
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4261/61 นาย ทองสุข   ไพโรจนวุฒิพงศ์ ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 6 ก.ย. 61
4262/61 ส.อ.ผาสุข   คุ้มครองเล็ก ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 80 6 ก.ย. 61
4263/61 นาง ส าเนียง   พระโสภา ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปากมดลูก 64 13 ส.ค. 61
4264/61 นาง อรุณ   ทองประสงค์ กิตติมศักด์ิ ภาวะแทรกซ้อนโรคล้ินหัวใจร่ัว 86 5 ก.ย. 61
4265/61 จ.ส.อ.ศิวะพงษ์   ศิริภาร์ ธ.ถนนพิบูลละเอัยด-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับติดเชื้อ 63 8 ก.ย. 61
4266/61 นาย สมบัติ   ด าเนินทรัพย์ ธ.อยุธยา มะเร็งทางเดินน้ าดี 66 6 ก.ย. 61
4267/61 นาย กระจ่าง   รีวงษ์ ธ.ศรีย่าน โรคหัวใจเต้นพร้ิว 83 15 ก.ย. 61
4268/61 นาง ส าลี   เดชดม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในช่องท้อง 77 27 ส.ค. 61
4269/61 นาง สุธนี   ไวพร ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 9 ก.ย. 61
4270/61 จ.ส.อ.อนุชิต   เสือกูล ป.1 พัน.31 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 15 ส.ค. 61
4271/61 นาย สุ่ม   ค าปิน่ ธ.กาญจนบุรี โรคถุงลมโป่งพอง 73 29 ส.ค. 61
4272/61 นาง มุกดา   โพธิไ์พจิตต์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับอ่อน 58 7 ก.ย. 61
4273/61 นาง แพง   แสนสุข ธ.อุบลราชธานี ภาวะหายใจล้มเหลว 74 2 ก.ย. 61
4274/61 จ.ส.อ.วรายุทธ์   ทองดี ร.31 พัน.3 รอ. มะเร็งปอด 42 12 ก.ค. 61
4275/61 นาง อรปภาพินท์   เกียรติอัครเทวี กสษ.2 กส.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 73 17 ส.ค. 61
4276/61 พ.ท. สมยศ   อ่าวสุคนธ์ สส.ทหาร หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกแตก 52 6 ก.ย. 61
4277/61 นาง แสง   พรมพิลา ส.1 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 71 8 ก.ย. 61
4278/61 นาย วินัย   ดาวเศรษฐ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เสมหะอุดกั้นหลอดลมและทางเดินหายใจ 80 14 ส.ค. 61
4279/61 นาย ประกอบ   ง้ิวงาม ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 16 ก.ย. 61
4280/61 พ.อ.(พิเศษ) อุปถัมภ์   ทินบาล ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มะเร็งปอด 78 6 ส.ค. 61
4281/61 พ.ท.ทองมาก   พุทธา ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 21 ม.ีค. 61
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4282/61 นาง เจียม  ฟักเล็ก ธ.สนามเป้า โรคหัวใจล้มเหลว 92 10 ก.ย. 61
4283/61 นาย ชูชาติ   เงินศรี ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 76 13 ก.ย. 61
4284/61 นาง นวลจันทร์   อุตรนคร ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 73 17 ก.ย. 61
4285/61 นาง บัว   สมุทรศรี ธ.ร้อยเอ็ด โรคความดันโลหิตสูง 83 27 ส.ค. 61
4286/61 นาง มะลิ   เหล็กมั่น ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 82 29 ส.ค. 61
4287/61 นาง ประทุม   คงสมแสวง ม.4 พัน.11 รอ. โรคตับแข็ง 76 9 ก.ย. 61
4288/61 ร.ท.บุญรัตน์   ชูพงษ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 88 14 ก.ย. 61
4289/61 นาย สมนึก   เสาริ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 63 18 ม.ิย. 61
4290/61 นาง ทองค า   โปรยขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะช๊อคจากการติดเชื้อ 77 6 ก.ย. 61
4291/61 นาย อนุวัฒน์   ปาปะกัง ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดจากความดันโลหิตสูง 76 1 ก.ย. 61
4292/61 ร.ต.ยงยุทธ   รัตนมีแสง ธ.ปราจีนบุรี โรควัณโรคปอด 71 8 ก.ย. 61
4293/61 นาย เรียน   บุญแผน ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ระบบหลองเลือดหัวใจล้มเหลว 70 5 ก.ย. 61
4294/61 นาง บุดดี   พรมนอก ร.2 พัน.3 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 63 4 ก.ย. 61
4295/61 จ.ส.อ.สิงห์โต   สุขเขตร์ กิตติมศักด์ิ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 2 ก.ย. 61
4296/61 นาย ถัน   ศรเพชร ขส.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 74 8 ก.ย. 61
4297/61 นาง จิน   บุญค า ยย.ทบ. โรคปอดอักเสบ 83 13 ก.ย. 61
4298/61 จ.ส.อ.น าชัย   ทองวิชิต ธ.ถนนสามัคคี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 70 16 ก.ย. 61
4299/61 นาง โสภา   พรหมปราณี ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 18 ก.ย. 61
4300/61 นาง แดง   ไชยนิคม ธ.หล่มสัก โรคเบาหวาน 77 14 ก.ย. 61
4301/61 นาย อรุณ    พรมรัตน์ ธ.เพชรบูรณ์ โรคถุงลมโป่งพอง 85 16 ก.ย. 61
4302/61 จ.ส.อ.สมชาติ   พยัฆโส ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 63 17 ก.ย. 61
4303/61 นาง เฉล่ีย   ศรีเพ็ชร์ ธ.ย่อยบางบัวทอง โรคชรา 69 16-ก.ย.-61
4304/61 นาง สุพัตรา   วงศ์โถง ธ.คลองจั่น ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 60 12 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4305/61 นาย พิรักษ์   อภิวงค์งาม ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เยื่อบุช่องท้องอักเสบจากล าไส้ใหญ่ทะลุ 62 1 ก.ย. 61
4306/61 นาง สงกรานต์   ภิรมย์ มทบ.27 เส้นเลือดในสมองตีบ 73 13 ก.ย. 61
4307/61 ร.ต.เอี่ยม   ไกรกาศ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 87 9 ก.ย. 61
4308/61 นาง ก าจัด   แซ่ต้ัง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองตีบ 77 16 ก.ย. 61
4309/61 นาง ไปล่   ชาเทพ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปากมดลูก 76 9 ก.ย. 61
4310/61 นาง ทองใบ   อ่างเอย ขกท. โรคหัวใจโต 85 8 ก.ย. 61
4311/61 นาย ศักด์ิชัย   ชิดดี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 24 ส.ค. 61
4312/61 พ.ต.อดิศัย   แสงมาลา พล.พัฒนา 1 วัณโรคปอด 58 4 ส.ค. 61
4313/61 พ.ท.โอภาส   เกาะชัย ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 72 28 ส.ค. 61
4314/61 นาง ทองทิพย์   ปักษี ธนาณัติ เส้นโลหิตในสมองแตก 85 16 ก.ย. 61
4315/61 นาง ลัดดา   มาลัย กอง สพบ.พล.ร.4 ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด 64 25 พ.ค. 61
4316/61 นาย วัน   แสงตะวัน กพ.ทบ. โรคชรา 86 14 ก.ย. 61
4317/61 ส.อ.ณรงค์   บุญศิริ ธ.นครนายก เส้นเลือดในสมองตีบ 78 18 ส.ค. 61
4318/61 นาง ไพเราะ  สุขะหุต ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 85 17 ก.ย. 61
4319/61 ส.อ.สมพร   ถนัดหัตถกรรม ส่วนกลาง โรคชรา 86 31 ส.ค. 61
4320/61 นาง สมพงษ์   จันทร์บ ารุง ธ.รามอินทรา  กม.4 หลอดเลือดในสมองแตก 76 20 ก.ย. 61
