62
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90/63 ร.ต.ค านึง   มุสิกเจียรนันท์ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดอักเสบรุนแรง 75 19 ธ.ค. 62
91/63 ร.ต.ชลัช   เจนดง ธ.ราชประสงค์ ระบบไหลเวียนเลือดและหายใจล้มเหลว 59 23 ธ.ค. 62
92/63 นาง ทองอยู่   หมัดยินตัน ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรัง 82 28 ธ.ค. 62
93/63 นาง แฉล้ม   สุขแสงจันทร์ ศศท. ภาวะหัวใจล้มเหลว 73 23 ธ.ค. 62
94/63 พ.อ.อ านวย   พรหมเมตตา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก กล้ามเนื้ออักเสบติดเชื้อ 74 20 ธ.ค. 62
95/63 พ.อ.มนตรี   สงวนสัตย์ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 86 16 ธ.ค. 62
96/63 พ.ต.ค า   ปานสิงห์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 81 18 ธ.ค. 62
97/63 จ.ส.อ.ระย้า   จันทร์เทพ ธ.พิษณุโลก ภาวะซ็อคเนื่องจากหัวใจเต้นช้า 88 10 ธ.ค. 62
98/63 นาย คร่ึม   มุ่งจองกลาง ธ.ร้อยเอ็ด ล่ิมเลือดอุดตันทีป่อด 84 6 ธ.ค. 62
99/63 นาย ทวี   จ านงค์ถ้อย รวท.อท.ศอพท. เส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณท้องโป่งพองแตก 85 9 ธ.ค. 62
100/63 นาง สามาตร   พรมสุคนธ์ พล.ร.3 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 5 ธ.ค. 62
101/63 นาง จันทร์   คะมาลี ร.29 พัน.3 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 9 ธ.ค. 62
102/63 นาง ไข่   ผลอ้อ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 4 ธ.ค. 62
103/63 จ.ส.ต.เยื้อนยงศ์ (เยื้อน)  พลพุทธา ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 61 7 ธ.ค. 62
104/63 นาง สวาท  ป้องมาตย์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวาย 82 4 ธ.ค. 62
105/63 นาง หนูจันทร์   ศรไชย ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดติดเชื้อ 84 9 ธ.ค. 62
106/63 นาง เพ็ญศรี   ทองใบ มทบ.13 ส าลักอาหารจนขาดอากาศหายใจ 64 11 ธ.ค. 62
107/63 นาย ศิรสิทธิ ์(พรชัย)  ข าใบ ธ.งามวงศ์วาน โรคไตวายเร้ือรัง 40 19 ธ.ค. 62
108/63 นาย จ ารอง   ไก่แก้ว ศปภอ.ทบ.3 โรคไต 59 18 ธ.ค. 62
109/63 นาย กฤษณรงค์    ตรงตระกูล มทบ.39 โรคถุงลมโป่งพอง 56 13 ธ.ค. 62
110/63 นาย เรียม   นนทะคุณ บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 15 ธ.ค. 62
111/63 จ.ส.อ.สมชาย   พุม่พวง รร.จปร. มะเร็งทวารขั้นลุกลาม 54 13 ธ.ค. 62
112/63 จ.ส.อ.อรุณ   บุญมีประเสริฐ มทบ.21 เลือดออกในสมอง 56 9 ธ.ค. 62
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113/63 นาง จินตนา   เสือเขียว ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ความดันโลหิตสูง 71 11 ธ.ค. 62
114/63 จ.ส.อ.ธรรมนูญ   ศรีเพ็ชร ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 65 4 ธ.ค. 62
115/63 นาย ทอง   บุษบา ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 84 12 ธ.ค. 62
116/63 ร.ต.ไฝ   เพ็ชรหิน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 87 8 ธ.ค. 62
117/63 จ.ส.อ.จิม   สร้อยสูงเนิน ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งกล่องเสียง 60 2 ธ.ค. 62
118/63 ร.ต.วารีย์   ชินพรรณ ธ.นครราชสีมา มะเร็งถุงน้ าดี 82 13 ธ.ค. 62
119/63 นาง ผ่อง  จิตร์พร้ิง ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในปอดรุนแรง 82 15 ธ.ค. 62
120/63 นาง ทองอยู่   ยืนยง ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลวจากภาวะทพุโภชชนาการ 82 13 ธ.ค. 62
121/63 นาง มณีวรรณ   กล้ายุทธ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะเลือดเป็นกรดจากเมทฟอร์มิน 82 5 ธ.ค. 62
122/63 นาง อ าภา   ฤทธิอ์ร่าม ธ.อุดรธานี โรคชรา 83 7 ธ.ค. 62
123/63 นาง พุทธา   พิมพ์ศรี ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 68 5 ธ.ค. 62
124/63 นาย สายันต์   มูลภักดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 15 พ.ย. 62
125/63 นาง ปิน่   พึง่ครบุรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 87 17 ธ.ค. 62
126/63 นาง กรึม   ฝานสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 104 14 ธ.ค. 62
127/63 นาย ไหล   ทิมโคกกรวด ธ.ปากช่อง โรคชรา 89 15 ธ.ค. 62
128/63 นาง ทองอาน   ลุนพุฒ ธ.ขอนแก่น มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 78 12 ธ.ค. 62
129/63 นาง อนิธิพร (กมลวรรธน์) ผลาปรีย์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งเต้านม 58 4 ธ.ค. 62
130/63 นาย ด า   หลวงจินดา ธ.อรัญประเทศ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 13 ธ.ค. 62
131/63 นาง จุรีภรณ์   ข าสุทธิ์ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 11 ธ.ค. 62
132/63 ร.ต.สมชาติ   พุกหอม ธ.ราชบุรี เส้นเลือดแดงใหญ่แตก 62 3 ธ.ค. 62
133/63 ร.ต.เฉลียว   วิเศษรจนา ธ.ราชบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 82 28 พ.ย. 62
134/63 จ.ส.อ.วิรัตน์   คุณภาที ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 62 7 ธ.ค. 62
135/63 นาย วีรวัฒน์   แก้วชัย ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 60 1 ธ.ค. 62
