
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4661/59 นาง สุนีย์   จิตต์เมตตา วิสามัญ ภาวะติดเชื้อ 89 6 ต.ค. 59
4662/59 นาย ต่อศักด์ิ   โตสิงห์ คส.สพ.ทบ. ล่ิมเลือดในปอดอุดตัน 54 26 ก.ย. 59
4663/59 ร.ต.สมหมาย   ขุนทอนโชติ ม.พัน.28 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 61 27 ก.ย. 59
4664/59 นาย บุญส่ง   เวียงสงค์ พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 72 23 ก.ย. 59
4665/59 นาย ตุ้ม   เต้าทอง รร.ส.สส. โรคตับแข็ง 81 7 ต.ค. 59
4666/59 พ.ท.สุรีย์   ทรัพย์หิรัญ สลก.ทบ. ภาวะสมองขาดเลือด 86 17 ต.ค. 59
4667/59 นาง มณเฑียร   สีเหลือง ธนาณัติ เลือดออกในทางเดินอาหาร 60 16 ต.ค. 59
4668/59 ร.ต.ปาน   สิงห์ลา ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 19 ต.ค. 59
4669/59 พ.ท.บุญธรรม   ทับทิม ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 17 ต.ค. 59
4670/59 นาย ประสพชัย   รัตนซ้อน ธ.ถนนจันทน์ ล้ินหัวใจร่ัว 77 27 ก.ย. 59
4671/59 ร.ต.ฉลอม   พุม่งาม ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 10 ต.ค. 59
4672/59 นาง สมฤทธิ ์  พรหมรักษา ธ.เพชรบูรณ์ โรคไตวาย 84 10 ต.ค. 59
4673/59 นาง บุญ   แก้วพินิจ รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งระยะแพร่กระจาย 77 3 ต.ค. 59
4674/59 นาย เจริญ   อินจ าปา รร.ป.ศป. มะเร็งทางเดินน้ าดี 81 3 ต.ค. 59
4675/59 นาง เต็มใจ   เตียจงลักษณ์ พล.รพศ.1 มะเร็งเต้านม 78 19 ก.ย. 59
4676/59 นาง สมจิตต์   กลมขุนทด ศปภอ.ทบ.2 โรคชรา 81 30 ก.ย. 59
4677/59 ส.อ.สมบูรณ์   โกมัย พล.ร.5 ภาวะช๊อคจากการเสียเลือด 55 1 ต.ค. 59
4678/59 นาง สุนีรัต   ดวงเจียน ศปภอ.ทบ.2 โรคตับแข็ง 40 29 ก.ย. 59
4679/59 นาง สุรีย์   นิตยะ ธ.ประชานิเวศน์1 เลือดออกในสมอง 86 22 พ.ค. 59
4680/59 ร.ต.สนั่น   เสมอชาติ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทีป่อด 75 14 ต.ค. 59
4681/59 นาง สีทา   ฝากกาย ธ.อรัญประเทศ มะเร็งถุงน้ าดี 78 17 ก.ย. 59
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4682/59 จ.ส.อ.ศิริ   แจ่มสนอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 3 ต.ค. 59
4683/59 นาง ประไพ   บุญหงษ์ รพ.ค่ายอดิศร มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 50 1 ต.ค. 59
4684/59 ร.ต.บุญธรรม   ศรีจันทร์ วิสามัญ ปอดอักเสบติดเชื้อ 94 7 ต.ค. 59
4685/59 นาง สระสม   อินทรศาสตร์ ธ.เตาปูน โรคชรา 87 14 ต.ค. 59
4686/59 พล.ต.วีระฉัตร   คล้ายวันเพ็ญ ธ.มีนบุรี โรคต่อมไร้ท่อทีม่ีการสร้างฮอร์โมนผิดปกติ 70 12 ต.ค. 59
4687/59 นาง บุญธรรม   ทองหยิบ วิสามัญ ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 96 13 ต.ค. 59
4688/59 จ.ส.อ.ไตรภพ   ศรีเพชรภูมิ ร.151 พัน.1 ความดันโลหิตสูง 51 23 ก.ย. 59
4689/59 นาย โพย   จันทร์โม ธนาณัติ โรคชรา 78 5 ต.ค. 59
4690/59 นาง เบ็ญจมาศ   สมขุนทด ร้อย.บ.พล.ร.3 บาดเจ็บช่องท้องรุนแรง 40 21 ก.ย. 59
4691/59 นาย สุค า   อิฐประสงค์ ศพปน.พท. ขาดอากาศหายใจ 61 12 ก.ย. 59
4692/59 นาง บุญเพียง   ทองชมภู ม.พัน.13 ระบบหายใจล้มเหลวฉับพลัน 76 7 ก.ย. 59
4693/59 นาง เครือวัลย์   สิบทัศน์ สปท. โรคชรา 83 5 ต.ค. 59
4694/59 นาย บุญมี   ถานันดร มทบ.22 มะเร็งปอด 66 24 ก.ย. 59
4695/59 นาง ไพฑูรย์   แสงหิรัญ ร.16 พัน.3 อุบัติเหตุจราจร 50 5 ต.ค. 59
4696/59 นาย เพชร   ศรีใสไพร รร.ม.ศม. โรคชรา 80 22 ก.ย. 59
4697/59 พ.ต.วิศาล   สัสดี ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 70 26 ก.ย. 59
4698/59 ร.อ.ประยูร   อ่อนนิ่ม ธ.ตาก ความดันโลหิตสูง 80 30 ก.ย. 59
4699/59 คุณหญิง ส่าหรี   แพทยกุล วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจตาย 95 8 ต.ค. 59
4700/59 ร.ต.บุญเยี่ยม   คุ้มฉายา ธ.สนามเป้า โรคชรา 77 18 ต.ค. 59
4701/59 พล.ท.วีรศักด์ิ   มูลกัน ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 59 29 ก.ย. 59
4702/59 นาย สุ้น   บรรจงมณีวัฒน์ มทบ.15 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 78 30 ก.ย. 59
4703/59 พ.ท.สุเมธ   หิรัญญา ธ.สระบุรี หัวใจเต้นผิดจังหวะ 64 5 ต.ค. 59
4704/59 ร.ต.สุชาติ   ป่าขจร ธ.สระบุรี ภาวะเลือดออกในสมอง 55 5 ต.ค. 59
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4705/59 นาง กิมฮวน   อ้วนโพธิก์ลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 86 11 ต.ค. 59
4706/59 จ.ส.ต.สนิท   สิงห์ไพร ธ.พิษณุโลก มะเร็งล าไส้ 57 15 ต.ค. 59
4707/59 พ.ท.อนุศักด์ิ   ประกอบทอง ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองแตก 76 4 ต.ค. 59
4708/59 นาง เมย   เสมอใจ ธ.พะเยา ขาดอากาศหายใจ 84 23 ส.ค. 59
4709/59 ส.อ.จวน   พวงเขียว ธ.รามอินทรา กม.4 มะเร็งระยะลุกลาม 68 15 ต.ค. 59
4710/59 นาย ค าปัน   วงค์ชัย ธ.ห้วยแก้ว-เชียงใหม่ โรคเบาหวาน 71 30 ส.ค. 59
4711/59 นาย ประเสริฐ    เวียงจันทร์ ธ.นครนายก ปอดอักเสบติดเชื้อ 90 17 ต.ค. 59
4712/59 นาย วิเชียร   โมอุ่ม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งในสมอง 51 23 ต.ค. 59
4713/59 จ.ส.อ.ยงยุทธ   สุทธิจันทร์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 58 14 ต.ค. 59
4714/59 จ.ส.อ.สุข   กองเงิน ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในปอด 85 15 ต.ค. 59
4715/59 พ.ต.ส าเนียง   เพ็งจันทรา ธ.ท-ีสแควร์ หลอดลมโป่งพอง 82 17 ต.ค. 59
4716/59 นาย ถาวร   วิไลรัตน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 65 19 ต.ค. 59
4717/59 นาง เชิญ   ชัยฤทธิ์ กอง รจ.มทบ.11 โรคมะเร็งเต้านม 77 15 ต.ค. 59
4718/59 น.ส.สุพัตรา   ไชยนนท์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภูมิคุ้มกันตนเอง 42 30 ก.ย. 59
4719/59 นาย ร า   เดชสมบัติ ธ.อุดรธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 82 12 ต.ค. 59
4720/59 นาย ตุ๊   ทองรักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อรุนแรง 76 1 ต.ค. 59
4721/59 นาง นัน   ห้องแซง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบหายใจล้มเหลว 83 26 ก.ย. 59
4722/59 นาง ประเทือง   คาพิจารณ์ ส่วนกลาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 24 ต.ค. 59
4723/59 นาย ปัน๋   กิติสิทธิ์  กสษ.3 กส.ทบ. ปอดติดเชื้อ 83 11 ต.ค. 59
4724/59 นาย อ านาจ   ยกน้อยวงษ์ ร.3 ภาวะหายใจล้มเหลว 69 12 ต.ค. 59
