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981/61 นาง จ ารัส   ใยศิริ ส่วนกลาง เส้นเลือดหัวใจตีบ 78 8 ก.พ. 61
982/61 นาง บัวผัน   กังวลทรัพย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 82 6 ก.พ. 61
983/61 นาง มานิตย์   หงษ์น้อย วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 88 15 ม.ค. 61
984/61 นาง สุมาลี   ศรีบวรธนา พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. ติดเชื้อในสมองและน้ าไขสันหลัง 70 24 ธ.ค. 60
985/61 นาง จูมพร  กริชพิทักษ์เงิน พัน.ขส.24 บชร.4 โรคชรา 94 29 ม.ค. 61
986/61 นาง นงเยาว์  เรือนสิริลักษณ์ ร.14 ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 20 ธ.ค. 60
987/61 จ.ส.อ.ทองพูล  อุทธพันธ์ กรม ทพ.26 ภาวะตับอักเสบ 49 1 ก.พ. 61
988/61 นาง ดอก   แสงอรุณประดิษฐ พัน.สต.กส.ทบ. โรคชรา 86 17 ม.ค. 61
989/61 นาย วีระ   แสวงผล พัน.สร.1 พล.1 รอ. เส้นเลือดสมองแตก 82 5 ก.พ. 61
990/61 ส.ต.รณรงค์   ชูใจ ร.21 พัน.3 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจเส่ือมแบบพองโต 26 8 ม.ค. 61
991/61 ร.ต.เชิดศักด์ิ   นาคเกษม รง.กสย.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 31 ม.ค. 61
992/61 นาง สมใจ   สัทธานนท์ ศพปน.พท.ศอพท. โรคชรา 90 7 ม.ค. 61
993/61 อส.ทพ.สวัสด์ิ   โพยประโคน กรม ทพ.26 มะเร็งปอด 53 30 ม.ค. 61
994/61 นาง มนัสนันท์   วัลลภศิริ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อทางเดินหายใจ 63 30 ม.ค. 61
995/61 จ.ส.อ.สัญญา   ศรีสมวงศ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 65 11 ก.พ. 61
996/61 พ.อ.นิคม   สมวงศ์ ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 15 ม.ค. 61
997/61 นาย ดนัย   สิงหเสนี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 67 3 ก.พ. 61
998/61 ร.ต.สมโภชน์   มุสิกาชัย ธ.หนองคาย ระบบหลอดเลือดหัวใจล้มเหลว 63 4 ม.ค. 61
999/61 พล.อ.นิวัติชัย   ถนอมธรรม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 62 4 ก.พ. 61
1000/61 จ.ส.อ.ลิขิต   พระโสภา ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 24 ม.ค. 61
1001/61 จ.ส.อ.บุญทรง   เพ็งอินทร์ ธ.พิษณุโลก พาร์กินสัน 79 4 ก.พ. 61
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1002/61 นาง บุญธรรม   เทพดวง ธ.เพชรบูรณ์ ท้องเสียจากการติดเชื้อรุนแรง 76 30 ม.ค. 61
1003/61 ร.ต.นิคม   เรืองกูล ธ.ราชบุรี มะเร็ง 59 10 ธ.ค. 60
1004/61 น.ส.สมบูรณ์   โพธา ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจล้มเหลว 71 19 ม.ค. 61
1005/61 นาง บัวผัด   ดาวเวียงกัน ธ.เชียงใหม่ เส้นเลือดแดงใหญ่ในท้องโป่งพองแตก 76 30 ม.ค. 61
1006/61 ร.ต.ปรีชา   ก าปนาท ธ.สูงเม่น เลือดออกในสมอง 60 27 ม.ค. 61
1007/61 ร.ต.สุพัฒน์   น้อยเขมา ธ.พิษณุโลก หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 88 3 ก.พ. 61
1008/61 พ.ท.บุญชอบ   ศรีสุข ธ.ปราณบุรี มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 81 25 ม.ค. 61
1009/61 นาย ต๋ี   เพิดขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 77 30 ม.ค. 61
1010/61 นาง ประยูร   ซีกพุดซา ธ.บุรีรัมย์ ปอดติดเชื้อ 84 4 ก.พ. 61
1011/61 นาง ลัดดาวัลย์   ทิพย์กรแก้ว ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก 81 3 ก.พ. 61
1012/61 นาง เทียม   กระจ่างโพธิ์ ธ.ถนนพิบูลสงคราม-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 85 31 ม.ค. 61
1013/61 พ.ต.ชูเกียรติ   วงศ์ก าภู ธ.กาญจนบุรี ปริมาณเลือดไหลเวียนต่ า 82 30 ธ.ค. 60
1014/61 นาย จ ารูญ   พุทธิสาร ธ.เตาปูน โรคชรา 86 9 ก.พ. 61
1015/61 นาง ปุน่   บุญทิม ธ.ลพบุรี เลือดออกผิดปกติ 82 8 ก.พ. 61
1016/61 พ.อ.สุภกิจ   สงวนพงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 3 ก.พ. 61
1017/61 น.ส. ภิรมย์   ชาวเมือง ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในชิ้นตับ 71 4 ก.พ. 61
1018/61 นาง ละออง   ดิษยวงศ์ ธ.เตาปูน โรคชรา 99 8 ก.พ. 61
1019/61 นาง ทวี   ภัทรกูล สปท. โรคระบบไหลเวียนเลือด 67 22 ม.ค. 61
1020/61 นาง ละม่อม   ดิษฐระหาญ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 99 9 ก.พ. 61
1021/61 นาย ไสว   แสงทอง สลก.ทบ. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 76 2 ธ.ค. 60
1022/61 นาง เพียร   พุม่เรือง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกในสมอง 76 18 ก.พ. 61
1023/61 นาย พจน์   มณีรัตน์ มทบ.15 ติดเชื้อทีป่อด 87 29 ม.ค. 61
1024/61 ร.ท.สุวัฒน์   ไล้เลิศ กช. ปอดติดเชื้อ 84 18 ม.ค. 61
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1025/61 นาย หนูจัน   แสนโคตร ม.7 พัน.14 มะเร็งปอด 69 3 ก.พ. 61
1026/61 นาย ชมพู   เขียวเขว้า สง.สด.จว.ช.ย. มะเร็งปอด 69 26 ม.ค. 61
1027/61 จ.ส.อ.ณรงค์   จีนหลักร้อย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ 61 9 ก.พ. 61
1028/61 นาง บุญเย็น   วงศ์กันตา ธ.น่าน ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 17 ม.ค. 61
1029/61 นาง จ าเนียร   กางกรณ์ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ศีรษะบาดเจ็บ 82 28 ม.ค. 61
1030/61 นาง สมบูรณ์   จีรัตน์ ธ.เพชรบูรณ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 69 28 ม.ค. 61
1031/61 ร.ต.จักรพงษ์   ประสารรส ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 56 12 ธ.ค. 60
1032/61 ร.ต.ถวิล   พันธุนนท์ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อจากการส าลัก 83 22 ม.ค. 61
1033/61 จ.ส.ต.ถวัลย์   สุริต ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ความดันโลหิตสูง 64 28 ม.ค. 61
1034/61 จ.ส.อ.วิสุทธิ ์  ไชยวงค์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ถุงลมโป่งพองก าเริบ 64 22 ธ.ค. 60
1035/61 นาง บุญธรรม   ทองมั่น ธ.ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 86 3 ก.พ. 61
1036/61 นาง เลน   เกิดผิวดี ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ภาวะน้ าตาลในกระแสเลือดต่ า 80 6 ก.พ. 61
1037/61 ร.ต.ชนะ   คุชช่วง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งไตระยะแพร่กระจาย 62 9 ก.พ. 61
1038/61 นาง สีดา   พรหมงาม ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 3 ก.พ. 61
1039/61 ร.ท.สมศักด์ิ   จันทร์เผือก ธ.ลพบุรี เส้นเลือดทางสมอง 69 5 ก.พ. 61
1040/61 นาง สาย   สิงห์แก้ว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 7 ก.พ. 61
1041/61 นาง กุลรัตน์   ปีท่อง ธ.ศรีย่าน มะเร็งรังไข่ 64 10 ก.พ. 61
1042/61 จ.ส.อ.หญิง กัญญา   นงนุช ธ.พรานนก ภาวะแทรกซ้อนจากตับอ่อนอักเสบอย่างรุนแรง 85 13 ก.พ. 61
1043/61 นาง ผวน   มูลสวัสด์ิ รพ.รร.จปร. มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 74 28 ม.ค. 61
1044/61 นาย สมดี   แพงด้วง ม.พัน.19 พล.ร.9 ภาวะเลือดออกในสมอง 58 29 ม.ค. 61
1045/61 นาง เฟือ่ง   หนูทอง ธ.ย่อยถนนสรงประภา เลือดออกผิดปกติในทางเดินอาหาร 87 8 ก.พ. 61
1046/61 นาง ค าพู   บ่อค าเกิด ธ.อุดรธานี ไตวายเร้ือรัง 85 27 ม.ค. 61
1047/61 นาย สร้อย   แสงแก้ว ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 71 3 ก.พ. 61
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1048/61 นาง ค าน้อย   สายสอด ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมองตีบ 70 5 ก.พ. 61
1049/61 นาง มุกดา   ดอนไชย ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งปอดข้างซ้าย 72 2 ก.พ. 61
1050/61 นาง สอน   กุละจันทร์เพ็ง ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 83 23 ม.ค. 61
1051/61 ร.ต.เนรมิต   ปลัดพรมมา ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 61 25 ม.ค. 61
1052/61 ร.ต.สุพรรณ   เพียรไลย์ ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57 24 ม.ค. 61
1053/61 จ.ส.อ.นิคม   ราชกิจ ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้เล็กส่วนต้น 53 19 ม.ค. 61
1054/61 ร.ต.ชะลอ   ผิวฟัก ธ.สกลนคร โรคชรา 88 17 ม.ค. 61
1055/61 นาย ทองหล่อ   เนียมหอม ส่วนกลาง โรคชรา 87 26 ม.ค. 61
1056/61 นาง ทองอยู่   สุขพลับพลา ธ.สระแก้ว โรคชรา 89 4 ม.ค. 61
1057/61 นาง ไสว   วิธิบูรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับอ่อน 83 9 ก.พ. 61
1058/61 พ.ท.พิชัย   ไชยมี ธ.ราชด าเนิน เส้นเลือดหัวใจตีบสามเส้น 79 13 ก.พ. 61
1059/61 นาง หลง   สาสนอ่ า ธ.สมุทรสงคราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 5 ก.พ. 61
1060/61 นาง มยุรี   ธรรมนิทรา ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ หัวใจวายเฉียบพลัน 89 14 ก.พ. 61
1061/61 นาง จ านงค์   คูณนนท์ ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 88 16 ก.พ. 61
1062/61 น.ส.พิงคาร   ปิน่แก้ว ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 78 11 ก.พ. 61
1063/61 นาย พีระพล    เกตุอยู่ แผนกอาวุธที ่3 สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ 58 22 ม.ค. 61
1064/61 จ.ส.ท.พรเทพ   ศรีสดใส ส.พัน.21 ทภ.1 ขาดอากาศหายใจ 34 12 ก.พ. 61
1065/61 จ.ส.อ.ถวัลย์   โพธิสุ์วรรณ ม.1 พัน.1 รอ. ไตวายระยะสุดท้าย 58 8 ม.ค. 61
1066/61 นาย วรชัย   จันทราจตุภัทร กสษ.1 กส.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 28 28 ม.ค. 61
1067/61 นาง แดง    แก้วอู๋ ร.4 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 29 ม.ค. 61
1068/61 จ.ส.อ.เดวิทย์   จ าลอง มทบ.21 หัวใจวายเฉียบพลัน 51 4 ก.พ. 61
1069/61 นาง ติง   แวงมั่ง ป.3 พัน.3 ไตวายเร้ือรัง 79 31 ม.ค. 61
1070/61 จ.ส.อ.สนิท   กระเวน มทบ.36 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 53 28 ม.ค. 61
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1071/61 นาง บุญยิ่ง   ช้างวงศ์ ธ.ราชบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 66 23 ม.ค. 61
1072/61 นาง ตุ่นแก้ว   สีทอง ธ.สูงเนิน เลือดออกในสมอง 92 8 ก.พ. 61
1073/61 นาง ลา   ปกป้อง ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 83 27 ม.ค. 61
1074/61 จ.ส.อ.ไพฑูรย์   เมืองชู ธ.ราชบุรี ถุงลมโป่งพอง 68 29 ม.ค. 61
1075/61 นาย ประชุม   ร่ืนภาคแดน ธ.สระบุรี โรคชรา 80 4 ก.พ. 61
1076/61 นาง สมัย   วชิรญาโน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชีมา ปอดติดเชื้อ 79 3 ก.พ. 61
1077/61 นาง พชร   พจนรังษี ยก.ทหาร มะเร็งปอด 53 11 พ.ย. 60
1078/61 นาง ทองใบ   หัศดวง ธ.อยุธยา เส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 73 12 ก.พ. 61
1079/61 นาง สังเวียน   ชอบธรรม สปช.ทบ. ตับแข็งระยะสุดท้าย 60 9 ก.พ. 61
1080/61 น.ส.นภา   หอมโสธร แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งรังไข่ 78 27 ม.ค. 61
1081/61 น.ส. วรวรรณ   ก้อนทอง ธ.เตาปูน ภาวะไตวายเร้ือรัง 64 17 ก.พ. 61
1082/61 ร.ต.ชัยรัตน์   จันมณีชัย ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 79 14 ก.พ. 61
1083/61 พ.อ.สุพล   บุญเจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 10 ก.พ. 61
1084/61 นาย พันธ์   วงษ์ประเทศ ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 80 13 ก.พ. 61
1085/61 นาย ศิริ   อุทุมโภค ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 81 14 ก.พ. 61
1086/61 พ.ท.ไพศาล   สุขเกษม ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อในปอด 70 8 ก.พ. 61
1087/61 จ.ส.อ.สุบรรณ์   สาระค า ธ.ยโสธร ปอดติดเชื้อ 83 23 ม.ค. 61
1088/61 นาย เฟือ่ง   ไชยช่อฟ้า ธ.น่าน มะเร็งต่อมลูกหมาก 78 28 ม.ค. 61
1089/61 นาย สีลา   วงแก้ว ธ.ขอนแก่น หัวใจขาดเลือด 79 6 ก.พ. 61
1090/61 นาย กิ่ง   ไตรยขันธ์ ธ.ขอนแก่น ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 84 4 ก.พ. 61
1091/61 อส.ทพ.วรากร   จันทรัตนา กรม ทพ.33 แขวนคอเสียชีวิต 26 14 ต.ค. 60
1092/61 ร.ท.สัมพันธ์   บุญช่วย กรม ทพ.43 มะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย 56 19 ม.ค. 61
1093/61 นาง วงศ์   ภูดีทิพย์ รร.จปร. ไตวายระยะสุดท้าย 69 6 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1094/61 นาง บุญเสริม   ไทยใหญ่ พล.พัฒนา 1 โรคหัวใจ 79 5 ก.พ. 61
1095/61 น.ส. สรัญญา   เทวรังษี ธ.ถนนพิบูลสงคราม หัวใจล้มเหลว 57 20 ก.พ. 61
1096/61 นาง บุญเรือง   สนิทรักษา ช.11 เส้นเลือดใหญ่ในท้องแตก 81 24 ม.ค. 61
1097/61 จ.ส.อ.พิทักษ์   กุลหกูล ทภ.3 จมน้ าตาย 52 20 ธ.ค. 60
1098/61 นาง สุภาพ   นิยมทอง ธ.โรบินสัน สุรินทร์ เส้นเลือดในสมองแตก 63 11 ก.พ. 61
1099/61 นาย แดง   สิทธิมล ธ.เชียงราย โรคชรา 85 9 ก.พ. 61
1100/61 ร.ต.เดชาวุฒิ   ทับทอง ธ.ตาคลี สมองฝ่อวัยชรา 69 28 ธ.ค. 60
1101/61 นาย ไสว   มะธิมา ธ.สกลนคร ปอดติดเชื้อ 80 11 ก.พ. 61
1102/61 จ.ส.อ.บุญมี   มณีโชติ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อ 86 26 ม.ค. 61
1103/61 ร.ต.ส าเนียง   จันทร์ภูทัศน์ ร.13 หัวใจล้มเหลว 90 9 ม.ค. 61
1104/61 นาง ทองค า   เงินวัฒนะ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อรุนแรง 87 15 ก.พ. 61
1105/61 พ.ต.หญิง บุญรวม อินทร์สุวรรณ ธ.สระบุรี ขาดอากาศหายใจ 72 23 ม.ค. 61
1106/61 นาง สงัด   ยี่โสดสารี รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 75 16 ม.ค. 61
1107/61 นาย สมชาย   ราชอาจ สยย.ทหาร โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 73 6 ม.ค. 61
1108/61 นาย ท า   โพธา ยศ.ทบ. เลือดออกในสมอง 79 28 ม.ค. 61
1109/61 นาง สาล่ี   ศัพทะเสวี ส่วนกลาง โรคชรา 95 19 ก.พ. 61
1110/61 พ.อ.ชอุ้ม   อินทกรณ์ ธ.ส านักพหลโยธิน ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 84 31 ม.ค. 61
1111/61 นาง เกลียว   พวงชาติ ธ.ประชานิเวศน์ 1 ปอดติดเชื้อ 83 9 ก.พ. 61
1112/61 นาง วรรณา   อินโมหมื่นไวย์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้และตับระยะแพร่กระจาย 58 17 ก.พ. 61
1113/61 นาย เพือ่ม   ไวยบูรี ธ.สะพานควาย มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 84 22 ก.พ. 61
1114/61 นาง พันธ์ดี   งามธุระ ธ.เพชรบูรณ์ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน 78 24 ม.ค. 61
1115/61 นาง อาภรณ์   บุพันธุ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 81 29 ธ.ค. 60
1116/61 นาย เพ็ชร์   นาคสวน ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 86 7 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1117/61 ร.ต.เข็ม   ประไพแสง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 72 16 ธ.ค. 60
1118/61 จ.ส.อ.ส ารวย   ภูนาเถร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในสมอง 58 7 ก.พ. 61
1119/61 นาย สมาน   เดชผลิต พัน.ซบร.23 บชร.3 ติดเช้อในกระแสเลือด 67 28 ม.ค. 61
1120/61 นาง ชุม   ไชยสว่าง คส.3 สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 85 8 ก.พ. 61
1121/61 นาง พรรณี   หุนสูงเนิน พล.ร.15 เลือดออกในสมอง 51 27 ม.ค. 61
1122/61 นาย หนูไพร   โสนะชัย ช.พัน.9 พล.ร.9 มะเร็งตับอ่อน 59 21 ม.ค. 61
1123/61 นาย เสือง   ผดุงแดน มทบ.26 ถุงลมโป่งพอง 76 5 ก.พ. 61
1124/61 นาง สมบุญ   บงการ ขว.ทบ. ล าไส้ขาดเลือด 67 13 ม.ค. 61
1125/61 นาง ยุพา   ดาวเรือง รพ.ค่ายสุรสีห์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 ก.พ. 61
1126/61 นาย สมพร   ศรีโนพันธ์ รร.ม.ศม. หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก 70 7 ก.พ. 61
1127/61 จ.ส.อ.ไมตรี   หวังดี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 67 8 ก.พ. 61
1128/61 นาง นงเยาว์   วงษ์นิกร ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 57 17 ก.พ. 61
1129/61 นาง บุญเล้ียง   จิตโคกกรวด ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 14 ก.พ. 61
1130/61 นาง ระนูล   เจียมใจ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 57 6 ก.พ. 61
1131/61 นาง ระจิตร   บวรชาติ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา จมน้ า 76 5 ก.พ. 61
1132/61 นาง อมรพรรณ  จันทร์สมพงษ์ มทบ.35 ภาวะไตวาย 84 6 ก.พ. 61
1133/61 นาง บุญร้อย   โฉมแดง บชร.3 มะเร็งล าไส้ 73 10 ก.พ. 61
1134/61 นาง นาง   ภูมีค า มทบ.22 ไตวาย 79 8 ก.พ. 61
1135/61 นาง หนู   หาญมะโน ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. โรคเบาหวาน 82 17 ม.ค. 61
1136/61 ร.ต.สมชาย  กนกชาติ ธ.พญาไท ไตวายเร้ือรัง 60 20 ก.พ. 61
1137/61 นาง เสถียร  รุ่งเชตุ ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดสมองแตก 90 20 ก.พ. 61
1138/61 นาง กุน   ค าพอง ธ.เตาปูน ความดันโลหิตสูง 87 13 ก.พ. 61
1139/61 ร.ต.ไพฑูรย์   ศรีเรือง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 58 3 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1140/61 นาย เสง่ียม   คงจา ธ.อุดรธานี ไตวายเฉียบพลัน 75 3 ก.พ. 61
1141/61 จ.ส.อ.อุดม   กองแก้ว ป.9 พัน.19 ผ่ืนแพ้ยารุนแรง 72 31 ม.ค. 61
1142/61 นาง จ าปี   แสงคุณ ร.12 พัน.1 รอ. มะเร็งล าไส้ 58 9 ก.พ. 61
1143/61 นาย ประยงค์   สุชาตะประคัลภ์ ม.4 พัน.11 รอ. หลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก 71 30 ม.ค. 61
1144/61 จ.ส.อ.สุระ   ทองจัตุ ช.พัน.6 พล.ร.6 ติดเชื้อทีป่อด 50 3 ก.พ. 61
1145/61 นาย จรืน   ภาสดา พล.ม.3 ไตวายเฉียบพลัน 75 4 ก.พ. 61
1146/61 นาง อ าพร   พัดเพียร ส่วนกลาง โรคไตเร้ือรัง 94 25 ก.พ. 61
1147/61 นาง บุญยวง   พรหมาวัฒน์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ไตวาย 80 26 ม.ค. 61
1148/61 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   บุญสร้อย ธ.ลพบุรี ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 85 15 ก.พ. 61
1149/61 นาง เจียก   ดุจวรรณ ธ.สระบุรี โรคชรา 81 31 ม.ค. 61
1150/61 นาง สุรินทร์   อุ่นทิม ธ.พระโขนง เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 78 11 ก.พ. 61
1151/61 นาง วรรณี   รัตแพทย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83 22 ก.พ. 61
1152/61 พ.ท.พิชัย   วิชัยขัทคะ ธ.ปทุมธานี มะเร็งล าใส้ 75 19 ก.พ. 61
1153/61 ร.ต.จวน   สุนทรพฤกษ์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 88 29 ม.ค. 61
1154/61 นาง พรม   ด่านปรีชา พบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 83 23 ม.ค. 61
1155/61 จ.ส.อ.ชัชชัย   ใจนา ธ.พะเยา หลอดเลือดโคโรนาร่ีซ้ายหัวใจตีบ 69 5 ก.พ. 61
1156/61 ร.ต.นิคม   ประเสริฐกุล ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดสมอง 86 6 ม.ค. 61
1157/61 นาง นิรมล   เฉลิมศรี ร.153 พัน.1 ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 63 27 ม.ค. 61
1158/61 น.ส. นพรัตน์   สมบูรณ์ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งตับ 77 21 ก.พ. 61
1159/61 จ.ส.อ.สงบ   เปรมปราชญ์ ธ.ลพบุรี น้ าท่วมปอดด้านขวา 72 29 ม.ค. 61
1160/61 นาย ประเสริฐ   อุดมแก้ว ธ.อุตรดิตถ์ ถุงลมโป่งพอง 81 11 ก.พ. 61
1161/61 จ.ส.อ.หร่ัง  มุสุสินธุ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในปอด 85 11 ก.พ. 61
1162/61 นาง สมจิตร   ค าพรรณ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินอาหาร 58 3 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1163/61 นาง ประชุม   เฉลยนาค ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อรุนแรง 93 10 ก.พ. 61
1164/61 ร.ต.ส าราญ   สุขรัตนปรีชา ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 81 19 ม.ค. 61
1165/61 ร.ต.สุชาติ   โตบัว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 6 ก.พ. 61
1166/61 นาง ฉอ้อน   มีพงษ์ ธ.ลาดพร้าว 6 เนื้องอกในสมอง 84 9 ก.พ. 61
1167/61 ร.ต.บุญนาค   ชาญกูล ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ช่องอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง 65 2 ก.พ. 61
1168/61 นาง บังอร   สุขกุล ธ.กาญจนบุรี ถ่ายอุจจาระเหลวรุนแรง 81 31 ม.ค. 61
1169/61 ร.ต.ชาติ   ศรีอ้น ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ 63 16 ก.พ. 61
1170/61 นาง พลอย   อุบลเขียว ธ.กาญจนบุรี พาร์กินสัน 77 13 ก.พ. 61
1171/61 จ.ส.อ.ส าราญ   โรมารักษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 88 14 ก.พ. 61
1172/61 ร.ต.วิเชียร   จันทร์ศรีทอง ธ.สุโขทัย ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 21 ก.พ. 61
1173/61 นาย เศวต   เดชธิดา มทบ.17 การหายใจล้มเหลว 62 10 ก.พ. 61
1174/61 นาง เครือพงษ์   อรรคค า ร.3 มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 74 17 ก.พ. 61
1175/61 นาง ทองใบ   บัววรรณ พบ. โรคชรา 82 3 ก.พ. 61
1176/61 นาย เจษฎา   หมู่พยัคฆ์ ดย.ทบ. เส้นเลือดในสมองตีบ 60 28 ม.ค. 61
1177/61 นาง สวาท   เศวตมาลย์ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 93 18 ก.พ. 61
1178/61 ร.อ. ภควัน   หนุนวงษ์ ร.9 ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 34 21 ก.พ. 61
1179/61 พล.ท.สุรพล   พิจิตรคดีพล ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 79 15 ก.พ. 61
1180/61 พ.อ.โชคชัย   เภกะสุต ธ.พญาไท 3 หัวใจล้มเหลว 76 18 ก.พ. 61
1181/61 นาย จ านงค์   ผาลา ธ.ร้อยเอ็ด โรคมะเร็งล าไส้ 64 18 ก.พ. 61
1182/61 นาง บุญ   พรมมงคล ธนาณัติ นิ่วในถุงน้ าดี 79 23 ก.พ. 61
1183/61 นาย ประฝน   แย้มรัศมี ส่วนกลาง โรคชรา 73 24 ก.พ. 61
1184/61 ร.ต.สินทวัตร   ทองอินที ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดีระยะลุกลาม 62 2 ก.พ. 61
1185/61 ร.ต.นฤพล   เนาวพันธ์ สง.สด.จว.พ.ท. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 38 24 ม.ค. 61
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1186/61 นาง จ าปี   ขวัญอยู่ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ล าปาง เลือดออกในสมอง 80 10 ก.พ. 61
1187/61 ร.อ.ประเสริฐ   ชูสวัสด์ิ ธ.ล าปาง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 5 ก.พ. 61
1188/61 จ.ส.อ.ทองเจือ   สวารัตน์ ธ.พรานนก มะเร็งปอด 88 16 ก.พ. 61
1189/61 ส.อ.พรนิมิตร   เกษาพันธ์ ช.2 พัน.201 สมองขาดอากาศ 25 6 ก.พ. 61
1190/61 นาง นิตยา   แก่นอินทร์ กฌป.สก.ทบ. มะเร็งปอด 56 3 ม.ีค. 61
1191/61 นาย ประจวน   พลเสนา ป.2 พัน.102 รอ. มะเร็งตับ 60 16 ธ.ค. 60
1192/61 นาง บุญเย็น   จันทร์หอม ธ.เลย มะเร็งเต้านม 84 7 ก.พ. 61
1193/61 นาย อ านวย  ศรีสง่า ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุขับขี่รถจักยานยนต์ 28 22 ก.พ. 61
1194/61 นาย เรืองรอง บุญญะภุมมะ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 84 1 ม.ีค. 61
1195/61 นาวาอากาศตรี จิระวัฒน์  ทิพทัส ธ.พระประแดง มะเร็งเยื่อหุม้ปลายประสาท 70 26 ก.พ. 61
1196/61 นาย เสริง   สมทางดี ธ.เพชรบูรณ์ วัณโรคเยื่อหุม้ปอด 82 15 ก.พ. 61
1197/61 พ.อ.มานพ   จันทเตมีย์ ธ.เตาปูน ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 23 ก.พ. 61
1198/61 นาง ประทุม   พ่วงประเสริฐ ธ.ส านักพหลโยธิน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคสมองเส่ือม 86 14 ม.ีค. 61
1199/61 จ.ส.อ.วิชัย   สุเมธรัตนศรี ธ.ลพบุรี ไส้เล่ือน 69 17 ม.ีค. 61
1200/61 นาง จ าปี   กิ่งวงษา ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 83 7 ก.พ. 61
1201/61 นาย อัมพร   น่วมทอง ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 66 1 ม.ีค. 61
1202/61 นาง ประเสริฐ   ค าอุไร ธ.สนามเสือป่า หลอดเลือดในสมองตีบ 76 21 ก.พ. 61
1203/61 นาง ร าไพ   ชุดพิมาย ธ.ขอนแก่น ไตวายระยะสุดท้าย 71 25 ม.ค. 61
1204/61 ร.ต.ธวัฒชัย   เพชรราม ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา วัณโรคปอด 57 17 ก.พ. 61
1205/61 นาย เอื้อน   จูกูล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา วัณโรคปอดทีไ่ม่มีเอชไอวีร่วม 80 18 ก.พ. 61
1206/61 นาย พูน   ไวขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ถุงลมโป่งพอง 84 20 ก.พ. 61
1207/61 นาง หอม   นันตาวงค์ ธ.เชียงราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 7 ก.พ. 61
1208/61 นาง สับ   ลายบุตรศรี มทบ.21 โรคชรา 85 9 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1209/61 นาง ฉลวย   หล าใจซ่ือ มทบ.36 หัวใจวายเฉียบพลัน 64 11 ก.พ. 61
1210/61 ร.ต.สนิท   อินทร์บุญสม มทบ.42 มะเร็งตับ 59 15 ม.ค. 61
1211/61 นาง ละมุน   กะรัมย์ ธ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 86 9 ก.พ. 61
1212/61 พ.ต.ทองผล   บ ารุงภักด์ิ ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 81 4 ก.พ. 61
1213/61 นาง อุบล   ประยูรพันธุ์ ธ.เชียงใหม่ หัวใจขาดเลือด 82 6 ก.พ. 61
1214/61 นาง อุตดี   อินต๊ะยศ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก โรคชรา 71 14 ม.ค. 61
1215/61 อส.ทพ.ธนพล   วงษ์ตระ กรม ทพ.35 แขวนคอ 52 6 ก.พ. 61
1216/61 นาง วงษ์ศรี   ยอดแก้ว รร.จปร. ไตวายเร้ือรัง 69 14 ก.พ. 61
1217/61 นาย วันสี   ศิริลาภ ร.12 พัน.2 รอ. มะเร็งตับ 51 29 ม.ค. 61
1218/61 นาง ปราณี   เงินวัฒนา วิสามัญ โรคชรา 88 1 ม.ีค. 61
1219/61 นาย โสภณ   จันทวงษ์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 13 ก.พ. 61
1220/61 พล.ต.เติมศักด์ิ   อ่อนศรี ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 83 14 ก.พ. 61
1221/61 นาง ศิริลักษณ์   โชสิมา ธ.กระทรวงกลาโหม เนื้องอกทีตั่บอ่อน 46 22 ก.พ. 61
1222/61 นาย สุชิน   ศรีใส ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 77 17 ก.พ. 61
1223/61 พ.อ.เมิน   วิภาหัสน์ วิสามัญ ปอดติดเชื้อ 94 18 ม.ค. 61
1224/61 นาง อ่วม   พินสายออ พัน.สบร.22 บชร.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 25 ม.ค. 61
1225/61 นาง ลออ   ลือพงษ์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. สมองฝ่อวัยชรา 77 23 ก.พ. 61
1226/61 นาง สง่า   โภควัตร ธ.สิงห์บุรี สมองฝ่อวัยชรา 92 10 ก.พ. 61
1227/61 นาย ฉลอง   พงษ์พิษณุ ธ.ตาก ความดันโลหิตสูง 85 20 ก.พ. 61
1228/61 นาง วัลประภา   เยียวยา ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 15 ก.พ. 61
1229/61 นาย จ๋าย   อินนันชัย ธ.ล าปาง กล้ามเนื้อหัวใจจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 84 31 ม.ค. 61
1230/61 นาง ตุ่นแก้ว   เรียงสูง ธ.ล าปาง ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 26 ม.ค. 61
1231/61 จ.ส.อ.ภานุ   มูลเทพ ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย โรคตับแข็ง 60 15 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1232/61 ร.ต.ส าเริง   รมณารักษ์ ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ มะเร็งปอด 75 18 ก.ย. 60
1233/61 จ.ส.อ.สุวัฒน์   ใจเทีย่งกุล รร.ชท. การหายใจล้มเหลว 73 6 ธ.ค. 60
1234/61 ร.ต.ทองเปลว   ทับหิรัญ ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 1 ม.ีค. 61
1235/61 พ.อ.อุทัย   เสง่ียมจิตร์ ธ.ย่อย บก.สูงสุด-แจ้งวัฒนะ โรคตับแข็งระยะสุดท้าย 65 24 ก.พ. 61
1236/61 นาง จริยา   แก้วรัตน์ ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 69 2 ก.พ. 61
1237/61 นาง สุรภี   รัตนฉายา ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในกระโหลกศีรษะ 66 28 ก.พ. 61
1238/61 นาง ทองปาน   จ าปางาม ธ.ประชานิเวศน์ 2 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 68 26 ก.พ. 61
1239/61 นาย เวชชยันต์   เจริญสกุล ธ.ปราณบุรี อุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 63 25 ม.ค. 61
1240/61 นาย เจียม   วิจิตร ธ.ปากช่อง โรคมะเร็งถุงน้ าดี 78 22 ก.พ. 61
1241/61 นาย ณรงค์   อ าพร รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 66 19 ก.พ. 61
1242/61 นาย เชื่อม   พบร่มเย็น ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 5 ม.ีค. 61
1243/61 นาย กฤษณพล   ถนอมพุดซา กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคตับแข็ง 58 25 ม.ค. 61
1244/61 จ.ส.อ.สุทิน   สังข์ประเสริฐ พัน.พัฒนา 1 เลือดออกในทางเดินอาหาร 58 18 ม.ค. 61
1245/61 นาย เนียม   นามโคตร ปตอ.2 พัน.2 มะเร็งตับ 83 2 ก.พ. 61
1246/61 นาง กินนอน   ค าส าราญ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 82 10 ก.พ. 61
1247/61 นาง ส าเภา   บูรณ์เจริญ มทบ.23 หลอดเลือดสมอง 73 14 ก.พ. 61
1248/61 จ.ส.อ.วิโรจน์   ศิริคุณ ธ.ชุมแพ โรคหัวใจวาย 62 6 ก.พ. 61
1249/61 นาง เส่ียน   วงษ์เบาะ ธ.แฟร่ีพลาซา-ขอนแก่น มะเร็งท่อน้ าดี 75 13 ก.พ. 61
1250/61 นาง หมาย   สายหล้า ธ.ล าปาง หัวใจล้มเหลว 86 21 ก.พ. 61
1251/61 จ.ส.ต.ไพโรจน์   สะอาดยวง ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 57 18 ก.พ. 61
1252/61 จ.ส.อ.สมเกียรติ   สดวัน ธ.งาว ท้องเสียรุนแรง 71 17 ก.ค. 60
1253/61 จ.ส.อ.ประดิษฐ์   น้อยอาษา ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 72 29 ม.ค. 61
1254/61 ร.ต.อภิชาติ   ตุงคะเตชะ ธ.ขอนแก่น ระบบหัวใจล้มเหลว 63 8 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1255/61 นาย สอาด   จันทร์หอม ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 22 ก.พ. 61
1256/61 นาย เฉลียว   ค ามูล ธ.ขอนแก่น ภาวะหัวใจล้มเหลว 75 2 ก.พ. 61
1257/61 นาง สมศรี   รักขันแสง ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวัยชรา 84 12 ก.พ. 61
1258/61 ร.ต.สมยศ   เพรงมา ธ.ขอนแก่น ตับแข็ง 61 14 ก.พ. 61
1259/61 ร.ต.สงบ   สีสด ธ.ขอนแก่น ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 76 21 ก.พ. 61
1260/61 นาย พัฒนชัย   สงวนศักด์ิ ส่วนกลาง โรคชรา 70 25 ก.พ. 61
1261/61 นาง สงวน   เริงรักษ์ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 90 5 ม.ีค. 61
1262/61 นาง อรุณี   ไวยนันท์ ธ.เตาปูน โรคชรา 68 4 ม.ีค. 61
1263/61 ส.อ.สมบุญ   จันทร์น้อย ธ.ส านักราชด าเนิน โรคเบาหวาน 83 6 ม.ีค. 61
1264/61 ร.ต.บุญส่ง   วิเชียรอินทร์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งถุงน้ าดี 70 2 ม.ีค. 61
1265/61 นาย ธัญญะ   วัตถุทอง ธ.ปราณบุรี ปอดติดเชื้อ 74 1 ม.ีค. 61
1266/61 นาย บุญถิ่น   มะระคบ ธ.ย่อยสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวาย 72 25 ก.พ. 61
1267/61 นาง บุญส่ง   ไทรนนท์ ธ.ปากเกร็ด ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 79 1 ม.ีค. 61
1268/61 นาง ฤดี   นิลคุณ พัน.สร.8 ติดเชื้อในเลือด 80 1 ก.พ. 61
1269/61 จ.ส.อ.บรรเจิด   ชื่นชิต ป.2 พัน.102 รอ. โรคตับแข็ง 54 12 ก.พ. 61
1270/61 นาง จ าปี   ผดุงใจ มทบ.18 โรคชรา 81 9 ก.พ. 61
1271/61 นาง สา   พาสุข รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคไตวาย 70 28 ม.ค. 61
1272/61 นาง สอาด   สมัครเขตรการ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองขาดเลือด 86 20 ม.ค. 61
1273/61 นาง นันทิศา   วารี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ก้านสมองขาดเลือด 65 23 ก.พ. 61
1274/61 พล.ต.ชูเกียรติ   ปลอดในเมือง ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 11 ก.พ. 61
1275/61 นาง สมาน   บุญเงิน ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจเต้นผิดจังหวะ 94 28 ม.ค. 61
1276/61 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ   ข าทอง ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ. ฐานกระโหลกศีรษะแตกจากการจราจร 56 10 ก.พ. 61
1277/61 นาง กรองทอง   เพ็งพัฒน์ ธ.พญาไท ปอดติดเชื้อ 70 5 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1278/61 นาย ไสว   ฟักโพล้ง ส่วนกลาง สมองขาดเลือด 63 3 ม.ีค. 61
1279/61 นาง สารภี   ทัง่เพชร ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 68 4 ม.ีค. 61
1280/61 นาย สยาม   สุวรรณมาโจ ธ.นครพนม โรคสมองฝ่อวัยชรา 84 24 ม.ค. 61
1281/61 นาง ส าราญ   คลมั่น ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมอง 86 26 ก.พ. 61
1282/61 ร.ต.พิจิตร   ตามรสุวรรณ ธ.ส านักราชด าเนิน สมองขาดเลือด 83 16 ก.พ. 61
1283/61 นาง ทิคัมพร   ชมกุล ธ.พิษณุโลก เนื้องอกสมอง 60 18 ก.ย. 58
1284/61 นาย ประเสริฐ   ท้องถิ่น ธ.อุดรธานี ภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 72 10 ก.พ. 61
1285/61 พ.ท.เนรมิต   ป้อมลอย ศร. ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 55 13 ก.พ. 61
1286/61 ร.ท.สุเทพ   ธิติธรรม ช.21 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 59 28 ม.ค. 61
1287/61 นาย ชาเกียรติ   สายบัวสกุลวงศ์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 27 ก.พ. 61
1288/61 นาง ผกายรัตน์   พัฒนธรรม ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 21 ม.ิย. 59
1289/61 นาย เล็ก   ขันธรูป ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในปอด 79 1 ม.ีค. 61
1290/61 พล.อส.จตุพร   ธรรมลา มทบ.23 มะเร็งปอดระยะลุกลามไปสมอง 42 8 ก.พ. 61
1291/61 พล.ต.ประสิทธิ ์  คล้ายแก้ว ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 20 ม.ค. 61
1292/61 นาย ไล้   อยู่ถมยา ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 ก.พ. 61
1293/61 น.ส. โสรส   ต้ังมั่นคุณธรรม ธ.ตลาดถนอมมิตร เส้นเลือดในสมองแตก 40 25 ก.พ. 61
1294/61 นาง สาทร   พินเส้ียว ธ.ปราณบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 11 ก.พ. 61
1295/61 ร.ต.ดลยุทธ   สิริบรรสพ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 ธ.ค. 60
1296/61 ร.ต.นาม   เชิดฉาย ธ.ล าปาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 85 15 ก.พ. 61
1297/61 นาง ด า   มะนาวหวาน พัน.ปพ. ความดันโลหิตสูง 62 10 ธ.ค. 60
1298/61 นาง ต้อย   รอดกูล ร.31 รอ. มะเร็งรังไข่ 76 21 ก.พ. 61
1299/61 นาง เจียว   ศรีจันทร์โฉม กรม สน.พล.ร.9 ภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือด 81 9 ก.พ. 61
1300/61 น.ส.ฉันทพิชญา   จันทร์แจ่มใส ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 37 28 ม.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1301/61 นาย ประสิทธิ ์  จันทร์เพ็ญ ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 80 13 ก.พ. 61
1302/61 นาง สน   ครองแตง ส่วนกลาง โรคชรา 81 3 ม.ีค. 61
1303/61 จ.ส.อ.จ านง   อินล่าม ธ.น่าน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71 5 ม.ค. 61
1304/61 นาง สุพร   บุญค า ธ.ปราจีนบุรี โรคมะเร็งเต้านม 60 2 ม.ีค. 61
1305/61 น.ส. ปราณี   หนูอร่าม ธ.บางบัวทอง เลือดออกในทางเดินอาหาร 73 5 ม.ีค. 61
1306/61 จ.ส.ต.จรัส   นุชกระแส ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคหลอดเลือดหัวใจ 69 27 ก.พ. 61
1307/61 นาง เอ๊ย   โบสุวรรณ ธ.คลองจั่น โรคชรา 92 25 ก.พ. 61
1308/61 จ.ส.อ.มงคล   ค ากูล ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในปอดและกระแสเลือด 52 7 ม.ีค. 61
1309/61 นาง ละเมียด   นิ่มนวล ธ.พระประแดง เลือดออกในสมอง 70 1 ม.ีค. 61
1310/61 ร.อ.สุชาติ   รัตนพฤกษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 71 23 ก.พ. 61
1311/61 นาง ศิริพร   ชีวะธรรม ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 55 5 ม.ีค. 61
1312/61 นาง จ่าย   นาคประเสริฐ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 83 5 ม.ีค. 61
1313/61 นาง ธิรนันท์   เนตรศรี พัน.จจ. มะเร็งปากมดลูก 36 12 ก.พ. 61
1314/61 นาง มวย   สกุลเตียว ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวัยชรา 90 3 ก.พ. 61
1315/61 นาง ชะม้อย   ทิพมาศ สสก.ทหาร ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 20 ก.พ. 61
1316/61 นาย หนู   บุญเลิศล้น ช.พัน.15 พล.ร.15 หัวใจล้มเหลว 81 14 ก.พ. 61
1317/61 นาย สุริยะ   เพ็งพจนา ส่วนกลาง โรคชรา 84 4 ม.ีค. 61
1318/61 ร.ต.ชาติชาย   ฤทธิเสน ธ.รังสิต คลอง 3 โรคชรา 68 23 ก.พ. 61
1319/61 ร.ท.อนันต์   รัตนา ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด 85 27 ก.พ. 61
1320/61 นาง อารี   รัตโนดม ธ.พิษณุโลก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 17 ก.พ. 61
1321/61 นาย ทองค า   สังวาลย์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 1 ม.ีค. 61
1322/61 นาย ณรงค์   เล็กเผือก ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งไทรอยด์ 73 5 ม.ีค. 61
1323/61 นาง ประจิม   ศรีชมภู ธ.ย่อยบางบัว สมองฝ่อวัยชรา 84 27 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1324/61 นาง ศรีวรรณ   กันทะวัง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 16 ก.พ. 61
1325/61 นาง สุนทร   ผลเนตร ธ.ลพบุรี มะเร็งมดลูก 65 23 ก.พ. 61
1326/61 จ.ส.อ.ประกิต  ทวีนุต ธ.รามอินทรา กม.8 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจ่าย 70 3 ม.ีค. 61
1327/61 ร.ต.สวัสด์ิ   ผลนา ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะเลือดเป็นกรด 67 4 ม.ีค. 61
1328/61 นาง อุไร   สุขขัง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อวัยชรา 84 25 ก.พ. 61
1329/61 นาง คณิต   คิดสุข ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ หลอดเลือดแดงอุดตันเฉียบพลัน 76 23 ก.พ. 61
1330/61 นาย ชาย   พาลี พัน.สท. สมองฝ่อวัยชรา 82 23 ก.พ. 61
1331/61 นาย สุรัตน์   อยู่จุ้ย รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น 56 25 ม.ค. 61
1332/61 ร.ต.รุ่งศักด์ิ   แสนสุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 77 1 ม.ีค. 61
1333/61 นาย มุม   พรรัตน์ ธ.เทสโก้โลตัส-โคราช 2 ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 78 15 ก.พ. 61
1334/61 ร.ต.จ ารักษ์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ธ.ชุมพร มะเร็งระยะลุกลามท าให้ปอดติดเชื้อ 70 21 ก.พ. 61
1335/61 นาง ฉลวย   โพธิช์ัยศรี ธ.ปักธงชัย มะเร็งปากมดลูก 63 24 ก.พ. 61
1336/61 นาง ลอด   พรหมปิงกา ธนาณัติ ภาวะไตวายเร้ือรัง 85 19 ก.พ. 61
1337/61 พล.อส.วิชัย   กระตุดนาค ธ.ปากช่อง มะเร็งท่อน้ าดี 63 15 ม.ค. 61
1338/61 นาย สุเทพ   จิตรีวรรณ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนในเลือดสูง 64 15 ก.พ. 61
1339/61 นาง หนูทิน   ศักด์ิวิจารณ์ ธ.เตาปูน ภาวะเลือดออกในสมอง 90 24 ก.พ. 61
1340/61 พ.ท.ยรรยง   แกล้วกล้า ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 27 ก.พ. 61
1341/61 พ.ต.ส้ัว   แสงสุวรรณ ธ.ชุมพร มะเร็งต่อมลูกหมาก 85 19 ก.พ. 61
1342/61 นาย ทองด า   สีแก้ว ธ.ปากช่อง โรคชรา 82 2 ม.ีค. 61
1343/61 นาง ดรุณี   สาสุนทรา สสก.ทหาร ล้ินหัวใจร่ัว 68 28 ก.พ. 61
1344/61 จ.ส.อ.ชัยณรงค์   เหลืองพล นทพ. โรคตับแข็ง 48 23 ต.ค. 60
1345/61 นาง ระเบียบ   พันธ์กล้า วิสามัญ การหายใจล้มเหลว 91 9 ม.ีค. 61
1346/61 ร.ต.กาญจน์   สังข์เพ็ชร ธ.บก.ทบ. อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บ 60 26 ม.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1347/61 นาง บุญเลิศ   บุญวุฒิวิวัฒน์ มทบ.39 มะเร็งผิวหนัง 76 18 ก.พ. 61
1348/61 นาย ประจักร์   สายพงษ์ ม.5 พัน.24 รอ. น้ าตาลในเลือดต่ า 62 11 ก.พ. 61
1349/61 ร.ต.สงวน   พันธ์ชนะ พัน.สร.22 บชร.2 ภาวะเลือดออกในสมอง 82 2 ก.พ. 61
1350/61 นาง เล็ก   เครือทอง พัน.ขส.22 บชร.2 ติดเชื้อ 82 14 ก.พ. 61
1351/61 ร.ต.สมเกียรติ   ชูพงษ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 72 17 ก.พ. 61
1352/61 จ.ส.อ.พรหมา   อุดค ามี ธ.แพร่ เส้นเลือดสมองตีบ 64 22 ก.พ. 61
1353/61 นาง เขียม   ชมชิด ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุบลราชธานี โรคชรา 86 5 ก.พ. 61
1354/61 นาง บัวเขียน   เอมโอษฐ์ ธ.อุบลราชธานี ความดันโลหิตสูง 76 24 ก.พ. 61
1355/61 นาง แผ่น   บัวทอง ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 87 26 ก.พ. 61
1356/61 ร.ต.สนั่น   จิตอนุกูล ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมองตีบ 84 22 ก.พ. 61
1357/61 นาง เสวย   ศรีมงคล ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 77 16 ก.พ. 61
1358/61 นาง จินดา   พรมบุตร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจล้มเหลว 78 28 ก.พ. 61
1359/61 ร.ต.ลิขิต   เรืองสุวรรณ์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 59 25 ม.ค. 61
1360/61 พ.อ.เชาวน์   ธรมธัช ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 10 ม.ีค. 61
1361/61 นาง อนุกูล   จันฤาไชย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคเบาหวาน 91 3 ม.ีค. 61
1362/61 พ.อ.ชาญชัย   สุรพลพิเชฏฐ์ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในปอด 86 3 ม.ีค. 61
1363/61 นาง บุญนาค   ใจดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 20 ก.พ. 61
1364/61 จ.ส.อ.วรพัทธ์   ชัยมุสะโรจน์ ม.4 พัน.25 รอ. กระดูกคอหักจากอุบัติเหตุจราจร 58 15 ก.พ. 61
1365/61 นาย รังสรรค์   มนตรี ธ.ปากช่อง โรคปอดติดเชื้อ 73 10 ม.ีค. 61
1366/61 จ.ส.อ.หญิง เขมิกา   สุขสวัสด์ิ ส.ยย.ทหาร มะเร็งล าไส้ 53 1 ม.ค. 61
1367/61 ร.ต.ประสงค์   วรรณริโก ธ.ปราจีนบุรี ไตวายเร้ือรัง 86 2 ก.พ. 61
1368/61 นาง บุญสม   จันทรนุช ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 23 ก.พ. 61
1369/61 นาย ปัญญา   ก้อยจะบก ศซส.สพ.ทบ. บาดเจ็บหลายอวัยวะจากการบาดเจ็บจราจร 36 20 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1370/61 จ.ส.อ.เบ็ญจางค์   บัวทัง่ ธ.ย่อยบางพลัด ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 5 ม.ีค. 61
1371/61 จ.ส.อ. โกศล   ศรีสมพงษ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 56 22 ม.ค. 61
1372/61 นาย จิระภาศ   พรหมพยัคฆ์ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 5 ม.ีค. 61
1373/61 พ.อ.วิทูร   ยอดพยุง ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 93 22 ก.พ. 61
1374/61 นาย จ านงค์   แก้วงาม ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 โรคชรา 87 24 ก.พ. 61
1375/61 จ.ส.ท.ยงยุทธ   บัวสิงห์ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 59 25 ก.พ. 61
1376/61 จ.ส.อ.ชวลิต   นิสสะ ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 84 20 ก.พ. 61
1377/61 พ.ท.พงษ์   ศิริศักด์ิก าพล ธ.ลพบุรี มะเร็งกล่องเสียง 83 27 ก.พ. 61
1378/61 ร.ต.ค ารณ   รอดทิพย์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 87 15 ม.ีค. 61
1379/61 ร.ต.เอนก   เกตุมีชัย ธ.ย่อยบก.สูงสุด แจ้งวัฒนะ มะเร็งตับ 66 8 ม.ีค. 61
1380/61 นาง ทองคืน   คณะศรี ร.11 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 28 ก.พ. 61
1381/61 พล.ท.วิรัช   ปัญจานนท์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ 57 17 ม.ค. 61
1382/61 ร.ต.จรูญ   พองโนนสูง ธ.นครราชสีมา ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 84 13 ม.ค. 61
1383/61 นาง อาภรณ์   พิพัธน์บรรจง ธ.สระบุรี โรคชรา 74 21 ก.พ. 61
1384/61 นาง สร้อย   ฉ่าสูงเนิน ร.31 พัน.1 รอ. ภาวะสมองขาดเลือด 92 15 ก.พ. 61
1385/61 นาง ประกาย   สีขาว ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ล าไส้ใหญ่อุดตัน 64 10 ก.พ. 61
1386/61 นาง สุพรรณ์   นามโคตร ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 2 ม.ีค. 61
1387/61 นาย ลูน   ปงจันตา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 27 ก.พ. 61
1388/61 ร.ต.ทรง   สายทองดี ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 94 23 ม.ค. 61
1389/61 ร.ต.สุชาติ   ทรงเจริญ ขว.ทบ. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 57 29 ม.ค. 61
1390/61 จ.ส.อ.สนุน   นาคด้วง ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมองอุดตัน 77 28 ก.พ. 61
1391/61 จ.ส.อ.ประสาน   ทิมาศาสตร์ ธ.แพร่ มะเร็งตับ 73 1 ม.ีค. 61
1392/61 จ.ส.อ.มีลาภ   ศรีสมบัติ  คส.3 สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 45 3 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1393/61 นาง โรซา   ไวสาริกรรม มทบ.31 โรคชรา 82 13 ก.พ. 61
1394/61 พ.อ.หญิง สกาวเดือน   โสแก้ว มทบ.18 มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 54 21 ก.พ. 61
1395/61 นาย ประเสริฐ   จ าปา รร.ป.ศป. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 80 28 ก.พ. 61
1396/61 พ.ต.ด ารง   สุรินทร์ฤทธิ์ ธ.เชียงใหม่ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 85 27 ธ.ค. 60
1397/61 นาง หลง   เสภานนท์ ธ.ปราณบุรี โรคไต 84 11 ก.พ. 61
1398/61 จ.ส.อ.ไพโรจน์   หมื่นเข็ม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ หัวใจล้มเหลว 59 11 ก.พ. 61
1399/61 นาย หนูเจียม   รัตนวงศ์ ธ.อุดรธานี ตับแข็ง 64 14 ก.พ. 61
1400/61 ร.ต.ปิยะศักด์ิ   บ ารุง ธ.อุดรธานี ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 61 12 ก.พ. 61
1401/61 จ.ส.อ.พินิจ   เพชรกัปป์ ธ.เพชรบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 64 5 ก.พ. 61
1402/61 นาง ระก า   มูลเดช ธ.อุทัยธานี ความดันโลหิตสูง 76 18 ก.พ. 61
1403/61 นาง เสง่ียม   แก้วลี ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 76 20 ก.พ. 61
1404/61 พ.ท. วิชัย   ปัญญาธร ธ.รามอินทรา กม 8 ปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง 76 19 ก.พ. 61
1405/61 นาง บัวเงิน   ศิริสนธิ ธ.ชลบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 83 20 ก.พ. 61
1406/61 พล.ท.สมศักด์ิ   กิจพ่อค้า ธ.สมุทรสาคร สมองบวม 67 5 ม.ีค. 61
1407/61 นาง ส าเนียง   แสงมณี ส่วนกลาง โรคชรา 88 13 ม.ีค. 61
1408/61 นาย ถวิล    สุทาวัน ธ.ศรีสะเกษ ไตวายเร้ือรัง 82 26 ก.พ. 61
1409/61 นาง นิตยา   พยัคฆศิริ ธ.อยุธยา พาร์ค โรคหัวใจ 67 12 ม.ีค. 61
1410/61 นาง อัญชัญ   ละม่อม ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคไตวาย 90 22 ก.พ. 61
1411/61 นาง พัชราวรรณ   โง่นทอง ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 5 ก.พ. 61
1412/61 จ.ส.อ.สมเพชร   บุญรักษ์ ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร ล้มและเลือดออกในเยื่อหุม้ปอดซ้าย 56 22 ม.ค. 61
1413/61 นาง สมปอง   สืบจากศรี พัน.ร.รร.จปร. มะเร็งท่อน้ าดี 65 1 ม.ีค. 61
1414/61 นาง ศิริ   โรจนะ ธ.ส านักราชด าเนิน สมองฝ่อวัยชรา 90 6 ม.ีค. 61
1415/61 นาง ถาวร   มั่งมี ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 12 ก.พ. 61
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1416/61 ร.ต.มานะ   ทองแดง ช.11 พัน.602 มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะสุดท้าย 57 15 ก.พ. 61
1417/61 พ.อ.มณฑป   มณีเนตร ธ.นครราชสีมา หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 89 17 ก.ค. 59
1418/61 จ.ส.อ.พิษณุ   ม่วงมา ช.3 พัน.302 บาดเจ็บจราจรทางบก 42 20 ม.ค. 61
1419/61 พล.อ.นฤธี   เผือกพิพัฒน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ขาดเลือดไปเล้ียงทีข่าอย่างเฉียบพลัน 86 1 ม.ีค. 61
1420/61 นาย เอนก   ประทุมารักษ์ ธ.นครชัยศรี มะเร็งล าไส้ 63 11 ก.พ. 61
1421/61 นาย สอน   สอนศรี ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 94 18 ก.พ. 61
1422/61 นาย อุทัย   จูยืนยง มทบ.13 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 77 21 ก.พ. 61
1423/61 ร.ต.สมบูรณ์   ปาลวัฒน์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในปอด 75 26 ม.ค. 61
1424/61 นาง บัวใส  เอกพิมพ์ มทบ.16 น้ าเกินจากภาวะไตวายระยะสุดท้าย 63 13 ก.พ. 61
1425/61 นาง สุรภา   ศรีวงศ์ ธ.ทรัพย์ไพรวัลย์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 71 7 ม.ีค. 61
1426/61 นาง ทองหล่อ   พงษ์จันทร์ ธ.พนัสนิคม หัวใจล้มเหลว 82 15 ก.พ. 61
1427/61 พ.ท.บุญปลูก   ไพรินทราภา ธ.สาธุประดิษฐ์ ระบบหัวใจล้มเหลว 86 15 ม.ีค. 61
1428/61 นาย สันติ   สุขสารัญ ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ 57 9 ม.ีค. 61
1429/61 นาย ประทิน   บัวบุญ รร.ร.ศร. หัวใจโตจากความดันโลหิตสูง 84 25 ก.พ. 61
1430/61 จ.ส.อ.อ านาจ   มีปัญญา รพศ.5 มะเร็งท่อน้ าเหลือง 49 6 ม.ค. 61
1431/61 นาย ส่วน   จันปัตถา สง.สด.จว.น.ค. ภาวะไตวาย 85 26 ม.ค. 61
1432/61 นาย ประสิทธิ ์  บัวยิ้ม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 60 5 ม.ีค. 61
1433/61 นาง ชนนิกานต์   มูลธาร์ นทพ. มะเร็งรังไข่ 43 21 ก.พ. 61
1434/61 นาง หวาน   ร่ืนภาคบุตร รพศ.5 พัน.1 ตับวายเฉียบพลัน 81 19 ก.พ. 61
1435/61 ส.อ.ทิฆมัพร   ใจจง ร.15 พัน.1 อุบัติเหตุโดนของแข็งทับศีรษะ 27 8 ก.พ. 61
1436/61 นาย ภราดร   ใบบัวเผ่ือน ธ.อยุธยา สมองขาดเลือดขนาดใหญ่ 70 27 ก.พ. 61
1437/61 นาง ทองขาว   สัมมาเนตร์ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อ 93 10 ม.ีค. 61
1438/61 นาง บุญชิต   ยอดนิล ธ.เตาปูน โรคหัวใจวาย 93 20 ธ.ค. 60
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1439/61 นาง ค า   สุระพิน ธ.อุบลราชธานี นิ่วในถุงน้ าดี 85 28 ก.พ. 61
1440/61 นาย ทองอวน   เหลาธรรม กรม สน.พล.ร.9 ไตวายเร้ือรัง 65 17 ก.พ. 61
1441/61 ร.ต.สุจินต์   อินณรงค์ ธ.ทุง่สง มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 59 11 ก.พ. 61
1442/61 จ.ส.อ.สุวรรณ   ยะโส ธ.ทุง่สง หัวใจล้มเหลว 56 18 ม.ค. 61
1443/61 นาง อั้ว   เตนากุล ธ.อุดรธานี โรคชรา 83 25 ก.พ. 61
1444/61 นาง พิมพ์   ปรีชา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ หัวใจล้มเหลวเลือดเฉียบพลัน 82 15 ธ.ค. 60
1445/61 ร.ต.สันติสุข   มาหล้า ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวาย 54 14 ก.พ. 61
1446/61 นาย ดวง   ถามถ้วน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 73 14 ก.พ. 61
1447/61 นาง น้ าวัง   ตุ้มปุก ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 9 ม.ีค. 61
1448/61 จ.ส.อ.บุญเชิด   ภาคพฤกษ์ ธ.ตาคลี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 59 24 ก.พ. 61
1449/61 นาง ทองใบ   บัง้ทอง มทบ.39 ปอดติดเชื้อ 63 30 ม.ค. 61
1450/61 นาง เจียง   แสนบอโด มทบ.31 โรคเบาหวาน 74 28 ก.พ. 61
1451/61 จ.ส.อ.กฤษดากร   สีนุย ม.2 พัน.15 โรคตับแข็ง 41 13 ก.พ. 61
1452/61 ร.ต.แสวง   เหลืองกระโทก ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 85 20 ก.พ. 61
1453/61 ร.ต.หญิง เจริญศรี   พิณสายแก้ว ธ.สะพานควาย ปอดติดเชื้อ 82 6 ม.ีค. 61
1454/61 นาง แววตา   คงเจริญ ขกท. เลือดออกในสมอง 79 14 พ.ค. 60
1455/61 จ.ส.อ.สัมพันธ์   ขุมทรัพย์ ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 70 13 ม.ีค. 61
1456/61 นาง ทวาย   สุระมาตย์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 85 10 ม.ีค. 61
1457/61 จ.ส.อ.สุรพงษ์   ยิ่งคงดี ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 83 6 ธ.ค. 60
1458/61 น.ส. บุษกร   พงษ์ประสพ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 45 7 ม.ค. 61
1459/61 น.ส. หนู   สักบุตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 84 2 ม.ีค. 61
1460/61 น.ส. อรสา   ชุษณะโยธิน ธ.มาบุญครองเซ็นเตอร์ มะเร็งท่อไตกระจายไปทีป่อด 69 11 ม.ีค. 61
1461/61 นาง ซ่อนกล่ิน   สุวิโรจน์ ธ.โรบินสัน-สุพรรณบุรี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 81 14 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1462/61 ร.ต.ชุบ   โพธิแ์ก้ว ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 14 ม.ีค. 61
1463/61 ร.ท.สง่า   จักรสิงห์โต ธ.ปราจีนบุรี จมน้ า 90 13 ม.ีค. 61
1464/61 นาง ทอง   ศรีชาวนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 85 5 ม.ีค. 61
1465/61 ร.ต.พัฒนพงษ์   สุขะโต ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 59 5 ม.ีค. 61
1466/61 ร.ต.ประวัติ   ดาษดา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบ 57 26 ก.พ. 00
1467/61 ร.ท.บรรจง   ยันตะพันธ์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 59 2 ม.ีค. 61
1468/61 นาย เถน   ไวเร็ว ป.1พัน.1 รอ. สมองฝ่อ 84 7 ม.ีค. 61
1469/61 ร.ต.ชูกิจ   แก้วชุ่ม ธ.ล าปาง มะเร็งเยื่อบุทางเดินปัสสาวะ 81 1 ม.ีค. 61
1470/61 นาง ศรีนวล   ปัญญาเพิม่ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อ 82 6 ก.พ. 61
1471/61 นาง เอม   ทองประสม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 90 26 ก.พ. 61
1472/61 นาง ทองแดง   ภูมาศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 85 8 ม.ีค. 61
1473/61 นาย สมจิต   นุชนิล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อรุนแรงในระบบทางเดินปัสสาวะ 77 1 ม.ีค. 61
1474/61 พ.อ.ศิริพงษ์   ผลพิมาย ธ.พิมาย โรคชรา 86 21 ก.พ. 61
1475/61 พ.ท.ส าราญ   แสงหิรัญ ธ.นครราชสีมา ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย 84 29 ม.ค. 61
1476/61 จ.ส.อ.ธนะชัย   วิชากูล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนโรคตับแข็ง 55 4 ม.ีค. 61
1477/61 นาง ส าราญ   อุไรอ าไพ ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอดกระจายไปสมองและตับ 61 18 ก.พ. 61
1478/61 ร.ต.นิรันดร์   ปัญญาวุฒิ ธ.เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองแตก 61 13 ก.พ. 61
1479/61 นาย เพรียว   เกิดดี ธ.ถนนพิบูลสงคราม ภาวะไตวายเร้ือรัง 80 3 ม.ีค. 61
1480/61 นาย อาจ   ชูพรม กสษ.2 กส.ทบ. หัวใจล้มเหลว 78 28 ก.พ. 61


