
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1901/61 นาย สมปอง   พรมสี สพ.ทบ. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 55 20 ม.ีค. 61
1902/61 นาง กุหลาบ   ภูห่้อย ธ.เซ็นทรัล รัตนธิเบศร์ โรคชรา 86 14 ม.ีค. 61
1903/61 นาง เนือง   ภุมรินทร์ ธ.ปากคลองตลาด โรคหัวใจขาดเลือด 79 9 เม.ย. 61
1904/61 นาย วราโรจน์   เจริญลาภ ธ.สะพานนนทบุรี โรคชรา 80 18 เม.ย. 61
1905/61 นาง บรรเทิง   คงสมจิตต์ ธ.สุพรรณบุรี ความดันโลหิตสูง 81 3 เม.ย. 61
1906/61 นาง บุญเรือน   อินทร์ถาวร ธ.ตาคลี ส าลักอาหารอุดกล้ันทางเดินอาหาร 75 16 ม.ีค. 61
1907/61 ร.ต.สุวิช   นิ่มนวล วิสามัญ ติดเชื้อในข้อเข่า 85 13 เม.ย. 61
1908/61 นาง น้อย   แก้วสว่าง ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 85 12 เม.ย. 61
1909/61 นาง ทอง   พรมทา ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 86 12 เม.ย. 61
1910/61 นาง นันทา   ท้วมเทศ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคไตวาย 75 14 เม.ย. 61
1911/61 นาง จันทนา   หวังชม วิสามัญ โรคชรา 92 14 เม.ย. 61
1912/61 พล.อ.ประสาท   น้อยเสรฐ วิสามัญ เส้นเลือดแดงในช่องท้องแตก 90 3 เม.ย. 61
1913/61 นาง อ่อน   สีหเทพเลขา ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 30 ม.ีค. 61
1914/61 นาง สาคร  โคษาราช สง.สด.จว.ช.ม. มะเร็งตับ 71 3 ม.ีค. 61
1915/61 จ.ส.อ.ชื้น   ชนะสงคราม ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 29 ส.ค. 60
1916/61 ร.ท.เฉลิมพร   จินดานิล กรม ทพ.45 โรคไตวายเฉียบพลัน 54 22 ม.ีค. 61
1917/61 ส.อ.ชั้น   ภูมิดี ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนถุงลมโป่งพอง 90 10 เม.ย. 61
1918/61 นาง จันสม   เมืองมูล ธ.ส านักงานราชด าเนิน มะเร็งปอด 79 13 ม.ีค. 61
1919/61 นาง ปี ๋  อินตา ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 15 ม.ีค. 61
1920/61 นาย ขาว   จันทร์วงษ์ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท เส้นเลือดสมองตีบ 75 31 ม.ีค. 61
1921/61 นาง แสงจันทร์   จ้อยจะโปะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 80 27 ม.ีค. 61
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1922/61 นาง เปล้ือง   เธอสระน้อย ธ.นครราชสีมา โรคชรา 84 3 เม.ย. 61
1923/61 นาง เทีย่ง  ก าเนิดกลาง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคตับแข็ง 75 5 เม.ย. 61
1924/61 นาย จิรภัทร   โยนะกาศ มทบ.33 มะเร็งล าไส้ 59 21 ม.ีค. 61
1925/61 นาง สวิง   บ าเรอจิตต์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 85 20 ม.ีค. 61
1926/61 จ.ส.อ.ประภาส   เนียมหอม ม.5 พัน.23 รอ. มะเร็งทีไ่ตข้างซ้าย 55 4 เม.ย. 61
1927/61 ส.อ.กวี   บัวชม ป.2 พัน.21 รอ. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 25 11 เม.ย. 61
1928/61 ส.ท.ธนากร   เชิดโฉม รพศ.2 พัน.2 ไฟฟ้าช๊อต 32 30 ม.ีค. 61
1929/61 นาง ลักษณ์   พิมพ์ปรุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 87 31 ม.ีค. 61
1930/61 นาง ทุมมา   สิงหราช ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 77 29 ม.ีค. 61
1931/61 จ.ส.อ.ประภาส   แก้วขจร ธ.ล าปาง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 21 ม.ีค. 61
1932/61 นาง สว่าง   แสงเลข ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อ 75 4 เม.ย. 61
1933/61 ร.ต.บุญรวม   เอี่ยมด้วง ธ.ราชบุรี โรคไตวาย 65 9 เม.ย. 61
1934/61 ร.ต.วิเชียร   พรหมพิทักษ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งท่อน้ าดี 76 21 ม.ีค. 61
1935/61 นาง สังวร   โนนแก้ว มทบ.27 การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 72 4 เม.ย. 61
1936/61 จ.ส.อ.บุญปัน   มโนหาญ ธ.เชียงราย ติดเชื้อในปอด 87 20 ม.ีค. 61
1937/61 นาย นที   ค าคม ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 20 ม.ีค. 61
1938/61 นาย มงคล   ขุนราช ธ.ขอนแก่น โรคชรา 86 29 ม.ีค. 61
1939/61 จ.ส.อ.อภิสิทธิ ์  บุญเลิศ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจ 55 21 ม.ีค. 61
1940/61 จ.ส.อ.ปริญญา   บัวแย้ม ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 75 2 เม.ย. 61
1941/61 นาง มาลัย   ธรรมปรีดี กิตติมศักด์ิ โรคชรา 89 3 เม.ย. 61
1942/61 ร.ท.ณรงค์   แตงหยวก ธ.ส านักพหลโยธิน เลือดออกในสมอง 58 16 เม.ย. 61
1943/61 ร.อ.วีรศักด์ิ   วีระประทีป ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 85 19 เม.ย. 61
1944/61 นาง ประไพ   สิงห์น้อย ร.4 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 9 เม.ย. 61
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1945/61 นาย อัมพร   วงศ์ใหญ่ ธ.ล าปาง ถุงลมโป่งพอง 83 21 ม.ีค. 61
1946/61 นาง แจ่ม   ทวีศรี มทบ.26 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 84 29 ม.ีค. 61
1947/61 นาง เรียน   น้อยสุวรรณา ม.7 มะเร็งท่อน้ าดีทีตั่บระยะแพร่กระจาย 58 13 ก.พ. 61
1948/61 นาง ร าจวน   อยู่ภักดี ปตอ.2 พัน.2 ภาวะความดันโลหิตต่ า 80 16 ม.ีค. 61
1949/61 นาง หนู   พลสว่าง กพ.ทบ. โรคไตวาย 68 13 เม.ย. 61
1950/61 น.ส. ละเอียด    วิงประวัติ ธ.บก.ทบ. โรคชรา 89 21 เม.ย. 61
1951/61 นาง แน่งน้อย   ปสังคมาน ธ.ราชบุรี เส้นเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 12 เม.ย. 61
1952/61 นาง ทองเจือ   ขุนนคร ธ.โพธาราม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 82 10 เม.ย. 61
1953/61 พ.ต.รุ่งโรจน์   พึง่วิชา ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคตับแข็ง 73 20 เม.ย. 61
1954/61 นาง หนูแปลง   กองพร สง.สด.จว.อ.บ. ความดันโลหิตสูง 80 25 ม.ีค. 61
1955/61 นาง แนบ   กิจจะบรรณ์ ธ.นครศรีธรรมราช สมองฝ่อวัยชรา 89 9 เม.ย. 61
1956/61 นาง ละออง   อินทรชิต ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 9 เม.ย. 61
1957/61 ร.ต.ท.บุญจันทร์   ประทุมมา ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 9 ม.ีค. 61
1958/61 นาย ณรงค์ชัย   ไพรสณฑ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคลมชัก 59 10 เม.ย. 61
