
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1041/63 นาย เชาว์  ซ่ือตรง ช.11 พัน.111 โรคปอดติดเชื้อ 70 26 ม.ค. 63
1042/63 นาง น้อย  จะสูงเนิน พัน.สห.21 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 89 18 ม.ค. 63
1043/63 นาย สมชาย   เกตุแก้ว รพ.ค่ายสุรนารี โรคไตวายระยะสุดท้าย 58 4 ก.พ. 63
1044/63 นาย วาด   เกียรติวงศ์ สง.สด.จว.ช.ร. โรคปอดเร้ือรัง 77 1 ม.ค. 63
1045/63 พ.ท.ประทุม  ร าพึงกิจ ธ.อุทัยธานี โรคชรา 85 27 ม.ค. 63
1046/63 นาง เสริม  วุน่พ่วง ธ.สุโขทัย โรคความดันโลหิตสูง 80 1 ก.พ. 63
1047/63 จ.ส.อ.ส้มเช้า   แก้วมณี ธ.ตาก โรคหัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื้อหัวใจโต 90 24 ม.ค. 63
1048/63 นาง ลัดดา   เหมือนฤทธิ์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 82 7 ก.พ. 63
1049/63 นาย เทีย่ง   ผายแว่น ธ.สระบุรี วัณโรคปอด 79 27 ม.ค. 63
1050/63 นาง สมร   มาป้อมทิพย์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 82 28 ม.ค. 63
1051/63 นาง ร าพรรณ   เสวตพันธุ์ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 44 27 ม.ค. 63
1052/63 จ.ส.อ.สุเทพ   ผลเกิด ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 95 24 ม.ค. 63
1053/63 ร.ต.บุญธรรม   เปียดี ธ.ลพบุรี โรคชรา 62 4 ก.พ. 63
1054/63 นาง ชั้น   ยังฉ่ า ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 84 22 ม.ค. 63
1055/63 นาย เทียร   สุขกันต์ ธ.พะเยา โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 7 ก.พ. 63
1056/63 นาง โมรา   สินเจริญ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปากมดลูก 77 24 ม.ค. 63
1057/63 นาย ณรงค์ฤทธิ ์  ค้าขาย ธ.ลพบุรี มะเร็งเนื้องอกในสมอง 42 5 ก.พ. 63
1058/63 พ.อ.ไพบูลย์   แย้มดอนไพร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล าไส้แพร่กระจาย 60 8 ม.ค. 63
1059/63 พ.ท.วรากร (สมนึก)  ทูค ามี ธ.อุดรธานี ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไขกระดูกฝ่อ 61 4 ม.ค. 63
1060/63 ร.ต.จันทา   แก้วใส ธ.อุดรธานี โรคไต 74 26 ม.ค. 63
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1061/63 ร.ต.ภูมินทร์   สิงหวิบูลย์ ธ.บก.ทบ. ภาวะตับวาย 68 3 ก.พ. 63
1062/63 นาง เครือวัลย์   แดนวนาภิรมย์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 19 ส.ค. 62
1063/63 ร.ต.สุรพล   เล็กอุทัย ธ.อุตรดิตถ์ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 81 19 ธ.ค. 62
1064/63 นาง แปง  ไชยช่อฟ้า ธ.น่าน ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 86 24 ม.ค. 63
1065/63 นาง จุรีย์   ฉายสว่าง ธ.ลพบุรี ผู้ป่วยติดเตียง 84 13 ก.พ. 63
1066/63 จ.ส.อ.พจน์   เอี่ยมมี ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 86 25 ม.ค. 63
1067/63 ร.ท.นู   กาญจนเกตุ ธ.ชลบุรี มะเร็งปอด 60 9 ก.พ. 63
1068/63 นาง คะนึงนิจ   สีจาด ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคมะเร็งถุงน้ าดี 55 8 ก.พ. 63
1069/63 ร.ต.ศุภณัฐ   ทรงสุภา ธ.ศรีย่าน โรคชรา 65 18 ก.พ. 63
1070/63 นาง สงวน   บุษษะ ธ.สนามเป้า เส้นเลือดในสมองตีบ 77 13 ก.พ. 63
1071/63 พ.อ.หญิง ศรีพร   เชื้อชูวงศ์ ธ.หัวหิน ปอดอักเสบ 83 19 ธ.ค. 62
1072/63 นาง สมจิตร   อ้นพันธ์ ธ.ราชบุรี โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 73 13 ก.พ. 63
1073/63 นาง เยื้อน   ภูพู่ลเพียร ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 98 15 ก.พ. 63
1074/63 นาง ทิพย์เทวี   แสงเมือง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งเต้านม 55 6 ก.พ. 63
1075/63 น.ส.จินตนา   ค าภา รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 51 17 ม.ค. 63
1076/63 นาย เทียน   โออิฐ ศสร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 30 ม.ค. 63
1077/63 จ.ส.อ.วันชัย   มาลัยพิพัฒน์ กรม ทพ.26 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 2 ก.พ. 63
1078/63 นาง เชย   โสมดี กิตติมศักด์ิ เส้นเลือดตีบ 88 19 ก.พ. 63
1079/63 นาง สนาน   ปาลา ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 17 ก.พ. 63
1080/63 นาง สอิ้ง   ทุเรียน ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะกดสมอง 55 11 ก.พ. 63
1081/63 ร.ต.บุญเกิด   ชมทรัพย์ ธ.สิงห์บุรี โรคปอดติดเชื้อ 80 18 ธ.ค. 62
1082/63 พล.ต.ธวัชชัย   กฤษณ์เพ็ชร์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมลูกหมาก 74 13 ก.พ. 63
1083/63 ร.ต.สนิท   อินอุ่นโชติ ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 30 ม.ค. 63
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1084/63 นาย วรศักด์ิ   แสงสังข์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจวาย 61 2 ก.พ. 63
1085/63 ร.ท.สร่าง    ผลเกตุ ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 64 27 ม.ค. 63
1086/63 นาง ผิน   ปานมั่น ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 85 8 ก.พ. 63
1087/63 นาย สมบูรณ์   พงษ์ทอง ช.11 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 59 22 ม.ค. 63
1088/63 นาง วนัชนันท์   ปันใจดี ธ.โรบินสัน ฉะเชิงเทรา โรคปอดอักเสบเชื้อแบคทีเรีย 76 5 ก.พ. 63
1089/63 นาง แปลง   สายจันทร์ ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 81 11 ก.พ. 63
1090/63 นาย บุญเรือน   เจริญรอด ธ.รังสิต-ปทุมธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 60 2 ก.พ. 63
1091/63 นาง นิต   นุตราวงษ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะหัวใจบีบตัวล้มเหลว 82 16 ก.พ. 63
1092/63 พ.ต.ปรีชา   บุญมาก ธ.กาญจนบุรี โรคพาร์กินสัน 82 1 ก.พ. 63
1093/63 นาง เยาวลักษณ์  บุญพรม ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 59 2 ก.พ. 63
1094/63 นาง ส าเนา   ศรีโฉม ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในสมองและโพรงสมอง 77 28 ม.ค. 63
1095/63 ร.ต.ปกิตพจน์   บุญเฉลิมศักด์ิ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 66 24 ม.ค. 63
1096/63 นาย จันทร์ศรี   พามนตรี ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจล้มเหลว 87 6 ก.พ. 63
1097/63 นาง บุปผา   เนาว์นิเวศน์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 62 1 ก.ย. 62
1098/63 ร.อ.ธีระกุล   อ้นสอน ขว.ทบ. โรคมะเร็งสมอง 50 18 ม.ค. 63
1099/63 ร.อ.อนุวัฒน์   ชอบชื่นชม ธ.สนามเป้า มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 63 12 ก.พ. 63
1100/63 นาง ถนอม   อ๊อตจังหรีด ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคชรา 87 5 ก.พ. 63
1101/63 นาง สุภา   ไทยประดิษฐ์ ธ.สระบุรี โรคชรา 81 14 ก.พ. 63
1102/63 ร.ต.สุเทพ   บุญชู ธ.สิงห์บุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 71 31 ม.ค. 63
1103/63 พ.ต.ศิริวัฒน์   อัฐฐิศิลป์เวท รพศ.5 พัน.2 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 36 21 ม.ค. 63
1104/63 นาย ศักด์ิ   ปวนนา ร.7 พัน.2 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67 10 ก.พ. 63
1105/63 ส.อ.กฤตนัย   ทักษิณะมณี พัน.บ.9 ศีรษะได้รับบาดเจ็บทางจราจร 22 3 ก.พ. 63
1106/63 จ.ส.อ.สุทธิศักด์ิ   ไทยชนะบรรณนิต์ิ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ภาวะหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 55 25 ม.ค. 63
