
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3741/61 ร.ต.เพชร   เพิม่บุญ ธ.สระบุรี โรคตับวาย 59 5 ส.ค. 61
3742/61 นาง จุรีย์   หร่ังบุญลือ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งเต้านม 81 10 ส.ค. 61
3743/61 นาง อุไรวรรณ   วรางกูร ธ.รามอินทรา กม. 4 โรคชรา 82 17 ส.ค. 61
3744/61 นาย เดช   พิศนาวงค์ มทบ.11 ถูกของแข็งกระแทกศีรษะกระโหลกยุบ 72 6 ส.ค. 61
3745/61 จ.ส.อ.ออมสิน   พรมลา ธ.อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 67 23 ก.ค. 61
3746/61 นาง บุญศรี   ทองผลา ธ.สกลนคร มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 59 16 ก.ค. 61
3747/61 นาย สม  โคแสง ธ.อุดรธานี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 87 3 ก.ค. 61
3748/61 นาง บัวผัน   เอี่ยมสุวรรณ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เนื้องอกในสมอง 83 27 ก.ค. 61
3749/61 นาง เหวิน   เหล่ากุดบอด ธ.บุรีรัมย์ โรคไตเร้ือรัง 60 2 ส.ค. 61
3750/61 นาง ทิพย์   ทองสันเทียะ ธ.ขอนแก่น แผลกดทับติดเชื้อ 82 20 ก.ค. 61
3751/61 นาง ล าปวน   ชาวสวย ธ.หนองบัวล าภู มะเร็งเต้านม 73 3 ก.ค. 61
3752/61 นาง ฉลวย   จันทร์เพ็ง ธ.พิษณุโลก มะเร็งตับอ่อน 79 31 ก.ค. 61
3753/61 ร.ต.อินทร์   ยศสมบัติ ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ใหญ่ 75 26 ก.ค. 61
3754/61 นาง จันดี   สาครเจริญ ธ.อุดรธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 16 ก.ค. 61
3755/61 นาง บุญเทียม   มุ่งกั้นกลาง ธ.สกลนคร โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 30 ก.ค. 61
3756/61 นาง แตงอ่อน   ค าเรือง ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคชรา 81 25 ก.ค. 61
3757/61 นาง แจ่ม   แว่นพิมาย ธ.สกลนคร มะเร็งปอด 84 26 ก.ค. 61
3758/61 ร.ต.ปรีชา   ศรีบัวเอี่ยม ธ.ขอนแก่น สมองขาดเลือด 71 9 ส.ค. 61
3759/61 นาง ยุพิน   วงศ์ดุษฎีกูล ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 84 25 ก.ค. 61
3760/61 นาง บุญศรี   รอดแก้ว มทบ.37 ความผิดปกติของไขกระดูก 71 12 ส.ค. 61
3761/61 นาง เปล่ง   พงษ์เสน่ห์ ม.พัน.28 พล.ม.1 โรคชรา 80 26 ก.ค. 61
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3762/61 นาง นิธยา   ราชนิธยากร ธ.ราชบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 82 8 ส.ค. 61
3763/61 จ.ส.อ.สมดุลย์   เลิศมงคล ธ.เทิง มะเร็งถุงน้ าดี 60 5 ส.ค. 61
3764/61 ร.ต.โสภณ   คลังวิจิตร ธ.ชลบุรี เยื่อบุช่องท้องอักเสบเองจากเชื้อแบคทีเรีย 69 2 ส.ค. 61
3765/61 นาง สุรินทร์   สืบชัย ร.16 พัน.2 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 3 ส.ค. 61
3766/61 น.ส.ประทุม   จันทรพันธ์ รร.นส.ทบ. โรคตับแข็ง 53 22 ก.ค. 61
3767/61 นาง ศรีนวล   ก าแพงแก้ว ร.12 พัน.1 รอ. โรคไตวายเร้ือรังระยะที ่5 76 2 ส.ค. 61
3768/61 นาย ประจบ   กาทา ร.6 พัน.3 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 60 12 ส.ค. 61
3769/61 นาง เพ็ญศรี   ธานี ม.5 รอ. มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 63 1 ส.ค. 61
3770/61 ร.ต.อารักษ์   ไข่เปล่ียน ธ.พะเยา มะเร็งตับ 63 9 ส.ค. 61
3771/61 นาง ทวาย   วาระวิชะนี ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 84 7 ส.ค. 61
3772/61 นาง ทองพูน   สัตยารักษ์ ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 82 15 ก.ค. 61
3773/61 นาง พวน   ปฏิมาสวัสด์ิ ธ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 86 17 ก.ค. 61
3774/61 ร.ท.อารยะ    บุญเคล้ิม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ขาดอากาศหายใจ 61 9 ส.ค. 61
3775/61 นาง พรรณี   ภูบุ่บผา ธ.ถนนติวานนท์ โรคหัวใจ 94 18 ส.ค. 61
3776/61 ร.อ.จิระ  กัณหสิงห์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 86 12 ส.ค. 61
3777/61 นาง หนึง   แซ่โง้ว ธ.บางรัก เลือดออกสมองขวา 97 21 ส.ค. 61
3778/61 นาย สมคิด   ระร่ืน ธ.บางบัวทอง ระบบหายใจล้มเหลว 87 21 ส.ค. 61
3779/61 น.ส.หนู   กุลฝ้าย สส. หลอดเลือดสมองตีบ 73 16 ก.ค. 61
3780/61 ร.ต.มนูญ   แก้วรังษี ธ.สนามเเป้า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 72 15 ส.ค. 61
3781/61 นาง สาล่ี   กัลยาหัตถ์ ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 80 19 ส.ค. 61
3782/61 ร.ท.นราเศรษฐ์   เลิศสุรพัฒนกุล สพ.ทบ. มะเร็งตับและท่อน้ าดี 58 26 ก.ค. 61
3783/61 นาย อ านวย   ผลค าสุข ขส.ทบ. มะเร็งตับ 58 5 ส.ค. 61
3784/61 พ.อ.ชูชาติ   บุรณศิริ ธ.คลองจั่น เลือดออกในสมอง 86 20 ส.ค. 61
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3785/61 นาง ปราง   อินทร์สวา กบ.ทบ. มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 74 4 ส.ค. 61
3786/61 นาย ประเสริฐ   มนะวณิช รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 70 3 ส.ค. 61
3787/61 พ.อ.ปรัชญา   อารีกุล รร.จปร. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 41 16 พ.ค. 61
3788/61 นาง หล้า   จันทร์หล้า รพ.ค่ายกาวิละ เส้นเลือดในสมองแตก 76 17 ก.ค. 61
3789/61 ร.ต.พรม   แสงฤทธิ์ ธ.สกลนคร โปแตสเซียมในเลือดสูง 88 28 ก.ค. 61
3790/61 นาง ประยงค์   เนติประวัติ ธ.ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ โรคชรา 93 31 ก.ค. 61
3791/61 นาง ระเบียบ   ประสาทศรี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 86 4 ส.ค. 61
3792/61 นาง ปรียารัตน์   แผนทัด นรด.(รด.) มะเร็งรังไข่ 79 6 ส.ค. 61
3793/61 นาง แจง   บุรี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ผนังหัวใจด้านหน้าขาดเลือดเฉียบพลัน 85 14 ส.ค. 61
3794/61 จ.ส.ต.ประสิทธิชัย   มิตรรัก พัน.ซบร.กรม สน.2 สมองขาดอากาศจากกดรัดหลอดเลือดบริเวณล าคอ 31 9 ส.ค. 61
3795/61 จ.ส.ท.อนันต์   กูลสุวรรณ ร.5 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 56 29 ก.ค. 61
3796/61 นาง ตล่อม   จีนหลักร้อย กรม ทพ.35 ไขมันความดันโลหิตสูง 79 27 ก.ค. 61
3797/61 นาย สุรัตน์   เกตุเขียว พัน.ปพ. เลือดออกในสมอง 66 5 ก.ค. 61
3798/61 นาง ล าปาง   เป้าทอง ร.152 พัน.1 ติดเชื้อทีป่อด 59 10 ก.ค. 61
3799/61 นาง กอง   ปราณี สง.สด.จว.ม.ค. เลือดออกในสมอง 84 24 ก.ค. 61
3800/61 นาย สมบัติ   มั่นคง พล.รพศ.1 อวัยวะล้มเหลวหลายระบบ 70 14 ส.ค. 61
3801/61 นาง ค านาง   วงษ์หาญ มทบ.27 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 68 8 ส.ค. 61
3802/61 ส.ท.ชาญณรงค์   เผ่าภูทร มทบ.27 อุบัติเหตุผู้ขับรถมอเตอร์ไซด์ล้ม 26 5 ส.ค. 61
3803/61 นาย สมหมาย   พวงล าใย กรม ทพ.14 โรคปอดติดเชื้อ 70 13 ส.ค. 61
3804/61 นาง เล่ียม   สุขสบาย พัน.ซบร.22 บชร.2 ภาวะสมองเคล่ือน 79 21 ก.ค. 61
3805/61 ร.อ.พูล   แก้วชื่น ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 85 8 ส.ค. 61
3806/61 นาย เส็ง   บุตรบาล ธ.อิมพีเรียล เวิลด์ ส าโรง โรคหัวใจล้มเหลวเนื่องจากชรา 96 15 ส.ค. 61
3807/61 ร.ท.วิชัย   โกสินทร์ ธ.สระบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 79 15 ส.ค. 61
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3808/61 นาย นาค   ใจทน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 9 ส.ค. 61
3809/61 นาย มานะ   ทรัพย์เอนก ธ.สระบุรี มะเร็งตับ 63 29 ก.ค. 61
3810/61 จ.ส.อ.เกรียงศักด์ิ   จันทนา ธ.พิษณุโลก โรคตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบบี 65 11 ส.ค. 61
3811/61 นาง กาสี   โคตสุวรรณ์ ร.17 พัน.4 โรคหัวใจ 79 20 ม.ีค. 60
3812/61 น.ส.ศิริอุบล   พิมเสน ป.72 พัน.723 โรคตับแข็ง 52 15 ส.ค. 61
3813/61 ร.ต.เริงฤทธิ ์  เป้รอด ธ.เทิง มะเร็งล าไส้ 77 13 ส.ค. 61
3814/61 นาย นิรันต์   มั่งมี ป.21 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 63 1 ส.ค. 61
3815/61 นาง สนอง   ส าราญจิตต์ ส่วนกลาง โรคชรา 90 4 ส.ค. 61
3816/61 นาย สนิท   คงเพ็ชรศักด์ิ ธ.ก าแพงเพชร ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 16 ส.ค. 61
3817/61 นาง ส าเภา   มีเครือ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 90 8 ส.ค. 61
3818/61 นาย สามารถ   ผาสุข ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 64 20 ส.ค. 61
3819/61 ร.ต.ปริญญา   เงินเจริญ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคเยื่อหุม้สมองอักเสบ 63 12 ส.ค. 61
3820/61 น.ส.สุภาวณีย์   นงนุช ธ.ถนนติวานนท์ ภาวะไตวายเร้ือรัง 71 21 ส.ค. 61
3821/61 นาง สุจินต์   สันติบุตร ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 88 10 ส.ค. 61
3822/61 ร.ต.สุนทร   โสมาบุตร ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในช่องท้องปริมาณมาก 59 8 ส.ค. 61
3823/61 ส.อ.สาทิศ   สาระกอ ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบ 64 21 ส.ค. 61
3824/61 นาง สมศรี   อาษารอด ธ.รามอินทรา กม.8 โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 79 14 ส.ค. 61
3825/61 นาง ประภา   วรรณศิริ กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 5 พ.ค. 61
3826/61 นาย ช าเรือง   ช านาญแท้ ธ.อุดรธานี โรคถุงลมโป่งพอง 84 15 ส.ค. 61
3827/61 นาย ดาว   จันทร์แดง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อทีป่อด 81 14 ส.ค. 61
3828/61 นาง สวาท   พลกนิช ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตาย 85 8 ส.ค. 61
3829/61 ร.ต.จวง   เสริมศรี ธ.ลพบุรี โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 88 14 ก.ค. 61
3830/61 นาง ทองเติม   สุดงาม นทพ. ภาวะหายใจล้มเหลว 72 19 ก.ค. 61
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3831/61 นาง สาคร   บ ารุงกิจ ร.31 พัน.3 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 62 27 ก.ค. 61
3832/61 ร.ต.ชีพ   โสมขันเงิน ธ.ชุมพร เลือดออกในสมอง 84 16 ส.ค. 61
3833/61 นางกัญญ์พิชญา   ยุทธ์พิกุลแก้ว ธ.ยานนาวา ภาวะหัวใจล้มเหลว 64 9 ส.ค. 61
3834/61 นาง ปราณี   บุญยังมี ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 84 8 ส.ค. 61
3835/61 นาย สังวาลย์   ครสวรรค์ ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 16 ส.ค. 61
3836/61 พ.ต.ชนะ   คงสตรี ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 80 16 ส.ค. 61
3837/61 นาง สิริ   แสงสุวรรณ ธ.ตาก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 31 ก.ค. 61
3838/61 นาย ทอน   พร้ิงเพราะ ร.23 พัน.3 โรคชรา 69 23 ก.ค. 61
3839/61 นาย ชาย   ดียะซุย ร.8 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 80 8 ส.ค. 61
3840/61 จ.ส.อ.ธงชัย   ผลวิจิตร ส่วนกลาง ติดเชื้อเข้ากระแสเลือด 80 20 ส.ค. 61
3841/61 ส.อ.เล่ือน   อุนาภาค ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งตับ 87 14 ก.ค. 61
3842/61 นาง สุมาลี  สงวนพรรค ร.31 พัน.1 รอ. โรคปอดติดเชื้อ 72 15 ส.ค. 61
3843/61 พ.ท.ผจญ   เนียมศรี ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 16 ส.ค. 61
3844/61 จ.ส.อ.วีระ   ทองชัย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เสียชีวิตามธรรมชาติจากภาวะเจ็บป่วย 59 20 ส.ค. 61
3845/61 นาง ประทุม   บุญเพ็ชรรัตน์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-พิษณุโลก หลอดลมอุดตันเร้ือรัง 81 15 ส.ค. 61
3846/61 นาง พัน   ครองบุญ ม.4 พัน.25 รอ. โรคชรา 80 12 ส.ค. 61
3847/61 จ.ส.อ.ธีระนาถ   ทัศนันท์ รร.ส.สส. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 44 16 ส.ค. 61
3848/61 นาง สมพิศ   ทองย้อย ธ.ถนนพิบูลสงคราม หายใจล้มเหลว 93 23 ส.ค. 61
3849/61 นาง เกิ่ง   ถิ่นวงษ์เย็น ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 84 26 พ.ค. 61
3850/61 นาง ศิริพรรณ   กรรณสูต ขส.ทบ. โรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 57 15 ส.ค. 61
3851/61 นาง สาน   สังคฤกษ์ ป.2 รอ. โรคชรา 77 24 ก.ค. 61
3852/61 พ.อ.สมศักด์ิ   ขจรกล่ิน ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 23 ส.ค. 61
3853/61 นาง ประไพ   พัดลม ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-แจ้งวัฒนะ โรคปอดติดเชื้อ 85 27 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3854/61 นาย ชัยสิทธิ ์  เปรมจันทร์วงษ์ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งกระดูก 80 26 ส.ค. 61
3855/61 นาย ทองค า   บุญญาสะวิน ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 20 ส.ค. 61
3856/61 นาง ยุพิน   นราศรี ธ.ราชบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 53 20 ส.ค. 61
3857/61 ส.ท.นราพงษ์   ทองอร สง.สด.จว.ล.บ. มะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้าย 30 21 ก.ค. 61
3858/61 นาง สมพงษ์   เงินแท้ ธ.พิมาย โรคปอดติดเชื้อ 51 9 ส.ค. 61
3859/61 นาง สังแก้ว   ส่งสุข ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 27 ก.ค. 61
3860/61 นาง ทองย้อย   มั่นมาตร ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะการหายใจล้มเหลว 80 1 ส.ค. 61
3861/61 ร.ต.ชวลิต   ดวงสวัสด์ิ ธ.เชียงใหม่ มะเร็งหลอดอาหาร 79 2 ส.ค. 61
3862/61 จ.ส.อ.จตุรงค์   เผ่าสวัสด์ิ ป.4 พัน.4 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 36 18 ส.ค. 61
3863/61 จ.ส.อ.วิมาลย์   ศรีนุกูล ร.3 โรคตับแข็ง 58 7 ก.ค. 61
3864/61 นาง หนาม   ทับขุนทด คส.5 สพ.ทบ. โรคชรา 89 24 ก.ค. 61
3865/61 นาย เถา  ยอดจรัส กิตติมศักด์ิ โรคจิตต์ก าเริบ 78 13 พ.ย. 99
3866/61 นาง ล าจวน   ปานทอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 67 26 ส.ค. 61
3867/61 นาง แสงจันทร์   แก้ววิเชียร ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจล้มเหลว 85 23 ส.ค. 61
3868/61 นาย ประสาน   ม้วนน้อย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามหลังการได้รับบาดเจ็บจราจร 68 20 ส.ค. 61
3869/61 นาย ไพบูลย์   สอดชุ่ม ธ.อยุธยา โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 24 ส.ค. 61
