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4241/59 พ.อ.ไพบูลย์   ไหลงาม ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบ 83 8 ก.ย. 59
4242/59 นาง สุพลอย   อินทะวงษ์ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 12 ก.ย. 59
4243/59 นาย สมบูรณ์   สีหานาถ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 69 28 ส.ค. 59
4244/59 นาย สมจิตร์   บางต่าย ธ.ย่อยเมืองทองธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 15 ก.ย. 59
4245/59 นาย รัชฎา   เสง่ียมเฉย ธ.เตาปูน โรคชรา 71 15 ก.ย. 59
4246/59 นาง ละเมียด   กาษร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 82 5 ก.ย. 59
4247/59 จ.ส.อ.ระวีวัฒน์   อนุสรณ์คีรี มทบ.45 สูญเสียน้้าจากอุจจาระร่วง 53 5 ก.ย. 59
4248/59 นาง สงวน   นนทวงษ์ พัน.ป.ศป. หลอดเลือดสมอง 74 29 ส.ค. 59
4249/59 ร.ต.สัญญา   ถิ่นอุดม ธ.ชลบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 71 1 ก.ย. 59
4250/59 จ.ส.อ.จ้านงค์   กุศลส่ง ธ.ลพบุรี ถุงลมโป่งพอง 62 5 ก.ย. 59
4251/59 ร.ต.อุดมศักด์ิ   โสมพันธุ์ ธ.ขอนแก่น เลือดเป็นกรดรุนแรง 72 15 ก.ย. 59
4252/59 นาย ประดับ   ปรากฎวงศ์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 66 2 ก.ย. 59
4253/59 นาง ปราณี แก่นพุฒ ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มะเร็งกระเพาะอาหาร 71 15 ก.ย. 59
4254/59 พระสมนึก   ดงพระจันทร์ ธ.ย่อยบางจาก มะเร็งทีล้าไส้ใหญ่ 64 12 ก.ย. 59
4255/59 นาย เปล่ียน   ชาลีภา นสศ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 1 ก.ย. 59
4256/59 นาง เค้ียน   คชมาตย์ ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 74 6 ก.ค. 59
4257/59 นาง ทองใบ   คชพรหม ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 12 ก.ย. 59
4258/59 อส.ทพ.ประวิทย์   บัวขาว ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 33 13 ส.ค. 59
4259/59 พ.ต.ฉลอง   ประดิษฐ์ผล ธ.ราชบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 69 4 ก.ย. 59
4260/59 นาย วงค์   ศรีกิมแก้ว ธ.นางรอง ถุงลมโป่งพอง 78 5 ก.ย. 59
4261/59 นาง ฉลอง  วงษ์จันทร์ รพ.ค่ายจิรประวัติ ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 78 3 ก.ย. 59
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4262/59 จ.ส.อ.ขวัญชัย   ค้ากาชาลี ร.13 พัน.3 เลือดออกทีก่้านสมอง 55 14 ส.ค. 59
4263/59 นาง ดา   วงค์ปัญญา พัน.ขส. 23 บชร.3 มะเร็งรังไข่ 78 18 ส.ค. 59
4264/59 นาย หล่าย   ปริปุรณะ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคไตวาย 78 20 ส.ค. 59
4265/59 นาย แจ๊ว   เอี่ยมเติม พัน.ปพ. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 63 22 ส.ค. 59
4266/59 ร.ต.ล้อม   สามงามอินทร์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 84 3 ก.ย. 59
4267/59 จ.ส.อ.สุรพล   นาคประสาร ธ.ลพบุรี สมองขาดเลือด 83 8 ก.ย. 59
4268/59 พ.อ.สมคิด   รัชตสิทธิกูล ธ.ราชด้าเนิน มะเร็งไตระยะสุดท้าย 80 2 ก.ย. 59
4269/59 นาง ล้วน   อ้นองอาจ ธ.ปทุมธานี มะเร็งปอด 78 15 ก.ย. 59
4270/59 นาง สมใจ   โพธิสิ์ทธิ์ ธ.รพ.รร.6 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 67 18 ก.ย. 59
4271/59 นาง บรรจง   แสงภู่ ป.พัน.721 ถุงน้้าดีอักเสบ 80 25 ส.ค. 59
4272/59 นาย จุลิน  ขจรกล่ิน ส่วนกลาง ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 70 21 ก.ย. 59
4273/59 นาง สวาท   ทรัพย์มาก ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อรุนแรงบริเวณก้น 81 19 ก.ย. 59
4274/59 พ.อ.ไฉน   จูฑะพันธุ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 81 11 ก.ย. 59
4275/59 นาง มณีวรรณ   พรหมกสิกร ธ.นครพนม สมองฝ่อวัยชรา 87 31 ส.ค. 59
4276/59 นาง ผาย   ไชยบุบผา ธ.อุดรธานี โรคชรา 75 16 ก.ย. 59
4277/59 นาง สละ   ศิริวัฒน์ ศร. มะเร็งปากมดลูก 68 9 ก.ย. 59
4278/59 อส.ทพ.สมบูรณ์   จันทร์พันธ์ กรม ทพ.21 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือเฉียบพลัน 53 29 ส.ค. 59
4279/59 ร.ต.ปราโมทย์   เร่ิมแรก ธ.ตาก เลือดออกในทางเดินอาหาร 54 22 ก.ค. 59
4280/59 ร.ต.ณพงค์ธรณ์   กล่อมประเสริฐ ธ.สระบุรี มะเร็งไต 51 29 ส.ค. 59
4281/59 พ.ท.สะร้า   ปานะถึก ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 83 7 ก.ย. 59
4282/59 พ.ต.สวิง   มีโสม ม.7 ภาวะการหายใจล้มเหลว 80 15 ส.ค. 59
4283/59 ร.ต.หญิง วิลาศ   อินทรัตน์ ทภ.4 เนื้องอกในสมอง 40 8 ส.ค. 59
4284/59 นาง ค้าบุญ   จ้าปาวะตะ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 61 24 ม.ิย. 59
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4285/59 น.ท.ไวยวิทย์   เพชรบัวศักด์ิ ช.พัน.602 มะเร็งตับ 58 12 ก.ค. 59
4286/59 นาง กุหลาบ   ธรรมวงษ์ ธ.สนามเป้า โรคชรา 87 13 ก.ย. 59
4287/59 นาย ปรุง   มียะแสน ธ.ปราจีนบุรี ระบบหัวใจล้มเหลว 81 13 ก.ย. 59
4288/59 นาย สมบูรณ์  ก้านก่อง ธ.ปราจีนบุรี ไตวายเฉียบพลัน 58 12 ก.ย. 59
4289/59 ร.ต.ชวฤทธิ ์  มหาวัตร สก.ทบ. หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็งและตีบ 56 16 ก.ย. 59
4290/59 นาย เล็ก   สีแตง ธ.สนามเสือป่า โรคหัวใจ 80 12 ก.ย. 59
4291/59 นายมงคล   พรมเฮียง ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 64 18 ก.ย. 59
4292/59 นาง ล้าจวน   ผลมะขาม ธ.สะพานนนทบุรี โรคชรา 89 21 ก.ย. 59
