
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
481/62 นาง นวล   ปานประเสริฐ สง.สด.จว.ร.บ. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 86 6 ม.ค. 62
482/62 นาย มงคล   ยอดสิน พัน.ขส. 23 บชร.3 โรคเบาหวาน 80 2 ม.ค. 62
483/62 ร.อ.แสงพูน   สุดงูเหลือม พัน.ขส. 23 บชร.3 โรคตับแข็ง 55 31 ธ.ค. 61
484/62 นาย อติชาติ   ทิพย์คุณ ส.พัน.11 พล.ม.1 ติดเชื้อในช่องท้องจากตับแข็ง 58 28 พ.ย. 61
485/62 นาง อุไร   ใจตรง พัน.บ.41 มะเร็งล าไส้ 54 1 ธ.ค. 61
486/62 นาย ส าเริง   พรหมโชติ มทบ.17 โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 59 2 ม.ค. 62
487/62 นาย สุรัตน์   ญาติบ าเรอ พัน.บ.3 เลือดออกในสมอง 56 4 ธ.ค. 61
488/62 นาย เฉลิม   สมยศ พัน.บ.21 โรคไตวายระยะสุดท้าย 49 12 ธ.ค. 61
489/62 นาง ประชุม   แสร์สินธิ์ สปช.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 6 ม.ค. 62
490/62 นาง ส ารวม   แน่งน้อย ส่วนกลาง ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62 14 ม.ค. 62
491/62 นาง พัชรี   ศิริรัตน์ นทพ. มะเร็งปอด 56 21 ธ.ค. 61
492/62 นาย หล้า   อ่อนศรี ป.72 พัน.722 ล้ินหัวใจตีบรุนแรง 83 27 ธ.ค. 61
493/62 นาง สีทา   โคตรชมภู มทบ.24 โรคชรา 85 23 ธ.ค. 61
494/62 ร.ต.เสวี   อิ่มใจ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 60 11 ม.ค. 62
495/62 นาง เพลินชีพ   กาวีระจันทร์ ธ.งามวงศ์วาน ภาวะตับแข็ง 80 19 พ.ย. 61
496/62 ส.อ.อนุศักด์ิ   สุขสมจิตร์ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปอด 52 11 ม.ค. 62
497/62 พ.ต.พรชัย   อึ้งจงเจตน์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 69 17 ม.ค. 62
498/62 นาง จ านงค์   ทับประเสริฐ ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 17 ม.ค. 62
499/62 นาง บุญชัด   วงษ์ชุน ธ.ชลบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 65 6 ม.ค. 62
500/62 นาง จ ารัส   พวงเปล้ีย ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 75 9 ม.ค. 62
501/62 นาง ธมกร   ตันติทิพวรรณ ธ.สระบุรี โรคชรา 82 5 ม.ค. 62
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502/62 นาง สนอง   งามสมโสตร ธ.อุทัย อยุธยา เส้นเลือดในสมองแตก 85 5 ม.ค. 62
503/62 นาง สุพัฒน์    ประเสริฐศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคไตวายเร้ือรัง 81 8 ม.ค. 62
504/62 นาง อยู่   พิลาวุฒิ ยก.ทหาร โรคไตวาย 80 23 ธ.ค. 61
505/62 นาง แสงจันทร์   สวัสด์ิ ธ.ชุมแพ โรคไตวาย 73 31 ธ.ค. 61
506/62 นาง พยุง   จันทร์ยวง ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 81 8 ม.ค. 62
507/62 จ.ส.อ.สรรเพชญ   เย็นเหลือ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวายเฉียบพลัน 59 27 พ.ย. 61
508/62 ร.อ.สุนทร   เสนาธง ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 80 23 ธ.ค. 61
509/62 นาง คล้าย   มุ่งดี ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 83 24 ธ.ค. 61
510/62 นาย สอน   กล่ินหอม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน 79 30 ธ.ค. 61
511/62 นาง สารภี   วรรณูปถัมภ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 75 26 ธ.ค. 61
512/62 นาง น้อย   สิงห์คราม ธ.ลพบุรี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78 7 ม.ค. 62
513/62 นาย จรูญ   เจริญคูณ ธ.อุดรธานี โรคถุงลมโป่งพอง 78 22 ธ.ค. 61
514/62 นาง อารี   โพธิพะนา ปตอ.1 พัน.7 โรคชรา 72 12 ม.ค. 62
515/62 นาย จรูญ   วันสืบ ร.1 พัน.3 รอ. หลังมีภาวะหัวใจอุดตัน 59 8 ม.ค. 62
516/62 จ.ส.อ.คุณพจน์   มิ่งเมือง ศศท. โรคชรา 81 10 ม.ค. 62
517/62 นาง ส าอาง   สุขประโคน รพ.รร.6 มะเร็งปากมดลูก 55 26 ธ.ค. 61
518/62 นาย เข็มพร   สร้อยเปราะ ร.1 พัน.3 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 7 ม.ค. 62
519/62 นาย มีชัย   เจริญยิ่ง ส่วนกลาง มะเร็งทีค่อ 55 18 ม.ค. 62
520/62 นาง น้อย   ทองโสม ส่วนกลาง โรคชรา 83 8 ม.ค. 62
521/62 นาง วาริณี   ใจชื้น ธ.สนามเสือป่า ภาวะล้ินหัวใจตีบ 63 17 ม.ค. 62
522/62 พ.ท.สมเกียรติ   หอมเอนก ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 18 ก.ย. 61
523/62 นาง ประสิทธิ ์  เทศสกุล ธ.ลพบุรี ติดเชื้อรุนแรงทางเดินน้ าดี 80 13 ม.ค. 62
524/62 ร.ต.ทอง   จันทร์ชื่น ธ.สระบุรี กระดูกคอหักจากอุบัติเหตุจราจร 80 12 ม.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
525/62 นาง จันทร์ดี   จันทร์ชื่น ธ.สระบุรี ศีรษะกระแทกรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 76 12 ม.ค. 62
526/62 นาง วันทา   นามกา ธ.เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ โรคเยื่อหุม้หัวใจอักเสบ 82 12 ม.ค. 62
527/62 พล.อ.โสภณ   ดิษฐแย้ม ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 69 10 ม.ค. 62
528/62 ร.ต.ประโยชน์   สังโกมล ธ.เตาปูน โรคหัวใจล้มเหลว 80 13 ม.ค. 62
529/62 นาง บังอร   แก้วเกษ ธ.ชลบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 10 ม.ค. 62
530/62 นาง สุนี   สาสังข์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งปากมดลูก 51 16 ม.ค. 62
531/62 นาง อนุช   ศุภชลัสถ์ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 95 17 ม.ค. 62
532/62 จ.ส.อ.สัญญา   ยศสมบัติ ธ.ฝาง หลอดเลือดหัวใจ 76 15 พ.ย. 61
533/62 ร.ต.จ านงค์   คล้ายกิ่ง ธ.สกลนคร ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 79 4 ธ.ค. 61
534/62 นาย วิชิต   สวรรค์ราช ป.72 พัน.723 ภาวะไตวายเร้ือรัง 71 13 ม.ค. 62
535/62 นาง เอียด   คชหาญ ร.19 พัน.3 มะเร็งปากมดลูก 76 13 ม.ค. 62
536/62 ร.ต.โสภณ   นามสุข กรมพัฒนา 4 การยิงตัวตาย 58 27 ธ.ค. 61
537/62 นาง จ าปา   พิทยภาณุ ป.72 พัน.723 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 91 17 ธ.ค. 61
538/62 ร.ต.ชัยวัฒน์   นามนุช พัน.สร.13 อุบัติเหตุจากรถจักรายานยนต์ 60 24 ธ.ค. 61
539/62 ร.อ.บัญชา   บุญศิลป์ ธ.ศรีสะเกษ ติดเชื้อราบริเวณโพรงไซนัสและปอด 71 7 ม.ค. 62
540/62 พ.ท.สวัสด์ิ   ทองงอก ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 11 ม.ค. 62
541/62 ร.ต.สมศักด์ิ   กัญจนกาญจน์ ธ.สุราษฎร์ธานี เส้นเลือดหัวใจตีบ 56 10 ม.ค. 62
542/62 นาย ค าผา   สมมี ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 5 ม.ค. 62
543/62 นาย สุคะ   พรหมรินทร์ ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 61 5 ม.ค. 62
544/62 นาย จก   แถวกลาง กฌป.สก.ทบ. มะเร็งปอด 79 27 ม.ค. 62
545/62 นาง ง้ึม   กุลี ร.23 พัน.1 เส้นเลือดใหญ่ในสมองขาดเลือด 71 24 ธ.ค. 61
