ศพที่
2141/60
2142/60
2143/60
2144/60
2145/60
2146/60
2147/60
2148/60
2149/60
2150/60
2151/60
2152/60
2153/60
2154/60
2155/60
2156/60
2157/60
2158/60
2159/60
2160/60
2161/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ทองห่อ กงเหลียง
พ.ท.สุรินทร์ ศิริจ้าปา
ร.ต.หวัน ขุนสวัสดิ์
นาย ติ๊บ สันธิ
นาย เมียน ไม้สน
นาย เอือน วงษ์ค้า
จ.ส.ต.ศราวุธ สุนทรนันท์
นาย ไพบูลย์ สาครวัฒนา
นาย ประวิทย์ เกษมพันธ์
พ.ท.วัง ต้องดี
นาย ประสงค์ ชฎาวงศ์
ร.ต.สวัสดิ์ พุกพิทักษ์ฉัตร
นาง ก๋องค้า ศรีบุญเรือง
ร.อ.ประโลม แตงเกตุ
นาย ไสว จันทร์ตรี
นาย พัฒน์ อินอุ่นโชติ
นาย สม อินต๊ะ
จ.ส.อ.ปริญญา อุดมศิลป์
นาง ธนาวดี ศรีวิชัย
ส.ต.จักพรรณ คล้ายสุวรรณ
ร.ต.เตียงทอง ก้าเลิศภู

ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
หน่วย
สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ธ.ราชบุรี
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ธ.ราชบุรี
วัณโรค
ธ.กาญจนบุรี
หัวใจล้มเหลว
ธ.เชียงราย
มะเร็งท่อน้าดี
ช.พัน.302
สมองฝ่อวัยชรา
รพศ.2
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ร.111
ฆาตกรรมถูกแทงจากของมีคม
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ติดเชือในระบบทางเดินอาหาร
ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่ เกล้า
ทางเดินหายใจถูกอุดกลัน
ธ.ปราจีนบุรี
ปอดติดเชือรุนแรง
ธ.ลพบุรี
โรคชรา
ธ.ชลบุรี
โรคชรา
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
เส้นเลือดหัวใจตีบ
รร.ขว.ทบ.
ติดเชือในกระแสเลือด
รพ.ค่ายสุรนารี
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
ธ.ฝาง
ติดเชือในกระแสเลือด
ธ.ฝาง
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
มทบ.33
ติดเชือแบคทีเรียในกระแสโลหิต
ส่วนกลาง
ติดเชือทีล่ ินหัวใจ
ธ.อุดรธานี
ภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง

อายุ
75
71
79
82
79
69
47
76
55
62
89
84
86
76
65
64
61
51
78
60
65

วันทีเ่ สียชีวิต
2 พ.ค. 60
20 เม.ย. 60
29 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
17 เม.ย. 60
10 พ.ค. 60
26 เม.ย. 60
30 เม.ย. 60
15 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
15 มี.ค. 60
1 พ.ค. 60
7 พ.ค. 60
26 เม.ย. 60
6 พ.ค. 60
15 มี.ค. 60
12 ม.ค. 60
10 ธ.ค. 59
9 ม.ค. 60
12 พ.ค. 60
17 เม.ย. 60

ศพที่
2162/60
2163/60
2164/60
2165/60
2166/60
2167/60
2168/60
2169/60
2170/60
2171/60
2172/60
2173/60
2174/60
2175/60
2176/60
2177/60
2178/60
2179/60
2180/60
2181/60
2182/60
2183/60
2184/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สงัด บูรณ์โภคา
นาย บุญสี อุดมพันธุ์
พ.อ.คูณ ไชยค้าภา
นาย วิชาญ แดงแก้ว
นาง สอาด นีละวรพจน์
จ.ส.อ.สุภาพ ขันศรี
นาง กลิ่นเมฆ สีหวัลลภ
นาง พานรอง แหลมหลัก
นาง อาจ ดอนอ่อนสี
ร.ต.ประคอง กุฎส้าโรง
นาง รุ่งทิวา จันทะสิงห์
นาง บัว ผ่านบุตร
นาง วลัยพร ไหมศรี
นาง สายอรุณ ไชยาเผือก
นาง จิตรา พลเดช
พล.ต.ศิริเดช อภินันท์เดชา
นาง อาภรณ์ อรุณศักดิ์
นาง ทองสุข สังสีมา
นาง บุญเพิม่ บุญพิทักษ์
นาย แรม ทิพย์ประทุม
นาย บุญ เป็นสูงเนิน
นาง หร่าย บุญเครือบ
นาย ปุน่ แก่นจ้า

หน่วย
พัน.สร.8
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
ธ.อุบลราชธานี
ม.4 พัน.11 รอ.
วิสามัญ
ร.2 รอ.
ร.19 พัน.2
ศร.พัน.2
มทบ.23
ธ.นครราชสีมา
ธ.ร้อยเอ็ด
มทบ.23
ป.9 พัน.9
มทบ.33
วิสามัญ
ธ.นครราชสีมา
ธ.ล้าพูน
ธ.ขอนแก่น
ธ.ปักธงชัย
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งมดลูกระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
ไตวายระยะสุดท้าย
หลอดเลือดสมอง
สมองฝ่อวัยชรา
อุบัติเหตุจราจร
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งเนือเยื่อ
มะเร็งปอด
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม
โรคชรา
ลิ่มเลือดอุดกันหลอดเลือดปอด
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
มะเร็งลิน
ติดเชือในปอด
ไตวายระยะสุดท้าย
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งปอด
โรคชรา
โรคชรา
ปอดติดเชือ

อายุ
78
78
81
67
93
42
41
62
80
79
53
85
45
75
89
58
69
81
79
68
84
84
83

วันทีเ่ สียชีวิต
26 มี.ค. 60
9 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
23 เม.ย. 60
14 พ.ค. 60
4 เม.ย. 60
4 พ.ค. 60
7 เม.ย. 60
2 เม.ย. 60
30 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
24 เม.ย. 60
5 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60
7 มี.ค. 60
26 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
4 พ.ค. 60
20 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
21 เม.ย. 60

ศพที่
2185/60
2186/60
2187/60
2188/60
2189/60
2190/60
2191/60
2192/60
2193/60
2194/60
2195/60
2196/60
2197/60
2198/60
2199/60
2200/60
2201/60
2202/60
2203/60
2204/60
2205/60
2206/60
2207/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท.นิเวศน์ แก้วตาล
นาง อนงค์ ศรีนวลจันทร์
จ.ส.อ.วราวุธ อรุณรัมย์
นาย จอม อินโนนเชือก
จ.ส.อ.ณรงค์ กองฤทธิ์
นาง ค้าดี จักษุกรรฐ์
นาย อัครชัย ชิตไธสง
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ อ่อนนัอม
ร.อ.เกียรติภูมิ แก้วรัตน์
นาง กาญจนา อินทร์อุดม
จ.ส.อ.ชาติชาย งามระเบียบ
นาย ทองค้า ชาตะพันธ์
ร.ต.ทวน จันทร์ผ่อง
จ.ส.อ.ธีรภัทร์ โตสินธุ์
นาง ตุ้งหลิง คล้ายแสง
ร.ต.หญิง ณัฏฐา รัตโนทัย
นาง เล็ก งามเจริญ
ร.อ.ประสิทธิ์ เชือสุข
พ.ท.วินัย แสงน้อย
นาง สุทิน นามบุญ
พ.ต.ธ้ารง ตันเสียงสม
นาง ผ่อน เกษเสนา
นาง ทองห่อ สุขบ้ารุง

หน่วย
ธ.พิษณุโลก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.กาญจนบุรี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ร.29 พัน.1
มทบ.18
ร.6 พัน.3
ธ.กระทุม่ แบน
ส.พัน.12 รอ.
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.ศรีราชา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.บก.ทบ.
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ถนนบรมราชชนนี
ธ.ร้อยเอ็ด
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดติดเชือ
เนือสมองขาดเลือด
ปอดติดเชือ
โรคชรา
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชือ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ปอดอักเสบ
กระดูกเชิงกรานหัก
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่าง
หลอดเลือดสมองอุดตันรุนแรง
มะเร็งล้าไส้
หลอดเลือดแดงเลียงหัวใจแข็ง
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย
ภาวะกล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
โรคชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
หัวใจวายจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด

อายุ
85
81
56
82
73
87
58
70
79
39
59
69
81
53
85
63
79
70
65
86
78
85
71

วันทีเ่ สียชีวิต
29 เม.ย. 60
26 เม.ย. 60
3 พ.ค. 60
25 เม.ย. 60
16 มี.ค. 60
27 เม.ย. 60
29 เม.ย. 60
7 พ.ค. 60
27 ธ.ค. 59
12 พ.ค. 60
30 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
9 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
26 เม.ย. 60
19 พ.ค. 60
24 เม.ย. 60
31 ธ.ค. 59

ศพที่
2208/60
2209/60
2210/60
2211/60
2212/60
2213/60
2214/60
2215/60
2216/60
2217/60
2218/60
2219/60
2220/60
2221/60
2222/60
2223/60
2224/60
2225/60
2226/60
2227/60
2228/60
2229/60
2230/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท.หิรัญ กล่้าฉวี
นาง อรวรรณ เผ่าหอม
นาย เจริญ สัมมาพรต
นาย บุญส่ง เปีย่ มสมบูรณ์
นาง บังอร พึง่ วารี
ส.อ.อมรเทพ เปรมพงษ์
นาง บัวแก้ว ปัญเศษ
นาง ผลสร้าง รัตนบุรี
นาย เพ็ชร์ ยะพรม
นาย เป็ง จอมแปง
นาง เชื่อม ก้านนาค
นาง จงกล น้อยบุญลือ
ส.ท.ธ้ารงรักษ์ เก่งแดนดอน
นาง เฉลิมศรี แซ่เซียว
นาง ซ่อนกลิ่น ฉิมสุข
นาง สุภาพ คหัฏฐา
พ.อ.อภินันท์ อนันทปัญโญ
นาง ปิน่ ทอง คงมังคละ
พ.ต.สุวัฒน์ เรี่ยวแรง
นาง จันทร์ กันทับ
จ.ส.อ.พิชัย สิทธิศาสตร์
นาง เพ็ญศรี จ้าปาแพง
นาง นิพงษ์ ดิษฐ์สูงเนิน

หน่วย
ธ.ปัตตานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
กง.ทบ.
ร.11 พัน.2 รอ.
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
พัน.สบร.24 บชร.4
ป.พัน.17 พล.ร.7
พัน.สบร.23 บชร.3
ป.71 พัน.713
ส่วนกลาง
พบ.
ธ.สนามเสือป่า
ธ.บิก๊ ซี นครสวรรค์(วี-สแควร์)
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ลาดพร้าว124
ธ.ปทุมธานี
ธ.บุรีรัมย์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.เชียงราย
ธ.ยโสธร
ธ.สกลนคร

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชือในปอดรุนแรง
มะเร็งท่อน้าดี
ปอดติดเชือรุนแรง
กระเพาะทีล่ ้าไส้ใหญ่แตก
โรคชรา
ศรีษะได้รับการกระแทกรุนแรง
ปอดติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งตับ
สมองฝ่อวัยชรา
วัณโรคปอด
อุบัติเหตุจักรยานยนต์
มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ระบบหายใจล้มเหลว
โรคชรา
หลอดเลือดในสมองแตก
ติดเชือในกระแสเลือด
ภาวะหัวใจล้มเหลว
เส้นเลือดในสมอง
มะเร็งหลังโพรงจมูก
มะเร็งต่อมน้าเหลือง

อายุ
81
59
91
83
86
26
76
67
80
84
82
81
26
78
78
87
89
74
66
75
69
63
63

วันทีเ่ สียชีวิต
15 เม.ย. 60
6 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
5 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
1 พ.ค. 60
5 เม.ย. 60
17 เม.ย. 60
21 ก.พ. 60
2 พ.ค. 60
28 เม.ย. 60
19 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
28 มี.ค. 60
10 พ.ค. 60
22 เม.ย. 60
18 พ.ค. 60
30 มี.ค. 60
3 มี.ค. 58
4 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
17 เม.ย. 60

ศพที่
2231/60
2232/60
2233/60
2234/60
2235/60
2236/60
2237/60
2238/60
2239/60
2240/60
2241/60
2242/60
2243/60
2244/60
2245/60
2246/60
2247/60
2248/60
2249/60
2250/60
2251/60
2252/60
2253/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.อดิศักดิ์ เจริญไชย
ร.ต.ชุมพล ภูค่ ้า
นาย น้อย อินตะนัย
นาง เตียม สุธัมรส
นาง บรรจง โตนิ่ม
พล.ท.ละม้าย จันทรประเสริฐ
นาง สว่าง อาจหาญ
นาง สุดใจ ทองยวง
นาง สวง พรมขุนทด
นาย เงน เหลาแหลม
นาง ผกา บุญประเสริฐ
นาง น้าเชื่อม ค้าสวัสดิ์
ร.ท.ไพโรจน์ ถิระวัฒน์
ร.ต.ประเสริฐ บุญหนุน
นาง ทวี ฤกษ์วิรี
นาง กิมเอ็ง ทับโต
นาง น้าค้าง คงถาวร
นาง ไสว เดชวิทย์
ร.ต.มณฑล วรรณชาติ
จ.ส.อ.ถาวร วงศ์ค้าจันทร์
นาง กฤษณา สุนิรันดร์
นาย กวน เรียกประโคน
นาง สอาด สุดสวาสดิ์

หน่วย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.พญาไท
ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ธ.อยุธยา
ธ.เตาปูน
ธ.ม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์
ช.พัน.1 รอ.
รร.ตท.
มทบ.46
ธ.สกลนคร
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
วิสามัญ
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
รร.นส.ทบ.
มทบ.31
พัน.ซบร.23 บชร.3
ร.31 พัน.1 รอ.
มทบ.15
ป.71 พัน.713
พัน.รพศ.ศสพ.
กรม ทพ.26
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งโพรงจมูก
โรคชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดติดเชือ
เส้นเลือดในสมองตีบ
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
โรคชรา
ติดเชือรุนแรง
มะเร็งเต้านมกระจายไปปอด
หัวใจวาย
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
โรคชรา
ปอดอักเสบรุนแรง
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ระบบหัวใจและเส้นเลือดล้มเหลว
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
หลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน
เนืองอกในสมอง
เลือดออกในสมอง

อายุ
63
67
66
95
88
93
68
71
79
80
77
82
76
75
77
79
83
71
75
57
52
76
84

วันทีเ่ สียชีวิต
26 เม.ย. 60
15 พ.ค. 60
15 มี.ค. 60
19 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60
12 พ.ค. 60
15 เม.ย. 60
2 พ.ค. 60
28 มี.ค. 60
7 เม.ย. 60
16 พ.ค. 60
6 ก.พ. 44
14 พ.ค. 60
10 พ.ค. 60
12 เม.ย. 60
2 เม.ย. 60
3 เม.ย. 60
13 พ.ค. 60
4 พ.ค. 60
7 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
9 มี.ค. 60

ศพที่
2254/60
2255/60
2256/60
2257/60
2258/60
2259/60
2260/60
2261/60
2262/60
2263/60
2264/60
2265/60
2266/60
2267/60
2268/60
2269/60
2270/60
2271/60
2272/60
2273/60
2274/60
2275/60
2276/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ใบ สีดามาตย์
นาง จันค้า ใจผูก
นาง จันทร์ทิพย์ ประสิทธิศ์ ิลป์
นาย อ้านวย สามิภักดิ์
นาง ประเทือง ญานอุบล
จ.ส.อ.หญิง ลัดดา ตัณฑะผลิน
ร.ต.สมจิต แก้วน๊ะ
นาง สุคนธ์ จินเขตต์กรณ์
นาย ทองดี ชาฎา
นาย ประดิษฐ ใจบุญ
พล.ต.กวี เกษกาญจน์
นาง ผุสดี แย้มดี
นาย ส้าราญ ผ่องญาติ
นาย ประสิทธิ์ ผาสุข
พ.ท.มงคล สมุทรสาคร
นาย สมบัติ เกิดทะเล
นาย บุญเรือง ตุ้มไธสง
นาย ไสว ศรอินทร์
นาย ไหม อโนพันธ์
นาง สี อรรถวิลัย
นาง แก้ว โมกข์อันพะเนาว์
นาง ส้ารวย สิงห์ทอง
นาย จ้านงค์ พานทอง

