ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
ศพที่
481/63
482/63
483/63
484/63
485/63
486/63
487/63
488/63
489/63
490/63
491/63
492/63
493/63
494/63
495/63
496/63
497/63
498/63
499/63
500/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง นารี แคว้นคอนฉิม
นาง จันทร์ เพ็งวัน (สาลี)
นาง สวิง แก้ววิเชียร
นาย แหลม หนาแน่น
จ.ส.อ.สุรชาติ ศิริสวัสดิ์
จ.ส.อ.จรูญ วัดอิ่ม
นาง ละมุล รัตนะเพขะศิลป์
นาง ปริณา วงษ์สุวรรณ
นาง ทวี กุลมาลา
นาง ทองใบ วงษ์ทา
นาง บุญส่ง อิ่มทะเล
นาย แก้ว แก้วมะ
นาง โกศล สิงห์อาจ
นาง ด้วง บุญจู
นาง ภุมมา คงน้อย
นาง อุบล จันทร์กระจ่าง
นาย แก้วลูน สุริยะ
นาย ชาลี ศรีกัลป์
นาง ใคร พรมลา
นาง นิตยา บารุงกุล

หน่วย
บชร.1
มทบ.13
ศบบ.
ช.21
ธ.กลาโหม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.สกลนคร
ธ.ชุมแพ
ธ.สกลนคร
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ธ.นครนายก
ธ.เพชรบูรณ์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
โรคปอดอักเสบ
โรคชรา
หัวใจล้มเหลวเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
ภาวะบีบรัดหัวใจ
ภาวะหายใจล้มเหลว
โรคชรา
หลอดเลือดสมอง
ภาวะแทรกซ้อนจากชรา
โรคชรา
ปอดบวมติดเชื้อ
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลว
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะสุดท้าย
ติดเชื้อทีป่ อดขวาอย่างรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคไตวาย
โรคชรา
น้าในเยื่อหุม้ ปอดติดเชื้อ

อายุ
73
76
85
72
63
68
82
76
84
84
83
86
84
72
77
89
94
80
80
78

วันทีเ่ สียชีวิต
25 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62
9 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
16 ธ.ค. 62
5 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62
2 ม.ค. 63
16 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62

ศพที่
501/63
502/63
503/63
504/63
505/63
506/63
507/63
508/63
509/63
510/63
511/63
512/63
513/63
514/63
515/63
516/63
517/63
518/63
519/63
520/63
521/63
522/63
523/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.อ.สารวย โพธิแ์ สร์
นาง บุญมี เลิศสงคราม
พ.ท.บรรจง โสภา
นาย เพ็ง ทุมทา
นาย เสาร์ สังสิมมา
นาง วินิตย์ พุม่ พวง
พ.อ.ไพบูลย์ เจริญฟุง้
นาย สุเมธ รัตนะรัต
พล.ท.พอน ราชพลพิจารณ์
นาง สมพิศ ต้นวงศ์
นาง บุญยืน บุตรคา
ร.ต.ไชยณรงค์ สุขเกิด
นาย สละ สิงหฬ
จ.ส.อ.ชุมพร เกตุสวาสดิ์
นาย ประเสริฐ โชคกลาง
พ.อ.เอกชัย พงษ์สุพรรณ
นาง บัวลี บุตรดาชัย
นาง บุญช่วย มุกดากิจ
ร.ต.นเรศร์ มณีลุน
นาย ชานาญ นิมวรรณ์
นาง ทองหยิบ ไมตรีดี
นางรัชตา แฉ่งนุ่ม
ร.อ.พรชัย สวัสดี

หน่วย
ธ.ลพบุรี
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
มทบ.23
ขส.ทบ.
นรด.(รด.)
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เตาปูน
ธ.นครชัยศรี
ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ป.71 พัน.712
รง.ปค.ศอว.ศอพท.
พล.ร.9
ร.12 พัน.2 รอ.
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ชุมแพ
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.เสนานิคม
ธ.เสนานิคม

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
โรคลมปัจจุบัน
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะช็อคจากเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งหลอดอาหาร
เลือดออกในสมอง
ติดเชื้อทีป่ อดจากเนื้องอกไตขวา
ปอดติดเชื้อและทางเดินหายใจล้มเหลว
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
เลือดออกในกะโหลกศีรษะและสมองช้า
มะเร็งลุกลามมาทีต่ ับ
เนื้องอกในสมอง
โรคมะเร็งเต้านม
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

อายุ
91
79
80
85
60
85
87
75
92
84
88
56
81
56
69
84
84
82
85
57
85
59
71

วันทีเ่ สียชีวิต
6 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62
15 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
21 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62
7 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63
17 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62
17 ม.ค. 63
25 ธ.ค. 62
17 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63

ศพที่
524/63
525/63
526/63
527/63
528/63
529/63
530/63
531/63
532/63
533/63
534/63
535/63
536/63
537/63
538/63
539/63
540/63
541/63
542/63
543/63
544/63
545/63
546/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย มานพ อยู่จู
นาย บุญมา สัมฤทธิ์
นาง บุญ หล่าบุตรศรี
นาง บัวเลี้ยว เทพรักษ์
นาง บุญสม ค้าชู
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ บุญมี
ร.ต.อาลัย ยอดแคล้ว
นาง ลี้ เทียนงาม
นาง จวน กิจหงวน
ร.ต.แฉล้ม ปัน้ มูล
นาง แล สารีโท
ร.ต.สนิท ทองล้วน
นาย สวัสดิ์ แก้วกาหลง
ร.ต.บุญศรี ศรีภูธร
นาย คาจันทร์ อินยะ
นาง ชูอนงค์ รวยภิรมย์
นาง สารวย เรืองฉาย
ร.อ.ส่วน จันทร์ทอง
ส.อ.ภัทรกร ศรีกุลถิรา
นาง อ่อนสา ศุภเสถียร
นาย แวว อุดมทรัพย์
พ.ท.มณฑนธรรม อินทยุง
จ.ส.อ.อัศวิน ก้อนอินทร์

หน่วย
สก.ทบ.
มทบ.36
ม.3 พัน.18
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ปราณบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.เสนานิคม
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.รังสิต-ปทุมธานี
พัน.สห.11
ร.14 พัน 3
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ปากช่อง
ธ.สระบุรี
ธ.อุดรธานี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคถุงลมโป่งพอง
โรคปอดติดเชื้อ
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เลือดออกในทางเดินอาหาร
อุบัติเหตุจากการตกเตียงบาดเจ็บทีศ่ ีรษะ
มะเร็งท่อน้าดีตับ
โรคปอดติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการล้ม
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคปอดอักเสบ
โรคชรา
ภาวะขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ
เลือดออกในสมองด้านซ้าย
มะเร็งลาไส้
มะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อายุ
54
83
80
77
82
63
78
81
88
73
80
60
84
83
59
70
74
74
28
103
70
58
68

วันทีเ่ สียชีวิต
14 ม.ค. 63
22 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62
2 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
13 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63
4 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62
15 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62

ศพที่
547/63
548/63
549/63
550/63
551/63
552/63
553/63
554/63
555/63
556/63
557/63
558/63
559/63
560/63
561/63
562/63
563/63
564/63
565/63
566/63
567/63
568/63
569/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.สาลี เปลือยหนองแข้
นาย พรมมา พลมั่น
จ.ส.อ.อภิชาต เพชรนก
นาง บาง เหมือดนอก
นาย บรรเทา แป้นสุวรรณ์
นาง พยุง ขันธนันท์
นาย เหลา เจริญสุข
นาง เสนี่ย เกตุปราชญ์
นาย วินัส แสงงิ้ว
นาง สายหยุด คาสุวรรณ์
นาย วันลา แสงอาจ
นาย สุพล กลิ่นหอม
นาย เสาร์แก้ว คาฟองเครือ
นาย อุเทน ซุ่นโฮ่
จ.ส.อ.ศักดิ์ดา(ประสิทธิ)์ เกษรบัว
ร.อ.ทองอยู่ มีสูงเนิน
จ.ส.อ.บัวลอง อนุอัน
นาง สุกัญญา ปัญญาประทีป
นาง รัชนี สีแสงเงิน
นาง ประทุม หอมจันทร์
นาง ทองเย็น วิเศษศิริ
นาง พรรณี วิจารณ์อักษรสิทธิ์
นาย จรัส สมบูรณ์

