
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4021/62 พ.ท.ปรีดา   อยู่สุข ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 60 8 ส.ค. 62
4022/62 นาง ทองค า   อติชาติเดชา ธ.รามอินทรา กม.4 โรคหัวใจล้มเหลว 87 10 ส.ค. 62
4023/62 นาง จันทร์   ภูภักด์ิ ธ.ขอนแก่น โรคมะเร็งตับ 83 27 ก.ค. 62
4024/62 นาง พอดี   วงศ์ตาผา ธ.สกลนคร โรคหัวใจขาดเลือด 54 6 ส.ค. 62
4025/62 นาง สมพร   ชอบทองหลาง ธ.เทสโก้ โลตัส โคราช 2 โรคปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรง 75 9 ส.ค. 62
4026/62 นาง สาย   ประเสริฐศิลป์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง มะเร็งปอด 80 19 ก.ค. 62
4027/62 ร.ต.ประเสริฐ   ม่วงโสภา ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 71 2 ส.ค. 62
4028/62 พ.ต.ชลัด   มาศเลิง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งคอหอย 79 10 ส.ค. 62
4029/62 ร.ต.ยอด   กินขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 74 6 ส.ค. 62
4030/62 จ.ส.อ.สมพงศ์   แย้มวารี ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 59 29 ก.ค. 62
4031/62 นาง จันทร์นวล แก้วจันทร์เกตุ ธ.ราชด าเนิน บาดเจ็บทีท่รวงอกอย่างรุนแรงจากการจราจร 67 13 เม.ย. 62
4032/62 ร.ต.กรี   ปล่ังกลาง ธ.กาญจนบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 84 20 ก.ค. 62
4033/62 ร.ต.พิทักษ์   ค ามี ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งของพืน้ล้ิน 58 21 ก.ค. 62
4034/62 นาง นา   ทองเต่ียง มทบ.32 มะเร็งปอด 81 31 ก.ค. 62
4035/62 อส.ทพ.สุนทร   สุวรรณรักษ์ กรม ทพ.26 อุบัติเหตุจราจรมีเลือดออกในปอด 53 14 พ.ค. 62
4036/62 นาย จ านวน   หอมสุคนธ์ ช.พัน.51 โรคชรา 81 5 ส.ค. 62
4037/62 จ.ส.อ.ดนัย   บุญชู ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ระบบหายใจล้มเหลว 53 17 พ.ค. 62
4038/62 นาง บุญเสริม   พุม่ชุมแสง รร.ม.ศม. ตับอ่อนอักเสบฉับพลัน 82 31 ก.ค. 62
4039/62 น.ส.วารุณี   เมืองค าบุตร บชร.3 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 77 1 ส.ค. 62
4040/62 ร.ต.ต.จ านง   สันทาลุนัย พัน.สร.22 บชร.2 เส้นเลือดในสมองแตก 68 19 ก.ค. 62
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4041/62 นาง ทองดี   อัมรานนท์ ธ.สนามเสือป่า โรคล าไส้ขาดเลือดไปเล้ียง 85 15 ส.ค. 62
4042/62 ร.ต.บุญมา   ล่าบ้านหลวง ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 25 ก.ค. 62
4043/62 นาง กอบแก้ว   ล่าบ้านหลวง ธ.เตาปูน การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 13 ส.ค. 62
4044/62 ร.ต.สุรพล   สุขสาขา ธ.ย่อยบางบัว การหายใจล้มเหลว 60 10 ส.ค. 62
4045/62 นาง ประทีป   สินธุสกุล ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 81 13 ส.ค. 62
4046/62 พ.อ.ชะโอด   ว่องไว ธ.พระปฐมเจดีย์ โรคปอดติดเชื้อ 88 15 ส.ค. 62
4047/62 นาย ไพโรจน์   มารอด ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 67 16 ส.ค. 62
4048/62 นาย ฉลวย   หมอนวดดี ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคปอดติดเชื้อ 84 18 ส.ค. 62
4049/62 จ.ส.อ.สนธยา   ทันจิตต์ ธ.ส านักราชด าเนิน ขาดอากาศจากการจมน้ า 54 18 ก.ค. 62
4050/62 นาย ชัยวัฒน์   วรวิบูลย์ ยศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 17 ส.ค. 62
4051/62 อส.ทพ.หวล   นามทอง กรม ทพ.14 เลือดออกในทางเดินอาหาร 53 15 ก.ค. 62
4052/62 นาย สาลี   เพิม่จิตร กรม ทพ.14 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 21 ม.ิย. 62
4053/62 พ.อ.ประเสริฐ   ประดิษฐ์ผล ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 24 ก.ค. 62
4054/62 ร.ต.สุวิทย์   โกศินานนท์ ธ.นครพนม ภาวะการท างานของตับล้มเหลว 71 19 ม.ิย. 62
4055/62 พ.ท.สมจิต   หนุนนัด ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง 76 20 ม.ิย. 62
4056/62 นาง กัญญา   ฉายา มทบ.12 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75 11 ส.ค. 62
4057/62 นาง วัลภา   เชยโพธิ์ ป.71 มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 58 28 ก.ค. 62
4058/62 นาย เฮง   ทระกุลพันธ์ ธ.ชลบุรี โรคชรา 96 11 ก.ค. 62
4059/62 พ.อ.อ.สนั่น   ราษีคูณ นทพ โรคหลอดเลือดสมองตีบ 83 10 ส.ค. 62
4060/62 นาง ภิรมย์   พัดทอง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคความดันโลหิตสูง 77 16 ส.ค. 62
4061/62 ร.ต.สุบิน   อ้นขวัญเมือง ธ.เตาปูน โรคหัวใจวายจากโลหิตจาง 77 9 ส.ค. 62
4062/62 นาย พนมยงค์   อาลัย ธ.เตาปูน สันนิษฐานเส้นเลือดในสมองแตก 74 11 ส.ค. 62
4063/62 ร.ต.พลังพล   สนนาค ธ.พญาไท มะเร็งตับ 71 17 ส.ค. 62
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4064/62 นาง สมจิตต์   พึง่รศ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ช็อกจากภาวะติดเชื้อรุนแรง 69 10 พ.ค. 62
4065/62 นาง สายใจ   หงษ์ทอง ธ.ย่อย ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 13 ส.ค. 62
4066/62 นาง ฉลอม   สังวาลย์ชัย ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ศาลายา มะเร็งหลอดอาหาร 88 9 ส.ค. 62
4067/62 นาง จันทร์เพ็ญ   แก้วนพรัตน์ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิน่เกล้า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 74 13 ส.ค. 62
4068/62 อส.ทพ.ณัฐชา  จันทร์สูรย์ ทพ.44(อส.ทพ.) ภาวะเลือดออกในสมองจากประสบอุบัติเหตุจราจร 27 17 ก.ค. 62
4069/62 ร.ต.ทองเลียง   เขียวค้า ธ.ลพบุรี เลือดออกในช่องท้อง 59 26 ก.ค. 62
4070/62 จ.ส.อ.หนูชิต   ตูมต้ัง ธ.ตาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 2 ม.ิย. 62
4071/62 นาง น้อย   มูลบ้านดง ธ.ล าปาง ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 83 5 ส.ค. 62
4072/62 ร.ต.ภูเบศร์   ภานุมาศเมธี ธ.สนามเป้า โรคปอดติดเชื้อ 74 19 ส.ค. 62
4073/62 นาย มะเลาะ   พุกรอด ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 64 12 ก.ค. 62
4074/62 นาง ราตรี   ณ ศรีทะ ส่วนกลาง โรคชรา 79 12 ก.ค. 62
4075/62 นาง ส าราญ   ทองเนียม มทบ.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4 ส.ค. 62
4076/62 พ.อ.สาคร   มณีรัตน์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวายเฉียบพลัน 68 27 ม.ิย. 62
4077/62 จ.ส.อ.สงบ   ทองกล่ัน ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 73 2 ส.ค. 62
4078/62 นาง สุภาวดี   โชคสูงเนิน ธ.อุดรธานี โรคความดันโลหิตสูง 60 1 ส.ค. 62
4079/62 นาง บาหยัน   กล่อมประเสริฐ ธ.ชุมแสง มะเร็งตับ 70 8 ส.ค. 62
4080/62 จ.ส.อ.เกษมสันต์   คาดสนิท ธ.ขอนแก่น ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 62 8 ส.ค. 62
4081/62 จ.ส.อ.พยุงศักด์ิ   พลมณี ธ.พหลโยธิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 62 6 ส.ค. 62
4082/62 นาง พัว้   หนูทอง ธ.ถนนโพศรี อุดรธานี โรคชรา 82 22 ก.ค. 62
4083/62 นาง สวาท   ประทุมวัน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน 73 12 ส.ค. 62