4725/59 นาง ต้ัน   จุดศรี ธ.ขอนแก่น โรคเบาหวาน 82 6 ต.ค. 59
4726/59 นาง เพียง   กุลสอนนาม ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 17 ก.ย. 59
4727/59 ร.อ.อนันต์   สะแกคุ้ม ธ.สกลนคร มะเร็งเม็ดเลือดขาว 62 8 ต.ค. 59
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4728/59 นาง ชั้น   เสือโต ร.1 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 80 14 ต.ค. 59
4729/59 จ.ส.อ.ธีรชัย   ขลุ่ยนาค ร้อย.ฝรพ.1 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 54  18 ก.ย.59
4730/59 นาย ธนเดช   กิตติอรุณกร ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 70 21 ต.ค. 59
4731/59 นาย เฉลิมพล   สิทธิสิงห์ ธ.พระปฐมเจดีย์ หัวใจวายเฉียบพลัน 68 15 ต.ค. 59
4732/59 นาง บุญปัน๋   วงษ์หมื่น ธ.แม่สอด โรคชรา 76 14 ต.ค. 59
4733/59 นาง สายทอง   วงษ์เค่ียม ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 22 ต.ค. 59
4734/59 นาย โชติ   คงรอด ธ.แคลาย มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 80 27 ก.ย. 59
4735/59 นาง เนียบ   แก้วใหญ่ ป.พัน.19 ระบบหัวใจและการหายใจล้มเหลว 78 11 ต.ค. 59
4736/59 นาง นาง   หนากลาง พัน.สร.22 บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 6 ต.ค. 59
4737/59 นาง สุภาภรณ์   วัฒนสุข ธนาณัติ อุบัติเหตุจราจร 57 7 ต.ค. 59
4738/59 นาง ศิริ   บุญศิริ ขส.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 1 ต.ค. 59
4739/59 น.ส. ณิรดา   ผดุงสรรพ์ ส่วนกลาง มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 37 9 ต.ค. 59
4740/59 นาง สมศรี   แสงแก้ว ส่วนกลาง โรคชรา 74 18 ต.ค. 59
4741/59 นาย สมาส   จันทเล ธ.เมืองพล ปอดติดเชื้อ 70 17 ต.ค. 59
4742/59 นาง บังอร   วงษ์ผา ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 17 ก.ย. 59
4743/59 นาง ปิน่   ชะเอม ธ.ปากเกร็ด มะเร็งในช่องปาก 90 20 ต.ค. 59
4744/59 พ.ต.เช้า   ชูชาติ ธ.สุราษฎร์ธานี โรคปอดบวม 88 28 ก.ย. 59
4745/59 ส.อ.ตรีวัตร   บารมี ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 21 ต.ค. 59
4746/59 นาง ประหยัด   โตพุม่ ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 88 6 ต.ค. 59
4747/59 นาง ก้อน   ศรีบัวไทย ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 81 24 ก.ย. 59
4748/59 นาง มาลี   แดงจัด ธ.เพชรบูรณ์ โรคไตเร้ือรัง 74 19 ก.ย. 59
4749/59 นาย ตา   วงษ์ชมภู ร.23 พัน.3 โรคชรา 80 27 ก.ย. 59
4750/59 นาย ถนอม   บุญหลง ช.พัน.201 อุบัติเหตุ 65 1 ก.ย. 59
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4751/59 นาย สวาท   พรมดี ธนาณัติ ปอดติดเชื้อ 88 9 ก.ย. 59
4752/59 พ.ต.ประมวล   เปล่ียนสมัย ธ.ราชบุรี โรคหัวใจ 65 8 ต.ค. 59
4753/59 นาง เรียง   มากค า ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 4 ต.ค. 59
4754/59 ร.ต.กิตติ   ทองทวี ธ.แคลาย มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 77 18 ต.ค. 59
4755/59 นาง สมพิศ   สายด้วง ศปภอ.ทบ.1 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 57 17 ต.ค. 59
4756/59 นาง ดี   เทพสุรินทร์ ร.17 พัน.2 โรคชรา 82 1 ต.ค. 59
4757/59 นาย ถิน   พรมภักดี รร.ร.ศร. ไตวายเฉียบพลัน 73 22 ก.ย. 59
4758/59 นาย สุข   ค าจร ม.พัน.25 รอ. ปอดติดเชื้อ 79 2 ต.ค. 59
4759/59 ร.ต.บุญมา   ทรัพย์ประสาท พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. ระบบไหลเวียนล้มเหลว 81 12 ต.ค. 59
4760/59 นาย แก้ว   ฉิมรัมย์ ร.31 พัน.3 รอ. ถูกท าร้ายด้วยของแข็งทีบ่ริเวณศีรษะและคอ 69 5 ต.ค. 59
4761/59 ร.ต.เจียม   ศรพิมพ์ ธ.นครพนม ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 6 ต.ค. 59
4762/59 นาง ค ามูล   ไชยมณีวรรณ ธ.ล าปาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 6 ต.ค. 59
4763/59 จ.ส.อ.เฉลิม   รอดปราณี กิตติมศักด์ิ ไตวายเฉียบพลัน 88 21 ต.ค. 59
4764/59 ร.ต.อมรเทพ   บุญเสริม ธ.เพชรบูรณ์ โรคตับแข็ง 62 9 ต.ค. 59
4765/59 ร.ท.เกษม   ศรีแสง ธ.สนามเสือป่า ปอดติดเชื้อ 78 25 ต.ค. 59
4766/59 นาง กิ่งกาญจน์   เจตนานนท์ ธ.เตาปูน โรคชรา 99 25 ก.ย. 59
4767/59 พ.อ.ทรงวุฒิ   เขียววิจิตร ธ.ราชด าเนิน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 64 15 ต.ค. 59
4768/59 จ.ส.อ.บัณฑิต   อิสสอาด ม.พัน.17 รอ. เยื่อบุช่องท้องอักเสบ 53 9 ก.ย. 59
4769/59 นาง บุญตอง   อินภูวา ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 11 ต.ค. 59
4770/59 ร.ต.ทา   บุญวัง ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 88 4 ต.ค. 59
4771/59 นาง สร้อย   ทุมภา ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 93 23 ก.ย. 59
4772/59 จ.ส.อ.ศักด์ิสิทธิ ์  ดวงดีแก้ว ธ.นครพนม ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 56 10 ก.ย. 59
4773/59 นาง สมถวิล   นาสุข ธ.สกลนคร โรคชรา 90 6 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4774/59 อส.ทพ.นัทธพงศ์   มาศสุวรรณ์ กรม ทพ.41 ถูกยิง 26 6 ก.ย. 59
4775/59 นาง รัตนา   ดีพร้อม สง.สด.ก.ท. ภาวะติดเชื้อในช่องท้อง 54 5 ต.ค. 59
4776/59 นาย ประกอบ   คลองโคน สปท. โรคเบาหวาน 62 27 ก.ย. 59
4777/59 นาง เข็ม   พ่วงเสือ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สมองขาดอากาศเนื่องจากการจมน้ า 66 2 ต.ค. 59
4778/59 ร.ต.ประสิทธิ ์  มณีโชติ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมลูกหมาก 82 26 ต.ค. 59
4779/59 ร.ท.ศักด์ิชาย   ทองสุกงาม ธ.พิษณโลก มะเร็งส าใส้ 71 12 ต.ค. 59
4780/59 พ.ต.สยาม   สิทธิโชติ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 23 ต.ค. 59
4781/59 นาย วอ   ทรัพย์ประกอบ ธ.อยุธยา ปอดติดเชื้อรุนแรง 75 21 ต.ค. 59
4782/59 นาง สุจิตรา   มารัตน์ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 73 3 ต.ค. 59
4783/59 ร.ต.ชัยธวัช   กมลหัตถ์ ธ.สกลนคร ปอดติดเชื้อรุนแรง 52 17 ก.ย. 59
4784/59 นาง ฉลอม   สมจิตร ธ.สระบุรี โรคชรา 82 7 ต.ค. 59
4785/59 ส.อ.ภาณุ   สมประสงค์ มทบ.15 มะเร็งทางเดินอาหาร 54 16 ต.ค. 59
4786/59 นาง เรียม   ทางทอง ม.พัน.20 รอ. ติดเชื้อทีป่อด 77 13 ต.ค. 59
4787/59 นาย บุญมี   แซ่ล้ี ส่วนกลาง มะเร็งตับ 80 25 ต.ค. 59
4788/59 นาง กุหลาบ   รัตนนิตย์ ธ.โรบินสัน-ฉะเชิงเทรา โรคชรา 80 9 ต.ค. 59
4789/59 นาย เชาว์   รอดน าพา ธ.กระทรวงกลาโหม ถุงลมโป่งพอง 78 12 ต.ค. 59