หน่วย
ร้อย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31 พล.ม.1
ร้อย.ลว.ไกล 6
รร.นส.ทบ.
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ธ.อยุธยาพาร์ค
ธ.บุรีรัมย์
ธ.อุทัย-อยุธยา
ธ.บางเขน (เซนทรัล)
ธ.อุตรดิตถ์
ส.พัน.15 พล.ร.15
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ขว.ทบ.
พัน.พัฒนา 4
ร.23 พัน.3
ธ.นครราชสีมา
ธ.ร้อยเอ็ด
สส.
ส่วนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ศรีย่าน
ธ.อาคารพหลโยธิน-เพลส

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
สมองฟกช้าจากอุบัติเหตุจราจร
โรคไตวาย
เลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรง
โรคชรา
ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค
มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม
มะเร็งกล่องเสียง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งท่อน้าดี
โรคเบาหวาน
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
มะเร็งลาไส้
เสียชีวิตด้วยโรคธรรมชาติ
กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
หลอดเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน
เส้นเลือดในสมองแตก
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภาวะเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบจากวัณโรค
โรคปอดอักเสบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
54
90
45
82
59
80
93
76
61
86
59
84
73
68
48
86
76
52
74
88
89
81
77

วันทีเ่ สียชีวิต
6 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62
7 ต.ค. 62
22 ธ.ค. 62
17 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63
14 ธ.ค. 62
11 ม.ค. 63
30 พ.ย. 62
7 ส.ค. 62
20 ธ.ค. 62
10 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62
20 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63

ศพที่
570/63
571/63
572/63
573/63
574/63
575/63
576/63
577/63
578/63
579/63
580/63
581/63
582/63
583/63
584/63
585/63
586/63
587/63
588/63
589/63
590/63
591/63
592/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.ส.ดวงแก้ว หุตะวัฒนะ
ร.ต.มานะ มานเสถียร
นาย สามารถ เดชประมวลพล
ร.ต.ไพศาล กลิ่นคล้ายกัน
นาย อุดม จิตพิลา
ร.ต.วิวัฒน์ ยิ้มแฉ่ง
ร.ต.ประหยัด เกิดสมบูรณ์
นาย บุญส่ง สดใส
ร.ต.สมพงษ์ ชานิกุล
นาง ลิ้นจี่ คงจิ๋ว
นาง เทีย่ ง เฉลิมมิตร
จ.ส.อ.ผ่านศึก เปลื้องเกียรติภูมิ
นาง สุข เปลือยหนองแข้
พ.ท.สมภาร ชัยศิริ
ร.ต.ศักดิ์ชัย วงษ์ไม่น้อย
นาง บัวจ้า อินเขียวสาย
นาย นิรันดร์ อรชร
น.ส.ชลอ กลิ่นอัมฤทธิ์
ร.อ.ชานิ อัมรานนท์
จ.ส.อ.ประจักษ์ ปราบพยัคฆ์
นาย เล็ก คาแก้ว
นาง ละมัย อิ่มวงษ์
ส.อ.จตุพร พรหมประสิทธิ์

หน่วย
ธ.อยุธยา
ธ.อยุธยา
ธ.เซ็นทรัล-เวสต์เกต
ธ.กาญจนบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.พญาไท
ธ.นครราชสีมา
กสษ.1 กส.ทบ.
พธ.ทบ.
พธ.ทบ.
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.กาญจนบุรี
รพศ.5 พัน.2
ยก.ทบ.
ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี
ธ.สนามเสือป่า
พล.พัฒนา 2
ช.พัน.3 พล.ร.3
กสษ.1 กส.ทบ.
ป.พัน.7 พล.ร.7

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
โรคมะเร็งลาไส้
สมองได้รับบาดเจ็บ
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
ติดเชื้อรุนแรงในกระเลือด
หลอดลมอักเสบติดเชื้อ
ขาดอากาศหายใจจากการสาลัก
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับเส้นเลือดสมองตีบ
โรคชรา
โรคตวายเรื้อรัง
มะเร็งตับ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคปอดติดเชื้อ
ภาวะช็อกจากการเสียเลือด
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งเต้านม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
โรคปอดติดเชื้อ
น้าในช่องเยื่อหุม้ ปอดและหัวใจ
หัวใจเต้นผิดจังหวะจากความดันโลหิตสูง

อายุ
67
79
80
61
77
67
81
86
72
86
85
60
77
84
63
84
60
65
87
77
79
74
42

วันทีเ่ สียชีวิต
21 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
5 ธ.ค. 62
9 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
18 ธ.ค. 62
10 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62
7 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63
25 ธ.ค. 62
7 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63

ศพที่
593/63
594/63
595/63
596/63
597/63
598/63
599/63
600/63
601/63
602/63
603/63
604/63
605/63
606/63
607/63
608/63
609/63
610/63
611/63
612/63
613/63
614/63
615/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.พิจิตร สิมสาร
นาง บัวผัน สนธิ
นาง สุนิภา แสงประทีป
ร.ต.บารุง สวนฟัก
นาง รื่น เมืองแดง
พล.ต.กาพล จารุสาร
นาย วัน ยานู
ร.ต.ธวัชชัย แววฉิมพลี
พ.อ.จรูญ สุกใส
นาง เพ็ญ ภูษา(บุญสุภาพ)
นาง อัมพร ชัยณวงค์
พ.ท.อากาศ คาสิทธิ์
จ.ส.อ.จวน คิมนารักษ์
นาย ประสิทธิ์ โล่เส็ง
นาย แจ่ม ใสวารี
นาง สอาด ควรคิด
นาง รันต์ โพธิเ์ งิน
นาย สันติสุข มั่นเมือง
นาง ลาจวน เนียมรัศมี
นาง ประสาน ดรุณสาสน์
นาย บุญส่ง บรรดาศักดิ์
นาย มงคล มงคลทรง
นาง ประทวน แย้มสคราญ

หน่วย
ช.11 พัน.111
ศร.พัน.2
พธ.ทบ.
ธ.ปากช่อง
ธ.ชุมพร
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.แพร่
ธ.ปราณบุรี
ธ.อานาจเจริญ
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.เลย
ธ.รพ.รร.6
ช.พัน.6 พล.ร.6
พล.ม.3
ช.1 พัน.52 รอ.
ป.9 พัน.109
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
ศอ.สพ.ทบ.
สยย.ทหาร
ส่วนกลาง
ธ.ถนนสามัคคี
ธ.กระทรวงกลาโหม

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ภาวะเลือดออกในสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เลือดออกในสมอง
เส้นเลือดในสมองแตก
มะเร็งท่อน้าดี
มะเร็งลาไส้
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในปอด
ติดเชื้อในเลือดรุนแรงจากปอดติดเชื้อ
มะเร็งรังไข่
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคชรา
สันนิษฐานโรคไต
มะเร็งเม็ดเลือดขาว

อายุ
34
64
54
68
86
71
81
85
86
78
82
68
63
60
73
81
49
56
61
87
88
93
74

วันทีเ่ สียชีวิต
22 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
5 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62
11 ม.ค. 63
2 ม.ค. 63
18 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62
19 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62
7 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62
21 พ.ย. 62
5 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63
27 ธ.ค. 62
15 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63

