
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วนัทีเ่สียชีวติ
2421/62 พระภักดี  คุณวีโร (ภักดี กล่ินทอง) ธ.ศรียา่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 4 พ.ค. 62
2422/62 นาง ทวี   ภูท่องค า ธ.สิงห์บุรี โรคตับวาย 77 8 พ.ค. 62
2423/62 พ.ท.หญิง สวรรค์   กล่ินทอง ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า โรคชรา 91 10 เม.ย. 62
2424/62 ร.ต.เดชชัย   บุบผาชาติ ธ.สระบุรี มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 65 21 เม.ย. 62
2425/62 จ.ส.อ.วัลลภ   คงถาวร ธ.เพชรบุรี ภาวะหัวใจและหายใจล้มเหลว 86 19 เม.ย. 62
2426/62 ร.ท.เรืองศักด์ิ   ศิริพฤกษ์ ธ.สระบุรี หลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนท้องโป่งพองฉกีขาด 66 20 เม.ย. 62
2427/62 ร.ต.สุวิชัย   คงเดช ธ.สระบุรี สาเหตุธรรมชาติ 63 3 เม.ย. 62
2428/62 อส.ทพ.สง่า   สุริวงศ์ ธ.อ านาจเจริญ โรคหัวใจล้มเหลว 62 11 มี.ค. 62
2429/62 นาย รุณ   กล่ินหอม ธ.พะเยา โรคปอดอกัเสบ 78 17 เม.ย. 62
2430/62 นาง อนงค์   สุขประเสริฐ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคหัวใจล้มเหลว 83 28 เม.ย. 62
2431/62 จ.ส.อ.เวช   ชัยธรรมวัฒน์ ธ.ลพบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 58 20 เม.ย. 62
2432/62 นาง ส่า   จงนอก ธ.ยอ่ยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 29 เม.ย. 62
2433/62 นาง จนัทา   เหล่าสาย ธ.ยอ่ยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 95 3 พ.ค. 62
2434/62 ร.ต.ประพล   ค าศิริ ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 2 พ.ค. 62
2435/62 นาง บรรยนิ   วังคะฮาด ธ.ถนนพรหมราช-อบุลราชธานี โรคปอดอกัเสบ 81 24 เม.ย. 62
2436/62 นาง กอง   ศุภษร ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร โรคปอดติดเชื้อ 83 18 เม.ย. 62
2437/62 จ.ส.อ.เทพนคร   เชื้อวงศ์ ธ.ยอ่ยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะตับแขง็เร้ือรังจากพษิสุรา 56 11 เม.ย. 62
2438/62 จ.ส.อ.ณรงค์   สนั่นเมือง ธนาณัติ ได้รับบาดเจบ็ช่องท้องจากอบุัติเหตุจราจร 53 3 ม.ค. 62
2439/62 จ.ส.อ.รณชัย   ไพรสมพงษ์ รพ.ค่ายอดิศร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 56 29 มี.ค. 62
2440/62 ร.ต.ภิญโญ   เบ็ญจวรรณ ศสร. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 57 11 มี.ค. 62
2441/62 นาง เจยีง   วามสิงห์ มทบ.22 เส้นเลือดในสมองตีบ 79 6 พ.ค. 62
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2442/62 นาง ค าปัน   โนจา ศพปน.พท.ศอพท. มะเร็งเม็ดเลือด 69 23 มี.ค. 62
2443/62 นาย ไขแสง   ไตยราช ศอว.ศอพท. โรคไตวาย 60 5 เม.ย. 62
2444/62 นาย เล่ือน   บุญมี มทบ.18 ติดเชื้อในปอด 81 2 พ.ค. 62
2445/62 นาย หุน   เมืองช้าง สง.สด.จว.ส.พ. โรคชรา 79 1 พ.ค. 62
2446/62 นาย เกล้ียง   เทีย่งธรรม ป.3 พนั.3 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 79 12 มี.ค. 62
2447/62 นาง ละออง   พกิลุเงิน ธ.พษิณุโลก ความดันโลหิตสูงร่วมกบัเส้นเลือดสมองตีบ 78 6 พ.ค. 62
2448/62 ร.ต.ชวน   สัตยพงษ์ ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) ไตวายระยะสุดท้าย 82 29 เม.ย. 62
2449/62 นาย ที   โฉมเฉลา ธ.ศรียา่น โรคชรา 82 5 เม.ย. 62
2450/62 ร.อ.แมน   ตันสูงเนิน ธ.นครราชสีมา โรคชรา 88 30 เม.ย. 62
2451/62 นาย บุญรอด   ชาญศรี ธ.นครราชสีมา โรคชรา 94 29 เม.ย. 62
2452/62 พ.ท.เอกวุฒิ   จนัทร์วงศ์ ธ.ลพบุรี อบุัติเหตุรถเฉี่ยวชน 77 5 มี.ค. 62
2453/62 จ.ส.อ.สมเกยีรติ   ดวงหิรัญ ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 58 30 เม.ย. 62
2454/62 นาง นารี   เหม่นตะคุ ศซส.สพ.ทบ. โรคหัวใจหยดุเต้นเฉยีบพลัน 64 27 มี.ค. 62
2455/62 นาย เวียง   ศรีดี พบ. โรคหัวใจหยดุเต้นเฉยีบพลัน 82 27 มี.ค. 62
2456/62 นาง บัวเรียว   อภิชัย ธนาณัติ โรคหัวใจเต้นผิดจงัหวะฉบัพลัน 72 21 เม.ย. 62
2457/62 จ.ส.อ.ไพโรจน์   นุชน้อย ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 74 28 เม.ย. 62
2458/62 นาย ประมวล   ส าเภาเงิน ธ.ยอ่ยถนนประชาอทุิศ ปอดติดเชื้อรุนแรง 86 12 ก.ย. 61
2459/62 ร.ต.ก าจดั   เป้าเปีย่มทรัพย์ ธ.แจง้วัฒนะ โรคชรา 80 16 พ.ค. 62
2460/62 นาง ไพลิน   วงไชยา ธนาณัติ มะเร็งท่อน้ าดี 56 2 พ.ค. 62
2461/62 นาง ละมูล   ทองค ามา พนั.ขส. 23 บชร.3 หัวใจล้มเหลว 86 14 เม.ย. 62
2462/62 นาง บุญเรือน   ชมภู่ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 83 29 มี.ค. 62
2463/62 นาง บุน้   เจริญศิลป์ ธ.ร้อยเอด็ โรคหัวใจล้มเหลวเฉยีบพลัน 82 28 เม.ย. 62
2464/62 นาง สายแกว้   ซาวค า ธ.เชียงราย ขาดอากาศหายใจ 81 8 พ.ค. 62
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2465/62 นางวรรณสุภา   อนิทรวิชะ กติติมศักด์ิ โรคปอดติดเชื้อ 92 3 ธ.ค. 61
2466/62 นาง ดวงเดือน   เงินบาท ธ.ศรียา่น โรคหนังแขง็ 56 12 เม.ย. 62
2467/62 นาง นวลอนงค์   ชินบุตร ธ.เซ็นทรัล อดุรธานี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 55 5 พ.ค. 62
2468/62 พ.ท.วุฒิ   พลูทอง ธ.เตาปูน โรคล้ินหัวใจร่ัว 91 1 พ.ค. 62
2469/62 จ.ส.อ.ชวลิต    จติตเสถยีร ธ.ร้อยเอด็ โรคหัวใจล้มเหลว 70 3 พ.ค. 62
2470/62 นาง จนัทร์เพญ็   สาลีแสง ธ.เลย มะเร็งปากมดลูก 56 23 เม.ย. 62
2471/62 นาง ตาลออ่น   ยอดสง่า ธ.เลย มะเร็งรังไข่ 65 26 เม.ย. 62
2472/62 นาง วลีพร   จนัทร์ทรง มทบ.37 โรคหัวใจล้มเหลวเฉยีบพลัน 54 25 เม.ย. 62
2473/62 ส.ท.สาวิทย ์  บัววัน ร.13 พนั.3 เลือดออกในสมอง 23 4 พ.ค. 62
2474/62 ร.อ.สุพจน์   จนัทร์มณี ร.4 พนั.2 โรคตับแขง็จากแอลกอออล์ 59 14 เม.ย. 62
2475/62 จ.ส.อ.ชูชัย   มณีปกรณ์ สลก.ทบ. เลือดออกในสมอง 52 14 พ.ค. 62
2476/62 นาง สายชล   ศรีร่ืน รพ.พระมงกฎุเกล้า หลอดเลือดสมองแตก 55 14 พ.ค. 62
2477/62 นาง สวง   เสนาพทิักษ์ ธนาณัติ โรคชรา 87 6 พ.ค. 62
2478/62 นางวรรณธนา   ทองชื่นจติร์ ส่วนกลาง หัวใจเต้นผิดจงัหวะ 61 12 พ.ค. 62
2479/62 ร.ต.เกรียงศักด์ิ   สิทธิเลิศ ธ.ฉะเชิงเทรา ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 78 18 มี.ค. 62
2480/62 นาง จงรักษ์   แสงนวล ธ.ถนนจนัทร์ โรคปอดอกัเสบรุนแรง 63 12 พ.ค. 62
2481/62 ร.ต.หญิง ประชุมพร   เดชะรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 89 10 พ.ค. 62
2482/62 พ.อ.คันธ์ชิต   แก้วมีแสง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 74 13 พ.ค. 62
2483/62 นาย สุวัฒน์   ต้ังเจริญ ธ.รามอินทรา กม.8 เลือดออกในสมอง 61 7 พ.ค. 62
2484/62 นาง แปง   สุภาดี ธ.เชียงราย ความดันโลหิตสูง 84 3 พ.ค. 62
2485/62 นาง วรรณา   ประเสริฐศักด์ิ ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 53 26 เม.ย. 62
2486/62 พ.ท.ไพโรจน์   บูรณะสัมฤทธิ ธ.ปราจีนบุรี เนื้อเยื่อตายร่วมกับการติดเชื้อ 61 30 เม.ย. 62
2487/62 ส.ท.พีรธรรม์   พุทธ์ประเสริฐ มทบ.15 หลอดเลือดแดงใหญ่ทีข่าฉีกขาด 47 5 พ.ค. 62
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2488/62 นาง กิตติพร   คาระวะ ป.6 พัน.16 ภาวะปอดติดเชื้อ 53 15 เม.ย. 62
2489/62 นาง สุวรรณ   ผลวัชนะ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 12 พ.ค. 62
2490/62 นาง ทองเจือ   ชื่นอารมณ์ ส่วนกลาง โรคชรา 84 14 พ.ค. 62
2491/62 นาง ล าดวน   สดวกดี ธ.บางเขน มะเร็งเต้านม 81 2 พ.ค. 62
2492/62 จ.ส.อ.สมเกียรติ   ยอดวิมล ธ.กาญนจบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 66 30 เม.ย. 62
2493/62 นาง สมบูรณ์   โคกเพ็ชร ธ.พญาไท โรคหลอดเลือดสมองตีบ 54 15 พ.ค. 62
2494/62 ร.ต.พงศกร   แก้วจินดา ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดหัวใจตีบ 62 16 พ.ค. 62
2495/62 ส.อ.กิตติศักด์ิ   เนียมณรงค์ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหาร 61 17 พ.ค. 62
2496/62 นาง ฝ้าย   นิลพลหาญ ธ.สกลนคร โรคชรา 86 13 พ.ค. 62
2497/62 นาง กานดา   ศรศาสตร์ปรีชา กิตติมศักด์ิ โรคหัวใจล้มเหลว 94 21 ก.ย. 36
2498/62 นาย ทวี   จันศิลา กิตติมศักด์ิ โรคชรา 98 10 พ.ค. 62
2499/62 นาง แถ   ลาธุลี สลก.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 59 6 พ.ค. 62
2500/62 นาย ถวัลย์   ชื่นอารมณ์ สวพท.พบ. มะเร็งท่อน้ าดี 59 4 พ.ค. 62
2501/62 นาง กล้ิงงาม   กิจนัทธี พัน.ร.มทบ.11 ติดเชื้อในช่องท้อง 82 14 พ.ค. 62
2502/62 นาง พูล   มุสิเวก ส่วนกลาง โรคชรา 87 4 พ.ค. 62
2503/62 นาง จิว   รัตนาวิวัฒน์ สง.สด.จว.บ.ร. โรคปอดติดเชื้อ 76 7 เม.ย. 62
2504/62 นาย ประวิทย์   เพ็ชร์ชะ รร.จปร. โรคเบาหวาน 82 8 พ.ค. 62
2505/62 นาย พรวน   โสภา ม.3 พัน.26 มะเร็งต่อมลูกหมาก 78 30 เม.ย. 62
2506/62 อส.ทพ.ค าชูด   เบญมาตย์ กรม ทพ.23 ถูกกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะ 57 11 เม.ย. 62
2507/62 นาง จันใด   ป้อมเชียงพัง ธ.อุดรธานี โรคชรา 86 29 เม.ย. 62
2508/62 พ.ต.ฤกษ์   ขวัญยืน ธ.ราชบุรี เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองและกะโหลกศรีษะแตก 75 1 พ.ค. 62
2509/62 นาง อ านวย   รักพงษ์พันธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคมะเร็งปอด 80 6 พ.ค. 62
2510/62 นาง ประสิทธิ ์  กองสมบัติ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 27 ม.ีค. 62
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2511/62 นาย ก่ า   พรมโพธิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 86 7 พ.ค. 62
2512/62 นาง ยามดี   บุตรถา ธ.อุดรธานี ไตระยะสุดท้าย 80 22 เม.ย. 62
2513/62 นาย สุข   แก้วมูล ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 22 เม.ย. 62
2514/62 นาง เกล้ียง   มณีโชติ ธ.ราชบุรี โรคชรา 81 19 ม.ีค. 62
2515/62 นาย นุ   ฮุ้ยโสภา ธ.โพธาราม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 73 29 ม.ีค. 62
2516/62 ร.ต.มานะ   ประเสริฐศักด์ิ ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม ภาวะเลือดออกในสมอง 84 16 พ.ค. 62
2517/62 นาย อนุพงษ์   เรืองฤทธิ์ ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต โรคพาร์กินสัน 66 19 พ.ค. 62
2518/62 พ.อ.ปัญญา   มัจฉา ธ.ปราณบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 71 9 พ.ค. 62
2519/62 นาง ทา   เจริญยิ่ง ธ.สกลนคร โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 77 11 พ.ค. 62
2520/62 นาย หวัง   โยธาวงศ์ มทบ.28 โรคชรา 86 3 พ.ค. 62
2521/62 นาย หนูเล็ก   แวงวัน ธ.ถนนทหาร อุดรธานี ไตวายเฉียบพลัน 80 9 เม.ย. 62
2522/62 นาย ระแหง   วังคีรี ธ.ย่อยบางจาก ความดันโลหิตสูง 84 26 เม.ย. 62
2523/62 นาง สวาท   พัดชุมพร ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 30 เม.ย. 62
2524/62 ร.ต.ทองดี   จิตพยัค ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 64 6 พ.ค. 62
2525/62 จ.ส.อ.ประยุทธศักด์ิ   ยวนจิตต์ ธ.ยโสธร กระดูกซ่ีโครงหักและปอดช้ าจากอุบัติเหตุ 57 16 ม.ีค. 62
2526/62 พ.ท.วิเชียร   บุญโต ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 73 14 เม.ย. 62
2527/62 นาง กุย   เตชะ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 75 4 เม.ย. 62
2528/62 นาง แดง   จันทาพูน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78 6 ม.ีค. 62
2529/62 นาง ปุด๊   สวยฉลาด ธ.ล าปาง หลอดเลือดหัวใจ 79 27 เม.ย. 62
2530/62 นาง อัมพร   ช านาญกิจ ธ.ล าปาง โรคปอดติดเชื้อ 73 3 พ.ค. 62
2531/62 จ.ส.อ.สุรินทร์   ช้างน้อย ธ.ล าปาง หลอดเลือดสมอง 74 1 พ.ค. 62
2532/62 นาง บัน   ลาภชน ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 79 21 เม.ย. 62
2533/62 นาย เพียร   ศรีล าไพ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 89 18 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วนัทีเ่สียชีวติ
2534/62 นาง เพ็ญศรี   ผิวผ่อง ธ.ขอนแก่น ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 19 เม.ย. 62
2535/62 นาง อัมภา   ปัน้มณี วิสามัญ โรคชรา 72 8 ก.ค. 42
2536/62 นาย สะอาด   บุญรอด ส่วนกลาง โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 69 13 พ.ค. 62
2537/62 นาง เกหลง   สตะเวทิน ส่วนกลาง มะเร็งต่อมน้ าเหลืองทีส่มอง 75 1 พ.ค. 62
2538/62 พ.อ.สอาด   เพ็ชรนวล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 90 2 ม.ค. 62
2539/62 นาง บุญเร่ิม   โมรา ธ.ฉะเชิงเทรา มะเร็งของหลอดลม 76 12 พ.ค. 62
2540/62 นาง ทองจันทร์   เกล้ียงจันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 76 1 พ.ค. 62
2541/62 นาย ประสิทธิ ์  อนันตทรัพย์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 87 13 เม.ย. 62
2542/62 พล.ต.อธิชน   แสงแก้ว ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 56 12 พ.ค. 62
2543/62 นาง พเยาว์   เกตุดี พัน.สบร.23 บชร.3 ความดันโลหิตสูง 79 1 พ.ค. 62
2544/62 นาย โมรา   ศุภกรรม กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 73 29 เม.ย. 62
2545/62 นาง จันทร์ดี   ชัยเจริญ มทบ.37 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 7 พ.ค. 62
2546/62 นาง นารี   จ าเริญลาภ ร.23 พัน.1 น้ าตาลในเลือดต่ า 71 5 พ.ค. 62
2547/62 นาย บุญมา   เทศกุล พัน.ขส. 23 บชร.3 ขาดอากาศมีการติดเชื้อทีป่อด 64 9 พ.ค. 62
2548/62 ร.ต.จีระศักด์ิ   ไชยทะเศรษฐ์ ศปภอ.ทบ. มะเร็งปอด 67 8 เม.ย. 62
2549/62 นาย สมโภชน์   เพียรพร้อม ธ.เทเวศร์ โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 73 17 พ.ค. 62
2550/62 นาย สมบัติ   ภูสวัสด์ิเจริญ ธ.ถนนติวานนท์ สันนิษฐานโรคหัวใจ 86 25 ม.ีค. 62
2551/62 ร.ต.สนั่น   กุลแพทย์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 86 17 พ.ค. 62
2552/62 นาง อนงค์   พยอมแจ่มศรี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคปอดติดเชื้อ 88 9 พ.ค. 62
2553/62 นาง นันทนา   ศรียานนท์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 70 12 พ.ค. 62
2554/62 นาย อดุลย์   มุหมัด ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งหลอดอาหาร 42 21 พ.ค. 62
2555/62 ร.ท.เด่นไชย   หมอยาสิทธิ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 66 25 เม.ย. 62
2556/62 นาย อินทร์แป๋ง   คันทา ธ.พะเยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 3 พ.ค. 62