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1107/63 นาง อ่อนสา   สอนสิทธ์ กรม ทพ.23 ภาวะเลือดออกในสมองฉับพลัน 64 5 ก.พ. 63
1108/63 นาย ชุ่ม   ค าสิงห์ ร.31 รอ. โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 70 10 ก.พ. 63
1109/63 นาย เกล่ิน   แสงท่านั่ง สง.สด.จว.พ.ล. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78 12 ก.พ. 63
1110/63 นาง ชญาภา (สุนิตย)์    แสงครบุรี พล.ร.3 บาดแผลกระสุนปืนท าลายเนื้อสมอง 56 8 ก.พ. 63
1111/63 นาง วิมล   มธุรส ธ.ปราณบุรี มะเร็งตับ 86 21 ม.ค. 63
1112/63 ร.ต.ชุมพร   กุ้ยวงษ์ตาล ธ.ปราณบุรี มะเร็งบริเวณตับอ่อน 60 10 ม.ค. 63
1113/63 ร.ต.สมมาศ   เรืองป้อม ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช มะเร็งปอด 59 6 ก.พ. 63
1114/63 น.ส.เทือม   เกิดโชค ธ.โรบินสัน สุรินทร์ เส้นเลือดในสมองตีบ 76 14 ก.พ. 63
1115/63 นาง แฉล้ม  พลคณา ธ.เพชรบุรี การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 19 ม.ค. 63
1116/63 ร.อ.วีระ   จุลศักด์ิเมธี ธ.นครราชสีมา ระบบหายใจล้มเหลว 83 2 ก.พ. 63
1117/63 นาย ปรีชา  กิ่งวัฒนา ธ.อ่างทอง มะเร็งตับ 84 13 ม.ค. 63
1118/63 ร.ต.สละ   เหมฤดี ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจล้มเหลวจากชราภาพ 84 10 ก.พ. 63
1119/63 นาง สมัย   โสดาศรี ธ.ชุมแพ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 80 15 ม.ค. 63
1120/63 นาง อมร   จรูญโรจน์ ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ โรคชรา 94 11 ม.ค. 63
1121/63 พ.อ.บวร   ประมูลศุข ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 3 ธ.ค. 62
1122/63 นาง อ่อนศรี   พูลสวัสด์ิ ธ.ประดิพัทธ์ โรคชรา 84 6 ก.พ. 63
1123/63 นาง ด าดี   ทองจันทร์ ธ.ศรีราชา โรคชรา 94 22 ม.ค. 63
1124/63 นาง ทองค า   ภิรมย์มาก รพ.พระมงกุฏเกล้า โรคชรา 70 28 ม.ค. 63
1125/63 นาย วิทยา   น้ าผ้ึง วศ.ทบ. โรคตับแข็ง 49 27 ม.ค. 63
1126/63 นาย อุ่น  เจริญเปล่ียน ธ.ราชบุรี โรคชรา 90 18 ก.พ. 63
1127/63 จ.ส.อ.กิตติ   ทองก้านเหลือง ร.8 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองทีก่ระเพาะอาหาร 31 4 ก.พ. 63
1128/63 นาย ชู   ผ่านภูเขียว ธ.ชุมแพ ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 84 2 ก.พ. 63
1129/63 จ.ส.อ.อาจินต์   เพ็งสุวรรณ ธ.กระบี่ ปอดข้างซ้ายขวาติดเชื้อ 58 28 ม.ค. 63
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1130/63 นาง อนงค์   มิตรจันทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจและปอดฉีกขาดจากถูกยิง 64 8 ก.พ. 63
1131/63 นาย ประทุม   แพ่งกล่ิน ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูงและปอดเร้ือรัง 84 15 ก.พ. 63
1132/63 พ.ท.ค าพัน   จารุการ ธ.อุดรธานี หัวใจขาดเลือด 70 10 ก.พ. 63
1133/63 ร.ต.สะเกียรติ   สารัมภ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 60 31 ม.ค. 63
1134/63 ร.ต.พงษ์อนันต์   จันทรนุช ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 86 4 ก.พ. 63
1135/63 นาง ค าแปง   เครือค าแก้ว ธ.ล าปาง ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 80 14 ก.พ. 63
1136/63 ร.ต.ชัยชนะ  เอี่ยมนาค ธ.บ้านไผ่ มะเร็งท่อน้ าดี 71 24 ม.ค. 63
1137/63 นาง อุไรพร (อุไรภรณ์)   กระตุดนาค (ม้ากระโทก) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เซลล์ต้นก าเนิดไขกระดูกผิดปกติ 59 16 ม.ค. 63
1138/63 จ.ส.อ.สมบูรณ์   ม่วงบึงพร้าว ธ.พิษณุโลก ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 74 13 ก.พ. 63
1139/63 ส.อ.พัลลภ   ศรีเสถียร ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 60 2 ม.ค. 63
1140/63 นาง มัจฉา   ชนยุทธ ธ.ขอนแก่น ความดันโลหิตสูง 87 1 ก.พ. 63
1141/63 นาย สมชัย   สูงรัง ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 7 ก.พ. 63
1142/63 ร.ต.พิเชษฐ   ปัทมินทร ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 16 ก.พ. 63
1143/63 จ.ส.อ.วิเศษ   วงศ์งาม ธ.ส านักพหลโยธิน วัณโรคปอด 75 12 ก.พ. 63
1144/63 พ.อ.บุญเลิศ   ขยันกิจ ธ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 80 31 ต.ค. 62
1145/63 ร.ต.สมพร   เกิดเกตุ ธ.บางบัว มะเร็งทางเดินน้ าดี 57 18 ก.พ. 63
1146/63 นาง เล้ียง   ประกอบผล ธ.ปราจีนบุรี ล าไส้อักเสบ 83 8 ก.พ. 63
1147/63 นาง ละเอียด    เพชรช่วย ธ.ปราจีนบุรี โรคเส้นเลือดสมองตีบ 82 12 ก.พ. 63
1148/63 พ.ท.ละออง   หาวัตร ธ.อยุธยา โรคปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย 85 20 ก.พ. 63
1149/63 พ.ต.จ าเนียร   อุทยานินทร์ ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 22 ก.พ. 63
1150/63 นาย สุทัศน์   อ่วมกระทุม่ ธ.สมเด็จพระปิน่เกล้า โรคปอดติดเชื้อ 82 21 ก.พ. 63
1151/63 นาง ตุ่น   ชาติศักด์ิ กรม ทพ.22 ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ 80 23 ม.ค. 63
1152/63 นาย ส าราญ   ปัญญาไว ธ.เพชรบูรณ์ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 71 31 ม.ค. 63
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1153/63 นาย นิพนธ์   จันทร์เพ็ญ มทบ.17 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 52 10 ก.พ. 63
1154/63 ร.ต.สุพัตร   มัทวานุกูล ธ.กาญจนบุรี ปอดติดเชื้อสืบเนื่องจากหลอดเลือดสมอง 79 4 ก.พ. 63
1155/63 พ.ต.สมหมาย   สุขวิญญาณ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคปอดติดเชื้อ 81 23 ม.ค. 63
1156/63 ส.ต.ธีร์ธนสาร   ดุงศรีแก้ว ร.9 พัน.1 บาดเจ็บทีก่ะโหลกศีรษะ 25 20 ม.ค. 63
1157/63 ส.อ.ณัฐพงษ์   โคคร ร.9 พัน.1 กระดูกต้นคอหักและเลือดออกในสมอง 32 30 ม.ค. 63
1158/63 ร.ต.เทียม   บัวทอง ธ.ปากช่อง อุบัติเหตุล้มเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 71 28 ม.ค. 63
1159/63 นาง รุ่งทิพย์  ใจดี ป.71 พัน.712 มะเร็งท่อรังไข่ 57 20 ม.ค. 63
1160/63 จ.ส.ต.ธนากูล(จุฑาวัชร)   มิ่งจงเจริญ ทภ.3 ภาวะหัวใจล้มเหลว 35 10 ม.ค. 63
1161/63 นาง อัมพร  จันทร์จ าปา ธ.เตาปูน มะเร็งปากมดลูก 59 23 ม.ค. 63
1162/63 ร.ท.นันทวัฒน์   ต่วนต่าน ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปลอดอักเสบ 71 16 ก.พ. 63
1163/63 ร.ต.สุวรรณชัย  สายยืนยงค์ ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 62 5 ก.พ. 63
1164/63 นาง ศรีเจริญ   สุขศรีวรพล ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 81 22 ก.พ. 63
1165/63 นาง จรัสศรี   มาลัยกรอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 84 15 ก.พ. 63
1166/63 พ.อ.เชาวรัตน์   ศรีมณี ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 77 16 ก.พ. 63
1167/63 นาง น้อย  ดาศรี ธ.เซ็นทรัล-อุบลราชธานี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84 28 ม.ค. 63
1168/63 นาย ประสิทธิ ์  ใจไหม ธ.สระบุรี โรคชรา 82 5 ม.ค. 63
1169/63 ร.ต.สุพจน์  ผลพัฒนา ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุตกจากทีสู่ง 60 4 ก.พ. 63
1170/63 ร.ต.บุญไทย  ไชยศร ธ.นครราชสีมา โรคปอดบวม 82 6 ก.พ. 63
1171/63 นาง หลอน  จันทร์โม ธ.เพชรบูรณ์ โรคเบาหวาน 80 13 ก.พ. 63
1172/63 นาง มณเฑียร (มณเทียร)   กันทขัติ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 2 ก.พ. 63
