
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3281/59 ส.ท.ปัญญา    เงินเหรียญ ร.19 พัน.3 อวัยวะภายในหลายอวัยวะล้มเหลว 22 22 ม.ิย. 59
3282/59 นาย พา   ขันค า ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี เลือดผิดปกติจากไขกระดูกสันหลัง 81 2 ก.ค. 59
3283/59 นาย นพดล   สนคลัง แผนกอาวุธที ่3 มะเร็งปอด 59 11 ม.ิย. 59
3284/59 นาง เทอม   วังสระ กสค.สก.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 24 ม.ิย. 59
3285/59 นาง สงวน   ยวงมนต์ สพ.ทบ. หัวใจวาย 73 5 ก.ค. 59
3286/59 นาง นวลจันทร์   สุธรรมป๋า พล.ม.2 รอ. เลือดออกในสมองขนาดใหญ่ 74 20 ม.ิย. 59
3287/59 จ.ส.อ.สุทธิพงศ์   แตงทอง ธ.ย่อยถนนสรงประภา ปอดติดเชื้อ 60 3 ก.ค. 59
3288/59 นาง ประทิน   ธรรมจ ารัส ธ.ศรีสะเกษ โรคไตวาย 69 3 ก.ค. 59
3289/59 นาย พณิช   ศรีบุรีรักษ์ ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 89 13 ก.ค. 59
3290/59 นาย กิตติ   ใหม่จันทร์ดี ธ.อุทัยธานี เส้นเลือดสมองอุดตัน 68 7 ก.ค. 59
3291/59 นาย สุข   ไชยโกฏิ ร.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 68 5 ม.ิย. 59
3292/59 นาง นิภาพร   สีดาพล กอง สพบ.พล.ม.1 ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 57 2 ม.ิย. 59
3293/59 นาง ช่ า   สร้อยประสาท ส.พัน.23 สมองตีบ 71 27 ม.ิย. 59
3294/59 จ.ส.อ. ส าเริง   โพธิศ์รี ธ.ลพบุรี มะเร็งลุกลามไปอวัยวะหลายส่วน 78 10 ก.ย. 58
3295/59 นาง ทิวา   เรืองรุ่ง ธ.ลพบุรี เลือดออกในกระเพาะอาหาร 81 3 ก.ค. 59
3296/59 นาย บุญส่ง   จันทน์แดง นทพ. โรคหัวใจล้มเหลวกระทันหัน 62 7 ก.ค. 59
3297/59 ร.ต.เฉลียว   คุณมี ร.112 อุบัติเหตุการจราจร 57 29 ม.ิย. 59
3298/59 นาง ละมัย   ค าปุม้ ร.13 โรคชรา 75 4 ก.ค. 59
3299/59 นาง อุไร   ทองประเสริฐ ธ.ลพบุรี โรคชรา 74 25 ม.ิย. 59
3300/59 นาง บุญถม   ปะสังคะเต ธ.อุดรธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 15 ม.ิย. 59
3301/59 นาย คร้าม   สุทธิสาร สง.สด.จว.น.ย. โรคชรา 85 14 ม.ิย. 59
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3302/59 นาง ล าดวน   สว่างปุก ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 82 1 ม.ิย. 59
3303/59 ร.อ.ส าเร็จ   ยศตะมะ ธ.ล าปาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 17 ม.ิย. 59
3304/59 พ.อ. แสนง ชื่นอารมย์ ธ.สิงห์บุรี หัวใจขาดเลือด 85 21 พ.ค. 59
3305/59 น.ส.ขัน   สังวาลย์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี หัวใจวาย 75 8 ก.ค. 59
3306/59 นาย ประยงค์   พูลพังงา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 10 ก.ค. 59
3307/59 นาง ทองห่อ   คงข า ธ.ถนนเพชรเกษม - บางแค โรคชรา 84 16 ก.ค. 59
3308/59 พ.ต.สละ   รอดปราณี ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 89 3 ก.ค. 59
3309/59 จ.ส.อ.ชัยรัตน์   บรรลือศรีศักด์ิ สพธ.ศพม. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 46 4 ก.ค. 59
3310/59 พล.ท.สกรรจ์   มิตรเกษม ส่วนกลาง ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 80 7 ก.ค. 59
3311/59 นาง มาลี   วสุนันต์ ส่วนกลาง หลอดเลือดแดงแข็ง 83 20 ก.ค. 59
3312/59 นาง สมพงษ์   รุ่งแสง ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 93 24 ม.ิย. 59
3313/59 จ.ส.อ.ไกรสิงห์   วิเลศ ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคตับแข็ง 50 27 ม.ิย. 59
3314/59 นาง อัมพรรณ   จ ามา มทบ.33 สมองฝ่อวัยชรา 78 10 ม.ิย. 59
3315/59 นาง สายพวน   ศุกกระบิณ ป.พัน.721 โรคชรา 70 18 ม.ิย. 59
3316/59 ส.ต.กฤตพร   จันทร์ประไพ มทบ.12 เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 21 22 ม.ิย. 59
3317/59 นาง ประนอม   กุมภาพันธุ์ ม.พัน.25 รอ. ความดันโลหิตสูง 76 21 ม.ิย. 59
3318/59 นาง ทวี   ศิริสุนทร กอง สพบ.พล.ม.1 โรคชรา 84 28 ม.ิย. 59
3319/59 พ.ท.ก าจัด   เจริญทรัพย์ ธ.ลพบุรี มะเร็งกระดูกระยะลุกลาม 56 29 ม.ิย. 59
3320/59 นาง รัตนา   สุขส าราญ ธ.กาญจนบุรี ปอดติดเชื้อ 52 30 ม.ิย. 59
3321/59 นาง กองงาม   บุญเต็ม ธ.พะเยา โรคเบาหวาน 73 5 ก.ค. 59
3322/59 จ.ส.ต.สายัณห์   พิทาค า ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 16 ม.ิย. 59
3323/59 นาง ประนอม   ศรีปัญจากุล สตน.ทบ. หัวใจวายเฉียบพลัน 78 8 ก.ค. 59
3324/59 นาง น้อม   เพิม่ศรี ร.12 พัน.3 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 9 พ.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3325/59 ส.อ.เสถียรภาพ   ภูสิงขร ธ.ศรีย่าน เลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมาก 54 25 ม.ิย. 59
3326/59 นาง ทองสุข   วงษา ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 79 28 ม.ิย. 59
3327/59 นาง น้อย   ตรีศักด์ิ ธ.นครราชสีมา เส้นเลือดสมองแตก 84 29 ม.ิย. 59
3328/59 พ.ท.บรรยง   สุวรรณรินทร์ ธ.นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 81 4 ก.พ. 59
3329/59 จ.ส.อ.สมชาติ   โสงขุนทด ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เลือดออกในกะโหลกศีรษะจากบาดเจ็บจราจร 58 9 ม.ิย. 59
3330/59 นาง ค าใหล   ทองมี ธ.อุดรธานี มะเร็งลุกลาม 74 5 ม.ิย. 59
3331/59 จ.ส.อ.ณรงค์   ยุระชัย ธ.ปราณบุรี มะเร็งตับ 56 4 ก.ค. 59
3332/59 จ.ส.อ.กมล   คามเขต รร.จปร. มะเร็งปอดระยะลุกลาม 53 27 ม.ิย. 59
3333/59 นาง สนิท   สิงหาแผด พธ.ทบ.(ลจ.ชุดที ่5) มะเร็งปอด 66 3 ก.ค. 59
3334/59 นาย อินหวัน   ใจกาศ ร.31 พัน.1 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 24 ม.ิย. 59
3335/59 ส.ต.สถาพร   บุญค า ช.พัน.202 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า 24 1 ก.ค. 59
3336/59 นาง มาลัยวัลย์   โคตรสุโพธิ์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง 74 5 ก.ค. 59
3337/59 ร.ต.สาคร   อ่วมทร ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ สมองฝ่อวัยชรา 84 26 ม.ิย. 59
3338/59 นาง บุญรวย   เรืองศรี ธ.น่าน เลือดออกในสมอง 72 1 ก.ค. 59
3339/59 นาย วรวิทย์   ศักด์ิศิริพันธ์ ธ.ปักธงชัย มะเร็งปอด 69 20 ม.ิย. 59
3340/59 นาย สังเวียน   เนตรข า ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคมะเร็งตับอ่อน 79 21 ก.ค. 59
3341/59 นาง อุดมพร   ภูน้ าเย็น มทบ.210 มะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 50 3 ก.ค. 59
3342/59 นาง เพ็ญศรี   สังข์แสงใส ส่วนกลาง ปอดอักเสบ 92 15 ก.ค. 59