3870/61 จ.ส.ท.สมยศ   ปรีชา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 87 22 ส.ค. 61
3871/61 จ.ส.อ.สุรมิตร   ปรือปรัง รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกติดเชื้อในกระแสเลือด 55 1 ส.ค. 61
3872/61 นาง ถึง   เทีย่งเดช กรม ทพ.26 โรคชรา 72 8 ส.ค. 61
3873/61 นาง มุกดา   มหากล่ัน ศม. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 80 17 ก.ค. 61
3874/61 นาย ทองดี   ขันขาว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา แผลกดทับ 94 15 ส.ค. 61
3875/61 นาง ทองใบ   เลิศจะบก ธ.นครราชสีมา โรคชรา 83 23 ส.ค. 61
3876/61 ร.ต.ประยูร   ฉิมวังทอง ธ.เตาปูน มะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะ 64 28 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3877/61 นาง สมนึก   จรรยาเพศ ธ.ย่อยแฟชั่น-ไอส์แลนด์ ติดเชื้อทางเดินหายใจ 85 7 ส.ค. 61
3878/61 ร.ต.ปราโมทย์   ส าราญถิ่น ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจ 64 18 ส.ค. 61
3879/61 ส.อ.ถนัด   มาลาหอม ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 79 16 ส.ค. 61
3880/61 นาง ค าพอ   เชียงวีระพันธ์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 82 21 ส.ค. 61
3881/61 ร.ต.ชัยรัตน์   ปิน่ม่วง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในทางเดินอาหาร 54 21 ส.ค. 61
3882/61 จ.ส.อ.ศิริ   สุภา มทบ.210 โรคชรา 85 8 ส.ค. 61
3883/61 นาย อ านาจ   แถวสระคู สง.สด.จว.ร.อ. โรคไตวาย 67 16 ส.ค. 61
3884/61 จ.ส.อ.สมประสงค์   อ าไพ ธ.พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 68 21 ส.ค. 61
3885/61 นาง สายหยุด   ปานพรหม มทบ.13 โรคปอดติดเชื้อ 81 18 ส.ค. 61
3886/61 ร.ต.วุฒิ   แปลงประวัติ ธ.น่าน มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 63 12 ส.ค. 61
3887/61 ส.อ.เหมือน   กล้าหาญ ธ.สกลนคร โรคชรา 81 27 ก.ค. 61
3888/61 นาง ยุพา   พรมเมฆ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 67 1 ส.ค. 61
3889/61 นาง ทองสุข   ใจดี ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-แจ้งวัฒนะ ภาวะวิกฤติทางระบบการหายใจ 82 20 ส.ค. 61
3890/61 นาง ยนต์   อุปสร พัน.บ.9 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 67 6 ส.ค. 61
3891/61 นาง โปร่งมณี   แสนสุภา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้ าดี 75 21 ส.ค. 61
3892/61 นาง บัวศรี   นมเกษม มทบ.23 โรคไตวาย 75 16 ส.ค. 61
3893/61 นาง นารี   บางปา ส่วนกลาง โรคหัวใจวาย 55 14 ส.ค. 61
3894/61 นาง วรรณสวัสด์ิ   ทรรศนสฤษด์ิ ส่วนกลาง แผลอักเสบติเชื้อรุนแรง 101 31 ส.ค. 61
3895/61 นาย สมบัติ   กองแก้ว ส่วนกลาง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 54 18 ส.ค. 61
3896/61 จ.ส.อ.ชินกฤต   ชัยโคตร ธ.เสนานิคม โรคไตวายเฉียบพลัน 60 16 ส.ค. 61
3897/61 นาง แสงดี   มูลไชย รพศ.5 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 28 ก.ค. 61
3898/61 นาง มาลี   จันทร์อุ่น ธ.คอสโม-ออฟฟิศพาร์ค เมืองทองธานี มะเร็งโพรงจมูก 67 19 ส.ค. 61
3899/61 จ.ส.อ.ณัฐพสิษฐ์   วรรธอนันต์ ศป. โรคหัวใจล้มเหลวเร้ือรัง 56 24 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3900/61 นาง อวยชัย  สิมสะกะ พัน.สร.กรม สน.พ.ล.ร.9 มะเร็งท่อเดินน้ าดี/มะเร็งตับ 59 7 ส.ค. 61
3901/61 นาง ล า   รู้รักษา กรม ทพ.14 ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการเดินทาง 63 28 ก.ค. 61
3902/61 ร.ต.ช านาญ   ทองแก้ว ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งปอด 57 5 ส.ค. 61
3903/61 จ.ส.อ.วิชัย   หิรัญโยดม ธ.พัทลุง อัมพฤษ์ 55 21 ก.ค. 61
3904/61 นาง อารีย์   จันทร์กล่ัน ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 91 25 ส.ค. 61
3905/61 นาง อารี   หงสประภาส ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 85 26 ส.ค. 61
3906/61 นาย ชิต   ทองอ่อน ธ.พรานนก โรคชรา 89 29 ส.ค. 61
3907/61 นาง ค าปัน   ชุมศรี ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอด 80 23 ก.ค. 61
3908/61 นาง พนิดา   แสนใจบาล ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เสียชีวิตจากการจมน้ า 59 9 ส.ค. 61
3909/61 นาง บรรจง   ศรีสว่าง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคหัวใจ 80 12 ส.ค. 61
3910/61 พ.อ.พูนศักด์ิ   ศิริสายัณห์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ โรคชรา 85 15 ก.ค. 61
3911/61 ร.ต.ชรินทร์   ศิลปพงษ์ ธ.ราชบุรี โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 65 20 ส.ค. 61
3912/61 นาง ทองมาก   กล้วยน้อย ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 14 ส.ค. 61
3913/61 นาง ผัด   สันวงค์ ธ.สูงเม่น ติดเชื้อในปอด 80 14 ส.ค. 61
3914/61 นาง ประเสริฐ   พันธเสน พัน.ขส.24 บชร.4 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 54 1 ส.ค. 61
3915/61 นาง นารี   วิระกา รพศ.1 พัน.1 โรคไตวายเร้ือรัง 50 19 ก.พ. 00
3916/61 ส.อ.เฉลียว   หันไกร ตนเอง-ธนาณัติ โรคไตวายเฉียบพลัน 57 18 ส.ค. 61
3917/61 นาย ฝน   แก้วพงษ์ ป.72 ล าไส้ขาดเลือดเฉียบพลัน 80 20 ส.ค. 61
3918/61 นาง ประเสริฐ   เกตุจรัล ป.72 พัน.723 แผลกดทับติดเชื้อ 80 22 ส.ค. 61
3919/61 นาง สัมพันธ์   คงสมใจ ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 8 ก.ค. 61
3920/61 อส.ทพ.สุริโย   ปราชญ์บัณฑิต กรม ทพ.14 ขาดอากาศจากการแขวนคอ 28 19 ส.ค. 61
3921/61 นาย ไพบูลย์   แย้มชุมพร ช.1 รอ. จมน้ า 66 19 ก.ค. 61
3922/61 นาย ทอง   เวียงค า สส. มะเร็งท่อทางเดินน้ าดีระยะแพร่กระจาย 69 16 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3923/61 พ.ท.อดุลย์ชัย   ชาญฉลาด ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 16 เม.ย. 61
3924/61 นาง เฉลียว   ศรีสกุล ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 74 5 ส.ค. 61
3925/61 นาย สมคิด   นะอ่อน กง.ทบ. บาดแผลกระสุน 70 15 ส.ค. 61
3926/61 นาง อุเทน   อุปถานา ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 73 17 ส.ค. 61
3927/61 นาย อร่าม   พ่วงรอด ศศท. มะเร็งล าไส้ 72 17 ส.ค. 61
3928/61 ร.ต.เสริม   สิทธิศักด์ิ ธ.สุไหงโก-ลก โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 64 21 ม.ค. 61
3929/61 นาง สุดใจ   บุญเกิด ธ.อุดรธานี โรคปอดอักเสบ 68 8 ส.ค. 61
3930/61 พ.อ.มั่นปรีชา   สระแจ่ม ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจล้มเหลว 84 18 ส.ค. 61
3931/61 จ.ส.อ.ประคุณ   ช้างส าลี วิสามัญ โรคถุงลมโป่งพอง 91 19 ส.ค. 61
3932/61 นาย มงคล   ข าประฐม กสค.สก.ทบ. มะเร็งช่องปาก 55 26 ส.ค. 61
3933/61 พล.อส.ชนะศาล   ขลิบเงิน ธ.อยุธยา มะเร็งไขสันหลัง 67 18 ส.ค. 61
3934/61 ร.อ.สมจันทร์   สิงห์น้อย ธ.นครนายก โรคชรา 85 17 ส.ค. 61
3935/61 นาย ซ้อน   กานต์ปาตีภัค ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคชรา 81 22 ส.ค. 61
3936/61 ร.ต.สมเกียรติ   เอี่ยมบ ารุง ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งล าไส้ 60 30 ส.ค. 61
3937/61 นาง สมบูรณ์   สงทาน ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งไขกระดูก 68 31 ส.ค. 61
3938/61 นาย เล็ก   สิงห์ค า ธ.โรบินสัน-ศรีราชา คาดว่าเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน 66 29 ส.ค. 61
3939/61 น.ส.สมมาศ   เค้าโนนกอก ธ.ปากช่อง โรคชรา 79 24 ส.ค. 61
3940/61 ร.ต.วิวัฒน์   รักษ์มณี ธ.อุดรธานี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 64 14 ส.ค. 61
3941/61 นาง ระยอง   มะลิงาม ธ.สูงเนิน โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 15 ส.ค. 61
3942/61 นาง กาลี   พลขยัน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 83 20 ส.ค. 61
3943/61 นาง ฟืน้   เร้าสูงเนิน ธ.ปากช่อง เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 71 21 ส.ค. 61
3944/61 นาง สุดใจ   ทองฉ่ า ธ.ปราจีนบุรี ภาวะสมองขาดออกซิเจน 79 21 ส.ค. 61
3945/61 นาย สลัด   วังคีรี ธ.เลย โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 78 30 ม.ิย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3946/61 นาง ทองแดง   หอมสมบัติ ธ.ยะลา กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว 81 3 ส.ค. 61
3947/61 นาง ประเทือง   ก าลังหาญ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดสมองตีบ 82 8 ส.ค. 61
3948/61 นาง วนิดา   นวนมณี ร.3 โรคหัวใจวาย 59 4 ส.ค. 61
3949/61 นาย พร   ภูมิโคกรักษ์ ช.พัน.9 พล.ร.9 ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในทางเดินล าไส้ 82 14 ส.ค. 61
3950/61 ร.ท.วรุณ   อุไรวรรณ ร.151 พัน.2 มะเร็งหลังโพรงจมูก 38 6 ส.ค. 61
3951/61 จ.ส.อ.เกษตร   สายศิริ ร.7 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 42 12 ส.ค. 61
3952/61 นาง เปล่ียน   สิงห์ทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 85 12 ส.ค. 61
3953/61 นาง ค า   แสนธรรมพล ธ.อุดรธานี โรคชรา 87 23 ก.ค. 61
3954/61 นาย มะลิวัน   สาครเจริญ ธ.อุดรธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 78 13 ส.ค. 61
3955/61 ส.อ.วิศิษฐ   ไวการยุทธ ธ.ลพบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 58 27 ส.ค. 61
3956/61 นาง บุญชิด   จันทา ธ.รามอินทรา กม.4 ภาวะแทรกซ้อนจากสมองขาดเลือด 70 30 ส.ค. 61
3957/61 ร.ต.ดิเรก   กัลยาณมิตร ธ.ฉะเชิงเทรา เส้นเลือดสมองแตก 81 15 ก.ค. 61
3958/61 ร.อ.ปรีดา   ชาติมนตรี ธ.ปราจีนบุรี ล าไส้ทะลุ จากมะเร็งล าไส้ 61 27 ส.ค. 61
3959/61 ร.ต.อ าพล   สุภาวงศ์ ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 57 29 ส.ค. 61
3960/61 นาง เกี๋ยงค า   นาวัลย์ สง.สด.จว.น.ว. โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 68 6 ส.ค. 61
3961/61 จ.ส.อ.สงกรานต์   สอนสารี ปตอ.1 พัน.3 มะเร็งตับ 55 20 ส.ค. 61
3962/61 จ.ส.อ.สิริวุฒิ   รูปไธสง ธ.บุรีรัมย์ โรคหัวใจขาดเลือด 66 20 ส.ค. 61
3963/61 นาง กระจ่าง   เจริญสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะฮอร์โมนธัยรอยด์เป็นพิษ 78 24 ส.ค. 61
3964/61 พ.อ.โชติ   ภาณุรังษี ธ.ย่อยบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ โรคเบาหวาน 67 27 ส.ค. 61
3965/61 พล.ท.วิเชียร   จันทร์เพ็ญศรี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 93 28 ส.ค. 61
3966/61 นาง เขือง   พาเสน่ห์ ร.13 พัน.1 มะเร็งตับ 78 14 ส.ค. 61
3967/61 นาย อภิรัตน์   พจน์ฉิมพลี ธ.นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 70 2 ส.ค. 61
3968/61 นาง น้อม   วงศ์กลาง สลก.ทบ. มะเร็งท่อปัสสาวะ 72 17 ส.ค. 61
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3969/61 นาง อินท์ชลิตา   เดชศักด์ิศรีชัย ศม. ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 29 ก.ค. 61
3970/61 นาย หนูกัน   สุดงูเหลือม พัน.ขส. 23 บชร.3 มะเร็งตับ 76 5 ส.ค. 61
3971/61 นาง เจนนิสา   ไทยข า ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 55 17 ส.ค. 61
3972/61 นาย จรัล   สายยนต์ ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 79 17 ส.ค. 61
3973/61 นาง กุหลาบ   สุวรรณเสม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 18 ก.ค. 61
3974/61 พ.ท.บัว   ศรีสว่าง ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 67 22 ส.ค. 61
3975/61 จ.ส.อ.สงคราม   จันทร์สุคนธ์ ธ.กาญจนบุรี ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 74 16 ส.ค. 61
3976/61 ร.ท.สุพีรวิช   ชัยเดชโกศิลป์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 58 19 ก.ค. 61
3977/61 น.ส.จิราภรณ์   สิงห์โต ธ.ขอนแก่น มะเร็งมดลูก 57 2 ส.ค. 61
3978/61 นาง ธนธรณ์   โยชนะ คส.สพ.ทบ. มะเร็งปอด 53 26 ก.ค. 61
3979/61 นาง จิตรา   วิภาตะกลัศ ส่วนกลาง โรคชรา 95 29 ส.ค. 61
3980/61 พ.อ.สอ้าน   วรสุมันต์ ธ.สะพานควาย โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 85 24 ส.ค. 61
3981/61 นาย สราวุธ   เจริญยิ่ง ธ.รามอินทรา กม.4 โรคหัวใจล้มเหลว 40 1 ก.ย. 61
3982/61 ร.ต.จันทร์   โกเมศร์ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 2 ส.ค. 61
3983/61 ร.ท.ภักดี   วิจารณ์อักษรสิทธิ์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 87 30 ส.ค. 61
3984/61 จ.ส.อ.บุญเหลือ   อุดมพร ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 88 28 ส.ค. 61
3985/61 นาง วันดี   จินดากุล ธ.บิก๊ซี ลพบุรี 2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 29 ส.ค. 61
3986/61 นาง แสวง   เปีย่มศิริ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 86 21 ส.ค. 61
3987/61 นาง สมบูรณ์   กองไผ่กลาง ธ.อุดรธานี โรคปอดอักเสบ 90 10 ส.ค. 61
3988/61 นาง จันทร์มา   พรหมรักษา รง.ปค.ศอว.ศอพท. โรคชรา 79 28 ก.ค. 61
3989/61 นาย เฉลียว   สว่างอารมย์ รร.จปร. วัณโรคปอด 52 18 ก.ค. 61
3990/61 นาง อิ่มเอิบ   บุญเพชรแก้ว พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 80 31 ก.ค. 61
3991/61 นาย ไพโรจน์   ดุจนาคี กอท.สก.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 60 3 ก.ย. 61
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3992/61 นาย ธวัชชัย   จันดา ธ.อุดรธานี โรคประจ าตัว 60 23 ส.ค. 61
3993/61 นาง ส าอางค์   รอดงาม ธ.สมุทรปราการ ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 13 ส.ค. 61
3994/61 นาง สมศรี   ภูล่ะมัย ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 69 3 ก.ย. 61
3995/61 ร.ต.อภินพ   พุม่ขจร ธ.ถนนพระรามที ่9 ไส้ต่ิงอักเสบเฉียบพลัน 60 30 ส.ค. 61
3996/61 พ.อ.ราชัน   พันธุขะวงศ์ ธ.กระทรวงกลาโหม เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 82 14 ส.ค. 61
3997/61 นาง เขียว   ค าสุ่ม ธ.สูงเม่น ความดันโลหิตสูง 71 12 เม.ย. 61
3998/61 นาง ศิริ   โอษฐ์ยิ้มพราย ธ.ย่อยบางบัว โรคธรรมชาติ 90 2 ก.ย. 61
3999/61 พ.ท.เปาว์   หาญเวช ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 79 20 ส.ค. 61
4000/61 นาย ศุภฤกษ์    โชติราศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวายเร้ือรัง 49 22 ม.ิย. 61
4001/61 ร.ต.วร   โพธิง์าม ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 12 ส.ค. 61
4002/61 นาง จีน   ฟ้าแลบ ธ.พะเยา โรคเบาหวาน 81 7 ส.ค. 61
4003/61 นาง แถม   ยะประดิษฐ์ ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 89 17 ส.ค. 61
4004/61 นาง เฉลา   เหล็กจาน รร.จปร. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 77 8 ส.ค. 61
4005/61 จ.ส.อ.สุวรรณ   ทองค า พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 มะเร็งปอด 69 19 ส.ค. 61
4006/61 จ.ส.ท.เวนิช   พลศักด์ิ ร.6 พัน.3 เลือดออกทางเดินอาหาร 45 24 ส.ค. 61
4007/61 จ.ส.อ.มงกุฏ   เชื้อปาน สลก.ทบ. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50 2 ส.ค. 61
4008/61 นาง มยุรีย์   ศรีโพธิ์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 80 22 ส.ค. 61
4009/61 นาง ไข   มาเจริญพร ธ.ขอนแก่น ความดันโลหิตสูง 85 12 ส.ค. 61
4010/61 นาย สง่า   พึง่พงษ์ ศร. มะเร็งตับ 64 10 ส.ค. 61
4011/61 ร.ต.ประสิทธิ ์  หีบแก้ว ธ.สูงเม่น หลอดเลือดสมอง 72 22 ส.ค. 61
4012/61 นาง บุญเตียง   ผ่องสะอาด ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 82 17 เม.ย. 61
4013/61 จ.ส.อ.ก้องเกียรติ   แก้วสูงเนิน สง.สด.จว.ส.ร. ภาวะหัวใจล้มเหลว 49 15 ส.ค. 61
4014/61 ส.ต.ญาณพงศ์   เกตุคอย ร.25 พัน.2 โรคปอดจากการบาดเจ็บจราจร 29 20 ก.ค. 61
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4015/61 ส.อ.ไกรสีห์   กลุ่มไหม ธ.อ่างทอง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 54 20 ส.ค. 61
4016/61 น.ส. บุญสืบ   คงจันทร์ ส่วนกลาง โรคหลอดเลือดสมอง 75 8 ส.ค. 61
4017/61 ร.ต.บัณฑิต    ส าแดงปริญญา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 83 26 ส.ค. 61
4018/61 จ.ส.อ.หญิง สุมิตรา   อ้นพันธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 70 25 ส.ค. 61
4019/61 ร.อ.มารินทร์   อุ่นจิตต์ ธ.รามอินทรา กม.4 โรคปอดล้มเหลว 89 12 ส.ค. 61
4020/61 นาง ไน้   เกิดเรณู ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 93 28 ส.ค. 61
4021/61 นาย วีระ   เป้าวงษ์คอน ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 66 20 ส.ค. 61
4022/61 นาย บุญเพ็ง   ศรีค ามา ปตอ.2 พัน.2 โรคเบาหวานร่วม 78 16 ส.ค. 61
4023/61 นาย แจ   พัดปุย พธ.ทบ. มะเร็งลุกลามในช่องท้อง 81 22 ส.ค. 61
4024/61 นาย พะ   พรมมา พธ.ทบ. ขาดอากาศหายใจเนื่องจากจมน้ าเสียชีวิต 73 23 ส.ค. 61
4025/61 จ.ส.อ.น้อย   มั่นหมาย ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคตับวายเฉียบพลัน 58 27 ส.ค. 61
4026/61 จ.ส.อ.สมถวิล   นพเก้า ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 67 24 ส.ค. 61
4027/61 พ.ต.วัน   หลักบุญ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ เส้นเลือดสมองตีบ 79 25 ส.ค. 61
4028/61 พ.อ.บุญเรือง   ปูนัน ธ.ล าปาง เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นหนา 63 22 ก.ค. 61
4029/61 ร.ต.ประทวน   ชาบาง ธ.พิษณุโลก มะเร็งผิวหนังชนิดสะความัส 78 13 ส.ค. 61
4030/61 นาย สังเวียน   เนียมจันทร์ ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจหยุดเต้น 76 22 ส.ค. 61
4031/61 นาง สายสุนีย์   ศรีราจันทร์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 73 27 ส.ค. 61
4032/61 นาง แดง   ก้านล าใย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 2 ก.ย. 61
4033/61 จ.ส.อ.ประเวท   ดวงจิตร ธ.ลพบุรี โรคความดันโลหิตสูง 61 28 ส.ค. 61
4034/61 นาง ผดุง   กันไพรี ธ.บางบอน ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 67 22 ส.ค. 61
4035/61 นาง เสริม   เมืองสนธิ์ ธ.พญาไท โรคปอดติดเชื้อ 70 3 ก.ย. 61
4036/61 จ.ส.อ.อาทิตย์   ภูละคร ขกท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 31 ก.ค. 61
4037/61 นาง ช านิ   ภูละคร ขกท. โรคปอดติดเชื้อ 79 30 พ.ค. 61
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4038/61 นาง อนงค์   หิรัญมูล พัน.ซบร.บ.ทบ. มะเร็งท่อน้ าดี 70 23 ก.ค. 61
4039/61 จ.ส.อ.ทองค า   สืบเพ็ง ร.12 พัน.1 รอ. มะเร็งคอหอย 57 16 ส.ค. 61
4040/61 นาง ดวงใจ   แสนพงษ์ ม.3 พัน.26 ความดันในเส้นเลือดง 52 14 ส.ค. 61
4041/61 นาง ทุมมา   แก้ววรรณา ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจขาดเลือด 86 29 ส.ค. 61
4042/61 นาง สมจิตร   โตสวาล ส่วนกลาง โรคชรา 74 4 ก.ย. 61
4043/61 นาง ทุเรียน   ครามวิชิต ม.2 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 78 20 ส.ค. 61
4044/61 จ.ส.อ.นักรบ   ปานาโต ร.5 พัน.3 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 38 22 ส.ค. 61
4045/61 ร.ต.บุญมี   ทองเรือง พล.ร.11 โรคปอดติดเชื้อ 84 14 ส.ค. 61
4046/61 นาย อมร   แก้วบ้านเหล่า ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 73 3 ส.ค. 61
4047/61 ร.ต.ประสิทธิ ์  บุญลือ ธ.พิษณุโลก โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 83 30 ส.ค. 61
4048/61 นาย ธนาพงษ์   แก้วดุลดุก ธ.ราชบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 52 29 ส.ค. 61
4049/61 ร.ต.พิพัฒน์   แก้วสม ธ.หาดใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 20 ก.ค. 61
4050/61 ร.ต.ประพฤติ   สุริยะไชย ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 77 31 ส.ค. 61
4051/61 นาง พวงแก้ว   โอชา ร.23 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 11 ส.ค. 61
4052/61 ร.ต.บุญมาก   ศรีเพ็ชร์ ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นหนา 81 5 ก.ย. 61
4053/61 นาง จันทร์ทิพย์   ค าน่าน ธ.ย่อยถนนกองบัญชาการทหารสูงสุดแจ้งวัฒนะภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 83 5 ก.ย. 61
4054/61 พ.ต.ประสิทธิ ์  พิทักษ์สงคราม ธ.สระบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 75 4 ก.ย. 61
4055/61 นาย สะอาด   สุขพอดี ธ.สระบุรี หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องแตก 85 3 ก.ย. 61
4056/61 พ.อ.ทองค า   ทองพัชรรัตน์ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 89 14 ส.ค. 61
4057/61 ร.ต.ทวี   ตุลาธาร ธ.ย่อยถนนสรงประภา เลือดค่ังในเยื่อหุม้หัวใจ 74 15 ส.ค. 61
4058/61 พ.อ.สุทัศน์   พงษ์ทองเจริญ ธ.ฉะเชิงเทรา โรคปอดบวม 82 6 ส.ค. 61
4059/61 นาง ธัญสิริน   โพธิสุข ธ.ปากช่อง ติดเชื้อราในกระแสเลือด 50 24 ส.ค. 61
4060/61 ร.ต.เสนอ   ใจซ่ือ ธ.ฉะเชิงเทรา มะเร็งต่อมลูกหมาก 78 7 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4061/61 ร.ท.ทนงศักด์ิ   โคธนู นทพ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะแพร่กระจาย 58 28 ส.ค. 61
4062/61 พ.อ.ประสิทธิ ์  โกสีนาม ธ.ชลบุรี มะเร็งตับ 58 29 ส.ค. 61
4063/61 ส.อ.โยธิน   สืบแก้วอุทัย ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 50 23 ส.ค. 61
4064/61 พ.ต.สนาม   ศรีวิรุฒ ธ.สกลนคร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 27 ส.ค. 61
4065/61 พ.อ.บุญยงค์    แจ้งยอดสุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา บาดเจ็บศีรษะเลือดออกในสมอง 76 16 พ.ค. 61
4066/61 ส.อ.โปฎก   แสนสี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบหัวใจล้มเหลว 58 16 ส.ค. 61
4067/61 นาง สาล่ี   สุขมาก บชร.1 โรคปอดติดเชื้อ 72 7 ส.ค. 61
4068/61 ส.อ.ศุภณัฐ   ชัยโอสถ ป.2 พัน.12 รอ. สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรง 25 28 ก.ค. 61
4069/61 นาง จับ   ทองล้ิม สง.สด.จว.ส.ข. สมองฝ่อวัยชรา 72 17 ส.ค. 61
4070/61 นาย สุพจน์   ยอดดี กสษ.3 กส.ทบ. เส้นเลือดแดงหน้าแข็งฉีกขาดจากบาดแผล 58 22 ส.ค. 61
4071/61 นาง ค าปัน   ตรีศักด์ิ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคหัวใจวาย 81 30 ส.ค. 61
4072/61 นาย วิชา   เจิมขวัญ ธ.ตาก ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 54 21 ส.ค. 61
4073/61 ร.ต.ค าเตียง   ดีซ้อน ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 27 ส.ค. 61
4074/61 นาง บุญถึง   มะลิงาม ธ.สูงเนิน โรคชรา 92 26 ส.ค. 61
4075/61 นาง ปุน่   คุ้มกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 76 29 ก.ค. 61
4076/61 นาย เรือน   เกษเกษร ธ.เตาปูน โรคถุงลมโป่งพอง 82 22 ส.ค. 61
4077/61 นาง ทองด า   โตสกุล ธ.สิงห์บุรี โรคปอดติดเชื้อ 90 18 ส.ค. 61
4078/61 นาง ส าราญ   สารบาล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 77 27 ส.ค. 61
4079/61 นาง ค า   ประมะสร ธ.บิก๊ซี ล าพูน โรคชรา 84 12 ส.ค. 61
4080/61 นาง ประนอม   คงสุขขี ยก.ทบ. โรคเส้นเลือดในสมองตีบ 52 29 ส.ค. 61
4081/61 พ.ท.อารักษ์   เรืองธารา รพ.อ.ป.ร. มะเร็งท่อน้ าดี 38 5 ก.ย. 61
4082/61 พ.อ.ขจรเกียรติ   กุศลนิมิตย์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งตับ 83 31 ส.ค. 61
4083/61 นาง บริบูรณ์   ชูวงษ์ รร.ม.ศม. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 77 25 ก.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4084/61 นาย ธรรมจักร   ใจเขื่อน สง.สด.จว.พ.ร. เส้นเลือดสมองแตก 62 24 ส.ค. 61
4085/61 นาย รังสรรค์   มั่นใจ ธนาณัติ ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 51 28 พ.ค. 61
4086/61 จ.ส.อ.จารึก   ละคร ธ.ปราณบุรี มะเร็งในหลอดอาหาร 61 19 ส.ค. 61
4087/61 นาง สุวรรณี   โสมาตย์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มะเร็งตับ 68 26 ส.ค. 61
4088/61 นาง แตง   กองแก้ว ธ.อุบลราชธานี โรคไตวายเฉียบพลัน 84 29 ส.ค. 61
4089/61 นาย ทองแดง   แสงเฉวตร ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดสมองตีบ 84 29 ส.ค. 61
4090/61 นาง อ านวย   ค าแก้ว ธ.อรัญประเทศ โรคชรา 83 6 ก.ย. 61
4091/61 นาย อุดม   ว่องประสพสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะการหายใจล้มเหลวเนื่องจากปอดติดเชื้อ 83 2 ก.ย. 61
4092/61 จ.ส.อ.ประเสริฐ   มาลา กิตติมศักด์ิ โรคปอดติดเชื้อ 93 28 ส.ค. 61
4093/61 นาง พิมล    บงกชทิพย์ ธ.กล้วยน้ าไท โรคชรา 82 1 ก.ย. 61
4094/61 นาย ปรีชา   กาญจนวาศ ธ.เตาปูน เลือดออกในสมอง 69 23 ส.ค. 61
4095/61 พ.ท.อ าพน    พลขันธ์ วิสามัญ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 89 25 ส.ค. 61
4096/61 จ.ส.อ.โชติ   เพชรทองด้วง ส.พัน.5 พล.ร.5 ภาวะตับวาย 59 22 ก.ค. 61
4097/61 ร.ต.ชาติชาญ   ช่างไชย ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 15 ส.ค. 61
4098/61 ร.อ.สมชาย   เปล่ียนศรี ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 26 ส.ค. 61
4099/61 นาย แกละ   กระจ่างแจ่ม ธ.โรบินสัน-กาญจนบุรี ติดเชื้อในปอด 67 2 ก.ย. 61
4100/61 น.ส.รัตนา   อุ่มโอราญ ป.9 พัน.9 อุบัติเหตุทางจราจร 43 26 ส.ค. 61
4101/61 นาง บุญมี   หนูน้อย มทบ.15 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 64 28 ส.ค. 61
4102/61 นาง ประเหวก   ใหม่โสภา มทบ.12 เลือดออกในเนื้อสมอง 77 23 ส.ค. 61
4103/61 นาง ทองอู่   สีเหลืองอ่อน พัน.สห.12 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 26 ส.ค. 61
4104/61 พ.ท.วิรัตน์   สุทธิเนตร มทบ.310 เลือดออกในสมอง 56 25 ก.พ. 61
4105/61 น.ส. สิม   จันทร์ดอน ส่วนกลาง ภาวะการหายใจล้มเหลวจากหอบหืด 56 26 ส.ค. 61
4106/61 ร.ต.หญิง เพียงใจ   สุขทอง ธ.สนามเป้า โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 6 ก.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4107/61 นาง เล็ก   ใสสุข ธ.ศรีย่าน โรคชรา 90 24 ส.ค. 61
4108/61 นาย อุทัย   สืบวงศ์ ธ.พรานนก ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 72 4 ก.ย. 61
4109/61 ร.ต.เด่น   ทองมี ธ.ชลบุรี มะเร็งตับอ่อน 63 23 ส.ค. 61
4110/61 พ.ท.สรรค์ชัย   ค าพันธุ์ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 77 30 ส.ค. 61
4111/61 นาง กชกร   เจริญจันทร์ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 30 ส.ค. 61
4112/61 นาย ค า   พันธุ ขกท. โรคชรา 81 27 ส.ค. 61
4113/61 พ.อ.เอกสุวัชร์   ค าภานนท์ สจร.ทหาร เส้นเลือดหัวใจตีบ 55 8 ก.ย. 61
4114/61 นาง ประยงค์   ทับอิ่ม ขส.ทบ. โรคชรา 89 8 ก.ย. 61
4115/61 นาย ชิด   อ้นสืบสาย ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งตับอ่อน 69 4 ก.ย. 61
4116/61 นาง ทศภรณ์   พิจิตรคุรุการ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 86 6 ก.ย. 61
4117/61 นาง สม   พลเดชา พบ. โรคชรา 83 20 ส.ค. 61
4118/61 นาง ถิน   ติวสร้อย มทบ.24 โรคชรา 80 30 ส.ค. 61
4119/61 ร.ต.ละมัย   มีชัย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรครา 76 6 ก.ย. 61
4120/61 นาย ชุม   สิทธิวงค์ ธ.เชียงราย โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจากภาววะกล้ามเนื้อหัวใจเส่ือม 85 20 ส.ค. 61
4121/61 นาง มั่น   เผ่าเพ็ง ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 77 11 ส.ค. 61
4122/61 นาง แฮ   แสนเสนา ธ.อุดรธานี โรคไตวายระยะสุดท้าย 81 19 ส.ค. 61
4123/61 นาง จันทร์ศรี   ดรปัญญา ธ.อุดรธานี โรคไตวายเร้ือรัง 78 31 ส.ค. 61
4124/61 นาง พร้อม   ปัน่สูงเนิน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 88 4 ก.ย. 61
4125/61 ร.ต.ไพมนูญ   ศิริเวช ธ.เพชรบูรณ์ มะร็งตับ 57 5 ส.ค. 61
4126/61 นาง เจิม   จันทร ธ.อุดรธานี โรคชรา 91 16 ส.ค. 61
4127/61 จ.ส.อ.บรม   ธาตุไพบูลย์ ธ.อุดรธานี เลือดออกในทางเดินอาหาร 63 22 ส.ค. 61
4128/61 ส.อ.เมฆ   ไกรยสิทธิ์ ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมอง 71 18 ส.ค. 61
