
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1301/60 จ.ส.อ.อนันตชัย  ดวงสวัสด์ิ กรม ทพ.26 ระบบหายใจล้มเหลว 57 29 ธ.ค. 59
1302/60 ร.อ.สมหวัง  พิลารักษ์ ธ.อุบลราชธานี ปอดติดเชื้อ 85 19 ก.พ. 60
1303/60 นาง อวน  ทวีกาญจน์ ธ.ศรีย่าน โรคไตวายระยะสุดท้าย 85 9 ม.ีค. 60
1304/60 นาย สมหมาย  เมืองเหนือ ธ.อุบลราชธานี เชื้อราในสมอง 59 2 ม.ีค. 60
1305/60 นาง ผ่าน  ดวงมณี ธ.ชัยภูมิ เส้นเลือดในสมอง 74 6 ม.ีค. 60
1306/60 นาง ผ่องศรี  สุจริต ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา โรคชรา 85 27 ก.พ. 60
1307/60 นาย หม่อน  สีเลิศ ธ.อุดรธานี โรคตับแข็ง 74 1 ม.ีค. 60
1308/60 นาย ดาวี  ปานค า ป.4 พัน.104 ไตวายเฉียบพลัน 59 31 ม.ค. 60
1309/60 นาย ไพศาล  รุจจารี ช.พัน.4 กระดูกเชิงกรานหัก 53 2 ม.ีค. 60
1310/60 นาย บุญธรรม  เวทะธรรม ร.7 พัน.2 สมองฝ่อวัยชรา 81 25 ก.พ. 60
1311/60 อส.ทพ.สุนทร   โพธิศ์รีชัย กรม ทพ.26 ความดันเลือดในปอดสูง 60 4 ก.พ. 60
1312/60 นาย สิงขร   เหมือนทัด ช.พัน.9 อุบัติเหตุทางศีรษะและสมองมีเลือดออกสมอง 74 21 ก.พ. 60
1313/60 อส.ทพ.สมเด็จ  กาศรี กรม ทพ.26 มะเร็งตับ 57 12 ม.ค. 60
1314/60 นาย เชิด  พุฒทอง พัน.ซบร.23 บชร.3 โรคชรา 78 3 ม.ีค. 60
1315/60 อส.ทพ.บุญมี  กระจายสี กรม ทพ.26 โพแทสเซียมในเลือดสูง 41 6 ม.ค. 60
1316/60 จ.ส.อ.บุญถม   เทีย่งมา กรม ทพ.26 มะเร็งท่อน้ าดี 55  2 ก.พ.60
1317/60 นาง ปอย   พันธมา ธนาณัติ โรคชรา 79 16 ม.ีค. 60
1318/60 ส.อ.ธนัตถ์  อังกาบ ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. เส้นเลือดในสมองใหญ่ตีบ 55 14 ก.ย. 59
1319/60 จ.ส.อ.วิรัช   ลอยถาดทอง ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 74 17 ม.ีค. 60
1320/60 นาย พยับ   พุม่พวง ธ.อยุธยา โรคปอด 85 13 ม.ีค. 60
1321/60 นาย สง่า   ยาหอม ธ.ปราจีนบุรี วัณโรคปอด 52 14 ม.ีค. 60
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1322/60 พ.อ.ชัยยงค์   เรืองการุณ ธ.สนามเป้า มะเร็งปอดระยะลุกลาม 64 18 ม.ีค. 60
1323/60 นาง สุนาท   ศุภวาสน์ ธ.ปทุมธานี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 5 ม.ีค. 60
1324/60 นาง สมพงษ์   วีระชนประเสริฐ ธ.อยุธยาพาร์ค มะเร็งปากมดลูก 81 16 ม.ีค. 60
1325/60 นาง บังอร   พวงช้อย ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งล าไส้ใหญ่ 68 10 ม.ีค. 60
1326/60 พ.ต.หญิง ทัศนีย์   รุ่งเรือง รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 45 14 ม.ีค. 60
1327/60 ร.ต.ท.เฉลิมชัย  ใจเย็น ม.2 พัน.7 หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 60 12 ก.พ. 60
1328/60 นาง พรทิพย์  นาวัลย์ ธ.ขอนแก่น ภาวะเลือดออกในสมอง 76 25 ก.พ. 60
1329/60 ร.ต.ประเทือง  สินธุพัฒนพันธุ์ ธ.นครราชสีมา สมองขาดออกซิเจน 86 3 ม.ีค. 60
1330/60 นาง มะลิ  บุญเกิด ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 10 ม.ีค. 60
1331/60 ส.อ.อรุณ  วรรณสิทธิ์ ธ.แฟร่ีพลาซา-ขอนแก่น มะเร็งตับระยะสุดท้าย 52 15 ก.พ. 60
1332/60 นาง บุญชู  ค าขวัญ ธ.ปราณบุรี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 83 28 ก.พ. 60
1333/60 นาง เตือนใจ  ทิพาดุษฎีกุล ธ.นครราชสีมา กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 80 28 ก.พ. 60
1334/60 จ.ส.อ.ประทวน  ด้วงอินทร์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด 64 6 ธ.ค. 59
1335/60 ส.อ.พิสันต์  ข าคม ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ติดเชื้อทีป่อด 56 18 ม.ค. 60
1336/60 นาง ประไพ  สิทธิวงศ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์-นครราชสีมา ปอดติดเชื้อ 83 27 ก.พ. 60
1337/60 พ.อ.ชุมศักด์ิ  พันธุพ์ิทย์แพทย์ ธ.เชียงใหม่ ความดันโลหิตสูง 61 18 ก.พ. 60
1338/60 นาง สมหวัง  คลังกระปุม่ ธ.ชุมแพ สมองฝ่อวัยชรา 81 19 ก.พ. 60
1339/60 นาย โชติ  บุญเสริม ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 75 25 ก.พ. 60
1340/60 ร.ต.ปัญญา  คุ้มพ่วงดี ธ.พะเยา มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 57 9 ม.ีค. 60
1341/60 นาง สี  รูปใหญ่ ธ.ยโสธร ไตวาย 80 25 ก.พ. 60
1342/60 นาง ปัน๋  ปิมปัญญา ธ.พะเยา เส้นเลือดสมองตีบ 81 9 ม.ีค. 60
1343/60 นาย หนูเรียน  มืดขุนทด ธ.ชุมแพ ปอดติดเชื้อ 83 15 ก.พ. 60