4790/59 ร.ต.สุบิน   มุ่งจงรักษ์ ธ.บางเขน(เซนทรัล) โรคชรา 76 27 ต.ค. 59
4791/59 ร.ต.สุวัฒน์   ขจรภัย ศบบ. ภาวะล่ิมเลือดอุดตัน 82 6 ก.ย. 59
4792/59 นาง ทองชั้น   สินสุวรรณ ธ.กระทุม่แบน มะเร็งปอด 78 29 ต.ค. 59
4793/59 นาย ลี   บุระวัตร ธ.ยโสธร โรคชรา 78 11 ต.ค. 59
4794/59 นาง สุธิดา   วุฒิวัย ม.พัน.13 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง 54 12 ต.ค. 59
4795/59 นาย ชัชวาลย์   นนทะการ ส.1 พัน.101 อุบัติเหตุ 38 16 ต.ค. 59
4796/59 ส.อ.จ าลอง   บัวหลวงงาม ธ.กาญจนบุรี ภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร 76 10 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4797/59 นาง สละ   มัจฉา มทบ.18 สมองฝ่อวัยชรา 96 13 ต.ค. 59
4798/59 นาย ทอง   เสง่ียมงาม พธ.ทบ. โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 67 2 ต.ค. 59
4799/59 นาง พรทิพย์   แสนศักด์ิ ธ.กาญจนบุรี ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 57 13 ต.ค. 59
4800/59 นาง สุภาพ   มั่งค่ัง พัน.สร.8 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 9 ต.ค. 59
4801/59 นาย จอม   อยู่เย็น ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76 8 ต.ค. 59
4802/59 นาง สิริกรณ์   ศรีโยหะ กอง สพบ.พล.ร.6 หัวใจล้มเหลว 62 2 ต.ค. 59
4803/59 พล.อ.ไพโรจน์   รัฐประเสริฐ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เนื้องอกในสมอง 68 21 ต.ค. 59
4804/59 นาง จิตรา   ส่องพราย ธนาณัติ โรคชรา 91 31 ต.ค. 59
4805/59 พ.ต.พิทยาธร   สุ่นสุข มทบ.36 โรคมะเร็งตับ 53 24 ก.ย. 59
4806/59 จ.ส.อ.ณรงค์   ใจรักษ์ ทน.3 มะเร็งตับ 52 15 ต.ค. 59
4807/59 พ.ท.พนัส   สมตัว ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 84 12 ต.ค. 59
4808/59 นาง ศรีเมือง   จันโทภาส ธ.ปัตตานี มะเร็งปากมดลูก 89 11 ต.ค. 59
4809/59 จ.ส.ท.สมชาย   ศรีโชติ ร.8 ไตวายเฉียบพลัน 39 28 ก.ย. 59
4810/59 นาง จ าปา   ดาราษฎร์ ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น มะเร็งปากมดลูก 78 18 ต.ค. 59
4811/59 พ.อ.ประสาท   รอดเรืองเดช ธ.บางล าภู โรคชรา 82 22 ต.ค. 59
4812/59 นาง วรรณา   นาคพรม ธ.ศรีย่าน สมองฝ่อวัยชรา 84 25 ต.ค. 59
4813/59 นาง เจริญศรี   พิณสายแก้ว วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 93 24 ต.ค. 59
4814/59 น.ส. ประภา   โพธิส์ามต้น ธ.อยุธยา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 77 27 ต.ค. 59
4815/59 จ.ส.อ.หญิง ยินดี   แสนมหาชัย ธ.แคลาย มะเร็งเต้านม 77 13 ต.ค. 59
4816/59 นาง สอาด   แซ่ต้ัง ธ.เตาปูน ภาวะติดเชื้อในปอดรุนแรง 98 15 ต.ค. 59
4817/59 นาย สาย   เสียงลอย ธ.กองบัญชาการสูงสุด-แจ้งวัฒนะ โรคชรา 82 23 ต.ค. 59
4818/59 ร.อ.ชัย   ดาวจันอัด สลก.ทบ. เส้นเลือดด ามีเซนเทอริคฉีกขาด 75 23 ก.ย. 59
4819/59 นาง พรพรรณ    แสงดิษฐ์ กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งท่อน้ าดี 69 8 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4820/59 นาย ทวีศักด์ิ   เข้ากล้า มทบ.25 โรคเบาหวาน 61 25 ต.ค. 59
4821/59 จ.ส.อ.บุญชู   รอดเทศ ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 65 30 ก.ย. 59
4822/59 นาง ระพีพรรณ   รัตนพิบูลย์เดช ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 20 ต.ค. 59
4823/59 นาง ใหญ่   จุ้ยกระโทก ธ.ขอนแก่น หัวใจล้มเหลว 81 10 ต.ค. 59
4824/59 นาย ทองเวช   มินยะกากี พล.ร.6 เนื้องอกในสมอง 62 9 ต.ค. 59
4825/59 นาง น้อม  รอดเทีย่ง ส่วนกลาง โรคชรา 88 12 ก.ย. 59
4826/59 นาง ศรีรัตน์   โตจันทร์ ธ.แจ้งวัฒนะ ไตวายเร้ือรัง 75 29 ต.ค. 59
4827/59 นาย สงวน   ประคองศรี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 80 19 ต.ค. 59
4828/59 นาง ผัน   ปากุดเป็ง มทบ.11 ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 80 16 ต.ค. 59
4829/59 นาง เดือนชัย   ดีมั่น ขส.ทบ. เลือดออกในสมอง 49 10 ต.ค. 59
4830/59 นาย ส ารวย  พิมสอน รพ.ค่ายสุรสีห์ มะเร็งกล่องเสียง 67 3 ต.ค. 59
4831/59 ร.ต.โทป   อินทรการทุม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 80 7 ต.ค. 59
4832/59 จ.ส.อ.พิทักษ์   ศิริดี ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 82 28 ก.ย. 59
4833/59 นาย สนั่น   กันหาภัย ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 86 3 ต.ค. 59
4834/59 นาง เสง่ียม   โพธิพ์ึง่ ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน 80 17 ต.ค. 59
4835/59 นาง ย้อย   เขียววิลัย ธ.ถนนพระราม 9 เส้นเลือดสมองแตก 76 14 ต.ค. 59
4836/59 จ.ส.อ.พงษ์พร   ส่องสว่าง ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ปอดติดเชื้อ 51 13 ต.ค. 59
4837/59 ส.อ.สมศักด์ิ   แฝงด่านกลาง คส.5 สพ.ทบ. อุบัติเหตุจราจร 75 23 ต.ค. 59
4838/59 นาง ยุพิน   ทองอ่ า ธนาณัติ ไตวายระยะสุดท้าย 79 15 ต.ค. 59
4839/59 นาง ค าหวา   เกษมสินธุ์ สง.สด.จว.อ.ด. โรคไตวาย 80 22 ก.ย. 59
4840/59 นาง ถนอมศรี   ปาละวัธนะกุล บชร.1 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 78 17 ต.ค. 59
4841/59 ร.ต.เรืองฤทธิ ์  นันทากุล ธ.เตาปูน เลือดออกในเนื้อสมอง 58 14 ต.ค. 59
4842/59 นาย อื้น   ชาวระนอง ธ.นครนายก เลือดออกในสมองด้านขวา 69 8 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4843/59 พ.ท.สุวิทย์   พึง่พร ธ.อยุธยา มะเร็งปอด 72 9 ต.ค. 59
4844/59 นาง ถนอม   พวงสมบัติ มทบ.39 สมองฝ่อวัยชรา 80 20 ต.ค. 59
4845/59 ร.ต.ต.วันทา   แสงวิเชียร มทบ.21 วัณโรค 85 17 ต.ค. 59
4846/59 นาย ฉาย   เลิศพงษ์ สง.สด.จว.อ.ด. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 10 ต.ค. 59
4847/59 นาย กอ   อ่อนภูเขา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81 6 ต.ค. 59
4848/59 นาย หวล   บุญมาก ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 79 20 ต.ค. 59
4849/59 ร.ต.บุญเลิศ   ทรัพย์มูล ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 10 ต.ค. 59
4850/59 ร.ต.บัณฑิต   สวัสดี ศม. มะเร็งตับ 56 27 ก.ย. 59
4851/59 นาง สว่าง   บุญยบุตร สง.สด.จว.ย.ส. ติดเชื้อปรสิต 77 19 ต.ค. 59
4852/59 นาย สมศักด์ิ   มุขแก้ว พัน.ปฐบ. ปอดอักเสบ 85 27 ก.ย. 59
4853/59 นาง มะลิ   ทองดี ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 67 29 ต.ค. 59
4854/59 นาง สมัย   ทองถม ส่วนกลาง โรคชรา 85 11 ต.ค. 59
