
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5041/62 ร.ต.ชลอ   มาใหญ่ ธ.ปราณบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 62 21 ก.ย. 62
5042/62 นาง ฝน   สิมมาลา ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 8 ต.ค. 62
5043/62 นาย สุภาพ   ไตรยราช ธ.สกลนคร ศีรษะกระแทกอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ 72 1 ต.ค. 62
5044/62 ร.อ.ถนอมศักด์ิ   ม่วงทอง ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 4 ต.ค. 62
5045/62 นาง ล าไพ   มหาชัย ม.7 พัน.14 สมองขาดเลือด 70 8 ต.ค. 62
5046/62 นาง สวรรณ   กอบโกย บชร.3 มะเร็งปอดด้านขวา 48 1 ต.ค. 62
5047/62 นาย สุข   ครองพวก มทบ.28 ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 6 ต.ค. 62
5048/62 นาง วิมลพรรณ   วิเศษทรัพย์ รง.ปค.ศอว.ศอพท. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 55 3 ต.ค. 62
5049/62 นาย โจม   จันทร์หอม ธนาณัติ มะเร็งต่อมน้ าดี 87 16 ส.ค. 62
5050/62 นาง บุญเกิด   ใจเกล้ียง ศม. เส้นเลือดแดงใหญ่ผนังแตกเซาะ 62 21 ก.ย. 62
5051/62 นาง ตาล   อู่ทรัพย์ รร.การบิน ทบ. ปอดติดเชื้อ 71 8 ก.ย. 62
5052/62 นาง จ าปี   ค าอิน พัน.ซบร.บ.ทบ. เส้นเลือดในสมองตีบ 81 19 ก.ย. 62
5053/62 นาง ล าพรวน   พิมพา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นและส าลักอาหาร 79 21 ก.ย. 62
5054/62 ร.ต.สายัณห์   ทองข า ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 59 27 ก.ย. 62
5055/62 นาง พัชรา  ฤทธิรงค์ ธ.นครราชสีมา โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 79 1 ต.ค. 62
5056/62 พ.อ.ยก   อินทรอักษร วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 96 18 ต.ค. 62
5057/62 พล.อ.วรพิมพ์   ดิษยบุตร ธ.สนามเสือป่า โรคติดเชื้อและปรสิต 84 16 ต.ค. 62
5058/62 พล.อ.วีรศักด์ิ   นักสอน ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งหลอดเลือดอาหาร 86 10 ต.ค. 62
5059/62 พ.ต.ปัน่   แสนพันธุ์ ธ.บางบัวทอง ระบบหัวใจล้มเหลว 82 30 ก.ย. 62
5060/62 นาง เฉลา   แสงเงิน ธ.ประประแดง หัวใจเต้นผิดจังหวะ 85 14 ต.ค. 62
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5061/62 พ.ต.ทินกร   นพคุณ ธ.บางเขน ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 18 ต.ค. 62
5062/62 นาง สุชาดา   ใกล้ประยงค์ ธ.ก าแพงแสน ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 69 22 ต.ค. 62
5063/62 ส.ท.เอกชัย   อุทโท ศฝ.นศท.มทบ.14 เยื่อหุม้สมองอักเสบ 23 6 ต.ค. 62
5064/62 นาย วิโรจน์  อุปพงษ์ ธ.สกลนคร โรคหัวใจล้มเหลว 80 28 ก.ย. 62
5065/62 นาง สุมาลี   วงษ์อ่ า ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 93 18 ต.ค. 62
5066/62 พ.ต.ถวิล   หงษ์นาค ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 3 ต.ค. 62
5067/62 นาง วลัยพร   ทรัพย์ประสงค์ ธ.ถนนจันทน์ โรคตับแข็ง 68 12 ต.ค. 62
5068/62 นาง จุมพร   ศรีฑาพุฒ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 71 3 ต.ค. 62
5069/62 ร.ต.เอื้อม   เชื้อบุญ ธ.ย่อยบางบัว ระบบหัวใจและทางเดินหายใจล้มเหลว 72 11 ต.ค. 62
5070/62 นาง ทองเจือ   ศิวะกฤษณะกุล ส่วนกลาง ปอดอักเสบรุนแรง 75 15 ต.ค. 62
5071/62 นาย เสนียง   พูนกลาง ม.พัน.4 พล.1 รอ. โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 57 13 ต.ค. 62
5072/62 นาง จันเพ็ญ   ธิมา พธ.ทบ. ข้ออักเสบรูมาตอยด์ 78 3 ต.ค. 62
5073/62 นาย เย็น   สมพรหม มทบ.13 เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตก 67 2 ต.ค. 62
5074/62 ร.ต.เช้า   เตโช ธ.สระบุรี ล าไส้ทะลุร่วมกับฝีในช่องท้อง 92 3 ต.ค. 62
5075/62 นาง แอ๋ว   บุญประเสริฐ ธ.ลพบุรี ตายจากการเจ็บป่วยทีไ่ม่แน่ชัด 82 9 ต.ค. 62
5076/62 นาง นันทนา   วงษ์ศิลป์ ลจค.(พธ.ทบ.) มะเร็งโรคเลือด 56 24 ก.ย. 62
5077/62 จ.ส.อ.ฉลองชัย   คชภูมิ รร.การบิน ทบ. โรคตับล้มเหลว 49 29 ก.ย. 62
5078/62 นาย สถิตย์   โภชนาทาน ธ.ชุมพร โรคปอดบวม 79 8 ต.ค. 62
5079/62 จ.ส.อ.ช านิ   ช านาญเวช ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งตับ 71 3 ต.ค. 62
5080/62 นาง หมุน   ศรีวะรมย์ ธ.ยโสธร โรคพาร์กินสัน 79 12 ต.ค. 62
5081/62 นาง มณฑา   นวลแก้ว ทน.4 สมองขาดเลือด 74 9 ต.ค. 62
5082/62 นาง สุวรรณ   รักษาสุรสาร พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ข้ออักเสบรูมาตอยด์ 78 30 ก.ย. 62
5083/62 ส.อ.รัฐศาสตร์   พรรณาภพ ร.6 พัน.3 มะเร็งอัณฑะระยะลุกลาม 26 14 ต.ค. 62
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5084/62 นาง ส ารวย   นาคสิงห์ ธ.เซ็นทรัล พิษณุโลก ติดเชื้อปอดอักเสบ 75 1 ต.ค. 62
5085/62 นาง บุญยู้   มั่นใจ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจและหายใจล้มเหลว 86 2 ต.ค. 62
5086/62 นาย สมัย   บัวพันธ์ ธ.หล่มสัก โรคชรา 77 4 ต.ค. 62
5087/62 นาง สอน   บุญชาติ ธ.อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 84 22 ก.ย. 62
5088/62 นาง สุเบียด   วรรณพรรณ มทบ.25 ปอดบวมจากการส าลัก 83 15 ต.ค. 62
5089/62 นาง ประณต   เผยกลาง พัน.ซบร.22 บชร.2 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 66 30 ก.ย. 62
5090/62 นาย มานะ   แย้มเยื้อน พัน.ปจว. เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 60 14 ต.ค. 62
5091/62 นาง บุญปัน   สร้อยสน รพศ.2 พัน.2 ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 10 ต.ค. 62
5092/62 นาง บัวทอง   ขันทะโส ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในช่องท้อง 62 23 ก.ย. 62
5093/62 นาง ไป่   กองเงิน ธ.หล่มสัก ล้ินหัวใจร่ัวระดับรุนแรง 86 30 ก.ย. 62
5094/62 ร.ต.จ ารูญ   สัจจาวัฒนา ธ.นครราชสีมา โรคชรา 86 12 ต.ค. 62
5095/62 นาง วรรณภา   วรรณกุล ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 67 16 ต.ค. 62
5096/62 นาง หมวย   เดชสุภา ทภ.2 ภาวะอวัยวะล้มเหลว 69 23 ก.ย. 62
5097/62 ร.อ.จ านวน   สัจจวิโส ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 29 ก.ย. 62
5098/62 นาง ประภาศรี   สัมมาขันธ์ ธ.อยุธยา เส้นเลือดในสมองตีบ 82 16 ต.ค. 62
5099/62 พ.ท.นาค   สว่างจิตต์ ธ.สระบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 25 ก.ย. 62
5100/62 พ.อ.ชาญยุทธ   หิมพงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 83 20 ต.ค. 62
5101/62 นาง แก้ว   ภูแก้ว ธ.ขอนแก่น ไตวายเฉียบพลัน 77 19 ต.ค. 62
5102/62 นาง สีนวล   เจริญสุข ธ.นครราชสีมา หัวใจเต้นผิดจังหวะ 89 28 ก.ย. 62
5103/62 นาง ชวันรัตน์   ลักษณ์ธนรุจน์ ธ.สนามเสือป่า โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบ 65 17 ต.ค. 62
5104/62 นาย บุญมา   สถาพร สบ.ทบ. โรคไตวายเร้ือรัง 87 3 ต.ค. 62
5105/62 นาง อุไร   ด้วงอินทร์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 83 23 ต.ค. 62
5106/62 นาง นิภา   หลวงยกบัตร ธ.ย่อยถนนประชาอุทิศ โรคหัวใจล้มเหลว 92 10 ต.ค. 62
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5107/62 ร.ต.ปรีชา   ขันทบัญฑิตย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 88 23 ต.ค. 62
5108/62 นาย ยุทธ์   ทัพไทย ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76 19 ต.ค. 62
5109/62 นาย ย่อม   สัมมามิตร ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 21 ต.ค. 62
5110/62 นาง เสาวณีย์   บุญเรือง ดย.ทบ. โรคชรา 80 16 ต.ค. 62
5111/62 พ.ต.ประสิทธิ ์  นุชิต ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 89 12 ต.ค. 62
5112/62 นาง อุ่นเรือน   บุญเพ็งรักษ์ ทน.2 โรคชรา 78 12 ก.ย. 62
5113/62 ร.ต.ดีกรี   ทับสีรัตน์ ธ.ระนอง มะเร็งตับ 59 7 ต.ค. 62
5114/62 นาง นวล   แจ่มใส ธ.ตระการพืชผล โรคหัวใจล้มเหลว 89 24 ก.ย. 62
5115/62 นาง สุวรรณีย์   ดิษฐ์เดช(เกษจ้อย) ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะไขกระดูกฝ่อ 57 4 ต.ค. 62
5116/62 จ.ส.อ.สุรินทร์   พยัคฆจิตร์ ธ.ปากเกร็ด โรคหลอดเลือดสมอง 71 27 ส.ค. 62
5117/62 จ.ส.อ.สงัด   รัตนวงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดในสมองตีบ 87 20 ต.ค. 62
5118/62 น.ส. สุภรณ์   วันงาม ธ.ย่อยลาดกระบัง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 20 ต.ค. 62
5119/62 นาง อัมพร   ขาวเผือก ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ โรคชรา 67 20 ต.ค. 62
5120/62 นาง ศรีวรรณา   อุดม ธ.ลพบุรี โรคมะเร็ง 80 23 ต.ค. 62
5121/62 นาย เอื้อน   ลอยแก้ว ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต โรคชรา 77 21 ต.ค. 62
5122/62 นาง นวม   ตึกกระโทก ธนาณัติ โรคหัวใจล้มเหลว 88 12 ต.ค. 62
5123/62 นาง พินทอง   อุดมสันต์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งถุงน้ าดีระยะแพร่กระจายไปตับและปอด 68 14 ต.ค. 62
5124/62 นาง ทุเรียน   พวงแก้ว มทบ.34 ก้อนเนื้อในช่องท้อง 83 9 ต.ค. 62
5125/62 พ.ท.ปิยะศักด์ิ   ปิยาพรวัฒนกุล ธ.ปากเกร็ด ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 88 10 ต.ค. 62
5126/62 นาง ประเทือง  โค้ววาริน ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 59 18 ต.ค. 62
5127/62 ร.ต.จิระวัฒน์   บุญยพฤกษ์ ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 68 26 ต.ค. 62
5128/62 นาง เป้า   สัมฤทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 85 25 ต.ค. 62
5129/62 นาย บุญส่ง   กิจพงษ์ศรี ทภ.1 สมองตายจากการขาดเลือด 80 11 ต.ค. 62
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5130/62 จ.ส.อ.ไพฑูรย์   เดชานุภานนท์ ธ.นครราชสีมา ภาวะเส้นเลือดอุดตัน 89 1 ต.ค. 62
5131/62 นาง พัทยา   บูรณวนิช มทบ.42 โรคตับแข็ง 72 21 ต.ค. 62
5132/62 จ.ส.อ.หญิง วันทนา   กระตุฤกษ์ วิสามัญ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 93 18 ก.ย. 62
5133/62 นาง นภาวรรณ   คานไธสง พธ.ทบ. ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 51 14 ต.ค. 62
5134/62 นาย ประคอง   ทองช่วย ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 23 ต.ค. 62
5135/62 นาย ประยุทธ   กะสีวัฒน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งล าไส้กระจาย 88 17 ต.ค. 62
5136/62 นาย สมจิต   ปริญญาศาสตร์ สง.สด.จว.อ.ย. โรคชรา 81 2 ต.ค. 62
5137/62 นาง เสริม   บุญรอต ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 79 7 ต.ค. 62
5138/62 นาง สมพร   แสนจ(ูชูเนตร) ธ.ขอนแก่น ไม่ทราบสาเหตุ 79 8 ต.ค. 62
5139/62 นาย ทองแดง   ไชยสงค์ ธ.ขอนแก่น โรคไตวาย 80 12 ต.ค. 62
5140/62 นาย ปี ๋  ทองไฝ ธ.สูงเม่น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 1 ต.ค. 62
5141/62 ร.ต.บุญเกื้อ   พรมกูล ธ.บิก๊ซีเอ็กตร้า หาดใหญ่ มะเร็งปอด 62 17 ก.ค. 62
5142/62 นาย ชะเล่ือ   เรือโป๊ะ ธ.นางรอง โรคตับวาย 86 26 ก.ย. 62
5143/62 จ.ส.อ.ชาญศักด์ิ   หว่างจ้อย ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 17 ต.ค. 62
5144/62 น.ส.บังอร   กุลมอญ (อยู่นอก) ป.3 เนื้องอกในสมอง 46 13 ต.ค. 62
5145/62 ร.อ.ประยูร   ฤกขะเมธ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 87 11 ก.ย. 62
5146/62 จ.ส.อ.ธีระ   ถาวรรัตน์ ธ.ปลายพระยา โรคชรา 83 29 ก.ย. 62
5147/62 น.ส.เบญญารัศม์   เลียวรักษ์โอฬาร ธ.ชลบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 59 26 ก.ย. 62
5148/62 พ.ท.มนัส   เพ็ชรเสนา ธ.ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 89 6 ก.ย. 62
5149/62 นาง พนิดา   จิตรโสภา ธ.ลพบุรี ภาวะหายใจล้มเหลว 57 16 ต.ค. 62
5150/62 นาง เหลือ   แสงดาวเรือง ธ.ลพบุรี โรคชรา 84 14 ต.ค. 62
5151/62 นาง ประจวบ   หวังสุดใจ แผนกอาวุธที ่3 โรคปอดติดเชื้อ 87 21 ก.ย. 62
5152/62 นาย ไพศาล   ล้ิมสุขนิรันดร์ ทภ.1 ภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดกั้นเฉียบพลัน 62 5 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5153/62 นาง เนียง   เต๊ะปานันท์ ธ.ปราณบุรี ภาวะปอดติดเชื้อ 76 19 ต.ค. 62
5154/62 จ.ส.อ.ธีรชัย   ชนะบุญ ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสุ.สุด-แจ้งวัฒนะสมองบาดเจ็บจากประวัติล้ม 65 18 ต.ค. 62
5155/62 ร.ต.วินัย   พันธุค์ า ธ.ชลบุรี ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 59 20 ม.ิย. 62
5156/62 ร.ต.สกุล   ครุสาตะ ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 28 ต.ค. 62
5157/62 ร.ต.ส ารวย   ประทุม ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) ขาดออกซิเจน 67 22 ต.ค. 62
5158/62 พ.ต.ไชยเดช   สุมามาลย์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 89 19 ต.ค. 62
5159/62 พล.ท.นารถ   วราภิรมย์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 19 ต.ค. 62
5160/62 นาง ทองพูน   กองศรี ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 61 22 ต.ค. 62
5161/62 นาง จ าปี   สุระกร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในสมอง 86 21 ต.ค. 62
5162/62 นาง อารี   นิตยะประภา มทบ.39 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 63 17 ต.ค. 62
5163/62 จ.ส.อ.สมพงษ์   ควรหา ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 8 ต.ค. 62
5164/62 นาง สุกัญญา   เรือโป๊ะ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในเลือด 72 13 ต.ค. 62
5165/62 นาง เกียรติ   พอกเพิม่ดี กสษ.1 กส.ทบ. โรคชรา 74 6 ต.ค. 62
5166/62 จ.ส.อ.เสนาะ   มณฑลผลิน ธ.พรานนก โรคปอดติดเชื้อ 86 23 ต.ค. 62
5167/62 พ.อ.วรพงษ์   ข าศรีบุศ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหลอดเลือดสมอง 67 22 ต.ค. 62
5168/62 นาง สมาน   ประดิษฐานนท์ วศ.ทบ. หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 90 4 ก.ย. 62
5169/62 พระ เอี้ยง   เดชะนากุล วิสามัญ โรคปอดอักเสบ 96 9 ก.ย. 58
5170/62 ร.ท.ถวัลย์   ขวัญกล่ า ขส.ทบ. มะเร็งกล่องเสียง 53 8 ต.ค. 62
5171/62 นาง สุทธิวัฒน์   ดวงสว่าง ส่วนกลาง โรคชรา 93 11 ต.ค. 62
5172/62 นาง รัชนี   สินธุวงศานนท์ ธ.บางล าภู เส้นเลือดในสมองตีบ 75 20 ต.ค. 62
5173/62 นาย ทองมี   ศรีชาติ ธ.สระบุรี โรคชรา 79 22 ต.ค. 62
5174/62 นาง บุญมี   ศรีวิชัยมูล ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 22 ต.ค. 62
5175/62 นาง อ าไพ   เย็นหา ธ.วงเวียนสระแก้ว น้ าในเยื่อหุม้ปอด 55 23 ต.ค. 62
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5176/62 นาง ช่อทิพย์   การจุลศรี ธ.วงเวียนสระแก้ว ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 29 ต.ค. 62
5177/62 นาย วินัย   ทองแคล้ว ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปอด 59 12 ต.ค. 62
5178/62 นาง เฮียะ   ทองเทศ ธ.เพชรบูรณ์ โรคมะเร็งปอด 77 14 ต.ค. 62
5179/62 ร.ต.สุธร   ประกอบสุข ธ.เตาปูน โรคชรา 78 23 ต.ค. 62
5180/62 นาง สมจิตร์   มาลัย ธ.สระบุรี ไม่ทราบสาเหตุทีเ่สียชีวิต 85 24 ต.ค. 62
5181/62 นาย แถม   นิยะมะ พัน.พัฒนา 1 โรคชรา 84 11 ต.ค. 62
5182/62 นาย สมควร   พรมแก้ว กรม บ. เส้นเลือดแตกในสมอง 73 21 ก.ย. 62
5183/62 นาย ข่อง   หมื่นสุข ธ.อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 82 22 ต.ค. 62
5184/62 นาย สุเจตร์   พิพิทจันทร์ ธ.อรัญประเทศ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 67 18 ต.ค. 62
5185/62 นาย ประสิทธิ ์  พิเศษประสานกุล ธ.ราชบุรี มะเร็งทีล้ิ่น 64 22 ต.ค. 62
5186/62 ร.ต.สุรินทร์   บุตรสา ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 24 ต.ค. 62
5187/62 นาง สุธี   สามเสน ส่วนกลาง ระบบหายใจล้มเหลว 91 29 ต.ค. 62
5188/62 นาย ยศ   ยิ้มศิริ ส่วนกลาง ภาวะหายใจล้มเหลว 89 27 ต.ค. 62
5189/62 นาย พงษ์   ค าแก้ว รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 83 13 ต.ค. 62
5190/62 นาย ใบ   บัวระพา ร.13 พัน.2 ชราเหนื่อยอ่อนแรง 78 13 ต.ค. 62
5191/62 นาง ค าแพง   เฉลียวศิลป์ ม.6 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 71 14 ต.ค. 62
5192/62 น.ส.อัมพร   ดวงทิพย์ รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งมดลูก 64 21 ต.ค. 62
5193/62 ร.ต.ประเคน   ลืนค า ธ.ฮอต เนื้องอกในปอด 75 8 ต.ค. 62
5194/62 พ.ต.สมพงษ์   คล่องเชิงสาน ธ.กาญจนบุรี ภาวะหายใจและหัวใจล้มเหลว 78 11 ต.ค. 62
5195/62 ร.ท.สนิท   อินเปล่ง ธ.สระบุรี ติดเชื้อในปอด 64 1 ต.ค. 62
5196/62 นาง สมใจ   สุขขี ธ.เตาปูน โรคชรา 95 29 ต.ค. 62
5197/62 นาง ยุพิน   พุม่พวง ธ.เตาปูน ขาดอากาศจากรอยกดรัดบริเวณล าคอ 64 20 ต.ค. 62
5198/62 นาง ด าดวล   จันทร์สว่าง ธ.นครปฐม ติดเชื้อในกระแสโลหิต 81 24 ต.ค. 62
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5199/62 นาย สมพงษ์   ชนะเคราะห์ ร.6 พัน.1 โรคหัวใจล้มเหลว 81 14 ต.ค. 62
5200/62 ส.ท.พบธรรม   ค าอ่อนดี ช.พัน.4 พล.ร.4 บาดเจ็บทางจราจรเป็นภยันตรายรุนแรงทีอ่ก 21 5 ต.ค. 62
5201/62 นาง สุมาลี   เสาร์วงษ์ ช.พัน.3 พล.ร.3 น้ าตาลในเลือดเป็นพิษ 44 2 ต.ค. 62
5202/62 น.ส.วัฒนา   เสนประพันธ์ (บัวขาว) ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปากมดลูก 48 9 ต.ค. 62
5203/62 นาย บุญสี   แสนเสร็จ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 89 16 ก.ย. 62
5204/62 นาง เพียว   คงแท้ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งไต 81 12 ต.ค. 62
5205/62 นาง ทองขัน   คชวิน ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 85 17 ต.ค. 62
5206/62 นาย อ านวย   ฟุกฟัก ช.3 พัน.302 โรคหัวใจโต 69 12 ต.ค. 62
5207/62 ส.ต.ทองดี   ห่อทรัพย์ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคเบาหวาน 86 21 ต.ค. 62
5208/62 นาย ตุ้ม   เยี่ยมไธสง กพ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 78 18 ต.ค. 62
5209/62 นาง แหน   อยู่ทองหลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 88 22 ต.ค. 62
5210/62 นาง นงเยาว์   พูลสมบัติ ธ.นครนายก กลล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 22 ต.ค. 62
5211/62 พ.อ.ทองปลิว   ศรีนิ่ม ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 72 24 ต.ค. 62
5212/62 นาง เวิน   อ๊อตสมาน ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 82 20 ต.ค. 62
5213/62 จ.ส.อ.บุญมี   ศรีสังวาลย์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในปอด 92 7 ต.ค. 62
5214/62 นาย ไล้   ศรีสุข ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 87 11 ต.ค. 62
5215/62 พ.ท.บุญเหลือ   ลิลา ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองแตก 77 14 ต.ค. 62
5216/62 นาง ล าใย   ปรีการ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 83 13 ต.ค. 62
5217/62 นาย ภูวัด   เทพศรีหา กรม ทพ.12 ไตเร้ือรังระยะสุดท้าย 56 9 ก.ย. 62
5218/62 พ.ต.รุ่งนิรันดร์   กระจ่างฤกษ์ สส. มะเร็งปอด 55 19 ก.ย. 62
5219/62 นาง บุหงา   เตมียบุตร ธ.รามอินทรา กม.8 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 104 29 ต.ค. 62
5220/62 ร.ต.บรรพต   วงศ์สุวรรณ ธ.พญาไท น้ าในช่องปอด 62 31 ต.ค. 62
5221/62 นาง ค ามี   ผลมี ศป. ปอดติดเชื้อและมีก้อนในปอด 84 10 ก.ย. 62
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5222/62 นาง เยาวมาลย์   มาระเนตร์ กช. มะเร็งระยะสุดท้าย 79 17 ต.ค. 62
5223/62 นาง สังวาลย์   แจ่มใส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 89 7 ต.ค. 62
5224/62 จ.ส.อ.เจริญ   เจือจันทร์ ธ.บุรีรัมย์ ชักเกร็ง ขาดอากาศหายใจ 61 11 ต.ค. 62
5225/62 นาย จ าเริญ   มั่นหร่ัง แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งตับ 50 30 ต.ค. 62
5226/62 นาง แป้น   ปณิธานสุทธิ ส่วนกลาง ล้ินหัวใจตีบ 85 2 พ.ย. 62
5227/62 พ.ต.สมศักด์ิ   นาคนคร ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมลูกหมาก 72 28 ก.ค. 62
5228/62 นาง นิยม   เลียงผา ธ.ราชบุรี ความดันโลหิตสูง 69 30 ต.ค. 62
5229/62 นาง นวลจันทร์   วัยลาภ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเลว 69 30 ต.ค. 62
5230/62 นาย ริน   อุ่นพรม ป.6 ติดเชื้อในปอดและกระแสเลือด 82 28 ก.ย. 62
5231/62 นาย แสวง   แสงสุขศรี ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 21 ต.ค. 62
5232/62 จ.ส.อ.สุเทพ   ทิพย์ศิริ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งปอด 59 8 ต.ค. 62
5233/62 ส.อ.สว่าง   มุสิเกิด ธ.นครศรีธรรมราช โรคชรา 92 5 ต.ค. 62
5234/62 นาย สังวาลย์   บุตรศรีโคตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83 15 ต.ค. 62
5235/62 นาง ต่า   หอมวิลัย ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจ 97 15 ต.ค. 62
5236/62 นาย สมบูรณ์   จันทร์ชมภู ทน.2 โรคชรา 78 5 ต.ค. 62
5237/62 พล.ต.เรืองฤทธิ(์เจริญฤทธิ)์   ศังขรัตนธ.กลาโหม เส้นเลือดหัวใจตีบ 72 31 พ.ค. 62
5238/62 พ.อ.ส าราญ   เนียมณรงค์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดอักเสบ 83 21 ต.ค. 62
5239/62 นาง เอียด   ศรีจันทร์ ธ.เพชรบูรณ์ โรคไตวายฉับพลัน 73 15 ต.ค. 62
5240/62 นาย บุญเสนอ   ทองศรีงาม สน.ปล.กห. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 89 25 ต.ค. 62
5241/62 ส.อ.บุญมี   อัคพิน ธนาณัติ โรคตับแข็ง 60 21 ต.ค. 62
5242/62 พระธงชัย   วงศ์ชัยยา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 56 14 ส.ค. 62
5243/62 ร.อ.สมัย   แสนศรีแก้ว ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 88 29 ก.ย. 62
5244/62 จ.ส.อ.น้อย   พิมพา ธ.พะเยา โรคปอดติดเชื้อ 88 18 ต.ค. 62
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5245/62 นาง ส าลี   โพธิท์อง ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 86 19 ต.ค. 62
5246/62 นาง ชวนชม (มาลี)   รัตนทิพยกุล ธ.เชียงราย โรคปอดบวม 75 19 ต.ค. 62
5247/62 พ.อ.ประกอบ   อริยเดช ธ.ราชบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 85 9 ต.ค. 62
5248/62 นาย สมศักด์ิ   โม้หิน ธ.เลย ปอดอักเสบรุนแรง 75 7 ต.ค. 62
5249/62 นาง ทรัพย์ทวี   บุญงาม ธ.อุบลราชธานี มะเร็งระยะลุกลาม 58 24 ต.ค. 62
5250/62 นาง เพียง   โชติสนธิ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี อุบัติเหตุจราจร 62 23 ต.ค. 62
5251/62 นาง จ าลอง   บัวบุศย์ ธ.สระบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 56 18 ต.ค. 62
5252/62 ร.ต.เรืองยุทธ   บุตรราช ธ.นครราชสีมา โรคชรา 99 7 ต.ค. 62
5253/62 นาง บุญเต็ม   แสนเพชร ธ.กาฬสินธุ์ ระบบหายใจล้มเหลว 80 11 ต.ค. 62
5254/62 พ.ต.ประสิทธิ ์  กอนมนต์ สง.สด.จว.พ.ร. มะเร็งเนื้อเยื่อทางปอด 54 15 ต.ค. 62
5255/62 นาย สีนวน   บุญเพีย้ ธ.สระบุรี โรคไตวายเฉียบพลัน 84 7 ต.ค. 62
5256/62 นาย เหรียญ   ไชยวงค์ มทบ.27 มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 72 16 ต.ค. 62
5257/62 นาง บัวบาน   อูปค า ศฝ.นศท.มทบ.33 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 70 10 ต.ค. 62
5258/62 ร.ต.เจริญ   ปัญทะอิน มทบ.18 มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 61 25 ต.ค. 62
5259/62 นาง ราตรี  อภิวาทนสิริ มทบ.29 โรคชรา 72 15 ต.ค. 62
5260/62 นาง ล ายอง   พานสร้อย ช.11 พัน.111 กะโหลกศีรษะแตกสมองช้ า 75 17 ต.ค. 62
5261/62 ร.ต.สมคิด   ค าแดง ธ.สระบุรี หายใจล้มเหลว 64 20 ต.ค. 62
5262/62 นาง วัชนี   พุทธดี ธ.สกลนคร มะเร็งปอด 71 11 ต.ค. 62
5263/62 นาย ทอง   ภูเงิน ธ.ขอนแก่น โรคพาร์กินสัน 82 5 ต.ค. 62
5264/62 นาง เคลือบ   บุง่เสน่ห์ (มะลิต้น) ธ.ขอนแก่น โรคชรา 83 5 ต.ค. 62
5265/62 ร.อ.สมาน   ค าศิริ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 9 ก.ย. 62
5266/62 พ.ต.หญิง วัฒนา   ชาญเวชช์ วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 3 พ.ย. 62
5267/62 นาง ดาวลอย   พันเต ส.1 พัน.102 เส้นเลือดสมองแตก 80 28 ต.ค. 62
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5268/62 นาง บรรทม   นิพยะ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 82 29 ต.ค. 62
5269/62 นาง พงษ์ศิลป์   ปลอดภัย ส่วนกลาง โรคชรา 88 1 พ.ย. 62
5270/62 นาง กระแสร์   สะแกคุ้ม ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในปอด 75 25 ต.ค. 62
5271/62 พ.อ.จตุพร   พงษ์สมบัติ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปอด 68 21 ต.ค. 62
5272/62 นาง แย้ม   รัตนาภรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 80 26 ต.ค. 62
5273/62 น.ส.พันธทิพย์   โตข า ธ.ถนนเทพารักษ์ กม. 22 มะเร็งล าไส้ตรง 57 25 ต.ค. 62
5274/62 นาง น้ าเจือ   ต่ายคนอง ธ.กาญจนบุรี ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 19 ต.ค. 62
5275/62 นาง ประมวล   คงสมบูรณ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคปอดติดเชื้อ 76 1 พ.ย. 62
5276/62 จ.ส.อ.ศักด์ิณรงค์   อินตาเรือน ธ.เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองแตก 81 7 ต.ค. 62
5277/62 นาง สาล่ี   นิลสมัย ธ.ลพบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 80 25 ต.ค. 62
5278/62 นาง สุพรรษา   ไชยวงศ์ ขส.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 54 25 ต.ค. 62
5279/62 นาย อนงค์   เซพงษ์ มทบ.310 ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 83 25 ต.ค. 62
5280/62 นาง ประเทือง   นัคราจารย์ ศสท.กส.ทบ. โรคเบาหวาน 74 6 ม.ีค. 62
5281/62 อส.ทพ.เจือ   ยิ่งสุด กรม ทพ.26 มะเร็งปอด 50 4 ต.ค. 62
5282/62 นาย ภู   บุญใบ พัน.ซบร.กรม สน.12 โรคปอดบวม 74 14 ต.ค. 62
5283/62 นาง ทองด า   พรหมตา ศอว.ศอพท. เสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 81 11 ต.ค. 62
5284/62 นาง ปรียานันท์   ก าจาย ม.4 พัน.11 รอ. ภาวะเลือดออกในช่องท้อง 38 29 ต.ค. 62
5285/62 พ.ต.ถวิล   นวลมณี ธ.เลย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 17 ต.ค. 62
5286/62 นาง มณเทียน   วิจารณาสิต ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78 17 ต.ค. 62
5287/62 นาง เหม   นามลี ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 102 7 ต.ค. 62
5288/62 นาง ปิน่   เรืองหุน่ ธ.ปราณบุรี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 64 11 ต.ค. 62
5289/62 ร.ต.อุดร   ใจกล้า ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 59 19 ต.ค. 62
5290/62 นาง เทพนารี   ตู้ประดับ ธ.เพชรบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 25 ต.ค. 62
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5291/62 ร.ต.ประวิทย์   บุญธรรมเจริญ ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 20 ต.ค. 62
5292/62 จ.ส.อ.เสง่ียม   ทองวัฒนะ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 88 17 ต.ค. 62
5293/62 นาง วาสนา   พุกย้อย ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4 พ.ย. 62
5294/62 นาง พิมพ์ (พิมพร)   สงวนเกียรติ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 87 25 ต.ค. 62
5295/62 นาง พรทิพย์   สีสมุทร ธ.ศรีย่าน มะเร็งท่อน้ าดี 63 30 ต.ค. 62
5296/62 นาง เวิน   ดอนจันทร์โคตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 84 19 ต.ค. 62
5297/62 ร.ต.ไชโย   มงคล ธ.นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนสมองเส่ือม 84 24 ต.ค. 62
5298/62 พ.ท.เมษา   ประเสริฐสิน ธ.สระบุรี มะเร็ง 76 17 ต.ค. 62
5299/62 นาง บุญรอด   ชมภู ธ.สระบุรี โรคชรา 83 22 ต.ค. 62
5300/62 พ.อ.อ านาจ   วงศ์พิพัฒน์ทวีป ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจตายและแตกจากการขาดเลือด 71 22 ต.ค. 62
5301/62 นาง เสริฐ   กิ่งพุด ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 85 18 ต.ค. 62
5302/62 จ.ส.ท.สุชาติ   ชนะทะเล มทบ.21 เส้นเลือดทีป่อดอุดตัน 56 25 ต.ค. 62
5303/62 นาย ทองใส   นามวงษ์ ร้อย.ม.(ลว.) 6 โรคปอดติดเชื้อ 57 14 ต.ค. 62
5304/62 นาย สงัด   ด้วงค่อม รร.สพศ.ศสพ. โรคเบาหวาน 82 20 ต.ค. 62
5305/62 นาย หลอด   ผันสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดสมองตีบ 90 26 ต.ค. 62
5306/62 นาง ล าพวน   พงษ์อุดม ธ.นครราชสีมา โรคชรา 88 20 ต.ค. 62
5307/62 จ.ส.อ.พูนศักด์ิ   พูนทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 63 11 ต.ค. 62
5308/62 ร.ต.เสรี   แจ้งดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 59 29 ก.ย. 62
5309/62 พ.ท.จ าลอง   จันทร์ถนอมสุข ธ.จรัญสนิทวงศ์ โรคชรา 90 29 ต.ค. 62
5310/62 พ.ต.เดชา   สมบูรณ์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งปอด 69 17 ต.ค. 62
5311/62 นาง ประภา   กัลวทานนท์ ธ.ชุมแพ โรคไตวาย 60 19 ต.ค. 62
5312/62 ร.ต.สนาม   ขุนศาล ธ.ราชบุรี โรคถุงลมโป่งพอง 84 13 ต.ค. 62
5313/62 นาย สมจิตต์   เปล่ียนสร้าง ส่วนกลาง โรคชรา 78 5 พ.ย. 62
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5314/62 ส.อ.กรุ่น   พึง่ประสงค์ พัน.ร.มทบ.11 ติดเชื้อแผลกดทับ 9 2 พ.ย. 62
5315/62 นาย สมพงษ์   กระจ่างโรจน์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 67 4 พ.ย. 62
5316/62 นาย สมบูรณ์   กันทะ กรม ทพ.33 แผลกดทับติดเชื้อ 69 24 ต.ค. 62
5317/62 จ.ส.ท.สหภาส   อุภัยภัทร พัน.สห.12 ระบบการหมุนเวียนเลือดและการหายใจล้มเหลว 57 10 ก.ย. 62
5318/62 อส.ทพ.เทพพนม   อินทัง ธนาณัติ โรคปอดติดเชื้อ 28 27 ต.ค. 62
5319/62 พ.ต.ประทวน   แข็งธัญญกรรม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 84 24 ต.ค. 62
5320/62 นาย สีโห   บุญอภัย ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 76 21 ต.ค. 62
5321/62 จ.ส.อ.เชื่อม   จันนาเวช ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 61 19 ต.ค. 62
5322/62 จ.ส.อ.สงวนศักด์ิ   หาญเชิงชัย ธ.หนองบัวล าภู เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 59 14 ต.ค. 62
5323/62 นาง วารินทร์   จันทร์แก้ว ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกทางเดินอาหาร 67 12 ต.ค. 62
5324/62 จ.ส.อ.สามารถ   แสนกล้า ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 59 17 ต.ค. 62
5325/62 นาย หยด   ดวงจ า ช.พัน.6 พล.ร.6 ความดันโลหิตสูง 70 31 ต.ค. 62
5326/62 นาง เพ็ญศรี   พัฒนกิจ ธ.พัทลุง โรคไตวายเฉียบพลัน 64 28 ต.ค. 62
5327/62 พ.ท.อุบล   กลับกลายดี ธ.จรัลสนิทวงศ์ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 31 ต.ค. 62
5328/62 จ.ส.อ.จรูญ   ทองวัฒน์ ธ.สระบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 88 9 ต.ค. 62
5329/62 นาง เฉลียว    เหลือบริบูรณ์ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 6 พ.ย. 62
5330/62 น.ต.นที  วรรธนะภัฏ ธ.สนามเสือป่า โรคตับอ่อนอักเสบ 69 2 พ.ย. 62
5331/62 นาย จีระพจน์   ดีทองค า ธ.สนามเสือป่า โรคเบาหวาน 68 8 พ.ย. 62
5332/62 นาง แข   ทุง่กลาง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. แผลกดทับติดเชื้อ 80 26 ต.ค. 62
5333/62 นาง วาสนา   ค าเวียงค า ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 65 22 ต.ค. 62
5334/62 นาง มณฑิยา   ดวงฤทธิ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 53 13 ต.ค. 62
5335/62 นาย มวล   ขจรภพ ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี มะเร็งตับ 79 22 ต.ค. 62
5336/62 นาง ยู่   จิตพยัค ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 82 1 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5337/62 นาง แตง   พลยศ ธ.คลองปาง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 26 ต.ค. 62
5338/62 น.ส.เตือนใจ   บุญมี ส่วนกลาง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 73 23 ต.ค. 62
5339/62 นาง สังเวียน   โพธิสิทธิ์ ส่วนกลาง โรคชรา 95 10 ต.ค. 62
5340/62 จ.ส.อ.กิตตินันท์   ทิพย์เทพ ธ.สระบุรี โรคชรา 89 11 ต.ค. 62
5341/62 นาง กัลยา   สุขวัฒน์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในปอด 76 5 พ.ย. 62
5342/62 พ.อ.หญิง บุญสม   พงษ์ทอง ธ.ราชบุรี โรคพาร์กินสัน 72 9 ต.ค. 62
5343/62 นาง สัมฤทธิ ์  เดิมสันเทียะ ร.23 โรคชรา 83 23 ต.ค. 62
5344/62 นาง เจร   วรรณเกตุ ส.พัน.11 พล.ม.1 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลุก 69 25 ก.ย. 62
5345/62 ร.ท.สุพรม   วิชัด ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งเม็ดเลือด 61 24 ต.ค. 62
5346/62 ส.อ.พยนต์   ปัญญามี ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่ 67 10 พ.ย. 62
5347/62 จ.ส.อ.ปิยะนันท์   ใจกว้าง ธ.คลองเตย ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 6 พ.ย. 62
5348/62 ร.ท.นรินทร์   ผ่องฤกษ์ ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งล าไส้ 60 3 พ.ย. 62
5349/62 นาง ขุนทอง   มิตรสงเคราะห์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 2 พ.ย. 62
5350/62 นาง เล็ก   ทวีศักด์ิ ธ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ภาวะไตวายเฉียบพลัน 85 4 พ.ย. 62
5351/62 นาง จิดาภา (สาคู)   การสี ธ.ลพบุรี โรคมะเร็ง 58 7 ต.ค. 62
5352/62 นาย บุญ   วรรณชัย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งต่อมลูกหมาก 81 17 ต.ค. 62
5353/62 น.ส.นงลักษณ์   ผลท ามีบุญ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 62 31 ต.ค. 62
5354/62 นาย ช่อ   เหล็กจาน ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 87 9 ต.ค. 62
5355/62 นาง นิเวท   ธรรมปรีดี ธ.นครนายก ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 53 1 พ.ย. 62
5356/62 พ.อ.สหัส   พงษ์ชัยภูมิ ธ.ชัยภูมิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 27 ต.ค. 62
5357/62 ร.ต.ประเสริฐ   ซาระภู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 87 31 ต.ค. 62
5358/62 นาง ประหยัด   ศรีอนันต์ ส่วนกลาง โรคชรา 100 4 พ.ย. 62
5359/62 นาง ค าปุน่   สุคนธสรรพ์ (สกุลพานิช)ธ.ศรีย่าน โรคไตวายระยะสุดท้าย 66 28 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5360/62 นาย สะมะ   บุญชด ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคปอดติดเชื้อ 86 2 พ.ย. 62
5361/62 ร.ต.ธวัช   ปานรอด ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 70 6 พ.ย. 62
5362/62 นาง อารมณ์   ปฏิสังข์ ธ.ปากช่อง มะเร็งท่อน้ าดี 51 4 พ.ย. 62
5363/62 นาง นกแก้ว    ทรงศิลป์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 31 ต.ค. 62
5364/62 นาย จิ๋ว   ทองแท้ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคเบาหวาน 88 26 ต.ค. 62
5365/62 นาง สนุ่น   เปียอยู่ ธ.ลพบุรี โรคชรา 82 28 ต.ค. 62
5366/62 พ.ต.ส าเนียง   น้อยเจริญ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 74 10 ก.ย. 62
5367/62 นาง ศรีนวล   สุขสิงห์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในปอด 66 29 ต.ค. 62
5368/62 นาง ส าเนียง   สังวรณ์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 75 29 ต.ค. 62
5369/62 นาย อุดม   นุชรุ่งเรือง ศบบ. ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ า 83 22 ต.ค. 62
5370/62 พล.อ.ประยุทธ   โกศลยุทธสาร วิสามัญ โรคมะเร็ง 89 15 ต.ค. 62
5371/62 นาง อุษา   รัฐประเสริฐ สปช.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 67 27 ต.ค. 62
5372/62 นาย ไพฑูรย์   แก้วด า ขว.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 22 ต.ค. 62
5373/62 ร.ต.ไพรัช   สงวนสุข ธ.พญาไท ติดเชื้อทีเ่ยื่อบุช่องท้อง 70 7 พ.ย. 62
5374/62 พ.ท.ประทีป   เจริญผล ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งล าไส้ 73 2 พ.ย. 62
5375/62 ร.ต.ประสิทธิ ์  ศรีกิจโรจน์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดเป็นกรดรุนแรง 59 5 ต.ค. 62
5376/62 นาง ใหม่   ทรัพย์สมบัติ ร.9 พัน.1 โรคตับแข็ง 71 11 ต.ค. 62
5377/62 จ.ส.อ.อภิเดช   จันทร์แดง ม.พัน.16 พล.ร.5 โรคปอดติดเชื้อ 57 26 ต.ค. 62
5378/62 ส.ต.พงษ์มิตร   แก้วบัว กรม ทพ.42 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 32 30 ต.ค. 62
5379/62 จ.ส.อ.พงศ์พันธ์   กุณโฮง ม.3 พัน.13 สมองบาดเจ็บรุนแรงจากบาดแผลกระสุนปืนทีศี่รษะ 37 15 ต.ค. 62
5380/62 นาง สุดแสวง   แสงรัศมี พัน.สร.4 มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 80 12 ต.ค. 62
5381/62 จ.ส.อ.วิเชียร    ฟุง้จันทึก ร.21 พัน.2 รอ. โรคหัวใจล้มเหลว 57 19 ต.ค. 62
5382/62 นาง สุรทิน    ส่องเสนา มทบ.22 โรคชรา 80 31 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5383/62 นาง วิรัชน์    วัฒนายุ พัน.สบร.23 บชร.3 มะเร็งกล่องเสียง 76 1 พ.ย. 62
5384/62 นาง จ านงค์ (อนงค์)   เข็มเล็ก ธ.สระบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 15 ต.ค. 62
5385/62 นาง อารีย์    ถิระมนัส ธ.เพชรบุรี โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 77 27 ต.ค. 62
5386/62 นาย ประมวล    ทับทิม ธ.บก.ทบ. มะเร็งท่อน้ าดี 73 29 ต.ค. 62
5387/62 พ.ต.ประสิทธิ ์   นาชัยพลอย ธ.ขอนแก่น โรคชรา 77 21 ก.ย. 62
5388/62 นาย ประยศ    กองศรี มทบ.15 โรคตับอ่อนอักเสบเร้ือรัง 53 13 ต.ค. 62
5389/62 นาง จวด    ป้านศรี ธ.เพชรบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78 28 ต.ค. 62
5390/62 นาง ฉลวย   สวัสด์ิโรจน์ วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 96 5 พ.ย. 62
5391/62 นาง ล ายอง   อุทัยจันทร์ ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 68 6 พ.ย. 62
5392/62 น.ส.สุกัญญา   มีชัย ส่วนกลาง มีเลือดค่ังในช่องอก 76 6 พ.ย. 62
5393/62 นาง บุญส่ง   ตรีสัตย์ ธนาณัติ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 7 พ.ย. 62
5394/62 นาง อัจฉรา   วันประเสริฐ (บุญพิทักษ)์ธ.กระทรวงกลาโหม โรคประจ าตัว 58 7 พ.ย. 62
5395/62 ร.ต.สมพงษ์   ชูกล่ินอ่อน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 73 4 พ.ย. 62
5396/62 พ.ต.ธวัช   กล่ินประดิษฐ์ ธ.สนามเป้า โรคมะเร็งตับ 78 17 ต.ค. 62
5397/62 พ.อ.ก าพล   แก้วพิพัฒน์ ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจล้มเหลว 69 6 พ.ย. 62
5398/62 นาง ประสาน   รักษากล่ิน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ล้ินหัวใจเออร์ติกตีบรุนแรง 77 9 ต.ค. 62
5399/62 นาย พรมมา   สุ่มมาตย์ ร.23 พัน.4 มะเร็งปอด 82 17 ต.ค. 62
5400/62 นาย กุญชร   คงคา ศฝ.นศท.มทบ.12 ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 55 25 ก.ย. 62
5401/62 นาย น้อย   ศรหนูน้อย ร.23 พัน.4 หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบตัน 60 28 ต.ค. 62
5402/62 จ.ส.อ.ยุทธนา   เขียวบ้านยาง รร.การบิน ทบ. ก้อนเลือดแข็งตัวอุดตันใปอด 29 12 ต.ค. 62
5403/62 นาง วันดี   จันทีนอก ม.5 พัน.20 รอ. โรคไตวาย 80 19 ต.ค. 62
5404/62 นาง ตุ่น   ราชล า ธ.ล าปาง เลือดออกในสมอง 73 14 ต.ค. 62
5405/62 จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ   ร่ืนส าราญ ธ.อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 3 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5406/62 นาง สุภี   ศรีหมื่นไวย วิสามัญ โรคชรา 90 4 พ.ย. 62
5407/62 น.ส.มัณฑนา   เพิม่ทรัพย์ ส่วนกลาง โรคตับวาย 78 13 พ.ย. 62
5408/62 ร.ต.อุดม   ทองงาม ธ.เสนานิคม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลาม 64 7 พ.ย. 62
5409/62 นาง นันทนา   หาญกระสินธุ์ ธ.ย่อยถนนพัฒนาการ โรคปอดติดเชื้อ 75 9 พ.ย. 62
5410/62 นาง ส้มเช้า   คงสตรี ธ.นครนายก มะเร็งตับ 82 11 พ.ย. 62
5411/62 พ.อ.หญิง กฤติกา   จันทร์หอม ธ.พญาไท มะเร็งตับอ่อน 60 25 ต.ค. 62
5412/62 ร.ต.กิตติพงษ์   มาเดช ธ.พญาไท มะเร็งปอด 61 9 พ.ย. 62
5413/62 พ.ท.ณรงค์   นิลกรรณ์ ธ.ล าปาง หลอดเลือดหัวใจตีบ 83 26 ต.ค. 62
5414/62 นาง ละมูล   แหล่พัว่ ธ.ชัยภูมิ ติดเชื้อใรกระแสเลือด 62 17 ต.ค. 62
5415/62 นาง จันที   พืชหมอ ธ.ตระการพืชผล โรคไตวาย 81 24 ต.ค. 62
5416/62 นาง ปราณี   สายเสียง ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 84 21 ต.ค. 62
5417/62 นาง ค าพันธ์   เหล่าบุตรดี ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 31 ต.ค. 62
5418/62 นาย บัว   พันธ์งาม ธ.อุบลราชธานี ตกเตียงศีรษะกระแทกพืน้ 89 27 ต.ค. 62
5419/62 พล.ต.กาจ   จันทร์ดี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 71 11 พ.ย. 62
5420/62 นาง ลุน   พรมมาวัน พล.ร.15 โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 67 30 ส.ค. 62
5421/62 ร.ต.มนตรี   เหมือนจีน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหาร 63 2 พ.ย. 62
5422/62 จ.ส.อ.โอลาฬ   แข่งขัน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองช้ าจากการตกจากทีสู่ง 55 17 ต.ค. 62
5423/62 ร.ต.เสน่ห์   แบส่ิว ธ.ยโสธร มะเร็งต่อมลูกหมาก 77 19 ต.ค. 62
5424/62 จ.ส.อ.สนิท   ช่อประทีป ธ.สระแก้ว โรคปอดติดเชื้อ 55 16 ต.ค. 62
5425/62 ส.ท.ผดุง   หลอดเงิน ธ.อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 88 8 ต.ค. 62
5426/62 นาง ฉลอง   ค าผ่ึง ม.1 พัน.17 รอ. โรคไตวายเร้ือรัง 56 20 ก.ค. 62
5427/62 จ.ส.อ.ปานทอง   ศรประเสริฐ ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 69 29 ต.ค. 62
5428/62 ร.ต.ผล   วะโฮรัมย์ ธ.ขอนแก่น หลอดเลือดในสมองตีบบริเวณกว้าง 64 30 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5429/62 นาง วันนา  ดวงไข ธ.ขอนแก่น ไตวายเฉียบพลัน 93 26 ต.ค. 62
5430/62 พ.ต.รังสันต์   สุขสกุล ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 83 8 พ.ย. 62
5431/62 นาง ล าดวน   แสงเป่า ธ.ย่อยอินทรารักษ์ โรคชรา 86 9 พ.ย. 62
5432/62 นาง ทิพย์ประภา   กิจถาวร ธ.ปากเกร็ด มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 62 3 พ.ย. 62
5433/62 พ.อ.ณรงค์   ท่ากระเบา ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด เส้นเลือดสมองตีบ 76 7 พ.ย. 62
5434/62 พล.อ.มาโนช   บุญคลัง ธ.กองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ มะเร็งตับอ่อน 66 5 พ.ย. 62
5435/62 นาง เชื่อม   รักการงาน ธ.เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ โรคชรา 86 8 พ.ย. 62
5436/62 ร.ท.อินเชียร   แก้วงาม ธ.สมุทรปราการ โรคปอดติดเชื้อ 85 27 ก.ย. 62
5437/62 ร.ท.บรรยง   พุทธา กอง สพบ.1 โรคมะเร็งต่อมหมวกไต 47 15 ต.ค. 62
5438/62 นาย ทองเหลือง   วงศ์จักษุ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง โรคมะเร็งตับ 72 25 ต.ค. 62
5439/62 นาง จอมแพง   บัวใหญ่รักษา ธ.ปากช่อง โรคปอดติดเชื้อ 75 26 ต.ค. 62
5440/62 นาง อุ้ม   ประชุมพร ธ.พิษณุโลก โรคชรา 70 20 ต.ค. 62
5441/62 นาง จันทร์สม   ค าเป๊ก ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อกรวยไต 72 29 ต.ค. 62
5442/62 นาง เต็ม   สมรักษ์ ธ.หนองบัวล าภู ภาวะออกซิเจนต่ าจากหลอดลมโป่งพองเร้ือรัง 82 24 ต.ค. 62
5443/62 นาง ชอุ่ม   วรรณะ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 80 8 พ.ย. 62
5444/62 นาง สละ   นิติกุล ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 86 6 พ.ย. 62
5445/62 นาย ประมวล   ค าประเทือง ธ.พิษณุโลก มะเร็งท่อน้ าดี 82 9 พ.ย. 62
5446/62 ร.ต.ชลธี   อับนาค ธ.แจ้งวัฒนะ สงสัยเส้นเลือดหัวใจตีบ 68 8 พ.ย. 62
5447/62 นาง อ าพรรณ   ภูวงศ์ กรม ทพ.32 เนื้องอกในสมอง 78 25 ต.ค. 62
5448/62 ร.ต.สนอง   ทรงบัณฑิต ธ.ชุมแพ เลือดออกในทางเดินอาหาร 68 20 พ.ค. 62
5449/62 นาย วัชระ   ศรีแสง สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 57 25 ต.ค. 62
5450/62 นาง หมิก   ลิดี ธนาณัติ แผลติดเชื้อ 87 30 ต.ค. 62
5451/62 นาย ชื่น   อุทรักษ์ ส.พัน.6 พล.ร.6 โรคไตวาย 73 11 ต.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5452/62 นาย อุดร   ภูมิ่งเดือน กรม ทพ.11 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 52 4 ต.ค. 62
5453/62 นาง ค าพาด   อ้นเอี่ยม บชร.2 ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 60 31 ต.ค. 62
5454/62 ร.ท.ฉัตรชัย (สุพล)   เสือสกุล ศสพ. ภาวะล่ิมเลือดอุดกั้นหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน 55 22 ก.ย. 62
5455/62 ร.ต.สมพร   บุญปลีก ร.31 พัน.1 รอ. มะเร็งตับ 58 3 พ.ย. 62
5456/62 นาง มะลิ   แก้วเนตร มทบ.35 อาการแพ้รุนแรง 76 4 พ.ย. 62
5457/62 นาง กัญญา   ปัญญา ช.พัน.4 พล.ร.4 มะเร็งกระเพาะอาหาร 59 6 ต.ค. 62
5458/62 นาย สุทธิชัย   กองเมืองปัก ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 90 28 ต.ค. 62
5459/62 นาง จ านงค์   เขินสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งเต้านม 56 25 ต.ค. 62
5460/62 นาง ใค   แผนสุพัฒน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 82 30 ต.ค. 62
5461/62 นาง สวาท   ข าทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 76 11 ต.ค. 62
5462/62 นาย สุดใจ   แอบจะบก ธ.เทสโก้โลตัส โคราช 2 โรคปอดติดเชื้อ 76 30 ต.ค. 62
5463/62 นาย นิพล  วงษ์ทะ ธ.น่าน มะเร็งหลังโพรงจมูก 57 1 พ.ย. 62
5464/62 นาย ประเสริฐ   รัตนบัลลังก์ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 18 ต.ค. 62
5465/62 ส.อ.สุรินทร์   แก้วอ่อนศรี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อเนื้อตายเน่าบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 61 26 ต.ค. 62
5466/62 จ.ส.ท.จรัญ   วงศ์ปินตา ธ.พะเยา โรคตับแข็ง 59 27 ต.ค. 62
5467/62 พ.ต.สุธรรม   หมุนสมัย ธ.อุตรดิตถ์ ศีรษะและช่องอกได้รับบาดเจ็บ 82 22 ต.ค. 62
5468/62 นาย เชื่อง   หรุ่นสูงเนิน ศอ.สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 84 10 ต.ค. 62
5469/62 นาย น้อย   แย้มแสน แผนกอาวุธที ่2 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 6 ต.ค. 62
5470/62 นาง เฉลย   ปานะโปย ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 83 8 พ.ย. 62
5471/62 นาง น้อย   น้อยสุวรรณ์ ธ.เตาปูน โรคชรา 86 11 พ.ย. 62
5472/62 ร.ต.สถิตย์   ขนอม ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 78 13 พ.ย. 62
5473/62 นาย ไพบูลย์   เสือหิน ธ.สระบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 76 14 พ.ย. 62
5474/62 นาย สนธิ ์  วงค์สามารถ ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ โรคไตวาย 70 3 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5475/62 ร.ต.ถนัด   ยศสิงห์ มทบ.44 เนื้องอกในล าไส้เล็กทีม่ีแผลเลือดออก 59 25 ต.ค. 62
5476/62 จ.ส.อ.บัณฑิต   แป้นมั่น ธ.อุตรดิตถ์ โรคปอดติดเชื้อ 69 20 ต.ค. 62
5477/62 จ.ส.อ.นพ   พันธ์สระน้อย ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใตีบ 62 21 ต.ค. 62
5478/62 นาย ทองอินทร์   จันทพันธ์ ม.7 พัน.8 ก้อนเนื้อในตับ 73 1 พ.ย. 62
5479/62 นาง วรวรรณ   วิชิตะกุล ธ.นครราชสีมา โรคเบาหวาน 83 11 พ.ย. 62
5480/62 นาย จรัส   ค านึงผล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 94 7 พ.ย. 62
5481/62 นาย ผาย   จี้รัตน์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 81 22 ต.ค. 62
5482/62 จ.ส.อ.จิรพงษ์   สีดาราช ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 4 พ.ย. 62
5483/62 พ.ท.เฉลิมพล   อินทร์นอก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 74 8 พ.ย. 62
5484/62 ร.ต.ปิยะ   ชูรอด กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 18 ต.ค. 62
5485/62 นาง วรรณิภา   เทพวงค์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะเฉียบพลัน 54 2 พ.ย. 62
5486/62 นาง สี   ศิริแก้ว ธ.น่าน เส้นเลือดสมองตีบ 82 3 พ.ย. 62
5487/62 นาง วิลัย   ตัณฑสุริยะ วศ.ทบ. โรคชรา 85 26 ต.ค. 62
5488/62 จ.ส.อ.เหล่ือม   พรมศิริ ธ.นครราชสีมา โรคสมองจากภาวะติดเชื้อ 82 19 ต.ค. 62
5489/62 นาง เข็ม   สรสิทธิ์ ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งปอด 91 26 ต.ค. 62
5490/62 พ.ท.ภิญโญ   ทองทรง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดสมองตีบตันเป็นบริเวณกว้าง 87 28 ต.ค. 62
5491/62 จ.ส.อ.มังกร   จันคง ธ.เพชรบูรณ์ โรคปอดติดเชื้อ 73 25 ต.ค. 62
5492/62 นาง สมพงษ์   ปานรัตน์ ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 81 26 ต.ค. 62
5493/62 ร.ต.ปัญญา   เดชนุช ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ความดันโลหิตสูง 64 7 พ.ย. 62
5494/62 นาง สุนา   กิติกร ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 79 21 ต.ค. 62
5495/62 พ.ท.รัฐมน   ตรีช่วย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 60 4 พ.ย. 62
5496/62 นาง อ าไพ   พีรี ม.3 พัน.13 มะเร็งปากมดลูก 55 26 ต.ค. 62
5497/62 นาย ค าใส   อินทะนนท์ ร.17 พัน.3 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 81 4 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5498/62 นาย พยอม   สุขสุทธิ รร.จปร. ติดเชื้อในท้องรุนแรง 85 5 พ.ย. 62
5499/62 นาง ชมภู   แก่นค า ธนาณัติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 76 13 พ.ย. 62
5500/62 นาง ละเมียด   สุวรรณทอง ธนาณัติ ภาวะการหายใจล้มเหลว 77 16 พ.ย. 62
5501/62 ร.ต. หยด   ภักดีพันธุพ์ัฒนะ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 75 31 ต.ค. 62
5502/62 นาง ทองพูน   แตงอ่อน ธ.เตาปูน โรคชรา 87 17 พ.ย. 62
5503/62 นาย สุรพล   บัวสระเกษ ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 72 17 พ.ย. 62
5504/62 ร.ต.ริน   มีมาก ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 71 10 พ.ย. 62
5505/62 นาง เคร่ือง   ปรีปาน ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 3 พ.ย. 62
5506/62 พ.ต.สมเชื้อ   บริบูรณ์ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคปอดติดเชื้อ 87 29 ต.ค. 62
5507/62 นาย ไพจิตร   สุดาเดช ป.72 พัน.723 โรคปอดอักเสบรุนแรง 65 15 ต.ค. 62
5508/62 นาง ฉวี   โพนยงค์ ธ.สนามเป้า เส้นเลือดฝอยในสมองแตก 62 25 ต.ค. 62
5509/62 ส.ท.ณัฐพล   นพพันธ์ ช.1 พัน.52 รอ. กระดูกสันหลังส่วนอกหัก เลือดออกในช่องอก 25 13 พ.ค. 62
5510/62 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ   รัตนสาลี ช.1 พัน.52 รอ. กะโหลกศีรษะและสมองฉีกขาดจากจราจร 28 7 ม.ิย. 62
5511/62 นาย เฉวียง   ด้วงมา ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เส้นเลือดสมองแตก 55 11 ต.ค. 62
5512/62 จ.ส.อ.สุเทน   แช่มชูงาม ช.11 พัน.111 เส้นเลือดหัวใจตีบ 44 25 ต.ค. 62
5513/62 นาง กรรณิกา   บุณยรักษ์ ศศท. โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 70 8 พ.ย. 62
5514/62 นาง ลัดดา   นุ่มอ่วม กรส.สก.ทบ. มะเร็งตับอ่อน 77 12 พ.ย. 62
5515/62 นาง ปาน   ค าสมบูรณ์ ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 27 ต.ค. 62
5516/62 นาง ละมัย   มหานิสสาท ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 87 7 พ.ย. 62
5517/62 ร.ต.จักรชัย   ไกรสวัสด์ิ ธ.สนามเสือป่า ภาวะการหายใจล้มเหลว 72 12 พ.ย. 62
5518/62 พ.ต.ทองใบ   โกเชก ธ.สระบุรี ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง 81 16 พ.ย. 62
5519/62 ร.ท.ธีระศักด์ิ   ตันนอก ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด 60 5 พ.ย. 62
5520/62 นาง รุ่งเรือง   อ่ าคิด ธ.พระพุทธบาท โรคชรา 79 10 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5521/62 พ.อ.สนอง   ศูนยะคณิต ธ.บางเขน โรคชรา 92 14 พ.ย. 62
5522/62 พ.ท.ดิเรก   พรหมประเสริฐ ธ.ลพบุรี โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 84 9 พ.ย. 62
5523/62 พ.อ.ประดิษฐ์   ชาติทองค า ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในช่องปอด 97 19 ก.ย. 62
5524/62 จ.ส.อ.บ ารุง   มหาปัน้ ธ.ชลบุรี มะเร็งตับ 59 24 ต.ค. 62
5525/62 นาง สมปอง   เอี่ยมปา ธ.กาญจนบุรี ล้ินหัวใจผิดปกติ 64 20 ต.ค. 62
5526/62 นาย ประสิทธิ ์  โอภาษี ป.21 พัน.30 เลือดออกในสมอง 59 31 ต.ค. 62
5527/62 นาย คูณ   อุทปา ม.5 พัน.24 รอ. หลอดเลือดสมอง 83 19 ต.ค. 62
5528/62 นาง เชย   ว่องไว ธ.ยโสธร โรคชรา 86 11 พ.ย. 62
5529/62 นาย วิชัย   พลฤทธิ์ ร.8 พัน.2 โรคปอดติดเชื้อ 59 17 ต.ค. 62
5530/62 นาง สิริพรรณ  ต้นแก้ว มทบ.17 เส้นเลือดสมองตีบ 68 28 ต.ค. 62
5531/62 พ.อ.เฉลิม   บรรจงเขียน ธ.ราชบุรี โรคชรา 88 9 ต.ค. 62
5532/62 นาง พิศเสน่ห์   เจริญสุข วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 7 พ.ย. 62
5533/62 นาง บุญส่ง   ช านิปัน้ สว่นกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 11 พ.ย. 62
5534/62 พ.ท.เสน่ห์   บุญข ามี ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์ โรคชรา 80 16 ต.ค. 62
5535/62 นาง จ าปี   วงษ์ชูเวช ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 84 4 พ.ย. 62
5536/62 นาย อ าพร   เชื้อแพทย์ ธ.ปราจีนบุรี น้ าท่วมปอดจากมะเร็ง 56 5 ต.ค. 62
5537/62 นาง สิมมะลี   ยี่วาศรี ธ.สกลนคร มะเร็งกระเพาะอาหาร 67 19 ต.ค. 62
5538/62 นาง ทองเพ็ชร   เกษมสุข ธ.ลพบุรี มะเร็งมดลูก 56 8 พ.ย. 62
5539/62 นาง บุญมี   อุ่มอาษา (อุ่มอาสา) ธ.นครพนม มะเร็งตับ 74 5 พ.ย. 62
5540/62 จ.ส.อ.สัญญา   จันทร์ปุม่ ธ.สกลนคร อุบัติเหตุจราจรทางบก 59 22 ต.ค. 62