4084/62 นาง บุญผัน   ก้อนภักดี ธ.อุดรธานี โรคปอดบวม 86 2 ส.ค. 62
4085/62 พ.ต.ปรีชา   ดวงมาลัย ธ.อุดรธานี โรคชรา 78 5 ส.ค. 62
4086/62 ร.ต.สวัสด์ิ   ยอดรัตน์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งตับ 82 7 ส.ค. 62
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4087/62 พ.อ.ประทัง   ยกมาพันธ์ ธ.อุบลราชธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 87 2 ส.ค. 62
4088/62 นาง หลอง   กล่ินดี ธ.พนมสารคาม มะเร็งในช่องท้องขนาดใหญ่ 78 10 ส.ค. 62
4089/62 นาย จ าปี   สุขดา ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 29 ก.ค. 62
4090/62 จ.ส.อ.บุญชู   พรหมศรี ม.3 พัน.26 ภาวะเลือดออกในสมองรุนแรง 58 1 ส.ค. 62
4091/62 ส.ท.เอกพันธ์   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ร.6 พัน.3 อุบัติเหตุรถยนต์ 31 4 ส.ค. 62
4092/62 จ.ส.อ.เสริมพันธ์   ยศกัง ธ.ลพบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากปอดติดเชื้อรุนแรง 74 11 ส.ค. 62
4093/62 นาย ชม้อย   มีสมหาญ ธ.อยุธยา มะเร็งเม็ดเลือด 79 22 ก.ค. 62
4094/62 ร.ต.ส าเริง   ชาญชัย ธ.เตาปูน ล าไส้เล็กอุดตัน 77 28 พ.ค. 62
4095/62 นาย ข่อง   หมวดหมู่ ยศ.ทบ. โรคไตวาย 77 5 ก.ค. 62
4096/62 นาง ประภา   ผลประมูล ส่วนกลาง ภาวะติดเชื้อจากแผลกดทับ 89 15 ส.ค. 62
4097/62 นาย สงัด   คงมั่น ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 84 11 ส.ค. 62
4098/62 นาง บุญเรือน   เกิดรวย ธ.ศรีย่าน เลือดออกในสมอง 96 20 ส.ค. 62
4099/62 นาง วรรณี   อัมบัส ธ.ส านักพหลโยธิน หัวใจขาดเลือด 66 10 ส.ค. 62
4100/62 จ.ส.อ.จุฑา   วันชาญเวช ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งกล่องเสียง 69 20 ส.ค. 62
4101/62 นาง ชื่น   ภูแ่ก้ว ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งท่อน้ าดี 86 19 ส.ค. 62
4102/62 นาย อุทัย   คุณสัตย์ ป.6 พัน.6 มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 75 18 ก.ค. 62
4103/62 นาย ใจ   ภูร่ะหงษ์ สง.สด.จว.พ.ง. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 25 ก.ค. 62
4104/62 จ.ส.อ.ธนาวุฒิ   วัฒนพันธุ์ สง.สด.จว.ม.ส. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 53 2 ก.ค. 62
4105/62 น.ส.วรรณทณา   มารศรี ศป. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 57 5 ส.ค. 62
4106/62 นาง ชลิดา   บุญส่งนาค ม.พัน.16 พล.ร.5 มะเร็งรังไข่ 51 27 ก.ค. 62
4107/62 นาง ล้วน   วะนะสนธิ์ มทบ.22 โรคปอดติดเชื้อ 82 7 ส.ค. 62
4108/62 นาง หนูกล่ิน   ใจเอื้อ ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 96 12 ส.ค. 62
4109/62 นาง พรทิพย์   พรมวัลย์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 67 13 ส.ค. 62
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4110/62 นาง จรูญ   จันทร์เครือ วิสามัญ โรคชรา 104 13 ส.ค. 62
4111/62 ร.ต.สัมพันธ์   ป้อมบุบผา ป.72 พัน.722 มะเร็งตับ 57 29 ก.ค. 62
4112/62 จ.ส.อ.ฉลอง   ใจดี ป.21 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 56 4 ส.ค. 62
4113/62 นาง ฟองจันทร์   แสงไทย รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช โรคหัวใจ 64 11 ส.ค. 62
4114/62 ส.อ.นิติพงษ์    คงชน ช.พัน.15 พล.ร.15 สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 35 31 ก.ค. 62
4115/62 จ.ส.อ.ต้นคูณ (คูณ)  สนุ่น  กรม ทพ.26 โรคปอดติดเชื้อ 57 22 ก.ค. 62
4116/62 นาง ล ายอง    คล่องแคล้ว ป.2 พัน.12 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 14 ส.ค. 62
4117/62 นาย ทองดี   ละม่อมอาภรณ์ ศสร. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 3 ส.ค. 62
4118/62 จ.ส.อ.ชัยณรงค์    สุขแย้ม ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ เส้นเลือดอุดตันทีป่อด 66 11 ส.ค. 62
4119/62 นาง มัย   บุญสิทธิ ธ.ประจันตคาม ภาวะติดเชื้อด้ือยาในระบบทางเดินปัสสาวะ 67 8 ส.ค. 62
4120/62 นาง ต่อมแก้ว   ก าเพ็ญ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 76 14 ก.ค. 62
4121/62 นาง สังเวียน   ปุย้กอง พัน.สห.12 เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ 53 29 ก.ค. 62
4122/62 พ.ต.ไกรอนันต์   พันธ์หว้า ขส.ทบ. มะเร็ง 54 15 ส.ค. 62
4123/62 นาย วีระ   มีกิริยา วศ.ทบ. เลือดออกในสมอง 73 12 ส.ค. 62
4124/62 นาย องอาจ   สุขส่ง ยศ.ทบ. โรคชรา 60 5 ส.ค. 62
4125/62 นาง เกษร   ศิริวิเศษ ธนาณัติ โรคหัวใจ 79 21 ส.ค. 62
4126/62 นาย อภิวัฒน์   วีระวัฒน์ ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 15 ส.ค. 62
4127/62 นาง มนันยา   ทรัพย์ประเสริฐ รร.กบ.กบ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 73 31 ก.ค. 62
4128/62 นาย เฉลิมพล   พลจันทร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า วัณโรคระยะกระจายทีป่อด 56 16 ส.ค. 62
4129/62 น.อ.นคร   แพทย์รัตน์ ร.น. ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะช็อกจากการเสียเลือดมาก 62 1 ส.ค. 62
4130/62 นาง นาง   ภาคทอง ธ.อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 96 7 ก.ค. 62
4131/62 พ.ท.สมัย   สุขสาร ธ.อุบลราชธานี มะเร็งล าไส้ 72 28 ก.ค. 62
4132/62 นาย โฮง   โพชะกะ ธ.ขอนแก่น กระดูกทับเส้นประสาท 73 7 ส.ค. 62
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4133/62 นาง รัชนี   สินธาราศิริกุลชัย กฌป.สก.ทบ. โรคความดันโลหิตสูง 64 22 ส.ค. 62
4134/62 นาง เสวย   อุปพงษ์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองจากอุบัติเหตุ 73 10 ส.ค. 62
4135/62 นาย สมศักด์ิ   ยืนสุข กสษ.2 กส.ทบ. ภาวะติดเชื้อบริเวณผิวหนังแขนซ้าย 42 5 ส.ค. 62
4136/62 นาง จันดี   พันธ์แพง ช.2 พัน.202 เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตก 78 12 ส.ค. 62
4137/62 จ.ส.อ.มนตรี   กระจ่างโพธิ์ พล.พัฒนา 2 มะเร็งตับ 42 21 ก.ค. 62
4138/62 นาง บุญมี   สักกะตะ ร.2 พัน.3 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลว 64 10 ส.ค. 62
4139/62 นาง ละออง   สัตยพันธ์ ธ.บุรีรัมย์ เบาหวาน, ไตวาย 75 10 ส.ค. 62
4140/62 นาง ชะอ้อน   เนียมค า ธ.ลพบุรี ภาวะเลือดในร่างกายเป็นกรด 86 20 ก.ค. 62
4141/62 นาย พรหมพิทักษ์   มูลมิล ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 16 ส.ค. 62
4142/62 ร.ต.เผดิม   สรรพศิริ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับระยะสุดท้าย 75 10 ก.ค. 62
4143/62 นาง อุ่น   ไสยศิลป์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 9 ส.ค. 62
4144/62 นาง สมบุญ   รักเกียรติเผ่า ศซส.สพ.ทบ. ไข้สมองอักเสบ 86 5 ส.ค. 62
4145/62 นาย สมบุญ   ศรีอ านาจ มทบ.11 โรคเบาหวาน 82 4 ส.ค. 62
4146/62 นาย ล่ี   บ ารุงเวช รร.ชท.สปท. ล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าทีข่า 82 9 ส.ค. 62
4147/62 นาย ประยูร   เจริญวุฒิมากร ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 12 ส.ค. 62
4148/62 ร.ต.ชัชวาลย์   มาสวิน ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งปอดทีแ่พร่กระจาย 79 15 ส.ค. 62
4149/62 ส.อ.วิเชียร   ปราณีชน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหัวใจล้มเหลว 66 18 ส.ค. 62
4150/62 พ.ต.วิลาศ   พันธุว์ิชัย ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งตับ 59 17 ส.ค. 62
4151/62 พ.ท.จารุพันธ์   สุวรรณ์ ธ.กลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 59 14 ส.ค. 62
4152/62 จ.ส.อ.สุชาติ   ซ่ือสัตย์ สส.ทหาร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 52 14 ส.ค. 62
4153/62 นาง สมศรี   ทองหนูเอียด วศ.ทบ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 67 9 ส.ค. 62
4154/62 นาง สุพล   นุ่นกลาง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 70 17 ม.ิย. 61
4155/62 นาง มอญ   อักษรไชย ธ.เพชรบูรณ์ สมองตายจากการขาดเลือด 85 13 ส.ค. 62
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4156/62 นาย ยงยุทธ   แสงสุวรรณ ธ.ตาก ระบบหายใจล้มเหลว 86 13 ส.ค. 62
4157/62 จ.ส.อ.ฤทัย   เจ๊กแตงพะเนาว์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 5 ส.ค. 62
4158/62 ร.อ.ศักด์ิชัย   ชูจันทร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 87 13 ส.ค. 62
4159/62 ส.ท.ชาตินันท์   ฝากกิจ พัน.ปจว. ลมร่ัวในปอดจากอุบัติเหตุ 29 1 ส.ค. 62
4160/62 นาง เทียบ   มูลสาร ธ.ศรีย่าน มะเร็งมดลูก 86 4 ส.ค. 62
4161/62 นาย ประจวบ   บุญมา ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 15 ส.ค. 62
4162/62 นาง อารีย์   ชูช่วย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคปอดติดเชื้อ 87 7 ส.ค. 62
4163/62 ร.ต.ธนาวุฒิ   พิริโยดม ธ.ส านักราชด าเนิน หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 20 ส.ค. 62
4164/62 นาง ภาณี   ประเสริฐวงษ์ ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี โรคหัวใจวาย 95 25 ส.ค. 62
4165/62 นาย หาด   บุญร่วม ธ.แคลาย เส้นเลือดในสมองแตก 84 12 ส.ค. 62
4166/62 นาง ทองค า   คล่องดี ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 23 ส.ค. 62
4167/62 ร.ต.สุจินต์   ไทยเขียว ธ.ปราณบุรี โรคตับแข็ง 65 6 ส.ค. 62
4168/62 ร.ต.วุฒิชัย   จันทชาติ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 1 ส.ค. 62
4169/62 นาง วรรยา(สมาพร)   สังข์ทอง ช.11 พัน.111 กินสารพิษจ าพวกกลุ่มคาร์ยาเมด 45 11 ส.ค. 62
4170/62 นาง ส าเภา   นาเจริญ ป.2 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด 77 7 ส.ค. 62
4171/62 นาง เปรมจิตร์   พุฒเทศ ธ.ปทุมธานี โรคชรา 84 23 ส.ค. 62
4172/62 นาง ประคอง   สากระแสร์ ช.3 พัน.302 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 24 ก.ค. 62
4173/62 นาย หลิม   อินทร์พรหม รร.จปร. โรคถุงลมโป่งพอง 73 2 ส.ค. 62
4174/62 จ.ส.อ.อนุสรณ์   เกิดศรี ศฝยว.ทบ. มะเร็งตับระยะลุกลาม 46 26 ก.ค. 62
4175/62 นาง อั้ว   ภูธรรมมา ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 85 15 ส.ค. 62
4176/62 นาง สมนึก   ชัยพิพัฒน์ ธ.กาญจนบุรี ภาวะติดเชื้อรุนแรง 81 26 ก.ค. 62
4177/62 นาย ค ามาตย์   ศรีทาพุฒ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อร่วมกับภาวะช็อค 87 14 ส.ค. 62
4178/62 นาง ค าผาย   ฮาตระวัง ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 89 13 ส.ค. 62
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4179/62 นาง เนียม   สินสอน ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน 83 11 ส.ค. 62
4180/62 นาง อุไร   มุทิตานนท์ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ มะเร็งปอด 84 15 ส.ค. 62
4181/62 นาย ช้าง   มรกต ธ.สกลนคร โรคชรา 92 26 ม.ิย. 62
4182/62 จ.ส.อ.บุญส่ง   นวลพลกรัง ธ.สกลนคร โรคชรา 82 6 ส.ค. 62
4183/62 นาง บรรหา   ราชค า ธ.สกลนคร มะเร็งล าไส้ 77 7 ส.ค. 62
4184/62 ร.ท.อ านวย   อยู่สุข ธ.รังสิต-คลอง 3 โรคถุงลมโปร่งพอง 81 22 ส.ค. 62
4185/62 นาง ประเทือง   แก้วคงเมือง รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 82 16 ส.ค. 62
4186/62 นาย ไพบูลย์   บูรณกุลกิจการ ขส.ทบ. เลือดออกในสมอง 71 6 ส.ค. 62
4187/62 นาย วิชิต   ตระกูลช่าง ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ 71 24 ส.ค. 62
4188/62 ส.อ.ศักดา   อยู่ดี ธ.ซีคอน บางแค เส้นเลือดสมองแตก 45 15 ส.ค. 62
4189/62 นาย เฉลิม   สุดกล้า ธ.ศิริราช โรคชรา 81 18 ส.ค. 62
4190/62 จ.ส.อ.เริงศักด์ิ   รัตนสิงห์เศรณี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ วัณโรคปอด 82 14 ส.ค. 62
4191/62 พล.อ.วิจิตร   จุณณะภาต ธ.รามอินทรา กม 8 โรคชรา 83 17 ส.ค. 62
4192/62 จ.ส.อ.สนอง   แช่มสา ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 89 14 ส.ค. 62
4193/62 นาง นงเยาว์   วงษ์พันธุ ์(พาลพ่าย) ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งระยะแพร่กระจายทีป่อด 80 9 ส.ค. 62
4194/62 นาง สุนีย์   เพียรชนะ ธ.นครศรีธรรมราช หัวใจเต้นผิดจังหวะ 91 10 ส.ค. 62
4195/62 นาย ทองค า   คณาศรี ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมลูกหมาก 84 14 ส.ค. 62
4196/62 ร.อ.เพีย้ว   แต้มศรี ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 7 ก.ค. 62
4197/62 นาง อุบล   มากมูล ธ.น่าน ความดันโลหิตสูงร่วมกับภาวะไทรอยด์ 94 4 ส.ค. 62
4198/62 พ.ต.สมพร   เนียมตุ๊ ธ.ก าแพงเพชร เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร 84 8 ส.ค. 62
4199/62 อส.ทพ.ขันตี   พิพิธกุล กรม ทพ.26 อาหารอุดกั้นหลอดลมเฉียบพลัน 55 12 ส.ค. 62
4200/62 ร.ต.จิรพร   คล่องใจ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 67 16 ส.ค. 62
4201/62 ส.ท.กิตตินันท์    ค าเพ็ง ม.พัน.29 รอ. เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 24 9 ส.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4202/62 นาง เล็ก   เจริญวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคถุงลมโป่งพอง 88 2 ส.ค. 62
4203/62 นาง หนูหล่ า   ถือศิลป์ ธ.หล่มสัก โรคชรา 82 11 ส.ค. 62
4204/62 นาย ผิน   เพิม่สา ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 79 26 ส.ค. 62
4205/62 จ.ส.อ.บุญเลิศ   สุขเสนา ธ.สระบุรี มะเร็งบริเวณคอ 59 26 ส.ค. 62
4206/62 นาง สวง   ศรีสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 90 19 ส.ค. 62
4207/62 นาย วิเชียร   สุขพัทธี ธ.อยุธยา โรคปอดติดเชื้อ 88 26 ส.ค. 62
4208/62 นาย ทองหยด   หวานจริง พธ.ทบ.(ลจ.ชุดที ่4) มะเร็ง 83 6 ส.ค. 62
4209/62 ว่าที ่ร.ท.วิชัย  ทองวิเศษ ธ.โรบินสัน ร้อยเอ็ด โรคตับแข็งระยะสุดท้าย 54 10 ส.ค. 62
4210/62 จ.ส.อ.บุญเลิศ   กุระกนก ธ.อุบลราชธานี หัวใจขาดเลือด 73 15 ส.ค. 62
4211/62 นาย ขันตี   จ าปาทอง ธ.ถนนพรหมราช อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 81 20 ส.ค. 62
4212/62 นาง น้อง   ค าดาวแสน ธ.เชียงราย ความดันโลหิตสูง 86 23 ส.ค. 62