1344/60 นาย ทวีผล  นวลพงษ์ ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 57 12 ม.ีค. 60
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1345/60 นาง หนู  สะอาด ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 75 6 ม.ีค. 60
1346/60 นาย วาร  ยินดี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอด 76 20 ก.พ. 60
1347/60 นาย โสภา  สันตะวงศ์ ธ.อุบลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 84 3 ม.ีค. 60
1348/60 ร.ต.สุธรรม  โกละกะ ธ.นาสาร อุบัติเหตุจราจร 58 4 ม.ีค. 60
1349/60 ส.อ.วิชาญ  สง่าแรง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก้อนเนื้อทีไ่หล่ขวา 59 28 ก.พ. 60
1350/60 นาย ประทวน  เสถียรยุทธ มทบ.21 หัวใจล้มเหลว 92 6 ม.ีค. 60
1351/60 น.อ.ไสว   เอี่ยมลาภา วิสามัญ โรคชรา 91 17 ธ.ค. 59
1352/60 นาง อารีย์   ปล้ืมมาก ธ.ราชบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 71 19 ก.พ. 60
1353/60 นาง เสนา   ยืนสา ธ.ฝาง โรคเบาหวาน 60 13 ม.ค. 60
1354/60 ร.ต.บุญ   โสภา ธ.เตาปูน มะเร็งท่อน้ าดี 73 28 ก.พ. 60
1355/60 ร.ต.นาค  หุบกระโทก ธ.นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดวายเฉียบพลัน 79 28 ก.พ. 60
1356/60 ส.อ.ประวิทย์  จันทา ธ.พญาไท ติดเชื้อในเยื่อบุหัวใจ 69 18 ม.ีค. 60
1357/60 นาง ปาริชาติ  ปรีคง พัน.สห.11 มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 40 20 ม.ีค. 60
1358/60 พ.ท.ณรงค์   ดารากร ณ อยุธยา ธ.งามวงศ์วาน ขาซ้ายอักเสบติดเชื้อ 79 18 ม.ีค. 60
1359/60 จ.ส.อ.จ าปาศักด์ิ  ปิยะสุวรรณ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ก้านสมองฉีกขาดจากการบาดเจ็บจราจร 70 28 ม.ค. 60
1360/60 นาย จ าลอง   จันบัว รร.จปร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 79 28 ก.พ. 60
1361/60 นาง สุนี  แสงชู ทน.4 ปอดติดเชื้อ 60 4 ม.ีค. 60
1362/60 นาย สมชาย  เจริญวณิชย์วิศาล มทบ.13 หัวใจวายเฉียบพลัน 63 28 ก.พ. 60
1363/60 พ.อ.สัญชัย  วิมลพันธุ์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 64 24 ก.พ. 60
1364/60 นาย ปัน  อินชมภู ธ.พะเยา ไตวาย 78 9 ม.ีค. 60
1365/60 นาง เฉวียน  เนาว์โพธิท์อง ธ.สระแก้ว โรคชรา 75 21 ก.พ. 60
1366/60 นาย ชาย  พ่อค้าช้าง ธ.นครพนม สมองฝ่อในวัยชรา 84 11 ม.ีค. 60
1367/60 นาง สองเมือง   เทศเรียน ส่วนกลาง โรคชรา 93 13 ม.ีค. 60
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1368/60 ร.ต.ชาญ   เสนาะพิณ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 68 17 ม.ีค. 60
1369/60 นาย สุดใจ   โพธิง์าม ธ.บางบัวทอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 81 14 ม.ีค. 60
1370/60 ร.ต.ฉลวย   สงวนศักด์ิ ธ.ปราจีนบุรี ล าไส้อักเสบ 87 16 ม.ีค. 60
1371/60 พ.อ.กฤษดา  บุญประสิทธิ์ ธ.ศรีสะเกษ สมองขาดออกซิเจน 63 2 ม.ีค. 60
1372/60 ร.ต.สมเกียรติ   เงินประดับ ธ.ราชบุรี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 63 25 ก.พ. 60
1373/60 นาย ชาญ   ยะสุกิม มทบ.310 อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 78 28 ม.ค. 60
1374/60 นาย ส ารวม   อ่อนส าลี พล.ร.4 หัวใจล้มเหลว 71 5 ก.พ. 60
1375/60 ส.อ.ศรี  จันทร์วาศ ธ.นครศรีธรรมราช สมองฝ่อวัยชรา 74 8 ก.พ. 60
1376/60 นาง ประยงค์  สุนันท์ชัยกุล ศร. ระบบหัวใจหายใจล้มเหลว 69 19 ก.พ. 60
1377/60 นาย สวรรค์  พ่อค้าช้าง ช.พัน.111 โรคชรา 79 7 ม.ีค. 60
1378/60 นาย จอม  พิณทอง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. อุบัติเหตุจราจร 58 1 ม.ีค. 60
1379/60 นาง เกศกาณ  มั่นคงดี สห.ทบ. โรคชรา 69 16 ม.ีค. 60
1380/60 พ.อ.แฉล้ม  อนันตะ ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 94 18 ม.ีค. 60
1381/60 นาง ลัดดา   ไผ่ศิริ ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 22 ม.ีค. 60
1382/60 ร.ต.สิน  บัวสวัสด์ิ ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 22 ม.ีค. 60
1383/60 ร.ต.ชูศักด์ิ   เชิดศรี สส. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 76 11 ม.ีค. 60
1384/60 จ.ส.อ.กฤษฏิภ์าณุ   แสนค า สพ.ทบ. โรคหัวใจโต 41 23 ก.พ. 60
1385/60 นาง ประภัย   จันทปะขาว ขส.ทบ. ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 51 28 ก.พ. 60
