
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3481/62 นาย ล าพวน   ทัดแก้ว ธ.ยโสธร โรคชรา 89 1 ก.ค. 62
3482/62 นาย ไกร   พันเพ็ชร ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดอักเสบ 78 14 มิ.ย. 62
3483/62 นาง สุนนัทา   พานหาญ ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวายเฉียบพลัน 49 2 ก.ค. 62
3484/62 นาย ค ามี   จนัลา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 84 30 มิ.ย. 62
3485/62 พ.ท.พงษ์ผจญ   บ ารุงพงศ์ ธ.เชียงราย หวัใจเต้นผิดจงัหวะ 86 1 ก.ค. 62
3486/62 นาย ฉลอง   แผนบวั ธ.ตาคลี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 72 30 มิ.ย. 62
3487/62 น.ส.สุพัตรา   จนัทร์ขึ้น กรม ทพ.44 ไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่นช่ัด 50 24 มิ.ย. 62
3488/62 จ.ส.อ.ปรีชา   บวัไสว ช.11 พัน.111 โรคหวัใจโต 53 2 มิ.ย. 62
3489/62 จ.ส.อ.นเรศน ์  ปชัชามาตย์ ธ.อุดรธานี อุบติัเหตุหกล้ม 73 10 มิ.ย. 62
3490/62 นาง ขจร   ปล้ืมถนอม ส่วนกลาง โรคชรา 88 5 ก.ค. 62
3491/62 นาย มนตรี   วัยวาสน์ ส่วนกลาง หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 11 ก.ค. 62
3492/62 เรือตรีหญิง สุมณฑา   กล้าแรง ธ.ส านกัราชด าเนนิ โรคชรา 72 5 ก.ค. 62
3493/62 นาย ละมัย   เอี่ยมเกตุ ธ.งามวงศ์วาน โรคหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 9 ก.ค. 62
3494/62 พ.อ.ศุภชัย   ตรรกวิโรจน์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 79 3 ก.ค. 62
3495/62 น.ส.อารีรักษ์   ประภาพร ธ.ปากเกร็ด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76 4 พ.ค. 62
3496/62 พ.ท.นคิม   วิทยาการ ธ.สระบรีุ หวัใจขาดเลือด 85 29 มิ.ย. 62
3497/62 ร.ต.ส าเนยีง   ร่มล าดวน ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจหยุดเต้น 64 18 พ.ค. 62
3498/62 นาง ทองค า   เติมสายทอง นรด.(รด.) ติดเชื้อทีแ่ผลกดทับ 75 22 มิ.ย. 62
3499/62 นาง วัฒนา   มาลีเนตร ธ.ปราณบรีุ โรคชรา 82 26 พ.ค. 62
3500/62 จ.ส.อ.สอาด   โพธิ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งตับ 68 14 ก.ค. 62
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3501/62 นาง จนิตนา   เย็นที่ ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง โรคชรา 84 4 ก.ค. 62
3502/62 ร.ต.ทินกร   ทัศคร ธ.สนามเปา้ โรคปอดติดเชื้อ 87 13 ก.ค. 62
3503/62 นาง กัลยาณี   จาติกานนท์ ธ.อยุธยา พาร์ค โรคตับแข็ง 79 30 มี.ค. 62
3504/62 นาง ทองแถม   ค าพล ธ.มวกเหล็ก โรคชรา 89 14 ก.ค. 62
3505/62 นาง สงวน   กล่อมเกล้ียง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคไต 78 13 มิ.ย. 62
3506/62 นาง จ าเนยีร   บารมี ธ.นางรอง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 25 มิ.ย. 62
3507/62 นาง อินทร์  สุ่มสี ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 83 23 มิ.ย. 62
3508/62 ส.อ.ศักด์ิ   บญุส่งธรรม ธ.ลพบรีุ ภาวไตวายเร้ือรัง 56 1 ก.ค. 62
3509/62 พ.ต.สมบติั   สุขสกุล ธ.ชุมพร โรคอัมพาต 83 13 มิ.ย. 62
3510/62 ร.ต.หญิง นงลักษณ์   แย้มโสม ธ.เชียงราย มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 78 5 เม.ย. 62
3511/62 นาง บญุมา  เปง็ชัยวงษ์ ธ.สูงเม่น ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 81 29 มิ.ย. 62
3512/62 นาง อุสา  สิทธิรัตน์ ม.2 พัน.15 มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 76 6 มิ.ย. 62
3513/62 นาย ชอุ้ม   นุ่มเอี่ยม มทบ.39 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉยีบพลัน 80 4 ก.ค. 62
3514/62 อส.ทพ.สมชาย  มีสี กรม ทพ.41 มะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะรุนแรง 39 23 เม.ย. 62
3515/62 นาง ทองเติม   จติรแจง้ รพ.ค่ายอดิศร โรคชรา 85 21 มิ.ย. 62
3516/62 นาย หง่าน  ชาญเดช ม.3 พัน.26 โรคเบาหวาน 62 5 ก.ค. 62
3517/62 น.ส. บญุช่วย   กาญจนวัลย์ วิสามัญ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 96 2 ก.ค. 62
3518/62 น.ส. สันชุน ี  นาคดี ธ.เตาปนู โรคแพ้ภมูิตนเอง 40 11 ก.ค. 62
3519/62 ร.ท.สุริยะ   ดวงจนัทร์ ธ.สนามเสือปา่ ติดเชื้อในปอด 61 16 ก.ค. 62
3520/62 นาง ทองดี   สีแว่น ธ.ย่อยบางบวั ภาวะแทรกซ้อนจากเลือดออกในสมอง 93 15 ก.ค. 62
3521/62 นาง ฐาปนกิ   ศาสตรา ธ.ปทุมธานี อาการแพ้รุนแรง 61 11 ก.ค. 62
3522/62 นาย ยิ่ง   สกุลนุ่ม ธ.ย่อยบางกระบงั หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 81 17 ก.ค. 62
3523/62 นาย พิทยา   เยาวสังข์ ธ.ประชานเิวศน ์1 ระบบไหลเวยีนโลหติและการหายใจล้มเหลว 68 14 ก.ค. 62
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3524/62 จ.ส.ต.เผด็จ   มั่งสวัสด์ิ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 69 2 พ.ค. 62
3525/62 ส.อ.บญุทรง   เดือนสว่าง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 24 มิ.ย. 62
3526/62 ด.ต.มาโนช   บริบรูณ์ ชสบ.3 ภาวะตับแข็ง 61 1 เม.ย. 62
3527/62 นาง ทองใบ   ค ายา ร.8 พัน.3 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 16 มิ.ย. 62
3528/62 พ.อ.น าพล   สีตะจนัทร์ กร.ทหาร วัณโรคปอด 82 12 มิ.ย. 62
3529/62 พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิง วัฒนา วัชโรทัย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสโลหติ 91 29 ส.ค. 61
3530/62 นาง วิมลรัตน ์  พิกุลทอง ธ.สกลนคร มะเร็งล าไส้ 55 27 มิ.ย. 62
3531/62 นาง วิไล   วะรามิตร มทบ.25 โรคชรา 73 7 ก.ค. 62
3532/62 นาง มาลัย   ก้อนสีลา ร.7 พัน.1 มีภาวะอุดกั้นทางเดินปสัสาวะ 60 28 มิ.ย. 62
3533/62 จ.ส.อ.โสภณ   สุพร ช.2 พัน.202 มะเร็งตับ 54 31 พ.ค. 62
3534/62 นาย ใหล   ยอดเมือง จบ. โรคถุงลมโปง่พอง 80 15 ก.ค. 62
3535/62 น.ส. อุไร   เหลือบริบรูณ์ ส่วนกลาง โรคชรา 91 5 ก.ค. 62
3536/62 นาง ล้ินจี ่  กลีบบวั ธ.อ่างทอง ระบบหายใจล้มเหลว 83 15 ก.ค. 62
3537/62 นาง บญุเลิศ   กันล้อม ธ.เพชรบรูณ์ โรคติดเชื้อในน้ าช่องไตทางหน้าท้อง 70 17 ก.ค. 62
3538/62 นาง เฉลา  ชุณหเพสย์ ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองแตก 83 7 ก.ค. 62
3539/62 จ.ส.อ.สมนกึ   แสงโสด ศร.พัน.1 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 49 2 ก.ค. 62
3540/62 นาง ระเบยีบ  จนัทร์สุข มทบ.16 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 24 มิ.ย. 62
3541/62 ร.ต.บรรชิต   ไวยพันธ์ มทบ.46 โรคตับแข็ง 56 20 เม.ย. 62
3542/62 นาง นวล  วิชัยโย ร.3 โรคชรา 83 13 มิ.ย. 62
3543/62 จ.ส.อ.สุชาติ   รัตนงั ช.3 พัน.302 สมองขาดอากาศจากอาหารติดหลอดลม 50 5 พ.ค. 62
3544/62 จ.ส.อ.ประวัติ   วรรณทัศน์ ธ.เพชรบรูณ์ โรคหวัใจล้มเหลว 71 30 มิ.ย. 62
3545/62 จ.ส.อ.สัมฤทธิ ์  บญุสิงห์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 25 มิ.ย. 62
3546/62 ร.ต.คนงึ  สัมฤทธิ์ ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 19 เม.ย. 62
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3547/62 นาง พรรณี  หา้วหาญ ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 63 9 ก.ค. 62