4855/59 นาย ทอง   ขันเกษตร ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หลอดเลือดสมอง 78 21 ต.ค. 59
4856/59 นาง วรลักษณ์   แก้วแหวน ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 24 ต.ค. 59
4857/59 นาง เม้ย   ฤทธิป์ระเสริฐ ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 78 28 ต.ค. 59
4858/59 นาง นภา   ศรีเจียม ธ.ราชด าเนิน จมน้ าเสียชีวิต 84 27 ต.ค. 59
4859/59 นาย จ ารัส   ยูปานนท์ ธ.ปราจีนบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 81 28 ต.ค. 59
4860/59 นาง ฌิชชา   พิลาสุข กพ.ทบ. มะเร็งปอด 68 23 ต.ค. 59
4861/59 นาย ยอด   คันชิง สส. โรคชรา 75 26 ก.ย. 59
4862/59 จ.ส.อ.ก้อนแก้ว   กางทอง ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 72 22 ต.ค. 59
4863/59 พ.ต.สุวัฒน์   สุขบาง ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 96 24 ต.ค. 59
4864/59 นาง วัลลา   สุรินทรามนต์ ธ.พิษณุโลก ล าไส้อุดตัน 78 21 ต.ค. 59
4865/59 ร.ต.ทองสุข   จ านงเวช ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจล้มเหลว 66 7 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4866/59 จ.ส.อ.นิคม   พิมพ์วงษ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งโพรงจมูก 68 20 ต.ค. 59
4867/59 ร.ต.อ านาจ   สังขไพโรจน์ ธ.กาญจนบุรี ส าลักอาหาร 57 2 ม.ค. 59
4868/59 นาง พิสมัย    แพทย์ปรีชา ธ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม มะเร็งปอด 61 29 ต.ค. 59
4869/59 นาง พัน   เกิดใหม่ ธ.เพชรบูรณ์ ทางเดินหายใจอุดกั้น 61 14 ต.ค. 59
4870/59 ร.ต.สุเมธ   มะลิซ้อน ธ.พญาไท มะเร็งท่อน้ าดี 61 16 ต.ค. 59
4871/59 นาง สุดใจ   ธนะรุ่ง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ 72 12 ต.ค. 59
4872/59 จ.ส.อ.พนมศักด์ิ   พลวรรณ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็ง 79 29 ต.ค. 59
4873/59 นาง นิตยา   ผลผกา ธ.อิมพิเรียลเวิลด์ ส าโรง ไตวายเร้ือรัง 77 21 ต.ค. 59
4874/59 นาง หนูเปีย่ม   บุญเชิด สส. โรคชรา 74 2 ต.ค. 59
4875/59 นาย สีนวล   เพลงสันเทียะ กผสป.สส. โรคชรา 81 30 ต.ค. 59
4876/59 นาย มนัส   ราชนิยม พล.1 รอ. โรคไตวาย 67 24 ต.ค. 59
4877/59 ร.อ.ธนเทพ   บัวบุศย์ ป.พัน.1 รอ. อุบัติเหตุทางจราจร 31 13 ก.ย. 59
4878/59 จ.ส.อ.โชติมนต์   ล าใยย่อง ป.พัน.722 เลือดออกในช่องปอดด้านขวา 38 7 ก.ย. 59
4879/59 ร.ต.สันติภาพ   ราชกรณ์ ช.พัน.51 โรคหัวใจ 44 22 ก.ย. 59
4880/59 ส.อ.ประพันธ์   น้อยเสนา สง.สด.จว.ข.ก. กล้ามเนื้อหัวใจตาย 47 26 ต.ค. 59
4881/59 นาง จันทร์   รุ่งนิมิตร ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดสมองแตก 82 20 ต.ค. 59
4882/59 นาง นิตย์รดี    มีสา ธ.ล าปาง หัวใจขาดเลือด 55 20 ต.ค. 59
4883/59 ร.ต.พิศิษฐ   สุขารมณ์ ธ.ย่อยถนนพัฒนาการ โรคไตวาย 83 23 ต.ค. 59
4884/59 นาง มูล   อิ่นค าฟู ธ.เชียงราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 20 ต.ค. 59
4885/59 นาง บัวรอง   ครึมสูงเนิน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นคราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 84 14 ต.ค. 59
4886/59 ร.ต.ประเทือง   คล้ายชม ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปอด 76 16 ต.ค. 59
4887/59 จ.ส.อ.อภิสิทธิ ์  ขาวประเสริฐ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา วัณโรคระยะแพร่กระจาย 58 12 ต.ค. 59
4888/59 นาง น้อย   นิลชู กรซย.ศซส.สพ.ทบ. หัวใจวาย 70 4 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4889/59 จ.ส.อ.จินตศักด์ิ   แหทอง ธ.ปราจีนบุรี เสียเลือดเฉียบพลัน 53 25 ก.ย. 59
4890/59 นาง พิศมร   กุลทนันท์ นสศ. มะเร็งปอด 64 15 ต.ค. 59
4891/59 นาง แสวง   สุขอารมณ์ สส. โรคชรา 89 12 ก.ย. 59
4892/59 นาง ศรีดา   แก้ววันตา ธ.ล าปาง กล้ามเนื้อหัวใจตาย 68 12 ต.ค. 59
4893/59 นาง ถ่วน   มีโพธิก์ลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อทีล้ิ่นหัวใจ 75 19 ต.ค. 59
4894/59 จ.ส.อ.วิเชียร   ค าชมภู ธ.อุดรธานี มะเร็งทางเดินน้ าดี 73 30 ก.ย. 59
4895/59 ส.อ.ศักด์ิชัย   รุทธโชติ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งกระดูก 55 13 ต.ค. 59
4896/59 น.ส.นันทนา   บานงาม มทบ.37 อุบัติเหตุการจราจร 39 22 ม.ิย. 59
4897/59 นาย บุญตา   โคคีรี มทบ.18 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 16 ต.ค. 59
4898/59 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  แก้วงาม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 71 14 ต.ค. 59
4899/59 พ.อ.สมบูรณ์   ปลอดโปร่ง ธ.นครศรีธรรมราช หลอดเลือดหัวใจตีบ 62 9 ต.ค. 59
4900/59 ร.ต.ฉายา   สิทธิเชนทร์ ธ.นครศรีธรรมราช ระบบไหลเวียนเลือด 57 7 ต.ค. 59
4901/59 นาย คาน   ไหลหล่ัง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งตับ 81 22 ต.ค. 59
4902/59 ร.ต.มณู   เอื้อดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 25 ต.ค. 59
4903/59 นาง สุจิตรา   วติวุฒิพงศ์ ธ.สระบุรี เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 71 15 ต.ค. 59
4904/59 นาง ประเสริฐ   พันธุดี์ ธ.ลพบุรี โรคสมองฝ่อวัยชรา 84 17 ต.ค. 59
4905/59 นาย สังวรณ์   เสนารักษ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 84 8 ต.ค. 59
4906/59 นาง บุญส่ง  สกุลณา ธ.ราชบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 87 6 ต.ค. 59
4907/59 นาง ล าใย   ลบเมฆ ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 19 ต.ค. 59
4908/59 นาง บุญช่วย   พวงพลอย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 78 17 ต.ค. 59
4909/59 นาง ส ารวย   รอดอ่อน ขว.ทบ. โรคชรา 82 25 ต.ค. 59
4910/59 จ.ส.อ.จ าปา   โพธิส์า ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 88 6 ก.ค. 59
4911/59 น.ส. ปิยพร   ยียากุล ธ.สระบุรี ติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง 29 26 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4912/59 นาง พร้อม   สุขสมโภชน์ ธ.สะพานควาย เลือดออกในสมอง 81 1 พ.ย. 59
4913/59 พ.ต.เยิ้ม   แก้วมณี ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบ 80 30 ต.ค. 59
4914/59 ร.ต.เสริมสกุล   พลเยี่ยม ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 55 19 ต.ค. 59
4915/59 นาง บานเย็น   แก้วเวียงเดช ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 1 พ.ย. 59
