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4041/58 นาง ชู   วงคอุดม พัน.ขส.22 บชร.2 โรคสมองฝอวัยชรา 83  25 ส.ค.58

4042/58 พ.ท.ประดิษฐ สมณะ วิสามัญ ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 63  8 ส.ค.58

4043/58 พ.ต.สุวรรณ    คํากะสินธุ รร.ป.ศป. ความดันโลหิตสูง 55  16 ส.ค.58

4044/58 นาง จันทรคํา   เหนือบุตร มทบ.32 ภาวะแทรกซอนโรคสมองเสื่อม 84  21 ก.ย.58

4045/58 นาง สมร   โกศล พัน.ขส.22 บชร.2 โรคสมองฝอวัยชรา 73  21 ก.ย.58

4046/58 อส.ทพ.ชาติทนง   ราชาสุข ทพ.22(อส.ทพ.) ภูมิคุมกันบกพรอง 26  14 ส.ค.58

4047/58 ส.อ.ประทีป   ทองแมน พัน.ซบร.22 บชร.2 หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 41  23 ส.ค.58

4048/58 นางพัฒนา   ทับมูลตุน พัน.ขส.22 บชร.2 โรคมะเร็งเตานม 53  21 ส.ค.58

4049/58 ร.ต.ทวี   ชาติดร ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  22 มิ.ย.58

4050/58 นางสวรรค   สุขโสภณ ม.2 โรคมะเร็งรังไข 67  5 ก.ย.58

4051/58 นายสมพร   มีโชติ ทภ.2 โรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย 69  30 ก.ค.58

4052/58 นางเยาวภา   สมัครเขตรการ ธ.ทัพทัน ติดเชื้อในกระแสโลหิต 72  4 ส.ค.58

4053/58 นางสวย   วงษคํา ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราขสีมา โรคชรา 77  21 ส.ค.58

4054/58 นายบุญรอด   เอ่ียมสอาด ขส.ทบ. ติดเชื้อที่ผิวหนังของขาขวา 60  8 ส.ค.58

4055/58 พ.ต.แสวง   บุญอรณะ รพ.พระมงกุฏเกลา มะเร็งลําใสใหญ 64  1 ก.ย.58

4056/58 ร.ต.ศรายุทธ   จั่วสันเทียะ ธ.ถนนประชาราษฎร-นนท ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  15 ก.ย.58

4057/58 นางลิม   สิมาทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี สมองไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง 76  21 ส.ค.58

4058/58 จ.ส.อ.บุญมี   ศรีพลาย ธ.อุบลราชธานี โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ 83  27 ส.ค.58

4059/58 นางบุญ   จันบัวลา ศม. โรคมะร็งตับ 76  20 ส.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรม
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4060/58 นางชนกชนม   เกิดสมบูรณ พล.ช. โรคไขเลือดออก 48  29 ส.ค.58

4061/58 นางสํารวย   มวงทอง ป.พัน.712 ภาวะกรดในเลือดสูง 81  4 ก.ย.58

4062/58 นายสวน   จําปาพรม มทบ.22 โรคมะเร็ง 73  31 ส.ค.58

4063/58 นายสวิง   พวงภู ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 83  13 ก.ย.58

4064/58 นางวรรณา   เกตุแกว ธ.สํานักราชดําเนิน เลือดออกในสมอง 84  14 ก.ย.58

4065/58 นางวันดี   สวัสดินาค ธ.เดอะมอลล บางกะป ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 70  13 ก.ค.58

4066/58 นางอาภรณ   วายโสกา ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) มะเร็งเม็ดเลือดขาว 84  3 ก.ย.58

4067/58 จ.ส.อ.ทองสุข   ชาติมนตรี ธ.ปากชอง กลามเนื้อหัวใจขาดเฉียบพลัน 85  29 ก.ค.58

4068/58 นางทองพรวน   บัวบาน มทบ.12 โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 63  1 ก.ย.58

4069/58 นางสมบูรณ   แดงตะโคตร รพ.คายสุรนารี โรคปอดบวม 80  3ก.ย.58

4070/58 นายสมบูรณ   ตาลาน กองสพบ.พล.ม.1 ภาวะแทรกชอนจากมะเร็งปอด 71  14 ส.ค.58

4071/58 นายเจต   จิตตชื้น ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) โรคชรา 79  21 ก.ย.58

4072/58 นางบุญมา   ปาปะเข ช.พัน.6 โรคมะเร็งตับ 82  28 ส.ค.58

4073/58 นายออนสา   ศรีบุญเรือง ธ.ขอนแกน โรคสมองฝอวัยชรา 81  18 ก.ย.58

4074/58 นางบุญรอด   หอมสนิท ธ.ปราจีนบุรี โรคไตวายเฉียบพลัน 80  11 ก.ย.58

4075/58 นางตวน   ศรีนวล จทบ.พ.ย. ถุงลมโปงพอง 67  20 ส.ค.58

4076/58 นายแปลง   นิคม รพ.คายสมเด็จพระนเรศวร หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 76  1 ก.ย.58

4077/58 นางมวยเตียง   จําดวง ธ.ราชบุรี โรคมะเร็ง 68  3 ก.ย.58

4078/58 นางเกี๋ยงคํา   รินนายรักษ จทบ.ช.ร. โรคหอบหืด 77  6 ก.ย.58

4079/58 นางเฉลิม   บางรางโรจน ป.21 การหายใจลมเหลว 79  8 ก.ย.58

4080/58 นางตา   สารภาพ ธ.อุดรธานี โรคชรา 88  31 ส.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรม
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4081/58 นางทา    ขันเงิน พล.ม.1 โรคมะเร็ง 80  7 ก.ย.58

4082/58 นางสา   คําละมัย พัน.สร.8 โรคชรา 84  29 ส.ค.58

4083/58 นางเรณู    มีโชติ ม.3 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 66  4 ก.ย.58

4084/58 นางบุญธรรม   ชาสินธุ ธ.นาน โรคสมองฝอวัยชรา 96  29 ส.ค.58

4085/58 จ.ส.อ.สุรศักดิ์   แจดลอม ป.พัน.104 เสนเลือดหัวใจแตก 39  3 ก.ย.58

4086/58 นายปรางค   แยมศิริ ร.11พัน.2รอ. ความดันโลหิตสูง 73  27 ส.ค.58

4087/58 พ.ต.มาโนช   โคตวงศ ขว.ทบ. กลามเนื้อหัวใจตายและผนังหัวใจทะลุ 50  4 ก.ย.58

4088/58 จ.ส.อ.วีระศักดิ์   แสงฉาย รง.กสย.ศอว.ศอพท. มะเร็งตับจากการติดเชื้อตับอักเสบบี 53  9 ก.ย.58

4089/58 นายวิเชียร   ทองบุญ ช.พัน.4 ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 70  6 ก.ย.58

4090/58 นายหลอม   ยิ้มจันทร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 75  2 ก.ย.58

4091/58 นางสําอาง   วุฒิกมลชัย ร.12พัน1รอ. โรคหัวใจลมเหลว 79  27 ส.ค.58

4092/58 นางอุดร   จิวาลักษณ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค โรคหัวใจลมเหลว 81  1 ก.ย.58

4093/58 นางแดง   จันทรตา ธ.กาญจบุรี โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 78  2 ก.ย.58

4094/58 นางสําเนียง   เลื่อมอารมณ ธ.กาญจนบุรี โรคสมองฝอวัยชรา 82  12 ก.ย.58

4095/58 นางพิศวง   ขันธรักษ ยก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  28 ส.ค.58

4096/58 นางดรุณี   งามมี ธ.ชลบุรี กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81  13 ก.ย.58

4097/58 จ.ส.อ.อํานวย   กิจเกษร ธ.ปราจีนบุรี เสนเลือดในสมองแตก 61  4 ก.ย.58

4098/58 นายสิงโต   แกวเนตร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี สมองฉีกขาด 41  4 ก.ย.58

4099/58 นางบัวฮอง   เพ็งกลา ธ.สีแยกขวงสิงห-เชียงใหม โรคปอดอักเสบติดเชื้อ 73  10 ก.ย.58

4100/58 ส.ท.สราวุธ   ยาวิชัย พัน.สร.กรมสน.พล.ร.15 อุบัติเหตุกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ 23  29 ส.ค.58

