
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1481/61 นาง อรพันธ์   เพ็งนาค ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 86 20 ก.พ. 61
1482/61 นาย เฉลิม   ธรรมโม ธ.สะพานนนทบุรี มะเร็งปอด 89 9 ม.ีค. 61
1483/61 จ.ส.อ.ม้วน   ค าฝาง ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 3 ม.ีค. 61
1484/61 พ.อ.โสภณ   สิทธิโรจน์ ธ.ส านักพหลโยธิน นิ่วในไต 72 10 ม.ีค. 61
1485/61 นาง ฉลวย   มาลัย ธ.แจ้งวัฒนะ น้ าตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน 80 18 ม.ีค. 61
1486/61 ร.ต.ธนชิต   ปิน่ทอง ธ.ลพบุรี ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 59 16 ม.ีค. 61
1487/61 พ.ต.ช านิ   เรืองแสง ธ.คลองปาง มะเร็งต่อมลูกหมาก 71 13 ก.พ. 61
1488/61 นาย สังวาลย์   ดวงสุวรรณ ป.1 พัน.11 รอ. โรคไตวายเร้ือรัง 61 16 ก.พ. 61
1489/61 นาง ง้อ   มรกตจินดา ธ.ราชบุรี มะเร็งเต้านม 81 17 ม.ีค. 61
1490/61 ส.อ.อานนท์   ศรีลาพัฒน์ ป.3 พัน.13 เลือดออกในสมอง 27 17 ก.พ. 61
1491/61 พล.อส.ชนะ   ยาเขียว ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 10 ก.พ. 61
1492/61 นาง เหรียญ   สังข์นาง ศสร. เส้นเลือดในสมองแตก 78 9 ม.ีค. 61
1493/61 นาง นีรนุช   ศรีสุวรรณ ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 62 15 ม.ีค. 61
1494/61 นาง สาคร   แนบนวล ธ.ลพบุรี โรคตับโต 69 8 ม.ีค. 61
1495/61 นาง ทองดี   ขันธ์ลักขณา ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะลุกลาม 71 14 ม.ีค. 61
1496/61 นาง อุบล   ศรีชมภู ศสพ. ภาวะน้ าท่วมปอด 82 7 ม.ีค. 61
1497/61 นาย ส ารอง   ใจแจ้ง กรม ทพ.22 โรคไตวายเฉียบพลัน 63 27 ก.พ. 61
1498/61 นาง บัวแก้ว   ทิพย์ปัญญา ศพปน.พท.ศอพท. โรคเบาหวาน 67 26 ม.ค. 61
1499/61 นาง สุนีย์   พรหมมินทร์ พัน.สห.31 เลือดออกในกระเพาะอาหาร 81 5 ม.ีค. 61
1500/61 นาง ประยงค์   เจริญชัย มทบ.18 โรคชรา 81 6 ม.ีค. 61
1501/61 นาย ไพบูลย์   สืบพรหม ร.6 พัน.2 วัณโรคปอด 81 25 ม.ค. 61
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1502/61 ส.อ.จีรศักด์ิ   สีลาเม ส.พัน.23 ทภ.3 อุบัติเหตุทางจราจร 30 24 ก.พ. 61
1503/61 ร.ต.สถาพร   เทศเพ็ญ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มะเร็งตับ 56 28 ก.พ. 61
1504/61 นาย สมเกียรติ   ศรีหลัก กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. วัณโรคปอด 69 24 ก.พ. 61
1505/61 ส.อ.ประทุม   อินทร์สละ ธ.สระบุรี โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 61 7 ม.ีค. 61
1506/61 นาง ทองด า   จอมค าสิงห์ ศฝยว.ทบ. โรคชรา 84 2 ม.ีค. 61
1507/61 ส.อ.สัณฐิรักษ์   บุญธรรม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 25 ก.พ. 61
1508/61 นาง วิจิตรา   เม่นทอง ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมไทรอยด์ 55 4 ม.ีค. 61
1509/61 ร.ต.สมคิด   เหมมาลา พธ.ทบ. บาดแผลกระสุนปืน 57 8 ม.ีค. 61
1510/61 นาง นวล   สุขเสนา มทบ.14 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 84 21 ก.พ. 61
1511/61 นาง กรทิพย์   โพธิเ์หมือน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ภาวะมะเร็งแพร่กระจายมาบริเวณปอด 46 27 ก.พ. 61
1512/61 นาง สุชาดา   กองศรี ธ.ราชบุรี โรคหอบหืด 58 15 ม.ีค. 61
1513/61 นาง ประไพ   เพียรสมผล ธ.โรบินสัน -สุรินทร์ ปอดบวม 84 9 ม.ีค. 61
1514/61 นาง กิมล้าย   เจียมมะเริง ธ.นครราชสีมา มะเร็งในช่องปาก 84 2 ม.ีค. 61
1515/61 จ.ส.อ.ธีรพงษ์   พันธ์ทอง กรม ทพ.26 ปอดติดเชื้อ 56 18 ธ.ค. 60
1516/61 นาง จันทร์แก้ว   ปายสาร สง.สด.จว.ช.ร. ไตวายเร้ือรัง 71 25 ก.พ. 61
1517/61 จ.ส.ต.ปรีชาพล   ต่อทรัพย์ ช.2 พัน.201 ขาดอากาศหายใจ 32 18 ก.พ. 61
1518/61 นาง ผกากรอง   กุลขลา ศตก. เลือดออกในสมอง 55 7 ก.พ. 61
1519/61 นาง เก็บ   มุสิกะ ส่วนกลาง ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 16 ม.ีค. 61
1520/61 นาย เพชรเริง   จันทร์เพชร ธ.กระทุม่แบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 25 ก.พ. 61
1521/61 นาง สัมฤทธิ ์  ธีระกุล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อทีส่ารระบายผ่านทางผิวหนัง 84 16 ม.ีค. 61
1522/61 นาย ณรงค์   ศิริรัตน์ ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 73 17 ม.ีค. 61
1523/61 นาย สมพงษ์   เสือมา ธ.เซ็ลทรัล-ปิน่เกล้า โรคไต 65 15 ม.ีค. 61
1524/61 นาย รัตน์   จันทร์หม่อน ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา มะเร็งตับระยะสุดท้าย 61 10 ม.ีค. 61
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1525/61 ส.อ.สมศักด์ิ   พรินทรากูล ธ.อุตรดิตถ์ ตับแข็ง 57 9 ม.ีค. 61
1526/61 ร.ต.ปิยชาติ   ฟักอุดม ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา มะเร็งตับ 62 28 ก.พ. 61
1527/61 นาย ชัยรัตน์   ชนะทะเล มทบ.21 ไตวายฉับพลัน 81 10 ม.ีค. 61
1528/61 จ.ส.อ.ทวี   สารโกศล มทบ.18 เลือดออกในสมอง 52 12 ม.ีค. 61
1529/61 นาง บัวศรี   พิริยะกุล มทบ.21 มะเร็งท่อน้ าดี 87 13 ม.ีค. 61
1530/61 นาย สุคนธ์   จันทร์ษา ป.21 พัน.20 เนื้องอกต่อมน้ าเหลือง 78 19 ก.พ. 61
1531/61 นาง ฤทัยกานต์   โชคศิริ ป.21 พัน.20 เลือดออกทางเดินอาหาร 56 8 ก.พ. 61
1532/61 ร.ต.สอน   แจ่มชาวนา ธ.พิษณุโลก มะเร็งระยะลุกลาม 84 14 ม.ีค. 61
1533/61 นาง บัวรอง   นิลเพชร ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 78 8 ม.ีค. 61
1534/61 นาง ฉัตรทิพย์   จรกลาง ธ.นครราชสีมา มะเร็งรังไข่ 54 12 ม.ีค. 61
1535/61 จ.ส.อ.เอกพร   ชัยวีรพันธ์ ธ.ด่านขุนทด มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย 56 1 ม.ีค. 61
