
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
861/60 นาย ทนง   ศุขบางคู้ ป.พัน.31 รอ. น ้าท่วมปอด 76 30 ม.ค. 60
862/60 พ.ท.ประจวบ   เจริญศิลป์ สลก.ทบ. ส้าลักทางเดินอาหาร 82 22 ม.ค. 60
863/60 นาย พรศักด์ิ   สุขแถม คส.2 สพ.ทบ. โรคตับแข็ง 57 3 ก.พ. 60
864/60 นาย ประสิทธิ ์ แก้วถิ่นดง คส.3 สพ.ทบ. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 58 26 ม.ค. 60
865/60 นาง ส้าลี   อินทร์จันทร์ ร.8 โรคชรา 79 28 ม.ค. 60
866/60 นาย สมคิด   ต๊ะปัน ร.152 พัน.2 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 57 18 ม.ค. 60
867/60 นาง หนูกรรณ   ค้าเคน ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. เบาหวาน 60 15 ม.ค. 60
868/60 นาง จรัญ   ต้นเถา ธ.เพชรบุรี ไตวาย 84 14 ม.ค. 60
869/60 ร.อ.ชุมพล   อิ่มกระดี ธ.นครราชสีมา โรคชรา 82 4 ก.พ. 60
870/60 ร.ต.สิงห์ทอง   กองอุดม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ตับอักเสบ 51 2 ก.พ. 60
871/60 นาย ประเสริฐ   ปานทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา อุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน 71 26 ม.ค. 60
872/60 นาย จรัญ   จุมพลศรี ช.พัน.8 จมน ้า 78 28 ม.ค. 60
873/60 ร.อ.นเรศ   แสนพรหม ธ.พะเยา มะเร็งตับระยะสุดท้าย 53 30 ม.ค. 60
874/60 นาง พลับ  เข้มดีกุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 91 30 ม.ค. 60
875/60 พ.ต.ทองสุข   เงินมี ธ.ลพบุรี น ้าท่วมในเยื่อหุม้ปอดด้านซ้าย 85 22 ม.ค. 60
876/60 พ.ท.สะเทื อน   แย้มส้าราญ ธ.ราชบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 70 22 ม.ค. 60
877/60 พ.อ.พลเทพ   ชูประยูร ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอดระยะลุกลาม 61 30 ม.ค. 60
878/60 ส.อ.พงษ์ศักด์ิ   นิยมสวย ธ.ราชบุรี โรคหัวใจ 64 14 ก.พ. 60
879/60 นาง สมบุญ   นิพล ธ.ลพบุรี มะเร็งช่องปาก 76 4 ก.พ. 60
880/60 นาง พร้า   ปัถหวี ธ.กองบัญชาการทหารสูงสุด แจ้งวัฒนะ จมน ้า 81 4 ก.พ. 60
881/60 นาย วิเชียร   จันทร์บ้ารุง ธ.รามอินทรา กม.4 เนื องอกแพร่กระจายไปสมอง 78 9 ก.พ. 60
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882/60 พ.ท.สมพร   ศิริเจริญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 83 3 ก.พ. 60
883/60 นาง มานพ  ทองชื่น ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 72 30 ม.ค. 60
884/60 ร.ท.ณรงค์  ศรีสุระ ธ.สระบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 59 8 ม.ค. 60
885/60 นาย สุภี  ป้องกัน ธ.ลพบุรี หลอดเลือดหัวใจตีบ 80 2 ก.พ. 60
886/60 จ.ส.อ.วิรัช  เกี ยวสันเทียะ ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 63 29 ม.ค. 60
887/60 นาง วรรณี  โคตะมะ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก 74 1 ก.พ. 60
888/60 นาง สร้อย  พละสุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 76 23 ม.ค. 60
889/60 นาย ประสิทธิ ์ ยืนสุข กสษ.2 กส.ทบ. กล้ามเนื ออ่อนแรง 68 22 พ.ย. 59
890/60 นาง ศิริพร   ภิรมยา กรม ทพ.13 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง 51 17 ม.ค. 60
891/60 ร.ต.สุโขทัย   ทองน้อย ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื อ 60 31 ม.ค. 60
892/60 นาง พวงพรรณ  ล้าจวน ธ.ชลบุรี สมองฝ่อวัยชรา 86 21 ม.ค. 60
893/60 จ.ส.อ.ศักดา  มงคลธรรม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ไตวายเรื อรังระยะสุดท้าย 56 29 ต.ค. 59
894/60 ร.อ.หญิง อัจฉรา  โตกระจ่าง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 61 14 ก.พ. 60
895/60 น.ส.อรชร  ฝูงชมเชย ธ.สนามเสือป่า ติดเชื อในปอดรุนแรง 61 17 ก.พ. 60
896/60 ส.อ.รุ่งโรจน์   บุญทัน พัน.สห.11 หลอดเลือดใหญ่ฉีกขาดจากอุบัติเหตุ 33 3 ก.พ. 60
897/60 พล.ท.เอนก  อินทร์อ้านวย ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งตับอ่อน 62 24 ม.ค. 60
898/60 นาง แน่งน้อย   คล้ายสุบรรณ ธ.บก.ทบ. มะเร็งระยะลุกลาม 74 10 ก.พ. 60
899/60 นาย สังเวียน   พืชนะ ธ.เตาปูน โรคชรา 85 5 ก.พ. 60
900/60 นาย เย็น   นาระต๊ะ ธ.ราชบุรี มะเร็งทีท่่อน ้าดีลุกลามมาในปอด 66 12 ม.ิย. 59
901/60 นาง อ้าภา   วรประเสริฐ มทบ.12 เส้นเลือดสมองตีบ 79 30 ม.ค. 60
902/60 นาย เสนาะ   วงษ์เวทย์ รง.กสย.ศอว.ศอพท. เลือดออกในทางเดินอาหาร 71 21 ม.ค. 60
903/60 นาง ลูกจันทร์  ขันธชัย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะหัวใจขาดเลือด 82 3 ก.พ. 60
904/60 นาง ทองใส   ศิริพันธ์ ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 78 1 ก.พ. 60
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905/60 ร.อ.สุนทร   ธนะศรี ธ.เชียงใหม่ ติดเชื อในล้าไส้และกระแสเลือด 81 8 ม.ค. 60
906/60 นาง อารมณ์  พุม่เชื อ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับ 74 27 ม.ค. 60
907/60 ร.ต.ประเสริฐ  วงสาสนธิ์ ธ.บิก๊ซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 60 15 ก.พ. 60
908/60 นาง ชื น   ไชยนันทน์ กิตติมศักด์ิ ปอดอักเสบติดเชื อ 95 15 ก.พ. 60
909/60 พ.อ.ไพโรจน์  มาลีวงษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหัวใจ 82 16 ก.พ. 60
910/60 นาง สุจิตรา   ยุทธาคนี ธ.ถนนเทพารักษ์ กม.22 โรคไตวาย 71 16 ก.พ. 60
911/60 ร.ต.เจน   เมฆยิานนท์ ธ.ย่อยบางบัว โรคตับแข็ง 76 19 ก.พ. 60
912/60 จ.ส.อ.วิชัย   มะนาวหวาน ปตอ.พัน.7 เส้นเลือดหัวใจตีบ 56 14 ก.พ. 60
913/60 พ.ท.พลเทพ   เพ็ชรณสังกุล ธ.เชียงใหม่ โรคมะเร็ง 82 2 ต.ค. 59
914/60 จ.ส.อ.สมหมาย   ลุงคะ ธ.สกลนคร หัวใจล้มเหลว 69 14 ก.พ. 60
915/60 นาย ก้าพล   พิธานกร ธ.บางบอน เลือดออกในทางเดินอาหาร 70 13 ก.พ. 60
916/60 นาง ปราณี   ทองน้อย ส่วนกลาง โรคสมองฝ่อวัยชรา 79 25 ม.ค. 60
917/60 นาง เก็บ   ฉิ่งเชิด ธ.ลพบุรี โรคชรา 83 16 ก.พ. 60
918/60 นาง จรูญ   เอี่ยมอิศรา ธ.ย่อยบางพลัด วัณโรคปอดรุนแรง 76 18 ก.พ. 60
919/60 นาง จันทนา   ชูสังข์ ธ.ถนนเพชรเกษม-บางแค มะเร็งล้าไส้และกระเพาะอาหาร 62 13 ก.พ. 60
920/60 ร.ต.น้อม   ปรียานุภาพ ธ.มีนบุรี มะเร็งตับ 83 4 ก.พ. 60
921/60 นาย เฉิด   พ่วงสาคร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื อ 87 17 ก.พ. 60
922/60 นาย สมยศ  โป่ยขุนทด ร.23 ปอดติดเชื อ 56 24 ม.ค. 60
923/60 พ.ท.เจริญยุทธ   จันทร์วัติ สง.สด.จว.ร.อ. ติดเชื อในกระแสเลือด 58 23 พ.ย. 59
924/60 นาย อ้าพร   ภูเนาว์นิล ขส.ทบ. โรคติดเชื อในปอด 79 10 ก.พ. 60
925/60 นาง ทวี   ปลดทอง รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 76 27 ม.ค. 60
926/60 นาย จ้าปี   ทิพย์บ้ารุง ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 82 11 ก.พ. 60
927/60 นาย เยื่อ   ศรีนิล ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 81 7 ก.พ. 60
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928/60 นาย หลง   ทาโคตร ธ.สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 87 10 ก.พ. 60
929/60 นาง หนูเล็ก   คุ้ยทอง พัน.สท. ปอดติดเชื อ 72 7 ก.พ. 60
930/60 นาง แพรว   ช้างศรี ส่วนกลาง ติดเชื อในปอด 76 17 ก.พ. 60
931/60 นาง ชลอ   นิลกรรณ์ ส่วนกลาง โรคชรา 97 18 ก.พ. 60
932/60 นาง อนงค์   กล่ินมะลิ ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ปอดติดเชื อเรื อรัง 71 10 ก.พ. 60
933/60 ร.อ.เชิดศักด์ิ   หมั่นบรรจง ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งตับระยะสุดท้าย 62 15 ก.พ. 60
934/60 พ.ท.พงษ์พิพัฒน์   รัตนพันธุ์ สลก.ทหาร ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 55 11 ก.พ. 60
935/60 พ.ต.สุเทพ   มัคสุวรรณ ธ.ชลบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 65 12 ก.พ. 60
936/60 พล.ท.โกวินทร์   ศิลปาจารย์ ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมน ้าเหลืองระยะสุดท้าย 68 4 ก.พ. 60
937/60 นาง แสวง   เผือกประดับ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปากมดลูก 74 21 ก.พ. 60
938/60 นาง สมบุญ   ทุมค้า รร.ช.กช. ปอดติดเชื อ 84 1 ก.พ. 60
939/60 นาง วิไล   พันสาง ทภ.2 ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิต 66 29 ม.ค. 60
940/60 ร.อ.ยุทธพงษ์   กษิณศรี พัน.จจ. ติดเชื อทีป่อดและติดเชื อในกระแสเลือด 79 5 ก.พ. 60
941/60 จ.ส.อ.อภิรักษ์   แข็งแรง ร.17 พัน.3 ปอดอักเสบติดเชื อ 37 15 ก.พ. 60
942/60 นาง ทอง   เขียนปัญญา กรม ทพ.23 ติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ 73 7 ก.พ. 60
943/60 พระครูวีรนครธรรม(จ้านงค์  สัมมาพรต)กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกแตก 80 6 ก.พ. 60
944/60 ร.ต.ทิตยา   จันทร์สว่าง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดติดเชื อ 55 5 ก.พ. 60
945/60 นาย บุญนัก   สุริยะวงศ์ ธ.ล้าปาง ไตวาย 78 30 ม.ค. 60
946/60 ร.ต.สงคราม   ฟังอารมณ์ ธ.ล้าปาง กระดูกต้นคอหัก 57 30 ม.ค. 60
947/60 นาง พินทอง   ชินมา ธ.สกลนคร โรคชรา 72 30 ธ.ค. 59
948/60 นาง สุขส้าราญ   บุญรักษา ธ.สกลนคร มะเร็งถุงน ้าดี 68 30 ม.ค. 60
949/60 ร.ต.ศุภรชัย   หอมจันทน์ ธ.อรัญประเทศ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 62 13 ก.พ. 60
950/60 นาย ปาน   พรมแก้ว ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 82 10 ก.พ. 60
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951/60 นาย แย้ม   ประสานสอน ธ.ย่อยเดอะมอลล์บางแค หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 79 5 ก.พ. 60
952/60 นาง บุษรา   เวียกไธสง ธ.อุดรธานี ภาวะเลือดออกในสมอง 56 3 ก.พ. 60
953/60 นาย เจรียน   พรมแสนปัง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 5 ก.พ. 60
954/60 ร.ต.กาจ   วิเศษศรี ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 87 18 ก.พ. 60
955/60 พ.ต.กัมพล   สิงห์ค้า ธ.อุดรธานี ภาวะมะเร็งกล่องเสียง 84 6 ก.พ. 60
956/60 ส.อ.ธีรยุทธ   เกรงขาม ธ.อุดรธานี ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 54 23 ม.ค. 60
957/60 นาง บุญมี   ตีเมืองสอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื อ 86 9 ก.พ. 60
958/60 นาง สวย   หิรัญอร ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 84 12 ก.พ. 60
959/60 นาง ลูกจันทร์   หงษ์ไทย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 81 4 ก.พ. 60
960/60 ร.ต.บุญส่ง   ทรัพย์สมบูรณ์ ธ.สระบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 58 8 ก.พ. 60
961/60 นาง สวิง   พ่วงชาวนา ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนไตวายเรื อรัง 74 3 ก.พ. 60
962/60 นาง จ้ารัส   อินเอียว กิตติมศักด์ิ เลือดออกในสมอง 83 30 ม.ค. 60
963/60 นาง ริน   พรหมปลอด ช.พัน.401 ติดเชื อในกระแสเลือดรุนแรง 62 4 ม.ค. 60
964/60 นาง เทพินทร์   บุญบัวทอง สลก.ทบ. หนองในช่องเยื่อหุม้ปอด 70 31 ธ.ค. 59
965/60 นาง ประภาภรณ์   ทึกจีน พล.ป. ไตวายเฉียบพลัน 57 5 ก.พ. 60
966/60 นาง เหล่ียม   สมสุวรรณ ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 77 26 ม.ค. 60
967/60 จ.ส.อ.อนันต์   สังวรวงษ์ ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 83 8 ม.ค. 60
968/60 นาง ฟอง   กองจันทร์ ธ.อุดรธานี เนื องอกในสมอง 80 10 ก.พ. 60
969/60 นางห่วง   จิตต์แจ่ม ธ.สระบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 80  9 ก.พ.60
970/60 ร.ต.ราชัน   รันพิศาล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กระทบกระเทือนบริเวณหน้าอก 57 4 ม.ค. 60
971/60 นาง ช้าเรือง   สมจิตร์ ธ.อุทัย-อยุธยา ปอดติดเชื อ 87 17 ก.พ. 60
972/60 พ.อ.ม.ร.ว.พรพงศ์เกษม  เกษมศรี ธ.งามวงศ์วาน ภาวะไทรอยด์บกพร่องอย่างรุนแรง 85 14 ม.ค. 60
973/60 ร.อ.ไพบูลย์   ธนะพันธุ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 84 27 ก.พ. 60
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974/60 นาง สุริน   มูลมี ธ.อุดรธานี ติดเชื อในกระแสเลือด 74 21 ก.พ. 60
975/60 พระไพโรจน์   ยิวคิม ธ.ล้าปาง กล้ามเนื อหัวใจตาย 58 8 ก.พ. 60
976/60 ร.ต.สุรศักด์ิ   ทองสุวรรณ์โณ ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 17 ก.พ. 60
977/60 นาย ลออ   นาคกรอง ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 86 17 ก.พ. 60
978/60 พ.อ.เสวก   ธาราณัติ ธ.สนามเป้า ติดเชื อในกระแสเลือด 86 8 ก.พ. 60
979/60 นาง ล้าใย   บุญด้วง ส่วนกลาง ปอดติดเชื อ 74 15 ก.พ. 60
980/60 นาง ปราง   แจ่มแจ้ง สก.ทบ. มะเร็งท่อน ้าดี 69 18 ก.พ. 60
981/60 จ.ส.อ.สุทธิ   ติธรรม ธ.นครพนม หัวใจตายเฉียบพลัน 56 10 ก.พ. 60
982/60 นาย ชัยวัฒน์   ชินวงษ์ ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในศีรษะ 47 12 ก.พ. 60
983/60 จ.ส.อ.ทองใบ   ม่วงโรจี ธ.ฉะเชิงเทรา โรคประจ้าตัว 71 16 ก.พ. 60
984/60 ร.ต.จันทสิทธิ ์  แถวเนิน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื อในล้าไส้ 54 17 ก.พ. 60
985/60 นาย เนียม   งามศิริ ธ.แจ้งวัฒนะ ถูกยิง 64 23 ก.พ. 60
986/60 นาง พยงค์   เสนารักษ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งท่อน ้าดี 80 5 ก.พ. 60
987/60 นาง ศรี   ใจสะแล่ง ธ.ล้าพูน สมองฝ่อวัยชรา 85 9 ก.พ. 60
988/60 นาง สมปอง   ปาลานุสรณ์ ธ.นครศรีธรรมราช ปอดติดเชื อ 79 14 ม.ค. 60
989/60 จ.ส.อ.ทรงวุฒิ   สุหะ ธ.ยะลา ภาวะเลือดออกในสมอง 43 7 ก.พ. 60
990/60 นาง จันทร์   สิทธิขันแก้ว ธ.เชียงราย ปอดอักเสบ 78 10 ก.พ. 60
991/60 นาย ถนอม   แสนสุทธิ ธ.นครนายก ไตวายเรื อรัง 86 16 ก.พ. 60
992/60 ส.อ.ปฎิวัติ   อนุศาสน์ ธ.สกลนคร หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 19 ธ.ค. 59
993/60 นาง อารีย์   แก้วกล้่า ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคชรา 91 29 ธ.ค. 59
994/60 นาย ทวี   อนันตภูมิ รร.ส.สส. มะเร็งตับ 43 7 ก.พ. 60
995/60 พ.ท.ประไพ   เกิดเรือง ธ.ลาดพร้าว 124 ภาวะน ้าตาลต้่าในเลือด 79 20 ก.พ. 60
996/60 นาง อัมพร   บุญทับ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 84 21 ก.พ. 60
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997/60 นาย มะลิ   มาวงษ์ ธ.อรัญประเทศ กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86 8 ก.พ. 60
998/60 นาย สวิด   สุนทรพงษ์ ธ.สุพรรณบุรี โรคชรา 80 7 ก.พ. 60
999/60 นาง ประหยัด   แตงผ่ึง นรด.(ศสร.) โรคชรา 84 2 ก.พ. 60
1000/60 นาง ค้าเขียน   มูลขุนทด ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะหัวใจล้มเหลว 91 14 ก.พ. 60
1001/60 นาง กัลยา   กาญจนวงศ์ ธ.อยุธยา มะเร็งระยะสุดท้าย 67 16 ก.พ. 60
1002/60 นาง สังเวียน   ค้าทางชล ส่วนกลาง โรคชรา 77 12 ก.พ. 60
1003/60 นาง โม   เลากลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 77 18 ก.พ. 60
1004/60 จ.ส.อ.อนุสนธิ ์  เล่ียมอยู่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดติดเชื อ 70 17 ก.พ. 60
1005/60 พ.ต.สมจิตร์   เพ็งศรี ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดแดงในสมอง 65 7 ก.พ. 60
1006/60 จ.ส.อ.สิงห์   ทัดนุ่ม มทบ.38 ปอดอุดกั นเรื อรัง 80 17 ก.พ. 60
1007/60 นาย สาร   รัตนศิลา ธ.น่าน มะเร็งท่อน ้าดี 71 11 ก.พ. 60
1008/60 นาง สายสุนีย์   โรจนวิภาต ธ.เตาปูน แผลติดเชื อ 55 23 ก.พ. 60
1009/60 นาง สวิง  บานบู่ รร.ชท. ล่ิมเลือดอุดตัน 72 30 ม.ค. 60
1010/60 พล.ท.อรรถ   อ่อนจ้ารัส ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งปอด 81 22 ก.พ. 60
1011/60 จ.ส.อ.มนัส   กลัดอยู่ มทบ.31 ติดเชื อในกระแสเลือด 56 22 ม.ค. 60
1012/60 นาง สมัย   บุญทศ ป.2 พัน.2 รอ. ไตวายเฉียบพลัน 64 14 ก.พ. 60
1013/60 นาย สมจิต    ดีทรัพย์ สง.สด.จว.อ.น. ปอดติดเชื อ 85 11 ก.พ. 60
1014/60 ส.อ.ภาคภูมิ   ภิญโญ มทบ.42 สมองฉีกขาดจากการถูกยิง 26 12 พ.ย. 59
1015/60 นาย คาน   ประเขตนัง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื อในกระเพาะอาหาร 69 9 ก.พ. 60
1016/60 นาย บุญยัง   ประสมทรัพย์ ธ.ย่อยบางบัว ไตวายเรื อรัง 69 27 ก.พ. 60
1017/60 นาง สุกัญญา   พวงสมบัติ ธ.ตาก มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56 26 ก.พ. 59
1018/60 ร.อ.สนิท   บุญอิ่ม วิสามัญ โรคมะเร็ง 66 4 พ.ย. 32
1019/60 นาง บังอร   บุญอิ่ม กิตติมศักด์ิ ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิต 85 21 พ.ค. 52
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1020/60 ส.อ.ชฎิล   นามเหลา ร.29 พัน.2 กระทบกระเทือนบริเวณศีรษะรุนแรง 24 12 ม.ค. 60
1021/60 ร.ต.พิลักษณ์   แจ่มเจริญพร ร.2 พัน.1 รอ. เลือดออกในสมอง 57 5 ธ.ค. 59
1022/60 นาง สุวรรณา   ผลวัชนะ มทบ.12 มะเร็งท่อน ้าดี 65 11 ก.พ. 60
1023/60 จ.ส.อ.ศุภศักด์ิ   ศักด์ิศรี กรม ทพ.23 อุบัติเหตุจราจร 53 11 ก.พ. 60
1024/60 นาง บุญชู   สวัสดี ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 76 1 ก.พ. 60
1025/60 นาย ประดิษฐ   อิ่มธูป ธ.กาญจนบุรี ต่อมลูกหมากโต 78 3 ก.พ. 60
1026/60 นาง ค้า   เลิศม่วง ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดในสมองตีบ 82 9 ก.พ. 60
1027/60 จ.ส.อ.วินัย   เจริญเดช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองบาดเจ็บรุนแรงจากการบาดเจ็บทีศี่รษะ 73 17 ก.พ. 60
1028/60 นาง บุญช่วย   หมู่กระโทก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตวายเรื อรังระยะสุดท้าย 76 1 ก.พ. 60
1029/60 นาย วิชาญ   อ่อนเมือง ธ.อยุธยา โรคชรา 75 23 ก.พ. 60
1030/60 ร.ท.อนันต์ พุทธจริยวงศ์   กิตติมศักด์ิ โรคหัวใจ 87 7 ธ.ค. 36
1031/60 นาง สมจิตร   ศิลลา กสษ.1 กส.ทบ. โรคชรา 77 16 พ.ย. 59
1032/60 ส.อ.เดชธนา   พูนโพธิ์ ธ.พิษณุโลก ติดเชื อในทางเดินอาหาร 56 20 ก.พ. 60
1033/60 นาง นงค์   แก้วกาหลง ธ.เลย โรคชรา 79 4 ก.พ. 60
1034/60 ร.ต.ประจบ   ฤทธิแก้ว ธ.พิษณุโลก มะเร็งตับ 60 21 ก.พ. 60
1035/60 ร.ต.สุพิชญ์   ส้าเริงเรือง ธ.รามอินทรา กม.8 ปอดติดเชื อ 82 22 ก.พ. 60
1036/60 พ.อ.หญิง วิไล    คีรีวัฒน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 89 22 ก.พ. 60
1037/60 ร.ต.เกรียงไกร    เถลิงสุข ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื อ 68 10 ก.พ. 60
1038/60 จ.ส.อ.อาหามัด    สามะอาลี ร.153 พัน.2 ถูกกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง 34 2 ม.ีค. 60
1039/60 นาง เตย   ลาสอน ช.พัน.51 โรคเบาหวาน 78 26 ธ.ค. 59
1040/60 นาง อ้า   กลางพิมาย รพศ.5 พัน.2 โรคไต 74 11 ก.พ. 60
1041/60 จ.ส.อ.วีระพล   เพิม่พูล ธ.ปราจีนบุรี วัณโรคปอด 54 11 ก.พ. 60
1042/60 ร.อ.ประพจน์   จารุจินดา ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 91 21 ม.ค. 60
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1043/60 ร.ต.พร   เจริญหล้า ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื อในกระแสเลือด 78 12 ก.พ. 60
1044/60 นาง บุญมา   ทับแก้ว กิตติมศักด์ิ ปอดติดเชื อเฉียบพลัน 86 13 ธ.ค. 59
1045/60 นาย พรม   กรมแสง คส.5 สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 86 18 ก.พ. 60
1046/60 จ.ส.อ.มนตรี   ชัยชนะ ม.พัน.12 พล.ม.1 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 45 6 ก.พ. 60
1047/60 พ.ท.วิวัฒน์    ดุรงค์ฤทธิช์ัย ธ.สระบุรี ไตวายระยะสุดท้าย 82 30 ธ.ค. 59
1048/60 พล.ต.ประดิษฐ   นิลศร ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งสมอง 90 26 ก.พ. 60
1049/60 นาย พรมมา   เฉานอก ธ.พิษณุโลก ไตวายเรื อรัง 74 22 ก.พ. 60
1050/60 นาย อุดม   กระจกทอง ธ.ศรีย่าน โรคชรา 77 28 ก.พ. 60
1051/60 ส.อ.อนุศักด์ิ   กุลวงษ์ ธ.อุบลราชธานี ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 48 17 ก.พ. 60
1052/60 นาง ประนอม   บูค้่า ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 85 15 ก.พ. 60
1053/60 นาง บุญมี   สีลานน ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม กล้ามเนื อหัวใจตาย 89 16 ก.พ. 60
1054/60 พ.ท.สุภา   เล็บครุฑ ธ.ราชบุรี ความดันโลหิตสูง 81 16 ก.พ. 60
1055/60 นาง เยื อน   มากเกย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 84 21 ก.พ. 60
1056/60 นาง นิตยา   มาลัยผ่อง ธ.ราชบุรี ทางเดินหายใจอุดกลั นเฉียบพลัน 81 11 ก.พ. 60
1057/60 นาย เพ็ง   แก้วสาลิกรรม คส.3 สพ.ทบ. เส้นเลือดสมองแตก 67 12 ก.พ. 60
1058/60 นาง สุพัตรา   พลโยธา พธ.ทบ. กล้ามเนื อหัวใจตาย 58 15 ก.พ. 60
1059/60 นาง สุดใจ   สุดสวาท มทบ.13 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 83 13 ก.พ. 60
1060/60 จ.ส.ต.ศิริพันธ์   สุขแทน กรม ทพ.43 อุบัติเหตุรถยนต์ 36 18 ม.ค. 60
1061/60 นาง แก้ว   ขาวอ่อน ร.7 ปอดอักเสบติดเชื อ 82 11 ม.ค. 60
1062/60 นาย เล็ก   หงวนเสง่ียม รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 79 10 ก.พ. 60
1063/60 นาย พิภัช   อินทามระ ส่วนกลาง โรคชรา 79 1 ม.ีค. 60
1064/60 นาง เก๋ามวย   บุญป้อง ยย.ทบ. มะเร็งปอด 82 12 ก.พ. 60
1065/60 นาง บุษบา   พุดทัน ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 55 2 ม.ีค. 60
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1066/60 พ.อ.ดม   ทิมวัฒนา ธ.ย่อย ม.กรุงเทพฯ-วิทยาเขตรังสิต ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 83 21 ก.พ. 60
1067/60 นาง สายพิณ   จาฏามระ ธ.สนามเสือป่า โรคลมชัก 68 4 ม.ีค. 60
1068/60 นาง ลออ   อุทานวัต พล.พัฒนา 4 โรคชรา 84 26 ธ.ค. 59
1069/60 จ.ส.อ.ลอย   รัตนวงศ์ ธ.อุตรดิตถ์ ล้าไส้ทะลุ 70 22 ม.ค. 60
1070/60 นาง นภาพร   ถิ่นอยู่ ม.2 พัน.15 มะเร็งเต้านม 39 10 ม.ค. 60
1071/60 นาง บัวโรย   พูลประดิษฐ์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื อในกระแสเลือด 77 4 ก.พ. 60
1072/60 จ.ส.อ.ชัยวัชต์   ฮมภิรมย์ ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 53 12 ก.พ. 60
1073/60 น.ส.เฉลียว   บุสมาน ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลว 69 15 ก.พ. 60
1074/60 นาง ประยงค์   บุญทองอ่อน ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 79 15 ก.พ. 60
1075/60 นาง เภา   เอราวรรณ มทบ.23 โรคชรา 81 29 ม.ค. 60
1076/60 พ.ต.วัฒนเศรษฐ์   วาปีทะ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 25 ม.ค. 60
1077/60 จ.ส.อ.ทนุ   แก้วแจ่ม ร.19 พัน.1 ฐานกะโหลกแตกสมองฉีกขาด 42 7 ก.พ. 60
1078/60 นาง สิน   เปล่ียนบุญเลิศ วิสามัญ โรคชรา 86 26 ธ.ค. 45
1079/60 อส.ทพ.ชาลี   รามด้วง กรม ทพ.41 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 56 26 ธ.ค. 59
1080/60 นาง โกศล   สุวรรณกูฎ พัน.สบร.22 บชร.2 หัวใจวาย 87 10 พ.ย. 59
1081/60 ร.ท.ครรชิต   พันธ์คูณ ธ.ส้านักพหลโยธิน ความดันโลหิตสูง 73 28 ก.พ. 60
1082/60 นาย เปร่ือง   พึง่แย้ม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 89 9 ก.พ. 60
1083/60 นาง เกียงจิ๋ว   ศิริพจน์วรรักษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 67 17 ก.พ. 60
1084/60 นาง ส้าอาง   ฉายศรี ธ.ล้าปาง เกลือแร่ในเลือดต้่า 84 9 ก.พ. 60
1085/60 นาง ถนอม   สายวรรณะ ธ.พิษณุโลก ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 67 18 ก.พ. 60
1086/60 จ.ส.อ.สุรินทร์   ศิริพันธ์ ธ.สูงเม่น หัวใจวายจากลิ นหัวใจตีบ 56 29 ม.ค. 60
1087/60 ร.ต.รัตน์   อยู่หลัง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 76 11 ก.พ. 60
1088/60 จ.ส.อ.ศานิต   วงษ์สถิตย์ ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 69 6 ก.พ. 60
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1089/60 ร.ต.สันติสุข   ผลแพ่ง สส.ทหาร เลือดออกในทางเดินอาหาร 58 14 ก.พ. 60
1090/60 นาง ส้ารวม  บุตรสินธุ์ ศม. ติดเชื อในกระแสเลือด 82 7 ก.พ. 60
1091/60 นาย เส็ง   กะไหล่กลาง บชร.2 หัวใจล้มเหลว 71 18 ก.พ. 60
1092/60 นาง สูน   ประภา พัน.สร.22 บชร.2 ไตวายเฉียบพลัน 78 19 ก.พ. 60
1093/60 ร.ต.จเร   ไตรสังข์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 60 13 ก.พ. 60
1094/60 นาง สิริรัตน์   ช้างแก้ว ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มะเร็งท่อน ้าดี 52 22 ก.พ. 60
1095/60 นาง ทุเรียน   ธรรมพรต ธ.ส้านักราชด้าเนิน โรคชรา 84 2 ม.ีค. 60
1096/60 พ.ต.สมหมาย   จินดา ธ.ทุง่สง ติดเชื อในกระแสเลือด 62 25 พ.ค. 56
1097/60 ร.อ.สมเกียรติ   นวลประเสริฐ ธ.สกลนคร ความดันโลหิตสูง 63 22 ม.ค. 60
1098/60 จ.ส.อ.มนัส   ชมภู พัน.สห.12 ระบบหายใจล้มเหลว 54 17 ม.ค. 60
1099/60 นาย ทองสอน   ปัญญา ร้อย.ฝรพ.2 โรคมะเร็ง 69 9 ก.พ. 60
1100/60 นาง บุญชู    ยวดยิ่ง ส่วนกลาง ติดเชื อในกระแสเลือด 85 4 ม.ีค. 60
1101/60 นาง มณฑา   ประมวลธน ขว.ทหาร หอบหืดก้าเริบ 89 13 ก.พ. 60
1102/60 ร.ต.เงิน   เกิดหล้า ธ.กาญจนบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 90 17 ก.พ. 60
1103/60 ร.ต.จักร์กริช   ทองเปลว ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58 23 ก.พ. 60
1104/60 นาง กนกชญา   บุญญเดชกุญชร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เยื่อบุช่องท้องอักเสบ 61 20 ก.พ. 60
1105/60 นาย แก่น   แคสันเทียะ มทบ.24 ปอดติดเชื อ 74 31 ม.ค. 60
1106/60 นาง สุรัตน์   กาบแก้ว ยบ.ทหาร ปอดติดเชื อ 77 24 ก.พ. 60
1107/60 ส.ต.นารถ   ศรีอนันต์ ร.1 พัน.4 รอ. เลือดออกในกระเพาะอาหาร 38 12 ม.ค. 60
1108/60 จ.ส.อ.สมภาร   อุปศรี บชร.1 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 55 22 ม.ค. 60
1109/60 นาง จ้ารัส   อิ่มพงษ์ สง.สด.จว.ช.บ. ภาวะชักรุนแรง 65 28 ม.ค. 60
1110/60 ร.ต.ถวิล   ภูมิมหาทอง ธ.สกลนคร ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 79 19 ม.ค. 60
1111/60 จ.ส.อ.จิระศักด์ิ   สอนจันแดง ธ.ลพบุรี มะเร็งลุกลาม 81 21 ก.พ. 60
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1112/60 นาง น้อม   ไขสอางค์ ธ.สระบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 80 3 ม.ีค. 60
1113/60 พ.จ.อ.หญิง บังอร น ้าหอมจันทร์ ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื อในปอด 78 17 ก.พ. 60
1114/60 นาง อรุณ   บุญสร้าง ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะเลือดเป็นกรด 87 5 ม.ีค. 60
1115/60 นาย ประยูร   วงษ์เลิศ ธ.ปากช่อง เส้นเลือดหัวใจตีบ 67 25 ก.พ. 60
1116/60 นาง พิกุล   บุญจันทึก ธ.สูงเนิน แขวนคอตาย 59 30 ธ.ค. 59
1117/60 ร.ต.สวาท   ค้ามา ธ.อุดรธานี โรคตับแข็ง 75 10 ก.พ. 60
1118/60 นาง หวด   หมื่นราชา ธ.อุดรธานี โรคชรา 89 18 ก.พ. 60
1119/60 นาย สมนึก   ทองสุขนอก ธ.นครราชสีมา ไตวาย 58 21 ก.พ. 60
1120/60 นาง หนู   โภคานุรักษ์ มทบ.19 โรคเบาหวาน 68 18 ก.พ. 60
1121/60 น.ส.ประเทือง   ค้าพิมาบุตร ช.พัน.9 ผนังหัวใจฉีกขาด 71 15 ก.พ. 60
1122/60 ร.อ.คงศักด์ิ   ศรีคเรศ ธ.สนามเสือป่า สภาวะหายใจล้มเหลว 84 28 ก.พ. 60
1123/60 จ.ส.อ.มณฑล   หงษ์อินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื อในกระแสเลือด 66 5 ก.พ. 60
1124/60 นาย แดง   สังข์เพชร ธ.อ้านาจเจริญ โรคชรา 86 22 ก.พ. 60
1125/60 นาย ฉวี   พะนาน ธ.ทัพทัน โรคชรา 81 14 ก.พ. 60
1126/60 นาง กรองแก้ว   ศิลปสมศักด์ิ สตน.ทบ. โรคทางเดินอาหารอักเสบ 78 21 ก.พ. 60
1127/60 จ.ส.อ.คณิต   หิรัญไกรลาส ธ.อรัญประเทศ ไวรัสตับซี 56 2 ม.ค. 60
1128/60 นาง แฉล้ม   เชาว์วัลแล่น สลก.ทบ. มะเร็งทีเ่ยื อหุม้ปอด 81 14 ก.พ. 60
1129/60 ร.ต.สมาน   พลาเศรษฐ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื อรุนแรง 81 8 ก.พ. 60
1130/60 ส.อ.ศุภชัย   กล้่านาค ธ.พิษณุโลก หลอดเลือดเลี ยงหัวใจผิดปกติ 62 19 ก.พ. 60
1131/60 จ.ส.ท.อินสน   อุ่นเตจ๊ะ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองอุดตัน 73 27 ม.ค. 60
1132/60 พ.ท.สวัสด์ิ   ตาดวง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 78 29 ธ.ค. 59
1133/60 พ.ท.บุญยก   สาเอี่ยม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 85 11 ก.พ. 60
1134/60 นาย อภิชาติ   จ้านงค์ไทย ส่วนกลาง กระเพาะอาหารร่ัว 80 3 ม.ีค. 60
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1135/60 ส.อ.เพียร   เขียวฉอ้อน ธ.อ่างทอง โรคชรา 85 24 ก.พ. 60
1136/60 น.ส. ศิริพงศ์   จาติเกตุ ธ.ส้านักราชด้าเนิน ติดเชื อในกระแสเลือด 79 24 ธ.ค. 59
1137/60 พ.ท.นคร   ระรวยทรง ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 82 3 ม.ีค. 60
1138/60 จ.ส.อ.นิยม   บัวศรี นทพ. โรคมะเร็งตับ 48 6 ก.พ. 60
1139/60 นาง ประคอง   สิทธิพรหม กรม ทพ.22 มะเร็งปากมดลูก 79 25 ม.ค. 60
1140/60 นาง สุพรรณี   เชื อคง ธ.ลพบุรี ติดเชื อในกระแสเลือด 68 16 ก.พ. 60
1141/60 นาย พันธ์   พูลผล ธ.ปราณบุรี มะเร็งปอด 65 3 ก.พ. 60
1142/60 นาง จ้ารัส   อ่า้ทิม ธ.พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 88 18 ก.พ. 60
1143/60 ร.ต.สุนทร   สมสมัย ป.71 พัน.711 ศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง 57 23 ก.พ. 60
1144/60 นาย สุทธิ   ภาณุประทีป วิสามัญ โรคชรา 90 2 ม.ีค. 60
1145/60 นาย เป็ง   สุตาต๊ะ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 16 ก.พ. 60
1146/60 นาย แหวว   ก้านเงิน ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื อหัวใจล้มเหลว 84 19 ก.พ. 60
1147/60 ร.ต.สุรศักด์ิ    สุพรรณเลิศ ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกในสมอง 60 22 ก.พ. 60
1148/60 จ.ส.อ.สุรัตน์   อุดม ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุรถยนต์ 85 16 ก.พ. 60
1149/60 นาง อารีรัตน์   ศรีอุทัย ธ.จรัลสนิทวงศ์ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 90 25 ก.พ. 60
1150/60 พล.อ.วรเทพ    ดิษยบุตร ธ.เตาปูน โรคชรา 63 18 ก.พ. 60
1151/60 นาง ฉันทนา   แก้วประไพ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เส้นเลือดในสมองแตก 55 3 ม.ีค. 60
1152/60 นาง จ้ารัส   ดีวงษ์ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งมดลูก 82 8 ม.ีค. 60
1153/60 นาย ณภัทร   ผลฟักแฟง ธ.สะพานควาย หัวใจวาย 45 2 ม.ีค. 60
1154/60 พ.ต.ทอง   รัตนจันทร์ ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) หลอดลมอุดกั นเรื อรัง 82 2 ม.ีค. 60
1155/60 นาง ขวัญเรือน   หนูเทียน มทบ.15 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 65 20 ก.พ. 60
1156/60 นาง มริสา   สวัสดิมงคล กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 53 18 ก.พ. 60
1157/60 ร.อ.สมภาร   สิริภูบาล ม.3 พัน.26 อุบัติเหตุทางจราจร 54 25 ก.พ. 60
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1158/60 นาง ประไพ   สว่างศรี พธ.ทบ. โรคชรา 79 17 ก.พ. 60
1159/60 นาง เพ็ง   ชาวทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 85 23 ก.พ. 60
1160/60 นาย สมศักด์ิ   ต๊ะวิชัย ธ.ล้าปาง ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 87 12 ก.พ. 60
1161/60 จ.ส.อ.วิชิต   แย้มสาย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 70 25 ม.ค. 60
1162/60 จ.ส.อ.วิสา   แสงสุ่ม ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม 70 20 ก.พ. 60
1163/60 พ.อ.สนธยา   หวังเจริญ ศสพ. อุบัติเหตุทางจราจร 52 11 ม.ีค. 60
1164/60 นาย แสวง   มีสิริมณีกาญจน์ ร.9 พัน.3 ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 85 2 ม.ีค. 60
1165/60 นาย สมชาย   วิลัยเกษม ร.9 วัณโรคปอด 54 29 ม.ค. 60
1166/60 จ.ส.ท.กิตติโชติ   ชูมาลัยวงศ์ ป.4 พัน.104 กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 35 30 ธ.ค. 59
1167/60 นาง สุบิน   แคล้วกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื อรุนแรง 83 11 ม.ค. 60
1168/60 นาง นิภา   แป้นโพธิ์ ธ.ลพบุรี ล้าไส้อักเสบ 81 16 ก.พ. 60
1169/60 นาง ไซ่เง็ก   แซ่อึ ง ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 71 25 ก.พ. 60
1170/60 นาง อรุณ   ชุ่มมุกดา ธ.บางแค มะเร็งระยะแพร่กระจาย 88 22 ก.พ. 60
1171/60 ร.อ.สุภาพ   สุภูตะโยธิน วิสามัญ ปอดอักเสบติดเชื อ 89 16 ก.พ. 60
1172/60 ร.ต.บุญพบ   สมิตินันทน์ ธ.สนามเป้า มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 80 3 ม.ีค. 60
1173/60 นาง พิมลพรรณ   แสงพร บก.กช. หัวใจล้มเหลว 75 19 ธ.ค. 59
1174/60 นาง สังวาลย์   สถิตย์ ป.71 พัน.712 ปอดติดเชื อ 80 14 ต.ค. 59
1175/60 นาง แสง   บุตรศรีภูมิ พัน.สบร.22 บชร.2 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคถุงลมโป่งพอง 84 10 ก.พ. 60
1176/60 พ.ต.เฉลิม   พลอดขุนทด ธนาณัติ ภาวะหัวใจล้มเหลว 65 16 ก.พ. 60
1177/60 นาง ค้า   จันทร์แม้น ธ.ปากช่อง โรคชรา 84 5 ก.พ. 60
1178/60 จ.ส.อ.วิชิต   สุวรรณชาลี ธ.บุรีรัมย์ หัวใจล้มเหลว 58 6 ก.พ. 60
1179/60 นาง สุมาลี   แก้วรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี ปอดติดเชื อ 70 24 ก.พ. 60
1180/60 ร.ต.ฏิณัสศักด์ิ   วรแสน ธ.แพร่ หลอดเลือดสมองตีบ 57 20 ก.พ. 60
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1181/60 พ.อ.เชลง  บุนนาค วิสามัญ เส้นเลือดแดงทีข่าดอุดตัน 92 3 ม.ีค. 60
1182/60 นาง ทองหล่อ   ท้ายเมือง พบ. สมองฝ่อวัยชรา 73 27 ก.พ. 60
1183/60 นาง บุญส่ง   นาคมงคล พัน.ร.มทบ.11 ปอดอักเสบติดเชื อ 82 1 ม.ีค. 60
1184/60 นาง บุต   ไชยโมง นทพ. โรคชรา 82 23 ก.พ. 60
1185/60 น.ส.เขมจิรา   บัวทอง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบ 50 27 ก.พ. 60
1186/60 นาง ฉลวย   จันทร์อ่อง ธ.พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 79 7 ม.ีค. 60
1187/60 จ.ส.อ.ประเทือง   สุขคง ธ.นครศรีธรรมราช ภาวะเลือดเป็นกรดคล่ังรุนแรง 67 26 ก.พ. 60
1188/60 นาย วัง   สังข์แก้ว ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ติดเชื อในกระแสเลือด 71 7 ม.ีค. 60
1189/60 นาง ฐานิตา   มาหลิน ทภ.2 มะเร็งรังไข่ 50 18 ก.พ. 60
1190/60 นาย พูน  เลากลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือด 79 26 ก.พ. 60
1191/60 นาง ประกอบ   แฉล้มกลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 77 25 ก.พ. 60
1192/60 นาง มาลา   แพงสูงเนิน ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา แผลติดเชื อ 69 26 ก.พ. 60
1193/60 จ.ส.อ.อดุลย์   บัวลอย ธ.น่าน ภาวะหัวใจล้มเหลว 77 27 ก.พ. 60
1194/60 นาง กอบทอง  แขกช้อย ธนาณัติ มะเร็งเต้านม 59 30 ต.ค. 59
1195/60 นาย รังสรรค์   สายัณห์ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 82 4 ม.ีค. 60
1196/60 พ.ท.มนูญ   คนพินิจ ธ.ชัยนาท ขาดอากาศหายใจ 75 25 ก.พ. 60
1197/60 นาง ป้อง   ลินเทศ ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื อ 72 27 ก.พ. 60
1198/60 นาง จินดา   ธนะพัฒน์ รพศ.2 พัน.1 เส้นเลือดเลี ยงหัวใจอุดตัน 56 17 ก.พ. 60
1199/60 นาง บุญปัน่   ทีฆาวงค์ รพ.อ.ป.ร. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 63 15 ก.พ. 60
1200/60 นาย ทองใบ   โกศรี รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งท่อทางเดินน ้าดี 81 17 ก.พ. 60
1201/60 จ.ส.อ.สมภพ   เป้งทอง พัน.ส.ซบร.เขตหลัง กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 44 6 ก.พ. 60
1202/60 พล.ต.ธงชัย    แพ่งสภา ธ.ส้านักราชด้าเนิน ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 92 5 ม.ีค. 60
1203/60 ส.ท.ยุทธนา   สีกุลา ขส.ทบ. เลือดออกในสมอง 27 27 ก.พ. 60
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1204/60 นาง ประเจียด   ออกฉิม ส่วนกลาง มะเร็งตับอ่อน 93 8 ม.ีค. 60
1205/60 ส.อ.ศุภชัย   ชื่นดี ธ.สระแก้ว ปอดติดเชื อ 70 4 ม.ีค. 60
1206/60 พ.ท.หญิง ขวัญใจ   วิพุทธิกุล สวพท.พบ. มะเร็งเต้านม 49 12 ธ.ค. 59
1207/60 ส.อ.สุนันท์   จันทร์ฟอง มทบ.24 มะเร็งตับ 56 24 ก.พ. 60
1208/60 นาย ต๊ิบ   ปัน๋หน่อ พัน.สต.กส.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 83 20 ก.พ. 60
1209/60 น.ส.หนึ่ง   ยงยืน คส.6 สพ.ทบ. ปอดติดเชื อ 75 25 ก.พ. 60
1210/60 นาง ล้าไพ   ค้ารัศมี มทบ.28 มะเร็งกล่องเสียง 74 6 ก.พ. 60
1211/60 นาย ค้าเปีย่ง   สารีโส ธนาณัติ มะเร็งตับ 68 25 ม.ค. 60
1212/60 นาย หนู   ธรรมทาทอง ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื อ 78 2 ม.ีค. 60
1213/60 นาง ไม   ศรีนวล นรด.(ศสร.) โรคชรา 81 18 ก.พ. 60
1214/60 นาง เพ็ญ   แถมพยัคฆ์ มทบ.11 โรคชรา 86 1 ม.ีค. 60
1215/60 นาย ไพบูลย์   คิดหมาย ธ.บางขุนนนท์ ติดเชื อในกระแสเลือด 85 7 ม.ีค. 60
1216/60 นาง ค้าจาย   ทรัพยะเกษตริน ช.พัน.8 มะเร็งตับ 63 21 ก.พ. 60
1217/60 นาง อุดม   สุขแป้น กรม ทพ.13 หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 74 6 ก.พ. 60
1218/60 เรืออากาศโท ขจร   มากพร้อม ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื อในกระแสเลือด 80 10 ม.ีค. 60
1219/60 พ.ท.ธนู   สร้อยทอง กิตติมศักด์ิ ปอดติดเชื อ 88 8 ม.ค. 60
1220/60 นาง สง่า   แก้วภมร พธ.ทบ. มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 65 26 ก.พ. 60
1221/60 นาย หอมหวล   มีชอบธรรม สง.สด.จว.ส.บ. เส้นเลือดสมองแตกจากความดันสูง 77 15 ก.พ. 60
1222/60 นาย สายัณห์   รุ่งเรืองเลิศ ส.พัน.5 หัวใจล้มเหลว 51 3 ม.ค. 60
1223/60 ร.ต.สมใจ   สมน้อย ศร. เยื่อหุม้สมองอักเสบ 58 16 ก.พ. 60
1224/60 นาง อุ่น   แก้วชมภู ทน.3 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 61 21 ก.พ. 60
1225/60 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  ลิ มประเสริฐ ธ.สูงเม่น กล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลัน 70 26 ม.ค. 60
1226/60 นาง บุญชู   สว่างดาว นทพ. หลอดลมแตก 80 3 ม.ีค. 60
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1227/60 นาย สุเทพ   พวงสมบัติ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ตับแข็งจากเชื อไวรัสตับอักเสบบี 62 7 ม.ีค. 60
1228/60 ร.อ.พินิจ   ศรีพันธุ์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 77 9 ม.ีค. 60
1229/60 ร.ต.เชษฐา   ภูธรมิตร ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในสมอง 54 3 ม.ีค. 60
1230/60 นาย นเรศ   จันทรานุสรณ์ ธ.กล้วยน ้าไท ไตวาย 38 28 ก.พ. 60
1231/60 พล.ท.เฉลิม   อรัณยกานนท์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ระบบการหายใจล้มเหลว 97 4 ม.ีค. 60
1232/60 นาง ส้ารี   เฟือ่งงาม พธ.ทบ. มะเร็งปอด 75 24 ก.พ. 60
1233/60 นาง หนูพลอย   ถนอมมั่น พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ภาวะการหายใจล้มเหลว 72 25 ม.ค. 60
1234/60 นาง ทองรัก   บ้านค้อ ม.1 พัน.17 รอ. สมองฝ่อวัยชรา 80 26 ม.ค. 60
1235/60 นาง อุตสาห์   อินทะจักร มทบ.33 หายใจล้มเหลว 81 17 ก.พ. 60
1236/60 นาย ทองสุข   พัตตา ม.2 เส้นเลือดในสมองตีบ 66 16 ก.พ. 60
1237/60 นาง ศิลา   หงสะมัต ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหัวใจล้มเหลว 86 7 ม.ค. 60
1238/60 นาง ไพภาณี   อุ่นค้า ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ อุบัติเหตุจราจาร 55 26 ม.ค. 60
1239/60 ร.ต.ปรีชา   ถึงน้ามา ธ.สกลนคร ภาวะหายใจล้มเหลว 57 10 ธ.ค. 59
1240/60 นาง จันทร์เพ็ญ   พรมค้า ช.พัน.6 กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 62 25 ม.ค. 60
1241/60 นาง ทองค้า   จ่างแสง ธ.สนามเป้า ความดันโลหิตสูง 78 13 ม.ีค. 60
1242/60 นาง สุปราณี   ฆอ้งสนั่น ขส.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 60 28 ก.พ. 60
1243/60 นาง สมร   คนมั่น รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื อในช่องเยื่อหุม้ปอด 79 21 ก.พ. 60
1244/60 น.ส. ยับ   เฮงพระพรหม ธ.แลนด์มาร์ค พลาซ่า ภาวะหัวใจวาย 72 2 ม.ีค. 60
1245/60 ร.ต.บุญมี   จันทร์ลา ธ.มีนบุรี ระบบหายใจไหวเวียนโลหิตล้มเหลว 84 10 ก.พ. 60
1246/60 นาย ขวัญเมือง   เติมอารมย์ พัน.บ.9 กล้ามเนื อหัวใจตาย 70 7 ก.พ. 60
1247/60 นาง อภินันท์   สิทธิวงษ์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งท่อทางเดินน ้าดี 56 29 พ.ย. 59
1248/60 นาง บุญปลูก   พันสร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 86 3 ม.ีค. 60
1249/60 ร.ต.วัชรา   อุ่นสมบัติ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 49 26 ก.พ. 60
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1250/60 จ.ส.อ. สกล   สุริวรรณ ธ.เสนานิคม หลอดเลือดหัวใจตีบ 58 28 ก.พ. 60
1251/60 นาง บุบผา   ฝักบัว ธ.อ่างทอง ภาวะติดเชื อในกระแสเลือด 58 13 ม.ีค. 60
1252/60 นาง ปราณี   ทับทิม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง หลอดเลือดสมองตีบ 73 13 ม.ีค. 60
1253/60 ร.ท.จีระศักด์ิ   มัธยัสถ์สุข ขส.ทบ. หัวใจขาดเลือด 51 11 ม.ีค. 60
1254/60 นาง อภิลักษณ์   รักดนตรี ส่วนกลาง โรคชรา 76 6 ม.ีค. 60
1255/60 นาง ลัดดา   เย็นวนิช ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งท่อน ้าดี 70 28 ก.พ. 60
1256/60 นาง บัวลอง   แสนสีจันทร์ ป.6 เส้นเลือดในสมองแตก 71 24 ก.พ. 60
1257/60 นาย สวัสด์ิ   มาทา ธ.หล่มสัก ปอดอักเสบติดเชื อ 77 8 ม.ค. 60
1258/60 ร.ต.พล   พันธ์ภักดี ธ.สกลนคร เส้นเลือดหัวใจตีบ 62 17 ก.พ. 60
1259/60 นาง ด้วง   แก้วสังข์ พล.ปตอ. ปอดอักเสบ 58 25 ม.ค. 60
1260/60 นาย ชื่น   เชื อดี ขกท. มะเร็งตับ 59 10 ม.ีค. 60
1261/60 จ.ส.อ.นครินทร์    ดรอ่อนเบ้า สส. ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว 34 22 ก.พ. 60
1262/60 นาง เทียน   ชิตตาสังข์ พัน.ซบร.21 บชร.1 เลือดออกในสมอง 57 5 ม.ีค. 60
1263/60 นาง ทอง  มณีดา ธ.เลย โรคชรา 80 4 ม.ีค. 60
1264/60 นาง สุนีย์   คล้ายมี ธ.ราชบุรี เนื องอกในสมอง 70 19 ก.พ. 60
1265/60 ร.อ.สวัสด์ิ   ฝ่ังมณี ธ.เชียงใหม่ วัณโรคปอด 82  1 ม.ีค.60
1266/60 นาง ล่ันทม   จิตต์บรรจง ธ.ราชบุรี ไตวายจากเบาหวาน 84 9 ม.ค. 60
1267/60 ร.ต.ต.ประหยัด   แจ้งสุวรรณ์ วิสามัญ โรคชรา 86 19 ม.ค. 55
1268/60 พ.อ.ประชา   แสนก้าแพง ธ.ปราณบุรี มะเร็งตับ 66 5 ก.พ. 60
1269/60 นาย กิมเชียง   ดีสุข ธ.บ้านโป่ง เส้นเลือดในสมองแตก 73 10 ม.ีค. 60
1270/60 ร.ต.ยอดมิ่ง   พิชัยสวัสด์ิ    ธ.ลพบุรี กล้ามเนื อหัวใจขาดเลือด 70 9 ก.ย. 60
1271/60 นาย สงครามชัย   ศุภสร ธ.สกลนคร โรคเบาหวาน 76 5 ม.ีค. 60
1272/60 นาง ทองใบ    ศรีสุนทร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในสมอง 62 23 ก.พ. 60
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1273/60 นาย ศุกิจ   ใจสู้ศึก ร.31 พัน.3 รอ. มะเร็งตับ 54 31 ม.ค. 60
1274/60 นาง เชื่อม   เชียงสิน ร.4 พัน.2 ล่ิมเลือดอุดตันทีข่า 79 4 ม.ีค. 60
1275/60 ร.ต.สมร    ปล้องทอง ธ.อรัญประเทศ ติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ 69 7 ก.พ. 60
1276/60 นาย ประจบ   ทางตรง ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ กระดูกซ่ีโครงหัก 69 27 ก.พ. 60
1277/60 ร.ต.ชาติชาย   นวลจันทร์ ธ.ปราจีนบุรี ความดันโลหิตสูง 59  10 ม.ีค.60
1278/60 พ.อ.ยุทธ   จันทวงษ์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 82  13 ม.ีค.60
1279/60 ร.ต.เสริม   สุขรัตน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ติดเชื อในกระแสเลือด 84  26 ก.พ.60
1280/60 นาย เกิด   คบทองหลาง พล.พัฒนา 2 ระบบหายใจล้มเหลว 76 1 ม.ีค. 60
1281/60 นางนิยม   หนุนนาค ส.พัน.35 ปอดบวมรุนแรง 74  3 ก.พ.60
1282/60 จ.ส.อ.พยนต์   มาตาพิทักษ์ ธ.ชลบุรี หลอดเลือดหัวใจตีบ 57  29 ธ.ค.59
1283/60 นายพยอม   แคล่วคล่อง ช.พัน.602 ปอดอักเสบติดเชื อ 80  13 ม.ค.60
1284/60 น.ส.เพิม่   แซ่ซิ ม ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ก้อนในช่องท้อง 69  15 ม.ีค.60
1285/60 นางบุญอยู่   โพธิร์ะนก ธ.รพ.พญาไท ปอดอักเสบติดเชื อ 77  14 ม.ีค.60
1286/60 ร.ต.เจริญ   รังษีสัตตบงกช ธ.นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80  17 ม.ค.60
1287/60 น.ส.เสมอ   เทียวประสงค์ ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น โรคชรา 89  13 ม.ีค.60
1288/60 นางเพ็ญศรี   กุลมาก ธ.ล้าพูน มะเร็งล้าไส้ 76  9 ม.ีค.60
1289/60 ร.ต.ต.ทองฟู   มีอิ่ม คส.6 สพ.ทบ. มะเร็งหลอดอาหาร 56  24 ก.พ.60
1290/60 นางทองแส่ว   พรมดี สง.สด.จว.ล.ย. ติดเชื อในกระแสเลือด 70  6 ม.ีค.60
1291/60 นายโชคชัย   อัตนโถ ร.8 พัน.3 มะเร็งหลอดอาหาร 61  7 ม.ีค.60
1292/60 ร.ต.กันตพัฒน์   ประสาทสิทธิ์ สบ.ทบ. เลือดออกทางเดินอาหาร 58  19 ก.พ.60
1293/60 ร.ต.ชาญ   ขจรเวช ธ.กระทรวงกลาโหม ส้าลักอาหาร 68  6 ม.ีค.60
1294/60 พ.อ.เสนีย์   แสนอาจหาญ ธ.งามวงศ์วาน ปอดอักเสบติดเชื อ 90  14 ม.ีค.60
1295/60 น.ส.ระเบียบ   บางสนิท ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 79  23 ก.พ.60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1296/60 พ.อ.ขจรศักด์ิ   หอมจรรยา สปช.ทบ. หัวใจล้มเหลว 55  15 ม.ีค.60
1297/60 ร.ต.สุพจน์   รอดคล้ายขลิบ ธ.เตาปูน ท่อและถุงน ้าดีติดเชื อ 71  4 ม.ีค.60
1298/60 ส.อ.บุญชู   เขมากานต์ ธ.ย่อยอ่อนนุช ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 81  14 ม.ีค.60
1299/60 พ.ต.ค้ารณ   อินทุมาน รง.กสย.ศอว.ศอพท. ภาวะเลือดออกในสมอง 72  3 ม.ีค.60
1300/60 นางอุไร   โภคาพานิช ธ.อุดรธานี โรคตับแข็ง 69  28 ก.พ.60




















































































































