
ผนวก ข
รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ทีถึ่งแก่กรรม

ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต
1061/64 พ.อ.สุริยะ ศรีทา ศฝยว.ทบ. ชนทา้ยรถบรรทกุเสียชีวติ 55 28 พ.ย. 63
1062/64 นาง ชิ้น ดีจริง สง.สด.จว.ล.ย. ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 90 6 ม.ค. 64
1063/64 พระน้อย สัตบศุ ช.21 เบาหวาน 85 6 ม.ค. 64
1064/64 นาง นวลอนงค์ ราศรี พล.รพศ.1 ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 58 25 ม.ค. 64
1065/64 นาย ประเสริฐ ต้นโพธิ์ ร.9 พนั.3 เบาหวาน 61 20 ม.ค. 64
1066/64 นาง จินตนา จิตรสมัคร ช.11 พนั.111 เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง 55 20 ม.ค. 64
1067/64 นาง น้้าเชื่อม ศรีคุ้ม ป.71 พนั.713 ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 81 20 ม.ค. 64
1068/64 นาย ทองหล่อ ทานา รพ.ค่ายกาวลิะ มะเร็งตับ 60 6 ม.ค. 64
1069/64 นาง ศรีนวล ทองวลัิย ธนาณัติ ไม่ทราบสาเหตุ 84 28 ม.ค. 64
1070/64 นาย บญุกอง สิมลี สง.สด.จว.ม.ค. ตายจากการเจ็บปว่ยเร้ือรังที่ไม่แน่ชัด 62 25 ม.ค. 64
1071/64 นาย สาลี พาหา ร.16 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 71 21 ม.ค. 64
1072/64 นาง วลิาวลัย์ บรุาสิทธิ์ พนั.สบร.23 บชร.3 กล้ามเนื้อหวัใจตายจากการขาดเลือด 85 27 ม.ค. 64
1073/64 ส.ท.สิทธโิชค อินต๊ะยศ มทบ.32 สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปนื 40 6 ม.ค. 64
1074/64 นาง สุพตัรา สุระมานนท์ ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ล้าไส้เล็กขาดเลือด 47 16 ก.พ. 64
1075/64 นาย หนูแดง ไตรยสุทธิ์ ธ.ยโสธร ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 17 ม.ค. 64
1076/64 นาง ลออ ชนะศัตรู ธ.เพชรบรูณ์ เส้นเลือดในสมองตีบ 87 19 ม.ค. 64
1077/64 นาง มูล มะโนกิจ ธ.ล้าปาง ข้ออักเสบเร้ือรัง 87 31 ธ.ค. 63
1078/64 ร.ต.สุระ นุ่มเมือง ธ.ล้าปาง ชราภาพ 86 7 ม.ค. 64
1079/64 นาง ยุพา ส่องพราย ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 24 ม.ค. 64
1080/64 นาย มา งามจิต ธ.พะเยา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 28 ม.ค. 64
1081/64 นาง ค้าปอ้ แก้วทรายค้า ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 8 ธ.ค. 63
1082/64 นาง บบุผา กล่อมสูงเนิน ธ.กาญจนบรีุ ระบบหายใจล้มเหลว 80 28 ม.ค. 64
1083/64 นาง บงกช ไคบตุร ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในช่องทอ้ง 83 23 ม.ค. 64
1084/64 นาย ทว ีปอ้งชาลี ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 ม.ค. 64
1085/64 นาง ส้าราญ เม่นหวา ธ.สระบรีุ ไม่ทราบสาเหตุการตายแน่ชัด 84 26 ม.ค. 64
1086/64 ร.ต.กมล เชียงทอง ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 64 19 ม.ค. 64
1087/64 นาย จ้าลอง กระแสสนธิ์ ธ.สระบรีุ ปอดติดเชื้อ 71 22 ม.ค. 64
1088/64 จ.ส.อ.อนุวตั คล้ายพยัฆ ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปนื 38 17 ก.ย. 63
1089/64 นาย สุข ธญัญผล ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ หวัใจล้มเหลว 81 18 ม.ค. 64
1090/64 นาย ทว ีทาวนั ธ.ล้าปาง มะเร็งตับ 90 6 ธ.ค. 63
1091/64 นาย กิตติ  เดชกิตติขจร ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งกระจายที่สมอง 66 7 ก.พ. 64
1092/64 จ.ส.อ.วซิิน  เหมือนศรี ศคย.ขส.ทบ. โรคไต 59 14 ม.ค. 64
1093/64 นาย นู อธโิคตร กรม ทพ.23 ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 73 20 ม.ค. 64
1094/64 นาง เสาวภา แข่โส บชร.1 ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 68 18 ม.ค. 64
1095/64 นาง สุมาตร์ ค้าสายพรม บชร.3 เบาหวาน 85 1 ก.พ. 64
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1096/64 นาย จุล มากะเต ร.23 พนั.4 จมน้้าตาย 67 27 ม.ค. 64
1097/64 นาง ผ่อน เดชพว่ง พธ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 71 8 ม.ค. 64
1098/64 นาย ธานี อรรถารักษ์ รร.จปร. มะเร็งหลอดอาหาร 59 15 ม.ค. 64
1099/64 นาย ส้าเร็จ สังข์ทอง ส.พนั.35 นสศ. ฝีในปอด 71 27 ม.ค. 64
1100/64 นาย เหล่ือม ผิวอ่อน พล.ร.6 ระบบหวัใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 60 20 ม.ค. 64
1101/64 นาง ละเอียด ศรีสวสัด์ิ ช.พนั.51 ปอดติดเชื้อ 78 3 ก.พ. 64
1102/64 นาง จิตต์ สวาทวงศ์ มทบ.35 ภาวะหวัใจล้มเหลว 82 28 ม.ค. 64
1103/64 อส.ทพ.พนิิจ ขันทา กรม ทพ.23 กระดูกคอหกั 51 16 ม.ค. 64
1104/64 นาย ประยุทธ วนัวชิิต มทบ.24 ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 29 ม.ค. 64
1105/64 ร.ต.ส้าเนาว ์ จงกสิกรรม ธ.พญาไท หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจแข็งและตีบ 80 23 ม.ค. 64
1106/64 นาง ละออง  ทองบรรเทงิ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดในสมองตีบ 94 7 ก.พ. 64
1107/64 นาง อารีย์  วรรณแจ่ม ธ.สนามเสือปา่ ไตวายระยะสุดทา้ย 87 17 ม.ค. 64
1108/64 นาง สุดใจ  สุขโห้ ธ.รังสิต-ปทมุธานี ชราภาพ 85 8 ก.พ. 64
1109/64 นาง เรือน  เผือกสวสัด์ิ ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ ชราภาพ 90 7 ก.พ. 64
1110/64 นาง ไปล่  กล้่าปว่น ธ.สนามเปา้ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 88 5 ก.พ. 64
1111/64 พ.อ.พณิไชย  ลาภหลาย ธ.สนามเสือปา่ บาดแผลกระสุนปนืทะลุช่องอก 65 6 ก.พ. 64
1112/64 น.ส.เกตุ  เดชบญุ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 86 12 ก.พ. 64
1113/64 ร.อ.สุทธพิงษ ์ ไทยประสิทธิ์ ธ.พญาไท มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 72 8 ก.พ. 64
1114/64 นาย รวม  จ้อยเจือ ธ.กาญจนบรีุ ชราภาพ 91 7 ก.พ. 64
1115/64 น.ส.ทองสุข  ปิ่นหรัิญ ธ.อ่างทอง หวัใจล้มเหลว 91 31 ธ.ค. 63
1116/64 ร.ต.มนูญ  โลหะพงษ์ ธ.อรัญประเทศ แผลติดเชื้อที่เทา้ 61 7 ก.พ. 64
1117/64 นาง สินทร  ฉ่้าตาก้อง ธ.ทา่อากาศยาน สุวรรณภมูิ กระดูกต้นขาด้านขวาหกั 86 29 ม.ค. 64
1118/64 ส.ท.วลัลภ  ปานด้า ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 66 12 ก.พ. 64
1119/64 นาย เชิด โภชนสมบรูณ์ ธ.ปราณบรีุ เส้นเลือดตีบในสมอง 89 20 ม.ค. 64
1120/64 พ.ท.ประเชิญ เดชยุทธชัย ธ.ปราณบรีุ ภาวะพร่องออกซิเจน 74 5 ม.ค. 64
1121/64 นาย ส้าเนียง มีประเสริฐ ธ.นครนายก ชราภาพ 91 20 ม.ค. 64
1122/64 จ.ส.อ.พรชัย มหาชัย ธ.ยะลา ติดเชื้อทางเดินหายใจ 59 21 ม.ค. 64
1123/64 นาย ท้า พรมกล้่า ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) สมองฝ่อวยัชรา 79 28 ม.ค. 64
1124/64 นาง เชิด ยิ้มสวสัด์ิ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 90 1 ก.พ. 64
1125/64 นาง ถม รัฐิรมย์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 86 30 ม.ค. 64
1126/64 นาง สมจิตร โพธยิา ธ.สระแก้ว ปอดติดเชื้อ 84 26 ม.ค. 64
1127/64 ร.ต.สมศักด์ิ ช่างยันต์ ธ.ชุมแพ ภาวะหวัใจล้มเหลว 61 5 ม.ค. 64
1128/64 นาง โถ ไหลทา ธ.ตาก ไตวาย 84 31 ม.ค. 64
1129/64 นาง วนัดี กตสุริย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 78 1 ก.พ. 64