4321/61 ร.ท.เขตชัย   สวัสดี ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เลือดออกในสมอง 60 19 ก.ย. 61
4322/61 นาง บุญเลียบ   พูลสวัสด์ิ ธ.ปราจีนบุรี น้ าท่วมปอด 80 22 ก.ย. 61
4323/61 นาง สมพร   นิยมมาก ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เนื้องอกชนิดร้ายแรงของตับอ่อนระยะสุดท้าย 76 31 ส.ค. 61
4324/61 นาง สวาท   หินแก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 65 17 ก.ย. 61
4325/61 นาง พรประสาท   ทองน้อย ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 21 ก.ย. 61
4326/61 นาง ณิชนันทน์   ปากขันตี ศศท. หลอดเลือดปอดอุดตัน 44 14 ก.ย. 61
4327/61 นาง บุญเสริม   บุญเทียน สง.สด.ก.ท. มะเร็งปอด 74 13 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4328/61 นาง ดวงพร   งามชื่น กอ.พผ.พธ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 35 31 ส.ค. 61
4329/61 นาย สนิท   สายสุด ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 71 19 ก.ย. 61
4330/61 นาง บุหงา   วงษ์อินทร์ ธ.ท่าอากาศสุวรรณภูมิ แผลติดเชื้อบริเวณเท้าขวา 90 13 ก.ย. 61
4331/61 นาย สม   หลวงอินมณี ช.พัน.3 พล.ร.3 วัณโรค 57 3 ก.ย. 61
4332/61 พ.ท.เติมศักด์ิ   สุริยคุณ วิสามัญ โรคชรา 93 20 ก.ย. 61
4333/61 พ.อ.บุญมา   ต๊ะวิชัย ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหัวใจหยุดเต้น 85 16 ก.ย. 61
4334/61 นาง หล่อ   รองพล ธ.นครราชสีมา โรคชรา 86 12 ก.ย. 61
4335/61 ร.ต.รอด    เรืองการุณ ธ.ด าเนินสะดวก ติดเชื้อในกระแสเลือด 93 15 ก.ย. 61
4336/61 ร.ต.สุพจน์   อินทรีย์ ธ.พะเยา น้ าท่วมปอดจากหัวใจล้มเหลว 62 22 ม.ค. 61
4337/61 นาง บัวหล า   ไตรสิกขาวุฒิ ธนาณัติ ภาวะหัวใจหยุดเต้น 68 9 ก.ย. 61
4338/61 นาง แจ๋ว   ปรุงสุข ธ.พญาไท โรคหัวใจล้มเหลว 89 16 ก.ย. 61
4339/61 จ.ส.ท.ส าเริง   แจ่มจิรารักษ์ ธ.รังสิต คลอง 3 มะเร็งปอด 82 3 ก.ย. 61
4340/61 พ.อ.ประสิทธิ ์  บ ารุงพืช ธ.อุดมสุข หลอดเลือดหัวใจตีบ 81 13 ก.ย. 61
4341/61 ร.ท.จ าลอง   ศิรพัฒนฐิติกุล พล.ป. ภาวะเลือดเป็นกรดจากน้ าตาลสูง 52 7 ม.ิย. 61
4342/61 นาง ฉวี   วิยาภรณ์ ทน.3 มะเร็งถุงน้ าดี 77 11 ก.ย. 61
4343/61 นาง สะอาด   ก้อนแข็ง รง.ปค.ศอว.ศอพท. เส้นเลือดในสมองแตก 79 11 ก.ย. 61
4344/61 จ.ส.อ.สงบ   เกรอต ธ.ราชบุรี โรคปอดติดเชื้อ 66 26 ส.ค. 61
4345/61 นาง ละเมียด   สุขสถาน ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจวายจากล้ินหัวใจผิดปกติ 77 16 ก.ย. 61
4346/61 ร.ต.ชาญ   ดีเลิศ ธ.ศรีย่าน โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 19 ก.ย. 61
4347/61 นาง ฉลวย   สืบวงษ์ฟัก ธ.ตาก โรคชรา 79 19 ก.ย. 61
4348/61 พล.ท.หญิง ทรรศนีย์  ปัจจุสานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งรังไข่ 67 11 ก.ย. 61
4349/61 นาง สมจิตต์   ด ารงศิริ ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 91 20 ก.ย. 61
4350/61 นาง สา   บัวงาม มทบ.22 ล าไส้อักเสบติดเชื้อ 84 13 ก.ย. 61
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4351/61 นาย มูล   วงษ์วิลาศ ช.2 พัน.202 โรคชรา 79 26 ส.ค. 61
4352/61 นาง สมบุญ   ศรแก้ว รพศ.5 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 8 ก.ย. 61
4353/61 นาง วันเพ็ญ   ไชยรินทร์ รร.ร.ศร. โรคชรา 82 8 ส.ค. 61
4354/61 พ.ท.ไพฑูรย์   บรรเลง วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 95 15 ก.ย. 61
4355/61 นาย นิยม   ผ่องใจ ยบ.ทหาร ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 5 ก.ย. 61
4356/61 นาง ยิ้ม   โพนาล้อม ธ.ถนนสุขุมวิท-ส าโรง โรคชรา 76 15 ก.ย. 61
4357/61 นาง เสาวนีย์   สวัสด์ิสุข ธ.ย่อยเซ็นทรัล บางนา มะเร็งล าไส้ใหญ่ทะลุ 60 21 ก.ย. 61
4358/61 นาย สวง  พยัคฆเ์กรง ธ.วงเวียนสระแก้ว-สระบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 21 ก.ย. 61
4359/61 นาง สมจิตต์   อุ่นละมัย รพ.อ.ป.ร. หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 92 12 ก.ค. 61
4360/61 นาง อรุชา   อินทร์สืบ รพ.ค่ายจักรพงษ์ น้ าท่วมปอด 84 1 ก.ย. 61
4361/61 นาย เพชรทอง   สุธงษา ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 74 29 ส.ค. 61
4362/61 นาย สงวน   อรรคนันท์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 72 28 ส.ค. 61
4363/61 นาย พันธ์   สามารถ ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 82 27 ส.ค. 61
4364/61 นาง แก้ว   แก้วทา ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 31 ส.ค. 61
4365/61 นาง สมจิตร์   นาคสนิท ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสโลหิต 85 4 ก.ย. 61
4366/61 นาง จุ่ม   ปัน๋หน่อ พัน.สต.กส.ทบ. โรคชรา 87 7 ก.ย. 61
4367/61 นาย สมบูรณ์   ประคองทรัพย์ ธ.ลพบุรี เลือดออกจากทางเดินอาหาร 75 16 ก.ย. 61
4368/61 นาง วรีวรรณ์   ธนัททองอัมพร ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. มะเร็งเต้านม 68 18 ก.ย. 61
4369/61 นาง ถนอม   แสงทวีป ธ.รังสิต-คลอง 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 25 ก.ย. 61
4370/61 พ.ต.ทองหล่อ   ปัน้บัว ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 88 10 ก.ย. 61
4371/61 นาง โปรย   สุขชู ธ.เตาปูน โรคชรา 82 17 ก.ย. 61
4372/61 นาย หอม   ไผ่งาม ธ.บางบาล โรคชรา 76 23 ก.ย. 61
4373/61 นาง ศรีพรรณ   ศรีวิชัย ธ.ฝาง โรคไต 67 9 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4374/61 นาง พิศมัย   ปิติหทัยกุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคความดันโลหิตสูง 61 16 ก.ย. 61
4375/61 นาง อารีย์   ภูเ่ล็ก ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 14 ก.ย. 61
4376/61 นาง บุบผา   เย็นสุดใจ ธ.ปากเกร็ด โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 23 ก.ย. 61
4377/61 นาง แพงจันทร์   บุญช่วย กรม ทพ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 30 ก.ค. 61
4378/61 ร.อ.ชื้น   เดือนแจ่ม คส.สพ.ทบ. ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 79 14 ก.ย. 61
4379/61 พ.ท.สมชาย   ศุกระศร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งตับ 55 8 ก.ย. 61
4380/61 อส.ทพ.ปัญญา   อ้มพรม ธ.สกลนคร ติดเชื้อเมลิออยด์ 60 17 ส.ค. 61
4381/61 นาง เล่ือม   จันทร์ประกอบ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งล าไส้ 80 19 ก.ย. 61
4382/61 นาง เอมอร   ศรีแก้วน้ าใส นทพ. มะเร็งท่อไต 47 15 ส.ค. 61
4383/61 นาง ค าตัน   หนองแบก สง.ปรมน.ทบ. โรคไตวาย 73 10 ก.ย. 61