4213/62 นาง ค ามาศ   ไชยเสน ธ.เชียงราย โรคชรา 84 19 ส.ค. 62
4214/62 ส.อ.ประศาสน์   ทุมบาล ธ.ตระการพืชผล ระบบหัวใจล้มเหลว 73 17 ส.ค. 62
4215/62 นาย เอกชัย   สัมฤทธิ์ ร.21 รอ. โรคหัวใจขาดเลือด 68 4 ส.ค. 62
4216/62 นาง หนูหล่ า   ลีพฤติ ร.8 พัน.3 โรคชรา 87 17 ส.ค. 62
4217/62 ร.อ.ทวนธน   ชาวไทย ป.72 พัน.721 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอตาย 49 8 ส.ค. 62
4218/62 นาย ทองย่อน   ทองแก้ว รพ.ค่ายจิรประวัติ น้ าท่วมปอด 81 29 ก.ค. 62
4219/62 ร.ต.นุกูล   ศูนย์กลาง ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 59 20 ก.ค. 62
4220/62 ร.ต.สอาด   คุ้มครอง ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 60 3 ส.ค. 62
4221/62 นาง มะลิ   เชียงน้อย ร้อย.ลว.ไกล 1 หลอดเลือดในสมองตีบ 77 14 ส.ค. 62
4222/62 จ.ส.อ.นิรันดร์   ลักษิตานนท์ สลก.ทบ. หลอดเลือดหัวใจตีบ 50 18 ส.ค. 62
4223/62 ร.ต.สุริยา   มหากล่ัน ธ.สระบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 57 19 ส.ค. 62
4224/62 นาย เชิด   วงษ์เมือง ธ.ลพบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 81 5 ส.ค. 62
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4225/62 นาย อเนก   เสียวกระแสร์ สง.สด.จว.ก.พ. มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก 62 13 ส.ค. 62
4226/62 พ.ท.เทีย่ง   ศิริบัวภา ธ.สูงเนิน โรคชรา 85 19 ก.ค. 62
4227/62 นาย ทัด พรมทอง (พรมทองพะเนา) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับลุกลาม 80 17 ส.ค. 62
4228/62 พ.ต.ประสิทธิ ์  ชูถิ่น ธ.ลพบุรี ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ 81 15 ส.ค. 62
4229/62 นาง มลิวรรณ   นราพงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งทางเดินน้ าดี 50 23 ส.ค. 62
4230/62 ร.ต.ชมภู   พจนา ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 27 ก.ค. 62
4231/62 จ.ส.อ.เกรียงศักด์ิ   ทองนาโพธิ์ ร.25 พัน.1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 37 19 ส.ค. 62
4232/62 นาย มาก   หาวัน รพ.ค่ายวชิรปราการ เส้นเลือดในสมองตีบ 64 9 ส.ค. 62
4233/62 จ.ส.อ.จิระศักด์ิ   กรัพณานนท์ ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุบาดเจ็บในช่องท้อง 77 13 ส.ค. 62
4234/62 นาย เสาร์   ตุ้มทอง พัน.สร.22 บชร.2 โรคชรา 85 14 ส.ค. 62
4235/62 นาง ทองใบ   จันทร์หีบ พัน.สร.22 บชร.2 สมองขาดเลือด 83 6 ส.ค. 62
4236/62 พ.ต.บัญชัย   วุฒิพงศ์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 24 ส.ค. 62
4237/62 จ.ส.อ.อาทิตย์   ทองปลี ธ.กาญจนบุรี ลมชัก 64 20 ส.ค. 62
4238/62 นาง อัมพร   คชารักษ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 85 16 ส.ค. 62
4239/62 พ.ท.อ าพน (อ าพล)   ทานสมบูรณ์ วิสามัญ หลอดเลือดหัวใจตีบ 90 22 ส.ค. 62
4240/62 นาย ตรีรโชค   นาคเจริญกุล ศศท. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 67 28 ส.ค. 62
4241/62 นาง เฉลียว   ทัศวร ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 85 5 ส.ค. 62
4242/62 ร.ต.ละมุล   ภาคมฤค ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 58 23 ส.ค. 62
4243/62 ร.อ.สมนึก   ร่ืนพรต ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 76 28 ส.ค. 62
4244/62 จ.ส.อ.ปิยะชาติ   เกิดจงรักษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 48 27 ส.ค. 62
4245/62 นาย พร   โพธิท์อง ธ.หัวหมาก ติดเชื้อในปอดรุนแรง 75 1 ส.ค. 62
4246/62 ส.อ.ดนุนัย   แก่นโงน ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดท้าย 54 6 ก.ค. 62
4247/62 นาง นวลจันทร์   ธรรมแงะ ทภ.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 31 ก.ค. 62
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4248/62 จ.ส.อ.ก าทอน   เสาร์ค า ธ.ฮอด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 56 26 ม.ิย. 62
4249/62 ร.ต.รังสรรค์   อินมา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคหัวใจวาย 68 30 ม.ิย. 62
4250/62 จ.ส.อ.ทม   เพ็ชร่ี ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ขาดอากาศหายใจ 59 23 ก.ค. 62
4251/62 นาง ศรีนวล   พันสุภะ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 5 ส.ค. 62
4252/62 จ.ส.อ.สุธน   ศรีเมืองสุข ธ.พะเยา มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 68 25 ส.ค. 62
4253/62 นาง สมจิตต์   ฮวดสุนทร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 88 23 ส.ค. 62
4254/62 นาย โปร่ง   เขียวงาม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 1 ม.ิย. 62
4255/62 นาง แต๋ว   กางนอก ป.3 พัน.3 ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 62 13 ก.ค. 62
4256/62 นาย กฤตยชญ์   ร้อยแก้ว นสศ. ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 48 16 ส.ค. 62
4257/62 นาง สม   สีชมพู ธ.เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โรคชรา 86 7 ส.ค. 62
4258/62 นาย สุรินทร์   มะคต ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 85 18 ส.ค. 62
4259/62 ร.ต.กมล   หาลาภ ธ.ลพบุรี ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 60 17 ส.ค. 62
4260/62 นาย ไพโรจน์   สุขขะ ธ.ลพบุรี โรคไหลตาย 38 17 ส.ค. 62
4261/62 นาย บุญรอด   ม่วงสีใส ธ.ลพบุรี มะเร็งถุงน้ าดี 82 21 ส.ค. 62
4262/62 นาย เทวิน   อินทร์แช่มช้อย รร.สพศ.ศสพ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 56 16 ส.ค. 62
4263/62 จ.ส.อ.วิลัย   ค าศรี ร.13 พัน.3 โรคหัวใจล้มเหลว 58 11 ส.ค. 62
4264/62 จ.ส.อ.เจษฎา (กฤษฎา)   นิลน้อย รร.ร.ศร. มะเร็งล าไส้ 51 14 ม.ิย. 62
4265/62 ร.อ.ศิรสิทธิ ์  สว่างเมฆฤทธิ์ พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 51 27 ม.ิย. 62
4266/62 จ.ส.อ.ศิริ   กระดีทอง ดย.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 14 ส.ค. 62
4267/62 นาง ต้ัว   อุบลรัตน์ วศ.ทบ. บาดเจ็บทีท่รวงอก 75 14 ส.ค. 62
4268/62 จ.ส.อ.ส าราญ    โรจนสงคราม ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 73 27 ส.ค. 62
4269/62 ร.ต.เรวัฒน์   มาเทีย่ง ธ.เตาปูน มะเร็งกล่องเสียง 62 24 ส.ค. 62
4270/62 ส.อ.ณัฐพล   ทาระธรรม ธ.ยโสธร โรคความดันโลหิตสูง 47 12 ส.ค. 62
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4271/62 นาย วิชา   ถิ่นสุวรรณ ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 29 ส.ค. 62
4272/62 จ.ส.อ.สุกิต   ชมเกล็ดแก้ว ธ.บก.ทบ. การหายใจล้มเหลว 69 19 ส.ค. 62
4273/62 จ.ส.อ.มานะ   ศักด์ิศรีไพจิตร์ ธ.ราชบุรี โรคชรา 90 21 ธ.ค. 61
4274/62 นาง ระเบียบ   ธารีเกตุ ธ.กล้วยน้ าไท เนื้องอกในสมอง 82 25 ส.ค. 62
4275/62 นาง ค าพัน   จ าปา ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 89 25 ส.ค. 62
4276/62 น.ส. อ าไพ   ไพศาลรัตน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 80 29 ส.ค. 62
4277/62 นาย ไพบูลย์   ดอกไม้ ป.71 โรคปอดติดเชื้อ 83 17 ส.ค. 62
4278/62 จ.ส.อ.ปัญญา   โหงอ่อน สลก.ทบ. มะเร็งปอด 57 2 ส.ค. 62
4279/62 นาย บัวลา   โล่ห์ค า ธนาณัติ โรคไตวาย 77 26 พ.ค. 62
4280/62 ร.ต.สมคิด   ดวงจันทร์ ธ.ราชบุรี มะเร็งทีป่อด 72 4 ก.ค. 62
4281/62 จ.ส.อ.หญิง พิรุณรักษ์   แพงชัยภูมิ (กองสุข)ศม. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 50 15 ก.ค. 62
4282/62 พ.อ.มนตรี   โตพิทักษ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ภาวะเลือดออกในสมองด้านซ้าย 72 17 ส.ค. 62
4283/62 น.ส. ยุพา   ทองประยูร ธ.อยุธยา พาร์ค เป็นลม 74 28 ส.ค. 62
4284/62 นาง ฉวีวรรณ   วิเชียรจรัส ธ.เพียวเพลส-ราชพฤกษ์ เส้นเลือดสมองตีบ 80 7 ส.ค. 62
4285/62 พ.อ.กุลธร   เดชะคง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 27 ส.ค. 62
4286/62 ร.อ.บุญศรี   เสาศิลา ธ.ส านักราชด าเนิน หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 80 2 ส.ค. 62
4287/62 อส.ทพ.อนุชิต   บุญประสม ทพ.46 เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ 40 20 ส.ค. 62
4288/62 จ.ส.อ.ส าราญ   บุณยะวัน ธ.ล าปาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86 20 ส.ค. 62
4289/62 ร.ต.เดชา   เสาวยงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะช็อกจากติดเชื้อในกระแสเลือด 69 17 ส.ค. 62
4290/62 นาย เพทาย   สุทธิมานัส ธ.พญาไท โรคชรา 89 23 ส.ค. 62
4291/62 นาง ชุบ   โพธิท์อง พัน.สห.11 โรคชรา 83 21 ส.ค. 62
4292/62 ร.ต.อร่าม   ตันวงศ์วาล ธ.สนามเสือป่า โรคความดันโลหิตสูง 88 25 ส.ค. 62
4293/62 ร.ต.สามารถ   ปาปี ธ.ย่อยบางบัว โรคปอดติดเชื้อ 68 27 ส.ค. 62
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4294/62 นาง สงวน   ย้อยฝอย กรม ทพ.31 โรคชรา 82 17 ส.ค. 62
4295/62 พ.อ.ปรีชา   ประพิณ ธ.เชียงราย โรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 88 10 ต.ค. 61
4296/62 นาง เฉลียว   ทรัพย์เอนก ธ.สระบุรี การหายใจล้มเหลว 84 1 พ.ย. 61
4297/62 นาย ก้อน   โสมสูงเนิน สง.สด.จว.ส.ค. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 79 13 ส.ค. 62
4298/62 นาง สุภาพ   เดชพลกรัง คส.5 สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 8 ส.ค. 62
4299/62 นาง ลูกอินทร์   วัฒนสุนทร รพ.ค่ายภาณุรังษี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 76 22 ส.ค. 62
4300/62 นาง ทองดี   วิรมย์เจียม ธ.แม่สอด ภาวะแทรกซ้อนจากเส้นเลือดสมอง 77 19 ส.ค. 62
4301/62 ส.อ.สุชาติ   เลิศพงษ์ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 46 27 ก.ค. 62
4302/62 น.ส.ยุพา   จุ้ยสกุล ธ.ราชบุรี ปอดอักเสบ 70 17 ส.ค. 62
4303/62 นาย สมบูรณ์   ร่มเย็น ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 88 10 ส.ค. 62
4304/62 นาง อัญชัญ  อินแตง ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 81 17 ส.ค. 62
4305/62 ร.ต.บัว   วิลาทอง ธ.ราชบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 87 9 ส.ค. 62
4306/62 ร.ต.ประดิษฐ์   สมคะเน ธ.ปราณบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 68 9 ส.ค. 62
4307/62 นาง ใบ   ยอดน้อย กคย.สพ.ทบ. โรคชรา 81 20 ส.ค. 62
4308/62 ร.ต.หญิงเสาวรส   ข าดี ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 3 ก.ย. 62
4309/62 นาย พูนทรัพย์   ศรีวงษา ธ.สีลม ซอย 7 เลือดออกในสมอง 72 31 ส.ค. 62
4310/62 จ.ส.อ.เดชณรงค์   ผดุงพันธุ์ ธ.กระทรวงกลาโหม อุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างทาง 66 20 ส.ค. 62
4311/62 นาง บุญเรือน   รอดรวย ธ.ปากเกร็ด โรคมะเร็งรังไข่ 81 28 ส.ค. 62
4312/62 พ.อ.อภิชาติ   เดชสุภา ธ.หนองมน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 66 25 ส.ค. 62
4313/62 ร.ต.หญิงวันทนา   บูรณะเกียรติ ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 75 2 ก.ย. 62
4314/62 นาย คูณ   ยาทา สง.สด.จว.ป.ข. มะเร็งในถุงน้ าดี 86 16 ก.ค. 62
4315/62 นาย ถวิล   บัวสรวง ขว.ทบ. โรคชรา 84 11 ส.ค. 62
4316/62 นาง กาญนิภา   มีพลอย ธนาณัติ โรคชรา 70 11 ส.ค. 62
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4317/62 นาย อุดม  โสดามรรค ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม วัณโรคกระดูก 72 24 ส.ค. 62
4318/62 จ.ส.อ.ไกรศร   ศรีด้วงกัง มทบ.18 มะเร็งตับ 58 16 ก.ค. 62
4319/62 นาย ปัน่   สระหงษ์ ศป. แผลกดทับติดเชื้อ 85 17 ส.ค. 62
4320/62 นาย ชัยยง   ศรีกันหา ธ.เลย โพแทสเซียมในเลือดต่ า 61 23 ส.ค. 62
4321/62 นาง ส่งศรี   จันทโชติ ธ.ตาก ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 29 ส.ค. 62
4322/62 ร.ต.สวัสด์ิ   ชื่นใจ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 86 1 ก.ย. 62
4323/62 พ.อ.เสน่ห์   วงศ์ชะอุ่ม ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบจากการส าลักอาหาร 86 9 ส.ค. 62
4324/62 นาง โสภา   โสมทิพยนุกุล ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 7 ส.ค. 62
4325/62 นาง อุไร   นันทวรรณ ธ.ลพบุรี โรคชรา 93 23 ส.ค. 62
4326/62 พ.ต.วราวุธ   ชิตานุวัตร์ ธ.กรวงทรวงกลาโหม ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 61 28 ส.ค. 62
4327/62 พ.อ.ชัยยา   ล้ิมอิ่ม ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 91 1 ธ.ค. 61
4328/62 นาง บาน   เนตรหาญ ธ.ยโสธร ไตวายเฉียบพลัน 71 24 ส.ค. 62
4329/62 นาง หนูแดง   ลาภาพันธุ์ มทบ.18 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 58 21 ส.ค. 62
4330/62 นาง จ าปี   เรืองศรี ศสท.กส.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 19 ส.ค. 62
4331/62 นาย สวง   ทะสุวรรณ์ ขส.ทบ. สมองฉีกขาดจากกระสุนปืน 68 17 ส.ค. 62
4332/62 นาง วรจิตร   วรรณโสภา มทบ.22 ไตวายเฉียบพลัน 57 10 ส.ค. 62
4333/62 นาย กุศล   นันทวิจารณ์ มทบ.18 ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 28 ส.ค. 62
4334/62 ส.อ.วิทย์ชิราวุธ   พานทอง ร.29 พัน.1 ศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 24 23 ส.ค. 62
4335/62 นาง กาไสย   นาขะมิน ม.1 พัน.3 รอ. มะเร็ง 60 16 ส.ค. 62
4336/62 นาง ผาย   แก้วพิลา มทบ.13 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 24 ส.ค. 62
4337/62 จ.ส.อ.ชาญชัย   ปาปะโข ช.พัน.6 พล.ร.6 มะเร็ง 53 17 ส.ค. 62
4338/62 นาย จิตต์   ปิน่โคกกรวด ธ.ปากช่อง โรคหัวใจล้มเหลว 85 5 ส.ค. 62
4339/62 นาง บัวไข    สืบสิมมา ธ.อุบลราชธานี ภาวะพร่องออกซิเจนจากทางเดินหายใจอุดกั้น 69 31 ส.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4340/62 นาง สมควร   ทองเล็ก ธ.สระแก้ว หัวใจหยุดเต้นจากหัวใจขาดเลือด 62 14 ส.ค. 62
4341/62 นาง จันทร์เทศ   ศรชัย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 80 1 ก.ย. 62
4342/62 ส.อ.ภูวดล   เจริญเถื่อน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 52 17 ส.ค. 62
4343/62 จ.ส.อ.ธงชัย   ศรีอุทธา ธ.อุดรธานี บาดเจ็บสมอง 79 27 ส.ค. 62
4344/62 ร.ท.เสรี   กุลชโลธร ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 75 19 ส.ค. 62
4345/62 จ.ส.อ.สุรพล    คนมั่น ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 89 19 ม.ิย. 62
4346/62 นาย สนิท   เทศแจ่ม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 82 24 ส.ค. 62
4347/62 นาง มะลิ   อุษาจันทรากุล ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 30 ส.ค. 62
4348/62 ร.ต.ฉลอง   แสนอุบล มทบ.21 ภาวะการหายใจล้มเหลว 60 26 ส.ค. 62
4349/62 นาย เงิน   นาคคงค า พัน.สร.4 มะเร็งในท่อไตข้างซ้าย 76 21 ส.ค. 62
4350/62 จ.ส.อ.ชบ   คงชูช่วย มทบ.42 สมองขาดเลือด 59 28 ส.ค. 62
4351/62 จ.ส.อ.มิน   เขียวต๋ี ธ.พิษณุโลก มะเร็งระยะลุกลาม 69 23 ส.ค. 62
4352/62 พ.ท.ส าเริง   โพธิสัตย์ ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดในสมองตีบ 82 24 ส.ค. 62
4353/62 นาง อุไร   สุวรรณรักษา ธ.ชุมพร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67 23 ส.ค. 62
4354/62 นาย ประมวล   ศรีอรัญ ธ.น่าน ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 61 20 ส.ค. 62
4355/62 นาง นกแก้ว   หวัดสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 94 28 ส.ค. 62
4356/62 นาง สมนึก   ภูร่ะยับ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหิต 63 22 ส.ค. 62
4357/62 นาย พรมมา   เกษาพันธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจและทรวงอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง 63 9 ส.ค. 62
4358/62 นาย ทิม   ริดสันเทียะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 96 30 ส.ค. 62
4359/62 นาย ดวง   จุฬานัน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 30 ส.ค. 62
4360/62 นาง ใหม่   โพศาราช (บุญธิมา) ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 81 27 ส.ค. 62
4361/62 นาย บุญเพ็ง   สุขอ้วน ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 68 24 ส.ค. 62
4362/62 นาง สุภาพ   ยอดวงษ์ พัน.ซบร.22 บชร.2 เส้นเลือดสมองตีบ 78 21 ส.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4363/62 นาง ปาง   รัศมี ร.12 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 68 22 ส.ค. 62
4364/62 จ.ส.อ.ถวิล   ยังวิลัย ช.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 22 ส.ค. 62
4365/62 ร.ต.แสง  วรวงษ์ ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดในสมองตีบ 85 13 ก.ค. 62
4366/62 พ.ต.ชาคร   จินะกุล ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งตับ 73 25 ส.ค. 62
4367/62 นาง หล้า   พารา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 94 16 ส.ค. 62
4368/62 นาง มูล   สิทธิ ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 79 18 ส.ค. 62
4369/62 นาง สมัย   นาชัยพลอย ธ.ขอนแก่น โรคชรา 73 19 ส.ค. 62
4370/62 นาง สมบูรณ์   วัดอักษร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 63 28 ส.ค. 62
4371/62 ร.อ. ต่อศักด์ิ   สาตรพันธ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อทางเดินอาหาร 70 6 ก.ย. 62
4372/62 นาง ทองดี   กล่ินหอม ธ.โพธาราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 26 ส.ค. 62
4373/62 นาง เจริญ   พันธ์มี ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 3 ก.ย. 62
4374/62 นาง สัมฤทธิ ์  บุญศรี ธ.บางเขน เซ็นทรัล โรคชรา 81 1 ก.ย. 62
4375/62 นาย ประเสริฐ   ถนอมเพียร ส่วนกลาง ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ า 70 23 ส.ค. 62
4376/62 นาง ส าลี   หอมมาลัย ช.พัน.1 พล.1 รอ. หัวใจวายเฉียบพลัน 66 25 ส.ค. 62
4377/62 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   โพธิยารังรัศมี ธ.ล าปาง โรคมะเร็งในสมอง 69 27 ส.ค. 62
4378/62 นาง ก้อนทอง   อาจทนอง ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 84 27 ส.ค. 62
4379/62 นาง ส ารวย   เพ็ชรสันทัด ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 60 30 ส.ค. 62
4380/62 ร.ต.สายันต์   หิรัญพงษ์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในช่องท้อง 70 1 ก.ย. 62
4381/62 ร.ต.ต้ัง   นกบิน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 85 6 ก.ย. 62
4382/62 ร.ท.ธนกร   แผ้วสมบุญ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 27 ก.ค. 62
4383/62 นาย แวว   ใจแก้ว กรม ทพ.47 โรคชรา 89 27 ก.ค. 62
4384/62 นาง บุญนาค   อินดี พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ติดเชื้อในปอด 70 13 ส.ค. 62
4385/62 อส.ทพ.ชัชวาลย์   มณีรัตน์ กรม ทพ.33 ลมร่ัวในช่องปอดด้านซ้ายแบบมีรูเปิด 37 17 ม.ิย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4386/62 นาย เฉลิม   รอดประเสริฐ ธ.ปราณบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 84 13 ก.ค. 62
4387/62 พ.ต.ประมวญ   สุขแก้ว วิสามัญ ปอดและหลอดลมอักเสบ 94 30 ส.ค. 62
4388/62 นาง บุญเลิศ   รัตนกร รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เลือดออกในช่องท้อง 68 11 ส.ค. 62
4389/62 นาย เฉลียว   อุตโพธิ์ ธ.อุบลราชธานี เส้นเลือดสมองตีบ 77 27 ส.ค. 62
4390/62 จ.ส.อ.มินทยา   ทัพมงคล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งทีล้ิ่น 59 27 ส.ค. 62
4391/62 จ.ส.อ.โกศล   ข าละเอียด ธ.ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 26 ส.ค. 62
4392/62 จ.ส.อ.เชียน   นวนนุ่ม ธ.ลพบุรี บาดแผลเร้ือรังติดเชื้อ 71 2 ก.ย. 62
4393/62 พ.ต.สมนึก   ภูร่ะหงษ์ มทบ.14 ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 53 26 พ.ค. 62
4394/62 พระบุญชู   ดลสุข วิสามัญ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 94 7 ก.ย. 62
4395/62 พ.อ.นคร   ธีรเนตร ธ.สนามเสือป่า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 1 ก.ย. 62
4396/62 นาง วิเชียร   ถาวร ธ.รามอินทรา กม.4 โรคชรา 98 3 ก.ย. 62
4397/62 ร.ต.ชาญ   อยู่นาน ธ.งามวงศ์วาน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 28 ส.ค. 62
4398/62 นาง หนูพิศ   ถึงแสง ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 72 30 ส.ค. 62
4399/62 นาง อ าไพ   มากแจ้ง ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งเต้านม 58 3 ก.ย. 62
4400/62 นาง ระเบียบ   แก้วประพาฬ ธ.บรมราชชนนี โรคเลือดออกในสมอง 79 30 ส.ค. 62
4401/62 นาย แจ่ม   ใจตรงกล้า ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 25 ส.ค. 62
4402/62 ร.ท.สมยศ  บุญประเสริฐ ธ.นครศรีธรรมราช โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 79 5 ส.ค. 62
4403/62 นาง ส ารวย   เม่งรักษ์ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 มะเร็งตับ 62 3 ก.ย. 62
4404/62 นาง เหมือน   การีบุญ ธ.อยุธยา โรคชรา 95 25 ส.ค. 62
4405/62 จ.ส.อ.อัมรินทร์   สิงห์สถิตย์ กรม ทพ.21 ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 42 12 ส.ค. 62
4406/62 ส.อ.เอกชัย   ทองรส พัน.สห.12 เมลิออยด์ 35 28 ก.ค. 62
4407/62 นาย ค าพันธ์   กิ่งกุล ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 80 26 ส.ค. 62
4408/62 นาง สอิ้ง   โสตถิโสภา วิสามัญ มะเร็งต่อมไทมัส 89 31 ส.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4409/62 พ.อ.สมัคร   เอ็นดู สลก.บก.กองทัพไทย โรคหัวใจโต 55 19 ก.ค. 62
4410/62 นาง ละออ   กุลจันทร์ สวพ.ทบ. เยื่อหุม้สมองอักเสบ 85 3 ก.ย. 62
4411/62 นาง เสถียร   นิลข า (เจริญพงษ)์ สพ.ทบ. โรคเบาหวาน 81 11 ส.ค. 62
4412/62 ร.อ.ทองอยู่   บุนนาค ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและในกระแสเลือด 89 31 ส.ค. 62
4413/62 พล.ต.ประพันธ์   สุทธิสานนท์ ธ.หนองคล้า อุบัติเหตุตกเตียงนอน 80 20 ส.ค. 62
4414/62 จ.ส.อ.วิวัฒน์   ราศรีรัตนะ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 90 1 ก.ย. 62
4415/62 นาย ชัยวัฒน์   กองทอง ธ.สามัคคี ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 51 16 ส.ค. 62
4416/62 จ.ส.อ.โกศล   แก้วมณี กรม ทพ.21 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 48 7 ส.ค. 62
4417/62 พ.ต.บุญเล้ียง   สดทรงศิลป์ ร.19 พัน.1 โรคหัวใจล้มเหลว 61 18 ส.ค. 62
4418/62 น.ส.กาญจนาภรณ์   ทวิตียกุล ธ.เสนานิคม ล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดด าขา 2 ข้าง 68 5 ก.ย. 62
4419/62 นาง สถิพรรณ   เวชสุกรรม ธ.อรัญประเทศ มะเร็งถุงน้ าดี 64 18 ส.ค. 62
4420/62 นาย ชัยณรงค์   วงษ์วิจารณ์ ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) โรคไตวายระยะสุดท้าย 62 25 ส.ค. 62
4421/62 นาย สุเทพ   อ่วมภักดี ธ.อยุธยา โรคไตและตับแข็ง 71 4 ก.ย. 62
4422/62 นาง กุหลาบ   มากล้น ธ.ลพบุรี ภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 81 5 ก.ย. 62
4423/62 ร.ต.ชูชีพ   คล้ายสุทธิ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ใหญ่ 77 2 ก.ย. 62
4424/62 ส.อ.สุพจน์   บรรดาศักด์ิ ธ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะหัวใจหยุดเต้น 57 3 พ.ค. 62
4425/62 นาย เล็ก   ชูสุข ธ.คลองปาง มะเร็งปอด 67 8 ส.ค. 62
4426/62 ร.ต.ระวัง   ทองเลม็ด ธ.ระนอง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 67 4 ก.ค. 62
4427/62 นาย พรเทพ   ปุน่นอก พัน.ซบร.กรม สน.12 มะเร็งตับ 55 1 ก.ย. 62
4428/62 ส.ท.วัชรากรณ์   หาราชัย มทบ.29 อุบัติเหตุกระดูกส่วนคอเฉียบพลัน 25 26 ส.ค. 62
4429/62 นาย อินสวน   กิตติวัฑฒนานนฐ์ ช.3 พัน.302 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 57 9 ส.ค. 62
4430/62 นาง ทองใบ   สมศรี ร.16 พัน.3 โรคหัวใจล้มเหลว 70 29 ส.ค. 62
4431/62 นาง หนูเรียน   ไชยมาตย์ ศฝ.นศท.มทบ.22 โรคไหลตาย 76 30 ส.ค. 62
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4432/62 นาย สุ่น   คงดี ร.6 พัน.3 โรคชรา 94 2 ส.ค. 62
4433/62 น.ส.วันเพ็ญ   ประเสริฐทิพย์ สปช.ทบ. มะเร็งเต้านม 46 7 ก.ย. 62
4434/62 นาง ศรีสมร(นฤมน)   สุริสีหเสถียร ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 13 ส.ค. 62
4435/62 นาง วันเพ็ญ   ศุขเขษม ธ.พนัสนิคม ปอดติดเชื้อจาการส าลักอาหาร 85 24 ส.ค. 62
4436/62 พล.ท.สุริยันต์   ผาธรรม ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งตับ 64 22 ส.ค. 62
4437/62 จ.ส.อ.พงศ์นริศร์(ภาณุวัฒน)์   สุพรรณกนกพัน.บ.2 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 53 26 ส.ค. 62
4438/62 จ.ส.อ.ธรรมสถิต   ต้วมศรี คส.6 สพ.ทบ. เลือดออกในสมองจากเหตุจราจร 44 8 ก.ค. 62
4439/62 จ.ส.อ.อนัน   บรรจุงาม ร.23 พัน.3 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 45 9 ก.ค. 62
4440/62 ร.ต.ธนิต   ปราบพาล ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 64 17 ก.ค. 62
4441/62 พล.ต.ประสาท   จิเนราวัต ธ.ส านักพหลโยธิน โรคหัวใจล้มเหลว 95 1 ก.ย. 62
4442/62 พล.ต.ด ารง   ดวงรัตน์ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 90 27 ส.ค. 62
4443/62 จ.ส.อ.ปฐมชัย   ศรีสวน ธ.เพชรบุรี วัณโรคเยื่อหุม้ปอด 92 28 ส.ค. 62
4444/62 นาง ฉลวย   พิลาแพง ธ.นครปฐม โรคไตวายเร้ือรัง 74 1 ก.ย. 62
4445/62 นาย ค าผาย   ฉายผาด ปตอ.1 พัน.6 โรคชรา 81 1 ก.ย. 62
4446/62 นาย มาลัย   ศรีวรรณบุตร รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหลอดเลือดสมอง 84 30 ส.ค. 62
4447/62 พ.ท.วิชิต   สุภา มทบ.210 บาดแผลกระสุนปืน 59 30 ส.ค. 62
4448/62 นาย สมเดช   ไชยสลี ม.2 พัน.15 ติดเชื้อเมลิออยโดซิส 56 28 ส.ค. 62
4449/62 นาย เรืองฤทธิ ์  สิงนิสัย ร.16 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 57 12 ส.ค. 62
4450/62 นาง ทองอยู่   ขวัญบุญจันทร์ ธ.เลย โรคชรา 72 22 ส.ค. 62
4451/62 นาง ทองที   ไชยค าจันทร์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 89 29 ส.ค. 62
4452/62 นาย โครบ   เข็มทอง ธ.บก.ทบ. เส้นเลือดหัวใจตีบ 82 25 ส.ค. 62
4453/62 นาง ขิ่น   กุตารักษ์ ธ.นครพนม โรคเก๊าท์ 74 18 พ.ค. 62
4454/62 ร.ต.เอนก   ด าริห์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 61 29 ส.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4455/62 นาง เสง่ียม   อภิวันท์ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 87 28 ส.ค. 62
4456/62 นาย พิษณุ   เพชรเสนา ธ.อรัญประเทศ ความดันโลหิตสูง 69 29 ส.ค. 62
4457/62 จ.ส.อ.สามารถ   นพรัตน์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคปอดติดเชื้อ 81 31 ส.ค. 62
4458/62 ร.อ.วิโรจน์   เชนยะวณิช ธ.กาญจนบุรี แขวนคอ 64 25 ส.ค. 62
4459/62 นาง บัวผัน   จัตตานนท์ อผศ. มะเร็งเต้านม 67 22 ส.ค. 62
4460/62 นาง ส าเภา   บุญเชย ส่วนกลาง โรคชรา 94 7 ก.ย. 62
4461/62 ร.ต.ประสิทธิ ์  สีนากสุก ธ.เตาปูน ติดเชื้อทีข่า 60 6 ก.ย. 62
4462/62 พ.ต.ธีรพันธ์   จิตต์อ าไพ ธ.สมุทรปราการ ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 7 ก.ย. 62
4463/62 น.ส. ชุติมา   เป้าสกุล ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ าและเกลือแร่ 58 6 ก.ย. 62
4464/62 นาง มารศรี   คิดถูก ธ.อ่างทอง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 68 6 ก.ย. 62
4465/62 นาย เชย   ศรีทับทิม ธ.ศรีย่าน โรคชรา 82 30 พ.ค. 62
4466/62 พ.อ.เรวัต   ตาริชกุล ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 5 ก.ย. 62
4467/62 พล.ต.ม.ล.สมศักด์ิ   ชุมสาย ธ.ประชานิเวศน์ 1 โรคชรา 93 4 ก.ย. 62
4468/62 ส.อ.อุ่นเรือน   ดาวเวียงกัน ธ.เชียงใหม่ ป่วยตายตามธรรมชาติ 81 23 ส.ค. 62
4469/62 นาง หลาง   จอมค าสิงห์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งต่อมน้ าลายพาโรติด 79 27 ส.ค. 62
4470/62 พล.ท.ประจวบ   สนิท ธ.สนามเสือป่า ศีรษะได้รับบาดเจ็บ กะโหลกแตก 83 6 ก.ย. 62
4471/62 ร.ต.ยงยุทธ   ธรรมสวัสด์ิ ช.21 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 49 27 ส.ค. 62
4472/62 จ.ส.อ.สาคร   มูลกาศ มทบ.32 ภาวะเลือดเป็นกรด 55 2 ก.ย. 62
