ศพที่
4901/60
4902/60
4903/60
4904/60
4905/60
4906/60
4907/60
4908/60
4909/60
4910/60
4911/60
4912/60
4913/60
4914/60
4915/60
4916/60
4917/60
4918/60
4919/60
4920/60
4921/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ลมัย มาพริก
ร.ต.คงศักดิ์ พุทธิมณี
นาง น้อย ถอยกระโทก
นาง แน่งน้อย ขันธิกุล
นาง ประมวลศรี จรรยาวิภา
นาย สมบูรณ์ สุขวิชา
อส.ทพ.พรรษา หะยะกังฉัตร
นาย ณรงค์ บุญท้าว
นาง วลี ฤติมานนท์
นาง สุปราณี ภูเ่ จริญ
นาง หนู แก้วตา
ส.อ.ทองเย็น ขาเนียม
นาง เพ็ญศรี ชีวางกูร
นาง พรปวีณ์ ศรีสวัสดิ์
นาย ทองพูล กัญญพันธ์
นาย บุญเพ็ง คิสาลัง
อส.ทพ.สัมพันธ์ ตันระนา
นาง ดารา ไชยหงษา
นาย ทองคา อุดแน่น
จ.ส.อ.สมบัติ กาญจนพนากุล
จ.ส.อ.บุญธรรม สุภราช

ผนวก ข
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถ่ ึงแก่กรรม
หน่วย
สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มทบ.38
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ฐานกะโหลกศีรษะแตกหักจากการจราจร
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โรคชรา
ธ.ลาปาง
วัณโรคเยื่อหุม้ สมอง
ศฝ.นศท.มทบ.24
หลอดเลือดสมองขาดเลือด
ม.พัน.12 พล.ม.1
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
กรม ทพ.46
เสียชีวิตจากอาวุธปืน
ธ.นครราชสีมา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง
ปอดอักเสบเฉียบพลัน
ส่วนกลาง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.สนามเป้า
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ส่วนกลาง
โรคชรา
ธ.วังบูรพา
โรคลิ้นหัวใจรั่ว
ร้อย.บก.พล.ร.3
มะเร็งลาไส้ใหญ่
กรม ทพ.23
โรคชรา
กรม ทพ.23
มะเร็งหลอดอาหาร
ม.6 พัน.6
โรคชรา
ธ.อุตรดิตถ์
มะเร็งท่อน้าดี
ธ.ลพบุรี
ระบบหายใจล้มเหลว
ธ.กาญจนบุรี
ภาวะไตวายเรื้อรัง

อายุ
82
58
81
81
79
52
36
61
89
64
77
66
72
51
81
78
54
77
83
67
79

วันทีเ่ สียชีวิต
28 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60
6 พ.ย. 60
26 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60
23 ก.ค. 60
15 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
13 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60
3 ต.ค. 60
9 พ.ย. 60
29 ต.ค. 60
4 พ.ย. 60
30 ต.ค. 60

ศพที่
4922/60
4923/60
4924/60
4925/60
4926/60
4927/60
4928/60
4929/60
4930/60
4931/60
4932/60
4933/60
4934/60
4935/60
4936/60
4937/60
4938/60
4939/60
4940/60
4941/60
4942/60
4943/60
4944/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.ชูสินธุ์ ขันลุย
พ.ต.ประเสริฐ เถื่อนคา
พ.อ.เอนก สังขศิลา
นาง โสภา ช่วงวารินทร์
จ.ส.อ.จิรวัฒน์ มีจักร
นาย สวิง จันทร์พูล
พ.ท.สุนทร เนตรเสนีย์
นาง ทองคา อิ่มทรัพย์
ร.ต.มานพ โลมโคกสูง
นาย มงคล พุมมา
นาง ไสว ก้อนมณี
จ.ส.อ.จุมพล กายใหญ่
นาง แสนสุข จรโคกกรวด
นาย กรฤต ฐานกริชวิเศษ
นาย ดารงค์ กุลมา
พ.ท.เชาว์ เครือเหลา
ร.ต.อัมพร ขาละเอียด
นาง อนงค์ งอกกาไร
จ.ส.อ.ประยูร เสนานุช
พ.ต.วิรัตน์ สุดแสง
พ.ท.สุรพล เพิม่ สุวรรณ
พ.อ.อรรณพ นภาสวัสดิ์
ร.ต.มานพ ธิติธรรม

หน่วย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ธ.กาญจนบุรี
ภาวะระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ธ.ลพบุรี
โรคชรา
ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคาม มะเร็งตับ
ร.29
เอสแอลอี
มทบ.17
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ร.9 พัน.1
ปอดติดเชื้อ
วิสามัญ
โรคชรา
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
ธ.ลพบุรี
ปอดอักเสบ
ธ.ลพบุรี
ปอดติดเชื้อ
ธ.ลพบุรี
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
โรคชรา
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
เส้นเลือดในสมองแตก
ธ.นครราชสีมา
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
ธ.กาญจนบุรี
ภาวะหายใจล้มเหลวจากน้าท่วมปอด
ธ.ลพบุรี
ลาไส้อักเสบติดเชื้อ
รพ.ค่ายสุรนารี
หัวใจขาดเลือดฉับพลัน
ธ.พิษณุโลก
มะเร็งตับ
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
โรคชรา
ธ.เตาปูน
ปอดอักเสบอุดกลั้น
ธ.กระทรวงกลาโหม
เส้นเลือดสมองตีบ
ธ.ย่อยบางบัว
โรคไขมันเส้นเลือด, ความดันโลหิตสูง

อายุ
58
84
83
58
51
82
91
87
63
91
73
65
80
41
68
68
79
78
76
79
73
77
66

วันทีเ่ สียชีวิต
3 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60
7 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
23 ก.ย. 60
10 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60
7 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60
19 ต.ค. 60
24 ส.ค. 60
31 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60

ศพที่
4945/60
4946/60
4947/60
4948/60
4949/60
4950/60
4951/60
4952/60
4953/60
4954/60
4955/60
4956/60
4957/60
4958/60
4959/60
4960/60
4961/60
4962/60
4963/60
4964/60
4965/60
4966/60
4967/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ท.พลอย ตันทเนตนิต
พ.ท.วินัย นาคเงินทอง
นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์
นาง เพ็ญศรี ขวัญทองอินทร์
นาย สิงโห ทองจารูญ
ร.ท.สนิท ผิวทองงาม
น.ส.เพ็ญ กรึงไกร
จ.ส.อ.สุเชฎฐ์ บุญสุวรรณโณ
อส.ทพ.สาราญ ชัยเลิศ
ร.ต.ถวิล วงษ์เสือ
จ.ส.อ.เสถียร บุบผาจันดี
พ.อ.หญิง ยุวดี แสงวัณณ์
นาง อุมาพร ศุภกรรม
พ.อ.ปัญญา ซกจี้ตั้น
นาย สมาน ศรีพลอย
นาง สมศรี คงยา
นาย เจตร ลาภา
นาย ฟ้อย มีชัย
นาง บุญช่วย ปราบพยัคฆ์
ร.ต.สายันต์ ปานรักษา
นาย เฉลย แสงประการ
ร.อ.สุชาติ ศรศรีวิชัย
ร.ต.บุญ โพธิโ์ ชติ

หน่วย
ส่วนกลาง
ธ.อยุธยา
ธ.พัฒนพงศ์
สง.สด.จว.ส.ท.
ช.11 พัน.602
ธ.โชคชัย 4
แผนกอาวุธที่ 3
ธ.พิษณุโลก
กรม ทพ.23
สก.ทบ.
มทบ.28
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.อยุธยา
ธ.ปราณบุรี
ธ.ถนนสามัคคี
วิสามัญ
พธ.ทบ.
ธ.อุทัย - อยุธยา
ธ.ศรีย่าน
ธ.ชัยนาท
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สระแก้ว
ธ.เพชรบูรณ์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
หัวใจวายเฉียบพลัน
พาร์กินสัน
ระบบหายใจล้มเหลว
มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
เนื้องอกทีต่ ับ
ปอดติดเชื้อ
กระดูกสันหลังส่วนคอหักจากอุบัติเหตุจราจร
โรคชรา
เลือดออกในสมองจากเส้นเลือดสมองแตก
โรคหลอดเลือดสมอง
มะเร็งปอด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ลาไส้ติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเหนือกล่องเสียง
โรคชรา
เลือดออกในสมอง
หัวใจล้มเหลว
บาดเจ็บทางศรีษะรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดบวมและแผลติดเชื้อ

อายุ
76
62
62
70
68
87
72
68
59
81
48
71
62
66
70
84
52
88
78
70
58
65
72

วันทีเ่ สียชีวิต
18 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
26 ต.ค. 60
13 พ.ย. 60
28 ก.ย. 60
7 พ.ย. 60
10 ต.ค. 60
21 พ.ย. 60
8 ต.ค. 60
15 ก.ย. 60
20 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60
24 ต.ค. 60
15 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60

ศพที่
4968/60
4969/60
4970/60
4971/60
4972/60
4973/60
4974/60
4975/60
4976/60
4977/60
4978/60
4979/60
4980/60
4981/60
4982/60
4983/60
4984/60
4985/60
4986/60
4987/60
4988/60
4989/60
4990/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
หน่วย
ร.ต.พิษณุ แช่มประสิทธิ์
ธ.ราชบุรี
ส.อ.หวัน พรมเรืองเดช
ธ.อุดรธานี
ส.อ.ทองพูน คณะวาปี
ธ.อุดรธานี
นาง กอบแก้ว พลลาภ
กรม ทพ.22
นาย ทุม ขาริด
รพ.ค่ายวชิรปราการ
พ.ท.ชลิต สุวรรณเกษม
ธ.สานักราชดาเนิน
จ.ส.ต.สุพิน ตาละลักษมณ์
นสศ.
นาง จรินทร์ ภาวนา
นทพ.
พ.ท.สมพงษ์ ศิริวัฒน์
ส่วนกลาง
นาง บรรจง ศรีหะบุตร
ธ.กาญจนบุรี
พ.ท.สาราญ เทพกมล
ธ.สกลนคร
นาง ใบ อิ่มเอี่ยม
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
นาง จีรภา ดีอา่
ธ.พิษณุโลก
นาง นกคล้า ศักดิ์เพ็ชร์
ธ.แฟรี่แลนด์-นครสวรรค์
ร.ต.สุรชัย ดงน้อย
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
นาง หอม แจ้งไธสงค์
ธ.นครราชสีมา
จ.ส.อ.วัลลภ พลโต
ธ.ตาก
ร.อ.ชูศักดิ์ วงศ์ชัย
ธ.อุดรธานี
จ.ส.อ.สุวิช เยี่ยมสวัสดิ์
ธ.ราชบุรี
จ.ส.อ.วัชรินทร์ ฉิมมี
ธ.นครศรีธรรมราช
พล.ต.ชัยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาธ.สระบุรี
นาง สาราญ ชุ่มสูงเนิน
ธนาณัติ
นาย ดอน สายลม
คส.5 สพ.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เบาหวานร่วมกับเส้นเลือดในสมองตีบ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งท่อน้าดี
มะเร็งปอด
ระบบหัวใจล้มเหลวจากการติดเชื้อ
ความดันโลหิตสูง
มะเร็งทีต่ ับ
โรคชรา
ปอดติดเชื้อ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งตับ
โรคชรา
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งท่อน้าดี
ขาดอากาศจากการแขวนคอ
ตับแข็ง
ปอดอักเสบรุนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
ถุงลมโป่งพอง

อายุ
67
66
55
83
62
87
63
58
89
84
83
77
76
84
61
84
69
76
66
60
70
83
83

วันทีเ่ สียชีวิต
4 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60
25 ก.ย. 60
26 ก.ย. 60
3 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
27 ต.ค. 60
16 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
29 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60
28 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60
1 พ.ย. 60
9 ต.ค. 60
16 ต.ค. 60
8 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60

ศพที่
4991/60
4992/60
4993/60
4994/60
4995/60
4996/60
4997/60
4998/60
4999/60
5000/60
5001/60
5002/60
5003/60
5004/60
5005/60
5006/60
5007/60
5008/60
5009/60
5010/60
5011/60
5012/60
5013/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย นัด หอมสุวรรณ์
นาง อุไร บุราสิทธิ์
นาง ฉลวย เกิดสมบุญ
จ.ส.อ.วันลพ แย้มวัตร
น.ส.อุทัยวรรณ เชื้ออ่อน
ร.อ.ทองสุข เจริญขา
นางมาลี มหาบุญ
นาย มานิต สืบวงษ์
นาง สมจิตร เกิดศิลป์
ร.ต.มีชัย โคตรสมบัติ
ร.ต.เสถียร สุดใจ
อส.ทพ.กอหมาด จงจิตร
นาง พูนพิไล พูนศรี
นาง เฉลิมศรี จิตมาตย์
นาง บัวลอย ไชยบัตร
นาย มา ปราณีนิตย์
ร.ต.สุริยา ยอดสง่า
นาง จารัส อุดมสาลี
นาง บัวลอง กฎนอก
จ.ส.อ.บุญธรรม อุปนันท์
ร.ต.นิธิดล แสนจิตต์
นาย อนุชิต น้อยไม้
นาง บุบผา เจือจินดา

หน่วย
กอง สพบ.พล.ม.1
ป.21
ม.5 พัน.20 รอ.
รร.ม.ศม.
พัน.จจ.
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ถนนติวานนท์
ธ.ปราจีนบุรี
มทบ.25
ธ.สกลนคร
ธ.กาญจนบุรี
กรม ทพ.42
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ขอนแก่น
ธ.สกลนคร
ธ.อุดรธานี
ธ.ขอนแก่น
ธ.พะเยา
ธ.ขอนแก่น
ธ.ลาปาง
ธ.ลาปาง
วิสามัญ
ธ.แจ้งวัฒนะ

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
วัณโรคปอดและการหายใจล้มเหลว
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
ลมชัก
กินยาฆ่าหญ้า
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
มะเร็งปอด
ระบบไหลเวียนล้มเหลว
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะบาดเจ็บทางสมองขั้นรุนแรง
มะเร็งต่อมไทรอยด์
มะเร็งเต้านม
ไตวาย
ปอดบวมจากการสาลัก
มะเร็งปอด
น้าในเยื่อหุม้ สมอง
มะเร็งปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย
วัณโรคปอด
ไตวายเฉียบพลัน

อายุ
79
49
81
42
36
87
76
86
78
61
63
29
56
56
76
91
64
79
77
84
57
93
85

วันทีเ่ สียชีวิต
31 ต.ค. 60
12 พ.ย. 60
29 ต.ค. 60
28 ก.ย.60
1 พ.ย.60
4 พ.ย.60
17 พ.ย.60
7 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
9 ต.ค. 60
13 พ.ย. 60
6 ต.ค. 60
12 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
16 ต.ค. 60
5 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
27 ต.ค. 60
4 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60

