
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1581/63 พ.อ.เฉลียว   อัมพรรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะการหายใจล้มเหลว 87 11 ม.ีค. 63
1582/63 พ.อ.อนุวัฒน์   อมรลักษณานนท์ ธ.ศรีย่าน โรคปอดติดเชื้อ 71 18 ก.พ. 63
1583/63 นาง สมวรรณ   กลัดกนก ธ.สมุทรปราการ โรคปอดติดเชื้อตาย 86 13 ม.ีค. 63
1584/63 นาง ทองย่อย   วิมลกลาง ธ.วงเวียนสระแก้ว มีเลือดออกในสมอง 81 13 ม.ีค. 63
1585/63 ร.ต.สมคิด    สถานทิพย์ ธ.อยุธยา โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 75 8 ม.ีค. 63
1586/63 ร.อ.บุญเลิศ   รักรุ่ง ธ.วงศ์สว่างทาวน์ เซ็นเตอร์ โรคปอดติดเชื้อ 82 25 ก.พ. 63
1587/63 นาง อามีเน๊าะ   มะลิทอง ธ.อยุธยา  พาร์ค โรคชรา 83 3 ม.ีค. 63
1588/63 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ชัยย่อย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะตับวายจากมะเร็งตับ 62 4 ม.ีค. 63
1589/63 นาง กานต์รวี   พลธนะ ธ.น่าน มะเร็งกระเพาะอาหาร 65 26 ก.พ. 63
1590/63 ร.ท.บุญเลิศ   บุญเชียง ธ.ลพบุรี พิษสุราเร้ือรัง 61 20 ก.ค. 62
1591/63 จ.ส.อ.ประมวล   ก้อนจันเทศ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากแผลอักเสบรุนแรง 67 6 ม.ีค. 63
1592/63 นาง ยาตร์   ศรีตัมภวา ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 86 6 ม.ีค. 63
1593/63 นาง บุญปัน๋   ตันวงศ์ ธ.ล าปาง เลือดออกในสมอง 87 26 ก.พ. 63
1594/63 อส.ทพ.ถวิล   ภูตน กรม ทพ.13 ติดเชื้อในช่องท้อง 56 27 ก.พ. 63
1595/63 จ.ส.อ.ธีระยุทธ   ปิน่ทอง รร.ร.ศร. ติดเชื้อเอชไอวีไวรัส 45 9 ธ.ค. 62
1596/63 นาง ยอย  คิสาลัง กรม ทพ.23 หัวใจหยุดเต้นจากโพแทสเซียมในเลือดสูง 80 26 ก.พ. 63
1597/63 ส.ท.ชัยรัตน์   พิมชัย กรม ทพ.23 มะเร็งตับ 39 24 ก.พ. 63
1598/63 นาง ค าเอ้ย   วงษ์เพ็ญ รพศ.5 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 10 ม.ีค. 63
1599/63 นาย องอาจ  พฤฒิสาร รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มะเร็งตับ 78 9 ม.ีค. 63
1600/63 น.ส.นกแก้ว   แก้ววิชิต กรม ทพ.14 ความดันโลหิตสูงท าให้เกิดโรคหัวใจและไต 60 21 ก.พ. 63
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1601/63 นาย ศิลปชัย   โต๊ะทอง พธ.ทบ. เสียชีวิตจากการกดรัดบริเวณคอ 57 2 ม.ีค. 63
1602/63 ร.ต.วิบูลย์   ภูพ่ันธ์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 69 18 ม.ีค. 63
1603/63 นาง ส าเภา   กฤษณะจันทร์ คส.2 สพ.ทบ. โรคชรา 84 2 ม.ีค. 63
1604/63 นาง เส็ง  พืน้บาตร พล.พัฒนา 2 สมองบวมจากเลือดออกในเนื้อสมองและชั้นเยื่อหุ้มสมอง 81 5 ก.พ. 63
1605/63 นาง ชิด   มาอินทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 1 ม.ีค. 63
1606/63 นาง เรือนแก้ว   ค าแก้ว ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองตีบ 73 11 ม.ีค. 63
1607/63 จ.ส.อ.บุญรัตน์   จินะเป็งกาศ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ โรคชรา 86 21 ธ.ค. 62
1608/63 นาย ดาว   ระบอบ ธ.เทิง อุบัติเหตุจราจร 78 7 ม.ีค. 63
1609/63 นาย จงศักด์ิ   จิตรพร รพ.พระมงกุฏเกล้า โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 60 10 ก.พ. 63
1610/63 นาง สังวาลย์   แหยมสุขสวัสด์ิ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 17 ม.ีค. 63
1611/63 จ.ส.อ.สง่า   หน่อค าบุษย์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 71 22 ก.พ. 63
1612/63 นาง บุญช่วย   โพธิดอกไม้ ธ.บางบัวทอง ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 77 17 ม.ีค. 63
1613/63 พล.ท.สุมน   สุรทิณฑ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 14 ม.ีค. 63
1614/63 พ.อ.ปิยะบุตร   ศรีสารากร ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 68 20 ม.ค. 63
1615/63 จ.ส.อ.อนุรุทธ  บุญจริโท ธ.ลพบุรี โรคชรา 65 8 ม.ีค. 63
1616/63 นาง เตือนใจ  ศรีช่วยชนม์ กช. มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 57 29 ก.พ. 63
1617/63 นาย นพพร  พันธ์แก้ว คส.2 สพ.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 46 21 ก.พ. 63
1618/63 นาง นงค์ลักษณ์  สุกันทา ศพปน.พท.ศอพท. มะเร็งปอด 65 25 ม.ค. 63
1619/63 ร.ต.ส าเริง  จันทร์รักษ์ ทภ.3 บาดเจ็บศีรษะรุนแรงจากการจราจร 41 15 ธ.ค. 62
1620/63 พ.อ.บรรเจิด   แสงระวี สง.สด.จว.ป.ข. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 54 5 ม.ีค. 63
1621/63 นาย สุพรรณ   นากสีสุก ป.21 พัน.30 เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 57 2 ม.ีค. 63
1622/63 นาย ก้าน  จันทร์ศรีทอง บชร.3 ติดเชื้อทีก่รวยไต 85 29 ก.พ. 63
1623/63 นาย ปรัชญา  นิยมราษฎร์ ขส.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71 9 ม.ีค. 63
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1624/63 นาย สนอง  แก้วก ากง มทบ.26 โรคปอดติดเชื้อ 66 27 ก.พ. 63
1625/63 นาง เชี่ยน   ทองอ่อน กรม ทพ.21 ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 59 3 ม.ีค. 63
1626/63 นาง เพลิน   แก้วเนตร กรม ทพ.21 หลอดเลือดด าในสมองอุดตัน 82 9 ม.ีค. 63
1627/63 จ.ส.อ.ธงชัย   ทองแล้ง ช.21 ตายจากการเจ็บป่วยทีไ่ม่แน่ชัด 44 28 ก.พ. 63
1628/63 นาง ทองค า   สถิตย์น้อย ธนาณัติ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 10 ก.พ. 63
1629/63 นาง พอง   กรีหมื่นไวย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 85 8 ม.ีค. 63
1630/63 พ.ท.ไพบูลย์  ผดุงเจริญ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อทีป่อด 85 8 ม.ีค. 63
1631/63 ร.ท.วิธี   นิลประเสริฐ ธ.ปราณบุรี มะเร็งตับ 61 22 ก.พ. 63
1632/63 ร.ต.สุรเชษฐ์   ชัยวงศ์เหล็ก ธ.เทิง เลือดออกในสมอง 61 22 ธ.ค. 62
1633/63 ร.ต.ระเบียบ   แตงทิพย์ ธ.บ้านไผ่ โรคชรา 84 23 ก.พ. 63
1634/63 นาย รักษ์   ฉิมอ่อง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หลอดเลือดสมองแตก 86 13 ม.ีค. 63
1635/63 จ.ส.อ.บุญแปลก   บุศราค า ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 61 4 ม.ีค. 63
1636/63 นาง สมานพันธ์ (สมาน)   แจ้งรักษา ธ.เพชรบูรณ์ โรคไตวายเร้ือรัง 81 13 ก.พ. 63
1637/63 ร.ท.ยุทธพงษ์   สุจันทร์ศรี ธ.เพชรบูรณ์ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 60 23 ก.พ. 63
1638/63 นาง สมบุญ   กล่ าโพธิศ์รี ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองตีบ 89 10 ม.ีค. 63
1639/63 ร.ต.เผด็จ    ภูป้อม ธ.พิษณุโลก หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 76 16 ม.ีค. 63
1640/63 นาง สุขตา   สุขพูล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 90 1 ม.ีค. 63
1641/63 นาง ส าเริง   นิลละออ ธ.ลพบุรี โรคชรา 80 18 ก.พ. 63
1642/63 พล.ต.ธีรชัย   จันทร์บูรณ์ ธ.บก.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 74 4 ม.ีค. 63
1643/63 นาย ไสย์   ค าอ้อ ธ.ขอนแก่น โรคไตวายเร้ือรัง 86 1 ม.ีค. 63
1644/63 นาย ค าบวย   เนตรจันทร์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 87 4 ม.ีค. 63
1645/63 ร.ต.ทองค า   ป้องขันธ์ ธ.ขอนแก่น หลอดลมอุดตันจากมะเร็ง 59 12 ม.ีค. 63
1646/63 นาง กองมณี   ละเวรี ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 70 9 ม.ีค. 63
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1647/63 นาย อนุลักษณ์   อนุชน ขส.ทบ. โรคตับแข็ง 53 17 ก.พ. 63
1648/63 นาง ชลอ   จันทร์แปลง ส.1 ภาวะตับวาย 70 10 ม.ีค. 63
1649/63 นาย ค าพร   พรหมบุตร ธ.ย่อยอินทรารักษ์ เส้นเลือดในสมองแตก 69 26 ก.พ. 63
1650/63 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   จิตติเลิศวิฑูรย์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคตับแข็ง 70 16 ม.ีค. 63
1651/63 ร.ต.ปิยะ   วงศ์ปรเมษฐ์ ธ.กระทุม่แบน พิษสุราเร้ือรัง 57 11 ม.ีค. 63
1652/63 นาย จักร   นาคเสวี ธ.ปทุมธานี โรคชรา 83 1 ก.พ. 63
1653/63 นาง มาลี   บุญพ่วง ธ.สระบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 70 18 ม.ีค. 63
1654/63 ร.อ.สวน   บุญมา ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา มะเร็งตับ 73 18 ก.พ. 63
1655/63 จ.ส.อ.สุชิน   รอดบ้านเกาะ ธ.รังสิต หลอดเลือดสมองตีบ 81 19 ม.ีค. 63
1656/63 นาง ทองหล่อ   วรเวก ธ.รังสิต-คลอง3 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งปากมดลูก 76 22 ม.ีค. 63
1657/63 ร.ต.ประยุทธ   ต่วนเครือ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 69 22 ม.ีค. 63
1658/63 นาง ส าเนียง   ศรีธรรม ธ.ปากเกร็ด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 81 15 ม.ีค. 63
1659/63 นาย คะเชนทร์   เพิม่ทรัพย์ ธ.เทสโก้โลตัส รังสิต คลอง 7 เส้นเลือดแตกในสมอง 72 17 ม.ีค. 63
1660/63 นาย คอย   ติค า นทพ. โรคชรา 77 6 ม.ีค. 63
1661/63 ร.ต.เชิด   โพธิว์ิจิตร ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 75 12 ม.ีค. 63
1662/63 นาง สมควร   ศรีลา ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี เส้นเลือดสมองแตก 79 13 ม.ีค. 63
1663/63 พ.อ.วีรยุทธ   รัตนเกษตร ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งปอด 63 16 ม.ีค. 63
1664/63 ร.ต.บุญมี   ไพรสันต์ ศม. โรคหัวใจขาดเลือด 58 25 ก.พ. 63
1665/63 นาง สงวนศรี   พิพิธพล มทบ.21 เกลือแร่โปแตสเซียมในเลือดสูง 84 12 ม.ีค. 63
1666/63 นาง ทองดี    ส้มเกล้ียง ม.5 รอ. มะเร็งปากมดลูก 68 28 ก.พ. 63
1667/63 นาง อรทัย   อยู่คุ้ม พัน.ปจว. เส้นเลือดสมองโป่งพองและแตก 60 8 ม.ีค. 63
1668/63 นาย บุญกรรณ์   ผาสีกาย ร.3 พัน.1 มะเร็งตับอ่อน 55 11 ม.ีค. 63
1669/63 นาง ประกอบ   พังยาง พัน.ปจว. โรคอัมพฤต 78 10 ม.ีค. 63
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1670/63 จ.ส.อ.สมสนุก   อุ่นศรี มทบ.22 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 59 6 ม.ีค. 63
1671/63 ร.ต.สุพรม   กล่ินศรีสุข ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับอ่อน 65 8 ม.ีค. 63
1672/63 ร.ต.สุคนธ์   กล่ินหมื่นไวย์ ธ.นครราชสีมา โรคไต 86 11 ม.ีค. 63
1673/63 นาย วิวัฒน์   นรากร ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคไตวาย 60 9 ม.ีค. 63
1674/63 นาง ดี   ปัตตาเน ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดติดเชื้อ 76 14 ม.ีค. 63
1675/63 ร.ต.สุพรรณ   อินทร์นอก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ผังผืดในปอด 54 14 ม.ีค. 63
1676/63 ร.ต.สมัย   ฉิมปาน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งในทรวงอก 84 13 ม.ีค. 63
1677/63 ร.ต.วิชา   เอี่ยมผ่อง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะเลือดเป็นกรด 79 17 ม.ีค. 63
1678/63 ร.ต.วิสุทธิ ์  ทองสะอาด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 81 12 ม.ีค. 63
1679/63 พ.ต.ประพันธ์  จงกลรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในปอด 81 14 ม.ีค. 63
1680/63 นาง จาบ  รมยาคม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 82 12 ม.ีค. 63
1681/63 นาง บุญมั่น   ค าเทียนทอง วิสามัญ โรคชรา 95 23 ม.ีค. 63
1682/63 นาง ทองเหลือง   ค าโสภา รร.กง.กง.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 15 ม.ีค. 63
1683/63 นาย เพิม่จิต   เอี่ยมส าอางค์ สส.ทหาร มะเร็งตับ 69 28 ก.พ. 63
1684/63 นาง สุนีย์   กล่ินแก่นจันทร์ ส่วนกลาง โรคชรา 82 21 ม.ีค. 63
1685/63 นาง ณัฏฐ์กานดา   สุขรุ่งหิรัญกิจ ธ.ราชด าเนิน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 24 ม.ีค. 63
1686/63 จ.ส.อ.ประภัสสร์   ค าจริง ธ.อยุธยา มะเร็งตับ 70 17 ม.ีค. 63
1687/63 นาง จันทร์   ลักษณะละม้าย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 18 ม.ีค. 63
1688/63 จ.ส.ท.อภิชาติ   ห้องเม่ง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ไข้เลือดออกรุนแรงเลือดออกในสมอง 33 3 เม.ย. 62
1689/63 จ.ส.อ.พงศกร   ศิริต้ืนลี พัน.บริการ.กบร.ศร. อุบัติเหตุจราจรสมองบวมช้ าอย่างรุนแรง 41 28 ม.ค. 63
1690/63 ร.อ.วชิระ   หงษ์เอก พล.ร.2 รอ. สมองช้ า 57 15 ก.พ. 63
1691/63 ร.ต.ไพฑูรย์   วิเลปะนะ ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 69 31 ม.ค. 63
1692/63 นาง ผาล า   พละสุข ธ.แม๊คโคร จรัญสนิทวงศ์ ล้ินหัวใจร่ัว 86 4 ก.พ. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1693/63 นาย ปรีชา   ผาสุข ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 63 26 ม.ีค. 63
1694/63 พ.อ.สุทัศน์   สุวรรณรังษี ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับมะเร็งโคนล้ิน 87 2 ม.ีค. 63
1695/63 นาง ประจวบ  โพธินาม ร.31 พัน.2 รอ. มะเร็งปอด 56 5 ม.ีค. 63
1696/63 นาง วรรณา  สุวรรณหงษ์ ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 22 ก.พ. 63
1697/63 น.ส.แถว  ธนูวงศ์ ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 9 ม.ีค. 63
1698/63 นาง ปิน่   สงค์อุ่ม พล.ป. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 20 ก.พ. 63
1699/63 นาง ขันทอง   แตงรัตนา ธ.กาญจนบุรี ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 84 11 ม.ีค. 63
1700/63 นาง พิกุล   เจริญศรี ธ.สระแก้ว ตายไม่ทราบสาเหตุ 48 15 ก.พ. 63
1701/63 พ.อ.นิมิตร   อักษรเกิด ธ.หาดใหญ่ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 85 1 ม.ค. 63
1702/63 นาง นุ่น   สังวิบุตร ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 84 8 ม.ีค. 63
1703/63 จ.ส.อ.ชุมพล   เอี่ยมรัศมี ธ.ชลบุรี เลือดออกในสมอง 60 9 ม.ีค. 63
1704/63 จ.ส.อ.อวยชัย   ทองรักษ์ ธ.นราธิวาส หลอดเลือดสมองแตก 57 9 ก.พ. 63
1705/63 นาย แสวง   ทัพพรม กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 59 2 ม.ีค. 63
1706/63 ส.อ.สุนทร   เกตุทอง ธ.เพชรบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 68 13 ม.ีค. 63
1707/63 นาย ปรีดี    ทองคุณ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 26 ม.ีค. 63
1708/63 นาง จันทร์    แสงวันทา ธ.ศรีย่าน เลือดค่ังในสมอง 82 20 ม.ีค. 63
1709/63 นาย ชาญสิทธิ ์(ชาญณสิทธิ)์   เรืองสิน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 25 ม.ีค. 63
1710/63 ร.ต.วิเชียร   ทองค าเปลว ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 2 ก.พ. 63
1711/63 นาง ก่วง   อินทร์โคกสูง ศปภอ.ทบ.2 ภาวะช๊อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 64 15 ก.พ. 63
1712/63 จ.ส.อ.อาทิตย์   ทิพพันธ์ พัน.ซบร.กรม สน.12 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 43 8 ธ.ค. 62
1713/63 ร.ต.บุญยมานนท์   หงษ์ปรานันทน์ มทบ.33 ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 59 26 ก.พ. 63
1714/63 นาย กาหลง   พิมสวรรค์ มทบ.31 ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 4 ม.ีค. 63
1715/63 นาย ตง   เทียนวงษ์ คส.6 สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 15 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1716/63 นาง นิภา   มิ่งสันเทียะ ปตอ.1 พัน.3 โรคปอดติดเชื้อ 75 3 ม.ีค. 63
1717/63 นาย หล่อ   ประดับถ้อย ปตอ.1 พัน.3 มะเร็งตับ 77 7 ม.ีค. 63
1718/63 นาง สนั่น   ชนะพรม ร้อย.สห.สนาม 1 พัน.สห.21 โรคเบาหวาน 66 6 ม.ีค. 63
1719/63 นาง กรรณิกา   หล่อทองค า มทบ.31 โรคชรา 73 29 ก.พ. 63
1720/63 นาย วิทยา   ถูรวรรณ มทบ.22 โรคเบาหวาน 66 18 ม.ีค. 63
1721/63 นาง ล าดวน   จันดีบุตร พัน.ซบร.24 บชร.4 หลอดเลือดหัวใจตีบ 69 14 ม.ีค. 63
1722/63 จ.ส.อ.พิชัย   ศรีวิลัย ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 73 14 ก.พ. 63
1723/63 ร.ต.ด ารงค์    พละดร ธ.เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น การบาดเจ็บทีศี่รษะรุนแรง 59 2 ม.ค. 63
1724/63 นาง ฉ่ า   ธงไชย ธ.ขอนแก่น หลอดเลือดสมองตีบ 82 16 ม.ีค. 63
1725/63 นาง อิ่นแก้ว   จันทรส ธ.เชียงใหม่ เบาหวาน,ความดัน 81 24 ก.พ. 63
1726/63 นาย หนูพัด   ทุมสวัสด์ิ ธ.อรัญประเทศ โรคชรา 85 8 ม.ีค. 63
1727/63 นาง แก้ว   ฮาดภักดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 15 ม.ีค. 63
1728/63 นาง ทิพย์   ธรรมนาม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดสมองตีบ 82 20 ม.ีค. 63
1729/63 นาง บัวลอง   มะโนราช ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 77 10 ม.ีค. 63
1730/63 พล.ท.ณรงค์   เจริญฤทธิ์ ธ.สนามเสือป่า โรคไตวายเร้ือรัง 78 24 ธ.ค. 62
1731/63 นาง โน   อุตทา ส่วนกลาง โรคชรา 87 5 ม.ีค. 63
1732/63 พ.ท.ชิดชนก   ตรีครุธพันธุ์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 82 15 ม.ีค. 63
1733/63 นาย ประเชิญ   กรานแหยม ธ.ส านักพหลโยธิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 89 25 ม.ีค. 63
1734/63 ร.ต.ประหยัด   ศรีสมวงศ์ ธ.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 23 ม.ีค. 63
1735/63 น.ส.วราภรณ์   ชื่นสาลี ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหัวใจโต 60 22 ม.ีค. 63
1736/63 พล.อ.ธนศักด์ิ   สุทธิเทศ ธ.กระทรวงกลาโหม สมองบาดเจ็บ กะโหลกแตก จากกระแทกของแข็งแรง 68 18 ม.ีค. 63
1737/63 นาง มูล   ปุยงาม ธ.ราชบุรี ติดเชื้อรุนแรง 84 23 ม.ีค. 63
1738/63 ร.ต.ธูป   ประหยัดทรัพย์ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 87 22 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1739/63 ร.ต.สมบัติ   เศวตครุตมัต ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคตับแข็ง 87 13 ม.ีค. 63
1740/63 นาย สุจินต์   พรธวัชชัยนันท์ ธ.บ้านโป่ง ระบบหายใจล้มเหลว เนื่องจากโรคถุงลมโป่งพอง 79 24 ม.ีค. 63
1741/63 จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ   ศรีสุดดี สส. มะเร็งตับอ่อน 51 29 ก.พ. 63
1742/63 นาง แก้วใจ   นาคประสิทธิ์ วศ.ทบ. โรคประจ าตัว 57 9 ม.ีค. 63
1743/63 นาย กรกช   สุขฤทธิ์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคมะเร็ง 73 24 ม.ีค. 63
1744/63 ร.ต.สมเด็จ   แดงสกุล ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งตับ 64 14 ม.ีค. 63
1745/63 นาง อัมพร   เยียระยงค์ ศซส.สพ.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 71 7 ม.ีค. 63
1746/63 นาง กรรณิกา   ภิญโญตระกูล ธ.น่าน ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 92 16 ม.ีค. 63
1747/63 นาง บุญเลิศ    พุฒกลาง ธ.ร้อยเอ็ด อวัยวะช่องอกช่องท้องฉีกขาดจากบาดแผลถูกแทง 63 13 ม.ีค. 63
1748/63 ร.ต.เอนก   กันทอง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เลือดออกในทางเดินอาหาร 64 11 ก.พ. 63
1749/63 นาง หวาน   เสนาพรม ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 84 9 ม.ีค. 63
1750/63 จ.ส.อ.อิสริยะ   มีเค้า ธ.อรัญประเทศ มะเร็งต่อมลูกหมาก 59 19 ก.พ. 63
1751/63 นาย บุญช่วย   ค าหงษา รพ.ค่ายสุรนารี ระบบทางเดินหายใจและหัวใจล้มเหลว 71 22 ม.ีค. 63
1752/63 นาง บัวรมย์   ศรีใส มทบ.12 โรคชรา 83 15 ม.ีค. 63
1753/63 ส.อ.สมพงษ์   บุง่หวาย มทบ.27 ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเร้ือรัง 56 9 ม.ีค. 63
1754/63 จ.ส.อ.เชิดศักด์ิ   วงศ์เกษมทรัพย์ พัน.สบร.23 บชร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 14 ม.ีค. 63
1755/63 นาย เกรียงศักด์ิ   อื้อสุนทร ธ.มีนบุรี บาดแผลถูกแทงท าลายหัวใจ 67 20 ม.ีค. 63
1756/63 นาง อุดม   คู่หลวง ขกท. โรคปอดติดเชื้อ 64 17 ม.ค. 63
1757/63 นาง แสงดาว   พรหมมา ร้อย.ลว.ไกล 1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 14 ก.พ. 63
1758/63 นาย ผล   ข าเพ็ง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 86 24 ม.ีค. 63
1759/63 พ.ท.พวน   ช้างแก้ว ธ.ราชบุรี โรคชรา 81 4 ม.ีค. 63
1760/63 ร.อ.มา   ปอสูงเนิน ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 90 12 ม.ีค. 63
1761/63 นาย คูณแท่น   บูรณวิชิต ธ.พิษณุโลก มะเร็งระบบน้ าเหลือง 80 11 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1762/63 นาง เพ็ชร   ดาภา ธ.อรัญประเทศ มะเร็งปากมดลูก 70 23 ก.พ. 63
1763/63 จ.ส.อ.ชาติชูพงษ์   เล็กวงษ์ ธ.ราชบุรี โรคชรา 83 23 ก.พ. 63
1764/63 นาง สมพวง   พระพลศรี ธ.อุตรดิตถ์ ตกจากทีสู่ง 82 13 ก.พ. 63
1765/63 นาง จ าปา   โนนสังข์ (จันทร์หอม) ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ขอนแก่น โรคชรา 82 26 ก.พ. 63
1766/63 นาย จรูญ   จ่ายนอก ธ.บ้านไผ่ โรคถุงลมโป่งพอง 71 16 ม.ีค. 63
1767/63 นาย บุญมี   ดวงแก้ว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี กระเพาะอักเสบ, มะเร็งท่อน้ าดี 70 12 ม.ีค. 63
1768/63 นาง สมจิตร์    มโนวงษ์ ธ.น่าน โรคหัวใจล้มเหลว 82 14 ม.ีค. 63
1769/63 ร.ต.ไกรศร   อาจรักษา ธ.ลพบุรี เลือดค่ังในชั้นใต้เยื่อหุม้สมอง 62 20 ม.ีค. 63
1770/63 ร.ต.สมพงษ์   จิตต์น้อม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 64 13 ม.ีค. 63
1771/63 นาง พรทิพย์   ดาวงษ์ ธ.ตาก โรคหัวใจล้มเหลว 61 9 ม.ีค. 63
1772/63 นาง ดารา   ศรีสุพรรณ ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 55 16 ม.ีค. 63
1773/63 ร.ต.สมชาย   ดลประสิทธิ์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 19 ม.ีค. 63
1774/63 จ.ส.อ.สุทิน   หนูทองค า ธ.ลพบุรี เลือดอุดกั้นทางเดินหายใจ 59 5 ม.ีค. 63
1775/63 จ.ส.อ.จักรพันธ์    ถมมา พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 บาดแผลกระสุนปืนเจาะกะโหลกสมองฉีกขาด 32 9 ก.พ. 63
1776/63 จ.ส.ต.สหัชชัย  ตาลช่วง มทบ.13 โรคตับแข็ง 52 18 ม.ีค. 63
1777/63 ส.อ.พัชรพงษ์   ศรียอด ร.14 พัน 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 29 2 ม.ีค. 63
1778/63 นาย ปัญญา   ไตรศร ป.3 พัน.8 ผู้ป่วยติดเตียง 31 25 ม.ีค. 63
1779/63 นาย สุชาติ   อยู่สุข กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 57 8 ม.ีค. 63
1780/63 นาง สลาง    เสนาภักด์ิ ศป. โรคไตวาย 57 21 ก.พ. 63
1781/63 นาง ปราณี   โพนทอง รง.ปค.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 19 ก.พ. 63
1782/63 นาย ค าพอง   บัวพรวน ม.พัน.28 พล.ม.1 ภาวะหายใจล้มเหลวจากหลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 87 16 ก.พ. 63
1783/63 ร.ท.เกษมสันธ์   บุทศรี ร.21 รอ. หลอดเลือดหัวใจตีบ 57 29 ก.พ. 63
1784/63 นาง รัชนี   สุขตระกูล รพศ.2 พัน.2 ปอดอักเสบติดเชื้อ 56 11 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1785/63 ส.อ.ธนวัฒน์   โนนพลกรัง ป.9 พัน.19 อุบัติเหตุรถยนต์ 23 10 ม.ีค. 63
1786/63 ร.ต.วีระพงศ์ (หนูพร)   มาลาวัลย์ ธ.อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบโรค 88 18 ม.ีค. 63
1787/63 นาง มณี   วัฒนศิริ พัน.สร.23 บชร.3 เส้นเลือดในสมองแตก 75 26 ก.พ. 63
1788/63 นาง สมพร   ซาซุม สง.สด.จว.น.ธ. สมองจากโรคตับ 76 7 ม.ีค. 63
1789/63 ร.ต.ธาดา   ทิพย์มณี พบ. สมองซ้ าเลือดออกฉาบผิวสมอง 81 11 ม.ีค. 63
1790/63 จ.ส.อ.ธนเดช (อาคม)   นวลสุธา ขกท. สมองได้รับอันตรายรุนแรง 42 27 ก.พ. 63
1791/63 นาง ยุพิน    รุ่งไพโรจน์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 26 ม.ีค. 63
1792/63 น.ส.ประภา   แซ่ล้ิม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้อ 63 29 ม.ีค. 63
1793/63 พ.อ.สมพร    ลบเมฆ ธ.วงศ์สว่าง โรคหัวใจ 76 27 ม.ีค. 63
1794/63 ร.ต.อุดม   เสือทอง ธ.อุบลราชธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 73 9 ม.ีค. 63
1795/63 พ.ต.สุนทร    โสมอินทร์ ธ.อุบลราชธานี ภาวะหายใจล้มเหลว 81 6 ม.ีค. 63
1796/63 ร.ต.ค าพันธ์   แก่นท้าว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หลอดเลือดสมองอุดตัน 85 15 ม.ีค. 63
1797/63 จ.ส.อ.ด ารงค์   วารีพันธ์ ธ.ล าปาง อุดกล้ันทางเดินหายใจ 72 31 ธ.ค. 62
1798/63 น.ส.บุบผา   กาญจนพิบูลย์ ธ.เมืองเอกรังสิต มะเร็งในช่องท้องระยะลุกลาม 71 5 ม.ีค. 63
1799/63 นาง ส าราญ   ชุ่มโสตร์ พัน.ปจว. ไตและกรวยไตอักเสบ 72 12 ม.ีค. 63
1800/63 นาย หนูกาศ   เจาะจง รพ.อ.ป.ร. โรคปอดอักเสบ 73 6 ม.ีค. 63
1801/63 นาง สมจิต   วีระพงษ์ ศป. โรคชรา 78 25 พ.ย. 62
1802/63 ส.อ.ธนกฤต   โสโน ร.153 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 28 14 ธ.ค. 62
1803/63 นาย หลอด   อาดไทยสงค์ มทบ.19 เส้นเลือดในสมองตีบและติดเชื้อในกระแสเลือด 64 21 ม.ีค. 63
1804/63 นาย ณรงค์   เฉียบแหลม ธ.พะเยา โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 76 18 ม.ีค. 63
1805/63 นาง ส ารวล    โพประยูร ธ.ถนนจอมทอง โรคชรา 88 29 ม.ีค. 63
1806/63 นาง แฟง    ชาบาง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคชรา 84 16 ม.ีค. 63
1807/63 นาง ปราณี    สงวนสุข ส่วนกลาง ติดเชื้อในปอด 84 27 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1808/63 นาง ยุพาพร   ประเสริฐสม นทพ. โรคหัวใจวาย 73 26 ม.ีค. 63
1809/63 พล.ท.เฉลิม   หิญชีระนันทน์ วิสามัญ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 98 29 ม.ีค. 63
1810/63 จ.ส.อ.อภิชาติ   ทองใบใหญ่ ม.พัน.29 รอ. วัณโรคปอด 55 25 ม.ีค. 63
1811/63 นาง คนึง   คีรีเมฆ รพ.ค่ายจิรประวัติ มะเร็งปอด 64 24 ม.ีค. 63
1812/63 นาง วัชราภรณ์   เพชรานรากร ช.3 พัน.302 หัวใจขาดเลือด 45 14 ม.ีค. 63
1813/63 จ.ส.อ.วิชัย   แก่นปรึกษา มทบ.16 มะเร็งตับ 49 28 ก.พ. 63
1814/63 นาง วิจิตร   ดวงปรีชา สง.สด.จว.ส.น. โรคชรา 76 22 ก.พ. 63
1815/63 นาง ไสว   สมบัติมี ช.พัน.6 พล.ร.6 โรคชรา 80 11 ม.ีค. 63
1816/63 นาย ดอน   เร่งรัด นสศ. โรคปอดติดเชื้อ 59 15 ก.พ. 63
1817/63 นาง ทองพูน   บุญเหมาะ ธ.บุรีรัมย์ สมองเส่ือม 87 19 ม.ีค. 63
1818/63 นาย ปราง   เหลือทรัพย์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งกล่องเสียง 78 21 ม.ีค. 63
1819/63 นาย เอนก   ถนอมรัตน์ ธ.กาญจนบุรี ภาวะหายใจล้มเหลว 78 22 ธ.ค. 62
1820/63 นาง สมจิตร   ชาตะรูปะ ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) โรคชรา 82 10 ม.ีค. 63
1821/63 นาย เคน   ทองโสม ธ.ยโสธร โรคชรา 92 17 ม.ีค. 63
1822/63 นาง สุมาลี   พรหมมีศรี ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดอักเสบ 74 29 ม.ีค. 63
1823/63 ร.ท.วันชัย   ฉั่นบุตร ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75 29 ม.ีค. 63
1824/63 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ  ภูน่อก ป.9 พัน.9 ฆา่ตัวตายด้วยการแขวนคอ 33 2 ก.พ. 63
1825/63 จ.ส.อ.สุวรรณ   จันมา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มะเร็งเซลล์ตับ 51 10 ม.ีค. 63
1826/63 นาย ประจวบ  มงคล รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ภาวะศีรษะบาดเจ็บจากการกระแทก 71 15 ม.ีค. 63
1827/63 อส.ทพ.ณรงค์ฤทธิ ์ จิตจักร กรม ทพ.21 ไตล้มเหลวเฉียบพลัน 33 17 ม.ีค. 63
1828/63 นาง จินดารัตน์ (จินตนา)  อ่วมเครือ ธ.เพชรบุรี เลือดออกในกระเพาะอาหารอย่างรุนแรง 68 17 ม.ีค. 63
1829/63 พ.ต.ระเบียบ   สังข์วงษา ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 85 11 ม.ีค. 63
1830/63 จ.ส.อ.สาคร   ชื่นเย็น ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 65 11 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1831/63 พ.ท.นิรันดร์   ศิริกัณหา ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 59 12 ธ.ค. 62
1832/63 นาย บุญมี   ดาภี ส่วนกลาง โรคชรา 95 27 ม.ีค. 63
1833/63 ร.อ.สมบัติ   คล่องแคล่ว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 85 25 ม.ีค. 63
1834/63 นาง โกศล   ศิโรรังษี ธ.บางบัว โรคชรา 87 24 ม.ีค. 63
1835/63 นาย ละเอียด   ยิ้มสิน ธ.โรบินสัน-ศรีสมาน มะเร็งปอด 72 29 ม.ีค. 63
1836/63 นาง หอมกรุ่น   ขวัญอยู่ ธ.เสนานิคม โรคหลอดเลือดสมองตีบ 77 1 เม.ย. 63
1837/63 น.ส.วิญชยา   หงสกุล ธ.ตรีเพชร เลือดออกในสมองส่วนหลัง 60 24 ม.ีค. 63
1838/63 นาย ก าพล   เพ็ชรไว ธ.เตาปูน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแข็ง, โรคไตเส่ือม 63 27 ม.ีค. 63
1839/63 พ.อ.(พิเศษ) สมบัติ   สมพึง่ทอง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคปอดอักเสบ 88 21 ก.พ. 63
1840/63 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย   เอี่ยมสอาด ธ.ส านักราชด าเนิน โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองร่วมกับโรคเร้ือรัง 65 3 เม.ย. 63
1841/63 ร.ต.ชาญชัย   สุทธิกุล ธ.สนามเสือป่า โรคมะเร็งปอด 86 1 เม.ย. 63
1842/63 ร.ต.สุรินทร์   พูดเหมาะ ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 84 27 ม.ีค. 63
1843/63 พ.อ.ธงชัย   พาบัว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 62 28 ม.ีค. 63
1844/63 นาย ประจวบ   แสนสุข พัน.สห.31 บาดเจ็บศีรษะจากการจราจร 72 14 ม.ีค. 63
1845/63 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ   เลิศตารักษ์ ธ.กระบี่ ปอดติดเชื้อรุนแรง 59 12 ม.ีค. 63
1846/63 นาง เฉลา   ปะจายะกฤตย์ วิสามัญ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 92 3 เม.ย. 63
1847/63 นาง ประยูร   แก้วปราณีต สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 86 18 ม.ีค. 63
1848/63 ร.ต.ณัฐพงษ์    กระจ่างโรจน์ กร.ทหาร ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 55 6 ม.ีค. 63
1849/63 จ.ส.อ.ภูว   จุลมณีโชติ สส. ขาดอากาศจากการแขวนคอ 39 13 ม.ีค. 63
1850/63 จ.ส.อ.ธงชัย   แก่นโกมล ธ.สะพานใหม่-นนทบุรี โรคชรา 88 2 ม.ีค. 63
1851/63 นาง ลมัย   เพียรเก็บ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 81 3 เม.ย. 63
1852/63 นาย พิศาล   ร่ืนภาคภูมิ ธ.เตาปูน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 63 4 เม.ย. 63
1853/63 นาย อภิชัย   ไชยแขวง ธ.ปทุมธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 28 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1854/63 จ.ส.อ.บุญชู   นรากุลมงคล ธ.ถนนสามัคคี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 2 เม.ย. 63
1855/63 นาย อินทา   ทีแสงแดง ธ.เพชรบูรณ์ โรคปอดติดเชื้อ 79 13 ม.ีค. 63
1856/63 นาง นวล   สุขศรีราษฎร์ ธ.เชียงราย มะเร็งปอด 82 24 ม.ีค. 63
1857/63 พล.ท.ปฤษฎางค์   ศรลัมพ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 11 ม.ีค. 63
1858/63 ร.ต.ฤกษ์ชัย   ทองเอม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 59 20 ม.ีค. 63
1859/63 ร.ต.พิชัย   ปรียานุภาพ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา สมองเส่ือม 79 23 ม.ีค. 63
1860/63 นาง ทองหล่อ   ผานาค ธ.ขอนแก่น โรคชรา 88 17 ม.ีค. 63
1861/63 นาง ประเสริฐ    นันทา ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี ล าไส้อักเสบติดเชื้อ 81 18 ม.ีค. 63
1862/63 นาย อัมพร   ทองเสง่ียม ธ.ราชบุรี โรคชรา 87 26 ม.ีค. 63
1863/63 จ.ส.อ.สุขสันต์    นาสมใจ ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดี 59 10 ม.ีค. 63
1864/63 นาย เทพินธ์   พลยศ ธ.คลองปาง หลอดเลือดสมอง 56 16 ม.ีค. 63
1865/63 นาง ทองหยาด   พรรณรัตน์ ป.71 พัน.711 ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 30 ม.ีค. 63
1866/63 นาย จริน   เอกวงษา ช.1 รอ. อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บรุนแรงและมีกระดูกหัก 71 10 ม.ีค. 63
1867/63 ร.ท.สมใจ   จันทร์แก้ว มทบ.42 เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ 59 18 ก.พ. 63
1868/63 นาง จิตรา   เดชสุภา ศม. มะเร็งตับ 56 14 ม.ีค. 63
1869/63 นาง ปนัดดา   แม้นพรม ป.9 พัน.19 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะแพร่กระจาย 56 20 ม.ีค. 63
1870/63 นาง ทองใบ   สวัสด์ินาที มทบ.24 โรคชรา 80 15 ม.ีค. 63
1871/63 นาง เหง่ียม   แก้วดอนหัน มทบ.23 โรคชรา 89 15 ม.ีค. 63
1872/63 นาย พิมมทา   บุญทาป ร.6 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 58 8 ม.ีค. 63
1873/63 นาง ธาตุ   ฤทธิธรรม มทบ.29 โรคไตวายระยะสุดท้าย 76 21 ม.ีค. 63
1874/63 จ.ส.อ.ไพศาล   เดชพลกรัง คส.5 สพ.ทบ. เนื้อร้ายของกระเพาะอาหาร 51 20 ม.ีค. 63
1875/63 นาง อ าไพ   โพธิสกุล ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคหัวใจล้มเหลว 80 19 ม.ีค. 63
1876/63 นาง แปลง   รินทรักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 86 20 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1877/63 นาง บุญมา   กันสีนวล ธ.น่าน ภาวะแทรกซ้อนจากแผลไฟไหม้รุนแรง 76 26 ม.ีค. 63
1878/63 พ.อ.ศักด์ิสิทธิ ์  เสาวคนธ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา หลอดเลือดขั้วหัวใจแตกเซาะผนังหลอดเลือด 52 16 ม.ีค. 63
1879/63 นาย ส่าน   ค ามะนาง ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 88 24 ม.ีค. 63
1880/63 นาง กุหลาบ  เหมะธุลิน ธ.สกลนคร มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 69 15 ม.ีค. 63
1881/63 พ.ต.นารถ  บุญศักด์ิ ธ.สกลนคร โรคตับแข็ง 69 10 ม.ีค. 63
1882/63 ร.ต.ผาด  คุ้มเจริญ ธ.นครพนม โรคไตวายระยะสุดท้าย 77 18 ก.พ. 63
1883/63 นาง หนู  ล้อมทอง ธ.ขอนแก่น โรคชรา 78 16 ม.ีค. 63
1884/63 นาย ลัย  พุทธไทย รร.จปร. โรคชรา 88 19 ม.ีค. 63
1885/63 นาง พยอม  บุญมาศ มทบ.13 ติดเชื้อในปอด 82 22 ม.ีค. 63
1886/63 นาง ชิด  ศรีสมุทร์ ธนาณัติ หลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน 75 14 ธ.ค. 62
1887/63 นาง ทองค า  สุขกาย ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 20 ม.ีค. 63
1888/63 ร.ต.ปัญญา  เนตรนารายณ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 20 ม.ีค. 63
1889/63 นาง ชลอ  จูงาม ธ.ลพบุรี โรคชรา 87 23 ม.ีค. 63
1890/63 นาย ไล   ภิญโญพันธ์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 86 24 ม.ีค. 63
1891/63 นาง ทองแดง   ขุมนาค ป.3 พัน.3 เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 57 18 ม.ีค. 63
1892/63 นาง ช านาญ   ใจดี ทภ.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 8 ก.พ. 63
1893/63 จ.ส.อ.ประสพ   สินเช้า พัน.ปจว. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 53 9 ม.ีค. 63
1894/63 นาง รุ่งทิวา กระมุตเสน (จันทร์ทรงสว่าง) ม.พัน.28 พล.ม.1 อุบัติเหตุจราจรมีตับฉีกขาด 51 5 ม.ีค. 63
1895/63 นาง สุจิตรา   วังกุ่มระเบียบ ธ.ยะลา มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60 14 ม.ีค. 63
1896/63 นาย ดวน   อ่อนสกุล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 83 7 ม.ีค. 63
1897/63 นาง ประนอม   เชื้อบุญมี ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 71 18 ม.ีค. 63
1898/63 นาย สมชาย   พรมฟ้า (พรหมฟ้า) ธ.ราชบุรี โรคชรา 82 14 ม.ีค. 63
1899/63 พ.อ.สงวน   กุลสิงห์ ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 84 2 ม.ีค. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1900/63 นาย ประดิษฐ์    ภาคแก้ว ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 79 4 เม.ย. 63
1901/63 นาง รัชนี   ตันเด่ียว ธ.สนามเป้า เลือดออกในสมอง 70 31 ม.ีค. 63
1902/63 นาง บุญเล้ียง    ลับไธสง ธ.พิมาย โรคไตวายเฉียบพลัน 66 21 ม.ีค. 63
1903/63 พล.ต.จักรรัตน์    กลัสสุขวัฒน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกทางเดินอาหาร 72 2 เม.ย. 63
1904/63 ร.ต.ประนต   อ่อนไหว ธ.บางบัว โรคหัวใจ 61 7 เม.ย. 63
1905/63 นาง ตุ้มทอง   ทองนวล ธ.ปากช่อง ปอดอักเสบติดเชื้อ 76 22 ม.ีค. 63
1906/63 นาย เกิด   เฟือ่งฟู ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 84 14 ม.ีค. 63
1907/63 น.ส.ธณัตฐา   คล้ายทอง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะตับล้มเหลวเฉียบพลัน 55 2 เม.ย. 63
1908/63 ร.ต.จรัญ   เหมฤดี ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ าดีติดเชื้อ 71 20 ธ.ค. 62
1909/63 นาง พิศวาท   พิมพ์ทอง ธ.ปากเกร็ด โรคชรา 79 28 ม.ีค. 63
1910/63 นาง นิภา   พิมทนต์ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 88 25 ม.ีค. 63
1911/63 นาย ทองชุบ   เรืองเดช ธ.อยุธยา เส้นเลือดสมองตีบ 87 13 ต.ค. 61
1912/63 น.ส. มยุรี   กัณหา ส่วนกลาง โรคชรา 77 22 ม.ีค. 63
1913/63 พ.อ.ศิระ   จุลานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 31 ม.ีค. 63
1914/63 จ.ส.อ.เสริม   ชะเอม ธ.โลตัสประชาชื่น โรคปอดติดเชื้ออักเสบ 90 4 เม.ย. 63
1915/63 พ.ต.ชุบ   บัวทอง ธ.สนามเป้า โรคถุงลมโป่งพอง 80 6 เม.ย. 63
1916/63 นาง น้อม   สุ่มสมบูรณ์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 29 ม.ีค. 63
1917/63 นาย สมจิตต์   พลับน้อย ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 68 8 เม.ย. 63
1918/63 พล.ท.สุรัตน์   อินทศิริ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 92 22 ม.ีค. 63
1919/63 นาง สุด   สันติพจนานันทน์ ธ.ปทุมธานี โรคชรา 82 8 เม.ย. 63
1920/63 นาง เสน่ห์   อยู่กล่ิน ธ.เสนานิคม มะเร็งถุงน้ าดี 64 9 ก.ค. 62
1921/63 นาง บุญเทียน   สีดา กรม ทพ.23 ติดเชื้อ 56 22 ม.ีค. 63
1922/63 นาย วิบูลย์   อินเทียน ร.112 พัน.1 โรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 68 30 ม.ีค. 63
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1923/63 นาง ปัน   กล้าหาญ ม.5 รอ. โรคชรา 83 15 ม.ีค. 63
1924/63 นาง จ าลอง   บุญเชิด ธ.เตาปูน โรคชรา 91 23 ม.ีค. 63
1925/63 นาย สมศักด์ิ   มุสิมณี ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งโคนล้ินระยะสุดท้าย 70 27 ม.ีค. 63
1926/63 นาง สังเวียน   ขาวนุ่น ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 89 5 เม.ย. 63
1927/63 นาย ณรงค์   ยุบลนวล บชร.2 ระบบหายใจล้มเหลว 62 3 เม.ย. 63
1928/63 นาง เรียม   อ่อนสุวรรณ รร.สพศ.ศสพ. มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 72 28 ม.ีค. 63
1929/63 นาง สุนีย์   ปุกมณี ช.พัน.4 พล.ร.4 มะเร็งสมอง 80 25 ม.ีค. 63
1930/63 จ.ส.อ.วีระศักด์ิ   รัตนวราหะ มทบ.31 โรคปอดอักเสบ 83 24 ม.ีค. 63
1931/63 นาง จันลี   มัญจาวงษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 20 ม.ีค. 63
1932/63 พ.ต.สุทธิ   ตระกูลพันธ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคปอดอักเสบ 78 26 ม.ีค. 63
1933/63 นาง ประภาภรณ์   คงโสภา ร.23 พัน.1 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 53 2 ม.ีค. 63
1934/63 ร.ต.ชัยณรงค์   พึง่บัว ธ.เพชรบูรณ์ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 60 17 ม.ีค. 63
1935/63 พ.ท.วรา   ประจบ ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะหัวใจล้มเหลว 87 21 ม.ีค. 63
1936/63 จ.ส.อ.ปัญญา   ศุขกล่ิน ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68 18 ม.ีค. 63
1937/63 นาย ธนเดช   สรสิงห์ ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคไตวายขั้นสุดท้าย 55 8 เม.ย. 63
1938/63 นาง รัตน์   โนจากุล ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี มะเร็งของท่อน้ าดี 69 31 ม.ีค. 63
1939/63 น.ส.นภา   มาสมพร ธ.เตาปูน โรคไตวาย 41 9 เม.ย. 63
1940/63 นาย สุรชัย   รุ่งเรือง ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น โรคมะเร็ง 69 6 เม.ย. 63
1941/63 นาง จิราวรรณ    กองตระการ ธ.ก าแพงเพชร ล าไส้เล็กอุดันและขาดเลือด 78 3 เม.ย. 63
1942/63 นาง พิมพ์ภา   ไชยบุรมณ์ ธ.นครพนม โรคปอดอักเสบ 77 18 ม.ีค. 63
1943/63 นาง สมพงษ์   เรืองโรจน์ ธ.อุดรธานี ความดันโลหิตสูง 77 31 ม.ีค. 63
1944/63 นาง ตุ๊    ค าแพงศรี ธ.อุดรธานี โรคชรา 89 27 ม.ีค. 63
1945/63 ร.ต.สุรัตน์   สงครินทร์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับ 58 3 เม.ย. 63
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1946/63 พ.ท.จิตติ    ทองพ านัก ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 87 6 เม.ย. 63
1947/63 ร.อ.เปล้ือง   โชติการ ธ.ปากเกร็ด โรคมะเร็งปอด 92 30 ม.ีค. 63
1948/63 นาง เล็ก   สามารถ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรง 82 21 ม.ีค. 63
1949/63 พ.ท.อภิชัย   เข็มทอง ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 1 เม.ย. 63
1950/63 นาง สุพี   ศรชัย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคปอดติดเชื้อ 89 29 ม.ีค. 63
1951/63 พ.ท.อุทัย   สิริวัต ธ.สนามเสือป่า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 90 2 เม.ย. 63
1952/63 นาย สายัณห์   ใบโพธิ์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 7 เม.ย. 63
1953/63 พ.อ. สมพล   เฟือ่งประภัสสร์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 72 27 ม.ีค. 63
1954/63 พ.ท.เศวต   พักตรพันธานนท์ วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 97 23 ม.ีค. 63
1955/63 นาง กองพันธ์    ศรีเทศ พัน.บริการ.กบร.ศร. ภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง 63 26 ม.ีค. 63
1956/63 นาง สาลี   เมืองก้อน มทบ.35 ภาวะหัวใจล้มเหลว 82 22 ม.ีค. 63
1957/63 นาย ฉลองรัฐ    พุม่ประสพ ม.พัน.22 ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 26 ม.ีค. 63
1958/63 นาง สมบัติ   ป้อมจันทร์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เลือดออกจากระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรง 87 3 เม.ย. 63
1959/63 ร.อ.จ ารัส   ฤทธิเ์พชร ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 77 25 ม.ีค. 63
1960/63 นาย สุรชาติ   ไชยแก้ว ธ.ฝาง ไตวายเร้ือรังร่วมกับเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 65 23 ม.ีค. 63
1961/63 นาง ดอกไม้   ศรีสงคราม ธ.พิษณุโลก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 2 เม.ย. 63
1962/63 นาย สมชาย  ยิ่งสม ธ.พิษณุโลก โรคไตวายเฉียบพลัน 83 31 ม.ีค. 63
1963/63 ร.ต.ประพัฒพงค์   ไพศาลวรรณ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งหลอดอาหาร 61 1 เม.ย. 63
1964/63 นาง มุกดา   โพธิท์อง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 87 4 เม.ย. 63
1965/63 ร.ต.ก าธร   แก้วตาล ธ.เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียง 49 2 เม.ย. 63
1966/63 นาง จีด  ผุยสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและช็อค 92 3 เม.ย. 63
1967/63 นาง สลักจิตร์   ยันยงค์ นทพ. โรคตับแข็งระยะสุดท้าย 53 8 ม.ีค. 63
1968/63 นาย สุธี   สิงหรา ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 68 27 ม.ีค. 63
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1969/63 นาง ซิว   เชาว์เครือ ส่วนกลาง โรคหัวใจล้มเหลว 84 9 เม.ย. 63
1970/63 พ.ต.หญิง ณัฐกาญจน์    หิรัญวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองในสมอง 71 6 เม.ย. 63
1971/63 นาง เชื้อ   ย้อยดี ธ.บิก๊ซี-นครปฐม โรคมะเร็ง 85 4 เม.ย. 63
1972/63 ร.อ.ณัศพล    ตรีผลา ธ.สนามเสือป่า โรคปอดติดเชื้อ 85 5 เม.ย. 63
1973/63 นาง สุรัตน์   สินสมศรี ส่วนกลาง มะเร็งตับแข็ง 78 28 ม.ีค. 63
1974/63 นาง วรรณา   พุม่จันทร์ ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 97 24 ม.ีค. 63
1975/63 พ.อ.บุญชื่น   ถนอมคุณ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 90 24 ม.ค. 63
1976/63 นาย เฉลียว   ด้วงทอง ธ.อรัญประเทศ โรคปอดบวม 86 21 ม.ีค. 63
1977/63 นาง ทองใส   ปริสิทธิ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 83 12 ม.ีค. 63
1978/63 นาย พัฒน์เชวง   อภิชัยอนันต์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 58 21 ม.ีค. 63
1979/63 น.ส.เจิม   ยอดทอง ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82 18 ม.ีค. 63
1980/63 นาง ศรีเมือง   แก่นเมือง ธ.ล าปาง โรคหัวใจวายจากโรคไตความดันโลหิตสูง 78 12 ม.ค. 63
1981/63 ส.อ.อภิชาติ   สร้อยค าพา มทบ.12 ระบบไหลเวียนล้มเหลว 55 25 ม.ีค. 63
1982/63 นาง ทองค า   น้อยดี มทบ.24 หลอดเลือดสมองตีบ 84 28 ม.ค. 63
1983/63 นาง เนาว์   ระมัง ม.2 พัน.15 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง 70 27 ม.ีค. 63
1984/63 นาง ชรินรัตน์   เข็มทอง รพศ.4 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 35 27 ม.ีค. 63
1985/63 นาง สมบูรณ์   ภวภูตานนท์ ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี โรคเบาหวาน 83 22 ม.ีค. 63
1986/63 นาย เรียม  พันธ์ชัย รพ.อ.ป.ร. โรคชรา 70 29 ม.ีค. 63
1987/63 นาง ผัน   มูลเทีย่ง ธ.เชียงใหม่ โรคชรา 93 4 พ.ย. 62
1988/63 ร.ต.ไพบูลย์   เนียมถนอม ส่วนกลาง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 62 9 เม.ย. 63
1989/63 พ.ท.ศิริชัย   กิจเจตนีย์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 62 9 เม.ย. 63
1990/63 นาง สมใจ   เคนเดิม ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวเฉียบพลัน 80 9 เม.ย. 63
1991/63 นาง ทวี   สกุณา ธ.สะพานควาย ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 60 7 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1992/63 นาง เยาวภา   เรืองยิ้ม ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 10 เม.ย. 63
1993/63 นาง ใส   ฤกษ์สอาด ธ.ลพบุรี โรคชรา 93 8 เม.ย. 63
1994/63 นาง ต้ิมทอง   แสนเย็น ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 67 16 ม.ีค. 63
1995/63 นาง กองสี   ฤทธิหาญ ธ.หล่มสัก ไตวายจากเบาหวาน 78 26 ม.ีค. 63
1996/63 ร.ต.พงษ์พันธุ ์  ศรีจันทึก ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งโคนล้ิน 60 25 ม.ีค. 63
1997/63 ร.อ.ธีรวัฒน์   โลสุยะ ธ.เชียงราย ภาวะติดเชื้อในปอด 79 23 ม.ีค. 63
1998/63 พ.ต.สมหมาย    ศรสูงเนิน ธ.สูงเนิน โรคชรา 86 1 เม.ย. 63
1999/63 นาง กัลยา   ประสานเนตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 78 7 เม.ย. 63
2000/63 นาง ทองปาน   โคนกระโทก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 6 เม.ย. 63
2001/63 พ.ท.มนตรี    นิลล้อม ธ.ปากช่อง โรคหัวใจหยุดเต้น 63 8 เม.ย. 63
2002/63 นาง ถนอม   เรืองศรีโรจน์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เนื้องอกในสมอง 54 26 พ.ย. 62
2003/63 นาย สมคิด   อุสสาสาร ป.21 พัน.20 มะเร็งตับ 60 5 ม.ีค. 63
2004/63 นาง นงเยาว์   แสงเรือง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 5 เม.ย. 63
2005/63 นาง มาลี   เอี่ยมสังข์ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 85 10 เม.ย. 63
2006/63 นาง ผัน   แนมขุนทด ธ.เตาปูน ล้ินหัวใจร่ัว 67 7 เม.ย. 63
2007/63 น.ส.สุภาวดี   จ าปีหยด ธ.บางโพ โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง 64 11 เม.ย. 63
2008/63 พ.ท.สุรศักด์ิ   ศรีกนก ธ.เสนานิคม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 91 11 เม.ย. 63
2009/63 ร.ต.ประเสริฐ   โค้งกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนมะเร็งล าไส้ใหญ่ 61 18 ม.ีค. 63
2010/63 นาง ละออง   นฤมิตสุวิมล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 8 เม.ย. 63
2011/63 นาง แดง   ค าประสิทธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะการหายใจล้มเหลว 83 3 เม.ย. 63
2012/63 ส.อ.ชนะ   ขอร่มกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 65 1 เม.ย. 63
2013/63 นาย เฟือ่ง   คะชา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในปอด 69 4 เม.ย. 63
2014/63 นาง ยุวดี    นิยมเดชา ส่วนกลาง โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย 58 2 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2015/63 นาย ปัญญพจน์    ขาวกมล ส่วนกลาง โรคหัวใจโต 79 14 เม.ย. 63
2016/63 พระ แสวง   อินชูรัญ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 82 5 ม.ีค. 63
2017/63 นาง ศรีวรรณ   มาค า นทพ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 54 9 เม.ย. 63
2018/63 นาย สุรพัฒน์   บุญฤทธิ์ รพ.พระมงกุฏเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบติดเชื้อ 56 5 เม.ย. 63
2019/63 นาง ปัญจาภรณ์    ช านิกิจ ธ.ย่อยบางพลัด ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 5 เม.ย. 63
2020/63 นาง ชะโอน   นาคเอม สส. มะเร็งท่อน้ าดี 73 18 ก.พ. 63
2021/63 นาง ประสงค์   แต่งภูมิ ม.4 พัน.25 รอ. โรคชรา 84 1 เม.ย. 63
2022/63 นาง อ าพร   สิงห์วิชัย พัน.สท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 5 เม.ย. 63
2023/63 จ.ส.อ.มนตรี   มาบุง่นอก พัน.สร.22 บชร.2 มะเร็งระยะลุกลามไปปอด 55 24 ม.ีค. 63
2024/63 นาย ส ารวย   อินทร์เล่ือม ป.72 พัน.722 โรคชรา 84 22 ม.ีค. 63
2025/63 นาง ละม่อม   วงษ์อาษา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 88 3 เม.ย. 63
2026/63 นาง เรือ   ปูอ่าจ ธ.อุดรธานี ระบบหายใจล้มเหลว 72 30 ม.ีค. 63
2027/63 นาง สานิดา   ศรีประภา ธ.กาญจนบุรี ภาวะโลหิตในสมองตีบ 79 1 เม.ย. 63
2028/63 ร.ต.ถวิล   เม่าทอง ธ.ปัตตานี เส้นเลือดในสมองแตก 73 20 ก.พ. 63
2029/63 นาง ดี   บุญซ้อน ธ.วังม่วง ปอดติดเชื้อและฝีในช่องปอด 85 14 ม.ีค. 63
2030/63 น.ส.หนุ่ย   ค ารินทร ธ.สระบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 83 21 ก.พ. 63
2031/63 จ.ส.อ.ชิต   อินทลักษณะ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 86 12 เม.ย. 63
2032/63 พ.ท.เงียบ   นัดดา ธ.งามวงศ์วาน โรคมะเร็ง 83 19 ม.ีค. 63
2033/63 นาง สุพร   คล้ายนิยม ธ.สมุทรปราการ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 12 เม.ย. 63
2034/63 นาง สมัย   เลือดไทย ธ.นครนายก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 12 เม.ย. 63
2035/63 นาง ทองพูน   ค้าไม้ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 82 13 เม.ย. 63
2036/63 น.ต.ไชยา   ประทีปรัตน์ ธ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ ปอดติดเชื้อจากส าลักอาหาร 71 3 เม.ย. 63
2037/63 นาย ตอง  วุฒิชัยประเสริฐ ธ.ลาดพร้าว 124 โรคปอดอักเสบรุนแรง 82 14 เม.ย. 63



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2038/63 นาง ล้ิว    เทียนศิริ ธ.ลพบุรี โรคชรา 83 27 ม.ีค. 63
2039/63 พล.ต.สุเทพ   แก้วแจ่มศรี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดภาวะหลังเส้นเลือดสมองตีบ 77 27 ม.ีค. 63
2040/63 นาง สมจิต   สกีแพทย์ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 เส้นเลือดในสมองตีบ 76 15 ม.ีค. 63
2041/63 นาง ปิน่   ไม้ตะเภา ธ.ตาคลี หัวใจวายน้ าท่วมปอด 83 2 เม.ย. 63
2042/63 ส.อ.พิริยะ    นุ่มพิบูรณ์มาน ธ.เทสโก้ โลตัส-ประชาชื่น สมองขาดอากาศจากการผูกคอ 34 11 เม.ย. 63
2043/63 พ.ท.หญิง อังคณา   พิชิตพร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะสืบเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง 82 5 เม.ย. 63
2044/63 นาง จอง   ทิพย์พิมล กรม ทพ.41 เลือดออกในช่องท้อง 66 19 ม.ีค. 63
2045/63 ร.ต.เรียน    เพ็งมณี ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 85 23 ม.ีค. 63
2046/63 พระอนันต์   กันพร้อม ป.71 พัน.712 เส้นเลือดในสมองตีบ 85 12 ม.ีค. 63
2047/63 นาย ชัยโรจน์   ราชสงค์ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 เส้นเลือดสมองแตก 58 2 เม.ย. 63
2048/63 ร.ท.นฤนาท   กาญจนาภา มทบ.29 มะเร็งตับ 59 12 ม.ีค. 63
2049/63 ร.อ.ภัทรดร (สุรพล)    ครสระน้อย กรม ทพ.44 บาดเจ็บบริเวณล าคอจากอาวุธปืน 58 11 ม.ีค. 63
2050/63 นาง ทองหล่อ   โพธิสั์มฤทธิ์ ธ.นครนายก โรคชรา 89 16 ม.ีค. 63
2051/63 พ.ต.ธนะพัฒน์   คนหลักธนพัฒน์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในปอดและไตวายระยะสุดท้าย 61 4 เม.ย. 63
2052/63 ร.ต.นิยม  พงคนิตย์ ธ.กระทุม่แบน ท่อทางเดินน้ าดีติดเชื้อ 61 6 ม.ีค. 63
2053/63 นาง จ านงค์   อุทุมทอง ธ.สกลนคร มะเร็งท่อน้ าดี 59 26 ม.ีค. 63
2054/63 นาย เวช   สิงห์เงิน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 91 4 เม.ย. 63
2055/63 นาง ส ารวม   บุญมาทัน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 80 23 ม.ีค. 63
2056/63 จ.ส.อ.สอาด   โม่งปราณีต ธ.นครราชสีมา บาดเจ็บศีรษะรุนแรง 79 28 ม.ีค. 63
2057/63 นาง ล ายวง   เอกทัศน์ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 58 31 ม.ีค. 63
2058/63 นาย ยุทธศาสตร์   เปล่งศรี ธ.ชัยภูมิ เลือดออกในสมอง 52 31 ม.ีค. 63
2059/63 นาง ราตรี   ทองพานิชย์ ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 76 28 ม.ีค. 63
2060/63 จ.ส.อ.ปรีชา   สุวรรณรังค์ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 23 ก.พ. 63


