
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1901/62 นาย สมหมาย   จอมทอง ช.พัน.15 พล.ร.15 มะเร็งปอด 60 25 ม.ีค. 62
1902/62 นาย สันต์   รัตน์นาม กรม ทพ.32 เส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูง 63 30 ม.ีค. 62
1903/62 ส.อ.คมสัน   จันแก้ว ปตอ.1 พัน.3 อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ 25 19 ม.ีค. 62
1904/62 นาง ตุ้งหลิง   เกิดโภคา ช.1 พัน.112 รอ. โรคหัวใจวาย 84 21 ก.พ. 62
1905/62 น.ส.อมรภรณ์   อินทกาน์ พบ. มะเร็งปากมดลูก 29 24 ม.ีค. 62
1906/62 ร.ต.วัฒนชัย   สังขพิไชย ธ.ราชบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 66 14 เม.ย. 62
1907/62 พ.ต.ช านาญ   ชาติอุดม ธ.ย่อยบางจาก เลือดออกในสมอง 78 15 เม.ย. 62
1908/62 ร.ต.ธณกฤต   วิลัยทอง ธ.กาญจนบุรี ภาวะน  าเกินในปอด 68 6 เม.ย. 62
1909/62 นาง สมเวียง   วัชรเทศ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื อ 95 10 เม.ย. 62
1910/62 นาง อนงค์   สิงห์แก้ว ธ.สนามเป้า โรคติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 88 14 เม.ย. 62
1911/62 นาง ควร   ค าศรีพล ธ.ปราจีนบุรี อัลไซเมอร์ 78 30 ม.ค. 62
1912/62 จ.ส.อ.อุทัย   ศรีโพธิ์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื อ 86 8 เม.ย. 62
1913/62 นาง พยอม   เปีย่มข าดี ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 59 5 เม.ย. 62
1914/62 นาง ถนิม   ทิพย์แก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 73 10 เม.ย. 62
1915/62 นาง สุบิล   ฤทธิเ์ดช ธ.ลพบุรี โรคความดันโลหิตสูง 84 19 ม.ีค. 62
1916/62 นาง สมคิด   วงศ์รัตน์ ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบุรี โรคความดันโลหิตสูง 77 8 ม.ีค. 62
1917/62 ส.อ.ชัยพันธ์   ชะม้ายกลาง ธ.อุดรธานี ความดันโลหิตต  า 71 11 ก.พ. 62
1918/62 นาง สุรีย์   อินทรก าแหง พัน.ขส.22 บชร.2 โรคหอบหืด 85 10 ม.ีค. 62
1919/62 ร.อ.ชัยรัตน์   คูณขุนทด ศสท.กส.ทบ. หัวใจหยุดเต้นขณะวิ ง 55 31 ม.ีค. 62
1920/62 นาง หวัน   พุทธขันธ์ สง.สด.จว.อ.บ. โรคชรา 81 18 ม.ีค. 62
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1921/62 นาง รัตนาภรณ์   หาญฤทธิ์ ม.5 พัน.23 รอ. ปอดติดเชื อ 49 28 ม.ีค. 62
1922/62 นาง สีดา   ชื นชม ธ.ยโสธร โรคชรา 82 5 เม.ย. 62
1923/62 นาย รวม   สืบเหล่ารบ ธ.เพชรบูรณ์ แผลในกระเพาะอาหาร 86 24 ม.ีค. 62
1924/62 นาย ทศ   ธรรมมาพา ธ.ขอนแก่น ติดเชื อในกระแสเลือด 87 21 ม.ีค. 62
1925/62 ร.อ.สิงห์   สิงหนาค ธ.อุบลราชธานี มะเร็งกระเพาะอาหาร 80 9 เม.ย. 62
1926/62 นาง คูณ   สิงห์มนต์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 91 7 เม.ย. 62
1927/62 จ.ส.อ.ยิ ม   มากบุญ ธ.เพชรบูรณ์ ระบบหายใจล้มเหลว 77 29 ม.ีค. 62
1928/62 จ.ส.อ.สุริยันต์   จั นแก้ว ธ.หล่มสัก เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 87 21 ก.พ. 62
1929/62 พ.อ.ประพัทธ์   จินดา ธ.ราชด าเนิน ติดเชื อในกระแสเลือด 84 29 ม.ีค. 62
1930/62 นาย เภา   รองพล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เป็นลม 84 12 เม.ย. 62
1931/62 นาย สาย   รายใหม่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื อ 88 6 เม.ย. 62
1932/62 จ.ส.อ.ถวิล   กันนุช ธ.นครราชสีมา ติดเชื อในกระแสโลหิต 86 9 เม.ย. 62
1933/62 นาง บาล   สินเปียง ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื อ 77 28 ม.ีค. 62
1934/62 นาง อุไร   วลัยศรี ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 82 5 เม.ย. 62
1935/62 นาง ไค   ต้นดา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 18 ม.ีค. 62
1936/62 พ.ต.ปราณีต   เสนีย์ ธ.สระบุรี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 84 30 ม.ีค. 62
1937/62 นาง ส าอางค์   เข็มเพ็ชร์ ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 87 14 เม.ย. 62
1938/62 นาง เล็ก   นาคเกิด ธ.รังสิต ทางเดินปัสสาวะติดเชื อ 85 15 เม.ย. 62
1939/62 นาง ระเบียบ   พังพิศ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 18 เม.ย. 62
1940/62 นาง นิภาภรณ์   จ่ายประญัติ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อในกระแสเลือด 77 20 เม.ย. 62
1941/62 นาง ก้อนดิน   ประดุจแก้ว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื อในกระแสเลือด 80 21 เม.ย. 62
1942/62 นาย ชาญวุฒิ   รุ่งฤทธิดี์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก คดีหมายเลขด าที  พ 19/2562 คดีหมายเลขแดงที  พ 341/2562 44 11 ม.ีค. 62
1943/62 พ.ท.ปัญญา   เปลี ยนภักดี ธ.บางเขน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 72 12 เม.ย. 62
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1944/62 ส.อ.อุทัย   เหมโส ธ.อุดรธานี โรคชรา 84 20 ม.ีค. 62
1945/62 จ.ส.อ.บุญหนา   บุญค า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื อทางเดินหายใจส่วนล่าง 71 7 ม.ค. 62
1946/62 พ.ต.วรภัสร์   ปทานนท์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคชรา 61 2 เม.ย. 62
1947/62 จ.ส.อ.รัชชานนท์   อินทร์สุข ธ.สระบุรี มะเร็งต่อมน  าเหลืองที คอ 58 30 ม.ีค. 62
1948/62 นาง พรรณี   ค าแพงศรี ธ.อุดรธานี ติดเชื อในกระแสโลหิต 56 25 ม.ีค. 62
1949/62 นาง เลื อน   ทรทึก ธ.ขอนแก่น โรคชรา 85 17 ม.ีค. 62
1950/62 นาย บุญช่วย   รู้หลัก ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื อ 84 15 ม.ีค. 62
1951/62 นาง สะไบ   คนตรง ธ.ขอนแก่น โรคชรา 76 7 ม.ีค. 62
1952/62 นาย จีรวัฒน์   จันทะคาด มทบ.22 อุบัติเหตุจราจร 30 29 ม.ีค. 62
1953/62 น.ส. พอง   คนที พบ. โรคตับแข็ง 55 30 ม.ีค. 62
1954/62 น.ส.ทองอยู่  หิรัญยะมณี วิสามัญ โรคชรา 93 12 เม.ย. 62
1955/62 น.ส.ศิริพร   เกตุแก้ว รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคตับแข็ง 56 15 เม.ย. 62
1956/62 นายสมชาย   เกิดรุ่งเรือง ธ.บางเขน (เซนทรัล) มะเร็งตับอ่อน 60 12 เม.ย. 62
1957/62 พ.ท.เอิบ   โพชนะกิจ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 73 14 เม.ย. 62
1958/62 พล.ต.ศุภสิทธิ ์  งามเอก ธ.ส านักราชด าเนิน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 62 8 เม.ย. 62
1959/62 นาย จวน   วรรณสุข ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 85 19 เม.ย. 62
1960/62 นาย ชุบ   เผือกทอง ธ.ปทุมธานี ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 8 เม.ย. 62
1961/62 นาย หว่า   อาปะโกเศศ ธ.เตาปูน โรคชรา 86 18 เม.ย. 62
1962/62 นาง จ าลอง   ปามุทา ธนาณัติ โรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 75 21 เม.ย. 62
1963/62 นาง ทองพับ   สุขโข ธ.ล าปาง เส้นเลือดในสมองขาดเลือด 82 22 ม.ีค. 62
1964/62 นาย เอกชัย   ไกรเพียร ศบบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 49 16 ม.ีค. 62
1965/62 นาง ค ามิ ง   โพธิช์ัย พัน.ร.มทบ.21 โรคชรา 80 7 เม.ย. 62
1966/62 ร.ท.แว่ว   วงษ์รอด ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื อ 92 7 เม.ย. 62
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1967/62 ร.ต.จ าลอง   ก าเนิดเพชร ธ.ราชบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 70 10 ม.ีค. 62
1968/62 ร.ต.อ านาจ   แก่นแก้ว ธ.ลพบุรี เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก 57 29 ม.ีค. 62
1969/62 นาง อุลัย   สิมบุตร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคตับแข็ง 81 6 เม.ย. 62
1970/62 จ.ส.อ.นิยม   ปัจจัย ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 57 13 ม.ีค. 62
1971/62 พระครูพิทักษ์สันติธรรม (ล าใย ชูทอง) ธ.ลพบุรี โรคถุงลมโป่งพอง 85 29 ม.ีค. 62
1972/62 ร.ต.ประเสริฐ   คงแรต ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 59 5 เม.ย. 62
1973/62 จ.ส.ท.สนธยา   แสวงรัมย์ ร.111 พัน.1 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที ตามมา 31 6 ม.ีค. 62
1974/62 นาง ไพเราะ   กุลกลางดอน ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมน  าเหลือง 67 22 ม.ีค. 62
1975/62 นาง เภา   เคยชัยภูมิ มทบ.28 โรคชรา 79 31 ม.ีค. 62
1976/62 นาย ประนอม   จองระหงษ์ ร้อย.ฝรพ.2 เส้นเลือดหัวใจตีบ 67 31 ม.ีค. 62
1977/62 นาง เนื อง   จันทคุปต์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 84 9 ก.พ. 62
1978/62 นาย สมคิด   หีบทอง มทบ.33 เส้นเลือดในสมองตีบ 64 3 ม.ีค. 62
1979/62 นาง บัวหอม   เสนบุญมี มทบ.38 มะเร็งตับ 75 12 เม.ย. 62
1980/62 นาย ประครอง   หาญอาษา ช.พัน.6 พล.ร.6 เส้นเลือดสมองอุดตัน 74 13 เม.ย. 62
1981/62 ร.ต.ทินกร   ดอนปัน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็ง 70 13 ม.ีค. 62
1982/62 นาย ค าปัน   มัสนิท ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 81 26 ม.ีค. 62
1983/62 นาง ศรีบุญ   ไชยถา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 78 20 ม.ีค. 62
1984/62 จ.ส.อ.จ ารัส   กะวิสาร ธ.แพร่ ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง 76 27 ม.ีค. 62
1985/62 นาง บัวแก้ว  จันทนุปาน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 90 12 ม.ีค. 62
1986/62 ร.ต.เนียม  ศรีสุข ธ.แฟรี แลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งปอด 77 8 เม.ย. 62
1987/62 จ.ส.อ.สงวน   พื นนวล ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคปอดติดเชื อ 88 12 เม.ย. 62
1988/62 พ.ต.กิตติศักด์ิ   แสงบรรจง มทบ.16 มะเร็งตับอ่อน 54 13 ก.พ. 62
1989/62 นาย ธงชัย   แหยมร่าเริง บชร.2 ติดเชื อในกระแสเลือด 76 29 ม.ีค. 62
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1990/62 นาง หนู   บูระพา พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 โรคชรา 85 22 ม.ีค. 62
1991/62 นาย จ าเนียร   จันทร์ลา พัน.สห.11 โรคตับแข็ง 65 6 เม.ย. 62
1992/62 นางขันทอง   นาคปลั ง ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื อ 92 18 เม.ย. 62
1993/62 พ.อ.เสน่ห์   ม่วงน  าเงิน ธ.เตาปูน โรคชรา 70 21 เม.ย. 62
1994/62 นาง สุรีย์   ตะระโสภณ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปากมดลูก 67 17 เม.ย. 62
1995/62 นาง ประจวบ   พิสิฐสุข ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 83 20 เม.ย. 62
1996/62 ร.ต.ศักดา   งามศรี ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในโพรงสมอง 67 18 เม.ย. 62
1997/62 จ.ส.อ.เที ยง   บัวจันทร์ ธ.ปากเกร็ด โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 14 เม.ย. 62
1998/62 นาง สงัด   นิ มหนู ธ.ศรีย่าน มะเร็งท่อน  าดี 90 9 เม.ย. 62
1999/62 นาง สมจิตร์   ฉิมอาภัย ธ.ชลบุรี โรคชรา 86 13 เม.ย. 62
2000/62 นาง ดาเรศ   ไกรสมเดช ธ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง โรคชรา 84 14 เม.ย. 62
2001/62 พ.อ.ประทีป   อินทุประภา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก สันนิฐานกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 62 16 เม.ย. 62
2002/62 นาย วินัย   เอี ยมสอาด ธ.กระทรวงกลาโหม ยิงตัวตาย 75 16 เม.ย. 62
2003/62 ร.ต.จ าเริญ   มั งมี ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) โรคปอดติดเชื อ 69 5 ก.พ. 62
2004/62 พ.ท.ธงชัย    บุณยฤทธิ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื อในปอด 85 14 เม.ย. 62
2005/62 จ.ส.อ.ส าอางค์   คุ้มตรีทอง ธ.มวกเหล็ก โรคหัวใจล้มเหลว 80 6 เม.ย. 62
2006/62 นาง อ าพันทอง   จิตรทรงพลัง รพศ.5 พัน.2 หลอดเลือดสมองตีบ 77 18 เม.ย. 62
2007/62 นาย จ ารัส   รัตตโน ร.25 พัน.2 เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ 64 12 ม.ีค. 62
2008/62 นาง เล็ก   จันทร์กลั น ศบบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 78 14 ม.ีค. 62
2009/62 ร.อ.สหรัฐ   และมิตร ปตอ.1 มะเร็งตับ 60 22 ม.ีค. 62
2010/62 นาง อินต่อย   ชัยนาฮี ส่วนกลาง มะเร็งท่อน  าดี 57 14 เม.ย. 62
2011/62 นาง ชุลี   อ่อนเกตุพล ธ.คลองปาง โรคชรา 84 5 เม.ย. 62
2012/62 นาง บุญมี   เสาะใส ธ.สูงเม่น โรคชรา 77 12 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2013/62 นาย เริงศักด์ิ   อินทาราม ธ.ปราจีนบุรี ปอดอักเสบการหายใจล้มเหลว 78 1 เม.ย. 62
2014/62 พ.ท.มิ ง   สิงห์ภิรมย์ ธ.ปราจีนบุรี หัวใจวายร่วมกับหลอดเลือดหัวใจตีบ 72 11 เม.ย. 62
2015/62 นาง วี   มุ่งโตกลาง ธ.สนามเป้า ลิ นหัวใจตีบ 75 16 เม.ย. 62
2016/62 ร.อ.สุนทร   โตพุม่ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 71 11 เม.ย. 62
2017/62 นาง บุญมา   โยธาจันทร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 76 3 เม.ย. 62
2018/62 พ.ท.สังวรณ์   แจ้งไพร ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งตับ 65 16 เม.ย. 62
2019/62 พ.ท.วิโรจน์   ทรัพย์สมบูรณ์ ธ.ราชบุรี วัณโรคปอด 76 25 ธ.ค. 61
2020/62 นาง อรุณศรี   คล้ายสุทธิ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 90 16 เม.ย. 62
2021/62 นาง อรุณศรี   คล้ายสุทธิ์ วิสามัญ มะเร็งเต้านม 90 16 เม.ย. 62
2022/62 นาง เฉลียว   พันธ์วิชัย กิตติมศักด์ิ ติดเชื อในกระแสเลือด 85 17 เม.ย. 62
2023/62 ร.ต.อนุสิษฐ์   นิลลักษณ์ ธ.ตลาดพงษ์เพชร ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 58 8 เม.ย. 62
2024/62 นาง ม้วน   ไกรนอก ส่วนกลาง ภาวะตับวาย 82 13 เม.ย. 62
2025/62 นาง ผึ ง   อภัยศิลา ศศท. ระบบหัวใจการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65 31 ม.ีค. 62
2026/62 พล.ท.ถวัลย์   ส่อสืบ ธ.สระบุรี มะเร็งระยะแพร่กระจาย 74 5 เม.ย. 62
2027/62 นาง ประจวบ   สรรญอาสน์ วิสามัญ ภาวะปอดติดเชื อ 94 9 เม.ย. 62
2028/62 นาย สาย   ไพรวงษ์ ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 76 17 เม.ย. 62
2029/62 พ.ท.สุรเดช   นามศิริเลิศ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคหัวใจล้มเหลว 69 21 เม.ย. 62
2030/62 นาง เยาวลักษณ์   สุภราช ธ.สระบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 71 15 เม.ย. 62
2031/62 นาง เรือนค า   ค ามา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 82 4 เม.ย. 62
2032/62 นางดวงพร   คงพันธุ์ ธ.กระทรวงกลาโหม แผลกดททับและกระดูกติดเชื อ 84 18 เม.ย. 62
2033/62 พ.ท.อุทร   ค ายา ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 94 13 เม.ย. 62
2034/62 นาย แฉล้ม   เวชกระเวน ศป. เส้นเลือดในสมองตีบ 79 21 ก.พ. 62
2035/62 นาง เฉลา   พัฒนศิริ ศสท.กส.ทบ. โรคไต 76 28 ม.ีค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2036/62 นาง สมจิตร์   เชิงขุนทด ม.3 พัน.26 หลอดเลือดสมองตีบ 60 11 เม.ย. 62
2037/62 นาง ส าเภา   ประมวลทรัพย์ ช.2 เลือดออกภายในสมอง 76 3 ก.พ. 62
2038/62 นาง ฉลองรัฐ   อินทร ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ระบบไหลเวียนล้มเหลว 84 11 ก.พ. 62
2039/62 นาง เนาว์   ญาบัณฑิต ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 83 16 พ.ย. 61
2040/62 พ.ต.พละชัย   บัวแสงใส ธ.พิษณุโลก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 8 เม.ย. 62
2041/62 นาง มยุรี   ปัญญาปรุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83 17 เม.ย. 62
2042/62 นาง สมพร   วงษ์จันลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื อในกระแสเลือด 70 11 เม.ย. 62
2043/62 พ.ท.สมพร   พันธุเ์พ็ง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 85 3 เม.ย. 62
2044/62 น.ส.สุดใจ   แฉ่งชื น ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื น วัณโรคปอด 73 20 เม.ย. 62
2045/62 นาย ทองดี  เขจรสัตย์ ธ.ขอนแก่น ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 79 22 ม.ีค. 62
2046/62 น.ส.ละเมียด   คิ มสิงห์ ธ.อุตรดิตถ์ ภูมิคุ้มกันตนเองท าลายเกล็ดเลือด 72 5 เม.ย. 62
2047/62 นาย สมพงษ์   สร้อยสังวาลย์ ธ.สวรรคโลก โรคหัวใจล้มเหลว 67 6 เม.ย. 62
2048/62 นาง สงัด   ชุบสุวรรณ ธ.นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 75 4 เม.ย. 62
2049/62 นาง มะระ  เพ็งพาก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 88 11 เม.ย. 62
2050/62 นาง วิลัย   สมางชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื อในกระแสเลือด 75 13 เม.ย. 62
2051/62 ร.อ.สมบัติ   จีนใจตรง ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะเลือดออกในสมอง 80 6 เม.ย. 62
2052/62 พ.อ.โชคชัย   อาขวานนท์ ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 63 7 เม.ย. 62
2053/62 พ.ต.เถลิง   บ ารุงพฤกษ์ สปท. โรคตับแข็ง 74 5 เม.ย. 62
2054/62 นาง ใบ   หงษ์พงษ์ ป.2 พัน.12 รอ. มะเร็งปอด 63 5 เม.ย. 62
2055/62 นาง ประดับ   โคพระ มทบ.19 โรคปอดติดเชื อ 77 30 ม.ีค. 62
2056/62 นาง ฉลวย   แป๊ะเส็ง ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 85 13 เม.ย. 62
2057/62 นาง วันเพ็ญ   บรรพต มทบ.18 โรคปอดติดเชื อ 76 9 เม.ย. 62
2058/62 นาย สุพจน์   สังข์เดช ธ.แฟรี แลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งที คอและช่องปาก 72 25 ม.ีค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2059/62 จ.ส.อ.ส ารวย   รุ่งสว่าง ธ.คลองจั น เส้นเลือดในสมองตีบ 73 18 เม.ย. 62
2060/62 ร.อ.ชมพู   ริมสีม่วง ธ.ลพบุรี เลือดออกในช่องท้อง 89 15 ก.พ. 62
2061/62 นาง ชูศรี   บุญยกลิน ป.71 พัน.711 หลอดลมอักเสบติดเชื อ 66 20 เม.ย. 62
2062/62 นาง หมวย   ดาดสันเทียะ พัน.ซบร.กรม สน.12 ติดเชื อผิวหนังขาซ้ายระยะรุนแรง 56 23 ม.ีค. 62
2063/62 นาง ละออง   แจ้งบุญ มทบ.45 การหายใจล้มเหลว 72 6 เม.ย. 62
2064/62 นาย เปลี ยน   ศรีชัยอินทร์ ร.17 พัน.3 มะเร็งทางปอดและต่อมน  าเหลือง 69 4 เม.ย. 62
2065/62 นาง ธนินท์ธร   จ าปาหลวง ศฝ.นศท.มทบ.32 หัวใจล้มเหลวจากการติดเชื อในกระแสเลือด 59 13 เม.ย. 62
2066/62 ร.ต.สายันต์   จันทร์เพ็ง ร.3 พัน.3 ภาวะช็อคจากการแพ้อย่างรุนแรง 54 31 ม.ีค. 62
2067/62 นาย ค าหลา   สีหามาตย์ ม.5 พัน.23 รอ. กล้ามเนื อหัวใจตาย 67 12 เม.ย. 62
2068/62 นาง ลออง   แจ้งพะเนียด ธ.ราชบุรี มะเร็งปากมดลูก 58 27 ม.ีค. 62
2069/62 ร.ท.แคล้ว   บุญถนอม ธ.นครศรีธรรมราช เลือดออกในสมอง 88 1 เม.ย. 62
2070/62 นาง แก้วมา   คุณา รร.กส.กส.ทบ. โรคชรา 87 30 ม.ีค. 62
2071/62 จ.ส.อ.สนิท   บัวสอน พัน.สห.21 โรคหัวใจวาย 58 27 ม.ีค. 62
2072/62 พ.ท.วนิช   ใช้สง่า สพ.ทบ. มะเร็งทวารหนักระยะลุกลาม 83 18 เม.ย. 62
2073/62 นาง กุหลาบ   ลิ มถาวร ขส.ทบ. โรคชรา 75 8 ม.ีค. 62
2074/62 นางจ าปี   ดารักษ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 67 29 ม.ีค. 62
2075/62 นาง ชิต   จันทร์ศรี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 89 16 เม.ย. 62
2076/62 นาง มณี   นิยมานนท์ ธ.ศรีย่าน หลอดลมติดเชื อ 71 7 ก.พ. 62
2077/62 น.ส.รัชฎากร   แม้นทอง ธ.ปทุมธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 58 23 เม.ย. 62
2078/62 นาวาโท ชีพ   ควรสงวน ธ.เตาปูน โรคชรา 76 22 เม.ย. 62
2079/62 ร.ต.เจริญ   ปุสวิโร ธ.ช่องนนทรี โรคชรา 82 21 ม.ีค. 62
2080/62 พ.อ.ประจวบ   ศรีโกมุท ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื อ 90 17 เม.ย. 62
2081/62 นาง สมปอง   ผ่องฤกษ์ ส่วนกลาง โรคชรา 84 20 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2082/62 นาง วัชรี   สุขุมาลจันทร์ ดย.ทบ. มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 61 19 เม.ย. 62
2083/62 นาง ณัฐพร   ฉิมแย้ม ธ.ล าปาง เลือดออกในสมอง 55 16 ม.ีค. 62
2084/62 นาย ทองม้วน   ศรีแขไตร พล.ร.3 บาดเจ็บที อวัยวะจากอุบัติเหตุจราจร 65 15 เม.ย. 62
2085/62 นาง อั ว   โคตรพิมพ์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 78 28 ก.พ. 62
2086/62 จ.ส.อ.ประมวล   เจริญผล ธ.อุดรธานี ติดเชื อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ 84 28 ธ.ค. 61
2087/62 นาย จันทร์   ทับมูลตุ่น พัน.ขส.22 บชร.2 ปอดติดเชื อรุนแรง 80 1 เม.ย. 62
2088/62 พ.อ.อ. เฉลิม   วีระสิทธิ์ ศซส.สพ.ทบ. หลอดเลือดด าที ขาอุดตัน 90 7 เม.ย. 62
2089/62 นาง แช่ม   วงศ์มั น ทม. ร.1 พัน.3 รอ. เส้นเลือดในสมองตีบ 67 3 เม.ย. 62
2090/62 ร.ต.สุชาติ   แก้วเนิน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื อที ลิ นหัวใจ 63 24 เม.ย. 62
2091/62 พล.ต.ประพันธ์   วรรณบริรักษ์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 78 16 เม.ย. 62
2092/62 นาง ถวิล   สุขอ้น ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื อในกระแสเลือด 84 20 ม.ีค. 62
2093/62 นาง อรนุช   ศรีจอมค า ธ.ฝาง ติดเชื อในกระแสเลือด 63 13 เม.ย. 62
2094/62 ร.ต.สุวิชช   การีเพ็ชร์ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื อในกระแสเลือด 64 18 เม.ย. 62
2095/62 พ.ท.อนุ   พรหมประสิทธิ์ ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 78 21 เม.ย. 62
2096/62 นาย เสวก   สุขชูศรี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 76 26 เม.ย. 62
2097/62 ร.ต.กรกิติ   รอดสุทธิ์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งต่อมลูกหมาก 69 30 ม.ีค. 62
2098/62 พ.อ.อุลิต   นพตระกูล ธ.รามอินทรา กม.8 ภาวะติดเชื อจากแผลกดทับ 86 20 เม.ย. 62
2099/62 นาง แววตา   ดีอินทร์ ธ.พิษณุโลก หัวใจขาดเลือด 64 10 เม.ย. 62
2100/62 นาง ทองพูล   สุดวิลัย ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 5 เม.ย. 62
2101/62 นาย แสวง   จรรยาธรรม ธ.อรัญประเทศ ศีรษะได้รับกระทบกระเทือนรุนแรง 73 1 เม.ย. 62
2102/62 ร.อ.ณรงค์   บุญอาจ ธ.แฟรี แลนด์ นครสวรรค์ ระบบหายใจล้มเหลวจากถุงลมโป่งพอง 77 12 เม.ย. 62
2103/62 นาย ทองสุน   นคร ธ.ร้อยเอ็ด ตับแข็งระยะสุดท้าย 69 7 เม.ย. 62
2104/62 นาง ทองขันธ์   โพธิง์าม ธ.ร้อยเอ็ด ความดันโลหิตสูง 83 12 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2105/62 พ.ท.สุทธินันท์   ศรีปานันท์ ธ.ลพบุรี ติดเชื อในช่องท้อง 82 8 เม.ย. 62
2106/62 นาย คง   อักษร ธ.ถนนเอเชีย นครสวรรค์ ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 83 20 เม.ย. 62
2107/62 นาง ป้าน   เสนวิรัช ธ.แพร่ ติดเชื อในกระแสเลือด 83 19 เม.ย. 62
2108/62 ร.ต.โกมล   แย้มกลิ น ธ.ลพบุรี มะเร็งตับอ่อน 57 11 เม.ย. 62
2109/62 ร.ต.อนันต์   ทรงพันธุ์ ธ.อุดรธานี ปอดอักเสบติดเชื อ 81 18 ม.ีค. 62
2110/62 นาง จุไร   บุญญาลงกรณ์ ธ.เพชรบุรี ติดเชื อในกระแสโลหิต 86 20 ม.ีค. 62
2111/62 นาง มาดี   อุ่นน  าใจ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื อทางเดินกระเพาะปัสสาวะ 56 31 ม.ีค. 62
2112/62 จ.ส.อ.วรชาติ   เม่งรักษ์ พัน.บร.กบร.ศบบ. หลอดเลือดหัวใจตีบ 43 5 เม.ย. 62
2113/62 นาง ทวี   ศัพทเสวี มทบ.13 กล้ามเนื อหัวใจตาย 81 31 ม.ีค. 62
2114/62 นาง ทองหล่อ   วงษานิจ มทบ.13 โรคปอดติดเชื อ 69 6 เม.ย. 62
2115/62 นาย ทองย้อย   ค าพร คส.2 สพ.ทบ. ต่อมลูกหมากโต 88 18 เม.ย. 62
2116/62 นาย วันดี   อามาตย์ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ถุงน  าดีอักเสบเรื อรัง 84 12 เม.ย. 62
2117/62 ส.ต.กณิศ   อินทร์วิเศษ มทบ.43 อุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ 20 29 ม.ีค. 62
2118/62 นาง บาง   ก๋งหลัก ม.6 พัน.6 โรคชรา 82 4 เม.ย. 62
2119/62 นาง ค าตา   วิเศษชู ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคชรา 85 15 พ.ค. 61
2120/62 นาง ทองมาก   แดงน้อย รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะออกซิเจนต  า 69 9 ม.ีค. 62
2121/62 พ.อ.วีระ   ชุ่มชูศาสตร์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื น เนื องอกในท่อน  าดี 90 19 เม.ย. 62
2122/62 ร.ท.สุเทพ   จินดามงคล ธ.แจ้งวัฒนะ ไตวายระยะสุดท้าย 72 20 เม.ย. 62
2123/62 นาง กนกพร   ฉิมไทย ธ.ถ.มหาจักพรร์ิ-ฉะเชิงเทรา อุบ้ติเหตุทางจราจร 53 19 ม.ีค. 62
2124/62 พล.ต.บรรยงค์   พานิชศุภผล ธ.ส านักพหลโยธิน ปอดอักเสบรุนแรง 96 10 ม.ค. 62
2125/62 นาง ทวี   วรอวยพร พัน.ซบร.24 บชร.4 โรคชรา 90 24 เม.ย. 62
2126/62 น.ส.รัศมี   วิลัยสุทธิ์ กอง สพบ.พล.ร.3 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 18 ก.พ. 62
2127/62 พ.ท.เกษม   กองแก้ว ธ.ส านักพหลโยธิน โรคปอดติดเชื อ 82 28 เม.ย. 62
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2128/62 นาง สนม   รุ่งกัน ธ.ถนนสามัคคี ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 83 19 ก.พ. 62
2129/62 นาง วนิดา   คล่องฝีมือ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อในกระแสเลือด 85 23 เม.ย. 62
2130/62 นาง สมพร   พอควร ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เสมหะอุดกั นหลอดลม 81 29 เม.ย. 62
2131/62 นาง ติ ม   กระเป๋าทอง รพศ.1 พัน.1 โรคชรา 82 22 ม.ีค. 62
2132/62 นาง สมปอง   ฉ  าชะเอม ศป. ติดเชื อในกระแสเลือด 80 7 เม.ย. 62
2133/62 จ.ส.อ.วิน   งามสง่า ธนาณัติ การหายใจล้มเหลว 86 6 ม.ค. 62
2134/62 จ.ส.อ.จ าเนียร   สุรรัตน์ ธ.พิษณุโลก โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76 12 ม.ีค. 62
2135/62 นาง ล าปาง   พิทักษ์ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 80 21 เม.ย. 62
2136/62 นาง ละมุน   สันติวงศ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื อ 89 20 เม.ย. 62
2137/62 นาง ส ารวย   เที ยงพุม่ ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือดจากติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 88 19 เม.ย. 62
2138/62 จ.ส.อ.สุริยา   เกตุสุนทร ธ.ลพบุรี เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง 77 2 เม.ย. 62
2139/62 นาง อุดม   สาคร ธ.สระแก้ว มะเร็งตับอ่อน 64 12 เม.ย. 62
2140/62 นาย เฉลิม   ยอดบุรุษ ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 16 เม.ย. 62
2141/62 นาย ไสว   ยามชัยภูมิ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งตับ 69 8 เม.ย. 62
2142/62 พ.อ.อดิศักด์ิ   วราค า ธ.กาญจนบุรี ฐานกะโหลกศีรษะเคลื อนหลุดร่วมกับกระดูกซี โครงหัก 60 2 เม.ย. 62
2143/62 นาย นิตย์   เรืองฤทธิ์ ธ.กาญจนบุรี ปอดติดเชื อ 88 12 เม.ย. 62
2144/62 นาง สวิง   สายธนู ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 88 11 เม.ย. 62
2145/62 นาง บุญหลาย   หงษาทร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 75 13 เม.ย. 62
2146/62 นาง วิเชียร   หอมขจร ธ.ลพบุรี ปอดบวม 85 10 เม.ย. 62
2147/62 นาง คง   ไชยสิงห์ มทบ.11 ติดเชื อในกระแสเลือด 75 6 เม.ย. 62
2148/62 นาง ส ารี   ช่างปัน้ ส่วนกลาง กล้ามเนื อหัวใจตาย 83 27 เม.ย. 62
2149/62 น.ส.พยม   จุดเพ็ชรแจ่ม ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ โรคชรา 89 12 เม.ย. 62
2150/62 พ.ท.เกียรติขจร   จินดามณี ธ.สะพานควาย โรคชรา 91 15 เม.ย. 62
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2151/62 นาย ฟืน้   ยังเยี ยม ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 93 28 เม.ย. 62
2152/62 นาย บุญล้อม   ศรีแพน ร.31 พัน.2 รอ. เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 73 12 เม.ย. 62
2153/62 นาง ถนอมศรี   เฟือ่งสังข์ ธ.นครศรีธรรมราช หัวใจขาดเลือด 55 1 เม.ย. 62
2154/62 นาย ล้อม   ดั งขุนทด รร.สพศ.ศสพ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 75 12 เม.ย. 62
2155/62 นาย ด า   ถะเกิงสุข รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ล าไส้อุดตันจากผังผืด 76 19 ม.ีค. 62
2156/62 จ.ส.อ.สมพร   บุญนาค ธ.เสนานิคม เลือดออกในสมอง 58 21 เม.ย. 62
2157/62 ร.ต.ส าเริง   มานะพงษ์ ธ.รังสิต-ปทุมธานี กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 63 19 เม.ย. 62
2158/62 นาง นภา   รูปเตี ย ธ.ปราณบุรี โรคชรา 80 20 เม.ย. 62
2159/62 ร.ต.เอนก   พ่อสีชา ธ.อุดรธานี ตับอักเสบเรื อรังจากไวรัส 62 27 ม.ีค. 62
2160/62 นาง หนูพิศ   หิรัญรัตน์ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 77 17 เม.ย. 62
2161/62 นาง ม้ง   วงศ์ผ่อง ป.3 พัน.8 โรคชรา 84 19 เม.ย. 62
2162/62 พ.อ.สุรกิจ   แจ่มใจ ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 65 19 เม.ย. 62
2163/62 นาง ชนิพร   สิงห์ชาลี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 68 20 เม.ย. 62
2164/62 จ.ส.อ.อุดร   ชาติเสนา ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 64 15 เม.ย. 62
2165/62 นาง บุญมี   ปาทาสู ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคไหลตาย 82 22 เม.ย. 62
2166/62 นาง สมนึก   พิมพ์พวง ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 51 19 เม.ย. 62
2167/62 นาย สนอง   ศรีมณฑา ธ.เพชรบูรณ์ กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 71 29 ม.ีค. 62
2168/62 นาย สนอง   ศึกษาการ ธ.สระบุรี โรคชรา 83 11 เม.ย. 62
2169/62 นาง พเยาว์   เสตางกูล ธ.สระบุรี ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 91 22 เม.ย. 62
2170/62 นาง สุภาวรรณ   จาดเกิด ธ.สระบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 61 7 เม.ย. 62
2171/62 นาง ประสงค์   สิงห์เถื อน มทบ.18 หัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 76 22 เม.ย. 62
2172/62 จ.ส.อ.พลศักด์ิ   ภูครองตา ศฝ.นศท.มทบ.12 โรคตับแข็ง 57 19 เม.ย. 62
2173/62 นาง พรวน   เหลืองอร่าม สลก.ทบ. ลิ มเลือดอุดตันในปอด 75 13 เม.ย. 62
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2174/62 จ.ส.อ.ไพฑูรย์   หนูหอม มทบ.11 ผลแทรกซ้อนจากหลอดเลือดแดง 56 12 เม.ย. 62
2175/62 นาย ธนชัย  ทอดสนิท รพ.อ.ป.ร. อุบัติเหตุรถยนต์ 55 30 ม.ีค. 62
2176/62 นาง ค า   ดวงมาลา ส.พัน.11 พล.ม.1 โรคชรา 77 20 เม.ย. 62
2177/62 นาง ฟูม   เนื อจันทา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 88 16 เม.ย. 62
2178/62 ร.ต.สมพงษ์   เหมือดไธสง ธ.นางรอง ติดเชื อในกระแสเลือด 66 11 เม.ย. 62
2179/62 พล.ท.สมจิตต์   บุณยทรรพ ธ.ล าปาง ปอดอักเสบติดเชื อ 84 7 เม.ย. 62
2180/62 ร.อ.จ ารอง   อนันต์ รร.ชท.สปท. มะเร็งปอดระยะลุกลาม 53 26 เม.ย. 62
2181/62 ร.ต.สมศักด์ิ   โชติกุล ธ.ปากเกร็ด หลอดเลือดสมองตีบ 69 1 พ.ค. 62
2182/62 นาง นวน   โรจนสงคราม ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื อ 80 22 เม.ย. 62
2183/62 นาง อ าไพ   รอดปราณี ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 87 23 เม.ย. 62
2184/62 นาง อัมพร   สุระชลภูมิ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคไตวายเรื อรัง 86 23 เม.ย. 62
2185/62 นาง จินดารัตน์   เลิศสุคนธ์ ธ.เชียงใหม่ ลิ มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอด 85 21 ม.ีค. 62
2186/62 พล.ต.อนันต์   ยูสานนท์ ธ.สนามเป้า เลือดเป็นกรดรุนแรง 85 29 เม.ย. 62
2187/62 ร.ต.คมคิด   เพียงเกาะ ธ.นครราชสีมา ปอดบวม 82 12 เม.ย. 62
2188/62 นาง ประคอง   น้อยยืนยง ธ.ช่องนนทรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 25 เม.ย. 62
2189/62 นาง จ านงค์   เรืองประยูร ธ.เตาปูน โรคชรา 83 25 เม.ย. 62
2190/62 นาย ถวัลย์    ทศพล ธ.นครนายก สมองขาดเลือด 68 25 เม.ย. 62
2191/62 นาย สมรัก   ทองด้วง ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 73 22 เม.ย. 62
2192/62 ร.อ.อนันต์   จุณจันทร์ขาว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 87 29 เม.ย. 62
2193/62 พ.ท.ธนโชติ   บุญรักษา ธ.ล าปาง ติดเชื อในกระแสเลือด 64 12 ม.ีค. 62
2194/62 ร.ต.ประยูร   หุนสวัสด์ิ ธ.พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 62 8 เม.ย. 62
2195/62 พ.ต.สุริยันต์   ทองสุข มทบ.310 เลือดออกในทางเดินอาหาร 51 12 ม.ีค. 62
2196/62 นาง ต๋ิม   ใจประดิษฐ ธ.ลพบุรี โรคชรา 67 28 เม.ย. 62
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2197/62 ร.ต.วรายุทธ    ดาวตระกูล ธ.สะพานควาย โรคชรา 77 29 เม.ย. 62
2198/62 ส.อ.สุนทร   โพธิสุ์ขโข ธ.เตาปูน ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 82 8 เม.ย. 62
2199/62 จ.ส.อ.สุริยา   โคตรมงคล มทบ.24 เลือดออกในสมอง 57 9 ม.ีค. 62
2200/62 อส.ทพ.บุญญฤทธิ ์   ลู่ทอง กรม ทพ.33 อวัยวะภายในฉีกขาดจากแรงระเบิด 30 11 เม.ย. 62
2201/62 นาง ทองไหล    พลสิทธิ์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจ 82 4 ม.ีค. 62
2202/62 นาง แช่ม   ภูป่ระดิษฐ ธ.สุราษฎร์ธานี โรคชรา 89 2 พ.ค. 62
2203/62 นาง ล าไย   เจริญจันทร์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 87 26 เม.ย. 62
2204/62 นาย ภักดี   กองทอง ธ.สระบุรี มะเร็งต่อมน  าเหลือง 76 1 พ.ค. 62
2205/62 นาง เฉลียว   เผื อนวงษ์ ธ.ตาก โรคชรา 86 16 เม.ย. 62
2206/62 พระ บัญญัติ   ทองบุ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะติดเชื อรุนแรง 67 2 เม.ย. 62
2207/62 นาย กองมี   ธาตุทอง ธ.เลย โรคชรา 82 6 เม.ย. 62
2208/62 นาง กิ ม    ใจผ่อง ธ.อรัญประเทศ ภาวะหัวใจล้มเหลว 84 14 เม.ย. 62
2209/62 ร.ต.พยนต์   ศศะภูริ ป.72 พัน.721 ระบบหายใจและหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน 77 18 เม.ย. 62
2210/62 นาง อรุณ   สุขศรี พัน.สร.23 บชร.3 มะเร็งท่อน  าดี 58 15 ม.ีค. 62
2211/62 นาย ป้าย   ค าทะเนตร มทบ.21 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 6 เม.ย. 62
2212/62 นาง ศิริ   วรศิลป์ พล.พัฒนา 2 ติดเชื อในกระแสเลือด 72 23 ม.ีค. 62
2213/62 นาง จ านงค์   บัวผัน พัน.สร.23 บชร.3 โรคปอดติดเชื อ 82 16 เม.ย. 62
2214/62 ร.อ.สมโภชน์   อัปสรเวทย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมาก 71 20 เม.ย. 62
2215/62 ร.ต.เทียม   โอริส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โลหิตเป็นพิษ 87 19 เม.ย. 62
2216/62 นาง มุ   งามพินิจพงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา บาดเจ็บหลายอวัยวะในช่องอกจากบาดเจ็บจราจร 86 26 เม.ย. 62
2217/62 นาย ทองม้วน   วัฒนาเจริญ ธ.เสนานิคม โรคชรา 92 26 ม.ีค. 62
2218/62 นาง จันสวย   นันชัย ธ.เชียงราย เกล็ดเลือดต  า 84 17 เม.ย. 62
2219/62 นาง สุนีย์   สายจีน ธ.กาญจนบุรี ติดเชื อแบคทีเรียที ปอด 82 13 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2220/62 นาย ฟู   สวัสด์ิสุข กิตติมศักด์ิ หืดและถุงลมโป่งพอง 95 23 เม.ย. 62
2221/62 นาง สมัคร    อุดมทรัพย์ ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื อหัวใจล้มเหลว 86 2 เม.ย. 62
2222/62 นาง สมศรี   บูรณะวิวัฒน์ ธ.มีนบุรี เลือดออกในสมอง 83 13 เม.ย. 62
2223/62 ร.ต.สมศักด์ิ   จันทร์หอมชื น ธ.ชลบุรี กล้ามเนื อหัวใจตาย 61 26 เม.ย. 62
2224/62 ส.อ.จ าลอง   ผ่องอ าไพ ธ.พญาไท ปอดอักเสบติดเชื อไข้หวัดใหญ่ 80 26 เม.ย. 62
2225/62 นาย พรชัย   นุ่นแก้ว ธ.ปากเกร็ด โรคหัวใจ 57 26 เม.ย. 62
2226/62 นาย สมดี   กิ งแสง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคไตวาย 83 13 เม.ย. 62
2227/62 นาง ช้อน   พุม่จีน ทน.3 ปอดติดเชื อจากการส าลัก 73 20 เม.ย. 62
2228/62 นาง บัวมัน   เขื อนคง มทบ.38 เลือดออกในสมอง 62 17 เม.ย. 62
2229/62 ร.ท.วรรณนุชา   ทองทรัพย์ พัน.ซบร.23 บชร.3 สมองขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณล าคอ 56 3 เม.ย. 62
2230/62 นาง ใบ   บุญรักษา ธนาณัติ โรคชรา 87 21 เม.ย. 62
2231/62 นาง ทองม้วน   คุณาวงค์ ธ.ล าพูน ติดเชื อปอดอักเสบ 80 16 เม.ย. 62
2232/62 นาง ประเสริฐ   ยอดชมภู ธ.นครนายก โรคปอดติดเชื อ 62 12 เม.ย. 62
2233/62 นาง บัวเรียน   ค าสงค์ ธ.สกลนคร โรคชรา 86 12 เม.ย. 62
2234/62 พ.ต.เมธา   พรินทรากูล ธ.พะเยา หลอดเลือดเลี ยงหัวใจตีบตัน 82 16 เม.ย. 62
2235/62 นาง แดง   ประทุมมา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 85 8 เม.ย. 62
2236/62 นาง แป   กิติราช ธ.อุดรธานี โรคชรา 86 11 เม.ย. 62
2237/62 นาง บุญธรรม   ยื อเผ่าพันธ์ พัน.สท. มะเร็งตับ 57 23 ม.ีค. 62
2238/62 พ.ท.เกียรติชัย   ปัดฐา ธ.อุดรธานี ระบบหัวใจล้มเหลว 87 29 ม.ีค. 62
2239/62 นาง นวลจันทร์   กุมภวา ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 86 22 เม.ย. 62
2240/62 ร.ต.ย่อ   ทองพานเหล็ก ธ.พิษณุโลก ติดเชื อในกระแสเลือด 87 25 เม.ย. 62
2241/62 จ.ส.อ.วินัย   มารศรี ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในกระเพาะ 60 18 เม.ย. 62
2242/62 นาง นับ   ด ากุล ธ.ธาตุทอง ภาวะหัวใจล้มเหลว 86 16 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2243/62 นาย บรรจง   สมประสงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 84 4 พ.ค. 62
2244/62 นาง บุญชู   ชมที ธ.กระทรวงกลาโหม เนื องอกในสมอง 73 22 เม.ย. 62
2245/62 นาง ประภัสสร   ทานสมบูรณ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 87 14 ก.พ. 62
2246/62 ร.ต.สว่าง   สุขประเสริฐ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 86 25 เม.ย. 62
2247/62 พ.ท.จ าลอง   จันทร์หอม ธ.ลพบุรี โรคชรา 89 25 เม.ย. 62
2248/62 นาง เนาว์   อากาศสุภา ธ.ตะพานหิน โรคชรา 86 27 เม.ย. 62
2249/62 จ.ส.อ.คนินทร์   เทพหัสดิน ณ อยุธยา ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะภาวะเลือดเป็นกรด 68 25 เม.ย. 62
2250/62 นาย ไพฑูรย์   ขันธทัตบ ารุง ธ.ถนนจันทน์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 88 28 เม.ย. 62
2251/62 นาง ร าจวญ   บุญธรรมส่ง ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 86 29 เม.ย. 62
2252/62 นาง ม้วน   คูหะรัตน์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 86 2 เม.ย. 62
2253/62 นาย อนันต์   ศรีสรรพกิจ แผนกอาวุธที  2 โรคชรา 76 24 ม.ีค. 62
2254/62 นาง ปราณี   มหามนตรี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 62 27 เม.ย. 62
2255/62 พ.ท.ศิรพณ   โพธิอาภา ธ.ย่อยถนนศุขประยูร ฉะเชิงเทรา ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง 53 27 ม.ีค. 62
2256/62 นาง เฟีย้ม   แก้วอนันต์ คส.สพ.ทบ. ไตวายระยะสุดท้าย 87 15 เม.ย. 62
2257/62 นาย เพียร   แสงสินธุ์ รร.นส.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 59 7 เม.ย. 62
2258/62 นาง ประเสริฐ   สัพโส ธ.สกลนคร โรคชรา 81 17 เม.ย. 62
2259/62 นาง ส าอางค์   ไวว่อง มทบ.12 มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 76 27 เม.ย. 62
2260/62 นาย ประมวล   กองศีล รร.ป.ศป. กล้ามเนื อหัวใตาย 63 15 เม.ย. 62
2261/62 นาย บุญเกิด   ศรีโนนยาง ธนาณัติ โรคชรา 81 10 เม.ย. 62
2262/62 นาง ทองสุข   สายยนต์ ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 74 19 เม.ย. 62
2263/62 นาง ธนาภา   พลนุรักษ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งไทรอยด์ระยะสุดท้าย 54 3 เม.ย. 62
2264/62 นาง ทา   โสภักดี ธ.อุดรธานี โรคชรา 74 13 เม.ย. 62
2265/62 จ.ส.อ.สุรพล   นิตยะประภา ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื อ 67 24 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2266/62 ร.ต.อภัย   กงภูธร ธ.อุดรธานี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 62 15 เม.ย. 62
2267/62 นาย บุญเรียน   โยธาภักดี ธ.เลย ภาวะหัวใจล้มเหลว 85 16 เม.ย. 62
2268/62 นาย หนูไทย   ไชยรา ธ.เลย โรคชรา 89 11 เม.ย. 62
2269/62 ร.อ.ถนัด   คุ้มสุวรรณ ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 82 17 เม.ย. 62
2270/62 พ.ท.ชาญศิลป์   สุภาพงษ์ ธ.ปราจีนบุรี มเร็งปอด 83 2 ม.ีค. 62
2271/62 อส.ทพ.ปริญญา   พหลยุทธ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 53 18 เม.ย. 62
2272/62 พ.ต.เพี ยน   สุวรรณปรีดี ส่วนกลาง โรคหลอดเลือดสมองตีบ 84 27 เม.ย. 62
2273/62 พ.ท.ศักดา   ประดับศุข ธ.แจ้งวัฒนะ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 10 ม.ค. 62
2274/62 นาง ทองมี   อุปศรี ธ.บ้านไผ่ น  าท่วมปอดจากไตวาย 62 3 พ.ค. 62
2275/62 นาง ส าลี   ประดับมุข ธ.ลพบุรี ติดเชื อจนระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว 60 29 เม.ย. 62
2276/62 นาย บ ารุง   ยังนึก ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื อ 81 5 พ.ค. 62
2277/62 นาง บัวก้าน   วงษ์ค า ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 70 28 เม.ย. 62
2278/62 ส.อ.วิทยา   นามเสนา พัน.สห.11 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 32 12 เม.ย. 62
2279/62 น.ส.จอม   ตองมีทอง ธ.ศรีย่าน มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 71 30 เม.ย. 62
2280/62 นาย สุธี   โมกข์อันพะเนาว์ แผนกอาวุธที  2 เลือดออกในสมอง 37 26 ม.ีค. 62
2281/62 นาย แก้วมา   วิไล พัน.ซบร.24 บชร.4 วัณโรคที ปอด 59 15 ม.ีค. 62
2282/62 จ.ส.อ.โอภาส   ปิดตามาตา ม.6 พัน.6 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57 7 ม.ีค. 62
2283/62 จ.ส.ต.ปิน่   เปลี ยนเพ็ง ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งล าไส้ 67 25 เม.ย. 62
2284/62 นาย สุพัฒน์   ตองอ่อน ธ.นครนายก ภาวะหายใจล้มเหลวจนขาดออกซิเจน 79 13 เม.ย. 62
2285/62 นาย บุญมี   เยาว์ธานี ธ.สี แยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองอุดตัน 82 13 เม.ย. 62
2286/62 นาง ผิว   ตามูล ธ.เชียงราย มะเร็งท่อน  าดี 68 16 เม.ย. 62
2287/62 พ.ท.พัฒนา   ชัยมงคล ธ.เชียงราย บาดเจ็บรุนแรงบริเวณทรวงอก 59 30 ม.ีค. 62
2288/62 พ.ต.เกษมสันต์   จ าปาศรี ธ.พิษณุโลก โรคไตวายเฉียบพลัน 70 9 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2289/62 จ.ส.อ.ชุติพนธ์   อรัญทิมา ช.3 พัน.302 มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 36 14 เม.ย. 62
2290/62 นาง สงบ   แรกสูงเนิน ช.พัน.3 พล.ร.3 หลอดเลือดสมองตีบ 77 25 เม.ย. 62
2291/62 นาง ละม่อม   คงทน คส.สพ.ทบ. มะเร็งหลอดอาหาร 62 22 เม.ย. 62
2292/62 นาง ศรีนวล   มีมาก มทบ.13 มะเร็งโพรงจมูก 61 20 เม.ย. 62
2293/62 พ.ต.บุญรวย   ปานพวงแก้ว ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคหัวใจล้มเหลว 68 23 เม.ย. 62
2294/62 นาย มณี   ศรีสุนทร ธ.พิษณุโลก โรคชรา 78 24 เม.ย. 62
2295/62 จ.ส.อ.สมเกียรติ   ฉลาดแต่ง ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดสมองแตก 67 14 เม.ย. 62
2296/62 นาง สม   อิ นค า ธ.เชียงราย โรคชรา 90 5 เม.ย. 62
2297/62 นาง สมพิศ   ผลเนตร์ ธ.ลพบุรี ไขมันอุดตันในเส้นเลือด 85 15 เม.ย. 62
2298/62 จ.ส.อ.บานเย็น   ชื นแช่ม ธ.ลพบุรี ภาวะเม็ดและเกร็ดเลือดต  าจากภูมิต้านทาน 89 21 เม.ย. 62
2299/62 นาย เอกชัย   ฉีดเกตุ สง.สด.จว.ป.น. ติดเชื อในกระแสเลือด 53 28 ม.ีค. 62
2300/62 จ.ส.อ.ศักดา   เรือนก้อน ขกท. หัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 43 7 เม.ย. 62
2301/62 นาง พรพรรณ   พันธ์เปรม กร.ทหาร หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56 17 เม.ย. 62
2302/62 น.ส. แสวง    ดาวเจริญ ส่วนกลาง เส้นเลือดในสมองตีบ 72 12 เม.ย. 62
2303/62 นาง สุภาพ   แดงอร่าม ธ.พญาไท หัวใจเต้นผิดจังหวะ 81 2 พ.ค. 62
2304/62 นาย สมบุญ   จักษา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ปอดอักเสบติดเชื อ 84 3 พ.ค. 62
2305/62 พ.อ.เอนก   ญาณประทีป ธ.สนามเสือป่า มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลาม 68 27 เม.ย. 62
2306/62 ร.ต.เสนาะ   วินิจผล ธ.กระทุม่แบน หลอดเลือดหัวใจตีบ 74 27 เม.ย. 62
2307/62 พ.อ.ศุภฤกษ์   ห่วงมณี ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 89 3 พ.ค. 62
2308/62 นาง มณีรัตน์   ศรีชญา ธ.จรัลสนิทวงศ์ โรคปอดติดเชื อ 86 2 พ.ค. 62
2309/62 นาง สมสุข   ภาคสุวรรณ ธ.ย่อยอินทรารักษ์ โรคปอดติดเชื อ 90 20 เม.ย. 62
2310/62 น.ส.อนัญญา   ฟักฉ  า ธ.ย่อยบางโพ ภาวะลิ มเลือดอุดตันในปอด 62 7 พ.ค. 62
2311/62 พ.อ.ประกิจ   กาญจนจูฑะ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 80 4 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2312/62 พ.อ.สวัสด์ิ   สุรเดชาวุธ ธ.ปทุมธานี ติดเชื อรุนแรงในกระแสเลือด 91 6 พ.ค. 62
2313/62 น.ส.จิตตรี   วรรณา ธ.โพธาราม มะเร็งตับ 49 9 พ.ค. 62
2314/62 นาง อุษา   บุณยรัตพันธุ์ ส่วนกลาง โรคชรา 81 5 พ.ค. 62
2315/62 นาง ปุน่   วงษ์ภา ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื อ 79 26 เม.ย. 62
2316/62 นาย เชิญ   แก้ววิเชียร ขส.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 81 19 เม.ย. 62
2317/62 นาง เชื อ   สมร ส่วนกลาง โรคชรา 95 24 เม.ย. 62
2318/62 นาย เป็ง   แสนใจยา ม.2 พัน.7 มะเร็งสมอง 66 23 เม.ย. 62
2319/62 นาย เที ยง   บรรจงรอด ธ.เทสโก้โลตัส โคราช 2 หัวใจล้มเหลวจากลิ นหัวใจตีบ 82 14 เม.ย. 62
2320/62 นาง ทองค า   อุติ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 88 23 เม.ย. 62
2321/62 นาง สมศรี   เหล็กดี ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 87 24 เม.ย. 62
2322/62 นาง เย็น   รินสาร ธ.สระบุรี โรคชรา 82 21 เม.ย. 62
2323/62 นาย ก้าน   ชาชัย ธ.สกลนคร มะเร็งหลอดอาหาร 81 13 เม.ย. 62
2324/62 จ.ส.อ.ทวี   ชูรัตน์ ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมองจากหกล้มหัวกระแทกพื น 57 7 เม.ย. 62
2325/62 ร.ต.มนตรี   แก้วเสนา ธ.สกลนคร กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 63 13 เม.ย. 62
2326/62 นาง หวน   ตาแก้ว ธ.คลองปาง เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 79 25 เม.ย. 62
2327/62 ร.ต.วุฒิพงษ์   บุตรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 80 20 เม.ย. 62
2328/62 นาง ทองคืน   พุม่มาก ธ.ลพบุรี โรคชรา 87 12 เม.ย. 62
2329/62 จ.ส.อ.สุวิทย์   บุญล  า ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดสมองอุดตัน 60 23 เม.ย. 62
2330/62 ส.ท.อภิวัฒน์   รอดค าทุย ร.16 พัน.1 เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร 26 13 ม.ีค. 62
2331/62 จ.ส.อ.ธีระพงษ์   ดีเลิศ ม.4 พัน.11 รอ. ปอดอักเสบติดเชื อในกระแสเลือด 35 10 ม.ีค. 62
2332/62 นาง บาง   อ  าเอี ยม กิตติมศักด์ิ โรคชรา 87 2 พ.ค. 62
2333/62 น.ท.ประจวบ  ทองคุ้ม สลก.ทบ. ปอดอุดตันเรื อรัง 78 22 เม.ย. 62
2334/62 นายกองหนุน   ทวีชีพ มทบ.11 แผลกดทับติดเชื อ 78 24 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2335/62 นาง นารี   เฉื อยฉ  า ทภ.1 โรคชรา 65 4 พ.ค. 62
2336/62 น.ส.หยาดรุ้ง   ทองเนียม ศสพ. สมองและก้านสมองฉีกขาดร่วมกับกะโหลกแตก 25 30 เม.ย. 62
2337/62 นาง ปรียาวดี   เสนาจันทร์ ม.1 พัน.3 รอ. มะเร็งท่อน  าดี 65 19 เม.ย. 62
2338/62 นาย ประทวน   แจ่มประภาพร ส่วนกลาง หัวใจวายเฉียบพลัน 71 9 พ.ค. 62
2339/62 นาย สมพงษ์   ป่านแก้ว ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะหัวใจล้มเหลว 69 22 เม.ย. 62
2340/62 นาง แป้งหอม   สวนสามแก้ว ธ.นครปฐม โรคชา 84 29 เม.ย. 62
2341/62 นาย ทองเติม   สุปนิจฉัย ธ.บก.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 87 7 พ.ค. 62
2342/62 นาง มะลิ   ศรีอุดร ธ.ส านักราชด าเนิน อุบัติเหตุกระแทกบริเวณท้อง 79 7 พ.ค. 62
2343/62 ร.ต.ชวลิตร   คงคา ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจวาย 66 1 พ.ค. 62
2344/62 พ.ท.สัมฤทธิ ์  ธรรมธร ธ.ปากเกร็ด มะเร็งต่อมลูกหมาก 73 1 พ.ค. 62
2345/62 ร.ต.ไพบูลย์   บุญทะสอน ธ.ปทุมธานี มะเร็งต่อมน  าลาย 61 3 พ.ค. 62
2346/62 นาง น้อย   มีลักษณะ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อในกระแสเลือด 74 1 พ.ค. 62
2347/62 พ.ท.ธีระพล   พลายจั น ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 76 1 พ.ค. 62
2348/62 นาง ทองเยี ยม   เทวคุปต์ ธ.เตาปูน โรคชรา 88 6 พ.ค. 62
2349/62 นาง สมบุตร   กาญจนดุลย์ ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 89 4 พ.ค. 62
2350/62 นาง สมนึก   บัวกาญจน์ ธ.ปากเกร็ด ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 73 9 พ.ค. 62
2351/62 พ.อ.เฉลิมชัย   ศาตะจันทร์ ส่วนกลาง ติดเชื อรุนแรง 71 3 พ.ค. 62
2352/62 พล.ต.ท.สล้าง    เริ มรุจน์ วิสามัญ ระบบการหายใจล้มเหลว 76 15 เม.ย. 39
2353/62 นาง บุญเรือง   ค าสีดา ธ.นครนายก ติดเชื อในกระแสโลหิต 67 20 เม.ย. 62
2354/62 ร.ต.เฉลิมชัย   บุญยิ งมา ธ.น่าน มะเร็งตับ 56 1 เม.ย. 62
2355/62 ร.ต.สมบัติ   บุญไชย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 62 27 เม.ย. 62
2356/62 พ.ท.พรเทพ   ทับชม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 76 31 ม.ีค. 62
2357/62 จ.ส.อ.ด าเนิน   แก่นหล่า ธ.เมืองคง ติดเชื อในกระแสเลือด 60 18 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2358/62 จ.ส.อ.เฉลิมศักด์ิ   ฉิมแย้ม ธ.ล าปาง เนื องอกในช่องทรวงอก 83 19 เม.ย. 62
2359/62 นาง บัวขาว   อินทรผูก ธ.ล าปาง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 86 24 เม.ย. 62
2360/62 นาง บัวหอม   หงษ์ใจสี ธ.ล าปาง หลอดเลือดหัวใจขาดเลือด 82 21 เม.ย. 62
2361/62 ร.ต.บรรทม   บุญประมวล ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับ 59 27 เม.ย. 62
2362/62 พ.ต.สมพงษ์   ไชยรังษี ธ.เชียงราย หัวใจวายฉับพลัน 83 10 เม.ย. 62
2363/62 จ.ส.อ.ปิติยศักด์ิ   สุทธิประภา ร.19 พัน.2 ภาวะแทรกซ้อนจากเส้นเลือดโป่งพองแตก 35 24 เม.ย. 62
2364/62 นาย จรินทร์   ภักดีสมัย กอง สพบ.พล.ร.6 ความดันโลหิตสูง 64 20 เม.ย. 62
2365/62 นาง พิกุล   บุญสวัสด์ิ รร.การบิน ทบ. ภาวะหัวใจหยุดเต้น 71 10 เม.ย. 62
2366/62 ส.ท.กฤษณ์   ศรีวิเศษ กรม สน.พล.ร.15 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 24 21 ม.ค. 62
2367/62 นาง ประยงค์   ยมจินดา วิสามัญ โรคหัวใจวาย 71 13 ม.ีค. 36
2368/62 พ.อ.เธียรชัย   สุขคณาลักษณ์ ธ.กระทุม่แบน ติดเชื อในกระแสเลือด 80 18 เม.ย. 62
2369/62 นาง สมควร   อินทโร ธ.ย่อยอินทรารักษ์ โรคชรา 83 4 พ.ค. 62
2370/62 พ.จ.อ.สมควร   ธรรมพิทักษ์ ธ.ระยอง 2 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 80 29 เม.ย. 62
2371/62 นาง อังสนา   รสชะเอม ธ.นครนายก โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ 65 8 พ.ค. 62
2372/62 นาง จ้อย   ธรรมะสูงเนิน ธ.ปากช่อง ติดเชื อในกระแสเลือด 85 2 พ.ค. 62
2373/62 พ.อ.อเนก   น้อยใหญ่ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปอด 67 3 พ.ค. 62
2374/62 นาย มนัส   เบ้าสุวรรณ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 73 1 พ.ค. 62
2375/62 นาง บุญช่วย   รัญจวน สส. โรคชรา 79 15 เม.ย. 62
2376/62 นาย ธงทัย   เสียงเสนาะ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื อ 76 8 พ.ค. 62
2377/62 นาง ประชุม   ก าแหงฤทธิรงค์ ส่วนกลาง โรคชรา 99 8 พ.ค. 62
2378/62 นาง บุญมี   น้อยจู ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 87 30 เม.ย. 62
2379/62 นาง วรรณี   เอิบอิ ม ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 60 26 เม.ย. 62
2380/62 ร.ต.หญิง ปัญจา   นวลข า ธ.ลพบุรี ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 76 26 เม.ย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2381/62 นาง สมใจ   แจ้งมุข ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดแดงเลี ยงหัวใจขาดเลือด 77 29 เม.ย. 62
2382/62 ส.อ.อภิรักษ์   เต่าน  า ช.1 พัน.52 รอ. กระดูกสันหลังส่วนคอหักก้านสมองฉีกขาด 30 1 ม.ีค. 62
2383/62 นาง ศิริพร   ดวงจินดา พัน.สท. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 56 18 เม.ย. 62
2384/62 นาย จริยะ  จริยะตระกูล ดย.ทบ. ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 69 16 เม.ย. 62
2385/62 นาง กันตา   หอมจันทร์ ส่วนกลาง ภาวะหัวใจขาดเลือด 63 10 พ.ค. 62
2386/62 นาย ทอง   นานวัน สง.สด.จว.ก.จ. โรคชรา 69 27 เม.ย. 62
2387/62 นาง จันทร์ศรี   อินทาทอง พัน.ปจว. ล าไส้อักเสบและปริฉีกขาด 78 11 เม.ย. 62
2388/62 ร.ท.เรวัฒน์   ดีทั ว ร้อย.ลว.ไกล 2 ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง 50 23 เม.ย. 62
2389/62 นาง เสงี ยม   อินทร์พิทักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ทางเดินปัสสาวะติดเชื อแทรกซ้อน 88 31 ม.ีค. 62
2390/62 นาง ทองสา   พิมพ์ดี ธ.อุดรธานี โรคชรา 80 5 พ.ค. 62
2391/62 นาย ใหญ่   เคียงสูงเนิน ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 63 27 เม.ย. 62
2392/62 ส.ท.สุราษฎร์   มงคลสมัย ธ.กาญจนบุรี เลือดมากจากเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 57 28 เม.ย. 62
2393/62 นาง ซอน   ทิพย์สิงห์ มทบ.29 โรคชรา 83 19 เม.ย. 62
2394/62 นาย ทองอิน   ช้างพาลี รพ.ค่ายสุรนารี โรคชรา 87 3 พ.ค. 62
2395/62 นาง นะ  จ าปาแดง ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 84 24 เม.ย. 62
2396/62 นาย บุญยืน   ประวัง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา นิ วในท่อน  าดีร่วมกับติดเชื อในกระแสเลือด 82 19 เม.ย. 62
2397/62 ร.ต.วิน   เลิศประดิษฐ์ วิสามัญ ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 93 3 พ.ค. 62
2398/62 นาย ชูศักด์ิ   สายอาทิตย์ ส.1 พัน.102 มะเร็งกระดูก 57 29 เม.ย. 62
2399/62 พ.อ.อ.สมชาย   แย้มศรีบัว รพ.รร.6 มะเร็งไขกระดูก 71 8 พ.ค. 62
2400/62 นาง จรินทร์   ผ่องอารมณ์ ส่วนกลาง โรคหัวใจล้มเหลว 78 14 พ.ค. 62
2401/62 พ.ท.หญิง พรรณี   ภูโ่ต ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 82 22 เม.ย. 62
2402/62 นาย วิเชียร   มณฑลผลิน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 92 14 พ.ค. 62
2403/62 พ.อ.อัมพร   ขวัญจันทร์ ธ.ส านักพหลโยธิน หลอดเลือดแดงเลี ยงหัวใจแข็งและตีบ 68 5 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2404/62 นาง เจียก   ชื นนุช ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื อในกระแสเลือด 88 13 พ.ค. 62
2405/62 จ.ส.อ.หญิง นฤมล   มนตรี ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื อในกระแสเลือด 93 6 พ.ค. 62
2406/62 นาง สมจิตร   สุดใจ ธ.เชียงใหม่ ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 82 10 พ.ค. 62
2407/62 นาง มาลี   พวกแก้ว ธ.วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ โรคชรา 90 5 พ.ค. 62
2408/62 นาง อุไร   ผิวอ่อน ธ.สะพานควาย โรคเบาหวาน 57 18 เม.ย. 62
2409/62 นาง นาง   สังขพัฒน์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 83 2 พ.ค. 62
2410/62 นาง บุญชอบ   รื นอารมณ์ ธ.อยุธยา โรคปอดติดเชื อรุนแรง 68 7 พ.ค. 62
2411/62 นาง ใหม่   เหลืองกระโทก ธ.ปากช่อง มะเร็งท่อไต 80 1 เม.ย. 62
2412/62 นาง แน่งน้อย   เอี ยมส าอางค์ ส่วนกลาง โรคชรา 90 13 พ.ค. 62
2413/62 นาง รัตนา   ไพจิตร ธ.พิษณุโลก โรคเบาหวาน 76 7 พ.ค. 62
2414/62 จ.ส.อ.ทองดี    ทวีชัย ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื อ 72 26 เม.ย. 62
2415/62 นาง ไข่มุกด์   ศิลาวุธ ธ.ร้อยเอ็ด โรคความดันโลหิต 78 8 พ.ค. 62
2416/62 ส.อ.สมคิด   ทองรักษ์ ธ.สิงห์บุรี โรคปอดติดเชื อ 64 5 พ.ค. 62
2417/62 นาง ทวี   มนทสิทธิ์ ธ.สระบุรี โรคชรา 77 3 พ.ค. 62
2418/62 น.ส.บุศริน   ไชยชุมพร ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งปอด 49 5 พ.ค. 62
2419/62 นาง จ้อย   จันโทกุล ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อในกระแสโลหิต 85 25 เม.ย. 62
2420/62 นาง สมร   อ้วนพรมมา ธ.ขอนแก่น ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 71 24 เม.ย. 62