ศพที่
616/63
617/63
618/63
619/63
620/63
621/63
622/63
623/63
624/63
625/63
626/63
627/63
628/63
629/63
630/63
631/63
632/63
633/63
634/63
635/63
636/63
637/63
638/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สมบุญ คาพุฒ
นาย วสันต์ แสงงิ้ว
จ.ส.อ.คาสอน ฝ่ายราษฎร์
นาง สนม สุนิมิตร์
นาง อุทัย คงในสัตย์
พ.ต.เจียม ทองวิลัย
ส.ท.วรชาติ ศรีม่วง
นาง เพียร บุษภาค
นาย อภิชัย ฐิติวัฒนา
นาง บุญปัน๋ พรหมวรรณา
ร.ต.เหลี่ยม โพธิพ์ ัฒน์
ร.ต.เสกสิทธิ์ เทพจันทร์
พ.ต.สงวน ปุณหาวงษ์
นาย เชื่อง หวลหอม
นาย แอ ยีมูดา
จ.ส.อ.สมศักดิ์ พุม่ เชื้อ
นาง ทองหลาง โคตมงคล
จ.ส.อ.ราชรถ ยุพยง
นาย พงศ์ธร อรรถสิษฐ
นาง แจ๋ว เวชยันต์วาณิชชัย
นาย หนูดี หลักทอง
นาง สมใจ ธารา
นาย อินหวัน หารกา

หน่วย
ธ.นครนายก
ธ.บางเขน(เซ็นทรัล)
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี
ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ
ธ.เตาปูน
วิสามัญ
พธ.ทบ.
ม.5 รอ.
ธนาณัติ
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ร้อยเอ็ด
ป.3 พัน.103
มทบ.13
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ร.4
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ร.31 รอ.
กรมพัฒนา 2
ธ.พิษณุโลก
ธ.น่าน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
โรคมะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
ระบบหายใจล้มเหลว
จมน้าเป็นเหตุตาย
โรคหัวใจขาดเลือด
เส้นเลือดในสมองตีบ
ตายตามธรรมชาติ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและกระแสเลือด
ฐานกะโหลกศีรษะแตกจากการบาดเจ็บจราจร
มะเร็งท่อน้าดี
เส้นเลือดในสมองแตกจากความดันโลหิตสูง
โรคชรา
มะเร็งบริเวณขั้วปอด
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

ระบบหายใจล้มเหลว
มะเร็งตับ
เลือดออกในสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อายุ
65
90
62
82
86
102
23
82
59
76
86
66
83
85
89
82
84
40
59
85
72
54
80

วันทีเ่ สียชีวิต
25 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
15 มี.ค. 59
15 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
9 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63

ศพที่
639/63
640/63
641/63
642/63
643/63
644/63
645/63
646/63
647/63
648/63
649/63
650/63
651/63
652/63
653/63
654/63
655/63
656/63
657/63
658/63
659/63
660/63
661/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ถวิล ทวีเลิศ
นาง หนูพุก ค้าขาย
พ.อ.อาสา(อู๊ด) ขยันเขียน
น.ต.สถาพร อยู่สุข
นาง เพยาว์ ประเสริฐเมธ
นาง ขวัญเมือง สุขรัตน์
นาย จิตศักดิ์ ได้ฤกษ์งาม
พ.อ.ประสิทธิ์ ราศรี
พ.อ.วิรัช กองแก้ว
จ.ส.อ.เสรี ไชยพันธุ์
นาง นวล สืบสุนทร
นาง ชุบ วิสันโท
ร.ต.สาเภา พุทธสอน
นาย เสา ปงก๋า
ร.ต.ประชา สายหรุ่น
จ.ส.อ.อนันต์ ช่อมเซียง
พ.อ.ปรนิค สินพูลผล
นาง สอน ซื่อสัตย์
นาง สมบุญ ครุธแก้ว
นาง มาลี อุ่นธรรม
นาย บรรจง ภูผ่ ะกา
นาย แสวง ไร่วอน
นาง อาไพ ปลื้มพวก

หน่วย
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ส่วนกลาง
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ศรีย่าน
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ศรีย่าน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี
ธ.ถนนสามัคคี
ธ.ลพบุรี
วิสามัญ
ธ.นครนายก
ธ.นครนายก
ธ.ปากเกร็ด
ธ.กาญจนบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
เส้นเลือดในสมองแตกจากโรคเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคชรา
ทางเดินหายใจอุดตันเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคตับวายเฉียบพลัน
ติดเชื้อในสมอง
โรคปอดติดเชื้อ
เลือดออกในสมอง
ภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน
มะเร็งตับ
โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ภาวะเลือดออกในสมอง
โรคไตวาย
โรคเบาหวาน
มะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

อายุ
74
73
88
91
75
52
41
85
86
94
64
84
87
70
79
53
96
76
92
67
69
80
67

วันทีเ่ สียชีวิต
13 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
8 ธ.ค. 62
18 ม.ค. 63
17 ธ.ค. 62
20 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63

ศพที่
662/63
663/63
664/63
665/63
666/63
667/63
668/63
669/63
670/63
671/63
672/63
673/63
674/63
675/63
676/63
677/63
678/63
679/63
680/63
681/63
682/63
683/63
684/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.พันทอง อุตโม
จ.ส.อ.นพดล สีใส
นาง สมพิศ ชัยชิตาทร
นาง ทองสุข เสียงก้อง
นาง สมบูรณ์ วรรณะ
นาง เวียง สร้อยนาค
ร.ท.เสรีย์ เมืองฉิม
นาย ช้อย มาตทวงษ์
จ.ส.อ.วิลักษ์ ปิน่ หอม
พ.ต.วิมล จันทรานนท์
นาง วาสนา แจ้งสว่าง
จ.ส.อ.ดี ธนูศิลป์
พ.ต.ชาติธนู ดวงมาลัย
ร.อ.สวัสดิ์ สองศรี
นาง ศรีวรรณา โตโคกสูง
นาง ประพิศ ศรีพนา
นาง สมพงษ์ พรหมมา
พ.ท.ประพันธ์ สุวรรณมาโจ
ร.ต.ประชา รุ่งสว่าง
นาย เหรียญ ดีประเสริฐ
นาง ทองหมวย พิลาแดง
ร.ต.ทวีชัย ขันทองคา
นาง เขือง แสนดวง

หน่วย
ธ.บิก๊ ซี-นครปฐม
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น
ธ.จรัลสนิทวงศ์
ศฝ.นศท.มทบ.33
คส.6 สพ.ทบ.
ช.1 พัน.112 รอ.
รวท.อท.ศอพท.
ธ.สระบุรี
ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี
ธ.พิษณุโลก
ธ.โรบินสัน สุรินทร์
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.ปากเกร็ด
ขว.ทบ.
ธ.ลพบุรี
ธ.อุดรธานี
ธ.ลพบุรี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
พล.ป.
ร.3 พัน.1

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดอักเสบ
โรคมะเร็งลาไส้ระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
ภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
โรคชรา
เลือดออกใยเยื่อหุม้ สมอง
ไฟฟ้าดูด
โรคชรา
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในปอด
มะเร็งท่อน้าดี
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจล้มเหลว
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคปอดติดเชื้อ
โรคลาไส้ติดเชื้อ
โรคตับแข็ง
โรคเบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน
โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
โรคชรา

อายุ
87
74
82
82
75
71
53
80
57
84
67
88
58
83
70
79
65
86
57
89
77
57
80

วันทีเ่ สียชีวิต
4 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
23 พ.ย. 62
14 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
25 ธ.ค. 62
16 ธ.ค. 62
11 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
24 มี.ค. 60
8 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63

ศพที่
685/63
686/63
687/63
688/63
689/63
690/63
691/63
692/63
693/63
694/63
695/63
696/63
697/63
698/63
699/63
700/63
701/63
702/63
703/63
704/63
705/63
706/63
707/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สุดใจ คาจริง
นาย ไกร จิตรมณี
นาย พรต แสนอุบล
นาง ปาน มงคลอุทก
ร.ต.ลี เจนชัยภูมิ
พ.ท.ภูษิต ทวีฤทธิ์
นาง ทอน ชมขุนทด
พ.ต.ทองคา มีสูงเนิน
นาง สุดใจ ศิริปรีชา
นาง ต่วน คุณสมบัติ
นาง ลม ทองโชติ
นาง สอิ้ง เจริญในเมือง
นาง ก้อง ยะงาม
นาย เสวียน หล้ามาชน
จ.ส.อ.จิระศักดิ์ กองจันทร์
นาง ลายวน คล้ายแท้
นาย ฐานุพงศ์ เปรมกมล
นาง บาง พูลทรัพย์
นาง เตย อบเชย
น.ส.จารุภา เดชจินดา
นาย เศกสันต์ มากบดี
นาง บรรจง โหมดสุวรรณ
พ.อ.เชาวลิต สร้อยสนธิ์

หน่วย
ทภ.3
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
มทบ.21
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.สกลนคร
ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.สกลนคร
ธ.ศรีย่าน
ศฝ.นศท.มทบ.23
ธนาณัติ
วศ.ทบ.
ธ.สมุทรสงคราม
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.เตาปูน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ย่อยบางพลัด
ธ.รังสิต

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคไตวายเรื้อรัง
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ชราภาพ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งทางเดินอาหาร
โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
สมองบวมและสมองขาดเลือด
โรคชรา
ระบบหัวใจล้มเหลว
ภาวะเลือดเป็นกรด
โรคชรา
โรคไตวายฉับพลัน
เลือดออกในสมอง
โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน
โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลันจากโรคประจาตัว(เบาหวาน)

โรคไตเรื้อรัง
โรคชรา
ไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่ น่ชัด
สมองฟกซ้าร่วมเลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมองและกระโหลกศีรษะแตก

เส้นเลือดในสมองแตก
เส้นเลือดในสมองแตก

อายุ
60
77
79
79
87
82
84
82
74
81
80
83
81
84
52
90
70
83
85
73
52
77
83

วันทีเ่ สียชีวิต
29 ธ.ค. 62
20 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
4 ธ.ค. 62
9 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
14 ต.ค. 62
24 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
20 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63
26 พ.ย. 62

ศพที่
708/63
709/63
710/63
711/63
712/63
713/63
714/63
715/63
716/63
717/63
718/63
719/63
720/63
721/63
722/63
723/63
724/63
725/63
726/63
727/63
728/63
729/63
730/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.ลิขิต พาขุนทด
พ.ท.กิตติธัช กันตะภาค
นาง สว่าง สยาม
จ.ส.อ.ต๋า นันทศรี
นาง ไฝ ลังกาเปีย้
นาง ลาดวน พาขุนทด
นาง น้อม ช่างเกวียน
นาง สุภาภรณ์ อยู่ชม
นาง น้อม แนบทางดี
จ.ส.อ.ดาเลิง แนวจาปา
นาง อุทัย พัฒนชัย
นาย ทองพูน ญาติวังกุ่ม
นาย สาราญ ใหม่เอี่ยม
นาย บุญเติม ยาใจ
นาย หนู แกสันเทียะ
นาง พยอม นอสูงเนิน
นาง สารอง จันทร์มณี
จ.ส.อ.จิตรกร ยอดวงษ์
ส.อ.เนรมิตร แขสว่าง
ส.อ.ชูศักดิ์ คะวะนา
นาย บุญลือ ชัยวงษ์
นาย พรมวิหาร สอดศรี
นาง สมบูรณ์ ตลุนจันทร์

หน่วย
ธ.นครราชสีมา
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.เชียงราย
ธ.เชียงราย
ธ.เชียงราย
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.บิก๊ ซี-ลพบุรี 2
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15
ม.พัน.28 พล.ม.1
ทภ.2
มทบ.21
กรม ทพ.23
พัน.ซบร.22 บชร.2
ร.16 พัน.3
รพศ.2 พัน.1
รพศ.1 พัน.1
ร.6 พัน.3
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
โรคชรา
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคไตวายเรื้อรัง
ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคชรา
โรคชรา
ภาวะเลือดเป็นกรด
อุบัติเหตุจราจร
สมองฉีกขาด
เลือดออกในสมอง
มะเร็ง
ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ

อายุ
79
81
88
87
84
72
78
61
80
59
78
85
55
65
86
79
73
57
34
29
61
70
79

วันทีเ่ สียชีวิต
13 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62
9 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62
10 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
22 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63

ศพที่
731/63
732/63
733/63
734/63
735/63
736/63
737/63
738/63
739/63
740/63
741/63
742/63
743/63
744/63
745/63
746/63
747/63
748/63
749/63
750/63
751/63
752/63
753/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สม สมสี
นาง ไพร ฆารพันธุ์
พ.อ.ประเมิญ เมตตานนท์
พ.อ.ประเมิญ เมตตานนท์
ร.ต.สุจินต์ ภูม่ าลา
นาง สุจิตรา อนันตพงษ์
นาง วิภา ก้อนกนกอนันต์
นาง ล้อม พันธะ
นาง สุนารี จันทร์ไทย
นาง ประทิน โตสกุณีย์
นาย มะลิ เย็นไสว
นาย เวช สุขคะตะ
จ.ส.อ.ปรัชญา ฝักชัยภูมิ
จ.ส.อ.ผดุง อุดมรัตน์
นาง ศุภลักษณ์ ดิษฐ์แพ
นาย นิวัฒน์ นิวรณ์
นาง สังวาล ร่วมพรม
จ.ส.อ.ณรงค์ ปรีชา
นาง สุนีย์ ศิริจันโท
นาย บุญส่ง อ่อนจ้อย
นาย ด้วง ตู้วิเศษ
ร.ต.มาโนช จันทร์ใหญ่
นาย คูณ โพธิน์ ะ

หน่วย
บชร.1
ช.11 พัน.111
วิสามัญ
ธ.ศรีย่าน
ธ.สนามเป้า
ธ.คอสโมออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี
ธ.บางบัวทอง
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
มทบ.24
กร.ทบ.
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ถนนสุขาภิบาล 1
ธ.นครชัยศรี
พธ.ทบ.
มทบ.19
ธ.นครพนม
ธ.นครพนม
สง.สด.จว.ข.ก.
ร.19 พัน.3
ธ.วังม่วง
ธ.ราชบุรี
ธ.บุรีรัมย์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
โรคเบาหวาน
โรคชรา
โรคชรา
โรคถุงลมโป่งพอง
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
มะเร็งปากมดลูก
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
กระดูกสะโพกซ้ายหัก
ลิ้นหัวใจรัวรุนแรง
มะเร็งลาไส้
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคชรา
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคเบาหวาน
เลือดออกในสมอง
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคชรา

อายุ
86
71
95
95
65
82
67
82
54
70
87
76
54
69
74
57
91
63
84
75
76
61
81

วันทีเ่ สียชีวิต
16 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
23 ธ.ค. 62
18 ม.ค. 63

ศพที่
754/63
755/63
756/63
757/63
758/63
759/63
760/63
761/63
762/63
763/63
764/63
765/63
766/63
767/63
768/63
769/63
770/63
771/63
772/63
773/63
774/63
775/63
776/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย บุญรุ่ง สาเภาทอง
นาง อัมพร สุปันต๋า
จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ สนประเสริฐ
นาง ทองเจือ ทองใหม่
นาง หนูพันธ์ แจ่มปรีชา
นาย รินทร์ ทิพย์มนต์
นาย สมพงษ์ ม่วงเอี่ยม
นาง สมจิต สังข์เกษม
นาง ไพรวัลย์ แก้วเฮียง
ร.ต.ปิน่ เกษแก้ว
นาง มนัสนันท์ ศรีสุภาพ
นาย เชาว์ ทองมี
นาย พิทักษ์ ทับเปรม
พ.ท.หอม เทียมพันธ์พงศ์
นาย สมบุญ สุภาโสต
พ.อ.ปราณีต หาเรือนชีพ
นาง ส้มโอ ตนดี
นาย ดารงค์ หมี้แสน
นาง สารอง แผนสูงเนิน
นาง สุวรรณ งามบ้านผือ
ร.ต.สมร สีทองทุม
จ.ส.ต.สมัย กัลยาประสิทธิ์
นาย ม้วน ม่วงเขาแดง

