
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5541/62 ร.ต.เกียรติศักด์ิ   เกษรมาลา มทบ.210 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 56 2 พ.ย. 62
5542/62 ส.อ.มารุต   เพชรสุทธิ์ กรม ทพ.45 เส้นเลือดเล้ียงหัวใจบาดเจ็บรุนแรง 29 17 ต.ค. 62
5543/62 นาย บุญมี   หัมพา กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 83 30 ต.ค. 62
5544/62 นาย วิสูตร  วงค์ประเสริฐ ร.3 พัน.3 เนื้องอกในสมอง 67 5 ก.ย. 62
5545/62 นาง จ านง   สมนึก กรม ทพ.23 มะเร็งตับ 58 26 ก.ย. 62
5546/62 นาย ค าสา   แสนมาโนช กรม ทพ.23 วัณโรคปอด 72 23 ต.ค. 62
5547/62 นาง แพง   ศรีสุมัง ช.2 พัน.202 มะเร็งท่อน้ าดี 73 5 พ.ย. 62
5548/62 ว่าที ่ร.อ.สละ   เจริญทรัพย์ ธ.เพชรบุรี มะเร็งปอด 81 5 พ.ย. 62
5549/62 ร.ต.จ ารัส   ติกุล ธ.อุบลราชธานี ระบบการท างานหัวใจล้มเหลว 95 10 พ.ย. 62
5550/62 นาง ทองคูณ   เฮียงโฮม ธ.อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 78 8 พ.ย. 62
5551/62 นาย รักพงษ์   ค าสุข ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 72 9 พ.ย. 62
5552/62 ส.ต.เอกพล   วงษเปรียว ช.1 พัน.52 รอ. กะโหลกศีรษะแตกร่วมกับสมองฉีกขาดจากเหตุจราจร 24 7 ม.ิย. 62
5553/62 ส.อ.โรจน์ศักด์ิ   ภูคะฮาด ช.1 พัน.52 รอ. กะโหลกศีรษะแตกกับก้านสมองฉีกขาดจากเหตุจราจร 28 7 ม.ิย. 62
5554/62 นาง ส าลี   ค าจุมพล กรม สน.พล.ร.15 ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก 72 6 ต.ค. 62
5555/62 นาง สงบ   ประดับเพ็ชร์ มทบ.35 ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 77 31 ต.ค. 62
5556/62 นาง นิตยา    ไกรเนตร ช.พัน.4 พล.ร.4 ภาวะเลือดออกในสมอง 68 30 ก.ย. 62
5557/62 นาง ค าตัน    บูชากุล ธ.ลพบุรี โรคชรา 79 15 ต.ค. 62
5558/62 นาย ส าราญ    เฉลาภักตร์ พธ.ทบ. สมองขาดเลือด 87 24 ต.ค. 62
5559/62 นาง พรพนา    เงินห้อย คส.2 สพ.ทบ. โรคตับไตวาย 58 9 พ.ย. 62
5560/62 จ.ส.อ.กัลป์ชัย   เชิญขวัญมา ช.พัน.4 พล.ร.4 เลือดออกในทางเดินอาหาร 50 22 ต.ค. 62
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5561/62 พ.ต.ประวิทย์    บัวชัยนาท ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 10 ต.ค. 62
5562/62 นาง ส้ม    ดามี ธ.นครปฐม โรคชรา 91 19 พ.ย. 62
5563/62 นาย เลียบ    เสมอภักด์ิ ธ.อุทัย-อยุธยา โรคปอดติดเชื้อ 88 10 พ.ย. 62
5564/62 ร.ต.สมศักด์ิ    แจ่มกระจ่าง ธ.วิหารแดง เลือดออกในสมอง 76 15 พ.ย. 62
5565/62 พ.อ.วิชาญ    ดุริยประณีต ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบ 88 14 พ.ย. 62
5566/62 ร.ต.สุรชัย    เกษมวงศ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 9 พ.ย. 62
5567/62 ร.ต.จ าลอง    วัฒนะกูล ธ.คอสโมออฟฟิศ เมืองทองธานี โรคปอดติดเชื้อ 86 16 พ.ย. 62
5568/62 นาย สุริยา    อยู่สถาพร สปท. มะเร็งหลอดอาหาร 60 8 ก.ค. 62
5569/62 นาง สงัด    ค าบุยา รพ.ค่ายศรีสองรัก ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 13 พ.ย. 62
5570/62 จ.ส.อ.สละ    นาชัยเวียง ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร มะเร็งท่อน้ าดี 64 30 ต.ค. 62
5571/62 นาง บิน    พุทธาวัง นทพ. โรคปอดติดเชื้อ 83 5 พ.ย. 62
5572/62 นาย ศิลป์ชัย   พรเจริญ นทพ. หลอดเลือดสมองตีบ 67 5 พ.ย. 62
5573/62 ร.อ.ชารินทร์   ทรัพย์ผล สพ.ทบ. มะเร็งตับระยะสุดท้าย 51 22 ต.ค. 62
5574/62 นาย ยรรยง   ใจเย็น ร.7 พัน.1 มะเร็ง 60 2 พ.ย. 62
5575/62 นาย ทรงพล   ต้ังเจริญสุขสม ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคหัวใจ 64 14 พ.ย. 62
5576/62 นาง อ านวย   เรือนงาม ธ.ลพบุรี ระบบการเดินหายใจล้มเหลว 66 12 พ.ย. 62
5577/62 ร.ท.ถาวร   ศรีจันทร์ ธ.สระบุรี มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 63 10 พ.ย. 62
5578/62 นาย สมชาย   คงสนิท ธ.ปราณบุรี อัมพฤกษ์ 57 18 พ.ย. 62
5579/62 นาย สมชาย   พิศรูป อผศ. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 69 2 พ.ย. 62
5580/62 นาง บุญเร่ิม   แจ่มตระกูล พบ. หลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องแตก 82 30 ต.ค. 62
5581/62 ร.ต.สมเกียรติ   กลัดเข็มทอง ธ.ราชบุรี เลือดออกในสมอง 65 21 ต.ค. 62
5582/62 พ.ท.สุรินทร์   บัวทอง ธ.ราชบุรี เสมหะอุดกล้ันทางเดินหายใจ 73 3 พ.ย. 62
5583/62 ร.อ.วิรัช   พรมรัตน์ ธ.ย่อยบางพลัด ปอดติดเชื้อรุนแรง 88 13 พ.ย. 62
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5584/62 น.ส.สุดารัตน์   เอกบุศย์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งเนื้อเยื่อไขมัน 58 19 ต.ค. 62
5585/62 นาง จุ่น   อ่อนละมูล (แก้วสระแสน) ธ.สนามเสือป่า โรคความดันโลหิตสูง 73 24 ต.ค. 62
5586/62 นาง มะลิวัลย์   กล่ าสนอง แผนกอาวุธที ่3 โรคมะเร็งโพรงมดลูก 63 16 ต.ค. 62
5587/62 นาง กิมเหน่ย   วันอยู่ ศร. โรคไตวายเร้ือรัง 61 31 ต.ค. 62
5588/62 ส.ต.แฉล้ม   ขุนนคร ธ.วังม่วง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 84 6 พ.ย. 62
5589/62 นาย ค าเบา   อินทะมาตย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนเลือด 85 16 ต.ค. 62
5590/62 อส.ทพ.มาโนต   ด ารงค์กูล ธ.กาญจนบุรี ขาดอากาศจากการแขวนคอ 55 4 พ.ย. 62
5591/62 ร.ต.ทวีศักด์ิ   จันทรักษา พัน.สท. โรคตับแข็ง 57 26 ต.ค. 62
5592/62 นาย สงัด   รอดพงษ์ พัน.สท. โรคหัวใจวาย 83 16 ต.ค. 62
5593/62 นาง สมนึก   โตสกุล ธ.สิงห์บุรี มะเร็งปอด 63 7 พ.ย. 62
5594/62 นาย สาม   ประสิทธิสุ์วรรณ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 86 11 พ.ย. 62
5595/62 ร.ต.เดชาธร   ฟองจันทร์ตา ธ.สูงเม่น โรคไตวาย 57 31 ต.ค. 62
5596/62 นาง ช้อน   รุ่นอุ่น ธ.สระบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 82 7 พ.ย. 62
5597/62 ร.ต.ทวี   บุญธิมา ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 57 30 ต.ค. 62
5598/62 นาง อนงค์   บ ารุงพานิช ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจขาดเลือด 53 10 พ.ย. 62
5599/62 นาย หนูตาว   ชัยศิริ ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 77 9 พ.ย. 62
5600/62 จ.ส.อ.พงษ์พันธุ ์  เนียมใจอาจ กคย.สพ.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 52 12 พ.ย. 62
5601/62 นาย เต้น   ด่านขุนทด สส. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 55 28 ต.ค. 62
5602/62 นาง บังอร   ซันไล ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 18 พ.ย. 62
5603/62 นาย ประเสริฐ   จรพันธ์ ธ.เทสโก้ โลตัส พระราม 4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 20 พ.ย. 62
5604/62 จ.ส.อ.สัมฤทธิ ์  แสนทวีสุข ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 58 9 พ.ย. 62
5605/62 นาง พลอย   โสจันทึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งถุงน้ าดีระยะสุดท้าย 82 12 พ.ย. 62
5606/62 นาง เกร็ดเพชร   โสมย์ไพศาลศิลป์ พัน.สบร.21 บชร.1 มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 55 11 พ.ย. 62
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5607/62 นาง อุปถัมภ์   ยืนยงค์ ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 89 14 พ.ย. 62
5608/62 ร.ต.สมชาย   กล่ าโพล้ง ธ.ปากเกร็ด เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 60 19 พ.ย. 62
5609/62 นาง สมหมาย   วรสิงห์ ธ.พิมาย โรคเบาหวาน 83 4 พ.ย. 62
5610/62 ร.ต.ฉลวย   ยังให้ผล ธ.ปราณบุรี มะเร็งต่อมกล่ินระยะแพร่กระจาย 66 6 พ.ย. 62
5611/62 ร.ต.สุรวุฒิ   วิเชียรนวาระ ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 62 22 พ.ย. 62
5612/62 ร.อ.วิเชียร   พงษ์ศักด์ิ ธ.บ้านโป่ง ติดเชื้อในปอดและกระแสเลือด 90 20 พ.ย. 62
5613/62 นาง สนอง   ต่ายหัวดง ม.พัน.28 พล.ม.1 เส้นเลือดในสมองตีบตัน 77 7 พ.ย. 62
5614/62 ส.ท.ณัฐพล   ชาอุ่น ป.21 พัน.30 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 32 5 ต.ค. 62
5615/62 พ.ต.กิตติกร   สังข์ทอง มทบ.310 มะเร็งตับ 47 5 ต.ค. 62
5616/62 นาง ทองจันทร์   จ าปาแดง พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ช๊อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 74 1 พ.ย. 62
5617/62 จ.ส.อ.ชลอม   ด าริห์ ธ.พิษณุโลก เลือดออกในทางเดินอาหาร 86 12 พ.ย. 62
5618/62 พ.อ.สงวน   ทรายใจ ธ.ห้างฉัตร เลือดออกในสมอง 59 29 ต.ค. 62
5619/62 นาย สะอาด   กองแก้ว ธ.ตาก มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 83 2 พ.ย. 62
5620/62 นาย เฉลิม   ศรีลาศักด์ิ ธ.เซ็นทรัล-เชียงใหม่ โรคตับวาย 73 9 พ.ย. 62
5621/62 นาย บุญธรรม   สินพูน ธ.ร้อยเอ็ด โรคความดันโลหิตสูง 82 12 พ.ย. 62
5622/62 จ.ส.อ.เอกราช   เสมอใจ สส. เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ 43 23 เม.ย. 62
5623/62 ร.ต.นิพนธ์   ชัยชิตาทร ธ.ราชบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 66 18 พ.ย. 62
5624/62 นาย หนูจีน   ปะกิระณา ธ.สนามเป้า โรคเบาหวาน 83 21 พ.ย. 62
5625/62 นาง สมเพชร   จ่าหมื่นไวย์ ธ.สนามเสือป่า โรคมะเร็งล าไส้ 69 18 พ.ย. 62
5626/62 จ.ส.อ.สุพิตร   ไผ่แก้ว ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคหัวใจล้มเหลว 72 9 พ.ย. 62
5627/62 นาง ทองนา   ยานะ สง.สด.จว.ส.ป. ความดันโลหิตสูง 81 6 พ.ย. 62
5628/62 นาย ไตรรงค์   สุขจันทร์ รร.ชท.สปท. เลือดออกในสมอง 68 18 พ.ย. 62
5629/62 ร.ต.ประชาวิทย์   พันธุเ์จริญ ธ.พรานนก ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 23 พ.ย. 62
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5630/62 นาง ธนา   ธงน าทรัพย์ ธ.สนามเป้า โรคชรา 86 15 พ.ย. 62
5631/62 นาง ลมัย   พลับพลา ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 89 12 พ.ย. 62
5632/62 นาย สมเกียรติ   จิวะวิทูรกิจ ธ.ปากช่อง มะเร็งตับ 59 16 พ.ย. 62
5633/62 นาง ทองใบ   คล้ายทอง สลก.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 90 22 พ.ย. 62
5634/62 นาง ธูป   เสืออิ่ม ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 23 พ.ย. 62
5635/62 นาง ทองปน   ถินแพ มทบ.13 หนองบริเวณไตกล้ามเนื้อผู้ป่วยติดเตียง 71 10 พ.ย. 62
5636/62 นาย ไว   ต่อยนึ่ง พล.พัฒนา 3 มะเร็งหลอดอาหาร 88 7 พ.ย. 62
5637/62 ร.ต.สาคร   หวานแหลม ธ.ก าแพงเพชร ติดเชื้อเร้ือรัง 57 14 ต.ค. 62
5638/62 นาง มา   แตงอ่ า ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก น้ าท่วมปอด 78 9 ต.ค. 62
5639/62 นาง จ าปี   ปล้องทอง ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 70 13 พ.ย. 62
5640/62 พ.อ.ฟูเกียรติ   เงินช้าง ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 85 4 พ.ย. 62
5641/62 พ.ท.ภิญโญ   อินทเรืองศร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 67 11 พ.ย. 62
5642/62 พ.ท.มาโนช   มีวัฒนะ ศศท. มะเร็งตับ 54 28 ต.ค. 62
5643/62 จ.ส.อ.ณรงค์   เกษม ส.พัน.1 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 58 13 ต.ค. 62
5644/62 ร.ต.ธีระ   นุตาคม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 74 19 พ.ย. 62
5645/62 นาง ไอ่   จันดากุล ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 79 21 พ.ย. 62
5646/62 ร.ต.ลักษ์ปรีชา   พูลปาน ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองตีบ 63 15 พ.ย. 62
5647/62 พ.ท.แสวง   มหิศนันท์ ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 86 13 พ.ย. 62
5648/62 นาง พันธนา   ไตรพิพัฒน์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคหัวใจหยุดเต้นจากภาวะออกซิเจนต่ าหลังปอดติดเชื้อ 84 10 พ.ย. 62
5649/62 นาง บุญเรียง   ละออศรี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 12 ต.ค. 62
5650/62 นาง ชวน   สุจริตจันทร์ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 59 9 พ.ย. 62
5651/62 ร.ต.น้อย   พรมเรืองเดช ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 66 11 พ.ย. 62
5652/62 พระแสง   พิมพา มทบ.24 โรคหัวใจล้มเหลว 67 11 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5653/62 นาย ส าอางค์   นาคกล มทบ.35 โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 65 4 พ.ย. 62
5654/62 นาย งาม   ยศภูมี สพธ. ติดเชื้อในท่อน้ าดี 72 14 พ.ย. 62
5655/62 พ.อ.ไพรัตน์   คงสุวรรณ ธ.ย่อยถนนเจริญนคร สันนิษฐานเนื่องจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 74 19 พ.ย. 62
5656/62 ร.อ.ชาติชาย   กระต่ายจันทร์ ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 26 พ.ย. 62
5657/62 ร.ต.ศุภฤกษ์   ร่ืนอารมย์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 14 พ.ย. 62
5658/62 นาง ทรรศนีย์   ด ารงหาญวิทย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 63 6 พ.ย. 62
5659/62 นาง โสรดา   ชาติพฤทธิพงษ์ ธ.งามวงศ์วาน โรคมะเร็งปากมดลูก 60 26 พ.ย. 62
5660/62 นาง ส าลี   ระโหฐาน ธ.นครนายก มะเร็งล าไส้ 69 19 พ.ย. 62
5661/62 ร.ต.ประสิทธิ ์  วงษ์กระสันต์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 66 14 พ.ย. 62
5662/62 ร.ต.สงวน   รอดมั่น ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 79 15 พ.ย. 62
5663/62 นาง นงค์คราญ   พุฒตาล ธ.พิษณุโลก ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 83 16 พ.ย. 62
5664/62 จ.ส.อ.จันทร   จันทร์ทอง ธ.พิษณุโลก มะเร็งกล่องเสียงระยะลุกลาม 73 21 พ.ย. 62
5665/62 จ.ส.อ.พรชัย   เดชสองชั้น คส.2 สพ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 47 2 พ.ย. 62
5666/62 นาง สร้อย   ท้าวถึง ศม. มะเร็งปอด 67 25 ต.ค. 62
5667/62 นาง เสาวนีย์   อินทร์จันทร์ มทบ.39 เลือดออกในทางดินอาหาร 70 9 ต.ค. 62
5668/62 นาย จีระศักด์ิ   เหล็งบุญ ธ.เตาปูน มะเร็งหลอดอาหาร 66 20 พ.ย. 62
5669/62 นาง อุบลรัตน์   เทียมเก่า ทน.1 โรคมะเร็งช่องคลอด 61 16 ต.ค. 62
5670/62 นาย ประมวล   สวัสดี มทบ.14 ความดันโลหิตสูงและไตวาย 80 23 ต.ค. 62
5671/62 นาย สวัสด์ิ   เสียงเสนาะ ป.71 พัน.713 ปอดบวมติดเชื้อ 77 10 พ.ย. 62
5672/62 จ.ส.อ.วินัย   สุวัตถี ธ.เพชรบูรณ์ ต่อมลูกหมากโต 74 31 ต.ค. 62
5673/62 จ.ส.อ.อนุรักษ์   แสนสุข ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 60 13 พ.ย. 62
5674/62 นาง วราภรณ์    ปัน้สง่า ยก.ทบ. ติดเชื้อทีล้ิ่นหัวใจ 59 15 พ.ย. 62
5675/62 นาง มาลัย   มาศศิริทรัพย์ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 21 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5676/62 นาง ศรีเลย   เมฆบังวัน ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลว 87 28 ต.ค. 62
5677/62 นาย สอน   สีพาชัย ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ โรคชรา 89 28 ต.ค. 62
5678/62 จ.ส.อ.กฤษฎา   งามนิมิตร์ ปตอ.2 พัน.4 กระดูกสันหลังส่วนคอหัก 43 3 พ.ย. 62
5679/62 นาย ปรีชา   ขวัญรอด ส่วนกลาง สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 17 พ.ย. 62
5680/62 น.ส.วรรณวีร์   ศรีบุณยรัตน์ ธ.ย่อยถนนสุขาภิบาล 2 ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 64 11 พ.ย. 62
5681/62 ร.ต.ปรีชา   เฉลยจิตร ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 15 พ.ย. 62
5682/62 พ.อ.ฉลอง   บ ารุงกิจ ส่วนกลาง โรคชรา 89 24 พ.ย. 62
5683/62 พ.อ.ชิต   ประภาสุชาติ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 87 27 พ.ย. 62
5684/62 นาง เส็ง   บุตร์ดา ธ.พระพุทธบาท หลอดเลือดแดงสมอง 85 19 พ.ย. 62
5685/62 ร.ต.วุฒิ   ศรีสะอาด ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งล าไส้ 62 6 พ.ย. 62
5686/62 จ.ส.อ.พูล   ขันเงิน ธ.ชลบุรี โรคตับแข็ง 60 25 ต.ค. 62
5687/62 ร.ต.สมพร   อยู่สุข ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 12 พ.ย. 62
5688/62 นาง เจียม   ทองไทย ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) ติดเชื้อในกระแสเลือดและทางเดินปัสสาวะอักเสบ 83 13 พ.ย. 62
5689/62 นาง นฤมล   ปะโปตินัง ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 34 21 ก.ย. 62
5690/62 น.ส.วิมลศิริ   ทองนุช (เมืองขุนทด) ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หนองในอุ้งเชิงกรานจากล าไส้ใหญ่ทะลุ 59 15 พ.ย. 62
5691/62 นาย พิสิทธิ ์  ศาลางาม พัน.สบร.22 บชร.2 หลอดเลือดสมองตีบ 59 7 พ.ย. 62
5692/62 นาง นาค   ยิ้มจันทร์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งตับ 77 28 ต.ค. 62
5693/62 อส.ทพ.พิชัย   ทองคง กรม ทพ.48 ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงจากกระสุนปืน 37 26 ก.ย. 62
5694/62 จ.ส.อ.ประทวน   ปัน้คุ้ม รพ.อ.ป.ร. มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 49 30 ต.ค. 62
5695/62 ร.ท.ประภาส   แหล่งหล้า รพศ.1 พัน.2 ปอดอักเสบติดเชื้อ 55 11 พ.ย. 62
5696/62 นาย อ่อนสา   ภูพวก ร.6 โรคชรา 81 11 พ.ย. 62
5697/62 พล.อส.อมรชัย   ส่งศรีสุข มทบ.26 กระดูกต้นคอหักจากอุบัติเหตุจราจร 30 10 พ.ย. 62
5698/62 นาง ยุพา   สีตะบุญญาคม วิสามัญ ความดันโลหิตสูง 92 23 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5699/62 ส.อ.อภิวัฒน์   พวงจ าปา ร.29 พัน.2 เลือดออกในสมอง 29 14 พ.ย. 62
5700/62 ร.ต.บุญธรรม   เลิศพยาบาล ธ.นครราชสีมา บาดเจ็บหลายอวัยวะจากบาดเจ็บจราจร 80 19 พ.ย. 62
5701/62 นาง จ าเนียร   โฮจันอัตถ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะสมองขาดเลือดและออกซิเจน 72 20 พ.ย. 62
5702/62 ร.ต.ค าปุน   ภูทัตฝน ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 84 3 พ.ย. 62
5703/62 ร.ต.แก้ว   รุ่งเรือง ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในปอด 88 19 พ.ย. 62
5704/62 นาย วินัย   นาพงษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 82 11 ต.ค. 62
5705/62 นาย สม   ถวิลรักษ์ ธ.ปากช่อง ศีรษะบาดเจ็บอย่างรุนแรง 74 18 พ.ย. 62
5706/62 ร.ต.สุจิตร   ค าแก้ว ธ.เชียงราย มะเร็งปอด 62 22 พ.ย. 62
5707/62 นาง ถนอม   มะลิดล ทภ.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 30 ต.ค. 62
5708/62 พ.ต.สมบูรณ์   ฝอยทอง ธ.นครราชสีมา โรคไตวายเร้ือรัง 68 17 พ.ย. 62
5709/62 นาย มา   พึง่ครบุรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อวัณโรคในเยื่อหุม้ปอด 86 22 พ.ย. 62
5710/62 นาง บุญสม   พยัคฆเสนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 84 14 พ.ย. 62
5711/62 นาง จิตราภรณ์   วีระบุญพิพัฒนา กช. โรคหัวใจวาย 43 27 ต.ค. 62
5712/62 ส.ท.ภูริภัทร   รัตนวงษา ร.13 พัน.3 อุบัติเหตุปอดซ้ายบาดเจ็บมีลมร่ัว 26 2 พ.ย. 62
5713/62 นาย แสงทอง   โสดา ม.1 พัน.17 รอ. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม 55 11 ต.ค. 62
5714/62 ร.ต.ต.ศรีชุม   สัมฤทธิ์ กอง สพบ.พล.ร.4 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 86 20 ต.ค. 62
5715/62 นาง ประทุมวัน   ชอบสุข รร.จปร. ภาวะหัวใจล้มเหลวจากน้ าท่วมปอด 72 19 พ.ย. 62
5716/62 นาง ร่ืน   ทรงรัมย์ ธนาณัติ โรคไตวายเร้ือรัง 85 16 พ.ย. 62
5717/62 นาย สมนึก   แสงศรี ยบ.ทหาร โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 79 4 พ.ย. 62
5718/62 จ.ส.อ.เสนอ   ชื่นเผือก ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 87 22 พ.ย. 62
5719/62 นาย สมศักด์ิ   วงษาศักด์ิ ธ.งามวงศ์วาน โรควัณโรคปอด 70 27 ต.ค. 62
5720/62 น.ส.สุปราณี   มุสิกบุตร ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โรคชรา 85 5 ต.ค. 62
5721/62 พ.อ.วาทิตต์   ศรีอรุณ ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 92 23 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5722/62 นาง กุศลิน   ยุกตะ ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 75 26 พ.ย. 62
5723/62 พ.อ.สมศักด์ิ   โสรธร ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะความดันตกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 89 27 พ.ย. 62
5724/62 นาง สละ  โชติเนาวรัตน์ ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิน่เกล้า โรคชรา 92 28 พ.ย. 62
5725/62 พ.ต.เจริญ   ผิวเณร ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 76 20 พ.ย. 62
5726/62 พ.ท.ศุกรีย์   สนิทธางกูร ธ.ฉะเชิงเทรา ไตวายจากความดันโลหิตสูง 83 1 ธ.ค. 62
5727/62 นาง ยุดา   แก่นสาร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปากมดลูก 77 22 พ.ย. 62
5728/62 นาง ส าเริง   บุญมี ธ.สมุทรปราการ โรคชรา 86 30 พ.ย. 62
5729/62 ร.อ.พยนต์   สุวรรณบุบผา ธ.เพชรบุรี โรคชรา 87 16 พ.ย. 62
5730/62 พ.ต.วิเชียร   ม้ายอุเทศ ธ.เพชรบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 76 2 ส.ค. 62
5731/62 นาง ไฉน   พุม่พล ธ.อุทัยธานี โรคชรา 90 18 พ.ย. 62
5732/62 ร.ต.บุญเลิศ   นิกรถา ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เลือดค่ังในสมอง 77 9 พ.ย. 62
5733/62 นาง กรุณา(ต๋าด า)   กาญจนจิตต์ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 22 พ.ย. 62
5734/62 นาย ไสว   เพ็ชร์ค า มทบ.32 โรคชรา 79 16 พ.ย. 62
5735/62 นาง สง่า   กูกขุนทด (โฉมเกิด) ช.2 ไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่น่ชัด 69 17 พ.ย. 62
5736/62 นาง ทองสุก   มุ่ยแฟง ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อรุนแรง 84 24 พ.ย. 62
5737/62 ร.ต.วิริยะ   มีแสง มทบ.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 31 ต.ค. 62
5738/62 นาย เจือ    แก้วนิยม มทบ.17 โรคชรา 94 17 พ.ย. 62
5739/62 จ.ส.อ.เกียรติศักด์ิ   สุขุประการ ส.พัน.23 ทภ.3 เลือดออกในสมอง 54 13 พ.ย. 62
5740/62 นาย สมชาติ   พิริยาธรณ์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 67 1 ธ.ค. 62
5741/62 นาง ลอง   ผาดไธสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตเส่ือมจากโรคเบาหวาน 77 28 พ.ย. 62
5742/62 น.ส.ถาวร   จงปัตนา นทพ. โรคปอดอักเสบ 67 18 ต.ค. 62
5743/62 นาย สมใจ   หอมสิน สก.ทบ. มะเร็งตับ 68 25 พ.ย. 62
5744/62 พล.ท.นภดล   เจริญศักด์ิ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 72 22 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5745/62 นาง ประภา   เอี่ยมสอาด ธ.อุทัย-อยุธยา โรคปอดติดเชื้อ 67 11 พ.ย. 62
5746/62 ร.ต.วินัย   ช านาญสุธา ธ.สนามเป้า ก้านสมองฉีกขาด 78 1 ธ.ค. 62
5747/62 นาง ชัชญา   มุสิกบุตร ธ.สนามเสือ ภาวะน้ าท่วมปอด 96 23 พ.ย. 62
5748/62 นาย ประทีป   ส ารวยสินธุ์ ม.4 รอ. มะเร็งล าไส้ตรง 60 18 พ.ย. 62
5749/62 ร.ต.โปร่ง   สมพงษ์เจริญ รร.ช.กช. ไตวายระยะสุดท้าย 84 19 พ.ย. 62
5750/62 ร.ต.สมเดช   อุ่นแทน ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 61 20 พ.ย. 62
5751/62 นาง ส าเนา   ศรีสุข ธ.บางขุนนนท์ โรคหัวใจล้มเหลวจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 63 28 พ.ย. 62
5752/62 นาง สุนีย์   เผือกสวัสด์ิ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งเต้านม 64 30 พ.ย. 62
5753/62 ร.ต.วัฒนา   หล่ังศรีสุข วศ.ทบ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 58 12 พ.ย. 62
5754/62 นาง บังอร   สรวงศิริ พัน.รพศ.ศสพ. เลือดออกในสมอง 82 26 พ.ย. 62
5755/62 ร.ต.ต.มุนี   แก้วเนตร มทบ.35 โรคชรา 81 15 พ.ย. 62
5756/62 จ.ส.ต.ไพสิทธิ ์  จันทรศรี ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งหลอดอาหาร 65 6 พ.ย. 62
5757/62 จ.ส.อ.สมชาย   วรรณเวศ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับ 64 16 พ.ย. 62
5758/62 ร.ต.ลิขิต   การสอน พล.ร.6 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 51 8 พ.ย. 62
5759/62 นาง เพลินพิศ   บุญทศ รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง โรคปอดติดเชื้อ 77 20 พ.ย. 62
5760/62 นาง พรทิพย์   ชาวไร่ รร.ตท.สปท. ไม่ทราบสาเหตุการตาย 67 18 ต.ค. 62
5761/62 จ.ส.อ.ปฏิการ (วิจิตร)   ทาสีแสง มทบ.24 โรคดีซ่าน 54 17 พ.ย. 62
5762/62 นาย เสรือน   นพพิบูลย์ ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 80 10 พ.ย. 62
5763/62 นาง ทองคูณ   ประจิมทิศ ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 78 13 ก.ค. 62
5764/62 ร.ต.พินิจ   สิทธิวงศ์ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 30 ต.ค. 62
5765/62 จ.ส.อ.บ ารุง   หงษ์ทอง ช.2 พัน.202 ติดเชื้อจากแผลกดทับ 58 17 พ.ย. 62
5766/62 พล.ต.พงษ์ศักด์ิ   พิพิธกุล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะสุดท้าย 85 29 พ.ย. 62
5767/62 พล.ต.หญิง สิริพร   สร้อยน้อย ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เส้นเลือดในสมองอุดตัน 60 17 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5768/62 ร.ต.วันชัย   นาสวน ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา เลือดออกในสมองหลายต าแหน่ง 59 23 ม.ิย. 62
5769/62 นาง ค าเพียร   กาตีวงค์ มทบ.210 โรคไตวายเร้ือรัง 62 1 พ.ย. 62
5770/62 นาย สิงห์   จันทะชาลี ธ.นครพนม โรคชรา 88 18 พ.ย. 62
5771/62 นาย บุญรอด   นิสสัยเจริญ วศ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 17 พ.ย. 62
5772/62 ร.ต.เพียร   โพธิน์คร ส่วนกลาง มะเร็งระยะแพร่กระจาย 78 26 พ.ย. 62
5773/62 นาง อารมณ์   เนื่องน้อย ส่วนกลาง ภาวะหัวใจล้มเหลว 77 28 พ.ย. 62
5774/62 นาง ประไพ   โพธิอาศน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 98 16 พ.ย. 62
5775/62 นาย ยงยศ   เจียรประดิษฐ์ ธ.เตาปูน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 87 24 ต.ค. 62
5776/62 นาง บุตร   บุระสิงห์ ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจวาย 88 27 พ.ย. 62
5777/62 พ.ท.แสง   สายมาอินทร์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งหลอดอาหาร 75 12 ก.ค. 62
5778/62 ร.ท.สมาน   ประทุมรัตน์ ธ.สะพานควาย มะเร็งเน็ต 63 30 พ.ย. 62
5779/62 จ.ส.อ.สุพัฒน์   ชัยมงคล ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลว 58 29 พ.ย. 62
5780/62 นาง ละเอียด   เพิม่อุดม ธ.อรัญประเทศ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 49 7 ก.ค. 62
5781/62 ร.ต.เพิม่   แย้มกลาง ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 81 17 พ.ย. 62
5782/62 น.ส.กาญจนา   กุลชะโมรินทร์ ธ.ปากช่อง น้ าท่วมปอด 45 9 พ.ย. 62
5783/62 ร.ต.วิเชียร  จงแก้ว ธนาณัติ มะเร็งตับ 54 3 พ.ย. 62
5784/62 ร.ต.บุญเลิศ   ชมบุญ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 70 11 พ.ย. 62
5785/62 นาย สุธรรม   ปาปะเพ ธ.ขอนแก่น มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 67 11 พ.ย. 62
5786/62 ร.ต.วงกต   ทัพซ้าย ธ.เลย มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71 13 พ.ย. 62
5787/62 นาง สุจารี   ใจทหาร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 81 21 พ.ย. 62
5788/62 นาง สมจิตร   ทิพย์สมบัติ ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 1 พ.ย. 62
5789/62 นาย กรองทอง   ทองเกษม ธ.ลพบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 39 23 พ.ย. 62
5790/62 ร.ต.ทัศนัย   อนันต์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 61 15 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5791/62 จ.ส.อ.สง่า   อภิญญานุรักษ์ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 76 18 พ.ย. 62
5792/62 นาย บรรชา   ต้ังสรรกิจเจริญ สห.ทบ. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 68 22 พ.ย. 62
5793/62 จ.ส.ต.นิพนธ์   ศรีเงินงาม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคฝีทีตั่บ 63 15 พ.ย. 62
5794/62 นาง ยุพา   วูวงศ์ ธ.กระทุมแบน มะเร็งเต้านม 70 29 พ.ย. 62
5795/62 นาย จันทร์   สุขขี ธ.ศรีย่าน โรคมะเร็งปอด 72 1 ธ.ค. 62
5796/62 นาย สวัสด์ิ   กิราวัลย์ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือดจากถุงน้ าดีอักเสบ 87 25 พ.ย. 62
5797/62 นาง เฮือน  จ าปาเทศ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา สมองอักเสบ 80 24 พ.ย. 62
5798/62 นาย จันทร์   แสนจาย กสษ.3 กส.ทบ. โรคชรา 87 17 พ.ย. 62
5799/62 จ.ส.อ.ส าราญ   สีดา ม.พัน.22 ศม. มะเร็งกระเพาะอาหาร 48 12 พ.ย. 62
5800/62 นาย ทิม   สงสะอาด รพศ.2 พัน.2 เลือดออกในสมอง 81 23 ต.ค. 62
5801/62 นาย สุพจน์   ขุนหอม สง.สด.จว.ย.ส. สมองขาดเลือด 75 28 พ.ย. 62
5802/62 นาย สกนธ์   ค าสิงห์ ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา โรคหัวใจ 74 4 ธ.ค. 62
5803/62 นาง บุญสืบ   คงเกษม ธ.อยุธยา โรคชรา 78 8 ธ.ค. 62
5804/62 จ.ส.อ.อัชชะ   รุ่งเรือง ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 88 5 ธ.ค. 62
5805/62 ส.อ.พงษ์ชัยพัฒน์   เกตุสุวรรณ์ ธ.ชัยนาท มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย 61 2 ธ.ค. 62
5806/62 นาง ร าไพร   ญาวงศ์ ช.พัน.6 พล.ร.6 สมองขาดเลือด 78 25 พ.ย. 62
5807/62 ร.ต.ต.สุรพล   มาสขาว ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 22 พ.ย. 62
5808/62 นาง สุรีย์   แก้วรุ่งโรจน์ ธ.วงศ์สว่างทาวน์ เซ็นเตอร์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 87 23 พ.ย. 62
5809/62 พ.ต.สุรพล   ชิดชอบ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 80 30 พ.ย. 62
5810/62 พ.ต.จ านงค์   เกตุสมบูรณ์ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งโพรงจมูก 81 16 พ.ย. 62
5811/62 ร.ต.แสวง   เสือเพ็ง ธ.พิษณุโลก โรคพาร์กินสัน 80 19 พ.ย. 62
5812/62 นาย ยุทธจักร   ขุนจันทึก ธ.พญาไท เลือดออกในสมอง 42 29 พ.ย. 62
5813/62 พ.อ.วิจารณ์   สงวนทรัพย์ ธ.ปากเกร็ด โรคไตวายเร้ือรัง 88 27 พ.ย. 62
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5814/62 ร.ต.พรชัย   เอนก ธ.บัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 6 ธ.ค. 62
5815/62 ร.ต.เปล่ียน   นรากล่ า ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันข้อเท้าซ้าย 78 1 ธ.ค. 62
5816/62 นาง เต็มตา   เกิดผล ธ.ถนนสามัคคี มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 67 4 ธ.ค. 62
5817/62 จ.ส.อ.พุฒ   พันธ์ตาวงษ์ ธ.พุทธมณฑล ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 95 2 ธ.ค. 62
5818/62 นาง ส าเนียง   ชั่งใจ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 97 3 ธ.ค. 62
5819/62 นาง เรียน   ขวานา ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 24 พ.ย. 62
5820/62 นาย สังวาลย์   ผลาเลิศ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 84 24 พ.ย. 62
5821/62 นาง จันทร์หอม   แก่นท้าว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคหัวใจโต 82 27 พ.ย. 62
5822/62 นาง หนูเพียร  จิตรจันทร์ ศฝ.นศท.มทบ.22 โรคชรา 83 27 พ.ย. 62
5823/62 ร.ต.หญิง ชมพู   รัตนโกสุม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งมดลูกระยะแพร่กระจาย 57 4 ธ.ค. 62
5824/62 นาง อุไร   นาคจันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ขาดออกซิเจน 77 3 ธ.ค. 62
5825/62 ร.ต.พีระ   นาคสุข ธ.สระบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 70 6 ธ.ค. 62
5826/62 นาง สายัณห์   พงษ์สมศักด์ิ ธ.เตาปูน โรคมะเร็งปอด 72 7 พ.ย. 62
5827/62 นาง เง็ก   มิ่งมา ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 86 29 พ.ย. 62
5828/62 ร.ต.สัญฐาน   สุปิงคลัด ธ.ศรีย่าน โรคหลอดเลือดสมองตีบ 61 9 ธ.ค. 62
5829/62 จ.ส.อ.ทองหยิบ   ช านาญหมอ ธ.แฟรีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดบวมอักเสบ 87 30 พ.ย. 62
5830/62 นาย สิงห์   วิชัยรัมย์ ธ.ยโสธร เส้นเลือดในสมองแตก 81 29 พ.ย. 62
5831/62 นาง อุบล   ดุลยพันธ์ มทบ.310 มะเร็งเต้านม 75 18 ต.ค. 62
5832/62 อส.ทพ.ธนพล   พรหมด า กรม ทพ.41 ไข้มาลาเรียมีภาวะตับวาย 33 22 พ.ย. 62
5833/62 นาง ประยงค์   บรรเทิง วิสามัญ โรคชรา 95 8 ธ.ค. 62
5834/62 ร.ท.ดิเรก   ธีระปรีชา ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 78 7 ธ.ค. 62
5835/62 ร.ต.สมควร   ศิริวงษ์ ธ.ศรีย่าน โรคประจ าตัว 60 9 ธ.ค. 62
5836/62 นาง จันทร์ฟอง   คงสุวรรณ์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 83 1 ธ.ค. 62
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5837/62 พ.อ.อัฏฐวัฒน์   ลือศิริภาภร ธ.ลพบุรี โรคชรา 77 11 ก.ย. 62
5838/62 ร.ต.นรินทร์   อ าพลพงษ์ กง.ทบ. โรคชรา 89 23 พ.ย. 62
5839/62 นาย วัง   สร้อยสูงเนิน ศปภอ.ทบ.2 โรคปอดติดเชื้อ 81 2 พ.ย. 62
5840/62 นางวิเศษ    ค าใบ ร.8 พัน.2 โรคชรา 81 12 ม.ิย. 62
5841/62 นาง กุหลาบ   แพนลา มทบ.19 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 15 พ.ย. 62
5842/62 จ.ส.อ.สวัสด์ิ   วอนแจ่ม ธ.ราชบุรี ภาวะน้ าเกินจากไตวายระยะสุดท้าย 73 3 พ.ย. 62
5843/62 นาง สว่าง   แสงสุวรรณ ธ.สกลนคร ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 15 พ.ย. 62
5844/62 นาง ทรงพร   ศุภรัศมี ธ.ลพบุรี โรคชรา 86 27 พ.ย. 62
5845/62 นาง ผิวผ่อง   คุ้มภัย บชร.1 ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก 82 6 พ.ย. 62
5846/62 นาง เจริญ   มากเมือง ทภ.3 มะเร็งปอด 73 15 พ.ย. 62
5847/62 นาย จงกล   สังข์กลาง ทภ.2 ช็อคจากภาวะติดเชื้อ 54 18 พ.ย. 62
5848/62 นาย เหร่ียง   แสงโรจน์ สง.สด.จว.น.น. มะเร็งปอด 81 22 พ.ย. 62
5849/62 จ.ส.อ.เทพมงคล   แคไธสง มทบ.25 มะเร็งตับ 60 1 ธ.ค. 62
5850/62 นาย สมาน   เผือกขันหมาก พัน.ปจว. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 56 26 พ.ย. 62
5851/62 นาง เร็จ   สัมมาวาจา ม.พัน.12 พล.ม.1 เส้นเลือดโป่งในสมองแตก 62 24 พ.ย. 62
5852/62 นาง ทองค า   แก้วแก้ว พัน.ขส. 23 บชร.3 มะเร็งท่อน้ าดี 70 19 พ.ย. 62
5853/62 นาง แพ   แก้วนิยม มทบ.17 โรคชรา 94 25 พ.ย. 62
5854/62 จ.ส.อ.พากร   เอี่ยมอนันต์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งหลอดอาหาร 55 19 พ.ย. 62
5855/62 นาย มา   สรรณรงค์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ภาวะล าไส้ขาดเลือด 82 24 พ.ย. 62
5856/62 นาง ทองสุข   โตประมาณ วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 93 23 พ.ย. 62
5857/62 จ.ส.อ.ท านุ   ม่วงงาม ช.1 รอ. มะเร็งของล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 54 7 ส.ค. 62
5858/62 จ.ส.ท.สมัคร   ไม้ดง บชร.1 ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 51 2 เม.ย. 62
5859/62 นาย จู   ขันแก้ว สง.สด.จว.พ.ร. มะเร็งช่องปาก 70 27 พ.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5860/62 ส.ท.ศุภชัย   ประกอบแสง สลก.ทบ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 27 6 ก.ย. 62
5861/62 ร.ต.ประเสริฐ   พุม่เจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบกลัน 72 8 ธ.ค. 62
5862/62 พ.อ.หญิง ปวิณ   วิเศษแพทยา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งล าไส้ 87 27 พ.ย. 62
5863/62 นาง เฉลิม   นัยรัตน์ ธ.ย่อยบางโพ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 8 ธ.ค. 62
5864/62 นาง สุภา   เทียนสว่าง ธ.กระทุม่แบน โรคชรา 88 28 พ.ย. 62
5865/62 พ.อ.สามารถ   วิทยอรุณธานี ธ.รามอินทรา กม.4 หลอดเลือดสมองตีบ 77 2 ธ.ค. 62
5866/62 นาย เรืองชัย   แสงเดือน ธ.บางเขน(เซนทรัล) ภาวะหัวใจล้มเหลว 57 1 ธ.ค. 62
5867/62 น.ส.ขวัญอ่อน   ต่ิงอ่วม ธ.เซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 85 28 พ.ย. 62
5868/62 ร.ต.ถาวร   สารสว่าง ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พังผืดในปอด 72 27 พ.ย. 62
5869/62 น.ส.สุกัญญา   วงษ์ศิริ ธ.สระบุรี มะเร็งรังไข่ 37 6 ธ.ค. 62
5870/62 นาง เจียมจิตต์   เกตุภูพ่งษ์ ธ.กาญจนบุรี ล าไส้อักเสบ 87 2 ธ.ค. 62
5871/62 นาย วิรัตน์   ปาสองห้อง ธ.อรัญประเทศ บาดเจ็บทีศี่รษะ 61 7 ธ.ค. 62
5872/62 ส.อ.เกษม   จิณบุรุษ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะช็อคจากการเสียเลือดอย่างมาก 77 10 ธ.ค. 62
5873/62 ร.ต.จ านูน   โล้หมุน ธ.ศรีย่าน โรคชรา 80 7 ธ.ค. 62
5874/62 พ.ท.ชัยศักด์ิ   คล้ายจินดา ธ.ศรีย่าน มะเร็งกล่องเสียง 73 25 พ.ย. 62
5875/62 น.ส.ศิริพร   จินกสิกิจ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 12 พ.ย. 62
5876/62 นาง แอ๋ว   ศรีสมาจาร สส. มะเร็งคอ 64 2 ธ.ค. 62
5877/62 นาง ไพฑูรย์   เผือกพิบูลย์ พล.ปตอ. ภาวะหายใจล้มเหลว 48 29 ต.ค. 62
5878/62 น.ส.ประจง   ภูส่่าน สพ.ทบ. โรคมะเร็งเต้านม 55 9 พ.ย. 62
5879/62 นาง นวล   อุปจักร์ ขว.ทบ. มะเร็งของระบบประสาทส่วนกลาง 70 1 พ.ย. 62
5880/62 นาง ประดับ   ช่วงบุญศรี ธ.ส านักราชด าเนิน โรคติดเชื้อในปอดจากการส าลัก 77 8 ธ.ค. 62
5881/62 พ.ท.บุญช่วย   วงศาโรจน์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ 81 6 ต.ค. 62
5882/62 นาง บุญสม   บุญศรีทอง ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์เซ็นเตอร์ โรคชรา 83 11 ธ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5883/62 นาง บุญเรือง   ทีระฆงั ธ.โรบินสัน มุกดาหาร มะเร็งถุงน้ าดี 60 4 ธ.ค. 62
5884/62 ร.ต.เตียง   จันทร ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในปอดรุนแรง 74 24 พ.ย. 62
5885/62 จ.ส.อ.บุญคุ้ม   แสงเพชร ธ.อุดรธานี ความดันโลหิตสูง 65 1 ธ.ค. 62
5886/62 นาย ขวัญเมือง   ชาวอุทัย ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 84 27 พ.ย. 62
5887/62 นาย แข็งแรง  โยคันชัย ร.13 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 25 พ.ย. 62
5888/62 นาง หนูทัศน์   บัวแก้ว ธ.อุดรธานี หลอดเลือดสมอง 80 30 พ.ย. 62
5889/62 นาง เยาวรัตน์   ฤทธิรณ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบบี 65 1 ธ.ค. 62
5890/62 พล.ต.ชาย   ดิษยเดช ธ.ตลาดถนอมมิตร-วัชรพล มะเร็งหลอดอาหาร 88 28 ก.พ. 62
5891/62 พ.อ.ฐานันดร์   อยู่ดี รร.จปร. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 57 15 พ.ย. 62
5892/62 จ.ส.ต.ธงไชย   วันทากุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 69 27 พ.ย. 62
5893/62 นาง มาลัย   ศรีค าหาญ ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 74 3 ธ.ค. 62
5894/62 นาง อบ   แก้วเกิด ธ.ลพบุรี โรคชรา 81 19 พ.ย. 62
5895/62 นาง จ ารัส   คงตันนิกูล ธ.ลพบุรี ระบบหัวใจล้มเหลว 84 25 พ.ย. 62
5896/62 ร.ต.นิยม   ปาลวัฒน์ ธ.ลพบุรี มะเร็งคอหอยส่วนล่าง 61 28 พ.ย. 62
5897/62 พ.ท.ณรงค์   แสงสาตรา ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 81 15 พ.ย. 62
5898/62 นาง ค าฝาน   ลือค าหาญ ธ.ชุมแพ โรคไตวาย 80 17 พ.ย. 62
5899/62 นาง สังวาลย์   ดวงประทุม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 87 26 พ.ย. 62
5900/62 นาย ณรงค์   อินอ๊อด ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 63 22 พ.ย. 62
5901/62 จ.ส.อ.สมพงษ์   เหมือนมี ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 56 26 พ.ย. 62
5902/62 นาง ธิดา   เรืองรุ่ง ธ.อยุธยา โรคปอดติดเชื้อ 85 30 พ.ย. 62
5903/62 นาย เจริญ   ข าบุรี ธ.ปราณบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 81 17 พ.ย. 62
5904/62 นาง ประนอม   ไทยวัฒน์ วิสามัญ โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 96 19 ต.ค. 62
5905/62 ม.ร.ว.อัครัฐ   วรวุฒิ ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 13 ม.ีค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5906/62 พ.อ.ประสาร   ภูท่รัพย์ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 11 ธ.ค. 62
5907/62 นางจรัญญา   ปิน้อย สส. โรคหัวใจฉีกจากอุบัติเหตุจราจร 74 21 พ.ย. 62
5908/62 นาย ลัน   บุญนันท์ สส. โรคติดเชื้อเลปโตสไปโรซิส 58 29 ต.ค. 62
5909/62 นาง จันทา   หมื่นโยชน์ มทบ.37 โรคไตวายเร้ือรัง 82 23 พ.ย. 62
5910/62 นาง อุทิน   พรหมภักดี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 84 11 พ.ย. 62
5911/62 นาย เทีย่ง   กัณหะเนตร์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคปอด 87 26 พ.ย. 62
5912/62 นาง ชอุ่ม   เมืองนกเอี้ยง ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 95 15 ต.ค. 62
5913/62 นาย แผ่น   พรมมาก ธ.ปากช่อง โรคหัวใจล้มเหลว 81 23 พ.ย. 62
5914/62 นาง สุ่ม   ปุราสะกา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 75 19 พ.ย. 62
5915/62 นาง วงค์เดือน   จิตพิไล ร.8 พัน.3 โรคตับวาย 56 21 พ.ย. 62
5916/62 นาง ค า   ทวยจัด ธ.อุดรธานี โรคชรา 81 30 พ.ย. 62
5917/62 นาง เส้น   ไชยน้ าอ้อม ธ.ร้อยเอ็ด โรคตับแข็ง 70 28 พ.ย. 62
5918/62 นาง มลิ   เทศใจ ธ.ตาคลี มะเร็งตับ 83 25 พ.ย. 62
5919/62 น.ส.บังอร   สิทธิสมาน มทบ.31 โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 71 24 พ.ย. 62
5920/62 อส.ทพ.ลิม   มนตรีวงค์ กรม ทพ.23 เลือดออกมากจากตับแข็ง 55 5 ธ.ค. 62
5921/62 นาง นงค์ลา   กันธะวงค์ ธ.ฝาง มะเร็งเต้านม 63 20 ต.ค. 62
5922/62 นาง สอาด   เผยกล่ิน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองแตก 72 19 พ.ย. 62
5923/62 นาง ตะล่อม   ข าพัด ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคไตเร้ือรัง 83 28 พ.ย. 62
5924/62 นาง สวิง   ทองดี ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ หลอดเลือดหัวใจ 79 27 พ.ย. 62
5925/62 นาย จ าปา   แพงพุด ธ.โรบินสัน มุกดาหาร โรคชรา 82 30 พ.ย. 62
5926/62 พ.ท.มานัส   แก้วเกตุ ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 85 25 พ.ย. 62
5927/62 พล.ต.นานศักด์ิ   ข่มไพรี ธ.ส านักพหลโยธิน โรคไตวายเร้ือรัง 84 7 ธ.ค. 62
5928/62 นาง ชุลี   ธนทะนาม ธ.เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ทางเดินหายใจล้มเหลว 74 15 ธ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5929/62 นาง จีรพรรณ   ไชยเสวี ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคชรา 89 7 ธ.ค. 62
5930/62 นาง ดวงจันทร์   ปราโมช ณ อยุธยา ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 75 2 ธ.ค. 62
5931/62 พ.ต.หญิง ภารดี   น้อมศิริ กพ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 37 1 ธ.ค. 62
5932/62 พ.ท.สงวน   เหมือดไธสง ธ.ส านักราชด าเนิน สันนิษฐานภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 77 11 ธ.ค. 62
5933/62 นาง ประมวล   บัวดอก ธ.ลพบุรี ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ 74 9 ธ.ค. 62
5934/62 จ.ส.อ.จรินทร์   รบช้าง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะหัวใจล้มเหลว 76 10 ธ.ค. 62
5935/62 พระ มาโนช   น้ าใจมั่น ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคเบาหวาน 71 4 ธ.ค. 62
5936/62 นาง สมฤดี   ทับบ ารุง ขส.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 49 30 พ.ย. 62
5937/62 นาง อัมพร   ปรีเปรม พล.พัฒนา 3 ติดเชื้อรุนแรงในล าไส้ 68 23 พ.ย. 62
5938/62 นาง อุษา   ทองทักษิณ พัน.ซบร.กรม สน.12 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 14 พ.ย. 62
5939/62 นาง ยุพิน   ปานเกิด ป.2 พัน.12 รอ. แผลกดทับติดเชื้อ 78 2 ธ.ค. 62
5940/62 ร.อ.วิรัตน์    ถิ่นวงค์ม่อม บชร.1 โรคหัวใจหยุดเต้นจากเส้นเลือดปอดอุดตัน 38 27 ต.ค. 62
5941/62 ร.ต.โกวิทย์   หนูเอียด ธ.ล าปาง ภาวะตับวาย 59 18 ต.ค. 62
5942/62 ร.ต.โยธิน   สนิทงาม ธ.ทุง่สง อุบัติเหตุจราจร 60 24 พ.ย. 62
5943/62 นาง สุมาลี   ขุนนคร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี กระดูกทับเส้นและกระดูกพรุน 79 6 ธ.ค. 62
5944/62 นาง น้อย   คามบุตร์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 81 2 ธ.ค. 62
5945/62 ส.อ.วีระ   ศรีจันทรา ธ.เลย โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 75 2 ธ.ค. 62
5946/62 ร.อ.สมบูรณ์   เดือนแจ้ง ธ.ลพบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 29 พ.ย. 62
5947/62 พ.อ.ปรีชา   สะชาโต ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 73 5 ธ.ค. 62
5948/62 นาง ค าเฝือ   กากแก้ว ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งล าไส้ 87 29 ต.ค. 62
5949/62 นาง ทองวัน   ปัญญาค า ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด โรคหัวใจล้มเหลว 84 29 พ.ย. 62
5950/62 นาง ล าใย   ราชแห ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคเบาหวาน 82 3 ธ.ค. 62
5951/62 จ.ส.อ.สกลน์   ก าลังงาม ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับอ่อน 67 1 ธ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5952/62 นาย แทว   ดอกค า ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 87 12 พ.ย. 62
5953/62 พ.อ.อุกฤษฏ์   จันทวรินทร์ ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะหัวใจหยุดเต้น 90 6 ธ.ค. 62
5954/62 พ.ท.มาลัย   สังข์แก้ว ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปอด 76 3 ธ.ค. 62
5955/62 จ.ส.อ.ชัชกาญจน์   อรรถโกวิท ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 66 5 ธ.ค. 62
5956/62 ร.ต.ร าไพ   ชุ่มศรี ธ.โชคชัย 4 โรคชรา 88 14 ธ.ค. 62
5957/62 ส.อ.ร าจวน   เร่ียวแรง ธ.ย่อยบางบัว โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 66 10 ธ.ค. 62
5958/62 นาง บุญน้อย   อินทร์อ านวย ธ.ย่อยบางบัว โรคปอดติดเชื้อ 82 11 ธ.ค. 62
5959/62 นาง ชิงดวง   เปีย่มงาม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 75 14 ธ.ค. 62
5960/62 น.ส.ขจิต   กอบเดช วิสามัญ การหายใจล้มเหลวจากภาวะปอดติดเชื้อ 88 16 ธ.ค. 62
5961/62 นาย ส าลี   ฤทธิสิ์ทธิ์ ส.1 พัน.101 โรคชรา 80 23 พ.ย. 62
5962/62 น.ส.อรัญญา   เกตุแก้ว รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคตับวายเฉียบพลัน 51 28 พ.ย. 62
5963/62 นาย ชรินทร์   มนทอง รวท.อท.ศอพท. มะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ 59 29 พ.ย. 62
5964/62 นาย สงวน   ปูป่ัญจะ ร.23 รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ 79 30 พ.ย. 62
5965/62 จ.ส.อ.อุดม   อินทร์เสนา ม.3 พัน.26 โรคปอดติดเชื้อ 52 1 ธ.ค. 62
5966/62 นาง ทองเล่ียม   พลนงค์ กรมพัฒนา 2 โรคปอดติดเชื้อ 69 30 พ.ย. 62
5967/62 นาง บุญยิ้ม   สุวนาม ธ.อุบลราชธานี โรคไตวายเร้ือรัง 83 2 ธ.ค. 62
5968/62 นาง บัวไข   ศรีบุญชู ธ.พะเยา ภาวะการหายใจล้มเหลว 82 11 ธ.ค. 62
5969/62 นาง เทศ   แหวนวงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 79 12 ธ.ค. 62
5970/62 จ.ส.อ.สมพร   สยัดพานิช ธ.ราชบุรี สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมาก 76 4 ธ.ค. 62
5971/62 นาย วิทยา   ยึดวงษ์ พัน.ขส.22 บชร.2 โรคชรา 69 3 ธ.ค. 62
5972/62 พล.ต.ทวีศักด์ิ   ฟักอังกูร ธ.ส านักพหลโยธิน โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 9 ธ.ค. 62
5973/62 พล.อ.ถาวร   รัตนาวะดี ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 24 พ.ย. 62
5974/62 นาย บ ารุงศักด์ิ   ศรีอ่ าดี ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ 69 28 พ.ย. 62
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5975/62 นาง จันทร์ค า   ใจยาน ธ.พะเยา ภาวะตับวายจากการอุดตันของท่อน้ าดีเร้ือรัง 62 1 พ.ย. 62
5976/62 นาง ทวี   ตรีไว ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 84 27 ต.ค. 62
5977/62 พ.ต.ขวัญเมือง   นิ่มส าเภา ธ.ชัยนาท เส้นเลือดสมองแตก 79 16 ธ.ค. 62
5978/62 นาง เตือนจิต   จันทร์สวย ธ.เตาปูน ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบในกระแสเลือด 61 7 ธ.ค. 62
5979/62 นาง มาลา   แก้วเมา ส่วนกลาง มะเร็งตับ 64 3 ธ.ค. 62
5980/62 นาง ยุพิน   สืบพันธ์โกย มทบ.11 ล้ินหัวใจตีบ 77 7 ธ.ค. 62
5981/62 พ.ต.ขวัญสมบูรณ์   เจริญขวัญเมือง มทบ.11 โรคปอดติดเชื้อ 82 4 ธ.ค. 62
5982/62 นาย พงศ์   โพธราม ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. หัวใจล้มเหลว 64 11 ธ.ค. 62
5983/62 นาง ฉลวย   ทิสว่าง กง.ทบ. มะเร็งไต 68 4 ธ.ค. 62
5984/62 นาย วิเชียร   ไชยปรุง มทบ.38 ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 69 30 พ.ย. 62
5985/62 น.ส.ส้มส้า   ทัดนุ่ม มทบ.38 เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 88 24 พ.ย. 62
5986/62 น.ส.เล็ก   ฮ่ืออินทร์ มทบ.17 ภาวะการหายใจล้มเหลว 62 27 พ.ย. 62
5987/62 นาย โก๊ะ   อ่อนพร้อม กสษ.1 กส.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 6 ธ.ค. 62
5988/62 พล.อส.ธีรศักด์ิ   ค าแก้ว มทบ.33 เลือดออกในปอดจากอุบัติเหตุจราจร 30 18 พ.ย. 62
5989/62 ส.อ.อ านวย   สิงห์ทอง ธ.กลาโหม เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 70 31 ต.ค. 62
5990/62 ร.ต.ดิฐคุณ (สุรศักด์ิ)    บัวพรวน ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งตับ 60 21 พ.ย. 62
5991/62 นาง จ ารอง   พวงบุญ ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 53 1 ธ.ค. 62
5992/62 จ.ส.อ.ประยูร   รอดเจริญพร ธ.กาญจนบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 73 26 พ.ย. 62
5993/62 นาย เสถียร   แก้ววิเชียร ธ.กาญจนบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 28 พ.ย. 62
5994/62 พ.ท.สุรพงศ์    สระคูพันธ์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84 11 ก.ย. 62
5995/62 จ.ส.อ.พหล   เกตุแก้ว ธ.ลพบุรี หลอดเลือดด าอุดตัน 72 10 ธ.ค. 62
5996/62 ร.ต.มณเฑียร   จันทร ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 59 24 พ.ย. 62
5997/62 ร.ต.อานนท์   โพธิศ์รีมา ธ.อุดรธานี ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 58 2 ธ.ค. 62
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5998/62 นาย เหล็ก   วิทาทาน ธ.ขอนแก่น โรคชรา 86 4 ธ.ค. 62
5999/62 นาง อรุณี   ชัยทิพย์ ธ.ชัยภูมิ โรคหนังแข็ง 74 25 พ.ย. 62
6000/62 จ.ส.อ.ทองค า   อุ้มวงษ์ ธ.อรัญประเทศ โรคตับแข็ง 60 3 ธ.ค. 62
6001/62 จ.ส.อ.สุวัฒน์   หันวณิชย์ ธ.ล าปาง เลือดออกในสมอง 72 28 พ.ย. 62
6002/62 พ.ต.ทวี   เจนคิด ธ.ล าปาง มะเร็งถุงน้ าดี 77 18 พ.ย. 62
6003/62 นาง รุจี   วงษารัตน์ ธ.น่าน ความดันโลหิตสูง 82 3 ธ.ค. 62
6004/62 ร.ต.ประเสริฐ   ดีรักษา ธ.สกลนคร กล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอสและภาวะหายใจล้มเหลว 65 7 ธ.ค. 62
6005/62 จ.ส.อ.เสกสันต์   หมานมุ้ย กรม ทพ.44 ถูงยิงบริเวณศีรษะ 38 1 ก.ย. 62
6006/62 นาง พรรณี   ศรีสุข ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 86 15 ธ.ค. 62
6007/62 นาง บุญส่ง   อุณรุทธิ์ ส่วนกลาง โรคชรา 79 15 ธ.ค. 62
6008/62 นาง ง่ีเล็ก   ทองหล่อ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ 78 14 ธ.ค. 62
6009/62 นาง รัชนีย์   สุทน ทน.3 ขาดอากาศหายใจเนื่องจากแขวนคอ 45 12 ธ.ค. 62
6010/62 นาง วดา   ทบนอก พัน.ซบร.21 บชร.1 ขาดอากาศหายใจ 55 31 ต.ค. 62
6011/62 นาง สังวาลย์   ร้อยหมื่น ธ.ล าพูน โรคปอดติดเชื้อ 65 20 พ.ย. 62
6012/62 นาง สี   สามิลา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 90 9 ธ.ค. 62
6013/62 พ.ท.ใย   เร่ิมด าริห์ ธ.ปราณบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 75 19 พ.ย. 62
6014/62 อส.ทพ.ทศวรรษ   ภูมิพิมพ์ กรม ทพ.22 สมองฉีกขาดบาดเจ็บทีศี่รษะ 26 21 พ.ย. 62
6015/62 นาย แฉล้ม  วงศ์ทวี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 88 29 พ.ย. 62
6016/62 นาง เจือ   มาชื่น ธ.พิษณุโลก โรคชรา 86 2 ธ.ค. 62
6017/62 พ.ท.สนาม  อยู่เย็น ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 75 1 ธ.ค. 62
6018/62 ร.ต.วนกช   ทองพิทักษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 62 16 ธ.ค. 62
6019/62 พ.อ.วรากร   ทุมพร ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งล าไส้ 68 12 ธ.ค. 62
6020/62 นาง ทองสุข   สุนทรเกษตร ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 84 8 ธ.ค. 62


