
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
861/59 นางสุดใจ   อางค์ประเสริฐ วิสามัญ หัวใจวาย 90  14 ก.พ.59
862/59 ส.อ.ประพันธ์ศักด์ิ  สุราษฎร์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชี 41  9 ก.พ.59
863/59 พล.ต.เสนาะ   เปาอินทร์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ปอดอักเสบติดเชื้อ 75  4 ก.พ.59
864/59 ร.ต.เวช   อุ่นศรี ธ.ถนนจันทร์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 72  13 ก.พ.59
865/59 นางช้วน   ยิ่งผล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  23 ก.พ.59
866/59 นางสุดใจ   ดะลุณเพธย์ ธ.รพ.รร.6 โรคชรา 81  17 ม.ค.59
867/59 ร.ต.รุ่ง   พิบูลแถว ธ.ราชบุรี ปอดติดเชื้อ 76  10 ก.พ.59
868/59 จ.ส.อ.นักรบ   สุรินยา รร.ม.ศม. ไตวายเร้ือรัง 47  1 ม.ค.59
869/59 จ.ส.อ.สามภัทร์   พรหมมาวัฒน์ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งระยะลุกลาม 65  30 ม.ค.59
870/59 นางชูศรี   โพธิก์ลัด ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ หัวใจขาดเลือด 63  31 ม.ค.59
871/59 นางสุภาพ   บุง้ทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรัง 66  30 ธ.ค.58
872/59 นางอ าคา   ถนอมใจ ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 74  14 ม.ค.59
873/59 ร.ท.เชิดชัย   ขวัญแก้ว ธนาณัติ เลือดออกในกะโหลกศีรษะ 55  14 ม.ค.59
874/59 นางหมาย   คนไว พัน.จจ. ไตวาย 66  13 ม.ค.59
875/59 จ.ส.อ.สรวิชญ์   ตันแก้ว พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 45  22 ธ.ค.58
876/59 จ.ส.อ.ไสว   ทรัพย์ประโคน ป.พัน.711 ติดเชื้อภายในช่องท้อง 56  28 ม.ค.59
877/59 นางช้วน   สังข์นาค ธนาณัติ เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 88  4 ก.พ.59
878/59 ร.ต.วิสุทธิ ์  อ่วมแย้ม ธ.กระทรวงกลาโหม ตับอักเสบบี 56  8 ก.พ.59
879/59 นางชอุ้ม   ฤทธิเ์อี่ยม ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ นิ่วในถุงน้ าดี 72  10 ก.พ.59
880/59 นายบรรพต   สัตยาภรณ์  สส.ทหาร เลือดออกในสมอง 66  21 ม.ค.59
881/59 นายสมยศ   เวียงค า ธ.อุตรดิตถ์ เส้นโลหิตในสมองแตก 74  11 ก.พ.59
882/59 นางทวี   ชุ่มยิ้ม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 86  13 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
883/59 ร.ต.ตระกูล   อ่อนปรีชา ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในกระเพาะอาหาร 79  15 ก.พ.59
884/59 น.ส.กิมไน้    แซ่ต้ัง ธ.อุบลราชธานี หัวใจขาดเลือด 68  1 ก.พ.59
885/59 ร.ต.กนก   สัตยพงศ์ ธ.อุทัยธานี โรคชรา 83  7 ม.ค.59
886/59 จ.ส.อ.พิทักษ์   วิทยะเมธาคินทร์ ธ.กาญจนบุรี ปอดติดเชื้อ 55  31 ม.ค.59
887/59 นางเพียร   อนันต์ มทบ.26 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 64  28 ม.ค.59
888/59 นายมา   ชัยพรม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ไตวายจากไตอักเสบ 79  30 ก.ค.58
889/59 พล.อ.สิทธิพร   อุดมชาติ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 62  25 ธ.ค.58
890/59 จ.ส.อ.สว่าง   ปานพรหม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  11 พ.ย.58
891/59 นายส าราญ   ยอดยิ่ง ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกในทางเดินอาหาร 75  2 ก.พ.59
892/59 ร.ต.เอี่ยม   ส าอางค์ทรง ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75  7 ก.พ.59
893/59 นายปลด   โตสิงขร ธ.อุทัย-อยุธยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 68  12 ก.พ.59
894/59 ด.ต.บุญนาค   ซ่อนกล่ิน วิสามัญ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 85  5 ก.พ.59
895/59 จ.ส.อ.นภดล   ชิณบุตร ร.153 พัน.3 ภาวะเลือดเป็นกรด 55  24 ม.ค.59
896/59 นายสีทา   นามนัย ร.16 โรคตับ 69   3 ก.พ.59
897/59 ส.อ.ภาสกร   ไกรกิจราษฎร์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเส้นเลือดสมอง 53  28 ม.ค.59
898/59 ร.ต.ภูเบศร์   วงศ์ศรี ธ.นครพนม ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56  11 ธ.ค.58
899/59 นายใบ   คูณเมือง ธ.นครพนม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86  30 ม.ค.59
900/59 นายกานี   สีหา ธ.นครพนม ไตวาย 80  23 ม.ค.59
901/59 พ.อ.สยาม   สาธยาย ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อจากการส าลัก 81  17 ธ.ค.58
902/59 จ.ส.อ.กองพัน   โยธาภักดี ช.พัน.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 46  9 พ.ย.58
903/59 นายอุทัย   เจนสันเทียะ ม.พัน.14 หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 58  5 ก.พ.59
904/59 นายประสิทธิ ์  พันธ์หล้า นทพ. ตับอ่อนอักเสบ 60  26 ม.ค.59
905/59 นางวิไล   อินอุ่นโชติ ส.1 พัน.102 ปอดบวม 71  12 ก.พ.59
906/59 จ.ส.อ.สุดใจ   มูลมงคล รร.ร.ศร. เส้นเลือดในสมองแตก 57  7 ม.ค.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
907/59 น.ส.ทุเรียน   ข าพินวงษ์ รร.ร.ศร. มะเร็งทีล้ิ่น 82  1 ม.ค.59
908/59 นายเยื้อน   เรืองไพศาล ร.23 พัน.4 ตายตามธรรมชาติ 82  8 ก.พ.59
909/59 จ.ส.ต.วรยศ   ลักษณะอัฐ กรม ทพ.45 ฆา่ตัวตายด้วยการผูกคอ 37  25 ม.ค.59
910/59 นางเกล้ียง   เข็มหอม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 88  21 ม.ค.59
911/59 นางยม   มุ่งดี สง.สด.จว.ส.น. ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 75  14 ม.ค.59
912/59 พ.อ.เฉลียว   กล่ินศรีสุข ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 83  12 ก.พ.59
913/59 นายพรชัย   ก้านทอง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ทางเดินหายใจล้มเหลวฉับพลัน 67  7 ก.พ.59
914/59 จ.ส.อ.หญิง สมบุญ   ศิริธนังกูร วิสามัญ โรคชรา 84  1 ก.พ.59
915/59 นายมานิตย์   พลรักษ์เขตต์ สง.สด.จว.ช.พ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  31 ม.ค.59
916/59 นางนาตยา   ชั่งไทย ธ.ลพบุรี โรคหอบหืด 63  31 ม.ค.59
917/59 นางเย็น   ครอบสวย ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 81  24 ม.ค.59
918/59 จ.ส.อ.อินจันทร์   ไชยชมภู มทบ.34 เลือดออกในก้านสมอง 52  30 ธ.ค.58
919/59 นางเบ้า   ตันตา กรม ทพ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 68  20 ม.ค.59
920/59 ร.อ.มานิตย์   สุวรรร์นิมิตร ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  14 ธ.ค.58
921/59 นางบุญโฮม   หงษ์สี ธ.ยโสธร เนื้องอกในสมอง 58  10 ก.พ.59
922/59 นางสมหมาย   ศุภลักษณ์ ศร. หัวใจขาดเลือด 80  28 ม.ค.59
923/59 พ.ต.เฉลิม   สังข์มงคล ธ.เตาปูน มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 67  21 ม.ค.59
924/59 พ.ท.บุญชอบ   ยิ้มพักตร์ ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 88  16 ก.พ.59
925/59 ร.ต.ไพบูลย์   เฉียงใต้ ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 69  14 ก.พ.59
926/59 พ.ท.อ านวย   แสงศรีทอง ธ.สนามเสือป่า ไตวายเร้ือรัง 64  18 ก.พ.59
927/59 ร.อ.ไพศาล   คล้ายคลึง ธ.ราชบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 60  16 ก.พ.59
928/59 น.ส.เมือง   สิงห์ค า ธ.สนามเสือป่า ไตวาย 59  1 ก.พ.59
929/59 พลฯ ถวิล   อุปจันทร์ ส่วนกลาง มะเร็งตับ 56  15 ก.พ.59
930/59 นางสายหยุด   บุณยบุตร วิสามัญ เส้นเลือดในสมองตีบ 93  18 ก.พ.59
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931/59 พล.ท.สุขุม   บุณยเนตร วิสามัญ ติดเชื้อรุนแรง 93  24 ม.ค.59
932/59 นางพิมพ์   คุ้มเหย้า รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. กระดูกสะโพกซ้ายหัก 84  16 ม.ค.59
933/59 นางเกลียว   ผิวตองอ่อน พบ. โรคชรา 84  3 ก.พ.59
934/59 พ.จ.อ.เอกอัฐชัย   ท้าวเครือ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 54  16 ก.พ.59
935/59 นางทองสุก   แจ่มสว่าง มทบ.39 เลือดออกในสมอง 80  26 ม.ค.59
936/59 ร.ต.วีระศักด์ิ   เชื้อเวียง ธ.อุดรธานี หัวใจวายเฉียบพลัน 64  19 ม.ค.59
937/59 ร.ต.วาริช   ชาวชัยนาท ธ.บ้านโป่ง ปอดติดเชื้อ 90  3 ก.พ.59
938/59 พ.ต.ทวีศิลป์   ช่วงประยูร ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 81  4 ก.พ.59
939/59 จ.ส.อ.สายทอง   ศรีภักดี ธ.อรัญประเทศ ก้านสมองขาดเลือด 62  3 ม.ค.59
940/59 นางสมาน   บุญใช้ ธ.ปราจีนบุรี หัวใจเต้นผิดจังหวะ 91  23 ก.พ.59
941/59 นางฉลวย   สุขสกุล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี น้ าท่วมปอดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 81   6 ก.พ.59
942/59 ร.อ.อภิชา   ไพเราะ ธ.นางรอง หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 65  21 ม.ค.59
943/59 นายสมนึก   เจิมขุนทด ธ.พิมาย โรคหัวใจ 73  5 ก.พ.59
944/59 ร.ท.ถวัลย์   ศรีสุระ ธ.นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 82  31 ม.ค.59
945/59 นายชั้น   สมิงกล้าทัพ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 86  3 ก.พ.59
946/59 นางชาดา   เคนเหล่ือม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83  5 ก.พ.59
947/59 จ.ส.อ.นเรศร์   มังสังข์ พัน.ซบร.24 บชร.4 ภาวะหายใจล้มเหลว 55  26 พ.ย.58
948/59 นางจันทร์   ราชคม ธ.พหลโยธิน-เชียงราย ติดเชื้อในกระแสโลหิต 72  5 ก.พ.59
949/59 ร.ต.ศิริ   สืบจากเทียม ธ.เพชรบูรณ์ ไตวาย 75  27 ม.ค.59
950/59 นางพิมพ์ใจ   ชัยชนะ ธ.เชียงราย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 61  4 ก.พ.59
951/59 นางมานิต   เกิดประโคน มทบ.26 ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 48  5 ก.พ.59
952/59 นายอุดร   อรรถนาถ กคย.สพ.ทบ. โรคเบาหวาน 79  12 ก.พ.59
953/59 จ.ส.อ.บุตร   งามข า ธ.ราชด าเนิน โรคชรา 84  17 ก.พ.59
954/59 นางทอง   อุณาศรี ธนาณัติ โรคชรา 87  9 ก.พ.59
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955/59 จ.ส.อ.พิสิษฐ์   ศรีเจริญ ม.พัน.26 มะเร็งตับ 53  4 ก.พ.59
956/59 พระวิเชียร   ชัยดี พัน.ขส.24 บชร.4 เส้นเลือดตีบติดเชื้อในกระแสเลือด 75  20 ม.ค.59
957/59 นายอุทัย   เดชสิงห์ ธ.ปราจีนบุรี ถุงลมโป่งพอง 78  11 ก.พ.59
958/59 พ.ต.หญิง กันยา   จริยาภรณ์ ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 85  17 ก.พ.59
959/59 นางเพลินพิศ   สุนทรสุข วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 90  14 ก.พ.59
960/59 ร.ต.ฉลอม   เมืองพรวน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 78  11 ก.พ.59
961/59 นายทองค า   มอญพันธุ์ ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 75  26 ม.ค.59
962/59 นายแอ   ไชยแก้ว ธ.พะเยา ปอดอักเสบรุนแรง 83  27 ม.ค.59
963/59 นายปัญญา   ไชยดา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ไตวายเร้ือรัง 82  5 ก.พ.59
964/59 นายจ านงค์   พันธุเ์อก สวพท.พบ. ติดเชื้อในปอดรุนแรง 72  14 ก.พ.59
965/59 นางสงัด   นรายศ มทบ.21 สมองฝ่อวัยชรา 87  27 ม.ค.59
966/59 นางล าเจียง   พิทักษ์ ธ.สูงเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 81  29 พ.ย.58
967/59 ร.ต.ชัยวัฒน์   กรองทิพย์ ธ.ตาก เลือดออกในสมองด้านซ้าย 56  2 ก.พ.59
968/59 จ.ส.อ.สุทธิพร   มาศิริ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างรุนแรง 58  24 ม.ค.59
969/59 ร.อ.มนัส เจนใจ ร.14 กระโหลกศีรษะแตก 56  23 ม.ค.59
970/59 นางจุฑามาศ   แก้วรากมุก พล.ปตอ. ไวรัสบีลงตับ 57  3 ก.พ.59
971/59 นายบุญส่ง   สุขใส มทบ.46 ปอดติดเชื้อรุนแรง 73  24 ม.ค.59
972/59 จ.ส.อ.หนูปัน   สีเลิศ ร.13 เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 53  6 ก.พ.59
973/59 นางสงัด   ดีขุนทด ช.พัน.202 มะเร็งตับ 66  12 ม.ค.59
974/59 นางมาลัย   ปัน่แก้ว รพศ.1 ตับแข็ง 52  14 ม.ค.59
975/59 ร.ต.ส าราญ   ครุฑฑานนท์ ธ.ราชบุรี ปอดติดเชื้อ 82  9 ก.พ.59
976/59 จ.ส.อ.สะอิ้ง   เกตุอิ้ม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เสียเลือดมากจากกระดูกเชิงกรานแตก 67  8 ก.พ.59
977/59 ร.ต.ธีระพล   มาลีรักษ์ ส่วนกลาง โรคหัวใจ 63  19 ก.พ.59
978/59 นายทองย้อย   จารีย์ ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  10 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
979/59 นางสมพร   วงศ์ศิรประภา ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ถุงลมโป่งพองอุดกั้นเร้ือรัง 66  16 ก.พ.59
980/59 นางบุญเล้ียง   เพ็ชรแก้ว ธ.ย่อยบางบัว โรคชรา 91  20 ก.พ.59
981/59 นายเศรษฐวุฒิ   เป็ดทอง ธ.ถนนจอมทอง เส้นเลือดสมองตีบ 70  17 ก.พ.59
982/59 นางเกี๋ยงค า   ใจเขื่อนแก้ว รพศ.5 พัน.2 ภาวะหัวใจล้มเหลว 80  29 ม.ค.59
983/59 พ.อ.เงิน   ครึกคร้ืน ธ.นครศรีธรรมราช โรคเบาหวาน 71  30 ม.ค.59
984/59 นางค า   ค าปวน สส.ทหาร ความดันโลหิตสูง 79  15 ธ.ค.58
985/59 นายสมรัตน์   ทิพย์เวช ส่วนกลาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 78  14 ก.พ.59
986/59 ร.ต.ชื้น   เกิดมาก ธ.ปทุมธานี เส้นเลือดโลหิตตีบในสมอง 83  5 ม.ค.59
987/59 นายเจือ   หมอกเจริญ ธ.เตาปูน ปอดอักเสบจากการส าลักอาหาร 81  21 ก.พ.59
988/59 นางทุเรียน   ทองเสง่ียม ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 82  25 ธ.ค.58
989/59 นางจ ารัส   กลึงกลม ส่วนกลาง น้ าท่วมปอด 77  19 ก.พ.59
990/59 จ.ส.อ.เกษม   สินส่องแสง ธ.ย่อยลาดกระบัง ระบบหัวใจล้มเหลว 79  10 ต.ค.58
991/59 นางกาญจนา   อ้นอิ่ม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ล้ินหัวใจตีบ 65  20 ก.พ.59
992/59 น.ส.ชาเรียน   เปรือง ธ.สระบุรี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 35  10 ก.พ.59
993/59 นางส้มเกล้ียง   ภูบ่ัว ศฝยว.ทบ. ปอดติดเชื้อ 77  9 ก.พ.59
994/59 พ.ต.ประเสริฐ   สิทธิวงศ์ รร.ร.ศร. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53  19 พ.ย.58
995/59 จ.ส.อ.ถาวร   ราษฎร์ภูธร ช.11 มะเร็งหลอดอาหาร 55  15 ม.ค.59
996/59 นางบุญเตียง   มันศรีพรหม ช.พัน.15 ล้ินหัวใจร่ัว 65  28 ธ.ค.58
997/59 นางจ ารัส   จีนมหันต์ ธ.ตาก มะเร็งปากมดลูก 83  5 ก.พ.59
998/59 ร.ต.บรรจง   เปรมปัญญา ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78  31 ม.ค.59
999/59 นางอุดม   หลักค า วิสามัญ โรคชรา 92  14 ก.พ.59
1000/59 จ.ส.อ.สมยศ   นาสุข ธ.อุบลราชธานี ไตวายเฉียบพลัน 67  19 ก.พ.59
1001/59 จ.ส.อ.จรูญ   มากสุวรรณ์ ธ.คลองปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 58  25 ธ.ค.58
1002/59 ร.ต.สุรัติ   มูลอินทร์ ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 60  17 ธ.ค.58
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1003/59 นายจ าปี   ทองสถิตย์ ส.พัน.22 เส้นเลือดแดงอุดตันเฉียบพลัน 61  10 ก.พ.59
1004/59 นางเอี้ยง   ยันบัวบาน  กรม ทพ.13 ติดเชื้อรุนแรง 81  2 ต.ค.58
1005/59 จ.ส.ท.ธนวัต   กัทรี รพศ.5 วัณโรคปอด 54  24 ม.ิย.58
1006/59 ร.ต.สันติราช   สุคนธชาติ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 69  28 ธ.ค.58
1007/59 นางอนงค์   โตสุข ส.พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  15 ก.พ.59
1008/59 นายส ารวย   อ่อนชุ่ม ยศ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  17 ก.พ.59
1009/59 นางส าเรียง   ชุมตรีนอก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนกลาง 71  30 พ.ย.58
1010/59 ร.อ.สมาน   เรืองกฤษ ธ.สนามเสือป่า ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 81  23 ก.พ.59
1011/59 นายจิระภาคย์   กุลกิตต์ิปพัฒน์ ส่วนกลาง โรคหัวใจ 59  25 ก.พ.59
1012/59 นางฝ้าย   สมัยสงค์ ธ.ทุง่สง สมองฝ่อวัยชรา 86  24 ม.ค.59
1013/59 นายบุญนาค   ทุมสุด สง.สด.จว.ร.อ. มะเร็งตับ 72  4 ก.พ.59
1014/59 นางเยาวเรศ   แสงนาค ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี อุบัติเหตุทางการจราจร 47  27 ม.ค.59
1015/59 นางมาย   แสนเวียง มทบ.32 สมองฝ่อวัยชรา 82  31 ม.ค.59
1016/59 นางร้อย   แข็งขันธ์ ธนาณัติ โรคชรา 81  14 ก.พ.59
1017/59 นางค ามอญ   ณ ล าปาง ธ.พะเยา แผลกดทับติดเชื้อ 82  5 ก.พ.59
1018/59 นางเฉลิม   ถาค า ธ.ล าปาง ระบบหัวใจล้มเหลว 75  29 ม.ค.59
1019/59 นายอุ้ย   คนโทฉิมพลี ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับอ่อน 86  12 ก.พ.59
1020/59 นางทิม   แคร่กระโทก ธ.นครราชสีมา มะเร็งกระดูก 81  10 ก.พ.59
1021/59 นายเล่ือน   แสงปัก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา หัวใจล้มเหลว 83  18 ก.พ.59
1022/59 นางวิศัลยา   ณ เชียงใหม่ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 53  14 ก.พ.59
1023/59 นางพวง   นันสูงเนิน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 82  12 ก.พ.59
1024/59 นายโพธิ ์  ทันมา กอง สพบ.พล.ปตอ. มะเร็งช่องท้องระยะสุดท้าย 73  4 ก.พ.59
1025/59 นางประทิน   บุญใหญ่ ธ.แจ้งวัฒนะ โรคชรา 89  20 ก.พ.59
1026/59 นางประภา   วัตตะศิลป์ ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้ออักเสบ 76  26 ก.พ.59
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1027/59 นางอัญญรัตน์   เทียนเจริญ ธ.บก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 68  21 ก.พ.59
1028/59 พ.ต.จักวัติ   นามมหาจักร ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 68  11 ก.พ.59
1029/59 นางสี   ชัยกาศ ช.พัน.3 เส้นเลือดในสมองตีบ 76  3 ธ.ค.58
1030/59 นางมี   โพธิห์ล้า ม.พัน.6 โรคชรา 81  14 ก.พ.59
1031/59 นายกุลชาติ   กลางพิมาย ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68  9 ก.พ.59
1032/59 นายสุบิน   โอฬาริกโยธิน พล.พัฒนา 3 หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน 70  30 ม.ค.59
1033/59 ส.อ.ประเสริฐ   ศรีไสว ธ.อุดรธานี วัณโรคปอด 55  2 ม.ค.59
1034/59 นางบับ   แสนศักด์ิ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งในช่องปาก 78  9 ก.พ.59
1035/59 นายเลือบ   สายทอง ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อ 81  12 ก.พ.59
1036/59 พ.ต.เดน   หาญสกล ธ.อุดรธานี มะเร็งสมอง 79  28 ม.ค.59
1037/59 นางบุญเรือน   ทาสีด า ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 78  8 ก.พ.59
1038/59 จ.ส.อ.สัมฤทธิ ์  ภูทองอูบ ช.พัน.6 โรคเบาหวาน 53  16 ก.พ.59
1039/59 นายบุญเรือง   พลัดเสนา รร.สพศ.ศสพ. โรคชรา 82  11 ก.พ.59
1040/59 นายสวน   โคระดา มทบ.28 โรคเบาหวาน 75  9 ก.พ.59
1041/59 นางผง   ปันตา พธ.ทบ. เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแตก 87  29 ม.ค.59
1042/59 นางเต่า   จันทร์สว่าง กสษ.1 กส.ทบ. ปอดติดเชื้อ 72  4 ก.พ.59
1043/59 นางบัว   วัฒนศรีรางกูร ธ.เสริมไทย คอมเพล็กช์ โรคเบาหวาน 75  13 ก.พ.59
1044/59 นายถนิต   สิทธิสรเดช พบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  23 ก.พ.59
1045/59 พ.อ.อรรถวิทย์   เกตุศิริ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 84  10 ก.ค.57
1046/59 นางสุนันทา   โกเมศ ธนาณัติ หัวใจล้มเหลว 79  15 ก.พ.59
1047/59 นางจันทนา   สุทธิกุล ทภ.1 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 76  23 ก.พ.59
1048/59 นางประภาพร   สุวรรณไตรย์   ธ.ชุมพร หัวใจล้มเหลว 58  25 ก.พ.59
1049/59 นางสมบัติ   ทวีสิทธิ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา โรคชรา 84  15 ก.พ.59
1050/59 น.ส.นงเยาว์   แสงสว่าง ธ.คลองปาง บาดเจ็บทีศี่รษะ 65  21 ก.พ.59
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1051/59 พ.อ.เกริกเกียรติ   ทิวสมบุญ ธ.แจ้งวัฒนะ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  22 ก.พ.59
1052/59 นางฉลวย   พรสิทธิ์ ธ.เทสโก้โลตัสประชาชื่น ติดเชื้อบริเวณแผลกดทับทีก่้นกบ 79  19 ก.พ.59
1053/59 นางแดง   สุขสกุล ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 76  22 ก.พ.59
1054/59 นายโสภณ   พรมพุทธา ธ.เมืองเอก รังสิต มะเร็งตับ 62  13 ก.พ.59
1055/59 พ.ท.ฟู   มาตรง วิสามัญ มะเร็งปอด 90  26 ก.พ.59
1056/59 นางกี   กมลวงษ์สกุล ธ.สุพรรณบุรี สมองฝ่อวัยชรา 80  19 ก.พ.59
1057/59 ร.ท.เกียรติ   ซ้ายสนาม ม.พัน.21 ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 49  28 ม.ค.59
1058/59 ส.ต.หญิงพัชรินทร์   กล้าหาญ รร.กง.กง.ทบ. ระบบประสาทได้รับการกระทบกระเทือน 24  14 ก.พ.59
1059/59 นางประเทือง   วัฒนะสิน กสษ.1 กส.ทบ. เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน 81  3 ก.พ.59
1060/59 นางประยงค์   ปัน้งา วิสามัญ โรคชรา 91  12 ก.พ.59
1061/59 นางพูนศรี   เกตุศิริ ธ.ราชด าเนิน ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 84  15 ม.ค.59
1062/59 นางพยุง   วรานนท์ ธ.สนามเป้า โรคชรา 81  17 ก.พ.59
1063/59 น.ส.มณฑา   มาลัยทอง ธ.สูงเนิน มะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย 72  26 ก.พ.59
1064/59 นางพุด   ทิมทอง ธ.นครนายก โรคชรา 87  21 ก.พ.59
1065/59 ร.ต.อัธยา   ตรีษานนท์ ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง มะเร็งปอด 59  20 ก.พ.59
1066/59 นายจ าลอง   น้อยรุ่ง ธ.เชียงใหม่ มะเร็งปอด 77  4 ก.พ.59
1067/59 นางเลียบ   กองแก้ว จบ. ติดเชื้อรุนแรง 79  23 ก.พ.59
1068/59 ร.ท.เผชิญ   ก้อนทอง ธ.สนามเสือป่า ภาวะหัวใจโตจากหัวใจขาดเลือด 83  24 ก.พ.59
1069/59 นางต่อนจันทร์   ศรีชัย ร.17 หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบตัน 66  11 ก.พ.59
1070/59 ร.ต.พิษณุ   ศรแก้ว ธ.กาญนจบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 56  16 ก.พ.59
1071/59 นายผาด   รัตนกุล ธ.อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 89  22 ต.ค.58
1072/59 นางตาด า   แก้ววิเศษ ร้อย.สห.พล.ร.3 ปอดบวมไตวาย 68  18 ก.พ.59
1073/59 จ.ส.อ.ชูชาติ   ผลเวช ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 59  23 ก.พ.59
1074/59 พล.ต.อังกูร   กาญจนโหติ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 89  28 ต.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1075/59 นายกิตติพงศ์   บุญชู ธนาณัติ มะเร็งช่องปาก 51  25 ก.พ.59
1076/59 นายอภิเชษฐ์   บูรณสิงค์ ธ.บก.สูงสุด-แจ้งวัฒนะ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 47  15 ก.พ.59
1077/59 นายบุญเลิศ   ดิษฐใจเย็น ธ.เตาปูน ถุงลมโป่งพอง 79  28 ก.พ.59
1078/59 นายประยูร   พงษ์อารีย์ วิสามัญ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 87  13 ก.พ.59
1079/59 พ.ท.หญิง จินตพันธุ ์  อโศกพล วิสามัญ มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 88  17 ก.พ.59
1080/59 นาวาโทบุญ   เสือคง ธ.ส านักราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 73  22 ม.ค.59
1081/59 จ.ส.อ.สุพจน์   บุขุนทด กรม ทพ.26 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53  10 ก.พ.59
1082/59 นายเภา   กีฬา ร.6 พัน.3 ภาวะปอดติดเชื้อ 78  16 ก.พ.59
1083/59 นางปรีดา   ทองศรี ธ.พิษณุโลก สมองขาดเลือดจากการแขวนคอเสียชีวิต 51  19 ก.พ.59
1084/59 ส.อ.ส าเริง   คลังจง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 56  21 ก.พ.59
1085/59 จ.ส.อ.บรรพต   อินทนาคม มทบ.44 ผูกคอตาย 50  18 พ.ย.58
1086/59 ร.ต.หญิง สุนทร   พลพุม่ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69  9 ก.พ.59
1087/59 จ.ส.อ.พิษณุ   นิลพิบูลย์ มทบ.31 หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ 53  14 ก.พ.59
1088/59 น.ส.มณฑาทิพย์   คล้ายมาลา พธ.ทบ. หัวใจล้มเหลวเนื่องจากโรคเลือด 43  20 ก.พ.59
1089/59 จ.ส.อ.สุชิน   หนูขาว ร.29 กระโหลกแตกเปิด สมองฉีกขาด 42  10 ก.พ.59
1090/59 นายอ้วน   หม่องยานะ ร.17 พัน.4 ถุงลมโป่งพอง 75  20 ก.พ.59
1091/59 อส.ทพ.นิยม   อุดค าดี กรม ทพ.23 หัวใจวายเฉียบพลัน 49  17 ก.พ.59
1092/59 พ.ท.ประชา   พิศนาคะ รร.ร.ศร. น้ าท่วมปอด 84  18 ธ.ค.58
1093/59 นางทองมี   จันทร์มุลมา กอง สพบ.พล.ร.6 ปอดอักเสบติดเชื้อ 79  8 ก.พ.59
1094/59 พ.ต.อุดม   สุวรรณลา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 79  17 ก.พ.59
1095/59 นางลดาวัลย์   เสารักษา ส่วนกลาง ล าไส้อักเสบภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งตับ 67  23 ก.พ.59
1096/59 นางนงเยาว์   สระสรม ธ.เสนานิคม วัณโรคแพร่กระจาย 77  18 ก.พ.59
1097/59 นางกอง   วรรณพัฒน์ ธ.สระบุรี โรคชรา 91  21 ก.พ.59
1098/59 นางเหรียญ   สอนเต็ม นรด.(รด.) หัวใจล้มเหลว 68  7 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1099/59 นายแม้น   งามบุญชื่น วิสามัญ มะเร็งทีข่าหนีบซ้าย 87  26 ก.พ.59
1100/59 พ.อ.กริช   สหัสรจินดา ส่วนกลาง ท่อน้ าดีอักเสบติดเชื้อ 77  27 ก.พ.59
1101/59 นางแพง   พงษ์เกษ ปตอ.พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  7 ก.พ.59
1102/59 ร.ท.จตุรงค์   บุญลอย รร.นส.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 50  30 ม.ค.59
1103/59 นายเจียน   บุญโสภา บชร.3 มะเร็งปอด 83  28 ม.ค.59
1104/59 อส.ทพ.อานัส   ดามูซอ กรม ทพ.41 ถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงบริเวณอกซ้าย 27  3 ม.ีค.59
1105/59 นางสุณี   เหมือนประยูร ร.29 พัน.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเบาหวานเร้ือรัง 56  8 ก.พ.59
1106/59 นางเรียม   แพ่งผ่องใส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 81  16 ก.พ.59
1107/59 นายจรัญ   บุทเสน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79  1 ก.พ.59
1108/59 นายเต็ม   ไชยอุโคตร์ ร.112 โรคชรา 78  16 ม.ค.59
1109/59 นายสวง   ข านิ่ม ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 80  18 ก.พ.59
1110/59 ส.อ.สุเทพ   รัตนโสภณ ธ.นครศรีธรรมราช ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 55  8 ก.พ.59
1111/59 นายสัง   สีดาน้อย ธ.สันป่าข่อย เชียงใหม่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 78  7 ก.พ.59
1112/59 นางพรรณี   บุญญฤทธิ์ ธ.ลพบุรี ไตวายเร้ือรัง 73  5 ก.พ.59
1113/59 ร.ต.บุญชู   บุตรศรี ธ.ลพบุรี ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 83  18 ก.พ.59
1114/59 นายสมบุญ   ดวงมณี ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 81  20 ก.พ.59
1115/59 นางอร่ามศรี   เวียงอินทร์ ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  29 ก.พ.59
1116/59 พ.อ.เกษม   ไกรสูงเนิน ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 70  5 ก.พ.59
1117/59 จ.ส.อ.เริงชัย   จิตต์ทา ป.พัน.721 ภาวะหัวใจล้มเหลว 53  7 ก.พ.59
1118/59 นางบุญช่วย   พงษ์ภู่ ส่วนกลาง มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 63  28 ก.พ.59
1119/59 นางบุญมา   อัมบัส ธ.ส านักพหลโยธิน หัวใจขาดเลือดฉับพลัน 82  26 ก.พ.59
1120/59 พ.ท.สุนทร   สุขบท ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ มะเร็งตับ 89  14 ก.พ.59
1121/59 นายบุญนอบ   จานเจือ ธ.อ่างทอง ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63  17 ก.พ.59
1122/59 ร.อ.ล าดวน   หลอดเณร ธ.สกลนคร ภาวะความดันโลหิตต่ าจากท้องเสีย 84  12 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1123/59 นางมี   ค าสี ธ.เพชรบูรณ์ ปอดติดเชื้อ 76  31 ม.ค.59
1124/59 ร.ต.ประวิทย์   ยอดมณี ธ.อรัญประเทศ อุบัติเหตุจากการจราจร 57  11 ก.พ.59
1125/59 นางอนันตา   ช านาญจิตร ป.พัน.713 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 58  2 ก.พ.59
1126/59 นางบท   เมฆทา ม.พัน.28 มะเร็งเยื่อบุมดลูกระยะแพร่กระจาย 80  16 ก.พ.59
1127/59 นางสวิง   ปัน้แพทย์ รพ.ค่ายจิรประวัติ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82  26 ก.พ.59
1128/59 นางพัว   อิสสระ ธ.ลพบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 86  3 ม.ีค.59
1129/59 นางจุฑาทิพย์   เทวะ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50  27 ม.ค.59
1130/59 นายอภิชาติ   ยอดระยับ มทบ.13 ภาวะส าลักอาหาร 80  16 พ.ย.58
1131/59 จ.ส.อ.สุรินทร์   เศรษฐี ธ.นครศรีธรรมราช มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 64  12 ก.พ.59
1132/59 พ.อ.พิภพ   โตสมภาพ ธ.ถนนสามัคคี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  22 ก.พ.59
1133/59 นายโสม   มณีแสง ธ.บิก๊ชี แจ้งวัฒนะ มะเร็งปอด 73  22 ก.พ.59
1134/59 นายจรูญ   เข็มทอง ธ.ส านักพหลโยธิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  21 ก.พ.59
1135/59 นายบรรจง   จรโคกกรวด ธ.ปากช่อง ภาวะเลือดออกในล าไส้ 58  27 ก.พ.59
1136/59 จ.ส.อ.ลมัย   อุ่นจิตร ธ.ปราจีนบุรี โรคเบาหวาน 84  14 ก.พ.59
1137/59 นางวัฒณา   สุวรรณภักดี ธ.นครปฐม มะเร็งปอด 60  15 ก.พ.59
1138/59 นางทองอู่   เต่าแก้ว ธ.ตาก ติดเชื้อทีป่อด 81  12 ก.พ.59
1139/59 นายบุญมี   พิมพ์ชัยศรี ธ.สนามเป้า หัวใจล้มเหลว 82  25 ก.พ.59
1140/59 นางชุมศรี   แก้วสอนดี ธ.พิษณุโลก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 62  21 ก.พ.59
1141/59 นายแถม   สุขสมโสตร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 82  9 ก.พ.59
1142/59 นางระยอง   สุขสนอง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  15 ก.พ.59
1143/59 นางยุพิน   สาธยาย ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 77  23 ม.ค.59
1144/59 ร.ต.ทนงศักด์ิ   ไม้ชัยมงคล ธ.นครศรีธรรมราช หัวใจล้มเหลว 84  10 ม.ค.59
1145/59 นางค า   จีเจียก มทบ.36 ปอดอักเสบติดเชื้อ 73  18 ก.พ.59
1146/59 นางทรัพย์   นุชพิเรน รพ.อานันทมหิดล กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81  20 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1147/59 ร.อ.อเนก   หิรัญมาศ วิสามัญ ปอดติดเชื้อ 100  25 ก.พ.59
1148/59 นายเมือง   ปิงวัง ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 82  11 ก.พ.59
1149/59 นางพิศมัย   มาจันทร์ ธ.อุบลราชธานี อุบัติเหตุทางการจราจร 58  8 ก.พ.59
1150/59 นางฉลวย   รมยานนท์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ตับแข็ง 80  21 ก.พ.59
1151/59 จ.ส.อ.วรพงษ์   ดวงราบร่ืน รง.กสย.ศอว.ศอพท. กระดูกซ่ีโครงหักหลายซ่ี 54  13 ก.พ.59
1152/59 นางพันศรี   นันทรักษา ร.3 ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 69  8 ก.พ.59
1153/59 นางสวอง   ไทยวิจตร ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบ 84  22 ก.พ.59
1154/59 นางศรีสมลักษณ์   ภูมิเพ็ง ธ.นครพนม ปอดบวม 61  9 ก.พ.59
1155/59 ร.ต.บุญผ่อง   ภาคาพรต ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 67  13 ก.พ.59
1156/59 นางแวด   สอนอ้วน ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 81  17 ก.พ.59
1157/59 นางเปร่ียม   แสงทะเล กรม ทพ.26 หัวใจขาดเลือด 67  16 ก.พ.59
1158/59 นายบัว    จ าปาแดง สง.สด.จว.ย.ส. โรคชรา 77  18 ก.พ.59
1159/59 นายชูชิ้น   พุม่พิพัฒน์ รพศ.1 พัน.2 เลือดออกในสมอง 66  23 ก.พ.59
1160/59 นางสมจิตร   คุ้มมงคล ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 82  5 ม.ีค.59
1161/59 นายทองหล่อ   บุญแท้ ธ.อยุธยา สมองฝ่อวัยชรา 88  3 ม.ีค.59
1162/59 นางมุ่ยเง็ก   พิมพ์บาง ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อ 71  1 ม.ีค.59
1163/59 พ.ต.สุนทร   นุไชยรัมย์ ธ.เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อ 86  6 ก.พ.59
1164/59 พ.ท.สุรพล   ชัยมงคล ธ.เชียงใหม่ ภาวะขาดอากาศหายใจ 70  29 ม.ค.59
1165/59 ส.อ.ชาญชัย   สกุลรักษ์ ธ.ร้อยเอ็ด แขวนคอตาย 53  17 ก.พ.59
1166/59 นางจันตา   ก๋าตุ้ย ธ.พะเยา ไตวายเฉียบพลัน 80  15 ก.พ.59
1167/59 นางปุน่   มังกรแก้ว พธ.ทบ. โรคเบาหวาน 73  13 ก.พ.59
1168/59 นางส าเริง   ค าเลิศ ป.พัน.11 รอ. โรคชรา 81  14 ก.พ.59
1169/59 นายประเสริฐ   สีพันล า ม.พัน.14 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 62  17 ก.พ.59
1170/59 นายของ   วินันท์ พัน.สท. เส้นเลือดสมองตีบ 77  28 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม
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1171/59 นายขาว   กุลโรมจันทร์ ม.พัน.22 ปอดติดเชื้อวัณโรค 81  25 ก.พ.59
1172/59 นายเสน   แก้วใส ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองเส่ือมวัยชรา 83  22 ม.ค.59
1173/59 ร.ท.วิชิต   ตรีกิ่ง ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  15 ก.พ.59
1174/59 พ.ท.สมหมาย   สีเมฆ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มีภาวะเลือดออกในเยื่อหุม้ปอดขวา 65  10 ก.พ.59
1175/59 นางล้ินจี่   อ่อนน้อม ร.2 พัน.1 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 88  23 ม.ค.59
1176/59 นางเหล่ียม   จันทร์ส ารวม ร.2 พัน.1 รอ. หัวใจล้มเหลว 79  9 ก.พ.59
1177/59 นางจงกลรัตน์   มนตรี ธ.หัวหมาก ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  24 ก.พ.59
1178/59 จ.ส.อ.วณิช   ดีเขียว ธ.พระปฐมเจดีย์ หัวใจล้มเหลว 71  15 ก.พ.59
1179/59 ส.อ.กุศล   สายใหม่ ร้อย.ลว.ไกล 9 กระดูกส่วนคอหัก 32  17 ม.ค.59
1180/59 นางส าเภา   พานิช วิสามัญ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 92  17 ก.พ.59
1181/59 นางทองหยิบ   ศรีดี ธ.วงเวียนสระแก้ว-สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 74  1 ม.ีค.59
1182/59 ร.ต.ปิยากร   วุน่บัว กรม ทพ.46 ถูกลอบวางระเบิด 35  9 ม.ีค.59
1183/59 อส.ทพ.ศักด์ิชัย   ปัน้ทอง กรม ทพ.46 ถูกลอบวางระเบิด 30  9 ม.ีค.59
1182/59 นางเหลียง   สาครวัฒนา กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 95  14 ก.พ.59
1185/59 นางเสนียน    เหมวัตร รร.ร.ศร. สมองฝ่อวัยชรา 82  13 ก.พ.59
1186/59 นายธรรมนูญ   กล่ินเถาว์ กคส.สพ.ทบ. เลือดออกในกระเพาะอาหาร 50  28 ก.พ.59
1187/59 นางอวยพร   เนตรภักดี รพ.ค่ายศรีสองรัก หัวใจล้มเหลว 76  14 ก.พ.59
1188/59 ส.อ.หล่อ   กิยาหัตถ์ ศฝ.นศท.มทบ.14 ปอดอักเสบติดเชื้อ 88  7 ก.พ.59
1189/59 นายชวน   มูลมืด รพศ.2 มะเร็งกระเพาะอาหาร 76  2 ก.พ.59
1190/59 นางผง   วงศ์นามเถาว์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกในสมอง 79  1 ม.ค.59
1191/59 ร.ต.ราเชนทร์   พึง่อารมย์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งตับ 60  22 ต.ค.58
1192/59 นางเสนาะ   ขุมทอง วิสามัญ โรคชรา 85  5 ม.ีค.59
1193/59 นางประจบ   เทียนเนียม สบ.ทบ. สมองขาดเลือด 77  24 ก.พ.59
1194/59 จ.ส.อ.อิทธิพัทธ์   แผลงฤทธิ์ ร.11 พัน.2 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 54  17 ม.ค.59
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1195/59 จ.ส.อ.สุธน   ขวัญคง ช.พัน.302 บาดเจ็บทีศี่รษะรุนแรงจากการจราจร 44  20 พ.ย.58
1196/59 ร.ต.จิตติพงษ์   ร่ืนแก้ว ธ.ราชบุรี มะเร็งล าไส้ 67  5 ก.พ.59
1197/59 ส.ท.ธเนศ   วันเลิศ ทภ.1 สมองฉีกขาดเลือดออกในสมอง 25  27 ก.พ.59
1198/59 นางค าตา   บุดดีภักตย์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 71  21 ก.พ.59
1199/59 นางปราณี   วิเชียรสวรรค์ ม.พัน.18 ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 74  18 ก.พ.59
1200/59 ด.ต.ล าดวน   แทบทาม ม.พัน.6 ภาวะการท างานของหัวใจล้มเหลว 59  26 ม.ค.59
1201/59 นางนันทนา   ถึงแสง ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร สมองฝ่อวัยชรา 76  14 ก.พ.59
1202/59 นายปล้ืม   พรหมราช แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งช่องท้อง 77  4 ก.พ.59
1203/59 นางเนียม   กอบกระโทก รร.ส.สส. ปอดติดเชื้อรุนแรง 77  22 ก.พ.59
1204/59 นางดาวัลย์   ผาเจริญ กอง พธ.สกอ.ศสพ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 54  18 ก.พ.59
1205/59 นายบุญธรรม   พันธ์พรหม กคส.สพ.ทบ. มะเร็งตับ 71  2 ม.ีค.59
1206/59 น.ส.ลักขณา   สุขมูล ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 61  24 ก.พ.59
1207/59 ร.ต.สุรินทร์   จันทราสา ธ.ปราณบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากและติดเชื้อในปอด 70  10 ก.พ.59
1208/59 จ.ส.อ.ยศกร   เทพเนาว์ กรม ทพ.13 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 33  28 ม.ค.59
1209/59 พ.ท.เนือง   แสงยนต์ ธ.ส านักงานใหญ่ มะเร็งล าไส้ 76  3 ม.ีค.59
1210/59 จ.ส.อ.พิสิฐ   ธงไชย ธ.บก.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 38  4 ม.ีค.59
1211/59 พ.ท.สังเวียน   ครอบครอง ธ.ส านักงานใหญ่ หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 85  2 ม.ีค.59
1212/59 นางสมพร   ถนอมงาม แผนกอาวุธที ่3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63  4 ก.พ.59
1213/59 นางชลอ   สุวรรณจินดา ขส.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจตายขาดจากการเลือด 80  9 ก.พ.59
1214/59 นายทองดี   พรหมดี สง.สด.ก.ท. ปอดติดเชื้อ 81  27 ก.พ.59
1215/59 นายสนั่น   ศรีทานนท์ พัน.สร.22 บชร.2 โรคชรา 81  15 ก.พ.59
1216/59 นางสมปาว   เสาส าราญ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 98  2 ม.ีค.59
1217/59 จ.ส.อ.นิพนธ์   สุทธิเหลือ ธ.สงขลา เส้นเลือดในสมองตีบ 62  10 ก.พ.59
1218/59 นางลา   กาวี ร.16 พัน.2 โรคชรา 80  27 ม.ค.59
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1219/59 ส.อ.ชลิตศักด์ิ   สินพันธ์ มทบ.23 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 52  11 ม.ค.59
1220/59 จ.ส.อ.พัฒพงค์   ผลบุญ กรม ทพ.44 เส้นเลือดในสมองแตก 48  8 ม.ค.59
1221/59 ส.ต.เจษฎา   ตุ่นกลาง ป.พัน.2 รอ. ฐานกระโหลกศีรษะแตก 21  30 ธ.ค.58
1222/59 นายมานัส   นาคทอง สปช.ทบ. โรคชรา 75  16 ก.พ.59
1223/59 จ.ส.อ.สมนึก   อุปถัมภ์วารี ร.5 พัน.2 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 55  4 ก.พ.59
1224/59 นางแม้น   กันสี ส่วนกลาง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80  6 ม.ีค.59
1225/59 นางน้ าเชื่อม   ทองแดง ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะชนิดรุนแรง 66  10 ม.ค.59
1226/59 จ.ส.อ.ฉลวย   ภูโคก ธ.สกลนคร หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 57  31 ธ.ค.58
1227/59 ร.ต.บุญชู   เลิศเกษม ธ.เชียงราย มะเร็งต่อมลูกหมาก 72  28 ม.ค.59
1228/59 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   สิงห์ยศ ธ.สงขลา ภาวะช๊อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 64  31 ธ.ค.58
1229/59 จ.ส.อ.ณรงค์   หยวกทอง กง.ทบ. เส้นเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็ง 51  25 ก.พ.59
1230/59 นางค าพอง   ศรีชนะ พัน.ร.มทบ.21 โรคเบาหวาน 77  22 ม.ค.59
1231/59 นายสมเพชร   ใสหมื่น ส.พัน.23 โรคตับแข็ง 56  8 ก.พ.59
1232/59 จ.ส.อ.บุญรัตน์   กระแสร์ ร.31 พัน.2 รอ. อุบัติเหตุจราจร 35  18 ก.พ.59
1233/59 จ.ส.อ.ศรีศักด์ิ   เวฬุวัน ธ.พิษณุโลก ปอดบวม 71  3 ม.ีค.59
1234/59 จ.ส.อ.พีระชาติ   พุทธิกรณ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  27 ก.พ.59
1235/59 นางบัวลอย   พ่วงพร้อม ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-พิษณุโลก มะเร็งทีค่อ 78  26 ก.พ.59
1236/59 นายประกอบ   ค าภักดี ธ.ยโสธร ภาวะหัวใจล้มเหลว 84  1 ม.ีค.59
1237/59 นายเล็ก   ละม้ายวิเศษ ศซส.สพ.ทบ. ภาวะปอดติดเชื้อ 80  14 ก.พ.59
1238/59 จ.ส.อ.สุวิทย์   ท้าวลา ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า โรคชรา 85  12 ม.ีค.59
1239/59 นางกัลยา   มางเขียว ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ล้ินหัวใจร่ัว 78  3 ม.ีค.59
1240/59 จ.ส.อ.โชค   เกตุนาค ธ.ศรีย่าน หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 72  4 ม.ีค.59
1241/59 นายธิ   แหลมกี่ก่ า ธ.พะเยา โรคหลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบตัน 84  1 ม.ีค.59
1242/59 นายสมร   สิทธิรัตน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง อัมพาต 72  6 ม.ีค.59
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1243/59 จ.ส.อ.พงษ์ศักด์ิ   ฮามค าฮัก ร.13 พัน.2 เลือดออกในแกนสมองข้างซ้าย 55  11 ก.พ.59
1244/59 นางประหยัดทรัพย์   จันละบุตร ร.16 พัน.2 หลอดเลือดสมองตีบ 73  10 ก.พ.59
1245/59 จ.ส.อ.ยุพา   รอดอุไร ส่วนกลาง ไตวายเร้ือรัง 84  9 ม.ีค.59
1246/59 พ.ท.สังวิล   เพ็งเดช ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ปอดติดเชื้อรุนแรง 91  5 ม.ีค.59
1247/59 นางสมบัติ    รุผักชี ธ.พระปฐมเจดีย์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  27 ก.พ.59
1248/59 นางวาณี   นวลฉวี ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  26 ก.พ.59
1249/59 นายคูณ   ปราณี ธนาณัติ ภาวะหัวใจวายแบบค่ังเลือด 81  10 ม.ีค.59
1250/59 นางประกอบ   ค้าขาย ช.พัน.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 65  2 ม.ีค.59
1251/59 นายสมพล   ชาวยอง ช.พัน.4 มะเร็งถุงน้ าดี 67  25 ก.พ.59
1252/59 นายละมัย   แก้วม่วง ป.พัน.30 หัวใจล้มเหลว 55  9 ก.พ.59
1253/59 พ.ต.อิศเรศร์   เวียงหก ธ.อุดรธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 83  26 ก.พ.59
1254/59 พ.อ.ธีรพล   หมั่นยิ่ง ขส.ทบ. แคลเซียมในเลือดสูงจากมะเร็ง 53  3 ม.ีค.59
1255/59 น.ส.อ่อน   ไข่กระโทก ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 75  9 ม.ีค.59
1256/59 นายประสาท   โกมินทร์ ธ.เตาปูน หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 69  16 ก.พ.59
1257/59 นางเต๋ย   คุ้มโห้ ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า มะเร็งเม็ดเลือดขาว 71  10 ม.ีค.59
1258/59 ร.ต.เสนาะ   เหมือนเงิน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง วัณโรคปอด 88  5 ม.ีค.59
1259/59 นางแป้น   เตสุชาตะ ธ.ชลบุรี มะเร็งตับ 81  3 ก.พ.59
1260/59 นางบุญเรือน   ถานะวร ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 63  1 ม.ีค.59
1261/59 นางประสพศรี   วงษ์ธรรม ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อ 73  8 ม.ีค.59
1262/59 นายประยูร   แจ้งกระจ่าง ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  22 ก.พ.59
1263/59 ร.ต.วิศาล   สมุทรักษ์ ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 53  28 ก.พ.59
1264/59 ร.ต.เจริญ   ทองสอดแสง ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 78  17 ก.พ.59
1265/59 นายทองใบ   บุญส่ง สห.ทบ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 81  6 ม.ีค.59
1266/59 นางวันดี   ยังเจริญ กพ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78  11 ม.ีค.59
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1267/59 พ.อ.สวาท   เชื้อบางแก้ว ธ.เตาปูน ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 84  5 ม.ีค.59
1268/59 พล.อ.ชุมพร   บุศยรัตน์ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งตับ 79  6 ม.ีค.59
1269/59 นางจันทิมา   โพธิผ้ึ์ง ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ภาวะเลือดออกจากมะเร็งตับ 59  11 ม.ีค.59
1270/59 พ.ท.ประมวล   จุลอักษร ธ.ชัยภูมิ ขาดอากาศหายใจ 60  14 ก.พ.59
1271/59 นายส่วง   ศรอินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่และมะเร็งเม็ดเลือด 79  14 ก.พ.59
1272/59 นางประมวล   เทศสูงเนิน ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 81  24 ก.พ.59
1273/59 นางพวงทอง   สุธรรมา ธ.อุดรธานี เลือดออกในทางเดินอาหาร 55  29 ก.พ.59
1274/59 นางสิน   เสียงใส ร.16 พัน.2 หัวใจโต-หอบหืด 81  23 ก.พ.59
1275/59 ส.อ.สาธิต   สายชล ทภ.4 ลมชัก 33  9 ก.พ.59
1276/59 นางบุญเล้ียง   ใกล้กลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราสีมา โรคชรา 79  12 ม.ค.59
1277/59 นางลมูล   สุขนิยม กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 84  10 ก.พ.59
1278/59 นางจ าเนียร   จรูญเนตร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 84  25 ก.พ.59
1279/59 นางประคอง   วันดี ร.23 พัน.3 โรคชรา 69  6 ม.ีค.59
1280/59 ส.อ.อเนก   โหรสกุล ธ.ปากเกร็ด ระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57  28 ก.พ.59
1281/59 พ.อ.บุญน า   แย้มสุคนธ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งบริเวณท่อตับอ่อนระยะสุดท้าย 73  23 ก.พ.59
1282/59 นางล าเจียก   ชูกล่ินหอม ธ.ปราณบุรี โรคหัวใจ 81  13 ธ.ค.59
1283/59 นายสุวรรณ   บุญน าพา ธ.ราชบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 83  16 ก.พ.59
1284/59 นายสุวรรณ   ลักขณานุกูล ธ.เมืองพล สมองขาดเลือด 79  19 ก.พ.59
1285/59 นางอินทร์เขียน   วงศ์ไชย ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 83  8 ม.ีค.59
1286/59 จ.ส.ต.เฉลิมพร   จิตติปานะ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ตับอักเสบจากสุรา 56  2 ม.ีค.59
1287/59 นายฉาย   ตรงแจะ พล.ร.9 หัวใจล้มเหลว 80  17 ก.พ.59
1288/59 นางสมจิตต์   รบสุดใจ รร.ป.ศป. มะเร็งปอด 67  16 ก.พ.59
1289/59 จ.ส.อ.มงคล   พรหมทา ขส.ทบ. หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบ 55  22 ก.พ.59
1290/59 นางบุญเล้ียง   ประจันบาล พล.ร.15 ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 63  27 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1291/59 นางประไพพรรณ   แสงไทยารักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบ 78  2 ม.ีค.59
1292/59 นายสนิท   พานทอง ธ.ลพบุรี โรคชรา 80  22 ก.พ.59
1293/59 นายชิน   จันทรศิลปิน ธ.กาญนจบุรี มะเร็งตับ 85  1 ม.ีค.59
1294/59 จ.ส.อ.สมบัติ   วรรณค าผุย สส. สมองฝ่อวัยชรา 83  13 พ.ย.58
1295/59 จ.ส.อ.สงวนสิทธิ ์  เรือนนาง มทบ.33 เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 52  2 ก.พ.59
1296/59 ร.ต.ดัด   งดกระโทก ธ.นครราชสีมา ภาวะแทรกซ้อนจากบาดแผลกดทับ 77  29 ก.พ.59
1297/59 จ.ส.ท.วิชาญ   ดิษยมณฑล ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในสมอง 58  12 ก.พ.59
1298/59 จ.ส.อ.สุเทพ   สงวนศักด์ิ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 56  4 ม.ีค.59
1299/59 นางสละ   ม่วงทรัพย์ รร.ม.ศม. หัวใจวายเฉียบพลัน 81  3 ม.ีค.59
1300/59 นางประณีต   สีตบุตร วิสามัญ ล าไส้ขาดเลือด 89  13 ม.ีค.59
1301/59 นางราตรี   แป้นเพ็ชร ม.พัน.7 ติดเชื้อแบคทีเรียทีผิ่วหนังชั้นลึก 50  4 ก.พ.59
1302/59 นางส้มล้ิม   ผ่าทอง มทบ.39 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 82  29 ก.พ.59
1303/59 ร.ต.ฉวี   น าพา ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 81  23 ม.ค.59
1304/59 นายพรมมา   ทวีโคตร สง.สด.จว.ม.ห. โรคชรา 80  2 ม.ีค.59
1305/59 ร.ต.สง่า   วชิรญาโน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน 83  3 ม.ีค.59
1306/59 นางประจวบ   บัณฑิตจีน สส.ทหาร ปอดอักเสบ 77  10 ก.พ.59
1307/59 นายเป้า   จงเพ็งกลาง มทบ.21 ปอดติดเชื้อ 83  8 ก.พ.59
1308/59 นางอุดมศิลป์   พันมณฑา พธ.ทบ. มะเร็งล าไส้ 82  26 ก.พ.59
1309/59 ร.ต.ชัยเลิศ   สายพงษ์ ร.6 ไตวายระยะสุดท้าย 55  21 ก.พ.59
1310/59 พ.อ.ศิริชาติ   สาชลวิจารณ์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 68  6 ม.ีค.59
1311/59 ร.ต.สมศักด์ิ   สันติสุขไพศาล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83  27 ก.พ.59
1312/59 นางพัทยา   ผาสุก ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79  1 ม.ีค.59
1313/59 นางเพียน   จงรักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 57  8 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1314/59 นางสุวรรณ   เหมือนมณี ธ.เสนานิคม ปอดอักเสบติดเชื้อ 82  5 ม.ีค.59
1315/59 นายจ าเรียง   แฉขุนทด ธ.สะพานควาย ไม่ทราบสาเหตุการตาย 75  13 ก.พ.59
1316/59 จ.ส.อ.บุญมา   เชยเดช ร.1 พัน.1 รอ. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 56  11 ม.ีค.59
1317/59 จ.ส.อ.รณกฤต   กล้าหาญ ปตอ.พัน.6 มะเร็งตับ 54  28 ก.พ.59
1318/59 นายอนันต์   พูลสวัสด์ิ สส.ทหาร ปอดอักเสบ 61  6 ก.พ.59
1319/59 นางผิน   สิงห์สอน ส่วนกลาง มะเร็งตับ 75  15 ม.ีค.59
1320/59 พ.ท.ปัญจกิจ   สุระชลภูมิ ธ.ลพบุรี ซ็อคจากการติดเชื้อรุนแรง 86  26 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม


