
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1/59 นางพนม   เงินกลม วิสามัญ ปอดอักเสบ 80  4 ธ.ค.58
2/59 นางจ านันท์   พิศกนก วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92  18 ธ.ค.58
3/59 พ.ต.ชยธร   บุญเขื่อง ศร. หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 56  27 ก.ย.58
4/59 นายทนาย   มุมทอง ส.1พัน.101 ติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง 65  8 ธ.ค.58
5/59 นางมณฑาทิพย์   สิงห์ทองวรรณ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 85  10 ก.ย.58
6/59 ร.อ.เพียร   ทองแตง ธ.สกลนคร มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76  19 ก.ย.58
7/59 นางจิ่มจันทร์   มั่งค่ัง ธ.ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ ตายไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด 54  8 ธ.ค.58
8/59 ส.ต.เหรียญ   เทีย่งคูณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 64  18 พ.ย.58
9/59 จ.ส.อ.วิโรจน์   ปานขวัญ ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 62  17 พ.ย.58
10/59 ร.ต.อนงค์   พูนเกษม พัน.ส.ซบร.เขตหลัง หัวใจวายเฉียบพลัน 73  26 พ.ย.58
11/59 นางพูน   แสงหัวช้าง พัน.สร.22 บซร.2 น้ าตาลในเลือดสูง 79  9 ธ.ค.58
12/59 นายทอน   จันทร์พุฒ ป.พัน.104 ถุงลมโป่งพอง 80  14 พ.ย.58
13/59 พ.ต.ชะลอ   นิลพงษ์ ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 77  11 พ.ย.58
14/59 นายค า   ค าเรือง พัน.สห.11 ขาดอากาศหายใจ 49  12 ธ.ค.58
15/59 ร.ต.เชิงศักด๋ิ   สุกใส ธ.ชลบุรี โรคตับแข็ง 62  13 พ.ย.58
16/59 พ.ท.วิรัตน์   กุค าใส ธ.อยุธยา โรคทางสมองจากตับ 80  4 ธ.ค.58
17/59 นางบัวลอย   ตุ่ยสิมมา ธ.กาญจนบุรี โรคมะเร็งปอด 49  8 ธ.ค.58
18/59 นางประจวบ   ช้างรบ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคปอดติดเชื้อ 71  26 พ.ย.58
19/59 นายวิเชียร   ปัญญาปรุ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 60  22 พ.ย.58
20/59 จ.ส.อ.สุวิชา   วุฒิไกรเลิศภพ ช.พัน.202 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 35  2 ธ.ค.58
21/59 ร.ต.ไพฑูรย์   เทพศิริ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจ 84  18 พ.ย.58
22/59 จ.ส.อ.ทวี   ทับทิมไสย ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โลหิตเป็นพิษ 58  9 ธ.ค.58
23/59 ร.อ.ผลรัตน์   สาระขันธ์ กรม ทพ.22 โรคมะเร็งปอด 53  5 ธ.ค.58
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
24/59 ส.อ.อุทัย  สุขคุ้ม รพศ.2 พัน.2 ปอดติดเชื้อ 54  22 ก.ย.58
25/59 จ.ส.อ.ช่วง   ใช้ค าแช่ม ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 69  27 พ.ย.58
26/59 นายย้อย   จันทร์เทียน ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจ 80  3 ธ.ค.58
27/59 นายเจริญ   น้อยค ามูล กรม พัฒนา 2 โรคมะเร็งตับ 76  13 ธ.ค.58
28/59 นายมานิตย์   พึง่สุข ช.พัน.4 ร้อย.4 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71  17 พ.ย.58
29/59 นางจา   ไขกันหา ร.9 พัน.2 ระบบไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจล้มเหลว 73  25 พ.ย.58
30/59 จ.ส.อ.สุนทร   แปลงไธสง ร.12 พัน.3 รอ. มะเร็งตับและท่อน้ าดี 54  5 พ.ย.58
31/59 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์   อินทโมรา ขส.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 42  9 ธ.ค.58
32/59 นางสาว   กล่ินจ าปี ม.พัน.26 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน 55  5 ธ.ค.58
33/59 นางปลอด   เพชรพรม ร.3 พัน.2 โรคชรา 80  13 ธ.ค.58
34/59 ส.อ.ชาตรี   คงสาลี กอง พธ.สกอ.ศสพ. โรคมะเร็งปอด 52  29 พ.ย.58
35/59 นายประทวน   เขียวหาย ช.พัน.302 เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโปร่งพองแตก 78  15 พ.ย.58
36/59 นางทองมี   ศรีใส กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 82  5 ธ.ค.58
37/59 นางเพ็ญศรี   สุวพงษ์ ธ.ร้อยเอ็ด ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82  11 ธ.ค.58
38/59 พ.อ.ณรงค์   อุ่นอ่อน ธ.ราชด าเนิน โรคชรา 88  24 ธ.ค.58
39/59 นางพิกุลทอง   อ่วมจิ๋ว ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 72  10 ธ.ค.58
40/59 ร.ต.ประชุม   วิชาวิริยะกุล ธ.กาญจนบุรี โรคตับแข็ง 61  14 ธ.ค.58
41/59 นางประมวลศรี   อัคฮาดศรี รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรคมะเร็งตับ 75  7 ธ.ค.58
42/59 นางน้อย   ทองสง่า ขว.ทหาร โรคหลอดเลือดสมองเร้ือรัง 80  28 ธ.ค.58
43/59 นางกุหลาบ   สัตย์ซ่ือ ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบ 80  15 ธ.ค.58
44/59 พ.อ.สุรศักด์ิ   บุญสุตม์ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด 60  6 ธ.ค.58
45/59 พ.ท.วรเทพ   สกุลณวงศ์ ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 68  23 ธ.ค.58
46/59 พ.ท.ส าราญ   สุกาวิน ธ.วังน้อย โรคมะเร็งตับ 58  2 ธ.ค.58
47/59 พ.ท.พยุง   ข าปู่ ธ.ถนนบรมราชธานี โรคเบาหวาน 83  30 พ.ย.58
48/59 จ.ส.อ.สมเกียรติ   แสนสุข ธ.นครพนม โรคหัวใจ 83  30 ก.ย.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
49/59 นางระเบียบ   ชื่นศรี ธ.ล าปาง การติดเชื้อในขั้นใต้ผิวหนัง 73  29 ก.ย.58
