ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ที่ถึงแก่กรรม
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
1781/65 พ.ท.ยนต์ ผ่องอินทรีย์
1782/65 ร.ต.รัตนะ พีระธรรม
1783/65 นาง จ้าเนียร ฉิมพลี
1784/65 ร.ต.ธวัช บุญมา
1785/65 จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์
1786/65 ร.ท.สมหมาย สดวกดี
1787/65 จ.ส.อ.นิตย์ ศรีสงคราม
1788/65 ร.อ.กลิ่น สุกใส
1789/65 ร.ต.อิสรภาพ ชัยมงคล
1790/65 ร.ต.สมชาย จันทร์ผา
1791/65 ร.อ.สมศักดิ์ นิยมสินธุ์
1792/65 พ.อ.กู้ศกั ดิ์ ชาติศกั ดิ์ยุทธ
1793/65 นาย ประสาสน์ ศรียา
1794/65 ร.ต.พิสณฑ์ สิมารักษ์
1795/65 นาง บุญถม โสดาทิพย์
1796/65 จ.ส.อ.พัชกิจ ทองค้ามา
1797/65 ร.ต.สุรกิต โสรัจจ์
1798/65 จ.ส.อ.ส้ารวย พันธ์ดี
1799/65 ร.ต.ณรงค์ ขลิบเงิน
1800/65 นาง แถบ โสภณวรคาม
1801/65 นาง สายใจ สนประเสริฐ
1802/65 นาง ลออง จันทร์พวง
1803/65 นาง เอ้ย จันต๊ะนาเขต
1804/65 ร.ต.ณรงค์ สุขย้อย
1805/65 ร.ต.ศักดิ์ชัย ใบเนียม
1806/65 ส.อ.ธิตวิ ุฒิ ถานา
1807/65 จ.ส.อ.ขะจรศักดิ์ วงษ์มานิตย์
1808/65 จ.ส.อ.ปฐมพงศ์ จันดาชาติ
1809/65 นาง สาย บุตชาติ
1810/65 จ.ส.อ.วิรัตน์ สิทธิศรีจันทร์
1811/65 นาย ทวีศกั ดิ์ สิงห์ทอง
1812/65 ร.ต.เจริญ หาญสูงเนิน
1813/65 นาง บุ่น ภูดงนิน
1814/65 นาย วัฒนา สุทธิพงษ์
1815/65 จ.ส.ต.รังสรรค์ เฉื่อยฉ่้า

ประเภทการชาระเงิน
ธ.อยุธยา
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.นครนายก
ธ.พญาไท
ธ.ล้าปาง
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.สระบุรี
ธ.ล้าปาง
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.หล่มสัก
ธ.เชียงราย
ธ.กาญจนบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.เชียงราย
ธ.ทุ่งสง
ธ.เตาปูน
ร.6 พัน.3
ร.3 พัน.1
มทบ.22
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ช.พัน.15 พล.ร.15
ส.พัน.22 ทภ.2
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุบลราชธานี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
มะเร็งถุงน้าดี
80
ภาวะตับล้มเหลวเฉียบพลัน
61
ตายธรรมชาติ ไม่ทราบโรค
85
มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย
68
มะเร็งระยะลุกลาม
88
ปอดติดเชือ (ไม่ใช่โควิด-19)
84
อวัยวะล้มเหลว
67
ปอดอักเสบจากโควิด-19
93
เลือดออกในทางเดินอาหาร
80
เส้นเลือดในปอดอุดตัน
64
ติดเชือในกระแสเลือด
88
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
60
ติดเชือในกระแสเลือด
79
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
62
ติดเชือในกระแสเลือด
82
น้าท่วมปอด/น้าในเยื่อหุ้มปอดข้างซ้าย
83
ภาวะเจ็บป่วยเรือรัง
71
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
93
ป่วยธรรมชาติไม่ทราบโรค
89
ปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19
87
หลอดลมฝอยอักเสบรุนแรง
66
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
78
หัวใจวายเรือรังร่วมกับภาวะน้าเกิน
88
แพ้ยารุนแรง
62
มะเร็งปอด
66
เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุจราจร
26
ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
40
มะเร็ง
36
มะเร็งปากมดลูก
77
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่้าจนระบบหายใจล้มเหลว 48
อุบตั เิ หตุจราจร กะโหลกแตก เลือดออกใต้เยื่อสมอง23
มะเร็งไต
76
ชราภาพ
73
เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องทรวงอกซ้ายแตก 71
ภาวะโลหิตเป็นกรดจากการติดเชือในกระแสเลือด 63

วันที่เสียชีวิต
23 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
13 ธ.ค. 64
2 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
24 ธ.ค. 64
19 ก.ค. 64
9 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
20 ม.ค. 65
7 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
2 ก.พ. 65
19 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65
8 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
6 ก.พ. 65
8 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
11 ก.พ. 65
23 ธ.ค. 64
10 ก.พ. 65
16 ธ.ค. 64
6 ม.ค. 65
5 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
12 ก.พ. 65
16 ก.พ. 65
21 ก.พ. 65

2
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
1816/65 นาง มูล แปงแก้ว
1817/65 ร.ท.วัชระ คีรี
1818/65 นาย ช้านาญ แช่มเหมือน
1819/65 พ.ท.อบ เอียดสุย
1820/65 นาง บัวเขียว สิมมาลา
1821/65 ร.ท.วุฒิกร(บุญเปลี่ยน) ชุ่มมงคล
1822/65 นาย ชม คณาชอบ
1823/65 ร.ต.เพิ่ม จันทร์ออ่ น
1824/65 นาง มาลี ชัยนันท์
1825/65 นาย ไมตรีย์ โมรรัต
1826/65 พ.อ.สมเจตน์ พิศษิ ฐสุนทร
1827/65 นาง เพชรรัตน์ วิเชียร
1828/65 นาง จั่น สาบุตร
1829/65 นาง ประทุม เชิงเทิน
1830/65 พ.ท.ศรนรินทร์ ชาเรณู
1831/65 จ.ส.อ.กุศล ประวิงทรัพย์
1832/65 นาย เมืองแก้ว จันทร์ตะ๊
1833/65 นาง พะวงค์ หลิมสวัสดิ์
1834/65 นาย สร้อย คูณทะเล
1835/65 ส.ท.รณกร มูลหา
1836/65 นาย ไสว สาสังข์
1837/65 ร.ต.นพดล เดชรอด
1838/65 นาง สมพร วรแสน
1839/65 ร.ต.สมบูรณ์ พลวัน
1840/65 นาย ศรีไพ ไฝจันทึก
1841/65 นาย บุญเลิศ บัวปาย
1842/65 ร.ต.วิเศษ ร้าเพยพล
1843/65 นาย จูม เขื่อนกองแก้ว
1844/65 จ.ส.อ.จรัญ รุ่งสว่างสาธิต
1845/65 นาย พงศ์บณ
ุ ย์ มัททวีวงศ์
1846/65 นาย วิชัย สุทธิพงษ์
1847/65 ร.ต.ทวี เรืองศิริ
1848/65 นาย เส็ง บุญพันจันที
1849/65 พล.ท.ประพัฒน์ สัตตบุศย์
1850/65 พ.ท.เสนอ พันธุฤ์ ทธิ์
1851/65 นาย ชัยณรงค์ ปทุมวิทย์
1852/65 นาง สุนนั ท์ ปราณี

ประเภทการชาระเงิน
มทบ.39
ศป.
มทบ.16
ธ.บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า-หาดใหญ่
ธ.แพร่
ธ.เชียงราย
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.พิษณุโลก
ธ.แจ้งวัฒนะ
วิสามัญ
ธ.ศรีย่าน
ธ.สระบุรี
ธ.สวนจตุจักร
สปช.ทบ.
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ราชบุรี
ธ.ล้าปาง
ธ.ปากช่อง
ธ.นราธิวาส
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
ธ.นครนายก
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.ถ.ห้วยแก้ว-เชียงใหม่
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.นครราชสีมา
ธ.ขอนแก่น
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เสื่อมของสมองในวัยชรา
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือแบคทีเรียของสารน้าในช่องท้อง
สันนิษฐานเสียชีวิตจากติดเชือจากแผลกดทับบริเวณสะโพกและก้นกบ

ติดเชือในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
เบาหวาน
หัวใจวายเฉียบพลัน
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
ภาวะติดเชือในปอดจากการส้าลัก
ปอดอักเสบติดเชือโควิด
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ
มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชราภาพ
มะเร็งปอด
ทรวงอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
ไตวายเรือรังระยะสุดท้าย
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
ชรา
ปอดอักเสบติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
อุบตั เิ หตุ
ธ.ย่อยกองบัญชาการกองทัพเรือ ชราภาพร่วมกับโรคเรือรัง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ชราภาพ
ธ.พิษณุโลก
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.เตาปูน
ตายธรรมชาติ(ไม่ทราบโรค)
ศฝ.นศท.มทบ.22
เลือดออกในสมอง
ธ.ลพบุรี
ปอดติดเชือโควิด-19
ธ.ย่อยบางโพ
ปอดติดเชือ
ธ.ปากเกร็ด
ปอดอักเสบ

อายุ
86
62
67
77
83
61
86
90
99
94
87
64
87
69
66
75
85
95
76
21
77
59
78
62
82
88
86
82
60
71
97
86
89
77
84
79
85

วันที่เสียชีวิต
13 ก.พ. 65
1 ก.พ. 65
3 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65
16 ก.พ. 65
21 ก.พ. 65
4 ม.ค. 65
3 มี.ค. 65
23 ม.ค. 65
6 ก.พ. 65
7 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
11 ก.พ. 65
7 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65
15 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
8 ม.ค. 65
17 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
2 ก.พ. 65
30 ม.ค. 65
12 มี.ค. 65
23 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
15 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65

3
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
1853/65 พ.อ.หญิง สังวาลย์ ไพนุพงศ์
1854/65 นาง ค้าปัน จันทร์แจ้ง
1855/65 ร.ต.ไพจิตร ผาคุยค้า
1856/65 พ.ท.หญิง สมภักดิ์ สุวรรณรัตน์
1857/65 ร.ต.โพธิ์ ผาริโน
1858/65 จ.ส.อ.เฉลิม ทองธรรมชาติ
1859/65 นาวาเอก บัญญัติ ลพสุนทร
1860/65 นาย บุญเลิศ ทับทิมศรี
1861/65 จ.ส.ต.ประจวบ ศิลปรายะ
1862/65 นาง ทองใบ สนธิสมบัติ
1863/65 จ.ส.อ.ทวี บุญล้อม
1864/65 นาง เกลียว มีสันทัด
1865/65 นาย จันที โสภา
1866/65 พ.ท.เฉลิม พาทัน
1867/65 นาง ประเสริฐ หล่้าเรือง
1868/65 นาง อุไร พรมโสภา
1869/65 พล.ต.กสิน ทองใบใหญ่
1870/65 นาง ผัด ฤทธิก์ ระโทก
1871/65 นาง วาสนา ชาตะสุวัจนานนท์
1872/65 นาย ค้าพันธ์ วงษ์ชาลี
1873/65 นาย ปวน นิลคง
1874/65 นาง เคน แสงสุระ
1875/65 จ.ส.อ.สถิตย์ วิริยะสันติพงศ์
1876/65 นาง สุรางค์ คงวุฒิ
1877/65 นาง บัวจันทร์ ผิวค้า
1878/65 นาง ทองเพชร อรรคค้า
1879/65 นาง ปุ่นสา อารมณ์สวะ
1880/65 ส.อ.ชัยชนะ พฤฒิสาร
1881/65 นาย บัวฮอง หมากดี
1882/65 ส.ท.ธนภัทร ควรฟุ้ง
1883/65 น.ส.แฉล้ม อิ่มมาก
1884/65 นาง สมคิด คงคางาม
1885/65 ร.ต.นิลพัฒน์ สมบูรณ์
1886/65 นาง บุญนาค งามสอาด
1887/65 นาง เทียมจันทร์ กลิ่นศรีสุข
1888/65 ร.ต.เฉลิมศักดิ์ ขันเคน
1889/65 นาย มาก พิมพ์ทนต์

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ศรีย่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.สกลนคร
ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซ็นเตอร์
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.นครปฐม

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งกระเพาะอาหาร
เบาหวาน ภาวะน้าตาลต่้า
มะเร็งตับ
ชราภาพ
เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน
ปอดอักเสบจากเชือโควิด-19
มะเร็งหลอดอาหาร
ชราภาพ
ไตวายจากโรคลูปสั
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ปอดติดเชือรุนแรงจากมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ตายตามธรรมชาติ ไม่ทราบสาเหตุ
ตับแข็ง
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน -สะพานใหม่ ภาวะเลือดออกในสมอง
ธ.ลพบุรี
ระบบหายใจล้มเหลว
ธ.คลองเตย
ชราภาพ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ชรา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ภาวะหายใจล้มเหลวจากปอดอักเสบ
ธ.ขอนแก่น
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
ธ.ขอนแก่น
ปอดอุดกันเรือรัง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
เส้นเลือดในสมองตีบ
ธ.ขอนแก่น
หัวใจโตและเลือดออกในทางเดินอาหาร
ธ.ปราณบุรี
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ธ.สนามเป้า
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.ร้อยเอ็ด
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.ยโสธร
ชราภาพ
มทบ.27
บาดแผลกระสุนปืนผ่านกะโหลกศีรษะ
ร.2 พัน.2 รอ.
ติดเชือในกระแสเลือด
ช.พัน.1 พล.1 รอ.
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
ปตอ.1 พัน.3
ติดเชือที่ปอด
ร.19 พัน.2
ระบบหัวใจล้มเหลว
ธ.ท่าแพ
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี ปอดติดเชือ
ธ.กระทรวงกลาโหม
ชรา
ธ.ปราจีนบุรี
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ้าตัวเรือรังร่วมกับทุพโภชนาการ
ธ.เพชรบูรณ์
ปอดอักเสบติดเชือ

อายุ
74
63
60
83
85
64
65
83
63
99
87
89
75
74
86
83
74
91
87
90
82
85
57
68
83
83
88
54
68
24
82
76
81
86
77
62
83

วันที่เสียชีวิต
23 ก.ค. 64
23 มิ.ย. 63
28 ก.พ. 65
13 มี.ค. 65
1 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
20 ก.พ. 65
19 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
4 ก.พ. 65
4 ธ.ค. 64
13 ธ.ค. 64
5 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
22 ก.พ. 65
2 ก.พ. 65
24 ธ.ค. 64
18 ม.ค. 65
22 พ.ย. 64
28 ก.พ. 65
13 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65

4
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
1890/65 นาง จวน อาจคงหาญ
1891/65 นาง จงรักษ์ มุตตามระ
1892/65 นาง นุกลู ก้อนทอง
1893/65 จ.ส.อ.ประวิทย์ ทองศุภผล
1894/65 นาง ประดับ โถนารัตน์
1895/65 จ.ส.อ.เริงฤทธิ์ บัวงาม
1896/65 นาย อดิศร พิมพ์แสน
1897/65 นาย เพ็ชร ทองกาพย์
1898/65 นาง น้อย รอดภัย
1899/65 นาง ลินจี่ เกือกูล
1900/65 นาง ลูกฟัก ชูเชิด
1901/65 จ.ส.อ.สมจิตร ศิริโกศล
1902/65 นาย ณรงค์ ทิพย์สันเทียะ
1903/65 ส.อ.หญิง ปาริชาติ หงษาวงษ์
1904/65 นาย หมุน พลยุทธ
1905/65 นาย สวัสดิ์ อ้อยหอย
1906/65 อส.ทพ.คอนสี ชินดา
1907/65 นาง เอียด ลายพยัคฆ์
1908/65 น.ส.ส้าราญ วันเพ็ง
1909/65 พล.ต.ระลอง รัตนะสิงห์
1910/65 นาง ทอง ศรีแสน
1911/65 นาง สุมล วัดสังข์
1912/65 นาง เฉลิม คิดชอบ
1913/65 นาย วีระชัย เก้าส้าราญ
1914/65 นาง ทองค้า ศิริผล
1915/65 นาย วิรัชศักดิ์ พรมวิจิตร
1916/65 นาง ทองดี ปราบสมรชัย
1917/65 นาย คง ครุฑรัมย์
1918/65 นาย มณเฑียร เริ่มสอน
1919/65 จ.ส.อ.สมบัติ เสียงลอย
1920/65 นาง ภิญญดา ไก่นลิ
1921/65 นาง ยิ่ง เจริญเปลี่ยน
1922/65 นาย สอย มั่งเรือน
1923/65 พ.จ.อ.บุญสืบ ศาตวรรณ
1924/65 จ.ส.อ.ประคอง เปี้ยมั่น
1925/65 นาง สมจิต พรหมมา
1926/65 นาง แสงจันทร์ เสนาช่วย

ประเภทการชาระเงิน
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ชลบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ท่าแพ
ธ.กาฬสินธุ์
ธ.ราชบุรี
ธ.นครพนม
ธ.เชียงราย
ธ.ปากช่อง
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.พิษณุโลก
ธ.นครศรีธรรมราช
ม.พัน.22 ศม.
มทบ.14
มทบ.36
มทบ.16
กรม ทพ.23
ช.11 พัน.602
ธ.นราธิวาส
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ปตอ.2 พัน.4
ปตอ.2 พัน.4
ส่วนกลาง
แผนกอาวุธที่ 2
นรด.(รด.)
สง.ปรมน.ทบ.
นทพ.
สส.
แผนกอาวุธที่ 3
ธ.เสนานิคม
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.บางล้าภู
ธ.ธาตุทอง
ธ.นครพนม
ธ.นครพนม
ธ.สกลนคร

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
หัวใจ
แบคทีเรียกินเนือ
ปอดอักเสบติดเชือแบคทีเรีย
ลิ่มเลือดปอดอุดตัน
มะเร็งกระพุ้งแก้มระยะลุกลาม
ติดเชือในกระแสเลือด
ไตวายเรือรัง
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
มะเร็งทางเดินน้าดีระยะลุกลาม
ภาวะหัวใจล้มเหลวจากชราภาพในผู้ปว่ ยติดเตียง
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งตับ
ปอดอักเสบจากเชือไวรัสโคโรนา
เกร็ดเลือดสูง
สมองฝ่อวัยชรา
ชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
ไตวายเฉียบพลัน
ภาวะติดเชือแทรกซ้อนจากภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค
ภาวะช็อกจากปอดอักเสบติดเชือ
ปอดอักเสบติดเชือ
มะเร็ง
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือวัณโรคและมะเร็งเม็ดเลือดขาวไปกระดูก
ติดเชือในปอดร่วมกับกล้ามเนือหัวใจขาดโลหิต
ติดเชือโควิดที่ปอด
รูมาตอยด์
หัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
เส้นเลือดแดงใหญ่ปริเซาะเฉียบพลัน
มะเร็งท่อน้าดี

อายุ
88
83
70
94
59
69
51
80
88
84
83
78
56
39
70
72
58
86
86
102
68
56
76
78
78
55
82
72
44
63
65
89
71
87
62
41
60

วันที่เสียชีวิต
22 ก.พ. 65
17 ก.พ. 65
7 ก.พ. 65
13 ก.พ. 65
16 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65
17 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
5 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
17 ก.พ. 65
2 ก.พ. 65
16 ก.พ. 65
8 ก.พ. 65
19 ก.พ. 65
20 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
17 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
8 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65
30 ม.ค. 65
25 ก.พ. 65
13 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
15 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
15 ก.พ. 65
20 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65

5
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
1927/65 ส.อ.ปฏิรูป(ประทีป) เดชอรัญ
1928/65 จ.ส.อ.นุกลู แสนแทน
1929/65 นาย สนธยา วิไลลักษณ์
1930/65 นาย จ้าลอง สุพรรณสาย
1931/65 ส.อ.สุทศั น์ แก้วเสนา
1932/65 นาง เข็มไทย ช้างวัลย์
1933/65 นาย จรัญ ปันเงิน
1934/65 ร.ต.เสน่ห์ เสนาะบรรจง
1935/65 นาย สง่า ค้าร้อยแสน
1936/65 นาง วิไลวรรณ ทรัพย์สิน
1937/65 นาย ส่อง รวมสุข
1938/65 นาย ดาว เชือทอง
1939/65 จ.ส.อ.ไสว วะเท
1940/65 นาย วาศ ราชล้า
1941/65 นาง บัวทอง ยอดเขื่อง
1942/65 นาง ระเบียบ มีไชยโย
1943/65 นาย ประเจน นารีจันทร์
1944/65 นาย วิรัตน์ มณีอนิ ทร์
1945/65 นาย วิชัย บรรลือ
1946/65 นาง พิกลุ กองสุข
1947/65 จ.ส.อ.สวัสดิ์ เขามีทอง
1948/65 ร.ต.ถนอม ค้าเมืองปลูก
1949/65 ร.ท.สุเทพ พูลพันธ์
1950/65 นาง บัวแก้ว ม้วนหน่อ
1951/65 นาง เกษร สกุลจันทร์
1952/65 นาง ทองแม้น นาคส่องแสง
1953/65 นาย ทองสูรย์ ศรีไชย
1954/65 ส.อ.ณัฏฐา พรจรรยา
1955/65 นาง เกียน เกียนประโคน
1956/65 นาย สัมพันธ์ บุญประภาร
1957/65 อส.ทพ.กิตติพงศ์ จุลเทพ
1958/65 นาย จรูญ หร่ายมณี
1959/65 นาง ละออง กลิ่นล้าภู
1960/65 นาง รัตนา ทองเนียม
1961/65 นาง วิไลวรรณ แก้วสว่าง
1962/65 นาง สุวรรณ ลีศิริเสริญ
1963/65 นาง แน่งน้อย เทียรทอง

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ปัตตานี
ช.3 พัน.302
กรม สน.พล.ร.9
ทน.3
ร.14
ร.29 พัน.3
พัน.ซบร.21 บชร.1
ม.6
พัน.สท.
ธ.นครนายก
ธ.อุดรธานี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ล้าปาง
ธ.ล้าปาง
พัน.มทบ.23
ธ.พิษณุโลก
กร.ทบ.
รพ.รร.6
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.อุดรธานี
ธ.หาดใหญ่
ธ.พะเยา
ธ.พิษณุโลก
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-เชียงราย
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ศสท.กส.ทบ.
ศสร.
ร.23
มทบ.26
สง.สด.จว.อ.บ.
กรม ทพ.42
วิสามัญ
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
สง.ปรมน.ทบ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
มะเร็งหลอดอาหาร
เสียชีวิตจากเนืองอกในตับเป็นเหตุตาย
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็งกระเพาะอาหาร
หัวใจวายเฉียบพลัน
ติดเชือทางเดินปัสสาวะในผู้ปว่ ยโรคหัวใจ
หัวใจล้มเหลว
เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองปริแตก
เส้นโลหิตสมองแตก
มะเร็งตับอ่อน
สมองฝ่อในวัยชรา

อายุ
59
53
61
73
31
74
73
59
62
56
75
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ้าตัวเรือรังร่วมกับทุพโภชนาการ 64
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
58
ชรา
81
ชราภาพ
81
ปอดติดเชือโควิด
86
สมองฝ่อวัยชรา
79
ปอดติดเชือ
83
วัณโรค
71
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งในท่อน้าดี
75
ตายตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ (ชราภาพ) 78
สันนิษฐานโรคไตวายเรือรังระยะสุดท้าย
73
สันนิษฐานปอดอักเสบติดเชือ
70
สมองฝ่อวัยชรา
88
หลอดเลือดสมองตีบ
80
โควิด-19
84
ภาวะหัวใจและระบบหายใจล้มเหลว
85
ติดเชือในปอด
42
มะเร็งบริเวณโคนลิน
68
ปอดติดเชือ,มีภาวะขาดออกซิเจน
68
มะเร็งกระดูก
35
ภาวะชราภาพ
94
สมองฝ่อวัยชรา
87
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
67
ปอดติดเชือ
75
เส้นเลือดสมองตีบ
82
ติดเชือโคโรนาไวรัส 2019
89

วันที่เสียชีวิต
10 ก.ย. 64
5 ธ.ค. 64
1 ก.พ. 65
5 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65
31 ม.ค. 65
5 ก.พ. 65
15 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65
15 มี.ค. 65
19 ก.พ. 65
30 ม.ค. 65
18 ม.ค. 65
26 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65
21 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
13 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65
4 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
4 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
27 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
18 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
1 มี.ค. 65

6
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
1964/65 นาง อิสรีย์(นิตยา) ชัยพิพฒ
ั น์
1965/65 นาง นพรัตน์ สังข์ศรี
1966/65 นาง กาญจณ์พิชญา(นอง) พันอินจอง
1967/65 นาย ภิรมย์ เสนาะเสียง
1968/65 นาย เสงี่ยม หมื่นจง
1969/65 นาง เครือวัลย์ รบสุดใจ
1970/65 จ.ส.อ.ธนากร สุมงั คละ
1971/65 จ.ส.อ.เสรี สุนทรรัษฐาน
1972/65 นาง โสภา ช่วยรัตน์
1973/65 นาง พเยาว์ ข้าเอี่ยม
1974/65 นาย ถาวร ฝาชัยภูมิ
1975/65 จ.ส.ท.อุเทน รีเบียว
1976/65 จ.ส.อ.ไชยชิต เอมระดี
1977/65 ร.ท.วาท วงมาเกษ
1978/65 พ.อ.สนอง วุฒานุสร
1979/65 นาง ฟองจันทร์ สายแดง
1980/65 นาง นันทพร ประโยค
1981/65 พ.อ.ณรงค์ ปานเทวัญ
1982/65 นาย เติม ศรีเพ็ชร
1983/65 นาง สงวนศรี บุญประเสริฐ
1984/65 นาย อ้าพร จันทรเศรษฐ
1985/65 พ.ท.จ้าลอง ตรองรักการ
1986/65 นาง สวาท ประดิษฐ์บญ
ุ
1987/65 นาย วัน จันทร์ดี
1988/65 น.ส. มาลี ทรงเทียน
1989/65 นาง ถาวร อินทร์เอี่ยม
1990/65 นาง ลมัย มณทลผลิน
1991/65 จ.ส.อ.อานนท์ ทัศวงษ์
1992/65 ร.ต.เล็ก อุไรพันธุ์
1993/65 นาง นวลจันทร์ อรุณถิน
1994/65 นาง มณฑา นาคศรี
1995/65 จ.ส.อ.ชลอ นิลต่าย
1996/65 นาย ประสิทธิ์ ศรประทุม
1997/65 พ.อ.หญิง ฤทัย พิบลู ศิลป์
1998/65 น.ส.ละมุล แสนบุญศิริ
1999/65 พล.อส.ประสพสุข ศรีสวัสดิ์
2000/65 นาย ประยูร สิงห์วิชัย

ประเภทการชาระเงิน
สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ
รพศ.2 พัน.1
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
64
มทบ.21
ปอดติดเชือ
63
ช.พัน.3 พล.ร.3
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
54
สง.สด.จว.ศ.ก.
เลือดออกและลมรั่วในช่องอกจากเหตุจราจร
55
ช.พัน.9 พล.ร.9
ระบบหัวใจล้มเหลว
60
คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.
มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย
61
มทบ.13
ภาวะหัวใจโต
38
รพศ.4
มะเร็งปอด
59
ป.9 พัน.19
ล้าไส้อกั เสบ
68
ร.19 พัน.1
ระบบหมุนเวียนและหายใจล้มเหลว
59
ร.3 พัน.2
ปอดติดเชือ
72
ร.12 รอ.
ศีรษะกระทบกระเทือนรุนแรงจากอุบตั เิ หตุจราจร 31
สวพท.พบ.
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
72
ทภ.1
มะเร็งปอด
48
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ชราภาพ
87
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งปอดแพร่กระจายไปสมอง
66
ธ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช
ภาวะน้าตาลต่้าวิกฤติ
74
ธ.ชัยนาท
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชราภาพ)
86
ธ.สนามเสือป่า
ติดเชือโควิด 19
88
ธ.สนามเป้า
ชรา
92
ธ.เมืองเอก-รังสิต
ติดเชือโควิด-19 พ้นระยะแพร่เชือแล้ว
90
ธ.อุตรดิตถ์
ปอดอักเสบจากการติดเชือ โควิด
90
ธ.ถ.มหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทราปอดติดเชือ
89
ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี ปอดอุดกันเรือรังเป็นเหตุให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะ
89
ธ.เดอะมอลล์ 3 รามค้าแหง ติดเชือในกระแสเลือด
78
ธ.ศรีย่าน
ไตวาย
81
ธ.กระทรวงกลาโหม
ชราภาพ
92
ธ.นครนายก
สาบสูญ คดีหมายเลขด้าที่ พ351/2564 คดีหมายเลขแดงที่ พ44/2565 55
ธ.พนัสนิคม
ระบบหัวใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
61
ธ.กระทรวงกลาโหม
มะเร็งปากมดลูก
66
ธ.ปราณบุรี
ชราภาพ
87
ธ.รามอินทรา กม.4
ปอดอักเสบติดเชือโควิด-19
90
ธ.กระทรวงกลาโหม
กล้ามเนือหัวใจวายเฉียบพลัน
75
ศสพ.
เลือดเอ็มดีเอส
52
สง.สด.จว.น.ว.
เบาหวาน
66
พัน.สท.
แขวนคอ
27
พัน.สท.
ปอดอักเสบติดเชือ,ไตวายระยะสุดท้าย
59

วันที่เสียชีวิต
23 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
18 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
4 มี.ค. 65
15 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
27 ม.ค. 65
3 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
28 ก.ย. 64
26 ก.พ. 65
9 มี.ค. 65
19 ก.พ. 65
9 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
7 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
7 ก.พ. 65
7 มี.ค. 65
2 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
2 ก.พ. 65
25 ม.ค. 65
11 ก.พ. 65

7
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2001/65 อส.ทพ.มนัสพงศ์ คงสิน
2002/65 พ.ท.ส้ารอง เจริญนุ่ม
2003/65 ร.ต.อร่าม แทนสอน
2004/65 นาง พวง พันธ์มงุ
2005/65 นาย บุญจันทร์ โคตรพรม
2006/65 น.ส.ยศ ทิพฤาตรี
2007/65 จ.ส.อ.เกษม ปิยะโชติ
2008/65 นาง แพรวไพลิน จันทรจู
2009/65 นาง ผุย แย้มชุมพร
2010/65 จ.ส.อ.ชวลิต ศรีเทวินทร์
2011/65 จ.ส.อ.ประยูร จ้าปา
2012/65 นาง ลัดดาวัลย์ พรเพชร
2013/65 นาย พุฒ จันทรี
2014/65 พ.อ.สุวิทย์ ตระการไทย
2015/65 นาง ชลธิษา ฮ่องลึก
2016/65 นาง เสนอ พลอยขาว
2017/65 จ.ส.อ.สมคิด ซ่อนกลิ่น
2018/65 พ.อ.ภาคภูมิ อ่อนนุช
2019/65 จ.ส.อ.ธงชัย ศรีอดุ ม
2020/65 นาง ต๋า คล่องพูล
2021/65 พ.ต.สงวน สุริยรักษ์
2022/65 ร.ต.ทองใส โล่หค์ ้า
2023/65 นาง บุหลัน ศรีเฟื่อง
2024/65 นาง สมนึก ครอบครอง
2025/65 นาง บุญมี ชารีพนั ธ์
2026/65 นาง ตุ้มทอง ครุฑสินธ์
2027/65 นาง เพ็ญนี เจริญสิงห์
2028/65 ร.ต.บุญเลิศ บริสุทธิ์
2029/65 ร.ต.ประเทือง จันทวัฒน์
2030/65 พ.ท.ด้ารง เอมจั่น
2031/65 นาง นารี สีสด
2032/65 นาง อุษา ขัตวิ งค์
2033/65 นาง ทวีพร สันติสุขไพศาล
2034/65 นาง มาลินี ข้ากิ่ง
2035/65 นาง มัด จันมนตรี
2036/65 นาง ทองเยี่ยม ชตาเริก
2037/65 ร.ต.จันทร์ ศรีหาวงศ์

ประเภทการชาระเงิน
กรม ทพ.46
ธ.ปราณบุรี
ธ.เลย
ธ.สระบุรี
ธ.ชลบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ลพบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.อุดรธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.นครราชสีมา
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ตาก
ธ.ท่าแพ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ล้าพูน
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ตะพานหิน
ธ.บ้านไผ่
ธ.ท่าแพ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ
สงสัยภาวะกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
32
สมองฝ่อวัยชรา
89
มะเร็งต่อมลูกหมาก
71
ระบบอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ
67
หัวใจวายเฉียบพลัน
85
ชราภาพ
75
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
70
ภาวะปอดติดเชือ
60
เลือดออกในสมอง
89
ปอดอักเสบติดเชือโคโรน่าไวรัส-19
93
ชราภาพ
81
เบาหวาน
62
ภาวะหัวใจล้มเหลว
82
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
69
ตับแข็ง,เชือตับอักเสบซี
57
เลือดออกในสมอง
92
ปอดอักเสบ
81
จมน้าจากเหตุการจราจร
60
ปอดอักเสบติดเชือจากการส้าลัก
66
เส้นเลือดในสมองแตก
90
เส้นเลือดหัวใจขาดเลือด
85
ปอดติดเชือรุนแรง
89
หลอดเลือดสมองตีบ
87
มะเร็งระยะแพร่กระจาย
85
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
89
ติดเชือในอุ้งเชิงกราน
78
วัณโรคปอด
60
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
66
เลือดออกในสมอง
87
เลือดออกในสมองจากอุบตั เิ หตุล้มศรีษะกระแทกพืน72
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
77
สมองฝ่อวัยชรา
83
ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง เส้นเลือดในสมองโป่งพองแตก
79
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มะเร็งตับอ่อน
59
ธ.ปากช่อง
น้าท่วมปอด
71
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ปลอกประสาทอักเสบ
78
ธ.อุดรธานี
หัวใจล้มเหลว
82

วันที่เสียชีวิต
19 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
1 มี.ค. 65
21 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
21 ก.พ. 65
27 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65
16 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
21 ก.พ. 65
27 ก.พ. 65
21 ม.ค. 65
21 ก.พ. 65
15 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
4 ก.พ. 65
22 ม.ค. 65
27 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
3 ก.พ. 65
29 ม.ค. 65
14 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
20 ก.พ. 65
27 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
19 ก.พ. 65

8
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2038/65 ส.อ.จีระเทพ วรวงษ์
2039/65 นาง ส้าเภา เฟื่องอักษร
2040/65 นาง เคลื่อน ชาบุญเรือง
2041/65 จ.ส.อ.จักรพงษ์ ภูมสิ าขา
2042/65 นาย แม้น เชียงทอง
2043/65 นาง สมใจ ปัทมะรีย์
2044/65 พ.ต.เอนก ทัพพพันธ์
2045/65 นาง ถนอม พลมณี
2046/65 นาง ส้าเภา สายทิพย์วดี
2047/65 ส.ท.เสนอ ธรรมเจริญ
2048/65 จ.ส.อ.อนุชา แต้มสวัสดิ์
2049/65 นาย สมชาย บัวนาค
2050/65 นาง นวล แย้มยงค์
2051/65 พ.อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมสากล
2052/65 นาง แสวง มาจันทร์
2053/65 นาย สุบนิ กองเขต
2054/65 นาย พยงค์ กระจง
2055/65 นาย สนอง ธารีเกตุ
2056/65 ร.ต.ธีรพล บูชาศักดิ์
2057/65 นาง สมหมาย คล้ายคลึง
2058/65 นาง ลัดดา ภู่ระย้า
2059/65 นาง วันเพ็ญ ภาณุวัฒน์
2060/65 พ.ท.ธงชัย แสงตะวัน
2061/65 พ.ท.สุนทร ฉ่้าดี
2062/65 นาง ทองย้อย ศิริวรชาติ
2063/65 จ.ส.อ.ชวลิต ล้าภักษร
2064/65 ร.ท.สมบูรณ์ ด้วงสน
2065/65 ร.ต.เกียรติ ส้าราญจิตร
2066/65 นาง สัมฤทธิ์ รัตนวัลย์ (มีชัย)
2067/65 นาย ลภ สุขแก้ว
2068/65 นาง พวน ประดับมุข
2069/65 จ.ส.อ.นพพล สวนตะโก
2070/65 นาง สีนวล กระตุดเงิน
2071/65 จ.ส.ท.สุทนิ พรมไชย
2072/65 นาง บุญลือ ชูเชิด
2073/65 ร.ท.เจษฎา มิ่งมีไชย
2074/65 ร.ต.น้อย โตกระโทก

ประเภทการชาระเงิน
ธ.สนามเสือป่า
สพ.ทบ.
มทบ.12
ร.6 พัน.3
ธนาณัติ
ธ.สุโขทัย
ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.สระบุรี
กิตติมศักดิ์
ศซบ.ทบ.
สตน.ทบ.
ธ.สนามเป้า
ธ.สนามเป้า
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.อยุธยา
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.เสนานิคม
ธ.ศรีย่าน
ธ.พรานนก
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
ธ.ปทุมธานี
ธ.ราชบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ลพบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.อรัญประเทศ
ทภ.4
รวท.อท.ศอพท.
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
รง.กสย.ศอว.ศอพท.
กรม ทพ.32
พธ.ทบ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ไตวายระยะสุดท้าย
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
ชรา
ภาวะโลหิตเป็นกรดจากการติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือที่เท้าข้างขวา
ชรา
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
โพแทสเซียมในเลือดสูง
ชรา
ชรา
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ภาวะติดเชืออย่างรุนแรงจากปอดอักเสบ
ติดเชือในทางเดินปัสสาวะ
ปอดติดเชือรุนแรง
ชราภาพ

อายุ
58
96
75
36
92
86
86
77
86
90
52
50
92
66
81
ศีรษะและล้าคอได้รับบาดเจ็บจากการบาดเจ็บทางจราจร 68
ติดเชือในกระแสเลือด
82
ล้าไส้เล็กอุดตัน
84
ปอดติดเชือโควิด
77
มะเร็งเต้านม
66
ติดเชือทางเดินโลหิต
89
ชราภาพ
92
หัวใจล้มเหลวจากภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ
86
ไตวายเรือรังระยะสุดท้าย
89
ชราภาพร่วมกับเจ็บป่วยเรือรัง
79
ปอดอักเสบรุนแรง
80
ติดเชือในกระแสเลือด
64
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
86
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
87
ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงจากไตวาย
61
ชราภาพ
85
ตับแข็ง
44
ติดเชือในกระแสเลือด
81
เลือดออกในสมอง
38
มะเร็งระยะสุดท้าย
85
เลือดออกในช่องท้องจากกระเพาะปัสสาวะทะลุ 45
เส้นเลือดเลียงกล้ามเนือหัวใจตีบ
82

วันที่เสียชีวิต
27 ก.พ. 65
20 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
9 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
2 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
22 ก.พ. 65
19 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
21 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65
21 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
31 ม.ค. 65
17 มี.ค. 65
1 มิ.ย. 64
8 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
14 ก.พ. 65
28 ม.ค. 65
1 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65
13 ธ.ค. 64
10 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
15 พ.ย. 64

9
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2075/65 นาย ประเสริฐ ขันนะลา
2076/65 นาย จ้าลอง กาฬษร
2077/65 นาย ส้าเริง มีวรรณี
2078/65 จ.ส.อ.กิจติศกั ดิ์ ชุ่มเย็น
2079/65 ส.อ.วีระยุทธ มีศรี
2080/65 นาย พรมมา ชาญถิ่นดง
2081/65 นาย ปรีดา เรืองสุวรรณ์
2082/65 นาย อุดม จันทโนทัย
2083/65 ร.ต.ประจิณ อินทร์ประสิทธิ์
2084/65 นาย วิรัติ กระจ่างโรจน์
2085/65 พ.ต.มุกข์ ดีแล้ว
2086/65 นาง อุมา ยนพักตร์
2087/65 ร.ท.อุดม พิมพา
2088/65 นาย เจษฎาวุฒิ หาญลือ
2089/65 นาย วรสิทธิ์ พจนา
2090/65 จ.ส.อ.โกมล พลอยสุข
2091/65 พ.ท.ชนภัช(อานนท์) ศรีวิไลย
2092/65 นาง ระเบียบ พฤกษา
2093/65 นาง สมบูรณ์ ศิลปี
2094/65 ร.ต.สมยศ พวงอุไร
2095/65 นาง ประนอม แดนกระโทก
2096/65 นาง ส่วน สนิท
2097/65 นาง อังคณา พิศวง
2098/65 นาย ผจญ เชือหมอ
2099/65 จ.ส.อ.สายชน ผมงาม
2100/65 นาง สมบัติ โยธาภักดี
2101/65 นาย งามเด่น กอสุวรรณ
2102/65 น.ส.ลินจี่ อยู่พลู
2103/65 นาย วิรุฬห์ ใจธรรม
2104/65 นาง ประทุม พันธ์ทอง
2105/65 นาย ค้าดี ฤทธิม์ หา
2106/65 จ.ส.อ.สุนทร ดงพระจันทร์
2107/65 จ.ส.อ.เขตต์ ไตรสนาคม
2108/65 นาย บุญเกือ กันยาสาย
2109/65 นาง พวงทอง พานิกลุ
2110/65 นาย กิตติพศ(เงิน) ก๋าใจ
2111/65 นาง สุวรรณ ผลภาษี

ประเภทการชาระเงิน
สส.
พัน.สห.11
ขส.ทบ.
นทพ.
มทบ.43
มทบ.38
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
ธ.สูงเม่น
ธ.อยุธยา
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ปราณบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
วทบ.
ธ.น่าน
ส่วนกลาง
ธ.เตาปูน
สส.
พัน.สห.11
ศซส.สพ.ทบ.
ม.2 พัน.10
มทบ.17
พัน.ซบร.24 บชร.4
รพ.อ.ป.ร.
ศบบ.
สง.สด.จว.อ.จ.
ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
สง.สด.จว.ช.ย.
ร.25 พัน.3
ร.16 พัน.3
มทบ.14
ร.17 พัน.2
รร.จปร.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดอักเสบติดเชือ

อายุ
74
86
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบแข็งทังสามเส้น80
เลือดออกในสมอง
41
การกดรัดและบาดเจ็บบริเวณล้าคอ
24
ปอดติดเชือ
84
ระบบหายใจล้มเหลว
66
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
72
หลอดเลือดสมองแตก
58
ชรา
65
มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย
75
ชราภาพ
73
อุบตั เิ หตุผู้ขับจักรยานถูกชนโดยรถปิคอัพ
66
ติดเชือในระบบทางเดินปัสสาวะ
51
ปอดอักเสบ
87
ปอดอักเสบติดเชือ
74
มะเร็งปอด
42
ปอดติดเชือ
94
ชรา
91
ภาวะสมองขาดเลือดจากลิ่มเลือดอุดตัน
72
มะเร็งรังไข่
58
มะเร็งท่อน้าดี
58
ติดเชือทางเดินอาหาร
48
นิ่วในไต
63
ปอดติดเชือ
55
ติดเชือในชันผิวหนัง
73
ปอดอักเสบติดเชือจากมะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม57
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
85
ไตวาย,ความดันโลหิตสูง
69
น้าตาลในเลือดต่้า
83
ชราภาพ
85
ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด
59
บาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรงเนื่องจากบาดเจ็บจากการจราจร37
เลือดออกในสมอง
63
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
60
มะเร็งปอด
73
ภาวะช๊อกจากการติดเชือในกระแสเลือด
86

วันที่เสียชีวิต
3 ก.พ. 65
8 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
11 ม.ค. 65
4 ต.ค. 64
26 ก.พ. 65
19 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
25 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
7 ก.พ. 65
20 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
20 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
23 ก.พ. 65
23 ม.ค. 65
18 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
2 มี.ค. 65
12 ก.พ. 65
18 ม.ค. 65
26 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65
23 ก.พ. 65

10
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2112/65 นาง สมสนิท โชติณภาลัย
2113/65 นาง จ้าปี บัวศรี
2114/65 นาย บาง คงปรีชา
2115/65 อส.ทพ.พินโย พรหมอินทร์
2116/65 นาง เพ็ญพร โพธิม์ ณี
2117/65 ร.ต.ชัชพล จันทร์เกิด
2118/65 ร.ต.พิทรู ย์ พานชมภู
2119/65 นาง ละเอียด คิมรัมย์
2120/65 จ.ส.ต.หญิง อัจฉราพรรณ จิตใส
2121/65 ร.ต.สุรพล ตรีอกั ษร
2122/65 นาง สุดใจ คงถาวร
2123/65 นาย แก้วมา วาเพชร
2124/65 ส.อ.ศักดิ์ชัย หาบุญภาส
2125/65 ร.ท.บุญมี ค้ามณี
2126/65 นาง บุญนาค สอนชอุ่ม
2127/65 จ.ส.อ.ทอง พรหมเสน
2128/65 ร.ท.เกษม สุขใจ
2129/65 ร.ต.ชะโอน มีสุข
2130/65 นาย แดง บัวลา
2131/65 นาง จันทร์ฟอง ฟุ่มเฟย
2132/65 นาง บุญธรรม ก้อนคง(ชื่นวัน)
2133/65 นาย จรูญ กล่้าโพธิศ์ รี
2134/65 ร.อ.ศุภชัย(โฉลม) เสงี่ยมศักดิ์
2135/65 นาง เจียน แก้วยก
2136/65 จ.ส.อ.ประกิจ พรายแก้ว
2137/65 นาง เสริมศิริ(เสริม) เรืองจันทร์
2138/65 ส.อ.ไพโรจน์ ทิพยะกูล
2139/65 นาง แร่ ถาวร
2140/65 นาง คล่อง วรรณประภา
2141/65 นาง ประเทือง ชัยพฤกษ์
2142/65 นาง นะภา รุ่งวงษ์
2143/65 นาง ละม่อม วงศ์กลู
2144/65 นาง ฉลวย สุขเกษม
2145/65 นาง ครองสิน ยุสุวพันธ์
2146/65 ร.ต.ประโมทย์ บัววรรณ
2147/65 นาง อัมพร ค้าแก่น
2148/65 นาง บุญช่วย โต๊ะธนานันต์

ประเภทการชาระเงิน
บชร.3
ศบบ.
กอง สพบ.พล.ม.1
กรม ทพ.46
ธ.เชียงราย
ธ.ลพบุรี
ธ.ตรัง
ธ.อรัญประเทศ
ธ.เพชรบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
ธ.พะเยา
ธ.พะเยา
ธ.ท่าแพ
ธ.ชลบุรี
ธ.ล้าพูน
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.กาญจนบุรี
ช.1 รอ.
ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล-เชียงใหม่
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.บุรีรัมย์
ธ.ปัตตานี
ธนาณัติ
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ปากช่อง
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.ทุ่งสง
ธ.กาญจนบุรี
ธ.นครนายก
ธ.ทับเที่ยง(ตรัง)
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.กาญจนบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
มะเร็งถุงน้าดี
75
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
87
ตายตามธรรมชาติ(ชรา)
80
ถูกยิงเข้าบริเวณศรีษะ
36
แผลเนือตายเท้าซ้าย
81
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากติดเชือในกระแสเลือด 55
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
64
เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง
83
ปอดอักเสบติดเชือ COVID 19
70
ปอดติดเชือรุนแรงจากโควิด
71
ติดเชือระบบทางเดินปัสสาวะ
81
ติดเชือที่แผลกดทับ
87
ลมรั่วในปอดเฉียบพลัน
61
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น
87
ชรา
83
ภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือด
86
หัวใจล้มเหลว
62
ภาวะช็อคจากกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
65
หลอดเลือดสมอง
72
ปอดอักเสบจากการติดเชือไวรัสโควิด
84
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
84
ชรา
93
ภาวะกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
83
มะเร็งตับอ่อน
86
ภาวะเลือดคั่งในสมองและไตฉีกขาดจากอุบัติเหตุตกต้นไม้ 43
ปอดอักเสบติดเชือ
60
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
66
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
85
เลือดออกในสมอง
78
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
88
หัวใจล้มเหลว
88
เส้นเลือดสมองตีบ
76
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
80
ไตวาย
82
จากการแขวนคอ
61
ชรา
90
ภาวะปอดอักเสบติดเชือ
83

วันที่เสียชีวิต
25 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65
14 มี.ค. 65
4 ก.พ. 65
22 ม.ค. 65
18 พ.ย. 64
5 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
7 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
18 ม.ค. 65
3 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
15 ม.ค. 65
5 มี.ค. 65
18 ก.พ. 65
31 ม.ค. 65
20 ก.พ. 65
8 มี.ค. 65
13 ม.ค. 65
8 ม.ค. 65
4 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
2 มี.ค. 65
2 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
8 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65

11
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
ประเภทการชาระเงิน
2149/65 นาง สมบัติ ทัพสาร
ธ.ลพบุรี
2150/65 นาง สนม ชูกลิ่นหอม
ธ.กาญจนบุรี
2151/65 นาย เข็ม ธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2152/65 นาง ปราณี ยิงจอหอ
ธ.นครราชสีมา
2153/65 นาย สมพงษ์ จันทร์กระจ่าง ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
2154/65 นาง สุภาพร รากตะคุ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2155/65 นาย ยุทธสิทธิ์ พิศฉลาด
ธ.นครราชสีมา
2156/65 นาง ประนอม แวงนอก
ธ.นครราชสีมา
2157/65 นาง แฉล้ม ค้าคุณ
ธ.ลพบุรี
2158/65 ร.ท.บุญส่ง มั่งมี
ธ.นครราชสีมา
2159/65 ร.ต.สมจิตร พรหมพิลา
ธ.บุรีรัมย์
2160/65 นาง ประยงค์ สุขรอด
ธ.ลพบุรี
2161/65 พ.ต.อ.รัศมี พิมนล์พนั ธุ์
วิสามัญ
2162/65 พ.อ.หญิง อ้าพัน อิ่มวิทยา วิสามัญ
2163/65 นาย ส้าอางค์ กรุณี
ส่วนกลาง
2164/65 นาง เสนาะ โพธิน์ ลิ
ธ.สนามเสือป่า
2165/65 น.ส. บุญสม ชัยสิทธิ์
ธ.ปราจีนบุรี
2166/65 นาง ทองยิ่ง ทองประสิทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม
2167/65 นาง ค้าไพร หลิ่มบางอิฐ
ธ.ลพบุรี
2168/65 นาง กิ่งแก้ว ตังศรีรัตน์
ธ.กระทรวงกลาโหม
2169/65 นาง ทองปอนด์ วิศษิ ฐ์ผจญชัย ธ.ส้านักราชด้าเนิน
2170/65 นาย ชุบ บุญเลิศ
ธ.สนามเสือป่า
2171/65 นาง สุข ทานะมัย
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
2172/65 จ.ส.อ.บุญเรือน สังขพันธ์
ธ.ลพบุรี
2173/65 พ.ท.อนุพนั ธ์ สายแสง
ธ.กระทรวงกลาโหม
2174/65 นาง ทวี ธรรมนิยม
ธ.ย่อยบางโพ
2175/65 นาง ประมวล เสียงลอย
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
2176/65 จ.ส.ท.สุชิน แจ่มใจ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
2177/65 นาง ปริศนา เรือนนาค
ธ.ชุมพร
2178/65 นาย สมใจ อสุนี ณ อยุธยา ธ.ถ.เทพารักษ์ กม.12
2179/65 ร.ต.กุศล น้อยเง้า
ธ.สระบุรี
2180/65 น.ส.ริษา เปรมสุข
ธ.ศรีย่าน
2181/65 น.ส.รจนา(สุรียฉ์ าย) ทองก้อน(จิตรจงเจริญ) ธ.สนามเสือป่า
2182/65 ร.ต.อดิศร อสรเวช
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
2183/65 นาย ธ้ารงค์ ก่อสกุล
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
2184/65 นาง ส้าลี สายรัตน์
มทบ.25
2185/65 พ.ต.ทศรฐ(กฤตพล) ราชวัตร สง.สด.จว.ส.พ.

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
อายุ
เลือดออกในสมอง
79
มะเร็งรังไข่
68
ปอดติดเชือรุนแรง
90
เบาหวาน
78
ร่างกายได้รับบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจร
71
แขวนคอ
54
ปอดติดเชือ
68
ชราภาพ
88
แผลในล้าไส้เล็กส่วนต้น
95
ลิ่มเลือดอุดกันในปอด
62
ปอดอักเสบติดเชือโควิด 19
61
ภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลัน
86
ปอดติดเชือจากการติดเชือแบคทีเรียในกระแสเลือด98
ปอดอักเสบติดเชือรุนแรง
89
หัวใจล้มเหลว
83
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
81
ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคประจ้าตัวเรือรัง 75
ปอดอักเสบจากโควิด
82
ภาวะหัวใจขาดเลือด
85
ชราภาพ
88
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
76
ชรา
89
ชรา
86
หัวใจล้มเหลว
91
ปอดอักเสบติดเชือจาก COVID-19
95
ชรา
97
ชราภาพ
81
มะเร็งปอด
67
ติดเชือในกระแสเลือด
77
มะเร็งปอดและลินหัวใจรั่ว
90
ติดเชือในกระแสเลือด
62
มะเร็งปากมดลูก
42
มะเร็งเต้านม
56
มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม
90
ติดเชือในกระแสเลือด
84
เส้นเลือดในสมองแตก
68
มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลามสู่สมอง
48

วันที่เสียชีวิต
17 ก.พ. 65
26 ก.พ. 65
4 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
21 ก.พ. 65
10 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
6 ก.พ. 65
18 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65

12
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2186/65 นาย กอน โสมดี
2187/65 นาง จันทร์ ทายนต์
2188/65 นาง สวัสดิ์ เนาวบุตร
2189/65 ร.ต.สุพรรณ ถมกิ่ง
2190/65 ร.ต.พูน ไกจะบก
2191/65 นาง ส้ารวย นันตะกุล
2192/65 จ.ส.อ. ฐิตพิ งษ์ ชุ่มเมืองเย็น
2193/65 นาง นันทา สารินทร์
2194/65 นาย นิยม ส่งสุข
2195/65 จ.ส.อ.พงศ์ธร แจ่มเจ็ดริว
2196/65 นาง ทวี อุปาจันโท
2197/65 นาง ก้าน อุ่นค้า
2198/65 นาง ลี ลิงลม (ชารี ฤทธิโคตร)
2199/65 นาง ทองม้วน ลีทองหลาง
2200/65 นาง ทองม้วน จันทวี
2201/65 ร.ต.อนันต์ วงศ์เสนา
2202/65 นาง จ้านงค์ พิณตะคุ
2203/65 นาง อมร อรรคศรีวร
2204/65 นาง รัชฎากร สิทธิจินดา
2205/65 น.ส.ชัน ชูนาค
2206/65 นาง ใบ ค้าพิลัง
2207/65 นาง ยอง ขายเครื่องเทศ
2208/65 นาง นารี ศิริทองภากร
2209/65 ร.ต.สุรเกียรติ พึ่งโพธิญาลัย
2210/65 ร.ต.สุพศิ ศรีแสง
2211/65 ส.อ.ฉลอง สุวรรณเจริญ
2212/65 นาย วิฤทธิ์ ค้าป้อง
2213/65 นาง เชย โสมชัย
2214/65 นาง นิ่ม ศรีเปรม
2215/65 น.ส.ชาลิสา หล้าสกุล
2216/65 นาง บุญกอง พรมคง
2217/65 นาง สมใจ บุญพร้อม
2218/65 นาง พอง พลขันธ์
2219/65 นาย ฉลาด นาชัยราญ
2220/65 นาย บุดศรี มูลมี
2221/65 นาง อุดร ทรัพย์คณ
ู
2222/65 พ.อ.ชัยพล เปรื่องสมบูรณ์

ประเภทการชาระเงิน
พัน.สร.2
รง.กสย.ศอว.ศอพท.
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.นครราชสีมา
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.เชียงราย
ธ.สกลนคร
ส.พัน.13 พล.ปตอ.
พล.ร.15
ธ.นครราชสีมา
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.ยโสธร
ธ.สูงเม่น
ธ.ถ.พิบลู ละเอียด-นม.
ธ.นครพนม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
ธ.ขอนแก่น
ธ.เชียงราย
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์
ธนาณัติ
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ธ.อุดรธานี
ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ชัยภูมิ

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เสียชีวิตจากภาวะโรคชรา
ปอดอักเสบติดเชือรุนแรง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งท่อน้าดี
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดอักเสบจากเชือไวรัสโควิด-19
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
เนืองอกกระดูก
ขาดอากาศจากรอยกดรัดบริเวณคอ
ชราภาพ
หลอดเลือดสมอง
หัวใจจากความดันสูง
หัวใจล้มเหลว
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดอักเสบ
ภาวะช็อคจากโรคหัวใจ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
สันนิษฐานโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง
น้าท่วมปอดลินหัวใจรั่ว
เสียชีวิตจากโรคชรา
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งท่อน้าดี
คาดว่าเสียชีวิตจากโรคประจ้าตัว
ชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ภูมคิ ุ้มกันท้างานมากเกิน
ภาวะปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
หัวใจล้มเหลว
วัณโรคปอด
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา

อายุ
84
82
85
61
83
79
65
80
73
39
80
86
87
86
88
87
86
88
72
60
81
82
77
80
89
88
71
81
90
36
75
69
86
77
92
78
89

วันที่เสียชีวิต
3 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
18 ก.พ. 65
16 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
28 ก.พ. 64
12 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
26 ก.พ. 65
9 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
24 ก.พ. 65
18 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
28 ก.พ. 65

13
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2223/65 นาง ชลอ สุพรมมา
2224/65 นาง ค้าพูล รูปสงค์
2225/65 น.ส.กอบกุล สุกขะ
2226/65 นาง ส้าเนาว์ ศรีหนู
2227/65 นาย สุระชัย หยิบสูงเนิน
2228/65 นาง อรทัย กลิ่นเกษร
2229/65 นาง เสงี่ยม สัมมาเพ็ชร์
2230/65 นาง ละอาบ บุญเลียง
2231/65 นาง ณิชากมล เข็มเฉลิม
2232/65 พ.อ.อาจณรงค์ ปานกุล
2233/65 นาง นวลจันทร์ อยู่ทมิ
2234/65 ร.ต.สมบูรณ์ หอมประเสริฐ
2235/65 พ.อ.ประภัศร์ เสตะกัณณะ
2236/65 นาย อนุชิต นิ่มประยงค์
2237/65 ร.ต.ประกอบ โตอิ่ม
2238/65 ร.ต.อนุพงศ์ แก้วสมนึก
2239/65 ร.ต.วีระศักดิ์ ปั้นเทียน
2240/65 นาย ส้ารวย พิมพ์พงษ์
2241/65 ร.อ.ประสิทธิ์ บัวครอง
2242/65 นาง ณัฐนันท์ ปานทอง
2243/65 นาย บุญส่ง ใจจิต
2244/65 ส.อ.กิจจานุวัติ ค้าสีสังข์
2245/65 พ.อ.พิเศษ หญิง อรนุช นนทวานิช
2246/65 นาง วรวัลย์ วชิรนคร
2247/65 นาง พวงแก้ว อินต๊ะนอน
2248/65 ร.ต.เอือ ทวีสุข
2249/65 นาง สมร มงคลยงค์
2250/65 ร.ต.ธงชัย จันทรจู
2251/65 นาย อุดร เสมานู
2252/65 นาย ด้ารงศักดิ์ ชัยสมบูรณ์
2253/65 นาง สร้อย เพ็งพี
2254/65 นาย พุธธา อ้านาจ
2255/65 ร.ต.สมเกียรติ ครุธแก้ว
2256/65 นาง ถนอม สุคนธวัฒน์
2257/65 พ.อ.หาญศักดิ์ พจน์ปฏิญญา
2258/65 นาย พิลา รักษา
2259/65 นาง คุด บุตรจู

ประเภทการชาระเงิน
พัน.สบร.23 บชร.3
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ปากช่อง
ธ.ปากเกร็ด
ธ.อยุธยา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
สยย.ทหาร
มทบ.11
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ถ.ติวานนท์
ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
รร.ป.ศป.
พัน.พัฒนา 1
มทบ.39
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ท่าแพ
ธ.ถ.พหลโยธิน-เชียงราย
ธ.นครราชสีมา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ยก.ทบ.
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ลพบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
มะเร็งตับอ่อน
79
1.ลมชัก 2.ติดเชือในปอด 3.ติดเชือพยาธิ 4.ลินหัวใจตีบ 70
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
50
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
63
มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย
62
ไตเสื่อม
81
ตายธรรมชาติ(ไม่ทราบโรค)
75
ชราภาพ
84
มะเร็งเต้านม
61
ภาวะหัวใจวาย
94
ภาวะติดเชือในกระแสโลหิต
75
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
60
ปอดติดเชือ
87
หัวใจล้มเหลว
69
ชรา
86
ติดเชือในกระแสเลือด
79
ปอดอักเสบติดเชือ
62
ปอดติดเชือ
76
ชราภาพ
87
ติดเชือในกระแสเลือด
64
มะเร็งปอด
77
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
40
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
89
ชรา
92
สันนิษฐานว่าเสียชีวติ เนื่องจากโรคกล้ามเนือหัวใจเต้นผิดปกติ75
ชรา
85
ชรา
83
กล้ามเนือหัวใจตาย
63
โปตัสเซี่ยมในกระแสเลือดสูง
70
มะเร็งระยะสุดท้าย
73
ภาวะหัวใจวาย น้าท่วมปอด
71
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง
76
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ 73
ติดเชือไวรัส โควิด-19
96
ติดเชือไวรัสโควิดสิบเก้า
72
สมองฝ่อในวัยชรา
89
โควิด
88

วันที่เสียชีวิต
24 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
9 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
22 ก.พ. 65
5 มี.ค. 65
15 ก.พ. 65
11 ธ.ค. 64
6 ก.ค. 61
2 ก.พ. 65
10 ส.ค. 64
22 ธ.ค. 64
2 ม.ค. 65
19 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65

14
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2260/65 พ.ต.โกสุม อินนาจักร์
2261/65 นาย เจริญ สุกสี
2262/65 นาย ชัยพร แก้วประสิทธิ์
2263/65 ร.ต.อนัน ปุ้นผล
2264/65 นาง แก้ว นันตา
2265/65 พ.ต.ชลอ เหมือนชู
2266/65 จ.ส.อ.พยนต์ สอนสารี
2267/65 นาง เฟื่อง เสือพันธุ์
2268/65 ร.ต.กฤช เอี่ยมเขียว
2269/65 จ.ส.อ.จิตติศกั ดิ์ วงษ์ราช
2270/65 ส.อ.ภมร อุไร
2271/65 นาย ชวลิต พรหมในเมือง
2272/65 นาย เบียว ใจวงษ์
2273/65 ร.ต.เอนก เรือนทอง
2274/65 นาย ทวี สนแย้ม
2275/65 พ.อ.ณรงค์ชัย ยะนินทร
2276/65 ร.ต.เสนาะ บุญมา
2277/65 นาง บุญร่วม โพธิเสน
2278/65 ร.ท.พิสิฐชัย ผิววันดี
2279/65 นาย วิรัช สอนภู
2280/65 นาง ลอย รังษีสัตตบงกช
2281/65 พ.ท.นพรัตน์ เพชรชัยมงคล
2282/65 นาง บัวสร บิลพรัตน์
2283/65 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี
2284/65 นาง ยวงพร วรสุมนั ต์
2285/65 นาง แฮม ชัยพัน
2286/65 นาง สมถวิล แก้วกระจ่าง
2287/65 นาง เลี่ยม พุ่มจ้าปา
2288/65 จ.ส.อ.จิตติพงษ์ โจ่ยสา
2289/65 นาย สรอัฑฒ์ รชตะบารมี(ยางจ้าน)
2290/65 นาย สุริกติ ร ติงสะ
2291/65 นาง บุญมา เวชเดช
2292/65 นาง นกแก้ว อ่อนส้มกิจ
2293/65 ส.อ.วุฒิชัย ศุภกิจวิเลขการ
2294/65 จ.ส.อ.อุดม เวียงศรี
2295/65 พ.ท.ด้าเกิง ศรีชวนะ
2296/65 นาง แสงจันทร์ มนตรีรัชต์กลู

ประเภทการชาระเงิน
ธ.ชุมพร
รร.นส.ทบ.
พัน.สร.2
ธ.ลพบุรี
ธ.เชียงราย
ธ.ลพบุรี
ธ.ก้าแพงเพชร
ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ขอนแก่น
ร.13 พัน.3
พัน.ซบร.22 บชร.2
ม.2
ธ.สนามเสือป่า
ธ.พญาไท
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ปากเกร็ด
ธ.อุดรธานี
รพ.ค่ายวชิรปราการ
ม.1 พัน.17 รอ.
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ธนาณัติ
พล.ร.3
ทภ.3
ธ.ตาก
ธ.สกลนคร
ธ.สุราษฎร์ธานี
ธ.ปราณบุรี
ธ.เชียงราย
กคย.สพ.ทบ.
กคย.สพ.ทบ.
วิสามัญ
กร.ทบ.
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ยานนาวา

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
เส้นเลือดหัวใจตีบ
มะเร็งในช่องปากระยะแพร่กระจาย
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ตับแข็งเรือรัง
ไตวาย
ปอดติดเชือ
สมองฝ่อวัยชรา
ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
หัวใจวายเฉียบพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
คอหัก
มะเร็งปอด
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ปอดติดเชือ
มะเร็งปอด
ปอดอักเสบจากการติดเชือไวรัสโควิด
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือไม่ทราบสาเหตุ
กระดูกสันหลังคอหักเคลื่อนจากการจราจร
รูมาตอยด์

อายุ
94
63
60
60
86
78
92
89
59
89
26
76
73
58
62
90
85
83
48
69
ภาวะแทรกซ้อนโรคแผลในกระเพาะอาหารและภาวะติดเตียง84
ติดเชือในกระแสเลือด
60
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
64
ภาวะเลือดออกในสมอง
57
มะเร็งเต้านม
91
มะเร็งตับ
81
ชราภาพ
80
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชรา)
90
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
66
เลือดออกบริเวณปอด
72
หัวใจล้มเหลวไม่ระบุสาเหตุแน่ชัด
52
ความดันโลหิตสูง
98
ชรา
82
ติดเชือรุนแรงบริเวณขาขวา
54
ติดเชือไวรัสโควิด-19
67
ปอดอักเสบติดเชือจากไวรัสโควิด
86
มะเร็งปอด
83

วันที่เสียชีวิต
5 ม.ค. 65
17 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
2 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
22 ส.ค. 64
8 มี.ค. 65
27 ก.พ. 65
25 ธ.ค. 64
16 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
7 มี.ค. 65
24 ต.ค. 64
7 มี.ค. 65
7 ส.ค. 59
18 มี.ค. 65
12 ม.ค. 65
13 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
3 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65

15
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2297/65 ร.ต.จิระ บุตรสงเคราะห์
2298/65 นาย เพิ่ม กล่้าชุ่ม
2299/65 ร.ต.สาโรช ชลินทร
2300/65 นาง ประนอม บัวจันทร์
2301/65 พล.อ.อนันต์ บ้ารุงพฤกษ์
2302/65 นาง แจ่ม กุลากูล
2303/65 ร.ต.สมพงษ์ กาจันทร์
2304/65 นาง อนงค์ ทาทอง
2305/65 นาย อิ่นแก้ว กาใจ
2306/65 นาง เรณู ใจดี
2307/65 นาง ธาลิณี ไชยกุล
2308/65 นาย สุพรรณ จันทะวาลย์
2309/65 นาง อัมพร ประกอบเดช
2310/65 นาย ทอง จันทะมัน
2311/65 ส.อ.วีระวัฒน์ พันธุไ์ ชย
2312/65 นาง เหมือน สุภรัตนกูล
2313/65 ส.อ.ธีระชัย ศรีแสงรัตน์
2314/65 นาง มณีวรรณ จันทร์เพิ่ม
2315/65 นาง จ้าปี กระวีสายสุนทร
2316/65 น.ส.ทับทิม แซ่ลิม
2317/65 นาง ชุตมิ า พงษ์ชัยภูมิ
2318/65 นาง แจ่ม สมรรถกิจขจร
2319/65 นาย สุรพงษ์ ต่วนสวัสดิ์
2320/65 นาง ญาธิป นามโคตร(ดวงตา รักษาพล)
2321/65 นาง สุภรณ์ มาประณีต
2322/65 นาย กฤษฎา เฉลิมภาค
2323/65 นาย นิยม บุณย์ประเสริฐ
2324/65 นาย จวน ลอยทอง
2325/65 นาย เสนาะ มั่นศักดิ์
2326/65 นาย สมชาติ สาระประไพ
2327/65 นาง ละมูล กุนชะโร
2328/65 จ.ส.อ.บุญมา เชิดชู
2329/65 ร.ต.เสมียน ทองเถื่อน
2330/65 นาย ทองม้วน เย็นวัฒนา
2331/65 นาง ทองใบ ตระการวิทย์
2332/65 นาย ชเวง บุญสุข
2333/65 นาง สมใจ คงสินธุ์

ประเภทการชาระเงิน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซนเตอร์
ธ.ลพบุรี
ธ.สนามเป้า
ธ.สนามเสือป่า
ธ.อุทยั -อยุธยา
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
มทบ.26
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9
ร.6
กรม ทพ.22
ทน.2
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.กาฬสินธุ์
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
ธ.นครราชสีมา
ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
ธ.ชัยภูมิ
รพ.รร.6
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
มทบ.19
กิตติมศักดิ์
ธ.เตาปูน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.บางบัว
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค
ธ.สระบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นม.
มทบ.35
มทบ.25
กคย.สพ.ทบ.
ศูนย์พฒ
ั นากีฬา ทบ.
ธ.เตาปูน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม

อายุ
มะเร็งตับ
61
ปอดอักเสบติดเชือรุนแรง
80
หัวใจและปอดท้างานล้มเหลว
60
ปอดติดเชือ COVID 19
85
ตับวายเฉียบพลัน
89
เสียชีวิตตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุ
88
เลือดออกในสมอง
64
ปอดอักเสบจากโควิด 19
79
ไตวายเรือรังร่วมกับมะเร็งกระเพาะอาหาร
86
ปอดอักเสบติดเชือ
81
มะเร็งปอด
59
วัณโรคปอด
73
ภาวะขาดออกซิเจนจากโรคสมองเสื่อม
77
ติดเชือในกระแสเลือด
84
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
63
ไตวายเรือรังระยะสุดท้าย
81
หัวใจล้มเหลว
60
ลิ่มเลือดอุดกันในปอด
57
ปอดอักเสบ
84
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
80
ติดเชือในกระแสเลือด
90
ติดเชือในกระแสเลือด
80
มะเร็งปอด
71
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
59
หัวใจหยุดเต้น
86
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
72
ภาวะหัวใจล้มเหลวจากความดันในหลอดเลือดปอดสูง 89
ชรา
90
มะเร็งช่องปาก
69
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
56
ตายตามธรรมชาติไม่ทราบโรค(ชรา)
80
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์
75
หัวใจล้มเหลว
59
มะเร็งต่อมน้าลายพาโรทิดระยะท้าย
74
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
75
ไตวายเฉียบพลันและติดเชือทางเดินปัสสาวะร่วมกับมีภาวะช็อกฯ
48
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
77

วันที่เสียชีวิต
25 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
30 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
21 มี.ค. 65
11 ธ.ค. 64
16 ก.พ. 65
12 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65
25 ก.พ. 65
22 มี.ค. 65
2 ก.พ. 65
23 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
30 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
14 มี.ค. 65
3 ก.พ. 65
14 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
26 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
6 มี.ค. 65
1 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
5 มี.ค. 65

16
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2334/65 นาย สุพงษ์ เอกอุ
2335/65 นาย มนตรี พันทา
2336/65 นาย ลบ รัตนพร
2337/65 นาง สุนติ ย์ ดาวดวงน้อย
2338/65 ร.ต.วราวุธ บัวส้าลี
2339/65 นาง ศรีวรรณ อิ่มวงษ์
2340/65 นาง ณัฐธิวรรณ(พเยาว์) พันธุ์อภัย
2341/65 จ.ส.อ.ไพศาล พุฒจ้อย
2342/65 นาย อ้าพร แตงนวลจันทร์
2343/65 นาง เสาวณี พูนผลกุล
2344/65 นาย อัมรินทร์ วิหคทอง
2345/65 นาย กลิ่น สิงห์ภู่
2346/65 นาย อวน พาพวย
2347/65 นาง ปา พุ่มอ่อน
2348/65 จ.ส.อ.ทองหยด สังข์ทอง
2349/65 นาง วิเชียร เลียงเชือ
2350/65 ร.ต.ภุชงค์ ภูมพิ านิชย์
2351/65 จ.ส.อ.สมชัย แย้มพงษ์
2352/65 นาง ปราณี เหล่าพิเดช
2353/65 พ.ต.สรพิษ อ่อนสุระทุม
2354/65 นาย อ่อนสา ศิริประเสริฐ
2355/65 นาย พินจิ มีชัยพานิช
2356/65 นาง เฉลา ข้าสมศักดิ์
2357/65 นาง วารินทร์ ส้ารวมศิริทรัพย์
2358/65 นาง วันดี สันติชัยกมลกุล
2359/65 นาง ประเทือง ศรียะราช
2360/65 จ.ส.อ.ธีระ อิ่มลาภ
2361/65 พ.ท.ภิรัต(บุญสืบ) ศรีวิเชียร
2362/65 นาย นอม เงินสมทอง
2363/65 ร.ต.สาริกา(สาลี) สีทาน้อย
2364/65 นาง ล้าดวน วงศ์เสนาะ
2365/65 นาง ล้าจวน วิเชียรสมุทร
2366/65 น.ส.วาณี ไทยบุญเรือง
2367/65 จ.ส.อ.วิศษิ ฐ์ โพธิสวัสดิ์
2368/65 นาง อ้านวย แสนสบาย
2369/65 นาง ประยูร ฤกษ์โชคดี
2370/65 นาง จินตนา แสงวิรุณ

ประเภทการชาระเงิน
กส.ทบ.
รร.จปร.
มทบ.44
ธ.อยุธยา พาร์ค
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธนาณัติ
ส.1 พัน.102
ส่วนกลาง
ธ.เตาปูน
สปช.ทบ.
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
ธ.ขอนแก่น
มทบ.35
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.นครศรีธรรมราช
ศคย.ขส.ทบ.
ธ.ยโสธร
ธ.สกลนคร
ธ.เทสโก้ โลตัส บึงกาฬ
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สามพราน-นครปฐม
ธ.อยุธยา
ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
ธ.พิษณุโลก
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สง.สด.จว.ส.ป.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ศรีย่าน
สพ.ทบ.
ธ.กรุงเกษม
ธนาณัติ
ธ.เทสโก้ โลตัส บางปะอิน
ธ.นครนายก
ธ.เตาปูน

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ชรา
การท้างานของตับล้มเหลวจากโรคตับแข็ง
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ความดันโลหิต
เส้นเลือดสมองตีบ
ล้าไส้อกั เสบติดเชือ
ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรงจากอุบตั เิ หตุ
ขาดอากาศจากจมน้า
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
มะเร็งตับ
ติดเชือทางเดินอาหาร
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
เนืองอกที่ปอด
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
หัวใจล้มเหลว
ไตวาย
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบติดเชือ
เลือดออกในสมองจากอุบตั เิ หตุจราจร
มะเร็งโพรงจมูก
ปอดติดเชือโควิด 19
ชราภาพ
ปอดติดเชือรุนแรง
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
ป่วยติดเตียงด้วยโรคชรา
หัวใจ
เลือดออกในโพรงสมอง
ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัด
ไตวายระยะสุดท้าย
ติดเชือในกระแสเลือด
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
มะเร็งตับอ่อน
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ชราภาพ
หัวใจวาย

อายุ
85
54
63
75
61
83
71
46
73
100
70
82
94
81
92
95
63
46
83
69
56
87
94
81
64
87
58
58
63
89
70
72
79
83
91
92
90

วันที่เสียชีวิต
7 มี.ค. 65
18 ก.พ. 65
6 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
9 ม.ค. 65
2 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
4 มี.ค. 65
20 ก.พ. 65
17 พ.ค. 64
15 มี.ค. 65
16 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
8 มี.ค. 65
23 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
22 มี.ค. 65
21 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
29 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
27 ธ.ค. 64
9 ก.พ. 65
5 ก.พ. 64
18 ก.พ. 65
2 มี.ค. 65
11 พ.ย. 60
15 มี.ค. 65
19 มี.ค. 65
31 ม.ค. 65
29 มี.ค. 65
27 มี.ค. 65
6 เม.ย. 65

17
ศพที่
ยศ - ชื่อ - สกุล
2371/65 พ.อ.วิทยา มีเครือ
2372/65 นาง รัตติยา แม้นรักษา
2373/65 นาย จอน นาคสุข
2374/65 นาง อ้าภา สนิทนาม
2375/65 นาง สมพงษ์ ศรีสุข
2376/65 พ.อ.ณรงค์ ศรีระบาย
2377/65 ร.ท.สมหวัง ดีพุ่ม
2378/65 จ.ส.อ.สุเทพ นารอด
2379/65 นาง อรทัย ดีประดิษฐ์
2380/65 นาย ปตินญาน โกมลารชุน

ประเภทการชาระเงิน
ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย
ธ.อ้อมใหญ่
ธ.ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ส่วนกลาง
ธ.ปราณบุรี
สก.ทบ.
ธ.ย่อยบางโพ
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาเหตุที่ถงึ แก่กรรม
ปอดติดเชือ
มะเร็งเต้านม
ปอดติดเชือจากโควิด 19
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ปัสสาวะติดเชือ มีตดิ เชือในกระแสเลือด
ตายโดยสาเหตุธรรมชาติ
ชราภาพร่วมกับโรคเรือรัง
ตายโดยธรรมชาติ ไม่ทราบสาเหตุ (ชรา)

อายุ
72
51
83
79
88
73
74
77
89
73

วันที่เสียชีวิต
15 ม.ค. 65
4 เม.ย. 65
1 เม.ย. 65
29 มี.ค. 65
29 มี.ค. 65
25 มี.ค. 65
1 เม.ย. 65
3 เม.ย. 65
2 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65