3343/59 นาง สุคนธ์   บุนนาค ธ.งามวงศ์วาน มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 76 8 ม.ิย. 59
3344/59 นาง ประพันธ์   กาญจนสุนทร ธ.อยุธยา ติดเชื้อในกระแสโลหิต 80 8 ก.ค. 59
3345/59 นาย ทองหล่อ   ธาราอัต ธ.ปทุมธานี หัวใจวาย 87 14 ก.ค. 59
3346/59 ร.อ.รันดร   พืน้ผา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 59 15 ก.ค. 59
3347/59 นาย บุญศักด์ิ   สินลอย ธ.แจ้งวัฒนะ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 55 8 ก.ค. 59
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3348/59 นาย ล่ า   บัวทอง ธ.นครปฐม ความดันโลหิตสูง 87 28 ม.ิย. 59
3349/59 นาง ถวิล   จิตรีเทีย่ง ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 14 ก.ค. 59
3350/59 นาย นิยม   เรืองคณะ ส่วนกลาง ติดเชื้อในปอด 79 3 ก.ค. 59
3351/59 นาง มณี   มีธรณี ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 12 ก.ค. 59
3352/59 ร.ต.ปราณีต   ศิริวงษ์ ธ.ระยอง มะเร็งกระเพาะอาหาร 80 30 ม.ิย. 59
3353/59 นาย อ านวย   ใจคง ธ.ปากช่อง สมองฝ่อวัยชรา 63 14 ก.ค. 59
3354/59 จ.ส.อ.วิลาศ   ร่ืนเรณู ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 69 12 ก.ค. 59
3355/59 นาง รังษี   กันหาทอง ธ.ส านักราชด าเนิน มะเร็งล าไส้ 64 12 ก.ค. 59
3356/59 นาง พรรรณี   เนียมพฤกษ์ ธ.ท-ีสแควร์ โรคไต 64 19 ก.ค. 59
3357/59 จ.ส.อ.สุรพล   ทองย่น ธ.ส านักราชด าเนิน โรคหัวใจ 79 14 ก.ค. 59
3358/59 นาย สอน   โคตรภักดี พัน.ขส.22 บชร.2 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 84 30 พ.ค. 59
3359/59 นาย ทองจันทร์   แก้วสิมมา ร.23 พัน.4 อุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต 77 8 ก.ค. 59
3360/59 นาง มน   วานนท์ ทน.2 สมองฝ่อวัยชรา 79 13 ม.ิย. 59
3361/59 จ.ส.ต.ธนวินท์   เทียนเล็ก พธ.ทบ. สมองขาดเลือดจากการแขวนคอเสียชีวิต 47 22 ม.ิย. 59
3362/59 นาง สุมิตรา   ขวัญเมือง ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดบริเวณสมองน้อยแตกเฉียบพลัน 51 24 ม.ิย. 59
3363/59 ร.ต.สุริย์   อาจนาเสียว ธ.นครราชสีมา หลอดเลือดหัวใจตีบ 81 30 ม.ิย. 59
3364/59 นาง เฉลียว   ผ่องใส ธ.เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสโลหิต 73 8 ก.ค. 59
3365/59 นาง เหลิง   โพธิศาสตร์ ธ.พะเยา เลือดออกในปอดรุนแรง 83 28 พ.ค. 59
3366/59 นาง ตู้   ญาติสูงเนิน ธ.นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 82 27 ม.ิย. 59
3367/59 นาง พา   หลักค า ธ.อ านาจเจริญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 3 ก.ค. 59
3368/59 จ.ส.อ.ชาญฤทธิ ์  สมบัติ ส่วนกลาง ภาวะตับแข็ง 44 1 ก.ค. 59
3369/59 จ.ส.อ.โอภาส   บุญอุไร ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 21 ก.ค. 59
3370/59 พล.ท.มนูญ   สดเจริญ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งสมอง 69 15 ก.ค. 59
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3371/59 นาง เพ็ญนภา   บุญอาจินต์ ธ.เตาปูน มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 55 13 ก.ค. 59
3372/59 พ.ท.กิตติเทพ   วิเชียรฉาย ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 74 15 ก.ค. 59
3373/59 พล.ต.กระวี   สุทัศน์ ณ อยุธยา ส่วนกลาง ปอดติดเชื้อ 91 2 พ.ย. 58
3374/59 นาย วิโรจน์   ศิริอัฐ ส่วนกลาง ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 95 26 ม.ีค. 59
3375/59 นาง สมถวิล   โชคกิจ ธ.สิงห์บุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 10 ก.ค. 59
3376/59 นาย สุรัตน์   รัตน์ชานุรักษ์ ส่วนกลาง ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 68 19 ก.ค. 59
3377/59 ร.ต.วิรัช   จันทร์ทับ ธ.สนามเป้า ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 64 20 ก.ค. 59
3378/59 นาย บัณฑิต   คดชาคร มทบ.11 ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 5 ก.ค. 59
3379/59 นาย บัว   พุม่เล็ก มทบ.39 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 75 3 ก.ค. 59
3380/59 จ.ส.อ.ประกฤต   เกิดเทพ ศร. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 55 4 ก.ค. 59
3381/59 นาง ทองอู่   เกิดชูชื่น ส่วนกลาง โรคเบาหวาน 93 22 ม.ิย. 59
3382/59 พ.ต.ทนงศักด์ิ   โตโสภณ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในหลอดลมใหญ่ 76 19 ม.ิย. 59
3383/59 นาง จันทร์สม   ส่งมหาชัย ธ.ล าปาง ปอดอักเสบติดเชื้อ 91 5 ก.ค. 59
3384/59 นาง ส ารวย   โบว์แดง ธ.หนองบัวล าภู ติดเชื้อในระบบปราสาทส่วนกลาง 77 12 ม.ิย. 59
3385/59 นาง พัฒนา   เครือนวล ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 50 2 ก.ค. 59
3386/59 นาย ชูชาติ   เพ็ญสุริยา ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งช่องปาก 72 14 ก.ค. 59
3387/59 นาง เหรียญ   จินดามนต์ กรม ทพ.22 มะเร็งปอด 71 11 ม.ิย. 59
3388/59 นาง บุญมี   สุขมูล ม.พัน.24 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 6 ก.ค. 59
3389/59 นาง หนูพัฒน์   ฉิมนันท์ ธ.อุดรธานี เลือดออกในก้านสมอง 77 30 ม.ิย. 59
3390/59 นาง นิภาพร   นวลพร้ิง ธ.อุดรธานี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 95 1 ก.ค. 59
3391/59 นาย ณัฐภัทร์   สัมมารัตน์ ธ.อยุธยา โรคชรา 66 16 ก.ค. 59
3392/59 นาง วัฒนา   พิมประดิษฐ์ พัน.ซบร.21 บชร.1 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 64 19 เม.ย. 59
3393/59 นาย ไว   โคตรเจริญ ป.พัน.23 สมองฝ่อวัยชรา 79 2 ก.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3394/59 นาง เชย   เจริญพันธ์ ศบบ. โรคชรา 82 2 ก.ค. 59
3395/59 นาง หนูถิน   เกษแก้ว ธ.อุดรธานี มะเร็งในถุงน้ าดี 71 5 ก.ค. 59
3396/59 จ.ส.อ.วิชิต   บ ารุงสานต์ ธ.ร้อยเอ็ด บาดเจ็บรุนแรงทีศี่รษะจากกระสุนปืน 61 29 ม.ิย. 59
3397/59 นาง บุญเรือง   ผลพืชน์ ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 90 22 ก.ค. 59
3398/59 นาย วีระศักด์ิ   ไทยประสิทธิ์ ธ.รพ.พญาไท 3 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 70 6 ก.ค. 59
3399/59 นาง สมวรรณ   เตรียมวิจารณ์กุล นรด.(ศสร.) เลือดออกในเนื้อสมอง 74 7 ก.ค. 59
3400/59 นาง บุญเริง   ปิน่ทอง ธ.กาญจนบุรี เลือดออกในสมองจากศีรษะกระแทกของแข็ง 62 18 ก.ค. 59
3401/59 นาง สมศรี   จุฬานนท์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งเต้านม 70 9 ก.ค. 59
