
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2861/61 ส.อ.กิตติศัพท์   กล่ินดาว ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น มะเร็งตับ 64 15 ม.ิย. 61
2862/61 นาง เทียมจันทร์   วิชาวรณ์ วิสามัญ โรคชรา 102 6 ม.ิย. 61
2863/61 พ.อ.ณรงค์   ทองอยู่ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 85 17 พ.ค. 61
2864/61 นาง สนาม   คัมภีร์ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ถุงน้้าดีอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด 72 1 เม.ย. 61
2865/61 ร.ต.สง่า   จงเกิดผล ธ.ราชบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 86 2 ม.ิย. 61
2866/61 ร.ต.สุวิทย์   สุมารินทร์ ธ.ราชบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 78 10 ม.ิย. 61
2867/61 นาง ละเอียด   กอขันธ์ ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 74 21 พ.ค. 61
2868/61 ร.ต.ปราศรัย   อินทรฤทธิ์ ธ.ชลบุรี มะเร็งตับ 73 15 ม.ิย. 61
2869/61 พ.อ.วิจารณ์   ล้ากูล ธ.นครราชสีมา มะเร็งทีฐ่านล้ิน 85 27 ม.ีค. 61
2870/61 นาย แจ่ม    ผ่องแผ้ว พัน.พัฒนา 2 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 74 7 ม.ิย. 61
2871/61 นาง ต้อม   หงษาพุทธ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หลอดเลือดแดงใหญ่แตกในสมอง 78 28 พ.ค. 61
2872/61 นาย จรัญ  วัฒนวิกกิจ ธ.อยุธยา มะเร็งตับ 69 9 ม.ิย. 61
2873/61 ร.ต.สมชาย   แสงสุริยะฉายา ศรีย่าน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 60 16 ม.ิย. 61
2874/61 นาย ทองค้า   เนียมนก ธ.พิษณุโลก วัณโรคปอด 86 11 พ.ค. 61
2875/61 นาย มี   ศรีโนนเรือง ธ.สกลนคร โรคชรา 92 1 ม.ิย. 61
2876/61 นาง มะลิวัลย์   เกิดสาท พล.ป. มะเร็งเต้านม 59 6 ม.ิย. 61
2877/61 จ.ส.อ.จิตร   พูลแย้ม ธ.พะเยา ถูกไฟฟ้าดูดตาย 69 2 ม.ิย. 61
2878/61 พล.ต.ท.เจริญฤทธิ ์  จ้ารัสโรมรัน วิสามัญ โรคชรา 96 12 ม.ิย. 61
2879/61 นาง ฐิติพร   ยอดสุทธิ ธ.อยุธยา โรคมะเร็งตับ 57 8 ม.ิย. 61
2880/61 นาย หนูกุล   ศรีธรรมา ธ.บางเขน (เซนทรัล) วัณโรคปอด 87 13 ม.ิย. 61
2881/61 นาย ยัง   ปรีชาประเสริฐ พัน.สบร.22 บชร.2 โรคชรา 83 24 พ.ค. 61
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2882/61 นาย สมศักด์ิ   คุณมาศ ร.12 พัน.3 รอ. เส้นโลหิตในสมองแตก 72 3 ม.ิย. 61
2883/61 ร.ท.แหลม   บุญศรี ธ.คลองปาง มะเร็งปอด 60 6 ม.ิย. 61
2884/61 นาย อนันต์   สร้อยสนธิ์ ธ.อุทัยธานี ติดเชื้อในกระแสปัสสาวะ 88 8 ม.ิย. 61
2885/61 นาง กิมง้วน   คอมนันท์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ระบบหายใจล้มเหลว 94 5 ม.ิย. 61
2886/61 นาย ประพล   ม่วงโกสัย ธ.เชียงราย ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 3 ม.ิย. 61
2887/61 นาง ทองอม   หอกค้า มทบ.19 สมองเส่ือม 74 2 ม.ิย. 61
2888/61 จ.ส.อ.เลิศ   ตัวบุญ ธ.คลองปาง ภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน 56 3 ม.ิย. 61
2889/61 พ.ท.สมจิตต์   สงวนวงษ์ ธ.สิงห์บุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 81 27 เม.ย. 61
2890/61 นาง จันทรา   ศรีบุญชู ธ.เชียงราย มะเร็งมดลูก 83 6 ม.ิย. 61
2891/61 ร.ต.อุดม   พุม่ไสว ธ.เพชรบุรี บาดแผลกระสุนปืน 68 30 พ.ค. 61
2892/61 พ.ต.มงคล  ชัยพัฒน์ ธ.เพชรบูรณ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 6 ม.ิย. 61
2893/61 ร.ต.พันธมิตร   พันธ์เลิศ ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งปอด 60 8 ม.ิย. 61
2894/61 นาง สุจินต์   ชะเอมสินธ์ ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 77 8 ม.ิย. 61
2895/61 นาง สี   เบ้าสุข ธ.อรัญประเทศ โรคปอดติดเชื้อ 86 31 พ.ค. 61
2896/61 จ.ส.อ.ภูวนัย   นามศิริ ม.4 พัน.5 รอ. โรคตับแข็ง 37 12 ม.ิย. 61
2897/61 นาง พเยาว์   ร่วมสมัคร ยก.ทหาร โรคหัวใจขาดเลือด 73 14 ม.ิย. 61
2898/61 จ.ส.อ.สุรัชต์   ไวยนันท์ นรด.(รด.) โรคตับแข็งจากสุรา 52 7 ม.ิย. 61
2899/61 นาง จินดา   เปล่ียนศรี ส่วนกลาง โรคชรา 76 20 ม.ิย. 61
2900/61 นาง น้อย   ตันเอี๋ยม ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 17 ม.ิย. 61
2901/61 ร.ต.สุเทพ   ข้าเปร่ืองเดช ธ.คลองเตย ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 76 20 ม.ิย. 61
2902/61 นาง บุญทิพา   แย้มชมสวน ธ.พญาไท โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58 1 ม.ิย. 61
2903/61 ร.ต.สุรยศ   ปรีดี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดอักเสบ 60 21 ม.ิย. 61
2904/61 นาย สมพล   หม้อสุวรรณ ธ.เตาปูน มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 69 18 ม.ิย. 61
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2905/61 พ.ท.ประชุม   สร้อยสุวรรณ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 21 ม.ิย. 61
2906/61 นาย เกียง   ธนะสีรังกูล ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 80 1 ม.ิย. 61
2907/61 นาย เชิด   ด้วงนุ้ย พัน.ขส.23 บชร.3 พิการเร้ือรังจากอุบัติเหตุหกล้ม 78 3 ม.ิย. 61
2908/61 ร.ท.จีรัฐ   บุญชุมวงศ์ พล.พัฒนา 2 ไฟฟ้าช๊อต 52 27 พ.ค. 61
2909/61 นาง ประคอง   โพธิจ์ันทร์ ธ.สุโขทัย เลือดเป็นกรด 74 15 ม.ิย. 61
2910/61 จ.ส.อ.ไพศาล   รู้ทัน ส่วนกลาง โรคมะเร็งตับ 54 14 ม.ิย. 61
2911/61 นาง ฉลอม   บุญให้ ธ.เมืองเอก-รังสิต โรคหัวใจล้มเหลว 91 19 ม.ิย. 61
2912/61 พ.ท.พูนศักด์ิ   จิรพัฒนาลักษณ์ ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 82 10 ม.ิย. 61
2913/61 นาย สมพาศ   หนูเกตุ ธ.กาญจนบุรี โรคมะเร็ง 77 8 ม.ิย. 61
2914/61 ร.อ.ถวัลย์   เผ่ือนงูเหลือม พัน.รพศ.ศสพ. ก้านสมองฉีกขาดจากบาดเจ็บจราจร 56 9 ม.ิย. 61
2915/61 ร.ต.คณิต   สวนแก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปอด 79 18 ม.ิย. 61
2916/61 นาง พรรณี   พรมประเสริฐ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งไขกระดูก 65 16 ม.ิย. 61
2917/61 นาย แสง   ก่า้ดี ธ.เตาปูน ปอดอักเสบรุนแรง 74 8 ม.ิย. 61
2918/61 ร.ต.เอนก   โสมินทุ ธ.ล้าปาง มะเร็งล้าคอ 74 27 พ.ค. 61
2919/61 จ.ส.อ.ผัด   มณฑา ธ.ล้าปาง โรคชรา 88 8 พ.ค. 61
2920/61 นาง วิไลลักษณ์   คันธา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา จมน้้าตาย 54 25 เม.ย. 61
2921/61 นาง ปิยมาภรณ์   ปิน่ทอง ธนาณัติ มะเร็งตับอ่อน 51 11 พ.ค. 61
2922/61 นาย พ้อง   เทียนสว่าง ธ.สนามเป้า ไฟฟ้าดูด 59 12 ม.ิย. 61
2923/61 จ.ส.อ.สุรพล   ชาติไทย มทบ.13 ภาวะหัวใจล้มเหลว 55 3 ม.ิย. 61
2924/61 ร.ต.สุวิทย์   อุประสิทธิ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งปอด 59 1 ม.ิย. 61
2925/61 นาง สุบิน   สีกระสอน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคหัวใจ 77 27 เม.ย. 61
2926/61 นาง สงบ   ช้านาญศก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตระยะสุดท้าย 61 15 ม.ิย. 61
2927/61 นาง สัมฤทธิ ์  ช่องสว่าง มทบ.13 มะเร็งปอด 56 29 พ.ค. 61
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2928/61 จ.ส.อ.บัณฑิต   ขาวผ่อง ธ.เชียงใหม่ โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 82 16 พ.ค. 61
2929/61 นาง ประทีป   พันธ์ชมภู ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 9 ม.ิย. 61
2930/61 นาง เสง่ียม   เดชานุภานนท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เนื้องอกในสมอง 84 15 ม.ิย. 61
2931/61 จ.ส.อ.ล้าดวน   ชูเกษร ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 89 16 ม.ิย. 61
2932/61 นาง หวัน   ต่อติด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 76 13 ม.ิย. 61
2933/61 นาง มอญแก้ว   รู้ธรรม ป.4 พัน.104 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 14 ม.ิย. 61
2934/61 นาย บุญช่วย   ข่าต้น มทบ.17 โรคชรา 67 9 ม.ิย. 61
2935/61 นาย วิชัย   ค้าเคน ร.31 รอ. มะเร็งตับ 54 7 ม.ิย. 61
2936/61 พ.ต.สุรพล   ป้อมกฤษณ์ มทบ.21 หลอดเลือดสมองแตก 54 3 ม.ิย. 61
2937/61 นาย บุญสิน   ชาญชิด ธ.ปากช่อง โรคหัวใจล้มเหลว 63 12 ม.ิย. 61
2938/61 นาย สมพงษ์   อภิวงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจตาย 78 8 ม.ิย. 61
2939/61 พล.ท.จอน   บูรณสงคราม วิสามัญ ภาวะหายใจล้มเหลว 94 30 เม.ย. 37
2940/61 จ.ส.อ.ธีระพล   ม่วงรอด กคย.สพ.ทบ. มะเร็งในหลอดอาหาร 43 10 ม.ิย. 61
2941/61 พ.ท.ณรงค์   ผ่องจิตร สนามเสือป่า มะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย 83 14 ม.ิย. 61
2942/61 นาง สวน   บัวทอง ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 86 27 เม.ย. 61
2943/61 นาง สุทิน   แอบแฝง ธนาณัติ โรคเบาหวาน 70 28 พ.ค. 61
2944/61 ร.ต.สมบัติ   เพชรรุ่ง ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 80 16 ม.ิย. 61
2945/61 นาง อนงค์   ตาตะนันทน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 97 23 ม.ิย. 61
2946/61 ร.ต.สุวิทย์   จริยะพันธุ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 63 10 ม.ิย. 61
2947/61 นาง จ้ารัส   แม้นรอด สสก.ทหาร โรคหัวใจ 86 21 ม.ิย. 61
2948/61 จ.ส.อ.สมมาตร   เทียรเณร ธ.สะพานควาย มะเร็งตับ 52 24 ม.ิย. 61
2949/61 ร.อ.ประสิทธิ ์  เดชแห้ว ธ.นาสาร ไอเป็นเลือด 61 6 ม.ิย. 61
2950/61 จ.ส.อ.สุพรรณ์    อะโนชัย ธ.คลองปาง มะเร็งหลอดอาหาร 63 20 พ.ค. 61
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2951/61 นาง ร้าไพ    ค้างาม กอง พธ.พล.ร.3 มะเร็งตับ 46 27 พ.ค. 61
2952/61 จ.ส.อ.ถวิล   ประสะจะ ธ.กระทุม่แบน โรคปอดติดเชื้อ 85 24 ม.ิย. 61
2953/61 นาง ทวี   คุณประสิทธิ์ ธ.ปากเกร็ด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 82 10 ม.ิย. 61
2954/61 นาย ผัน   เอี่ยมศรี ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี โรคชรา 78 16 ม.ิย. 61
2955/61 พ.ต.โกมล   แจ่มจ้ารัส ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 22 ม.ิย. 61
2956/61 นาง มูล   สังประเสริฐ ธ.เพชรบุรี ปอดอักเสบ 84 19 ม.ิย. 61
2957/61 นาย ประเสริฐ   ตุลาคุปต์ วิสามัญ โรคชรา 93 9 พ.ค. 61
2958/61 นาย อิ๊ว   แซ่เอี๊ยว ร.111 พัน.2 มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 72 28 พ.ค. 61
2959/61 นาง หล้าย   เฉลิมสุข ธ.เชียงราย แผลกดทับติดเชื้อ 84 4 ม.ิย. 61
2960/61 นาง จันทร์สม   เกษม ธ.เชียงราย ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล 86 11 ม.ิย. 61
2961/61 นาง อนุตรา   จุ้ยเปีย่ม กรม ทพ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 2 ม.ิย. 61
2962/61 นาง เปร่ง   ช้านิ ร.2 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 77 26 พ.ค. 61
2963/61 พ.อ.ทศพล   ชมเสือ มทบ.11 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 49 19 ม.ิย. 61
2964/61 นาง บรรจง   สุขสอน ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบจาการส้าลักอาหาร 80 13 ม.ิย. 61
2965/61 นาง สมลักษณ์   พรหมผลิน ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งตับอ่อน 81 17 ม.ิย. 61
2966/61 พ.ต.อวบ   เตโช ธ.อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้้าดี 87 9 ม.ิย. 61
2967/61 นาย เลย   แก้วธรรมานุกูล ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและล้ินหัวใจร่ัว 83 16 ม.ิย. 61
2968/61 พ.อ.บุญชู   พริกทิม ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 72 17 ม.ิย. 61
2969/61 นาย สวรรค์   ธุนาสูรย์ มทบ.25 โรคหัวใจเฉลียบพลัน 65 8 ม.ิย. 61
2970/61 นาง สุนีย์   ภูส่มัย ป.2 พัน.102 รอ. มะเร็งท่อน้้าดี 56 4 ม.ิย. 61
2971/61 นาง อุดมรัตน์   ส้าราญพิศ ม.5 รอ. โรคชรา 84 17 ม.ิย. 61
2972/61 จ.ส.อ.เสมือน   พยัคมาก ส.พัน.21 ทภ.1 มะเร็งปอด 56 14 ม.ิย. 61
2973/61 นาง สมคิด   อินทรเทศ ธ.พิษณุโลก โรคเส้นเลือดสมองตีบตัน 73 18 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2974/61 จ.ส.อ.วิโรจน์   ศรีโยธิน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 88 25 ม.ิย. 61
2975/61 นาง ชูโฉม   ควรเกษม ส่วนกลาง ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 25 ม.ิย. 61
2976/61 นาย สมพงษ์   แก้วอร่าม ธ.รพ.ภูมิพล มะเร็งตับ 71 24 ม.ิย. 61
2977/61 นาย สมจิตร   เพ็ชรครุฑ สส. เนื้อเยื่อหุม้กล้ามเนื้อติดเชื้อ 73 25 พ.ค. 61
2978/61 นาย ชาญ   มาลี ธ.สูงเม่น มะเร็งปอด 67 12 ม.ิย. 61
2979/61 คุณหญิง อรนุช  บุนนาค ธ.ส้านักพหลโยธิน ปอดอักเสบรุนแรง 89 20 ม.ิย. 61
2980/61 นาง บุญโปร่ง   วชิรกานต์ ธ.รามอินทรา กม.4 โรคชรา 89 30 เม.ย. 61
2981/61 นาง ทองแดง   ชูเชิด ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ปอดติดเชื้อ 84 24 ม.ิย. 61
2982/61 ร.ท.อนันท์   สกุลกลาง ธ.ลพบุรี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 60 20 ม.ิย. 61
2983/61 นาง กัญญา   กรรษา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะเลือดเป็นกรด 59 13 ม.ิย. 61
2984/61 นาง ละออ   สุวรรณศิลป์ สง.สด.จว.ร.อ. ภาะแทรกซ้อนติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 79 7 ม.ิย. 61
2985/61 นาย ไพฑูรย์   สังข์สุวรรณ สง.สด.จว.ป.ข. โรคชรา 82 9 พ.ค. 61
2986/61 นาง ส้มล้ิม   รัศมี มทบ.38 โรคล้ินหัวใจตีบ 85 9 ม.ิย. 61
2987/61 ส.อ.ชิโนรส   ด้าเพ็ง มทบ.41 เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุจราจร 33 3 ม.ิย. 61
2988/61 นาย ประยุทธ   ขันจะนันท์ ธ.น่าน โรคหลอดลมติดเชื้อเร้ือรัง 84 13 ม.ิย. 61
2989/61 พ.ท.พิชัย   หรรษไพบูลย์ ธ.อุตรดิตถ์ สมองได้รับการกระทบกระเทือนขั้นรุนแรง 62 8 ม.ิย. 61
2990/61 ร.ต.สมใจ   ส่งแสง ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช มะเร็งทางเดินท่อน้้าดีระยะสุดท้าย 58 27 พ.ค. 61
2991/61 นาง ราตรี   ค้าสองสี ป.พัน.17 พล.ร.7 เสียชีวิตจากการกดรัดบริเวณล้าคอ 48 7 ม.ิย. 61
2992/61 นาย ปัน๋   นิลคง ธ.น่าน โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 83 8 ม.ิย. 61
2993/61 นาย สุดใจ   รอดค้า สง.สด.จว.พ.ง. ป่วยด้วยโรคประจ้าตัว 78 29 พ.ค. 61
2994/61 จ.ส.อ.ธวัชชัย   เกิดเอกี ช.พัน.3 พล.ร.3 อุบัติเหตุจราจร 46 2 ม.ิย. 61
2995/61 จ.ส.อ.ดาบชัย   ค้าโสภา รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เส้นเลือดหัวใจตีบ 57 25 ก.พ. 00
2996/61 นาย เกี้ยว   เขียวข้า รพ.รร.6 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 73 10 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2997/61 ร.ต.บุญธรรม   ทัดวอน ธ.สนามเป้า โรคมะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย 86 31 พ.ค. 61
2998/61 ร.อ.ประเสริฐ   แจ้งกมล ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 88 14 ม.ิย. 61
2999/61 ร.ต.เรียน   กัลกล้า ธ.ชลบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 84 10 ม.ิย. 61
3000/61 นาง อรสา   ทิมอ่า้ ธ.ส้านักราชด้าเนิน ติดเชื้อแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บทางจราจร 56 20 ม.ิย. 61
3001/61 นาง ต๊ิก   ตรีเนตร์ สบ.ทหาร โรคหลอดเลือดสมอง 68 19 ม.ิย. 61
3002/61 ร.อ.ณรงค์   จิลละธาน มทบ.38 ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 48 3 ม.ิย. 61
3003/61 จ.ส.อ.ประวิทย์   ศิลปราคม ธ.ถนนจุติอนุสรณ์-หาดใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 30 ต.ค. 60
3004/61 นาง สมหมาย   กาละเหลา ช.2 พัน.201 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 7 ม.ิย. 61
3005/61 นาง เปล้ือง  ศกุนะศิลปิน วิสามัญ โรคชรา 99 1 ม.ีค. 34
3006/61 พล.ท.วีระพล   กนิษฐชาต ธ.บางบัวทอง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 76 9 ม.ิย. 61
3007/61 นาย อาสาฬ   เกตุจ้าปา ธ.สระบุรี โรคหัวใจฉีกขาดทะลุจากการบาดเจ็บแผลกระสุนปืน 32 20 ม.ิย. 61
3008/61 นาย ใจ   สีหินกอง คส.2สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 52 8 พ.ค. 61
3009/61 ส.ท.กฤษดา   ปิน่มงคล ศร.พัน.2 อุบัติเหตุทางจราจร 24 3 พ.ค. 61
3010/61 ร.ต.อ้านวย   แพร่งสุวรรณ ธ.นครพนม มะเร็งตับ 80 6 ม.ิย. 61
3011/61 นาง ไพบูลย์   ศรีโปฎก ธ.ตาก มะเร็งต่อมไทมัส 80 9 ม.ิย. 61
3012/61 นาง มาลี   เกษรศุกร์ วิสามัญ โรคชรา 91 7 ม.ิย. 61
3013/61 นาง มาเรีย   ก้อนจันเทศ ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) มะเร็งล้าไส้ 65 19 ม.ิย. 61
3014/61 นาย สนิท   พรมโพธิน ธ.ปากช่อง โรคชรา 78 23 ม.ิย. 61
3015/61 จ.ส.อ.ทองขาว   ส้มมณี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคหัวใจล้มเหลว 89 22 ม.ิย. 61
3016/61 น.อ.พิเชษฐ์   เผ่าพานิชย์ ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 84 19 ม.ิย. 61
3017/61 ร.ต.ฤกษ์ไชย   ตุงคะสามน ธ.สะพานควาย เนื้องงอกในปอด 70 25 ม.ิย. 61
3018/61 จ.ส.อ.ประพฤทร์   กิจวารี ธ.กล้วยน้้าไท โรคตับแข็ง 53 26 ม.ิย. 61
3019/61 นาง ค้ามูล   แจ่มจิรารักษ์ ธ.รังสิต-คลอง 3 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 87 24 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3020/61 พ.ท.สมคิด   วรรณาลัย ธ.พิษณุโลก โรคชรา 78 23 พ.ค. 61
3021/61 จ.ส.อ.สนาม   วงษ์นิกร ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 76 26 ม.ิย. 61
3022/61 นาง น้อย   เหล่าสียง ธ.ปากช่อง มะเร็งตับ 84 22 ม.ิย. 61
3023/61 นาง เชื้อ   เต็งโล่ง รพศ.3 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 82 27 เม.ย. 61
3024/61 นาง บุญธรรม   มณีวงษ์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. ความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพาต 82 13 ม.ิย. 61
3025/61 พ.ต.ส้าราญ   ทองผา ธ.นครนายก โรคชรา 79 20 ม.ิย. 61
3026/61 พ.ต.ประทีป   บุญทรงสันติกุล ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งทวารหนักระยะสุดท้าย 69 21 ม.ิย. 61
3027/61 จ.ส.อ.ทองอยู่   ศรีใส ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือดจากล้าไส้อักเสบติดเชื้อ 72 25 พ.ค. 61
3028/61 ร.ต.สุรพงศ์   ไกรไทสง ธ.ขอนแก่น มะเร็งกระดูก 56 14 ม.ิย. 61
3029/61 นาง ผิน   แสงค้า มทบ.37 ปอดติดเชื้อ 73 18 ม.ิย. 61
3030/61 ร.ต.ไฉน   พุม่เจริญ ธ.ราชบุรี เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 64 8 ม.ิย. 61
3031/61 นาย ประเทือง   ทรัพย์หิรัญ มทบ.13 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม 77 15 ม.ิย. 61
3032/61 นาง ประไพ   หะลีบุตร ช.21 โรคชรา 80 13 ม.ิย. 61
3033/61 นาง อ้าพร   พรมเสน ม.2 พัน.10 กระดูกสะโพกขวาหัก 77 12 ม.ิย. 61
3034/61 นาย บุญศรี   บุญทรง รร.ร.ศร. โรคหอบหืด 79 10 ม.ิย. 61
3035/61 นาง พร   จุลปาน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคไทรอยด์เป็นพิษ 67 9 ม.ิย. 61
3036/61 ร.ต.อ้าย   เพียวสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะขาดออกซิเจน 72 30 พ.ค. 61
3037/61 นาย สุพรรณ   บุญงาม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้้าดี 70 30 พ.ค. 61
3038/61 นาง ถนอมศิลป์   โชคระดา ธ.ถนนติวานนท์ โรคปอดติดเชื้อ 93 28 ม.ีค. 61
3039/61 นาย สมพงษ์   สราญจิตต์ ธ.ถนนติวานนท์ โรคปอดติดเชื้อ 84 22 ม.ิย. 61
3040/61 นาง จ้าลอง   บริบูรณ์ทรัพย์ ธ.สะพานใหม่ - ดอนเมือง มะเร็งกระเพาะอาหาร 80 21 ม.ิย. 61
3041/61 นาง พิศ   นาคประสิทธิ์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 88 29 ม.ิย. 61
3042/61 นาย ถาวร   สัตถาผล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล้าไส้ 73 31 พ.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3043/61 ส.อ.วินัย   รอดเมือง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งตับ 59 3 ม.ิย. 61
3044/61 นาย นพพร   เพิม่พูน ร.14 มะเร็งกระเพาะอาหาร 57 8 ม.ิย. 61
3045/61 นาย เอียด   แม้นปาน ร.14 มะเร็งตับ 66 30 พ.ค. 61
3046/61 จ.ส.อ.ปรัตถกร   กรเทีย่งธรรม สพธ.ศพม. กะโหลกศีรษะแตก สมองฉีกขาด 40 18 ม.ิย. 61
3047/61 ร.อ.เอกฤทธิ ์  เหมพิจิตร รพ.พระมงกุฏเกล้า สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการจราจร 33 5 ม.ิย. 61
3048/61 ร.ต.ไพชยันต์   สงวนแก้ว ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 20 ม.ิย. 61
3049/61 นาง บุญ   พรมผอง มทบ.29 โรคปอดอักเสบ 81 14 ม.ิย. 61
3050/61 จ.ส.อ.น้าพล   แสนสกุล ร.7 มะเร็งท่อน้้าดี 56 2 เม.ย. 61
3051/61 นาย ค้านาย   ชวาฤทธิ์ ศสพ. มะเร็งในท่อทางเดินน้้าดี 69 15 ม.ิย. 61
3052/61 นาง อรุณ   ทับทิม คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 15 ม.ิย. 61
3053/61 นาง เพิม่พร   อาณัติรักษ์ ธนาณัติ โรคปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล 92 3 ม.ิย. 61
3054/61 พ.อ.ท้านอ ง  โดยอาษา ธ.นครนายก หลอดเลือดหัวใจตีบ 87 30 พ.ค. 61
3055/61 ร.อ.มนูญ   หมั่นพลศรี ธ.อุดรธานี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 83 9 ม.ิย. 61
3056/61 พ.อ.สมบล   รักวงษ์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 76 16 ม.ิย. 61
3057/61 นาง ละออ   โคกกรวด ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 75 30 ม.ิย. 61
3058/61 จ.ส.อ.ส้าราญ   คงเหม็ง ธ.อรัญประเทศ มะเร็งโคนล้ิน 58 26 เม.ย. 61
3059/61 จ.ส.อ.พลกฤษณ   ภูส่วรรค์ สง.ปรมน.ทบ. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 39 28 ม.ิย. 61
3060/61 นาง สุข   ชุมกว้าง ธ.ชลบุรี มะเร็งล้าไส้ 78 31 พ.ค. 61
3061/61 ร.ท.สุกฝน   เรือนวงษ์ ปตอ.1 พัน.6 มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย 56 9 ม.ิย. 61
3062/61 น.ส. บวร  รุจิศักด์ิ ธ.อยุธยา โรคหัวใจล้มเหลว 70 1 ก.ค. 61
3063/61 จ.ส.อ.สฤษด์ิ   นันทศรี ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 46 14 ม.ิย. 61
3064/61 นาย สัญชัย   วงษ์สายตา ธ.อุบลราชธานี โรคตับแข็ง 42 21 ม.ิย. 61
3065/61 นาง ร้าเพย   ไชยพิมพ์ ดย.ทบ. โรคเบาหวานเนื่องจากความดันโลหิตสูง 71 20 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3066/61 พ.อ.วิรัช   ศานติธรรม ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 84 2 ก.ค. 61
3067/61 นาง สุพรรณ  จ้้าแพงจันทร์ ธ.หล่มสัก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 81 16 ม.ิย. 61
3068/61 ร.ต.นิวัฒน์   รามมะเริง ธ.สระแก้ว สมองขาดออกซิเจน 57 17 ม.ิย. 61
3069/61 นาง เกษม   จุมพรม ร.9 พัน.1 เส้นเลือดในสมองตีบ 72 1 ม.ิย. 61
3070/61 จ.ส.ท.วิษณุพงษ์   ปกติ พัน.รพศ.ศสพ. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 56 15 ม.ิย. 61
3071/61 นาง ยุพา   ไชยบาล ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งปอด 83 12 ม.ิย. 61
3072/61 พ.ท.เกษม   สุนทรโชติปวีร์ ธ.เพชรบูรณ์ อุบัติเหตุรถชน 59 17 พ.ค. 61
3073/61 ร.ต.สุรัตน์   รอกระโทก ธ.ขอนแก่น เกิดภาวะขาดอากาศหายใจจากหอบหืด 85 24 เม.ย. 61
3074/61 นาง ประสิทธิ ์  ลมดี ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลวร่วมกับไตวายเร้ือรัง 80 23 ม.ิย. 61
3075/61 ร.ท.เขมราช   ดวงแก้ว ร.17 พัน.4 อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก 31 5 ก.ค. 61
3076/61 ร.ท.ณฤพล   พุกทอง พัน.บ.21 อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก 34 5 ก.ค. 61
3077/61 ร.ท.วโรฒม์   แปรงกระโทก พัน.บ.21 อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก 28 5 ก.ค. 61
3078/61 จ.ส.อ.คงเดช   สุขสกุล ธ.ล้าปาง มะเร็งท่อทางเดินน้้าดี 66 17 ม.ิย. 61
3079/61 นาย สงบ   อัมระนันท์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 70 15 ม.ิย. 61
3080/61 นาง หยึง   พิลาฤทธิ์ ธ.เลย โรคไตวายระยะสุดท้าย 78 21 ม.ิย. 61
3081/61 นาย เสริฐ   เหตุเกษ ธ.เลย โรคเบาหวาน 86 17 ม.ิย. 61
3082/61 นาย กิตตินันต์   พูลทรัพย์ ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งปอด 53 25 ม.ิย. 61
3083/61 ส.ท.ภานุวัฒน์   บุญสนิท ร.5 พัน.2 ภาวะเลือดออกในสมองและเยื่อหุม้สมอง 25 7 ม.ิย. 61
3084/61 ร.ท.สุรัตน์   สุขโข พัน.สท. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 51 19 ม.ิย. 61
3085/61 นาง สมนึก   มาก้าเนิด ช.2 พัน.202 โรคล้าไส้อักเสบ 75 2 ม.ิย. 61
3086/61 นาง ยุพิน   สิงห์ลา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 79 27 ม.ิย. 61
3087/61 นาย สวาท   ปานด้วง ธ.สระบุรี มะเร็งตับ 78 19 ม.ิย. 61
3088/61 จ.ส.อ. ธวัช   ทองดีพันธ์ ธ.ย่อยตล่ิงชัน ขาดอากาศหายใจ 76 30 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3089/61 ร.อ.อดิศักด์ิ   กุลศิริลักษณ์ ร.25 พัน.1 กระดูกล้าคอหักเคล่ือนจากการบาดเจ็บจราจร 52 23 พ.ค. 61
3090/61 ร.อ.สุขสวัสด์ิ   นอเวชสกุลรัตน์ ธ.เชียงราย โรคชรา 86 12 ม.ิย. 61
3091/61 นาง ปราณี   หรรษไพบูลย์ ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว 61 8 ม.ิย. 61
3092/61 ร.ต.ศุภชัย   ชูสังข์ ธ.ตรัง โรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 57 22 พ.ค. 61
3093/61 พ.ต.ประเทศ   พรหมแสนจันทร์ ธ.อุบลราชธานี โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 77 2 ม.ิย. 61
3094/61 จ.ส.อ.จรูญศักด์ิ   เสือแป้น ธ.ชลบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 67 27 ม.ิย. 61
3095/61 จ.ส.อ.แสวง   สุกรรมสุข ธ.เตาปูน เลือดออกในทางเดินอาหาร 93 18 ม.ิย. 61
3096/61 นาง วงเดือน   อุนาริเณ ธ.สระบุรี โรคเลือดออกในเยื่อหุม้ใต้สมอง 73 18 ม.ิย. 61
3097/61 จ.ส.ท.สุจิณ   สุวรรณชาตรี พล.ร.15 สมองบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 34 9 พ.ค. 61
3098/61 นาย ประดิษฐ์   นุชพินิจ แผนก สล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 85 11 ม.ิย. 61
3099/61 นาย สราวุธ   ร่ืนภาคภูมิ ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 40 30 ม.ิย. 61
3100/61 นาง สุพร   บุญโชติ ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่โรคชรา 93 2 เม.ย. 61
3101/61 นาง ค้าเอ้ย   สุวรรณวงค์ ม.3 พัน.13 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 64 13 ม.ิย. 61
3102/61 ร.ต.ประเสริฐ   นาคสีเมฆ ธ.อุดรธานี ผูกคอตาย 67 31 พ.ค. 61
3103/61 นาง จ้าเรือน   แสงทอง ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 4 ม.ิย. 61
3104/61 นาง สุวรรณ   ฟองแก้ว ธ.ชลบุรี โรคปอดติดเชื้อ 80 27 ม.ีค. 61
3105/61 นาง มณีรุ้ง   ตัลโลน ส่วนกลาง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 47 8 ก.ค. 61
3106/61 นาง สมพงษ์   อารมย์ดี ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคความดันโลหิตสูง 77 1 ก.ค. 61
3107/61 นาง นาง   วาสิงหน ธ.สนามเป้า สมองขาดเลือด 84 30 ม.ิย. 61
3108/61 นาง สายหยุด   รักค้า วิสามัญ โรคไตวายเร้ือรัง 94 29 ม.ิย. 61
3109/61 ร.ต.สมนึก   โสภิณ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งระยะแพร่กระจาย 62 1 ก.ค. 61
3110/61 นาง สมจิต   จันทบูรณ์ ศอว.ศอพท. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 5 ม.ิย. 61
3111/61 จ.ส.อ.พีระพล   ไพบูลย์วิริยะวิช ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจ 55 10 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3112/61 นาง บุญญา   เกตุวงศ์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 26 ม.ิย. 61
3113/61 นาง พิกุล   สมอ่อน ธ.นครราชสีมา มะเร็งเต้านม 66 21 ม.ิย. 61
3114/61 นาง สลวย   กรวิรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปากมดลูกติดเชื้อเข้ากระแสโลหิต 54 18 ม.ิย. 61
3115/61 ส.อ.ศิริชัย   สืบสันติกุล ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 43 16 ม.ิย. 61
3116/61 นาง บุญนาค   สาระไพฑูรย์ ร.11 พัน.2 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 25 ม.ิย. 61
3117/61 นาง ทา   ภูสังข์ ธนาณัติ โรคความดันโลหิตสูง 98 2 ก.ค. 61
3118/61 นาย สุวิทย์   ดอนเส ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคมะเร็งปอด 67 1 ก.ค. 61
3119/61 พล.ต.ก้าจัด   บูรณะสัมฤทธิ์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 90 19 ม.ิย. 61
3120/61 นาง สุกัญญา   รุ่นประพันธ์ ธ.ฉะเชิงเทรา โรคปอดอักเสบ 73 5 ม.ิย. 61
3121/61 นาง ประมุข   เผ่ือนงูเหลือม พัน.รพศ.ศสพ. โรคหัวใจฟกช้้าจากการบาดเจ็บจราจร 49 9 ม.ิย. 61
3122/61 นาง มณฑา   ขุนทองพันธ์ รพศ.2 พัน.2 สมองบาดเจ็บรุนแรงจากการบาดเจ็บจราจร 52 26 พ.ค. 61
3123/61 นาย บรรยง   ขุลีทรัพย์ มทบ.27 มะเร็งท่อน้้าดี 72 16 ม.ิย. 61
3124/61 จ.ส.ท.อารีย์   ขนุนทอง พัน.ซบร.22 บชร.2 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 37 3 ม.ิย. 61
3125/61 นาง อนงค์   อุ่นคงทอง รพ.รร.6 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 60 27 ม.ิย. 61
3126/61 ส.อ.วัชรพล   สายหยุด พัน.สห.11 เลือดออกในสมอง 53 2 ก.ค. 61
3127/61 นาง แสวง   เนติปรีชา ธ.แม็คโค-จรัญสนิทวงศ์ มะเร็งกระดูก 71 4 ก.ค. 61
3128/61 ร.ต.ชีพ   ไชยสาลี ธ.บิก๊ซีเอ็กซ์ตร้า-หาดใหญ่ พิษสุราเร้ือรัง 63 21 ม.ค. 61
3129/61 นาย เชิญ   ทรงประโคน มทบ.12 มะเร็งล้าไส้ 59 8 ม.ิย. 61
3130/61 ร.อ.ซัพวิชญ์   ค้าเจริญ ร.19 พัน.3 เส้นเลือดบริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลัน 53 8 ม.ิย. 61
3131/61 นาง ถนอม   แสนอุ้ม ม.พัน.12 พล.ม.1 มะเร็งตับ 65 26 ม.ิย. 61
3132/61 พ.อ.สาธิต   ศรีโคตร ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 57 19 ม.ิย. 61
3133/61 นาง ฉวี   ทองจีน ธ.บุรีรัมย์ ปอดติดเชื้อ 80 1 ก.ค. 61
3134/61 จ.ส.อ.หญิง ดรุณี   ปัน้แตง ขส.ทบ. สันนิษฐานสูญเสียโลหิตมากในอุ้งเชิงกรานฯ 37 7 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3135/61 จ.ส.อ.ประทีป   เย็นใจ ธ.สระบุรี โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 59 6 ม.ิย. 61
3136/61 พ.อ.เสนอ   เทศนะโยธิน ธ.ส้านักพหลโยธิน โรคชรา 82 25 ม.ิย. 61
3137/61 พ.อ.เสรี   พรหมภูเบศ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 81 1 ก.ค. 61
3138/61 จ.ส.อ.นพพงศ์   ศรีเมฆ พัน.พัฒนา 1 โรคตับฉีกขาดจากเหตุจราจร 57 1 ม.ิย. 61
3139/61 นาง ประสิทธิ ์  ไพรสันต์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 82 23 ม.ิย. 61
3140/61 นาง จ้าเริญ   มาศศุภมงคล ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 91 13 ม.ิย. 61
3141/61 นาง อุ้ย   เหง้าพรหมมินทร์ ขส.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 83 12 ม.ิย. 61
3142/61 นาง หนูจีน   หังษาบุตร ธ.ส้านักพหลโยธิน โรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 56 26 ม.ิย. 61
3143/61 นาย อ๊อด  แทนวิสุทธิ์ ธ.บางขุนนนท์ โรคชรา 78 3 ก.ค. 61
3144/61 พ.อ.บุญธวัช   แจ่มศิริยานนท์ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจขาดเลือด 69 25 ม.ิย. 61
3145/61 ส.อ.กิตติศักด์ิ   บุญเนตร ธ.ถนนติวานนท์ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแข็ง 70 5 ก.ค. 61
3146/61 ร.ต.ใหม่   ทองเผือก ธ.กาญจนบุรี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 63 22 ม.ิย. 61
3147/61 จ.ส.อ.โท   ค้าแครง ธ.อุดรธานี ติดเชื้อบริเวณข้อสะโพกอย่างรุนแรง 74 15 ม.ิย. 61
3148/61 นาย หมวก   มาขวา ธ.น่าน โรคความดันโลหิตสูง 83 20 ม.ิย. 61
3149/61 นาง ละมัย   อนุกูล กิตติมศักด์ิ มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 86 26 พ.ค. 61
3150/61 นาย พรมมา   สารรัตน์ ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 81 29 ม.ิย. 61
3151/61 ร.ต.เอนก   เสง่ียมงาม ธ.ลพบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 65 16 ม.ิย. 61
3152/61 นาย ถนอม   หะขุนทด มทบ.29 โรคหัวใจวาย 72 27 เม.ย. 61
3153/61 ร.ต.ชูชาติ   มีผล มทบ.37 เส้นเลือดในสมองตีบ 59 24 ม.ิย. 61
3154/61 จ.ส.อ.หวล   สังข์เกิด ธ.พิษณุโลก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 71 30 ม.ิย. 61
3155/61 นาง เนียม   เบีย้จั่น ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 29 ม.ิย. 61
3156/61 นาง บุญมี   ดีรักษา ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 1 ก.ค. 61
3157/61 ร.ต.สุรพล   ตระกูลอินทร์ ธ.ล้าปาง มะเร็งปอด 67 29 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3158/61 นาย พรเกียรติ   รดาธร ส่วนกลาง เลือดออกด้านหลังเยื่อบุช่องท้อง 82 18 ม.ิย. 61
3159/61 นาง ประไพ   กิจนพศรี ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 86 22 ม.ิย. 61
3160/61 นาง บัว   ช้านาญณรงค์ ธ.เชียงราย สมองขาดเลือด 68 22 ม.ิย. 61
3161/61 นาย ปิยะ   บุญศรี ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 37 9 ก.ค. 61
3162/61 นาง นาค   ภูเ่จริญ ธ.แคลาย โรคชรา 83 9 ก.ค. 61
3163/61 พ.ท.นิพัฒน์   พุม่ไสว ธ.ชัยนาท โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 72 16 ม.ิย. 61
3164/61 นาง บุญทิง้   บุญทา ธนาณัติ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 77 4 ก.ค. 61
3165/61 นาง จิตราณี   น้อยน้าบุญ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 73 3 ก.ค. 61
3166/61 นาง ทองปิว   สมสอง สพ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 69 14 ม.ิย. 61
3167/61 นาง บุญมาก   นิ่มนวล สปช.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 85 16 ม.ิย. 61
3168/61 นาย กุหลาบ   คุ้มโต ธ.โลตัส บางใหญ่ มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 76 5 ก.ค. 61
3169/61 จ.ส.อ.วุฒิ   จันทร์หนองสรวง ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 4 ก.ค. 61
3170/61 นาง สุนีย์   สุวรรณเนตร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 74 23 ม.ิย. 61
3171/61 นาย สมชาติ   เกิดศักด์ิ ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 77 28 ม.ิย. 61
3172/61 นาง จ้าเนียร  เข็มอนุสุข ธ.อยุธยา เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 79 27 ม.ิย. 61
3173/61 ร.ต.สมเด็จ  สมัครการไถ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 61 18 ม.ิย. 61
3174/61 นาย ค้าปัน   โนชัย พัน.ป.ศป. มะเร็งล้าไส้ 72 29 ม.ิย. 61
3175/61 พ.ท.นพดล   ณรงค์วานิช ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจขาดเลือด 78 5 ก.ค. 61
3176/61 นาง ค้าออน  ลมบัวลอด ศศท. ระบบไหลเวียนล้มเหลวเฉียบพลัน 60 20 เม.ย. 61
3177/61 น.ส. นวล   จันทร์ดารา ส่วนกลาง น้้าท่วมปอดเฉียบพลัน 71 30 ม.ิย. 61
3178/61 นาง ประทุม   คชสาร ธ.อ่างทอง โรคไตวาย 76 1 ก.ค. 61
3179/61 นาย พยับ  ร่ืนประดู่ ธ.อยุธยา เลือดออกในกระเพาะอาหาร 47 7 ก.ค. 61
3180/61 นาง ศศิพงศ์   นอบไทย ธ.ปราจีนบุรี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 88 1 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3181/61 พ.อ.สกนพงษ์   ทองยอด ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 71 30 เม.ย. 61
3182/61 ส.อ.อารมย์   มลิเวช กอง พธ.พล.ร.6 หัวใจวายเฉียบพลัน 44 27 ม.ิย. 61
3183/61 นาย วัฒน์ทนันท์   ไชยสิงหาร รร.จปร. มะเร็งตับ 59 30 ม.ิย. 61
3184/61 นาง บุญสม   พุม่พินิจ มทบ.31 ติดเชื้อทีแ่ผลกดทับ 83 19 ม.ิย. 61
3185/61 นาง ถวิล   วงศ์สิงห์ พล.ช. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 27 ม.ิย. 61
3186/61 ส.อ.อุไร   ส้าอางศรี ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 4 ก.ค. 61
3187/61 ร.ต.สมัย   บุญชัยโย ธ.อุบลราชธานี โรคหัวใจวายฉับพลัน 62 25 ม.ิย. 61
3188/61 ร.ต.สมบูรณ์   กล้่าสนอง ธ.พญาไท มะเร็งตับ 68 5 ก.ค. 61
3189/61 นาย จ้าลอง   สมพินิจ ธ.อุทัย-อยุธยา ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 91 4 ก.ค. 61
3190/61 ร.ท.กระจ่าง   วงศ์โกมลเชษฐ์ ธ.ยโสธร โรคปอดอักเสบ 97 15 ม.ิย. 61
3191/61 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   แตงอ่อน ธ.เพชรบูรณ์ พิการเร้ือรังจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 59 26 ม.ิย. 61
3192/61 นาย สมศักด์ิ   คุ้มกระทึก พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งตับอ่อน 66 16 ม.ิย. 61
3193/61 นาง จันทร์   ลุนลา กรม ทพ.23 สมองฝ่อวัยชรา 80 12 พ.ค. 61
3194/61 นาง เสง่ียม   วิรัตน์เกษม ศฝ.นศท.มทบ.33 มะเร็งล้าไส้ 65 17 ม.ิย. 61
3195/61 พ.จ.อ.พูนศักด์ิ   สุขประดิษฐ์ รวท.อท.ศอพท. มะเร็งปอด 53 27 ม.ิย. 61
3196/61 นาง พรทิพา   แก้ววรรณา ป.71 พัน.712 โรคตับแข็ง 56 30 พ.ค. 61
3197/61 นาง จ้าเนียร   ครุฑแก้ว กช. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 82 22 ม.ิย. 61
3198/61 จ.ส.อ.ทะนง   ทับทิมเดิม มทบ.45 ภาวะตับแข็ง 59 25 ม.ิย. 61
3199/61 พ.ท.ศุภชัย   ก้อนค้าใหญ่ สง.สด.จว.ฉ.ช. ท่อทางเดินน้้าดีอักเสบ 84 18 ม.ิย. 61
3200/61 นาย สกุล   แพร่งสวัสด์ิ พัน.สบร.22 บชร.2 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 60 14 ม.ิย. 61
3201/61 นาย แสวง   ทัดทอง ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 87 10 ก.ค. 61
3202/61 พ.อ.อนันต์   ภัคพงศ์โยธิน ธ.ลพบุรี ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 89 4 ก.ค. 61
3203/61 จ.ส.ท.ภิญโญ   พลิคง ธ.กาญจนบุรี สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน 32 24 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3204/61 นาง ทองสี   ทรงคะรักษ์ พล.ร.6 โรคเบาหวาน 78 19 ม.ิย. 61
3205/61 ส.อ.ธนัท   ป้อมเงิน รพศ.4 พัน.2 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 36 16 ม.ิย. 61
3206/61 นาง เกษร   สงวนทองค้า วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 87 9 ก.ค. 61
3207/61 นาย สุชาติ   แสงช่วย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 เลือดออกในชั้นเยื่อหุม้สมอง 63 31 พ.ค. 61
3208/61 นาง สิม   แสนศรี ร.3 พัน.3 โรคตับแข็ง 82 24 ม.ิย. 61
3209/61 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   จันทร์ขาว ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิต 67 9 ม.ิย. 61
3210/61 นาย วิชัย   จันทร์เกตุ ธ.พิษณุโลก โรคไตวาย 84 6 ก.ค. 61
3211/61 นาง พรรณดี   เทียมพัฒน์ ป.2 พัน.2 รอ. เส้นโลหิตสมองตีบ 78 13 ม.ิย. 61
3212/61 นาย หิน   ค้ายิ่ง พัน.รพศ.ศสพ. เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุรถยนต์ 57 27 ม.ิย. 61
3213/61 นาย ละม่อม   สุขพูล ธ.ลพบุรี โรคชรา 86 30 ม.ิย. 61
3214/61 นาง ละออ    ภักด์ิปาน ธ.ลพบุรี มะเร็งถุงน้้าดี 77 12 ม.ิย. 61
3215/61 อส.ทพ.สยาม   ช่ออัญชัน กรม ทพ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 33 11 ก.พ. 61
3216/61 นาง อณัฐธิภา   เอี่ยมเจริญ มทบ.19 มะเร็งตับ 49 28 ม.ิย. 61
3217/61 นาง มี  ปล้ืมชิงชัย ธ.บ้านไผ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 23 ม.ิย. 61
3218/61 นาง ค้าพันธ์   กุลบุตรดี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 20 ม.ิย. 61
3219/61 นาง ศรินทร์   อุ่นศิลป์ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 26 ม.ิย. 61
3220/61 นาย ใบ   การินรัตน์ มทบ.21 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 56 29 ม.ิย. 61
3221/61 นาง สมพิศ   บัวงาม มทบ.21 โรคหัวใจวายฉับพลัน 73 29 ม.ิย. 61
3222/61 นาง มา   ศรีวุฒิพงศ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 87 1 ก.ค. 61
3223/61 ส.อ.ศิริ   เกิดมงคล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคตับอักเสบจากไวรัสซี 60 30 ม.ิย. 61
3224/61 นาย เพิม่   ยอดหอ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหัวใจหยุดเต้น 74 6 ก.ค. 61
3225/61 พ.อ.อ.ปัญญา   โชติธนโภคิน ธ.สระบุรี เลือดออกในสมอง 63 1 ก.ค. 61
3226/61 นาย ทวี   เอียการนา ธ.สระบุรี เส้นเลือดหัวใจขาดเลือด 71 19 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3227/61 ส.ต.สมปอง   อรรครน้อย ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบ 83 25 ม.ิย. 61
3228/61 นาง ประคอง   รักกรัด ปตอ.1 พัน.6 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 71 28 ม.ิย. 61
3229/61 นาง ทองเจือ   ศรีเจริญ ธ.ส่ีแยกถนนบางขุนเทียน-พระราม 2มะเร็งเม็ดเลือดขาว 68 7 ก.ค. 61
3230/61 นาย ฉลาม   อรุณถิน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 67 8 ก.ค. 61
3231/61 นาง บุญเหลือ   ชวนชม คส.6 สพ.ทบ. โรคไตวายเร้ือรัง 81 17 ม.ิย. 61
3232/61 นาง ทองค้า   สง่าเนตร ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับอ่อน 83 2 ก.ค. 61
3233/61 นาง จันทร์แรม   ไผ่เทศ ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 64 1 ม.ิย. 61
3234/61 ร.ต.ไพบูลย์   บัวขาว ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 65 27 ม.ิย. 61
3235/61 นาย เพ็ชร์   เกตุสวาสด์ิ พล.ร.9 ระบบหัวใจท้างานล้มเหลว 82 29 พ.ค. 61
3236/61 นาย ศิริชัย   ปัน้ทอง คส.สพ.ทบ. ระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน 64 4 ก.ค. 61
3237/61 นาย มนูญ   พัฒเจริญ ศบบ. โรคหัวใจหยุดเต้นจากภาวะน้้าในช่องเยื่อหุม้หัวใจกดทับ 69 17 ม.ิย. 61
3238/61 นาง รัชนี   ไตรรส รพ.ค่ายอดิศร โรคหัวใจวาย 63 22 ม.ิย. 61
3239/61 นาย เงิน   ดารายิ่ง พัน.บ.9 ภาวะเลือดในสมอง 80 22 ม.ิย. 61
3240/61 นาง ประเสริฐ   โตศรี กรม ทพ.33 ระบบไหลเวียนเลือด 81 27 ม.ิย. 61
3241/61 นาง แต๋ว   สุขดวง มทบ.16 โรคหัวใจล้มเหลว 60 27 ม.ิย. 61
3242/61 นาย วัฒนา   ไทยวิจิตร พัน.พัฒนา 3 ขับขี่รถจักรยานยนต์แฉลบเองเป็นเหตุให้ซ่ีโครงหัก 29 3 ก.ค. 61
3243/61 ร.ต.พนม   ภูวนารถนฤบาล ธ.ราชบุรี โรคชรา 83 28 ม.ิย. 61
3244/61 ส.อ.สมัยยศ   อินถา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 61 25 ม.ิย. 61
3245/61 จ.ส.อ.ถวิล   บุญเกิด ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 79 21 ม.ิย. 61
3246/61 จ.ส.อ.สุรพร   เทพยศ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 64 28 ม.ิย. 61
3247/61 นาย ศิลปชัย   จันทร์แดง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคความดันโลหิตสูง 76 6 ม.ิย. 61
3248/61 ร.ต.เยี่ยม   มานะวะ ธ.มีนบุรี วัณโรคปอดและถุงลมโป่งพอง 82 8 ก.ค. 61
3249/61 พ.อ.จวน   พุม่ไพบูลย์ ธ.สนามเสือป่า โรคปอดติดเชื้อ 85 11 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3250/61 นาง ตา   ประเสริฐสวัสด์ิ ช.2 พัน.201 โรคเบาหวาน 76 27 ม.ิย. 61
3251/61 นาง ประคอง   ด้ังขุนทด รร.สพศ.ศสพ. โรคหัวใจล้มเหลว 74 29 ม.ิย. 61
3252/61 นาง น้อย   ก้าแหงพล กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดติดเชื้อ 75 28 ม.ีค. 61
3253/61 พ.ต.อุดร   ศรีสุข มทบ.22 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 81 22 ม.ิย. 61
3254/61 นาย สมยศ   ขันธ์พานิช ธ.ศรีย่าน มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 68 7 ก.ค. 61
3255/61 พ.ต.ทนง   พานทอง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 64 10 ก.ค. 61
3256/61 ร.ต.ขวัญชัย   สุนทรวิภาต ธ.ถนนพิบูลสงคราม อุบัติเหตุจราจร 67 5 ก.ค. 61
3257/61 นาง สออน   เอี่ยมศรี ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคามเบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 73 26 ม.ิย. 61
3258/61 นาง ละออ   สงฆรั์กษ์ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปากมดลูก 78 5 ก.ค. 61
3259/61 นาง สมจิต  บัวสุคนธ์ รร.ส.สส. ภาวะไตวายเฉียบพลัน 83 12 ก.ค. 61
3260/61 นาย ฉลอง   ถาวร รพศ.1 พัน.2 โรคหัวใจวายฉับพลัน 50 24 ม.ิย. 61
3261/61 จ.ส.อ.ชัชชนันท์   เขื่อนแก้ว ร.17 พัน.4 อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ 34 17 ก.ค. 61
3262/61 นาย บุญทัย   โสภา ป.1 พัน.31 รอ. มะเร็งตับ 61 26 ม.ิย. 61
3263/61 ส.ท.ฉัตรเพชร   เทอดคุณ ร.29 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 25 11 ก.ค. 61
3264/61 ร.ต.ธีระศักด์ิ   วิจารณาสิต ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดแดง 54 28 ม.ิย. 61
3265/61 นาง ทองมาก   อ้นจันทึก ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 73 5 ก.ค. 61
3266/61 ร.ต.ทองดี   อนันตัง ธ.ขอนแก่น การหายใจล้มเหลว 84 29 พ.ค. 61
3267/61 จ.ส.อ.เสถียร   เพ็ชรเทศ วิสามัญ โรคชรา 88 22 ต.ค. 51
3268/61 นาง สาคร   ภิรมย์รัตน์ วิสามัญ โรคปอดอักเสบ 95 3 ธ.ค. 58
3269/61 นาง สุนันท์   ปัน้ทองพันธุ์ กิตติมศักด์ิ โรคเลือดออกในสมอง 89 10 ก.ค. 61
3270/61 พ.อ.สืบวิทย์  ยอดมงคล ธ.บก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 9 ก.ค. 61
3271/61 นาง เพรียว  ค้ามูล ธ.เตาปูน โรคชรา 88 9 ก.ค. 61
3272/61 นาย เสรี   ไชยมี ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อด้ือยาระบบทางเดินปัสสาวะ 88 8 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3273/61 จ.ส.อ.ไพโรจน์  มุขะ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งท่อทางเดินน้้าดี 70 11 ก.ค. 61
3274/61 นาง ประนอม   แก้วปาน ธ.ปากเกร็ด โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 80 12 ก.ค. 61
3275/61 น.ส. วราภรณ์   ด้ารงค์ศักด์ิ ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 68 10 ก.ค. 61
3276/61 พ.ท.บุญเลิศ   ชัยสันติ ธ.เตาปูน โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย 77 15 ก.ค. 61
3277/61 ร.ต.สมควร   ปิน่สุวรรณ ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน สะพานใหม่โรคล้ินหัวใจร่ัว 81 14 ก.ค. 61
3278/61 นาง วินดา   โชติวาทิน ธ.พญาไท มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 67 8 ก.ค. 61
3279/61 จ.ส.อ.ทน   แสนค้าวงค์ ธ.ฉะเชิงเทรา โรคมะเร็งล้าไส้ลามไปปอด 72 12 ก.ค. 61
3280/61 นาย ถาวร   ธรรมพิบาล ขส.ทบ. อุบัติเหตุทางจราจร 67 11 ม.ิย. 61
3281/61 นาง ทวน   นาคี มทบ.26 โรคหลอดเลือดสมอง 65 3 ก.ค. 61
3282/61 นาย ปรีชา   ผิวด้า รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม กินยาฆา่ตัวตาย 49 23 ม.ิย. 61
3283/61 นาง อรวรรณ   อินทะเสน สง.สด.จว.อ.ด. อวัยวะภายในช่องท้องแตก 71 7 ก.ค. 61
3284/61 นาง สอิ้ง   เกิดค้า รง.ปค.ศอว.ศอพท. เส้นเลือดหัวใจตีบ 93 24 ม.ิย. 61
3285/61 นาง จ้ารัส  มหาเทียร แผนกอาวุธที ่2 โรคตับวายฉับพลันและติดเชื้อ 69 26 ม.ิย. 61
3286/61 อส.ทพ.มานิตย์   ก้าเนิดใส กรม ทพ.31 เลือดออกในทางเดินอาหาร 56 7 พ.ค. 61
3287/61 นาง มาลัย   นรนาค ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคเบาหวาน 69 14 ก.ค. 61
3288/61 นาง บุญสืบ  จงรักษ์ ธ.มหาพฤฒาราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 17 ก.ค. 61
3289/61 ร.ต.นิวัติ   วีระพงษ์สุชาติ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 6 พ.ค. 61
3290/61 ร.ต.สุริยนต์   มีแสงนิลวีรกุล ธ.สนามเสือป่า ระบบหัวใจล้มเหลว 87 7 ก.ค. 61
3291/61 นาง ทองอินทร์   ไชยแสง กรม ทพ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 30 ม.ีค. 61
3292/61 ส.อ.ภาคินท์   ฝ่ายระสาร พัน.สห.12 ขาดอากาศหายใจ 31 14 ม.ิย. 61
3293/61 จ.ส.อ.นรินทร์   อินทร์ประสิทธิ์ พธ.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 52 24 ม.ิย. 61
3294/61 นาง เล็ก   จั่นทอง กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85 1 ก.ค. 61
3295/61 น.ส.ณิชาภรณ์   ฉิมเมือง พธ.ทบ. มะเร็งเต้านม 32 29 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3296/61 นาง ทองสุข    สายถิ่น สง.สด.จว.พ.ร. หลอดลมคอฉีกขาด 57 4 ก.ค. 61
3297/61 น.ส.สุรินทร   ประยูร ธ.เพชรบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 73 22 ม.ิย. 61
3298/61 นาง จันที   สืบเมืองซ้าย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 87 2 ก.ค. 61
3299/61 นาย บัว   โครมกระโทก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 92 4 ก.ค. 61
3300/61 นาย สุนันท์   เพ็ชรยิ้ม ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อรุนแรงในช่องท้อง 77 1 ก.ค. 61
3301/61 นาย ไสย   บาดาจันทร์ ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 21 ม.ิย. 61
3302/61 พ.อ.สมชาย   บุญงาม ธ.ปราณบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 80 20 เม.ย. 61
3303/61 ร.ต.มโน   รักหลวง ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 86 3 ม.ิย. 61
3304/61 จ.ส.อ.บุญพา    ศักดีเมือง ช.3 พัน.302 โรคตับแข็ง 44 14 เม.ย. 61
3305/61 ร.ต.พงษ์ศักด์ิ   เกษเกษร วศ.ทบ. โรคปอดอักเสบ 57 9 ก.ค. 61
3306/61 นาง ทองตัด   รอนไพริน ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ขอนแก่น หลอดเลือดสมองตีบ 79 29 ม.ิย. 61
3307/61 นาง อ้านวย   มาลินันท์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคติดเชื้อ 83 23 ม.ิย. 61
3308/61 นาย สมศักด์ิ   จูก้องไตรพิภพ ธ.เตาปูน มะเร็งล้าไส้ 61 16 ก.ค. 61
3309/61 นาง อุทุมพร   เทวะสิงห์ ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 60 12 ก.ค. 61
3310/61 ร.ต.เฉลิม   ฉิมปรี ธ.ปากเกร็ด มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย 86 15 ก.ค. 61
3311/61 นาง ประยูร   โรจนดิษฐ์ ธ.ลาดพร้าว 124 โรคชรา 78 11 ก.ค. 61
3312/61 นาย เจริญ   ลัทธิรมย์ ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 86 8 ก.ค. 61
3313/61 นาง ประเจียม   ธรรมกรณ์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. โรคหัวใจรูมาติก 67 6 ก.ค. 61
3314/61 นาง ชุติกาญจน์   วาระพิลา ช.พัน.9 พล.ร.9 โรคไตวายเร้ือรัง 44 14 ม.ิย. 61
3315/61 ร.ท.ภัคพล   ศิริมานนท์ ธ.นครศรีธรรมราช เลือดออกในสมอง 77 8 ก.ค. 61
3316/61 นาย พล   เพ็งเต็ม ป.2 พัน.12 รอ. มะเร็งทีล้ิ่น 71 27 ม.ิย. 61
3317/61 จ.ส.อ.บุญยืน   ปกติ ธ.ล้าพูน อุบัติเหตุทางจราจร 68 3 ก.ค. 61
3318/61 นาง นุ่มนวล   ทาตะนาม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวาย 76 1 ก.ค. 61
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3319/61 นาย ศรีเมือง   พิดานปัน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 29 ม.ิย. 61
3320/61 จ.ส.อ.รุ่งหิรัญ   เอื้อเฟือ้ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งน้้าดีระยะลุกลาม 55 26 ม.ิย. 61