50/59 นางสุพิส   ชวยานันท์ วิสามัญ โรคชรา 94  20 ธ.ค.58
51/59 พ.อ.สุรชาติ   กาญจนวณิชย์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งล าไส้และต่อมลูกหมาก 84  14 พ.ย.58
52/59 พระโท   สิงห์มูล ธนาณัติ โรคหอบหืด 69  22 พ.ย.58
53/59 นางทองย้อย   พงษ์อารีย์ ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โรคชรา 88  18 ธ.ค.58
54/59 นายชะโอน   เกียวซี นปอ. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 61  17 ธ.ค.58
55/59 พ.ท.ผจญ   เหมะ ธ.พญาไท มะเร็งต่อมลูกหมาก 83  8 พ.ย.58
56/59 นางนงลักษณ์   มาชัยวงค์ ธ.พะเยา แผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร 70  25 พ.ย.58
57/59 ร.ต.สนั่น   ปิน่เมธา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 81  4 ธ.ค.58
58/59 นายชูชาติ   หอรัตนประเสริฐ สง.สด.จว.ก.ส. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 65  8 ธ.ค.58
59/59 นายวิเชียร   ใจอารีย์ ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 81  22 ธ.ค.58
60/59 พ.อ.ไตรรัตน์   รูปขจร ธ.สระบุรี ภาวะติดเชื้อและช็อค 77  10 ธ.ค.58
61/59 นายปรีชา   จิณะหล้า ธ.น่าน ปอดติดเชื้อ 67  3 ธ.ค.58
62/59 นายวีระ   สง่าวงษ์ ธ.เพชรบูรณ์ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 76  6 ธ.ค.58
63/59 จ.ส.อ.ขวัญชัย   บัวสีสด ปตอ.พัน.1 รอ. เส้นเลือดสมองแตก 52  6 ธ.ค.58
64/59 นางละออ   จันทร์ชีลอง รร.ร.ศร. ไตวายระยะสุดท้าย 71  24 พ.ย.58
65/59 นางบุญช่วย   ส าเภาเทศ ธ.รังสิต หัวใจขาดเลือด 86  22 พ.ย.58
66/59 จ.ส.อ.สะเกน   ทับทิม ม.พัน.6 ล้ินหัวใจตีบ 54  24 ต.ค.58
67/59 พ.อ.สว่าง   ยลธรรม์ธรรม ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจวายจากเบาหวาน 81  14 ธ.ค.58
68/59 นางบรรทม   อ าไพ ธ.กาญจนบุรี น้ าในเยื่อหุม้ปอด 88  19 ธ.ค.58
69/59 ส.อ.ยุทธศาสตร์   ยิ่งค าแหง ธ.ขอนแก่น เลือดออกในสมอง 57  12 พ.ย.58
70/59 นายประสงค์   โตสมบัติ ธ.บ้านโป่ง ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  26 ธ.ค.58
71/59 นางสมบัติ   นิโรธร วิสามัญ มะเร็งบริเวณท่อทางเดินอาหาร 87  3 ธ.ค.58
72/59 นายบุญรอด   งามสอาด รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 78  16 พ.ย.58
73/59 จ.ส.อ.มานะ   จันทร์ยาลักษณ์ สง.สด.จว.ส.บ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 50  7 พ.ย.58
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
74/59 นางจันทร์   ปัฐมาศ พล.ร.3 โรคเบาหวาน 83  27 พ.ย.58
75/59 นายหนิ้ว   อุ่นนะ ร.151 สมองขาดเลือด 72  25 พ.ย.58
76/59 นางละมาย   ปานใจ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดในสมองแตกจากความดันโลหิตสูง 81  30 พ.ย.58
77/59 นางสายสมร   กระตุฤกษ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองขาดเลือด 66  26 พ.ย.58
78/59 นางอุไรลักษณ์   ส าราญกลาง ธนาณัติ มะเร็งล าไส้ 62  16 ธ.ค.58
79/59 จ.ส.อ.สันติสุข   ขันธ์จ านงค์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคมะเร็งตับ 56  17 ธ.ค.58
80/59 นายทองค า   ภาศีลาภ ธ.นครนายก เป็นลม 83  16 ธ.ค.58
81/59 นายเพชร   อุลหัสสา ธ.อุดรธานี โรคมะเร็งตับ 72  3 ธ.ค.58
82/59 จ.ส.อ.ชวลิต   บุตรวงศ์ ธ.อุดรธานี โรคมะเร็งล าไส้ 60  5 ธ.ค.58
83/59 พ.ท.บุญสม   อินทร์เผือก ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  21 ธ.ค.58
84/59 พ.ท.หญิง รัตนา   เสลานนท์ วิสามัญ โรคสมองหลอดเลือดตีบ 81  28 ธ.ค.58
85/59 พ.ท.นอบ   มานิตกุล ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 87  24 ธ.ค.58
86/59 นางสวิง   ดีสุยะ ยย.ทบ. มะเร็งปอด 58  11 ธ.ค.58
87/59 นายประเสริฐ   จันทมาลา ศปภอ.ทบ. โรคชรา 81  14 ธ.ค.58
88/59 นางประเสริฐ   อินทรประสิทธิ์ วิสามัญ โรคชรา 91  23 พ.ย.58
89/59 ร.ต.บุญลือ   ทับทิม ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์ ได้รับบาดเจ็บทีศี่รษะจากอุบัติเหตุจราจร 60  3 ธ.ค.58
90/59 นายสง่า   ป้องมาตย์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งทางเดินน้ าดี 83  15 ธ.ค.58
91/59 ร.ต.ยุทธศักด์ิ   ศรีโรทศ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้และมะเร็งตับ 69  2 ธ.ค.58
92/59 นางจ าเนียร   พลขยัน พัน.รมทบ.21 ปอดติดเชื้อ 56  13 ธ.ค.58
93/59 นายอ าพล   จินดาวัต ส่วนกลาง โรคชรา 80  26 ธ.ค.58
94/59 พ.อ.อ.พงษ์ศิริ   จินดาวัต ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  27 ธ.ค.58
95/59 ส.ต.คุณากร   วันดี พัน.รพส.ศสพ. ตับฉีกขาด 20  4 ธ.ค.58
96/59 ร.ต.เฉลิม   สุพัฒน์ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 82  2 พ.ย.58
97/59 ร.ต.โกวิทย์   บังบัวบาน ธ.สกลนคร ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ 83  29 พ.ย.58
98/59 พล.ต.วิวัฒน์   สายวิจิตร สลก.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 58  18 ธ.ค.58
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
99/59 จ.สอ.ทรงศักด์ิ   สืบพรรณ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ภาวะเลือดออกในสมองน้อย 55  11 พ.ย.58
100/59 ร.ต.ปราโมทย์   หงษ์มณี ธ.สตูล กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 58  12 ก.พ.58