1959/61 นาง ส าอางค์   สาสนะ ธ.สนามเป้า โรคตับแข็ง 79 15 เม.ย. 61
1960/61 ร.อ.จ าลอง   บุตร์สี รวท.อท.ศอพท. ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 53 9 เม.ย. 61
1961/61 นาง สมนึก   จันทะค าภา ร้อย.ฝรพ.1 โรคชรา 64 4 ม.ีค. 61
1962/61 นาง นวลจันทร์   เอี่ยมส าอางค์ ส่วนกลาง การหายใจล้มเหลว 76 14 เม.ย. 61
1963/61 นาง ทองสุข   อินทรภาษิต ธ.ปากเกร็ด เสมหะอุดตัในทางเดินหายใจ 76 15 เม.ย. 61
1964/61 นาย ล าปาง   งามเลิศ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับระยะสุดท้าย 66 15 เม.ย. 61
1965/61 นาง จันทร์ทิพย์   นครไทย ธ.ปากช่อง มะเร็งปากมดลูก 58 13 เม.ย. 61
1966/61 นาง เหรียญ   ชุตินิโรจน์กุล ธ.ชลบุรี โรคชรา 87 16 เม.ย. 61
1967/61 นาง สี   มะหม่อม ธ.อุตรดิษถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 81 16 เม.ย. 61
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1968/61 พ.อ.สุรเดช   เวชภูติ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 70 13 เม.ย. 61
1969/61 นาง ทองห่อ   แตงนวล ธ.ราชบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 7 เม.ย. 61
1970/61 นาย เกล้ียง   ศิริวัฒน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 7 เม.ย. 61
1971/61 นาง เสง่ียม   ทองดี ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนมะเร็งในช่องท้อง 72 13 เม.ย. 61
1972/61 ร.ต.ส ารวย   ชูเกตุ ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมองแตก 64 31 ม.ีค. 61
1973/61 นาย บุญส่ง   ศรีมันตระ รง.กสย.ศอว.ศอพท. ปอดติดเชื้อ 81 6 เม.ย. 61
1974/61 จ.ส.อ.นรรุภัทร   ยิ้มอ่ า พัน.สบร.23 บชร.3 โพแทสเซียมในเลือดสูง 52 12 เม.ย. 61
1975/61 ส.อ.พรพิทักษ์   หมายถมกลาง ร.8 พัน.1 ผูกคอตาย 28 15 เม.ย. 61
1976/61 นาย ทองพูน   บ้งนาง มทบ.23 สมองฝ่อวัยชรา 80 28 ม.ีค. 61
1977/61 ร.ต.สุประทัย   สารมันตะ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหาร 57 6 เม.ย. 61
1978/61 นาง พัชรี   แท่งเงิน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งตับระยะสุดท้าย 54 10 เม.ย. 61
1979/61 นาง ตุ้มทอง   แก้วแกมทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 76 15 เม.ย. 61
1980/61 นาง เข็มมา   กล้าสู้ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 78 9 เม.ย. 61
1981/61 นาย ฝ่ัน   ข าโนนง้ิว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 86 12 เม.ย. 61
1982/61 นาย เอกพล   โยธการี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 43 19 เม.ย. 61
1983/61 นาย เหล่ียน   โสธรรมมงคล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 79 30 ม.ีค. 61
1984/61 นาง ผม   ไชยรงศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83 4 เม.ย. 61
1985/61 จ.อ.หญิง ผลศิริ   อาขวานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84 11 เม.ย. 61
1986/61 จ.ส.อ.บุญเหลือ   วิเศษทักษิณ ธ.เพชรบูรณ์ ปอดติดเชื้อ 76 24 ม.ีค. 61
1987/61 นาย ปกรณ์   นิศากรนันท์ คส.5 สพ.ทบ. เลือดออกในกะโหลกศีรษะจากจราจร 49 6 เม.ย. 61
1988/61 นาย ธนู   ศรีสุข สพ.ทบ. ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 56 12 เม.ย. 61
1989/61 จ.ส.อ.ปวรุตม์   โฆษิตสถิตย์ สส. มะเร็งปอด 57 6 เม.ย. 61
1990/61 นาง ปราณี   น้อยวงษ์ ม.5 รอ. ติดเชื้อในช่องท้อง 68 12 เม.ย. 61
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1991/61 จ.ส.อ.อ าพร   สุวรรณแก้ว ธ.สตูล ล้ินหัวใจร่ัว 58 9 ม.ีค. 61
1992/61 นาย สมนึก   ซ้ายจันทึก ธ.นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 89 9 เม.ย. 61
1993/61 นาง ช่วย   ศรีค า ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 79 1 เม.ย. 61
1994/61 นาง เพียร   ชุ่มชูบุญ ธ.ปราณบุรี มะเร็งทางเดินน้ าดี 80 28 ม.ีค. 61
1995/61 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ   มะนะกุล ธ.สระบุรี ภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสเอชไอวี 59 8 เม.ย. 61
1996/61 นาง ขวัญจิต   ขันธรักษ์ ส่วนกลาง โรคชรา 73 22 เม.ย. 61
1997/61 ร.อ. อ าพล   พรทวี ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 7 เม.ย. 61
1998/61 นาง พัทณีย์   อิ่มบัว ธ.ถนนแจ้งวัฒนะ ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 7 เม.ย. 61
1999/61 นาง อุดมศรี   อ่ าเอี่ยม ธ.บางเขน เซนทรัล โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 51 21 เม.ย. 61
2000/61 นาย ประยูร   อรัญญา ธ.งามวงค์วาน โรคชรา 85 16 เม.ย. 61
2001/61 ร.ต.อ านวย   รุ่งรจนา ธ.ราชบุรี ถูกรถยนต์ไม่ทราบชนิดเฉี่ยวชน 69 3 เม.ย. 61
2002/61 นาย อัครพล   มนัส ธ.เลย ไทรอยด์เป็นพิษ 36 28 ม.ีค. 61
2003/61 ร.ต.ส าเนียง   มากร ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 81 12 ม.ีค. 61
2004/61 นาย วิชาญ   บุญเกิด ป.72 พัน.723 มะเร็งตับอ่อน 52 30 ม.ีค. 61
2005/61 นาย ศรชัย   ภักดีวงษ์ มทบ.22 มะเร็งถุงน้ าดี 61 7 เม.ย. 61
2006/61 นาง ปริยา   งามอุโฆษ วิสามัญ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 103 10 เม.ย. 61
2007/61 นาง นาง   อัศจรรย์ ร.13 พัน.3 โรคชรา 80 18 ม.ีค. 61
2008/61 นาง สมควร   ประสิทธิสุ์วรรณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 78 12 เม.ย. 61
2009/61 นาง ทองจันทร์   ไชยวงศ์ ป.6 พัน.16 โรคไตอักเสบ 81 5 เม.ย. 61
2010/61 นาง ลาวัลย์   สุวรรณชะลา ป.6 พัน.16 ความดันโลหิตสูง 80 26 ม.ีค. 61
2011/61 นาง เพชร   อุตนาม มทบ.29 สมองฝ่อวัยชรา 72 22 ม.ีค. 61
2012/61 นาง ค าปัก  หิรัญค า ช.พัน.3 พล.ร.3 ระบบหัวใจล้มเหลว 75 9 ก.พ. 61
2013/61 ร.อ.พสิษฐ์   ท านักสุข ร.16 มะเร็งหลอดอาหาร 55 11 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2014/61 จ.ส.ต.ธานิติ   กันจู มทบ.39 ไหลตาย 35 6 เม.ย. 61
2015/61 นาง ใส   เวียงอินทร์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 82 18 เม.ย. 61
2016/61 นาง เหลือ   สงครินทร์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 10 เม.ย. 61
2017/61 พ.อ.ทนง   ตะพานแก้ว ธ.เชียงใหม่ โรคชรา 87 24 พ.ย. 60
2018/61 นาย บุญส่ง   ชูแสง ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอดกระจายไปทีส่มอง 55 5 เม.ย. 61
2019/61 นาง ค าพอง   จรดรหัน สตน.ทบ. โรคไตวาย 67 7 เม.ย. 61
2020/61 นาง นวรัตน์   โชคธนาเกียรติคุณ ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 75 12 เม.ย. 61
2021/61 นาง ประจวบ   ศิริพงษ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อ 85 12 เม.ย. 61
2022/61 นาง ชูชีพ   กาบบัว ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ น้ าท่วมปอดเฉียบพลัน 62 28 ม.ีค. 61
2023/61 นาง สุวรรณา   ภุมมรานันท์ ส่วนกลาง โรคไตวายเฉียบพลัน 72 1 เม.ย. 61
2024/61 นาง ศิริวรรณ   สินธุบุญ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 10 เม.ย. 61
2025/61 นาย ประนอม   พิมพา ธ.ย่อยถนนเจริญนคร ติดเชื้อในปอด 60 19 เม.ย. 61
2026/61 นาง ล้อม   อ่อนนุ่ม ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในปอดรุนแรง 76 12 เม.ย. 61
2027/61 นาง สมจิต   ทับทิม ธ.นครนายก มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 61 15 เม.ย. 61
2028/61 นาง อ าพันธุ ์  เซลล์ รร.นส.ทบ. โรคเบาหวาน 58 7 ม.ีค. 61
2029/61 นาง ประไพ   วงษ์สวัสด์ิ พล.ร.9 มะเร็งไตระยะสุดท้าย 57 5 เม.ย. 61
2030/61 นาย ทองสา   ปัญญาใส ธ.อุดรธานี ไตวาย 79 26 ม.ีค. 61
2031/61 ร.ต.ส าราญ   หล้าใต้ ธ.ทุง่สง เส้นเลือดสมองแตก 59 27 ก.พ. 61
2032/61 นาง นาคแก้ว   บุญทนแสนทวีสุข ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 87 15 เม.ย. 61
2033/61 นาง กอบสุข   สมบูรณ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนมะเร็งปากมดลูก 89 9 เม.ย. 61
2034/61 นาง ผัด   ทวีกาล ธ.อุบลราชธานี เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 85 17 ม.ีค. 61
2035/61 นาง ส ารวย   ทิพย์อุปถัมภ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งล าไส้ 78 9 เม.ย. 61
2036/61 นาย จรุณ   ณ ล าปาง สง.สด.จว.ช.ร. มะเร็งปอด 70 24 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2037/61 นาย บุญเทียน   ศิริประภา ร.3 พัน.2 ปอดติดเชื้อ 80 1 ม.ีค. 61
2038/61 นาย น้อย   บุญเกิด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 99 11 เม.ย. 61
2039/61 นาย ปรเมศวร์   จุลแก้ว กรม ทพ.45 อุบัติเหตุจราจร 39 14 ก.พ. 61
2040/61 นาย เกียว   ลาสกุล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 78 20 เม.ย. 61
2041/61 จ.ส.อ.วินัย   นุชนาม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 56 28 ม.ีค. 61
2042/61 พ.อ.ธัญญสิทธิ ์  ศีลพิสุทธิ์ ธ.สนามเป้า โรคติดเชื้อในกระแสเลือด 57 25 เม.ย. 61
2043/61 นาง ป้อง   ธาตุวิสัย ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 84 30 ม.ีค. 61
2044/61 นาย เรียน   แก้ววังปา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 26 ม.ีค. 61
2045/61 นาย สมพร   สมตน ป.6 พัน.106 ปอดติดเชื้อ 64 14 ม.ีค. 61
2046/61 นาย ทุม   พูลเพิม่ ม.4 พัน.5 รอ. หัวใจหยุดเต้น 82 6 เม.ย. 61
2047/61 นาย อภิชาติ   คชเพต กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง 44 24 ม.ีค. 61
2048/61 นาง นวลมะณี   นาสมทอง ป.6 พัน.6 ตกจากหลังคาศีรษะกระแทกพืน้ 54 31 ม.ีค. 61
2049/61 นาง บรรจง   อินทร์ปัญญา ร้อย.ช.ซบร.สนาม มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 57 18 ม.ีค. 61
2050/61 จ.ส.ต.วิชิต   เสียมไหม ม.พัน.16 พล.ร.5 ทางเดินหายใจอุดตัน 42 7 ก.พ. 61
2051/61 นาง เล็ก   นนท์ประเสริฐ ธ.ลพบุรี โรคชรา 81 25 ม.ีค. 61
2052/61 น.ส. สุกิต   พูลทอง ธ.ถนนพิบูลสงคราม มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 64 28 เม.ย. 61
2053/61 นาง บัวลอย   พิมพา ม.3 พัน.26 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 55 11 เม.ย. 61
2054/61 จ.ส.อ.วิวัฒน์   ทับสวัสด์ิ ขกท. มะเร็งหลอดอาหาร 53 11 เม.ย. 61
2055/61 นาย วารินทร์   จันทสี ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 71 26 ม.ีค. 61
2056/61 นาง รุ่งทิวา   สุขกวี ธ.ยโสธร ตับแข็งระยะสุดท้าย 49 10 เม.ย. 61
2057/61 นาง สอน   บุญเรืองรอด ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 81 13 เม.ย. 61
2058/61 นาย พายัพ   เดชฤทธิ์ รพ.ค่ายสุรสีห์ ปอดติดเชื้อ 76 29 ม.ีค. 61
2059/61 นาง เฉลียว    ยังวัฒนา ช.พัน.112 ช.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2060/61 ร.ต.วิชัย   เกิดศิริ ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจขาดเลือด 58 4 เม.ย. 61
2061/61 นาย สิงห์    วิชัย ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 86 13 เม.ย. 61
2062/61 นาย ทองปลิว    น้อยเซีย ธ.พิษณุโลก เลือดออกในทางเดินอาหาร 84 21 เม.ย. 61
2063/61 พ.อ.สรเทพ    ประกอบไวทยกิจ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 82 3 ม.ีค. 61
2064/61 ร.ต.เล่ือน   โมงขุนทด ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 72 13 เม.ย. 61
2065/61 นาง วิไลวรรณ    ทับแสง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 78 12 เม.ย. 61
2066/61 นาง ปูน   อิ่มน้อย ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 82 11 เม.ย. 61
2067/61 ส.ท.พศวีร์    มินศิริ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง 23 3 เม.ย. 61
2068/61 นาย หัตถชัย    ปันแดน มทบ.13 ติดเชื้อทีล้ิ่นหัวใจและล้ินหัวใจร่ัว 50 18 เม.ย. 61
2069/61 นาย อู๋    ท าสวน กสษ.1 กส.ทบ. มะเร็งปอด 71 14 เม.ย. 61
2070/61 นาง ทองหนุ่ม    สินธุชัย ธ.แพร่ หลอดเลือดสมอง 83 15 เม.ย. 61
2071/61 นาย อ านาจ   รุจิระพงศ์ ธ.สูงเม่น หัวใจกล้ามเนื้อขาดเลือด 83 8 เม.ย. 61
2072/61 นาย สมชาย   สุขจิตต์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 83 16 เม.ย. 61
2073/61 จ.ส.อ.วันไชย   บุญยอดมิ่ง ธ.ทุง่สง ติดเชื้อในปอดรุนแรง 67 12 เม.ย. 61
2074/61 นาง สม   ไฝปวง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 85 11 เม.ย. 61
2075/61 พ.อ.มานิตย์   วงศ์เกษม ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 87 13 เม.ย. 61
2076/61 ร.ต.สงบ   วรทรัพย์ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรง 58 8 เม.ย. 61
2077/61 นาย สวัสด์ิ   ไชยพร ธ.ร้อยเอ็ด ถุงลมโป่งพอง 72 18 เม.ย. 61
2078/61 จ.ส.อ.ชอบ   เกิดผาสุข ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 67 15 เม.ย. 61
2079/61 พ.ต.ธง   เกล้ียงเทศ ธ.ลพบุรี แผลกดทับเร้ือรัง 62 12 เม.ย. 61
2080/61 นาง คันที   บัวสาย ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบเฉียบพลัน 85 10 เม.ย. 61
2081/61 นาง พยุง   น้ าจันทร์ ธ.เพชรณ์ มะเร็งเต้านม 79 22 ม.ีค. 61
2082/61 ร.อ.อัมพร   บุญทัน ธ.ลพบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 63 13 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2083/61 ร.ต.ธนพณ   ชลสุข ธ.พญาไท กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71 12 เม.ย. 61
2084/61 นาง ต๋ิม    แก้วเกตุ ธ.กาญจนบุรี ล้ินหัวใจร่ัว 61 10 เม.ย. 61
2085/61 พ.ท.วสันต์   เกรียงไกรเพ็ชร์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 83 1 ก.พ. 61
2086/61 ส.ท.พิสิษฐ์สรรค์   เกตุกุล พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง 21 3 เม.ย. 61
2087/61 นาย บุญช่วย   โสระบุตร ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 70 15 เม.ย. 61
2088/61 ร.อ.ประภาส   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ธ.คลองปาง ภาวะสมองขาดเลือด 59 10 เม.ย. 61
2089/61 นาย ต่วน   สถิรสุขสมบูรณ์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ หัวใจวายเฉียบพลัน 78 4 เม.ย. 61
2090/61 นาง นกแก้ว   พักศรี ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86 11 เม.ย. 61
2091/61 นาง ราตรี   สุขโชติ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคหัวใจล้มเหลว 73 5 เม.ย. 61
2092/61 ร.ต.เชื้อ   แก้วประเสริฐ ธ.ปากเกร็ด ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 89 20 เม.ย. 61
2093/61 พ.ท.อุทัย   เกิดผล ธ.สนามเป้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75 26 เม.ย. 61
2094/61 จ.ส.อ.มานพ   พิมพ์ภาค พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 หลอดเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ 54 2 ม.ีค. 61
2095/61 นาง ล าใย   ดัสดี ร.2 พัน.3 รอ. มะเร็งตับ 85 3 เม.ย. 61
2096/61 ส.อ.ล าเลียง   สุทธิแก้ว ส่วนกลาง โรคชรา 89 21 เม.ย. 61
2097/61 นาง ปรานอม   วงษ์บุญมี ธ.ปทุมธานี โรคชรา 71 13 เม.ย. 61
2098/61 นาย เดช   พินนอก ธ.ปากช่อง มะเร็งล าไส้ 68 24 เม.ย. 61
2099/61 นาง น้อม   วัตนะกุล ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 87 25 เม.ย. 61
2100/61 ร.ต.แดง   กองทอง   (ร.น.) ธ.สระบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 72 25 เม.ย. 61
2101/61 นาง ปุย้   ลบแท่น ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 77 25 เม.ย. 61
2102/61 นาย ปัน๋   วันงาม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 76 31 ม.ีค. 61
2103/61 จ.ส.อ.มนตรี   ธนาวุฒิ ธ.นครศรีธรรมราช ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 57 6 เม.ย. 60
2104/61 นาย ชาญ   ศุภไวย ธ.อยุธยา โรคชรา 76 26 เม.ย. 61
2105/61 นาง ยุพิน   ทุเรียน ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกในสมอง 76 20 เม.ย. 61
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2106/61 จ.ส.อ.เพชร   ธิบดี ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 2 ม.ีค. 61
2107/61 นาง วีณา   สุโขพืช ธ.ส านักราด าเนิน มะเร็งปอด 56 9 เม.ย. 61
2108/61 นาง ประยงค์   จารุจารีต พธ.ทบ. โรคชรา 90 7 เม.ย. 61
2109/61 จ.ส.อ.วีระศักด์ิ   ธรรมรักษา ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โรคมะเร็งกล่องเสียง 65 23 เม.ย. 61
2110/61 นาง เล็ก   อยู่จ าเนียร ธ.ย่อยบางพลัด ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 21 เม.ย. 61
2111/61 นาง เสาวนีย์    อดุลย์สารภัณฑ์ ธ.งามวงศ์วาน ภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว 74 24 เม.ย. 61
2112/61 นาง ถมยา   สุพะรังสี ธ.พิษณุโลก หัวใจล้มเหลว 88 21 เม.ย. 61
2113/61 จ.ส.อ.คนึง   วงษ์แย้ม นรด.(รด.) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 56 15 เม.ย. 61
2114/61 นาง มาลี   สุกดิษฐ์ พธ.ทบ. ถุงน้ าดีอักเสบฉับพลัน 80 28 ม.ีค. 61
2115/61 นาง ล าพึง   ศิลาพันธ์ มทบ.36 เลือดออกในสมอง 61 13 เม.ย. 61
2116/61 นาย เหงียม   สัมพันธวงศ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. หลอดเลือดในสมองตีบเร้ือรัง 75 11 เม.ย. 61
2117/61 นาย วัน   แก้วค าสอน มทบ.210 กล้ามเนื้อหัวใจเส่ือม 80 22 ม.ีค. 61
2118/61 นาง เป็ง   พักผ่อน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองตีบ 79 12 เม.ย. 61
2119/61 นาง เต็ม   ภักดีหาญ ช.2 พัน.201 มะเร็งไทรอยด์ 78 14 เม.ย. 61
2120/61 นาย ชื่น   วัฒนยา รพ.อ.ป.ร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 15 เม.ย. 61
2121/61 นาย สมบุญ   บุญจง พล.ร.9 ภาวะปอดอักเสบรุนแรง 68 21 ม.ีค. 61
2122/61 อส.ทพ.ทองค า   บุญจริง กรม ทพ.47 มะเร็งทรวงอก 41 18 ก.พ. 61
2123/61 นาง บุญเปีย   ปานสันเทียะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจล้มเหลว 70 24 ม.ีค. 61
2124/61 ร.ต.บุญเรนท์   ดาวใส ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 63 20 ม.ีค. 61
2125/61 ส.อ.ครองชัย   ช่อมะลิ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ล้ินหัวใจร่ัว 59 10 ธ.ค. 60
2126/61 จ.ส.อ.ประพจน์   เย็นเสนาะ ธ.ระยอง ความดันโลหิตสูง 90 4 ม.ีค. 61
2127/61 นาย สนิท   เอี่ยมอิศรา ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 80 2 พ.ค. 61
2128/61 จ.ส.อ.เชาวลิต    ดาวบริสุทธิ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 56 1 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2129/61 นาง สมเรียม   คันทะพรม ธ.อุดรธานี โรคชรา 84 7 เม.ย. 61
2130/61 นาง สุภาพร   น้อยคง ธ.ชัยภูมิ มะเร็งปอด 61 30 เม.ย. 61
2131/61 นาง เฉลา   ดีพุม่ ธ.สนามเป้า โรคชรา 87 2 พ.ค. 61
2132/61 นาง แก่นคูณ   โคขุนทด รพ.ค่ายสุรนารี ภาวะล าไส้ใหญ่แตก 72 24 ม.ีค. 61