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2557/62 พ.ต.สมพงษ์   ค าภูแสน ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอด 82 7 พ.ค. 62
2558/62 นาย จงกล   ผาสด ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดหัวใจตีบ 71 2 พ.ค. 62
2559/62 นาง สุธิดา   พงศาวลี ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 91 6 พ.ค. 62
2560/62 นาง อิ่น   มังคลาด ธ.พะเยา โรคชรา 83 8 พ.ค. 62
2561/62 นาง หยาด   ฉิมพลีพันธ์ ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 86 11 พ.ค. 62
2562/62 ร.ต.สุรัตน์   สีขาว ธ.โรบินสัน สุรินทร์ มะเร็งตับ 58 3 พ.ค. 62
2563/62 นาง สุดใจ   ไชยโอสถ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะหัวใจหยุดเต้น 85 20 พ.ค. 62
2564/62 พ.ต.บุญเทีย่ง   ส าราญกิจ วิสามัญ มะเร็งปอด 77 19 พ.ค. 34
2565/62 จ.ส.อ.มาโนช   ม่วงกรุง อท.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 49 20 พ.ค. 62
2566/62 นาง ที   เยาวลักษณ์ พัน.สห.11 มะเร็งล าไส้ใหญ่ทะลุ 72 30 ม.ีค. 62
2567/62 นาง นิตยา   นันทิโยธิน ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 92 5 พ.ค. 62
2568/62 ร.ต.ประสิทธิ ์  ประกอบธรรม ธ.เสนานิคม มะเร็งตับ 73 21 พ.ค. 62
2569/62 นาย ทอง   กรมจรรยา ธ.ขอนแก่น หัวใจวายเฉียบพลัน 77 17 พ.ค. 62
2570/62 พ.อ.ไพโรจน์   ไชยกาล ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 87 15 พ.ค. 62
2571/62 พ.อ.อุทร   ธรรมคุณ ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกใต้เยื่อบุช่องท้องด้านหลัง 85 16 ม.ีค. 62
2572/62 นาย นิคม   เหมรา รร.จปร. มะเร็งหลอดอาหาร 54 27 ม.ค. 62
2573/62 จ.ส.ท.ณรงค์ฤทธิ ์  หาญพยัคฆ์ พัน.ปจว. อุบัติเหตุจราจร 36 6 พ.ค. 62
2574/62 นาง จรินทร์ทิพย์   ระรวยทรง ธนาณัติ โรคตับวาย 51 31 ม.ีค. 62
2575/62 นาง โจมจิต   พลศรี ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดี 65 5 เม.ย. 62
2576/62 พ.ต.สุพจน์   ประจงการ ธ.พัทลุง เส้นเลือดสมองแตก 63 24 เม.ย. 62
2577/62 ร.ต.สมพร   จันทรวัฒน์ ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 69 21 เม.ย. 62
2578/62 นาย พุม่   วันทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 85 5 พ.ค. 62
2579/62 ร.ต.อัมพร   บ ารุงราษฎร์ ธ.กาญจนบุรี ภาวะหัวใจและปอดท างานล้มเหลว 62 22 เม.ย. 62
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2580/62 นาง สมศรี   ตนประดิษฐ์ ธ.โรบินสัน-สระบุรี กระดูกซ่ีโครงหักหลายซ่ี 60 5 พ.ค. 62
2581/62 ร.ต.สมเดช   เทีย่งธรรม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือด 63 4 พ.ค. 62
2582/62 พ.ท.ปล่ัง   จั่นทอง ธ.ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 89 1 พ.ค. 62
2583/62 นาง กาญจนา   ศิริกุล ธ.ถนนพหลโยธิน สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 60 7 พ.ค. 62
2584/62 นาง นารี   ภูมี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 79 5 พ.ค. 62
2585/62 นาง อุบล   สุรทิณฑ์ วิสามัญ โรคชรา 97 30 ธ.ค. 56
2586/62 นาย สังวาลย์   คงปรีชา ยศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 6 เม.ย. 62
2587/62 นาง ทองหยิบ   อ่วมหร่าย มทบ.11 โรคหัวใจขาดเลือด 78 10 พ.ค. 62
2588/62 นาย ทัน   พานงาม ส่วนกลาง เลือดออกจากทางเดินอาหาร 74 20 พ.ค. 62
2589/62 ร.ต.พิสิทธิ ์  อิ่มแสง ส่วนกลาง ก้อนทีถุ่งน้ าดี 65 20 พ.ค. 62
2590/62 พ.ท.อนุภัทร   เอี่ยมพานิช ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 64 20 พ.ค. 62
2591/62 นาง ฐานิศร์   มีนะโรจน์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 63 8 พ.ค. 62
2592/62 นาย ชัยการ   กลับเป็นสุข ธ.สระบุรี โรคประจ าหอบหืด 73 17 พ.ค. 62
2593/62 นาย แดง   ผาดุงแคน ธ.บิก๊ซี-แจ้งวัฒนะ โรคหลอดเลือดสมองตีบ 79 8 พ.ค. 62
2594/62 นาง ทองอยู่   เผือกยิ้ม ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 16 พ.ค. 62
2595/62 ร.ต.วัลลภ   คุ้มเสถียร ธ.ศรีสะเกษ โรคปอดติดเชื้อ 77 22 เม.ย. 62
2596/62 นาง วรรณี   ปูธิปิน ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ภาวะตับวาย 65 7 พ.ค. 62
2597/62 นาย เขียน   รุ่งรอด ธ.ถนนสุขาภิบาล 3 โรคชรา 81 2 ส.ค. 61
2598/62 จ.ส.อ.ถาวร   สุดสมบูรณ์ ธ.ส านักราชด าเนิน ส าลักอาหาร 71 26 เม.ย. 62
2599/62 ร.ต.สมศักด์ิ   สุจริต ธ.พญาไท ภาวะหายใจล้มเหลว 61 19 พ.ค. 62
2600/62 ร.ต.ปราโมทย์   อาสนะทอง ธ.พระประแดง เส้นเลือดหัวใจตีบ 76 16 พ.ค. 62
2601/62 จ.ส.อ.กิตติพัทธ์   จันทร์แม้น ธ.ปากช่อง โรคหัวใจล้มเหลว 63 14 เม.ย. 61
2602/62 นาง สอาด   นิ่มตลุง ร.31 พัน.1 รอ. ภาวะปอดอักเสบรุนแรง 80 11 เม.ย. 62
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2603/62 นาง จ าลอง   ทรงวัฒนา ป.72 พัน.722 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 78 4 พ.ค. 62
2604/62 ร.ต.สมาน   พุม่ไสว ธ.เพชรบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 54 11 พ.ค. 62
2605/62 นาง ยอด   ยศเลิศ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับอ่อน 61 25 เม.ย. 62
2606/62 นาง พรพิศ   บรรจงสัตย์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งกระจายเข้าเยื่อหุม้หัวใจ 65 6 พ.ค. 62
2607/62 นาง สมนึก   ศักด์ิสงวนพงษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคเบาหวาน 81 4 พ.ค. 62
2608/62 นาย หวัง   ก้อนสุวรรณ์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 82 3 พ.ค. 62
2609/62 พ.ต.ภาสกร   นอมพะเนียด ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 75 7 เม.ย. 62
2610/62 นาง บุญล้อม   ชัยยันต์ ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 59 22 เม.ย. 62
2611/62 นาง หนูจันทร์   ศิริพยัคฆ์ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 71 26 เม.ย. 62
2612/62 นาง ลัดดา   พระวงษ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งระยะแพร่กระจาย 61 23 เม.ย. 62
2613/62 นาง เฉลียว   กาฬสินธุ์ ช.2 พัน.202 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 84 23 เม.ย. 62
2614/62 นาง สมหมาย   แก้วประเสริฐ ธ.มาร์เก็จวิลเลจ สุวรรณภูมิ มะเร็งตับ 72 6 พ.ค. 62
2615/62 นาง เจียน   พุม่ประเสริฐ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 87 10 พ.ค. 62
2616/62 นาย สอาด   พิมายกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 78 12 พ.ค. 62
2617/62 นาย ประยูร   ภูจิวร ธ.ย่อค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 73 10 พ.ค. 62
2618/62 ร.ต.สวัสด์ิ   ศิริภากาศ ธ.ชัยภูมิ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 3 เม.ย. 62
2619/62 นาง สุพัตรา   สุนินทบูรณ์ ร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 2 พ.ค. 62
2620/62 นาง ยุพิน   ค านึงผล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 87 16 พ.ค. 62
2621/62 พ.อ.อรุณ   จันทรังษี ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 84 4 พ.ค. 62
2622/62 ร.ต.อัมพร   วงศ์บา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ความดันในหลอดเลือดปอดสูง 58 20 เม.ย. 62
2623/62 ร.ต.สมโภชน์   พยัคฆพงษ์ ธ.ปากช่อง เส้นเลือดสมองตีบ 74 3 พ.ค. 62
2624/62 ส.อ.กิตติชัย   สุขสนิท ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับ 90 12 พ.ค. 62
2625/62 นาย แจ่ม   ชาวไร่ ธ.ถนนติวานนท์ ล าไส้อุดตัน 89 21 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วนัทีเ่สียชีวติ
2626/62 ร.ต.อรดิน   ศรีสมเขียว ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 61 12 พ.ค. 62
2627/62 นาง สมนึก   อยู่กลัด ธ.ศรีย่าน ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 77 5 พ.ค. 62
2628/62 จ.ส.อ.หญิง ชมภู   สุขสมัย ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในสมอง 77 30 เม.ย. 62
2629/62 น.ส.นริศรา   แก้วก่า พล.ร.6 โรคไตวายเร้ือรัง 37 22 เม.ย. 62
2630/62 ด.ต.ประยูร   พรหมดนตรี ทภ.4 มะเร็งทวารหนัก 58 6 เม.ย. 62
2631/62 น.ส. วรา   ทิพยวิสาร ธ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ มะเร็งเต้านม 84 27 เม.ย. 62
2632/62 ร.ต.เมืองค า   จันทบุรี ธ.น่าน โรคไตวายเร้ือรัง 89 28 เม.ย. 62
2633/62 นาง วิไลย์   ดินขุนทด ธ.หนองจอก โรคปอดติดเชื้อ 78 15 พ.ค. 62
2634/62 น.ส. มาลา   อานนท์ ปตอ.1 พัน.6 โรคเบาหวาน 51 4 พ.ค. 62
2635/62 พ.ต.สมจิต   จุลค าภา ธ.อุดรธานี โรคชรา 78 4 พ.ค. 62
2636/62 นาย ยวง   เดค ากาศ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในช่องท้อง 84 21 เม.ย. 62
2637/62 นาง อุไร   ปัณฑวงศ์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคไตวาย 90 28 เม.ย. 62
2638/62 นาง เฉื่อย   ศรียารักษ์ มทบ.33 โรคชรา 87 13 เม.ย. 62
2639/62 นาง แสวง   บัวทอง ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. โรคชรา 83 12 พ.ค. 62
2640/62 นาง อุทุมพร   ปาละกูล ส่วนกลาง โรคหอบหืดก าเริบ 66 19 พ.ค. 62
2641/62 นาย สุรินทร์   คูณแรง ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 18 พ.ค. 62
2642/62 นาง เยาวเรศ   บุญสุขศรี ธ.เตาปูน โรคชรา 74 23 พ.ค. 62
2643/62 นาง ฉลวย   เรือนใจมั่น ธ.ถนนสามัคคี โรคชรา 84 23 พ.ค. 62
2644/62 พ.ท.ชัยมงคล   สวัสด์ิไชย ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 82 19 พ.ค. 62
2645/62 นาย ประยุทธ   ประสาทศิกรณ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เนื้อเยื่อขาขวาอักเสบติดเชื้อรุนแรง 62 20 พ.ค. 62
2646/62 นาง พรรณี   ค านวณศร ช.3 ภาวะไตวายเฉียบพลัน 78 16 เม.ย. 62
2647/62 จ.ส.อ.กมล   แก้วอู๋ ร.4 พัน.3 มะเร็งหลอดอาหาร 54 7 พ.ค. 62
2648/62 นาย ใจ   รุ่งโรจน์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 79 5 พ.ค. 62
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2649/62 จ.ส.ต.รัฐพล   ดวงดาวพารัมย์ ธ.ปราณบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 35 29 เม.ย. 62
2650/62 นาง เจริญ   ก าจัด ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 10 ม.ีค. 62
2651/62 พ.อ.ปัญญา   สุทธรินทร์ ธ.พิษณุโลก ล าไส้อุดตัน 89 12 พ.ค. 62
2652/62 นาง จินตนา   คนการ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 58 9 พ.ค. 62
2653/62 นาง สะอาด   อุกาวงศ์ ธ.อุบลราชธานี หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 83 7 พ.ค. 62
2654/62 ร.อ.เสกสรรค์   ประสานชาติ ธ.ชัยภูมิ มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 16 เม.ย. 62
2655/62 ร.ต.จ าลอง   ล้ิมอิ่ม ธ.โพธาราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 30 เม.ย. 62
2656/62 นาย บุญเหลือ   เตรียมต้ัง ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ มะเร็งท่อน้ าดี 67 10 ม.ีค. 62
2657/62 อส.ทพ.มานพชัย   เข็มพันธ์ กรม ทพ.21 อุบัติเหตุจราจร 20 2 พ.ค. 62
2658/62 นาย สมยศ   ยิ่งมีอยู่ มทบ.25 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 18 พ.ค. 62
2659/62 นาง กุหลาบ   มงคลมาตย์ พัน.สร.22 บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 50 1 พ.ค. 62
2660/62 ร.ต.ชลอ   สนิทมาก ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81 26 เม.ย. 62
2661/62 นาง ประดิษฐทรัพย์   สนิทมาก ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 2 พ.ค. 62
2662/62 จ.ส.อ.สุกิจ   อินกันต์ สง.สด.จว.ช.ร. มะเร็งปอด 59 12 ม.ีค. 62
2663/62 นาย ครรชิต   วิธี วพม. ภาวะตับอักเสบ 50 9 พ.ค. 62
2664/62 นาง จันที   มะไลไธสงค์ ธ.สนามเป้า โรคชรา 81 7 พ.ค. 62
2665/62 นาง ทอง   ปัญญากุล ธ.ปราณบุรี มะเร็งตับ 71 18 เม.ย. 62
2666/62 นาง ศรีสวัสด์ิ   สนธยานนท์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 91 11 พ.ค. 62
2667/62 นาง เจริญ   วัฒนถนอม ธ.สุรวงศ์ โรคไตวาย 74 27 เม.ย. 62
2668/62 ร.ต.ประสิทธิ ์  แสวงเจริญ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 74 16 พ.ค. 62
2669/62 นาง อ้อน   บุตตะวงษ์ ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 86 20 เม.ย. 62
2670/62 จ.ส.อ.ค าไพ   เบิกบานดี ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 58 4 พ.ค. 62
2671/62 ร.ต.ห่อม   สมพันธ์ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 58 4 เม.ย. 62
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2672/62 จ.ส.อ.เกียรติศักด์ิ   จันทร์ศรี ม.6 พัน.6 มะเร็งท่อน้ าดี 47 16 เม.ย. 62
2673/62 นาง จรูญ   ชุนรักษ์ กิตติมศักด์ิ ล าไส้อักเสบติดเชื้อ 95 13 ส.ค. 60
2674/62 ร.ต.เอนก   แตงรัตนา ธ.ศรีย่าน เนื้องอก 65 20 พ.ค. 62
2675/62 นาย ธวัช   มากขาว ธ.เตาปูน ไตวายฉับพลัน 61 10 พ.ค. 62
2676/62 จ.ส.อ.สนธิยา   เกียรติก าจร ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 21 พ.ค. 62
2677/62 พ.อ.ทองสุข   วันทนีย์ กิตติมศักด์ิ โรคหัวใจวาย 89 13 พ.ค. 62
2678/62 พ.ต.สุจินต์   สุรพันธุมาภา ธ.ถนนติวานนท์ ไตวายเฉียบพลัน 90 18 พ.ค. 62
2679/62 พ.อ.ประสงค์   ชิงชัย ธ.ส านักราชด าเนิน ไตวายระยะสุดท้าย 87 23 พ.ค. 62
2680/62 นาง ล าเจียก   พันธ์หว้า ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคปอดติดเชื้อ 83 21 พ.ค. 62
2681/62 ร.ต.ศิลา   ซ้อนเพ็ชร ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 86 17 พ.ค. 62
2682/62 นาง บัวใย   แก้วเกิด มทบ.37 หัวใจวายฉับพลัน 82 12 พ.ค. 62
2683/62 นาง เดิม   นามสุขี ธ.อ านาจเจริญ โรครา 91 18 พ.ค. 62
2684/62 ร.อ.บุญเสริม   แฉ่งสูงเนิน ธ.ขอนแก่น โรคชรา 86 6 พ.ค. 62
2685/62 จ.ส.อ.อาชิตย์   กองสันเทียะ ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 30 เม.ย. 62
2686/62 นาย ฟืน้   สวนสวรรค์ สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 3 พ.ค. 62
2687/62 นาง บังอร   เสาเวียง สปช.ทหาร โรคปอด 71 16 พ.ค. 62
2688/62 นาย นิรุต   กุลสินธุ์ ส่วนกลาง หัวใจล้มเหลว 43 24 พ.ค. 62
2689/62 จ.ส.อ.ไม้   เหยือกเงิน ธ.ปราจีนบุรี ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 92 19 พ.ค. 62
2690/62 นาง แป้   ช่องกลาง ธ.ชัยภูมิ โรคชรา 83 4 พ.ค. 62
2691/62 นาง ถนอมจิตร   ชาวไร่ รร.ตท.สปท. ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 18 ม.ค. 62
2692/62 ร.ต.สุพิชัย   ต้ังสกุล ธ.นครราชสีมา โรคชรา 86 25 เม.ย. 62
2693/62 นาย เอี่ยม   คุ้มสุข ศม. มะเร็งล าไส้ 81 23 เม.ย. 62
2694/62 นาง ค าผอง   กลางหมู่ ร.4 พัน.1 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองในระยะแพร่กระจาย 65 15 พ.ค. 62
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2695/62 นาง อื้อ   คงภักดี ป.71 พัน.712 โรคชรา 74 10 พ.ค. 62
2696/62 จ.ส.อ.อนันต์   มีขวด มทบ.41 มะเร็งกระดูกระยะลุกลาม 53 29 ม.ีค. 62
2697/62 นาง พรม   บึงอ้อ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบจากการส าลักรุนแรง 89 10 พ.ค. 62
2698/62 ร.ต.หวอง   ผดุงราษฎร์ ธ.สระแก้ว เลือดออกในทางเดินอาหาร 58 12 พ.ค. 62
2699/62 นาง นิตยา   สอนโสติ ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 59 15 เม.ย. 62
2700/62 นาย บุญเสริม   กลมเกล้ียง ธ.อุทัย-อยุธยา โรคปอดติดเชื้อ 73 27 พ.ค. 62
2701/62 นาง สมจิตร์   สิทธิธรรม กิตติมศักด์ิ มะเร็งล าไส้ 86 27 ก.ค. 57
2702/62 ส.อ.ประสิทธิ ์  สิทธิธรรม กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 19 พ.ย. 49
2703/62 ร.ต.จตุรงค์   สงวนเพ็ชร์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น โรคหัวใจล้มเหลว 83 23 พ.ค. 62
2704/62 พ.ท.ประเสริฐ   โพธิสุ์ข ธ.สนามเสือป่า วัณโรคปอด 76 22 พ.ค. 62
2705/62 นาง เกล้ียง   แก้วศรี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ช็อคจากน้ าตาลในเลือดสูง 84 15 พ.ค. 62
2706/62 นาง ไข   พลอยอ่ าศรี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 84 15 พ.ค. 62
2707/62 ร.ต.เทอดเกียรติ   เฉลิมมิตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 19 พ.ค. 62
2708/62 นาง แถม   นวนกิ่ง ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดติดเชื้อ 84 21 พ.ค. 62
2709/62 ร.ต.เหรียญ   เกร้ียวกระโทก ธ.นครราชสีมา ไตวายเฉียบพลัน 86 18 พ.ค. 62
2710/62 นาง บัวค า   เมฆกิจ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 16 พ.ค. 62
2711/62 นาง ค าปุน่   เขตหลัก ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 10 พ.ค. 62
2712/62 จ.ส.อ.บรรดาล   แสนสุพรรรณ ร.8 พัน.1 มะเร็งตับ 56 19 เม.ย. 62
2713/62 นาย กล่อม   ภักดีงาม สง.สด.จว.ล.บ. โรคชรา 78 29 เม.ย. 62
2714/62 จ.ส.ท.วุฒิไกร   บุตรดี ม.3 อุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ 29 11 พ.ค. 62
2715/62 นาง หนูหล่ัน   โคตรบุบผา ร.16 พัน.3 สมองลมชัก 76 7 พ.ค. 62
2716/62 นาง ส ารวย   มูลเคน ม.4 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 25 เม.ย. 62
2717/62 นาย สุนทร   ปิน่สุข พัน.ซบร.กรม สน.12 ล้ินหัวใจร่ัวรุนแรง 67 1 พ.ค. 62
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2718/62 จ.ส.อ.ศิริศักด์ิ   รักษ์ศิริพงษ์ ม.3 พัน.26 มะเร็ง 52 3 พ.ค. 62
2719/62 นาย สง่า   แก้วพวง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 3 พ.ค. 62
2720/62 ส.ต.เป๋   ธรรมะสูงเนิน ธ.ปากช่อง โรคเบาหวาน 88 19 พ.ค. 62
2721/62 จ.ส.อ.ดาว   ศีติสาร ธ.พะเยา มะเร็งตับระยะลุกลาม 68 21 พ.ค. 62
2722/62 ร.ต.สัมฤทธิ ์  นุชใหม่ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 78 16 พ.ค. 62
2723/62 นาง สุมาลี   ปัญญาปรุ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ไข้ติดเชื้อในกระแสเลือด 47 15 พ.ค. 62
2724/62 ร.ต.พรมมา   หาญพล ธ.กาญจนบุรี ขาดอากาศจากการจมน้ า 62 14 พ.ค. 62
2725/62 ร.ต.พนธ์จิรเดช   ปันทะรส ธ.ล าปาง มะเร็งตับ 58 12 พ.ค. 62
2726/62 จ.ส.อ.พัฒนาพรรณ   เป็งวงศ์ ธ.ล าปาง แผลในกระเพาะอาหาร 58 2 พ.ค. 62
2727/62 นาย ค้ า   หนูทอง ธ.สระบุรี โรคชรา 86 16 พ.ค. 62
2728/62 นาย สมพงษ์   อโนศรี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 81 30 เม.ย. 62
2729/62 นาย เผดิม   บุตรนิรันดร์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 71 18 พ.ค. 62
2730/62 จ.ส.อ.วสันต์   สกุณา รพ.อ.ป.ร. ตับแข็งจากแอลกอฮอส์ 50 4 พ.ค. 62
2731/62 ร.อ.สถิตย์   อินแฝง มทบ.38 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 55 5 พ.ค. 62
2732/62 นาง ค าพลอย   ฉลวยศรี ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี ภาวะหายใจล้มเหลว 86 16 พ.ค. 62
2733/62 จ.ส.อ.วิเชษฐ   เกล้ียงจันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งทางเดินน้ าดี 50 12 พ.ค. 62
2734/62 นาง สุนทร   ศิริมงคล ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อด้ือยา 73 29 เม.ย. 62
2735/62 นาย นพดล   บาบุญ ธ.ขอนแก่น เส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 74 10 พ.ค. 62
2736/62 นาง นิตยา   งามเสมอ ธนาณัติ ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 28 พ.ค. 62
2737/62 นาง สุดารัตน์   สุพรรณวิรัตน์ ธ.ล าปาง ปอดอักเสบติดเชื้อจากกระแสเลือด 80 9 ม.ีค. 62
2738/62 จ.ส.อ.สมชาย   ธนบัตร รร.ร.ศร. เกิดอุบัติเหตุจากการฝึกขว้างระเบิดจริง 33 4 ม.ิย. 62
2739/62 นาย ประสาร   แสดใหม่ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. หัวใจขาดเลือด 55 8 พ.ค. 62
2740/62 นาง บุญครอง   สุคนธะทัต สง.สด.ก.ท. ล าไส้ใหญ่อักเสบติดเชื้อรุนแรง 78 20 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วนัทีเ่สียชีวติ
2741/62 นาย เฟ้ย   ฟองจางวาง ขกท. มะเร็งท่อน้ าดี 61 18 พ.ค. 62
2742/62 นาง พะเยาว์   เสวกงาม ยย.ทบ. ล้ินหัวใจร่ัว 74 18 พ.ค. 62
2743/62 นาง พันมหา   สุขจ านงค์ กคย.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 13 ม.ีค. 62
2744/62 นาง เพิม่ทรัพย์   กุญชร ณ อยุธยา กิตติมศักด์ิ โรคมะเร็ง 89 11 ม.ีค. 57
2745/62 นาย เยื่อ   ทัศน์ศร ธ.ลพบุรี โรคชรา 84 20 พ.ค. 62
2746/62 น.ส.อ าพร   กิจวิทยี ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อกระแสเลือด 79 20 พ.ค. 62
2747/62 คุณหญิง บุบผา  พิชัยรณรงค์สงคราม วิสามัญ โรคล้ินหัวใจตีบ 86 1 พ.ย. 48
2748/62 นาง บุญส่ง   แฉ่งบาง ธ.ราชบุรี โรคชรา 78 27 พ.ค. 62
2749/62 พ.ท.หลวงประจักษ์   เวชสิทธิ์ วิสามัญ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 93 12 ม.ค. 29
2750/62 นาง สัมฤทธิ ์  ใบแสง ส่วนกลาง เส้นเลือดสมองแตก 94 22 พ.ค. 62
2751/62 นาง ประสาน   สุนทรรัตน์ ธ.กล้วยน้ าไท โรคชรา 79 19 พ.ค. 62
2752/62 พ.อ.สามัคคี   วงศ์พานิช ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 86 24 พ.ค. 62
2753/62 นาง ดวงใจ   นิลประเสริฐ ธ.ถนนสามัคคี ติดเชื้อทาวเดินปัสสาวะ 70 28 พ.ค. 62
2754/62 นาง บุญจาก   โชคดีมีชัย ธ.จันทบุรี โรคล้ินหัวร่ัว 73 27 ม.ค. 62
2755/62 พ.อ.วีระ   ถีระพงศ์ ธ.ฉะเชิงเทรา ภาวะเลือดเป็นกรด 84 9 พ.ค. 62
2756/62 นาย ประทีป   กรเอี่ยม ร.4 ความดันโลหิตสูง 66 11 พ.ค. 62
2757/62 นาง ลอย   ศรีชุม พัน.ซบร.22 บชร.2 ภาวะระบบทางเดินหายใจและหัวใจล้มเหลว 76 4 พ.ค. 62
2758/62 นาง รชยา   อภิชาธนโชติ กช. เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ 51 26 ม.ีค. 62
2759/62 จ.ส.อ.พรศักด์ิ   หงษ์รุจิโก ธ.ขอนแก่น ภาวะไตวายเฉียบพลันและหลอดเลือดเป็นกรด 61 12 พ.ค. 62
2760/62 นาย ทองแดง    ทองธรรมชาติ พล.ปตอ. มะเร็งท่อน้ าดี 67 9 พ.ค. 62
2761/62 นาย บวร   ชัยรัตน์ ยบ.ทหาร ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 21 พ.ค. 62
2762/62 จ.ส.อ.บรรจง   บูรณสมภพ ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคชรา 89 26 พ.ค. 62
2763/62 นาย เสริง   หวังคอนกลาง ธ.นครราชสีมา โรคชรา 88 27 พ.ค. 62
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2764/62 ร.ต.วิโรจน์   เขียนวิจิตร์ ธ.พญาไท ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 78 21 พ.ค. 62
2765/62 น.ส.บังอร   เพลินสุขดี ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งรังไข่ 67 18 พ.ค. 62
2766/62 นาง ทองอินทร์   สุขฉวี ธ.สระแก้ว ภาวะปอดติดเชื้อ 87 26 พ.ค. 62
2767/62 พ.อ.บวร   เจริญศักด์ิ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 11 พ.ค. 62
2768/62 นาย ฉันท์   กมุททรง กฌป.สก.ทบ. โรคชรา 75 1 ม.ิย. 62
2769/62 นาง ทองเร่ิม   นาส่งเสริม ธ.รามอินทรา กม.8 มะเร็งท่อน้ าดี 76 17 พ.ค. 62
2770/62 จ.ส.อ.หรือ   สุขสมวัฒน์ ธ.นครนายก โรคชรา 87 15 พ.ค. 62
2771/62 นาง อุดม   เปรมปรีด์ิ ธ.ฉะเชิงเทรา โรคชรา 86 29 พ.ค. 62
2772/62 นาง เล่ียม   นิลเดช ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 22 พ.ค. 62
2773/62 พ.ท.อุดม   ฟองเขียว ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจล้มเหลว 83 24 พ.ค. 62
2774/62 น.ส.กระแสร์   ผ่องศิริ วิสามัญ โรคชรา 81 11 ก.พ. 47
2775/62 นาง ไฉน   บัวล้อมใบ วิสามัญ โรคชรา 90 6 พ.ค. 62
2776/62 นาง เจริญ   ประจักษ์เวช วิสามัญ โรคหัวใจวาย 72 22 เม.ย. 21
2777/62 ร.ต.ประวิตร  เสภู่ กคย.สพ.ทบ. มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 59 28 พ.ค. 62
2778/62 จ.ส.ต.ยุทธศิลป์   หนองเอี่ยน ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 56 6 เม.ย. 62
2779/62 พ.อ.จักรกรด   ปัน้ลายนาค ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งปอด 80 20 พ.ค. 62
2780/62 นาง บุญเยี่ยม   แสงอ่อน ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 27 พ.ค. 62
2781/62 พ.ต.สุรชัย   ประสงค์ ศม. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 55 29 เม.ย. 62
2782/62 นาย หาร   ทะวิจิตร รพ.รร.จปร. ไตวายเฉียบพลัน 76 12 พ.ค. 62
2783/62 นาง เบญจพร   ศุภวาสน์ ร.13 พัน.2 มะเร็งเยื่อบุกระดุกทีเ่ต้านม 58 21 พ.ค. 62
2784/62 นาง ทองค า   เพียงต่อ พัน.ขส. 23 บชร.3 หัวใจวายเฉียบพลัน 86 7 พ.ค. 62
2785/62 นาง สมบูรณ์   แย้มหนองเต่า รวท.อท.ศอพท. ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 72 24 พ.ค. 62
2786/62 นาง ยุพิน   ศรีฮี พัน.สบร.23 บชร.3 โรคชรา 77 16 พ.ค. 62
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2787/62 นาย แสวง   นาคี มทบ.26 มะเร็งท่อน้ าดี 72 10 พ.ค. 62
2788/62 พ.ต.วัฒน์ฐิกรณ์   ดิษฐ์ธนกูล บชร.2 เลือดออกและลมร่ัวในปอด 44 5 พ.ค. 62
2789/62 นาง ทองย้อย   ธารา ธ.ชลบุรี โรคชรา 89 26 เม.ย. 62
2790/62 นาง อรสา   กอนไธสง ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 20 พ.ค. 62
2791/62 จ.ส.อ.เกษม   ทองค าอ้น ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 71 11 พ.ค. 62
2792/62 นาย ศรีเนียร   มงคล ธ.น่าน โรคปอดติดเชื้อ 81 20 พ.ค. 62
2793/62 พ.ต.สนอง   จูบาง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 10 พ.ค. 62
2794/62 ส.อ.แต้ม   ดีชานนท์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 15 พ.ค. 62
2795/62 นาง ทองสา   ข ามงคล ธ.ส านักราชด าเนิน ไตวายระยะสุดท้าย 76 17 พ.ค. 62
2796/62 ส.ท.วรยุทธ   ม่วงมุกข์ ทภ.3 อุบัติเหตุทางจราจร 76 22 เม.ย. 62
2797/62 นาง วิชชุตา   สีทานอก ร.23 พัน.1 มะเร็งปากมดลูก 49 3 เม.ย. 62
2798/62 นาย เสมอ   หนูภา ธ.หล่มสัก โรคชรา 81 19 พ.ค. 62
2799/62 ร.ท.วันชัย   จักรแก้ว ธ.พนมสารคาม เลือดออกในสมอง 62 1 พ.ค. 62
2800/62 ร.ต.สุวรรณ   ไวปัญญา ธ.ชลบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 29 เม.ย. 62
2801/62 นาย ทวี   จิตต์มานะ ธ.ชลบุรี เนื้องอกร้ายมะเร็งทีก่ระเพาะอาหาร 80 7 พ.ค. 62
2802/62 นาย เฉลิมชัย   คัมภิรานนท์ ธ.นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 73 21 พ.ค. 62
2803/62 ร.อ.ทองดี   สุภาเกตุ ธ.ลพบุรี โรคอัมพาต 70 20 พ.ค. 62
2804/62 ร.ต.จรูญ   โล่ห์จินดา ธ.ลพบุรี ภาวะสมองตีบจากเส้นเลือดใหญ่ 69 12 พ.ค. 62
2805/62 นาง จาก   บัวแก้ว ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 77 13 พ.ค. 62
2806/62 นาง เดือน   ศรนารา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 53 15 พ.ค. 62
2807/62 จ.ส.อ.สมาน   ทิพยเกษร ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 88 14 พ.ค. 62
2808/62 นาง ค า   ช่างซอ มทบ.34 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 19 พ.ค. 62
2809/62 ส.อ.เกรียงไกร   ละหุง่ พัน.สห.21 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 25 14 พ.ค. 62
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2810/62 นาง ผัน   คนโทครบุรี ขส.ทบ. มะเร็งปอด 75 18 เม.ย. 62
2811/62 นาย ส ารวย   วะน้ าค้าง มทบ.16 ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 24 พ.ค. 62
2812/62 จ.ส.อ.ทวี   อยู่แจ้ง ธ.พญาไท โรคชรา 90 3 ม.ิย. 62
2813/62 พ.ต.ไวรุตม์   สิงห์ดี ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ติดเชื้อนกระแสเลือด 85 19 พ.ค. 62
2814/62 ร.ต.เสวย   บุญน้อย ธ.สนามเสือป่า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 13 พ.ค. 62
2815/62 พ.ต.ณรงค์   ชูศรี ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งหลอดอาหาร 75 27 พ.ค. 62
2816/62 พ.อ.สุพจน์   ต้ังศรีรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 85 31 ม.ีค. 62
2817/62 พ.อ.อุดม   ชลสุวัฒน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 90 25 พ.ค. 62
2818/62 พ.อ.สมาน   นันทวานิช ธ.รพ.พระมงกุฎเล้า ติดเชื้อในปอด 91 24 พ.ค. 62
2819/62 นาง เฉลา   ไวยลาภา ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 94 29 พ.ค. 62
2820/62 น.ส.โกสุม   จันทร์เนตร์ ธ.อยุธยา โรคหัวใจ 61 25 พ.ค. 62
2821/62 นาง บาง   บุญสร้อย มทบ.18 ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 17 พ.ค. 62
2822/62 นาง ปราณี   บัวเบิก วิสามัญ โรคชรา 89 28 ธ.ค. 55
2823/62 นาย ประเสริฐ   บุญคุ้ม ส่วนกลาง มะเร็งปอด 88 2 ม.ิย. 62
2824/62 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   สุวรรณภักดี พธ.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 15 เม.ย. 62
2825/62 ร.ต.จ าเนียร   ขันธศิริ ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 80 19 ม.ีค. 62
2826/62 นาง สาย   แก้วค าลา รพศ.2 โรคชรา 85 9 พ.ค. 62
2827/62 นาย ธรรมนูญ   อินทร์โสม พธ.ทบ. โรคปอดบวม 83 22 พ.ค. 62
2828/62 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์   ม่วงชุม ธ.ราชบุรี โรคปอดอักเสบ 59 8 พ.ค. 62
2829/62 นาง น้อย   หมื่นสีพรม ธ.ชุมแพ วัณโรคปอดรุนแรง 84 12 พ.ค. 62
2830/62 นาย ออด   จอกแก้ว ศสร. โรคชรา 77 21 พ.ค. 62
2831/62 นาง สัมฤทธิ ์  แสงหิง่ห้อย ส่วนกลาง โรคชรา 87 5 ม.ิย. 62
2832/62 นาง ปิน่อนงค์   การะยะ รพศ.4 มะเร็งล าไส้ 76 16 พ.ค. 62
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2833/62 นาง แพง   สอดศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 20 พ.ค. 62
2834/62 จ.ส.อ.รพีพงศ์   วิเศษสัตย์ ธ.เยาวราช มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 62 24 เม.ย. 62
2835/62 นาย แก้ว   ถนอมเมือง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งในช่องปาก 83 30 พ.ค. 62
2836/62 นาง ณัฐนันท์   สุขหิรัญ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งปอด 71 26 พ.ค. 62
2837/62 ร.ต.สุข   รังสิโยภาส ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 83 9 เม.ย. 62
2838/62 นาง กองศรี   สุดตาสอน ธ.ชุมแพ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 6 พ.ค. 62
2839/62 นาง นิตยาภรณ์   ปุตระเศรณี ช.2 พัน.202 โรคชรา 70 8 พ.ค. 62
2840/62 พล.อ.เกษม   สงวนชาติศรไกร กิตติมศักด์ิ หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตก 89 23 พ.ค. 62
2841/62 น.ส. ทิภาภรณ์   สุวรรณกูฎ มทบ.21 หัวใจขาดเลือด 60 5 พ.ค. 62
2842/62 นาง ประทวน   ใกล้ชิต ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 96 15 พ.ค. 62
2843/62 นาง ส าราญ   รักษาสุข พัน.ร.มทบ.21 โรคชรา 75 18 พ.ค. 62
2844/62 ร.ต.วิวัฒน์   พึง่ลาภ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอด 61 4 พ.ค. 62
2845/62 นาง บุญศรี   เบญจวรรณ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ หัวใจโต 81 18 เม.ย. 62
2846/62 นาย สมหมาย   เพ็งนาม สง.สด.จว.ร.อ. โรคปอดติดเชื้อ 75 1 ม.ิย. 62
2847/62 นาง สาคร   แซ่อึ๊ง ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ โรคไต 84 19 พ.ค. 62
2848/62 นาง ทองค า   เสาะขุนทด ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย 83 28 พ.ค. 62
2849/62 ส.อ.วัฒนะ   อ่อนบาง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งหลอดอาหาร 62 12 เม.ย. 62
2850/62 จ.ส.อ.บุญส่ง   พูลวงษ์ ธ.ลพบุรี ภาวะช็อคจากการขาดน้ า 85 20 พ.ค. 62
2851/62 พ.ท.บัวกัน   ทองไทย ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 70 16 พ.ค. 62
2852/62 นาง ทองหล่อ   ดีเจริญ สพ.ทบ. โรคชรา 78 28 พ.ค. 62
2853/62 นาง สมบัติ   สืบสุข ธ.ย่อยบางบัว เส้นเลือดในสมองตีบขาดเลือด 70 18 พ.ค. 62
2854/62 นาง บัวค า   ศุภกิจ ขส.ทบ. โรคชรา 75 25 พ.ค. 62
2855/62 นาง อารีย์   สิสาริกรณ์ มทบ.31 เนื้องอกในสมอง 53 23 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วนัทีเ่สียชีวติ
2856/62 ร.ต.ล าใย   บุญมานพ ธ.ศรีสะเกษ โรคหัวใจฉ บพลัน 63 26 พ.ค. 62
2857/62 นาง บุญถม   อุยหล้า มทบ.24 โรคชรา 85 14 พ.ค. 62
2858/62 พ.ท.ผล   แก้วสุโข ศร. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 59 18 เม.ย. 62
2859/62 นาย พรมมา   พรวาปี ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 90 20 พ.ค. 62
2860/62 ร.ต.ธวัชชัย    ศรีสวัสด์ิ ธ.อุดรธานี เส้นเลือดอุดตัน 60 13 พ.ค. 62
2861/62 จ.ส.อ.เชษฐศักด์ิ   แก้วมณี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 55 27 พ.ค. 62
2862/62 นาง บุญชู   แม่นมั่น ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 74 25 พ.ค. 62
2863/62 นาย ทองหล่อ   ปึง้ตาเณร ธ.ร้อยเอ็ด อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองแตก 73 20 พ.ค. 62
2864/62 นาย อุลัย   จันทร์ด้วง ธนาณัติ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 6 ม.ิย. 62
2865/62 นาง เกษร   พาหล ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 72 30 พ.ค. 62
2866/62 นาง ส้มล้ิม   ทองรักษ์ ธ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเชื้อ 93 6 พ.ค. 62
2867/62 ร.ต.สมหวัง   ฉ่ าผิว ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะมะเร็งในเม็ดเลือดและไตวาย 73 5 ม.ิย. 62
2868/62 นาง สมพร   ศักด์ิประดิษฐ์ ธ.สระบุรี มะเร็งปากมดลูก 64 5 ม.ิย. 62
2869/62 พ.ต.มนูญ   วัฒนรุ่งเรือง ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 14 ม.ีค. 62
2870/62 นาย มุข   ระวังภัย พัน.ซบร.23 บชร.3 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 67 16 พ.ค. 62
2871/62 ร.ต.ธนพล   นพรัตน์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งเม็ดเลือดขาว 70 27 พ.ค. 62
2872/62 นาง บัวตอง   กันทะวงค์ ธ.พะเยา ไตวายเนื่องจากความดันโลหิตสูง 85 26 พ.ค. 62
2873/62 นาง บุญธรรม   อดิเรก ธ.อุดรธานี โรคชรา 89 28 เม.ย. 62
2874/62 นาง พวงแก้ว   สิทธิธรรม ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 81 21 พ.ค. 62
2875/62 จ.ส.อ.สมพร   เชื้อวงศา ธ.อุดรธานี บาดเจ็บทีท่รวงอก 78 14 พ.ค. 62
2876/62 นาง สีทา   ไชยอาสา ธ.อุดรธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 75 27 พ.ค. 62
2877/62 นาง สุพรรณ   ทาบุญ ธ.นครพนม โรคหัวใจวาย 76 23 พ.ค. 62
2878/62 นาง ขม   ห่อทอง ธ.กาญจนบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 21 พ.ค. 62
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2879/62 จ.ส.อ.ธนากร   กองแก้วจินดา ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดติดเชื้อ 72 25 ม.ค. 62
2880/62 จ.ส.อ.ชัยศักด์ิ   พิริยโยธาพงศ์ ธ.โลตัส โคราช 2 เนื้องอกของกระดูกเชิงกราน 63 29 พ.ค. 62
2881/62 นาง จ าเนียน   ยอดสง่า ร.2 พัน.3 รอ. โรคปอดติดเชื้อ 71 18 พ.ค. 62
2882/62 นาง ภัทราภรณ์   สุดเสนาะ ธ.สยามสแคว์ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 79 4 ม.ิย. 62
2883/62 นาง เพลินพิศ   สรรเสริญพิมพ์ ธ.อยุธยา หลอดเลือดสมองตีบ 64 6 ม.ิย. 62
2884/62 นาง กฤษณา   หันพันตู วิสามัญ โรคชรา 93 27 พ.ค. 62
2885/62 นาง สมศรี   กายโรจน์ ขว.ทบ. กระเพาะล าไส้อักเสบรุนแรง 62 26 พ.ค. 62
2886/62 นาย สุรโชติ   วังสิริโชติ รร.สธ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56 22 พ.ค. 62
2887/62 ร.ต.เล็ก   พุม่สุวรรณ ส่วนกลาง โรคชรา 93 1 ม.ิย. 62
2888/62 นาง เพียงใจ   ทิพย์มโนสิงห์ ธนาณัติ โรคเบาหวาน 68 6 ม.ิย. 62
2889/62 นาง สอน   ฝร่ังทอง ธ.ปราจีนบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตวายเร้ือรัง 81 2 ม.ิย. 62
2890/62 น.ต.สมบูรณ์   ศิรศรัณย์ ร.น. ธ.พรานนก มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 74 25 พ.ค. 62
2891/62 นาง ปี   ถีระแก้ว ธ.สุพรรณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 5 ม.ิย. 62
2892/62 นาย สมคิด   ชูชื่น ธ.บก.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 75 25 พ.ค. 62
2893/62 นาง ค าผอง   คันศร ธ.ศรีสะเกษ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 18 พ.ค. 62
2894/62 พ.ต.อรุณ   กัจจายะนันท์ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดสมองตีบ 90 14 พ.ค. 62
2895/62 นาง ฉลวย   ประสงค์ผล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 86 26 พ.ค. 62
2896/62 นาง ส าราญ   ช่วยค้ าชู ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 82 28 พ.ค. 62
2897/62 นาง สมบูรณ์   เต็งคิว ธ.พิษณุโลก ก้านสมองขาดเลือด 83 28 พ.ค. 62
2898/62 ร.ต.บุญเลิศ   เหมือนเสมอใจ ธ.พิษณุโลก ภาวะปอดบวม 86 30 พ.ค. 62
2899/62 นาง พรเพ็ญ   ธนาสูรย์ สง.สด.จว.น.ภ. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 75 19 พ.ค. 62
2900/62 นาง ดาวรุ่ง   มั่นยืน มทบ.25 ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 1 ม.ิย. 62
2901/62 นาง บัว   ขุมทอง ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 87 3 ม.ิย. 62
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2902/62 นาย ไสว   ดิษฐ์เย็น ศฝ.นศท.มทบ.24 หลอดเลือดในสมองตีบ 79 28 พ.ค. 62
2903/62 จ.ส.อ.ผดุง   ศรีถาวรณ์ ธ.เลย มะเร็งตับระยะลุกลาม 67 9 เม.ย. 62
2904/62 น.ส.มันทณา   อ่อนเทศ ธ.โพธาราม มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 51 19 เม.ย. 62
2905/62 ร.ต.วิศิษฐ์   ทนันต์ชัย ธ.เชียงใหม่ น้ าท่วมปอด 88 22 เม.ย. 62
2906/62 นาง บุญปัน๋   ค ามูล ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 88 18 เม.ย. 62
2907/62 จ.ส.อ.ดวงใจ   กันทะราช ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองแตกเลือดออกในสมอง 57 1 เม.ย. 62
2908/62 นาง ยงค์   อ่อนสนิท ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 85 27 เม.ย. 62
2909/62 จ.ส.อ.เฉลิมพล   เจริญสุข กรม ทพ.41 มะเร็งกระเพาะอาหาร 50 26 พ.ค. 62
2910/62 นาง ทองใบ   ประถมประพัตร์ แผนกอาวุธที ่3 โรคชรา 87 15 พ.ค. 62
2911/62 นาง ละอองทิพย์   ปุยะกุล ธ.ถนนประชาราษฎ-์นนทบุรี หัวใจล้มเหลว 73 25 พ.ค. 62
2912/62 ร.ต.บุญส่ง   เหลือปัญญา ธ.วงศ์สว่าง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 86 10 ม.ิย. 62
2913/62 นาง ไพรพรรณ์    ชมรัตน์ ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 82 27 พ.ค. 62
2914/62 จ.ส.ต.มานพ   ร่ืนเริงบุญ ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ตรง 59 4 ม.ิย. 62
2915/62 ด.ต.บัณฑิต   ธัญญานนท์ นทพ. แผลกดทับติดเชื้อ 62 22 พ.ค. 62
2916/62 นาง ล าจวน   รัตนสุข ศอ.สพ.ทบ. ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว 80 13 พ.ค. 62
2917/62 นาง ส าอางค์   บุญน้อย ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 85 25 พ.ค. 62
2918/62 ร.ต.มานิตย์   ปักโคทานัง ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 86 27 พ.ค. 62
2919/62 จ.ส.อ.ธนิต   ระรวยทรง พัน.ปจว. โรคตับวาย 55 30 ม.ค. 62
2920/62 นาง วรรณมะณี   ธิมะสาร ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองตีบตัน 71 10 ก.ค. 59
2921/62 จ.ส.อ.พิบูล   พินิจวงษ์ ธ.เชียงใหม่ โรคปอดบวม 82 8 ม.ค. 62
2922/62 นาย เดช   ดงกันจ่า ธนาณัติ โรคชรา 72 28 พ.ค. 62
2923/62 ร.ต.สุพจน์   เกษมใจ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 54 3 ม.ิย. 62
2924/62 นาย ถิน   ภูสุดสูง รพ.ค่ายอดิศร มะเร็งปอด 70 21 พ.ค. 62
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2925/62 นาง อ าไพ   ชาญวิทย์ ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี วัณโรคทีป่อด 85 29 พ.ค. 62
2926/62 นาง สว่าง   คชสาร ธ.ท่าเรือ มะเร็งตับ 73 25 พ.ค. 62
2927/62 พล.ท.สุรวิทย์   เหมาะใจ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 72 31 พ.ค. 62
2928/62 นาย ละออง   กันต์นิกุล ธ.สนามเป้า ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 26 พ.ค. 62
2929/62 นาย สนอง   พรหมมี มทบ.41 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58 23 เม.ย. 62
2930/62 นาง โฮม   ส านัก ธ.ศรีสะเกษ ภาวะการหายใจล้มเหลว 83 23 พ.ค. 62
2931/62 นาง สรรพ์จร   บุญศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 53 26 พ.ค. 62
2932/62 นาง สระอุม   ยืนยง ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 77 31 พ.ค. 62
2933/62 ร.ต.จ ารัส   ประภาการ ธ.เลย ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 67 21 พ.ค. 62
2934/62 จ.ส.อ.สุริยา   ภูมิโคกรักษ์ ช.พัน.9 พล.ร.9 กระดูกอกและกระดูกซ่ีโครงหัก 54 17 พ.ค. 62
2935/62 นาย เรือง   เพียรธัญญกรรม ธ.อุทัยธานี โรคชรา 85 5 ม.ิย. 62
2936/62 พ.ต.จีระศักด์ิ   ทองสุก ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 87 14 พ.ค. 62
2937/62 นาง ประเทือง   คงบุญพร้ิง กิตติมศักด์ิ โรคชรา 87 30 พ.ค. 62
2938/62 นาย แกละ   ไทยมีสุข พัน.สห.11 โรคชรา 82 6 ม.ิย. 62
2939/62 นาง ประยงค์   เพ็ญพร วศ.ทบ. โรคชรา 85 18 พ.ค. 62
2940/62 นาง พเยาว์   ทองสุข ธ.หล่มสัก ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 2 ม.ิย. 62
2941/62 ร.ต.ปรีชา   ธนะศรีรางกูร ธ.บางใหญ-่ซิต้ี ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 10 ม.ิย. 62
2942/62 นาง ยอด   อุทธิยา พล.ร.4 โรคชรา 82 24 เม.ย. 62
2943/62 ร.ต.โลม   บุญเล่ือน ธ.พิษณุโลก โรคชรา 80 25 พ.ค. 62
2944/62 นาย ประทุม   ช้างงาม วิสามัญ ระบบหายใจไหลเวียนล้มเหลว 94 28 ก.ค. 60
2945/62 นาย บุญ   ปุญญา นทพ. มะเร็งล าไส้ 74 31 พ.ค. 62
2946/62 ร.อ.ประสิทธิ ์  มานะกิจ ธ.ธาตุทอง โรคชรา 81 3 ม.ิย. 62
2947/62 จ.ส.ต.วุฒิไกร   เธียรธัญญกิจ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งหลอดอาหาร 56 11 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตุทีถึ่งแก่กรรม อายุ วนัทีเ่สียชีวติ
2948/62 นาง มาลี   คงสุวรรณ์ ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต โรคชรา 81 4 ม.ิย. 62
2949/62 ร.ท.สุเนตร   ประเสริฐสังข์ ม.พัน.12 พล.ม.1 โรคตับแข็ง 58 8 พ.ค. 62
2950/62 นาง ปง   เครือลิต ธ.น่าน โรคชรา 82 23 พ.ค. 62
2951/62 พลฯ เอนก   หยวกขยัน ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 6 ม.ิย. 62
2952/62 ร.ท.ส่งศักด์ิ   พานทอง ธ.กระทรวงกลาโหม ล าไส้ทะลุ 82 10 ม.ิย. 62
2953/62 นาย ปัณณภัสร์   ศิรอมรรัตนกุล วทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 28 3 ม.ิย. 62
2954/62 นาง สังเวียน   กิจนิธี ส่วนกลาง โรคชรา 87 12 ม.ิย. 62
2955/62 นาง เสริมศรี   โสมาสี ธ.มีนบุรี โรคชรา 73 12 ม.ิย. 62
2956/62 นาง น้อย   เลาห์กมล ธ.ปากช่อง ระบบหายใจล้มเหลว 80 9 ม.ิย. 62
2957/62 นาง สุวรรณา   สุตนพัฒน์ ธ.พญาไท ไตวายระยะสุดท้าย 88 22 พ.ค. 62
2958/62 ร.ต.ธีระวัตร   กิตติกุล ธ.รามอินทรา กม.4 โรคมะเร็งตับ 71 13 ม.ิย. 62
2959/62 จ.ส.อ.ธนิต   โกษะโยธิน ธ.เสนานิคม ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 73 1 ม.ิย. 62
2960/62 พ.อ.ผจง   คล้ายทับทิม ธ.รามอินทรา กม.8 การหายใจล้มเหลว 92 6 พ.ค. 62


