
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1781/59 นางหวินค า   หน่อสีดา ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 62  29 ม.ีค.59

1782/59 พ.ท.สัมฤทธิ ์  อิ่มชื่น ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  16 เม.ย.59

1783/59 ร.ต.บุญเลิศ   อยู่สบาย ธ.ลาดหญ้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 86  10 เม.ย.59

1784/59 ส.อ.หญิงมาลี   นครชัย ธ.อยุธยา สมองฝ่อวัยชรา 87  7 เม.ย.59

1785/59 นางสมจิตร   ทองชัย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 80  19 ม.ีค.59

1786/59 อส.ทพ.สุขุมวิช   พรมสัน กรม ทพ.46 มาลาเรีย 21  15 ก.พ.59

1787/59 นางลับ   นาคเกษม พัน.สร.3 โรคตับวาย 77  11 ม.ีค.59

1788/59 นางละออ   คชวัฒน์ ร.21 รอ. หัวใจวายเฉียบพลันจากความดันโลหิตสูง 83  17 ม.ีค.59

1789/59 ส.อ.ศักด์ินรินทร์   ประสีระตา ร้อย.ลว.ไกล 6 เสียเลือดปริมาณมาก 34  22 ม.ีค.59

1790/59 จ.ส.อ.ด ารงค์ยศ   ยิ้มเสมียน ธ.เชียงใหม่ ภาวะหัวใจล้มเหลว 84  31 ม.ีค.59

1791/59 จ.ส.อ.เชิดศักด์ิ   ปานมั่น ธ.อุตรดิตถ์ ได้รับบาดเจ็บทีอ่วัยวะหลายระบบ 59  27 ม.ีค.59

1792/59 ร.ต.วิศิษฎ์   ชัยมี ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจวายเฉียบพลัน 50  28 ม.ีค.59

1793/59 นางละเมียด   ไทรแก้ว ธ.บก.ทบ. โรคชรา 78  16 เม.ย.59

1794/59 นางสุวรีย์   นุชอุดม ธ.ราชด าเนิน มะเร็งปอด 73  11 เม.ย.59

1795/59 ร.ท.อุทัย   จงวิไล ร.7 พัน.5 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 54  22 ม.ีค.59

1796/59 ร.ต.คมสันต์   ทรัพย์เจริญ ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน 56  20 ม.ีค.59

1797/59 นายปรเมษ   ค าโสภา ธ.พญาไท เลือดออกในสมอง 34  7 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม

ผนวก ข

รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ทีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1798/59 นางสุณี   จันทบูรณ์ ธ.สระแก้ว มะเร็งเต้านม 73  8 เม.ย.59

1799/59 นางทองใบ   แตงโสภา ธ.ลพบุรี มะเร็งตับอ่อน 74  8 เม.ย.59

1800/59 นายจ านงค์   สิมะโชคชัย ธ.ราชด าเนิน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 63  5 เม.ย.59

1801/59 พล.ต.สง่า   สุตะเขตร์ วิสามัญ โรคชรา 97  5 เม.ย.59

1802/59 นายไกร   สวนจิตร พัน.ส.ซบร.เขตหลัง มะเร็งระยะสุดท้าย 76  24 ก.พ.59

1803/59 นางสมหมาย   โนนวิเศษ ป.1 รอ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 59  7 เม.ย.59

1804/59 ร.ต.ประทีป   ข าพ่วง รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเชื้อ 86  22 ม.ีค.59

1805/59 ร.อ.สัญชัย   พิชัยพันธุ์ ธ.สนามเป้า ภาวะเลืดออกในสมอง 59  9 เม.ย.59

1806/59 นางปราณีต   ยิ้มใจบุญ ธ.ลาดพร้าว 42 มะเร็งปอด 60  17 เม.ย.59

1807/59 นางแต่ง    แสงสุวรรณ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งเต้านม 79  21 ม.ีค.59

1808/59 นางปราณี   จงกล ธ.กาญจนบุรี มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 39  1 เม.ย.59

1809/59 ร.ต.วิบูลย์   บุญประสิทธิ์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อทางเดินหายใจ 66  29 ม.ีค.59

1810/59 นางศรีพระจันทร์   แย้มบุบผา ร.1 พัน.1 รอ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 48  19 เม.ย.59

1811/59 นายสมสุข   อุไรวรรณ์ ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว 75  18 เม.ย.59

1812/59 จ.ส.อ.องอาจ   คล้ายแจ้ง ธ.สนามเป้า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 69  18 เม.ย.59

1813/59 นายสมบุญ   ดีกล้า ร.2 พัน.3 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 82  22 ม.ีค.59

1814/59 จ.ส.อ.ยืนณรงค์   สุขบท มทบ.25 ปอดติดเชื้อ 57  25 ม.ีค.59

1815/59 น.ส.สุมาลี   กัลยาวิเศษ ธ.สกลนคร เส้นเลือดสมองตีบ 70  20 ม.ีค.59

1816/59 นายสมศักด์ิ   รุ้งตาล ธ.รังสิต ปอดอักเสบติดเชื้อ 72  4 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1817/59 นางสุมาลี   จันทร์เทีย่ง ส่วนกลาง เนื้องอกในสมอง 89  11 เม.ย.59

1818/59 นายแดง   ทองสุข แผนกอาวุธที ่2 ถุงลมโป่งพอง 60  18 ม.ีค.59

1819/59 นายสมบูรณ์   สุคนนท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อเมลิออยโดซิส 61  26 ม.ีค.59

1820/59 นายใจ   บุญยงค์ ร.2 พัน.1 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลวโรคประจ าตัวเร้ือรัง 80  7 เม.ย.59

1821/59 นางเล่ือน   สายค าวงษ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา กระเพาะอาหารทะลุจากแผลในกระเพาะอาหาร 80  29 ก.พ.59

1822/59 อส.ทพ.ผ่อง   ประสงค์ กรม ทพ.14 หัวใจบาดเจ็บรุนแรง 52  14 ธ.ค.58

1823/59 นายสวิง   สุขงาม พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ปอดติดเชื้อ 78  26 ม.ีค.59

1824/59 นางประยงค์   สิงห์โสภณ ศป. ปอดอักเสบติดเชื้อ 77  24 ม.ีค.59

1825/59 นางดอกรัง   พิชิตอริพ่าย ร้อย.ลว.ไกล 3 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 79  20 ม.ีค.59

1826/59 นายใจ   วงษาสุข ศสพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  17 ม.ีค.59

1827/59 นางเสาร์   แสนมา พล.ช. มะเร็งตับ 57  24 ม.ีค.59

1828/59 พ.ท.สมพงษ์   เวียงหก ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 78  22 พ.ย.58

1829/59 จ.ส.อ.กองพันธ์   ธงภักดี ธ.ปักธงชัย มะเร็งหลอดอาหาร 83  1 ก.พ.59

1830/59 นางเข็ม   แก้วทองค า ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ 77  29 ม.ีค.59

1831/59 พ.ต.ธนวรกฤต   มาโนช สส. มะเร็งระยะลุกลาม 51  10 เม.ย.59

1832/59 นางสมจิตต์   เล็กตระกูล ส่วนกลาง โรคชรา 88  9 เม.ย.59

1833/59 ร.ต.เนตร   พรมค า ธ.หล่มสัก โรคตับแข็ง 63  17 ม.ีค.59

1834/59 นางยวง   เทพแก้ว ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 79  14 เม.ย.59

1835/59 จ.ส.อ.ธวัช   อิงเจริญวัฒนกุล ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมา 58  13 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1836/59 นายกึ่ง   ภูเ่งิน ธ.สิงห์บุรี สมองฝ่อวัยชรา 87  4 เม.ย.59

1837/59 จ.ส.อ.เทีย่ง   เวียงปฏิ ธ.ปากช่อง เส้นเลือดสมองแตก 64  4 เม.ย.59

1838/59 นายไพโรจน์   โรจน์เมธีทรัพย์ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  14 เม.ย.59

1839/59 นางแว่น   นาคแก้ว วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 84  13 เม.ย.59

1840/59 จ.ส.อ.สมมาตร   ฝาชัยภูมิ ธ.ลพบุรี ภาวะปอดอุดตันเร้ือรัง 71  24 ม.ค.59

1841/59 จ.ส.อ.อมรเทพ   บุญพา พล.พัฒนา 2 ขาดอากาศหายใจ 35  5 ม.ีค.59

1842/59 นางแดง   ศรีวะรมย์ ธ.ยโสธร สมองฝ่อวัยชรา 77  24 ม.ีค.59

1843/59 พ.ต.เทพศักด์ิ   บุญวัฒนา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในปอดรุนแรง 79  17 ม.ีค.59

1844/59 นางบัวลี   ชาวดอน ร.13 พัน.3 มะเร็งท่อน้ าดี 59  25 ม.ีค.59

1845/59 นายมัวะ   ราชรัมย์ ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 82  25 ม.ีค.59

1846/59 นางสมจิตร   เรืองรุ่ง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  3 เม.ย.59

1847/59 นางช้อย   ชาญค้า รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 84  8 เม.ย.59

1848/59 จ.ส.อ.ประดิษฐ   ถาวร ขส.ทบ. มะเร็งตับ 51  3 เม.ย.59

1849/59 จ.ส.อ.พิเชฎฐ์   วชิรหัตถ์ ธ.จันทบุรี มะเร็งท่อน้ าเหลือง 84  27 ก.พ.59

1850/59 นายฟอง   สวัสด์ิสุข ธ.สนามเป้า โรคชรา 90  15 เม.ย.59

1851/59 พ.ท.พชรพงศ์   สุขวงศ์จันทร์ ธ.สุพรรณบุรี อุบัติเหตุมอเตอร์ไชค์คว่ า 71  7 เม.ย.59

1852/59 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ   ค าเหมือง ศฝ.นศท.มทบ.33 ฆา่ตัวตาย 53  18 ม.ีค.59

1853/59 จ.ส.อ.ชื้น   โพธิว์งศ์ ธ.ลพบุรี ไฟคลอก 90  26 ม.ีค.59

1854/59 นางหุน่   สุขนันต์ ธ.บิก๊ซี ลพบุรี โรคมะเร็ง 79  31 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1855/59 นายชาลี   พรรษา จบ. มะเร็งตับ 60  10 เม.ย.59

1856/59 นายเฉลียว   ภูร่ะหงษ์ ส.1 เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 75  14 เม.ย.59

1857/59 นางทองสา   ศรีมันตะ ช.พัน.3 โรคเบาหวาน 79  18 ม.ีค.59

1858/59 ร.ท.ถนอม   ช่วงชิดด ธ.เลย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 85  29 ม.ีค.59

1859/59 ร.ต.สุพจน์   ต้ังใจ ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดีทีตั่บ 81  8 เม.ย.59

1860/59 พ.อ.ประกอบ   สาตรโสภา ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ขาดอากาศจากรอยกดรัดบริเวณล าคอ 69  11 ม.ีค.59

1861/59 นางบัวผัน   พุม่บ้านเซ่า วิสามัญ โรคชรา 94  12 เม.ย.59

1862/59 นางบุญรอด   ทองพุม่ กคส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 84  25 ม.ีค.59

1863/59 อส.ทพ.พศิน   พุณรัตน์ กรม ทพ.41 บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรง 28  17 ม.ีค.59

1864/59 อส.ทพ.กิตติชัย   เสาเปา กรม ทพ.41 ผูกคอตาย 24  11 ม.ีค.59

1865/59 จ.ส.อ.นิยม   เกตุศิริถวิลวงษ์ ธ.สกลนคร เลือดออกในสมอง 72  12 ม.ค.59

1866/59 นางสมปอง   รวยป้อม ธ.เตาปูน หลอดลมอักเสบฉับพลัน 70  16 เม.ย.59

1867/59 นายเสนอ   เสมาเพชร์ ธ.ลพบุรี  โรคชรา 82  19 เม.ย.59

1868/59 นางกองมา   พุมมา ธ.ลพบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 82  9 เม.ย.59

1869/59 ร.ต.ไสว   สอนสุข ธ.ชัยนาท ติดเชื้อทีป่อดเข้าสู่กระแสเลือด 70  12 เม.ย.59

1870/59 ร.อ.สุวัฒน์   พูลคุ้ม ร.19 พัน.2 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 55  24 ม.ีค.59

1871/59 นางช่อฟ้า   บุญท่อ มทบ.22 มะเร็งมดลูก 47  6 เม.ย.59

1872/59 จ.ส.ต.อิทธิพล   สลุบพล ช.พัน.15 ภาวะช๊อคจากหัวใจ 31  28 ม.ีค.59

1873/59 นายจัด   เฑียรทอง รพ.รร.จปร. ฝีในช่องในท้อง 74  27 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1874/59 ร.ต.ประเสริฐ   การบุญ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 60  20 ม.ีค.59

1875/59 นางสน   รอดทอง ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 83  27 ม.ีค.59

1876/59 นางนวล   มาลัย ธ.พะเยา เส้นเลือดสมองตีบจากความดันโลหิตสูง 81  21 ม.ีค.59

1877/59 นางจันตุ้ย   พรมยศ มทบ.37 เส้นเลือดในสมองตีบ 77  28 ม.ีค.59

1878/59 ร.ต.ศรีวิชัย   ภูมิครสาร ธ.เลย มะเร็งทีไ่ต 57  2 เม.ย.59

1879/59 นายยศ   จุ่นหัวโทน ธ.ร้อยเอ็ด ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 78  12 เม.ย.59

1880/59 นายสมเจตน์   รุ่งปานใจ ธ.สิงห์บุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 81  29 ม.ีค.59

1881/59 นายทอง   ศรีห้วยไพร ร.3 พัน.2 สมองฝ่อวัยชรา 86  9 เม.ย.59

1882/59 นางจงดี   งามตะคุ ช.พัน.202 มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 52  8 เม.ย.59

1883/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   พัว่กลาง ธ.นครราชสีมา โรคตับ 82  25 ม.ค.59

1884/59 ร.ต.จินดา   จันทร์ศรี ธ.ชลบุรี ปอดติดเชื้อ 64  21 ม.ีค.59

1885/59 นายสงวน   เสริมใหม่ ทภ.2 โรคเบาหวาน 77  17 ม.ีค.59

1886/59 นางน้อย   มีตาล บชร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  25 ม.ีค.59

1887/59 ส.ต.วรวิทย์   มาตโสภา ร.19 พัน.3 ขาดอากาศจากการจมน้ า 24  15 ม.ีค.59

1888/59 ร.ต.พีระยุทธ    ธงชัยตะนานนท์ ธ.ปักธงชัย โรคตับแข็ง 76  7 ก.พ.59

1889/59 ส.อ.ประเสริฐ   บัวรุ่ง ธ.สระบุรี หัวใจขาดเลือด 57  7 ก.พ.59

1890/59 นางบุญรอด   รงค์กระจ่าง วิสามัญ โรคชรา 92  23 ม.ีค.59

1891/59 นางเล็ก   ธรรมโรง ธ.รพ.รร.6 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 75  1 เม.ย.59

1892/59 นางทองเจือ   พิพุธวัฒน์ ธ.โชคชัย 4 ปอดอักเสบ 90  9 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

1893/59 นายสนาน   มณีรัตน์ ธ.ถนนเพชรเกษม-บางแค มะเร็งล าไส้ใหญ่ 88  18 เม.ย.59

1894/59 พ.ท.ธรรมนูญ   วัชรธ ารง ธนาณัติ บาดแผลกดทับติดเชื้อ 79  5 เม.ย.59

1895/59 นายเตียม   กิติ ม.พัน.15 ปอดอุดกั้นเร้ืองรัง 64  10 ก.พ.59

1896/59 นางพรทิพย์   พงษ์ศรี ร.12 พัน.1 รอ. มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 51  6 เม.ย.59

1897/59 นางเย็น   เมืองวัน ธ.สุราษฎร์ธานี สมองฝ่อวัยชรา 97  19 เม.ย.59

1898/59 นางคาย   จารุขันธ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ล าไส้อักเสบเฉียบพลัน 78  11 เม.ย.59

1899/59 นายเสนาะ   จะแจ้ง ส.พัน.11 หัวใจล้มเหลว 67  26 ม.ีค.59

1900/59 นางมาก   พึง่ทอง ป.พัน.2 รอ. ออกชิเจนในเลือดต่ าจากภาวะล่ิมเลือดอุดตัน 80  12 เม.ย.59

