
ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิต

2781/59 จ.ส.อ.บุญจันทร์   จันทรจร ร.13 พัน.3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 42  17 พ.ค.59

2782/59 นายวิมล   น้้านวล ร.31 พัน.2 รอ. กระเพาะทะลุ 72  19 พ.ค.59

2783/59 นางแฉล้ม   แก้วกัลยา พล.ร.2 รอ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะรุนแรง 71  8 พ.ค.59

2784/59 ส.ท.คมศักด์ิ   ดาษดา รพ.ค่ายอดิศร เลือดค่ังในช่องปอดรุนแรง 22  18 พ.ค.59

2785/59 นางค้าทิก   เยาว์สูงเนิน พัน.สร.22 บชร.2 เลือดอุดกั้นในสมอง 86  13 พ.ค.59

2786/59 นายพงษ์เทพ   ณ นครพนม มทบ.210 เลือดออกในสมอง 62  31 พ.ค.59

2787/59 นางนารี   โสภาพันธ์ ส.พัน.15 สมองฝ่อวัยชรา 81  27 พ.ค.59

2788/59 นางสุณี   ภักดีพันธ์ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ภาวะการติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 74  24 พ.ค.59

2789/59 นางประเทือง   พงศ์สมบุญ ม.พัน.18 สมองฝ่อวัยชรา 79  25 เม.ย.59

2790/59 นายประวัติ   วัชรวิทยา สง.สด.จว.ล.ป. ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 78  20 เม.ย.59

2791/59 ส.อ.สรศักด์ิ   ธนะวิบูลย์ ร.19 แขวนคอตาย 26  18 ม.ีค.59

2792/59 ส.อ.ศุภศิษฎ์   สิทธิวิภัทร ป.พัน.25 อุบัติเหตุจราจร 24  12 พ.ค.59

2793/59 จ.ส.อ.เพทาย   อุปชัย ช.พัน.302 สมองขาดอากาศ 32  2 ก.พ.59

2794/59 จ.ส.อ.ทองสุข   แอบกล่ินจันทร์ ธ.สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 87  20 พ.ค.59

2795/59 นางจันทร์   อนุกูล ธ.สระบุรี มะเร็งทีก่ระดูกสันหลังระยะแพร่กระจาย 81  24 พ.ค.59

2796/59 นายกิตติคุณ   ผาบุญมา ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี อุบัติเหตุจราจร 38  30 เม.ย.59

2797/59 นางเล็ก   ห้องสุคนธ์ ธ.สระบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 76  14 พ.ค.59

ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม

ผนวก ข

รายนามสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ทีถึ่งแก่กรรม
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2798/59 นางน้อย   ค้าลือปลูก ธ.ล้าปาง ไตวายเร้ือรัง 80  21 พ.ค.59

2799/59 พ.ท.ณรงค์   เฉลิมแดน ธ.สระบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 69  3 พ.ค.59

2800/59 จ.ส.อ.ดิเรก    อิ่มเอี่ยม ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอด 59  20 พ.ค.59

2801/59 น.ส.จริยา   จันทร์แจ้ง ธ.พิษณุโลก ไวรัสตับอักเสบ 49  22 ม.ีค.59

0802/59 ส.ท.ธนทัต   เหลืองประเสริฐ ร้อย.บก.พล.ร.3 อุบัติเหตุจราจร 25  4 พ.ค.59

2803/59 จ.ส.อ.พรศักด์ิ   พิชัยบัณฑิตกุล ป.พัน.12 รอ. มะเร็งตับ 53  29 พ.ค.59

2804/59 ร.ต.ประเทือง   บุญอาจ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคไตวาย 80  22 พ.ค.59

2805/59 นางจ้าปี   พัดเพ็ง ร.23 โรคชรา 77  11 พ.ค.59

2806/59 นายหนูจันทร์   กั้วพิสมัย มทบ.27 มะเร็งท่อน้้าดี 70  22 พ.ค.59

2807/59 พ.อ.อรรณพ   อุบล มทบ.13 มะเร็งตับ 59  30 พ.ค.59

2808/59 นางทองสูรย์   หาส้ารี มทบ.22 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 69  15 พ.ค.59

2809/59 นางจวนใจ   ค้้าชู สง.สด.จว.น.ม. ปอดติดเชื้อ 84  26 พ.ค.59

2810/59 นางพัดชา   มีมุขกิจ พัน.ขส.22 บชร.2 โรคชรา 82  5 พ.ค.59

2811/59 จ.ส.อ.มานิตย์   สาหร่ายทอง ธ.ลพบุรี มะเร็งทีโ่คนล้ิน 78  28 พ.ค.59

2812/59 นางทา   มิรัตนไพร ธ.ยโสธร ความดันโลหิตสูง 87  30 พ.ค.59

2813/59 นางทอง   ชาญจักร ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอด 77  27 พ.ค.59

2814/59 ร.ต.ปวริศร์   อินทร์พิมพ์ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งตับ 57  21 พ.ค.59

2815/59 ร.ต.สังวาล   รอดอ่อน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งปอด 78  20 พ.ค.59

2816/59 ส.อ.บรรลุ   ศรีวะรมย์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 54  21 พ.ค.59
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2817/59 นางสุนันท์   ผางจีน ธ.อุบลราชธานี โรคหัวใจ 82  23 พ.ค.59

2818/59 ร.อ.ไกรศรี   โสภณ ธ.ราชบุรี ปอดติดเชื้อ 74  12 พ.ค.59

2819/59 จ.ส.อ.เฉลียว   ละมูล ธ.ราชบุรี มะเร็งต่อมทอลซิล 63  20 พ.ค.59

2820/59 พ.ต.ดิเรก   บุญกอง นรด.(ศสร) ติดเชื้อในกระแสเลือด 56  1 พ.ค.59

2821/59 ร.อ.เสถียร   ส้ินโศรก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอดแพร่กระจาย 81  4 ม.ิย.59

2822/59 จ.ส.อ.เผด็จ   เจือจุน ธ.ส้านักราชด้าเนิน ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 70  9 ม.ิย.59

2823/59 นางวิไล   บุญเฉลียว ธ.กระทรวงกลาโหม ติดเชื้อในกระแสเลือด 89  30 พ.ค.59

2824/59 น.ส.บุญสม   ชื่นชม ธ.ศรีราชา ท่อทางเดินน้้าดีอักเสบเฉียบพลัน 70  4 ม.ค.59

2825/59 ส.อ.สมศักด์ิ   เจริญสุข ธ.ถนนจอมทอง โรคชรา 72  10 ม.ิย.59

2826/59 ร.ต.หญิง จินดา   ปิน่สุวรรณ์ ธ.เตาปูน โรคตับแข็ง 78  22 พ.ค.59

2827/59 นางสมวงษ์   เครือเช้า ธ.ห้วยขวาง แผลทีเ่ท้าติดเชื้อ 91  30 พ.ค.59

2828/59 ร.ต.ภมรพล    วงศ์สวัสด์ิ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เส้นเลือดแดงอุดตัน 61  31 พ.ค.59

2829/59 ร.ต.ท.สมบูรณ์   รอดปาน ส่วนกลาง ไทรอยด์เป็นพิษ 73  9 ม.ิย.59

2830/59 นางมานิตย์   นาคอ้น ธ.ย่อยเมืองทองธานี โรคชรา 86  9 ม.ิย.59

2831/59 นายเส็ง   โคตรนัวะ ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 78  25 พ.ค.59

2832/59 นางสุรินทร์   นิติรัตน์ ธ.อู่ทอง สมองฝ่อวัยชรา 83  8 ม.ิย.59

2833/59 นางพิศวง   เจริญชัย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 71  13 พ.ค.59

2834/59 นางสละ   บุญญา ธ.บุรีรัมย์ โรคชรา 89  28 พ.ค.59

2835/59 พ.ท.แสวง   โคตรณรงค์ ธ.อุดรธานี ภาวะหัวใจล้มเหลว 85  27 พ.ค.59
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2836/59 นางอุดม   ศรีเจิม ธ.ลพบุรี การหายใจล้มเหลว 78  22 พ.ค.59

2837/59 ร.ต.รันดร   จันทะสงเคราะห์ ธ.ขอนแก่น เลือดออกในทางเดินอาหาร 58  15 พ.ค.59

2838/59 ร.ต.ชื่น   อบรม ธ.ล้าพูน ความดันโลหิตสูง , กล้ามเนื้อหัวใจตาย 72  21 พ.ค.59

2839/59 จ.ส.อ.ทวี   แก้วมณี ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อ 83  3 พ.ค.59

2840/59 จ.ส.อ.รังสี   พรมเกตุ ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งสมอง 69  23 พ.ค.59

2841/59 นางบัวค้า   ตาแก้ว พัน.สร.4 โรคชรา 80  21 พ.ค.59

2842/59 จ.ส.อ.บุญทัน   โยธะพันธ์ ป.พัน.16 ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร 54  27 เม.ย.59

2843/59 นางบุญ   พูลสวัสด์ิ ม.พัน.21 สมองฝ่อวัชรา 78  21 พ.ค.59

2844/59 ร.ต.ประจักษ์   นาคใหม่ ม.พัน.22 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 57  26 พ.ค.59

2845/59 นางอนงค์   เร่ิมคิดการณ์ รร.กสร.ศสร. ภาวะเลือดออกในสมอง 55  21 ม.ีค.59

2846/59 นายสัม   บุญเพ็ง รร.นส.ทบ. เลือดออกในสมอง 79  20 พ.ค.59

2847/59 นายด้า   วรรณโก รร.ร.ศร. สมองฝ่อวัยชรา 86  13 พ.ค.59

2848/59 นายประสงค์   โรจนะ นสศ. โรคปอดบวม 83  26 ม.ีค.59

2849/59 นางนกเปล้า   ยื่นกระโทก ช.พัน.112 ช.1 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 75  25 พ.ค.59

2850/59 นายอ้าย   อรินแจ้ สง.สด.จว.ล.พ. มะเร็งตับ 83  31 พ.ค.59

2851/59 จ.ท.สมนึก   อินทร์แสง   กคช.กช. ติดเชื้อในกระแสเลือด 67  18 เม.ย.59

2852/59 อส.ทพ.วินัย   หงษ์กลาง กรม ทพ.21 โรคไตวาย 50  28 เม.ย.59

2853/59 นายหนูสิน   หนุนวงษ์ ร.1 พัน.4 รอ. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 82  17 พ.ค.59

2854/59 จ.ส.อ.สุพรรณ์   บุญสุข รพ.รร.6 ซ่ีโครงหัก ไตซ้ายฉีกขาด 55  28 พ.ค.59
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2855/59 นางสอาด   เอี่ยมส้าอางค์ พบ. อุบัติเหตุจราจร 81  13 เม.ย.59

2856/59 จ.ส.อ.บุญชู   ไชยเสนา ธ.ชลบุรี มะเร็งตับ 54  26 เม.ย.59

2857/59 พ.ท.วิเชียร   บัวมน ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลวฉียบพลัน 77  8 ม.ิย.59

2858/59 ร.ต.ช้อย   จันทร์ดิษฐ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 78  30 พ.ค.59

2859/59 นางสมพร   เนื้อเย็น ธ.ย่อยบางโพ ระบบหัวใจล้มเหลว 80  3 ม.ิย.59

2860/59 จ.ส.อ.วิญญู   ค้ามณีจันทร์ มทบ.29 ปอดติดเชื้อ 58  24 พ.ค.59

2861/59 นางสวน   สังฆะสร ม.พัน.14 สมองฝ่อวัยชรา 75  30 พ.ค.59

2862/59 จ.ส.อ.ไพบูลย์   ประทุมเมธา ช.1 รอ. เสียเลือดมาก 46  13 ม.ีค.59

2863/59 นางเพียร   ใจเสง่ียม มทบ.15 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 80  1 ม.ิย.59

2864/59 นางล้วน   สนนิ่ม ธนาณัติ ปอดอักเสบ 61  28 พ.ค.59

2865/59 จ.ส.ต.สมเจตน์   สิงห์เรือง ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งตับ 51  9 ม.ิย.59

2866/59 จ.ส.อ.วิริยะ   แฉ่งฉายา ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  1 ม.ิย.59

2867/59 นางสุรีย์   ร่ืนส้าราญ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดสมองตีบ 85  4 ม.ิย.59

2868/59 ร.ต.จรัส   ภิรมย์ญาณ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งระยะสุดท้าย 57  27 เม.ย.59

2869/59 จ.ส.อ.ปรีชา   กุหลาบแก้ว ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  2 พ.ค.59

2870/59 นายสุพล   พีระธรรม ธ.สกลนคร หัวใจล้มเหลวฉียบพลัน 58  16 พ.ค.59

2871/59 นายณรงค์   โน๊ตสุภา ธ.สกลนคร โรคชรา 77  17 พ.ค.59

2872/59 นางมณี   แก้วก้อน ธ.สกลนคร ติดเชื้อแผลกดทับ 87  27 พ.ค.59

2873/59 นายชาญ   ค้าศรีพล ธ.สกลนคร กระดูกต้นขาซ้ายหัก 76  14 พ.ค.59
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2874/59 นางสาหร่าย   แกล้วกล้า วิสามัญ เส้นเลือดสมองตีบ 82  17 พ.ค.59

2875/59 นางจินตนา   คงพลัง สบ.ทบ. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 78  11 ม.ิย.59

2876/59 อส.ทพ.วิสิทธิ ์  กันทะปา กรม ทพ.36 วัณโรคปอด 54  1 ม.ิย.59

2877/59 นายเรืองศักด์ิ   ปัญญาไว ช.พัน.4 น้้าในช่องเยื่อหุม้ปอดมากระดับวิกฤต 61  6 ม.ิย.59

2878/59 นางรัญจวน   ศรีสงคราม สง.สด.จว.อ.บ. โรคมะเร็ง 79  2 ม.ิย.59

2879/59 นางเพียง   จวนชัยภูมิ ร.8 ไตวายจากเบาหวาน 82  2 ม.ิย.59

2880/59 นายสมดี   โคตะนนท์ ม.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 60  16 พ.ค.59

2881/59 จ.ส.อ.บ้ารุง   ฤทธิสิทธิ์ ร้อย.ลว.ไกล 9 ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 50  1 พ.ค.59

2882/59 ร.อ.ประทีป   บุญอุดหนุน ธ.ลพบุรี ติดเชื้อทางกระแสเลือดจากปอดอักเสบ 82  9 พ.ค.59

2883/59 ร.ต.วิโรจน์   สุริยศ ธ.สกลนคร หัวใจล้มเหลวจากภาวะหัวใจขาดเลือด 58  2 เม.ย.59

2884/59 นายฉลวย   นิวงษ์ ธ.ลาดหญ้า มะเร็งสายเสียง 89  16 ม.ิย.59

2885/59 ร.ต.ไพบูลย์   โชคอ้านวยเจริญ ธ.ศรีย่าน ไตวายระยะสุดท้าย 60  12 ม.ิย.59

2886/59 นางนาง   เนินค้าภา สก.ทบ. หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 78  12 ม.ิย.59

2887/59 พ.อ.ชะลอ   แสงระวี วิสามัญ โรคชรา 90  11 ม.ิย.59

2888/59 พ.ท.พูลสวัสด์ิ   โคตรบุตร ธ.อุดรธานี มะเร็งปอด 81  15 เม.ย.59

2889/59 นางมณี   อรรฆยานนท์ ธ.รังสิต คลอง 3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  9 ม.ิย.59

2890/59 นางกรรณิการ์   เวสประคอง ส่วนกลาง มะเร็งตับอ่อน 72  8 ม.ิย.59

2891/59 นางกระบวน   ชูช่วย ธ.ทุง่สง ปอดติดเชื้อ 76  17 พ.ค.59

2892/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   ใจกล้า รร.การบิน ทบ. เลือดออกในเนื้อสมอง 61  2 ต.ค.58
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2893/59 จ.ส.อ.เวช   เพ็ชรกัณจันทร์ ธ.สนามเสือป่า มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 74  24 พ.ค.59

2894/59 นางทองอาบ   คงศิริ ธ.กระทรวงกลาโหม ทางเดินหายใจอุดกล้ัน 91  11 ม.ิย.59

2895/59 พ.อ.สุวิทย์   ฤทธิอ์ุดม ธ.รพ.รร.6 เลือดออกทีก่้านสมอง 64  15 ม.ิย.59

2896/59 จ.ส.อ.สนั่น   วรสุขศรี ธ.ราชด้าเนิน ปอดติดเชื้อรุนแรง 69  30 พ.ค.59

2897/59 นางแปลง   ถิ่นส้าอางค์ ธ.ส้านักราชด้าเนิน วัณโรคต่อมน้้าเหลือง 79  5 ม.ิย.59

2898/59 นางละเอียด   พวงบุบผา ธ.กาญจนบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 66  2 ม.ิย.59

2899/59 จ.ส.อ.บุญส่ง   ไกรสุวรรณ์ ธ.ลพบุรี ความดันโลหิตสูง 68  31 พ.ค.59

2900/59 ร.ต.สมนึก   คงมา ธ.กาญจนบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 58  2 ม.ิย.59

2901/59 นางบุญเลิศ   ราชเสมอ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบ 81  2 ม.ิย.59

2902/59 นางประจวบ   คงมี ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 70  31 พ.ค.59

2903/59 นางสมร   อุทานิตย์ ธ.เพชรบูรณ์ เลือดออกทางเดินอาหาร 74  15 เม.ย.59

2904/59 จ.ส.อ.ธวัช   ศรีแจ่ม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ไตวายเฉียบพลัน 73  24 พ.ค.59

2905/59 นายเวียง   ทิพย์เพ็ง กส.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 74  26 พ.ค.59

2906/59 นายประเทือง   ก้าทอง ศพปน.พท. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 47  17 พ.ค.59

2907/59 นางก้อน   ธนะฐี รร.กส.กส.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 90  4 ม.ิย.59

2908/59 จ.ส.อ.นภดล   ค้าปันจะ มทบ.310 ภาวะเลือดออกบริเวณก้านสมอง 44  16 เม.ย.59

2909/59 จ.ส.อ.สง่า   ทุมมา ช.พัน.202 มะเร็งล้าไส้ส่วนปลาย 54  2 ม.ิย.59

2910/59 นายสอน   ดอกดวง ม.พัน.23 รอ. มะเร็งตับ 66  1 ม.ิย.59

2911/59 นายมงคล   ท้าวสูงเนิน มทบ.28 สมองขาดเลือด 66  1 ม.ิย.59
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2912/59 ส.อ.มนัส   วุฒิเศลา ร.16 พัน.2 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 28  19 พ.ค.59

2913/59 นางบุญช่วย   บูรณวิทย์ กช. ปอดติดเชื้อ 74  28 เม.ย.59

2914/59 นายอนันต๊ะค้า   ใจเทีย่ง สง.สด.จว.ช.บ. มะเร็งล้าไส้ 68  25 พ.ค.59

2915/59 ร.ต.ทอง   ชัยศิลปิน ธ.เชียงราย สมองฝ่อวัยชรา 92  4 ก.ค.59

2916/59 นางประไพ   อยู่โพธิ์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งผิวหนัง 83  7 ม.ิย.59

2917/59 นายสุพรรณ   กัสปะ กพ.ทบ. หัวใจเต้นผิดจังหวะ 61  25 พ.ค.59

2918/59 จ.ส.อ.สุริยา   ประจ้าหลัก ร.1 พัน.4 รอ. หัวใจวายเฉียบพลัน 53  4 ม.ิย.59

2919/59 พ.ท.จ้าเนียร   มั่งนุกูล ธ.รพ.รร.6 มะเร็งล้าไส้ 78  12 ม.ิย.59

2920/59 นายประจวบ   เติมยศ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ไตวายเฉียบพลัน 84  23 พ.ค.59

2921/59 นางกัญญา   ถิระพานิช ธ.โชคชัย 4 ปอดอักเสบติดเชื้อ 76  9 พ.ย.58

2922/59 นางจ้าเนียร   แจ้งพิมาย ธ.สกลนคร ความดันโลหิตสูง 85  15 ม.ิย.59

2923/59 นางบรรจง   อินทรพิพัฒน์ ธ.แจ้งวัฒนะ เลือดออกในสมอง 75  13 ม.ิย.59

2924/59 พ.ท.ทรงศักด์ิ   ศรีสะอาด ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ไตวายเฉียบพลัน 73  11 ม.ิย.59

2925/59 นางอมรา   รัตนจันทร์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 63  14 ม.ิย.59

2926/59 นางวาสนา   แพงแก้ว ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พิษณุโลก ไตวายเฉียบพลัน 67  27 พ.ค.59

2927/59 นางยุพิน   โสภาพันธุ์ ธ.พิษณุโลก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68  11 ม.ิย.59

2928/59 จ.ส.ต.สติ   สุวรรณ์บุตร ธ.บุรีรัมย์ ขาดอากาศหายใจ 55  8 ม.ิย.59

2929/59 นางอ้วน   กาญจนันต์ กส.ทบ. มะเร็งล้าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 79  11 พ.ค.59

2930/59 นางนวลจันทร์   ภูสุ่วรรณ์ ร.4 พัน.3 ติดเชื้อผิวหนังชั้นลึก 78  23 พ.ค.59
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2931/59 นางท้านอง   ล้ามูล พล.ช. ติดเชื้อในกระแสเลือด 75  26 พ.ค.59

2932/59 นางพุม่พวง   เดชสันเทียะ ร้อย.ม.(ลว.) 3 ภาวะสมองขาดเลือด 80   5 ม.ิย.59

2933/59 จ.ส.อ.ประจักษ์   ศรีภักดี มทบ.22 มะเร็งต่อมลูกหมาก 83  29 พ.ค.59

2934/59 นางผิว   ชุมแสง รร.กสร.ศสร. เลือดออกในสมอง 92  12 พ.ค.59

2935/59 นายบัญชา   ซาชุม ม.พัน.13 ปอดติดเชื้อรุนแรง 56  20 พ.ค.59

2936/59 นางละมัย   มาทัน ส.พัน.22 ปอดติดเชื้อ 83  26 พ.ค.59

2937/59 นายบุญชู   อ่า้อ่อน ธ.กาญจนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 64  19 ม.ิย.59

2938/59 นางสงวน   จุลศักด์ิ  ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เส้นเลือดในสมองตีบ 88  19 ม.ิย.59

2939/59 ร.ต.อานันทร์   ทองพันธุพ์าน ธ.ศรีย่าน ติดเชื้อในกระแสเลือด 58  19 ม.ิย.59

2940/59 พ.ต.ชุมพล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 90  16 ม.ิย.59

2941/59 จ.ส.อ.จุฬา   ญาณะชัย ธ.กระทรวงกลาโหม ถูกยิงทีศี่รษะ 76  9 ม.ิย.59

2942/59 นางหลุย   ธะระสวัสด์ิ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84  10 ม.ิย.59

2943/59 ส.ท.บุญเพ็ง   สุทธิประภา ม.6 โรคชรา 83  1 ม.ิย.59

2944/59 นางสมคิด   จันทร์รุ่งศรี พัน.ขส.22 บชร.2 โรคไตวาย 82  18 เม.ย.59

2945/59 จ.ส.อ.สุรพล   เนื่องจากนิล สพ.ทบ. ปอดอักเสบ 59  22 เม.ย.59

2946/59 จ.ส.อ.พิศวง   ค้าประศาสตร์ รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 80  19 พ.ค.59

2947/59 นางแตงอ่อน   อุณรุท สก.ทบ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75  13 ม.ิย.59

2948/59 ร.อ.เสง่ียม   ทองกระจ่าง วิสามัญ สมองฝ่อวัยชรา 88  13 พ.ค.59

2949/59 ร.ต.สวาท   นิยมแย้ม ธ.ลาดพร้าว 124 โรคประจ้าตัว 88  14 ม.ิย.59
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2950/59 จ.ส.อ.ทศพร   ใจแข็ง ธ.สกลนคร มะเร็งทีไ่ต 57  7 เม.ย.59

2951/59 จ.ส.อ.ชวน   อาณัติรักษ์ ธ.ยะลา ติดเชื้อในปอด 87  25 เม.ย.59

2952/59 ร.ต.สมร   รักษวงค์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งหลอดอาหารกระจายไปทีป่อด 57  6 พ.ค.59

2953/59 นางสมนึก   กระตุดเงิน ธ.สกลนคร ความดันโลหิตสูง 78  26 พ.ค.59

2954/59 ส.อ.วีระศักด์ิ   วรสุทธิ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี หัวใจวาย 59  5 ม.ิย.59

2955/59 ร.ต.สุชาติ   ทองดี ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 62  4 ม.ิย.59

2956/59 นางกานี   ศรีสงค์ บชร.2 อุบัติเหตุจราจร 77  1 ม.ิย.59

2957/59 นายทองสุข   นาคมี ส.พัน.35 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66  1 ม.ิย.59

2958/59 พ.อ.ประเสริฐ   วัฒนวงษ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 86  26 พ.ค.59

2959/59 นางทวี   สุวรรณรัตน์ ยก.ทหาร ถุงลมโป่งพอง 79  11 ม.ิย.59

2960/59 พ.อ.ณรงค์   สะสมทรัพย์ ธ.เตาปูน หัวใจล้มเหลว 69  16 ม.ิย.59

2961/59 นางอุบล   เกษะโกมล ส่วนกลาง โรคชรา 93  28 พ.ค.59

2962/59 จ.ส.อ.ละออง   ศรีสวัสด์ิ ธ.ปราจีนบุรี ระบบไหลเวียนล้มเหลว 77  11 ม.ิย.59

2963/59 นางสี   อยู่ดี มทบ.34 โรคชรา 78  27 พ.ค.59

2964/59 ร.ต.เทิม้   โพธิอ์่า้ ธ.พิษณุโลก มะเร็งปอด 75  8 ม.ิย.59

2965/59 ส.อ.รุ่งโรจน์   บุตรเล็ก ธ.เพชรบุรี เนื้องอกในสมอง 56  30 พ.ค.59

2966/59 นางสุพี   หวังบุญ รพ.รร.จปร. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 56  8 ม.ิย.59

2967/59 น.ส.วิภารัตน์   คชวิเชียร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 33  3 ม.ิย.59

2968/59 นางจ้านงค์   สุนทรัษฐาน พัน.ขส.23 บชร.3 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 76  20 พ.ค.59
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2969/59 ร.ต.ประเสริฐ   จันทร์ปาน พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. ปอดอักเสบจากการส้าลัก 73  4 ม.ิย.59

2970/59 ร.ท.สันติ   ยอดสา รร.จปร. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 45  29 พ.ค.59

2971/59 นายส้าเริง   จันทร์รักษ์ ม.พัน.9 มะเร็งปอด 67  29 พ.ค.59

2972/59 พ.อ.ประเสริฐ   นาคสุข ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 84  18 ม.ิย.59

2973/59 จ.ส.อ.สวน   พลหาญ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ถุงลมโป่งพอง 84  16 ม.ิย.59

2974/59 นางสมศรี   พุม่สอาด ธ.บางบัวทอง มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 78  4 ม.ิย.59

2975/59 พ.ท.สุขุม   กองพรต ธ.เตาปูน โรคชรา 85  18 ม.ิย.59

2976/59 นางบุญเลิศ   นันนาเชือก ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 55  4 ม.ิย.59

2977/59 นายสมบูรณ์   บ้ารุงนา ธ.ขอนแก่น ปอดติดเชื้อ 67  4 ม.ิย.59

2978/59 นายกระจ่าง   เอี่ยมละออ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 91  31 พ.ค.59

2979/59 จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ   ฉลวยแสง ร.8 พัน.1 มะเร็งตับ 53  31 ม.ีค.59

2980/59 นางประสงค์   ทับทาบ ร.4 พัน.1 ภาวะเส้นเลือดด้าใหญ่ทีค่ออุดตัน 52  22 เม.ย.59

2981/59 นายหวล   ชื่นชมกล่ิน รพ.รร.จปร. มะเร็งในท่อน้้าดี 82  7 ม.ิย.59

2982/59 นางสีดา   ทองกวด สง.สด.จว.พ.ล. ความดันโลหิตสูง 79  22 พ.ค.59

2983/59 นายสมบูรณ์   พาค้า ธ.พญาไท โรคตับแข็ง 69  6 ม.ิย.59

2984/59 นางอนงค์   สนสร้อย สลก.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 77  5 ม.ิย.59

2985/59 นายสอาด   ปรีเปรม พล.ป. ปอดอักเสบติดเชื้อ 76  9 พ.ค.59

2986/59 นายนพดล   สมัครการ รร.การบิน ทบ. มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 54  28 เม.ย.59

2987/59 ร.ต.สุชาติ   แผ่นผา ธ.น่าน บาดเจ็บศีรษะรุนแรงอุบัติเหตุจราจร 65  29 พ.ค.59
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2988/59 นางไสว   จั่นมา กรม ทพ.46 มะเร็งปอด 77  11 เม.ย.59

2989/59 นางพลอย   ค้าหล่อ กคส.สพ.ทบ. มะเร็งเต้านม 68  14 ม.ิย.59

2990/59 นางอ่อนสา   พนาสิทธิ์ มทบ.21 โรคชรา 78  9 ม.ิย.59

2991/59 ส.อ.สมภาร   นิราสค้า ธ.อุดรธานี เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 55  6 ม.ิย.59

2992/59 นางสุภาภรณ์   โรจน์ฉิมพลี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ทางเดินหายใจอุดกั้น 57  10 ม.ิย.59

2993/59 นางราม   แสนเสนา รร.จปร. โรคเบาหวาน 67  19 พ.ค.59

2994/59 นายแวว   งามละม้าย กส.ทบ. โรคชรา 78  31 พ.ค.59

2995/59 ร.ต.สด   ปัญญาปรุ ธ.นครราชสีมา มะเร็งกระเพาะอาหาร 82  28 พ.ค.59

2996/59 นางจินรอน   ติดมา ธ.อุดรธานี หัวใจล้มเหลว 76  3 ม.ิย.59

2997/59 จ.ส.ต.กอบเกียรติ   น้อยกอ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 57  2 ม.ิย.59

2998/59 นางบุญเรือน   กล้่าการยุทธ ธ.ส้านักงานใหญ่ โรคชรา 80  21 ม.ิย.59

2999/59 นายแสวง   ศรีพลอย วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 100  15 ม.ิย.59

3000/59 นางโสภี   สว่างเมฆ ม.พัน.24 รอ. ปอดอักเสบรุนแรง 53  10 ม.ิย.59

3001/59 นางโสภา   พึง่ประภา มทบ.38 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 47  18 พ.ค.59

3002/59 นายโชติ   ฟักเขียว พัน.ช.คมศ. มะเร็งลุกลามบริเวณปอด 61  1 ม.ิย.59

3003/59 นายทองดี   สุรเสน ม.พัน.5 รอ. มะเร็งท่อน้้าดี 81  26 เม.ย.59

3004/59 นายหนู   ค้าเลิศ พัน.ซบร.22 บชร.2 โรคชรา 77  9 พ.ค.59

3005/59 จ.ส.อ.ปรางค์   เพ็ชรเย็น ร.151 พัน.2 มะเร็งระยะแพร่กระจาย 52  9 ก.พ.59

3006/59 จ.ส.อ.วันชัย   สิงห์น้อย ธ.พิษณุโลก มะเร็งตับ 60  6 พ.ค.59
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3007/59 ส.อ.ชัยชนะ   โนสูงเนิน ศสพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 50  13 เม.ย.59

3008/59 ร.ต.หญิง คลอจิตต์   จันทร์ตรง ธ.กองบัญชาการทหารสูงสุด มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย 65  3 ม.ิย.59

3009/59 นางเปร่ือง   ปราณีชน ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะลุกลาม 77  20 ม.ิย.59

3010/59 ร.ต.ขวัญชัย   บุญพา ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  6 ม.ิย.59

3011/59 นายจรูญ   แซ่ชื้อ ม.พัน.4 รอ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 79  27 ม.ิย.59

3012/59 นางอุสา   ศรีโชติ ธ.เชียงราย ไตวายเร้ือรัง 78  28 พ.ค.59

3013/59 นางบัวขาบ   มูลละ ธ.ลพบุรี มะเร็งเต้านม 64  10 ม.ิย.59

3014/59 นางเอี้ยน   เติมทอง ส.พัน.5 โรคเบาหวาน 72  5 ม.ิย.59

3015/59 จ.ส.อ.ทินกร   ชัยบัง ขว.ทหาร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 50  7 พ.ค.59

3016/59 พ.ท.สม   อิ่มศิริ ธ.บก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 73  14 ม.ิย.59

3017/59 นางขาน   ยาวะโนภาส ธ.อุบลราชธานี มะเร็งช่องท้อง 77  30 พ.ค.59

3018/59 พ.ต.วัฒนะ   มีสมบูรณ์ ธ.เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 75  23 พ.ค.59

3019/59 นางบัวเงิน   บุญยอ ธ.อุบลราชธานี โรคเบาหวาน 87  12 ม.ิย.59

3020/59 นางอ้านวย   นาคทอง ทน.3 สมองฝ่อวัยชรา 77  13 ม.ิย.59

3021/59 นายอาจ   ดวงดี มทบ.36 มะเร็งตับ 74  3 ม.ิย.59

3022/59 นางจ้ารัส    แก้วทอง ธ.เพชรบูรณ์ ก้อนในช่องอกกดหลอดเลือดด้าทีค่อ 64  12 ม.ิย.59

3023/59 ร.ต.สัญชัย   พิกุลศรี ธ.เพชรบูรณ์ ผูกคอตาย 57  4 ม.ิย.59

3024/59 นางเพียร   ใจเด็จ ส.พัน.6 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 64  3 ม.ิย.59

3025/59 นางเวียงชัย   มากบ้ารุง สง.สด.จว.อ.น. ติดเชื้อในกระแสเลือด 55  16 ม.ิย.59
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3026/59 นางค้าปุน่   ฉวีรักษ์ ม.พัน.23 รอ. ภาวะกล้ามเนื้อเหลวเฉียบพลัน 76  13 ม.ิย.59

3027/59 นางถาวร   สุทธสุภา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ภาวะหัวใจโตขาดเลือด 73  11 ม.ิย.59

3028/59 นางจันทร์โท   ถาบุตร ธ.อุดรธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  7 ม.ิย.59

3029/59 ร.ต.บุญช่วย   จ่าหร่าย ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองตีบ 75  4 ม.ิย.59

3030/59 นางกรรณิการ์   ชินชัย ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 78  13 ม.ิย.59

3031/59 ร.ต.บุญธรรม   พุม่ไสว ธ.เทเวศร์ ปอดอักเสบ 80  20 ม.ิย.59

3032/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   คุ้มเกษม ธ.พญาไท มะเร็งตับ 66  20 ม.ิย.59

3033/59 นายค้า   แสนหล้า มทบ.21 ปอดติดเชื้อ 77  1 ม.ิย.59

3034/59 นางวินัย   อรรถโกวิท ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ เลือดออกในสมอง 56  12 ม.ิย.59

3035/59 นางพร   แก้วค้า ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี มะเร็งผิวหนัง 75  4 ม.ิย.59

3036/59 ร.ต.สวง   นิ่มขุนทด ธ.นครราชสีมา หัวใจหยุดเต้น 78  13 เม.ย.59

3037/59 นางละมัย   จาบถนอม แผนกอาวุธที ่1 ไตวายมาจากโรคเบาหวาน 74  26 พ.ค.59

3038/59 นางหนูเปล้ือง   ทองแช่ม ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์ มะเร็งปอด 71  17 ม.ิย.59

3039/59 พล.ต.นุปกรณ์   อุดาการ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60  22 ม.ิย.59

3040/59 พ.ท.บุญเรือง   ใจคนึง บชร.3 ภาวะปอดท้างานผิดปกติ 57  9 ม.ิย.59

3041/59 นางค้าพอง   แขวงนอก พล.พัฒนา 2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  13 ม.ิย.59

3042/59 นายก้าแหง   จรลี ร.23 พัน.1 มะเร็งปอด 82  5 ม.ิย.59

3043/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   นาคเอม ธ.พิษณุโลก โรคไตวาย 75  8 ม.ิย.59

3044/59 นางเชิง   มีมาก ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 79  19 ม.ิย.59
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3045/59 นายสมัย   ลัทธิรมย์ ธ.ร้อยเอ็ด ปอดติดเชื้อ 82  3 ม.ิย.59

3046/59 พ.ท.สมพงษ์   อินตรา ธ.พระปฐมเจดีย์ สมองฝ่อวัยชรา 76  23 ม.ิย.59

3047/59 ร.อ.สุรินทร์   เฮงสิ ธ.ลพบุรี ความดันโลหิต 87  21 ม.ิย.59

3048/59 จ.ส.อ.ชัชวาลย์   เสือยัน ธนาณัติ หลอดเลือดหัวใจขาดเลือด 56  1 เม.ย.59

3049/59 พลฯ สมบัติ   อ้านวยเลขา ธ.เสนานิคม หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80  13 พ.ค.59

3050/59 นายธราพงษ์   เวิน่ทอง พธ.ทบ. มะเร็งต่อมไทรอยด์ 56  28 พ.ค.59

3051/59 นายบุญธรรม   ค้ากระจ่าง มทบ.39 หัวใจหยุดเต้นจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 66  19 ม.ิย.59

3052/59 จ.ส.อ.เอกภพ   พัดภู่ รพศ.4 พัน.2 ถูกลอบวางระเบิดแสวงเคร่ือง 34  29 ม.ิย.59

3053/59 นายวิชัย   พลัดบุญ รร.ตท. ติดเชื้อในปอดเป็นหนอง 53  9 ม.ิย.59

3054/59 พล.ต.คมน์   ฉิมคล้าย สลก.ทบ. โรคมะเร็งต่อมน้้าเหลือง 58  2 ม.ิย.59

3055/59 พ.ท.ฉลวย   ธิรกุล ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  26 ม.ิย.59

3056/59 พ.ต.ประสิทธิ ์  ศรีพยัคฆ์ ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 79  23 ม.ิย.59

3057/59 นายวสมบูรณ์   กุลประกอบ ธ.ศรีย่าน หนองในตับ 78  20 ม.ิย.59

3058/59 นางแก้ว   จ้ารองเพ็ง ส.พัน.6 สมองฝ่อวัยชรา 77  16 ม.ิย.59

3059/59 นายวันที   ค้าพรม ร.13 พัน.2 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82  11 ม.ิย.59

3060/59 นายชุน   โสดวิลัย ศปภอ.ทบ.2 เลือดออกทีก่้านสมองภาวะเส้นโลหิตฝอยแตก 80  9 ม.ิย.59

3061/59 นางทรัพย์   จุฬานัน ร.6 ปอดติดเชื้อ 80  22 ม.ิย.59

3062/59 อส.ทพ.วิสุทธิ ์  บุญมามอญ กรม ทพ.26 วัณโรคปอด 58  2 ม.ิย.59

3063/59 นางสายันต์   ป้อมสุวรรณ์ สส. โรคเบาหวาน 72  2 ม.ิย.59
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3064/59 นางเอี่ยน   เพนเทศ ธ.เพชรบุรี ปอดติดเชื้อ 69  6 ม.ิย.59

3065/59 นางจันทร์   แย้มศรี ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า อาเจียนเป็นเลือด 80  13 ม.ิย.59

3066/59 จ.ส.อ.สุรินทร์   คุณศรี ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 71  9 เม.ย.59

3067/59 นายเบิม้   ไล้ปรีดา ธ.ราชบุรี ความดันโลหิต 82  23 ม.ิย.59

3068/59 นายวล   ฟักอ่อน ธ.ราชบุรี สมองฝ่อวัยชรา 83  11 พ.ค.59

3069/59 น.ส.เบญจวรรณ   ปานมงคล ธ.ล้าปาง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 32  29 พ.ค.59

3070/59 นายประจวบ   จันทร์หอม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 66  16 ม.ิย.59

3071/59 นายอุดม   ค้าทะเนตร ธ.สกลนคร ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  21 ม.ิย.59

3072/59 นายชาญศักด์ิ   แจ่มใส ส่วนกลาง เลือดออกในทางเดินอาหาร 65  1 ม.ิย.59

3073/59 นางน้อย   รอดเสมอ ธ.ถนนมหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ความดันโลหิตสูง 74  25 ม.ิย.59

3074/59 นางอารีย์   พุม่ห้วยรอบ ธ.อุทัยธานี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82  7 ม.ิย.59

3075/59 นางระย้า   ศิริจันทร์ ธ.ล้าปาง กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากการขาดเลือด 83  1 ก.ค.59

3076/59 ร.ท.เฉลียว   เหมะสถล ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มะเร็งปอด 85  7 เม.ย.59

3077/59 ร.ต.วินัย   หิมะมาน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก โรคไตวาย 63  2 พ.ค.59

3078/59 นายค้ิน   สุปินะ ม.พัน.15 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 78  24 เม.ย.59

3079/59 พ.ท.สมพงษ์   วงศ์จีน ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก หัวใจล้มเหลว 82  20 ม.ีค.59

3080/59 จ.ส.อ.ส้าราญ   ญะวงษา ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 86  18 ม.ิย.59

3081/59 พ.อ.สุจินต์   พรมจิตต์ ธ.ปูเ่จ้าสมิงพราย เลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรง 62  5 ม.ิย.59

3082/59 พ.ต.ทรงชัย   พัวปวโรภาส ธ.เตาปูน ปอดอักเสบติดเชื้อ 78  23 ม.ิย.59
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3083/59 พ.อ.พิจิตร   กงกะนันทน์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งระยะแพร่กระจาย 86  4 ก.ค.59

3084/59 ร.ต.เฉลิมพล   จินดารัตน์ ธ.สระบุรี มะเร็งทางเดินน้้าดี 52  17 เม.ย.59

3085/59 ร.ต.ชะลอ   ฉิมกุล ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 83  29 พ.ค.59

3086/59 นายหงษ์   โอ้อารี ช.พัน.6 มะเร็งท่อน้้าดี 73  25 ม.ิย.59

3087/59 พ.ท.มงคล   บุญนาค มทบ.36 ความดันเลือดต้่า 60  19 ม.ิย.59

3088/59 นางเฉลิม   ฉิมเครือวัลย์ สส. โรคชรา 82  10 พ.ค.59

3089/59 จ.ส.ต.ยุทธพงษ์   ปานานนท์ ธ.ศิริราช ติดเชื้อในกระแสเลือดจากล้ินหัวใจ 40  28 ม.ิย.59

3090/59 นางประไพ   โอเงิน ธ.บก.ทบ. ติดเชื้อในปอดอักเสบ 72  21 ส.ค.59

3091/59 จ.ส.อ.พนม   อันตรเสน พัน.พัฒนา 4 ถุงน้้าดีอักเสบ 55  7 ม.ิย.59

3092/59 นายบุญมี   บุญเกิด มทบ.22 มะเร็งต่อมลูกหมาก 72  3 ม.ิย.59

3093/59 นางถนอมศรี   แสงงาม ธ.ยโสธร สมองฝ่อวัยชรา 80  17 ม.ิย.59

3094/59 นางเขียน   พวงแก้ว ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลว 76  21 ม.ิย.59

3095/59 ร.ต.หว้น   วิเศษศรี ธ.อุดรธานี ปอดอักเสบ 84  14 ม.ิย.59

3096/59 ร.ต.สมพล   พงษ์ขยัน ธ.ราชบุรี มะเร็งล้าไส้ระยะลุกลาม 65  5 ม.ิย.59

3097/59 นางผัน   วิเศษ ธ.คลองปาง มะเร็งล้าไส้ 74  1 ม.ิย.59

3098/59 จ.ส.อ.สมเดช   บินเจ๊ะมุ ธ.นราธิวาส หลอดเลือดสมอง 71  6 ม.ิย.59

3099/59 นายเชิญ   อุณรุท ส่วนกลาง ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 83  27 ก.พ.59

3100/59 นางศรีนวล   สังข์รอด วิสามัญ ปอดติดเชื้อ 87  24 ม.ิย.59

3101/59 พล.อ.อุดม   สุวรรณปราโมทย์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 90  23 ม.ิย.59
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3102/59 พ.ท.ชัชวาล   ด้ารงศรี ธ.ย่อยถนนสรงประภา ภาวะหนองในโพรงเยื่อหุม้ปอด 70  30 ม.ิย.59

3103/59 ร.อ.สมเกียรติ   ตองอ่อน ป.1 รอ. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 56  26 ม.ิย.59

3104/59 นางหนม   นนทะน้า ธ.ปราจีนบุรี โรคชรา 88  14 ม.ิย.59

3105/59 นางเทียม   ราชู ธ.นครรชสีมา โรคชรา 79  18 ม.ิย.59

3106/59 จ.ส.อ.ถวิล   เปีย้สุพงษ์ ธ.นครรชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 51  24 ม.ิย.59

3107/59 นายพิพิธ   วีวงษ์ ร.1 พัน.2 รอ. มะเร็งหลอดอาหาร 63  29 ม.ิย.59

3108/59 ส.อ.สุดสาคร   พลเสนา ส.พัน.11 เลือดออกทางเดินอาหาร 38  19 พ.ค.59

3109/59 นายเฉลิมพล   อนุกูลประชา พัน.พัฒนา 2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56  28 พ.ค.59

3110/59 พ.อ.สุทธินันท์   ถนอมธรรม ธ.เสนานิคม ปอดติดเชื้อ 89  3 ม.ิย.59

3111/59 นางมาลี   โสภาวะนัส ธ.ขอนแก่น มะเร็งท่อน้้าดี 60  11 ม.ิย.59

3112/59 ร.ต.ประสาท   อิทธะรงค์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 62  18 ม.ิย.59

3113/59 นางธนิดา   ชูค้า ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือด 52  21 ม.ิย.59

3114/59 นายไพรัตน์   แป้นโคกกรวด กช. กระโหลกแตกสมองช้้าจากอุบัติเหตุ 50  30 ม.ีค.59

3115/59 นางอรุณ   เอี่ยมอ่วม ส่วนกลาง หัวใจวายเฉียบพลัน 70  28 ม.ิย.59

3116/59 นางสากล   ศรีวงษ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคมะเร็ง 56  23 ม.ิย.59

3117/59 นางประสงค์   ประสานส่วน สง.สด.จว.บ.ก. เลือดออกในก้านสมองและเยื่อหุม้สมอง 69  2 ม.ิย.59

3118/59 นางสมนึก   มะโนทัย วิสามัญ ภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ 82  28 ม.ิย.59

3119/59 นางกุล   สร้อยนุสนธ์ ธ.แฟร่ีพลาซ่า ขอนแก่น โรคชรา 75  27 ม.ิย.59

3120/59 นางอุไร   มั่นคง ธ.เพชรบุรี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 80  28 ม.ิย.59
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3121/59 นายสมเพชร์   ไชยแก้ว ธนาณัติ ติดเชื้อในกระแสเลือด 65  15 ม.ีค.59

3122/59 ร.ต.ใหญ่   เณรแขก ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 61  4 ม.ิย.59

3123/59 นางบัวเขียว   ชุมภูอินทร์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 76  18 ม.ิย.59

3124/59 นางยุพา   สังข์วิฑูณ ธ.ส้านักราชด้าเนิน กรวยไตอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย 77  28 ม.ิย.59

3125/59 นายเชย   ค้าแสงดี ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 82  9 ม.ิย.59

3126/59 นางเพ็ญ   สุประการ ธ.เชียงราย ไตวายร่วมกับโรคแทรกซ้อน 81  17 ม.ิย.59

3127/59 นางจ้อย   วีระธรรม ธ.เชียงราย น้้าท่วมปอด 77  20 ม.ิย.59

3128/59 จ.ส.อ.สุนัน   ทองโพธิ์ ร.23 พัน.4 กระดูกต้นคอหัก 43  31 พ.ค.59

3129/59 ร.ต.ประชา   ขอปะกลาง ธ.กาญจนบุรี หัวใจล้มเหลว 61  22 ม.ิย.59

3130/59 นายนาค   งามเจริญ ธ.เชียงราย หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74  14 ม.ิย.59

3131/59 นางแสงแก้ว   ใจแปง ธ.เชียงราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 79  14 ม.ิย.59

3132/59 นางบุญเรือน   ตรีอุดม ธ.สระบุรี โรคชรา 92  12 พ.ค.59

3133/59 พ.ต.อุดม   บุญโกศล ธ.พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 77  20 ม.ิย.59

3134/59 นายส้าราญ   เทพทอง ช.พัน.402 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 72  2 ม.ิย.59

3135/59 นางประทุม   วัฒนานุสิทธิ์ ธ.อุดรธานี ระบบหัวใจล้มเหลว 84  28 ม.ิย.59

3136/59 น.ส.ประเทือง   ใจตรง ธ.บางบัวทอง หลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบ 81  3 ก.ค.59

3137/59 นางสายสวาท   ผลิผลเกิด รพ.รร.6 มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 59  22 ม.ิย.59

3138/59 ร.ต.สุชาติ   ชุ่มเงิน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอด 62  5 ม.ิย.59

3139/59 นางจ้าปี   โตพันปี มทบ.39 เลือดออกจากทางเดินอาหาร 66  23 ม.ิย.59
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3140/59 นางนงลักษณ์   ยังเดช มทบ.43 ระบบไหลเวียนเลือด 47  12 ม.ิย.59

3141/59 นายสวัสด์ิ   การินทร์ ร.6 พัน.1 สมองฝ่อวัยชรา 81  15 พ.ค.59

3142/59 นายสวิง   สองคร รร.การบิน ทบ. โรคชรา 70  7 ก.ค.59

3143/59 นายบาง   วงษ์เสน กองบินปีกหมุนที ่1 โรคชรา 80  15 ม.ิย.59

3144/59 ส.อ.มนตรี   ศรีม่วง ม.5 รอ. เซลล์ประสาทไขสันหลังเส่ือม 35  20 พ.ค.59

3145/59 พล.อ.ไตรรงค์   อินทรทัต ธ.สนามเป้า ปอดติดเชื้อแบคทีเรีย 66  9 ม.ิย.59

3146/59 นางสมาน   พันธุว์งศา ธ.คลองตย โรคชรา 79  24 พ.ค.59

3147/59 พ.ท.สุพรรณ   โพธิช์่วย ธ.เชียงใหม่ มะเร็งในกระเพาะอาหาร 71  22 ม.ิย.59

3148/59 จ.ส.อ.ชาญชัย   ไชยรังษี ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 56  18 ม.ิย.59

3149/59 นายประยูร   แสงชัย ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 82  26 ม.ิย.59

3150/59 นางสมาน   เศวตเลข ธ.สนามเสือป่า ติดเชื้อในกระแสเลือด 93  5 ม.ิย.59

3151/59 พ.อ.ยงยศ   มากบุญ  ธ.บางเขน เซนทรัล โรคชรา 91  23 ม.ิย.59

3152/59 ร.ท.ส้าเภา   หมื่นไกร ธ.ปราจีนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย 83  28 ม.ิย.59

3153/59 นางถนอม   ทองศิริ ธ.ศรีย่าน เส้นเลือดหัวใจตีบ 83  26 ม.ิย.59

3154/59 นางเสง่ียม   พวงเพชรลาภ ธ.รพ.รร.6 มะเร็งเต้านม 85  25 ม.ิย.59

3155/59 นายค้ารณ   ชื่นจิตร์ ธ.เตาปูน ปอดติดเชื้อ 62  22 ม.ิย.59

3156/59 ร.ต.ชาญณรงค์   ยันติ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งทวารหนัก 59  29 พ.ค.59

3157/59 ร.ต.ใหญ่   สุขโยธิน วิสามัญ โรคชรา 93  22 ม.ิย.59

3158/59 พ.ต.ประหยัด   จิโนตัน ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 60  27 ม.ิย.59
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3159/59 พ.ต.บรรจง   ทาธวัช ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 76  21 ม.ิย.59

3160/59 นายสุนทร   เงสันเทียะ ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งปอด 66  26 ม.ิย.59

3161/59 นางจุไรพร   ชัยมงกุฎ ธ.ชัยนาท โรคชรา 89  1 ม.ีค.59

3162/59 นางบรรจง   สุภวิรีย์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการติดเชื้อในปอด 69  9 ม.ิย.59

3163/59 นายกัณหา   ตาสี ป.พัน.103 มะเร็งถุงน้้าดี 68  13 ม.ิย.59

3164/59 นางระเบียบ   จ้าปารัตน์ ร้อย.บ.พล.ร.6 มะเร็งปอด 67  14 ม.ิย.59

3165/59 นางช้วน   ลิลา สตน.ทบ. โรคชรา 85  29 พ.ค.59

3166/59 นางส้ารวม   วงศ์แหยม ส่วนกลาง โรคชรา 85  30 ม.ิย.59

3167/59 พ.ต.ไพบูลย์   พลวัฒน์ ส่วนกลาง มะเร็งปอด 75  30 ม.ิย.59

3168/59 นางรัชนิดา   บุตราเงิน ธ.เตาปูน มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 78  21 ม.ิย.59

3169/59 พ.อ.สุรจิตต์   ศรีอังกูร ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 85  26 พ.ค.59

3170/59 นางนงลักษณ์   สวาวสุ ธ.ย่อยถนนเจริญนคร โรคชรา 85  20 ม.ิย.59

3171/59 น.ส.ชอุ่ม   โขขุนทด ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ไตวายเฉียบพลัน 79  8 ม.ิย.59

3172/59 นางกระบวน   ค้าดี ป.พัน.722 โรคมะเร็ง 73  27 เม.ย.59

3173/59 นางน้อย   ระเบียบ ส่วนกลาง โรคชรา 70  5 ก.ค.59

3174/59 นายแสง   ประจวบลาภ ส่วนกลาง มะเร็งท่อน้้าดี 71  16 ม.ิย.59

3175/59 นางจ้านงค์  จันทะบุตร ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 79  25 ม.ิย.59

3176/59 นางวิรัลพัชร   ซึมไพศาล กพ.ทบ. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะสุดท้าย 45  30 ม.ิย.59

3177/59 นางบุญสม   รักรุ่งเรือง ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ล้าปาง กรวยไตอักเสบติดเชื้อเฉียบพลัน 83  6 ก.ค.59



ศพที่ อายุ วันทีเ่สียชวีิตยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม

3178/59 ร.ต.ส้าอาง   สวัสดิโอ ธ.ชลบุรี โรคเบาหวาน 91  29 ม.ิย.59

3179/59 นางฟองแก้ว   ปัน้ประเสริฐ แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 61  27 พ.ค.59

3180/59 นางราตรี   สะอาด รร.ส.สส. โรคหอบหืด 66  28 ม.ิย.59

3181/59 นางชั่ง   ดีพรม มทบ.16 ภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง 78  18 ม.ิย.59

3182/59 ร.ต.ประเสริฐ   รักสุจริต ธ.ราชบุรี มะเร็งทีส่ะโพก 63  7 ม.ิย.59

3183/59 ร.ต.สมเจริญ   กล่ันกล่ิน ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 76  12 ม.ิย.59

3184/59 พ.ท.ขจร   จูตะเสน ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  18 ม.ิย.59

3185/59 นายมานะ   แซ่โชว ธ.นาสาร ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  27 ม.ิย.59

3186/59 จ.ส.อ.บวร   ศิริวัฒนกุล พธ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 53  21 ม.ิย.59

3187/59 จ.ส.อ.ไชยยุทธ   สุทธิกุล ส.พัน.9 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเฉียบพลัน 49  13 พ.ค.59

3188/59 นายเนรัญ   ชมกล่ิน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 46  20 ม.ิย.59

3189/59 พ.ท.เอกสิทธิ ์  ทองค้ารอด ธ.สะพานควาย มะเร็งตับอ่อน 76  3 ก.ค.59

3190/59 นางวิไลวรรณ   บุญรอด ธ.พญาไท ปอดติดเชื้อ 72  2 ก.ค.59

3191/59 นางค้าใบ   แสงชมภู มทบ.22 มะเร็งไต 72  20 ม.ิย.59

3192/59 ส.อ.อัครา   พิมพาเรือ ร.13 เลือดค่ังใต้เยื่อหุม้สมองซ้าย 30  27 ม.ิย.59

3193/59 นายพร   ศรีเซียงสา ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 79  30 ม.ิย.59

3194/59 นางสุดท้อง   มานุจ้า ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ตับแข็งจากสุรา 56  21 ม.ิย.59

3195/59 นางนาง   สิงห์ผง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้้าดีทีตั่บ 79  20 ม.ิย.59

3196/59 นางหล้่า   จ้ารัสภูมิ ป.พัน.721 โรคเบาหวาน 76  10 ม.ิย.59
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3197/59 จ.ส.อ.ชายชัย   ทับทิม มทบ.39 โรคตับแข็ง 50  23 ม.ิย.59

3198/59 นางสงบ   มะสุขใส ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 79  29 ม.ิย.59

3199/59 นางหนูเสียม   ธรรมวัตร ธ.อุบลราชธานี หลอดเลือดสมอง 79  25 ม.ิย.59

3200/59 นายหวอง   กาดนอก พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 68  19 ม.ิย.59

3201/59 ร.ต.พงศ์พันธ์   จันทิมา ธ.สกลนคร สมองฝ่อวัยชรา 84  1 ม.ิย.59

3202/59 พล.อ.ศักดา   สูยานนท์ ธ.ประชานิเวศน์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  29 ม.ิย.59

3203/59 พ.ท.สมโรจน์   หิมะมาน ธ.งามวงศ์วาน หัวใจล้มเหลว 84  5 ก.ค.59

3204/59 ส.อ.สานิตย์   สุวรรณหงษ์ ธ.ขอนแก่น มะเร็งปอด 76  27 พ.ค.59

3205/59 นายฮง   ภวภูตานนท์ ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อุบลฯ มะเร็งตับ 64  26 ม.ิย.59

3206/59 นางสมพงษ์   มุขะกัง ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี กระดูกต้นคอหัก 69  28 ม.ิย.59

3207/59 จ.ส.อ.นรภัทร   ชมเชี่ยวชาญ ส.1 พัน.102 วัณโรคปอด 41  25 ม.ิย.59

3208/59 จ.ส.อ.สุดสาคร   เวียนไชย ศปภอ.ทบ. มะเร็งตับ 54  31 พ.ค.59

3209/59 นางอุทัย   แย้มวงษ์ ร.9 พัน.1 เลือดออกในสมอง 80  29 พ.ค.59

3210/59 นางไสว   กิจมี ม.พัน.28 มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย 83  19 ม.ิย.59

3211/59 นายสว่าง   ป้อฝ้ัน สง.สด.จว.น.น. ปอดอักเสบ 68  29 เม.ย.59

3212/59 นางถนอม   แก้วก้อน ป.พัน.712 ติดเชื้อในกระแสเลือด 63  16 ม.ิย.59

3213/59 นายสราญ   เมืองซ้าย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรคชรา 77  10 ม.ิย.59

3214/59 นางทอง   วงษาจันทร์ รร.นส.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 76  14 ม.ิย.59

3215/59 จ.ส.อ.พิเชษฐ   หล้าวงส์ ธ.เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองตีบ 82  9 เม.ย.59
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3216/59 นายทองสุข   พรมศรี ธ.ปทุมธานี โรคชรา 88  7 พ.ค.59

3217/59 ส.อ.ธงชัย   เมืองภักดี ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งหลอดอาหาร 52  4 ก.ค.59

3218/59 นายจรรยา   จวงตะขบ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 63  28 ม.ิย.59

3219/59 นางปรางค์ทิพย์   จิ้มล้ิม ธ.ราชบุรี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 42  2 ก.ค.59

3220/59 นางเปรียว   คนมั่น ธ.ย่อยถนนสรงประภา หัวใจวายเฉียบพลัน 71  17 ม.ิย.59

3221/59 ร.ต.เฉลิมพันธ์   พลเหีย้มหาญ ร.112 พัน.1 มะเร็งตับ 57  28 ม.ีค.59

3222/59 นางประเสริฐ   พรหมเจดีย์ ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 66  12 ม.ิย.59

3223/59 นายใบ   แสนนา รพ.รร.6 โรคชรา 83  27 ม.ิย.59

3224/59 นายวิวัฒน์   มากบุญดี รพ.อปร. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 53  26 ม.ิย.59

3225/59 นายเพ็ง   จันทร์ยูร กอง พธ.พล.ม.1 มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 63  23 ม.ิย.59

3226/59 นางนาค   โทนแก้ว มทบ.36 มะเร็งปอด 74  22 ม.ิย.59

3227/59 นางนวลศรี   สุขโท ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 68  17 ม.ิย.59

3228/59 นางรมณีย์   พรหมพิทักษ์ ธ.ขอนแก่น ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากติดเชื้อทีป่อด 66  25 ม.ิย.59

3229/59 ร.ต.ชะเอื้ยน   เพ็งจันทร์ ธ.หาดใหญ่ ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 65  15 ม.ิย.59

3230/59 จ.ส.อ.เอกชัย   วงค์ชัย รพศ.5 พัน.1 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 53  11 พ.ค.59

3231/59 นางขวัญใจ   ประภายนต์ กฌป.สก.ทบ. โรคชรา 81  9 ก.ค.59

3232/59 นายสามารถ   แพรงาม สส. บาดเจ็บรุนแรงทีศี่รษะ 60  28 ม.ิย.59

3233/59 นางวันเพ็ญ   แพรงาม สส. บาดเจ็บรุนแรงทีศี่รษะ 54  28 ม.ิย.59

3234/59 นางพัน   จ้าปาดิบ พัน.ปจว. ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 80  16 ม.ิย.59
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3235/59 นายทองค้า   รักษาวงค์ พัน.สต.กส.ทบ. เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 66  14 ม.ิย.59

3236/59 ร.ต.ทรงเกียรติ   นิลเกิดเย็น มทบ.17 มะเร็งปอด 73  25 ม.ิย.59

3237/59 จ.ส.อ.สุรพล   พยายาม รร.จปร. มะเร็งตับ 53  6 เม.ย.59

3238/59 นางบุญญาพร   สนั่นเมือง พล.ร.15 ติดเชื้อในกระแสเลือด 49  5 ม.ิย.59

3239/59 ร.ต.ทินภัทร   ชัยเทพ พล.ร.4 หัวใจและหลอดเลือดจากความดันโลหิตสูง 57  27 พ.ค.59

3240/59 จ.ส.อ.อนุศักด์ิ   แตงมีแสง ป.พัน.11 รอ. ตับแข็ง 56  13 ม.ิย.59

3241/59 ร.ท.สมบูรณ์   ปัญญาศรี มทบ.33 ภาวะติดเชื้อรุนแรง 60  12 ม.ิย.59

3242/59 นางกรรณิกา   บัวปัน้ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งตับ 60  20 ม.ิย.59

3243/59 ร.ต.บุญปรุง   ภูห่ล้า ธ.ฉะเชิงเทรา โรคชรา 82  27 ม.ิย.59

3244/59 ร.อ.ฉัน   อุ่นอ่อน ธ.ส้านักราชด้าเนิน มะเร็งในล้าไส้ 72  23 ม.ิย.59

3245/59 นางวงแหวน   ขวัญเมือง วิสามัญ ปอดอักเสบ 86  30 ม.ิย.59

3246/59 นายสมาน   พันธุบ์ัว ส่วนกลาง โรคชรา 71  6 ก.ค.59

3247/59 พ.อ.ปราย   อุบล วิสามัญ โรคชรา 93  25 ม.ิย.59

3248/59 นายปิน่   บุญล้้า ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 74  23 ม.ิย.59

3249/59 จ.ส.อ.ใบ   ธรรมวัตร ธ.อุบลราชธานี ผิวหนังแข็ง 74  19 ม.ิย.59

3250/59 นางประชิต   ฉาบเพ็ชร์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 85  3 ก.ค.59

3251/59 นางฉลอง   ใจชุ่ม นทพ. โรคไตวาย 74  23 ม.ิย.59

3252/59 ร.ต.หญิง ดวงใจ   คุณก้าจร ศม. ปอดติดเชื้อ 51  14 พ.ค.59

3253/59 นางทองเล่ือน   พองชัยภูมิ ร.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77  17 ม.ิย.59
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3254/59 นายบุญชอบ   บุญโห้ ม.พัน.22 เส้นเลือดในสมองแตก 54  20 ม.ิย.59

3255/59 นายลิขิต   เชิดเมืองปัก ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 80  13 ม.ิย.59

3256/59 นางสมจิตต์   จิตตรง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา กรวยไตปัสสาวะอักเสบ 79  29 ม.ิย.59

3257/59 ร.ต.สายยนต์   รักกิจ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 58  1 ก.ค.59

3258/59 ร.ต.สุภาษ   อุ่นจิต พล.ร.6 เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 65  23 ม.ิย.59

3259/59 นางเพ็ชรจันทร์   งามค้าพร้อม กอง พธ.พล.1 รอ. โรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 57  31 พ.ค.59

3260/59 นางสังวาลย์   พลอยบุตร ธ.ปากเกร็ด สมองฝ่อวัยชรา 82  23 ม.ิย.59

3261/59 นางอ่อง   เฉ่งกระโทก มทบ.21 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80  25 ม.ิย.59

3262/59 นางวันเพ็ญ   ผ่องวิจิตร ธ.รามอินทรา กม.8 โรคชรา 88  8 ก.ค.59

3263/59 นางบุญณะ   สมบูรณ์ รพ.ค่ายสุรสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งล้าไส้ใหญ่ 68  16 ม.ิย.59

3264/59 นายประหยัด   สุขวาสนะ มทบ.25 ปอดติดเชื้อจากโลหิตจาง 82  17 ม.ิย.59

3265/59 นางค้ามา   มุกดาม่วง ร.13 พัน.2 โรคเบาหวาน 80  26 เม.ย.59

3266/59 นางสมถวิล   อัสมุทร์ ปตอ.2 เนื้องอกรังไข่ 83  7 ก.ค.59

3267/59 นางสวัสด์ิ   เรืองฤทธิ์ ธ.อรัญประเทศ หัวใจขาดเลือด 87  4 ก.ค.59

3268/59 นางนงลักษณ์   วงศ์ไทย ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ติดเชื้อในกระแสเลือด 88  6 ก.ค.59

3269/59 นางกระแสร์ทิพย์   ปัน้ประเสริฐ ธ.พิษณุโลก หัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 61  5 ก.ค.59

3270/59 ร.ต.จ้ารัส   นาคทัง่ ส.พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 84  4 ก.ค.59

3271/59 นางสุรัตน์   ดอกจันทร์ ธ.ราชด้าเนิน โรคชรา 97  3 ก.ค.59

3272/59 นางทองอาบ   ผลแสงศรี ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เลือดออกในทางเดินอาหาร 92  26 ม.ิย.59
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3273/59 นางทองอาบ   ผลแสงศรี วิสามัญ เลือดออกในทางเดินอาหาร 92  26 ม.ิย.59

3274/59 นางกฤษณา   ดีประเสริฐ ธ.ปราจีนบุรี หัวใจขาดเลือด 64  30 ม.ิย.59

3275/59 ร.ต.สุชาติ   ปานทอง ธ.หาดใหญ่ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71  24 ม.ิย.59

3276/59 นางเนื่อง   มีชนะ ธ.คลองปาว สมองฝ่อวัยชรา 75  28 ม.ิย.59

3277/59 นางบุญสม   เปรมเปร่ืองเชาว์ พบ. โรคชรา 89  23 ม.ิย.59

3278/59 นายประเสริฐ   สุขเจริญ ธ.สะพานนนทบุรี มะเร็งต่อมน้้าเหลือง 75  8 ก.ค.59

3279/59 ร.ต.สุทิน   เหล็งสกุล ธ.ปากช่อง หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 70  10 ก.ค.59

3280/59 นายบัว   พันธุสุ์ข ส.พัน.1 รอ. ระบบหัวใจล้มเหลว 83  29 ม.ิย.59

หมายเหตุ   สมาชิกศพที ่ 3272/58 - 3273/58  เป็นสมาชิก 2 ส่วน