หน่วย
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.สุโขทัย
ธ.ร้อยเอ็ด
วิสามัญ
รพ.rพระมงกุฎเกล้า
ส่วนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.นครนายก
ธ.คลองจั่น
ธ.มีนบุรี
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.นครปฐม
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.เตาปูน
สง.สด.จว.ส.พ.
มทบ.310
ศปภอ.ทบ.2
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ปราจีนบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งช่องปาก
โรคปอดติดเชื้อ
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอด
ลิ่มเลือดอุดตันทีข่ า
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับอ่อน
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็งคอหอยส่วนปาก
ติดเชื้อในปอด
โรคหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
มะเร็งช่องปาก
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
69
64
68
84
81
92
64
64
85
68
65
76
63
84
67
83
80
81
76
77
56
60
85

วันทีเ่ สียชีวิต
12 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62
20 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
20 ธ.ค. 62
30 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63
26 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63

ศพที่
777/63
778/63
779/63
780/63
781/63
782/63
783/63
784/63
785/63
786/63
787/63
788/63
789/63
790/63
791/63
792/63
793/63
794/63
795/63
796/63
797/63
798/63
799/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท.เสมอ บุญมี
นาง สุวรรณ อยู่สุขขี
พ.ท.สนิท ใหญ่สูงเนิน
นาย ไตรวรรณ์ อยู่เรืองเดช
นาง บุญเชย ศิริมงคล
นาง สมบัติ มาช่วย
นาย อุดม กระจ่างรัตน์
ร.ต.ล้วน ปลื้มใจ
จ.ส.อ.สมหวัง เพ็ญจันทร์
นาง ประไพ สินสาโรง
นาย สุเทพ ภักดี
นาง พิศลักษณ์ จันทยผล
ส.อ ธนิต โชติมณี
พ.อ.สลอง นาคะเสถียร
นาย ประสิทธิ์ อุทะกะ
พ.อ.อุทัย บริบูรณ์
พ.ท.หล่า คชแก้ว
จ.ส.อ.บุญเลิศ อินทแก้ว
ร.ต.ทัศพร ศรภูมิ
นาย เนียม เปรมกมล
พ.ต.ภัทร โกมลวานิช
นาย บุญทรง สุขชัย
นาย สนุน ทิพย์จันทร์

หน่วย
ธ.ปราณบุรี
ธ.เดอะมอล์ล-งามวงศ์วาน
ธ.ลพบุรี
ธ.อยุธยา
ธ.ปราจีนบุรี
พัน.บ.9
ส่วนกลาง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.อยุธยา
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ปทุมธานี
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ชุมพร
ธ.กาญจนบุรี
ศบบ.
กรม พัฒนา 2
กรม พัฒนา 2
พัน.ซบร.บ.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
เส้นเลือดสมองตีบ
โรคชรา
มะเร็งลาคอ
ระบบหายใจล้มเหลว
เลือดออกในสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
โรคเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
ทุพพลภาพจากโรคเลือดออกในสมอง
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ไวรัสตับเสบซี
บาดแผลกระสุนปืน
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะปอดติดเชื้อ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
อุบัติเหตุจราจร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง

อายุ
76
72
84
73
84
74
83
83
56
79
68
58
71
87
90
73
74
70
57
80
54
85
60

วันทีเ่ สียชีวิต
2 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63
17 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
12 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
20 ธ.ค. 62
28 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63

ศพที่
800/63
801/63
802/63
803/63
804/63
805/63
806/63
807/63
808/63
809/63
810/63
811/63
812/63
813/63
814/63
815/63
816/63
817/63
818/63
819/63
820/63
821/63
822/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สวาท จันทร
นาง เกษร เพิม่ พูล
นาง สมจิตร คากระจาย
นาย อุดม ตอพล
นาย วันดี เจริญศรี
นาย เลี่ยม ปลอดกระโทก
นาง บับภา ปวงสุข
พ.ท.อุทัย ศรีสุริยสวัสดิ์
นาง ทอนลัย ทะชัยวงศ์
นาย ชาญ คาสา
ส.ท.นิมิตร สังข์เกิด
นาง วันเพ็ญ ชูศิริ
พ.ท.ธนิต ชาญกลราวี
นาง กลม ตัวสระเกษ
จ.ส.อ.บุญชู ประสมพงค์
จ.ส.อ.กุมพล ชาคาใส
จ.ส.อ.เชาวลิต เจริญพันธ์
นาย หนูจันทร์ ดวงปาโคตร
พ.ต.เกษม ภูเ่ นียม
พ.ท.หญิงจารุณี มิลินทานุช
น.ส.สุนันทา ธารนพ
พ.อ.สงวน กองอาสา
นาง นกแก้ว สังข์นาค

หน่วย
มทบ.45
มทบ.36
ศฝ.นศท.มทบ.22
ธ.เลย
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ยศ.ทบ.
สง.สด.จว.ก.พ.
ธ.แจ้งวัฒนะ
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
สง.สด.จว.ข.ก.
ธ.นครราชสีมา
ธ.กระทรวงกลาโหม
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ม.3 พัน.18
มทบ.18
ธ.ลพบุรี
กส.ทบ.
ธ.สามพราน-นครปฐม
ธ.โชคชัย 4
ธ.ถนนสุขสวัสดิ-์ ราษฎร์บูรณะ
รวท.อท.ศอพท.
รวท.อท.ศอพท.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
ติดเชื้อในปอด
หัวใจวายโรคประจาตัว
มะเร็งตับ
ถุงลมโป่งพอง
มะเร็งปอด
โรคหัวใจ
ตับแข็งระยะท้ายจากไวรัสตับอักเสบบี
ขาดอากาศหายใจ
อวัยวะภายในบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ตับวายจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและชราภาพ
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคประจาตัววัณโรค
มะเร็งปอด
วัณโรคปอด
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
ขาดอากาศหายใจจากการผูกคอตาย
มะเร็งตับอ่อน

อายุ
78
66
71
82
77
83
81
52
81
75
33
72
97
83
45
59
58
80
83
92
58
64
78

วันทีเ่ สียชีวิต
1 ม.ค. 63
6 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
20 ธ.ค. 62
18 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62
28 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
23 ต.ค. 62
28 ม.ค. 63

ศพที่
823/63
824/63
825/63
826/63
827/63
828/63
829/63
830/63
831/63
832/63
833/63
834/63
835/63
836/63
837/63
838/63
839/63
840/63
841/63
842/63
843/63
844/63
845/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
หน่วย
ร.ต.บุญชู ยอดทอง
ธ.ลพบุรี
จ.ส.อ.ยอดรัก โพธิส์ นาม
ส.พัน.6 พล.ร.6
นาย พิพัฒน์ สอนเย็น
ธ.กระทรวงกลาโหม
นาง แดง รสรื่น
ธ.สระบุรี
ส.อ.วรนันท์ บุรินทร์วัฒนา
ป.1พัน.1 รอ.
นาย ไพบูลย์ เสียงหวาน
กคย.สพ.ทบ.
นาง ขันทอง พลสุริฉาย
ส่วนกลาง
นาง สาเนียง ชนะดวงดี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
นาง ทองห่อ คงกรุด
ธ.อุตรดิตถ์
นาย บุญส่ง สมสกุลพันธ์
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
นาย สมพร สุ่มเงิน
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
พ.ท.พยนต์ พิมทนต์
ธ.ลพบุรี
นาย เกี๋ยงคา อิ่นอ้าย
ธ.ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่
นาง ม้วน แสงทอง
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
พ.อ.ทรงพรต คุ้มเกตุ
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ร.ต.โน้ม โพธิท์ อง
ธ.น่าน
นาง ทองดี ชมเชี่ยวชาญ
ธ.ปทุมธานี
นาง ทองสา เวชไธสง
ธ.ลพบุรี
ร.ต.หญิง เพ็ญแข องอาจ
ธ.ลพบุรี
นาย ม้วน ใจเย็น
มทบ.19
นาง บัวผัน เนื่องอ้น
สง.สด.จว.ต.ก.
พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ (ยุทธภูม)ิ กระแสร์พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ร.อ.ศิริวิวัฒน์(เจริญ) แสงประสิทธิ์ กรม ทพ.49