2133/61 ร.อ.กมล   ศรีพรหม ธ.เชียงราย ภาวะเลือดออกในสมอง 70 9 เม.ย. 61
2134/61 ร.ต.สุทัศน์   อินทรพิทักษ์ ปตอ.1 โรคชรา 86 8 เม.ย. 61
2135/61 ร.ต.บุญเลิศ   สีลาเขต ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 85 1 ม.ีค. 61
2136/61 นาง บังอร  พรหมสาขา ณ สกลนคร มทบ.210 โรคเบาหวาน 76 9 เม.ย. 61
2137/61 นาง สมศรี   ลับดีพะเนาว์ ม.7 พัน.8 ภาวะหัวใจล้มเหลว 68 21 เม.ย. 61
2138/61 นาย สวัสด์ิ   มูลพรม มทบ.19 มะเร็งในล าไส้ใหญ่ 67 9 เม.ย. 61
2139/61 นาง ค าผล   ลีดีศรี ช.พัน.8 พล.ม.1 ปอดติดเชื้อ 85 21 ม.ีค. 61
2140/61 ส.อ.สาธิต   ภิรมย์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 68 31 ม.ีค. 61
2141/61 ส.อ.ปราณี   บุตมะ ธ.ย่อย บก.ทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ อุบัติเหตุรถยนต์ 51 25 ก.ค. 60
2142/61 ส.อ.ผาย   ริยะสุ ธ.อุดรธานี ระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลวเฉียบพลัน 74 19 ก.พ. 61
2143/61 นาง เอ่ง   พูลน้อย ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลว 68 3 เม.ย. 61
2144/61 นาย เทพ    เชื้อค าเพ็ง ธ.สนามเสือป่า เส้นเลือดในสมองแตก 66 25 เม.ย. 61
2145/61 นาง สมจิต   แซ่จึง ธ.อยุธยา พาร์ค โรคชรา 89 11 เม.ย. 61
2146/61 พ.ท.ธเนตร์   เผือกฟัก ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 62 17 เม.ย. 61
2147/61 ร.อ.สงกรานต์   ปอสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 52 14 เม.ย. 61
2148/61 นาย สมพงษ์   โนนสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ฆา่ตัวตายโดยการผูกคอ 67 23 เม.ย. 61
2149/61 นาง สายบัว   แก้วจอหอ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 82 20 เม.ย. 61
2150/61 นาง หนูสิน   ศรีสวัสด์ิ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในเลือดแทรกซ้อนจากล้มกระดูกสะโพกหัก 87 24 เม.ย. 61
2151/61 นาย จิรายุ   ต๊ะศิริ ร.7 มะเร็งในถุงน้ าดี 59 31 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2152/61 นาง เสาวณีย์   พรหมเทพ ธ.คลองปาง ติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง 56 15 เม.ย. 61
2153/61 นาย วันชาติ    ข าโขนงงาม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในช่องท้อง 65 29 เม.ย. 61
2154/61 นาง ส าฤทธิ ์   นพรัตน์ ธ.ย่อยเทสโก้ นวนคร โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง 84 26 เม.ย. 61
2155/61 นาง จวน   กุญชโร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 83 24 เม.ย. 61
2156/61 ส.ต.อรรถพล   ภูร่ะหงษ์ ส.พัน.9 พล.ร.9 ขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณล าคอ 28 28 เม.ย. 61
2157/61 จ.ส.อ.สุขปัญญา   ภูพ่รม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เลือดออกในสมอง 57 25 ม.ีค. 61
2158/61 จ.ส.อ.สาโรจน์   แสงงาม ร.6 พัน.3 อุบัติเหตุจราจร 45 14 เม.ย. 61
2159/61 นาง ทองคูณ   ศรีเมือง ธ.อรัญประเทศ แผลติดเชื้อทีก่้น 81 17 ม.ีค. 61
2160/61 พ.ท.รังษี   เอี่ยมมาลัย สส.ทหาร ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 52 30 ม.ีค. 61
2161/61 อส.ทพ.ราชศักด์ิ    เปีย่มท่าน ธนาณัติ ขับรถปิก๊อัพชนรถพ่วง 22 20 เม.ย. 60
2162/61 ร.ต.รังสรรค์   จีนม่วง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 22 เม.ย. 61
2163/61 พล.ต.โสภณ   ชัยสวัสด์ิ ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 65 23 เม.ย. 61
2164/61 นาง เฉลิม   เณรปัญหา ม.4 พัน.25 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 80 30 ม.ีค. 61
2165/61 นาย ไพบูลย์   มาลี สตน.ทบ. หัวใจวายเฉียบพลัน 60 4 ก.พ. 61
2166/61 นาง ศรีสวัสด์ิ   เหมศรี ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี โรคชรา 75 12 เม.ย. 61
2167/61 นาง ศรีสวัสด์ิ   สุขเจริญ วิสามัญ มะเร็งเนื้อเยื่อไขมัน 86 15 เม.ย. 61
2168/61 นาง ทองสุข   กันทาเป็ง มทบ.37 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 54 10 เม.ย. 61
2169/61 นาย ณรงค์   ยูวะเวส ช.3 พัน.302 ศีรษะแตกเลือดออกในสมอง 79 30 ม.ีค. 61
2170/61 นาง เทวี   เทียบแสน ธ.พิษณุโลก มะเร็งตับ 68 5 เม.ย. 61
2171/61 นาง แก้ว   พรมมา ธ.พิษณุโลก มะเร็งเต้านมข้างซ้ายระยะสุดท้าย 81 25 เม.ย. 61
2172/61 นาง แฉล้ม   จันทร์อิน ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือดตาย 65 17 เม.ย. 61
2173/61 นาย เถิง   บุญเกิด ธ.ลพบุรี โรคชรา 81 27 เม.ย. 61
2174/61 นาง ปิน่    ปัตรัตน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 85 30 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2175/61 นาย พัง    หอมสุข ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 83 20 เม.ย. 61
2176/61 พ.ท.ธีระ    แสงอากาศ ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซี 59 23 ก.พ. 61
2177/61 น.ส.วนิดา    ใสสะอาด ธ.แพร่ มะเร็งปากมดลูก 57 11 เม.ย. 61
2178/61 นาย ทองใสย์   กะตะศิลา ธ.อุบลราชธานี สมองขาดเลือด 79 4 เม.ย. 61
2179/61 นาย ศรี    สันเทียะ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสโลหิต 80 19 เม.ย. 61
2180/61 นาย ละเมียด   เรืองโรจน์ กอง พธ.พล.ร.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 เม.ย. 61
2181/61 นาง บัวลา   สมหวัง มทบ.22 ปอดติดเชื้อ 60 16 เม.ย. 61
2182/61 นาย สุดใจ   จรรยากรณ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจวายฉับพลัน 81 21 เม.ย. 61
2183/61 จ.ส.อ.สุขุม   ปาเจริญ ธ.ราชบุรี มะเร็งปอด 54 21 เม.ย. 61
2184/61 นาง เยื้อน   น้อยเสวก ธ.ราชบุรี มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 66 22 เม.ย. 61
2185/61 ร.ต.ปรีชา   ช านิหัส พธ.ทบ. ไตวายเร้ือรัง 56 15 เม.ย. 61
2186/61 นาง สมจิตร   บ้านโก๋ ร.21 พัน.2 รอ. ความดันโลหิตสูง 79 14 เม.ย. 61
2187/61 ร.ต.ชนะ   เทนสิทธิ์ ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งเนื้อไตระยะลุกลาม 68 27 เม.ย. 61
2188/61 นาง เสง่ียม   เพริศศิริ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงจากการล้ม 86 29 เม.ย. 61
2189/61 จ.ส.อ.ชาย   เขื่อนรัตน์ ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 67 26 เม.ย. 61
2190/61 นาง ไพรวัลย์   แซ่เฮง ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 54 29 เม.ย. 61
2191/61 จ.ส.อ.พัฒนา   เรืองสุคนธ์ ธ.เตาปูน มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย 70 6 พ.ค. 61
2192/61 พ.อ.หญิง รพีพรรณ   รัตนกุล ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 91 3 พ.ค. 61
2193/61 นาย บุญชู   ซังยัง ศศท. ทรวงอกได้รับบาดเจ็บจากการจราจร 81 3 เม.ย. 61
2194/61 นาง ดลฤดี   บุญเพิม่ ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50 29 เม.ย. 61
2195/61 นาง ทองพูล   พิมพ์ดี สตน.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 22 เม.ย. 61
2196/61 ร.อ.บัง   นาดี ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 86 23 เม.ย. 61
2197/61 เรืออากาศตรีหญิง ยุพดี ขาวส าลี ธ.ถนนสรงประภา มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 61 3 พ.ค. 61
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2198/61 นาง พลอย   ชัยนคร ธ.เชียงราย โรคชรา 87 30 ม.ีค. 61
2199/61 นาง ปิน่   ช่างยันต์ ธ.สกลนคร จมน้ าตาย 79 9 ก.พ. 61
2200/61 นาง จรวย    สายนาค ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งตับ 82 29 เม.ย. 61
2201/61 ร.ต.วรศักด์ิ   ศิริวรรณ ธ.เพชรบูรณ์ อุบัติเหตุจราจร 79 18 เม.ย. 61
2202/61 พล.ต.นราชิต   รัญเสวะ ธ.บางเขน เซ็นทรัล มะเร็งปอดระยะลุกลาม 68 24 เม.ย. 61
2203/61 พ.อ.ประเสริฐ   วัฒนะวรนันทน์ กิตติมศักด์ิ มะเร็งทีโ่คนล้ินระยะแพร่กระจาย 89 28 เม.ย. 61
2204/61 ร.ต.อุดม   ชวลิต บชร.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 28 เม.ย. 61
2205/61 นาย สมอาจ   หงษ์ทอง บชร.2 ล าไส้เล็กทะลุ 83 24 เม.ย. 61
2206/61 นาย สมเพ็ชร   เรือนสิริลักษณ์ ร.14 ปอดอักเสบติดเชื้อ 60 2 เม.ย. 61
2207/61 นาย สนิท   รอดเมือง พธ.ทบ. โรคชรา 85 15 เม.ย. 61
2208/61 นาย เล่ือน   สวัสด์ิทิม ธ.ย่อยบางบัว โรคเบาหวาน 83 8 เม.ย. 61
2209/61 นาง ค าเพียร   บุญล้น ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี รูมาตอยด์ 63 3 พ.ค. 61
2210/61 นาง เหมย   อาโน ธ.น่าน โรคไตวายเร้ือรัง 84 26 เม.ย. 61
2211/61 นาง ประชุม   บุญเรืองรอด ช.พัน.9 พล.ร.9 โรคไตวาย 74 27 ม.ีค. 61
2212/61 นาย ใด   ห้องแซง ธ.ยโสธร มะเร็งตับอ่อน 87 22 เม.ย. 61
2213/61 นาง อ าไพ   เดชก้อง ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจล้มเหลว 75 22 เม.ย. 61
2214/61 นาง ทองค า   เพชรนาม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 85 20 เม.ย. 61
2215/61 นาง ศรีวัน   ชยาพิวัฒน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหัวใจขาดเลือด 93 2 พ.ค. 61
2216/61 ส.ท.ธงชัย   ไชยสูงเนิน ร.12 พัน.1 รอ. เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ 24 25 เม.ย. 61
2217/61 น.ส.สมหวัง   ต้ังพงศ์พันธุ์ พัน.บ.3 ระบบหัวใจและปอดล้มเหลว 68 13 เม.ย. 61
2218/61 นาง อิ่นแก้ว   ดวงจันทร์ พัน.จจ. เนื้องอกปอดด้านซ้าย 81 12 เม.ย. 61
2219/61 ร.ท.เจตนิพัทธ์   กานดา ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 14 เม.ย. 61
2220/61 นาง สุรีย์   วงศ์จันทร์ ธ.พะเยา ปอดติดเชื้อ 75 26 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2221/61 จ.ส.อ.ชัยยุทธ   คงสิมา ธ.อุดรธานี มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 57 20 ก.พ. 61
2222/61 นาง รุ่งทิพย์   ลุนลา กรม ทพ.23 ปอดอักเสบติดเชื้อ 31 4 เม.ย. 61
2223/61 นาง พิน   ทะนามศรี ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ. โรคเบาหวาน 70 18 เม.ย. 61
2224/61 นาง บุญเล่ือน   อุปรา สง.สด.ก.ท. ปอดติดเชื้อ 78 11 ก.พ. 61
2225/61 นาย อรุณ   มีพร้อม ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 66 2 พ.ค. 61
2226/61 ร.ต.พิทักษ์   มณฑาทิพย์ ธ.ถนนสามัคคี เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 85 4 พ.ค. 61
2227/61 นาง เสาวณี   ค าอาจ ธ.แจ้งวัฒนะ ไขสันหลังขาดออกจากกัน 64 15 เม.ย. 61
2228/61 นาง บุญเยี้ยม   โชคคูณ ธ.สนามเป้า ปอดติดเชื้อ 75 29 เม.ย. 61
2229/61 นาง สายหยุด   อบรมเชย ธ.สามพราน-นครปฐม ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 2 พ.ค. 61
2230/61 ร.อ.ชาตรี   อติเปรมานนท์ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปอดติดเชื้อรุนแรง 83 2 พ.ค. 61
2231/61 นาง พเยาว์   เดชกระจ่าง ธนาณัติ ภาวะช๊อคจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต 83 6 ม.ีค. 61
2232/61 พล.ท.ไพรัช   แววประเสริฐ ธ.เตาปูน ภาวะการท างานของตับล้มเหลวเฉียบพลัน 84 8 พ.ค. 61
2233/61 นาย ประเสริฐ   ขาวข า ธ.รามอินทรา กม.8 โรคปอดเร้ือรัง 88 21 เม.ย. 61
2234/61 พ.ต.มนตรี   บันเทิงสุข ธ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 5 เม.ย. 61
2235/61 จ.ส.อ.โรจน์   บุญทองนุ่ม ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 90 9 พ.ค. 61
2236/61 ส.อ.ธนพล   นาตาแสง พัน.สต.กส.ทบ. บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงทางจราจร 29 2 เม.ย. 61
2237/61 จ.ส.อ.นิวรณ์   จิตพิทักษ์ พัน.สห.41 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 51 12 พ.ย. 60
2238/61 นาง บุญเรือง   สามศรี ร.1 พัน.3 รอ. มะเร็งปากมดลูก 61 27 เม.ย. 61
2239/61 ร.ต.ค าผล   ไพรดี ธ.ขอนแก่น มะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปสมอง 63 13 เม.ย. 61
2240/61 นาย สมโภชน์   หวลระลึก ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสโลหิต 83 23 เม.ย. 61
2241/61 นาง จันทร์เพ็ญ   สกุลรวย ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 26 เม.ย. 61
2242/61 พ.ท.เวช   สนองญาติ ธ.เชียงราย ถุงลมโป่งพอง 78 27 ม.ีค. 61
2243/61 จ.ส.อ.ศิลปชัย   ประดับการ ธ.ชุมพร มะเร็งตับ 56 19 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2244/61 นาง คเนือง   อึ้งตระกูล ร.153 พัน.2 ปอดอักเสบ 59 9 ธ.ค. 60
2245/61 พ.ต.พยอม   หมีทอง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งต่อมน้ าเหลืองกลับเป็นซ่า 71 18 เม.ย. 61
2246/61 นาย หนูตาล   มิไพทูรย์ มทบ.26 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 65 12 เม.ย. 61
2247/61 พ.ต.ประสาน   สินเธาว์ สง.สด.จว.บ.ร. คอหักจากอุบัติเหตุรถยนต์ 58 18 เม.ย. 61
2248/61 นาง ไสว   อินรันต์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ 80 23 เม.ย. 61
2249/61 นาย พรมมา   ฝ้ายป่าน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ การหายใจล้มเหลว 81 8 เม.ย. 61
2250/61 พ.อ.ประกอบกิจ   เวชมนัส ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 9 เม.ย. 61
2251/61 นาง วาสนา   ชัยวงค์ ธ.ลพบุรี โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 60 9 เม.ย. 61
2252/61 นาย เชียร   เหมือนปืน กรม ทพ.21 มะเร็งตับระยะลุกลาม 68 21 เม.ย. 61
2253/61 นาย สง่า   ปิลาผล กอง สพบ.พล.ม.1 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 70 11 เม.ย. 61
2254/61 นาง เกษร   ไชยเทศ กรม ทพ.22 โรคชรา 82 28 เม.ย. 61
2255/61 น.ส.วราภรณ์   ยศทอง ธ.นครพนม มะเร็งกระเพาะอาหารและรังไข่ 45 22 เม.ย. 61
2256/61 นาย หนูพัฒน์   บัณฑิตพุฒ ธ.ขอนแก่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น 82 24 เม.ย. 61
2257/61 พ.ต.ใบ   หวังชูชอบ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 1 พ.ค. 61
2258/61 ร.ต.เล็ก   เพชรทะเล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคหัวใจ 73 2 พ.ค. 61
2259/61 ร.ต.เพ็ชร   จอมเกาะ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 66 26 เม.ย. 61
2260/61 นาง อ าคา   ทัดจะโป๊ะ ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อ 79 22 เม.ย. 61
2261/61 นาง ชะลอ  ไชยเลิศ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82 2 พ.ค. 61
2262/61 พล.ท.ส าเริง   จันทรุกขา ธ.สนามเสือป่า เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด 82 8 พ.ค. 61
2263/61 นาง สวงค์   จันทร์สอาด ทภ.1 มะเร็งปอด 69 5 เม.ย. 61
2264/61 นาง ม่วย   แซ่ต้ัง ส่วนกลาง โรคชรา 88 3 พ.ค. 61
2265/61 ร.ต.พรชัย   กวดขัน ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 68 7 พ.ค. 61
2266/61 ร.ต.ประทีป   สนสกุล ธ.ประจันตะคาม ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 79 2 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2267/61 จ.ส.อ.มานะ   ค าสอน มทบ.35 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 55 17 เม.ย. 61
2268/61 ส.อ.นิมิตร   ประดิษฐ์งาม พัน.สบร.21 บชร.1 ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรง 32 15 เม.ย. 61
2269/61 ร.อ.วิรัช   พันธุเ์พ็ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะปอดติดเชื้อ 95 25 เม.ย. 61
2270/61 ส.อ.นันทวัฒน์   อุทุมพร วิสามัญ ศีรษะได้รับบาดเจ็บ 85 28 ส.ค. 58
2271/61 นาง ทองดี   สาธุ ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 83 30 เม.ย. 61
2272/61 นาย มงคล   โบราณมูล ธ.ประชานิเวศน์ 1 มะเร็งตับ 67 4 พ.ค. 61
2273/61 นาง บุญแล่ม   ภูยิหวา ธ.สกลนคร โรคหัวใจล้มเหลว 77 30 เม.ย. 61
2274/61 นาย จุน   เพ็งเรือง ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 86 11 เม.ย. 61
2275/61 นาง ส้มเช้า   เจียมจักร ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 82 17 ม.ค. 61
2276/61 ร.ท.สมวงษ์   จอมมณีวงษ์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 84 27 เม.ย. 61
2277/61 ร.ต.สถาพร   สุคันธรส ธ.สระบุรี มะเร็งในช่องท้อง 69 4 พ.ค. 61
2278/61 นาง เนียม   อ่อนวรรณ ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจล้มเหลว 92 5 พ.ค. 61
2279/61 พล.ท.พรเทพ   เทพยสุวรรณ ธ.ราชบุรี เนื้องอกทีตั่บ 79 21 ม.ีค. 61
2280/61 นาง ฉลวย   กรพิพัฒน์ ธ.นครชัยศรี โรคชรา 76 14 พ.ค. 61
2281/61 นาย ไสว   พึง่อ่อน พัน.ปจว. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 84 5 พ.ค. 61
2282/61 นาง สุวภัทร   ชื่นจิตต์ พธ.ทบ. มะเร็งจิสต์ 53 12 เม.ย. 61
2283/61 นาย พิส   อารีกุล ร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 23 เม.ย. 61
2284/61 นาง นาง   บุญกอง มทบ.29 โรคชรา 85 9 เม.ย. 61
2285/61 ร.ท.ส าเริง   เสาวคนธ์ ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 1 พ.ค. 61
2286/61 นาย แฝง   อ าพะวัน ส.พัน.5 พล.ร.5 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 7 เม.ย. 61
2287/61 ร.ต.สมบัติ   พราหมจร ธ.ลพบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 85 3 พ.ค. 61
2288/61 พ.ท.อาวุธ   เพ็งลี ธ.โรบินสัน สุรินทร์ เส้นเลือดในสมองตีบ 96 18 เม.ย. 61
2289/61 นาย อ าพล   เบือ้งสูง ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 15 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2290/61 พ.ท.ประชุม   มานะจรรยาพงศ์ ธ.ล าปาง ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 85 25 เม.ย. 61
2291/61 จ.ส.อ.วัชรา   ค ามุข ธ.สกลนคร โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 58 25 เม.ย. 61
2292/61 ร.ต.ประยูร   หนุนเงิน ธ.ลพบุรี โรคชรา 92 3 พ.ค. 61
2293/61 ร.อ.รวี   วิวัฒน์ยุวะถาวร ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 22 เม.ย. 61
2294/61 นาย ทา   วงศ์พรม ธ.ล าปาง แผลกดทับติดเชื้อ 82 29 เม.ย. 61
2295/61 นาง จ ารัส   จันทร์ดอนไผ่ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ เส้นเลือดสมองตีบ 81 6 เม.ย. 61
2296/61 นาย ไมตรี   ขบวนฉลาด ศม. ปอดอักเสบ 64 5 เม.ย. 61
2297/61 จ.ส.อ.อโนทัย   พบครุฑ สง.สด.จว.ร.บ. โรคตับแข็ง 55 23 เม.ย. 61
2298/61 ร.ต.จ ารัส   ประสงค์ ธ.นครราชสีมา ภาวะเลือดเป็นกรด 69 20 เม.ย. 61
2299/61 ร.ต.สุรีย์   สายเพีย มทบ.11 หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็งตีบตัน 62 25 เม.ย. 61
2300/61 นาย สุรชัย   ไชยนันทน์ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เลือดค่ังในสมอง 26 23 ส.ค. 60
2301/61 จ.ส.อ.องอาจ   โสภณ ม.4 พัน.25 รอ. โรคหัวใจล้มเหลว 80 22 เม.ย. 61
2302/61 นาง เจรียง   แซ่อุ่ย ส่วนกลาง สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ 69 14 พ.ค. 61
2303/61 นาง ประพิศ   อิงคะวัต ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 7 พ.ค. 61
2304/61 นาง ประทุม   อุเทนสุต ธ.บก.ทบ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 90 9 พ.ค. 61
2305/61 นาย ประภัทร์   น้อยเศรษฐ ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 66 6 พ.ค. 61
2306/61 นาง สมมาตร   เสนชัย ธ.ปราณบุรี หลอดเลือดสมองอุดตัน 78 30 เม.ย. 61
2307/61 นาย วุฒิ   จิระพันธ์ ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 82 26 เม.ย. 61
2308/61 นาย พิศ   รุจิขวัญ ธ.เทสโก้โลตัส บางปะอิน โรคชรา 81 10 พ.ค. 61
2309/61 ร.ต.สุวรรณ   ทัพซ้าย ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งตับ 73 8 พ.ค. 61
2310/61 นาย วัน   บุญใหญ่ บชร.1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 62 14 เม.ย. 61
2311/61 นาย อภิชัย   พูลศิลป์ ธ.นครนายก มะเร็งตับ 50 3 พ.ค. 61
2312/61 จ.ส.อ.อภิรัตน์   จันทร์เพชร ขส.ทบ. มะเร็งชนิดเจิมเซลล์ 31 1 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2313/61 พล.ต.ธีรพันธุ ์  สัตตบรรณศุข ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 88 11 พ.ค. 61
2314/61 พ.อ.ชาญ   กนิษฐานนท์ ธ.งามวงศ์วาน ปอดอักเสบติดเชื้อ 91 25 ต.ค. 60
2315/61 นาย สิน   กลมเกลา สยย.ทหาร สมองขาดอากาศจากการผูกคอ 72 18 เม.ย. 61
2316/61 ร.ต.ประมวล    อ่วมขันธ์ วศ.ทบ. ระบบหัวใจหายใจล้มเหลว 74 13 เม.ย. 61
2317/61 นาง เต็ม   กระฉอดนอก ธ.ย่อยสรงประภา ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 28 ม.ีค. 61
2318/61 นาง จาก   ทองดี ธ.ลพบุรี ล าไส้ทะลุ 84 3 พ.ค. 61
2319/61 นาง วิลัย   บัพพคุต ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 2 พ.ค. 61
2320/61 ร.ต.สืบพงษ์   วัฒนสุข ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 61 1 พ.ค. 61
2321/61 จ.ส.อ.ชัยพร   เพชรเชย ธ.ทุง่สง มะเร็งตับ 56 30 เม.ย. 61
2322/61 จ.ส.อ.ไกรวุฒิ   วรรณชัย ส.พัน.23 ทภ.3 มะเร็งตับ 43 28 เม.ย. 61
2323/61 นาง เตียง   เสมียนชัย มทบ.17 มะเร็งท่อน้ าดี 65 30 เม.ย. 61
2324/61 นาง มณี   หาญชนะ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคเบาหวาน 85 12 พ.ค. 61
2325/61 พ.ท.จ าเนียร   ก้อนทอง ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในปอด 79 8 พ.ค. 61
2326/61 คุณหญิงบรรจบพันธุ ์นวรัตน ณ อยุธยา วิสามัญ โรคหัวใจล้มเหลว 80 12 พ.ย. 41
2327/61 นาง ศิรภัสสร   มากแพทย์ ส่วนกลาง โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 56 15 พ.ค. 61
2328/61 พล.ต.ถวิล   อยู่เย็น ธ.พญาไท โรคชรา 98 7 พ.ค. 61
2329/61 พ.ท.สุทิน   ปุย้มนต์ ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบุรี วัณโรคปอด 69 21 พ.ค. 61
2330/61 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ดาทุมมา ร.16 พัน.3 ไตวายเฉียบพลัน 52 17 เม.ย. 61
2331/61 จ.ส.อ.เกรียงศักด์ิ   ทองดีนอก พัน.สห.21 สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากจราจร 42 6 ก.พ. 61
2332/61 ร.ต.พีระวัฒน์   ศรีบุรินทร์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 58 3 ก.พ. 61
2333/61 นาง สมบูรณ์   วงค์ปุกแก้ว ธ.ล าปาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 74 17 เม.ย. 61
2334/61 นาย เสฐียร   เปร่ืองกระโทก พัน.สท. มะเร็งหลอดลม 64 18 เม.ย. 61
2335/61 จ.ส.อ.พิภู   นจันทรเกษร สง.สด.จว.ส.ค. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 54 7 พ.ค. 61
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2336/61 จ.ส.อ.อรรนพ   นิลกร ร.11 พัน.2 รอ. ปอดติดเชื้อ 52 14 เม.ย. 61
2337/61 นาง ตุ๊   กิเกียน ธ.เพชรบูรณ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 76 15 เม.ย. 61
2338/61 นาง ค าสุข   องคะเส ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 74 16 เม.ย. 61
2339/61 พ.อ.เรียม   เปล่ียนละออ วิสามัญ โรคชรา 95 14 พ.ค. 61
2340/61 นาย สวัสด์ิ   ไชยบุรุษ ธ.ปราจีนบุรี โรคมะเร็งไขกระดูก 84 15 พ.ค. 61
2341/61 นาง สุรีย์   ภูแ่ก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 82 30 เม.ย. 61
2342/61 นาง นาง  จ่าชัย ธ.ปากช่อง มะเร็งเต้านม 82 10 พ.ค. 61
2343/61 นาง ทองดี   เวชกามา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอกอักเสบ 82 14 เม.ย. 61
2344/61 ร.ต.ประพันธ์   เต็มใจ ธ.ล าปาง มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56 26 เม.ย. 61
2345/61 นาง บุญเรือน   ศรีกาญจน์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 84 16 พ.ค. 61
2346/61 ร.ต.สุดใจ   สุขวงศ์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งทีห่ลังช่วงท้อง 66 6 พ.ค. 61
2347/61 พล.ต.สินศักด์ิ    ลิขิตวัฒนารัตน์ ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจจขาดเลือด 69 11 พ.ค. 61
2348/61 นาง เกษร   วงษ์ประไพ ธ.พญาไท มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 59 10 พ.ค. 61
2349/61 นาง สงวนศรี   ปุญสิริ ธ.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อแผลกดทับ 71 26 เม.ย. 61
2350/61 ส.อ.เฉลียว   มณีนัย ธ.ลพบุรี โรคชรา 89 11 พ.ค. 61
2351/61 จ.ส.อ.ถวิล   แผลงรักษา ธ.ชุมแพ โรคชรา 75 10 เม.ย. 61
2352/61 นาง บัวชุม  มานิตยกูล ธ.ถนนติวานนท์ ปอดอักเสบเฉียบพลันจากการส าลัก 73 8 พ.ค. 61
2353/61 นาง เล็ก   ชอนบุรี ธ.พิษณุโลก หัวใจเต้นผิดจังหวะ 89 3 พ.ค. 61
2354/61 นาง บานเย็น  คงถาวร ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 10 พ.ค. 61
2355/61 นาง สมพร   คุ้มภัย พัน.ปจว. ความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวาน 73 29 ม.ีค. 61
2356/61 นาย เสง่ียม   สมร่าง กรม ทพ.22 โรคไส้เล่ือน 78 23 เม.ย. 61
2357/61 ร.ต.เสรี   สังศิลปเวช ธ.เตาปูน โรคชรา 73 21 พ.ค. 61
2358/61 ร.ต.ประยูร   ฟักสุวรรณ ธ.ลาดพร้าว 42 ปอดติดเชื้อ 79 1 พ.ค. 61
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2359/61 พ.ท.ศิริวัฒน์   ทรงศรีม่วง ธ.สนามเป้า มะเร็งปอด 79 13 พ.ค. 61
2360/61 นาย สนอง   บุญมาก ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 12 พ.ค. 61


