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5161/59 นาย นัด   ปล ้ากระโทก วพม. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 56 28 ต.ค. 59
5162/59 ร.อ.สุรพล   ผิวรัตน์ ธ.ล้าปาง ติดเชื อในกระแสเลือด 87 15 ต.ค. 59
5163/59 พ.อ.จินต์   สุนทรสีมะ วิสามัญ กล้ามเนื อหัวใจเฉียบพลัน 100 18 พ.ย. 59
5164/59 ร.ท.สุรพล   เมฆฉาย รร.ร.ศร. เสียเลือดรุนแรงจากก้อนในตับแตก 58 3 พ.ย. 59
5165/59 นาย มนู   อนันต์ ศปภอ.ทบ.4 โรคชรา 75 29 ต.ค. 59
5166/59 จ.ส.ท.อาทิตย์   โพนเงิน ปตอ.พัน.5 ไตวายเฉียบพลัน 56 8 พ.ย. 59
5167/59 นาย หนูนิล   ใบยพฤกษ์ ธ.ขอนแก่น ถุงน ้าดีอักเสบ 82 27 ต.ค. 59
5168/59 นาง ล้าญวน   ปล่ังกลาง นทพ. ไตวายเฉียบพลัน 76 4 พ.ย. 59
5169/59 จ.ส.อ.วีระศักด์ิ   วงศ์บุตร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับระยะสุดท้าย 84 9 พ.ย. 59
5170/59 นาย บุญยงค์   บัวนิล ธ.ส้านักราชด้าเนิน ปอดติดเชื อ 83 17 พ.ย. 59
5171/59 พ.ท.ประสม   ผดุงศิลป์ ธ.ย่อยลาดกระบัง มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 79 19 พ.ย. 59
5172/59 จ.ส.อ.หญิง สุภา   น้อยเกิด ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจวาย 84 13 ต.ค. 59
5173/59 นาย สมบุญ   อินทุม ธ.เมืองใหม่บางพลี ติดเชื อรุนแรงในปอด 72 13 พ.ย. 59
5174/59 ร.ต.อ้านวย   สูงทรง ธ.อ่างทอง ติดเชื อในกระแสเลือด 71 9 พ.ย. 59
5175/59 นาย ชัยสิทธิ ์  สืบจากลี ธ.นครนายก หัวใจวาย 56 16 พ.ย. 59
5176/59 ส.อ.เลี ยง   จันทะโชติ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 85 7 ต.ค. 59
5177/59 นาง เต่ียง   ปัญญาเสน ร้อย.ฝรพ.3 มะเร็งเต้านม 68 8 พ.ค. 59
5178/59 นาง สัมฤทธิ ์  ตีสถิตย์ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โรคชรา 80 9 พ.ย. 59
5179/59 นาย นวน   อุตรชน ธ.น่าน มะเร็งตับ 79 5 พ.ย. 59
5180/59 พ.ท.ก้าพล   อุดมศิลป์ ธ.อุบลราชธานี หัวใจวายฉับพลัน 66 23 ก.ย. 59
5181/59 พ.ท.บุญส่ง   เสมอใจ ธ.ล้าพูน มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 71 24 ก.ย. 59
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5182/59 นาง ส้มลิ ม   ทับเชียงทอง ส่วนกลาง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 20 พ.ย. 59
5183/59 ร.ต.เข็มชาติ   ค้าเดช ธ.กระทุม่แบน อุบัติเหตุจราจร 69 24 ม.ิย. 59
5184/59 นาง แม้น   เนื อนา ธ.ย่อยบางบัว เลือดออกในสมอง 64 9 พ.ย. 59
5185/59 นาง สงัด   ประเสริฐวงษ์ ธ.อุทัย-อยุธยา หัวใจล้มเหลว 68 9 พ.ย. 59
5186/59 นาง เขียน   โพธิใ์บงาม ธ.พนัสนิคม โรคเบาหวาน 72 31 ต.ค. 59
5187/59 นาง ล้าพอง   วิชากูล สลก.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 86 7 พ.ย. 59
5188/59 พ.อ.ถวัลย์   อภิรักษ์โยธิน ส่วนกลาง มะเร็งกระเพาะอาหาร 90 16 พ.ย. 59
5189/59 นาย ธนภัทร   จอมจุฑามาศ รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม 61 9 พ.ย. 59
5190/59 นาง สันทร   รุจิระพงศ์ สง.สด.จว.อ.ต. ติดเชื อในกระแสเลือด 82 24 ต.ค. 59
5191/59 นาย สุรินทร์    ลักษณ์เลิศพร พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ปอดอักเสบติดเชื อ 77 31 ต.ค. 59
5192/59 อส.ทพ.สราวุธ   ขวัญอ่อน กรม ทพ.23 มะเร็งท่อน ้าดี 51 21 ต.ค. 59
5193/59 นาย เรียน   อ่อนด้วง ศฝ.นศท.มทบ.32 ติดเชื อในกระแสเลือด 78 5 พ.ย. 59
5194/59 นาง ขันทอง  อินประดิษฐ์ พัน.รพศ.ศสพ. หัวใจขาดเลือด 74 8 พ.ย. 59
5195/59 นาง นวลสวาท   อุดมนาคินทร์ ศฝ.นศท.มทบ.14 ติดเชื อในกระแสโลหิต 77 9 พ.ย. 59
5196/59 นาง แสงจันทร์    ศรีสมบูรณ์ มทบ.34 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 48 22 ต.ค. 59
5197/59 จ.ส.อ.สัญญา   ชมนา สง.สด.จว.ส.ท. มะเร็งหลอดอาหาร 55 5 พ.ย. 59
5198/59 นาง ไข่   ดวงบุญ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 78 10 พ.ย. 59
5199/59 ร.ต.บุญเลี ยง   ยาวะโนภาส ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76 27 ต.ค. 59
5200/59 นาง ดลพร   เอี่ยมปา ธ.ราชบุรี มะเร็งสมอง 61 4 พ.ย. 59
5201/59 นาย สมควร   สัมฤทธิ์ ธนาณัติ โรคชรา 83 20 พ.ย. 59
5202/59 นาง ปราณี  รักษ์พลเมือง รอ. ปอดติดเชื อ 65 18 ต.ค. 59
5203/59 นาง ลดา   พลเสนา ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งตับ 56 30 ต.ค. 59
5204/59 นาง ปภาวี   สิทธิศักด์ิ ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ หลอดเลือสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 68 10 ก.ย. 59
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5205/59 พ.อ.พิสิษฐ์   แก้วไสย ธ.รามอินทรา กม.8 ปอดติดเชื อ ทางเดินหายใจล้มเหลว 87 17 พ.ย. 59
5206/59 พ.ท.หญิง อุดมพร   เล็กตระกูล ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดในปอดอุดตัน 78 14 พ.ย. 59
5207/59 นาย จ้ารัส   เกิดจั่น ส่วนกลาง โรคอัมพฤกษ์ 76 23 พ.ย. 59
5208/59 นาย วิชัย   รักวงษ์ไทย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 87 6 ต.ค. 59
5209/59 นาง อักษิกา   ลักษณลม้าย วิสามัญ หัวใจขาดเลือด 87 9 ก.ค. 59
5210/59 นาง กิมเอ็ง   ทองค้า ม.พัน.11 รอ. ติดเชื อรุนแรง 81 5 พ.ย. 59
5211/59 ร.ต.ประดิษฐ์   พุม่เจริญ ธ.ราชบุรี ปอดอักเสบ 77 16 พ.ย. 59
5212/59 นาย จีระติ   มูลสาร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานีเส้นเลือดสมองอุดตัน 41 5 พ.ย. 59
5213/59 ร.ต.นภา   อ้วนแก้ว ธ.เลย เส้นเลือดในสมองแตก 56 24 ต.ค. 59
5214/59 ร.ต.ศรีนวล   กล่ินศรีสุข ธ.ชลบุรี สมองฝ่อวัยชรา 92 5 ก.ย. 59
5215/59 นาง สุณีย์   สวนเสริม ร 2 รอ. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 20 พ.ย. 59
5216/59 นาง วัฒนา   เจริญศรี ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 76 22 พ.ย. 59
5217/59 พ.อ.ทองพูน   สุขประมาณ สลก.ทบ. เส้นเลือดหัวใจตีบ 85 8 พ.ย. 59
5218/59 นาง ทองสุข   รอดฤดี สลก.ทบ. ปอดติดเชื อ 76 26 ก.ย. 59
5219/59 นาง บุญมี   ศิริสิทธิ์ ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื อ 95 6 พ.ย. 59