4384/61 นาง จารึก   สว่างเจริญ ธ.สะพานนนทบุรี ภาวะน้ าท่วมปอด 85 19 ก.ย. 61
4385/61 นาย จันทร์   อ าไพพร ธ.ปากช่อง โรคปอดติดเชื้อ 88 18 ก.ย. 61
4386/61 จ.ส.อ.เกษม   ทองสุข ธ.โชคชัย 4 โรคไต 76 20 ก.ย. 61
4387/61 ร.ต.ชัยณรงค์   รัตนตรัย ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา โรคความดันโลหิตสูง 61 5 ก.ย. 61
4388/61 จ.ส.อ.คมสันต์   หอมจันทร์ ร.3 พัน.1 มะเร็งทีล่ าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 50 14 ส.ค. 61
4389/61 น.ส. ตุลาภรณ์   สังข์ทิพย์ รพ.รร.จปร. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 29 16 ก.ย. 61
4390/61 นาง ใคร   จันทะไทย มทบ.24 โรคไตวายเร้ือรัง 84 8 ก.ย. 61
4391/61 นาง เหมือน   แก้วศรี กช. โรคปอดติดเชื้อ 85 7 ก.ย. 61
4392/61 นาง แก้ว   จันทร์คลาย ธ.อรัญประเทศ เลือดออกในสมอง 79 15 ก.ย. 61
4393/61 นาง ค า   ชัยนุภาพ ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) ภาวะหัวใจล้มเหลว 87 17 ก.ย. 61
4394/61 นาง นวลจันทร์   ซุยทอง ธ.อุดรธานี มะเร็งถุงน้ าดี 76 4 ก.ย. 61
4395/61 พ.ต.กฤตย   มีบุญ รร.สพศ.ศสพ. ติดเชื้อทีป่อด 46 1 ก.ย. 61
4396/61 นาง ทองค า   ศีลให้อยู่สุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดอักเสบ 84 20 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4397/61 นาย สุภาพ   แก้วจันลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดตีบในสมอง 63 16 ก.ย. 61
4398/61 ร.ต.สงัด   เซียะจอหอ ธ.นครราชสีมา โรคเบาหวาน 85 11 ก.ย. 61
4399/61 นาง วัฒนา   สามารถ ธ.ปราจีนบุรี โรคเบาหวาน 55 19 ก.ย. 61
4400/61 นาง สมัย   ปัญญาประทีป ส.1 มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 74 25 ก.ย. 61
4401/61 นาง พิสมัย   วงษ์จันทร์ ร.1 พัน.3 รอ. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 47 13 ก.ย. 61
4402/61 ส.อ.สีนวล   ประสงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม น้ าตาลในเลือดสูง 65 25 ก.ย. 61
4403/61 นาย สุรินทร์   คุ้มม่วง ธ.รามอินทรา กม.4 เส้นเลือดในสมองตีบ 64 25 ก.ย. 61
4404/61 นาย นคร   ชุติวิริยะนากุล ธ.เพชรบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 54 19 ส.ค. 61
4405/61 พ.ท.สมศักด์ิ   ไชยลาโภ ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โรคมะเร็ง 81 25 ก.ย. 61
4406/61 จ.ส.อ.โสภณ   พันธ์ทอง ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 55 18 ส.ค. 61
4407/61 นาง ค าพา  จ าปาบัว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดในสมองตีบ 85 26 ก.ย. 61
4409/61 พล.ท.ด ารงค์   คุ้มแสง ม.6 มะเร็งปอด 76 6 ส.ค. 60
4410/61 น.ส. ซ้ิวเตียง   แซ่ต้ัง ธ.สระบุรี โรคชรา 82 27 ส.ค. 61
4411/61 ร.ต.จารุวัฒน์   แขสว่าง ธ.ตระการพืชผล ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า 59 9 ก.ย. 61
4412/61 นาง นงเยาว์   อ้นสงค์ ธ.เพชรเกษม-บางแค ล่ิมเลือดอุดตันทีป่อด 66 8 ก.ย. 61
4413/61 นาย ธวัช   มหาเทียน ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 64 22 ก.ค. 61
4414/61 พล.อส.ขวัญชัย   ปิน่วิเศษ ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 48 13 ก.ย. 61
4415/61 นาง อารีย์   เขียวเจริญ ธ.ย่อยบางบัว โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 92 24 ก.ย. 61
4416/61 นาย วงษ์   ดุลสุจริต ธ.อ่างทอง โรคชรา 82 9 ก.ย. 61
4417/61 นาย มานะ   จันทร์สุข มทบ.16 โรคชรา 69 5 ก.ย. 61
4418/61 น.ส. สงวน   จันทโชติ รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ เลือดออกในสมอง 72 7 ก.ย. 61
4419/61 นาย ปัน   พินิจมณีธรรม ธนาณัติ ล าไส้อุดตัน 81 19 ก.พ. 60
4420/61 นาย ดี   ผิวด า ธ.อุดรธานี โรคเส้นเลือดในสมองแตก 86 11 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4421/61 นาง ค า   ดวงแก้ว ธ.ถนนพรหมราช อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจตาย 81 25 ก.ย. 61
4422/61 พ.ท.วิเชียร   หินแก้ว ธ.อุบลราชธานี โรคหัวใจล้มเหลว 85 20 ก.ย. 61
4423/61 พ.ต.สุเกตุ   สิงห์พิทักษ์ ธ.ราชบุรี ภาวะล าไส้ขาดเลือด 53 7 ก.ย. 61
4424/61 นาง ปุ ๊  ไชยโย ธ.น่าน เลือดออกในสมอง 80 10 ก.ย. 61
4425/61 จ.ส.อ.มังกร   สมพงษ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 65 16 ก.ย. 61
4426/61 นาง เล็ก   เฉลยพิศ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 87 4 ก.ย. 61
4427/61 นาง เบ็ญจา   ปราชญ์ศิลป์ มทบ.24 โรคหัวใจล้มเหลว 79 17 ก.ย. 61
4428/61 นาง หมื่น   ค าภิรมย์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดติดเชื้อ 83 13 ก.ย. 61
4429/61 นาง สายใจ   ข าไทยแท้ ธ.อุตรดิตถ์ บาดแผลกดทับติดเชื้อ 86 12 ก.ย. 61
4430/61 นาย เคน   แก้วศิริ บชร.1 โรคสมองฝ่อ 66 19 ก.ย. 61
4431/61 นาง นวลจันทร์   สุจริตจันทร สส.ทหาร โรคชรา 83 22 ก.ย. 61
4432/61 นาย พงษ์   ขวัญพรม มทบ.36 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 62 17 ก.ย. 61
4433/61 นาง จงจิตร   ปัญญโชติ ธ.สระบุรี ภาวะติดเชื้อรุนแรง 57 16 ก.ย. 61
4434/61 นาง สายทอง   เหมฤดี ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 63 24 ก.ย. 61
4435/61 ร.ต.สุนันท์   ม่วยหนู ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 56 12 ก.ย. 61
4436/61 นาง ยุพา   สมรรถสหัสชัย ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 76 23 ก.ย. 61
4437/61 นาง ศศิกาญจน์   มิ่งเมือง ธ.ถนนสามัคคี ติดเชื้อจากปอดและแผลกดทับ 82 27 ก.ย. 61
4438/61 นาง บุญเจือ   จันทร์สุวรรณ ธ.ศรีย่าน โรคปอดติดเชื้อ 76 12 ก.ย. 61
4439/61 นาง สัมพัน   ม่วงเจริญ ธ.รามอินทรา กม.6 โรคชรา 80 27 ก.ย. 61
4440/61 นาย ปลด   ก าแพงทอง ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 22 ก.ย. 61
4441/61 พ.อ.พยุง   พาณยง ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 91 12 ก.ย. 61
4442/61 นาง ถนอมศรี   ค าพันธุ์ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 75 27 ก.ย. 61
4443/61 ร.ท.ประเมิน   สุขเจริญ ธ.ศรีย่าน โรคปอดติดเชื้อ 87 25 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4444/61 นาง แสง   รัญสูงเนิน ป.6 พัน.106 โรคชรา 89 13 ก.ค. 61
4445/61 นาง มะลิ   พันดวง ร.16 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 4 ก.ย. 61
4446/61 ส.ท.ณัฐวุฒิ   กล่ินกิ่ง ป.9 พัน.109 อุบัติเหตุจราจร 32 31 ส.ค. 61
4447/61 นาง สุรีย์   เครือเอม สบ.ทหาร โรคติดเชื้อในกระแสเลือด 69 19 ก.ย. 61
4448/61 พ.อ.เชาวโรจน์   ยี่รัญศิริ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 85 15 ก.ย. 61
4449/61 ร.ต.มะ   พลายมาศ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 24 ก.ย. 61
4450/61 นาง อุดร   ไชยโกษ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ล าไส้อุดตัน 78 24 ก.ย. 61
4451/61 นาง แม้น   วงษ์ละม้าย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 94 16 ก.ย. 61
4452/61 ร.ท.เสถียร   สลักค า ธ.ลพบุรี วัณโรคปอด 87 16 ก.ย. 61
4453/61 จ.ส.อ.สุรโชติ   มาสถิตย์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจวาย 86 19 ก.ย. 61
4454/61 นาง ล าพวน   จันทร์สาลี ธ.ลพบุรี โรคสมองฝ่อวัยชรา 78 20 ก.ย. 61
4455/61 ร.ต.ขจรศักด์ิ   ภูท่อง ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 68 15 ก.ย. 61
4456/61 นาย อุดม   อินธิแสน ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมองเบาหวาน 76 13 ก.ย. 61
4457/61 นาง วันเพ็ญ   สุขรมย์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 5 ก.ย. 61
4458/61 นาย บุญมี   พิศภาร ธ.อุดรธานี ก้านสมองอักเสบ 58 13 ก.ย. 61
4459/61 จ.ส.อ.จ าลอง   มีวัฒนะ ธ.เพชรบูรณ์ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 22 ก.ย. 61
4460/61 นาง เสียง   นนทพันธ์ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคหอบหืดก าเริบรุนแรง 83 12 ก.ย. 61
4461/61 ร.ต.ส ารวย   งามแสงแข ธ.ปากเกร็ด โรคชรา 81 29 ก.ย. 61
4462/61 ร.ต.วสรรค์   บุญมา ธ.สระบุรี มะเร็งตับ 60 26 ก.ย. 61
4463/61 นาง ลัดดา   เชาว์แก้ว ธ.ตรีเพชร ฝีทีช่ายโครงขวา 73 28 ก.ย. 61
4464/61 นาง แน่งน้อย   สุกิตติวงศ์ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งเนื้องอกมดลูก 82 12 ก.ย. 61
4465/61 นาง กันลืม  บุญประกอบ ธ.ตาคลี โรคปอดติดเชื้อ 78 25 ก.ย. 61
4466/61 นาง เล่ือม   ไกรชนะ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 โรคชรา 81 14 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4467/61 จ.ส.อ.สิงห์ไทย   บัวส่อง ช.พัน.112 ช.1 รอ. ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 50 4 ก.ย. 61
4468/61 ส.อ.เชาวลิต   จันทวารี ส.พัน.35 นสศ. อุบัติเหตุจราจร 27 4 ก.ย. 61
4469/61 นาย วิโรจน์   นกอยู่ ธ.ส านักงานราชด าเนิน ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 59 26 ก.ย. 61
4470/61 พ.ท.เพริศเกียรติ   แก้วสถิตย์ ธ.ส านักราชด าเนิน ไอเป็นเลือด 66 25 ก.ย. 61
4471/61 นาง นวลละออง   พูลทรัพย์ ธ.ราชบุรี โรคชรา 88 27 ก.ย. 61
4472/61 นาง วจีโสภิต   หาธรรม ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 19 ก.ย. 61
4473/61 นาง เล็ก  ชูเดช วิสามัญ โรคชรา 93 20 ก.ย. 61
4474/61 น.ท.ใจหาญ   นิยมแสง ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง 79 22 ก.ย. 61
4475/61 พ.ท.สมภาร  มุ่งการ ธ.พะเยา มะเร็งต่อมลูกหมาก 76 24 ก.ย. 61
4476/61 พ.อ.พยนต์    ลีละบุตร ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 90 24 ก.ย. 61
4477/61 พ.อ.หญิง สุวภา   ยัพวัฒนา ธ.แพร่ โรคชรา 78 10 ก.ย. 61
4478/61 ร.ต.วิชัย  วงศ์จ าปา ธ.งามวงศ์วาน โรคปอดติดเชื้อ 61 25 ก.ย. 61
4479/61 นาง ชูจิตต์   สิงห์โต ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 1 ต.ค. 61
4480/61 นาย สมลักษณ์   คงสวัสด์ิ ส่วนกลาง โรคชรา 71 3 ต.ค. 61
4481/61 นาย เฉลิม   ชมภูทิพย์ ส.พัน.3 พล.ร.3 มะเร็งตับ 72 20 ก.ย. 61
4482/61 นาย ไข่   กล่ินแข บชร.3 โรคเบาหวาน 76 23 ก.ย. 61
4483/61 อส.ทพ.เซ็ง   เรืองสวัสด์ิ กรม ทพ.23 โรคไตวาย 56 20 ส.ค. 61
4484/61 นาง นารี   อุบลครุฑ ธ.อุดรธานี โรคชรา 80 27 ก.ค. 61
4485/61 ร.ต.หญิง อรพันธ์   บ้านใหม่ ธ.บางเขน(เซนทรัล) มะเร็งปอด 79 14 ก.ย. 61
4486/61 นาง สี   ต่อพันธ์ รร.ม.ศม. สมองฝ่อวัยชรา 78 4 ก.ย. 61
4487/61 นาย เจริญ   ศรีอินทร์ ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 17 ก.ย. 61
4488/61 นาง สมร   เทพรักษ์ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 90 13 ก.ย. 61
4489/61 พ.ท.พิชิต   พวงมาลัย ธ.กาญจนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 58 15 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4490/61 จ.ส.อ.วิบูล   โชติอริยทรัพย์ พล.ร.9 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 46 28 ส.ค. 61
4491/61 นาย บุบผา   จ าวัน ม.5 พัน.24 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 60 6 ส.ค. 61
4492/61 นาง แสงมอย   โสนา ม.พัน.4 พล.1 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน 78 23 ก.ย. 61
4493/61 จ.ส.อ.ชั้น   สอนหุน่ ธ.ลพบุรี โรคหลอดเลือดสมองแตก 87 13 ก.ย. 61
4494/61 นาง สุกัญญา   กระแสสังข์ ส่วนกลาง เลือดออกในทางเดินอาหาร 74 28 ก.ย. 61
4495/61 นาง เล็ก   ขุนนคร ร.153 พัน.2 โรคเบาหวาน 85 9 ส.ค. 61
4496/61 ส.อ.ประนอม   ไล้ทอง ธ.สิงห์บุรี น้ าท่วมปอดหัวใจล้มเหลว 66 14 ก.ย. 61
4497/61 นาง ส้มล้ิม   อินทรขันตรี พล.ปตอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 24 ก.ย. 61
4498/61 จ.ส.อ.วิชัย   ศิลปวงษา ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 81 26 ก.ย. 61
4499/61 นาง สุมณฑ์   สุระยุทธ์ปรีชา ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 93 17 ก.ย. 61
4500/61 พล.ต.กรรปวัตต์   เพชรโชติ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 69 22 ก.ย. 61
4501/61 จ.ส.ต.ชลินทร์   กองขุนจันทร์ ธ.ส านักพหลโยธิน ภาวะติดเชื้อในช่องท้อง 62 2 ต.ค. 61
4502/61 นาง สอน   ญาณจินดา ธ.เสนานิคม ล้ินหัวใจตีบ 93 22 ก.ย. 61
4503/61 นาง ล่า   ดิษแช่ม ธ.แม็คโครจรัญสนิทวงศ์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81 27 ก.ย. 61
4504/61 นาย โปร่ง   ศรีประเทศ ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 86 23 ก.ย. 61
4505/61 นาย พิชิต   จารุวัสตร์ ธ.ย่อยลาดกระบัง โรคชรา 73 24 ก.ย. 61
4506/61 นาง มาลี   เร่งเร็ว ธ.ตาก โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 87 17 ก.ย. 61
4507/61 นาง บุน่   แก้วบริบัตร ธ.นครพนม โรคชรา 87 22 ก.ย. 61
4508/61 ร.ต.สถิตย์   เจริญวัย ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 23 ก.ย. 61
4509/61 นาง ฉงน   ช านาญวงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 91 20 ก.ย. 61
4510/61 พล.ท.อนุชิต   อินทรทรัพย์ ธ.ย่อยบก.สูงสุด-แจ้งวัฒนะ ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 70 22 ก.ย. 61
4511/61 นาย ภูมี   สุขศรี ช.พัน.4 พล.ร.4 เส้นเลือดสมองตีบ 78 6 ก.ย. 61