ศพที่
5014/60
5015/60
5016/60
5017/60
5018/60
5019/60
5020/60
5021/60
5022/60
5023/60
5024/60
5025/60
5026/60
5027/60
5028/60
5029/60
5030/60
5031/60
5032/60
5033/60
5034/60
5035/60
5036/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
หน่วย
นาง อานวย เทศคงทน
ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์
นาง ทองสุข เนื่องทองนิ่ม
ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยรามคาแหง
นาง จารัสศรี กุลสุนทร
ธ.สระบุรี
จ.ส.อ.ฉลวย ดุลยา
ธ.ย่อยอินทรารักษ์
พ.อ.พิเศษ พลฤทธิ์ ปุณยฤทธิเสนียข์ ว.ทบ.
นาง เนี้ยว จันทร์โทน
ธ.พิษณุโลก
นาง จอมใจ กรวิรัตน์
ธ.ชุมแพ
นาง ชิต สอางชัย
ทภ.2
พ.อ.อุเทน มีศรีรอด
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
นาง ปณพพร โลทะกะ
ธ.สานักราชดาเนิน
ร.ต.ทองม้วน พละสาร
ธ.พิษณุโลก
ร.ต.คล้าย ดอนกลาง
ธ.นครราชสีมา
ร.ต.เลื่อน วิณะรัตน์
ธ.ขอนแก่น
นางสมนึก ผอนวล
ธ.บก.ทบ.
นายบุญจันทร์ อุราแก้ว
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
จ.ส.อ.มานพ ชินวิมล
ธ.ฝาง
นาย วิรัตน์ ชราลักษณ์
ธ.สุราษฎร์ธานี-พูนพิน
นาง จาปา ส้มแก้ว
ป.72 พัน.722
นาง แท่น ธรรมทัน
ป.6 พัน.23
นาง มะลัย บุญลือชา
ปตอ.1 พัน.3
นาย กาพล วงษ์ปลั่ง
ธ.สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
นาง บุญ เวียนเวช
ธ.อุดรธานี
จ.ส.ท.สุรชัย ประจันตะเสน
ธ.ร้อยเอ็ด

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
ไตวาย
ภาวะหัวใจขาดเลือด
เส้นเลือดในสมองแตก
ติดเชื้อในกระแสเลือด
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งทีต่ ับ
โรคชรา
มะเร็งลาไส้ระยะสุดท้าย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
มะเร็งท่อน้าดี
เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง
กระดูกพรุน
ปอดอักเสบ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ลิ้นหัวใจรั่ว
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งเต้านม
โรคชรา
แผลกดทับติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด

อายุ
82
85
71
86
52
69
79
82
85
71
77
84
78
74
78
55
85
82
97
75
79
77
55

วันทีเ่ สียชีวิต
27 ต.ค. 60
25 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
11 พ.ย.60
3 พ.ย.60
28 ต.ค.60
7 ต.ค. 60
1 พ.ย. 60
21 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
20 พ.ย. 60
18 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60
4 พ.ย. 60

ศพที่
5037/60
5038/60
5039/60
5040/60
5041/60
5042/60
5043/60
5044/60
5045/60
5046/60
5047/60
5048/60
5049/60
5050/60
5051/60
5052/60
5053/60
5054/60
5055/60
5056/60
5057/60
5058/60
5059/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ส.อ.มนตรี โพธิสาจันทร์
นาย สมพจน์ ทองรักษ์
นาย เทพฤทธิ์ ทองหนุน
ร.ท.ผ่อง ตันติวิวัทน์
ร.ต.ชัยรัตน์ ศรีรักษา
จ.ส.อ.อาวุธ สดใส
จ.ส.อ.เสนอ สร้อยจิตร
นาง สมพร แก้วผ่อง
จ.ส.อ.สมบุญ คนใหญ่
จ.ส.อ.เกตุ เสมสง่า
นาย สมจิตร จิตรภักดี
นาง สุรินทร์ นาคสมบูรณ์
นาง ลาพวน มะกรูดทอง
ส.อ.สุริยัน สพานหล้า
ร.ต.อานวย ครุธบุญยงค์
นาง น้อย ใจมั่น
ร.ต.ชาญ น้อยละม้าย
พ.อ.ประเชาวน์ เผ่าจินดา
นาง โกเมน คาพรหม
ร.ต.ประสิทธิ์ สมคาเพชร
ร.ต.วิรุตต์ นึกมั่น
นาย สุรชัย วงค์ทองคา
จ.ส.อ.สุทธิพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

หน่วย
ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ.
กอง พธ.สกอ.ศสพ.
ป.3 พัน.13
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ศรีย่าน
ส่วนกลาง
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.พญาไท
ส่วนกลาง
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ทุง่ สง
ร.111 พัน.1
ธ.ศรีย่าน
ร.17 พัน.3
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ลาปาง
ธ.เชียงราย
ธ.ปราจีนบุรี
ร.1 พัน.4 รอ.
ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
อุบัติเหตุทางจราจร
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองฉีกขาด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากมะเร็งท่อทางเดินน้าดี
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบประสาท
มะเร็งลาไส้เล็กส่วนต้น
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
มะเร็งเต้านม
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งปอด
โรคชรา
โรคเบาหวาน
ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด
ขาดอากาศจากการสาลักอาหาร
หนองในตับ
ท่อหลอดลมตีบ
เลือดออกในสมอง
ปอดติดเชื้อรุนแรง
โรคหัวใจตีบ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ตับแข็ง
ปอดติดเชื้อ
กระเพาะอาหารทะลุ

อายุ
33
68
73
97
61
58
63
55
85
81
78
81
88
30
85
79
58
96
76
75
63
54
59

วันทีเ่ สียชีวิต
30 ส.ค. 60
7 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
2 พ.ย. 60
2 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60
21 ต.ค. 60
23 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60

ศพที่
5060/60
5061/60
5062/60
5063/60
5064/60
5065/60
5066/60
5067/60
5068/60
5069/60
5070/60
5071/60
5072/60
5073/60
5074/60
5075/60
5076/60
5077/60
5078/60
5079/60
5080/60
5081/60
5082/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง วริศรา กล่าคา
จ.ส.อ.ประจวบ แสงสาง
นาง อารีย์ สุวรรณขา
ร.อ.สันติ พันเต
พ.ต.ไชยะ ตรีชัย
จ.ส.ต.สาเนา เทศภาษิต
นาง มาลัย ดาบลาอา
พ.ต.พอใจ คันธศร
นาง รัตนา สงวนตระกูล
ร.ต.สมชาย ฮดโท
นาย สังวาลย์ คงสุข
นาง ละมูล อินต๊ะ
จ.ส.อ.เฉลียว แสงสายออ
นาย เดช ธัญกุลโกวิท
นาย บุญเลิศ สมอักษร
นาง คามูล มณฑา
นาย ส้มเช้า แปลกเข็ม
พ.ท.สุพัฒน์ หันตรา
จ.ส.อ.ศุภกฤต ดาราพิทักษ์
นาง วารี จันปัตถา
นาง ปัน่ รินลา
นาย บรรจง จุ้ยทะเล
นาง เฮี๊ยะ มีโชติ

หน่วย
ธ.บางใหญ่ ซิตี้
ส่วนกลาง
ธ.รังสิต
ธ.ลพบุรี
ธ.ชัยนาท
ธ.พิษณุโลก
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.เพชรบูรณ์
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.กาญจนบุรี
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.น่าน
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ปราจีนบุรี
สง.สด.จว.น.ค.
มทบ.36
ธ.บก.ทบ.
ธ.เพชรบูรณ์