1386/60 นาย เพ็ง   นิลาวรรณ์ ส่วนกลาง โรคชรา 82 19 ม.ีค. 60
1387/60 นาง มน   บัวจันทึก ธ.บ้านไร่ สมองฝ่อวัยชรา 89 18 ม.ีค. 60
1388/60 นาง ทวีสุข   ศรีสรินทร์ วิสามัญ พาร์กินสัน 92 21 พ.ย. 58
1389/60 นาง พยอม   ศาสตราศรัย ธ.นครพนม ไตวายระยะสุดท้าย 77 3 ม.ีค. 60
1390/60 ว่าที ่ร.ต.สอาด  เฉลียวฉลาด ธ.กาญจนบุรี โรคชรา 84 15 ม.ีค. 60
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1391/60 จ.ส.อ.วิโรจน์  ลายทิพย์ ธ.ระนอง มะเร็งตับและล าไส้ 54 28 ก.พ. 60
1392/60 นาง วันเพ็ญ   พยุงวงศ์ นสศ. หัวใจเต้นผิดจังหวะ 71 3 ม.ีค. 60
1393/60 นาง บุญส่ง  ทองพันธ์ รร.กสร.ศสร. มะเร็งขั้นสุดท้ายแพร่กระจาย 69  4 ม.ีค.60
1394/60 จ.ส.อ.วินัย  คงเจริญ ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะไตวายเร้ือรัง 70 15 ม.ีค. 60
1395/60 นาง อรุณี  ภักด์ิพิบูลย์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย 76 10 ม.ีค. 60
1396/60 ร.ต.เฉลียว  ศรีเมือง ธ.ชลบุรี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 69 2 ม.ีค. 60
1397/60 นาง บุญมา  ฤทธิเ์ดช คส.3 สพ.ทบ. เส้นเลือดในสมองตีบ 87 21 ม.ค. 60
1398/60 นาย สุชาติ  โชติโคกสูง กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ภาวะหัวใจวาย 80 5 ม.ค. 60
1399/60 ส.อ.นัฐพงษ์  บุญชาญ ร.151 พัน.2 อุบัติเหตุจราจร 24 28 ม.ค. 60
1400/60 นาง หนูอินทร์   ใจกล้า ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 74 17 ม.ีค. 60
1401/60 พ.ต.บุญชู   ศรีดา ธนาณัติ พาร์กินสัน 100 21 ม.ีค. 60
1402/60 ร.ต.สมพงษ์   สุคันธตุล ขส.ทบ. ภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว 83 19 ม.ีค. 60
1403/60 นาย สง่า   รังสิยานนท์ ธนาณัติ โรคชรา 86 16 ม.ีค. 60
1404/60 จ.ส.อ.ธวิทย์   สุระพันธ์ ธ.ปราจีนบุรี หัวใจล้มเหลว 56 19 ม.ีค. 60
1405/60 จ.ส.อ.ชัยณรงค์  หวังชม ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งตับอ่อน 68 7 ก.พ. 60
1406/60 นาง ปราณี   วงษ์ฤทธิ์ วิสามัญ ปอดอักเสบ 89 21 ม.ีค. 60
1407/60 นาง วันดี   ไชยกิจ ธ.ราชบุรี โรคชรา 92 4 ม.ีค. 60
1408/60 นาง วันดี   มหาวรรณ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อในวัยชรา 80 11 ม.ีค. 60
1409/60 นาง นิตย์   เอี่ยมลาภา วิสามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 10 พ.ค. 56
1410/60 นาง รัชนีพร   มณฑลจรัส ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งช่องเยื่อหุม้ปอด 68 11 ม.ีค. 60
1411/60 นาง บุญธรรม   กัลปพฤกษ์ สง.สด.จว.อ.ท. มะเร็งกระเพาะอาหาร 64 28 ก.พ. 60
1412/60 ด.ต.ชาญ   กุญชร ณ อยุธยา ศร. โรคชรา 82 26 ก.พ. 60
1413/60 นาย อุบล  กงพลี ช.พัน.201 ระบบหายใจล้มเหลว 69 10 ม.ีค. 60
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1414/60 นาย ค าสิงห์  ลานรอบ ส.พัน.6 ไตวายเฉียบพลัน 80 12 ม.ีค. 60
1415/60 นาง ล าพึง  ศิริจันทร์ ม.3 พัน.13 กล้ามเนื้อหัวใจตาย 81 29 ม.ค. 60
1416/60 พ.ต.เกียรติยศ  สงแจ้ง ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งท่อน้ าดี 66 3 ม.ีค. 60
1417/60 จ.ส.อ.ไชโย  ศรีด้วง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน 57 14 ม.ีค. 60
1418/60 ร.ต.ธนกร  พวงทอง นรด.(รด.) ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 12 ม.ีค. 60
1419/60 พ.อ.บุญชัย   บุญธรรม ธ.วงเวียนใหญ่ หัวใจวายเฉียบพลัน 67 14 ม.ีค. 60
1420/60 พล.อ.เกษม   คเชนทร์ชาติ มทบ.21 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 71 19 ก.พ. 60
1421/60 พ.อ.สมดี   โสภัณณา ธ.หาดใหญ่ ปอดติดเชื้อรุนแรง 90 12 ม.ีค. 60
1422/60 นาง บุปผา   ชละเอม ธ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 84 16 ม.ีค. 60
1423/60 พ.ต.ประสิทธิ ์  อุทกะพันธุ์ ธ.พัทลุง เลือดเล้ียงสมองไม่เพียงพอ 82 21 ก.พ. 60
1424/60 นาย ประสิทธิ ์  พลอยเพ็ชร ธ.นครราชสีมา มะเร็งตับ 63 26 ก.พ. 60
1425/60 พ.ท.สุรพล   ใจอุ่น ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 60 15 ม.ีค. 60
1426/60 นาย ปรีชา   เหมือนสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 79 11 ม.ีค. 60
1427/60 นาง วิสุนี   เพ็งละแก้ว บก.กช. มะเร็งตับ 74 5 ม.ีค. 60
1428/60 นาย อุดม   จันมณี ร.15 พัน.2 อุบัติเหตุรถชน 60 10 ม.ีค. 60
1429/60 จ.ส.อ.อดิศักด์ิ   จันทร์นิ่ม ธ.ลพบุรี หลอดเลือดหัวใจ 84 25 ม.ค. 60
1430/60 ร.ต.วิเชียร   แสวงผล ธ.ส านักราชด าเนิน ถูกยิงทีศี่รษะ 56 10 ม.ีค. 60
1431/60 นาง อุสาห์   ฟุง้ลัดดา ส่วนกลาง ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 26 ม.ีค. 60
1432/60 นาง บัวลม   ปัญญาพรม ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปากมดลูก 59 9 ม.ีค. 60
1433/60 นาย บุญสาย   บุญชุ่มใจ พัน.สต.กส.ทบ. อุบัติเหตุล่ืนหกล้ม 73 5 ม.ีค. 60
1434/60 นาง สนอง   บรรโล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 71 3 ม.ีค. 60
1435/60 นาง ล้อม   พลซา ธ.เลย ระบบหายใจล้มเหลว 77 23 ก.พ. 60
1436/60 นาย หอม   ด้วงมี รร.ขว.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 80 15 ม.ีค. 60
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1437/60 นาง พรรณี   สิงห์ตุ้ย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 64 23 ม.ีค. 60
1438/60 นาง ไพ    สกุลวัฒน์ ธ.ปากช่อง สมองฝ่อวัยชรา 82 23 ม.ีค. 60
1439/60 ร.ต.สมบูรณ์   รัตนบุตร ธ.อุตรดิตถ์ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 84 6 ม.ีค. 60
1440/60 ร.ต.พินิจ   อมรวงศ์ ธ.อุบลราชธานี ความดันโลหิตสูง 86 14 ม.ีค. 60
1441/60 ร.ต.วิชาญ   รัตนยศ ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจขาดเลือด 82 28 ก.พ. 60
1442/60 ร.ต.หอมหวล   แสงภักดี ธ.สระบุรี ติดเชื้อรุนแรง 81 3 ม.ีค. 60
1443/60 นาง เก้า   สุขนาแซง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 14 ม.ีค. 60
1444/60 นาง วาด   ลาลู่ พัน.จจ. หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 9 ม.ีค. 60
1445/60 ร.ต.สุวิน   นุ่นชะนา ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ มะเร็งปลายล าไส้ใหญ่ 76 27 ก.พ. 60
1446/60 ร.อ.วีระ   สิงหลกะ วิสามัญ ภาวะติดเชื้อรุนแรง 101 21 ม.ีค. 60
1447/60 นาง จันทรา   บ ารุงพฤกษ์ สปท. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 76 11 ม.ีค. 60
1448/60 นาง สมใจ   สุขใจ กง.ทบ. ปอดติดเชื้อ 80 25 ก.พ. 60
1449/60 จ.ส.อ.ศรัญย์  ทุมนิมิตร ขส.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 50 2 ม.ีค. 60
1450/60 นาง ประจ า   คมข า ธ.ถนนติวานนท์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 24 ม.ีค. 60
1451/60 ส.ท.จิรวัฒน์   ปินนะ ป.1 พัน.11 รอ. อุบัติเหตุจราจร 26 4 ม.ีค. 60
1452/60 นาย สงวน   หงษ์ทอง พัน.สบร.24 บชร.4 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 75 19 ก.พ. 60
1453/60 จ.ส.อ.วีรวัฒน์   งามวงศ์ ป.2 พัน.102 รอ. ถูกยิงทีศี่รษะ 40 21 ก.พ. 60
1454/60 นาง เข็มทอง   ประทุมรัตน์ กรม ทพ.14 ติดเชื้อในระบบประสาท 70 15 ม.ีค. 60
1455/60 นาย บุญตัน   สุภาศรี ธ.เชียงราย โรคเบาหวาน 77 11 ม.ีค. 60
1456/60 นาง ทองมี   ช านาญพุดซา ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 85 14 ม.ีค. 60
1457/60 นาย สนิท   สนจุมพะ ธ.สิงห์บุรี มะเร็งตับ 82 17 ม.ีค. 60
1458/60 จ.ส.อ.วิเชียร   สิงห์ลา พัน.ซบร.บ.ทบ. ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 48 5 ม.ีค. 60
1459/60 จ.ส.อ.จักรี   คล้ายพันธุ์ พัน.บร.กบร.ศบบ. ค่าเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ 49 28 ก.พ. 60
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1460/60 นาย ล้วน   เตียวเย พัน.พัฒนา 1 ไตวาย 87 17 ม.ีค. 60
1461/60 จ.ส.ต.สมศักด์ิ   สุนสนาม ธ.ปากช่อง มะเร็งต่อมลูกหมาก 67 14 ม.ีค. 60
1462/60 นาง ทองจันทร์    เวชกามา ธ.อุบลราชธานี มะเร็งกระดูก 68 16 ม.ีค. 60
1463/60 นาง วนิดา   เปล่ียนกล่ิน ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 64 15 ม.ีค. 60
1464/60 นาง บุญล้อม   บรรดาศักด์ิ ธ.ย่อยเซียร์ รังสิต หัวใจวายเฉียบพลัน 79 21 ม.ีค. 60
1465/60 จ.ส.ต.คมสัน   หุน่ช่างไม้ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ ไตวายเร้ือรัง 54 20 ก.พ. 60
1466/60 นาย หนาย   อาจดวงดี ธ.อรัญประเทศ มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 68 22 ก.พ. 60
1467/60 พระครูปทุมสารคุณ (อินทร์ กระจายกลาง)ธ.นครราชสีมา โรคปอดบวม 88 6 ม.ค. 60
1468/60 จ.ส.อ.อิ่มสาด  คอนแจ่ม มทบ.17 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 43 23 ก.พ. 60
1469/60 น.ส.สมจิตร์  นาคมนตรี กอง พธ.สกอ.ศสพ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 47 28 ก.พ. 60
1470/60 นาง ยี่สุ่น  ล่ืนภูเขียว มทบ.23 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 55 5 ม.ีค. 60
1471/60 จ.ส.อ.สมศักด์ิ  ภูไกลลาด ร.16 พัน.3 มะเร็งตับอ่อน 55 6 ม.ีค. 60
1472/60 นาง จูม  นันทะแสน ธ.กาฬสินธุ์ ปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง 78 9 ม.ีค. 60
1473/60 นาง เนตรนภา   ยมโคตร ธ.ย่อยบางบัว หัวใจเต้นผิดจังหวะ 57 29 ม.ีค. 60
1474/60 นาง สมทรง  สุวรรณโภคัย ร.12 พัน.1 รอ. ภาวะปอดติดเชื้อ 58 17 ม.ีค. 60
1475/60 นาง สมจิตร  นิรันดร์โสภณ ช.พัน.2 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 8 ม.ีค. 60
1476/60 นาย บัน  แสนสุข ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 73 16 ม.ีค. 60
1477/60 พ.อ.สนิท  สุกกรี วิสามัญ มะเร็งปอด 82 21 ธ.ค. 35
1478/60 นาง ประไพ  สุกกรี วิสามัญ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 93 6 เม.ย. 48
1479/60 จ.ส.ท.ประดิษฐ์   สิทธิโชค ปตอ.1 พัน.7 มะเร็งตับ 44 27 ม.ีค. 60
1480/60 นาง ฟองจันทร์   จันทร์ศิริ มทบ.32 เลือดออกในสมอง 80 5 ม.ีค. 60
1481/60 นาย ไพโรจน์   คล่องสารา ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 21 ม.ีค. 60
1482/60 พ.ต.ปฎิภาณ   อัตถะโยธิน ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดอักเสบติดเชื้อ 80 24 ม.ีค. 60
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1483/60 นาย ยศ   กิจชิต วิสามัญ โรคชรา 80 10 พ.ค. 52
1484/60 อส.ทพ.ขวิดตารี   สันประดิษฐ์ กรม ทพ.42 ระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 29 17 ม.ีค. 60
1485/60 พ.อ.รณรงค์    จันทร์เรือง ธ.ส านักราชด าเนิน โรคชรา 98 25 ม.ีค. 60
1486/60 นาง กิมฮวย   หลีเกษม ช.พัน.202 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 10 ม.ีค. 60
1487/60 นาย เรียง   สีเอี่ยม ธ.อยุธยา ถุงลมโป่งพอง 80 20 ก.พ. 60
1488/60 นาง ทองอยู่   โพธิท์อง ธ.เตาปูน โรคชรา 80 31 ม.ีค. 60
1489/60 จ.ส.อ.ชาติชาย   นิลใจพงษ์ ธ.ลพบุรี โรคชรา 87 20 ม.ีค. 60
1490/60 ร.อ.ทวี   ผุยรอด ธ.ย่อยถนนสรงประภา เลือดออกในชั้นสมองส่วนลึกข้างขวา 58 22 ม.ีค. 60
1491/60 นาย ประทีป  สว่างหล้า กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคชรา 84 10 เม.ย. 60
1492/60 นาง พวน  ภาถีร รร.จปร. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 73 27 ก.พ. 60
1493/60 นาง ค ากอง  อัศวภูมิ ธ.ร้อยเอ็ด น้ าท่วมปอดจากมะเร็ง 72 7 เม.ย. 60
1494/60 ส.อ.จรัญ  สุรารักษ์ ธ.ถนนเอเซีย-นครสวรรค์ หัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน 57 5 ม.ีค. 60
1495/60 นาง อ่อน  สารสมัคร ศฝ.นศท.มทบ.23 มะเร็งลุกลามในสมอง 78 25 ม.ีค. 60
1496/60 นาง สาย  สินธุชาติ ธ.ร้อยเอ็ด โรคเบาหวาน 78 16 ม.ีค. 60
1497/60 จ.ส.อ.สุระจิตต์  สามศรี ธ.ยโสธร ระบบหายใจล้มเหลว 58 15 ม.ีค. 60
1498/60 ร.ต.อ.วิชัย  แดงจันทึก ธ.เสริมไทย-คอมเพล็กซ์ ไตวายเร้ือรัง 69 22 ก.พ. 60
1499/60 นาย เลิศ  ศรีทะแก้ว มทบ.38 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 82 9 ม.ีค. 60
1500/60 นาง บุญเล้ียง  อนุสนธิ์ ศฝ.นศท.มทบ.22 มะเร็งท่อน้ าดี 79 22 ม.ีค. 60
1501/60 นาง พเยาว์   พูลเจริญ ธ.บางเขน (เซนทรัล) เส้นเลือดสมองอุดตัน 80 29 ม.ีค. 60
1502/60 นาง เทียมจิตร์  อารยะพูนพงศ์ ส่วนกลาง ภาวะแทรกซ้อนจากล้ินหัวใจตีบ 68 27 ม.ีค. 60
1503/60 นาง จินตนา ศรีอินทร์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งเต้านม 54 12 ม.ีค. 60
1504/60 พ.ท.เกตุ พึง่สาระ ธ.พรานนก ปอดอักเสบ 95 13 ม.ีค. 60
1505/60 นาย โม่ย สุขเทพ ธ.ย่อยบางบัว มะเร็งตับ 68 22 ม.ีค. 60
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1506/60 จ.ส.ต.แสงเพชร   ฮุ่งหวล ธ.สกลนคร มะเร็งตับ 58 24 ม.ีค. 60
1507/60 ร.ต.บุญมา  รัตนบัวพา ธ.พิษณุโลก หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 76 4 ม.ีค. 60
1508/60 นาง กุยเขียว  กัณทวี ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ มะเร็งปอด 67 22 พ.ย. 59