1173/63 นาง เฟือย   ค าแคว่น ธ.น่าน เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุรถชน 60 25 ม.ค. 63
1174/63 พ.ท.พิชัย   สุรศิลป์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 82 1 ม.ค. 63
1175/63 นาย เพียง   ขันธะจันทร์ กรม ทพ.22 ระบบหายใจล้มเหลว 75 31 ม.ค. 63
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1176/63 นาง แสงกรุง   แฮวอู ศพปน.พท.ศอพท. โรคไตวายเร้ือรัง 50 13 ม.ค. 63
1177/63 นาง ด าริ   บุญเนตร มทบ.34 ล าไส้อุดตัน 80 23 ม.ค. 63
1178/63 นาย สมควร  จิตตะบุตร รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 62 4 ก.พ. 63
1179/63 นาย เถวียน   แถบชาติ ศบบ. โรคธาลัสซีเมีย 74 28 ม.ค. 63
1180/63 นาย สมร   ค ามี มทบ.29 มะเร็งตับ 68 3 ม.ค. 63
1181/63 นาง เวียน   ชะฎาแก้ว มทบ.25 มะเร็งปอด 60 11 ก.พ. 63
1182/63 นาง บุญเริง  ยะไชยศรี ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 9 ก.พ. 63
1183/63 นาง อนันต์   คัมภีร์สุข รร.พธ.พธ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 62 7 ก.พ. 63
1184/63 นาง ประยงค์   บุญทระกุล วิสามัญ โรคปอดอักเสบ 92 11 ก.พ. 63
1185/63 นาย มาลัย   ประดับทอง วิสามัญ โรคชรา 92 27 พ.ย. 62
1186/63 นาย ทองม้วน  ภูสีฤทธิ์ ขส.ทบ. ขาดอากาศภาวะออกซิเจนต่ า 69 20 ม.ค. 63
1187/63 นาง แว่น   พุทธรักษา ปตอ.1 พัน.6 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 82 4 ธ.ค. 62
1188/63 นาง บังอร    แสงจันทร์ผ่อง ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 8 ก.พ. 63
1189/63 นาง น้อย   ชาวงษ์ ธ.ศรีย่าน โรคเบาหวาน 75 20 ก.พ. 63
1190/63 นาง ส าเนียง   สุพรรณพงศ์ ธ.ปากเกร็ด โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 97 19 ก.พ. 63
1191/63 พ.ท.สุนทร   คงเจริญ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 85 19 ก.พ. 63
1192/63 นาง วาสนา   ธนะกิจ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปากมดลูก 62 1 ก.พ. 63
1193/63 นาย สวิง  พรมณี ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 82 4 ก.พ. 63
1194/63 นาง เครือวัลย์  จูมานัส ธ.ปราจีนบุรี ความดันโลหิตต่ า, ภาวะตับวาย 57 17 ก.พ. 63
1195/63 นาย ดี  พรมบุตร ธ.ยโสธร หัวใจขาดเลือด 83 12 ก.พ. 63
1196/63 นาง บุญช่วย  ช านาญไพร ธ.ขอนแก่น โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 88 8 ก.พ. 63
1197/63 นาง เพ็ง  นามจ าปา ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจโต 85 8 ก.พ. 63
1198/63 จ.ส.อ.พิศิษฐ์   ตะนุลานนท์ ธ.น่าน โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 13 ก.พ. 63
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1199/63 ร.ต.โสม  ทัพวิโรจน์ ธ.น่าน โรคปอดติดเชื้อ 88 16 ก.พ. 63
1200/63 ร.ต.สกล   รอดปราณี ธ.สระบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 60 7 ก.พ. 63
1201/63 จ.ส.อ.ยุทธจักร (เล้ง)  อ่อนอ าพันธ์ ธ.สกลนคร โรคปอดติดเชื้อ 59 18 ม.ค. 63
1202/63 ส.ท.ศิลป์ชัย  วันต๊ะ มทบ.38 ถูกปืนลูกปรายยิงเสียชีวิต 49 28 ม.ค. 63
1203/63 นาง พัชรา  จันทร์เพ็ง ร.3 พัน.1 บาดแผลถูกยิงบริเวณหน้าอก 54 8 ก.พ. 63
1204/63 นาง พนม  รุ่งรัตน์พิศาลชัย กคช.กช. ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 66 22 ม.ค. 63
1205/63 ร.ต.เจียม  โพธิง์าม มทบ.18 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 59 7 ก.พ. 63
1206/63 นาย ชายชาญ  จีนสันเทียะ คส.3 สพ.ทบ. เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 33 15 ก.พ. 63
1207/63 นาง ทองใส   แพทย์นาดี ร.16 โรคหัวใจล้มเหลว 53 11 ก.พ. 63
1208/63 จ.ส.อ.พัลลภ   เอี่ยมอ าพร ธ.หาดใหญ่ การเป็นพิษและผลทีต่ามมา 63 11 ก.ย. 62
1209/63 ร.ต.อาจณรงค์   สร้อยเสนา ธ.ขอนแก่น วัณโรคปอด 58 9 ม.ค. 63
1210/63 จ.ส.อ.เชิดศักด์ิ   ดอนไชย ร.4 พัน.3 แขวนคอเสียชีวิต 36 25 ม.ค. 63
1211/63 นาง กัลยา   พุกกะมาน พล.ร.7 โรคไตเร้ือรัง 55 11 ก.พ. 63
1212/63 นาง สวน   นาคสุขมูล ม.2 มะเร็งปากมดลูก 80 22 ม.ค. 63
1213/63 นาย ชนะ   ขันอาสา ช.2 พัน.201 ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 1 ก.พ. 63
1214/63 จ.ส.อ.สมชาย   สุขเกษม ม.3 พัน.26 ขาดอากาศหายใจ 34 8 ม.ค. 63
1215/63 ร.ต.นิพนธ์   สุเรนทรประสิทธิ์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 87 24 ก.พ. 63
1216/63 นาง เล่ือน   ทองปล้อง ธ.เพชรบุรี มะเร็งตับ 86 25 ก.พ. 63
1217/63 นาง วรรณี   สุภัทรไชยศีล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะเลือดเป็นกรด 62 13 ก.พ. 63
1218/63 นาง สีนวน   ดีขุนทด ธ.ปากช่อง โรคหัวใจล้มเหลว 85 9 ก.พ. 63
1219/63 นาย อินทอง   ขัติยะ ธ.เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลว 82 12 ม.ค. 63
1220/63 นาง สมปอง   บุญมาก ธ.ลพบุรี โรคชรา 83 3 ก.พ. 63
1221/63 พ.อ.บุญยัง    เจือเพ็ชร์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 92 22 ก.พ. 63
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1222/63 พ.อ.ณรงค์   ด้วงเงิน ธ.กล้วยน้ าไท มะเร็งปอด 75 26 ก.พ. 63
1223/63 นาง เจียรนัย   จรรยาภูมิ ธ.บางบัวทอง โรคชรา 82 26 ก.พ. 63
1224/63 นาง จันทร์   ทองภูบาล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบรุนแรงจากการส าลัก 82 12 ก.พ. 63
1225/63 นาย สุรินทร์   หร่ังบุรี รง.กสย.ศอว.ศอพท. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 15 ก.พ. 63
1226/63 นาย สุมน   มากมาย คส.6 สพ.ทบ. วัณโรคปอด 57 7 ก.พ. 63
1227/63 นาง มาลัย   แก้วไทรเนียม มทบ.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 5 ก.พ. 63
1228/63 นาง สุกานดา   ทวีกิจ ศบบ. โรคหัวใจล้มเหลว 58 15 ก.พ. 63
1229/63 นาย ทองดี   บุญมา ร.31 พัน.3 รอ. ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ า 68 12 ก.พ. 63
1230/63 พ.ต.กว้าง   สิทธิวงศ์ ศสร. มะเร็งท่อน้ าดี 83 6 ก.พ. 63
1231/63 นาย สงวน   บุญช่วย ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 85 11 ก.พ. 63
1232/63 ร.ต.วัชรชัย   แพฟืน ธ.รังสิต โรคไตวายขั้นสุดท้าย 77 15 ก.พ. 63
1233/63 ร.ต.ดวงตา   พรหมพินิจ ธ.เตาปูน โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 23 ก.พ. 63
1234/63 นาง พิน   สิงห์พันธ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 12 ก.พ. 63
1235/63 นาง สมจิต    ปัน่กลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 78 17 ก.พ. 63
1236/63 นาย สมบัติ   เทพสุนีย์ ธ.เชียงใหม่ โรคตับแข็งร่วมกับไตวายเฉียบพลัน 51 29 ม.ค. 63
1237/63 ร.ต.วินัย   สันติอโนทัย ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 69 1 ก.พ. 63
1238/63 พ.ต.สอาด   บุญพร้อม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 75 9 ก.พ. 63
1239/63 น.ส.นงลักษณ์    นิลผ่องอ าไพ รร.ม.ศม. ติดเชื้อทีส่มองและเยื่อหุม้สมอง 22 1 ก.พ. 63
1240/63 จ.ส.อ.โกวิท   งามศรี ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 94 24 ก.พ. 63
1241/63 ร.ต.เฉลิม   กล่ินมะลิ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหัวใจวายเร้ือรัง 61 26 ก.พ. 63
1242/63 นาย จรูญ   อินทอง ธ.พระพุทธบาท โรคหัวใจตายเฉียบพลัน 71 21 ก.พ. 63
1243/63 พ.อ.เผด็จ   เอมวงศ์ ธ.ถนนสามัคคี ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 84 1 ก.พ. 63