4293/59 นาง สมคิด   ชูรัตน์ ธ.ปราณบุรี อุบัติเหตุรถยนต์ 54 9 ก.ย. 59
4294/59 นาย พิชัย   นิมิตพงศ์พร สลก.ทหาร เส้นเลือดอุดตันทีป่อด 86 9 ก.ย. 59
4295/59 นาง จรุญ   พลทรัพย์ พัน.สท. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 14 ก.ย. 59
4296/59 นาย ทองอยู่   ป่าตาล ศสพ. ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 78 10 ก.ย. 59
4297/59 ร.ต.สนาม   รัตนสิงห์ ธ.กาญจนบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 59 8 ก.ย. 59
4298/59 นาง ปราณี   พันทา ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 79 12 ก.ย. 59
4299/59 ร.ท.เขียน  โสพิกุล ม.พัน.16 บาดเจ็บบริเวณศีรษะอย่างรุนแรง 59 13 ส.ค. 59
4300/59 จ.ส.อ.จันทร์   จันทมาศ ธ.ลพบุรี โรคชรา 85 16 ก.ย. 59
4301/59 นาย บุญเลิศ   กันไพรี ธ.กระทุม่แบน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 13 ก.ย. 59
4302/59 นาง พิกุล   คงดิศ ธ.ถนนติวานนท์ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 86 14 ก.ย. 59
4303/59 นาง ทองม้วน   ธงภักด์ิ ธ.ชัยภูมิ สมองฝ่อวัยชรา 74 19 ก.ย. 59
4304/59 นาง ดวงเดือน   สุนทร ธ.รพ.รร.6 โรคตับแข็ง 62 18 ก.ย. 59
4305/59 นาง วัชรี   เทียนศิริ ธ.บางขุนนนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 21 ก.ย. 59
4306/59 นาง ชุลีพร  รูปมะเลา ธ.สกลนคร ภาวะหัวใจล้มเหลว 76 26 ส.ค. 59
4307/59 จ.ส.อ.ธนะพันธ์   ถึงสุข รร.กบ.กบ.ทบ. หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 44 2 ก.ย. 59
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4308/59 นาง สุพร  จันทรนิมะ สลก.ทหาร ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 17 ก.ย. 59
4309/59 พ.อ.หญิง ดารา   มีลาภ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 72 22 ก.ย. 59
4310/59 นาง สวน   เกตุจุนา ร.3 พัน.3 โรคเบาหวาน 81 28 ส.ค. 59
4311/59 นาย สุรชล   ซ่อนกล่ิน บก.กช. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 65 8 ก.ย. 59
4312/59 นาง ค้า   ศรีวงศ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ระบบหายใจล้มเหลว 84 1 ก.ย. 59
4313/59 นาย สังวาลย์   ชาตินันทน์ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 11 ก.ย. 59
4314/59 ร.อ.อรรถพร   รุติประภา ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบขั้นรุนแรง 64 8 ก.ย. 59
4315/59 นาง บุญเล่ือน   คุตนาม ธ.อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรัง 71 7 ก.ย. 59
4316/59 นาง สมพร   คล้ายแก้ว ธ.ลพบุรี แผลกดทับติดเชื้อ 81 10 ก.ย. 59
4317/59 จ.ส.อ.ประยงค์   หงษ์อุดร ช.พัน.6 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53 9 ส.ค. 59
4318/59 นาง บุญมี   กฤษณะสุวรรณ ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 27 ก.ย. 59
4319/59 พ.อ.นพพล   เบ็ญจนาค จบ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 59 11 ก.ย. 59
4320/59 ส.อ.อิ้ว   เนียมราช ขกท. ขาดอากาศหายใจ 86 18 ส.ค. 59
4321/59 ร.ต.สมศักด์ิ   มลิวัลย์ ธ.ลาดหญ้า โรคชรา 80 6 ก.ย. 59
4322/59 นาย เชวงศักด์ิ   สุนทรวาทิน ธ.ส้านักราชด้าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 12 ก.ย. 59
4323/59 นาง ร้าไพ   มายัง คส.2 สพ.ทบ. โรคเบาหวาน 73 6 ก.ย. 59
4324/59 นาย หล่ัน   หมดทุกข์ ม.พัน.12 มะเร็งสมอง 76 13 ก.ย. 59
4325/59 นาง ทองคูณ   ปานเนาว์ ร.8 โรคชรา 79 26 ส.ค. 59
4326/59 นาง วัน   เพชรโคตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 82 11 ก.ย. 59
4327/59 นาง เทียม   ชูจอหอ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 87 6 ก.ย. 59
4328/59 ร.ท.บุญรอด   ไชยวงค์ ธ.เชียงราย หัวใจล้มเหลว 80 12 ส.ค. 59
4329/59 นาง นุ่น   ลีลาชัย ธ.สกลนคร มะเร็งในถุงน้้าดี 77 2 ก.ย. 59
4330/59 นาง บัณฑิตย์   ยมสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจล้มเหลว 83 14 ก.ย. 59
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4331/59 นาง มุกดา   กันธิยะ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หัวใจล้มเหลว 78 25 ส.ค. 59
4332/59 นาง บรรลัง   จ้าศรี ธ.ร้อยเอ็ด ปอดอักเสบ 69 5 ก.ย. 59
4333/59 นาย ณรงค์   อารีรัตน์ ธ.โพธาราม เส้นเลือดในสมองตีบ 81 12 ก.ย. 59
4334/59 ร.อ.อภิชาติ   ธีรชาติรังสฤษด์ิ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 79 16 ก.ย. 59
4335/59 นาย ลี   ผาสุขมูล มทบ.22 ก้อนทีตั่บ 77 14 ก.ย. 59
4336/59 นาง ระเบียบ  อยู่พูล ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรง 77 7 ก.ย. 59
4337/59 จ.ส.อ.สุรทิน   เนาว์นิเวศน์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 63 19 ก.ย. 59
4338/59 จ.ต.พัลลภ   ดีนาง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคทางสมอง 51 22 ก.ย. 59
4339/59 นาย ชวลิต   เอี่ยมพานิช ธ.บางเขน เซนทรัล หัวใจขาดเลือด 70 20 ก.ย. 59
4340/59 นาง ลัดดา   เวโรจน์ ธ.แพร่ โรคชรา 82 23 ก.ย. 59
4341/59 นาย ศรีนวล   ค้ามี ธ.พะเยา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 25 ส.ค. 59
4342/59 นาง ปุน่   เหลืองประเสริฐ ปตอ.พัน.1 รอ. โรคประจ้าตัวฉับพลัน 72 14 ก.ย. 59
4343/59 นาย วารินทร์   รังษี ธ.ส้านักงานใหญ่ โรควัณโรค 68 24 ก.ย. 59
4344/59 นาย สวิง   แสงเผือก ธ.งามวงศ์วาน ปอดติดเชื้อ 83 24 ก.ย. 59
