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441/60 นาง คล้าย   สิงหเ์ส สตน.ทบ. โรคเบาหวาน 60  7 ม.ค.60
442/60 นาย พยอม   มีโพธิ์ ขส.ทบ. ปอดติดเชื้อรุนแรง 80 4 ม.ค. 60
443/60 นาย สายชล   อินเทีย่ง ขส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 26 ธ.ค. 59
444/60 จ.ส.อ.พยนต์   บญุยัง สน.ปล.กห. ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 12 ธ.ค. 59
445/60 ว่าที ่ร.ต.เฉลิม   เอี่ยมสอาด ธ.เชียงใหม่ ติดเชื้อในปอด 72 13 ต.ค. 59
446/60 นาง ไพรวัลย์   เถราวัลย์ ธ.ลพบรีุ มะเร็งตับ 55 25 ธ.ค. 59
447/60 นาง บญุชู   สุวรรณรัตน์ ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 31 ธ.ค. 59
448/60 นาง จ าเนยีร   อุทัยแสง ธ.ชุมแพ น้ าท่วมปอด 77 10 ม.ค. 60
449/60 นาง แก้ว   ศาตะนมิิ ธ.ล าปาง หวัใจหยุดเต้นฉับพลัน 68 1 ม.ค. 60
450/60 จ.ส.อ.วินยั   ทรัพย์ข า ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว 53 14 ม.ค. 60
451/60 นาง บญุศรี   บณัฑะวงศ์ ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล าปาง โรคชรา 78 29 ธ.ค. 59
452/60 นาง ทองเล่ียม   ใบเจริญ ธ.ขอนแก่น ปอดอักเสบ 75 31 ธ.ค. 59
453/60 นาง สุนยี์   วัฒนะ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 71 11 ม.ค. 60
454/60 นาง สอิ้ง   ชุ่มชื่น ธ.ที-แสควร์ เส้นเลือดสมองตีบ 88 15 ม.ค. 60
455/60 ร.อ.จ ารัส   ชูวันกลาง ธ.ธาตุทอง มะเร็งปอด 77 19 ม.ค. 60
456/60 พ.ท.ประเสริฐ   อยู่อยู่ ธ.สะพานควาย ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 13 ม.ค. 60
457/60 นาย วิทิต  จนัทร์ดี ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อ 79 29 ธ.ค. 59
458/60 นาย เจริญ   แววพานชิ ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 82 22 ม.ค. 60
459/60 นาง ทองบ ุ  หนว่ยเขียว ธ.ร้อยเอ็ด โรคชรา 74 10 ม.ค. 60
460/60 นาง เคน   สายสิงห์ ธ.บา้นไผ่ โรคชรา 83 25 ธ.ค. 59
461/60 น.ส. บญุมา   แตงกระโทก ธ.บิก๊ซี ล าลูกกา2 มะเร็งปากมดลูก 75 18 ม.ค. 60
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462/60 นาง ประจวบ   กระต่ายนอ้ย ธ.เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลกติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 72 13 ม.ค. 60
463/60 ส.อ.หญิง สอางค์   สายสร้อยทอง ธ.ส านกัราชด าเนนิ มะเร็งเต้านม 89 16 ก.ค. 59
464/60 ร.ต.พิทักษ์   ปาลกะวงศ์ ธ.เตาปนู โรคหอบหดื 68 20 ม.ค. 60
465/60 ร.ต.ณัฐพงษ์  สามารถ พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 โรคเบาหวาน 56 31 ต.ค. 59
466/60 นาง สังวาลย์  เด่นสงวนวงศ์ สส.ทหาร ติดเชื้อในกระแสโลหติ 58 20 ธ.ค. 59
467/60 นาย ดี   นอสูงเนนิ ขส.ทบ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 65 30 ธ.ค. 59
468/60 จ.ส.อ.หญิง แสงเดือน   เกตวัลห์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ปอดอักเสบ 89 22 ม.ค. 60
469/60 นาง ประเทือง   สุกุมลจนัทร์ ธ.รามอินทรา กม.4 น้ าท่วมในช่องเยื่อหุม้หวัใจ 81 20 ม.ค. 60
470/60 นาง ทองจนัทร์   ทองตะคุ ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในสมอง 91 4 ม.ค. 60
471/60 นาง สมนกึ   ประสาทเขตกรณ์ พัน.สร.4 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 74 7 ม.ค. 60
472/60 นาย พนมพร   เจริญผล ม.6 มะเร็งตับ 76 7 ม.ค. 60
473/60 นาประทุม   ทองรัตน์ ธ.สระบรีุ เส้นเลือดในสมองแตก 72  16 ม.ค.60
474/60 นาย บญุช่วย   บญุธรรม รร.สพศ.ศสพ. หวัใจล้มเหลว 68 3 ม.ค. 60
475/60 จ.ส.อ.ประจณิ   โพธิท์อง ธ.กาญจนบรีุ ส าลักควันไฟ 63 26 ธ.ค. 59
476/60 จ.ส.อ.แช่ม   เจริญจติร ธ.พิษณุโลก จมน้ า 59 19 ธ.ค. 59
477/60 นาย บดุดา   ชมภเูขียว ร.23 ปอดติดเชื้อ 79 2 ธ.ค. 59
478/60 จ.ส.อ.สุทธิพงษ์   โอดเทิง ร.4 มะเร็ง 55 4 ธ.ค. 59
479/60 นาง งามนจิ   ไชยธนธรรม ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะตับแข็ง 78 21 ม.ค. 60
480/60 นาง นอ้ย   สาแก้ว ธ.สมุทรสาคร โรคชรา 91 22 ม.ค. 60
481/60 นาง พยุง   สุขระนาค ขว.ทบ. โรคชรา 83 7 ม.ค. 60
482/60 ร.อ.ยุทธนา   บวัศรีงาม รร.กบ.กบ.ทบ. มะเร็งตับ 48 5 ม.ค. 60
483/60 ร.ท.หญิง นฤมล   สิทธิเสรีสุวรรณ รพ.รร.พระมงกุฏ สมองได้กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 27 23 พ.ย. 59
484/60 นาง สุรินทร์   ยังสว่าง ธ.เตาปนู หลอดเลือดสมองตีบ 84 17 ม.ค. 60
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485/60 นาง จรูญศรี   บญุเสริม ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 81 17 ธ.ค. 59
486/60 จ.ส.อ.โชค   นาคชู ร.15 พัน.2 น้ าท่วมปอด 54 24 ธ.ค. 59
487/60 นาง สีมอญ   สารอุยี่ ม.พัน.3 รอ. มะเร็งปอด 62 23 ธ.ค. 59
488/60 ร.อ.ส าราญ   เหลือนบั ธ.อรัญประเทศ กรวยไตอักเสบติดเชื้อ 70 25 ธ.ค. 59
489/60 นาง หร่ า   ค าศรี ธ.มวกเหล็ก โรคชรา 84 4 ม.ค. 60
490/60 ร.ต.เศกสรรค์   ผาวันดี ธ.อุตรดิตถ์ ปอดติดเชื้อ 78 2 ม.ค. 60
491/60 จ.ส.อ.ประสาทพร   ภาโนมัย ม.พัน.14 มะเร็งตับ 57 24 ธ.ค. 59
492/60 พล.ต.พิชิต   หงสะมัต ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 67 19 ม.ค. 60
493/60 จ.ส.อ.ยุทธนา   ทับพวาธินท์ ธ.อรัญประเทศ หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 78 19 ม.ค. 60
494/60 พ.อ.หญิง โสมลักษณ์   วัฒนวิบลูย์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งเม็ดเลือดขาว 80 21 ม.ค. 60
495/60 นาง นติยา    กล่อมพระนาง สห.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 68 17 ม.ค. 60
496/60 นาย เลิศ   ต่ายนลิ สง.สด.ก.ท. ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 20 ม.ค. 60
497/60 นาง อ าพร   ตรุษไทย ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ภาวะเลือดออกในสมอง 57 7 ธ.ค. 59
498/60 นาย วิชัย   อินทร์จนัทร์ ธ.ย่อยลาดพร้าว103 อุบติัเหตุรถยนต์ 61 6 พ.ย. 59
499/60 นาง มณี   สิริวัณ ธ.บางนา เส้นเลือดในสมองตีบ 83 21 ม.ค. 60
500/60 ร.ต.เสวียง   พิมพิชัย ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 56 9 ม.ค. 60
501/60 พ.ท.โชติ   รุ่งเรือง ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ปอดอักเสบติดเชื้อ 75 11 พ.ย. 59
502/60 นาง ส ารวย   โสภา มทบ.22 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 86 19 พ.ย. 59
503/60 นาง ละออง   โมราตะคุ รพ.ค่ายสุรนารี โรคชรา 72 19 ม.ค. 60
504/60 ร.อ.วรพล   วรสนธิพล ศร. เส้นเลือดหวัใจตีบ 56 20 ธ.ค. 59
505/60 นาง มณฑา   ดิษฐปา้น ป.พัน.109 เส้นเลือดสมองตีบ 79 7 ม.ค. 60
506/60 จ.ส.อ.กลศึก   เสืออินทร์ ศฝ.นศท.มทบ.33 มะเร็งท่อน้ าดีของตับ 53 17 ม.ค. 60
507/60 ส.อ.สุพล   ศรีสุนาครัว รพ.ค่ายประจกัษ์ศิลปาคม บาดเจบ็ทีก่ระดูกสันหลังส่วนคอ 44 20 ธ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
508/60 นาง เสง่ียม   พรหมดวงดี ร.13 พัน.2 มะเร็งปกีมดลูกแพร่กระจายไปทีป่อด 74 5 ม.ค. 60
509/60 ร.ต.สนทิ   ร่วมสุข ทภ.2 มะเร็งช่องปากระยะสุดท้าย 84 6 ม.ค. 60
510/60 นาย โนรี   จงเผือกกลาง ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 84 8 ม.ค. 60
511/60 นาง พรรณี   กองสุวรรณ ธ.กาญจนบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 11 ม.ค. 60
512/60 จ.ส.อ.สุดใจ   กอบวั ธ.นครพนม ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 85 10 ม.ค. 60
513/60 นาง แก้ว   ปจิจะ ธ.ชลบรีุ มะเร็งในถุงน้ าดี 72 10 ม.ค. 60
514/60 จ.ส.อ.สมาน   สงวนศรี ธ.นา่น มะเร็งปอด 71 16 ม.ค. 60
515/60 นาง ใส   แนน่อุดร ธ.ร้อยเอ็ด กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 67 13 ม.ค. 60
516/60 จ.ส.อ.สิริ   ภูล่ะมัย ธ.ราชบรีุ น้ าท่วมปอดจากไตวายเร้ือรัง 60 10 ม.ค. 60
517/60 ร.ต.นรินทร์   โสมโสรส ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ หวัใจล้มเหลว 55 9 ม.ค. 60
518/60 จ.ส.อ.เกษ   เวชนาม ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 18 ม.ค. 60
519/60 นาย สังกา   อัคราช ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 84 10 ม.ค. 60
520/60 นาง หนาน   คนสิาร ธ.อุดรธานี ไตวายระยะสุดท้าย 70 9 ม.ค. 60
521/60 จ.ส.อ.สุรพล   กาญจนปรีชา ธ.ลพบรีุ โรคไตวาย 63 9 ม.ค. 60
522/60 นาง เสนอ   โชติทรัพย์ ธนาณัติ นิ่วในถุงน้ าดี 78 25 ธ.ค. 59
523/60 นาง สุพิชฌาย์   ธารานทิ ธ.ลพบรีุ ตายเนื่องจากสารพิษ 53 10 ม.ค. 60
524/60 นาง ปรียาภรณ์   เสนารัตน์ ธ.ปากเกร็ด มะเร็งถุงน้ าดี 60 12 ม.ค. 60
525/60 นาง เปล่ียน   จ าปาแดง ธ.ย่อยกองบญัชาการทหารสูงสุดหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 75 19 ม.ค. 60
526/60 ร.ต.ศิริ   พรหมอินทร์ ธ.ยโสธร ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 58 16 ธ.ค. 59
527/60 นาย นอ้ย   ยิ้มใย ธ.ลพบรีุ เลือดออกในสมอง 73 8 ส.ค. 58
528/60 ร.ต.ไชย   ระดมงาม ธ.สระบรีุ มะเร็งปอด 55 22 ธ.ค. 59
529/60 นาง นติยา   ค าชม ช.พัน.302 หลอดเลือดอุดตันบริเวณขา 78 22 ธ.ค. 59
530/60 นาง ถวิล   ธูปชาวนา พัน.สร.22 บชร.2 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 76 21 ธ.ค. 59
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531/60 ร.ต.สายยนต์   มีจ านงค์ ธ.นครพนม ตับร่วมกับไตวาย 53 15 ธ.ค. 59
532/60 นาย เล็ก   ชะวาลิต บชร.3 เลือดออกในสมอง 74 4 ม.ค. 60
533/60 จ.ส.อ.บญุเริง  ชาแดง พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 มะเร็งท่อน้ าดี 55 16 ธ.ค. 59
534/60 พ.ต.คมน ์  แคล่วคล่อง ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 14 พ.ย. 59
535/60 จ.ส.อ.อ านวย   แพ่งเกษร ธ.ปากเกร็ด หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 8 ม.ค. 60
536/60 นาง สุขเกษม   สวนล าใย ธ.บก.ทบ. โรคชรา 80 15 ม.ค. 60
537/60 นาย สมพิศ   สุขสว่าง ธ.ย่อยบางบวั หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 75 26 ม.ค. 60
538/60 น.ส. บญุร่วม   ถิ่นใหญ่ ธ.ย่อยเมืองทองธานี ล่ิมเลือดอุดตันในปอด 58 26 ม.ค. 60
539/60 จ.ส.อ. ก าธร   บญุยัง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ ปอดติดเชื้อทางเดินหายใจ 61 25 ม.ค. 60
540/60 นาง บญุรวม   พจนา ธ.รามอินทรา กม.4 ปอดติดเชื้อ 86 20 ม.ค. 60
541/60 จ.ส.ท.พรชัย   ดอกไม้ขาว ช.พัน.401 เลือดออกในสมอง 35 6 พ.ย. 59
542/60 ร.อ.ศิริชัย   จริงไธสง รร.ตท. ถูกยิงเสียชีวิต 41 20 พ.ย. 59
543/60 จ.ส.อ.ด ารงฤทธิ ์  อวดร่าง ช.พัน.4 หกล้มศีรษะกระแทก 51 29 ธ.ค. 59
544/60 นาย ส าเนยีง   บพุลับ ร.29 พัน.3 ก้อนเนื้องอกในสมอง 70 31 ธ.ค. 59
545/60 จ.ส.อ.มนญู   อนนัต์ รร.ม.ศม. ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 58 15 พ.ย. 59
546/60 ร.ต.เกษม   คงสัมมา ธ.พิษณุโลก หวัใจเต้นผิดปกติ 60 13 พ.ย. 59
547/60 นาย ส าราญ   ทองตัน ธ.โชคชัย4 ภาวะระบบหายใจล้มเหลว 67 16 ม.ค. 60
548/60 พ.ท.บญุเล่ือน   ทองระย้า ธ.ย่อยบางบวั หลอดเลือดสมองตีบ 80 27 ม.ค. 60
549/60 ร.อ.ฐีตะศักด์ิ   คชาชีวะ ธ.ย่อยถนนสรงประภา ไขกระดูกท างานบกพร่อง 70 19 ม.ค. 60
550/60 จ.ส.อ.สุรินทร์   เถื่อนวิถี ธ.สะพานใหม-่ดอนเมือง ปอดอักเสบติดเชื้อ 70 23 ม.ค. 60
551/60 นาย สัมพันธ์   เอี่ยมจอ้ย ธ.เตาปนู โรคกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 67 24 ม.ค. 60
552/60 นาง สุวรรณา   สว่างเนตร ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 25 ม.ค. 60
553/60 จ.ส.อ.ชาญชัย  ช้างเผือก สลก.ทบ. มะเร็งตับ 45 24 ม.ค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
554/60 นาง สังวรณ์   ไววรกิจ ศร.พัน.2 ระบบหายใจล้มเหลว 74 31 ธ.ค. 59
555/60 นาง ปนั   ค าหมู่ ธ.หล่มสัก มะเร็งล าไส้ 74 15 ม.ค. 60
556/60 นาง เจอื   ประพิณ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 5 ม.ค. 60
557/60 นาง สีดา   ศรีหาพงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาโรคชรา 92 17 ม.ค. 60
558/60 นาง ทิม   จนัทองหลาง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาความดันโลหติสูง 87 8 ม.ค. 60
559/60 นาย ทุม่  ชีกูล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาหวัใจล้มเหลว 72 10 ม.ค. 60
560/60 นาย ต่ิง   อิ่มหาญ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 82 17 ม.ค. 60
561/60 พล.ท.วินยั   มะลิสุวรรณ ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งปอด 76 17 ม.ค. 60
562/60 พ.ท.พัน   ฤทธิจนัทร์ ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 78 19 ม.ค. 60
563/60 นาย อรรถพร   พุม่ผกา ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบรีุระบบหายใจล้มเหลว 55 26 ม.ค. 60
564/60 จ.ส.อ.วัชรินทร์   ดาราวงศ์ วศ.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 57 24 ธ.ค. 59
565/60 นาง ซ้อน   โกฎกลางดอน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาเส้นเลือดหวัใจตีบ 77 17 ม.ค. 60
566/60 จ.ส.อ.ประยูร   เงินบริสุทธิ์ ธ.ล าปาง มะเร็งปอด 71 30 ธ.ค. 59
567/60 นาง สมบรูณ์   ปฏโิย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมามะเร็งต่อมน้ าเหลือง 65 29 ธ.ค. 59
568/60 นาง ทองสุข   จติประเสริฐ ธ.ด่านขุนทด ภาวะหวัใจหายใจล้มเหลว 81 20 ธ.ค. 59
569/60 นาง ฟองไหล   จุม่ผัด สพ.ทบ. หวัใจล้มเหลว 81 22 ม.ค. 60
570/60 นาย ขจร   จนัทร์กระจา่ง ศซส.สพ.ทบ. โรคตับ 52 31 ธ.ค. 59
571/60 นาง อารี   เฉยภริมย์ ขส.ทบ. โรคชรา 85 13 ม.ค. 60
572/60 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   จ าปานลิ สง.สด.จว.ล.ย. เส้นเลือดสมองแตก 52 29 ธ.ค. 59
573/60 นาง สวย   อุ่นเจริญ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปากมดลูก 72 20 ม.ค. 60
574/60 นาง อารีย์   ค ามณี ส่วนกลาง โรคหวัใจขาดเลือด 72 28 ม.ค. 60
575/60 นาง ทองสุข   เกื้อศักด์ิ ธ.ย่อยตล่ิงชัน กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 79 27 ม.ค. 60
576/60 นาง โปร่งใจ   ประสิทธิอ์ักษร ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 5 ม.ค. 60
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577/60 นาย ชูศักด์ิ   อจลสุต ส่วนกลาง หวัใจวายเฉียบพลัน 81 20 ม.ค. 60
578/60 นาง ฝาง   เคียนทอง ป.พัน.721 โรคมะเร็ง 70 3 ม.ค. 60
579/60 ร.ต.จ านงค์   ชมบญุ ธ.เตาปนู มะเร็งปอด 83 25 ม.ค. 60
580/60 นาง สุพิชฌาย์   เหล็กเพ็ชร์ รร.สธ.ทบ. มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 56 6 ม.ค. 60
581/60 นาง สัมริตร   เนทิบตุร ช.พัน.8 มะเร็งตับ 77 8 ม.ค. 60
582/60 ส.อ.นรากร   กล่ าข ามี พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลัน 28 4 ม.ค. 60
583/60 นาย อ านวย   ภูร่ะหงษ์ รร.กสร.ศสร. ไตวายเร้ือรัง 77 18 ธ.ค. 59
584/60 นาย นอ้ย   ตาปราบ รพ.ค่ายประจกัษ์ศิลปาคม โรคชรา 84 14 ม.ค. 60
585/60 จ.ส.อ.ไพบลูย์   สุวรรณจรัส ธ.สนามเปา้ วัณโรคปอด 60 17 ม.ค. 60
586/60 นาย ส ารวย   จนัทร์ศิริ รร.ช.กช. โรคชรา 80 30 ธ.ค. 59
587/60 นาย นรัิตน ์  หงษาค า ศป. มะเร็งหลอดอาหาร 63 6 ม.ค. 60
588/60 นาง ประนอม   ทาทอง ธ.ปราณบรีุ มะเร็งในช่องปาก 78 1 ก.พ. 60
589/60 นาง สมคิด   ศรีรัตนะ ธ.ปราณบรีุ ไตวายเฉียบพลัน 63 15 ม.ค. 60
590/60 พ.ท.บญุเลิศ    สุทธิสุวรรณ ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร สมองฝ่อวัยชรา 81 16 พ.ย. 59
591/60 ร.ต.สมัคร   จนัทร์เผือก ธ.กระทรวงกลาโหม หวัใจขาดเลือด 79 18 ม.ค. 60
592/60 นาง ค าพัน   ฝอยทอง ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 65 18 ม.ค. 60
593/60 นาง อ านวย   จนัทร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบรีุ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 27 ม.ค. 60
594/60 นาง วงษ์  วงษ์เจริญ ธนาณัติ เลือดออกในสมอง 91 31 ม.ค. 60
595/60 นาง ท านพ   พินจิการ วิสามัญ มะเร็งเม็ดเลือด 84 25 ม.ค. 60
596/60 พ.ต.นพินธ์   วงษ์วิวัฒน์ ธ.ส านกัพหลโยธิน โรคชรา 70 9 ม.ค. 60
597/60 น.ส.ปราณี   จตินติย์ บชร.1 ปอดติดเชื้อ 59 5 ม.ค. 60
598/60 นาย ประจวบ   นาคแกมทอง อผศ. หวัใจขาดเลือด 65 12 ม.ค. 60
599/60 นาย กองภณ   โชติสุวรรณ ส่วนกลาง ระบบหายใจล้มเหลว 51 14 มิ.ย. 55
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600/60 นาย บญุธรรม   หลวงสุภา ธ.ถนนเบญจมราชูทิศ-จนัทบรีุถุงลมโปง่พอง 77 23 ม.ค. 60
601/60 พ.ท.สนทิ   ศิริแพทย์ ธ.ปราจนีบรีุ มะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย 77 23 ม.ค. 60
602/60 นาย แสวง   ทองจอก ร.12 รอ. ปอดอักเสบ 72 6 ม.ค. 60
603/60 ด.ต.จ านง   ธูปแก้ว ร.2 พัน.2 รอ. มะเร็งปอด 67 25 พ.ย. 59
604/60 อส.ทพ.ทวี   พุม่พวงมะลิ กรม ทพ.36 มะเร็งกระเพาะอาหาร 50 11 ธ.ค. 59
605/60 นาง ศรีไว   วงศ์ศรี กรม ทพ.31 อุบติัเหตุจราจร 82 9 ม.ค. 60
606/60 อส.ทพ.ประนติย์   แทนหอม กรม ทพ.23 หวัใจล้มเหลว 49 16 ม.ค. 60
607/60 นาย ทวี   แพงผม รพศ.4 พัน.2 หลอดเลือดหวัใจตีบ 72 2 ม.ค. 60
608/60 จ.ส.อ.วิเชียร   มีศิริ ธ.นา่น โรคทางสมอง 79 17 ม.ค. 60
609/60 นาง เลา   อังคะฮาด ธ.อุดรธานี โรคไตวาย 76 17 ม.ค. 60
610/60 นาง ชลอ   อาจเล้ียง กิตติมศักด์ิ ไตวายเฉียบพลัน 94 25 ม.ค. 60
611/60 นาง ส าเนยีง   พิกุลเงิน ส.พัน.21 โรคชรา 84 23 ม.ค. 60
612/60 นาย เล็ก   จ าแนกสาร ธ.วังนอ้ย ปอดติดเชื้อรุนแรง 77 14 ม.ค. 60
613/60 นาย มานพ   กลายกลาง พัน.พัฒนา 2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 63 30 ธ.ค. 59
614/60 นาง ขาน   ขันบรีุ ธ.ก าแพงเพชร ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 10 ม.ค. 60
615/60 พ.อ.นพิจน ์  โตษะกาญจนะ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคมะเร็งปอด 88 25 ม.ค. 60
616/60 พ.อ.มนตรี   วรพันธ์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 87 25 ม.ค. 60
617/60 นาง อรพิม   อบแย้ม มทบ.31 ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 5 ม.ค. 60
618/60 นาง สังวาลย์   สุพรรณ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะเลือดออกในสมอง 94 5 ม.ค. 60
619/60 นาง ทองพูล  เนยีมหลาง วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 95 20 ม.ค. 60
620/60 นาย เอื้อน   อยู่ปรางค์ ศป. สมองฝ่อวัยชรา 79 20 ม.ค. 60
621/60 นาง ด าดี  ประเสริฐศรี รร.ป.ศป. โรคชรา 81 11 ม.ค. 60
622/60 ส.ต.จติตชัย  ไชยสวัสด์ิ ร.15 พัน.1 อุบติัเหตุจราจร 24 22 พ.ย. 59
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623/60 นาง ศิโรธร  ปิน่ศิริ ร.2 พัน.3 รอ. ภาวะหวัใจล้มเหลว 58 15 ม.ค. 60
624/60 นาย พี  เรืองสว่าง รง.กสย.ศอว.ศอพท. เส้นเลือดแดงใหญ่ช่องอกฉีกขาด 80 16 ธ.ค. 59
625/60 ร.ต.ประเสริฐ  ศรีบญุทิพย์ รร.จปร. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 58 19 ม.ค. 60
626/60 นาง เสมา  ปุน่เจริญสุข สพ.ทบ. ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 83 23 ม.ค. 60
627/60 ร.ต.สมศักด์ิ  ชัยชนะ ส่วนกลาง หวัใจเต้นผิดจงัหวะ 82 1 ธ.ค. 59
628/60 นาย แก้ว  ค าจนัทร์ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ โรคชรา 81 12 พ.ย. 59
629/60 พ.ต.สุรสิทธิ ์ เบญ็จพันธุ์ ธ.ชุมพร ปอดติดเชื้อรุนแรง 48 14 ม.ค. 60
630/60 นาง สุพัตรา  เจริญพงษ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหมม่ะเร็งปากมดลูก 53 29 ธ.ค. 59
631/60 นาย นยิม  รามฤทธิ์ ธ.นครพนม ไตวายเฉียบพลัน 81 19 ธ.ค. 59
632/60 ส.อ.สุชาติ  ปอ้มจนัทร์ ธ.พิษณุโลก หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 59 25 ม.ค. 60
633/60 นาง ร าไพ   กุลศิริ ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 72 19 ม.ค. 60
634/60 นาง ทองพูล  สุขดา ธ.ลพบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 82 18 ม.ค. 60
635/60 นาย หล่ม  ค าแสนแก้ว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมามะเร็งตับ 80 1 ม.ค. 60
636/60 นาง สุพรรณี  แฝงทรัพย์ ธ.นครราชสีมา หวัใจวาย 68 14 ม.ค. 60
637/60 นาง อรไท  หงษ์ค า ธ.เพชรบรูณ์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 55 22 ม.ค. 60
638/60 นาย จรีภทัร  จนัทร์เดช ธ.ลพบรีุ โรคเบาหวาน 38 12 ม.ค. 60
639/60 นาง ก๋อน  บวับาน ธ.สูงเม่น ปอดอักเสบจากการส าลักอาหาร 86 21 ธ.ค. 59
640/60 นาย เจริญ  ลาลี ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ หลอดเลือดสมองอุดตัน 73 28 ธ.ค. 59
641/60 นาง นนัทวัน  ทรัพย์สมบรูณ์ ธ.สนามเสือปา่ มะเร็งปอด 88 31 ม.ค. 60
642/60 พ.ต.ประเสริฐ  เรืองมณี ธ.วงศ์สว่าง ทาวน-์เซ็นเตอร์หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 65 31 ม.ค. 60
643/60 ร.ต.ชยันรัตน ์ มูลเอก ร.3 พัน.2 ใหลตาย 55 19 ม.ค. 60
644/60 จ.ส.อ.มนสั  ไทยอ่อน ร.3 พัน.2 ตับแข็งระยะสุดท้าย 42 25 ธ.ค. 59
645/60 พ.ต.ประยูร   สัตยาชัย ธ.ปทุมธานี ปอดอักเสบติดเชื้อ 93 27 ม.ค. 60
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646/60 นาง ละเอียด  ทะชัยวงศ์ ธ.แจง้วัฒนะ มะเร็งปากมดลูก 57 23 ม.ค. 60
647/60 นายอารี   บญุสนาน ธ.ย่อยบางโพ มะเร็งปอด 66 11 ม.ค. 60
648/60 นาง บญุมี  ผาบตุร ธ.เสนานคิม ติดเชื้อในกระแสโลหติรุนแรง 63 4 ธ.ค. 59
649/60 นาง แสงมณี   เรืองศิลป์ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น หวัใจวายเฉียบพลัน 74 28 ม.ค. 60
650/60 นาง สิรีภรณ์   สีบตุตะ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 59 30 ม.ค. 60
651/60 นาง บญุมา   นาคเสน ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 77 19 ม.ค. 60
652/60 นาง ทองหล่อ  พรหมแต้ม ร.153 พัน.2 ติดเชื้อในปอด 72 25 ม.ค. 60
653/60 ร.ต.ต.ถาวร  ใจอ่อน ม.พัน.6 เลือดออกในสมอง 67 20 ม.ค. 60
654/60 นาง ข่วน  รุ่งเรือง ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหติ 83 14 ม.ค. 60
655/60 พ.ท.ถาวร  ชุมชิต ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาเนื้องอกสมอง 74 13 ธ.ค. 59
656/60 นาง กุลธิรัตน ์ รดาธร ส่วนกลาง มะเร็งทีไ่ต 78 6 ธ.ค. 59
657/60 นาง พา  พุทธศร รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. โรคเบาหวาน 82 25 ธ.ค. 59
658/60 นาง อุบลรัตน ์ พรานเจริญ ขกท. หวัใจล้มเหลว 53 5 ม.ค. 60
659/60 ส.อ.อดิศร  มุงทอง ม.1 รอ. โรคหวัใจ 29 26 ม.ค. 60
660/60 นาย บญุยืน  สินสวัสด์ิ รพ.รร.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 86 29 ม.ค. 60
661/60 นาง พเยาว์   สามารถ ธ.กาญจนบรีุ มะเร็งล าไส้ 78 1 ก.พ. 60
662/60 ร.ต.บญุเลิศ   ด าริสุขถาวร ธ.ส านกัพหลโยธิน หวัใจล้มเหลว 77 27 ม.ค. 60
663/60 นาง ปราณี   บญุลือ ธ.ถนนสุขาภบิาล3 โรคชรา 88 16 ม.ค. 60
664/60 นาย สมชาย   พอกกา ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งตับอ่อน 57 23 ม.ค. 60
665/60 นาย สรศิษฏ ์  อุปภติู ธ.กองบญัชาการกองทัพบก มะเร็งตับ 57 28 ม.ค. 60
666/60 ร.ต.เลิศศักด์ิ   จนัทราเพ็ญ ธ.ฉะเชิงเทรา ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 77 29 ม.ค. 60
667/60 นาง นวลละออ   วงษ์เค่ียม ธ.ส านกัพหลโยธิน โรคชรา 79 4 ก.พ. 60
668/60 น.ท.หญิง ฐิติวัลค์ุ   เดชจบ ร.น. ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งเต้านม 55 24 ม.ค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
669/60 นาง ละเอียด   บรรจงจติต์ ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อรุนแรง 81 25 ม.ค. 60
670/60 นาง บญุช่วย  จนีโน กรม ทพ.26 ปอดอักเสบติดเชื้อ 77 6 ม.ค. 60
671/60 นาง ร้ิว  แย้มภกัดี ปตอ.พัน.2 สมองฝ่อวัยชรา 83 19 ม.ค. 60
672/60 นาย สุเมธา  แก้วพาวี ร้อย.ลว.ไกล 9 มะเร็งปอด 51 28 ธ.ค. 59
673/60 นาง ทองสี  อ้นวงษา คส.2 สพ.ทบ. ไตวายเร้ือรัง 77 10 ม.ค. 60
674/60 นาย เจริญ  เก่าเกล้ียง ร.16 พัน.2 ไตวายเฉียบพลัน 67 19 ม.ค. 60
675/60 ร.ต.วัชระ  จ าปาโพธิ์ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 54 22 ม.ค. 60
676/60 นาง แช่ม  การะนดั ธ.นครราชสีมา มะเร็งปอด 87 9 ม.ค. 60
677/60 นาง มัลลิกา   สิงหกุล ธ.นครนายก ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 79 26 พ.ย. 59
678/60 นาย มงคล  ยอดดี กสษ.3 กส.ทบ. โรคเบาหวาน 62 15 ม.ค. 60
679/60 จ.ส.อ.ทองหล่อ   คงมนต์ ธ.นครนายก อุบติัเหตุ 72 8 ม.ค. 60
680/60 นาง ช าเรือง  ปานขาว ธ.กาญจนบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 22 ม.ค. 60
681/60 นาย สังข์  หมู่โยธา ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมอง 76 26 ม.ค. 60
682/60 นาง ไตร  ยอดวงษ์กอง ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อรุนแรง 68 18 ม.ค. 60
683/60 นาย ทอน   ผงสามสิบ ธ.นครพนม สมองฝ่อวัยชรา 80 21 ม.ค. 60
684/60 ร.ต.ท.เพริศ  แก้วสถิตย์ วิสามัญ มะเร็งตับ 96 6 ก.ย. 59
685/60 นาย ประยูร  ศิริโต พัน.สห.11 โรคชรา 80 17 ม.ค. 60
686/60 นาย ชูชีพ  เหมาะจติต์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ไขสันหลังส่วนคอได้รับบาดเจบ็จากการกระแทก59 31 ธ.ค. 59
687/60 นาง วิเรศ  พละศักด์ิ ธ.สระแก้ว ความดันโลหติสูง 79 25 ม.ค. 60
688/60 ร.ต.กิตติศักด์ิ  จกัขุ ธ.ฮอด มะเร็งตับ 63 30 พ.ย. 59
689/60 นาย เทา  นางาม กบ.ทบ. ความดันท าใหห้วัใจเต้นผิดจงัหวะ 83 17 ม.ค. 60
690/60 พล.ท.จารุพันธุ ์ บรูณสงคราม ธ.เตาปนู ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 1 ก.พ. 60
691/60 นาง ธัญญารัตน ์ ใจหลัก ศพปน.พท. มะเร็งปากมดลูก 56 7 ม.ค. 60
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692/60 นาย สิงหโ์ต  ศรีใส พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ.ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 12 ม.ค. 60
693/60 นาย มน ู องคะเส ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งตับ 77 9 ม.ค. 60
694/60 จ.ส.อ.ลิขิต  ขันมณี ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 73 19 พ.ย. 59
695/60 พ.ท.ส าเนา  ยี่สุ่นทอง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 6 ม.ค. 60
696/60 นาย เปร่ือง  พันธ์หนู ธ.ลพบรีุ มะเร็งปอด 90 24 ม.ค. 60
697/60 นาย ละไอ   อยู่สุข ธ.สะพานนนทบรีุ สมองฝ่อวัยชรา 86 3 ก.พ. 60
698/60 นาย อุดม   จนัทรมาน วิสามัญ โรคชรา 85 4 ก.พ. 60
699/60 นาง เปล่งศรี   บวัเนยีม ธ.ส านกัราชด าเนนิ ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 88 4 ก.พ. 60
700/60 นาย ทองสุข   ยิ้มโสด ส่วนกลาง ระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว 75 6 ก.พ. 60
701/60 จ.ส.อ.หญิง ประมูล สมบรูณ์ธรรม ส่วนกลาง หวัใจวาย 90 12 ธ.ค. 59
702/60 นาง ธุรี  มั่งมา ร.4 มะเร็งตับ 72 19 ม.ค. 60
703/60 นาง ราตรี  จนัที ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานีโรคเบาหวาน 77 25 ม.ค. 60
704/60 ร.ต.ปริญญา   ร่ืนกาย ธ.ปราจนีบรีุ มะเร็งตับ 60 23 ม.ค. 60
705/60 นาง สาคร   ฤทธิแผลง ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 22 ม.ค. 60
706/60 นาง เสาวลักษณ์   ปญัญา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 29 ธ.ค. 59
707/60 ร.ต.วิษณุ   บวัหอม ธ.อ านาจเจริญ มะเร็งตับระยะสุดท้าย 55 17 ธ.ค. 59
708/60 นาง มาลี   แปน้สุข ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาปอดอักเสบ 84 11 ธ.ค. 59
709/60 นาง บญุชู   คารมณ์ ธ.อรัญประเทศ ติดเชื้อทีป่อด 76 21 ม.ค. 60
710/60 ร.ต.ประเสริฐ   สายทอง ธ.พิษณุโลก หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 71 26 ม.ค. 60
711/60 นาย ประสงค์   เสนห่า รพ.ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน มะเร็งล าไส้ใหญ่ 73 28 ธ.ค. 59
712/60 นาย ประทุม   ศิริมงคล มทบ.310 หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 79 13 ม.ค. 60
713/60 พ.ต.เพ็ญ   นภิาวรรณ วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 94 4 ธ.ค. 55
714/60 นาง สุนติย์   โสรัจจ์ วิสามัญ ติดเชื้อท่อน้ าดีอักเสบ 90 31 ม.ค. 60
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715/60 นาง นนัทนา   ชื่นพิศาล ธ.เตาปนู โรคชรา 90 2 ก.พ. 60
716/60 จ.ส.อ.จ าลอง   เพชรตรา ธ.สระบรีุ มะเร็งเม็ดเลือด 80 21 ม.ค. 60
717/60 นาง ต๋ิม  ทองจติร์ ร.1 รอ. ติดเชื้อทีส่ายฟอกไต 60 27 ม.ค. 60
718/60 นาย สีนวล  บญุเพ็ง นรด.(ศสร.) ปอดติดเชื้อ 79 20 ม.ค. 60
719/60 นาย บญุธรรม  ยอดเจริญ ร.4 พัน.2 มะเร็งกระดูกสันหลัง 60 20 ม.ค. 60
720/60 นาย แก้วมูล  สารเร็ว ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 24 ม.ค. 60
721/60 นาง สัมภาษณ์  ศรีสวัสด์ิ ธ.กาญจนบรีุ โรคชรา 80 21 ม.ค. 60
722/60 นาง ฉลวย  หาพิพัฒน์ รพ.อ.ป.ร. ความดันโลหติสูง 84 29 ม.ค. 60
723/60 พ.อ.หญิง พยอม   สัจจานนท์ ธ.พรานนก โรคชรา 91 31 ม.ค. 60
724/60 พ.อ.สุขุม   จกัขุทิพย์ ธ.กระทรวงกลาโหม เนื้องอกทีตั่บ 75 7 ก.พ. 60
725/60 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์  คุ้มครอง ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 23 ม.ค. 60
726/60 นาง คนงึนจิ   กุยะธรพรต ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดติดเชื้อ 77 26 ม.ค. 60
727/60 นาย บญุยัง   แสงรัตน์ ธ.พิษณุโลก โรคลมชัก 73 14 ม.ค. 60
728/60 พล.ต.ชายชาญ   หาญยุทธ ส่วนกลาง มะเร็งปอด 71 15 ม.ค. 60
729/60 พล.ท.วิจติร   จติตเสวี ธ.ย่อยเมืองทองธานี มะเร็งหลอดอาหาร 93 2 ก.พ. 60
730/60 นาย หมาย  โคตทะจกัร ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 22 ม.ค. 60
731/60 นาง ตู้  พินจิงาม พัน.สร.6 ภาวะหายใจล้มเหลว 83 12 ม.ค. 60
732/60 พ.อ.พิศวง   ตลับนาค ศสพ. เนื้องอกในช่องอก 56 16 ธ.ค. 59
733/60 นาง ชิน  เพิม่พูล ป.พัน.712 หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 81 26 ธ.ค. 59
734/60 นาง ค าไหล  วงค์วันดี มทบ.29 โรคเบาหวาน 62 8 ม.ค. 60
735/60 นาย สีธาตุ   เมืองบาล ธ.สกลนคร มะเร็งท่อน้ าดี 84 12 ม.ค. 60
736/60 นาง ล ายอง   พุม่พวง ธ.สนามเปา้ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 23 ม.ค. 60
737/60 ร.ต.สมศักด์ิ   แสงเทียน ธ.ปราณบรีุ กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 59 23 ม.ค. 60
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738/60 นาย สมชัย   มีปอ้ง ธ.ขอนแก่น โรคชรา 70 31 ธ.ค. 59
739/60 นาง ออนมาลา  บตุรดาจนัทร์ ธ.ขอนแก่น โรคชรา 75 24 ธ.ค. 54
740/60 ร.ต.ทศพร  กุดตุ้ม ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น มะเร็งตับ 59 27 พ.ย. 59
741/60 นาง พัชราภรณ์  ทีทองแดง ธ.หนองคาย มะเร็งเม็ดเลือดขาว 64 21 ม.ค. 60
742/60 นาง บวัลอง  นามวงศ์ รพ.ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน ปอดติดเชื้อ 71 21 ธ.ค. 59
743/60 น.ส. ประจวบจติต์   สีหสิทธิ์ วิสามัญ ระบบหวัใจล้มเหลว 93 4 พ.ค. 59
744/60 นาง ไพรพจน ์  รองศักด์ิ ธ.บิก๊ซี แจง้วัฒนะ มะเร็งเต้านม 48 22 ม.ค. 60
745/60 นาง วิจติร   ข าคมนกิร ธ.สะพานใหม-่ดอนเมือง โรคชรา 95 19 ม.ค. 60
746/60 ร.ต.ไพฑูรย์   เสวตวิหารี ธ.ลพบรีุ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 17 ม.ค. 60
747/60 ร.ท.สมปอง   คล้อยแสง ธ.ดาวคนอง ล าไส้เล็กทะลุ 66 27 ม.ค. 60
748/60 นาง พัชรินทร์   อุบลม่วง ธ.เตาปนู โรคหนงัแข็ง 59 17 ม.ค. 60
749/60 นาง เอี่ยม   สีมูลลาด ธ.ปากช่อง โรคเบาหวาน 76 31 ม.ค. 60
750/60 นาง ละม่อม   พงษ์ศิลป์ ธ.เพชรบรูณ์ ติดเชื้อชั้นใต้ผิวหนงัทีข่า 83 20 ม.ค. 60
751/60 นาง ชื่นจติต์   บตุรโพธิ์ ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต เส้นเลือดในสมองแตก 68 4 ก.พ. 60
752/60 นาง ดี  ปญัญาวงค์ ร.14 พัน.2 มะเร็งมดลูก 62 28 ม.ค. 60
753/60 นาง สมจติร   พูลสุข ม.พัน.12 มะเร็งหลอดอาหาร 58 14 ม.ค. 60
754/60 นาง แดง   อุบลศรี ธ.ล าปาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 84 13 ม.ค. 60
755/60 จ.ส.อ.ลักษณ์   จนัทร์สว่าง ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 64 16 ม.ค. 60
756/60 นาง หนเูร่ียม   ก้อนค า ธ.อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 68 26 ม.ค. 60
757/60 นาย ร่ืน   เต่าโคกสูง สง.สด.จว.ข.ก. โรคชรา 90 29 ม.ค. 60
758/60 จ.ส.อ.สมาน   พานทอง ธ.นครนายก ปอดติดเชื้อ 77 24 ธ.ค. 59
759/60 ส.ท.ศรีศักด์ิ   รอดอยู่ พัน.สห.11 เลือดออกในสมอง 52 6 ธ.ค. 59
760/60 จ.ส.อ.เปล่ียน   พรหมพิพัฒ ส่วนกลาง มะเร็งท่อน้ าดี 81 4 ก.พ. 60
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761/60 ร.ต.สุบนิ   มั่นสกุล ธ.สนามเสือปา่ โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 84 7 ก.พ. 60
762/60 นาย ลับ   โคตรพงษ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานีโรคชรา 82 26 ม.ค. 60
763/60 พล.ต.ปรีชา   บญุอ าพล รอ. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 70 9 ก.พ. 60
764/60 นาย ทองค า   ไชยว่อง ร.7 พัน.2 อุบติัเหตุจราจร 64 11 ม.ค. 60
765/60 นาง พันธุ ์  สินเจริญ ธ.พระพุทธบาท หวัใจล้มเหลว 78 23 ม.ค. 60
766/60 นาง มาลัย   ธนะธน ธ.ลพบรีุ โรคชรา 84 16 ม.ค. 60
767/60 นาง เพ็ญศรี   พวงนาค วิสามัญ โรคชรา 86 25 พ.ย. 49
768/60 นาง ละม่อม   ศุขถุงทอง ส่วนกลาง มะเร็งปากมดลูก 59 5 ก.พ. 60
769/60 นาง อุไรวรรณ   เหมือนศิริ ธ.ลพบรีุ หวัใจขาดเลือดฉับพลัน 62 2 ก.พ. 60
770/60 นาง สมพร   ศิริพละ ส่วนกลาง เลือดออกในสมอง 78 28 ม.ค. 60
771/60 จ.ส.อ.จรรยา   ร้ิวแดง ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 57 3 ธ.ค. 59
772/60 นาง จ าเนยีร   สมประสงค์ ธ.อยุธยา พาร์ค ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 81 3 ก.พ. 60
773/60 ส.อ.มนสั   ภมรพล ธ.ลพบรีุ เบาหวานและไตวาย 54 5 ก.พ. 60
774/60 นาง บญุมี   สุขเจริญ ธ.สะพานนนทบรีุ โรคชรา 75 5 ก.พ. 60
775/60 นาง สมจติต์   พิณโกศล ธ.พุทธมณฑล มะเร็งล าไส้ใหญ่ 86 1 ก.พ. 60
776/60 พลฯ วิเชียร   ภพูิพัฒนผ์ล ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 9 ก.พ. 60
777/60 นาย จอก   ชาวโคกหม้อ ร.9 พัน.3 ภาวะหวัใจวายเฉียบพลัน 67 31 ม.ค. 60
778/60 ส.อ.อนนัต์   ก้อนแก้ว มทบ.33 ติดเชื้อในกระแสเลือด 55 7 ธ.ค. 59
779/60 ร.ต.ระดม   บญุญา ธ.บรีุรัมย์ มะเร็งตับ 71 28 ม.ค. 60
780/60 ร.ต.วารี   ธานี ธ.อุบลราชธานี ส าลักปอดอักเสบติดเชื้อ 75 31 ม.ค. 60
781/60 นาง อุไรวรรณ   ทองงอก ธ.อุบลราชธานี ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 90 24 ม.ค. 60
782/60 นาง กุหลาบ   นกึรวย รพ.รร.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งทีช่่องท้อง 59 6 ก.พ. 60
783/60 นาง ฉลอง   อวบส าอางค์ สง.สด.จว.ข.ก. โรคชรา 76 2 ก.พ. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
784/60 นาย ลุน   ดวงจติต์ ป.พัน.23 โรคเบาหวาน 77 18 ธ.ค. 59
785/60 อส.ทพ.บญุนอ้ย   โพธิว์ันดี กรม ทพ.35 มะเร็งตับ 52 17 ม.ค. 60
786/60 นาง เงิน   ขันจนัทร์ ธ.อุดรธานี กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 80 26 ม.ค. 60
787/60 นาง เพ็ญ   ศรีอ่อน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมาโรคชรา 81 23 ม.ค. 60
788/60 นาง บญุเรือน   สุดอ้น กิตติมศักด์ิ กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 76 1 พ.ค. 49
789/60 พ.อ.ประยูร   ใจประดิษฐ์ ธ.ลาดพร้าว42 หวัใจล้มเหลว 89 12 ก.พ. 60
790/60 นาง ปราณี   จนัทร์เพ็ญ ส่วนกลาง โรคชรา 81 13 ก.พ. 60
791/60 ร.ต.จกัรา   คงเหล็ก ธ.ย่อยบางบวั ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 72 6 ก.พ. 60
792/60 นาย ทิม   ปนิจนัทร์ กรม ทพ.35 มะเร็งปอด 65 1 ก.พ. 60
793/60 นาง มนสั   อินทะวงษ์ นรด.(รด.) มะเร็งเต้านม 76 22 ม.ค. 60
794/60 นาย มาก  ขันแข็ง นทพ. ปอดติดเชื้อ 71 21 ธ.ค. 59
795/60 นาย ศรีธาตุ   แสบงบาน พัน.สบร.24 บชร.4 ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซี 54 19 ม.ค. 60
796/60 นาง เหลือง   พรมมา พัน.สห.12 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดฉับพลัน 72 29 ธ.ค. 59
797/60 พ.อ.ปญัญา   โพธิห์นอ่ทอง ธ.เพชรบรีุ โรคหวัใจ 83 22 ธ.ค. 59
798/60 พ.อ.อรรณพ   ชุมวรฐายี ธ.ส านกัราชด าเนนิ ไตวายเฉียบพลัน 85 26 ธ.ค. 59
799/60 ร.ต.สมศักด์ิ   กมราช ธ.ลพบรีุ มะเร็งกล่องเสียง 71 3 ก.พ. 60
800/60 นาย พีระ   กระดุมเงิน คส.2 สพ.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 42 31 ม.ค. 60
801/60 นาย บญุทอง   เติมใจ พัน.ซบร.22 บชร.2 มะเร็งล าไส้ตรง 76 18 ม.ค. 60
802/60 นาย วิเชียร   มารศรี ศบบ. สมองเส่ือม 77 4 ม.ค. 60
803/60 จ.ส.อ.กฤษฎา   พิมพ์จนัทร์ ศบบ. เลือดออกในสมอง 53 7 ม.ค. 60
804/60 นาง สมจติต์   เหนี่ยวละ พัน.ซบร.บ.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปสัสาวะ 81 26 ม.ค. 60
805/60 นาง จรัสศรี    สมศรี มทบ.25 มะเร็งไทรอยด์ 79 17 ม.ค. 60
806/60 ร.ต.วิทยา   กลีบแก้ว ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มะเร็งต่อมลูกหมาก 82 2 ก.พ. 60
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807/60 นาง สาคร   แย้มสงค์ สลก.ทบ. กล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 80 6 ก.พ. 60
808/60 ส.อ.ทับทิม   ค าเอื้อ อผศ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 21 ธ.ค. 59
809/60 จ.ส.อ.สมบญุ   ไชยวิสูตร มทบ.44 หวัใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 59 28 ม.ค. 60
810/60 ร.ต.บญุตา   ราชเจริญ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานีหวัใจเต้นเร็วผิดจงัหวะ 85 31 ม.ค. 60
811/60 ร.อ.อาบ   กุมพันธุ์ ธ.ลพบรีุ เส้นเลือดสมองตีบ 86 4 ม.ค. 60
812/60 พ.อ.วรินทร์   บญุเล่ียม ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 63 9 ก.พ. 60
813/60 พ.อ.หญิง เฉลิมศรี   เกษร วิสามัญ มะเร็งตับอ่อน 86 11 พ.ย. 58
814/60 ร.ต.อุทาน   อินไชยะ ธ.ส านกัราชด าเนนิ ติดเชื้อในช่องท้อง 87 3 ก.พ. 60
815/60 พ.อ.อุไร   เกษมสวัสด์ิ ธ.บางเขน(เซ็นทรัล) โรคชรา 87 12 ธ.ค. 59
816/60 น.ส.พิมพ์รักษ์   กุลอ่อน ร.13 พัน.2 ภมูิคุ้มกันบกพร่อง 49 15 ม.ค. 60
817/60 นาง จ าเนยีร   แฉ่งอารีย์ รพศ.4 กล้ามเนื้อหวัใจตาย 68 18 ม.ค. 60
818/60 นาย พวง   ใบพลูทอง พัน.พัฒนา 2 กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 57 18 เม.ย. 59
819/60 นาย ปัน๋แก้ว   วงศ์ศรี ศฝ.นศท.มทบ.33 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 85 2 ม.ค. 60
820/60 นาง ร าเพย   จลุบาท ศฝ.นศท.มทบ.23 โรคชรา 72 6 ก.พ. 60
821/60 นาง พะเยาว์   มณีทัศน์ ธนาณัติ โรคชรา 91 24 ม.ค. 60
822/60 จ.ส.อ.ประคองศักด์ิ   ถายะเดช ธ.ราชบรีุ เส้นเลือดหวัใจอุดตันเฉียบพลัน 73 14 ธ.ค. 59
823/60 นาง ชญาภณัญ์   ดอนรอดไพร พล.ร.9 เส้นเลือดในสมองแตก 41 8 ม.ค. 60
824/60 นาย กิมจวง   พรวรรณะศิริเวช นทพ. โรคปอดติดเชื้อ 85 4 ก.พ. 60
825/60 จ.ส.อ.บญุควง   ไชยชาติ ม.พัน.26 อุบติัเหตุจราจร 53 31 ม.ค. 60
826/60 ร.ต.บรรจง   พิมพาหุ ธ.ราชบรีุ โรคเบาหวาน 70 20 ม.ค. 60
827/60 นาง หนจู ี  สุรินทร์เลิศ ธ.ร้อยเอ็ด ไตวายเร้ือรัง 69 2 ก.พ. 60
828/60 นาง บญุมา   รังวัดสา ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-มหาสารคามโรคชรา 77 5 ก.พ. 60
829/60 นาง โอ   หอ้งแซง ธ.ยโสธร ไตวายเร้ือรัง 83 25 ธ.ค. 59
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830/60 นาย ทองหยด   ภแูสงสี ธ.ยโสธร ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 72 5 ก.พ. 60
831/60 นาง กลมทิพย์   ศรีสนาม ธ.ปราณบรีุ ติดเชื้อในสมอง 54 29 ม.ค. 60
832/60 นาง สีพอง   โพธิเ์หมือน ธ.อุตรดิตถ์ หวัใจล้มเหลว 69 26 ม.ค. 60
833/60 ร.ต.วิคูณ   จนัทร์รัก พัน.พัฒนา 3 มะเร็งตับ 55 19 ม.ค. 60
834/60 นาย สงคราม   ศุภลักษณ์ สง.สด.จว.ย.ส. ปอดติดเชื้อและมะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 6 ก.พ. 60
835/60 นาย ค าไป ่  มุงธิสาร ร.3 พัน.1 ไตวายเฉียบพลัน 63 2 ก.พ. 60
836/60 ร.อ.แฉล้ม   สุขปญัโญ ธ.กาญจนบรีุ เส้นโลหติสมองแตก 83 9 ก.พ. 60
837/60 นาย เลียบ   ตุงคะบรูณะ วิสามัญ โรคชรา 93 6 ก.พ. 60
838/60 นาง ไพรัช   เย็นนาน ส่วนกลาง โรคชรา 84 4 ก.พ. 60
839/60 ร.ท.ทิพากร   สิทธิเสรีสุวรรณ ร.152 พัน.1 สมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 28 23 พ.ย. 59
840/60 จ.ส.อ.ประยูร   เฉียงพิมาย ร.29 พัน.3 หวัใจวายเฉียบพลัน 37 28 ม.ค. 60
841/60 จ.ส.อ.สุวิน   ยามา มทบ.28 เลือดออกในช่องปอด 54 24 ธ.ค. 59
842/60 จ.ส.อ.โปร่ง   แพงสกุล ธ.ลพบรีุ ปอดอักเสบติดเชื้อ 87 8 ม.ค. 60
843/60 นาง บรรจง   โชคเฉลิม กิตติมศักด์ิ มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 88 11 เม.ย. 59
844/60 นาย บญุมี   โชสิมา ม.7 โรคเบาหวาน 68 25 ม.ค. 60
845/60 ส.อ.ศักรินทร์   เติมสุข กอง สพบ.พล.1 รอ. กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด 53 21 ม.ค. 60
846/60 นาง ทองใบ  ณ ล าปาง ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหมป่อดอักเสบติดเชื้อ 82 30 ธ.ค. 59
847/60 ร.ต.บญุธรรม   ปอ้ค า ธ.ชุมพร ระบบหวัใจและหลอดเลือดล้มเหลว 61 29 ม.ค. 60
848/60 อส.ทพ.อานนท์   สรสิทธิ์ กรม ทพ.23 โรคตับ 53 24 ม.ค. 60
849/60 นาง จฑุามาศ   นนท์ประเสริฐ ธ.นครนายก โรคชรา 69 16 ม.ค. 60
850/60 นาย วินยั   ยันต์ทอง ส่วนกลาง ปอดบวม 78 10 ก.พ. 60
851/60 นาย แพ   คงสุข ธ.ลาดพร้าว 124 ทางเดินหายใจอุดกล้ัน 88 16 ก.พ. 60
852/60 นาง เล็ก   ประยูรวงศ์ ธ.ส านกัราชด าเนนิ หวัใจล้มเหลว 86 11 ก.พ. 60
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853/60 นาง นาง   ภลิาภ ธ.สกลนคร หวัใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 10 ก.พ. 60
854/60 อส.ทพ.เฉลิมศักด์ิ   พรเจริญ กรม ทพ.14 ติดเชื้อในกระแสโลหติ 55 9 ธ.ค. 59
855/60 ร.ต.สวัสด์ิ   เจริญพร ธ.จนัทบรีุ หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน 79 27 ม.ค. 60
856/60 จ.ส.อ.พนม   แช่มชื่น รร.ชท. เลือดออกบริเวณเยื่อหุม้สมอง 53  26 ม.ค. 60
857/60 ร.ต.วัชรินทร์   นะราช ธ.ขอนแก่น มะเร็งตับระยะสุดท้าย 63  31 ม.ค.60 
858/60 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   วงษ์เบาะ ธ.ขอนแก่น โรคตับ 55  26 ม.ค.60
859/60 ร.ต.ชัยชนะ   แก้วศรีพจน์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งท่อน้ าดี 78  25 ม.ค.60
860/60 นายพิมพ์   ปา้นภมูิ ธ.ชุมแพ โรคเบาหวาน 84  20 ม.ค.60
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