หน่วย
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.บางใหญ่ซิตี
ธ.บก.ทบ.
ธ.ปากเกร็ด
ธ.เชียงราย
ธ.แคลาย
พล.ร.5
รพศ.4
ธ.เชียงใหม่
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.เพชรบูรณ์
สง.สด.จว.ป.ท.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ไตวาย
เส้นเลือดตีบในสมอง
ติดเชือในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
โรคชรา
มะเร็งลุกลามสมอง
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
ปอดติดเชือรุนแรง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เลือดคั่งในสมองจากอุบัติเหตุ
ระบบหัวใจล้มเหลว
โรคหัวใจ
มะเร็งท่อน้าดี
เส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
บาดเจ็บหลายอวัยวะจากกระแทกทีศ่ ีรษะ
มะเร็งปอด
โรคชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
โรคชรา
มะเร็งปอด
ปอดติดเชือ

อายุ
76
76
83
84
90
60
62
83
81
79
92
64
66
66
87
51
80
77
85
76
85
75
75

วันทีเ่ สียชีวิต
10 พ.ค. 60
22 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60
3 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
11 มี.ค. 60
15 เม.ย. 60
6 ก.ย. 59
21 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60
12 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
20 เม.ย. 60
7 พ.ค. 60
28 เม.ย. 60
23 เม.ย. 60
19 มี.ค. 60

ศพที่
2277/60
2278/60
2279/60
2280/60
2281/60
2282/60
2283/60
2284/60
2285/60
2286/60
2287/60
2288/60
2289/60
2290/60
2291/60
2292/60
2293/60
2294/60
2295/60
2296/60
2297/60
2298/60
2299/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.ต.อดิศักดิ์ จูมแพง
จ.ส.อ.ศิริชัย มาลาสุข
พ.ต.สด นิยมจิตร
นาย หลัด พูลสี
นาย ห่วน กาฬภักดี
นาง ตุ้ย อินต๊ะแสน
นาย วันชัย เศวตนันทิกุล
พล.ท.ไพฑูรย์ สัณหจันทร์
นาง พอง ค้าแฝง
ร.ต.พิภพ สุวรรณโชติ
นาย วิเชียร กรป้องกัน
พ.อ.เสน่ห์ มั่งคั่งสง่า
นาย เลียบ สอนสุภาพ
จ.ส.อ.จรัสเพชร หนูฤทธิ์
นาย บุญ ดีถี
จ.ส.อ.สันติพงษ์ อุทธสิงห์
ร.ต.สว่าง พุม่ พวง
นาง จันทร์ศรี เทพศิริ
จ.ส.อ.นิพนธ์ จ้าปานิล
นาง จ้ารัส บุตรชา
นาง กันตินันท์ ปิติสิวะพัฒน์
น.ส. จวน พลชัย
นาง สายหยุด บุตตวงศ์

หน่วย
สง.สด.จว.ส.บ.
ร.19 พัน.2
ศอว.ศอพท.
ร้อย.บ.พล.ร.3
พัน.ซบร.บ.ทบ.
ร.17 พัน.3
ปตอ.1 พัน.5
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.อยุธยา
ธ.ส้านักพหลโยธิน
สง.สด.จว.น.ค.
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4
มทบ.38
ร.12 พัน.3 รอ.
ช.พัน.111
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.ราชบุรี
ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ศรีย่าน
ธ.ปราจีนบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะขาดอากาศหายใจจากจมน้า
อาเจียนเป็นเลือด
ล้าไส้อุดตันบางส่วน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งปากมดลูก
ภาวะติดเชือในปอด
หัวใจล้มเหลว
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งล้าไส้
โรคชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
บาดเจ็บทีศ่ ีรษะอย่างรุนแรง
ภาวะเลือดออกในสมอง
มะเร็งตับ
เส้นเลือดหัวใจตีบ
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง
มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย
ภาวะมีเลือดออกในชันเยื่อหุม้ สมอง
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
ไตวายเฉียบพลัน

อายุ
34
53
87
63
81
61
70
87
81
69
81
95
63
54
66
55
80
76
59
63
86
85
77

วันทีเ่ สียชีวิต
1 มี.ค. 60
6 มี.ค. 60
29 พ.ค. 60
31 ม.ค. 60
20 เม.ย. 60
10 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
24 มี.ค. 60
12 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
23 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
9 มี.ค. 60
26 เม.ย. 60
16 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
5 ธ.ค. 59
4 เม.ย. 60
11 พ.ค. 60
27 เม.ย. 60
21 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60

ศพที่
2300/60
2301/60
2302/60
2303/60
2304/60
2305/60
2306/60
2307/60
2308/60
2309/60
2310/60
2311/60
2312/60
2313/60
2314/60
2315/60
2316/60
2317/60
2318/60
2319/60
2320/60
2321/60
2322/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง จันทิมา คล้ายหลิน
จ.ส.อ.ไสว เชียงทอง
น.ส. อรดี เครือวัลย์
นาย บัญชา เสืออุดม
นาง ละออ กลิ่นชาติ
นาง ประเสิรฐศรี ก้าพล
พ.ต.อ้านาจ สองเมือง
ส.อ.อ้านวย สุพลกล้าสูงเนิน
นาย เฉลิม สุขทวี
พ.อ.ฉลอง นิติพันธุ์
นาย วิบูรณ มณีจันทร์
ร.ต.สุนทร หงษ์ค้า
นาง พยุง วัฒนจิตร
ร.อ.ชาตรี บุณยานนท์
ร.ต.สงวน พุกสุข
พ.ต.วิฑูรย์ สามเณร
นาง จรูญ พูลทวี
นาง จ้าปา มณีวงศ์
นาย ด้ารงค์ ประดับเพ็ชร
นาย ทองอยู่ คงจ้าเนียร
ส.ท.นพดล เขื่อนเพชร
จ.ส.อ.ไพโรจน์ ดวงมณี
นาย ยนต์ แย้มศิริ

หน่วย
ธ.อยุธยา
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.พะเยา
สบ.ทบ.
แผนกอาวุธที่ 1
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา
มทบ.39
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
บก.กช.
ธ.นครราชสีมา
ธ.ชุมพร
ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.บุรีรัมย์
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ล้าพูน
กิตติมศักดิ์
ส่วนกลาง
พล.ร.7
ม.3
ธ.ตาก

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
วัณโรคปอด
สมองฝ่อวัยชรา
เลือดออกในสมอง
ความดันโลหิตสูง
ทางเดินหายใจล้มเหลว
โรคชรา
ไตวายเรือรัง
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือด
ฆ่าตัวตาย
มะเร็งปอด
ตับอ่อนอักเสบรุนแรง
เลือดออกในสมอง
ภาวะล้าไส้ใหญ่แตกทะลุ
ติดเชือในปอด
ภาวะขาดออกซิเจน
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจโต
ติดเชือแผลกดทับ
ติดเชือในกระแสเลือด
เสียเลือดมากจากตับแตก
อุบัติเหตุจราจร
บาดเจ็บบริเวณทรวงอกอย่างรุนแรง

อายุ
87
84
69
52
85
80
83
66
81
87
68
63
70
80
77
63
69
91
81
72
30
53
77

วันทีเ่ สียชีวิต
19 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
1 พ.ค. 60
22 เม.ย. 60
31 มี.ค. 60
18 มี.ค. 60
18 มี.ค. 60
21 เม.ย. 60
10 เม.ย. 60
3 พ.ค. 60
6 มี.ค. 60
4 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
8 เม.ย. 60
30 มี.ค. 60
12 พ.ย. 59
26 พ.ค. 60
24 มี.ค. 60
18 มี.ค.60
27 เม.ย. 60
9 พ.ค. 60

ศพที่
2323/60
2324/60
2325/60
2326/60
2327/60
2328/60
2329/60
2330/60
2331/60
2332/60
2333/60
2334/60
2335/60
2336/60
2337/60
2338/60
2339/60
2340/60
2341/60
2342/60
2343/60
2344/60
2345/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง หนูปนุ่ ทับแสง
จ.ส.อ.ประเวศ ชะรัดรัมย์
จ.ส.อ.ปรีชา จันทรมณี
จ.ส.อ.สมจิตร มูลจันทร์
นาง มลิวัลย์ ศิลปสุขุม
ส.อ.ประยูร เบ็ญจวานิช
นาง อภิญญา โรมกระโทก
นาง ต่อมแก้ว ใจระวัง
จ.ส.อ.ธนวัฒน์ ลังคง
จ.ส.อ.สมศักดิ์ คชลัย
นาง ชาตรี พันธุต์ ะคุ
ร.ต.พิจิตร ปัญจอาม
นาง ทองม้วน กิจดี
ร.ต.ไทยวัฒน์ จ้าปางาม
นาง มะลิ สีสงกุน
นาย สมศรี บุญแพ
นาย ฉลวย สีสอน
พ.ต.ไพบูลย์ บุตรดี
พ.ท.สมเกียรติ ข้าละม้าย
นาย ช่วง ยิมศรี
จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ทองสูงเนิน
นาย ราเมศร์ จ้านงค์หาญ
นาง มะลิ เอี่ยมเพ็ง

หน่วย
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ราชประสงค์
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ร.5
มทบ.27
พัน.สบร.22 บชร.2
ธ.ตาก
ธ.ขอนแก่น
ธ.ลพบุรี
ธ.ปากช่อง
ธ.ปากเกร็ด
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี
พล.ร.7
ธ.กระทุม่ แบน
สส.
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ลินหัวใจรั่ว
มะเร็งตับ
ปอดบวม
โรคชรา
มะเร็งเต้านม
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจขาดเลือด
ไตวายระยะสุดท้าย
สมองฝ่อวัยชรา
ระบบประสาท
ติดเชือในกระแสโลหิต
มะเร็งตับ
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมลูกหมาก
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ตับอ่อนอักเสบ
เลือดออกในสมอง
โรคชรา
โรคมะเร็งตับ
จมน้า
มะเร็งตับ

อายุ
86
83
71
63
89
85
59
78
44
59
73
53
71
60
63
68
70
74
60
80
65
49
80

วันทีเ่ สียชีวิต
17 พ.ค. 60
13 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
24 พ.ค. 60
8 ก.พ. 60
26 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
13 มี.ค. 60
20 เม.ย. 60
12 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
8 เม.ย. 60
5 พ.ค. 60
4 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60

ศพที่
2346/60
2347/60
2348/60
2349/60
2350/60
2351/60
2352/60
2353/60
2354/60
2355/60
2356/60
2357/60
2358/60
2359/60
2360/60
2361/60
2362/60
2363/60
2364/60
2365/60
2366/60
2367/60
2368/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง อัญวรรณ พลายวงษ์
นาง บุบผา เฉลิมญาติ
จ.ส.อ.ณรงค์ ซองกิ่ง
นาย ส้าลอง แสนจ้าลาห์
พ.ต.จ้าเนียร เพ็งสอน
นาง อ้าไพ ใจเรือน
นาง ไกว น้อยชาวนา
นาง ค้าใบ การะนนท์
นาง ทองดี แจ่มกระจ่าง
จ.ส.อ.ศิรชัช อ่อนศรี
นาย บุญยัง นามแก่ง
จ.ส.อ.ไพโรจน์ คงบุญ
นาง สมุทร เสประโคน
นาง อึ่ง ปลิวกระโทก
ร.ต.อุทิศ อุทรพันธุ์
นาง บุญชุบ พรมใหม่
จ.ส.อ.สิทธิพันธ์ จิรธัญญ์ธนันดา
นาย สมปอง ชุมอินทร์
นาย จ้ารัส สุกพวง
นาง นันทนา ถุนาบูลย์
นาง สายชล ทิพย์ปัญญา
ส.อ.สุเทพ หลวงอุดม
อส.ทพ.เอียง ยอดนางรอง

หน่วย
ปตอ.1 พัน.5
กอง สพบ.พล.ปตอ.
นทพ.
สปท.
ธ.สนามเสือป่า
ปตอ.2 พัน.1 รอ.
ทภ.3
สง.สด.จว.ส.ก.
ธ.ถนนเศรษฐกิจ จ.สมุทรสาคร
ธ.เตาปูน
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
มทบ.210
ธ.บุรีรัมย์
ธ.อุดรธานี
ธ.ลพบุรี
ร้อย.ม.(ลว.) 4
ช.21
ธ.หนองจอก
วิสามัญ
ธ.แคลาย
ร.13 พัน.3
กรม ทพ.26

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
เส้นเลือดในสมองแตก
มะเร็งตับอ่อน
เส้นเลือดในสมองแตก
ติดเชือในปอด
โรคชรา
มะเร็งท่อน้าดี
ไตวายระยะสุดท้าย
โรคชรา
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
ปอดติดเชือ
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ปอดอักเสบ
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
ภาวะติดเชือในกระแสโลหิตรุนแรง
โรคชรา
ภาวะตับวาย
ไตวายเรือรัง
มะเร็งระยะแพร่กระจาย
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งล้าไส้
เลือดออกในสมองปริมาณมาก
วัณโรคปอด

อายุ
76
81
55
62
81
56
60
83
71
53
73
63
72
84
84
83
52
66
76
84
46
29
58

วันทีเ่ สียชีวิต
12 พ.ค. 60
12 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
10 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
6 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
5 เม.ย. 60
3 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
13 เม.ย. 60

ศพที่
2369/60
2370/60
2371/60
2372/60
2373/60
2374/60
2375/60
2376/60
2377/60
2378/60
2379/60
2380/60
2381/60
2382/60
2383/60
2384/60
2385/60
2386/60
2387/60
2388/60
2389/60
2390/60
2391/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท.สนั่น นามเสถียร
นาง มุกข์ น่วมเพ็ง
นาย วิโรจน์ สาวิสิทธิ์
นาย ณรงค์ ไชยโคตร
นาย เชาว์ กุดวิลาศ
ร.ต.สมชาย ขึนทันตา
ร.ต.ปรีชา วุฒิปรีชากุล
พ.ต.จรัล ด้าข้า
นาย วิเชียร ทัพจันทร์
นาง ปราณี บุญมีพิพิธ
ส.อ.ธนู บางยี่ขัน
ร.ต.ส้าเนา วรรณวิจิตร์
นาง สังเวียน อ่วมภักดี
จ.ส.อ.ล้าเพียร ศรีสังข์
นาง สมจิตร บุญไตรย์
นาง อร่ามศรี ศุขโชติ
นาย จวน ปราบพาล
นาง เบา ยาพิลา
นาง สุมาลี ประเสริฐศรี
นาย ธนูพล ปิยะรัตน์
พ.ท.โปร่ง จันทร์เทียน
นาย ทองดี สายมาตร์
นาย พุฒ ภูพวก

หน่วย
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
กผสป.สส.
พบ.
ขกท.
กรม ทพ.11
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ธ.บก.ทบ.
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.พนัสนิคม
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.บางขุนนนท์
ธ.นครราชสีมา
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.
ธ.ปราจีนบุรี
กิตติมศักดิ์
ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ.
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.ลพบุรี
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.อุดรธานี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะเลือดเป็นกรด
ปอดติดเชือ
โรคหลอดเลือดแดงเลียงหัวใจแข็ง
เส้นเลือดในสมองตีบ
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดแดงเลียงหัวใจแข็ง
มะเร็งตับ
ติดเชือในทางปัสสาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนตัว
โรคเบาหวาน
มะเร็งกล่องเสียง
โรคชรา
ติดเชือทีป่ อดรุนแรง
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
โรคชรา
หัวใจวายเฉียบพลัน
โรคชรา
ระบบหายใจล้มเหลว
หัวใจขาดเลือด
ติดเชือในกระแสเลือด
ภาวะการหายใจล้มเหลว
โรคชรา
โรคชรา

อายุ
63
70
44
68
57
58
71
65
78
87
58
82
85
56
80
90
81
76
84
64
81
82
88

วันทีเ่ สียชีวิต
20 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
6 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
10 ก.พ. 60
8 มี.ค. 60
25 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
24 มี.ค. 60
6 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60

ศพที่
2392/60
2393/60
2394/60
2395/60
2396/60
2397/60
2398/60
2399/60
2400/60
2401/60
2402/60
2403/60
2404/60
2405/60
2406/60
2407/60
2408/60
2409/60
2410/60
2411/60
2412/60
2413/60
2414/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ส.อ.ศรายุทธ สุทธิจันทร์
นาง บุญจันทร์ วันทนานุวงศ์
นาง อมร เป็นใจ
นาง บัวออน เหมืองห้า
ร.ต.ประชา มะโนรมณ์
นาย ปรีชา แก่นกุล
ร.ต.วิจารณ์ ลายละะเอียด
จ.ส.อ.ปรัชญากร นาเมืองรักษ์
นาง ค้าย ฟองแก้ว
นาง สาคร ศรีจันทรา
นาง สุรินทร์ พุฒศรี
นาย เวิน โทราช
ส.ท.ปัญญาวุฒิ พงศ์พิริยภักดิ์
นางจ้าลอง เปีย่ มไชย
ร.ต.สมพร วงษ์ล้อม
นาย นาม บุตรรักษ์
ร.ต.สุชิน มณีอินทร์
ร.อ.พิจิตร รังคดิลก
นางปิน่ ทอง ขนันแข็ง
จ.ส.อ.อุทัย ขนันแข็ง
นางอินทร์ วรจิตร
นายบุญมา ศิริสุวรรณ
นางค้าผอง จันทร์เสน

หน่วย
ช.21
ป.1 พัน.11 รอ.
ธ.แพร่
ธ.บก.ทบ.
ธ.สนามเป้า
ส่วนกลาง
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ธ.เมืองเอก-รังสิต
กรม ทพ.31
ร.8 พัน.1
ธ.ลพบุรี
ร้อย.ลว.ไกล 3
กรม ทพ.43
ธ.อยุธยา
ธ.ลาดพร้าว124
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
กิตติมศักดิ์
มทบ.14
มทบ.14
ธ.อุบลพรหมราช-อุบลฯ
พัน.ซบร.21 บชร.1
ศม.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ได้รับบาดเจ็บทีช่ ่องท้องรุนแรง
โรคชรา
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
ติดเชือในกระแสโลหิตรุนแรง
บาดแผลถูกแทงเข้าหัวใจ
ไตวายเรือรัง
หัวใจขาดเลือด
มะเร็งตับ
เยือหุม้ สมองอักเสบ
บาดแผลไฟไหม้
น้าท่วมปอด
โรคชรา
มะเร็งปอด
โรคชรา
โรคชรา
ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรง
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ไตวายเฉียบพลัน
ปอดติดเชือ

อายุ
27
78
82
75
62
58
79
53
76
70
80
81
34
86
84
81
84
99
41
49
73
77
74

วันทีเ่ สียชีวิต
14 เม.ย. 60
13 มี.ค. 60
10 พ.ค. 60
2 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
30 เม.ย. 60
14 พ.ค. 60
27 เม.ย. 60
12 ก.พ. 60
22 พ.ค.60
27 พ.ค.60
24 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
13 เม.ย.60
13 เม.ย.60
24 พ.ค.60
11 พ.ค.60
5 พ.ค.60

ศพที่
2415/60
2416/60
2417/60
2418/60
2419/60
2420/60
2421/60
2422/60
2423/60
2424/60
2425/60
2426/60
2427/60
2428/60
2429/60
2430/60
2431/60
2432/60
2433/60
2434/60
2435/60
2436/60
2437/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ฉลวยศรี อ่อนสัมฤทธิ์
นาง บัวลอย ศรพรหม
นายมา ทองรักษ์
พ.ท.ปรีชา โรจน์สถาพร
นายยงค์ ธิวงค์น้อย
นาย อ่อนสี แสนบรรดิษฐ์
จ.ส.อ. นิพนธ์ จันทรโสภา
จ.ส.อ. ทองเจิม แสงทอง
นาง นงเยาว์ ฉันทารุนัย
พ.อ.ไพบูลย์ สุวรรณรัตน์
นาง สมพงษ์ อุบล
นาย ประมิตร สะชัยรัตนศรี
นาง ปรุง บุญชัย
พ.ท.อภิชาติ หวังเสถียร
นาง ฝ่าย ภูแมนนาค
พ.ท.สุทธิพงษ์ วงพะราม
นาย เพชร อินทร์ปรุง
นาง ศิริวรรณ มานักฆ้อง
นาง ล้าจวน มาเวหา
นาง ประเทือง เถื่อนสุคนธ์
พ.ต.สงกรานต์ เวียงทอง
นาย เสวียน ยังฉิม
ส.อ.ปราชญา บุญยรัตน์

หน่วย
ปตอ.1 พัน.6
ศป.
ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่
ธ.สิงห์บุรี
ธ.พิษณุโลก
พัน.สบร.22 บชร.2
ธ.ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.สนามเป้า
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
กคย.สพ.ทบ.
ธ.กาญจนบุรี
กส.ทบ.
กสษ.2 กส.ทบ.
พล.ช.
มทบ.15
ธ.พิษณุโลก
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ธ.เชียงราย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งเต้านม
ทางเดินหายใจอุดกัน
โรคชรา
หลอดลมฝอยอักเสบ
โรคตับแข็ง
มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
มะเร็งทีไ่ ต
อุบัติเหตุเลือดคั่งในสมอง
น้าท่วมปอด
ชราภาพ
ติดเชือในกระแสเลือด
ตายธรรมชาติ
เลือดออกทางเดินอาหาร
หัวใจขาดเลือด
ไตวายจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ถุงลมโป่งพอง
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ไตวาย
เส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดอักเสบ
ตายธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ

อายุ
54
82
80
95
84
61
77
69
53
81
86
53
89
49
80
52
77
56
80
79
58
82
58

วันทีเ่ สียชีวิต
21 พ.ค. 60
26 มี.ค. 60
21 เม.ย.60
1 พ.ค.60
14 พ.ค.60
15 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60
22 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
28 ก.พ. 60
2 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
12 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60

ศพที่
2438/60
2439/60
2440/60
2441/60
2442/60
2443/60
2444/60
2445/60
2446/60
2447/60
2448/60
2449/60
2450/60
2451/60
2452/60
2453/60
2454/60
2455/60
2456/60
2457/60
2458/60
2459/60
2460/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สุนี บุญสมยา
จ.ส.อ.สุพิณ จันทะแจ้ง
ร.ต.วาสุกรี อุทัยแสน
จ.ส.อ.ภูมิพัฒน์ จุมปา
นาง สมหวัง การสมเกตุ
นาง สปันแก้ว อิ่มจันทึก
นาย เจียน บ้านใหม่
นาย บุญเลิศ เปีย่ มพลาย
พ.อ. ประกอบ กมลรัตน์
ส.อ.หญิง บุญลาภ ทองสุข
นาง อ้าพร จันทร์ใหญ่
พ.ท. จวง ละเลิศ
นายอ่อนสี แสนบรรดิษฐ์
จ.ส.อ.บุญเหลือ ศรีทา
นาง ประทิน เขียวหวาน
พ.อ.จอม อ่อนศรี
นาง วันดี ขาวข้า
จ.ส.อ.ชัยภูมิ ชัยสงคราม
ร.ต.อุทัย นาครินทร์
ร.อ.ศิริ นาสะอ้าน
จ.ส.อ.ประยงค์ ชัยมะเริง
จ.ส.อ.เอกรินทร์ สุขเกษม
นาย อดุล ลิมธงไชย

หน่วย
ร้อย.ม.(ลว.) 6
ป.6 พัน.6
ธ.บุรีรัมย์
ธ.ยะลา
พัน.บ.21
พัน.ซบร.บ.ทบ.
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.เตาปูน
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.ศิริราช
ธ.ปากเกร็ด
ธ.เมืองเอก รังสิต
พัน.สบร.22 บชร.2
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.พญาไท
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.อุดรธานี
มทบ.46
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่านสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ช.พัน.1 รอ.
รพ.รร.6