1244/63 นาง ระ   สุขวารี ธ.รามอินทรา กม.4 โรคหัวใจ 85 21 ก.พ. 63
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1245/63 นาย ครรชิต   ทองชู ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 51 19 ก.พ. 63
1246/63 จ.ส.อ.สุชิน   รุจิฉาย ธ.สนามเสือป่า ประวัติโรคมะเร็งตับอ่อน 60 28 ก.พ. 63
1247/63 นาย เล่ียม   อาจหาญ มทบ.22 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 12 ก.พ. 63
1248/63 นาง ผาง   ไชยทุม สง.สด.จว.บ.ก. เส่ือมของสมองในวัยชรา 90 1 ก.พ. 63
1249/63 จ.ส.อ.สราวุฒิ  แม้นศรี ช.1 พัน.52 รอ. ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 39 16 พ.ย. 62
1250/63 ร.ต.ฉลอง  พุกสุข ธ.ราชบุรี เส้นเลือดสมองขาดเลือด 80 26 ม.ค. 63
1251/63 นาง ยอง   บุตรโคตร ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคเบาหวาน 73 18 ม.ค. 63
1252/63 นาง บุญช่วย   เกตุใหม่ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะสมองบวมจากสมองตีบขนาดใหญ่ 85 12 ก.พ. 63
1253/63 นาง สังเวียน   ประภาเลิศ ธ.เชียงราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 86 15 ก.พ. 63
1254/63 นาง เนี่ยม  ปวงกลาง ธ.อุดรธานี โรคชรา 93 17 ก.พ. 63
1255/63 ส.อ.นิคม  งามสมบัติ ธ.อุดรธานี โรคตับแข็งระยะสุดท้าย 59 13 ก.พ. 63
1256/63 นาย บุญมา   ชุ่มเสนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะโพแทสเซียมในเลือดเกิน 81 11 ม.ค. 63
1257/63 นาย ถาวร   รากตะคุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 88 8 ก.พ. 63
1258/63 ร.ต.อาทิตย์   ไชยพันธุ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 63 9 ก.พ. 63
1259/63 นาง วณา   คงคาเขตร ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 71 27 ต.ค. 62
1260/63 ร.ต.ประมวล  แสงศิลา ธ.อุดรธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 58 15 ก.พ. 63
1261/63 นาย วรารัตน์   กันตวิรุฒ ธ.ราชบุรี โรคไตวายเฉียบพลัน 85 8 ก.พ. 63
1262/63 นาง ประนอม   บุญแท้ ธ.เซ็นทรัล-พิษณุโลก ภาวะไตวายเร้ือรัง 69 19 ก.พ. 63
1263/63 นาง ใคร  ไชยสิงห์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หลอดลมโป่งพอง 92 25 ม.ค. 63
1264/63 นาง หนูตาล  ชุมนุม ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 9 ก.พ. 63
1265/63 ร.อ.ฤทธิรณ   เพ็ชรก าเหนิด ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 58 20 ก.พ. 63
1266/63 จ.ส.อ.วินัย   มะลิใหม่ ธ.นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหาร 68 18 ก.พ. 63
1267/63 ร.อ.ปรีดา   รักษ์พงษ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71 20 ก.พ. 63
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1268/63 นาง ล้ิม   จ านวน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคอัลไซเมอร์ 88 27 ก.พ. 63
1269/63 จ.ส.อ.ปรีชา   พงษ์ศรีเกิด ธ.จันดี โรคชรา 77 2 ก.พ. 63
1270/63 นาง อุบลรัตน์  เติมกล้า ธ.อุดรธานี โรคหอบหืด 66 16 ก.พ. 63
1271/63 นาง สละ   คาดีวี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 78 18 ก.พ. 63
1272/63 นาง บ าเพ็ญ   เกิดนอก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 96 21 ก.พ. 63
1273/63 ร.ท.สุระเดช   อุ้ยเมือง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 61 13 ก.พ. 63
1274/63 นาง ค าผัด  แสงสุกวาว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี วัณโรคปอด 80 8 ก.พ. 63
1275/63 นาย เจตร   สังขทิม ธ.ลพบุรี โรคชรา 80 9 ก.พ. 63
1276/63 พ.ต.จ ารูญ   แก่นนิล ธ.ปราณบุรี แผลเบาหวานติดเชื้อบริเวณเท้าซ้าย 87 23 ก.พ. 63
1277/63 นาง สมหมาย  บุญโท สง.สด.จว.ก.จ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 13 ก.พ. 63
1278/63 อส.ทพ.ทองศูนย์   กระมลหา กรม ทพ.26 ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงชนกับรถบรรทุกพ่วง 59 10 ก.พ. 63
1279/63 จ.ส.อ.สืบ  ราชวังใน ธ.อุตรดิตถ์ โรคตับ 58 6 ม.ค. 63
1280/63 ร.ต.มาโนช   เกิดแย้ม ธ.ปราณบุรี ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 62 9 ม.ค. 63
1281/63 นาง เทศ  จันทร์บริบูรณ์ ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 2 ก.พ. 63
1282/63 ร.ต.ประหยัด   มูลอามาตย์ ธ.ห้วยยอด ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 60 28 ม.ค. 63
1283/63 ร.ต.สมนึก   วิริยะยืนยงค์ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 88 15 ก.พ. 63
1284/63 จ.ส.อ.เสวย   เฟือ่งปรางค์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 90 12 ก.พ. 63
1285/63 นาง ประมวลรัตน์  เพียรพิกุล ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 6 ก.พ. 63
1286/63 ร.ต.ชนะ   แจ่มจ ารัส มทบ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 1 ก.พ. 63
1287/63 นาง สุทธิ   มีศิลป์ ศซส.สพ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 83 8 ก.พ. 63
1288/63 นาย ชื่น   แสงส่อง ม.2 โรคไตวายระยะสุดท้าย 68 11 ก.พ. 63
1289/63 นาง อนงค์   แสงศรี มทบ.12 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 74 8 ก.พ. 63
1290/63 นาย ชัยวุฒิ   เกิดผล ป.21 พัน.20 ข้อรูมาตอยด์ 61 18 ม.ค. 63
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1291/63 นาง ส่อง   ส่งเสริม บชร.2 โรคปอด 89 18 ก.พ. 63
1292/63 อส.ทพ.อนุชา  ไข่แก้ว กรม ทพ.46 ถูงยิงด้วยอาวุธปืน 31 31 ธ.ค. 62
1293/63 นาง สมหวัง   ชิมจะโปะ ช.2 พัน.202 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 76 31 ม.ค. 63
1294/63 จ.ส.อ.คงศักด์ิ (จเร)   เนตรายน ธ.ราชบุรี ต่อมลูกหมากอักเสบ 86 30 ม.ค. 63
1295/63 นาย จ าเนียร   ทรัพย์สิน ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหายใจล้มเหลวจากติดเชื้อในปอด 81 13 ก.พ. 63
1296/63 ร.ต.นรา   เกิดแขวงเมือง ธ.ชลบุรี โรคปอดติดเชื้อ 67 16 ม.ค. 63
1297/63 ร.ต.ถนอม   กุลกะดี ธ.แจ้งวัฒนะ ระบบไหลเวียนเลือด 85 7 ก.พ. 63
1298/63 พ.ต.มานิตย์   พัชนี ธ.ลพบุรี ภาวะไตวายเฉียบพลันจากการติดเชื้อรุนแรง 66 17 ก.พ. 63
1299/63 จ.ส.อ.ดนตรี   เสนาช่วย ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 57 13 ก.พ. 63
1300/63 นาย ชยุติ   กะลันตะบุตร์ ส่วนกลาง มะเร็งผิวหนัง 52 27 ก.พ. 63
1301/63 จ.ส.อ.บุญส่ง   จันทวรรณ ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบติดเชื้อและภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 86 6 ธ.ค. 62
1302/63 นาง อุบล   ศิริเดช ธ.สะพานนนทบุรี มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 81 27 ก.พ. 63
1303/63 นาง วรรณา   บุญดารา ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 73 21 ก.พ. 63
1304/63 จ.ส.ต.ทวัฒ   ใหมเผือก ธ.ชัยนาท อุบัติเหตุทางจราจร 60 1 ก.พ. 63
1305/63 นาง ออมสิน   จันทร์เพ็ญ ธ.โพธาราม ส าลักอาหาร 68 23 ก.พ. 63
1306/63 นาย ชัยวัฒน์    พึง่พิทยานนท์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 74 26 ก.พ. 63
1307/63 นาง ชุติภา   พินิตตานนท์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น โรคความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือด 70 28 ก.พ. 63
1308/63 นาย สุนทร   ศรีสมบูรณ์ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี โรคปอดติดเชื้อ 81 20 ก.พ. 63
1309/63 นาง อาภรณ์   วัลลิภะคะ กอง สพบ.1 โรคไตวายระยะสุดท้าย 67 31 ม.ค. 63
1310/63 นาง แจ้ง   กว้างพิมาย สส. มะเร็งกระเพาะอาหาร 84 3 ก.พ. 63
1311/63 นาย วินิจ   ส่ือสุวรรณ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 83 23 ก.พ. 63
1312/63 นาง สมปอง  ศรีเสน ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 69 26 ก.พ. 63
1313/63 พล.ต.สุชาติ   เว่บ้านแพ้ว สลก.บก.กองทัพไทย มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 55 18 ก.พ. 63
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1314/63 ส.อ.สิริศักด์ิ   ธรรมโชติ ธ.ศรีย่าน ชักเกร็ง 76 13 ก.พ. 63
1315/63 นาง อัมพร   ราศรี ธ.สระบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรังและทุพโภชนาการ94 21 ก.พ. 63
1316/63 พ.ต.ธนบูรณ์   ไชยบัวแก้ว ธ.ชลบุรี ภาวะตับแข็ง 61 21 ก.พ. 63
1317/63 นาง สมพิศ   เหมือนจันทร์นุ่ม ธ.นนติวานนท์ โรคปอดติดเชื้อ 82 28 ก.พ. 63
1318/63 ร.ต.ส าราญ   เดชดนู ธ.ปทุมธานี โรคชรา 81 1 ม.ีค. 63
1319/63 จ.อ.สง่า   ศิริจร ธ.ตราด โรคปอดติดเชื้อ 88 1 ก.พ. 63
1320/63 นาย เกิด   มุ่งหามกลาง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคถุงลมโป่งพอง 86 29 ก.พ. 2563
1321/63 นาง อ่อน   ลาวช่าง ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมอง 80 15 ก.พ. 63
1322/63 ส.ท.ประทีป   ผายทอง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 15 ก.พ. 63
1323/63 นาง ล าแพน    ผงอ้วน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวาย 69 21 ก.พ. 63
1324/63 นาง ทิมาภรณ์    กองทรัพย์ ธ.สกลนคร เส้นเลือดสมองตีบ 61 16 ก.พ. 63
1325/63 นาย ค าสอน   วังกะธาตุ ธ.สกลนคร โรคชรา 90 8 ก.พ. 63
1326/63 ร.ต.สมจิตร   สินสกุล ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในปอด 87 16 ก.พ. 63
1327/63 นาย เผิน   ยศวิชัย พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 วัณโรคปอด 69 18 ก.พ. 63
1328/63 นาย เปล่ียน   บัวลอย ร.12 พัน.1 รอ. เจ็บป่วยทีไ่ม่แน่ชัด 59 21 ก.พ. 63
1329/63 ร.อ.วิหาร   เดชทะศร มทบ.210 อุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน 59 15 ก.พ. 63
1330/63 นาย ยอด   ปะละใจ ศอว.ศอพท. ล าไส้อักเสบ 78 11 ก.พ. 63
1331/63 นาง ทองรวม   ศรีประวัติ รพศ.2 พัน.2 ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 79 17 ก.พ. 63
1332/63 จ.ส.อ.เทพพร   เดียงกุล พัน.พัฒนา 2 เลือดออกในปอดขวาปริมาณมาก 45 2 ก.พ. 63
1333/63 นาย บุญมา   เจริญราช มทบ.23 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 14 ก.พ. 63
1334/63 จ.ส.อ.วิชิต   นามวงศ์ ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจล้มเหลว 57 13 ก.พ. 63
1335/63 นาย ถนัด   มนต์จังหรีด ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 18 ก.พ. 63
1336/63 นาง ค าเพียร   ศรีไชยา กสษ.2 กส.ทบ. โรคไตวายระยะสุดท้าย 87 2 ก.พ. 63
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1337/63 นาง มณี   เสตราช สปท. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 75 1 ก.พ. 63
1338/63 นาย น้อย   ปาลวัฒน์ ยก.ทบ. โรคชรา 84 18 ก.พ. 63
1339/63 ส.ต.พีระพล   ศรีหร่ิง ส.1 พัน.102 กะโหลกศีรษะแตก สมองได้รับบาดเจ็บ 27 20 ก.พ. 63
1340/63 นาง ลัดดา   โอทาน พล.1 รอ. เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 79 16 ก.พ. 63
1341/63 พ.อ.ไพรสัณฑ์   ศรีมงคล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 87 18 พ.ย. 62
1342/63 นาง ปรีดา   โพธิรั์ง ธ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อรุนแรง และมีภาวะเลือดเป็นกรด 83 26 ก.พ. 63
1343/63 จ.ส.ต.ปรีชา   ไชยเดือน ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 59 13 ม.ค. 63
1344/63 ส.อ.อัศนีย์  เทีย่งตรง ธ.พิษณุโลก โรคตับอ่อนอักเสบเร้ือรัง 65 20 ก.พ. 63
1345/63 ร.ต.ส าเนียง  ประจันทร์คีรี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ไส้ต่ิงแตกในท้อง 82 19 ก.พ. 63
1346/63 จ.ส.อ.จิตต์  บุญศาสตร์ ธ.ปัตตานี เส้นเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องแตก 75 12 ก.พ. 63
1347/63 พ.ต.ประสาท   นาคจุ้ย ธ.กาญจนบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 10 ก.พ. 63
1348/63 ส.อ.อนุวัฒน์   ศรีโคตร ป.3 พัน.13 โรคหัวใจล้มเหลว 28 11 ก.พ. 63
1349/63 นาง สุนันท์   นาคสังข์ ป.72 พัน.722 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 8 ก.พ. 63
1350/63 จ.ส.อ.อัมฤทธิโ์ชค  พึง่ละออ ป.72 พัน.721 ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรง 55 6 ก.พ. 63
1351/63 นาง เลิศลักษณ์  ชูศรี รพ.อ.ป.ร. ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 71 23 ก.พ. 63
1352/63 นาย พรม   สงนางรอง พัน.ซบร.22 บชร.2 โรคปอดอักเสบ 84 23 ก.พ. 63
1353/63 ร.ต.สม  นอกสันเทียะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจหยุดเต้น 67 29 ม.ค. 63
1354/63 พ.ท.ธนูศิลป์  จังอินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 21 ก.พ. 63
1355/63 นาง ละม่อม  นรารักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 18 ก.พ. 63
1356/63 นาง ศรีประทุม   เมืองแทน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไข้หวัดใหญ่สายพันธุเ์อ 45 24 ก.พ. 63
1357/63 นาง ชื่น   ค าเห็น ธ.นครพนม มะเร็งปอด 86 25 ก.พ. 63
1358/63 พ.ท.วิศวะ  พลแสน ธ.ถนนพบิลูละเอียด-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 16 ก.พ. 63
1359/63 นาง สุปราณี   ภูมีภักดี ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบติดเชื้อเฉียบพลัน 60 3 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1360/63 นาย เลิศ   ปรังประโคน ธ.เตาปูน เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด 60 26 ก.พ. 63
1361/63 พ.ท. ก าพล   พร้อมพงษ์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 93 12 ก.พ. 63
1362/63 พ.ท.ชัยธวัช   ชุณหศิริรักษ์ ขกท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 2 ธ.ค. 62
1363/63 นาง กันญา  หวลคิด ธ.กระทรวงกลาโหม โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 58 2 ม.ีค. 63
1364/63 นาง ฉลวย   สังข์ลาว ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานีโรคชรา 76 7 ม.ีค. 63
1365/63 ม.ร.ว.ชัชวิเชียร  นวรัตน์ ธ.บางบัวทอง โรคชรา 77 28 ก.พ. 63
1366/63 พล.ท.กิตติธัช (อดิศร)   บุพศิริ สง.ปรมน.ทบ. อุบัติเหตุจักรยานยนต์ 60 29 ก.พ. 63
1367/63 นาง อ านวย   บุญมาก สลก.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 78 26 ก.พ. 63
1368/63 พ.ต.ประหยัด   อ่อนจันทร์ ธ.ย่อยตล่ิงชัน ภาวะสืบเนื่องจากหลอดเลือดสมอง 87 8 ม.ีค. 63
1369/63 นาง อนงค์   สุวรรณเปีย่ม ธ.กาญจนบุรี มะเร็งถุงน้ าดี 93 26 ก.พ. 63
1370/63 นาง บุญเลิศ   พิมพ์ทรัพย์ ธ.กล้วยน้ าไท โรคชรา 76 24 ก.พ. 63
1371/63 นาย ประสิทธิ ์  ดวงรัตน์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งตับ 78 25 ธ.ค. 62
1372/63 นาง ประไพ   สุรินธรรม ธ.ล าพูน มะเร็งทีล่ าไส้ 63 19 ม.ค. 63
1373/63 ร.ต.มงคล   สงค์ส าเภา ธ.ปราณบุรี มะเร็งปอด 56 9 ธ.ค. 62
1374/63 ส.ท.สุบิน   ราชา ธ.ลพบุรี ระบบหายใจล้มเหลว ความดันสูง 86 8 ก.พ. 63