4345/59 จ.ส.อ.บุญสืบ   ผดุงศัพท์ ธ.อยุธยา ความดันโลหิตสูง 85 25 ก.ย. 59
4346/59 นาง ประทวน   พิเดช วิสามัญ เลือดออกในทางเดินอาหาร 85 10 ก.ย. 59
4347/59 นาง สงวน   สอนกลาง ร.1 รอ. โรคชรา 82 14 ก.ค. 59
4348/59 ร.ต.นุกูล   โตไทรพฤกษา กอง สพบ.พล.1 รอ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 59 11 ก.ย. 59
4349/59 นาง นงเยาว์   ยังดีมาก ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 13 ส.ค. 59
4350/59 นาย หนูอินทร์   เทียนไสย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 79 10 ก.ย. 59
4351/59 นาง ทองศูนย์   ต้นสีนนท์ ส.พัน.3 โรคไต 75 4 ก.ย. 59
4352/59 ร.ต.เดช   พันธ์พิพัฒน์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4 ก.ย. 59
4353/59 ร.ต.สุวัฒน์   โตพัฒน์ ธ.นครนายก เลือดออกจากทางเดินอาหาร 69 17 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4354/59 จ.ส.อ.ศักด์ิรินทร์   ส่งศรี กรม ทพ.43 ภาวะการหายใจล้มเหลว 36 14 ก.ย. 59
4355/59 นาง วงเพชร   สุคม ศร. มะเร็งท่อน้้าดี 66 7 ก.ย. 59
4356/59 นาย ศักด์ิชัย   สายสุวรรณ ธ.โชคชัย4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 20 ก.ย. 59
4357/59 พ.อ.สมโพธิ   เลขะวณิช ธ.ย่อยสรงประภา เนื้องอกในสมอง 65 21 ก.ย. 59
4358/59 นาง สนม   ขันธมาลี ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งปอด 62 18 ส.ค. 59
4359/59 นาง วิลาวัลย์   จ้านงค์ลาภ ธ.ชลบุรี ขาดอากาศหายจากการจมน้้า 53 7 ก.ย. 59
4360/59 นาง บุญรอด   ภุชงค์ ศบบ. มะเร็งปอด 78 9 ก.ย. 59
4361/59 นาง สมจิตร   ทัดทอง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 17 ก.ย. 59
4362/59 นาง ระเบียบ   เขียวสอาด ธ.ปากเกร็ด โรคชรา 78 25 ก.ย. 59
4363/59 นาง เจน   เทียมบุญเลิศ ธ.ราชด้าเนิน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 88 27 ก.ย. 59
4364/59 ร.อ.เชาว์    ส้าราญถิ่น ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 83 23 ก.ย. 59
4365/59 นาง บุญดี   สุยะราช ธ.เตาปูน ไตวายเร้ือรัง 86 20 ก.ย. 59
4366/59 นาง ประหยัด   วัฒนสุวรรณ พบ. มะเร็งตับอ่อน 82 14 ก.ย. 59
4367/59 นาง สมหวัง   สังข์เมือง พัน.ซบร.23 บชร.3 มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 53 10 ก.ย. 59
4368/59 ส.อ.คมสัน   โสภาเปีย้ ป.พัน.31 รอ. ขาดอากาศหายใจ 26 14 ส.ค. 59
4369/59 นาย ดาว   ท้องถิ่น ธ.อุดรธานี โรคชรา 72 14 ก.ย. 59
4370/59 นาง ทองย้อย   สังวรโยธิน วิสามัญ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 92 17 ก.ย. 59
4371/59 นาง ทองย้อย   สังวรโยธิน วิสามัญ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 92 17 ก.ย. 59
4372/59 ส.อ.ธีระยุทธ   ด้ารงรัตน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เลือดออกในสมอง 40 25 ก.ย. 59
4373/59 นาง วสุรัตน์   ไกรฤทธิ์ ธ.แฟรีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งท่อทางเดินน้้าดี 64 20 ก.ย. 59
4374/59 ส.ท.ธวัชชัย   ชัยปฐพี กรม ทพ.35 มะเร็งโพรงจมูกระยะลุกลาม 30 22 ส.ค. 59
4375/59 ร.ต.กิตติพงษ์   หลวงปัน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคตับแข็ง 53 10 ก.ย. 59
4376/59 พ.ท.หญิง อาภรณ์   ธัญญสิริ ธ.ส้านักงานใหญ่ ล่ิมเลือดอุดกั้นในปอด 91 12 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4377/59 ส.อ.เนรัญ   พันธุย์างน้อย ช.พัน.15 บาดแผลบริเวณศีรษะ 28 23 ส.ค. 59
4378/59 นาย ธนบูรณ์   อยู่บรรยงค์ พล.ช. มะเร็งตับอ่อน 61 11 ก.ย. 59
4379/59 นาง รัศมี   เจียมแท้ พัน.ช.คมศ. มะเร็งเต้านม 60 12 ก.ย. 59
4380/59 พ.ต.เกษม   ประสารภักด์ิ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83 19 ก.ย. 59
4381/59 จ.ส.อ.สุรินทร์   นิลยนาท ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 20 ก.ย. 59
4382/59 จ.ส.อ.สมชาย   สังข์โพธิ์ สน.ปล.กห. โรคทางสมอง 50 1 ก.ย. 59
4383/59 จ.ส.อ.พูลศักด์ิ   ประสานเกตุ ขส.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 55 1 ก.ย. 59
4384/59 ร.ต.สีหนาท   เสน่หา ธ.สระบุรี ประสบอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ 58 14 ก.ย. 59
4385/59 นาง สมนึก   ประดิษฐ์ด้วง ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งตับ 58 21 ก.ย. 59
4386/59 นาง กมลวรรณ   พรานพนัส ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดค่ังในสมอง 55 27 ส.ค. 59
4387/59 น.ส.อารียา   แซ่เหงา รวท.อท.ศอพท. โรคไตวาย 41 8 ก.ย. 59
4388/59 นาง บุญช่วย   วงษ์วรรณกุล ธ.มีนบุรี เส้นเลือดในสมอง 84 13 ก.ย. 59
4389/59 นาย บุญส่ง   ล้าพรหม ศฝ.นศท.มทบ.23 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 73 22 ก.ย. 59
4390/59 นาง จ้ารัส   สีขาว มทบ.24 ระบบหายใจล้มเหลว 62 7 ก.ย. 59
4391/59 จ.ส.ต.อดุลย์   สนิทเชื้อ ร.8 พัน.2 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 35 1 ก.ย. 59
4392/59 พ.ท.ศราวุธ    ขจรพงษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 79 11 ก.ย. 59
4393/59 จ.ส.อ.ผ่อน   สุขสว่าง ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 84 19 ก.ย. 59
4394/59 จ.ส.อ.พนัง   อนันทศรี ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 61 18 ก.ย. 59
4395/59 นาง ส้าเนา   ระวังสุข ธ.ทุง่สง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 11 ก.ย. 59
