
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2361/61 นาง จ าลอง   สีห์ประเสริฐ กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 96 26 เม.ย. 61
2362/61 นาง ทองสุข   น้อยจาด ธ.ย่อยบางบัว โรคชรา 87 14 พ.ค. 61
2363/61 ร.ต. บุญสืบ   เพ็งจันทร์ ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย 80 11 พ.ค. 61
2364/61 ร.ต.เทอดศักด์ิ   บัวเรือง ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 61 18 ม.ีค. 61
2365/61 นาง จันทร์ศรี   พิมพะทิตย์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 57 17 เม.ย. 61
2366/61 นาย บัญญัติ   วรญาโณ ศฝยว.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 65 30 เม.ย. 61
2367/61 นาย ทองอยู่   อินทุยศ พล.ร.4 มะเร็งตับอ่อน 71 17 ม.ีค. 61
2368/61 จ.ส.อ.สมมาตร   แสงพลบ ส.พัน.24 ทภ.4 มะเร็งล าไส้ 54 16 เม.ย. 61
2369/61 นาย มนต์ชัย   จิตรสัมฤทธิผ์ล รพ.พระมงกุฏเกล้า มะเร็งตับ 73 24 เม.ย. 61
2370/61 นาง สนอง   ธาราชีพ ศซส.สพ.ทบ. โลหิตเป็นกรด 80 27 เม.ย. 61
2371/61 นาย สมนึก   แก้วมุ้ย สส.ทหาร ภาวะติดเชื้อใกระแสเลือด 69 7 พ.ค. 61
2372/61 นาง ถนอม   ชนะไชย ร.15 โรคชรา 97 24 เม.ย. 61
2373/61 นาง เรียว   ยอดผ่านเมือง พัน.พัฒนา 3 ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 75 3 พ.ค. 61
2374/61 จ.ส.อ.อนันต์   หล้าเครือ พธ.ทบ. เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 55 23 เม.ย. 61
2375/61 น.ส.สุภัทรา   ไสยะ พธ.ทบ. มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 54 22 เม.ย. 61
2376/61 จ.ส.อ.อนันต์   มาลัยทิพย์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 70 2 พ.ค. 61
2377/61 นาง สอย   จินดาขันธุ์ ธ.ราชบุรี โรคชรา 84 3 พ.ค. 61
2378/61 นาง แจ้ง   ฟอร์มสกุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 90 28 เม.ย. 61
2379/61 นาย สมาน   ขันแข็ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 72 3 พ.ค. 61
2380/61 นาง รังษี   แก้วมงคล ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 73 8 พ.ค. 61
2381/61 นาง ระเบียบ   เครือแดง ธ.ตาก ความดันโลหิตสูง 75 9 พ.ค. 61
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ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2382/61 นาง สุดใจ   ศิริตานนท์ ม.6 พัน.6 ภาวะของเสียค่ังจากไตวายเฉียบพลัน 75 3 พ.ค. 61
2383/61 นาง อารีย์   พงษ์แขก ธ.น่าน มะเร็งปอด 57 30 เม.ย. 61
2384/61 นาง แถว   เรียนกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หลอดเลือดอุดตันในสมอง 83 4 พ.ค. 61
2385/61 ร.ต.เกิด   โชติกลาง ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 7 พ.ค. 61
2386/61 นาง พยอม   เพิม่ทรัพย์ อผศ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 47 12 พ.ค. 61
2387/61 นาย อิ่นแก้ว   ฟองแก้ว รพศ.5 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 2 พ.ค. 61
2388/61 นาง สมัย   ทูลไธสง รพ.ค่ายสุรนารี โรคชรา 82 21 เม.ย. 61
2389/61 ร.ต.อาคม   จันทสิทธิ์ ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในสมอง 73 4 พ.ค. 61
2390/61 นาย ทองด า   ทองเกตุ ธ.นครพนม ล าไส้เล็กทะลุ 89 28 เม.ย. 61
2391/61 น.ส. อัญชลี   ศรีเจริญ กสค.สก.ทบ. มะเร็งเต้านม 43 14 พ.ค. 61
2392/61 ร.ต.สุทิน   เทพจันทร์ ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งท่อน้ าดี 73 1 พ.ค. 61
2393/61 นาย ยุทธพงษ์   พงษ์สถิตย์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 41 10 พ.ค. 61
2394/61 พ.ต.อนันต์   มลิจันทร์บัว ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์ เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 66 24 เม.ย. 61
2395/61 ร.ต.เดช   หอมสูงเนิน ธ.ปากช่อง โรคไตวาย 76 10 พ.ค. 61
2396/61 นาย ผล   ชัยเจริญ พล.1 รอ. โรคประจ าตัว 58 30 เม.ย. 61
2397/61 นาง ประมวล   ทองต่ิง ส.พัน.35 นสศ. เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 74 9 เม.ย. 61
2398/61 นาง กาญจนา   บุญมา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ภาวะปอดติดเชื้อ 85 28 เม.ย. 61
2399/61 นาย สังวาร   ศรีวะรมย์ ธ.ยโสธร วัณโรคปอด 80 3 พ.ค. 61
2400/61 นาย มานพ   มังกรวงษ์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 8 พ.ค. 61
2401/61 นาง บุญเล้ียง   พวงผะกา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคไตวายเร้ือรัง 81 30 เม.ย. 61
2402/61 ร.ต.นิวัฒน์   เผ่ากัณหา ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 28 ก.พ. 61
2403/61 นาง สมาน   ปล้องทอง ธ.ลพบุรี วัณโรคปอด 76 30 เม.ย. 61
2404/61 นาง มะลิ   บุญเพ็ชรัตน์ ขว.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดแดงหัวใจตีบ 80 4 พ.ค. 61
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2405/61 ว่าที ่ร.ต.จักราวุฒ์ิ   ตรียัง ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 29 12 พ.ค. 61
2406/61 นาง ข า   ขนไทย ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 84 9 พ.ค. 61
2407/61 พล.ต.เสริมศักด์ิ  พราหมณะนันทน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 87 15 พ.ค. 61
2408/61 พ.อ. ไชยะ   มานิตยกุล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 75 12 พ.ค. 61
2409/61 นาง กองแพง   ค าหล่า ส.1 พัน.101 มะเร็งรังไข่ 69 6 พ.ค. 61
2410/61 จ.ส.อ.ปราโมทย์   ลาภจิตร ธ.ย่อยบางบัว โรคเส้นเลือดในสมองตีบ 56 14 พ.ค. 61
2411/61 นาง สา   มีชัย ธ.ส่ีแยกขวงสิงห์ เชียงใหม่ ถุงลมโป่งพอง 77 13 พ.ค. 61
2412/61 ร.ต.ณัฐพล   จรสัมฤทธิ์ มทบ.21 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 8 ม.ค. 61
2413/61 นาง มะลิ   จิตอนุกูล กช. ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 75 13 เม.ย. 61
2414/61 ส.ท.สุรเชษฐ์   เวียงค า สง.สด.จว.ส.น. สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 29 27 ธ.ค. 60
2415/61 นาย อาภัย   สุพรรณชนะบุรี ช.พัน.5 พล.ร.5 เป็นลม 64 24 เม.ย. 61
2416/61 ส.อ.ปิยะณัฐ   รุจิเมธางกูร ร.16 พัน.2 กระโหลกศีรษะแตกแบบแผลเปิด 28 25 เม.ย. 61
2417/61 นาย อนงค์   ภิรมย์กิจ กช. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 70 18 เม.ย. 61
2418/61 นาย ชิต   ผลล าใย พัน.พัฒนา 2 ระบบหัวใจล้มเหลว 86 22 เม.ย. 61
2419/61 จ.ส.อ.กุลยุทธ   โห้เรืองรมย์ มทบ.14 ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 4 พ.ค. 61
2420/61 น.ส.ศิวิไลย์   จุมพรม รร.การบิน ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลายลุกลามไปตับ 49 30 เม.ย. 61
2421/61 พ.ท.ศักด์ิประเสริฐ   วงษ์ทองแท้ ธ.ราชบุรี โรคชรา 79 25 เม.ย. 61
2422/61 พ.ท.พิเชษฐ์   แกว่นกสิการณ์ ธ.อุตรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 81 27 เม.ย. 61
2423/61 น.ส.ระเบียบ   ชัดชุ่ม ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 72 5 พ.ค. 61
2424/61 จ.ส.อ.โฉนด   โกศินานนท์ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 86 5 พ.ค. 61
2425/61 จ.ส.อ.สุนทร   ศรีเจริญ ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 83 31 ต.ค. 60
2426/61 นาง แสวง   ละอองพราว รง.ปค.ศอว.ศอพท. ส าลักส่ิงแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ 76 6 พ.ค. 61
2427/61 นาย ประจวบ   เจริญนาน ส่วนกลาง โรคชรา 77 14 พ.ค. 61
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2428/61 นาย นวพล   ทาประเสริฐ ธ.คลองจั่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 11 พ.ค. 61
2429/61 นาง พจนา   สุขเกตุ ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 4 พ.ค. 61
2430/61 ร.อ.ชวกร   จันทร์สุข ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71 14 พ.ค. 61
2431/61 จ.ส.อ.สมพร   เนตรศักด์ิชัย ธ.อ่างทอง โรคชรา 67 9 พ.ค. 61
2432/61 นาย จ าเริญ   มณีเลิศ ร.31 พัน.2 รอ. มะเร็งตับ 59 16 ม.ีค. 61
2433/61 นาง สกุล   กะชันรัมย์ ร.31 พัน.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 26 ม.ีค. 61
2434/61 นาย ประสิทธิ ์  เนียมอ่ า พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 79 27 เม.ย. 61
2435/61 นาง จ าปี   จูฑะพงษ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 74 2 พ.ค. 61
2436/61 นาง มณฑา   สินภิบาล ธ.นครศรีธรรมราช ไตวายระยะสุดท้าย 79 3 พ.ค. 61
2437/61 นาย ทอน   จันทิ ธ.ล าปาง ล าไส้เล็กอุดตัน 73 3 พ.ค. 61
2438/61 พ.ต.อรุณ   ศุกลสกุล ธ.สุราษฎร์ธานี โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 57 2 พ.ค. 61
2439/61 นาง หนวน   มะลิคง มทบ.16 ปอดติดเชื้อ 82 24 เม.ย. 61
2440/61 ร.ต.วินิจ   จันทร์พินิจ ธ.สระบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 13 พ.ค. 61
2441/61 นาง นวลจันทร์   ประสานเนตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 77 3 พ.ค. 61
2442/61 ร.ต.หมื่น   จุมปามาลา ธ.ล าพูน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 85 27 เม.ย. 61
2443/61 นาง สุมณฑา   วันเดช ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ 82 9 พ.ค. 61
2444/61 ร.อ.หญิง สันทนา   ศรีฟ้า ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งกรวยไตระยะลุกลาม 73 14 พ.ค. 61
2445/61 นาย โปร่ง   เกตุมาลย์ ธ.เสนานิคม ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 21 พ.ค. 61
2446/61 นาง อังสนา   สินหนัง ธ.สระบุรี โรคมะเร็งท่อน้ าดีระยะลุกลาม 76 5 พ.ค. 61
2447/61 พ.อ.ผดุงศักด์ิ   ชูศรี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งตับ 83 11 พ.ค. 61
2448/61 นาย สมชาย   เหล่าอินทร์ ธ.อุทัยธานี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56 9 พ.ค. 61
2449/61 นาง อวยพร   สุขเพีย ธ.ปากช่อง มะเร็งปอดระยะลุกลาม 63 16 พ.ค. 61
2450/61 นาง สมพร   จันทรา ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 73 17 พ.ค. 61
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2451/61 นาง พิกุล   อัยแก้ว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 90 21 เม.ย. 61
2452/61 ส.ท.มานะ   อุ่นสังขาร ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 60 19 เม.ย. 61
2453/61 นาง สมจวน   กรุษประยูร วิสามัญ โรคหอบหืด 91 4 พ.ค. 61
2454/61 นาง กมลา   สุนทรจัมปกะ วิสามัญ โรคชรา 97 14 ก.ย. 56
2455/61 นาง ละมัย   ทองเพ็ชร ส่วนกลาง โรคชรา 80 22 พ.ค. 61
2456/61 ร.อ.ทองเจือ   เพ็งแจ่มศรี ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในเยื้อหุม้สมอง 76 19 พ.ค. 61
2457/61 นาย ต่วน   มณีรัตน์ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 83 7 พ.ค. 61
2458/61 นาง เฉลิม   เทียนทองค า ธ.ปราณบุรี โรคชรา 75 15 เม.ย. 61
2459/61 นาง สุพรรณ   ขวาลา ธ.บ้านไผ่ มะเร็งตับ 74 20 ม.ีค. 61
2460/61 นาง ชั้น   สังข์ป่า ส่วนกลาง ระบบหายใจล้มเหลว 86 22 พ.ค. 61
2461/61 นาย วิจิตร   สานิเทศ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอดระยะลุกลาม 85 11 พ.ค. 61
2462/61 ร.ต.สุขสันต์   ตันยุวรรธนะ ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง โรคหัวใจล้มเหลว 80 5 พ.ค. 61
2463/61 นาง จันที   นุโยค ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 71 1 พ.ค. 61
2464/61 จ.ส.อ.ศิริชัย   ทูนทับ ร.11 พัน.3 รอ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 46 6 เม.ย. 61
2465/61 นาย ประเจิด   เจือจาน รร.ป.ศป. ฝีในปอด 82 3 เม.ย. 61
2466/61 นาย จ าปี   รักชาติ รร.พธ.พธ.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 72 12 พ.ค. 61
2467/61 พล.อส.สุทัต   รักน้อย มทบ.17 ประสบอุบัติเหตุทางสมองมีเลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 38 25 เม.ย. 61
2468/61 นาง แดง   เสาวภา มทบ.35 ติดเชื้อแบคทีเรียแกมบวกในกระแสเลือด 79 26 เม.ย. 61
2469/61 พ.ต.กองเหรียญ   สิทธิวงศ์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 77 19 เม.ย. 61
2470/61 นาง ไพรวรรณ์   สุขช่วย ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 55 10 พ.ค. 61
2471/61 นาง ส ารวย   มานะเปรม ธ.สิงห์บุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86 3 พ.ค. 61
2472/61 นาง ประคอง   อ่วมมณี ธ.ลพบุรี โรคชรา 75 8 พ.ค. 61
2473/61 นาย บรรจง   คีมพันธุ์ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 81 12 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2474/61 นาง สวาท   แซ่จันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจล้มเหลว 74 9 พ.ค. 61
2475/61 นาง เจ็ง   อรรถาวี ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 87 3 พ.ค. 61
2476/61 นาง บุญช่วย   พงษ์พูลทรัพย์ สก.ทบ. โรคชรา 78 1 ก.พ. 61
2477/61 นาง วันดี   เป้าสร้อย ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะสุดท้าย 58 5 พ.ค. 61
2478/61 นาย ยิ้ม   จันทอง ธ.น่าน โรคหัวใจล้มเหลว 76 25 เม.ย. 61
2479/61 จ.ส.อ.วิรุฬห์ศักด์ิ   ศรีสุข ทภ.3  (บก.ทภ.3,รอย.บก.ทภ.3) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 49 24 ม.ีค. 61
2480/61 จ.ส.อ.บ ารุง   ฉั่วสกุล ช.3 พัน.302 ภาวะแทรกซ้อนของภาวะสมองฝ่อ 51 2 เม.ย. 61
