
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2961/62 จ.ส.อ.สมยศ   หิรัญวงษ์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 เลือดออกในสมองจากเส้นเลือดสมองแตก 40 21 ก.พ. 62
2962/62 นาย แล   เชตุพันธุ์ สง.สด.จว.ส.ห. โรคชรา 85 7 ม.ิย. 62
2963/62 ส.ท.ธวัชชัย   เปรียบยอดยิ่ง กรม ทพ.43 ขาดอากาศหายใจ 37 29 ม.ค. 62
2964/62 จ.ส.อ.ย้วน   เสียงวังเวง ธ.นครราชสีมา เนื้อร้ายต่อมน้้าเหลืองทีไ่ตลุกลามไปปอด 78 19 พ.ค. 62
2965/62 นาง สัมฤทธิ ์  กุลจิตติสาธร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 69 2 ม.ิย. 62
2966/62 นาง ตา  จันทรี ธ.สระบุรี หลอดเลือดสมองตีบ 82 23 พ.ค. 62
2967/62 ร.ต.สมรักษ์   ของนา ธ.สระแก้ว โรคถุงลมโป่งพอง 74 25 พ.ค. 62
2968/62 นาง ใบ   โตเขียว ธ.พะเยา หลอดเลือดหัวใจ 80 16 พ.ค. 62
2969/62 นาย พูล   จ้าปาเทพ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคหัวใจ 78 30 พ.ค. 62
2970/62 นาย ดวน   นาคนาคา ม.5 พัน.24 รอ. เส้นเลือดสมองตีบ 79 16 เม.ย. 62
2971/62 น.ส.นิยม   กล่ินร่ืน ม.5 พัน.24 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 19 เม.ย. 62
2972/62 นาง บังอร   ส้าเร็จ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล้าไส้ระยะแพร่กระจาย 73 25 เม.ย. 62
2973/62 จ.ส.ท.วิทวัฒน์   ไชยทัพ ร.15 พัน.2 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 37 4 ม.ค. 62
2974/62 นาง วิมลรัตน์   เตียเจริญ รร.จปร. โรคชรา 73 4 ม.ิย. 62
2975/62 นาง อนงค์   ม่วงน้้าเงิน ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ล้ินหัวใจร่ัว 77 13 ม.ีค. 62
2976/62 นาง สมจิต   สายลม คส.5 สพ.ทบ. ไข้ติดเชื้อ 86 20 พ.ค. 62
2977/62 นาย สมภาร   แก้วสมบัติ ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 25 พ.ค. 62
2978/62 นาง บัณฑิตา   ถึงแสง ธ.อุบลราชธานี มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 53 3 ม.ิย. 62
2979/62 นาง อิสรีย์   หิรัญภัทร์วรากุล ธ.นครราชสีมา อุบัติเหตุกระดูกเชิงกรานหัก 80 31 พ.ค. 62
2980/62 นาง ปล้ืมจิต   แก้วสมบูรณ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในปอด 81 28 พ.ค. 62
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2981/62 นาย พร้อม   พร่ังขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 84 6 ม.ิย. 62
2982/62 นาง ยุพา   เพ็ชรใหม่ ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อวัณโรค 83 3 ม.ิย. 62
2983/62 จ.ส.อ.ประหยัด   เตชะวงค์ ธ.ล้าปาง สมองบาดเจ็บจากการจราจร 73 24 พ.ค. 62
2984/62 นาง สมสนิท   แก้วค้า ธ.นครพนม โรคชรา 89 30 พ.ค. 62
2985/62 ร.อ.วิเชียร   ใจอุ่น ธ.นครพนม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 85 30 พ.ค. 62
2986/62 นาง จิราภรณ์   ขันทะชา พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มะเร็งปอด 52 18 ม.ีค. 62
2987/62 นาย นิคม   แท่งทอง พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 55 24 ก.พ. 62
2988/62 นาง บัญญัติ   สุขทับศรี ยบ.ทหาร ติดเชื้อรุนแรงจากล้าไส้ส่วนต้นทะลุ 86 2 ม.ิย. 62
2989/62 นาย ศุภชัย   ปรีชาจารย์ ธนาณัติ มะเร็งปอด 55 12 ม.ิย. 62
2990/62 นาง พวง   ตาริชกุล ธ.ราชด้าเนิน แผลกดทับติดเชื้อ 80 11 ม.ิย. 62
2991/62 ร.ต.นิมิต   หนูสุขถาวร ธ.ราชบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 66 7 ม.ิย. 62
2992/62 นาง ส้ารอง   วรรณสุทธิ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 80 30 พ.ค. 62
2993/62 นาง เผือด   พากเพียร ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลอดเลือดหัวใจตีบ 69 10 ม.ิย. 62
2994/62 นาง ทับ   ปุน่นอก ธ.ปราณบุรี โรคปอดติดเชื้อ 83 8 ม.ิย. 62
2995/62 จ.ส.อ.สุวัฒน์   แจ้งวงศ์ ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 20 ม.ีค. 62
2996/62 พล.อ.ต.มนัส   เหมือนทองจีน วิสามัญ โรคหัวใจวาย 87 24 เม.ย. 39
2997/62 นาง สมรวม   ชูแกล้ว ธ.พิษณุโลก สมองเส่ือม 84 9 ม.ิย. 62
2998/62 ส.อ.สุชาติ   ดวงใจ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณศีรษะ 25 5 พ.ค. 62
2999/62 นาง เสง่ียม   เมืองทอง ศบบ. โรคอัมพฤต 85 2 ม.ิย. 62
3000/62 ส.อ.ปุณสิทธิ ์  โพธิรุ่์ง ร.19 พัน.3 ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 31 9 ม.ิย. 62
3001/62 นาง สอิ้ง   สีหานาม มทบ.25 มะเร็งโพรงจมูก 63 8 ม.ิย. 62
3002/62 นาง อารีรักษ์   ชาวเวียง ม.พัน.22 ศม. ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 79 26 พ.ค. 62
3003/62 นาง สมควร   ดาราย ป.2 พัน.102 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลว 68 10 ม.ิย. 62
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3004/62 ร.อ.ทรัพย์   มีมั่งค่ัง ส.พัน.21 ทภ.1 โรคชรา 76 5 ม.ิย. 62
3005/62 นาง ภาสินี   เจริญรุ่งเรือง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 62 6 ม.ิย. 62
3006/62 จ.ส.อ.จิรัฐิติกาล   ปานิเสน ธ.เลย กล้ามเนื้ออ่อนแรง 54 21 พ.ค. 62
3007/62 ร.ต.สุกิจ   อุนจะน้า ธ.เพชรบูรณ์ โรคปอดติดเชื้อ 62 29 พ.ค. 62
3008/62 ร.ต.บุญสืบ   วงค์ปุกแก้ว ธ.ล้าปาง มะเร็งระยะลุกลาม 77 28 พ.ค. 62
3009/62 นาง น้อย   ศรีค้าวัง ธ.ห้างฉัตร โรคชรา 87 28 พ.ค. 62
3010/62 นาย วันดี   ยานุ ธ.พะเยา หลอดเลือดสมองแตก 80 4 ม.ิย. 62
3011/62 นาย ชลอ   บุญส่ง ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 84 3 ม.ิย. 62
3012/62 นาง จันทร์ศรี   วังภูผา ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 57 24 พ.ค. 62
3013/62 ร.ต.ประจักษ์   แสบงบาล ธ.กาฬสินธุ์ โรคหัวใจล้มเหลว 61 30 เม.ย. 62
3014/62 นาง ชลอ   จ้านงค์ ยย.ทบ. มะเร็งปอด 73 4 ม.ิย. 62
3015/62 นาง ส้าลี   ไกยสิทธิ์ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขาดอากาศหายใจ 56 8 พ.ค. 62
3016/62 นาง เยือน   ขวางกระโทก ส.พัน.2 หลอดเลือดสมองแตก 64 28 พ.ค. 62
3017/62 จ.ส.อ.สุเวช   ประดิษฐวงค์ พธ.ทบ. เลือดค่ังในสมอง 55 16 พ.ค. 62
3018/62 นาย ทองสุข   น้าพา ป.2 พัน.12 รอ. โรคเบาหวาน 66 19 พ.ค. 62
3019/62 นาง ทองม้วน   แก้วดวงน้อย มทบ.310 เลือดออกในทางเดินอาหาร 67 6 ม.ิย. 62
3020/62 นาง จันทร์ดี   วันแว่น ม.3 พัน.13 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 1 ม.ิย. 62
3021/62 นาง กิมไน้   เชื้อเพ็ชร์ วิสามัญ ติดเชื้อจากแผลกดทับบริเวณก้นกบ 92 16 พ.ค. 62
3022/62 นาย นิยม   ไตรบุตร ม.พัน.22 ศม. มะเร็งตับ 84 25 พ.ค. 62
3023/62 นาย ปิยะ   วิไลธัญญา ธ.เตาปูน ขาดอากาศหายใจ 53 13 ม.ิย. 62
3024/62 ร.ต.สม   วัยลาภ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคเบาหวาน 85 14 ม.ิย. 62
3025/62 จ.ส.อ.สุรเดช   กลีบกมล พัน.บริการ.กบร.ศร. ตกเลือดสู่เบือ้งต้่า 51 17 พ.ค. 62
3026/62 นาย หมิว   ใจตา ธ.แพร่ ความดันโลหิตสูง 80 6 ม.ิย. 62
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3027/62 พ.อ.หญิง สุชาดา   ค้าศรีสุข ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อทางเดินอาหารเฉียบพลัน 60 29 เม.ย. 62
3028/62 พ.ท.อุดม   ศรีงาม ธ.ตรัง ปอดติดเชื้อย่างรุนแรง 76 20 เม.ย. 62
3029/62 จ.ส.อ.สงกรานต์   เยี่ยงยงค์ ธ.ทัพทัน โรคหัวใจวาย 71 27 พ.ค. 62
3030/62 ส.อ.สุ่น   เสนานันท์ ธ.บ้านโป่ง หัวใจขาดเลือด 96 2 ม.ิย. 62
3031/62 จ.ส.ต.สมศักด์ิ   สุขสวัสด์ิ ธ.ล้าปาง แผลกดทับติดเชื้อ 59 21 พ.ค. 62
3032/62 พ.อ.ประทีป  แก้วประดิษฐ์ ธ.ราชบุรี ความดันโลหิตสูง 65 17 พ.ค. 62
3033/62 นาง เยาวพันธ์   โพธิสุข ธ.ปากช่อง ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 72 10 ม.ิย. 62
3034/62 ส.ท.ธีระยุทธ   แก้วพร ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะตับวาย 54 15 พ.ค. 62
3035/62 นาง นฤมล   เทีย่งมิตร ธ.ล้าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 9 พ.ค. 62
3036/62 จ.ส.ท.สมพร   จันโทมา พล.รพศ.1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 41 3 พ.ค. 62
3037/62 นาย เอนก   ค้าทวี ป.6 พัน.16 โรคปอดติดเชื้อ 61 14 พ.ค. 62
3038/62 จ.ส.อ.ชนะ   แทนพลกรัง ธ.สกลนคร มะเร็งปอดระยะลุกลาม 79 6 พ.ค. 62
3039/62 นาง น้อย   พลอยทับทิม ส่วนกลาง หัวใจล้มเหลว 85 15 ม.ิย. 62
3040/62 นาย สิงห์   คุ้มฤทธิ์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น ติดเชื้อในปอด 74 14 ม.ิย. 62
3041/62 ร.ท.ฉลาด   ขาวผิว ธ.ย่อยบางบัว เลือดออกในสมอง 57 3 ม.ิย. 62
3042/62 ร.ต.สุมล   เข็มทองค้า พัน.ซบร.22 บชร.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 57 13 ก.พ. 62
3043/62 นาง ธาราทิพย์   นาคสวัสด์ิ ร.25 พัน.2 เลือดออกในทางเดินอาหาร 52 23 พ.ค. 62
3044/62 นาย ประจวบ   ล้อมวงษ์ ร.29 พัน.2 เส้นเลือดในสมองแตก 54 14 พ.ค. 62
3045/62 นาง ทองดี   เหล็กเพ็ชร ธ.อุดรธานี โรคชรา 80 14 พ.ค. 62
3046/62 นาง พันทอง   อินทรพาณิชย์ ธ.สกลนคร หลอดลมอักเสบ 81 27 ก.ย. 60
3047/62 ร.ท.ชุมพล   หงษ์สุวรรณ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น เส้นเลือดสมองตีบ 62 17 ม.ิย. 62
3048/62 นาง บุญธรรม   เชยกล่ินเทศ ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 17 ม.ิย. 62
3049/62 นาง สังวาลย์   ผลกิจ ธ.นครนายก โรคเบาหวาน 61 9 ม.ิย. 62
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3050/62 นาย ปรีชา   ภูเ่สวก ธ.อยุธยา ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 79 11 ม.ิย. 62
3051/62 นาง เฉลียว   กรอบรูป สพ.ทบ. หลอดเลือดเล้ียงหัวใจแข็งและตีบ 86 8 ม.ิย. 62
3052/62 นาง สุนีย์   เทียมบุญเลิศ ธ.เทสโก้โลตัส รังสิต คลอง7 โรคชรา 87 19 ม.ิย. 62
3053/62 จ.ส.อ.บุญช่วย   ชุ่มยิ้ม ธ.อ่างทอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเร้ือรัง 52 8 พ.ค. 62
3054/62 จ.ส.อ.ศุภโชค   จอมมณีวงษ์ ธ.ถนนพหลโยธิน สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 57 8 พ.ค. 62
3055/62 ร.ต.อ่อน   ปิน่คล้าย ธ.ชลบุรี โรคปอดติดเชื้อ 93 17 พ.ค. 62
3056/62 จ.ส.อ.กิตติชัย   กาชัย ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 62 31 พ.ค. 62
3057/62 นาง ปนัดดา   เพ็ญสุวภาพ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 9 ม.ิย. 62
3058/62 พ.ท.วัลลภ   ทองบริบูรณ์ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 4 ม.ิย. 62
3059/62 ร.ต.ศิริ   ปิน่เพ็ชร์ ธ.ลพบุรี โรคถุงลมโป่งพอง 93 4 ม.ิย. 62
3060/62 ร.ท.ทองแดง   วงศ์แสน ธ.สระบุรี ภาวะระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 61 7 ม.ิย. 62
3061/62 นาง ประดิษฐ   ถนอมบุญ มทบ.19 โรคชรา 80 9 ม.ิย. 62
3062/62 ร.ท.พงษ์ศักด์ิ   สืบพิลา ธ.อรัญประเทศ มะเร็งปอด 61 9 ม.ิย. 62
3063/62 นาง สมจิตร   ค้าดี ธ.ถนนประจักษ์-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 5 ม.ิย. 62
3064/62 นาย ทา   มูลสาระ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 88 13 ม.ิย. 62
3065/62 นาย เรือน   เรือนมา ธ.เชียงราย โรคชรา 86 4 ม.ิย. 62
3066/62 นาง สงวน   อินทะชัย รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรคชรา 85 3 ม.ิย. 62
3067/62 ร.ต.ขุนพล   พันธุสุ์มา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 7 ม.ิย. 62
3068/62 จ.ส.อ.ประดงนิมิตร   รีเรืองชัย พัน.สบร.21 บชร.1 เลือดออกในสมอง 57 8 พ.ค. 62
3069/62 นาย ก่า้   มหาเทพ สส. โรคชรา 79 16 พ.ค. 62
3070/62 พ.อ.ชัยวัฒน์   สุขะประดิษฐ ธ.สนามเสือป่า โรคเบาหวาน 59 16 ม.ิย. 62
3071/62 ร.ต.หญิง วันดี   ศรีดวม ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 85 29 พ.ค. 62
3072/62 นาย ประจักษ์   วรรณเทพ ทน.4 โรคไตวาย 71 12 พ.ค. 62
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3073/62 จ.ส.อ.เด่นชัย   ปัดป้อง กรม ทพ.23 อุบัติเหตุจราจร 35 24 พ.ค. 62
3074/62 นาง หนูเล็ก   ใบเข็ม ม.6 พัน.6 ภาวะปอดติดเชื้อในกระแสเลือด 75 15 เม.ย. 62
3075/62 พ.ท.ระวิ   เกษตรเวทิน ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 90 5 ธ.ค. 61
3076/62 นาง ลมุล   ดวงแก้ว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 76 9 ม.ิย. 62
3077/62 นาง จ้านง   รัตนวิชชากร ธ.ลพบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 6 ม.ิย. 62
3078/62 ร.ต.สมาน   แจ่มพรหม ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 72 8 ม.ิย. 62
3079/62 นาย สวัสด์ิ   ยุภา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งล้าไส้ 76 10 ม.ิย. 62
3080/62 นาย นคร   การอง ธ.ฝาง ฆา่ตัวตายโดยการผูกคอ 69 5 ม.ิย. 62
3081/62 นาง หนม   อุนาภาค ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 85 4 ม.ิย. 62
3082/62 พ.ต.นิคม   กองแดง ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 10 ม.ิย. 62
3083/62 นาง หนูกี   กันหาเขียว มทบ.28 หัวใจล้มเหลว 59 21 พ.ค. 62
3084/62 นาย สว่าง   ปีติ ร.112 พัน.1 โรคไตวาย 68 23 พ.ค. 62
3085/62 พล.ต.วัฒนา   จันทนาคม ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 92 4 ม.ิย. 62
3086/62 นาง เสมียด   อยู่ยงค์ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 10 ม.ิย. 62
3087/62 นาง บุญเสริญ   ชูมณี วิสามัญ ภาวะหัวใจวาย 84 5 ต.ค. 48
3088/62 ร.ต.อภิรมย์   จันทิมา ป.6 พัน.16 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53 11 พ.ค. 62
3089/62 นาย จันทร์   มุ่งภูเขียว ป.3 พัน.3 ความดันโลหิตสูงร่วมกับภาวะไตเส่ือม 83 8 เม.ย. 62
3090/62 ร.ท.จารึก   ปัญญาโรจน์ ร.25 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 24 เม.ย. 62
3091/62 นาง ประภัทสร   ศรีถาวรณ์ ธ.เลย โรคปอดติดเชื้อ 60 7 เม.ย. 62
3092/62 ร.ต.พีระพัฒน์   ดีจอง ธ.สระแก้ว อุบัติเหตุศรีษะกระทบกระเทือน 58 20 ก.ค. 61
3093/62 ร.ต.สินทวี   ค้าลุน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ภาวะช๊อคจากเลือดออกจากทางเดินอาหาร 58 13 พ.ค. 62
3094/62 ร.ต.สมบูรณ์   ไหวพินิจ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 63 18 เม.ย. 62
3095/62 ส.อ.เอนก   ฤทธิจักร์ค้า ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคตับแข็ง 55 24 พ.ค. 62
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3096/62 จ.ส.อ.สุจิตย์   จันใต้ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งท่อน้้าดี 58 26 พ.ค. 62
3097/62 นาง นงลักษณ์   อสุระพงษ์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 62 7 ม.ิย. 62
3098/62 นาง สี   สารีพันธ์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 82 29 พ.ค. 62
3099/62 นาง ถนอมจิตร์   กบขุนทด ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคตับแข็ง 61 4 ก.พ. 62
3100/62 นาง สมพงษ์   ค้าชนะ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคตับแข็ง 52 19 พ.ค. 62
3101/62 นาย ไสว   บุญรอด ช.2 พัน.202 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 76 31 พ.ค. 62
3102/62 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   อ่อนสี กรม ทพ.14 ภาวะปอดร่ัว 38 10 ม.ิย. 62
3103/62 อส.ทพ.บุญมี   งามสิงห์ กรม ทพ.14 โรคตับอ่อนอักเสบเร้ือรัง 53 14 พ.ค. 62
3104/62 จ.ส.ต.ประมุข   นิลพลหาญ ธ.สกลนคร ขาดอากาศหายใจ 62 15 ม.ิย. 62
3105/62 จ.ส.อ.ธีรวุธ   ผานาค ธ.ขอนแก่น มะเร็งในเม็ดเลือด 77 23 พ.ค. 62
3106/62 นาง เพ็ญศรี   เกตุมณี ปตอ.1 พัน.7 โรคชรา 60 8 ม.ิย. 62
3107/62 ส.อ.เอนก   สุขขีคูณ สลก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 8 ม.ิย. 62
3108/62 นาย สวย   สุขไสว สปช.ทบ. บาดเจ็บไขสันหลัง 83 3 ม.ิย. 62
3109/62 จ.ส.อ.สมพงษ์   เอกะสิริ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี โรคปอดอักเสบ 89 2 ม.ิย. 62
3110/62 นาง สังวาลย์   กุลบุตร ธ.สกลนคร โรคหัวใจล้มเหลว 90 14 ม.ิย. 62
3111/62 นาย มณี   ไกลกล่อม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคประจ้าตัว 68 17 ม.ิย. 62
3112/62 จ.ส.อ.อุดร   สระอา ช.3 พัน.302 มะเร็งหลอดอาหาร 57 2 พ.ค. 62
3113/62 นาง ปาว   ทองหล้า กรม ทพ.21 ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวฉับพลัน 83 13 ม.ิย. 62
3114/62 จ.ส.อ.วัชระ   กล่ินสุธา รร.ร.ศร. สมองขาดอากาศจากการกดรัดหลอดเลือด 42 27 เม.ย. 62
3115/62 จ.ส.อ.อภิชาติ   อินแก้ว ม.5 พัน.24 รอ. ตับฉีกจากอุบัติเหตุ 45 30 พ.ค. 62
3116/62 นาง ช่อ   อบแสง พธ.ทบ. มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย 58 30 พ.ค. 62
3117/62 นาง สนอง   หงษสุวรรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 75 23 พ.ค. 62
3118/62 นาง ทองมา   ละเหลา ธ.ชุมแพ โรคชรา 81 17 พ.ค. 62
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3119/62 จ.ส.อ.สมหวัง   ชาดิษฐ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคตับแข็ง 60 6 ม.ค. 62
3120/62 ร.ต.ณัฏฐ์ตฤณ   วงศ์เมฆ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 61 16 พ.ค. 62
3121/62 ร.ต.หาญ   มงคลเจริญ ธ.ปราณบุรี ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 71 31 พ.ค. 62
3122/62 นาง บุญเกิด   อ่อนศรี ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) มะเร็งปอด 77 7 ม.ิย. 62
3123/62 ร.ต.ประเสริฐ   หงษ์ค้า ธ.ขอนแก่น หลอดเลือดสมองตีบ 64 29 พ.ค. 62
3124/62 นาย บุญ   ค้าสอน ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 85 19 พ.ค. 62
3125/62 น.ส. สุนีย์   บัวกลีบ ธ.ถนนแจ้งวัฒนะ ภาวะปอดติดเชื้อ 77 23 ม.ิย. 62
3126/62 นาย เชื่อม   วงษ์เสือ ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้้าดีในตับ 73 30 พ.ค. 62
3127/62 นาง แฉล้ม   พลอยมาก ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 84 28 พ.ค. 62
3128/62 พ.อ.ทอง   ชัยสาร ธ.ส้านักพหลโยธิน วัณโรคปอด 93 9 ม.ิย. 62
3129/62 จ.ส.อ.โชติ   พันธุพ์ยัคฆ์ กิตติมศักด์ิ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 91 25 พ.ค. 62
3130/62 ส.อ.กฤษดา   ไสวโก ป.5 พัน.15 โรคปอดติดเชื้อ 30 29 ม.ีค. 62
3131/62 นาง เหลือ   รักสนิท ช.2 โรคชรา 79 7 ม.ิย. 62
3132/62 นาย วิรัตน์   ขจรภพ ป.6 พัน.16 เลือดออกในทางเดินอาหาร 55 2 ม.ิย. 62
3133/62 นาง สังเวียน   สร้อยระย้า รง.ปค.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อในปอด 84 11 ม.ิย. 62
3134/62 นาง สร้อย   งามนิล พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 56 12 ม.ิย. 62
3135/62 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ศิริโชติไพบูลย์ ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนหัวใจจากความดันโลหิตสูง 69 8 ม.ิย. 62
3136/62 นาย เหล่ียม   คชบาง วิสามัญ โรคชรา 85 22 เม.ย. 55
3137/62 นาง ลัดดา   ทับตรง ธ.พญาไท มะเร็งปอด 63 19 ม.ิย. 62
3138/62 นาง จ้าลอง   ควรสนอง ธ.ปากเกร็ด โรคปอดติดเชื้อ 79 28 พ.ค. 62
3139/62 นาย เรือง  สุขสวัสด์ิ พัน.พัฒนา 2 เส้นเลือดในสมองแตก 84 1 ม.ิย. 62
3140/62 นาง อรทัย  ปัจชามาตย์ มทบ.24 โรคหัวใจล้มเหลว 76 3 ม.ิย. 62
3141/62 จ.ส.อ.พิพัฒน์   วงศ์มูล รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี มะเร็งปอด 57 19 ม.ิย. 62
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3142/62 นาง สุพัน   ไชยวังเย็น มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 7 ม.ิย. 62
3143/62 จ.ส.อ.ปิยะ   ค้างาม พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 33 7 ม.ิย. 62
3144/62 ร.ต.ประเวช   ซ้อนมณี ธ.ห้างฉัตร มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 62 25 พ.ค. 62
3145/62 นาง ผ่อน   พัดผล ธ.ราชบุรี โรคปอดอักเสบ 80 30 พ.ค. 62
3146/62 นาง ดง   วิชาดี ธ.กาฬสินธุ์ โรคชรา 82 7 ม.ิย. 62
3147/62 ร.ต.สมาน   มะลิพันธุ์ ธ.ราชบุรี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 62 4 ม.ิย. 62
3148/62 นาย ลิ   ธงภักด์ิ ธ.อุดรธานี โรคชรา 84 31 พ.ค. 62
3149/62 นาง ทองเหลา   ค้ามูล ธ.อุดรธานี โรคชรา 83 6 ม.ิย. 62
3150/62 นาง เล็ก   จันธรรม ธ.อุดรธานี เส้นเลือดในสมองตีบ 78 5 ม.ิย. 62
3151/62 ร.ต.หนูพร  ชัยลี ธ.อุดรธานี ภาวะปอดบวมติดเชื้อ 86 3 ม.ิย. 62
3152/62 นาง อุบล   เสนายอด ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 5 พ.ค. 62
3153/62 ร.ต.อินสอน   ธุวะค้า ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 25 พ.ค. 62
3154/62 น.ส.จันทร์ดี   วงค์เสนาะ ธ.ล้าปาง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 10 ม.ิย. 62
3155/62 ร.ต.สุรมนต์   เทพเชาว์นะ ธ.ล้าปาง ความดันโลหิตสูง 64 4 ม.ิย. 62
3156/62 นาย สมชาย   ซาผู ธ.สกลนคร ภาวะเลือดออกในสมอง 71 12 ม.ิย. 62
3157/62 ร.ท.พิชัย   อุระแสง ธ.นครพนม มะเร็งปอด 61 11 ม.ิย. 62
3158/62 จ.ส.อ.สวัสด์ิ   ภวังคนันท์ ธ.เพชรบุรี โรคปอดติดเชื้อ 85 6 ม.ิย. 62
3159/62 นาย ประยูรศักด์ิ   มีก่า้ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 71 19 ม.ีค. 37
3160/62 นาง สุกัญญา   ถือซ่ือ มทบ.11 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 67 9 ม.ิย. 62
3161/62 นาย วิทยา   ท้าวทอง สปท. มะเร็งตับ 66 17 ม.ิย. 62
3162/62 นาย ไผ่   ยินดีโสตร ธ.เยาวราช โรคชรา 88 23 ม.ิย. 62
3163/62 นาง วันทนี   ตาละลักษมณ์ ธ.ย่อยถนนส้านักพหลโยธิน-สะพานใหม่ ปอดติดเชื้อ 76 19 ม.ิย. 62
3164/62 นาง อารี   ธรรมประสิทธิ์ ธ.อยุธยา โรคขรา 87 24 ม.ิย. 62
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3165/62 นาง ฉวี   ศิริพากย์ ธ.ปทุมธานี น้้าท่วมปอด 83 31 พ.ค. 62
3166/62 จ.ส.อ.ประมวล   พลเผือก ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 11 ม.ิย. 62
3167/62 พ.ท.อุดม   นาคเฉลิม ธ.ราชบุรี มะเร็งในปอด 79 10 ม.ิย. 62
3168/62 นาง ปุ ๊   บุญเฉลิม ธ.หล่มสัก โรคชรา 83 20 ม.ิย. 62
3169/62 พ.ท.ประสาร   ทัศนพยัคฆ์ ธ.เตาปูน หัวใจวายจากชรา 89 27 พ.ค. 62
3170/62 พล.ต.ณารักษ์ฤทธิ ์  วิเชียรจรัส ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 60 9 ม.ิย. 62
3171/62 นาย ธัญเชษฐ    มากแดง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งกระดูกระยะลุกลามไปทีป่อด 67 13 ม.ิย. 62
3172/62 นาง หลิง   สวนสมจิตต์ ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 86 19 ม.ิย. 62
3173/62 นาง ปิน่   พิลาดี ธ.เมืองพล โรคชรา 80 25 พ.ค. 62
3174/62 จ.ส.อ.วัฒนา   เฉยพ่วง ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 71 2 ม.ิย. 62
3175/62 จ.ส.อ.วัลลภ  จาดเงิน ป.2 พัน.21 รอ. ความดันโลหิตสูง 38 5 ม.ิย. 62
3176/62 นาง ศรีนวล   วงศ์แก้วมูล ธ.สูงเม่น อัลไซเมอร์ 77 2 ม.ิย. 62
3177/62 นาง กันยา   ศุขะทัต วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจวาย 78 25 ต.ค. 49
3178/62 ร.ต.อุดม   ศุขะทัต วิสามัญ โรคความดันโลหิตสูง 91 24 ก.ย. 59
3179/62 นาง แสงเพ็ญ   พึง่อิน ธ.ย่อยบางบัว โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 24 ม.ิย. 62
3180/62 ร.ท.ศิริศักด์ิ   บุญคลัง ธนาณัติ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 61 28 เม.ย. 62
3181/62 พ.อ.ประจบ   นครสันติภาพ ธ.แจ้งวัฒนะ ไตวายระยะสุดท้าย 77 21 ม.ิย. 62
3182/62 นาง วณี    แสงดี ธ.ย่อยถนนสุขาภิบาล 2 โรคชรา 73 23 ม.ิย. 62
3183/62 นาย เจริญ   แช่มสุ่น ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 6 ม.ิย. 62
3184/62 นาย สมจิตต์   กรุดประเสริฐ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อรุนแรงบริเวณแผลกดทับ 65 24 ม.ิย. 62
3185/62 นาง เพชร   ละราคี ร.3 โรคชรา 76 29 ธ.ค. 61
3186/62 นาย สงวน   สีสืบมา พัน.บ.21 หัวใจหยุดเต้นจากขาดอากาศหายใจ 65 7 ม.ิย. 62
3187/62 นาง สมบัติ   สีเรือง คส.สพ.ทบ. มีภาวะเลือดออกในสมอง 68 8 ม.ิย. 62
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3188/62 นาย มานพ   จันทร์ด้ารง มทบ.12 เส้นเลือดในสมองตีบ 80 11 ม.ิย. 62
3189/62 นาง ถ่อน   สาระกาล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 84 1 ม.ิย. 62
3190/62 นาง โหล่น   อ่อนศรีน้อย ธ.อรัญประเทศ โรคชรา 72 15 ม.ิย. 62
3191/62 นาย ชัยวุฒิ   คเชนทร์ชาติ ธ.นครราชสีมา เลือดออกทางเดินอาหาร 60 21 ม.ิย. 62
3192/62 พ.ต.สมาน   แคว้นคอนฉิม ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคชรา 78 4 พ.ค. 62
3193/62 นาง ประภาพร    ใจอารีย์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบหายใจและหมุนเวียนดลหิตล้มเหลว 77 17 ม.ิย. 62
3194/62 ส.ต.ณัฐวุฒิ    สุทธิสา ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม ขาดอากาศหายใจ 32 12 ม.ิย. 62
3195/62 นาง สาคร   หนูเข็ม ธ.พนัสนิคม โรคตับแข็ง 68 15 ม.ิย. 62
3196/62 นาง น้อม   ปานสุข มทบ.11 แผลเลือดออกทางเดินอาหาร 85 18 ม.ิย. 62
3197/62 นาย ล้าพูล   กุนชะโร พัน.ซบร.กรม สน.12 ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 76 9 ม.ิย. 62
3198/62 นาย ขาว   สินธุรักษ์ พัน.ปฐบ. โรคเบาหวาน 75 3 ม.ิย. 62
3199/62 นาง เจียน   บุน้เฮ้ียน มทบ.34 โรคชรา 87 16 ม.ิย. 62
3200/62 นาง สุธรรม   ค้ามีศรีนนท์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาวะแทรกซ้อนจากล่ิมเลือดอุดตัน 74 10 ม.ิย. 62
3201/62 นาง นาง   วินทะไชย ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนหัวใจหยุดเต้น 83 8 ม.ิย. 62
3202/62 พระหนูเดช   ค้าสวัสด์ิ ธ.ร้อยเอ็ด ความดันโลหิต 84 2 ม.ิย. 62
3203/62 นาง บัณไพร   ฝอยทอง ธ.กาญจนบุรี ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้น 77 7 ม.ิย. 62
3204/62 นาง หนู   นาชัยฤทธิ์ ธ.กาฬสินธุ์ โรคชรา 79 6 ม.ิย. 62
3205/62 นาย สมศักด์ิ   บัวสมบูรณ์ ธ.ยโสธร อุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ชน 74 16 ม.ิย. 62
3206/62 นาย สนอง    เฮงฉั่ว ธ.อรัญประเทศ โรคปอดติดเชื้อ 76 2 ม.ิย. 62
3207/62 นาง ประสิทธิ ์  พุทธเจริญ มทบ.12 ระบบหัวใจล้มเหลว 76 14 ม.ิย. 62
3208/62 จ.ส.อ.ประพิศ   ค้าเกตุ ร.7 พัน.5 โรคปอดติดเชื้อ 54 12 ม.ิย. 62
3209/62 นาย ละ   มีเลข มทบ.33 โรคชรา 82 12 ม.ิย. 62
3210/62 น.ส.สมพิต   เชิงทวี มทบ.13 มะเร็งปอด 56 12 ม.ิย. 62
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3211/62 นาง แล   สร้างดี ส.พัน.3 พล.ร.3 โรคชรา 85 10 ม.ิย. 62
3212/62 นาย ละออง   ใจเจริญ ศป. ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 11 ม.ิย. 62
3213/62 นาง อ้น  รักเรือง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในเยื่อหุม้ปอด 80 19 ม.ิย. 62
3214/62 นาง กัลยรัตน์  จ้าปาจีน ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งล้าไส้ 54 15 ม.ิย. 62
3215/62 นาง เล่ห์   มากมี ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 83 13 ม.ิย. 62
3216/62 พ.ท.วิชิต   พลนาค ธ.พิษณุโลก ขาดอากาศหายใจจากภาวะเสมหะอุดกั้น 87 8 ม.ิย. 62
3217/62 นาย สังเวียน   คล่ีแก้ว ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 31 พ.ค. 62
3218/62 ส.อ.สุริยา   แสงวรรณ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 61 11 ม.ิย. 62
3219/62 นาง จันทร์   คณะจันทร์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 9 ม.ิย. 62
3220/62 นาง เพลิน   ศรีประวัติ ช.พัน.3 พล.ร.3 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นกลาง 58 9 ม.ิย. 62
3221/62 นาย สมนึก   อยู่ตา ธ.น่าน แพ้รุนแรง 85 16 ม.ิย. 62
3222/62 นาย พรมมา   รูปดี ธ.นครพนม อุบัติเหตุกระดูกต้นคอบาดเจ็บรุนแรง 78 16 ม.ิย. 62
3223/62 นาย บุญช่วย   ธรรมบุตร นทพ. โรคปอดติดเชื้อ 72 13 ม.ิย. 62
3224/62 นาง แสวง   พุทธวงค์ สพ.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 75 10 ม.ิย. 62
3225/62 นาย สง่า   ถาวรชาติ ปตอ.1 พัน.5 มะเร็งระยะสุดท้าย 73 13 ม.ิย. 62
3226/62 ร.ต.สมบัติ   เกษนรา ธ.เพชรบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71 11 ม.ิย. 62
3227/62 นาง ล่ันทม   ทองทิพย์ สก.ทบ. โรคปอดอักเสบ 88 30 ม.ิย. 62
3228/62 นาง บัวศรี    ท้าวศรีสกุล กอท.สก.ทบ. มะเร็งในเยื่อหุม้ปอด 80 26 ม.ิย. 62
3229/62 นาย ส้าราญ   สีใส ส่วนกลาง โรคชรา 88 23 ม.ิย. 62
3230/62 นาง ประจวบ   อิ่มเนียม ส่วนกลาง ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 83 6 ม.ิย. 62
3231/62 นาง ล้าปาง   สุดสวาท ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 64 23 ม.ิย. 62
3232/62 นาง สมัย   ฟองเหม ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดสมองตีบ 86 21 ม.ิย. 62
3233/62 นาง สุนิตย์   ศิริหิรัญ ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 22 ม.ิย. 62
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3234/62 นาย วงษ์   จันทร์แดง วิสามัญ โรคชรา 84 5 ก.ย. 17
3235/62 นาง แต้ม   จันทร์แดง วิสามัญ อัมพาต 78 29 ก.ค. 15
3236/62 นาย วิเชียร   แก้วศิริ สส. โรคไตวาย 59 13 พ.ค. 62
3237/62 นาง สายหยุด   ทรงธรรม์ ธนาณัติ โรคชรา 85 23 ม.ิย. 62
3238/62 นาย สานิตย์   โบราณมูล ม.พัน.28 พล.ม.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 8 ม.ิย. 62
3239/62 นาง ปริศนา   อยู่ทอง กบร.กช. มะเร็งตับ 42 2 ม.ิย. 62
3240/62 นาง ละออง   ศรีสงวน ธ.กาญจนบุรี ไตวายระยะสุดท้าย 81 13 ม.ิย. 62
3241/62 นาง จ้ารัส   มุสิกลัด ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 84 11 ม.ิย. 62
3242/62 พล.ต.วิชัย   สังฆสุวรรณ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 16 ม.ิย. 62
3243/62 นาง ประทุม   น้อยวงษ์ ธนาณัติ โรคชรา 85 27 ม.ิย. 62
3244/62 นาย ปรีชา   พรหมมิรัตน์ มทบ.34 อุบัติเหตุเลือดออกในสมอง 56 19 ม.ิย. 62
3245/62 นาง ก๋วน   วันสูง รพ.ค่ายจิรประวัติ โรคชรา 75 18 ม.ิย. 62
3246/62 นาง เครือวัลย์   ก า้รามัญ รร.ช.กช. โรคปอดติดเชื้อ 81 26 เม.ย. 62
3247/62 นาง ลอย   ทิพสุวรรณ์ รร.ช.กช. โรคปอดอักเสบ 83 19 เม.ย. 62
3248/62 นาง แตงอ่อน   เมาไพร ร.9 พัน.2 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 61 17 ม.ิย. 62
3249/62 ร.อ.สมบูรณ์   ชาตพลจันทยา วิสามัญ มะเร็งทีไ่ต 83 26 ม.ิย. 62
3250/62 นาย ดิลก    สินสมบัติ สลก.บก.กองทัพไทย หัวใจล้มเหลว 83 22 ม.ิย. 62
3251/62 นาง ประเทือง   ยาสมาน ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79 30 ม.ิย. 62
3252/62 พ.อ.หญิง สมหมาย    พัวสมแพ่ง ธ.ส้านักพหลโยธิน ติดเชื้อทีแ่ขนซ้าย 86 29 ม.ิย. 62
3253/62 นาง ธรรม    คงทวี ธ.นครนายก แผลติดเชื้อทีเ่ท้า 2 ข้าง 79 13 ม.ิย. 62
3254/62 จ.ส.อ.สิทธิพร   สละบาป ธ.นครนายก พิษสุราเร้ือรัง 56 2 ม.ิย. 62
3255/62 นาง มยุรา   วงศ์กาฬสินธุ์ ธ.รังสิต คลอง 3 โรคไตวาย 82 28 ม.ิย. 62
3256/62 นาย ธรรมนูญ   ผิวผ่อง ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในปอด 81 12 ม.ิย. 62
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3257/62 ร.ต.เพีย้น   ทุกข์จาก ธ.กระทรวงกลาโหม สมองขาดเลือดจากเส้นเลือดสมองตีบ 74 3 ม.ิย. 62
3258/62 นาง สุนีย์   เอียงเทศ ธ.ย่อย ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ ปอดอักเสบจากการสูดส้าลัก 87 24 ม.ิย. 62
3259/62 นาง วีรยา   ลูไธสง ธ.สกลนคร โรคปอดอักเสบ 56 19 ม.ิย. 62
3260/62 นาง วารี   แสงวรรณ์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในสมอง 79 12 ม.ิย. 62
3261/62 นาง ลี   ภูมิภักด์ิ ธ.เลย โรคชรา 76 13 ม.ิย. 62
3262/62 นาย ณรงค์   เดชศร ธ.อุบลราชธานี โรคไตวาย 70 7 ม.ิย. 62
3263/62 นาย วัชรพงษ์   เนียมนุช ธ.ชุมพร ภาวะเลือดออกในสมอง 41 20 พ.ค. 62
3264/62 ร.ต.เทีย่ง   แก้วแดง ธ.สระบุรี เลือดออกในสมอง 58 16 ม.ิย. 62
3265/62 ส.ต.กิตติ   ศุกระเศรณี มทบ.16 กะโหลกศรีษะแตก 25 9 ม.ิย. 62
3266/62 นาง ผาย   อินทะนนท์ ร.17 พัน.3 โรคปอดติดเชื้อ 75 16 ม.ิย. 62
3267/62 ร.ท.สมทรง   ชุมภูศรี รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มะเร็งกระเพาะอาหาร 54 17 ม.ิย. 62
3268/62 นาง ย่อง   นามวิเศษ นสศ. มะเร็งตับ 80 4 ม.ิย. 62
3269/62 จ.ส.อ.รบ   โพธิรุกข์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอด 77 5 พ.ค. 62
3270/62 นาย สงวน   เพชรไกร มทบ.22 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 20 ม.ิย. 62
3271/62 นาย บุญเย็น    พาภักดี ร.13 พัน.1 มะเร็งไต 61 16 ม.ิย. 62
3272/62 นาย บุญทัน   จ้าปาจันทร์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 80 12 ม.ิย. 62
3273/62 นาง เสวย   บุญมี ธ.สกลนคร มะเร็งล้าไส้ 72 26 พ.ค. 62
3274/62 นาง หวาน   ฉัตรนาค ธ.ปราณบุรี เลือดออกในเนื้อสมอง 83 19 ม.ิย. 62
3275/62 นาง หงวน   มาวัง ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 73 7 ม.ิย. 62
3276/62 นาง ใด   ศรีฐาน ธ.ขอนแก่น ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 82 19 ม.ิย. 62
3277/62 จ.ส.อ.สมบัติ   คมขุนทด ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 24 ม.ิย. 62
3278/62 ร.ต.แก้ว   ค้าแพดี ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 2 ม.ิย. 62
3279/62 นาย สมเกียรติ   ไชยอิน ม.2 พัน.15 มะเร็งปอด 63 1 ม.ิย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3280/62 นาง ทองสาย  ยวงทอง มทบ.36 ไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่น่ชัด 70 7 ม.ิย. 62
3281/62 นาย เสง่ียม   พันธ์สุข ธ.ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น โรคชรา 72 8 ม.ิย. 62
3282/62 นาง ฉลวย   ถาวรสิน ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 81 22 ม.ิย. 62
3283/62 พ.ต.ถวิล   สรรพัญญุติ ธ.ลพบุรี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 81 18 ม.ิย. 62
3284/62 พ.ท.ด้ารง   ดรดีเลิศ ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอด 73 3 ม.ิย. 62
3285/62 นาง เลียน   สอนสุภาพ ธ.ขอนแก่น หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 6 ม.ิย. 62
3286/62 นาง ขันทอง   ไชยวุฒิ ธ.พิษณุโลก ไตวายเร้ือรัง 67 13 ม.ิย. 62
3287/62 นาย ต้อน   พิกุลทอง ธ.อุดรธานี โรคชรา 90 1 พ.ค. 62
3288/62 นาง อนงค์   มหาโยธี ธ.เลย ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 19 ม.ิย. 62
3289/62 นาย เสาร์   แสงทอง มทบ.24 ภาวะหัวใจและหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 4 ม.ิย. 62
3290/62 นาง สมศรี   กิ่งยงค์ ปตอ.2 พัน.4 ภาวะปอดติดเชื้อ 82 9 ม.ิย. 62
3291/62 จ.ส.อ.สุรเดช   เซ๊ียะสมาน ปตอ.1 พัน.5 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 59 26 ม.ิย. 62
3292/62 นาง ทัศนาภรณ์   บุตรี ธ.พญาไท หอบหืดเฉียบพลัน 64 28 ม.ิย. 62
3293/62 นาง แจง    อุ่นศิริ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 85 21 ม.ิย. 62
3294/62 พ.อ.ธนศักด์ิ    สุขกลัด ธ.นครนายก ระบบหายใจล้มเหลว 67 23 ม.ิย. 62
3295/62 นาง สงบ   ผิวบาง ธ.รามอินทรา กม.8 โรคตับแข็ง 85 28 ม.ิย. 62
3296/62 นาง วารี   อานุภาพ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ภาวะปอดติดเชื้อ 89 26 ม.ิย. 62
3297/62 นาง ส้ารวย   สุนทรเกตุ สส. มะเร็งปอด 82 7 ม.ิย. 62
3298/62 จ.ส.อ.กรกฎ   นาจารย์ มทบ.21 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 53 23 ม.ิย. 62
3299/62 นาย สิงห์ค้า   คุณแหลม รพศ.2 พัน.1 มะเร็งตับ 53 22 ม.ิย. 62
3300/62 นาง บุญธรรม   เจริญศิริ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ โรคชรา 75 10 ม.ิย. 62
3301/62 นาง สีนวน   นิ่มชม ศสพ. โรคปอดติดเชื้อ 81 12 ม.ิย. 62
3302/62 พ.ต.ชวลิต   เพ็ชรอินทร์ ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลว 84 14 พ.ค. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3303/62 นาง ไสว   มีสุข ธ.น่าน มะเร็งปอด 79 23 ม.ิย. 62
3304/62 นาย สีชาติ   ไกรวิสูตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบ 74 21 ม.ิย. 62
3305/62 ร.ต.ทวี   ค้าจันทร์ ธ.หาดใหญ่ ปอดอติดเชื้อเป็นหนอง 79 10 ม.ิย. 62
3306/62 นาง วัชรินทร์   อัตตนนท์ กิตติมศักด์ิ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 78 7 ก.พ. 54
3307/62 ส.ท.ก้ารูญ   อัตตนนท์ กิตติมศักด์ิ มะเร็งตับอ่อน 66 4 ม.ค. 40
3308/62 นาง บุญชู   บัวขาว มทบ.17 ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 4 ม.ิย. 62
3309/62 นาย ประสงค์   ภัทรบูชา สพ.ทบ. โรคชรา 82 15 ม.ิย. 62
3310/62 จ.ส.อ.หญิง นฤมล   วรภัย ธ.กระทรวงกลาโหม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 77 22 ม.ิย. 62
3311/62 พ.ท.สมาน   อินทรพรหม ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคชรา 81 25 ม.ิย. 62
3312/62 นาง หนูคอย   ศรีบุรินทร์ ธ.สระแก้ว มะเร็งทางเดินอาหาร 78 20 ม.ิย. 62
3313/62 พ.อ.วีระธรรม   ค้าสวัสด์ิ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับอ่อน 67 8 ม.ิย. 62
3314/62 นาง ทบ   ศรจังหวัด ธ.ศรีย่าน โรคชรา 91 28 ม.ิย. 62
3315/62 นาง มณี   สวนมาลา ธ.วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 16 ม.ิย. 62
3316/62 นาง วงเดือน  พรมคะเสน ธ.สระบุรี มะเร็งทางเดินอาหาร 55 1 ม.ิย. 62
3317/62 นาง ร้ิว  สมมุติ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 23 ม.ิย. 62
3318/62 ส.ต.วุฒิพงษ์   สนธิรอต ป.21 พัน.30 อุบัติเหตุทางจราจร 24 30 พ.ค. 62
3319/62 จ.ส.อ.ธนวรรธน์    วิชรัตน์ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 57 16 ม.ิย. 62
3320/62 นาย สัมฤทธิ   ธูปพุดซา ศสท.กส.ทบ. โรคปอดอักเสบ 87 15 ม.ิย. 62
3321/62 ร.ต.เสน่ห์   สุขนาบุญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ขาดอากาศหายใจ 87 16 ม.ิย. 62
3322/62 นาง ละออง   แก้วหนูนวล สส. มะเร็งปอด 62 30 พ.ค. 62
3323/62 จ.ส.ต.นิติวัฒน์   อัดกระโทก ร.12 พัน.3 รอ. แผลทีก่ระดูกไหปลาร้าข้างซ้าย 31 22 ม.ิย. 62
3324/62 นาง ศิริวรรณ   ทองยินดี กส.ทบ. กินยาปราบศัตรูพืช 56 20 ม.ิย. 62
3325/62 นาย สุภัทรชัย   ปาจรียานนท์ พัน.จจ.รอ. มะเร็งสมอง 28 23 ม.ิย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3326/62 นาย ตุ้ย   กล้่าสุข วิสามัญ ปอดติดเชื้อ 93 21 ม.ิย. 62
3327/62 ร.ต.ประกอบ   หอมประเสริฐ ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 75 24 ม.ิย. 62
3328/62 นาง พรสุดา   แจ่มแจ้ง ธ.ปทุมธานี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 1 ก.ค. 62
3329/62 นาย เซ่ง   บ้ารุงกุล ธ.ส้านักราชด้าเนิน ไตวายเร้ือรังระยะทีห่้า 89 27 ม.ิย. 62
3330/62 นาง มณีรัตน์   วิเศษโวหาร ธ.พระปฐมเจดีย์ โรคต่อมหมวกไตเส่ือม 74 29 ม.ิย. 62
3331/62 นาง ประเทือง   จ้าปาทอง ธ.ปากเกร็ด กล้ามเนื้อหัวใจตาย 81 26 ม.ิย. 62
3332/62 นาง ยุพิน   กุมารบุญ ธ.เตาปูน ล้าไส้อักเสบติดเชื้อ 81 28 ม.ิย. 62
3333/62 ร.ต.เกรียงศักด์ิ   ไพร้ัง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในสมอง 63 15 ม.ิย. 62
3334/62 นาง ดอกแก้ว   บุษดี นทพ. ขาดอากาศหายใจ 58 14 ม.ิย. 62
3335/62 นาย นัด  เผินสูงเนิน ป.2 พัน.12 รอ. โรคถุงลมโป่งพอง 83 27 ม.ิย. 62
3336/62 นาย บุญธรรม  ลีลา บชร.3 มะเร็งปอด 83 21 ม.ิย. 62
3337/62 นาง ทองค้า   ก้านมะลิ กอง สพบ.พล.ร.6 เบาหวานร่วมกับไตวาย 69 20 พ.ย. 61
3338/62 นาง สมใจ   สมชื่อ มทบ.45 ได้รับสารพิษรุนแรง 53 20 ม.ิย. 62
3339/62 นาง ชุติมา  ระหงษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 21 ม.ิย. 62
3340/62 ส.อ.สุวรรณ์   ทองสลัก ธ.นครศรีธรรมราช กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 55 26 ก.ย. 61
3341/62 พล.ต.นพ   พุม่หิรัญ วิสามัญ ปอดอักเสบติดเชื้อ 103 4 ม.ีค. 62
3342/62 นาง ส้ารวย   นครเนียม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 86 26 ม.ิย. 62
3343/62 นาง ประภา   เอี่ยมสอาด ธ.กองบัญชาการทัพบก หายใจล้มเหลวจากเลือดออกในสมอง 81 4 ก.ค. 62
3344/62 พ.อ.เสริฐทิศักด์ิ   สุขอมรรัตน์ ธ.ศรีย่าน โรคแพ้ภูมิตนเอง 64 28 ม.ิย. 62
3345/62 นาง อนงค์   ช้านาญยุทธกุล ธ.ฝาง มะเร็งตับ 73 3 ก.ค. 62
3346/62 จ.ส.อ.พยนต์   แก้วสิทธิ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคไตวายเร้ือรัง 64 24 ม.ิย. 62
3347/62 นาย วิรัตน์   มากกุญชร ธ.เอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะสมองขาดเลือด 77 2 ก.ค. 62
3348/62 นาง พร้ิง   กัปตพล ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 29 ม.ิย. 62
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3349/62 นาย สุรินทร์   เข็มทอง ธ.สูงเม่น โรคชรา 82 4 ก.ค. 62
3350/62 นาง บัวงาม   มังคะวงศ์ พัน.ซบร.23 บชร.3 มะเร็งเต้านม 57 22 ม.ิย. 62
3351/62 นาง บังอร   น้อยกุล ช.พัน.15 พล.ร.15 อุบัติเหตุทางการจราจร 61 17 ม.ิย. 62
3352/62 นาง สังข์   ชมชื่น ช.พัน.6 พล.ร.6 มะเร็งตับ 71 5 ม.ิย. 62
3353/62 จ.ส.อ.ถิรายุ   แก้วก้อนน้อย พัน.พัฒนา 2 ขาดอากาศหายใจจากการจมน้้า 32 8 ม.ิย. 62
3354/62 นาง พรทิพา   ลบข้า มทบ.39 มะเร็งเต้านม 59 23 ม.ิย. 62
3355/62 นาย อ้านวย   พิลา ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 76 25 ม.ิย. 62
3356/62 นาย พันธ์   เรือนใจดี ธ.ตาก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 20 ม.ิย. 62
3357/62 นาย สันทัด   นาอุดม ร.8 โรคปอดติดเชื้อ 79 23 ม.ิย. 62
3358/62 ร.ต.ชีวิน    นราจันทร์ มทบ.21 เลือดออกในสมอง 59 28 ม.ิย. 62
3359/62 นาง ประสิทธิ ์  ล่าแยง ศม. ภาวะหลอดลมอุดกั้น 65 31 พ.ค. 62
3360/62 นาย แดง   แจ่มใส มทบ.13 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 20 ม.ิย. 62
3361/62 พ.ต.ปรีชา   พลเสนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับระยะลุกลาม 58 28 ม.ิย. 62
3362/62 นาย ผิน   เสง่ียมโคกกรวด ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 91 21 ม.ิย. 62
3363/62 พ.ต.ประดิษฐ์   ชตาเริก ธ.นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง 83 27 ม.ิย. 62
3364/62 พ.ท.สุข   วัฒนะบุตร ธ.นครราชสีมา ภาวะสมองขาดเลือด 92 22 ม.ิย. 62
3365/62 นาง หล่ัน   อุทิศ ธ.ปัตตานี โรคชรา 80 20 ม.ิย. 62
3366/62 ร.ต.นิพนธ์   วงศ์วรเนตร ธ.แม่สอด ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง 62 22 ม.ิย. 62
3367/62 พ.ต.มารักษ์   ยาทา ธ.เลย มะเร็งปอด 74 5 ม.ิย. 62
3368/62 ร.ต.สายทอง   อ้นชม ธ.ลพบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 81 13 พ.ค. 62
3369/62 นาย ทอง   ไชยเขียว กรม ทพ.32 ภาวะเนื้องอกในตับแตกในช่องท้อง 73 26 ม.ิย. 62
3370/62 น.ส.ส้มจีน   เก้าวงษ์วาน กส.ทบ. โรคชรา 84 16 ม.ิย. 62
3371/62 น.ส.วรรณดี   มณีพงศ์ ร.5 พัน.2 ติดเชื้อรุนแรง 33 24 ม.ิย. 62



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3372/62 นาง น้อย   เนาว์เพ็ชร์ ธนาณัติ โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 79 24 ม.ิย. 62
3373/62 ส.อ.พิสิษฐ์   ศรีพลาย พัน.ปจว. ภาวะเลือดออกในสมอง 47 15 ม.ิย. 62
3374/62 นาง ธันชนา   แก้วภา ศพปน.พท.ศอพท. มะเร็งตับ 39 16 ม.ิย. 62
3375/62 นาง ล้าจวน   ชูวงษ์ กคย.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 78 14 ม.ิย. 62
3376/62 นาย ซกเซ้ง   แซ่แต้ กคย.สพ.ทบ. โรคหัวใจ 85 24 ม.ิย. 62
3377/62 พล.อ.เฉลิมพล    ธรรมสุนทร ธ.ตรีเพชร มะเร็งกลัยโอบลาสโทมา 63 28 ม.ิย. 62
3378/62 พ.ท.หญิง วนิดา    โหละบุตร ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์ โรคชรา 94 1 ก.ค. 62
3379/62 พล.ท.ดิเรก   ยวดลาด ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคหลอดเลือดตับแข็ง 76 3 ก.ค. 62
3380/62 จ.ส.อ.เครือ   โพธิเจริญ ธ.เตาปูน โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย 89 1 ก.ค. 62
3381/62 จ.ส.อ.จักรา   สูยะนันทน์ ธ.ประชานิเวศน์ 1 มะเร็งเยื้อบุทางเดินปัสสาวะ 53 5 ก.ค. 62
3382/62 นาง สมศรี   นิสสัย ธ.นครนายก โรคชรา 93 29 ม.ิย. 62
3383/62 นาง แสวง   เอี่ยมสอาด ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 27 ม.ิย. 62
3384/62 นาง มะปรา ง  เถาพุทธา ธ.ส้านักพหลโยธิน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 65 4 ก.ค. 62
3385/62 นาง อภิมน   ธนภัทรทวีกุล วศ.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 51 21 ม.ิย. 62
3386/62 ร.ต.สุชาติ   ปรีชา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 61 20 ม.ิย. 62
3387/62 จ.ส.อ.บุญนาค  อุ่นค้า ธ.ชลบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 24 ม.ิย. 62
3388/62 นาง สมบูรณ์   บัวประเสริฐ ธ.ปราณบุรี ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 80 20 ม.ิย. 62
3389/62 นาง อาบ  พลายแดง พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ความดันโลหิตสูง 67 1 ก.ค. 62
3390/62 ร.ต.วรสิทธิ ์  แสงนภา สง.ปรมน.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 67 5 ก.ค. 62
3391/62 นาง ยุพิน  แก้วค้ากอง ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา โรคหัวใจล้มเหลว 71 28 ม.ิย. 62
3392/62 นาง สารภี   ประดิษฐ์ข้า ธ.เตาปูน โรคหัวใจวาย 63 8 ก.ค. 62
3393/62 นาย ไพฑูรย์   พันธุถ์นอม ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 50 3 ก.ค. 62
3394/62 นาย เจริญ   ด้าริสุข กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งปอดระยะลุกลามไปสมอง 83 16 ม.ิย. 62
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3395/62 นาง อ้าพันธุ ์  พลวิชิต ธ.อุทัย-อยุธยา หัวใจล้มเหลว 82 21 ม.ิย. 62
3396/62 ส.อ.มงกุฏ  ทองชุม ธ.ย่อยเซียร์ รังสิต บาดแผลกระสุนปืน 35 25 ม.ิย. 62
3397/62 นาง ไข่   ชามาตย์ ธ.ยโสธร โรคเบาหวาน 77 19 ม.ิย. 62
3398/62 ส.อ.ศักด์ิชาย  ชนะภักดี ธ.ยโสธร เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ 30 16 ม.ิย. 62
3399/62 นาย ก้านก่อง  ใยรีอ่าง ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 82 10 ม.ิย. 62
3400/62 นาง ประมวญ   เจนช่าง ธ.อรัญประเทศ โรคชรา 83 16 ม.ิย. 62
3401/62 นาง สม  เมืองมูล ธ.พะเยา ไตวายระยะสุดท้าย 73 26 ม.ิย. 62
3402/62 ร.ต.ขานทอง  งามบ้านผือ ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 57 20 ม.ิย. 62
3403/62 พ.อ.อุดม   มีพร ธ.ราชด้าเนิน โรคชรา 84 2 ม.ิย. 62
3404/62 นาง สม   สีนวล ร.3 พัน.3 โรคชรา 78 11 ม.ิย. 62
3405/62 ร.ต.สุชาติ   เวียงจันทร์ ช.พัน.15 พล.ร.15 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 56 17 ม.ิย. 62
3406/62 ส.ท.ณัฐพล   มธุวร มทบ.210 โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 24 10 ม.ิย. 62
3407/62 นาย จันทร   จันทรเสนา ธ.นครราชสีมา ภาวะขาดอากาศจากการหายใจอุดกั้น 92 24 ม.ิย. 62
3408/62 นาง สี   บุญมา ธ.เชียงใหม่ โรคชรา 84 31 พ.ค. 62
3409/62 ร.ต.อ้านวย  ศรีโทโคตร ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อ 70 3 เม.ย. 62
3410/62 นาง อบเชย   มหาภูมิ ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดอักเสบ 100 25 ม.ิย. 62
3411/62 นาย ลพ   จ้าวสันเทีย๊ะ ร.4 เลือดออกในเนื้อสมอง 68 27 ม.ิย. 62
3412/62 นาง สมบุญ   กล่ินนาค ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์ ระบบหายใจล้มเหลว 84 8 ก.ค. 62
3413/62 นาง สายค้า   พลเสน ธ.กาญจนบุรี โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 72 6 ก.ค. 62
3414/62 นาง วันเพ็ญ   เปล่ียนนุช ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต มะเร็งเต้านม 68 10 ก.ค. 62
3415/62 นาง ทองหยด   ชวนชม กิตติมศักด์ิ โรคชรา 94 5 ก.ค. 62
3416/62 ร.ต.แสนคม   สาทสิทธิ์ ธ.คลองจั่น โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 9 ก.ค. 62
3417/62 นาง เพ็ชรี   ปัทมะเทศ วิสามัญ โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 99 26 ม.ิย. 62
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3418/62 นาง พรรณี   ก้อนนาค ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 70 22 ม.ิย. 62
3419/62 นาง เขียว   ขวัญศิริ พล.ร.5 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 67 2 ม.ิย. 62
3420/62 นาย บุญมี   นุสิทธิภาพ ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 84 19 ม.ิย. 62
3421/62 นาย คูณ   นิตยาสิทธิ์ ธ.ขอนแก่น โรคหัวใจล้มเหลว 68 25 ม.ิย. 62
3422/62 พ.ต.นิยม   น้อยสถิตย์ ธ.สิงห์บุรี มะเร็งล้าไส้ 74 16 ม.ิย. 62
3423/62 นาย ประสูติ   แสงอินทร์ กคย.สพ.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 51 11 ม.ิย. 62
3424/62 พ.ท.ไสว    สอิ้งทอง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 16 ม.ิย. 62
3425/62 นาง ประภาพร    กั้นกลาง ธ.บางใหญ่ซิต้ี โรคเบาหวาน 72 2 ก.ค. 62
3426/62 นาง ศรีวรรณ   ทองน้อย ธ.น่าน มะเร็งมดลูก 79 27 ม.ิย. 62
3427/62 ส.อ.ฟืน้   เนียมกล่ินหอม ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 78 18 ม.ิย. 62
3428/62 พ.ท.สิงหนาท   รอดปราณี ธ.ตรัง หัวใจเต้นผิดจังหวะ 71 24 ม.ิย. 62
3429/62 ร.ต.ศักด์ิชาย   ศักด์ิสุวรรณ ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ เลือดออกในช่องอกจากฆา่ตัวตาย 56 11 ม.ิย. 62
3430/62 อส.ทพ.ประเทือง   โพธิอ์ยู่ กรม ทพ.13 โรคตับอ่อนอักเสบ 47 17 ม.ิย. 62
3431/62 นาย กอง   สีนา ม.7 พัน.14 โรคหัวใจล้มเหลว 66 15 ม.ิย. 62
3432/62 นาย เสมียน    ชูเรือง กรม ทพ.47 มะเร็งปอด 77 26 พ.ค. 62
3433/62 ร.ต.เสกสันติ   ยอดหาญ ธ.เตาปูน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 61 2 ก.ค. 62
3434/62 ส.ท.วีระวัฒน์   คัทมาร ส.พัน.6 พล.ร.6 ฐานกะโหลกศีรษะแตก 24 3 ม.ิย. 62
3435/62 ส.ท.ชานนท์   แปดโทะ ส.พัน.6 พล.ร.6 ศีรษะบาดเจ็บรุนแรง 20 3 ม.ิย. 62
3436/62 จ.ส.อ.จักรพงศ์    พรมหล้า ส.พัน.23 ทภ.3 มะเร็ง 47 24 ม.ิย. 62
3437/62 นาง ทองเย็น   จันทร์ภักดี ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 84 4 ก.ค. 62
3438/62 นาง ทองฝอย   วุสันเทียะ ธ.นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในสมอง 87 5 ก.ค. 62
3439/62 นาง ณัฐพร    ชัชวาลย์ปรีชา ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรุนแรง 73 30 ม.ิย. 62
3440/62 นาง ละมุน    ค้าประดับ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 71 19 ม.ิย. 62
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3441/62 ร.ต.สุวันทา    วงษ์บุตร ธ.ชัยภูมิ หัวใจเต้นผิดปกติ 81 26 ม.ิย. 62
3442/62 นาง ค้าตัน   บุญโยธา ธ.ชัยภูมิ โรคชรา 84 30 ม.ิย. 62
3443/62 ร.ต.ทองพูน   สิงหะแสนยาพงษ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ไอเป็นเลือดปริมาณมาก 86 1 ก.ค. 62
3444/62 ส.อ.มนต์ชัย   จุลางกูร ธ.อุตรดิตถ์ โรคปอดติดเชื้อ 59 30 ม.ิย. 62
3445/62 จ.ส.อ.สมชาติ   สิทธิศาสตร์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 72 11 ม.ิย. 62
3446/62 นาย ส้ารวย    จันทร์หอม ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมลูกหมาก 70 8 ก.ค. 62
3447/62 นาง ทองอยู่   ศรีสังวาลย์ ธ.ปราจีนบุรี ทางเดินหายใจอุดตัน 83 10 ม.ีค. 62
3448/62 จ.ส.อ.ประวิท   พิมา ร.16 พัน.2 ขาดอากาศหายใจ 36 3 พ.ค. 62
3449/62 จ.ส.อ.นรินทร์   วิสุงเร ช.พัน.6 พล.ร.6 อุบัติเหตุทางจราจร 43 8 พ.ค. 62
3450/62 นาย วันดี   หมอกวงศ์ ขว.ทบ. โรคมะเร็งท่อน้้าดี 82 20 ม.ิย. 62
3451/62 ส.อ.กิ่ง    ศรีรมย์ร่ืน ศศท. ติดเชื้อในปอด 81 9 ก.ค. 62
3452/62 นาย ถึก   เนียมประยูร ธ.สะพานนนท์ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 95 10 ก.ค. 62
3453/62 ร.ต.บุญเพียง   ศรีฤทธิ์ ธ.สนามเป้า เลือดออกในโพรงสมอง 54 3 ก.ค. 62
3454/62 นาง น้อย  กล่ินหอม ธ.อุตรดิตถ์ ล้ินหัวใจตีบ 80 2 ก.ค. 62
3455/62 นาง ประทีป   ไวยสุภี มทบ.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 21 ม.ิย. 62
3456/62 นาง บานเย็น    พรมเทพ ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 74 2 ก.ค. 62
3457/62 นาง แผ้ว   สุจริตจันทร์ ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 23 ม.ิย. 62
3458/62 ร.ต.สันติ   จอมพงษ์ ธ.ล้าปาง หัวใจเต้นผิดจังหวะจากโรคธรรมชาติ 56 4 ก.ค. 62
3459/62 นาง อัตรา    โพธิเสถียร ธ.สะพานนนทบุรี โรคชรา 84 9 ก.ค. 62
3460/62 ส.อ.ไสว   รุ่งเรือง ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 97 24 ม.ิย. 62
3461/62 นาง ส้าเภา   การสังเวช รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 56 29 ธ.ค. 59
3462/62 ส.อ.วทัญญู   คัญใหญ่ พัน.สห.11 ไขมันพอกตับรุนแรง 33 27 พ.ค. 62
3463/62 นาย ประสาร   จิตต์โสภา ธ.ปากเกร็ด ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 89 6 ก.ค. 62
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3464/62 พ.ต.ปัญจพล   วัฒนเดช ธ.พนัสนิคม โรคตับแข็ง 63 4 ก.ค. 62
3465/62 นาง นวบล   เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ธ.ส้านักราชด้าเนิน ล้าไส้ใหญ่ขาดเลือด 71 2 ก.ค. 62
3466/62 นาง สิน   กล่ินจันทร์ ธ.สนามเสือป่า ล่ิมเลือดอุดกั้นในเส้นเลือดแดงทีป่อด 91 2 ก.ค. 62
3467/62 นาง สมพร   สถาพร ธ.ถนนติวานนท์ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 75 28 ม.ิย. 62
3468/62 นาง สายบัว   บุญประกอบ ธ.ปากเกร็ด โรคชรา 86 2 ธ.ค. 61
3469/62 ร.ต.ประมวล   ผ่องอ้าไพ ธ.รังสิต โรคชรา 75 29 ม.ิย. 62
3470/62 ร.ต.สนอง    คชาอนันต์ ธ.ส้านักพหลโยธิน ไตวายระยะสุดท้าย 76 7 ก.ค. 62
3471/62 นาง นึก   วงศ์แก้ว ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้้าดีตับ 74 17 ม.ิย. 62
3472/62 ร.ท.วัชระพงษ์  จันทรชาติ รร.ร.ศร. อุบัติเหตุจากการฝึกกระโดดร่ม 29 15 ก.ค. 62
3473/62 นาง สมสงวน   ภาคพรต ส่วนกลาง โรคชรา 95 6 ก.ค. 62
3474/62 พล.ท.อุสไนท์   เฟือ่งพูลนุช ธ.เตาปูน มะเร็งกระเพาะอาหาร 65 6 ก.ค. 62
3475/62 พ.อ.โกมล   กาญจนโหติ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 95 5 ก.ค. 62
3476/62 ร.อ.สถิตย์   ทองบ้านบ่อ ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 83 22 ม.ิย. 62
3477/62 นาย พรศักด์ิ   หาญชาญพาณิชย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 65 20 ม.ิย. 62
3478/62 ส.อ.ชลอ   รักดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ขับมอเตอร์ไศด์ชนแท่นปูน 68 30 ม.ิย. 62
3479/62 นาง จันทร์   ทัศคร ธ.ยโสธร ถุงน้้าดีอักเสบและน้้าในเยื่อหุม้ปอด 80 27 ม.ิย. 62
3480/62 นาง เข็ม   บุญญะวัด ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 82 15 ม.ิย. 62