4129/61 นาง เปล้ือง   เสนาเจริญ ธ.อุดรธานี โปแตสเซียมในเลือดสูง 75 4 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4130/61 นาง แต้ม   รัตนเนนย์ ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกในสมอง 79 30 ส.ค. 61
4131/61 นาย สมบัติ   คณากูล กบร.กช. โรคปอดอักเสบจากการสูดส าลัก 68 17 ส.ค. 61
4132/61 นาย ณรงค์   สามารถ ศฝ.นศท.มทบ.14 เลือดออกในสมอง 78 28 ส.ค. 61
4133/61 นาง พะยอม   กล่ินอิน ศศท. โรคชรา 79 27 ส.ค. 61
4134/61 นาง สมร   คัมภีระนันท์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 7 ก.ย. 61
4135/61 นาง มะลิ   อุบลครุฑ ธ.แคราย โรคปอดติดเชื้อ 89 7 ก.ย. 61
4136/61 นาง ประเทือง   โปร่งทอง ธ.มีนบุรี มะเร็ง 80 25 ส.ค. 61
4137/61 นาย ทองเปลว   จันทร์ถาวร รร.จปร. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 80 21 ส.ค. 61
4138/61 นาย ค าแปลง   เท่าตัน ม.4 พัน.11 รอ. โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 84 23 ส.ค. 61
4139/61 พ.อ.จิตรกร   แก้วลาย สง.สด.จว.ล.ป. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเร้ือรัง 49 19 ส.ค. 61
4140/61 นาย บุญช่วย   เรียบร้อยกิจ ร.17 พัน.3 ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 28 ส.ค. 61
4141/61 จ.ส.ท.สายัญ   บุญธรรม ช.พัน.15 พล.ร.15 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 35 13 ก.ค. 61
4142/61 จ.ส.อ.โชคชัย   ศรีจันทร์หอม ม.พัน.28 พล.ม.1 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 52 1 ส.ค. 61
4143/61 จ.ส.อ.ปัญญา   เสือมา กรม ทพ.31 โรคหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 57 12 ส.ค. 61
4144/61 นาง สุบิน   บุญสร้อย ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวาย 74 20 ส.ค. 61
4145/61 จ.ส.อ.มงคล   ค าตา ธ.ตาก โรคหัวใจล้มเหลว 93 19 ส.ค. 61
4146/61 พ.อ.ยุทธพงษ์   ภูเ่อี่ยม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 83 1 ก.ย. 61
4147/61 นาง บุญเรือง   ตรงต่อกิจ มทบ.39 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเร้ือรัง 75 6 ก.ย. 61
4148/61 นาย สังวาลย์   สวัสดี ส่วนกลาง กระดูกคอเคล่ือน 74 13 ม.ีค. 61
4149/61 นาง วราภรณ์   ยิ้มเจริญ ส่วนกลาง ติดเชื้อในทางเดินกระแสเลือด 57 27 ส.ค. 61
4150/61 นาง สมของ   มังป๋อง ธ.น่าน มะเร็งปอด 72 10 ก.ย. 61
4151/61 จ.ส.อ.วิฑูรย์   ธูปหอม ธ.ลพบุรี โรคชรา 87 7 ก.ย. 61
4152/61 นาย นิวัฒน์   พรดี ศสท.กส.ทบ. เส้นเลือดสมองแตก 59 29 ส.ค. 61
4153/61 นาง น้อม   ภูผิวค า กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 79 19 ส.ค. 61
4154/61 นาง วัชรี   วราภรณ์วรพันธ์ ยก.ทบ. เยื่อบุหัวใจอักเสบ 68 5 ก.ย. 61
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4155/61 นาง สาล่ี   ธนะสุนทร ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย 84 4 ก.ย. 61
4156/61 นาย สมบัติ   ปัน้เปรม ธ.พรานนก โรคปอดอักเสบจากการสูดส าลัก 86 7 ก.ย. 61
4157/61 นาย ทรม   เดชมูล ร.29 พัน.3 มะเร็งกระเพาะอาหาร 71 29 ส.ค. 61
4158/61 นาง ชุม   ปันเสาร์ ธ.ล าพูน โรคไตวายเร้ือรัง 79 27 ส.ค. 61
4159/61 พ.ต.สมบุญ   คล้ายคลึง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 18 ส.ค. 61
4160/61 น.ส.มันทนา   นรากร ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 68 25 ส.ค. 61
4161/61 นาย ไพศาล   สูงเจริญ ธ.เทเวศร์ ภาวะหายใจล้มเหลว 52 8 ก.ย. 61
4162/61 พ.อ.สุชาติ   ตนะดุลย์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 89 7 ก.ย. 61
4163/61 ร.ต.เกษตร   โชติปัญญา ธ.สนามเสือป่า โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 76 13 ก.ย. 61
4164/61 พ.อ.อธิภัทร   สกุลธนโสภณ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เลือดออกใยสมอง 67 12 ก.ย. 61
4165/61 นาง ประสิทธิ ์  สุขใจ วิสามัญ โรคชรา 90 30 ส.ค. 61
4166/61 นาง น้ าหวาน   ท าเสร็จ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 72 2 ก.ย. 61
4167/61 นาง ปาน   วัฒนาธร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โลหิตจาง 95 12 ม.ิย. 61
4168/61 ร.ต.ชั้น   โยสังข์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อทีผิ่วหนังชั้นลึก 58 12 ส.ค. 61
4169/61 พ.ต.มังกร   ทรงสัจจา ธ.น่าน เส้นเลือดสมองตีบ 82 29 ส.ค. 61
4170/61 ร.ต.สอิ้ง   นามนาค ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 64 21 ส.ค. 61
4171/61 นาง ทิพย์วรรณ   อ าพันธ์ศรี ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 61 18 ส.ค. 61
4172/61 นาง สมจิตร   จูงกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคปอดติดเชื้อ 75 2 ก.ย. 61
4173/61 นาง คล้าย   พาสระน้อย ธ.ปักธงชัย โรคสมองฝ่อวัยชรา 85 5 ก.ย. 61
4175/61 ร.ต.ไพโรจน์   ขันทอง ธ.ตาก โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58 21 ส.ค. 61
4176/61 พระทองหยิบ   ไทยเจริญ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 83 24 ส.ค. 61
4177/61 จ.ส.อ.สมบัติ   สมรรถพันธ์ มทบ.13 โรคปอดติดเชื้อจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง 52 24 ส.ค. 61
4178/61 นาย ประเสริฐ   ฉ่ าแก้ว ช.พัน.9 พล.ร.9 มะเร็งตับ 78 2 ก.ย. 61
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4179/61 นาง หมิว   มุ่งสวนกลาง ธ.บุรีรัมย์ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 81 5 ก.ย. 61
4180/61 ร.ต.ยงยุทธ   ศิริพันธุ์ ธ.อุดรธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 66 21 ส.ค. 61
4181/61 จ.ส.อ.จ าเนียร   นนท์ตุลา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งกระเพาะอาหาร 75 10 ก.ย. 61
4182/61 นาง บานเย็น   นิยมการ ธ.อุดรธานี โรคชรา 82 18 ส.ค. 61
4183/61 ร.ต.หาญ   เกษโกมล ส่วนกลาง ภาวะหัวใจและการหายใจล้มเหลว 86 25 ส.ค. 61
4184/61 จ.ส.อ.นิคม   สกุลนุ่ม ธ.สมุทรสงคราม โรคชรา 75 9 ก.ย. 61
4185/61 นาง อ้น   โออิฐ ธ.เตาปูน โรคชรา 85 8 ก.ย. 61
4186/61 นาย อุบล   ปากุดเป็ง ธ.สนามเป้า โรคมะเร็งล าไส้ 83 30 ส.ค. 61
4187/61 นาง วันยา   สหะวัน ธ.ยะลา ถาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 79 9 ส.ค. 61
4188/61 นาง ชิ้น   ชูโต ธ.ส านักราชด าเนิน โรคมะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 72 14 ก.ย. 61
4189/61 นาง อนุกูล   นาคจ าศิล สตน.ทบ. มะเร็งปอด 82 3 ก.ย. 61
4190/61 พ.ท.เสนาะ   พฤทธิพงศ์พันธุ์ ธ.พระปฐมเจดีย์ ภาวะความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก 83 6 ส.ค. 61
4191/61 ส.ท.สุรศักด์ิ   แซ่เอี่ยม กรม ทพ.13 อุบัติเหตุทางจราจร 29 27 ส.ค. 61
4192/61 นาย ประครอง   พรสวัสด์ิ กรม ทพ.21 อุบัติเหตุทางจราจร 55 31 ส.ค. 61
4193/61 นาง เข็มทอง   กล่ินหอม ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดแดงขาขวาอุดตัน 56 6 ก.ย. 61
4194/61 นาง บัว   มณีเทพ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ล่ิมเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอด 80 7 ก.ย. 61
4195/61 นาง เรียน   แสนสระน้อย ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 20 ส.ค. 61
4196/61 ส.อ.สุภร   สุมินทนะ ธ.ปากช่อง ติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด 67 2 ก.ย. 61
4197/61 นาย กาใส   ผาสุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 90 23 ส.ค. 61
4198/61 นาง ไสว   สังข์กลมเกล้ียง กิตติมศักด์ิ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 17 พ.ค. 61
4199/61 นาง ถนอม   กฐินสมิตร์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 15 ก.ย. 61
4200/61 นาง สมเผ่า   เพียรวนิช ส่วนกลาง หลอดเลือดสมอง 96 7 ก.ย. 61
4201/61 น.ส.กมนพร   สนม ธ.นครนายก อุบัติเหตุทางจราจร 56 14 ส.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4202/61 จ.ส.อ.มนัส   โพธิบ์ุญปลูก ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 72 6 ก.ย. 61
4203/61 นาย สมจิตร์   นกงาม ศศท. ภาวะเลือดออกในสมอง 80 7 ก.ย. 61
4204/61 นาง ค านาง   พรมค าอินทร์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 73 24 ก.ค. 61
4205/61 นาย เมิ้น   ดวงสุวรรณ์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 2 ก.ย. 61
4206/61 น.ส. ส าเนียง   เพ็ชรนิล ธ.อ้อมใหญ่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 58 12 ก.ย. 61
4207/61 นาง ประกอบ   ขุนนคร ธ.วังม่วง โรคชรา 78 1 ก.ย. 61
4208/61 นาง ส้มแป้น   เปีย่มบุญ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 83 11 ก.ย. 61
4209/61 นาง ลูกจันทร์   คุ้มโต ธ.โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 83 11 ก.ย. 61
4210/61 นาง เปร่ียม  ทองยศ ศปภอ.ทบ.1 ภาวะติดเตียงและบาดแฟลกดทับ 79 8 ก.ย. 61
4211/61 นาย นิยม   เทียงพาน ร้อย.ม.(ลว.) 6 โรคเบาหวาน 55 20 ส.ค. 61
4212/61 นาง ไหม   จันทร์สุข มทบ.36 การอุดตันของล าไส้ 75 26 ส.ค. 61
4213/61 นาง ค าสี   นันตะเวช ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 74 4 ก.ย. 61
4214/61 จ.ส.อ.โกศัลย์   ทองสุข ธ.อุดรธานี โรคหัวใจโต 65 2 ก.ย. 61
4215/61 นาง ผาลี   ติดมา ธ.อุดรธานี มะเร็งกระเพาะอาหาร 74 30 ส.ค. 61
4216/61 ร.ต.บุญเชิด   ตาค า รร.สธ.ทบ. มะเร็งตับ 61 2 ส.ค. 61
4217/61 พล.ต.นนทศักด์ิ   จรวงษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 66 2 ก.ย. 61
4218/61 พ.อ.หญิง วีรวัลย์   สุขถาวร ธ.ถนนบรมราชชนนี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 71 7 ก.ย. 61
4219/61 น.ส.ภัณฑิลา   ภัทรพงศ์กร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเต้านม 57 9 ก.ย. 61
4220/61 จ.ส.อ.ลิกขิทธิ ์  แก้วเมือง รง.ปค.ศอว.ศอพท. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 59 20 ส.ค. 61
4221/61 นาย เริง   สงสอน ธ.อุตดิตถ์ โรคชรา 90 26 ส.ค. 61
4222/61 พ.ท.วิเศษ   บัวสอน ธ.ถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ โรคชรา 75 9 ส.ค. 61
4223/61 นาง ส านวน   ศรีสังวาลย์ ธ.กาญจนบุรี สมองฉีกขาดจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ 52 14 ก.ค. 59
4224/61 ร.ต.หญิง ส าอางค์   สันทัดสง่า ธ.ซีคอน-บางแค โรคเบาหวาน 80 10 ก.ย. 61
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4225/61 นาย บุญเลิศ   เนตรน้อย พัน.สร.13 ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต 80 8 ก.ย. 61
4226/61 ร.ต.อ านวย   คงคาสัย ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 31 ส.ค. 61
4227/61 ร.ต.กฤตพัฒน์   กล่อมจินดา ธ.สิงห์บุรี โรคปอด 66 7 ก.ย. 61
4228/61 ส.อ.นิด   อิ่มคล้าย ธ.เพชรบุรี มะเร็งปอด 87 29 ส.ค. 61
4229/61 พ.ท.สุทิน   สิทธิชัย ธ.เพชรบุรี วัณโรคปอด 69 1 ก.ย. 61
4230/61 นาง ส าเภา   สินคุ้ม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 82 6 ก.ย. 61
4231/61 ร.ต.สงวน   สมประสงค์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 18 ส.ค. 61
4232/61 นาง สุรีย์   ค าแปง กอท.สก.ทบ. โรคหนังแข็ง 65 26 ส.ค. 61
4233/61 พ.อ.ชัชพิมุขต์   ศรีรัตนศักด์ิ ศปร. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 55 9 ส.ค. 61
4234/61 นาย บุญช่วย   ดอกไม้ รร.การบิน ทบ. โรคชรา 78 26 ส.ค. 61
4235/61 นาย ประเสริฐ   กองอุนนท์ ธนาณัติ โรคปอดติดเชื้อ 87 8 ก.ย. 61
4236/61 นาง พเยาว์   รักใคร่ ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 76 16 ก.ย. 61
4237/61 นาย ประพันธ์   สมนึก ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 85 10 ก.ย. 61
4238/61 นาย สุนทร   สว่างพันธุ์ ธ.บางเขน (เซนทรัล) วัณโรคปอด 86 13 ก.ย. 61
4239/61 นาย เจริญ   หนองแสง ธ.นครนายก โรคชรา 81 23 ส.ค. 61
4240/61 พ.ท.บัญชา   บุญอินทร์ พัน.บร.กบร.ศบบ. ความดันโลหิตสูงเนื่องจากเส้นเลือดสมองตีบ 77 31 ส.ค. 61
4241/61 นาย พรมมา   พรมชาติ พธ.ทบ. โรคชรา 72 21 ส.ค. 61
4242/61 พ.ต.ธงชัย   ภูข่าว ธ.ลพบุรี โรคปอดติดเชื้อ 74 13 ก.ย. 61
4243/61 ส.ต.สุนทร   มากงลาด ธ.รามอินทรา กม.4 เลือดออกในทางเดินอาหาร 51 13 ก.ย. 61
4244/61 นาง ยุพา   แฉล้มภักด์ิ ธ.งามวงศ์วาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 29 ส.ค. 61
4245/61 พ.อ.เถกิง   คงสมบูรณ์ ธ.อยุธยา โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 89 10 ก.ย. 61
4246/61 นาง ล้อม   แย้มเกษร ช.11 เส้นเลือดในสมองตีบ 64 20 ส.ค. 61
4247/61 นาง บุญเรือง   ตรงต่อกิจ มทบ.39 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 75 6 ก.ย. 61
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4248/61 นาง ค าเขียน   แฝงบุญ ธ.อุบลราชธานี โรคไตวาย 83 13 ก.ย. 61
4249/61 นาย ปัน   จันต๊ะนาเขตร ธ.เชียงราย โรคไตวายเร้ือรัง 84 7 ก.ย. 61
4250/61 นาง สุภาพ   แวงนอก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งตับ 72 7 ก.ย. 61
4251/61 นาง เพ็ญ   ราชเวชชพิศาล กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อทีป่อดจากการส าลักอาหาร 96 25 ม.ีค. 42
4252/61 ร.ต.วิชัย   พวงส าลี ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 14 ก.ย. 61
4253/61 นาง บุญเหลือ   ชื่นจันทร์ ธ.สูงเนิน โรคเบาหวาน 72 15 ก.ย. 61
4254/61 นาย บุญเรือง   ร่ืนโต ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 81 5 ก.ย. 61
4255/61 ร.อ.ฉลาด   สีหะสุทธิ์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งท่อน้ าดี 81 14 ก.ย. 61
4256/61 ร.ต.จุมพล   จิตกระแสร์ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 69 21 ส.ค. 61
4257/61 ร.ต.วีระวัฒน์   จ าเนียรแพทย์ ธ.บิก๊ซี ล าลูกกา 2 โรคสมองขาดเลือด 76 13 ก.ย. 61
4258/61 นาง เกษร   พานทอง ธ.พิษณุโลก โรคไตวายเร้ือรัง 69 8 ก.ย. 61
4259/61 จ.ส.อ.ผจญ   บุญรักษา ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 54 10 ก.ย. 61
4260/61 จ.ส.อ.ธิวัฒน์   นูกอง ธ.อุบลราชธานี โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 71 7 ก.ย. 61


