
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2281/59 นายอุดม   ชลคีรี ธ.สระบุรี ปอดติดเชื้อ 81  27 เม.ย.59
2282/59 นายสงคราม   ศรนารายณ์ ธ.นครนายก ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 62  27 เม.ย.59
2283/59 น.ส.บุญประเสริฐ   สังข์สุริยะ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 66  21 เม.ย.59
2284/59 นายประจิม   เดชคง ธ.อ่างทอง โรคชรา 73  9 พ.ค.59
2285/59 นางอัมพร   วงศ์สุวรรณ ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบติดเชื้อ 63  12 พ.ค.59
2286/59 นางทองพูน   นิลาวรรณ์ ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 76  11 พ.ค.59
2287/59 นางประชุม   เกิดจั่น วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  5 พ.ค.59
2288/59 นางพล   แหลมจันทึก พัน.พัฒนา 2 สมองฝ่อวัยชรา 82  29 เม.ย.59
2289/59 นางทัพ   ชัยศรี ธ.ชัยภูมิ โรคเบาหวาน 83  22 เม.ย.59
2290/59 นางชวน   พรหมวิหาร ม.พัน.25 รอ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 77  29 เม.ย.59
2291/59 นายโรมสันต์   แสงแจ่ม มทบ.38 มะเร็งปอด 74  24 เม.ย.59
2292/59 จ.ส.อ.ไพบูลย์   บังศรี ป.พัน.6 สมองขาดเลือด 55  27 เม.ย.59
2293/59 นายนันโท   โพธิพ์ิทักษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 72  13 พ.ค.59
2294/59 จ.ส.อ.พนมพร   เงินพลับพลา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ 70  23 เม.ย.59
2295/59 นางทวาย   โคกสระน้อย ร.23 พัน.4 อุบัติเหตุจราจรสมองช้ า 61  12 เม.ย.59
2296/59 นางกัลยา   สมศิลา มทบ.28 ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  29 เม.ย.59
2297/59 ร.ต.ถนอม   รวมผักแว่น ธ.ปากช่อง มะเร็งตับ 76  23 เม.ย.59
2298/59 นางอุบลวรรณ   รอดงาม ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อ 61  12 ม.ีค.59
2299/59 นายพา   เฉ่งกระโทก มทบ.21 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 87  27 เม.ย.59
2300/59 นายสมบูรณ์   นุชิต ป.พัน.16 สมองฝ่อ 69  1 เม.ย.59
2301/59 จ.ส.อ.รวงทอง   เตารัตน์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  3 พ.ค.59
2302/59 นางประยูร   วสยางกูร ธ.นครนายก ไม่ทราบสาเหตุการตาย 91  5 พ.ค.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2303/59 นางวาสนา   กุฎส าโรง ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะลุกลาม 57  4 พ.ค.59
2304/59 ว่าที ่ร.ต.บุญจันทร์   วรรณวงศ์ ธ.อุบลราชธานี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 84  3 เม.ย.59
2305/59 นายสมดี   จุลตะคุ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. เส้นเลือดสมองตีบ 72  22 เม.ย.59
2306/59 นายอุทัย   อัสวโมสถ มทบ.27 เส้นเลือดสมองตีบ 66  30 ม.ีค.59
2307/59 นางประนอม   สร้อยแก้ว พล.ม.1. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  25 เม.ย.59
2308/59 นางเฉลียว   แอบกล่ินจันทร์ แผนก 5 กคส.สพ.ทบ. ล าไส้ทะลุ 77  19 ก.พ.59
2309/59 พ.ต.สุบรรณ   ผลิตพันธุ์ ธ.ปราจีนบุรี ตายไม่ทราบสาเหตุ 75  10 พ.ค.59
2310/59 ร.ต.นัย  ทองวิจิตร ธ.ราชด าเนิน โรคชรา 74  28 เม.ย.59
2311/59 นางชด   ช่อฉาย ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 93  7 พ.ค.59
2312/59 นางสมทรง   ทัศคร ธ.สนามเสือเป้า หัวใจวายเฉียบพลัน 77  14 พ.ค.59
2313/59 นางบรรดร   ลีลาศ ธ.ยโสธร โรคเบาหวาน 70  3 พ.ค.59
2314/59 นายลาภ   เย็นท่าเรือ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อรุนแรง 77  30 ม.ีค.59
2315/59 นางร าไพ   ปรางค์วิเศษ ส่วนกลาง กระดูกสันหลังหัก 85  7 พ.ค.59
2316/59 นายชาติชาย   ธานินทรประชา ธ.ราชประสงค์ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 78  12 พ.ค.59
2317/59 นายภูมิ   อินโต พัน.สต.กส.ทบ. เส้นเลือดในสมองแตก 73  14 ก.พ.59
2318/59 จ.ส.อ.พิเชษฐ์   ศรีพิทักษ์ ม.พัน.22 ติดเชื้อในกระแสเลือด 45  20 เม.ย.59
2319/59 นางสุนีย์   น้อมชอบ บชร.1 เส้นเลือดหัวใจตีบ 82  9 ม.ีค.59
2320/59 นายฉวี   อรัญวาส มทบ.27 สมองฝ่อวัยชรา 81  1 พ.ค.59
2321/59 นายแสงอรุณ   ลัทธิรมย์ ธ.บางเขน ความดันตกจากระบบหัวใจ 58  29 เม.ย.59
2322/59 ร.ต.เสนอ   จิตรพิบูลย์ ธ.ชุมพร มะเร็งตับระยะสุดท้าย 68  27 เม.ย.59
2323/59 นางส าลี   ในชัยภูมิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 82  4 พ.ค.59
2324/59 นางเนื่อง   พงษ์ธนู ธ.เลย เส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน 75  21 เม.ย.59
2325/59 จ.ส.อ.อเนก   มฤคพันธ์ ธ.เพชรบุรี ถุงลมโป่งพอง 71  18 เม.ย.59
2326/59 พ.ต.สง่า   ทวีวัฒน์ ธ.อ่างทอง โรคชรา 81  16 พ.ค.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2327/59 พ.อ.โยธิน   เยี่ยมแสงทอง วิสามัญ มะเร็งทีไ่ตซ้าย 96  25 เม.ย.59
2328/59 นางสง่า   มอญดี ธนาณัติ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 64  6 พ.ค.59
2329/59 นายแกะ   ไพ่ทอง ส่วนกลาง โรคชรา 88  16 พ.ค.59
2330/59 ร.ต.เงิน   สุขเลิศกิจ ธ.โลตัส บางประอิน ติดเชื้อในล าไส้ 78  8 พ.ค.59
2331/59 นางปานใจ   แย้มวงษ์ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 86  12 พ.ค.59
2332/59 นางสายัณห์   เพ็ชรจ าปาศักด์ิ ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคชรา 86  8 พ.ค.59
2333/59 พ.ต.ชนิด   ผ่องจิตร ธ.ปราณบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 72  9 พ.ค.59
2334/59 นางอนงค์   ศิริพงษ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะไตวายเฉียบพลัน 81  2 พ.ค.59
2335/59 นางสมพร   วาฤทธิ์ กสษ.3 กส.ทบ. โรคชรา 86  6 พ.ค.59
2336/59 จ.ส.อ.วิชาญ   จันทร์สุข สส.ทหาร อุบัติเหตุ 44  22 เม.ย.59
2337/59 นางปลูก   ถีระแก้ว ปตอ.พัน.1 รอ. โรคชรา 80  25 เม.ย.59
2338/59 นางประดับ   ส ารวมใจ วิสามัญ โรคชรา 88  16 ม.ีค.59
2339/59 นางสมบูรณ์   กาละศรี สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 79  21 เม.ย.59
2340/59 ส.ท.พฤหัส   นาเถิน ร.151 พัน.1 บาดเจ็บทีศี่รษะรุนแรง 21  21 ม.ค.59
2341/59 นางอนันทนา   บุตรวงศ์ ร.3 สมองฝ่อวัยชรา 73  19 เม.ย.59
2342/59 ร.อ.ปัญญา   โตโสภณ ธ.อุตรดิตถ์ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78  22 เม.ย.59
2343/59 นางเปล่ียน   กสิวัฒน์ ธ.ลพบุรี โรคหัวใจ 80  28 เม.ย.59
2344/59 นางอัญชุลี   ฤทธิม์าก รร.จปร. เลือดออกในสมอง 58  6 เม.ย.59
2345/59 นางทองเล่ียม   เชิดชู ร.13 พัน.3 โรคชรา 78  18 เม.ย.59
2346/59 นางเขียว   สวัสดี ร.17 พัน.3 วัณโรคปอด 76  27 เม.ย.59
2347/59 นางประนอม   จ าปีทอง รร.ป.ศป. ติดเชื้อในกระแสเลือด 74  25 เม.ย.59
2348/59 นายอินสม   สุดใจ ธนาณัติ โรคชรา 91  26 ม.ีค.59
2349/59 พ.อ.จ านง   งามวิจิตร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 82  14 เม.ย.59
2350/59 นางเสง่ียม   นิลลิกา ธ.อุตรดิตถ์ เส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องแตก 78  16 เม.ย.59
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ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2351/59 จ.ส.อ.บุญช่วย   วงค์ลือโลก ธ.ถนนพหลโยธิน-เชียงราย หัวใจเต้นผิดจังหวะจากภาวะขาดน้ า 65  11 เม.ย.59
2352/59 ร.ต.บุญช่วย   พุม่ชะเอม ธ.ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 61  1 พ.ค.59
2353/59 ร.ต.เจริญ   นรนารถ ธ.โรยินสัน-สระบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81  31 ม.ีค.59
2354/59 นางบุญธรรม   บริกูล ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง 85  21 เม.ย.59
2355/59 นางจันทร์หอม   แก้วหนิ้ว รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบ 82  18 เม.ย.59
2356/59 นายเอี้ยง   สุขชาติ สสน.บก.ทบ. ภาวะหัวใจขาดเลือด 52  20 เม.ย.59
2357/59 นางศรีนวล   เก็บกลาง ศฝ.นศท.มทบ.21 โรคชรา 74  9 ม.ีค.59
2358/59 นายแก้ว   รัตนสุภา กรม ทพ.45 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 76  1 พ.ค.59
2359/59 นางจ ารอง   ใยบุญมี พัน.บริการ.กบร.ศร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 67  6 พ.ค.59
2360/59 นายสมบูรณ์   การปลูก ร.13 พัน.1 ปอดติดเชื้อ 61  4 พ.ค.59
2361/59 จ.ส.อ.กรนาจ   วรรณพิบูลย์ ช.พัน.402 ถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิต 51  28 ก.พ.59
2362/59 นางติง   นิราราช ธ.เลย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 74  24 เม.ย.59
2363/59 พ.ต.เฉลียว   ไถ้เงิน ธ.ลพบุรี โรคชรา 84  23 เม.ย.59
2364/59 จ.ส.อ.ชุมพล   พาเทียม ธ.ขอนแก่น โรคชรา 78  16 เม.ย.59
2365/59 นางมะลิ   บุญเพ็ง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 71  22 เม.ย.59
2366/59 จ.ส.อ.หมาย   บุตรอินทร์ ธ.เลย มะเร็งปอดด้านขวา 67  7 เม.ย.59
2367/59 นางประเพียร   เผ่านาค ธ.ชลบุรี หัวใจขาดเลือด 89  19 เม.ย.59
2368/59 จ.ส.อ.อ านวย   สัมมาขันธ์ ธ.บางเขน เส้นเลือดในสมองขาดเลือด 91  10 พ.ค.59
2369/59 จ.ส.อ.สมชาย   สุริยาประชานันท์ ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล-เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อ 74  10 พ.ค.59
2370/59 พ.อ.หญิง บุญส่ง   ขลังธรรมเนียม ธ.ท-ีสแควร์ ติดเชื้อในปอด 82  26 ม.ีค.59
2371/59 นางเรณู   เปล่ียนสมัย ธ.น่าน มะเร็งล าไส้ 65  16 เม.ย.59
2372/59 นางปราณี   อ้อชัยภูมิ มทบ.21 เลือดออกในสมอง 69  7 พ.ค.59
2373/59 นางสมหมาย   เนาว์อยู่คุ้ม ธ.นครราชสีมา อุบัติเหตุจราจร 58  12 เม.ย.59
2374/59 นางทองดี   วันสา ธ.เสริมไทย คอมเพล็ก มหาสารคาม ปอดอักเสบติดเชื้อ 87  6 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2375/59 นางวาสนา   อัจฉริยวงศ์เมธี ธ.ขอนแก่น หัวใจหยุดเต้น 55  2 พ.ค.59
2376/59 จ.ส.อ.เสริมศักด์ิ   ย้อยดวงชัย ธ.ขอนแก่น หัวใจล้มเหลว 55  7 พ.ค.59
2377/59 นายปาน   นาคมะณี ธ.ขอนแก่น โรคชรา 88  28 เม.ย.59
2378/59 นางเคน   นาชัยเวียง ธ.นครพนม โรคชรา 80  6 พ.ค.59
2379/59 นางมิ่ง   งามเนตร ธ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง โรคชรา 92  18 พ.ค.59
2380/59 จ.ส.อ.เดชา   บุญเกิด ป.พัน.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 46  11 พ.ค.59
2381/59 นายสุธี   จามพัฒน์ มทบ.23 มะเร็งทีไ่ต 62  28 เม.ย.59
2382/59 นายสว่าง   พรหมวิจิตร พล.ร.5 สมองฝ่อวัยชรา 78  9 เม.ย.59
2383/59 นางแหวง   เขตเจริญ ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 82  3 พ.ค.59
2384/59 พ.ต.บุญเพ็ง   ธิราช ธ.พิษณุโลก หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82  29 เม.ย.59
2385/59 นางอ้วน   โฉมแก้ว ธ.พิษณุโลก ความดันโลหิตสูง 76  6 พ.ค.59
2386/59 ร.ต.ธฯโชค   อุดมฤทธิ์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หัวใจและหลอดเลือดจากความดันโลหิตสูง 59  12 พ.ค.59
2387/59 นายนิกร   สงวนนาม ร.13 พัน.1 โรคเบาหวาน 76  12 พ.ค.59
2388/59 นายใส   ภายสูงเนิน ช.พัน.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  1 พ.ค.59
2389/59 จ.ส.อ.พง์ศักด์ิ   ชาติชนบท ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 59  12 เม.ย.59
2390/59 พระสุทธิพงษ์   รัตนวงศ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคเบาหวาน 57  24 เม.ย.59
2391/59 นางอนง   อนันต์ ปตอ.1 มะเร็งเต้านม 54  15 เม.ย.59
2392/59 นางกาญจนา   ม่วงอารีย์ กผสป.สส. มะเร็งกระเพาะอาหาร 44  13 พ.ค.59
2393/59 นางสุนีย์   โพธิจ์าด ส่วนกลาง ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 81  17 พ.ค.59
2394/59 นางคุ่ย   เสมอเชื้อ ธ.พะเยา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 90  13 พ.ค.59
2395/59 พ.ท.ตรึกส์   ทิพยวัฒน์ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 100  13 พ.ค.59
2396/59 นายสศิธร   แตงชาติ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มะเร็งต่อมลูกหมาก 68  15 พ.ค.59
2397/59 ร.ต.ประเสริฐ   หนูประเสริฐ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 64  7 พ.ค.59
2398/59 นางเจริญ   นาควิเชตร์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 82  19 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2399/59 นางม้วน   เกือนสันเทียะ ธ.ปากช่อง ตายไม่ทราบสาเหตุ 70  30 เม.ย.59
2400/59 จ.ส.อ.หญิง พัชมน   เอี่ยมส าอางค์ พบ. อุบัติเหตุจราจร 52  13 เม.ย.59
2401/59 ร.ท.อารมณ์   เทียมเมฆ ร.21 พัน.1 รอ. ศีรษะและทรวงอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง 52  16 ก.พ.59
2402/59 พ.ท.สนอง   ศรีพลลา ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อ 66  13 เม.ย.59
2403/59 นางไพรวรรณ   ฤทธิป์ล้อง ร.12 พัน.1 รอ. เลือดออกในทางเดินอาหาร 50  7 พ.ค.59
2404/59 นางสอาด   บุศย์ค า ส.พัน.15 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82  7 เม.ย.59
2405/59 นางจันทร์   จิตร์วิขาม พัน.รพศ.ศสพ. สมองฝ่อวัยชรา 80  2 พ.ค.59
2406/59 นายถวัลย์   กองโชค ธ.บิก๊ชี-นครสวรรค์ อัมพฤกษ์ 64  6 พ.ค.59
2407/59 จ.ส.อ.นิเหรก   มีศิริพันธ์ ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 55  24 ก.พ.59
2408/59 นางกองแพง   ชาวยศ ธ.อุดรธานี โรคชรา 87  22 เม.ย.59
2409/59 นางวรรัตน์   ฝักฝ่าย ส.พัน.13 ไตวายเร้ือรัง 62  13 พ.ค.59
2410/59 พันจ่าเอกพิเศก   แป้นเหมือน ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลว 65  10 พ.ค.59
2411/59 นายสวาท   ทองค า ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 84  18 พ.ค.59
2412/59 นางชั้น   เนียมกุญชร ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ไตวายเร้ือรัง 81  11 พ.ค.59
2413/59 นายทวีศักด์ิ   บุญธรรม ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74  22 พ.ค.59
2414/59 ร.อ.หญิงสุวรักษ์   อิ่มศร ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 82  15 พ.ค.59
2415/59 นายกัมปนาท   แซ่เตีย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 69  3 พ.ค.59
2416/59 นางสมนึก   สุภีธาร ธ.บางบาล โรคชรา 85  16 พ.ค.59
2417/59 พ.ท.ธงชัย หนูประดิษฐ์ ธ.กล้วยน้ าไทย ติดเชื้อในทางเดินอาหาร 74  16 พ.ค.59
2418/59 ร.ต.วิโรจน์   โลศิริ ธ.สนามเป้า มะเร็งปอด 70  29 เม.ย.59
2419/59 พ.อ.สุรเดช   มะลิกา รร.การบิน ทบ. มะเร็งล าไส้ใหญ่แพร่กระจายสู่ตับ 54  18 เม.ย.59
2420/59 นายกาหลง   กล่ันเกล้ียง ป.พัน.3 ตายโดยธรรมชาติ 80  1 พ.ค.59
2421/59 จ.ส.อ.วรเดช   วิเลปะนะ มทบ.33 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59  22 เม.ย.59
2422/59 นายค าภู   เพียงาม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  2 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2423/59 นางพัทยา   จรรยาวุฒิ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เลือดออกในเยื่อหุม้สมอง 63  10 พ.ค.59
2424/59 นางทองด า   ศรีหาบุตรโต ธ.ชัยภูมิ สมองฝ่อวัยชรา 86  9 พ.ค.59
2425/59 นางศันสนีย์   ศิริมงคลพิสิฏฐ์ สลก.ทหาร มะเร็งต่อมน้ าเหลืองระยะกระจาย 63  18 พ.ค.59
2426/59 นางบุญเจียม   วรรณอินทร์ ส.พัน.11 ระบบหายใจล้มเหลว 79  27 เม.ย.59
2427/59 นางจันทร์ทอง   ศรีสุขา มทบ.24 ไตวายระยะสุดท้าย 79  2 พ.ค.59
2428/59 นางสายหยุด   อ่วมทอน มทบ.31 มะเร็งระยะสุดท้าย 82  5 พ.ค.59
2429/59 นายเฉลิม   รัตนสีหา ธ.อุดรธานี โรคชรา 85  8 พ.ค.59
2430/59 นางยุพิน   นันทเสน ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอด 76  11 เม.ย.59
2431/59 นางสุนทร   โชคปัญญาฤทธิ์ ธ.ถนนเอเชีย-นครวรรค์ เส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน 78  9 พ.ค.59
2432/59 ร.ต.สานิตย์   ศรีผา ธ.อุดรธานี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80  8 พ.ค.59
2433/59 นางรักเล่ห์   ศรีนัครินทร์ ธ.อุบลราชธานี โรคไตวาย 81  14 เม.ย.59
2434/59 ร.ต.ทรงเกียรติ   สลีอ่อน กองบินปีกหมุนที ่3 อุบัติเหตุจราจร 29  14 เม.ย.59
2435/59 นางดอน   ทับไมตรี ช.พัน.15 ปอดหืดหอบ 83  25 เม.ย.59
2436/59 จ.ส.อ.ประกอบกิจ   เยาวรัตน์ ศม. อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบ 74  6 เม.ย.59
2437/59 นางจารุวรรณ   ชาติมนตรี ธ.ปากช่อง ปอดอักเสบ 80  23 เม.ย.59
2438/59 นางผัด   รุ่งสันเทียะ ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 88  8 เม.ย.59
2439/59 นางเพลินจิตร พล.ม.3 หลอดเลือดโป่งพองผิดปกติในช่องท้อง 74  8 เม.ย.59
2440/59 นางต่ิง   ม่วงไทย ขส.ทบ. โรคมะเร็ง 73  22 เม.ย.59
2441/59 นางวัลยุภา   อุกฤษ สส. หลอดเลือดหัวใจตีบ 45  29 ม.ีค.59
2442/59 ร.อ.กฤษดา   บุญยสัมพันธ์ นทพ. มะเร็งโพรงจมูก 55  16 ก.พ.59
2443/59 นางเคล่ือน   คลังกูล ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 95  7 เม.ย.59
2444/59 นางฉวี   สารประดิษฐ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบติดเชื้อ 84  13 พ.ค.59
2445/59 น.ส.ชวนพิศ   แพพงษ์ ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 74  14 พ.ค.59
2446/59 นายสวาท   คุ้มทรัพย์ ธ.ลพบุรี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 81  22 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2447/59 นางอ าไพ   เมืองนก ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเฉียบพลัน 67  16 พ.ค.59
2448/59 นางลมัย   กระจ่างเย่า ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โรคชรา 80  3 พ.ค.59
2449/59 นายประคอง   เขียววิจิตร์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคเบาหวาน 76  11 พ.ค.59
2450/59 พล.ต.สมชาย   กาญจนจูฑะ ธ.ศรีย่าน หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกฉีกขาด 75  20 พ.ค.59
2451/59 น.ส.ทองเปลว   ทุนเจริญ ธ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ็อกจากการติดเชื้อ 71  6 พ.ค.59
2452/59 จ.ส.อ.สมคิด   คุณนาน ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งตับอ่อน 65  17 พ.ค.59
2453/59 ร.ต.ปิติ   พิทักษ์วงศ์ ธ.สุพรรณบุรี เลือดออกในทางเดินอาหาร 79  4 พ.ค.59
2454/59 นางสมจิตร   นวลจันทร์ ธ.ปราณบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 74  3 พ.ค.59
2455/59 ร.ต.นเรศ   ปาละสิทธิ์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 84  21 เม.ย.59
2456/59 นางเป็ง   กาต๊ิบ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 68  30 เม.ย.59
2457/59 นายมูล   มั่นคงดี ช.พัน.302 หัวใจล้มเหลวหอบหืด 71  27 เม.ย.59
2458/59 นางส าอางค์   ใจชุ่ม มทบ.17 มะเร็งแพร่กระจายในช่องท้อง 66  10 พ.ค.59
2459/59 นางฉอ้อน   เข็มพล มทบ.38 ระบบไหลเวียนหลอดเลือดหัวใจ 72  30 เม.ย.59
2460/59 นายเสง่ียม   โชติมงคล ร.2 พัน.2 รอ. ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 88  29 เม.ย.59
2461/59 นายจิตตพล   เรณู ณ อยุธยา มทบ.26 ถูกระเบิด 26  2 พ.ค.59
2462/59 นายสมศรี   นาคเสน ป.พัน.11. รอ. ความดันโลหิตสูงไตวาย 64  22 เม.ย.59
2463/59 นายประพันธ์   ดวงปันสิงห์ ป.พัน.7 โรคลมชัก 69  28 เม.ย.59
2464/59 นางสมศรี   ศุภกาญจนะ ธ.ล าปาง ภาวะของเสียค่ังจากไตวาย 80  28 เม.ย.59
2465/59 ร.ต.ยุทธนา   วารีอุดม กช. มะเร็งตับอ่อน 57  20 เม.ย.59
2466/59 นางเกล้ียง   ทองทับ แผนก 2 กคส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 86  5 พ.ค.59
2467/59 นายพานิช   สัตยากูล ธ.อุบลราชธานี มะเร็งถุงน้ าดี 55  7 พ.ค.59
2468/59 จ.ส.อ.สันติพงศ์   งดงาม ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 81  12 พ.ค.59
2469/59 จ.ส.อ.ทรงธรรม   โกวรรธนกุล ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 59  3 พ.ค.59
2470/59 ร.ต.อุทัย   เถื่อนถ้ า ธ.กาญจนบุรี มะเร็งเนื้อสมอง 59  23 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2471/59 นายสมบูรณ์   ปริญญาวาณิชย์ พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72  11 พ.ค.59
2472/59 นางพีระ   ศรีบุญเรือน มทบ.15 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  5 พ.ค.59
2473/59 พ.ท.เทพนิรมิตร   ทวีชัยธนสกุล ธ.อุบลราชธานี หัวใจวายเฉียบพลัน 67  7 ม.ีค.59
2474/59 จ.ส.อ.ตฤณภัท   ถิราเจษฎากุล สก.ทบ. มะเร็งเนื้อเยื่อ 50  22 พ.ค.59
2475/59 นายน้อย   สุขประเสริฐ ส่วนกลาง อุบัติเหตุทางรถยนต์ 70  14 พ.ค.59
2476/59 ส.อ.สุรศักด์ิ   บุญทวี ธนาณัติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 34  15 พ.ค.59
2477/59 นายกิมทอง   อังคณานุจารี ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  11 พ.ค.59
2478/59 ร.ต.ทองขาว   บุญประดิษฐ์ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 83  14 พ.ค.59
2479/59 ร.ต.วรยุทธ   ส าเภาอินทร์ ธ.โพธาราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  19 พ.ค.59
2480/59 นางส าเนียง   บุตรศรี พล.ป. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 77  4 พ.ค.59
2481/59 นางฟองจันทร์   มหานิล ม.พัน.10 หัวใจขาดเลือด 79   9 พ.ค.59
2482/59 จ.ส.อ.เผ่าพงษ์   หุนตระกูล ธ.พิษณุโลก ปอดอักเสบติดเชื้อ 59  13 พ.ค.59
2483/59 นางอารีรัตน์   มากมูลผล พธ.ทบ. ติดเชื้อในตับ 73  13 ม.ีค.59
2484/59 ส.อ.อ านาถ   กุลมา พัน.สท. ขาดอากาศจากปอดเร้ือรัง 41  24 เม.ย.59
2485/59 น.ส.อัมพร   สีนวล ช.พัน.1 รอ. โรคชรา 81  15 พ.ค.59
2486/59 นายสมพงษ์   ประทุมมาศ ร.4 พัน.3 ภาวะขาดออกซิเจนในเลือด 81  13 พ.ค.59
2487/59 ส.อ.อุดมฤทธิ ์  ย่านส้ม แผนก 2 กคส.สพ.ทบ. อุบัติเหตุรถชน 22  11 ม.ีค.59
2488/59 นางแสงมิ่ง   โพธิจิตร พัน.พัฒนา 3 โรคหอบหืด 72  6 พ.ค.59
2489/59 นางหนูวร    บุษราคัม มทบ.39 มะเร็งล าไส้ 60  3 พ.ค.59
2490/59 น.ส.วันทนี    ดาวรัตน์ พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. มะเร็งเต้านม 55  14 พ.ค.59
2491/59 นางบัวค า    เบาะสาร ธ.ล าปาง โรคชรา 92  9 ส.ค.58
2492/59 นางบุญ   ค าสอน ธ.อุดรธานี ถุงลมโป่งพอง 76  23 เม.ย.59
2493/59 นางยอด   ไชยแก้ว ธ.พะเยา ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  12 พ.ค.59
2494/59 นายจ าลอง   โตมา วิสามัญ ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 86  25 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2495/59 พ.อ.ช านาญ   สรณคมน์ วิสามัญ ปอดอักเสบ 95  21 พ.ค.59
2496/59 นางแฉ่   ทองนิล รอ. ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 79  21 เม.ย.59
2497/59 นายอุทัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ส่วนกลาง มะเร็งตับ 76  27 เม.ย.59
2498/59 นางไว   อุ่นผ่อง ธ.กาฬสินธุ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 71  15 พ.ค.59
2499/59 นายสมยงค์   จันทร รร.ส.สส. ปอดติดเชื้อ 74  18 พ.ค.59
2500/59 พล.ท.กิตติเอก    รอดเพ็ชร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งถุงน้ าดี 71  19 พ.ค.59
2501/59 จ.ส.ท.สันติพงศ์   ริค้า ร้อย.บ.พล.ม.1 บาดแผลกระสุนปืนลูกปรายบริเวณล าคอ 31  3 เม.ย.59
2502/59 น.ส.ปิน่เพชร   จันทร์ปุม่ ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72  4 เม.ย.59
2503/59 นายประกอบ   เค้นชัยภูมิ สส. แผลอาหารในกระเพาะอาหาร 67  9 พ.ค.59
2504/59 จ.ส.อ.สนั่น   จันทร์คง ม.พัน.16 กล้ามเนื้อหัวใจวายตายเฉียบพลัน 56  1 เม.ย.59
2505/59 จ.ส.อ.ส ารอง   แจ่มใส ธ.อ่างทอง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 72  9 พ.ค.59
2506/59 นางละเมียด   คันธทรัพย์ ธ.ปราณบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 72  21 พ.ค.59
2507/59 นายสันต์   ล้วนมากสิน ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  23 พ.ค.59
2508/59 นายสมชัย   กาญจนมนตรี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคปอดบวม 70  25 พ.ค.59
2509/59 นางแอ   อ่อนตา ธ.ลพบุรี ไตวายเฉียบพลัน 80  13 พ.ค.59
2510/59 นางพเยาว์   เหลืองอ่อน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 57  11 พ.ค.59
2511/59 นางประดับทอง   แสงอาทิตย์ ธ.อุดรธานี เนื้องอกในสมอง 66  8 พ.ค.59
2512/59 นายประวัติ   ประทุมมัง ป.พัน.16 เส้นเลือดในสมองอุดตัน 70  3 พ.ค.59
2513/59 นางคาน   ปิดตังถาเน ช.พัน.6 สมองฝ่อวัยชรา 81  23 เม.ย.59
2514/59 พ.อ.ธงชัย   โพธิห์น่อทอง ศสท.กส.ทบ. เลือดออกในทางเดินอาหารสัวนต้น 73  29 เม.ย.59
2515/59 จ.ส.อ.ประสพชัย   บุญน้อม ร.3 พัน.3 สมองขาดเลือด 55  20 ม.ีค.59
2516/59 นางจรรยา   นาไทย ร.4 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 80  29 เม.ย.59
2517/59 นางจันทร์   สุมงคล ธ.ขอนแก่น หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 89  28 เม.ย.59
2518/59 นางแก้ว   ธรรมปัญญา รร.จปร. อัมพฤกษ์ 77  11 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2519/59 นางประมวล   ก าจัด สลก.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 77  10 พ.ค.59
2520/59 นางตลุ่ม   โสภา ดย.ทบ. ติดเชื้อน้ าในช่องท้อง 55  15 พ.ค.59
2521/59 นายเฉลิม   ไผ่แก้ว ส่วนกลาง ความดันโลหิตสูง 80  14 พ.ค.59
2522/59 จ.ส.อ.ธรรมวิทย์   อารยพรหม ธ.ถนนประชาราษฎร์ นนทบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69  8 พ.ค.59
2523/59 ร.อ.สนั่น   พอกพูลข า ธ.พรานนก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 85  31 ม.ีค.59
2524/59 นางม้อน   สุขมี ธ.สูงเม่น ภาวะสมองฝ่อวัยชรา 85  9 พ.ค.59
2525/59 พ.ต.เลิศณรงค์   แน่นอุดร ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 62  6 พ.ค.59
2526/59 นายสุนทร   ไชยกันยา แผนก 3 กคส.สพ.ทบ. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 57  22 เม.ย.59
2527/59 จ.ส.อ.จารึก   พิบูลย์ ร.153 พัน.3 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 55  6 เม.ย.59
2528/59 นายเมือง   บ ารุงผล แผนก 3 กคส.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อจากการส าลักอาหาร 85  23 เม.ย.59
2529/59 นางนราศรี   บุญผดุง กรม ทพ.31 ติดเชื้อในน้ าล้างไต 76  10 เม.ย.59
2530/59 นายทวี   รุ่งแดง รร.กสร.ศสร. เลือดออกรุนแรง 55  25 เม.ย.59
2531/59 นางอ าไพ   เทพเล่ือน นรด.(ศสร.) โรคชรา 77  10 พ.ค.59
2532/59 ร.ต.ทวีป   ไกรสวัสด์ิ ธ.นราธิวาส มะเร็งปอด 72  11 พ.ค.59
2533/59 นางเฉลิม   ไวยโชติ นปอ. ไตวายเฉียบพลัน 82  10 พ.ค.59
2534/59 นายมานัส   ประมูลสุข สบ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  14 พ.ค.59
2535/59 นางบานเย็น   งามเนตร รพ.ค่ายสุรสิงหนาท มะเร็งตับ 51  12 พ.ค.59
2536/59 นายบุญเรือง   อารีเหลือ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ หัวใจวายฉับพลัน 65  17 พ.ค.59
2537/59 จ.ส.อ.โท   ยี่รัมย์ ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 57  16 พ.ค.59
2538/59 จ.ส.ท.โท   ยี่รัมย์ ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 57  16 พ.ค.59
2539/59 นายพิทักษ์   ทองเจริญ ร.2 รอ. หัวใจวายฉับพลัน 57  18 พ.ค.59
2540/59 นายเล็ก   ยะค า สง.สด.จว.ล.ป. ปอดอักเสบติดเชื้อ 77  14 พ.ค.59
2541/59 นายสมบูรณ์   ไชยบัณฑิต ร.16 พัน.2 หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 59  26 เม.ย.59
2542/59 จ.ส.อ.อารัญ   เชิงเวลล่ิงค์ ธนาณัติ หลอดเลือดหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 64  17 ก.พ.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2543/59 ร.ต.ดิเรก   ทุมค า ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  23 เม.ย.59
2544/59 จ.ส.อ.ไสว   จันทร์แก้ว ธ.เลย ไม่ทราบสาเหตุการตาย 58  17 พ.ค.59
2545/59 นายเกณฑ์   วิชาดี ธ.กาฬสินธุ์ ไฟคลอก 80  9 พ.ค.59
2546/59 พ.ท.จุมพล   ชัยเฉลิมสักด์ิ ธ.หล่มสัก ถุงลมโป่งพอง 65  6 พ.ค.59
2547/59 นางนกแก้ว   มงคลเคลือบ ร.3 มะเร็งปากมดลูก 75  28 เม.ย.59
2548/59 นางไผ่   ทองเกษม ธ.ราชบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 81  10 พ.ค.59
2549/59 ร.ต.วรินทร   นุ่มเออ ธ.ราชบุรี หัวใจหยุดเต้น 60  13 พ.ค.59
2550/59 นายสมศักด์ิ   สีโหม ร.4 พัน.3 มะเร็งตับ 66  18 พ.ค.59
2551/59 พลทหารกล้า   ปิน่สกุล ร.19 พัน.1 ขาดอากาศหายใจ 22  21 เม.ย.59
2552/59 น.ส.สมหญิง   แสนรัตน์ ม.พัน.7 ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 35  9 เม.ย.59
2553/59 นายรัตน์   กันใจ พธ.ทบ. ถุงลมโป่งพอง 74  4 พ.ค.59
2554/59 ส.ท.ณัฐวิทย์   บัวเขียว ร.152 พัน.2 กระดูกต้นคอหัก 25  20 เม.ย.59
2555/59 นางจรูญ   ชุนทอง วิสามัญ มะเร็งท่อน้ าดี 89  30 เม.ย.59
2556/59 ส.อ.ชรินทร์   มุ่งโนนบ่อ พัน.สต.กส.ทบ. ภาวะเลือดเป็นกรด 41  24 ม.ีค.59
2557/59 นางไส   คงกระพันธ์ ธ.โพธาราม ดวามดันโลหิตสูง 82  11 พ.ค.59
2558/59 จ.ส.อ.เสวก   ศิริสวัสด์ิ ธ.ส านักราชด าเนิน ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 89  30 พ.ค.59
2559/59 นายมานุ   เข็มงาม ธ.รพ.รร.6 มะเร็งตับ 55  29 พ.ค.59
2560/59 นางสังวาลย์   สุนทรัตต์ วิสามัญ ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 100  23 พ.ค.59
2561/59 นายอภิชาติ   ใจพระ ธ.กระทรวงกลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจตาย 52  30 พ.ค.59
2562/59 นางสอาด   สินธุช์ัย ธ.ราชบุรี โรคชรา 88  28 พ.ค.59
2563/59 พล.ต.อุดม   ธรรมสโรช ธ.ราชด าเนิน พังผืดทีป่อดและออกชิเจนในเลือดต่ า 91  24 พ.ค.59
2564/59 นางบุญมา   บรรจงใหม่ ปตอ.พัน.5 ติดเชื้อในกระแสเลือด 76  20 พ.ค.59
2565/59 นายวิง   บุตรพรม ป.พัน.16 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 55  28 เม.ย.59
2566/59 นายฉัตร   ทับค่าย ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 75  20 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2567/59 นายสังเวียน   พ่วงพลับ ธ.พญาไท โรคชรา 84  23 พ.ค.59
2568/59 พล.ต.ปรีชา   สุวรรณะชฎ ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งท่อน้ าดี 91  20 พ.ค.59
2569/59 น.ส.ไสว   แซ่โค้ว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ภาวะหัวใจล้มเหลว 75  27 พ.ค.59
2570/59 นางเอี่ยม   ศรีทองอ่ า ส่วนกลาง ไตวายเร้ือรัง 75  30 พ.ค.59
2571/59 ร.ต.ถวิล   ทองจันทร์ฮาด ธ.สกลนคร หัวใจล้มเหลว 61  27 เม.ย.59
2572/59 นายสงวน   จันทร์กระจ่าง ร.17 พัน.3 ปอดติดเชื้อ 58  12 พ.ค.59
2573/59 นางพวน   ปัน้จันทร์ พธ.ทบ. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 82  26 เม.ย.59
2574/59 นายหล่ัน   ไชยราช ร้อย.ฝรพ.3 หลอดเลือดสมอง 78  11 เม.ย.59
2575/59 ส.ท.รัฐพล   ประโยชน์ศิริ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ศีรษะกระแทกอุบัติเหตุจราจร 21  14 พ.ค.59
2576/59 จ.ส.อ.อนันต์   ไชยมงคล ร.13 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59  22 พ.ค.59
2577/59 นายมานะ   สมคิด ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 68  28 เม.ย.59
2578/59 นายดวงจันทร์   ไชยวงค์ ธ.เชียงราย มะเร็งปอด 84  16 พ.ค.59
2579/59 นางหร่ิง   โพธิจ์ันทร์ ธ.ค่ายย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79  5 พ.ค.59
2580/59 นางเล่ือน   สัจจะ ธ.ค่ายย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 74  12 พ.ค.59
2581/59 พ.ต.สมชาย   เพ็ญวรรณ ธราชบุรี ปอดติดเชื้อ 99  22 เม.ย.59
2582/59 นางทองดา   กตะศิลา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ มะเร็งปอด 78  1 พ.ค.59
2583/59 นายบัวหา   โคยามา ธ.สระบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 75  2 พ.ค.59
2584/59 นางปราณี   สุพะค า ธ.ปราณบุรี มะเร็งในตับ 54  19 ธ.ค.59
2585/59 นางสายบัว   อ้ายจันทึก ธ.เทสโก้โลตัส โคราช โรคชรา 92  10 ม.ค.59
2586/59 พ.ท.สมใจ   มั่นดี พธ.ทบ. หลอดเลือดขาตีบ 85  19 พ.ค.59
2587/59 จ.ส.อ.นริส   เอี่ยมสอาด ป.พัน.713 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57  12 พ.ค.59
2588/59 นายปัญญา   วิเลศ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ขอนแก่น โรคชรา 82  14 ต.ค.58
2589/59 นายบุญถม   พลหงษ์ สง.สด.จว.ต.ร. โรคไตวาย 79  7 พ.ค.59
2590/59 นายกุหลาบ   คงแสงพันธ์ ดย.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 69  15 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2591/59 นางจรินทร์    แซ่อุ่ย ส่วนกลาง มะเร็งตับ 70  28 พ.ค.59
2592/59 นายประนอม   จูมตะคุ ธ.เดอะมอลล์ บางแค ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  21 พ.ค.59
2593/59 นายเสวก   จันทร์พงษ์ ธ.บก.ทบ. มะเร็งตับ 67  6 พ.ค.59
2594/59 จ.ส.อ.อุดม   ดีแก่นทราย ธ.ชัยภูมิ มะเร็งท่อน้ าดี 74  27 พ.ค.59
2595/59 พ.ต.สมมาตร   น้อยวิเศษ ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  22 พ.ค.59
2596/59 จ.ส.อ.นพกร   จันทร์ภักดี ธ.อุบลราชธานี ส าลัก 86  9 เม.ย.59
2597/59 นายลียว   ธรรมภารา รร.จปร. หัวใจล้มเหลว 87  8 เม.ย.59
2598/59 นางเสริม   ชลชลา มทบ.44 ปอดติดเชื้อรุนแรง 78  29 เม.ย.59
2599/59 นางน้ าเงิน   เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ ธ.ราชบุรี หัวใจวาย 73  11 พ.ค.59
2600/59 นางทองดี   สมใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  15 พ.ค.59
2601/59 จ.ส.อ.กัญจน์   บุญฉาย ธ.สงขลา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 65  27 เม.ย.59
2602/59 อส.ทพ.อนุศักด์ิ   อ่ ารอด กรม ทพ.46 ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย 35  1 ม.ิย.59
2603/59 นางเครือวัลย์   พาชอบ ร.152 พัน.1 หัวใจล้มเหลว 54  9 เม.ย.59
2604/59 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  ผาสุพรรณ์ รร.สพศ.ศสพ. บาดเจ็บทีศี่รษะรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร 54  24 พ.ค.59
2605/59 ร.อ.ไพโรจน์   ประเสริฐผล ธ.ลพบุรี ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 84  27 เม.ย.59
2606/59 น.ส.โชติกา   ยารังษี รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 57  6 พ.ค.59
2607/59 นายทศพร   กล่ินสุบรรณ ธ.สนามเป้า ความดันโลหิตสูง 57  27 พ.ค.59
2608/59 นายพงษ์เดช   นิโรจน์ ธ.สัตหีบ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 51  20 พ.ค.59
2609/59 นางจังกร   สิมงาม ธ.ร้อยเอ็ด เส้นเลือดในสมองแตก 81  22 พ.ค.59
2610/59 จ.ส.อ.เพย   โกสุระ ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 84  27 เม.ย.59
2611/59 น.ส.สมศรี   เพ็ชรศรี วิสามัญ ปอดอักเสบ 85  2 พ.ค.59
2612/59 ส.อ.มลชัย   ครุฑวิสัย ธ.ชุมพร อุบัติเหตุจราจรเลือดค่ังในสมอง 59  13 พ.ค.59
2613/59 นางค าเบ้า   แก่เกิด ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 80  18 พ.ค.59
2614/59 นายบุญมี   พรมณี ธ.ยโสธร ไตวายเฉียบพลัน 80  17 พ.ค.59
2615/59 นางจอม   ต้องถือดี ร.23 พัน.3 ติดเชื้อในปอด 76  30 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2616/59 นางฟัก   แนบส าราญ มทบ.35 ติดเชื้อในกระแสเลือด 85  11 พ.ค.59
2617/59 นางตอง   ช้ ากล่ า ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 89  22 พ.ค.59
2618/59 จ.ส.อ.อนันท์  ภูเ่กิด ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะแทรกซ้อนจากตับแข็ง 68  15 พ.ค.59
2619/59 นางลิ   วรรณขันธ์ ส.พัน.3 ก้อนในปอด 66  21 เม.ย.59
2620/59 นางดาว   แก้วใส มทบ.39 เลือดออกในสมอง 79  23 พ.ค.59
2621/59 นางประทุม   บุญหล้า สง.สด.จว.ส.น. โรคชรา 83  19 เม.ย.59
2622/59 นางทองอยู่   คลังมณี พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  30 เม.ย.59
2623/59 นางวันทนีย์   สวัสด์ิเรือง ส่วนกลาง มะเร็งในกระดูก 60  29 พ.ค.59
2624/59 นางหวาน   หมีสุข ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ หัวใจขาดเลือดฉับพลัน 73  27 พ.ค.59
2625/59 จ.ส.ท.ณรงค์   น าผล มทบ.16 ศีรษะและทรวงอกได้รับบาดเจ็บรุนแรง 55  13 พ.ค.59
2626/59 นางจ ารัส   ด่านกัลยา ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  27 พ.ค.59
2627/59 นางธมนพรรณ   เวชจิตติเจริญ ธ.ย่อยอินทรารักษ์ มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 63  27 พ.ค.59
2628/59 นายพงศ์   ทิมแป้น ม.พัน.9 ติดเชื้อในกระแสเลือด 69  24 เม.ย.59
2629/59 นายปุก   ผุดผ่อง ร้อย.ลว.ไกล 9 โรคชรา 81  1 พ.ค.59
2630/59 ร.ต.ขัตติวัตร   ทองงามข า ธ.เทิง ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 55  19 เม.ย.59
2631/59 นายไกร   จันทร์ทับทอง รร.ส.สส. ภาวะหัวใจขาดเลือด 81  16 พ.ค.59
2632/59 ร.ต.สมนึก   พันธุพ์ฤกษ์ ธ.สนามเป้า มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 74  29 พ.ค.59
2633/59 ร.ต.วีระ   ทองร่วมบุญ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 62  12 พ.ค.59
2634/59 นายอุดม   บัญหนองสา ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 74  18 พ.ค.59
2635/59 จ.ส.อ.อรุณ   อนุแก่นทราย สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 46  22 เม.ย.59
2636/59 นางธนันอรณ์   จงใจรักษ์โกเศส ศบบ. บาดเจ็บทีท่้องรุนแรง 59  28 พ.ค.59
2637/59 นางปราณี   ศรีมงคล ส่วนกลาง ความดันโลหิตสูง 76  1 ม.ิย.59
2638/59 พ.ท.ช่วง   ช่วยเพชร ธ.เตาปูน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 86  29 พ.ค.59
2639/59 จ.ส.อ.สมจิตต์   ยวงสอาด ธ.ราชบุรี หัวใจวาย 76  30 พ.ค.59
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2640/59 นางผล   ไกรส าอางค์ นทพ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 78  24 พ.ค.59
2641/59 นายจ าลอง   เกษวิทย์ ธ.อรัญประเทศ อัมพาต 77  28 พ.ค.59
2642/59 ร.ท.นิพนธ์   พรหมบุตร ป.พัน.6 ไตวายเฉียบพลัน 55  29 เม.ย.59
2643/59 นางศรีไว   เขียวดี ม.พัน.15 มะเร็งล าไส้ 54  10 เม.ย.59
2644/59 นางฝ้าย   พันธุม์ล กคส.สพ.ทบ. เส้นเลือดในช่องท้องแตก 82  26 พ.ค.59
2645/59 นางส าเนา   บุญถนอม ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด หัวใจวายเฉียบพลัน 75  29 พ.ค.59
2646/59 นายสมควร   วรรณโกษิตย์ ธ.รพ.รร.6 โรคตับแข็ง 57  2 ม.ิย.59
2647/59 นางประจวบ   ดวงบุญ ธ.เตาปูน ติดเชื้อเนื้อเยื่อชั้นลึก 70  5 พ.ค.59
2648/59 นางอ าไพ   เสาะด้น สง.สด.จว.ป.จ. หัวใจหยุดเต้น 65  23 พ.ค.59
2649/59 จ.ส.อ.ทรงศักด์ิ   ปิตะแสง ป.3 มะเร็งท่อน้ าดี 55  30 ม.ีค.59
2650/59 นายสมมาตร   กัลยาณมิตร ธ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 87  29 พ.ค.59
2651/59 จ.ส.อ.ศิริชัย   พรรณสังข์ รร.นส.ทบ. หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 46  26 เม.ย.59
2652/59 ยนางสวาสด์ิ   วันสวัสด์ิ วิสามัญ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 90  29 พ.ค.59
2653/59 นางวีรวรรณ   ศรีพันธุ์ ธ.ลพบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 75  16 พ.ค.59
2654/59 นายทองบ่อ   ขัตติยะ ร้อย.ลว.ไกล.6 ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 82  12 เม.ย.59
2655/59 นางปัน่   ตะคามจันทร์ ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 87  15 พ.ค.59
2656/59 นางสุพรรณี   ขอดแก้ว ธ.พิษณุโลก หัวใจล้มเหลว 59  30 เม.ย.59
2657/59 ส.อ.สุนทร   ไชยหมั่น ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 51  27 พ.ค.59
2658/59 นางเภรี   จงทอง ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 81  26 พ.ค.59
2659/59 นางแพงสี   แก้วตะขาบ บชร.2 ติดเชื้อในกระแสเลือดฉับพลัน 55  1 พ.ค.59
2660/59 นางอรุณี   มิตรธรรมพิทักษ์ ร.1 พัน.4 รอ. เลือดออกในทางเดินอาหาร 70  10 พ.ค.59
2661/59 นางณิชานี   แสงเดือน ส่วนกลาง มะเร็งปากมดลูก 55  9 ธ.ค.58
2662/59 จ.ส.อ.ประเมิน   ศรีประเสริฐ ร.31 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมอง 53  16 เม.ย.59
2663/59 นายสัมฤทธิ ์  เสนกระจาย ม.พัน.24 รอ. หัวใจวายเฉียบพลัน 78  11 พ.ค.59
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2664/59 นายชุ่ม   เทพแปง รร.กสร.ศสร. ไตวายเฉียบพลัน 70  29 เม.ย.59
2665/59 นางส ารี   ศรีละกุล ธ.ลพบุรี ไตวายเฉียบพลัน 78  7 พ.ค.59
2666/59 จ.ส.อ.สมพร   ธนะพิมลกุล รร.กสร.ศสร. ตับอ่อนอักเสบรุนแรง 54  11 ม.ีค.59
2667/59 นางเพียร   ตับกลาง ทภ.2 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 63  24 พ.ค.59
2668/59 นายไม   จูงสุข พัน.สร.3 โรคชรา 80  12 พ.ค.59
2669/59 จ.ส.อ.เทียนชัย   ข าวิเศษ รร.ตท. มะเร็งตับ 42  25 เม.ย.59
2670/59 นางเฉลิม   แก้วคูณ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 82  18 พ.ค.59
2671/59 นายอุดม   พงษ์จักร ธ.ล าปาง มะเร็งปอด 67  4 พ.ค.59
2672/59 นายร่อน   มิ่งค า ช.พัน.15 ระบบหัวใจและหายใจล้มเลวเฉียบพลัน 76  7 พ.ค.59
2673/59 นางศรีคาน   จันทร์เพ็ง ร.3 พัน.1 สมองฝ่อวัยชรา 82  5 เม.ย.59
2674/59 นางแปลง   ศูนย์ศร ร.3 พัน.1 เส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน 80  14 พ.ค.59
2675/59 นางสีสมร   เชื้อดวงผุย ร.3 พัน.1 ติดเชื้อในกระแสเลือด 58  16 เม.ย.59
2676/59 นางใจ   ทองสถิตย์ มทบ.29 สมองฝ่อวัยชรา 83  8 พ.ค.59
2677/59 นางอังคณา   รุ่งเรือง ธ.อุดรธานี ระบบหายใจล้มเหลว 61  10 พ.ค.59
2678/59 ร.ต.จรัล   ปันสีทอง ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในเม็ดเลือดขาวต่ า 59  22 พ.ค.59
2679/59 นางพิมพร   ธรรมรัตนพงษ์ ธ.ล าปาง มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 59  22 พ.ค.59
2680/59 ร.ต.ประสาน   ตาละลักษณ์ วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  25 พ.ค.59
2681/59 นายบุญรอด   สีสุ่น ธ.บางเขน เซ็นทรัล หัวใจขาดเลือด 64  3 ม.ิย.59
2682/59 ร.อ.สรสักด์ิ   โคธิเสน ธ.ราชด าเนิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 70  13 เม.ย.59
2683/59 นายคณิต   สันติบริรักษ์ ธ.ปากช่อง ภาวะเส้นเลือดแดงใหญ่หัวใจฉีก 71  25 พ.ค.59
2684/59 พ.ท.สมศักด์ิ   พาสินเพิม่ ธ.ศรีย่าน หลอดเลือดหัวใจตีบ 67  4 ม.ิย.59
2685/59 นางบัวใหล   มะโนชมภู ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่ โรคชรา 87  18 พ.ค.59
2686/59 น.ส.วรรณทนา   ไพรวัลย์ ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ หัวใจวาย 70  4 ม.ิย.59
2687/59 นางเหรียญ   แย้มไสว ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 68  26 พ.ค.59
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2688/59 นางองุ่น    ขุนทอง ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 78  29 พ.ค.59
2689/59 นายส ารวย   พุกไพจิตร์ ธ.รพ.รร.6 มะเร็งหลอดอาหาร 60  10 พ.ค.59
2690/59 นายธวัชชัย   ชัชวาลวิจิตร ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด มะเร็งกระเพาะอาหาร 50  1 ม.ิย.59
2691/59 นางจันทร์   บุญไตรย์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ปอดอักเสบติดเชื้อ 80  19 พ.ค.59
2692/59 ร.ต.มงคล   วรแสน ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอด 72  2 ม.ิย.59
2693/59 นายสุรชาติ   หาญเชิงชัย ขกท. ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว 54  31 พ.ค.59
2694/59 ส.อ.อลงกรณ์   เหล็กแท้ ร.5 พัน.2 อุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ า 28  4 พ.ค.59
2695/59 ยนางสมหมาย   กะพินทอง รร.ป.ศป. ล่ิมเลือดสมองอุดตันด้านขวา 84  25 ม.ีค.59
2696/59 นางสมจิตร์   ส าเภาทอง แผนก 6 กคส.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 84  21 เม.ย.59
2697/59 จ.ส.อ.ประเสริฐ   ประสังลิโย ธ.ลพบุรี โรคชรา 83  11 พ.ค.59
2698/59 นางสุข   กองอัน ธ.ลพบุรี โรคชรา 73  25 พ.ค.59
2699/59 ส.อ.มานพ   สดคมข า ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 53  27 พ.ค.59
2700/59 ร.ต.สวาท   ศรแสง ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทีป่อด 83  23 พ.ค.59
2701/59 จ.ส.อ.เอี่ยม   กระจายแสง ธ.จอมเทียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ 70  25 พ.ค.59
2702/59 นางบัว   เรือนใหม่ ธ.นครราชสีมา ตายโดยธรรมชาติ 96  11 พ.ค.59
2703/59 นายทองค า   ค าเหลือ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 81  19 เม.ย.59
2704/59 พ.ต.อุดม   ดุลยพันธ์ ธ.นครนายก หัวใจล้มเหลว 78  19 พ.ค.59
2705/59 นางอ่อนสา   สารจันทร์ ป.พัน.16 ปอดอักเสบติดเชื้อ 81  26 เม.ย.59
2706/59 นายญวน   ถาวร มทบ.25 สมองฝ่อวัยชรา 84  6 พ.ค.59
2707/59 นางทองใบ   ญาณยุทธ รพ.รร.6 ปอดติดเชื้อรุนแรง 81  6 พ.ค.59
2708/59 นางเจนจิรา   ตาทอง กสค.สก.ทบ. โรคหัวใจล้มเหลว 66  22 พ.ค.59
2709/59 นางเสง่ียม   สายทอง กรม ทพ.23 ตับอักเสบเฉียบพลัน 47  25 พ.ค.59
2710/59 นายเหล็ก   ภูกระบิล ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อรุนแรง 73  24 พ.ค.59
2711/59 นายเวียง   ค าทะเนตร ธ.เมืองพล มะเร็งในโพรงจมูก 65  25 เม.ย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2712/59 จ.ส.อ.อ านาจ   ประดับสาร ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคชรา 83  30 ธ.ค.58
2713/59 นางบังอร   วันตา มทบ.14 มะเร็งของทวารหนักระยะลุกลาม 58  19 เม.ย.59
2714/59 นายหัน   สาลีสุข ม.พัน.1 รอ. มะเร็งตับอ่อน 66  25 พ.ค.59
2715/59 นางประทุมวรรณ   กระจงกลาง ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครรชสีมา เลือดออกในก้านสมอง 65  13 พ.ค.59
2716/59 พ.อ.สุริย์   ทุมสท้าน ธ.ราชด าเนิน ปอดติดเชื้อ 80  23 พ.ค.59
2717/59 พ.ท.ทองเพชร   บุญตา ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย 65  13 พ.ค.59
2718/59 นางผัน   โหนขุนทด ธ.ด่านขุนทด ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  23 พ.ค.59
2719/59 นายสวัสด์ิ   ศูนย์กลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เนื้องอกสมองกดเบียดแกนสมอง 69  22 พ.ค.59
2720/59 นายทองแดง   ศรีวิพันธ์ ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อรุนแรง 78  13 พ.ค.59
2721/59 นางส ารอง   ห่ามกระโทก ธนาณัติ วัณโรคปอด 88  17 พ.ค.59
2722/59 จ.ส.อ.ศรศักด์ิ   เงินมา มทบ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59  13 พ.ค.59
2723/59 จ.ส.อ.อ านวย   แห่งเจริญ ปตอ.พัน.3 ขาดอากาศหายใจจากเสมหะอุดกั้น 55  18 พ.ค.59
2724/59 นางสมบุญ   ศรีใหม่ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในร่างกาย 85  22 พ.ค.59
2725/59 นางอนุกูล   กล่ินใย ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 80  13 พ.ค.59
2726/59 นางสมบัติ   บัวทรัพย์ ธ.ถนนติวานนท์ ภาวะติดเชื้อบริเวณแผลกดทับ 82  22 พ.ค.59
2727/59 จ.ส.อ.จอน   ตีหมื่นไวย ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในปอด 90  31 พ.ค.59
2728/59 นางสมหญิง   ชูเนตร ธ.ปากช่อง ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  23 พ.ค.59
2729/59 ร.ต.สุรศักด์ิ   สุรทศ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 83  8 พ.ค.59
2730/59 นายจันดี   พละสุ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจหยุดเต้น 84  19 พ.ค.59
2731/59 ร.ต.สมชาย   พรรคเจริญ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 66  3 พ.ค.59
2732/59 นางสมหมาย   ฉายแก้ว ธ.ราชบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 65  20 พ.ค.59
2733/59 นางลันทม   เสนาะค า ธ.กระทุมแบน โรคชรา 86  4 ม.ิย.59
2734/59 จ.ส.อ.ชลธี   แสงก่ า ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับระยะสุดท้าย 51  24 พ.ค.59
2735/59 นายสมศักด์ิ   สีเมฆ ธ.รพ.รร.6 โรคตับแข็ง 58  4 ม.ิย.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2736/59 ร.ต.หญิง ประภา   ร่ืนสัมฤทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 81  4 ม.ิย.59
2737/59 นางรัตติกร   เอี่ยมแสงจันทร์ ธ.เตาปูน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 65  6 ม.ิย.59
2738/59 ร.ต.อุทัย   ส่งสุข ธ.อุดรธานี มะเร็งกระเพาะอาหาร 59  18 พ.ค.59
2739/59 ร.ต.บุญเสริม   ด้วงวิเศษ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในปอด 55  19 เม.ย.59
2740/59 ร.ต.ขอม   ศิขิวัฒน์ ธ.จันดี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78  7 ม.ีค.59
2741/59 พล.อ.อาจ   ชาตินักรบ ธ.ย่อยเมืองทองธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 93  25 เม.ย.59
2742/59 นางส าราญ   ช้างพงษ์ ร.11 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 79  3 พ.ค.59
2743/59 นางเรียม   สมบูรณ์  ธนาณัติ ปอดติดเชื้อ 86  13 พ.ค.59
2744/59 นายพิน   นนท์ไพรวัลย์ ธ.ลพบุรี ระบบหัวใจและโลหิตล้มเหลว 79  2 พ.ค.59
2745/59 จ.ส.อ.ค านวล   ผาอินทร์ กรม ทพ.21 เลือดออกในเยื่อหุม้ปอดข้างซ้าย 54  27 พ.ค.59
2746/59 พ.ต.ธานี   ครุฑโปร่ง ศสพ. มะเร็งเบลาโนมาระยะแพร่กระจาย 54  23 พ.ค.59
2747/59 นางจอมศรี   สืบสา สส. เลือดออกในสมอง 70  11 พ.ค.59
2748/59 นายอนันต์   บุตรศรี ม.1 รอ. โรคชรา 68  27 พ.ค.59
2749/59 นายหิรัญ   จันทร์เหยี่ยว ศปร. หัวใจล้มเหลว 74  31 พ.ค.59
2750/59 จ.ส.อ.ก้องเกียรติ   เนาวฤทธิ์ ส.1 พัน.102 ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 41  28 พ.ค.59
2751/59 นายทวี   ขณะฤกษ์ นรด.(รด.) สมองฝ่อวัยชรา 79  22 พ.ค.59
2752/59 นางขันแก้ว   ปันดิษฐ์ ธนาณัติ ถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง 80  3 ม.ิย.59
2753/59 ร.ต.ประสาน   โตสมตน ขส.ทบ. โรคชรา 84  22 พ.ค.59
2754/59 นางเรณู   สุขเฟือ่งฟู ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งปอด 67  1 ม.ิย.59
2755/59 นางทองล้อม   รศทิพย์ ธ.สนามเป้า โรคชรา 83  28 พ.ค.59
2756/59 พ.อ.ทองย้อย   วัดแก้ว ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งต่อมลูกหมาก 91  26 พ.ค.59
2757/59 ร.อ.บัญชา   เอี่ยมปี ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 59  3 ม.ิย.59
2758/59 นายมนตรี   แก้วเล็ก ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 85  7 ม.ิย.59
2759/59 นางมาลัย   นราทอง ส่วนกลาง โรคไต 63  10 ม.ิย.59

หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรมยศ - ชื่อ - สกุล



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2760/59 นางวันเนา   งามศิริ ธ.แจ้งวัฒนะ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 72  5 ม.ิย.59
2761/59 นางรุจาภา   กาญจนเสนีย์ ธ.รพ.พญาไท 3 มะเร็งล าไส้ 80  26 พ.ค.59
2762/59 นางสุมาลย์   หมั่นอาษา ธ.เตาปูน เลือดออกทีก่้านสมอง 69  4 ม.ิย.59
2763/59 นางละออ   นุ่มเออ ธ.ราชบุรี หัวใจขาดเลือด 84  20 เม.ย.59
2764/59 นางสุดใจ   มิ่งสาลี ส่วนกลาง ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 81  7 ม.ิย.59
2765/59 นายสนิท   ด ากุล ธ.ธาตุทอง ภาวะเลือดเป็นกรด 85  1 ม.ิย.59
2766/59 นางสมพงษ์    สาณเสน ธ.รพ.รร.6 ติดเชื้อนะบบทางเดินปัสสาวะ 68  30 พ.ค.59
2767/59 นางขวัญเรือน   ชมภูพืน้ ธ.พิจิตร กรวยไตอักเสบติดเชื้อ 84  1 ม.ิย.59
2768/59 ร.ต.เสวก   เฮงเจริญ ธ.ชลบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 64  29 พ.ค.59
2769/59 นายวัฒนา   สุขส าราญ วพม. มะเร็งช่องปาก 51  28 พ.ค.59
2770/59 จ.ส.อ.อนันต์   ปล้ืมกมล สห.ทบ. โรคหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็งและตีบ 55  28 พ.ค.59
2771/59 นายอุษณวรรณ   ภูร่ะหงษ์ แผนกอุธที ่2 มะเร็งส่วนกลาง 52  13 พ.ค.59
2772/59 จ.ส.อ.ประดิษฐ์   มาอินทร์ พล.1 รอ. โรคตับอักเสบ 57  2 ม.ิย.59
2773/59 พ.ต.ชอุ่ม   ขาววรรณะ ธ.ราชด าเนิน มะเร็งปอด 79  8 ม.ิย.59
2774/59 นางกัญญา   บวรบุญวัฒน์ ส่วนกลาง มะเร็งเต้านม 68  7 ม.ิย.59
2775/59 นางวัง   แก้วสาคร ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  13 ม.ิย.59
2776/59 นางส าเภา   อิ่มกมล สส. สมองฝ่อวัยชรา 85  15 พ.ค.59
2777/59 นางฉลอง   พันธุน์้อย ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย 80  4 ม.ิย.59
2778/59 จ.ส.อ.มังกร   บานฤทัย ปตอ.พัน.1 รอ. ระบบหายใจแลระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 51  29 เม.ย.59
2779/59 นางเล่ือม  กล่ินมาลา ธ.ปราจีน ปอดติดเชื้อ 81 14 ม.ิย59
2780/59 นางละมัย  ศรีนวลดี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 87 7 ม.ิย59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม