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136/63 อส.ทพ.จรัญ   ชินนะ กรม ทพ.14 ภาวะหัวใจล้มเหลว 38 25 พ.ย. 62
137/63 นาง สง่า  ไชยพินิจ มทบ.19 ไตวายฉับพลันจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 87 8 ธ.ค. 62
138/63 นาง ทองเหรียญ (เหรียญทอง)  สีจนัฮด มทบ.23 ล้ินหัวใจร่ัวและตีบ 55 6 ธ.ค. 62
139/63 น.ส.สมบุญ   บุญเจริญ ร.2 รอ. เนื้องอกในสมอง 74 15 ธ.ค. 62
140/63 นาย อ่วม   ขจัดมลทิน ธ.ชุมแพ ท่อทางเดินน้ าดีอกัเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด 91 3 ธ.ค. 62
141/63 นาง ดี   ทะสังขาร์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 91 30 พ.ย. 62
142/63 ร.อ.ไพโรจน์   สุระเทวี ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 82 10 ธ.ค. 62
143/63 นาง สายสมร   วงษ์มาเกตุ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน 78 12 พ.ย. 62
144/63 นาง สมพงษ์   แก้วกูล ธ.บุรีรัมย์ โรคหัวใจวาย 55 8 ธ.ค. 62
145/63 นาง นงค์รักษ์   ศรีสุระ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 52 18 ธ.ค. 62
146/63 นาง อุบล   โชติรัตน์ ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 16 ธ.ค. 62
147/63 นาง สาย   แก้วกุลา ธ.พะเยา ไตวายจากเบาหวาน 77 18 ธ.ค. 62
148/63 นาย ประทิน   ต่างงาม มทบ.36 โรคเบาหวาน 72 15 พ.ย. 62
149/63 นาง ลัดดาวรรณ์   บูอ่ินทร์ ป.4 พัน.104 เลือดออกในสมอง 60 11 ธ.ค. 62
150/63 นาง ทองดี   อนงค์นิ่ม ส่วนกลาง ปัสสาวะติดเชื้อ 84 31 ธ.ค. 62
151/63 นาง ผล   พิกุลทอง ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา โรคปอดติดเชื้อ 86 18 ธ.ค. 62
152/63 นาง มณเฑียร   วิสุทธินนท์ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปอด 77 23 ธ.ค. 62
153/63 จ.ส.อ.วงศ์สถิตย์   สังวรเวชภัณฑ์ ธ.วงศ์สว่าง-ทาวน์เซ็นเตอร์ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 64 20 ธ.ค. 62
154/63 จ.ส.อ.มานะ   ทานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 84 24 ธ.ค. 62
155/63 พ.อ.มาโนช   ศิริมาศ ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 82 20 ธ.ค. 62
156/63 นาย บุญธรรม   พวงแก้วเพนา ธ.สนามเป้า เลือดออกในสมอง 77 23 ธ.ค. 62
157/63 นาง บุญชู   พันธุเ์พ็ง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 90 1 ม.ค. 63
158/63 จ.ส.อ.สุชาติ   สมบัติวงษ์ ขส.ทบ. บาดเจ็บรุนแรงบริเวณศรีษะ 38 11 ธ.ค. 62
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159/63 นาย ก าพล   ขยิ่มค้า สง.สด.ก.ท. มะเร็งตับ 71 14 ธ.ค. 62
160/63 นาง บุญลือ   สีใส ส่วนกลาง ภาวะเลือดออกในสมอง 81 23 ธ.ค. 62
161/63 นาง ประทุม   อยู่สวัสด์ิ ส่วนกลาง โรคชรา 87 24 ธ.ค. 62
162/63 นาง สมบูรณ์   รัตนหล ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคหัวใจวาย 72 17 ธ.ค. 62
163/63 นาง ลีเยาะ   ดือราโอะ ธ.ปัตตานี เส้นเลือดสมองแตกเฉียบพลัน 68 23 ธ.ค. 62
164/63 นาง เขียน   สินธุชาติ ธ.ศรีย่าน เลือดออกในสมอง 69 18 ธ.ค. 62
165/63 นาง สุวพีร์   อนันต์ ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรุนแรง 84 17 ธ.ค. 62
166/63 นาย แสวง   เกิดฤทธิ์ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือด 86 28 ธ.ค. 62
167/63 ร.ต.สวิง   รอตภัย ธ.อ่างทอง โรคชรา 84 17 ธ.ค. 62
168/63 จ.ส.อ.ทองด า   ศิลา ธ.ลพบุรี โรคชรา 62 26 ธ.ค. 62
169/63 น.ส.สุดใจ   พัฒวี ทภ.2 โรคถุงลมโป่งพอง 78 11 ธ.ค. 62
170/63 ส.ท.วัชรพันธุ ์  แก้วธรรมานุกูล สง.สด.จว.ช.บ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 26 11 พ.ย. 62
171/63 นาย นรินทร์   เหล่ียมมณี ร.12 พัน.2 รอ. โรคถุงลมโป่งพอง 63 11 ธ.ค. 62
172/63 นาง จ าปี   ค าพืช ม.6 พัน.6 เส้นเลือดในสมองตีบ 82 8 ธ.ค. 62
173/63 นาย ประยูร   แสงตระกูล พัน.พัฒนา 3 ภาวะแทรกซ้อนไตวายเร้ือรัง 82 12 ธ.ค. 62
174/63 นาง ค าภา   บุญล้น ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 81 11 ธ.ค. 62
175/63 นาง สาย   มะรังษี ธ.ยะลา โรคชรา 82 15 ธ.ค. 62
176/63 จ.ส.อ.ชาญณรงค์   ไชยเดช ร.2 พัน.1 รอ. เยื่อหุม้สมองอักเสบจากราและวัณโรค 34 16 พ.ย. 62
177/63 นาง วรรณ์   ทาหนัก ร.7 ภาวะติดเชื้อกระแสโลหิต 72 2 ธ.ค. 62
178/63 นาง สมภาร   ชูเชิด ร.8 พัน.3 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 18 ธ.ค. 62
179/63 นาง บุญมี  วงษ์ศรีแก้ว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 75 9 ธ.ค. 62
180/63 นาง แตงอ่อน   รามศิริ ธ.เลย ภาวะหัวใจล้มเหลว 81 13 ธ.ค. 62
181/63 พ.ท.อรรถ   ฤทธิเ์ดช ธ.ปราณบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76 14 ธ.ค. 62
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182/63 นาย เยือน   นนทธิ ธ.อุตรดิตถ์ ล้ินหัวใจร่ัว 77 10 ธ.ค. 62
183/63 นาง สนิท   เกตุศรี ธ.อุตรดิตถ์ อาการแพ้รุนแรง 82 15 ธ.ค. 62
184/63 ร.ต.อภิเชษฐ์   ดีแสง ธ.อุดรธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 72 1 ธ.ค. 62
185/63 พ.ต.สนอง   อยู่ซับซ้อน ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 75 9 ธ.ค. 62
