ศพที่
3081/60
3082/60
3083/60
3084/60
3085/60
3086/60
3087/60
3088/60
3089/60
3090/60
3091/60
3092/60
3093/60
3094/60
3095/60
3096/60
3097/60
3098/60
3099/60
3100/60
3101/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สมวัย ศรีประภา
นาย แฝง เครือวัลย์
นาง พัง ปาลา
นาง บัวเรียว ธนะกิจ
นาย ประวิทย์ อินสว่าง
นาง สมรมิตร กองธรรม
ร.ต.จรัส วรรณรัตน์
จ.ส.อ.กัมปนาท พันธะศรี
นาย ค้ารน รอดไพรี
นาง ค้าสี โคตรจันทร์
นาง ศิลธรรม ทิพย์สิงห์
นาง บุญร้า ก้าแพงแก้ว
นาง บุญร่วม สุขวิลัย
พ.ต.อัตถ์ เฉียบฉลาด
นาง จรุญ ศิริศักดิ์ภิญโญ
นาย ค้าใส โพนพุฒ
พ.ท.กิตติภรณ์ งามจิต
นาย อุ่นเรือน พิทักษ์
นาง สาลี เนตรปฐม
ร.ต.รัตน์ เล็กปานเจริญ
นาย จิรชัย เทียนสว่าง

ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
หน่วย
สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
รวท.อท.ศอพท.
เส้นเลือดในสมองตีบ
รพศ.5 พัน.1
มะเร็งท่อน้าดี
ส่วนกลาง
ปอดติดเชือ
ธ.กระทุม่ แบน
ถุงลมโป่งพอง
ธ.สุพรรณบุรี
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ธ.บางเขน(เซนทรัล)
โรคชรา
ธ.เลย
ล้าไส้ใหญ่ทะลุ
ม.6 พัน.21
สมองอักเสบอย่างรุนแรง
ศสท.กส.ทบ.
หัวใจวายเฉียบพลัน
พล.ม.1
ปอดอักเสบติดเชือ
ร.3 พัน.3
โรคตับแข็ง
ช.พัน.111
ติดเชือในกระแสเลือด
ธ.เพชรบุรี
โรคตับแข็ง
ธ.กระทรวงกลาโหม
ปอดติดเชือ
พล.1 รอ.
โรคไตวายเรือรัง
สง.สด.ก.ท.
ติดเชือในปอด
ขส.ทบ.
มะเร็งตับ
ศพปน.พท.
ติดเชือในกระแสเลือด
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
มะเร็งกระดูก
ธ.ถนนบรมราชชนนี
ติดเชือในกระแสเลือด
ธ.เตาปูน
ปอดติดเชือรุนแรง

อายุ
82
84
79
76
62
93
82
38
58
79
50
63
83
80
79
65
55
78
80
81
40

วันทีเ่ สียชีวิต
28 มิ.ย. 60
24 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 60
9 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
3 มิ.ย. 60
21 มิ.ย. 60
1 มิ.ย. 60
8 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
5 ก.ค. 60
29 มิ.ย. 60
24 เม.ย. 60
10 ก.ค. 60
23 เม.ย. 60
24 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60

ศพที่
3102/60
3103/60
3104/60
3105/60
3106/60
3107/60
3108/60
3109/60
3110/60
3111/60
3112/60
3113/60
3114/60
3115/60
3116/60
3117/60
3118/60
3119/60
3120/60
3121/60
3122/60
3123/60
3124/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.บัณฑิต อิมอยู่
นาง สังวาล วงศ์นามเถาว์
จ.ส.อ.จตุรงค์ เปีย่ มบุญ
นาง กรองค้า ก้านเหลือง
นาย สนิท ศรีอ่อน
นาง ทองค้า มุ่งหมาย
นาย ฟุง้ เกียวกลาง
นาย ถนอม เพ็ญบุญ
ส.อ.สมพร นวลอยู่
นาง สร้อย อ่องทิพย์
นาย บุญมา หุน่ เสือ
นาง นวน วงค์สูง
ร.ต.สมชัย นิมประเสริฐ
ร.ต.ปรีชา วงษ์สุวรรณ์
จ.ส.อ.ศักดิ์สยาม อินไข่
นาง เกิด อินทร์ศักดิ์
นาง สุวรรณ์ ป้องชาลี
นาย สมนึก ราตรีหว่าง
พ.ท.สุดจิต ย่านจอหอ
ร.ท.ปราโมกข์ สิงห์ชูโต
ร.ต.ไพบูลย์ ว่องไว
จ.ส.อ.ชนะ อุปพงศ์
พ.อ.ประมุข ทองออน

หน่วย
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
พัน.ป.ศป.
ธ.กาญจนบุรี
ร.11 พัน.1 รอ.
ธ.ย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า-ลาดพร้าว
พัน.พัฒนา 2
พล.ร.7
พล.พัฒนา 3
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ม.4 รอ.
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
พบ.
ป.3 พัน.13
มทบ.29
ธ.น่าน
ธ.ล้าปาง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.สกลนคร
ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุบลราชธานี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หัวใจล้มเหลว
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ปอดอักเสบ
วัณโรค
โรคชรา
โรคเบาหวาน
มะเร็งปอด
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
แผลติดเชือ
เส้นเลือดสมองแตกจากความดันสูง
สมองฝ่อวัยชรา
เส้นเลือดในสมองแตก
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
เลือดคังในสมองจากเส้นเลือดสมองแตก
โรคเบาหวาน
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
มะเร็งตับ
เลือดออกในทางเดินอาหาร
มะเร็งตับ
มะเร็งท่อทางเดินน้าดีระยะลุกลาม

อายุ
76
76
52
75
64
92
68
55
30
50
81
84
80
67
72
66
82
75
69
59
66
65
61

วันทีเ่ สียชีวิต
28 มิ.ย. 60
1 ก.ค. 60
1 มิ.ย. 60
12 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
25 มิ.ย. 60
2 ก.ค. 60
27 มิ.ย. 60
12 ก.ค. 60
10 ก.ค. 60
28 มิ.ย. 60
3 ก.ค. 60
1 ก.ค. 60
14 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
13 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
24 มิ.ย. 60
9 ก.ค. 60
21 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60

ศพที่
3125/60
3126/60
3127/60
3128/60
3129/60
3130/60
3131/60
3132/60
3133/60
3134/60
3135/60
3136/60
3137/60
3138/60
3139/60
3140/60
3141/60
3142/60
3143/60
3144/60
3145/60
3146/60
3147/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สุเทพ สุดใจขาว
นาง บัวชิง กลางไธสง
จ.ส.ต.สุริญาณ ฝาชัยภูมิ
นาย โล๊ะ แก้วเกิด
นาย อ่อนตา ติดต่อ
ร.ท.สาคร อามาตย์
นาง ทองศรี หินอ่อน
จ.ส.อ.จ้าลอง สุทธกร
นาง เคีย เอมพรหม
พล.ต.ส้าเนา ขจายแสง
พ.อ.สุวัฒน์ เปรมสมาน
นาย ประเทือง มุมทอง
นาง ส้าลี สังข์ประเสริฐ
ร.อ.วินชัย ศรีสม
นาง ค้าย ลุนบง
ส.อ.แทน ชูวันพัด
นาง หนู เลิศสงคราม
นาง ค้าก้อน เห็มสมัคร
ร.อ.ธรรมนูญ โชติชืน
อส.ทพ.บัญชา วัฒนะสัย
นาย นิวัฒน์ สุดดี
นาย บุญชา ช่างสอน
นาง นอปอ ค้าตัน

หน่วย
ธ.ปักธงชัย
ร.4 พัน.2
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ร.6 พัน.1
ธ.ขอนแก่น
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุตรดิตถ์
ร.31 พัน.2 รอ.
ธ.ศรีย่าน
ธ.ย่อยเมืองทองธานี
ธ.ชลบุรี
ธ.อ่างทอง
ธ.ปราจีนบุรี
ร.1 พัน.4 รอ.
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น
กรม ทพ.21
สง.สด.จว.ส.ร.
ร.111
พธ.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชือ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ภาวะเลือดเป็นกรด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ไตวายจากไทรอยด์
หัวใจล้มเหลว
โรคชรา
ตกจากทีสูงเลือดออกในสมอง
เส้นเลือดหัวใจตีบจากเบาหวาน
ซีโครงหักจากการกระแทกของแข็ง
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
โรคมะเร็ง
ติดเชือในปอด
ติดเชือในกระแสโลหิต
สมองฝ่อวัยชรา
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
เลือดออกในสมอง
หลอดเลือดสมองตีบ
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
อุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้
โรคเบาหวาน
ปอดติดเชือ
ไตวายเรือรัง

อายุ
83
66
59
70
80
60
89
63
65
80
84
78
81
66
70
72
79
70
62
24
54
72
48

วันทีเ่ สียชีวิต
11 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
20 มิ.ย. 60
1 ก.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60
17 มิ.ย. 60
25 มิ.ย. 60
13 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
6 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60
27 มิ.ย. 60
25 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
11 ก.ค. 60
6 ก.ค. 60
27 มิ.ย. 60

ศพที่
3148/60
3149/60
3150/60
3151/60
3152/60
3153/60
3154/60
3155/60
3156/60
3157/60
3158/60
3159/60
3160/60
3161/60
3162/60
3163/60
3164/60
3165/60
3166/60
3167/60
3168/60
3169/60
3170/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย มาย ลาติ
นาง สร้อย ศรีวงษ์รักษ์
ร.ต.นุพร ไชยบุตร
นาง สุดใจ เมืองมิง
นาง เครือง จันทร์เพ็ญ
นาง บัวรอง ศรีระดา
นาง ส้าลี พลแสน
ส.ท.ช้างแก้ว เจือบุญ
นาง ลมูล เบ้าสุวรรณ
นาย รพินทร์ ภูน่ าค
นาง สิงห์ อินทะโส
พ.ท.บ้าเหน็จ เสนาะค้า
นาง ผม ทวิลา
นาย เปลียน สุทธหลวง
นาง สุนทร นาคกรอง
นาง แฉล้ม เหมพิจิตร์
พ.ท.หญิง ทัศนีย์ เส็งเจริญ
นาง อุ่นเรือน เกษตระชนม์
ร.ต.ฤทธิศักดิ์ จ้าลองเพ็ง
นาง ทองมี ประสพสันติ์
นาง บรรจง ค้าทุม
นาง ทองขาว ท่าหาด
นาง มาลัย โพธิพันธ์

หน่วย
ร.3
ธ.หนองบัวล้าภู
ธ.ลพบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชืน
ธ.สกลนคร
ธ.ขอนแก่น
รพศ.1 พัน.1
วิสามัญ
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ธ.อุบลราชธานี
ธ.สระบุรี
สง.สด.จว.ข.ก.
มทบ.38
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.บางเขน (เซนทรัล)
ธ.ปากช่อง
ธ.สระแก้ว
ธ.ถนนสามัคคี
ธ.อยุธยา พาร์ค
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ราชประสงค์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดติดเชือ
กล้ามเนือหัวใจตาย
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งปอด
มะเร็งปอด
โรคเบาหวาน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
หลอดเลือดหัวใจตีบ
ป่วยโรคประจ้าตัว
ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
เลือดเป็นพิษ
โรคชรา
หัวใจห้องล่างเต้นเร็วรัว
เลือดออกในเยือหุม้ สมอง
ปอดติดเชือ
มะเร็งตับอ่อน
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
อุบัติเหตุเลือดคังในสมอง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ความดันโลหิตสูงร่วมกับถุงลมโป่งพอง
สมองฝ่อวัยชรา
โรคชรา

อายุ
80
80
64
86
88
76
83
28
95
79
81
63
84
60
79
80
78
74
55
89
82
87
89

วันทีเ่ สียชีวิต
7 ก.ค. 60
30 มิ.ย. 60
3 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
2 ก.ค. 60
5 มิ.ย. 60
7 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
23 มิ.ย. 60
10 ก.ค. 60
6 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
20 ก.ค. 60
29 มิ.ย. 60
18 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
24 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60

ศพที่
3171/60
3172/60
3173/60
3174/60
3175/60
3176/60
3177/60
3178/60
3179/60
3180/60
3181/60
3182/60
3183/60
3184/60
3185/60
3186/60
3187/60
3188/60
3189/60
3190/60
3191/60
3192/60
3193/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง อนงค์ เฉลิมพันธ์
นาย เฉลิมพล ขวัญด้า
นาง จ้าเนียร แพรขาว
นาง ไหล แสนตา
ร.ต.สิงห์ค้า แจ้งสว่าง
พ.ท.ประทิน เพ็งระแก้ว
นาย ฉลวย สุขสมบูรณ์
นาย บุญยู้ อยู่เย็น
นาง ลัดดา เกศโอภาส
จ.ส.อ.ศราวุธ จันดาหาร
ร.ท.วิสุทธิ์ ผาสุข
พ.ท.อ้ม แสงปัญหา
นาย สมัย นันจรัส
นาง ศิลารัตน์ เทศอ้น
นาง แพง นนศรีภักดิ์
นาง พัว จันทร์เพ็ชร
จ.ส.อ.เสารี วงศ์ปลูกแก้ว
นาง แถม สัตยากุมภ์
พ.ท.สมมาตร์ สุขเกษม
นาง สุวรรณ ชืนใจธรรม
นาง ศรี บุญมาก
นาง ประทีป นุ่มฤทธิ์
นาง ส้าเนียง คุ้มข้า

หน่วย
ทภ.1
ธ.เตาปูน
ธ.สนามเสือป่า
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.อุบลราชธานี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ตาคลี
พัน.สท.
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ม.พัน.28 พล.ม.1
นทพ.
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ป.6 พัน.106
รร.กสร.ศสร.
ธ.เลย
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.ล้าปาง
ธ.เลย
ธ.ลพบุรี
ธ.รพ.เซนหลุยส์
ธ.โรบินสัน สุรินทร์
ธ.อุตรดิตถ์
มทบ.11