2481/61 ร.ท.ทองหลอม   น้ าจันทร์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 75 26 เม.ย. 61
2482/61 นาง สุพิศ   สิงห์โต ธ.อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 92 3 พ.ค. 61
2483/61 ร.ต.ฉลอง   ภูร่อด ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เสียชีวิตเฉียบพลัน 89 24 เม.ย. 61
2484/61 นาง สมหมาย   ภูริโสภิษฐ์ บชร.2 ภาวะแทรกซ้อนไตเร้ือรัง 77 7 พ.ค. 61
2485/61 นาย บุญธรรม   สวนสุวรรณ์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 79 9 พ.ค. 61
2486/61 นาง ยุพิน   พันทัพ ธ.สามง่าม มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 73 15 พ.ค. 61
2487/61 นาย เสง่ียม   เชียงสิน ธ.ถนนเอเชีย นครสวรรค์ โรคชรา 82 7 พ.ค. 61
2488/61 นาย ประเสริฐ    สดสร้อย ขส.ทบ. โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 79 4 พ.ค. 61
2489/61 จ.ส.อ.บุญฤทธิ ์  ฤทธิเรือง ร.15 พัน.4 เลือดออกในทรวงอก 32 27 เม.ย. 61
2490/61 นาง เรียง   พันธ์ศรีแหล้ ธ.สกลนคร โรคปอดติดเชื้อ 83 8 พ.ค. 61
2491/61 นาง ผ่ัน   บุญสิทธิ์ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 26 ม.ิย. 59
2492/61 นาง พา   สมพงษ์สี ธ.กระทรวงกลาโหม เนื้องอกทีตั่บแตก 81 6 พ.ค. 61
2493/61 นาย ประดับ   สุขเกษ สพ.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 58 15 พ.ค. 61
2494/61 นาย พรชัย   ใบสันเทียะ ธ.สนามเป้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 45 2 พ.ค. 61
2495/61 น.ส. วลัยพร   เผ่ากันทะ ร.1 รอ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 35 17 เม.ย. 61
2496/61 พ.อ.ธีระศักด์ิ   มะลิขาว ธ.ส านักพหลโยธิน เนื้องอกตับอ่อน 83 17 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2497/61 นาง สุพัตรา   ดิสสะมาน วศ.ทบ. ปอดอักเสบ 80 29 เม.ย. 61
2498/61 นาง สมจิต   เกตุมิตร รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เป็นลม 75 17 พ.ค. 61
2499/61 นาย วิเลิศ   ไปแดน ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 65 7 พ.ค. 61
2500/61 นาย นที   ลาโภตะมะ ร.31 พัน.3 รอ. มะเร็งหลอดอาหาร 47 20 เม.ย. 61
2501/61 น.ส.พรปวีย์   ประทุมภา กรม ทพ.22 น้ าคร่ าอุดตันในปอด 34 4 พ.ค. 61
2502/61 พ.อ.ทวีศักด์ิ   ถนอมสิน ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 86 30 ม.ีค. 61
2503/61 นาย กิตติ   บุญยศ ธ.มีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 60 26 พ.ค. 61
2504/61 นาย ตุ๊     พวงเกตุแก้ว ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 89 30 เม.ย. 61
2505/61 ส.อ. สว่าง   จันทร์เจริญ ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 85 21 พ.ค. 61
2506/61 ร.ต. สุดเขตต์   พุม่ห่าน ธ.เพชรบูรณ์ เส้นเลือดในสมองแตก 59 17 เม.ย. 61
2507/61 นาง ถวิล   โพธิเ์ขียว ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 71 22 พ.ค. 61
2508/61 นาย วงค์   แสงอินทร์ ธ.ปราจีนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อจากการส าลัก 81 13 พ.ค. 61
2509/61 ร.ต.ท.หญิง ปราณี   แก้วสะอาด ธนาณัติ มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 58 12 พ.ค. 61
2510/61 นาย ณรงค์   กิจวัตร ธ.ย่อยบางพลัด ปอดอักเสบ 76 24 พ.ค. 61
2511/61 จ.ส.อ.มนูญ   ยอดเพ็ชร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 86 4 พ.ค. 61
2512/61 นาง จันทร์สม   เกิดพูล ธ.ถนนพหลโยธิน สระบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84 20 พ.ค. 61
2513/61 พระภิกษุ ทวี   ศรีพยูร ส่วนกลาง ติดเชื้อปอดร่วมกับระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 15 พ.ค. 61
2514/61 นาย วิชัย   สินการทรัพย์ ร.31 รอ. โรคเบาหวาน 62 12 เม.ย. 61
2515/61 นาง เล็ก   จันทร์ทองค า ธ.พิษณุโลก โรคชรา 79 21 พ.ค. 61
2516/61 นาง บัติ   ติวรรณะ ธ.ล าปาง โรคหัวใจขาดเลือด 80 29 เม.ย. 61
2517/61 จ.ส.อ.ไชยชาญ   ข าดี พัน.รพศ.ศสพ. ปอดติดเชื้อ 73 24 ม.ีค. 61
2518/61 ร.ต.สุรสิทธิ ์  กล่ินขจร ธ.อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 52 18 พ.ค. 61
2519/61 นาง ตุ๊   เอี่ยมส าอางค์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 80 17 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2520/61 พ.อ.คมกฤช   เจริญวรรณ ธ.หาดใหญ่ ภาวะโพตัสเซียมในเลือดสูงวิกฤต 82 31 ม.ีค. 61
2521/61 นาง แก้วภา   ปินตาสี ธ.ล าปาง กระดูกสันหลังเส่ือมผุ 86 6 พ.ค. 61
2522/61 นาย นิมิตร   ปันทะรส ธ.ล าปาง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 13 พ.ค. 61
2523/61 ร.ต.ประสาร   ยอดประเสริฐ ธ.ถนนสามัคคี มะเร็งปอด 63 23 พ.ค. 61
2524/61 นาง หมั่น   ขวัญพรม ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 68 19 พ.ค. 61
2525/61 นาง ปรารถนา   จ านงค์หาญ สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 16 พ.ค. 61
2526/61 นาง เล็ก   เมฆด า ธ.สิงห์บุรี โรคสมองฝ่อวัยชรา 84 17 พ.ค. 61
2527/61 นาย สนิท   พร้อมพิมพ์ พัน.บ.3 โรคไตวายระยะสุดท้าย 82 28 เม.ย. 61
2528/61 จ.ส.อ.ไพโรจน์   สิทธิโชค ธ.สงขลา มะเร็งตับ 68 29 ม.ีค. 61
2529/61 นาง สัมพันธุ ์  สุขเกษม วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 22 ม.ค. 61
2530/61 นาง สมพร   คุณาพันธ์ ร.16 พัน.3 โรคชรา 80 14 พ.ค. 61
2531/61 นาง ค าพอง   เย็นหา พล.รพศ.1 เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 70 11 พ.ค. 61
2532/61 นาง สุนันท์   อ่อนอุดม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กินยาล้างห้องน้ า 54 12 พ.ค. 61
2533/61 นาง ทอง   คล้ายสุบรรณ วพบ. โรคชรา 85 23 พ.ค. 61
2534/61 นาง ส ารวย   ชมเมฆ ศอ.สพ.ทบ. ไข้ติดเชื้อในกระแสโลหิต 70 29 เม.ย. 61
2535/61 พ.ท.กริช   โสดา ธ.ขอนแก่น โรคไตวายเฉียบพลัน 72 27 เม.ย. 61
2536/61 นาย ค า   แดงเงิน ธ.เชียงราย โรคไตวาย 82 13 พ.ค. 61
2537/61 จ.ส.อ.ไพรวัลย์   แข็งขัน ธ.กระทุม่แบน โรคหัวใจวาย 49 9 พ.ค. 61
2538/61 นาง บัวลอง   ไชยกันทา ธ.เพชรบูรณ์ แผลติดเชื้อ 81 18 พ.ค. 61
2539/61 นาย มณี   สุบิน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อสมองขาดเลือด 81 2 เม.ย. 61
2540/61 ร.ต.วัฒนา   สาทฟัก พล.ม.2 รอ. โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 14 เม.ย. 61
2541/61 นาย องอาจ   ข าผิวพรรณ กคย.สพ.ทบ. โรคชรา 84 12 พ.ค. 61
2542/61 พ.อ.ปรีชา   รุจะศิริ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 68 20 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2543/61 นาง เว้น   สงค์เจริญ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 90 25 เม.ย. 61
2544/61 พ.อ.บุญธรรม   สมชาย กง.ทบ. ตับแข็งเป็นเหตุให้ติดเชื้อในกระแสโลหิต 57 24 พ.ค. 61
2545/61 ส.อ.บุญชัย   เถรวงศ์แก้ว ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 59 19 พ.ค. 61
2546/61 ร.ต.บุญเกิน   เอี่ยมประเสริฐ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 62 20 พ.ค. 61
2547/61 นาง สาล่ี   ไวยดารี ธ.เตาปูน แผลกดทับติดเชื้อ 66 25 พ.ค. 61
2548/61 ร.ต.สุบิน   พันธ์ธรรม ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวเฉียบพลัน 76 15 พ.ค. 61
2549/61 ร.ต.ชูชาติ   ไพรน้อย ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 60 20 พ.ค. 61
2550/61 นาย เสง่ียม   พุทธาเทศ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 82 13 เม.ย. 61
2551/61 นาง ละออง   ค าสุวรรณ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคเบาหวาน 85 10 พ.ค. 61
2552/61 นาง มาลี   วิมลศิลปิน ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ติดเชื้อในปอดและการหายใจล้มเหลว 88 27 ก.ย. 59
2553/61 พล.อส.สุเนตร   วงสุ่ย พัน.สท. โรคหัวใจ 34 12 พ.ค. 61
2554/61 นาง รัสมี   ปรือปรัก มทบ.21 โรคชรา 83 12 พ.ค. 61
2555/61 น.ส.พัชรีย์   ชะวรา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 54 7 พ.ค. 61
2556/61 นาง รัมภา   สืบส าราญ ธ.ปากช่อง โรคไตวาย 63 8 พ.ค. 61
2557/61 นาง เล็ก   คุ้มภัย ธ.ลพบุรี หลอดเลือดสมองตีบ 79 15 พ.ค. 61
2558/61 พ.ต.เดช   กล้าผจญ ธ.ราชบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 75 16 ม.ีค. 61
2559/61 ร.ต.จรูญ   ขุนวิแจ้ง ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด 81 17 พ.ค. 61
2560/61 นาย สมจิตร   ปล้ืมจิตร ศซส.สพ.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรดจาการหายใจ 77 9 พ.ค. 61
2561/61 นาง เกี๋ยง   เมฆสุวรรณ์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 93 31 พ.ค. 61
2562/61 นาง ณัฐฐยา   ต๊ะไผ่ล้อม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็ง 46 1 เม.ย. 61
2563/61 ร.ต.ศรศักด์ิ   อินทรพุฒิ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 57 31 ม.ีค. 61
2564/61 ส.อ.ชัชวาลย์   ไชยโคตร ป.72 พัน.722 อุบัติเหตุรถยนต์ 28 6 พ.ค. 61
2565/61 นาง ประทุม   จุลเชาว์ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดติดเชื้อ 86 29 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2566/61 นาย พยุง   ข ามา ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า อัมพาต 91 12 เม.ย. 61
2567/61 นาง หล่ า   จ าปาทอง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79 4 พ.ค. 61
2568/61 นาง ทับทิม   พูลประดิษฐ์ ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 82 27 พ.ค. 61
2569/61 พ.อ.ส าราญ   ภูน่ิยม ธ.สนามเป้า เลือดออกในทางเดินอาหาร 90 4 ม.ีค. 61
2570/61 จ.ส.อ.ฤทธิเดช   รัชไทยศักด์ิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 62 15 พ.ค. 61
2571/61 ร.ต.วันชัย   เทียมสีฟ้า ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 56 16 พ.ค. 61
2572/61 นาง ทองมี   ศรีเศษนาม ม.2 พัน.15 ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 13 พ.ค. 61
2573/61 นาง บุบผา   ผลการ ธ.สกลนคร มะเร็งปากมดลูก 68 16 พ.ค. 61
2574/61 ร.ต.สนิท   มณีศิริ ธ.สระบุรี มะเร็งล าไส้ 59 20 พ.ค. 61
2575/61 จ.ส.อ.สุพรรณ   ปรางจันทร์ ธ.ราชบุรี เบาหวาน 74 3 พ.ค. 61
2576/61 ร.ต.มนัส   ทิพย์เนตร ธ.ราชบุรี โรคชรา 85 15 พ.ค. 61
2577/61 พ.ท.สมรวย   ธิติวิภู ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 88 20 พ.ค. 61
2578/61 นาง หนูเอี่ยม   ใยรีอ่าง ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งกระดูก 56 15 พ.ค. 61
2579/61 จ.ส.อ.สมเกียรติ   ควรตะขบ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสโลหิต 68 14 พ.ค. 61
2580/61 นาย วันชัย   อี้ธงชัย สง.ปรมน.ทบ. มะเร็งปอด 63 15 พ.ค. 61
2581/61 นาย สมเดช   จีรวัตร์ ร.1 พัน.2 รอ. มะเร็งตับระยะสุดท้าย 61 12 พ.ค. 61
2582/61 นาง ยุพิน  สุตาภา วิสามัญ โรคชรา 81 5 ม.ิย. 34
2583/61 นาย สมัย   นาชัย ธ.ศรีย่าน โรคตับโต 69 21 พ.ค. 61
2584/61 พล.ท.สิริณัฏฐ์   ภาม่วงเล่ียม ธ.คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งปอด 69 14 เม.ย. 61
2585/61 จ.ส.อ.ชาญชัย   มีก าลัง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดติดเชื้อ 59 23 พ.ค. 61
2586/61 ร.ต.หญิง ปัทมา   วงษ์ภูมิ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 87 26 พ.ค. 61
2587/61 ร.ต.ประเสริฐ   การะเกด ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะหายใจล้มเหลว 66 25 พ.ค. 61
2588/61 จ.ส.อ.อนนท์   แสงแก้ว ธ.ชุมพร ภาวะหัวใจล้มเหลว 87 30 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2589/61 นาง จ าเนียร   พรหมจินดา ศสพ. โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 18 เม.ย. 61
2590/61 นาง จันทร์สวย   วงศ์ใหญ่ สง.สด.จว.ม.ส. โรคชรา 80 16 พ.ค. 61
2591/61 นาง ประจวบ   เข็มเพ็ชร์ ส่วนกลาง โรคปอดล้มเหลว 78 29 พ.ค. 61
2592/61 นาง นิตยา   สรวมประค า ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรัง 60 25 พ.ค. 61
2593/61 นาย สุรชาติ   จุ้ยกระจ่าง ธ.ศูนย์การเฉลิมพระเกียรติ(อาคารB) มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 60 26 พ.ค. 61
2594/61 นาง สอาง   เจริญมาก ธ.เตาปูน โรคชรา 86 29 พ.ค. 61
2595/61 นาง โกสุม   จันทะยานี ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 99 31 พ.ค. 61
2596/61 นาง ประยูร   แซ่จึง ส่วนกลาง โรคไตวาย 84 28 พ.ค. 61
2597/61 พ.ท.อ านวย   ธรรมนิกูล ส่วนกลาง โรคทางเดินหายใจอุดกล้ัน 89 23 พ.ค. 61
2598/61 ร.อ.วิชัย   ศรีวิจารณ์ ธ.ปราณบุรี กระเพาะทะลุ 70 22 เม.ย. 61
2599/61 น.ส.ยุพาพรรณ   ศาสตร์บูรณะศิลป์ ธนาณัติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับหัวใจโต 58 29 พ.ค. 61
2600/61 นาง จิรัฐ   ประสพพฤกษ์ ธ.ถนนพิบูลสงคราม เลือดออกในสมอง 84 28 พ.ค. 61
2601/61 ร.ต.ชุ่ม   แสงจันทร์ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 87 6 พ.ค. 61
2602/61 นาง ส าราญ   พิศนอก สง.สด.จว.จ.บ. มะเร็งตับ 79 9 พ.ค. 61
2603/61 นาง เพียร   วิไลฤทธิ์ ธ.พหลโยธิน สระบุรี โรคตับแข็ง 52 29 พ.ค. 61
2604/61 นาย สมทบ   ดีดสี มทบ.39 มะเร็งโพรงจมูก 60 21 พ.ค. 61
2605/61 นาย สถิตย์   บุญตา ศพปน.พท.ศอพท. มะเร็งปอด 69 23 เม.ย. 61
2606/61 นาย หล่ า   มั่นเจ๊ก ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมองตีบตัน 80 17 พ.ค. 61
2607/61 นาง ขาว   ปิน่จันทร์ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 แผลติดเชื้อ 80 15 พ.ค. 61
2608/61 ร.ต.อดิศร   สงคราม ธ.ลพบุรี โรคไตวาย 84 18 เม.ย. 61
2609/61 นาง ฉลวย   ตุงคะศิริ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 19 พ.ค. 61
2610/61 นาง เตือน   คุ้มเศก ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 19 พ.ค. 61
2611/61 จ.ส.อ.สมชาย   หัดนา ธ.กาญจนบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 72 19 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2612/61 นาย สาย   สิงห์เถื่อน ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) โรคชรา 85 15 พ.ค. 61
2613/61 ร.ต.รัง   ปัญญาภู ธ.พิษณุโลก มะเร็งเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร 59 14 พ.ค. 61
2614/61 นาง หมิก   ไชยมล ส.พัน.5 พล.ร.5 ไทรอยด์เป็นพิษ 67 6 พ.ค. 61
2615/61 จ.ส.อ.วันชัย   เสือยัน มทบ.39 เส้นเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 54 22 พ.ค. 61
2616/61 ร.อ.บุญสม   อินทรสถิตย์ พล.พัฒนา 2 น้ าในเยื่อหุม้ปอด 79 16 พ.ค. 61
2617/61 นาย จิตร   เขียวอ่อน พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 51 17 เม.ย. 61
2618/61 นาย จันดี   บรรณเทศ ธ.นครพนม โรคชรา 85 17 เม.ย. 61
2619/61 นาง จันทา   ชาววาปี ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งถุงน้ าดี 79 22 พ.ค. 61
2620/61 พ.ท.สมบูรณ์   นางาม ธ.ย่อยหนองแค มะเร็งตับระยะสุดท้าย 78 20 เม.ย. 61
2621/61 ร.ต.วิสุทธิ ์  สายกล่ิน ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 78 19 เม.ย. 61
2622/61 นาง อารีย์   มาลาศิริ มทบ.210 ปอดติดเชื้อ 56 17 พ.ค. 61
2623/61 พล.อ.วันชัย   วัยปัทมะ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดติดเชื้อ 74 18 พ.ค. 61
2624/61 พ.ท.มานะ   นิลนนท์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับ 72 22 พ.ค. 61
2625/61 นาง ทองศรี   ทองภิรมย์ ธ.พิษณุโลก ความดันโลหิตสูง 86 23 พ.ค. 61
2626/61 ส.อ.ณัฐวุฒิ   น้อยเกิดมี ธ.สกลนคร ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 60 10 พ.ค. 61
2627/61 ร.ต.วิเชียร   ม่วงคุ้ม ส่วนกลาง โรคชรา 80 1 ม.ิย. 61
2628/61 ร.อ.ส าเภา   นกพึง่ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 86 1 ม.ิย. 61
2629/61 พล.อ.ภูดิท   วีระศักด์ิ ธ.สนามเป้า ปอดติดเชื้อ 67 26 พ.ค. 61
2630/61 นาง ดาหวัน   นวลแพ่ง ส่วนกลาง แผลกดทับติดเชื้อ 87 1 ม.ิย. 61
2631/61 นาย ชุน   เลิศสกุล ธ.ลพบุรี โรคชรา 86 18 พ.ค. 61
2632/61 นาย ส าราญ   กุลศิริ ธ.อ่าวอุดม มะเร็งในล าคอ 82 18 พ.ค. 61
2633/61 จ.ส.อ.มานพ   สระสม ธ.เพชรบูรณ์ ปอดติดเชื้อ 66 22 พ.ค. 61
2634/61 ส.อ.ชรินทร์   อินทองต๋ัง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 6 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2635/61 นาง ส าราญ   เกิดโถ ธ.ถนนพิบูลสงคราม โรคตับแข็ง 78 29 พ.ค. 61
2636/61 นาย สงบ  จันทร ขกท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 58 16 พ.ค. 61
2637/61 ร.ต.สารคาม   ปัทมราษฎร์ ร.8 มะเร็งปอด 57 6 พ.ค. 61
2638/61 นาง แพง   ศรีจุลฮาต ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 92 16 พ.ค. 61
2639/61 นาย ส าราญ   จิตต์เชื้อบุญ ธ.เตาปูน เนื้องอกบริเวณตับ 68 3 ม.ิย. 61
2640/61 นาง โฮม   ศรีกลาง ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองแตก 84 9 พ.ค. 61
2641/61 นาง สองเมือง   ตาค า ธ.เชียงราย ความดันโลหิตสูง โรคชรา 88 19 พ.ค. 61
2642/61 นาง บุญรักษ์   เจริญไชย ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 75 3 พ.ค. 61
2643/61 ร.อ.สง่า   เสนายอด ธ.อุดรธานี ปอดอติดเชื้อและแผลกดทับติดเชื้อ 77 30 ม.ีค. 61
2644/61 นาง จันทิมา   จาริยะมา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 49 13 เม.ย. 61
2645/61 จ.ส.ต.สุเทพ   สระบัว ธ.อุดรธานี ภาวะก้อนเนื้อในสมอง 59 10 พ.ค. 61
2646/61 ร.ต.สมชัย   พงศ์ผาสุก พธ.ทบ. ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 84 10 พ.ค. 61
2647/61 นาง เรณู   กาสา ช.พัน.8 พล.ม.1 มะเร็งปากมดลูก 73 4 พ.ค. 61
2648/61 พ.ต.สุรสิทธิ ์  แสวงผล ธ.น่าน มะเร็งล าไส้ส่วนปลาย 76 23 พ.ค. 61
2649/61 นาง บุญเล้ียง   โพธิสาราช ธ.อุบลราชธานี ระบบหัวใจและปอดล้มเหลว 81 12 พ.ค. 61
2650/61 น.ส. ผ่อง   ทับแย้ม ส่วนกลาง ภาวะน้ าในร่างกายเกิน 69 4 ม.ิย. 61
2651/61 นาง ทอง  จิตรแจ้ง ธ.อุตรดิตถ์ โรคไตวาย 75 1 ม.ิย. 61
2652/61 นาง บัวเผ่ือน    เอ สปิทเลอร์ ธ.ปากช่อง เลือดออกสมอง 75 31 พ.ค. 61
2653/61 นาง เอมอร   บุญเพ็ชรัตน์ ธ.ย่อยบางโพ มะเร็งต่อมน้ าเหลืองลุกลามเข้าหลอดลม 77 29 เม.ย. 61
2654/61 นาง สมบาง   ศรีโคตร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 80 20 พ.ค. 61
2655/61 นาง ภุมมา   พงษ์มี ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 93 9 พ.ค. 61
2656/61 นาง สมมาตร   เศวตวงศ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะหายใจล้มเหลว 63 24 พ.ค. 61
2657/61 จ.ส.อ.เอ็ด   ศิริรักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 2 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2658/61 ส.อ.ปรีชา   ตันสิทธิแพทย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะตับแตก 59 22 พ.ค. 61
2659/61 ร.ต.รุณ   ไหมทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดในปอดอุดกั้น 58 22 พ.ค. 61
2660/61 นาย นพพร   อรรถสิษฐ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งหลอดอาหารลุกลามไปตับ 61 19 พ.ค. 61
2661/61 นาย เมือง   บัวอ่อน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะหัวใจล้มเหลว 79 20 พ.ค. 61
2662/61 ร.ต.อดุล   แก้วไพศาล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 70 27 พ.ค. 61
2663/61 นาง ค า   ศรีทอง คส.2 สพ.ทบ. หัวใจจากความดันโลหิตสูง 85 21 พ.ค. 61
2664/61 พ.ท.วิชัย   ชาติสัมพันธ์ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบ 95 30 พ.ค. 61
2665/61 นาย สิน   จันรุน ธ.อุตรอิดถ์ โรคมะเร็งปอด 75 5 ม.ิย. 61
2666/61 นาง สวง   พงษ์บัว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบการหายใจล้มเหลว 94 11 พ.ค. 61
2667/61 นาง นวง   หาญประโคน ธ.บุรีรัมย์ โรคเบาหวาน 79 6 พ.ค. 61
2668/61 นาง จึง   สุขรัตนวงศ์ มทบ.31 โรคไตวายเร้ือรัง 82 17 พ.ค. 61
2669/61 ส.อ.ภานุพันธ์   นิยมเดชา มทบ.44 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 31 26 เม.ย. 61
2670/61 นาย ประหยัด   พลโลก ร.13 พัน.1 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 62 24 พ.ค. 61
2671/61 นาง อ านวย   บุญมี มทบ.18 โรคหัวใจขาดเลือด 78 29 พ.ค. 61
2672/61 นาง ประถม   อินทโสม รร.จปร. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 21 พ.ค. 61
2673/61 ร.ต.วิรัช   ศรีมะโน ธ.สระบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 59 6 เม.ย. 61
2674/61 จ.ส.อ.สุวัฒน์   ธิกาพันธ์วรรณา ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อทีป่อดรุนแรง 74 26 พ.ค. 61
2675/61 นาง นุช   กุทาพันธ์ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 82 17 พ.ค. 61
2676/61 จ.ส.อ.ลือชา   ชุมพันธ์ ธ.ยะลา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 60 13 พ.ค. 61
2677/61 นาง ทองแก้ว   วรุณศรี ธ.ราชบุรี โรคชรา 80 9 พ.ค. 61
2678/61 นาย เยียง   ดินราบรัมย์ คส.5 สพ.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 73 11 พ.ค. 61
2679/61 นาง ประเสริฐ   เทพไทยขาว ช.พัน.9 พล.ร.9 โรคปอดติดเชื้อ 71 1 พ.ค. 61
2680/61 จ.ส.อ.ยามรุ่ง   ทองจีน ร.11 พัน.1 รอ. มะเร็งตับ 50 19 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2681/61 นาง ล าใย   ออกแม้น ส่วนกลาง เลือดออกในสมองจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบ 80 31 พ.ค. 61
2682/61 จ.ส.อ.ธงชัย   แสงคลัง ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจขาดเลือด 58 1 ม.ิย. 61
2683/61 ร.ต.ปรีชา   ญาณะกิตติ ธ.สระบุรี ท่อน้ าดีอักเสบ 98 11 พ.ค. 61
2684/61 พ.อ.(พ.)  สมพงษ์  แม้นมาศ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 85 31 พ.ค. 61
2685/61 นาง ละออง   นะรัยรัมย์ มทบ.26 มะเร็งตับ 56 4 พ.ค. 61
2686/61 อส.ทพ.สงวนศักด์ิ   ค าดี กรม ทพ.32 มะเร็งกระเพาะอาหาร 56 16 พ.ค. 61
2687/61 นาง แดง   รุประมาณ กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 4 ม.ิย. 61
2688/61 นาย เปล่ง   แขกเพ็ชร ป.1พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 7 ม.ิย. 61
2689/61 นาย พายุ   วิทิตวรกุล ธ.ถนนพิบูลสงคราม โรคชรา 79 2 ม.ิย. 61
2690/61 จ.ส.อ.ถวัลย์   สุนทรพฤกษ์ ร.2 พัน.2 รอ. โรคหัวใจวาย 53 30 เม.ย. 61
2691/61 นาง สังวาลย์   พลทองมาก ม.6 พัน.6 โรคชรา 82 22 พ.ค. 61
2692/61 นาง ล าใย   เพชรไพร ส.พัน.6 พล.ร.6 มะเร็งกระเพาะอาหาร 68 6 พ.ค. 61
2693/61 นาง กิริยา   กัลยารัตน์ สง.สด.จว.อ.จ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 30 พ.ค. 61
2694/61 นาง รินทร์  ทองลมุล มทบ.25 ติดเชื้อในสมอง 60 20 พ.ค. 61
2695/61 นาง ชโลม   คงพันธ์คุ้ม ยศ.ทบ. เลือดออกในสมอง 83 25 พ.ค. 61
2696/61 นาง สมบัติ   ยอดค า ธ.ลพบุรี โรคชรา 79 16 พ.ค. 61
2697/61 ร.อ.หญิง อรสา   กิจนุสนธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดซ้ายอักเสบ 80 7 ม.ิย. 61
2698/61 นาย เอก   แขเพ็ญ วิสามัญ โรคชรา 80 17 ม.ีค. 46
2699/61 นาย ไพบูลย์   ป้องอ้วน ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 81 31 พ.ค. 61
2700/61 นาง สัมฤทธิ ์  ป้อมใคร ธ.ชัยนาท ภาวะปอดติดเชื้อ 76 5 ม.ิย. 61
2701/61 นาง ถนอม   การะเวก ธ.พัทลุง โรคชรา 91 30 พ.ค. 61
2702/61 พ.อ.ผาสุข   ยินดีผล ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 85 30 พ.ค. 61
2703/61 ร.ต.เทีย่ง   คงเชื้อสาย ธ.พิษณุโลก โรคชรา 81 27 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2704/61 นาง ค าคล่อง  ทิฎฐิมานะวิสุทธิ ทน.2 โรคไตวายเฉียบพลัน 79 23 เม.ย. 61
2705/61 นาง สังวาลย์   สุดใจ รพ.ค่ายจักรพงษ์ โรคชรา 78 12 เม.ย. 61
2706/61 ร.ท.ชัชวาล   พันสลาบขวา สง.สด.จว.ร.อ. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 50 12 เม.ย. 61
2707/61 ร.อ.ทองสุข   แก้วสด ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 85 8 ม.ิย. 61
2708/61 พ.ต.ชาคริต   ทิศเสถียร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68 30 พ.ค. 61
2709/61 นาง จ าปี   สิงห์หาร ป.6 พัน.16 เลือดออกในสมอง 62 29 พ.ค. 61
2710/61 นาง เจียง   สาแก้ว มทบ.26 ปอดติดเชื้อ 80 5 พ.ค. 61
2711/61 นาง ร าไพ   ไชยสังข์ วิสามัญ โรคชรา 88 9 ม.ิย. 61
2712/61 นาง บัวลา   ไชยสิงห์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี นอนเสียชีวิตทีบ่้านตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย 68 12 พ.ค. 61
2713/61 นาย จ านงค์   ลือก าลัง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคถุงลมโป่งพอง 77 31 พ.ค. 61
2714/61 จ.ส.อ.สุชาติ   แก้วสีขาว ธ.ขอนแก่น ขาซ้ายติดเชื้อ 77 16 พ.ค. 61
2715/61 นาง อ าไพ   กรินรักษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 81 19 พ.ค. 61
2716/61 จ.ส.อ.ประมวล   บุษยะมา ธ.ถนนพิบูลละเอีบด-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 57 2 ม.ิย. 61
2717/61 นาง ไสว   ทุมสงคราม ธ.เลย ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 80 28 พ.ค. 61
2718/61 นาย บุรี   นวลไทย ศปภอ.ทบ.1 ถุงลมโป่งพอง 81 28 พ.ค. 61
2719/61 นาง บุญชู   ธานี ธ.ปราณบุรี โรคชรา 91 14 พ.ค. 61
2720/61 พ.ต.สมบูรณ์   จันทวงศ์ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 75 22 พ.ค. 61
2721/61 จ.ส.อ.สมพาน   ฉัตรทอง มทบ.27 ปอดติดเชื้อ 56 21 พ.ค. 61
2722/61 นาย ชั้น   พึง่อุทัย กสษ.1 กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 27 พ.ค. 61
2723/61 นาย โกมล   มีบุญพอ พัน.ป.ศป. โรคปอดติดเชื้อ 73 27 พ.ค. 61
2724/61 ร.อ.วุฒิชัย   ศิลา ช.21 ติดเชื้อในปอด 53 23 พ.ค. 61
2725/61 นาย มุก   อาจหาญ รร.จปร. โรคปอดติดเชื้อ 70 25 พ.ค. 61
2726/61 นาง อภิญญา   ศิริสัมพันธ์ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 56 30 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2727/61 จ.ส.อ.ไกรสิทธิ ์  ชูจิตต์ ธ.อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 87 15 พ.ค. 61
2728/61 นาง ทองย้อย   ล้อบุญทวีชัย ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) โพแทสเซ่ียมสูง 74 29 พ.ค. 61
2729/61 ร.ต.จเด็จ   บุญประเสริฐ ธ.เพชรบุรี โรคไตวาย 62 27 พ.ค. 61
2730/61 นาง พิสมัย   บุญไสว ธ.ขอนแก่น วัณโรคปอด 53 11 พ.ค. 61
2731/61 จ.ส.อ.น้ าเพ็ชร   พงษ์สวัสด์ิ ธ.ถนนสามัคคี มะเร็งตับ 61 9 ม.ิย. 61
2732/61 จ.ส.อ.ส ารวม   ศุภโสรต ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ภาวะตับแข็ง 58 5 ม.ิย. 61
2733/61 นาง เนียม   อินทะ ธ.ลาดพร้าว 124 วัณโรคปอด 71 8 ม.ิย. 61
2734/61 นาง สนิท   เขียวอยู่ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 80 23 พ.ค. 61
2735/61 นาง วัชรี   แก้วศรี รพ.รร.6 โรคหัวใจท างานล้มเหลว 56 5 ม.ิย. 61
2736/61 นาง สอน   ขันมั่น ม.1 พัน.1 รอ. โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 65 11 พ.ค. 61
2737/61 นาย ใช่ยู้   ยอแซพ สง.สด.จว.ป.ท. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 87 28 พ.ค. 61
2738/61 นาง พันธ์สี   สุภาพันธ์ มทบ.26 โรคปอดติดเชื้อ 76 19 พ.ค. 61
2739/61 นาย หมื่น   ปัญญาเหมือง พัน.ขส. 23 บชร.3 โรคหัวใจล้มเหลว 81 7 พ.ค. 61
2740/61 นาง บานจื่น   สลีอ่อน ธ.น่าน ขาส่วนปลายขาดเลือด 79 11 พ.ค. 61
2741/61 ร.ต.สมยศ   หิรัญคุปต์ ธ.ย่อยบางบัว ภาวะเลือดในสมองตีบตัน 80 10 ม.ิย. 61
2742/61 ร.ต.วิเชียร   สาระกูล ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคไตวายระยะสุดท้าย 86 4 ม.ิย. 61
2743/61 ร.ต.ชวลิต    ปุญสิริ ธ.ฉะเชิงเทรา ปอดอักเสบ 78 6 ม.ิย. 61
2744/61 นาง สมพร   บุญน าพา ธ.ราชบุรี จมน้ าจากเหตุจราจร 62 16 พ.ค. 61
2745/61 นาง สุรินันท์   อยู่เมือง ธ.ปราจีนบุรี มีเลือดออกในสมอง 56 7 ม.ิย. 61
2746/61 ร.ท.พิชิต   อึ๊งสวัสด์ิ รร.สพ.สพ.ทบ. การฉีกเซาะของหลอดเลือดแดงใหญ่ 55 16 พ.ค. 61
2747/61 พ.ต.หญิง อานุช   เทพสนิท ยก.ทหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร 57 17 พ.ค. 61
2748/61 นาง มาดี   ดวงเดช ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี โรคชรา 82 19 พ.ค. 61
2749/61 นาง แว่น   บุญปัญญา ธ.อุดรธานี โรคชรา 98 16 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2750/61 นาย ส ารวย   แก้ววิเศษ ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดี 74 14 ม.ิย. 61
2751/61 พระค าดี   คูณสมกัน ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 20 พ.ค. 61
2752/61 พ.ท.เจริญ   พิมพ์สักกะ ธ.อุดรธานี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 87 14 พ.ค. 61
2753/61 นาย อาบ   วงษ์ครุฑ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 80 2 ม.ิย. 61
2754/61 นาง น า   ศิรินวล ป.4 โรคหัวใจล้มเหลว 81 6 พ.ค. 61
2755/61 นาง ทิพย์วัลย์   พงษ์ศิริ ธ.พะเยา โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 73 17 พ.ค. 61
2756/61 ส.อ.ไพ   รักพงษ์ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 88 24 เม.ย. 61
2757/61 นาย สนิท   แสนศรี แผนกอาวุธที ่2 โรคมะเร็งปอด 78 6 พ.ค. 61
2758/61 นาง เกษิณี   ศิริโภคานนท์ ธ.ปราณบุรี มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 67 28 พ.ค. 61
2759/61 นาง ตัน   โสรส ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจวายฉับพลัน 79 25 พ.ค. 61
2760/61 จ.ส.อ.จักกฤษณ์   เหล็กข า ธ.พิษณุโลก หลอดเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ 58 2 ม.ิย. 61
2761/61 น.ส. เป้า   เริงรักษาธรรม ส่วนกลาง ติดเชื้อรุนแรง 64 6 ม.ิย. 61
2762/61 นาย จรัญ   ดอกกะฐิน ธ.อุดมสุข ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 87 5 ม.ิย. 61
2763/61 นาย สมศักด์ิ   สีอ่อน ธ.สะพานนนทบุรี มะเร็งปอด 61 7 ม.ิย. 61
2764/61 ส.อ.ปทีป   สุวรรณศร พัน.สห.11 เส้นเลือดในสมองตีบ 55 8 ม.ิย. 61
2765/61 นาง บัวหลง   ดีทัว่ สง.สด.จว.น.ม. เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองและแตก 71 6 ม.ิย. 61
2766/61 นาย สมบูรณ์   ซ่ือตรง ธนาณัติ ติดเชื้อทีป่อดรุนแรง 85 23 พ.ค. 61
2767/61 จ.ส.อ.แก้วมรกต   สิงห์อาจ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 23 พ.ค. 61
2768/61 นาง สมถวิล   ส าแดงปริญญา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 69 25 พ.ค. 61
2769/61 ร.ต.ไพบูลย์   ไหว้พรหม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เยื่อหุม้หัวใจอักเสบ 60 26 พ.ค. 61
2770/61 นาง บัวค า   จันทร์สนิท ธ.ชุมแพ มะเร็งไส้ตรง 80 25 พ.ค. 61
2771/61 ส.อ.ปรีชา   ตะวัน ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม มะเร็งปอด 56 19 พ.ค. 61
2772/61 นาย เป็ง   ใจล่วง ธ.ฝาง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 69 3 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2773/61 จ.ส.อ.ธีรพล   สลุงอยู่ ปตอ.1 พัน.6 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 40 24 พ.ย. 60
2774/61 นาง จ าเนียร   ตระกูลศรี ธ.สระบุรี เลือดออกในสมอง 81 29 พ.ค. 61
2775/61 นาง มณี   อ่วมเชื้อ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี แผลเร้ือรังจากเบาหวาน 75 8 ม.ิย. 61
2776/61 นาง อ าพันธ์   ทองทา ธ.ปราณบุรี มะเร็งรังไข่ ภาวะหัวใจล้มเหลว 86 31 พ.ค. 61
2777/61 นาย วาลย์   พิมพ์ไส ธ.ย่อยถนนสรงประภา ล่ืนล้มศีรษะฟาดพืน้ 67 1 ม.ิย. 61
2778/61 นาง ทองม้วน   ฉัตรตะขบ ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. มะเร็งสมองระยะสุดท้าย 67 17 พ.ค. 61
2779/61 นาย หลาน   ฟองกันทา มทบ.32 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 25 พ.ค. 61
2780/61 นาง สังข์   สุดชาดี กอง สพบ.พล.ร.3 โรคเบาหวาน 74 8 พ.ค. 61
2781/61 นาง ยุเรศ   คาดกระโทก ส.พัน.22 ทภ.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 30 พ.ค. 61
2782/61 ร.ต.จ าลอง   นาพุทธา ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมอง 60 19 พ.ค. 61
2783/61 นาย บุญชม   สุขบัว ธ.เลย โรคหัวใจล้มเหลว 80 3 ม.ิย. 61
2784/61 นาง ฟอง   แสงชาติ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคไตวายเร้ือรัง 82 3 ม.ิย. 61
2785/61 นาย อนันต์    โมฬีกูล ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) เนื้องอกในสมอง 82 30 พ.ค. 61
2786/61 จ.ส.ต.อนันต์   ไชยจักร์ ธ.ขอนแก่น กระดูกขาหักและมีแผลติดเชื้อ 58 15 พ.ค. 61
2787/61 จ.ส.อ.สุเทพ   ผายทอง ธ.ปากช่อง มะเร็งต่อมน้ าเหลือง, ปอดอักเสบติดเชื้อ 58 28 พ.ค. 61
2788/61 นาง ประสงค์   กมุกะมกุล กง.กห. (ข้าราชการประจ าการ) ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 28 พ.ค. 61
2789/61 นาง อมร   เกษตรเอี่ยม ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในปอด 83 7 ม.ิย. 61
2790/61 ร.อ.พลอย   เยี่ยมสวัสด์ิ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 83 23 พ.ค. 61
2791/61 จ.ส.อ.เฉลา   ลาภเสนา ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็ง 55 4 ม.ิย. 61
2792/61 นาย บุญลอม   ปินกันทา สง.สด.จว.ล.พ. ปอดอักเสบ 80 1 ม.ิย. 61
2793/61 พ.อ.หญิง วิลาสินี   ตรัยอนงค์ภัทร์ รร.จปร. มะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม 48 4 ม.ิย. 61
2794/61 นาย ศุภชัย   เฉยส าราญ ธ.เตาปูน โรคเบาหวาน 68 5 ม.ิย. 61
2795/61 ร.ต.ทวีศักด์ิ   ศัตรูพินาศ ธ.เลย โรคปอดอักเสบ 65 30 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2796/61 พ.ท.อุระ   ชาลีวรรณ์ ศฝ.นศท.มทบ.32 โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 15 พ.ค. 61
2797/61 นาย ทอง   พลโยธา พล.ร.6 เลือดเป็นกรดขั้นรุนแรง 74 28 พ.ค. 61
2798/61 นาง คนึงนิจ   บุตรดี ธ.ตาก ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 81 13 ม.ิย. 61
2799/61 จ.ส.อ.ไพบูลย์   เพิม่อุบล ธ.กาญจนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว 59 9 ม.ิย. 61
2800/61 พ.อ.สังเวย   ณรงค์รอน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคตับแข็ง 67 9 ม.ิย. 61
2801/61 จ.ส.อ.อุบล   โต๊ะนาค ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 87 14 ม.ิย. 61
2802/61 นาง สมจิตต์   เส็งแดง ธ.ราชบุรี โรคชรา 87 6 ม.ิย. 61
2803/61 นาย ยะ   ศุขกล่ิน ธ.ศรีย่าน ปอดติดเชื้อ 89 25 พ.ค. 61
2804/61 จ.ส.อ.จิระเดช   สิงห์แก้ว คส.2 สพ.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 44 1 ก.พ. 61
2805/61 นาย สิงห์   ค าด า ร.16 โรคชรา 84 31 พ.ค. 61
2806/61 ส.ต.ศิราวุธ   จันทรวารี พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. อุบัติเหตุจราจร 23 20 พ.ค. 61
2807/61 นาง จรัสศรี   นิลก าแหง ม.1 พัน.3 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดหัวใจตีบ 58 6 ม.ิย. 61
2808/61 พ.ท.รพีพล   ผาสุกหัช ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อ 60 11 ม.ิย. 61
2809/61 ส.อ.วิเชียร   รักชาติ ธ.สระบุรี ปอดติดเชื้อ 58 16 ม.ิย. 61
2810/61 ส.อ.เดชา   พรมพัฒน์ ร.13 พัน.3 อุบัติเหตุจักรยานยนต์ 27 27 เม.ย. 61
2811/61 จ.ส.อ.ปัญญา   ช านาญรบ ทน.2 ภาวะตับแข็ง 55 1 เม.ย. 61
2812/61 นาง กรรณิการ์   ฬิลหาเวสส ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 7 ม.ิย. 61
2813/61 นาง จันทร์ทิมา   แสงจันทร์ กพ.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 53 25 พ.ค. 61
2814/61 นาง วิลัย   สมตัว ช.พัน.1 พล.1 รอ. โรคชรา 79 6 ม.ิย. 61
2815/61 นาง แน่งน้อย   ปานเถื่อน กร.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 74 13 ม.ิย. 61
2816/61 นาง อ าไพ   สุขพานิช ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 18 ม.ิย. 61
2817/61 นาง สมนึก   ปานทอง ธ.เทเวศร์ เลือดออกในสมอง 55 13 ม.ิย. 61
2818/61 นาง ทัศนีย์   วงค์บุตรดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดติดเชื้อแบคทีเรีย 78 13 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2819/61 พ.อ.หญิง เฉลิมศรี   ศิลปี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งตับอ่อนและโรคไต 71 13 ม.ิย. 61
2820/61 นาย ยอด   บุญยืน พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติรุนแรง 83 24 พ.ค. 61
2821/61 นาง อ่อน   ประสงค์สุข รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 72 31 พ.ค. 61
2822/61 ร.ต.ยืนยง   บับที ธ.บางล าภู มะเร็งปอด 55 7 ม.ิย. 61
2823/61 นาย หนอ   เสนามาตย์ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 4 ม.ิย. 61
2824/61 นาง สุบิน   มูลบรรจง คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสโลหิตจากติดเชื้อในปอด 78 19 พ.ค. 61
2825/61 นาย พัฒน์   สุทธะสาร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ผิวหนังติดเชื้อ 83 4 ม.ิย. 61
2826/61 นาง บุญเรือน   รัตโนทัย พธ.ทบ. ภาวะโพแทสเซียมสูง 83 14 พ.ค. 61
2827/61 นาย วันทอง   กิ่งพุด ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 85 4 ม.ิย. 61
2828/61 ร.ต.ลัดดา   ฐานวิเศษ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 31 พ.ค. 61
2829/61 นาย ประวิทย์   ยูลามาน กรม สน.พล.ร.15 ตับแข็ง 54 29 พ.ค. 61
2830/61 จ.ส.อ.ธีรคม   เศียรชม ร้อย.ฝรพ.1 ขาดอากาศ 34 7 พ.ค. 61
2831/61 นาง ณี   สะตะ ขว.ทบ. มะเร็งล าไส้ 82 14 พ.ค. 61
2832/61 นาง ส ารอง   เหมือนจันทร์ มทบ.11 โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 61 1 ม.ิย. 61
2833/61 นาย เรียน   กาพย์แก้ว ธ.ยโสธร โรคชรา 77 13 ม.ิย. 61
2834/61 นาง อั้ว   เกตศักด์ิ มทบ.26 โรคชรา 76 26 พ.ค. 61
2835/61 นาย สมคิด   อิ่มสง่า มทบ.26 ติดเชื้อในล าไส้ 57 17 พ.ค. 61
2836/61 พ.ท.วัชรินทร์   พิชัย ธ.อุดรธานี น้ าท่วมปอด 62 1 ม.ิย. 61
2837/61 นาย ประสิทธิ ์  พุม่ส าเภา ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 31 พ.ค. 61
2838/61 นาง เจือ   ภาคภูมิ ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ 88 1 ม.ิย. 61
2839/61 นาง บัวรม   มะหิงสิบ ธ.สุไหงโก-ลก เนื้อเน่าขาซ้าย 76 23 พ.ค. 61
2840/61 นาง พเยาว์   บัวทอง ศฝยว.ทบ. เส้นเลือดหัวใจตีบ 78 3 ม.ิย. 61
2841/61 พ.อ.ถวัลย์   อนันต์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคชรา 97 12 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2842/61 นาย พยุง   จันทร์คง ธ.บางเขน (เซนทรัล) มะเร็งตับอ่อน 66 10 ม.ิย. 61
2843/61 นาง วิมล   จงห่วงกลาง ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 13 ม.ิย. 61
2844/61 นาง น้อย   อรัญญะ ธ.สวนจตุจักร มะเร็งในท่อทางเดินน้ าดี 83 9 ม.ิย. 61
2845/61 ร.ต.บุญศรี   วิลัยรัตน์ ธ.อุบลราชธานี โรคปอด 85 23 พ.ค. 61
2846/61 ร.ต.ทองปัน   สังสิมมา ธ.สระบุรี มะเร็งตับ 59 1 ม.ิย. 61
2847/61 นาง วิไล   พรหมสุข ธ.สระบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 79 6 ม.ิย. 61
2848/61 ร.ต.ประเดิม   แสวงงาม ธ.ลพบุรี เลือดออกในกระเพาะ 65 30 พ.ค. 61
2849/61 พ.ต.ธรรมราช   ส าเร็จ ธ.ลพบุรี มะเร็งตับระยะลุกลาม 68 3 ม.ิย. 61
2850/61 นาง สุมาลี   บุญเกื้อ ขกท. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 53 6 ม.ิย. 61
2851/61 นาง ฉลวย   ตันเฮง ธ.อรัญประเทศ มะเร็งเต้านม 66 7 ม.ิย. 61
2852/61 นาง ปัญจะ   โพทิพยวงศ์ ดย.ทบ. เส้นเลือดในสมองแตก 73 11 ม.ิย. 61
2853/61 นาย อ าพล   เปล่ียนราษี ดย.ทบ. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 65 18 พ.ค. 61
2854/61 นาย ชัชวาลย์   ดวงวิบูลย์ ยก.ทหาร มะเร็งท่อน้ าดี 73 3 ม.ิย. 61
2855/61 ร.อ.วิลาศ   จิตระพันธุ์ ธ.บิก๊ซีเอ็กซ์ตร้า-หาดใหญ่ ติดเชื้อน้ าในท้อง 80 8 ม.ีค. 61
2856/61 นาย สมศักด์ิ   แสนทวีสุข ธ.ร้อยเอ็ด น้ าท่วมปอด 80 30 เม.ย. 61
2857/61 นาย สวัสด์ิ   ชินโคตร ป.6 พัน.106 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 10 ม.ิย. 61
2858/61 นาง จงกลณี   เกษร กอง พธ.พล.ม.1 ล่ิมเลือดอุดตันในเส้นเลือดด าในสมอง 55 7 ม.ิย. 61
2859/61 นาง จันทร์ศรี   วงค์อินทา ป.พัน.7 พล.ร.7 โรคชรา 85 24 ม.ีค. 61
2860/61 นาย บุญมา   วงษ์เบาะ ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น โรคชรา 80 23 พ.ค. 61