546/62 อส.ทพ.สมนึก   สามณฑา กรม ทพ.14 ภาวะติดเชื้อรุนแรง 49 9 ธ.ค. 61
547/62 นาง บุญ   สิงห์ตุ้ย ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 86 27 ธ.ค. 61
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548/62 ร.ต.ณทชัย   ศิรมุนินท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 59 2 ม.ค. 62
549/62 นาง บัว   ทองไทย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 91 5 ม.ค. 62
550/62 นาง ทองใส   ดวงมณี ช.พัน.3 พล.ร.3 โรคชรา 82 15 ธ.ค. 61
551/62 นาง สุวารี   สุกใส ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจไหลเวียนล้มเหลว 83 2 ม.ค. 62
552/62 ร.อ.ยงยุทธ   บัวเหลือง รร.ร.ศร. ภาวะเลือดเป็นกรด 55 28 ธ.ค. 61
553/62 นาง บุญยงค์   พงษ์สุระ ร.12 พัน.1 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 60 10 ม.ค. 62
554/62 นาย ปิน่   พันธุใ์หม่ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 79 8 ม.ค. 62
555/62 ส.อ.สุ่ม   ทาสิทธิ์ ธ.ลพบุรี ถูกรถจักรยานยนต์ชน 87 14 ม.ค. 62
556/62 นาง แพ   ผาสงค์ ธ.ลพบุรี อัมพฤกษ์ 80 14 ม.ค. 62
557/62 ร.อ.วิศรุตกิจ   บุญคุ้ม ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 74 14 ม.ค. 62
558/62 นาย ทองหล่อ   มณีทอง ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 87 5 ม.ค. 62
559/62 นาย ศักรินทร์  เปรมสุข ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหารจากภาวะตับแข็ง 53 8 ม.ค. 62
560/62 นาย สมศักด์ิ   นิยม ศซส.สพ.ทบ. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 3 ม.ค. 62
561/62 นาง อารีย์   ขลิบสุวรรณ ธ.กองบัญชากการกองทัพบก ล้ินหัวใจร่ัว 98 17 ม.ค. 62
562/62 ร.ท.ประจงฤทธิ ์  อินดี ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 17 ม.ค. 62
563/62 นาง อนงค์   ทัศนเจริญ ธ.สระบุรี เลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น 82 19 ม.ค. 62
564/62 ส.อ.ศักดา   แก้วประพาฬ ธ.อยุธยา โรคชรา 63 14 ม.ค. 62
565/62 นาง ศรีสุมาศ   ยิ้มประดิษฐ์ ธ.ปทุมธานี โรคชรา 83 21 ม.ค. 62
566/62 นาย น าชัย   ปานนิ่ม ธ.รพ.ภูมิพลอดุยเดช โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 57 22 ม.ค. 62
567/62 นาง บุญเพ็ง   วงษาคร ร.13 โรคชรา 82 28 ธ.ค. 61
568/62 นาย จันทร์   ศิริพัฒนางกูร มทบ.13 โรคหัวใจล้มเหลว 81 3 ม.ค. 62
569/62 นาง วาสนา   ปัน้เขียนดี ธ.ปากช่อง ความดันโลหิตสูงรุนแรง 48 8 ม.ค. 62
570/62 ว่าที ่ร.ต.บุญชู   เกียรติศรีสิริ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 69 28 ก.ย. 61
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571/62 นาง ทองจันทร์   ละคร ธ.ยโสธร โรคชรา 79 9 ม.ค. 62
572/62 นาง พรทิพย์   พนมเสริฐ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 67 16 ม.ค. 62
573/62 นาง ทองนาค   วงชารี ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 74 8 ม.ค. 62
574/62 นาง จ ารูญ   นราเทียม ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 76 12 ม.ค. 62
575/62 นาง เหล่ียม   จิอู๋ ธ.เชียงใหม่ เส้นเลือดอุดตันบริเวณขา 80 20 พ.ย. 61
576/62 นาย สมบุญ   เพียรสมผล ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งปอด 88 13 ม.ค. 62
577/62 จ.ส.อ.ธัมรงค์   วงษ์น้อย ธ.ลพบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 87 10 ม.ค. 62
578/62 ส.อ.สุริยา   ดวงจินดา ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 เลือดออกในกระโหลกศรีษะ 25 13 ม.ค. 62
579/62 นาย สิงห์   ค าภูลา ธ.หนองบัวล าภู เส้นเลือดในสมองแตก 82 1 ม.ค. 62
580/62 ร.ต.ธวัชชัย   สาริบุตร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ระบบหัวใจล้มเหลว 56 20 พ.ย. 61
581/62 นาย สุเทพ   แก่นภมร ขส.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 54 25 ธ.ค. 61
582/62 นาง ละม่อม   ขวัญแน่น ขส.ทบ. มะเร็งรังไข่ 65 6 ม.ค. 62
583/62 นาง สอาด   สุวรรณานุช ส่วนกลาง โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 97 11 ม.ค. 62
584/62 นาง ศิริวรรณ   พ่วงทรัพย์ ธ.นครนายก ภาวะหัวใจวาย 66 19 ม.ค. 62
585/62 นาง สี   อาจหาญ ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 78 23 ม.ค. 62
586/62 นาง พรรณิภา   กุลบุตร ธ.ย่อยบางกะปิ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 72 7 ม.ค. 62
587/62 นาง สอน   ปฎิโยเก พัน.ซบร.กรม สน.2 มะเร็งเต้านม 68 20 ธ.ค. 61
588/62 ร.ต.ประเสริฐ   บรรณากิจ ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 77 1 ม.ค. 62
589/62 นาย สุวรรณ์   เปีย่มฤทัย ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 65 28 ม.ค. 62
590/62 จ.ส.ต.วิเชียร   เบ็ญจะชาติ ธ.ราชบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 60 15 ม.ค. 62
591/62 นาง ส าเนา   เรืองรุ่ง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 71 13 ม.ค. 62
592/62 นาง กัลยาณี   ธรรมเนียม แผนกอาวุธที ่1 มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย 52 1 ม.ค. 62
593/62 จ.ส.อ.เกียรติราช   เหมืองทอง ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะลุกลาม 75 26 ม.ค. 62
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594/62 นาย ตรีรัตน์   รอดมีบุญ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งปอดระยะลุกลาม 59 23 ม.ค. 62
595/62 ร.ท.พยักฆพ์ล   ศรีณรงค์ ธ.ชลบุรี มะเร็งตับอ่อน 60 19 ม.ค. 62
596/62 นาง ลาวัณย์   บัวทอง ธ.เตาปูน โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 81 22 ม.ค. 62
597/62 พ.ท.ประจวบ   ทรัพย์วิเชียร ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 78 29 ธ.ค. 61
598/62 จ.ส.อ.มนตรี   การุณ ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 56 16 ธ.ค. 61
599/62 ร.ต.สุเทพ   ธีรประภานนท์ ธ.นครราชสีมา โรคปอดอักเสบ 86 8 ม.ค. 62
600/62 นาย เจือ   แย้มจั่น ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) โรคชรา 87 26 ม.ค. 62
601/62 ร.ต.อ านวย   มีศรีผ่อง ธ.ปากช่อง เส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณท้องฉีกขาด 74 22 ม.ค. 62
602/62 จ.ส.อ.จิรศักด์ิ   พวงไพบูลย์ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 16 ม.ค. 62
603/62 นาย เหว่า   เอี่ยมสอาด ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 81 18 ม.ค. 62
604/62 จ.ส.อ.ธนู   ไพรสิงห์ มทบ.31 มะเร็งกล่องเสียง 68 17 ม.ค. 62
605/62 พ.อ.สุภาพ   ปรืองาม ธ.นครนายก มะเร็งปอด 66 17 ธ.ค. 61
606/62 จ.ส.อ.วินัย   ดนตรี ธ.งามวงศ์วาน ภาวะไตวายเร้ือรัง 68 20 ม.ค. 62
607/62 นาย บุญเจน   อาจหาญ รพศ.1 ไขสันหลังส่วนคอบาดเจ็บจากการตกทีสู่ง 63 27 ต.ค. 61
608/62 นาย พูลสวัสด์ิ   นครชัย ร.13 เส้นเลือดในสมองตีบ 75 20 ม.ค. 62
609/62 นาง เร็ด   รักยิ่ง ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคหัวใจล้มเหลว 63 16 ธ.ค. 61
610/62 นาย ปรีชา   วังเฮงยะฤทธิ์ รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ความดันโลหิตสูงและหัวใจ 69 30 พ.ย. 61
611/62 ส.อ.วิสิทธิ ์  ร่อนกล่ิน ธ.อุบลราชธานี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 17 ธ.ค. 61
612/62 นาง หนู   กัญญะโสภา ธ.ขอนแก่น ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 5 ม.ค. 62
613/62 นาย จ าแลง   แจงประดิษฐ์ ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อ 98 1 ธ.ค. 61
614/62 นาง ชัชวาล   บุญวัฒนะกุล วิสามัญ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 88 20 ม.ค. 62
615/62 นาย ประสาท   รับงาน มทบ.34 มะเร็งท่อน้ าดี 66 18 ม.ค. 62
616/62 นาย สี   ประนามเก ร.3 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 28 ธ.ค. 61
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617/62 นาง ตุ้ย   ฤทธิบ์ ารุง มทบ.310 ถุงน้ าดีอักเสบ 80 5 ม.ค. 62
618/62 จ.ส.อ.ธงชัย   สอนสุทธิ์ ธ.สกลนคร หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 9 ม.ค. 62
619/62 นาง ประยูร   อุณรุท ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 80 23 ม.ค. 62
620/62 นาง ร าพึง   พันธุส์วัสด์ิ ขส.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 91 22 ม.ค. 62
621/62 นาย เฉลียว   คงแสงบุตร ส่วนกลาง โรคชรา 78 22 ม.ค. 62
622/62 พ.ต.ณรงค์ฤทธิ ์  สิงหจันทร์ ธ.พะเยา เลือดออกในสมองซีกขวา 58 22 ต.ค. 61
623/62 ร.ต.ธนัติ   อัมระเกตุ ธ.เตาปูน โรคชรา 79 17 ม.ค. 62
624/62 พ.อ.พิภพ   ณรงค์กูล ธ.ถนนรัถการ หาดใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 18 ธ.ค. 61
625/62 พ.อ.ไชยยันณ์   เลขาวณิชย์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งล าไส้ 63 4 ธ.ค. 61
626/62 พ.ต.ล าเอียง   เลาหประเสริฐ กิตติมศักด์ิ เลือดออกในสมอง 91 13 ม.ค. 62
627/62 นาย บุญเลิศ   พาลีพรต แผนกอาวุธที ่3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 12 ม.ค. 62
628/62 นาง เรณู   แดงจิ๋ว ขส.ทบ. โรคเบาหวาน 73 30 ธ.ค. 61
629/62 นาง ประชุม   ถึกไทย ธ.เตาปูน ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 81 21 ม.ค. 62
630/62 นาย ศรีนวล   มาภิยะ พธ.ทบ. แขวนคอ 70 25 ธ.ค. 61
631/62 นาง ทองแดง   ตุ่นป่า ธ.ขอนแก่น โรคชรา 88 16 ธ.ค. 61
632/62 นาย ประเทือง   สินเทศ พล.พัฒนา 3 โรคตับแข็ง 80 26 ธ.ค. 61
633/62 นาย ชวด   สีสุวอ กสษ.1 กส.ทบ. มะเร็งต่อมไทรอยด์ 70 12 ม.ค. 62
634/62 นาง ทอง   ยิ้มเกียรติ ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบ 83 14 ม.ค. 62
635/62 นาย พิน   จริงแล้ว ธ.สูงเม่น โรคหัวใจ 85 21 ม.ค. 62
636/62 นาย จันทร์แก้ว   บุญสูง ธ.สูงเม่น ปอดติดเชื้อรุนแรง 84 11 ม.ค. 62
637/62 นาง โสภา   ยาสา มทบ.11 ภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร 76 15 ม.ค. 62
638/62 นาง ประหยัด   แจ่มกระจ่าง ธ.วิหารแดง ภาวะปอด 73 26 ม.ค. 62
639/62 ร.ต.มานัส   เจริญพันธ์ รร.ป.ศป. มะเร็งปอด 67 1 ม.ค. 62
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640/62 นาง กรณิกา   วาวิไลย์ ส.พัน.22 ทภ.2 โรคปอดติดเชื้อ 64 4 ม.ค. 62
641/62 นาง ณัฐพร   เอี่ยมสอาด ธ.แพร่ มะเร็งปอด 68 13 ม.ค. 62
642/62 นาง ทิม   มานะเอกพันธุ์ ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 77 29 ธ.ค. 61
643/62 พ.ท.ประหยัด   โตสงวน ธ.ศรีย่าน โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 24 ม.ค. 62
644/62 นางเติมทรัพย์   กัญญา ธ.ย่อยบางบัว ปอดติดเชื้อรุนแรง 82 25 ม.ค. 62
645/62 พ.อ.วิจิตร   นพชินวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหัวใจล้มเหลว 79 25 ม.ค. 62
646/62 นาง สมจิตร   อ่ าข า ธ.พิษณุโลก เลือดออกในทางเดินอาหาร 78 20 ม.ค. 62
647/62 นาง สุวดี   ยิ้มจันทร์ ธ.อโศก ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 80 3 ม.ค. 62
648/62 นาง ทองแถม   ไชยคุณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พาร์กินสัน 79 30 ธ.ค. 61
649/62 นาง เชื้อ   ไกรทอง ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 11 ม.ค. 62
650/62 ร.ต.ธานี   ยอดบุญ ธ.สระบุรี เลือดออกในสมอง 57 3 ม.ค. 62
651/62 พ.ท.สละ   ปาละกูล ธ.สระบุรี มะเร็งตับ 94 8 ม.ค. 62
652/62 ร.ต.ทนงศักด์ิ   ถาวรประสิทธิ์ มทบ.42 บาดเจ็บทีศี่รษะจากอุบัติเหตุจราจร 30 26 ธ.ค. 61
653/62 นาย หนูกัน   ศรีบุญเรือง กสษ.3 กส.ทบ. มะเร็งท่อน้ าดี 82 30 ธ.ค. 61
654/62 จ.ส.อ.ประดิษฐ   ศุขพัฒน์ ศอว.ศอพท. ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 49 7 พ.ย. 61
655/62 ร.ต.ด ารงค์   บุญเรือง ธ.พะเยา มะเร็งปอด 63 23 ม.ค. 62
656/62 นาย บุญเลิศ   ประสงค์สันติ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 75 13 ม.ค. 62
657/62 ร.ต.วิโรจน์   แพวขุนทด ธ.กาญจนบุรี เลือดออกทางเดินอาหาร 60 11 ม.ค. 62
658/62 นาย สุคิด   วงศ์ราษี ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา ระบบหัวใจล้มเหลว 56 13 ม.ค. 62
659/62 นาง แก่น   แย้มชัยภูมิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 84 20 ม.ค. 62
660/62 นาย สมพงษ์   ไกรมาส ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งกล่องเสียง 64 16 ม.ค. 62
661/62 นาย กรุ่น   ดีข า ธ.อุทัยธานี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 29 ม.ค. 62
662/62 นาง สายหยุด   สงวนศักด์ิ ธ.เตาปูน โรคชรา 89 27 ม.ค. 62
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663/62 นาย ผล   ดวงแก้ว ช.พัน.4 พล.ร.4 ภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลัน 67 31 ธ.ค. 61
664/62 นาง นุสา   อ ามะพะ ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. เลือดออกในสมอง 75 3 ธ.ค. 61
665/62 ร.ต.ชอุ้ม   อยู่จันทร์ ธ.น่าน โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 86 1 ม.ค. 62
666/62 นาง เพ็ญศรี   สุนทรเจริญ วิสามัญ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 88 19 ม.ค. 62
667/62 พล.อ.ไสยสิทธิ ์  บุณยรัตพันธุ์ ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 61 25 ม.ค. 62
668/62 พล.ต.หญิง นพรัตน์   จั่นมณี ธ.บางล าภู มะเร็งต่อมน้ าลายกระจาย 75 29 ม.ค. 62
669/62 ร.ต.สงบ   ภักดีวงษา ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 61 10 ม.ค. 62
670/62 พ.ท.ทรงยศ   เกตุโสภณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 62 16 ม.ค. 62
671/62 ร.ต.บุญชู   มาหา ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม แขวนคอตาย 58 12 ม.ค. 62
672/62 ร.ต.สุโยทิน   พรหมคีรี ธ.ตลาดท่าอิฐ-นครศรีธรรมราช หัวใจหยุดเต้น 63 27 ธ.ค. 61
673/62 นาย เกรียงทอง   แสนเย็น ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ขาดอากาศหายใจ 71 8 ม.ค. 62
674/62 ร.ต.บุญช่วย   จันทร์ชาตรี ธ.นครศรีธรรมราช ระบบไหลเวียนเลือด 57 10 ม.ค. 62
675/62 นาง สุระพรรณี มาตย์โพนทอง ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 54 21 ม.ค. 62
676/62 นาง ศิริยัน   ยงบรรทม ธ.สระบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 63 14 ม.ค. 62
677/62 จ.ส.อ.ไพโรจน์   เผือกประพันธ์ ศม. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 57 14 ธ.ค. 61
678/62 จ.ส.อ.สันติ   ศิริการ พัน.รพศ.ศสพ. บาดเจ็บทางศีรษะอย่างรุนแรง 37 26 ม.ค. 62
679/62 นาย จ ารัส   เกตุเอี่ยม พัน.ขส. 23 บชร.3 ฝีในปอด 81 12 ม.ค. 62
680/62 นาง ขวัญเมือง   เจียมรัมย์ มทบ.26 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 80 17 ม.ค. 62
681/62 นาง สุทิน   วันจิ๋ว มทบ.35 โรคหัวใจล้มเหลว 81 23 ม.ค. 62
682/62 พ.ต.ประยุทธ์   ปานอริยะนันท์ ทภ.2 หัวใจขาดเลือด 89 10 ม.ค. 62
683/62 นาย บุญเล่ือน   นาทันใจ กสษ.2 กส.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 71 25 ธ.ค. 61
684/62 นาย ขยาด   ติวเรือง กสษ.2 กส.ทบ. โรคชรา 73 1 ม.ค. 62
685/62 นาง พินิจ   สาระรมย์ ม.5 พัน.20 รอ. หลอดเลือดหัวใขาดเลือด 84 6 ม.ค. 62
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686/62 นาง นภา   งามละออ ส่วนกลาง โรคหัวใจวาย 90 28 ม.ค. 62
687/62 นาย ประโลม   เอมดิษฐ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 11 ม.ีค. 60
688/62 นาง ยิ่ง   ทองค า ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะอาหาร 82 29 ม.ค. 62
689/62 นาย ธีระยุทธ   เดชสกุล ธ.ลพบุรี โรคหลอดเลือดสมอง 56 18 ม.ค. 62
690/62 นาง ผ่องศรี   ศรีสง่า ธ.ยโสธร โรคมะเร็ง 67 22 ม.ค. 62
691/62 นาย พักตร์   ยังสว่าง ธ.เตาปูน โรคชรา 88 18 ม.ค. 62
692/62 จ.ส.อ.มณเฑียร   ทิมะวงศ์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 17 ม.ค. 62
693/62 น.ส.จ าเนียร   ชาวขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 75 16 ม.ค. 62
694/62 ว่าที ่ร.ต.ทวี   พาภักดี ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมลูกหมาก 72 22 ม.ค. 62
695/62 ส.ท.สกนธ์   สมพรมทิพย์ พล.ช. กระดูกคอหักจากอุบัติเหตุจราจร 20 22 ธ.ค. 61
696/62 นาย ภิญโญ   สุดกราน ช.พัน.51 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 46 19 ม.ค. 62
697/62 นาย อนุสรณ์   ปัญญาตุ้ย ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลว 33 5 ม.ค. 62
698/62 ร.ต.เสง่ียม   ไฝจันทึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคตับแข็ง 85 12 ม.ค. 62
699/62 นาง กรองแก้ว   อินทร์พิมพ์ ธ.หนองบัวล าภู มะเร็งล าไส้ 86 18 ม.ค. 62
700/62 นาง ประเคียน   ประการะพันธ์ ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 86 9 ม.ค. 62
701/62 นาง ยอด   โจมทา ธ.อุดรธานี โรคชรา 92 9 ม.ค. 62
702/62 พล.ต.สมบัติ   ละออเอี่ยม ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 60 26 ม.ค. 62
703/62 นาย สนิท   แสงพนัสธาดา ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 82 15 ม.ค. 62
704/62 นาย วิเศษ   วัฒนะ ธ.อรัญประเทศ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 25 ม.ค. 62
705/62 นาง ทองสุข   แก้วบ ารุง ส่วนกลาง โรคความดันสูง 95 29 ม.ค. 62
706/62 นาง แตงอ่อน   ศรเดชผจญ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 79 20 ม.ค. 62
707/62 นายเฉลา   โต๊ะทอง ธ.สะพานนนทบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 67 17 ม.ค. 62
708/62 จ.ส.อ.ธนัช   พันธุนนท์ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 76 4 ม.ค. 62
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709/62 นาง ทองย้อย   สุนทรสรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 27 ม.ค. 62
710/62 ร.ต.พล   สาระภิรมย์ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคปอดติดเชื้อ 77 14 ม.ค. 62
711/62 นาง จันทร์หอม   วงศ์ปัญญา ธ.เซ็นทรัล-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 81 25 ม.ค. 62
712/62 นาง สุภาพ   ศิริโภคาประกร ธ.ศิริราช โรคไตอักเสบ 80 20 ม.ค. 62
713/62 นาง บุญมา   สังฆะมณี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 89 13 ม.ค. 62
714/62 นาย หน้อย   สอนนนฐี ม.2 พัน.10 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 81 19 ม.ค. 62
715/62 นาย โชติ   นาป้อม มทบ.36 ภาวะเลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร 81 23 ม.ค. 62
716/62 นาง ทองย้อย   น้อยสีมา ส่วนกลาง ภาวะระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว 94 15 ม.ค. 62
717/62 นาง ร าพรรณ   กระจ่างโพธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83 27 ม.ค. 62
718/62 นาย ทองลา   ปะธิโก ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม โรคปอด 81 11 ม.ค. 62
719/62 นาง เทียน   จงหมื่นไวย์ ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 83 17 ม.ค. 62
720/62 ร.ต.สดุ้งทอง   แช่มชื่น ธ.เพชรบูรณ์ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 56 11 ม.ค. 62
721/62 นาง เอ้ย   พิจอมบุตร ธ.ล าปาง เนื้องอกร้ายของช่องปาก 83 16 ม.ค. 62
722/62 นาง ไหล   วงค์ค าเคร่ือง ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะช็อคจากการเสียเลือด 76 27 ธ.ค. 61
723/62 นาง อุดม   แดงสกุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 22 ม.ค. 62
724/62 นาง อุดม   เผ่าพงษ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งปากมดลูก 68 24 ม.ค. 62
725/62 นาง แพง   วิทยาวิโรจน์ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะชักต่อเนื่อง 76 7 ม.ค. 62
726/62 นาง จันทร์อับ   รักษ์พรมราช ธ.นครราชสีมา โรคชรา 85 27 ม.ค. 62
727/62 พ.ท.ไพศักด์ิ   อยู่ยง ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคปอดอักเสบ 84 17 ม.ค. 62
728/62 นาง ค าเผือด   จารัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 18 ม.ค. 62
729/62 นาง พันสี   วังอินทร์ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งเม็ดเลือด 82 19 ม.ค. 62
730/62 นาง จินดา   จูเภา พล.1 รอ. โรคปอดติดเชื้อ 69 6 ธ.ค. 61
731/62 นาย ชัชวาลย์   ดวงอุไร สร. โรคถุงลมโป่งพอง 82 27 ม.ค. 62
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732/62 จ.ส.อ.โกมล   คนมี นทพ. การแขวนคอเสียชีวิต 36 25 พ.ย. 61
733/62 นาย เกีย   เปรมชาวนา ธ.บก.ทบ. โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 84 26 ม.ค. 62
734/62 ร.ต.หญิง สุรีย์พร   ประหยัดทรัพย์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78 27 ม.ค. 62
735/62 นาง นิตรา   ประพันธ์พงษ์ ธ.ส านักพหลโยธิน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 83 28 ม.ค. 62
736/62 นาง น้ าย้อม   เชื้อนาค ธ.ลพบุรี โรคชรา 82 4 ก.พ. 62
737/62 นาย วิเศษ   เปาริก ธ.อุทัย-อยุธยา เส้นเลือดในสมองแตก 78 22 ม.ค. 62
738/62 พ.อ.จรูญ   หมวกลาว ธ.ซีคอน-บางแค มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 70 31 ธ.ค. 61
739/62 นาง สงวน   ศรีนางแย้ม ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 82 30 ม.ค. 62
740/62 นาง สุก   ขันมณี ธ.แพร่ โรคเบาหวาน 71 27 ม.ค. 62
741/62 ร.ต.อารมย์   หมวดเพ็ง มทบ.45 เส้นเลือดหัวใจตีบ 60 16 ม.ค. 62
742/62 นาง ละเวง   บุญแก้ว รร.การบิน ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด 87 27 ธ.ค. 61
743/62 นาย สาย   เทพค าปลิว พัน.ซบร.23 บชร.3 ตับล้มเหลวจากพิษของยา 86 17 ม.ค. 62
744/62 นาง ละมุล   กุลกระจ่าง ธ.เทสโก้ โลตัส โคราช 2 ภาวะปอดติดเชื้อ 80 3 ต.ค. 61
745/62 ร.ต.สงวน   บุญคง ธ.พิษณุโลก มะเร็งโพรงจมูก 63 26 ธ.ค. 61
746/62 ส.อ.เดช   กสิพูล ธ.ปากเกร็ด ภาวะหัวใจหยุดเต้น 62 20 ม.ค. 62
747/62 นาย โสภณ   อภิชัยสรพันธ์ ธ.นครนายก เลือดออกในทางเดินอาหาร 88 16 ม.ค. 62
748/62 นาง เมี้ยน   สุขโข ธ.นครนายก มะเร็งปากมดลูก 88 31 ธ.ค. 61
749/62 นาง อารีย์   ค านิล ธ.ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือด 73 31 ธ.ค. 61
750/62 นาย รบ   เมทจักร์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในช่องท้อง 74 18 ม.ค. 62
751/62 นาง สมจิตร์   อาสกุล ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 86 21 ม.ค. 62
752/62 นาง แถม   เนียมหอม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 82 22 ม.ค. 62
753/62 นาง อนงค์   เชื้อจันทึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 81 9 ม.ค. 62
754/62 ร.ต.พิธี   สุวรรณเสน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในร่างกาย 77 23 ม.ค. 62
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755/62 นาง พ้วย   สารีกุล ธ.อุดรธานี ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 84 16 ม.ค. 62
756/62 นาง สมสมร   บุพโก ส่วนกลาง โรคชรา 87 28 ม.ค. 62
757/62 ร.ท.เสมือนชาย   พืชเพียร ร.2 รอ. ถุกยิงกระสุนปืน 56 26 ต.ค. 61
758/62 นาง สมจริง   พูลจิตร สง.สด.จว.อ.จ. โรคชรา 81 8 ม.ค. 62
759/62 นาย ค าเบา   สอนหนูน้อย กอง สพบ.พล.ร.6 กระเพาะล าไส้อักเสบ 56 4 ม.ค. 62
760/62 นาง พรเพ็ญ   ศรกล้า ธ.โรบินสัน สุรินทร์ มะเร็งเต้านม 60 25 ม.ค. 62
761/62 นาง ส าเภา   บุญเหมาะ ธ.กาญจนบุรี ระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 26 ม.ค. 62
762/62 จ.ส.อ.สุมน   พันธุเ์ลิศเมธี ธ.พะเยา โรคหัวใจขาดเลือด 67 21 พ.ย. 61
763/62 พ.ต.เกียรติศักด์ิ   เนติบัณฑิต ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 67 20 ม.ค. 62
764/62 นาง บานเย็น   ไชยวงษ์วัฒน์ สง.สด.จว.ก.ส. หัวใจโตล้ินหัวใจร่ัว 83 13 ม.ค. 62
765/62 นาง วราภรณ์   ปานเขียว ร.15 พัน.4 มะเร็งตับ 54 20 ธ.ค. 61
766/62 นาย บุญจิ้น   พวงบุบผา พัน.พัฒนา 1 ความดันโลหิตสูง 69 14 ม.ค. 62
767/62 นาง แย้ม  นุรักเข ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 18 ม.ค. 62
768/62 ร.ต.ชุบ   เพ็งวัน ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 58 22 ม.ค. 62
769/62 ร.ต.จุฬา   ลิขิตวาที ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 3 ม.ค. 62
770/62 นาง คาน   กองมา ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งตับอ่อน 66 19 ม.ค. 62
771/62 นาย สรรค์   เขียวอ่อน สก.ทบ. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 78 25 ม.ค. 62
772/62 นาย มาลัย   คงรอด สวพ.ทบ. มะเร็งปัสสาวะ 66 24 ม.ค. 62
773/62 นาย ทองสุข   วงศรีแก้ว สลก.ทบ. โรคชรา 76 27 ม.ค. 62
774/62 นาย ประกิต   ขวัญตระกูล ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ 74 1 ก.พ. 62
775/62 นาง ฉลวย   เปรมมณี ธ.ปราณบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 17 ม.ค. 62
776/62 นาง ทองสุก   นาคส าแดงฤทธิ์ ธ.เตาปูน โรคหอบหืด 88 3 ก.พ. 62
777/62 จ.ส.อ.บุญชู   ศรเดชผจญ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากเลือดออกในสมอง 86 29 ธ.ค. 61
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778/62 ร.ต.แมน   แก้วธรรม ธ.ย่อยพหลโยธิน สะพานใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 86 30 ม.ค. 62
779/62 ร.ต.ชาญ   สายหยุด ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 78 1 ก.พ. 62
780/62 นาย ทองเปลว   บัวพา รร.นส.ทบ. เส้นโลหิตในสมองตีบ 65 11 ม.ค. 62
781/62 ส.อ.พีรพงษ์   ซิวตาวงศ์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปอดติดเชื้อ 29 5 ม.ค. 62
782/62 นาย อานนท์   ทองจันทร์ พธ.ทบ. สมองฟกช้ าสมองบวมกะโหลกศีรษะแตก 23 18 ม.ค. 62
783/62 พ.ต.ส าราญ   วงศ์ธีร์ ธ.พระพุทธบาท ความดัน 81 3 ม.ค. 62
784/62 นาย ทอง   มีแก้ว ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 85 26 ม.ค. 62
785/62 นาย ฉลองชัย   มาทอง ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57 5 ก.พ. 62
786/62 พระ สมพงษ์   สัตย์ซ่ือ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือด 81 3 ก.พ. 62
787/62 นาง สมใจ   วัฒกาพัฒน์ ธ.เตาปูน โรคชรา 81 1 ก.พ. 62
788/62 จ.ส.อ.อนันต์   พินิจกุล ศอว.ศอพท. โรคหัวใจล้มเหลว 56 13 ม.ค. 62
789/62 จ.ส.อ.ต่อพล   สักยะพรต ศร.พัน.1 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 54 27 ม.ค. 62
790/62 นาง แฉล้ม   คุ้มอักษร ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 83 4 ก.พ. 62
791/62 นาง ค าดา   นิลคง ธ.น่าน วัณโรคเยื่อหุม้ปอด 84 24 ม.ค. 62
792/62 นาย ทองสุข   โพวงษา ธ.ลพบุรี โรคถุงลมโป่งพอง 85 30 ม.ค. 62
793/62 นาง วรรณา   บุญเฉย ธ.ปากเกร็ด มะเร็งปอดระยะลุกลาม 62 6 ก.พ. 62
794/62 นาย ชาย   รุ่งเรือง ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 87 12 ม.ค. 62
795/62 ส.อ.ไพรจิต   ค าคุณา ธ.ขอนแก่น เลือดออกในสมอง 51 8 ม.ค. 62
796/62 นาย วัฒน์   รัฐศาสตร์นาวิน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 67 8 ม.ค. 62
797/62 นาง ทองขัน   สงค์ส าเภา ธ.ปราณบุรี ภาวะสมองขาดเลือด 76 11 ม.ค. 62
798/62 นาย ประสงค์   สุทธิบุตร กรม ทพ.11 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 69 13 ม.ค. 62
799/62 พ.ท.ฉัตรชัย   อ่วมพัด สง.ปรมน.ทบ. มะเร็งตับ 58 25 ม.ค. 62
800/62 ร.ต.บรรหาญ   นาควรางกูร ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 93 7 ก.พ. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
801/62 นาง เวิง่   อินสว่าง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคหัวใจ 86 1 ก.พ. 62
802/62 นาย สุข   งามจิต กสษ.3 กส.ทบ. เส้นเลือดสมอง 69 10 ม.ค. 62
803/62 พ.ท.สุชิน   ภูส่วรรค์ มทบ.36 ปอดอักเสบขั้นรุนแรง 59 20 ม.ค. 62
804/62 ร.ต.อนันต์   จันทร์จ ารูญ ธ.สุราษฎร์ธานี โรคตับแข็ง 63 21 ม.ค. 62
805/62 ร.ต.ศรีจันทร์   โภชนาทาน ธ.ชุมพร โรคหัวใจวาย 73 22 ม.ค. 62
806/62 จ.ส.อ.บรรเจิด   เส็งหะพันธ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอด 73 20 ม.ค. 62
807/62 ร.ท.ชวลิต   สมตัว ธ.ราชบุรี เส้นเลือดสมองแตก 60 24 ม.ค. 62
808/62 ร.ต.ประสพโชค   เพียรมาก ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 83 12 ม.ค. 62
809/62 พ.ท.สวัสด์ิ   ภาระเวช ธ.อุบลราชธานี ล้มศีรษะกระแทกพืน้ 91 13 ม.ค. 62
810/62 นาง จรูญ   จิเจียก ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในท้องรุนแรง 73 23 ม.ค. 62
811/62 นาง ทองเจือ   พวงพ่วงรอด วิสามัญ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 94 4 ก.พ. 62
812/62 นาง ฉวี   นิสสัยเจริญ วศ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 77 1 ก.พ. 62
813/62 พ.อ.ประจวบ   เบีย้วทุง่น้อย ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 27 ม.ค. 62
814/62 นาง เฟีย้ม   ปลอดฤทธิ์ ธ.ลาดหญ้า เส้นเลือดสมองแตกตีบตัน 95 4 ก.พ. 62
815/62 นาง จันทร์สม   เดียวตระกูล ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวายเฉียบพลัน 76 13 ธ.ค. 61
816/62 จ.ส.อ.วีระศักด์ิ   สุราษฏร์ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 10 ม.ค. 62
817/62 นาย นรินทร์   เส็นฤทธิ์ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 22 ม.ค. 62
818/62 ส.ท.สุเมธ   ธัมพิชัย ร.31 พัน.1 รอ. เลือดออกในปอดซ้าย 24 24 พ.ย. 61
819/62 นาง ขันแก้ว   ระดมสุข รพศ.1 พัน.2 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 64 14 ม.ค. 62
820/62 นาย จรวย   สินนาง กอง พธ.สกอ.ศสพ. เยื่อหุม้ปอดแตก 82 24 ธ.ค. 61
821/62 นาย สอน   กองหิน สง.สด.จว.ช.น. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 77 1 ก.พ. 62
822/62 นาง ปุย้   จิตรประสงค์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 86 30 ม.ค. 62
823/62 จ.ส.อ.ชาญชัย   พ่วงพิศ ธ.ด าเนินสะดวก กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 63 1 ก.พ. 62
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824/62 นาย ผ่อง   โบแก้ว พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 มะเร็งระยะลุกลาม 66 25 ม.ค. 62
825/62 นาง สายทอง   แฝงพันธ์ ม.7 พัน.8 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 24 ม.ค. 62
826/62 นาง ชาลี   ทองหนุน ป.3 พัน.13 โรคหัวใจล้มเหลว 64 6 ม.ค. 62
827/62 นาง พลอย   พริบไหว ม.พัน.12 พล.ม.1 โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 64 12 ม.ค. 62
828/62 นาง พยุง   ห้อยยี่ภู่ ธ.ราชบุรี โรคชรา 78 12 ม.ค. 62
829/62 น.ส.ฉวีวรรณ   บุญยี่สุ่น ธ.ปราณบุรี โรคชรา 71 20 พ.ย. 61
830/62 นาย อัมพร  บุญรมย์ พธ.ทบ. โรคความดัน 84 10 ม.ค. 62
831/62 นาง ดารา   รัถกาล ธ.หาดใหญ่ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 2 ม.ค. 62
832/62 นาง บุญน้ า   งอกชัยภูมิ มทบ.28 อุบัติเหตุจราจร 70 21 ม.ค. 62
833/62 พ.อ.หญิง วิภา   มหัตธน ธ.ปากเกร็ด โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 28 ม.ค. 62
834/62 นาง นิภา   เทศปล้ืม ธ.ศรีย่าน โรคหัวใจวายจากภาวะน้ าท่วมปอด 86 10 ก.พ. 62
835/62 พ.ท.หญิง พัชรี   สวัสดิผล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเต้านม 62 30 ม.ค. 62
836/62 ร.ต.หนูไพร   สิงหะดี ป.6 พัน.6 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57 25 ม.ค. 62
837/62 นาง ปัญจรัตน์   แสงหิรัญ วิสามัญ โรคปอดอักเสบ 94 5 ก.พ. 62
838/62 พ.ท.แสวง   ภาชนะทิพย์ ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 25 ม.ค. 62
839/62 นาง แสงดี   โยสิทธิ์ ธ.ล าปาง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 75 23 ม.ค. 62
840/62 นาง สุธรรม   คันธี ธ.เชียงใหม่ มะเร็งปอด 53 11 ม.ค. 62
841/62 นาง ธัญจิรา   ชมเกิด นทพ. มะเร็งปอด 56 21 ม.ค. 62
842/62 จ.ส.อ.ทิวา   เทพศาสตรา สง.สด.จว.ล.บ. เลือดออกในชั้นใต้เยื่อหุม้สมอง 80 31 ม.ค. 62
843/62 นาย ณรงค์ฤทธิ ์  เรือนแก้ว พัน.สบร.23 บชร.3 ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะอย่างรุนแรง 53 26 ม.ค. 62
844/62 นาย พงศธร   ดีสุ่ย วศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 54 4 ก.พ. 62
845/62 นาย ประจวบ   ประพิณ ศศท. ภาวะถุงลมโป่งพอง 86 12 ธ.ค. 61
846/62 นาง ทองเปลว   หร่ายมณี ส่วนกลาง ภาวะเลือดเป็นกรด 68 28 ม.ค. 62
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847/62 นาง ผิว   กลมเกลา ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 79 8 ก.พ. 62
848/62 ร.ต.ต่วน   ลุนละวงษ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 60 5 ก.พ. 62
849/62 นาย ประเสริฐ   สงวนทองค า ธ.ประชานิเวศน์ 1 ล่ิมเลือดในระบบหลอดเลือดด าอุดตัน 89 7 ก.พ. 62
850/62 พ.ท.วิชิต   ศรีจรูญ ธ.ศรีย่าน ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 7 ก.พ. 62
851/62 พ.อ.เด่น   หมอยาดี ธ.สะพานควาย ภาวะช็อกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81 8 ก.พ. 62
852/62 จ.ส.อ.พิสิทธิ ์  หัสชู พัน.ซบร.21 บชร.1 เลือดออกในทางเดินอาหาร 54 29 ธ.ค. 61
853/62 นาง วันเพ็ญ   รัตนพรพันธ์ ธ.ล าปาง โรคหัวใจเฉียบพลัน 78 31 ธ.ค. 61
854/62 ร.ต.สมพร   ทะแกล้วพันธุ์ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 19 ธ.ค. 61
855/62 ร.ต.สมชาย   ศรีชื่น ธ.ลพบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 66 3 ม.ค. 62
856/62 นาง วิไล   พุทธรักษา ธ.ส านักพหลโยธิน โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 11 ก.พ. 62
857/62 นาย สมศักด์ิ   ยุตธรรมโม สตน.ทบ. มะเร็งต่อมทอนซิล 55 2 ก.พ. 62
858/62 นาย แสวง   นัยโมกข์ ร.11 รอ. โรคชรา 74 3 ก.พ. 62
859/62 ร.ต.ปราโมทย์   งามสมพงษ์ ธ.พะเยา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67 1 ก.พ. 62
860/62 นาง สน   ศรีราชา มทบ.11 โรคหัวใจวาย 87 29 ม.ค. 62
861/62 จ.ส.อ.สิทธิชัย   ปัญญาประชุม รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ติดเชื้อในกระแสเลือด 40 8 ม.ค. 62
862/62 ส.อ.สมศักด์ิ   ค าโสภา ธ.พญาไท โรคปอดติดเชื้อ 63 4 ก.พ. 62
863/62 จ.ส.อ.นริส   หมื่นไกร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ทางเดินหายใจอุดกั้น 60 3 ก.พ. 62
864/62 นาง บุญล้อม   จุฑาเทศ ธ.ระยอง จมน้ าเสียชีวิต 73 23 ม.ค. 62
865/62 นาง อนงค์   ไววีระยุทธ ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 92 3 ก.พ. 62
866/62 จ.ส.ท.ชัยศรีราม   ลามะธรรมคุณ รร.สพศ.ศสพ. โรคตับแข็ง 49 13 ธ.ค. 61
867/62 พ.ต.ศิริ   ภวังคนันท์ วิสามัญ โรคชรา 89 30 ม.ค. 62
868/62 นาง สมจิตร   คุณริยา สง.สด.จว.ส.ก. มะเร็งปอด 77 28 ม.ค. 62
869/62 ร.ต.สมบูรณ์   ไชยวงศ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งท่อน้ าดี 54 19 ม.ค. 62
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870/62 ร.ต.พินิจ   วิจิตรเชื้อ ธ.ถนนพรหมราช-เชียงใหม่ มะเร็งช่องคอระยะสุดท้าย 60 4 ก.พ. 62
871/62 น.ส.พิมพ์พรรณ   ประเสริฐสังข์ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 31 ม.ค. 62
872/62 ร.ต.วิเชียร   พาไทสงค์ ธ.อุดรธานี โรคหัวใจขาดเลือด 71 22 ม.ค. 62
873/62 นาง หนูเตียง   บาทชารี ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 73 13 ม.ค. 62
874/62 พล.อ.ธานี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 15 ม.ค. 62
875/62 พ.ท.เชอร่ี   แววเกกี ธ.กระทรวงกลาโหม การกดรัดบริเวณคอ 83 28 พ.ย. 61
876/62 ร.ต.ถวิล   แก้วเรือง ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 68 20 ม.ค. 62
877/62 นาง สุภีพรรณ ดารากร ณ อยุธยา ธ.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 69 31 ม.ค. 62
878/62 น.ส.ตาล   สาวิโล ร.2 รอ. มะเร็งตับ 51 20 ม.ค. 62
879/62 นาย สร้อย   อุปะมาโน ธ.เพชรบูรณ์ โรคถุงลมโป่งพอง 81 27 ม.ค. 62
880/62 ร.ต.ส าเนียง   ทับทิม ธ.พิษณุโลก โรคชรา 87 3 ม.ค. 62
881/62 นาง เพียงใจ   พระเดชพงษ์ ธ.เทสโก้ โลตัส-โคราช 2 มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 69 4 ก.พ. 62
882/62 นาย วิพล   กิตติลาภอุดม รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรคไตวายเร้ือรัง 55 16 ม.ค. 62
883/62 นาย ขาว   พิมหนู ทภ.3 โรคชรา 80 21 ม.ค. 62
884/62 นาง แม้น   อบอุ่น ธ.ถนนพหลโยธิน สระบุรี โรคชรา 81 3 ก.พ. 62
885/62 นาง ลอย   สืบดี ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 83 2 ก.พ. 62
886/62 จ.ส.อ.อมรเดช   พัฒนากุล ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้น 68 28 ธ.ค. 61
887/62 นาง โสภา   เอี่ยมสอาด ธ.ส านักราชด าเนิน โรคไตวายเร้ือรัง 89 12 ก.พ. 62
888/62 นาย สังกา   แสงจันทร์ สห.ทบ. โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 69 27 ม.ค. 62
889/62 พ.ท.จ ารัส   เงินนาค ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์ โรคเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อเส่ือม 84 1 ก.พ. 62
890/62 นาย สุริยะ   เฟือ่งเงิน ธ.อยุธยา มะเร็งปอด 74 11 ก.พ. 62
891/62 นาง นัตยา   อบเชย ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 73 24 ม.ค. 62
892/62 นาง ถนอมจิตร์   กบขุนทด ธ.บก.ทบ. โรคตับแข็ง 61 4 ก.พ. 62
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893/62 นาย คมวุฒิ   หอมชื่น พล.ปตอ. โรคเยื้อหุม้สมองและสมองอักเสบ 67 21 ก.ค. 60
894/62 ร.ต.สุทัศน์   วิหครัตน์ ธ.หล่มสัก มะเร็งปอด 70 3 ก.พ. 62
895/62 พ.ท.วิเชียร   ทับทิมศรี ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 77 21 ม.ค. 62
896/62 จ.ส.อ.ประหยัด   สัพโส ธ.กาญจนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 60 8 ม.ค. 62
897/62 นาย บุญชู   ศรีหานิล ธ.ขอนแก่น โรคเบาหวาน 61 21 ม.ค. 62
898/62 ร.อ.อนันต์   เตโช ธ.ขอนแก่น โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 16 ม.ค. 62
899/62 นาง ฮอง   พูลพุทธา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 78 9 ม.ค. 62
900/62 นาย เสถียร   อังคพนมไพร ร.19 มะเร็งล าไส้ 62 18 ม.ค. 62
901/62 จ.ส.อ.วินัย   บุตรศรี ร้อย.ม.(ลว.) 1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 9 ก.พ. 62
902/62 นาง จิตรา   คันธานุรักษ์ ขส.ทบ. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 82 19 ม.ค. 62
903/62 นาย ใส   ถานะบุตร ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 23 ม.ค. 62
904/62 จ.ส.อ.อิทธิฤทธิ ์  ปลัดกอง สง.สด.จว.ส.น. โรคตับแข็ง 45 24 ม.ค. 62
905/62 พ.ท.ทองแดง   จันทรเสนา ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 82 21 ม.ค. 62
906/62 นาย พรมมา   ค าล้วน พัน.ขส. 23 บชร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือดและล าไส้ 56 27 ม.ค. 62
907/62 นาย ค า   เนตรทิพย์ มทบ.38 โรคถุงลมโป่งพอง 85 1 ก.พ. 62
908/62 นาย ค าแดง   ศิริทา ช.11 พัน.111 โรคปอดอักเสบ 70 19 พ.ย. 61
909/62 พ.อ.เติม   คัมภีร์พงศ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 84 7 พ.ย. 61
910/62 ร.ต.เย็น   เพ็ชรเงิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งฝาปิดกล่องเสียง 80 29 ม.ค. 62
911/62 ร.ต.พิชัย   หมั่นพลศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 69 4 ก.พ. 62
912/62 นาย สิงห์   แก้วแกมทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 80 7 ก.พ. 62
913/62 จ.ส.อ.เจริญ   แขนดอนดู่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ 59 28 ม.ค. 62
914/62 นาวาอากาศตรี สุชาติ   รอดเฉย ธ.เตาปูน มะเร็งกล่องเสียง 79 8 ก.พ. 62
915/62 นาง สมใจ   นิ่มประพฤติ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 ก.พ. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
916/62 นาง บุญ   ล ายาน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ระบบหายใจและระบบไหลเวียนล้มเหลว 75 13 ก.พ. 62
917/62 พ.อ.ก าธร   ต่อวงษ์ ธ.เตาปูน มะเร็งตับระยะสุดท้าย 83 1 ก.พ. 62
918/62 นาย สุชาติ   นิลแสง ธ.เตาปูน โรคมะเร็ง 61 10 ก.พ. 62
919/62 จ.ส.อ.ยุทธนา   อริยะมนตรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 62 4 ก.พ. 62
920/62 นาย จิ้ม   เกณฑ์ตะคุ ช.2 พัน.201 เส้นเลือดในสมองตีบ 58 14 ม.ค. 62
921/62 นาย เชิดศักด์ิ   ค าศิริ ธ.สูงเม่น ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 93 19 ม.ค. 62
922/62 นาย สนิท   ภูจ่ าปา ธ.ประชานิเวศน์ 1 โรคชรา 83 31 ม.ค. 62
923/62 นาง บุบผา   โพธิผล ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งเต้านม 62 13 ก.พ. 62
924/62 พล.ต.เดโช   กล่ินประชา ธ.ศรีย่าน ภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลันจากโดนผ้ึงต่อย 59 31 ม.ค. 62
925/62 นาง พรรณี   ผลเจริญ พล.ม.2 รอ. โรคหลอดเลือดสมองตีบ 63 1 ก.พ. 62
926/62 นาง วิลัย   ปังอุทา กคย.สพ.ทบ. โรคไตวายเร้ือรัง 70 23 ม.ค. 62
927/62 นาย เฉลิม   ช่างวัด ธ.ประจันตคาม โรคความดันโลหิตสูง 75 11 ม.ค. 62
928/62 พ.อ.เกียรติศักด์ิ   พรหมมา ธ.รามอินทรา กม.8 หลอดเลือดหัวใจตีบ 82 1 ก.พ. 62
929/62 พ.ต.ส าเนียง   อินทร์ประสิทธิ์ ธ.ลพบุรี ไข้เลือดออกรุนแรง 72 10 ก.พ. 62
930/62 ร.ต.ล าพอง   รวมทรัพย์ ธ.ย่อยบางบัว ภาวะกดเบียดสมอง 60 11 ก.พ. 62
931/62 ร.ต.มังกร   ค าบุตรดี ธ.พญาไท โรคปอดติดเชื้อ 78 5 ก.พ. 62
932/62 นาง ปราณีต   หอมอ่อน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะไตวายฉับพลัน 81 25 ธ.ค. 61
933/62 ร.ต.มานะ  ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 86 27 ม.ค. 62
934/62 นาง ปุย้   วงษาเคน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในล าไส้ขั้นรุนแรง 91 31 ม.ค. 62
935/62 พ.อ.ศักด์ิสิน   ศรีส าราญ มทบ.29 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 52 28 ม.ค. 62
936/62 นาง สุนทร   พูลเพิม่ ร.6 พัน.1 ล้มศีรษะกระแทกพืน้ 62 17 ม.ค. 62
937/62 นาง ขวัญตา   สัพโส บชร.2 โรคชรา 76 27 ม.ค. 62
938/62 นาง ประยงค์   มณีภาค วิสามัญ โรคหัวใจล้มเหลว 94 13 ม.ค. 62
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939/62 ร.ต.สุรินทร์   ศิริภูมิ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 31 ม.ค. 62
940/62 ร.ต.ศักด์ิทนงค์   สง่าวงค์ ธ.สระบุรี ภาวะตับแข็ง 59 25 ม.ค. 62
941/62 นาย อ านวย   เปลือกแค พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 68 21 ม.ค. 62
942/62 นาย ธรรม   ภูเขา มทบ.35 มะเร็งตับ 75 31 ม.ค. 62
943/62 นาง เหล่ียม   ภายสูงเนิน ช.พัน.6 พล.ร.6 โรคชรา 85 24 ม.ค. 62
944/62 นาง ประนอม   วรินทร์ ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื้อในท่อน้ าดี 54 4 ก.พ. 62
945/62 จ.ส.อ.สังวาลย์   จันทร์อุส่าห์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งระยะสุดท้าย 77 4 ก.พ. 62
946/62 ร.ต.ยุทธนา   สิงห์กัณฑ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งหลอดอาหาร 62 5 ม.ค. 62
947/62 จ.ส.อ.สุเทพ   ชัยมงคล ธ.เชียงใหม่ มะเร็ง 68 20 ธ.ค. 61
948/62 นาง อาภรณ์   สิทธิสมบัติ ธ.เชียงราย โรคปอดติดเชื้อ 81 2 ก.พ. 62
949/62 นาง สมปอง   ภูพ่ัด ธ.พิษณุโลก หลอดเลือดสมองตีบ 77 30 ม.ค. 62
950/62 ร.ต.บารเมษฐ์   ธันยสุภัคเวคิน ธ.กาฬสินธุ์ โรคตับวาย 53 13 ม.ค. 62
951/62 พ.ต.สมศักด์ิ   ปัญญานันท์ ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดเล้ียงหัวใตีบ 66 16 ม.ค. 62
952/62 จ.ส.อ.สัมพันธ์   แก้ววิเชียร วิสามัญ โรคชรา 88 4 ก.พ. 62
953/62 น.ส.สุวรรณ์   สว่างหล้า ธ.อยุธยา เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 84 13 ก.พ. 62
954/62 ส.อ.ถาวร   สิมมาขันธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคเบาหวาน 65 5 ก.พ. 62
955/62 น.ส.กาญจนา   สายรัศมี รร.ส.สส. ภาวะผู้ตายหัวใจล้มเหลว 67 30 ม.ค. 62
956/62 นาง ละออ   สระสีแสง ส่วนกลาง ภาวะสมองเคล่ือน 76 17 ก.พ. 62
957/62 พ.ท.หญิง สุนิศา   ศรีแตงอ่อน ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น มะเร็งล าไส้ 43 21 ธ.ค. 61
958/62 จ.ส.อ.ทัศนะ   ไล้รักษา ร.152 พัน.1 จมน้ า 32 31 ต.ค. 61
959/62 นาง สุนีย์   สร้อยสูงเนิน ม.5 พัน.24 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 21 ม.ค. 62
960/62 นาย สมบัติ   สุรสีหนาท ร.29 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 67 10 ม.ค. 62
961/62 นาง ปนาวงศ์   สมานรัตน์ สง.สด.จว.ศ.ก. จมน้ าเสียชีวิต 78 12 ม.ค. 62
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962/62 จ.ส.อ.สงกรานต์   เนตรทิพย์ ม.3 พัน.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 44 29 ธ.ค. 61
963/62 ร.ต.ไชยันต์   ทองค า ธ.นางรอง มะเร็งปอด 62 8 ม.ค. 62
964/62 พ.ท.จินดา   ประสงค์ธรรม ธ.ถนนเพชรเกษม บางแค หลอดลมอักเสบติดเชื้อ 85 3 ก.พ. 62
965/62 นาย ชารี   แดนราษี ช.2 พัน.202 โรคชรา 75 28 ม.ค. 62
966/62 อส.ทพ.สุทัศน์   เป็ดสกุล กรม ทพ.26 มะเร็งปอด 55 20 ม.ค. 62
967/62 นาย บุญเป็ง   ปินนะ ธ.เพชรบูรณ์ โรคหืดหอบ 83 30 ม.ค. 62
968/62 นาง เพียงกาญจน์   ศรีเชื้อ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 80 5 ก.พ. 62
969/62 นาง วิลัย   สุวรรณแสง ธ.อุดรธานี เนื้องอกในสมอง 67 31 ม.ค. 62
970/62 ร.ต.อ าไพ   อยู่นิ่ม ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 ม.ค. 62
971/62 ร.ต.ประภาส   ริมทอง ธ.อุดรธานี เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 58 28 ม.ค. 62
972/62 นาง อ านวย   สายโสธร ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 28 ม.ค. 62
973/62 นาง บัวไข   อยู่ดี ธ.พะเยา มะเร็งปอด 80 5 ก.พ. 62
974/62 นาย บุญกว้าง   หาญสุรินทร์ ร.16 พัน.1 มะเร็งตับ 72 22 ม.ค. 62
975/62 นาง สุวรรณา   วงษาเวียง ร.9 พัน.3 โรคหัวใจล้มเหลว 61 31 ม.ค. 62
976/62 จ.ส.อ.ณรงค์ชัย   วงษ์สด มทบ.13 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 45 31 ม.ค. 62
977/62 นาง จุรีย์   พรมสอน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 57 31 ม.ค. 62
978/62 นาง กรี   ว่องไว ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 89 1 ก.พ. 62
979/62 จ.ส.อ.สันติ   ภมร ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 30 พ.ย. 61
980/62 นาย สมเจตน์   รู้ทวีผล ม.พัน.22 ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 26 ม.ค. 62