4396/59 พ.อ.มนู   หนูเล็ก ธ.สระบุรี หลอดเลือดสมอง 73 9 ก.ย. 59
4397/59 ร.ต.สมใจ   อาจจ้านงค์ ธ.นครราชสีมา โลหิตเป็นพิษ 82 2 ก.ย. 59
4398/59 นาง พยงค์   ดีเสมอ นทพ. มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม 74 15 ก.ย. 59
4399/59 นาง มนันยา   สมานวงศ์ พบ. โรคมะเร็งเต้านม 52 10 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4400/59 นาง ทองขัน  บ้ารุง ธ.สระบุรี ปอดติดเชื้อรุนแรง 68 24 ก.ย. 59
4401/59 นางฐาปนีย์   บุญชื่น ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 57 14 ก.ย. 59
4402/59 นาง บุญมี  สายะบุตร กิตติมศักด์ิ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 88 23 ก.ย. 59
4403/59 นาย พันธุ ์  แก้วศรี ธ.สระบุรี โรคเก๊าท์ 89 9 ก.ย. 59
4404/59 นาย อินสม   แก้วมอญ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 81 2 ก.ย. 59
4405/59 พ.ท.โสภณ   แพทย์รัตน์ ธ.ล้าพูน ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ 69 25 ส.ค. 59
4406/59 นาง น้อย   วังกาวี มทบ.33 วัณโรค 82 5 ก.ย. 59
4407/59 นาง เวียน   หล้่าชู รร.กสร.ศสร. มะเร็งตับ 79 2 ก.ย. 59
4408/59 จ.ส.อ.ฝร่ัง   สนชัย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งช่องปาก 63 30 ส.ค. 59
4409/59 ร.ต.เกียรติภรณ์   โกมลรัตน์ ธ.ล้าพูน มะเร็งระยะสุดท้าย 80 28 ส.ค. 59
4410/59 นาง อุดม   พิทักษ์ธานินทร์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ไม่ทราบสาเหตุการตาย 75 30 ส.ค. 59
4411/59 นาง ละไม   สุรวินัยบดี ธ.ชลบุรี โรคชรา 77 19 ส.ค. 59
4412/59 ร.ต.ปรีชา   เจียมบัว ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 55 16 ส.ค. 59
4413/59 นาง อารี   อินทกูล กรม ทพ.49 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 50 16 ก.ย. 59
4414/59 พ.อ.สมาน   เขมปัญญา ธ.กระทรวงกลาโหม ตับอักเสบเฉียบพลัน 80 28 ก.ย. 59
4415/59 น.ท.โสภณ   เสตะคุณ     (ร.น.) ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 69 1 ต.ค. 59
4416/59 พ.ต.กวี   ครุสาตะ ธ.นครนายก หัวใจล้มเหลว 77 25 ก.ย. 59
4417/59 น.ส.วารินทร์   สมงาม ธ.ปากเกร็ด ปอดติดเชื้อ 64 26 ก.ย. 59
4418/59 นาย สวัสด์ิ   จันทะพิทักษ์ วศ.ทบ. โรคสมองฝ่อวัยชรา 77 5 ก.ย. 59
4419/59 นาง ลิบ   ระมัดตน รพศ.2 โรคชรา 80 30 ส.ค. 59
4420/59 นาย เล่ือน   ค้าเหม็ง ม.พัน.7 หัวใจวายเฉียบพลัน 81 3 ก.ย. 59
4421/59 นาย สา   อุปฮาด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 21 ก.ย. 59
4422/59 นาย สมยศ   สินยอด ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจหยุดเต้น 63 19 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4423/59 นาย นเรศ   วุฒิเดช ธ.ฝาง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 62 2 ก.ย. 59
4424/59 นาง สุดา   จันทร์พาณิชย์ มทบ.28 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 17 ก.ย. 59
4425/59 จ.ส.อ.สมพงษ์   กล่ินด้วง ธ.สนามเสือป่า หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57 22 ก.ย. 59
4426/59 ร.ต.ศักด์ิระพี   ทิศายุกตะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา อุบัติเหตุจราจร 54 14 ก.ย. 59
4427/59 นาง สอาด   ระวิโชติ ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 15 ก.ย. 59
4428/59 น.ส.บังอร   ค้าธัญวงค์ ธ.ล้าปาง เส้นเลือดในสมองแตก 77 13 ก.ย. 59
4429/59 นาง สายสุนีย์  เฉยวิชิต ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 74 1 ต.ค. 59
4430/59 นาง พรพยุง   นิธิโภคารัตน์ ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 80 16 ก.ย. 59
4431/59 นาย สมยศ   พุม่เฉลิม แผนกอาวุธที ่1 สพ.ทบ. ภาวะติดเชื้อทีก่ระดูก 54 24 ส.ค. 59
4432/59 นาย สวัสด์ิ   เกิดบ้านกอก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อทีแ่ผลกดทับ 78 11 ก.ย. 59
4433/59 ร.ต.เสถียร   สัมฤทธิน์อก ธ.นครราชสีมา ระบบหายใจล้มเหลว 84 19 ก.ย. 59
4434/59 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  อันพาพรหม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง 72 9 ก.ย. 59
4435/59 ส.อ.กิตตินท   เตยต่อวงศ์ พัน.ซบร.21 บชร.1 อุบัติเหตุจราจร 26 16 ก.ค. 59
4436/59 นาง มณฑา   แตงนวลจันทร์ ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 68 1 ต.ค. 59
4437/59 นาย พิทักษ์   ธนะเดช ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 93 17 ก.ค. 59
4438/59 ร.ต.พยุงศักด์ิ   สินสมุทร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็ง 64 22 ก.ย. 59
4439/59 นาง ณฐอร   พวงจันทร์แดง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็ง 69 22 ก.ย. 59
4440/59 นาง ณัฐสุดา   งามปล่ัง ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 64 25 ก.ย. 59
4441/59 นาง สุนันท์   เกิดเอื้อ คส.3 สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 67 8 ก.ย. 59
4442/59 นาย กองงาย   ทันท่าหว้า สง.สด.จว.ช.ย. สมองฝ่อวัยชรา 82 7 ก.ย. 59
4443/59 พ.ท.เอนก   รังคเสนี ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งตับ 70 21 ก.ย. 59
4444/59 นาง อัมพร   งามสมพงษ์ ธ.พะเยา หัวใจเต้นผิดจังหวะ 59 15 ก.ย. 59
4445/59 ร.ต.สืบสกุล   สวัสด์ิโรจน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 58 15 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4446/59 พ.ต.วิชิตร    สุเมธลักษณ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 85 2 ก.ย. 59
