
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2061/63 นาง ประนอม   เทพจันทร์ สปช.ทหาร ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 1 เม.ย. 63
2062/63 นาง เจริญศรี   งามสุวรรณรุ่ง นทพ. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 68 10 เม.ย. 63
2063/63 นาง จ ารัส   เฉลิมแสน ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ 80 22 ม.ีค. 63
2064/63 จ.ส.ต. วิเชียร   พงษ์บุญ ส่วนกลาง เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง เลือดออกบริเวณก้านสมอง 68 11 เม.ย. 63
2065/63 ร.ท.วัลลภ   ภิรมย์นา ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 10 เม.ย. 63
2066/63 นาง สุรีย์   ค าประเสริฐ ธ.สนามเสือป่า โรคไตร้ือรัง 68 17 เม.ย. 63
2067/63 ร.ต.อ าพร  บุญโสดา ธ.กาญจนบุรี โรคมะเร็งตับ 62 11 เม.ย. 63
2068/63 พ.อ.วิเชียร  แจ่มดวง ธ.พญาไท มะเร็งตับระยะสุดท้าย 68 7 เม.ย. 63
2069/63 พ.อ.กมล  สิงหเสมานนท์ ธ.ส านักพหลโยธิน เสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจจนขาดอากาศหายใจ 86 14 เม.ย. 63
2070/63 นาง บุญสม  พันธุส์วัสด์ิ ธ.เตาปูน ภาวะน้ าเกินไตระยะสุดท้าย 85 11 เม.ย. 63
2071/63 ร.ต.สนอง ทองปลิว ธ.สนามเป้า เส้นเลือดในสมองตีบ 71 23 ม.ีค. 63
2072/63 นาง บังอร  ชื่นศิวา ธ.พญาไท หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 14 เม.ย. 63
2073/63 พ.อ.อุทัย  กรัพณานนท์ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 90 12 เม.ย. 63
2074/63 นาง จารุ  พายัพสถาน ส่วนกลาง โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 77 12 เม.ย. 63
2075/63 นาง สนอง จันทร ม.5 พัน.24 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 3 เม.ย. 63
2076/63 นาย วารินทร์  สระหนองห้าง ป.3 พัน.103 จมน้ า 56 14 ม.ีค. 63
2077/63 ส.อ.จงเจริญ  นาคเกล้ียง ร.5 พัน.2 บาดเจ็บศีรษะและสมองรุนแรงจากอุบัติเหตุ 34 20 ก.พ. 63
2078/63 นาย ประยูร   เม้าค า รง.กสย.ศอว.ศอพท. โรคหัวใจ 77 26 ม.ีค. 63
2079/63 จ.ส.อ.ปิยะ   อรมัง ช.พัน.3 พล.ร.3 โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 55 18 ม.ีค. 63
2080/63 นาง อุดไทย    ประจันนวล ธ.ชุมแพ โรคหัวใจ 86 20 ม.ีค. 63
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2081/63 นาย ประสิทธิ ์   แก้วประการ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 89 26 ม.ีค. 63
2082/63 ร.ต.สุรินทร์   เดชา ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 86 6 เม.ย. 63
2083/63 จ.ส.ต.ทองขาว    นันนาเชือก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 61 3 ม.ีค. 63
2084/63 ร.ต.เชลงศักด์ิ    อินทร์คูณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคธรรมชาติ 81 2 เม.ย. 63
2085/63 นาง ตุ้ย   วงษ์สว่าง ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 86 11 ธ.ค. 62
2086/63 นาง เผือ   ย านวล ธ.ล าปาง ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 79 26 ม.ีค. 63
2087/63 นาย สีบู   มาป้อง ธ.ขอนแก่น เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 86 29 ม.ีค. 63
2088/63 นาง ทุเรียน    เรืองบุรพ ธ.นางรอง โรคชรา 93 1 ม.ีค. 63
2089/63 จ.ส.อ.ธาดา   ถิ่นธรรม ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะตับแข็ง 84 23 ม.ีค. 63
2090/63 นาง บุญรอด   พวงมณี ธ.ล าปาง โรคหัวใจล้มเหลวจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 85 23 ม.ค. 63
2091/63 จ.ส.อ.ชิต    ฤกษ์ส าเร็จ ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 88 11 เม.ย. 63
2092/63 นาง สวน   แซ่จัง ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิน่เกล้า โรคหัวใจล้มเหลว 83 27 ม.ีค. 63
2093/63 ส.อ.พล้ัง    กล่ินจันทร์ ธ.ชัยนาท โรคปอดติดเชื้อ 88 25 ม.ีค. 63
2094/63 นาย ส าเภา     อินทร์น้อย ธ.ย่อยเซ็นทรัล โรคชรา 75 12 เม.ย. 63
2095/63 น.ส.สมจิตต์    มุกข์ประดับ ธ.ปราณบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 79 13 เม.ย. 63
2096/63 นาง สุวรรณา   วิเชียรสาร ร.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 19 ม.ีค. 63
2097/63 นาง ทองค า    มานะต่อ พัน.ซบร.กรม สน.2 เลือดออกในเนื้อสมอง 71 5 เม.ย. 63
2098/63 น.ส.พยอม    ค ามงคล มทบ.32 ตายเฉียบพลัน 65 26 ม.ีค. 63
2099/63 นาง เสง่ียม  วงศ์จันลา สง.สด.จว.ส.ร. ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 78 23 ม.ีค. 63
2100/63 นาง ท้อ   สุวรรณ์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 เลือดออกในสมองโป่งพอง 82 29 ม.ีค. 63
2101/63 นาง ทองพูน    ศรีพรหม พัน.สร.22 บชร.2 ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 72 1 เม.ย. 63
2102/63 นาง สมพร   พวงศรี ร.12 พัน.1 รอ. มะเร็งเต้านมกระจายไปสมอง 69 6 เม.ย. 63
2103/63 นาง เหมย   ลังกาพินธุ์ ช.พัน.4 พล.ร.4 เลือดออกในทางเดินอาหาร 74 2 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2104/63 นาง ฉวีวรรณ์    ทองค า มทบ.32 โรคถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง 75 23 ม.ีค. 63
2105/63 นาย หมง   สุดจิตร์ ทภ.3 ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 81 31 ม.ีค. 63
2106/63 นาง สมบุญ  อินทรเกษตร ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์ โรคปอดอักเสบจากการส าลัก 78 8 เม.ย. 63
2107/63 นาง บุปผา    ไชยวุฒิ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 20 ม.ีค. 63
2108/63 ร.ต.ปรีดี    บ าเพ็ญรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดสมองตีบ 65 9 เม.ย. 63
2109/63 นาง ปุก้    ดวงกลาง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 97 10 เม.ย. 63
2110/63 นาง วิไลรัตน์    แก้วสีงาม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 67 4 เม.ย. 63
2111/63 นาง หอม    โทนสังข์อินทร์ ธ.ตาก โรคไตวายเร้ือรัง 80 1 เม.ย. 63
2112/63 นาง นุกูล    เสาวรส ธ.อุบลราชธานี โรคไตวายเฉียบพลันแทรกซ้อนบนภาวะไตวายเร้ือรัง 80 30 ม.ีค. 63
2113/63 นาย คง    คงดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 69 31 ม.ีค. 63
2114/63 นาง ล าดวน    นพคุณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 70 11 เม.ย. 63
2115/63 นาง พรรณี    บุตรดีวงษ์ ธ.ตาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 2 เม.ย. 63
2116/63 นาง เฉลิม    นพรัตน์ ธ.ขอนแก่น เสียชีวิตจากระยางค์ขาดเลือดเฉียบพลัน 83 4 เม.ย. 63
2117/63 จ.ส.อ.ประเสริฐ  บุญหลง ธ.ปราจีนบุรี ภาวะการหายใจล้มเหลว 89 20 ม.ีค. 63
2118/63 จ.ส.อ.สุทัศน์   ศรีสว่าง ธนาณัติ โรคปอดติดเชื้อ 57 29 ม.ีค. 63
2119/63 นาย สนั่น    อุ้ยหา มทบ.13 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68 8 เม.ย. 63
2120/63 นาย เสริม    ปานนวล ช.พัน.9 พล.ร.9 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 75 4 เม.ย. 63