5220/59 นาย แล่น   น้อยเทพ ธ.งามวงศ์วาน เลือดออกใต้ชั นเยื่อหุม้สมอง 84 17 พ.ย. 59
5221/59 นาง อนงค์   ละออง ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื อ 91 16 ต.ค. 59
5222/59 นาย หร่ัง   บุญแถม ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคชรา 82 13 ต.ค. 59
5223/59 นาง กิมเฮียง   ฉิมสุข ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์(ว-ีสแควร์)โรคชรา 82 21 ต.ค. 59
5224/59 นาง วัลลา   จุลคง ธ.อรัญประเทศ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 83 6 ก.ค. 59
5225/59 นาง สมจิตร์    ขันธชัย มทบ.14 ปอดอักเสบติดเชื อ 82 31 ส.ค. 59
5226/59 นาง พวง   ไวยโชติ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิรคชรา 93 24 พ.ย. 59
5227/59 นาย สมบุญ   สังข์สุนทร ส่วนกลาง โรคชรา 86 24 พ.ย. 59
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5228/59 นาย ชูวิทย์   อนุสรณ์วิทยา ธ.ถนนรัตนาธิเบศร์ โรคชรา 66 22 พ.ย. 59
5229/59 น.ส. สมร   แซ่ล่ี ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 73 17 พ.ย. 59
5230/59 ร.ต.สมรักษ์   ข้าอ่อน ธ.เตาปูน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 61 21 พ.ย. 59
5231/59 นาง เพ็ชรรัตน์   สุวรรณเวศม์ พัน.บ.1 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 41 2 พ.ย. 59
5232/59 นาง พนม   เซ็งมณี รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่ 53 3 พ.ย. 59
5233/59 นาง เสง่ียม   สร้อยทองทิพย์ สพ.ทบ. โรคถุงลมโป่งพอง 70 15 พ.ย. 59
5234/59 นาง ประกอบ   กิจประเสริฐ กบ.ทหาร โรคหลอดเลือดสมอง 86 18 พ.ย. 59
5235/59 น.ส.บุญญานนท์   สุดสวาสด์ิ มทบ.39 หัวใจวายเฉียบพลัน 54 9 พ.ย. 59
5236/59 พ.ท.ชั น   รูปทอง ธ.ลพบุรี เส้นเลือดแดงปอดอุดตัน 75 12 ก.ย. 59
5237/59 นาง บุญเล่ือน   นามแสง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 3 พ.ย. 59
5238/59 นาย ศิริ   กูบโคกกรวด ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 69 6 พ.ย. 59
5239/59 พ.ต.อนันต์   มีคะนุช ธ.พิษณุโลก โรคมะเร็ง 78 9 พ.ย. 59
5240/59 ร.ต.พุฒ   สามงามมี ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 87 7 ต.ค. 59
5241/59 พ.ท.กฤษณ์   รักษ์งาน ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 57 6 พ.ย. 59
5242/59 ร.ต.เปล่ียน   สังข์กลาง ธ.นครราชสีมา โรคชรา 82 19 ต.ค. 59
5243/59 นาง ปร้อง   ศรแก้ว ธ.นครนายก สมองฝ่อวัยชรา 84 2 พ.ย. 59
5244/59 นาย เทียม   เงินหร่ัง ธนาณัติ มะเร็งในช่องปาก 84 21 พ.ย. 59
5245/59 นาง สายบัว   บ้ารุง ธ.อุดรธานี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 82 17 พ.ย. 59
5246/59 ร.อ.สมมาศ   ศรีนพคุณ ธ.นครปฐม ภาวะการหายใจล้มเหลว 85 12 พ.ย. 59
5247/59 นาง จงกลณี   สืบกระแสร์ ธ.ลาดพร้าว124 ลิ นหัวใจตีบรุนแรง 79 7 พ.ย. 59
5248/59 พ.อ.กิตติเชษฐ์    ทองเดชชาติ มทบ.11 หัวใจวายเฉียบพลัน 49 18 พ.ย. 59
5249/59 พ.อ.อารี    สงวนสัตย์ ธ.ส้านักงานใหญ่ ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 79 18 พ.ย. 59
5250/59 พล.ต.หญิง จงกล    สุภามาศ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งตับ 69 12 พ.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5251/59 นาง สุนีย์   ซาระภู ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาอุบัติเหตุจราจร 74 10 พ.ย. 59
5252/59 นาย ประกอบ    ทองดีนอก มทบ.21 มะเร็งเรื อรัง 75 27 ต.ค. 59
5253/59 พ.ต.ประมาณ   พรมส้าลี มทบ.22 มะเร็งปอดกระจายไปกระดูก 52 8 พ.ย. 59
5254/59 นาง ประคอง    ถิ่นแก้ว ร.9 พัน.3 สมองฝ่อวัยชรา 78 28 ต.ค. 59
5255/59 นาง เข็มทอง    นุ่นนาแซง ร.16 พัน.3 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 55 16 พ.ย. 59
5256/59 นาย ละมัย   ทิมจ้อย มทบ.39 กล้ามเนื ออ่อนแรง 66 10 พ.ย. 59
5257/59 ร.ต.สา    อินทร์งาม ป.พัน.6 หัวใจวายเฉียบพลัน 84 14 พ.ย. 59
5258/59 นาง ผอง   แสนนางชน ธ.ขอนแก่น สมองฝ่อวัยชรา 84 4 พ.ย. 59
5259/59 นาง เต็กจู   ขยันหา ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลว 74 5 พ.ย. 59
5260/59 นาง สมทรง   ศิริธาร ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื อในกระแสเลือด 77 18 พ.ย. 59
5261/59 นาย ไข   เยาวฤทธิ์ ส่วนกลาง ความดันโลหิตสูง 87 20 พ.ย. 59
5262/59 นาย เพลิน   ตรีนิตย์ ร.11 รอ. หัวใจตายเฉียบพลัน 63 16 พ.ย. 59
5263/59 น.ส. อภิรดี   สุขเกษม ธ.สนามเป้า โรคไตวายเรื อรัง 32 24 พ.ย. 59
5264/59 พ.ท.ไพโรจน์   แจ่มใจ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ หัวใจวาย 68 3 พ.ย. 59
5265/59 นาย โฮม   อุทัย ทภ.2 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 26 ต.ค. 59
5266/59 ร.ท.ศักด์ิดา   มีเหม็ง ป.พัน.2 รอ. จมน ้าจากบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 60 11 พ.ย. 59
5267/59 น.ส.อัญชลี   ทรัพย์ข้า ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื อในกระแสเลือด 51 20 พ.ย. 59
5268/59 นาย มี   แถมสุข ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจล้มเหลว 82 6 พ.ย. 59
5269/59 จ.ส.อ.อร่าม    สิทธิคง ธ.เพชรบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 56 18 พ.ย. 59
5270/59 พ.ท.หิรัญ   อิ่มทีสุ่ด ธ.สนามเสือป่า กรวยไตอักเสบ 69 25 พ.ย. 59
5271/59 นาง พงษ์จันทร์   ดีสวัสด์ิ พบ. มะเร็งปอดในระยะแพร่กระจาย 63 24 ต.ค. 59
5272/59 นาง หอมหวล   หงษ์สุวรรณ ธ.ส้านักงานใหญ่ ติดเชื อในกระแสเลือด 76 27 พ.ย. 59
5273/59 นาง ปราณี   นีละพันธ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งท่อน ้าดี 62 28 พ.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5274/59 นาง มิตรประไพ   เหนือกลาง ธ.สกลนคร โรคชรา 68 13 ต.ค. 59
5275/59 จ.ส.อ.จรินทร์   ผ่องแผ้ว ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 59 11 พ.ย. 59