3402/59 นาง ส าเนียง   หงษ์ทอง ธ.สนามเสือป่า เลือดออกใต้เยื้อหุม้สมอง 81 16 ก.ค. 59
3403/59 ร.ต.บุญช่วย   กาทอง ธ.กระทรวงกลาโหม กระดูกสะโพกหัก 80 19 ก.ค. 59
3404/59 นาง มณี   ป้อมเปิน้ ธ.ส านักงานใหญ่ ระบบหัวใจล้มเหลว 82 19 ก.ค. 59
3405/59 นาง นิกร   บุญต้ัง ธ.กระทรวงกลาโหม เยื่อบุช่องท้องอักเสบ 80 13 ก.ค. 59
3406/59 ร.ต.ประพนธ์   เยือกเย็น ธ.กระทรวงกลาโหม สมองฝ่อวัยชรา 84 14 ก.ค. 59
3407/59 นาง ฉลวน   พรมมา สง.สด.จว.พ.ร. มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 76 28 ม.ิย. 59
3408/59 ส.อ.ศักด์ิสิทธิ ์  น้อยอ่าง พัน.ปจว. ภาวะหัวใจล้มเหลว 53 6 ม.ิย. 59
3409/59 ร.ต.แสวง   ยืนชีวี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ความดันโลหิตสูง 81 11 ก.ค. 59
3410/59 ร.อ.ปรีชา   ดาสุข ธ.ศรีย่าน เลือดออกในสมอง 73 21 ก.ค. 59
3411/59 นาง เพียงแข   รัศมิทัต ธ.ประชานิเวศน์ 1 อุบัติเหตุจราจร 74 4 ก.ค. 59
3412/59 นาย นาถ   ควรสนิท ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งทางเดินน้ าดี 70 14 ก.ค. 59
3413/59 พ.ท.พันทวี   กันภัย ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 84 28 ม.ิย. 59
3414/59 นาง สุรัตน์   เรืองไทย ธ.เมืองเอก-รังสิต ปอดติดเชื้อ 75 20 ก.ค. 59
3415/59 พ.อ.พิทักษ์   บุณยพุทธิ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งปอด 70 16 ก.ค. 59
3416/59 นาง เบ็ญจลักษณ์ แก้วทองประไพ ธ.สระบุรี หายใจล้มเหลว 78 25 ก.ค. 59
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3417/59 นาง เล้ียง   ศรีริศรี ธ.นครพนม เส้นเลือดในสมองแตก 70 7 ก.ค. 59
3418/59 นาย ทองดี   ทาปลัด ร.13 มะเร็งปอด 59 11 ก.ค. 59
3419/59 นาง ลัดดา   ว่องไว รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งท่อน้ าดี 60 11 ก.ค. 59
3420/59 จ.ส.อ.ธนภัทร   ใจแก้ว กรมพัฒนา 1 ปอดและกระดูกต้นคอได้รับบาดเจ็บรุนแรง 49 13 ม.ิย. 59
3421/59 ส.ท.เชาวรินทร์   พรมศรี ร.2 พัน.3 รอ. เลือดออกในสมอง 26 28 ม.ิย. 59
3422/59 ร.ต.ทน   แสงสวัสด์ิ ธ.นครราชสีมา มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 84 26 ม.ิย. 59
3423/59 นาง ส าลี   ศรีสุภาพ ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคชรา 87 18 ก.ค. 59
3424/59 นาง ทวี   ปานสมบูรณ์ รร.ป.ศป. โรคชรา 76 7 ก.ค. 59
3425/59 ส.ต.เกียรติศักด์ิ   กล่ินจิตโต ร.151 พัน.1 เลือดออกในสมอง 22 11 ม.ิย. 59
3426/59 นาง อุไร   ตาดทิพย์ ธ.พิษณุโลก สมองฝ่อวัยชรา 77 11 ก.ค. 59
3427/59 พ.ท.ชัยโรจน์   พรหมสิงห์ ธ.อุบลราชธานี หัวใจวายฉับพลัน 78 28 ม.ค. 59
3428/59 ร.ต.นวล   มั่นใจ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรัง 86 28 พ.ย. 58
3429/59 จ.ส.อ.ธานิน   ขุนอาวุธ กบร.กช. ปอดอักเสบติดเชื้อ 52 20 ม.ิย. 59
3430/59 จ.ส.อ.อ านาจ   ช านาญปรุ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งท่อน้ าดี 65 14 ก.ค. 59
3431/59 นาง อุทัยวรรณ   คงโนนกอก ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 60 17 ม.ิย. 59
3432/59 จ.ส.อ.กิตติศักด์ิ   ประจุทรัพย์ ธ.บุรีรัมย์ อุบัติเหตุจากการจราจร 53 15 ก.ค. 59
3433/59 นาง พิมพร   เพ็งเกิด ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย 58 6 ก.ค. 59
3434/59 นาย พเยาว์   พุม่เรือนทอง สง.สด.จว.ส.ก. มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะสุดท้าย 69 29 ม.ิย. 59
3435/59 จ.ส.อ.บุรีรัตน์   อินทะสิงห์ ม.3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 41 23 ม.ิย. 59
3436/59 ร.อ.วีรยุทธ์   อุบลมณี ยศ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อ 50 6 ก.ค. 59
3437/59 ร.ต.หญิง วิไลวรรณ   ธนะพันธุ์ มทบ.11 มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 81 7 ก.ค. 59
3438/59 นาง มาลี   ธัชมาลี มทบ.11 มะเร็งปากมดลูก 75 28 ม.ิย. 59
3439/59 นาง เพ็ญนภา   มหาอุด ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 76 26 ก.ค. 59
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3440/59 พ.ญ.ประภาศรี   บุณยะโรจน์ ธ.เสนานิคม หลอดเลือดล้มเหลวงเฉียบพลัน 83 24 ก.ค. 59
3441/59 นาย ภักดี   ปานเอี่ยม ธ.ส านักราชด าเนิน ล้ินหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง 88 13 ก.ค. 59
3442/59 จ.ส.อ.โฉม   วงษ์คงค า ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบ 85 14 ก.ค. 59
3443/59 พ.ท.สุระเดช   ยะอัมพันธ์ ธ.อุดรธานี มะเร็งตับ 65 16 ก.ค. 59
3444/59 ร.ต.ทองสุข   แก้วสาระ วิสามัญ หัวใจล้มเหลว 90 13 เม.ย. 59
3445/59 นาง ประยงค์   มีงามมาก ธ.มีนบุรี ติดเชื้อในร่างกาย 93 13 ก.ค. 59
3446/59 นาง ประยงค์   มีงามมาก วิสามัญ ติดเชื้อในร่างกาย 93 13 ก.ค. 59
3447/59 นาย วร   ผลเจริญ มทบ.46 สมองฝ่อวัยชรา 76 2 ก.ค. 59
3448/59 จ.ส.อ.สุริยะ   จันสถาพร ธ.สิงห์บุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 93 28 ม.ิย. 59
3449/59 นาง พัชนี   มะลิกร ม.พัน.18 มะเร็งทีล่ าไส้ใหญ่ 59 11 ม.ิย. 59
3450/59 ร.ต.ฉลองชัย   มนต์มณีรัตน์ ธ.เสนานิคม ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 82 18 ม.ิย. 59
3451/59 นาง ปราณี   อินทร์ลา กรม ทพ.22 เส้นเลือดในสมองแตก 73 29 ม.ิย. 59
3452/59 นาย สง่า   ศรีสวัสด์ิ รร.นส.ทบ. หลอดเลือดในสมองแตก 58 5 ก.ค. 59
3453/59 อส.ทพ.คมกริช   เขียวประโคน ทพ.22(อส.ทพ.) ปอดข้างซ้ายฉีกขาดจากอุบัติเหตุรถยนต์ 26 27 ม.ิย. 59
3454/59 นาง ส าราญ   ผาสุกรรม ศร. มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 72 9 ก.ค. 59
3455/59 จ.ส.ต.ธนากร   ทรงพระ ส.พัน.22 ส าลักโคลน 36 2 ก.ค. 59
3456/59 นาง จงกลณี   สุกไพ ร้อย.ม.(ลว.) 6 มะเร็งตับ 46 9 ก.ค. 59
3457/59 นาง สนอง   เส็งหะพันธุ์ กรม ทพ.33 เสียเลือดจากการแตกของเส้นเลือดแดงใหญ่ 79 17 ม.ิย. 59
3458/59 นาง นเรศร์   เหนือเมฆนิ ช.พัน.302 ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย 62 12 ม.ิย. 59
3459/59 จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ ์  ภัคดีนวน ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น โรคหัวใจ 64 26 ม.ิย. 59
3460/59 ส.ต.พุทธิวัฒน์   ยอดบุษดีชวัฒน์ ปตอ.พัน.5 บาดเจ็บทางจราจรเป็นภยันตรายรุนแรง 19 7 ก.ค. 59
3461/59 นาง มาลัย   วงษ์สวรรค์ ทภ.1 มะเร็งปอด 80 17 ก.ค. 59
3462/59 นาง ยุพา   รัตนไพจิตต์ ส่วนกลาง โรคชรา 86 18 ก.ค. 59