2121/63 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  นะวะมวัฒน์ พล.ม.1 เส้นเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 59 7 เม.ย. 63
2122/63 นาย ทองพูล    เหล็กจาน มทบ.12 ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 81 23 ม.ีค. 63
2123/63 นาง สมบูรณ์    ภูมิลา รร.จปร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 4 เม.ย. 63
2124/63 นาง ตุ๊     สวัสดี มทบ.14 ความดันโลหิตสูงร่วมกับไตวายเร้ือรัง 79 8 เม.ย. 63
2125/63 พระสนิท    พวงระย้า พธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 23 ม.ีค. 63
2126/63 นาง สังข์    ประพัฒน์โพธิ์ กรม ทพ.35 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 74 5 เม.ย. 63
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2127/63 ร.ต.อุทัย   สวามิภักด์ิ ธ.เพชรบุรี มะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้าย 73 30 ม.ีค. 63
2128/63 จ.ส.อ.สนอง   สีดี ธ.เพชรบุรี เลือดออกในสมอง 58 2 เม.ย. 63
2129/63 นาง ขอม   บุญคอย ธ.ชุมพร มะเร็งตับ 83 3 เม.ย. 63
2130/63 จ.ส.อ.ก าธร   งามข า ธ.ปราจีนบุรี เนื้องอกในสมอง 45 11 เม.ย. 63
2131/63 นาง คณิตา   วงศาโรจน์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 5 เม.ย. 63
2132/63 ส.อ.เสถียร   บุตรวงศ์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคหอบหืด 62 10 เม.ย. 63
2133/63 นาง ปราณี   ศรีไข่มุกข์ ส.พัน.12 โรคชรา 81 8 เม.ย. 63
2134/63 ร.ต.ทวาย    บ่วงเพ็ชร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 60 3 เม.ย. 63
2135/63 นาง สุรีย์  น้ าทองดี ธ.ส านักราชด าเนิน ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ 75 16 เม.ย. 63
2136/63 พ.อ.เมธี  แย้มเพกา ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 88 29 ม.ีค. 63
2137/63 นาง ค าเผ่ือน  แพงไทย ธ.ชุมแพ เลือดออกในสมอง 69 14 ม.ีค. 63
2138/63 จ.ส.อ.บรรจง  ศรีสุข ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 27 ม.ีค. 63
2139/63 จ.ส.อ.สุรยุทธ   สุระมรรคา ป.2 พัน.102 รอ. มะเร็งไทรอยด์ระยะแพร่กระจาย 54 10 ก.พ. 63
2140/63 จ.ส.อ.พีรพัฒน์   ศรีสุวรรณ์ พล.ร.5 เลือดออกในช่องปอดจากอุบัติเหตุจราจร 39 18 ธ.ค. 62
2141/63 นาง วิสุณี  ดรปัญญา (ธรรมจักร) ศฝ.นศท.มทบ.24 โรคหัวใจล้มเหลว 58 28 ม.ีค. 63
2142/63 นาย วิโรจน์  สุขนิรันดร์ ส.พัน.23 ทภ.3 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 59 30 ม.ีค. 63
2143/63 นาง ทองมา  ดรบุญล้น ช.11 พัน.602 โรคเบาหวาน 81 19 ม.ีค. 63
2144/63 นาง อุดม  ใจเติบ ขว.ทบ. โรคชรา 75 1 เม.ย. 63
2145/63 นาง สงอย  ถนอมเพียร ส่วนกลาง โรคชรา 74 27 ม.ีค. 63
2146/63 นาง อ านวยผล  นาคเอี่ยม ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 20 เม.ย. 63
2147/63 พ.อ.ประสิทธิ ์  ชื่นรุ่งโรจน์ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดติดเชื้อ 84 17 เม.ย. 63
2148/63 ร.ต.โสภณ   แก้วสุวรรณ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 87 16 เม.ย. 63
2149/63 ร.ต.บรรเจิด  บุญช่วย ธ.ย่อยศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา โรคหัวใจล้มเหลว 67 6 เม.ย. 63
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2150/63 นาง เอ่งฉ่าย  ศรีสุวรรณ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคไตระยะสุดท้าย 82 14 เม.ย. 63
2151/63 นาง สมพงษ์   โตพูล พัน.บ.41 มะเร็งกระเพาะ 69 30 ม.ีค. 63
2152/63 นาง บุญนี บุญจันทรานุรักษ์ สง.สด.จว.ป.ข. โรคหัวใจล้มเหลว 86 28 ม.ีค. 63
2153/63 นาย เชวง  บุญมา ส.พัน.3 พล.ร.3 โรคหัวใจล้มเหลว 66 3 เม.ย. 63
2154/63 อส.ทพ.สมพงษ์ อินธิแสน ธนาณัติ วัณโรคปอด 54 2 ก.พ. 63
2155/63 พ.อ.นิคม  นาสวน ธ.ราชบุรี โรคปอดอักเสบ 90 27 ม.ีค. 63
2156/63 พ.อ.จ าเนียร   ทับทิมแดง ธ.ราชบุรี อัลไซเมอร์ร่วมกับเบาหวานและความดันโลหิตสูง 75 1 เม.ย. 63
2157/63 นาง ธัญชนก   กล่ินอาจ ธ.ราชบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 55 30 ม.ีค. 63
2158/63 พ.ท.ปรีชา  ศิริปัญจนะ ธ.ชลบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 3 เม.ย. 63
2159/63 นาย องอาจ   จันทร์เปล่งแจ้ง ธ.ลพบุรี มะเร็งตับอ่อน 60 7 เม.ย. 63
2160/63 นาง จันทร์   ค าดีบุญ ธ.อุดรธานี มะเร็ง 79 3 เม.ย. 63
2161/63 จ.ส.อ.สมรรถชัย  ปิน่เกษ ธ.พะเยา ติดเชื้อในร่างกาย 77 8 เม.ย. 63
2162/63 ร.อ.เด่ียว   เศษสวย ธ.อุดรธานี ความดันโลหิตสูง 90 2 เม.ย. 63
2163/63 นาง ผาสุข    นิลแสงสัก พบ. โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 71 7 เม.ย. 63
2164/63 นาย ปราโมทย์    รุ่งเรือง ศศท. เซลล์เม็ดเลือดผิดปกติ 80 31 ม.ีค. 63
2165/63 ร.ต.สมศักด์ิ    ธนะสุข ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอดระยะลุกลาม 69 16 เม.ย. 63
2166/63 ร.ต.เดชา  วิจิตรพันธุ์ ธ.สนามเป้า มะเร็งต่อมลูกหมาก 59 30 ม.ีค. 63
2167/63 ร.ต.ชัยน้อย  มาแขก ธ.เตาปูน สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด 63 20 เม.ย. 63
2168/63 นาง วิมล   แจ้งพร ธ.สนามเป้า โรคชรา 76 18 เม.ย. 63
2169/63 นาง เพชร   ช านาญ ธ.บิก๊ซี-แจ้งวัฒนา ภาวะความดันโลหิตสูง 79 4 ม.ีค. 63
2170/63 ร.ต.จรัล   ทิมอ่ า ธ.พรานนก โรคเนื้อเน่า 78 6 เม.ย. 63
2171/63 ร.อ.เล่ือน    แสงพันธุ์ ธ.สะพานควาย ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลวจากการติดเชื้อแบคทเีรียในปอด 96 15 เม.ย. 63
2172/63 ร.อ.รถ    สุวรรณเสน ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 64 17 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2173/63 นาง รัชดาวัลย์ จันทร (นิภา อ้นศรี) ธ.อรัญประเทศ ล่ิมเลือดอุดตันทีป่อด 56 1 เม.ย. 63
2174/63 นาย อรุณ   วงษาสุข ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 7 เม.ย. 63
2175/63 ร.อ.ด าริห์    เกษมสุข ธ.ลพบุรี เสมหะอุดกล้ันทางเดินหายใจ 89 7 เม.ย. 63
2176/63 ส.อ.ฉลวย    กิจพงษ์ศรี ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 81 12 เม.ย. 63
2177/63 จ.ส.อ.ประมวล    อักษรทอง ธ.ลพบุรี ขาดอากาศหายใจ 87 8 เม.ย. 63
2178/63 นาง กู่   ศิริสม พัน.สร.6 มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 72 29 ม.ีค. 63
2179/63 นาง พิมพา บุตรโคตร ม.6 พัน.6 น้ าท่วมปอด 73 11 เม.ย. 63
2180/63 นาง เจ๊ก    แสนชิน กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 3 เม.ย. 63
2181/63 นาย ช านาญ    เนื้อเกล้ียง ช.1 พัน.112 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 27 ม.ีค. 63
2182/63 นาง ตะล่อม    ปิน่มณี ป.71 พัน.713 เส้นเลือดสมองแตก 86 13 เม.ย. 63
2183/63 นาย เล่ือน   เวชกามา สง.สด.จว.ก.ส. กระดูกทับเส้นประสาท 77 8 เม.ย. 63
2184/63 นาง สุนาฏ    แก้วแจ่มศรี ศสท.กส.ทบ. การอุดตันของทางเดินหายใจส่วนต้น 55 10 เม.ย. 63