5276/59 นาย ลอย   ตรุษมูล มทบ.17 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 75 10 พ.ย. 59
5277/59 นาย ฉันท์   รักษาวงค์ มทบ.17 ภาวะปอดติดเชื อรุนแรง 80 11 พ.ย. 59
5278/59 นาง กมล   จันทคาท ทน.1 โรคชรา 69 18 พ.ย. 59
5279/59 นาง ลัดดา   วิจิตรนันทกูล มทบ.11 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 52 22 พ.ย. 59
5280/59 นาง ทองจาม   บานเย็น ขส.ทบ. กระเพาะอาหารอักเสบ 67 21 พ.ย. 59
5281/59 นาง บุรี   อุ่นวิเศษ ธ.สกลนคร เลือดออกในปอดจากติดเชื อรุนแรง 83 5 พ.ย. 59
5282/59 จ.ส.ท.ชวลิต   อามาตย์ ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 56 11 พ.ย. 59
5283/59 จ.ส.อ.อุดม   กัณหา ธ.เชียงราย มะเร็งตับ 88 18 พ.ย. 59
5284/59 นาง บุญธรรม   สรวงกุดเรือ พัน.สร.3 ไตวายเรื อรัง 76 31 ต.ค. 59
5285/59 ส.อ.สุเมธ   สีดา กรม ทพ.22 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 30 1 ธ.ค. 59
5286/59 นาง หลอ   ดวงค้า สง.สด.จว.พ.ย. โรคชรา 83 12 พ.ย. 59
5287/59 นาง ยุพา    หลินภู ธ.สกลนคร โรคชรา 61 19 ต.ค. 59
5288/59 นาง หลงมา   มีทรัพย์ ธ.นครราชสีมา ภาวะปอดอักเสบ 94 29 ต.ค. 59
5289/59 นาง เจริญ   แขนโคกกรวด ธ.นครราชสีมา โรคมะเร็ง 79 31 ก.ค. 59
5290/59 นาง ละออ   พรานพนัส ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื อในกระแสเลือด 84 27 ต.ค. 59
5291/59 จ.ส.อ.คมเดช   จันทวิมล ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 71 12 พ.ย. 59
5292/59 นาง ส้าเภา   ขึ นจันทร์วงศ์ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 82 25 พ.ย. 59
5293/59 นาย อุเทน   สาโรวาส ธ.ส้านักราชด้าเนิน ภาวะกรดในกระแสโลหิต 63 28 พ.ย. 59
5294/59 นาย กาสี   วงศ์สุวรรณ ธ.ลาดหญ้า ปอดติดเชื อ 86 4 พ.ย. 59
5295/59 นาย ตัน   ธิราช สง.สด.จว.ล.ป. ปอดอักเสบ 85 24 ต.ค. 59
5296/59 นาง สุรีรัตน์   สอนปัญญา ธ.อุบลราชธานี เลือดค่ังในแกนสมอง 48 7 พ.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5297/59 จ.ส.อ.สมชัย   สอิ งทอง ธ.พระปฐมเจดีย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 71 18 พ.ย. 59
5298/59 นาย บรรจง   ข้าหลุ่น กสค.สก.ทบ. เลือดออกในเนื อสมอง 64 24 พ.ย. 59
5299/59 นาง วรรณี   อ่อนกล้า พธ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื อ 68 14 พ.ย. 59
5300/59 ส.ท.ชัยยะ   ภูพรมมา กรม ทพ.26 อุบัติเหตุ 27 11 ต.ค. 59
5301/59 ร.ต.ไสว   พันโนราช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาติดเชื อในกระแสเลือด 63 15 พ.ย. 59
5302/59 นาง ประภา   เวียงนนท์ ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 74 7 พ.ย. 59
5303/59 นาย ค้าปอง   รักภักดี ม.3 ติดเชื อในกระแสเลือด 57 25 ต.ค. 59
5304/59 นาง สุวรัตน์   ถาวร ธ.สนามเสือป่า โรคปอดติดเชื อ 89 25 พ.ย. 59
5305/59 นาง เม็ง   ปุญญา พธ.ทบ. ปอดอักเสบ 63 25 ต.ค. 59
5306/59 จ.ส.อ.เกษม   วรรณกลาง รร.การบิน ทบ. เลือดออกในกระเพาะอาหาร 52 8 พ.ย. 59
5307/59 นาย ประเทือง    บุญกลาง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื อ 78 5 พ.ย. 59
5308/59 ร.ต.ต.บุญเพ็ญ   เกตุไพสาลี รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 66 25 ต.ค. 59
5309/59 นาย พุฒิธน   สุกใส ธ.รามอินทรา กม.4 ไตเรื อรัง 53 18 พ.ย. 59
5310/59 นาง สุรินทร์   มีสุขเจริญ ธ.สุพรรณบุรี เลือดออกในสมอง 63 26 พ.ย. 59
5311/59 นาง ทองหล่อ   ขันธสิทธิ์ ธ.อยุธยา ทางเดินปัสสาวะติดเชื อ 87 17 พ.ย. 59
5312/59 นาง สุรินทร์   สัตยกุล ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งตับ 70 23 พ.ย. 59
5313/59 ร.ต.เขียน   เบ้าลี ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 11 พ.ย. 59
5314/59 นาง ปาน   สังขะไชย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งปากมดลูก 54 31 ต.ค. 59
5315/59 นาง ค้าปุน่   ดาวัน รร.นส.ทบ. เลือดออกในสมอง 60 10 พ.ย. 59
5316/59 พล.อส.เอกสิทธิ ์   จิตช่วย มทบ.18 อุบัติเหตุจราจร 34 8 พ.ย. 59
5317/59 นาย รัตน์   เพ็งจันทร์ พัน.ซบร.23 บชร.3 โรคไตวาย 81 19 พ.ย. 59
5318/59 นาย ค้าหล้า   อุดินอักษร พล.ร.6 โรคเบาหวาน 68 14 พ.ย. 59
5319/59 นาย วิโรจน์    ปัญญารัมย์ ร.23 พัน.4 มะเร็งตับ 77 5 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5320/59 พ.ท.อ้านาจ    จูกระจ่าง ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 56 26 ต.ค. 59
5321/59 ส.อ.ฉวรณ์    ยิ่งยง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 59 13 พ.ย. 59
5322/59 นาง อรนุช   ค้ากลัด วิสามัญ โรคชรา 96 12 พ.ย. 59
5323/59 นาง บัวเขียว   ธรรมวรรณ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 74 24 พ.ย. 59
5324/59 ส.อ.ศิลป์ชัย   สุขเกษม ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 46 29 พ.ย. 59
5325/59 นาง สุพิณ   สวนซ่อนกล่ิน ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 81 30 พ.ย. 59
5326/59 น.ส. ดารณี   สุขประเสริฐ ธ.ลพบุรี เนื องอกในสมอง 47 27 พ.ย. 59
5327/59 นาง เอียง   อึ งสุวานิช ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 52 27 พ.ย. 59
5328/59 พ.อ.อวยพร    ณ สงขลา ธ.สะพานควาย โรคชรา 92 20 พ.ย. 59
5329/59 นาง ผอบ   คุ้มสุวรรณ พัน.ร.มทบ.11 หัวใจวายเฉียบพลัน 77 20 พ.ย. 59
5330/59 นาย สวัสด์ิ    วิจิตรวงศ์ ร้อย.บ.พล.1 รอ. ภาวะการหายใจล้มเหลว 77 17 พ.ย. 59
5331/59 ร.ต.ไชยอนันต์    แก้วเหล่ียม ธ.กระทุม่แบน ปอดติดเชื อ 67 29 พ.ย. 59
5332/59 นาง จ้าเนียร    พลอยพลาย ธ.ส้านักราชด้าเนิน ปอดติดเชื อ 81 28 พ.ย. 59
5333/59 พ.ต.สว่าง   ขวัญอยู่ ธ.ล้าปาง ติดเชื อในกระแสเลือด 80 13 พ.ย. 59
5334/59 นาย อ้านวย   จันทร์เกษม ยศ.ทบ. อุบัติเหตุ 66 20 พ.ย. 59
5335/59 ร.อ.สุลิ   ม่านทอง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ หัวใจขาดเลือด 59 11 พ.ย. 59
5336/59 นาย อินทอง    ไชยพรหม ธ.สูงเม่น ไตวายเรื อรัง 82 9 พ.ย. 59
5337/59 นาง ชิดชม   ขีรี ธ.ล้าปาง มะเร็งตับอ่อน 70 10 พ.ย. 59
