ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
ศพที่
981/62
982/62
983/62
984/62
985/62
986/62
987/62
988/62
989/62
990/62
991/62
992/62
993/62
994/62
995/62
996/62
997/62
998/62
999/62
1000/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
พล.อ.วาท กุญชรานุสสรณ์
นาง วรรณดี สายสุคนธ์
พ.อ.โกศล ศรีละกุล
นาง สุวรรณี รณรื่น
นาง จันสม คงปารีย์
นาง กรง ฉิมไหล
นาย เฟือ่ ง ชมตู้
ร.ต.พัชรพล โหสุวรรณ์
พ.ท.คีรี วรโชติ
นาง จรัญญา เวชอุไร
นาย ธวัชชัย โป้แดง
นาง เทือ้ ม สินพูล
นาง สมบัติ นามพวน
ร.ต.หัส สิงทิศ
นาย วิรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์
นาง บรรจง ฟองย้อย
นาย แก้ว ยาตรา
นาง อาพันธ์ สง่าศรี
นาย เกตุ มีบุญ
นาง มาลา ปาเมืองมูล

หน่วย
ธ.ประชานิเวศน์ 1
กิตติมศักดิ์
นปอ.
ธ.ลพบุรี
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.สานกงานราชดาเนิน
ธ.ศรีย่าน
ธ.สานักงานราชดาเนิน
ธ.ปากเกร็ด
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ขอนแก่น
ธ.อุดรธานี
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
ร.7 พัน.1
มทบ.25
สส.
มทบ.32

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
หัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
โรคชรา
มะเร็งปอด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
ติดเชื้อกระแสโลหิต
กล้ามเนื้อหัวใจส่วนหน้าตายเฉียบพลัน
มะเร็งกล่องเสียง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคไต
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งลาไส้ใหญ่

อายุ
98
93
54
69
94
80
83
85
71
47
67
85
71
61
88
86
80
71
55
57

วันทีเ่ สียชีวิต
8 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
20 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
17 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
25 ม.ค. 62
6 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62
24 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62

ศพที่
1001/62
1002/62
1003/62
1004/62
1005/62
1006/62
1007/62
1008/62
1009/62
1010/62
1011/62
1012/62
1013/62
1014/62
1015/62
1016/62
1017/62
1018/62
1019/62
1020/62
1021/62
1022/62
1023/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.เดชา พุตสี
นาง เทีย่ ง แท่นทอง
นาย พจน์ หอมนาน
นาง ประนอม ทาการดี
จ.ส.อ.นันทะโชติ โรจน์ณรงค์
นาย ณรงค์ ต่วนเครือ
ร.ต ไพฑูรย์ แสงคลัง
นาย จักรกฤษณ์ เกษร
นาง ประมวล สังขวร
นาง เกียรติ ทรงประโคน
นาง กิมไซ เริงสาราญ
นาง สงวน แก้วสว่าง
นาง ลิ้นจี่ ชานาญกิจจา
นาง ลัดดา แย้มรักษา
นาย สมบุญ วิรัตนธรรม
พ.ต.สุวรรณ เอนก
นาย จันทร์ ดวงสีดา
พ.ท.ฤทัย บุนนาค
นาง สุนิสา เพ็งสวัสดิ์
ส.อ.ยุทธนาวี สุธรรม
นาง หล้า วงษ์ขามธาตุ
นาง เสี่ยน ยอดสง่า
นาง บานเย็น อ้วนพรมมา

หน่วย
พัน.รพศ.ศสพ.
สส.
ร.17 พัน.4
ม.2
มทบ.41
รร.จปร.
ธ.ชลบุรี
ธ.ลพบุรี
สส.
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม
ธ.เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ส่วนกลาง
ธ.ศิริราช
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.งามวงศ์วาน
มทบ.37
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.ชุมแพ

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อรุนแรงบริเวณขาขวา
โรคไตวายเรื้อรัง
เลือดออกทางเดินสมอง
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครงหัก
ระบบหายใจล้มเหลว
โรคตับแข็ง
โรคชรา
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ไตวายจากปอดติดเชื้อ
หัวใจห้องบนเต้นสั่นพริ้ว
มะเร็งลาไส้ตรง
โรคไตวาย
โรคชรา
มะเร็ง
โรคไตวาย
โรคชรา
โรคชรา
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ

อายุ
55
80
63
71
52
64
87
57
81
88
78
97
81
68
90
93
82
90
72
58
87
85
68

วันทีเ่ สียชีวิต
3 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
4 ก.พ. 62
26 ม.ค. 62
13 ธ.ค. 61
1 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62
28 ม.ค. 62
12 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
24 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62
13 ม.ค. 62
4 ก.พ. 62
29 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62

ศพที่
1024/62
1025/62
1026/62
1027/62
1028/62
1029/62
1030/62
1031/62
1032/62
1033/62
1034/62
1035/62
1036/62
1037/62
1038/62
1039/62
1040/62
1041/62
1042/62
1043/62
1044/62
1045/62
1046/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สวย ทรงสังขาร
นาง สมบูรณ์ เปรมเดชา
นาย สน สมบัติ
นาง สังวาล พ่วงอยู่
นาย กวี พูนสวัสดิ์
นาง รวมจิต เกิดสิน
ร.อ.มงคล ยอดพิมาย
จ.ส.อ.เจือ จันทร์จิตร
พล.ต.หญิง สมศรี ศรจิตติ
พล.ต.หญิง สมศรี ศรจิตติ
นาง ไล้ น้อยเงิน
นาง เปลือกจันทน์ ไพบูลย์ศิลป์
พล.ท.ประจวบ วีรเสนีย์
นาย จาก ระย้าย้อย
ร.ต.พงศกร อินทอง
ร.ต.ธีระ ถ้าทอง
นาง จันทร์ติ๊บ บุญลอม
นาง คาพัน ปิน่ แคน
นาง เกี๋ยงคา ยอดจันทร์
นาง บานเย็น มานะลี
นาง ทองมี พงษ์บุบผา
นาง ตรีสุวรรณ ประยูร
น.ส. สละ ธรรมพรต

หน่วย
ธ.ถนนพรหมราช อุบลราชธานี
รง.กสย.ศอว.ศอพท.
ม.พัน.12 พล.ม.1
ร.1 พัน.2 รอ.
ธ.ราชบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.เพชรบุรี
วิสามัญ
วิสามัญ
มทบ.11
ธ.ปากเกร็ด
ธ.เสนานิคม
ธ.ราชบุรี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ลาปาง
ธ.ลาปาง
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ลาพูน
ธ.อานาจเจริญ
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.ราชดาเนิน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดเลือดสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
โรคชรา
โรคปอดอักเสบ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
เส้นเลือดสมองแตกเฉียบพลัน
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคชรา
โรคหลอดเลือดแดงอุดตัน
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
ตับแข็งเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
โรคชรา
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
หัวใจวายเฉียบพลันหลอดเลือดหัวใจตีบ
เลือดออกในสมอง
โรคเบาหวาน
ก้อนเนื้อทีก่ ้านสมอง
เลือดออกจากทางเดินอาหาร

อายุ
82
84
77
76
83
86
52
68
100
100
83
95
85
86
54
56
86
81
73
76
67
50
69

วันทีเ่ สียชีวิต
1 ก.พ. 62
29 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62
6 ก.พ. 62
29 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
3 ม.ค. 62
7 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
19 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
6 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
11 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62

ศพที่
1047/62
1048/62
1049/62
1050/62
1051/62
1052/62
1053/62
1054/62
1055/62
1056/62
1057/62
1058/62
1059/62
1060/62
1061/62
1062/62
1063/62
1064/62
1065/62
1066/62
1067/62
1068/62
1069/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สนุ่น มีชานาญ
น.ส.ช้วน จันทรัพย์
นาง เอ็ง แซ่ตั้ง
พ.ต.สุเมธ ไชยวุฒิ
นาง เตียง งดกระโทก
ร.ต.สงัด ค้าสบาย
นาง ทองพูน สืบปรุ
จ.ส.อ.วิชิตพงษ์ พูนภิญโญ
นาง สว่าง พลเดช
นาย อ่า แสงสี
นาง โปรย เสนาหาญ
นาง ละมัย ศิริวงศ์
นาย ดวงแก้ว มหาวงศนันท์
นาง ดวงธนพร สินการ
นาง ศรีพระจันทร์ แก้วมะณี
นาง นพคุณ จั่นทอง
ร.ต.อภิวัต ชูสัมฤทธิ์
ร.ต.เจนยุทธ จันทร์ตรี
จ.ส.อ.เกตุ พรรณนิยม
พล.ต.สมพร สุธีพันธุน์ ุวัตร
นาง สหัทยา เอี่ยมธนพิริยศิริ
ร.ต.ปาน โสมา
นาง รัญจวน อุ่นพันธ์หริ่ม

หน่วย
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.ราชบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
ธ.นครราชสีมา
ช.2 พัน.202
ช.พัน.3 พล.ร.3
ธ.พะเยา
ธ.พะเยา
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
พัน.สห.11
สลก.ทบ.
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.พญาไท
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถนนจอมทอง

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะช็อคติดเชื้อจากติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้
โรคชรา
โรคหัวใจโต
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งตับจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สมองได้รับการกระทบกระเทือน
โรคไหลตาย
โรคเบาหวาน
ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้อง
ภาวะหัวใจล้มเหลว
เส้นเลือดแตกในสมอง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งท่อน้าดี
มะเร็งสมองระยะสุดท้าย
เนื้องอกตับอ่อนชนิดร้ายแรง
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
โรคปอดอักเสบ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคหัวใจรั่ว
โรคหัวใจขาดเลือด
มะเร็งเต้านม

อายุ
63
71
84
58
77
85
87
39
80
70
71
77
84
63
72
76
57
66
70
77
54
78
72

วันทีเ่ สียชีวิต
17 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62
7 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62
9 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
22 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62
21 ม.ค. 62
20 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
10 เม.ย. 57
9 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62

ศพที่
1070/62
1071/62
1072/62
1073/62
1074/62
1075/62
1076/62
1077/62
1078/62
1079/62
1080/62
1081/62
1082/62
1083/62
1084/62
1085/62
1086/62
1087/62
1088/62
1089/62
1090/62
1091/62
1092/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สนอง เลื่อมใส
นาย ฮวด ขวัญไกรศิริ
นาง ถวิล พูลเกิด
นาง ทองผัด สอนสุภาพ
ร.อ.มนตรี พลายระหาญ
นาง สุข กุมพัน
ร.ต.สุชาติ สมรูป
นาย เสถียร เกิดเหลี่ยม
นาย ทองดี ศรีแก้วอ้ม
นาย สังวาลย์ โพธิศ์ รี
นาย สวาท เหลืองเรือง
นาง เลื่อน ตามตะคุ
นาง ทองสุข สุขหนู
ร.ต.บุญส่ง เกิดจันทร์
นาย เลิศ วัดฮวด
นาง กุลภัสสรณ์ เพียรประสงค์
นาง เสงี่ยม ทับทองคา
นาย ประนอม ศรลัมพ์
จ.ส.อ.ไพบูลย์ พัวพานิช
นาง กรุณา พนมวัน ณ อยุธยา
นาง เคลื่อน เหมือนทอง
นาง ละม่อม เจริญ
นาง อาพร ชุณหจิรัฐิติกาล

หน่วย
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.อุทัยธานี
ศสร.
สง.สด.จว.น.ค.
ธ.เตาปูน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ชลบุรี
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
สง.ปรมน.ทบ.
มทบ.13
พัน.สร.4
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ทน.3
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.ศรีย่าน
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
มทบ.36
ธ.ลพบุรี
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปอด
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งตับ
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
มะเร็งเม็ดเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกในสมอง
โรคหัวใจล้มเหลว
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ
มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อทางเดินหายใจและถุงลมโป่งพอง
มะเร็งเยื่อบุทางเดินอาหาร
โรคปอดอักเสบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน
โรคชรา

อายุ
61
82
75
71
86
82
62
78
76
81
83
75
73
86
81
57
100
83
73
83
84
79
85

วันทีเ่ สียชีวิต
22 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62
20 ม.ค. 62
20 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
6 ก.พ. 62
30 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
28 ม.ค. 62
21 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62
6 ต.ค. 61
19 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62
9 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62

ศพที่
1093/62
1094/62
1095/62
1096/62
1097/62
1098/62
1099/62
1100/62
1101/62
1102/62
1103/62
1104/62
1105/62
1106/62
1107/62
1108/62
1109/62
1110/62
1111/62
1112/62
1113/62
1114/62
1115/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ประนอม พงษ์สวัสดิ์
นาง วิเชียร ปานขวัญ
นาง ทา แก่นจาปา
พ.ท.วิบูลย์ อินทร์ชูพงษ์
น.ส.เจษฎา เข็มทอง
ร.ต.เฉลียว อาพันแดง
นาง สมศรี พันธุส์ วัสดิ์
พ.ท.ประเชิญ อ้นหมี
นาง เบ็ญจณี สุวรรณศิลป์
นาง บุญเรือง ปิดตานัง
นาย หลอม ทองใบ
นาย สงคราม จันทร์พวง
นาง จันทร์ เบ้าโนรา
ร.ต.สารวย พลับสกุล
นาง สี วงศ์แพทย์
ร.อ.ชาญยุทธ สร้อยคา
นาย อานนท์ พูลน้อย
นาง ประจวบ พูลศิริ
นาง สังวาล สมจิตร
ร.ท.ชุมพร แพนลา
ส.อ.ภูวดล อิ่นคา
ร.ต.กิติ แสงเดือน
นาง จันทร์ วงค์พิมล

หน่วย
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.บิก๊ ซีนครสวรรค์(วีสแคว์)
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.นครนายก
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ธ.ขอนแก่น
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
คส.สพ.ทบ.
ร.19 พัน.2
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.สนามเสือป่า
ธ.แม่สอด
รร.ร.ศร.
มทบ.15
ศบบ.
กรม ทพ.31
มทบ.19
ร.9 พัน.3
วิสามัญ
สง.ปรมน.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปอด
อัมพาตครึ่งซีก
มะเร็งลาไส้
เลือดออกบริเวณสมองน้อย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
มะเร็งหลอดอาหารระยะแพร่กระจาย
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะลุกลาม
โรคชรา
มะะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
มะเร็งปอด
โรคไตวาย
โรคชรา
ติดเชื้อในปอด
โรคหลอดเลือดสมองตีบ
บาดเจ็บหน้าอกรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย
โรคชรา
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะแทรกซ้อนจากอุบัติเหตุจราจร
โรคปอดติดเชื้อ
เลือดออกในทางเดินอาหาร

อายุ
89
67
85
84
69
74
87
68
82
67
84
76
85
87
80
37
54
80
71
58
34
96
89

วันทีเ่ สียชีวิต
19 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
26 ม.ค. 62
10 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62
21 ธ.ค. 61
7 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62
3 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62
13 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62
5 ก.พ. 62

ศพที่
1116/62
1117/62
1118/62
1119/62
1120/62
1121/62
1122/62
1123/62
1124/62
1125/62
1126/62
1127/62
1128/62
1129/62
1130/62
1131/62
1132/62
1133/62
1134/62
1135/62
1136/62
1137/62
1138/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง กฤษณา กุลศิริ
ส.อ.ภมร คล่องฝีมือ
น.ส.นงเยาว์ เหลียวสุที
นาง กุหลาบ กอแก้ว
นาย ไพบูลย์ นิ่มแสง
นาง สุภี แสงงาม
ร.ท.ชนะชัย ปัตนัย
นาง เหลือ ใบยพฤกษ์
นาง น้อย กิคอม
นาง บุญมี ขามรัตน์
นาย สุบิน วงค์ศรียา
นาย ชานาญ เหลากลม
ส.ท.เอกอัมรินทร์ ศรีรักษา
นาย สารวย ชมวะนา
นาง สุปราณี สอนเชล
ร.ท.ประศาสน์ บัณฑิต
นาง บัวผัน คาภาบุตร
ร.ต.วิทยา สุระพิน
นาง ยนต์ พันธ์สน
นาย สังวาลย์ สายทอง
พ.ท.อุกฤษ วิสิทธิว์ งษ์
นาง บุญมี ศรีไพรวัลย์
นาง กองทอง อินทรอิ่ม

หน่วย
ธ.ฝาง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ขอนแก่น
ธ.อุดรธานี
ธ.ร้อยเอ็ด
กรม ทพ.23
มทบ.22
รพศ.4
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
ม.2 พัน.15
ธ.สูงเม่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ช.11 พัน.602
พัน.ขส. 23 บชร.3
ธ.อุดรธานี
ธ.ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคชรา
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
โรคชรา
เลือดออกในสมองซีกขวา
โรคชรา
โรคตับ
โรคไตวายระยะสุดท้าย
ถูกลอบซุ่มโจมตี
โรคประจาตัว
โพแทสเซียมในเลือดสูง
มะเร็งลาไส้ใหญ่
เลือดเป็นกรดจากน้าตาลในเลือดสูง
โรคหัวใจโต
เส้นเลือดอุดตันทีข่ า
เส้นเลือดแดงโป่งพองในช่องอก
โรคหัวใจวาย
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
62
58
71
76
81
84
66
81
85
87
56
72
25
57
54
70
79
59
82
82
87
76
76

วันทีเ่ สียชีวิต
29 ม.ค. 62
22 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
10 ม.ค. 62
17 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62
27 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
24 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62
30 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
6 ก.พ. 62

ศพที่
1139/62
1140/62
1141/62
1142/62
1143/62
1144/62
1145/62
1146/62
1147/62
1148/62
1149/62
1150/62
1151/62
1152/62
1153/62
1154/62
1155/62
1156/62
1157/62
1158/62
1159/62
1160/62
1161/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.หญิง สุนีย์ นคราวัฒน์
นาง หนูทิน คามา
นาง อมรศรี มั่นใจ
นาง เปรมจิตร์ ทองสมัคร
นาย หิรัญ สว่างใจธรรม
ส.อ.สรวิชญ์ จงใจรัก
นาง คา ทองกัญญา
น.ส.จิระวัฒน์ สรรพานนท์
นาง สร้อย อามาตมนตรี
นาย พลอย น้อยวัน
นาง บุญชู บุญอนันต์
นาง ละออ มีสมทรัพย์
นาย บุญรักษ์ อ่อนสุระทุม
จ.ส.อ.อมร พัฒน์เพียร
นาง ประมวล จันทร์คูเมือง
จ.ส.อ.ถาวร ผิวละมุล
นาง อนงค์ ปุระมงคล
นาย สุพิน นามจิตร
จ.ส.อ.นพกร คาปุก
ร.ต.วิทยา อรุณรัตน์
พ.ต.ราเชนต์ เมืองมา
ร.ต.สมวงศ์ สุขภิรมย์
นาง สาเรียง ชนะภัย

หน่วย
ธนาณัติ
ธนาณัติ
ธนาณัติ
พัน.ป.ศป.
มทบ.17
มทบ.18
ธ.กาญจนบุรี
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครพนม
ธ.เตาปูน
วิสามัญ
ธ.อุทัย-อยุธยา
ธ.สกลนคร
ธ.พญาไท
ขส.ทบ.
ม.5 รอ.
ศม.
มทบ.14
พัน.สร.13
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ลาปาง
ธ.สระบุรี
ธ.เชียงใหม่

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดอักเสบ
มะเร็งลาไส้
แผลติดเชื้อ
มะเร็งท่อน้าดี
เลือดออกในสมอง
เลือดออกในช่องท้อง
หลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคไหลตาย
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลว
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
ภาวะระบบหายใจล้มเหลว
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็ง
ถูกรถจักรยานยนต์ชน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปากมดลูก
ขาดอากาศจากภาวะน้าเกิน
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
โรคตับวายระยะสุดท้าย
หลอดเลือดสมองตีบ
ปอดติดเชื้อ
ภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

อายุ
91
70
83
67
70
33
79
73
86
81
95
86
71
58
56
55
58
80
45
60
59
85
86

วันทีเ่ สียชีวิต
26 ก.พ. 62
29 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62
9 ก.พ. 62
6 ก.ค. 61
15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62
26 ม.ค. 62
30 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
29 ม.ค. 62
16 ก.พ. 62
22 ม.ค. 62

ศพที่
1162/62
1163/62
1164/62
1165/62
1166/62
1167/62
1168/62
1169/62
1170/62
1171/62
1172/62
1173/62
1174/62
1175/62
1176/62
1177/62
1178/62
1179/62
1180/62
1181/62
1182/62
1183/62
1184/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ต.ประชา ธรรมโชติ
จ.ส.อ.สวาท จาเนียรกุล
นาย ทวีป หมื่นสงค์
พ.อ.อ.หญิง ธนภรณ์ บุญขา
นาย สุข ชารีวรรณ
จ.ส.อ.ธงชัย วัจนะสวัสดิ์
ร.ต.ผดุงศักดิ์ แดงทน
พ.ท.หญิง สาคร ชนะชัย
ร.ต.ทรงกลด ชนะชัย
นาง เสาร์ พรมทา
นาย สงวน เสียงดัง
นาย ชัยชนะ ภูมิผักแว่น
นาง กล่อม โรจน์ณรงค์
นาง เตือนใจ ชินันท์
นาง ป้อม ประดิษฐ์จา
นาง พิศมัย อุดมชัยรัตน์
นาง สมพิศ ภวะโชติ
ร.ต.สุทธิรักษ์ นนท์ทอง
พ.อ.สร ฤทธิส์ รไกร
นาง เหมือน บุญวัฒนะ
นาง สมศรี พ่วงพรหม
นาย จาลอง ประดิษฐสาร
นาย เหรียญทอง เมรัตน์

หน่วย
ธ.ลาดหญ้า
ธ.ลาดพร้าว 42
ธ.อยุธยา
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
มทบ.27
มทบ.41
ธ.น่าน
ธ.ฝาง
ธ.สระบุรี
สส.
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สานักราชดาเนิน
ร.6

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
วัณโรคทีป่ อด
อุบัติเหตุรถยนต์
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
มะเร็งกระเปาะของวาเตอร์
หลอดเลือดสมอง
อุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนบาดเจ็บรุนแรง
อุบัติเหตุรถปิคอัพชนเสาไฟฟ้า
เลือดออกในสมอง
ความดันโลหิตสูง
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระเลือด
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคปอดอักเสบ
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
โรคตับแข็งระยะรุนแรง

อายุ
87
87
85
47
83
86
85
79
61
82
80
32
71
81
73
87
79
58
86
97
62
85
59

วันทีเ่ สียชีวิต
19 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
19 ม.ค. 62
3 ก.พ. 62
24 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
21 ธ.ค. 61
18 ก.พ. 62
22 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
20 ก.พ. 62
28 ม.ค. 62

ศพที่
1185/62
1186/62
1187/62
1188/62
1189/62
1190/62
1191/62
1192/62
1193/62
1194/62
1195/62
1196/62
1197/62
1198/62
1199/62
1200/62
1201/62
1202/62
1203/62
1204/62
1205/62
1206/62
1207/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ราพึง จีนอ่อน
นาง จาเนียร น้อยเล็ก
นาย อรุณ สาครวาสี
พ.ท.หยุด เฟือ่ งฟู
นาง สุนีย์ กนิษฐานนท์
นาง สุนะ นามวงษ์
นาย สมเกียรติ สมบัติอนันตกร
พ.อ.ถนอม สุวรรณธรรม
พ.ท.สมนึก คีรินทร์นนท์
ร.ต.สารอง ศรีระธุ
จ.ส.อ.สุวัฒน์ สุฆระพัฒน์
นาง จันทร์ตา ก้างออนตา
นาง อานวย เจริญธรรม
พ.ต.ภิรมย์ มหาพรหม
ร.ต.หญิง ประนอม มัณยากาศ
นาง เกตุสุนีย์ จันทรงศรี
พ.ต.เชิด ขันธมาลี
นาย สุวรรณ เศรษฐะ
ร.ต.สมหมาย ธารงโชติ
จ.ส.อ.พีระ ประเสริฐกุล
นาง วรรณธี ปานเทวัญ
ร.ต.สุเมธ อรุณรัตน์
นาง ชุบ นาคประดิษฐ์

หน่วย
กชฝ.กช.กวก.กช.
ส่วนกลาง
ธ.พรานนก
ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.เพียวเพลส-ราชพฤษ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.อ่างทอง
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.อุดรธานี
ธ.ปากเกร็ด
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.พระปฐมเจดีย์
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.นครนายก
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ลพบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
วัณโรคปอด
โรคหัวใจ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อทางเดินหายใจ
เลือดออกทีก่ ้านสมอง
โรคชรา
หัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคประจาตัว
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรุนแรง
มะเร็งท่อน้าดี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งถุงน้าดี
โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ติดเชื้อทางเดินอาหารรุนแรง
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้
โรคชรา

อายุ
66
79
84
88
77
87
58
74
79
83
60
78
83
73
92
79
88
73
85
74
85
65
84

วันทีเ่ สียชีวิต
12 ม.ค. 62
23 ก.พ. 62
29 ธ.ค. 59
1 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62
19 ก.พ. 62
20 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62
16 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
15 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62
20 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62

ศพที่
1208/62
1209/62
1210/62
1211/62
1212/62
1213/62
1214/62
1215/62
1216/62
1217/62
1218/62
1219/62
1220/62
1221/62
1222/62
1223/62
1224/62
1225/62
1226/62
1227/62
1228/62
1229/62
1230/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ฉลวย ศิริวงษ์
อส.ทพ.ธนาธิป สายจันทร์
คุณหญิง จรัสลักษณ์ บารุงพงศ์
น.ส.มะลิ พราน้อย
นาง ทองทิพย์ อนุรักษ์
พ.อ.เอกชัย อ่อนน่วม
ร.ต.สุริยะเทพ วิริชัย
นาย หมุน คาเงาะ
นาง สาคร เทียนโพธิ์
ร.ต.สุทธินันท์ แทบทาม
นาง พา ปัจฉา
นาย สัง คนกล้า
ร.ต.จานงค์ เขตร์สูงเนิน
ร.ต.สมบูรณ์ วัฒนทองกูล
นาง แหม่ม ภุมมา
นาง ตุ่น ตาลช่วง
นาง แผ้ว นวลออง
จ.ส.อ.เจษฎา อนันสุข
นาย จรุง บุญลือ
นาย สญชัย กันเพชร
จ.ส.อ.ยรรยงค์ วงศ์ไชย
นาง คามูล หายทุกข์
นาง นุช โพธิกัน

หน่วย
ธ.ราชบุรี
กรม ทพ.32
วิสามัญ
สลก.ทบ.
ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.กระทรวงกลาโหม
ม.6 พัน.6
ธนาณัติ
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ชลบุรี
สง.สด.จว.พ.ง.
นทพ.
ธ.บางเขน (เซ็นทรัล)
รวท.อท.ศอพท.
มทบ.34
ธ.พะเยา
ธ.เชียงราย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคความดันโลหิตสูง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
ภาวะเลือดเป็นกรดและโพแทสเซียมสูง
โรคชรา
ติดเชื้อทีผ่ ิวหนังระดับลึกถึงชั้นเยื่อหุม้ กล้ามเนื้อ
มะเร็งตับ
มะเร็งตับจากไวรัสตับชนิดซี
โรคชรา
โรคหัวใจฉับพลับ
เส้นเลือดในสมองตีบ
มเร็งตับ
โรคหัวใจล้มเหลว
ภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เนื้องอกทีไ่ ต
โรคชรา
ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้อง
โรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง
มะเร็งหลอดอาหาร
อุบัติเหตุ
มะเร็งลาไส้
โรคเบาหวาน
โรคชรา

อายุ
66
56
98
67
77
72
57
76
69
58
93
84
65
85
84
86
85
48
93
53
44
77
82

วันทีเ่ สียชีวิต
9 ก.พ. 62
18 ม.ค. 62
6 ธ.ค. 60
24 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62
31 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
29 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
16 มี.ค. 00
18 ก.พ. 62

ศพที่
1231/62
1232/62
1233/62
1234/62
1235/62
1236/62
1237/62
1238/62
1239/62
1240/62
1241/62
1242/62
1243/62
1244/62
1245/62
1246/62
1247/62
1248/62
1249/62
1250/62
1251/62
1252/62
1253/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย วิวัฒน์ เตชะสุวรรณ
นาง ถนอม ชราลักษณ์
นาย สายแก้ว กุลดี
นาย ศรีมูล เรือนคา
นาย ลาพวน ชื่นตั้งชิ้น
นาง นวลละออ ขุมทอง
นาย นิพนธ์ แก้วบวร
นาง ใบ โสชาติ
จ.ส.อ.วุฒิพงค์ วงศ์คา
นาง เฉลียว ธาราชีพ
พ.อ.วุฒิ ทับเอม
นาย สมชาญ พงษ์ประดิษฐ์
พ.ท.ไมตรี โตอดิเทพย์
พ.ท.มงคล ธารงธิติ
นาง รัตนา เวียสุวรรณ
อส.ทพ.วิเชียร บุตรวงค์
นาง คลอ ภูจ่ ันทร์
นาง ศิริพร พรหมเวียง
จ.ส.อ.บุญธรรม ทัพไทย
นาง มาลี สุขวิจิตร
นาง แฉล้ม ทองแจ้ง
ส.อ.จีระวัฒน์ สอนสวาท
นาง นิศากร กิ่งวัฒนา

หน่วย
ธ.เชียงราย
ธ.หน้า รพ.สุราษฎร์ธานี
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.ราชบุรี
ธ.บก.ทบ.
นสศ.
ป.71 พัน.712
ช.11
ธ.สนามเสือป่า
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ศรีย่าน
ธ.เตาปูน
ธ.ราชบุรี
ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่
กรม ทพ.23
ส่วนกลาง
รร.ส.สส.
ธ.เดอะมอลล์-งามวงศ์วาน
ธ.บางแค
ร้อย.ลว.ไกล 3
มทบ.27
มทบ.31

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
หลอดเลือดสมองตีบ
ภาวะหัวใจขาดเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคชรา
โรคหัวใจขาดเลือด
ภาวะน้าท่วมปอด
หลอดเลือดในสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
ไตวายเรื้อรัง
ระบบไหลเวียนโลหิต
ติดเชื้อเอชไอวี
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
ระบบหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรง
โรคชรา
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย
เลือดออกในสมอง
อุบัติเหตุผู้ขับรถปิคอัพชนเสาไฟฟ้า
มะเร็งมดลูกระยะสุดท้าย

อายุ
82
85
67
82
84
87
78
81
49
89
90
70
86
60
91
55
91
77
85
74
62
28
80

วันทีเ่ สียชีวิต
25 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
6 มี.ค. 62
9 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
22 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62
5 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62
24 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62
6 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
22 ม.ค. 62

ศพที่
1254/62
1255/62
1256/62
1257/62
1258/62
1259/62
1260/62
1261/62
1262/62
1263/62
1264/62
1265/62
1266/62
1267/62
1268/62
1269/62
1270/62
1271/62
1272/62
1273/62
1274/62
1275/62
1276/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย คา ช่างปัด
พ.ท.ทวีสิทธิ์ ภูอาษา
นาง สม มณีศรี
นาง สังวาลย์ นาคประทุม
นาง ไสว พฤษโสภี
ร.ต.สาธร พวงไชโย
ร.อ.เกษม รัตนไพบูลย์
นาง ทิม สอาดนัก
นาง ลายอง เธียรไฝ่ดี
นาง จรัส แสงอื้อ
ร.ต.บรรยาย สุวรรณโถง
ร.ท.ปรีชา โม้เวียง
ร.ต.สุรัตน์ คงถาวร
นาง ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์
นาง ม้วน ศรีสง่า
นาง ศรีวรรณ วิริยะกิจ
นาย ปิว๋ ศิลารักษ์คณาวงศ์
นาย ไพบูลย์ โมกภา
นาย สวัสดิ์ เคลิ้มกระโทก
นาย บุญครอง รุ่งเรือง
จ.ส.ต.อนันต์ ชูสังกิจ
นาง บุปผา เพ็ญจันทร์
ส.ต.ปรีชา สง่าเดช

หน่วย
ศฝ.นศท.มทบ.31
ธ.อุบลราชธานี
ธ.พิษณุโลก
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.เพชรบุรี
ธ.เพชรบุรี
ธ.ถนนพหลโยธิน-ลพบุรี
ธ.สกลนคร
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธนาณัติ
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ลพบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ร้อยเอ็ด
มทบ.44
สร.
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ไตวายจากเบาหวาน
โรคไหลตาย
โรคแพ้ภูมิตัวเอง
โรคชรา
ติดเชื้อในช่องท้อง
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบหายใจล้มเหลว
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
เนื้องอกมะเร็งสมอง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งปอด
โรคไตวาย
โรคปอดติดเชื้อรุนแรง
โรคปอดติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคปอดติดเชื้อ
โรคชรา
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
โรคไตวายเรื้อรัง
เลือดออกในสมอง

อายุ
70
88
69
94
86
80
86
86
102
80
58
61
63
80
79
82
85
72
68
84
55
61
75

วันทีเ่ สียชีวิต
8 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62
18 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62
31 ต.ค. 61
18 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
25 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62
21 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
19 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
13 ก.พ. 62

ศพที่
1277/62
1278/62
1279/62
1280/62
1281/62
1282/62
1283/62
1284/62
1285/62
1286/62
1287/62
1288/62
1289/62
1290/62
1291/62
1292/62
1293/62
1294/62
1295/62
1296/62
1297/62
1298/62
1299/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สิทธิ์ บาลเพียร
นาย สมพงษ์ พรหมทา
จ.ส.ท.จักรพรรณ บรรลือ
ส.อ.นิพนธ์ พันธุส์ ะและหมัน
พ.ต.สุวรรณ น้าเงิน
ร.ต.นอบ โสมปาน
ร.อ.เทียม โพธิวิหค
นาง กรองกาญจน์ ดิศรานนท์
นาง บุญมา จอมแก้ว
นาง คาผวน มังจันทึก
นาง อุดม ปาปะโน
จ.ส.อ.ทองเจริญ เกตุเสนา
นาย ระเด่น อ่าสาอาง
นาง ดวงพร รัตนอุบล
นาง สุดใจ แก้วพวง
จ.ส.อ.ชูชาติ สงกลาง
นาง สุภาสิน บุญณรงค์
จ.ส.อ.สวน วอนวงษ์
น.ส.ปนัดดา หงสะมัต
ร.ต.นิรันดร์ แก้วขอนแก่น
นาง เหลือ พิทยภูวไนย
จ.ส.อ.สุข อาศัยนา
นาง สร้อย จันแหล่

หน่วย
บชร.3
มทบ.12
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่
ธ.ราชบุรี
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ถนนติวานนท์
ปตอ.2 พัน.4
กอง พธ.พล.ม.1
พล.ม.1
กอง พธ.สกอ.ศสพ.
ม.4 พัน.11 รอ.
มทบ.35
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
ธ.ปราจีนบุรี
พธ.ทบ.(ลจ.ชุดที่ 6)
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคไตวายเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคหัวใจล้มเหลว
หัวใจขาดเลือด
โรคไตวายเฉียบพลัน
ติดเชื้อทางเดินอาหาร
โรคหัวใจโต
โรคปอดอักเสบ
โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
บาดเจ็บในช่องอกและช่องท้อง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคชรา
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
หัวใจเกิดจากโพแทสเซียมสูง
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
โรคธารัสซีเมีย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ช็อกจากความผิดปกติของหัวใจ
น้าในเยื่อหุม้ ปอด

อายุ
84
81
65
61
86
87
77
74
75
81
72
56
69
80
68
64
63
89
55
58
81
73
84

วันทีเ่ สียชีวิต
28 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62
1 ม.ค. 62
23 ก.ย. 61
3 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
8 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62
25 ม.ค. 62
26 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62

ศพที่
1300/62
1301/62
1302/62
1303/62
1304/62
1305/62
1306/62
1307/62
1308/62
1309/62
1310/62
1311/62
1312/62
1313/62
1314/62
1315/62
1316/62
1317/62
1318/62
1319/62
1320/62
1321/62
1322/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย เป็งสุน สุนทรวัฒน์
นาง ประสงค์ ภูก่ นก
จ.ส.อ.รุ่งเรือง จันทสาร
นาง อาไพ โพธิบ์ างหวาย
นาย สาเริง พุทธสอน
ร.ต.เกรียงศักดิ์ เผือกพ่วง
นาง เงิน โพสีทอง
นาง สุภาวดี เหลืองวิชชเจริญ
นาย ทองมา พวงลาภู
จ.ส.ต.จรูญ พรหมชะนะ
พ.อ.เฉลย แก้วสนธิ
นาง ธมลวรรณ ศรีสวรรค์
ร.ต.รักษ์ สุดอ้น
ร.อ.สุนทร ศรีพนา
พล.ต.จรัญ นาวานุเคราะห์
นาง สวิง สิทธิวงค์
นาง จันทร์หอม แก้วคาฟู
นาง บุญมี วงค์สุวรรณ
นาย เปล่ง ฉิมบรรเทิง
พล.อ.ประหยัด ชนะ
พ.ท.กังวาน โหมดวัฒนะ
นาง บัวเขียว กล้วยเครือ
นาย ประเสริฐ ผุยพรม

หน่วย
ส่วนกลาง
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ถนนเทพารักษ์ กม.12
ธ.ย่ออยถนนสรงประภา
ธ.พิษณุโลก
ธ.เพชรบูรณ์
พัน.สบร.23 บชร.3
รวท.อท.ศอพท.
ธ.โรบินสัน สุรินทร์
ธ.หาดใหญ่
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.สนามเสือป่า
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ปทุมธานี
ธ.กระทรวงกลาโหม
กสษ.3 กส.ทบ.
ธ.พะเยา
สง.สด.จว.ส.บ.
ป.72 พัน.722
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ถนนติวานนท์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคหลอดเลือดสมอง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคเส้นเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งไทรอยด์ระยะลุกลาม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
โรคปอดติดเชื้อ
หลอดเลือดสมองหัวใจล้มเหลว
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งปากมดลูก
กระดูกต้นขาซ้ายหัก
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคความดันโลหิตสูง
โรคปอดอักเสบ
โรคตับแข็ง
เลือดออกในสมอง
โรคไตวายเฉียบพลัน
โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง

อายุ
68
84
68
65
63
56
65
63
66
57
83
65
101
86
82
75
75
86
84
72
71
86
80

วันทีเ่ สียชีวิต
3 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62
26 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
21 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

ศพที่
1323/62
1324/62
1325/62
1326/62
1327/62
1328/62
1329/62
1330/62
1331/62
1332/62
1333/62
1334/62
1335/62
1336/62
1337/62
1338/62
1339/62
1340/62
1341/62
1342/62
1343/62
1344/62
1345/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
ส.ท.สงกรานต์ ชมชะนัด
นาง ปุน่ ภูห่ มื่นไวย
นาย ชรินทร์ อึ๊งแสงภากรณ์
ร.ต.พัฒนศักดิ์ ธีรพงษ์พัฒนา
นาง ปัญจา สุขรี
นาง ถม อินทเกตุ
นาย บุญลือ พงษ์สาฤทธิ์
จ.ส.อ.ไพฑูรย์ สาดอนแพง
พลฯ วิชัย ว่องไว
นาง สายหร่าย พุฒซ้อน
ร.ท.พงษ์พันธุ์ สร้อยระย้าแก้ว
นาง ปวีณา แปรงทอง
นาง ประคอง บุญสระณะ
นาง ลิ้นจี่ พวงพุม่
นาย สังข์ อ่อนเย็น
นาย ยงยุทธ ศรีวรกุลวงศ์
นาง สง่า ชื่นชมบุญ
นาย สมจิตร พุม่ ศรี
นาง มยุรี สว่างวงศ์
ร.ต.สมชัย ทับจิตร
นาง เกษร สัมมาชิต
นาย ศิลปิน อินทขันตี
นาย ประเสริฐ ศุขสมิตร์

หน่วย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
สบ.ทบ.
ธ.อุดรธานี
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.โพธาราม
ช.11 พัน.602
พัน.ซบร.บ.ทบ.
ร.6 พัน.1
พัน.บ.1
พล.ร.4
ศป.
พัน.ป.ศป.
มทบ.32
ธ.ชลบุรี
ธ.ลาปาง
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
รร.ป.ศป.
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สุราษฎร์ธานี
ธนาณัติ
ส่วนกลาง
ธ.สระบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หัวใจขาดเลือด
โรคชรา
เลือดเป็นกรดและไตวาย
มะเร็งลิ้นปี่
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
อุบัติเหตุจราจร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งทวารหนักระยะแพร่กระจาย
โรคหอบหืดกาเริบ
ติดเชื้อในช่องท้องจากตับแข็ง
หัวใจหยุดเต้นจากภาวะขาดออกซิเจน
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน
โรคถุงลมปอดโป่งพอง
ล้มศีรษะกระแทกพืน้
มะเร็งปอด
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

อายุ
58
82
63
60
86
84
69
57
21
84
50
58
82
74
83
65
77
84
48
60
74
56
83

วันทีเ่ สียชีวิต
29 ม.ค. 62
27 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62
1 ก.พ. 62
11 ม.ค. 62
3 มี.ค. 62
17 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
11 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
18 ธ.ค. 61
3 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
12 ก.พ. 62
13 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

ศพที่
1346/62
1347/62
1348/62
1349/62
1350/62
1351/62
1352/62
1353/62
1354/62
1355/62
1356/62
1357/62
1358/62
1359/62
1360/62
1361/62
1362/62
1363/62
1364/62
1365/62
1366/62
1367/62
1368/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง จาปา พูลพิพัฒน์
นาง ประหยัด ทีฆะสุข
ส.อ.ชัชชฎิล บุญญาธิการ
นาย เพลิน หมื่นเดช
พ.ท.อรุณ บุตรพรหม
นาง เพ็ญณี ศรีพาย
นาย ทองหล่อ ฉายทรัพย์
ร.ท.ไพบูลย์ สุภาพ
นาย เมฆ จงดา
นาง อุตสาห์ วุทธศรี
จ.ส.อ.ประกอบ วงษานิจ
นาย ประเวช จันทร์รัตน์
นาย หล้า ดีมี
นาย สุริยะ สุขหอม
นาง ม้วน พิมเสน
จ.ส.อ.ล้วน คงสมพร
พ.ต.พิชาญ ธูปประสาท
นาย ยุทธศักดิ์ ผดุงศิริกุลชัย
น.ส. จินตนา จันทนมัฏฐะ
นาง ไพลิน อมาตยกุล
ร.อ. สมาน วิเศษสุข
พ.อ.เอก วงศ์สอนธรรม
นาย รื่น นวลแก้ว

หน่วย
ธ.สระบุรี
ส่วนกลาง
ช.พัน.5 พล.ร.5
พัน.บ.9
ธ.พิษณุโลก
ธนาณัติ
ธ.ประชานิเวศน์ 1
ธ.สกลนคร
ร.8 พัน.3
ม.3 พัน.26
มทบ.36
มทบ.13
มทบ.13
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
สร.
ธ.ตลาดพงษ์เพชร
ธ.เซนทรัลพระราม 9
ธ.เตาปูน
ธ.เตาปูน
ทน.4

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย
โรคปอดอักเสบ
โรคหัวใจวาย
มะเร็งปอด
ภาวะแทรกซ้อนถุงลมโป่งพอง
เนื้องอกในสมอง
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
ติดเชื้อทีเ่ ยื่อหุม้ สมอง
โรคเบาหวาน
โรคถุงลมโป่งพองกาเริบ
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน
หลอดเลือดสมองอุดตัน
มะเร็งตับ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ปอดติดเชื้อรุนแรง
โรคไตวาย
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
มะเร็งตับ
โรคอัมพฤกษ์
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
59
82
30
77
82
69
87
68
78
76
71
59
86
69
82
87
74
67
73
76
90
83
81

วันทีเ่ สียชีวิต
7 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
18 ก.พ. 62
19 ม.ค. 62
13 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62
24 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62
24 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62
18 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62

ศพที่
1369/62
1370/62
1371/62
1372/62
1373/62
1374/62
1375/62
1376/62
1377/62
1378/62
1379/62
1380/62
1381/62
1382/62
1383/62
1384/62
1385/62
1386/62
1387/62
1388/62
1389/62
1390/62
1391/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เสาร์ สร้อยศรีหา
นาง สมนึก สีดากลิบ
นาย สุดที บุตะกาด
อส.ทพ.รุ่งโรจน์ กิรัมย์
นาย พัฒน์ มั่งมี
ร.ต.ชาติชาย เนียมณรงค์
ร.ท.สาโรจน์ แก้วจันทร์เกตุ
จ.ส.อ.มงคล อากาศวรรธนะ
นาย รบ เยาว์วงค์
ร.ต.ทองใบ นาคดี
นาง ขุ่ม ปัญญาวชิระ
นาย สายทอง ธรรมโลเวส
พ.ท.ชัยรัตน์ บุญวัฒน์วิชัย
นาย สมพงษ์ เพ็ชรอิ่ม
นาง สมควร ปรัชญาภรณ์
พ.อ.สุราษฎร์ สุดเจริญ
นาย บุญ เดชแพง
จ.ส.อ.ผาด สอาดนัก
นาย วัฒน์ ปัญญาพูนตระกูล
อส.ทพ.เฉลิมพิภัทร์ สุทธิบุญศรี
นาย สุขแก้ว สิทธิวงค์
นาง ปราณี ปัญญาประดิษฐ์
นาง ถนอม ฉิมทะเล

หน่วย
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1
ศปภอ.ทบ.3
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.บุรีรัมย์
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.พิษณุโลก
ธ.ราชดาเนิน
ม.พัน.22 ศม.
ธ.พิจิตร
ธ.ลพบุรี
วิสามัญ
ปตอ.1 พัน.5
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สนามเป้า
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.เตาปูน
ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี
ธ.เพชรบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
กรม ทพ.48
กสษ.3 กส.ทบ.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ไตวายจากความดันโลหิตสูง
มะเร็งตับ
ขาดอากาศจากการแขวนคอ
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
หลอดเลือดหัวใจตีบ
ปอดติดเชื้อจากการสาลัก
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด
โรคตับแข็ง
โรคชรา
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคชรา
มะเร็งปอด
มะเร็งปอด
วัณโรคปอด
ปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด
ต่อมน้าเหลืองโตในช่องท้อง
โรคชรา
ภาวะปอดติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้ใหญ่

อายุ
78
68
70
30
86
58
60
55
77
85
92
66
90
73
86
80
81
85
86
30
76
84
84

วันทีเ่ สียชีวิต
25 ก.พ. 62
2 มี.ค. 62
9 ก.พ. 62
4 ก.ย. 61
9 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
23 ม.ค. 62
4 มี.ค. 62
26 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
3 มี.ค. 62
25 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
21 ก.พ. 62
25 ม.ค. 62
28 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62
9 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62

ศพที่
1392/62
1393/62
1394/62
1395/62
1396/62
1397/62
1398/62
1399/62
1400/62
1401/62
1402/62
1403/62
1404/62
1405/62
1406/62
1407/62
1408/62
1409/62
1410/62
1411/62
1412/62
1413/62
1414/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง น้อย ชังจอหอ
นาย เอี่ยม สมภาร
นาง ครึ้ม เหล็กจีน
ร.ต.บุญยัง นาคสินธุ์
ส.ท.ศักดิ์ชัย วังภูงา
นาย บุญชู เขตจัตุรัส
นาง พิมพ์ ใจกล้า
ร.ท.พุชงค์ วรเจริญ
จ.ส.อ.สุวิทย์ ไมตรีแพน
นาง สุพันธุ์ ระมงคล
นาย ใจ แสนไชย
ร.ท.วันชัย ครุธช่างทอง
นาง ทองหล่อ อุตชี
นาง ตุ่ม ดาษดา
ร.ต.สนิท เพ็ชรกลับ
นาง สุมล กลิ่นพยอม
น.ส. อัญชนา สมบูรณ์ศิลป์
พ.อ.อ.มังกร ดวงจิตต์
นาย สุคิน โสงขุนทด
นาย ภู รัมมะเดช
นาย สนอง สุขสมบูรณ์
นาง เจริญ อินทร์ศักดิ์
ส.อ.สุรศักดิ์ รุ่งเรือง

หน่วย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ยโสธร
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
มทบ.210
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ปราณบุรี
ธ.ลาปาง
ธ.นครพนม
ธ.พะเยา
ธ.พะเยา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
รพ.พระมงกุฎเกล้า
วิสามัญ
อผศ.
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ด่านขุนทด
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.อยุธยา
ธ.นครนายก

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคปอดติดเชื้อ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
วัณโรคปอด
อุบัติเหตุจราจร
ท่อน้าดีอักเสบ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เบาหวานและไขมันในหลอดเลือดสูง
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง
โรคชรา
โรคปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ขาดอากาศหายใจ
มะเร็งตับ
โรคไตวายเฉียบพลัน
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งกล่องเสียง
การกดรัดบริเวณลาคอ
มะเร็งปอด
มะเร็งทางเดินอาหาร
ชักเกร็งต่อเนื่อง

อายุ
83
79
91
82
23
87
84
60
67
87
85
60
88
58
56
98
46
77
55
87
83
58
81

วันทีเ่ สียชีวิต
5 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62
19 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62
17 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62
26 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62
3 มี.ค. 62
21 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
19 ก.พ. 62
9 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
6 ธ.ค. 61
29 ม.ค. 62

ศพที่
1415/62
1416/62
1417/62
1418/62
1419/62
1420/62
1421/62
1422/62
1423/62
1424/62
1425/62
1426/62
1427/62
1428/62
1429/62
1430/62
1431/62
1432/62
1433/62
1434/62
1435/62
1436/62
1437/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.ฉาย จูฑะพงษ์
นาย เย็น ลักษณะคร
จ.ส.อ.บุญมาก คานวณชัย
ร.ต.สัญชัย จันทร์ลอย
พ.ต.ณรงค์ ประจง
พ.อ.หญิงประหยัด อนุกูลกิจ
นาง พัชรี นันตา
ร.ต.หญิง ลัคณา มารักษ์
นาง ถวิล บุญสิงสร
พ.ต.บุญยืน สุ่มประดิษฐ์
นาย ศรีจันทร์ มหายศนันท์
นาง นิ่ม สมบูรณ์
ร.ต.ธีระพงษ์ นิยมสวย
นาง เรณู ถิ่นแฝง
นาง อุไร ดีอร่าม
จ.ส.อ.มานิตย์ เชิงกรานต์
นาง พรรณี เชาวนชาติ
พ.ต.ฑีฆมั พร นพคุณ
ร.ต.สุพล แป้นมาก
จ.ส.อ.บุญช่วย ศรีโหมดสุข
นาย สมคิด วิริยะปานนท์
จ.ส.อ.สมนึก ชาญธัญการ
นาง บัวใส ธาตุไพบูลย์

หน่วย
ธ.มีนบุรี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.อุตรดิตถ์
ส.พัน.11 พล.ม.1
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.นครนายก
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ธ.พิษณุโลก
ธ.น่าน
ธ.ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ธ.ราชบุรี
ธ.ระยอง 2
ธ.สะพานควาย
ธ.สมุทรปราการ
ธ.ศรีย่าน
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ราชบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.อุดรธานี
มทบ.17
มทบ.24

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคชรา
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
มะเร็งปอด
ปอดติดเชื้อรุนแรง
หลอดเลือดสมองแตก
มะเร็งท่อน้าดี
หัวใจขาดเลือด
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
มะเร็งปอด
โรคมะเร็งท่อน้าดี
โรคชรา
โรคชรา
โรคไตวายเรื้อรังระยะท้าย
มะเร็งลาไส้ใหญ่
โรคถุงลมโป่งพองกาเริบ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
มะเร็งถุงน้าดี
เส้นเลือดบริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลัน
มะเร็งปากมดลูก

อายุ
96
79
70
57
79
85
79
67
83
89
78
85
66
60
90
85
86
83
73
82
57
51
72

วันทีเ่ สียชีวิต
2 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62
22 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62
12 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62
22 ก.พ. 62
4 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62
25 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62
23 ม.ค. 62
25 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62

ศพที่
1438/62
1439/62
1440/62
1441/62
1442/62
1443/62
1444/62
1445/62
1446/62
1447/62
1448/62
1449/62
1450/62
1451/62
1452/62
1453/62
1454/62
1455/62
1456/62
1457/62
1458/62
1459/62
1460/62

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง บุญชื่น ประตูแก้ว
นาย สันติ ไพฑูรย์
นาง สเอือน สาเริง
นาง เผชิญ เหาะดอน
นาย สุรินทร์ ทองแถว
ร.ต.บุญส่ง อยู่สุขอาบ
นาย ประสิทธิ์ โตสุข
นาย อาบ สุขใส
นาง ประดิษฐ์ หงษ์เหิน
ส.อ.ประภาส รัตนภูมิ
จ.ส.ต.ประกอบ คุ้มดิษฐ์
จ.ส.อ.พลพิพัฒน์ สาอางค์สอาด
จ.ส.อ.สมควร ศรีวิลัย
พ.ท.ทองเจือ อ่อนละมูล
นาง ประทา สุรพาล
นาย ครื้น ศรีนุ่นอินทร์
ร.ต.สุเทพ ไทยทอง
นาง สมพงษ์ แสนหนู
นาง บัวบาล ใบยา
นาง ละเอียด หร่ายวงศ์
น.ส.ปาจรีย์ ทัพพะจายะ
พ.ท.ประเสริฐ เสิบกลิ่น
จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ โสภิษฐพงษ์

หน่วย
รร.ตท.สปท.
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ร.23 พัน.3
พัน.ซบร.22 บชร.2
ธ.ถนนพิบูลสงคราม
ธ.ศรีย่าน
มทบ.36
ธ.สระบุรี
นรด.(รด.)
ส่วนกลาง
ธ.ศรีย่าน
ธ.ลพบุรี
คส.6 สพ.ทบ.
มทบ.18
มทบ.18
พัน.สท.
ป.21 พัน.20
ธ.สระแก้ว
ธ.น่าน
ธ.ลพบุรี
ธ.ชลบุรี
ธ.เตาปูน
ธ.อยุธยา

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อปอดระบบการหายใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมน้าเหลืองระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ท่อน้าดีอักเสบ
โรคชรา
โรคมะเร็งท่อน้าดี
มะเร็งปอด
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
โรคไตวาย
มะเร็งต่อมลูกหมาก
อวัยวะในช่องท้องแตก
เส้นเลือดในสมองตีบ
เลือดออกในสมอง
โรคหอบหืด
เส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคหัวใจล้มเหลว
เลือดออกในสมอง
โรคปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งตับ

อายุ
78
72
51
71
58
57
80
79
60
73
61
65
41
78
86
76
57
77
70
69
41
87
70

วันทีเ่ สียชีวิต
19 พ.ย. 61
13 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
5 ต.ค. 61
9 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62
15 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
12 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62
26 ม.ค. 62
7 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
21 ก.พ. 62
15 ม.ค. 62
5 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
7 ก.พ. 62
7 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
9 ม.ค. 62

หมายเหตุ ศพที่ 1032/62 - ศพที่ 1033/62 พล.ต.หญิง สมศรี ศรจิตติ เป็นสมาชิกวิสามัญทัง้ 2 ครั้ง

