
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1461/62 นาย ประวิทย์   เจริญกัลป์ มทบ.19 ภาวะการท างานของหัวใจล้มเหลว 61 24 ก.พ. 62
1462/62 นาง ชุลี   กิจมะโน ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช มะเร็งปอด 61 5 ม.ีค. 62
1463/62 ร.ต.สมพร   สุวรรณ์ ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 5 ม.ีค. 62
1464/62 นาง ศรีเวียง    พรหมเสถียร ธ.เตาปูน มะเร็งเยื่อบุบริเวณกระพุง้แก้ม 79 12 ม.ีค. 62
1465/62 นาย วุน้   ศรีชาวนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หลอดเลือดสมอง 87 11 ม.ีค. 62
1466/62 นาย ชูชีพ   เจริญโชติ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 70 10 ม.ีค. 62
1467/62 นาง ค้อม   นามโสภา ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 82 14 ม.ีค. 62
1468/62 นาง มุข   แท่นทิพย์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งตับ 79 10 ม.ีค. 62
1469/62 นาย บัญญัติ   นอกสันเทียะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองบาดเจ็บรุนแรงจากการบาดเจ็บทีศี่รษะ 75 12 ม.ีค. 62
1470/62 ร.ต.จรูญ   พัดทะเล ธ.นครราชสีมา ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86 26 ก.พ. 62
1471/62 นาง เนาว์   ฉิมพงษ์ ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมองข้างขวา 87 24 ม.ค. 62
1472/62 นาย กฤษดา   ต่ายโหมด กฌป.สก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 33 18 ม.ีค. 62
1473/62 นาง มานี   เจริญชัย มทบ.11 ถุงน้ าดีอักเสบ 76 12 ม.ีค. 62
1474/62 ร.ต.อัมพร   พันธุท์้าว ธ.กระทุม่แบน มะเร็งปอด 67 13 ม.ีค. 62
1475/62 ส.อ.สุริยัน   โพธิช์ัย ธ.ชัยภูมิ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 57 8 ม.ีค. 62
1476/62 ร.ต.สมนึก   มณีอินทร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 80 15 ม.ีค. 62
1477/62 นาง บุญปลูก   ยี่ภู่ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดอักเสบรุนแรง 83 10 ม.ีค. 62
1478/62 นาง ทิพย์   ชาวเชียงตุง สง.สด.จว.ล.ย. มะเร็งปอด 75 28 ก.พ. 62
1479/62 จ.ส.อ.รุ่งทิศ   มีแดนไผ่ พัน.สร.23 บชร.3 หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 47 3 ก.พ. 62
1480/62 นาย สมหวัง   กล่ินขจร รพ.ค่ายสุรนารี โรคไตวายเร้ือรัง 75 4 ม.ีค. 62
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1481/62 จ.ส.อ.ศุภชัย   สัมมาพรต กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งหลอดอาหาร 62 11 ก.พ. 62
1482/62 นาย สมเกียรติ   โห้ค า ธ.ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50 12 ม.ีค. 62
1483/62 จ.ส.อ.ณรงค์   คงพล ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 61 6 ม.ีค. 62
1484/62 นาง นกคล้า   บัวสถิตย์ ธ.ลพบุรี โรคความดันโลหิตสูง 88 3 ม.ีค. 62
1485/62 จ.ส.อ.วิชัย   บางแก้ว ธ.ชลบุรี เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 68 19 ก.พ. 62
1486/62 นาง เสง่ียม   อุ่นจันทึก กสษ.2 กส.ทบ. มะเร็งตับ 77 4 ม.ีค. 62
1487/62 นาง เตือนใจ   วงษ์ศรีรักษา สส. โรคปอดติดเชื้อ 72 28 ก.พ. 62
1488/62 นาง แจ๋ว   ดาจันทร์ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 โรคชรา 73 14 พ.ย. 61
1489/62 นาง บัวลี   ประเสริฐศรี กอง พธ.พล.ร.3 ภาวะค่าโพแทสเซียมสูงในเลือด 72 14 ม.ค. 62
1490/62 จ.ส.อ.วีระ   โพธิท์อง รวท.อท.ศอพท. โรคปอดติดเชื้อ 54 30 ม.ค. 62
1491/62 พ.ต.ภัทรชาติ   ผาดรุ่งเรือง พัน.บ.2 ติดเชื้อราในระบบทางเดินอาหารรุนแรง 50 9 ก.พ. 62
1492/62 นาง ส้มกลีบ   ทิศกระโทก ร.23 พัน.1 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 55 6 ม.ีค. 62
1493/62 นาง ส าเนียง   ลมุลพจน์ มทบ.21 โรคชรา 78 15 ม.ีค. 62
1494/62 ร.ต.ไพบูลย์   จิตรณรงค์ ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 70 9 ม.ีค. 62
1495/62 ร.ต.วิมล   เจิมขวัญ ธ.ตาก เกลือแร่โพทัสเซียมสูง 79 22 ก.พ. 62
1496/62 นาย เฉลียว   นิติพจน์ ร.23 พัน.1 มะเร็งปอด 69 9 ม.ีค. 62
1497/62 นาง เฮียง   กันหาชิน ธ.อุดรธานี โรคชรา 88 19 ก.พ. 62
1498/62 นาง สมพร   ใจหาญ สก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 17 ม.ีค. 62
1499/62 นาย สุวัฒน์   วงษ์อุ่น ธ.สนามเสือป่า โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย 50 17 ม.ีค. 62
1500/62 นาย ทองอยู่   ปุจฉาการณ์ ธ.นครปฐม ปอดอักเสบ 85 16 ม.ีค. 62
1501/62 นาง ประมวล   เฉลยอาจ ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดสมองตีบ 86 18 ม.ีค. 62
1502/62 นาง สวาท   เรืองเดช ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคปอดติดเชื้อ 90 16 ม.ีค. 62
1503/62 นาง วิไล   ศรีผิวจันทร์ ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม มะเร็งรังไข่ 57 25 ก.พ. 62
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1504/62 ส.อ.เสนอ   กันทะชมภู ธ.พิษณุโลก มะเร็งทางเดินน้ าดี 58 10 ม.ีค. 62
1505/62 นาง อโณทัย   เลียบเงิน ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 64 11 ม.ีค. 62
1506/62 นาง ราตรี   เสาวนนท์ ธ.เลย โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78 10 ม.ีค. 62
1507/62 นาย อุดม   รอดพวง ทม.ร.11 พัน.2 รอ. ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 18 ม.ีค. 62
1508/62 ร.ต.มนูญ   ทองละมุน ธ.ทุง่สง ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 24 ก.พ. 62
1509/62 ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ   บุผาง ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 59 20 ก.พ. 62
1510/62 นาง แตง   อิ่มเพ็ง ธ.อุตรดิตถ์ ไตระยะสุดท้าย 81 26 ก.พ. 62
1511/62 น.ส. ขจีรัตน์   โฉมขวัญ ปตอ.2 พัน.4 โรคหอบหืดก าเริบ 50 14 ม.ีค. 62
1512/62 ร.อ.ชูชาติ   หุยนันท์ ธ.ธาตุทอง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน 78 18 ม.ีค. 62
1513/62 จ.ส.อ.สมคิด   ไชยบท ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 18 ม.ีค. 62
1514/62 นาง สี   ลาประวัติ ร.29 พัน.1 เลือดออกในกะโหลกศีรษะ 73 8 ม.ีค. 62
1515/62 ร.ต.เชิดชัย   ยิ้มฉาย พัน.สร.1 มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 57 11 ม.ค. 62
1516/62 นาย ละออ   สุขมุข มทบ.11 โรคชรา 85 15 ม.ีค. 62
1517/62 ส.อ.ปรัชญา   เพ็ญลองตอง พล.ปตอ. ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 44 26 ก.พ. 62
1518/62 นาง ทัศนีย์   บุศยโล่ ส่วนกลาง โรคชรา 92 20 ม.ีค. 62
1519/62 น.ส. สงบ   อินสว่าง ธ.สนามเสือป่า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งล าไส้ 83 14 ม.ีค. 62
1520/62 นาง ทองเจือ   พลอยแก้ว รร.จปร. โรคชรา 77 5 ม.ีค. 62
1521/62 นาง สายทิพย์   ไทยแขก ธ.เพชรบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตและภาวะช็อค 68 12 ม.ีค. 62
1522/62 ร.ต.จุล   สุขขี วิสามัญ โรคชรา 94 20 ม.ีค. 62
1523/62 นาย อ่อนสา   บุญประครอง มทบ.22 ปอดติดเชื้อ 86 15 ม.ีค. 62
1524/62 นาย สมาน   เชื้อชาญ สง.สด.จว.อ.จ. ผูกคอตาย 73 24 ก.พ. 62
1525/62 นาย เล่ือน   อุภัยพรม มทบ.27 ความดัน 73 9 ม.ีค. 62
1526/62 นาง จ าลอง   เกณสาคู วศ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 75 4 ม.ีค. 62
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1527/62 นาง สุบรรณ   ดอกบัว แผนก สล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม 58 3 ม.ีค. 62
1528/62 นาง จีระพันธุ ์  น้อยวัฒนะ ธนาณัติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 61 20 ม.ีค. 62
1529/62 นาย ชยันต์ชัย   สิริธารเบญจกุล ธ.กาญจนบุรี มะเร็งล าไส้ 62 17 ม.ีค. 62
1530/62 ร.ต.บุญสม   เอี่ยมส าลี ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะร่วมกับติดเชื้อในกระแสเลือด 85 6 ม.ีค. 62
1531/62 นาย ทัศ   เทียมทัศ ธ.ฉะเชิงเทรา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78 16 ม.ีค. 62
1532/62 นาย สมยา   แดงก้อ ศศท. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 79 13 ม.ีค. 62
1533/62 ส.อ.ณรงค์ชัย   ปัญโญ มทบ.33 กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด 59 15 พ.ย. 61
1534/62 นาง กาญจนา   ชัยศรีเวียง ธ.ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 76 7 ม.ค. 62
1535/62 ร.ต.สมทรง  ร้อยแสง ธ.ศรีย่าน โรคชรา 73 14 ม.ีค. 62
1536/62 ส.อ.ณัฐพล   สวัสดี ทม.ร.11 พัน.2 รอ ก้านสมองฉีกขาดจากการบาดเจ็บจราจร 26 14 ม.ีค. 62
1537/62 น.ส.สุวรรณ   คาพิจารณ์ ส่วนกลาง ของเสียค่ังในร่างกาย 79 9 ม.ีค. 62
1538/62 นาง ส ารวย   กฤษณสุวรรณ ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 72 23 ม.ีค. 62
1539/62 พ.อ.เล็ก   บรรเลงรมย์ ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดี 81 21 ม.ีค. 62
1540/62 ร.ต.วิไล   ภูแสงศรี ธ.ปากช่อง ปอดติดเชื้อ 67 10 ม.ีค. 62
1541/62 นาง ลัด   เชี่ยวชาญ ป.1 พัน.11 รอ. ไตเส่ือมเร้ือรัง 65 20 ม.ีค. 62
1542/62 น.ส.สมจิตร   พาสุกรี ธ.ประชานิเวศน์ 1 หัวใจวายเฉียบพลัน 75 19 ม.ีค. 62
1543/62 นาง สุมาลี   ปสังคมาน ธ.แคลาย ภาวะไตวายเฉียบพลัน 80 25 ม.ีค. 62
1544/62 นาง น้อย   ศรีคร่ า ธ.นครนายก เส้นเลือดสมองตีบ 85 12 ก.พ. 62
1545/62 นาง กุหลาบ   ล้ิมถาวร ขส.ทบ. โรคชรา 75 8 ม.ีค. 62
1546/62 นาง อ านวย   นิสะโสกะ ธ.ย่อยบางบัว ปอดติดเชื้อ 86 25 ม.ีค. 62
1547/62 นาย ฟูศักด์ิ   ครุธแผ้ว ธ.เตาปูน เชื้อไวรัสเข้าปอด 64 24 ม.ีค. 62
1548/62 นาย เยาว์   แตงแจ้ง มทบ.11 หัวใจวายเฉียบพลัน 66 10 ม.ีค. 62
1549/62 นาย ภักตร์   นิตยภัตร์ วศ.ทบ. หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจเข็งและตีบ 59 3 ม.ีค. 62
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1550/62 นาง ส่ิง   วงศ์เพ็ญ พธ.ทบ. เส้นเลือดอุดตันและมีภาวะสมองบวม 84 24 ก.พ. 62
1551/62 ร.ท.มงคล   ชัยฉลอง ร.3 มะเร็งตับ 58 17 ม.ค. 62
1552/62 พ.ท.พงศ์ศักด์ิ   จันทรวงศ์ ธ.เพชรบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้น 87 9 ม.ีค. 62
1553/62 ร.ต.ไพโรจน์   อาวรรณดี ธ.พิษณุโลก ล้ินหัวใจร่ัว 84 28 ก.พ. 62
1554/62 ร.ต.สุครีพ   นวลฉิมพลี ธ.ปักธงชัย ติดเชื้อทีป่อดรุนแรง 86 4 ก.พ. 62
1555/62 นาง เล้ียง   รอกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 11 ม.ีค. 62
1556/62 นาย เจิม   อยู่เย็น สง.สด.จว.ป.ท. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 26 ก.พ. 62
1557/62 นาย บุญดี   ทะนันชัย ป.พัน.7 พล.ร.7 มะเร็งปอดกระจายไปผิวหนัง 67 16 ม.ีค. 62
1558/62 จ.ส.อ.สวัสด์ิศักด์ิ   พุฒซ้อน พัน.บ.1 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 53 17 ม.ค. 62
1559/62 นาย ถมยา   ทองชื่น กรม ทพ.35 ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 82 30 ม.ค. 62
1560/62 นาง อ านวย   สุภาพงษ์ รร.ร.ศร. สูญเสียเลือด 82 22 ก.พ. 62
1561/62 นาง บัวขัน   สอนน า ธ.พิษณุโลก โรคชรา 85 15 ม.ีค. 62
1562/62 นาย สุวรรณ  แน่นอุดร ธ.ร้อยเอ็ด ความดันโลหติสูงมีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง 71 13 ม.ีค. 62
1563/62 ร.ท.เฉลียว   อาจคิดการ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 89 31 ม.ค. 62
1564/62 ร.ต.หรีด   กลึมขุนทด ธ.นครราชสีมา ปอดบวมติดเชื้อ 86 12 ม.ีค. 62
1565/62 จ.ส.อ.บุญเลิศ   ทิพชาติ ธ.กาญจนบุรี ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 75 15 ก.พ. 62
1566/62 จ.ส.อ.มงคล   ศรประเสริฐ ธ.นครศรีธรรมราช โรคตับวาย 63 7 ม.ีค. 62
1567/62 จ.ส.อ.นิคม   เวียนเป๊ะ ธ.อุดรธานี โรคชรา 84 13 ก.พ. 62
1568/62 น.ส.ทรงศรี   อาสาชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ส าลักอาหารภาวะขาดอากาศ 74 20 ม.ีค. 62
1569/62 นาย สัมฤทธิ ์  ปาปะเก ธ.ขอนแก่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว 82 28 ก.พ. 62
1570/62 นาง น้อย   ชัยภาพ ธ.ขอนแก่น ระบบหายใจล้มเหลว 81 2 ม.ีค. 62
1571/62 นาง บุญมี   วงษ์ชาลี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 81 23 ก.พ. 62
1572/62 นาย องอาจ   สุขสงวน มทบ.25 โรคหัวใจวายฉับพลัน 56 12 ม.ีค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1573/62 นาย พยุง   ทรัพย์มี รง.ปค.ศอว.ศอพท. โรคปอดติดเชื้อ 57 10 ม.ีค. 62
1574/62 นาง ทองใบ   แสงชัย ร.16 ภาวะปอดติดเชื้อ 53 1 ม.ีค. 62
1575/62 จ.ส.อ.พรภิรมย์    ศิริวัฒน์ ธ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 8 ม.ีค. 62
1576/62 นาง เจริญ   พันธ์ศรี ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสโลหิต 83 14 ม.ีค. 62
1577/62 นาง สุนทร   มีบัณฑิต กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 23 ม.ีค. 62
1578/62 นาง สุมาลี   โรจนทรัพย์ วิสามัญ โรคชรา 96 20 ม.ีค. 62
1579/62 ส.อ.ทองใบ   บุญมีประเสริฐ กิตติมศักด์ิ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 89 17 ม.ีค. 62
1580/62 นาง แตงอ่อน   ศรีบุญรอด ยย.ทบ. ติดเชื้อในปอด 70 21 ม.ีค. 62
1581/62 นาย แม้น   ยุทธทองหลาง ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 18 ม.ีค. 62
1582/62 นาง เล็ก   ม่วงโพธิ์ ธ.รามอินทรา กม.4 โรคชรา 82 14 ม.ีค. 62
1583/62 นาง เย็นจิตร   พิริยะกุล ธ.ราชบุรี ปอดติดเชื้อจากการส าลัก 83 17 ม.ีค. 62
1584/62 นาง อ าคา   เจนบ้านผือ ธ.ชัยภูมิ เส้นโลหิตสมองตีบเฉียบพลัน 75 15 ม.ีค. 62
1585/62 จ.ส.อ.เกรียงศักด์ิ   เรืองรุจิระ ส.1 พัน.101 ภาวะตับแข็ง 57 18 ก.พ. 62
1586/62 นาย สีนวล   สุจิมงคล ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 85 7 ม.ีค. 62
1587/62 นาย เถิง   แก้วลังการ์ ธ.อุตรดิตถ์ อัมพฤกษ์ 89 11 ม.ีค. 62
1588/62 นาง อุ่น   พิมสาลี พัน.ซบร.กรม สน.12 โรคชรา 67 23 ก.พ. 62
1589/62 พ.อ.นิพันธ์   แตงฉ่ า มทบ.12 สมองขาดอากาศ 53 9 ม.ีค. 62
1590/62 นาย เอนก   เสมสวัสด์ิ มทบ.17 ความดันโลหิตสูง 72 12 ม.ีค. 62
1591/62 พ.อ.อ.จิระศักด์ิ   บุญชม ป.72 พัน.722 มะเร็งตับอ่อน 81 5 ม.ีค. 62
1592/62 นาง ปลีก   ขันทอง ธ.ร้อยเอ็ด ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 6 ม.ีค. 62
1593/62 นาง บุญเรือน   จันทร์ลอย ธ.กาญจนบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 12 ม.ีค. 62
1594/62 นาย บรรเทิง   แก้วหนู ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 บาดเจ็บศีรษะรุนแรง 58 3 ม.ีค. 62
1595/62 นาง จิดาภา   รักรี ป.71 พัน.711 มะเร็งปอด 54 10 ม.ีค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1596/62 นาย ธานี   ตรีศักด์ิ พล.ม.3 สมองขาดออกซิเจนจากภาวะติดเชื้อในกระแลเลือด 59 2 ม.ีค. 62
1597/62 ร.ต.เดชาธร   ฉิมแย้ม ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 58 12 ม.ีค. 62
1598/62 นาง เมี้ยน   ศรีสมบัติ ร.14 พัน 3 เลือดออกในโพรงสมอง 75 9 ม.ีค. 62
1599/62 นาง ประไพ   อินทสอน ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 67 24 ก.พ. 62
1600/62 นาง ส่วน   ยศสิริพรชัย สง.สด.จว.น.ว. หลอดเลือดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78 28 ม.ค. 62
1601/62 พ.ท.วิชัย   ปล่ังกลาง มทบ.210 เส้นเลือดในสมองแตก 58 12 ม.ีค. 62
1602/62 นาย เข็มพร   รักษาบุญ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 มะเร็งตับ 70 21 ก.พ. 62
1603/62 จ.ส.ท.กัมปนาท   พรมผอง มทบ.29 แขวนคอตาย 56 20 ก.พ. 62
1604/62 ร.ต.ปรารภ   ลามาตร ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน 59 18 ก.พ. 62
1605/62 ร.ต.บุญเล้ียง   คุ้มโพน ธ.สกลนคร กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 73 18 ก.พ. 62
1606/62 นาง บุญยงค์   ภูริภัสสรกุล มทบ.13 เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 78 12 ม.ีค. 62
1607/62 นาง อุ่น   ก าลังเดช ธ.สูงเม่น โรคชรา 82 19 ม.ีค. 62
1608/62 พ.อ.หญิง สุนันทา   แสงระวี ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 26 ม.ีค. 62
1609/62 นาง สง่า   สว่างจิตร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 88 28 ม.ีค. 62
1610/62 นาง อารีย์   วิทนา ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 83 28 ม.ีค. 62
1611/62 นาง บุญสี   ขันอาสา ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดในสมองตีบ 73 9 ม.ีค. 62
1612/62 นาย พรมมา   พรมพยัคฆ์ ธ.เลย มะเร็งระยะแพร่กระจาย 85 6 ม.ีค. 62
1613/62 ร.ต.บุญนึก   ตันเจริญ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจวาย 86 10 ม.ีค. 62
1614/62 นาง เขียน   พันธ์กว้าง ร.6 สมองบวม 83 21 ม.ีค. 62
1615/62 นาง ทองม้วน   บุบผา รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะกรดในกระแสเลือด 71 15 ม.ีค. 62
1616/62 นาง สุนทร   สุขทอง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ 82 23 ม.ีค. 62
1617/62 พ.ต.ปลิวศักด์ิ   จ าปาทอง ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 98 23 ม.ีค. 62
1618/62 นาย ศิลา   กรไธสงค์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวายเร้ือรัง 74 17 ม.ีค. 62
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1619/62 นาย ซ้อน   ศรีวิชัย ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 85 20 ม.ีค. 62
1620/62 นาง บัวผัน   คงคา ธ.สระบุรี โรคไตวายระยะสุดท้าย 87 16 ม.ีค. 62
1621/62 นาง อ านวย   แพ่งศรีสาร ธ.เลย โรคชรา 74 21 ม.ีค. 62
1622/62 นาง สมศรี   สินเธาว์ ธ.เลย โรคไตวาย 80 13 ม.ีค. 62
1623/62 นาง ม้น   หว่างกลาง มทบ.28 โรคเบาหวาน 80 17 ม.ีค. 62
1624/62 นาง บุญมา   แสนจันทร์ ร.16 พัน.2 โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 84 13 ม.ีค. 62
1625/62 นาง จันทร์ดี   บุตตัสสะ ม.พัน.28 พล.ม.1 โรคชรา 80 12 ม.ีค. 62
1626/62 ร.ต.สุนันท์   แสงสว่าง ธนาณัติ โรคไตวาย 69 13 ม.ีค. 62
1627/62 นาง ภาวิดา   ชนโพธิท์อง ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี ระบบหายใจและหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 59 23 ม.ีค. 62
1628/62 ร.ต.วิมล   พวงสุด ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน 60 7 ม.ีค. 62
1629/62 นาง ประนอม   แตงไทย ธ.ลพบุรี หัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ 80 24 ม.ีค. 62
1630/62 ร.ต.รุณ   จันทร์กล่ัน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 86 5 ม.ค. 62
1631/62 ส.อ.ประยูร   คงเมือง ธ.เชียงใหม่ โรคชรา 67 25 ก.พ. 62
1632/62 ร.ต.สง่า   การพาณิชย์ ธ.นครราชสีมา ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 18 ม.ีค. 62
1633/62 ร.ต.แดง   พรหมอ่อน ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทีเ่ยื่อหุม้สมอง 66 19 ม.ีค. 62
1634/62 นาง ประยูร   หีบไสสงค์ ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 16 ม.ีค. 62
1635/62 นาง หน้อย   อินตา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 91 4 ม.ีค. 62
1636/62 ร.ต.ธัชรพูลย์   พรสวัสด์ิ ธ.ขอนแก่น เลือดออกในทางเดินอาหารร่วมกับภาวะตับวาย 60 9 ม.ีค. 62
1637/62 ร.ต.สุจิตร์   เชื้อแก้ว วศ.ทบ. โรคถุงลมโป่งพอง 71 7 ม.ีค. 62
1638/62 ร.ต.เชอร่ี   สังขนิยม นทพ. ก้านสมองขาดเลือด 57 17 ม.ค. 62
1639/62 ส.อ.สละ   วิลัยทอง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 30 ม.ีค. 62
1640/62 พ.อ.เมธา   หมอกน้อย ส่วนกลาง โรคเส้นเลือดสมองแตก 61 16 ม.ีค. 62
1641/62 นาง สงกราณต์   เคียนงาม ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 85 27 ม.ีค. 62
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1642/62 นาง สมัย   ล าดวน ธ.กล้วยน้ าไท โรคชรา 92 1 ม.ีค. 62
1643/62 นาง ใกล้   พลทิพย์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 82 13 ม.ีค. 62
1644/62 ร.ต.ทองสุข   บริบูรณ์ทรัพย์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ล าไส้ขาดเลือด 85 9 ม.ีค. 62
1645/62 ร.ต.สัญญา   พรหมสุภาพ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เนื้อร้ายทีล่ าไส้ใหญ่ 58 15 ม.ีค. 62
1646/62 นาง จ าปา   ไกรสูงเนิน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบ 81 10 ม.ีค. 62
1647/62 นาย สุภาพ   ปานกลีบ คส.3 สพ.ทบ. ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น 70 6 ม.ีค. 62
1648/62 นาย สงคราม   วงษ์เสือ พธ.ทบ. มะเร็งปอด 48 10 ม.ีค. 62
1649/62 นาย สมปอง   กุจะพันธ์ ศสพ. โรคชรา 67 11 ม.ีค. 62
1650/62 นาง บุตรี   จูงสุข พัน.สร.3 โรคชรา 85 15 ม.ีค. 62
1651/62 นาง ผ่องศรี   ค าจันทร์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งตับ 52 8 ม.ีค. 62
1652/62 พ.ต.ศรีทนต์   พุทธิรินโน ธ.เชียงใหม่ ภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบนขั้นวิกฤต 87 6 ม.ีค. 62
1653/62 พ.ท.ยงยุทธ   ณ เชียงใหม่ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ปอดบวมน้ า 76 7 ม.ีค. 62
1654/62 นาง บุญนาค   ต าหนิงาม กสษ.1 กส.ทบ. มะเร็งตับ 79 12 ม.ีค. 62
1655/62 พ.อ.บงการ   ช านาญ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง 86 28 ก.พ. 62
1656/62 พ.ท.ประเสริฐ   ประเสริฐศักด์ิ ธ.เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 2 ม.ีค. 62
1657/62 นาง เกี๋ยงค า   วิริยะศรี ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคไตวายเร้ือรัง 86 25 ก.พ. 62
1658/62 พ.ต.สุรชัย   สุริยาชัยวัฒน์ ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร โรคชรา 84 2 ม.ค. 62
1659/62 ร.ต.สุเทพ   ไทยทอง ป.21 พัน.20 เลือดออกในสมอง 57 15 ม.ค. 62
1660/62 นาย สวย   กองแก้ว ป.พัน.17 พล.ร.7 เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก 75 14 ม.ีค. 62
1661/62 จ.ส.อ.เอกชัย   เบญจวรรณ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ โรคถุงลมโป่งพอง 84 23 ก.พ. 62
1662/62 นาย ผัด   ศรีวิชัย ธ.ล าพูน โรคหัวใจวายเร้ือรัง 93 26 ก.พ. 62
1663/62 นาง วงจันทร์   เวชเคน ร.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 18 ม.ีค. 62
1664/62 จ.ส.อ.อภิชาติ   ศิริวัฒนศักด์ิ สส. โรคหัวใจวาย 46 21 ก.พ. 62
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1665/62 น.ส. บุญมี   เวชกามา ธ.ยโสธร หลอดเลือดหัวใจตีบ 71 29 ม.ีค. 62
1666/62 พ.ต.บุญชู   ศิวะกรเนตร์ ธ.ย่อย บก.ทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ ภาวะหัวใจล้มเหลว 79 29 ม.ีค. 62
1667/62 จ.ส.อ.พยนต์   ฉิมไทย ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน 60 18 ม.ีค. 62
1668/62 ร.ต.วิเชียร   ดวงจ าปา ช.2 พัน.202 มะเร็งท่อน้ าดี 57 18 ก.พ. 62
1669/62 นาง ประสาท   ศักด์ิศิริ ธ.ปราจีนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 82 27 ม.ีค. 62
1670/62 นาง ถนัด   ศรีสวัสด์ิ ธ.อุตรดิตถ์ โรคปอดอักเสบ 68 6 ก.พ. 62
1671/62 นาย สมชาย   ก าลังเดช ธ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 87 23 ม.ีค. 62
1672/62 ร.ต.อาทิตย์   สิงห์จารย์ ธ.สกลนคร โรคหัวใจล้มเหลว 62 26 ก.พ. 62
1673/62 พ.อ.จรัญ   บุญสอาด มทบ.41 ปอดติดเชื้อมีภาวะช็อก 61 20 ม.ีค. 62
1674/62 นาง นลินี   สิงห์มหาพรหม พัน.สร.8 ปอดติดเชื้อรุนแรง 55 18 ม.ีค. 62
1675/62 นาง อินทร์   ใจคง ธ.บ้านไผ่ ตับอ่อนอักเสบ 90 28 ก.พ. 62
1676/62 นาง สมบูรณ์   ผ่องจิตร มทบ.11 โรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 75 25 ม.ีค. 62
1677/62 ร.อ.บุญมี   สีหนาท ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 87 25 ม.ีค. 62
1678/62 พล.ต.เมธาพล   วิชัยลักขณา ธ.ถนนสามัคคี ภาวะแทรกซ้อนจากเลือดใต้ชั้นเนื้อเยื่อหุม้สมอง 74 9 ม.ีค. 62
1679/62 นาย สุนทร   สินธิทา ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 84 17 ม.ีค. 62
1680/62 นาง ราตรี   ประดับมุข ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดีระยะลุกลาม 84 12 ก.พ. 62
1681/62 ร.ต.สุภณ   แย้มพราย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 63 29 ม.ีค. 62
1682/62 นาง พิน   สิงห์ปี กคย.สพ.ทบ. โรคมะเร็งตับ 82 12 ม.ีค. 62
1683/62 นาง สุหล้า   พายัพสถาน ธ.น่าน มะเร็งลุกลามในปอด 79 11 ม.ีค. 62
1684/62 อส.ทพ.ทวิ   ซาเสน ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร มะเร็งกระดูก 67 22 ก.พ. 62
1685/62 นาย บุดดา   ทิพย์ไธสง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 82 11 ม.ีค. 62
1686/62 นาง ส าลี   สิงห์สกุล ช.11 พัน.111 หัวใจขาดเลือด 83 11 ม.ีค. 62
1687/62 พ.ท.ช่วง   ปราสาทสุวรรณ กพ.ทบ. อัมพาตซีกซ้ายโรคหลอดเลือดสมองแตก 86 20 ม.ีค. 62
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1688/62 นาง ศิริลักษณ์   ทินราช ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ตรงระยะสุดท้าย 45 25 ก.พ. 62
1689/62 นาง บุญมา   โพธิว์ัน ธ.อยุธยา โรคชรา 74 28 ม.ีค. 62
1690/62 ร.ต.พิพิธ  ผลพัฒน์ ธ.งามวงศ์วาน โรคตับแข็ง 55 24 ม.ีค. 62
1691/62 นาง เตือนใจ  จักรศิริ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ล าไส้เตกทะลุ 76 24 ม.ีค. 62
1692/62 นาย จรินทร์   ท าเนาว์ ธ.พนัสนิคม โรคปอดติดเชื้อ 83 23 ม.ีค. 62
1693/62 ร.ต.ไพฑูรย์   สายเย็น ธ.ชลบุรี ท่อน้ าดีอักเสบติดเชื้อ 68 23 ก.พ. 62
1694/62 พ.ท.ประยงค์   พาติกะบุตร ธ.หนองคาย มะเร็งเม็ดเลือดขาว 80 29 ต.ค. 61
1695/62 นาง การเกตุ   สุขโพธิ์ พัน.พัฒนา 1 มะเร็งเต้านม 63 13 ม.ีค. 62
1696/62 นาง แสงจันทร์   อุดินอักษร พล.ร.6 โรคชรา 70 15 ม.ีค. 62
1697/62 น.ส.สุพรรณ   แก้วประสงค์ ปตอ.1 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 15 ม.ีค. 62
1698/62 พล.ต.ธนภัทร   ช่วงวิเชียร ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 26 ม.ีค. 62
1699/62 นาง ทองใบ   สังวิบุตร ป.6 พัน.106 อาหารไม่ย่อยร่วมกับอาเจียนเป็นเลือด 86 23 ม.ีค. 62
1700/62 นาง วิญ   ยอดโรจน์ ธ.ทุง่สง เลือดออกในสมอง 83 18 ม.ีค. 62
1701/62 พ.ท.สมบัติ   เต่าจันทร์ ธ.คลองปาง มะเร็งท่อน้ าดีทีตั่บ 59 17 ม.ีค. 62
1702/62 ร.ต.ประหยัด   เบ้ามี ธ.คลองปาง มะเร็งตับแตก 60 15 ม.ีค. 62
1703/62 นาง ไสว   ไผ่แสวง สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 7 ม.ค. 62
1704/62 นาง เอิบ   มากชิต ธ.พัทลุง โรคไตวายเฉียบพลัน 75 1 ม.ีค. 62
1705/62 ร.ท.อภิชาติ   มากแย้ม ป.72 หัวใจหยุดเต้น 58 8 ม.ีค. 62
1706/62 นาง สายหยุด   โพธิง์าม ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 80 1 ก.พ. 62
1707/62 ร.ท.ไพสัณต์   ดีสกุล ธ.ตาก โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 60 6 ม.ีค. 62
1708/62 นาง น้อย   รัตนพล ธ.สกลนคร โรคชรา 84 12 ม.ีค. 62
1709/62 ร.ต.เฉลิมชัย   ค าเติม ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 86 10 ก.พ. 62
1710/62 นาย สมบูรณ์   ไทยสวัสด์ิ กง.ทบ. โรคเส้นเลือดสมองแตก 68 25 ม.ีค. 62
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1711/62 นาง บุญศรี   พระเทพ ธ.ศรีย่าน โรคติดเชื้อและปรสิต 78 28 ม.ีค. 62
1712/62 พ.อ.ราชรักษ์   ฝนมณี ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 58 29 ม.ีค. 62
1713/62 นาง มาลี   สว่างสุวรรณ ธ.ปากเกร็ด ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 82 30 ม.ีค. 62
1714/62 นาง สมบุญ   คุ้มทรัพย์ ธ.ราชบุรี โรคชรา 90 1 เม.ย. 62
1715/62 ร.ต.ณรงค์   เทียนทองดี ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อ 63 31 ม.ีค. 62
1716/62 นาง สุรีย์   หมายดี ธ.สนามเสือป่า ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว 76 26 ม.ีค. 62
1717/62 จ.ส.อ.นิธิ   บูรณะเสรี ธ.สนามเสือป่า ภาวะหายใจล้มเหลว 73 1 เม.ย. 62
1718/62 นาย สมศักด์ิ   แสงสินธุ์ ธ.เตาปูน โรคไตวายระยะสุดท้าย 71 3 เม.ย. 62
1719/62 น.ส. สนวน   อ่ าข า ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 72 3 เม.ย. 62
1720/62 พ.ท.ชัชวาลย์   อยู่สุขสม ธ.แกลง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 63 24 ม.ีค. 62
1721/62 นาง จันทร์เพ็ญ   ณ บางช้าง พล.พัฒนา 3 มะเร็งท่อน้ าดี 67 8 ก.พ. 62
1722/62 นาง บุญน า   ค าลือ ศฝ.นศท.มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 21 ม.ีค. 62
1723/62 นาง อ านวย   ฟุม่เฟือย ม.2 พัน.10 โรคหัวใจล้มเหลว 81 20 ก.พ. 62
1724/62 นาง สายใจ   เพ็ชรรุ่ง มทบ.25 เส้นเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน 71 25 ม.ีค. 62
1725/62 นาง นิ่ม   ปราณีตพลกรัง รพ.ค่ายสุรนารี โรคปอดติดเชื้อ 83 14 ม.ีค. 62
1726/62 จ.ส.อ.ด ารงค์   น้อยสกุล ธ.เพชรบูรณ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 9 ม.ีค. 62
1727/62 ร.ต.ทิวา   จันทะฟอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 59 19 ม.ีค. 62
1728/62 นาย ตัน   ไขขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 78 19 ม.ีค. 62
1729/62 นาย มนตรี   ป้อมสุวรรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองอักเสบ 72 18 ม.ีค. 62
1730/62 พ.ท.อุทัย   วิทยากาญจน์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 89 24 ม.ีค. 62
1731/62 นาง บุญช่วย   เถาลัดดา วิสามัญ โรคชรา 89 25 ม.ีค. 62
1732/62 จ.ส.อ.สุบิน   หอมลออ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือดจากบาดแผล 89 5 เม.ย. 62
1733/62 จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ   กุลสูตร ธ.เตาปูน โรคกล้ามเนื้อหัวใจเส่ือม 74 31 ม.ีค. 62
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1734/62 นาง สุภี   ภักดี ธ.ธาตุทอง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 90 24 ม.ีค. 62
1735/62 นาย เฉลิม   วงษ์สิน ธ.สระบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 64 28 ม.ีค. 62
1736/62 นาย ประสิทธิ ์  สุกปล่ัง ธ.สมุทรปราการ ปอดอักเสบ 81 15 ม.ีค. 62
1737/62 นาย ศรีลา   จันทะนา สง.สด.จว.ร.อ. หนองในปอด 69 24 ก.พ. 62
1738/62 ร.ต.สมบูรณ์   สุวรรณอ่อน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดบวม 60 19 ม.ีค. 62
1739/62 ร.ต.ผลัด   บัวคล้าย ธ.กาญจนบุรี ภาวะติดเชื้อในปอดรุนแรง 80 25 ม.ีค. 62
1740/62 จ.ส.อ.สนาม   แก้วศรีงาม ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 74 17 ม.ีค. 62
1741/62 ร.ต.เพีย้น   สุขศิลป์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปอด 88 4 เม.ย. 62
1742/62 นาย ช านาญ   ค านิกรณ์ ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 70 5 เม.ย. 62
1743/62 นาง ระเบียบ   พวงมาลัย ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี มะเร็งเต้านม 62 30 ม.ีค. 62
1744/62 ร.ต.ประหยัด   ไชยช่อฟ้า ธ.น่าน อุบัติเหตุรถไถพลิกคว่ า 62 4 ม.ีค. 62
1745/62 ร.ต.โอภาส   สุนทรวร ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 70 29 ม.ีค. 62
1746/62 นาง บัวตอง   มาอินทร์ ธนาณัติ ความดันโลหิตสูง 77 9 ม.ีค. 62
1747/62 ส.ท.สาริน   ค านิล ป.21 พัน.30 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 24 13 ม.ีค. 62
1748/62 นาย ปรี   กล้าหาญ ขส.ทบ. โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 58 23 ม.ค. 62
1749/62 นาง สุธี   โตเต็ม พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 68 24 ม.ีค. 62
1750/62 นาง สมพาด   สุทธิวงษ์ ศร. โรคชรา 80 20 ม.ีค. 62
1751/62 ร.ท.อุทัย  สนองคุณ ร.4 มะเร็งตับ 59 15 ก.พ. 62
1752/62 นาย สวัสด์ิ   รามสันเทียะ มทบ.12 ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง 82 24 ม.ีค. 62
1753/62 พ.ท.อ านวย   ทวยมาตร ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองแตก 74 22 ม.ีค. 62
1754/62 พ.ท.สมชาย   ดีเกิดสุข ธ.ปากช่อง เส้นเลือดหัวใจตีบ 61 21 ม.ีค. 62
1755/62 พ.ต.สุริยะ   ธงไธสงค์ ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 23 ม.ีค. 62
1756/62 ร.ต.เวง   โตอัสมิ ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 74 13 ม.ีค. 62
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1757/62 นาย ไพศาล   สุขเจริญ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 29 ม.ีค. 62
1758/62 ร.ต.สอาด   ทับฤทธิ์ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 87 19 ม.ีค. 62
1759/62 นาง อุดร   เยี่ยมสูงเนิน ธ.นครราชสีมา โรคชรา 84 25 ม.ีค. 62
1760/62 นาง ทุเรียน   จ๋าพิมาย ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจ 81 1 ม.ีค. 62
1761/62 นาย ส ารวย   แย้มสังข์ ส่วนกลาง โรคหัวใจล้มเหลว 62 31 ม.ีค. 62
1762/62 นาย ชายน้อย   รุ่งแสง ธ.ส านักราชด าเนิน โรคระบบไต 35 10 เม.ย. 62
1763/62 พ.ต.พงศ์พันธ์   เลิศบุญชู ธ.เตาปูน ล าไส้ติดเชื้อ 68 6 เม.ย. 62
1764/62 นาย เจริญ   จีนสลุด ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมองตีบ 83 7 เม.ย. 62
1765/62 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  สิงหราไชย ธ.ถนนพิบูลสงคราม มะเร็งตับ 86 8 ม.ีค. 62
1766/62 นาย เจตร   อัมระนันท์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภยันตรายต่อศีรษะจากการบาดเจ็บจราจร 67 24 ม.ีค. 62
1767/62 พล.ต.สุรินทร์   ศรีวัชรกุล ธ.เตาปูน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 82 8 เม.ย. 62
1768/62 นาง สาคร   ชอบเพือ่น ธ.ย่อยสรงประภา มะเร็งเต้านม 56 5 เม.ย. 62
1769/62 ร.ต.ใบ   ธรรมมา ธ.ราชบุรี น้ าค่ังในโพรงสมอง 79 24 ม.ค. 62
1770/62 พ.ท.ธงชัย   ผิวนิล ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 25 ม.ีค. 62
1771/62 พล.ต.สกุลวัฒน์   เอี้ยงปราณี ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแแสเลือด 77 9 เม.ย. 62
1772/62 ร.ต.จินดา   สุคันธตุล ธ.รามอินทรา กม.8 ปอดติดเชื้อรุนแรง 89 5 เม.ย. 62
1773/62 ร.ต.กิตติ   เกตุผาสุข ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ภาวะการหายใจล้มเหลว 61 4 เม.ย. 62
1774/62 นาย เล่ือน   ค าป้อม ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 84 5 เม.ย. 62
1775/62 พ.ต.เปรม   ปิน่ทอง ธ.เตาปูน มะเร็งทางเดินอาหาร 85 6 เม.ย. 62
1776/62 ส.อ.สาธิต   วิธานติรวัฒน์ ธ.ย่อยแยกประชาอุทิศ เนื้องอกในสมอง 41 9 เม.ย. 62
1777/62 นาง สุภาภรณ์   เสง่ียมจิตต์ ธ.ย่อยกองบญัชาการทหารสูงสุด-แจ้งวฒันะ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 75 7 เม.ย. 62
1778/62 นาง ผอบ   โพธิท์อง ธ.สุพรรณบุรี โรคชรา 87 4 เม.ย. 62
1779/62 พ.ท.สานิตย์   งามศรี ธ.บางเขน(เซนทรัล) ก้านสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดสมองตีบ 73 16 ม.ีค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1780/62 น.ส.โกสุม   ร่ืนภาคเพียร ธ.อยุธยา โรคชรา 73 1 เม.ย. 62
1781/62 นาง ส าอางค์   ไตรยุติ ส่วนกลาง โรคชรา 78 3 เม.ย. 62
1782/62 จ.ส.อ.ประพันธุ ์  จันทร์สมบัติ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 79 3 เม.ย. 62
1783/62 ร.ต.ทรงศักด์ิ   จอประดิษฐ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปอดลามขึ้นแกนสมองซีกซ้าย 71 31 ม.ีค. 62
1784/62 ส.ท.ส าราญ   โม่งทองหลาง ธ.เตาปูน โรคชรา 61 5 เม.ย. 62
1785/62 นาง เฉลียว   แท่งทอง ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 87 5 เม.ย. 62
1786/62 ร.อ.สมพงษ์   แก้วชัยฤทธิก์ุล ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปอด 68 31 ม.ีค. 62
1787/62 นาง วิลาวัลย์   ป้อมสุวรรณ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 74 2 เม.ย. 62
1788/62 จ.ส.อ.ชาติกล้า   ขันธ์แก้ว ร.151 พัน.1 บาดเจ็บทีศี่รษะจากการยิงด้วยอาวุธปืน 42 26 ม.ค. 62
1789/62 ส.อ.ณัฏฐนันท์   แก้วพิทูลย์ ช.พัน.3 พล.ร.3 บาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ 37 2 ม.ีค. 62
1790/62 ร.ท.สงวน   ศิริโสม ธ.ราชบุรี มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 79 27 ธ.ค. 61
1791/62 นาง ดี   ดวงอิน ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 29 ม.ีค. 62
1792/62 พ.ท.อินทร   ชิตเกษร ธ.ล าปาง บาดเจ็บทีศี่รษะ 69 20 ม.ีค. 62
1793/62 ร.อ.แสง   แดนโพธิ์ ธ.ล าปาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 8 ม.ีค. 62
1794/62 นาง บรรจง   มั่นเจริญ ธ.พิษณุโลก ไตวายเฉียบพลัน 75 28 ม.ีค. 62
1795/62 ร.ต.เจริญ   ยุทธวสันติ ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 84 12 ม.ีค. 62
1796/62 นาย สมพงษ์   บัวทอง ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 81 22 ม.ีค. 62
1797/62 จ.ส.อ.บัณฑิต   สุขศรี ร.2 พัน.1 รอ. หัวใจหยุดเต้น 34 28 ม.ีค. 62
1798/62 ร.ต.จรัญ   ปัญญาสงค์ พัน.ขส.24 บชร.4 แผลติดเชื้อจากเบาหวาน 73 21 ก.พ. 62
1799/62 นาย พีระพงศ์   กล่ันประเสริฐ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 60 28 ก.พ. 62
1800/62 นาง ส าราญ   พลหลง ทน.1 โรคหอบหืด 62 14 ม.ีค. 62
1801/62 นาย ประยุทธิ ์  เมืองประแก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งไขกระดูก 68 26 ม.ีค. 62
1802/62 นาง ลัดดา   พรหมเมือง ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 5 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1803/62 นาง ปิน่   อยู่บุรี สง.สด.จว.ฉ.ช. ฝีทีไ่ต 74 4 ก.พ. 62
1804/62 นาย ดารา   ศรีวรรณา ช.3 พัน.302 โรคไตวาย 62 14 ก.พ. 62
1805/62 นาย ศุภโชค   คงสง พัน.ปจว. มะเร็ง 47 20 ก.พ. 62
1806/62 นาง บัวค า   แสนริน มทบ.34 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 61 19 ม.ีค. 62
1807/62 นาง มณี   สุขจิตต์ พธ.ทบ. มะเร็งปากมดลูก 55 9 ม.ีค. 62
1808/62 นาย ฉลวย   แจ่มจ ารัส มทบ.15 โรคชรา 81 27 ม.ีค. 62
1809/62 นาย เสถียร   จงใจภักดี พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 โรคชรา 77 4 ก.พ. 62
1810/62 ร.ต.อัญเชิญ   เชื้อบุญมา ธ.สระบุรี ล าไส้ทะลุจากมะเร็งล าไส้ 60 8 ม.ีค. 62
1811/62 ร.ต.ธีระพันธ์   สมใจ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจวาย 67 25 ม.ีค. 62
1812/62 นาง บัง   ขันทอง ธ.สกลนคร โรคชรา 80 22 ม.ีค. 62
1813/62 ร.ต.ศิริศักด์ิ   สุรชัย ธ.สกลนคร มะเร็งท่อน้ าดี 56 21 ม.ีค. 62
1814/62 นาง ป้อ   บุญช่วย ธ.พะเยา โรคชรา 82 2 เม.ย. 62
1815/62 ร.ต.จ ารัส   อยู่คง ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 26 ม.ีค. 62
1816/62 จ.ส.อ.พิทยา   ขลิบเงิน พัน.ป.ศป. มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 54 26 ม.ีค. 62
1817/62 นาง อริยาภรณ์   พิมพ์จักร ยย.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 49 28 ม.ีค. 62
1818/62 ร.อ.วิมล   บุญเกล้ียง กรม ทพ.47 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 57 24 ธ.ค. 61
1819/62 จ.ส.ต.เล็ก   อัตถาหาร ขกท. โรคหัวใจวาย 68 5 เม.ย. 62
1820/62 นาง จร   มาลา นทพ. มะเร็งช่องปากแพร่กระจายไปปอด 73 29 ม.ีค. 62
1821/62 จ.ส.อ.ทองใบ   เทศธรรม ศปภอ.ทบ.1 เลือดออกในสมอง 56 9 เม.ย. 62
1822/62 นาง ประยงค์   ลิกกะโห้ ธ.ศรีย่าน ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ า 83 9 เม.ย. 62
1823/62 จ.ส.อ.ประยูร   ปิน่แก้ว ธ.โชคชัย 4 ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 5 เม.ย. 62
1824/62 นาง ประชุม   โสภาพัน ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 70 4 เม.ย. 62
1825/62 นาง กรภัทร์   สุวรรณข า ธ.ย่อยบางบัว วัณโรคปอดระยะลุกลาม 60 6 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1826/62 ร.ต.อุทัย   สวยศรี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้อ 80 11 เม.ย. 62
1827/62 นาง มณี   สุดสวาท ธ.ปราณบุรี โรคชรา 74 6 เม.ย. 62
1828/62 จ.ส.อ.วัชรศักด์ิ   บัวชู ทภ.4 กล้ามเนื้อหัวใจ 53 11 ม.ีค. 62
1829/62 ร.ต.พีระพงษ์   ชาญนรา ช.11 พัน.602 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 57 21 ม.ีค. 62
1830/62 นาย หิรัญ   แข็งขันธ์ ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 21 ม.ีค. 62
1831/62 นาย กสันต์ิ   ด่านกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 21 ม.ีค. 62
1832/62 ร.ต.สุดชา   วรินทร์ ธ.ยโสธร โรคเบาหวาน 59 11 ม.ีค. 62
1833/62 นาง ประเทือง   สีขัดเค้า ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 69 5 เม.ย. 62
1834/62 ร.ต.ไพรัตน์   อริยเดช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดบวมติดเชื้อ 68 26 ม.ีค. 62
1835/62 นาย สมพงษ์   ไวยปราชญ์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 23 ม.ีค. 62
1836/62 นาย บาง   เกงขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 28 ม.ีค. 62
1837/62 นาง ละมุล   กมลอิง ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 23 ม.ีค. 62
1838/62 นาย สมชาย   พาสูงเนิน ธ.สูงเนิน โรคถุงลมโป่งพอง 81 28 ม.ีค. 62
1839/62 นาย ศิริวัติ    ศิริภักด์ิ ธ.เลย ได้รับบาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรง 45 30 ม.ีค. 62
1840/62 นาง ซิวเอ็ง   ศรีมหาพรหม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อจากการส าลัก 75 6 เม.ย. 62
1841/62 นาย เพ็ชร   ยาผา ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 3 เม.ย. 62
1842/62 พล.ท.สมชาย   ศุขมนัส ธ.ศรีย่าน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 65 21 ม.ีค. 62
1843/62 นาง สาย   ใจคนึง รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งตับ 85 1 ม.ีค. 62
1844/62 นาง สมปอง   สิงห์ประเสริฐ ธ.เตาปูน โรคชรา 77 7 เม.ย. 62
1845/62 ร.ต.สุนทร   กล่ินพยอม ธ.สนามเป้า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 75 5 เม.ย. 62
1846/62 ร.ต.จักรายุทธ   กาญจนลักษณ์ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในปอดและในกระแสเลือด 70 3 เม.ย. 62
1847/62 นาง ส าริด   อินทรมงคล ธ.งามวงศ์วาน ภาวะเลือดเป็นกรด 85 5 เม.ย. 62
1848/62 นาย ประชา   ทรัพย์คง ธ.ศิริราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 4 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1849/62 ร.อ.ปรีชา   พรหมสวัสด์ิ ธ.ชุมพร โรคชรา 80 6 เม.ย. 62
1850/62 นาย สมนึก   ทรายค า ธ.ฝาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 19 ก.พ. 62
1851/62 นาง ส้มกรุ่น   มงคลเกิด ธ.พระพุทธบาท โรคชรา 77 17 เม.ย. 62
1852/62 นาง ส าราญ   จ านงค์ศาสตร์ ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 87 7 เม.ย. 62
1853/62 พ.ต.โสตถิ์   กรสูต ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี โรคชรา 85 2 เม.ย. 62
1854/62 ร.ต.ประเทือง   สุดแสง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบ 84 15 ม.ีค. 62
1855/62 จ.ส.อ.ไพโรจน์   กลัดพ่วง ศอ.สพ.ทบ. หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตก 54 15 ม.ีค. 62
1856/62 พล.อ.บัญชากิตต์   มาประเสริฐ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล าไส้ใหญ่กระจายไปปอด 69 14 พ.ย. 61
1857/62 ส.อ.วิเศษ   จ าปาทอง ร.21 พัน.1 รอ. กระดูกส่วนคอหักทรวงอกได้รับบาดเจ็บ 31 19 ม.ีค. 62
1858/62 นาง พับ   มณีสาย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 85 31 ม.ีค. 62
1859/62 นาย เจริญ   มาพรม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 89 30 ม.ีค. 62
1860/62 นาง หมั่นจิตร   ใจเอื้อ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 78 18 ม.ีค. 62
1861/62 ร.ต.สุรชัย   วันรักชาติ ธ.อุตรดิตถ์ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 62 31 ม.ีค. 62
1862/62 ส.อ.สุเวช   ศรีคลัง ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 46 13 ม.ีค. 62
1863/62 นาง มาลินี   บ่อทรัพย์ กิตติมศักด์ิ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 87 11 เม.ย. 62
1864/62 นาง ไสว   ศรีวิศาลภพ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 11 ธ.ค. 61
1865/62 นาย ทศพร   คีรีขันธ์ ธ.มีนบุรี เลือดออกในสมอง 60 3 เม.ย. 62
1866/62 นาง สมฤทธิ ์  ตันศิริ ธ.เมืองเอก รังสิต โรคมะเร็งท่อน้ าดีระยะลุกลาม 80 7 เม.ย. 62
1867/62 พ.อ. พุฒ   ลอยพะโยม ธ.คลองจั่น มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 88 3 เม.ย. 62
1868/62 นาง หล่ า   ชื่นหิรัญ พล.พัฒนา 3 โรคชรา 85 11 เม.ย. 62
1869/62 นาง จวน   เกี่ยวสันเทียะ พธ.ทบ. มะเร็งตับอ่อน 91 20 ม.ีค. 62
1870/62 อส.ทพ.มิตร   ใจค า กรม ทพ.31 เลือดออกทางเดินอาหารรุนแรง 52 25 ม.ีค. 62
1871/62 นาย ทองใบ   ผาสิกา ส.พัน.6 พล.ร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 66 20 ธ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1872/62 ร.ต.แก้ว  เ สวกฉิม ธ.รามอินทรา กม.4 โรคปอดติดเชื้อจากส าลัก 93 4 เม.ย. 62
1873/62 นาง ประทุม   พูลเพิม่ ธ.ฉะเชิงเทรา หัวใจเต้นผิดปกติ 79 4 เม.ย. 62
1874/62 ส.อ.เสน   เอสามี ธ.ปราจีนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 8 เม.ย. 62
1875/62 นางสมคิด   ฤทธิรักษ์ ธ.ราชบุรี โรคตับแข็ง 44 11 เม.ย. 62
1876/62 นาง นภาพร   โพธิง์าม มทบ.21 มะเร็งล าไส้ 70 26 ม.ีค. 62
1877/62 จ.ส.อ.ชัยชาญ   บุญศรี พัน.ซบร.23 บชร.3 กล้ามเนื้อหัวใจโตและขาดเลือดเฉียบพลัน 50 4 ม.ีค. 62
1878/62 นาง ศรีรัตน์   สง่ามั่งมูล ธ.ล าปาง ล าไส้เล็กเน่าตายเฉียบพลัน 78 26 ก.พ. 62
1879/62 ส.อ.ศฤงคาร   ผาสุข ธ.ยะลา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56 7 ธ.ค. 61
1880/62 ร.ต.ประเสริฐ   อินทฤทธิ์ สง.ปรมน.ทบ. โรคตับแข็งเร้ือรังระยะสุดท้าย 57 15 ก.พ. 62
1881/62 นาง นกเล็ก   เอี่ยมสิงห์ ทภ.1 หัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย 87 3 เม.ย. 62
1882/62 นาง ประเชือน   สันติเสวี ปตอ.1 พัน.7 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 78 6 ม.ีค. 62
1883/62 นาย อนัย   ไวยสิทธิ์ ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 11 เม.ย. 62
1884/62 นาง อ าไพ   สุขมา ธ.ถนนสามัคคี โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 73 11 เม.ย. 62
1885/62 นาง หงษ์   ชัยมัติ ธ.ปราณบุรี โพแทสเซียมสูงผิดปกติ 83 9 เม.ย. 62
1886/62 พ.อ.ประยูร   ข าเพ็ง ธ.ส านักพหลโยธิน ล้ินหัวใจร่ัว 85 7 เม.ย. 62
1887/62 ร.ต.ช้อย   ตรีวิเชียร ธ.สมุทรสงคราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 4 เม.ย. 62
1888/62 นางล าพึง   ปรีชา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งตับ 61 30 ม.ีค. 62
1889/62 จ.ส.อ.หญิง ศิรินาฏ   เชิดโฉม ศศท. มะเร็งต่อมไทมัส 58 6 เม.ย. 62
1890/62 ส.อ.อิสระ   รักษาศรี ปตอ.1 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 26 9 ม.ีค. 62
1891/62 นาง ละเอียด    เมฆยะวัฒน์ ธ.ย่อยบางจาก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 86 16 เม.ย. 62
1892/62 นาง นิตยา   ศรีขาว ธ.กระทุม่แบน เลือดออกในสมอง 82 8 เม.ย. 62
1893/62 พ.ต.ณรงค์   มุสิกะปาน ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 79 18 ม.ีค. 62
1894/62 นาง อบ    แพรขาว ธ.อรัญประเทศ โรคปอดติดเชื้อ 81 25 ม.ีค. 62
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1895/62 ส.ท.สมชาย   ใยบัว ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 57 25 ม.ีค. 62
1896/62 ส.อ. อภิสิทธิ ์  ทรงประโคน ธ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 16 ม.ีค. 62
1897/62 จ.ส.ต.สฤษด์ิ    ศิริคุณ ธ.พิษณุโลก สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ 59 1 เม.ย. 62
1898/62 นาย ค ามี   ภูนัสสูง มทบ.31 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82 9 ม.ีค. 62
1899/62 นาง บุญเดือน   เหล่าเมือง กรม ทพ.33 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง 63 26 ม.ีค. 62
1900/62 นาย มงคล   เสือมา ร.4 พัน.2 แผลกดทับติดเชื้อ 85 27 พ.ย. 61


