
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3321/61 จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ   สงสาร รพ.ค่ายอดิศร มะเร็งล าไส้ 38 6 ก.ค. 61
3322/61 ร.ต.มังกร   กัลป์ทอง ธ.พิษณุโลก ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 81 9 ก.ค. 61
3323/61 นาง หนูพันธ์   ราชอาสา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอด 72 15 ก.ค. 61
3324/61 นาง หลาน   โฉมยงค์ ธ.พิษณุโลก ภาวะไตวายฉับพลัน 84 21 ม.ิย. 61
3325/61 จ.ส.อ.นิพจน์   คะลา ร.4 พัน.2 โรคตับแข็ง 57 4 ก.ค. 61
3326/61 พ.อ.วิทยา   ศรพรหม ธ.อุบลราชธานี โรคความดันโลหิตสูง 82 11 ก.ค. 61
3327/61 นาย สมคิด   กิ่งทอง ธ.ตาก โรคปอดติดเชื้อแบคทีเรีย 69 2 ก.ค. 61
3328/61 ส.อ.ภูวนาถ   แสงมณี ร.16 พัน.3 พิษสุราเร้ือรัง 50 12 ก.ค. 61
3329/61 นาย ถวิล   ปัสสาสุ ร.23 พัน.4 หลอดเลือดสมองแตก 57 19 ม.ิย. 61
3330/61 นาย เอนก   จุ้ยซ่ือ มทบ.13 ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ 55 8 ก.ค. 61
3331/61 นาง บุญนาค   ทองสุวรรณ รพ.รร.จปร. โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 78 4 ก.ค. 61
3332/61 จ.ส.อ.สมชาย   มุ่งลือ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 26 ม.ิย. 61
3333/61 นาย แทน   สวมทอง ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 66 1 ก.ค. 61
3334/61 นาย วิชัย   โคตรสมบัติ ธ.ร้อยเอ็ด เชื้อราในเยื่อหุม้สมอง 57 3 ก.ค. 61
3335/61 นาง บัวถา   ปินทะนา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 25 ม.ิย. 61
3336/61 นาง กองศรี   บุวรรณ์ ธ.น่าน หลอดเลือดสมอง 80 7 ก.ค. 61
3337/61 นาง ทวี   เจียมวงษ์ พัน.สห.11 โรคติดเชื้อ 83 15 ก.ค. 61
3338/61 นาง รษา   ร่วมเวียง ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โรคหัวใจล้มเหลว 65 17 ก.ค. 61
3339/61 น.ท.เกรียงเดช   อุณหเลขกะ ธ.ส านักพหลโยธิน เนื้องอก ตับแตก 75 14 ก.ค. 61
3340/61 น.ส. ล าเจียก   นาคประสิทธิ์ ธ.ย่อยถนนประชาอุทิศ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน 69 18 ก.ค. 61
3341/61 ร.ต.นิพนธ์   สถิติรัตน์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 ก.ค. 61
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3342/61 พล.ต. สนิท   หวังเจริญ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 97 27 ม.ิย. 61
3343/61 นาย ออน   สร้อยเสนา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 84 8 ก.ค. 61
3344/61 จ.ส.อ.สมชาย   เบาโพธิ์ ธ.กาญจนบุรี โรคตับแข็ง 55 1 ก.ค. 61
3345/61 พ.ท. เข็มชาติ   สิทธิจันทร์ ยย.ทบ. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 54 7 ก.ค. 61
3346/61 นาง สุรีย์   ฉั่นบุตร ธ.ส านักราชด าเนิน โรคมะเร็งปากมดลูก 70 19 ก.ค. 61
3347/61 นาง ประดับ   โพธิศ์รี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 77 17 ก.ค. 61
3348/61 พ.อ. วิชัย   ธานีรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 71 19 ก.ค. 61
3349/61 พ.อ.สุพัฒน์   สุพรรณเภษัช ธ.โชคชัย 4 มะเร็งของตับ 88 28 ม.ิย. 61
3350/61 พ.ต.ประยุทธ   วิทักษ์บุตร ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 60 16 ม.ิย. 61
3351/61 นาง ภูบาน   แสนเขื่อน ธ.สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 80 17 ก.ค. 61
3352/61 จ.ส.อ.สมหมาย   พินิกิจ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับระยะสุดท้าย 58 7 ก.ค. 61
3353/61 นาง สุทธิ   ภารประดิษฐ์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 73 17 ก.ค. 61
3354/61 นาง ละมุด   วงษ์ไทย ส่วนกลาง โรคประจ าตัว อัลไซเมอร์ ความดัน 79 19 ก.ค. 61
3355/61 อส.ทพ.แสงสุวรรณ์   สุภาวงค์ กรม ทพ.22 ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 26 14 ก.ค. 61
3356/61 นาย บุญชู   เหมพิจิตร มทบ.31 โรคชรา 79 13 ก.ค. 61
3357/61 นาย ทองค า   มะลิลา มทบ.25 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 70 3 ก.ค. 61
3358/61 นาง กุหลาบ   แก่นทิพย์ พธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากล าไส้อักเสบ 73 26 ม.ิย. 61
3359/61 นาง ทองเพียร   สมยา ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านมลุกลามสมอง 80 2 ก.ค. 61
3360/61 นาง สมศรี   อาจผ่ึง ธ.ชลบุรี สมองได้รับการกระแทกรุนแรงบริเวณศีรษะ 58 9 ก.ค. 61
3361/61 ร.ต.โกเมธ   แท่นนิล ธ.ชลบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 68 2 ก.ค. 61
3362/61 นาย บุญนาค   คัมภิรานนท์ ศฝยว.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 77 27 ม.ิย. 61
3363/61 นาง ชมนารถ   สุขเกตุ ธ.อุทัย-อยุธยา โรคชรา 73 20 ก.ค. 61
3364/61 นาง วิลัยรัตน์   อุสาหะ ธ.รามอินทรา กม.8 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 89 16 ก.ค. 61
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3365/61 นาง พิไลพร   รัศมี ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในกระโหลกศีรษะ 50 17 ก.ค. 61
3366/61 นาง ส ารวย   ดีสง่า ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งทีไ่ต 78 20 ก.ค. 61
3367/61 นาง สมพร   โสธรกุล ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 91 23 ก.ค. 61
3368/61 นาง พรม   ขอนทอง ธ.ก าแพงเพชร ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 14 ก.ค. 61
3369/61 นาย วินัย   ทวีจิตร สร. โรคชรา 70 13 ก.ค. 61
3370/61 นาง เกษรา   เกิดพร้อม ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น โรคมะเร็งระยะลุกลาม 62 20 ก.ค. 61