4916/59 นาง เสาวลักษณ์   จันทร์ตรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองขาดออกซิเจน 79 27 ต.ค. 59
4917/59 จ.ส.อ.ประพันธ์   ไทรสาหร่าย ธ.ราชบุรี หลอดเลือดหัวใจตีบ 79 26 ต.ค. 59
4918/59 นาง เกษศิณี   อ่อนปาน มทบ.36 ปอดติดเชื้อ 62 22 ต.ค. 59
4919/59 จ.ส.อ.อดุลย์   ยาสูงเนิน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อ 53 26 ต.ค. 59
4920/59 พ.ท.ณรงค์   ธีระวัฒนา ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 74 3 ต.ค. 59
4921/59 นาง ผัด  ขาวสระ ธ.ทุง่สง ปอดติดเชื้อ 82 13 ต.ค. 59
4922/59 นาง ตุ่น  แสนรัมย์ ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 87 21 ต.ค. 59
4923/59 นาย จ าปา  พนมหอม มทบ.21 ปอดอักเสบติดเชื้อ 80 21 ต.ค. 59
4924/59 นาย ประสาน   แก้วเนตร ธ.อุบลราชธานี หัวใจล้มเหลว 69 25 ต.ค. 59
4925/59 ร.อ.มนตรี   ธงทอง ธ.นครราชสีมา ภาวะหัวใจโลหิตล้มเหลว 71 20 ต.ค. 59
4926/59 จ.ส.อ.อานนท์   วัณณะสิริ ธ.อุดรธานี ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 82 26 ต.ค. 59
4927/59 นาง เป็ง   แสงจันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 17 ต.ค. 59
4928/59 นาง สายทอง   ต๋ีสกุล ธ.เลย ปอดอักเสบเร้ือรัง 69 6 ต.ค. 59
4929/59 ร.ต.วินแมน   จุลางกูร ธ.อุตรดิตถ์ ระบบหายใจล้มเหลว 61 18 ต.ค. 59
4930/59 นาง นันทนา   ชูศักด์ิ สลก.ทบ. แผลกดทับติดเชื้อรุนแรง 81 15 ก.ย. 59
4931/59 นาง พุฒ   ชื่นตา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 76 19 ต.ค. 59
4932/59 นาง พเยาว์   สุวรรณเมฆ ธ.ชลบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 76 9 ต.ค. 59
4933/59 นาง ประชุม  หาเรือนทรง รร.จปร. ภาวะหัวใจวาย 72 22 ต.ค. 59
4934/59 นาง จ านงค์   พึง่วัฒน์ รวท.อท.ศอพท. เส้นเลือดแดงทีข่าอุดตัน 76 25 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4935/59 นาง รบ   โพธิ พัน.สท. หัวใจล้มเหลว 75 6 ต.ค. 59
4936/59 พ.ต.โชคชัย   โพธิท์อง ขกท. ติดเชื้อราในกระแสเลือด 58 3 ต.ค. 59
4937/59 นาง นงคราญ  พ่วงกุล ร.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 23 ต.ค. 59
4938/59 นาง อุบล   อนุกูล ธ.สนามเสือป่า หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 93 28 ต.ค. 59
4939/59 นาง อุ่น   พลทองสถิตย์ ป.พัน.11 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 72 25 ต.ค. 59
4940/59 นาง นันทา  ชูเสน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 54 17 ต.ค. 59
4941/59 นาง รสสุคนธ์   นรสิงห์ ส่วนกลาง โรคชรา 80 25 ต.ค. 59
4942/59 นาง มาลี   ถวายทรัพย์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 2 พ.ย. 59
4943/59 นาง อนงค์   มีชัย ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสโลหิต 77 2 พ.ย. 59
4944/59 นาง วลีย์   เกียรติก้องศิลป์ กิตติมศักด์ิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 2 พ.ย. 59
4945/59 น.ส. จ ารอง   คงแสง ธ.กาญจนบุรี จมน้ า 60 3 พ.ย. 59
4946/59 นาง พรมมี   สินธุพันธ์ประทุม ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม ความดันโลหิตสูง 84 1 พ.ย. 59
4947/59 นาง ย้อย   กลัดสุข ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 90 28 ต.ค. 59
4948/59 นาง ผม   หลักแวงมล ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 79 21 ต.ค. 59
4949/59 นาย ใจ   แก้วมา ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 77 10 ต.ค. 59
4950/59 ส.อ.ประยูร   นิคมรักษ์ ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 82 28 ต.ค. 59
4951/59 พ.อ.จ ารัส   รัตนกร ธ.นครชัยศรี มะเร็งปอด 74 2 พ.ย. 59
4952/59 จ.ส.อ.เดชา   พวงสมบัติ ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 66 31 ต.ค. 59
4953/59 นาย ปรีชา   สืบจากจุล ธ.ลพบุรี ขาดอากาศจากการแขวนคอ 72 21 ต.ค. 59
4954/59 นาย ประเสริฐ   ทัศนสุนทรกุล ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ภาวะหัวใจล้มเหลว 70 31 ต.ค. 59
4955/59 นาง สุดใจ   ม่วงเขาแดง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในช่องท้อง 70 29 ต.ค. 59
4956/59 นาย บุญมี   สารบาล กอง พธ.พล.ร.3 โรคชรา 79 20 ก.ย. 59
4957/59 นาย โสภา   โปร่งพรมมา ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุดรธานี ถุงลมโป่งพอง 65 24 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4958/59 ร.ต.ส าลี   ศรีหะบุตร ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 6 ม.ีค. 59
4959/59 นาง เฉลียว   ยอดอ้อย ธ.พะเยา เส้นเลือดสมองอุดตัน 87 22 ต.ค. 59
4960/59 จ.ส.อ.โสภณ   เนียมสุวรรณ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 67 23 ต.ค. 59
4961/59 นาง ไหล   ปัญญาวงศ์ ธ.ล าปาง โรคชรา 86 25 ต.ค. 59
4962/59 นาง น้อย   จงสมนึก ธ.ฝาง มะเร็งเต้านม 77 20 ต.ค. 59
4963/59 นาง อนงค์   โกมลโยธิน ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 81 31 ต.ค. 59
4964/59 จ.ส.อ.ประยูร   จินดา ธ.ปราจีนบุรี ลมชัก 55 4 พ.ย. 59
4965/59 นาง เฉื่อย   เฉียบแหลม ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 85 27 ก.ย. 59
4966/59 นาง สุจินต์   อู่ขลิบ ธ.พิจิตร โรคชรา 73 31 ต.ค. 59
4967/59 จ.ส.อ.อิทธิพล   สีแดง ธ.ปราจีนบุรี หลอดเลือดสมอง 77 24 ต.ค. 59
4968/59 นาย สวงค์   ทับศรี นปอ. ภาวะหัวใจขาดเลือด 80 16 ต.ค. 59
4969/59 นาง ญาณี   ขันธุลา รร.ม.ศม. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 53 22 ต.ค. 59
4970/59 พ.ต.พิชิต   ทับบุรี สง.สด.จว.ศ.ก. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 56 6 ต.ค. 59
4971/59 จ.ส.อ.เลิศศักด์ิ   ค าดี ส.พัน.22 มะเร็งท่อน้ าดี 80 29 ก.ย. 59
4972/59 นาง วราภรณ์   ปานทอง ป.พัน.31 รอ. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 51 19 ต.ค. 59
4973/59 นาย สลุย   ถุงทรัพย์ ม.พัน.9 ความดันโลหิตสูง 74 19 ต.ค. 59
4974/59 จ.ส.อ.พิทักษ์ชาติ   ดอนผา ศฝ.นศท.มทบ.12 ปอดอักเสบ 51 29 ต.ค. 59
4975/59 นาย ฟ้อย   หยิบยก รพ.รร.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งล าไส้ 80 19 ต.ค. 59
4976/59 นายสวน   ศรีทอง ม.4 รอ. ระบบหายใจล้มเหลว 79  21 ต.ค.59
4977/59 นายประสงค์   เจริญดี รร.จปร. ข้ออักเสบติดเชื้อ 81  24 ต.ค.59