4473/62 นาง แสง   ใบยา สง.สด.จว.พ.ร. หัวใจล้มเหลวจากปอดอุดกั้นเร้ือรัง 76 4 ก.ย. 62
4474/62 นาย วิเชียร   บุญวุฒิวิวัฒน์ มทบ.39 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 1 ก.ย. 62
4475/62 พ.ต.ยุทธพงษ์   เสนาเจริญ มทบ.28 ติดเชื้อในปอด 57 4 ก.ย. 62
4476/62 จ.ส.อ.ประมวล   ดีค าไฮ พัน.สบร.22 บชร.2 เส้นโลหิตในสมองแตก 49 4 ก.ย. 62
4477/62 นาง ต้ิม   อ่อนวงษ์ ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 85 4 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4478/62 นาย พะเดียง   โอช ารัมย์ ธ.เทสโก้ โลตัส โคราช 2 โรคชรา 88 31 ก.ค. 62
4479/62 นาง ปัน๋   แก้วค า ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 83 26 ก.ค. 62
4480/62 นาง จ่อม   วงศ์ประชา ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 28 ส.ค. 62
4481/62 นาย สมกิจ   เต็งวงษ์วัฒนะ กอง สพบ.พล.ม.1 หลอดเลือดขาซ้ายอุดตัน 68 18 ส.ค. 62
4482/62 นาง รัญจวน   อุทัยธรรม ธ.ราชบุรี หัวใจเต้นผิดจงหวะเฉียบพลัน 89 31 ส.ค. 62
4483/62 จ.ส.อ.เจิมศักด์ิ   ทรายทอง ธนาณัติ ระบบไหลเวียนล้มเหลว 60 11 ก.ย. 62
4484/62 นาง จรวย   ส าเภาลอย ธ.เตาปูน ล าไส้แตก 85 11 ก.ย. 62
4485/62 นาง นิลวรรณ   ประเทืองผล ธ.ราชบุรี ภาวะสมองขาดเลือด 67 5 ก.ย. 62
4486/62 นาย เซ็ง   ม่งทา ธ.ย่อยแลนด์มาร์คพลาซ่า ความดันโลหิตสูง 85 27 ส.ค. 62
4487/62 นาง เหมอ   โคตะแก่นทราย ธ.ชุมแพ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 28 ส.ค. 62
4488/62 นาย ฮด   คงประพัฒน์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 78 26 ส.ค. 62
4489/62 ส.อ.จรัญ   ธงประเสริฐ ป.21 พัน.20 เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุทีแ่น่ชัด 35 29 ก.ค. 62
4490/62 นาง สมพร   เส็งประเสริฐ รร.ส.สส. ตับแข็งจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ 79 6 ก.ย. 62
4491/62 พ.ท.มานิตย์   เพ็ญโรจน์ ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) โรคชรา 83 10 ก.ย. 62
4492/62 ร.ต.หาญณรงค์   อยู่ยั่งยืน ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 6 ก.ย. 62
4493/62 นาย เขียว   ปัญญะคติ ธ.ปากช่อง โรคไตวาย 82 3 ก.ย. 62
4494/62 นาง จ าปี   ชินบุตร ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 83 10 ก.ย. 62
4495/62 นาย คง   พวงศรี ธ.คคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 86 7 ก.ย. 62
4496/62 นาง สอิ้ง   แตงสาขา ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 5 ก.ย. 62
4497/62 นาย ประเสริฐ   ปีติอมรวุฒิ ธ.สนามเสือป่า เส้นเลือดในสมองแตก 70 6 ก.ย. 62
4498/62 นาง พิศไหม   ฉัตรเงินทอง ส่วนกลาง ระบบหัวใจล้มเหลว 61 6 ก.ย. 62
4499/62 นาง คนึงนิจ   ณ สงขลา ธ.ปราณบุรี มะเร็งปากมดลูก 86 2 ก.ย. 62
4500/62 นาย พรศักด์ิ   ทิพย์บ ารุง ร.31 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 1 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4501/62 นาง ชั้น   แบงเพชร มทบ.17 ภาวะหัวใจล้มเหลว 80 1 ก.ย. 62
4502/62 นาง ส าราญ   ประสพสุข ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 18 ส.ค. 62
4503/62 ร.ต.กิตติ   เผ่าภูรี ช.พัน.6 พล.ร.6 การอุดกั้นทางเดินหายใจ 78 17 ส.ค. 62
4504/62 นาง แฉล้ม   ศรีโชติ วิสามัญ โรคชรา 92 13 ก.ย. 62
4505/62 จ.ส.อ.รุก   ทองแม้น ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 79 1 ก.ย. 62
4506/62 นาง วัลภา   แก้ววัฒถา ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 18 ส.ค. 62
4507/62 ร.ต.หญิง บุญเสริม   กาญจนทัต ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 27 ม.ิย. 62
4508/62 ร.ต.ส าราญ   ชมภูนุช ธ.ฉะเชิงเทรา ปอดอักเสบเชื้อแบคทีเรีย 80 9 ก.ย. 62
4509/62 พ.อ.วิชัย   วัฒนาเมธี ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 6 ก.ย. 62
4510/62 นาง ประเทือง   น้อยประไพ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี หัวใจขาดเลือด 86 13 ก.ย. 62
4511/62 นาง ชื้น   ใจเด็จ ธ.ราชบุรี โรคชรา 91 11 ก.ย. 62
4512/62 นาง สนอง   คงพันธ์ ร้อย.ลว.ไกล 1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 25 ส.ค. 62
4513/62 น.ท.ทองค า   สถิติรัต สปท. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 24 ส.ค. 62
4514/62 นาย เพียร   สุขส าราญ ปตอ.1 พัน.5 โรคมะเร็ง 83 27 ส.ค. 62
4515/62 พ.ท.กฤติกร   ณะศิริ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในท่อน้ าดี 61 9 ก.ย. 62
4516/62 ร.ต.บุญเลิศ   ชัยเทือง พล.ร.5 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 86 14 ส.ค. 62
4517/62 นาย พร   งามหลอด ธ.กาฬสินธุ์ โรคปอดอักเสบ 85 2 ส.ค. 62
4518/62 นาง สมคิด   พวงทอง คส.3 สพ.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรง 61 25 ส.ค. 62
4519/62 นาง นวลจันทร์   ดีงาม ศป. โรคหัวใจล้มเหลว 80 1 ก.ย. 62
4520/62 นาย ค าพา   นิกรณ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องแตก 81 2 ก.ย. 62
4521/62 ร.ต.สมนึก   มีสมภพ ธ.ชลบุรี เส้นเลือดแดงใหญ่ทีท่้องโป่งพอง 74 3 ก.ย. 62
4522/62 นาย บุญมา   ค าเดช ธ.ลพบุรี มะเร็งคอหอยส่วนล่าง 66 26 ส.ค. 62
4523/62 นาย สวย   ศรีบุตรดี ธ.โรบินสัน-สมุทรปราการ ภาวะหัวใจและหายใจล้มเหลว 83 12 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4524/62 นาง เขียน   ชมพุฒ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 91 5 ก.ย. 62
4525/62 พ.ต.วัชรินทร์   ประสานสิน ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมองแตก 71 8 ก.ย. 62
4526/62 น.ส. สุดารัตน์   เดชสุภา ธ.ย่อยบางบัว โรคไตวาย 48 12 ส.ค. 62
4527/62 นาย น้อม   สถาพร ส่วนกลาง โรคชรา 89 11 ก.ย. 62
4528/62 นาง บุญเกิด   คงทอง พล.ร.4 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 85 28 ส.ค. 62
4529/62 นาย สมปอง   พันธ์นุช คส.สพ.ทบ. เลือดเป็นกรดระดับรุนแรง 55 8 ก.ย. 62
4530/62 จ.ส.อ.เรืองฤทธิ ์  บารมีส้าว คส.5 สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 46 7 ก.ย. 62
4531/62 นาง บุญเพลิน   คงดี กรม ทพ.36 ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 28 ส.ค. 62
4532/62 นาง มวนตา   ดีบุรี มทบ.28 สมองขาดเลือด 65 18 ส.ค. 62
4533/62 นาง แป้งร่ า   คงมาก รวท.อท.ศอพท. เลือดออกในสมอง 55 8 ก.ย. 62
4534/62 จ.ส.อ.ล าดวน   ตนดี พัน.ร.มทบ.11 มะเร็งแพร่กระจายในสมอง 59 8 ก.ย. 62
4535/62 จ.ส.อ.ประชุม   มั่นคง ธ.ราชบุรี ขาดออกซิเจนเนื่องจากไตวายเร้ือรัง 75 22 ส.ค. 62
4536/62 พ.อ.ชาญ   บูรณะ ธ.ราชบุรี มะเร็งปอด 72 30 ส.ค. 62
4537/62 นาง พิมพา   พวงบุบผา ธ.ราชบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 28 ส.ค. 62
4538/62 ส.อ.เถา   เนื้อแตงเย็น ธ.ราชบุรี โรคชรา 97 1 ก.ย. 62
4539/62 นาง อ าพร   ล้ิมรัตน์ ธ.ราชบุรี โรคชรา 80 21 ส.ค. 62
4540/62 จ.ส.อ.นพพร   สายพิมพ์ ป.1 พัน.31 รอ. อุบัติเหตุจราจร 58 6 ก.ย. 62


