
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
401/59 ร.ต.นพดล   วชิรเพชรปราณี ช.พัน.3 เนื้อร้ายทีตั่บ 57  2 ธ.ค.58
402/59 นายวันชัย   สุวรรณาศรัย ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 51  4 ธ.ค.58
403/59 นายสุพัฒน์พงษ์   กลุ่มโนนสูง ร.13 พัน.3 รอ. บาดเจ็บทีก่ระดูกต้นคอ 28  3 ม.ค.59
404/59 ส.ต.สม   ทับทิม ช.พัน.112 ช.1 รอ. ภาวะหายใจล้มเหลว 81  9 ม.ค.59
405/59 นางเต้า   สัตตะโส มทบ.210 เลือดออกในปอด และเยื่อหุม้ปอดขวา 68  12 ธ.ค.58
406/59 นายฟุง้   สีสังข์ บชร.3 มะเร็งตับ 80  29 ธ.ค.58
407/59 นายสมพงษ์   จันทรโชติ ช.พัน.1 รอ. โรคตับแข็ง 56  26 ธ.ค.58
408/59 นางจันทร์สม   บุญเพิม่พูล พล.ม.2 รอ. หลอดเลือดสมองอุดตัน 59  28 ธ.ค.58
409/59 นางสมปอง   ช่างคิด ธ.เตาปูน โรคชรา 90  20 ม.ค.59
410/59 นางสอิ้ง   มูลสวัสด์ิ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 75  16 ธ.ค.58
411/59 นายล าพวน   สอนเวช ธ.ราชด าเนิน โรคชรา 86  14 ม.ค.59
412/59 นายลันทม   ขาวบุบผา ธ.ปราณบุรี หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 68  9 ม.ค.59
413/59 พ.ต.ชิ้น   ทิพกรณ์ ธ.เพชรบูรณ์ ปอดติดเชื้อ 71  5 พ.ย.58
414/59 จ.ส.อ.สมบัติ   เมืองสว่าง กคส.สพ.ทบ. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 48  9 ม.ค.59
415/59 ร.ท.พิพัฒน์   จิตร์โคกกรวด ร.23 พัน.4 กระดูกเชิงกรานหักอย่างรุนแรง 55  8 พ.ย.58
416/59 ส.ท.สรรเพ็ชร์   ผลวัฒนา ป.พัน.1 รอ. สมองฉีกขาดเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 30  26 ธ.ค.58
417/59 นางจุก   โมรัษเฐียร กองบินปีกหมุนที ่9 (ผสม) โรคเบาหวาน 61  21 ธ.ค.58
418/59 นายบุญมา   เขียวชู รร.การบิน ทบ. โรคไตวาย 79  21 ธ.ค.58
419/59 นายอภินันท์   แสงนา ร.8 โรคชรา 75  21 ธ.ค.58
420/59 นางสมานพร   ทองจันทร์เอก ร.13 พัน.3 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 74  4 ม.ค.59
421/59 นางสุทิน   ทองประไพพักตร์ ธ.บางเขน เซนทรัล ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 60  30 ธ.ค.58
422/59 ร.ต.หญิงจินดา   กระจกทอง ธ.ราชด าเนิน เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 82  6 ม.ค.59
423/59 นายบุญมี   ปัดตาละโพธิ์ ธ.นครนายก โรคมะเร็งตับ 80  15 ม.ค.59
424/59 นางเกษร   ศรีพาเพลิน ธ.บางขุนนนท์ โรคตับแข็ง 59  15 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
425/59 นายอุไร   ธุระสะ พธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 67  1 ม.ค.59
426/59 นางมณทิรา   วัชรนันทวิศาล พัน.สบร.23 บชร.3 มะเร็งปากมดลูก 46  8 ม.ค.59
427/59 นายอ่อง   นันทา รร.ช.กช. มะเร็งล าไส้,ไตวายจากความดันโลหิตสูง 65  22 ธ.ค.58
428/59 นายอาลี   กอเซ็มมูซอ นปอ. โรคไตวาย 47  8 พ.ย.58
429/59 พ.ต.สุพจน์   ด ารงไทย ธ.ราชบุรี โรคมะเร็งปอด 77  3 ม.ค.59
430/59 นางผัน   แก้วศรี ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  11 ม.ค.59
431/59 นางเง็กเฮ๊ียะ   แตรสังข์ ธ.ก าแพงแสน โรคชรา 71  22 ธ.ค.58
432/59 พ.อ.สมภพ   แย้มสคราญ วิสามัญ ไตวายเร้ือรัง 92  15 ม.ค.59
433/59 นายบุญธรรม   เพ็งบุบผา ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะแพร่กระจาย 77  1 ม.ค.59
434/59 ร.ต.สุนทร   ชนะศึก ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งชนิดอะดีโนการ์ซิโนมา 66  28 ธ.ค.58
435/59 จ.ส.อ.ดิเรก   อิ่มจิตต์ ธ.ปราจีนบุรี หลอดเลือดสมองเร้ือรัง 84  17 ม.ค.59
436/59 นางจันทร์เพ็ญ   สืบสม พัน.สร.6 โรคเบาหวาน 65  12 ม.ค.59
437/59 นายล้ า   ค าแผง ทภ.1 โรคลมชัก 79  12 ม.ค.59
438/59 นางวิภา   เปรมปราณี   ธ.ย่อยบางโพ มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 68  19 ม.ค.59
439/59 ร.ต.สุพจน์   เตมีย์รัตน์ ธ.รามอินทรา กม.4 สมองขาดเลือด 76  17 ม.ค.59
440/59 นายบุญเกิด   พลายละมูล ม.พัน.19 ทางเดินหายใจล้มเหลว 67  3 ธ.ค.58
441/59 จ.ส.อ.สงบ   รอดสมนาม ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดขวาติดเชื้อ 77  5 ม.ค.59
442/59 นางค าเกิด   คนไว ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 78  3 ม.ค.59
443/59 นายสน   ราชแก้ว ธ.หล่มสัก เลือดออกในช่องเยื่อหุม้สมอง 74  16 ม.ค.59
444/59 นางพรรณวิลัย   ทองภักดี ธ.แจ้งวัฒนะ มะเร็งปากมดลูก 64  22 ม.ค.59
445/59 นางนงลักษณ์   ตัณฑสุริยะ ธ.ศรีย่าน ภาวะระบบหายใจล้มเหลวจากปอดอักเสบ 60  13 ม.ค.59
446/59 นางฉวี   วิพิธวิทยาสัณห์ วิสามัญ โรคชรา 93  12 ม.ค.59
447/59 พ.ท.เสง่ียม   งามสอาด ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 94  14 ม.ค.59
448/59 พ.ต.สมพิศ   โมรา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 75  26 พ.ย.58
449/59 นายชุบ   เขียนลิขิต ม.พัน.18 หลอดเลือดสมองตีบอุดตัน 79  9 ธ.ค.58
450/59 นางชื้น   เรืองสมบูรณ์ ธ.พญาไท น้ าในช่องเยื่อหุม้ปอด 91  18 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
451/59 นายอรุณ   แก้วสมนึก ธ.อยุธยา ไม่ทราบสาเหตุการตาย 62  20 ม.ค.59
452/59 ร.อ.อ านาจ   สุขสด ธ.ย่อยบางบัว เลือดออกในช่องปอด 76  11 ม.ค.59
453/59 จ.ส.อ.วินัย   ศรศิริ พัน.พัฒนา 1 ติดเชื้อในสมอง 55  23 ก.พ.58
454/59 นางแช่ม   นุ้ยหงษ์ ส่วนกลาง หัวใจวายเฉียบพลัน 83  17 ม.ค.59
455/59 นางสุวรรณา   รัตนธรรม ธ.พหลโยธิน-สระบุรี อวัยวะภายในล้มเหลว 72  2 ม.ค.59
456/59 ร.ต.อรรณพ   ทวีกุล ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคตับแข็ง 51  4 ม.ค.59
457/59 นางสงวน   เข็มกลัด ร.29 พัน.1 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 81  24 ธ.ค.58
458/59 นางอุไร   สุวรรณดวง ร้อย.ลว.ไกล 3 เลือดค่ังในสมอง 77  14 ธ.ค.58
459/59 นางร าพึง   ปานอริยะนันท์ ทภ.2 ปอดติดเชื้อ 85  23 ธ.ค.58
460/59 พ.ต.บุญส่ง   สระมาลา ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดสมองอุดตัน 83  31 ธ.ค.58
461/59 พ.ท.อ าพัน   พันธุมเสน ส่วนกลาง โรคชรา 93  16 ม.ค.59
462/59 พล.ต.สุรสิทธิ ์  พึง่จิตต์ตน ธนาณัติ โรคหัวใจ 88  5 ม.ค.59
463/59 นายชิด   เกียนประโคน ร้อย.บ.พล.ร.3 เลือดออกในก้านสมอง 65  17 ธ.ค.58
464/59 จ.ส.อ.อ าพล   สินนอก พล.ช. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 52  2 ม.ค.59
465/59 นางภิรมย์   เคล้าดี มทบ.43 มะเร็งสมอง 50  25 ธ.ค.58
466/59 นางผวล   นนท์ทอง ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลกดทับ 77  6 ม.ค.59
467/59 พ.ท.เจน   ประยูรค า รอ. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 79  15 ธ.ค.58
468/59 นางประพิศ   ชัยเกิด ธนาณัติ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81  22 ธ.ค.58
469/59 ส.อ.ทองเหรียญ   สุระท้าว มทบ.27 ไวรัสตับอักเสบ 50  4 ม.ค.59
470/59 นายเคล่ือน   พรหมประสิทธิ์ ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  23 ธ.ค.58
471/59 นางเงิน   พระสุรักษ์ พัน.ซบร.22 บชร.2 สมองฝ่อวัยชรา 77  26 ธ.ค.58
472/59 ร.ท.ปรีชา   หินเธาว์   พัน.สบร.22 บชร.2 โรคมะเร็งปอด 48  22 ธ.ค.58
473/59 นางลับ   ทามี พล.ร.6 โรคชรา 74  24 ธ.ค.58
474/59 นางเกษร   แช่มชื่น ศสท.กส.ทบ. มะเร็งช่องปาก 55  30 ธ.ค.58
475/59 นายปัน่   เหล่าเศษ ม.6 หัวใจล้มเหลว 70  19 ธ.ค.58
476/59 ร.ต.ประยูร   อุตะมะ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57  12 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
477/59 พ.อ.ธงชัย   ปกติ ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 76  27 ธ.ค.58
478/59 นางหล่อน   สินสอนง่าย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หลอดลมอักเสบติดเชื้อ 84  12 ม.ค.59
479/59 นางจันป็ง   ป้องแก้ว ธ.น่าน หัวใจขาดเลือดเร้ือรัง 76  10 ม.ค.59
480/59 นายบุญศรี   รสเย็น ธ.บิก๊ชี-ลพบุรี โรคเบาหวาน 55  16 ม.ค.59
481/59 นางอ าพัน   หงส์เงิน ธ.บางบัวทอง มะเร็งในกระเพาะอาหาร 71  10 ม.ค.59
482/59 นางหยิน   แซ่เฮง ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 91  19 ม.ค.59
483/59 จ.ส.อ.วิโจรน์   ลาพงษ์ ธ.ปราจีน ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 72  9 ม.ค.59
484/59 ร.ต.วินัย   เวชสุกรรม ธ.สนามเป้า มะเร็งสมอง 60  20 ม.ค.59
485/59 นางจ าเนียร   อ่อนแจ้ง ส่วนกลาง โรคชรา 75  24 ธ.ค.58
486/59 พ.ท.เสง่ียม   ภัคะมาน ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อรุนแรง 90  18 ธ.ค.58
487/59 นางสุวรรณ์   นิธุรัมย์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไม่ทราบสาเหตุการตาย 81  1 ม.ค.59
488/59 จ.ส.อ.วิไล   อโนพันธ์ ธ.นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในสมอง 58  23 ธ.ค.58
489/59 ร.ท.ปราโมทย์   ภูบุตระ ธ.อุดรธานี เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 64  9 ม.ค.59
490/59 นางเรือง   ไก่แก้ว ธ.สวรรคโลก โรคชรา 84  13 ม.ค.59
491/59 นางสุมาลี   ล าเจียก ธ.อุบลราชธานี ความดันโลหิตสูง 81  2 ธ.ค.58
492/59 นางบัวไหล   เทพประสิทธิ์ ธ.น่าน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80  11 ม.ค.59
493/59 ส.อ.อนุสิษฐ์   ปิตุภาค ร.19 พัน.1 เส้นเลือดในสมองแตก 37  30 พ.ย.58
494/59 นางบานเย็น   หนูสูงเนิน ธ.ปากช่อง มะเร็งทีช่่องคลอด 70  28 ธ.ค.58
495/59 จ.ส.อ.สะอาด   กฤติยะโชติ ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 73  14 ม.ค.59
496/59 นายประยูร   เพือ่นเกาะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติไม่ทราบโรค 82  8 ม.ค.59
497/59 นางค าไหล   แก้วปัตตะ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 82  31 ธ.ค.58
498/59 นายเชย   ทัศโน ร.153 ปอดติดเชื้อ 83  30 ธ.ค.58
499/59 จ.ส.อ.ปิติพัฒน์   ปิยะนิธิโรจน์ ม.พัน.26 บาดแผลกระสุนปืนเจาะกระโหลกท าลายสมอง 53  13 ธ.ค.58
500/59 นางสุนทร   พรหมสนธิ์ มทบ.36 ไตวายเร้ือรัง 77  12 ม.ค.59
501/59 จ.ส.อ.ภูวดล   ศรีบัว ศร.พัน.1 เสียชีวิตเนื่องจากเลือดออกมาก 51  28 ธ.ค.58
502/59 ร.ต.แผนก   อาจหาญ ธ.ปราจีนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 61  1 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
503/59 นางเพิม่สุข   โชคศิริ ป.พัน.20 มะเร็งท่อน้ าดี 55  13 ธ.ค.58
504/59 นายฉลอง   คร่องรับ ช.พัน.4 ร้อย.4 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 61  28 ธ.ค.58
505/59 นางอุดม   บุตรกัณหา ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 75  26 ธ.ค.58
506/59 นางเฉลียว   แสงณรงค์ไชย รร.จปร. มะเร็งปากมดลูก 72  25 ธ.ค.58
507/59 นางลาวัลย์   สุวรรณสุข รร.กง.กง.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66  30 ธ.ค.58
508/59 นายสุวิทย์   ศักด์ิสุริยงค์ พบ. หัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดเต้นเฉียบพลัน 81  21 ม.ค.59
509/59 นายพละ   อัชชะ ธ.สะพานนนทบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 70  21 ม.ค.59
510/59 นางศิริ   ชูติสุทธิ์ ธ.งามวงศ์วาน ตับแข็งระยะสุดท้าย 93  18 ม.ค.59
511/59 ร.ต.รังสรรค์   โกมลสิงห์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ภาวะหัวใจขาดเลือด 83  12 ม.ค.59
512/59 นางสายหยุด   จันทรสุทโธ ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 83  22 ม.ค.59
513/59 ร.ต.ใบ.   ตรีทศ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ โรคชรา 78  9 ม.ค.59
514/59 นางวิง   สุขไธสง ธ.อุตรดิตถ์ โรคเบาหวานและไตวาย 77  29 ธ.ค.58
515/59 นางทองม้วน   ฝอยทอง ช.พัน.6 มะเร็งล าไส้ 67  1 ม.ค.59
516/59 นายยอดพล   ประทุมสิทธิ์ รร.จปร. ติดเชื้อราในกระแสเลือด 21  21 ธ.ค.58
517/59 นายอ านวย   ต๊ิบมา สห.ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 56  15 พ.ย.58
518/59 พระสมาน   ศิริชน ช.พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 86  6 ม.ค.59
519/59 นายพงษ์เพชร   บุญทอง ศซส.สพ.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 51  26 ธ.ค.58
520/59 นางลา   เร่ือศรีจันทร์ ยก.ทหาร โรคตับแข็ง 77  10 ม.ค.59
521/59 นางสาล่ี   ใจบุญ ธ.เมืองเอก-รังสิต โรคชรา 72  18 ม.ค.59
522/59 นางประทุมรัตน์   พุม่ไสว ธ.ราชบุรี โรคมะเร็งตับ 61  14 ม.ค.59
523/59 พ.ต.สุรชัย   จิตตคาม ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 57  1 ม.ค.59
524/59 นายวิชัย   สุดสายเนตร รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเม็ดเลือดขาว 54  26 ม.ค.59
525/59 นางบุบผา   ฉัตรทอง รร.สพศ.ศสพ. สมองฝ่อวัยชรา 82  11 ม.ค.59
526/59 ร.ท.รันดร   ลีละออ รพศ.2 พัน.2 ไตวายเร้ือรัง 56  29 ธ.ค.58
527/59 นางนิตยา   สุกใส พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2รอ. ไตวาย 47  13 ม.ค.59
528/59 นายแสวง   น้ าเพชร ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 84  15 ม.ค.59
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529/59 พ.ต.สมจิตร   บุตรดีวงษ์ ธ.ตาก เส้นเลือดสมองตีบ 70  14 ม.ค.59
530/59 นางพัฒนา   ถาทุมมา ขกท. ช็อกจากการติดเชื้อ 53  1 ม.ค.59
531/59 นายแสดง   ใจกล้า มทบ.11 มะเร็งตับอ่อน 78  14 ม.ค.59
532/59 จ.ส.อ.ชอบ   สุรินทรามนต์ ธนาณัติ ภาวะหัวใจล้มเหลว 74  19 ม.ค.59
533/59 พ.จ.อ.อัมพร   อยู่สุข ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจเต้นผิดจังหวะ 56  21 ม.ค.59
534/59 นางณัฐจพร   มงคลธรรม ปตอ.พัน.3 เลือดออกในสมอง 57  14 ม.ค.59
535/59 ร.ต.ค าสอน   โพธิศ์รี ธ.หัวหิน มะเร็งเม็ดเลือดขาวติดเชื้อาทงเดินปัสสาวะ 82  29 ต.ค.58
536/59 นายไค้   กุลกั้ง มทบ.24 มะเร็งท่อน้ าดี 67  18 ม.ค.59
537/59 นายพวง   ญัติพันธุ์ ธ.อุดรธานี หัวใจหยุดเต้นจากการติดเชื้อ 74  10 ม.ค.59
538/59 นางเพ็ง   ชิลบุตร ธ.ขอนแก่น ไตวาย 77  12 ม.ค.59
539/59 ร.ต.ธงชัย   เนื้อแตงเย็น ธ.ราชบุรี มะเร็งเชลล์ตับ 56  1 ม.ค.59
540/59 นางทองก้อน   เถาชาลี ธ.อรัญประเทศ ปอดติดเชื้อ 82  14 ม.ค.59
541/59 ส.อ.ราเมศร์   ฟองจามร รร.สพศ.ศสพ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 54  13 ม.ค.59
542/59 นางนวลจันทร์   ชมชา ป.พัน.30 ปอดติดเชื้อ 77  19 พ.ย.58
543/59 นายปรีดา   บุญลอยสง ร.2พัน.3 รอ. มะเร็งปอด 78  21 ธ.ค.58
544/59 นางจีน   ไชยรุ่งเรือง พัน.สต.กส.ทบ. ไตวายเร้ือรัง 85  2 ม.ค.59
545/59 นางค าพวน   พันธ์นา ร.23 พัน.3 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 79  27 ธ.ค.58
546/59 พ.ต.สุรพล   หนูทองแก้ว สง.สด.จว.ส.ฎ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 51  22 พ.ย.58
547/59 นางคณิศร์รวี   วัลช์ มทบ.21 มะเร็งในท่อน้ าดี 58  16 ม.ค.59
548/59 นายอุทัย   สิงหเสนา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  7 ม.ค.59
549/59 นางหนูเพียร   ท่าจอหอ ธ.บ้านไผ่ มะเร็งเยื่อบุช่องคลอด 76  12 ม.ค.59
550/59 ส.อ.หญิงวรรณี   เจียมกาย ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 84  23 ม.ค.59
551/59 พล.ต.วิชัย   จาตุวัฒน์ ธ.ราชด าเนิน มะเร็งต่อมลูกหมาก 76  20 ม.ค.59
552/59 นางสัญญา   ชายทอง ร.13 สมองฝ่อวัยชรา 80  15 ม.ค.59
553/59 นางช่อ   บุญนาค ธ.ราชบุรี สมองเส่ือมในวัยชรา 82  7 ม.ค.59
554/59 นางล้ังเฮียง   ศิริมา ธ.ขอนแก่น ภูมิแพ้ 66  4 ม.ค.59
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555/59 จ.ส.อ.ธนัช   ปิดตาระโส ธ.ขอนแก่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย 71  7 ม.ค.59
556/59 จ.ส.อ.ศุภชัย   ยนต์ชัย ร.8 พัน.1 ปอดติดเชื้อ 56  18 ม.ค.59
557/59 จ.ส.อ.นิธิ   สิทธิวงษ์ ม.พัน.27 รอ. มะเร็งปอด 46  9 ม.ค.59
558/59 จ.ส.อ.ถนอม   ผลกลาง พัน.พัฒนา 2 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 83  8 ม.ค.59
559/59 นางสมพร   ศิริวรรณ มทบ.17 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 84  15 ม.ค.59
560/59 นางส าราญ   นิ่มนวล ธ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  1 ก.พ.59
561/59 จ.ส.อ.ด าเนิน   สุขศิริ ธ.สระบุรี ภาวะไตวายเร้ือรัง 57  1 ก.พ.59
562/59 จ.ส.อ.บุญธรรม   ไตรสวัสด์ิ ธ.ฉะเชิงเทรา ปอดติดเชื้อ 82  1 ก.พ.59
563/59 นายวิชิต   โคกธนู ธ.นครนายก จมน้ าเสียชีวิต 81  2 ต.ค.58
564/59 ส.ท.ภัทรพล   อัมพรอานันท์ พัน.ปจว. บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงจากการจราจร 28  23 ธ.ค.58
565/59 นายบุญศิริ   ต้ังยืนยงสกุล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 72  18 พ.ย.58
566/59 นางอัมพร   ประพัน์พจน์ ธ.ราชบุรี หลอดเลือดสมองโป่งพองแตก 74  3 ม.ค.59
567/59 นายแก้ว   ตรีเดช ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 90  14 ม.ค.59
568/59 นายโกสน   สถิตมงคล สส. การหายใจล้มเหลว 80  4 ม.ค.59
569/59 จ.ส.อ.อภิสิทธิ ์  ทองเนื้อห้า บชร.4 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 53  3 ม.ค.59
570/59 นางบุญช่วย   สังข์วิเศษ กรม สน.พล.ร.15 ล าไส้อุดตัน 79  6 ต.ค.58
571/59 นายพจน์   บุญรักษา รพศ.5 พัน.1 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 61  29 ก.ย.58
572/59 นางนภารัตน์   ชันผัน ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 74  28 พ.ย.58
573/59 นางจินดา   สาเอี่ยม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะไตวายเฉียบพลัน 78  27 ธ.ค.58
574/59 นางเฟือ่ง   วงศ์ทอง ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 74  1 ก.พ.59
575/59 นางสมนึก   ศิริชัย ธ.ราชบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ลุกลามไปตับ 74  1 ก.พ.59
576/59 นางน้อย   สนับบุญ ธ.อ่าวอุดม ติดเชื้อในล าไส้ 84  1 ก.พ.59
577/59 นายจ านวน   แฮวอู ธ.บางโพ เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 79  1 ก.พ.59
578/59 พ.ท.ประเวทย์   เขียวชอุ่ม ธ.สนามเสือป่า เลือดออกในสมอง 82  1 ก.พ.59
579/59 นายแถม   ปัน้โต ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 87  29 ม.ค.59
580/59 นางวิมลวัลย์   แสงอรุณ ส่วนกลาง โรคหัวใจ ความดันสูง 72  25 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
581/59 นางฟอง   มากร่ืน ช.พัน.302 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 76  25 ธ.ค.58
582/59 ร.ต.ประเสริฐ   ผาเหลา ร.2 พัน.3 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 58  3 ม.ค.59
583/59 นางคูณ   วิราวรรณ์ ศฝยว.ทบ. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 74  6 ม.ค.59
584/59 จ.ส.อ.วงศพัทธ์   หวังใดเหม ร.5 พัน.1 มะเร็งล าไส้ระยะลุกลาม 57  11 ม.ค.59
585/59 นางทับทิม   สุทธิมา พล.ร.7 ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 77  3 ม.ค.59
586/59 นางหอม   ยาสมุทร ธ.พะเยา เบาหวานท าให้ไตวาย 81  10 ม.ค.59
587/59 พ.อ.ทินกร   จ าปาทิพย์ ธ.สนามเสือป่า ภาวะช็อคจากหัวใจวาย 68  23 ม.ค.59
588/59 นายสวอง   มณฑา รพ.อานันทมหิดล โรคตับแข็ง 75  11 ม.ค.59
589/59 ส.ท.เอกมงคล   วงละคร มทบ.33 บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงจากกระสุนปืน 21  3 ธ.ค.58
590/59 จ.ส.อ.ประดิษฐ์   สมคิด ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อทีป่อดรุนแรง 81  9 ม.ค.59
591/59 จ.ส.อ.ไพรัช   สังข์นิลแก้ว ธ.ย่อยบางพลัด เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 84  26 ม.ค.59
592/59 นางอรอนงค์   เกษก าธร ส่วนกลาง โรคชรา 84  24 ม.ค.59
593/59 พ.อ.อารมณ์   สุพลธวณิชย์ ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดหัวใจตีบ 78  29 ม.ค.59
594/59 จ.ส.อ.ชัชรินทร์   จันทนฤกษ์ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับ 50  22 ม.ค.59
595/59 จ.ส.อ.ส ารวย   กล่ินชื่น ธ.ราชด าเนิน ปอดอักเสบ 69  23 ม.ค.59
596/59 นางปลีก   พลวารินทร์ ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 85  7 ม.ค.59
597/59 นางทองค า   แสงทอง ปตอ.พัน.5 การหายใจล้มเหลว 77  3 ม.ค.59
598/59 นางส าเนียง   นิลเสน่ห์ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 79  25 ม.ค.59
599/59 นางนันทา   สมบูรณ์พร ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 89  19 ม.ค.59
600/59 จ.ส.อ.บุญเลิศ   กองสมบัติ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 82  16 ม.ค.59
601/59 นางส าเนียง   ดิลกลาภ ธ.นครราชสีมา ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 87  17 ม.ค.59
602/59 พ.ท.บุญช่วย   สมทา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งเม็ดเลือดขาว 67  21 ม.ค.59
603/59 นายสมพงษ์   ระดาฤทธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 80  10 ม.ค.59
604/59 จ.ส.อ.อัศวิน   พรมค า ธ.หล่มสัก มะเร็งระยะแพร่กระจาย 56  14 ก.ย.58
605/59 นางกิมลุ้ย   นิมิตรทรัพย์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในก้านสมองเฉียบพลัน 80  16 ม.ค.59
606/59 นายประมวล   อินตา ร.3 มะเร็งตับ 53  27 พ.ย.58
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607/59 นางบัวแก้ว   บุญญาภิรมย์ รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ติดเชื้อทีป่อด 79  19 ม.ค.59
608/59 ร.ต.หญิงบุญยัง   เด่นดวง ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 84  6 ม.ค.59
609/59 ร.ต.ประกอบ   เกตุพุก ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89  9 ม.ค.59
610/59 ร.ต.หวัน่   มั่นมาตร ธ.พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งล าไส้ใหญ่ 83  17 ม.ค.59
611/59 พ.ท.พักรบ   สังฆรักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 71  22 ม.ค.59
612/59 นางปล่า   ศักด์ิเจริญชัยกุล ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 71  24 ธ.ค.58
613/59 ร.อ.สมศักด์ิ   สุขมณี ธ.กระทรวงกลาโหม บาดแผลกดทับ 66  31 ธ.ค.58
614/59 จ.ส.อ.เจตน์ณรงค์   มังคลาด ม.พัน.19 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง 35  17 ม.ค.59
615/59 นางอุทัย   ทรงรัมย์ ร.3 พัน.2 เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน 90  31 ธ.ค.58
616/59 นายรุ่งโรจน์   เทศสูงเนิน รง.5กผสป.พธ.ทบ. อุบัติเหตุจากการจราจร 55  14 ม.ค.59
617/59 จ.ส.อ.สมจิตร   ต้ังตระกูล ธ.อุบลราชธานี มะเร็งหลอดอาหาร 52  11 ม.ค.59
618/59 นายบุญเลิศ   สะอาดยวง ธ.ชัยนาท กระดูกซ่ีโครงหักเข้าปอด 82  3 ม.ค.59
619/59 นางอุษา   คูหะรัตน์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับอ่อน 41  8 ม.ค.59
620/59 ส.อ.ชลวิจารณ์   ชัยยะยางกูร ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 82  21 ม.ค.59
621/59 นางสีนวล   จันทร์เทียน ธ.ลพบุรี หัวใจวาย 71  25 ม.ค.59
622/59 นางพรรณี   วาสนา ธ.สัตหีบ มะเร็งเต้านม 58  22 ม.ค.59
623/59 พ.ท.อมร   นงนุช ธ.สระแก้ว ระบบไหลเวียนล้มเหลวเฉียบพลัน 63  19 ม.ค.59
624/59 นางทองมี   ปาทอง ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 71  13 ม.ค.59
625/59 นางสายสนม   กิตติขจร ธ.สนามเสือป่า ปอดติดเชื้อ 98  29 ม.ค.59
626/59 นายสมนึก   เมืองถ้ า ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60  29 ม.ค.59
627/59 นางทวาย   กาทอง ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับอ่อน 80  31 ม.ค.59
628/59 จ.ส.อ.เชาว์   จั่นเพ็ชร์ ส่วนกลาง ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด 78  29 ม.ค.59
629/59 พ.ต.สวัสด์ิ  สอนสุภาพ ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  10 ม.ค.59
630/59 จ.ส.อ.วิเชียร   สีชมพู ช.พัน.3 ตกโลหิตในทางเดินอาหารส่วนต้น 55  10 ม.ค.59
631/59 นายประไพ   อุณณะ พธ.ทบ. มะเร็งโคนล้ิน 81  15 ม.ค.59
632/59 นางทองเติม   ทิพย์วัลย์ มทบ.19 ไตวายเฉียบพลัน 78  10 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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633/59 นางจันทร์เพ็ญ   ปาเจริญ ศร.พัน.2 ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 35  22 ม.ค.59
634/59 นางเฉลียว   ระฆงัทอง วิสามัญ โรคชรา 91  31 ม.ค.59
635/59 นางทองค า   บุญทศ สลก.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85  30 ธ.ค.58
636/59 นายส าราญ   อ่อนนวล รวท.อท.ศอพท. ตับแข็ง 68  6 ม.ค.59
637/59 นางฉลวย   เงินอ่อน พธ.ทบ. กินสารพิษไฟรีทรอย 64  1 ม.ค.59
638/59 จ.ส.อ.ส าฤทธิ ์  พวงสูงเนิน ม.พัน.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 43  15 ม.ค.59
639/59 นางชอุ่ม   ฤทธิเ์ดช ธ.เตาปูน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86  23 ม.ค.59
640/59 นายช่วย   ทองแท่ง ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 90  29 ม.ค.59
641/59 นางดี   ก้อนแก้ว ธ.พะเยา โรคชรา 80  30 ธ.ค.58
642/59 นางน้อย   สีเงิน ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 90  16 ม.ค.59
643/59 ร.ต.นคร   จันทร์สมบูลย์ กคย.สพ.ทบ. โรคชรา 80  25 ม.ค.59
644/59 พ.อ.นิคม   งามเกษม วิสามัญ โรคชรา 94  1 ก.พ.59
645/59 นางรุ่ง   ตันโต ธ.สนามเป้า ไตวายจากไตอักเสบ 71  27 ม.ค.59
646/59 จ.ส.ต.ณัฐพล   พูลเพิม่ รร.ร.ศร. ภาวะเลือดออกในสมอง 28  27 ธ.ค.58
647/59 นายทองแดง   เวชพิทักษ์ ธ.ขอนแก่น เลือดออกจากทางเดินอาหาร 64  3 ม.ค.59
648/59 จ.ส.อ.กชพรรณ  ประวัติเลิศรักษ์ ร.11 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 54  21 ส.ค.58
649/59 นางสม   มงคล วิสามัญ โรคชรา 92  29 ม.ิย.58
650/59 นางสมเจียว   ศรีบุตรดี ธ.โรบินสัน สมุทรปราการ ไตวาย 81  16 ม.ค.59
651/59 นางสายยุนต์   ค้าของ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี นครราชสีมา โรคชรา 81  23 ม.ค.59
652/59 ร.ต.ธีระยุทธ   เบีย้วทุง่น้อย ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 59  28 ม.ค.59
653/59 นายบุญชู   กิลาวิต ธ.ศรีย่าน ความดันโลหิตสูง 77  31 ม.ค.59
654/59 จ.ส.อ.บุญเริง   เพชรสุวรรณ์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  27 ม.ค.59
655/59 ร.อ.สนิท   แก้วรัตนมณี ธ.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อในกระแสเลือด 87  12 ก.ย.58
656/59 นางบังอร   ภูมิศรี ธ.ขอนแก่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68  17 ธ.ค.58
657/59 ร.ต.จ านง   สุขสวัสด์ิ ธ.สระบุรี ล้ินหัวใจร่ัวขั้นรุนแรง 83  12 ม.ค.59
658/59 นางสมหทัย   โทเทอดวิไล ส่วนกลาง หลอดเลือดหัวใจตีบ 83  29 ม.ค.59
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659/59 นายส ารวย   โอ่งเคลือบ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคเบาหวาน 74  17 ม.ค.59
660/59 พ.ท.ยุทธ   เยาวภักด์ิ ธ.ปราณบุรี ตับแข็ง 70  19 ม.ค.59
661/59 นางทองดี   ใจสุข ขว.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 82  19 ธ.ค.58
662/59 นางเผือก   โคตรไชยา ธ.แจ้งวัฒนะ ภาวะหายใจล้มเหลว 78  23 ม.ค.59
663/59 จ.ส.อ.จักรกฤษณ์   แสงทองดี ขส.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 54  20 ม.ค.59
664/59 ร.ต.เหมือน   เดชศรี ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งท่อน้ าดี 78  28 ม.ค.59
665/59 น.ส.สวรรค์   เสาะแสวง ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งล าไส้ 71  18 ม.ค.59
666/59 ส.อ.บุญมา   มั่นใจ ธ.กระทรวงกลาโหม เบาหวาน,ความดัน 65  21 ม.ค.59
667/59 จ.ส.อ.ไพศาล   จันทร์แปลง ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 83  24 ธ.ค.58
668/59 จ.ส.อ.วิสุทธิ ์  อินสว่าง ธ.ลพบุรี หัวใจโต 85  28 ธ.ค.58
669/59 พ.ท.กมล   จันทบาล ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 66  15 ธ.ค.58
670/59 นายเพชร   อธิกะ พัน.ซบร.22 บชร.2 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 73  4 ม.ค.59
671/59 นางฟองจันทร์   ยุทธก าธร วิสามัญ เลือดออกในทางเดินอาหาร 92  23 ม.ค.59
672/59 ส.อ.ศิริศักด์ิ   ศรีค าขาว ธ.เชียงใหม่ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 60  29 พ.ย.58
673/59 ส.อ.ทัศนะ   เชี่ยววิจิตร ร.2 พัน.2 รอ. ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ 28  12 ธ.ค.58
674/59 นายบุญลุ   อ้วนพรมมา ร.8 เลือดออกในสมองซีกซ้าย 53  30 พ.ย.58
675/59 จ.ส.อ.ประภา   อุกอาจ มทบ.25 ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 45  7 ม.ค.59
676/59 นางบัวผัน   สมัครการ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81  3 ม.ค.59
677/59 นายเกิด   ชูตระกูล ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 82  12 ม.ค.59
678/59 จ.ส.ต.ชูชาติ   แสนเพชร ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 55  22 ม.ค.59
679/59 นายบุญโฮม   ปะวิโน สง.สด.จว.ร.อ. มะเร็งตับ 78  5 ม.ค.59
680/59 นางปราณี   จันทร์ด ารงค์ ร.1 พัน.4 รอ. มะเร็งปากมดลูก 75  27 ม.ค.59
681/59 นางฉัตร์   สารพันธ์ ธนาณัติ ระบบหัวใจและไหลเวียนล้มเหลว 69  31 ม.ค.59
682/59 ร.ต.ผดุงศักด์ิ   มาตรไตร ธ.ชัยภูมิ สมองฝ่อวัยชรา 85  21 ม.ค.59
683/59 นางบุญเลิศ   อินทร์ผาย ธ.วิหารแดง เส้นเลือดสมองแตก 85  23 ม.ค.59
684/59 นางอาภรณ์   นัยนานนท์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะลุกลาม 67  21 ม.ค.59
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685/59 นายอินหลวย   สุทธการ ธ.น่าน ระบบหายใจล้มเหลว 75  21 ม.ค.59
686/59 ร.ต.หล่อ   คงกุ่ย ธ.อรัญประเทศ ภาวะขาดอากาศหายใจ 84  29 ม.ค.59
687/59 นายอมร   ชูธรรม ธ.เทสโก้โลตัสประชาชื่น โรคมะเร็ง 66  3 ก.พ.59
688/59 พ.ต.จรุงพัฒน์   เป้าสร้อย ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 56  1 ก.พ.59
689/59 พ.อ.พิเชษฐ   พลรบ ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  25 ม.ค.59
690/59 จ.ส.อ.ชวน   ฉายพิมาย ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบ 82  24 ธ.ค.58
691/59 น.ส.สุดสงวน   นะมะหิมา ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี นิ่วในไต 70  29 ธ.ค.58
692/59 นายผล   หมั่นคูณ ร.13 พัน.2 มะเร็งท่อน้ าดี 70  24 ม.ค.59
693/59 นางจันทร์นวน   ค ามูลใจ ช.พัน.302 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71  24 ม.ค.59
694/59 ส.ต.วีระพล   แจ้งสว่าง ร้อย.ลว.ไกล1 พล.1 รอ. อุบัติเหตุจราจร 22  1 ม.ค.59
695/59 นายศรีเลา   หงษ์ทอง ส่วนกลาง ภาวะการหายใจล้มเหลว 77  27 ม.ค.59
696/59 นางอุดม   จันทร์ศรีม่วง ธ.ปราจีนบุรี ระบบหายใจล้มเหลว 79  2 ก.พ.59
697/59 นางเมตตา   เทพเจริญ ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะหัวใจเต้นช้า 76  3 ก.พ.59
698/59 นางเล็ก   โพธิพ์ันธุ์ ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อ 83  2 ก.พ.59
699/59 นางจ าลอง   เฉลิมสมัย ธ.อ่างทอง เลือดออกในสมอง 70  29 ม.ค.59
700/59 ร.ต.เรือน   ขันรอด ธ.โชคชัย 4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  4 ก.พ.59
701/59 นางราตรี   โพธิห์ิรัญ รร.สธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  28 ม.ค.59
702/59 นางคอย   พลนาคู พัน.พัฒนา 2 โรคชรา 83  20 ธ.ค.58
703/59 นายมง   มีกุศล พัน.จจ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 79  2 ม.ค.59
704/59 นางวรรณวิสา   ดาวทอง ธ.กาญจนบุรี น้ าท่วมปอด 41  14 ม.ค.59
705/59 นางสุภาภรณ์   อุปัญญ์ ร.16 สมองได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรง 58  14 ม.ค.59
706/59 นางบุญมา   สุขน้ าค า สง.สด.จว.ร.อ. เส้นเลือดในสมองตีบ 75  17 ม.ค.59
707/59 นางนงลักษณ์   ศิริพล รพศ.4 พัน.2 มะเร็งตับอ่อน 82  9 ม.ค.59
708/59 นายสานิตย์   ทับสีรักษ์ กอง พธ.พล.ร.6 ถุงลมโปร่งพองหรืออุดกั้นเร้ือรัง 64  22 ม.ค.59
709/59 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  ประเสริฐศรี ร.6 พัน.1 ติดเชื้อในเยื่อหุม้หัวใจ 50  22 ม.ค.59
710/59 นายวิรัช   ทองจันทร์ แผนก 2 กคส.สพ.ทบ. อุบัติเหตุรถชน 72  11 ม.ค.59
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711/59 นายสวัสด์ิ   วิจิตร สง.สด.จว.ร.อ. อุบัติเหตุจราจร 72  14 ม.ค.59
712/59 นางละมุล   ตีบไธสง ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 61  25 ม.ค.59
713/59 นางบุญสวย   ตาลหอม ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  24 ม.ค.59
714/59 นางหนูเรียน   สิทธิ ธ.ชุมแพ กระดูกพรุน 81  21 ม.ค.59
715/59 นายประเทือง   พรมแดง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  26 ธ.ค.58
716/59 นายชวลิต   วิจิตรสอน ส่วนกลาง สันนิษฐานหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72  3 ก.พ.59
717/59 นางสุรีย์   สิงหรัญ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็ง 80  5 ก.พ.59
718/59 นายจันทร์   ค าแสน ยศ.ทบ. เนื้องอกในสมอง 52  8 ม.ค.59
719/59 พ.ต.สุชาติ   พวงกระโทก สง.สด.จว.พ.ง. ภาวะหัวใจล้มเหลว 49  16 พ.ย.58
720/59 ร.ต.ศิวมิตร   บรรเทือง ธ.ปราณบุรี บาดเจ็บศีรษะรุนแรง 56  23 พ.ย.58
721/59 นายสวัสด์ิ   ไชย์ยนต์ ส.1 พัน.101 ปอดอักเสบ 63  1 ก.พ.59
722/59 นางมาลัย   วังแก้ว ธ.บก.ทบ. ปอดอักเสบ 82  3 ก.พ.59
723/59 นางพยอม   นิสารพายุ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 76  1 ก.พ.59
724/59 นางทองพูน   เทีย่วจันทึก ธ.ปากช่อง ไม่ทราบสาเหตุการตาย 80  27 ม.ค.59
725/59 นางทองค า   จายะรัตน์ ธ.กองบัญชาการกองทัพเรือ ถุงลมโป่งพอง 98  2 ก.พ.59
726/59 ร.อ.สมมุติ   รัตนก าพล ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 91  18 ธ.ค.58
727/59 จ.ส.อ.ฟอง   แก้วด า ธ.ประชานิเวศน์ 1 ระบบการไหลเวียนเลือดล้มเหลว 83  7 ก.พ.59
728/59 นายเทียน   แก่นนาโรง ธ.ปราจีนบุรี ปอดติดเชื้อวัณโรค 68  6 ก.พ.59
729/59 จ.ส.อ.สิทธิ ์  ชัยวรรณ์ ธ.แพร่ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 67  30 พ.ย.58
730/59 นางบัวเขียว   มีทอง ธ.เชียงราย เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก 73  21 ม.ค.59
731/59 นางจิตตรา   เขต์เมืองปัก กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 79  29 ม.ค.59
732/59 นางอุไร   ง่วนพร้ิง ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 72  19 ม.ค.59
733/59 ส.ต.ณัฐวุฒิ   บุญใบ พัน.รพศ.ศสพ. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 20  16 ม.ค.59
734/59 นายพยงค์   นุรักเข ธ.กาญจนบุรี ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 84  15 ม.ค.59
735/59 นางสังเวียน   ธัญญากรณ์ สส.ทหาร เส้นเลือดในสมองตีบ 76  26 ธ.ค.58
736/59 นายละอัย   ลือพันธุ์ แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งล าไส้ 78  29 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
737/59 นายวงษ์   จันทะสอน รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา โรคชรา 83  4 ม.ค.59
738/59 นางสอน   ต้นจันทร์แดง ร.13 พัน.3 โรคชรา 75  26 ม.ค.59
739/59 นางส าเภา   วงษ์ภู่ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 75  30 ม.ค.59
740/59 พล.อ.อรชุน   พิบูลนครินทร์ ธ.รพ.รร.6 อุบัติเหตุรถยนต์ 67  30 ม.ค.59
741/59 นางสมพงษ์   ผ่องฉวี ธ.ถนนสามัคคี มะเร็งปอด 84  15 ม.ค.59
742/59 นางประยูร   เวชชบูล ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 100  3 ก.พ.59
743/59 พ.ต.สมวงศ์   ศรีชื่น ธ.วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์ ท้องเสียติดเชื้อ 80  26 ม.ค.59
744/59 นายสว่าง   แก้วพิลา ป.พัน.11 รอ. ไหลตาย 81  24 ม.ค.59
745/59 นางจันทร์เพ็ญ   พวยอ้วน ธ.สระแก้ว ภาวะหัวใจวาย 78  22 ม.ค.59
746/59 นางส าเนียง   เอี่ยมส าอางค์ ธ.ถนนติวานนท์ ไม่ทราบสาเหตุ 87  29 ธ.ค.58
747/59 ร.ต.ชัยชนะ   ปิโย ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 69  1 ก.พ.59
748/59 นาวาโทค านึง   กันต์มิตรี ธ.ย่อยถนนสรงประภา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 66  7 ก.พ.59
749/59 นางจันทร์ตุ้ย   ธงลอย ธ.น่าน มะเร็งตับ 54  14 ธ.ค.58
750/59 ส.ท.ไตรภพ   กระบิลสิงห์ ศบบ. จมน้ า 25  16 ม.ค.59
751/59 นายเนย   ไชยศรี ขกท. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 57  26 ม.ค.59
752/59 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย   ล้ิมปองทรัพย์ บชร.1 เลือดออกในทางเดินอาหาร 54  12 ม.ค.59
753/59 นายสืบ   สัมพันธ์ตระกูล แผนก 6 กคส.สพ.ทบ. ปอดอักเสบ 84  21 ม.ค.59
754/59 นายหล่า   อ้นจันทึก ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 85  4 ม.ค.59
755/59 จ.ส.อ.บุญเลิศ   ศรีวิเชียร ธ.เชียงราย มะเร็งกล่องเสียงร่วมกับไตวาย 72  26 ม.ค.59
756/59 พล.ต.วุฒิ   ดวงสร้อยทอง ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในช่องท้อง 74  3 ก.พ.59
757/59 นายประดิษฐ์   ทิพย์รัตน์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ นิ่วในไต 64  12 ม.ค.59
758/59 นายสนิท   ชมน้อย ธ.น่าน ล าไส้ขาดเลือด 81  27 ม.ค.59
759/59 ร.ต.วิทยา   นามเกษม ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 80  27 ม.ค.59
760/59 พ.ต.บัญญัติ   กองเงิน มทบ.28 หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตกเฉียบพลัน 86  6 ม.ค.59
761/59 นางพยุง   ร่ืนเวช ธ.อรัญประเทศ โรคเบาหวาน 85  27 ม.ค.59
762/59 นายละออ   กุมารเพชร รร.ต.ท. มะเร็งตับ 67  2 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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763/59 นางบัวคล่ี   แสงพร ช.พัน.602 บาดเจ็บศีรษะ 77  13 ม.ค.59
764/59 นางสอน   สังถ่วง ธ.เลย สมองฝ่อวัยชรา 83  22 ธ.ค.58
765/59 น.ส.มณทิน   ปัญญา ธ.งามวงศ์วาน อัมพฤกษ์ 67  29 ม.ค.59
766/59 นางอุบล   พันธชุม ธ.ร้อยเอ็ด ปอดอักเสบ 77  27 ม.ค.59
767/59 จ.ส.อ.สมรักษ์   จันทร์ศรี ธ.บ้านผือ มะเร็งตับ 52  14 ม.ค.59
768/59 นางสุกันทา   ค าสูง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 81  19 ม.ค.59
769/59 นางประเสริฐ   พันธุส์อาด พล.1 รอ. โรคชรา 77  9 ก.พ.59
770/59 นายสัมพันธ์   เรืองสอาด ธ.กระทรวงกลาโหม ช็อคเสียเลือดมาก ปอดฉีกขาด 58  1 ก.พ.59
771/59 นางประนม   แก้วนิล ธ.พรานนก หลอดเลือดในสมองตีบ 69  30 ม.ค.59
772/59 ส.ท.ปาลวัฒน์   แป้นเงิน พล.ร.15 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 22  8 ก.ย.58
773/59 นางบัวลอย   โสภาบุตร รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา หัวใจร่ัว 74  14 ม.ค.59
774/59 ส.อ.สมศักด์ิ   วิรัตน์ชัย ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 59  1 ธ.ค.58
775/59 จ.ส.อ.แสวง   อธิบดี รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ภาวะติดเชื้อในปอด 78  11 ม.ค.59
776/59 นางจันดี   เสนกระจาย ธ.ร้อยเอ็ด ไตวายเร้ือรัง 76  1 ก.พ.59
777/59 พล.ต.มล.เชื้อ   สหาวุธ ธ.ประชานิเวศน์ 1 โรคชรา 93  6 ก.พ.59
778/59 นายชลอ   แซมี ธ.พิษณุโลก หัวใจวายเฉียบพลัน 71  30 ม.ค.59
779/59 จ.ส.อ.ไสว   ทองทิพย์ ธ.กาญจนบุรี ภาวะปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด 83  29 ม.ค.59
780/59 พ.อ.สมพล   แจ่มจันทร์ ธ.ราชบุรี หัวใจเต้นผิดปกติ 63  28 ม.ค.59
781/59 ร.ต.ไพโรจน์   บุญสง่า วิสามัญ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 85  3 ธ.ค.58
782/59 จ.ส.อ.ชัยรัตน์   มีบุตรดี ช.พัน.51 มะเร็งปอด 50  6 พ.ย.58
783/59 นายสมาน   วงศิลา พัน.สพ.กระสุน 21บชร.1 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 67  25 พ.ย.58
784/59 นายแดง   เจริญวัย รพ.อานันทมหิดล มะเร็งท่อน้ าดี 60  28 ม.ค.59
785/59 นางรุ้งนภา   พันเลิศ สง.สด.จว.ล.บ. ภาวะหัวใจโต 42  30 ม.ค.59
786/59 จ.ส.อ.อุดร   เหล็กไหล ธ.ลพบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 70  6 ม.ค.59
787/59 นายเมือก   เมืองค า ธ.พะเยา หัวใจล้มเหลว 72  28 ม.ค.59
788/59 ร.ต.โต๊ะ   ทับขุนทด ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือดจากตับแข็ง 86  31 ม.ค.59
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789/59 นางกมลทิพย์   อาภรณ์รัตน์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบหัวใจล้มเหลว 81  4 ก.พ.59
790/59 ร.ต.นุ่ม   สินอ้วน ธ.อุบลราชธานี หัวใจล้มเหลว 65  14 ส.ค.58
791/59 อส.ทพ.ฉัตรชัย   แก่นสีดา กรม ทพ.23 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 28  19 ม.ค.59
792/59 ส.อ.กิจ   สุวรรณศรี ธ.กาญจนบุรี อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 52  30 ม.ค.59
793/59 นายฤทธิ ์  หมื่นฤทธิ์ ธ.ราชด าเนิน ไตวาย 73  6 ก.พ.59
794/59 นางจ าเนียร   ศรีวรนันท์ วิสามัญ เลือดออกในสมอง 88  22 ต.ค.58
795/59 นางสุรีย์   เอี่ยมสากล ธ.เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 86  8 ก.พ.59
796/59 นางบุญมี   แก้วกัณหา ธ.นครพนม เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน 76  20 ม.ค.59
797/59 นางทองอ่วย   โคตรศรีวงศ์ มทบ.13 โรคชรา 82  30 ม.ค.59
798/59 นางส้มจีน   อยู่ชาวนา ธ.พิษณุโลก โรคชรา 76  1 ก.พ.59
799/59 นางสวน   สาระ ธ.อุบลราชธานี เส้นเลือดสมองแตก 79  17 พ.ย.58
800/59 พ.อ.ถิระโยธิน   ทิพย์ทัศน์ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อ 61  31 ม.ค.59
801/59 ส.อ.หญิงกัญญา   ปานรักเพือ่น รร.ช.กช. ปอดอักเสบ,เนื้องอกในสมอง 50  6 ม.ค.59
802/59 นายทองใบ   ยุทธยงค์ รร.ม.ศม. ปอดติดเชื้อ 78  16 ต.ค.58
803/59 ร.ต.สมัคร์   ทองไทย ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 81  1 ม.ค.59
804/59 นายตา   ศิริจันทร์ ธ.ล าปาง มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 71  25 ม.ค.59
805/59 นางสนม   บุญอ่อน ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หัวใจวาย 79  29 ม.ค.59
806/59 นางวิมล   ประสพผล วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 81  8 ก.พ.59
807/59 พ.อ.จักรพงษ์   จันทร์อ่อน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 61  24 ม.ค.59
808/59 นางชั้น   โตสิน ธ.พิษณุโลก ปอดอักเสบติดเชื้อแทรกซ้อน 77  2 ก.พ.59
809/59 นางบุญมาก   พลอยงาม ธ.พิษณุโลก ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 77  30 ม.ค.59
810/59 จ.ส.อ.สนอง   วงศ์ฟู ธ.ล าปาง โรคชรา 85  28 ม.ค.59
811/59 ส.อ.ทองย่อน   แก้ววิเชียร ธ.บิก๊ชี-นครสวรรค์ ภาวะหัวใจล้มเหลว 82  20 ม.ค.59
812/59 ร.อ.อุดม   เกตุแก้ว ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 82  10 ก.พ.59
813/59 นางทิพย์   อินทรวิเชียร ช.พัน.2 รอ. โรคชรา 81  19 พ.ย.58
814/59 นายหอม   มาชื่น ร้อย.ม.(ลว)4 สมองซีกขวาขาดเลือด 69  20 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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815/59 นายเสาร์แก้ว   ตานา ธ.เชียงราย ถุงลมโป่งพองหรือปอดอุดกั้นเร้ือรัง 74  1 ก.พ.59
816/59 จ.ส.อ.โชติ   โสสุด พัน.ขส.24 บชร.4 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 54  19 ม.ค.59
817/59 นางเหลือง   อินอนันต์ ม.พัน.19 ถุงลมโปร่งพอง 76  29 ม.ค.59
818/59 พ.ต.ธงชัย   ร่ืนกล่ิน ธ.สระแก้ว โรคชรา 73  19 ม.ค.59
819/59 น.ส.วรีรัตนาภา   พันดอน ธ.ขอนแก่น มะเร็งเยื่อบุโพรงจมูก 47  26 ม.ค.59
820/59 นายสนิท   ยิ่งยวด ธนาณัติ เป็นลม 68  23 ม.ค.59
821/59 นางวิภาดา   สืบรสปล้ืม ทภ.1 โรคมะเร็ง 63  30 ม.ค.59
822/59 นายเฉลียว   โสระบุตร ธ.นครราชสีมา โรคชรา 84  4 ก.พ.59
823/59 นายช่วย   วีสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี นครราชสีมา เส้นเลือดสมองตีบ 79  30 ม.ค.59
824/59 จ.ส.อ.ณรงค์   พรรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี นครราชสีมา ภาวะหายใจและหัวใจล้มเหลว 57  24 ม.ค.59
825/59 นายเหง่ียม   เงินคูณ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  28 ม.ค.59
826/59 ร.ต.โอภาส   อุสาหะ ธ.อรัญประเทศ ตับวายเร้ือรัง, เลือดออกในทางเดินอาหาร 87  24 ม.ค.59
827/59 นางสว่าง   น้ าไชยศรี  ธ.ถนนจันทน์ ปอดติดเชื้อ 86  3 ก.พ.59
828/59 พ.ต.ประสิทธิ ์  อุดมสุข ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 80  8 ก.พ.59
829/59 นางสุริยา   แสงแพ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง มะเร็งทวารหนัก 63  5 ก.พ.59
830/59 นางส ารวน   เข็มพันธ์ รร.จปร. มะเร็งปอด 63  31 ม.ค.59
831/59 นางมาลัย   สีไส รร.จปร. สมองขาดอากาศจากการกดรัดบริเวณล าคอ 54  27 ม.ค.59
832/59 นางสายธาร   สนคล้ า กช. ติดเชื้อในกระแสเลือด 50  24 ม.ค.59
833/59 ร.ต.ทวี   สึริยบาล ธ.เพชรบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82  29 ม.ค.59
834/59 ร.ต.ธรรมนูญ   นารอง ธ.สนามเสือป่า สมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง 59  6 ก.พ.59
835/59 นางขาว   สร้อยมาลัย ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79  2 ก.พ.59
836/59 นางตัน   ปานเนาว์ ธ.ขอนแก่น ไทรอยท์ 78  31 ม.ค.59
837/59 จ.ส.อ.บัณฑิต   ป้านภูมิ    ธ.อุดรธานี ตับแข็ง 83  27 ม.ค.59
838/59 พ.ต.ชื่น   มานะบุตร ธ.อุดรธานี ศีรษะได้รับบาดเจ็บรุนแรง 70  28 ม.ค.59
839/59 พ.ท.สุทน   ไตรสังข์ ธ.อยุธยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 57  4 ก.พ.59
840/59 นางสาย   วงษา ธ.ปากช่อง สมองฝ่อวัยชรา 83  7 ก.พ.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
841/59 จ.ส.อ.จรูญ   นามซุย สง.สด.จว.ข.ก. บาดเจ็บทีส่มอง 56  22 ม.ค.59
842/59 จ.ส.อ.มนตรี   ก าแพงทอง พัน.ซบร.21 บชร.1 มะเร็งตับ 56  3 พ.ย.58
843/59 นางชั้น   จันทร์แจ่ม ขส.ทบ. ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 76  6 ก.พ.59
844/59 พ.ท.มงคล   นิยมสูต ธ.บางบัวทอง ถุงลมโปร่งพอง 78  11 ก.พ.59
845/59 นางนิตยา   สิทธิปรุ ธนาณัติ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78  28 ม.ค.59
846/59 พ.ต.ประพันธ์   เชี่ยวการรบ ธ.อุดรธานี ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 83  2 ม.ค.59
847/59 นางอวิกา   อยู่วัฒนา ธ.ปราณบุรี โรคหัวใจ 64  1 ม.ค.59
848/59 จ.ส.อ.สมพงษ์   สีทาแก ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60  27 ม.ค.59
849/59 นางน้อย   ศรีษธภูมิ ธ.อุดรธานี ติดเชื้อทางเดินอาหาร 85  24 ม.ค.59
850/59 นางพัว้   รินทะรักษ์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 80  18 ม.ค.59
851/59 นาย นวน   ใจเกี๋ยง ธ.อุดตรดิตถ์ ภาวะเลือดออกมากทางเดินอาหารส่วนต้น 73  23 ม.ค.59
852/59 ร.ต.ต.มานิต   ลอยล่อง มทบ.35 ปอดอักเสบติดเชื้อ 70  4 ก.พ.59
853/59 จ.ส.อ.จิ๋ว   แท่นนิล ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งปอด 71  6 ก.พ.59
854/59 ร.อ.พิสิทธิ ์  ข าสง่า ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 64  14 ก.พ.59
855/59 นายเลิศฤทธิ ์  ศิริพละ พัน.ร.มทบ.11 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 58  4 ก.พ.59
856/59 อส.ทพ.กลมพะไม   วันทองสุข กรม ทพ.32 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 52  26 ม.ค.59
857/59 นางดวงพร   วงศ์ศรีเผือก มทบ.38 เส้นเลือดแตกในสมอง 49  3 ก.พ.59
858/59 นางเลียม   สอนเพ็ง ม.พัน.7 เลือดออกในช่องท้อง 72  7 ม.ค.59
859/59 นางทองหล่อ   แย้มภักดี มทบ.12 โรคชรา 82  26 ม.ค.59
860/59 นางบุญช่วย   ทองมี ช.21 กะโหลกศีรษะแตกมีเลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 80  3 ม.ค.59
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