
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5281/61 นาย สมศักด์ิ   กสิวัฒน์ กิตติมศักด์ิ โรคตับอ่อนอักเสบฉับพลันอย่างรุนแรง 87 13 พ.ย. 61
5282/61 นาง ราตรี   ชาจันโท ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 13 พ.ย. 61
5283/61 จ.ส.อ.บุญมา   ร่วมดี ธ.อรัญประเทศ ภาวะตับแข็ง 62 7 พ.ย. 61
5284/61 นาย ต๋ิว   ศรีโพธิง์าม ธ.กาญจนบุรี โรคถุงลมโป่งพอง 73 31 ต.ค. 61
5285/61 ร.ต.สมพงษ์   คงคีรี ธ.กาญจนบุรี กระเพาะ 64 30 ต.ค. 61
5286/61 นาย ก้อนทอง   ก าลังเดช ธ.สูงเม่น โรคชรา 86 31 ต.ค. 61
5287/61 นาย ส ารวย   จันทร์โต พัน.พัฒนา 3 โรคถุงลมโป่งพอง 85 31 ต.ค. 61
5288/61 จ.ส.อ.ทองสุก  แก้วเทพ มทบ.34 ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 52 14 ต.ค. 61
5289/61 จ.ส.อ.พิทักษ์   ธรรมวงค์ ร.6 พัน.3 ตายจากเจ็บป่วยทีไ่ม่แน่ชัด 58 30 ต.ค. 61
5290/61 พ.ต.สัมพันธ์   สอนประสิทธิ์ ธ.บางแค โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 8 พ.ย. 61
5291/61 ว่าที ่ร.ต.วินัย   กระตุดนาค รง.ปค.ศอว.ศอพท. ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 57 7 พ.ย. 61
5292/61 นาง สุจี   สงฆรั์กษา คส.3 สพ.ทบ. โรคปอดอักเสบ 80 8 พ.ย. 61
5293/61 นาง เสมอ   สีดา พัน.สร.1 โรคชรา 82 31 ต.ค. 61
5294/61 นาย สมาน   สมบัติ ม.2 พัน.15 มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 66 14 ต.ค. 61
5295/61 นาง เสวย   ราชโสภา ศฝ.นศท.มทบ.24 โรคเบาหวาน 73 20 ต.ค. 61
5296/61 พ.ต.กรีธาพล   นิติศักด์ิ ธ.ถนนพหลโยธิน สระบุรี ระบบหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อในปอด 96 11 ต.ค. 61
5297/61 จ.ส.อ.สมเกียรติ   จีบโจง ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 3 พ.ย. 61
5298/61 นาย แดง   บุญมี ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคปอดติดเชื้อ 71 12 พ.ย. 61
5299/61 นาง บุญยวง   ผ่านภพ ธ.ล าปาง ภาวะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือด 77 25 ส.ค. 61
5300/61 นาง แสง   ต้นวงค์ ม.1 พัน.1 รอ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 65 31 ต.ค. 61
5301/61 นาง หลวย   พลแสน นทพ. เส้นเลือดสมองตีบ 82 10 พ.ย. 61
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5302/61 นาง ร าเพียร   ซ้ือเจริญ ส่วนกลาง โรคชรา 80 16 พ.ย. 61
5303/61 นาย โชย   ช่างประเสริฐ ธ.เตาปูน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 80 18 พ.ย. 61
5304/61 นาย ไพศาล   กระจกทอง ธ.เตาปูน โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56 14 พ.ย. 61
5305/61 นาง ประทุม   กล่ินสุคนธ์ ธ.พระปฐมเจดีย์ ภาวะซีด 73 16 พ.ย. 61
5306/61 ร.อ.อรุณ   หอมละออ ธ.สนามเป้า ติดเชื้อทางเดินหายใจ 86 12 พ.ย. 61
5307/61 พ.อ.อรรถวุฒิ   มณีนาค ธ.ท-ีสแควร์ โรคมะเร็งไต 51 11 พ.ย. 61
5308/61 นาง เผือก   ก๋าค า ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคเบาหวาน 84 6 พ.ย. 61
5309/61 นาง บุญเรือง   โลมรัตน์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 80 8 พ.ย. 61
5310/61 จ.ส.อ.บุญมาก   เมฆฉิม ธ.เพชรบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อฉับพลัน 65 21 พ.ย. 61
5311/61 นาง สมจิตร์   ภาคสุข ธ.ถนนติวานนท์ ภาวะขาดออกซิเจน 77 4 พ.ย. 61
5312/61 นาง ปัทมพร   มานะทัศน์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคเลือด 63 16 พ.ย. 61
5313/61 นาย ทองอยู่   เฉลิมแสน ส่วนกลาง โรคชรา 79 7 พ.ย. 61
5314/61 พ.ท.สมพงษ์   ภัสสร ธ.ล าปาง ภาวะสูบฉีดเลือดผิดปกติหลังจากการผ่าตัดหัวใจ 76 30 ก.ย. 61
5315/61 นาง ฉลอง   จริงไธสง ธ.นครนายก โรคเบาหวาน 68 3 พ.ย. 61
5316/61 น.ส.พิกุล   เคนรัง ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 51 4 พ.ย. 61
5317/61 นาง บรรเจิด   จันทรมณี ธ.น่าน เลือดออกในสมองจากมะเร็งปอดระยะลุกลาม 79 22 ก.ย. 61
5318/61 นาง จันทร์   เพิม่เพียร ธ.สระบุรี โรคชรา 102 26 ต.ค. 61
5319/61 นาย สุด   เนินสนิท ร.6 พัน.3 โรคชรา 84 16 พ.ย. 61
5320/61 นาง พนมพร   พูนอ้อย มทบ.15 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 68 15 พ.ย. 61
5321/61 จ.ส.อ.กฤษดา   บูชา สง.สด.จว.ก.จ. โรคหัวใจล้มเหลว 53 10 พ.ย. 61
5322/61 จ.ส.อ.สวัสด์ิ   สุขศรี ธ.เชียงใหม่ โรคความดันโลหิตสูง 73 1 พ.ย. 61
5323/61 นาง สุโรชินี   ฤทธิขันธ์ กรม ทพ.22 โรคปอดติดเชื้อ 66 31 ต.ค. 61
5324/61 นาย พรมมา   แก้วโกมล ธ.อรัญประเทศ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 11 พ.ย. 61
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5325/61 จ.ส.ต.ไพศาล   บัวลอย ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 57 16 พ.ย. 61
5326/61 พ.อ.สกุล   เจริญไทย ธ.ศรีย่าน ล าไส้ขาดเลือด 86 17 พ.ย. 61
5327/61 ส.อ.หญิง ปรียาวัลย์   วัดไธสง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 50 18 พ.ย. 61
5328/61 ส.อ.ธีระวัฒน์   ขจัดมลทิน ธ.อุบลราชธานี เลือดออกจากหลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง 52 25 ก.ย. 61
5329/61 นาง ทุเรียน   เกตุตรีกรณ์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคไตวายระยะสุดท้าย 88 10 พ.ย. 61
5330/61 นาย เยื้อน   สืบทอง ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 22 พ.ย. 61
5331/61 นาง สมหมาย   ครุฑสินธุ์ กิตติมศักด์ิ เลือดออกในสมอง 84 20 พ.ย. 61
5332/61 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  อุรา สส.ทหาร โรคปอดอักเสบจากวัณโรค 37 7 ต.ค. 61
5333/61 นาง หวล   มากพงษ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 93 11 พ.ย. 61
5334/61 ร.ต.วิเชียร   เขียวรี ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งหลอดอาหารลุกลามไปทีส่มอง 55 14 พ.ย. 61
5335/61 พ.ท.วุฒิ   ขวัญเมือง ธ.ศรีย่าน ภาวะไตวายเร้ือรัง 88 15 พ.ย. 61
5336/61 นาง เกียง   ผดุงกิจ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 85 29 ต.ค. 61
5337/61 พ.ต.ไพรัช   พูนชัย ช.2 พัน.202 เส้นเลือดหัวใจตีบตัน 76 7 ก.ย. 61
5338/61 นาง มะเน็ต   แสนใจวุฒิ มทบ.28 โรคปอดติดเชื้อ 76 10 พ.ย. 61
5339/61 นาย สมคิด   ชมเชย มทบ.22 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 47 12 พ.ย. 61
5340/61 นาง ปุน่   เรืองพะเนา มทบ.21 มะเร็งในถุงน้ าดี 79 15 พ.ย. 61
5341/61 นาง ดาวล้อม   ศรีกนก พธ.ทบ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 82 3 ต.ค. 61
5342/61 นาง ส าราญ   แสนขุนทด ธ.ราชบุรี โรคปอดติดเชื้อ 79 4 พ.ย. 61
5343/61 นาง บัวเขียว   มาน้อย ธ.ล าปาง มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 79 7 พ.ย. 61
5344/61 นาย มุด   โคฉิมพลี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวาย 85 8 พ.ย. 61
5345/61 พ.ต.สุพจน์   อภิสุนทรางกูร ธ.ปักธงชัย ภาวะมะเร็งล าไส้ใหญ่ 89 5 พ.ย. 61
5346/61 นาย ทองสุข   ยอดบุญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 68 13 พ.ย. 61
5347/61 นาย จันทร์   ทวีเงิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 95 2 พ.ย. 61
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5348/61 นาง พิกุล   สาครวงศ์ ธ.ยโสธร โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 8 พ.ย. 61
5349/61 นาง สง่า   ทรงสัจจา ธ.ตาก หลอดเลือดสมองตีบ, หัวใจโต 85 13 พ.ย. 61
5350/61 ร.ต.สราวุธ   จันทะเสน ธ.อุดรธานี มะเร็ง 63 24 ต.ค. 61
5351/61 นาง จอย   อินทรนอก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 94 8 พ.ย. 61
5352/61 จ.ส.อ.ชุนห์   พันธุยา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 85 9 พ.ย. 61
5353/61 นาง บัญญัติ   หมวกหล า ธ.ลพบุรี ท้องเสียจากการติดเชื้อรุนแรง 82 13 พ.ย. 61
5354/61 นาง สมหมาย   บุญประสาน ธ.อุบลราชธานี แผลกดทับติดเชื้อ 76 16 พ.ย. 61
5355/61 นาย แฉล้ม   ถนอมสวย พธ.ทบ. โรคชรา 91 10 พ.ย. 61
5356/61 พ.ท.ชาลี   ช่อล าเจียก ศรีย่าน โรคมะเร็ง 83 20 พ.ย. 61
5357/61 จ.ส.อ.ไพฑูรย์   สุทธิมานัส ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรัง 87 20 พ.ย. 61
5358/61 จ.ส.อ.สุรพล   เกิดจั่น ศศท. ติดเชื้อในช่องท้อง 56 1 พ.ย. 61
5359/61 นาง พิรุณ   พจนปริญญา ธ.ปากช่อง โรคไตวายเร้ือรัง 86 10 พ.ย. 61
5360/61 นาง ดวน   ภูแช่มโชติ มทบ.23 โรคไตวายระยะสุดท้าย 75 8 พ.ย. 61
5361/61 นาง พรปวีณ์   วีระเดชขพงศ์ คส.สพ.ทบ. มะเร็งสมองระยะสุดท้าย 59 4 พ.ย. 61
5362/61 นาย อุไทย   พร้อมทรัพย์ กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งท่อน้ าดี 60 27 ต.ค. 61
5363/61 นาง สมปอง   โพธิว์ิทย์ ธ.ปราณบุรี ระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 27 ต.ค. 61
5364/61 ร.ต.วันชัย   โง้วเกล็ด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งเม็ดเลือดขาว 63 13 พ.ย. 61
5365/61 นาง มนต์   ปะตาเน ธ.สระบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 81 7 พ.ย. 61
5366/61 ร.ต.น าชัย   จันทร์เพ็ญ ธ.ราชบุรี ไหลตาย 69 8 พ.ย. 61
5367/61 พ.ท.ประพัฒน์   ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 10 พ.ย. 61
5368/61 นาย ยง   แสงจันทร์ ธ.ขอนแก่น โรคไตวาย 80 15 พ.ย. 61
5369/61 พ.อ.เจริญ   เตชะพันธุ์ ธ.สระบุรี กระดูกเชิงกรานหักจากอุบัติเหตุจราจร 90 29 ต.ค. 61
5370/61 พ.ท.ปราศรัย   กล่ินศรีสุข ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ 85 12 พ.ย. 61
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5371/61 นาง ส าลิด   กาญจนสมบัติ ธ.สิงห์บุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 10 ต.ค. 61
5372/61 นาง ลิน   กันหา ธ.อุดรธานี เลือดออกในทางเดินอาหาร 78 22 ต.ค. 61
5373/61 จ.ส.อ.เสาร์   นามบุตร ธ.ลพบุรี ระบบไหลเวียนโลหิต, เดินหายใจล้มเหลว 88 9 พ.ย. 61
5374/61 นาง บุญสาร   วันชัย ธ.ลพบุรี โรคชรา 79 2 พ.ย. 61
5375/61 ร.ต.ชัชชัย   ไพศาลกิจ ธ.ราชบุรี ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรงจากอุบัติเหตุ 57 11 พ.ย. 61
5376/61 นาง โสภาพรรณ   จิตรไพบูลย์ ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจตาบเฉียบพลัน 68 9 พ.ย. 61
5377/61 นาย เดชา   ศิรินทรางกูร ธ.สุราษฎร์ธานี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 77 14 พ.ย. 61
5378/61 นาง นารี   มีเปีย่ม ขส.ทบ. โรคไตวายเร้ือรัง 75 13 พ.ย. 61
5379/61 นาย นิล   ชื่นจิตร ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 90 15 พ.ย. 61
5380/61 ร.ต.ปฐมธรรม   ชัยสันติ ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดใหญ่ในช่องท้อง 59 9 ต.ค. 61
5381/61 นาง แดง   ไชยมัชฌิม พัน.ปพ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 22 ต.ค. 61
5382/61 นาง ทองค า   กิยาหัตถ์ ศฝ.นศท.มทบ.14 โรคหัวใจวายเฉียบพลันจากภาวะเลือดเป็นกรด 84 30 ต.ค. 61
5383/61 ร.ต.วิเชียร   มนัสตรง ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองแตก 66 14 พ.ย. 61
5384/61 นาง มณี   อารีรบ ธ.อุดรธานี โรคความดัน 83 10 ต.ค. 61
5385/61 จ.ส.อ.ก่อพงศ์   กล่ินสังข์ สลก.ทบ. โรคตับแข็ง 55 31 ต.ค. 61
5386/61 พ.อ.บุญส่ง   เนตรลือชา ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 81 16 พ.ย. 61
5387/61 นาย เพย   ภูร่ะหงษ์ ธ.พระพุทธบาท โรคชรา 83 1 พ.ย. 61
5388/61 ร.ต.บุญเรือน   เสือคล้าย ธ.พุทธมณฑล โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 55 20 พ.ย. 61
5389/61 นาง เกตุ   กล่ินเกษร ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจายไปปอด 81 10 พ.ย. 61
5390/61 นาง จันทร์   ละสา ธ.บ้านค่าย เสมหะอุดกล้ันทางเดินหายใจและมีแผลกดทับ 84 11 พ.ย. 61
5391/61 นาง สุพิน  เพ็ชราม พัน.ปจว. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 61 29 ต.ค. 61
5392/61 นาง สุนทร   ยงยุทธ ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 12 พ.ย. 61
5393/61 นาย เชื้อ   ทองนาค รวท.อท.ศอพท. โรคไตวายเร้ือรัง 73 14 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5394/61 อส.ทพ.วิชาญ   กัลยา กรม ทพ.13 โรคปอดอักเสบติดเชื้อฉับพลัน 54 15 พ.ย. 61
5395/61 นาย หวัง   ฮามค าฮัก ร.21 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 71 14 พ.ย. 61
5396/61 จ.ส.อ.บุญฤกษ์   แก่นกล้า พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 โรคหัวใจล้มเหลว 50 3 พ.ย. 61
5397/61 นาง ไฝแก้ว   วิชัยสืบ ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจล้มเหลวจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 99 10 พ.ย. 61
5398/61 นาง สุดใจ   วรวงษ์ ธ.ชุมแพ โรคไตวาย 83 13 พ.ย. 61
5399/61 นาง มิ่ง   เสริมทรง ธ.ศรีย่าน โรคชรา 96 11 พ.ย. 61
5400/61 ร.ท.จรัญ   สานุสันติ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งท่อน้ าดี 60 12 พ.ย. 61
5401/61 ร.ต.หญิง จันทิมา   เปล่ียนพานิช ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 16 พ.ย. 61
5402/61 นาง ค า   ตาระเต็ง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 81 5 พ.ย. 61
5403/61 นาง วัฒนา   ศิขินารัมย์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา อุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ า 66 12 พ.ย. 61
5404/61 นาง ประเชิญ   ข ามี สพ.ทบ. โรคชรา 81 17 พ.ย. 61
5405/61 นาง นี้   แซ่เฮ้ง ธ.ศรีย่าน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 76 21 พ.ย. 61
5406/61 นาง ส้มนวล   แดงขาว ธ.สระบุรี หลอดเลือดสมองอุดตัน 82 21 พ.ย. 61
5407/61 นาย สมเดช   ทองภู ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 62 6 พ.ย. 61
5408/61 นาง จุฬามณี   พิริยะศิลป์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 6 พ.ย. 61
5409/61 นาง ลอย   มังกรแก้ว ธ.พะเยา กระดูกสะโพกขวาหัก 84 4 พ.ย. 61
5410/61 ร.ต.รักชัย   มูลมานัส ธ.อุดรธานี พาร์กินสัน 61 4 พ.ย. 61
5411/61 นาง ทองเพียร   พิณทอง ร.153 พัน.3 มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 56 28 ก.ย. 61
5412/61 นาง สุพรรณ   วิรัญจะ มทบ.28 มะเร็งท่อน้ าดี 61 27 ต.ค. 61
5413/61 นาง ระเบียบ   ชมเชย วิสามัญ เส้นเลือดสมองอุดตัน 82 6 ก.ย. 44
5414/61 นาย ชูชัย  ชมเชย วิสามัญ ผิวหนังอักเสบติดเชื้อรุนแรง 86 10 เม.ย. 44
5415/61 นาย ศิริ   หวังบุญเกิด ธ.เทเวศร์ มะเร็งสมองระยะลุกลาม 71 20 พ.ย. 61
5416/61 จ.ส.อ.ไพบูลย์   พ่วงแต้ม ธ.ปากเกร็ด มะเร็งช่องหลอดอาหาร 64 19 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5417/61 นาง พยอม   อาภรณ์พงษ์ พัน.ซบร.กรม สน.2 มะเร็งเต้านม 57 18 พ.ย. 61
5418/61 ร.ต.มนตรี   เดชคลัง ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มะเร็งปอด 58 9 พ.ย. 61
5419/61 พ.อ.ประดิษฐ์   ดวงจรัส ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 76 1 พ.ย. 61
5420/61 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์   พุกจันทร์ ช.3 พัน.302 มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 48 18 พ.ย. 61
5421/61 นาง จุฑาทิพย์   ไข่เพ็ชร พัน.พัฒนา 1 มะเร็งกล้ามเนื้อลาย 54 21 พ.ย. 61
5422/61 นาง เทียน   มวลค าลา รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 6 พ.ย. 61
5423/61 นาง จิราภรณ์   หนูเอียด มทบ.42 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61 11 พ.ย. 61
5424/61 นาง เปรย   สีแว่น รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาวะแทรกซ้อนจากนอนติดเตียง 84 22 พ.ย. 61
5425/61 นาย สุทัศน์   ธรรมพลาภิสิทธิ์ รวท.อท.ศอพท. ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 67 21 พ.ย. 61
5426/61 นาง สมชาติ   ไชยหงษ์ มทบ.27 โรคเบาหวาน 75 8 พ.ย. 61
5427/61 นาย ไสว   ทองอร่าม ร.31 พัน.1 รอ. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 82 8 พ.ย. 61
5428/61 นาง ตุ่น  หมายเหนี่ยวกลาง สง.สด.จว.ส.ป. เส้นเลือดในสมองแตก 81 17 พ.ย. 61
5429/61 พ.ต.พัฒนพร  ทองสุก ธ.สระบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71 22 พ.ย. 61
5430/61 ร.ต.อนุมาน   เลิศสงคราม ธ.สกลนคร มะเร็งเม็ดเลือดขาว 52 25 ต.ค. 61
5431/61 จ.ส.อ.คงศักด์ิ   แสงดารา ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 30 ต.ค. 61
5432/61 ร.อ.ชื้น   เพศสุวรรณ ธ.พระพุทธบาท โรคเบาหวาน 79 23 ก.ย. 61
5433/61 นาง สอน   ศิริวรรณ ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจขาดเลือด 88 30 ต.ค. 61
5434/61 นาง วิม   จ าปาทอง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หลอดเลือดสมองตีบและติดเชื้อในปอด 70 22 ต.ค. 61
5435/61 ร.ต.ศรียุทธ   มีโภคา ธ.อุดรธานี โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 84 21 ก.ค. 61
5436/61 พ.ต.สงัด   สุวรียนนท์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 82 29 ก.ย. 61
5437/61 นาย เฉลียว   สุขฉายี ธ.บางบาล โรคชรา 82 19 พ.ย. 61
5438/61 จ.ส.อ.เดชศักดา   ทองแห้ว ธ.อุตรดิตถ์ ตับแข็ง 77 21 ต.ค. 61
5439/61 นาย สมพร   สนามทอง ธ.ส านักพหลโยธิน เลือดออกทีก่้านสมอง 69 21 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5440/61 นาย ชัยวุฒิ   กุลศัตยาภิรมย์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะเลือดออกในสมอง 79 23 พ.ย. 61
5441/61 นาง หนู  วงศ์จันทร์ ธ.ยโสธร โรคมะเร็งตับ 74 21 พ.ย. 61
5442/61 นาง เผือด   มีช านะ ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งเต้านม 89 7 พ.ย. 61
5443/61 นาย แถว   ค าตุ้ย ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกในสมอง 84 23 พ.ย. 61
5444/61 นาย พินิจ   เพ็ชรแบน มทบ.31 กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว 59 11 พ.ย. 61
5445/61 นาย วร   จ าปาโท ร้อย.ฝรพ.2 โรคตับแข็ง 60 17 พ.ย. 61
5446/61 นาง ก่อง   ไขประภาย สง.สด.จว.ส.น. โรคชรา 81 28 ต.ค. 61
5447/61 นาง สายบัว   สุริวงศ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 77 14 พ.ย. 61
5448/61 ร.ต.สุวรรณ   ใจเรือน ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในช่องท้อง 60 17 พ.ย. 61
5449/61 พ.ท.เฉลิม   ฤกษ์อุดม ธ.ลพบุรี มะเร็งตับอ่อน 75 19 พ.ย. 61
5450/61 นาง ระดม   แก้วประสงค์ ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 76 21 พ.ย. 61
5451/61 นาง ส าเริง   รอดเสมอ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 23 ต.ค. 61
5452/61 ร.ต.ปรง   ล้อมวงษ์ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 72 17 พ.ย. 61
5453/61 นาง สี   ระวังถ้อย ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 13 พ.ย. 61
5454/61 นาง ข่อ   ไพเกาะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 17 พ.ย. 61
5455/61 ส.อ.บุญหล่อ   ปะโนรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในสมอง 57 21 พ.ย. 61
5456/61 นาง เล้ียง   แสงเดือน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 82 14 พ.ย. 61
5457/61 นาง ผ่องศรี   ดวงมณี ธ.ล าปาง ไตวายเร้ือรัง 70 16 พ.ย. 61
5458/61 นาง ดวง   ลุนใต้ ธ.บก.ทบ. ภาวะหายใจล้มเหลวจากภาวะน้ าท่วมปอด 79 18 พ.ย. 61
5459/61 ร.ต.นิพนธ์   ทรัพย์ล้น ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก้อนทีตั่บ 64 21 พ.ย. 61
5460/61 นาง จันทร์   ยิ่งนอก ธ.ขอนแก่น มะเร็งล าไส้ 70 21 พ.ย. 61
5461/61 นาง สังวาลย์   เคียงจัตุรัส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อจากก้อนเนื้อทีตั่บ 81 18 พ.ย. 61
5462/61 นาง จันทร์สม   วงค์ลือโลก ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย โรคไตวายเร้ือรัง 64 14 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5463/61 นาง สมศรี   ปินตา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวาย 82 6 พ.ย. 61
5464/61 จ.ส.อ.สมหวัง   กล่ินใย ธ.ขอนแก่น มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 65 18 พ.ย. 61
5465/61 พ.ท.เนตร   จงเจือกลาง ธ.นครราชสีมา เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุม้สมอง 85 19 พ.ย. 61
5466/61 นาง หวัน่    ศิริประทุม กิตติมศักด์ิ โลหิตเป็นพิษ 88 21 พ.ย. 61
5467/61 นาง ภาวิณี   เนตรสืบสาย ธ.ย่อยถนนสรงประภา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 17 พ.ย. 61
5468/61 จ.ส.อ.วิโรจน์   ราชภักดี ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยสยาม ส าลักอาหาร 69 18 พ.ย. 61
5469/61 นาย บุญเสริม   ด่อนศรี ธ.สระบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 68 27 พ.ย. 61
5470/61 นาย หาญ   ขารพ ธ.กระทุม่แบน โรคชรา 68 14 พ.ย. 61
5471/61 นาง สุภาพ   พุม่พฤกษ์ ธ.เสนานิคม เส้นเลือดในสมองแตก 63 23 ต.ค. 61
5472/61 นาง ประจง   บุญขวัญ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 76 17 พ.ย. 61
5473/61 ส.ท.ธีรธัช   อุดมศักด์ิสะนะเขต ทภ.1 เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร 29 11 พ.ย. 61
5474/61 จ.ส.อ.พงษ์ทร   ใจเฉพาะ ร.7 พัน.5 ปอดติดเชื้อรุนแรง 44 9 ต.ค. 61
5475/61 จ.ส.อ.อดิศร  ตระกูลสา รร.จปร. อบุติเหตุจราจร 49 1 พ.ย. 61
5476/61 นาย สุคล   พันธชุม ม.6 พัน.21 มะเร็งตับ 54 6 พ.ย. 61
5477/61 นาง ดอกแก้ว   แสนทวีสุข ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 28 ต.ค. 61
5478/61 พ.อ.บุญเชิญ   มหาขันธ์ ธ.กาญจนบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 84 11 พ.ย. 61
5479/61 นาง ค า   ทิพย์อินทร์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 77 16 ก.ย. 61
5480/61 นาง ทองค า   ชูเกษร ธ.สระบุรี สมองจากความดันโลหิตสูง 93 4 พ.ย. 61
5481/61 ร.ต.สุธรรม   หริรักษ์ ธ.หาดใหญ่ เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 73 8 ก.ย. 61
5482/61 นาย โกสุม   สมประสงค์ รวท.อท.ศอพท. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82 15 พ.ย. 61
5483/61 จ.ส.อ.เธียรเดช   สิริสุขะ ธ.บก.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 68 27 พ.ย. 61
5484/61 นาง กัลญาณี   ศรีม่วง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็ง 56 24 พ.ย. 61
5485/61 นาง ทองชุบ   จันทร์หอม ธ.อ่างทอง มะเร็งทีก่รวยไต 84 7 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5486/61 นาง แก้ว   ทุนนาน ศม. มะเร็งปอด 81 5 ต.ค. 61
5487/61 นาย สุวิช   ไชยวิวิช ส่วนกลาง มะเร็งปอด 71 2 ธ.ค. 61
5488/61 นาง ยวง   แก้วสามสี ส่วนกลาง ปอดอักเสบ 89 29 พ.ย. 61
5489/61 ส.อ.สืบ   สิงห์ประเสริฐ ธ.ลพบุรี โรคชรา 86 27 พ.ย. 61
5490/61 จ.ส.อ.บุญมา   ตาลไธสง ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 28 พ.ย. 61
5491/61 นาย สมร   โพศาขา ธ.สนามเป้า มะเร็งปอด 69 2 ธ.ค. 61
5492/61 นาง จวน   การบรรจง ธ.เสนานิคม ภาวะล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน 83 24 พ.ย. 61
5493/61 ร.ต.อนุ   ธรรมานนท์ ธ.หาดใหญ่ ปอดติดเชื้อ 62 3 พ.ย. 61
5494/61 จ.ส.อ.อรดิน   ยายอ ร.152 เนื้องอกในสมอง 41 24 ส.ค. 61
5495/61 นาย จิตต์   แสงทอง ศม. หลอดเลือดสมองตีบ 83 16 พ.ย. 61
5496/61 นาย เปล่ียน   จันทร์หมื่นไวย์ คส.6 สพ.ทบ. มะเร็งปอด 86 9 พ.ย. 61
5497/61 นาง เยื่อ   ทิพรัตน์ ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 86 14 พ.ย. 61
5498/61 ส.อ.สายรุ้ง   พิมพ์กระโทก ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบ 54 17 พ.ย. 61
5499/61 นาง มนฤดี   เตียวประทีป ธ.เพชรบูรณ์ ตับแข็งร่วมกับไตวาย 51 14 พ.ย. 61
5500/61 พ.อ.สุทัศน์   เนืองนิตย์ ธ.แพร่ กล้ามเนื้อหัวใขาดเลือดเฉียบพลัน 67 8 พ.ย. 61
5501/61 พล.ต.พิบูลย์   จันทโรจวงศ์ วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 92 26 พ.ย. 61
5502/61 นาย เปล่ียน   เทพทิพย์ นรด.(รด.) เลือดออกในสมอง 71 10 พ.ย. 61
5503/61 นาง เพิม่ศรี   กนิษฐบุตร ธ.เทสโก้โลตัสพลัสมอลล์บางใหญ่ ภาวะติดเชื้อทีส่มอง 87 30 พ.ย. 61
5504/61 ร.ต.สนิท   พูลสุขโข ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 19 พ.ย. 61
5505/61 นาย วรพจน์   สกุณา ธ.ปากเกร็ด มะเร็งผิวหนังทีก่้นกบ 41 29 พ.ย. 61
5506/61 นาง เล็ก  ชะอุ่ม ธ.ย่อยถนนสุขาภิบาล 2 โรคตับแข็ง 91 27 ต.ค. 61
5507/61 นาย ธรรมรัตน์   คลังสมบัติ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 23 ก.ย. 61
5508/61 นาย สิมมา   ป้องขวาเลา พัน.ซบร.22 บชร.2 ถุงลมอุดกั้นเร้ือรัง 86 7 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5509/61 นาย ชัยกฤต   ทิพย์มโนสิงห์ วศ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 56 13 พ.ย. 61
5510/61 พ.ท.ถนอม   สีหล่ิง รร.ป.ศป. มะเร็งไต 57 3 พ.ย. 61
5511/61 นาง พิศมัย   พลพืช ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 7 พ.ย. 61
5512/61 พ.ต.นิพนธ์   มะปะเข ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 59 28 ต.ค. 61
5513/61 นาย ยรรยง   มุกดา พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 มะเร็งปอด 51 7 พ.ย. 61
5514/61 นาง พเยาว์   จันทร์สุวรรณ รร.การบิน ทบ. โรคปอดอักเสบ 55 30 ต.ค. 61
5515/61 ส.อ.จิรพัฒน์   พาสนิต พัน.ซบร.บ.ทบ. ขาดอากาศหายใจ 29 29 ต.ค. 61
5516/61 พล.อส.ธนัช   แสงปล่ัง มทบ.15 บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรง 25 20 พ.ย. 61
5517/61 นาง ส้มเกล้ียง   เพชรทะเล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อในทางเดินหายใจ 78 9 พ.ย. 61
5518/61 พ.ท.มนัส   ค าแท้ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 63 20 พ.ย. 61
5519/61 นาย เดชา   ศิรินทรางกูร ธ.สุราษฎร์ธานี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 77 14 พ.ย. 61
5520/61 นาง สนม   โป๊ะสุวรรณ ส่วนกลาง โรคชรา 77 25 พ.ย. 61
5521/61 จ.ส.อ.สนาน   รอดนางบวช สลก.ทบ. โรคเลือดออกในสมอง 48 30 ส.ค. 61
5522/61 พ.อ.สัมฤทธิ ์  อ่อนชุ่ม ยศ.ทบ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 58 28 พ.ย. 61
5523/61 ร.ต.กมล   งามบุญชื่น ธ.อยุธยา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 59 29 พ.ย. 61
5524/61 นาง หลี   พรหมโชติ ธ.สมุทรปราการ ภาวะช็อคจากความผิดปกติของหัวใจ 87 30 พ.ย. 61
5525/61 พ.อ.ทรวง   คงเจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในปอดร่วมกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 90 29 พ.ย. 61
5526/61 พ.ท.จักรวาล   พวงประดิษฐ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้อ 83 6 พ.ย. 61
5527/61 นาง บัวทอง   อาษากิจ ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 81 7 พ.ย. 61
5528/61 จ.ส.อ.ไพบูลย์   มณฑล สลก.ทหาร ภาวะติดเชื้อในปอด 51 20 พ.ย. 61
5529/61 จ.ส.อ.วรวุฒิ   พวงสุวรรณ์ มทบ.11 โรคตับแข็งและมะเร็งตับ 60 4 ธ.ค. 61
5530/61 นาย สิทธิศักด์ิ   สุขชัย ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรัง 63 2 ธ.ค. 61
5531/61 นาง น้ าฮุ้น   ชูผกา ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 16 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5532/61 นาย เฉลิม   วัฒนธัญญกรรม ธ.เตาปูน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 72 1 ธ.ค. 61
5533/61 น.ส.ประภา   รักธงชัย ธ.จันทบุรี โรคชรา 81 13 พ.ย. 61
5534/61 นาง พรรณี   ไกรกาศ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 90 20 พ.ย. 61
5535/61 นาง มาลี   จันทร์ประเสริฐ ธ.ลพบุรี มะเร็งไต 70 28 พ.ย. 61
5536/61 ส.อ.สงกรานต์   กันไชยค า ธ.น่าน เส้นเลือดสมองแตก 58 14 พ.ย. 61
5537/61 ร.อ.หญิง กรรณิกา   สุขประเสริฐ ธ.ราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 4 ต.ค. 61
5538/61 นาง บุญล้อม   เขมะปัญญา วิสามัญ โรคชรา 90 2 พ.ย. 61
5539/61 จ.ส.อ.เจริญ   เมืองสง ร.15 พัน.2 มะเร็งทีไ่ตระยะลุกลาม 57 19 พ.ย. 61
5540/61 นาง วันเพ็ญ   คงสิมา ร.8 พัน.3 มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก 56 18 พ.ย. 61
5541/61 พ.ท.เสนอ   โปธิปัน มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 18 พ.ย. 61
5542/61 นาง ซิว   ปานทอง พล.ป. ไอออกเลือดจากปอดอักเสบ 81 17 พ.ย. 61
5543/61 นาง ทองอยู่   สินธุไ์พฑูรย์ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 11 พ.ย. 61
5544/61 นาย แก้วมา   ตัวใหญ่ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล าปาง พิษสุราเร้ือรัง 69 18 พ.ย. 61
5545/61 นาง ไพฑูรย์   สุขแย้ม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 63 21 พ.ย. 61
5546/61 นาง อนงค์   จันทนรังษี ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อ 80 4 ธ.ค. 61
5547/61 นาง นงคราญ   จันทุมา ธ.สนามเสือป่า วัณโรคปอด 74 14 พ.ย. 61
5548/61 น.ส. ณัฐชยา   ราชวงศ์ ขส.ทบ. มะเร็งเต้านม 51 20 พ.ย. 61
5549/61 นาง สังวาลย์   สมสกุล ป.71 พัน.713 หลอดลมตีบ 83 28 พ.ย. 61
5550/61 นาย หมุน   โพธิเสน ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 82 27 พ.ย. 61
5551/61 นาง พรทิพย์   กันทะราช ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 55 15 ก.ย. 61
5552/61 นาง บุญเหลือ   สังข์ศรี ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี โรคปอดบวม 85 25 พ.ย. 61
5553/61 นาง รุ่งอรุณ   จุลเวช ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 69 18 พ.ย. 61
5554/61 นาง แสวง   ตะกุดกว้าง ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อรุนแรง 69 17 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5555/61 พระ เทีย่ง   หิรัญมาตย์ ธ.ยโสธร ส าลักอาหาร 75 12 พ.ย. 61
5556/61 นาย บุญน า   มูลนี สส. ก้านสมองขาดเลือด 65 22 พ.ย. 61
5557/61 นาง สมบัติ   ผาสุข ยบ.ทหาร ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 77 3 ธ.ค. 61
5558/61 นาง แสน   อักษรทอง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 80 24 พ.ย. 61
5559/61 นาง สุดา   บัง้เงิน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 82 17 พ.ย. 61
5560/61 ร.ต.ประสาท   ธะระสวัสด์ิ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 28 พ.ย. 61
5561/61 นาง อ่อน   มะธุเสน ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดบวม 90 19 พ.ย. 61
5562/61 นาง มาลา   เศษดา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 70 29 พ.ย. 61
5563/61 นาง หวัน   อาทิตย์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 88 10 พ.ย. 61
5564/61 นาง พรรณี   เครือละม้าย รร.จปร. ปอดติดเชื้อรุนแรง 76 12 พ.ย. 61
5565/61 นาง พิกุล   เพ็ชรสว่าง ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 61 29 พ.ย. 61
5566/61 นาง อุ่นเรือน   วจนเจริญธรรม ธ.บก.ทท.  แจ้งวัฒนะ โรคตับแข็ง 60 24 พ.ย. 61
5567/61 จ.ส.อ.สมชาย   แท่งทอง ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจล้มเหลว 56 24 พ.ย. 61
5568/61 นาย มี   บุญมาตุ่น พัน.พัฒนา 2 ไตวายเร้ือรัง 82 26 พ.ย. 61
5569/61 นาย วิโรจน์   หอมมะลิ รร.จปร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 9 พ.ย. 61
5570/61 นาง สมหมาย   วงณะรัตน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะตับแข็ง 67 4 ธ.ค. 61
5571/61 พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์   เส็งคิศิริธ.กองบัญชาการกองทัพบก ระบบหายใจและไหลเวียนล้มเหลว 78 7 ธ.ค. 61
5572/61 นาย สมัชชา   ดรุณพันธ์ ธ.รพ.พญาไท 3 ขาดอาหาร มีโรคประจ าตัว 62 6 ธ.ค. 61
5573/61 นาง นาม  แก้วปล่ัง ธ.ศรีษะเกษ โรคชรา 80 22 พ.ย. 61
5574/61 นาง ตุ๊   คุ้มดิษฐ์ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 86 3 ธ.ค. 61
5575/61 ร.ต.ประพนธ์   ภูมิรัตน์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับและตับแข็ง 61 3 ธ.ค. 61
5576/61 นาย ชลิต   ประนม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 68 25 พ.ย. 61
5577/61 จ.ส.อ.ไพศาล   เพชรพิรุณ ธ.ชุมพร การบาดเจ็บรุนแรงบริเวณศีรษะ 59 14 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5578/61 นาย ค านวน   ใสแสง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งปอด 69 29 พ.ย. 61
5579/61 นาย สิงห์   มาแก้ว ม.2 พัน.15 ภาวะหัวใจวายแบบมีน้ าค่ัง 57 26 ต.ค. 61
5580/61 พ.ท.ค าแหง   ศรีพรหมทัต ธ.น่าน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 29 ต.ค. 61
5581/61 นาย อุดม   ผาสุข คส.5 สพ.ทบ. ปอดฟกช้ าและสภาวะอกรวนจากบาดเจ็บจราจร 54 9 พ.ย. 61
5582/61 นาง ถนอมศรี   แสงเพลิง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 9 ธ.ค. 61
5583/61 นาง ฉอ้อน   เผ่ือนด้วง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสโลหิต 87 17 พ.ย. 61
5584/61 นาง กิมเฮียง   ผดุงพจน์ ธ.รังสิต-คลอง 3 โรคชรา 81 8 ธ.ค. 61
5585/61 นาง กุหลาบ   จ าเนียรพรหม ธ.กองบัญชาการกองทัพบก สมองขาดเลือดเก่า 85 27 พ.ย. 61
5586/61 ร.ต.ค านึง   โอวีระ ธ.ลพบุรี มะเร็งโพรงจมูก 72 4 ธ.ค. 61
5587/61 นาง ประโยชน์   แตงไทย ธ.บก.ทท. แจ้งวัฒนะ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 1 ธ.ค. 61
5588/61 นาง ทองค า   พรปฎิมาพันธ์ ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน 81 24 พ.ย. 61
5589/61 พ.ต.วรพล   เปรมโพธิ์ มทบ.17 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 59 2 ธ.ค. 61
5590/61 พ.ท.จันทร์   ชูขันทอง ธ.ปราณบุรี โรคชรา 93 4 ธ.ค. 61
5591/61 จ.ส.อ.วินัย   วงษ์เดือน สน.ปล.กห. มะเร็งตับ 53 1 ธ.ค. 61
5592/61 นาง ล าเทียน   ลอยฟ้า ป.3 พัน.8 ท่อน้ าดีอักเสบ 62 2 พ.ย. 61
5593/61 ร.ต.สมพร   สุษดี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้ าดี 57 3 พ.ย. 61
5594/61 พ.ต.สมพงษ์   ประสานพันธ์ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคามมะเร็งปอด 75 20 พ.ย. 61
5595/61 นาง สีดา   สุระพินิจ พล.ร.6 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 19 พ.ย. 61
5596/61 นาง กรุณา   จันทรัก ธ.ย่อยถนนพัฒนาการ หัวใจวายเฉียบพลัน 52 9 ธ.ค. 61
5597/61 นาง น้อม   สราญจิตต์ ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 6 ธ.ค. 61
5598/61 นาง ก าปัน่   วินัยบดี ธ.ลพบุรี กระเพาะอาหารทะลุ 84 4 พ.ย. 61
5599/61 พ.ท.ทวนทอง   ปิน่ปล้ืมจิตต์ ธ.สระบุรี เส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องแตก 79 26 พ.ย. 61
5600/61 จ.ส.อ.ล้อม   เก่งกาจ วิสามัญ โรคหัวใจวาย 95 15 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5601/61 นาง อรุณ   พรหมเมตตา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคไตวายเร้ือรัง 75 5 ธ.ค. 61
5602/61 นาง กี   ม่วงวงษ์ ธ.ย่อยบางบัว โรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร์ 79 6 ธ.ค. 61
5603/61 นาง พจนา   ขันธ์ถาวร ธ.เตาปูน ระบบหายใจล้มเหลว 75 7 พ.ย. 61
5604/61 นาง บุญส่ง   วันแอเลาะห์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 81 27 ต.ค. 61
5605/61 นาง ถวัลย์   พรเพ็ง ธ.แจ้งวัฒนะ เยื่อบุท้องอักเสบจากแบคทีเรีย 78 10 ธ.ค. 61
5606/61 นาง ช้อย   ปานทอง ธ.นครนายก มะเร็งล าไส้ 82 26 พ.ย. 61
5607/61 นาย ประสิทธิ ์  เกิดขาว พล.พัฒนา 1 กล้ามเนื้อหัวใจทางหลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 58 30 ต.ค. 61
5608/61 จ.ส.อ.ชาติชาย   พิมพ์สัมฤทธิ์ มทบ.36 โรคตับแข็ง 60 18 พ.ย. 61
5609/61 จ.ส.อ.สุริยา   ไกรวัน ศสท.กส.ทบ. คอหักจากอุบัติเหตุจราจร 33 26 พ.ย. 61
5610/61 จ.ส.อ.จรัญ   คล้ายจันทึก มทบ.18 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 62 18 พ.ย. 61
5611/61 นาง สมบัติ   สุพิมล กสษ.2 กส.ทบ. โรคชรา 68 19 พ.ย. 61
5612/61 นาง สมจิตร   ผิวกิ่ง ธ.สระบุรี โรคไตวาย 78 26 พ.ย. 61
5613/61 นาย บึง   สาระสุข ธ.สระบุรี เลือดออกในสมอง 79 29 พ.ย. 61
5614/61 นาง หงัน   พุกพิกุล ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคชรา 85 25 พ.ย. 61
5615/61 นาย เล็ก   สุขอากาศ สง.สด.จว.ช.ย. เส้นเลือดในสมองแตก 84 4 พ.ย. 61
5616/61 นาง สนิท   พัลวัน ร.23 มะเร็งสมอง 59 30 พ.ย. 61
5617/61 นาย สุทัศน์   จันทะคูณ ช.3 พัน.302 มะเร็งล าไส้ 65 1 ธ.ค. 61
5618/61 นาง พุทธา   บุญจริง ม.6 พัน.21 โรคชรา 73 3 ธ.ค. 61
5619/61 นาง จินตนา   ต้ังตระกูล มทบ.39 ภาวะขาดออกซิเจน 62 20 พ.ย. 61
5620/61 จ.ส.อ.มนิตย์   โพธิถ์าวร ร.15 พัน.2 โรคปอดติดเชื้อ 48 18 พ.ย. 61
5621/61 นาง แป้ง   สังขจร คส.2 สพ.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 10 พ.ย. 61
5622/61 นาย เหลืองทอง   อินจันทึก คส.2 สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อจากภาวะส าลัก 72 10 พ.ย. 61
5623/61 จ.ส.อ.ทรงพล   พุม่อยู่ ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 58 30 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5624/61 พ.ต.ประทุม   ดีอินทร์ ธ.เอเชีย-นครสวรรค์ เลือดออกในช่องอกจากหลอดเลือดแดงใหญ่แตก 76 27 พ.ย. 61
5625/61 นาย สมพงษ์   ทองน้อย ธ.ตระการพืชพล มะเร็งผิวหนัง 82 27 พ.ย. 61
5626/61 นาย ประสิทธิ ์  ชาวเวียง ธ.ปราจีนบุรี อวัยวะบาดเจ็บหลายต าแหน่ง 40 2 ธ.ค. 61
5627/61 นาง ฉะอ้อน   สิงหวิบูลย์ กบ.ทหาร โรคปอดติดเชื้อ 81 31 พ.ค. 61
5628/61 นาย ศรี   สุภา ธ.บ้านไผ่ มะเร็งท่อน้ าดี 88 3 ธ.ค. 61
5629/61 นาย พยุง   สมจิตร์ ธ.อุทัย-อยุธยา โรคหัวใจล้มเหลว 88 7 ธ.ค. 61
5630/61 นาง แดง   ส้ิวอินทร์ ธ.เพชรบูรณ์ ระบบหายใจล้มเหลว 78 11 ธ.ค. 61
5631/61 นาง สวิง   พงษ์จันทร์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว 84 9 ธ.ค. 61
5632/61 นาง ทุม   พัฒนพุทธานนท์ ธ.ย่อยเซ็นทรัล  ปิน่เกล้า มะเร็งมดลูก 85 1 ธ.ค. 61
5633/61 นาง สุรีย์   ทองแทรก ธ.อยุธยา ติดเชื้อเยื่อหุม้สมอง 66 20 ต.ค. 61
5634/61 นาย เซ้ง   เล้าท าเอง ธ.ถนนมหาจักพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา โรคชรา 83 8 ธ.ค. 61
5635/61 จ.ส.ต.เลิศพงษ์   วรเชฐวราวัตร์ ธ.สุราษฎร์ธานี ปอดติดเชื้อ 62 1 ก.ค. 61
5636/61 นาง กรรณิการ์   พันธุดี์ ธ.เมืองเอก-รังสิต เลือดออกในทางเดินอาหาร 75 11 ธ.ค. 61
5637/61 จ.ส.ต.บรรจง   มุสิกะปาน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ไวรัสตับอักเสบชนิดอี 60 25 พ.ย. 61
5638/61 ร.ต.พิชัย   รามเนตร ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 30 พ.ย. 61
5639/61 จ.ส.อ.ตราปัญจางค์   อรุณรุ่ง ธ.ลพบุรี เลือดมากในช่องท้องจากอุบัติเหตุจราจร 71 1 ธ.ค. 61
5640/61 นาง จรูญ   วิเศษวงศา ธ.กาญจนบุรี โรคปอดอักเสบ 62 16 พ.ย. 61
5641/61 นาง ข่อ   พรธงไชย ธ.ปักธงชัย โรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 84 25 พ.ย. 61
5642/61 นาย สมจิต   จันสองจัน ธ.แม่สอด อุดกั้นทางเดินหายใจ 55 4 ธ.ค. 61
5643/61 นาย กัน   ชาลีแดง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 25 พ.ย. 61
5644/61 นาง สิริกุล   โยธาภักดี ช.พัน.4 พล.ร.4 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 53 9 ต.ค. 61
5645/61 พ.อ.เสถียร   รอดประดิษฐ์ ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งถุงอัณฑะ 78 5 ต.ค. 61
5646/61 นาย ส ารวย   วิงเจริญ ธ.อยุธยา ความดันโลหิตสูง 79 1 ม.ีค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5647/61 ร.ต.จักร์ภพ   นุราช ธ.เทิง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 56 4 พ.ย. 61
5648/61 ร.ต.แม้น   จิตรเกาะ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบ 81 11 ก.ย. 61
5649/61 ร.ต.สวโรจน์   คชพงศ์พูนสิน ธ.นครนายก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 15 พ.ย. 61
5650/61 จ.ส.อ.จ าเนียร   จันทรเสนา ธ.ระนอง เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 58 7 พ.ย. 61
5651/61 ร.อ.ชรินทร์   ค าสอน ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคามติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 57 22 พ.ย. 61
5652/61 นาง จันสี   วิระสอน ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวาย 78 22 พ.ย. 61
5653/61 ร.ต.สมปอง   อ่ าสุ่น ธ.ร้อยเอ็ด ระบบหายใจล้มเหลว 61 26 พ.ย. 61
5654/61 นาง เฮือง   ระหาญสิม ร.13 พัน.3 มะเร็งปอด 67 30 พ.ย. 61
5655/61 นาย ซ า   ศรีผุย ช.11 มะเร็งท่อน้ าดี 69 22 พ.ย. 61
5656/61 นาย อ้วน   สุคติ สส. มะเร็งท่อน้ าดี 75 24 ต.ค. 61
5657/61 นาย ค าพิศ   พรมจันทึก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 84 6 ธ.ค. 61
5658/61 ร.ต.กอง   จิตร์แก้ว ขกท. โรคชรา 77 3 ธ.ค. 61
5659/61 น.ส.จินดา   เพ็งจันทร์ พัน.ปจว. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 58 6 พ.ย. 61
5660/61 ส.อ.ปโยธร   ซาเสน รพศ.4 พัน.1 เส้นโลหิตในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง 41 20 พ.ย. 61
5661/61 พล.ต.ม.ล. ดิเรกลาภ  ทวีวงศ์ ธ.ศรีย่าน โรคถุงลมโป่งพอง 76 15 ธ.ค. 61
5662/61 นาง เต้ีย  หล่อเงิน ธ.บางล าภู เลือดออกในสมอง 81 10 ธ.ค. 61
5663/61 นาง สุรีย์   เรืองหิรัญ ธ.กระทุม่แบน ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 23 พ.ย. 61
5664/61 นาย จ าเนียร   เขาโพธิง์าม กรม ทพ.12 มะเร็งตับระยะลุกลาม 58 26 พ.ย. 61
5665/61 นาง สนัด   พรมสาส์น ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในไต 74 1 ธ.ค. 61
5666/61 นาง เคียบ   ดีบุญมี ธ.อุดรธานี โรคชรา 95 23 พ.ย. 61
5667/61 นาง วรรณา   บุรุษสุจริต รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมะเร็งเต้านม 47 29 พ.ย. 61
5668/61 จ.ส.อ.อดิเทพ   กองแก้ว พัน.ซบร.24 บชร.4 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 47 29 พ.ย. 61
5669/61 นาง พันธุม์ณี   พ่วงอร่าม ธ.ส านักราชด าเนิน สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน 53 10 ธ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5670/61 นาง มาลัย   ทัพวงศ์ ธ.เตาปูน โรคหัวใจล้มเหลว 71 30 พ.ย. 61
5671/61 จ.ส.อ.หญิง พัชรา   สนิมทอง ธ.กระทรวงกลาโหม ไข้สมองอักเสบ 56 26 พ.ย. 61
5672/61 นาง อุไร   สอนแตง พล.ปตอ. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบติดเชื้อ 82 26 พ.ย. 61
5673/61 นาง ผง   อังเพชร ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 80 8 ธ.ค. 61
5674/61 นาย ประกอบ   คล้ายบุญแย้ม ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 69 16 ธ.ค. 61
5675/61 ร.ต.โชคดี   สาอ่ า ธ.รังสิต-ปทุมธานี ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 60 13 ธ.ค. 61
5676/61 นาง ใบคิม   เหมือนรัตน์ ธ.บิก๊ซี -ลพบุรี การขาดออกซิเจน 66 1 ธ.ค. 61
5677/61 นาง บุญชู   สันติพงศ์ วิสามัญ หัวใจล้มเหลว 95 24 ต.ค. 61
5678/61 พ.ท.เสง่ียม   ตรีกลาง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก 77 24 พ.ย. 61
5679/61 ส.อ.สหรัฐ   คงแก้ว ร้อย.ฝรพ.4 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 24 27 พ.ย. 61
5680/61 พ.ท.มานพ   แก่นค า ศฝ.นศท.มทบ.23 ปอดติดเชื้อรุนแรง 51 15 พ.ย. 61
5681/61 นาง สมใย   บุญเม่น ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 85 21 พ.ย. 61
5682/61 นาง พล   ภูด้่าย ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรัง 68 16 ธ.ค. 61
5683/61 นาง สุภาพ   กองจินดา ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 82 30 ม.ีค. 58
5684/61 นาง ทองค า   ทุมทอง ธ.สระบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสวาะ 92 9 ธ.ค. 61
5685/61 พ.ท.วัลลภ   กุลวัฒน์ ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 92 2 ธ.ค. 61
5686/61 ร.ต.กฤษณะ   ไกรเพิม่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 72 7 ธ.ค. 61
5687/61 ร.ต.จ ารัส    เอี่ยมอ่อน ธ.ราชบุรี มะเร็งปอดระยะสุดลุกลาม 61 4 ธ.ค. 61
5688/61 นาง สมควร   สุขเมือง ธ.ลพบุรี โรคชรา 82 7 ธ.ค. 61
5689/61 จ.ส.อ.ชาคริต   ปัน้สุวรรณ ธ.มีนบุรี สมองขาดอากาศ 61 12 ธ.ค. 61
5690/61 นาย พล   ปรางอยู่ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 86 7 ธ.ค. 61
5691/61 นาง พิศวงษ์   มูลทองแสง ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 86 10 ธ.ค. 61
5692/61 นาง กุสุมา   ภาคีศิลป์ ธ.เตาปูน มะเร็งรังไข่ 70 12 ธ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5693/61 พ.ต.ประยงค์   วงษ์อินทร์ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปอดอักเสบ 87 7 ธ.ค. 61
5694/61 นาย สองค์   เอี่ยมไกรสร ธ.เทเวศร์ สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน 83 7 ธ.ค. 61
5695/61 พ.ท.ทองหล่อ   บัวสุวรรณ ธ.ลพบุรี โรคชรา 83 25 พ.ย. 61
5696/61 ร.ต.ประยูร   จิตไทย ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 62 7 ธ.ค. 61
5697/61 พ.ต.ประดิษฐ   ไกรบุบผา ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 29 พ.ย. 61
5698/61 นาง พรรณี   พัฒนะพรหม ธ.น่าน หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 3 ธ.ค. 61
5699/61 นาง ถนอม   กางเกษ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคามปอดติดเชื้อ 73 2 ธ.ค. 61
5700/61 ร.ต.ค ากรณ์   สรสัมฤทธิ์ ธ.เซ็นทรัล ขอนแก่น เลือดออกในกระโหลกศีรษะ 58 19 พ.ย. 61
5701/61 นาง เขี่ยม   ทรัพย์สิน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 81 3 ธ.ค. 61
5702/61 นาง สมพร   พรเจริญ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคกล้ามเนื้อหัวใจเส่ือม 69 3 ธ.ค. 61
5703/61 นาง ศุภจิต   สุทธะสินธุ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 4 ธ.ค. 61
5704/61 พ.ท.วิทยา   ขวัญเมือง ธ.สนามเสือป่า ล้ินหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง 70 28 ก.ย. 61
5705/61 นาย ชลอ   อ่อนพันธ์ ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. โรคชรา 84 18 ต.ค. 61
5706/61 นาง สมสัตย์   พลศักด์ิ ส.1 พัน.101 ล าไส้ใหญ่ทะลุ 69 23 พ.ย. 61
5707/61 นาย เดชสิทธิ ์  ค าบุญ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะช็อคจากการเสียเลือดในช่องท้อง 61 6 ธ.ค. 61
5708/61 พ.อ.ยงสุวัฒน์   ไวทยะบูรณ์ ธ.คอสโมออฟฟิศพาร์คเมืองทองธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 50 5 ธ.ค. 61
5709/61 นาง วรรณศิริ   มาลัย ธ.สระบุรี โรคตับแข็ง 56 8 ต.ค. 61
5710/61 นาง พลอย   วิชัยขัทคะ ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 7 ธ.ค. 61
5711/61 นาย สุชาติ   เฮงประเสริฐ ช.3 พัน.302 ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 54 27 พ.ย. 61
5712/61 นาง จินดา   โคตรพงษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหายใจล้มเหลวจากทางเดินหายใจติดเชื้อ 83 2 ธ.ค. 61
5713/61 นาง บุญมา   ศีละวงษ์ ธ.กาญจนบุรี โรคเบาหวาน 82 12 ธ.ค. 61
5714/61 พ.ท.สายัณห์   พนมวนาภิรัต ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 12 ธ.ค. 61
5715/61 นาง สมควร   ฤกษ์ลักษณี ส่วนกลาง โรคชรา 81 8 ธ.ค. 61
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5716/61 นาง คะแนน   น้อมธรรม ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 10 ธ.ค. 61
5717/61 นาย อุดมศักด์ิ   ยิ้มแย้ม ธ.ปากช่อง ลมชัก 59 14 ธ.ค. 61
5718/61 นาง จ ารุณ   เฉลยทิพย์ สง.สด.จว.อ.ย. ภาวะหลอดเลือดสมองแตก 80 28 พ.ย. 61
5719/61 นาง ค าป้อ   อ้ายด้วง ศฝ.นศท.มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 71 8 ธ.ค. 61
5720/61 จ.ส.อ.เจริญ   สุขพงษ์ ร.16 พัน.2 โรคไตเร้ือรัง 85 24 พ.ย. 61
5721/61 ร.ต.ไพรัตน์   สิมมะลิ ธ.พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 60 29 พ.ย. 61
5722/61 ว่าที ่ร.ต.สมศักด์ิ   ชื่นฉ่ า ธ.สระบุรี ก้านสมองขาดเลือด 80 26 พ.ย. 61
5723/61 นาง ชุด   โยธามาตย์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจขาดเลือด 81 20 พ.ย. 61
5724/61 ร.ต.วัลลภ   มาลัย ธ.ปราณบุรี โรคไตวาย 62 24 พ.ย. 61
5725/61 ส.อ.มนตรี   จันทร์หอม ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ 71 7 ธ.ค. 61
5726/61 จ.ส.อ.คึกฤทธิ ์  บาลทะจักร์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 71 8 ธ.ค. 61
5727/61 ร.ต.อ านาจ   กุหลาบโพธิท์อง ธ.ลพบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 59 29 พ.ย. 61
5728/61 นาง การณ์   กุลวงค์ ธ.สกลนคร โรคเบาหวาน 76 24 พ.ย. 61
5729/61 จ.ส.อ.ชุมพล   กัญญาสิทธิ์ ธ.สระบุรี มะเร็งสมอง 69 21 พ.ย. 61
5730/61 นาง วันเพ็ญ   ขันธ์ถาวร กิตติมศักด์ิ โรคชรา 81 13 ธ.ค. 61
5731/61 นาง ชูศรี   กาญจนินทุ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะไตวายฉับพลัน 92 14 ธ.ค. 61
5732/61 นาง ชูศรี   จันทร์รุณ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 84 13 ธ.ค. 61
5733/61 นาย บุญช่วย   บังเกิดผล แผนกอาวุธที ่1 ปอดติดเชื้อ 81 4 พ.ย. 61
5734/61 นาง วนิดา   เชาว์ชาญ ส่วนกลาง มะเร็งต่อมไทรอยด์ 64 11 ธ.ค. 61
5735/61 พ.อ.หญิง จ านงค์   พิริยะโยธิน ธ.ถนนพิบูลสงคราม โรคชรา 95 16 ธ.ค. 61
5736/61 พ.ต.ศิลป์   ศิลาชัย ธ.ฉะเชิงเทรา ปอดอักเสบเชื้อแบคทีเรีย 83 30 พ.ย. 61
5737/61 จ.ส.อ.เคล่ือน   วนวงษ์ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระเลือด 62 7 ธ.ค. 61
5738/61 ร.ต.จรัญ   ดีศรี ธ.สระบุรี หลอดเลือดหัวใจตีบ 77 22 พ.ย. 61
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5739/61 นาง สุทิน   เพิม่ชีลอง ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 79 27 พ.ย. 61
5740/61 จ.ส.อ.ฉลอง   ลอยศักด์ิ ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 29 พ.ย. 61


