
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4761/61 นาง บุญชู   ใจดี ร.1 พัน.1 รอ. หลอดเลือดสมองตีบ 80 12 ต.ค. 61
4762/61 พ.ต.ปิรินทวัจน์   พรหมขัติแก้ว นทพ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 55 16 ก.ย. 61
4763/61 นาง เทีย่ง   ชุ่มสระน้อย รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มะเร็งปอด 78 22 ส.ค. 61
4764/61 นาย จ๋อย   เสนาธรรม ร.31 พัน.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 1 ก.ย. 61
4765/61 นาย พล   แพงมี รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สมองเส่ือมจากชราภาพ 84 4 ต.ค. 61
4766/61 นาย สอาด   ภูเ่ขียว ช.2 พัน.202 เลือดออกในสมอง 79 1 ก.ย. 61
4767/61 นาง บุญทัน   กันสีชา มทบ.25 โรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 64 7 ต.ค. 61
4768/61 ร.ต.จอม   คชคง รพศ.2 พัน.1 สมองฝ่อวัยชรา 84 4 ต.ค. 61
4769/61 นาง ค าป่น   แก่นสน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง โรคหัวใจวายฉับพลัน 70 10 ต.ค. 61
4770/61 นาย สิงห์สถิตย์   สุขเกษม ม.3 พัน.26 โรคประจ าตัว 67 1 ต.ค. 61
4771/61 นาง คัมภีรพรรณ   มโนนุกูล รพศ.4 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 46 22 ก.ย. 61
4772/61 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  สายงาม นทพ. มะเร็งท่อน้ าดี 54 15 ก.ย. 61
4773/61 ร.ต.สุชิน   จันทร์ด ารงค์ ธ.ราชบุรี แผลกดทับติดเชื้อ 71 3 ต.ค. 61
4774/61 นาง มาลัย   สงขกุล ธ.ตาก อัมพาตป่วยติดเตียง 80 11 ต.ค. 61
4775/61 นาง บุญเรือน   ต่วนจะโป๊ะ ธ.ปักธงชัย สมองฝ่อวัยชรา 77 5 ต.ค. 61
4776/61 นาย เปล่ียน   ผูกพันธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 4 ต.ค. 61
4777/61 นาง ทองเล่ือน   จันทร์โฮม ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 84 2 ต.ค. 61
4778/61 นาง ใบ   โหราฤทธิ์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 80 3 ต.ค. 61
4779/61 นาย สงคราม   โพธิสาร ธ.ร้อยเอ็ด โรคหัวใจวาย 77 3 ต.ค. 61
4780/61 พ.อ.เสรี   ค ายอด ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งตับ 54 4 ต.ค. 61
4781/61 นาง น้อย   หมายจิตร ธ.อรัญประเทศ มะเร็งในช่องปาก 76 19 ก.ย. 61
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4782/61 นาง ศรีทอง   ไชยเฟย ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 87 21 ก.ย. 61
4783/61 นาง จี   สุขรมย์ ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 81 27 ก.ย. 61
4784/61 น.ส.เก้า   ลาลุน ร.6 พัน.2 โรคไตวายเร้ือรัง 76 6 ต.ค. 61
4785/61 นาง แสน   เครือจันทร์ รพศ.2 พัน.2 โรคชรา 82 6 ต.ค. 61
4786/61 ร.ท.ทรงธรรม   จิตระยนต์ นทพ. โรคตับวายจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 47 12 ต.ค. 61
4787/61 นาง ผวล   สุภาเลิศ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) โรคชรา 85 6 ต.ค. 61
4788/61 พ.ต.สนั่น   พันธ์วิไล ธ.พหลโยธิน-เชียงราย มะเร็งล าไส้ใหญ่ 68 8 ต.ค. 61
4789/61 จ.ส.อ.ประทุม   ผลพิบูลย์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 11 ต.ค. 61
4790/61 พ.อ.วรรณพ   นามเย็น ธ.เสนานิคม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 68 6 ต.ค. 61
4791/61 นาง มณี   ราษฎรดี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 80 5 ต.ค. 61
4792/61 นาย ต่ิง   ศรวิชัย ธ.ศรีสะเกษ โรคปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด 87 1 ต.ค. 61
4793/61 นาง มณีรัตน์   บุญมา ธ.ราชบุรี มะเร็งไม่ทราบก าเนิด 51 20 ก.ย. 61
4794/61 ร.ต.เคล้า   นัยวิจารณ์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคหัวใจ 86 7 ต.ค. 61
4795/61 จ.ส.อ.ทิม   น่วมประเสริฐ ธ.บ้านฉาง ช๊อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 86 21 ก.ย. 61
4796/61 นาย น้อย   ไชยรักษ์ ศฝ.นศท.มทบ.22 สมองฝ่อวัยชรา 82 30 ก.ย. 61
4797/61 นาย สมพงษ์   เพ็ญวิจิตร พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง สมองฝ่อวัยชรา 82 16 ก.ย. 61
4798/61 จ.ส.ต.สมใจ   ค าหวล ธ.เพชรบุรี โรคปอดติดเชื้อ 61 1 ต.ค. 61
4799/61 นาง ลัดดาวัลย์   คงกระพันธ์ ธ.ปราณบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 55 6 ก.ย. 61
4800/61 น.ส. แดง   มิกขุนทด ธ.ปากช่อง ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรุนแรง 64 9 ต.ค. 61
4801/61 นาง เล่ือน   บุญสนาม ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 2 ต.ค. 61
4802/61 นาง ทัศนา  รัตนพิทักษ์ ส่วนกลาง เส้นเลือดสมองตีบบริเวณก้านสมอง 74 16 ต.ค. 61
4803/61 ร.ต.ต.สุนัย   เนียมสุคนธ์ ธ.กาญจนบุรี เกล็ดเลือดต่ า 68 14 ต.ค. 61
4804/61 นาย เสง่ียม   หินแก้ว ธ.สระบุรี โรคไตวาย 78 3 ต.ค. 61
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4805/61 นาย สมจิตร   ฦาชา ธ.ชุมแพ อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันกับรถจักรยานยนต์ 52 3 ต.ค. 61
4806/61 นาย ประสิทธิ ์  หวังชม ธ.บางเขน(เซนทรัล) โรคชรา 77 14 ต.ค. 61
4807/61 ส.อ.เสนาะ   โพธิถวิล ธ.สระบุรี เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและปริแตก 64 13 ต.ค. 61
4808/61 นาย แปลก   ออกแม้น ส่วนกลาง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 86 20 ต.ค. 61
4809/61 นาย ทน   ท่ากระเบา สก.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 77 16 ต.ค. 61
4810/61 พ.ต.แสวง   ดีวงษ์ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งผิวหนังทีบ่ริเวณตา 79 17 ต.ค. 61
4811/61 นาง เจือ   สุวรรณประเสริฐ ธ.ราชบุรี โรคชรา 77 14 ต.ค. 61
4812/61 นาง ล าเพียง   ฉลาดธรรม ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 63 17 ต.ค. 61
4813/61 นาย วิชิต   ตระกรุดแก้ว ธ.เตาปูน เส้นเลือดในสมองตีบ 71 19 ต.ค. 61
4814/61 นาย สุรินทร์   กร่างปรีชา รพศ.1 พัน.2 โรคปอดติดเชื้อ 58 11 ต.ค. 61
4815/61 นาง วิไลวรรณ   ประทุมมา ธ.อุดรธานี มะเร็งมดลูก 76 3 ต.ค. 61
4816/61 นาง บับภา   จันทร์ต้น ธ.ปากช่อง โรคชรา 83 11 ต.ค. 61
4817/61 นาย วิชัย   ชัยตระกูลธนสาร ธ.ยโสธร สมองฝ่อวัยชรา 81 6 ต.ค. 61
4818/61 ร.ต.บุญเล้ียง   เกิดโมลี ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อทีป่อดรุนแรง 68 21 ก.ย. 61
4819/61 นาง วันทนีย์   อยู่เย็นดี รร.นส.ทบ. ขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ 50 29 ก.ย. 61
4820/61 นาย อยุธ   นันทาภิวัธน์ สลก.ทบ. มะเร็งท่อน้ าดี 61 12 ต.ค. 61
4821/61 นาย สวัสด์ิ   ศรีใส ส่วนกลาง โรคปอดติดเชื้อ 86 20 ต.ค. 61
4822/61 นาย พิทักษ์   ล้ิมกุสุมาวดี ธ.ย่อยบางบัว โรคปอดติดเชื้อ 82 20 ต.ค. 61
4823/61 นาย คมชนะ   ศรีทองแท้ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 64 22 ต.ค. 61
4824/61 ร.ต.อาทิตย์   ศาสตร์ศิริ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหัวใจล้มเหลว 56 15 ต.ค. 61
4825/61 พล.ท.บุญคุ้ม   ยิ่งวิริยะ ธ.เตาปูน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 83 14 ต.ค. 61
4826/61 พล.ต.ธนภัทร   นาคชัยยะ พล.รพศ.1 มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 50 16 ต.ค. 61
4827/61 นาย อรุณ   ทองกลาง ศศท. โรคปอดอักเสบจากการส าลัก 81 3 ต.ค. 61
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4828/61 นาง แบะ   ชาญศิริ ส่วนกลาง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 81 16 ต.ค. 61
4829/61 ร.ต.หญิง เสาวนีย์   นิสสัยซ่ือ ส่วนกลาง ไขสันหลังอักเสบ 71 17 ต.ค. 61
4830/61 นาง พวงชมภู   ชุ่มชื่น ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 94 18 ต.ค. 61
4831/61 พ.ต.ไพฑูรย์   กนิษฐานนท์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78 23 ต.ค. 61
4832/61 นาย เถิด   ยันนาคี ธ.อยุธยา โรคชรา 70 23 ต.ค. 61
4833/61 นาย สุธี   อุ่นทวีทรัพย์ บก.กช. เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองเนื่องจากอุบัติเหตุ 86 24 ก.ย. 61
4834/61 นาย พยนต์   พุกรอด สง.สด.จว.จ.บ. ทางเดินหายใจอุดกั้น 61 11 ต.ค. 61
4835/61 อส.ทพ.สุนทร   พันทะลาด กรม ทพ.48 ได้รับบาดเจ็บรุนแรงทีส่มอง 30 30 ก.ย. 61
4836/61 นาย ยอด   ชนกกลาง คส.5 สพ.ทบ. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 53 2 ต.ค. 61
4837/61 นาย ทองพันธ์   เชื้อหงษ์ พธ.ทบ. มะเร็งช่องปาก 51 17 ก.ย. 61
4838/61 น.ส. อ านวย   สุนทร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกในสมอง 62 15 ต.ค. 61
4839/61 พ.อ.ณรงค์   ข าประยูร ธ.ย่อยอินทรารักษ์ โรคปอดติดเชื้อ 88 10 ต.ค. 61
4840/61 นาย อดิศักด์ิ   อุรสาห์ศิลป์ ธ.ย่อยบางโพ โรคมะเร็ง 70 23 ต.ค. 61
4841/61 น.ส.อ าไพ   ศรีจิตต์แจ่ม ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 67 24 ต.ค. 61
4842/61 นาย ถวิล   เพชรม่วง ธ.สระบุรี โรคชรา 87 19 ต.ค. 61
4843/61 นาย ศักด์ิชัย   เผือกประดับ ธ.รังสิต-คลอง 3 ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 72 16 ต.ค. 61
4844/61 นาง จ านงค์   นงเยาว์ ธ.อยุธยา เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบตัน 82 16 ต.ค. 61
4845/61 นาง สวรรค์   วงษ์สมบัติ ธ.ลพบุรี โรคไตวายเร้ือรัง 78 6 ต.ค. 61
4846/61 ส.อ.ชื่น   ตันน้อย ธ.ล าพูน โรคไต 75 1 ต.ค. 61
4847/61 นาง อุ้ย   อ้วนค า ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 81 7 ต.ค. 61
4848/61 นาง ยุพดี   อันอาตม์งาม ธ.ชลบุรี สมองฝ่อวัยชรา 79 10 ต.ค. 61
4849/61 นาง ระเบียบ   ฉิมกล่ิน วศ.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 73 13 ต.ค. 61
4850/61 นาง ทองใส   โคกทอง รร.ป.ศป. โรคไตวาย 78 5 ต.ค. 61
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4851/61 นาย สุวิทย์   กาลเศรณี พธ.ทบ. โรคชรา 77 5 ต.ค. 61
4852/61 จ.ส.อ.ถาวร   หล้าป่าซาง ธ.เชียงใหม่ โรคปอดติดเชื้อ 85 31 ส.ค. 61
4853/61 นาย เฉลิม   ไชโย ธ.สกลนคร มะเร็งปอด 76 17 ก.ย. 61
4854/61 พ.ท.ชูชัย   ปูธิปิน ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 8 ต.ค. 61
4855/61 ร.ต.ประเสริฐ   จันทรเกษร ธ.ราชบุรี โรคปอดติดเชื้อ 90 10 ก.ค. 61
4856/61 นาย ลา   ปุรีลา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 10 ส.ค. 61
4857/61 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ค าหงษา ธ.ยโสธร มะเร็งต่อมลูกหมาก 80 26 ก.ย. 61
4858/61 นาง บุญนาค   เต่าแก้ว ร.14 พัน 3 ติดเชื้อชั้นใต้ผิวหนังชั้นลึกถึงระดับผังผืด 86 2 ส.ค. 61
4859/61 นาย ค าดี   แก่นธาตุ มทบ.22 ยิงตนเองตาย 79 17 ต.ค. 61
4860/61 นาง แสงจันทร์   สุขพันธ์ ร.31 พัน.3 รอ. เลือดออกในสมอง 59 10 ต.ค. 61
4861/61 นาง ด าดี   แถมจ ารัส ร.9 พัน.2 ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 65 4 ต.ค. 61
4862/61 นาง ประสิทธิ ์  ไพรเขียว ช.พัน.51 โรคปอดติดเชื้อ 81 5 ต.ค. 61
4863/61 ส.อ.พงษ์นรินทร์   ปิน่ละออ ม.พัน.31 พล.ร.15 โรคหัวใจวายเฉียบพลันจากล้ินหัวใจผิดปกติ 25 23 ก.ค. 61
4864/61 จ.ส.อ.ทรงชาย   ถีระทัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งตับ 61 20 ต.ค. 61
4865/61 นาง วรมล   ถาวรวงศ์ มทบ.43 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63 5 ม.ิย. 61
4866/61 นาย บุญค่ า   มิยะวงศ์ ธ.ขอนแก่น โรคสมองฝ่อวัยชรา 83 20 ก.ย. 61
4867/61 นาย จอย   บุญมา ธ.ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น โรคชรา 90 12 ก.ย. 61
4868/61 นาย  บุญโฮม   ขนุนทอง พัน.ซบร.22 บชร.2 ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 68 21 ม.ิย. 61
4869/61 นาง ล าใย   โมฆรัตน์ ขส.ทบ. โรคไตวายเร้ือรัง 86 18 ต.ค. 61
4870/61 จ.ส.อ.ชาญณรงค์   คงเหลือสิน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 88 19 ต.ค. 61
4871/61 พ.อ.อุดม   มีศร ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 81 16 ต.ค. 61
4872/61 นาง จ าเริญ   ศรีสง่า ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 57 21 ต.ค. 61
4873/61 นาง ไสว   อรุณรัตน์ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 85 17 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4874/61 นาย เจริญ   บุญญโต ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจวาย 91 18 ต.ค. 61
4875/61 นาง ปง   หมวดสันเทียะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 86 23 ต.ค. 61
4876/61 นาย บาง   บุญระณี ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา โรคไต 83 18 ต.ค. 61
4877/61 นาง เฉลียว   กล่ าชุ่ม ธ.ถนนพิบูลสงคราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 21 ต.ค. 61
4878/61 นาง พิกุล   รูปอ้วน กรม ทพ.33 สมองขาดอากาศจากการแขวนคอ 58 23 ก.ย. 61
4879/61 นาย จวน   กรดแก้ว พล.ร.5 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66 15 ก.ย. 61
4880/61 นาย เดือน   ภูล าสัตย์ ร.9 พัน.1 เลือดออกในสมอง 66 12 ต.ค. 61
4881/61 นาง ประเทือง   เพียรกสิกรณ์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ จมน้ า 83 8 ต.ค. 61
4882/61 นาย เขียว   ภิกขุณี ธ.ปราจีนบุรี สมองขาดเลือด 81 11 ต.ค. 61
4883/61 นาย แก้ว   ฟองแก้ว ธ.พะเยา ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 84 9 ต.ค. 61
4884/61 นาง พเยาว์   พยัฆคง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 84 6 ต.ค. 61
4885/61 จ.ส.อ.อ านวย   พลกนิช ธ.ลพบุรี โรคชรา 89 13 ต.ค. 61
4886/61 นาง กัลยา   ช่างค า ป.72 พัน.722 มะเร็งท่อน้ าดี 55 6 ต.ค. 61
4887/61 จ.ส.อ.จตุรงค์   บุญทับ ร.11 พัน.1 รอ. เส้นเลือดหัวใจตีบ 54 27 ก.ย. 61
4888/61 น.ส. จันทร์   โซวเซ็ง ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น สมองฝ่อวัยชรา 71 9 ต.ค. 61
4889/61 ร.ต.ตระกูล   ล่ิมเงิน ธ.ย่อยบางบัว ความดันโลหิตต่ าจากตับฉีกขาด 57 13 ต.ค. 61
4890/61 จ.ส.อ.หนูพันธุ ์  ช่างปรุง ธ.ขอนแก่น มะเร็งกระเพาะอาหาร 63 1 ก.ค. 61
4891/61 นาย จันลา   วิบูลย์กุล ป.3 พัน.13 มะเร็งตับ 62 7 ต.ค. 61
4892/61 นาย ประทีป   ศรีสงคราม กสษ.3 กส.ทบ. มะเร็งตับ 59 11 ต.ค. 61
4893/61 นาง สุดา   เวฬุวะนาทร มทบ.23 โรคชรา 74 18 ต.ค. 61
4894/61 นาย ทิพย์   ซึมกลาง ช.2 โรคปอดติดเชื้อ 70 14 ต.ค. 61
4895/61 นาง ทองสุข   ค าสุภาพ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 5 ต.ค. 61
4896/61 พ.ต.วิเชียร   อุไรกลาง ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 76 11 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4897/61 นาง สมหวัง   ภูร่ะหงษ์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคเบาหวานร่วมกับแทรกซ้อน 74 10 ต.ค. 61
4898/61 จ.ส.อ.ไพ   หาญเชิงชัย ธ.อุดรธานี มะเร็งถุงน้ าดี 75 8 ต.ค. 61
4899/61 นาย ประคอง   ทรงศิลป์ ธ.อุดรธานี เส้นเลือดในสมองแตก 63 8 ต.ค. 61
4900/61 นาย รด   ศรีสุนาครัว ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 27 ก.ย. 61
4901/61 พ.อ.ถวิล   กนิษฐดิษ ธ.ปทุมธานี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 92 15 ต.ค. 61
4902/61 พ.ต.อ าพล   แก้วเก้า ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 74 25 ต.ค. 61
4903/61 นาง จอง   หอละเอียด ธ.คลองปาง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 18 ต.ค. 61
4904/61 ร.อ.หญิง นุชน้อย   ทองชมภู ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 89 25 ต.ค. 61
4905/61 นาง ค าภา   พิชัยชื่น ธ.ปากช่อง กระเพาะทะลุ 78 17 ต.ค. 61
4906/61 จ.ส.อ.สุดสงวน   สร้อยทอง ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมอง 60 12 ก.ย. 61
4907/61 จ.ส.อ.จ าลอง   มีวัฒนะ ธ.เพชรบูรณ์ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 64 22 ก.ย. 61
4908/61 นาย ฝัด   ปิน่ทอง ส.พัน.9 พล.ร.9 ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 64 12 ก.ย. 61
4909/61 นาย พันธ์   อออิปก กฌป.สก.ทบ. โรคชรา 86 3 ต.ค. 61
4910/61 นาง หร่ า   ค าศิริ วิสามัญ โรคชรา 99 25 ต.ค. 61
4911/61 นาง ไสว   ปล้องทอง ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 79 26 ต.ค. 61
4912/61 นาง แฉล้ม   จันทะกูล ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 86 28 ส.ค. 61
4913/61 นาย ชื่น   จันทะคาร ธ.ย่อยบางบัว โรคมะเร็งปอด 69 29 ต.ค. 61
4914/61 ส.อ.โฮม   วงศ์สกุล ธ.ลพบุรี มะเร็งทางเดินน้ าดี 88 22 ต.ค. 61
4915/61 ร.ต.นิรัญ   ไตรอุโฆษ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะช็อคจากการขาดน้ า 66 9 ต.ค. 61
4916/61 นาง น้อย   สินทิพลา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 15 ต.ค. 61
4917/61 นาง โท   เนตรทิพย์ มทบ.38 ความดันโลหิตสูง 83 12 ต.ค. 61
4918/61 ร.ต.ณรงค์   นุชท่าโพธิ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 68 20 ต.ค. 61
4919/61 นาง พวง   พรมเสาร์ ธ.นครพนม ความดันโลหิตสูง 83 5 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4920/61 จ.ส.อ.ส าเนา   เงินพจน์ด้วง ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบ 71 16 ต.ค. 61
4921/61 ร.ท.จิรันต์   วิสูตรศักด์ิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 76 19 ต.ค. 61
4922/61 นาง ป่วน   พิมพ์สระเกษ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ล่ิมเลือดอุดตันเส้นเลือดขั้วปอดจากบาดแผลฟกช้ า 79 15 ต.ค. 61
4923/61 นาง ทองอินทร์   ยุพะลา ธ.นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 76 7 ต.ค. 61
4924/61 พ.ท.ชอบ   ดีขุนทด ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 82 16 ต.ค. 61
4925/61 พระ สมพงษ์   ภูโ่กสีย์ ธ.นครราชสีมา ถุงลมโป่งพอง 71 12 ต.ค. 61
4926/61 นาย ไพร   กระตุดเงิน ธ.ราชบุรี เสียเลือดมาก 79 18 ต.ค. 61
4927/61 นาย เกษม   เกษร ธ.บางเขน(เซนทรัล) เส้นเลือดหัวใตีบและวาย 68 19 ต.ค. 61
4928/61 นาง บุญยวง   เปรมประสิทธิ์ ธ.ล าปาง มะเร็งปากมดลูก 81 10 ต.ค. 61
4929/61 ส.อ.อนุสรณ์   รัชเวทย์ รพศ.1 พัน.1 บาดเจ็บรุนแรงทีศี่รษะ 42 2 ต.ค. 61
4930/61 นาย หนู   ศิริ รง.กสย.ศอว.ศอพท. โรคหัวใจล้มเหลว 84 13 ต.ค. 61
4931/61 นาย ค าสวรรค์   อิ่มเรือง ช.พัน.6 พล.ร.6 โรคไตวายจากเบาหวาน 70 6 ต.ค. 61
4932/61 พ.ท.บุญส่ง   ภูท่อง ธ.ปราณบุรี โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 84 19 ก.ย. 61
4933/61 นาง พยอม   ทับเพ็ชร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กระดูกขาซ้ายหักจากการล้ม 89 13 ต.ค. 61
4934/61 นาย ถวิล   มากท่า ธ.ลพบุรี มะเร็งทีป่อด 83 17 ต.ค. 61
4935/61 พ.ท.มงคล   งามสอาด ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือด 94 12 ส.ค. 61
4936/61 จ.ส.ต.สุภาพ   นิ่มน้อย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 58 20 ต.ค. 61
4937/61 นาง สุนีย์   แสงอุ่นห์ ธ.วังม่วง โรคชรา 74 29 ต.ค. 61
4938/61 ร.ต.ทองสุข   เผ่ือนอุดม ธ.ส านักพหลโยธิน ฝีในปอด 89 30 ต.ค. 61
4939/61 นาง วชิรา   แก้วชิงดวง ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 55 26 ต.ค. 61
4940/61 นาง สอาด   ศรีจันทร์ทา ธ.เทเวศร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 25 ต.ค. 61
4941/61 นาย ถนอม   โตสารเดช ส่วนกลาง โรคชรา 84 24 ต.ค. 61
4942/61 ส.อ.ทศพร   กาญจนวิสุทธิ์ ธนาณัติ มะเร็งล าไส้ 61 5 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4943/61 นาง ประไพ   สุตมาตร์ รร.จปร. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 2 ต.ค. 61
4944/61 นาย อิ่นค า   วงศ์จันทร์ ธ.พะเยา ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 76 14 ต.ค. 61
4945/61 นาง บัวค า   โลหะกิจ ธ.พะเยา หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบตัน 84 16 ต.ค. 61
4946/61 นาง พูลสุข   อนุโรจน์ ธ.รพ.เซนต์หลุยส์ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 84 29 ต.ค. 61
4947/61 นาง ต๋ิว   มากขุนทด ศปภอ.ทบ.2 แขวนคอตาย 55 4 ต.ค. 61
4948/61 นาง ทับทิม   สายพัฒนะ วิสามัญ โรคชรา 94 20 ต.ค. 61
4949/61 นาย อรุณ   ชายหงษ์ ศซส.สพ.ทบ. ภาวะติดเชื้อบริเวณทางเดินอาหาร 66 19 ก.ย. 61
4950/61 นาง ศรีเมือง   มีเทีย่ง นทพ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 49 5 ต.ค. 61
4951/61 พ.ท.บุญสม   จุ้ยแตง ธ.เตาปูน โรคชรา 86 27 ต.ค. 61
4952/61 นาย กอบชัย   ผลเรืองวิไลแสง ร.29 พัน.1 ภาวะการหายใจล้มเหลวจากปอดอักเสบ 69 8 ต.ค. 61
4953/61 นาง แก้ว   พิชิตวิทยา กรม ทพ.47 โรคปอดติดเชื้อ 80 1 ต.ค. 61
4954/61 นาง ประทุม    ภูษาทอง ธ.สระบุรี มะเร็งตับอ่อน 64 11 ต.ค. 61
4955/61 นาย หยัน    เชื้อเมืองพาน พัน.พัฒนา 3 มะเร็งตับ 62 17 ต.ค. 61
4956/61 นาง บุญรอด   ทัตติ กิตติมศักด์ิ โรคหัวใจ 90 19 ต.ค. 61
4957/61 ร.ต.ธวัช   บุญอยู่ ธ.ปากช่อง มะเร็งถุงน้ าดี 72 26 ต.ค. 61
4958/61 นาง บุปผา   รัศมี ธ.บิก๊ซี ล าลูกกา 2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 28 ต.ค. 61
4959/61 พ.ต.ประชุม   หย่ าวิลัย ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 77 26 ต.ค. 61
4960/61 ร.ต.บรรจง   เกตุมณี ธ.ชัยนาท โรคชรา 92 22 ต.ค. 61
4961/61 ร.ต.ศรีบุตร   พรหมเพ็ชร ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 30 ก.ย. 61
4962/61 ร.ต.ช านาญ   สุวรรณพรม ธ.อุบลราชธานี เส้นเลือดในสมองแตก ไตวาย 86 2 ต.ค. 61
4963/61 นาง สุวิมล   บุญเฟือ่ง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน 76 22 ต.ค. 61
4964/61 พ.ต.คงศักด์ิ   ก าเหนิดคุณ ธ.อรัญประเทศ โรคเบาหวาน 81 22 ก.ย. 61
4965/61 นาง ปราณี   จ่ามมาตย์ พล.พัฒนา 2 มะเร็งตับ 85 5 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4966/61 นาย กอน   เขียวแสง ธ.นครพนม ภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 81 5 ต.ค. 61
4967/61 นาง ทองสี   ศิริสุทธิ์ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีภาวะช๊อค 84 18 ต.ค. 61
4968/61 นาง ศรีสุวรรณ   วงศ์ตาหล้า ธ.นครพนม โรคชรา 90 15 ต.ค. 61
4969/61 นาย ส าเริง   ค าแก้ว สปท. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 76 18 ก.ย. 61
4970/61 นาง สุนีย์   สุวรรณภาณุ ธ.บางเขน(เซนทรัล) ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 31 ต.ค. 61
4971/61 นาง สงวน   กรรพฤทธิ์ ธ.สมุทรสาคร เลือดค่ังในสมอง 80 30 ต.ค. 61
4972/61 นาย บุญชู   แก้วศรี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 87 12 ต.ค. 61
4973/61 นาง นรารัตน์   มาประเสริฐ ธ.กาญจนบุรี โรคหลอดเลือดหัวใจ 62 1 พ.ย. 61
4974/61 นาย สมชาย   รวยสูงเนิน ป.3 พัน.3 กระดูกเชิงกรานแตกจากบาดเจ็บจราจร 54 16 ต.ค. 61
4975/61 นาง ละออ   ยุทธยงค์ รร.ม.ศม. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 80 1 ต.ค. 61
4976/61 นาย ชิด   อินทสิทธิ์ ธ.ตาก เนื้องอกทีก่้านสมอง 84 14 ต.ค. 61
4977/61 พ.อ.วิชัย   พันธุเ์พ็ชร์ ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดหัวใจและล้ินหัวใจร่ัว 84 5 ต.ค. 61
4978/61 ร.ต.สมจิตร์   ช้างเนียม ธนาณัติ ติดเชื้อในท่อน้ าดี 67 17 ม.ค. 61
4979/61 นาง วันทอง   ราชแก้ว ร.8 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 15 ต.ค. 61
4980/61 นาง สวง   ชัยมานิตย์ รร.จปร. เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบตัน 72 14 ต.ค. 61
4981/61 นาง จิตสวาท   โอมฤก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็ง 84 10 ต.ค. 61
4982/61 นาย แดง   แดนชัยภูมิ ร.13 พัน.2 โรคชรา 83 15 ต.ค. 61
4983/61 นาย สูนย์   หลงชิน ธ.ลพบุรี โรคชรา 91 26 ก.ย. 61
4984/61 จ.ส.อ.สิทธิพร   ฉิมพุฒ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองตีบ 68 24 ต.ค. 61
4985/61 ส.อ.สุพัฒน์ธนะชัย   มากประสิทธิ์ กรม ทพ.48 ขาดเลือดมากจากหลอดเลือดบาดเจ็บจากการระเบิด 35 5 ต.ค. 61
4986/61 ร.ต.สมนึก   คันธารส ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 15 ส.ค. 61
4987/61 นาย มา   ค าใส ร.7 พัน.1 ความดันโลหิตสูง 64 15 ต.ค. 61
4988/61 นาง ส ารวย   สุรีย์ศรีสกาว ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 75 5 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4989/61 นาย ค าน้อย   วงค์สม มทบ.34 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 84 25 ต.ค. 61
4990/61 นาง ระเบียบ   สุนทรเมือง มทบ.35 มะเร็งตับกระจายไปทีป่อด 57 17 ต.ค. 61
4991/61 ส.อ.รัชชานนท   นุ้ยสุข ธ.ปัตตานี มะเร็งหลอดอาหาร 56 6 ก.ค. 61
4992/61 ร.ต.ภาณุพงษ์   สนองญาติ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 15 ต.ค. 61
4993/61 นาง เครือ   แสงวิจิตร ธ.อุตรดิตถ์ เนื้องอกในปอด 73 25 ต.ค. 61
4994/61 จ.ส.อ.วิโรจน์   กาลสังข์ ธ.ชุมพร มะเร็งโพรงจมูก 63 17 ต.ค. 61
4995/61 นาย แดง   มีเปีย่ม ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะไตวาย 77 4 ต.ค. 61
4996/61 นาง ปิน่   พุม่กล่อม ธ.บิก๊ซีนครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) มีเลือดออกในสมอง 79 20 ก.ย. 61
4997/61 จ.ส.อ.กัลยกฤตฎ์   งูทิพย์ ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 65 17 ต.ค. 61
4998/61 ร.ต.ดนัย  เทศทิม ธ.ส านักราชด าเนิน โรคปอดติดเชื้อ 75 2 พ.ย. 61
4999/61 พ.ท.ศิริชัย   ไทยเจริญ นทพ. โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก 52 21 ม.ิย. 61
5000/61 พ.ท.หญิง นิธิมา   เคารพครู สส.ทหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะฉับพลัน 50 6 ต.ค. 61
5001/61 น.ส. เลขา  นิยมเดช ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 29 ต.ค. 61
5002/61 นาง มะลิ   สวนพานิชย์ ธ.ราชบุรี ล้ินหัวใจร่ัวชนิดรุนแรง 92 2 พ.ย. 61
5003/61 นาง กชการ   สุขประเสริฐ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคปอดติดเชื้อในโรงพยาบาล 53 29 ต.ค. 61
5004/61 นาง อรุณ   นุ่มสนธิ์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 26 ต.ค. 61
5005/61 นาง ชูศรี   ร่ืนเสือ สส. ภาวะไตวายเร้ือรัง 68 17 ก.ย. 61
5006/61 นาย เลียง   ราศรี สส. ปอดติดเชื้อ 70 17 ก.ย. 61
5007/61 นาง วงษ์   บัวทอง ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งเต้านมระยะลกลาม 64 28 ต.ค. 61
5008/61 จ.ส.อ.ยุทธศักด์ิ   สัณหจันทร์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อบริเวณล้ินหัวใจ 49 26 ต.ค. 61
5009/61 พ.ท.ร าพึง   เกิดมี กิตติมศักด์ิ โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 5 พ.ย. 61
5010/61 นาย อรุณ   เปล่ียนแก้ว กส.ทบ. ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง 54 30 ก.ย. 61
5011/61 นาย วัน   ลีแก้ว ธ.อุดรธานี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 79 18 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5012/61 นาง รัชนี   ปราณอุดมรัตน์ ธ.ปราณบุรี มะเร็งปอด 73 18 ต.ค. 61
5013/61 ร.ต.ชุบ   คชทอง ธ.ถนนสามัคคี วัณโรคปอด 93 2 พ.ย. 61
5014/61 นาย ละไอ   แคล่วคล่อง ธ.ชลบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 85 4 ส.ค. 61
5015/61 จ.ส.อ.อรุณ   จันทรคล ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 56 24 ต.ค. 61
5016/61 นาย บุญเลิศ   อิ่มจันทร์ ธ.เตาปูน โรคปอดติดเชื้อ 86 28 ต.ค. 61
5017/61 นาง ศรีทอน   ปานกลาง ธ.สุพรรณบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 66 25 ต.ค. 61
5018/61 ส.อ.ยุทธพงษ์   จันทร์ขอนแก่น ช.11 ประสบอุบัติเหตุจากวัตถุระเบิด 31 6 พ.ย. 61
5019/61 จ.ส.อ.เพียน   ตะระแจ่ม ช.11 ประสบอุบัติเหตุจากวัตถุระเบิด 40 6 พ.ย. 61
5020/61 นาง บุญรัตน์   ใจเจริญ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคเบาหวาน 78 2 พ.ย. 61
5021/61 นาง เดือน   จันทร์ทะเมนชัย กรม ทพ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 51 20 ต.ค. 61
5022/61 ร.ต.สมบัติ   สืบกินร ธ.เลย ติดเชื้อแบคทีเรีย 67 7 ต.ค. 61
5023/61 จ.ส.อ.สมัย   ทิพย์จ้อย ธ.ลพบุรี โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 8 ต.ค. 61
5024/61 ร.ต.พยอม   นุ่มวัฒนา ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 56 12 ต.ค. 61
5025/61 นาง สมจิตร   ลิขิตวัฒนานนท์ รพศ.4 พัน.2 มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 69 16 ต.ค. 61
5026/61 น.ส.สาล่ี   โพธิค์ า ธ.ลพบุรี ไขมันในเลือดสูง 65 29 ต.ค. 61
5027/61 นาง เจือ   ภาคีชีพ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 91 29 ต.ค. 61
5028/61 นาง ปล้ืม   เหมทานนท์ ธ.บางล าภู โรคชรา 94 21 ต.ค. 61
5029/61 นาง ทุมมา   ทองสด ม.6 พัน.21 มะเร็งทางเดินน้ าดี 80 24 ต.ค. 61
5030/61 นาย จันทะคาม   โพนาล้อม ธ.ถนนสุขุมวิท-ส าโรง โรคชรา 78 3 พ.ย. 61
5031/61 นาย ชั้น   อินทร์เจริญ ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 85 31 ต.ค. 61
5032/61 นาย อุดม   สุกพุม่ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 75 29 ต.ค. 61
5033/61 พ.อ.พงศ์ศักด์ิ   โสลัดดา รร.การบิน ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 29 ก.ย. 61
5034/61 นาง ศิริวรรณ   บุญจันทร์ พัน.บ.41 มะเร็งล าไส้ 52 8 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5035/61 ร.ท.ณัฐสิทธิ ์  ปานกุล ร.152 พัน.2 โรคหัวใจล้มเหลว 58 25 ก.ย. 61
5036/61 นาย ประยงค์   คงเกษม ศบบ. โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 82 12 ต.ค. 61
5037/61 นาย อุทัย   รบไพรี พัน.บ.9 มะเร็งตับ 58 1 ต.ค. 61
5038/61 พ.ต.ดิเรก   แพ่งพนม ขกท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 23 ต.ค. 61
5039/61 พ.ท.ลันทม   อินอัญชัญ ธ.ปากเกร็ด โรคปอดติดเชื้อ 77 2 พ.ย. 61
5040/61 นาง ระเบียบ   หากุหลาบ ธ.สมุทรปราการ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 92 21 ม.ิย. 61
5041/61 นาย เอนก   สุวรรณไตร ช.พัน.6 พล.ร.6 ถุงลมโป่งพองและปอดติดเชื้อ 69 16 ต.ค. 61
5042/61 นาง นางน้อย   นิลไธสง ร.8 เลือดออกในสมอง 70 24 ก.ย. 61
5043/61 นาง เบญจวรรณ   ถนอมทรัพย์ ธนาณัติ ผูกคอเสียชีวิต 37 20 ต.ค. 61
5044/61 จ.ส.อ.เสถียร   เดชมา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก การแตกของเส้นเลือดสมองโป่ง 62 18 ต.ค. 61
5045/61 นาง ศรีประภา   กังวาล ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก กล้ามเนื้อทีข่าติดเชื้อ 51 26 ต.ค. 61
5046/61 น.ส.ประภา   รุ่งกะทึก ส่วนกลาง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 72 24 ต.ค. 61
5047/61 จ.ส.อ.ค ารณ   ป้องค า พัน.สบร.23 บชร.3 เลือดออกในทางเดินอาหาร 51 17 ต.ค. 61
5048/61 นาย เพียร   ศรีโอษฐ์ มทบ.24 โรคขรา 84 19 ก.ย. 61
5049/61 นาย บุญยัง   เขียวทอง ร.14 พัน 3 โรคตับแข็ง 61 14 ต.ค. 61
5050/61 นาง น้อย   เพียรเสมา ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 75 12 ต.ค. 61
5051/61 ร.อ.สายันห์   อรุณ ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 หลอดเลือดสมองแตก 85 30 ต.ค. 61
5052/61 พ.ท.วัลลภ   กรรษา ธ.ลพบุรี โรคชราปอดติดเชื้อ 87 29 ต.ค. 61
5053/61 น.ส.ทองสุข   ทองขาว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 73 27 ต.ค. 61
5054/61 นาย ชยพล   มากแพทย์ ส่วนกลาง ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 59 6 พ.ย. 61
5055/61 นาง สาล่ี   เพชราวุธ ธ.เตาปูน มะเร็งกระเพาะอาหาร 74 30 ต.ค. 61
5056/61 นาง พิมภา   พิมพิเศษ ธ.ล าพูน มะเร็งตับ 60 28 ต.ค. 61
5057/61 นาย ประสาท   ชะเอมพันธุ์ ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 85 2 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5058/61 พ.ต.เสน่ห์   เสริมชั้น ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 66 22 ต.ค. 61
5059/61 นาง กอง   สิมทอง ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 78 18 ต.ค. 61
5060/61 นาง แป้น   สอดก าปัง มทบ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 15 ม.ิย. 60
5061/61 นาง ประสงค์   นาวายนต์ มทบ.41 โรคเบาหวาน 76 22 ต.ค. 61
5062/61 นาง เจียม   สร้อยระย้า ธ.สนามเป้า ปอดอักเสบ 85 10 พ.ย. 61
5063/61 ร.ต.ศักด์ิดา   ผิวฟัก ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบติดเชื้อ 62 26 ต.ค. 61
5064/61 นาย อิสระพงศ์   ศุภรรัตน์ ธ.สกลนคร โรคปอดติดเชื้อ 31 21 ต.ค. 61
5065/61 ส.อ.ชวลิต   เดชเดชา ธ.ชัยภูมิ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 66 20 ต.ค. 61
5066/61 นาง บุญช่วย   ยิ้มละมัย ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อทางเดินหายใจ 82 27 ต.ค. 61
5067/61 นาง บัวทอง   สว่างอารมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 72 24 ต.ค. 61
5068/61 นาง นิ่ม   สร้อยเสนา ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 82 25 ต.ค. 61
5069/61 นาง ชม   ดวงดี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 83 21 ต.ค. 61
5070/61 นาย จ าเนียร   ศิริโยธา ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดสมอง 57 23 ต.ค. 61
5071/61 นาย เสริม   คุ้มครอง มทบ.14 โรคชรา 80 19 ต.ค. 61
5072/61 นาง สมสุข   วงษ์แย้ม ธ.สระบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 58 29 ต.ค. 61
5073/61 นาย เยื้อน   สุทธิเม รวท.อท.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 12 ต.ค. 61
5074/61 นาง พยง   ป้อมนาค ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 82 4 พ.ย. 61
5075/61 นาย ย้อม   ส าเภาเงิน ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 86 31 ต.ค. 61
5076/61 นาย อินสอน   ทรายหมอ สส. สมองฝ่อวันชรา 75 28 ก.ย. 61
5077/61 ร.ต.มานพ   เอื้อฐานะดิษฐ์ ธ.อุบลราชธานี โรคปอดติดเชื้อ 92 10 ต.ค. 61
5078/61 นาง ฉวีวรรณ   ท่าสว่าง ธ.เพชรบุรี ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 73 21 ต.ค. 61
5079/61 ร.ต.ชวีป   เรืองฤทธิ์ ธ.พระปฐมเจดีย์ กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายจากฟ้าผ่า 64 20 ต.ค. 61
5080/61 ร.ต.สถาพร   สุขเสริมศาล ธ.ราชบุรี ความดันโลหิตสูงร่วมกับหัวใจ 86 17 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5081/61 จ.ส.อ.ส าราญ   ทรงกฤษณ์ ธ.ราชบุรี โรคปอดติดเชื้อ 60 27 ต.ค. 61
5082/61 จ.ส.อ.สนั่น   ค าเลิศ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 71 3 พ.ย. 61
5083/61 พ.อ.เกษม   อินทรพร ธ.กระทรวงกลาโหม ล่ิมเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอด 74 6 พ.ย. 61
5084/61 นาง ลัด   กล่อมเอี้ยง ธ.บางเขน แผลติดเชื้อทีเ่ท้าขวา 65 5 พ.ย. 61
5085/61 จ.ส.อ.นริศ   ลักษิตานนท์ รร.ช.กช. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 49 3 ต.ค. 61
5086/61 พล.อส.นพคุณ   สุขแปง มทบ.26 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 33 21 ต.ค. 61
5087/61 จ.ส.ต.ณัฐกิตต์ิ   ลุพรหมมา รพ.ค่ายศรีสองรัก บาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรง 28 15 ต.ค. 61
5088/61 นาย สรกฤช   เดชาสินธุ์ ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดในสมองอุดตัน 63 27 ต.ค. 61
5089/61 ร.ต.สมหมาย   ไชยณรงค์ ธ.ระนอง มะเร็งตับ 62 7 ก.ย. 61
5090/61 ส.อ.ณรงค์   ตุลาพันธุ์ ธ.ล าปาง มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 88 2 ต.ค. 61
5091/61 พ.ท.ไพโรจน์   เปล่งศรี ธ.ชัยภูมิ หลอดเลือดหัวใจตีบ 86 14 ต.ค. 61
5092/61 ส.อ.สุกฤต   โกยทอง ช.3 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 27 5 ต.ค. 61
5093/61 ส.อ.จิรพงษ์   แก้วเมฆ กรม ทพ.44 การบาดเจ็บของศีรษะจากกระสุนปืนลูกโดด 33 13 ต.ค. 61
5094/61 นาง สุมาลี   โสตถิกุล ธ.เสนานิคม มะเร็งเต้านมระยะกระจาย 83 29 ต.ค. 61
5095/61 ร.ต.สนต   กล่ินเดช ธ.พรานนก โรคชรา 93 20 ต.ค. 61
5096/61 พ.อ.เสริมศักด์ิ   ศรีโยธิน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดติดเชื้อ 80 2 พ.ย. 61
5097/61 นาง ชวนชม   ชัยครองรักษ์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 26 ก.ย. 61
5098/61 นาง พิมพา   สิงหะดี ป.6 พัน.6 โรคชรา 84 23 ต.ค. 61
5099/61 นาง บุบผา   พลอยกลาง ช.2 พัน.202 เลือดออกทางเดินอาหาร 53 1 ต.ค. 61
5100/61 นาง บุญสืบ   แย้มอรุณ ธนาณัติ โรคชรา 78 29 ต.ค. 61
5101/61 นาย สมพงษ์   รักษาดี ส่วนกลาง โรคไตวายระยะสุดท้าย 75 31 ต.ค. 61
5102/61 ร.ต.สมชาย   สะโรบล ธ.ย่อยบางบัว การฉีกเซาะของหลอดเลือดแดงใหญ่ 61 23 ต.ค. 61
5103/61 นาย อ านวย   มีวันดี มทบ.11 โรคไตวายเฉียบพลัน 84 29 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5104/61 นาง นิตย์   เหลือบรรจง ธ.คลองเตย โรคไตวายเฉียบพลัน 76 7 พ.ย. 61
5105/61 นาง เข็มทราย   สุขนอก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 85 23 ต.ค. 61
5106/61 จ.ส.อ.กอร์ปลาภ   สูงตรง ขส.ทบ. ติดเชื้อร้ายแรง 40 1 พ.ย. 61
5107/61 นาย เทียน   ดวงสลัด กรม ทพ.21 โรคไตวายระยะสุดท้าย 81 27 ต.ค. 61
5108/61 นาง สิน  พัดจันทึก ส่วนกลาง โรคชรา 79 22 ต.ค. 61
5109/61 ร.ต.สุพจน์   อินทรักษ์ ธ.นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ 59 4 ต.ค. 61
5110/61 จ.ส.อ.เปล่ียน   วีระชัยสันติกุล วิสามัญ ติดเชื้อในปอด 96 18 ต.ค. 61
5111/61 นาย สนั่น   ชูนามเดช ธ.ย่อยถนนสุขาภิบาล 2 การติดเชื้อรุนแรง 88 9 พ.ย. 61
5112/61 จ.ส.อ.อภิชาติ   บุญจันทร์ นรด.(รด.) สมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนทีศี่รษะ 34 16 ต.ค. 61
5113/61 จ.ส.อ.พูลศักด์ิ   หอมจันทร์ ป.3 พัน.13 บาดเจ็บรุนแรงทีศี่รษะ 44 4 ต.ค. 61
5114/61 ส.ท.สิทธิโชค   โชคสวัสด์ิภิญโญ พัน.สร.1 ศีรษะกระแทกรุนแรงมีกระโหลกแตก 21 29 ก.ย. 61
5115/61 นาง ธรรมมา   แพนธานี มทบ.27 โรคเบาหวาน 75 17 ต.ค. 61
5116/61 นาง สุทิน   เลิศงาม ช.1 รอ. มะเร็งในโพรงมดลูก 66 28 ต.ค. 61
5117/61 นาย เสาร์แก้ว   พินิจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอด 86 27 ต.ค. 61
5118/61 ร.ต.ปิยะ   วงศ์ค ามา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 61 26 ต.ค. 61
5119/61 นาย ดนตรี   ประเสริฐศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคถุงลมโป่งพอง 73 30 ต.ค. 61
5120/61 นาง นวล   พายุพัตร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 4 พ.ย. 61
5121/61 นาง เตือนใจ   เจริญสุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งรังไข่ 61 29 ต.ค. 61
5122/61 ร.ต.ชวลิต   จินดาสมุทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 68 27 ต.ค. 61
5123/61 นาง กองศรี   หนูค่าย ธ.นครพนม โรคชรา 81 30 ต.ค. 61
5124/61 จ.ส.อ.สัมฤทธิ ์  ชมภูบุตร ธ.นครพนม โรคชรา 84 29 ต.ค. 61
5125/61 นาย วีรจิตร   แก้วสิมมา ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 82 8 ต.ค. 61
5126/61 นาง ปณิฏฐา   กล่ันการบุณ ขกท. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 56 19 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5127/61 ร.ต.ทวีชัย   อินทร์ข า ธ.ถนนสุขุวิท-ส าโรง มะเร็งตับ 63 3 พ.ย. 61
5128/61 นาง ล าดวน   จ่างเทียน ธ.พิษณุโลก ถุงผนังล าไส้แตก 76 27 ต.ค. 61
5129/61 พล.อ.อธิคม   ตันเลิศ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก โรคปอดติดเชื้อ 71 24 ต.ค. 61
5130/61 นาย สมศักด์ิ   แสงจันทร์ศรี ธ.เตาปูน โรคหัวใจล้มเหลว 73 7 พ.ย. 61
5131/61 นาง แสน   สุขรา ธ.บิก๊ซี-แจ้งวัฒนะ มะเร็งเต้านม 65 6 พ.ย. 61
5132/61 นาย บุญเสาร์   โคตรวงษา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 75 21 ต.ค. 61
5133/61 นาง สมนึก   การบรรจง ศซบ.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 59 25 ต.ค. 61
5134/61 นาย นครชัย   มั่นสุข ขส.ทบ. โรคไต 69 21 ต.ค. 61
5135/61 นาย สนิท   จักรเพ็ชร ธ.นครนายก โรคชรา 84 1 พ.ย. 61
5136/61 นาย สุพจน์   จันทร์เจริญ ธ.ธาตุทอง โรคเบาหวาน 77 7 พ.ย. 61
5137/61 ร.ต.สง่า   ปิน่ภู่ ธ.ศรีย่าน ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 70 7 พ.ย. 61
5138/61 นาย วิชัย   เดชบรรทม ธ.สกลนคร โรคหอบหืด 67 22 ก.ย. 61
5139/61 พ.ท.ประภาศ   ขุมนาค ธ.บางเขน(เซนทรัล) มะเร็งต่อมลูกหมาก 88 4 พ.ย. 61
5140/61 นาย ปรีชา   โพธิสุ์วรรณ ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคปอดติดเชื้อรุนแรง 79 4 พ.ย. 61
5141/61 นาย ส าอางค์   เป็นสุข ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 5 พ.ย. 61
5142/61 นาง บุญมี   เกตุมณี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 75 6 พ.ย. 61
5143/61 ร.ต.ชูศักด์ิ   นาคบุตร ธ.งามวงศ์วาน โรคมะเร็งตับ 58 26 ต.ค. 61
5144/61 ร.ต.สุทิน   อุ่นตา ร.7 มะเร็งตับระยะแพร่กระจายสู่สมอง 56 27 ก.ย. 61
5145/61 นาย เรียน   ศรีราม พธ.ทบ. มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร 51 19 ต.ค. 61
5146/61 นาง เพ็ญ   ปราบอินทร์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 69 23 ก.ค. 61
5147/61 พ.ท.สนัด   ไชยกุหลาบ ธ.เชียงราย โรคปอดติดเชื้อ 80 15 ต.ค. 61
5148/61 นาย คูณ   ขุนสอน ธ.ขอนแก่น มีเลือดออกในสมอง 77 31 ต.ค. 61
5149/61 นาง ผม   รักษาพันธ์ ธ.ขอนแก่น โรคไตวาย 78 21 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5150/61 จ.ส.อ.เทียร   รัฐถาวร ธ.ขอนแก่น โรคถุงลมโป่งพอง 84 23 ต.ค. 61
5151/61 นาง ล าดวน   มีทรัพย์ ม.พัน.22 ศม. ติดเชื้อในปอด 78 6 ต.ค. 61
5152/61 จ.ส.อ.ปรุง   การไทย ธ.สระบุรี ผนังหัวใจขาดเลือดจากล่ิมเลือดอุดตัน 87 4 ต.ค. 61
5153/61 นาง นิตศิริ   พิมพ์สระเกษ ธ.กาญจนบุรี มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากภาวะตับแข็ง 59 6 พ.ย. 61
5154/61 ร.ต.ไชยา   สะลีมา ธ.ย่อยบางบัว โรคหัวใจขาดเลือด 58 4 พ.ย. 61
5155/61 ร.ต.สุรินทร์   ตันเจริญ ธ.ฉะเชิงเทรา หลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอกแตก 80 25 ต.ค. 61
5156/61 นาย ใจ   เชษฐสิงห์ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดในสมองตีบ 78 6 พ.ย. 61
5157/61 นาย พักตร์   แววงาม ส่วนกลาง โรคหัวใจล้มเหลว 79 11 พ.ย. 61
5158/61 นาย สุวรรณ   บุญอ่อน กอง สพบ.พล.1 รอ. หลอดเลือดสมอง 53 28 ต.ค. 61
5159/61 น.ส. ไพรินทร์   พ่วงสุนทร ร.9 พัน.1 มะเร็งล าไส้เล็ก 64 2 พ.ย. 61
5160/61 นาย จ านงค์   สอิ้งแก้ว ร.3 มีเลือดออกปริมาณมากตรงบริเวณกระดูกขา 76 9 ต.ค. 61
5161/61 จ.ส.อ.มงคล   เสลานอก ช.พัน.3 พล.ร.3 มะเร็งผิวหนังในโพรงจมูก 59 14 ต.ค. 61
5162/61 นาง สมพงษ์   บัวด้วง ศสร. โรคเบาหวาน 75 15-ต.ค.-61
5163/61 ร.ต.สมเดช   ปิน่เจริญ ธ.ชลบุรี กล้ามเนื้ออ่อนแรง 65 30 ต.ค. 61
5164/61 นาย หลุย   ขุนสุด ธ.เพชรบูรณ์ โรคไตวายระยะสุดท้าย 84 25 ต.ค. 61
5165/61 นาย สมิง   แสงนวล ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในสมองและเยื่อหุม้สมอง 82 22 ต.ค. 61
5166/61 พ.ท.วิรัติ    ตันตระกูล ธ.สนามเป้า โรคชรา 87 27 ต.ค. 61
5167/61 นาง ย่านทราย   ทองอยู่ ธ.สระบุรี มะเร็งเต้านม 51 19 ต.ค. 61
5168/61 จ.ส.ต.จนัสธร   คงไชย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคมะเร็งตับ 61 3 พ.ย. 61
5169/61 จ.ส.อ.สมหวัง   จ าใบรัตน์ ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดสมองแตก 81 6 พ.ย. 61
5170/61 จ.ส.อ.เดชา   มิ่งขวัญ ธ.เลย มะเร็งตับ 57 30 ต.ค. 61
5171/61 นาง กรรณิการ์   ชวดบัว ธ.ปราจีนบุรี อุบัติเหตุจราจร 69 30 ก.ย. 61
5172/61 นาย บุญเรือง   หล้าหลักมูล ธนาณัติ โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 64 31 ต.ค. 61
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5173/61 นาง ข่อย   ผาสุข ขส.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 79 3 พ.ย. 61
5174/61 นาง บุญเพียร   ยืนนาน ปตอ.2 พัน.1 รอ. มะเร็งตับอ่อน 54 3 พ.ย. 61
5175/61 นาย ชัยวัฒน์   ศรีวงษา ศซส.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 53 19 ต.ค. 61
5176/61 นาย สมเดช   ใจหนักแน่น ธ.ลพบุรี มะเร็งตับอ่อน 62 1 พ.ย. 61
5177/61 นาง เล็ก   บุญจันทึก ธ.ปากช่อง หายใจล้มเหลว 89 5 พ.ย. 61
5178/61 ร.ต.อ.หาญ   เพ่งสุวรรณ ป.2 พัน.102 รอ. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เลือดออกในช่องท้อง 59 4 พ.ย. 61
5179/61 ร.ต.ธีระพงษ์   นันแก้ว ธ.พะเยา ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 57 22 ต.ค. 61
5180/61 จ.ส.อ.เสถียร   นนตะ ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรียฉับพลัน 81 29 ส.ค. 61
5181/61 ร.ท.ถวิล   เจตธรรม ธ.นครศรีธรรมราช เส้นเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็งและตีบอย่างมาก 66 31 ต.ค. 61
5182/61 ส.อ.พัฒนพิศิษฎ์   เรือนจันทร์ ม.4 พัน.11 รอ. ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 31 26 ต.ค. 61
5183/61 นาง วรรณา   ถิระสุข ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 76 3 พ.ย. 61
5184/61 นาง นิลศรี   พันธ์น้อย ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 77 11 พ.ย. 61
5185/61 นาย อ าพร   สุขแท้ ปตอ.2 พัน.4 ภาวะล่ิมเลือดอุดตันเฉียบพลัน 77 27 ก.ย. 61
5186/61 นาย อภิชาติ   มีแสง ธ.สนามเสือป่า ขาดอากาศจากการแขวนคอ 57 11 พ.ย. 61
5187/61 นาย วีระ   โพยมรัตน์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ 73 9 พ.ย. 61
5188/61 พ.อ.ทองรัชช์   อยู่พูล ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับระยะสุดท้าย 89 5 พ.ย. 61
5189/61 ส.ท.นิวัติ   ค าต๋ัน ม.พัน.9 พล.ร.4 บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 26 5 พ.ย. 61
5190/61 นาย เอนก   พฤกษา ช.11 พัน.602 มะเร็งโคนล้ิน 67 2 พ.ย. 61
5191/61 นาง ระเบียบ   ป้องป้อม พัน.สบร.23 บชร.3 โรคไตวายเฉียบพลัน 85 5 พ.ย. 61
5192/61 นาง หนู   ฉลวยแสง ช.พัน.6 พล.ร.6 โรคชรา 88 26 ต.ค. 61
5193/61 ร.ต.วัชรพล   ชูรัตน์ ธ.บก.ทบ. โรคไตวาย 77 29 ต.ค. 61
5194/61 จ.ส.อ.ธนวัฒน์   บุญทศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 56 31 ต.ค. 61
5195/61 พ.ต.กิติศักด์ิ   ธนะปล้ืม ธ.ปราจีนบุรี ล าไส้เล็กขาดเลือดเฉียบพลัน 90 9 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5196/61 นาย เชย   ช่วยคงมา กคย.สพ.ทบ. ภาวะหอบเหนื่อยจากถุงลมโป่งพอง 82 30 ต.ค. 61
5197/61 พ.ท.จรรยา   อวยพร ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคปอดติดเชื้อ 84 26 ต.ค. 61
5198/61 นาง สนิท   แก่งวัง รร.สพศ.ศสพ. มะเร็งปอด 79 10 ต.ค. 61
5199/61 นาง ล าจุน   เหมือนอบ ป.72 พัน.722 โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 82 27 ต.ค. 61
5200/61 นาย บุญรัตน์   มูลต๊ะ ธ.ล าพูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 2 พ.ย. 61
5201/61 นาง เพ็ญพิมล   สินณรงค์เลิศ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคความดันโลหิตสูง 72 13 พ.ย. 61
5202/61 นาง วรรณา   มุ่งดี ธ.ปราณบุรี โรคหัวใจวาย 69 26 ต.ค. 61
5203/61 ร.ต.สถาพร   คงสงค์ ธ.พระปฐมเจดีย์ หลอดลมอุดกั้นเร้ือรัง 82 9 พ.ย. 61
5204/61 จ.ส.อ.อรรถ   ดุษฎี ธ.นครราชสีมา โรคปอดอักเสบ 72 31 ต.ค. 61
5205/61 ร.ต.ล้อม   วรธงไชย ธ.นครราชสีมา โรคไตวาย 84 3 พ.ย. 61
5206/61 นาง สุกัญญา   ประสพโรจนศรี ธ.นครราชสีมา ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ 60 5 พ.ย. 61
5207/61 นาง สายยนต์   จุฑาพัฒนา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 7 พ.ย. 61
5208/61 ร.ต.สุรศักด์ิ   วุฒานุสร ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 5 พ.ย. 61
5209/61 นาย จรรยา   หอมจ าปา ม.6 โรคเบาหวาน 49 4 พ.ย. 61
5210/61 นาง สุเพียบ   ยอดรัก ธ.โรบินสัน สุรินทร์ มะเร็งตับ 70 3 พ.ย. 61
5211/61 นาง จันทร   จันทลุน ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับอ่อน 84 14 ต.ค. 61
5212/61 นาย อาจ   มาลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 2 พ.ย. 61
5213/61 นาง มณฑา  นิลพ่วง ธ.กาญจนบุรี โรคปอดติดเชื้อ 86 8 พ.ย. 61
5214/61 ส.อ.ชุบ   นกโต ส่วนกลาง มะเร็งในเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร 74 26 ต.ค. 61
5215/61 พ.ต.ธงชัย   ไพศาลเวชกรรม ธ.ส านักราชด าเนิน ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ 76 15 พ.ย. 61
5216/61 นาย อัมพร   บรรลือยศ สก.ทบ. มะเร็งล าไส้เล็ก 76 9 พ.ย. 61
5217/61 ร.ต.ผล   ไชค าพา ธ.เตาปูน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 91 16 ต.ค. 61
5218/61 นาง จันทร์   สีโสภา พัน.ร.มทบ.21 โรคชรา 85 11 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5219/61 ร.ต.ประเดิม   เดชบ ารุง ธ.กาญจนบุรี โรคหัวใจท างานล้มเหลว 48 25 ก.ย. 61
5220/61 พล.ท.ศศิมิตร   เทียนเพ็ง ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในเยื่อหุม้สมองจากอุบัติเหตุจราจร 82 17 ต.ค. 61
5221/61 พล.ต.หญิง ฐิติวรรณ  กาญจนโยธิน (ร.น.) ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 66 7 พ.ย. 61
5222/61 นาย วิชัย   อมรบัณฑุกุล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ชักต่อเนื่อง 72 8 พ.ย. 61
5223/61 นาง ทองสุข   ข าปู่ ธ.ถนนประจักษ์แยกศาลหลักเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 11 พ.ย. 61
5224/61 จ.ส.อ.อนงค์   พรหมสุขันธ์ ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 59 16 ส.ค. 61
5225/61 ส.อ.ขวัญประชา   ฝาชัยภูมิ ร.14 พัน.1 สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 24 13 ต.ค. 61
5226/61 นาย บุญปัน๋   วุฒิวงษ์ พัน.พัฒนา 3 วัณโรคปอด 85 3 พ.ย. 61
5227/61 นาง เพลินใจ   เทพา ธ.พะเยา มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 59 7 พ.ย. 61
5228/61 นาง หนูพับ   หนูรักษ์ ธ.ปัตตานี โรคชรา 86 29 ต.ค. 61
5229/61 ร.ต.เสริมศักด์ิ   สุขมณี ธ.ตาก โรคชรา 78 14 ต.ค. 61
5230/61 นาย พร้อม   กาบค า ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 11 ต.ค. 61
5231/61 ส.ท.ประเสริฐ   จ านงนิจ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 59 3 พ.ย. 61
5232/61 นาย แถว   ศรีหาวงษ์ ธนาณัติ โรคชรา 82 30 ต.ค. 61
5233/61 ส.อ.นิรันดร์   สมีนาง ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มะเร็งตับระยะสุดท้าย 57 2 ต.ค. 61
5234/61 ร.ต.บุญมา   มหามิตร ธ.ล าปาง ภาวะแทรกซ้อนโรคเนื้อเยื่อสมองตาย 90 22 ต.ค. 61
5235/61 นาง เสริม   แสนแก้ว ธ.ชุมแพ โรคไตวาย 81 1 พ.ย. 61
5236/61 นาง วิชุดา   สิทธิวงค์ ธ.สูงเม่น มะเร็งเต้านม 52 6 พ.ย. 61
5237/61 นาง ทองยุ้น   นาเมืองรักษ์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งเต้านม 76 7 พ.ย. 61
5238/61 นาย สุพจน์   ธีระพิจิตร์ กง.ทบ. โรคปอดติดเชื้อ 80 14 พ.ย. 61
5239/61 นาง เกษร   รัตนสูงเนิน ส่วนกลาง ติดเชื้อทีป่อด 95 20 ต.ค. 61
5240/61 นาง บุญชู   อ่อนระทวย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 9 พ.ย. 61
5241/61 นาง สังวาลย์   นาคพงษ์ ธ.พัทยา โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 78 5 พ.ย. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5242/61 นาย พร   โตสิงห์ ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 9 พ.ย. 61
5243/61 น.ส. อัญญารัตน์   ไชยเดช ธ.สยามสแควร์ มะเร็งปอด 44 18 ก.ค. 61
5244/61 นาย ส ารวม   จูจันทร์ ธ.เทเวศร์ มะเร็งท่อน้ าดี 70 16 พ.ย. 61
5245/61 ส.อ.สุฤษย์   หล าเนียม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 88 2 พ.ย. 61
5246/61 พ.อ.จเรวัฒน์   แนวบุตร ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งล าไส้ 59 15 พ.ย. 61
5247/61 นาง สุนีย์   เกษะประกร ธ.สุพรรณบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากโพรงสมองค่ังน้ า 82 10 พ.ย. 61
5248/61 นาง ทวาย   พวกสันเทียะ ช.พัน.15 พล.ร.15 เลือดออกในสมอง 85 25 ต.ค. 61
5249/61 นาง สมบุญ   แก้วศรี รร.จปร. โรคชรา 65 6 พ.ย. 61
5250/61 นาง สว่าง   ประเสริฐ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 3 พ.ย. 61
5251/61 จ.ส.อ.สง่า   ระรวยทรง ธ.อ่างทอง โรคปอดติดเชื้อ 89 5 พ.ย. 61
5252/61 จ.ส.อ.สุมิตร   ฉิมวัย ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 75 20 ต.ค. 61
5253/61 นาย ยุทธศาสตร์   รักนาค ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 โรคตับแข็ง 54 5 พ.ย. 61
5254/61 นาง สมคาด   อินทร์เรืองศรี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 3 พ.ย. 61
5255/61 จ.ส.อ.ศักด์ิสิทธิ ์  ชิดดี ธ.ลพบุรี ถุงลมโป่งพองก าเริบ 67 6 พ.ย. 61
5256/61 พ.อ.สุวรรณ   สุขเกษม ธ.ลพบุรี โรคชรา 87 4 พ.ย. 61
5257/61 น.ส.ผ่อง   โดดเนียม ธ.อรัญประเทศ โรคหัวใจล้มเหลว 82 21 ต.ค. 61
5258/61 นาง สมจิตต์   ม่วงน้อยเจริญ ปตอ.1 พัน.6 โรคชรา 81 12 พ.ย. 61
5259/61 นาย ประเสริฐ   ธูปเหมือน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ความดันโลหิตสูง 78 2 พ.ย. 61
5260/61 นาง ประชิต   ก้องดี ธ.ตรัง ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 18 ต.ค. 61
5261/61 นาย หวัง   ชุ่มมา ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73 27 ต.ค. 61
5262/61 อส.ทพ.เงิน   บุญกุศล ธ.นางรอง ความดันต่ าจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 61 8 ก.ย. 61
5263/61 พ.อ.อุดม   ธรสินธุ์ ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งตับอ่อน 76 24 ม.ิย. 61
5264/61 นาย ธาตรี   คันชัย ร้อย.ลว.ไกล 1 โรคหัวใจล้มเหลว 55 20 ต.ค. 61



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5265/61 พระสมร   จันทร์วงษ์ แผนกอาวุธที ่3 ผนังหัวใจขาดเลือดจากล่ิมเลือดอุดตัน 86 27 ต.ค. 61
5266/61 จ.ส.อ.ผล   เต็มสอาด ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 85 16 พ.ย. 61
5267/61 พ.อ.เกรียงศักด์ิ   พุม่แพร ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 74 17 พ.ย. 61
5268/61 จ.ส.อ.สักขฉัฐ   คิดนอก ธ.ปราจีนบุรี โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 62 22 ก.ย. 61
5269/61 พ.อ.สมศักด์ิ   การโพธิ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 87 19 พ.ย. 61
5270/61 นาย ถาวร   หินอ่อน ธ.รังสิต-ปทุมธานี ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งตับ 62 6 พ.ย. 61
5271/61 นาง น้อย   ฉากครบุรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 96 6 พ.ย. 61
5272/61 จ.ส.อ.สุคนย์   ศรีพาย ธ.สนามเป้า ภาวะมะเร็งทางระบบเลือด 42 20 ก.ย. 61
5273/61 นาง ทองพูน   ไทยเขียว ธ.บก.ทบ. โรคไตวายระยะสุดท้าย 67 9 พ.ย. 61
5274/61 นาย แดง   สกุลเอื้อ ร.31 พัน.1 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56 8 พ.ย. 61
5275/61 นาง ทองดี   เศษวงศ์ ช.2 พัน.202 โรคชรา 87 28 ต.ค. 61
5276/61 นาง วราวรรณ   ช่วยสถิตย์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับ 65 5 พ.ย. 61
5277/61 นาง อารีย์   เจริญสิทธิ์ ธ.ถนนสุขุมวิท-ส าโรง โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 84 11 พ.ย. 61
5278/61 นาย ลบ   อินทะสิงห์ รร.ม.ศม. ภาวะล าไส้อักเสบติดเชื้อ 86 21 ต.ค. 61
5279/61 นาง สมบุญ   ปานสุวรรณ ธ.โลตัส ศรีนครินทร์ ไตวายเฉียบพลันจากท้องเสียเร้ือรัง 81 5 พ.ย. 61
5280/61 พ.ท.พลอย   อินทร์พรหม ธ.เตาปูน โรคชรา 83 11 พ.ย. 61




























