2185/63 ร.ต.ณฐพงศ์   เกียรติผิวนวล (เดชรังสรรค์ ผิวนวล) ร.6 มะเร็งแพร่กระจายไปกระดูกสันหลัง 57 9 เม.ย. 63
2186/63 นาย สุระศักด์ิ    อัมพะรัตน์ คส.สพ.ทบ. โรคตับวาย 60 10 เม.ย. 63
2187/63 ส.อ.ปิยศักด์ิ     ทองโม้ ธนาณัติ ตายโดยยังมิปรากฎเหตุ 39 25 ม.ีค. 63
2188/63 นาย เล็ก   ค้ าชู ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 85 7 เม.ย. 63
2189/63 ร.ต.ขุนทอง   สายรัตน์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 59 3 เม.ย. 63
2190/63 นาง เพชรรัง   พลศรีพิมพ์ ธ.ร้อยเอ็ด อุบัติเหตุล่ืนล้ม 75 5 เม.ย. 63
2191/63 จ.ส.ต.ทินกร    ค าพูล ธ.ยโสธร มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 62 4 เม.ย. 63
2192/63 นาย วิเชษฐ  เวชวิฐาน ธ.อุทัยธานี โรคไตวายเร้ือรัง 58 16 เม.ย. 63
2193/63 จ.ส.อ.สานิต   ศุภศรี ธ.เชียงใหม่ โรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 76 2 พ.ย. 62
2194/63 นาง สังเวียน  แก้วสิทธิ์ มทบ.13 เส้นเลือดแดงใหญ่ทีท่้องโป่งพองแตก 85 10 เม.ย. 63
2195/63 นาง หร่ัง    ลาภะสัมปัน ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะระบบหายใจล้มเหลว 77 6 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2196/63 ร.ต.สถิตย์     บัวสกัด ธ.ทุง่สง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 71 2 เม.ย. 63
2197/63 นาง สนอง    ภูริภัสสรกุล ธ.พนัสนิคม โรคปอดติดเชื้อ 80 12 เม.ย. 63
2198/63 พ.ท.ไชยา    พลสายบัว ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเก๊าท์ 79 28 ม.ีค. 63
2199/63 นาง ทองด า    โพธิช์ัย ธ.ลพบุรี ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 1 เม.ย. 63
2200/63 พ.อ.มานัส    พุกบุญมี ธ.ตรัง โรคตับแข็ง 90 17 ก.พ. 63
2201/63 ร.ต.ยนพงษ์   ร่มภักด์ิ ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 60 9 เม.ย. 63
2202/63 นาย จันทร์    ศรีค า ธ.ลพบุรี โรคหอบหืด 85 15 เม.ย. 63
2203/63 นาง เฉลียว   ยงยืน ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 12 เม.ย. 63
2204/63 ร.ต.กฤช   กรีมานนท์ ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 62 7 เม.ย. 63
2205/63 นาง สา   ศรีชาลี ธ.เตาปูน โรคหัวใจล้มเหลว 85 3 เม.ย. 63
2206/63 ร.ต.อนุพงษ์    หัสดียศ ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 62 26 ม.ีค. 63
2207/63 นาย เถาว์    ไขศรี รพศ.2 พัน.2 ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดอักเสบติดเชื้อ 65 29 ม.ีค. 63
2208/63 นาง ยอดอ้ม   ขรรศร ธ.สกลนคร โรคความดันโลหิตสูง 69 4 เม.ย. 63
2209/63 นาง ลินทอง   เทพเสนา นทพ. มะเร็งงตับ 80 11 เม.ย. 63
2210/63 นาง เกตุ   พุทธสอน มทบ.12 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 9 ม.ีค. 63
2211/63 จ.ส.อ.กมล   ภูสุ่วรรณ ศอว.ศอพท. โรคปอดติดเชื้อ 47 2 ม.ีค. 63
2212/63 จ.ส.อ.โอกาส  มูลสาร พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 58 8 ม.ีค. 63
2213/63 นาง ใจ ผาสุข ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 85 30 ม.ีค. 63
2214/63 นาย วิโรจน์  เหลืองวิลัย ศปภอ.ทบ.1 โรคหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ 75 17 เม.ย. 63
2215/63 น.ส.ทิพย์วรรณ  จุลศักด์ิ ส่วนกลาง สันนิษฐานโรคมะเร็งเต้านม 67 11 เม.ย. 63
2216/63 พล.ต.หญิง เบ็ญจมาศ  สุวัฒนางกูร ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสโลหิต 75 16 เม.ย. 63
2217/63 จ.ส.อ.หญิง สงบสุข  สงวนเพช็ร์ (เพง็สุวรรณ) ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 20 เม.ย. 63
2218/63 พ.อ.เกษม  ทองเนียม ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย 66 19 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2219/63 ส.อ.ปลิว  ฉิมมัจฉา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 93 22 เม.ย. 63
2220/63 นาง ผิวนวล  ดรดีเลิศ ธ.บ้านแอนด์บียอนด์-ขอนแก่น โรคหัวใจล้มเหลว 70 24 ม.ีค. 63
2221/63 นาง ส าเภา  ทองเพ็ญ ธ.อุดรธานี โรคชรา 82 8 เม.ย. 63
2222/63 นาง ส ารวย  พันธุระ ธ.อุดรธานี หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็งและตีบ 72 26 ม.ีค. 63
2223/63 นาง มี เจิมทอง ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 12 เม.ย. 63
2224/63 ร.ต.ประเสริฐ  บัวบุญ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 86 4 เม.ย. 63
2225/63 จ.ส.อ.ล้อมพงศ์  จ าปางาม ศบบ. เลือดออกในสมอง 46 30 ม.ีค. 63
2226/63 นาง ละม่อม   เวินสันเทียะ ร.21 พัน.3 รอ. มะเร็งตับอ่อน 82 6 เม.ย. 63
2227/63 ส.อ.หญิงจ าลอง  บูรณะเหตุ ส่วนกลาง โรคชรา 96 22 ม.ีค. 63
2228/63 นาง ประภาวัลย์(เผอิญ) สนสกุลตวงพร(ฉิมเอี่ยม) ธ.เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก มะเร็งปอด 56 18 เม.ย. 63
2229/63 นาง เสาวณี  ทองคง ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 23 เม.ย. 63
2230/63 นาง นันทนา  แพทย์บันดิษฐ์ ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต โรคชรา 84 23 เม.ย. 63
2231/63 นาง ชูศรี  โพธิถวิล ธ.ย่อยอินทรารักษ์ โรคปอดอักเสบ 59 19 เม.ย. 63
2232/63 นาง สุรีย์   ภาศิริ ธ.พระประแดง ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 102 12 เม.ย. 63
2233/63 จ.ส.อ.ถาวร    ยาวยืน ธ.สระบุรี โรคไตวายเฉียบพลัน ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 63 3 เม.ย. 63
2234/63 นาย บุญมาก   นาคถนอม ธ.สระบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 91 13 เม.ย. 63
2235/63 พ.ท.ชัชวาลย์  สุกุมลนันทน์ ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 7 เม.ย. 63
2236/63 ร.ต.ชั้น   ภูตั่น ธ.สิงห์บุรี ปอดอักเสบจากการส าลักอาหาร 87 22 ม.ีค. 63
2237/63 นาย รุ่น   วารินสะอาด ธ.ห้วยยอด โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 83 5 ม.ีค. 63
2238/63 นาง จิ๋น   มอญเพชร์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลว 86 9 เม.ย. 63
2239/63 นาง ศิริวรรณ  บุญญะ ธ.เชียงราย มะเร็งล าไส้ 68 31 ม.ีค. 63
2240/63 พล.อ.ทวีป  สัทธานนท์ ธ.ฝาง ติดเชื้อในปอด 94 14 เม.ย. 63
2241/63 จ.ส.อ.ตวงสิทธิ ์ ศรีภา ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 88 10 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2242/63 นาย ทองเล่ียม   โตนวุธ ธ.อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 84 3 เม.ย. 63
2243/63 นาง ล ายงค์   การะเกตุ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 57 14 เม.ย. 63
2244/63 นาง ทิพย์    บานฤทัย ธ.นางรอง โรคชรา 76 6 เม.ย. 63
2245/63 พ.ต.เครือ     ผาศิริ ธ.สิงห์บุรี โรคชรา 81 15 ม.ีค. 63
2246/63 นาง ขยวน   รัตนพร มทบ.44 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 82 24 ม.ีค. 63
2247/63 นาง เพ็ญพิศ   โพธิค์ า ป.72 พัน.723 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 77 13 เม.ย. 63
2248/63 นาง บิน   วันมา มทบ.35 แผลกดทับติดเชื้อ 85 1 เม.ย. 63
2249/63 นาย เหล่ือม   ไชยสาร ธ.น่าน ท้องเสียถ่ายเหลวเฉียบพลัน 87 10 เม.ย. 63
2250/63 นาย ฮอง    รองเมือง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หลอดเลือดแดงใหญ่แตก 82 7 เม.ย. 63
2251/63 พ.ท.พีระพล   ข าโขนงงาม ธ.คลองปาง เส้นเลือดในสมองแตก 64 11 เม.ย. 63
2252/63 นาย บรรเทิง  ทินปราณี ธ.บุรีรัมย์ โรคปอดติดเชื้อ 85 7 เม.ย. 63
2253/63 นาย วัน เดชศิริ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในปอด 82 2 เม.ย. 63
2254/63 นาง สมพร   ใจหมั้น รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 80 2 เม.ย. 63
2255/63 นาง ยุวดี  สุขมาก มทบ.13 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 56 14 เม.ย. 63
2256/63 นาง จ ารัส  สัมฤทธิ์ ธ.เพชรบูรณ์ ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 2 เม.ย. 63
2257/63 นาง สุนทร  ทรงธรรม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะปอดติดเชื้อ 77 10 เม.ย. 63
2258/63 จ.ส.อ.สมัคร  สัจวุฒิ ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 78 7 เม.ย. 63
2259/63 ร.ต.ดาวเรือง  สายน้ า ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 62 16 เม.ย. 63
2260/63 นาง วรัญญา   ฉิมสุนทร ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 58 18 เม.ย. 63
2261/63 จ.ส.อ.บุญสืบ   ดวงแก้ว ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 62 12 เม.ย. 63
2262/63 นาย กุหลาบ   ไกรวรรณ พัน.ซบร.กรม สน.12 โรคเบาหวาน 79 1 เม.ย. 63
2263/63 นาง ถึก    นะราญรัมย์ ขส.ทบ. สันนิษฐานว่าเสียชีวิตด้วยโรครูมตอยด์ 67 21 ม.ีค. 63
2264/63 นาง พวงแก้ว   สายยืนยงค์ ศศท. สันนิษฐานปอดอักเสบติดเชื้อเป็นผลสืบเนื่องจากเลือดออกในสมอง 55 21 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2265/63 นาง สุมาลี   ธุวะนุติ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 91 16 เม.ย. 63
2266/63 จ.ส.อ.อ านาจ    คงพัฒน์ยืน ธ.ชลบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 62 12 เม.ย. 63
2267/63 นาง สนอง    นพคุณ ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์ โรคชรา 90 22 เม.ย. 63
2268/63 พ.ท.ณฐกร    ไกรษร ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 61 17 เม.ย. 63
2269/63 นาวาโท บุญรอด    โชชัย ธ.เพชรบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 87 12 เม.ย. 63
2270/63 นาง วงเดือน    เวสประชุม ธ.ถนนพระรามที ่9 สมองขาดเลือด 71 22 เม.ย. 63
2271/63 นาง ศุภร    เพียรพิจารณ์ ธ.บก.ทบ. สันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง 87 18 เม.ย. 63
2272/63 นาง ล าไพย์    วงษ์เสน ธ.อยุธยา ไม่ทราบสาเหตุ 78 25 เม.ย. 63
2273/63 ร.ต.สมุทร์    กิ่งก้าน ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 76 5 เม.ย. 63
2274/63 นาย ถาวร    นิ่มนุช ป.9 มะเร็งตับ 68 1 เม.ย. 63
2275/63 พล.อ.มานะ    พัฒนโสภณ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 75 12 เม.ย. 63
2276/63 ร.อ.ฉลอม    สงเคราะห์สุข ธ.พระปฐมเจดีย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 26 ม.ีค. 63
2277/63 พ.ท.พเยาว์    ปรีดี ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 17 เม.ย. 63
2278/63 นาง จันทร์ฉาย   ศรีสุรักษ์ ส่วนกลาง ความดันโลหิตสูง 73 6 เม.ย. 63
2279/63 นาย ผัน   ใจน้อย ขส.ทบ. โรคมะเร็งถุงน้ าดี 62 8 เม.ย. 63
2280/63 นาย นา   ทวีโชค ขกท. โรคหัวใจขาดเลือด 78 28 ม.ีค. 63
2281/63 นาง เกษร    นาคพล้ัง ขว.ทบ. เส้นเลือดหัวใจตีบ 67 11 เม.ย. 63
2282/63 นาง ปุม้   ผ่องศรี ธ.สระบุรี ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 92 24 เม.ย. 63
2283/63 นาง ทองชุบ   สร้อยสด ธ.เตาปูน โรคหัวใจ 84 24 เม.ย. 63
2284/63 นาง เหล่ียม   ทิพนนท์ ธ.เลย โรคปอดติดเชื้อ 85 11 ม.ีค. 63
2285/63 จ.ส.อ.สวน    ครองระวะ ธ.กระทรวงกลาโหม ตกทีสู่งเลือดออกจากในกระโหลศีรษะ 73 10 เม.ย. 63
2286/63 พ.ท.สวัสด์ิ    สวัสดิลานนท์ ธ.หาดใหญ่ โรคชรา 81 19 ม.ีค. 63
2287/63 นาง สุภาวดี  ร่มเย็น ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนเลือดและหายใจล้มเหลว 77 12 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2288/63 นาง นิภา  พรนวม ส่วนกลาง โรคล้ินหัวใจร่ัวขั้นรุนแรง 82 29 ม.ีค. 63
2289/63 นาง โกมล  บันฑิตย์ ธ.สนามเสือป่า โรคไขกระดูกเส่ือม 85 4 เม.ย. 63
2290/63 ร.ต.วิโรจน์  หนูนาค ธนาณัติ ภาวะตับแข็ง 71 24 พ.ค. 62
2291/63 จ.ส.อ.กิตติพล    คนฉลาด ร.6 พัน.2 มะเร็งถุงน้ าดี 52 31 ม.ีค. 63
2292/63 จ.ส.ท.ธีร์ธวัช    เขียนดี ร.5 พัน.1 สมองขาดออกซิเจนจากพิษของคาร์บอนมอนนอกไซด์ 27 20 ม.ีค. 63
2293/63 จ.ส.อ.สัญญา  ศรีอุบล ช.11 พัน.602 มะเร็งตับ 55 8 ม.ค. 62
2294/63 นาง เพาะ   วัสสุตตะมะ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มะเร็งตับอ่อน 78 29 ม.ีค. 63
2295/63 นาง สายยน    ไชยนาพันธ์ ธ.ปราณบุรี เกลือแร่โพแทสเซียมในเลือด 81 5 ม.ีค. 63
2296/63 ส.อ.เสกสรรค์    กมล ธ.สระบุรี หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณหน้าอกฉีกขาด 41 6 เม.ย. 63
2297/63 จ.ส.อ.วีระ  วัฒนศักด์ิ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า สันนิษฐานภาวะอักเสบติดเชื้อ 73 22 เม.ย. 63
2298/63 นาง สวาท  วิสิษฐยุทธศาสตร์ ธ.โชคชัย หลอดเลือดขาขวาขาดเลือดเฉียบพลัน 92 16 เม.ย. 63
2299/63 นาง ทองอยู่  ยศไกร ธ.โชคชัย 4 ภาวะร่างกายมีเลือดเป็นกรด 89 14 เม.ย. 63
2300/63 นาง ละออ  สุวรรณโชติ ธ.มาบุญครองเซ็นเตอร์ ปอดอักเสบรุนแรง 101 15 เม.ย. 63
2301/63 พ.ท.วิรัชย์   อ่วมแย้ม ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 79 27 เม.ย. 63
2302/63 พ.อ.จ าเนียร    โฉมนาค ธ.ราชบุรี โรคหัวใจ 85 19 ม.ีค. 63
2303/63 นาย อ้าย   อารีย์ ธ.เชียงราย โรคหวัใจเต้นผิดจังหวะจากทพุโภชนาการจากนอนติดเตียง 84 19 เม.ย. 63
2304/63 นาย วิจิตร    ต้องถือดี ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ หลอดเลือดสมอง 85 21 เม.ย. 63
2305/63 นาง สายบัว    หนุนพลกรัง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 18 เม.ย. 63
2306/63 ร.ต.ปรีชา    ใจมีพร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 64 16 เม.ย. 63
2307/63 นาง นิรมล   บุญประสิทธิ์ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อจากหลอดเลือดในสมองตีบ 81 31 ม.ีค. 63
2308/63 นาง ทองหลาง    ท่าพิมาย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดเร่งด่วน 57 10 เม.ย. 63
2309/63 นาง เกล้ียง    ไกจะบก ธ.นครราชสีมา ระบบหายใจล้มเหลว 79 13 ม.ีค. 63
2310/63 นาง น้อย    เสริฐภูเขียว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 87 15 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2311/63 ร.ต.สมบูรณ์    สุ่มมาตย์ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดใหญ่ในอกโป่งแยก 85 15 เม.ย. 63
2312/63 นาง แบ้ง   ดีน้อย ธ.ชัยภูมิ โรคชรา 78 14 เม.ย. 63
2313/63 นาง บัวถา   ยิ่งสุจา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งเม็ดเลือดขาว 83 14 เม.ย. 63
2314/63 ร.ต.อรุณ   บัวแพง ธ.ชัยภูมิ โรคหอบหืดก าเริบฉับพลัน 59 20 ม.ีค. 63
2315/63 นาง บุญลือ   ทองค า พัน.ซบร.22 บชร.2 เส้นเลือดสมองแตก 79 11 เม.ย. 63
2316/63 นาย จ านงค์    เมืองนก ช.พัน.9 พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 13 เม.ย. 63
2317/63 นาง สุขปัญญา   ละมูลเจริญ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 60 22 เม.ย. 63
2318/63 นาย อเนก    ก าปัน่ทอง พัน.ปฐบ. หายใจล้มเหลว 81 17 เม.ย. 63
2319/63 นาง สมนึก   ครสระน้อย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งล าไส้ 69 12 เม.ย. 63
2320/63 นาง ส ารอง   โตแก้ว ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 80 17 เม.ย. 63
2321/63 นาย เดช    หัวหน้า พล.ร.5 ความดันโลหิตสูง 71 1 เม.ย. 63
2322/63 นาย ส าเนียง    แสนนาม ป.6 พัน.6 มะเร็งเซลล์ตับ 60 11 เม.ย. 63
2323/63 นาย ไพโรจน์    ฤทธิเดช รร.ขว.ทบ. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ทราบสาเหตุ 53 9 ม.ีค. 63
2324/63 นาง สมนึก   เนียมจิตต์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 84 3 เม.ย. 63
2325/63 นาง พงษ์สีห์   วงศ์สายัณห์ ส่วนกลาง โรคชรา 95 26 เม.ย. 63
2326/63 นาง ทองทิพย์    เล็กตระกูล ธ.เตาปูน โรคสมองเส่ือม 87 13 ม.ีค. 63
2327/63 พ.อ.จุลินทร์    วัฒนารมย์ ธ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี ติดเชื้อเป็นหนองบริเวณกระดูกสันหลังและในช่องท้อง 90 23 เม.ย. 63
2328/63 นาง รักงาม    เอี่ยมส าลี ธ.อุทัย-อยุธยา โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 31 ม.ีค. 63
2329/63 จ.ส.ต.ประศาสน์    บัวแย้ม ธ.จรัลสนิทวงศ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 5 ม.ีค. 63
2330/63 ร.อ.พงษ์พันธ์   ทองสุข ธ.ยโสธร เส้นเลือดหัวใจตีบ 76 26 เม.ย. 63
2331/63 นาย แผ้ว    ท้วมสม ธ.ย่อยตล่ิงชัน หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 86 23 เม.ย. 63
2332/63 นาย วันชาติ    บัวชุม ส่วนกลาง โรคชรา 72 26 เม.ย. 63
2333/63 นาย บุญศรี    ทิพมาศ สสก.ทหาร ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 82 10 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2334/63 นาง อัมพร    ลอยฉิม ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 30 เม.ย. 63
2335/63 นาง นฤมล    มังกรแก้ว ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากภาวะทุพโภชนาการ 84 20 เม.ย. 63
2336/63 นาย สมโภชน์    ทรัพย์เสถียร ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ตับวาย ติดเชื้อรุนแรง 62 24 เม.ย. 63
2337/63 นาง ส้มล้ิม   พุม่วิเศษ ธ.อยุธยา โรคเส้นเลือดสมองตีบ 88 27 เม.ย. 63
2338/63 จ.ส.อ.ชูชัย   นาพิลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจวาย 68 25 เม.ย. 63
2339/63 นาย สวัสด์ิ    บุญล้อม ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองแตก 75 26 เม.ย. 63
2340/63 นาย กมล    มากพงษ์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 85 30 เม.ย. 63
2341/63 นาย บุญทัน   วงษ์หาแก้ว ธ.ปราณบุรี หัวใจขาดเลือดจากการตีบตันของหลอดเลือด 81 25 เม.ย. 63
2342/63 นาง จี    ไพค านาม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะหัวใจและการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 20 เม.ย. 63
2343/63 นาย ฉลี   สีหาจักร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 84 19 เม.ย. 63
2344/63 นาง เบญจมาศ   วงศ์ขีรี ธ.อุดรธานี โรคชรา 81 16 เม.ย. 63
2345/63 นาย ชะอ้อน พฤกษาชีพ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 71 18 เม.ย. 63
2346/63 พล.ต.นันทรังสรรค์   จินตนสนธิ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคไตวายระยะสุดท้าย 88 27 ม.ีค. 63
2347/63 จ.ส.อ.พิน    พลายอินทร์ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 76 23 เม.ย. 63
2348/63 นาง บุษบง  นามวงศ์ ธ.อุดรธานี โรคความดันโลหิตสูง 53 17 เม.ย. 63
2349/63 นาง เอี่ยม   มาวิเศษ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุดรธานี โรคชรา 87 21 เม.ย. 63
2350/63 นาง ฮุ่ง   กลางนอก ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 86 15 เม.ย. 63
2351/63 จ.ส.อ.สมจิตร   ศาสตร์ใหม่ ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดสมอง 87 22 เม.ย. 63
2352/63 นาง แดง  ศรีนนท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ช็อคจากภาวะเสียเลือด 87 12 เม.ย. 63
2353/63 นาง ล าพรวน  เพ็ชร์ประไพย์ ธ.พุทธบาท โรคชรา 88 3 เม.ย. 63
2354/63 ส.อ.ไชโย    โพธิศ์รี ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะมะเร็งหลอดอาหาร 60 15 เม.ย. 63
2355/63 จ.ส.อ.สมชาย    ครูเกษตร ธ.สกลนคร อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก 74 14 เม.ย. 63
2356/63 ร.ต.บุญเลิศ    มโนวงศ์ ธ.เชียงราย หวัใจเต้นผิดจังหวะจากทพุโภชนาการจากนอนติดเตียง 91 18 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2357/63 นาง ค ามูล    กันยาวุธ ธ.สกลนคร โรคชรา 84 17 เม.ย. 63
2358/63 นาง ณัฏฐ์ผะดา  สุทธิมรรคานนท์ (ลาวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์)ธ.ราชด าเนิน มะเร็งเต้านม 44 19 ม.ีค. 63
2359/63 นาง อาภรณ์    มูลทอง ธ.ล าพูน บาดเจ็บทีส่มองจากประวัติล้ม 75 7 เม.ย. 63
2360/63 นาง วิไล    ศิริโสม ธ.ยโสธร โรคชรา 89 16 เม.ย. 63
2361/63 ร.ต.เจริญ    อุดหนุน มทบ.13 มะเร็งตับ 88 17 เม.ย. 63
2362/63 นาง สมาพร    กลมสุก ช.3 พัน.302 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 43 8 เม.ย. 63
2363/63 นาง แกร    หงษ์นคร รพ.อ.ป.ร. โรคชรา 82 21 เม.ย. 63
2364/63 พ.อ.สมศักด์ิ   ทองสุขเจริญ มทบ.12 ถุงลมโป่งพองก าเริบแบบเฉียบพลัน 57 30 ม.ีค. 63
2365/63 นาง บัวพันธ์   บุตรสอน กรม ทพ.49 โรคปอดติดเชื้อ 60 17 เม.ย. 63
2366/63 นาย อุทาน    อาจสาริกรณ์ รวท.อท.ศอพท. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 58 18 เม.ย. 63
2367/63 นาง สมควร  เพชรจันทึก ทภ.2 มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 68 12 เม.ย. 63
2368/63 นาง อรวรรณ   ประยูรศุข กิตติมศักด์ิ ภาวะหัวใจล้มเหลว 82 29 เม.ย. 63
2369/63 พ.อ.อัมพร   เชยอักษร ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 89 2 พ.ค. 63
2370/63 นาง ประภา   รามศร มทบ.11 โรคชรา 93 23 เม.ย. 63
2371/63 พ.ท.สะอาด   กาญจนไพจิตร์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 87 31 ม.ีค. 63
2372/63 จ.ส.อ.เชาวลิต    ภุชฌงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 74 1 พ.ค. 63
2373/63 จ.ส.อ.สุรัตน์    ขวัญเมือง ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 66 29 เม.ย. 63
2374/63 จ.ส.อ.ประสาท   สุขขุม ธ.สนามเป้า โรคตับแข็ง 67 28 เม.ย. 63
2375/63 นาง ละเอียด    ศรีทอง ธ.เตาปูน โรคเบาหวานและความดัน 78 3 พ.ค. 63
2376/63 นาย ทวีชัย    พินิตตานนท์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 71 30 เม.ย. 63
2377/63 นาง เสง่ียม    คร่ังฝา ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลมจากภาวะทุพโภชนาการ 83 19 เม.ย. 63
2378/63 จ.ส.อ.อภินันท์    หิรัญรัตน์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในปอด 65 19 เม.ย. 63
2379/63 ร.อ.มานิตย์    ยงกระสัน ธ.ปราจีนบุรี ล าไส้ขาดเลือด 77 17 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2380/63 จ.ส.อ.พนม    ทองภิรมย์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 72 23 เม.ย. 63
2381/63 นาย หัด    มุสิกบุญเลิศ ธ.อุดรธานี โรคชรา 81 26 เม.ย. 63
2382/63 นาง ส าราญ    สาขา ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุดรธานี โรคชรา 79 23 เม.ย. 63
2383/63 นาง ประยงค์    โชติมูล กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 87 12 เม.ย. 63
2384/63 จ.ส.อ.วงศกร    เทีย่งสันเทียะ นทพ. เลือดออกในสมองส่วนทาลามัสข้างขวา 36 20 เม.ย. 63
2385/63 นาย ลอย    สุขทวี ร.151 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 19 เม.ย. 63
2386/63 ร.ต.ไพศาล    พะยอม กรม ทพ.42 ก้านสมองถูกกดเบียด 59 17 ม.ค. 63
2387/63 นาย แม้น  อ้อสถิตย์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 1 พ.ค. 63
2388/63 นาง รัศมี  พิริยโยธาพงศ์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น วัณโรคปอด 66 1 พ.ค. 63
2389/63 นาย ประเสริฐ  จุลบุรมย์ กพ.ทหาร ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 48 14 เม.ย. 63
2390/63 นาย สมัย    ยิ้มอ่ า ขส.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 75 1 พ.ค. 63
2391/63 นาง ฟอง    บุญประเสริฐ ธ.ส านักพหลโยธิน น้ าท่วมปอด 88 29 เม.ย. 63
2392/63 นาง สวิน   หอมมาลี ธ.กาญจนบุรี เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ 66 21 เม.ย. 63
2393/63 พ.ต.อ าไพ    คุ้มนุ้ย ธ.สุราษฎร์ธานี โรคประจ าตัว 73 14 เม.ย. 63
2394/63 นาง ประเสริฐ    ธนะสีรังกูล ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในกระเพาะอาหาร 82 19 เม.ย. 63
2395/63 ร.ท.บรรลังก์     คนคง ศสพ. ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 54 22 ม.ีค. 63
2396/63 พ.ท.ศุภกร (สมัชญ์)  เสือทิม ทภ.4 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 37 20 ม.ีค. 63
2397/63 จ.ส.ท.สิริวัฒน์    วิสุนทร ร.15 พัน.1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 31 28 ม.ีค. 63
2398/63 จ.ส.อ.ณรงค์    อุปการค า ป.พัน.17 พล.ร.7 มะเร็งในปอดระยะทีส่าม 57 23 ม.ีค. 63
2399/63 นาย สายยนต์   นิรารักษ์ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 31 ม.ีค. 63
2400/63 นาง บุญนะ    บรรลุ ธ.สิงห์บุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 85 17 เม.ย. 63
2401/63 ร.ต.ไพรงณ์     มณีโชติ ธ.ยะลา โรคไตวาย 56 1 ม.ีค. 63
2402/63 ส.อ.นภดล     กิจรุ่งเรือง ธ.อุตรดิตถ์ ช็อคจากติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุม้สมองอักเสบ 67 26 ม.ค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2403/63 นาย วีระพันธ์    อนุพันธ์ ธ.ปราจีนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 16 เม.ย. 63
2404/63 นาง ป้อง    วังพรม สตน.ทหาร มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 72 23 เม.ย. 63
2405/63 นาง เทียบ   พึง่รัตน์ ส่วนกลาง ภาวะชรา 91 28 เม.ย. 63
2406/63 นาย ธนัส     คล่องฝีมือ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 67 23 เม.ย. 63
2407/63 นาง อารีรัตน์    สุภาเย็น ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 53 17 เม.ย. 63
2408/63 นาง จันทร์     ประดิษฐ์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 77 22 เม.ย. 63
2409/63 นาย ประยูร    บุญสู่ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งโพรงจมูก 68 17 เม.ย. 63
2410/63 ส.อ.วรวุฒิ    ไชยบุบผา พัน.บ.21 มะเร็งกระดูก 63 17 ม.ีค. 63
2411/63 นาง ต่ิง   ยืนชีวิต มทบ.21 เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 77 12 เม.ย. 63
2412/63 นาง ผอบ    สีชมภู ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 79 7 พ.ค. 63
2413/63 นาง สายันต์    สินทม กฌป.สก.ทบ. โรคตับแข็ง 75 24 เม.ย. 63
2414/63 น.ส.สายใจ    สนิทสรไกร กิตติมศักด์ิ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 93 3 พ.ค. 63
2415/63 นาง เจริญ    ชื่นเกษร ส่วนกลาง การติดเชื้อรุแรงของท่อน้ าดี 84 4 พ.ค. 63
2416/63 นาง จุรี    รัตนสิงห์ ธ.บางใหญ่ซิต้ี โรคชรา 89 4 พ.ค. 63
2417/63 ร.ต.จรัส    ผ่องเพชรอ าไพ ธ.ราชบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 60 8 ม.ค. 63
2418/63 นาย สมพร    เรือนแก้ว รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี เลือดออกในเยื่อหุม้ปอดสองข้างจากอุบัติเหตุจราจร 56 23 เม.ย. 63
2419/63 นาง เฉลา    สุขวุฒิ วิสามัญ โรคชรา 101 25 ม.ีค. 63
2420/63 นาง เมือง    ค าสูน ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 76 15 เม.ย. 63
2421/63 น.ส.สมศรี    สุดจิตต์จูล ธ.สนามเสือป่า มะเร็งรังไข่ 60 2 พ.ค. 63
2422/63 ร.ต.โสภณ    บุญเหมือน ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 3 พ.ค. 63
2423/63 พ.ท.หญิง รัชชุมาศ  บุณยบุตร ธ.กระทรวงกลาโหม เสียชีวิตจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 71 6 พ.ค. 63
2424/63 ร.ต.โกวิทย์   เนตรส าริต ธ.เตาปูน ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 65 2 พ.ค. 63
2425/63 พ.อ.ช านาญ  มีผล ธ.เทสโก้ โลตัสประชาชื่น โรคชรา 80 30 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2426/63 นาง กมลวรรณ   ธีรายน ธ.กล้วยน้ าไท ติดเชื้อทางกระแสเลือด 98 4 พ.ค. 63
2427/63 นาย ไล้   ตามประดิษฐ์ ธ.อยุธยา โรคชรา 85 5 พ.ค. 63
2428/63 นาง พะเยาว์    ชูสุข ธ.ปากช่อง มะเร็งตับ 71 25 เม.ย. 63
2429/63 พ.ต.หญิง ปัญจณา  สุขสงวน ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 28 ม.ีค. 63
2430/63 นาง จินดา    ปุริสา ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 โรคเบาหวาน 82 23 เม.ย. 63
2431/63 นาง ทับทิม    พลจันทึก ธ.นครราชสีมา ภาวะขาดออกซิเจน 83 24 เม.ย. 63
2432/63 นาง แตงไทย   สีน่วม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก น้ าในเยื่อหุม้ปอด 83 24 เม.ย. 63
2433/63 น.ส. ส าเภา    แก้วกระจ่าง ป.2 พัน.12 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 58 28 ม.ค. 63
2434/63 จ.ส.อ.วันชัย    พิมยะมาตร พัน.สร.22 บชร.2 มะเร็งล าไส้ 58 9 ก.พ. 63
2435/63 นาง โสภา   ไผ่ป้อง มทบ.24 โรคยชรา 83 30 เม.ย. 63
2436/63 นาง รัชนีกร   โคตรพงษ์ (นิสากร อุอนันต์)ร.16 พัน.3 วัณโรคปอด 45 4 เม.ย. 63
2437/63 นาง รอด    ประทุมวัน ช.พัน.4 พล.ร.4 เส้นเลือดสมองขาดเลือด 69 23 เม.ย. 63
2438/63 ร.ต.ไพศาล    มาลาสินธุ์ กรม ทพ.13 ติดเชื้อในกล้ามเนื้อชั้นลึกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 56 29 เม.ย. 63
2439/63 ร.ท.สิน    สุวรรณคีรี ธ.สตูล มะเร็งปอด 61 26 ม.ีค. 63
2440/63 นาง รุ่งนภา รุ่งโรจน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 75 23 เม.ย. 63
2441/63 นาง กองแพง    ล่ืนภูเขียว ธ.ขอนแก่น โรคชรา 80 15 เม.ย. 63
2442/63 นาง แตง    สนิมค่ า ธ.อุดรธานี โรคชรา 84 22 เม.ย. 63
2443/63 นาง ไพเราะ  ดอนเคนจุย ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 22 เม.ย. 63
2444/63 นาง สมคิด    ศรีวรมาศ ธ.อุดรธานี สมองขาดเลือด 83 22 เม.ย. 63
2445/63 นาง ปิน่   รวบรวม ธ.ลพบุรี ก้อนเนื้อในหัวใจ 82 20 เม.ย. 63
2446/63 นาง อลิษา   อามาตย์ทัศน์ ธ.ลพบุรี มะเร็งปากมดลูก 58 29 เม.ย. 63
2447/63 นาง ลออง    ไทยรัตน์ ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 20 เม.ย. 63
2448/63 นาง ดร   เฮ้ามาชัย ธ.ขอนแก่น ความดันโลหิตสูงท าให้เส้นเลือดสมองแตก 85 20 เม.ย. 63
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2449/63 นาง ค าม่วน   ละชินลา ธ.อุดรธานี โรคชรา 81 30 เม.ย. 63
2450/63 น.ส.เนตนภา   อ านวยพาณิชย์ ธ.พิษณุโลก ทางเดินหายใจอุดตัน 44 1 พ.ค. 63
2451/63 นาง โสภณ  ทิพยโอสถ วิสามัญ โรคชรา 90 5 พ.ค. 63
2452/63 นาง สมจิต  นิลกุล ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 84 5 พ.ค. 63
2453/63 นาง ละมัย  มุลณี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เนื้อสมองตาย 80 8 พ.ค. 63
2454/63 นาง เสาวลักษณ์    เพ่งพินิจ ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มะเร็งเต้านม 67 2 พ.ค. 63
2455/63 ร.ต.ประสิทธิ ์   คุ้มพล ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 5 พ.ค. 63
2456/63 นาง เพ็ญศรี  สง่าสงฆ์ ธ.กระทุม่แบน ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 85 8 พ.ค. 63
2457/63 นาย เผือน  จันทร์ดี ธ.เพชรบูรณ์ หายใจล้มเหลวจากโรคปอดอักเสบ 85 4 พ.ค. 63
2458/63 นาง ทิพย์    สว่างดี ศบบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81 22 เม.ย. 63
2459/63 นาง เบ็ญ   ค าอ้อ ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 85 11 เม.ย. 63
2460/63 นาง มาลี  ศรีเงินงาม ธ.ย่อยท่าอากาศยานดอนเมือง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 77 9 พ.ค. 63
2461/63 นาย วรโชติ  บุญมา ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 46 5 พ.ค. 63
2462/63 ร.ต.แบน  ชื่นอารมย์ ธ.สนามเป้า โรคไตวายระยะสุดท้าย 82 3 พ.ค. 63
2463/63 ร.อ.เกษมศักด์ิ  แก้ววรรณา มทบ.11 หลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องฉีกขาดจากบาดเจ็บช่องท้องรุนแรง54 18 เม.ย. 63
2464/63 พล.ท.ม.ล. วิบูลย์  สุประดิษฐ ธ.ศรีย่าน โรคปอดติดเชื้อ 76 30 เม.ย. 63
2465/63 ร.ต.ธาดา   เล็กเริงสินธุ์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 83 29 เม.ย. 63
2466/63 ส.อ.วงค์   นามทิพย์ ธ.เพชรบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 89 30 ต.ค. 62
2467/63 จ.ส.อ.คะนอง ผาสุข ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจล้มเหลว 67 25 ม.ีค. 63
2468/63 พ.ท. พิทักษ์  ไทรฟัก ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 17 เม.ย. 63
2469/63 นาย สิน  เพชรจะโป๊ะ ธ.สนามเป้า โรคชรา 85 6 พ.ค. 63
2470/63 นาง ทองหยิบ  หงส์แก้ว ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 23 เม.ย. 63
2471/63 นาย ภักดี   ลับไพรี ธ.เตาปูน โรคไตวาย 73 1 พ.ค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2472/63 ร.ต.สุรเดช  ประทุมชาติ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 8 พ.ค. 63
2473/63 นาง ศกลวรรณ  นันทวิสัย ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งเต้านม 73 12 ก.พ. 63
2474/63 นาง ขาล้ัง   แซ่เจ็ง ธ.พิษณุโลก ภาวะติดเชื้อ 83 24 เม.ย. 63
2475/63 นาย ส าเริง   ชิณรงค์ ธ.ขอนแก่น วัณโรคปอด 79 12 เม.ย. 63
2476/63 นาง เนี่ยม   สอนโกษา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 81 23 เม.ย. 63
2477/63 นาย เฉลียว    สุวรรณไพรัตน์ รวท.อท.ศอพท. โรคปอดติดเชื้อ 80 23 เม.ย. 63
2478/63 นาง ศิวะพร    เกตุเผือก ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 69 31 ม.ีค. 63
2479/63 นาง ปราณี   ปัญญาผัด กรม ทพ.31 โรคไตวาย 66 20 เม.ย. 63
2480/63 นาย เสาร์   ศรีมะโรง ช.2 พัน.202 โรคชรา 79 28 เม.ย. 63
2481/63 จ.ส.ต.วชิรา   ศรีขาว ธ.กระทุม่แบน หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 58 27 เม.ย. 63
2482/63 พล.ท.สาทิตย์   รุ่งสุวรรณ ธ.เชียงใหม่ มะเร็งจีสต์ 83 16 เม.ย. 63
2483/63 นาง จ าปา   ศรีเมือง ธ.นครนายก ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 84 26 เม.ย. 63
2484/63 พ.อ.เพชรไฑย   รชตเฉลิมโรจน์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งปอด 72 16 เม.ย. 63
2485/63 นาย กันหา (กัณหา) ค้องก่ า ธ.ขอนแก่น โรคชรา 80 27 ม.ีค. 63
2486/63 พ.ท.อุดมพร   เวชการุณา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ โรคหัวใจวายฉับพลัน 62 4 พ.ค. 63
2487/63 จ.ส.อ.เล็ก   ดิษฐทนงค์ ธ.ลพบุรี ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 87 23 ม.ีค. 63
2488/63 ส.อ.สุเด่น   ตะติรัตน์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งล าไส้ 60 17 ม.ีค. 63
2489/63 นาง อรวรรณ  เฮงตระกูล ส่วนกลาง มีภาวะเลือดออกในสมอง 65 8 พ.ค. 63
2490/63 นาง ผุด  ศรีสว่าง ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชราร่วมกับภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง 94 8 พ.ค. 63
2491/63 นาง สัมฤทธิ ์ พุม่ศรีสวัสด์ิ ธ.นครนายก โรคเส้นเลือดในสมองตีบ 88 7 พ.ค. 63
2492/63 ร.ต.วิเชียร   บุญมาน า ธ.ถนนติวานนท์ สันนิษฐานชราภาพ 89 8 พ.ค. 63
2493/63 นาง ส าราญ    พงษ์กษัตริย์ ธ.คอสโม ออฟฟศิ พาร์ค เมืองทองธานี โรคชรา 88 8 พ.ค. 63
2494/63 นาง ภิญโญ   โอษฐสัตย์ ธ.ถนนโพศรี อุดรธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 10 พ.ค. 63
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2495/63 นาง ดวงกมล    พลอยมุกดา ธ.สะพานควาย ระบบหายใจล้มเหลว 94 11 เม.ย. 63
2496/63 นาง จันทร์ทอง   ดวงศรี ธ.เลย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 77 29 เม.ย. 63
2497/63 พ.ต.วุฒิชัย    ถึงสงคราม ธ.เพชรบุรี มะเร็งปอด 88 4 เม.ย. 63
2498/63 นาง ล าพูน   วงศ์ชัย ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น มะเร็งกระเพาะอาหาร 73 12 เม.ย. 63
2499/63 จ.ส.อ.กรกฤต (เชิดเกียรติ)  ราชสีห์ รร.ม.ศม. เนื้องอกในสมอง 52 22 เม.ย. 63
2500/63 นาง บุญหลี  พลีกร พัน.พัฒนา 2 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 77 13 เม.ย. 63
2501/63 ร.ท.ชยากร   ประสิทธิกุล กรม ทพ.23 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 43 16 เม.ย. 63
2502/63 นาง พูลสุข  กลัสสุขวัฒน์ รร.สพ.สพ.ทบ. ความดันโลหิตสูง 71 2 พ.ค. 63
2503/63 นาง หนู  วงษ์สาเภา ส.พัน.1 โรคชราภาพ 80 25 เม.ย. 63
2504/63 นาง อรพิน  นาทองใบ วศ.ทบ. ภาวะติดเชื้อร่วมกับมีภาวะช็อคในกระแสเลือด 64 21 เม.ย. 63
2505/63 นาง อารีย์   แรงกุศล ธ.บก.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากสมองขาดเลือด 83 9 พ.ค. 63
2506/63 นาง กินนร   กิจวิชา ธ.อยุธยา โรคชรา 85 11 พ.ค. 63
2507/63 นาง ตัน   เครือวงษา คส.2 สพ.ทบ. โรคเบาหวาน 82 23 เม.ย. 63
2508/63 นาย วิน  นาคประวัติ สปท. เลือดออกในสมอง 83 16 ม.ีค. 63
2509/63 นาย สุธี  คุ้มครอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ตายโดยธรรมชาติ 75 6 พ.ค. 63
2510/63 จ.ส.อ.ธีรพันธ์  กองมงคล ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 59 6 พ.ค. 63
2511/63 ร.ต.หญิง มุจลินทร์  ทรัพย์เสถียร ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 28 เม.ย. 63
2512/63 พ.ท.สมชาย  นามโคตร ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคปอดติดเชื้อ 73 10 พ.ค. 63
2513/63 ร.ต.หญิง ภักดี   ทันนิเทศ ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฟกช้ าร่วมกับเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองและกระโหลกศีรษะแตก 82 8 เม.ย. 63
2514/63 นาง เฉลียว   จันทร์อินทร์ ส่วนกลาง ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 86 3 พ.ค. 63
2515/63 นาง นิตยา    มาถาวร ส่วนกลาง โรคชรา 74 7 พ.ค. 63
2516/63 นาง บรรจง    ดีเลิศ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 84 12 พ.ค. 63
2517/63 นาย บุญมี   ทองค า ธ.สกลนคร ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 25 เม.ย. 63
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2518/63 ร.ต.สงัด    คล้ายทอง ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 87 28 เม.ย. 63
2519/63 นาง กีเล้า   เดชศิริ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งระยะลุกลาม 78 28 เม.ย. 63
2520/63 นาง เยาวลักษณ์   ผลโภค ธ.สระบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 66 1 พ.ค. 63
2521/63 นาง ต่วน    อินต๊ะเสน ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกจากทางเดินอาหาร 86 5 พ.ค. 63
2522/63 นาง หนูเทีย่ง    มั่นคง ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 85 27 เม.ย. 63
2523/63 นาง วิไลวรรณ   ธรรมชอบ ธ.อุบลราชธานี สมองขาดเลือด 80 23 เม.ย. 63
2524/63 นาง สุนีย์    สุพัฒน์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 89 1 พ.ค. 63
2525/63 พ.ท.ณรงค์    พิทยรังสิยานนท์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองตีบ 82 29 เม.ย. 63
2526/63 นาง ประสงค์    บัวหงษ์ รร.จปร. เลือดออกในสมองด้านขวา 67 28 เม.ย. 63
2527/63 นาย เขียน    ศรียงยศ รร.จปร. โรคชรา 82 17 เม.ย. 63
2528/63 จ.ส.อ.ธเนศพงศ์    วงศ์แหวน ศบบ. โรคตับวายเฉียบพลัน 30 31 ม.ีค. 63
2529/63 นาง โกสุม    ยงเขตร์กิจ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 93 27 เม.ย. 63
2530/63 นาย อุทัย   แฝงพันธ์ ม.7 พัน.8 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 72 28 เม.ย. 63
2531/63 จ.ส.อ.วิชิต    ไชยโอสถ รพศ.2 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 6 พ.ค. 63
2532/63 นาง ทองสุข   ยอดวิเชียร กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 88 13 พ.ค. 63
2533/63 นาง ศรีไพรพรรณ   คงธนศุภไมตรี (ศรีไพร เพ็งกระโทก) มทบ.19 ล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด 47 23 ม.ีค. 63
2534/63 พ.ต.อิสระ  ยาสันเทียะ ธ.สกลนคร โรคชรา 72 18 เม.ย. 63
2535/63 นาง ถนอม   จันทนป ธ.ราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 98 27 ม.ีค. 63
2536/63 พ.ต.นิเวศน์  บุญทารมณ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 87 2 พ.ค. 63
2537/63 นาง แสงจันทร์   ทินา ธ.พะเยา เส้นเลือดแตกในสมอง 72 30 เม.ย. 63
2538/63 นาง พชันี ไชยประดิษฐ (ประเสริฐศักด์ิ) ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื้อในปอด 81 9 เม.ย. 63
2539/63 จ.ส.อ.เดชณรงค์   งึดสันเทียะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดหูชั้นกลางอักเสบเร้ือรัง 57 30 เม.ย. 63
2540/63 นาง ประไพ   เจ๊กมะดัน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา น้ าตาลสูงจนช็อก 81 23 เม.ย. 63
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2541/63 นาง สมจิตต์   แพ่งแสง ธ.นครราชสีมา โรคชรา 72 7 พ.ค. 63
2542/63 นาง แก้ว  เมืองหอม ธ.เชียงราย โรคถุงลมโป่งพอง 75 4 พ.ค. 63
2543/63 ร.ต.สุรัตน์   พุทธวงค์ ธ.เชียงราย โรคหัวใจวายฉับพลันจากความดันโลหิตสูง 58 28 เม.ย. 63
2544/63 น.ส.บุญเลิศ   วรรณโนนาม ธ.สกลนคร โรคชรา 70 30 เม.ย. 63
2545/63 นาย ประสิทธิ ์  เพ็งผล พธ.ทบ. ปอดชนิดอุดกั้นแบบเร้ือรัง 72 12 เม.ย. 63
2546/63 จ.ส.อ.สุวิทย์   โพธิยา พัน.บริการ.กบร.ศร. มะเร็งกล่องเสียงระยะแพร่กระจาย 58 14 เม.ย. 63
2547/63 นาย นฤพนธ์   อินสอน มทบ.35 ภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่อง 30 23 เม.ย. 63
2548/63 นาง จวน   โพธิแ์จ่ม วิสามัญ โรคชรา 96 1 พ.ค. 63
2549/63 นาง บัว   สาระด า ช.พัน.1 พล.1 รอ. โรคหัวใจโต 81 7 พ.ค. 63
2550/63 นาย ลอน  ศรีอุดร ทภ.1 เลือดออกทางเดินอาหารจากภาวะตับแข็ง 59 8 พ.ค. 63
2551/63 นาง ยุพเยาว(์พเยาว)์   คล้ายวรรณ มทบ.11 สันนิษฐานโรคชราภาพ 85 24 เม.ย. 63
2552/63 พ.อ.อาคมศักด์ิ   จรรยาเพศ ศปร. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 52 5 ธ.ค. 62
2553/63 นาง ผกากรอง  เทพสุนทร สก.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 79 12 พ.ค. 63
2554/63 ร.ต.บุญลือ  ข าทัศน์ ธ.สนามเป้า มะเร็งหู 88 14 พ.ค. 63
2555/63 นาง กรวดแก้ว   พงษ์ภมร ธ.ศรีย่าน ตายโดยมิปรากฎเหตุ 77 11 พ.ค. 63
2556/63 นาง มยุรี   มณีโชติ ธ.สะพานควาย มะเร็งล าไส้ใหญ่แพร่กระจาย 68 13 พ.ค. 63
2557/63 นาง เจือจันทร์   ศรีเรือน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 81 5 พ.ค. 63
2558/63 นาง สมบุญ   พันธะพุมมี ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 84 27 เม.ย. 63
2559/63 จ.ส.อ.พีระศักด์ิ   เลิศหิรัณย์ สลก.บก.กองทัพไทย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 87 23 เม.ย. 63
2560/63 พ.ท.สมบัติ   สัมมานนท์ ธ.ราชบุรี โรคปอดอักเสบ 93 1 พ.ค. 63