1375/63 นาง เล็ก   สาริพันธุ์ พัน.สบร.22 บชร.2 มะเร็งท่อน้ าดี 76 22 ม.ค. 63
1376/63 ร.ท.ณรงค์ฤทธิ ์  ทิพย์ค า ป.พัน.7 พล.ร.7 การบาดเจ็บบริเวณหน้าอกจากอุบัติเหตุจราจร 41 22 ก.พ. 63
1377/63 นาง ดุจพิมพ์พร   สามะที ช.พัน.6 พล.ร.6 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 50 24 ม.ค. 63
1378/63 นาง ส าราญ   เผ่าดิษฐ์ ส่วนกลาง โรคหัวใจล้มเหลว 82 28 ม.ค. 63
1379/63 นาง ประถม   ซาเสน ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร มะเร็งช่องปาก 62 30 ม.ิย. 62
1380/63 นาง สมพิศ   จินาพันธ์ วิสามัญ โรคปอดติดเชื้อ 96 26 ก.พ. 63
1381/63 พล.อ.เปรม   ติณสูลานนท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี น.ม. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 98 26 พ.ค. 62
1382/63 พ.อ.ศักดา   น้อยอ่ า ธ.เซ็นทรัล-เชียงใหม่ มะเร็งท่อน้ าดี 63 21 ม.ค. 63
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1383/63 นาย อินตา   ทวีสมบัติ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 25 ก.พ. 63
1384/63 นาง นภาพร   วาสนาบุญดี รร.จปร. ภาวะตับแข็ง 70 21 ก.พ. 63
1385/63 นาง ทองทิพย์    ประสังสิต นทพ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 69 19 ก.พ. 63
1386/63 ร.ต.ประเสริฐ    มณีแดง นทพ. โรคหัวใจล้มเหลว 88 18 ก.พ. 63
1387/63 นาย ส ารวย    ประเปรียว ธ.เตาปูน โรคไตวาย 81 4 ม.ีค. 63
1388/63 พล.ต.จตุรานนท์   สิงหเดช ธ.รามอินทรา กม.8 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 3 ม.ีค. 63
1389/63 พ.ท.อนันต์   ชูรัตน์ ธ.ท-ีสแควร์ มะเร็งหลอดอาหารระยะเร้ือรัง 74 4 ก.พ. 63
1390/63 นาย เกิน   เงินเส็ง ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 87 19 ก.พ. 63
1391/63 ส.อ.กมล  ธนะสังข์ ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 59 23 ก.พ. 63
1392/63 นาย ผ่อน  ดวงดาว ธ.พิษณุโลก โรคปอดบวมติดเชื้อ 85 20 ก.พ. 63
1393/63 ส.อ.ณรงค์  วะชังเงิน ธ.เพชรบูรณ์ เนื้องอกทีตั่บ 77 14 ก.พ. 63
1394/63 นาง สังวาลย์   สีปัดชา ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 72 22 ก.พ. 63
1395/63 นาง สุ   ปิตะแสง ธ.อุดรธานี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 82 18 ก.พ. 63
1396/63 นาย อภิชาติ   แสงสังข์ ธ.อุดรธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 69 19 ก.พ. 63
1397/63 จ.ส.อ.ประสงค์   ค ามงคล ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 9 ก.พ. 63
1398/63 ร.ต.ประยุทธ   ภักดีหาญ ธ.บุรีรัมย์ ภาวะสมองเคล่ือน 61 18 ก.พ. 63
1399/63 ร.ต.สนาม   ศรีพลาย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในปอด 84 20 ก.พ. 63
1400/63 ร.ต.ถวิล   สีขาว ธ.แพร่ โรคไต 84 24 ก.พ. 63
1401/63 จ.ส.อ.สมจิตร   ทรวงโพธิ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งโพรงจมูกระยะสุดท้าย 75 16 ม.ค. 63
1402/63 นาย ทองสอน    มิ่งเคน ร.16 พัน.1 พิษสุราเฉียบพลัน 63 4 ม.ีค. 63
1403/63 นาย อิ่นค า   แปงหล้า พัน.พัฒนา 3 โรคไตวายเร้ือรัง 84 24 ก.พ. 63
1404/63 นาง สายบัว   เชี้อสมุทร มทบ.16 โรคหัวใจล้มเหลว 85 11 ก.พ. 63
1405/63 ร.อ.ภูมิศักด์ิ   บุญถนอม มทบ.16 ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 14 ก.พ. 63
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1406/63 พ.ต.ภูนเรศน์  บุตรจันทร์ พล.ร.9 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 50 14 ก.พ. 63
1407/63 นาง หวาน   ชัยยางกุล มทบ.24 โรคชรา 86 20 ก.พ. 63
1408/63 นาย ทองดี   ธิภาศรี พธ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 84 25 ม.ค. 63
1409/63 นาง ปลิว  วงษ์จ าปา พธ.ทบ. ความดันโลหิต ไตวายเร้ือรัง 85 18 ก.พ. 63
1410/63 ร.ต.ชัช   เชยเกษ ธ.บางล าภู โรคชรา 81 2 ก.พ. 63
1411/63 นาง แดง   โฉมอุทัย กรม ทพ.49 ความดันโลหิตสูง 79 8 ก.พ. 63
1412/63 นาย สมัย  ทองชิง พัน.บ.2 เส้นเลือดในสมองแตก 65 27 ก.พ. 63
1413/63 นาย อินถา   ผิวค า ธ.สนามเป้า โรคชรา 81 2 ก.พ. 63
1414/63 นาย เรือน   มาละตุ ธ.ศรีย่าน เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุม้สมอง 82 11 ก.พ. 63
1415/63 นาย กรู่   งามเลิศ ธ.ลพบุรี โรคชรา 89 19 ก.พ. 63
1416/63 นาง ทา  บุญวัน ธ.ยโสธร โรคไตวาย 78 22 ก.พ. 63
1417/63 พ.ต.สันต์   สุขประเสริฐ ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 72 18 ก.พ. 63
1418/63 นาง เอมอร   เลิศอ าไพ ธ.ธาตุทอง โรคหัวใจ 87 31 ม.ค. 62
1419/63 นาย โอภาส   ศิวเสน ธ.ธาตุทอง โรคปอดบวมติดเชื้อ 82 9 ม.ีค. 63
1420/63 ร.ต.สมพร   จรเอียด ธ.ย่อยหนองแค การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 29 ก.พ. 63
1421/63 นาย สุนี   แซ่จิ๋ว ธ.ขอนแก่น มะเร็งต่อมลูกหมาก 73 22 ก.พ. 63
1422/63 น.ส.(นาง) พนิดา   ทองทิพย์ (ทองดี) ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 38 1 ม.ีค. 63
1423/63 จ.ส.อ.ชาญชัย   งามระเบียบ ปตอ.1 พัน.6 วัณโรคปอด 57 10 ม.ค. 63
1424/63 นาย แสง   นฤทัต มทบ.17 เลือดออกในทางเดินอาหาร 69 20 ก.พ. 63
1425/63 นาย จเร   รักไทย ร.4 พัน.3 มะเร็งตับ 59 25 ก.พ. 63
1426/63 ส.อ.สมพงศ์   โพนงาม ธ.ปราจีนบุรี อุบัติเหตุจราจร 61 23 ก.พ. 63
1427/63 ร.ต.สนธญา   สุขส าราญ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 62 22 ก.พ. 63
1428/63 นาง ปัด   จีนบุตร ธ.อุบลราชธานี โรคปอดอักเสบ 96 18 ก.พ. 63
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1429/63 นาย เอนก   สุขศิริ ธ.เพชรบุรี มะเร็งตับ 68 2 ม.ีค. 63
1430/63 ส.อ.จ ารัส   มาคล้าย ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 56 21 ก.พ. 63
1431/63 จ.ส.อ.อนุทิน   พรมแดน ธ.เชียงราย โรคปอดติดเชื้อ 78 27 ก.พ. 63
1432/63 ร.อ.น้อม   ชัยมงคล ธ.ลพบุรี โรคชรา 90 12 ก.พ. 63
1433/63 นาย ก้อน   ขันวิชัย ป.3 พัน.8 เส้นเลือดในสมองตีบ 88 8 ก.พ. 63
1434/63 นาง จันทร์เพ็ญ   จันทร์ตาฝ้ัน มทบ.32 มะเร็งล าไส้ 78 15 ก.พ. 63
1435/63 นาง อ าไพ    กันทวรรณ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล าปาง โรคหัวใจล้มเหลว 74 20 ก.พ. 63
1436/63 นาง สุชาดา   ป้อมบุญมี ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองขาดอากาศจากการกดรัดหลอดเลือดบริเวณล าคอ 74 6 ม.ีค. 63
1437/63 นาง ประยูร   เอกบุตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 83 3 ม.ีค. 63
1438/63 นาง เกตุ   คนไว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 83 25 ก.พ. 63
1439/63 ร.ต.สายทอง   หมื่นไธสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โลหิตเป็นพิษ 65 2 ม.ีค. 63
1440/63 นาง บุญยืน   เต็มจิตต์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 87 19 ก.พ. 63
1441/63 นาย สมชาย   เกียรติกุลชัย ขส.ทบ. แผลทีข่าอักเสบติดเชื้อ 68 26 ก.พ. 63
1442/63 นาง จรินทร์   สอาดเหลือ ยย.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนล้มเหลว 67 27 ก.พ. 63
1443/63 นาง อังคณา   ใจหลัก ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 2 ม.ีค. 63
1444/63 ร.ต.พุฒ    ผจัญฉกาจ ธ.บางบัวทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 9 ก.พ. 63
1445/63 ร.ต.ทอง   โพธิแ์ก้ว ธ.โรบินสัน-สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 81 16 ก.พ. 63