4978/59 นางฉวีวรรณ   ตุ่มแก้ว กองบินปีกหมุนที ่3 มะเร็งหลอดอาหาร 59  5 ต.ค.59
4979/59 พ.ท.นิคม   ราชเดช ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะสมองขาดออกซิเจน 76  28 ก.ย.59
4980/59 นางเบ็ญจา   ใกล้ชิต ร.12 พัน.3 รอ. ปอดติดเชื้อ 67  26 ก.ย.59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
4981/59 ร.ท.ประโยชน์   จิธานนท์ ส่วนกลาง มะเร็งระยะสุดท้าย 94 9 พ.ย. 59
4982/59 นาง นฤมล   คงสวัสด์ิ ส่วนกลาง หลอดเลือดหัวใจตีบ 74 7 พ.ย. 59
4983/59 นาย สมจิตต์   โพธิก์ัน ธ.สิงห์บุรี ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 79 31 ต.ค. 59
4984/59 นาง ขันทอง   นิกรกูล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ไตวายระยะสุดท้าย 86 28 ต.ค. 59
4985/59 นาง สัมฤทธิ ์  เพ็งโสภา ธ.ส านักงานใหญ่ ระบบหายใจล้มเหลว 84 1 พ.ย. 59
4986/59 นาง อุไร   โมทนา ธ.แพร่ โรคหัวใจ 74 18 ต.ค. 59
4987/59 นาย ประจัญ   วรฉัตร ธ.บิก๊ซี ล าลูกกา 2 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 81 3 พ.ย. 59
4988/59 จ.ส.อ.สังข์ทอง   พันธุดี์ ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 82 18 ต.ค. 59
4989/59 นาง สังเวียน   บุภิ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า สมองฝ่อวัยชรา 73 5 พ.ย. 59
4990/59 นาย สมเด็จ  โพธิท์อง ธ.น่าน มะเร็งกล่องเสียง 64 23 ต.ค. 59
4991/59 นาง วนิดา   ทองพรรณ ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 67 15 ต.ค. 59
4992/59 นาง ละม้าย   ช่างต่อ สลก.ทบ. ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80 2 ต.ค. 59
4993/59 พ.ท.บุญเสริม   ประสิทธิเ์วช ธ.ประชาราษฎร์-นนทบุรี ภาวะหายใจล้มเหลว 82 6 พ.ย. 59
4994/59 นาง อร่าม   ทันจิตต์ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 89 31 ต.ค. 59
4995/59 พ.ท.สมาน   ธรรพสิทธิ์ ธ.รามอินทรา กม.8 ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 75 29 ต.ค. 59
4996/59 พ.อ.ส าเร็จ   รุจาคม ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคมะเร็ง 83 30 ต.ค. 59
4997/59 นาง อรชร   ประเดชบุญ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 61 17 ต.ค. 59
4998/59 นาง จินดา   อยู่วรรณ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 62 3 พ.ย. 59
4999/59 จ.ส.อ.พิชิต   ปัตเสน กสษ.2 กส.ทบ. ภาวะชักต่อเนื่อง 62 11 ต.ค. 59
5000/59 นาย เสรี   เพชรภักดี พัน.ปจว. ไตวายเร้ือรัง 68 11 ต.ค. 59
5001/59 จ.ส.อ.ไสว   เครือพีระครุฑ พัน.ช.คมศ. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 84 19 ต.ค. 59
5002/59 นาง สุภาพ   ชิงชัย ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสโลหิต 53 24 ต.ค. 59
5003/59 พ.ต.ชัยยืน   ศรีเหล็กแดง ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมอง 80 11 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5004/59 นาง จันทรา   จรสัมฤทธิ์ วิสามัญ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 88 5 พ.ย. 59
5005/59 ส.อ.หญิง ภัทรปภา   เฉลิมสมัย ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งปากมดลูก 44 4 พ.ย. 59
5006/59 พ.ต.จินดา   มณีนัย ธ.อรัญประเทศ ภาวะไตวายฉับพลัน 77 20 ก.ย. 59
5007/59 นาง สุคนธ์   มูลสุวรรณ ธ.นครชัยศรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 30 ต.ค. 59
5008/59 นาย สมาน   น้อยหลู่ ขกท. เส้นเลือดแตกในสมอง 60 24 ต.ค. 59
5009/59 นาง บุญช่วย   ผ่องศรี ธ.เตาปูน โรคชรา 83 8 พ.ย. 59
5010/59 นาง สร้อย   อุไรอ าไพ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 92 7 ต.ค. 59
5011/59 ร.ต.ค า   สวัสด์ิ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 79 25 ก.ย. 59
5012/59 นาง หลวย   ห้วยทราย ธ.นครราชสีมา โรคชรา 75 1 ต.ค. 59
5013/59 นาย สี   วิวัฒน์วรรธนะ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 92 22 ต.ค. 59
5014/59 นาง ละมัย   เหนิดกะโทก วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 93 28 ต.ค. 59
5015/59 นาง สงวน   สุนันต๊ะ ธ.ล าปาง มะเร็งตับอ่อน 78 15 ต.ค. 59
5016/59 จ.ส.อ.ณรงค์   ภูส่าย ศปภอ.ทบ.3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 53 8 ต.ค. 59
5017/59 พ.ต.สอิ้ง   สังขจันทร์ ธ.อุตรดิตถ์ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 82 9 ต.ค. 59
5018/59 จ.ส.อ.เรืองฤทธิ ์  แสนโพธิ์ ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 61 2 ต.ค. 59
5019/59 อส.ทพ.นเรศ   ปานฉ่ า กรม ทพ.33 เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุ 33 27 ต.ค. 59
5020/59 พ.ท.เสรี    รอบคอบ มทบ.41 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 10 ต.ค. 59
5021/59 นาง ส้มเช้า   ขาวสุวรรณ สง.สด.ก.ท. มะเร็งปากมดลูก 76 7 พ.ย. 59
5022/59 นาง ลัดดาวัลย์   แม้นเหมือน ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 69 10 พ.ย. 59
5023/59 นาง สอิ้ง   วงษา ส่วนกลาง มะเร็งปอด 70 10 พ.ย. 59
5024/59 น.ส. จิตรา   แก้วนุช ธ.ย่อยตล่ิงชัน มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 73 10 พ.ย. 59
5025/59 นาง นงเยาว์   วิทยาวุฑฒิกุล ธ.สนามเสือป่า ไขกระดูกเส่ือม 88 20 ก.ย. 59
5026/59 นาง ไฝ   จันทสุข ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 79 15 พ.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5027/59 พระ สด   รักใคร่ ธ.แจ้งวัฒนะ แผลติดเชื้อ 80 6 พ.ย. 59
5028/59 นาย เฉลิม   อ่วมมั่น ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะกรดในเลือด 81 4 พ.ย. 59
5029/59 นาย ส าอางค์   วงษ์ชาญ ธ.ย่อยถนนพหลโยธิน-สะพานใหม่ โรคชรา 81 5 พ.ย. 59
5030/59 นาย มงคล    ศรีสมบูรณ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอด 70 2 พ.ย. 59
5031/59 จ.ส.อ.ดิเรก   เกิดศรี ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจล้มเหลว 58 16 ต.ค. 59
5032/59 นาง วิไล   สุทธิสอน กรม ทพ.21 ไตวายเร้ือรัง 52 26 ต.ค. 59
5033/59 นาง บุญเทียน   เฟือ่งอารมย์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 7 พ.ย. 59
5034/59 นาง อ าพร   เตบุญมี ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อรุนแรง 82 3 พ.ย. 59
5035/59 ร.ต.มนูญ   สุราษฎร์ ร.3 พัน.1 โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 56 10 ต.ค. 59
5036/59 นาง กิมไล้   เหลืองอ าพันพงศ์ ธ.ศรีย่าน โรคชรา 81 10 พ.ย. 59
5037/59 นาย สมพงษ์   วรรณบูรณ์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 10 พ.ย. 59
5038/59 นาย หนูจันทร์   ธรรมสัตย์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 29 ต.ค. 59
5039/59 นาง ผ้ึง   จันทร์งาม ธ.สระบุรี โรคชรา 84 19 ต.ค. 59
5040/59 ร.ต.วิชัย   ปินะการัง ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 62 30 ต.ค. 59
5041/59 นาง ประกอบ   มีพวงผล ธ.นางรอง สมองฝ่อวัยชรา 77 29 ต.ค. 59
5042/59 ร.ต.สุรินทร์    พรหมสุข ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 77 22 ต.ค. 59
5043/59 นาย นิ่ม   โสธนะ พัน.ซบร.21 บชร.1 ปอดติดเชื้อ 77 16 ต.ค. 59
5044/59 นาง สังเวียน   สุครพัธน์ สส. ติดเชื้อบาดทะยัก 79 17 ต.ค. 59
5045/59 นาง ทองค า    สลับศรี ร.16 พัน.2 มะเร็งไต 73 16 ต.ค. 59
5046/59 ร.ต.ปรีชา   สารักษ์ ธ.นครศรีธรรมราช โรคชรา 70 26 ต.ค. 59
5047/59 นาง ศรีแพร    เพิม่เติม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 53 25 ต.ค. 59
5048/59 นาง บัวบาน   จุลสม ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมไทรอยด์ 69 21 ต.ค. 59
5049/59 นาง ไสว   สุขเกษม รพศ.1 พัน.2 มะเร็งท่อน้ าดี 63 30 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5050/59 นาง เข็ม   ยามา ส.พัน.23 สมองฝ่อวัยชรา 78 25 ต.ค. 59
5051/59 นาง จวน   ชื่นจอหอ ม.พัน.13 โรคชรา 81 26 ก.ย. 59
5052/59 นาง สายพิณ   คงฤทธิ์ พัน.สท. มะเร็งกระเพาะอาหาร 48 2 ต.ค. 59
5053/59 จ.ส.อ.ภูมิศักด์ิ    บุญวิเศษรณกร พล.พัฒนา 2 อุบัติเหตุจราจร 43 23 ก.ย. 59
5054/59 นาง ลูกอิน    อ่อนน่วม บชร.1 มะเร็งตับ 66 15 ต.ค. 59
5055/59 จ.ส.อ.ฉลาด    ผสม ม.พัน.23 รอ. ติดเชื้อในช่องท้อง 57 2 พ.ย. 59
5056/59 ว่าที ่ร.ต.นพพร   หิรัญพันธุ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งหลอดอาหาร 72 24 ต.ค. 59
5057/59 นาง พังงา   นาคดิษฐ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ความดันโลหิตสูง 77 31 ต.ค. 59
5058/59 นาง รุ่งรัตน์   สุหร่าย ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งปากมดลูก 54 25 ต.ค. 59
5059/59 นาง เงิน   เกตุจ าปา ร.1 พัน.3 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 83 26 ต.ค. 59
5060/59 นาง เข็มมวย   อุตสุพานิช ส.1 พัน.101 มะเร็งเต้านม 53 24 ต.ค. 59
5061/59 พ.ท.อนันต์    มาระเนตร ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โรคชรา 82 7 พ.ย. 59
5062/59 นาง สมสุข   คงคล้าย กิตติมศักด์ิ โรคชรา 92 14 ต.ค. 59
5063/59 นาย ส ารวย    มงคลสระ ส่วนกลาง โรคชรา 84 7 พ.ย. 59
5064/59 นาง สังเวียน    บ ารุงสุข ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 77 7 พ.ย. 59
5065/59 จ.ส.อ.อรุณ    เครืออารีย์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับ 74 11 พ.ย. 59
5066/59 ส.อ.เฉลิม    แก้วศรี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 85 5 พ.ย. 59
5067/59 พ.อ.ทวีป   โพธิแ์ก้ว ธ.งามวงศ์วาน ปอดติดเชื้อ 71 14 ต.ค. 59
5068/59 ร.ต.ณรงค์    เยื่อแย้ม ธ.กองบัญชาการกองทัพบก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 60 3 พ.ย. 59
5069/59 นาย ละเอียด   ศรีสวัสด์ิ ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 80 3 พ.ย. 59
5070/59 พ.ท.ประเสริฐ    โชคสมบูรณ์ ธ.บางเขน (เซนทรัล) ปอดติดเชื้อ 81 8 พ.ย. 59
5071/59 ส.อ.วินัย    บุญมา ธ.ปราจีนบุรี โรคตับแข็ง 53 16 ก.ย. 59
5072/59 จ.ส.อ.ช านาญ    แย้มเกษร ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบ 84 3 พ.ย. 59
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5073/59 นาง ธนกมล    หอมหวล ธ.ลพบุรี โรคหลอดเลือดสมอง 62 10 พ.ย. 59
5074/59 นาง เพียร   มานะลอ มทบ.38 ติดเชื้อแบคทีเรียในปอด 79 25 ต.ค. 59
5075/59 นาง กฤษณา   ประเสริฐ ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 56 30 ต.ค. 59
5076/59 นาง สังวาลย์   แสงนิล ธ.พระโขนง ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 27 ส.ค. 59
5077/59 ร.ต.อาทร   เทียนแย้ม ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 56 30 ต.ค. 59
5078/59 ส.อ.ทศพล   ใหญ่นาคะศิริ กส.ทบ. โรคเบาหวาน 25 7 ต.ค. 59
5079/59 น.ส.สุริยา    แสวงผล ศร.พัน.2 ระบบหัวใจล้มเหลว 57 27 ต.ค. 59
5080/59 นาย สม   พงษ์ดี ธ.เลย สมองฝ่อวัยชรา 85 28 ต.ค. 59
5081/59 นาย สุข   ธิพรมมา กรม ทพ.22 ปอดติดเชื้อรุนแรง 78 17 ต.ค. 59
5082/59 นาง วงศ์   ขันศิริ ศม. ภาวะหัวใจขาดเลือด 80 19 ต.ค. 59
5083/59 นาง ทองใบ   แจ่มประไพ ศม. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 12 ม.ีค. 59
5084/59 นาง บุญมี   เชื้อค าสี ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 84 22 ต.ค. 59
5085/59 ร.อ.มีชัย   แก้วพิลา ร.12 พัน.3 รอ. อุบัติเหตุจราจร 57 24 ก.ย. 59
5086/59 นาง อ านวย   กฤษณเกษกุล ธ.อุทัย-อยุธยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 69 27 ต.ค. 59
5087/59 พล.ต.ชลิต   ชาญภูมิดล ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 92 6 พ.ย. 59
5088/59 ร.ต.มุข    สมบัติมี ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 78 14 พ.ย. 59
5089/59 นาง ค า   กัลยา ปตอ.พัน.4 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 79 28 ต.ค. 59
5090/59 ส.ท.พิพัฒน์   อุนาราช มทบ.28 อุบัติเหตุทางจราจร 20 24 ต.ค. 59
5091/59 จ.ส.ท.อรรถพงศ์   หร่ายวงศ์ รพ.อ.ป.ร. หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 29 21 ต.ค. 59
5092/59 ร.อ.ทวนทอง    อัครบุตร ธ.ราชบุรี มะเร็งกระเพาะอาหาร 60 22 ต.ค. 59
5093/59 ร.ต.ทวี    รัตนผล ธ.ราชบุรี โรคไตวาย 74 21 ต.ค. 59
5094/59 จ.ส.อ.สันติ   ปราศจากศัตรู ธ.บางปลาสร้อย-ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 94 18 ต.ค. 59
5095/59 พ.ท.ประเสริฐ   อ าพันแสง กิตติมศักด์ิ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 13 ต.ค. 59
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5096/59 นาง เยาวภา   จันทร์ตรง ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบติดเชื้อ 65 28 ต.ค. 59
5097/59 นาง ถนอม  พรมมา ม.พัน.10 มะเร็งปอด 61 31 ต.ค. 59
5098/59 นาย ฝ่าย  บุญฟอง ป.21 เลือดออกในทางเดินอาหาร 83 13 ต.ค. 59
5099/59 นาง สุรีย์รัตน์ วิทยะ ธ.พันธุท์ิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน เลือดออกในทางเดินอาหาร 78 12 พ.ย. 59
5100/59 นาย ทองแดง ไลไธสง ธ.สระบุรี มะเร็งถุงน้ าดี 79 30 ต.ค. 59
5101/59 จ.ส.อ.ภูริเดช   ข้ามสาม ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งท่อน้ าดี 54 9 พ.ย. 59
5102/59 นาง สายสมร  อันฤดี ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม เส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน 81 13 ต.ค. 59
5103/59 นาย สนิท  คุณศิลป์ ธ.เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 14 ก.ย. 59
5104/59 นาย บุญธรรม  จุนแสง พธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 47 31 ต.ค. 59
5105/59 นาย สุพร  บุญประเสริฐ คส.3 สพ.ทบ. ปอดอักเสบ 84 29 ต.ค. 59
5106/59 นาง จันทร์ดี  แก้วกันไชย พธ.ทบ. ระบบหายใจล้มเหลว 79 11 ต.ค. 59
5107/59 นาง สยาม  งอกนาวัง ช.พัน.3 สมองฝ่อวัยชรา 77 21 ต.ค. 59
5108/59 พ.ต.สว่าง  กาลจินดา รง.ปค.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อในทางเดินหายใจ 76 2 พ.ย. 59
5109/59 นาง จันที  กองศรี คส.2 สพ.ทบ. ความดันโลหิตสูง 76 1 พ.ย. 59
5110/59 นาง สุมนต์  ธรานันทวิทยา ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 73 3 ต.ค. 59
5111/59 ร.ต.วิทยากร  ล้วนอร่าม ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอด 65 27 ต.ค. 59
5112/59 พ.ต.สมศักด์ิ  ขันทรักษ์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หลอดเลือดในสมองแตก 69 1 ต.ค. 59
5113/59 นาง ประยูร  ธงภักดี ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 10 ต.ค. 59
5114/59 นาย เล่ือน  กันทอินทร์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-เชียงใหม่ ขาดอากาศหายใจ 79 13 ต.ค. 59
5115/59 นาง เอมอร  ชาติเชยแดง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 79 5 ก.ย. 59
5116/59 ร.ท.ประวิทย์  เกิดสว่าง ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 ต.ค. 59
5117/59 จ.ส.อ.วีระ  แจ่มจ ารัส ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 1 พ.ย. 59
5118/59 ร.ต.ดนัย  เสนะสุทธิพันธุ์ ธ.แพร่ สมองขาดเลือด 74 4 พ.ย. 59
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5119/59 จ.ส.อ.อุทัย  โนวรรณา ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 64 1 พ.ย. 59
5120/59 จ.ส.อ.สุชิน  พันธ์นิมิตร ธ.สระบุรี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 84 2 พ.ย. 59
5121/59 จ.ส.อ.แสวง   วงษ์ชัยสมร ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 83 3 ต.ค. 59
5122/59 จ.ส.อ.สมเจตย์   เชาว์เครือ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 15 พ.ย. 59
5123/59 นาย ประสิทธิ ์  วรรณละเอียด ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในสมอง 97 16 พ.ย. 59
5124/59 นาง ทอง   สิงห์หล้า ธ.สกลนคร หัวใจเต้นผิดจังหวะ 84 18 ต.ค. 59
5125/59 นาย เต้ียม   ศรีรงค์ ส.พัน.22 มะเร็งล าไส้ 65 7 พ.ย. 59
5126/59 นาง สุนันทา   ชูติธวัช ช.พัน.4 มะเร็งปากมดลูก 49 23 ต.ค. 59
5127/59 นาย บุญถม   พันรัตนะ ธ.สกลนคร หัวใจขาดเลือด 70 22 ต.ค. 59
5128/59 พ.ท.ประภัศร์   แก้วพิมพา พบ. มะเร็งท่อน้ าดี 59 20 ต.ค. 59
5129/59 พ.ต.สุทิน   เกิดโถ ธ.วงศ์สว่างทาวน์ เซ็นเตอร์ หัวใจวายเฉียบพลัน 78 13 พ.ย. 59
5130/59 ส.อ.เสรี   เหมรักษ์ ธ.ส านักงานใหญ่ โรคชรา 85 17 พ.ย. 59
5131/59 นาง แดง   ดวงแก้ว ร.1 พัน.1 รอ. ภาวะการหายใจล้มเหลว 82 16 พ.ย. 59
5132/59 จ.ส.อ.แหลมทอง   อัศวภูมิ กรม ทพ.26 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 18 ส.ค. 59
5133/59 นาย ซุ้ง   ราคา กสษ.1 กส.ทบ. โรคชรา 84 23 ต.ค. 59
5134/59 นาง บัวภา   โมคลา ร.3 พัน.1 อุบัติเหตุจราจร 59 7 ต.ค. 59
5135/59 นาง นาง   ถาบัญชา ร.13 มะเร็งกระดูก 85 29 ต.ค. 59
5136/59 จ.ส.อ.ภีระศักด์ิ   สุวรรณสน ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 54 4 พ.ย. 59
5137/59 นาง ประเสริฐ   รับแสง ธ.ปราจีนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 14 พ.ย. 59
5138/59 พ.ท.สุวรรณ   โพธิง์าม ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคชรา 77 11 พ.ย. 59
5139/59 นาย ณรงค์   เนตรสืบสาย ธ.ย่อยถนนสรงประภา หลอดเลือดหัวใจตีบ 71 7 พ.ย. 59
5140/59 นาย ทอง    จิตจักร์ มทบ.28 ไตวาย 73 4 พ.ย. 59
5141/59 นาย เสริฐ   ขันภิบาล มทบ.24 หัวใจล้มเหลว 72 9 พ.ย. 59
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5142/59 นาง สงัด   แคล้วโยธา ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 5 พ.ย. 59
5143/59 นาย ทวน   วะสะศิริ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 82 6 พ.ย. 59
5144/59 นาย ขจรเดช   หลักค า ธ.อุบลราชธานี หัวใจวายฉับพลัน 58 31 ต.ค. 59
5145/59 พ.ต.สมพิษ   จันต้ือ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในปอด 66 17 ต.ค. 59
5146/59 นาง บัวแดง   ขวาไทย ร.12 พัน.2 รอ. โรคเบาหวาน 51 24 ต.ค. 59
5147/59 นาย อาตม์   สิทธินอก พัน.พัฒนา 2 ความดันโลหิตสูง 78 2 พ.ย. 59
5148/59 นาง ประจวบ   ไศลทอง ส่วนกลาง ไตวายเร้ือรัง 78 17 พ.ย. 59
5149/59 นาย สิงห์   โพยนอก ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สมองฝ่อวัยชรา 78 9 พ.ย. 59
5150/59 นาง ขาน   ตาทอง ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 88 13 พ.ย. 59
5151/59 พล.ท.ส่งเสริม   วายโสภา ธ.บางเขน (เซนทรัล) มะเร็งตับ 85 10 พ.ย. 59
5152/59 พล.ท.โยธินทร์   ทวีพงษ์ ธ.ส านักงานใหญ่ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 91 14 พ.ย. 59
5153/59 ร.ต.สมศักด์ิ    แสงเมือง ธ.ลพบุรี ช๊อคแบบติดเชื้อ 77 8 พ.ย. 59
5154/59 นาย อาจ   ปินจันทา ธ.ล าปาง เลือดค่ังในสมอง 79 1 พ.ย. 59
5155/59 นาง วันดี   ปินจันทา ธ.ล าปาง อุบัติเหตุ 68 1 พ.ย. 59
5156/59 ร.ต.วิชา   ทองเปลว ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 82 2 พ.ย. 59
5157/59 ร.ต.เสน่ห์   พูนนิกร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 61 7 พ.ย. 59
5158/59 นาย สุข   พาละแพน ส.1 พัน.101 มะเร็งปอด 69 10 พ.ย. 59
5159/59 นาง ทองใส   เสนารินทร์ ร.23 พัน.4 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 69 6 พ.ย. 59
5160/59 นาง ปพิชญา   ผมเพชร มทบ.29 มะเร็งถุงน้ าดี 47 1 พ.ย. 59