3548/62 นาง ไข  สุกุมาลย์ ธ.ขอนแก่น แผลติดเชื้อ 74 6 ก.ค. 62
3549/62 จ.ส.อ.มนสั   จนัผง ธ.ชลบรีุ ภาวะเลือดออกในสมอง 61 23 มิ.ย. 62
3550/62 นาง ประยูร   จนัทร์ฉาย ธ.ราชบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 67 19 มิ.ย. 62
3551/62 ด.ต.สิทธิชัย   เกิดแสงสุริยงค์ ร.151 พัน.1 ภาวะตับวายระยะสุดท้าย 53 20 มิ.ย. 62
3552/62 จ.ส.อ.สายันต์   นกึชอบ รพ.ค่ายจกัรพงษ์ ระบบหายใจล้มเหลว 58 24 มิ.ย. 62
3553/62 นาง อ าพร   กลัดค า ร.21 พัน.1 รอ. มะเร็งเต้านม 61 22 มิ.ย. 62
3554/62 จ.ส.ต.ไชยา   ใจภพ มทบ.22 อบุติัเหตุล้มกระโหลกแตกเลือดออกใต้เยือ่หุม้สมอง 52 4 ก.ค. 62
3555/62 นาย สาย   ทองอาสา มทบ.22 หวัใจล้มเหลว 75 24 มิ.ย. 62
3556/62 นาง กวัง่  วงค์ผาบตุร มทบ.27 โรคเบาหวาน 91 3 ก.ค. 62
3557/62 ร.ต.อ านวย  รางแดง ธ.สระบรีุ โรคปอดอักเสบ 60 7 พ.ค. 62
3558/62 ร.อ.สมาน  หลุนเลิศผล ธ.สระบรีุ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนดิเฉียบพลัน 84 26 มิ.ย. 62
3559/62 นาง ผาดี   ทองแดง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 80 10 ก.ค. 62
3560/62 ว่าที ่ร.ต.อุดม   เนตรสว่าง ธ.ปราณบรีุ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76 28 มิ.ย. 62
3561/62 นาง สมร   วิเศษสิทธิ์ ธ.ปราณบรีุ ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 86 2 ก.ค. 62
3562/62 นาง สีดา (สี)  เคแสง ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 96 29 มิ.ย. 62
3563/62 จ.ส.อ.ประทีป   แก้วสว่าง ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 5 ก.ค. 62
3564/62 พ.อ.สมคิด   ศรีสังคม วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 100 3 ต.ค. 60
3565/62 นาง กัลยา   ธนสิูงห์ สพ.ทบ. มะเร็งตับ 83 26 มิ.ย. 62
3566/62 ร.ต.เกร่ิน   สุขทวี ทม.ร.1 พัน.3 รอ. โรคชรา 92 7 ก.ค. 62
3567/62 ร.ต.เอนก   จุย้ข า ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 13 มิ.ย. 62
3568/62 นาง สุย   เกื้อกูล ธ.บา้นโปง่ ภาวะหวัใจล้มเหลว 85 11 ก.ค. 62
3569/62 ร.ต.อินทรี   หงสกุล ธ.งามวงศ์วาน เส้นเลือดสมองแตก 62 1 ก.ค. 62
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3570/62 พล.ท.ฉัตรชัย   พินติตานนท์ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 73 7 ก.ค. 62
3571/62 ร.ท.ช านาญ   รักข า ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 17 ก.ค. 62
3572/62 ร.ต.สนั่น   ใจสอาด ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 14 ก.ค. 62
3573/62 นาง อ าไพร   เกตุษา ธ.สะพานใหม-่ดอนเมือง โรคชรา 75 15 ก.ค. 62
3574/62 ร.ต.สุชาติ    สิรสุนทร ธ.นครชัยศรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 86 17 ก.ค. 62
3575/62 นาง สมจติ   มีก่ า กิตติมศักด์ิ โรคปอด 79 11 ส.ค. 52
3576/62 พ.ต.บญุเสริม   แสงสุขใจ ธนาณัติ โรคสะเกด็เงินและระบบไหลเวียนโลหติ-หายใจล้มเหลว 88 21 ก.ค. 62
3577/62 นาง สม   พุกพันธุ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเร้ือรัง 87 8 ก.ค. 62
3578/62 นาง ไส   พึง่สุข ธ.ลพบรีุ ทางเดินหายใจอุดตัน 83 12 ก.ค. 62
3579/62 นาง ศิริพร   แสนพรหม ธ.ล าพูน โรคชรา 84 19 มิ.ย. 62
3580/62 ร.ต.พิสิษฐ์   รัตนะ ธ.ศรีย่าน ภาวะหวัใจขาดเลือด 59 8 ก.ค. 62
3581/62 พ.ท.ปญัญา   ใหญ่ไล้บาง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้อ 88 7 ก.ค. 62
3582/62 นางบญุช่วย   จนิรัตน์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ โรคล้ินหวัใจร่ัว 96 10 ก.ค. 62
3583/62 ร.ต.บญุมา   สวนทรัพย์ ธ.กระทุม่แบน โรคหวัใจขาดเลือด 63 9 ก.ค. 62
3584/62 จ.ส.อ.ชูชวัท   มาศศรี ร.153 พัน.2 ถูกระเบดิขว้างใส่พร้อมกับยิงปะทะ 36 23 ก.ค. 62
3585/62 นาย เสนยี์   คงแปน้ ร.151 พัน.1 ภาวะช็อกจากหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 55 7 ก.ค. 62
3586/62 นาย ทองปอนด์   พ่วงอิ่ม พัน.ซบร.บ.ทบ. มะเร็งล าไส้ 71 4 ก.ค. 62
3587/62 นาง สด  โพธิเ์ดช พัน.สบร.23 บชร.3 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 75 7 ก.ค. 62
3588/62 จ.ส.อ.ศัลยลักษณ์  กัววงศ์ ธ.ปากช่อง โรคชรา 67 28 มิ.ย. 62
3589/62 นาย ตุง  บญุเทีย่ง ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 14 มิ.ย. 62
3590/62 พ.ท.สมัคร   เกษร ธ.ลพบรีุ หลอดเลือดสมองตีบ 67 6 ก.ค. 62
3591/62 ส.อ.สมชาย   แพงแสน ธ.ชลบรีุ มะเร็งถุงน้ าดี 62 8 มี.ค. 62
3592/62 ส.อ.ยงยุทธ   พรหมฉวี มทบ.44 หลอดเลือดหวัใจตีบ 38 2 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3593/62 จ.ส.อ.สมยศ   ม่วงไทย ศม. กระดูกสันหลังส่วนคอหกั 59 2 มิ.ย. 62
3594/62 นาย อุดร   สาเกตุ ช.2 พัน.201 มะเร็งต่อมน้ าลาย 62 26 มิ.ย. 62
3595/62 นาง ละเมียด   อัสโม ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 5 มิ.ย. 62
3596/62 นาง โอสถ  บญุค า ธ.ยโสธร โรคชรา 80 27 เม.ย. 62
3597/62 นาง นนัทนา  มีนะกนษิฐ ส่วนกลาง โรคชรา 93 14 ก.ค. 62
3598/62 พล.ต.สมปอง   มาลีแก้ว ธ.ย่อยตล่ิงชัน เส้นเลือดหวัใจตีบ 80 6 ก.ค. 62
3599/62 นาย ประสิทธิ ์  อารมณ์ดี ธ.ย่อยบวัทอง ระบบการหายใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 75 11 ก.ค. 62
3600/62 นาย หวาน   ทิพย์ประเสริฐ ธ.ย่อย ถ.พหลโยธิน-สะพานใหม่ โรคชรา 83 15 ก.ค. 62
3601/62 นาย เสง่ียม   วงษ์พันธุ์ ขส.ทบ. โรคชรา 79 3 ก.ค. 62
3602/62 นาง พิกุลวัลย์   สุวิชา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหวัใจวายเร้ือรัง 75 18 ก.ค. 62
3603/62 นาง บญุเรือง   อนสุุวรรณ ธ.อ่างทอง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 81 17 ก.ค. 62
3604/62 ร.อ.ไกรฤทธิ ์  สุคนธสิงห์ ธ.ร้อยเอ็ด ความดันโลหติสูง 79 21 ก.ค. 62
3605/62 นาย สมพงษ์   อุ้มญาติ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 22 ก.ค. 62
3606/62 จ.ส.อ.จกัรกฤษณ์   สุทธิสบาย ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 14 ก.ค. 62
3607/62 นาย ส ารอง  กิจสาพรมมา ร.17 พัน.3 โรคไตวายเร้ือรัง 70 8 ก.ค. 62
3608/62 นาย อภชิาต   ต้นทอง สก.ทบ. มะเร็งทะวารหนกัระยะแพร่กระจาย 53 14 ก.ค. 62
3609/62 นาง บวัขาว  โสภาพิศ ร.6 โรคปอดติดเชื้อ 79 21 พ.ค. 62
3610/62 ส.อ.พีรเดช  คุรุกิจก าจร ม.7 พัน.14 ช็อคจากการเสียเลือดและน้ า 35 15 มิ.ย. 62
3611/62 นาง ฉวีวรรณ   มะลีจนัทร์ มทบ.22 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 54 6 ก.ค. 62
3612/62 ร.ต.ชินธัช   ศรีธวัช ธนาณัติ ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67 26 ก.ย. 61
3613/62 นาง สมพร   อึ่งปัน้ ส่วนกลาง โรคหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 16 ก.ค. 62
3614/62 นาย ลือ   สุทธิยา ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 93 19 ก.ค. 62
3615/62 นาง ทองหล่อ   พายัพ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 82 17 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3616/62 ร.อ.สมชาย   ทองปลิว ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 73 13 ก.ค. 62
3617/62 จ.ส.อ.ชาญณรงค์   อดุลย์รัมย์ พัน.บ.3 โรคหวัใจล้มเหลว 42 17 มิ.ย. 62
3618/62 จ.ส.อ.บญุทรง   บญุลีวัฒนา ธ.ราชบรีุ โรคปอดอักเสบ 74 28 มิ.ย. 62
3619/62 นาง จ าเนยีน   เสนอใจ ธ.ปราณบรีุ การติดเชื้อรุนแรงของมือข้างขวา 84 29 มิ.ย. 62
3620/62 จ.ส.อ.ฉลาด   ว่องวิเชียร ธ.ราชบรีุ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 87 2 ก.ค. 62
3621/62 ร.ต.สุเมธ   นลิฟู ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากเซลล์เนื้อเยือ่อกัเสบ 59 4 ก.ค. 62
3622/62 พ.อ.สุจติต์   ทะแกล้วทหาร ธ.สระบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 10 ก.ค. 62
3623/62 นาย เสาร์   เมืองมูล ธ.ปตัตานี มะเร็งตับ 85 3 ก.ค. 62
3624/62 ร.ต.ศิริ   มาลัย ธ.ปราจนีบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากหลอดเลือดสมองเร้ือรัง 91 2 ก.ค. 62
3625/62 นาง ปุน่   พูดคล่อง ธ.นา่น โรคชรา 91 1 ก.ค. 62
3626/62 นาง สมบรูณ์   คนซ่ือ ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 24 ก.ค. 62
3627/62 นาง ฉวีวรรณ   ปะนดัเต ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคไตวายเร้ือรัง 82 21 ก.ค. 62
3628/62 นาง จติรา   แซ่ซ้ิม ธ.บางละมุง ติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสาวะ 84 12 ก.ค. 62
3629/62 นาง อนงค์   ประภายนต์ ธ.ศรีย่าน ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 84 23 ก.ค. 62
3630/62 นาย อนนัต์    อัศวิชชก าจาย ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 83 25 ก.ค. 62
3631/62 นาง สุปราณี   ขอพบสุข ธ.อุทัย-อยุธยา หลอดเลือดสมองตีบ 65 13 ก.ค. 62
3632/62 นาง สนทิ   เชียงสาย ธ.เตาปนู โรคปอดติดเชื้อ 86 19 ก.ค. 62
3633/62 นาง ราตรี   แก้วคอน ธ.ถนนประชาราษร์-นนทบรีุ โรคชรา 81 21 ก.ค. 62
3634/62 ร.อ.บญัชา   วงศ์วาสน์ ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 16 ก.ค. 62
3635/62 นาย เจริญ   ชัดชุ่ม ธ.ราชบรีุ มะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลัน 67 3 ก.ค. 62
3636/62 นาย สิงหท์อง   วินจิชัย ช.1 พัน.52 รอ. ไตวาย 78 27 เม.ย. 62
3637/62 ร.ต.บญุเลิศ   แปวกระโทก ร.23 พัน.1 โรคเบาหวาน 58 28 เม.ย. 62
3638/62 นาย สุพจน ์  อินทรรี สง.สด.จว.ย.ส. โรคหวัใจวาย 71 3 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3639/62 ส.อ.ไพรวสันต์   สายสุวรรณ ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 54 13 มิ.ย. 62
3640/62 นาย บญุชู   สุนทรแตร ธ.อุดรธานี โรคชรา 80 8 ก.ค. 62
3641/62 นาย เกรียงศักด์ิ  ตันสมรส ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 59 22 มิ.ย. 62
3642/62 นาย ค าเสมอ   ไชยโย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อจาการส าลักอาหาร 87 14 ก.ค. 62
3643/62 ร.ต.ถวิล   กาทองทุง่ ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 61 8 ก.ค. 62
3644/62 นาง สอาด   พันธ์เขตกรรม ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ หวัใจเต้นผิดจงัหวะ 67 27 มิ.ย. 62
3645/62 จ.ส.ต.ทวีผล   แก้วชิน ธ.หนองคาย สมองถกูท าลายจาการถกูยงิที่ศรีษะ 58 26 มิ.ย. 62
3646/62 นาง กอบแก้ว   เทีย่งธรรม ธ.อุบลราชธานี โรคไหลตาย 93 12 ก.ค. 62
3647/62 จ.ส.อ.สมหมาย   บานแย้ม ธ.ปราจนีบรีุ ระบบไหลเวยีนล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 69 3 ก.ค. 62
3648/62 จ.ส.อ.บนัเทิง   วอทอง มทบ.22 โรคหวัใจวาย 60 13 ก.ค. 62
3649/62 นาย ณัฐพล   แพทย์เพียร รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งระยะลุกลาม 42 8 ก.ค. 62
3650/62 นาย บญุถิ่น   ราษี ทม.ร.1 พัน.3 รอ. เส้นเลือดหวัใจตีบ 66 19 ก.ค. 62
3651/62 นาง พุฒ    สวนชูผล นทพ. ติดเชื้อในกระแสโลหติ 78 2 มิ.ย. 62
3652/62 นาง แสงดา   รักเผ่ือน รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. สันนฐิานหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 25 มิ.ย. 62
3653/62 นาย ไพบลูย์   ดวงตาแก้ว สส. โรคปอดติดเชื้อ 53 8 ก.ค. 62
3654/62 จ.ส.อ.พนม   น าช้าง พธ.ทบ. ระบบไหลเวยีนโลหติและการหายใจล้มเหลว 53 26 พ.ค. 62
3655/62 นาย สีพันธ์   อินทะวงค์ ธ.นครพนม เลือดออกในสมอง 79 26 พ.ค. 62
3656/62 จ.ส.อ.หญิง วันดี   วิบลูย์ชัย ธ.ปอ้มพระจลุจอมเกล้า โรคชรา 82 24 ก.ค. 62
3657/62 นาง ประเทือง   สีใส ธ.ปากเกร็ด โรคชรา 79 18 ก.ค. 62
3658/62 นาง สุรัตน ์  อ่องลา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หวัใจขาดเลือด 68 20 ก.ค. 62
3659/62 นาง ทองค า   สมบญุ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 83 20 ก.ค. 62
3660/62 นาย ค าผุย   สมตน ธ.ยโสธร ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 11 ก.ค. 62
3661/62 นาง เย็น   อินทรมณี ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งปอด 84 2 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3662/62 จ.ส.ต.สมชัย   ก้อนเพชร รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรคถุงลมโปง่พอง 71 18 ก.ค. 62
3663/62 นาง ยุพิน   สิงหะ คส.สพ.ทบ. หลอดเลือดหวัใจตีบ 54 16 ก.ค. 62
3664/62 นาง สายสมร  จนัทร์ตรี บชร.2 วัณโรคปอด 69 9 ก.ค. 62
3665/62 นาย เสริฐ   ดอนเตาเหล็ก ม.1 พัน.17 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 16 มิ.ย. 62
3666/62 นาย เถื่อน   ฤทธิธรรม กรม ทพ.11 ไตวายจากความดันโลหติสูง 71 20 มิ.ย. 62
3667/62 นาย เอนก   วงศ์วิจารณ์ ส.พัน.9 พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 9 ก.ค. 62
3668/62 นาง หุน่   ไชยวาส มทบ.27 โรคชรา 83 17 มิ.ย. 62
3669/62 นาง บญุ   ทองโชติ มทบ.22 หวัใจเต้นผิดจงัหวะ 82 12 ก.ค. 62
3670/62 นาย ชู   วงษา บชร.2 มะเร็งถุงน้ าดี 81 16 ก.ค. 62
3671/62 นาง จริยา   กิจจาดุลยกุล พล.ป. มะเร็งตับ 55 11 ก.ค. 62
3672/62 นาย สุวรรณ   สร้างค า ม.1 พัน.17 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกบัทางเดินปสัสาวะ 60 18 มิ.ย. 62
3673/62 นาง อ่อนสา   ทองเทพ ธ.ร้อยเอ็ด สมองขาดเลือดไปเล้ียง 81 8 ก.ค. 62
3674/62 นาง นอ้ย   บญุสิม ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 4 ก.ค. 62
3675/62 นาย ชลอ   รุ่นเจริญ ธ.กาญจนบรีุ โรคเบาหวาน 80 22 ก.ค. 62
3676/62 พระทวงศ์   บญุสุวรรณ ธ.จรัลสนทิวงศ์ โรคปอดติดเชื้อ 85 8 มิ.ย. 62
3677/62 ส.อ.ศุภชัย   สุธรรมปวง กรม ทพ.31 เลือดออกในสมอง 34 4 ก.ค. 62
3678/62 นาง ราตรี   รัชภมูิ ร.13 โรคปอดติดเชื้อ 70 17 ก.ค. 62
3679/62 ร.อ.ขาว   ปูสี่แสงอ่อน ศฝ.นศท.มทบ.31 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 51 4 ก.ค. 62
3680/62 นาย จอ่ย   ทองดี ร.31 พัน.2 รอ. ตายจากการเจบ็ปว่ยทีไ่ม่แนช่ัด 56 16 มิ.ย. 62
3681/62 นาง สรัญญา   ธรรมชอบ พัน.ซบร.22 บชร.2 มะเร็งไส้ตรง 52 21 มิ.ย. 62
3682/62 นาง ปาริชาติ   ชุมสงฆ์ ทน.2 มะเร็งปากมดลูก 81 11 มิ.ย. 62
3683/62 จ.ส.อ.ยุทธชัย  โถนารัตน์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคตับแข็ง 59 10 ก.ค. 62
3684/62 จ.ส.อ.เสนาะ  สุวรรณวัฒนากุล ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย 78 11 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3685/62 ร.ต.สมภพ  ปิน่สันเทียะ ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 89 4 ก.ค. 62
3686/62 พล.ท.มานะ   วรามิตร ธ.งามวงศ์วาน ภาวะหวัใจล้มเหลว 93 14 ก.ค. 62
3687/62 นาง ตุ๊   คนคล่อง กสษ.2 กส.ทบ. โรคหวัใจล้มเหลว 73 14 มิ.ย. 62
3688/62 ร.ต.อารี   แสนกาวี ธ.ล าปาง มะเร็งท่อน้ าดี 61 16 มิ.ย. 62
3689/62 นาง สมศรี   ผลพิกุล กิตติมศักด์ิ เลือดออกทางเดินอาหาร 60 4 เม.ย. 39
3690/62 น.ส.สุนสิา   อนฆัพัชรินทร์ ส่วนกลาง โรคชรา 76 23 ก.ค. 62
3691/62 จ.ส.อ.บ ารุง   อรรถวินจิ ธนาณัติ มะเร็งปอด 73 20 ก.ค. 62
3692/62 พล.อส.ไพบลูย์   สดุดีชีวิน มทบ.12 ภมูิคุ้มกันบกพร่อง 52 20 ก.ค. 62
3693/62 นาย บญุเล้ียง   ก าหอม ม.พัน.29 รอ. เลือดออกทีก่้านสมอง 58 15 ก.ค. 62
3694/62 นาง อุ่นจติต์   ศรีพูนสุข ธ.รพ.พญาไท 3 โรคชรา 83 23 ก.ค. 62
3695/62 ร.ต.ประเสริฐ   กล่ันประสม ธ.ส านกัราชด าเนนิ โรคชรา 86 23 ก.ค. 62
3696/62 พ.อ.ชาญ   สาตรรอด ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 16 ก.ค. 62
3697/62 พ.อ.วิจยั   เย็นทรวง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 84 24 ก.ค. 62
3698/62 พ.ท.ใจยง   สนทิสรไกร ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะสืบเนื่องจากเลือดออกใต้เยือ่หุม้สมอง 89 29 ก.ค. 62
3699/62 จ.ส.อ.อาคม   จลุเสน ธ.ประชานเิวศน ์1 มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 45 15 ก.ค. 62
3700/62 ร.อ.โปร่ง   ปิน่สินชัย ธ.สนามเสือปา่ ระบบหายใจไหลเวียนโลหติล้มเหลว 86 21 ก.ค. 62
3701/62 นาย ทิน   สอนจนัทร์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะอาหาร 66 19 ก.ค. 62
3702/62 ร.ต.ประสิทธิ ์  นุ่มประเสริฐ ธ.พญาไท วัณโรคปอด 69 23 ก.ค. 62
3703/62 นาง สมเจตน ์  พ่วงธานี ธ.สมุทรสาคร โรคมะเร็งล าไส้ 64 25 ก.ค. 62
3704/62 นาง พรรณี   อ่ าจนัทร์ ธ.ศรีย่าน โรคตับแข็ง 59 27 ก.ค. 62
3705/62 นาง เยาะห ์  การสมเจตน์ ธ.เตาปนู โรคชรา 84 23 ก.ค. 62
3706/62 ส.อ.ชัยยา   พิละมาตย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า บาดแผลฉีกขาดบริเวณล าคอ 30 19 มิ.ย. 62
3707/62 นาย สมจติร   กล้ากสิกิจ มทบ.310 หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 80 12 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3708/62 นาง อุไร   วงษ์ปนิตา ธ.ตาก โรคชรา 79 6 ก.ค. 62
3709/62 นาง ภณิตา   พงษ์สามภาพ ทม.ร.11 พัน.2 รอ. มะเร็งล าไส้ 62 22 ก.ค. 62
3710/62 น.ส.กฤษณา   บญุยะไว กอง พธ.พล.ร.3 โรคตับแข็ง 63 21 มิ.ย. 62
3711/62 นาง ทองทวี   วนาปราการ ป.2 พัน.21 รอ. ติดเชื้อในท่อทางเดินน้ าดี 78 13 ก.ค. 62
3712/62 นาย สุนทร   นาคสระนอ้ย พัน.สร.22 บชร.2 โรคปอดติดเชื้อ 75 5 ก.ค. 62
3713/62 นาง สุวรรณ   ศรีรัตน์ พัน.สบร.21 บชร.1 โรคเบาหวาน 80 18 มิ.ย. 62
3714/62 นาง ยินดี   เขียวด า พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 สมองได้รับบาดเจบ็รุนแรง 64 13 ก.ค. 62
3715/62 นาย สุแก้ว   ปนัเจริญ ร.7 พัน.1 วัณโรคปอด 79 14 ก.ค. 62
3716/62 นาย ถนอม  สุปนั มทบ.38 มะเร็งต่อมลูกหมาก 64 9 ก.ค. 62
3717/62 นาง ประยูร  จรรยา ธ.ลพบรีุ มะเร็งแพร่กระจาย 67 6 ก.ค. 62
3718/62 นาย สิงหช์ัย  โชติกะพัฒน์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งล าไส้ตรง 84 14 ก.ค. 62
3719/62 นาง บญุเทียน   เจริญชัย ธ.อรัญประเทศ ภาวะตับแข็ง 81 12 ก.ค. 62
3720/62 จ.ส.อ.นกิร   พ่วงนอ้ย รพ.อ.ป.ร. มะเร็งทอนซิล 53 16 ก.ค. 62
3721/62 นาง เหยีด   แลดี ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ โรคปอดติดเชื้อ 83 18 ก.ค. 62
3722/62 จ.ส.อ.สุรพล   สังข์ทอง ธ.ปตัตานี มะเร็งหลอดอาหาร 68 24 มิ.ย. 62
3723/62 นาง วณี   สงวนชาติ ธกองบญัชาการกองทัพบก เลือดออกในสมอง 84 29 ก.ค. 62
3724/62 จ.ส.อ.ธงชัย   นาควิจติร ธ.กองบญัชาการกองทัพบก ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 28 ก.ค. 62
3725/62 นาย สนั่น   จดัคร่อง ร.14 พัน 3 มะเร็งระยะสุดท้าย 62 8 ก.ค. 62
3726/62 นาง ท่อนแก้ว   อะโนศรี พัน.สบร.22 บชร.2 ติดเชื้อใต้ผิวหนงัทีข่าขวา 64 19 ก.ค. 62
3727/62 นาง จงกล   ศรส าเร็จ พล.ร.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 25 มิ.ย. 62
3728/62 ร.ต.ประพันธ์  มัตถกุล ธ.ถนนพิบลูละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 66 23 ก.ค. 62
3729/62 นาง พิน   วงษาสันต์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 73 20 ก.ค. 62
3730/62 จ.ส.อ.เติมพล (เติมศักด์ิ) รัตนโกสุมภ ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะน้ าเกิน 86 21 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3731/62 ร.ต.ทองสุข   ช่วยค้ าชู ธ.นครราชสีมา หายใจล้มเหลว 86 15 ก.ค. 62
3732/62 นาง เล่ือน   เชื้อชีลอง ธ.นครราชสีมา โรคชรา 86 18 ก.ค. 62
3733/62 จ.ส.อ.อนงค์   สงิมทอง ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ท่อน้ าดีอุดตัน 88 13 ก.ค. 62
3734/62 ส.อ.สมศักด์ิ   ศรีนวล ธ.คลองปาง หวัใจขาดเลือดฉับพลัน 60 12 ก.ค. 62
3735/62 นาง วิเศษ   ดาบสีพาย ธ.สกลนคร ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 11 ก.ค. 62
3736/62 นาง เติม   สมบรูณ์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 4 ก.ค. 62
3737/62 ร.ต.วีระ   สร้อยสูงเนนิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 58 14 ก.ค. 62
3738/62 จ.ส.อ.ประณต   นราจนัทร์ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบ 68 18 ก.ค. 62
3739/62 นาง กาลี   ศรีพรหม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบ 85 12 ก.ค. 62
3740/62 นาย พิชิต   คณากูล ธ.นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหาร 64 11 ก.ค. 62
3741/62 ร.ต.สนั่น   ปราบจนัดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะแพร่กระจาย 62 16 ก.ค. 62
3742/62 นาง พูน   ไชยพลงาม ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 91 17 ก.ค. 62
3743/62 นาง เซียม  เขียนปญัญา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 95 10 ก.ค. 62
3744/62 ร.ต.น าชัย   ภูท่ับทิม ธ.ราชบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 28 มิ.ย. 62
3745/62 นาย ค า   ฤทธิส์ยาม ส่วนกลาง โรคชรา 85 28 ก.ค. 62
3746/62 นาย เหม็ง   จสูกุล สลก.บก.กองทัพไทย โรคมะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 73 18 ก.ค. 62
3747/62 นาง บญุวาส   พรหมดวงดี สลก.ทบ. โรคชรา 81 24 ก.ค. 62
3748/62 ร.ต.ไชโย   ชมเชย ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 11 ก.ค. 62
3749/62 ร.ต.ทวีศักด์ิ   รอดงาม ธ.สิงหบ์รีุ โรคหวัใจวายเฉียบพลัน 83 24 ก.ค. 62
3750/62 นาง เชื้อ   หรัิญพงษ์ ธ.ลพบรีุ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 89 14 ก.ค. 62
3751/62 นาง ละมุล   เกษมโชค ธ.นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในสมอง 75 25 ก.ค. 62
3752/62 นาง สุภา   กิจเฟือ่งฟู ธ.พรานนก โรคชรา 89 14 ก.ค. 62
3753/62 นาง ประไพ   พินจินนัท์ ธ.ส านกัพหลโยธิน โรคไตวาย 81 19 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3754/62 พระ สมาน  จนัทร์ทอง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งระยะสุดท้าย 73 15 ก.ค. 62
3755/62 นาง บรรจง   มีมาก ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 82 18 ก.ค. 62
3756/62 นาง วารี   เทียนทองดี รร.จปร. ระบบไหลเวียนโลหติและทางเดินหายใจวายเฉยีบพลัน 89 15 ก.ค. 62
3757/62 ร.ต.สมปราชญ์   ไชยชนะ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 12 เม.ย. 62
3758/62 ร.ต.สง่า   จนัทร์สงวน ธ.ปราณบรีุ มะเร็งตับ 90 29 มิ.ย. 62
3759/62 นาง จงัหวัด   อินทะกูล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองตีบและปว่ยติดเตียง 83 21 ก.ค. 62
3760/62 นาย บญุเลิศ   ศรีเทีย่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะเจบ็ปว่ยเร้ือรัง 76 16 ก.ค. 62
3761/62 นาย กันหา   ชาววาปี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 74 11 ก.ค. 62
3762/62 ร.ต.เจด็จ   พูลสุข ธ.ปราณบรีุ มะเร็งกระเพาะอาหาร 63 14 ก.ค. 62
3763/62 นาง สังเวียน   ปกักาเวสูง พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 หลอดเลือดในสมอง 83 8 ก.ค. 62
3764/62 ร.อ.ทองใบ   อิ่มรัตน์ ธ.ถนนสามัคคี โรคชรา 86 18 ก.ค. 62
3765/62 นาย รัส   อุเต็น ธ.สนามเปา้ มะเร็งปอด 68 22 ก.ค. 62
3766/62 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   แก้ววิเชียร ร.25 โรคตับแข็ง 59 21 ก.ค. 62
3767/62 นาย ยงยุทธ์   บรูณ์โภคา พัน.สร.8 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 82 20 ก.ค. 62
3768/62 อส.ทพ.ทองพูน   มีกุล กรม ทพ.26 ระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติล้มเหลว 52 12 ก.ค. 62
3769/62 นาง เอมอร   มั่นเรืองศรี มทบ.31 โรคหวัใจล้มเหลวฉับพลัน 72 23 มิ.ย. 62
3770/62 นาย โพธิ ์  ขันนาแล มทบ.32 โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 74 16 ก.ค. 62
3771/62 นาง ฮวย   สร้อยทิพย์ ธ.นา่น หวัใจเต้นช้ามากจากสัญญาณไฟฟ้าหวัใจถกูขดัขวาง 83 24 ก.ค. 62
3772/62 พ.ท.เริงศักด์ิ   ไม้สนธิ์ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 17 ก.ค. 62
3773/62 นาง กิมฮวย   สู้แค่ชีพ ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 80 19 ก.ค. 62
3774/62 นาง กองดี   ฝ้ายปา่น ธ.พะเยา ภาวะหวัใจล้มเหลว 80 5 ก.ค. 62
3775/62 นาง ทองเกตุ   มหาวรรณ์ ธ.หนา้โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ มะเร็งปอด 66 24 มิ.ย. 62
3776/62 พล.อส.สงกรานต์   ฉิมสูงเนนิ มทบ.36 ศรีษะกระแทกจากอุบติัเหตุ 25 12 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3777/62 นาย พิเชษฐ์   ไชยา รร.การบนิ ทบ. ขาดอากาศหายใจ 76 11 ก.ค. 62
3778/62 นาย สนบั   พิสมัย คส.สพ.ทบ. มะเร็งปอด 72 12 ก.ค. 62
3779/62 นาง อ าคา   บญุพิมพ์ ธ.เพชรบรูณ์ เส้นเลือดหวัใจตีบ 73 16 ก.ค. 62
3780/62 จ.ส.อ.ละเมียด   หสัดี ธ.ปราจนีบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตาย 72 18 ก.ค. 62
3781/62 จ.ส.อ.ประสงค์   วงษารัฐ ธ.นา่น กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 16 ก.ค. 62
3782/62 นาง ฉลาด   สระค า ธ.นา่น มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 54 7 ก.ค. 62
3783/62 นาย กิ่ง   สุขวงษ์ ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดหวัใจตีบ 83 14 ก.ค. 62
3784/62 นาย ชาย   โสดาดี ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 83 17 ก.ค. 62
3785/62 นาง อัมพร   ทองมนต์ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 4 ก.ค. 62
3786/62 นาย เลย   ชูตระกูล ธ.นครนายก มะเร็งล าไส้ 85 9 ก.ค. 62
3787/62 นาง ประไพ   พลหาญ ธ.สนาามเปา้ มะเร็งเต้านม 60 24 ก.ค. 62
3788/62 ร.ต.ปรีชา    พรรณหาญ ธ.แจง้วัฒนะ ขาดอากาศหายใจ 59 14 ก.ค. 62
3789/62 นาย อุ่นเรือน   นพิาพันธ์ ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 15 ก.ค. 62
3790/62 นาง ทองเจอื   เกิดทะเล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 1 ส.ค. 62
3791/62 นาง ส าราญ   เผือกผ่อง ธ.ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา กล้ามเนื้ออ่อนแรง 58 22 ก.ค. 62
3792/62 นาง ศรีจนัทร์   ศรีใหม่ ธ.บางบวัทอง อัลไซเมอร์ 89 17 ก.ค. 62
3793/62 นาย วิมล   เวียงอินทร์ ธ.ย่อยกองบญัชาการทหารสูงสุด โรคเบาหวาน 67 21 ก.ค. 62
3794/62 นาย ถิน   วิธิบรูณ์ ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 77 26 ก.ค. 62
3795/62 นาย ประสิทธิ ์  ด้วงชมภู ธ.ย่อยบางบวั หลอดเลือดสมองตีบ 57 29 ก.ค. 62
3796/62 นาย หนพูันธ์   อุดมเพ็ญ ธ.อุดรธานี โรคชรา 86 9 ก.ค. 62
3797/62 นาง กมรา   บตุรอุดม ธ.อุดรธานี ภมูิแพ้จากผ้ึงต่อย 71 30 พ.ค. 62
3798/62 นาย วิเชียร   จอมค าสิงห์ ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 73 27 มิ.ย. 62
3799/62 นาง หง่วน   ล้ิมอรุณ (อยู่จนัทร์) ธ.ปราณบรีุ อาเจยีนเปน็เลือดสด 84 29 มิ.ย. 62
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3800/62 จ.ส.อ.ชาลี   นวลพลกรัง ธ.พะเยา มะเร็งตับอ่อน 77 19 ก.ค. 62
3801/62 จ.ส.อ.บรม   บวัผัน มทบ.16 ภาวะเจบ็ปว่ยด้วยโรคเร้ือรัง 62 17 พ.ค. 62
3802/62 น.ส.ยุภวรรณ  ภารา (เจมิศิริ) รร.จปร. โรคตวายเฉียบพลัน 59 10 เม.ย. 62
3803/62 นาย สมชาย   มั่นมาก ธ.กล้วยน้ าไท โรคหวัใจล้มเหลว 70 27 ก.ค. 62
3804/62 พ.ท.บรรเทิง   พันธุน์าค ธ.ปราจนีบรีุ หลอดเลือดหวัใจตีบ 76 24 ก.ค. 62
3805/62 นาง เนาวรัตน ์   ยศนนัท์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 60 27 ก.ค. 62
3806/62 นาง วัลภา   เยี่ยมสวัสด์ิ ธ.คอสโม-ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี เส้นเลือดแดงโปง่พองเฉียบพลัน 78 28 ก.ค. 62
3807/62 พล.ต.เสนห่ ์  วุฒานสุร ธ.ย่อยกองบญัชาการทหารสูงสุด-แจง้วัฒนะมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 88 28 ก.ค. 62
3808/62 พล.ต.ปราโมทย์   บญุทอง ธ.กองบญัชาการกองทัพบก โรคมะเร็ง 73 27 ก.ค. 62
3809/62 นาย บญุส่ง   ทับแฟง ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) โรคชรา 85 28 พ.ค. 62
3810/62 นาง ค้อน   เพชรภา ธ.นา่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 18 ก.ค. 62
3811/62 จ.ส.อ.สวัสด์ิ   จนัทร์รัตน์ พัน.ซบร.กรม สน.12 ฝีในช่องอก 57 17 มิ.ย. 62
3812/62 นาย ชวน   กวางแก้ว มทบ.17 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 65 7 ก.ค. 62
3813/62 นาง สายทิพย์   ขันธจนัทร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ กระดูกเชิงกรานแตกหกั 55 17 ก.ค. 62
3814/62 นาง แย้ม   แก้วดวงโต ธ.เพชรบรีุ โรคชรา 81 19 มิ.ย. 62
3815/62 นาย สมหมาย   อื้อฉาว ธ.นครนายก มะเร็งปอด 70 30 มิ.ย. 62
3816/62 นาย สงบ   ใจเด็ด ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 84 17 ก.ค. 62
3817/62 นาง ศรีนวล   พัฒนะจนัทร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะ 77 13 ก.ค. 62
3818/62 นาง โปรย   ต่อศรี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 17 ก.ค. 62
3819/62 นาง ชุ้น   อัมพรมุนี ธ.ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 94 15 ก.ค. 62
3820/62 ร.ต.เกรียงศักด์ิ   ค าต๊ะ ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 22 ก.ค. 62
3821/62 นาย สมบญุ   คล้ายสุบรรณ วพบ. โรคมะเร็ง 83 24 ก.ค. 62
3822/62 นาง สมศรี   เฮงพุม่ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 31 ก.ค. 62
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3823/62 นาย ก้าน   แก้วแดง ธ.อ่างทอง มะเร็งตับระยะสุดท้าย 83 26 ก.ค. 62
3824/62 จ.ส.อ.สมภพ   บรุุษรัตนพันธุ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 4 ส.ค. 62
3825/62 นาง ข่อง   ปติะแสง ธ.ถนนประจกัษ-์แยกศาลหลักเมือง โรคชรา 84 16 ก.ค. 62
3826/62 นาง สมบญุ   มหาศาล ธ.พิษณุโลก หวัใจเต้นผิดจงัหวะเฉียบพลัน 78 19 ก.ค. 62
3827/62 นาง หนรัูตน ์  วิศรียา ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 79 15 ก.ค. 62
3828/62 นาย สมาน   โพธิส์าจนัทร์ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 73 16 ก.ค. 62
3829/62 นาย เรียน   จ าปาทอง ม.3 พัน.26 เส้นเลือดในสมองแตก 76 11 ก.ค. 62
3830/62 นาย ธีรภทัร   สีฟ้า คส.2 สพ.ทบ. อุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ 17 12 ก.ค. 62
3831/62 ส.อ.ตรีธวัช   ศรีบบุผา มทบ.39 เลือดออกในสมอง 53 23 ก.ค. 62
3832/62 นาย สาย   วรรณค า ป.พัน.17 พล.ร.7 โพรงสมองค่ังน้ าร่วมกบัไตวายเร้ือรัง 80 18 ก.ค. 62
3833/62 นาย ประยูร   ไผ่เพือ้ย ร.3 ติดเชื้อที่เนื้อเยือ่ออ่นบริเวณขาซ้าย 65 13 ก.ค. 62
3834/62 ร.อ.อนวุัชร์   อุตสาลี ร.9 พัน.3 อุบติัเหตุการจราจร 31 19 ก.ค. 62
3835/62 นาง มาลา   เจอืจนัทร์ ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มะเร็งแพร่กระจาย 87 30 ก.ค. 62
3836/62 นาง เตียง   พิมพ์โยวงศ์ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคชรา 72 23 ก.ค. 62
3837/62 นาง อุไรวรรณ   มุขกัง ธ.อุดรธานี เส้นเลือดสมองตีบ 83 22 ก.ค. 62
3838/62 นาง สุพรรณ   แก้วมีศรี รง.กสย.ศอว.ศอพท. แผลกดทับติดเชื้อ 83 24 ก.ค. 62
3839/62 นาย ไพโรจน ์  เทศนา กสษ.1 กส.ทบ. ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 48 28 ก.ค. 62
3840/62 นาง บวัลัย   แสงจนัทร์ พัน.ซบร.บ.ทบ. โรคหวัใจล้มเหลว 86 21 ก.ค. 62
3841/62 นาย เกรียงศักด์ิ   คณโฑเงิน พัน.ซบร.บ.ทบ. มะเร็งตับ 53 16 ก.ค. 62
3842/62 จ.ส.อ.ปนพิัฒน ์  พงษ์เสือ รร.ป.ศป. หยุดหายใจจากสมองไม่ส่ังการ 33 28 มิ.ย. 62
3843/62 ส.ท.ทวีป   มูลแก้ว พัน.สท. สภาวะหวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 57 14 ก.ค. 62
3844/62 นาย ชัย   ค าพูน สง.สด.จว.ช.ร. ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 83 12 ก.ค. 62
3845/62 นาง สมจติ   บญุอ่วม ธ.ราชบรีุ โรคปอดติดเชื้อ 79 12 ก.ค. 62
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3846/62 จ.ส.อ.จอ้ย   จนัทรักษา ธ.ปราจนีบรีุ ไตอักเสบไตวาย 92 12 ก.ค. 62
3847/62 นาง เฉลา   นานาวัน ธ.สกลนคร มะเร็งกระดูกสันหลัง 83 17 มิ.ย. 62
3848/62 นาง เสาวลักษณ์   บตุรดี สง.สด.จว.น.พ. มีภาวะติดเชื้อเมลิออยโดซิส 58 1 ส.ค. 62
3849/62 นาง ฉวีวรรณ   อินทรสูตร พัน.พัฒนา 4 โรคตับแข็ง 69 11 ก.ค. 62
3850/62 นาง ล าจวน   อิ่มเอม ป.72 พัน.721 โรคตับเร้ือรัง 49 28 ก.ค. 62
3851/62 นาย มนศัูกด์ิ   ทิพย์ชะ ธ.หา้งฉัตร มะเร็งไส้ตรง 67 29 มิ.ย. 62
3852/62 นาง บวัไหล   ทวีชัย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวาย 84 25 มิ.ย. 62
3853/62 นาง จไุรพร   ข าเกล้ียง ธ.ระนอง พิษจากยาปราบศัตรูพืช 57 7 ก.ค. 62
3854/62 จ.ส.อ.ธีระเดช   วิภาศินนท์ ธ.เลย มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 64 22 ก.ค. 62
3855/62 นาง ดาวเรือง   สัมมาวิจติร ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 24 มิ.ย. 62
3856/62 นาง ดี   พิลาสุข กพ.ทบ. ล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดหวัใจ 88 17 ก.ค. 62
3857/62 นาง วุน่   พรสัจจา ยก.ทบ. มะเร็งถุงน้ าดี 78 18 ก.ค. 62
3858/62 นาย สุชาติ   เกตุกราย ส่วนกลาง โรคหลอดเลือดสมองตีบ 62 2 ส.ค. 62
3859/62 นาง พยุง    พลัดเชื้อนลิ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 90 16 ก.ค. 62
3860/62 นาย หร่ิง   ปิน่เพ็ชร์ ธ.ย่อยบางบวั โรคชรา 87 30 ก.ค. 62
3861/62 ร.อ.สุชาติ   เรืองนคิม ธ.สะพานควาย มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 88 17 ก.ค. 62
3862/62 ร.ต.ศักรนนัทน ์  สูยะนนัทน์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ หวัใจล้มเหลว 57 3 ส.ค. 62
3863/62 จ.ส.อ.เนรมิต   นารีรักษ์ นทพ. สันนิษฐานโรคกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 46 14 ก.ค. 62
3864/62 นาง ชมภ ู  พวงจ าปา ขกท. มะเร็งท่อน้ าดี 52 10 ก.ค. 62
3865/62 ส.ท.ทวีศิลป   ไกรสมเด็จ ศตก. สมองตายจากการบาดเจบ็ทางการจราจร 25 27 ก.ค. 62
3866/62 นาง นภา   ใจเล็ก วิสามัญ โรคชรา 97 18 ก.ค. 62
3867/62 นาง เรณูมาศ   ฟองเพ็ชร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคพาร์กินสัน 86 25 ก.ค. 62
3868/62 นาง สิริจรรยา   ปวีิเศษ ธ.หนองจอก ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 2 ส.ค. 62
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3869/62 ร.ท.สินชัย   พันธนยีะ ธ.สนามเสือปา่ หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 69 5 ส.ค. 62
3870/62 พ.อ.ด ารงค์   พิมพ์พงษ์ ธ.สุราษฎร์ธานี มะเร็งต่อมลูกหมาก 67 11 ก.ค. 62
3871/62 นาง จนัทร์ผง   จมิารส ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 30 มิ.ย. 62
3872/62 นาย หนแูก้ว   ขวดทอง ธ.คลองปาง โรคชรา 84 27 ก.ค. 62
3873/62 นาง มุกดา   กล้าหาญ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ท่อน้ าดีอักเสบ 84 31 พ.ค. 62
3874/62 นาง สมบญุ   สุดสีทา มทบ.19 ท้องเสียจากการติดเชื้อ 82 30 ก.ค. 62
3875/62 นาง สีไพวรรณ์   บญุพันธ์ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมอง 54 20 ก.ค. 62
3876/62 พ.ต.สนทิ   ก าปัน่ทอง ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 91 26 ก.ค. 62
3877/62 นาง ส ารวย   คมขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ธารัสซีเมีย 80 21 ก.ค. 62
3878/62 นาย แล   ถนอมพุดซา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 80 21 ก.ค. 62
3879/62 ร.ต.รัตน ์  ขิมกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหวัใจตีบ 71 27 ก.ค. 62
3880/62 นาง เอี้ยง   ฤทธิส์มบติั ธ.ถนนพิบลูละเอียด-นครราชสีมา ความดันโลหติต่ า 83 29 ก.ค. 62
3881/62 นาง ทา   บญุขาว ธ.นครพนม ขาดออ๊กซิเจนจากภาวะหวัใจล้มเหลว 79 4 ก.พ. 62
3882/62 จ.ส.ต.ฤทธิ ์  หาญทองไชย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 29 ก.ค. 62
3883/62 พ.ต.ช่วง   อิฐรัตน์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อแผลกดทับ 85 24 ก.ค. 62
3884/62 ร.ต.ทองค า   เทิบจนัทึก ธ.สูงเนนิ โรคปอดติดเชื้อ 67 28 ก.ค. 62
3885/62 พล.ท.คมชาติ   สมิตานนท์ ธ.สนามเสือปา่ เลือดออกในสมอง 73 31 ก.ค. 62
3886/62 นาง ศรีสุรางค์   ทองค า มทบ.11 โรคปอดติดเชื้อเฉียบพลัน 74 2 ส.ค. 62
3887/62 นาง สมบญุ   เจริญสวัสด์ิ พัน.สห.11 มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 72 30 มิ.ย. 62
3888/62 จ.ส.อ.ธรรมนญู   ถีระแก้ว สง.สด.จว.ส.พ. มะเร็งปอดระยะลุกลาม 52 28 ก.ค. 62
3889/62 นาย ดวงดี   ทองสวัสด์ิ สลก.ทบ. โรคถุงลมโปง่พอง 79 20 ก.ค. 62
3890/62 ร.ต.สุทิน   ซ่ือสัตย์ ธ.รังสิต-คลอง 3 ปว่ยด้วยโรคประจ าตัวเบาหวาน 84 1 ส.ค. 62
3891/62 นาง ทองใบ   หงษ์สกุล ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อเดินปสัสาวะ 72 5 ส.ค. 62
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3892/62 นาง เปยีง   เครือหมู ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ 83 30 ก.ค. 62
3893/62 ส.ต.ปฏพิัทธ์    ศรีทองแท้ ธ.สนามเปา้ สมองฉีกขาด 27 1 ส.ค. 62
3894/62 นาย จรินทร์   แสนรัตน์ ธ.โรบนิสัน โรคปอดติดเชื้อ 82 1 ส.ค. 62
3895/62 นาง งาม   ถี่ถ้วน ธ.ถนนพรหมราช อุบลราชธานี ภาวะติดเชื้อแพร่กระจาย 79 29 ก.ค. 62
3896/62 นาง จวน   ดอกสน นทพ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 56 15 ก.ค. 62
3897/62 นาง สาคร   วิสาการ รร.ม.ศม. โรคไตวาย 66 20 มิ.ย. 62
3898/62 นาง บวั   เปร่ียมพิมาย สง.สด.จว.อ.ย. โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 76 18 ก.ค. 62
3899/62 นาย หลิม   จนิะ รพศ.5 มะเร็งถุงน้ าดี 77 14 ก.ค. 62
3900/62 นาย โสดา   เอื้อทัดทาน ธ.ร้อยเอ็ด แผลในกระเพาะอาหาร 80 29 ก.ค. 62
3901/62 นาย สุวรรณ   แสงตะวัน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 4 ส.ค. 62
3902/62 นาย เชื้อน   ศรีพล ธ.อุดรธานี โรคชรา 80 22 ก.ค. 62
3903/62 ร.ต.อริยะ   บตุรแสนลี ธ.อุดรธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 56 27 ก.ค. 62
3904/62 พ.ต.บญุมี   ดานะ ธ.อุดรธานี ภาวะล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด 65 22 ก.ค. 62
3905/62 นาย ดี   นนัตา ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 9 ก.ค. 62
3906/62 จ.ส.อ.สมคิด   ศรีชมภู ธ.ปราจนีบรีุ วัณโรคปอด 59 25 ก.ค. 62
3907/62 นาง ป ี  เครืออนนัต์ ร.12 พัน.3 รอ. ล าไส้ทะลุ 79 16 ก.ค. 62
3908/62 นาย เสวย   จนัทสุข ธ.ปราจนีบรีุ อุบติัเหตุรถชนกัน 84 3 ส.ค. 62
3909/62 นาย สมพร   แว่นสอน ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 73 4 ส.ค. 62
3910/62 นาย สละ   เกตุวิบลูย์ ธ.ถนนบรมราชชนนี โรคชรา 78 5 ส.ค. 62
3911/62 นาง สันทนา   กลัดสุวรรณ ธ.สนามเปา้ กระเพาะอาหารอักเสบเลือดออก 76 2 ส.ค. 62
3912/62 จ.ส.อ.ทศพร (สมประสงค์)   เดชอุดม สลก.ทบ. มะเร็งปอด 55 21 ก.ค. 62
3913/62 จ.ส.อ.ยุทธพงษ์   ใจสุข ธ.เตาปนู ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 57 6 ส.ค. 62
3914/62 นาง ผัน   นานาไพร สง.ปรมน.ทบ. น้ าตาลในเลือดต่ า 79 21 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3915/62 น.ส.มาลัยวรรณ์   สิทธิโชติ ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี โรคชรา 85 23 ก.ค. 62
3916/62 นาง นพ   แสงทอง ธ.สระบรีุ ความดันโลหติสูง 92 3 ส.ค. 62
3917/62 นาย อัมพร   อัมพรพงษ์ ธ.พรานนก ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 3 ส.ค. 62
3918/62 นาง เล็ก   สุระโชติ ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 85 25 ก.ค. 62
3919/62 นาง สาล่ี   แหลมคม ธ.สนามเปา้ โรคชรา 83 22 มิ.ย. 62
3920/62 พระมนชัย   ช่อมณี ลจค.(พธ.ทบ.) โรคหวัใจล้มเหลว 69 10 ก.ค. 62
3921/62 นาง นงลักษณ์   กล่ินบวั ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ โรคหวัใจล้มเหลว 68 19 ก.ค. 62
3922/62 นาง เพียร   ก าจดัศัตรูพ่าย ธ.ชลบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 13 ก.ค. 62
3923/62 นาย คูณ   อันตะลาสีห์ ธ.บิก๊ซี ลพบรีุ 2 ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ 82 26 ก.ค. 62
3924/62 ร.ต.พิทักษ์   จติรอารี ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 4 ก.ค. 62
3925/62 ร.อ.บญุธรรม   โตโคกสูง ธ.กาญจนบรีุ โรคชรา 62 22 ก.ค. 62
3926/62 ร.ต.สมเจตน ์  สายนาค ธ.ลพบรีุ ภาวะหวัใจวาย 56 19 ก.ค. 62
3927/62 นาง สายหยุด   กาญจนบญุชู ธ.ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 ก.ค. 62
3928/62 ส.อ.ธนวัฒน ์  ยังพุม่ ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 25 ก.ค. 62
3929/62 นาง รัตนาวดี (สุมิตรา) อารยะนคร ศปภอ.ทบ.1 มะเร็งในท่อน้ าดี 53 6 ส.ค. 62
3930/62 นาง จนิดา   สุทธิศร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 99 12 ส.ค. 62
3931/62 นาง รัชน ี  คามพินจิ ธ.คลองเตย มะเร็งโพรงมดลูก 70 11 ส.ค. 62
3932/62 นาง ประไพวรรณ   จนัทรังษี ธ.สนามเสือปา่ ปอดอักเสบรุนแรง 93 26 ก.ค. 62
3933/62 พ.ต.พิสันต์   สตารัตน์ พล.ร.6 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 53 13 ก.ค. 62
3934/62 ร.ต.เล็ก   แก้วนยิม ธ.กาญจนบรีุ ภาวะหวัใจล้มเหลว 75 14 ก.ค. 62
3935/62 ร.ต.เมืองดี   พงษ์สุข ธ.พะเยา เส้นเลือดในสมองตีบ 79 3 มิ.ย. 62
3936/62 จ.ส.อ.อนนท์   ศิลปภกัดี ธ.นครศรีธรรมราช หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 26 ก.ค. 62
3937/62 พ.ต.ทนง   ชลสาคร ธ.นครศรีธรรมราช ไตวายเฉียบพลัน 76 30 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3938/62 นาง เศียร   กลัดสุข ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 89 20 ก.ค. 62
3939/62 นาง สิริพร   ชมภนูชุ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภมูิคุ้มกันตัวเองเอสแอลอี 60 25 ก.ค. 62
3940/62 นาง สมบญุ   คร้ามมี ธ.พิษณุโลก มะเร็งกระเพาะอาหาร 82 29 ก.ค. 62
3941/62 นาง วาสนา   ศรีสวัสด์ิ ธ.พิษณุโลก มะเร็งไขกระดูก 55 27 ก.ค. 62
3942/62 จ.ส.อ.สุรชาติ   เทอดโยธิน ธ.บิก๊ซีหางดง-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 59 6 ก.ค. 62
3943/62 นาง บวัถา   กันทะวงค์ ธ.ถนนหว้ยแก้ว-เชียงใหม่ โรคชรา 73 7 ก.ค. 62
3944/62 นาง นวลจนัทร์   โสรัจจะ ธ.เลย การหายใจล้มเหลว 81 5 ส.ค. 62
3945/62 พ.ท.ธวัช   ศรเพ็ชร ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 27 ก.ค. 62
3946/62 นาง แพร   แก้วประเพณี สลก.ทบ. ติดเชื้อในปอดรุนแรง 72 30 ก.ค. 62
3947/62 นาย พิมล   บญุมี ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 70 4 ส.ค. 62
3948/62 น.ส.สุจน ี  บณุยาศวิน ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 67 7 ส.ค. 62
3949/62 นาง บญุมี   ประเสริฐ ธ.ราชบรีุ ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 70 7 ส.ค. 62
3950/62 จ.ท.ชาตรี   คงชาตรี ธ.ส านกัพหลโยธิน ภาวะล้ินหวัใจเอออร์ตาตีบรุนแรง 83 24 ก.ค. 62
3951/62 พ.อ.กิตติณัฏฐ์   เข็มกลัดมุกต์ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดในสมองตีบ 66 6 ส.ค. 62
3952/62 จ.ส.อ.พิชัย   พันธุหงษ์ มทบ.19 มะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย 55 31 ก.ค. 62
3953/62 นาย จนัทร์วัลย์รพ   แก้ววรรณา ป.71 พัน.712 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 74 5 ก.ค. 62
3954/62 ส.ท.สามยอด   วงศ์ราษฎร์ ธ.เชียงราย วัณโรคปอด 66 27 ก.ค. 62
3955/62 นาง ละมูล   ทองแย้ม ธ.ลพบรีุ มะเร็งรังไข่ 83 27 ก.ค. 62
3956/62 พ.ต.แพงศรี   บญุพา ธ.นครราชสีมา โพร่งสมองโตจากกอ้นเนือ้กดเบียดทางเดินน้ าในสมอง 86 20 ก.ค. 62
3957/62 นาย เสียน   สีสว่าง ธ.นครราชสีมา โรคชรา 88 31 ก.ค. 62
3958/62 นาย ชูศักด์ิ   สุวรรณมณี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหาร 61 2 ส.ค. 62
3959/62 ร.ต.สมศักด์ิ   กล่ินประทุม ธ.สะพานใหม-่ดอนเมือง ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 74 28 ก.ค. 62
3960/62 นาง ละออ   ฉัตรแก้ว ธ.เมืองเอก-รังสิต เส้นเลือดเเดงใหญ่โปง่พองปริแตก 84 28 ก.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3961/62 นาง สมแพง   เกษมทาง ธ.อุบลราชธานี โรคไตวาย 80 27 ส.ค. 61
3962/62 ร.ต.เดือน   ดาวล้อม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 30 ก.ค. 62
3963/62 พ.ท.ณรงค์ศักด์ิ   อรัญทอง ธ.ถนนพิบลูละเอียด-นครราชสีมา ภาวะตับวายเฉียบพลัน 61 2 ก.ค. 62
3964/62 นาย สุข   จติต์จนัทึก ธ.ปากช่อง ไตวายเฉียบพลัน 83 31 ก.ค. 62
3965/62 นาง อนงค์   ก าจาย ธ.ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 1 มิ.ย. 62
3966/62 ร.ต.บญัญัติ   ศิริธาร มทบ.43 ได้รับบาดเจบ็บริเวณศีรษะจากอบุัติเหตุรถจกัรยานยนต์ล้ม 60 18 ก.ค. 62
3967/62 นาย สมจติ   อมรวงศ์ ช.พัน.6 พล.ร.6 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 73 31 ก.ค. 62
3968/62 นาง เด่น   ผิวทอง ช.2 พัน.201 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 14 มิ.ย. 62
3969/62 นาย วีระ   บวัอินทร์ ม.พัน.28 พล.ม.1 เลือดออกในทางเดินอาหาร 69 28 ก.ค. 62
3970/62 นาย เนนิ   แพ่งไฉน ธ.เพชรบรูณ์ โรคชรา 88 6 ก.ค. 62
3971/62 นาย ประสิทธิ ์  เหมือนมณี ธ.เสนานคิม โรคชรา 82 5 ส.ค. 62
3972/62 ร.ต.วิชัย   พูลสมบติั ธ.งามวงศ์วาน โรคกล้ามเนื้อหวัใจผิดปกติ 65 7 ส.ค. 62
3973/62 นาง ณภทัร (สุนยี์)   ยืนยง ธ.ลพบรีุ ภาวะตับแข็ง 65 2 ส.ค. 62
3974/62 นาย บญุธรรม  โกสินทร์ รพศ.5 พัน.2 โรคชรา 83 26 ก.ค. 62
3975/62 นาง เหม   สุดสุย แผนกอาวุธที ่2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 7 ก.ค. 62
3976/62 พ.อ.พินจิ   โฉมรุ่ง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะอาหาร 86 21 ก.ค. 62
3977/62 นาง พิเชียร   สังข์นาค ธ.ย่อยบางจาก โรคชรา 79 10 ส.ค. 62
3978/62 จ.ส.อ.ชาตรี   กล่ินหอม มทบ.18 มะเร็งทีล่ าคอ 55 22 ก.ค. 62
3979/62 นาย ประจวบ   ลายน้ าเงิน ศป. โรคชรา 70 30 มี.ค. 62
3980/62 อส.ทพ.วิศน ุ  สายวาศ กรม ทพ.14 ศีรษะได้รับบาดเจบ็เลือดออกเยือ่หุม้สมอง 37 14 มิ.ย. 62
3981/62 จ.ส.อ.ฉรวย   สูงชัยภมูิ ม.5 พัน.24 รอ. โรคปอดติดเชื้อ 56 20 มิ.ย. 62
3982/62 นาง มะลิ   ชาค าใส ม.5 พัน.24 รอ. โรคชรา 80 3 พ.ย. 61
3983/62 นาง หนกูี   กอมณี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 87 2 ส.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3984/62 นาง นวน   จรรยา ธ.ชุมแพ โรคชรา 84 29 ก.ค. 62
3985/62 นาง ทองอยู่   ค าล าภา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 16 ก.ค. 62
3986/62 นาย ทวี    เหง่าศรี ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 15 ก.ค. 62
3987/62 ร.ท.เกษม   แจม่ประทีป ธ.อยุธยา เกลือแร่โพแทสเซ่ียมในเลือดสูง 60 14 ก.ค. 62
3988/62 ร.อ.ประเทือง   ปนัทะวาย ธ.สระบรีุ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 71 24 ก.ค. 62
3989/62 นาง นอ้ย   ไกรกลาง ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 24 ก.ค. 62
3990/62 นาง เอมอร   อ้นค า ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 83 10 ส.ค. 62
3991/62 ร.ต.ประเวศ   อู่ทอง ธ.ปราจนีบรีุ เลือดออกในสมอง 62 10 ก.ค. 62
3992/62 นาย สมพงษ์   ทัดไธสงค์ ทน.1 อุบติัเหตุจราจร 66 12 ก.ค. 62
3993/62 นาย เฉลา   ชาวนาฝ้าย ส่วนกลาง โรคล้ินหวัใจตีบ 78 10 ส.ค. 62
3994/62 นาย ผัด   กาสุยะ ธ.พญาไท โรคชรา 85 10 ส.ค. 62
3995/62 นาง เวียงสรวง   เจริญสุข ธ.ถนนจอมทอง ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 4 ส.ค. 62
3996/62 นาย เชิญ   นาฑี ธ.ปราจนีบรีุ โรคปอดติดเชื้อ 89 1 ส.ค. 62
3997/62 จ.ส.อ.เสริม   ช านาญนาค ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หวัใจล้มเหลว 73 3 มี.ค. 62
3998/62 นาง ทองสุข   ค าหารพล สง.สด.จว.ข.ก. มะเร็งทีป่าก 80 5 ก.ค. 62
3999/62 นาย ร่ืน   ศิริบบุผา พัน.ซบร.21 บชร.1 มะเร็งตับ 69 5 มิ.ย. 62
4000/62 นาง อ าพร   ยามา รพศ.5 พัน.2 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอตาย 59 11 ก.ค. 62
4001/62 นาย เปง็   เงาะหวาน พัน.ป.ศป. โรคถุงลมโปง่พอง 79 29 ก.ค. 62
4002/62 นาง วิไล   สุวรรณสิทธิ์ ร้อย.ช.ซบร.สนาม มะเร็งท่อน้ าดี 53 8 ก.ค. 62
4003/62 นาง อารีย์   ศิริประทุม ธ.บิก๊ซี ลพบรีุ หลอดเลือดสมองโปง่พองในสมอง 82 28 ก.ค. 62
4004/62 พ.ท.ประดิษฐ์   แสงสาตร์ ธ.ลพบรีุ โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 64 27 ก.ค. 62
4005/62 จ.ส.อ.กมล   คงสมพัฒน์ ธ.สนามเปา้ โรคเส้นเลือดหวัใจตีบ 63 11 ก.ค. 62
4006/62 นาย ประแนง   บตุรสาศิลป์ มทบ.22 โรคเบาหวาน 61 6 ส.ค. 62
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4007/62 นาง ทองล้วน   อาสนาทิพย์ ธ.ส่ีแยกข่งสิงห-์เชียงใหม่ ความดันโลหติสูง 75 5 ส.ค. 62
4008/62 นาง นาง   ศรีผา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งตับ 71 7 ส.ค. 62
4009/62 จ.ส.ต.ไชยะรักษ์   ล าเจยีก ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 4 ส.ค. 62
4010/62 นาย มนสั   พวงเงิน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 83 3 ส.ค. 62
4011/62 ร.ต.กาญจน ์  ฉัตรวิไล ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 88 5 ส.ค. 62
4012/62 จ.ส.อ.คมสัน   สระกระโทก สห.ทบ. มะเร็งตับ 35 20 ก.ค. 62
4013/62 จ.ส.อ.บญุยัง   ค าสุวรรณ ปตอ.2 พัน.4 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 59 1 ส.ค. 62
4014/62 พ.ท.สมชาย   สุวรรณปณิฑะ ธ.ศรีย่าน โรคหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 13 ส.ค. 62
4015/62 นาง ทิพย์   มณีแสง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเม็ดเลือดขาว 65 13 ส.ค. 62
4016/62 นาง คมข า   ชาวนาฟาง ธ.สนามเสือปา่ โรคชรา 94 4 ส.ค. 62
4017/62 ร.ต.สุทธิชัย   วัฒนกุล ธ.ปราจนีบรีุ ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 57 9 ส.ค. 62
4018/62 พ.ท.สุนทร   กัลยาณะการี ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะอาหาร 73 5 ส.ค. 62
4019/62 นาง ทองเจอื   อ่อนละมัย สง.สด.จว.อ.ท. โรคชรา 84 4 ส.ค. 62
4020/62 นาง ค าปอ้   สิทธิกิจ (กาวิชัย) สง.สด.จว.ช.ม. กรดไหลย้อน 73 7 ส.ค. 62