1446/63 นาย สัมพันธ์   จันทร์ไพจิตร ธ.สุพรรณบุรี ฝีหนองในกล้ามเนื้อทีส่ะโพกข้างซ้าย 43 3 ม.ีค. 63
1447/63 นาง ปราณี   พรมราช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 1 ก.พ. 63
1448/63 นาง ปี   โสดาจันทร์ ศบบ. โรคชรา 78 21 ก.พ. 63
1449/63 นาง อัปสร   กาญจนสูตร พัน.ขส. 23 บชร.3 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 2 ก.พ. 63
1450/63 นาย จันเส็ง   ชาพา รพศ.1 โรคปอดติดเชื้อ 66 2 ม.ค. 63
1451/63 นาง กฤติญา   สืบด้วง ป.9 พัน.19 โรคตับแข็ง 62 17 ก.พ. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1452/63 นาย บัญญัติ   ศรีสว่าง มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 14 ก.พ. 63
1453/63 นาง สังกี   มิ่งสันเทียะ พัน.สท. เส้นเลือดในสมองตีบ 78 22 ก.พ. 63
1454/63 นาย สี    สีหาดี ธ.อุดรธานี โรคชรา 85 5 ม.ีค. 63
1455/63 นาง หม้อ   ไชยสมบัติ ธ.อุดรธานี โรคชรา 86 1 ม.ีค. 63
1456/63 จ.ส.อ.อุดม   น้อยค ามูล ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 26 ก.พ. 63
1457/63 นาง สุบิน   มุกดาม่วง ธ.อุดรธานี เส้นเลือดสมองตีบ 84 3 ม.ีค. 63
1458/63 พ.อ.อาภรณ์   วุฑฒกนก วิสามัญ โรคชรา 99 4 ม.ีค. 63
1459/63 นาย จีระศักด์ิ   สืบกระแสร์ ธ.สระบุรี แขวนคอ 40 5 ม.ีค. 63
1460/63 นาย ประพิศ   ฉ่ าสนิท ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 83 9 ม.ีค. 63
1461/63 นาง สายยนต์   อ่อนอารีย์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ 81 7 ม.ีค. 63
1462/63 ร.ต.สุชาติ   เกิดมูล ธ.เสนานิคม มะเร็งปอด 61 5 ม.ีค. 63
1463/63 นาง บุญเลิศ   พึง่รัตน์ ธ.ย่อยหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ภาวะลมร่ัวเข้าสมอง 86 5 ม.ีค. 63
1464/63 นาง เผ่ิง   ทาระขจัด ธ.อ้อมน้อย โรคชรา 85 8 ม.ีค. 63
1465/63 นาง จินดา    คงทน ธ.ลพบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 89 1 ม.ีค. 63
1466/63 อส.ทพ.มะสุกรี   ดาโอะ กรม ทพ.41 พบลมร่ัวและเลือดออกภายในช่องปอดทางขวา 37 22 ม.ค. 63
1467/63 นาย ปิน่   อุตราชา ป.3 พัน.8 มะเร็งปอด 86 10 ก.พ. 63
1468/63 นาย ส าราญ   มุกดา ธ.ปากช่อง โรคหัวใจล้มเหลว 67 4 ธ.ค. 62
1469/63 นาง กานดา   ทับทิมหิน ส่วนกลาง มะเร็งปอด 66 7 ม.ีค. 63
1470/63 นาง จินตนา   เฮงตระกูล ส่วนกลาง หัวใจวายจากชรา 88 9 ม.ีค. 63
1471/63 น.ส.คนึงนิจ   วังใจฟู ธ.กระทรวงกลาโหม ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 57 10 ม.ีค. 63
1472/63 นาง ประทุม   อาจอนงค์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 9 ม.ีค. 63
1473/63 จ.ส.อ.ณรงค์   ทิพย์โกศัย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 78 7 ม.ีค. 63
1474/63 นาง ประสาร   กิจบ าเรอ ธ.วังน้อย ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 83 5 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1475/63 นาย สินธุ ์  ภูมิชัย สง.สด.จว.อ.ด. โรคชรา 76 13 ก.พ. 63
1476/63 ส.อ.อภิชาติ   จินดาพงษ์ ช.1 พัน.112 รอ. ศีรษะได้รับบาดเจ็บจากเหตุจราจร 24 22 ก.พ. 63
1477/63 จ.ส.อ.สาโรช   มากดวงจันทร์ ธ.สุพรรณบุรี ภาวะอกรวนจากอุบัติเหตุจราจร 78 8 ม.ีค. 63
1478/63 นาง พัน   ปักค าวงษ์สังข์ ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดสมองตีบและสมองขาดเลือด 91 8 ม.ีค. 63
1479/63 นาย เพียร   มากูล ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 9 ม.ีค. 63
1480/63 ร.ต.ต.ปกฤษฎา (กฤษณ์)  เตมียบุตร ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 96 9 ม.ีค. 63
1481/63 นาย ค า   อนุวงค์ ร.7 ปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง 85 10 ก.พ. 63
1482/63 นาง ทองรวม   อุทัยพงษ์ ขส.ทบ. ภาวะทางเดินหายใจช่วงบนอุดกั้นเฉียบพลัน 72 25 ก.พ. 63
1483/63 นาง พิศมัย   ฟุง้ปรีชา สส.ทหาร ท่อทางเดินน้ าดีอักเสบ 74 29 ก.พ. 2563
1484/63 จ.ส.อ.วิเชียร   เข็มทองใหญ่ ส่วนกลาง ไตวายเฉียบพลันจากตับวาย 92 26 ก.พ. 63
1485/63 นาง ฐิติพันธ์   ประพันธ์วงษ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 79 26 ม.ค. 63
1486/63 นาง รสสุคนธ์   วีราสา ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 79 9 ม.ีค. 63
1487/63 นาง พูนศรี   นะมา ธ.สระบุรี มะเร็งเต้านม 78 9 ม.ีค. 63
1488/63 พล.ท.อุทัย   อินทรก าแหง ณ ราชสีมา ธ.ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมืองมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะแพร่กระจาย 85 29 ก.พ. 63
1489/63 นาย เกียรติศักด์ิ    ยิ้มศิริวัฒนะ มทบ.31 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 56 18 ก.พ. 63
1490/63 นาย อิ่ม   ปานนอก มทบ.21 เลือดออกในเนื้อเยื่อสมองและโพรงสมอง 80 1 ม.ีค. 63
1491/63 นาง บานเย็น (เย็น)   กระจ่างโพธิ์ ปตอ.2 พัน.2 โรคหัวใจขาดเลือด 77 29 ก.พ. 63
1492/63 นาย บุญเยี่ยม   จันทรประทักษ์ ร.16 พัน.1 วัณโรคปอดร่วมกับไตวายเฉียบพลัน 73 16 ก.พ. 63
1493/63 นาย บัวผัน   แก้วเจิม ม.พัน.28 พล.ม.1 โรคตับแข็ง 50 24 ก.พ. 63
1494/63 นาง บัวฮวย   ปันผาง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 16 ก.พ. 63
1495/63 นาง เฉลียว   พลสงคราม ธ.ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมืองตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 1 ม.ีค. 63
1496/63 นาย ใหญ่   อาจสูงเนิน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา หัวใจเต้นผิดจังหวะ น้ าท่วมปอด 90 29 ก.พ. 63
1497/63 ร.ต.สุฤทธิ ์   รัตนภู ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี นอนเสียชีวิตทีบ่้านตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย 87 28 ก.พ. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1498/63 น.ส.พรกนก   อ่อนประค า (ถมกิ่ง) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 66 16 ก.พ. 63
1499/63 นาง สุดใจ   ภิรมย์ลาภ ธ.สกลนคร โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 81 21 ก.พ. 63
1500/63 นาง พลอย   นาถนอม ธ.สกลนคร โรคชรา 82 27 ก.พ. 63
1501/63 นาง บุญชม   ไชยชมภู ธ.สกลนคร โรคชรา 82 17 ก.พ. 63
1502/63 นาง เพียร   เลยไธสง ธ.นครราชสีมา โรคตับแข็ง 76 4 ม.ีค. 63
1503/63 นาง แสงจันทร์   นิรกิจ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 76 4 ก.พ. 63
1504/63 นาง ลัดดา   ชัยศิลปิน ธ.เชียงราย ภาวะหัวใจล้มเหลว 88 27 ก.พ. 63
1505/63 นาง ละม่อม   ผลประเสริฐ ธงปราจีนบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 64 15 ก.พ. 63
1506/63 นาง สมาน   สีปัด ธ.อุดรธานี ระบบหวัใจและการหายใจล้มเหลวจากการผูกคอตาย 64 5 ม.ีค. 63
1507/63 นาง ไล   จันทริมา ธ.ร้อยเอ็ด ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 29 ก.พ. 2563
1508/63 นาง ทอง   ไชยโอชะ ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวาย 85 25 ก.พ. 63
1509/63 นาย บุญปึก   ผาลา ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวายเร้ือรัง 73 14 ก.พ. 63
1510/63 นาง อุดม   เอี่ยมระหงษ์ ธ.ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 82 28 ก.พ. 63
1511/63 จ.ส.อ.ไพโรจน์   บุตรร่ม ธนาณัติ ติดเชื้อจากแผลกดทับ 57 11 ธ.ค. 61
1512/63 ร.ต.อนันต์   อมรชัยสิทธิ์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 91 9 ม.ค. 63