101/59 น.ส.พวงทอง   สว่างวงศ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหัวใจล้มเหลว 67  13 ธ.ค.58
102/59 นายบุญทัน   พร้อมสุข ธนาณัติ ถุงลมโป่งพอง 76  13 ก.ค.58
103/59 นายประทาน   บัวชุม มทบ.34 โรคตับแข็ง 60  12 ธ.ค.58
104/59 นางรัศมี   ภูมิพานิชย์ ร.15 พัน.2 หัวใจล้มเหลว 56  3 พ.ย.58
105/59 นางละมัย   อินธิสาร พล.ร.2 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 52  2 ธ.ค.58
106/59 นางคง   เลิศภูเขียว มทบ.36 โรคชรา 82  14 ธ.ค.58
107/59 นางฉวี   ทองสุข ม.พัน.8 ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 71  12 ธ.ค.58
108/59 นางผา   รุ่งเรือง ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 76  12 ธ.ค.58
109/59 จ.ส.ท.นิติวัฒน์   แก้วกล้า ส.พัน.15 ผูกคอตาย 32  10 พ.ย.58
110/59 นางศรีพรวน   เกตุศรี สบ.ทหาร ปอดอักเสบติดเชื้อ 80  16 ธ.ค.58
111/59 นางอินทร์   กุผาลัง ร.1 พัน.4 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 71  6 ธ.ค.58
112/59 จ.ส.อ.สมพิศ   โหมดเทศ กอง สพบ.พล.1 รอ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 47  18 ธ.ค.58
113/59 นางบัวกาบ   สุยะ ธ.แพร่ ภาวะสมองฝ่อวัยชรา 82  9 พ.ย.58
114/59 ร.ต.วัฒนา   เกตุเรืองโรจน์ ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า เลือดออกในสมอง 77  24 ธ.ค.58
115/59 นางส าเนียง   ธีรภากร ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในล าไส้และปอด 85  26 ธ.ค.58
116/59 นางสมจิตร   วสุนันต์ ธ.พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 71  19 ธ.ค.58
117/59 นายสุจ านงค์   ชัยศิริมงคล ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมาก 74  30 พ.ย.58
118/59 ร.ต.สุชาติ   ขอสินกลาง ธ.นครราชสีมา โรคมะเร็งตับ 84  15 ธ.ค.58
119/59 นางสมนึก   อยู่หมื่นไวย ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 88  20 ธ.ค.58
120/59 นางล าพวน   ศรียงพะเนา มทบ.24 ระบบหายใจล้มเหลว 47  4 ธ.ค.58
121/59 นายเชื่อม   มาลีหวล ธ.อรัญประเทศ สมองฝ่อวัยชรา 79  11 ธ.ค.58
122/59 จ.ส.อ.มีศักด์ิ   มากมูล ธ.สระบุรี โรคมะเร็งตับ 57  12 ธ.ค.58
123/59 นายพรมมา   ปราณีชาติ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 81  11 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
124/59 นายประสิทธิ ์  เดชศรีมงคลกุล ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 82  20 ธ.ค.58
125/59 นางสมศรี   กระจ่างศรี ธนาณัติ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 77  25 ธ.ค.58
126/59 ร.ต.สมชาย   ดวงชอุ่ม  ธ.ชลบุรี เสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 63  25 ธ.ค.58
127/59 นายสิทธิ ์  หงษ์ฉลาด วิสามัญ ติดเชื้อในปอด 87  21 ธ.ค.58
128/59 นายค าผา   ศรีบุดดา ธ.บก ทบ. หัวใจล้มเหลว 79  25 ธ.ค.58
129/59 นางวิมล   ปัน้ทอง ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้าย 56  26 ธ.ค.58
130/59 พ.อ.ประจวบ   นิวัธน์มรรคา ธ.ย่อยคลาดพลู ปอดติดเชื้อ 92  10 ธ.ค.58
131/59 นายสิทธิเดช   บุญยงค์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในปอดซีกซ้าย 30  6 ธ.ค.58
132/59 นางบุญยิ้ม   บุญดา ธ.พิษณุโลก มะเร็งทวารหนัก 69  13 พ.ย.58
133/59 นางเฉลียว   แจ้งแสงทอง ม.พัน.17 รอ. ความดันโลหิตสูงเนื่องจากหัวใจโต 78  19 พ.ย.58
134/59 ร.ต.พยูร   คล้ายคลึง ธ.บางเขน เซนทรัล ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  23 ธ.ค.58
135/59 นายประดิษฐ์   เอมโกษา ธ.ราชด าเนิน ปอดติดเชื้อ 88  18 ธ.ค.58
136/59 นางสวาท   จาดเปรม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในปอดรุนแรง 62  24 ธ.ค.58
137/59 จ.ส.อ.ธงชัย   ฉัตรจะโป๊ะ รพศ.2 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56  29 ต.ค.58
138/59 พ.ท.จรูญ   วิภาตะพันธุ์ ธ.ราชด าเนิน โรคมะเร็งตับ 76  4 พ.ย.58
139/59 นางบุญยงค์   นาคแสง ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91  22 ธ.ค.58
140/59 ร.ต.ธานี   พิริยวิทย์ ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 67  24 ธ.ค.58
141/59 ร.ต.อารีย์   ทองปลอดภัย ธ.อุดมสุข เส้นเลือดหัวใจอุดตัน 89  13 ธ.ค.58
142/59 จ.ส.อ.สุเทพ   เนียมพันธ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด 65  18 ธ.ค.58
143/59 นางส าเภา   สอนสะอาด ช.พัน.202 โรคชรา 82  1 ธ.ค.58
144/59 นางมาลัย   พุม่พวง พัน.ซบร.23 บชร.3 ภาวะล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 81  30 พ.ย.58
145/59 นางสาย   ทิมกลางดอน ธ.เทสโก้โลตัสโคราช 2 ล้ินหัวใจตีบ 83  25 ธ.ค.58
146/59 นางสมหมาย   ทองเหลือง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 74  19 ธ.ค.58
147/59 นางหวาด   คนกล้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตวายเร้ือรัง 79  8 ธ.ค.58
148/59 นางค าเบา   จันมณี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองบาดเจ็บรุนแรงจากการบาดเจ็บของศีรษะ 76  24 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
149/59 ส.อ.นัฐวุฒิ   สุขะปุนะพันธ์ กรม ทพ.44 บาดแผลกระสุนปืนบริเวณศีรษะ 30  1 ธ.ค.58