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
ภาวะช็อคจากติดเชื้อรุนแรง
โรคปอดติดเชื้อ
ไขกระดูกเสื่อม
เสียเลือดมากจากหลอดเลือดลาคอฉีกขาด
มะเร็งสมอง
โรคปอดติดเชื้อ
โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทางเดินหายใจล้มเหลว
มะเร็งไต
ความดันโลหิตสูงและไขมัน
มะเร็งตับจากเชื้อไวรัสตับซี
โรคชรา
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
โรคปอดติดเชื้อ
ขาดอากาศหายใจ
เลือดออกในสมอง
โรคไตวายระยะสุดท้าย
มะเร็งปอด
โรคชรา
มะเร็ง
ถูกยิง
ถูกยิง

อายุ
87
45
76
73
22
71
81
80
84
71
86
84
88
92
64
88
82
75
84
84
78
49
56

วันทีเ่ สียชีวิต
16 ม.ค. 63
22 ส.ค. 62
1 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
27 ธ.ค. 62
20 ม.ค. 63
18 ธ.ค. 62
24 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
8 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63

ศพที่
846/63
847/63
848/63
849/63
850/63
851/63
852/63
853/63
854/63
855/63
856/63
857/63
858/63
859/63
860/63
861/63
862/63
863/63
864/63
865/63
866/63
867/63
868/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา
นาย สุข กะการดี
จ.ส.อ.สุนทร รัตนคช
จ.ส.อ.ธารงค์ คงพูล
นาย โลน บานชื่น
นาย เกษม กลิ่นสุวรรณ
นาง เจริญ ทองคา
จ.ส.อ.เทวินทร์ สิงห์สุวรรณ
นาง สมศรี ชัยเนตร
นาง ทา สว่างราภา
นาย สุทัศน์ สง่าญาติ
นาง ภาวรีย์ เจริญรัตนธารากูล
นาย ทวี สุวรรณสิงห์
นาย ประสิทธิ์ สายหมี
ว่าที่ ร.ต.ประยูร เพริดพริ้ง
นาย คาชัย วรรณโชติ
นาง วราห์ ชาวบ้านตาด
อส.ทพ.สมบูรณ์ กล่อมเกลี้ยง
นาย มนตรี เชิดชูวิมลกิจ
นาย สนิท เทพปฐม
นาย ประยุทธ สมบัติพูนศิริ
ส.อ.สุวัฒน์ เพ่งพิศ
นาง มณี ฟองเขียว

หน่วย
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ส่วนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
นทพ.
นทพ.
ส่วนกลาง
ธ.บางเขน
ธ.ลาพูน
ธ.เชียงราย
ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย
คส.3 สพ.ทบ.
พธ.ทบ.
ร้อย.ลว.ไกล 9
พล.พัฒนา 1
ธ.เพชรบุรี
ธ.เลย
ธ.อุดรธานี
ธ.ยะลา
สร.
พล.ปตอ.
ส.พัน.1
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ถูกยิง
โรคชรา
ภาวะเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะขาดสารอาหาร
โรคชรา
ภาวะแทรกซ้อนจากหัวใจและหลอดเลือด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ติดเชื้อในปอด
โรคชรา
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเนื้อสมองฉีกขาด
โรคหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งปอด
ตายโดยโรคธรรมชาติ
มะเร็งปอด
มะเร็งทางเดินอาหาร
พิษสุราเรื้อรัง
เลือดออกในสมอง

อายุ
32
71
57
49
73
80
90
70
62
72
85
64
66
68
70
87
80
64
81
89
60
47
83

วันทีเ่ สียชีวิต
9 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63
14 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63
10 มี.ค. 62
25 เม.ย. 62
11 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
30 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62
1 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63

ศพที่
869/63
870/63
871/63
872/63
873/63
874/63
875/63
876/63
877/63
878/63
879/63
880/63
881/63
882/63
883/63
884/63
885/63
886/63
887/63
888/63
889/63
890/63
891/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง แสงเทียน สุขชู
พ.อ.คงเดช กุลไทย
นาง สายทอง ทองปลั่ง
ร.ต.เหรียญ การะเกตุ
นาง อ้อน พันธ์หนองหว้า
นาย สมบัติ ดุงศรีแก้ว
นาย นิคม เทพประสาท
นาง มันฑนา แก้วบุญเรือง
จ.ส.อ.บัญชา จันทร์พุฒ
นาย สีลา ศรีบุรมย์
จ.ส.อ.ปฏิเวธ ทิพยจันทร์
นาง กิมฮวย บุญชัชวาลย์วงค์
นาง เยื้อง แก้วพงษ์
นาง ขันทอง ขัดผาบ
ส.อ.เขียว จันทร์สิงห์
นาง หลิว มาดีศรีทรัพย์
จ.ส.อ.สุชาติ นุตกาแหง
พล.ต.สุพจน์ สัมปัตตะวนิช
นาง สังวาลย์ อินทรเทศ
นาง แหวน โอษยานนท์
นาง นิกูล ใบราตรี
นาง เทียม ภูง่ าม
นาง เทศ สืบประสิทธิ์

หน่วย
ธ.ราชบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.นครราชสีมา
ธ.บ้านผือ
ธ.อุดรธานี
ธ.ลาปาง
ธ.ลาปาง
ธ.ลาปาง
มทบ.25
มทบ.21
ทน.3
ศป.
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ลพบุรี
ธ.นครราชสีมา
ธ.บิก๊ ซี พระราม 4
ธ.ย่อยลาดพร้าว 103
ธ.พระพุทธบาท
ธ.บิก๊ ซี-นครสวรรค์ (วี-สแควร์)
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคชรา
สมองขาดเลือด ร่วมกับหัวใจเต้นผิดจังหวะ
มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย
ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งหลอดอาหาร
ภาวะการหายใจล้มเหลวจากมะเร็งระยะลุกลาม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
โรคชรา
มีเลือดออกในสมอง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดอักเสบ
โรคชรา
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
เกลือแร่ผิดปกติรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
โรคชรา
มะเร็งปอด

อายุ
66
84
70
92
83
71
78
60
72
77
60
78
81
73
85
86
69
88
87
82
79
86
84

วันทีเ่ สียชีวิต
6 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63
20 ธ.ค. 62
7 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63
24 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
28 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
25 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63

ศพที่
892/63
893/63
894/63
895/63
896/63
897/63
898/63
899/63
900/63
901/63
902/63
903/63
904/63
905/63
906/63
907/63
908/63
909/63
910/63
911/63
912/63
913/63
914/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.ยิ้ม ทักหลา
จ.ส.อ.ประทีป การสมวรรณ์
นาง มาลัย เชื้อดี
จ.ส.อ.เผด็จ พรมชัย
นาง เพ็ญศรี นักดนตรี
นาง เนย นามดวง
พ.อ.ชัยชพัฒน์ บัวงาม
น.ส.อุไร โพธิส์ าราญ
จ.ส.อ.ทวี บริบูรณ์
จ.ส.อ.ภิรมย์ สุขเรือน
นาย แปลง จารัตน์
อส.ทพ.ช่วย คาปัน
พ.อ.มานิตย์ แสงด้วง
นาง พรม เมาเกตุ
นาย สวิง บุญกันทะ
จ.ส.อ.บุญมี สารการ
ร.ต.นิยม ศิริปัญญา
นาย ทวาย ลาภเกิน
ม.ล.พยนต์ นิยมสินธุ์
ร.ต.สรศักดิ์ วงศ์ราษฎร์
นาย ปริญญา คงเหล็ก
ส.อ.สมภพ อากาศวิภาต
จ.ส.อ.ศรีศักดิ์ จั่นสมพงษ์

หน่วย
ธ.พิษณุโลก
ธ.อยุธยา
พัน.ซบร.23 บชร.3
ร.4 พัน.1
มทบ.15
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.ลพบุรี
ธ.บุรีรัมย์
ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย
ธ.เชียงราย
ศอว.ศอพท.
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.นครพนม
ธ.สนามเสือป่า
ส่วนกลาง
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.เตาปูน
ธ.โชคชัย 4
ธ.รัตนาธิเบศร์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หัวใจขาดเลือด
โรคปอดอักเสบ
ติดเชื้อเข้ากระแสเลือดเกิดภาวะช็อค
มะเร็งตับจากเชื้อไวรัส
ความดันโลหิตสูง
โรคไตวาย
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่แพร่กระจาย
โรคชรา
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
เลือดออกในสมองส่วนทาลามัสซีกขวา
ลาไส้อักเสบและอุดตัน
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ
มะเร็งตับ
โรคชรา
โรคถุงลมโป่งพอง
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคถุงลมโป่งพอง
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
หลอดโลหิตแตกในสมอง

อายุ
80
66
70
59
79
79
80
83
81
76
79
63
87
84
68
87
75
73
89
59
83
61
64

วันทีเ่ สียชีวิต
28 พ.ย. 62
28 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
18 มี.ค. 00
31 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63
21 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63
26 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
10 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
25 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63

ศพที่
915/63
916/63
917/63
918/63
919/63
920/63
921/63
922/63
923/63
924/63
925/63
926/63
927/63
928/63
929/63
930/63
931/63
932/63
933/63
934/63
935/63
936/63
937/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ทองหยิบ นันทสูรย์
นาย เพียร งามพัตร
นาง บุญมา สายด้วง
จ.ส.อ.วิรัตน์ เชาว์ไกรหัก
นาง บัวแก้ว สิทธิอาษา
นาย ประสิทธิ์ นกจั่น
นาง ชั้ว หยวกทอง
จ.ส.อ.แฉล้ม แป้นแก้ว
นาง บุญปัน๋ รุ่งสว่าง
นาย จารัส ชมเงิน
น.ส.บุษกร ปรีชากร
นาย สมนึก สุทธิวงศ์
พ.ท.มนู จันทร์ปลูก
จ.ส.อ.วิฑูรย์ โพธิท์ อง
นาย โกศล อาษาสุข
นาง สุรัตน์ ไขศรี
จ.ส.อ.กัษณ คินิมาน
ร.ต.สหัส สุวรรณโณ
นาง คาฟอง เสนารักษ์
ร.ต.บัญหาร แดงขา
ส.ท.วิทยา ดวงเลิศ
นาย เลื่อน จอมนวล
ร.ต.อาจณรงค์ สร้อยเสนา

หน่วย
ธ.ถนนศุขประยูร ฉะเชิงเทรา
ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี
ส่วนกลาง
มทบ.16
พัน.พัฒนา 3
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ปากเกร็ด
ม.พัน.28 พล.ม.1
ธ.ศรีย่าน
ธ.หัวหมาก
ธ.จรัญสนิทวงศ์
ธ.เตาปูน
ธ.ฉะเชิงเทรา
ธ.ปากช่อง
ธ.เสนานิคม
ธ.คอสโม พาร์ค เมืองทองธานี
ธ.ทุง่ สง
ร.31 พัน.2 รอ.
พัน.ป.ศป.
ร.16 พัน.3
กสษ.3 กส.ทบ.
ธ.ขอนแก่น

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคชรา
โรคชรา
โรคตับแข็ง
หลอดเลือดแดงในท้องแตก
มะเร็งต่อมน้าเหลืองลุกลาม
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อรุนแรงจนเกิดภาวะช็อค
หอบหืดรุนแรง
เลือดออกในสมอง
โรคชรา
มะเร็งตับ
มะเร็งทีก่ ระดูกสันหลัง
มะเร็งในตับอ่อน
โรคปอดติดเชื้อ
ตับอักเสบและมีภาวะติดเชื้อทีป่ อดรุนแรง
ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน
วัณโรคปอด

อายุ
83
83
88
54
73
82
86
63
68
64
68
76
72
61
66
89
62
70
62
55
27
78
58

วันทีเ่ สียชีวิต
2 ก.พ. 63
29 ม.ค. 63
9 ก.พ. 63
26 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63
21 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63
20 ม.ค. 63
16 ธ.ค. 62
10 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63
6 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63
23 พ.ย. 62
4 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63

ศพที่
938/63
939/63
940/63
941/63
942/63
943/63
944/63
945/63
946/63
947/63
948/63
949/63
950/63
951/63
952/63
953/63
954/63
955/63
956/63
957/63
958/63
959/63
960/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สวรรค์ นิลคูหา
ร.ต.สมควร ศรีสาอางค์
นาย ประหยัด นิลสมัย
นาง นิตยา เจียมใจ
นาง ดา ศรีปัญญา
นาง คาเบาะ เหลื่อมใส
ร.อ.คมสันต์ สุภาจิตต์
ร.ต.อุดมศักดิ์ เพ็ญสุวภาพ
ร.ต.เปรื่อง อินทรนุช
นาง สุรีย์ วิจารณรงค์
ร.ต.เอกศักดิ์ นาวะระ
นาง จันทร์เป็ง ยุทธวงค์
น.ส.สุรีรัตน์ มณีวรรณ
นาง คามูล เบิกประโคน
นาง สุภาพ เขียวรัมย์
นาย คามูล แสนสร้อย
นาง บุญเทียม หัตถะปนิตร์
นาย บุญมา ชาภักดี
นาง พยูร สืบกระแสร์
นาง คามูล สาลีทอง
นาง บุญช่วย บุญน้อยกอ
จ.ส.อ.ชีพ น่วมเศรษฐี
นาง รัชฎาวรรณ ไชยวุฒิ

หน่วย
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ลพบุรี
ธนาณัติ
ป.3 พัน.8
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ลาปาง
ธ.ขอนแก่น
ธ.อุดรธานี
ธ.เชียงใหม่
ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ลาปาง
ธ.นครพนม
สส.ทหาร
ธ.ย่อยบางครุ
ธ.รพ.พญาไท 3
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.สนามเป้า
ธ.น่าน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
เลือดออกในเนื้อสมองจากภยันตรายบริเวณศีรษะ

เนื้อเน่าตายจากเชื้อแบคทีเรีย
มะเร็งกระเพาะอาหารแพร่กระจาย
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลว
มะเร็ง
เลือดออกในช่องปอดปริมาณมาก
หัวใจล้มเหลวจากไตวายเฉียบพลัน
ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งลาไส้
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในปอด
โรคชรา
โรคเก๊าท์
โรคชรา
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อรุนแรง
ภาวะไตวายฉับพลัน
มะเร็งปอด
โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
บาดเจ็บทรวงอกรุนแรงจากการจราจร

อายุ
82
73
84
80
76
93
56
67
81
83
83
80
52
64
84
59
85
85
89
77
92
60
58

วันทีเ่ สียชีวิต
7 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63
23 ม.ค. 63
27 ธ.ค. 62
13 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63
20 ธ.ค. 62
16 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
18 ธ.ค. 62
10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63
24 ม.ค. 63
15 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
26 ม.ค. 63

ศพที่
961/63
962/63
963/63
964/63
965/63
966/63
967/63
968/63
969/63
970/63
971/63
972/63
973/63
974/63
975/63
976/63
977/63
978/63
979/63
980/63
981/63
982/63
983/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง บุญเลี่ยม ฤาชัย
นาง ขันแก้ว เมฆบังวัน
พ.ต.ทิพากร แจ่มเสือ
น.ส.ประมัย สุกะวัฒน์
ร.ต.บุญรักษ์ ทองบุ
น.ส.ไหล่ ธรรมจินดา
นาง สัจจพร จินายาง
นาง จรรยา สอนสา
นาง ปี ดวงแก้ว
นาง ถนอม วงษ์เสียงดัง
ร.ต.ณรงค์พล ประภาคาร
นาง ศรีพร มีบุญ
ร.ต.ชาญ เสริฐเมืองปัก
ส.อ.ธีรพงศ์ พลพงษ์
นาง คา สุภราช
ส.ท.ศตวรรษ ริยะบุตร
พ.ท.วันชัย มีพรม
นาง สายใจ เชือกโคกกรวด
ส.ต.วงศ์สุทร เป็นบุญ
น.ส.สมบัติ ไชยรส
นาง ฝอย ไชยนนท์
ร.ต.ไพโรจน์ วิฑูรย์
นาง สุวลี ศรีพันธุ์

หน่วย
ธ.คลองจั่น
ธ.น่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.พะเยา
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.อุบลราชธานี
ธ.พะเยา
ธ.อุดรธานี
ธ.โลตัส โคราช 2
ธ.ปากช่อง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร.5 พัน.2
พล.ร.2 รอ.
ร.8 พัน.1
ศสร.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ร.7
ร.31 พัน.2 รอ.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.เชียงราย
ธ.ปากช่อง

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
โรคเบาหวาน
มะเร็งปอด
โรคชรา
สมองขาดเลือด
ภาวะช็อกจากการเสียเลือดมาก
ปอดอักเสบติดเชื้อ
เส้นเลือดในสมองแตก
โรคมะเร็ง
โรคชรา
มะเร็งตับ
มะเร็งตับ
มะเร็งในทางเดินอาหารลุกลามทีป่ อด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคหัวใจ
สมองได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกในสมอง
มะเร็งปอด
มะเร็งโพรงจมูก
บาดเจ็บอวัยวะหลายแห่งจากการจราจร
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
โรคชรา
โรคปอดอักเสบ
มะเร็งตับ

อายุ
84
79
76
94
62
68
57
57
86
83
57
77
60
41
81
24
57
68
24
61
82
82
68

วันทีเ่ สียชีวิต
3 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63
13 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
20 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
19 ม.ค. 63
12 ธ.ค. 62
1 ก.พ. 63
7 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
1 ธ.ค. 62
20 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63
10 ก.พ. 63

ศพที่
984/63
985/63
986/63
987/63
988/63
989/63
990/63
991/63
992/63
993/63
994/63
995/63
996/63
997/63
998/63
999/63
1000/63
1001/63
1002/63
1003/63
1004/63
1005/63
1006/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.สุริยา เทีย่ งน่วม
นาย บุญเหรียญ กัลยา
ร.ต.สมนึก โก้กระโทก
นาง สมหมาย ราษฏร์เจริญ
นาง เฉลียว แสนสุขโชคเจริญ
นาง แสน ดอกดาวเรือง
นาง ทองปาน ศักดิ์ศิริ
นาง เยี่ยม พลจันทึก
นาง เกษร ชาวชุมนุม
จ.ส.อ.ชอบ งามเกษม
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ปาลสุวรรณ
นาย กัน คงคาพันธ์
พ.อ.ปรีชา ม่วงทอง
พ.ท.ดารงศักดิ์ ศรีวิทย์
นาย สอาด รัศมี
ร.อ.อานาจ มุสิกุล
นาง ขันฑ์ทอง ศรีภิรมย์
นาง ทองพูน ศรีโชระ
นาย สกิจ เวียงวะลัย
นาย วันชัย ไวเจือดี
พ.ท.อภิชาติ จันทิมางกูร
นาย บุตร มิ่งโอโล
พ.อ.สถิตย์ ลักขณา

หน่วย
กคช.กช.
ธ.น่าน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
สง.สด.จว.อ.ย.
ป.3 พัน.13
มทบ.23
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ชุมแพ
ธ.นครราชสีมา
ขว.ทบ.
พัน.สร.13
สลก.ทบ.
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.นครนายก
ธ.ระยอง
ธ.พิษณุโลก
ธ.เดอะมอลล์-งามวงศ์วาน
ธ.สกลนคร
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
กะโหลกแตกสมองฉีกขาด
ภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคไตวาย
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
โรคปอดบวม
เลือดออกในสมอง
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
ไตวายเรื้อรัง
พาร์กินสันหรือโรคระบบประสาทเสื่อม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน
โรคชรา
มะเร็งปอด
ภาวะลาไส้อุดตันบางส่วน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา

อายุ
30
83
67
69
84
60
79
78
85
84
55
89
88
91
84
82
79
79
82
72
81
82
95

วันทีเ่ สียชีวิต
21 ธ.ค. 62
31 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
21 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
13 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
9 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
1 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
26 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63

ศพที่
1007/63
1008/63
1009/63
1010/63
1011/63
1012/63
1013/63
1014/63
1015/63
1016/63
1017/63
1018/63
1019/63
1020/63
1021/63
1022/63
1023/63
1024/63
1025/63
1026/63
1027/63
1028/63
1029/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ต.สิทธิพร บุญญาลงกรณ์
ร.ต.หญิง ชูจิตร์ อยู่พร้อม
นาย สาเรียง บุตรอินทร์
นาง บัวทอง นาทาม
นาง ทองม้วน มุ่งขอบกลาง
นาง ศรีตุ้ม อิ่นแก้ว
นาง ไฝแก้ว เกษร
นาง คาสิงห์ ม้วนอ้อม
พ.ท.อมรศักดิ์ ขันติคเชนชาติ
นาง บัวศรี สงทุง่
ร.ต.ชูชัย คงพันธ์
นาง เปรมจิตต์ พุกกะคุปต์
ร.ต.สมชาย เย็งเต๊ะ
นาง สี ไชยมี
นาง ราไพ สลักคา
นาย ห้วน จันรอดภัย
นาง อาพร ภูผายาง
นาง สมพิศ พิสิฐอมรชัย
พล.อส.สมคิด งามวาจา
นาย เคียง วงศ์รุจิโรจน์
นาง อูคา แก้วเนตร
จ.ส.อ.อุดม บุญทา
นาง หนอง ขันแก้ว

หน่วย
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
วิสามัญ
ร.13
รร.จปร.
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
กรม ทพ.31
ธ.พะเยา
ป.72 พัน.723
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี
ธ.นครศรีธรรมราช
วิสามัญ
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.บิก๊ ซี-ลพบุรี 2
ธ.บางลาภู
ธ.ปากช่อง
ธ.ลพบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ปตอ.2 พัน.4

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อ
ลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบรุนแรง
เลือดออกในสมอง
ติดเชื้อวัณโรคปอด
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคชรา
โรคชรา
ก้อนเนื้อทับเส้นประสาทในสมอง
อัลไซเมอร์
ติดเชื้อโรคปอดรุนแรง
เลือดออกในสมองจากเส้นเลือดในสมองแตก
โรคชรา
เลือดออกในทางเดินอาหาร
โรคชรา
โรคชรา
เส้นเลือดหัวใจตันเฉียบพลัน
มะเร็งตับ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งท่อน้าดี
หัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน
หัวใจขาดเลือดรุนแรง

อายุ
66
86
53
81
88
80
83
75
79
86
60
90
57
94
91
86
57
63
68
77
72
64
64

วันทีเ่ สียชีวิต
9 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63
23 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62
29 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63
24 ม.ค. 63
12 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
13 ธ.ค. 62
8 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
4 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63
9 ก.พ. 63

ศพที่
1030/63
1031/63
1032/63
1033/63
1034/63
1035/63
1036/63
1037/63
1038/63
1039/63
1040/63

ยศ - ชื่อ - สกุล
หน่วย
นาง เพ็ญ น้อยประเสริฐ
พัน.ร.มทบ.11
จ.ส.อ.สถาพร จัดวงษ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
จ.ส.อ.สวง พุม่ ถาวร
ธ.กระทรวงกลาโหม
ร.ต.ประสงค์ โภคสุวรรณ
ธ.ศรีย่าน
นาย บุญธรรม กองคา
ธ.งามวงศ์วาน
นาง สนธยา บูรณศิริ
ธ.งามวงศ์วาน
ร.ต.วินัย สุขลาภ
ธ.กระทุม่ แบน
นาง จานงค์ โพธิด์ ารงค์เดช
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ร.ต.ขา สุขปานแก้ว
ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์
นาง(น.ส.)ทองหยิบ วงศ์อนุสรณ์(สุดใจ)
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
นาง ศศิวรรณ มาสวิน
ธ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งระยะแพร่กระจาย
โรคปอดติดเชื้อ
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งตับ
โรคปอดอักเสบ
เลือดออกในทางเดินหายใจ
โรคชรา
โรคหัวใจวาย
มะเร็งปากมดลูก
โรคปอดติดเชื้อ

อายุ
82
55
84
93
74
94
71
82
89
76
77

วันทีเ่ สียชีวิต
12 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63
26 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63
25 ธ.ค. 62