4447/59 นาง วน  ทองดี มทบ.39 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 23 ก.ย. 59
4448/59 นาง ไคล้   ทรงสกูล ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 81 15 ก.ย. 59
4449/59 ร.อ.ทองดี   สุจอม ธ.ราชบุรี หัวใจขาดเลือด 85 20 ก.ย. 59
4450/59 นาย ทองสุข   เกณสาคู วศ.ทบ. มะเร็งปอด 76 18 ก.ย. 59
4451/59 นาง ราวรรณ์   เอี่ยมประชา ส่วนกลาง ไตวายเฉียบพลัน 56 28 ก.ย. 59
4452/59 ร.ต.หญิง มานอม   เพ็ชรแก้ว ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ติดเชื้อในปอดรุนแรง 81 14 ก.ย. 59
4453/59 ร.ต.ทวีศักด์ิ   ยินดี ธ.กาญจนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 83 29 ส.ค. 59
4454/59 จ.ส.อ.คมศักด์ิ  สินแสนสุข รร.ม.ศม. เลือดออกในสมอง 53 19 พ.ค. 59
4455/59 นาย ชิด   โกยทา ธ.ลพบุรี โรคชรา 77 1 ต.ค. 59
4456/59 นาย บุญเลิศ   กว้างเคน มทบ.19 ระบบทางเดินหายใจอุดตัน 53 8 ก.ย. 59
4457/59 นาง ทองหล่อ   สุ่มเงิน พัน.สร.23 บชร.3 หัวใจล้มเหลว 77 20 ก.ย. 59
4458/59 จ.ส.อ.เสกสรรค์   แจ่มรอด พัน.สบร.23 บชร.3 เลือดออกในทางเดินอาหาร 49 19 ก.ย. 59
4459/59 นาง บิน   ปกป้อง ธ.ยโสธร ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 21 ก.ย. 59
4460/59 นาง จันทร์สี   บุตรวิเชียร ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 74 20 ก.ย. 59
4461/59 นาง พรมวาส   พลหาญ ธ.ร้อยเอ็ด โรคตับแข็ง 54 18 ก.ย. 59
4462/59 นาย มนัส   จันทรรัศมี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งหลอดอาหาร 80 27 ก.ย. 59
4463/59 นาง ทองดี   มั่นพรรษา พัน.สร.23 บชร.3 โรคเบาหวาน 66 9 ก.ย. 59
4464/59 นาย บุญ   จิตรักษ์ มทบ.27 มะเร็งตับ 71 11 ก.ย. 59
4465/59 นาย สมควร   อินทรีย์รักษา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคปอดบวม 74 9 ก.ย. 59
4466/59 ร.ต.บุญรอด   สาลี ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 54 23 ก.ย. 59
4467/59 นาง เคล่ือน   ศรีจันทร์ คส.6 สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 93 6 ก.ย. 59
4468/59 นาง หนูลอด   จันทร์เติม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจล้มเหลว 73 2 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4469/59 นาง สังวาลย์  ทิมแป้น ม.พัน.9 แผลกดทับติดเชื้อ 69 10 ก.ย. 59
4470/59 นาง สวาด  นรสิงห์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. เส้นเลือดสมองแตก 84 22 ส.ค. 59
4471/59 นาง น้้าเงิน รอดหนู ส่วนกลาง โรคชรา 87 28 ก.ย. 59
4472/59 พ.อ.กมล   วันเพ็ญ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 79 28 ก.ย. 59
4473/59 ร.ต.วิทยา  ปัญญามา ร.7 พัน.2 ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 41 25 ส.ค. 59
4474/59 นาย ศรีวรรณ์  อุ่นอินต๊ะ พัน.สต.กส.ทบ. ปอดอักเสบ 67 30 ก.ค. 59
4475/59 นาย แน่น  ค้าสุก ม.3 โรคชรา 82 23 ก.ย. 59
4476/59 นาง นวล  หมูทา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 82 21 ส.ค. 59
4477/59 นาย สมนึก  เพิม่ทรัพย์ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 83 19 ก.ย. 59
4478/59 นาง ทองดี  โตประดิษฐ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 83 18 ก.ย. 59
4479/59 นาย สุรินทร์ เจริญสุข ธ.ศรีย่าน โรคชรา 83 18 ก.ย. 59
4480/59 นาย เล็ก เศษทอง ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โรคชรา 95 1 ต.ค. 59
4481/59 นาย ประเทือง  คุ้มภัย ธ.ลพบุรี ไตวายเร้ือรัง 81 11 ก.ย. 59
4482/59 จ.ส.อ.เอนกรัตน์   เปล่ียนระฤก ธ.รามอินทรา กม.4 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 51 29 ม.ค. 59
4483/59 ร.ต.จอม   รอดจินดา ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในปอด 84 23 ก.ย. 59
4484/59 จ.ส.อ.อินทุมาศ   ทัตตะทองค้า ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 16 ก.ย. 59
4485/59 ร.ต.ประยงค์   พรมทัต ธ.อยุธยา โรคชรา 74 1 ต.ค. 59
4486/59 นาง นงลักษณ์   สกุลค้า ธ.ลพบุรี มะเร็งทวารหนัก 76 20 ก.ย. 59
4487/59 น.ส.ณปภัช   นุ่มส้าลี ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งช่องท้อง 34 29 ก.ย. 59
4488/59 นาย สมพงษ์   พลรัตนศักด์ิ สส. มะเร็งท่อน้้าดี 71 27 ส.ค. 59
4489/59 นาง สมัย  เจริญดี ธ.ศรีย่าน ปอดอักเสบติดเชื้อ 72 3 ต.ค. 59
4490/59 นาย ล้วน   กลัดส้าเนียง วิสามัญ โรคชรา 89 1 ต.ค. 59
4491/59 นาง เจียมจิตร  ฆารเลิศ พัน.ขส.22 บชร.2 โรคชรา 78 16 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4492/59 นาย ปุน่  ดาวงษา ศฝ.นศท.มทบ.23 ไตวายเร้ือรัง 85 24 ก.ย. 59
4493/59 จ.ส.ต.อัศวิน  เลิศสีดา ร.13 พัน.2 ขาดอากาศหายใจ 32 10 ก.ย. 59
4494/59 นาง ส้าเภา  พิชัย ธ.พิษณุโลก มะเร็งเต้านม 87 29 ก.ย. 59
4495/59 พ.ท.วินัย  ศรีแสงอ่อน ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 76 4 ก.พ. 59
4496/59 นาง กัญญรัตน์   ทับทิมทอง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 1 ต.ค. 59
4497/59 นาง ทองม้วน  พุฒกลาง ธ.ปราณบุรี โรคปอดติดเชื้อ 79 27 ก.ย. 59
4498/59 นาง เนียน  กฤษด้ารง ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคชรา 92 30 ก.ย. 59
4499/59 นาย เทพ  ค้าดวง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคไตวาย 85 26 ก.ค. 59