150/59 ส.ท.ฉัตรชัย   ดวงกรมนา มทบ.28 สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากกระสุนปืน 23  2 ธ.ค.58
151/59 นายสาย   ม่อนหน่อ ธ.เชียงใหม่ โรคชรา 79  15 ก.ค.58
152/59 นางมารศรี   ล าลึก ธ.ลพบุรี มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 58  29 ต.ค.58
153/59 นางไล   ศรีหร่ิง ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน, ไตวาย 71  24 พ.ย.58
154/59 นางเอ้ย   ตาวันนา ม.พัน.1 รอ. ไตวายระยะสุดท้าย 77  23 ธ.ค.58
155/59 ส.อ.อานนท์   ชุนตาล กอง พธ.พล.1 รอ. ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 38  21 ธ.ค.58
156/59 นายอาจหาญ   หาเรือนโภค สลก.ทบ. มะเร็งหลอดอาหารกระจายไปทีป่อด 53  14 ธ.ค.58
157/59 นายสุน   เมฆแสน ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 79  15 ธ.ค.58
158/59 จ.ส.อ.ธัญยา   อยู่ยืน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งหลอดอาหาร 57  28 ธ.ค.58
159/59 ร.ต.สมเกียรติ   แก้วกระจ่าง ธ.สงขลา มะเร็งหลอดคอ 65  21 ก.ย.58
160/59 นางปัน่    มะหินไชย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งในถุงน้ าดี 80  8 พ.ย.58
161/59 นางละออ   มัตถกุล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ขาดอากาศหายใจ 93  17 ธ.ค.58
162/59 นางไสว   นิสสะ ธ.ลพบุรี โรคชรา 86  15 ธ.ค.58
163/59 นาง ก๋อง   ชมภูปิน รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 73  19 ธ.ค.58
164/59 นาย ทองหม่อน สิมาวัน สง.สด.จว.อ.จ. ปอดอักเสบรุนแรง 73  17 ธ.ค.58
165/59 จ.ส.อ.สง่า   กาวิน ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65  6 ธ.ค.58
166/59 พ.ท.เฉลิม   จารุจารย์ ธ.ราชบุรี มะเร็งถุงน้ าดี 80  11 ธ.ค.58
167/59 จ.ส.อ.เฟือ้   มหาพล ธ.ราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 73  15 ธ.ค.58
168/59 นางทองที   ศรีสงค์ สง.สด.จว.ศ.ก. โรคชรา 74  2 ธ.ค.58
169/59 ว่าที ่ร.ต.ณรงค์   คงประเสริฐ พัน.ซบร.23 บชร.3 หัวใจขาดเลือด 75  17 ธ.ค.58
170/59 นายชนก   คงบริบูรณ์ ศร. ภาวะหัวใจหยุดเต้น 85  13 ธ.ค.58
171/59 นายหนู   เต๊ะอั้น พธ.ทบ. ปอดอักเสบ 82  8 ธ.ค.58
172/59 ร.ต.เวชศักด์ิ   กุลคง ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 85  24 ธ.ค.58
173/59 นางบุญเกิด   คลองตะเคียน ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 79  22 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
174/59 นายจ านอง   ธรรมสะอาด ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 64  25 ธ.ค.58
175/59 นายบุญหลง   ทอร้ัง ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 63  29 ธ.ค.58
176/59 นางพัน   เบญมาตย์ ร.16 พัน.3 โรคมะเร็งตับ 78  18 พ.ย.58
177/59 พ.อ.อัมพร   ฉิมมี ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช โรคมะเร็งไต 75  11 พ.ย.58
178/59 นางเพ็ญศรี   บูรณ์เจริญ ร.23 โรคชรา 74  19 ธ.ค.58
179/59 นางละเอียด   ครองยุติ มทบ.22 ไตวายเร้ือรัง 78  26 พ.ย.58
180/59 นางปล่อย   วังทะพันธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา นิ่วในถุงน้ าดี 82  4 ธ.ค.58
181/59 นางเบ็ญ   ศรีโชค ธ.อุบลราชธานี มะเร็งในช่องปาก 83  15 ธ.ค.58
182/59 นายสมศักด์ิ   หมื่นชนะ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 49  5 ม.ค.59
183/59 นางเจียงสัน   โคตรเทียม ธ.พิษณุโลก อุบัติเหตุรถล้ม 64  16 ธ.ค.58
184/59 นางสา   สว่างพรม สง.สด.จว.ข.ก. ระบบหายใจล้มเหลว 65  15 ธ.ค.58
185/59 ส.ต.วงษ์   หงษ์ทอง ธ.กาญจนบุรี โรคมะเร็งตับ 73  23 ธ.ค.58
186/59 นางองุ่น   จักรวรมันต์ ธ.บ้านโป่ง มะเร็งกล่อมเสียง 75  2 ม.ค.59
187/59 นางก าไร   ศิริจันทร์ ธ.สิงห์บุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  25 ธ.ค.58
188/59 พ.ต.น้อม   สุนทรมนูกิจ ธสุราษฎร์ธานี โรคชรา 98  26 ธ.ค.58
189/59 นางวิน   ทองเพ็ญ ธ.คลองปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  31 ธ.ค.58
190/59 ร.ต.ชะลอ   จันทร์เพ็ญ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งต่อมทอลซิล 61  15 ธ.ค.58
191/59 นายทอง   นาตัน ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 98  11 ธ.ค.58
192/59 นางสุรีย์พร   มรกตเมืองปัก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ล้ินหัวใจตีบรุนแรง 60  2 ม.ค.59
193/59 จ.ส.อ.มานะ   ช่วยเยียวยา ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ หัวใจล้มเหลว 57  25 พ.ย.58
194/59 จ.ส.อ.สุข   อินขะ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคตับแข็ง 83  18 ต.ค.58
195/59 นายศิริวัฒน์   จ าแนกนิตย์ ธ.เมืองเอก-รังสิต เลือดออกในเนื้อสมอง 32  24 ธ.ค.58
196/59 ร.ตไสว   มาตยาบุญ มทบ.33 ขาดอากาศจากการส าลักสารคัดหล่ัง 69  27 พ.ย.58
197/59 นางศรีค า   ค าอักษร ร.7 พัน.5 ปอดอักเสบติดเชื้อ 81  9 ธ.ค.58
198/59 นางหนูเตรียม   ต้นสี ศสท.กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  18 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
199/59 นางจลกล   เจริญพานิช รพ.พระมงกุฏเกล้า มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 59  21 ธ.ค.58
200/59 นางเฉลา   ประเสริฐศักด์ิ นรด.(ศสร.) ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  17 ธ.ค.58
201/59 ร.ต.ผกา   เกตุสินธุ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง หัวใจล้มเหลว 83  28 ธ.ค.58
202/59 นางละออ   จันทร์ลอย ธ.กระทรวงกลาโหม ถุงลมโป่งพอง 76  18 ธ.ค.58
203/59 นางกิมเฮียง   ทรัพย์ประเสริฐ ธ.ราชบุรี โรคมะเร็งล าไส้ 82  1 ม.ค.59
204/59 ส.อ.อภิชัย   จินนุพงค์ กรม ทพ.46 ถูกผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิด 42  7 ม.ค.59
205/59 จ.ส.อ.สายพาน   มาชาวป่า พัน.ซบร.23 บซร.3 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 46  26 ธ.ค.58
206/59 นายเหลือ   เพียพยัคฒ์ ธ.ขอนแก่น ภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 79  4 ธ.ค.58
207/59 นายค าตัน   แสงพฤกษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอดและหลอดลม 80  19 พ.ย.58
208/59 นางบรรณ์   ปุณนะลา ธ.ชุมแพ โรคเบาหวาน 76  19 ธ.ค.58
209/59 นางร าไพ   สรรศรี ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งเต้านม 62  17 พ.ย.58
210/59 นางส าเนียง   รอดรัตน์ ธ.เซนทรัล พลาซาพิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 82  26 ธ.ค.58
211/59 นายเจริญ   อ่ าคง ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะตับแข็ง 66  23 ธ.ค.58
212/59 นางเชื้อ   สามิภักด์ิ ธ.บางใหม่ ความดันโลหิตสูง 79  30 ธ.ค.58
213/59 พล.ท.วิภาต   วิภาตะศิลปิน สน.ปล.กห. มะเร็งต่อมน้ าดี 56  29 ธ.ค.58
214/59 นางพร้ิมเพรา   วังทะพันธ์ ธ.ยโสธร มะเร็งท่อน้ าดี 60  10 ธ.ค.58
215/59 จ.ส.อ.ชูแก้ว   สารพงษ์ มทบ.42 โรคมะเร็ง 60  6 ธ.ค.58
216/59 พ.อ.สมศักด์ิ   จารุวิจิตร์ ธ.ศรีย่าน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 85  31 ธ.ค.58
217/59 นางเยื้อง   คุ้แสง ธ.อุตรดิตถ์ ล่ิมเลือดในปอดอุดกั้นการหายใจ 70  22 ธ.ค.58
218/59 นางสอาด   ศิริมาลกุล รร.ต.ท. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 54  6 ธ.ค.58
219/59 นายสวาท   โพธิวัน ธ.อุดรธานี โรคชรา 81  27 ธ.ค.58
220/59 นายนวล   ค าสุข ธ.อุดรธานี โรคมะเร็งตับ 83  24 ธ.ค.58
221/59 นายสุพจน์   เคนค าภา ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71  21 ธ.ค.58
222/59 จ.ส.ต.ธนวัฒน์   สาตรรอด ธ.ถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ หลอดเลือดสมองแตก 56  6 ม.ค.59
223/59 นางจันทร์หอม   ชุมพูเมืองชื่น ส.พัน.11 ภาวะตับฉีกขาด 59  6 ธ.ค.58
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224/59 นางกุหลาบ   ธุนันทา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79  21 พ.ย.58
225/59 นายวิจิตร   เสริฐศรี ธ.กลาโหม ตายจากบาดแผลกระสุนปืนทีศ่รีษะ 76  7 ธ.ค.58
226/59 นายประจิม   ทองจะโปะ พล.ร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 74  9 ธ.ค.58
227/59 นายทองหล่อ   ทุมชาติ ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร ถุงลมโป่งพอง 71  3 ม.ค.58
228/59 นางจันทร์   อาจตัน ธ.ปราจีนบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87  26 ธ.ค.58
229/59 นางบุญส่ง   ชาญอักษร ธ.เสนานิคม โรคชรา 79  2 ม.ค.59
230/59 นางจรวยศรี   สายทัณ ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า โรคชรา 86  6 ม.ค.59
231/59 นางบัณฑิต   มั่นคง ธ.เพชรบูรณ์ โรคตับแข็ง 65  9 ธ.ค.58
232/59 นายไพบูลย์   ค ากิ่ง ส่วนกลาง โรคหัวใจวาย 69  4 ม.ค.59
233/59 นางสุทธินี   อุณหกะ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เนื้องอกล าไส้ระยะแพร่กระจาย 64  24 ธ.ค.58
234/59 นายสมบูรณ์   ศรีหน่อ ธ.ฝาง โรคมะเร็งตับ 63  23 พ.ย.58
235/59 ร.อ.พีระศักด์ิ   ทิชาชาติ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 73  26 ก.ย.58
236/59 ร.อ.สายชล   พวงเดช ร.15 พัน.2 มะเร็งต่อมทอนซิล 50  18 ธ.ค.58
237/59 จ.ส.อ.วิษณุ   สุขขวัญ มทบ.39 ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57  27 ธ.ค.58
238/59 พ.อ.อรุณ   พลางวรรณ ธ.รามอินทรา กม.4 โรคพาคินสัน 84  3 ม.ค.58
239/59 นายกฤษณพงศ์   ศาลาคาม นทพ. โรคตับแข็ง 59  12 ธ.ค.58
240/59 นางมณฑา   ฟักอังกูร วิสามัญ มะเร็งท่อน้ าดี 87  13 ธ.ค.58
241/59 นายเอนก   สังข์กาจ ธ.อยุธยา โรคหัวใจ 53  31 ธ.ค.58
242/59 ร.ต.พิทักษ์   กุลทัศน์ ธ.เตาปูน โรคมะเร็งตับ 74  28 ธ.ค.58
243/59 นายศิริศักด์ิ   นาคสุทธิ์ พล.ม.2 รอ. ติดเชื้อในช่องท้อง 61  28 ธ.ค.58
244/59 นางตุ๊   ราชพิทัก์ รร.ช.ท. ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้องรุนแรง 81  11 ธ.ค.58
245/59 นางบุญช่วย   กุญแจทอง ธ.ลพบุรี โรคชรา 85  1 ม.ค.59
246/59 นางอ่อนแก้ว   ค าน้อย ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 81  30 ธ.ค.58
247/59 ร.ต.นิพันธ์   ฉิวพันธ์ ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะช็อคจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ 74  12 พ.ย.58
248/59 นางค ากอง   พามนตรี สง.สด.จว.ร.อ. โรคมะเร็งปอด 75  7 ธ.ค.58
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249/59 ส.อ.อดิศร   นิลเทพี มทบ.12 ได้รับบาดเจ็บทีม่้าม 41  30 ธ.ค.58
250/59 นางบานเย็น   หนองภิวงค์ มทบ.32 ไตวายเฉียบพลัน 69  31 ธ.ค.58
