
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1/60 ร.ต.ไพโรจน์   ประเสริฐศรี ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 54 6 ส.ค. 58
2/60 จ.ส.อ.อนุวัฒน์   อิ่มจาด ธ.ศรีย่าน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 63 19 พ.ค. 59
3/60 น.ส. นฤมล   พวงทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ระบบหายใจล้มเหลว 68 16 ธ.ค. 59
4/60 ร.ต.นรินทร์    สระบัวทอง ส่วนกลาง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 72 18 ธ.ค. 59
5/60 นาง วงเดือน   วิจารณ์อักษรสิทธิ์ รอ. โรคชรา 88 13 ธ.ค. 59
6/60 นาง นวล   ม่วงโกสัย ธ.เชียงราย หัวใจวายเฉียบพลัน 73 6 ธ.ค. 59
7/60 นาย โสภา   หมื่นโยชน์ มทบ.37 มะเร็งตับ 88 3 ธ.ค. 59
8/60 จ.ส.อ.สงบ   ซาซิโย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 เลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน 44 1 ต.ค. 59
9/60 นาย ไชยยศ   ปิติปาละ มทบ.37 อุบัติเหตุจราจร 66 8 ธ.ค. 59
10/60 นาง โสน   ศรีภูมิ ป.พัน.109 เนื้องอกในสมอง 48 8 ธ.ค. 59
11/60 นาง รุจิรา   ดอกไม้งาม ธ.เตาปูน ปอดอักเสบ 83 12 ธ.ค. 59
12/60 ร.ต.หญิง พรรณี   อังกานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 87 1 ก.ย. 59
13/60 ร.ต.หญิง จารุณี   อิงคะวัต ธ.ศรีย่าน โรคเบาหวาน 72 29 พ.ย. 59
14/60 นาง อุบล   ขันธพาลี ธ.อยุธยา หัวใจขาดเลือด 67 5 ธ.ค. 59
15/60 ร.ต.สัมพันธ์   เย็นส าราญ ธ.แจ้งวัฒนะ ขาดอากาศหายใจ 63 15 ธ.ค. 59
16/60 นาย ค า   ก้านพลู ธ.บ้านแอนด์ บียอนด์ ขอนแก่น ภาวะหัวใจล้มเหลว 81 20 ธ.ค. 59
17/60 ร.ต.อ านาจ   วิมานราช ศฝ.นศท.มทบ.31 ปอดติดเชื้อ 87 15 พ.ย. 59
18/60 ส.ท.เกียรติศักด์ิ   สกุลนี กรม ทพ.33 บาดเจ็บทางสมองรุนแรง 30 14 ต.ค. 59
19/60 ร.ต.วิบูลย์   หล้าภา ธ.สกลนคร ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 80 16 พ.ย. 59
20/60 นาย สมหมาย   โพธิศ์รี รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ภูมิแพ้ตัวเอง 46 24 พ.ย. 59
21/60 จ.ส.อ.เดชา   คุ้มข า ช.พัน.302 อุบัติเหตุจราจร 45 11 ต.ค. 59
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22/60 นาง อ้วน   สุวรรณสถิตย์ ร.13 พัน.1 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75 11 ธ.ค. 59
23/60 นาย ยุงทอง   สุขสวัสด์ิ ธ.พะเยา อุบัติเหตุจราจร 83 7 ธ.ค. 59
24/60 นาง สมศรี   ผาสุข ธ.น่าน ความดันโลหิตสูง 68 13 ธ.ค. 59
25/60 ส.อ.ไชยยนต์   ไชยสีหา ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 57 28 พ.ย. 59
26/60 อส.ทพ.สิทธิชัย   ศรีอุทุมพร กรม ทพ.23 อุบัติเหตุจราจร 24 9 ธ.ค. 59
27/60 นาง อ่อนสี   สาโล กรม ทพ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 58 11 ธ.ค. 59
28/60 ด.ต.บุญมี   ยศไกร ม.พัน.11 รอ. มะเร็งปอด 69 6 ธ.ค. 59
29/60 นาย บุญธรรม    บาลนาคม ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 3 ธ.ค. 59
30/60 จ.ส.อ.ชูชีพ   เพาะชม ธ.สกลนคร มะเร็งล าไส้ 69 25 พ.ย. 59
31/60 นาย อุดร    กัลยาเลิศ ธ.สกลนคร ไตวาย 85 27 พ.ย. 59
32/60 นาย เทียบ    อุปพงษ์ ธ.สกลนคร ปอดติดเชื้อ 84 22 พ.ย. 59
33/60 นาง พัชรินทร์    ศรีทอง ธ.ล าปาง ภาวะขาดออกซิเจน 71 14 ธ.ค. 59
34/60 นาง ปิน่    เนื่องมัจฉา กอท.สก.ทบ. โรคชรา 80 18 ธ.ค. 59
35/60 ส.อ.สมนึก   เยี่ยมภูเขียว ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในกระเพาะอาหาร 86 24 ธ.ค. 59
36/60 นาง กานดา    อุดมศรี ส่วนกลาง ระบบหัวใจวายเฉียบพลัน 69 22 ธ.ค. 59
37/60 ร.ต.เสนาะ   เนตร์เสนีย์นันท์ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 84 8 ธ.ค. 59
38/60 นาง อุบล   อภิรักษ์โยธิน ธ.นครราชสีมา ภาวะหอบหืดขั้นรุนแรง 63 28 พ.ย. 59
39/60 นาง แจ่ม   สายประสาท ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 5 ธ.ค. 59
40/60 นาง ปล้ืม    เพียรท าดี ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 85 2 ธ.ค. 59
41/60 นาง เหรียญ    มรกตพรรณ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 16 พ.ย. 59
42/60 นาง เพียน   สุขใส ศอว.ศอพท. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 1 ธ.ค. 59
43/60 จ.ส.อ.ชอุ่ม   จาจุ๋ย ร.14 พัน.2 เสียเลือดในทางเดินอาหาร 54 30 พ.ย. 59
44/60 นาง มาลัย   แพ่งกล่ิน ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 78 7 ธ.ค. 59
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45/60 ร.ต.อุดมศักด์ิ   เครือนวล ธ.อุตรดิตถ์ โรคตับแข็ง 56 6 ธ.ค. 59
46/60 นาง สมควร   ภาคบูรณ์ ร.11 พัน.1 รอ. ระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว 82 23 พ.ย. 59
47/60 นาง พานรอง    กลมเกล้ียง ม.7 โรคชรา 74 3 ธ.ค. 59
48/60 พ.ต.ผดุงศักด์ิ   โฉมอุดม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 6 ธ.ค. 59
49/60 ร.ต.เรืองยศ   ศิริเสาร์ ธ.เตาปูน สุนัขกัด 84 21 ธ.ค. 59
50/60 นายสมพงษ์   จารุสังข์ ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 9 ธ.ค. 59
51/60 นาง ส ารวล    เหลียวเลขา วิสามัญ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 91 23 ธ.ค. 59
52/60 พ.ท.ปัญญา   ค าชู ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งในสมอง 67 25 ธ.ค. 59
53/60 นาง พูนศรี   นิตยะประภา ส่วนกลาง โรคชรา 100 13 ธ.ค. 59
54/60 นาง พกาแก้ว   ชื่นเกษร ธ.โรบินสัน-สมุทรปราการ ปอดอักเสบ 55 14 ธ.ค. 59
55/60 นาง ฉลวย   ฟักสุวรรณ์ วิสามัญ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 88 9 ธ.ค. 59
56/60 นาย สุนิตย์   ลุนใต้ ธนาณัติ หัวใจล้มเหลว 79 20 ธ.ค. 59
57/60 นาย วินัย   สุขไทย ส่วนกลาง มะเร็งตับ 54 22 ธ.ค. 59
58/60 นาง นงลักษณ์   ดีสม ร.23 พัน.3 มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 53 15 ธ.ค. 59
59/60 นาย สุดที   มาตย์ชนา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา อุบัติเหตุทางจราจร 62 6 ธ.ค. 59
60/60 พ.ต.ประเสริฐ   ฟังสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในสมอง 70 10 ธ.ค. 59
61/60 พล.อส.ดุสิต   นวลไธสง ธ.ปากช่อง มะเร็งท่อน้ าดี 63 14 ธ.ค. 59
62/60 นาย ส ารวม   สุขีมิตร์ ธ.อยุธยา ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 79 16 ธ.ค. 59
63/60 ร.อ.สนอง   ฉันงูเหลือม ธ.ถนนประจักษ์-นครราชสีมา มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 63 30 พ.ย. 59
64/60 นาง ทอง   ศรีวงศ์ศา พัน.สบร.22 บชร.2 ภาวะไตวายเร้ือรัง 78 25 พ.ย. 59
65/60 อส.ทพ.สมาน   จันทะศรี กรม ทพ.23 เนื้องอกในถุงน้ าดี 57 5 ธ.ค. 59
66/60 นาง สมร   ด่านซ้าย ธ.ร้อยเอ็ด ไตวาย 82 26 พ.ย. 59
67/60 นาย ทองจันทร์   ธานี ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจวายเฉียบพลัน 75 10 ธ.ค. 59
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68/60 นาง นี   หาญกุล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 83 9 ธ.ค. 59
69/60 จ.ส.อ.สุพจน์   เจริญศิลป์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 7 ธ.ค. 59
70/60 จ.ส.ต.ชัยวัฒน์   มาลัย ธ.ขอนแก่น โรคตับแข็ง 53 26 พ.ย. 59
71/60 ร.ต.พร้อม   ดัชถุยาวัตร มทบ.28 โรคชรา 77 15 ธ.ค. 59
72/60 นาง สุภัค   อ่วมโอฬาร กช. ช๊อคจากการติดเชื้อรุนแรง 77 14 พ.ย. 59
73/60 นาย ชาย   ภาวะโคตร ช.พัน.51 มะเร็งท่อน้ าดี 78 27 พ.ย. 59
74/60 ส.อ.ธนญชัย   กลัดสุข พัน.ซบร.บ.ทบ. เลือดค่ังในสมองจากอุบัติเหตุ 38 15 พ.ย. 59
75/60 นาย ใคร   สังสีมา ธ.ขอนแก่น โรคชรา 84 7 ธ.ค. 59
76/60 นาย เยีย   ค าคม ธ.ร้อยเอ็ด หลอดเลือดสมองตีบ 81 10 ธ.ค. 59
77/60 นาง ปิยนันท์   จ านงค์กิจ ธ.สระบุรี ไข้เลือดออก 57 4 ธ.ค. 59
78/60 นาง ตุ๊กตา   แก้วสวัสด์ิ ธ.สระบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 67 4 ธ.ค. 59
79/60 จ.ส.อ.สมนึก   วงษ์สัมฤทธิ์ ธ.สระบุรี อุบัติเหตุ 70 6 ธ.ค. 59
80/60 ร.อ.จรัส    เมาสูงเนิน ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบ 80 27 พ.ย. 59
81/60 นาย บุญสม   โอ่วเจริญ แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76 24 พ.ย. 59
82/60 พ.อ.ก าภู    เพชรเสนา ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 89 21 ธ.ค. 59
83/60 นาย อ านาจ   เจริญฤทธิรงค์ ธ.อยุธยา โรคชรา 67 19 ธ.ค. 59
84/60 จ.ส.อ.เย้ย   ฤทธิฤ์าดี ธ.อ่างทอง เส้นเลือดในสมองแตก 68 20 ธ.ค. 59
85/60 นาย ชลอ   ชื่นอุรา ธ.ถนนเทพรักษ์ กม.22 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 22 ธ.ค. 59
86/60 ร.ต.บุญสม   ไผ่ตาแบ้ ธ.ย่อยบางบัว เส้นเลือดในสมองแตก 81 24 ธ.ค. 59
87/60 พ.ท.นิยม   คชนิล ธ.พิษณุโลก มะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย 61 12 ธ.ค. 59
88/60 จ.ส.อ.โชคชัย   น้อยโต ร.4 พัน.3 ปอดอักเสบติดเชื้อ 57 25 พ.ย. 59
89/60 นาง ปริศนา   อุทัยชิต รร.กสร.ศสร. เส้นเลือดในสมองแตก 44 8 ธ.ค. 59
90/60 นาง ญาณิศา   อัศริยะพันธุ์ ร.17 พัน.2 หัวใจขาดเลือด 48 7 ธ.ค. 59
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91/60 พ.ต.สมดุลย์   พรรณา ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจเต้นผิดปกติ 71 13 ธ.ค. 59
92/60 นาง เฉลียว   คงเอี่ยม ธ.พิษณุโลก อาการขาดน้ ารุนแรง 80 17 ธ.ค. 59
93/60 นาง เฉลิมศรี   มาลัยรัตน์ ธ.ย่อยบางพลัด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 87 26 ธ.ค. 59
94/60 นาง วัฒนา   กิจพจน์ ส่วนกลาง ภาวะหัวใจล้มเหลว 74 27 ธ.ค. 59
95/60 ร.ต.บุญธรรม   ทิมให้ผล ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 23 พ.ย. 59
96/60 ส.ต.วิชัย   ไชยรส ธ.ส านักราชด าเนิน หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 52 24 ธ.ค. 59
97/60 จ.ส.อ.สด   ศรีนอก ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 84 21 ธ.ค. 59
98/60 นาย กร  ซ่อนกล่ิน ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ มะเร็งตับ 82 19 ธ.ค. 59
99/60 นาง แสงคล้าย   บุญทา ธ.รพ.พระมงกุฏเกล้า ความดันโลหิตสูง 74 30 พ.ย. 59
100/60 นาง สุมาลี   ค าโพธิ์ ธ.ล าปาง ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 53 11 ธ.ค. 59
101/60 ร.ต.ธีระชาต   ชาญฤทธิ์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งปอด 73 21 ธ.ค. 59
102/60 พ.อ.ช านาญ   โรจนวิชัย ธ.นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินอาหาร 90 12 ธ.ค. 59
103/60 นาย จุมภฎ   แก้วลอยมา ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับอ่อน 61 18 ธ.ค. 59
104/60 นาง สมบูรณ์   ศรีโนนยาง ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น โรคชรา 75 8 พ.ย. 59
105/60 นาง วรรณี   สินสวัสด์ิ ธ.ราชบุรี สมองฝ่อวัยชรา 79 13 ธ.ค. 59
106/60 นาง สุนีย์   วิริยะพงศ์พานิช ศม. โรคชรา 81 24 พ.ย. 59
107/60 นาง มะลิ   หอมขจร มทบ.36 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 17 ธ.ค. 59
108/60 จ.ส.อ.ณัฐพงศ์   พลเยี่ยม รร.ร.ศร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 52 11 พ.ย. 59
109/60 นาง ฉลวย   จานศิลา รร.ร.ศร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 8 ธ.ค. 59
110/60 นาย บุญหนา   วงค์ค าแก้ว ร.31 พัน.3 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 3 ธ.ค. 59
111/60 นาย สมชัย   จีนอ่อน กชฝ.กช.กวก.กช. มะเร็งล าไส้ 67 17 พ.ย. 59
112/60 นาย ส าอางค์   เรืองหิรัญ มทบ.12 หัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว 86 12 ธ.ค. 59
113/60 นาง ล้วน   ตู้บุดดา รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมะเร็งตับ 71 13 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
114/60 นาง สมศักด์ิ   อุตส่าการ สง.สด.จว.น.ม. หัวใจล้มเหลว 79 13 ธ.ค. 59
115/60 พระสุรพล  ธนากลาง ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในทางเดินอาหาร 57 17 ธ.ค. 59
116/60 นาง น้อม   พรรณหาญ ธ.เตาปูน มะเร็งสมอง 79 21 ธ.ค. 59
117/60 นาย ฉันท์   พารุ่ง ส่วนกลาง หัวใจวายเฉียบพลัน 94 17 ธ.ค. 59
118/60 นาง แก้ว   มาทน ธ.เตาปูน สมองฝ่อวัยชรา 88 21 ธ.ค. 59
119/60 ร.ต.กู้เกียรติ   ช่อฟ้า ธ.สนามเป้า โรคตับแข็ง 55 22 ธ.ค. 59
120/60 นาง จินตนา   จุฑาเทศ ป.พัน.2 รอ. เลือดออกในช่องท้อง 48 17 ธ.ค. 59
121/60 นาง จันทร์   โคตรชมภู ช.พัน.3 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 75 6 ธ.ค. 59
122/60 นายทองมา   อิสามี ป.พัน.103 โรคชรา 82  16 ต.ค.59
123/60 จ.ส.อ.ประยูร   บูชา กอง สพบ.พล.ปตอ. ระบบหายใจล้มเหลว 57 29 พ.ย. 59
124/60 นาง กิ่งแก้ว   อ้วนไตร ปตอ.พัน.7 อุบัติเหตุรถชน 91 19 ธ.ค. 59
125/60 นาง จรูญศรี   ลานพิบูลย์ พัน.ซบร.22 บชร.2 ปอดติดเชื้อ 46 5 ธ.ค. 59
126/60 นาง ค านวน   กลุ่มในเมือง ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ สมองฝ่อวัยชรา 76 12 ธ.ค. 59
127/60 พล.ท.วิชัย   พันธุรักษ์ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี หลอดเลือดสมองโป่งพอง 75 7 ธ.ค. 59
128/60 นาง บาง   จันทร์พิมาย ศป. เลือดออกทางเดินอาหาร 73 16 ธ.ค. 59
129/60 นาย อรุณ   ค าแสง ศฝ.นศท.มทบ.22 เลือดออกในสมอง 81 19 ธ.ค. 59
130/60 นาย ยอด   หอมแก้ว รพ.พระมงกุฏเกล้า เลือดออกในสมอง 61 27 ธ.ค. 59
131/60 นาง ค ามูล   บัวมาตย์ พล.ปตอ. ติดเชื้อเร้ือรังในปอดและทางเดินหายใจ 56 15 ต.ค. 59
132/60 นาง ทรงศรี   ช านาญดี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 92 19 ธ.ค. 59
133/60 นาย อับดุลอาซิ   ลาเตะ ขกท. หัวใจตีบ 61 2 ธ.ค. 59
134/60 นาย ประสิทธิ ์  แช่มหลง ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 9 ธ.ค. 59
135/60 นาง ถวรรค์   แสงม่วง พัน.สห.11 มะเร็งเต้านม 57 17 ธ.ค. 59
136/60 นาง เฉวียง   พุม่พวง รร.ชท. เส้นเลือดแตกในสมอง 76 27 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
137/60 พล.ต.ประภัสร์   วรพิสิษฐ์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งตับ 85 20 ธ.ค. 59
138/60 นาง สงวน   นาคสุข ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ภาวะเลือดเป็นกรด 45 18 ธ.ค. 59
139/60 นาง จิระพันธุ ์  พงษ์สุวรรณ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 26 ธ.ค. 59
140/60 นาย ณรงค์    เมล็ดแตง ธ.กระทุม่แบน ระบบไหลเวียนโลหิต 72 25 ธ.ค. 59
141/60 นาง วรรณษา   แตงทิม ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง โรคชรา 93 31 ธ.ค. 59
142/60 นาย สงัด   สุกกล่ า รร.ตท. ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 3 ธ.ค. 59
143/60 นาง ทองม้วน   ทองลี ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. มะเร็งปอด 75 7 ธ.ค. 59
144/60 นาง ทวี    เพ็ชร์ประเสริฐ กง.กห. ปอดติดเชื้อรุนแรง 83 6 ธ.ค. 59
145/60 นาง ด้วง    นามวงษ์ จบ. ติดเชื้อในปอด 66 9 ธ.ค. 59
146/60 พ.ท.ยุทธนา    กิจนุสนธิ์ ธ.งามวงศ์วาน ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 68 30 ธ.ค. 59
147/60 นาง สัมพันธ์    สวนส้มจีน ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 30 ธ.ค. 59
148/60 นาย อิน   โพธารากุล ธ.เตาปูน โรคชรา 64 28 ธ.ค. 59
149/60 นาง ทองดี    พรายแก้ว ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ หลอดเลือดสมองตีบ 94 22 ธ.ค. 59
150/60 นาง ทอง   บุญบาง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ แผลอักเสบติดเชื้อเร้ือรัง 80 15 ธ.ค. 59
151/60 จ.ส.อ.วิชัย   บุญบัวทอง ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 69 12 ธ.ค. 59
152/60 ร.ต.ไพจิตร   สืบพรหม ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 8 ธ.ค. 59
153/60 นาง สินีนาต   ศรีผิว ธ.รามอินทรา กม.4 อุบัติเหตุ 67 17 ธ.ค. 59
154/60 จ.ส.อ.บุญเรือง    จุลวรรณ์ ช.พัน.1 รอ. มะเร็งทีป่อดระยะแพร่กระจาย 49 10 ธ.ค. 59
155/60 พ.ต.ต้อย   สนสินธ์ มทบ.31 มะเร็งกระจายทีป่อด 57 28 พ.ย. 59
156/60 นาย จอมจันทร์    หน่อกิจ พัน.สต.กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 17 พ.ย. 59
157/60 นาง รังษี    ภูโชคชัย ร.9 พัน.1 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 71 16 พ.ย. 59
158/60 นาง ประมวล   รอดเมือง ศปภอ.ทบ.4 โรคชรา 82 19 ธ.ค. 59
159/60 ร.ต.เสน่ห์   แก้วสิทธิ์ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 10 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
160/60 นาง บัวขาว   ธรรมจิรเดช ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 74 14 ธ.ค. 59
161/60 นาง สง่า   ต่างใจ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งล าไส้ 84 4 ธ.ค. 59
162/60 จ.ส.อ.สุนทร   สุขประเสริฐ ธ.สกลนคร โรคไตวาย 61 2 ธ.ค. 59
163/60 นาง ล าพูน   ชาชมราษฎร์ ธ.สกลนคร ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 78 10 ธ.ค. 59
164/60 นาง จินดา   ทิพย์สุวรรณ ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 17 ธ.ค. 59
165/60 พ.ท.ปฤษณา   ทัศนาแท้ ธ.กระทรวงกลาโหม วัณโรคปอด 81 22 ธ.ค. 59
166/60 ส.อ.กมล   น้อยคล้าย ธ.พัฒนพงศ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 25 ธ.ค. 60
167/60 นาง จ้อย   ราชวงศ์ ธ.เตาปูน ไตเร้ือรัง 86 24 ธ.ค. 59
168/60 นาย วิชัย   มากบดี ธ.อยุธยา มะเร็งปอด 70 22 ธ.ค. 59
169/60 นาย พิศิษฐ์   เจริญนุช ธ.เตาปูน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 69 23 ธ.ค. 59
170/60 นาง ทองหลิน   ใบปกทอง ธ.ลพบุรี โรคชรา 83 26 ธ.ค. 59
171/60 นาง อุทัยวรรณ์   งามศิริ วิสามัญ หลอดเลือดสมอง 91 31 ธ.ค. 59
172/60 นาง กงทอง   ปานมะเริง ธ.ลาดพร้าว 42 กระเพาะอาหารทะลุ 86 6 ธ.ค. 59
173/60 นาย ไพศาล   สุกปานแก้ว ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 64 2 ม.ค. 60
174/60 ร.ต.สัมพันธ์   พลอยเจริญ ธ.เตาปูน ไตวายเร้ือรัง 59 3 ม.ค. 60
175/60 นาง ยุพิน   อ่อนน่วม ร.111 มะเร็งเต้านม 50 20 ธ.ค. 59
176/60 พ.ท.ประสงค์   ยะสิงห์สาร ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 66 1 ธ.ค. 59
177/60 นาย เล็ก   สมีเพชร ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 80 27 พ.ย. 59
178/60 นาย หาญ   เร่ิมภักด์ิ กส.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 6 ธ.ค. 59
179/60 นาง ส าลี   อินพันธ์ ธ.พระพุทธบาท ปอดติดเชื้อ 78 7 ธ.ค. 59
180/60 จ.ส.อ.บุญทา   วิมานเพ็ชร์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 85 17 ต.ค. 59
181/60 ร.ต.เยี่ยม   จันทร์ทอง ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 83 14 ธ.ค. 59
182/60 ร.อ.พงษ์ศักด์ิ   เกตุเสม ธ.ลพบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 84 10 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
183/60 พ.ต.สนาน   แก่นจันทร์ดา ธ.กาญจนบุรี ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ 85 19 ธ.ค. 59
184/60 พ.ท.สุวรรณ   ภาคอรรถ ธ.สะพานใหม่ ดอนเมือง เลือดออกในสมอง 85 26 ธ.ค. 59
185/60 พล.ต.ชอบ   ภักด์ิศรีวงศ์ ธ.ส านักราชด าเนิน หลอดเลือดหัวใจตีบ 90 8 ธ.ค. 58
186/60 นาง ปานศรี    รอดเกิด ธ.ฝาง การหายใจล้มเหลว 83 28 ธ.ค. 59
187/60 ร.ต.นพรัตน์   เอสุจินต์ ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อ 77 17 ธ.ค. 59
188/60 นาง ยุวารี   จันทรขันตี ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งเต้านม 54 10 ธ.ค. 59
189/60 นาย เปล่ง   สุเณรุ ธ.บางบัวทอง หลอดเลือดหัวใจตีบ 83 25 ธ.ค. 60
190/60 จ.ส.อ.คนองเดช   เสวกฉิม ธ.กาญจนบุรี ทางเดินน้ าดีอักเสบติดเชื้อ 61 21 ธ.ค. 59
191/60 จ.ส.อ.สัมพันธ์   โอ่งเพ็ชร ม.พัน.16 ชักอย่างรุนแรง 54 29 พ.ย. 59
192/60 นาง นิภา   เทศมี ม.พัน.28 ไตวายเร้ือรัง 66 16 พ.ย. 59
193/60 นาง เหรียญ   ป้อมบุญมี พัน.ขส. 23 บชร.3 อุบัติเหตุจราจร 68 26 พ.ย. 59
194/60 นาง สล่าย   ดีตะนะ ป.พัน.8 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 82 4 ธ.ค. 59
195/60 นาง พยอม   นาคเปีย่ม ธ.สระบุรี เส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน 79 19 ธ.ค. 59
196/60 นาง นาง   สีหานาวี ธ.สระแก้ว พากินสันระยะสุดท้าย 75 11 ธ.ค. 59
197/60 ร.ต.ค ามาย   แสนสุนนท์ ธ.อรัญประเทศ เลือดออกในสมอง 60 3 ธ.ค. 59
198/60 ร.ต.บุญเนตร์   อ่อนน่วม ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 12 ธ.ค. 59
199/60 นาย ส ารวย   ศรแดง ปตอ.พัน.1 รอ. ระบบหายใจล้มเหลว 78 22 ธ.ค. 59
200/60 ร.ท.จ าลอง   ระภานุสิทธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ 82 29 ธ.ค. 59
201/60 นาง เสง่ียม เจริญภูมิ มทบ.28 โรคเบาหวาน 82 25 ธ.ค. 59
202/60 นาง ประสงค์   พงษ์จีน พัน.สท. แผลน้ าร้อนลวกรุนแรง 74 18 ธ.ค. 59
203/60 นาง จาง   อู่ตุ้ม ช.1 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 63 17 ธ.ค. 59
204/60 นาง อุษา    แท่นทอง ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอดระยะลุกลาม 63 27 ธ.ค. 59
205/60 ร.ต.ประดับ   คนึงเพียร ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคเนื้องอกในตับ 63 21 ธ.ค. 59
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206/60 พ.ต.สมจิต   วิเดช ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74 24 พ.ย. 59
207/60 นาย สวัสด์ิ    เกษสุวรรณ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดติดเชื้อรุนแรง 90 5 ม.ค. 60
208/60 นาง ส าเภา   แตงทอง ส.1 พัน.101 ภาวะหัวใจล้มเหลว 78 2 ม.ค. 60
209/60 ร.ท.หญิง ชนิดา   หงษ์ศรีทอง ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 31 ธ.ค. 59
210/60 นาง ทวี   กั้วมาลา ธ.กาฬสินธุ์ ภาวะไตวายเฉียบพลัน 74 31 ธ.ค. 59
211/60 พลฯ เกรียงศักด์ิ   กวินเรืองบุญ พัน.จจ. สมองได้รับอันตรายรุนแรง 21 23 ธ.ค. 59
212/60 นาง กมลภรณ์   นพคุณ ธ.ชลบุรี มะเร็งปอด 60 30 ธ.ค. 59
213/60 นาง ศรีนวล   พิชัยชาญเลิศ ธ.สวนจตุจักร โรคมะเร็ง 73 3 ม.ค. 60
214/60 นาย เพียร   คงชม ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อรุนแรง 83 1 ม.ค. 60
215/60 นาง ประภาศรี   พิมพ์เพ็ง ร.9 ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซี 55 20 ธ.ค. 59
216/60 จ.ส.อ.นพพร   ชมมี ร.13 พัน.2 เลือดออกในช่องท้อง 40 20 ธ.ค. 59
217/60 นาง ประกาศ   ฐานวิเศษ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคไตวาย 76 18 ธ.ค. 59
218/60 นาย ถ่อน   มณีด า ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ปอดติดเชื้อ 84 26 ธ.ค. 59
219/60 จ.ส.อ.พิสิษฐ   อภิรักษ์โยธิน ธ.นครราชสีมา หัวใจวายเฉียบพลัน 65 2 ธ.ค. 59
220/60 นาง อุไร   อุไรเลิศ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 83 31 ธ.ค. 59
221/60 นาง บุญหลาย   โพธิไ์ทรพิทักษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 79 23 ธ.ค. 59
222/60 นาง ไพฑูรย์   จันทรุทัย ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 92 25 ธ.ค. 59
223/60 ร.อ.แสวง   ตันติธนวัจน์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 77 16 ธ.ค. 59
224/60 นาง ผ่องศรี   วรต่าย วพม. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 19 ธ.ค. 59
225/60 นาง ค าผ่อง   ใจวัง วศ.ทบ. โรคชรา 65 2 ก.ย. 59
226/60 พ.ท.สนั่น   ท าเนาว์ ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในเยื่อหุม้สมองรุนแรง 66 5 ม.ค. 60
227/60 นาง สม   ขนส่ง สส. หัวใจล้มเหลว 64 17 ธ.ค. 59
228/60 นาง ละเมียด   ทองบริบูรณ์ วิสามัญ ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 91 16 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
229/60 จ.ส.อ.สุขจิต   ศรีภุมมา ช.พัน.2 รอ. มะเร็งโพรงจมูก 52 6 ธ.ค. 59
230/60 นาง ปรียาดา   เฉลย รพ.ค่ายสุรสีห์ มะเร็งปากมดลูก 53 22 ธ.ค. 59
231/60 น.ส.เกียรติยา   สุขร่ี กรม ทพ.23 โรคมะเร็ง 43 4 ธ.ค. 59
232/60 นาย ลมัย   แร่นิล ศร. ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 69 17 ธ.ค. 59
233/60 ร.ต.สุวรรณ    คุณโทถม ธ.ลพบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 60 16 ธ.ค. 59
234/60 พ.ท.องอาจ    เอี่ยมทับ ธ.พิษณุโลก อุบัติเหตุจราจร 78 17 ธ.ค. 59
235/60 นาง ประทีป   บัวทรัพย์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งทีไ่ต 64 5 ม.ค. 60
236/60 นาง สมบุญ   พลอยเขียว ธ.สามง่าม โรคตับแข็ง 82 26 ธ.ค. 59
237/60 นาง นิตยา   เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา หัวใจล้มเหลว 76 6 ม.ค. 60
238/60 นาง ชบา   โตแสง ธ.บางรัก มะเร็งเม็ดเลือดขาว 61 16 ธ.ค. 59
239/60 นาง ประชุม   พลชัย ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 80 16 ธ.ค. 59
240/60 นาย เฉย   แย้มยิ้ม ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อุบลราชธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 16 ธ.ค. 59
241/60 นาย สมศรี    สุริวัฒน์ ม.4 รอ. หัวใจวายเฉียบพลัน 83 10 ธ.ค. 59
242/60 นาง ลัดดา   หมื่นสุวรรณวดี ร.9 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 24 ธ.ค. 59
243/60 นาย นพ   นิยมสัตย์ ปตอ.พัน.4 ปอดอักเสบติดเชื้อ 76 9 ธ.ค. 59
244/60 นาง นวล   เหล็กงาม ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในปอด 85 7 พ.ย. 59
245/60 นาง วันทา   จันทวโร ธนาณัติ หลอดเลือดในสมองตีบ 77 30 ธ.ค. 59
246/60 ส.ต.ชนะชัย   ค าสมัย ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 53 28 ธ.ค. 59
247/60 นาย กระจ่าง   กาละปักษ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ปอดติดเชื้อ 84 2 ม.ค. 60
248/60 ร.ต.ต.ถนอม   พรประเสริฐ ธ.ลพบุรี ฝีทีป่อด 86 30 ธ.ค. 59
249/60 นาง บุญมา   ฉัตรเจริญ ธ.เชียงใหม่ มะเร็งล้ิน 83 27 ธ.ค. 59
250/60 น.ส. ประวีณ   สิทธิเกษร ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 52 29 ธ.ค. 59
251/60 พ.ท.เรวัต   ทองประเสริฐ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 75 22 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
252/60 นาง ประไพ   ก าเนิด ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อจากแผลกดทับ 95 1 ม.ค. 60
253/60 พล.ต.กาญจน์   เฉลิมศิริกุล ธ.อุดรธานี มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 72 2 ม.ค. 60
254/60 พ.อ.ประกาสิตฐ   ไชยวีระ ธนาณัติ โรคชรา 91 7 ม.ค. 60
255/60 ร.ต.หญิง วราภรณ์   มีฟัก ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปอด 71 7 ม.ค. 60
256/60 ร.ต.มณฑล   นารถานนท์ ธ.ปราณบุรี ภาวะไตวายเฉียบพลัน 69 18 ธ.ค. 59
257/60 นาง วารี   เอี่ยมใย ธ.ปราณบุรี เลือดออกในสมองจากอุบัติเหตุ 64 19 ธ.ค. 59
258/60 ร.ต.ประสิทธิ ์ เพ็ชรสว่าง ธ.ราชบุรี โรคชรา 75 13 ธ.ค. 59
259/60 นาย ถวิล   ทาทอง มทบ.210 เส้นเลือดในสมองแตก 65 8 ธ.ค. 59
260/60 นาง ทองใส  มาลาพุด ปตอ.พัน.6 หัวใจล้มเหลว 76 22 ธ.ค. 59
261/60 พ.อ.เฉลิม   วิริยะสัมพันธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง 78 1 ม.ค. 60
262/60 นาง กาญจนา   บุณยะเสน ขกท. เส้นเลือดสมองตีบ 84 28 ธ.ค. 59
263/60 นาง เจียรพันธ์   คล่องวิชา กิตติมศักด์ิ หัวใจขาดเลือด 94 6 ม.ค. 60
264/60 จ.ส.อ.วินัย   ผิวบาง ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน 59 31 ธ.ค. 59
265/60 นาง พงษ์วิพันธ์   สอนสัญ ธ.ย่อยถนนสรงประภา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 78 6 พ.ค. 59
266/60 นาง มาลี   บุณยะทรัพย์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 4 ม.ค. 60
267/60 พ.ท.สุวรรณ   โสมนัส ธ.ส านักพหลโยธิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 91  5 ม.ค. 60
268/60 นาย เฉลียว   สุขใส ธ.ศรีย่าน โรคชรา 78 10 ธ.ค. 59
269/60 นาง สมร   สร้อยสังวาลย์ ธ.เซ็นทรัล ปิน่เกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 90 3 ก.ค. 59
270/60 นาง พิมพ์   วงศาอ้วน ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 88 20 ธ.ค. 59
271/60 น.ส.ฐิตารีย์    ไชยชิน ศฝ.นศท.มทบ.33 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 42 1 ธ.ค. 59
272/60 นาง น้อย    เทพบาท พธ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 84 6 ธ.ค. 59
273/60 ร.ต.รังษี   บัวผดุง ป.พัน.102 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 53 25 เม.ย. 59
274/60 นาง เรียน   อาษา ธ.อุบลราชธานี ภาวะหัวใจหยุดเต้น 79 2 ม.ค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
275/60 นาง คูณแก้ว   สุวรรณพรม ธ.อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 77 30 ธ.ค. 59
276/60 นาย สงกรานต์   ปินค า ร.7 พัน.1 ภาวะหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 54 26 ธ.ค. 59
277/60 นาง ละม่อม   เจริญไชย รพ.ค่ายธนะรัชต์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 86 2 ธ.ค. 59
278/60 นาย อัมพร   วงษ์กรม คส.6 สพ.ทบ. ป่วยเป็นอัมพาต 57 19 ต.ค. 59
279/60 จ.ส.อ.สืบวงศ์   ศรีจันทร์ คส.6 สพ.ทบ. ภาวะปอดติดเชื้อ 62 17 ธ.ค. 59
280/60 พ.ต.ปาฏิหาริย์   มุงคุณค าชาว สง.สด.จว.ข.ก. มะเร็งตับ 57 14 ธ.ค. 59
281/60 ส.ต.กฤตนันต์   โภชน์พันธุ์ มทบ.16 หลอดเลือดหัวใจตีบ 47 21 ธ.ค. 59
282/60 นาง ทวีสุข   พิณเสนาะ ศสพ. เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 25 ธ.ค. 59
283/60 นาย สุวรรณ์   จิตตราวงค์ มทบ.16 ปอดอักเสบ 68 15 ธ.ค. 59
284/60 พ.อ.ส ารวย   ทองน้ าวน ธ.ราชบุรี มะเร็งตับ 77 18 ธ.ค. 59
285/60 พ.ท.สงคราม   อินทรสุวรรณ ธ.ราชบุรี โรคหัวใจ 76 11 ธ.ค. 59
286/60 นาง บุญเล้ียง   หล่าบรรเทา ธ.โรบินสัน สุรินทร์ หัวใจวายเฉียบพลัน 62 19 ธ.ค. 59
287/60 คุณหญิงประภา   ธรรมศิริ วิสามัญ ทางเดินหายใจล้มเหลว 95 2 ม.ค. 60
288/60 พ.ท.จรูญ   พรหมเพศ ธ.ส านักพหลโยธิน โรคชรา 84 26 ธ.ค. 59
289/60 ร.ต.สุนทร   พวงสมบัติ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ โรคชรา 88 31 ธ.ค. 59
290/60 ร.ต.โพพล   นพแก้ว ธ.สนามเสือป่า ปอดอักเสบ 84 6 ม.ค. 60
291/60 พล.ท.สุบรรณจินต์   น้อยเศรษฐ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 81 7 ม.ค. 60
292/60 นาง เจือจุน   สาติยะ สลก.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 80 25 ธ.ค. 59
293/60 ส.อ.สุดสมัย   แจ่มแจ้ง ธ.อุทัย-อยุธยา ไตวายเร้ือรัง 54 9 ม.ค. 60
294/60 นาง ล าใย   อนันตพงษ์ คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 30 ธ.ค. 59
295/60 นาย เสน   เสนาอุดร สง.สด.จว.ล.ย. สมองฝ่อวัยชรา 76 28 ธ.ค. 59
296/60 นาย พิชัย   ประสงค์เกื้อ พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. มะเร็งตับระยะสุดท้าย 71 20 ธ.ค. 59
297/60 นาย สมหมาย   ดอกดวง ร.6 ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 68 18 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
298/60 นาย พรม   พรมบุตร ธ.ยโสธร สมองฝ่อวัยชรา 73 23 ธ.ค. 59
299/60 จ.ส.อ.วิม   อินทรพงษ์ พล.ป. โรคตับแข็ง 55 27 พ.ย. 59
300/60 นาย บุญเชิด   โพธิท์อง รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. ไตวายเร้ือรัง 53 28 พ.ย. 59
301/60 ร.ต.ค ามั่น   ยิ่งยศ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 77  9 ธ.ค.59
302/60 ร.ต.ปราโมทย์   อุทธา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 66 6 ธ.ค. 59
303/60 นาง จินดา   บุญประจวบ ธ.ชลบุรี ทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน 77 9 ม.ค. 60
304/60 นาง ทองใส   เชิดฉาย วิสามัญ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 30 ธ.ค. 59
305/60 ร.ท.สมภาส   เพ็งนิ่ม ปตอ.1 หลอดโลหิตในสมองแตก 55 27 ธ.ค. 59
306/60 นาย วรเทพ   แววฉิมพลี ธ.ย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เลือดออกทีก่้านสมอง 57 12 ม.ค. 60
307/60 นาง สุนันท์   แย้มสมจิตร ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 55 9 ม.ค. 60
308/60 นาง เสง่ียม   พูลทรัพย์ กพ.ทบ. โรคชรา 94 5 ม.ค. 60
309/60 พ.ต.สมบูรณ์   วัยคุณา ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 80 10 ม.ค. 60
310/60 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   พังเกาะ ธ.ฉะเชิงเทรา มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 66 11 ม.ค. 60
311/60 พ.ท.เขียว   ประโรกิจจักร์ ธ.ลพบุรี หัวใจวาย 81  21 ธ.ค.59
312/60 ด.ต.สวัสด์ิ   ฉัตรจอหอ พธ.ทบ. ภาวะเลือดออกในสมอง 68 5 ธ.ค. 59
313/60 นาย สุภาพ   สูงศักด์ิ ศฝ.นศท.มทบ.32 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79 5 ม.ค. 60
314/60 นาย ละมัย   แสงพูล ร.13 พัน.1 โรคชรา 78 4 ม.ค. 60
315/60 นาง ล าใย   เชื่อมไพบูลย์ มทบ.35 หลอดเลือดหัวใจตีบ 80 21 ธ.ค. 59
316/60 นาย ประเทือง   ภักดี ส.พัน.35 จมน้ าตาย 69 20 ธ.ค. 59
317/60 นาง ถนอมสิน   ใสสอด พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ติดเชื้อในกระแสเลือด 45 4 ธ.ค. 59
318/60 นาย วุฒิ   หมั่นอุตส่าห์ ช.พัน.15 ระบบหัวใจและหายใจล้มเหลว 61 18 พ.ย. 59
319/60 พ.ต.ก าจร   มโนรักษ์ ธ.อุดรธานี มะเร็งท่อน้ าดี 78 3 ม.ค. 60
320/60 นาย นิยม   ผิวด า ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 80 27 ธ.ค. 59
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321/60 นาง สนิท   เฟือ่งรอด ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ โรคชรา 81 28 ธ.ค. 59
322/60 นาง ทัศนีย์   ศรีสะอาด ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 4 ม.ค. 60
323/60 นาย เล่ือน   ค าสาริรักษ์ ธ.อุดรธานี ระบบหายใจล้มเหลว 87 29 ธ.ค. 59
324/60 ร.ต.วันชัย   งามสมโสตร ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 60 22 ธ.ค. 59
325/60 น.ส.จันทร์   ภิบาล ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 68 30 ธ.ค. 59
326/60 นาง บังอร   จิตอนุกูล ธ.อุตรดิตถ์ การติดเชื้อในกระแสเลือด 82 26 ธ.ค. 59
327/60 นาง สมศรี   ชาญชัยวีระพันธุ์ ธ.อุตรดิตถ์ บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรง 69 18 พ.ย. 59
328/60 น.ส.บุญเหลือ    ผลอินทร์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจหยุดเต้น 69 13 ธ.ค. 59
329/60 ร.ต.บุญดี   ศรีพัด ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 23 ธ.ค. 59
330/60 ร.ต.วิรัตน์   ตะนะภักด์ิ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 81 26 ธ.ค. 59
331/60 นาง ส้มเกล้ียง   เสถียรสัตย์ ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 89 5 ม.ค. 60
332/60 นาย วีระพันธ์   ลังกะสูต วิสามัญ ปอดติดเชื้อ 93 8 ม.ค. 60
333/60 นาง สุกัญญา   บัวกล่ันหอม ร.1 พัน.4 รอ มะเร็งรังไข่กระจายไปสมอง 56 9 ม.ค. 60
334/60 ร.ต.หลุย    สุขใสเมือง ธ.พิษณุโลก เส้นเลือดสมองแตก 73 22 ธ.ค. 59
335/60 นาย สอาด   วงล าใย ม.พัน.20 รอ. ปอดอักเสบ 67  3 ธ.ค.59
336/60 นาย สมาน   ท่วมประจักษ์ สส.ทหาร มะเร็งปอด 69 9 ม.ค. 60
337/60 ส.ต.สุทธิ   ปานค า ธ.อุดรธานี หลอดเลือดสมอง 84 22 ธ.ค. 59
338/60 นาง ใจ   อินทรจินดา ศปภอ.ทบ.2 โลหิตเป็นพิษ 79 30 ธ.ค. 59
339/60 นาง นิตยา   บรรจงจิตร์ ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด 69 2 ม.ค. 60
340/60 พล.ต.รัชพล   ภูคุ้มจันอัด ธ.นครนายก ภาวะการหายใจล้มเหลว 60 21 ธ.ค. 59
341/60 นาย ประสิทธิ ์  ภูบุญปลูก ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 31 ธ.ค. 59
342/60 นาย หลาง   อินทา ศฝ.นศท.มทบ.41 หัวใจล้มเหลว 61 21 ธ.ค. 59
343/60 นาย อนันต์   อ าไพฤทธิ์ มทบ.210 หัวใจขาดเลือด 66 26 พ.ย. 59
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344/60 จ.ส.อ.ธาตรี   ภาชนิล ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 69 24 พ.ย. 59
345/60 ร.ต.ธรรมศักด์ิ   วิบูลกุล ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ภาวะบาดเจ็บทีศี่รษะ 58 28 พ.ย. 59
346/60 พ.ต.สวัสด์ิ   สุวรรณ์ ธ.นครราชสีมา วัณโรคปอดระยะแพร่กระจาย 80 1 ธ.ค. 59
347/60 นาง ทองหล่อ   แก้วประดิษฐ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในสมอง 77 4 ม.ค. 60
348/60 นาง กาศ   ศรีสุมานันท์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ไตวายเร้ือรัง 84 25 ธ.ค. 59
349/60 ร.ต.ปราโมทย์   พุม่ยิ้ม รพศ.1 พัน.1 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 57 16 ธ.ค. 59
350/60 นาง แป๋ว   ดีเอี่ยม กสษ.2 กส.ทบ. มะเร็งตับ 58 20 พ.ย. 59
351/60 ร.ต.อัมพร   นิธิลาภ ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 82 30 ธ.ค. 59
352/60 จ.ส.อ.แล่ม   มั่นนวม ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจวาย 87 23 ธ.ค. 59
353/60 ส.อ.จิรัฏฐ์   รัตนจันทร์ สง.สด.จว.ส.ท. ถูกยิงทีศี่รษะ 33 25 ธ.ค. 59
354/60 นาง ประคอง   ตันสุวรรณ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 28 ธ.ค. 59
355/60 นาง มาลี   วงศ์พุม่ สง.สด.จว.ส.ฎ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 60 20 ธ.ค. 59
356/60 นาง นกเล็ก   ทิพย์เอม ช.พัน.9 หัวใจล้มเหลว 66 23 ธ.ค. 59
357/60 นาง มานิตร์   อบชื่น ธ.ลพบุรี หัวใจเต้นผิดปกติ 68 22 ธ.ค. 59
358/60 นาง ดี   โสระวงค์ ศปภอ.ทบ.2 โรคชรา 81 31 ธ.ค. 59
359/60 จ.ส.อ.ชัยยงค์   พรมมาผิว รร.ม.ศม. มะเร็งท่อน้ าดี 54 25 ม.ค. 59
360/60 พ.อ.สถิตย์   บุญอุไร ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะการหายใจล้มเหลว 88 7 ม.ค. 60
361/60 นาง เภา   มาทาจันทึก ธ.ปากช่อง ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 11 ม.ค. 60
362/60 นาง อุสา   มหาสิงห์ ธ.พะเยา เส้นเลือดในสมองแตก 78 21 ธ.ค. 59
363/60 ร.ต.อนันต์   บัวสม ธ.หาดใหญ่ ล่ิมเลือดหัวใจอุดตัน 66 12 ธ.ค. 59
364/60 นาง บัวลา   อัครสาร ธ.แฟร่ีพลาซ่า ขอนแก่น โรคชรา 84 8 ม.ค. 60
365/60 พล.อ.จักรกฤษณ์   อินทรทัต ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 64 10 ม.ค. 60
366/60 ร.ต.ไกรวุฒิ   ฤทธิง์าม ธ.หล่มสัก มะเร็งตับ 55 31 ธ.ค. 59
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367/60 นาย บุญสืบ    สุทธลักษณ์ กร.ทหาร ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 78 3 ธ.ค. 59
368/60 นาย พรมมา   เจียมใจ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 91 28 ธ.ค. 59
369/60 จ.ส.อ.อรรถพล   โพธิสาร ยบ.ทหาร มะเร็งล าไส้ใหญ่ 47 5 ม.ค. 60
370/60 นาง ศรีธนา   พุม่มณีกร ส่วนกลาง มะเร็งตับ 78 11 ม.ค. 60
371/60 นาง กัญญา   สายสมบัติ ธ.ศรีย่าน โรคเบาหวาน 92 12 ม.ค. 60
372/60 นาง ทัศนา    ยิ้มบุญลือ ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 67 6 ม.ค. 60
373/60 จ.ส.อ.ส าเริง    กึกก้อง ธ.ล าปาง ภาวะการหายใจล้มเหลว 88 17 ธ.ค. 59
374/60 นาง แก้ว   กลมค้างพลู ธ.นครราชสีมา โรคชรา 90 26 พ.ย. 59
375/60 พ.อ.สวาท   สุตตาสอน ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 91 2 ม.ค. 60
376/60 ร.ต.หนูคล้าย   งามโนนทอง ธ.ชลบุรี เส้นเลือดด าโป่งพองแตก 60 27 ก.ย. 59
377/60 อส.ทพ.อภิเชษฐ์    ผลิกระโทก กรม ทพ.22 ติดเชื้อในกระแสเลือด 30 10 ธ.ค. 59
378/60 นาง พิไล   โสพิกุล ม.พัน.16 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 53 4 ธ.ค. 59
379/60 นาง ชลอ   ชาลีวรรณ์ ศฝ.นศท.มทบ.32 ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 9 ธ.ค. 59
380/60 นาง จันทร์   ประทุมเมท มทบ.42 มะเร็งมดลูก 63 31 ธ.ค. 59
381/60 ส.อ.วทัญญู   จันทร์พลับ พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 หัวใจล้มเหลว 30 28 พ.ย. 59
382/60 นาง สมพร   ปรางประสิทธิ์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 88 20 ธ.ค. 59
383/60 นาย แก้ว   มะโนดี มทบ.310 โรคไตวาย 81 31 ธ.ค. 59
384/60 นาง หนู   ธรรมสาร ธ.ปากช่อง มะเร็งล าไส้ใหญ่แพร่กระจายทีตั่บ 81 5 ม.ค. 60
385/60 นาย ถวิล   ชูจอหอ ธ.เพชรบูรณ์ ระบบหัวใจล้มเหลว 67 10 ธ.ค. 59
386/60 นาง พิมพา   มุขะกัง ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 71 7 ม.ค. 60
387/60 ร.ต.วุฒิ   วงษ์ทัต ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 58 29 ธ.ค. 59
388/60 นาง สุนทร   จิตตรัตน์ ธ.กาญจนบุรี ปอดบวม 76 13 ธ.ค. 59
389/60 นาง รจนา   คูณทรัพย์ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 3 ม.ค. 60
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390/60 นาย ด า   เครือป้อ ธ.ตาก ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 30 ธ.ค. 59
391/60 นาง วัชรี   กาญจนจักร์ ธ.นครราชสีมา จมน้ าตาย 67 3 ม.ค. 60
392/60 ร.ต.ทรงพล   ม้ากระโทก ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เลือดออกในทางเดินหายใจ 58 12 ม.ค. 60
393/60 จ.ส.อ.ชุมพล   สุริยรักษ์ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 50 30 ก.ย. 59
394/60 นาง สวาส   แพรอ่วม ธ.พัทลุง หลอดเลือดใหญ่ในท้องแตก 74 29 ธ.ค. 59
395/60 น.ส. วันเพ็ญ   สังชู ธ.สนามเสือป่า มะเร็งหลอดอาหาร 54 23 ม.ค. 60
396/60 นาง ศรีแพร   ปูล่มดี ธ.ตาก มะเร็ง 53 22 ธ.ค. 59
397/60 นาง ศรีวรรณ   ยอดยา ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 76 29 ธ.ค. 59
398/60 จ.ส.อ.ประสาท   ปัญญาดี ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 57 6 ม.ค. 60
399/60 ร.ต.ชอบ   รุ่งหัวไผ่ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ปอดอักเสบ 79 22 ธ.ค. 59
400/60 นาย ปรีชา   แก้วชาติ ส.พัน.35 มะเร็งไขกระดูก 68 31 ธ.ค. 59
401/60 นาง สมทรง   แซ่ฮ้อ ส.1 พัน.102 เบาหวาน, โรคแทรกซ้อน 76 6 ม.ค. 60
402/60 นาย แกว่น   ปรังการ นทพ. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน 63 28 ธ.ค. 59
403/60 นาง สมจิต   หลิมปัญญา ส่วนกลาง ภาวะหลอดเลือดหัวใจล้มเหลว 80 9 ม.ค. 60
404/60 จ.ส.อ.พรชัย   ใจสุข ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 75 11 ม.ค. 60
405/60 นาง ศรีอ าพร   ช้างเขียว ธ.บางล าภู กล้ามเนื้อหัวใจตาย 75 7 ม.ค. 60
406/60 พล.ท.สุริยา   สกุลชาติ ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 70 15 ม.ค. 60
407/60 นาง ทิพยา   ครุธศรี ธ.เตาปูน หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 70 18 ม.ค. 60
408/60 ร.ต.จ านงค์    อยู่สุข พัน.สต.กส.ทบ. ตับอ่อนอักเสบรุนแรง 48 29 ส.ค. 59
409/60 นาง เบญจลักษณ์   ยาวุฒิ มทบ.33 ล่ิมเลือดอุดตันทีป่อด 51 2 พ.ย. 59
410/60 ส.ต.ธนากร   ด าต้ัง ร.25 พัน.2 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 25 7 พ.ย. 59
411/60 นาง บัวผาย   รักบิดา กรม ทพ.32 หัวใจวายเฉียบพลัน 78  10 ธ.ค. 59
412/60 นาง วิไล   แจ่มวิมล ธ.ตาก หมอนรองกระดูกทับเส้น 66 1 ม.ค. 60
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413/60 นาง บริบูรณ์   จักรเขื่อน มทบ.31 มะเร็งตับ 76 27 ธ.ค. 59
414/60 นาย ถนอม   สมบูรณ์ ม.พัน.21 เลือดออกในสมอง 73 8 ม.ค. 60
415/60 นาง ศิริพร   แสงงาม ร.6 พัน.3 ปอดอักเสบติดเชื้อ 46 27 ธ.ค. 59
416/60 นาง อัญชิสา   ฝ้ายแดง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะเส้นเลือดตีบในสมอง 57 7 ม.ค. 60
417/60 ส.อ.สมประสงค์    จีนหลักร้อย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ระบบหายใจล้มเหลว 49 8 ม.ค. 60
418/60 นางค ามี   วงษ์ค า ป.พัน.30 หัวใจวาย 66  15 พ.ย.59
419/60 นางล าใย   เหล่าสอน ม.พัน.1 รอ. มะเร็งปากมดลูก 67  3 ม.ค.60
420/60 นายโสภี   กอนาค มทบ.11 โรคตับแข็ง 57  31 ธ.ค.59
421/60 นางสลัด   ขวัญทอง ส.พัน.1 รอ. โรคเบาหวาน 59  4 ม.ค.60
422/60 นางสงวน   นามหาวงษ์ ร.12 พัน.3 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  29 ธ.ค.59
423/60 ส.ท.ธนชัย   สารจันทึก ร.14 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 27  12 ม.ค.60
424/60 นายทาน   จุ่งมิตร ม.พัน.29 รอ. มะเร็งปอด 72 2 ม.ค. 60
425/60 พ.ท.ธีรพล   เทียนโพธิวัฒน์ ช.พัน.5 อุบัติเหตุจราจร 41  24 ม.ค.60
426/60 นางปัททุมมา   สุวนาม ธ.นครพนม โรคเบาหวาน 72  6 ม.ค.60
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427/60 ร.ต.น้อย   ฤทธิสุ์ธีทร ธ.สระบุรี มะเร็งปอด 81  29 ธ.ค.59
428/60 นางจินดา   พัดชื่น ธ.ส านักราชด าเนิน ติดเชื้อในกระแสเลือด 81  10 ม.ค.60
429/60 นาชูศรี   สมานพันธ์ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งทีไ่ต 77 16 ม.ค. 60
430/60 นางทองเล่ียม   พึง่เพ็ชร์ ธ.อาคารฟอร์จูน ทาวน์ โรคชรา 78  22 ธ.ค.59
431/60 นางเนาวรัตน์   เข็มทอง ธ.ตลาดพงษ์เพชร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72  11 ม.ค.60
432/60 นางบุญนาค   ปัญจมะวัต ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อรุนแรง 90  16 ม.ค.60
433/60 นายบุญสงค์   สุดาทิพย์ ร.3 พัน.3 เนื้องอกในตับ 78  28 ธ.ค.59
434/60 นางผิว   สุวรรณศร สปช.ทหาร หลอดเลือดหัวใจอุดตัน 74  11 ม.ค.60
435/60 พ.ท.ชัยวัฒน์   แย้มวจี ธ.ล าปาง มะเร็งตับ 75  7 เม.ย.57
436/60 นางวงค์   น้ าเงิน ธ.ราชบุรี โรคชรา 78  13 ม.ค.60
437/60 ว่าที ่ร.ต.ส าราญ  โพธิท์องนาค ธ.นครชัยศรี ปอดติดเชื้อ 87  13 ม.ค.60
438/60 นางศรีเพ็ชร   งามวงษ์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 75  4 ม.ค.60
439/60 ร.ต.อุดม   อินโต ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  30 ธ.ค.59
440/60 นางส ารอง   สิงห์บัวบาน ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  6 ม.ค.60