4500/59 นาย บัวพันธ์  พิมพ์โภชน์ ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบเร้ือรัง 79 19 ก.ย. 59
4501/59 นาง สวน  จันทลือชา ธ.นครพนม โรคตับแข็ง 70 22 ก.ย. 59
4502/59 นางค้าปอ   ภูริศรี ช.พัน.8 ติดเชื้อในกระแสเลือด 67  24 ส.ค. 59
4503/59 นางส้ารอง   ศรีชมชื่น ช.พัน.8 มะเร็งตับ 71  17 ส.ค. 59
4504/59 นายฉอ้อน   พรมพันธ์ใจ คส.5 สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 82  2 ก.ย. 59
4505/59 นางสงวน   โภคโพธิใ์คร ป.พัน.106 โรคชรา 74  24 ก.ย. 59
4506/59 ร.ต.ต.สุพรรณ   ภิรมย์พงศ์ ป.พัน.106 สมองขาดออกซิเจน 66  15 ก.ย. 59
4507/59 นางหวด   แก้วใส ธ.ลพบุรี โรคชรา 82  13 ก.ย. 59
4508/59 นางเยด   พันธ์มา ธ.ชลบุรี หัวใจขาดเลือด 77  18 ก.ย. 59
4509/59 จ.ส.อ.แสวง   กกแก้ว ธ.ยโสธร เลือดออกในสมอง 79  3 ธ.ค. 59
4510/59 พล.ต.อุทัย  พงศ์สุพัฒน์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งในล้าไส้ใหญ่ 95 1 ต.ค. 59
4511/59 นาย ฐนพร  ประพันธ์พัฒน์ ธ.เซนทรัล-รัตนาธิเบศร์ มะเร็งทางเดินอาหาร 73 2 ต.ค. 59
4512/59 ร.ท.ถาวร   สมตา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับ 75 31 ส.ค. 59
4513/59 นาง บุญล้้า  จอมจิตร์ ช.พัน.402 ปอดติดเชื้อรุนแรง 64 6 ก.ย. 59
4514/59 นาง ยอดทอง  ยิ้มดี ช.พัน.302 เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 70 2 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4515/59 นาย ชา  ค้ามุงคุณ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ระบบไหลเวียนเลือด 78 2 ก.ย. 59
4516/59 นาง อรุณ   เจริญไชย ธ.ขอนแก่น หัวใจล้มเหลว 65 27 ก.ย. 59
4517/59 ร.ต.ไพฑูรย์   ผ่องจิตร ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 29 ก.ย. 59
4518/59 พล.อ.นิวัติ   ศรีเพ็ญ ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งตับอ่อน 61 28 ส.ค. 59
4519/59 นาง เสนอ   เพิม่ทรัพย์ ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พาร์กินสัน 85 1 ต.ค. 59
4520/59 นาย สุนทร   ดวงประชา กอง รจ.มทบ.11 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 57 24 ก.ย. 59
4521/59 นาย ประสิทธิ ์ ปานถม มทบ.13 ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 16 ก.ย. 59
4522/59 นาง หวัน  ยามไชย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคมะเร็ง 84 20 ก.ย. 59
4523/59 จ.ส.อ.เล็ก  พรมมา ธ.ราชบุรี สมองฝ่อวัยชรา 84 18 ก.ย. 59
4524/59 นาง สาคร  เขียมสันเทียะ ธ.ส้านักงานใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 69 6 ต.ค. 59
4525/59 นาง สังวาลย์  เพ็ชรละออ ธ.อ่างทอง โรคชรา 81 30 ก.ย. 59
4526/59 พ.อ.รังสรรค์  มุขพรหม ธ.โชคชัย 4 โรคชรา 81 26 ก.ย. 59
4527/59 นาง ถวิล  จรัญญา ธ.นครราชสีมา ภาวะช๊อค 68 27 ก.ย. 59
4528/59 จ.ส.อ.เศียร  หมื่นคีรี ธ.โพธาราม หัวใจล้มเหลว 87 20 ก.ย. 59
4529/59 นาง เย็นฤดี   วรสาร วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 16 ก.ย. 59
4530/59 จ.ส.อ.ทองปลิว  ทีน่ามาก ธ.พระปฐมเจดีย์ เลือดออกในสมอง 73 27 ก.ย. 59
4531/59 นาง พงา  สนธิ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 59 24 ก.ย. 59
4532/59 นาง ส้าอางค์  สกุลนิมิตร ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 94 13 ก.ย. 59
4533/59 นาง อินทร์  แสงโรจน์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 85 27 ก.ย. 59
4534/59 นาย ถ่วง  ทองค้า พัน.ซบร.22 บชร.2 มะเร็งปอด 81 16 ก.ย. 59
4535/59 ร.ต.ชัยฤกษ์  จิระสุข ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 60 30 ก.ย. 59
4536/59 นาง สังวาลย์  แสงชมภู รร.นส.ทบ. มะเร็งตับ 58 16 ก.ย. 59
4537/59 นาง สวัสด์ิ  หงษ์สามารถ สง.สด.จว.อ.บ. ความดันโลหิตสูง 81 26 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4538/59 ส.อ.มนูญ  ปทุมแมน ธ.อุดรธานี มะเร็งหลังโพรงจมูก 50 28 ก.ย. 59
4539/59 นาย ชุ่ม  คล้ายยา วศ.ทบ. เลือดออกในสมอง 79 21 ก.ย. 59
4540/59 จ.ส.อ.ธนพงศ์  สิงห์แก้ว ป.พัน.1 รอ. จากอุบัติเหตุจราจร 34 13 ก.ย. 59
4541/59 จ.ส.อ.ส้าราญ  น่วมสิน ปตอ.พัน.7 มะเร็งในช่องปาก 55 4 ต.ค. 59
4542/59 นาง ละเอียด  บุญธรรม ธ.ปราณบุรี โรคชรา 76 20 ก.ย. 59
4543/59 นาง ปทิตตา  สว่างวงศ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ล้ินหัวใจร่ัว 50 28 ก.ย. 59
4544/59 นาย เจริญ  แถวกลาง กฌป.สก.ทบ. โรคเบาหวาน 48 10 ต.ค. 59
4545/59 นาง ธีรยา   ตรงดี กพ.ทบ. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 71 4 ต.ค. 59
4546/59 นาง มี   เจริญสุข ธนาณัติ โรคชรา 91 5 ต.ค. 59
4547/59 นาง บุญส่ง   ขาวฤกษ์ ธ.สนามเสือป่า หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 7 ต.ค. 59
4548/59 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   พิมพ์ศิริจันทร์ ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 88 4 ต.ค. 59
4549/59 นาง นภา   แย้มมะพลับ ธ.บางเขน (เซนทรัล) มะเร็งเนื้องอกในสมอง 68 13 ก.ย. 59
4550/59 พ.ท.เหรียญ   สง่าเนตร วิสามัญ โรคชรา 96 9 ต.ค. 59
4551/59 ร.ท.พิสิฏฐ์   สุขช่วย สง.สด.จว.ฉ.ช. มะเร็งกระดูก 49 11 ก.ย. 59
4552/59 นาง ชุติมา   นาคบาศ พธ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 55 19 ก.ย. 59
4553/59 นาง วงเดือน   แก้วประเสริฐ ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดสมองแตก 54 25 ก.ย. 59
4554/59 นาง ปัน่   ซ่ือสัตย์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 81 18 ก.ย. 59
4555/59 พระวาด  ตน.ติปาโล (ม่วงภูเขียว) ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งถุงน้้าดี 86 21 ก.ย. 59
4556/59 นาย เสริม   มานาแวน ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 31 ส.ค. 59
4557/59 นาง หมุ่ย   ประจัญฤทธิ์ ธ.เมืองพล สมองฝ่อวัยชรา 90 27 ก.ย. 59
4558/59 นาย จ้ารัส   ขันธีฤกษ์ ธ.อยุธยา มะเร็งปอด 65 6 ต.ค. 59
4559/59 ส.ท.สุนทร  วังสะพันธ์ ร้อย.ลว.ไกล 9 สมองฉีกขาดจากการกระแทกรุนแรง 24 15 ก.ย. 59
4560/59 จ.ส.อ.สวง  หมอยาสิทธิ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 9 ก.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4561/59 นาย ค้ากอง  พระสว่าง ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจวายเฉียบพลัน 73 23 ก.ย. 59
4562/59 นาง ค้าผล  อังคะพนมไพร มทบ.23 ปอดติดเชื้อรุนแรง 66 26 ก.ย. 59
4563/59 นาง รัตนา   เปีย่มระลึก วิสามัญ จมน้้า 87 8 ต.ค. 59
4564/59 นาง ปราณี  นิ่มวัฒน์ พล.ปตอ. โรคชรา 73 15 ก.ย. 59
4565/59 นาง เปีย่ม  ธรรมนุวัติ สส.ทหาร เส้นเลือดหัวใจตีบ 76 21 ก.ย. 59
4566/59 นาย ประกอบ  วงค์สวัสด์ิ นทพ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 63 26 ก.ย. 59
4567/59 นาย พิน   โมรานอก ธ.อ่าวอุดม ปอดติดเชื้อ 78 19 ก.ย. 59
4568/59 นาง นงคราญ  ผดุงปราชญ์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 56 4 ก.ย. 59
4569/59 นาย เปร่ือง   พลายแสง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก สมองขาดเลือด 88 8 ต.ค. 59
4570/59 นาย เสน่   ศิริฉาย ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 29 ก.ย. 59
4571/59 นาง ค้าภา   รัตนตันติศักด์ิ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 28 ก.ย. 59
4572/59 นาง วาสนา   จิตนิยม ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในช่องท้อง 55 25 ก.ย. 59
4573/59 นาง ค้าป่น  แดงคง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคชรา 74 21 ก.ย. 59
4574/59 จ.ส.อ.วิสูตร   มีไชโย ธ.สามง่าม ปอดติดเชื้อ 70 2 ต.ค. 59
4575/59 นาย จันทร์  วงศ์จันลา ธ.พะเยา มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 77 27 ก.ย. 59
4576/59 นาย วุธศิลป์  ภัยแคล้ว ร.21 พัน.1 รอ. มะเร็งสมอง 60 30 ก.ย. 59
4577/59 นาง สุรีย์  หาญอาษา กรมพัฒนา 2 โรคชรา 78 14 ก.ย. 59
4578/59 จ.ส.อ.ดวงดาว  บุญมี รร.ม.ศม. มะเร็งตับอ่อน 54 5 ม.ิย. 59
4579/59 จ.ส.อ.ภราดร  ดีสนธิ สลก.ทบ. ปอดติดเชื้อ 80 27 ก.ย. 59
4580/59 นาย หว่าน  พระโพธิว์ังซ้าย ธ.พะเยา วัณโรคปอด 81 28 ก.ย. 59
4581/59 ร.ต.บุญธรรม  ฟังเสนาะ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 67 30 ก.ย. 59
4582/59 นาง ชนาภา  วามะลุน ร.6 พัน.2 หัวใจอักเสบ 45 19 ก.ย. 59
4583/59 นาย ยงยุทธ   อุตชี คส.2 สพ.ทบ. หัวใจล้มเหลว 52 24 ก.ย. 59
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4584/59 พ.ต.อ้าคา   เสวาภพ ป.6 เส้นเลือดในก้อนทีตั่บแตก 56 25 ก.ย. 59
4585/59 ร.ต.เขียน   เพชรประดับวงศ์ ธ.นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 83 10 ส.ค. 59
4586/59 ร.ต.ไพบูลย์   กุมลาชัย ธ.ประทาย มะเร็งในช่องคอ 55 8 ก.ย. 59
4587/59 นาง กอง   ไชยกิ่ง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับแข็งระยะสุดท้าย 79 24 ก.ย. 59
4588/59 นาง เกี๋ยง   ค้าใหญ่ ธ.พะเยา สมองฝ่อวัยชรา 81 23 ก.ย. 59
4589/59 นาง สมคิด   ด้วงปันตา ธ.ล้าปาง โรคไตวาย 76 14 ก.ย. 59
4590/59 นาย ครรชิต   รักเมือง รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ มะเร็งโคนล้ิน 59 13 ก.ย. 59
4591/59 จ.ส.อ.ภาคภูมิ   พลอยเจริญ พล.ป. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 50 15 ก.ย. 59
4592/59 นาง ประยงค์   ภูศิริ ช.พัน.202 ปอดติดเชื้อ 64 28 ก.ย. 59
4593/59 นาย ถนอม   นิ่มนวล ร.31 พัน.3 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 72 14 ก.ย. 59
4594/59 นาง บรรทม   เจริญยิ่ง ธ.ช่องนนทรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 76 27 ก.ย. 59
4595/59 นาย พิศูจน์   ศรประทุม ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อรุนแรง 80 5 ต.ค. 59
4596/59 นาง ปราณี   โสตถิธ้ารง ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 8 ต.ค. 59
4597/59 จ.ส.อ.เสนอ   ผูกพันธ์ ธ.เตาปูน มะเร็งกระเพาะอาหาร 65 6 ต.ค. 59
4598/59 นาย ภิรมย์   ลวดลาย ธ.บางเขน(เซนทรัล) ติดเชื้อในระบบประสาท 65 2 ต.ค. 59
4599/59 นาย รันดร   พิลาน้อย รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งในช่องปากระยะสุดท้าย 59 8 ต.ค. 59
4600/59 นาง มัณทนา   หนุนเพ็ชร ทภ.1 มะเร็งตับอ่อน 52 30 ก.ย. 59
4601/59 นาง พิมลพรรณ   เนตรน้อย พัน.สร.13 มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 56 6 ต.ค. 59
4602/59 นาง กนิษฐา   แปงเครือ ธ.ล้าปาง มะเร็งเต้านม 53 18 ก.ย. 59
4603/59 นาง ละออ   นิ่มน้อย นรด. โรคไตวายเร้ือรัง 75 27 ก.ย. 59
4604/59 นาง อ้าพร   เดชสิงห์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 73 2 ต.ค. 59
4605/59 นาย สถิตย์   เกษะประกร ธ.สุพรรณบุรี โรคผิวหนัง (อะไมลอยโดสิส) 79 28 ส.ค. 59
4606/59 นาง อัญชลี   แกล้วกล้า ธ.สูงเม่น พังพืดในปอด 63 21 ก.ย. 59