251/59 นางป๋า  มานันตา ธ.ห้างฉัตร โรคมะเร็งท่อน้ าดี 84  29 ธ.ค.58
252/59 นางสุพร   วัชโรทยาน ปตอ.พัน.6 ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 71  19 ธ.ค.58
253/59 นายวิวัฒน์   คล่องใจ ขส.ทบ. โรคตับวาย 51  31 ธ.ค.58
254/59 นายสวัสด์ิ   กนกเพ็ชร สพ.ทบ. อัมพาต 82  26 ธ.ค.58
255/59 ส.อ.สราวุธ   หนุนจันทร์ กอง สพบ.พล.1 รอ. ขาดเลือดไปเล้ียงสมอง 24  30 ธ.ค.58
256/59 นางสุนันทา   จั่นขาว ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86  4 ม.ค.59
257/59 นายกันตภณ   จงพรประเสริฐ อผศ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 52  25 ธ.ค.58
258/59 นายปุน่   จันทโสก ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 80  30 ธ.ค.58
259/59 นางสังเวียน   จันทร์ส่ง ธ.พิษณุโลก โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง 84  30 ธ.ค.58
260/59 นายบุญรอด   หาญเลือ ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวาย, มะเร็งในกระดูก 80  27 ธ.ค.58
261/59 นายสา   โมฆรัตน์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคไตวาย 63  5 ธ.ค.58
262/59 ร.ต.สุธรรม   เสนาะ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 79  25 ธ.ค.58
263/59 พ.อ.กวี   ชมกล่ิน ธ.สุโขทัย โรคตับแข็ง 71  24 ธ.ค.58
264/59 นางศรีวัน   ลาวป้อม ธ.ย่อยบางพลัด โรคมะเร็งกระดูก 72  9 ม.ค.59
265/59 นายสงกา   เจนบ้านผือ ธ.ชัยภูมิ เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 74  30 ธ.ค.58
266/59 จ.ส.อ.ล าไพ   แก้วมี ป.พัน.16 หัวใจวายตาย 52  28 พ.ย.58
267/59 นายเฉลียว   ห่วงสอน รร.การบิน ทบ. ความดันโลหิตสูง 74  12 ธ.ค.58
268/59 จ.ส.อ.กิตตพงษ์   ธีวีระพันธ์ ป.พัน.31 รอ. บาดเจ็บทีศี่รษะรุนแรงจากอุบัติเหตุรถยนต์ 31  30 ธ.ค.58
269/59 ร.ต.สุมล   ตรีสมุทร ธ.สระบุรี โรคมะเร็งปอด 60  23 ธ.ค.58
270/59 นายบุญยืน   นามวงศ์ ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 65  26 ธ.ค.58
271/59 พ.อ.โสฬส   พูนไชย ธ.ลพบุรี โรคเส้นเลือดสมอง 91  6 ต.ค.58
272/59 ร.อ.บุญมี   มีสรลักษณ์ ธ.จรัญสนิทวงศ์ ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 85  3 ม.ค.59
273/59 นางทองหยิบ   มีแป้น รอ. โรคชรา 79  21 ธ.ค.58
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274/59 นางปลิว   รัมมะนพ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ท่อปอดอักเสบ 84  1 ธ.ค.58
275/59 นายวันชัย   อ้นสงค์ ส่วนกลาง โรคมะเร็งต่อมทอนซิน 61  10 ม.ค.59
276/59 นายวิเชียร   ห่วงนาค ร.1 พัน.4 รอ. มะเร็งหลอดอาหาร 50  21 ธ.ค.58
277/59 นายชัยพร   เดชภิญญา ส่วนกลาง เลือดออกในสมองจากเส้นเลือดในสมองแตก 53  9 ม.ค.59
278/59 พล.ท.สมเดช   พูลเกษ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 90  4 ม.ค.59
279/59 นายวิษณุ   สุขศรี ธ.ส านักราชด าเนิน ความดันโลหิตสูง 47  4 ม.ค.59
280/59 พ.ต.สนทยา   เอกวัฒน์ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอดล่ามขึ้นสมอง 59  28 ม.ิย.58
281/59 นายจรูญ   เปล่ียนเฉย นรด.(ศสร.) โรคมะเร็งปอด 81  21 ธ.ค.58
282/59 นางพยอม   จันมีศรี มทบ.36 โรคมะเร็งปอด 79  13 ธ.ค.58
283/59 จ.ส.อ.ปราโมทย์   สังข์จันทร์ รพศ.1 พัน.2 กระเพาะอาหารอักเสบ 51  2 ม.ค.59
284/59 ร.ต.ขวัญชัย   แหยมนุช ธ.เพชรบูรณ์ ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 57  25 ธ.ค.58
285/59 พ.ต.นิวัฒร์   จันทรประเสริฐ ธ.เพชรบูรณ์ โรคมะเร็งปอด 76  28 ธ.ค.58
286/59 นางใหล   กองยาว   ธ.เพชรบูรณ์ โรคชรา 74  25 ธ.ค.58
287/59 นางประพิศ   สรงสระแก้ว ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 82  9 ม.ค.59
288/59 ร.อ.ทองดี   ปราชญ์เปร่ือง ธ.กาญจนบุรี โรคมะเร็งปอด 75  22 ธ.ค.58
289/59 นางเทียม   นิลประพัฒน์ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 81  2 ม.ค.59
290/59 นางข่ายค า   บุญโญ ธ.ฝาง วัณโรคปอด 79  7 ม.ค.59
291/59 พ.ท.บรรจง   ภูห่้อย ธ.เตาปูน ติดเชื้อในปอดรุนแรง 93  2 ม.ค.59
292/59 พ.ท.บรรจง   ภูห่้อย วิสามัญ ติดเชื้อในปอดรุนแรง 93  2 ม.ค.59
293/59 ร.ต.สมาน   นิลกาญจน์ ธ.สนามเสือป่า โรคมะเร็งปอด 60  30 ธ.ค.58
294/59 นายสมชาย   นิลบรรจง ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57  10 ม.ค.59
295/59 ส.อ.มงคล   กล้าณรงค์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 71  21 ธ.ค.58
296/59 น.ส.สมบุญ   นุชอยู่ พล.ป. โรคเบาหวาน 64  27 พ.ย.58
297/59 นางบุญชู   มารยาท ป.พัน.712 เส้นเลือดในสมองแตกจากความดันโลหิตสูง 51  29 ธ.ค.58
298/59 ร.ต.เจริญ   ตาปาง ธ.บุรีรัมย์ ภาวะตับแข็ง 59  28 ธ.ค.58
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299/59 นางจันทร์   มาตก าจร ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดบวมติดเชื้อ 84  21 ธ.ค.58
300/59 ส.อ.เสน่ห์   ตรียัง ธ.พญาไท หลอดเลือดหัวใจตีบ 66  7 ม.ค.59
301/59 นางสุปัน   โคตบุดดา ธ.ย่อย บก.สูงสุด หัวใจขาดเลือด 60  5 ม.ค.59
302/59 จ.ส.อ.สุชาติ   ดาวประดับ ขว.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 52  29 ก.ค.58
303/59 นางร าพรรณ   พูลทรัพย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น 78  29 ธ.ค.58