1536/61 นาง ประสิทธิ ์  อินทร์ยิ้ม ธ.พิษณุโลก เนื้อเยื่อเกี่ยวกับปอดอักเสบ 81 21 ก.พ. 61
1537/61 ร.ต.ถนอม   สืบวงศ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 71 10 ม.ีค. 61
1538/61 นาง ทองค า   อภิสิงห์ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ปอดติดเชื้อไอเป็นเลือด 76 12 ก.พ. 61
1539/61 นาง อุบล   พินธุกนก ธ.ศรีย่าน ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 84 19 ม.ีค. 61
1540/61 นาง เทีย่ง   ชินบุตร ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อบริเวณแผลเร้ือรังทีเ่ท้า 103 20 ม.ีค. 61
1541/61 นาง ทองใส   ทองทิพย์ ร.6 พัน.2 ปอดอักเสบติดเชื้อ 62 9 ม.ีค. 61
1542/61 ร.ต.สมาน   สุพรรณ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 77 5 ก.พ. 61
1543/61 นาย ณรงค์   เพ็งแสงทอง ศปภอ.ทบ.3 มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 68 4 ก.พ. 61
1544/61 นาง บัวไข   เพียรการ สง.สด.จว.พ.ย. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 6 ม.ีค. 61
1545/61 นาย วินัย   โลหิตโยธิน สง.สด.จว.น.ฐ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 68 9 ม.ีค. 61
1546/61 นาง สมใจ   โลหิตโยธิน สง.สด.จว.น.ฐ. ภาวะหัวใจวายความดันเส้นเลือดปอดสูง 64 6 ม.ีค. 61
1547/61 นาง ใบ   จันทร์อ่อน ม.2 พัน.10 โรคไตวายเร้ือรัง 71 1 ก.พ. 00
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1548/61 นาง บุญเล่ือน   พาลพล ร.16 สมองฝ่อวัยชรา 76 21 ก.พ. 61
1549/61 จ.ส.อ.สมเกียรติ   พันธ์ชน ม.2 พัน.10 อุบัติเหตุรถยนต์ชนสะพาน 40 6 ม.ีค. 61
1550/61 นาง ปรีดา    นักล า ธ.เตาปูน โรคชรา 84 21 ม.ีค. 61
1551/61 นาย เพชร   รัตนเนตร์ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 75 14 ม.ีค. 61
1552/61 ส.อ.ชาคริส   วงค์ค าชาญ ร.13 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 23 11 ม.ค. 61
1553/61 นาง ผ่อน    เรืองโชติ ธ.พิษณุโลก มะเร็งไขกระดูกและเบาหวาน 77 16 ม.ีค. 61
1554/61 นาง อรทัย   สีดาน้อย ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ข้อเข่าอักเสบติดเชื้อ 80 22 ม.ีค. 61
1555/61 นาย สอน   มั่งมูล ร้อย.ลว.ไกล 9 สมองฝ่อวัยชรา 77 4 ก.พ. 61
1556/61 ร.ต.พจน์   ผลโยธิน มทบ.25 ปอดติดเชื้อ 80 11 ม.ีค. 61
1557/61 ส.อ.ชัชวาลย์   บูร าสูงเนิน มทบ.21 แผลกดทับติดเชื้อ 56 16 ม.ีค. 61
1558/61 ร.ท.สิทธิพร   เชี่ยวบัญชี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคตับแข็งระยะสุดท้าย 59 27 ม.ค. 61
1559/61 นาง สมัย   เล่ียมอยู่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 73 18 ม.ีค. 61
1560/61 นาง ค าหมาย   บัวโค้ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวายเร้ือรัง 80 10 ม.ีค. 61
1561/61 นาง ปราณี   ไกรทิพย์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 59 14 ม.ีค. 61
1562/61 พ.อ.วสุศักด์ิ   แพรงาม ธ.แพร่ มะเร็งตับ 60 10 ม.ีค. 61
1563/61 ส.อ.ทศพรชัย   ชัยทิพย์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับระยะสุดท้าย 65 18 ม.ีค. 61
1564/61 นาย เกษม   ป้อมสุวรรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งหลอดอาหาร 66 16 ม.ีค. 61
1565/61 นาง ยุพดี   ธรรมพิทักษ์ ธ.เชียงราย โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 82 14 ม.ีค. 61
1566/61 ร.ต. ชัยชนะ   เย็นชื่น ธ.สนามเสือป่า โรคตับแข็ง 56 15 ม.ีค. 61
1567/61 นาย ทศพล   นาคพนม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการจราจร 24 28 ก.พ. 61
1568/61 ส.อ.ประเสริฐ   สินทร ธ.อุดรธานี นิ่วในไต 60 3 ม.ค. 61
1569/61 พล.ต.ขวัญชัย   ผ่องศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งตับ 73 8 ม.ีค. 61
1570/61 นาง มม   สมานมิตร ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 81 5 ม.ีค. 61
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1571/61 พ.ท.สุรพล   กุมภคาม ธ.เพชรบุรี ปอดติดเชื้อ 88 5 ม.ีค. 61
1572/61 นาง แก้ว   ศรีสุวรรณ ธ.ล าปาง โรคชรา 84 13 ก.พ. 61
1573/61 นาง สา   ศรีสมศักด์ิ กรม ทพ.49 สมองฝ่อวัยชรา 77 8 ม.ีค. 61
1574/61 นาย ต่ิง   แป้นมั่น ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะแทรกซ้อนถุงลมโป่งพอง 82 10 ม.ีค. 61
1575/61 ส.อ.พิสิทธิ ์  เดชบุรัมย์ ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 64 17 ม.ีค. 61
1576/61 นาง เปล่ียน   ตู้ทอง ธ.อุบลราชธานี โรคหัวใจวาย 94 15 ม.ีค. 61
1577/61 นาง ล าพึง   แนวสูง ธ.ราชบุรี โรคหัวใจ 57 6 ม.ีค. 61
1578/61 จ.ส.อ.อ าพร   พินิจงาม ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 56 8 ม.ีค. 61
1579/61 นาย ประเชิญ   เลิศเสถียร ธนาณัติ ปอดอักเสบ 85 4 ม.ีค. 61
1580/61 นาง อุ่น   รานอก นปอ. โรคชรา 78 12 ม.ีค. 61
1581/61 น.ส.พเยาว์   จีนหลักร้อย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ล าไส้อุดตัน 68 7 ม.ีค. 61
1582/61 นาง เอื้อมพร   บุญคง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งเต้านม 76 3 ม.ีค. 61
1583/61 นาง อ านวย   พรมอยู่ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 โรคเบาหวาน 80 15 ม.ีค. 61
1584/61 นาง กิ่งษร   ภูนาเชียง พัน.พัฒนา 2 โรคตับแข็ง 53 19 ม.ค. 61
1585/61 นาง ส าราญ   กลมทุกส่ิง พัน.พัฒนา 1 ล้ินหัวใจร่ัวเฉียบพลัน 79 27 ก.พ. 61
1586/61 นาง สีสงวน   จงพึง่กลาง ธ.อุดรธานี โรคหัวใจล้มเหลว 81 2 ม.ีค. 61
1587/61 น.ส.นันทวดี   ประจันทร์ พธ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 57 5 ม.ีค. 61
1588/61 นาง บุญส่ง   วงษ์เวช ธ.สิงห์บุรี สมองฝ่อวัยชรา 86 18 ม.ีค. 61
1589/61 ส.อ.อนงค์   มามั่งค่ัง ธ.ย่อยเซียร์-รังสิต เสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 67 23 ม.ีค. 61
1590/61 นาย นพ   สว่างกลับ ศศท. โรคมะเร็งตับ 76 21 ม.ีค. 61
1591/61 นาย ประสงค์   อยู่บุญ ส่วนกลาง โรคชรา 92 21 ม.ีค. 61
1592/61 นาย วิทยา   ประยูรวิทย์ ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 81 13 ม.ีค. 61
1593/61 จ.ส.อ.หญิง มาศนันทน์   บุนนาค ส่วนกลาง โรคชรา 81 22 ก.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1594/61 จ.ส.อ.วัลลภ   เพชรหงษ์ ป.พัน.7 พล.ร.7 ปอดติดเชื้อ 56 8 ม.ีค. 61
1595/61 นาย หิรัญ   จิตรอ่อน ปตอ.2 พัน.4 กระสุนปืนลูกโดดท าลายสมอง 57 3 ม.ีค. 61
1596/61 นาง บรรเย็น   ศิลปดิษฐ์ ส.พัน.6 พล.ร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 3 ม.ีค. 61
1597/61 ส.อ.บุญรัก   สอนพรหม ธ.เพชรบูรณ์ โรคเบาหวาน 55 25 ก.ย. 60
1598/61 ส.อ.พล   ศรศิลป์ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 88 14 ม.ค. 61
1599/61 นาย ส าราญ   ดอนปัด ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 83 1 ก.พ. 61
1600/61 อส.ทพ.ไพรัตน์   เกิดหนองสังข์ กรม ทพ.14 ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 47 16 ก.พ. 61
1601/61 นาง มาลัย   อรภักดี รพศ.2 พัน.1 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 59 28 ก.พ. 61
1602/61 ร.ต.หญิง พรรณิภา   นิ่มนวล ธ.คลองเตย มะเร็งกระเพาะอาหาร 71 22 ม.ีค. 61
1603/61 จ.ส.อ.สมปอง   หมอปุย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 20 ม.ีค. 61
1604/61 นาย ไกรฤกษ์   จันทร์สอกล่ิน ธ.คอสโม ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 78 23 ม.ีค. 61
1605/61 นาง ทองค า   ธรรมดี ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 83 9 ม.ีค. 61
1606/61 นาง สมภาพ   วงศ์ค าจันทร์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งระยะแพร่กระจาย 80 6 ก.พ. 61
1607/61 นาง บัวเขียว   กิติลังการ์ ม.2 โรคไตวาย 76 21 ก.พ. 61
1608/61 น.ส.ลักขณี   หาญกุล ร.3 เลือดออกในเยื่อหุม้หัวใจ 71 19 ม.ีค. 61
1609/61 จ.ส.อ.วัชรพงษ์   ด้วงสง ม.พัน.16 พล.ร.5 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 38 4 ม.ีค. 61
1610/61 นาง ต๊ิบ   ดวงทิพย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช โลหิตเป็นพิษ 74 16 ม.ีค. 61
1611/61 ร.ต.วิชัย   เย็นใส ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 11 ม.ีค. 61
1612/61 นาย รินทอง   มหุวัน ธ.นครพนม โรคชรา 82 11 ก.พ. 61
1613/61 นาย ความ   แดงจัด ธ.เพชรบูรณ์ โรคหัวใจ 78 9 ม.ีค. 61
1614/61 นาย พยอม   นุ่นโต ธ.เพชรบูรณ์ หลอดเลือดสมองตีบ 83 7 ม.ีค. 61
1615/61 นาง ชวนชม   บุญรอด ธ.ส านักราชด าเนิน สมองช้ าจากการล้ม 91 1 ม.ีค. 61
1616/61 จ.ส.ท.เสนอ   สนิทจันทร์ ธ.ลพบุรี มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 60 14 ธ.ค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1617/61 จ.ส.อ.จ ารูญ   โพธิเ์ชียงราก ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อทางเดินอาหาร 93 24 ม.ีค. 61
1618/61 นาง สละ   ปิน่ทอง ธ.ถนนสามัคคี มะเร็งท่อน้ าดี 74 27 ม.ีค. 61
1619/61 จ.ส.อ.ทนง   สุทธินาค ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 79 22 ม.ีค. 61
1620/61 นาง ปราณี   วรรณะ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79 1 ม.ีค. 61
1621/61 นาง แก่นตา   กองแก้ว ธ.ยโสธร โรคชรา 83 15 ม.ค. 61
1622/61 นาง นิยม   มงคล รร.สพศ.ศสพ. หัวใจขาดเลือด 76 28 ก.พ. 61
1623/61 นาง ศิถี   มินทระ กรม ทพ.21 โรคไตวาย 54 2 ม.ีค. 61
1624/61 นาง มาลี   เฉลิมจิตต์ กรม ทพ.12 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 64 31 ต.ค. 60
1625/61 ส.อ.ชินวัฒน์   ทองรอด พัน.ขส. 23 บชร.3 บาดเจ็บศีรษะรุนแรงจากการจราจร 24 7 ม.ีค. 61
1626/61 จ.อ.เดโช   กาญจนะวิเชียร รง.กสย.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อแบคทีเรียชิ้นเนื้อเยื่อหุม้กล้ามเนื้อ 59 17 ม.ีค. 61
1627/61 ร.ต.มานพ   เกษาพันธ์ ช.2 พัน.201 ระบบหายใจล้มเหลว 56 7 ม.ีค. 61
1628/61 นาย ทองเหรียญ   พันชมภู รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปอดติดเชื้อ 79 26 ก.พ. 61
1629/61 นาย ประดิษฐ์   วงศ์เทพ รพศ.2 พัน.1 มะเร็งปอด 66 7 ม.ีค. 61
1630/61 จ.ส.อ.สุรินทร์   จันทร์ทอง มทบ.43 การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 58 11 ม.ีค. 61
1631/61 นาง อรษา   ไกรวิลาศ ร.25 พัน.1 ท่อน้ าดีอักเสบ 53 13 ม.ีค. 61
1632/61 ร.ต.อนุวัติ   ฝ่ายขันธุ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุดรธานี มะเร็งปอด 50 18 ม.ค. 61
1633/61 ร.ต.อมรพรรณ   ไวสติ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคตับแข็ง 64 20 ก.พ. 61
1634/61 นาง ฟอง   สลีวงศ์ ธ.ฝาง มะเร็งปอด 88 20 ม.ค. 61
1635/61 นาง เล็ก   อ าไพ ธ.อุตรดิตถ์ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 13 ก.พ. 61
1636/61 นาง เนา   แก้วพรม ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 85 6 ม.ีค. 61
1637/61 นาง พิกุล   มะศักด์ิ ธ.น่าน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 72 18 ม.ีค. 61
1638/61 นาง ลิ   เจริญวุฒิ ธ.น่าน สมองฝ่อวัยชรา 76 9 ม.ีค. 61
1639/61 จ.ส.อ.ชุมพร   นาคประเวศน์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 79 17 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1640/61 นาง สงัด   ปราศรี ส่วนกลาง ปอดอักเสบ 89 23 เม.ย. 61
1641/61 นาง บุญส่ง   แสงฉาย พนัสนิคม เนื้องอกในสมอง 79 14 เม.ย. 61
1642/61 ร.อ.ทองอินทร์   แสงสว่าง ธ.ธาตุทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 26 เม.ย. 61
1643/61 นาง จ้ า   จันทร์แก้ว ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 โรคหัวใจ 66 21 ก.พ. 61
1644/61 นาง อาภรณ์   เอื้อมอุ่น ธ.อุดณธานี นิ้วในถุงน้ าดี 80 15 เม.ย. 61
1645/61 จ.ส.อ.ประสงค์   อัมพรพงษ์ ธ.เสนานิคม โรคหลอดเลือดในสมอง 71 15 เม.ย. 61
1646/61 จ.ส.อ.วิชาญ   ชัยมงคล ธ.น่าน โรคตับแข็ง 55 11 ม.ีค. 61
1647/61 นาง เล้ียง   ทองเพชร ธ.นครราชสีมา ภาวะไตวายเฉียบพลัน 80 6 ม.ีค. 61
1648/61 นาย จรัญ   บ ารุงสุข รร.ตท. โรคเบาหวาน 64 12 ก.พ. 61
1649/61 ร.ต.สะท้อน   ขลังวิเชียร ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 21 ม.ีค. 61
1650/61 ส.ท.อติราช   ศรีอักษร พล.ร.15 ภาวะเลือดและลมออกในช่องปอดจากอุบัติเหตุ 21 24 ก.พ. 61
1651/61 นาย สุรินทร์   พึง่มี ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 30 ธ.ค. 60
1652/61 ร.ต.เต็ม   รอดจรูญ ธ.อ่างทอง ระบบหายใจล้มเหลว 86 13 ม.ีค. 61
1653/61 ส.อ.มานพ   ศรีห้วยบง นทพ. มะเร็งตับระยะลุกลาม 51 15 ม.ีค. 61
1654/61 นาง นาง   ไพรนา ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 83 22 ม.ีค. 61
1655/61 นาง เสนาะ   โพธารากุล ธ.เตาปูน มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 66 23 ม.ีค. 61
1656/61 ร.ต.สมบัติ   นะทะศิริ พล.ร.6 คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งอื่น 40 16 ม.ีค. 61
1657/61 นาง หนูผาด   เหล็กกล้า ธ.บางเขน (เซนทรัล) มะเร็งปากมดลูก 68 2 ม.ีค. 61
1658/61 ร.ท.กิตติศักด์ิ   แย้มไสว กรม ทพ.11 ถูกยิงบริเวณล าคอและศีรษะ 46 2 ม.ค. 61
1659/61 นาง ฉวีวรรณ   คชเสนี ธ.ประชานิเวศน์1 ติดเชื้อในช่องท้อง 92 16 ม.ีค. 61
1660/61 จ.ส.อ.อภิสิทธิ ์  ศรีมันตะ ธ.ย่อย บก.สูงสุด แจ้งวัฒนะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 40 24 ม.ีค. 61
1661/61 นาง อภิรดี   พุทธศรี ธ.บางเขน เซนทรัล ก้อนในอุ้งเชิงกราน 69 29 ม.ีค. 61
1662/61 นาง ค าพลอย   ปรีดีวงษ์ ธ.นครราชสีมา โรคไตวาย 87 17 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1663/61 นาง ภาณี   ใคร่กระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวาย 80 18 ม.ีค. 61
1664/61 นาย เรียบ   สีชมภู ธ.เชียงใหม่ โรคชรา 80 9 ม.ีค. 61
1665/61 นาง ศรีวรรณ   วงค์กัณทรักษ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 78 13 ม.ีค. 61
1666/61 นาง สายพาน   ปาจรียานนท์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 19 ม.ีค. 61
1667/61 นาง ดอกไม้   จุกกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 81 20 ม.ีค. 61
1668/61 นาย มี   เสน่หา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งในหลอดอาหาร 86 19 ม.ีค. 61
1669/61 นาง โสภา   สุภาพ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 51 24 ม.ีค. 61
1670/61 พ.ท.กัมปนาท   มาตรา ธ.คลองปาง โรคตับอ่อนอักเสบ 58 12 ม.ีค. 61
1671/61 นาย ดัด   ดุจจานุทัศน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูงท าให้ไตวาย 83 16 ม.ีค. 61
1672/61 จ.ส.อ.นวล   ดวงใย ธ.ล าปาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 92 22 ม.ค. 61
1673/61 นาง อารี   สุวรรณ ธ.อุบลราชธานี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 20 ธ.ค. 60
1674/61 นาย มาลัย   ดีสีปาน สธน.ทหาร ปอดติดเชื้อ 87 17 ม.ีค. 61
1675/61 น.ส.ด่วน   ทับถมยา ธ.กาญจนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 88 6 ม.ีค. 61
1676/61 นาย โพดา   งามวัน ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 63 22 ม.ีค. 61
1677/61 นาง จันศรี   โฮมสอน ธ.นครพนม โรคชรา 80 26 ม.ค. 61
1678/61 ร.ต.ทองอินทร์   บุญเต็ม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 24 ม.ีค. 61
1679/61 ส.ท.ธีระนันท์   สาสาย พัน.สห.11 โรคตับแข็งระยะสุดท้าย 47 10 ม.ีค. 61
1680/61 ส.ท.เอกลักษณ์   ทองผ่อง พัน.ปพ. บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรง 27 11 ธ.ค. 60
1681/61 นาย บุญมี   ปัญญา ม.7 พัน.14 มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 75 6 ม.ีค. 61
1682/61 นาง บุบผา   ชอบสูงเนิน กรซย.ศซส.สพ.ทบ. แผลกดทับติดเชื้อ 79 6 ม.ีค. 61
1683/61 นาง ทุม   จอมทอง ร.2 พัน.1 รอ. โรคเก๊าท์ 85 17 ม.ีค. 61
1684/61 จ.ส.อ.เชาว์   ค าสนอง มทบ.39 มะเร็งหลอดอาหาร 57 23 ม.ีค. 61
1685/61 ส.อ.สุรศักด์ิ   สุขใส มทบ.13 ถุงลมโป่งพองก าเริบ 50 13 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1686/61 นาย หงวน   บริสัย ร.9 พัน.1 โรคหัวใจวาย 66 10 ม.ีค. 61
1687/61 นาง เล็ก   จุลชัย ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวายเร้ือรัง 87 21 ม.ีค. 61
1688/61 จ.ส.อ.วีระ   สิงห์จันทร์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 71 13 ม.ีค. 61
1689/61 ร.ท.ศุภชัย   แก้วแสง ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 61 27 ก.พ. 61
1690/61 พ.ท.ส าอางค์   แจ่มแสง ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 84 2 ม.ีค. 61
1691/61 นาย เฉลิม   แสนเสนา ธ.กาฬสินธุ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 70 18 ม.ีค. 61
1692/61 นาง บาง   ค ายางจ้อง ธ.สระบุรี มะเร็งตับ 75 21 ม.ีค. 61
1693/61 นาง ทองขัน   เมืองค า ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 10 ม.ีค. 61
1694/61 นาย สังวาลย์   เกตุนาค ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 25 ก.พ. 61
1695/61 นาง ชนิตา   พรมภักดี ธ.กาฬสินธุ์ เลือดออกในสมอง 56 7 ม.ีค. 61
1696/61 ส.อ.กว้าง   กองสินแก้ว ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 87 8 ม.ีค. 61
1697/61 ร.ต.ยอดเพ็ชร   อยู่สิน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งปอด 62 5 ม.ีค. 61
1698/61 ส.อ.แสงชัย   แก้วเฮือง ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต 59 8 ม.ีค. 61
1699/61 พ.ต.สมชาย   ผลแพ่ง ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 88 28 ม.ีค. 61
1700/61 จ.ส.อ.เดชประเสริฐ   พ่วงมาลี ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในปอด 66 26 ม.ีค. 61
1701/61 นาย ลม   ปิตะบุตร สร. เส้นเลือดในสมองแตก 77 28 ม.ีค. 61
1702/61 น.ส. ภัทรวดี   มงคลตวัฒน์ ปตอ.1 พัน.6 เลือดออกทีก่้านสมอง 53 22 ม.ีค. 61
1703/61 นาย ไสว   สารแสง ธ.ยโสธร โรคตับแข็ง 83 22 ม.ีค. 61
1704/61 จ.ส.อ.ไชยยงค์   ล้ีเทียน ธ.ราชบุรี มะเร็งปอด 58 5 ม.ีค. 61
1705/61 นาย สมพร   อายุยืน พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 64 20 ม.ีค. 61
1706/61 นาย เพชร   อะทะวงษา ขกท. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 78 9 ก.พ. 61
1707/61 นาง นวลจันทร์   ปลัดภูมี ธ.อุดรธานี โรคหัวใจ 77 17 ก.พ. 61
1708/61 นาง เนตรชนก   ดวงจันทร์ ธ.สระบุรี มะเร็งทางเดินน้ าดี 56 13 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1709/61 พ.ท.กฤษณะ   สร้อยสุวรรณ ธ.ราชบุรี หลอดเลือดหัวใจตีบ 84 16 ม.ีค. 61
1710/61 ร.ต.ศิริชัย   แซมสีม่วง ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 77 21 ม.ีค. 61
1711/61 พ.อ.ฉลาด   สุวรรณศรี ธ.ถนนสามัคคี เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องมีการฉีกขาด 82 19 ม.ีค. 61
1712/61 นาง ประเสริฐ   ประทุมทอง ธ.แจ้งวัฒนะ โรคไตวาย 79 26 ม.ีค. 61
1713/61 นาง บุญเสริม   สนจิตร ธ.ราชบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 89 19 ม.ีค. 61
1714/61 นาย มีชัย   ใจเล็ก วิสามัญ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 93 1 ม.ีค. 61
1715/61 นาง สี   น้อยโพนทัน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 78 31 ม.ีค. 61
1716/61 พ.อ.ศักด์ิชาย   ภูริวัฒน์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 81 1 ม.ีค. 61
1717/61 นาย อ านวย   คงวง ธ.ปากช่อง ปอดติดเชื้อ 66 28 ม.ีค. 61
1718/61 นาย คุ้ย   ปินตาค า ป.6 พัน.106 มะเร็งปอด 63 14 ม.ีค. 61
1719/61 นาง สนั่น   เขตจัตุรัส ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 85 19 ม.ีค. 61
1720/61 พ.อ.ชัยณรงค์   จันทสิริพงศ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 22 ม.ีค. 61
1721/61 นาง มาลี   วิศณุนาถนคร ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 80 17 ม.ีค. 61
1722/61 นาง บุญเพียง   แสนช่าง ธ.ส านักพหลโยธิน โรคหัวใจขาดเลือด 79 12 ม.ีค. 61
1723/61 นาง ศิรณัฐชา   ฤกษ์มี ธ.ปราณบุรี แพ้ภูมิตนเอง 49 16 ม.ีค. 61
1724/61 นาง ทองค า   เปีย่มชั้น ศม. มะเร็งทีไ่ตระยะสุดท้าย 76 7 ม.ีค. 61
1725/61 นาย สมบูรณ์   นิยม กรม ทพ.13 มะเร็งปอด 84 16 ม.ีค. 61
1726/61 พล.อ.ศิริชัย   สุวรรณมณี ธ.ส านักราชด าเนิน ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 89 24 ม.ีค. 61
1727/61 ส.ต.ชวลิต   วุฒิ มทบ.46 เส้นเลือดได้รับบาดเจ็บกระดูกเชิงกรานหัก 28 15 ก.พ. 61
1728/61 นาง ชวลา    สวนสมบัติ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 83 27 ม.ีค. 61
1729/61 นาง วรรณี เทศนา ธ.ลพบุรี โรคชรา 90 21 ม.ีค. 61
1730/61 นาย จะริน   เจริญใหญ่ ธ.กระทุมแบน โรคหัวใจขาดเลือด 72 19 ม.ีค. 61
1731/61 ร.ต.สมวงศ์   พรหมมะ ธ.ส านักราชด าเนิน หลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันบริเวณเท้าซ้าย 76 30 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1732/61 นาย จตุรวิทย์   วิริยะกานนท์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ มะเร็งตับอ่อน 45 1 ก.พ. 61
1733/61 นาง สุนีย์   แท่งทอง ธ.ย่อย บก.สูงสุด-แจ้งวัฒนะ ปอดติดเชื้อ 76 21 ม.ีค. 61
1734/61 นาง ธนวรรณ   กัณฑมูล ธ.บก.ทบ. โรคมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 67 1 เม.ย. 61
1735/61 ส.ต.ชั้น   ยินดีชีพ ส่วนกลาง ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 83 26 ม.ีค. 61
1736/61 ร.อ.สมศักด์ิ   หาเรือนชีพ ธ.อยุธยา โรคประจ าตัว 74 18 ม.ีค. 61
1737/61 นาง บุญศรี   แก้วจินดา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 74 17 ม.ีค. 61
1738/61 นาง น้อง   บุญศิลป์ กิตติมศักด์ิ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 28 ม.ีค. 61
1739/61 นาง ทรวง   ศศิวิมลลักษณ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเต้านม 72 2 เม.ย. 61
1740/61 นาง สมจิตร   รัมยะรังสิ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคไตวายเร้ือรัง 80 2 เม.ย. 61
1741/61 นาง สมบูรณ์   พุทธิสอน ม.2 พัน.10 ท่อไตอุดตันทัง้สองข้าง 80 21 ม.ีค. 61
1742/61 ร.ต.โสภณ   เพียรการ ธ.ราชบุรี โรคไตวายระยะสุดท้าย 67 20 พ.ย. 60
1743/61 ร.ต.ประสิทธิ ์  บุญรอด ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ปอดอักเสบ 57 18 ม.ีค. 61
1744/61 นาง ทองเติม   ครองบุญ ธ.สระบุรี มะเร็งรังไข่ 59 16 ม.ีค. 61
1745/61 พ.อ.ชาติเฉลิม   ปริสุทธกุล ธ.พระปฐมเจดีย์ โรคหัวใจขาดเลือด 79 11 ม.ีค. 61
1746/61 นาย ณรงค์   สังข์ทอง ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ โรคชรา 68 29 ม.ีค. 61
1747/61 ร.ต.เติม   ทองดี ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 70 11 ก.พ. 61
1748/61 นาย ค่ า   อารีย์ ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 80 19 ก.พ. 61
1749/61 นาง สุมาลี   โสมทัศน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมไทรอยด์ 73 7 เม.ย. 61
1750/61 นาง มลิวัลย์   บุญชูกุศล ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดสมองตีบ 93 27 ม.ีค. 61
1751/61 นาง ฉวีวรรณ   พิชัยธรรม ธ.ลพบุรี โรคหัวใจวาย 75 18 ม.ีค. 61
1752/61 นาย สุนทร   เกตุชรา ธ.แจ้งวัฒนะ เลือดออกในสมอง 75 25 ม.ีค. 61
1753/61 พ.ท.สงคราม   บรรลือศักด์ิ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 11 ม.ีค. 61
1754/61 ส.ท.รัชพล   แหลมสวาท ม.6 พัน.6 โรคตับฉีกขาด 30 8 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1755/61 พ.ต.นิพนธ์   ศรีโปฎก ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 77 1 ธ.ค. 60
1756/61 นาง ล าใย   จิตต์บรรจง ธ.นครปฐม ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 85 9 ม.ีค. 61
1757/61 ร.ต.ช่วง   นาสมชัย ธ.ปากช่อง โรคประจ าตัว 65 26 ม.ีค. 61
1758/61 ส.อ.ชาญณรงค์   มรกต ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 71 12 ก.พ. 61
1759/61 นาย แก่น   พิกุลทอง ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 83 1 ม.ีค. 61
1760/61 นาง เล็ก   กมุทชาติ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. โรคไตวาย 85 12 ม.ีค. 61
1761/61 นาย จรูญ   ขอเงินกลาง ม.1 พัน.17 รอ. ปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย 72 7 ก.พ. 61
1762/61 นาง สมพร   วิลานันท์ กรม ทพ.23 โรคชรา 68 12 ม.ีค. 61
1763/61 นาย อิ่น   ใจวงค์ ร.7 พัน.2 โรคชรา 81 16 ม.ีค. 61
1764/61 นาง หนูน้อย   โคตรวิทย์ มทบ.29 ปอดติดเชื้อ 75 3 ม.ีค. 61
1765/61 นาง ปลิว   หินทอง ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 97 6 เม.ย. 61
1766/61 นาย สมพงศ์   ด้วงมรกต ยศ.ทบ. มะเร็งปอดกระจายไปทีส่มอง 82 12 ม.ีค. 61
1767/61 นาง เพียร   จุลอดุง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 81 1 เม.ย. 61
1768/61 นาง สุดใจ   บุษราคัมวดี ธ.นครนายก มะเร็งปอด 68 26 ม.ีค. 61
1769/61 นาย ประเสริฐ   เอนอ่อน ธ.ศรีย่าน มะเร็งกระเพาะอาหาร 81 1 เม.ย. 61
1770/61 ร.ต.ปรีชา   สิทธิสอน ธ.ลพบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 68 19 ม.ีค. 61
1771/61 นาง สงิม   วารุณประภา ธ.เตาปูน โรคชรา 100 1 เม.ย. 61
1772/61 นาง สินี   พันแสง วิสามัญ เซลล์เนื้อเยื้ออักเสบ 98 17 ม.ีค. 61
1773/61 นาย ณรงค์   เล่ียวเส็ง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 70 1 เม.ย. 61
1774/61 นาง อ าไพ   ศิริเดชะ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 71 16 ม.ีค. 61
1775/61 น.ส.อัมพร   ปะอ้าย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งในสมอง 59 19 ม.ีค. 61
1776/61 ร.ต.เดชา   สุขเจริญ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 13 ธ.ค. 60
1777/61 นาง ทองพิมพ์    ใจดี ช.11 พัน.111 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 72 17 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1778/61 นาย เฉลิม   จันภิรมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 80 22 ม.ีค. 61
1779/61 นาง สุภาวรรณ   ทนไทย นทพ. สมองขาดเลือด 80 18 เม.ย. 61
1780/61 จ.ส.อ.ชวนชม   สุขสินไชย ธ.เชียงใหม่ ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 73 18 ม.ีค. 61
1781/61 จ.ส.อ.น าศักด์ิ   แจ่มสุริยา สง.สด.จว.ส.ฎ. รถพลิกคว่ า 54 22 ม.ีค. 61
1782/61 พ.ท.สุพจน์   สอนโสติ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 59 19 ม.ีค. 61
1783/61 ร.ต.แมน   บัวกอ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา อุบัติเหตุนทางจราจร 58 23 ม.ีค. 61
1784/61 จ.ส.อ.นิรันดร์   ธ.น.มูล ธ.นครราชสีมา โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 56 24 ม.ีค. 61
1785/61 นาง ประยงค์   พรมด้าว ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 82 18 ม.ีค. 61
1786/61 พ.ท.ธนาพล   เพ็ชร์งาม รร.ป.ศป. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 51 5 ม.ีค. 61
1787/61 นาง รัตนา   บุญญานุสนธ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 70 27 ม.ีค. 61
1788/61 นาย วัน   ทองนุช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 85 25 ม.ีค. 61
1789/61 นาย ไข   วิไลศรีประเสริฐ ธ.เลย โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 82 22 ม.ีค. 61
1790/61 นาง สายทอง    พุฒซ้อน ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดติดเชื้อ 86 2 เม.ย. 61
1791/61 นาง มานิตย์   บุบผาสุวรรณ์ ขว.ทบ. มะเร็งเยื่อบุเอ็นโดเบ็ทเทรียม 72 14 ม.ีค. 61
1792/61 นาง อ านวย   อ่อนจันทร์ ธ.ย่อย บก. สูงสุด แจ้งวัฒนะ ภาวะกระเพาะอาหารทะลุ 71 3 เม.ย. 61
1793/61 พ.ท. บุญช่วย   แสงนิล ธ.ชุมพร หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 68 10 ม.ีค. 61
1794/61 นาง ดวงใจ   แก่นจันทร์ดา ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดสมองขาดเลือด 75 7 เม.ย. 61
1795/61 นาย อรงค์กรณ์   ถุงค า ขส.ทบ. ภาวะติดเชื้อในช่องท้อง 29 3 เม.ย. 61
1796/61 นาย ด ารงค์   นนทศรี ส่วนกลาง โรคชรา 72 8 เม.ย. 61
1797/61 นาย ส ารอง   เปล่ียนกล่ิน ธ.ถนนประชาราฎร์-นนทบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 5 เม.ย. 61
1798/61 นาย ไสยา   ขาเมระนิยะ ธ.อ้อมน้อย ปอดบวม 76 11 ม.ค. 61
1799/61 นาย พิศพงษ์   จันทรา รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งตับ 45 30 ม.ีค. 61
1800/61 นาย ก๊อก   อ่อนค า ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 73 12 ก.พ. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1801/61 นาง สาล่ี   กองเพิม่พูล พธ.ทบ. โรคชรา 81 15 ม.ีค. 61
1802/61 ว่าที ่ร.ต.บุญจิตต์   สุขเกิดผล ธ.ราชบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81 17 ม.ีค. 61
1803/61 จ.ส.ต.สมบูรณ์   ศิริโรจน์กูล ร.7 พัน.2 อุบัติเหตุขับขี่รถยนต์ชนต้นไม้ข้างทาง 33 4 ม.ีค. 61
1804/61 นาย อนัน   ปันเสาร์ ธ.ล าพูน ภาวะไตวายระยะสุดท้าย 82 6 ม.ีค. 61
1805/61 ร.ต.พิทักษ์   ทินราช ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 58 20 ม.ีค. 61
1806/61 ร.อ.สอิ้ง   ขวัญมั่น ธ.ตาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 4 ม.ีค. 61
1807/61 ส.อ.วสันต์   ไชยริปู ธ.ศิริราช ปอดติดเชื้อ 52 5 ธ.ค. 60
1808/61 นาง หลัน   พินิจ ศร.พัน.2 ปอดติดเชื้อ 65 9 ม.ีค. 61
1809/61 จ.ส.อ.เสฏฐศิษฎ์    เทียนประทีป นทพ. เลือดออกในแกนสมอง 38 22 ก.พ. 61
1810/61 นาง อภิญญา   ประเสริฐ วทบ. ตับแข็งระยะสุดท้าย 52 27 ม.ีค. 61
1811/61 นาง ทิพวรรณ   ส าเนียงเสนาะ ธ.ราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 60 23 ม.ีค. 61
1812/61 นาย ทองสุข   ค าโพธิ์ ธ.เพชรบุรี ปอดติดเชื้อ 63 3 เม.ย. 61
1813/61 นาง จงกล    ก าโภชา ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน 82 3 เม.ย. 61
1814/61 นาง กาญจนา    จันทร์ตรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมองน้อย 66 29 ม.ีค. 61
1815/61 นาง ล าจวน    หนูนาง ธ.กาญจนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 81 3 เม.ย. 61
1816/61 นาง สุนทร   ยงสูงเนิน ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 85 30 ม.ีค. 61
1817/61 อส.ทพ.ประกิจ   พุฒตาล กรม ทพ.14 กระดูกเชิงกรานหัก 46 19 ก.พ. 61
1818/61 นาย ประจวบ   ไตรศัพท์ รร.ส.สส. ภาวะของเสียค่ังในร่างกาย 79 28 ม.ีค. 61
1819/61 นาย สี   จันทร์สีดา ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 81 18 ม.ีค. 61
1820/61 นาง ราตรี   บุญพันธ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 85 13 ม.ีค. 61
1821/61 ร.ต.พิทักษ์   อินมา ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุรถชน 63 21 ม.ีค. 61
1822/61 นาง สมคิด   ปาระมี ธ.ลพบุรี โรคหัวใจวาย 60 16 ม.ีค. 61
1823/61 จ.ส.ต.สุนทร   ดวงไทย ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 55 13 ม.ีค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1824/61 นาง สนอง   สนธิทิม ธ.พิษณุโลก เลือดในชั้นหุม้สมองจากเส้นเลือดแตก 62 1 เม.ย. 61
1801/61 นาง สาล่ี   กองเพิม่พูล พธ.ทบ. โรคชรา 81 15 ม.ีค. 61
1825/61 นาง สายบัว   ศรีพันธ์เดช กผสป.สส. ปอดอักเสบติดเชื้อ 91 4 เม.ย. 61
1826/61 นาง ฉวีวรรณ   ทองใบ ขกท. เลือดออกในสมอง 64 19 ม.ีค. 61
1827/61 นาย วิศิษฏ์   ตันเติมเกียรติ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 2 เม.ย. 61
1828/61 นาง ชุมศรี   ชคนานนท์ ธ.ส านักราชด าเนิน สมองฝ่อวัยชรา 85 30 ม.ีค. 61
1829/61 พล.อ.ธราวุธ   บุนนาค ธ.ส านักราชด าเนิน ล าไส้ขาดเลือดบริเวณล าไส้ใหญ่ส่วนต้น 92 20 ม.ีค. 61
1830/61 นาง เฉลิมศรี   วิเชียรรัตน์ ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะติดเชื้อไตวาย 89 29 ม.ีค. 61
1831/61 พ.ท.วินัย   บุญสม ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน สะพานใหม่ ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ 82 8 เม.ย. 61
1832/61 ร.ต.สมพงษ์   วงษ์นายะ ธ.เตาปูน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 67 11 เม.ย. 61
1833/61 จ.ส.ต.หญิง กษมน   ไวพยาบาล ศร. เสียเลือดในขณะผ่าตัด 33 15 ก.พ. 61
1834/61 นาย อ านวย  ดอนผิวไพร ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 26 ม.ีค. 61
1835/61 ร.ต.เชิดเชาวน์   เกษจ้อย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 61 12 ม.ีค. 61
1836/61 ร.ต.เชาวรินทร์   เณรตาก้อง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 21 ม.ีค. 61
1837/61 ร.อ.วีระ   ประดิษฐ์สมัย รร.กง.กง.ทบ. การติดเชื้อในกระแสเลือด 74 8 เม.ย. 61
1838/61 นาย สุชาติ   เปล่ียนกล่ิน ธ.ย่อยเซ็นทรัล บางนา โรคมะเร็ง 71 3 เม.ย. 61
1839/61 นายสมเกียรติ   เกษตระชนม์ ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 81 27 ม.ีค. 61
1840/61 นาย ธวัชชัย   เรืองพงษ์ สพ.ทบ. มะเร็งปอดระยะลุกลาม 55 11 ม.ีค. 61
1841/61 นาย วรวุฒิ   หล้าอ าพร กรส.สก.ทบ. มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 45 8 เม.ย. 61
1842/61 นาง อุไร   สุพรรณชาติ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 95 7 เม.ย. 61
1843/61 นาง กุลธิดา   มัลลิกะมาลย์ ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ โรคไตเร้ือรัง 81 6 เม.ย. 61
1844/61 นาง กิมล้ี   ป้อมป้องกัน ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 87 12 เม.ย. 61
1845/61 นาง อัมพร   อุไรวรรณ์ ธ.เตาปูน มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 69 11 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1846/61 นาง โสภา   สุนทรกุล ณ ชลบุรี ธ.ชลบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 25 ม.ีค. 61
1847/61 นาง สาริณี   ก้องกังวาลย์ ธ.ย่อย บก ทหารสูงสุด แจ้งวัฒน ติดเชื้อในกระแสโลหิต 55 4 เม.ย. 61
1848/61 นาง ปิน่   สาสิงห์ ธ.บก.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 85 12 เม.ย. 61
1849/61 นาย วิรัตน์   ทองมา ร.29 พัน.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 6 ม.ค. 61
1850/61 นาย บุญส่ง   คิดการงาน ร.7 พัน.2 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 65 21 ม.ีค. 61
1851/61 จ.ส.อ.รณชัย   แสงสีดา ขกท. มะเร็งตับและภาวะหัวใจล้มเหลว 45 16 ม.ีค. 61
1852/61 นาง บุญเสริม   ศรีวิฑูรย์ ศร. ปอดอักเสบ 82 28 ม.ีค. 61
1853/61 พ.ต.สมาน   จันทร์พวง ธนาณัติ เลือดออกในสมอง 61 28 ม.ีค. 61
1854/61 นาง ชะอ้อน   โถชัย ธ.ถนนเอเชีย นครสวรรค์ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 86 12 ม.ีค. 61
1855/61 นาย ถา   ซาวค าเขตต์ ธ.เชียงราย โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 84 19 ม.ีค. 61
1856/61 นาง สมใจ   เสกิระ ธ.ตาก มะเร็งตับระยะสุดท้าย 67 31 ม.ีค. 61
1857/61 นาง ทองหล่อ   ยิ้มแย้ม ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 13 เม.ย. 61
1858/61 นาย ก่อเกียรติ   กองแก้ว ธ.ส านักพหลโยธิน ขาดอากาศหายใจจากจมน้ า 51 9 เม.ย. 61
1859/61 นาง ประมวล   วงศ์ธรรมศักด์ิ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อกระแสเลือด 83 2 เม.ย. 61
1860/61 พ.ท.อุดม   กิริยา ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 89 11 เม.ย. 61
1861/61 นาง เทิม   ลัทธิประสิทธิ์ ธ.สระบุรี โรคหลอดเลือดสมอง 82 10 เม.ย. 61
1862/61 นาง เสาวนีย์   บุญเปีย่ม วิสามัญ ติดเชื้อในปอด 91 3 เม.ย. 61
1863/61 น.ส. ทัศนา   ช่างต่อ มทบ.11 หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 65 6 เม.ย. 61
1864/61 นาง สมจิน   นิ่มแย้ม ขกท. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 82 31 ม.ีค. 61
1865/61 ร.ต.สหัสชัย   มุสิกดิลก ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69 18 ม.ีค. 61
1866/61 นาง ชูศรี   โอฐยิ้มพราย รร.สพศ.ศสพ. โรคชรา 76 22 ม.ีค. 61
1867/61 นาง เล็ก   แหยมร่าเริง บชร.2 โรคเบาหวาน 66 30 ม.ีค. 61
1868/61 นาง แตง   สายเสียง ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 103 3 เม.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1869/61 นาง ณัฐวรรณ   จ าปีแก้ว ธ.ราชบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวระรุนแรง 69 26 ม.ีค. 61
1870/61 นาย เสา   พรมเพ็ชร ม.2 พัน.7 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 27 ม.ีค. 61
1871/61 นาง แสง   จันดา ธ.นครนายก โรคชรา 82 6 เม.ย. 61
1872/61 นาย สงวน   วันแว่น ม.3 พัน.13 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 25 ก.พ. 61
1873/61 นาง ทองสา   ดลประสิทธิ์ ม.6 พัน.21 ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ 81 1 เม.ย. 61
1874/61 จ.ส.อ.ประพจน์   สุขสวัสด์ิ ธ.พิษณุโลก ภาวะปอดบวมน้ าค่ังเลือด 65 23 ม.ีค. 61
1875/61 นาย ไตรรงค์   ทองงาม ธ.ลพบุรี ผลจากอุบัติเหตุการหกล้ม 79 15 ม.ีค. 61
1876/61 พ.ท.วิทยา   ค าเงิน ธ.สระบุรี ท้องมาน 73 23 ม.ีค. 61
1877/61 จ.ส.อ.เสวียง   ล่องลอย ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 31 ม.ีค. 61
1878/61 นาง วิไล   คันศิลป์ ธ.ขอนแก่น โรคไตวาย 73 21 ม.ีค. 61
1879/61 นาง วนิดา   ประเสริฐกุล มทบ.14 มะเร็งปากมดลูก 58 8 ก.พ. 61
1880/61 นาง อ่อน   ตังศิริ พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 6 ม.ีค. 61
1881/61 นาย ประคอง   พวงธรรม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็ง 67 1 เม.ย. 61
1882/61 นาง เต่ือย   จันทาจังหรีด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 97 1 เม.ย. 61
1883/61 นาย ค าพัน   ค ามี สง.ปรมน.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 21 ม.ีค. 61
1884/61 น.ส. ธนิดา   บุญชัยโย ศซส.สพ.ทบ. ขาดอากาศเนื่องจากผูกคอตาย 28 8 ม.ีค. 61
1885/61 ร.ท.สยาม   สหัสดี นทพ. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 47 23 ม.ีค. 61
1886/61 นาย วินิจ   พิธรรมานุวัตร ขว.ทบ. โรคสมองฝ่อวัยชรา 80 30 ม.ีค. 61
1887/61 พ.ต.อุดม   บุญสมบัติ ธ.ถนนพิบูลสงคราม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 88 12 เม.ย. 61
1888/61 นาย บุญส่ง   อรุณเสถียร กฌป.สก.ทบ. ปอดติดเชื้อ 74 11 เม.ย. 61
1889/61 นาง เรณู   ปรียานุภาพ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 1 เม.ย. 61
1890/61 นาง อาภา   ธุวะนุติ ธ.ย่อย แฟชั่น ไอส์แลนด์ โรคไข้เลือดออก 85 17 เม.ย. 61
1891/61 นาง นวล   โพธิจ์ันทร์ ธ.ยโสธร โรคมะเร็งช่องท้อง 65 15 ธ.ค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1892/61 จ.ส.อ.ประชิต   ปานแดง ธ.เตาปูน มะเร็งกล่องเสียงส่วนบน 56 7 เม.ย. 61
1893/61 นาง ประไพ   ศรีวิไล รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 94 2 เม.ย. 61
1894/61 น.ส. บับ   สาแก้ว ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี โรคไตวายเฉียบพลัน 83 15 เม.ย. 61
1895/61 น.ส. ศิริพร  ปรีทรัพย์ ธ.งามวงศ์วาน เส้นเลือดในสมองผิดปกติ 59 9 เม.ย. 61
1896/61 นาง ทัศนา   สุเสารัจ ธ.ศรีย่าน มะเร็งคอหอย 65 18 เม.ย. 61
1897/61 นาง บัวลอย   สูติปัญญา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา วัณโรคปอด 90 7 เม.ย. 61
1898/61 นาง ชลอ   ชาช านาญ ธ.สระบุรี หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพอง 77 12 เม.ย. 61
1899/61 นาย สุรัตน์   อังกระโทก ธ.ชุมพร หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 60 18 ม.ค. 61
1900/61 พ.ท.ลวัธน์   ปัญญา ธ.งามวงศ์วาน ล าไส้ทะลุจากล าไส้อุดตัน 89 8 เม.ย. 61