4512/61 นาง ลาวัลย์   กันมะ ม.3 เลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น 60 18 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4513/61 นาง เกษร   เรืองเดช มทบ.21 ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 81 20 ก.ย. 61
4514/61 นาย ประเสริฐ   เกี่ยวสันเทียะ พธ.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 73 21 ส.ค. 61
4515/61 นาง วินิดา   ก้องสมุทร วิสามัญ โรคปอดอักเสบ 99 21 ก.ย. 61
4516/61 นาง นิตยา   พิมสาร ธ.สกลนคร สมองขาดออกซิเจน 55 20 ก.ย. 61
4517/61 พ.ต.วิบูลย์   เผือกเวช ธ.เตาปูน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 84 23 ก.ย. 61
4518/61 นาง เสาวณี   หัตถะศิริ ธ.ถนนติวานนท์ โรคปอดติดเชื้อ 83 30 ก.ย. 61
4519/61 นาย นพดล   มาลาพัฒน์ ธ.กาฬสินธุ์ โรคหัวใจขาดเลือด 64 11 ก.ย. 61
4520/61 นาย ชัด   ศรีวงษา สส. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 83 4 ก.ย. 61
4521/61 นาย ด้วง   เห็มโพธิ์ สลก.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 70 12 ก.ย. 61
4522/61 นาง ทองดี   ธาระเลิศ ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะตับล้มเหลว 61 1 ต.ค. 61
4523/61 นาง บัวล้อม   เขื่อนอ้น ธ.น่าน ฆา่ตัวตายโดยการแขวนคอ 75 22 ก.ย. 61
4524/61 จ.ส.อ.ตุ๋ม   ยุวเสวี ธ.ชลบุรี เป็นลมล้มฟุบ 62 11 ส.ค. 61
4525/61 นาย จังหวัด   เบญมาตย์ ร.16 พัน.3 เนื้อเยื่อติดเชื้อแบคทีเรียอักเสบรุนแรง 64 8 ก.ย. 61
4526/61 นาง เสง่ียม   รอดศิริ พัน.ร.รร.จปร. โรคหัวใจขาดเลือด 69 17 ก.ย. 61
4527/61 นาง ดา   ยะมงคล ธ.เทิง มะเร็งถุงน้ าดี 84 17 ก.ย. 61
4528/61 นาย สมจิตร   ศรีวะอุไร ส่วนกลาง โรคตับแข็ง 54 30 ก.ย. 61
4529/61 นาง บ าเพ็ญ   วิชิตกุล ธ.ปราณบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 70 1 ต.ค. 61
4530/61 พ.ท.โกมล   ชาโรจน์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคตับแข็ง 75 16 ก.ย. 61
4531/61 พ.ต.สงบ   สุวรรณมณี ธ.ศรีย่าน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 81 19 ก.ย. 61
4532/61 ร.ท.บุญช่วย   ติวสร้อย มทบ.24 มะเร็งตับ 56 14 ก.ย. 61
4533/61 นาง หนูวาส   รินทร์เพ็ง ธ.อุดรธานี โรคชรา 86 7 ก.ย. 61
4534/61 ร.ต.วิหาร   มาตแท่น ธ.ร้อยเอ็ด น้ าในช่องท้องติดเชื้อ 59 18 ก.ย. 61
4535/61 นาง พร่ัง   เจริญสุข ธ.หาดใหญ่ โรคชรา 80 24 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4536/61 นาง พิศวงค์   วิเลศ ธ.อุดรธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 29 ก.ค. 61
4537/61 นาย ส่วน   วันค า กรม ทพ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 10 ก.ย. 61
4538/61 นาย นนท์   ผูกจิตร์ ม.2 พัน.7 เลือดออกในสมองชนิดรุนแรง 65 20 ก.ย. 61
4539/61 ร.อ.ศุภโชค   กาญจนสุขเมฆนิ มทบ.34 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 60 4 ก.ย. 61
4540/61 นาง นาง   วิจิตรพจน์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 82 19 ก.ย. 61
4541/61 จ.ส.อ.มงคล   โสภาวะนัส ธ.ร้อยเอ็ด โรคความดันโลหิตสูง 68 9 ต.ค. 61
4542/61 พ.อ.โสน   ท่ากระเบา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคเบาหวาน 82 30 ก.ย. 61
4543/61 นาง ป๋า   ห้วยเสน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลว 83 3 ต.ค. 61
4544/61 อส.ทพ.สาธิต   ยุวัฒนา กรม ทพ.11 อุบัติเหตุทางจราจร 32 4 ม.ีค. 59
4545/61 นาง นิด   บุญยะพรหม ธ.ร้อยเอ็ด กระดูกสันหลังทับเส้นคอ, หลัง และไขมันเกาะตับ 74 28 ก.ย. 61
4546/61 นาย อนันต์   บัวทิพย์ ธ.ท่าอากาศสุวรรณภูมิ มะเร็งทวารหนัก 82 2 ต.ค. 61
4547/61 พล.ต.ปรัชญา   เรืองแสงดี ธ.ย่อย บก.สูงสุด-แจ้งวัฒนะ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 26 ก.ย. 61
4548/61 นาง เรือน   อภิชัยวงค์ สง.ปรมน.ทบ. โรคหัวใจเฉียบพลัน 65 26 ก.ย. 61
4549/61 ส.อ.สมศักด์ิ   สร้อยมุข ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 66 30 ก.ย. 61
4550/61 นาย ประสิทธิ ์  มหาเมฆ ธ.อู่ทอง โรคชรา 82 1 ต.ค. 61
4551/61 ร.ต.รุ่งศักด์ิ   จิตต์โสภา ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง โรคไตวายเร้ือรัง 62 4 ต.ค. 61
4552/61 จ.ส.อ.พิศณุ   แสนพลกรัง ธ.สะพานควาย ล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงจากหัวใจไปปอด 57 5 ต.ค. 61
4553/61 พ.ท.กนก   ชูติสูตร์ ธ.ปากเกร็ด มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 74 27 ก.ย. 61
4554/61 จ.ส.อ.เพ็ชร   วิชาวุฒิพงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งกล่องเสียง 80 21 ก.ย. 61
4555/61 ส.อ.สมัย   พาสนาโสภณ ธ.พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 61 19 ก.ย. 61
4556/61 จ.ส.อ.บุญให้   จิ๋วเจริญ ปตอ.1 พัน.5 โรคตับแข็ง 59 23 ก.ย. 61
4557/61 นาง บุญมา   เพ็ชร์งาม ธนาณัติ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 82 5 ก.ค. 61
4558/61 นาง เระ   กาสุริย์ สง.ปรมน.ทบ. โรคไตและความดันโลหิตสูง 81 15 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4559/61 นาย ชัชวินทร์   กิตติลดากุล ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 66 1 ต.ค. 61
4560/61 พ.ท.กิตติ   พฤกษ์ไพศาล ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ภาวะแทรกซ้อน จากตับแข็ง 78 28 ก.ย. 61
4561/61 ร.อ.ชาตรี   แก้วสุข ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคตับแข็ง 69 29 ก.ย. 61
4562/61 นาง ล าดวน   ธรรมศิลป์ ธ.นครพนม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 65 16 ก.ย. 61
4563/61 พ.อ.ณรงค์   วันเพ็ญ ธ.พิษณุโลก มะเร็งกล่องเสียง 71 17 ก.ย. 61
4564/61 นาย สมพล   วิเศษ สง.สด.จว.อ.ต. มะเร็งปอด 65 25 ก.ย. 61
4565/61 นาย เผย   ภูมีแสง ส่วนกลาง โรคชรา 84 1 ต.ค. 61
4566/61 จ.ส.อ.หญิง เพียงจิตร์   วงศ์ยะรา ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มะเร็งปอด 58 27 ก.ย. 61
4567/61 นาง คมสัน  วงศ์จ ารัส ธ.ตลาดถนอมมิตร วัชรพล โรคปอดอักเสบ 79 2 ต.ค. 61
4568/61 นาย เชื้อ   พยุงญาติ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคตับวาย 86 25 ก.ย. 61
4569/61 นาง อุ่นเรือน  รุ่งเรืองกาญจน์ ธ.นครชัยศรี โรคเบาหวาน 77 30 ก.ย. 61
4570/61 พล.ท.ศิริ   สุทธิมณฑล วิสามัญ หลอดเลือดแดงใหญ่แตก 97 4 ต.ค. 61
4571/61 นาย สมโภชน์   กางกรณ์ มทบ.11 มะเร็งปอด 81 2 ต.ค. 61
4572/61 น.ส. เชื้อ   มามาตร กรม สน.พล.ร.9 โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 72 23 ส.ค. 61
4573/61 นาย ประเทือง   ภุมมา ศบบ. อุบัติเหตุทางจราจร 76 17 ก.ย. 61
4574/61 นาง แก้ว   สีบัว ม.4 พัน.5 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 27 ก.ย. 61
4575/61 พ.อ.มงคล   ทรัพย์เรืองศรี ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 25 ก.ย. 61
4576/61 พ.ท.จ านง   อิ่มวิทยา ธ.นครชัยศรี ผูกคอฆา่ตัวตาย 84 10 ก.ย. 61
4577/61 พ.ต.ธีระ   เขื่อนโพธิ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 81 30 ก.ย. 61
4578/61 นาง อัมพร   ก าลังยิ่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา วัณโรคปอด 74 28 ก.ย. 61
4579/61 นาย ชาลี   สงค าภา ร.13 พัน.2 สมองเส่ือมในวัยชรา 81 23 ก.ย. 61
4580/61 นาย ค้ า   บุตรวงศ์ ศฝ.นศท.มทบ.23 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย 81 11 ก.ย. 61
4581/61 นาย ณรงค์   อู่อรุณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 15 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4582/61 ส.อ.อุทัย   คุ้มฉายา ธ.สนามเป้า มะเร็งปอด 37 7 ก.ย. 61
4583/61 นาง สมหมาย   ตรีกิ่ง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคหัวใจวาย 94 25 ก.ย. 61
4584/61 นาง ประนาม   สังข์บัวแก้ว ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 82 26 ก.ย. 61
4585/61 ร.ต.อนันต์   วิศนุกร ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหายใจล้มเหลวจากมะเร็งล าไส้ 72 30 ก.ย. 61
4586/61 ร.ต.ปัญญา   ป้อมสนาม ธ.อุตรดิตถ์ โรคไตวายระยะสุดท้าย 66 19 ก.ย. 61
4587/61 นาย สถาพร   ต้ือจันทร์ตา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคตับแข็ง 36 4 ก.ย. 61
4588/61 จ.ส.อ.สมควร   ประสาทเขตกรณ์ พัน.สร.4 ภาวะแทรกซ้อนเส้นเลือดสมอง 54 18 ก.ย. 61
4589/61 นาง จรูญ   โพดิลก พัน.สห.12 หินปูนเกาะเนื้อสมอง 79 24 ก.ย. 61
4590/61 ร.ต.สว่าง    เกสโร ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 19 ก.ค. 61
4591/61 นาง ส้มแป้น   เพิม่พูล สปท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 7 ก.ย. 61
4592/61 นาง สุภาพ   เกษตราภิบาล ส่วนกลาง เส้นเลือดสมองแตก 90 14 พ.ค. 61
4593/61 นาย ณรงค์   ภูอ่รุณ ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 21 ก.ย. 61
4594/61 นาย รมย์   สายไทย กรม ทพ.26 โรคหัวใจขาดเลือด 71 13 ก.ย. 61
4595/61 นาง วรรณา   พันธ์ปัญญา ธ.พะเยา โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 52 23 ก.ย. 61
4596/61 นาง แก้ว   ภูทอง ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจขยายผิดปกติ 79 22 ก.ย. 61
4597/61 นาง หนูผัด   วงศ์ป้อม ธ.ขอนแก่น โรคตับแข็ง 80 14 ก.ย. 61
4598/61 จ.ส.อ.สุพรรณ   จ าปาสิม ธ.ขอนแก่น ภาวะเลือดออกในสมอง 62 14 ก.ย. 61
4599/61 พ.ต.สมคิด   ประยูรศร ธ.นครปฐม มะเร็งกระดูก 87 19 ก.ย. 61
4600/61 นาง วาสนา   นันทพรหม ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมองแตก 72 14 ก.ย. 61
4601/61 นาง กัลยา   ศรีวิชา ธ.ขอนแก่น มะเร็งท่อน้ าดี 87 17 ก.ย. 61
4602/61 นาย เวียง   มีมุข คส.3สพ.ทบ. โรคหัวใจ 82 1 ต.ค. 61
4603/61 จ.ส.ท.สกล   สุวรรณไพจิตร กรม ทพ.46 มะเร็งในโพรงจมูกระยะแพร่กระจาย 37 25 ก.ค. 61
4604/61 นาย สงัด   แก้วสูงเนิน สง.สด.จว.ส.ร. มะเร็งปอด 80 15 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4605/61 นาย ไสว   โพธิศ์รี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 82 14 ส.ค. 61
4606/61 จ.ส.อ.แดง   ภูละคร ธ.อุดรธานี โรคหัวใจหยุดเต้น 80 30 เม.ย. 61
4607/61 ร.อ.อนันท์   เสาร่ม ธ.สกลนคร แผลกดทับติดเชื้อ 86 7 ก.ย. 61
4608/61 นาง จ าลอง   ฉ่ ามะนา ธ.สุราษฎร์ธานี กระเพาะอาหารทะลุ 85 19 ก.ย. 61
4609/61 พ.อ.สมชาติ   ภาษิตานนท์ ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งล าไส้เล็กระยะสุดท้าย 65 3 ต.ค. 61
4610/61 จ.ส.อ.เชิดชัย   ละมั่งทอง ธ.สนามเป้า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 63 29 ก.ย. 61
4611/61 นาง กฤษณา   ศิริบ าเพ็ญ ธ.คอสโม ออฟฟิต เมืองทองธานี ภาวะเจ็บป่วยทางกายเร้ือรัง 63 8 ต.ค. 61
4612/61 นาย บุญสม   เทียนอิ่ม ธ.ลพบุรี โรคชรา 80 6 ต.ค. 61
4613/61 นาย สามารถ   หน่อสีดา พัน.ปพ. โรคหัวใจวาย 51 1 ก.ย. 61
4614/61 นาง นุชจรี   ศรีหวาด พธ.ทบ. มะเร็งตับ 51 22 ก.ย. 61
4615/61 นาง จันทร์แรม   แสงดี พัน.สท. มะเร็งปอด 48 21 ก.ย. 61
4616/61 จ.ส.อ.สนาม   ทวีชีพ ธ.สระบุรี ภาวะช๊อกจากการติดเชื้อทางหน้าท้อง 62 24 ก.ย. 61
4617/61 นาง ละออ   เนตร์แหลม ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี กระดูกสันหลังเส่ือม 83 27 ก.ย. 61
4618/61 นาง ประนอม   โพธิสั์มฤทธิ์ ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระดูกสันหลัง 58 22 ก.ย. 61
4619/61 นาง ย้ง   ต่างท้วม ธ.สนามเป้า มะเร็งล าไส้ 87 4 ต.ค. 61
4620/61 ส.อ.วีรพล   ชะเอม ธ.ปากเกร็ด ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งบริเวณช่องปาก 68 5 ต.ค. 61
4621/61 จ.ส.อ.ประเทือง   ไพโรจน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 2 ก.ย. 61
4622/61 นาย เพชร   เสือเถื่อน รวท.อท.ศอพท. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 72 16 ก.ย. 61
4623/61 นาย กวย   นาคพันธ์ รวท.อท.ศอพท. โรคหัวใจล้มเหลว 80 20 ก.ย. 61
4624/61 จ.ส.อ.ทวี   ฤาชัยพาณิชย์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 7 ต.ค. 61
4625/61 นาย ก้อน   สิบทัศน์ ธ.สนามเป้า โรคชรา 86 5 ต.ค. 61
4626/61 นาย จเร   นาแป้น ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 68 15 ก.ย. 61
4627/61 พล.ต.สุพล   ปรักเอโก ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจขาดเลือด 76 4 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4628/61 นาง ทองผา   อิ่มใจ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 92 23 ก.ย. 61
4629/61 นาง บัวลอย   หอมเสียง ธ.ฝาง มะเร็งตับ 77 24 ก.ย. 61
4630/61 นาง ลัดดา   ชัยยะ ธ.เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 82 21 ก.ย. 61
4631/61 ส.อ.ประเสริฐ   เคหะลูน ธ.ล าปาง โรคหัวใจล้มเหลวจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 54 18 ก.ย. 61
4632/61 นาง วิลาวัลย์   สองสี ม.พัน.19 พล.ร.9 อุบัติเหตุจราจร กระดูกต้นคอหัก 71 22 ก.ย. 61
4633/61 นาง สิริพรรณ   วงศ์บุญเรือง มทบ.33 มีอาการปวดศีรษะเป็นลมหน้ามืดหมดสติก่อนตาย 53 15 ก.ย. 61
4634/61 จ.ส.อ.สันติ   สีทา คส.2สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 44 28 ก.ย. 61
4635/61 น.อ.ธงชัย   จันทร์อรุณ ธ.สุไหงโก-ลก โรคตับวาย 79 2 ส.ค. 61
4636/61 นาย พัน   โท่มาก ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 81 3 ต.ค. 61
4637/61 นาง จันที   โง่นทา ธ.นครพนม มะเร็งถุงน้ าดี 79 24 ก.ย. 61
4638/61 นาย ปรเมศวร์   เพียรอักษร ม.6 พัน.6 เลือดออกในสมอง 49 29 ก.ย. 61
4639/61 นาง ค าก่าย   โกแสนตอ ทภ.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 2 ต.ค. 61
4640/61 นาง ทองปลิว   เกิดอินทร์ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โรคปอดติดเชื้อ 79 17 ก.ย. 61
4641/61 นาง อ านวย  คงโต รร.ส.สส. ขาดสารน้ ารุนแรง 78 23 ก.ย. 61
4642/61 จ.ส.อ.รัฐฐา   ขันธรักษ์ ยก.ทบ. มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย 52 22 ก.ย. 61
4643/61 อส.ทพ.เริงชัย   ไทยประถม กรม ทพ.11 สมองขาดอ๊อกซิเจนจากการแขวนคอ 27 20 ก.ย. 61
4644/61 นาย บุญส่ง   เอี่ยมส่งเสริม ศปภอ.ทบ.4 มะเร็งเยื่อบุโพรงจมูก 70 25 ส.ค. 61
4645/61 นาง พัชรี   ศิโรรัตนพาณิชย์ ร.9 มะเร็งปอดลุกลาม 50 20 ก.ย. 61
4646/61 นาง จิต   สีมาชัย พล.ร.4 ติดเชื้อทีป่อด 81 5 ก.ย. 61
4647/61 นาง ทองดี   ป้อมแก้ว วิสามัญ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 94 16 ก.ย. 61
4648/61 พระผวน   แจ่มจ้า ธ.ลพบุรี ภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปกระดูก 89 8 ก.ย. 61
4649/61 ร.ต.อ านวย   นิลแสง ธ.ลพบุรี มะเร็งหลังโพรงจมูกระยะแพร่กระจาย 59 14 ก.ย. 61
4650/61 พ.ต.สรรเพชญ   สร้อยแท้ ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 71 2 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4651/61 พล.ต.ชูศักด์ิ   สมัคสิกิจ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 สมองเส่ือม 66 24 ก.ย. 61
4652/61 นาย ธวัชชัย   หมอกอ่อน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 51 1 ต.ค. 61
4653/61 จ.ส.อ.จรูญ   เพ็ชรสีเขียว นสศ. เส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องแตก 55 9 ก.ย. 61
4654/61 นาง อัมพร   สุขพานิช สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 25 ส.ค. 61
4655/61 นาง สมจินตนา   บุญน ามา ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 6 ต.ค. 61
4656/61 นาง อามีนะห์   พวงทองดี ธ.ย่อยอ่อนนุช โรคชรา 85 10 ต.ค. 61
4657/61 ส.ต.มณฑล   ประพิณ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งปอด 77 2 ต.ค. 61
4658/61 นาง จรวย   รวมขุนทด ธ.อ่าวอุดม โรคปอดติดเชื้อ 79 11 ต.ค. 61
4659/61 นาง เล่ียม   ฤทธิเ์จริญ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 4 ต.ค. 61
4660/61 ร.ต.เชิด   จรัญญา ธ.นครราชสีมา โรคถุงลมโป่งพอง 85 24 ก.ย. 61
4661/61 นาง บุญน้อม   พินิจชัย ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก้อนทีตั่บ 71 29 ก.ย. 61
4662/61 พ.ท.มงคล   งามสอาด ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือด 94 12 ส.ค. 61
4663/61 นาง เขมวดี   ทรัพย์ประโคน ร.31 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 61 11 ม.ิย. 61
4664/61 จ.ส.อ.ปรารถนา   ชัยราช สส. มะเร็งกระเพาะอาหาร 45 30 ม.ิย. 61
4665/61 นาง ส ารอง   ฤทธิชัย รร.ส.สส. ทางเดินหายใจล้มเหลว 82 1 ต.ค. 61
4666/61 นาย ปรีชา   ศรีสุข พัน.สบร.22 บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 23 ก.ย. 61
4667/61 นาย สุวิทย์   เชาวน์เกษม มทบ.29 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอะไมลอยด์ 68 28 ก.ย. 61
4668/61 นาย เนียน   เตชะสิทธิ์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 24 ก.ย. 61
4669/61 จ.ส.อ.เศรษฐศัย   ไชยรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 58 28 ก.ค. 61
4670/61 พ.ท.ธีระพงษ์   ฐิติรักษ์วงศ์ ธ.อุดรธานี ภาวะตับแข็ง 79 27 ม.ิย. 61
4671/61 จ.ส.อ.เจียมศักด์ิ   ไชยธิสาร ธ.อุดรธานี โรคตับแข็ง 67 28 ก.ย. 61
4672/61 จ.ส.อ.สมคิด   จันทร์ร่ืนเริง ธ.ลพบุรี ภาวะการหายใจล้มเหลว 67 24 ก.ย. 61
4673/61 ร.ต.วาคม   ศรีล้วน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 61 1 ม.ีค. 00



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4674/61 ส.อ.ส าเภา   ดีแย้ม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 72 11 ก.ย. 61
4675/61 ร.ต.สวัสด์ิ   ทะนูนท์ ธ.ทุง่สง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 74 27 ก.ย. 61
4676/61 นาง รัชนีย์   เข็มทองค า พัน.ซบร.22 บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 53 10 ก.ย. 61
4677/61 นาง จันทร์ดี   วามะขันธ์ ร.6 พัน.3 โรคหัวใจ 82 1 ต.ค. 61
4678/61 นาย ทองศรี   บุญบรรจง ส.พัน.6 พล.ร.6 โรคชรา 78 28 ก.ย. 61
4679/61 นาง แก้ว   คุ้มบ้านชาติ มทบ.29 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 28 ก.ย. 61
4680/61 นาง บุญหล้า   ยุระไชย มทบ.29 โรคปอดติดเชื้อ 59 28 ก.ย. 61
4681/61 นาง ศรีวรรณ   มะโนหาญ ธ.เชียงราย สมองขาดเลือด 83 26 ก.ย. 61
4682/61 นาง สุ่ม   บุญคง ธ.นครราชสีมา โรคไตวายเร้ือรัง 84 4 ต.ค. 61
4683/61 นาง ไข่กา   นรสาร ธ.สกลนคร โรคชรา 78 6 ต.ค. 61
4684/61 นาง บาน   จันทะมาตร ธ.อุดรธานี โรคชรา 77 24 ก.ย. 61
4685/61 จ.ส.อ.โชคชัย   เอี่ยมละออ ศม. มะเร็งล าไส้ 47 7 ก.ย. 61
4686/61 นาง บัวขาว   อินต๊ะปัญญา ธ.เชียงราย โรคหัวใจวายฉับพลันจากความดันโลหิตสูง 77 29 ก.ย. 61
4687/61 ร.ต.ส่งศักด์ิ   ฟ้าแลบ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 57 29 ก.ย. 61
4688/61 นาง ปรียารัฐ   พุทธดิษร ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งท่อน้ าดี 55 25 ก.ย. 61
4689/61 นาง เม็ง   ศรีสาพันธ์ ธ.อุดรธานี โรคไตวายเร้ือรัง 85 18 ก.ย. 61
4690/61 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ   ศรีเกษร ช.2 พัน.202 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 46 20 ก.ย. 61
4691/61 พ.ท.ปราณีต   นนท์ประเสริฐ ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ส่วนปลาย 81 29 ก.ย. 61
4692/61 นาย พยงค์   แก้วจินดา ปตอ.1 พัน.3 แพ้ยาชนิดรุนแรง 81 27 ก.ย. 61
4693/61 นาย บุญมา   สุขีโสตร์ ธ.ลพบุรี ระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 56 1 ต.ค. 61
4694/61 พล.อส.สิทธิวัฒน์   มะลิอ่อง ธ.ชลบุรี เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร 45 26 ก.ย. 61
4695/61 จ.ส.อ.ไชยภวิษย์   จันทรักษ์ ธนาณัติ เส้นเลือดทีท่้องฉีกขาด 62 21 ก.ย. 61
4696/61 นาง เนาว์   สิทธิจักร์ ธ.เลย โรคเบาหวาน 81 4 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4697/61 นาย แสน   ดวงศรี ธ.เลย โรคปอดติดเชื้อ 82 3 ต.ค. 61
4698/61 นาง สมหมาย   บุญรักษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 77 27 ก.ย. 61
4699/61 ส.อ.จ านวน   วรธงไชย ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจวายฉับพลัน 59 1 ต.ค. 61
4700/61 นาง ปุย้   แม่นมั่น ธ.อุบลราชธานี เส้นเลือดสมองตีบ 80 5 ต.ค. 61
4701/61 จ.ส.อ.พิชัย   เข็มเพชรพราว ธ.ชัยนาท ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 72 22 ก.ย. 61
4702/61 พระสมบัติ    สวนแก้วมณี พัน.ขส.22 บชร.2 มะเร็งเพดานปากระยะแพร่กระจาย 61 29 ก.ย. 61
4703/61 นาง สายทอง   ขอดไธสง ทภ.2 โรคปอดติดเชื้อ 66 2 ต.ค. 61
4704/61 นาง สังเวียน   อินทรประเสริฐ ขส.ทบ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 61 30 ก.ย. 61
4705/61 นาง ลมัย   สมประสงค์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคปอดติดเชื้อ 57 19 ก.ย. 61
4706/61 นาย สมจิตร   สามภักดี ธ.โคกตูม-พิษณุโลก โรคชรา 84 6 ต.ค. 61
4707/61 จ.ส.อ.มานัส   สุขเจริญ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 58 7 ต.ค. 61
4708/61 นาง ละออง   ประไพรัตน์ ศศท. ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 83 6 ต.ค. 61
4709/61 พ.อ.ชุมพล   กระบิลสิงห์ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 56 9 ต.ค. 61
4710/61 นาย สมทรง   พาแหง ธ.ประชานิเวศน์ 1 ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บจากการจราจร 68 10 ต.ค. 61
4711/61 พล.อ.อ าพน   อมรวิสัยสรเดช ธ.บางเขน-เซ็นทรัล ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 81 7 ต.ค. 61
4712/61 พ.ท.เกษม   อ่ าตระกูล ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 66 6 ต.ค. 61
4713/61 นาง ทองอยู่   เพชรประดับวงศ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา โรคหัวใจ 81 6 ต.ค. 61
4714/61 นาง รัตนา   นฤภัย ธ.เตาปูน โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 74 6 ต.ค. 61
4715/61 พ.ต.วีระชน   เหล่าวัลลภ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 80 27 ก.ย. 61
4716/61 นาง อบเชย   เกศโอภาส กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 72 21 ก.ย. 61
4717/61 นาย ทอง   อุทธิยา ม.2 พัน.15 เส้นเลือดในสมองตีบ 71 15 ก.ย. 61
4718/61 นาง ชูศรี   ดีใจวงษ์ รร.สพ.สพ.ทบ. โรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 76 16 ก.ย. 61
4719/61 ร.ต.เจริญศักด์ิ   รัตนชมภู มทบ.35 เส้นเลือดสมองแตกเลือดค่ังในสมอง 60 23 ส.ค. 61
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4720/61 นาย ละมัย   พลดงนอก ส.พัน.22 ทภ.2 มะเร็งตับ 66 24 ส.ค. 61
4721/61 นาง มณฑา   สุดคูณ ศบบ. เนื้องอกสมอง 75 21 ก.ย. 61
4722/61 นาง ชอบ   หมั่นสาร พัน.บ.21 โรคไตวายเร้ือรัง 65 10 ก.ย. 61
4723/61 นาง เกณฑ์   โพธิศิ์ริ ธ.ขอนแก่น มะเร็งล าไส้ใหญ่ 74 4 ต.ค. 61
4724/61 พ.อ.ส าเภา   ศรแก้วดารา ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับ 80 8 ต.ค. 61
4725/61 จ.ส.อ.สุดใจ   ประชารัตนเสรี ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 87 1 ต.ค. 61
4726/61 นาง เฮียง   ทิมเครือจีน ธ.พิษณุโลก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 80 1 ต.ค. 61
4727/61 นาง สาหร่าย   อุ่มอ ายวน ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคหัวใจล้มเหลว 101 5 ต.ค. 61
4728/61 พล.อ.ต.หญิง กันยารัตน์   ยุกตะนันทน์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 72 5 ต.ค. 61
4729/61 ร.ต.เขียน   แสงวิเศษ ธ.สนามเป้า โรคปอดติดเชื้อ 87 11 ต.ค. 61
4730/61 ร.ท.เด่นชัย   เหมนิธิ ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 62 2 ต.ค. 61
4731/61 จ.ส.อ.ธีระชัย   สายทองเกษ ช.พัน.4 พล.ร.4 ล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจ 45 13 ก.ย. 61
4732/61 นาง สมชาติ   ปานกลาง ธ.บ้านไผ่ โรคไตวายเฉียบพลัน 75 29 ก.ย. 61
4733/61 นาย วันดี   แสงโคตร์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอด 82 21 ก.ย. 61
4734/61 นาง น า   ปันทา ธ.พะเยา โรคชรา 82 1 ต.ค. 61
4735/61 จ.ส.อ.พยุงเกียรติ   หมายมั่น รพศ.5 พัน.1 หลอดเลือดเล้ืยงหัวใจตีบ 55 2 ต.ค. 61
4736/61 นาง ปัญจรัตน์   ค าพร รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 51 23 ก.ย. 61
4737/61 นาย พยนต์   สนคดี สพ.ทบ. โรคชรา 87 25 ก.ย. 61
4738/61 นาง ทองอยู่   ม่วงมณี ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 73 13 ต.ค. 61
4739/61 นาย สุนทร   ชาญชัยประภัสสร ส่วนกลาง มะเร็งตับ 58 16 ต.ค. 61
4740/61 นาง ส ารวย   จูบรรจง ธ.เพชรบูรณ์ โรคหัวใจขาดเลือด 84 12 ก.ย. 61
4741/61 นาย อนันต์   แสงมล ธ.ย่อย บก. สูงสุด แจ้งวัฒนะ มะเร็งท่อน้ าดี 74 15 ต.ค. 61
4742/61 ร.ต.เกษม   พิบูลย์สวัสด์ิ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 85 16 ต.ค. 61
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4743/61 นาง สวิง  สมนึก ธ.อุทัย-อยุธยา โรคชรา 80 11 ต.ค. 61
4744/61 พ.ต.ศรีทน   อุดปิน ธ.ลพบุรี หลดอเลือดหัวใจอุดตัน 80 7 ส.ค. 61
4745/61 ส.อ.วัชรินทร์   อ่วมพัฒน์ กรม สน.พล.ร.15 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 28 21 ส.ค. 61
4746/61 นาง ฉลอง   เคยชัยภูมิ ม.7 พัน.8 โรคหัวใจขาดเลือด 82 5 ต.ค. 61
4747/61 นาง อินทร์   อรรคฮาด รพ.ค่ายสุรนารี ติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง 82 5 ต.ค. 61
4748/61 นาง สมจิตร   ตาอ้าย ธ.อุบลราชธานี โพแทสเซียมในเลือดสูง 55 5 ต.ค. 61
4749/61 ร.ต.ทรงเกียรติ   อินทรประเสริฐ ธ.สนามเป้า โรคไตเส้ือมเร้ือรัง 60 16 ต.ค. 61
4750/61 อส.ทพ.ภูธเนศ   เทพฤทธิ์ กรม ทพ.46 บาดเจ็บบริเวณศรีษะรุนแรง 26 30 ส.ค. 61
4751/61 นาย วินัย   รีเบีย้ว ร.12 รอ. มะเร็งตับท่อน้ าดี 49 10 ต.ค. 61
4752/61 ร.ต.ประพันธ์   บกทะเล ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อจากการส าลัก 87 11 ก.ย. 61
4753/61 พ.ต.ศักด์ิชาย   วิชชาชู ธ.ลพบุรี ส าไส้โป่งพอง 71 26 ก.ย. 61
4754/61 นาง บุสดี   สารกิจ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 24 ก.ย. 61
4755/61 นาง ซ่อนกล่ิน   โชติกะพัฒน์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 79 22 ก.ย. 61
4756/61 นาง ออน   ค าแก้ว ธ.ล าปาง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 2 ก.ย. 61
4757/61 นาง ละออ   เขียนเจริญ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 80 4 ต.ค. 61
4758/61 นาย ด า   สารีเกิด ธ.อุบลราชธานี โรคตับโต 80 6 ต.ค. 61
4759/61 นาย สุพจน์   จักษุค า ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 92 12 ต.ค. 61
4760/61 นาง ลินดา   จิระดล ป.71 พัน.713 มะเร็งปากมดลูก 68 12 ต.ค. 61