304/59 นายริเดช   โทพล ช.พัน.6 โรคมะเร็งปอด 54  6 พ.ย.58
305/59 นายขัน   พุทไธสง พล.ป. โรคชรา 79  28 ธ.ค.58
306/59 จ.ส.อ.วิชัย   สุบงกช ร.23 เนื้องอกร้ายทีก่ระเพาะปัสสาวะ 81  7 ธ.ค.58
307/59 นางรภัสกุล   แก่นสาร ร.151 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 56  29 พ.ย.58
308/59 ส.อ.สงกรานต์   ศุภกา ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  16 พ.ย.58
309/59 นางแวง   แก้วก่อง ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 79  3 ม.ค.59
310/59 นางนกแก้ว   ค าปล้อง ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมอง 72  12 ธ.ค.58
311/59 จ.ส.อ.สนิท   ศรีสด ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 71  1 ธ.ค.58
312/59 นายจรูญ   มาประสริฐ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อรุนแรง 63  11 ม.ค.59
313/59 นางระวิง   ดีสุวรรณ วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 86  12 ม.ค.59
314/59 นายถวิล   จินดารัตน์ ธ.ปราจีนบุรี  ล าไส้อุดตัน 91  23 ธ.ค.58
315/59 นายจันทร์   สวยงาม ธ.เทิง หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78  26 ธ.ค.58
316/59 น.ส.ศมนันท์   พิทักษา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60  21 พ.ย.58
317/59 ส.อ.หญิง สมสกุล   ด ารงค์กุล ธ.เตาปูน โรคชรา 82  13 ม.ค.59
318/59 ส.อ.อ าพล   ดวงประภา ธ.พิษณุโลก ภาวะโรคทางสมองจากพิษสุราเร้ือรัง 66  5 ม.ค.59
319/59 นายกุมภรรณฑ์   เจริญอินทร์ ธ.ร้อยเอ็ด ปอดอักเสบรุนแรง 64  12 พ.ย.58
320/59 นางจันทร์ฉาย   เวชกามา รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคมะเร็งปอด 76  20 ธ.ค.58
321/59 นางเกลียว   ฉายเพ็ชร์ ปตอ.พัน.5 มะเร็งท่อน้ าดี 80  22 ธ.ค.58
322/59 ร.อ.หญิงปยงค์   วิริยะวิทย์ ธ.ส านักพหลโยธิน พาร์กินสัน 94  28 พ.ย.58
323/59 ยนางปริศนา   รัตนวิชัย ธ.ย่อยบก.สูงสุด-แจ้งวัฒนะ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 49  9 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
324/59 นายเสวก   อยู่สุข ส่วนกลาง โรคชรา 76  8 ม.ค.59
325/59 ร.ต.หญิง ประพรรณภรณ์  พวงชาติ ธ.อยุธยา เลือดออกในทางเดินอาหาร 61  3 ม.ค.59
326/59 นางประเทือง   เรืองฉ่าง ธ.ถนนติวานนท์ เลือดออกในสมอง 75  2 ม.ค.59
327/59 พ.อ.สุวรรณ   ปัญญาหอม ธ.กลาโหม โรคมะเร็งปอด 82  9 ม.ค.59
328/59 พ.อ.โชติ   มีทองค า ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 85  6 ม.ค.59
329/59 นางสุขนิตย์   ศรีระเดช ธ.รามอินทรา กม.4 เลือดออกในสมอง 87  1 ม.ค.59
330/59 นางพวน   มณีวงษ์ ธ.ส านักราชด าเนิน ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 79  8 ม.ค.59
331/59 พ.ต.วรวุธ   เพ็ญสถิตย์ ธ.สนามเสือป่า หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79  12 ม.ค.59
332/59 นางน้อย   ผิวอ าพันธ์ รพ.ค่ายจิรประวัติ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 50  16 ธ.ค.58
333/59 ร.ต.เกรียงศักด์ิ   สิงหบุตร ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 62  29 พ.ย.58
334/59 นางหวาย  สะมะที ศอว.ศอพท. ภาวะความดันโลหิตสูง 79  23 ธ.ค.58
335/59 จ.ส.อ.ทอง   ปัญโญ ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 85  15 ธ.ค.58
336/59 นางบุญเพ็ง   อามาตย์เสนา ร.13 ไตวายเร้ือรัง 73  29 ธ.ค.58
337/59 นายผุย   ทองเถาว์ สง.สด.จว.ส.น. ภาวะต่อเนื่องโรคหลอดเลีอดสมอง 81  6 พ.ย.58
338/59 นายอาจ  สาริพันธ์ ช.พัน.602 สมองฝ่อวัยชรา 74  26 ธ.ค.58
339/59 นาย พิศ  บุญธรรม ร.23 พัน.1 โรคชรา 79  30 พ.ย.58
340/59 นาย สวัสด์ิ  วาระโว ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80  17 ธ.ค.58
341/59 นาง เกสี  พุฒโสม มทบ.22 เบาหวาน 70  24 ธ.ค.58
342/59 ร.ต.พิศาล   ช่างดวงจิตต์ ธ.ราชบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79  17 ธ.ค.58
343/59 นายสมจิตร   พรมมา ศปภอ.ทบ.1 ขาดอากาศ 61  4 ม.ค.59
344/59 ร.ต.ชุมพล   กลายเจริญ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะหัวใจล้มเหลว 62  11 ม.ค.59
345/59 นางสมคิด   แก้วอัมพร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งเต้านม 79  10 ม.ค.59
346/59 นางจันทร์ศรี   ร้อยเพีย ป.พัน.8 โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง 77  5 ม.ค.59
347/59 นาย จรัญ   เมาสูงเนิน แผนก 5 กคส.สพ.ทบ มะเร็งปอด 77  2 ม.ค.59
348/59 นางถนอม  โภชนาทาน มทบ.43 โรคชรา 81  19 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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349/59 นางแน่งน้อย  ยะอนันต์ ธ.อรัญประเทศ เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ 89  14 ธ.ค.58
350/59 จ.ส.อ.มานิตย์   ปะโมนะตา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ออกชิเจนในเลือดต่ า 73  1 ธ.ค.58
351/59 ส.ท.หญิง กนกนาถ   แก้วมาลา ทภ.3 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 28  27 ธ.ค.58
352/59 จ.ส.อ.ทองแดง   เกื้อทาน ธ.ขอนแก่น หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 73  13 ต.ค.58
353/59 ร.อ.อุดม   สอนมั่น ธ.ลพบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 69  10 ธ.ค.58
354/59 ร.ต.คนอง   โพธิม์ูล ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 68  11 ธ.ค.58
355/59 นางลออ   สุขสม ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองอุดตัน 83  20 ธ.ค.58
356/59 นางเล้ียง  วงษ์ชาญศรี ธ.บ้านไผ่ สมองฝ่อวัยชรา 80  31 ธ.ค.58
357/59 ร.ต.ถาวร  เทียนถาวร ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลียดในสมองแตกบริเวณก้านสมอง 61  9 ม.ค.59
358/59 จ.ส.อ.สุรัตน์   แก้วไทย พัน.พัฒนา 1 เลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมาก 55  23 ธ.ค.58
359/59 ร.ต.สมพล  อ่อนน้อม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า จมน้ าตาย 60  1 ม.ค.59
360/59 นางเสวย  บุญประสงค์ ธ.สุพรรณบุรี สมองฝ่อวัยชรา 81  15 ม.ค.59
361/59 นายประถม   มาฆะธรรม ธ.เตาปูน ปอดติดเชื้อ 90  13 ม.ค.59
362/59 พ.อ.วิชัย   ชื่นชมบุญ ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งตับ 65  9 ม.ค.59
363/59 ส.อ.จรุงเกียรติ   ดอกง้ิว ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ 52  7 ม.ค.59
364/59 นางสมควร   พรหมมา ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  25 พ.ย.58
365/59 นางค ามิ่ง   กัลยามาตร์ ป.พัน.6 มะเร็งเยื่อหุม้ปอด 78  30 ธ.ค.58
366/59 นายโชติ   มอบกระโทก ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะปอดติดเชื้อ 89  2 ม.ค.59
367/59 นางอัมพร   ภูมิประพันธ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 58  31 ธ.ค.58
368/59 พ.ต.สมชาย   มัธยมจันทร์ ธ.อรัญประเทศ หัวใจขาดเลือด 59  7 ธ.ค.58
369/59 นางบุญ   บุง่อุทุม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 90  30 ธ.ค.58
370/59 นายบรรจง   แน่นอุดร รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 52  5 ม.ค.59
371/59 นายวิน   พรมลา ธ.แพร่ มะเร็งต่อมลูกหมาก 67  29 ธ.ค.58
372/59 นายสุนีย์   พูลศรี ร้อย.ลว.ไกล 9 ปอดอักเสบ 80  10 ธ.ค.58
373/59 นายสุพต   จดจ า พล.ร.9 เลือดออกในกระเพาะอาหารร่วมกับตับแข็ง 59  29 พ.ย.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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374/59 นางฟ้อย   ศรีคมข า ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลว 81  5 ม.ค.59
375/59 นางสุปาณี   สนุกแสน ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  28 ธ.ค.58
376/59 พ.อ.ยุทธ   วาสนะตระกูล ธ.ราชบุรี ความดันโลหิตสูง 82  22 ธ.ค.58
377/59 นางรัตนา   จันทรประดิษฐ์ ธ.ศรีย่าน แผลในล าไส้เล็กมีเลือดออก 76  18 ม.ค.59
378/59 พ.ต.สุเมธ   เรืองรุ่ง ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 89  19 ธ.ค.58
379/59 นางกุหลาบ   ชาดี ม.พัน.15 สมองขาดเลือด 73  12 ธ.ค.58
380/59 ร.ต.ยนต์   แสนทวี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคมะเร็งตับ 81  8 ธ.ค.58
381/59 ส.ท.สุพจน์   โรมเมือง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 71  5 ม.ค.59
382/59 นายสอน   สุทธิธรรม ธ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 77  4 ม.ค.59
383/59 นายล้วน   ศรีอินทร์ ธ.บุรีรัมย์ ความดันโลหิตสูง 78  3 ม.ค.59
384/59 นางเต็ม   จันทะโชติ ธ.เตาปูน เส้นเลือดแดงโป่งพองในช่องอกแตก 93  4 ม.ค.59
385/59 นางส าเนียง   ล้ าเลิศ ธ.ก าแพงแสน หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67  17 ม.ค.59
386/59 ร.ต.วีระ   ศิลตระกูล ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 77  21 ธ.ค.58
387/59 นางค าปัน    วงศ์ขัติ พัน.สบร.23 บชร.3 หัวใจล้มหลว 81  30 ธ.ค.58
388/59 นายหนา   วันจงค า ธ.อุดรธานี หัวใจและไตวายระยะสุดท้าย 77  27 ธ.ค.58
389/59 ส.ต.อ านาจ   เสริมใหม่ ธ.กาญจนบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากติดเชื้อในกระแสเลือด 78  27 ธ.ค.58
390/59 นายเตรียม   ผลสอน ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78  4 ม.ค.59
391/59 นายกมล   ทาทอง รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 58  17 ธ.ค.58
392/59 นายเรือง   สุขใจ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อจนเกิดภาวะความดันโลหิตต่ า 67  23 ธ.ค.58
393/59 นางร้อน   โพธิจ์ันทา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อรุนแรง 77  26 ธ.ค.58
394/59 นางอนงค์   เรือนเย็น มทบ.35 เส้นเลือดสมองตีบ 74  31 ธ.ค.58
395/59 นายประเสริฐ   นาดี ธ.เพชรบูรณ์ โรคลมชัก 80  31 ธ.ค.58
396/59 นางเป็ง   จันสา ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 86  1 ม.ค.59
397/59 นายแป้น   ยิ้มเสถียร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 93  7 ม.ค.59
398/59 นายช้อย   ยศกลาง มทบ.36 อุบัติเหตุทางจราจร 84  3 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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399/59 จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ   ภักดีนอก กอง ปพ. น้ าตาลในเลือดสูงมาก 36  23 ธ.ค.58
400/59 ส.อ.ชราวุธ   บุญบุรี ศฝ.นศท.มทบ.14 เนื้อสมองฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืน 32  25 ต.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม