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งปอด
เส้นเลือดสมองตีบ
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชื้อ
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
กรวยไตอักเสบ
สมองฝ่อวัยชรา
โรคปอดอุดกลั้น
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
มะเร็งท่อน้าดี
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ปอดอักเสบติดเชื้อ
โรคชรา
ความดันโลหิตสูง
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคหัวใจ
มะเร็งต่อมน้าลาย
มะเร็งท่อน้าดี
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
มะเร็ง

อายุ
48
63
71
87
86
55
80
57
56
56
77
89
75
79
75
83
81
65
59
81
75
87
85

วันทีเ่ สียชีวิต
26 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
17 ต.ค. 60
24 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
25 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60
11 พ.ย. 60
29 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60
17 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
22 ก.ย. 60
10 พ.ย. 60
2 พ.ย. 60
24 ต.ค. 60

ศพที่
5083/60
5084/60
5085/60
5086/60
5087/60
5088/60
5089/60
5090/60
5091/60
5092/60
5093/60
5094/60
5095/60
5096/60
5097/60
5098/60
5099/60
5100/60
5101/60
5102/60
5103/60
5104/60
5105/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
ร.ต.สมชาย เผือกสุก
นาย เจิม ธูปสารี
นาย ส่วย เกิดสมบุญ
จ.ส.อ.ศักดิ์ณรงค์ ทุมนันท์
ส.อ.ปัญโญ ฉันเทียะ
นาง เล็ก ศรีวิชา
นาง บุญมี วณิชย์สุวรรณ์
จ.ส.อ.สมศักดิ์ ปิยะรัตน์
นาง ศรีสมัย ชื่นวาริน
นาง สร้อย เข็มเพ็ชร์
ร.ท.สุรินทร์ นิลเลื่อม
ร.ต.เกษมสันต์ ทองมาก
จ.ส.อ.บรรลือ กูปกลาง
นาง คา ยั่งยืน
พ.อ.ปราโมทย์ ธาระเขตต์
ร.ต.ยุ้ย ปัถวี
เรืออากาศตรี ชุม จันทร์ลอย
นาง พยุง จันทร์ศิริ
นาย วีระพล ปิน่ สุวรรณ
นาง พุม่ คงโนนนอก
จ.ส.อ.วิชัย หมอนทอง
ร.อ.อดุลย์ รัตตานนท์
พ.ท.อาคม รีวงษ์

หน่วย
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
รร.ม.ศม.
ม.5 พัน.20 รอ.
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.สระบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.สานักราชดาเนิน
วิสามัญ
สง.สด.จว.ส.ห.
ช.21
ร.15 พัน.2
ธ.นครราชสีมา
กิตติมศักดิ์
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.สระบุรี
พธ.ทบ.
พัน.สท.
ร้อย.ฝรพ.1
ส่วนกลาง
วิสามัญ

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดติดเชื้อรุนแรง
โรคชรา
สมองฝ่อวัยชรา
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
กระเพาะลาไส้อักเสบรุนแรง
หัวใจล้มเหลวจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะโรคสมองเสื่อม
โรคชรา
มะเร็งระยะแพร่กระจาย
มะเร็งปอด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
โรคชรา
โรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร
เบาหวาน
ภาวะเซพซิส
ปอดติดเชื้อ
ประสพอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์
ติ่งลาไส้ใหญ่อักเสบ
ทางเดินหายใจอุดกั้น

อายุ
63
80
78
66
59
58
78
62
89
80
59
57
84
86
83
86
78
83
59
83
47
89
86

วันทีเ่ สียชีวิต
21 พ.ย. 60
1 ก.ย. 60
8 พ.ย. 60
17 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60
16 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60
14 ก.พ. 60
27 พ.ย. 60
21 ต.ค. 60
8 พ.ย. 60
22 ต.ค. 60
5 ต.ค. 60
9 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
19 ต.ค. 60
1 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
21 ส.ค. 60
7 พ.ย. 60

ศพที่
5106/60
5107/60
5108/60
5109/60
5110/60
5111/60
5112/60
5113/60
5114/60
5115/60
5116/60
5117/60
5118/60
5119/60
5120/60
5121/60
5122/60
5123/60
5124/60
5125/60
5126/60
5127/60
5128/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย เชิญ กฤษณัมพก
นาย ประเสริฐ อามาตย์
นาง ปัน๋ อุ่นนะ
นาย ป้อ คาเกิด
นาย ประทวน ศรมณี
ร.ต.ถวิล อยู่สม
ส.ต.ประดุง พิมพ์สาร
นาย เชย หนูคล้าย
พ.ท.ยุทธชัย วรรณะเรืองศรี
นาง คลี่ หยดย้อย
นาง จันทร์ สุขเกษม
พ.ท.เสรี เดชานุกูล
ร.ต.เดชา ปัญญาวธานุกูลกิจ
นาง บุญเยี่ยม นุหัง
พ.อ.ประวัติ ตอสกุล
พ.ท.ชาญณรงค์ เทียมครบุรี
นาง ราไพ ละครวงศ์
นาง มาลินี กรุดทอง
ร.ต.เสนาะ คล้ายถม
จ.ส.อ.พัชร แคลนกระโทก
นาง วารี อังคะ
ร.ต.พงษ์พิสิฐ ดิษยบุตร
จ.ส.อ.สังวาลย์ โกมลสุทธิ

หน่วย
กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
ม.2 พัน.10
ร.151
กรม ทพ.33
ธ.พิษณุโลก
ธ.ลพบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.คลองปาย
ธ.ราชบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.พิษณุโลก
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
รพ.ค่ายสุรนารี
ธ.ราชบุรี
ธ.บางขุนนนท์
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.ศรีย่าน
ธ.สะพานควาย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรง
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อแผล
ปอดติดเชื้อ
ตับแข็งและความดันโลหิตต่า
มะเร็งทีข่ าขวา
มะเร็งไส้ตรง
ปอดอักเสบรุนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ความดันโลหิตสูง
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
ตับแข็ง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
มะเร็งทีล่ ิ้น
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
เส้นเลือดหัวใจตีบ

อายุ
85
72
70
80
81
68
56
79
84
87
81
67
74
89
78
78
72
77
90
62
79
54
81

วันทีเ่ สียชีวิต
7 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
2 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60
19 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60
26 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60
13 ต.ค. 60
14 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60
17 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
23 ต.ค. 60
22 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
23 ต.ค. 60

ศพที่
5129/60
5130/60
5131/60
5132/60
5133/60
5134/60
5135/60
5136/60
5137/60
5138/60
5139/60
5140/60
5141/60
5142/60
5143/60
5144/60
5145/60
5146/60
5147/60
5148/60
5149/60
5150/60
5151/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง สุวรรณี กาญจนจูฑะ
นาง สุรีย์ ฤทธี
ร.ต.สาราญ อู่ศิลา
นาง วนิดา ศรีแก้ว
นาง วีณา เอมเอี่ยม
นาย วิเชียร สง่าสิน
นาย อานาจ จันทร์ไทย
พ.ท.คานวณ เจริญลักษณ์
พ.ท.เจษฎา วณาวรรณ์
นาง อนงค์ ฉิมพาลี
ร.ต.ประจักษ์ ศรีสุวรรณ
ร.ต.ประสาร อินทรสูต
ร.ต.นิกร อักษรพันธ์
นาย เคน ฝ้ายสีงาม
นาง ทองย้อย แสนสุข
จ.ส.อ.สะอาด โสมณวัฒน์
ร.ต.บุญปลูก ภูป่ ระเสริฐ
จ.ส.อ.ทองจันทร์ วันทวงษ์
นาย แสงทอง บุตรกัณหา
จ.ส.อ.ละออง ทองทา
ร.ต.อิทธิพล วันประกอบ
นาง เกี้ยน นันทะพรม
นาง เดือน รักป่า

หน่วย
สส.
รร.สพ.สพ.ทบ.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.ยะลา
ธ.อุตรดิตถ์
กรม ทพ.23
คส.2 สพ.ทบ.
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.ลพบุรี
มทบ.15
พล.ม.3
ธ.กาแพงเพชร
ธ.คลองปาง
ธ.อโศก
ธนาณัติ
ธ.ตระการพืชผล
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุดรธานี
ธ.สิงห์บุรี
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.นครพนม
พัน.ปจว.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ตับแข็ง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคหัวใจ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน
มะเร็งปากมด
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
สมองฝ่อวัยชรา
มะเร็งตับ
โรคชรา
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งเม็ดเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
ติดเชื้อกระแสเลือด
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
พังผืดในปอด
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอด
ภาวะการหายใจล้มเหลว
เส้นเลือดหัวใจตีบ

อายุ
78
80
75
53
56
55
73
68
80
59
60
78
59
83
92
62
67
83
74
82
63
70
63

วันทีเ่ สียชีวิต
24 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
19 ต.ค. 60
19 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
24 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60
12 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60
3 ธ.ค. 60
14 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60

ศพที่
5152/60
5153/60
5154/60
5155/60
5156/60
5157/60
5158/60
5159/60
5160/60
5161/60
5162/60
5163/60
5164/60
5165/60
5166/60
5167/60
5168/60
5169/60
5170/60
5171/60
5172/60
5173/60
5174/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง องุ่น แดงวิเชียร
น.ส. วิไล เรืองอุดม
นาง สมหมาย ทรงประไพ
นาง สาย ปีท่ อง
พ.ท.ณิฏิพงษ์ ประพัฒน์บุรโชติ
นาง นิตย์ ไล้บางปิง้
นาง ศศิธร โอวาทกิจ
นาง บุญมี อุดมศรี
นาย ละเอียด อุดมรักษ์
นาง สมพิศ จันทร์ศรี
นาง สละ กรมแสง
นาง ปุณยนุช มณฑล
นาย ชะนนท์ จันทร์เกื้อ
นาย ปรีชา สมศรี
นาง จรูญ บัวคา
นาง รัชนี เจิมพวงผล
นาง วารินทร์ หมอนเมือง
ร.ต.พงษ์พันธุ์ สมัครการ
นาง ปลื้ม โตเขียว
พ.อ.บุญธรรม มั่งทอง
นาย บุญเลี้ยง อาจยุทธณรงค์
ร.ต.สารวย แย้มรอด
ร.ต.จาปี พรหมโชติ

หน่วย

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ส่วนกลาง
แผล บวม ปริแตก ฟกช้า ศีรษะ
ธ.บางเขน (เซนทรัล)
ติดเชื้อในกระแสเลือด
วิสามัญ
โรคชรา
ธ.ศรีย่าน
สมองฝ่อวัยชรา
ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒมะเร็
นะ งตับ
รร.ชท.
ช๊อคจากภาวะขาดน้าจากท้องเสีย
วศ.ทบ.
หัวใจล้มเหลว
ธ.สะพานควาย
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ธ.ถนนติวานนท์
สมองฟกช้าร่วมกับเลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมอง
ธ.สนามเป้า
มะเร็งรังไข่
คส.5 สพ.ทบ.
อุบัติเหตุลื่นล้ม
มทบ.26
มะเร็งปอด
ช.พัน.5 พล.ร.5
ภาวะเลือดออกในสมอง
มทบ.16
โรคชรา
ป.4
ภาวะแทรกซ้อนจากปอดอุดตันเรื้อรัง
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ปอดติดเชื้อ
ธ.กาญจนบุรี
มะเร็งเต้านม
ธ.ลพบุรี
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ธ.กาญจนบุรี
ติดเชื้อในทางเดินอาหารรุนแรง
ธ.สานักราชดาเนิน
มะเร็งต่อมลูกหมาก
ธ.ปากช่อง
หัวใจขาดเลือด
ธ.เตาปูน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ธ.กาญจนบุรี
ติดเชื้อทีล่ ิ้นหัวใจ

อายุ
82
68
92
90
57
77
65
94
78
63
77
53
55
70
76
76
64
63
74
78
76
60
88

วันทีเ่ สียชีวิต
24 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
9 ก.ย. 60
28 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60
27 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
25 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
18 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
21 ต.ค. 60
21 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60

ศพที่
5175/60
5176/60
5177/60
5178/60
5179/60
5180/60
5181/60
5182/60
5183/60
5184/60
5185/60
5186/60
5187/60
5188/60
5189/60
5190/60
5191/60
5192/60
5193/60
5194/60
5195/60
5196/60
5197/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ถวัลย์ อาษานอก
พ.อ.หญิง ชะเอม สุชาตะนันท์
นาง อุดม เชื้อศรีวงษ์
อส.ทพ.จเร ขาขาว
นาย สุน จิตต์อานวยศักดา
นาง สมาน บุตรชา
นาง อธิพร อ้นนาค
นาง แหว บุญเรือง
พ.ท.ชัยชาญ มากัน
นาย สุวิทย์ ตามะณี
จ.ส.อ.สุบรรณ โพธิอ์ ุดม
นาย เฉลิม อินทิม
นาง สวง รวยดี
พ.อ.ยอด วิริยะธน
นาง มาลี สรวงสิงห์
นาง โสภาพรรณ พิบูลสมบัติ
นาง วรรณภรณ์ ชูกลิ่น
นาง ถวิล พิมพ์ทนต์
นาง ดอกไม้ หอทอง
นาง หมุ่ย พันธ์เพียร
นาย นาค สิทธิวงค์
นาง จวบ มานพ
นาง บุญเกิด อาสาสู้

หน่วย
นทพ.
กิตติมศักดิ์
ธ.เตาปูน
กรม ทพ.41
ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.กาญจนบุรี
ธนาณัติ
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.เตาปูน
ธ.รามอินทรา กม.4
ธ.ย่อยบางบัว
ธ.บก.ทบ.
ศศท.
รร.ร.ศร.
รง.ปค.ศอว.ศอพท.
ช.พัน.8 พล.ม.1
ธ.เลย
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.สูงเม่น
ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์
ธนาณัติ

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ไตวาย
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง
ภาวะช๊อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกในสมอง
ภาวะตับ-ไตล้มเหลว
หัวใจวายเฉียบพลัน
หัวใจโต
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
โรคติดเชื้อ
โรคชรา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
มะเร็งตับ
ติดเชื้อในทางเดินอาหาร
โรคชรา
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งปอดระยะสุดท้าย
โรคชรา

อายุ
71
89
79
50
70
80
60
68
82
60
73
73
80
67
76
62
73
82
71
83
80
65
88

วันทีเ่ สียชีวิต
10 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60
29 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60
15 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
2 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
24 ต.ค. 60
7 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60

ศพที่
5198/60
5199/60
5200/60
5201/60
5202/60
5203/60
5204/60
5205/60
5206/60
5207/60
5208/60
5209/60
5210/60
5211/60
5212/60
5213/60
5214/60
5215/60
5216/60
5217/60
5218/60
5219/60
5220/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง ลัดดา ป้อมสอาด
นาย อ่อนจันทร์ นวลคาวงศ์
นาง สมจิตร รัตน์ทอง
ร.ท. พร ล้าเลิศ
นาย บุญเคน พุฒพิลา
นาง ทองเจือ รอดเพ็ชร
นาง สงวน รูปสมวงษ์
จ.ส.อ.ศราวุธ เจริญคุณ
นาย สุพิน แก่นสิงห์
ร.ต. บรรยูร บุญวิเศษ
นาง อาภรณ์ เผ่าชู
นาง บุญเลิศ ไชยพรรณา
พล.ท.ฉลอม วิสมล
นาง แจ่ม ศรีพลเมือง
ร.ต.ยนต์ นีละนิยม
พ.อ.ไพฑูรย์ อักขะราสา
ร.ต.ชลอ กรุดม่วง
ส.ต.สารวย เวสา
นาง จานง สายณสิต
พ.ต. วินัย ศรีสุวรรณ
น.ส.ประหยัด จินรอบ
นาง สมร ดีงาม
นาง มะลิ ยิ้มสามเสน

หน่วย
ธ.อยุธยา
ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า
ธ.แฟรี่แลนด์-นครราชสีมา
ธ.สุพรรณบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
พธ.ทบ.
ป.2 พัน.21 รอ.
ศฝ.นศท.มทบ.22
ร.6 พัน.3
ธ.สนามเป้า
ขส.ทบ.
ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค
ธ.สานักราชดาเนิน
ขส.ทบ.
ธ.พรานนก
ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต
ธ.สานักพหลโยธิน
ธ.ศรีย่าน
วิสามัญ
ธ.สนามเสือป่า
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ธ.สระบุรี
ธ.เตาปูน

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งทางเดินน้าดี ระยะลุกลาม
ปอดติดเชื้อ
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
วัณโรคปอด
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคมะเร็งตับ
โรคประจาตัว
ปอดอักเสบเฉียบพลัน
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ปอดติดเชื้อ
ระบบการหายใจล้มเหลว
โรคประจาตัว ความดัน หัวใจ โรคไต
ขาดอากาศหายใจ
มะเร็งลาไส้ใหญ่
ติดเชื้อรุนแรง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชัก
ไตวายเรื้อรัง

อายุ
61
74
79
64
78
82
74
57
65
64
78
85
93
64
84
86
82
63
88
81
58
75
63

วันทีเ่ สียชีวิต
2 ธ.ค. 60
30 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60
27 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
3 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60
6 ธ.ค.60
30 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
11 ธ.ค. 60
20 ต.ค. 60
2 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60

ศพที่
5221/60
5222/60
5223/60
5224/60
5225/60
5226/60
5227/60
5228/60
5229/60
5230/60
5231/60
5232/60
5233/60
5234/60
5235/60
5236/60
5237/60
5238/60
5239/60
5240/60
5241/60
5242/60
5243/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย ชนินทร์ เนียมใจอาจ
นาย ยุทธนา นุชทอง
นาง ศรัณยา โพธิม์ ณี
นาย สมนึก เปียเมือง
พ.ต.วิรัช จ้อยเชื้อ
ร.ต.สืบ น้านวล
จ.ส.อ.เสถียร ลือโฮ้ง
นาย ก้าน หล่อทองคา
นาย หวาย ทองดี
นาง ละไม พฤฒิสาร
จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ พจนา
จ.ส.อ.ลาน ใจบุญ
นาง สมพงษ์ วัฒนสุข
นาย อัมพร กมลสัตย์
น.ส.กชพร เชื้อนุ่น
นาง มาลัย อินนาคกูล
นาย ผัด มาหลิน
นาง น้าทิพย์ ศิริโชติ
นาง ลาใย พืชจันทร์
นาง สิน ศักดิ์ธนากูล
นาง อุ่น สิทธิวงษ์
จ.ส.อ.กิตติ รัตนโชติ
นาย สมเดช ซ้อนพุดซา

หน่วย
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.รพ.รร.6
ธ.พระพุทธบาท
ธ.ปากช่อง
ธ.นครศรีธรรมราช
ธ.เพชรบุรี
ม.2
รร.ป.ศป.
กอง พธ.สกอ.ศสพ.
ธ.ขอนแก่น
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.อุบลราชธานี
ธ.อุบลราชธานี
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.
มทบ.39
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.เสนานิคม
ธ.กองบัญชาการกองทัพบก
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.เทสโก้โลตัส โคราช 2

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอยู่ผิดตาแหน่ง
มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย
หัวใจล้มเหลว
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
อุบัติเหตุทางจราจร
ปอดอักเสบรุนแรง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
สมองฝ่อวัยชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา หัวใจ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
มะเร็งตับ
มะเร็งท่อน้าดีระยะแพร่กระจาย

อายุ
29
48
55
82
54
89
50
68
66
77
78
75
87
69
49
82
85
71
61
82
96
66
60

วันทีเ่ สียชีวิต
6 ธ.ค. 60
5 ส.ค. 60
30 พ.ย. 60
5 ธ.ค. 60
15 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60
9 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60
17 ส.ค. 60
27 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60

ศพที่
5244/60
5245/60
5246/60
5247/60
5248/60
5249/60
5250/60
5251/60
5252/60
5253/60
5254/60
5255/60
5256/60
5257/60
5258/60
5259/60
5260/60
5261/60
5262/60
5263/60
5264/60
5265/60
5266/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง อัญชลีพร ไชยชนะ
นาง ศรีไพร งามรั้ว
นาง ประเทือง ชะเอม
นาย คง ปอยสูงเนิน
น.ส.กัญญา มีบุญ
พล.ต.ภูชิชย์ ทุมมานนท์
พล.ต. ไพบูลย์ มานวกุล
นาง สมจิตร จันทรสกุล
นาย ลายง เรืองวงค์
นาย จรุณ วงค์ครุฑ
จ.ส.อ.ธนเสฏฐ์ วรรักษ์รุ่งศิริ
นาง แว่น นบตะนา
นาย ณรงค์ เกาะแก้ว
นาง อินทร์ ศรีวิชัย
ร.ต. สงกรานต์ เต็งน้อย
พล.ต. ระวี วันเพ็ญ
นาย สุบิน โป๊ะสุวรรณ
นาง ประเทือง ดิษร
น.ท.สมพงษ์ จันทร์จารุ
นาย สมศักดิ์ ห่อเจริญ
นาง พัน เกษณีย์บุตร
นาย ไข่ ยศบุรี
นาย มวญ บุญทศ

หน่วย
ธ.พะเยา
ส.พัน.11 พล.ม.1
ธ.ปทุมธานี
ธ.ปากช่อง
ธ.ย่อยบางบัว
วิสามัญ
ธ.ศรีย่าน
ธ.ปราจีนบุรี
ทภ.2
พธ.ทบ.
ธ.นครราชสีมา
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.ราชบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ชัยนาท
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ธ.ย่อยเทสโก้ โลตัส นวนคร
ธ.สมุทรปราการ
คส.สพ.ทบ.
ช.11
ศฝ.นศท.มทบ.32
รร.นส.ทบ.