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3463/59 นาย หยิบ   มีบุญญา ส่วนกลาง หลอดเลือดสมองตีบ 78 14 ก.ค. 59
3464/59 ร.ต.ถวิล   พรหมสิน ธ.สนามเสือป่า หัวใจขาดเลือด 76 23 ก.ค. 59
3465/59 ร.ต.สมเกียรติ   อ ามาตย์มนตรี ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 69 24 ก.ค. 59
3466/59 จ.ส.อ.นัด   จอดนอก ธ.นครราชสีมา เลือดออกทางเดินอาหารเฉียบพลัน 88 22 ก.ค. 59
3467/59 นาง นงลักษณ์   กองแสน ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี โรคชรา 78 16 ก.ค. 59
3468/59 นาง มาพันธ์   เนียมทรง ธ.นครศรีธรรมราช สมองฝ่อวัยชรา 92 30 ม.ิย. 59
3469/59 นาย อุดม   ฉลวยแสง ม.พัน.6 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 63 8 ก.ค. 59
3470/59 นาย บุญส่ง   สวนสุข ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ปอดอักเสบ 81 25 ก.ค. 59
3471/59 จ.ส.อ.เล็ก   ค าคง ธ.ศรีย่าน มะเร็งเม็ดเลือดขาว 61 23 ก.ค. 59
3472/59 นาง สุรีย์   แก้วสุภา ร.17 ขาดอากาศหายใจ 62 7 ก.ค. 59
3473/59 นาง พรพรรณ   คุณสมบัติ พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. ตับแข็ง 55 18 ม.ิย. 59
3474/59 นาง แท่ง   ชาติชนะ กรมพัฒนา 2 โรคชรา 80 6 ก.ค. 59
3475/59 นาง สุรินทร์   เนียมทอง ธ.ลพบุรี ปอดติดเชื้อ 73 11 ก.ค. 59
3476/59 ร.ต.ศักด์ิชัย   บัวภาค า ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 60 3 ก.ค. 59
3477/59 นาง ป่วน   เทียนเล็ก ธ.สระบุรี วัณโรคเยื่อหุม้สมอง 86 23 ม.ิย. 59
3478/59 จ.ส.อ.สกุลชัย   ชั่งใจ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี กล้ามเนื้อหัวใจตาย 67 13 ม.ิย. 59
3479/59 จ.ส.ท.สมปอง   บุตนา ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือดและแรงดันโลหิตต่ า 58 8 ก.ค. 59
3480/59 นาย คราม   จันทร์พวง ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 68 30 ม.ิย. 59
3481/59 นาย นุช   สิทธิสงคราม ร.4 สมองฝ่อวัยชรา 69 16 พ.ค. 59
3482/59 ส.ต.พลวัฒน์   โปฏกรัตน์ ร.5 พัน.1 ขาดอากาศหายใจ 25 1 ก.ค. 59
3483/59 นาย สรณ์กฤต   รุมพล มทบ.28 ปอดอักเสบ 68 15 ก.ค. 59
3484/59 ร.อ.ธงชัย   ทองอิ่ม ธ.ราชบุรี กะโหลกศีรษะแตกร้าว 71 8 ก.ค. 59
3485/59 ร.ต.ธีระ   สร้อยอากาศ ธ.ราชบุรี โรคตับแข็ง 78 15 ก.ค. 59
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3486/59 พ.ท.ศักดา   เสลาโชติ ธ.ราชบุรี เส้นเลือดในปอดอุดตัน 72 3 ก.ค. 59
3487/59 นาง ทองใบ   เกตุวัง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี โรคชรา 89 8 ก.ค. 59
3488/59 นาง หนูพันธ์   นาตรีชน ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือดฉับพลัน 73 8 ก.ค. 59
3489/59 ร.ต.สมศักด์ิ   พยานใจ ธ.ลพบุรี ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 67 5 ก.ค. 59
3490/59 น.ส. มาลี   แก้วสุข ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 7 ม.ิย. 59
3491/59 จ.ส.อ.สงวน   ค าบาง ธ.สนามเป้า ระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว 77 26 ก.ค. 59
3492/59 นาย สมพงษ์   จารุจารีต ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งกรวยไต 82 27 ก.ค. 59
3493/59 ส.อ.พยอม   ทองค าขาว ธ.อุทัยธานี ภาวะสมองฝ่อในวัยชรา 78 23 ก.ค. 59
3494/59 ร.ต.ฉลอง   ศรีหะราช ธ.อุดรธานี โรคชรา 83 5 ก.ค. 59
3495/59 ร.ต.สะอาด   โตภะ ธ.กระทรวงกลาโหม ไขกระดูกเส่ือม 80 28 ก.ค. 59
3496/59 พล.ท.สุทิน   บุญตามสนธิ ธ.บางนา มะเร็งปอด 78 23 ก.ค. 59
3497/59 พ.อ.เศรษฐพงษ์   นวะมะรัตน วศ.ทบ. เลือดออกในทางเดินอาหาร 58 24 ก.ค. 59
3498/59 นาง พินิจ   เบีย้วสมบูรณ์ ส่วนกลาง โรคชรา 91 26 ก.ค. 59
3499/59 จ.ส.อ.ลออ   เรืองสว่าง นรด.(รด.) โรคตับแข็ง 57 29 ม.ิย. 59
3500/59 นาย สุรเชษฐ์   สุวรรณมณี นทพ. กระสุนปืนท าลายสมอง 47 8 ก.ค. 59
3501/59 นาง มณี   กว้างขวาง ธ.ส านักราชด าเนิน กระดูกสะโพกซ้ายหัก 78 18 ม.ิย. 59
3502/59 จ.ส.อ. สินชัย   ไทยเขียว ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 55 13 ก.ค. 59
3503/59 น.ส. วัชรี   สนธิสุวรรณ ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งเต้านม 69 27 ก.ค. 59
3504/59 ส.ท.นพคุณ   ข้องม่วง พล.พัฒนา 1 ศีรษะกระแทกรุนแรงจากอุบัติเหตุ 23 25 ม.ิย. 59
3505/59 นาย พ่วง   หมื่นหาญ ส.พัน.11 โรคชรา 80 19 ก.ค. 59
3506/59 นาย สมัย   สาสวด รพศ.2 พัน.2 ประสบอุบัติเหตุรถชนกันคอหัก 70 17 ก.ค. 59
3507/59 นาง ก้อม   ทวีสูงเนิน ธ.ปัตตานี สมองฝ่อวัยชรา 78 12 ก.ค. 59
3508/59 พ.ต.มานิตย์   โอษฐ์แก้ว ธ.เพชรบุรี ปอดติดเชื้อ 88 23 ก.ค. 59
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3509/59 นาย นิพนธ์   บุณยรัตพันธุ์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 12 ก.ค. 59
3510/59 ส.อ.เยื้อน   ร่มตาล ธ.ปทุมธานี มะเร็งตับอ่อน 86 10 ก.ค. 59
3511/59 นาย ค ามูล   อ่อนเงิน นรด.(ศสร.) ปอดติดเชื้อ 74 12 ก.ค. 59
3512/59 ร.ต.สุรเชษฐ์   กาวิละ ธ.พะเยา ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 78 12 ก.ค. 59
3513/59 นาย วอน   จักษุอินทร์ พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. เลือดออกในสมอง 66 30 ม.ิย. 59
3514/59 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ ์  กัลยาวงศ์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งตับ 56 15 ก.ค. 59
3515/59 นาย พงค์   เกิดชูช่วย พล.ม.1 แผลเบาหวานทีเ่ท้าติดเชื้อ 86 17 ก.ค. 59
3516/59 นาง สมฤทัย   จ านงค์วงศ์ รพ.อ.ป.ร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 10 ก.ค. 59
3517/59 ส.อ.พีรพล   นาคกนก ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 38 11 ก.ค. 59
3518/59 นาย ทองใบ   บุปผา ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 87 16 ก.ค. 59
3519/59 นาย สะอาด   นันทะวรรณ์ ธ.อุตรดิตถ์ ภาวะหัวใจล้มเหลว 78 18 ก.ค. 59
3520/59 นาง พร   เสือพลี ธ.นครพนม ปอดอักเสบ 73 7 ก.ค. 59
3521/59 ร.ต.ประโยชน์   มะศิริยานนท์ ธ.เชียงราย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 84 13 ก.ค. 59
3522/59 นาง บังอร   จารุกขมูล ธ.อุบลราชธานี มะเร็งท่อน้ าดี 91 14 ก.ค. 59
3523/59 นาง ศรีนวล   ศรีสันต์ ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 83 29 ม.ิย. 59
3524/59 ร.ต.นิยม   อ่วมหร่าย ธ.สนามเป้า มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 77 22 ก.ค. 59
3525/59 นาง นา   คงเพ็ชร ธ.เพชรบูรณ์ อัมพาต 79 12 ก.ค. 59
3526/59 ส.อ.ลอย   อภิเดช ส่วนกลาง เลือดออกในกระเพาะอาหาร 63 1 ส.ค. 59
3527/59 นาง ประไพศรี   ถนอมวงษ์ ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 28 ก.ค. 59
3528/59 ร.ต.พิสุทธิ ์  มะโนค า มทบ.37 สมองบาดเจ็บจาการจราจร 47 22 ม.ิย. 59
3529/59 นาย ทองเสริญ   ตรียศ พัน.สร.23 บชร.3 หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็งและตีบตัน 72 11 ก.ค. 59
3530/59 นาง บุญชู   ม่วงกูล รง.กสย.ศอว.ศอพท. ติดเชื้อแบคทีเรียในปอด 85 15 ก.ค. 59
3531/59 จ.ส.อ.หนู   ประทุมชาติ ธ.กาญจนบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 30 ม.ิย. 59
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3532/59 จ.ส.อ.สง่า   บุญอินทร์ ธ.กาญจนบุรี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 69 14 ก.ค. 59
3533/59 นาง เฉลา   กุลวุฒิ วิสามัญ หัวใจขาดเลือดฉับพลัน 91 29 ก.ค. 59
3534/59 นาง บงกช   กล่อมแจ่มจิตร์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เส้นเลือดโป่งพองแตกในสมอง 76 28 ก.ค. 59
3535/59 นาง สุขศรี   พิทักษ์สรยุทธ ธ.ส านักราชด าเนิน ล าไส้อุดตันขาดเลือด 89 12 ก.ค. 59
3536/59 นาง ล าจวน   เนตรนิ่ม สปท. มะเร็งปากมดลูก 74 19 ก.ค. 59
3537/59 นาง ละออง   ตุ่นหรัด มทบ.310 ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 28 ม.ิย. 59
3538/59 นาย ทองใส   วงศาสนธิ์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดและช๊อค 67 15 ก.ค. 59
3539/59 ร.ต.ชุบ   หล่ิมบางอิฐ ธ.ลพบุรี ภาวะตับล้มเหลว 83 17 ก.ค. 59
3540/59 จ.ส.อ.วิเชียร   จันทร์อุทะ ธ.ขอนแก่น ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 16 ก.ค. 59
3541/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   แสงแก้ว ธ.เชียงราย ไวรัสตับอักเสบบี 58 8 ก.ค. 59
3542/59 ส.อ.ธนานันต์   ปันฟู ร.17 พัน.2 สมองขาดเลือดจากการกดรัดทีค่อ 30 20 ก.ค. 59
3543/59 นาย จรุง   สุขตัว มทบ.34 ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 30 ม.ิย. 59
3544/59 นาง เมี้ยน   อินทร์มั่น ธ.พิษณุโลก ปอดติดเชื้อ 82 22 ก.ค. 59
3545/59 นาง ทองศรี   บุญเล่ือน ธ.พิษณุโลก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 74 20 ก.ค. 59
3546/59 จ.ท.(ทร.) สุรศักด์ิ   สินสมบัติ ธ.ราชบุรี มะเร็งล าไส้ 72 12 ก.ค. 59
3547/59 ร.ต.เผ่ือน   ผลเกตุ ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุการจราจร 82 2 ก.ค. 59
3548/59 นาย สุนันท์   ใจมุ่ง แผนก 6 กคส.สพ.ทบ. มะเร็งล าไส้ 69 26 ม.ิย. 59
3549/59 นาง แสงภา   แก้วเบีย่ง ร.8 พัน.1 โรคเบาหวาน 74 17 ก.ค. 59
3550/59 นาง ไพจิตร   วงศ์ฉลาด วิสามัญ โรคชรา 87 9 พ.ค. 57
3551/59 นาง คนึง   เกิดกัน ธ.กระทรวงกลาโหม โรคหัวใจ 60 27 ก.ค. 59
3552/59 นาย ชลอ   จันทร์อ่ า ส่วนกลาง โรคชรา 89 19 ก.ค. 59
3553/59 ร.ต.เดชา   นพคุณ ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งทีค่อ 58 16 ก.ค. 59
3554/59 นาง ระบาย   บุญส่งท า รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. เส้นเลือดในสมองตีบ 70 21 ก.ค. 59
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3555/59 นาง มาลี   จิตหาญ ป.พัน.722 มะเร็งเต้านม 51 28 ม.ิย. 59
3556/59 นาย แหวน   อ่อนแก้ว ธ.พิษณุโลก สมองขาดออกซิเจนรุนแรง 90 22 ก.ค. 59
3557/59 นาง ยี่สุ่น   สุขเสริม ร.9 พัน.3 ไตวายเฉียบพลัน 62 18 ก.ค. 59
3558/59 นาง สุรินทร์   บุตรเนตร มทบ.310 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 51 15 ก.ค. 59
3559/59 นาง แอบ   สุนทรวรรณ ม.พัน.5 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 8 ม.ิย. 59
3560/59 นาง จันทร์   สุวรรณ์ ม.พัน.5 รอ. โรคชรา 82 17 ม.ิย. 59
3561/59 นาง ณัฐยา   พูลสวัสด์ิ ขกท. ระบบหายใจไหลเวียนล้มเหลว 43 1 ส.ค. 59
3562/59 นาย บุญสม   ศิลาโรจน์ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ทางเดินน้ าดีติดเชื้อรุนแรง 64 2 ส.ค. 59
3563/59 นาย จันทร์   สมฤทธิ์ รพ.รร.6 มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 77 15 ก.ค. 59
3564/59 นาง นารี   จิตต์เอื้อ สปช.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 30 ก.ค. 59
3565/59 พ.อ.บุญรอด   รัตนปิน่ทะ ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เลือดออกมากจากแผลทีข่าและศีรษะ 69 11 ก.พ. 59
3566/59 นาย สังวาลย์   มีศักด์ิ ธ.สนามเป้า โรคเบาหวาน 77 1 ส.ค. 59
3567/59 นาย สงบ   คงเพชรศักด์ิ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ มะเร็งปอด 83 27 ก.ค. 59
3568/59 นาง รัตนา   บ้านไร่ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ธัยรอยด์เป็นพิษรุนแรง 58 24 ก.ค. 59
3569/59 พ.ท.ละเอียด   ธุรีสังข์ ธ.ส านักราชด าเนิน เส้นเลือดหัวใจตีบ 76 30 ก.ค. 59
3570/59 นาง น้อย   ภูกองพลอย ธ.กาฬสินธุ์ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 81 21 ก.ค. 59
3571/59 พ.ต.สมัย   ชนะสงคราม ธ.ธาตุทอง เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมองชั้นใน 57 30 ม.ิย. 59
3572/59 นาง ชุลี   สินพูลผล ธ.ถนนสามัคคี ติดเชื้อในปอด 79 20 ก.ค. 59
3573/59 นาง โฉมศรี   สุกใส กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. เลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง 75 12 ก.ค. 59
3574/59 จ.ส.อ.วิสุทธิ ์  นูมหันต์ พัน.พัฒนา 1 เส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูง 55 8 ก.ค. 59
3575/59 นาง สมฤทธิ ์  ก๋าพรม พัน.สต.กส.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 28 ม.ิย. 59
3576/59 นาย ชวญาณ   สอนวิทย์ ธ.เยาวราช ภาวะหัวใจล้มเหลว 77 2 ส.ค. 59
3577/59 พล.ต.ธนชาต   ธีรสินชัย ธ.กองบัญชาการกองทัพบก มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย 70 1 ส.ค. 59
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3578/59 นาย ตุ่ย   ภูโ่พธิ์ ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น หัวใจล้มเหลว 68 2 ส.ค. 59
3579/59 นาง กรรณิกา   บัวจันทร์ สง.สด.ก.ท. มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 55 24 ก.ค. 59
3580/59 นาง มะลิวัน   พงค์พีระ ม.พัน.3 รอ. มะเร็งกระเพาะอาหาร 69 5 ก.ค. 59
3581/59 ส.อ.สาธิต   บุญสุวรรณ์ ธ.สระบุรี ภาวะกรดในเลือดจากการติดเชื้อรุนแรง 48 28 ก.ค. 59
3582/59 นาง กุหลาบ   อาษาสุข ธ.ปากช่อง ระบบหัวใจและการหายใจล้มเหลว 57 8 ก.ค. 59
3583/59 จ.ส.อ.จ าเรียง   จ ารูญ ธ.ปราจีนบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 85 2 ก.ค. 59
3584/59 ร.ต.พิชัย   อยู่คเชนทร์ ธ.นครนายก ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 25 ก.ค. 59
3585/59 พ.อ.จ าลอง   พูนอ้อย ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74 14 ก.ค. 59
3586/59 ส.ท.กิตติคุณ   ณ ถลาง ขกท. สมองฟกช้ าจากอุบัติเหตุจราจร 28 17 ก.ค. 59
3587/59 นาง อรชร   วงศ์เกย ธ.สระบุรี มะเร็งท่อน้ าดีระยะแพร่กระจาย 57 13 ก.ค. 59
3588/59 ส.อ.ไพโรจน์   ชมแก้ว กคส.สพ.ทบ. เลือดออกในสมอง 70 25 ก.ค. 59
3589/59 นาย ทองหล่อ   ยิ้มเจริญ รง.ปค.ศอว.ศอพท. มะเร็งทางเดินน้ าดี 72 20 ก.ค. 59
3590/59 นาง บุญเหลือ   ร่ืนเริงบุญ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง น้ าในเยื่อหุม้ปอดปริมาณมาก 82 3 ส.ค. 59
3591/59 จ.ส.อ.พยุง   จ าแนกพล ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ปอดติดเชื้อ 84 3 ส.ค. 59
3592/59 จ.ส.อ.ฉัตรชัย   พิมพรหมมา ร.16 พัน.3 หัวใจล้มเหลว 44 12 ม.ิย. 59
3593/59 นาง ทัศนีย์   กาญจนสันเทียะ ธ.อุดรธานี เลือดออกในสมองข้างขวา 64 13 ม.ค. 59
3594/59 พ.อ.อ านวย   สมิตชาติ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกในสมอง 83 10 ก.ค. 59
3595/59 ส.อ.เทียบ   ชวดนุช ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ปอดอักเสบ 89 13 ก.ค. 59
3596/59 พ.ต.เรืองศิลป์   สายโรจน์ ธ.ชัยภูมิ ปอดติดเชื้อรุนแรง 71 28 ม.ค. 59
3597/59 นาง จันทร์เป็ง   ชุ่มเมืองเย็น ธ.พะเยา เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก 71 27 ก.ค. 59
3598/59 ร.ต.บุญโฮม   สมพร ธ.นครราชสีมา ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 86 16 พ.ค. 59
3599/59 ร.ต.ปรีชา   ธนูศิลป์ ธ.ชุมพร ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 60 15 ก.ค. 59
3600/59 ร.ต.สุพานิช   เหล่าด้ิม ธ.อรัญประเทศ มะเร็งตับ 55 6 ก.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3601/59 นาง ล าดวน   ช่างผัส มทบ.21 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 80 7 ม.ิย. 59
3602/59 พ.ท.พิทยา   แสงคุณที ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น การติดเชื้อในกระแสเลือด 67 16 ก.ค. 59
3603/59 นาง ร าแพน   โสภา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 87 21 ก.ค. 59
3604/59 นาง สาคร   บุญอินทร์ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ หนองติดเชื้อเหนือเยื่อหุม้ไขสันหลัง 76 28 ก.ค. 59
3605/59 ร.ต.หวิล   โชคค้า ธ.นครราชสีมา โรคชรา 83 18 ก.ค. 59
3606/59 จ.ส.อ.เยื้อน   ภิรมย์ใหม่ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา เส้นเลือดเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ 83 14 ก.ค. 59
3607/59 นาง วงเดือน   พันธุรัตน์ ธ.นครราชสีมา ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 63 21 ก.ค. 59
3608/59 นาย มะณี   แสงขุรัง ส.1 พัน.101 โรคตับแข็ง 61 25 ก.ค. 59
3609/59 นาง เหรียญ   แดงปรีชา ส.1 พัน.102 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 84 31 ก.ค. 59
3610/59 พ.อ.(พิเศษ) อุดม   ทวีวัฒน์ ธ.ส านักงานใหญ่ โรคชรา 96 22 ก.ค. 59
3611/59 นาง อ าไพ   สุขเสมอ ธ.ชัยภูมิ การหายใจล้มเหลว 80 2 ส.ค. 59
3612/59 ร.อ.ชาญ   ศรีเหรา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 75 31 ก.ค. 59
3613/59 นาง สุพัตรา   เสถียรศรี ธ.แคราย เลือดออกในสมอง 65 1 ส.ค. 59
3614/59 นาย แถม   การีพจน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะช๊อคจากการติดเชื้อ 85 4 ส.ค. 59
3615/59 นาง ทองสุข   ภาศร่ี ธ.ย่อยถนนสรงประภา หัวใจเต้นผิดจังหวะ 79 22 ก.ค. 59
3616/59 นาง รัตนา   กฤษณกาญจน์ ส่วนกลาง หัวใจวายเฉียบพลัน 74 7 ส.ค. 59
3617/59 นาง สายหยุด   ทองแสง ธ.แพร่ ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 13 ก.ค. 59
3618/59 ส.อ.สุวิทย์   ผลนิมิตร์ ธ.อยุธยา โรคชรา 76 25 พ.ค. 59
3619/59 ร.ต.สมชาย   ธนัญชัย ธ.เชียงใหม่ ปอดติดเชื้อ 78 12 เม.ย. 59
3620/59 จ.ส.อ.หญิง ภัทรภร   สิทธิโชค ธ.หาดใหญ่ โรคมะเร็ง 63 20 ก.ค. 59
3621/59 นาย บ ารุง   อินทร์ผักแว่น ธ.บิก๊ซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 67 12 พ.ค. 59
3622/59 นาง ถนัด   กาญจนพิมาย ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 95 15 ก.ค. 59
3623/59 นาง สี   นนท์สะเกตุ ธ.สกลนคร โรคชรา 78 11 ก.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3624/59 นาง เกล้ียง   วรพันธุ์ ธ.สกลนคร ภาวะความดันในสมอง 81 5 ก.ค. 59
3625/59 พ.ต.เรืองฤทธิ ์  วัฒนประคัลภ์ ธ.นครพนม มะเร็งตับ 61 19 ม.ิย. 59
3626/59 จ.ส.อ.สมพงษ์   อุ่นทวง ธ.อ านาจเจริญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 21 ก.ค. 59
3627/59 นาย จุน   พัดเทพ มทบ.35 โรคชรา 78 18 ก.ค. 59
3628/59 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   พุม่บ้านยาง พัน.ซบร.23 บชร.3 สมองถูกท าลายจากบาดแผลกระสุนปืน 52 16 ก.ค. 59
3629/59 ร.ต.อนุศักด์ิ   สมมะโน ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 25 ก.ค. 59
3630/59 จ.ส.อ.อภิญญา   ถูกจิตต์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 61 26 ก.ค. 59
3631/59 นาง หวาน   พึง่สุข ธ.กระทรวงกลาโหม โรคชรา 89 1 ส.ค. 59
3632/59 ร.ต.วสันต์   ทวีรักษ์ ธ.อุตรดิตถ์ หลอดเลือดสมองตีบแบบเฉียบพลัน 70 2 ส.ค. 59
3633/59 นาง สม   วิสุนี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง 65 18 ก.ค. 59
3634/59 นาย วิชัย   เดือนใส ส.พัน.11 ปอดติดเชื้อรุนแรง 68 21 ก.ค. 59
3635/59 ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ   ล ายอง ร.152 อุบัติเหตุรถยนต์ 52 16 พ.ค. 59
3636/59 นาย สมพร   นามนวล ธ.ปราณบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68 21 ม.ิย. 59
3637/59 นาง อิ่ม   ซองสะโกม ส.พัน.3 วัณโรคปอด 85 20 ม.ิย. 59
3638/59 นาย บุญเรือน   ศิริบุตร ป.พัน.12 รอ. มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 66 20 ก.ค. 59
3639/59 นาง แคน   เกิดเหมาะ สง.สด.จว.ช.ม. สมองฝ่อวัยชรา 81 20 ก.ค. 59
3640/59 นาย สุบิน   เพ็ชรสีงาม ธ.โรบินสัน สุพรรณบุรี ติดเชื้อทีแผลกดทับ 86 28 ก.ค. 59
3641/59 น.ส. วัฒนา   เปีย่มวิไล ธ.บางขุนนนท์ มะเร็งไทรอยด์ 80 3 ส.ค. 59
3642/59 จ.ส.อ.รุ่งยศ   เข็มเจริญ ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 61 28 ก.ค. 59
3643/59 นาย สมชาย   นิธิวุฒิ สพ.ทบ. ไตวาย 60 20 ก.ค. 59
3644/59 นาง เฉลา   กุลวุฒิ ธ.เสนานิคม หัวใจขาดเลือดฉับพลัน 91 29 ก.ค. 59
3645/59 ร.อ.หญิง ทองพูน  พึง่พินิจ ธ.สนามเสือป่า เลือดออกในสมอง 85 1 ส.ค. 59
3646/59 พ.อ.อ.(ทอ.) สมพงษ์   ชะบา รร.ป.ศป. ภาวะหัวใจล้มเหลว 85 19 ก.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3647/59 จ.ส.อ.อนันต์   จันทร์โอ มทบ.16 ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 53 26 ก.ค. 59
3648/59 ร.ต.สุรเชษฐ์   หอมอ่อน ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งท่อน้ าดี 82 25 ม.ิย. 59
3649/59 นาง ยุพิน   จัดรส ธ.พะเยา วัณโรคแพร่กระจาย 49 21 ก.ค. 59
3650/59 นาง จินตนา   วิทูร ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ สมองฝ่อ 80 24 ก.ค. 59
3651/59 พ.อ.ยอด   พึง่ละออ ธ.สมุทรปราการ โรคชรา 93 13 ก.ค. 59
3652/59 นาย สมพร   เทียมมณี ธ.รามอินทรา กม.4 สมองฝ่อวัยชรา 82 29 ก.ค. 59
3653/59 นาง บังอร   พิณพาทย์ ธ.ส านักราชด าเนิน ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ า 71 8 ส.ค. 59
3654/59 ร.ต.บุญธรรม   โชติสุข ธ.น่าน สมองฝ่อวัยชรา 76 26 ก.ค. 59
3655/59 นาง สังวาลย์   แกล้วกล้า ม.พัน.22 โรคชรา 73 27 ก.ค. 59
3656/59 นาง เพีย้น   คานนิม ม.พัน.22 ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 3 ส.ค. 59
3657/59 จ.ส.อ.ภาคย์พิสิฐ   ชลาภิรมย์ รร.กส.กส.ทบ. อุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ชนรถสิบแปดล้อ 46 10 ก.ค. 59
3658/59 นาง สอาด   ตุ้มประสิทธิ์ ทภ.3  ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 85 28 พ.ค. 59
3659/59 จ.ส.อ.สมคิด   ปาละแดน ศป. มะเร็งตับอ่อน 59 12 ก.ค. 59
3660/59 นาง แหล่   คามคศก ร.29 พัน.2 ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 4 ก.ค. 59
3661/59 นาง ดนตรา   มุขะ ธ.สระบุรี แผลกดทับติดเชื้อ ติดเชื้อในกระแสเลือด 89 15 ก.ค. 59
3662/59 นาง เงิน   ตะยะหาร ธ.วิหารแดง เลือดออกในสมอง 84 25 ม.ิย. 59
3663/59 นาง เต็ง   กิ่งแก้ว มทบ.14 ตายจากเจ็บป่วยไม่แน่ชัด 68 8 ก.ค. 59
3664/59 นาง ละไม   กิจสวัสด์ิ ช.3 มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 71 26 ก.ค. 59
3665/59 นาย ทอง   อ่อนน้อม ธ.อุตรดิตถ์ เลือดออกในสมอง 79 15 ก.ค. 59
3666/59 ร.ท.สมจิตร   ดรุณสาสน์ ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 5 ส.ค. 59
3667/59 นาง สุนันท์   แว่นสอน ธ.งามวงศ์วาน โรคชรา 70 7 ส.ค. 59
3668/59 นาง สะอาด   จุมพิศ ศพม. เส้นเลือดในสมองแตก 81 2 ส.ค. 59
3669/59 นาย ประจักษ์   แพงเนตร ศซส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 51 25 ก.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3670/59 นาย ฉัตรชัย   อริยสกุลเสรี ส.1 เลือดออกทางเดินอาหาร 50 25 ก.ค. 59
3671/59 นาง สอย   จริตรัมย์ ธ.โรบินสัน สุรินทร์ โรคชรา 78 22 ก.ค. 59
3672/59 ส.อ.เสกสรรค์   กมลมาตย์ ร้อย.บ.พล.ร.6 บาดเจ็บรุนแรงต่อไขสันหลังระดับคอ 31 13 ก.ค. 59
3673/59 จ.ส.อ.วสันต์   สุนันทารอด ป.พัน.104 อุบัติเหตุทางจราจร 48 22 ก.ค. 59
3674/59 นาย ถาวร   กันยานุช พล.ร.6 โรคไตวาย 75 27 ก.ค. 59
3675/59 น.ส. ทองดี   ประสพทรัพย์ พธ.ทบ. โรคชรา 79 18 ก.ค. 59
3676/59 นาง รอด   มีบุญนาค ป.พัน.104 เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องอก 79 4 ก.ค. 59
3677/59 พล.ต.นพพร   เรือนจันทร์ พล.ร.4 อุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 58 15 ส.ค. 59
3678/59 ร.ต.นวพัฒน์   มณีโชติ พล.ร.4 อุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 30 15 ส.ค. 59
3679/59 จ.ส.อ.ชัยศักด์ิดา   ทาโส ร้อย.บ.พล.ร.4 อุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 46 15 ส.ค. 59
3680/59 ส.อ.มงคลชัย   รู้งาน ร้อย.บ.พล.ร.4 อุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 38 15 ส.ค. 59
3681/59 ร.อ.สุทัน   อ่องเมือง พล.ร.4 อุบัติเหตุเคร่ืองบินตก 46 15 ส.ค. 59
3682/59 จ.ส.อ.สมคิด   บุตรศรี พัน.พัฒนา 2 มะเร็งตับ 56 22 ม.ิย. 59
3683/59 ส.อ.สมนึก   สาระพิมพ์ ธ.อุบลราชธานี เลือดออกในทางเดินอาหาร 78 12 ก.ค. 59
3684/59 นาย ชะอ้อน   ผ้ึงไผ่ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ถุงลมโป่งพอง 76 9 ส.ค. 59
3685/59 นาง ไสว   อินทรสุทธิ์ ธ.ส านักราชด าเนิน เลือดออกในหลอดอาหาร 66 5 ส.ค. 59
3686/59 นาย สินชัย   สุภาพ ปตอ.พัน.1 รอ. ปอดติดเชื้อ 78 7 ส.ค. 59
3687/59 นาย สมภพ   นามหนองอ้อ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคตับแข็ง 44 11 ส.ค. 59
3688/59 นาง อุไร   สุวรรณหงษ์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 82 11 ส.ค. 59
3689/59 นาย พิชัย   พึง่เทพา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ปอดอักเสบติดเชื้อ 74 6 ส.ค. 59
3690/59 ร.อ.เชื่อม   ดีสกุล ธ.ลพบุรี ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 87 2 ส.ค. 59
3691/59 นาง ประธาน   นาคพึง่ ธ.สิงห์บุรี โรคชรา 80 7 ส.ค. 59
3692/59 นาง นิภาพร   กันโอภาส ธ.รังสิต โรคตับแข็ง 79 5 ส.ค. 59



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
3693/59 นาย มั่น   ศิริมาลย์ ธ.จันทบุรี หลอดเลือดสมอง 89 8 ส.ค. 59
3694/59 นาง สมถวิล   แสงวิเศษ ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในกระแสโลหิต 79 7 ส.ค. 59
3695/59 นาย ชัยวัฒน์   เมียนเพชร ธ.ส านักงานใหญ่ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 63 3 ส.ค. 59
3696/59 จ.ส.อ.สมพงษ์   ไหลธรรมนูญ ธ.กาญจนบุรี ภาวะปอดติดเชื้อ 59 11 ก.ค. 59
3697/59 นาย สอน   แย้มโกสุมภ์ ร.16 พัน.2 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 73 25 ก.ค. 59
3698/59 นาย ยวงค า   จันต๊ะรังษี พัน.พัฒนา 3 สมองฝ่อวัยชรา 77 25 ก.ค. 59
3699/59 นาง จันทร์เพ็ญ   นิลทองหลาง ศฝ.นศท.มทบ.23 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 21 ก.ค. 59
3700/59 ร.อ.กฤศณัฏฐ์   พันสาย ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 50 19 ก.ค. 59
3701/59 พ.ต.หญิง สุมาลี   เม่งสวัสด์ิ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 72 29 ก.ค. 59
3702/59 ร.ต.บรรลัง   ทาอินทะ ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 57 12 ก.ค. 59
3703/59 นาง อุไร   ปิน่วิเศษ รร.ป.ศป. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ 65 14 ก.ค. 59
3704/59 ร.อ.สุเทพ   พรพ่วง ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 55 10 ก.ย. 58
3705/59 ร.ต.ส าอางค์   สีจาง ธ.ตะพานหิน หัวใจและหลอดเลือดจากความดันโลหิตสูง 90 23 ก.ค. 59
3706/59 นาง ศรีประภา   ทองหลิม ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 16 พ.ค. 59
3707/59 นาง ทองหล่อ   แสงทอง ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 71 25 ก.ค. 59
3708/59 ร.ต.สมนึก   สิงห์ตุ้ย ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 59 26 ก.ค. 59
3709/59 นาย สาย   วงษ์ศรีชา ส.1 พัน.101 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 76 21 ก.ค. 59
3710/59 พ.ต.สมภพ   ฤทธิรัตน์ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มะเร็งปอด 80 3 ส.ค. 59
3711/59 นาง ชมภู   พรมมา ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต ไตวายระยะสุดท้าย 59 8 ส.ค. 59
3712/59 นาย สะอาด   โพธิอ์าศัย ส่วนกลาง โรคชรา 71 4 ส.ค. 59
3713/59 นาย ฉันท์   นิ่มศรี ส่วนกลาง ก้อนเนื้อในปอดเป็นจุดๆทีป่อดทัง้2ข้าง 91 23 ก.ค. 59
3714/59 พ.อ.สงวนศักด์ิ   นิยมสมาน ธ.บางเขน (เซนทรัล) มะเร็งปอด 75 3 ส.ค. 59
3715/59 จ.ส.อ.จตุรงค์   ขันธ์สัมฤทธิ์ ธ.ลพบุรี ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 51 6 ก.ค. 59
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3716/59 นาง หล่อ   ชูใจ รร.ร.ศร. หัวใจท างานล้มเหลว 81 27 ก.ค. 59
3717/59 นาย สายหยุด   โพธิว์งษ์ รร.จปร. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 68 30 ก.ค. 59
3718/59 จ.ส.อ.สุชาติ   เสภา ม.พัน.9 มะเร็งปอด 54 31 ก.ค. 59
3719/59 ร.ต.วินัย   หาญประกาศ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคล้ินหัวใจร่ัว 54 10 ส.ค. 59
3720/59 ร.ต.แสวง   บุญรอด ธ.คลองเตย ปอดอักเสบติดเชื้อ 89 13 ส.ค. 59
3721/59 นาง กิมกี่   พันธุป์ระสิทธิเ์วช ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 12 ส.ค. 59
3722/59 จ.ส.อ.สุเทพ   สอิ๊ดประเสริฐ ธ.สนามเป้า ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 61 6 ก.ค. 59
3723/59 นาง เพชรบูรณ์   ดิษฐสันเทียะ ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งตับ 75 5 ส.ค. 59
3724/59 นาย ปล่ัง   ม่วงจินดา ป.2 รอ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 74 20 ก.ค. 59
3725/59 นาง ตุ่น   ใจมั่น กสษ.3 กส.ทบ. ล าไส้ทะลุ 79 29 ก.ค. 59
3726/59 นาย เพียร   วงค์ปินตา ธ.สูงเม่น สมองฝ่อวัยชรา 83 29 ก.ค. 59
3727/59 ร.ต.อนุรักษ์   สักลอ ธ.เทิง พิษสุราเร้ือรัง 55 30 ก.ค. 59
3728/59 นาย บุญมี   ชัยบุโฮม ช.พัน.3 ไตวายเฉียบพลัน 76 12 ก.ค. 59
3729/59 นาง ระยอง   ปิติสิทธิ์ ธ.ลพบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 77 1 ส.ค. 59
3730/59 นาง อรสา   ก้านก่อง ธ.อุดรธานี โรคเบาหวาน 74 26 ก.ค. 59
3731/59 นาง จันทร์น้อย   แสนโภชน์ ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อรุนแรง 80 25 ก.ค. 59
3732/59 นาง กอง   ดาชัย ธ.อุดรธานี โรคชรา 79 31 ก.ค. 59
3733/59 นาย อุดม   พูนเงิน ธ.ปทุมธานี โรคชรา 79 5 ส.ค. 59
3734/59 พ.ท.วงกต   วงษ์เกิด วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 95 13 ส.ค. 59
3735/59 นาย ถวัลย์   บัวไตร ร.29 พัน.3 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 31 ก.ค. 59
3736/59 นาย ประเสริฐ   โชติพันธ์ กรม ทพ.46 เลือดออกในสมอง 56 23 ก.ค. 59
3737/59 จ.ส.อ.ไถน   เรือนค าฟู มทบ.33 ส าลักอาหารในหลอดลม 53 21 ม.ค. 59
3738/59 นาย ดุสิต   วงศ์พรหมเมฆ ธ.กาญจนบุรี หัวใจวายเฉียบพลัน 46 11 ก.ค. 59
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3739/59 ร.ต.ประจวบ   แก้วสุวรรณ ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มะเร็งไขกระดูก 83 28 ก.ค. 59
3740/59 นาง บุญมา   วันอุ่น ธ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง หัวใจวายเฉียบพลัน 70 8 ส.ค. 59
3741/59 นาง มาลี   อุนรุท ส่วนกลาง เลือดออกในทางเดินอาหาร 84 14 ส.ค. 59
3742/59 พล.ท.ชาญชัย   ศรีทองสุข ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ภาวะล าไส้ขาดเลือด 72 7 ส.ค. 59
3743/59 พล.อ.เฉลิมพล   เจริญยิ่ง ธ.นครนายก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 72 8 ส.ค. 59
3744/59 นาย วิฑูรย์   แช่คู สพ.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว 68 1 ส.ค. 59
3745/59 นาย สมพงษ์   จันทร์ใส ธ.ปราณบุรี ก้อนเนื้อทีตั่บแตก 64 3 ส.ค. 59
3746/59 พ.ต.ยิ่งยุทธ   ยรรยงสถิตย์ ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 1 ส.ค. 59
3747/59 นาย นุกูล   สัมมาขันธ์ ธ.อยุธยา เส้นเลือดสมองตีบ 58 10 ส.ค. 59
3748/59 พ.ต.ประเสริฐ   สงเคราะห์ ธ.ลพบุรี ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 80 8 ก.ค. 59
3749/59 นาง สุวนิตย์   เดชาคณีย์ ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช หลอดเลือดปอดอุดตัน 71 13 ส.ค. 59
3750/59 นาง สุปราณี   สรวงสิงห์ ธ.ย่อยบางบัว ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 12 ส.ค. 59
3751/59 นาง วิลัย   ดอกพอง ธ.อุดรธานี เส้นโลหิตในสมองแตก 61 21 ก.ค. 59
3752/59 พ.ท.บรรจง   ชัยงาม ธ.สระแก้ว สมองขาดเลือดจากเส้นเลือดสมองตีบตัน 79 29 ก.ค. 59
3753/59 นาง ละมัย   ปาลกะวงศ์ กิตติศักด์ิ โรคชรา 88 16 ส.ค. 59
3754/59 นาง สละ   ทองสมบัติ วิสามัญ โรคชรา 93 19 เม.ย. 59
3755/59 นาง วนิดา   พึง่โพธิ์ ธ.รามอินทรา กม.8 ปอดอักเสบติดเชื้อ 64 11 ส.ค. 59
3756/59 น.ส. ฐานิตดา   ป้องสนาม พธ.ทบ. ปอดอักเสบติดเชื้อด้ือยา 56 21 ก.ค. 59
3757/59 นาย ค า   บุญกุศล สง.สด.จว.น.ม. โรคชรา 82 31 ก.ค. 59
3758/59 ร.ต.สนธิ   จันทาสร ธ.พญาไท ไตวาย 67 3 ส.ค. 59
3759/59 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   ศรีแป๊ะบัว ธ.พญาไท กล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือด 59 8 ส.ค. 59
3760/59 นาง ชุ่ม   โขนงน้อย ขส.ทบ. ติดเชื้อทีใ่ต้ผิวหนัง 92 9 ส.ค. 59
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