
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4541/62 นาย จง   กล่อมสังข์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 96 15 ก.ย. 62
4542/62 นาย สุบรร   น้อยวิบล ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในเนื้อสมอง 60 10 ส.ค. 62
4543/62 นาง ประยงค์   ขันทอง ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 72 26 ส.ค. 62
4544/62 นาย หลวง   ตาลี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อทีม่ือและเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 89 3 ก.ย. 62
4545/62 นาง ทองพูล   พรรณขาม มทบ.27 มะเร็งในถุงน้้าดี 71 12 ม.ีค. 62
4546/62 นาย ประยูร   เผ่าดิษฐ รวท.อท.ศอพท. มะเร็งเนื้องอกในสมอง 54 8 ก.ย. 62
4547/62 ร.ต.สุรินทร์   รัตนกระจ่าง ธ.คลองปาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 61 3 ก.ย. 62
4548/62 นาย บุญเหลือ   ศรีภูธร สง.สด.จว.น.ค. ภาวะเลือดเป็นกรดมาก 81 21 ส.ค. 62
4549/62 นาย ปลอด   ปิตรัมย์ ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งตับ 78 1 ก.ย. 62
4550/62 จ.ส.อ.ธงชัย   นาคสุวรรณ์ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อรุนแรง 66 3 ก.ย. 62
4551/62 พ.อ.ประสงค์   ดาราสว่าง ธ.ศรีสะเกษ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 21 พ.ค. 62
4552/62 นาง นุกูล   จันทร์ทอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้อ 78 3 ก.ย. 62
4553/62 นาง ฉอ้อน   จันทร์บ้ารุง กส.ทบ. โรคชรา 80 23 ส.ค. 62
4554/62 นาง ส้าลี   แอบส้าโรง ช.2 พัน.202 โรคหัวใจล้มเหลว 55 8 ก.ค. 62
4555/62 ส.ท.นพดล   ขอบทอง ร.111 พัน.2 กะโหลกศีรษะแตกร่วมกับมีเลือดออกในสมอง 24 30 ก.ค. 62
4556/62 จ.อ.ประเสริฐ   แก้วทองดี รร.ม.ศม. โรคหัวใจวาย 84 24 ส.ค. 62
4557/62 นาย สมคิด   เพ็ชรเนียม ธ.รังสิต เลือดออกในสมอง 78 17 ก.ย. 62
4558/62 นาง ประสงค์   นารินทร์ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 91 12 ก.ย. 62
4559/62 ร.ต.เสาร์เอก   หาสุข ธ.ปราณบุรี โรคมะเร็งท่อน้้าดีในตับ 57 13 ก.ย. 62
4560/62 นาง อุ่น   ปัน้ทองค้า ธ.รามอินทรา กม.4 โรคหัวใจล้มเหลว 74 12 ก.ย. 62
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4561/62 พล.ต.เสรี   กิตยาการ ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน 68 30 ส.ค. 62
4562/62 ร.ต.ไฉน   แสงวรรณ์ ธ.ปราจีนบุรี สมองเส่ือมมีแผลกดทับ 83 31 ส.ค. 62
4563/62 นาง บานเย็น   จุลค้าภา ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกในศีรษะ 73 31 ส.ค. 62
4564/62 นาย เส็ง   กล้าหาญ ธ.เพชรบูรณ์ โรคไตวาย 80 4 ก.ย. 62
4565/62 นาง เป็ง   ทาทอง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ภาวะหายใจล้มเหลว 72 21 ส.ค. 62
4566/62 นาง สมจิตต์   ภูเ่กิด อผศ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 85 3 ก.ย. 62
4567/62 นาย เน็ด   บุญอิ่ม ขส.ทบ. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 18 ส.ค. 62
4568/62 นาง ทวาย   กิขุนทด กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งตับและท่อน้้าดีระยะสุดท้าย 58 28 ส.ค. 62
4569/62 จ.ส.อ.วรศักด์ิ   วงศาวิเศษ ปตอ.2 พัน.2 มะเร็งในล้าไส้ 41 8 ก.ย. 62
4570/62 ร.ต.พีระพล   อิ่มมาก พัน.บ.41 ภาวะเลือดออกในสมอง 59 17 ส.ค. 62
4571/62 ร.ต.ขบวน   พึง่เจียม ธ.ลพบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 7 ก.ย. 62
4572/62 ร.ต.บุญส่ง   วงษ์เขียน ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 86 2 ก.ย. 62
4573/62 ร.ต.สมชัย   โชติสาร วิสามัญ ภาวะหายใจล้มเหลว 91 20 ส.ค. 62
4574/62 นาง ส้าเริง   เดชพล สง.สด.จว.ส.บ. มะเร็งตับ 68 2 ก.ย. 62
4575/62 นาง นึง   รัตนา ป.6 พัน.16 โรคชรา 83 6 ก.ย. 62
4576/62 จ.ส.ท.พงศธร   ไทยตรง ร.4 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 39 10 ก.ย. 62
4577/62 จ.ส.อ.ยุทธนา   หงษ์ทอง พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เส้นเลือดในสมองแตก 42 1 ก.ย. 62
4578/62 นาง คง   จินสมบัติ ม.6 โรคชรา 85 3 ก.ย. 62
4579/62 นาง สุวรรณ   สกุลทอง ป.72 พัน.723 โรคตับแข็ง 42 11 ก.ย. 62
4580/62 นาง สมใจ   นุ่มโต ธ.พิษณุโลก แผลกดทับติดเชื้อ 85 2 ก.ย. 62
4581/62 นาย เสรี   เทวประกาย ธ.ย่อยมหาลัยราชภัฎเลย โรคชรา 87 28 ส.ค. 62
4582/62 นาง แพง   สุวรรณกูฏ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งเหงือก 93 7 ก.ย. 62
4583/62 นาย สุวรรณ   ทิมา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอด 74 8 ก.ย. 62
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4584/62 นาง ลัดดาวัลย์   เกตุสูงเนิน ธ.นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 74 2 ก.ย. 62
4585/62 พ.ต.ไพศาล   สุระแสง ธ.ล้าปาง มะเร็งต่อมน้้าลาย 73 9 ส.ค. 62
4586/62 นาง ราตรี   เมคัน ธ.สกลนคร โรคไตวาย 61 5 ก.ย. 62
4587/62 จ.ส.อ.บัว   พรหมแก้ว ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 30 ส.ค. 62
4588/62 ร.ท.เดชศรี   จันทร์หล้า ธ.นครพนม โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 60 11 ก.ย. 62
4589/62 พ.อ.อ.อธิพันธ์   แย้มวรรณนัง สปท. มะเร็งต่อมลูกหมาก 55 15 ก.ย. 62
4590/62 นาย วิโรจน์   แสงจันทร์ ส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 61 18 ก.ย. 62
4591/62 พ.ท.สุพิศ   พงษ์สวัสด์ิ ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งทวารหนัก 83 18 ก.ย. 62
4592/62 ร.ต.นิพนธ์   โสรธร ธ.เตาปูน มะเร็งถุงน้้าดี 73 19 ก.ย. 62
4593/62 จ.ส.อ.ประเทือง   อาจหาญ ธ.สนามเป้า ตกจากทีสู่ง 58 31 ส.ค. 62
4594/62 นาย ประจวบ   ตรีวิสูตร ธ.สนามเสือป่า ภาวะโรคไตวาย 65 11 ก.ย. 62
4595/62 นาย ส้าราญ   เสือศิริ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในปอด 76 14 ก.ย. 62
4596/62 นาง สมศรี   ชมภู ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งตับระยะสุดท้าย 85 27 ส.ค. 62
4597/62 ร.ต.ศรีชล   ประจวบสุข ธ.สกลนคร มะเร็งตับอ่อน 66 11 ก.ย. 62
4598/62 พ.อ.บ้าหราบ   สุขวิสิฏฐ์ ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 83 10 ก.ย. 62
4599/62 ร.ต.จ้านวน   กล้าจอหอ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 82 4 ก.ย. 62
4600/62 นาง อร   ดู่สันเทียะ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 13 ก.ย. 62
4601/62 นาง ศิริกุล   ยุตติธรรม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 71 25 ส.ค. 62
4602/62 พล.อส.อนนท์   ยอดนุ่น พัน.สท. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 26 1 ก.ย. 62