1901/59 นางสูน   สุวรรณศรี ป.พัน.102 รอ. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 77  27 เม.ย.59

1902/59 นางสุมิตา   สนินัด ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หัวใจฉีกขาดจากการจราจร 62  26 ม.ค.59

1903/59 จ.ส.อ.ทัศน์   จันทร์จริง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองแตก 70  16 ม.ีค.59

1904/59 นางพิมพ์   อะมุตะคุ ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 93  16 เม.ย.59

1905/59 นายมนตรี   หมื่นปราบ ธ.ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ ถุงลมโป่งพอง 78  23 ม.ีค.59

1906/59 ร.ต.ค าผอง   ทุมพร รพศ.2 พัน.2 ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 55  2 ก.พ.59

1907/59 นายประมวล   วรรณพฤกษ์ ช.1 รอ. มะเร็งตับ 73  27 ก.พ.59

1908/59 พ.ต.จเร   อ่อนพันธ์ ธ.ส านักงานใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 53  19 เม.ย.59

1909/59 พ.ท.สุธรรม   สังข์เล้ียง ธ.บก.ทบ. โรคชรา 77  16 เม.ย.59

1910/59 จ.ส.อ.เสน่ห์   เหมแก้ว ธ.ถนนประชาราษฎร์ นนทบุรี โรคเบาหวาน 83  12 เม.ย.59

1911/59 นางสิริ   กะไหล่เงิน ธ.รังสิต ไตวายเฉียบพลัน 85  19 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1912/59 นางสมจิตร   พึง่เทพา ธ.รพ.รร.6 หัวใจวาย 70  15 เม.ย.59

1913/59 นางทองเก็บ   อาศัยน้ า มทบ.17 ความดันโลหิตสูง 78  1 เม.ย.59

1914/59 นายฉุย   แดงยิ้ม มทบ.15 หัวใจล้มเหลว 74  9 เม.ย.59

1915/59 นางลม   ใจหมั่น ช.พัน.4 สมองฝ่อวัยชรา 72  8 เม.ย.59

1916/59 จ.ส.อ.พเยาว์   ดิสโต ธ.กาญจนบุรี หัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 67  30 ส.ค.58

1917/59 นางยุ้น   แถวทองค า ธ.ชุมแพ เส้นเลือดสมองแตก 81  30 ม.ีค.59

1918/59 จ.ส.อ.อิงอร   อ่างบุญตา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งเม็ดเลือดขาว 67  7 เม.ย.59

1919/59 นายวิรัตน์   จงกิติวงศ์ ธ.นางรอง ทางเดินหายใจอุดกั้นจากการส าลัก 82  12 เม.ย.59

1920/59 ร.ต.ขัน   ลัดดาหอม ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคหัวใจ 78  24 ม.ีค.59

1921/59 นางล้วน   โสมดี รพศ.1 พัน.1 หัวใจขาดเลือด 66  26 ม.ีค.59

1922/59 นางยุพิน   จุฬจัมบก ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 82  19 เม.ย.59

1923/59 นางไหล   ศรีใจแก้ว ธ.สุโขทัย หัวใจล้มเหลว 72  7 เม.ย.59

1924/59 นายค าปุน่   น้อยทา รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ มะเร็งต่อมทอลซิล 58  16 ม.ีค.59

1925/59 จ.ส.อ.พนม   ดวงสวัสด์ิ พัน.พัฒนา 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 52  24 ม.ีค.59

1926/59 จ.ส.อ.ด ารง   ร่วมวงศ์ มทบ.12 ตับแข็ง 49  15 เม.ย.59

1927/59 นางดุษฎี   อารีกุล รร.จปร. มะเร็งรังไข่ 66  26 ก.พ.59

1928/59 จ.ส.อ.เสนาะ   แบ่งส่วน ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 66  2 เม.ย.59

1929/59 พ.อ.สุวิทย์ชา   แพทย์ปรีชา ธ.บางเขน เชนทรัล โรคปอดติดเชื้อ 87  21 เม.ย.59

1930/59 นางก้อ   วิเชียร สตน.ทบ. มะเร็งปอด 81  12 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1931/59 นายลิขิต   พวงทับทิม ม.พัน.1 รอ. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งปอด 58  20 ม.ีค.59

1932/59 นางถวิล   ภูส่วัสด์ิ มทบ.12 หลอดเลือดแดงทีข่าอุดตัน 65  8 เม.ย.59

1933/59 นายจันทร์ทา   วิจิตทาดา รร.จปร. ไตวายเฉียบพลัน 74  28 ม.ีค.59

1934/59 ร.ท.จักรพงษ์   พลเยี่ยม ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดสมองแตก 62  3 เม.ย.59

1935/59 ร.ต.ช่วย   สุรภีร์ ธ.อุดรธานี ไตวายเฉียบพลัน 72  30 ม.ีค.59

1936/59 นางสมจิต   เหมเมือง ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  8 เม.ย.59

1937/59 จ.ส.อ.ประกอบ   พฤฒิสาร ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 72  7 เม.ย.59

1938/59 นางหนู   แสนธรศิลป์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 94  31 ม.ีค.59

1939/59 นายวันที   ฤทธิบุญ ธ.นางรอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63  1 เม.ย.59

1940/59 นางประทุม   เขาทอง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  21 เม.ย.59

1941/59 พ.ท.นิราศ   กิมานันท์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อทีป่อด 82  12 ม.ีค.59

1942/59 นางวัลลภา   ศิริอัฐ วิสามัญ โรคชรา 94  17 เม.ย.59

1943/59 นางจ าเรียง   บุญมั่น ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดก้านสมองแตกเฉียบพลัน 48  12 เม.ย.59

1944/59 จ.ส.อ.พีระพันธ์   นาน้ าเชี่ยว ธ.ลพบุรี เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 54  13 เม.ย.59

1945/59 นางล าจวน   เผ่าพงษ์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 92  14 เม.ย.59

1946/59 พ.อ.นคร   จันทร์สุคนธ์ ธ.อุดรธานี ภาวะสมองตายจากขาดอ๊อกชิเจน 73  28 ม.ีค.59

1947/59 นางสุนีย์   แสนบุญมี ขกท. ภาวะน้ าตาลสูง 76  8 เม.ย.59

1948/59 นางเฮียะ   กายเย็น ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 92  10 เม.ย.59

1949/59 นางเจริญ   เกษรจันทร์ ธ.บางเขน ปอดอักเสบติดเชื้อ 89  19 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1950/59 นางเดช   วัฒนไชย ส่วนกลาง ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 64  11 ม.ีค.59

1951/59 นางเชามณี   วงศ์หาเทพ ธ.แฟร่ีพลาซ่า โรคชรา 72  15 เม.ย.59

1952/59 นายประเทือง   สวัสดี ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 80  17 เม.ย.59

1953/59 นางล าใย   ยอดไสว ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 70  9 เม.ย.59

1954/59 นางราศรี   สัมพันธ์ยุทธ์ วิสามัญ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 102  10 เม.ย.59

1955/59 นางทองค า   วีรทัต ธ.บิก๊ซี-แจ้งวัฒนะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 86  20 เม.ย.59

1956/59 นางอ าพัน   เผือกเพีย้น ธ.เตาปูน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 81  20 เม.ย.59

1957/59 นายเอก   เรืองอรุณ ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 84  2 เม.ย.59

1958/59 นางสม   มาตราค าภา ธ.ถนนจันทน์ สมองฝ่อวัยชรา 74  9 เม.ย.59

1959/59 นายใส   สิงห์แก้ว ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 82  30 ม.ีค.59

1960/59 ร.ต.อาโน   นามนารถ ธ.ปราจีนบุรี แผลในล าไส้เล็กส่วนต้น 85  28 ก.พ.59

1961/59 จ.ส.อ.สันติสุข   อุทโท ร.21 พัน.3 รอ. มะเร็งตับ 54  19 ธ.ค.58

1962/59 นายประหยัด   บูรณ์เจริญ มทบ.23 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 74  26 ม.ีค.59

1963/59 นางสมคิด   พะยิ้ม สง.สด.จว.น.ว. อุบัติเหตุรถยนต์ 83  18 ก.พ.59

1964/59 จ.ส.อ.สุพรรณ   อุตส่าห์ ร.17 พัน.2 มะเร็งช่องคอระยะสุดท้าย 54  4 เม.ย.59

1965/59 ร.ท.ประเทือง   เสาเกลียว ป.พัน.712 เลือดออกในทางเดินอาหาร 58  27 ม.ีค.59

1966/59 นายบุญมี   มีอุปถัมภ์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ไขสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง 82  11 ม.ีค.59

1967/59 น.ส.รังสินี   จันทร รร.ช.กช. มะเร็งล าไส้ 34  5 เม.ย.59

1968/59 นางแอ   จันทร์จร รพศ.5 อัมพฤกษ์ 73  23 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1969/59 พล.อ.ประเสริฐ   พรรคเจริญ ธ.บก.ทบ. มะเร็งปอด 76  25 พ.ย.58

1970/59 นายบุญมา   พันธ์ทอง ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคชรา 78  20 เม.ย.59

1971/59 นางละออง   สารอต ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดอักเสบ 84  11 เม.ย.59

1972/59 นายจันทร์   มาลา ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 80  7 เม.ย.59

1973/59 พ.อ.สุพากย์   เสยยงคะ วิสามัญ ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 83  28 ม.ีค.59

1974/59 นายแต้ม   สารสุวรรณ สพ.ทบ. ติดเชื้อรุนแรง 70  16 เม.ย.59

1975/59 นางประจิม   อินวกูล ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  30 ม.ีค.59

1976/59 น.ส.อุทัย   ประเสริฐศรี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทีป่อด 91  16 เม.ย.59

1977/59 นางมณี   คุ้มพงษ์ ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนและหายใจล้มเหลว 83  25 เม.ย.59

1978/59 นายสมบุญ   นุชระป้อม ธ.สนามเป้า โรคชรา 70  25 เม.ย.59

1979/59 นางอุดม   สุวรรณกูฏ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ปอดอักเสบรุนแรง 85  10 เม.ย.59

1980/59 นางประจวบ   กล้าหาญ ธ.พิษณุโลก หัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 75  27 ม.ีค.59

1981/59 นางสุตรา   ประเสริฐ ม.พัน.21 โรคเบาหวาน 79  11 เม.ย.59

1982/59 จ.ส.อ.ทวีลาภ   พบจันอัด ม.พัน.27 รอ. หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 41  23 ม.ีค.59

1983/59 พ.ท.หญิงร าพูลศรี   ค าตัน มทบ.38 มะเร็งปอด 45  19 เม.ย.59

1984/59 ร.ท.นพพร   ศรีสุข ร.29 หัวใจวายฉับพลันจากภาวะหัวใจขาดเลือด 48  31 ธ.ค.58

1985/59 นายเสวต   รุณโชติ ร.31 พัน.2 รอ. ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว 57  12 ม.ค.59

1986/59 ร.ต.สวิตต์   เงินเจริญ รร.จปร. มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 57  11 ม.ีค.59

1987/59 นางอรสา   รอดวิจารณ์ รพ.อนันทมหิดล ติดเชื้อทีข่าข้างซ้าย 55  18 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1988/59 นายบรรเทิง   อินทรสุข ธ.พิษณุโลก หัวใจล้มเหลว 53  7 เม.ย.59

1989/59 จ.ส.อ.เกียรติศักด์ิ   เนตรทิพย์ ธ.สูงเม่น ตับแข็งจากการด่ืมสุรา 54  9 เม.ย.59

1990/59 ร.ต.เกษม   เผยศิริ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ปอดอักเสบติดเชื้อ 60  10 เม.ย.59

1991/59 นางทองสุข   วรเจริญศรี กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 78  8 เม.ย.59

1992/59 ส.อ.ต่วนกูอาชิ   บนบาง กรม ทพ.47 ถูกผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิด 36  29 เม.ย.59

1993/59 นายจิตร   ศรีสังข์บุญ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ภาวะหัวใจบีบตัวล้มเหลว 82  7 เม.ย.59

1994/59 นายเล่ือน   ปูห่ลังก่ า ม.พัน.1 รอ. เลือดออกในเนื้อสมองซีกซ้าย 67  7 เม.ย.59

1995/59 ส.ท.ธีรวัฒน์   วรรคตอน ขส.ทบ. ขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณล าคอ 26  18 ม.ีค.59

1996/59 นายวิเชียร   ฤทธิล้์ าเลิศ สพธ.ศพม. มะเร็งปอด 67  17 เม.ย.59

1997/59 นางละมาย   ผลใหญ่ ธ.อยุธยา พาร์ค ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 89  17 เม.ย.59

1998/59 จ.ส.อ.ชัยสิทธิ ์  ชัยชนะวีระกุล ธ.รพ.รร.6 มะเร็งตับ 70  16 เม.ย.59

1999/59 นางอับ   ตันพานิช ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 83  18 เม.ย.59

2000/59 ร.อ.ชะลอ   สุทธิจักรี ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 92  22 เม.ย.59

2001/59 นางดาวัลย์   กุลแจทอง ธ.ส านักงานใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 91  21 เม.ย.59

2002/59 นายนาค   ขยันท า ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ระบบหายใจล้มเหลว 78  17 เม.ย.59

2003/59 นางหนู   วรรณพงษ์ นทพ. ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 68  16 เม.ย.59

2004/59 นายเสนียน   รอดเรืองศักด์ิ แผนกอาวุธที ่3 โรคชรา 76  24 เม.ย.59

2005/59 นางส ารวย   อินพล สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 70  13 เม.ย.59

2006/59 นายมาโนช   คล้ายจาด ธ.ถนนวัดกิ่งแก้ว ภาวะหัวใจหยุดเต้น 59  7 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

2007/59 พ.อ.ทองอินทร์   แจ่มสว่าง ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแเลือด 84  3 ก.พ.59

2008/59 นางหร่ัง   จันทร์เมือง ธ.เพชรบูรณ์ โรคเบาหวาน 80  19 เม.ย.59

2009/59 นางวิง   ด้วงสอ ธ.รพ.รร.6 ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรง 87  26 เม.ย.59

2010/59 ส.อ.พงศ์เดช   หัสดิเสวี ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดแดงเล้ียงหัวใจอุดตัน 30  16 เม.ย.59

2011/59 นางประเทือง   แก้วรัตน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งตับ 56  19 เม.ย.59

2012/59 นายชะอุ้ม   ล าดวน ธ.กล้วยน้ าไท มะเร็งล าไส้ 90  25 เม.ย.59

2013/59 นายแฉล้ม   ทองวิลัย ธนาณัติ โรคชรา 83  10 ม.ีค.59

2014/59 นางประทุม   จิตต์สุทธิผล ธ.นครนายก หัวใจขาดเลือด 88  4 เม.ย.59

2015/59 พล.ต.เสริมชัย   สรรพชัย ธ.ปราจีนบุรี หัวใจขาดเลือด 61  2 เม.ย.59

2016/59 นางกองมี   หาญชนะ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด 81  17 ม.ีค.59

2017/59 นางนุ่น   ไชยอาคม ร.3 พัน.3 หลอดเลือดสมองตีบ 74  12 เม.ย.59

2018/59 น.ส.ธัญมน   ศรีธาตุ พัน.รพศ.ศสพ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 54  4 ก.พ.59

2019/59 ร.อ.เรืองยศ   โพธิมาศ ร.23 พัน.4 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59  28 ก.พ.59

2020/59 นางเข็มพร   เกษมสุข ธ.อุบลราชธานี ไตวาย 73  27 ม.ีค.59

2021/59 จ.ส.อ.อรุณ   แสงทอง ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับและเม็ดเลือดออกในกระเพาะอาหาร 55  15 ก.พ.59

2022/59 นายประเสริฐ   บุญมีลาภ ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 77  10 เม.ย.59

2023/59 ส.อ.ชัยยุทธ   เกิดศิริ ธนาณัติ สาบสูญ คดีหมายเลขด าที ่63/2559 56  14 ม.ีค.59

2024/59 นางละเอียด   อยู่อ่อง มทบ.๓๖ ติดเชื้อในกระแเลือด 74  16 เม.ย.59

2025/59 นางเสมอ   วงศ์พุม่ ม.พัน.7 ภาวะเลือดออกในสมอง 52  30 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2026/59 นางค าพัน   เถยสูงเนิน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สมองฝ่อวัยชรา 92  13 เม.ย.59

2027/59 นายทวีป   เชียงน้อย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 81  20 เม.ย.59

2028/59 ร.ต.สมพงษ์   สุดชาข า ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแเลือดขั้นรุนแรง 58  13 เม.ย.59

2029/59 นางนาง   รัตนบุตร ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  17 เม.ย.59

2030/59 นายสิงห์   บุญสง่า ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ หัวใจขาดเลือด 85  10 เม.ย.59

2031/59 นายทองอินทร์   วงศ์สามารถ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา นิ่วในท่อน้ าดี 69  3 เม.ย.59

2032/59 นางสา   จองค า มทบ.27 โรคชรา 84  12 เม.ย.59

2033/59 นางจันทรา   กล่ินแก่นจันทร์ ธ.สุพรรณบุรี โรคชรา 81  7 เม.ย.59

2034/59 นางส าเริง   ฤทธิบุญ ธ.นครราชสีมา ตับแข็งระยะสุดท้าย 64  10 เม.ย.59

2035/59 นางสมวาท   เสริฐจันทึก ธ.ยโสธร มะเร็งมดลูก 62  20 ก.พ.59

2036/59 นายพุฒ   วามสิงห์ มทบ.22 ปอดติดเชื้อ 79  30 ม.ีค.59

2037/59 นายเส่ียน   ชัยวัน พัน.ป.ศป. มะเร็งปอด 67  2 เม.ย.59

2038/59 นางทองหล่อ   เพ็ชร์ชะ รร.จปร. ปอดติดเชื้อ 79  18 เม.ย.59

2039/59 นางวิภา   วรรณพันธุ์ รร.นส.ทบ. เลือดออกในสมอง 66  9 ม.ีค.59

2040/59 นายพนม   อังคะพนมไพร มทบ.23 ปอดอักเสบติดเชื้อ 70  14 เม.ย.59

2041/59 นายรังสรรค์   ไชยชนะ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ติดเชื้อในปอด 64  15 เม.ย.59

2042/59 ร.ต.ประทีป   ไชยโย ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ มะเร็งต่อมลูกหมาก 57  5 เม.ย.59

2043/59 ร.ต.ทองพูน   ค าพิลัง ธ.ขอนแก่น โรคชรา 77  16 เม.ย.59

2044/59 นายฟุง้   งานส าเร็จ ธนาณัติ ไตวายเฉียบพลัน 84  24 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2045/59 ร.ต.เฉลียว   ฉากประดู่ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 72  20 เม.ย.59

2046/59 นายเริงชัย   พิทักษ์สรยุทธ ธ.เตาปูน พิษสุรา 70  28 เม.ย.59

2047/59 นางชุน   บุญธรรม  ธ.ปราณบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 78  24 เม.ย.59

2048/59 นางจวน   ชัยสรรค์ ธ.รพ.รร.6 หลอดเลือดสมองตีบ 85   21 เม.ย.59

2049/59 นางหนูเรียบ   เมืองขวา บชร.1 มะเร็งปอด 71  13 เม.ย.59

2050/59 นายค าบุ   หอมพนา มทบ.27 โรคมะเร็ง 61  19 เม.ย.59

2051/59 นางสมพร   สีหาบุญมาก ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 74  18 เม.ย.59

2052/59 ร.ต.ประสาน   สุทธิสิงห์ ธ.เพชรบุรี โรคหัวใจ 82  18 เม.ย.59

2053/59 นางบัวลอย   โปรยกระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดบริเวณก้านสมองแตก 71  1 เม.ย.59

2054/59 นางสมภาร   ราชนะ สง.สด.จว.ส.น. หัวใจล้มเหลว 71  9 เม.ย.59

2055/59 พ.อ.วิโรจน์   ปรัชญกุล ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งเม็ดเลือดขาว 82  11 เม.ย.59

2056/59 พ.อ.บัญชา   เกิดสมศรี ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดหัวใจอุดตัน 86  22 เม.ย.59

2057/59 จ.ส.อ.จรัส   เก่งกาจ ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ทางเดินหายใจล้มเหลว 88  11 เม.ย.59

2058/59 นายละมัย   เกตุบท ธ.หนองคาย โรคชรา 91  25 เม.ย.59

2059/59 นางไพริน   สุนทราสา ธ.ส านักราชด าเนิน ระบบหัวใจล้มเหลว 65  7 เม.ย.59

2060/59 นางสุวิไล   หว่างพัฒน์ ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาวะติดเชื้อในปอด 69  28 เม.ย.59

2061/59 นางพา   สัมพันธ์ตระกูล แผนก 6 กคส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 83  23 ม.ีค.59

2062/59 นายสมพร   ปันธถา รร.การบิน ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66  1 เม.ย.59

2063/59 นางฝ้าย    แก้วมะลัง ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 84  6 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2064/59 นางพัน   วงษ์ศักด์ิ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือด 80  20 เม.ย.59

2065/59 จ.ส.อ.วิรัตน์   มากมี ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  12 เม.ย.59

2066/59 นางตุ้ย   อ้วนแก้ว รร.การบิน ทบ. เกลือแร่ในเลือดสูงผิดปกติ 81  6 เม.ย.59

2067/59 จ.ส.อ.ธนวัจน์   ชุมพล ศสพ. มะเร็งปอด 54  8 เม.ย.59

2068/59 ด.ต.วีระศักด์ิ   อินทศร ร้อย.ช.ซบร.สนาม ปอดติดเชื้อรุนแรง 68  1 เม.ย.59

2069/59 นางพยอม   ลบช้าง ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหายใจล้มเหลว 80  10 เม.ย.59

2070/59 จ.ส.อ.สมหมาย   งอนกระโทก ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองเส่ือม 57  23 ม.ีค.59

2071/59 นายพุด   วรวุฒิ ร.112 ปอดอักเสบติดเชื้อ 59  6 เม.ย.59

2072/59 นายถวิล   ยืนยง พบ. สมองฝ่อวัยชรา 78  27 ม.ีค.59

2073/59 นายบุญรอด   ศุภกรรม ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื้อและมีหนองในเยื่อหุม้ไขสันหลัง 44  22 เม.ย.59

2074/59 นางขจิต   ศรีวงศ์ สลก.ทบ. มะเร็งเต้านม 84  20 เม.ย.59

2073/59 จ.ส.อ.บรรจง   ทองมาก ขส.ทบ. สมองขาดอากาศ 40  28 ม.ีค.59

2076/59 พล.ท.ยุทธศักด์ิ   ภมรสสถิตย์ ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 97  24 เม.ย.59

2077/59 นายอิ่น   สาต้ือ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 83  21 เม.ย.59

2078/59 ร.ต.ปรีชา   ศรีสรวล ธ.ปราจีนบุรี ภาวะตับแข็ง 57  24 เม.ย.59

2079/59 นางค า   กองหิน ธ.เตาปูน สมองฝ่อวัยชรา 80  26 เม.ย.59

2080/59 ร.อ.สมบุญ   วิทยาคม ธ.ส านักงานใหญ่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 86  4 ม.ีค.59

2081/59 จ.ส.อ.ประเทือง   คงบัว รพ.อานันทมหิดล มะเร็งตับ 57  5 เม.ย.59

2082/59 นางกอง   นาพงษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชสีมา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75  7 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2083/59 นางแถบ   ทองหล่อ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 89  20 เม.ย.59

2084/59 นายสิทธิพงษ์   หลงศรีภูมิ สส. มะเร็งทางเดินปัสสาวะ 64  28 ม.ีค.59

2085/59 ร.อ.ผวน   ยี่จีน ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี โรคชรา 79  26 เม.ย.59

2086/59 นางนิภา   ไวยภาคา ธ.วังน้อย เลือดออกในสมอง 68  25 เม.ย.59

2087/59 นางอนงค์   เครือนาคพันธ์ ธ.ชลบุรี ระบบหัวใจไหลเวียนล้มเหลว 67  23 เม.ย.59

2088/59 นายวิรัตน์   วรเดช ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 65  25 เม.ย.59

2089/59 นายวนรัตน์   สารเงิน กสษ.3 กส.ทบ. ติดเชื้อกระแสเลือดรุนแรง 33  7 เม.ย.59

2090/59 นางลัดดา   แม้นมาลัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 67  12 เม.ย.59

2091/59 พ.ต.หญิง ดารารัตน์   จันทร์แก้ว ธ.รพ.รร.6 มะเร็งเต้านม 43  14 เม.ย.59

2092/59 นายวิชัย   รุ่งเรือง ธ.เตาปูน มะเร็งตับ 65  23 ม.ีค.59

2093/59 นางศิริ   เหล็กสูงเนิน ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 75  30 เม.ย.59

2094/59 นายพิเชษฐ์   พุธโท สก.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66  29 เม.ย.59

2095/59 นางล าใย   สายหยุด ป.พัน.712 กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน 72  19 เม.ย.59

2096/59 นายปรีชา   แก้วคูณ มทบ.16 หลอดเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูง 66  13 เม.ย.59

2097/59 นางส าเภา   พ่วงอิ่ม พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. ภาวะไตวายเฉียบพลัน 68  12 เม.ย.59

2098/59 นางทองด า   โอบอ้วน ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 94  23 เม.ย.59

2099/59 นางดวง   แก้วอ่อน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ปอดอักเสบ 76  16 เม.ย.59

2100/59 ร.ต.สังเวิน   ชั่งใจ วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 95  20 เม.ย.59

2101/59 นางน้อย   ต่องภูธร ธ.อ านาจเจริญ สมองฝ่อวัยชรา 87  15 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2102/59 นางบุญธรรม   วงศ์ทา สง.สด.จว.ช.ม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 75  13 เม.ย.59

2103/59 นายจันทร์   สีมาเมฆ ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 79  7 เม.ย.59

2104/59 ร.อ.นภา   แพมา ศทท. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มหลว 54  2 พ.ค.59

2105/59 พันจ่าเอกหญิง แสงจันทร์   ออกฉิม ยก.ทหาร ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 49  14 เม.ย.59

2106/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   แสวงเทศ ธ.ส านักราชด าเนิน ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 70  2 พ.ค.59

2107/59 น.ส.อจันทร์   สุนทราณฑ์ ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ มะเร็งเต้านม 75  30 เม.ย.59

2108/59 จ.ส.อ.สุริยา   เกิดเหมาะ ร.12 พัน.1 รอ. ไม่ทราบสาเหตุการตาย 35  9 เม.ย.59

2109/59 นางสมศรี   เมืองเขียว ม.พัน.9 กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ 80  27 ม.ีค.59

2110/59 นางกัญจน์ณัฏฐ์   แตงอ่อน แผนก 2 กคส.สพ.ทบ. เอสแอลอี 57  31 ม.ีค.59

2111/59 นางทองดี   ส าเภา รพศ.5 หัวใจล้มเหลว 79  4 เม.ย.59

2112/59 นางทิพย์   เลิศอารยกุล สง.สด.จว.ป.ข. มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 79  28 ก.พ.59

2113/59 นายสุรศักด์ิ   ขุนเทียน ธ.เพชรบูรณ์ โรคตับแข็ง 63  26 ม.ีค.59

2114/59 นางพูน   มิตรสยาม ธ.ประทาย โรคชรา 79  18 ม.ีค.59

2115/59 นายสมนึก   จีนปรีชา พัน.สร.3 สมองฝ่อวัยชรา 82  4 เม.ย.59

2116/59 นางปิว   อุดมทรัพย์ ส.พัน.6 มะเร็งท่อน้ าดี 80  5 เม.ย.59

2117/59 นางประเสริฐ   อ่ าอนันต์ ธ.สนามเป้า โรคอัมพาต 81  1 พ.ค.59

2118/59 นายทนงศักด์ิ   บุญใหญ่ มทบ.22 มะเร็งสมอง 54  8 เม.ย.59

2119/59 นางแก้วตา   ฟองจามร พล.พัฒนา 2 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มหลว 81  15 ม.ีค.59

2120/59 ร.ต.จ าลอง   มีศิริ ธ.สระบุรี หัวใจขาดเลือด 64  10 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

2121/59 พ.อ.ทวี   มากศิริ ธ.สระบุรี ติดเชื้อในปอดรุนแรง 79  12 ม.ีค.59

2122/59 พ.ท.สมคิด   แก้วมูล ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะตับแข็ง 61  10 เม.ย.59

2123/59 จ.ส.อ.ถาวร   แก่นสวัสด์ิ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อจากการส าลัก 81  19 พ.ค.58

2124/59 ร.ต.บัณฑิต   ธนะวัฒน์ ธ.สระบุรี ภาวะช๊อกจากการติดเชื้อ 80  29 ม.ีค.59

2125/59 นายสมทรง   พอกกา ป.พัน.12 รอ. หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 58  26 เม.ย.59

2126/59 ร.ต.เกษม   กฤษณะชัยยะ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 82  2 พ.ค.59

2127/59 ร.ต.พูลศักด์ิ   วันเทียน ธ.ปราจีนบุรี ตับเร้ือรัง 54  5 ก.พ.59

2128/59 นายจ าลอง   เขียวแก้ว พบ. ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 79  2 พ.ค.59

2129/59 นางวันทอง   เตรนะกาโย ป.พัน.106 เส้นเลือดสมองแตก 77  30 ม.ีค.59

2130/59 นายเสง่ียม   มูลประดับ ร.6 มะเร็งปอด 77  22 เม.ย.59

2131/59 นายสวาท   มณีแดง พัน.จจ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56  9 เม.ย.59

2132/59 นางส่องศรี   วิริยากูล มทบ.41 หัวใจวาย 84  25 ม.ีค.59

2133/59 พ.อ.สุวัฒน์   วารินทร์ ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งปอด 79  2 พ.ค.59

2134/59 จ.ส.อ.พิมล   พจนสัจ ธ.คลองจั่น ปอดอักเสบ 71  29 เม.ย.59

2135/59 จ.ส.อ.ส าลี   ทองบุบผา ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 84  17 เม.ย.59

2136/59 นายสกุล   ธนส าราญสุข ธ.พิษณุโลก ไตวายเร้ือรัง 85  3 พ.ค.59

2137/59 น.ส.จันทิมา   ธรรมร่มดี ธ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมองฝ่อวัยชรา 70  30 เม.ย.59

2138/59 จ.ส.อ.วันชัย   ชุ่มมิ ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62  5 พ.ค.59

2139/59 นางอินแปลง   ส ารวลร่ืน ธ.ถนนมหาจักรพรรดิ-ฉะเชิงเทรา มะเร็งระยะแพร่กระจาย 59  20 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2140/59 นางลัดดา   ศรีจันทร์นนท์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 88  27 เม.ย.59

2141/59 นายอ าพล   ช่วยนุกูล ช.พัน.2 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 75  26 ม.ีค.59

2142/59 นางวิสัย   ซุยถัง กสษ.2 กส.ทบ. โรคเบาหวาน 71  1 เม.ย.59

2143/59 ร.ต.เสน่ห์   โผพ่วงพันธุ์ ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ 65  9 พ.ค.59

2144/59 ร.ต.แม้น   เพ็งศร ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  3 พ.ค.59

2145/59 พ.อ.อุดม   โตพ่วง ธ.กะทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  7 พ.ค.59

2146/59 นางดวงจันทร์   ศรีปรีชา ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกทางเดินอาหาร 88  1 พ.ค.59

2147/59 นางนวน   หนาแน่น ธ.บก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 87  28 เม.ย.59

2148/59 ร.ต.อร่าม   สืบพันธ์โกย ธ.เตาปูน ปอดติดเชื้อ 81  28 เม.ย.59

2149/59 ร.ต.ชอุ่ม   ทิมพิทักษ์ ธ.ย่อยเมืองทองธานี โรคมะเณ้ง 77  3 พ.ค.59

2150/59 นางบัวแก้ว   นวลนารักษ์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในสมอง 81  29 เม.ย.59

2151/59 นายชิต   ต่ิงเพ็ชร ธ.ลพบุรี โรคชรา 86  22 เม.ย.59

2152/59 นางอุ่น   เหลาแก้ว ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  3 พ.ค.59

2153/59 นางดวน   ทางชอบ มทบ.22 ไตวายเร้ือรัง 76  8 ม.ีค.59

2154/59 จ.ส.อ.สมคิด   ธานี พล.พัฒนา 2 เสียเลือดมากจากระบบทางเดินอาหาร 57  1 เม.ย.59

2155/59 จ.ส.อ.ชาติชาย   ตุ้มประเสริฐ ม.พัน.7 ปอดติดเชื้อ 54  11 เม.ย.59

2156/59 นายสุนทร   ธรรมสัตย์ ร.6 มะเร็งตับอ่อน 54  17 เม.ย.59

2157/59 ร.ต.วิรัตน์   กาหลง ป.พัน.6 ช็อกจากเสียเลือดมาก 57  5 ธ.ค.58

2158/59 นางถนอม   วันฟัน่ ธ.ตาก ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  24 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2159/59 นางประทุม   นามราช ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 80  13 เม.ย.59

2160/59 นายปราโมทย์   ทัดเสือ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 53  17 เม.ย.59

2261/59 นางหนูกัน   ทองสลัก ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 74  20 ม.ีค.59

2162/59 นายหนูเคน   ภูมี ธ.ขอนแก่น หลอดเลือดหัวใจตีบ 81  16 เม.ย.59

2163/59 นางจอมคูณ   ยอดมาลี ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 83  20 เม.ย.59

2164/59 นางทองย้อย   ยืนยัง กรม ทพ.23 โรคชรา 81  13 เม.ย.59

2165/59 พ.ท.นิยม   พรหมศิรประภา นรด.(ศสร.) โรคชรา 74  23 เม.ย.59

2166/59 นายบุญช่วย   ศรีดี ธ.บก.ทบ. มะเร็งตับ 85  8 เม.ย.59

2167/59 นางเทีย่ง    ปานทอง รพศ.5 มะเร็งในช่องปาก 70  2 เม.ย.59

2168/59 นายขันทวี   มหามาตย์ มทบ.45 ภูมิแพ้ชนิดรุนแรง 52  3 เม.ย.59

2169/59 ร.ต.อบ   ไชยเจริญ ธ.อุดรธานี ภาวะน้ าตาลต่ า 87  14 เม.ย.59

2170/59 ร.ท.ค า   อินทร์ปรุง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  18 เม.ย.59

2171/59 ส.อ.อุทัย   ธรรมมา ป.พัน.723 ปอดอักเสบติดเชื้อ 83  24 เม.ย.59

2172/59 ส.อ.ภานุพงศ์   นนท์ตุลา ส.พัน.6 กระดูกคอหักจากอุบัติเหตุจราจร 23  11 เม.ย.59

2173/59 ส.อ.กนกศักด์ิ   แก้วเล็ก ส.พัน.22 เกลือแร่ในเลือดผิดปกติ 42  8 เม.ย.59

2174/59 นางสอาด   ศรีหา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 82  4 เม.ย.59

2175/59 นางแก้ว   สาระค า ธ.ลพบุรี โรคชรา 94  20 เม.ย.59

2176/59 นางทองเจือ   ศรีสุพรรณ ธ.ลพบุรี โรคชรา 90  15 เม.ย.59

2177/59 นางดุจดาว   แก้วทอง ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 43  24 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2178/59 จ.ส.อ.สมวน   เสนะสุทธิพันธุ์ ธ.เชียงใหม่ ส้นเลือดในสมองตีบ 75  25 ธ.ค.58

2179/59 นางหนูเย็น   บุญยรัชชัยนนท์ ธ.นครพนม ภาวะติดเชื้อในกระสเลือด 89  7 เม.ย.59

2180/59 นายมณี   ค าเฝือย ธ.ร้อยเอ็ด ความดันโลหิตสูง 69  22 เม.ย.59

2181/59 นางแป้งร่ า   น้อยบัว ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79  12 เม.ย.59

2182/59 จ.ส.อ.เจริญ   คร้ามอ่วม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 86  19 เม.ย.59

2183/59 นายประเสริฐ   กันทาใจ ธ.ล าพูน สมองฝ่อวัยชรา 75  23 ก.พ.59

2184/59 นางประเสริฐ   เผือกประพันธ์ ธ.ถนนเพชรเกษม เส้นเลือดในสมองแตก 80  22 เม.ย.59

2185/59 นางเข็มมา   ชนะกานนท์ ธ.หัวหมาก ปอดติดเชื้อ 74  21 เม.ย.59

2186/59 นายสาคร   ฝอยทอง ส่วนกลาง มะเร็งเซลล์ตับ 45  2 พ.ค.59

2187/59 ร.ต.ประทีป   กิจวัตร ธ.ราชด าเนิน เลือดออกในทางเดินอาหาร 63  7 พ.ค.59

2188/59 นายรอบ   ใจวงศ์ ศปภอ.ทบ. ติดเชื้อในน้ าช่องท้อง 60  3 พ.ค.59

2189/59 นางสีนวล   กันหาชัย ธ.ร้อยเอ็ด ระบบหัวใจล้มเหลวจากมะเร็งเม็ดเลือด 47  20 เม.ย.59

2190/59 นางคูณ   เบ้าค าสอน ธ.นครพนม มะเร็งตับ 84  11 เม.ย.59

2191/59 จ.ส.อ.ฉลอง   แสงทอง ธ.สะแก้ว มะเร็งตับ 66  4 เม.ย.59

2192/59 นางมาลัย   ส าเริง ธ.ปากเกร็ด หัวใจและปอดล้มเหลว 72  16 ก.พ.59

2193/59 ร.ต.ประเจน   เหนือศรี ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอด 59  8 ม.ีค.59

2194/59 นายหนูแดง   สุวรรณะ มทบ.18 โรคชรา 86  28 เม.ย.59

2195/59 พ.ต.พิชัย   นาคพันธุ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งกระเพาะอาหาร 73  17 เม.ย.59

2196/59 นายสังเวียน   อุทก ธ.ยโสธร โรคชรา 81  22 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2197/59 นางสมนึก   คงข า ธ.กาญบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  19 เม.ย.59

2198/59 นางสุภัคชญา   ทัง่ศรี มทบ.17 แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง 41  18 เม.ย.59

2199/59 นางบุญพิน   ใจอาสา ธ.ล าปาง ภาวะติดเชื้อในกระสเลือด 74  16 เม.ย.59

2200/59 ส.อ.ค านึง   ชูเมือง มทบ.46 เนื้องอกตับ 50  6 ม.ีค.59

2201/59 จ.ส.อ.จรัย   ทับเทศ ม.พัน.3 รอ. ระบบหายใจไหลเวียนล้มเหลว 52  4 พ.ค.59

2202/59 นางแฉล้ม   สุดพิพัฒน์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 86  4 พ.ค.59

2203/59 นางประยูร   ฝุ่นสุวรรณ ธ.ท-ีสแควร์ มะเร็งปอด 69  3 พ.ค.59

2204/59 ส.อ.หญิงมัทนา   พรหมอ่อน รพ.อานันทมหิดล เลือดออกในช่องอกขวา 36  29 ม.ีค.59

2205/59 นางศรีนวล   แก่นโงน ธ.พิษณุโลก ขาดสารอาหาร 79  29 ธ.ค.59

2206/59 ส.อ.มนันต์   อุทัยเรือง ร.12 พัน.2 รอ. บาดเจ็บทีศี่รษะกระดูกต้นคอหัก 27  28 ม.ีค.59

2207/59 นางจ๋า   โชคบัณฑิต รร.ร.ศร. ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 80  13 เม.ย.59

2208/59 นางปรานอม   สิงห์พรหม ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-พิษณุโลก มะเร็งปอด 61  13 เม.ย.59

2209/59 นางสวาท   อ่องน้อย ร.31 พัน.2 รอ. เกลือแร่ผิดปกติ 79  17 เม.ย.59

2210/59 นางถวิล   รัตนเจริญ มทบ.26 โรคตับแข็ง 61  17 เม.ย.59

2211/59 นางทับทิม   นันทส าอางค์ ธ.กาญจนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 84  12 เม.ย.59

2212/59 นางกนกวรรณ   ดิษฐแย้ม ม.พัน.21 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 50  13 เม.ย.59

2213/59 พล.อ.สมคิด   จงพยุหะ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ 86  27 เม.ย.59

2214/59 นางสงวน   สินธุศรี ม.พัน.24 รอ. ไตวายเฉียบพลัน 83  5 เม.ย.59

2215/59 นายอุดม   สุวรรณรังษี รพศ.1 โรคหัวใจ 81  18 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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2216/59 พ.ต.วสันต์   สุขสบาย สง.สด.จว.ก.บ. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 55  9 เม.ย.59

2217/59 นายดี   ไหว้ครู ขส.ทบ. มะเร็งต่อมทอนซิล 79  27 เม.ย.59

2218/59 นายส าราญ   บุยชูเดชะ ธ.แจ้งวัฒนะ ไตเส่ือม 86  9 พ.ค.59

2219/59 ร.ต.วิรัตน์    เจตน์อารี ธ.สระบุรี ติดเชื้อทีป่อด 80  5 พ.ค.59

2220/59 นางทวาย   เทพวุฑฒิ ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 77  8 พ.ค.59

2221/59 นายวรเชษฐ์   ทิมรุ่งโรจน์ ธ.เยาวราช มะเร็งตับอ่อน 58  12 เม.ย.59

2222/59 นางพรรณี   ลินิฐฎา ส่วนกลาง มะเร็งปอด 65  6 พ.ค.59

2223/59 พ.อ.ชาญ   คุ้มแก้ว ธ.กลาโหม หัวใจล้มเหลว 79  2 พ.ค.59

2224/59 นางทา   การเร็ว ธนาณัติ เส้นเลือดในสมองตีบ 82  19 เม.ย.59

2225/59 นางบุญมี   อาจสมบูรณ์ รพ.ค่ายจักรพงษ์ กระดูกต้นขาหัก 83  29 ม.ีค.59

2226/59 นางร าเพย   ข าเปรม ธ.สิงห์บุรี โรคไตวาย 78  12 ก.พ.59

2227/59 นางสมจิตร์   เอี่ยมเฉย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 โรคชรา 82  2 เม.ย.59

2228/59 จ.ส.อ.ชาวลิตร์   กระดังงา ร.9 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 52  29 ก.พ.59

2229/59 นายสมหวัง   พาราศรี ศฝ.นศท.มทบ.24 โรคชรา 79  30 ม.ีค.59

2230/59 พ.อ.พิเศษนรชัย   ภวเวส สก.ทบ. มะเร็งตับอ่อน 59  16 พ.ค.59

2231/59 จ.ส.อ.วรินทร์   แดนทอง นทพ. มะเร็งตับอ่อน 35  13 เม.ย.59

2232/59 นางอัมพร   ทะลอย ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคชรา 82  23 เม.ย.59

2233/59 นางอภิญญา   ผันก้อน ธ.สามพราน-นครปฐม มะเร็งกระดูกอ่อน 67  11 พ.ค.59
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2234/59 จ.ส.อ.แวว   ทิมรอด ธ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า โรคชรา 85  7 พ.ค.59

2235/59 นางบุญ   พลเดช ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับ 77  2 พ.ค.59

2236/59 ร.ท.บุญชู   อวยพร ธ.งามวงศ์วาน หัวใจหยุดเต้น 83  10 พ.ค.59

2237/59 นางจ ารัส   เทพสนิท ธ.ถนนบรมราชชนนี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84  29 เม.ย.59

2238/59 นางบรรจง   แหลมเพ็ชร ธ.เตาปูน ช็อคจากการติดเชื้อ 71  6 พ.ค.59

2239/59 จ.ส.อ.วิชัย   เชาวนญาณ ธ.เตาปูน ติดเชื้อรุนแรงเข้ากระแสเลือด 70  6 พ.ค.59

2240/59 ร.ต.อุทัย   ฤทธิแ์สวง ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งล าไส้ 64  22 ม.ีค.59

2241/59 นางไพบูลย์   สีข า จบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 53  30 เม.ย.59

2242/59 นางโสภา   สุขน้อย บชร.1 ปอดติดเชื้อ 81  16 เม.ย.59

2243/59 นายทวี   ไพรทูลย์ ป.พัน.721 มะเร็งล าไส้ 59  2 เม.ย.59

2244/59 ส.ท.สนอง   สุขปาน ธ.ลพบุรี โรคชรา 82  22 ม.ีค.59

2245/59 พ.อ.ประหยัด   ซัง ธ.สุราษฎร์ธานี มะเร็งในไตระยะแพร่กระจาย 54  12 ม.ีค.59

2246/59 นางสมบุญ   อ่อนสะอาด ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 86  30 เม.ย.59

2247/59 พล.อส.เฉลียว   จันทร์เกษม ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 83  3 เม.ย.59

2248/59 นางสวรรค์   ปานเอี่ยม ธ.ราชด าเนิน เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก 86  8 พ.ค.59

2249/59 นายบุญรอด   รู้รอบ ธ.เตาปูน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 83  7 พ.ค.59

2250/59 นางบุญช่วย   ทับทิมผล ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 76  8 พ.ค.59

2251/59 นายทรงปราบ   ปุริเกษม ธ.รังสิต-ปทุมธานี ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 88  7 พ.ค.59

2252/59 นายอุดม   ฟักเล็ก ธ.สนามเป้า โรคชรา 94  16 ม.ีค.59
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2253/59 นางเกสุ   เฉยชอบ ธ.หนองจอก วัณโรคปอด 85  9 พ.ค.59

2254/59 นายประทุม   รักษาจิตร สก.ทบ. มะเร็งปอด 82  3 พ.ค.59

2255/59 นางบุหลัน   เคนวิเศษ พัน.พัฒนา 2 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74  30 เม.ย.59

2256/59 นางมณีพร   ยาวะโนภาส กคส.สพ.ทบ. โรคหัวใจ 76  22 เม.ย.59

2257/59 นางบัวศรี   พิมพ์ศรี ธ.กาญจนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 75  21 เม.ย.59

2258/59 นางสมพร   สุขอินทร์ ธ.แจ้งวัฒนะ ปอดอักเสบ 79  25 เม.ย.59

2259/59 นางมาลัย   ก่ าเสริฐ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-ครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 79  8 เม.ย.59

2260/59 จ.ส.อ.ปัญญา   มุสิกาสวัสด์ิ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 77  31 ม.ีค.59

2261/59 นางมาลิณี   ธีรมาวรรณ ธ.ลาดพร้าว6 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 80  8 พ.ค.59

2262/59 นางทิน่   แสนณรงค์ ช.พัน.201 สมองฝ่อวัยชรา 79  20 เม.ย.59

2263/59 นางตุ้ม   หมื่นจง ช.พัน.9 กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด 51  18 ม.ีค.59

2264/59 จ.ส.อ.กิตติ   พานิช ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 84  21 เม.ย.59

2265/59 ร.ต.สมศักด์ิ   เสน่ห์พูด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-ครราชสีมา มะเร็งตับ 58  25 เม.ย.59

2266/59 จ.ส.อ.วิชชา   น าขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-ครราชสีมา เลือดออกทางเดินอาหาร 57  18 เม.ย.59

2267/59 พ.ต.ศรีสวัสด์ิ   พูลสุวรรณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-ครราชสีมา ต่อมลูกหมาก 75  22 เ.ม.ย.59

2268/59 พ.ต.มังกร   สีเดือน ธ.กาญนจบุรี โรคชรา 75  24 เม.ย.59

2269/59 พ.อ.จรัญ   ลามทอง ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช มะเร็งกระเพาะอาหาร 75  8 เม.ย.59

2270/59 นางอารีย์   เต็มรักษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 86  8 พ.ค.59

2271/59 นางสุนทร   บุญสร้อย รง.กสย.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  23 เม.ย.59
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2272/59 นางเต้า   ยิ้มบัว ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 88  26 เม.ย.59

2273/59 นางบุญส่ง   สุภานันท์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งกระเพาะอาหาร 88  1 พ.ค.59

2274/59 จ.ส.อ.สนิท   มีกล่ิน ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 77  26 เม.ย.59

2275/59 ร.ต.ประดิษฐ์   เผ่าเดิม ธ.นครราชสีมา หัวใจล้มเหลว 76  31 ม.ีค.59

2276/59 นางสุดหล้า   สุขไมตรี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 92  19 เม.ย.59

2277/59 พ.อ.สมชาย   นุ่มเจริญ ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ปอดติดเชื้อ 83  7 พ.ค.59

2278/59 นางสมร   ตุลวรรธนะ ธ.ส านักงานใหญ่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92  12 พ.ค.59

2279/59 ส.อ.ภาคภูมิ   ดากระบุตร ปตอ.พัน.1 รอ. เลือดออกในช่องท้อง 24  30 เม.ย.59

2280/59 นายถาวร   สีล้อม ธ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ มะเร็งตับ 52  8 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม