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4607/59 นาย บอน   บุญมาก ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 85 7 ต.ค. 59
4608/59 นาง บัวค้า   จันต๊ะนาเขตร์ ธ.เทิง ภาวะไตวาย 76 26 ก.ย. 59
4609/59 นาง พันธ์   พลภูมิประสิทธิ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 74 1 ต.ค. 59
4610/59 ร.ต.สุรเวช   วิเชียรรัตน์ ธ.นาสาร ขาดอากาศหายใจ 61 26 ส.ค. 59
4611/59 นาง สีดา   หัวดอน ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 82 28 ก.ย. 59
4612/59 ร.ต.ปารวัฒน์   นิรโศก ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 80 4 ต.ค. 59
4613/59 นาง บัวจันทร์   สุทธิ มทบ.38 ความดันโลหิตสูง 75 25 ก.ย. 59
4614/59 จ.ส.อ.ประสาร   สารพัฒน์ ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. โรคหลอดเลือดสมองตีบ 56 26 ก.ย. 59
4615/59 จ.ส.อ.ประดิษฐ   อินทผลัญ พัน.ปจว. โรคชรา 81 23 ก.ย. 59
4616/59 นาย สมพงษ์  วงษ์สกุล พัน.ปจว. สมองฝ่อวัยชรา 81 30 ก.ย. 59
4617/59 พ.ท.พิสุทธิ ์  ทองเหวียง ส่วนกลาง ระบบการหายใจล้มเหลว 71 13 ต.ค. 59
4618/59 จ.ส.อ.ศิริพงษ์   ดวงดารา ส่วนกลาง สมองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 56 8 ต.ค. 59
4619/59 นาง สม   จินต์ดี ส่วนกลาง โรคชรา 81 13 ต.ค. 59
4620/59 ร.ต.เอนก   แสงวันทอง ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 81 28 ส.ค. 59
4621/59 ร.ต.มนูญ   เนียมโภคะ ธ.อยุธยา ภาวะน้้าในเยื่อหุม้หัวใจ 77 20 ก.ย. 59
4622/59 นาง บุญมี   ภูนกยูง สลก.ทบ. หัวใจโต 61 21 ก.ย. 59
4623/59 นาย ดี   สุขไธสง ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 77 27 ก.ย. 59
4624/59 ส.อ.การุณ   เพ็ญชาลี ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 63 16 ส.ค. 59
4625/59 นาง ปรารถนา   สะอาดจิต ธ.เพชรบุรี มะเร็งปากมดลูก 65 21 ส.ค. 59
4626/59 น.ส. แสงจันทร์   โพธิสุ์รินทร์ ธ.รามอินทรา กม.4 โรคชรา 70 15 ต.ค. 59
4627/59 นาง ส้าลี   ซองเหล่ียม ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 84 17 ต.ค. 59
4628/59 ร.ต.ทองดี   โภคาสวัสด์ิ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 83 14 ต.ค. 59
4629/59 นาง จ้าปี   บูชา ธ.ราชบุรี มะเร็งต่อมไทรอยต์ 79 13 ต.ค. 59
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4630/59 นาง ทองสุข   ทรัพย์ประเสริฐ สตน.ทบ. มะเร็งตับระยะลุกลาม 67 4 ต.ค. 59
4631/59 นาง สุรีย์   ค้าเพิม่พูล ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 85 6 ต.ค. 59
4632/59 นาง กอบกุล   อ้าพันธุ์ ธ.ลพบุรี โรคไตวาย 79 30 ก.ย. 59
4633/59 ร.ต.สุนทร   โหมดสกุล ธ.สระบุรี เลือดออกทางเดินอาหาร 65 27 ก.ย. 59
4634/59 นาย จารงค์   เอมน้อย ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเฉียบพลัน 75 2 ต.ค. 59
4635/59 นาย อมร   ขยันกิจ พัน.ปจว. มะเร็งปอด 73 25 ก.ย. 59
4636/59 นาง ชู   เพ็งเกลา ธนาณัติ เส้นเลือดด้าอุดตัน 81 8 ต.ค. 59
4637/59 จ.ส.อ.ทองขาว   ประภัสสร ธ.สระบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 79 18 ก.ย. 59
4638/59 ร.ต.ทวี   มีทรัพย์ มทบ.24 ติดเชื้อรุนแรง 85 30 ก.ย. 59
4639/59 ร.ต.ปรีชา   วังภูสิทธิ์ ธ.อุดรธานี โรคตับแข็ง 57 22 ก.ย. 59
4640/59 จ.ส.ท.ธีระศักด์ิ   ชูมณี พล.ร.5 ถูกยิง 43 20 ส.ค. 59
4641/59 นาง เพ็ญศรี   อนุสากชน พัน.ซบร.22 บชร.2 สมองฝ่อวัยชรา 71 5 ก.ย. 59
4642/59 จ.ส.อ.มานะ   ใจใหญ่ ป.พัน.6 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 53 9 ก.ย. 59
4643/59 นาย คงเดช   ค้าบุญเรือง ร.17 ความดันโลหิตสูง 75  18 ก.ย.59
4644/59 ร.ต.อานุภาพ   ทรงมณี ธ.สนามเป้า ปอดติดเชื้อรุนแรง 64 16 ต.ค. 59
4645/59 จ.ส.อ.สุทัศน์   จันทร์สุข ธ.วงเวียนสระก้ว-ลพบุรี โรคปอดบวม 59 13 ก.ย. 59
4646/59 ร.อ.ประชุม   รอดเกิด ธ.ราชบุรี หัวใจขาดเลือด 77 25 ก.ย. 59
4647/59 นาง ศิริรัตน์   พิชัย ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อรุนแรง 84 6 ต.ค. 59
4648/59 นาง สนม   ร่ืนสด รง.กสย.ศอว.ศอพท. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66 2 ต.ค. 59
4649/59 นาง สอาด   นิ่มทอง พัน.จจ. มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 62 26 ก.ย. 59
4650/59 นาง ประทวน   โพธิเ์พชร์ กอ.พผ.พธ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 82 20 ก.ย. 59
4651/59 นาง หลี   บัวละออ ช.พัน.8 ไตวายเร้ือรัง 69 28 ก.ย. 59
4652/59 จ.ส.อ.กมล  ไตรยวุฒิ ธ.ถนนสามัคคี ปอดติดเชื้อ 86 6 ต.ค. 59
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4653/59 นาง ถวิล   บุญวิทยากุล ธ.อยุธยา โรคเบาหวาน 80 15 ต.ค. 59
4654/59 นาย เฉลา   สิงห์หาญ มทบ.14 วัณโรคปอด 82 27 ก.ย. 59
4655/59 นาง อนงค์   ทองแก้ว พล.ร.2 รอ. มะเร็งไทรอยด์ 75 4 ต.ค. 59
4656/59 อส.ทพ.อสิ   แผนสมบูรณ์ กรม ทพ.11 โรคคอตีบ 31 29 ส.ค. 59
4657/59 นาง ค้าแปลง   ศิลารักษ์ ธ.นครพนม โรคไตวาย 77 16 ส.ค. 59
4658/59 นาง ฉวี   พิณยาส ธ.นครนายก โรคหัวใจวาย 67 7 ต.ค. 59
4659/59 นาย เปร่ือง   บุตตะ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 84 12 ต.ค. 59
4660/59 นาง โนรี   ช่างเกวียน ธ.อิมพีเรียล เวิลด์ ส้าโรง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 2 ต.ค. 59
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