
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1321/59 นางพร้ิง   มีสมวงษ์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 87  2 ม.ีค.59
1322/59 นายแย้ม   มาพริก มทบ.38 แผลไฟไหม้ 83  20 ก.พ.59
1323/59 นางละมัย   เกวียนสูงเนิน ธ.นครราสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76  28 ก.พ.59
1324/59 นางปัน   แวงวรรณ ธ.ปักธงชัย เส้นเลือดในสมองแตก 74  7 ม.ีค.59
1325/59 นางเกษ   อ านาจเจริญ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งปากมดลูก 82  26 ก.พ.59
1326/59 นายเหล่ือน   เขตเมืองปัก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 83  4 ม.ีค.59
1327/59 นายศร   เหงกระโทก ช.2 โรคชรา 70  3 ม.ีค.59
1328/59 จ.ส.อ.พูน   ประภาวะดิลก ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 84  21 ก.พ.59
1329/59 ส.อ.ชัยวัธน์   บุญโยธา ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 75  4 ม.ีค.59
1330/59 นางสี   สุขประเสริฐ ธนาณัติ หัวใจวายจากภาวะชรา 78  6 ก.พ.59
1331/59 พ.อ.หญิง อนงค์ลักษณ์ วงศ์ทองเหลือง ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 82  14 ม.ีค.59
1332/59 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   ประกอบทรัพย์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 53  3 ม.ีค.59
1333/59 พ.ท.อนันต์   บุษปวนิช รพ.พระมงกุฎเกล้า ระบบหายใจและไหลเวียนล้มเหลว 86  3 ม.ีค.59
1334/59 นายสายบัว   เสือขาว พล.ม.3 มะเร็งต่อมลูกหมาก 80  17 ม.ค.59
1335/59 นางสงกา   ทองมาก ธ.สกลนคร โรคชรา 85  2 ม.ีค.59
1336/59 จ.ส.อ.ทองอินทร์   คนกลาง ธ.สกลนคร มะเร็งปอด 55  1 พ.ย.58
1337/59 นางยอดเรือน   แถวอยู่ ร.17 ภาวะหัวใจล้มเหลว 83  8 ม.ีค.59
1338/59 นางจ าปา   ทับพิลา ศร.พัน.1 ติดเชื้อในกระเลือด 82  16 ก.พ.59
1339/59 นางแหวน   โอนแก้ว ธ.เลย ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 85   28 ก.พ.59
1340/59 จ.ส.อ.นิต   ภูส่งค์ กองบินปีกหมุนที ่1 อุบัติเหตุจากทีสู่ง 54  5 ก.พ.59
1341/59 จ.ส.ต.วิฑูรย์   พูลสวัสด์ิ ธ.สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว 57  3 ม.ค.59
1342/59 นางองุ่น   จุทัยรัศม์ วิสามัญ ติดเชื้อในกระเลือด 98  4 ม.ีค.59
1343/59 ส.อ.เมธี   เจียมจวนขาว ธ.ราชบุรี เลือดออกในสมอง 50  22 ธ.ค.58

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม

ผนวก ข
รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ทีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1344/59 พ.อ.ปรีชา   จันทรโชติ ธ.บางเขน เซ็นทรัล ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  21 ม.ค.59
1345/59 นางประถม   จิตต์ภักดี ธ.พหลโยธิน-สะพานใหม่ ไตวายเร้ือรัง 77  12 ม.ีค.59
1346/59 นางส าเภา   ธรรมพันทา ธ.หัวหมาก โรคชรา 88  14 ม.ีค.59
1347/59 ร.ต.จตุพร   แสงเพ็ญ ธ.ชลบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 65  14 ม.ีค.59
1348/59 จ.ส.อ.ไทยอยู่   ฟักเหลือง ธ.บางบัวทอง ภาวะปอดติดเชื้อ 86  16 ม.ีค.59
1349/59 นางบุญมี   ทิพรัตน์ ธ.อ านาจเจริญ ไตเส่ือม 68  1 ม.ีค.59
1350/59 นางประหยัด   สุรินทร์ไชย ธ.สระบุรี โรคชรา 80  25 ก.พ.59
1351/59 ส.อ.ประสพศิลป   อัมพะวะสิริ ธ.เชียงราย มะเร็งตับแตกในช่องท้อง 53  24 ก.พ.59
1352/59 ส.อ.ไชยวัฒน์   ถ้อยทัด ร.21 รอ. ปอด, ทรวงอกได้รับกระทบกระเทือน 24  19 ก.พ.59
1353/59 นางส าลี   แดงชูชาติ ม.พัน.25 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  23 ก.พ.59
1354/59 จ.ส.อ.เนื่อม   ทองเต็มแก้ว ร.153 พัน.3 ถูกยิง 53  10 ก.พ.59
1355/59 จ.ส.อ.ธงชัย   สุนทรัษฐาน พัน.ขส.23 บชร.3 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 56  16 ม.ค.59
1356/59 นายแสง    วงค์จันตา ร.17 หัวใจล้มเหลว 79  23 ม.ค.59
1357/59 นางย้าย   มังแก้ว ธ.ล าปาง มะเร็งตับระยะสุดท้าย 71  25 ก.พ.59
1358/59 พ.อ.ปราโมทย์   จันทร์รุ่งเรือง ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  26 ธ.ค.58
1359/59 นางเฉวียน   เฉลิมวงศ์ มทบ.22 ปอดอักเสบติดเชื้อ 77  25 ก.พ.59
1360/59 จ.ส.อ.สุพล    ค าวันดี ธ.ชุมแพ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 55  9 ก.พ.59
1361/59 ร.ต.ธนยศ   สงวนวงษ์ ธ.ลพบุรี เกลือแร่ในเลือดผิดปกติ 60  9 ม.ีค.59
1362/59 นายบุญ   ขอสุข ธ.ลพบุรี โรคชรา 80  28 ก.พ.59
1363/59 พ.อ.สมบูรณ์   ชนะวิทย์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งในช่องหูชั้นกลาง 65  28 ก.พ.59
1364/59 นางรัตนาภรณ์   ทองหล่อ ธ.เสริมไทย คอมเพล็กช์ ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 50  7 ม.ีค.59
1365/59 นางจิบ   ยาสูงเนิน ธ.ปากช่อง สมองฝ่อวัยชรา 96  16 ม.ีค.59
1366/59 นางสอิ้ง   ศรีชัยนาท นรด.(รด.) โรคชรา 82  8 ม.ีค.59
1367/59 นางมลิ   อ่างสมบูรณ์ ขกท. เลือดออกในสมอง 68  2 ม.ีค.59
1368/59 พ.อ.อ านวย   ไกรลาศ ธ.ลพบุรี ระบบหัวใจล้มเหลว 88  23 ก.พ.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1369/59 จ.ส.ต.ธารา   โบว์แดง ธ.อุดรธานี ไตวายเฉียบพลัน 57  4 ม.ีค.59
1370/59 นางสมภาร   ศรีพุทธา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 76  29 ก.พ.59
1371/59 นายเทีย่ง   เขียนเขว้า มทบ.28 วัณโรคปอด 71  20 ก.พ.59
1372/59 นางอุบล   เพ็งเพชร รร.ร.ศร. สมองฝ่อวัยชรา 82  1 ม.ีค.59
1373/59 นายเสริม   ปิน่แก้ว ร.12 พัน.1 รอ. โรคชรา 61  16 ก.พ.59
1374/59 นางกุหลาบ   จันทมาตย์ ช.พัน.15 โรคเบาหวาน 50  19 ก.พ.59
1375/59 นางพรรณี   ปราบพาล ธ.อุดรธานี เนื้อร้ายแพร่กระจายในช่องท้อง 60  29 ก.พ.59
1376/59 นางเป้า   บุษบา ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูงเร้ือรัง 86  5 ม.ีค.59
1377/59 ร.ต.สวัสด์ิ   คงศิลา ธ.ลพบุรี ไตวายเฉียบพลัน 74  27 ก.พ.59
1378/59 นางเข็มทอง   สถิตย์น้อย ธ.ตาคลี ภาวะไตเร้ือรัง 86  25 ก.พ.59
1379/59 นางบุญช่วย   รุ่งแจ้ง ธ.อยุธยา โรคชรา 82  12 ม.ีค.59
1380/59 นายจ าลอง    ทาหอม ธ.ปราจีนบุรี แผลติดเชื้อขนาดใหญ่รุนแรง 87  17 ม.ีค.59
1381/59 นางบุญมี   พูลภาพ ช.พัน.302 เนื้อเยื่อปอดอักเสบ 76  13 ก.พ.59
1382/59 นายพิมพา   ปัจจัยโคถา รร.ร.ศร. ขาดอากาศหายใจ 60  22 ก.พ.59
1383/59 นางน้อย   สินจู บชร.3 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 69  15 ก.พ.59
1384/59 นางประยง   ตุลากันย์ ม.พัน.22 ติดเชื้อในช่องท้อง 68  15 ม.ีค.59
1385/59 นายวิทย์   แซงบุญเรือง ม.พัน.28 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59  8 ม.ีค.59
1386/59 นางลักข์คณา   ชมเชย ศร. ขาดอากาศโดยมีลอยผูกรัด 50  7 ม.ีค.59
1387/59 จ.ส.อ.สมพัฒน์   ณ ระนอง ม.พัน.16 เส้นเลือดในสมองแตก 51  25 ก.พ.59
1388/59 พ.ต.ธีระ   วงศ์ไทย ธ.พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 65  8 ม.ีค.59
1389/59 น.ส.ตรีวรรณ   เดชศรี ธ.กองบัญชาการกองทัพไทย ปอดติดเชื้อ 48  7 ม.ีค.59
1390/59 พ.ท.สมาน   พึง่พันธ์ ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 81  23 ก.พ.59
1391/59 นายสม   เสาร์สมยา ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ หัวใจขาดเลือด 84  13 ม.ีค.59
1392/59 นางพิมพา   สีดา ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในสมองและเยื่อหุม้สมอง 82  7 ม.ีค.59
1393/59 นางกี   เอกฉาย ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 86  20 ก.พ.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1394/59 ส.อ.เด่น   มงคลพิศ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 58  11 ม.ีค.59
1395/59 พ.ท.สถิต   ทิพย์อินเสน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองอักเสบติดเชื้อ 65  11 ม.ีค.59
1396/59 นางบุญเสริม   สรวงสิงห์ ธ.ย่อยฟิวเจอร์-รังสิต โรคชรา 69  8 ม.ีค.59
1397/59 พระทอง   ฝนผักแว่น ธ.รพ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  7 ม.ีค.59
1398/59 นายจง   ชูแก้ว ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 88  21 ม.ีค.59
1399/59 นายสุรพล   พุม่อุไร ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 59  20 ม.ีค.59
1400/59 นายปัญจา   สุมังคะ ร.3 พัน.3 มะเร็งตับ 55  7 ก.พ.59
1401/59 นางชอ   บงสิมมากุล ธ.เลย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 77  9 ม.ีค.59
1402/59 นายประสิทธิ ์  ทุมเชื้อ ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 79  18 ก.พ.59
1403/59 จ.ส.อ.บัญญัติ   สิงห์ณี ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 53  6 ม.ีค.59
1404/59 นางปรุงจิตต์   สุสันหกนก ธ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากโลหิตสูง 83   15 ม.ีค.59
1405/59 นางประทุม   กะราลัย ธ.ย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ โรคชรา 93  15 ม.ีค.59
1406/59 พล.ท.สุทธิศักด์ิ   ไทยวัฒน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งกระดูกบริเวณสะโพก 71  20 ม.ีค.59
1407/59 นางสุจินต์   นิลพันธ์ ธนาณัติ ปอดติดเชื้อ 91  20 ม.ีค.59
1408/59 ร.ต.เกรียงศักด์ิ   นิ่มนวล ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวัยชรา 78  15 ม.ีค.59
1409/59 พ.ต.สวัสด์ิ   ม่วงมี ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 70  10 ม.ค.59
1410/59 นายประเสริฐ   ดวงจอมดี ขส.ทบ. โรคชรา 74  3 ม.ีค.59
1411/59 นางอนงค์ลักษณ์   รัตนา ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81  6 ม.ีค.59
1412/59 นายสุริยะ   ฝางแก้ว รง.ปค.ศอว.ศอพท. มะเร็งตับ 63  5 ม.ีค.59
1413/59 นายบาน   ก้านภูเขียว ร.8 โรคไตวาย 80  9 ก.พ.59
1414/59 ส.ต.สุธน   พงษ์งาม รพศ.1 พัน.2 กระดูกเชิงกรานหักอุบัติเหตุจราจร 24  6 ม.ีค.59
1415/59 นางอ าไพ   โยกมา พัน.สบร.21 บชร.1 ปอดติดเชื้อ 58  14 ม.ค.59
1416/59 นางนวลจันทร์   อินทรวงศ์ ธ.อุดรธานี ขาดสารอาหาร 82  2 ม.ีค.59
1417/59 นางหนู   เหล่าโกทา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 83  5 ม.ีค.59
1418/59 ร.ต.บุญทา   แพทย์รัตน์ ธ.ราชบุรี สมองฝ่อวัยชรา 80  2 ม.ีค.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1419/59 ร.ต.ทองเติม   น่วมจิตร ธ.ปราจีนบุรี หัวใจล้มเหลว 80  2 ม.ีค.59
1420/59 นายบุญกอง   นิลแสง มทบ.25 โรคตับแข็ง 67  15 ก.พ.59
1421/59 อส.ทพ.สะอาด   ไชยราช กรม ทพ.32 บาดเจ็บของทรวงอก 45  6 ต.ค.58
1422/59 จ.ส.อ.นพดล   ภูศรี ธ.เชียงราย มะเร็งระยะสุดท้าย 64  15 ก.พ.59
1423/59 นางหนูแหวน   วรรณจักร์ ช.พัน.8 ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  21 ม.ค.59
1424/59 นายสมพงษ์   หาญจริง มทบ.24 โรคไต 60  8 ม.ีค.59
1425/59 จ.ส.อ.ชัยพร   เดชก้อง ม.พัน.9 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 53  10 ม.ีค.59
1426/59 นางศรีภา   ทองรัตน์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจตาย 86  28 ม.ค.59
1427/59 ร.ต.ล ายอง   อบเชย ธ.ราชบุรี มะเร็งล าไส้ 76  7 ก.พ.59
1428/59 พ.อ.ประจวบ   เนียมลอย วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 93  2 ม.ีค.59
1429/59 จ.ส.อ.บงกช   กมลรักษ์ ขส.ทบ. มะเร็งโพรงจมูก 55  7 ม.ีค.59
1430/59 พ.จ.อ.อัมพร   สุขวัฒนะ ขส.ทบ. ปอดติดเชื้อ 81  13 ม.ีค.59
1431/59 ร.ต.จ าเนียร   ขันทะสอน ธ.เชียงราย เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 58  1 ม.ีค.59
1432/59 นายจรัญ   ศรีสาร มทบ.29 มะเร็งปอด 77  6 ม.ีค.59
1433/59 นางทองมา   บัวงาม ร.19 พัน.3 เส้นเลือดสมองตีบ 80  20 ก.พ.59
1434/59 นายกลุ่ม   เพ็งเกลา ธนาณัติ โรคชรา 85  17 ม.ีค.59
1435/59 นางมยุรี   พลขันธ์ ส่วนกลาง มะเร็งล าไส้ใหญ่ 76  17 ม.ีค.59
1436/59 นางค าพู   พิชัยช่วง ธ.สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 78  16 ก.พ.59
1437/59 จ.ส.อ.กนกพล   สุภาพันธ์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 เลือดออกในสมองจากการกระแทก 51  26 ธ.ค.58
1438/59 ร.ต.สมอรรถ   สงวนเกียรติ ธ.บ้านโป่ง ปอดอักเสบติดเชื้อ 77  14 ม.ีค.59
1439/59 นางศรีรัตน์   แสงสว่างโฉม ธ.อุทัยธานี ระบบทางเดินหัวใจล้มเหลว 80  18 ม.ีค.59
1440/59 นายปัน่   สิงห์เหลือ ธ.นครพนม สมองฝ่อวัยชรา 74  24 ธ.ค.58
1441/59 นางสมนึก   จิตรลัดดา ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 64  19 ม.ีค.59
1442/59 นายดวง   สดคมข า ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 88  11 ม.ีค.59
1443/59 นางอรทัย   ส าราญสุข มทบ.22 มะเร็งตับ 71  7 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1444/59 นางไสว   เมืองลอย ร.24 พัน 3 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75  19 ก.พ.59
1445/59 นางจุฑามาศ   อุดมทรัพย์ ธ.ชุมแพ ติดเชื้อในปอดรุนแรง 55  8 ม.ีค.59
1446/59 ร.ต.วิเชียร   ดีปู่ ธ.ลพบุรี หัวใจหยุดเต้น 76  7 ก.พ.59
1447/59 พ.ต.ลิขิต   สมพงษ์ ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 77  2 ม.ีค.59
1448/59 ส.ท.อเนก   พรินทรากูล มทบ.32 มะเร็งปอด 78  7 ม.ีค.59
1449/59 นางดื   งามสม ธ.ตาก โรคหัวใจ 82  5 ม.ีค.59
1450/59 นายวิชัย   เครือแดง ธ.อุดรธานี ช็อคจากการเสียเลือดมาก 87  1 ม.ีค.59
1451/59 ร.ต.โต   ศรีนวล ธ.ล าปาง โรคชรา 81  11 ม.ีค.59
1452/59 นางสมหวัง   โสมรักษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ปอดติดเชื้อ 70  5 ม.ีค.59
1453/59 พ.ต.ปราโมทย์   ทองเผือก ธ.เกาะสมุย ไม่ทราบสาเหตุการตาย 57  12 ก.พ.59
1454/59 นางเยาวเรศ    เพ็ชรทอง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 85  15 ม.ีค.59
1455/59 จ.ส.อ.ยศวัฒน์   ก้อนค า ธ.ทุง่สง ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 60  7 ม.ีค.59
1456/59 นางจ าปี   โพธิท์อง ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 70  9 ก.พ.59
1457/59 นางปราณี   ดวงสูงเนิน พบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 76  10 ม.ีค.59
1458/59 นางจันที   รังรักษ์ ธ.อ่างทอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 66  22 ม.ีค.59
1459/59 นางล้ิม   อ่อนมะเสน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 80  21 ม.ีค.59
1460/59 อส.ทพ.อดิศักด์ิ   ปานหร่าย ส่วนกลาง ไม่ทราบสาเหตุการตาย 27  9 เม.ย.59
1461/59 นางอ าไพ   เบ้าลี ส่วนกลาง หัวใจวาย 55  27 ก.พ.59
1462/59 พ.ท.เชิดศักด์ิ   บุญอินทร์ ธ.สัตหีบ มะเร็งปอด 76  2 ม.ีค.59
1463/59 ร.ต.พินิจ   ภูก่รรณ์ ธ.สนามเป้า มะเร็งตับ 66  17 ม.ีค.59
1464/59 นางบุญรอด   ผ้ึงทัศน์ ธ.วังน้อย เนื้องอกในสมอง 64  20 ม.ีค.59
1465/59 นางนิตยา   ดวงดารา ธ.ราชด าเนิน มะเร็งปอด 75  21 ม.ีค.59
1466/59 นายสมพร   น้อยเสรฐ ธ.ส านักงานใหญ่ ภาวะหัวใจล้มเหลว 86  17 ก.พ.59
1467/59 ร.ต.บุญไทย   ผูกภู่ ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 77  16 ม.ีค.59
1468/59 นายบุญเทิง้   แจ่มแสง รพ.ค่ายสุรนารี หนังแข็ง 53  15 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1469/59 นางบุญมา   จันณรงค์ ศปภอ.ทบ.2 มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 83  7 ม.ีค.59
1470/59 นายเหรียญ   ปาริปุณนัง ร.8 พัน.1 ระบบหายใจล้มเหลว 77  14 ม.ีค.59
1471/59 นางหลง   แสงประเสริฐ ธ.เพชรบุรี หัวใจล้มเหลว 79  26 ก.พ.59
1472/59 นางบุญช่วย   วิเชียรวรรณ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 แผลในกระเพาะล าไส้ 79  22 ก.พ.59
1473/59 นางกัญญา   สถาปิตานนท์ ธ.ถนนติวานนท์ ผูกคอตาย 50  18 ม.ีค.59
1474/59 นางถนอม   คุณอุดม ธ.สนามเป้า มะเร็งล าไส้เล็ก 82  24 ม.ีค.59
1475/59 พ.ท.อรรถ   สอนแตง ธ.ลพบุรี ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลัน 82  7 ม.ีค.59
1476/59 ร.ต.วีระศาสตร์   สุวรรณเพ็ชร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ไตวายระยะสุดท้าย 86  19 ก.พ.59
1477/59 นายค าตัน   เนาว์เปีย้ ส.พัน.15 หัวใจล้มเหลว 65  20 ก.พ.59
1478/59 ส.อ.ชินธิป   มุ่งอุ่นกลาง ร.21 รอ. บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 28  20 ก.พ.59
1479/59 นางล าดวน   เครือปันเงิน พัน.พัฒนา 3 มะเร็งมดลูกระยะลุกลาม 77  1 ม.ีค.59
1480/59 ร.ต.ปรีชา   มากสุวรรณ ธ.งามวงศ์วาน ปอดอักเสบติดเชื้อ 73  23 ม.ีค.59
1481/59 นางวราภรณ์   กามินทร์ นทพ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 55  22 ม.ค.59
1482/59 นางอัมพร   บุญธรรม ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 65  10 ม.ีค.59
1483/59 ส.อ.เอกชัย   งอกไข่น้ า ร.23 โลหิตเป็นพิษ 39  23 ก.พ.59
1484/59 นายสงวน   ธารน้ า พล.ม.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 82  5 ม.ีค.59
1485/59 จ.ส.อ.จินดา   อินต๊ะวงศา ธ.เชียงราย ปอดอักเสบ 70  29 ก.พ.59
1486/59 นางต๋อย   พันธ์วัน ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 86  2 ม.ีค.59
1487/59 นางทองย้อย   อ่วมทร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 82  29 ก.พ.59
1488/59 ร.อ.สนอง   สวัสดิวรานุกร ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 88  20 พ.ค.58
1489/59 ร.ต.บรรเจิด   กฤตณันธ์ ธ.ชัยภูมิ ปอดติดเชื้อ 56  8 ม.ีค.59
1490/59 น.ส.สมปราถนา   วงศ์ทองเหลือง ธ.สวนจตุจักร เลือดออกในสมอง 59  22 ม.ีค.59
1491/59 ร.ท.สุวิทย์   จ าเนียรกาล ธ.กาญจนบุรี ภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายสูง 48  20 ม.ีค.59
1492/59 ว่าที ่ร.อ.สุจินต์   ฉ่ าแสง มทบ.13 ติดเชื้อเอดส์ 60  11 ม.ีค.59
1493/59 ร.ต.วัชรินทร์   สรสิทธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เส้นเลือดในตับแตก 68  25 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1494/59 นางศรีสิทธิ ์  สุพรรณเภสัช ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 87  28 ก.พ.59
1495/59 ร.อ.สุพจน์   เมืองครุธ ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมาก 78  4 ม.ีค.59
1496/59 จ.ส.อ.ดนัย   ปรอดครบุรี ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 55  12 ม.ีค.59
1497/59 นางวันสี   ศรีชัยชนะ ธ.เพชรบูรณ์ สมองฝ่อวัยชรา 82  2 ม.ีค.59
1498/59 นายเพ็ญ   บุตรศรี พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 64  10 ม.ีค.59
1499/59 นางนิน   แดงเกิด พธ.ทบ. โรคชรา 84  8 ม.ีค.59
1500/59 นายสมบูรณ์   มูลโต ร.13 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62  15 ม.ีค.59
1501/59 จ.ส.อ.หญิง จิตตินันท์   เรียงใหม่ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากบัตริ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 51  5 ม.ีค.59
1502/59 พ.อ.อวยพร   พุม่ผกา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  17 ม.ีค.59
1503/59 พ.ต.ทัศน์   คงด้วง ธ.เตาปูน โรคชรา 81  19 ม.ีค.59
1504/59 พ.ท.สนิท   วานิช วิสามัญ โรคชรา 89  21 ม.ีค.59
1505/59 นายบุญชุบ   เชิญขวัญมา วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  16 ม.ีค.59
1506/59 นางจันทร์เพ็ญ   พูลสวัสด์ิ ส่วนกลาง โรคชรา 72  27 ม.ีค.59
1507/59 ส.ท.ธีระพงษ์   มะยุโรวาท ปตอ.พัน.6 มะเร็งโพรงจมูก 24  27 ม.ค.59
1508/59 จ.ส.อ.มนูญ   หาพุทธา ธ.เพชรบูรณ์ ทางเดินหายใจอุดตัน 69  10 ม.ีค.59
1509/59 นางน้อย   สินโพธิ์ พธ.ทบ. ความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดในสมองแตก 84  18 ก.พ.59
1510/59 ร.ต.สมใจ   อยู่ทับ ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  13 ม.ีค.59
1511/59 พ.ต.อาจินต์   ยรรยง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดบวมติดเชื้อ 81  8 ม.ีค.59
1512/59 พล.ท.กถา   รอดสุทธิ ธ.ย่อยตล่ิงชัน เส้นเลือดตีบในหัวใจ 77  12 ธ.ค.58
1513/59 พ.อ.อนันต์   รุ่งเริงสุข ธ.ถนนจันทร์ หัวใจล้มเหลว 85  1 ธ.ค.58
1514/59 จ.ส.อ.บุญน า   ชมภูอ่อน ม.พัน.19 เลือดออกและลมร่ัวในช่องทรวงอก 39  2 ม.ีค.59
1515/59 จ.ส.อ.ขรรค์ชัย   ขันเพ็ชร ร.31 พัน.2 รอ. อุบัติเหตุการจราจร 53  18 ก.พ.59
1516/59 นายสนั่น   ปัญญานันท์ ป.พัน.109 มะเร็งท่อน้ าดี 60  9 ม.ีค.59
1517/59 นายดวงค า   ยังศักด์ิ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 83  12 ก.พ.59
1518/59 นางสมบูรณ์   วรรณะ ธ.น่าน โรคชรา 80  25 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1519/59 นางเฉลา   สุจริต ธ.นครราชสีมา หัวใจล้มเหลว 81  12 ม.ีค.59
1520/59 พ.ท.ณรงค์   ใจตระหนัก ธ.นครราชสีมา ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ 95  12 ม.ีค.59
1521/59 นายคูณ   ค าบุตดา ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 78  16 ม.ีค.59
1522/59 จ.ส.อ.เจริญ   ชาสิงห์แก้ว ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ภาวะเลือดออกในสมองจากภาวะเลือดออก 75  8 ก.พ.59
1523/59 ร.ต.บุญเลิศ   กิตติศักด์ิชัย ธ.ปักธงชัย ปอดอักเสบ 75  12 ม.ีค.59
1524/59 ร.ต.เอกราช   ทองเรือง ธ.นครราชสีมา หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78  5 ม.ีค.59
1525/59 นางบังอร   พึง่ตน ธ.เพชรบูรณ์ ไตวาย 65  1 ม.ีค.59
1526/59 นางแท่ง   ฤทธิม์หา รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ไตวายเร้ือรัง 78  7 ม.ีค.59
1527/59 จ.ส.อ.สรชัย   ภุมมะระ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคตับแข็ง 73  10 ม.ีค.59
1528/59 นางเชื่อง   มณีปรุ ธ.นครราชสีมา ไม่ทราบสาเหตุการตาย 93  13 ม.ีค.59
1529/59 นางล าดวน   ยาวะโนภาส ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดออกระบบทางเดินอาหาร 84  13 ม.ีค.59
1530/59 ร.ท.ทองจุล   พงษ์จีน ธ.สัตหีบ ติดเชื้อในปอด 81  20 ม.ีค.59
1531/59 นางสุวรรณ   กิมสุวรรณ์ ธ.อยุธยา ปอดติดเชื้อ 79  21 ม.ีค.59
1532/59 น.ส.สมใจ   สถิตย์สารธรรม ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 69  19 ม.ีค.59
1533/59 นางประคอง   โชติกฤษณะ ธ.ย่อยตลาดพลู กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 79  9 ม.ีค.59
1534/59 ส.อ.ประทีป   สมวัฒน์ ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดแดงอุดตัน 61  9 ม.ีค.59
1535/59 นางบัวเผ่ือน   โจมจันทึก ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  11 ก.พ.59
1536/59 นางเอื้อมพร   สกุลดิษฐ์ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67  17 ม.ีค.59
1537/59 ส.ท.พงษ์ศักด์ิ   โพธิศ์รี ม.พัน.1 รอ. อุบัติเหตุรถชน 27  13 ม.ีค.59
1538/59 นางสมศรี   น่วมนาค ธ.สระบุรี ความดันโลหิตสูง 77  8 ม.ีค.59
1539/59 นางแถม   เทียมธรรม ธ.อยุธยา สมองฝ่อวัยชรา 86  15 ม.ีค.59
1540/59 พ.ต.หญิง สนธยา   ช านาญกิจ ธ.แจ้งวัฒนะ เส้นเลือดหัวใจขาดเลือดฉับพลัน 71  27 ม.ีค.59
1541/59 พ.อ.พิชัย   อินทอัมพงษ์ ธ.ฉะเชิงเทรา มะเร็งตับ 73  15 ม.ีค.59
1542/59 พ.ต.ธนู   ค าผูก ธ.ราชบุรี เลือดออกในสมอง 74  4 ม.ีค.59
1543/59 ร.ต.หทัย   พลจันทร์ ธ.ราชบุรี ปอดอักเสบ 86  27 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1544/59 นางไสว   โจ้นโทน ศบบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  27 ก.พ.59
1545/59 จ.ส.อ.สามารถ   สุดดีพงษ์ ปตอ.พัน.3 มะเร็งหลอดอาหาร 52  17 ก.พ.59
1546/59 นายชัย   ใจดี ม.4 รอ. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 62  20 ก.พ.59
1547/59 นางเปล่ง   อ่อนน่วม ช.พัน.201 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 74  11 ม.ีค.59
1548/59 นายประเสริฐ   ช านาญรบ ทน.2 ปอดอักเสบ 85  26 ก.พ.59
1549/59 นายออน   ค าสนิท วศ.ทบ. ศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 80  31 ม.ค.59
1550/59 นายบุญช่วย   จันทร์เรือง ธ.ถนนศรีนครินทร์ วัณโรค 71  27 ม.ีค.59
1551/59 นายวัชรชัย   แคล้วโยธา ธ.ประจันตคาม ปอดอักเสบ 66  26 ม.ีค.59
1552/59 พ.อ.อ.หญิง สุรีย์   แพทยกิจ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคหัวใจ 69  15 ม.ีค.59
1553/59 นางสุบัน   ยันตะพันธ์ กรม ทพ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54  16 ม.ีค.59
1554/59 นางจันทรา   เนยอิ่ม ช.พัน.111 ไตวายเร้ือรัง 61  14 ม.ีค.59
1555/59 นายประเสริฐ   ชมภูศรี พธ.ทบ. โรคชรา 80  15 ม.ีค.59
1556/59 นางส าราญ   ก้อนทอง วพม. มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะสุดท้าย 75  8 ม.ีค.59
1557/59 นางหนู   เนาว์ใหม่ ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบติดเชื้อ 83  11 ม.ีค.59
1558/59 พ.อ.พิษณุ   แก้วเรือน ธ.เชียงใหม่ ภาวะซ๊อคจากหัวใจวายและล้มเหลวเฉียบพลัน 59  6 ก.พ.59
1559/59 นายบุญจันทร์   โพธาราม ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 80  19 ม.ีค.59
1560/59 พ.อ.โสภา   แจ่มกระจาย วิสามัญ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 84  24 ม.ีค.59
1561/59 พ.ท.สมหมาย   เปรมะสกุล ธ.ราชบุรี มะเร็งปอดระยะลุกลาม 79  25 ม.ีค.59
1562/59 พ.อ.สมศักด์ิ   อุปริรัตน์ ธ.ย่อยเมืองทองธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  22 ม.ีค.59
1563/59 นางทองกลม   ทับขุนทด ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบชนิดรุนแรง 68  20 ม.ีค.59
1564/59 นางจิตรา   มั่นศรี พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. มะเร็งปอด 40  20 ม.ีค.59
1565/59 นายสวิท   ราชคฤห์ รวท.อท.ศอพท. ปอดอักเสบติดเชื้อ 74  7 ม.ค.59
1566/59 ร.อ.เสนาะ   คงปรีชา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อ 81  19 ก.พ.59
1567/59 นางอ าพรรณ์   จิตตเขตต์ ธ.แจ้งวัฒนะ เลือดออกในสมอง 61  13 ม.ีค.59
1568/59 ร.ต.ม่าน   แสนสุข ธ.อุดรธานี โรคชรา 80  18 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1569/59 พ.ต.เฉลิม   สนใจ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อในกระแสเลือดทางเดินหายใจ 66  3 ก.พ.59
1570/59 พ.อ.อ.หญิง ประทุม พิศิษฐสุนทร ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิต 84  22 ม.ีค.59
1571/59 นางทองใบ   บุญรักษ์ นรด.(รด.) หัวใจล้มเหลว 65  15 ม.ีค.59
1572/59 นายสุด   คงค้าน พธ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  20 ก.พ.59
1573/59 นายขุนทอง   ทรัพย์กรณ์ พัน.สบร.21 บชร.1 โรคชรา 74  2 ม.ีค.59
1574/59 นางสนอง   อุทิศธรรมศักด์ิ รร.นส.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 86  13 ม.ีค.59
1575/59 นางซ่อนกล่ิน   สุวรรณสิทธิ์ ธ.แคลาย มะเร็งตับอ่อน 74  22 ก.ค.58
1576/59 ร.ต.สมพงษ์   บุญจันทร์ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปอดติดเชื้อ 63  26 ม.ีค.59
1577/59 นายเบิม้   ปิม่เปีย่ม ธ.สนามเป้า ปอดติดเชื้อ 86  22 ม.ีค.59
1578/59 นางแก้ว   ภาคภูมิ ธ.น่าน อุบัติเหตุ 89  19 ม.ีค.59
1579/59 นางลัดดา   ผ่ึงผาย ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68  11 ม.ีค.59
1580/59 นางทองสา   สีลาชัย ร.13 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 71  14 ม.ีค.59
1581/59 นางเบ้า   ดาดวง ธ.ยโสธร โรคชรา 87  14 ม.ีค.59
1582/59 นางล้วน   สาคิรินทร์ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ปอดอักเสบ 82  11 ม.ีค.59
1583/59 จ.ส.อ.สมจิต   อรุณศักด์ิ ธ.ล าปาง ขาดอากาศหายใจอุดกั้นเร้ือรัง 69  11 ก.พ.59
1584/59 จ.ส.อ.ประมวล   สุขพืชกิจ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 94  29 ม.ีค.59
1585/59 ร.อ.จุมพล   วันกิ่ง ธ.ปักธงชัย หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 56  11 ม.ีค.59
1586/59 นางทองพูน   ศรโสภา ธ.ท-ีสแควร์ โรคชรา 88  25 ม.ีค.59
1587/59 นางบุญพร้ิง   กุลศิริ มทบ.13 ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเร้ือรัง 64  8 ม.ีค.59
1588/59 จ.ส.อ.สุรพล   คงยิ่ง ร.6 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 51  9 ม.ีค.59
1589/59 นางชลอ   พูนไนย์ ร.12 พัน.3 รอ. เส้นเลือดในสมองแตก 82  10 ก.พ.59
1590/59 จ.ส.ต.สุชีพ   ภูริวัฒน์ พล.ร.9 มะเร็งปอด 62  29 ก.พ.59
1591/59 นางปัญจนา   ไชยชนะ ร.16 พัน.2 มะเร็งปากมดลูก 71  2 ธ.ค.58
1592/59 นายสมศรี   ดีสวัสด์ิ พล.รพศ.1 โรคชรา 75  6 ม.ีค.59
1593/59 จ.ส.อ.อุทัย   เจริญยิ่ง พัน.พัฒนา 2 มะเร็งระยะแพร่กระจาย 55  19 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1594/59 ส.อ.ทวีศักด์ิ   สีจ๊ะ ธ.เทิง มะเร็งตับอ่อน 59  2 ม.ีค.59
1595/59 นางสิริกร   วรกิตติเพชร ธ.อุบลราชธานี มะเร็งเต้านม 50  21 ก.พ.59
1596/59 ร.ต.กมล   ชาติป่าสัก ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะซ็อคจากไขกระดูกฝ่อ 57  21 ก.พ.59
1597/59 นางเล็ก   สุมาลัย ส่วนกลาง โรคชรา 90  13 ม.ีค.59
1598/59 นายมวล   ม่วงอยู่ ธ.ปากช่อง ปอดติดเชื้อ 72  14 ม.ีค.59
1599/59 จ.ส.อ.ราตรี   ฤทัยขจรกล่ิน ธ.พิษณุโลก มะเร็งโคนล้ิน 71  22 ม.ีค.59
1600/59 นางบุญมี   พรรษา ธ.ถนนติวานนท์ โรคชรา 85  26 ม.ีค.59
1601/59 พ.ต.กุศล   คูณเจริญ วิสามัญ โรคชรา 97  31 ม.ีค.59
1602/59 นายพร   บุญสิงสร ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา โรคชรา 81  22 ม.ีค.59
1603/59 ร.ต.สุรชาติ   ชิงดวง ธ.ลพบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 62  16 ม.ีค.59
1604/59 จ.ส.อ.ประเสริฐ   ทองค า ธ.ลพบุรี ไตวายเร้ือรัง 78  12 ม.ีค.59
1605/59 นางผิว   ถิ่นเครือจีน พัน.ขส.23 บชร.3 หัวใจและหลอดเลือดจากความดันโลหิตสูง 70  17 ม.ีค.59
1606/59 นางวันทอง   อิ่มใจ วิสามัญ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 91  13 ม.ีค.59
1607/59 นายเสง่ียม   แหยมพราห์ม กรม ทพ.48 มะเร็งปอดกระจายไปสมอง 77  2 ม.ีค.59
1608/59 จ.ส.อ.ศรีนวล   มูลประเสริฐ ม.พัน.10 โรคตับแข็ง 55  4 ก.พ.59
1609/59 นายประวิทย์   จันทร์ภิวัฒน์ บก.กช. อุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ า 61  13 ม.ีค.59
1610/59 นายอ่อน   แก้วร้อง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในปอด 86  22 ม.ีค.59
1611/59 นางเปรมจิตร   ทองงอก ธ.ลพบุรี ไม่ทราบสาเหตุการตาย 81  12 ม.ีค.59
1612/59 พ.ต.จรัญ   พวงมาลัย ธ.ลพบุรี โรคตับแข็ง 64  24 ม.ีค.59
1613/59 นายทองดี   โพธิท์อง นทพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 63  9 เม.ย.59
1614/59 นางจุฑานุช   ช านาญยนต์ ส่วนกลาง โรคชรา 82  25 ม.ีค.59
1615/59 นายสนิม   มะลิแย้ม ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 88  3 เม.ย.59
1616/59 นางไพรมณี   พรหมประเสริฐ ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 66  28 ม.ีค.59
1617/59 นางจ าลอง   ประมวลทรัพย์ ธ.เตาปูน ปอดอักเสบติดเชื้อ 90  6 ม.ีค.59
1618/59 นายประกิจ   รางเร่ิม ธ.เตาปูน โรคชรา 64  24 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1619/59 นางอุไร   อัมพะผลิน วิสามัญ โรคชรา 88  6 ก.ย.58
1620/59 นายปัน่   ยาวิลาศ ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ มะเร็งตับ 85  1 ก.พ.59
1621/59 นายวิจิตร   วิเศษวิสัย ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 79  23 ม.ีค.59
1622/59 ส.อ.มงคล   ใบลาศน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 54  20 ม.ีค.59
1623/59 นางเรือน   นวลละออ กสษ.3 กส.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 78  13 ม.ีค.59
1624/59 จ.ส.อ.ชาญณรงค์   อรรถเนตร นรด.(ศสร.) ปอดติดเชื้ออันเป็นภาวะแทรกซ้อน 47  19 ม.ีค.59
1625/59 นางสุวรรณ   ละม้ายวิเศษ ศซส.สพ.ทบ. มะเร็งปอด 77  21 ม.ีค.59
1626/59 นางลัดดา   สิรยากร ธ.คลองเตย โรคชรา 82  27 ม.ีค.59
1627/59 นายน้อม   พลอยไธสง ธ.กาญจนบุรี หัวใจขาดเลือด 71  18 ม.ีค.59
1628/59 นายสุริยันต์   จุลค าภา ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 49  20 ม.ีค.59
1629/59 ร.ต.ยุทธนา   นนทโคตร์ ธ.พิษณุโลก หัวใจล้มเหลว 84  24 ม.ีค.59
1630/59 นางสอน   การศิริ ธ.น่าน โรคชรา 75  23 ม.ีค.59
1631/59 พ.อ.อ.ชด   แตงมณี ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ โรคชรา 91  27 ม.ีค.59
1632/59 นางทองใส   สีชมภู ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 82  30 ม.ีค.59
1633/59 นางบุญเหลือ   ปรีชาธีรศาสตร์ ธ.พญาไท ขาดอากาศหายใจ 80  27 ม.ีค.59
1634/59 ร.ต.สมชาติ   เดชะคุณ ธ.ย่อยบางบัว ปอดอักเสบ 67  29 ม.ีค.59
1635/59 ร.ต.พิชัย   เชยแสง ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 62  1 เม.ย.59
1636/59 นางส าอาง   คล้ายกล่อม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคเบาหวาน 82  24 ม.ีค.59
1637/59 นางส าเนียง   ธงสุวรรณ ป.พัน.19 มะเร็งล าไส้ 67  9 ม.ีค.59
1638/59 นายบัณฑิต   ประทุมชัย ร.1 พัน.2 รอ. มะเร็งปอด 54  20 ม.ีค.59
1639/59 นางนุช   ศรีษา ร.16 พัน.3 มะเร็งเต้านม 61  21 ม.ีค.59
1640/59 นายสุวิชา   เย็นฉ่ า มทบ.13 ขาดอากาศหายใจ 23  23 ม.ีค.59
1641/59 ร.อ.นเรศ   อยู่ทิม กรม ทพ.32 มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม 54  22 ม.ีค.59
1642/59 นายประยงค์   โคมลอย ธ.บิก๊ซี-นครสวรรค์ มะเร็งตับ 62  23 ม.ีค.59
1643/59 ส.ท.ณัฐวุฒิ   ประมนต์ ทภ.3 บาดเจ็บทีศี่รษะและกระดูกต้นคอ 23  22 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1644/59 ร.ต.ประเสริฐ   นามวงศ์ชัย ธ.ปราจีนบุรี โรคตับแข็ง 60  7 ก.พ.59
1645/59 นายศรีทนต์   นันตระกูล ธ.โรบินสัน มุกดาหาร ฝีในไต 63  7 ม.ีค.59
1646/59 จ.ส.อ.นัทธี   แผ่ความดี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 65  29 ม.ีค.59
1647/59 นายโสภี   ขันเล็ก ป.พัน.11 รอ. วัณโรคปอด 59  18 ก.พ.59
1648/59 จ.ส.อ.อภินันท์   วงษาวดี ธ.บุรีรัมย์ เสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 61  24 ม.ีค.59
1649/59 นางประเทือง   นิลารักษ์ วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 86  30 ม.ีค.59
1650/59 จ.ส.อ.จักรไชย   ล าเจียก ธ.เลย มะเร็งล าไส้ 53  21 ม.ีค.59
1651/59 นางเล่ือน   เสนาฤทธิ์ ม.พัน.22 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  19 ม.ีค.59
1652/59 นายสอน   อัญโย พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 หัวใจโตผิดปกติ 78  8 ม.ีค.59
1653/59 นายเฮียม   ใจมุ่ง พล.พัฒนา 1 สมองฝ่อวัยชรา 76  18 ม.ีค.59
1654/59 นางชิด   ทิพย์รักษา ธ.นครราชสีมา ไม่ทราบสาเหตุการตาย 91  18 ม.ีค.59
1655/59 นางยุภาดี   ศรีวิชา พัน.สบร.22 บชร.2 ปอดติดเชื้อ 50  17 ม.ีค.59
1656/59 จ.ส.อ.เสถียร   ใจใส ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ บาดเจ็บจากการกระแทกบริเวณทรวงอก 50  27 ก.พ.59
1657/59 ร.ต.โอภาส   เค้าโคก ธ.ศรีย่าน อัมพฤกษ์ 59  12 ก.พ.59
1658/59 จ.ส.อ.สัมฤทธิ ์  ศิลปพงษ์ ธ.ราชบุรี มะเร็งปอด 83  22 ม.ีค.59
1659/59 นายเชื่อม   สุทธิชาติ ร.8 พัน.1 มะเร็งท่อน้ าดี 78  10 ม.ีค.59
1660/59 นายภู   สมัครนิล ร.16 โรคชรา 71  19 ม.ีค.59
1661/59 นางพรรณี   บุญสุข ร.111 พัน.1 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 57  13 ม.ีค.59
1662/59 นางจันดี   มุ้งทอง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ตับอ่อนอักเสบขั้นรุนแรง 63  31 ม.ีค.59
1663/59 นายวิชาญ   รายะเลข ธ.อยุธยา ปอดติดเชื้อ 72  31 ม.ีค.59
1664/59 นางไสว   สุขีทรง ธ.ปากเกร็ด หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78  17 ม.ีค.59
1665/59 จ.ส.อ.อานุภาพ   เกตุชิต ยบ.ทหาร บาดเจ็บรุนแรงของสมอง 41  2 ม.ีค.59
1666/59 นางสายทอง   บัวสุวรรณ ส่วนกลาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84  10 ม.ีค.59
1667/59 น.ส.กมลรัตน์   พิมพ์ทอง ร.7 พัน.1 การตกเลือดหลังคลอด 36  24 ก.พ.59
1668/59 นายบุญศรี   ตนเล็ก ร.7 พัน.1 สมองฝ่อวัยชรา 79  23 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1669/59 จ.ส.อ.นภดล   ตรีประเสริฐศักด์ิ ธนาณัติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53  11 พ.ย.57
1670/59 นางแก้ว   พิมพ์บูรณ์ ธ.ร้อยเอ็ด กระดูกพรุน 78  14 ม.ีค.59
1671/59 พ.ท.ชัด   สวัสด์ิ-ชูโต ธ.ส านักราชด าเนิน ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 95  1 เม.ย.59
1672/59 นางวิลาวัลย์   รัตน์ชาญวศิน อผศ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 72  16 ม.ีค.59
1673/59 พ.อ.สนอง   รวมทรัพย์ ธ.ฉะเชิงเทรา โรคชรา 95  4 เม.ย.59
1674/59 นายทองอินทร์   บริโภค ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 79  1 เม.ย.59
1675/59 นางทองเปลว   จันทร์เหมือนเผือก ธ.ย่อยบางบัว โรคชรา 69  27 ม.ีค.59
1676/59 นางประพิศ   บูรณชีววิไล ธ.บางเขน เซนทรัล มะเร็งช่องท้องระยะแพร่กระจาย 78  26 ก.พ.59
1677/59 พ.ต.วิเชียร   โสรัยยะ ธ.อยุธยา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 87  22 ม.ีค.59
1678/59 ร.อ.หญิง ละออง   คิดละเอียด สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  4 เม.ย.59
1679/59 นางสิริพร   สังข์เมือง กรม สน.พล.ร.9 มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 56  17 ม.ีค.59
1680/59 นางน้อย   สุยะ พัน.สท. ปอดติดเชื้อ 67  23 ม.ีค.59
1681/59 นางพัชรินทร์   อาจศิริ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 80  8 ม.ีค.59
1682/59 นางค าจันทร์   ครโสภา ธ.นครพนม หัวใจล้มเหลว 66  26 ม.ีค.59
1683/59 นายเผดิมศักด์ิ   ปิน่น้อย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 63  3 ม.ีค.59
1684/59 นางส าราญ   เทีย่งบุตร ศสพ. ไตเร้ือรัง 75  18 ม.ีค.59
1685/59 ร.ต.ปัญญา    จูธารี ธ.ราชบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 69  20 ม.ีค.59
1686/59 นางทองค า   นามเมือง ธ.เพชรบุรี มะเร็งปอด 62  25 ม.ีค.59
1687/59 นายนวนจันทร์   พรมสอน ร.12 พัน.3 รอ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 78  19 ก.พ.59
1688/59 นางเสริม   ทองอู๋ ธ.สนามเสือป่า ปอดติดเชื้อ 93  28 ม.ีค.59
1689/59 นายทองค า   ปัน้ร่ืน ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 86  2 เม.ย.59
1690/59 นายจันทร์   แก้วโมรา ธ.โรบินสัน สระบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 77  24 พ.ย.58
1691/59 นางสุพรรณี   นวานุช ส่วนกลาง โรคชรา 92  27 ม.ีค.59
1692/59 นางเสน่ห์   ศุกรวรรณ วิสามัญ โรคชรา 93  31 ม.ีค.59
1693/59 นางส่งศรี   เปรมชาวนา สปช.ทบ. โรคหลอดเลือดสมอง 81  20 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1694/59 จ.ส.อ.จินดา   หลากสุขถม ร.11 รอ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 53  28 ม.ีค.59
1695/59 พ.อ.ธัชพงค์   ชูเวทย์ กบ.ทบ. หัวใจล้มเหลว 51  27 ก.พ.59
1696/59 นายสมาน   ขันติวงศ์ กพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 66  21 ม.ีค.59
1697/59 นางต่ิง   ยิ้มยวน ร.14 พัน.1 ความดันโลหิตสูง 84  6 ก.พ.59
1698/59 นายค า   เทพค า ธ.พะเยา ความดันโลหิตสูงร่วมกับเส้นเลือดสมองตีบ 80  21 ม.ีค.59
1699/59 นางบุญกุ้ม ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  14 ก.พ.59
1700/59 นายอาจหาญ   หาเรือนโภค สลก.ทบ. มะเร็งหลอดอาหารกระจายไปทีป่อด 53  14 ธ.ค.58
1701/59 นายบู ่  สุวรรณเหลา มทบ.24 สมองฝ่อวัยชรา 82  10 ม.ีค.59
1702/59 พล.ต.ไกวัล   ศรานุชิต สลก.ทบ. โรคไตวายเร้ือรัง 90  13 ม.ีค.59
1703/59 นายหยี่   กุศลบุญญานันท์ นสศ. เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 85  7 ม.ีค.59
1704/59 นางนาง   มาสา รพศ.1 พัน.2 มะเร็งปากมดลูก 65  27 ม.ีค.59
1705/59 นางเล็ก   แก่นจันทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวาย 77  18 ม.ีค.59
1706/59 พ.ต.นรินทร์   ขลุ่ยนาค ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 71  28 ม.ีค.59
1707/59 นางสว่าง   วงษ์แสงม่วง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71  25 ม.ีค.59
1708/59 นายถนอม   บูรณะ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ เสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ 61  21 ม.ีค.59
1709/59 น.ส.ทองพูน   ชื่นราม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 71  17 ม.ีค.59
1710/59 นางจัด   ซีกพุดชา พล.ป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76  13 ม.ีค.59
1711/59 พ.อ.ระยับ   สุทัสน์มาลี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับ 69  3 เม.ย.59
1712/59 นางทองใบ   สนธิวัฒน์ ธ.สระบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  31 ม.ีค.59
1713/59 พ.ท.บุญสวน   จันักดี ธ.วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 64  1 เม.ย.59
1714/59 นางอุไรวรรณ   โพธิศ์รีทอง ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 66  5 เม.ย.59
1715/59 พ.ท.สมปอง   ทวีศรี ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 82  17 ม.ีค.59
1716/59 นางไสว   ดวงครุธ ธ.สนามเสือป่า ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80  10 เม.ย.59
1717/59 นางบุญเรือน   ด้วงนิล ธ.ลพบุรี ไม่ทราบสาเหตุการตาย 78  7 เม.ย.59
1718/59 นายบุญห่าว   ภูนามมา ร.16 พัน.2 เยื่อหุม้สมองอักเสบ 68  3 ม.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1719/59 ส.อ.ชัยวัฒน์   เม่งมั่งมี ป.พัน.104 ฐานกะโหลกศีรษะแตกจากรถชน 29  23 ก.พ.59
1720/59 อส.ทพ.วัชระ   เพชรชนากร กรม ทพ.22 บาดเจ็บศีรษะรุนแรงเนื่องจากอุบัติเหตุ 26  29 ธ.ค.58
1721/59 จ.ส.อ.แก่นแก้ว   อ่ าจินดา รพศ.1 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 57  20 ม.ีค.59
1722/59 ร.ต.ผาด   ทองยอด ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 84  13 ก.พ.59
1723/59 นางสุภา   แก้วโกมล วิสามัญ หัวใจขาดเลือด 94  7 เม.ย.59
1724/59 นางสมปอง   บุตกร ขส.ทบ. มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 71  11 เม.ย.59
1725/59 นางเกน   ไชยภา พัน.ร.มทบ.11 เบาหวานท าให้ไตวาย 62  9 ม.ีค.59
1726/59 ร.ต.เจริญ   ศรีธัญรัตน์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย 81  3 ม.ีค.59
1727/59 นางถนอม   ศรีสุนทร ศบบ. มะเร็งปอด 77  15 ม.ีค.59
1728/59 พ.อ.ไฉน  อาจฤทธิ ์ ธ.ราชบุรี ปอดติดเชื้อ 80  7 ม.ีค.59
1729/59 นายบุญเล้ียง   อาหนาน ธ.นครพนม เลือดออกในก้านสมอง 81  6 ม.ีค.59
1730/59 นายชาญศิลป์   คงมังคละ สง.สด.ก.ท. หัวใจล้มเหลว 68  7 เม.ย.59
173159 นางณัฐวดี   แสนบุญ ม.พัน.3 รอ. มะเร็งปอด 53  6 เม.ย.59
1732/59 จ.ส.อ.บุญมาก   พันธ์ฑา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคปอดติดเชื้อ 87  4 เม.ย.59
1733/59 นายยัง   จันทร์จรูญ สส. ไม่ทราบสาเหตุการตาย 80  21 ม.ค.59
1734/59 นางจรูญ   เจริญสุข สลก.ทบ. มะเร็งเต้านม 80  23 ม.ีค.59
1735/59 นางขันเงิน   พันธ์สง่า ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดในสมองตีบ 81  1 ก.พ.59
1736/59 นางราตรี   คล้อยอรุณ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดโป่งพองบริเวณหัวใจแตก 90  1 เม.ย.59
1737/59 ร.ต.วุฒิชัย   รอดเจริญ ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี มะเร็งปอด 77  28 ก.พ.59
1738/59 ร.ต.บุญมาก   ค าแก้ว ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในปอดรุนแรง 72  9 เม.ย.59
1739/59 นายจุล   ภิรมกิจ ธ.แมคโคร จรัญสนิทวงศ์ โรคหัวใจ 80  27 ม.ีค.59
1740/59 นางประไพ   สมวงศ์ ส่วนกลาง ติดเชื้อในปอด 87  5 เม.ย.59
1741/59 นางบุญศรี   ศรีดอกจันทร์ ธ.ถนนติวานนท์ ภาวะการหายใจล้มเหลว 84  11 เม.ย.59
1742/59 พ.ท.เหมือน   พรหมสวัสด์ิ ธ.ปราจีนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 73  12 เม.ย.59
1743/59 นางจินดา   สีใส ธ.ปราจีนบุรี สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 70  31 ม.ีค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1744/59 นางประหยัด   เทียนประภา ส่วนกลาง มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 82  10 เม.ย.59
1745/59 นางจินตนา   เอมสอาด ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  7 เม.ย.59
1746/59 นางล าจวน   สิงห์สิกุล ธ.บางล าพู โรคชรา 84  10 เม.ย.59
1747/59 พ.ท.ธนพันธ์   ปล้ืมดวง ธ.นครปฐม ติดเชื้อในปอดรุนแรง 84  1 เม.ย.59
1748/59 ร.ต.ค าเล็ก   ขวัญข้าว ธ.สระแก้ว ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 76  4 เม.ย.59
1749/59 นางประเทือง   อ าพันธ์ ศสพ. ไม่ทราบสาเหตุการตาย 95  31 ม.ีค.59
1750/59 จ.ส.อ.ไพรสนธิ ์  สายสุวรรณ มทบ.24 บาดเจ็บสมอง 47  25 ม.ีค.59
1751/59 นางสมพร   พุทธรักษา สง.สด.จว.อ.ย. ความดันโลหิตสูง 81  24 ม.ีค.59
1752/59 จ.ส.ท.กรกฎ   วุฒา มทบ.24 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 48  7 ก.พ.59
1753/59 นายเต็ม   กาวิโล ธ.เชียงราย ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 74  24 ม.ีค.59
1754/59 จ.ส.อ.สากล   มหากล่ัน ธ.อุดรธานี กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดอุดตัน 64  22 ม.ค.59
1755/59 พ.ต.เฉลียว   พิมพ์โคตร ธ.ชุมแพ มะเร็งตับ 68  17 ม.ีค.59
1756/59 พ.อ.ธนินท์รัฐ   อัครจิตตานนท์ ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71  15 เม.ย.59
1757/59 นางยุพา   เย็นที่ ส่วนกลาง ขาดอากาศจากการแขวนคอ 58  25 ม.ีค.59
1758/59 นางสุบรรณ   ส าโรงลุน ธ.ลพบุรี โรคชรา 74  4 เม.ย.59
1759/59 นางทองวัน   ทองพรหม ธ.วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 75  5 เม.ย.59
1760/59 นายค าสา   บุญศักด์ิ ส่วนกลาง ความดันโลหิต 71  6 เม.ย.59
1761/59 นางค าสี   บุญนาน ช.พัน.202 โรคชรา 81  29 ม.ีค.59
1762/59 จ.ส.อ.ไพฑูรย์  ไพโรจน์เพชรายุทธ ธ.เพชรบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 65  31 ม.ีค.59
1763/59 นายแฉล้ม   มาส าราญ ศสพ. สมองฝ่อวัยชรา 82  2 เม.ย.59
1764/59 นางเครือ   น้อยกอ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ แผลกดทับติดเชื้อ 77  24 ม.ีค.59
1765/59 นางอ าพล   เรียบร้อย มทบ.31 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 64  28 ม.ีค.59
1766/59 นางบ าเพ็ญ   คายคม มทบ.12 ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากไตวายเร้ือรัง 75  27 ม.ีค.59
1767/59 จ.ส.ต.ชัญญา   ภูมีศรี ธ.นครพนม อุบัติเหตุทางถนน 44  27 ก.พ.59
1768/59 ส.อ.มาหะหมัด   ซีระ พล.ร.15 ถูกยิงด้วยอาวุธปืน 28  3 ต.ค.58
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1769/59 นางบุญโฮม   ทองโคตร ร.19 พัน.3 มะเร็งตับ 63  19 ม.ีค.59
1770/59 นางบุญสม   ผลบุตร ธ.ปราจีนบุรี ภาวะการท างานของระบบหัวใจล้มเหลว 82  23 ม.ีค.59
1771/59 นายหยอย   ชูพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81  11 เม.ย.59
1772/59 นางลัดดาวัลย์   ใจทน ยศ.ทบ. ไม่ทราบสาเหตุการตาย 79  23 ม.ีค.59
1773/59 ร.อ.สมาน   ปัญญาดี ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับ 60  1 ก.พ.59
1774/59 นางวิภา   เหลืองสุดใจชื้น มทบ.12 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 56  24 ม.ีค.59
1775/59 นางสวัง   ดีรบรัมย์ กรม ทพ.11 โรคชรา 81  10 ม.ีค.59
1776/59 นายถนอม   เพชรโชติช่วง ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  16 เม.ย.59
1777/59 จ.ส.ต.อ านวย   ทะประสพ ธ.งาว เส้นเลือดสมองแตก 69  12 เม.ย.59
1778/59 จ.ส.อ.ฐานิศร   อาสาณรงค์ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจล้มเหลว 63  12 เม.ย.59
1779/59 ร.ต.ส ารวย   ปรักแก้ว ธ.ราชบุรี ถุงลมโป่งพอง 74  30 ม.ีค.59
1780/59 จ.ส.อ.ประเสริฐ   ปิยะนุช ธ.พญาไท มะเร็งตับ 68  6 เม.ย.59
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