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับจากไวรัสตับอักเสบบี
สาลักน้า
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งปอด
ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ระบบไหลเวียนโลหิต
ไตวาย
โรคชรา
แขวนคอตาย
ปอดอักเสบ
พิษจากยาฆ่าหญ้า
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
แผลกดทับติดเชื้อ
โรคชรา
โรคเบาหวาน
โรคชรา
วัณโรคปอด
ภาวะก้อนในตับแตก
สมองฝ่อวัยชรา
วัณโรคปอด
ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว

อายุ
51
38
79
81
47
87
84
72
65
84
61
83
61
83
78
92
76
93
87
60
101
85
56

วันทีเ่ สียชีวิต
18 พ.ย. 60
21 ต.ค. 60
7 ธ.ค. 60
23 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60
20 ต.ค. 60
15 พ.ย. 60
25 ก.ย. 60
13 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
8 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
6 ธ.ค. 60
25 พ.ย. 60

ศพที่
5267/60
5268/60
5269/60
5270/60
5271/60
5272/60
5273/60
5274/60
5275/60
5276/60
5277/60
5278/60
5279/60
5280/60
5281/60
5282/60
5283/60
5284/60
5285/60
5286/60
5287/60
5288/60
5289/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย สาราญ มั่นคง
ร.ต.อุดม อาไพ
ร.ต.เลี้ยง กิจวิจารณ์
นาง สง่า ยาโน
นาง ด้วง ราชบรรเทา
พ.ท.ชัยวัฒน์ ปลาทอง
นาย เมย ประทาพันธ์
นาง สมนึก กิจจานุวัฒน์
น.อ.ปรีชา สุขสวัสดิ์
นาง ประยูร คูพฤกษาพันธ์
นาง บุญมา ธงแย้ม
นาง ธนพร แสงพลาย
นาง มาลัย สกุลเพชรอร่าม
นาง สมัย ทองมาก
จ.ส.อ.ศุภชาติ แข็งแรง
นาง สังวาลย์ มูลแสง
นาง ทวาย สูนประหัต
จ.ส.อ.ประยงค์ยุทธิ์ สุขพัฒธี
นาย ทวี ฤทธิน์ าคา
นาย อนันต์ บุณยรัตพันธุ์
พ.ท.กรกนก ชอบสระกลาง
นาง รันจวน เสือประดิษฐ
นาง ผดุง เนตรวงศ์

หน่วย
ธ.ลพบุรี
ธ.สุราษฎร์ธานี
ธ.ลพบุรี
ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ธ.ลพบุรี
ธ.ลพบุรี
ธ.เตาปูน
กพ.ทบ.
ส่วนกลาง
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.
ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ร.9 พัน.2
สลก.ทบ.
สลก.ทบ.
นรด.(รด.)
ธ.กระทรวงกลาโหม
วิสามัญ
ส่วนกลาง
ธ.เลย
ธ.ปากเกร็ด

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ปอดอักเสบติดเชื้อจากการสาลัก
ติดเชื้อในปอด
ปอดอักเสบติดเชื้อ
ตับแข็ง
โรคชรา
ไตวาย
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจวายเฉียบพลัน
สมองฝ่อวัยชรา
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
สาไส้ขาดเลือด
โรคชรา
สมองเสียหายรุนแรง
มะเร็งตับ
โรคน้าท่วมปอด
โรคมะเร็งตับ
เลือดออกในสมอง
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ไตวายเรื้อรัง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคไตวาย

อายุ
81
78
75
60
77
87
80
85
73
69
94
53
80
81
34
74
82
53
67
88
54
84
74

วันทีเ่ สียชีวิต
18 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
1 ส.ค. 60
24 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
7 ก.พ. 60
27 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
31 ต.ค. 60
26 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60
8 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60
25 พ.ย. 60

ศพที่
5290/60
5291/60
5292/60
5293/60
5294/60
5295/60
5296/60
5297/60
5298/60
5299/60
5300/60
5301/60
5302/60
5303/60
5304/60
5305/60
5306/60
5307/60
5308/60
5309/60
5310/60
5311/60
5312/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง พัชนี มณีนัย
นาง เอียง กกอู่
นาง สุรณีย์ สว่างโยธิน
นาง สุนีย์ กรมวังก้อน
พ.ท.วิเชียร หนูเทศ
นาง เจือ เสารี
นาง คาน เยี่ยมรัมย์
นาง ทองชุบ ชมเพ็ง
นาง บัวผิน แดงสมใจ
นาย ธนาเศรษฐ์ โมทนะเศรษฐวุฒิ
นาง แก้วลูน พรินทรากูล
นาง สุรินทร์ อยู่ฤกษ์
นาง วิเชียร คาจันทร์ลา
จ.ส.อ. พสุชา ปะเลย์
นาง เช้า ผ่องจันทึก
อส.ทพ.ธานี เอกพล
นาง สุมาลี ดาทองงอน
นาย ปัน่ มะธุเสน
นาย มนูญ กัณหะเสน
จ.ส.อ. สุเทพ เจตน์จาลอง
นาง สง่า ชนะพาล
นาง ใบ สนมะเริง
จ.ส.อ.หญิง ดาวเรือง พูลพิพัฒน์

หน่วย
ธ.อรัญประเทศ
ธ.กาญจนบุรี
ธ.กาญจนบุรี
ธ.สนามเป้า
ธ.โรบินสัน-สุรินทร์
ศปภอ.ทบ.
สง.สด.จว.บ.ร.
ธ.ลพบุรี
วิสามัญ
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ย่อยถนนสรงประภา
ธ.สะพานควาย
ส่วนกลาง
ธ.บางลาภู
สลก.ทหาร
กรม ทพ.13
ธ.เลย
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.สะพานควาย
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
สง.สด.จว.น.ม.
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
แผลกดทับติดเชื้อ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
เลือดออกในสมองจากเส้นเลือดสมองแตก
มะเร็งตับ
โรคชรา
โรคชรา
ความดันโลหิตสูง
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคไต
มะเร็งตับอ่อน
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
เส้นเลือดสมองแตก
ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง
แผลติดเชื้อในชั้นเยื่อหุม้ กล้ามเนื้อ
หัวใจ
โรคชรา
ติดเชื้อในกระแสเลือด
บาดแผลกระสุนปืนบริเวณศีรษะ
หลอดเลือดในสมองแตก
เลือดออกทางเดินอาหาร
บาดเจ็บทีศ่ ีรษะอย่างรุนแรง

อายุ
78
84
56
61
86
80
85
76
92
66
80
71
80
57
78
53
59
90
68
54
81
79
37

วันทีเ่ สียชีวิต
29 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60
4 พ.ย. 60
8 ธ.ค. 60
6 พ.ย. 60
7 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60
20 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
8 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60
24 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60

ศพที่
5313/60
5314/60
5315/60
5316/60
5317/60
5318/60
5319/60
5320/60
5321/60
5322/60
5323/60
5324/60
5325/60
5326/60
5327/60
5328/60
5329/60
5330/60
5331/60
5332/60
5333/60
5334/60
5335/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
พ.ท. ธนา เชาว์สูงเนิน
นาง บุญธรรม เสิดแสงมุข
นาง สนิท กลีบขจร
นาง ปาน จิตต์อามาตย์
นาง เสาวนีย์ พานทอง
พ.อ.วิชัย ชัยพิพัฒน์
นาง สาคร สาลีพันธ์
นาง อัญชัญ แหยมใส
นาง ศรี จันทร์ดี
นาง น้อง เสมอเนตร
พ.อ.ศรีทัย ช่วงสกุล
นาง นพวรรณ บุญช่วย
นาง สุวรรณา พิมพาพันธ์
นาง พิมพ์ ทับหมื่นไวย
นาง น้าค้าง สนอ่อง
ร.ต.ณรงค์ กอนมี
นาง สังวาล สุวรรณ
ร.อ.ไพโรจน์ พลแสน
จ.ส.อ.บุญเลิศ กาศพรมราช
นาง ภู สิงห์กุล
นาย ประเสริฐ แป้งหอม
นาง จันดี พวงธรรม
นาย เทีย้ ม โตขา

หน่วย
ธ.เตาปูน
ธ.พระปฐมเจดีย์
ธ.สนามเสือป่า
ธ.สกลนคร
ธ.สกลนคร
ธ.ลพบุรี
พัน.ช.คมศ.พล.ช.
ป.4 พัน.104
สง.สด.จว.ส.ท.
พธ.ทบ.
ธ.เชียงใหม่
รร.จปร.
ร.1 พัน.1 รอ.
ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
ร.14 พัน 3
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.นครราชสีมา
ธ.ปักธงชัย
ธ.เพชรบูรณ์
ธ.ปทุมธานี
ธนาณัติ
วิสามัญ

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
ติดเชื้อในช่องท้อง
สมองฝ่อวัยชรา
อัมพาต
สมองฝ่อจากวัยชรา
อุบัติเหตุศีรษะกระแทกพืน้
มะเร็งตับ
ภาวะช๊อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ระบบหายใจล้มเหลวจากปอดติดเชื้อ
โรคชรา
มะเร็งกระเพาะอาหาร
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกในสมอง
ภาวะเส้นเลือดสมองแตก
หัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในปอด
โรคชรา
มะเร็งระยะสุดท้าย
เส้นเลือดสมองตีบ
สมองฝ่อวัยชรา
ระบบหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อทีป่ อด
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อายุ
65
79
83
85
72
69
71
69
75
87
87
51
62
76
81
85
83
69
71
83
80
75
91

วันทีเ่ สียชีวิต
19 ก.ย. 60
15 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
24 พ.ย. 60
26 ก.ย. 60
6 ธ.ค. 60
23 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
30 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60
17 ธ.ค. 60

ศพที่
5336/60
5337/60
5338/60
5339/60
5340/60
5341/60
5342/60
5343/60
5344/60
5345/60
5346/60
5347/60
5348/60
5349/60
5350/60
5351/60
5352/60
5353/60
5354/60
5355/60
5356/60
5357/60
5358/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาง มรกต สนธิวัฒน์
นาย แถม นวลแก้ว
นาง จานงค์ ธนะปลื้ม
นาง สมสมัย กากแก้ว
นาง จารุญ วันชัย
ร.ต.พิเชษฐ์ อินทรชัย
นาง สายบัว เกวขุนทด
นาย เฉลิม พยัคฆชาติ
นาง ดวงใจ แอบกล้า
น.ส.แป้น ม่วงสวรรค์
นาง มาลัย แพงอก
ส.อ.หญิง วินัสชฎา ชื่นเมือง
นาย ชาลี เกลียวทองสกุล
นาย สมเจตต์ สุขปิติ
ร.ต.ณรงค์ จิตรจานอง
นาง เนย งามสมบัติ
นาย หลง ไหวดี
นาย กอง เย็นสวัสดิ์
นาง มัณฑนา ปานกลิ่นพุด
จ.ส.อ.บรรจง สีนวน
นาง สมสนิท น้อมจุ้ย
นาง วรรณา สุขยอดเย็น
ร.ต. จง เพ็ชรโชติช่วง

หน่วย
ธ.กระทุม่ แบน
ธ.รังสิต คลอง 3
ธ.ปราจีนบุรี
ธ.แจ้งวัฒนะ
ธ.สานักราชดาเนิน
ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่
ธ.นครราชสีมา
ธ.ราชดาเนิน
ร.6 พัน.1
สส.
กรม ทพ.23
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
รง.ตวพ.ศอว.ศอพท.
พล.ร.11
ธ.ตลาดหัวอิฐ
ธ.นครราชสีมา
ร.14 พัน.2
ป.3 พัน.13
ธ.เทเวศน์
สส.
วิสามัญ
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ปากเกร็ด

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
หัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชัก
หัวใจล้มเหลวจากภาวะหัวใจขาดเลือด
โรคชรา
มะเร็งตับระยะสุดท้าย
ไตวายเรื้อรัง
วัณโรคปอด
มะเร็งลาไส้ใหญ่
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
ปอดติดเชื้อ
สมองขาดเลือดจากการแขวนคอ
มีเลือดออกในสมอง
วัณโรคปอด
มะเร็งตับ
โรคชรา
โรคชรา
ความดันโลหิตสูง
ไวรัสตับอักเสบซี ตับแข็ง
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

อายุ
66
83
87
78
74
64
68
76
50
64
69
36
53
74
58
86
77
77
61
56
104
66
72

วันทีเ่ สียชีวิต
15 ธ.ค. 60
20 พ.ย. 60
8 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
19 พ.ย. 60
5 ธ.ค. 60
2 พ.ย. 60
8 ธ.ค. 60
16 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60
27 พ.ย. 60
7 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
14 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
10 ธ.ค. 60

ศพที่
5359/60
5360/60
5361/60
5362/60
5363/60
5364/60
5365/60
5366/60
5367/60
5368/60
5369/60
5370/60
5371/60
5372/60
5373/60
5374/60
5375/60
5376/60
5377/60
5378/60
5379/60
5380/60

ยศ - ชื่อ - สกุล
นาย บุญนะ เสนีวงศ์
ร.ต. อุปถัมภ์ อาจมนตรี
จ.ส.อ. ทองอินทร์ ลาภา
นาง ผัน สระทองเอื้อ
นาง ชั้น ชมชื่น
พ.อ.ประเทือง สุพรรณ
นาง แตะ คุ้มยงค์
นาย รัง คามูล
นาย สี อินทะโส
ร.ท.อนันท์ วิสุนทร
ร.ต.สา ดวงโสมา
จ.ส.อ.โกมล เนตรศิริ
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ สีหาบุญมาก
นาย บุญ เจียมไธสง
พ.ต.อัมพล สัยเขียนวงษ์
นาง ผ่าน ปัญญาสุ
นาย ไว หนูใหญ่
นาย ม่วง แขนโพธิ์
ร.ต.บุญศรี ศรีเมือง
ร.ต.สามารถ แก้วกอง
นาง อนงค์ ชนะบุญ
พ.อ.มานัส สุดแสง

หน่วย
ธ.กระทรวงกลาโหม
ธ.ปากช่อง
ธ.ลพบุรี
ธ.สนามเสือป่า
ธ.ปากเกร็ด
วิสามัญ
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุตรดิตถ์
ธ.อุบลราชธานี
ธ.ทุง่ สง
ธ.อุบลราชธานี
ธ.เพชรบุรี
ธ.ร้อยเอ็ด
ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
ธ.ราชบุรี
ธ.เชียงใหม่
กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
ทน.2
ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
ธ.บ้านโป่ง
ธ.ขอนแก่น
ธ.ขอนแก่น

สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งตับ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
เส้นเลือดทีป่ อดอุดตันเฉียบพลัน
โรคชรา
โรคชรา
ภาวะแทรกซ้อนจากปอดติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
มะเร็งต่อมน้าเหลือง
ภาวะไตวายเรื้อรัง
วัณโรค
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก
หัวใจวายเฉียบพลัน
โรคชรา
วัณโรคปอด
ปอดติดเชื้อ
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ไตวายระยะสุดท้าย
ปอดอักเสบติดเชื้อ

อายุ
66
61
84
86
86
85
77
77
84
58
84
81
57
79
57
73
80
69
88
68
79
64

วันทีเ่ สียชีวิต
11 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. 60
12 ธ.ค. 60
26 พ.ย. 60
5 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60
1 ต.ค. 60
6 ธ.ค. 60
28 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60
10 ธ.ค. 60
12 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60