4101/58 ส.ท.ไผ   ศรีทอง พัน.สร.กรมสน.พล.ร.15 ศีรษะไดรับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ 25  29 ส.ค.58

หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรมยศ - ชื่อ - สกุล
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4102/58 นางบุญมี   บุญชอบ ม.พัน.21 โรคตับแข็ง 79  28 ก.ค.58

4103/58 ร.อ.ปรีชา   จันทรคํา ร.12พัน.1รอ. โรคมะเร็งปอด 56  31 ส.ค.58

4104/58 นายกัณหา   สุรินราช รพ.คายประจักษศิลปาคม โรคมะเร็งตับออน 82  5 ก.ย.58

4105/58 นายชาย   ไชยหงษา ม.พัน.6 สมองบวมและมีเลือดออก 62  4 ก.ย.58

4106/58 นางบัวจันทร   ตาเกีย ธ.ลําพูน ตายโดยโรคธรรมชาติ 94  7 ก.ย.58

4107/58 ส.ต.ณัฐพนธ   ปลอบโยน พัน.สร.กรมสน.พล.ร.15 อุบัติเหตุกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ 20  29 ส.ค.58

4108/58 นายประกอบ   ขออินกลาง ธ.นครราชสีมา โรคมะเร็งปอด 70  11 ก.ย.58

4109/58 นางภู   ศรีภูธร รพ.คายประจักษศิลปาคม โรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย 81  18 ส.ค.58

4110/58 จ.ส.อ.ปรีชา   สังขเงิน ร.1รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  23 ก.ค.58

4111/58 ร.ต.วิชรัตน   เดชะ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 58  30 ส.ค.58

4112/58 นางเพ็ญศรี   เปยมสาคร ธ.กลาโหม โรคชรา 87  16 ก.ย.58

4113/58 นางอุไรวรรณ   สกุลนรเศรษฐ ธ.กระทุมแบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  11 ก.ย.58

4114/58 ร.ต.สนาน  ทองดีนอก ร.1พัน.4รอ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตลมเหลว 30  6 มิ.ย.58

4115/58 นายละออ   คงนันทะ รร.นส.ทบ. ถุงลมโปงพองอุดก้ันเรื้อรัง 77  7 ก.ย.58

4116/58 นางคํามูล   ใจมา รอย.ฝรพ.3 โรคไตวายเรื้อรัง 76  11 ก.ย.58

4117/58 นางสุวารีย   อองสรอย รง.ปค.ศอว.ศอพท. เลือดออกในสมอง 46  7 ก.ย.58

4118/58 นางนภาภรณ   จันทรมณี   ร.4พัน.2 เนื้องอกรายของรังไข 54  4 ก.ย.58

4119/58 นางสงา   แสงอิ่ม ม.พัน.10 โรคมะเร็งปอด 57  30 ส.ค.58

4120/58 นายเพ็ชรทอง   อุยจักรแกวสกุล ร.11 รอ. โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 53  24 ส.ค.58

4121/58 ร.ต.รวน   ขวดแกว วิสามัญ มะเร็งตับ 75  14 ก.ย.58

4122/58 นางยินฝา   อธิลาภ ธ.พยุหะคีรี หลอดเลือดสมองตีบ 81  14 ก.ย.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรม
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4123/58 นางคําพัน   กองแกวจินดา ธ.รอยเอ็ด ภาวะลมเหลวระบบหัวใจลมเหลว 86  12 ก.ย.58

4124/58 นางสุมล   บุญทัน ร.19 พัน.1 เลือดออกจากทางเดินอาหารสวนบน 52  24 ส.ค.58

4125/58 นางบัวคํา   กันจะนะวงศ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม เสนเลือดตีบในสมอง 80  1 ก.ย.58

4126/58 นายหนอ   ไฝปวง ธ.สันปาขอย-เชียงใหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  15 ส.ค.58

4127/58 อส.ทพ.ยุวเรศ   คนคลอง กรม ทพ.23 ถูกยิงบริเวณศีรษะ 49  1 ก.ย.58

4128/58 พ.อ.ทนงศักดิ์   คนองนึก ธ.สะพานใหม-ดอนเมือง โรคมะเร็งที่ล้ิน 60  9 ก.ย.58

4129/58 ร.อ.สนั่น   ยังพิทักษ ธ.ปราจีนบุรี โรคมะเร็งกระเพาะปสสาวะ 86  15 ก.ย.58

4130/58 ร.ต.บรรจง   เจริญสุข ธ.สํานักราชดําเนิน ภาวะตับแข็ง 57  19 ก.ย.58

4131/58 นางเปรมจิตต   ผองยิ่ง ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดอักเสบ 66  16 ก.ย.58

4132/58 นายศิรสิทธิ์   ศิริจันทร รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 64  21 ก.ย.58

4133/58 ร.อ.อภิชาติ   ศรีพุทธชาติ ธ.สํานักงานใหญ โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 50  13 ส.ค.58

4134/58 พ.ต.หญิงโอปอล   เดชาคนีวงศ สวนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 87  15 ก.ย.58

4135/58 นางประมวญ   จิตรแสวง ธ.สํานักราชดําเนิน ติดเชื้อในขอเขาเทียมดานขวา 93  16 ก.ย.58

4136/58 พ.ท.สมจิตต   ยมดิษฐ ธ.เตาปูน ภาวะปอดติดเชื้อ 79  13 ก.ย.58

4137/58 นางมาลี   สุวรรณฉิม รง.กล.กชส.สอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในลําใสรุนแรง 76  24 ส.ค.58

4138/58 นางเจื้อจันทร   พุมสุวรรณ ธ.รามอินทรา กม.4 โรคสมองฝอวัยชรา 84  15 ก.ย.58

4139/58 นางจรรยามณี   พยอมหอม วิสามัญ โรคชรา 82  17 ก.ย.58

4140/58 นางอนงค   ชื่นเจริญ วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 90  17 ก.ย.58

4141/58 นางพรม   ภูศิริวัฒนกุล รร.ช.กช. ไมทราบสาเหตุ 84  3 ก.ย.58

4142/58 นางสุววณ   ชูสันเทียะ ร.23 มว.ชบร.สน.1 โรคชรา 85  27 ส.ค.58

4143/58 จ.ส.อ.บัญชา   เอ่ียมสอาด ร.19พัน.2 มีภาวะเลือดออกในสมอง 42  9 ก.ย.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรม
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4144/58 นายทองหลอ   ดานเสนา รง.5 กผสป.พธ.ทบ.(ซับมวง) เสนเลือดฝอยในสมองแตก 74  9 ก.ย.58

4145/58 จ.ส.อ.วารี   โตชม ป.พัน.711 หลอดเลือดในสมองแตก 57  28 ส.ค.58

4146/58 นายชิน   บุญธรรม พธ.ทบ. โรคมะเร็งตับ 65  12 ส.ค.58

4147/58 นางละมัย   จากผา กรมพัฒนา 1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  15 มิ.ย.58

4148/58 ส.ต.เอกลักษณ   อาสาทํา ป.พัน.8 อุบัติเหตุศีรษะบาดเจ็บรุนแรง 23  29 ส.ค.58

4149/58 จ.ส.อ.คํามี   สุพรม ธ.อุดรธานี โรคชรา 83  4 ก.ย.58

4150/58 นางดล   บุดดีภักดิ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 71  5 ก.ย.58

4151/58 น.ส.เพ็ญจันทร   บุญยิ่งยงค ธ.กลวยน้ําไทย ลิ่มเลือดอุดตันบริเวณขั้วปอด 66  22 ก.ย.58

4152/58 พ.อ.หญิง คุณารักษ   คลายทอง ธ.รพ.พระมงกุฏเกลา โรคชรา 89  19 ก.ย.58

4153/58 นายประเสริฐ   แนวปราณีต พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สมองขาดออกชิเจน 70  7 ส.ค.58

4154/58 พ.ท.หญิง พิศมัย   ทวีสิงห ธ.ศรียาน ภาวะปอดติดเชื้อ 72  21 ก.ย.58

4155/58 นางนิตยา   สิเนหสาร ธ.กระทรวงกลาโหม กลามเนื้อหัวใจตาย 75  17 ก.ย.58

4156/58 จ.ส.อ.หญิง จงกล   สุทธิแพทย วิสามัญ โรคชรา 92  2 ก.ย.58

4157/58 นางระเบียบ   สถิตยมั่น สวนกลาง ความดันโลหิต 89  23 ก.ย.58

4158/58 จ.ส.อ.กองศักดิ์   เจริญสม ธ.นครศรีธรรมราช ถูกรถยนตกระบะเฉี่ยวชน 62  19 ก.ค.58

4159/58 ส.อ.สมชาย   แสงเดือน สวนกลาง ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 60  22 ก.ย.58

4160/58 จ.ส.อ.นาวิน   สุดสงค ศร. ติดเชื้อในปอดและภาวะไตวายเฉียบพลัน 42  3 ก.ย.58

4161/58 นางแยม   ปกกลาง รอย.บ.พล.ร.3 โรคมะเร็งปอดระยะสุดทาย 65  30 ส.ค.58

4162/58 ส.อ.เฉลิมชัย   ดํารงคชาติ ธ.ยอยถนนสรงประภา วัณโรค 57  17 ก.ย.58

4163/58 พ.ต.สํารวม   ไกรสิงห ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนลมเหลวเฉียบพลัน 80  13 ก.ย.58

4164/58 นางมวน   ชวยสังวร ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปากมดลูก 73  8 ก.ย.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรม
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4165/58 นางฟุง   หอมสุข ธ.วงเวียนสระแกว-ลพบุรี โรคชรา 81  8 ก.ย.58

4166/58 นางวิลาวัลย   เพ็ชรแกว สลก.ทหาร โรคมะเร็งลําใส 61  14 ก.ย.58

4167/58 นางกิราวรรณ   พันอะนุ พัน.สร.1พล.1รอ. โรคมะเร็งตับ 49  14 ส.ค.58

4168/58 นางพรหม   ภุมมารักษ ร.2พัน.2รอ. โรคมะเร็งปอด 77  20 ส.ค.58

4169/58 นายไพริน   สุรินโยธา ร.6 เนื้องอกรายของลําใสใหญ 59  23 ก.ย.58

4170/58 ส.อ.เกษมวัฒน   ปรองดอง  ม.พัน.31 อุบัติเหตุจราจร 25  30 พ.ย.58

4171/58 นางบัวแกว   สาครชลธาร กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  9 ส.ค.58

4172/58 จ.ส.ท.วุฒิชัย   เพชรแวว ธ.พิจิตร เนื้องอกในสมอง 58  21 ก.ย.58

4173/58 นางสุภัทรา   ทวีจันทร พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ติดเชื้อในกระแสโลหิตอยางรุนแรง 34  31 ส.ค.58

4174/58 น.ส.สมจิตร   อรชร พัน.สร.กรมสน.พล.ร.9 โรคหัวใจลมเหลว 55  14 ส.ค.58

4175/58 นางเอ็ง   ชาครียสกุล สส. ฝที่มาม 78  6 ก.ย.58

4176/58 นางพัทศรี   เอี่ยมละออ วศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  11 ก.ย.58

4177/58 นางเกษร   เพชรแสน จทบ.ร.อ. โรคตับแข็ง 68  16 ก.ย.58

4178/58 นางกัลยา   ขจีจิต จทบ.พ.ล. กรวยไตอักเสบติดเชื้อ 77  16 ก.ย.58

4179/58 นางเสย   ชุมภูแกว พัน.สร.23 บชร.3 โรคชรา 80  15 ก.ย.58

4180/58 นายคมสัน   วรรณหงษ ธ.นาน ภูมิคุมกันบกพรอง 25  8 ก.ย.58

4181/58 นางหยัน   สายทรัพย ธ.ถนนสายเอเซีย-นครสวรรค โรคมะเร็งลําใส 70  8 ก.ย.58

4182/58 ร.ต.วิรัช   พรมแดน ธ.พิษณุโลก ภาวะการหายใจลมเหลวเฉียบพลัน 57  18 ก.ย.58

4183/58 นางสวาท   ขันตรี ธ.อุดรธานี โรคมะเร็งถุงน้ําดี 78  11 ก.ย.58

4184/58 ร.ต.ศตวรรษ   ประดับสาร ธ.โรบินสัน-สุรินทร พิษสุราเรื้อรัง 56  3 ก.ย.58

4185/58 นางประดับ   เย็นเปยม ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 75  5 ก.ย.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หนวย สาเหตุท่ีถึงแกกรรม
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4186/58 จ.ส.ต.สราวุธ   จันทรโชตะ มทบ.41 อุบัติเหตุจักรยานยนตชนเสาไฟฟา 49  11 ก.ย.58

4187/58 นายสุชาติ   รักติประกร ธ.โชคชัย4 กลามเนื้อหัวใจโต 78  17 ก.ย.58

4188/58 พ.จ.อ.สุข   บุณยศุภา ธ.สําโรง โรคชรา 86  19 ก.ย.58

4189/58 ร.อ.สมภพ   ชัยเจนกิจ ธ.ปากเกร็ด โรคปอดติดเชื้อ 82  21 ก.ย.58

4190/58 นายบุญจันทร   ศรีสถาน ม.พัน.25 รอ. เสนเลือดในสมองตีบ 79  9 ก.ย.58

4191/58 นายทวี   ไชยคําภา ช.พัน.6 โรคชรา 72  7 ก.ย.58

4192/58 ร.ต.สนั่น   พรอมจิตต ธ.กระทรวงกลาโหม โรคติดเชื้อในกระแสเลือด 65  25 ก.ย.58

4193/58 นายลวน   ดิษสูงเนิน กรซร.ศซส.สพ.ทบ. โรคมะเร็งลําใส 84  2 ก.ย.58

4194/58 จ.ส.อ.สมพร   อินทรโสภา ม.พัน.19 โรคตับแข็งจากไวรัสอักเสบบี 53  7 ก.ย.58

4195/58 จ.ส.อ.ประสิทธ์ิ   สวางวงศ ธ.ลําปาง หลอดเลือดสมองตีบ 87  14 ก.ย.58

4196/58 ร.ต.สุบิน   สทานวัตร ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  5 ก.ย.58

4197/58 ร.ต.ระเบียง   สัจนวน ธ.สระบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 60  30 ส.ค.58

4198/58 นางนอย   สุขคําเมือง ธ.หางฉัตร ระบบหายใจลมเหลว 59  12 ก.ย.58

4199/58 ร.อ.จํารัส   อินทรตะกา ธ.ตาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว 67  18 ส.ค.58

4200/58 พ.อ.สวัสดิ์   ประเสริฐกันย ธ.เตาปูน ไตวายเรื้อรัง 73  21 ก.ย.58

4201/58 นางยุพิน   พันสด ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  5 ก.ย.58

4202/58 จ.ส.อ.หญิงนวลศรี   คิดหมาย ธ.สํานักราชดําเนิน โรคชรา 81  18 ก.ย.58

4203/58 นายรัศมี   จากนาน ม.พัน.15 โรคมะเร็งกลองเสียง 59  27 พ.ค.58

4204/58 นางบุปผา   ศรีทองสุข ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง หอบหืด 70  10 ก.ย.58

4205/58 นาย ไม   ลาฤทธิ์ ธ.อรัญประเทศ สนเลือดในสมองตีบ 79  18 พ.ค.58

4206/58 นางทองเปรย   ศิลปศร ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อทางเดินปสสาวะรุนแรง 77  20 ก.ย.58
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4207/58 ร.ต.ฐิติวัฒน   ตรีดารา ธ.ปากชอง โรคไตเรื้อรัง 54  10 ก.ย.58

4208/58 นางอรพิน   เดชะคุปต ธ.สนามเปา ทางเดินน้ําดีอักเสบติดเชื้อ 79  27 ก.ย.58

4209/58 นายพา   ทองเลิศ ธ.สระบุรี กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 90  26 ก.ย.58

4210/58 ร.อ.ปรีชา   ปอสูงเนิน ธ.นครราชสีมา โรคมะเร็งกลองเสียง 71  11 ก.ย.58

4211/58 ส.ต.พงศกร   สุยะใหญ ป.9 ศีรษะไดรับการกระทบกระเทือนรุนแรง 25  10 ก.ย.58

4212/58 นายจํารูญ   มาศิริ กง.กห.(ขาราชการประจําการ) โรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองระยะลุกลาม 66  7 ก.ย.58

4213/58 นางเงา   ทองแสง ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา โรคสมองฝอวัยชรา 83  20 ก.ย.58

4214/58 นายสมยศ   เกตุเผือก รพ.อานันทมหิดล โรคมะเร็ง 60  18 ก.ย.58

4215/58 จ.ส.อ.จรัญ   สุวรรณลพ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 53  3 ก.ย.58

4216/58 นางทองมาก   ยศกลาง ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา ขาดออกชิเจนจากการหายใจลมเหลว 86  16 ก.ย.58

4217/58 นายวิเชียร   แจมใส ร.6 สมองขาดเลือด 70  14 ก.ย.58

4218/58 นางเลื่อน   เพียรปรุ ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ 93  7 ก.ย.58

4219/58 พระบรรลือ   พิมพปรุ ธ.นครราชสีมา ภูมิคุมกันบกพรอง 56  2 ก.ย.58

4220/58 นางบังอร   ธนะศร สวนกลาง โรคสมองฝอวัยชรา 74  23 ก.ย.58

4221/58 ร.ต.วิชัย   พนภัย ธ.ถนนเทพารักษ โรคชรา 77  25 ก.ย.58

4222/58 ร.อ.กระจาง   ศรีนาค ธ.สนามเสือปา กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85  12 ก.ย.58

4223/58 นางวันเพ็ญ   นาคทอง ร.25พัน.2 หัวใจวายภาวะน้ําเกินจากตับแข็ง 65  15 ก.ย.58

4224/58 นางหมวย   ศรีศิลา ร.23พัน.3 ความดันเลือดในปอดสูง 41  13 ก.ย.58

4225/58 ร.อ.สําเนียง   มหารัตนวงศ ธ.ชลบุรี โรคปอดติดเชื้อ 85  22 ส.ค.58

4226/58 นางตุ   อันตะลาสีห ร.31พัน.3รอ. กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70  19 ก.ย.58

4227/58 นางสุรางค   สีหบัณฑ ธ.นครราชสีมา ภาวะเนื้อสมองตาย 77  16 ก.ย.58
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4228/58 น.ส.จํารัส   วัฒนประดิษฐ ช.21 โรคหัวใจ 69  13 ก.ย.58

4229/58 ร.ต.มนูญ   เสาวรส ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกในกระเพาะ 56  7 ก.ย.58

4230/58 ส.อ.อนุชา   ผิวออนดี สง.สด.จว.ส.พ. เลือดออกในสมอง 40  14 ก.ย.58

4231/58 นางกาญจนา   จัมปาสุต ธ.วังบูรพา ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  18 ก.ย.58

4232/58 พล.อ.สุรสิทธิ์   มัยลาภ ธ.สํานักงานใหญ โรคมะเร็งลําใสใหญ 69  22 ก.ย.58

4233/58 พ.ท.อรุณ   มณีฉาย ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ ทอน้ําดีติดเชื้อ 93  21 ก.ย.58

4234/58 นายประกาศ   บุญประดิษฐ พัน.สห.11 ติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ขาขวา 55  13 ก.ย.58

4235/58 ร.ต.หญิง มาลินี   เดชประดิษฐ ธ.ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎรบูรณะ โรคปอดติดเชื้อ 75  17 ก.ย.58

4236/58 นางทองเล็ก   เปรื่องเวทย ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อรุนแรงระบบหายใจลมเหลว 60  23 ก.ย.58

4237/58 นายเงิน   เสถียรทิพย ธ.นครนายก โรคมะเร็งตอมลูกหมาก 84  25 ก.ย.58

4238/58 นายทวี   นุชนนท นทพ. โรคชรา 73  23 ส.ค.58

4239/58 พ.ท.เทียน   พันมา ธ.พิษณุโลก โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง 75  21 ส.ค.58

4240/58 นางสุรัส   ดาทอง ร.112พัน.1 เสนเลือดในสมองแตก 78  12 ก.ย.58

4241/58 พ.ท.ประยูร   พุฒจรูญ ธ.ลพบุรี โรคชรา 81  27 ส.ค.58

4242/58 ส.อ.อุดม   อุทัยบุรมย ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งตับ 57  2 ก.ย.58

4243/58 พ.อ.ธวัชชัย   เชี่ยวโสธร วิสามัญ โรคปอดอักเสบ 93  16 ส.ค.58

4244/58 พ.ต.จรูญ   บั้งทอง ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 80  13 ส.ค.58

4245/58 นายผัน   ปราณีวัฒน ธ.รอยเอ็ด โรคมะเร็งกระเพราะปสสาวะ 83  11 ก.ย.58

4246/58 ร.ต.ทองหอ   กําโภชา ธ.ปราจีนบุรี หัวใจวายจากกลามเนื้อหัวใจขาด 82  21 ก.ย.58

4247/58 นางละมอม   ทรรพนันทน ธ.ซีคอนสแควร โรคชรา 92  28 ก.ย.58

4248/58 นายลวน   ยั่วยวนดี ธ.โรบินสัน สุรินทร โรคสมองฝอวัยชรา 64  14 ก.ย.58
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4249/58 จ.ส.อ.พันธุศักดิ์   กิ่งกุมกลาง ปตอ.พัน.6 โรคมะเร็งตับ 53  5 ก.ย.58

4250/58 นยสมนึก   โพธ์ิแพงพุม ส.1พัน.101 โรคมะเร็งตับ 64  11 ก.ย.58

4251/58 นาย ชั้น   นุมละออ วิสามัญ โพแทสเซียมสูงในกระแสเลือด 87  27 ก.ย.58

4252/58 นางละมุน   อินทพันธ ธ.ลําพูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 92  6 ก.ย.58

4253/58 นายสายัณห   เหลามวง กสษ.2 กส.ทบ. โรคมะเร็ง 48  10 ก.ย.58

4254/58 ร.ต.คําปราง   ประราสุข ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งลําใส 81  12 ก.ย.58

4255/58 ส.อ.เฉลิม   อรุณในเมือง ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 61  20 ก.ย.58

4256/58 นางสุกันยา   เรียบรอย ธ.วงเวียนสระแกว-ลพบุรี ติดเชื้อจากการลางไต 51  16 ก.ย.58

4257/58 นางพร   วรพันธ ป.พัน.6 โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 79  18 ก.ย.58

4258/58 นางบุญชู   แกวลา ธ.อุดรธานี ภาวะระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 79  18 ก.ย.58

4259/58 นางสุชาดา   ดํามินเศษ ธ.พิษณุโลก โรคมะเร็งเตานม 60  12 ก.ย.58

4260/58 ร.ต.ทุเรียน   สาดสี ธ.พนัสนิคม โรคมะเร็งปอด 56  24 ก.ย.58

4261/58 ร.อ.สุนทร   ยุยง ธ.ประชานิเวศน โรคมะเร็งลําใสใหญ 53  24 ก.ย.58

4262/58 ส.อ.พันธ   ตนสาย มทบ.22 โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 82  20 ก.ย.58

4263/58 นางทวี   สุขโรชนีย พล.ป. โรคไตวายเรื้อรัง 75  17 ก.ย.58

4264/58 นางแกว   เคหะฐาน ศปภอ.ทบ.2 โรคเบาหวาน 72  14 ก.ย.58

4265/58 นางอําพร   ประโม รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ โรคมะเร็งแพรกระจายบริเวณสมอง 65  12 ก.ย.58

4266/58 นายสมยศ   กําแนน แผนก2 กคส.สพ.ทบ. โรคไตวายฉับพลัน 56  22 ก.ย.58

4267/58 นางแปว   อนุเสฐียร ศอว.ศอพท. โรคมะเร็งระยะสุดทาย 60  17 ก.ย.58

4268/58 นางสนวน   พลานุวาส ธ.สิงหบุรี ไตอักเสบติดเชื้อเฉียบพลัน 73  5 ก.ย.58

4269/58 นายเฉวียง   อําพันทอง ธ.วังมวง โรคสมองฝอวัยชรา 79  29 ส.ค.58
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4270/58 นางละมุล   ภาโคตร ธ.ขอนแกน มะเร็งทอน้ําดี 56  3 ก.ย.58

4271/58 นายสรวง   บุญสําเภา ธ.กาญจนบุรี ภาวะปอดและหัวใจลมเหลว 78  30 ก.ย.58

4272/58 ส.ต.ประสงค   อบรมดี สส. โรคเบาหวาน 78  14 ก.ย.58

4273/58 นางลัดดา   เอกวิบูลสถิตย สวนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 71  29 ก.ย.58

4274/58 นางฉลวย   ดวงกัน ธ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคหัวใจ 81  1 ต.ค.58

4275/58 น.ส.ประไภ   ทองตระกูล รพ.คายนวมินทราชินี โรคไตวายระยะสุดทาย 58  19 ก.ย.58

4276/58 นางแฮม   เหลาลาภะ ธ.เพชรบูรณ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  19 ก.ย.58

4277/58 นางคํา   นิลมาลา ธ.เพชรบูรณ โรคสมองวัยชรา 85  7 ก.ย.58

4278/58 จ.ส.อ.กิตติชัย   บุญแล พัน.สร.1 พล.1รอ. โรคหัวใจลมเหลว 47  8 ก.ย.58

4279/58 จ.ส.อ.ประกัน   พานิช ธ.กาญจนบุรี โรคมะเร็งปอด 65  16 ก.ย.58

4280/58 ร.ต.ทยากร   คชฤทธิ์ นสศ. ไวรัสตับอักเสบบี 51  12 ก.ย.58

4281/58 พ.อ.ภูมิ   จิตตะเสนีย ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 89  23 ก.ย.58

4282/58 พล.ต.ทัน   มีผิว วิสามัญ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 68  19 ก.ย.58

4283/58 นายสวงค   จุนอุทัย กบ.ทบ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 81  3 ต.ค.58

4284/58 นางวันดี   ปุญประวัติ ช.พัน.9 โรคความดันสูง 72  23 ส.ค.58

4285/58 นางเขนย   อภิบาลศรี ม.4 รอ. เลือดออกในสมอง 56  8 ส.ค.58

4286/58 จ.ส.อ.ทันวัย   พึ่งนิล พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 โรคตับแข็ง 51  4 พ.ค.58

4287/58 นางสมศรี   ภูเจริญ รพ.คายเม็งรายมหาราช โรคมะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย 57  14 ก.ย.58

4288/58 นายสมาน   ทาเสนาะ ร.6 โรคมะเร็งทอน้ําดี 77  22 ก.ย.58

4289/58 นายสอาด   นิลสนธิ ร.4 พัน.2 ถุงลมโปงพอง 77  16 ก.ย.58

4290/58 พล.ท.ธนู   อําไพ ธ.สะพานใหม-ดอนเมือง กลามเนื้อหัวใจผิดปกติ 68  29 ก.ย.58
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4291/58 นายนิเทศ   โคตรพัฒน ปตอ.พัน.7 ตับแข็ง 68  25 ก.ย.58

4292/58 นางประภาพร   ใจนอม ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 81  27 ก.ย.58

4293/58 นางบุญมา   นามบุตรศรี ธ.พระปฐมเจดีย ติดเชื้อในปอด 81  26 ก.ย.58

4294/58 นายนันท   อาจสาสี มทบ.14 โรคมะเร็งลําใส 70  31 ส.ค.58

4295/58 จ.ส.อ.ชัชวาลย   ธาราวร สง.สด.ก.ท. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตลมเหลว 56  12 ก.ย.58

4296/58 นางวรรณี   อินทรอักษร ธ.รพ.พระมงกุฏเกลา เสนเลือดในสองตีบ 87  4 ต.ค.58

4297/58 นางลิ้นจี่   วิสุตกุล ร.16 ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 64  27 ก.ย.58

4298/58 ดร.บันเทิง   ศรีจันทราพันธุ ธ.สํานักราชดําเนิน ปอดติดเชื้อรุนแรง 85  25 ก.ย.58

4299/58 พ.อ.เจิดศักดิ์   พลจันทร ธ.สํานักงานใหญ หนองในชองทองจนติดเชื้อในกระแสเลือด 82  29 ก.ย.58

4300/58 พ.อ.สุรพิชญ   อมรวิเชษฐ วิสามัญ โรคหัวใจ-โรคไต 91  27 ก.ย.58

4301/58 นางอุดม   หมั่นงาม ธ.โรบินสัน-สุรินทร ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  18 ก.ย.58

4302/58 นางนอย   รักษาแกว ธ.ทุงสง โรคไตวายเรื้อรัง 53  16 ก.ย.58

4303/58 นางวันเพ็ญ   มงคลชู จทบ.ร.อ. ภูมิคุมกันบกพรอง 61  21 ก.ย.58

4304/58 ร.ต.โสภัณ   โนนคูเขตโขง ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  16 ก.ย.58

4305/58 นางสวาท   งาเกาะ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 77  16 ก.ย.58

4306/58 นางบุญเรือง   ศรีเทเวศน ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 73  22 ก.ย.58

4307/58 ร.ต.ปราโมทย   ดีมานพ ธ.ปราจีนบุรี โรคหัวใจลมเหลว 81  15 ก.ย.58

4308/58 ร.ท.เอกรินทร   น้ํานวล ร.31 พัน1รอ. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลว 43  31 ส.ค.58

4309/58 นายรื่น   หลอดคํา ศสท.กส.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 85  14 ก.ย.58

4310/58 พ.ท.สมชาย   เลิศศิริ รร.จปร. อุบัติเหตุรถจักยานยนตชน 54  8 ก.ย.58

4311/58 นางเจียง   โจยสา ธ.เชียงราย ปอดอักเสบติดเชื้อ 82  24 ก.ย.58
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4312/58 นางวงเดือน   วัฒนะราช ร.8 พัน.1 โรคเบาหวาน หัวใจเสนเลือดในสมองตีบ 69  26 ก.ย.58

4313/58 นายยุทธชัย   เหลาแตว จทบ.ส.น. โรคมะเร็งปอด 56  10 ก.ย.58

4314/58 ร.อ.สนิท   จันทวงษ ศปภอ.ทบ.2 อุบัติเหตุ 77  19 ก.ย.58

4315/58 จ.ส.อ.สุรศักดิ์   เชื้อสุวรรณ ธ.ลพบุรี โรคปอดอักเสบรุนแรง 68  25 ก.ย.58

4316/58 นางสาย   กรีจังหรีด ธ.เทสโกโลตัส โคราช 2 โรคปอดอักเสบ 90  16 ก.ย.58

4317/58 นายนิตย   บุญมาก ธ.โรบินสัน-สุรินทร โรคชรา 77  14 ก.ย.58

4318/58 นางทองคํา   หาวหาญ วิสามัญ ปวยธรรมชาติไมทราบโรค 86  27 ก.ย.58

4319/58 จ.ส.อ.หญิง สัมพันธ   สุดศรี ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร โรคปอดอักเสบ 84  24 ก.ย.58

4320/58 นางสงค   โจมรัมย ธ.วังมวง โรคสมองฝอวัยชรา 76  8 ก.ย.58

4321/58 นางณัฎฐินี   โสมอ่ํา ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งกระดูก 62  28 ก.ย.58

4322/58 นายสงบ   แฝงศรีจันทร ธ.กาฬสินธุ โรคเบาหวาน 77  30 ก.ย.58

4323/58 จ.ส.อ.รังสรรค   วสวานนท ธ.กลาโหม อัมพฤกษ 57  3 ต.ค.58

4324/58 พ.อ.หญิง พูนศรี   แมนศรแผลง ธ.สนามเสือปา โรคปอดติดเชื้อ 88  29 ก.ย.58

4325/58 นางผัน   ตันหลวงกาศ ธ.สันปาขอย-เชียงใหม เนื้องอกในสมอง 80  22 ก.ย.58

4326/58 นางสุข   โพธิ์กมล ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  16 ก.ย.58

4327/58 เรือตรี ทวี   พันธุนิยม ธ.ปากเกร็ด โรคตับแข็ง 66  5 ต.ค.58

4328/58 ร.ต.สนั่น   ฉายทองคํา ธ.ตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต ปอดติดเชื้อรุนแรง 74   3 ต.ค.58

4329/58 นางทองเตย   ถนอมวงษ ธ.ลพบุรี โรคเบาหวาน, ความดันโลหิต 76  18 ก.ย.58

4330/58 ร.ต.ประจวบ   นินบดี ธ.พระปฐมเจดีย ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 75  4 ต.ค.58

4331/58 นางสมัย   บุญอินทร พัน.บร.กบร.ศบบ. โรคความดันโลหิตสูง 72  20 ก.ย.58

4332/58 นายปุต   จันธิมา ทน.1 มะเร็งปอด 63  26 ก.ย.58
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4333/58 นางสําราญ   เลี้ยงชีพชอบ ทภ.1 โรคเบาหวาน และความดันโลหิต 67  25 ก.ย.58

4334/58 นายเคน   อิ่มเอม ธ.สระบุรี โรคเบาหวาน 82  20 ก.ย.58

4335/58 นายคําสิงห   คําโพนทัน ธ.กลาโหม โรคความดันโลหิตสูง 86  1 ต.ค.58

4336/58 นางวสําลี   ชองเพชร ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  2 ต.ค.58

4337/58 นางจุรีพร   จิตบาล ร.153 พัน.1 โรคหัวใจ 49  20 ก.ย.58

4338/58 ร.ต.วิทูรย   เคลือบคลาย มทบ.12 ภาวะขาดอากาศแรงกดทับบริเวณทรวงอก 56  29 ก.ย.58

4339/58 จ.ส.อ.สุรินทร   สุขสุวรรณ ร.15 พัน.1 กระแสไฟฟาซอตเปนเหตุใหหัวใจหยุดเตน 54  16 ส.ค.58

4340/58 ร.ต.ประสงค   เหรียญทอง ธ.เพชรบูรณ โรคมะร็งปอด 56  11 ก.ย.58

4341/58 นายเชาว   เอกปาน ธนาณัติ ศีรษะไดรับอุบัติเหตุรุนแรง 72  16 ก.ย.58

4342/58 จ.ส.อ.ธนากร   พงษเฉลิม นรด.(รด.) โรคตับแข็ง 49  29 ก.ย.58

4343/58 ร.ต.หญิง ปฐมวดี   อิศรเสนาณอยุธยา ธ.กลาโหม โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 64  3 ต.ค.58

4344/58 พ.ท.ประสิทธ์ิ   แสนสุข ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจขาดเลือด 70  6 ต.ค.58

4345/58 นางพเยาว   เจริญวงศ สวนกลาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76  8 ต.ค.58

4346/58 นายสี   กาลบรรจง สวนกลาง เลือดออกในสมอง 75  6 ต.ค.58

4347/58 นางไขมุก   แกวมาก ม.พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  27 ก.ย.58

4348/58 นางสมจิตร   ยอดเอี่ยม ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือดจากลําใสแตก 77  30 ก.ย.58

4349/58 จ.ส.อ.มนตรี   ชัยราช พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2รอ. สมองกระทบกระเทือนรุนแรง 51  1 ก.ย.58

4350/58 จ.ส.อ.สมบูรณ   โพธิ์สวาง ร.13 พัน.1 วัณโรคกระจาย 55  26 ก.ย.58

4351/58 นางบัวศรี   วงคตะลา รพ.คายสุรนารี ติดเชื้อในปอด 81  28 ก.ย.58

4352/58 นางแสงทอง   พระสลัก ร.16 พัน.1 ปอดติดเชื้อจากหอบหืด 67  26 ก.ย.58

4353/58 นายควง   บุญสาระ มทบ.22 วัณโรคปอด 64  23 ก.ย.58
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4354/58 นางจงรักษ   กล่ินโสภณ รร.ส.สส. ภาวะเสนเลือดสมองตีบฉับพลัน 77  3 ต.ค.58

4355/58 จ.ส.อ.พลศึก   ประเสริฐสังข ธ.ราชดําเนิน หลอดเลือดหัวใจตีบ 45  21 มิ.ย.58

4356/58 นางจอย   สมบูรณ ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบรุนแรง 87  9 ก.ย.58

4357/58 นางวรรณสิริ   พรรณนิยม ธ.ลพบุรี มะเร็งปากมดลูก 64  24 ก.ย.58

4358/58 จ.ส.อ.วัชรินทร   ละครแกว ธ.ลพบุรี ภาวะเสนเลือดในสมองแตก 70  13 ก.ย.58

4359/58 นางประหยัด   เจริญพงษ ศฝ.นศท.มทบ.14 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74  27 ก.ย.58

4360/58 จ.ส.อ.เฉลิมเดช   นิลผาย พัน.สท. เนื้องอกในสมอง 57  9 ก.ย.58

4361/58 นางสายศิลป   ศรีทอง ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 50  25 ก.ย.58

4362/58 น.ส.รินารัตน   ประเสริฐสังข ป.พัน.106 ระบบหัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน 30  22 ก.ย.58

4363/58 ร.ต.ดัมรงคศักดิ์   ศักดิ์ศรี สวนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 67  7 ต.ค.58

4364/58 นางจรวย   ปานหราย ป.พัน.2 รอ. มะเร็งปอด 79  30 ก.ค.58

4365/58 นางบุษบาเฉลาชัย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. อัมพาต 69  19 ก.ย.58

4366/58 นางสุภีร   วิสุงเร ช.พัน.6 มะเร็งรังไข 67  15 ก.ย.58

4367/58 จ.ส.อ.โสภณ   สุจรต ส.พัน.24 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 46  27 ก.ค.58

4368/58 นายสมชาย   สุวรรณรัตน แผนก 3 กคส.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 55  21 ก.ย.58

4369/58 พ.อ.จรูญ   แกนทอง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก หัวใจลมเหลว 71  7 ก.ย.58

4370/58 จ.ส.อ.สมคิด   คําพร ธ.มุกดาหาร อัมพาต 62  24 ก.ย.58

4371/58 นางทองดี   ภูระหงษ ธ.ยอยบางบัว โรคสมองฝอวัยชรา 95  8 ต.ค.58

4372/58 นางฟองคํา   ธิวงศสาย รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี มะเร็งทอน้ําดี 56  23 ก.ย.58

4373/58 ส.อ.อาหริด   หวังเนาวรัตน ช.พัน.402 บาดเจ็บที่หนาอกและชองทองจากอุบัติเหตุ 26  14 ก.ย.58

4374/58 จ.ส.อ.วัชรินทร   หมัดอาสิน ม.พัน.16 กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 53  27 ก.ย.58
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4375/58 นางแปน   คุมสุวรรณ มทบ.21 มะเร็งในโพรงจมูก 75  17 ก.ย.58

4376/58 นางลําเย็น   ปะวะขัง ม.พัน.4 รอ. ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํารุนแรง 61  7 ก.ย.58

4377/58 นางวิลาวัณย   โปะมา รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. น้ําในเยื่อหุมปอดจากมะเร็ง 54  15 ก.ย.58

4378/58 นางแจมศรี   ลาภนาคทอง ธ.กระทุมแบน ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  3 ต.ค.58

4379/58 นางวันดี   กุลวรรณ ม.พัน.26 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 82  16 ก.ย.58

4380/58 นางสมบัติ    เพียรออน มทบ.24 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  15 ก.ย.58

4381/58 นางพรรณทิพา   รักมิตร สวนกลาง ผูกคอตาย 58  11 ต.ค.58

4382/58 นางสี   อินทรบุญ ธ.สนามเปา แผลกดทับติดเชื้อ 80  1 ต.ค.58

4383/58 ร.ต.ณรงค   จําปา ธ.ลําปาง กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 74  23 ก.ย.58

4384/58 ร.ต.วีระ   เจริญใจ ธ.ราชบุรี หลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูง 78 24 ก.ย.58

4385/58 ร.อ.วีระ   ฉวีวงษ ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งทอน้ําดีระยะลุกลามแพรกระจาย 56  27 ก.ย.58

4386/58 นายทองผาน   โสมี ร.13 พัน.3 โรคไตวาย 66  20 ก.ย.58

4387/58 พล.ต.ประทีป   ชัยปาณี ธ.สนามเปา โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 89  2 ต.ค.58

4388/58 นายเชื้อ   ใสสระนอย ธ.ปกธงชัย โรคสมองฝอวัยชรา 74  24 ก.ย.58

4389/58 นางบุญรอด   ผองแผว ธ.นครราชสีมา เสนเลือดในสมองตีบ 79  22 ก.ย.58

4390/58 พ.อ.สมมาตร   กรวดโคกสูง ธ.สํานักราชดําเนิน โรคมะเร็งปอด 61  10 ต.ค.58

4391/58 พ.ต.ศิลป   แดงประดับ วิสามัญ ปอดติดเชื้อชนิดรุนแรง 81  14 ก.ย.58

4392/58 นางเอ็ดสา   สีตะบุตร มทบ.24 โรคมะเร็งปอด 65  8 ก.ย.58

4393/58 นายเล็ก   สอนคําเฟอย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อที่แผลกดทับ 81  29 ก.ย.58

4394/58 นางพิกุล   บุญมา มทบ.13 โรคชรา 79  24 ก.ย.58

4395/58 นายบุญมาก   ออนสะอาด สม. โรคปอดติดเชื้อ 84  26 ก.ย.58
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4396/58 นางศรีไพร   สมมิตร ธ.ถนนเทพารักษ กม.22 กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69  4 ต.ค.58

4397/58 นางพุทธี   จินตนา ธ.นครนายก โรคสมองฝอวัยชรา 95  3 ต.ค.58

4398/58 ร.ต.หญิง วันทนีย   อึ๊งสวัสดิ์ ธ.งามวงศวาน หลอดเลือดหัวใจตีบ 79  1 ต.ค.58

4399/58 นางจันทนา   บุศยารัศมี วิสามัญ โรคปอดติดเชื้อ 93  12 ต.ค.58

4400/58 นายสุบิน   มงคล ธ.นครนายก โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 74  4 ต.ค.58

4401/58 น.ส.ประโยชน   ผจญกลา ร.23 พัน.3 ภาวะหัวใจหยุดเตน 66  15 ก.ย.58

4402/58 นางอําไพ   บัวเกตุ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 72  19 ก.ย.58

4403/58 พ.อ.เสงี่ยม   ทัพเพ็ชร ธ.สํานักราชดําเนิน ติดเชื้อในกระแสโลหิต 94  8 ต.ค.58

4404/58 นางปราณี   จิตตสวัสดิ์ ธ.ลาดพราว ซอย136 โรคสมองฝอและพารกินสัน 82  5 มิ.ย.58

4405/58 นางอําไพ   ธิดาเรือง ร.17 พัน.3 โรคมะเร็งเตานม 55  14 ก.ย.58

4406/58 นายวิรัช   นวมศิริ วิสามัญ โรคชรา 104  1 ต.ค.58

4407/58 ส.อ.หญิง เพียงใจ   ธัมมทินโน ธ.เสนานิคม ติดเชื้อในชองทอง 74  19 ก.ย.58

4408/58 พระไพโรจน   บุญสัตย ธ.ยอย บก. สูงสุด-แจงวัฒนะ โรคปอดติดเชื้อ 59  8 ต.ค.58

4409/58 จ.ส.อ.สุระธรรม   คงชุม ธ.สุราษฎรธานี เสนเลือดในสมองแตกตีบตัน 84  4 ต.ค.58

4410/58 นายชัยยุทธ   วิริยะ พัน.พัฒนา 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 63  26 ก.ย.58

4411/58 ส.อ.สมศรี   คํากันหา ธ.อุดรธานี โรคปอดติดเชื้อ 56  1 ต.ค.58

4412/58 นายแผง   เผาเต็ม ช.พัน4 รอย.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  24 ก.ย.58

4413/58 จ.ส.อ.สนิท   คชอัมพล ธ.อางทอง โรคชรา 90  11 ก.ย.58

4414/58 นางเหลือง   ทนโนนแดง ธ.รอยเอ็ด โรคหัวใจ 73  19 ก.ย.58

4415/58 นางสงัด   หอมไมหาย ธ.สนามเสือปา โรคไตวายเฉียบพลัน 91  9 ต.ค.58

4416/58 พ.ต.จําลอง   ราชรองไชย ธ.อยเอ็ด โรคมะเร็งในสมอง 59  9 ต.ค.58
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4417/58 ส.ต.รัชพงศ   พันธุพาณิชย ป.9 ศีรษะไดรับการกระทบกระเทือน 23  10 ก.ย.58

4418/58 นางสุรภา   เกษมสิทธิ์ สง.สด.จว.พ.บ. ภาวะหัวใจลมเหลว 47  4 ต.ค.58

4419/58 นางพิมสิริ   วรเดช ธ.ถนนเพชรเกษม-หาดใหญ โรคมะเร็งไข 55  9 ก.ย.58

4420/58 ร.ต.พิพัฒน   กันติวงศ ธ.พหลโยธิน โรคมะเร็ง 79  25 ก.ย.58

4421/58 น.ส.พเยาว   ธรรมสุนทร สวนกลาง หัวใจลมเหลว 77  12 ต.ค.58

4422/58 จ.ส.อ.พงษศักดิ์   สิงหคีประภา ธ.ทุงสง ภาวะหัวใจลมเหลว 57  5 ต.ค.58

4423/58 จ.ส.อ.บุญยัง   สมตน วิสามัญ หัวใจลมเหลว 93  14 ต.ค.58

4424/58 พล.ต.หญิง ภาวดี  กุญชรานุสสรณ ธ.รพ.พระมงกุฏเกลา โรคมะเร็งเตานม 66  6 ต.ค.58

4425/58 นางประไพศรี   ยิ้มสมบูรณ ธ.มีนบุรี โรคชรา 84  7 ต.ค.58

4426/58 พ.ต.อารยะ   สายัณหวิกสิต ธ.เตาปูน โรคมะเร็งที่ไต 61  7 ต.ค.58

4427/58 นางตวงทิพย   ชุมพร ร.2 รอ. ระบบไหลเวียนลมเหลวโรคประจําตัวเรื้อรัง 56  25 ก.ย.58

4428/58 นางลา   สุทธมาตย มทบ.23 โรคชรา 74  1 ต.ค.58

4429/58 พ.ต.กวี   วองไว ธ.นาน โรคมะเร็งปอด 67  24 ก.ย.58

4430/58 ส.อ.สมจิต   วังคะวิง ธ.ขอนแกน หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 60  26 ก.ย.58

4431/58 ส.อ.ธวัช   ยอดรัตน ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค ความดันโลหิต 62  25 ก.ย.58

4432/58 นางชูศรี   พันธุหรั่ง ธ.ราชดําเนิน โรคชราภาพ 81  30 ส.ค.58

4433/58 พ.ต.สมศักดิ์   นิลลักษณ ธ.ราชบุรี โรคสมองฝอวัยชรา 76  30 ก.ย.58

4434/58 นางแดงตอย   ชาญชัยเวทย ธ.เพชรบุรี หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 81  27 ก.ย.58

4435/58 นางหลงมา   วงศคําจันทร ศม. โรคมะเร็งตับ 69  18 ก.ย.58

4436/58 นายชุม   นอยอินตะ ธ.นาน ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  19 ก.ย.58

4437/58 ร.อ.ทองพูน   อินทรอรามวงษ ธ.ขอนแกน โรคปอดติดเชื้อระดับรุนแรง 77  16 ก.ย.58
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4438/58 นายเคน   ชาดา ร.6 โรคชรา 89  20 ก.ย.58

4439/58 จ.ส.อ.สาธร   โดยประกอบ ธ.สุราษฎรธานี เลือดออกในทางเดินอาหาร 64  26 ก.ย.58

4440/58 ร.ต.ทอง   กอนคํา ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา โรคมะเร็งทางเดินน้ําดี 78  8 พ.ค.58

4441/58 พ.อ.ประเสริฐ   สุขมาก ธ.วงศสวาง ทาวน เซนเตอร โรคชรา 82  9 มี.ค.58

4442/58 พ.ต.สมชาย   สุรวัชโยธิน ธ.ศรียาน การหายใจลมเหลว 73  12 ต.ค.58

4443/58 นางบัวกัน   แผนแกว ธ.ถนนพรหมราช อุบลราชธานี โรคหัวใจขาดเลือด 77  30 ก.ย.58

4444/58 ร.ต.หญิงเจือศรี   ศรีนวล ธ.สํานักงานใหญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  30 ก.ย.58

4445/58 นางบัวสอน   มุระดา ธ.ถนนพรหมราช อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  29 ก.ย.58

4446/58 จ.ส.อ.อรรถพงษ   ทรัพยสิน ศสพ. หลอดเลือดในสมองแตก 53  23 ก.ย.58

4447/58 นางแสวง   ประชุมสาร มทบ.13 โรคมะเร็ง 68  1 ต.ค.58

4448/58 นางสนั่น   โทนสูงเนิน ธ.ลพบุรี ชอคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 81  1 ต.ค.58

4449/58 นางสมพงษ   แกวสุข ธ.ลพบุรี โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 81  30 ก.ย.58

4450/58 ร.ต.ไพศาล   สุชาติวุฒิ ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 68  1 ต.ค.58

4451/58 ร.ต.มนตรี   กงเมง ธ.ทุงสง โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง 63  24 ก.ย.58

4452/58 นางเสริ่น   มวงนอย กรม ทพ.45 ภาวะหัวใจลมเหลว 81  11 ก.ย.58

4453/58 นายสมปอง   ไทรสุวรรณ ส.พัน.15 เสนเลือดในสมองแตกจากความดันโลหิตสูง 61  19 ต.ค.58

4454/58 นายชิต   การีบุญ วิสามัญ โรคชรา 91  9 ต.ค.58

4455/58 นางสมพร   โพธ์ิพิพัฒน สวนกลาง โรคชรา 84  7 ต.ค.58

4456/58 นางนิตย   บุญญะสัญ ธ.ถ.มหาจักพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 77  8 ต.ค.58

4457/58 นางสวรรค   ศรีเคลือบ ธ.สํานักพหลโยธิน โรคมะเร็งทอน้ําดี 71  8 ต.ค.58

4458/58 นางจํารินทร   ศรีสุวรรณ ธ.ศรียาน ติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ 85  6 ต.ค.58
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4459/58 ส.อ.ดิเรก   ศิริวงษ ธ.สํานักราชดําเนิน โรคมะเร็งปอดระยะแพรกระจาย 64  10 ต.ค.58

4460/58 จ.ส.อ.ยุทธนา   วงศทองดี สพ.ทบ. กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 47  24 ก.ย.58

4461/58 นางเมตตา   มหาผล วิสามัญ โรคปอดติดเชื้อ 86  2 ต.ค.58

4462/58 นางสิริรักษ   นิยมชื่นเกษม ธ.ศรียาน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 75  14 ต.ค.58

4463/58 นายเทียน   ลาภลึก กรม ทพ.22 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  28 ก.ย.58

4464/58 นางแจมจันทร   เซียรัมย วิสามัญ เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 88  26 ก.ย.58

4465/58 นายผลัด   สวนสอบ ม.พัน.7 มะเร็งลําใส 78  30 ก.ย.58

4466/58 นางสมควร   พยัคฆภาพ รพ.คายพิชัยดาบหัก ศีรษะไดรับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ 55  28 ก.ย.58

4467/58 นางหิน   หลาฤทธ์ิ ธ.อุตรดิตถ ความดันโลหิตสูง 85  3 ต.ค.58

4468/58 นางชื่นจิตต   ภาษยะวรรณ ธ.พะเยา ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย 83  9 ต.ค.58

4469/58 ร.ต.ถวิล   เคนเดิม ธ.ปราจีนบุรี ภาวะไหลเวียนลมเหลว 83  11 ต.ค.58

4470/58 นางแสน   ยั่งยืน ธ.รอยเอ็ด ไตวายเรื้อรัง 67  5 ต.ค.58

4471/58 จ.ส.อ.อนันต   เจริญทรัพย ธ.อุตรดิตถ ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  6 ก.ย.58

4472/58 จ.ส.อ.สมพงษ   ศรีทองสุก ม.พัน.24 รอ. หลอดลมอักเสบอยางรุนแรง 55  3 ก.ย.58

4473/58 นายเขียน   ผานเขียว ธ.ปากชอง ปอดติดเชื้อ 70  18 ก.ย.58

4474/58 ร.ต.บุญธรรม   มณีโชติ ธ.ลําปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 67  9 ก.ย.58

4475/58 จ.ส.อ.ปรีดา   วิสิทธ์ิ ธ.อุทัยธานี ปอดบวม 59  28 ก.ย.58

4476/58 นางเฟอง คูหาทอง ร.21 พัน.2 รอ. ไมทราบสาเหตุการตาย 76  13 ก.ย.58

4477/58 นางโสภา   หนูแสน ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 76  19 ก.ย.58

4478/58 ร.ท.คําเปลง   ปนสุพรรณ ธ.สกลนคร สมองฝอวัยชรา 77  23 ก.ย.58

4479/58 นางประเสริฐ   สินธุสุวรรณ นทพ. ปอดติดเชื้อ 68  26 ก.ย.58
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4480/58 นางประชิด  เขียวกระเสม ธ.ถนนจอมทอง กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78  29 ก.ย.58

4481/58 ร.ต.สุพจน   สุวรรณลักษณ ธ.กองบัญชาการอกงทัพบก ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง 75  16 ต.ค.58

4482/58 พ.ต.เกียรติศักดิ์   พยัฆษา ธ.ลพบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 68  5 ต.ค.58

4483/58 จ.ส.อ.กิม   เจริญจิตต ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจลมเหลว 65  12 ต.ค.58

4484/58 นางสุนีย   ศิริปรุ ธ.บางบัวทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 68  17 ต.ค.58

4485/58 ร.ต.กะวะลิด   ขอปลองกลาง ธ.ยอยคายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 57  7 ก.ย.58

4486/58 จ.ส.ต.สานิตย   เวชกิจ ธ.แมฮองสอน กอนมะเร็งในตับมีเลือดออก 53  30 ส.ค.58

4487/58 พ.อ.อภิวัฒน   กิติวงศ   ธ.กาญจนบุรี เสียเลือดมากจากการบาดเจ็บจราจร 37  21 ก.ย.58

4488/58 นางอําไพ   อาทิตยเที่ยง ธ.ศรียาน ปอดติดเชื้อ 95  12 ต.ค.58

4489/58 ร.ต.บุญเลิศ  สถิตยขราณี ขส.ทบ. เลือดออกในสมอง 56  20 ต.ค.58

4490/58 นาย หวย   นาแถมทอง ร.11 พัน.2 รอ. กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68  24 ก.ย.58

4491/58 จ.ส.อ.วรายุทธ   สิงหมนต ร.29 เสนเลือดในสมองแตก 45  6 ก.ย.58

4492/58 นางเพ็ญพร   เอกฉาย ปตอ.พัน.5 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 68  11 ต.ค.58

4493/58 พล.ท.ประดิษฐ   เขียวทอง ธ.เพชรบูรณ ติดเชื้อในปอด 69  16 ก.ย.58

4494/58 นางแจม   รอดประเสริฐ ธ.สระบุรี โรคชรา 88  11 มิ.ย.58

4495/58 พ.อ.สุกรีย   ศิริสุวรรณ ธ.ถนนสุขิบาล 1 โรคชรา 86  20 ส.ค.58

4496/58 นางสมสุข   จารุเหตุ ธ.สํานักราชดําเนิน ติดเชื้อในกระแสโลหิต 92  18 ต.ค.58

4497/58 ร.ต.สมหมาย   กลิ่นศรีสุข นรด.(รด.) ภาวะปอดติดเชื้อ 83  28 ก.ย.58

4498/58 นายเฉลียว   ฉิมมา ธ.งามวงศวาน เลือดออกในชองทอง 76  2 ต.ค.58

4499/58 นางบุน   นิตุธร แผนกอาวุธท่ี 1 สมองฝอ 77  19 ก.ย.58

4500/58 จ.ส.อ.วิบูลยรัตน   บุญศรี ธ.สกลนคร กระดูกซี่โครงหักหลายซีกจากอุบัติเหตุ 51  11 ก.ย.58
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