4603/62 นาง ประดิษฐ์   อุ่นเสน่หา ธ.ย่อยบางโพ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 80 15 ก.ย. 62
4604/62 พ.ต.กฤษชนะ   ค้าสุทธิ์ ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งตับ 66 2 ก.ย. 62
4605/62 น.ส. อารีย์   สุขท้วม ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ติดเชื้อในสมอง 72 17 ก.ย. 62
4606/62 ร.อ.วีระพันธ์   มาหา ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคถุงลมโป่งพอง 83 12 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4607/62 นาย วิชัย   สงวนธรรม ธ.ธรรมศาสตร์ รังสิต โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 62 15 ก.ย. 62
4608/62 นาง จ้าลอง   สุรินทราโช ร้อย.ลว.ไกล 2 ช็อกจากการเสียเลือด 74 28 ม.ิย. 62
4609/62 นาย ราม   เพชรอ่อน มทบ.36 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 68 13 ก.ย. 62
4610/62 นาย ตุ๋ย   ปวงงาม มทบ.34 มะเร็งล้าไส้ 67 9 ก.ย. 62
4611/62 นาง บุญหลาย   เหล่าออง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 86 12 ก.ย. 62
4612/62 ส.อ.สมศักด์ิ   ไชยพูน ธ.ล้าพูน ไข้มาลาเรียเร้ือรัง 53 10 ก.ย. 62
4613/62 นาย เดชา   ผดุงปราชญ์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งทีล้ิ่น 60 28 ส.ค. 62
4614/62 ร.อ.บุญธรรม   ใจดี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 84 17 ก.ย. 62
4615/62 พล.อ.สมุทร   นิลกุล ธ.เตาปูน มะเร็งล้าไส้ 88 16 ก.ย. 62
4616/62 ร.ต.บัญฑูรย์   เสือปลอด ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 19 ก.ย. 62
4617/62 นาง สมจิต  แก้วอินทรชัย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 88 29 ส.ค. 62
4618/62 นาย ทองขันธ์   วงศ์สูงเนิน รพ.ค่ายจักรพงษ์ โรคปอดบวม 72 26 ม.ิย. 62
4619/62 นาง ทองย้อย   สัมมาเพ็ชร์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งตับอ่อน 91 13 ก.ย. 62
4620/62 ร.ต.หญิง ส้าเริง   วิทรมะ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคประจ้าตัว 67 19 ก.ย. 62
4621/62 นาย สืบ   เสง่ียมสุวรรณ์ ธ.สระบุรี โรคชรา 84 16 ก.ย. 62
4622/62 ร.ต.ธวัชชัย   ทรัพย์บุญ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 65 14 ก.ย. 62
4623/62 ร.ท.สงบ   ศิลปเจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 86 10 ก.ย. 62
4624/62 จ.ส.อ.พิศูจน์   บูรณศิลป์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 87 14 ก.ย. 62
4625/62 นาย ประทีป   ช้างศรี ส่วนกลาง โรคชรา 80 13 ก.ย. 62
4626/62 พระลพ   เจริญสุข ยย.ทบ. โรคชรา 82 11 ก.ย. 62
4627/62 จ.ส.อ.บรรจง   ทองพันล้า ธ.ปราณบุรี โรคปอด 59 10 ก.ย. 62
4628/62 นาง กัลยาณี   เข็มทอง ช.พัน.51 ความดันโลหิตสูง 79 19 ม.ีค. 00
4629/62 ส.อ.วนัตส์   คนหลัก ช.พัน.51 เลือดออกในช่องอกจากซ่ีโครงหัก 27 14 ก.ย. 62
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4630/62 นาง ฝน   ทุมชะ กรม ทพ.22 โรคชรา 82 19 ส.ค. 62
4631/62 นาง ทองอยู่   นารอด วิสามัญ การติดเชื้อทีข่าซ้าย 101 22 ก.ย. 62
4632/62 นาง ทองอยู่   นารอด ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า การติดเชื้อทีข่าซ้าย 101 22 ก.ย. 62
4633/62 พ.จ.อ.หญิง พรประภา  ณ นคร ธ.โรบินสัน-ศรีสมาน หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 73 22 ก.ย. 62
4634/62 ร.ต.ชาติชาญ   สาคร ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคปอดติดเชื้อ 84 14 ก.ย. 62
4635/62 นาย ส้ารัตน์   บัวระโหง มทบ.31 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 55 16 ก.ย. 62
4636/62 ส.อ.สุรินทร์   แสนรัก ป.72 พัน.722 ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 29 13 ก.ย. 62
4637/62 นาย นิ้ม   เกียรติอมรรักษ์ พัน.ปจว. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 3 ก.ย. 62
4638/62 พ.ต.วิน   ศรีนาค ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 83 16 ก.ย. 62
4639/62 นาง วรรณา   แสงจันทร์ ธ.ถนนสามัคคี เส้นเลือดในสมองแตก 83 18 ก.ย. 62
4640/62 นาง หนูเจน   ศรียางคุย ธ.คอสโม ออฟฟิส พาร์ค เมืองทองธานีภาวะหัวใจวาย 82 22 ก.ย. 62
4641/62 นาง ส้าริด   ผ่องอ้าไพ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 86 23 ก.ย. 62
4642/62 นาง นวลจันทร์   สุขหมั่น ธ.ชลบุรี สมองขาดเลือดฉับพลัน 84 2 ก.ย. 62
4643/62 จ.ส.อ.สมบัติ   จันทรสาขา ปตอ.1 พัน.5 มะเร็งตับอ่อน 53 16 ก.ย. 62
4644/62 จ.ส.อ.เจริญ   ศรีสรินทร์ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 88 23 ก.ย. 62
4645/62 พล.อ.กรีเมศร   บุนนาค ธ.ลาดพร้าว มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 70 11 ก.ย. 62
4646/62 พ.อ.เล่ือน   บุญชิต ธ.เทิง ภาวะช็อคจากติดเชื้อในปอด 85 12 ก.ย. 62
4647/62 พล.ต.ถวัลย์   ฟักอังกูร วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 93 16 ก.ย. 62
4648/62 จ.ส.อ.เนด้ี   พิมค้ามูล นทพ. อุบัติเหตุจราจร 54 14 พ.ค. 62
4649/62 ด.ต.เก่ง   สมประสงค์ ม.6 พัน.6 มะเร็งล้าไส้ 74 28 ส.ค. 62
4650/62 นาย ภมรตรัยรัตน์ (ภมร)   กาญจนีย์ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 โรคชรา 79 8 ก.ย. 62
4651/62 จ.ส.อ.กิตติพงษ์   พันธ์ค้า ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งต่อมน้้าเหลืองในสมอง 53 6 ก.ย. 62
4652/62 จ.ส.อ.เริง   กาลสกุล ธ.สกลนคร มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 73 7 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4653/62 นาง ศศิพิมพ์   สุขสวัสด์ิ ธ.นครศรีธรรมราช โรคความดันต้่า 51 5 ก.ย. 62
4654/62 นาย ดวงจันทร์   ตีรณฐิตาภร สง.สด.จว.พ.ร. มะเร็งปอด 80 4 ก.ย. 62
4655/62 นาย ชาญชัย   สมุทรเพ็ชร ทน.3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 77 18 ก.ย. 62
4656/62 นาง บุญจันทร์   ทับหัวหนอง ศปภอ.ทบ.2 เลือดออกในสมองเส้นเลือดแตก 52 30 ส.ค. 62
4657/62 นาย จ้าลอง   จะบ้ารุง ศสพ. โรคชรา 85 9 ก.ย. 62
4658/62 นาง รุ่งนภา   กิ่งแก้ว ทภ.3 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 77 28 ส.ค. 62
4659/62 น.ส.นารีนาถ   กุมภักดี กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 60 19 ส.ค. 62
4660/62 นาง สมแปลง   เฉลิมแสน พัน.พัฒนา 2 โรคชรา 76 12 ก.ย. 62
4661/62 นาง ประไพ   อุ่นเรียน ป.72 พัน.723 เลือดออกในสมอง 79 13 ก.ย. 62
4662/62 นาง มะลิ   ชลมงคล ร้อย.ตถ.พล.ร.6 โรคชรา 75 11 ก.ย. 62
4663/62 นาง ท่อน   สายสินธุ์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคเบาหวาน 79 12 ก.ย. 62
4664/62 นาง มะลิวรรณ   แก่นท้าว ธ.เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มะเร็งท่อน้้าดี 51 20 ส.ค. 62