1513/63 นาง อรษา   อิ้มแตง มทบ.39 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 52 5 ม.ีค. 63
1514/63 นาย เจริญ   ศรีวิชัย รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช บาดเจ็บจากการจราจร 60 1 ม.ีค. 63
1515/63 นาง วรรณี   ศรีสังข์ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 88 13 ม.ีค. 63
1516/63 นาย กิติพงศ์   วงศ์สุทธิเวช ธ.เตาปูน กระดูกต้นขาซ้ายหัก 76 11 ม.ีค. 63
1517/63 พ.ต.เสน่ห์    พุทธสวัสด์ิ ธ.ปากเกร็ด เวียนศีรษะบ้านหมุน 75 1 ม.ีค. 63
1518/63 นาง บุญช่วย   ไชยช่วย ธ.ย่อยบางโพ โรคหัวใจล้มเหลว 84 12 ม.ีค. 63
1519/63 ร.ต.ฉลาด   สุขุมกาญจนะ ธ.บางบัวทอง โรคไตวายเร้ือรัง 81 11 ม.ีค. 63
1520/63 นาง นิตยา   แสนประสิทธิ ์(รักษ์มณี) ธ.เลย เส้นเลือดสมองแตก 79 27 ก.พ. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1521/63 จ.ส.อ.ชราวุฒิ    ต้นกันยา ธ.น่าน มะเร็งตับ 61 2 ม.ีค. 63
1522/63 ร.ต.จบ   เนียมกุล ธ.นครศรีธรรมราช ความดันโลหิตสูงร่วมกับเส้นเลือดหัวใจตีบ 88 28 ก.พ. 63
1523/63 จ.ส.อ.ยงยุทธ   พันธ์สบาย ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 68 13 ก.พ. 63
1524/63 นาง กองค า   กงจักร ธ.พิษณุโลก มะเร็งเต้านม 55 28 ก.พ. 63
1525/63 ร.ท.สุทิน   พันธุเ์ทศ ธ.พิษณุโลก ภาวะหายใจล้มเหลว 60 1 ม.ีค. 63
1526/63 นาง เกษร   จ าปาเงิน ธ.กาญจนบุรี มะเร็งของเยื่อบุช่องท้อง 53 24 ก.พ. 63
1527/63 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์   ก้อนนาค ธ.ลพบุรี ล าไส้อักเสบติดเชื้อ 77 4 ก.พ. 63
1528/63 นาง เรียน   ม่วงทอง ธ.ลพบุรี ตายไม่ทราบสาเหตุ 89 27 ก.พ. 63
1529/63 นาง กรรณิกา   กุลลา ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 1 ม.ีค. 63
1530/63 นาง ฉวี   ประทุมภักดี มทบ.27 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 26 ก.พ. 63
1531/63 ส.ท.กฤษณพงษ์   สุรินทร์ทอง พล.รพศ.1 เนื้อสมองใหญ่ฉีกขาด 23 30 ธ.ค. 62
1532/63 อส.ทพ.ธนาวุฒย์   ตุเทพ กรม ทพ.48 ล าไส้ขาดเลือด 26 7 ม.ค. 63
1533/63 อส.ทพ.ไมตรี    สีเดช กรม ทพ.33 ภาวะแทรกซ้อนจากตับวาย 31 28 ธ.ค. 62
1534/63 นาง นิมิตร   แสงคณิต รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง โรคปอดติดเชื้อ 72 19 ก.พ. 63
1535/63 ร.ต.อุดม   โพธิลั์งกา ธ.อรัญประเทศ ภาวะแทรกซ้อนจากหัวใจ 81 3 ก.พ. 63
1536/63 จ.ส.อ.สุวิทย์   แก้วค า ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 73 8 ม.ีค. 63
1537/63 นาง ไพเราะ   กาญสมบูรณ์ ธ.ปราณบุรี โรคชรา 85 11 ม.ีค. 63
1538/63 นาง เสน   โทแก้ว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ริดสีดวงในล าไส้ 83 26 ก.พ. 63
1539/63 พ.ต.อุทัย   สักขะกิจ ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในปอด 78 19 ก.พ. 63
1540/63 นาง พัชรา   สุวรรณศรี ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ 56 28 ก.พ. 63
1541/63 น.ส.สุภาวดี   ตันติคชาภรณ์(ค าพรม) รร.ตท.สปท. มะเร็งตับอ่อน 58 24 ม.ค. 63
1542/63 นาง เชื้อ   ศิริโฉม กิตติมศักด์ิ โรคชรา 96 12 ม.ีค. 63
1543/63 นาย จ าปี   วงษ์บุญมา ธ.สนามเสือป่า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 90 10 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1544/63 นาง วันทนา   เมืองจันทึก ธ.นครราชสีมา โรคเส้นเลือดในสมองตีบ 60 11 ม.ีค. 63
1545/63 นาย เจตนา   ธนะโชติ ส.พัน.21 ทภ.1 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 71 12 ม.ีค. 63
1546/63 นาง เสาวภาคย์   ปิน่สุนทร ศศท. โรคชรา 73 10 ม.ีค. 63
1547/63 นาง บรรจง   สุขสบาย ธ.ศรีย่าน เลือดออกในสมอง 89 10 ม.ีค. 63
1548/63 จ.ส.อ.เสนีย์   พงษ์สมบัติ พล.ร.15 ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเป็นเหตุให้เสียชีวิต 39 18 ม.ีค. 63
1549/63 นาง ปอนด์    ชุ่มนาเสียว วิสามัญ โรคชรา 96 6 ม.ีค. 63
1550/63 นาง มาลี     แซ่ต้ัง ธ.นางรอง โรคชรา 79 10 ม.ีค. 63
1551/63 ส.อ.ขันทอง   ตันศิริ ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมองแตก 55 16 ก.พ. 63
1552/63 นาง สังเวียน  แสงวัฒนะ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดอักเสบ 82 9 ม.ีค. 63
1553/63 นาง ฟองจันทร์   หย่อนเถิง ธ.พะเยา โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 1 ม.ีค. 63
1554/63 พ.ต.พล   ชัยเมืองปัก ธ.กาญจนบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 81 5 ม.ีค. 63
1555/63 ร.อ.สงวนศักด์ิ   โคตา ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 79 8 ก.พ. 63
1556/63 ร.ต.สุธีร์   ประแก้ว ธ.ปัตตานี มะเร็งในช่องท้องระยะสุดท้าย 62 27 ก.พ. 63
1557/63 จ.ส.อ.แสนสุข   มหาวงษ์ ธ.ขอนแก่น โรคตับวายเฉียบพลัน 58 26 ก.พ. 63
1558/63 นาง เล่ือน   มหาโพธิ์ ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 76 21 ก.พ. 63
1559/63 จ.ส.อ.สุชาติ   แสงอ่อน ธ.ขอนแก่น เส้นเลือดสมองแตก 61 17 ธ.ค. 62
1560/63 จ.ส.อ.ฉลอง   มูลพลาศัย ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. มะเร็งตับ 56 25 ก.พ. 63
1561/63 จ.ส.อ.จันทร์ดา   พันตาเอก มทบ.23 เสียเลือดจากอุบัติเหตุ 59 18 ก.พ. 63
1562/63 จ.ส.อ.สุนทร   สาพรมมา กรม ทพ.35 การบาดเจ็บทางการจราจร 57 19 ก.พ. 63
1563/63 นาง น้ าค้าง   ศรีวะรมย์ ศม. เลือดออกในสมอง 52 5 ก.พ. 63
1564/63 นาย โยธิน   เนียรทะศาสตร์ สง.สด.จว.อ.ย. ความดันโลหิตสูง 52 26 ก.พ. 63
1565/63 ร.ต.ปรีดา   โพธิเ์งิน ม.พัน.31 พล.ร.15 เลือดออกในทางเดินอาหาร 60 9 พ.ย. 62
1566/63 นาง ก้วน   เอี่ยมอนันต์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 77 17 ก.พ. 63
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1567/63 นาง ทองสุข   ไตรยศ ธ.ชัยภูมิ โรคชรา 83 22 พ.ย. 62
1568/63 นาง อารีย์   เสริมวาสนา ธ.ล าปาง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 77 9 ก.พ. 63
1569/63 จ.ส.อ.สุริยา   จุเมือง มทบ.19 เลือดออกในสมอง 58 3 ม.ีค. 63
1570/63 พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ (ยุทธภูม)ิ กระแสร์ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 บาดแผลกระสุนปืนท าลายสมอง 48 8 ก.พ. 63
1571/63 ร.ต.วสันต์   สุวรรณแสง ธ.สนามเป้า โรคท้องร่วงระยะเฉียบพลันแบบติดเชื้อแบบรุนแรง 63 16 ม.ีค. 63
1572/63 นาง กุศล   ผาสุข นทพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 14 ม.ีค. 63
1573/63 นาง ขาบ   ภูรั่ตนจินดา ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง 85 13 ม.ีค. 63
1574/63 พ.ท.จรูญ   ตอสกุล ธ.ชัยภูมิ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 75 18 ก.พ. 63
1575/63 นาย สุรสิทธิ ์  สุดเสนาะ ธ.บางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 42 10 ม.ีค. 63
1576/63 ส.อ.สงวนศักด์ิ   ปัญญาดี พัน.สห.11 มะเร็งช่องปาก 51 24 ม.ค. 63
1577/63 นาง สุพรรณี   สมไพบูลย์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 7 ก.พ. 63
1578/63 พล.ต.ไชยณรงค์   บุรุษพัฒน์ ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 78 12 ก.พ. 63
1579/63 นาง ทรัพย์   สีมา ส่วนกลาง ติดเชื้อในกรแสโลหิต 80 16 ม.ีค. 63
1580/63 นาง จันทร์เพ็ญ   โผนชนะ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 72 15 ธ.ค. 62