3371/61 นาย อุดม   จิรเบญจวรรณ มทบ.34 โรคปอดติดเชื้อ 63 9 ก.ค. 61
3372/61 นาย ทอง   นิลพรมมา รพ.ค่ายสุรนารี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 80 13 ก.ค. 61
3373/61 นาง มะณี   แสงบุราณ ธ.อุดรธานี โรคชรา 84 28 ม.ิย. 61
3374/61 ร.ต.สามารถ   ม่วงมณี ธ.ชลบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 62 24 ม.ิย. 61
3375/61 นาง นิตยา   จันทรินทุ กิตติมศักด์ิ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 96 14 ก.ค. 61
3376/61 นาง ยุพา   หอมสิน สก.ทบ. มะเร็งล าไส้ 65 19 ก.ค. 61
3377/61 นาย ประสิทธิ ์  ส าเภาแก้ว ธ.เตาปูน โรคปอด 73 23 ก.ค. 61
3378/61 นาง สุจินต์   ชัมภารีย์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากการติดเชื้อ 83 8 ก.ค. 61
3379/61 ร.ท.กมล   ทองก้อน ธ.ย่อยบางพลัด มะเร็งล าไส้ 80 20 ก.ค. 61
3380/61 นาย สมนึก   งามประดิษฐ์ ธ.ทุง่สง โรคชรา 80 16 ก.ค. 61
3381/61 นาง ทวี   ไชค าพา ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 87 16 ก.ค. 61
3382/61 นาง มาลี   อุบลรัตน์ ส่วนกลาง โรคชรา 80 8 ก.ค. 61
3383/61 ร.ต.โสภณ   เวชวิรุฬห์ ธ.ถนนสุขาภิบาล 3 เลือดออกในทางเดินอาหาร 77 23 ก.ค. 61
3384/61 ร.อ.ป้อม   เขียวจันทร์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 20 ก.ค. 61
3385/61 นาง ประชุม   ภูท่รัพย์ ธ.เตาปูน เส้นเลือดในสมองแตก 85 22 ก.ค. 61
3386/61 จ.ส.อ.ชาญเกียรต์ิ   ศรีแจ่ม ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 56 21 ม.ิย. 61
3387/61 พ.ท.ส าราญ   ทิพย์เนตร ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 7 ก.ค. 61
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3388/61 นาย มนูญ   พินนา กรม ทพ.35 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 76 6 ก.ค. 61
3389/61 นาย ประวิง   ชนะสัตย์ ช.พัน.5 พล.ร.5 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 51 24 ม.ิย. 61
3390/61 นาง บุญสุข   วิชาหาร ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 81 29 ม.ิย. 61
3391/61 นาง จวน   กิจพิทักษ์ ธ.เชียงราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 23 พ.ค. 61
3392/61 จ.ส.อ.สมควร   อุไรวงษ์ ร.1 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในปอด 58 20 ก.ค. 61
3393/61 นาง น้อย   ถาวรศิล กส.ทบ. โรคชรา 71 8 ก.ค. 61
3394/61 นาย สิทธิ ์  จอมเลิศ มทบ.16 ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 5 ก.ค. 61
3395/61 ร.ต.สานิต   ภักดีศุภผล ธ.กาญจนบุรี มะเร็งล าไส้ 57 8 ก.ค. 61
3396/61 นาย ก้าน   อินทะเส ธ.ราชบุรี เลือดออกในสมอง 67 27 ม.ิย. 61
3397/61 นาง บัวผัน   เหลืองวันทา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 79 13 ก.ค. 61
3398/61 นาง พันธ์ทิพย์   อัมพรหมราช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 62 8 ก.ค. 61
3399/61 นาย สอน   สารดี ธ.ยโสธร เส้นเลือดหัวใจตีบ 83 17 ก.ค. 61
3400/61 นาง เลิศ   ช านาญค้า ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 83 12 ก.ค. 61
3401/61 นาง วัน   นาโสก ธ.นครพนม โรคชรา 86 7 ก.ค. 61
3402/61 นาย พุทธ   กะณารักษ์ สพ.ทบ. โรคไตวายเฉียบพลัน 77 10 ก.ค. 61
3403/61 นาง จรูญลักษณ์   วีระพล ธ.ถนนจอมทอง ติดเชื้อรุนแรง 78 27 ก.ค. 61
3404/61 พ.อ.มนัส   ธีมานนท์ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคถุงพนังล าไส้แตก 89 21 ก.ค. 61
3405/61 ร.ต.เชิดชัย   สิงห์ทอง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 84 15 ก.ค. 61
3406/61 นาง นันทนา   ล้ิมตระกูล ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 46 23 ก.ค. 61
3407/61 นาง ยวน   พาขุนทด ธ.ด่านขุนทด ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 20 ก.ค. 61
3408/61 นาง ยาใจ   พนาอุดม ป.9 พัน.9 ภาวะติดเชื้อรุนแรง 63 29 ม.ิย. 61
3409/61 นาง อ่อนแก้ว   ยี่สุภา ร.17 พัน.3 มะเร็งทีไ่ต 76 16 ก.ค. 61
3410/61 จ.ส.อ.วิชาญ   อินทพิมพ์ รร.นส.ทบ. ขาดอากาศหายใจ 39 6 ก.ค. 61
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3411/61 จ.ส.อ.ศุภสิทธิ ์  บุญแย้มวงศ์ พธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 46 17 ก.ค. 61
3412/61 นาง อ่อนจันทร์   หอมเชย ร้อย.ลว.ไกล 3 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะท าให้เส้นเลือดสมองอุดตัน 65 1 ก.ค. 61
3413/61 นาง พิมพา   เหลาสุวรรณ มทบ.27 โรคชรา 79 29 ม.ิย. 61
3414/61 จ.ส.อ.ทิวากร   จอมขวัญ ม.6 พัน.21 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อรุนแรง 42 14 ก.ค. 61
3415/61 นาง มลิ   ภาคพฤกษ์ ธ.ตาคลี ภาวะช๊อกจากหัวใจ 82 7 ก.ค. 61
3416/61 นาง บุญล้อม   พางาม ธ.ลพบุรี โรคชรา 91 11 ก.ค. 61
3417/61 ร.ต.บุญปัน๋   สรรดี ธ.ฝาง มะเร็งต่อมลูกหมาก 79 7 ก.ค. 61
3418/61 นาง จันทร์   แสนพยุง ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับติดเชื้อ 91 19 ก.ค. 61
3419/61 นาย หนูพร   แก้วก่า ธ.สกลนคร โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 83 10 ก.ค. 61
3420/61 นาย วัน   วิเศษกุล ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 84 14 ก.ค. 61
3421/61 นาง ทอง   กองสินแก้ว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี แผลติดเชื้อเท้าขวา 82 17 ก.ค. 61
3422/61 นาง ไพบูลย์   สว่างโรจน์ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 63 13 ก.ค. 61
3423/61 นาย แก้ว   นิลดอนหวาย ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 14 ก.ค. 61
3424/61 นาย ไว   ราชบาศรี ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวายเร้ือรัง 81 11 ก.ค. 61
3425/61 นาย สมจิตร   พลขันธ์ ธ.ตะพานหิน ภาวะหัวใจล้มเหลว 81 17 ก.ค. 61
3426/61 พล.ต.ชูศักด์ิ   อนุจรพันธ์ ธ.ล าปาง ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 74 15 ก.ค. 61
3427/61 นาง สน   ทองสว่าง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคตวายเร้ือรัง 81 21 ก.ค. 61
3428/61 จ.ส.ท.กิตติ    คล่องเชิงศร ธ.สนามเสือป่า ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 71 20 ก.ค. 61
3429/61 นาง ดวงพร   สุรนิยม ธ.ถนนเพชรเกษม-บางแค ภาวะเลือดเป็นกรด 58 25 ก.ค. 61
3430/61 นาง อัญชลี   วันโท ธ.เตาปูน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 63 21 ก.ค. 61
3431/61 นาง มณฑา   เอมรักษา แผนกอาวุธที ่1 โรคปอดติดเชื้อ 71 1 ก.ค. 61
3432/61 จ.ส.อ.นคร   ผอบนาง ธ.ลพบุรี ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรงร่วมกับทางเดินหายใจล้มเหลว 69 4 ก.ค. 61
3433/61 นาง แฉล้ม   สุกใส พธ.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 87 22 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3434/61 นาง สุมล   มณีแสง ส่วนกลาง โรคชรา 85 29 ก.ย. 61
3435/61 นาง เหมือน   โพธิสุ์ด ธ.อุดรธานี โรคชรา 80 19 ก.ค. 61
3436/61 นาง ลิ   ประพฤติดี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 82 22 ก.ค. 61
3437/61 นาย บุญช่วย   ไร่สูงเนิน สง.สด.จว.น.ม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 83 21 ก.ค. 61
3438/61 อส.ทพ.ปัญญา   ปักขีพันธ์ กรม ทพ.22 ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณกลางอกจากกระสุนปืน 28 9 ก.ค. 61
3439/61 นาง ใจเริง   เทศนา กสษ.1 กส.ทบ. โรคตับแข็ง 49 20 ม.ิย. 61
3440/61 ร.ต.สัมพันธ์   ดาระดาษ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งต่อมทอลซิล 87 23 ก.ค. 61
3441/61 ร.ต.อ านวย   แย้มละออ ธ.ชลบุรี โรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 86 12 ก.ค. 61
3442/61 นาง ทองเจือ   ภูท่อง ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 81 23 ก.ค. 61
3443/61 พล.ท.ส าราญ    ขีโรท วิสามัญ โรคชรา 81 20 ส.ค. 42
3444/61 นาย บุญสม   ปรีดี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 85 31 ก.ค. 61
3445/61 พ.ต.บุญเทียม   ฝีมือช่าง ธ.ปราณบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 89 21 ก.ค. 61
3446/61 นาง จันทร์   ฉิมมี ศสพ. มะเร็งต่อมไทรอยด์ 82 16 ก.ค. 61
3447/61 พ.ต. เสนอ   เหล็กเพชร ธ.ชัยนาท มะเร็งไต 77 20 ม.ิย. 61
3448/61 นาง กุหลาบ   น้อยบัวทิพย์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี จมน้ าเสียชีวิต 73 14 ก.ค. 61
3449/61 นาง ทองหล่อ   บุญมายะพันธุ์ นทพ. โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 17 ก.ค. 61
3450/61 จ.ส.อ.ชั้น   ศรีระยับ ธ.ปากเกร็ด ภาวะติดเชื้อกระแสโลหิตจากแบคทีเรีย 75 22 ก.ค. 61
3451/61 จ.ส.อ.สมบัติ   ปัญญากิจ ธ.เชียงราย มะเร็งล าไส้ 68 25 ก.ค. 61
3452/61 ส.ท.เจริญ   บุดดารวม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี แผลกดทับติดเชื้อ 85 12 ก.ค. 61
3453/61 นาง สวย   ทศราช ธ.สกลนคร โรคชรา 86 14 ก.ค. 61
3454/61 นาง แก้ว   ชาวคนดง ธ.สกลนคร โรคไตวายระยะสุดท้าย 76 2 ก.ค. 61
3455/61 นาง อวยพร   สุขส าราญ ธ.บางบัวทอง มะเร็งปอดลุกลาม 74 22 ก.ค. 61
3456/61 พ.อ.อ าพล   โตทรัพย์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอดระยะลุกลาม 66 2 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3457/61 นาง ระเบียบ   พิชัย ศฝ.นศท.มทบ.33 มะเร็งปอด 84 30 ม.ิย. 61
3458/61 นาง กี   เข็มสุข พัน.ซบร.22 บชร.2 โรคชรา 70 29 ม.ิย. 61
3459/61 จ.ส.อ.สราวุฒิ   แววคุ้ม พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 53 30 ม.ิย. 61
3460/61 ร.ต.สุเทพ   ล้วนกล่ินหอม ธ.ส านักราชด าเนิน โรคถุงลมโป่งพองก าเริบเฉียบพลัน 86 26 ม.ิย. 61
3461/61 นาย แก้ว   สีม่วง ธ.ย่อยอ่อนนุช โรคชรา 78 30 ก.ค. 61
3462/61 นาย ต้นวงศ์   คุณะเกษม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 67 27 ก.ค. 61
3463/61 นาง ทองใบ   ขวัญยืน วิสามัญ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 93 21 ก.ค. 61
3464/61 ร.ต.บัณฑิต    มหาภาส ธ.สระบุรี ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 56 1 ก.ค. 61
3465/61 ร.ต.บุญยืน   ชีวะประเสริฐ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 27 ก.ค. 61
3466/61 พ.ต.ธนู   ยืนยง ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 86 11 ก.ค. 61
3467/61 นาย วิโรจน์   พงศ์ธนานนท์ สก.ทบ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 79 29 ก.ค. 61
3468/61 นาง สมใจ   ขันธรูจี ธ.สนามเป้า โรคชรา 99 26 ก.ค. 61
3469/61 นาง อารีย์   มาตขาว พัน.จจ. โรคไตวายเฉียบพลัน 60 19 ม.ิย. 61
3470/61 นาย บุญถม   พลศรีราช ศสท.กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 13 ก.ค. 61
3471/61 นาง สัจจา   สิงห์สูง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 87 14 ก.ค. 61
3472/61 นาง บุญธรรม   ยุทธวิธี ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 69 16 ก.ค. 61
3473/61 นาง วนิดา   พวงแก้ว มทบ.17 ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71 15 ก.ค. 61
3474/61 พ.ต.วิถี   ไชยพันธุ์ ธ.เพชรบรูณ์ โรคปอดอักเสบ 75 7 ส.ค. 61
3475/61 ร.ต.ทองแดง   สมิงแก้ว ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 87 21 ก.ค. 61
3476/61 พ.ต.วิรัตน์   บุญถนอม ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 75 14 ก.ค. 61
3477/61 นาง นารี   พูลพันธ์ ร.6 พัน.3 โรคชรา 84 27 ม.ิย. 61
3478/61 จ.ส.อ.บรรจง   ทันนิเทศ ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตก 73 20 ก.ค. 61
3479/61 นาย ทวี  บริบาล นสศ. มะเร็งปอด 60 3 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3480/61 นาง มารศรี   อึ้งประภากร รร.ส.สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 29 ก.ค. 61
3481/61 นาง อุไร   บุญมี สส.ทหาร ภาวะหัวใจเต้นช้า 67 7 ก.ค. 61
3482/61 นาง สุมาลี   ธรรมเนียม แผนกอาวุธที ่1 มะเร็งหลอดอาหาร 82 28 ก.ค. 61
3483/61 นาง ยศธร   ใจชอบ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 68 1 ส.ค. 61
3484/61 นาง บุญยก   นาเมือง ธ.ระนอง มะเร็งปอดระยะลุกลาม 80 19 ก.ค. 61
3485/61 ร.ต.ชัยณรงค์   พาทอง ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 77 25 ก.ค. 61
3486/61 ร.อ.สมชาติ   โรจนวิภาต ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดโป่งพองในช่องอกและช่องท้องแตก 80 21 ก.ค. 61
3487/61 นาง แก้ว   มโนใจ พัน.สร.23 บชร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 20 ม.ิย. 61
3488/61 นาง อนงค์   สุภาการ รพ.ค่ายอดิศร โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 66 13 ก.ค. 61
3489/61 นาง นงคราญ   ตันเยี่ยม ธ.เชียงราย มะเร็งท่อน้ าดี 75 17 ก.ค. 61
3490/61 นาง แจ่ม   คันธชิต ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 5 ม.ิย. 61
3491/61 นาง นารี   จันเกตุ ธ.ยโสธร เส้นเลือดตีบในสมอง 70 26 ก.ค. 61
3492/61 นาง ทวี   ศรีอินทร์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 81 26 ม.ิย. 61
3493/61 นาง รุ่งทิวา   จิตรจันทร์ ธ.ลพบุรี ระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 51 24 ก.ค. 61
3494/61 ร.ต.ต้อย   งู้บุตรตน ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 68 27 ก.ค. 61
3495/61 นาง พยุง   สร้อยศิริ กิตติมศักด์ิ ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85 11 ก.ค. 61
3496/61 พ.อ.สมคิด   โตวิชัย ธ.ปราณบุรี โรคปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด 83 11 ก.ค. 61
3497/61 ร.ต.มนัส   บูส่ามสาย ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 72 18 ก.ค. 61
3498/61 นาง ผ่องพรรณ   เจียรพิพัฒน์ ธ.รามอินทรา กม.8 โรคถุงลมโป่งพอง 75 18 ก.ค. 61
3499/61 นาง โพธิ ์  สันเสนาะ ธ.เมืองเอก-รังสิต เสมหะอุดตันทางเดินหายใจ 84 28 ก.ค. 61
3500/61 นาย สันทัศน์   สุดชฎา ธ.กระทุมแบน มะเร็งหลอดอาหาร 65 29 ก.ค. 61
3501/61 ส.ท.ธรรมชาติ   ภัทรเทีย่ง ปตอ.1 พัน.6 เลือดออกในช่องอก 21 22 ม.ิย. 61
3502/61 จ.ส.อ.สถิตย์   อัมโร พัน.พัฒนา 4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 13 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3503/61 จ.ส.อ.จวน   กิจมี ธ.เพชรบูรณ์ ระบบหายใจล้มเหลว 85 21 ก.ค. 61
3504/61 นาย บุญน้อม   จ้อยนุแสง ธ.เพชรบูรณ์ เส้นสมองตีบ 73 13 ก.ค. 61
3505/61 จ.ส.อ.จรัญ   จันทร์ทิพย์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งท่อน้ าดี 55 11 พ.ค. 61
3506/61 นาย เพือ่ม   เกตุแก้ว ธ.คลองปาง โรคชรา 79 17 ก.ค. 61
3507/61 ร.ต.ท านุ   ต่ายเนาคง ธ.ปากช่อง ระบบไหลเวียนเลือดและหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66 17 ม.ีค. 61
3508/61 ส.อ.ศุภชัย   ปล้องทัพ ร.15 พัน.1 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 31 24 ม.ิย. 61
3509/61 อส.ทพ.จรินทร์   อาจหาญ กรม ทพ.26 ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 3 ก.ค. 61
3510/61 นาย ผัด   ไชยเลิศ ธ.พะเยา โรคความดันโลหิตสูง 83 18 ก.ค. 61
3511/61 นาง วันเพ็ญ   แก้วประพาฬ สลก.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 87 28 ก.ค. 61
3512/61 นาง เคลือบ   แก้วนิยม จบ. ล่ืนล้มศีรษะกระแทก 85 18 ก.ค. 61
3513/61 นาง ด า   เสือทอง ศสร. โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 67 1 ก.ค. 61
3514/61 นาย ประชา   โพธิวัฒนางค์กูร ธ.ถนนเพชรเกษม-บางแค โรคเบาหวาน 81 29 ก.ค. 61
3515/61 นาย สมาน   มุ่งชนะ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 24 ก.ค. 61
3516/61 น.ส.เบญจวรรณ   วงษ์ทองดี ส่วนกลาง ภาวะการหายใจล้มเหลว 63 26 ก.ค. 61
3517/61 ร.ต.รักษ์   แนบสนิท ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 90 28 ก.ค. 61
3518/61 นาง เพลินจิตร   แสวงศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุลลราชธานี อุบัติเหตุจราจร 76 21 ก.ค. 61
3519/61 ร.ต.สุทิน   เกตุทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคตับแข็ง 59 11 ก.ค. 61
3520/61 จ.ส.อ.สุวพันธ์   โพธิศ์รี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือด 58 18 ก.ค. 61
3521/61 นาง จีรวรรณ   โชติยุทธ ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 69 29 ก.ค. 61
3522/61 นาง ประจวบ   ปาณเล็ก ธ.สระบุรี ภาวะขาดออกซิเจน 77 21 ก.ค. 61
3523/61 นาง จวง   พลโฮม ธ.นครราชสีมา โรคชรา 87 6 ก.ค. 61
3524/61 นาง ผล   ชนะวงศ์ ร.8 โรคล้ินหัวใจร่ัว 81 16 ก.ค. 61
3525/61 ส.ท.พรเทพ   ศิริเสถียร กรม ทพ.43 แผลกระสุนปืนยิง 28 15 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3526/61 นาย บุญสา   บุญแซม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 78 12 ก.ค. 61
3527/61 ร.ท.จรัล   แสงอรุณประดิษฐ พัน.สต.กส.ทบ. เส้นเลือดแดงบริเวณต้นขาบาดเจ็บ 60 5 ก.ค. 61
3528/61 นาง กิตติมา   ปูคะวนัช ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78 19 ก.ค. 61
3529/61 นาง ประนอม   ปัน้หุน่ ธ.ย่อยพหลโยธิน-สะพานใหม่ มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 72 25 ก.ค. 61
3530/61 ร.ต.มงคล   สุวรรณพงษ์ ธ.อุบลราชธานี ขั้วหัวใจฉีกขาดจากพยาธิสภาพ 59 20 ก.ค. 61
3531/61 นาง เจียม   โปสูงเนิน ธ.ปากช่อง เลือดออกในสมอง 87 28 ก.ค. 61
3532/61 พ.ต.ยงยุทธ   อึ้งฮง ธ.ย่อยพหลโยธิน-สะพานใหม่ โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 75 24 ก.ค. 61
3533/61 นาง ประเสริฐ   ใยยะผลสุข ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง 79 31 ก.ค. 61
3534/61 นาง บุญมี   พิมพ์ประสานต์ พัน.จจ. ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 82 16 ก.ค. 61
3535/61 นาง โสอด   ศรีตองอ่อน ร้อย.ฝรพ.1 โรคติดเชื้อในกระแสเลือด 80 19 ก.ค. 61
3536/61 จ.ส.อ.นิรุจ   เศษวิกา ร.19 พัน.2 มะเร็งหลอดเลือดระยะแพร่กระจาย 35 18 ก.ค. 61
3537/61 นาง อารีย์   แก้วเกิด สง.สด.จว.อ.ท. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 52 3 ก.ค. 61
3538/61 จ.ส.อ.ปรีชา   อุตส่าห์ ร.8 พัน.2 ภาวะตับแข็ง 44 4 ก.ค. 61
3539/61 นาง จิตรา   อะโนทัย ร.152 มะเร็งปากมดลูก 59 18 ก.ค. 61
3540/61 นาง ปิน่   โพธิม์ล มทบ.31 โรคปอดติดเชื้อแบคทีเรีย 78 27 ก.ค. 61
3541/61 นาง ส าเนา   บุญมี ธ.พิษณุโลก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 26 ก.ค. 61
3542/61 นาง ใหล   เนียมเหล่ียม ธ.พิษณุโลก มะเร็งในท่อน้ าดี 77 24 ก.ค. 61
3543/61 พ.ท.สมบูรณ์   ร่วมสุข ธ.อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 87 26 ก.ค. 61
3544/61 ร.ต.ใบ   สุนา ธ.ขอนแก่น ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดรุนแรง 71 23 ก.ค. 61
3545/61 จ.ส.อ.จรัญ   จิระเนตร ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 70 19 ก.ค. 61
3546/61 นาย อมร   ส่งเสริม ธ.ร้อยเอ็ด โรคปอดติดเชื้อ 78 18 ม.ีค. 00
3547/61 นาง ม้วน   เข็มนาค ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ทางเดินหายใจอุดตันจากส าลักอาหาร 82 4 ส.ค. 61
3548/61 นาย ระยอง   เครือพลับ ธ.กระทุมแบน โรคชรา 74 26 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3549/61 นาง พิศวาส   จิตต์สมสุข ส่วนกลาง โรคไตวายเร้ือรัง 72 4 ส.ค. 61
3550/61 จ.ส.ต.ยุทธ์   จันทร์ผาสุข ธ.พญาไท ออกซิเจนในเลือดต่ า 67 24 ก.ค. 61
3551/61 นาง ไฉน   ฤกษ์พิจิตร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 60 13 ก.ค. 61
3552/61 นาง คล่ี   บุญเลิศ มทบ.15 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4 ก.ค. 61
3553/61 นาง สีนวล   ค านวน ร.111 พัน.1 ติดเชื้อและปรสิต 56 19 ก.ค. 61
3554/61 ส.อ.นนท์   รูปงาม ธ.เพชรบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 68 24 ก.ค. 61
3555/61 ร.ต.สุนทร   สุนทรพฤกษ์ ธ.กาญจนบุรี หลอดเลือดสมองตีบ 59 21 ก.ค. 61
3556/61 ร.ต.บรรทม   เอี่ยมสอาด ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 72 18 ก.ค. 61
3557/61 นาง สุพรรณ์   อักษรเสือ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจล้มเหลว 77 25 ม.ค. 61
3558/61 นาง สมบัติ   แก้วบุดดี ธนาณัติ โรคชรา 82 26 ก.ค. 61
3559/61 นาง สมสุข   พลกนิษฐ์ ส่วนกลาง ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 74 25 ก.ค. 61
3560/61 ส.อ.บุญลือ   ภาคาทิน ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 56 18 ก.ค. 61
3561/61 พ.อ.สารัตถ์   ไพรินทร์ ธ.ส านักพหลโยธิน ระบบการหายใจล้มเหลว 97 28 ก.ค. 61
3562/61 นาง บัว   หลักชัย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคล้ินหัวใจผิดปกติ 77 3 ส.ค. 61
3563/61 นาย สงค์ก    เขาทอง ร.16 พัน.2 หลอดเลือดสมองอุดตัน 72 2 ก.ค. 61
3564/61 ร.ต.สงคราม   ครองกิจการ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 23 เม.ย. 61
3565/61 พระทองค า   ศรีค ามา ธ.อ านาจเจริญ โรคชรา 88 17 ก.ค. 61
3566/61 นาง กาญจนา   แสงเพ็ชร์ ธ.อยุธยา มะเร็งปอด 71 3 ส.ค. 61
3567/61 พ.ท.ลักษณะเลิศ   จัดกระบวนพล ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 76 2 ส.ค. 61
3568/61 นาย จันทร์   โม่สันทด ส.1 พัน.101 มะเร็งตับ 74 22 ก.ค. 61
3569/61 นาง ปราณี   สายบัว ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 80 2 ส.ค. 61
3570/61 พ.ต.พิเชฎฐ์   สายสอาด ธ.วงเวียนใหญ่ ติดเชื้อในช่องท้อง 81 27 ก.ค. 61
3571/61 นาย จ าลอง  สุทธิมานนท์ ธ.ค่ายสุรนารี โรคปอดติดเชื้อ 82 23 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3572/61 ร.ต.อ.ประวัติ   ศรีชูเปีย่ม ทน.2 ภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ 59 28 ก.ค. 61
3573/61 จ.ส.ท.สมควร   บุราคร สง.สด.จว.ส.ร. อุบัติเหตุรถล้มเลือดค่ังในสมอง 50 5 ก.ค. 61
3574/61 นาง บุญมา   อัคนิจ ธ.นครพนม โรคเบาหวาน 66 24 ก.ค. 61
3575/61 นาง สมบูรณ์   สุดสงค์ ขส.ทบ. โรคชรา 84 27 ก.ค. 61
3576/61 ส.อ.เริงชัย   งามแฉล้ม ร.11 พัน.2 รอ. สมองฟกช้ าฉีกขาดจากการบาดเจ็บทางจราจร 30 25 ก.ค. 61
3577/61 นาง แบน   ไพรสารพงษ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี โรคเบลิออยโดซิส 78 2 ส.ค. 61
3578/61 นาง สมหมาย    บุญญานุรักษ์ ธ.โชคชัย 4 โรคปอดติดเชื้อ 93 27 ก.ค. 61
3579/61 ร.ต.บุญรัตน์   อินทรนัฎ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 82 3 ส.ค. 61
3580/61 นาง ฝอยทอง   ยิ้มเสง่ียม ธ.โพศรี-อุดรธานี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 74 2 ส.ค. 61
3581/61 นาง เงิน   เอี่ยมสะอาด ธ.เพชรบุรี โรคความดันโลหิตสูง 82 14 ก.ค. 61
3582/61 พ.ท.เสถียร   ปราณี ธ.ปากเกร็ด มะเร็งทวารหนักและไส้ตรง 79 31 ก.ค. 61
3583/61 นาง ส้มแป้น   ไพรสิงห์ ธ.สนามเสือป่า โรคเบาหวาน 84 29 ม.ิย. 61
3584/61 นาย ช้วน   ช่างกลึง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 29 ก.ค. 61
3585/61 นาง ศรีสอาด   นาคคุ้ม ธ.พรานนก โรคชรา 88 28 ก.ค. 61
3586/61 นาง ประครอง   งามสวัสด์ิ สลก.ทบ. โรคชรา 69 29 ก.ค. 61
3587/61 นาย ส าราญ   มีแป้น ม.3 พัน.18 มะเร็งบริเวณคอ 71 31 พ.ค. 61
3588/61 นาย มณี   บุญยืน ป.1 พัน.11 รอ. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 66 31 ก.ค. 61
3589/61 ส.อ.สมหมาย   พุฒมงคล ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 62 9 ก.ค. 61
3590/61 ร.ท.อุดร   พิพัฒน์พร ร.6 พัน.1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเร้ืองรัง 87 12 ก.ค. 61
3591/61 นาย ประเสริฐ   โยธาศิริ ธ.แกลง มะเร็งท่อน้ าดีส่วนปลาย 78 17 ก.ค. 61
3592/61 นาง กุย   ท าดี ธ.พะเยา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 27 ก.ค. 61
3593/61 นาย ประสิทธิ ์  แสนโภชน์ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 75 24 ม.ิย. 61
3594/61 พ.ต.เฉลียว   วงศ์ปราชญ์ ธ.ฉะเชิงเทรา โรคชรา 82 31 ม.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3595/61 นาย บัวกัน   บุญสละ ร.6 พัน.1 เลือดออกทางเดินอาหาร 51 2 ก.ค. 61
3596/61 จ.ส.อ.สุเมธ   ขาวส าอางค์ สส.ทหาร ก้อนเนื้องอกทีล่ าไส้เล็ก 48 21 ก.ค. 61
3597/61 นาย สมศักด์ิ   ประเสริฐสม ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค มะเร็งกล่องเสียง 69 3 ก.ค. 61
3598/61 พล.อ.บัณฑิต    อมาตยกุล ธ.ลาดพร้าว 124 โรคปอดติดเชื้อ 92 28 ม.ิย. 61
3599/61 พ.ท.เล่ือน   พิณนุวัฒนานนท์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทีป่อด 83 15 ก.ค. 61
3600/61 พ.ท.สวิง   จัตุรัส ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลว 91 4 ม.ิย. 61
3601/61 นาง ฉวีวรรณ   แจ่มจันทร์ ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 72 11 ก.ค. 61
3602/61 นาง พุม่พวง   อยู่พรมชาติ ธ.อุตรดิตถ์ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 68 27 ก.ค. 61
3603/61 นาง ศิริลักษณ์   ถิรพร ธ.ปราณบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 64 22 ก.ค. 61
3604/61 นาง ศิริ   ทุมมากรณ์ ธ.อุบลราชธานี ภาวะเลือดเป็นกรด 76 26 ก.ค. 61
3605/61 นาง ส าเนียง   คุ้มอยู่ ธ.ลพบุรี โรคเส้นเลือดหัวใจ 75 16 ก.ค. 61
3606/61 ร.ท.ทวีป   กุลหกูล ธ.ลพบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 93 18 พ.ค. 61
3607/61 พล.อส.สุดทัย   สุกใส ธ.ปากช่อง โรคสมองเส่ือมจากตับ 67 22 ก.ค. 61
3608/61 นาง สนอง   มากบดี กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 19 ก.ค. 61
3609/61 ร.ต.มนูญ   เกษาพันธุ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะเจ็บป่วย 55 4 ก.ค. 61
3610/61 นาง เนียน  ขนันทอง กรม ทพ.21 โรคหลอดเลือดสมองตีบ 81 16 ก.ค. 61
3611/61 นาย ค า   ดวงต๊ิบ ขกท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 10 ก.ค. 61
3612/61 ร.อ.ปรีชา   โพธิศ์รีนาค ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 31 ก.ค. 61
3613/61 นาง ละมุล   ปักกาโร ธ.บุรีรัมย์ โรคปอดติดเชื้อ 80 29 ก.ค. 61
3614/61 นาง บัวลอย   เพไทย ป.72 พัน.722 มะเร็งตับ 61 1 ส.ค. 61
3615/61 ส.อ. คณิตธิชา   อิ่มชาลี ม.2 พัน.10 โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 34 26 ม.ิย. 61
3616/61 นาย สมาน   เวียงสิมมา ร.13 พัน.3 โรคถุงลมโปร่งพอง 76 26 ก.ค. 61
3617/61 ร.ต.หลอง   เวชกามา รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ระบบหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 85 23 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3618/61 ร.ท.ถวิล   สิทธิขวา ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคามมะเร็งกล้ามเนื้อเรียบทีส่ะโพกด้านขวาระยะแพร่กระจาย 82 8 ก.ค. 61
3619/61 นาง บัวพันธ์   ปัญจะแก้ว สง.สด.จว.ร.อ. โรคความดันโลหิตสูง 76 17 ก.ค. 61
3620/61 นาง หวาน   สัมมาพรต ส่วนกลาง โรคชรา 87 5 ส.ค. 61
3621/61 พ.ต.เจตนา   สัมฤต ธ.บก.ทบ. โรคชรา 73 1 ก.ย. 58
3622/61 น.ส. บุญมา   ศรีราชวุฒิ ธ.ถ.พระรามที ่9-ถ.เสรี 7 โรคอัมพฤกษ์ 66 7 ก.ย. 57
3623/61 นาง สมศรี   เอี่ยมประเสริฐ ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ โรคมะเร็งทีป่อด 74 4 ส.ค. 61
3624/61 นาง สุดาพร   ชมจันทร์ ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 66 3 ส.ค. 61
3625/61 พ.ท.ศิษยพงศ์  ทองรอด วิสามัญ โรคปอดติดเชื้อ 98 12 ส.ค. 61
3626/61 ร.ต.พยัน   คร้ามทิม ร.1 พัน.2 รอ. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 57 16 ก.ค. 61
3627/61 นาง แสวง   ศรีสุวรรณ์ ธนาณัติ มะเร็งท่อน้ าดี 84 6 ส.ค. 61
3628/61 นาง อวบ   สัมฤทธิดี์ ธ.รามอินทรา กม. 4 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78 23 ก.ค. 61
3629/61 นาง ทองสุข    อินทร์นอก มทบ.27 เลือดค่ังในสมองจากความดันโลหิสูง 80 27 ก.ค. 61
3630/61 ร.ต.สุรศักด์ิ    พิลาวัลย์ ธ.กาญจนบุรี บาดเจ็บทางทรวงอกจากอุบัติเหตุจราจร 53 23 ก.ค. 61
3631/61 นาง พันธ์    ลีลาศ วศ.ทบ. โรคชรา 77 25 ก.ค. 61
3632/61 พ.ท.วริทธิ ์   โป้สมบุญ ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ โรคปอดติดเชื้อ 74 28 ก.ค. 61
3633/61 จ.ส.อ.สนั่น   จันทรชิต ธ.ราชบุรี โรคหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 72 21 ก.ค. 61
3634/61 ร.ต.เถาว์   ทับทิมทอง ธ.ราชบุรี สมองฉีกขาดและกะโหลกศีรษะแตก 72 24 ก.ค. 61
3635/61 พ.ต.สิงห์โต   ศรีประสม ธ.น่าน โรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร์ 82 17 ก.ค. 61
3636/61 พ.ท.ดิลกรัตน์   ควรสมาคม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80 28 ก.ค. 61
3637/61 นาง จันทร์มอน   สุทธิพรม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 22 ก.ค. 61
3638/61 ร.ต.หวาน   บุญเทียม ธ.ราชบุรี โรคหัวใจวาย 72 27 ก.ค. 61
3639/61 ร.ต.ประโยชน์   ธรรมาชีพ ธ.ราชบุรี โรคอัมพฤกษ์ 61 9 ก.ค. 61
3640/61 นาง ปุน่   ศิริรวง ธ.บุรีรัมย์ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 24 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3641/61 นาง สุนีย์   บุญทรง ธ.ราชบุรี โรคชรา 83 15 ก.ค. 61
3642/61 นาง ค าดา   สมฤทธิ์ ธ.เชียงราย เลือดออกในปอด 80 28 ก.ค. 61
3643/61 นาง สอาด   ปรางจันทร์ ธ.ราชบุรี โรคปอดติดเชื้อ 66 21 ก.ค. 61
3644/61 ร.อ.เสกสรร   วรรณา ธ.เพชรบูรณ์ อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก 51 18 ก.ค. 61
3645/61 นาง สุ่ม   โพธิน์าแค กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งริมฝีปาก 84 17 ม.ิย. 61
3646/61 นาง บุญเอื้อน   รอดสวัสด์ิ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 25 เม.ย. 61
3647/61 จ.ส.อ.มนตรี    ปันใจดี ธ.ล าปาง การหายใจล้มเหลว 80 22 ก.ค. 61
3648/61 นาง สังเวียน    ปกัมพล ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 88 10 ส.ค. 61
3649/61 นาง รัศมี    ดีขุนทด พัน.สบร.21 บชร.1 โรคตับระยะสุดท้าย 65 19 ก.ค. 61
3650/61 นาง เย็น    ศิริเม็งราช ธนาณัติ โรคชรา 80 14 ม.ิย. 61
3651/61 นาง ค ามี    สิกขา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ 78 29 ก.ค. 61
3652/61 พ.ท.เพชรน้อย    สมบัติศิริ ธ.อยุธยา โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 83 9 ก.ค. 61
3653/61 ร.ท.สุธน   จันทรบูรณ์ ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 29 ก.ค. 61
3654/61 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ทองขาว ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 28 ม.ิย. 61
3655/61 ร.อ.วรศักด์ิ   นิวาสกุล ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 71 25 ก.ค. 61
3656/61 พ.ท.ณรงค์   ศรีพลกรัง ธ.ลพบุรี โรคชรา 75 2 ส.ค. 61
3657/61 นาง จ านงค์   สุขอร่าม ธ.ลพบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 28 ก.ค. 61
3658/61 นาง ดวงพร   ชาวไชยา สส. มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 71 22 ก.ค. 61
3659/61 นาง เสง่ียม   ผุดผ่อง ส่วนกลาง มะเร็งช่องปาก 91 31 ก.ค. 61
3660/61 นาง อารมณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ธ.ส านักพหลโยธิน โรคปอดติดเชื้อ 84 12 ส.ค. 61
3661/61 นาง ประภา   ขุนภักดี ธ.ขอนแก่น โรคปอดติดเชื้อ 73 24 ก.ค. 61
3662/61 นาย ประสงค์   ตันสิงห์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 56 14 ส.ค. 61
3663/61 นาย ผดุงศักด์ิ   ทองสุกงาม ธ.อุทัย-อยุธยา โรคชรา 77 9 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3664/61 นาย สมบุญ   จันทร์เรือง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคหัวใจ 79 30 ก.ค. 61
3665/61 นาง พรไสว   เหมรา ธ.ถนนติวานนท์ โรคไตวายเร้ือรัง 80 7 ส.ค. 61
3666/61 นาง ตุ๊   ผลโยธิน ธ.ส านักราชด าเนิน เส้นเลือดสมองตีบ 79 28 ก.ค. 61
3667/61 นาง ดวงเดือน   จาดมี ศป. ภาวะเลือดออกในสมอง 54 23 ก.ค. 61
3668/61 พ.ท.อุดมเดช   วิชากูล ธ.อุดรธานี เนื้อร้ายในตับ 61 22 ม.ิย. 61
3669/61 ร.ต.ส าราญ   สิงห์ทา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 23 ก.ค. 61
3670/61 นาย เฉย   คุ้มภัย ธ.บางใหญ่ซิต้ี มะเร็งหลอดอาหาร 77 13 ส.ค. 61
3671/61 ร.ท.ชนก   ชมะโชติ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคความดันโลหิตสูง 65 3 ส.ค. 61
3672/61 นาง สมศรี   วงษ์สวัสด์ิ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งในกระเพาะอาหาร 50 22 ก.ค. 61
3673/61 พ.ต.สมคิด   สูงตรง ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนไตวายเร้ือรัง 81 4 ส.ค. 61
3674/61 นาง สอาด   บุญแก้ว ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะปอดติดเชื้อ 83 30 ก.ค. 61
3675/61 นาง พงค์เพ็ชร   แหลมหลวง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ส่วนต้น 74 26 ก.ค. 61
3676/61 ร.ต.สัญญา   แก้วก าพล ธ.น่าน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 74 6 ก.ค. 61
3677/61 พล.อ.เอื้อ   แพโรจน์ ธ.ศรีย่าน สมองขาดเลือด 75 7 ส.ค. 61
3678/61 นาย ปี   จงรักชอบ ธ.ลพบุรี โรคชรา 79 3 ส.ค. 61
3679/61 ร.อ.วัฒนา   วาสนะโชติ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 87 7 ส.ค. 61
3680/61 พล.อ.คณิต   เพิม่ทรัพย์ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 74 16 ก.ค. 61
3681/61 พ.ต.มนตรี   ค าเพราะ ธ.อยุธยา โรคชรา 91 6 ส.ค. 61
3682/61 จ.ส.อ.สมนึก   จามพัฒน์ ธ.ชุมพร ติดเชื้อในปอด 81 20 ก.ค. 61
3683/61 จ.ส.อ.สิรภพ   อินหอม ช.3 พัน.302 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 43 6 ม.ิย. 61
3684/61 พ.ท.สกล   โสมนัส วิสามัญ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 88 23 ก.ค. 61
3685/61 นาย สมปอง   ใจซ่ือ มทบ.22 โรคตับแข็งและเบาหวาน 54 26 ก.ค. 61
3686/61 นาย จันทร์   ศรีพุทโธ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหายใจล้มเหลว 93 31 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3687/61 นาง มิ่ง   พูลบางยุง ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น โรคชรา 92 8 ส.ค. 61
3688/61 นาง อรุณ   บุตดีวงศ์ ธ.ศรีย่าน โรคไตวายเร้ือรัง 72 29 ก.ค. 61
3689/61 นาย เฟือ้ย   น้อยสีมุม มทบ.210 มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 62 14 ก.ค. 61
3690/61 นาย ทองอาน   บุญห่อ รร.นส.ทบ. เส้นเลือดในสมองตีบ 65 9 ก.ค. 61
3691/61 นาง พรหม   มาสิงห์ คส.2 สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 49 7 ก.ค. 61
3692/61 นาย วิชิต   เชื้อสอน มทบ.12 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากโรคประจ าตัวเร้ือรัง 76 26 ก.ค. 61
3693/61 จ.ส.ท.จเร   เอี่ยมมาตร์ พัน.ปฐบ. ติดเชื้อในปอด 32 6 ก.ค. 61
3694/61 พ.ท.วิบูลย์   ศรีสุข ธ.อุบลราชธานี มะเร็งต่อมลูกหมาก 66 2 ก.ค. 61
3695/61 ส.อ.จวน   ฉิมวัย ธ.ถนนบรมราชชนนี เลือดออกในเยื่อหุม้สมองจากศีรษะกระทบกระเเทก 82 15 ส.ค. 61
3696/61 นาง ทองปลิว  นกเจริญ ธ.คลองจั่น โรคชรา 87 15 ส.ค. 61
3697/61 ร.ต.ด ารงค์   หม่อมพ่อนุช ธ.ศรีย่าน มะเร็งระยะแพร่กระจาย 69 25 ก.ค. 61
3698/61 อส.ทพ.เทพฤทธิ ์  เลิศอาวุธ กรม ทพ.22 เลือดออกในทางเดินอาหาร 31 4 ก.ค. 61
3699/61 นาย ปาน   อุปโคตร ส.พัน.3 พล.ร.3 มะเร็งตับ 62 31 ก.ค. 61
3700/61 พ.ท.ปรัชญา   เฉลิมลาภ ธ.บางล าภู โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 43 8 ก.ค. 61
3701/61 น.ส. มัสยา   กระสินธุ์ พล.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 27 4 ส.ค. 61
3702/61 นาย ประพันธ์   ภูต้องลม กอง สพบ.พล.ร.6 ติดเชื้อในปอด 71 29 ก.ค. 61
3703/61 นาย บรรจง   คนองเดช ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคสมองขาดเลือด 81 10 ส.ค. 61
3704/61 จ.ส.อ.ดิต   พุม่พงษ์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 85 31 ก.ค. 61
3705/61 นาง กินรี   ดาวเทีย่ง ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 82 28 ก.ค. 61
3706/61 นาย อรัญ   ปัญญาสอาด กคย.สพ.ทบ. ติดเชื้อในปอด 84 31 ก.ค. 61
3707/61 นาง มณี   กมุลทรา ขว.ทบ. มะเร็งปอด 76 1 ส.ค. 61
3708/61 นาง ร าไพศรี   มาเหล็ง ธ.ย่อยบางโพ โรคตับวาย 62 14 ส.ค. 61
3709/61 พ.ต.ก าธร   สุขปัญญา ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 14 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3710/61 นาย สุรพล   วงศ์โสภา ธ.ราชบุรี โรคปอดติดเชื้อ 70 16 ส.ค. 61
3711/61 ร.ต.โชคชัย   จุยประเสริฐ ธ.ย่อยถนนวิภาวดี รังสิต มะเร็งตับอ่อน 60 10 ส.ค. 61
3712/61 นาง อุไร   สุขวิเศษ ธ.เตาปูน ติดเชื้อจากแผลกดทับ 90 13 ส.ค. 61
3713/61 นาง ระเบียบ   ศิริโสม ธ.เตาปูน โรคชรา 96 8 ส.ค. 61
3714/61 นาง ฉลวย   ศรีอ าไพวราภรณ์ มทบ.39 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 6 ส.ค. 61
3715/61 ส.อ.สุขเกษม   ทองลอง ศม. โรคตับแข็ง 39 12 ก.ค. 61
3716/61 นาง สิน   พรมเพ็ชร ม.2 พัน.7 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 11 ก.ค. 61
3717/61 นาย จรวย   คงศรีอ่อน ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 18 ม.ิย. 61
3718/61 นาง นิตยา   สมบูรณ์สุข ธ.นครนายก เลือดออกจากทางเดินอาหาร 64 20 ก.ค. 61
3719/61 พ.ต.เมฆ   ภูมิคอนสาร ธ.นครราชสีมา โรคหัวใจวาย 83 20 ก.ค. 61
3720/61 พ.อ.ธวัชชัย   ภักด์ิศรีวงศ์ ธ.ปากช่อง ติดเชื้อทีป่อด 82 9 ก.ค. 61
3721/61 จ.ส.อ.มีชัย   ไตรสูงเนิน ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 6 ส.ค. 61
3722/61 นาย สวัน   นามการ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86 26 ก.ค. 61
3723/61 นาง ฤดี   ศรีโอภาส ธ.นครราชสีมา วัณโรคปอด 41 9 ม.ิย. 61
3724/61 พ.ต.ทวี   โกมลวัฒน์ ธ.กาฬสินธุ์ โรคหัวฉับพลัน 79 22 ก.ค. 61
3725/61 นาง อุไทย   อินทร์มะเริง ธ.ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมืองติดเชื้อในกระแสเลือด 55 2 ก.ค. 61
3726/61 พ.ต.ดิสัย   จันทะบาล ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 71 7 ส.ค. 61
3727/61 นาง สุพรรณี   ธิมะสาร ธ.ส านักพหลโยธิน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 74 10 ส.ค. 61
3728/61 นาง ทองค า   ชุ่มทะโชติ ธนาณัติ โรคชรา 96 21 ต.ค. 59
3729/61 นาง ชะมด   ปรีบัว ธ.เสนานิคม โรคชรา 90 31 ก.ค. 61
3730/61 นาง วิมล   คณะรัตน์ ธ.ปากเกร็ด ระบบหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อ 85 15 ส.ค. 61
3731/61 นาย สมศักด์ิ   ธาราเวชการ ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โรคความดันโลหิตสูง 68 1 ก.ค. 61
3732/61 พ.อ.บุญเพ็ชร   ภักดีณรงค์ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคปอดอักเสบเร้ือรัง 84 10 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3733/61 นาง แสวง   เงินเขียว ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 93 12 ส.ค. 61
3734/61 ร.ต.ศิลป์ชัย   เกษมใจ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับถุงน้ าดี 64 12 ส.ค. 61
3735/61 นาง บุญธรรม   เพ็ชรประไพ ธนาณัติ โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 76 9 ส.ค. 61
3736/61 ร.ต.พยุง   นาคสู่สุข ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 7 ส.ค. 61
3737/61 นาย พงษ์ศักด์ิ   ชัยโรจน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคตับอ่อนอักเสบ 63 10 ส.ค. 61
3738/61 นาง บุญแต่ง  ประสมทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ เส้นเลือดหัวใจตีบ 69 13 ส.ค. 61
3739/61 นาง ร าไพ   เกตุแก้ว สง.สด.จว.ส.ก. เลือดออกในสมอง 47 21 ก.ค. 61
3740/61 ส.อ.อรรถไกวัล   ภิรมย์ญาณ ร.9 พัน.2 อุบัติเหตุศีรษะกระแทกรุนแรง 33 11 ก.ค. 61