4665/62 พ.ท.สามารถ   ดาวทอง ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 10 ก.ย. 62
4666/62 นาง สุนีย์   แสงแก้ว ธ.ล้าปาง มะเร็งท่อน้้าดี 64 8 ก.ย. 62
4667/62 ส.อ.นิคม   คณะนาม ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจวาย 71 5 ก.ย. 62
4668/62 นาง การุญ   มีลักษณะ กิตติมศักด์ิ เลือดออกในสมอง 90 1 ก.ย. 62
4669/62 พ.อ.อภิศักด์ิ   เกษวัง สลก.ทบ. ศีรษะและหน้าอกถูกแทง 58 14 ก.ย. 62
4670/62 พระ ทองดี   ประดิษฐ์แท่น พบ. ไตวายจากเบาหวาน 79 21 เม.ย. 62
4671/62 นาย ทองเย็น   ตุ้มทรัพย์ ส่วนกลาง โรคชรา 93 13 ก.ย. 62
4672/62 นาง เขียน   อาบนาค ธ.เทสโก้ โลตัส บางประอิน ภาวะหัวใจล้มเหลว 77 18 ก.ย. 62
4673/62 นาย ชื้น   วงษ์ทองแย้ม ธ.ปทุมธานี โรคชรา 87 17 ก.ย. 62
4674/62 นาย ศักด์ิ   ค้าพิมูล สลก.ทบ. มะเร็งหลังโพรงจมูก 60 30 ส.ค. 62
4675/62 ร.ต.สมจิตร   ปรีเลิศ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอดระยะลุกลาม 79 24 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4676/62 นาง หม่าน   ชาชุมพร ธ.สระบุรี โรคหัวใจ 87 31 ส.ค. 62
4677/62 นาย เข็ม   มีระลึก ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคชรา 99 12 ก.ย. 62
4678/62 ร.ต.วัลลภ   เกิดสุข ธ.ศรีย่าน มะเร็งหลอดอาหาร 71 25 ก.ย. 62
4679/62 ร.ต.ปวัณรัตน์   ปิน่รอด ธ.ลพบุรี ภาวะหายใจล้มเหลว 69 19 ก.ย. 62
4680/62 นาย ประสิทธิ ์   ศรีสังข์ ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 81 24 ก.ย. 62
4681/62 นาง ประภาณี   อุทยานานนท์ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบ 81 20 ก.ย. 62
4682/62 ร.ท.สถิตย์   ยุตธรรมโม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ล้ิมเลือดอุดตันในเส้นเลือด 61 25 ก.ย. 62
4683/62 นาง ขาว   มงคล ธ.เซ็นทรังพลาซา อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 22 ก.ย. 62
4684/62 ร.ต.พัฒน์  กฤษน้อย ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 87 22 ก.ย. 62
4685/62 นาง สุมาลี   ขานสันเทียะ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 83 19 ก.ย. 62
4686/62 จ.ส.อ.ประทีป   ภูร่ะหงษ์ ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดฝอยสมองแตก 79 15 ก.ย. 62
4687/62 นาย ค้า   แสนตา ธ.เพชรบูรณ์ โรคถุงลมโป่งพอง 88 6 ก.ย. 62
4688/62 พ.ท.พิทักษ์   วงศ์สวรรค์ ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 12 ก.ย. 62
4689/62 นาง ดาวเรือง   นันทศรี(อินจ้าปา) ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 71 10 ก.ย. 62
4690/62 นาง อิ้งจิต   ชมภูพล พล.ม.1 หลอดเลือดสมองตีบ 79 16 ก.ย. 62
4691/62 นาย สมร   สายบัว ร.6 พัน.1 โรคชรา 80 10 ส.ค. 62
4692/62 นาย สิน   เชิดชู ร.13 พัน.2 มะเร็งตับ 59 5 ก.ย. 62
4693/62 นาง ญาดา   บุญเปีย่ม สง.สด.จว.พ.จ. แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง 39 16 ก.ย. 62
4694/62 อส.ทพ.บรรจง   ประทุมภักด์ิ กรม ทพ.26 ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 59 29 เม.ย. 62
4695/62 นาย โรย   ขันศิริ ศม. ภาวะการหายใจล้มเหลว 83 13 ก.ย. 62
4696/62 ร.ต.สมควร   เบ้าชาลี ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 12 ก.ย. 62
4697/62 นาย เทศน์   บัวบานงาม กรม ทพ.26 เลือดออกในสมอง 83 10 ก.ย. 62
4698/62 นาย ส้าเนียง   ไฉนงุ้น ช.พัน.9 พล.ร.9 มะเร็งล้าไส้ 72 9 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4699/62 นาง กุยแก้ว   ชุ่มเย็น ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ระบบหายใจล้มเหลว 72 22 ส.ค. 62
4700/62 นาง ทัศนีย์   กุลฑล ยบ.ทหาร เลือดออกในสมอง 81 19 ก.ย. 62
4701/62 นาง สุดยินดี   ปานสีดา ธ.สุโขทัย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 64 12 ก.ย. 62
4702/62 นาง ชลอ   งามสนอง สพ.ทบ. สันนิษฐานโรคหลอดเลือดแดง 80 20 ก.ย. 62
4703/62 พ.ต.อดุลย์   อาชีวะ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบ 75 26 ก.ย. 62
4704/62 ร.ต. สุเทพ   รักษาสัตย์ ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะหัวใจล้มเหลว 66 15 ก.ย. 62
4705/62 นาย จรัส   พรหมรัตน์ ธ.หลังสวน เลือดออกในกระเพาะอาหาร 68 6 ก.ย. 62
4706/62 นาง ชุนเอง   เทีย่งล้้า ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 90 22 ก.ย. 62
4707/62 พ.ท.สุนทร   เล้ียงบุญญพันธ์ ธ.พญาไท มะเร็งตับ 69 19 ก.ย. 62
4708/62 จ.ส.อ.สมชาย   เพ็ญประภา ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งปอด 66 21 ก.ย. 62
4709/62 นาย พิชิต   ประสพศิลป์ ธ.ถนนคฑาธร ราชบุรี ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 59 30 ส.ค. 62
4710/62 นาย พรมมา   ม่วงวันดี ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจขาดเลือด 86 14 ก.ย. 62
4711/62 นาย ไกรสอน   ยานสุวรรณ์ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งตับ 59 30 ส.ค. 62
4712/62 พ.ท.ศักด์ิชาย   พลสายบัว ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 86 14 ก.ย. 62
4713/62 ร.ต.วิษณุ   เนาท่าแค ธ.ลพบุรี ฝีหนองในเยื้อหุม้ปอด 76 14 ก.ย. 62
4714/62 จ.ส.อ.ประจักษ์   เจริญสุข ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 90 21 ก.ย. 62
4715/62 นาย ทีฆ   คุณวัฒน์ สน.ปล.กห. โรคมะเร็งกระดูก 53 7 ก.ย. 62
4716/62 ร.ต.จ้านงค์   สอนเสนาะ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มะเร็งตับ 79 27 ก.ย. 62
4717/62 นาง แช่มช้อย   วัฒนศัพท์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 87 19 ก.ย. 62
4718/62 นาง วรรณี   พูสุวรรณ ธ.หล่มสัก หลอดเลือดสมอง 82 15 ก.ย. 62
4719/62 นาง พุฒ   ศรีละพรม ธ.โรบินสัน สุรินทร์ มะเร็งตับ 74 16 ก.ย. 62
4720/62 ร.ต.เพิม่ศักด์ิ   ร่วมศรี ธ.โรบินสัน สุรินทร์ มะเร็งล้าไส้ 74 17 ก.ย. 62
4721/62 นาย สนิท   ทรัพย์ประเสริฐ สก.ทบ. โรคตับแข็ง 79 29 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4722/62 ร.อ.สมชาติ   วงศ์ใหญ่ ร.17 อุบัติเหตุจราจร 42 19 ก.ค. 62
4723/62 นาง อุดม   ค้าพานิช พัน.สห.12 ระบบไหลเวียนเลือดและหายใจล้มเหลว 72 3 ก.ย. 62
4724/62 นาย เกษม   วัฒนสุนทร พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 โรคปอดติดเชื้อ 79 4 ก.ย. 62
4725/62 พ.อ.ยอด   ขันทรา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ภาวะอวัยวะล้มเหลวอย่างรุนแรง 88 14 ก.ย. 62
4726/62 นาง ชุน   อินทร์เปล่ียน กช. โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 89 10 ก.ย. 62
4727/62 นาง ชอุ่ม   สงวนสุข ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 93 20 ก.ย. 62
4728/62 นาง สุนีย์   เกิดผล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 89 27 ก.ย. 62
4729/62 ร.ต.รัชพล   พลเยี่ยม ธ.สนามเป้า ตับและไตวาย 60 24 ก.ย. 62
4730/62 นาง หนูเตรียม   ศรีไชยยา ธ.ปากช่อง โรคไตวาย 70 23 ก.ย. 62
4731/62 จ.ส.อ.เฉลียว   พงษ์มนตรี ธ.อยุธยา กล้ามเนื้อขาดเลือด 67 19 ก.ย. 62
4732/62 ร.ต.สอาด   โกศินานนท์ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 86 20 ก.ย. 62
4733/62 พ.ต.ดอกรัง   ปานศักด์ิ ธ.สนามเป้า โรคตับแข็ง 70 11 ก.ย. 62
4734/62 นาง ส้ารวย   เสือเทศ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 โรคไต 84 14 ส.ค. 62
4735/62 นาง สมหวัง   สุขพงษ์ ธ.โชคชัย 4 โรคปอดติดเชื้อ 88 25 ก.ย. 62
4736/62 นาง ศิริจันทร์   สุวรรณปรีดี ธ.งามวงศ์วาน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 77 24 ก.ย. 62
4737/62 นาย สามารถ   มณีสอดแสง สพ.ทบ. เลือดออกในระบบหายใจ 69 21 ส.ค. 62
4738/62 พระ เสมอ   ไตรประวัติ ธ.สนามเป้า มะเร็งกระเพาะอาหาร 65 26 ก.ย. 62
4739/62 นาง อ่อน   นาดี ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคไตวายเร้ือรัง 68 18 ก.ย. 62
4740/62 นาย ปรีชา   ภูเขาแก้ว ขกท. โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78 18 ก.ย. 62
4741/62 นาย ชูเกียรติ   สมประสงค์ ศสท.กส.ทบ. ปอดติดเชื้อจากการอุดกั้นของก้อนในปอด 65 1 ส.ค. 62
4742/62 จ.ส.ต.เขตขันธ์   ศรีอินทร์สุทธิ์ ช.พัน.1 พล.1 รอ. สมองฉีกขาด 30 14 ก.ย. 62
4743/62 นาง ชูจิตต์   อินทรประเสริฐ ธ.โชคชัย โรคความดัน 87 24 ก.ย. 62
4744/62 นาง สุพรรณา   ธรรมศิริ ธ.งามวงศ์วาน เลือดออกทางเดินอาหาร 89 19 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4745/62 ร.ต.ศิริ   จันทร์หอม ธ.พรานนก โรคชรา 87 15 ก.ย. 62
4746/62 นาย วารี   ผาอ่อน ป.1 พัน.31 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 11 ก.ย. 62
4747/62 นาง สุนี   สากุลา (บุญมาช)ู สง.สด.จว.อ.บ. ไตวายเร้ือรังระยะที ่4 89 13 ก.ย. 62
4748/62 นาย อดุลย์   สานุวงศ์ พล.ร.2 รอ. เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 71 8 ก.ย. 62
4749/62 พ.อ.เดชากร   จันต๊ะสาร มทบ.32 มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 50 9 ก.ย. 62
4750/62 จ.ส.อ.สุนทร   ราษฎร์ภูธร คส.6 สพ.ทบ. หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 51 18 ก.ย. 62
4751/62 ร.ต.อุดม   ศรีบุญเรือง ธ.บุรีรัมย์ เลือดออกในสมอง 57 8 ก.ย. 62
4752/62 นาง ค้า   ยาดี ธ.ล้าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 13 ก.ย. 62
4753/62 นาง มยุรี   ระเบ็ง ธ.เชียงใหม่ มะเร็งปอด 80 9 ก.ย. 62
4754/62 นาง เกษร   เกษาพร ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคตับอ่อนอักเสบ 80 26 เม.ย. 62
4755/62 นาง ทูน   พลขันธ์ ช.พัน.8 พล.ม.1 โรคไตวายระยะสุดท้าย 72 29 ส.ค. 62
4756/62 ส.อ.นรินทร์   ศรีดา ป.6 พัน.6 ตับฉีกเลือดออกในช่องท้อง 28 4 ก.ย. 62
4757/62 นาย เทีย่ง   ไกรคุ้ม พัน.ร.มทบ.21 โรคไตเส่ือม 86 22 ก.ย. 62
4758/62 นาง ละมูล   เสาวภาคย์ มทบ.21 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 84 19 ก.ย. 62
4759/62 นาง พิมพ์ไสว   ชาวนาเล้ียงชีพ (ศิริสมบูรณ์)ช.11 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 56 6 ก.ย. 62
4760/62 นาย ทองสุข   ราชเพียแก้ว ส.พัน.23 ทภ.3 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 77 17 ก.ย. 62
4761/62 นาง บุญดี   บัวทอง ธ.อุดรธานี โรคชรา 82 22 ก.ย. 62
4762/62 นาย จ้านงค์   สร้อยมาลัย ธ.อุดรธานี โรคชรา 83 18 ก.ย. 62
4763/62 จ.ส.ต.สมศักด์ิ   โอภาโส มทบ.21 โรคปอด 65 9 ก.ย. 62
4764/62 นาง ดาวรุ่ง   มายัง มทบ.11 ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน 70 26 ก.ย. 62
4765/62 นาง นงลักษณ์   สิงห์คะนอง ส่วนกลาง มะเร็งตับ 83 7 ก.ย. 62
4766/62 ร.ต.วินัย   สัมมาทิตย์ ธ.ราชบุรี ระบบไหลเวียนโลหิต, การหายใจล้มเหลว 68 11 ก.ย. 62
4767/62 นาง วิมล   เจ้าสุวรรณ ธ.บางปลาสร้อย โรคความดันโลหิตสูง 82 30 ก.ย. 62
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4768/62 นาง อารีย์   คุ้มทรัพย์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 22 พ.ค. 62
4769/62 นาง บ้ารุง   ทิพยเสม ธ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ โรคชรา 78 28 ก.ย. 62
4770/62 นาย ประสิทธิ ์  หินข้า ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 74 17 ก.ย. 62
4771/62 ส.อ.ตะวัน   อมรสิน ทภ.1 อุบัติเหตุไฟดูด 33 24 พ.ค. 62
4772/62 นาง บุญเริง   นิ่มนวล ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งเต้านม 66 21 ก.ย. 62
4773/62 น.ส.สาคร   ชัชวงษ์ ธ.ก้าแพงเพชร จมน้้า 73 24 ก.ย. 62
4774/62 นาง นิตยา   จุลศักด์ิ ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71 28 ก.ย. 62
4775/62 น.ส.สลักจิตร   ยมดิษฐ์ ธ.เตาปูน มะเร็งรังไข่ 60 14 ก.ย. 62
4776/62 นาง ดา   จันสา ธ.ศรีย่าน มะเร็งกล่อมเสียง 80 29 ก.ย. 62
4777/62 นาง บัวเผ่ือน   แดนวิวัฒน์เดชา ธ.ปทุมธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 10 ก.ย. 62
4778/62 นาง หนู   สีนวน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งท่อน้้าดี 83 17 ก.ย. 62
4779/62 นาย ตา   อิสา ธ.ลพบุรี โรคชรา 93 28 ก.ย. 62
4780/62 ร.ต.สมศักด์ิ   ท้าทัน ธ.แจ้งวัฒนะ ปอดอักเสบรุนแรง 73 20 ก.ค. 62
4781/62 นาง ล้าจวน   อุดมทวี ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหัวใจโต 77 19 ก.ย. 62
4782/62 นาง สุรัตน์   สังข์จันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 57 21 ก.ย. 62
4783/62 น.ส.ชนากานต์   สุทธกุล บชร.2 มะเร็งกระเพาะอาหาร 27 21 ก.ย. 62
4784/62 นาง สวาด   ค้าฟู มทบ.41 มะเร็ง 63 13 ก.ย. 62
4785/62 นาง บู ่  ทองอิ่ม พัน.ซบร.กรม สน.12 มะเร็งตับ 82 15 ก.ย. 62
4786/62 นาง ประเทือง   สมบูรณ์ วพบ. โรคชรา 71 18 ก.ย. 62
4787/62 นาง มี   ลือโฮ้ง มทบ.38 มะเร็งตับ 74 18 ก.ย. 62
4788/62 พ.ต.สนวน   ฉิมนาคพันธุ์ สบ.ทบ. ภาวะการหายใจล้มเหลว 85 28 ก.ย. 62
4789/62 นาย ไชยพงษ์   สินชัยคุณานนต์ ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 29 ก.ย. 62
4790/62 จ.ส.อ.บุรินทร์   วงค์สุริยันต์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหลอดเลือดสมอง 91 28 ก.ย. 62
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4791/62 จ.ส.อ.บุรินทร์   วงค์สุริยันต์ วิสามัญ โรคหลอดเลือดสมอง 91 28 ก.ย. 62
4792/62 นาง เกลียว   ศรีพรม ธ.พิษณุโลก เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 86 20 ก.ย. 62
4793/62 จ.ส.อ.มนตรี   ทัศนภาค ธ.เชียงราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 18 ก.ย. 62
4794/62 นาง มัลลิกา   นิจแสวง กสษ.1 กส.ทบ. มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย 56 19 ก.ย. 62
4795/62 นาง เล็ก   รุ่งกลาง ทภ.2 โรคไตวายเร้ือรัง 85 10 ส.ค. 62
4796/62 นาง บุตร   บุญเจริญ รพศ.5 พัน.2 อุบัติเหตุจากการตกเตียง 82 3 ก.ย. 62
4797/62 นาง วารุณี   ถ้วนสมบูรณ์ ปตอ.1 พัน.5 มะเร็งระยะลุกลามแพร่กระจาย 56 16 ก.ย. 62
4798/62 นาง อัมพร  จงสกุล ธ.บางแค โรคชรา 81 28 ก.ย. 62
4799/62 นาง บัวหวาน   ผ่องเลิศ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 26 ก.ย. 62
4800/62 นาง จินดา   ปล้ืมจิตต์ ธ.คอสโมออฟฟิศ เมืองทองธานี แผลในล้าไส้เล็ก 80 29 ก.ย. 62
4801/62 นาง ทองเร่ิม   เปีย่มลือ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 2 ต.ค. 62
4802/62 นาง ประทุม   แก้วขจร ธ.เทสโก้ โลตัส รังสิต ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ 80 1 ต.ค. 62
4803/62 นาย โจม   แพงงา ศฝ.นศท.มทบ.24 โรคชรา 82 12 ก.ย. 62
4804/62 นาง สุดา   เบอร์พันธ์ มทบ.33 โรคปอดติดเชื้อ 71 11 ก.ย. 62
4805/62 นาง สมจิต   อ้าไพพันธุ์ มทบ.41 ระบบหายใจล้มเหลว 50 6 ก.ย. 62
4806/62 นาง สวิท   ชูชื่น ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เส้นเลือดสมองตีบ 75 25 ก.ย. 62
4807/62 นาง บุญเรือน   โพธิเ์ทีย่ง พธ.ทบ. โรคชรา 68 14 ก.ย. 62
4808/62 นาง ปราณี   ถนอมรัตน์ พัน.สบร.21 บชร.1 เบาหวาน,ความดัน,ไขมัน 76 10 ก.ย. 62
4809/62 นาง น้อย   ทองแย้ม ธนาณัติ โรคไตวายระยะสุดท้าย 69 28 พ.ค. 62
4810/62 จ.ส.อ.สมพูน   จันทร์คล้าย ธ.ร้อยเอ็ด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 72 15 ก.ย. 62
4811/62 นาย มานะ   บุษยะมา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 86 23 ก.ย. 62
4812/62 จ.ส.อ.สอาด   เกษาพร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ป่วยติดเตียง 84 10 เม.ย. 62
4813/62 จ.ส.อ.อารักษ์   จันทรนนท์ ธ.ชัยภูมิ เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นนอกจากการล้ม 63 1 ส.ค. 62
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4814/62 นาง ปราณี   บุตรราช ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับอ่อน 80 15 ก.ย. 62
4815/62 นาง จงใจ   วงศ์ยอด ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ 79 12 ก.ย. 62
4816/62 ส.อ.สมศักด์ิ   ตรีข้า ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองขาดเลือด 59 19 ก.ย. 62
4817/62 นาง รักซ้อน   สิงห์เรือง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78 24 ก.ย. 62
4818/62 นาง บุญเล้ียง   ศักด์ิสถาพร ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 90 26 ก.ย. 62
4819/62 นาง จ้านงค์   ศรีนวล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 86 2 ก.ย. 62
4820/62 พ.ต.ประสิทธิ ์  ช่อกุหลาบ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 21 ก.ย. 62
4821/62 พ.ท.วิบูลย์   ขลิบเงิน ธ.ลพบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 67 21 ก.ย. 62
4822/62 นาง สมสมัย   โพธากุล ส่วนกลาง เส้นเลือดสมองตีบ 83 5 ต.ค. 62
4823/62 น.ส.สมหมาย   ตาดเงิน ธ.บก.ทบ. โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 77 3 ต.ค. 62
4824/62 นาง เล็ก   เรืองณรงค์ ธ.สระแก้ว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 76 24 ก.ย. 62
4825/62 นาย ถาวรณ์   ป้อมทอง ธ.ถนนติวานนท์ โรคถุงลมโป่งพอง 61 5 ต.ค. 62
4826/62 น.ส. ขนบ   ชั้นไพบูลย์ ธ.บางล้าภู ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 67 22 ก.พ. 62
4827/62 นาง ฉวีวรรณ   มุทุสิทธิ์ ธ.รามอินทรา กม.4 ติดเชื้อในปอด 82 28 ก.ย. 62
4828/62 พ.ท.บุญรอด   สุทธิรักษ์ ธ.เตาปูน มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 70 1 ต.ค. 62
4829/62 พ.อ.สิทธิ   ราชพลพิจารณ์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 89 30 ก.ย. 62
4830/62 นาง ประภิส   จ้าปานิล ธ.ย่อยแฟชั่น-ไอส์แลนด์ โรคปอดติดเชื้อ 82 27 ก.ย. 62
4831/62 นาย ธีรยุทธ   คุ้มครอง ธ.พญาไท ติดเชื้อในช่องท้อง 45 24 ก.ย. 62
4832/62 จ.ส.ต.ก้องภพ   สุขเจริญพงษ์กุล ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลาม 57 13 ก.ย. 62
4833/62 ร.ต.รังษี   เทพกร ธ.เสนานิคม โรคหลอดลมโป่งพอง 69 30 ก.ย. 62
4834/62 พ.อ.รวี   สุนทรารักษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 87 5 ต.ค. 62
4835/62 นาย สนิท   ตามัย ธ.น่าน ไขกระดูกฝ่อ 71 21 ก.ย. 62
4836/62 จ.ส.อ.อารีรักษ์   ชวาลา ธ.พิษณุโลก โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 62 16 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4837/62 พ.ท.สนอง   ไวทยนาคร วิสามัญ ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 93 3 ต.ค. 62
4838/62 นาย เอกสินธุ ์  วงศ์ทอง ธ.สวนจตุจักร ปอดอักเสบติดเชื้อ 67 1 ต.ค. 62
4839/62 นาย สง่า   เขตต์ทอง สลก.ทบ. โรคชรา 81 1 ต.ค. 62
4840/62 นาย อุดร   ล้้าเลิศ กพ.ทบ. โรคชรา 83 24 ก.ย. 62
4841/62 นาย สุชิน   ธรรมชาติ ธ.ย่อยหัวหิน-มาร์เก็ตวิลเลจ ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 19 ก.ย. 62
4842/62 นาย บุญมี   พละแสน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งท่อน้้าดี 77 17 ก.ย. 62
4843/62 นาย เหล่ือม   ปัญหาวงค์ ธ.อุดรธานี ไอ,หายใจขัด 83 18 ก.ย. 62
4844/62 นาย อ่อนจันทร์   ทะสังขาร์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 87 25 ก.ย. 62
4845/62 นาง เคน   คนใหญ่ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 19 ก.ย. 62
4846/62 นาง หนั่น   อ้าผ่อง ม.5 รอ. โรคชรา 83 26 ก.ค. 62
4847/62 นาย ยศ   งามเผ่า รพ.ค่ายสุรสีห์ โรคไหลตาย 75 17 ก.ย. 62
4848/62 นาง พาย   รุ่งก้าจัด ธ.สิงห์บุรี โรคชรา 88 19 ก.ย. 62
4849/62 นาง วันดี   แสนมนตรี ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดสมองตีบ 81 20 ก.ย. 62
4850/62 นาย ควง   ข่าทิพย์พาที รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โรคไตวายเร้ือรัง 72 23 ก.ย. 62
4851/62 นาง เพ็ญณภา   ขาวงาม พล.ม.2 รอ. เลือดออกในทางเดินอาหารจากตับแข็ง 38 28 ก.ย. 62
4852/62 นาง สุมาลี   บัววิรัตน์ ขส.ทบ. โรคล้ินหัวใจร่ัว 81 21 ก.ย. 62
4853/62 จ.ส.อ.พิทักษ์   บัวละคร นทพ. เลือดออกในช่องท้อง 32 18 ก.ย. 62
4854/62 ร.ต.สมเกียรติ   ห้วยจันทร์ ม.4 รอ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 56 21 ส.ค. 62
4855/62 นาย ทอง   พันเป็ง ม.2 พัน.10 หัวใจห้องบนส่ันพร้ิว 72 24 ก.ย. 62
4856/62 นาง ทิพา   เข็มเพ็ชร์ สง.สด.จว.ส.ส. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 26 ก.ย. 62
4857/62 นาง สุทิน   ทันวัน ส่วนกลาง โรคพังผืดทีตั่บและตับแข็ง 75 23 ก.ย. 62
4858/62 ร.ต.ธนนวัตน์   ปรวิเขียวสุดตา ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งปอด 58 9 ต.ค. 62
4859/62 นาย สอิ้ง   บุญเผ่ือน ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 23 ก.ย. 62
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4860/62 ส.อ.ฉลอง   ศิริส้าราญ ธ.ขอนแก่น มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 77 28 ก.ย. 62
4861/62 พ.อ.เจือวงษ์   ยอดนิล ธ.เตาปูน โรคชรา 96 11 ก.ย. 62
4862/62 นาย อ่อน   คามคศก ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 79 24 ก.ย. 62
4863/62 นาง ศรีแจ่ม   ส้ารองกนก รพ.ค่ายสุรสีห์ โรคหัวใจขาดเลือด 84 21 ก.ย. 62
4864/62 นาง ละมุล   เพ็ชร์โคกสูง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคเบาหวาน,ไตวาย 82 22 ม.ีค. 00
4865/62 ร.ต.มนัส   เทวี ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในสมอง 59 21 ก.ย. 62
4866/62 นาง อ้าไพ   อาราวี ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อกระแสโลหิต 63 25 ก.ย. 62
4867/62 ร.ต.ชวลิต   ทรงกฤษ ธ.ถนนติวานนท์ ภยันตรายต่อคอจากการบาดเจ็บจาการจราจร 58 6 ก.ย. 62
4868/62 นาย ชุบ   ทรงสุภาพ ธ.ถนนติวานนท์ ภาวะหัวใจล้มเหลว 90 24 ก.ย. 62
4869/62 ร.ต.สมเดช   เรืองนิล ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 63 24 ก.ย. 62
4870/62 นาง ปิน่   เกิดสว่าง ธ.สนามเป้า มะเร็งล้าไส้ 86 7 ต.ค. 62
4871/62 นาง ถอม   ก้อนทอง ธนาณัติ โรคชรา 82 6 ต.ค. 62
4872/62 นาง เตียง   จ้าปาทอง ธ.ลพบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 57 24 ก.ย. 62
4873/62 น.ส.รุ่งทิวา   ขนสุวรรณ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ขาดอากาศหายใจ 50 29 ก.ย. 62
4874/62 นาง อรุณ   ทองพุม่ รร.ร.ศร. หายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 83 13 ก.ย. 62
4875/62 นาง ใบ   โล่ห์ค้า ธนาณัติ หลอดเลือดสมอง 77 29 ก.ย. 62
4876/62 นาย วีระ   มูลสุข พัน.พัฒนา 1 โรคถุงลมโป่งพอง 68 30 ก.ย. 62
4877/62 นาย เพ็ง   พาลพล ร.16 พัน.3 โรคชรา 87 3 ต.ค. 62
4878/62 จ.ส.อ.รัตนะ   สีหล่ิง ส.พัน.35 นสศ. หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50 31 ส.ค. 62
4879/62 นาย ต๋ี   แซ่ล้อ พัน.ซบร.21 บชร.1 ความดันโลหิตสูง 74 8 ก.ย. 62
4880/62 ร.ต.ชรัมพล   จินดา พัน.บ.3 เนื้องอกในสมองระยะลุกลาม 29 18 ก.ย. 62
4881/62 นาย เพิม่ศักด์ิ   มากสันเทียะ พัน.ซบร.21 บชร.1 โรคชรา 65 9 ก.ย. 62
4882/62 จ.ส.อ.พรศักด์ิ   เหลือลมัย ช.พัน.9 พล.ร.9 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 53 14 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4883/62 นาง อภิญญา  วสุนันต์ มทบ.21 มะเร็งไต 48 19 ก.ย. 62
4884/62 นาง แปล๋ง   ฝักฝ่าย พัน.พัฒนา 3 โรคถุงลงโป่งพอง 84 13 ก.ย. 62
4885/62 ร.ต.กมล   สายสวาท รร.นส.ทบ. เลือดออกในช่องเยื้อหุม้หัวใจ 58 25 ก.ย. 62
4886/62 นาย ค้าจันทร์   อินทริง ธ.โยสธร โรคชรา 86 11 ก.ย. 62
4887/62 นาง วิภัติ   ศรีนะพรม ธ.ยโสธร โรคชรา 76 14 ก.ย. 62
4888/62 นาย มนัส   สร้างใหม่ ธ.ถนนพิบูลละเอียด - นครรราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 16 ก.ย. 62
4889/62 จ.ส.อ.วิหาร   บุญวรรณโณ ธ.บิก๊ซี-เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ มะเร็งตับ 61 8 ก.ย. 62
4890/62 จ.ส.อ.วานิชย์   ยะสะกะ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 54 1 ต.ค. 62
4891/62 นาย พิมพ์   โคตรเรือง ธ.อุดรธานี ระบบหายใจล้มเหลว 85 1 ต.ค. 62
4892/62 นาง ทองอินทร์   แสงพุฒ ธ.อุดรธานี โรคชรา 83 27 ก.ย. 62
4893/62 นาง จ้าเนียร   ไตรยสุทธิ์ ธ.อุดรธานี ภาวะชอคจากการติดเชื้อ 87 28 ก.ย. 62
4894/62 นาง ส้าเภา   นุชบุษบา ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคปอดติดเชื้อ 84 17 ก.ย. 62
4895/62 ร.ต.อ้านาจ   หนุนญาสิทธิ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา เลือดออกในสมอง 61 5 ต.ค. 62
4896/62 ร.ท.วิโรจน์   บรรจงเสียง ธ.สระบุรี ล้ินหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง 62 16 ส.ค. 62
4897/62 พ.อ.พิศิษฐ   รวยส้าราญ ธ.สนามเสือป่า ภาวะหัวใจขาดเลือด 84 5 ต.ค. 62
4898/62 นาง ลาวัลย์   ยุวพรหม ธ.ลพบุรี โรคชรา 79 25 ก.ย. 62
4899/62 ร.อ.ตฤณ   อัมระนันท์ ธ.ถนนเอเชีย นครสวรรค์ สมองและอวัยวะภายในล้าตัวฟกช้้า 58 24 ก.ย. 62
4900/62 นาง ละเอียด   อยู่แย้มศรี ส่วนกลาง โรคชรา 96 6 ต.ค. 62
4901/62 นาง ล้ายอง   ทองอ่อน ธ.สนามเสือป่า มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 72 3 ต.ค. 62
4902/62 นาง ระเบียบ   ทัพไทย ธ.เดอะมอลล์-งามวงศ์วาน โรคชรา 83 7 ต.ค. 62
4903/62 นาง สุภาพร   ไกรรมณ์ ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 56 30 ก.ย. 62
4904/62 นาง นงเยาว์   แสงพร ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งระยะสุดท้าย 72 1 ต.ค. 62
4905/62 ร.ต.สถาพร   บัวเมือง ธ.ลพบุรี โรคหลอดเลือดสมอง 67 6 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4906/62 ร.อ.นิพนธ์   ไชยฤกษ์ ธ.นราธิวาส ระบบหายใจล้มเหลว 60 6 ก.ย. 62
4907/62 นาง ชม้าย  โคตรจังหรีด (ถีสูงเนิน) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา อุบัติเหตุจราจร เลือดออกได้เยื่อสมอง คอหัก 62 26 ก.ย. 62
4908/62 นาง นงลักษณ์   ราศรีสวย ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 24 ก.ย. 62
4909/62 นาง ธัญไล   นนทสัย ธ.งาว ความดันต้่าจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 64 26 ก.ย. 62
4910/62 จ.ส.อ.วรศิลป์   ยังส้าราญ ธ.พะเยา มะเร็งปอด 61 12 ก.ย. 62
4911/62 ร.ต.กิตติกร   การงาน ธ.น่าน อุบัติเหตุล้ม 57 3 ต.ค. 62
4912/62 นาง สายทอง   นันตา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นเหตุตาย 80 22 ก.ย. 62
4913/62 นาง เพียน   เจริญศิริ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 85 22 ก.ย. 62
4914/62 นาง สายฝน   รังสีบุตร ธ.กาญจนบุรี ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารมาก 54 29 ก.ย. 62
4915/62 นาง แสงจันทร์   ศิริสีทวน( ม่งทา) ธ.ย่อยแลนด์มาร์คพลาซ่า โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58 2 ต.ค. 62
4916/62 นาง จู   ภววิจารณ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 93 23 ก.ย. 62
4917/62 นาง แสงหล้า   นามวงค์ ธ.ล้าปาง เส้นเลือดหัวใจตีบ,หัวใจเต้นผิดจังหวะ 82 22 ม.ีค. 00
4918/62 นาง บุญนาค   ฤทธิเรืองเดช ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 68 29 ก.ย. 62
4919/62 นาย เชิด   กาละภักดี ธ.เพชรบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 81 28 ก.ย. 62
4920/62 นาง ชนิด   ภักดี ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 20 ก.ย. 62
4921/62 ร.ต.พิทักษ์ชัย   ทวีพัฒน์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับ 59 14 ก.ย. 62
4922/62 นาง กัณหา   พงษ์ศรี ธ.อุบลราชธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 92 9 ก.ย. 62
4923/62 ร.ต.ชารี   แข้โส ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือด 83 28 ก.ย. 62
4924/62 นาง วิไล   ประทีป ณ ถลาง ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 4 ก.ย. 62
4925/62 นาง สมศรี   เพ็ชรเสนา (ชอบชม) ธ.ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบตัน 79 7 ต.ค. 62
4926/62 นาย ประทีป   อนุศาสตร์ ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย โรคถุงลมโป่งพอง 69 21 ก.ย. 62
4927/62 นาย ปฐมสิทธิ ์(ศุภกิตต์)  ร่วมสกุล กอท.สก.ทบ. ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ 71 7 ต.ค. 62
4928/62 นาง วารีรัตน์   บุตรวงษ์ สลก.ทบ. เลือดออกในสมอง 47 10 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4929/62 นาง สุภาภรณ์   รักการดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 18 ก.ย. 62
4930/62 พ.ท.โสรัจจ์   แสงมณี ธ.สนามเป้า ภาวะหายใจล้มเหลว 62 30 ก.ย. 62
4931/62 จ.ส.อ.วีรพันธ์   บัวอาจ ธ.ถนนพิบูลละเอียด นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 69 22 ก.ย. 62
4932/62 จ.ส.อ.หญิง สมใจ   คงมิยา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 8 ต.ค. 62
4933/62 นาง ประนิตย์   จดจ้า ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบ 82 5 ต.ค. 62
4934/62 นาย สากล   ขันธวิธิ มทบ.11 โรคชรา 83 7 ต.ค. 62
4935/62 นาง ยุพา   หว่างจ้อย ส่วนกลาง โรคชรา 81 9 ต.ค. 62
4936/62 จ.ส.อ.สมโภชน์   อาจนาฝาย ธ.ชัยภูมิ มะเร็งกระเพาะอาหาร 86 4 ต.ค. 62
4937/62 พ.ท.ไสว   ไกรเนตร ธ.มีนบุรี โรคมะเร็ง 90 15 ก.ย. 62
4938/62 นาง สมยศ   โพธิแ์จ้ง ธ.ก้าแพงแสน ภาวะติดเชื้อในปอดร่วมกับหายใจล้มเหลว 87 7 ต.ค. 62
4939/62 นาย ชัย   เรือโป๊ะ ธ.นางรอง โรคชรา 74 4 ก.ย. 62
4940/62 นาง สุรีย์   รักเสนาะ ธ.ส้านักราชด้าเนิน เส้นเลือดในสมองตีบ 83 19 ก.ย. 62
4941/62 จ.ส.อ.สุวิ   บุญมา ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 77 5 ต.ค. 62
4942/62 นาง ถนอม   จันทร์พงษ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 91 4 ต.ค. 62
4943/62 ร.ต.ประยูร   ลือชัย ธ.บก.ทบ. มะเร็งล้าไส้ตรง 64 9 ต.ค. 62
4944/62 นาย บุญเลิศ   ธัญญเจริญ ธ.ปทุมธานี หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตกในช่องท้อง 88 25 ก.ย. 62
4945/62 ส.อ.ส้าราญ   วงษ์สิงห์ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 59 4 ก.ย. 62
4946/62 นาง ขม   ลาดบาศรี ร.152 พัน.3 ระบบหัวใจและโลหิตล้มเหลว 70 27 ส.ค. 62
4947/62 นาง โกสุม   นิ่มเกตุ ธ.ลพบุรี โรคชรา 74 1 ต.ค. 62
4948/62 นาง นงคราญ   ปัตพรรณา ร.6 ติดเชื้อในช่องท้อง 70 2 ต.ค. 62
4949/62 นาง สมคิด   ธูปคุ้ม ศปภอ.ทบ.3 โรคชรา 67 24 ก.ย. 62
4950/62 นาง สุวันดี   จันทร์แจ้ง พัน.รพศ.ศสพ. เลือดออกในสมอง 82 17 ก.ย. 62
4951/62 นาง เอม   ญวนแม ป.6 พัน.23 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 70 26 ก.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4952/62 จ.ส.อ.สมยศ   ดอกเนียม ช.11 โรคหัวใจโต 43 20 ก.ย. 62
4953/62 นาย เกิด  เขตสระน้อย ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 90 19 ก.ย. 62
4954/62 นาง สุพรรณพร   มุ่งหมาย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 58 1 ต.ค. 62
4955/62 ร.ต.ยุทธศักด์ิ   แสนกล้า ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคหัวใจโต 90 4 ต.ค. 62
4956/62 นาย จ้านงค์   วงศ์ปินตา ธ.เชียงราย โรคประจ้าตัว 61 4 ต.ค. 62
4957/62 นาง ละมูล   คชเพต ธ.อยุธยา เลือดออกทางเดินอาหาร 94 20 ก.ย. 62
4958/62 นาย ฉัตรชัย   กล่ินบานชื่น ธ.บก.ทบ. การติดเชื้ออย่างรุนแรง 53 9 ต.ค. 62
4959/62 นาง สมศรี   ศศะรมย์ ธ.บก.ทบ. ภาวะหัวใจหยุดเต้น 67 5 ต.ค. 62
4960/62 พ.อ.กฤชณัท   หาญสนาม ธ.ห้วยขวาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 68 13 ต.ค. 62
4961/62 นาง สมจิตร   จารึกโพธิ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 79 28 ก.ย. 62
4962/62 นาง สละ   ชโยภาส กิตติมศักด์ิ โรคปอดอักเสบ 99 6 ต.ค. 62
4963/62 นาย ชัยณรงค์   อุ้ยสูงเนิน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง เส้นเลือดสมองตีบ 75 7 ต.ค. 62
4964/62 นาง ทองใส   ทุมพัฒน์ นทพ. เลือดออกทางเดินอาหาร 87 4 ต.ค. 62
4965/62 นาง หงษ์   ดอกไม้ ส่วนกลาง โรคชรา 87 13 ต.ค. 62
4966/62 ร.ต.ภานุมาศ   ภาพน้้า ธ.เตาปูน โรคมะเร็งกล่องเสียง 60 13 ต.ค. 62
4967/62 นาง สุดใจ   กล่ินหอม ธ.ปราณบุรี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 62 11 ต.ค. 62
4968/62 พ.อ.พงศา   อยู่สุข ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดในสมองแตก 60 11 ก.ย. 62
4969/62 จ.ส.อ.นรินทร์   สุขส้าราญ ธ.บางบัวทอง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 7 ต.ค. 62
4970/62 นาง ราตรี   กล่ินประสาน ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 85 10 ต.ค. 62
4971/62 นาง สุดใจ   สุจริตตานันท์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อรุนแรง 83 8 ต.ค. 62
4972/62 จ.ส.อ.อณัติ   บุญชู ธ.ลพบุรี ภาวะปอดติดเชื้อจากการส้าลัก 90 6 ก.ย. 62
4973/62 ร.ต.มนตรี   อ่อนนาค ธ.กาญจนบุรี ภาวะเยื่อหุม้สมองกับสมองอักเสบ 62 3 ก.ค. 62
4974/62 ร.ต.อนันตชัย   เรืองพรหม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หลอดเลือดหลอดอาหารแตกเลือดออกทางเดินอาหาร 61 27 ก.ย. 62
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4975/62 นาย มะนิตย์   เพียซ้าย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 75 7 ต.ค. 62
4976/62 ร.ต.จอม   ค้าสวัสด์ิ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 88 5 ต.ค. 62
4977/62 ร.อ.เพ็ชร์   อนันตกุศล ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 5 ต.ค. 62