1130/64 ร.ต.แสวง ศรีพลาย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 62 31 ม.ค. 64
1131/64 นาย อาน อมรึก ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในปอด 87 2 ก.พ. 64
1132/64 นาง ม้อย ค้าหอม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 87 1 ก.พ. 64
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1133/64 จ.ส.อ.วเิชียร รอดบญุธรรม ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 84 31 ม.ค. 64
1134/64 พ.อ.มานิจ มั่นชาวนา ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในปอดและเยื่อหุ้มปอด 72 31 ม.ค. 64
1135/64 นาง สร้อยพศิ ขยายวงศ์ ธ.อุบลราชธานี ความดันโลหติสูง 67 3 ก.พ. 64
1136/64 นาย ทองค้า พะวงค์ ธ.เดอะมอลล์-นม. ชราภาพ 83 26 ม.ค. 64
1137/64 จ.ส.ต.อดิศักด์ิ เพยีผือ ธ.เลย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 66 26 ม.ค. 64
1138/64 นาย สนิท สกุลโชติ ธ.ถนนประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 58 30 ม.ค. 64
1139/64 นาย ส้าราญ ชนะหาญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 85 29 ม.ค. 64
1140/64 จ.ส.อ.สุทนิ อินทร์จันทร์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 26 ธ.ค. 63
1141/64 นาง มานี คุ้มบญุ ธ.อุบลราชธานี เบาหวาน 77 31 ม.ค. 64
1142/64 ร.ต.ประสิทธ(์ประสิทธิ)์ อิทธมิะธะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เนื้องอกในสมอง 88 5 ก.พ. 64
1143/64 นาง บญุมี รุ่งจรัส ธ.ถนนพบิลูละเอียด-นม. ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 83 5 ก.พ. 64
1144/64 นาง ผวน จักษศุรี ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 87 22 ม.ค. 64
1145/64 ร.อ.ราเชษฐ์ แฉ่งชูเชื้อ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 67 3 ก.พ. 64
1146/64 ร.ท.ธวชั  พวัประเสริฐ ธ.สนามเปา้ หลอดเลือดแดงหวัใจตีบ 62 4 ก.พ. 64
1147/64 นาง สนั่น  อ่อนแก้ว ธ.ถนนติวานนท์ ชราภาพ 93 12 ก.พ. 64
1148/64 จ.ส.อ.บญัชา  วรีะจตุพรพนัธ์ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งเม็ดเลือดขาว 90 24 ม.ค. 64
1149/64 น.อ.หญิง พรทพิย์  จักรกลม ธ.ยอ่ยกองบัญชาการทหารสูงสุด แจง้วฒันะ เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหวัใจ 70 8 ก.พ. 64
1150/64 นาย ทวศัีกด์ิ  เกิดกัน ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 61 3 ก.พ. 64
1151/64 พ.อ.พทิกัษ ์ ปานวเิศษ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดทา้ย 60 8 ก.พ. 64
1152/64 ร.ต.สุวฒัน์  ผ่องแผ้ว ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 86 6 ก.พ. 64
1153/64 นาย อ้านวย  อุ่นแพทย์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 68 14 ก.พ. 64
1154/64 นาง ทมุมา  แสงพนัสธาดา ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา ชราภาพ 83 8 ก.พ. 64
1155/64 น.ส.วนัดี  เผือกอ้าไพ ธ.วงศ์สวา่งเซ็นเตอร์ มะเร็งล้าใส้ใหญ่ 69 8 ก.พ. 64
1156/64 ร.ต.ฟกั  จับจุ ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซ็นเตอร์ ชราภาพ 94 23 ม.ค. 64
1157/64 พ.ต.เสน็จ ม่วงปทัม์ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 27 ม.ค. 64
1158/64 นาง นงค์ ภมูิลักษณ์ ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 73 29 ม.ค. 64
1159/64 พ.ท.จัด บษุราคัม ธ.ขอนแก่น มะเร็งกระเพาะปสัสาวะระยะสุดทา้ย 87 27 ม.ค. 64
1160/64 นาย ทองดี เหลาทอง ธ.ชุมแพ สมองฝ่อวยัชรา 83 23 ม.ค. 64
1161/64 ร.ต.สุบนิ เชาวบ์วัหลวง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหวัใจตีบ 78 28 ม.ค. 64
1162/64 นาย ผุย น้าผล ธ.อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 83 31 ม.ค. 64
1163/64 นาง บวัผัน นามสีอุ่น ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 78 25 ม.ค. 64
1164/64 นาย เบิ้ม เบญ็จชาติ ร.19 ชราภาพ 84 28 ม.ค. 64
1165/64 นาย ณรงค์ฤทธิ ์สุขสวา่ง พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 54 4 ก.พ. 64
1166/64 นาง ส้าอางค์ งอมสระคู พล.ร.3 ขาดอากาศหายใจ 53 29 ม.ค. 64
1167/64 นาง ส้ารวม ปะโมนะตา พล.พฒันา 2 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 77 23 ม.ค. 64
1168/64 ส.อ.อ้านาจ แก้วผลึก มทบ.15 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 44 19 ม.ค. 64
1169/64 พ.ท.บรรเทงิ นพรัตน์ มทบ.31 น้้าในเยื่อหุ้มหวัใจ 86 8 ก.พ. 64
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1170/64 จ.ส.อ.หญิง บญุเชิญ พว่งโพธิ์ วสิามัญ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 91 26 ม.ค. 64
1171/64 พระ ชาตรี  วราศิลป์ ธนาณัติ กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 66 15 ม.ค. 64
1172/64 นาง อ้าพร ฤทธิเ์ดช กพ.ทบ. ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 70 30 ม.ค. 64
1173/64 นาย สงวน  ศรีแก้วพนัธ์ ยบ.ทหาร ชราภาพ 83 9 ก.พ. 64
1174/64 นาง แพงศรี  ใจยงค์ ยย.ทบ. เนื้อเยื่อบริเวณอวยัวะเพศอักเสบ 73 30 ม.ค. 64
1175/64 ร.ต.สุทนิ  บณุยรัตพนัธุ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 13 ก.พ. 64
1176/64 นาง สาธนิี  พกุพญา ธ.นครปฐม มะเร็งเยื่อบมุดลูกชนิดลุกลาม 68 2 ก.พ. 64
1177/64 นาง ศุภวรรณ  จิตสถิ่น ธ.สมุทรปราการ เส้นเลือดสมองตีบแตก 66 14 ก.พ. 64
1178/64 จ.ส.อ.เกษม  ศรีค้าสุข ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 73 30 ม.ค. 64
1179/64 ร.ท.จ้าลอง  จ้ารูญ ธ.ปราจีนบรีุ ปอดอุดกล้ันเร้ือรัง 92 7 ก.พ. 64
1180/64 นาง อ้าพร  ศรีประภา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 76 10 ก.พ. 64
1181/64 นาย ส้าเนียง นามโนนเขวา พนั.ซบร.22 บชร.2 มะเร็งตับระยะสุดทา้ย 59 1 ก.พ. 64
1182/64 น.ส.จอมศรี ทพิย์สุขุม ส.พนั.9 พล.ร.9 เบาหวาน 76 1 ก.พ. 64
1183/64 นาง ฉลวย พรรณรัตน์ รร.การบนิ ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 78 30 ม.ค. 64
1184/64 นาย บวัริน ล้อมไธสง พนั.สร.22 บชร.2 เส้นเลือดในสมองตีบ 79 2 ก.พ. 64
1185/64 นาย ถนอม ระวงัทรัพย์ มทบ.34 มะเร็งตับ 64 31 ม.ค. 64
1186/64 จ.ส.อ.อรัญ เสาวดี พนั.ช.คมศ.พล.ช. ฆ่าตัวตายโดยการผูกคอตาย 72 27 ม.ค. 64
1187/64 จ.ส.อ.เฉลิมพล เขียวกล้่า ม.2 พนั.7 เลือดออกในสมอง 49 23 ม.ค. 64
1188/64 จ.ส.อ.คมกฤช แก่นส้าโรง ม.7 พนั.14 ไตวาย 49 6 มิ.ย. 63
1189/64 นาง ปราณี เกตุเทศ พล.ร.4 ไตวายเฉียบพลัน 66 31 ธ.ค. 63
1190/64 นาย เสนาะ ชาวไกร พธ.ทบ. ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 85 23 ม.ค. 64
1191/64 จ.ส.อ.ปรีชาพล จงอุตส่าห์ ป.6 พนั.16 ติดเชื้อเมลิออย 53 26 พ.ย. 63
1192/64 ส.ท.ภริูนท ์โพธมิูลรัตน์ ช.2 พนั.201 เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 21 23 ม.ค. 64
1193/64 ร.ต.วฒันชัย ทองแดง มทบ.18 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 57 1 ก.พ. 64
1194/64 นาง อ้าไพ ร่าเริง พนั.บ.41 ไตวายระยะสุดทา้ย 78 1 ก.พ. 64
1195/64 จ.ส.อ.สมมาศ แก้วมณี มทบ.39 มะเร็งคอหอย 55 5 ก.พ. 64
1196/64 จ.ส.อ.ประยูร พทุธเจริญ ธ.ล้าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 1 ต.ค. 63
1197/64 นาง สมร สายแก้ว ธ.ร้อยเอ็ด โรคไต 84 6 ก.พ. 64
1198/64 นาย ทองค้า แสบงบาล ธ.สกลนคร ชราภาพ 80 28 ม.ค. 64
1199/64 นาง แพง ดรุณพนัธ์ ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 83 12 ม.ค. 64
1200/64 จ.ส.อ.สุนทร อุดมฉวี ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งล้าไส้ 61 1 ก.พ. 64
1201/64 นาย หนูเทยีม แมนเมือง ธ.ขอนแก่น ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 86 28 ม.ค. 64
1202/64 นาง บวัลา ภติูรักษ์ ธ.นครราชสีมา ความดันโลหติสูง 81 2 ก.พ. 64
1203/64 พ.ท.ประทปี หบีแก้ว ธ.เพชรบรีุ ชราภาพ 79 25 ม.ค. 64
1204/64 ร.ต.ยงยุทธ สุทนต์ ธ.ปราณบรีุ หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 61 1 ก.พ. 64
1205/64 นาง เฉลิม แสนทวี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ปว่ยธรรมชาติไม่ทราบโรค 79 24 ม.ค. 64
1206/64 ร.ต.จ้านง ศิลาเลิศ ธ.ตาก มะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา 75 26 ม.ค. 64
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1207/64 นาง นพรัตน์ แสงหมิ ธ.ปราจีนบรีุ ตับอ่อนอักเสบรุนแรงฉับพลัน 57 7 ก.พ. 64
1208/64 จ.ส.อ.ดฤษด์ิดุลย์ จันทวงศ์ ธ.กาญจนบรีุ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน 81 31 ม.ค. 64
1209/64 นาง จรรยา อัครวงษ์ ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบ 85 31 ม.ค. 64
1210/64 นาง สถิตย์ ศรีแสงอ่อน ธ.ลพบรีุ มะเร็งทอ่น้้าดี 71 26 ม.ค. 64
1211/64 นาย ทองม้วน กุลอุปฮาด ธ.อุดรธานี บาดเจ็บทางศีรษะอย่างรุนแรง 72 5 ก.พ. 64
1212/64 จ.ส.อ.สอาด ชัยศักด์ิ ธ.ปราจีนบรีุ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 90 5 ก.พ. 64
1213/64 นาง บงัอร ใจอินทร์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในปอดส่วนล่าง 82 26 ม.ค. 64
1214/64 นาง สง่า เงินมี ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ แผลกดทบัติดเชื้อ 87 30 ม.ค. 64
1215/64 นาง รัศมี ศรีระวงค์ ธ.สกลนคร เลือดออกในสมอง 70 11 ม.ค. 64
1216/64 นาย สังข์ทอง แม้นมณี ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี ชราภาพ 86 28 ม.ค. 64
1217/64 นาง ค้าเหมือน รัตนจันทร์ขจร ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 3 ก.พ. 64
1218/64 นาง บญุช่วย  จ้าเนียรพล ธ.ศรีย่าน มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย 66 9 ก.พ. 64
1219/64 ร.ต.ประเสริฐ  อ่อนจันทร์ทมุ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 56 6 ก.พ. 64
1220/64 พ.ท.เฉลิม  ดวงจันทร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 10 ก.พ. 64
1221/64 น.ส.จรูญ  กิ่งจันทร์ ธ.เตาปนู หวัใจเต้นผิดจังหวะ 71 29 ม.ค. 64
1222/64 น.ส.มณี  พมิพา ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 81 8 ก.พ. 64
1223/64 นาง ประนอม  ชาญใบพดั ธ.บางใหญ่ซิต้ี ชราภาพ 83 9 ก.พ. 64
1224/64 นาง บญุเหลือ  พณิสนอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชราภาพ 88 11 ก.พ. 64
1225/64 นาย ศุภฤกษ ์ เล้ียงรักษา ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 37 14 ก.พ. 64
1226/64 นาง มะลิ  กลีบเมฆ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ชราภาพ 72 11 ก.พ. 64
1227/64 พ.ท.นคร  ทรัพย์สมปอง ธ.จรัลสนิทวงศ์ ถุงลมโปง่พองก้าเริบ 93 5 ม.ค. 64
1228/64 ร.ท.สายัณห ์ อยู่ฤกษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เลือดออกในสมองน้อยทั้ง 2 ข้าง 79 15 ก.พ. 64
1229/64 นาง ใหม่  ทา้วศรีสกุล ธ.ย่อยเซ็นทรัล พระราม 2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 13 ก.พ. 64
1230/64 นาง ส้าเนียง  บญุรอด ธ.อยุธยา สมองฝ่อวยัชรา 90 6 ก.พ. 64
1231/64 นาง สาคร  อุ่นแก้ว ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 74 14 ก.พ. 64
1232/64 พ.อ.เสวก  รวยสิน ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อและปรสิต 80 16 ก.พ. 64
1233/64 นาง จันทร์พมิพ ์ ศกุนตะมาลิก ธ.แม็คโคร จรัลสนิทวงศ์ ชราภาพ 75 16 ก.พ. 64
1234/64 นาย วนิัย ทา่เกษม มทบ.31 หลอดเลือดแดงเล้ียงหวัใจตีบ 78 30 ม.ค. 64
1235/64 นาย บวัสี กอบสวสัด์ิ พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ติดเชื้อจากแผลกดทบั 61 8 ก.พ. 64
1236/64 นาย สมัคร์ อุดมจันทร์ มทบ.18 ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 6 ก.พ. 64
1237/64 นาง สมหวงั เสนาโยธี กรม ทพ.22 เลือดออกในสมอง 81 16 ธ.ค. 63
1238/64 นาย เรียน มัจฉาสร้อย พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ภาวะการหายใจล้มเหลว 78 29 พ.ย. 63
1239/64 นาย สมหมาย มณีรัตน์ ช.2 พนั.201 ติดเชื้อปอด 57 29 ม.ค. 64
1240/64 นาย ประพนัธ ์โครตะพนัธ์ ร.16 พนั.2 ชราภาพ 78 3 ก.พ. 64
1241/64 นาง จ่าง แดงบรีุ ธ.ราชบรีุ ไตวายเฉียบพลัน 86 29 ม.ค. 64
1242/64 พ.ท.บญุนาม ทงึข้า ธ.ราชบรีุ เบาหวาน 74 27 ม.ค. 64
1243/64 นาย เสนาะ นิลมณี ธ.ราชบรีุ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 61 27 ม.ค. 64



6
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล ประเภทการช าระเงนิ สาเหตุที่ถึงแก่กรรม อายุ วันที่เสียชีวิต

1244/64 พ.ท.โอษฐ์ แก้วเจริญ ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 2 ธ.ค. 63
1245/64 นาง สร้วง สุขเมฆ ธ.นครศรีธรรมราช ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 5 ม.ค. 64
1246/64 นาง แพง วริิยกองเกิด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 79 30 ม.ค. 64
1247/64 นาย เฉลิมเกียรติ ศรีแสง ธ.สกลนคร ไทรอยด์ลุกลามไปปอด 56 8 ก.พ. 64
1248/64 นาง น้อย สีลาวงค์(สีลาวงศ์) ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลว 86 3 ก.พ. 64
1249/64 นาง นันทา  เลือดนักรบ ธ.แพร่ ภาวะปอดอักเสบจากการส้าลักอาหาร 76 18 ก.พ. 64
1250/64 นาง พวงเล็ก  สุจริต ธ.ส้านักพหลโยธนิ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 89 11 ก.พ. 64
1251/64 นาง ทองเหมือน จันณรงค์ วสิามัญ ระบบไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 92 13 ก.พ. 64
1252/64 นาง ทองเล่ียม ศรีธรรมมา ร.16 พนั.1 ปอดติดเชื้อ 84 2 ก.พ. 64
1253/64 นาง ไสว คงเกษม คส.สพ.ทบ. ภาวะขาดสารอาหาร 83 12 ก.พ. 64
1254/64 นาง ผุดผ่อง ชยะกุล ธนาณัติ ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 17 ม.ค. 64
1255/64 นาง สุเทพ พงษจ์ิตต์ภกัด์ิ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ เบาหวาน 88 25 ม.ค. 64
1256/64 ร.ต.อดิศักด์ิ สมบรูณ์สุข ธ.นครนายก ความดันในปอดสูง 61 31 ม.ค. 64
1257/64 จ.ส.อ.ปราโมทย์ เจริญการ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 73 12 ก.พ. 64
1258/64 นาง วาสนา อุ้มวงษ์ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 52 2 ก.พ. 64
1259/64 นาง สมฤดี เจริญทศัน์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หวัใจขาดเลือด 82 5 ก.พ. 64
1260/64 นาง ส้าเร็จ บวังาม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ สมองฝ่อวยัชรา 80 13 ก.พ. 64
1261/64 น.ส.สุรินทรา เทยีนชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อสายล้างไตช่องทอ้ง 71 10 ก.พ. 64
1262/64 นาย สมพงษ ์ เจริญสุข ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ชราภาพ 84 17 ก.พ. 64
1263/64 นาย ประกิตต์  วอ่งการยนต์ ธ.เตาปนู กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 62 19 ก.พ. 64
1264/64 พ.ต.แถม  มีโรจน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ถุงลมโปง่พอง 79 4 ม.ค. 64
1265/64 นาย ประยุทธ ์ ด้าแดง ธ.เตาปนู หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 15 ก.พ. 64
1266/64 นาย ฉลวย  แวน่แก้ว ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองตีบ 86 13 ก.พ. 64
1267/64 พ.อ.(พเิศษ) อานัติ  ข้าแก้ว ธ.ราชบรีุ ชราภาพ 86 9 ก.พ. 64
1268/64 น.ส.มาลา  อุบลแย้ม กอท.สก.ทบ. ภาวะแทรกซ้อนจากตับแข็งไวรัส 68 3 ก.พ. 64
1269/64 นาง นภา  สีดาตม ธ.นครนายก ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 74 15 ก.พ. 64
1270/64 ร.ต.สมศักด์ิ  สมิตทนัต์ ธ.สระบรีุ ปอดอักเสบ 67 7 ก.พ. 64
1271/64 นาง ณิชา  สุขประสิทธิ์ วสิามัญ ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 19 ก.พ. 64
1272/64 นาง สรวงกนก  จันทร์เพง็เพญ็ ธ.เตาปนู มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 63 14 ก.พ. 64
1273/64 นาง ทองหล่อ  โรจนภกัดี ธ.สนามเปา้ ภาวะหวัใจล้มเหลว 93 2 ก.พ. 64
1274/64 นาย บญุเลิศ  สุดโต ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 11 ก.พ. 64
1275/64 นาง ทบัทมิ  ศุขประยูร ธ.เทสโก้ โลตัส บางประอิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 91 13 ก.พ. 64
1276/64 นาง สุวรรณ  ฉิมพลี สก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 18 ก.พ. 64
1277/64 นาย ประสงค์ เพชรรุณ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ชราภาพ 72 3 ก.พ. 64
1278/64 นาง ไพรวรรณ สุตะพนัธ์ มทบ.12 ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 52 3 ก.พ. 64
1279/64 จ.ส.ต.มนตรี เย็นใจ ช.1 พนั.52 รอ. จมน้้าเสียชีวติ 29 20 ม.ค. 64
1280/64 จ.ส.อ.พรพจน์ แสงดิษฐ์ กรม สน.พล.ร.9 ภาวะการหายใจล้มเหลว 50 1 ก.พ. 64
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1281/64 ร.ต.สุธน เทพเนาว์ ร.2 พนั.2 รอ. การติดเชื้อในกระแสเลือด 41 29 พ.ย. 63
1282/64 นาย ค้าผาง ค้าสี ธ.เพชรบรูณ์ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 2 ก.พ. 64
1283/64 นาง ดา โคตะมะ ธ.ล้าปาง มะเร็งปอด 88 2 ก.พ. 64
1284/64 ส.อ.จรัล พรหมเสน ธ.ล้าปาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 58 30 ธ.ค. 63
1285/64 จ.ส.อ.วรีะ น้อยบ้ารุง ธ.ราชบรีุ เบาหวาน 75 10 ก.พ. 64
1286/64 วา่ที่ ร.ต.จรูญ สร้อยน้้า ธ.ราชบรีุ ชราภาพ 87 29 ม.ค. 64
1287/64 นาย วรีะศักด์ิ ยอนตระกูล ธ.ฝาง เส้นเลือดโปง่พองที่ทอ้งแตก 66 14 ม.ค. 64
1288/64 ร.ต.ส้ารวล ศรีทอง (ส้าลวน โคตรวีระ) ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อ 66 25 ม.ค. 64
1289/64 นาง สายหยุด พึ่งรส ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวยัชรา 92 7 ก.พ. 64
1290/64 นาง บญุรวม มงคล ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในสมอง 79 5 ก.พ. 64
1291/64 นาย เมือง เข็มสุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 88 9 ก.พ. 64
1292/64 นาง เหลา แก้วมาศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ชราภาพ 93 10 ก.พ. 64
1293/64 พ.ต.อินทร์ จันทะกระยอม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ภาวะติดเชื้อจากเลือดเปน็กรด 78 9 ก.พ. 64
1294/64 นาง เฝียน ศรีบริุนทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 72 9 ก.พ. 64
1295/64 ร.ต.บญุส่ง พลูทรัพย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดติดเชื้อ 86 12 ก.พ. 64
1296/64 จ.ส.อ.ชาญยุทธ เจริญไชย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็ง 69 14 ก.พ. 64
1297/64 นาง เลียม เมอมะนา ม.7 พนั.14 มะเร็งเยื่อบโุพรงมดลูก 69 27 พ.ย. 63
1298/64 นาง สุณิตา เรียงไธสง มทบ.25 มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 55 4 ก.พ. 64
1299/64 นาง ร้าเพย เนืองสุชาติ รพ.อ.ป.ร. ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 82 7 ก.พ. 64
1300/64 นาง บวัพา ต้นโพธิ์ สง.สด.จว.ม.ห. เส้นเลือดโปง่พองในสมองแตก 66 23 ม.ค. 64
1301/64 น.ส.วชิุดา อ้นชะตา(เผือกผ่อง) ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบรีุ มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 58 28 ม.ค. 64
1302/64 จ.ส.อ.มนัส จันทรา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76 31 ม.ค. 64
1303/64 นาง ดวงเพญ็ ยอดวงค์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งมดลูก 52 4 ก.พ. 64
1304/64 วา่ที่ ร.ต.วนั เลยไธสง ธ.นครราชสีมา ไตวาย 81 5 ก.พ. 64
1305/64 นาย สุธรรม ชัยพนะทอง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ไตวายจากนิ่วในไต 86 20 ม.ค. 64
1306/64 นาง ปอน แก้วฝ่าย(ริยะบตุร) ธ.สกลนคร สมองฝ่อวยัชรา 84 21 พ.ย. 63
1307/64 นาง ละออง อนุกูล ธ.สระบรีุ ออกซิเจนในเลือดต้่าจากติดเชื้อในปอด 89 1 ก.พ. 64
1308/64 นาย จันทร์ ตะเวที ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ไตวายเร้ือรัง 82 1 ก.พ. 64
1309/64 ร.ท.สมศักด์ิ สังเกตุ ธ.ลพบรีุ ปอดติดเชื้อ 91 25 ม.ค. 64
1310/64 พ.อ.บญุยิ่ง เพชรโพธหาร ธ.พะเยา เส้นเลือดหวัใจอุดตัน 65 24 พ.ย. 63
1311/64 ร.ต.สุรวทิย์ บรรณประสิทธิ์ ธ.พะเยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 20 ม.ค. 64
1312/64 นาง ศรีรัตน์ สายช่างทอง ธ.ล้าปาง มะเร็งปากมดลูก 84 15 ม.ค. 64
1313/64 นาง พยอม สีบวัลา(ศรีบวัลา) ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 10 ก.พ. 64
1314/64 นาง ต๊ัก กันทะหล้า ธ.ล้าปาง มะเร็งระยะลุกลาม 60 4 ก.พ. 64
1315/64 นาง อ้าไพ ผัดเปา้ ธ.เชียงราย ขาดอากาศหายใจจากหลอดลมอุดตัน 67 9 ก.พ. 64
1316/64 นาง จ้าเนียร  นุชนา สส. สมองฝ่อวยัชรา 77 15 ม.ค. 64
1317/64 นาย สุวรรณ  ชูบวั ขส.ทบ. ระบบหวัใจล้มเหลว 75 10 ก.พ. 64
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1318/64 นาง อุไรวรรณ อารัมภร์ี (ธนธา้รงกุล) ศคย.ขส.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 74 8 ก.พ. 64
1319/64 นาย จอม  ทมิวงษ์ รพ.รร.6 สมองฝ่อวยัชรา 80 8 ก.พ. 64
1320/64 ส.อ.มนตรี  ชาวเมืองทอง ทภ.1 ระบบหายใจไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 31 24 ม.ค. 64
1321/64 นาง สนิท  ส้าราญพานิช ยศ.ทบ. มะเร็งปอด 79 8 ม.ค. 64
1322/64 นาง ค้าสี  เสนาภกัด์ิ ขกท. ชราภาพ 93 9 ก.พ. 64
1323/64 นาย ปอ้ง  ทมุพทุธา กพ.ทบ. มะเร็งต่อมไทมัสระยะสุดทา้ย 59 6 ก.พ. 64
1324/64 นาง สุพชิฌาย์  วรีะกิจพานิช ส่วนกลาง ภาวะทางเดินหายใจอุดกล้ัน 53 14 ก.พ. 64
1325/64 ร.ต.วสิิต  สันติชินกุล ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 84 12 ก.พ. 64
1326/64 ร.อ.ยุทธนา  ค้าศิริ ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งล้าไส้ 87 28 ธ.ค. 63
1327/64 น.ส.ทพิย์  ศรีกล่อมสัตย์ ธ.เทเวศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 21 ก.พ. 64
1328/64 นาง บญุ  วงศ์สุวรรณ ธ.ลาดหญ้า ไตวายเร้ือรัง 83 20 ม.ค. 64
1329/64 ร.ต.สุเทพ  ทศับตุร ธ.สระบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทเีรีย 70 2 พ.ค. 63
1330/64 จ.ส.อ.สมพงษ ์ มั่งสมมุติ ธ.บางบวั มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม 58 13 ม.ค. 64
1331/64 นาง ประทวน  เนตรเจริญ ธ.ปราจีนบรีุ เลือดออกในสมอง 82 19 ก.พ. 64
1332/64 นาย แจ่ม  มุขกระโทก ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 17 ก.พ. 64
1333/64 นาง บวัศรี  กุด่ัน ธ.พจิิตร ชราภาพ 89 5 ก.พ. 64
1334/64 จ.ส.อ.จ้าเนียร  พอขุนทด ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 5 ก.พ. 64
1335/64 ส.อ.วชิานน์   พมิพช์่างทอง ธ.เตาปนู เลือดออกในสมองรุนแรง 54 22 ก.พ. 64
1336/64 นาง ครอง  ชาติกระโทก ธ.ปราณบรีุ หวัใจขาดเลือด 89 14 ก.พ. 64
1337/64 จ.ส.อ.วรีะ  ชูชาญ ธ.ราชด้าเนิน มะเร็งตับระยะลุกลาม 78 21 ก.พ. 64
1338/64 นาง ทองหยิบ  สมนุช ธ.นครนายก ชราภาพ 85 22 ก.พ. 64
1339/64 นาง แก้ว  สุวรรณรังษี ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช หวัใจเต้นผิดจังหวะ 86 23 ก.พ. 64
1340/64 พ.ต.เรวตั  ช้างชนะ ธ.วงัน้อย มะเร็งหลอดอาหาร 66 18 ก.พ. 64
1341/64 นาง ประคอง  หอมทอง ธ.อยุธยา ติดเชื้อบริเวณทางเดินปสัสาวะ 78 20 ก.พ. 64
1342/64 นาง สมนึก  ศรีเอี่ยม ธ.ราชด้าเนิน มะเร็งตับ 84 13 ก.พ. 64
1343/64 นาย เฉลิม  ช้าไชยศรี ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 21 ม.ค. 64
1344/64 นาง จันทร์ ไชยช่อฟา้ ธ.น่าน ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 82 10 ก.พ. 64
1345/64 จ.ส.อ.ไชยณรงค์ บรุุษานนท์ ธ.พษิณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 70 8 ก.พ. 64
1346/64 นาง ประภสัรา ขนิษดา ธ.พษิณุโลก มะเร็งปากมดลูก 45 12 ก.พ. 64
1347/64 จ.ส.อ.ชุมพล กองล้าเจียก ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 82 14 ม.ค. 64
1348/64 นาย ทาย กลมอ่อน ธ.ลพบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 16 ก.พ. 64
1349/64 นาย บญุโต้ง ประสพรัตนโชค ม.4 พนั.11 รอ. ภมูิคุ้มกันบกพร่อง 56 1 ก.พ. 64
1350/64 จ.ส.อ.มลทนิ กุลบา่ง ป.2 พนั.12 รอ. หวัใจล้มเหลว 58 10 ก.พ. 64
1351/64 นาง สุรินทร์ ปั้นจันทร์ รร.ป.ศป. เปน็ลม 68 28 ม.ค. 64
1352/64 จ.ส.อ.ศิริศักด์ิ โพธิท์รัพย์ มทบ.24 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53 29 ก.ย. 63
1353/64 ร.ต.สมจิตร สุราชาติ มทบ.43 เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 60 15 ธ.ค. 63
1354/64 จ.ส.อ.ยุทธศิลป ์จิตต์ร้าพงึ พนั.ซบร.23 บชร.3 หลอดเลือดสมองแตกที่ก้านสมอง 52 4 ก.พ. 64
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1355/64 นาง ฉลวย  อุณหกานนท์ วสิามัญ ปอดติดเชื้อ 96 24 ก.พ. 64
1356/64 ร.ต.สมพร  คงชาวนา ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) เลือดออกในเนื้องอกในสมอง 76 24 ก.พ. 64
1357/64 นาง ดวงเดือน  สกลพฒันานนท์ จบ. ตายธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 72 11 ก.พ. 64
1358/64 นาย สุรินทร์  เขียวแสง ส่วนกลาง เลือดออกในแกนสมองและสมองน้อย 63 23 ก.พ. 64
1359/64 พล.ท.ทวชิ  บญุญาวฒัน์ ธ.ราชด้าเนิน ชราภาพ 98 15 ก.พ. 64
1360/64 นาง โสด  เพยีรธญัญกรรม ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวยัชรา 83 19 ก.พ. 64
1361/64 ร.ต.บญุช่วย  ทองค้าเอี่ยม ธ.ปราจีนบรีุ ปอดติดเชื้อร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลว 80 20 ก.พ. 64
1362/64 ร.ต.หญิง บบุผา  ภมูิโคกรักษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 22 ก.พ. 64
1363/64 นาง สุรัตน์  ฤกษส์งเคราะห์ ธ.ศรีย่าน ภาวะหวัใจหยุดเต้นฉับพลัน 85 18 ก.พ. 64
1364/64 จ.ส.อ.ทวนชัย  อินไชยะ ธ.ศรีย่าน เลือดออกในกระเพาะอาหาร 60 24 ก.พ. 64
1365/64 พล.ต.อร่าม  บวัแตง ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 88 4 ก.พ. 64
1366/64 นาง เสมอใจ  ศกุนตนาค ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 86 29 ม.ค. 64
1367/64 จ.ส.อ.พฒันพเิชฐ  โชติรัตน์ภากร ธ.อุทยัธานี เส้นเลือดหวัใจตีบ 78 15 ก.พ. 64
1368/64 น.ส.ศุภร  โชคสุพฒัน์ ธ.ตรีเพชร ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 16 ก.พ. 64
1369/64 ร.ต.จรรยา ผาแก้ว ธ.อรัญประเทศ มะเร็งกล่องเสียง 59 28 ม.ค. 64
1370/64 นาง ปดั อุประ ธ.นครพนม ไตวายระยะสุดทา้ย 91 19 ต.ค. 63
1371/64 นาย เคร่ือง เจริญศิลป์ ธ.ร้อยเอ็ด ชราภาพ 88 13 ก.พ. 64
1372/64 นาง บวัลัย ศรีสุข ธ.ย่อยถนนศรีนครินทร์-ลาซาล ความดันโลหติสูง 85 31 ธ.ค. 63
1373/64 นาง บญุเล้ียง บตุรวงศ์ ธ.อุดรธานี หวัใจล้มเหลว 88 15 ก.พ. 64
1374/64 นาง สุนทรา แซ่ต้ัง(ตุ๊ แก้วคูณเมือง) ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี ติดเชื้อถ่ายเหลว 82 13 ก.พ. 64
1375/64 นาง ฉาบ ดอกบกุ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ชราภาพ 97 18 ก.พ. 64
1376/64 นาง อุตตะนี อนุสนธิ์ ธ.นครพนม ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 10 ก.พ. 64
1377/64 นาย สิงหราช ปสิุงห์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ไตวายเฉียบพลัน 60 10 ก.พ. 64
1378/64 นาย ไมตรี เจริญชัย ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 13 ก.พ. 64
1379/64 นาง เกษร โพธิศิ์ริ(รัตน์ทอง) มทบ.22 ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 79 1 ก.พ. 64
1380/64 นาง สมบญุ กระจ่างวงศ์ ม.พนั.22 ศม. บาดแผลบริเวณศีรษะ 71 6 ก.พ. 64
1381/64 จ.ส.อ.ศักดิพตั ทรัพย์ใหญ่ ร.153 พนั.3 หวัใจล้มเหลว 32 18 ธ.ค. 63
1382/64 นาย ภมูี ไหลหล่ัง พนั.สบร.22 บชร.2 เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 65 14 ก.พ. 64
1383/64 นาง อุสาวดี สีบญุชู ร.19 พนั.3 มะเร็งหลอดอาหารและช่องปาก 45 14 ก.พ. 64
1384/64 นาย มณี ศรีปานนาค พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ระบบหวัใจหายใจล้มเหลว 63 19 ก.พ. 64
1385/64 นาง ขวญัดาว แสนสุข พนั.สห.31 ล้าไส้อุดตันจากมะเร็งกระเพาะอาหาร 41 11 ก.พ. 64
1386/64 นาง หวาน ฤกษส์วสัด์ิ ธ.พทัยา เส้นเลือดสมองแตก 85 26 ม.ค. 64
1387/64 นาย ปราณีต อุบลครุฑ ธ.อุดรธานี เบาหวาน 71 1 ก.พ. 64
1388/64 นาง ยุพนิ ศรีสวสัด์ิ ธ.อุบลราชธานี เบาหวาน 82 10 ก.พ. 64
1389/64 จ.ส.อ.อรรถปกรณ์ หงษศ์รี ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อแผลกดทบั 87 16 ก.พ. 64
1390/64 นาย พรมมา หงส์โสดา ธ.ร้อยเอ็ด ไส้ต่ิงแตก 85 13 ก.พ. 64
1391/64 นาย ฉลอง  ประจวบมอญ ขว.ทบ. ขาดอากาศจากการแขวนคอ 68 5 ก.พ. 64
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1392/64 นาง บวัหอม นวลพนัส ธนาณัติ ศีรษะได้รับบาดเจ็บ 70 7 ก.พ. 64
1393/64 นาย พดุ ปะวนันา คส.สพ.ทบ. ระบบหายใจไหลเวยีนล้มเหลว 67 13 ก.พ. 64
1394/64 นาย ปนู สุภาวะ บชร.3 ภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 8 ก.พ. 64
1395/64 ร.ต.ปราโมทย์ บญุมา ธ.สระบรีุ หลอดเลือดสมอง 62 1 ก.พ. 64
1396/64 พ.ท.สุธรรมรัตน์ ไชยบญุ ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 82 9 ก.พ. 64
1397/64 นาง หนูพนิ อธสุิมงคล ธ.เลย มะเร็งตับ 62 16 ก.พ. 64
1398/64 ร.ต.สุวทิย์ นาวาเรือน ธ.เลย เสียชีวติโดยมิปรากฎเหตุ 87 7 ก.พ. 64
1399/64 นาง เล่ียม แปน้จันทร์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 80 15 ก.พ. 64
1400/64 นาง สุนทรีย์ วนัปกิจ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งเต้านมระยะสุดทา้ย 68 23 ต.ค. 63
1401/64 ร.ต.พเิชษฐ  โคนกระโทก พนั.ขกท. ระบบหวัใจและการหายใจล้มเหลว 60 11 ก.พ. 64
1402/64 พล.อ.นิพนธ ์ ศิริพร ธ.รามอินทรา กม.8 มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 71 9 ก.พ. 64
1403/64 นาง จุมปา เสาสุรินทร์ ธ.ทา่แพ สมองฝ่อวยัชรา 91 22 ม.ค. 64
1404/64 พระเตรียม บญุเฉลิม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 62 14 ธ.ค. 63
1405/64 พ.ท.ชาญ เกษาคม ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบรีุ ปอดติดเชื้อจากการส้าลัก 83 17 ธ.ค. 63
1406/64 วา่ที่ ร.ต.บญุเลิศ พรมบวัคู ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งเต้านม 81 10 ก.พ. 64
1407/64 นาง สิน อาจปรุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. เสียชีวติไม่ทราบสาเหตุ 93 12 ก.พ. 64
1408/64 ร.ต.ดุสิต กล่อมแก้ว ธ.เชียงราย สมองฝ่อวยัชรา 89 12 ม.ค. 64
1409/64 พ.ท.เจริญ เรืองเดช ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 23 ม.ค. 64
1410/64 นาง พรรณี นิลวร ธ.เชียงราย หวัใจวายฉับพลันจากความดันโลหติสูง 79 14 ก.พ. 64
1411/64 จ.ส.อ.สง่า บรูณ์โภคา ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อใต้ผิวหนังเทา้ขวา 86 20 ก.พ. 64
1412/64 ร.ท.สมชาย กล่ินด่านกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็ง 64 17 ก.พ. 64
1413/64 จ.ส.อ.สมหวงั ข้ากลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 15 ก.พ. 64
1414/64 จ.ส.อ.สมฤทธิ ์พนัธุน์ราพงศ์ ธ.พะเยา หลอดเลือดหวัใจอุดตัน 73 3 ก.พ. 64
1415/64 ร.อ.ยุติธรรม เกี่ยวจันทกึ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 85 9 ก.พ. 64
1416/64 นาง เพญ็ศรี จัดงูเหลือม มทบ.21 หวัใจล้มเหลว 78 17 ก.พ. 64
1417/64 นาย นารี ไชยสนาม ศสท.กส.ทบ. มะเร็งทางเดินน้้าดี 65 1 ก.พ. 64
1418/64 นาง บญุธรรม จันทร์แม้น พนั.ช.คมศ.พล.ช. เลือดออกในกระเพาะเฉียบพลัน 72 11 ก.พ. 64
1419/64 นาง สุพตัรา  กรีนิกร กิตติมศักด์ิ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 93 18 ก.พ. 64
1420/64 นาย ชลอ   อินทองน้อย ยศ.ทบ. หลอดเลือดสมองตีบ 68 13 ม.ค. 64
1421/64 นาย บญุชู  แสงล้้า ส.พนั.21 ทภ.1 ภาวะตับแข็ง 73 16 ก.พ. 64
1422/64 นาง ณัฐธร  มีบรรจง สส. มะเร็งปากมดลูก 77 11 ก.พ. 64
1423/64 นาย อาคม  จันทร์ส้าเภา แผนกอาวธุที่ 3 มะเร็งตับ 55 30 ม.ค. 64
1424/64 นาง ดรุณี  ชวณิชย์ รพ.รร.6 มะเร็งตับระยะลุกลาม 74 15 ก.พ. 64
1425/64 นาย ปิ่น  กองศรี ส่วนกลาง ชราภาพ 88 3 ก.พ. 64
1426/64 จ.ส.อ.รังสรรค์  แก้วสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหวัใจล้มเหลว 87 27 ก.พ. 64
1427/64 พ.ท.สมเวยีง  กุลจันทร์ ธ.อ่างทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 15 ก.พ. 64
1428/64 นาง สมพศิ  พรธวชัชัยนันท์ ธ.นครปฐม ตับแข็ง 72 23 ก.พ. 64
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1429/64 นาง ศิริ  ไผ่ศิริ ธ.เตาปนู ล่ิมเลือดอุดกล้ันในปอด 84 20 ก.พ. 64
1430/64 นาง บญุสม  ธนะสมบรูณ์ ธ.เสนานิคม มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 87 23 ก.พ. 64
1431/64 พล.ท.สมสกุล  แสงงาม ธ.ตรีเพชร ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 19 ก.พ. 64
1432/64 พล.ต.หญิง กฤตยา  ชมไพศาล ธ.ย่อยกองบญัชาการ-กองทพัไทย หลอดลมโปง่พอง 67 16 ก.พ. 64
1433/64 พ.อ.อรุณ  เทพรัตน์ ธ.ทุ่งสง ปอดติดเชื้อระบบหายใจล้มเหลว 80 13 ก.พ. 64
1434/64 นาง พร  สุวรรณค้า ธ.กองบญัชาการกองทพับก ไตวาย 86 14 ก.พ. 64
1435/64 ร.ต.ลออ  สารจิตต์ ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 88 15 ธ.ค. 63
1436/64 จ.ส.อ.ประจวบ  อุดมพร ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 25 ธ.ค. 63
1437/64 นาง ชิต  ค้าสอน ธ.ราชด้าเนิน หลอดเลือดในสมองตีบ 91 21 ก.พ. 64
1438/64 นาย ส้าราญ  จาวยนต์ ธ.ราชด้าเนิน ชราภาพ 88 20 ก.พ. 64
1439/64 นาง กล่ิน  ทองมูล ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งปอด 88 19 ก.พ. 64
1440/64 นาย ทศพร ก้อนแก้ว รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 44 22 ก.พ. 64
1441/64 จ.ส.อ.สมศักด์ิ ดอกรัก มทบ.39 เนื้องอกที่สมอง 46 19 ม.ค. 64
1442/64 นาง สอาด ทองลอย พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ชราภาพ 87 13 ก.พ. 64
1443/64 พล.ต.กิจปรีชา ทองประสม ธ.เพชรบรูณ์ เลือดออกในสมองรุนแรง 71 15 ก.พ. 64
1444/64 ร.ต.ไกรสิทธิ ์ล้าจวน ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในปอด 70 22 ม.ค. 64
1445/64 นาง วชิุฎา(บวักัน) สิงหน์ารายณ์ ธ.ยโสธร อุบติัเหตุจราจร 57 26 ม.ค. 64
1446/64 นาย พมิล เรืองสวสัด์ิ มทบ.12 มะเร็งกระดูก 81 18 ม.ค. 64
1447/64 นาง สิงห ์ศิลามุก ส.พนั.9 พล.ร.9 ชราภาพ 74 21 ก.พ. 64
1448/64 นาย นิยม สิงหส์กล มทบ.28 ระบบหลอดเลือดสมอง 68 25 ม.ค. 64
1449/64 ส.อ.ประพนัธ ์แพง่เมือง ร.152 พนั.2 สมองได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืน 27 10 ต.ค. 63
1450/64 พ.ท.หญิง วนีัสรินทร์  สถลนันทน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนที่เต้านม 46 14 ก.พ. 64
1451/64 นาง แหว จันดาเพง็ ร.2 รอ. สมองฝ่อวยัชรา 84 24 ก.พ. 64
1452/64 นาง ส้ารี โสดาลี ศฝ.นศท.มทบ.22 เบาหวาน 76 15 ก.พ. 64
1453/64 นาง ชลอ มีอุดร ธ.พษิณุโลก ภาวะหวัใจวายเฉียบพลัน 87 25 ม.ค. 64
1454/64 ร.ต.บญุเรือง มีนะพงษ์ ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 2 ก.พ. 64
1455/64 นาง ทองแถม เนาทา่แค ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 7 ก.พ. 64
1456/64 นาย วเิชียร เทยีมทอง ธ.ลพบรีุ ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ 64 13 ก.พ. 64
1457/64 นาง สะอาด เอี่ยมเพชร ธ.เพชรบรีุ ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 89 15 ก.พ. 64
1458/64 ร.ต.สวสัด์ิ ขาวสอาด ธ.ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 79 11 ก.พ. 64
1459/64 พ.ต.สง่า แก้วพรหม ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 81 7 ก.พ. 64
1460/64 นาง บญุรอด กาญจนะภาชนะ ธ.เพชรบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 31 ม.ค. 64
1461/64 นาง นวลศรี สุจิตรประเสริฐ ธ.อ่าวอุดม มะเร็งสมองระยะลุกลาม 79 8 ก.พ. 64
1462/64 ร.ต.สมควร กันประดับ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 62 4 ก.พ. 64
1463/64 จ.ส.อ.สมพงษ ์แสงตะวนั ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ปอดติดเชื้อ 59 12 ก.พ. 64
1464/64 นาง งาม ค้าศิลา ธ.ขอนแก่น เบาหวาน 76 14 ม.ค. 64
1465/64 นาย วาด ค้าเพชรดี ธ.สกลนคร ชราภาพ 97 12 ก.พ. 64
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1466/64 พ.ท.สมชาติ โคตทะเล ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 71 15 ก.พ. 64
1467/64 นาง ดวงตา ธนะค้าดี ธ.สกลนคร หลอดเลือดสมองตีบ 80 6 ก.พ. 64
1468/64 นาง ทองม้วน  เครืออนันต์ สลก.ทบ. โรคประจ้าตัว 86 26 ก.พ. 64
1469/64 จ.ส.อ.ทวชิย์  สงแก้ว สส. หลอดเลือดหวัใจตีบ 45 20 ม.ค. 64
1470/64 นาง สมควร  ไตรสกุล ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 5 ก.พ. 64
1471/64 นาย ชิต  ทองแย้ม ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 6 ก.พ. 64
1472/64 ร.ต. บญุล้้า  ท้านองนาค ธ.ราชด้าเนิน ชราภาพ 89 28 ก.พ. 64
1473/64 นาง จ้าป ี พนัธสุ์วรรณ ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 85 25 ก.พ. 64
1474/64 นาย รังสรรค์  สถาปติานนท์ ธ.นครพนม เลือดออกในสมอง 58 27 ก.พ. 64
1475/64 นาง เอมอร  มณทพิย์ ธ.ปราณบรีุ มะเร็งล้าไส้ระยะสุดทา้ย 71 27 ก.พ. 64
1476/64 จ.ส.อ.ธปู  ศรีอักษร ธ.พะเยา มะเร็งปอดระยะลุกลาม 74 8 ก.พ. 64
1477/64 นาง สุรางค์  ธรรมานุสาร ธ.ราชด้าเนิน มะเร็งล้าไส้ 62 1 มี.ค. 64
1478/64 จ.ส.อ.ส้าราญ  เฉยพนัธ์ ธ.ย่อยอ่อนนุช หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 26 ก.พ. 64
1479/64 นาง ส้าเร็จ  มูลโคตร ธ.สระบรีุ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 81 16 ก.พ. 64
1480/64 นาง บปุผา  จันทร์ด้วง ธ.ปราณบรีุ ภาวะสมองขาดเลือด 59 8 ก.พ. 64
1481/64 นาง มลิวลัย์  วรรณสังข์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 65 23 ม.ค. 64
1482/64 นาง น้้าตาล ธาตุจันทร์ พนั.ซบร.23 บชร.3 บาดเจ็บกระดูกเชิงกรานจากการจราจร 69 6 ก.พ. 64
1483/64 พล.ท.สมพนัธ ์ เรืองไวทยะ วสิามัญ ปอดติดเชื้อ 95 10 ม.ค. 64
1484/64 ร.อ.วรีะ  สนั่นไหว ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 61 24 ก.พ. 64
1485/64 นาย โกมนต์(ชนา)  สุขนิพฐิพร สตน.ทบ. มะเร็งปอด 64 11 ก.พ. 64
1486/64 นาง ศิริวรรณ  ราชรักษ์ รร.ขส.ขส.ทบ. มะเร็งระยะแพร่กระจาย 74 26 ม.ค. 64
1487/64 นาย ส้าราญ  วงศ์โหง่น ศปภอ.ทบ.1 ตับแข็ง 61 1 มี.ค. 64
1488/64 นาง ส้าเนียง  สิงหโ์ต ธ.เตาปนู เลือดออกในสมอง 88 27 ก.พ. 64
1489/64 ร.ต.พฒัน์  ม่วงเปยี ธ.บางนา เส้นเลือดสมองตีบ 88 16 ก.พ. 64
1490/64 นาง ทองขัน  โพวงษา ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 85 22 ก.พ. 64
1491/64 ร.ต.วบิลูย์  เฉลิมภกัด์ิ ธ.ราชบรีุ สมองฝ่อวยัชรา 81 17 ก.พ. 64
1492/64 จ.ส.อ.อ้านาจ  ร่ืนภาค ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ไตวายเร้ือรัง 89 16 ก.พ. 64
1493/64 นาง ยุงทอง เมืองช้าง ธ.สิงหบ์รีุ เลือดออกในสมอง 69 17 ก.พ. 64
1494/64 ร.ต.นพดล ชินพะวอ ธ.ชุมแพ เลือดออกในสมอง 54 31 ม.ค. 64
1495/64 นาง ประไพ พรหมจันทร์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจวายเฉียบพลัน 86 13 ก.พ. 64
1496/64 ส.อ.มานพ สนธิ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งกระเพาะอาหาร 62 15 ก.พ. 64
1497/64 นาง ทองมี บวกกลาง ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ไตเร้ือรัง 77 8 ก.พ. 64
1498/64 นาย ประสิทธิ ์น้อยวงศ์ ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 87 27 ม.ค. 64
1499/64 ร.ต.พทิยา ติชาวนั ธ.ราชบรีุ มะเร็งตับ 62 12 ธ.ค. 63
1500/64 นาย ล้ิม พริอดรัตน์ พนั.บร.กบร.ศบบ. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะรุนแรง 81 3 ม.ค. 64
1501/64 นาง ยุพา ศรีจันทร์ มทบ.22 ไตวาย 77 20 ก.พ. 64
1502/64 นาย ใจ คนึงหาญ พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 82 18 ก.พ. 64
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1503/64 นาง เย็น มาต๊ะเครือ สง.สด.จว.ล.ป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 10 ก.พ. 64
1504/64 นาย จรัญ จะมะนุ สง.สด.จว.ล.ป. มะเร็งหลอดลม 73 11 ก.พ. 64
1505/64 นาง จันทร์ มูลสมบติั มทบ.23 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 24 ม.ค. 64
1506/64 นาย บญุชู แสงสวา่ง กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ศีรษะได้รับการกระทบกระเทอืนรุนแรง 72 8 ก.พ. 64
1507/64 นาง สวง มากทรัพย์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เสียเลือดปริมาณมาก 89 6 ก.พ. 64
1508/64 นาย สมัคร เหล่าโนนคร้อ ธ.ชัยภมูิ หวัใจล้มเหลว 62 18 ก.พ. 64
1509/64 นาย หนูกันท ์รักษาพนัธ์ ธ.ขอนแก่น ชราภาพ 81 10 ก.พ. 64
1510/64 นาง บวัจันทร์ ศรีอุดม ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 84 9 ก.พ. 64
1511/64 นาง แถว  น้อยคูณ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 26 ก.พ. 64
1512/64 นาง ละเอียด  ฤกษง์าม วสิามัญ ปอดอักเสบจากการส้าลักอาหาร 99 26 ก.พ. 64
1513/64 นาง แฉล้ม  นัยอนันต์ สพ.ทบ. ภาวะการหายใจล้มเหลว 89 21 ก.พ. 64
1514/64 จ.ส.ต.สมเกียรติ  ผ่องสวน ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งหลอดอาหาร 63 4 มี.ค. 64
1515/64 ร.ต.เชิดชาย  ค้าเติม ธ.กระทรวงกลาโหม ชราภาพ 84 6 มี.ค. 64
1516/64 นาง สมคิด  มหรรณพ ธ.ศรีย่าน ตายไม่ทราบสาเหตุ 75 3 มี.ค. 64
1517/64 นาย ธรรมรงค์  อ่อนไพบลูย์ ธ.พระประแดง มะเร็งปอด 74 27 ก.พ. 64
1518/64 นาย สุจินต์  มูลผล ธ.ราชด้าเนิน ชราภาพ 73 27 ก.พ. 64
1519/64 นาง โฮม  ขวกเขียว ธ.ค่ายสุรนารี-นม. สมองฝ่อวยัชรา 81 3 มี.ค. 64
1520/64 นาง สุนัน  นาสวน ธ.โรบนิสัน-ฉะเชิงเทรา มะเร็งล้าไส้ 57 16 ก.พ. 64
1521/64 ร.ต.เนาวรัตน์  ทพิย์พทิกัษ์ ธ.เตาปนู เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกแยกชั้นปริฉีก 71 27 ก.พ. 64
1522/64 ร.ต.นาค  ตันยี่หงวน ธ.ปราจีนบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลว 93 30 ม.ค. 64
1523/64 ร.ต.แกละ  ครองคุ้ม ธ.ราชด้าเนิน กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 1 มี.ค. 64
1524/64 จ.ส.อ.ชัยวฒัน์  โพธวิงั ธ.สระแก้ว มะเร็งในสมอง 56 8 ก.พ. 64
1525/64 นาง ทพิย์  สมบติัสวสัด์ิ ธ.พมิาย ชราภาพ 90 26 ก.พ. 64
1526/64 ร.อ.เฉลียว  พงษพ์นัธุสิ์งห์ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในทางเดินหายใจ 91 24 ก.พ. 64
1527/64 ร.ต.วรัิตน์ นวลศรี ธ.พษิณุโลก โรคเกี่ยวกับสมอง 61 14 ก.พ. 64
1528/64 นาย บดุดี ทบัทมิไสย ธ.ถนนพบิลูละเอียด-นม. ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 99 10 ก.พ. 64
1529/64 นาง ทองดี สีไสว ช.11 พนั.602 ชราภาพ 70 15 ก.พ. 64
1530/64 นาย อุดร รอดสวสัด์ิ มทบ.41 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 72 8 ก.พ. 64
1531/64 จ.ส.อ.กัมปนาท ภสืูบกล่ิน ธ.สระบรีุ เลือดออกในสมอง 59 19 ม.ค. 64
1532/64 นาย ประสาท อึ้งตระกูล ธนาณัติ ขาดอากาศหายใจจากการส้าลัก 70 28 พ.ย. 63
1533/64 นาย มานิต สมยานะ รพ.ค่ายกาวลิะ มะเร็งตับ 61 9 ม.ค. 64
1534/64 นาย จันทร์ สาคร ธนาณัติ ไตวาย 83 9 ธ.ค. 63
1535/64 ร.ต.สมจิต มุ่งจองกลาง ร.21 พนั.1 รอ. มะเร็งปอด 56 18 ก.พ. 64
1536/64 นาง จุฑาทพิย์ อ่อนพึ่ง ร.14 พนั 3 โรคธรรมชาติ 82 20 ก.พ. 64
1537/64 จ.ส.อ.ทองอินทร์ อาทร ธ.ปราจีนบรีุ หวัใจล้มเหลว 88 20 พ.ย. 63
1538/64 ส.อ.ล้วน สุขพทิกัษ์ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อแผลกดทบั 89 31 ม.ค. 64
1539/64 นาง ประนอม สูงปานเขา ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ชราภาพ 85 12 ก.พ. 64
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1540/64 พ.ต.ทองเจือ แทนวสุิทธิ์ ธ.นครราชสีมา ชราภาพ 86 24 ก.พ. 64
1541/64 นาง ใจ หอมกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. มะเร็งกระเพาะอาหาร 75 16 ก.พ. 64
1542/64 จ.ส.อ.ปรีดา แสงเดือน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 1 มี.ค. 64
1543/64 นาง เทยีม ชัยสระแก้ว ธ.ถนนประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง เส้นเลือดในสมองแตก 69 12 ก.พ. 64
1544/64 นาย บญุเหลือ หมื่นศรีจันทร์ ธ.รพ.รร.6 ปอดติดเชื้อ 71 20 ก.พ. 64
1545/64 นาย เริงชัย เมืองเหนือ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 56 13 ก.พ. 64
1546/64 นาง รัตนา ประภาสโนบล ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบรุนแรง 82 27 ก.พ. 64
1547/64 ร.ท.ศราวฒิุ สืบรสปล้ืม ธ.ราชบรีุ ภาวะเลือดเปน็กรด 67 14 ม.ค. 64
1548/64 นาง มาลัย รักษาสกุล วสิามัญ สมองฝ่อวยัชรา 95 22 ก.พ. 64
1549/64 นาง ยิ้ม รักษศิ์ริ ศคย.ขส.ทบ. ไตระยะสุดทา้ย 83 20 ก.พ. 64
1550/64 พ.อ.บญุรอ  ถิรพร วสิามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 97 25 ก.พ. 64
1551/64 นาย โชติ  เกษตระกูล สง.ปรมน.ทบ. ปอดติดเชื้อ 81 25 ก.พ. 64
1552/64 พ.ท.หญิง นวลอนงค์  ชุ่มใจ ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดหวัใจตีบ 67 6 มี.ค. 64
1553/64 นาง ส้ารวย  ล้ิมอารีธรรม ธ.สนามเสือปา่ ชราภาพ 80 3 มี.ค. 64
1554/64 นาย สมศักด์ิ  บญุรุ่ง ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งตับ 87 6 มี.ค. 64
1555/64 จ.ส.อ.ยุทธ  เจดีย์ค้า ธ.น่าน มะเร็งต่อมลูกหมาก 71 3 ก.พ. 64
1556/64 ร.ต.มานิตย์  ยิ้มพนัธุ์ ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบติดเชื้อ 69 27 ก.พ. 64
1557/64 นาย พพิฒัน์  เลิศชนะวงษ์ ธ.อยุธยา ปอดติดเชื้อ,ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 86 3 มี.ค. 64
1558/64 พ.ท.อุทศิ  ผาสุข ธ.เตาปนู ล้าไส้เล็กอุดตัน 88 4 มี.ค. 64
1559/64 น.ส.ประภาศรี พระศุกร์ ธ.นครราชสีมา ภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย 39 27 ก.พ. 64
1560/64 พ.ท.ด้ารง แก้วฉิมพลี ธ.ยะลา ยิงตัวตาย 60 4 ก.พ. 64
1561/64 นาง สันติสุข ฉิมวยั ธ.กาญจนบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 71 22 ก.พ. 64
1562/64 ร.ท.ชัยยุทธ อุปแก้ว ธ.ลพบรีุ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 61 15 ก.พ. 64
1563/64 นาง บญุยัง ปิ่นสกุล ธ.พษิณุโลก ระบบหายใจล้มเหลวจากน้้าทว่มปอด 71 26 ก.พ. 64
1564/64 นาง ทว ีเฉยรอด ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ หวัใจหอ้งบนเต้นพล้ิว 80 27 ก.พ. 64
1565/64 ร.อ.ชญานิน คาดสนิท ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหติ 60 23 ก.พ. 64
1566/64 นาง ทองเต็ม โคสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม. ปว่ยติดเตียงเร้ือรัง 71 24 ก.พ. 64
1567/64 ร.ต.กุล เตชะดี ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อในปอด 88 15 ก.พ. 64
1568/64 น.ส.ลม่อม แดงงาม ธ.ปราจีนบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 68 23 ก.พ. 64
1569/64 ร.ต.สมจิตร์ จันทร์อ่อน ธ.เชียงราย มะเร็งหลอดอาหาร 57 19 ก.พ. 64
1570/64 นาง เนียมจันทร์ กาวี ธ.ย่อยทา่วงัผา มะเร็งในช่องปาก 80 25 ก.พ. 64
1571/64 พ.ท.ไชยวฒัน์ มณีรัตน์ ธ.เชียงราย เลือดออกในทางเดินอาหาร 83 8 ก.พ. 64
1572/64 ร.อ.ประมวล งามเลิศ ธ.วหิารแดง มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 71 5 ก.พ. 64
1573/64 จ.ส.อ.ยนต์ เหล่าสวสัด์ิ ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวยัชรา 89 23 ก.พ. 64
1574/64 พ.ต.ชาตรี นิ่มนวล ธ.ทา่เรือ มะเร็งตับ 60 10 ก.พ. 64
1575/64 น.ส.วภิาพรรณ อินทร์ค้าดี มทบ.28 มะเร็งเต้านม 52 16 ก.พ. 64
1576/64 นาง มณีจันทร์ ค้าภาลี มทบ.21 เลือดออกในสมอง 51 18 ก.พ. 64
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1577/64 นาง สนม ถิ่นชีลอง สง.สด.จว.ช.ย. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 11 ก.พ. 64
1578/64 ร.ต.มิตร หน่อค้าผุย ช.พนั.15 พล.ร.15 หวัใจล้มเหลวหลังผ่าตัดล้ินหวัใจ 58 17 ก.พ. 64
1579/64 พล.อ.ปรีชา  เปรมาสวสัด์ิ ธ.กองบญัชาการกองทพับก มะเร็งล้าไส้ 76 25 ก.พ. 64
1580/64 นาง หอ้ย  มืมขุนทด ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 3 มี.ค. 64
1581/64 นาง สุดใจ  กลกสินธุ์ ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งตับ 72 25 ก.พ. 64
1582/64 จ.ส.อ.จุลวฒิุ  ไชยศร ธ.ราชบรีุ แผลติดเชื้อที่ขา 56 13 ก.พ. 64
1583/64 พ.ท.ธราพงษ ์ จุลละโพธิ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ชราภาพ 88 8 มี.ค. 64
1584/64 ร.ต.พนม  วา่บา้นเลน ธ.อยุธยา หลอดเลือดแดงใหญ่แตก 78 13 ก.พ. 64
1585/64 พ.ท.สุเวทย์  ระตะเจริญ ธ.อ่างทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 23 ก.พ. 64
1586/64 ร.ท.พเิชษฐ์  ปิ่นเกษร ธ.ศรีย่าน มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 61 22 ก.พ. 64
1587/64 นาง อนงค์  พทุธผล ธ.กาญจนบรีุ ปอดติดเชื้อ 79 1 มี.ค. 64
1588/64 นาย สง่า  อินรักษา ศปภอ.ทบ.1 มะเร็งปอด 63 1 มี.ค. 64
1589/64 นาย มนตรี  อภจิันทรางกูร ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 8 มี.ค. 64
1590/64 นาย พชิัย  ปิ่นสุข ศศท. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 56 24 ก.พ. 64
1591/64 นาย โชติ  รอดทรัพย์ ธ.ราชด้าเนิน เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 63 4 มี.ค. 64
1592/64 นาย มวล  ค้าวนั ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ชราภาพ 78 26 ก.พ. 64
1593/64 พ.อ.สมภพ  จุลวงศ์ ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 23 ก.พ. 64
1594/64 ร.อ.อภชิาต  อาจจินดา ธ.ย่อยอินทรารักษ์ เบาหวาน 66 5 มี.ค. 64
1595/64 นาย บญุลือ  กล้ารบ ธ.พจิิตร ความดัน 85 10 ก.พ. 64
1596/64 ร.ต.สุชาติ  ปาลวฒัน์ ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มะเร็งล้าไส้ 71 24 ก.พ. 64
1597/64 นาง สุนทร เหมลคร(นามลาด) ธ.ปราจีนบรีุ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดทา้ย 60 5 มี.ค. 64
1598/64 ร.ต.สุริยันต์  เขียวพรหมมาศ ธ.บางบวั ปอดติดเชื้อ 79 22 ก.พ. 64
1599/64 ร.ต.คงฤทธิ ์ รอดทองดี ธ.ลพบรีุ หวัใจ 76 28 ก.พ. 64
1600/64 พ.อ.อิทธพิงศ์  พงษส์มบติั ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 62 4 มี.ค. 64