5338/59 นาย บุญถึง    นามวิเศษ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคเบาหวาน 69 7 พ.ย. 59
5339/59 จ.ส.อ.อนุชา    เต่าทอง ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ปอดติดเชื อ 45 27 ต.ค. 59
5340/59 ร.ต.สนิท   แก้วงามสอง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งล้าไส้ 62 20 พ.ย. 59
5341/59 น.ส. ยศวดี   เมฆขาว ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคภูมิแพ้ 32 25 พ.ย. 59
5342/59 นาย ธวัชชัย   บุณยรัตนผลิน ธ.พรานนก อุบัติเหตุจราจร 67 17 พ.ย. 59
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5343/59 ร.ต.พเยาว์    อุปลพันธุ์ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรีโรคชรา 86 5 ต.ค. 59
5344/59 นาย ใครศรี    ไพศาล ร้อย.ฝรพ.2 มะเร็งตับ 64 29 ต.ค. 59
5345/59 ร.ต.ทรงสิน    หนองหารพิทักษ์ ร.8 พัน.1 โรคตับแข็ง 58 17 ต.ค. 59
5346/59 จ.ส.อ.ชินวัตร   ชุมพล ร.15 พัน.4 มะเร็งสมอง 54 19 ก.ย. 59
5347/59 นาย สุพจน์    วิไลวรรณ ม.พัน.23 รอ. หัวใจล้มเหลว 75 17 พ.ย. 59
5348/59 นาย ชวลิตร    อิ่นไชย ร.17 พัน.2 ไตวายเรื อรัง 72 19 พ.ย. 59
5349/59 นาย อุดร    แสงอนุเคราะห์ รพ.อ.ป.ร. อุบัติเหตุ 61 21 พ.ย. 59
5350/59 นาง สมจิตร    อุดมทวี มทบ.27 กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 74 15 พ.ย. 59
5351/59 นาง พนมพร    ผิวอ่อน ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื อทางเดินหายใจ 55 19 พ.ย. 59
5352/59 จ.ส.อ.นรินทร์    เพ็งละแก้ว กบร.กช. มะเร็งตับ 55 9 ก.ค. 59
5353/59 นาย เงิน   นุ่มพุด ธ.สนามเป้า เส้นเลือดสมองตีบ 69 26 พ.ย. 59
5354/59 ร.ต.ประวิทย์   สิงห์โตข้า ธ.สระบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 83 19 พ.ย. 59
5355/59 พ.ท.แสวง   พรหมราช ธ.เตาปูน โรคชรา 85 29 พ.ย. 59
5356/59 ร.ต.พรชัย   พูลทวีผล ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์โรคมะเร็ง 79 29 พ.ย. 59
5357/59 พ.ท.เสถียร   อยู่ยงสินธุ์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 83 23 พ.ย. 59
5358/59 นาย ประเสริฐ   ปิติโสภณ พล.ร.15 เส้นเลือดในสมองแตก 69 29 ต.ค. 59
5359/59 นาง ยุพา    ผลห้า ธ.ส้านักราชด้าเนิน เส้นเลือดในสมองตีบ 77 14 พ.ย. 59
5360/59 จ.ส.อ.เปล่ง    มั่งค่ัง ส่วนกลาง โรคชรา 84 14 พ.ย. 59
5361/59 นาง พร    ค้าศรีพล มทบ.23 ปอดอักเสบ 79 26 ต.ค. 59
5362/59 นาง สุกัญญา    ไชยวุฒิ สง.สด.จว.ข.ก. มะเร็งเต้านม 48 28 ต.ค. 59
5363/59 นาง สมหญิง   ชั นพิภพ ธ.อุดรธานี โรคตับแข็ง 64 26 ต.ค. 59
5364/59 นาง มลิวัลย์   แสงนอก ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปากมดลูก 50 12 พ.ย. 59
5365/59 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  มาลี มทบ.24 อุบัติเหตุจรารจร 53 13 พ.ย. 59
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5366/59 นาย บุญสวน   เศษรักษา ม.พัน.14 มะเร็งตับ 55 19 พ.ย. 59
5367/59 นาง บัวบาน   ชัยหน้า ร.3 พัน.3 ไตเรื อรัง 73 20 พ.ย. 59
5368/59 นาง อวด   มีชัยรัมย์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อในวัยชรา 92 17 พ.ย. 59
5369/59 พ.ต.ประจวบ   ศิริพร ธ.นครราชสีมา ภาวะปอดบวมรุนแรง 83 7 พ.ย. 59
5370/59 นาง มา   ปิงยศ ธ.อรัญประเทศ หัวใจวาย 77 6 พ.ย. 59
5371/59 จ.ส.อ.ทวีผล   พูลทรัพย์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื อในกระแสเลือด 56 19 พ.ย. 59
5372/59 พ.ต.เตชา   โยธาศรี ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 55 12 พ.ย. 59
5373/59 ส.อ.สมนึก   หรรษา ธ.อุทัยธานี กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 64 3 ส.ค. 59
5374/59 นาง ไตร   วิเศษ ร.3 พัน.1 โรคชรา 80 6 พ.ย. 59
5375/59 นาง มะลิ   แสงพันธ์ดี พล.ร.15 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 52 30 ต.ค. 59
5376/59 ร.ต.ยศ   อุบลรัตน์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคชรา 84 28 พ.ย. 59
5377/59 จ.ส.อ.กฤษณะ   บุญโยธา ธ.ชัยภูมิ มะเร็งตับ 56 5 พ.ย. 59
5378/59 นาง กิมเอ็ง   ทองพวง มทบ.12 มะเร็งปอด 74 14 พ.ย. 59
5379/59 จ.ส.ต.สมควร   เพชรร่วงมาค้า ธ.นครราชสีมา ติดเชื อในกระแสเลือด 57 31 ส.ค. 59
5380/59 นาย ปลอด   ฉลาดถ้อย ธ.ปราจีนบุรี ปอดอักเสบติดเชื อ 82 27 พ.ย. 59
5381/59 นาง สิน   ใช้โฉมยงค์ ธ.ศรีย่าน หลอดลมติดเชื อ 79 3 ธ.ค. 59
5382/59 นาง ส้มลิ ม   อินทะสิงห์ รร.ม.ศม. โรคหัวใจ 82 18 ต.ค. 59
5383/59 นาง เสง่ียม   บุตรราช สง.สด.จว.ช.ร. มะเร็งท่อน ้าดี 67 29 ต.ค. 59
5384/59 ร.ต.คงฤทธิ ์  รัชนีภรณ์ มทบ.14 ติดเชื อในกระแสเลือด 62 26 ต.ค. 59
5385/59 นาย สว่าง    ใหญ่วงศ์ ร.17 อุบัติเหตุจราจร 56 18 ต.ค. 59
5386/59 นาง ทองอยู่    เรือนปัญจะ พล.ร.5 ติดเชื อระบบทางเดินปัสสาวะ 75 8 ก.ค. 59
5387/59 นาง สออน   จารัตน์ มทบ.44 การหายใจล้มเหลว 63 13 พ.ย. 59
5388/59 อส.ทพ.อนุชิต    คุขุนทด กรม ทพ.22 เลือดค่ังในสมอง 26 12 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5389/59 จ.ส.อ.สุภาพ   เดิมน้อย ธ.ปราจีนบุรี โรคปอดบวม 88 29 ต.ค. 59
5390/59 นาย ต่อ    มีฤทธิ์ ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 78 17 พ.ย. 59
5391/59 นาง อ้านวย    อินทร์ไธสง สพ.ทบ. โรคลิ นหัวใจตีบ 70 11 พ.ย. 59
5392/59 นาง สายทอง   เพ็ชรสีงาม ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี ข้อหัวเข่าติดเชื อ 79 17 พ.ย. 59
5393/59 ร.ต.หญิง สายสมร    สุจิตจร ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 66 3 ธ.ค. 59
5394/59 พ.อ.ประสิทธิ ์  สังข์นิลแก้ว ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ติดเชื อในกระแสเลือด 89 30 พ.ย. 59
5395/59 ร.ต.หญิง ส้าราญ   น้อยดี ธ.ลพบุรี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 2 ธ.ค. 59
5396/59 นาย ชูศักด์ิ   แตงหอม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 61 26 พ.ย. 59