4978/62 พ.ท.ณรงค์   เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 68 26 ก.ย. 62
4979/62 นาย จ้าปี   ดาษดา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 87 23 ก.ย. 62
4980/62 นาง ศรีสมาน   ศรีวัฒนา ธ.จรัลสนิทวงศ์ ระบบหายใจล้มเหลว 83 26 ก.ย. 62
4981/62 นาง สอาด   นาน้้าเชี่ยว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี การหายใจล้มเหลว 81 7 ต.ค. 62
4982/62 นาย วิฑูรย์   ค้าแก้ว ธ.ลพบุรี สมองขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณล้าคอ 35 14 ก.ย. 62
4983/62 นาย พูน   นามวงค์ษา ธ.รพ.มงกุฎเกล้า เลือดออกในสมอง 64 29 ก.ย. 62
4984/62 พ.ท.นคร   ทองสุข ธ.นครศรีธรรมราช โรคชรา 75 30 ก.ย. 62
4985/62 นาง สุดใจ   ศรีทอง วิสามัญ มะเร็งปอดมดลูก 85 13 ส.ค. 62
4986/62 นาย ชิดสมัย   ไชยค้ามิ่ง สส. ภาวะหายใจล้มเหลว 55 14 ก.ย. 62
4987/62 นาง สมศรี   พลกลาง ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานีเส้นเลือดในสมองแตก 76 2 ต.ค. 62
4988/62 ร.ท.ปิยะ   อยู่ออมสิน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 61 13 ต.ค. 62
4989/62 นาย จง   เทพแก้ว ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดแดงอุดตันทีข่าซ้าย 83 5 ต.ค. 62
4990/62 ร.อ.สมบุญ   แก้วงาม ธ.รพ.พระพญาไท 3 โรคไตวายเร้ือรัง 94 17 ต.ค. 62
4991/62 ร.อ.ประสพ   ภาระธัญญา ธ.ลพบุรี เสียเลือดจากภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร 76 4 ต.ค. 62
4992/62 พ.อ.หญิง ณิภาภรณ์   สวนส้าเริง ธ.วงศ์สว่าง โรคชรา 91 9 ต.ค. 62
4993/62 นาง สุนทร   ละอองแก้ว ธ.ศรีย่าน โรคปอดอักเสบ 85 5 ต.ค. 62
4994/62 นาย จรัญ   แก้วสมนึก ธ.อยุธยา โรคหัวใจ 61 9 ต.ค. 62
4995/62 นาง ธัญพร   ค้ามาก ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปากมดลูก 59 1 ต.ค. 62
4996/62 นาง วาสนา   ศิริกุล ธ.ปากช่อง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 61 14 ต.ค. 62
4997/62 พ.อ.วิชิต   ตังวีระสิงห์ ธ.ศรีย่าน เลือดออกในสมอง 86 17 ต.ค. 62
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4998/62 นาง สุดใจ   เอ็บศรี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 10 ต.ค. 62
4999/62 นาง ศิริพร   ช้านาญจิตต์ ธ.แกลง ก้อนจากรังไข่ภายในช่องท้อง 82 8 ต.ค. 62
5000/62 ร.ต.สุพรรณวดี   พัทไธสงค์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล้าไส้ 56 19 ก.ย. 62
5001/62 ร.ต.สุรินทร์   ทองพิกุล ธ.ลพบุรี ไตเส่ือมระยะสุดท้าย 79 8 ก.ค. 62
5002/62 นาง เพ็ญศรี   ลาผ่าน ร.6 พัน.1 โรคหัวใจวายฉับพลัน 81 28 ก.ย. 62
5003/62 นาย เพิม่   สุนทรโชติ ธ.ถนนจอมทอง เลือดออกในสมอง 80 28 ก.ย. 62
5004/62 นาย กอง   จ่างเทียน ธ.พิษณุโลก เลือดออกใสสมอง 84 10 ต.ค. 62
5005/62 นาง ลมูล   แจ้งสว่าง ธ.เสนานิคม โรคไตวายเฉียบพลัน 91 15 ต.ค. 62
5006/62 นาย ประทีป   เอี่ยมจรัส ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 63 15 ต.ค. 62
5007/62 น.ส. อมรัตน์  สุขโต (ขันลับ) ธ.สนามเป้า มะเร็งเต้านม 54 14 ต.ค. 62
5008/62 นาย สนั่น   มีธรณี ธ.บางล้าภู โรคมะเร็ง 71 12 ต.ค. 62
5009/62 นาย สมยศ   สิทธิศักด์ิ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งท่อน้้าดี 64 10 ต.ค. 62
5010/62 นาง รัตนาภรณ์   เมฆนิติ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิน่เกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 8 ต.ค. 62
5011/62 พ.ต.วัฒนา   ไวยนพ ธ.เตาปูน โรคมะเร็ง 84 15 ต.ค. 62
5012/62 พ.ต.ฉลวย   ศรีสุนทร กิตติมศักด์ิ เส้นเลือดสมองตีบ 86 24 ก.ย. 62
5013/62 นาง นวน   เสนาม พัน.สบร.22 บชร.2 ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 84 28 ก.ย. 62
5014/62 นาง เจน   นิ่มทอง ช.3 พัน.302 ล้าไส้ทะลุ 79 13 ก.ย. 62
5015/62 ส.อ.สุวิทย์   ปราบหนองบัว มทบ.27 เลือดออกจากทางเดินอาหาร 48 23 ก.ย. 62
5016/62 จ.ส.ท.จตุพล   มากล่ัน ม.2 พัน.7 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 31 21 ก.ย. 62
5017/62 นาย เพียร   สุธรรมรังษี ร้อย.ลว.ไกล 6 มะเร็งตับ 57 26 ก.ย. 62
5018/62 นาย เขียน   พรหมปลอด ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 73 18 ส.ค. 62
5019/62 นาง ทองนาค   เสาร์งาม ธ.เลย มะเร็งทีค่อ 78 19 ก.ย. 62
5020/62 นาง สมทอง   วรรณทะนะ ธ.สูงเม่น โรคชรา 85 7 ต.ค. 62
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5021/62 ร.ต.ทองหล่อ   บุญนาคท้วม ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 18 ก.ย. 62
5022/62 พ.ต.บุญชู   ศรีภูธร ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 91 6 ก.ย. 62
5023/62 นาง กรณี   สวนสินไทย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อจากการส้าลัก 81 1 ต.ค. 62
5024/62 นาง หมั่น   ญาติชัยภูมิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 13 ก.ย. 62
5025/62 จ.ส.อ.อารักษ์   จันทรนนท์ ธ.ชัยภูมิ เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นนอก 63 1 ส.ค. 62
5026/62 นาง กาบ   บุญปัน๋ ธ.เชียงราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 13 ต.ค. 62
5027/62 ร.ต.ไสว   หันจันทร์ ธ.สระแก้ว มะเร็งในช่องท้องระยะแพร่กระจาย 63 22 ก.ย. 62
5028/62 นาย ทองแดง   พวนศิริ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งท่อน้้าดี 85 22 ก.ย. 62
5029/62 พ.อ.สมเสก   เบ้าหล่อเพชร ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 78 3 ต.ค. 62
5030/62 ส.อ.รัชกร (ธวัชชัย)   นุ้ยเย็น ธ.พิษณุโลก บาดเจ็บรุนแรงทีศี่รษะ 57 27 ก.ย. 62
5031/62 พ.ท.วินัย   ศิริยุทธ์ ธ.สนามเป้า สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 54 27 ก.ย. 62
5032/62 นาง ทิพย์วรรณ   บางแสงอ่อน สส. อุบัติเหตุจราจร 53 16 ก.ย. 62
5033/62 นาง ประทุม   ธรรมพิธี กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. หัวใจล้มเหลว 83 23 ก.ย. 62
5034/62 จ.ส.อ.สานิตย์   วิชาชัย พัน.ซบร.21 บชร.1 เลือดออกในสมอง 46 16 เม.ย. 62
5035/62 นาง เสง่ียม   เก๋ดี ธ.ล้าปาง ติดเชื้อจากแผลกดทับ 77 21 พ.ค. 62
5036/62 นาง บุญเรือน   จันทร์กระจ่าง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งโพรงจมูก 84 15 ก.ย. 62
5037/62 จ.ส.อ.สนอง   บัวทอง ธ.ย่อยบางจาก ระบบหัวใจล้เหลวเฉียบพลัน 90 9 ต.ค. 62
5038/62 นาง ทองพูน   วงศ์ศรี ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อแบคทีเรียหนังเข้ากระแสเลือด 87 11 ต.ค. 62
5039/62 ร.ต.วิรัช   ทัศมาลี ธ.ปากเกร็ด ระบบไหลเวียนล้มเหลว 77 8 ต.ค. 62
5040/62 นาง ส้าลี   ศรีเมือง ธ.รังสิต-คลอง 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 13 ต.ค. 62