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หลอดเลือดสมอง
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
สมองขาดออกซิเจน
ติดเชือวัณโรคในเยื่อหุม้ สมอง
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือในกระแสเลือดจากแผลกดทับ
หลอดเลือดแดงเลียงหัวใจตีบ
เลือดออกในสมอง
ไตวายระยะสุดท้าย
ชราภาพ
ไตวาย
ระบบหัวใจและปอดล้มเหลว
โรคมะเร็ง
ปอดติดเชืออย่างรุนแรง
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งตับ
เส้นเลือดในสมองตีบ
ติดเชือในกระแสเลือด
เลือดออกในกระเพาะอาหาร
โรคกล้ามเนือหัวใจผิดปกติ
ตับวาย

อายุ
65
56
58
57
62
78
84
55
84
82
78
74
61
86
75
95
99
40
72
75
85
32
32

วันทีเ่ สียชีวิต
16 มี.ค. 60
14 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
24 พ.ย. 59
23 มี.ค. 60
16 เม.ย. 60
15 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60
26 เม.ย. 60
1 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 60
1 ก.พ. 60
15 พ.ค.60
28 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60
24 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
12 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
4 เม.ย. 60
3 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
4 มิ.ย. 60

ศพที่
2461/60
2462/60
2463/60
2464/60
2465/60
2466/60
2467/60
2468/60
2469/60
2470/60
2471/60
2472/60
2473/60
2474/60
2475/60
2476/60
2477/60
2478/60
2479/60
2480/60
2481/60
2482/60
2483/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พล.ท.ลภชัย สุรทิณฑ์
นาย ไพศาล กัสยากร
นาย ประสิทธิ์ อ้อมงาม
จ.ส.อ.บุญเทียม หล้าหาร
จ.ส.อ.วนิต ทิพย์สมบัติ
นาง ฐิติมา พวงมาลัย
พ.ท.ทองสุข เต็งศิริ
นาง ปาน อินทร์พักทัน
นาย เหม โอทาน
นาง ภารณี เฉลิมศักดิ์
ร.ต.วีระชัย กางบิด
นาง ไพ ค้าจันทร์
พ.ต.ทักษิณ สุชาตวุฒิ
พระวิรัตน์ บรรจงเกตุ
นาง วิเชียร วงศ์ค้า
นาง กนกภรณ์ ชูศรี
น.ส.ค้านาง เพชรล้า
นาย ลิน โสพัน
นาง ทองม้วน ช่วยคุ้ม
นาง ละออง ธนะกุล
จ.ส.อ.ถนัด สมอาจ
พ.ต.เหลี่ยม สร้อยธุหร่้า
นาย ทศพล ยุทธศิลป์กุล

หน่วย
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.อยุธยา
ช.พัน.602
ร.8
ธ.สกลนคร
รพศ.2 พัน.2
ธ.สระบุรี
ขว.ทบ.
พล.1 รอ.
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
มทบ.21
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.พิษณุโลก
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
มทบ.11
ธ.นครราชสีมา
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
สง.สด.จว.พ.จ.
พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15
พัน.สบร.23 บชร.3
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
สลก.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชือในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
ปอดอักเสบติดเชือ
โรคชรา
ก้านสมองขาดเลือด
โรคชรา
แพ้ภูมิตัวเองก้าเริบ
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แผลอักเสบติดเชือทีข่ าขวา
ปอดติดเชือ
ไตวายเรือรัง
ตับแข็ง
สมองขาดเลือด
ภาวะชักต่อเนื่อง
มะเร็งตับ
เส้นเลือดสมองแตก
มะเร็งมดลูกและรังไข่
มะเร็งในถุงน้าดี
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งกระดูก
ติดเชือไวรัสตับอักเสบชนิดบี
หัวใจล้มเหลว
อุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถยนต์

อายุ
85
82
81
54
93
42
81
91
78
47
58
83
80
63
59
57
68
81
78
49
72
97
51

วันทีเ่ สียชีวิต
18 พ.ย. 50
5 มิ.ย. 60
27 เม.ย. 60
13 มี.ค. 60
7 เม.ย. 60
7 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
22 เม.ย. 60
4 มิ.ย. 60
23 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
29 เม.ย. 60
14 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
30 เม.ย. 60

ศพที่
2484/60
2485/60
2486/60
2487/60
2488/60
2489/60
2490/60
2491/60
2492/60
2493/60
2494/60
2495/60
2496/60
2497/60
2498/60
2499/60
2500/60
2501/60
2502/60
2503/60
2504/60
2505/60
2506/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาวาโทหญิง จุฑารัตน์ ชมโฉม
จ.ส.อ.แผ้ว จันทร์เรืองฤทธิ์
นาง แฉล้ม เสมาปรุ
นาง แก้ว กันธิยะ
จ.ส.อ.บุญช่วย นิยม
พ.อ.พิพิธ เดือนแจ่ม
จ.ส.อ.รัตนศักดิ์ ทองก่า้
จ.ส.อ.กฤษฎา คลังทรัพย์
นาง ผึง พิมพ์โพธิ์
นาย ทองดี สุดสายเนตร
นาย อุดร สีดาเพ็ง
นาย เคียม ตุ่มหนแย้ม
พ.ต.สมชาติ ปัทมะสุคนธ์
น.ส.พชรพรรณ ทองมี
ร.ต.เกียรติศักดิ์ ผาจันทร์ยอ
นาง ชื่น พิมพา
นาง บังอร พรหมประสาทสร
ร.ต.ประพจน์ ศรีวิชัย
พ.อ.ธนภัทร เกษตรเอี่ยม
นาง เตียว โพธิท์ อง
พล.อ.ดุษฎี อุปถัมภ์
นาง ส้าฤทธิ์ ย้อยดา
ส.อ.ชนินทร์ ธุวะนุติ

หน่วย
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สระแก้ว
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ล้าปาง
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.พิษณุโลก
ธ.บุรีรัมย์
ช.11
ม.3 พัน.18
ป.21 พัน.20
ป.21 พัน.30
ธนาณัติ
ธ.เชียงใหม่
ร.31 พัน.1 รอ.
ธ.ราชบุรี
ม.4 พัน.5 รอ.
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.ขอนแก่น
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ราชบุรี
ธ.ส้านักพหลโยธิน
นรด.(รด.)
ธ.ส้านักพหลโยธิน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ตับแข็งและเกล็ดเม็ดเลือดต่้า
ไขกระดูกท้างานผิดปกติ
ติดเชือหลอดลมโป่งพอง
ติดเชือในกระแสเลือด
ถุงลมโป่งพอง
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ล้มศีรษะกระแทกพืน
โรคชรา
โรคเบาหวาน
กล้ามเนือหัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งปอด
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
หัวใจวาย
เลือดออกในทางเดินอาหาร
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
มะเร็งตับ
มะเร็งหลังโพรงจมูกระยะสุดท้าย
มะเร็งตับอ่อน
โรคหลอดเลือดสมอง
เลือดออกในสมอง
โรคถุงลมโป่งพอง

อายุ
82
71
84
82
70
86
66
48
76
89
66
64
79
38
81
50
61
58
71
85
71
77
82

วันทีเ่ สียชีวิต
4 มิ.ย. 60
13 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
27 เม.ย. 60
6 พ.ค. 60
26 พ.ย. 59
11 พ.ค. 60
7 เม.ย. 60
21 เม.ย. 60
22 เม.ย. 60
30 พ.ค. 60
1 เม.ย. 60
16 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
3 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
20 พ.ค. 60
3 มิ.ย. 60
27 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60

ศพที่
2507/60
2508/60
2509/60
2510/60
2511/60
2512/60
2513/60
2514/60
2515/60
2516/60
2517/60
2518/60
2519/60
2520/60
2521/60
2522/60
2523/60
2524/60
2525/60
2526/60
2527/60
2528/60
2529/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.เวก กังวลทรัพย์
พ.ท.สมพงษ์ พร้อมสมบัติ
น.ส.พวงทิพย์ อัญชันวัต
นาง คนึงสุข รัตนสง่า
นาง นุชจรินทร์ ค้าสอน
นาง สุภาพร เอี่ยมขันทอง
พ.ท.ถิรวัฒน์ มาน้อย
นาง วิบูลย์ศรี เทพศาสตรา
นาย ปรีชา ศิริปรุ
นาง เรณู ควรคิด
นาง จันทร์ฉาย สุภสินธุ์
พ.อ.เล็ก เอมะรุจิ
พ.อ.เล็ก เอมะรุจิ
นาง สละ ชมภูทิพย์
นาง เบญจภรณ์ ศรีเพชร
นาย วิเสริม ด้ารงสิริโรจน์กุล
พล.ท.พ่ออาษา ทองงามข้า
นาย รัง บางจับ
ร.ต.ส้าราญ สนธิบ่าย
จ.ส.อ.นพ จันทะศรี
นาย สมศักดิ์ พุทธิมา
นาง สาคร คล้าประเสริฐ
นาย อุเทน ปัททุม

หน่วย
ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
กิตติมศักดิ์
ธ.ลพบุรี
ธ.น่าน
สส.
ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ร.17
ร.7
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.รามอินทรา กม.8
ธ.ราชด้าเนิน
ธ.บก.ทบ.
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุตรดิตถ์
ม.7 พัน.14
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
มทบ.16
ศร.พัน.1

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ถุงน้าดีอักเสบรุนแรง
ปอดติดเชือ
ช็อกจากภาวะขาดน้า
เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง
มะเร็งรังไข่
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
สมองขาดเลือด
ภาวะติดเชือทางเดินปัสสาวะ
โรคทางสมอง
มะเร็งกระดูก
ปอดติดเชือ
ปอดติดเชือ
น้าท่วมปอด
มะเร็งล้าไส้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
หัวใจขาดเลือด
ตับแข็ง
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
หัวใจโต
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งช่องคลอดระยะแพร่กระจาย
ปอดติดเชือเนื่องจากมะเร็งปอด

อายุ
85
64
90
77
49
59
60
48
61
79
64
100
100
88
80
67
76
80
80
54
56
67
81

วันทีเ่ สียชีวิต
31 พ.ค. 60
4 มิ.ย. 60
3 มิ.ย. 60
31 พ.ค. 60
7 เม.ย. 60
26 พ.ค. 60
7 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60
11 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
28 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
9 มิ.ย. 60
31 พ.ค. 60
9 มิ.ย. 60
27 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
1 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60

ศพที่
2530/60
2531/60
2532/60
2533/60
2534/60
2535/60
2536/60
2537/60
2538/60
2539/60
2540/60
2541/60
2542/60
2543/60
2544/60
2545/60
2546/60
2547/60
2548/60
2549/60
2550/60
2551/60
2552/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ส.อ.บุญพิทักษ์ ประทุมรัตน์
นาง เนื่อง บุญสถิตย์
นาย ติ๊บ ค้าน้อย
จ.ส.ท.สรรักษ์ ธีระพิสุทธิ์
นาง สวัสดิ์ เชียจอหอ
นาง มี โครมกระโทก
นาง พิม ผอมสระน้อย
ร.ต.นิล สุวลักษณ์
นาง นิรมล ดีขุนทด
ร.ต.เทียนชัย เบ็ญจกรีฑา
นาง ยุพเยาว์ สุทธิแย้ม
นาง สง่า ยี่สันเทียะ
พ.ท.โรจนา ศังขจาตกิ
นาง สมบัติ จรรยา
นาง ศรีนวล ยาหอม
นาย ทอง ป๊อกตือ
นาย ยัน ค้าดีบุญ
นาง เกษสมัย ทิมประเทือง
จ.ส.อ.หญิง สมหมาย มากมณี
จ.ส.อ.ไวพจน์ แพทย์เจริญ
นาง ส้าเภา ลัทธิ
จ.ส.อ.เชาว์ กิจวิถี
จ.ส.อ.พิยนต์ สายทอง

หน่วย
มทบ.28
วิสามัญ
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
มทบ.21
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ปากช่อง
ธ.นครราชสีมา
ธ.สระบุรี
ส่วนกลาง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
มทบ.38
มทบ.24
พัน.สห.11
มทบ.11
ธ.นครนายก
มทบ.11
ธ.ลพบุรี
ป.2 พัน.12 รอ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ขาดอากาศหายใจจากการจมน้า
โรคชรา
ปอดอักเสบติดเชือ
มะเร็งตับ
โรคชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือทีป่ อด
ติดเชือในกระแสเลือด
หลอดเลือดสมองอุดตัน
โรคชรา
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
โรคชรา
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
โรคชรา
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ไตวาย
ติดเชือในกระแสเลือด
โรคชรา
ล้าไส้ได้รับบาดเจ็บ
มะเร็งกล่องเสียง

อายุ
24
92
90
54
79
90
78
76
77
86
78
82
78
78
65
76
80
43
78
86
84
66
56

วันทีเ่ สียชีวิต
20 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
25 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
14 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
11 มิ.ย. 60
21 ก.พ. 60
29 พ.ค. 60
22 พ.ค. 60
4 มิ.ย. 60
28 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
13 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60
14 เม.ย. 60
29 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60

ศพที่
2553/60
2554/60
2555/60
2556/60
2557/60
2558/60
2559/60
2560/60
2561/60
2562/60
2563/60
2564/60
2565/60
2566/60
2567/60
2568/60
2569/60
2570/60
2571/60
2572/60
2573/60
2574/60
2575/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.ทองเจือ ภูน่ า
ร.ต.จ้ารักษ์ สุวรรณบาง
พ.อ.เจษฎา จ้าเนียร
นาง สายทอง ค้าวิสิทธิ์
ส.อ.นิคม ชลชี
ร.ต.เกษม นวลละออง
นาง ทองใบ ภักดิ์สุขเจริญ
นาง ไสว บุญยืน
ร.ต.จิรัฎฐ์ วีระสม
นาง ทองปุน่ ขุริมนต์
นาง ตุมมา แก้วดุลดุก
นาง อ้าพร วิชาเพียร
นาง น่วม มีมาก
จ.ส.อ.วิทยา อยู่เย็นดี
นาง สมร ตุ้มนก
นาง กฤษณา รักษา
ร.ต.แร ใจจักร์ธรรม
นาย เหมือน พร้อมจิตร
นาย ฉอ้อน ศรีวิชัยวงค์
จ.ส.อ.อดุลย์ เด่นชัย
นาง ลัน ทองหล่อ
นาง สงวน บุญสิทธิ์
จ.ส.อ.ฉัตร เจริญทรัพย์

หน่วย
ธ.ลพบุรี
ธ.กาญจนบุรี
มทบ.13
ช.พัน.6
ธ.อุดรธานี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ศม.
ธ.ขอนแก่น
ธ.ราชบุรี
ธ.ปากช่อง
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ชลบุรี
ขกท.
สลก.ทบ.
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ร.23
มทบ.16
ม.พัน.28 พล.ม.1
มทบ.23
ร.29 พัน.2
ธ.ขอนแก่น

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตัน
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
แบคทีเรียกินเนือ
ไตวายเรือรังระยะที่ 5
โรคหัวใจ
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งตับ
โรคเบาหวาน
หลอดเลือดหัวใจ
ล้าไส้เล็กส่วนต้นตาย
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือน้าในช่องท้อง
ติดเชือในสมอง
เส้นเลือดสมองตีบ
มะเร็งตับ
ปอดติดเชือ
หลอดลมอักเสบและไตวาย
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งในกระเพาะอาหาร
มะเร็งตับ

อายุ
79
68
53
73
55
81
78
70
55
79
70
67
96
56
66
76
77
69
74
54
85
52
80

วันทีเ่ สียชีวิต
13 พ.ค. 60
24 มี.ค. 60
23 พ.ค. 60
12 พ.ค. 60
17 พ.ค. 60
20 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
3 มิ.ย. 60
22 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
2 เม.ย. 60
30 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
7 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
21 เม.ย. 60

ศพที่
2576/60
2577/60
2578/60
2579/60
2580/60
2581/60
2582/60
2583/60
2584/60
2585/60
2586/60
2587/60
2588/60
2589/60
2590/60
2591/60
2592/60
2593/60
2594/60
2595/60
2596/60
2597/60
2598/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง เพชร ขุนจันทร์
นาง ประสพศรี สุผล
นาง ล้าใย มงคลแก้ว
นาย ประสิทธิ์ สันทัดสง่า
ร.ต.ประสงค์ เทียมทัด
นาง ค้าตัน จงเทพ
ร.ต.เกษม ทะวะรีย์
นาง มาลี สีดาราช
พ.อ.อาคม เลาหตระกูล
ร.ต.บุญครบ อนุโยธา
ร.ต.วีนัส ประดิษฐ์ด้วง
อส.ทพ.ธวัช ผลจันทร์
ร.อ.สนั่น วัณณกุล
นาง สมปอง พาดี
ส.อ.สุนทร เขียวพฤกษ์
นาง ค้า สุสาสน์
จ.ส.อ.บุญ บริบูรณ์
นาย ทอน น้อยวันนา
นาง จันติว แก้วศรี
นาง สมพิศ จั่นอาจ
นาง อรวรรณ ห้องส้าราญ
ร.อ.ทรนง นเรศชัยยุทธ
นาง สมบัติ กล้าณรงค์

หน่วย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ธ.สูงเม่น
ไตวายเรือรัง
ธ.อ้อมน้อย
ปอดอักเสบติดเชือ
ธ.ถนนศรีนครินทร์-ลาซาล
ความดันโลหิตสูง
ธ.ซีคอน บางแค
หัวใจล้มเหลว
ธ.ปราณบุรี
โรคตับแข็ง
ธ.เสริมไทยคอมเพล็ก-มหาสารคาม ไตวายเรือรัง
ธ.ขอนแก่น
อุบัติเหตุจราจร
ธ.สกลนคร
เส้นเลือดในสมองตีบ
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ปอดติดเชือ
ธ.เสนานิคม
ความดันโลหิตสูง
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
กรม ทพ.46
ติดเชือในกระแสเลือด
ธ.นครราชสีมา
ติดเชือในกระแสเลือด
ธ.อุบลราชธานี
มะเร็งท่อน้าดี
ธ.สระบุรี
หลอดเลือดเลียงหัวใจตีบ
ธ.ขอนแก่น
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ธ.อุดรธานี
โรคชรา
พัน.สร.6
สมองฝ่อวัยชรา
รร.ส.สส.
โรคสมองฝ่อวัยชรา
รร.ชท.
มะเร็งปอด
ธ.เตาปูน
หลอดลมโป่งพอง
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ปอดติดเชือ
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ไตวายเรือรัง

อายุ
81
79
81
85
58
70
60
68
84
81
64
43
83
60
60
84
85
87
79
80
73
85
73

วันทีเ่ สียชีวิต
21 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
8 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
18 เม.ย. 60
15 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
10 มิ.ย. 60
8 พ.ค. 60
6 พ.ค. 60
12 เม.ย. 60
11 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60
28 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
31 พ.ค. 60
13 มิ.ย. 60
7 มิ.ย. 60
1 มิ.ย. 60

ศพที่
2599/60
2600/60
2601/60
2602/60
2603/60
2604/60
2605/60
2606/60
2607/60
2608/60
2609/60
2610/60
2611/60
2612/60
2613/60
2614/60
2615/60
2616/60
2617/60
2618/60
2619/60
2620/60
2621/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ค้านาย มานะ
ร.ต.พิศณุ ศรีเพ็ชร์
นาย ทองดี พิมอ่อน
นาง บัวลา ศาสตร์ใหม่
นาง ล้ายอง วัฒนสิทธิ์
นาง ทองหลาง สมจิตต์
จ.ส.อ.วีระ นวลละออง
พ.อ.อ.กระแสร์ ภาคกินนร
ร.ต.สถิตย์ ทีดี
นาย ปัน่ ถิ่นรัศมี
นาย กิตติศักดิ์ ศรีแสง
พ.ต.ชด ชูทับทิม
นาย สุภาพ หุน่ โต
นาย ส้าราญ ปิติมล
นาย สมนึก สีทับทิม
ส.อ.วรจิตร แสนหล้า
ร.ต.บ้ารุง เขียวมั่น
นาง เปรมฤดี หนูฉิม
นาง อภิณห์กรวีย์ ลือค้าหาร
นาง แสงดาว อริยะมนตรี
นาง สายทิง ขนังสูงเนิน
ร.ต.ชวน กลิ่นขจร
นาง ประนอม คณะหมื่นไวย

หน่วย
ธ.สระบุรี
ธ.ปราณบุรี
ร.12 พัน.2 รอ.
ป.3 พัน.3
ส.พัน.24
ธ.สนามเป้า
มทบ.15
ศปภอ.ทบ.1
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
ธ.ปราณบุรี
พธ.ทบ.
ธ.เทเวศร์
ร.3 พัน.2
พัน.สห.21
ธ.ลพบุรี
ธ.สะพานควาย
ขส.ทบ.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ปากช่อง
ธ.สนามเป้า
ส่วนกลาง

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หัวใจขาดเลือด
ปอดติดเชือ
ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ
โรคชรา
เส้นเลือดหัวใจอุดตัน
หลอดเลือดสมองอุดตัน
มะเร็งปอด
สมองฉีกขาดจากกระสุนปืน
หัวใจขาดเลือด
หลอดเลือดสมองตีบ
ปอดอักเสบติดเชือรุนแรง
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
มะเร็งทีก่ ล่องเสียง
เลือดเป็นกรด
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
หลอดเลือดสมองแตก
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ภาวะหายใจล้มเหลว
มะเร็งกล่องเสียง
หัวใจล้มเหลว

อายุ
71
61
66
73
44
93
56
76
71
77
48
86
60
42
82
58
59
70
52
60
71
73
74

วันทีเ่ สียชีวิต
31 พ.ค. 60
23 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
30 พ.ค. 60
21 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
5 มิ.ย. 60
1 มิ.ย. 60
27 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
8 มิ.ย. 60
16 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
4 มิ.ย. 60
11 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60

ศพที่
2622/60
2623/60
2624/60
2625/60
2626/60
2627/60
2628/60
2629/60
2630/60
2631/60
2632/60
2633/60
2634/60
2635/60
2636/60
2637/60
2638/60
2639/60
2640/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
น.ส.สมสกุล สุดใจ
นาย นิยม ปิยะพันธ์
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ เอี่ยมจริง
นาย สมดี พรมบุตร
นาย ทองใบ เล็กนุ่ม
นาง สละ ตุ่มมณี
นาง เวรี พรพลานามัย
นาย สายยันต์ ขุนวิเศษ
นาง ปลั่ง นิลวรรณ
นาง แต๋ว มีโชติ
จ.ส.อ. ชาติชาย จันทร์แรมไตร
จ.ส.อ.สมปราถ ศรีวาจา
พ.อ.หญิง ปวันรัตน์ ติ่งอ่วม
นางบุญเรือน บุญคอย
นางฟืน้ อีธงชัย
พล.ต.ประยูร นุทกาญจนกุล
พ.อ.หญิง สมลักษณ์ ภูก่ ลั่น
จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ โพธิเ์ ชียงราก
นางพยุง ฉิมนาคพันธุ์

หน่วย
ธ.ราชบุรี
ส.พัน.9
ม.พัน.19 พล.ร.9
ธ.โชคชัย4
ธ.สีลม
ธ.ราชบุรี
สร.
บชร.3
รร.ตท.
ทภ.2
ธ.ราชบุรี
ร.153 พัน.3
ธ.ย่อยบก.ทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ
วิสามัญ
วิสามัญ
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สนามเป้า
ธ.ลพบุรี

หมายเหตุ ศพที่ 2518/60 - 2519/60 เป็นสมาชิก 2 ส่วน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปอด
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
เนืองอกในสมอง
โรคลมชัก
โรคชรา
ปอดติดเชือ
ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ
ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือในช่องท้องรุนแรง
ถูกลอบวางระเบิด
มะเร็งเต้านม
เส้นเลือดหัวใจตีบ
หลอดเลือดสมองตีบ
โรคชรา
มะเร็งเต้านม
กระเพาะอาหารทะลุ
วัณโรคปอด

อายุ
52
62
36
70
79
80
79
43
69
69
60
41
56
91
90
101
54
90
76

วันทีเ่ สียชีวิต
22 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
22 พ.ค. 60
25 พ.ค. 60
23 เม.ย. 60
23 พ.ค. 60
27 พ.ค. 60
19 มิ.ย. 60
17 มิ.ย.60
15 มิ.ย.60
30 พ.ค.60
28 เม.ย.60
18 มิ.ย.60
10 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60