5397/59 นาย สมบูรณ์   สวัสด์ิพานิช ธ.นครปฐม มะเร็งตับ 69 4 ธ.ค. 59
5398/59 น.ส. สหัทยา   วิทยเกษตร ธ.ส้านักราชด้าเนิน เนื องอกในสมอง 50 2 ธ.ค. 59
5399/59 นาง สมนึก   เปรมใจ ธ.ส้านักราชด้าเนิน ติดเชื อในกระแสเลือด 80 5 ธ.ค. 59
5400/59 ร.ต.ฉลวย   จันทนา ธ.พิษณุโลก โรคชรา 84 22 พ.ย. 59
5401/59 นาง บุญทอง   ธรรมปิน พัน.พัฒนา 3 ติดเชื อในกระแสเลือด 70 17 พ.ย. 59
5402/59 นาย สมโภชน์   ปราสาทชัย พัน.ปฐบ. ปอดอักเสบติดเชื อ 61 8 พ.ย. 59
5403/59 ร.ต.ณัฐพงศ์   ค้าฝ้ัน ช.พัน.201 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 56 29 ส.ค. 59
5404/59 ร.อ.จรินทร์   หอมชื่น พัน.บ.1 โรคมะเร็ง 79 6 พ.ย. 59
5405/59 อส.ทพ.เทือน   จ้าปาสุข กรม ทพ.26 ถูกยิง 49 22 ก.ค. 59
5406/59 นาย ส้ารวย   เสือเกิด ธ.ราชบุรี โรคชรา 79 19 พ.ย. 59
5407/59 นาง หวอย   ด่านนอก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาโรคชรา 83 14 พ.ย. 59
5408/59 นาง สุภาภรณ์   บุณะสุวรรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาโรคตับ 55 21 พ.ย. 59
5409/59 นาย ลี   เกตุมาลย์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดสมองตีบ 77 6 ธ.ค. 59
5410/59 น.ส. สมบูรณ์   วัฒนโรจน์ กิตติมศักด์ิ โรคชรา 94 30 เม.ย. 59
5411/59 นาง รัตนา   เทียมใส ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 53 4 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5412/59 พ.อ.ธารพร    สระทองลอย ขกท. หลอดเลือดเลี ยงหัวใจตีบ 45 27 พ.ย. 59
5413/59 นาง สมบูรณ์    ประจวบมอญ ขว.ทบ. ตับแข็งระยะสุดท้าย 60 28 พ.ย. 59
5414/59 พ.อ.อัคนี    อังศุเศรณี ธ.ส้านักราชด้าเนิน ปอดอักเอสบติดเชื อรุนแรง 81 1 ธ.ค. 59
5415/59 ร.ต.บัญชา    พีระสวัสด์ิ ธ.บิก๊ซี ล้าลูกกา มะเร็งตับ 68 4 ธ.ค. 59
5416/59 ร.ท.สงคราม    มารศรี ยย.ทบ. ระบบหายใจล้มเหลว 51 12 ส.ค. 59
5417/59 นาง จิราภา    ศิริวิสูตร ธ.เตาปูน มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 78 24 พ.ย. 59
5418/59 นาย ปัน่    วงษ์ดี ธ.อุดรธานี ปอดอักเสบติดเชื อ 80 21 พ.ย. 59
5419/59 นาง ศิริ    สีดาราช วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 85 17 พ.ย. 59
5420/59 พ.อ.สมหมาย   แก้วพวงงาม ธ.ส้านักราชด้าเนิน ปอดอักเสบติดเชื อ 77 14 พ.ย. 59
5421/59 ส.อ.จักรพงศ์   พูนจันทร์ ร.151 ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 27 4 พ.ย. 59
5422/59 นาย นเรศ   ปานพรม ช.11 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 79 24 พ.ย. 59
5423/59 นาง ลาวัลย์   มนตรีพิลา มทบ.26 ระบบหายใจล้มเหลว 80 17 พ.ย. 59
5424/59 นาง เหรียญ   พระนคร กอง พธ.พล.ร.2 รอ. โรคชรา 87 19 พ.ย. 59
5425/59 นาง มณัสชนก   นานา ร.13 ลิ นหัวใจติดเชื อ 51 10 พ.ย. 59
5426/59 นาง บรรจง   พูลผล พัน.สห.11 โรคมะเร็ง 62 24 พ.ย. 59
5427/59 นาง ชลูด   เหมือนอ้น กิตติมศักด์ิ ติดเชื อในกระแสเลือด 79 3 ธ.ค. 59
5428/59 นาง พิสวาสด์ิ   ชุมสาย ณ อยุธยาส่วนกลาง โรคชรา 96 6 ธ.ค. 59
5429/59 ร.ต.ทรงธรรม์   ท้วมนาค ธ.กาญจนบุรี ไตวายเรื อรัง 50 2 ธ.ค. 59
5430/59 นาง จุฑารัตน์   เนียมรุ่งเรือง ธ.บ้านด่านลานหอย ติดเชื อในกระแสเลือด 64 22 พ.ย. 59
5431/59 นาง เพ็ญศรี   อามาตย์มุลตรี ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น โรคเบาหวาน 79 29 พ.ย. 59
5432/59 น.ส. สุกัญญา   มีทวี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งกระเพาะอาหาร 45 2 ธ.ค. 59
5433/59 ส.อ.เจริญ   ปานแจ่ม ธ.คลองปาง เลือดออกทางเดินอาหาร 57 10 พ.ย. 59
5434/59 นาง ปาน   ทองแห้ว รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เนื องอกทีบ่ริเวณลิ นหัวใจ 74 9 พ.ย. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5435/59 นาง ธัน   อยู่สุข รง.ปค.ศอว.ศอพท. โรคชรา 80 17 พ.ย. 59
5436/59 นาง ฟองนวล   ดิษเจริญ มทบ.13 มะเร็งปอด 58 21 พ.ย. 59
5437/59 จ.ส.ต.อภิชาติ   ยัติสาร ม.พัน.27 รอ. ติดเชื อไวรัสตับอักเสบ 38 6 พ.ย. 59
5438/59 นาง สนิท   สุดแสง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ปอดติดเชื อ 62 17 พ.ย. 59
5439/59 ร.ต.ราชินทร์    สารีบุตร ธ.อุดรธานี หลอดเลือดหัวใจตีบ 73 16 พ.ย. 59
5440/59 นาย ประเสริฐ   ชื่นชม ส่วนกลาง ภาวะหัวใจขาดเลือด 71 25 พ.ย. 59
5441/59 พ.ต.จินดา   วงศ์บัณฑิตย์ ธ.สุพรรณบุรี โรคชรา 83 21 ต.ค. 59
5442/59 จ.ส.อ.โยธิน   อ่อนน้อม ธ.ชุมพร โรคชรา 73 26 พ.ย. 59
5443/59 ร.ต.ปุณณศิริ   บุญเชย ธ.สนามเป้า กล้ามเนื อหัวใจตาย 61 30 พ.ย. 59
5444/59 นาง อุดมพร   สีต์วรานนท์ ธ.เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น มะเร็งปอด 52 29 พ.ย. 59
5445/59 นาย วิเชียร   ชูดวง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคเบาหวาน 83 14 พ.ย. 59
5446/59 จ.ส.อ.พิชิต   ลุยเลา ธ.ส้านักราชด้าเนิน ไตวายเฉียบพลัน 49 26 พ.ย. 59
5447/59 นาง อุ่นเรือน   จุลศักด์ิเมธี พัน.สร.22 บชร.2 ภาวะหัวใจล้มเหลว 76 20 พ.ย. 59
5448/59 นาย เนียง   สารมโน ม.6 ขาดอากาศหายใจ 57 1 ธ.ค. 59
5449/59 ส.อ.สุรชัย   ผลอุดม ร.23 พัน.1 โรคตับแข็ง 38 20 พ.ย. 59
5450/59 ร.ต.สุพจน์   อยู่นิ่ม ธ.พิษณุโลก มะเร็งล้าไส้ 54 29 พ.ย. 59
5451/59 ร.ต.อภิศักด์ิ   บุณยรัตนะ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคมะเร็ง 64 29 พ.ย. 59
5452/59 จ.ส.อ.อุทัย   พหลยุทธ กคย.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 55 23 พ.ย. 59
5453/59 นาง สายทอง   โกติรัมย์ สพ.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 65 6 พ.ย. 59
5454/59 นาง สุชาดา   จันทะภา สสน.บก.ทบ. ปอดติดเชื อ 54 18 ส.ค. 57
5455/59 นาง ทองใบ   สิงหเดช กฌป.สก.ทบ. มะเร็งปากมดลูก 75 5 ธ.ค. 59
5456/59 ร.ต.สมศักด์ิ   พุม่ชื่น ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 71 24 พ.ย. 59
5457/59 นาง สงวนศักด์ิ   จ้ารัสศรี ธ.บก.ทบ. โรคชรา 77 7 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5458/59 นาง มาลัย   ชินประดิษฐ วิสามัญ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 93 2 ธ.ค. 59
5459/59 นาย ประทีป   มีสม ธนาณัติ โรคเบาหวาน 60 7 ธ.ค. 59
5460/59 นาง ฉลวย   อุบัติกรณ์ ส่วนกลาง หัวใจล้มเหลว 76 10 ธ.ค. 59
5461/59 นาย สุเมธ   ธัญญเจริญ ส่วนกลาง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72 28 พ.ย. 59
5462/59 นาง บุษบง   มุ่งการดี ธ.ส้านักราชด้าเนิน ปอดติดเชื อ 98 25 พ.ย. 59
5463/59 นาง สนอง   ทองหล่อ ธ.ย่อยบางโพ มะเร็งปากมดลูก 69 4 ธ.ค. 59
5464/59 ร.ต.สมวงษ์   กระต่ายทอง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบหายใจล้มเหลว 87 25 พ.ย. 59
5465/59 นาง จันทร์   ค้าแก้ว ธ.สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 85 1 ธ.ค. 59
5466/59 นาง สุปราณี   สุวรรณ ธ.สระบุรี ติดเชื อรุนแรง 48 1 ธ.ค. 59
5467/59 นาย กลม   เชื อดี ธ.เตาปูน ติดเชื อในกระแสเลือด 82 16 พ.ย. 59
5468/59 นาย กันหา   ประทุมทราย ธ.ขอนแก่น โรคมะเร็ง 73 2 ธ.ค. 59
5469/59 ร.ต.สราวุธ   ทองสิทธิ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 60 6 ธ.ค. 59
5470/59 นาย อ้านาจ   จันผ่อง ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองตีบอย่างรุนแรง 61 8 ต.ค. 59
5471/59 นาง ไป่   จวงโส ร.13 พัน.3 โรคชรา 77 16 พ.ย. 59
5472/59 ร.ต.สุเทพ   สังข์วิฑูณ ธ.กระทุม่แบน ปอดติดเชื อ 69 7 ธ.ค. 59
5473/59 ร.ต.ชิน   อ่อนสิงห์ ธ.ลพบุรี มะเร็งระบบทางเดินน ้าดี 84 22 พ.ย. 59
5474/59 นาย พรม   พิมพกรรณ์ พัน.ขส.22 บชร.2 มะเร็งต่อมลูกหมาก 84 19 พ.ย. 59
5475/59 ร.อ.บุญเลิศ   ศรีโมรา ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 59 28 พ.ย. 59
5476/59 นาง คูณ   เหนือจ้าทิศ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 85 11 พ.ย. 59
5477/59 นาย สง่า   ไชยตา ธ.ยโสธร มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 73 25 พ.ย. 59
5478/59 นาง เจริญ   เกิดภู่ ธ.ถนนเอเวีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื อ 79 19 พ.ย. 59
5479/59 นาย ไสว   ลาสกุล พัน.สร.1 พล.1 รอ. หัวใจขาดเลือด 79 11 พ.ย. 59
5480/59 จ.ส.อ.สิรเศรษฐ์    ศิรสุนทรเกษมพล.ร.5 ติดเชื อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 48 27 ต.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
5481/59 นาง อัจฉรา    จั่นพลอย กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื อรุนแรง 52 12 พ.ย. 59
5482/59 นาง สมใจ    ใจสว่าง ธ.อุบลราชธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 69 26 พ.ย. 59
5483/59 ร.ต.ธรรม   ลามูลชา ธ.ขอนแก่น ผูกคอตาย 60 26 ต.ค. 59
5484/59 ร.ต.รอด    ฉายาวรรณ ธ.ขอนแก่น หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 70 23 ส.ค. 59
5485/59 ร.ต.เกียรติศักด์ิ   ดวงจันทร์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 61 9 ธ.ค. 59
5486/59 พ.ท.ฉลอง   ฉิมม่วง ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื อในกระแสเลือด 71 4 ธ.ค. 59
5487/59 นาง นฤมล   สายสินธุ์ ขกท. โรคชรา 83 26 พ.ย. 59
5488/59 ร.อ.วีระยุทธ   พวงชื่น ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 86 8 ธ.ค. 59
5489/59 นาย สัมฤทธิ ์  ค้าหอมกุล ธ.ย่อยบางบัว โรคชรา 73 6 ธ.ค. 59
5490/59 พ.ต.ธงชัย   ยอดมั่น ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมหิลอดเลือดแดงใหญ่แตก 73 4 ธ.ค. 59
5491/59 นาง ปรานอม   พัฒนศิริ ส่วนกลาง สมองขาดเลือด 69 7 ธ.ค. 59
5492/59 นาง นพ   เกิดทรวงดี ธนาณัติ โรคชรา 80 28 พ.ย. 59
5493/59 นาย ประเสริฐ   โกมลมาลย์ มทบ.29 ปอดติดเชื อ 68 12 พ.ย. 59
5494/59 จ.ส.อ.เริงศักด์ิ   สมศรี มทบ.29 อุบัติเหตุจราจร 52 8 พ.ย. 59
5495/59 นาง จรูญ   ไร่สูงเนิน สง.สด.จว.น.ม. เลือดออกในสมอง 80 29 พ.ย. 59
5496/59 นาง บุญมี   จิตจวง พัน.พัฒนา 1 กล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลัน 65 20 พ.ย. 59
5497/59 นาง เนย   ทองดี ร.13 พัน.3 โรคชรา 81 24 พ.ย. 59
5498/59 ร.ต.ปรีดา   เอี่ยมอ่อน กอง สพบ.พล.ม.1 มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 83 22 พ.ย. 59
5499/59 ส.ท.วรายุ   พูลเกตุ ม.พัน.9 หัวใจวาย 23 21 พ.ย. 59
5500/59 นาย สุชาติ   แสงกล้า ร.7 พัน.2 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 15 ต.ค. 59
5501/59 จ.ส.อ.รุ่งอรุณ   ภูษา บชร.1 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 39 19 พ.ย. 59
5502/59 จ.ส.อ.ไพรัตน์   เสียงดัง กพ.ทบ. โรคมะเร็งตับ 65 27 พ.ย. 59
5503/59 นาง สมพร   สุขีลักษณ์ ส่วนกลาง มะเร็งช่องท้อง 76 13 ธ.ค. 59
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5504/59 ร.ต.สุพิน   โป๊บสูงเนิน ธ.กาญจนบุรี มะเร็งล้าไส้ 61 5 ธ.ค. 59
5505/59 นาย ยิน   พยุงสุข ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมามะเร็งตับ 80 18 พ.ย. 59
5506/59 นาย ประจักร์   ซุยมูลละ มทบ.45 มะเร็งตับ 54 16 พ.ย. 59
5507/59 จ.ส.อ.บุญรอด   สีสาเอี่ยม ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 85 8 ธ.ค. 59
5508/59 นาง แดง   ยิ่งก้าแหง สลก.ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 83 24 พ.ย. 59
5509/59 ส.อ.ศิริ   ศึกษา ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 87 11 ธ.ค. 59
5510/59 พระภิกษุ ชูชาติ   วงศ์ลัภ ปตอ.พัน.7 โรคชรา 75 10 ธ.ค. 59
5511/59 พ.ต.วิสูตร   เรืองตระกูล กช. มะเร็งหลอดอาหาร 55 13 ต.ค. 59
5512/59 นาง จันทร์รัศมี   วรพงศธร ธ.ราชบุรี น ้าท่วมปอด 77 20 พ.ย. 59
5513/59 จ.ส.อ.สมชาติ   แซ่บ้าง ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราชเส้นเลือดในสมอง 53 2 พ.ย. 59
5514/59 นาง ค้า   มาละดา ธ.สูงเม่น ลมชัก 77 14 พ.ย. 59
5515/59 นาง เบน   โคตนาม ธ.นครพนม สมองฝ่อวัยชรา 78 30 ต.ค. 59
5516/59 น.ส.อรุณ   พรหมมานนท์ ธ.ศรีสะเกษ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 66 10 พ.ย. 59
5517/59 นาย ทองคูณ    แก้วศรีนวม ธ.นครพนม โรคชรา 83 21 พ.ย. 59
5518/59 จ.ส.อ.ช่วง   ผ่องแก้ว ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งล้าไส้ 74  22 พ.ย.59
5519/59 นางบานเย็น   เพ็ชรรัตน์ ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 81  22 พ.ย.59
5520/59 นาง มาลัย   ทุมนันท์ สง.สด.จว.น.ม. มะเร็ง 77 1 ธ.ค. 59
5521/59 นาย ประชุม   คล้ายพุก พธ.ทบ. เลือดออกในสมอง 72 22 พ.ย. 59
5522/59 ร.ต.เรียน   ดวงมาลัย ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื อ 88 21 ต.ค. 59
5523/59 พ.ต.บุญยืน   ซ่ือสัตย์ ปตอ.พัน.6 มะเร็งกล่องเสียง 77 8 ธ.ค. 59
5524/59 นาง มารศรี   เปีย่มวุฒิ ส่วนกลาง โรคล้าไส้อุดตัน 91 13 ธ.ค. 59
5525/59 พ.ท.ประชิด   สุทธะพินทุ ธ.ส้านักงานใหญ่ ล้าไส้ขาดเลือดเฉียบพลัน 87 6 ธ.ค. 59
5526/59 ร.ต.สมพร   เมฆเสน ธ.สุราษฎร์ธานี มะเร็งปอด 61 25 พ.ย. 59
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5527/59 ร.ต.เอนก   มีศิริพันธุ์ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจวายเฉียบพลัน 57 27 พ.ย. 59
5528/59 พ.ต.ไสว   ศิริวิโรจน์ ธ.ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมืองมะเร็งต่อมน ้าเหลือง 71 25 พ.ย. 59
5529/59 จ.ส.อ.ขวัญชัย   ทิพย์วัลย์ มทบ.19 เลือดออกในสมอง 50 1 ต.ค. 59
5530/59 นาง ชั น   ลูกอินทร์ฺ พัน.จจ. โรคเบาหวาน 64 19 พ.ย. 59
5531/59 นาง มี   ยลไชย พล.ม.2 รอ. ปอดติดเชื อ 69 25 พ.ย. 59
5532/59 นาย สุบิน   เข็มเพ็ชร์ ธ.ถนนติวานนท์ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 21 ม.ค. 59
5533/59 พ.ต.ปัจจัย   นารินทร์รักษ์ ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 13 ก.ย. 59
5534/59 จ.ส.อ.สถาพร   นิลฉวี ธ.ปากคลองตลาด ติดเชื อในกระแสโลหิต 58 29 พ.ย. 59
5535/59 นาง ระเบียบ   อ่อนอ่า้ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ไตวายระยะสุดท้าย 74 28 พ.ย. 59
5536/59 จ.ส.อ.ศรี   ประสิทธิสุ์วรรณ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 78 25 พ.ย. 59
5537/59 นาย จอม   พงษ์ภมร ธ.ฝาง อุบัติเหตุจราจร 66 14 ธ.ค. 59
5538/59 นาย สมชัย   กล้่าโพด ส่วนกลาง มะเร็งปอด 62 7 ธ.ค. 59
5539/59 นาย ฉัตร   อินทกูล ศฝ.นศท.มทบ.33 ลิ นหัวใจร่ัว 80 9 พ.ย. 59
5540/59 นาง หลอม   สิมมาลา มทบ.24 โรคชรา 62 23 พ.ย. 59
5541/59 จ.ส.อ.ณัฐพงศ์    ประนอม พัน.สบร.24 บชร.4 ติดเชื อในกระแสเลือด 30 12 ต.ค. 59
5542/59 นาง อ่อน   โนนโมั ธ.ขอนแก่น โรคชรา 88 12 ต.ค. 59
5543/59 จ.ส.อ.โอภาส   เกตุงาม ธ.ล้าปาง ติดเชื อในกระแสเลือด 60 28 ต.ค. 59
5544/59 จ.ส.อ.กวี   สูฝน ธ.อุดรธานี มะเร็งในช่องปาก 64 30 พ.ย. 59
5545/59 จ.ส.อ.ชาตรี   โตนาราง ร.151 พัน.3 ภาวะเลือดออกในสมอง 54 25 ต.ค. 59
5546/59 นาย แพ   พิทักษ์สงค์ ธ.ปากช่อง โรคชรา 79 14 พ.ย. 59
5547/59 จ.ส.อ.วุฒิชัย   ศึกษา พัน.สร.8 ภาวะกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 52 19 พ.ย. 59
5548/59 นาย ณัฐพล   จันทร์โต ปตอ.พัน.6 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 29 17 พ.ย. 59
5549/59 จ.ส.อ.เสนาะ   จันทร์พึง่สุข ธ.ปากเกร็ด หัวใจวายเฉียบพลัน 66 10 ธ.ค. 59
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5550/59 ร.ต.บุญเลิศ   ศรีจุมพล ธ.ปราจีนบุรี โรคตับแข็ง 57 10 ธ.ค. 59
5551/59 จ.ส.อ.เหรียญ   อ๊อดเอก ธ.พิษณุโลก ติดเชื อแบคทีเรียในปอด 73 20 พ.ย. 59
5552/59 นาย ทวน   ศรีชื่น วิสามัญ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 91 5 ธ.ค. 59
5553/59 ร.ต.สุรศักด์ิ   เอมะรักษ์ ธ.ย่อยตล่ิงชัน ติดเชื อในกระแสเลือด 66 6 ธ.ค. 59
5554/59 จ.ส.อ.สกล  พาภักดี ธ.คลองปาง ติดเชื อในกระแสเลือด 59 24 พ.ย. 59
5555/59 จ.ส.อ.วิบูลย์  มีแก้ว ธ.ล้าปาง โรคชรา 82 15 พ.ย. 59
5556/59 นาง จันทิรา  พงษ์เกษร ธ.เตาปูน โรคชรา 77 14 ธ.ค. 59
5557/59 พ.อ.วันชัย   อินทรสุวรรณ ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดหัวใจฉีกขาด 78 14 ธ.ค. 59
5558/59 พ.อ.สุชาติ   เถาสุวรรณ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรีติดเชื อในกระแสโลหิต 80 4 ธ.ค. 59
5559/59 นาย เจริญ   ศรีมหาโพธิ์ ธ.คลองปาง ความดันโลหิตสูง 90 7 ธ.ค. 59
5560/59 นาง ประนอม   ศรีนาค ธ.ถนนสามัคคี โรคชรา 85 30 พ.ย. 59
5561/59 นาง บุญชู   ปานชูวงษ์ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมน ้าเหลือง 83 8 ธ.ค. 59
5562/59 นาย ท้ง   เรืองสมบูรณ์ ธ.พญาไท สมองฝ่อวัยชรา 91 14 ธ.ค. 59
5563/59 นาง เดือนเพ็ญ   ปัน้มูล ธ.ปราณบุรี มะเร็งเต้านม 64 11 ธ.ค. 59
5564/59 นาง อบเชย   มูลลาภ ธ.ย่อยบางโพ ปอดอักเสบติดเชื อ 79 26 พ.ย. 59
5565/59 ส.ท.พิชัย   สีลานาม พล.ร.5 อุบัติเหตุจราจร 25 17 ก.ค. 59
5566/59 นาย บุผา   บุตรมาน ธ.อุดรธานี โรคชรา 88 5 ธ.ค. 59
5567/59 นาง ถัน   ไกรรัตน์ มทบ.24 โรคไตเส่ือม 85 21 พ.ย. 59
5568/59 นาง ผัด   สวยฉลาด ธ.ล้าปาง ทางเดินหายใจล้มเหลว 77 27 พ.ย. 59
5569/59 นาง พยอม   ผาวันดี ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 72 25 พ.ย. 59
5570/59 นาง วารุณี   แถบทอง ธ.กาญจนบุรี มะเร็งเนื อไต 66 3 ธ.ค. 59
5571/59 นาง จ้าเรียง   อุ่นจิตร์ มทบ.18 หลอดเลือดในสมองตีบ 81 23 พ.ย. 59
5572/59 นาย ทองหล่อ   อุบลรัตน์ กพ.ทบ. มะเร็งล้าไส้ 83 7 ธ.ค. 59
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5573/59 นาง สมศรี   คงมี รพศ.5 พัน.1 ปอดอักเสบติดเชื อ 57 1 ธ.ค. 59
5574/59 นาง เพ็ญ   ท่วมพุดซา กสษ.1 กส.ทบ. โรคชรา 82 17 พ.ย. 59
5575/59 นาง ทองมา   จังพานิช กสษ.1 กส.ทบ. การหายใจล้มเหลว 82 28 พ.ย. 59
5576/59 ร.ต.มั่น  จันทองทิพย์ มทบ.27 ติดเชื อในกระแสเลือด 71 1 ธ.ค. 59
5577/59 นาง ปราณี   เชื อแพ่ง ช.พัน.8 วัณโรคปอด 56 24 พ.ย. 59
5578/59 นาง สมบุญ   ศรีดี ศสพ. สมองฝ่อวัยชรา 75 27 พ.ย. 59
5579/59 นาง หมูน   แสวงสุข ธ.อ้านาจเจริญ ปอดติดเชื อ 76 2 ธ.ค. 59
5580/59 นาง ทองมา   ตัวสะเกตุ ธ.เลย สมองฝ่อวัยชรา 86 30 พ.ย. 59
5581/59 นาง กิ่งเพชร   อิสสอาด ธ.สระบุรี ติดเชื อในระบบประสาท 51 21 พ.ย. 59
5582/59 นาย ค้าปัน    เป็กด้วง ขว.ทบ. เส้นเลือดตีบในสมอง 78 27 ก.ย. 59
5583/59 นาง สกุล   แก่นจันทึก วทบ. มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 64 7 ธ.ค. 59
5584/59 จ.ส.อ.วิชัย   ถ ้าหิน ร.1 พัน.4 รอ. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 47 15 ก.ย. 59
5585/59 นาง ปราณี   ประดับศิลป์ ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 75 14 ธ.ค. 59
5586/59 ร.ต.เฉลียว    กรมสุริยศักด์ิ ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 85 12 ธ.ค. 59
5587/59 พ.ท.ประเสริฐ   จรรยาสวัสด์ิ ธ.รามอินทรา กม.4 หัวใจล้มเหลว 84 21 ธ.ค. 59
5588/59 นาง เนาวนิตย์    สุวงศ์สินธุ์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน ปอดติดเชื อ 91 18 ธ.ค. 59
5589/59 นาง แสวง   ขลิบเงิน ธ.ลพบุรี โรคชรา 77 21 ธ.ค. 59
5590/59 น.ส. ดวงกมล    ขันธีฤกษ์ มะเร็งปอด มะเร็งปอด 36 14 ธ.ค. 59
5591/59 นาง ศศิวรรณ   วงศ์เสือ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ โรคชรา 80 21 ธ.ค. 59
5592/59 นาง วาสนา   ลมชาย ช.พัน.6 โรคตับแข็ง 51 11 พ.ย. 59
5593/59 ร.ต.บุญส่ง    สอนเถื่อน ธ.ลพบุรี ถุงลมโป่งพอง 83 18 พ.ย. 59
5594/59 นาง เอี ยง   ถนอมพุทรา พัน.ป.ศป. ปอดติดเชื อ 77 30 พ.ย. 59
5595/59 จ.ส.ท.สุริยา   พิมพ์ปรุ พัน.พัฒนา 2 เลือดออกในกระเพาะอาหาร 42 21 พ.ย. 59
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5596/59 นาย จันทร์   ศรีแก้ว มทบ.26 มะเร็งปอด 76 4 ธ.ค. 59
5597/59 นาง สง่า   ขอนจันทร์ พัน.สร.3 ปอดติดเชื อ 69 29 พ.ย. 59
5598/59 จ.ส.อ.เอนก   แก่นพล สง.สด.จว.ช.ร. มะเร็งตับ 55 10 พ.ย. 59
5599/59 นาง ทรง  ชมพุด กส.ทบ. หลอดเลือดสมอง 80 20 พ.ย. 59
5600/59 นาง เกอะ   ก้องไพรกุล ร.7 พัน.5 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50 24 พ.ย. 59
5601/59 จ.ส.อ.สุชาติ   พุม่ภักดี พัน.สบร.21 บชร.1 ติดเชื อทีลิ่ นหัวใจ 48 23 พ.ย. 59
5602/59 ร.ต.บรรเจิด   ติฐิโต ธ.ย่อยบางบัว หัวใจวายเฉียบพลัน 79 20 พ.ย. 59
5603/59 จ.ส.อ.ประเวศ   เหมือนรัตน์ ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 71 11 ธ.ค. 59
5604/59 นาย เรือง   วงษ์เค่ียม ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจล้มเหลว 75 18 ธ.ค. 59
5605/59 พ.ท.โสภณ   สังขบุญชู ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื อ 74 8 ธ.ค. 59
5606/59 นาย สุพจน์   อ่วมภักดี ธ.อยุธยา พาร์ค ติดเชื อในกระแสโลหิต 80 10 ธ.ค. 59
5607/59 พ.ต.ค้านึง   สุวรรณพาหุ ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต สมองฝ่อวัยชรา 82 14 ธ.ค. 59
5609/59 นาย แก้ว   แทนฉิมพลี ป.พัน.23 ติดเชื อในกระแสเลือด 68 17 พ.ย. 59
5610/59 นาง ศิริบูรณ์    ศิริจันทร์ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื อในกระแสเลือด 91 20 ธ.ค. 59
5611/59 ร.ต.ส้ารวย   เจริญสุข ธ.เตาปูน โรคชรา 79 15 ธ.ค. 59
5612/59 นาง ชลพร   ตามประวัติ ส่วนกลาง โรคชรา 63 17 ธ.ค. 59
5613/59 นาง แตงกวา  บุญสุข ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. ติดเชื อในกระแสเลือด 63 6 ธ.ค. 59
5614/59 จ.ส.อ.ไสว  เทพกาศ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ โรคหัวใจ 56 14 พ.ค. 59
5615/59 ร.ต.จุลศักด์ิ  กาญจนสุวรรณ์ ธ.เชียงใหม่ ติดเชื อในกระแสเลือด 57 1 ต.ค. 59
5616/59 ร.ต.เจริญ   วีระศรีนารา ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่โรคปอด 84 19 ต.ค. 59
5617/59 นาย ยงยุทธ   กิติวงศ์ ธ.กาญจนบุรี โรคประจ้าตัว 66 8 ธ.ค. 59
5618/59 ร.ต.สังวาลย์   จิตระโภชน์ ป.พัน.11 รอ. กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 9 ธ.ค. 59
5619/59 พ.ท.สวัสด์ิ   ศรีทอง ธ.อรัญประเทศ ติดเชื อสะโพกซ้าย 73 20 พ.ย. 59
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5620/59 นาย ประยง   วิชวารีย์ ร.13 พัน.2 ปอดอักเสบติดเชื อ 75 4 ธ.ค. 59
5621/59 นาง ทองเล่ือน   ศิริสม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาเนื องอกในตับ 77 7 ธ.ค. 59
5622/59 ร.ต.สวัสด์ิ   จอมทอง ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งในช่องปากระยะแพร่กระจาย 63 15 ธ.ค. 59
5623/59 ร.ต.เยื่อ   พันธ์โกมุท ทภ.1 ติดเชื อจากแผลกดทับบริเวณก้นกบ 87 16 ธ.ค. 59
5624/59 นาย บุญส่ง  เชื อหมอ พัน.พัฒนา 3 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 5 ธ.ค. 59
5625/59 จ.ส.อ.ศักด์ิดา    กิ่งจันทร์ รร.กสร.ศสร. ปอดติดเชื อ 56 26 พ.ย. 59
5626/59 นาย ส้าอาง  เนาวรัตน์ ศป. เนื องอกในสมอง 81 2 ธ.ค. 59
5627/59 จ.ส.ท.พรชัย   ธรรมนันท์ ศฝ.นศท.มทบ.32 มะเร็งทางเดินน ้าดีในตับ 57 11 ธ.ค. 59
5628/59 นาง ประนอม   อ่างทอง ร.12 พัน.1 รอ. ระบบหัวใจล้มเหลว 78 30 พ.ย. 59
5629/59 นาย มูล  แรกนา ม.พัน.13 มะเร็งตับ 54 13 พ.ย. 59
5630/59 นาง กุลริศา  นิ่มงามศรี รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. อุบัติเหตุรถยนต์ 49 1 ธ.ค. 59
5631/59 นาย พันธ์  ฐานโพธิ์ บชร.3 ขาดอากาศหายใจ 58 29 พ.ย. 59
5632/59 ร.ต.ประยูร  สายพงษ์พรรณ ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 63 12 ต.ค. 59
5633/59 นาย นพดล  สังขมิตร ธ.ชลบุรี ไตวายเรื อรัง 44 17 พ.ย. 59
5634/59 นาง บุบผา   อารยะพูนพงศ์ ส่วนกลาง ติดเชื อในกระแสเลือด 60 16 ธ.ค. 59
5635/59 ร.ต.ปริญญา  สายรัตน์ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคตับแข็ง 55 4 ธ.ค. 59
5636/59 นาง อารมย์   รอสแบร์ก ธ.เตาปูน อุบัติเหตุจราจร 67 27 ต.ค. 59
5637/59 พระเสง่ียม  ล้าบอง พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. โรคชรา 76 13 ธ.ค. 59
5638/59 จ.ส.อ.พร   สาโคตร ธ.ขอนแก่น โรคชรา 82 1 ธ.ค. 59
5639/59 นาง ยุพิน  วงแก้ว ธ.ขอนแก่น ติดเชื อทีแ่ผลกดทับ 77 30 พ.ย. 59
5640/59 นาง ประจวบ   สุคนธสาร ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 77 7 ธ.ค. 59