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ไตวายเรือรัง
ปอดอักเสบ
กล้ามเนือหัวใจพิการ
โรคชรา
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
มะเร็งล้าไส้ระยะสุดท้าย
หัวใจล้มเหลว
ไตวายเรือรังระยะสุดท้าย
มะเร็งเต้านม
เลือดออกในทางเดินอาหาร
มะเร็งทีสมองซีกขวา
โรคชรา
ปอดอักเสบ
มะเร็งถุงน้าดี
ล้าไส้อักเสบเรือรัง
แผลกดทับติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
หัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลว
สมองฝ่อวัยชรา
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

อายุ
79
63
77
80
58
68
66
62
46
44
51
88
70
54
84
83
69
83
63
90
87
79
57

วันทีเ่ สียชีวิต
13 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
25 มิ.ย.60
11 ก.ค.60
7 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
10 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
25 ธ.ค. 59
11 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60
29 มิ.ย. 60
22 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
19 พ.ค. 60
24 ก.ค. 60

ศพที่
3194/60
3195/60
3196/60
3197/60
3198/60
3199/60
3200/60
3201/60
3202/60
3203/60
3204/60
3205/60
3206/60
3207/60
3208/60
3209/60
3210/60
3211/60
3212/60
3213/60
3214/60
3215/60
3216/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.อ.สุรพงษ์ แหลมทอง
นาง ทองใบ บุญขวัญ
ส.อ.สุวรรณ ชิตพันธุ์
นาง จันทร์ทิพย์ ประไพ
นาง หลัน แก้วกุลธร
ร.ต.ค้าเพชร แก้วกาหลง
นาง กรรณิการ์ ดีวิเศษ
นาย ขุนทอง ศรีสวัสดิ์
นาง ค้ามี นิลเลิศ
นาง ประทุม สมหอม
นาง บุญมาก จันทร์ใหญ่
นาย ศรีธาตุ กองพิมพ์
นาย มานัส ลินลา
นาง ลุน กอมะณี
นาย กี พันธุเ์ พ็ง
นาย ค้า ค้ายันต์
นาง ประไพ ทูลทอง
นาย ราชัน ณ พัทลุง
จ.ส.อ.สุรพงษ์ สุขาพงษ์
พ.ท.สมประสงค์ ศสิประภา
ร.ต.สงวน โหรชัยยะ
พ.ต.วิริยะ ร่มเริง
นาง สายบัว แก้วนิสสัย

หน่วย
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถนนพิบูลสงคราม
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.บ้านสวน-ชลบุรี
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
พัน.ซบร.23 บชร.3
มทบ.22
คส.6 สพ.ทบ.
ช.พัน.3
ม.พัน.19 พล.ร.9
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.น่าน
แผนกอาวุธที 3
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ชลบุรี
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.นครราชสีมา
ธ.สกลนคร

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือรุนแรงบริเวณเชิงกราน
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
หัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งเต้านม
ปอดอักเสบติดเชือแผลติดเชืออักเสบ
หลอดเลือดตีบในสมอง
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา
มะเร็งตับระยะสุดท้ายและท่อน้าดี
ติดเชือในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชือ
มะเร็งปากมดลูก
กระดูกสันหลังส่วนอกหัก
โรคชรา
ลิมเลือดอุดตันหลอดเลือดไปปอด
ทางเดินหายใจล้มเหลว
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
เบาหวานร่วมกับไตวาย

อายุ
69
80
79
54
86
54
53
75
78
80
73
79
61
60
84
83
83
53
83
66
80
85
80

วันทีเ่ สียชีวิต
29 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
29 ส.ค. 59
15 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
24 มิ.ย. 60
15 ก.ค. 60
28 มิ.ย. 60
15 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60
23 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
9 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
24 ก.ค. 60
19 มิ.ย. 60
8 ก.ค. 60
16 มิ.ย. 60
23 ก.ค. 60
5 ก.ค. 60

ศพที่
3217/60
3218/60
3219/60
3220/60
3221/60
3222/60
3223/60
3224/60
3225/60
3226/60
3227/60
3228/60
3229/60
3230/60
3231/60
3232/60
3233/60
3234/60
3235/60
3236/60
3237/60
3238/60
3239/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง จันทร์หอม พุดจันทึก
นาย สมชัย บุญเจียม
จ.ส.อ.รังสรรค์ ค้าโพธิ์
นาง สมนึก พรานเจริญ
นาง สังเวียน สุมาลัย
นาย วิลัย วงษ์หนายโกฎ
นาง อยู่ กลันเกษม
นาย กิง กิงเพชร์
นาง สงวนวงศ์ ผ่องฤกษ์
นาง ประยงค์ หอมจ้าปา
จ.ส.อ.อุดมชัย ด้วงนิม
ร.ต.ศักดา รัตนบุญสิน
นาย ปิยะชาญ สามนวล
พล.ต.พิสนท์ ปันยารชุน
นาย สมสมัย ส้าราญทอง
นาง อุษา ดิษบรรจง
นาย ค้าแดง เหลาทอง
นาง ก้าปัน่ ตลับแก้ว
นาง สุรางค์ มหารักขกะ
นาง เอียว วิเศษสิงห์
จ.ส.อ.บุญจัด แก้วบัณฑิตย์
นาง ผล พวงพ่วง
นาย อ้าพร ภูค้า

หน่วย
ธ.สูงเนิน
ร.2 พัน.1 รอ.
ช.11
มทบ.15
มทบ.18
มทบ.23
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ย่อย ถ.พหลโยธิน-สะพานใหม่
ธ.เสนานิคม
ธ.ชลบุรี
ธ.หาดใหญ่
ธ.ย่อยเมืองทองธานี
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ร.13
ธ.ย่อยบางบัว
ธนาณัติ
ธ.พิษณุโลก
ธ.รามอินทรา กม.4
ม.พัน.31 พล.ร.15
พล.พัฒนา 4
แผนกอาวุธที 3
ยก.ทหาร

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชือ
ภาวะสมองขาดเลือด
อุบัติเหตุรถยนต์ชน
ติดเชือรุนแรงในกระแสโลหิต
ภาวะหัวใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคชรา
หัวใจล้มเหลว
โรคมะเร็ง
โรคตับแข็ง
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ติดเชือในกล้ามเนือรุนแรง
ปอดบวม
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
มะเร็งท่อน้าดี
สมองฝ่อวัยชรา
โรคชรา
ล้าไส้ใหญ่อุดตัน
ตับวายเฉียบพลัน
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งตับ

อายุ
53
68
38
80
86
68
77
80
100
74
52
59
68
88
50
94
79
81
93
77
55
88
79

วันทีเ่ สียชีวิต
27 มิ.ย. 60
11 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
15 ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
14 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
16 ก.ค. 60
24 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
21 พ.ค. 60
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60
1 ส.ค. 60
11 พ.ค. 60
7 เม.ย. 60
30 มิ.ย. 60
22 ก.ค. 60

ศพที่
3240/60
3241/60
3242/60
3243/60
3244/60
3245/60
3246/60
3247/60
3248/60
3249/60
3250/60
3251/60
3252/60
3253/60
3254/60
3255/60
3256/60
3257/60
3258/60
3259/60
3260/60
3261/60
3262/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง หนู ต้อยจัตุรัส
นาย สมศักดิ์ แจ่มปัญญา
นาง พุทธา ภักษาหาร
ร.ท.แผ้ว ช้างขวัญยืน
นาง ประสพพร คุณศิริ
จ.ส.อ.บุญเลิศ คงแสง
พ.ท.อัมพร ช้าชอง
จ.ส.อ.ประเสริฐ อ่อนละมุล
พ.อ.สิทธิพร ปาละกูล
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ หนูแก้ว
ร.ต.บุญช่วย รัตนสุต
นาย ฝาน ยานสถิตย์
นาง แน่งน้อย ใสยิง
นาย อินปัน๋ จิตรประสาร
ร.ต.สมัย สามารถ
นาง ถนอมศรี คนฉลาด
เรืออากาศตรี จ้านง บารมี
นาย อุทัย จิณะเสน
นาง นิม เชือหมอ
พ.ท.เอกชัย สูนยะไกร
นาง จินดา เดชณรงค์
จ.ส.อ.ส้ารอง สีจันลี
พ.ท.สุรินทร์ ทองสุก

หน่วย
รร.ส.สส.
รพศ.1 พัน.1
ธ.อุดรธานี
ธ.ส้านักพหลโยธิน
ช.พัน.302
ร.1 รอ.
ธ.ชลบุรี
ธ.ขอนแก่น
มทบ.41
รร.กสร.ศสร.
ธ.สนามเสือป่า
ศสท.กส.ทบ.
ธ.อรัญประเทศ
สง.สด.จว.ช.ร.
ร.6
ร.6
ธ.นางรอง
ม.2 พัน.10
ม.2 พัน.10
ธ.เชียงราย
รพศ.2 พัน.1
ธ.หล่มสัก
ธ.ลพบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ความดันโลหิตสูง
หัวใจวาย
ติดเชือในกระแสเลือด
โรคชรา
มะเร็งปากมดลูกกระจายไปปอด
โรคปอดติดเชือ
ปอดติดเชือ
ปอดอักเสบติดเชือ
หัวใจวายเฉียบพลัน
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ติดเชือในกระแสเลือด
ไตวาย
มะเร็งปอด
หัวใจวายฉับพลัน
ติดเชือทีกล้ามเนือ
โรคเบาหวาน
เลือดออกในสมองและกะโหลกศีรษะ
ไตวายเรือรัง
มะเร็งตับอ่อน
หัวใจวายฉับพลันจากหัวใจโต
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งตับ
ระบบหายใจล้มเหลว

อายุ
77
60
79
91
57
53
88
64
51
45
84
72
61
81
84
80
67
52
58
86
80
61
81

วันทีเ่ สียชีวิต
24 ก.ค. 60
2 มิ.ย. 60
9 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
13 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
5 พ.ค.60
26 มิ.ย. 60
28 มิ.ย. 60
7 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
16 ก.ค. 60
4 ก.ค. 60
24 มิ.ย. 60
12 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60
1 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
3 พ.ค. 60
30 ก.ค. 60

ศพที่
3263/60
3264/60
3265/60
3266/60
3267/60
3268/60
3269/60
3270/60
3271/60
3272/60
3273/60
3274/60
3275/60
3276/60
3277/60
3278/60
3279/60
3280/60
3281/60
3282/60
3283/60
3284/60
3285/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สรศักดิ์ ฉิมสุข
พ.อ.ประสาท ปะละฤทธิ์
พระพิพัฒน์ ต่ออ่อน
นาง สนอง ทรัพย์ประทุม
ร.อ.ฉลวย มินวงษ์
นาง ปิน่ ฤทธิบ์ ้ารุง
นาง บรรลือ วสยางกูร
ร.ท.สรรเพชร ทองทัว
นาง จิรายุ วงษ์เพิก
นาง กิมล้วน สัตย์กุศล
จ.ส.อ.ธรรมเนียม คล้ายเชย
พ.อ.พิชิต แก้วเก็บ
ร.ต.วิจิตร ปรีชาธีรศาสตร์
จ.ส.ท.ศักดิ์ชาย สุขจันทร์
นาง น้อย มานะดี
ส.ท.ธนานัติ พืชทอง
ร.อ.ประพันธ์ ลีสม
นาง สมร ชะไมกลาง
นาง เลียบ สีแดง
จ.ส.อ.กิตติพันธ์ รอดศิริ
นาย วิโรจน์ หงษ์อร่าม
นาง เตือน วิเศษแก้ว
นาย เคน รามโยทัย

หน่วย
ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
ธ.ลพบุรี
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.งามวงศ์วาน
ธ.ลพบุรี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ร.12 พัน.2 รอ.
ศป.
พธ.ทบ.
ธ.ราชบุรี
ธ.ปากเกร็ด
พัน.สห.11
ร.25 พัน.2
มทบ.210
ช.พัน.6
ร.23
ม.6 พัน.21
ธ.บางเขน (เซนทรัล)
ส่วนกลาง
นปอ.
ม.6 พัน.21
ศฝ.นศท.มทบ.22

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งปอดระยะลุกลาม
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ
ภาวะหัวใจล้มเหลว
สมองฝ่อวัยชรา
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งในถุงน้าดี
สมองตายจากเลือดออกในศีรษะ
ภาวะจ้าเลือดจากเกร็ดเลือดน้อย
มะเร็งไต
โรคชรา
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
โรคตับแข็ง
ขาดอากาศหายใจ
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
เลือดในปอดจากการถูกแทง
มะเร็งถุงน้าดี
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดติดเชือรุนแรง
โรคหนังแข็ง
ไตวายจากเบาหวาน
ปอดบวม

อายุ
72
82
68
68
76
77
84
53
53
56
83
67
78
32
83
25
49
83
84
70
65
52
82

วันทีเ่ สียชีวิต
19 มิ.ย. 60
24 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
19 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
1 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60
31 พ.ค. 60
8 ก.ค. 60
26 มิ.ย. 60
21 มิ.ย. 60
1 เม.ย. 60
27 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
5 ก.ค. 60
24 ก.ค. 60

ศพที่
3286/60
3287/60
3288/60
3289/60
3290/60
3291/60
3292/60
3293/60
3294/60
3295/60
3296/60
3297/60
3298/60
3299/60
3300/60
3301/60
3302/60
3303/60
3304/60
3305/60
3306/60
3307/60
3308/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ค้าผุย ศรีทอง
นาง บุญเกิด นามลี
จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ยงยืน
นาย แฉล้ม แจ้งจีน
นาย เท็น วรรณเครือ
นาย ชัชวาลย์ ชลานุเคราะห์
ร.ต.ศิลป์ชัย แพอยู่
นาย ทองกาน อุดมชัย
นาง ทองเพียร สีนิล
นาย ล้วน เขียวอา้
ร.ต.เกียรติศักดิ์ กองมณี
นาย สวน กุลวงศ์
นาง สมบูรณ์ จุ้ยกระจ่าง
นาง ยุ่น ภูหอมหวน
นาย สมบัติ ฉุนตู
นาย เรียน ทองขาว
พ.ท.ฉลวย สุวรรณงาม
ร.ต.สมจิตต์ จันทรโชติ
นาย ไพบูลย์ พิมพ์สอน
พ.ท.ไพโรจน์ รุ่งโรจน์
นาง มานะ คงอุดม
ส.อ.เทียน พึงสุข
ร.ต.บูรณพงศ์ สุทเธนทร์

หน่วย
พัน.สร.22 บชร.2
กรม ทพ.22
ร.12 พัน.1 รอ.
ธ.พิษณุโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.รังสิต คลอง 3
ธ.สนามเป้า
ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สง.สด.จว.อ.ต.
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
มทบ.12
ธ.โพธาราม
ธ.ราชบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ราชบุรี
ธ.รามอินทรา กม.4
ธ.ลพบุรี
ธ.สระบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หัวใจ
มะเร็งถุงน้าดี
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
สมองฝ่อวัยชรา
ถุงลมโป่งพอง
ติดเชือในกระแสเลือด
โรคตับแข็ง
มะเร็งท่อน้าดี
ติดเชือทีปอดรุนแรง
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
มะเร็งทีองคชาติ
ปอดติดเชือรุนแรง
โรคชรา
ไตวาย
ปอดติดเชือ
โรคชรา
สมองฝ่อวัยชรา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ไตวายเรือรัง
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งปอดและตับ
ปอดติดเชือ
มะเร็งล้าไส้ใหญ่

อายุ
82
70
41
81
76
72
57
64
71
76
57
86
82
75
61
80
86
84
71
81
86
85
82

วันทีเ่ สียชีวิต
13 ก.ค. 60
3 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
30 มิ.ย. 60
11 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60
25 มิ.ย. 60
23 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
18 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
15 มิ.ย. 60
16 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
20 มิ.ย. 60
31 ก.ค. 60

ศพที่
3309/60
3310/60
3311/60
3312/60
3313/60
3314/60
3315/60
3316/60
3317/60
3318/60
3319/60
3320/60
3321/60
3322/60
3323/60
3324/60
3325/60
3326/60
3327/60
3328/60
3329/60
3330/60
3331/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สมควร มีโพธิ์
นาง เภา กาสี
นาย บัญญัติ กสิพันธ์
จ.ส.ท.ทองลา สุยะลา
นาง วัน แน่นดี
นาย สวน ไชยโย
จ.ส.อ.สมฤทธิ์ บรรเทาญาติ
นาง พัชรี ตรงดี
นาย ทวี ทองชิต
จ.ส.อ.ชูชาติ อุดทุม
ส.อ.สุทธิพงศ์ คุมแปลง
นาง สี ประทุมชาติ
นาง อวน จันทร์ตานนท์
นาย เฉลิม หมันสระเกษ
นาง สุจิตต์ เล็บสิงห์
นาย ทองดี วงษ์ขันธ์
นาย บุญทา เดชอาญาสิทธิ์
นาง ระเบียบ บุณยะกาญจน์
นาย เลิศณรงค์ ทองเกตุ
นาง ทุเรียน ฆ้องวงษ์
นาย ขวัญเมือง การะวัน
นาง น้อย ปิน่ เพ็ชร์
จ.ส.อ.สืบพงษ์ สอาด

หน่วย
ธ.แฟรีแลนด์-นครสวรรค์
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ราชด้าเนิน
ธ.น่าน
ธ.เพชรบูรณ์
กรม ทพ.22
ร.12 พัน.2 รอ.
มทบ.25
รพศ.5 พัน.1
มทบ.27
กสษ.3 กส.ทบ.
ปตอ.2 พัน.2
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.เชียงราย
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.ย่อยบางบัว
ร.11 รอ.
รร.สธ.ทบ.
ธ.ลพบุรี
รร.ป.ศป.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
สมองขาดเลือด
มะเร็งตับ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
จมน้าตายขาดอากาศ
สมองฝ่อวัยชรา
โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
ติดเชือเมลิออยโดสิส
มะเร็งในช่องปาก
อาเจียนเป็นเลือด
เลือดออกในช่องท้อง
ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ
โรคเบาหวาน
โรคชรา
ไตวายเรือรัง
โรคชรา
ติดเชือรุนแรงทีสะโพกขวา
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
โรคชรา
ปอดอักเสบ
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลว
สมองฉีกขาดเนืองจากกระสุนปืน

อายุ
82
83
79
57
84
81
59
49
53
54
27
77
85
75
83
84
69
71
71
81
74
83
35

วันทีเ่ สียชีวิต
2 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
20 พ.ค. 60
23 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
2 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60
13 มิ.ย. 60
25 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
25 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
23 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
21 มิ.ย. 60

ศพที่
3332/60
3333/60
3334/60
3335/60
3336/60
3337/60
3338/60
3339/60
3340/60
3341/60
3342/60
3343/60
3344/60
3345/60
3346/60
3347/60
3348/60
3349/60
3350/60
3351/60
3352/60
3353/60
3354/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง หอม ไตรยอรุณ
นาย สมจิตร รอบรู้
ส.ท.เฉลิมชัย ศรีฟ้า
นาง สมใจ ทิพย์ประยูร
นาย สุดจิตต์ โตเหมือน
ร.ต.ศรัทธา บ้ารุงเกาะ
นาง อ้านวย จาตุรงคกุล
ร.ต.ประคอง แสงใส
นาง ทองสา บุญหลักค้า
พ.อ.สุทัศน์ ธีรกุล
นาย แวว โพธิง์ าม
จ.ส.อ.ดิเรก เลียมขาว
นาง จวง ค้าเบ้า
นาง ตองไทย ยันตะพันธ์
นาง ถาวร บุญชุ่ม
นาง ดาเนียร แสงพันธุ์
ร.ต.วัฒนา เทพทิม
ส.อ.ทรงยศ จันมณี
จ.ส.อ.ศิริศักดิ์ ใจหมัน
นาง เกือกูล ภูมิวาร
นาง ดวงตา เจียมไพเราะ
ร.ต.สัมพันธ์ รอดย้อย
นาง ทองค้วน โคตรเทิง

หน่วย
รร.จปร.
สง.สด.จว.ช.ย.
มทบ.39
ธ.ลพบุรี
ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.ลพบุรี
ธ.พิษณุโลก
ธ.เลย
ธ.สกลนคร
ธ.นครพนม
ธ.สะพานควาย
ธ.ย่อยบางบัว
ร.15 พัน.2
ป.6 พัน.16
พัน.ร.มทบ.21
ธ.สระบุรี
ธ.ลพบุรี
พธ.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ไตวายเรือรัง
มะเร็งตับ
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ
เลือดออกในสมองเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสโลหิต
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
เลือดออกในสมอง
ปอดติดเชือ
มะเร็งปอด
โรคชรา
มะเร็งปาก
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ภาวะหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือดเรือรัง
ศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
เสียชีวิตจากการจมน้า
ภาวะหัวใจหยุดเต้น
มะเร็งในเม็ดเลือดขาว
มะเร็งล้าไส้
มะเร็งตับ

อายุ
73
67
46
75
81
56
70
82
67
87
66
68
83
80
77
91
64
28
55
81
80
85
68

วันทีเ่ สียชีวิต
3 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
5 ส.ค. 60
23 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
19 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
20 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
27 เม.ย. 60
20 พ.ค. 60
6 ก.ค. 60
7 พ.ค. 60
28 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
14 มิ.ย. 60

ศพที่
3355/60
3356/60
3357/60
3358/60
3359/60
3360/60
3361/60
3362/60
3363/60
3364/60
3365/60
3366/60
3367/60
3368/60
3369/60
3370/60
3371/60
3372/60
3373/60
3374/60
3375/60
3376/60
3377/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท.เสถียร สุวรรณพันธุ์
นาย เจริญศักดิ์ จันทรเนตร
นาง เลือบ ถาวรสุวรรณ
นาย กรปกิต รัชภานุพัชร
น.ส.ศิริวรรณ แสนสุข
จ.ส.อ.โยธิน บ้ารุงเมือง
พ.ท.ยุทธศักดิ์ แหยมกระโทก
พ.อ.สยาม ดาวล้อม
ร.ต.วชิรดล บุญธรรม
พ.อ.ประนอม สายจันทร์
นาง สมคิด ขวัญบุญจันทร์
นาง จันทร์ค้า จันมีศรี
จ.ส.อ.ไพโรจน์ สุขเกษม
พ.ท.มังกร พรหมณี
นาง ทวี หมอรักษา
พล.อ.อิทธิพล สังขวาสี
จ.ส.อ.หญิง ศรีเวียง จุระเสถียร
นาง ล้าไพร แสนสุพรรณ์
นาย สุข ไชยสมปาน
ร.ท.เกรียงศักดิ์ จันทร์ค้า
จ.ส.อ.ทรงเกียรติ กิติราช
นาย วิจักร์ เอียมสอาด
นาง อารีย์ พวงมาลัย

หน่วย
ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
ธ.พหลโยธิน
ธ.ถนนรัถการ หาดใหญ่
มทบ.18
กอง สพบ.พล.ร.6
ม.พัน.9 พล.ร.4
ธ.อุดรธานี
ธ.เตาปูน
ธ.ศรีย่าน
ธ.ชลบุรี
ร.19 พัน.2
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ธ.ล้าปาง
ธ.เชียงใหม่
ธ.พิษณุโลก
ธ.สนามเป้า
ธ.เชียงใหม่
มทบ.36
ธ.สีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ล้าพูน
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี
ธ.สระบุรี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งตับอ่อน
ตับแข็ง
โรคชรา
ติดเชือในปอดรุนแรง
มะเร็งไขกระดูก
มะเร็งปอด
หัวใจวาย
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งตับ
ติดเชือราในกระแสเลือด
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
สมองฝ่อในวัยชรา
หัวใจโตเส้นเลือดเลียงหัวใจตีบ
มะเร็งท่อน้าดี
หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน
มะเร็งตับ
มะเร็งรังไข่
มะเร็งตับ
โรคชรา
มะเร็งโพรงจมูก
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคชรา

อายุ
65
43
83
51
55
52
69
67
65
80
56
80
66
71
64
82
80
68
90
64
67
75
81

วันทีเ่ สียชีวิต
1 ส.ค. 60
27 ก.ค. 60
12 พ.ค. 60
11 ก.ค. 60
24 พ.ค. 60
26 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
6 ส.ค. 60
31 ก.ค. 60
30 มิ.ย. 60
7 ส.ค. 60
20 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
14 พ.ค. 60
2 ส.ค. 60
5 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
26 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60

ศพที่
3378/60
3379/60
3380/60
3381/60
3382/60
3383/60
3384/60
3385/60
3386/60
3387/60
3388/60
3389/60
3390/60
3391/60
3392/60
3393/60
3394/60
3395/60
3396/60
3397/60
3398/60
3399/60
3400/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ฉลอม ยอดปราง
พล.ท.รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์
จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ มุ่งหมาย
นาย เสนาะ สีคงคต
นาง มา ทุกสิง
ร.อ.อัครินทร์ เกษมศานติ์สุข
นาง ประภาศรี เพิกแสง
ร.ท.ธนิช แจ่มใจ
นาง บุญสม ชนะสงคราม
นาย สมัย เกติธรรม
ส.อ.พิชิตชัย พรมมา
ส.อ.วิศรุต พุม่ พะเนาว์
นาย สุริยัน สังขสุวรรณ์
นาง สมบูรณ์ เกลียงเกลา
นาย พล รอดปัญญา
นาง เพชร เสาวกุล
นาง วันเพ็ญ พริมพลาย
นาง สงวน หลวงจันทร์
ร.ต.บูรณะ ศิริล้น
ส.ท.พงศกร กองแพ
นาง สุมาลี พรมศิริ
นาง ระรวย วันประสม
นาง ผ่องพรรณ ธีรนันทน์

หน่วย
ธ.สระบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ชลบุรี
ธ.สระแก้ว
ธ.น่าน
มทบ.46
สปท.
ม.พัน.4 พล.1 รอ.
คส.6 สพ.ทบ.
รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.
ป.5 พัน.25
ป.5 พัน.25
ธ.กรุงเกษม
ธ.รามอินทรา กม.4
ธ.ลาดพร้าว 124
ธ.ปราจีน
ธ.ราชบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ชลบุรี
ป.9 พัน.9
ธ.นครราชสีมา
ร.2 รอ.
ธ.เตาปูน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ติดเชือในกระแสเลือด
เลือดออกในทางเดินอาหาร
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งทีลิน
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
โรคชรา
กระดูกต้นคอหักจากอุบัติเหตุจราจร
บาดเจ็บทีศีรษะและหน้าอกรุนแรง
ปอดติดเชือ
ไตวายระยะสุดท้าย
ปอดติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
ภาวะน้าตาลในเลือดต้า
เลือดออกใต้เยือหุม้ สมองจากอุบัติเหตุ
เส้นเลือดหัวใจตีบจากความดันโลหิตสูง
ตับแข็งจากดืมสุรา
ติดเชือในกระแสเลือด

อายุ
84
86
57
76
76
32
70
57
80
84
23
24
71
82
84
87
69
72
66
26
80
73
97

วันทีเ่ สียชีวิต
18 ก.ค. 60
4 ม.ค. 56
25 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
9 ก.พ. 60
30 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
12 มิ.ย. 60
12 มิ.ย. 60
8 ส.ค. 60
2 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
8 ส.ค. 60
13 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
20 ก.ค. 60
13 ก.ค. 60
18 มิ.ย. 60
25 ก.ค. 60
14 ส.ค. 60

ศพที่
3401/60
3402/60
3403/60
3404/60
3405/60
3406/60
3407/60
3408/60
3409/60
3410/60
3411/60
3412/60
3413/60
3414/60
3415/60
3416/60
3417/60
3418/60
3419/60
3420/60
3421/60
3422/60
3423/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.ธงชัย สิทธิถาวร
พ.ท.บุญมี แจ่มเสียง
ส.อ.ธนวัต มีโพนงาม
นาย มโน หงษ์ยนต์
อส.ทพ.สมชัย ตลอดแก้ว
นาง เคน ภาระดี
นาง สุข ทาภักดี
นาง สุนีย์ ไชยชิน
นาง ถนอม เชียงม่วง
นาง ศรีผ่อง สมจริง
นาย เกณฑ์ สิงห์พรมมา
นาง อ้านวย ค้าเลิศ
นาง ไสว ชังใจ
นาง สมพิศ ฉิมพาลี
ร.ท.ธวัชชัย เอียมสอาด (ร.น.)
นาย แสวง ทองมุข
นาง สมบูรณ์ ด้วงเพชร
นาง อ้าคา สุทธศิริ
นาง วาสนา พวงธรรม
นาย เลือน จันสีดา
พ.ต.สง่า บุญอยู่
นาง มะลิ ยุระเทศ
นาง อรุณ จันทร์อร่าม

หน่วย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
ม.พัน.9 พล.ร.4
กรม ทพ.26
ธ.อุดรธานี
ธ.ปากช่อง
ธ.ปากช่อง
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร.3 พัน.2
สง.สด.จว.ก.ส.
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
กิตติมศักดิ์
ธ.โชคชัย 4
ธ.กระทรวงกลาโหม
วิสามัญ
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ชุมแพ
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ร.16 พัน.1
ธ.ศรีย่าน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งตับ
เลือดออกในเชิงกราน
อุบัติเหตุจราจร
สมองฝ่อวัยชรา
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชือในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
โรคชรา
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งท่อน้าดีและตับ
หัวใจล้มเหลว
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในปอด
หลอดเลือดสมองตีบ
โรคชรา
มะเร็งตับ
ปอดอักเสบ
มะเร็งถุงน้าดี
ถุงลมปอดอุดกันเรือรัง
หัวใจวาย
ปอดอักเสบติดเชือ
โรคชรา

อายุ
73
70
46
71
56
85
78
66
75
44
79
48
95
79
75
94
78
84
53
80
82
78
66

วันทีเ่ สียชีวิต
28 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
19 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
22 ก.ค. 60
25 มิ.ย. 60
2 ส.ค. 60
28 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
15 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60
4 ส.ค. 60
28 พ.ค. 60
22 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60
13 ส.ค. 60
14 ส.ค. 60
13 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60

ศพที่
3424/60
3425/60
3426/60
3427/60
3428/60
3429/60
3430/60
3431/60
3432/60
3433/60
3434/60
3435/60
3436/60
3437/60
3438/60
3439/60
3440/60
3441/60
3442/60
3443/60
3444/60
3445/60
3446/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
หน่วย
นาง สม นาสาร
ธ.น่าน
นาง บุญมี ค้าชมภู
ธ.ขอนแก่น
ร.ต.นิวัฒน์ ศรีด้วง
ธ.ร้อยเอ็ด
พ.ต.หญิง ประจวบสุข กาญจนลักษณ์ส่วนกลาง
นาง น้อย ทองไทย
ส่วนกลาง
นาง เปลียมจิตต์ เต็มสอาด
ธ.ปราจีนบุรี
ร.ต.บรรหาญ สิงห์ดี
ธ.ปากเกร็ด
นาง พเยาว์ หมวกกลัน
แผนกอาวุธที 1
พ.อ.กฤษณพล โภชนดา
ป.2 พัน.12 รอ.
ส.อ.อรรถพล พราหมพันธ์
ร.153 พัน.2
ร.ต.ทวี เขตคง
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
นาย วิรัช ปานทิพย์
ธ.ปากช่อง
นาง จารุวรรณ ขาวกระจ่าง
พธ.ทบ.
พ.อ.ณรงค์ วัชรสุนทรสิทธิ์
ธ.นครศรีธรรมราช
ส.อ.สวัสดิ์ องอาจ
ธ.ลพบุรี
นาง ค้ามี จันแดง
ธ.สีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นาง ปาน กาบแก้ว
แผนกอาวุธที 1
นาง ไหม ทรัพย์ข้า
พัน.ซบร.21 บชร.1
จ.ส.อ.เฉลียว ใจมัน
ธ.ลพบุรี
ร.อ.อ้านวย ประดิษฐ์ค่าย
ธ.สนามเสือป่า
นาง รอง อบเชย
ธ.กาญจนบุรี
พ.ต.บรรทัง คงศรี
ธ.สนามเป้า
นาง สงวน ยิมศิริ
วิสามัญ

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
โรคชรา
ปอดติดเชือ
โรคหัวใจขาดเลือด
ปอดติดเชือ
มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
หลอดเลือดขนาดใหญ่ในสมองตีบ
กล้ามเนือหัวใจตาย
เลือดออกในสมอง
ปอดอักเสบ
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง
ปอดอักเสบจากการติดเชือ
มะเร็งตับ
ไตวายจากไตอักเสบ
ปอดติดเชือจากการส้าลัก
เส้นเลือดสมองตีบ
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งทีทวารหนัก
มะเร็งเต้านม
ติดเชือโรควัวบ้า
ไตวายเรือรัง

อายุ
79
78
81
95
81
74
58
73
43
25
77
82
72
66
65
78
86
79
85
72
90
80
116

วันทีเ่ สียชีวิต
6 ส.ค. 60
22 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
6 ส.ค. 60
12 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
20 ก.ค. 60
13 ส.ค. 60
30 มี.ค. 60
26 ก.ค. 60
12 ส.ค. 60
25 ก.ค. 60
23 ก.ค. 60
1 ส.ค. 60
30 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60
30 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
28 ก.ค. 60
25 ก.พ. 33

ศพที่
3447/60
3448/60
3449/60
3450/60
3451/60
3452/60
3453/60
3454/60
3455/60
3456/60
3457/60
3458/60
3459/60
3460/60
3461/60
3462/60
3463/60
3464/60
3465/60
3466/60
3467/60
3468/60
3469/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สนิท ขมินเขียว
นาย วิเชียร สุภสิทธิ์
นาง นึก คิอินธิ
น.ส.วิภา วิภาตแพทย์
อส.ทพ.อิคลาศ บินมาหามะ
นาย ธานินทร์ นิติพงษ์อนุพร
อส.ทพ.ศรีจันทร์ กองอินทร์
นาย แสง แพ่งกลิน
พ.จ.อ.สวัสดิ์ สังข์ทอง
จ.ส.ท.วัฒนา จีวัน
นาย สมหวัง เกตุเนตร
จ.ส.อ.ส้าลี แกละน้อย
นาง ชุลีพร โอชะ
จ.ส.อ.ช้านาญ ร้อยทา
นาง สอง ศรีตะ
นาง แวว ด้วงอินทร์
นาง เข็ม ยิมเยาะ
นาย บุญนาค เทพอาชา
นาง บุญล้อม คงเนตร
นาย สนิท เปรมเสมานนท์
นาง นิตย์ กองอ้น
พ.ต.อนันต์ น้อยคงคา
นาง สมหมาย ปานแจ่ม

หน่วย
ธ.ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ส.1 พัน.102
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
กรม ทพ.46
ธ.บก.ทบ.
กรม ทพ.35
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
สส.
ธ.พญาไท
ธ.เตาปูน
ธ.บางบัวทอง
พล.ป.
พัน.สร.23 บชร.3
ธ.ยโสธร
มทบ.39
ธ.สวรรคโลก
ธ.พิษณุโลก
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.สีแยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
ธ.ลพบุรี
ธ.อรัญประเทศ
ธ.กระทรวงกลาโหม

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดอักเสบติดเชือ
ไตวายจากโรคเบาหวาน
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ภาวะหายใจล้มเหลว
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เส้นเลือดในสมองตีบ
หัวใจวาย
ติดเชือทางเดินน้าดีรุนแรง
มะเร็งล้าไส้ใหญ่
ปอดติดเชือ
มะเร็งในสมอง
ติดเชือในกระแสเลือด
ติดเชือในปอดขันรุนแรง
ถุงลมโป่งพอง
หัวใจล้มเหลว
ติดเชือในกระแสเลือด
ปอดติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
มะเร็งปอดระยะลุกลาม

อายุ
82
45
70
86
22
56
60
83
79
69
71
84
55
55
80
83
75
81
75
81
89
77
62

วันทีเ่ สียชีวิต
5 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
3 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
10 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60
14 ส.ค.60
15 ก.ค.60
16 ส.ค.60
17 ส.ค.60
21 ส.ค.60
1 ส.ค.60
3 ส.ค.60
14 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60
28 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
27 ก.ค. 60
21 มิ.ย. 60
30 ก.ค. 60

ศพที่
3470/60
3471/60
3472/60
3473/60
3474/60
3475/60
3476/60
3477/60
3478/60
3479/60
3480/60
3481/60
3482/60
3483/60
3484/60
3485/60
3486/60
3487/60
3488/60
3489/60
3490/60
3491/60
3492/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
จ.ส.อ.เด่นศักดิ์ จัตุกุล
ร.ต.สุทธิชัย กิมมณี
ส.อ.เจริญ แสนกล้า
นาง ทองขาน อินเผือก
จ.ส.อ.ศานิต ดีเอนก
จ.ส.อ.วิเชียร เรืองเวช
ร.ต.ชาญชัย ชัยสาร
นาย ค้า พันธ์ปัญญา
นาง ปัง มณีโรจน์
นาง เลิศ ปทุมซ้าย
นาย ศักดิ์ชัย ยุวนิช
นาง โสดา พันทา
นาย ละม่อม พริกทิม
นาง ปี พูสอน
นาง ทองพูล ราชหงษ์
พ.อ.ตัว จันทร์ทอง
พ.อ.ถนอม เกิดสุข
นาง สมพิศ จันทร์ดี
ร.ต.ยวง มุ่งพังกลาง
พ.อ.อ.ไพศาล ด้วงวิเศษ
นาง ปราณี ไกรวิสม
นาย เนือง งามข้า
พ.ต.จ้าเนียร แก้วเกษ

หน่วย
กพ.ทบ.
ธ.ศรีย่าน
ธ.โชคชัย 4
ธ.ลพบุรี
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.ศิริราช
ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
ธ.พะเยา
ธ.อุดรธานี
ธ.อุดรธานี
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
มทบ.13
พล.พัฒนา 3
มทบ.35
พัน.สห.21
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ส้านักราชด้าเนิน
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ลพบุรี
พล.ร.15
ธ.พิษณุโลก
ธ.กาญจนบุรี
ธ.อุทัยธานี

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
อุบัติเหตุจราจร
มะเร็งปอด
เลือดคังในสมอง
หัวใจหยุดเต้น
ตับแข็งจากสุรา
ปอดติดเชือ
ติดเชือในกระแสเลือด
ไตวายจากความดันโลหิตสูง
โรคชรา
โรคชรา
สมองฝ่อวัยชรา
อัมพฤกแขนขาอ่อนแรง
ตับแข็ง
กล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน
มะเร็งท่อน้าดี
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคปอดติดเชือ
เลือดเป็นกรด
กระเพาะทะลุ
กล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
มะเร็งปอด
โรคชรา
ปอดติดเชือ

อายุ
46
66
62
81
55
89
82
79
83
87
69
83
77
84
72
82
97
72
84
71
80
81
84

วันทีเ่ สียชีวิต
7 ส.ค. 60
14 ส.ค. 60
3 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
9 ก.ค. 60
10 ส.ค. 60
8 ส.ค. 60
30 ก.ค. 60
9 ส.ค. 60
2 ส.ค. 60
10 ก.ค. 60
10 ส.ค. 60
3 ส.ค. 60
12 ส.ค. 60
14 ส.ค. 60
30 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
2 ก.ค. 60
8 ส.ค. 60
29 ก.ค. 60
7 ส.ค. 60

ศพที่
3493/60
3494/60
3495/60
3496/60
3497/60
3498/60
3499/60
3500/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย เสาร์ โต๊ะเงิน
นาง อุดม ขุนมธุรส
นาง ส้าลี ชมภูบุตร์
พ.ท.ปรีชา ภักดิ์ศรีวงศ์
พ.ต.ประสิทธิ์ สายสินธุ์
นาง อ้าพร วงค์สมศรี
นาง สุบรรณ์ ศิริโสม
ร.ต.ละม่อม รบไพรี

หน่วย
ธ.กาญจนบุรี
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.รามอินทรา กม.8
ธ.สนามเสือป่า
ยศ.ทบ.
ธ.เลย
ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด
ธ.ร้อยเอ็ด

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคชรา
มะเร็งตับ
สมองฝ่อในวัยชรา
หลอดเลือดแดงเลียงหัวใจแข็ง
มะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจาย
ติดเชือในกระแสเลือดรุนแรง
มะเร็งตับ
ติดเชือในกระแสเลือด

อายุ
88
74
93
82
59
71
64
71

วันทีเ่ สียชีวิต
28 ก.ค. 60
11 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
8 ส.ค. 60
1 ส.ค. 60
5 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
17 ก.ค. 60