186/63 นาง ถวิล   หล านุ้ย ส.พัน.3 พล.ร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 12 ธ.ค. 62
187/63 จ.ส.อ.สนทยา   คณะแพง พัน.บ.2 เลือดออกในสมองรุนแรง 38 8 ธ.ค. 62
188/63 นาง บุญมา   จันทร์เภา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ช็อคจากภาวะติดเชื้อรุนแรง 61 13 ธ.ค. 62
189/63 นาย ถนอม   สุยค าไฮ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 82 10 ธ.ค. 62
190/63 ส.อ.เล็ก   ศรีกระจ่าง ธ.พิษณุโลก บาดแผลกระสุนปืนทีศี่รษะ 69 18 ธ.ค. 62
191/63 นาง จรัส   ขิมเกาะ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อรุนแรง 84 15 ธ.ค. 62
192/63 ส.อ.อุทิศ   ค าพันธ์ ธ.อุดรธานี โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 51 8 ธ.ค. 62
193/63 ร.ต.เชนทร์   ภานุทัสน์ ธ.สระบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60 18 ธ.ค. 62
194/63 พ.ท.นคร   อินทร์ประสิทธิ์ ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 24 พ.ย. 62
195/63 ส.อ.ทองดี   ป้อมเชียงพัง ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 90 19 ธ.ค. 62
196/63 พ.ต.จ านงค์   เฉลิมชวลิต ธ.ย่อยบางโพ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 76 2 ม.ค. 63
197/63 นาง สุพรรณี   ดีนาง ธ.บางล าภู โรคไตวาย 71 25 ธ.ค. 62
198/63 นาง บุญศรี   ไพรศรี ธ.อ้อมน้อย ตายตามธรรมชาติ 88 30 ธ.ค. 62
199/63 นาง ประยูร   สงวนวงษ์ ธ.สนามเป้า โรคปอดติดเชื้อ 86 26 ธ.ค. 62
200/63 จ.ส.อ.ทวนชัย   สุธาวุฒิชัย ธ.สวรรคโลก มะเร็งต่อมน้ าลาย 80 12 ธ.ค. 62
201/63 นาย นพพร   สุธีมาศ ยศ.ทบ. ผู้ป่วยติดเตียง 65 11 ธ.ค. 62
202/63 นาง ฉวี   รินไธสง ยศ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 65 10 ธ.ค. 62
203/63 นาย บุญมี   มุระดา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 85 4 ธ.ค. 62
204/63 พ.อ.ประพัฒน์   จันทร์โอชา ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 97 6 ม.ค. 63
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205/63 นาง กานดา  ชูจิตารมย์ วิสามัญ มะเร็งปอด 93 20 ธ.ค. 62
206/63 นาง ปิ  หงษ์กลาง วพบ. ติดเชื้อในช่องท้องและลุกลามสู่เลือด 65 12 ธ.ค. 62
207/63 จ.ส.อ.สมชาย  เยาวลาภ ส่วนกลาง เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง 61 29 ธ.ค. 62
208/63 นาง ประชุม  ลอยลม ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 74 15 ธ.ค. 62
209/63 จ.ส.อ.เกตุศักด์ิ   เรียนรอบรู้ ธ.กล้วยน้ าไท มะเร็งช่องท้อง 57 25 ธ.ค. 62
210/63 นาง บัญญัติ   อินทรตุล ธ.อยุธยา โรคไตวายเร้ือรัง 77 17 ธ.ค. 62
211/63 นาง เฉลียว   จ านงค์ถ้อย ธ.โลตัส-ประชาชื่น โรคปอดติดเชื้อ 91 23 ธ.ค. 62
212/63 นาง วิไลวรรณ   โต๊กพุดซา ธ.ปราณบุรี เลือดออกในสมองสันนิษฐานจากเส้นเลือดในสมองแตก 85 23 ธ.ค. 62
213/63 พ.ท.อุกฤษฏ์   ชูวงศ์วุฒิ ธ.ย่อยบางกะปิ โรคประจ าตัว 82 12 ธ.ค. 62
214/63 ร.ต.ประวัติ   ภูมิกระจ่าง ธ.สนามเป้า เสียชีวิตจากการกดรัดบริเวณคอ 63 28 ธ.ค. 62
215/63 ร.ต.สุรชัย   พรหมบัณฑิต ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 11 ธ.ค. 62
216/63 นาย หนูพลอย   ละชินลา ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 83 21 ธ.ค. 62
217/63 นาง สุณา   แอบแฝง ธนาณัติ ภาวะทางเดินอาหารทะลุ 73 22 ธ.ค. 62
218/63 จ.ส.อ.พงศ์สรณ์(ประพันธ)์   มิ่งมิตร ธ.ศรีย่าน เลือดออกในสมอง 56 31 ธ.ค. 62
219/63 พ.ต.ประชา   เสตะปุตตะ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อรุนแรง 82 14 พ.ย. 62
220/63 นาย จันทร์   แก้วมูล ธ.เชียงราย ไตวายจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 86 14 ธ.ค. 62
221/63 นาง ยอดเรือน   ใจชื่นบาน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 30 พ.ย. 62
222/63 นาง ชฎาพร    อนุกูล ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 60 27 พ.ย. 62
223/63 นาง ท า   ชอบดี ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 22 ธ.ค. 62
224/63 นาง มลิวัลย์   ปาลบุตร ธ.พญาไท มะเร็งทีล่ าไส้ 54 12 พ.ย. 62
225/63 ร.ต.ประเสริฐ   ใจหาญ ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 67 20 ธ.ค. 62
226/63 นาย บัณฑิต   สีหบัณฑ์ พัน.สร.3 โรคไตวายเฉียบพลัน 58 12 ธ.ค. 62
227/63 นาย กิตติพนธ์   สีวินทา สง.สด.จว.ร.ย. โรคชรา 74 18 ธ.ค. 62
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228/63 นาง ทองเร่ิม  ทองส าฤทธิ์ สง.สด.จว.อ.ย. ติดเชื้อเนื้อเน่า 84 22 ธ.ค. 62
229/63 อส.ทพ.จิรยุทธิ ์   แสงประจงค์ กรม ทพ.46 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 39 24 พ.ย. 62
230/63 นาง ป้อ   ธนะสิทธิ์ ป.71 พัน.711 ไตวายจากเบาหวาน 74 17 ธ.ค. 62
231/63 นาง ปร้ิม   ปลอดสกุล มทบ.44 ผูกคอตาย 66 20 พ.ย. 62
232/63 นาง ส ารวย   สุภาษี ม.6 พัน.21 มะเร็งปอด 60 13 ธ.ค. 62
233/63 พล.อ.มารุต   ล้ิมเจริญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อทีป่อด 63 15 ธ.ค. 62
234/63 ร.ต.คนึงนิจ   ศรีสุวรรณ ธ.ยะลา ระบบหายใจล้มเหลว 59 7 พ.ย. 62
235/63 นาย สวาท   ชัยพันนา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งตับ 75 21 ธ.ค. 62
236/63 นาง ค าเผือ   บุญสิทธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 88 17 ธ.ค. 62
237/63 จ.ส.อ.มนตรี   เฉลยพจน์ พัน.สบร.23 บชร.3 ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 51 22 ธ.ค. 62
238/63 นาย สลัด   ปารมี ธ.เลย ภาวะหายใจล้มเหลว 71 20 ธ.ค. 62
239/63 ร.ต.สุนทร   สนามชัย ธ.สัตหีบ หลอดเลือดในสมองตีบ 88 8 ธ.ค. 62
240/63 นาง สมควร   อินทุทรัพย์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 88 16 ธ.ค. 62
241/63 ร.ต.นคร   ศรีจันทร์ทับ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 7 ธ.ค. 62
242/63 ร.ต.สนธยา   สุวรรณ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคถุงลมโป่งพอง 78 25 ธ.ค. 62
243/63 นาง บุญน า  เพชรสงคราม ธ.บก.ทบ. การเจ็บป่วยทีไ่ม่แน่ชัด 93 1 ม.ค. 63
244/63 ร.ต.ประสิทธิ ์  คุ้มพันธ์ ธ.รัชดาภิเษก เลือดค่ังในสมอง 81 31 ธ.ค. 62
245/63 นาง ประนอม   เถื่อนสุขี ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนและหายใจล้มเหลว 73 4 ธ.ค. 62
246/63 นาง อัมพันธ์   เทียนสะอาด ธ.ย่อยถนนสรงประภา ล าไส้อุดตัน 79 29 ธ.ค. 62
247/63 จ.ส.อ.เศกสันต์   สนองกัณฑ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 42 28 ธ.ค. 62
248/63 นาง สมกัลย์   จันทร์จ าลอง ธ.สนามเสือป่า ภาวะหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 95 26 ธ.ค. 62
249/63 นาง เสนียม   ทองระย้า ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 84 1 ม.ค. 63
250/63 นาย วันชัย   มงคลละ ธ.ย่อยถนนสรงประภา เศษอาหารติดหลอดลม 68 3 ม.ค. 63
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251/63 นาง ฉลวย   สุขเถื่อน นสศ. มะเร็งปากมดลูก 73 8 ธ.ค. 62
252/63 นาง นาค   แก้วเข็มทอง นสศ. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 73 1 ธ.ค. 62
253/63 นาง อัตถาพร  จันทรเจริญ กอง พธ.สกอ.ศสพ. วัณโรคสมอง 51 20 ก.ย. 62
254/63 นาง วาด   น้อยบุญมา กอง พธ.สกอ.ศสพ. ไตวายระยะสุดท้าย 74 11 ธ.ค. 62
255/63 พ.อ.สุรวิชช   จันทร์บัว ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนเลือดและหายใจล้มเหลว 78 20 ธ.ค. 62
256/63 ร.ต.สมาน  พันธ์จบสิงห์ ธ.สุพรรณบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 68 8 ธ.ค. 62
257/63 นาง สายหยุด  เกล้ียงกลม ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 78 23 ธ.ค. 62
258/63 ร.ต.มิตร  ตรีเมฆ มทบ.12 ภาวะตับวาย 57 17 ธ.ค. 62
259/63 พ.อ.พิเศษ จิรยุทธ  วงศ์ชมบุญ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 64 26 ธ.ค. 62
260/63 นาย จันดา  ลงจันทึก รร.กง.กง.ทบ. ภาวะระบบหายใจล้มเหลวจากน้ าในเยื่อหุม้ปอด 58 2 ม.ค. 63
261/63 นาง กรุณา   แก้วเก็บ ธ.ศรีย่าน มะเร็งปากมดลูก 63 31 ธ.ค. 62
262/63 นาย สมาน   เชื้อทหาร พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ตับแข็งภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 65 14 ธ.ค. 62
263/63 นาง ณัฐฐา (จารี)   แพงดี พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งปอด 51 28 ธ.ค. 62
264/63 นาย ถาวร  ฟุง้พิลา ธ.ขอนแก่น โรคไตวายเร้ือรัง 74 8 ธ.ค. 62
265/63 พ.ต.พลบ   มนต์ดี พัน.สบร.23 บชร.3 หลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 77 21 ธ.ค. 62
266/63 นาย วิรัตน์   เจริญสุข ศบบ. โรคตับอักเสบ 67 19 ธ.ค. 62
267/63 นาง เตือน   หมอก็เป็น ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 76 16 ธ.ค. 62
268/63 นาง บุญแต่ง   แก่นสุข พล.ปตอ. ล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด 76 24 ธ.ค. 62
269/63 นาย พรชัย   ทัศน์เกษร ขส.ทบ. โรคชรา 91 17 ธ.ค. 62
270/63 นาย รุ่งรดิศ  พระอัมพร ปตอ.1 พัน.5 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นกลาง 58 20 ธ.ค. 62
271/63 นาง กิมสาย  อภิวาท ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 29 ธ.ค. 62
272/63 นาย เตือน  ส าราญสุข ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดสมองตีบ 76 4 ม.ค. 63
273/63 น.ส.วรรณา  ขุนภักดี ธ.อ้อมใหญ่ กล้ามเนื้อหัวใจตาย 65 30 ธ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
274/63 นาง สด  พุม่ดวง ธ.สัตหีบ โรคหัวใจล้มเหลว 82 29 ธ.ค. 62
275/63 ร.ต.ชโลม  วะสาร ธ.สนามเสือป่า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 71 28 ธ.ค. 62
276/63 นาย น้อย  กล่ินหอม ธ.ปากช่อง โรคมะเร็งล าไส้ 92 1 ม.ค. 63
277/63 จ.ส.อ.แสวง  แก้วแช่ม ธ.ลพบุรี โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 89 3 ม.ค. 63
278/63 ร.ต.ทองสุข   กล่ันรอด ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 29 ธ.ค. 62
279/63 นาง บุญส่ง  อินยา ธ.สิงห์บุรี โรคตับแข็ง 56 2 ม.ค. 63
280/63 นาง อุทัย  ทิพย์ทา พบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 85 6 ธ.ค. 62
281/63 นาง เดือนลับ   โดนสุข ธ.ยโสธร โรคชรา 81 1 พ.ย. 62
282/63 นาง บุญส่ง  บุญธรรมเจริญ ธ.ชลบุรี โรคมะเร็ง 83 14 ธ.ค. 62
283/63 นาง ปุย้   ล าใย ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 81 28 ธ.ค. 62
284/63 นาง ขวัญฤดี   วันโทน ม.3 พัน.26 ขาดอากาศหายใจ 62 15 ธ.ค. 62
285/63 นาง วิรอน   ทองแข็ง ร.31 รอ. เลือดออกในสมอง 58 19 ธ.ค. 62
286/63 นาย บุญช่วย   อุ่นเรียน ป.72 พัน.723 โรคหัวใจล้มเหลว 81 12 ธ.ค. 62
287/63 จ.ส.ต.อามิน   กาเจ ธ.ยะลา ตายจากการเจ็บป่วยทีไ่ม่แน่ชัด 56 14 ก.ย. 62
288/63 ร.ท.มานิต   อินธิศักด์ิ ธ.หนองคาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 4 พ.ย. 62
289/63 นาง สายหยุด   ลบเมฆ ส่วนกลาง โรคไตวายระยะสุดท้าย 80 3 ม.ค. 63
290/63 นาย สถาพร   นิยมเวช สพ.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 88 19 ธ.ค. 62
291/63 นาง ปิน่แก้ว   เสียงสว่าง ศอ.สพ.ทบ. โรคไตจากความดันโลหิตสูง 69 7 ธ.ค. 62
292/63 นาง อุไรวรรณ   บรรณะชัยศิริสุข ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 2 ม.ค. 63
293/63 นาย สวัสด์ิ   รักวงษ์ไทย ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้อง 64 31 ธ.ค. 62
294/63 นาย พินิจ   อารี ธ.อยุธยา โรคปอดติดเชื้อ 64 3 ม.ค. 63
295/63 น.ส.เพ็ชรสมร   พึง่ภพ ธ.นครราชสีมา เลือดออกในโพรงสมอง 68 25 ธ.ค. 62
296/63 นาง ดอกไม้   สูงสุมาลย์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 4 ม.ค. 63
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297/63 นาย ฉลอง   สูงสุมาลย์ ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91 1 ม.ค. 63
298/63 นาง สัจจา   สุขเกษม ธ.บางบัว โรคมะเร็ง 64 25 ธ.ค. 62
299/63 พ.อ.สุวัจน์   บัวทอง ธ.ศูนย์การค้าวรรัตน์ กระดูกสะโพกซ้ายหัก 94 2 ม.ค. 63
300/63 นาง พิน  ประกอบเพ็ชร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 83 18 ธ.ค. 62
301/63 นาง ทองค า   ยอดแตง ธ.ลพบุรี โรคความดัน 88 19 ธ.ค. 62
302/63 พ.อ.พิชิต   บุศรา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 66 23 ธ.ค. 62
303/63 นาย บุญช่วย   เปรมใจ ร.111 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 11 ธ.ค. 62
304/63 นาง ไข   ศิริ มทบ.36 มะเร็งโพรงจมูก 59 14 ธ.ค. 62
305/63 นาย สงบ   ทรงทอง ม.พัน.28 พล.ม.1 ไตวายเฉียบพลัน 79 21 ธ.ค. 62
306/63 นาง สี   เป้ป้อม ศร. ภาวะหัวใจหยุดเต้น 83 19 ธ.ค. 62
307/63 นาย จา   สะอาดถิ่น พัน.สบร.22 บชร.2 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82 14 ธ.ค. 62
308/63 นาง หนูอ้วน   เพศสุข ธ.ยะลา ผิวหนังติดเชื้อรุนแรงทีแ่ขนซ้ายและก้นกบ 83 8 ม.ค. 63
309/63 นาง รัตนา   ล่องลอย ส่วนกลาง เลือดออกในช่องเยื่อหุม้หัวใจ 77 30 ธ.ค. 62
310/63 นาย ท าบุญ   พูลทอง วพม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 30 ธ.ค. 62
311/63 นาง จารุนี  นุตสถิตย์ ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค-เมืองทองธานี มะเร็งเต้านมแพร่กระจาย 82 4 ม.ค. 63
312/63 น.ท.สุจินต์   ทองพาศน์ ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 78 21 ธ.ค. 62
313/63 พ.อ.สมโภชน์   ปิน่กล่อม ธ.เตาปูน มะเร็งของเนื้อเยื่อไต 66 9 ม.ค. 63
314/63 นาง พยุง   แสงอ่อน ธ.ธาตุทอง เลือดออกในสมอง 87 1 ม.ค. 63
315/63 นาง มนฤดี   แก้วดุสิต ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) โรคชรา 96 30 ธ.ค. 62
316/63 นาง เจียร   สิงห์สา ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ จากความดันโลหิตสูง 88 7 ม.ค. 63
317/63 นาง บุญมี   เย็นจุระ ธ.พิษณุโลก มะเร็งกระดูก 74 2 ม.ค. 63
318/63 นาง นวลจันทร์   เล็กรัตน์ ธ.พะเยา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 63 3 ธ.ค. 62
319/63 นาย สามารถ   ทองขาว ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 67 20 ธ.ค. 62
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320/63 นาง จันทร์เพ็ญ   นรรัตน์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 52 18 ธ.ค. 62
321/63 นาง ปุน่  โพธิพ์ัฒน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 85 24 ธ.ค. 62
322/63 นาง จันทร์จิรา   บ ารุงสวัสด์ิ กรม ทพ.26 เส้นเลือดในสมองแตก 70 17 ธ.ค. 62
323/63 นาย ห้อย   ยวงสุวรรณ์ มทบ.27 โรคชรา 79 13 ธ.ค. 62
324/63 จ.ส.อ.จักรกริช   เผ่าผาง ศร. โรคหัวใจล้มเหลว 45 24 พ.ย. 62
325/63 ส.อ.พายุ   กว้างขวาง ร.16 ไม้หล่นกระแทกศีรษะ 28 24 ธ.ค. 62
326/63 นาง ทิพย์   พุฒป่า ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 92 13 ธ.ค. 62
327/63 นาย เล่ือน   พันธุต์านุกูล ธ.สระบุรี โรคชรา 79 10 ม.ค. 63
328/63 นาย ค า   ธรรมศิริ มทบ.32 ล าไส้อักเสบ 81 2 ธ.ค. 62
329/63 นาง ทัน   เรียกประโคน กรม ทพ.26 หลอดเลือดสมองอุดตัน 76 29 ธ.ค. 62
330/63 นาย สอาด   พันตา ม.พัน.22 ศม. โรคชรา 78 18 ธ.ค. 62
331/63 ร.ต.บรรเจิด   มาศิริ ธ.พิษณุโลก ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ าในร่างกาย 84 31 ธ.ค. 62
332/63 นาง เล่ียม   ฉันทะ ธ.ล าปาง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากน้ าตาลในเลือดต่ า 86 10 ธ.ค. 62
333/63 นาย เล็ก   มาปลูก ธ.ล าปาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 86 10 ธ.ค. 62
334/63 นาง หนูปรางค์   ไชยค าภา ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจล้มเหลว 69 18 ธ.ค. 62
335/63 นาย เจด็ด   ภูโคกยาว ธ.ร้อยเอ็ด แผลติดเชื้อเนื่องจากแผลกดทับ 51 16 ธ.ค. 62
336/63 นาง น้อย   กล่ินหอมอ่อน มทบ.11 มะเร็งปอด 76 17 ธ.ค. 62
337/63 นาย เคน   ศรีอินทร์มาตร รร.ส.สส. โรคปอดอักเสบ 72 29 ธ.ค. 62
338/63 น.ส.สีเลียบ   สายใหม่ สส. โรคชรา 77 8 ธ.ค. 62
339/63 นาง เจริญศรี   เจริญสุข ธ.พญาไท โรคสมองเส่ือม 94 31 ธ.ค. 62
340/63 นาง ล าไพร   ศรีไพร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว 87 7 ม.ค. 63
341/63 น.ส.เสาวภาค   เสือส่วย ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับระยะลุกลาม 48 31 ธ.ค. 62
342/63 นาย คร้ึม   ป่วงสันเทียะ ธ.ศรีย่าน ก้านสมองขาดเลือด 82 9 ม.ค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
343/63 พ.อ.เปร่ือง   เปล่งเกียรติกุล ธ.ส านักพหลโยธิน โรคล้ินหัวใจร่ัว 89 10 ม.ค. 63
344/63 นาง สุดาสวรรค์   ฟองเอม ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 55 19 ธ.ค. 62
345/63 นาง พเยาว์   จัตตุวัฒน์ ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) เลือดออกในกระเพาะอาหารเฉียบพลัน 72 19 ธ.ค. 62
346/63 นาง จ ารัส   มีสมชีพ ส่วนกลาง ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 20 ธ.ค. 62
347/63 ร.ต.ร าไพ   ค าริกบุตร ธ.พิษณุโลก มะเร็งตับ 88 7 ม.ค. 63
348/63 ส.อ.นิตย์   อยู่ศรีเจริญ ธ.ถนนติวานนท์ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 9 ม.ค. 63
349/63 พ.ต.อนุพงศ์   ชัยนิลพันธุ์ ธ.เชียงใหม่ อัมพาต 68 1 ม.ค. 63
350/63 นาย มงคล   คุ้มพะเนียด ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคหัวใจล้มเหลว 81 5 ม.ค. 63
351/63 นาง มาลี   ศิริฉาย ธ.สะพานควาย เล้นเลือดหัวใจตีบ 63 9 ม.ค. 63
352/63 นาย สมคิด   หงษ์ร่อน ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับ 81 5 ม.ค. 63
353/63 ร.ต.ธนวันต์ชัย   รังมณี ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อทีล้ิ่นหัวใจ 69 4 ม.ค. 63
354/63 นาง สงวน   นันท์ดี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 87 4 ม.ค. 63
355/63 พ.ต.ไสว   กิจสมชีพ ธ.งามวงศ์วาน โรคปอดติดเชื้อ 97 7 ม.ค. 63
356/63 นาย ค าสิงห์   ทัดเทีย่ง ร.16 พัน.1 โรคชรา 86 19 พ.ย. 62
357/63 นาง สายทอง   อินทะนัย คส.สพ.ทบ. ล าไส้อุดตัน 72 26 ธ.ค. 62
358/63 จ.ส.อ.ฟรี   ภูส่วาสด์ิ ธ.พิษณุโลก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะสุดท้าย 92 26 ธ.ค. 62
359/63 พ.ต.สาทร  พันธุระ ธ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 30 ธ.ค. 62
360/63 นาง ชมนาด   อ่อนนิ่ม ธ.บุรีรัมย์ ระบบหัวใจล้มเหลว 62 15 ธ.ค. 62
361/63 น.ส.จ านงค์   ฉ่ าเมืองปัก ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 61 20 ธ.ค. 62
362/63 นาง ส ารวม   ดิษเจริญ ธ.ก าแพงเพชร โรคชรา 85 6 ธ.ค. 62
363/63 นาย เพชร   พุม่นิล ธ.สุโขทัย ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 81 20 ธ.ค. 62
364/63 นาง ฉลวย  ภูดี่ ธ.ลาดพร้าว 42 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 88 3 ม.ค. 63
365/63 ร.ท.เจียร   พระสาทพร ธ.สุพรรณบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 101 18 ธ.ค. 62
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366/63 นาง ส าเนียง   ศรีชนะ มทบ.26 มะเร็งเต้านม 56 22 ธ.ค. 62
367/63 นาง นาง   ทองเทียม มทบ.27 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 59 27 ธ.ค. 62
368/63 นาง หวัง  พูนสระน้อย รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งกระเพาะอาหาร 72 28 ธ.ค. 62
369/63 จ.ส.อ.กมล  เกตุไชโย ธ.ราชบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 17 พ.ย. 62
370/63 จ.ส.อ.อภิสิทธิ ์  ใจกล้า ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 85 26 พ.ย. 62
371/63 นาง ทองยับ   เสียงล้ า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 76 14 ธ.ค. 62
372/63 ร.ต.อดิศักด์ิ   หกขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา น้ าท่วมปอด 63 28 ธ.ค. 62
373/63 นาง ทองม้วน   เกษวิชัย ธ.ปักธงชัย โรคชรา 96 23 ธ.ค. 62
374/63 จ.ส.อ.วีระพันธ์   ศรีวงษ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ขาดอากาศหายใจจากแขวนคอ 63 25 ธ.ค. 62
375/63 นาง สุรีย์   สนสูงเนิน ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75 27 ธ.ค. 62
376/63 ร.ท.พจน์   ธรรมสุนทร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 88 9 ม.ค. 63
377/63 นาง ปานนิตย์   ด้วงจาตุ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ภาวะเนื่องจากโรคเส้นเลือดสมองแตก 81 11 ม.ค. 63
378/63 ร.ต.ประจบ   โพธิน์ุช ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือดจากฝีคัณฑสูตร 81 12 ม.ค. 63
379/63 พ.อ.อ.จรัญ   อิ่มจันทร์ ธ.ประชานิเวศน์ 1 โรคภาวะไตวาย 75 4 ม.ค. 63
380/63 จ.ส.อ.วิทยา   ศรีสุวรรณ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอดระยะลุกลาม 64 6 ม.ค. 63
381/63 น.ส.สุกัญญา   กาญจนโกมล ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ตายโดยธรรมชาติ 73 10 ม.ค. 63
382/63 นาย ศิลป์ชัย   อุกฤษ ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 84 6 ม.ค. 63
383/63 นาง จันทร์   ค าภูเขียว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 80 11 ม.ค. 63
384/63 นาง บ ารุง   พุม่ค า ธ.ศรีย่าน การติดเชื้อในกระแสเลือด 91 4 ม.ค. 63
385/63 นาย ฟอง   เกษาพันธ์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคปอดติดเชื้อ 77 30 ธ.ค. 62
386/63 นาง แสงแก้ว   วงค์ตุ่น ร.17 พัน.2 โรคตับแข็ง 67 31 ธ.ค. 62
387/63 นาง แห่   สมณา พัน.จจ.รอ. มะเร็งตับ 68 2 ม.ค. 63
388/63 นาย เปล้ือง   ค าศรี รร.ป.ศป. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 71 18 ธ.ค. 62
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389/63 นาง ลักษณา   โซ่พิมาย ขส.ทบ. โรคปอดอักเสบ 84 3 ส.ค. 62
390/63 นาย พชระ   วงศ์ชุ่มเย็น สพ.ทบ. โรคตับอ่อนอักเสบ 63 20 ธ.ค. 62
391/63 นาย สมศักด์ิ   สุขเจริญ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดอักเสบ 63 26 พ.ย. 62
392/63 นาง อารีย์   สง่าเพ็ชร์ รร.จปร. มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 52 18 ธ.ค. 62
393/63 จ.ส.อ.ศักด์ิดา   บุญมา คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 31 ธ.ค. 62
394/63 จ.ส.อ.ประจวบ   เกิดสมบูรณ์ รพศ.2 พัน.2 ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากชราภาพ 81 5 ธ.ค. 62
395/63 จ.ส.อ.หญิง สมหมาย   เขมะศรีสุวรรณ ร.23 พัน.3 ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน 80 20 พ.ย. 62
396/63 นาง จ ารัส   ชัยกาศ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 80 21 ต.ค. 62
397/63 นาง งามเรียบ   มีศุข ธ.อุตรดิตถ์ ผลทีต่ามมาจากภาวะเลือดออกในสมอง 86 25 ธ.ค. 62
398/63 นาง กิมเล้ง   น้ าจันทร์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งรังไข่ 76 6 ธ.ค. 62
399/63 นาง ร่วม   ชัยสิทธิ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 76 25 ธ.ค. 62
400/63 นาง เชื่อง   พันธุม์ณี พธ.ทบ. ภาวะหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 79 13 ธ.ค. 62
401/63 นาง ทองย่อน   มะลินิล ธ.ราชบุรี โรคชรา 84 12 ธ.ค. 62
402/63 ร.ต.ทองค า   ทองสัจจา ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 73 23 ธ.ค. 62
403/63 จ.ส.อ.ธนู   แก้วอ าพันธ์ ขส.ทบ. มะเร็งปอดระยะลุกลาม 56 22 ต.ค. 62
404/63 นาง ส าอางค์   พินใย มทบ.11 หัวใจวายจากชรา 82 22 ม.ีค. 00
405/63 จ.ต.บัณฑิต  บรรเลง ธ.กระทรวงกลาโหม กระดูกสันหลังคอและบัน้เอวหักขาด 42 8 ม.ค. 63
406/63 ร.อ.ชาญ   ชื่นประดิษฐ์ ธ.กระทรวงลกาโหม ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 84 10 ม.ค. 63
407/63 นาง เจียน   ใจเย็น ธ.เตาปูน แร่ธาตุโซเดียมในเลือดสูง 84 27 ธ.ค. 62
408/63 นาย เสวียง   จันทร์เจริญ ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งปอด 70 10 ม.ค. 63
409/63 นาง คนึงสุข   แทบประสิทธิ์ ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โรคชรา 82 13 ม.ค. 63
410/63 ร.ต.บุญชู   ร่ืนประเสริฐ ธ.าญจนบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 82 18 ธ.ค. 62
411/63 นาง เล็ก  จิตใจภักด์ิ ธ.ทุง่สง มะเร็งท่อรังไข่ 63 12 ธ.ค. 62
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412/63 ร.ต.สนั่น   วงษ์สมบัติ ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 87 27 ต.ค. 62
413/63 นาง บุญเยี่ยม   จันทร์อ่อน ส.พัน.2 ภาวะเลือดออกในสมอง 72 28 ธ.ค. 62
414/63 นาง สุพิศ   เด็ดขาด ป.71 พัน.711 น้ าในช่องเยื่อหุม้หัวใจ 62 21 ธ.ค. 62
415/63 นาง ศรีจันทร์   แจ่มสว่าง ธ.สระบุรี หัวใจขาดเลือด 75 9 ธ.ค. 62
416/63 นาง สมนึก   เกิดสติ ธ.อุทัย-อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 77 15 ธ.ค. 62
417/63 นาง ประไพ   ปัน้เทียน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในช่องท้อง 87 3 ม.ค. 63
418/63 นาย วันชัย   ประเสริฐ นรด.(รด.) เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 59 4 ธ.ค. 62
419/63 นาย ทรัพย์   สมามัตตตา ส่วนกลาง โรคมะเร็งปอด 87 6 ม.ค. 63
420/63 พ.อ.หญิง วันเพ็ญ   บุนนาค ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 8 ม.ค. 63
421/63 พ.อ.พิชิต   โรจน์วิทยานานนท์ ธ.ท่าอากาศยาน เลือดออกในระบบทางเดินหายใจ 68 8 ม.ค. 63
422/63 พ.ท.หญิง เยาวลักษณ์ กฤษณะเศรณี ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 6 ม.ค. 63
423/63 ร.ต.สวัสด์ิ   ตากิ่มนอก ธ.รังสิต โรคหัวใจล้มเหลว 81 30 ธ.ค. 62
424/63 พ.อ.พอพัน   ครุฑเมธา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคมะเร็งปอด 61 6 ม.ค. 63
425/63 นาง ค าฟอง   สุริวัฒน์ ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 72 11 ม.ค. 63
426/63 พระ ยะเรศ   ดีวงษา ธ.บางบัว หลอดลมอุดกั้นเฉียบพลัน 77 4 ธ.ค. 62
427/63 ร.ท.ชุมพล   จันทราทิพย์ ธ.พระปฐมเจดีย์ โรคไตวาย 62 27 พ.ย. 62
428/63 พ.ท.ไพฑูรย์   ปรุเขตต์ ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือด 60 23 ธ.ค. 62
429/63 นาย สมพล   เอี่ยมนนท์ ธ.ชลบุรี โรคชรา 82 27 พ.ย. 62
430/63 จ.ส.อ.สุวรรษ   จันทร์ศิริรัตน์ ธ.เพชรบุรี พิษจากไกลโฟเซต 62 17 พ.ย. 62
431/63 ร.อ.สมหมาย   แก้วรุ่งโรจน์ ธ.วงศ์สว่าง-ทาวน์เซนเตอร์ มะเร็งท่อน้ าดี 88 3 ม.ค. 63
432/63 นาย เพียร   ศรีสวัสด์ิ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 89 2 ม.ค. 63
433/63 นาย เนียม   บัวทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 87 1 ม.ค. 63
434/63 นาง วันเพ็ญ   ใบบาง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 56 25 ธ.ค. 62
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435/63 นาง ประมวล   ทิพย์สิงห์ ธ.ลพบุรี โพรเทสเซียมในเลือดสูง 62 22 พ.ย. 62
436/63 นาง ลัดดา   ฐิติวัฒนา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 21 ธ.ค. 62
437/63 นาง บุญช่วย  รุ่งเรือง ธ.ลพบุรี กระดูกสันหลังบริเวณล าคอกระทบไขสันหลัง 87 5 ธ.ค. 62
438/63 นาง ทองฟู    ศรีเมือง ป.72 พัน.721 โรคชรา 82 17 ธ.ค. 62
439/63 นาง สุมาลี   จูบาง มทบ.13 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 1 ม.ค. 63
440/63 นาง สีนวล   เกิดภาคี มทบ.13 โรคชรา 78 25 ธ.ค. 62
441/63 นาง พยุง   อินทสร ม.4 พัน.25 รอ. มะเร็งปอด 65 30 ธ.ค. 62
442/63 นาง ศรีประภา   เอกบุตร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 75 24 ธ.ค. 62
443/63 นาง ทองใบ   ธรรมค า ร.6 โรคชรา 74 31 ธ.ค. 62
444/63 นาง หนูกาญจน์  สารักษ์ ร.6 พัน.1 เลือดออกในสมอง 65 6 ม.ค. 63
445/63 นาย ธนเดช  ยอดคีรี รพศ.2 พัน.2 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 71 4 ม.ค. 63
446/63 น.ส.พิไลลักษณ์   เนตรหาญ ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 40 6 ม.ค. 63
447/63 ร.ท.บุญล้ า   คุ้มเสถียร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคความดันต่ า 88 20 ธ.ค. 62
448/63 จ.ส.อ.ทีฆทัศน์   เพชรดีคาย รพศ.1 พัน.1 ตายจากการเจ็บป่วยทีไ่ม่ทราบชัด 40 3 ม.ค. 63
449/63 นาง ไว   เสียงเพราะ กอง พธ.พล.ร.3 เส้นเลือดในสมองแตก 78 29 ธ.ค. 62
450/63 จ.ส.อ.วิโรจน์   สกุลเดช ส.พัน.35 นสศ. มะเร็งตับ 51 23 ธ.ค. 62
451/63 นาย วิโรจน์   อ่อนเทีย่ง ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 46 15 พ.ย. 62
452/63 นาง สุคนธ์   ภูกาธร พัน.ปจว. โรคชรา 80 1 ม.ค. 63
453/63 นาย กุศล   สืบพันธ์ ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะชักเกร็งจากน้ าตาลในเลือดสูง 79 19 ธ.ค. 62
454/63 นาง ปราณี   หนูแก้ว รพ.ค่ายสุรนารี โรคหัวใจวายฉับพลัน 69 23 ธ.ค. 62
455/63 นาง เจียม   สีดาว สส. ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะติดเตียง 86 22 ธ.ค. 62
456/63 นาง ส าราญ   ฦาชา นทพ. โรคไตวายเร้ือรัง 72 27 ธ.ค. 62
457/63 นาย ทอง   อิ่มวิญญาณ ส่วนกลาง เส้นเลือดในสมองแตก 70 14 ม.ค. 63
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458/63 นาย ทองหยด   ดาวหาง ส่วนกลาง ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 84 10 ม.ค. 63
459/63 น.ส.จันทรา   ผาดี ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อรุนแรง 71 13 ม.ค. 63
460/63 ร.ท.สมพวง   ดาศรี ปตอ.2 พัน.2 เลือดเป็นกรดจากสุรา 58 31 ธ.ค. 62
461/63 นาง อรุณ   แก้วลาย ม.3 พัน.13 อัมพาต ภาวะหัวใจวาย 73 1 ม.ค. 63
462/63 นาง ส ารวย   แก้วขอนแก่น ศม. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากภาวะแทรกซ้อน 77 16 ธ.ค. 62
463/63 นาย บุญชู   เทียมชุมพล กอง พธ.และ ร้อย.บ.พล.ร.4 ช่องอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง 81 12 ธ.ค. 62
464/63 นาง ทองเผ่า   ทองเงิน ธ.อุดรธานี เลือดเป็นกรดรุนแรง 87 12 ธ.ค. 62
465/63 พ.ต.บุญชู   ดิษฐชาวนา ธ.บ้านไร่ โรคชรา 79 26 ธ.ค. 62
466/63 นาง บุญชู   สนโต ธ.สูงเม่น มะเร็งช่องปาก 83 8 ม.ค. 63
467/63 นาง สุมาลัย   เภตระกุล กิตติมศักด์ิ ภาวะหัวใจล้มเหลวและหยุดเต้นเฉียบพลัน 92 8 ธ.ค. 62
468/63 นาย ชิต   หมดมลทิล ธ.สุรวงศ์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 81 10 ม.ค. 63
469/63 พ.อ.นิพนธ์   คงนุ่ม ธ.บางเขน เซ็นทรัล ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 72 14 ธ.ค. 62
470/63 นาง เหล็ก   สองศรี ธ.เลย โรคชรา 87 13 พ.ย. 62
471/63 นาย สนิท   พาอิ่ม วิสามัญ โรคชรา 87 10 ธ.ค. 62
472/63 นาง ทองหยิบ   ค าเรืองศรี นทพ. เนื้องอกทีป่อดซ้าย 80 16 ม.ค. 63
473/63 นาง พะงา   ณ หนองคาย ส่วนกลาง โรคสมองเส่ือม 88 26 ธ.ค. 62
474/63 นาง พรสวรรค์   เนียมนุช ธ.สนามเป้า มะเร็งเม็ดเลือดขาว 64 11 ม.ค. 63
475/63 ร.ต.ชัยภูมิ   ทนภูเขียว ธ.เตาปูน มะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้าย 58 13 ม.ค. 63
476/63 นาง ศิริพร   สุกันทา ธ.พหลโยธิน-เชียงราย อัมพฤตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก 63 5 ม.ค. 63
477/63 ร.ท.ธีระพงษ์   พวงทรัพย์ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งต่อมลูกหมาก 74 25 ธ.ค. 62
478/63 นาง อรดี   วรรณแก้ว ขกท. โรคชรา 69 11 ธ.ค. 62
479/63 พ.ท.สุชาติ   สุจริต ธ.ราชบุรี เส้นเลือดสมองแตก 65 15 ม.ค. 63
480/63 ร.ต.อ านาจ  วงษ์ยอด ธ.ทุง่สง มะเร็งตับระยะสุดท้าย 60 28 ธ.ค. 62