1509/60 จ.ส.อ.สบาย  ชายศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะเลือดออกในสมอง 58 20 ม.ีค. 60
1510/60 นาย ลี  บุญงาม กอง สพบ.พล.ร.6 มะเร็งปอด 76 28 ก.พ. 60
1511/60 นาง เต่า  บุญรักษา ธ.อุดรธานี สมองฝ่อวัยชรา 95 21 ม.ีค. 60
1512/60 นาง กิมไล้   แซ่เฮ้ง ธ.ศรีย่าน ไตวายเร้ือรัง 96 21 ม.ีค. 60
1513/60 จ.ส.อ.สถิตย์  จงจิตร ธ.ทุง่สง หลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง 72 16 ก.พ. 60
1514/60 ส.อ.ณัฐวัฒน์  บุญเพ็ชรัตน์ พธ.ทบ. กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง 35 14 ม.ีค. 60
1515/60 พ.ท.สุริยะ  ทาทอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 64 17 ม.ีค. 60
1516/60 ร.ต.น้อย   ดวงเนตร์ ปตอ.2 พัน.4 ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 91 6 ม.ีค. 60
1517/60 นาง สมจิตต์   ศรีคชา วิสามัญ เลือดออกในสมอง 89 1 เม.ย. 60
1518/60 นาง ล าเจียก   พัทศาสตร์ วิสามัญ ปอดบวม 82 1 พ.ย. 40
1519/60 ร.ต.มานะ   สุดท้วม ธ.ราชบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 51 17 ม.ค. 60
1520/60 นาย ปูน   เมฆด า ธ.สิงห์บุรี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 83 24 ม.ีค. 60
1521/60 นาง แปลง   สุทธิประเสริฐ ธ.ปราจีนบุรี สมองฝ่อวัยชรา 78 19 ม.ีค. 60
1522/60 นาง เยื้อน   พิมายนอก ธ.นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 28 ม.ีค. 60
1523/60 ร.ท.พิชัย   สิริจันทพันธุ์ ธ.สกลนคร ปอดติดเชื้อ 83 2 ม.ีค. 60
1524/60 จ.ส.อ.ทองจันทร์   พิมพล ธ.ร้อยเอ็ด ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวฉับพลัน 57 13 ม.ีค. 60
1525/60 ร.ต.ทองใบ   พลวัชรินทร์ ธ.ชุมพร มะเร็งปอด 84 7 ม.ีค. 60
1526/60 ร.ต.บุญล้อม   มณีรัตน์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม 60 17 ม.ีค. 60
1527/60 นาง สา   หอมหวล ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ โรคเบาหวาน 78 20 ม.ีค. 60
1528/60 นาย คูณ   สีนารักษ์ ธ.อุดรธานี วัณโรคปอด 71 28 ก.ย. 59
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1529/60 น.ส.จุรี   หงษ์คู่ ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี เนื้องอกในตับ 51 16 ม.ีค. 60
1530/60 พ.ท.วรพันธุ ์  ศิริพร ณ ราชสีมา ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 10 ม.ีค. 60
1531/60 ร.ต.ธวัชชัย   วุฒิวัย ธ.สระบุรี ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน 58 28 ก.พ. 60
1532/60 นาง ทองม้วน   สพานหล้า ร.111 พัน.1 โรคเบาหวาน 59 22 ม.ีค. 60
1533/60 จ.ส.ท.รุ่งโรจน์   อุทรักษ์ ป.3 พัน.13 บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรง 31 2 ม.ีค. 60
1534/60 นาง บุญมี   มูลกัน ส.พัน.22 โรคชรา 79 20 ม.ีค. 60
1535/60 นาย ข า   จันทะไทย มทบ.24 มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 86 16 ม.ีค. 60
1536/60 นาง บัวลา   ขจรพงษ์ ส.พัน.6 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 15 ม.ีค. 60
1537/60 นาง สุรีย์   วิจิตขจี ธ.สนามเป้า มะเร็งกระเพาะอาหาร 48 27 ม.ีค. 60
1538/60 นาง สุภาพร   กองโภค ส่วนกลาง ภาวะแทรกซ้อนมะเร็งเต้านม 67 25 ม.ีค. 60
1539/60 จ.ส.อ.เกียง   ผิวผ่อง ปตอ.1 พัน.6 ล าไส้ติดเชื้ออย่างรุนแรง 56 13 ม.ีค. 60
1540/60 นาย ยม   สารครศรี ธ.ร้อยเอ็ด สมองฝ่อวัยชรา 83 6 ม.ีค. 60
1541/60 นาย ประเทือง   โลกเล่ือง ธ.อุตรดิตถ์ หัวใจล้มเหลว 86 21 ม.ีค. 60
1542/60 นาย เกียรติศักด์ิ   นามหาพิศม์ พธ.ทบ. มะเร็งตับ 53 12 ม.ีค. 60
1543/60 นาย อาทิตย์   นามภูงา ม.4 พัน.5 รอ. มะเร็งท่อน้ าดี 63 22 ม.ีค. 60
1544/60 นาย ทองดี   แสนสุขโชคเจริญ สง.สด.จว.อ.ย. เลือดออกในช่องอกและเยื่อหุม้หัวใจ 85 19 ม.ีค. 60
1545/60 นาง ผิน   สุกใส กรม ทพ.44 ความดันโลหิตสูง 90 14 ม.ีค. 60
1546/60 ร.ต.ต.เชิด   ยิ้มเยี่ยมสุข ธ.กองบัญชาการกองทัพบก เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 89 1 เม.ย. 60
1547/60 ร.ต.มนตรี    เจริญนรากร รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งกระเพาะอาหาร 50 9 ม.ีค. 60
1548/60 ร.ต.ไร   พันสอน ธ.ลพบุรี ภาวะตับแข็ง 80 13 ม.ีค. 60
1549/60 นาง เพียงใจ   พรรษา ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองตีบ 67 26 ม.ีค. 60
1550/60 นาย ประสิทธิ ์  สีตาลแก่ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 82 8 ม.ีค. 60
1551/60 นาย รบ   แสนโพธิ์ ม.2 หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน 72 12 ม.ีค. 60
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1552/60 ร.ต.ลา   ค าก้อง ธ.ชลบุรี ปอดอักเสบเฉียบพลัน 85 16 ม.ีค. 60
1553/60 นาง พยอม   นุชชุ่ม พล.ร.11 หัวใจล้มเหลว 63 17 ม.ีค. 60
1554/60 นาง ลัดดา   กาจาระนะ กส.ทบ. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 79 13 ม.ีค. 60
1555/60 นาง ผ่องศรี   แกล้วทนงค์ ธ.รามอินทรา กม.8 ปอดติดเชื้อ 83 25 ม.ีค. 60
1556/60 นางสุชานาถ   เหลืองเกิดสิริ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งระยะลุกลาม 41 17 ม.ีค. 60
1557/60 นาย ชัยจักร   มานิตย์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกเยื้อหุม้สมอง 35 24 ม.ีค. 60
1558/60 นาย บุญยืน   ค านนท์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งตับ 53 26 ม.ีค. 60
1559/60 นาย เมตตา   โพนสาลี ม.3 พัน.18 มะเร็งในถุงน้ าดี 66 6 ก.พ. 60
1560/60 นาย ธรรมรงค์   อรรคค า มทบ.27 ภาวะหัวใจล้มเหลว 86 15 ม.ีค. 60
1561/60 นาย อรัญ   รอดเสถียร ร.3 พัน.2 มะเร็งหลอดอาหาร 55 19 ม.ีค. 60
1562/60 นาย ก๋วน   วงค์ค าเคร่ือง ธ.เพชรบูรณ์ สมองฝ่อวัยชรา 81 18 ม.ีค. 60
1563/60 จ.ส.อ.บุญลือ   จันทร์เงียบ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งตับ 72 23 ม.ค. 60
1564/60 ส.อ.ศุภกร   เพิม่ยินดี ช.พัน.401 อุบัติเหตุทางการจราจร 28 18 ก.พ. 60
1565/60 นาง สุเพ็ญ   วัชรพุทธ ม.5 พัน.20 รอ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 6 ก.พ. 60
1566/60 นาย สร่วย   เมืองวงค์ สง.สด.จว.ส.ท. ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 68 28 ม.ีค. 60
1567/60 นาง อัมพร   แก่นจ าปา ร.16 เส้นเลือดในสมองตีบ 74 5 ม.ีค. 60
1568/60 นาง สอน   ทิพยศักด์ิ ธ.ย่อยค่านสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 91 21 ม.ีค. 60
1569/60 จ.ส.อ.ช่วย   เล้ียงพลาย ธ.นครราชสีมา ปอดอักเสบติดเชื้อ 83 26 ม.ีค. 60
1570/60 จ.ส.อ.สังคม   ระดาฤทธิ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 55 23 ก.ค. 59
1571/60 ร.ต.ถนอม   ฐานะ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 75 19 ม.ีค. 60
1572/60 พ.ต.วิทยา   เต็มภักดี มทบ.28 ภาวะหัวใจล้มเหลว 52 13 ม.ีค. 60
1573/60 นาย จ าลอง   ราชอาจ ธ.เพชรบูรณ์ ภาวะช๊อคจากหัวใจขาดเลือด 81 24 ม.ีค. 60
1574/60 พ.ท.สุรพล   ศุภมานพ ธ.บางแค โรคชรา 99 24 ม.ีค. 60
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1575/60 พ.ท.สุรพล   ศุภมานพ วิสามัญ โรคชรา 99 24 ม.ีค. 60
1576/60 นาง เพิม่   แขพิมาย ธ.ปากเกร็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 10 ม.ีค. 60
1577/60 นาง บุญช่วย   ศิริอนุสรณ์ศักด์ิ ธ.ถนนติวานนท์ ทางเดินหายใจล้มเหลว 82 30 ม.ีค. 60
1578/60 ร.ต.สุพจน์   พึง่ลอย ธ.ย่อยเมืองทองธานี มะเร็งหลอดอาหาร 62 24 ม.ีค. 60
1579/60 นาง บับพา   แสนอุบล ธนาณัติ สมองฝ่อเนื่องจากชรา 82 28 ม.ค. 60
1580/60 นาง สม   พุทธวงษ์ รร.นส.ทบ. โรคเบาหวาน 62 12 ม.ีค. 60
1581/60 นาง ทองหล่ัน   ศรีสุระ ธ.สระบุรี หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 80 31 ธ.ค. 59
1582/60 น.ส.ส าราญ   นิมนฤมิตร์ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ปอดอักเสบ 73 23 ม.ีค. 60
1583/60 นาย มนัส   ฤกษ์พิจิตร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็ง 67 22 ม.ีค. 60
1584/60 นาง ถนอม   เพ็ชรมะโนสัจจะ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 96 16 ม.ีค. 60
1585/60 ร.ต.ณรงค์   ชาติชัยภูมิ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหิต 65 21 ก.พ. 60
1586/60 นาง ซ่อนกล่ิน   วงษ์เสมา คส.5 สพ.ทบ. ปอดติดเชื้อ 81 23 ก.พ. 60
1587/60 พ.ต.พีรพล   รัตนศรีสุข ธ.ล าปาง โรคชรา 95 9 ม.ีค. 60
1588/60 นาง บังใบ   ศรีโยธี ธ.ร้อยเอ็ด โรคมะเร็ง 68 24 ม.ีค. 60
1589/60 นาง ล้ัง   ไตรยุทธ ส่วนกลาง สมองฝ่อวัยชรา 82 3 เม.ย. 60
1590/60 จ.ส.ต.ประสิทธิ ์  อ้อมแก้ว ธนาณัติ ปอดติดเชื้อ 33 23 ม.ีค. 60
1591/60 นาง ใคร   เฉลยพจน์ ป.6 พัน.16 สมองได้รับการกระทบกระแทก 69 27 ก.พ. 60
1592/60 นาง ไหลมา   ทองศรี ธ.ยโสธร ไตวาย 79 27 ม.ีค. 60
1593/60 จ.ส.อ.ประยงค์   รุ่งงาม ธ.ลพบุรี มะเร็งทวารหนัก 67 20 ม.ีค. 60
1594/60 นาง ระเบียบ   พวงทอง ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 80 18 ม.ีค. 60
1595/60 จ.ส.อ.จ าลอง   ค าชั่ง ธ.กาญจนบุรี มะเร็งตับ 60 12 ก.พ. 60
1596/60 ร.ต.สันติ   เดชณรงค์ ธ.เพชรบูรณ์ มะเร็งปอดระยะสุดท้าย 61 3 เม.ย. 60
1597/60 นาง สมจันทร์   ทองนุ่ม ธ.กระทรวงกลาโหม หัวใจวาย 86 28 ม.ีค. 60
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1598/60 นาย กล่ า   มีพัฒน์ ธ.ตาก สมองฝ่อวัยชรา 81 2 เม.ย. 60
1599/60 นาง สอาด   สารศรี ธ.พระพุทธบาท หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 78 3 เม.ย. 60
1600/60 ร.ต.ประพร   ธรรมรักษ์ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งปอด 65 6 เม.ย. 60
1601/60 ร.ต.สมาธิ   รักประเสริฐสุข ธ.ถนนเทพารักษ์ กม.22 ปอดอักเสบติดเชื้อ 64 21 ม.ีค. 60
1602/60 นาง ศรีวิลัย  แซ่อึ้ง นทพ. มะเร็งล าไส้ 69 23 ม.ีค. 60
1603/60 จ.ส.อ.มนัส   ม่วงปัน้ ขส.ทบ. มะเร็งท่อน้ าดี 59 3 เม.ย. 60
1604/60 นาย ชวลิต   มั่นคงกิจเจริญ ธ.บก.ทบ. มะเร็งตับ 55 6 เม.ย. 60
1605/60 ร.ต.ถาวร   กิ่งโก้ ธ.สกลนคร โรคชรา 79 28 เม.ย. 59
1606/60 ร.ต.เสมอ  สมบูรณ์กิตติกร ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ โรคชรา 85 26 ม.ีค. 60
1607/60 นาย สุพร  บัวเมืองปัก ร.3 พัน.2 โรคชรา 81 23 ม.ีค. 60
1608/60 นาง จันทร์   จันทะขึ้น ธ.เพชรบูรณ์ ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 56 31 ม.ีค. 60
1609/60 นาย จ าลอง   อัทมา ธ.เพชรบูรณ์ ปอดอักเสบติดเชื้อ 82 3 เม.ย. 60
1610/60 พ.ท.เสมอ   ศรีวงศ์ ธ.พิษณุโลก โรคชรา 95 20 ม.ีค. 60
1611/60 พ.อ.พิเศษจ ารัส   มหาผล ธ.ส านักพหลโยธิน โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 97 1 เม.ย. 60
1612/60 นาย แถว   วงษ์เวทย์ รร.ส.สส. โรคเบาหวาน 81 31 ม.ีค. 60
1613/60 จ.ส.อ.แฉล้ม  ทัดนุ่ม ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ความดันโลหิตสูง 82 11 ม.ีค. 60
1614/60 นาง ยอด   แสงโชติ ช.พัน.201 โรคชรา 81 25 ม.ีค. 60
1615/60 ส.ต.เฉลิม   สงค์ประพันธ์ วิสามัญ โรคชรา 100 10 เม.ย. 60
1616/60 นาย แสงจันทร์   อรัญแล ร.1 พัน.2 รอ. อุบัติเหตุปืนเก๊ปล่ันใส่ตนเองเสียชีวิต 60 15 ก.พ. 60
1617/60 ร.ต.สมนึก  สังข์ศิลปชัย ขกท. มะเร็งในช่องปากระยะลุกลาม 85 25 ม.ีค. 60
1618/60 ร.ต.หลาบ   สุขผสม ธ.จอมทอง ติดเชื้อในกระแสเลือด 83  12 ม.ค.60
1619/60 นางเข็มทราย   ศรีฉ่ า ธ.ชัยนาท เลือดออกในสมอง 81  4 เม.ย.60
1620/60 ร.ต.สานิตย์   มากสาคร ธ.ปราจีนบุรี อุบัติเหตุจราจร 69  28 ม.ีค.60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1621/60 ส.อ.ไพบูลย์   แสงร่ืน ธ.พญาไท ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 4 เม.ย. 60
1622/60 นาง มุกดา   ยะวงศ์ ธ.สนามเป้า มะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย 48 10 เม.ย. 60
1623/60 นาง ทองใบ  นันทกิจโกมล สง.สด.จว.ล.ป. ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 76 19 ก.พ. 60
1624/60 ส.อ.เกื้อ  อยู่หลาย ธ.พิษณุโลก ภาวะการหายใจล้มเหลว 61 27 ก.พ. 60
1625/60 นาย พิมพา   อัปมะเย ธ.ขอนแก่น ความดันต่ า 84 17 ม.ีค. 60
1626/60 นาย ดี   แนบกลาง ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ๋ 84 5 เม.ย. 60
1627/60 นาง วงค์   สวัสด์ิวงศ์ ธ.ฮอด ปอดติดเชื้อ 82 12 เม.ย. 60
1628/60 นาย อุดม   ภักดีรัตน์ ธ.ปราจีนบุรี หัวใจล้มเหลว 82 10 เม.ย. 60
1629/60 นาง หลุ่น   ภูโนนทา ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า หัวใจล้มเหลว 63 8 เม.ย. 60
1630/60 ร.ต.สุภาพ   ศิลาสูงเนิน ธ.นครราชสีมา หัวใจล้มเหลว 84 31 ม.ีค. 60
1631/60 ร.ต.แหลมทอง   สุขขัง ศร. อุบัติเหตุรถยนต์ 56 27 ก.พ. 60
1632/60 ร.ต.คณิศร  โกมุท ธ.นครนายก ฐานกระโหลกศีรษะหัก 58 19 ก.พ. 60
1633/60 นาย จันทร์  ก่อเกิดบุญ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคเส้นเลือดสมอง 73 21 ม.ีค. 60
1634/60 นาง พูล  เชื้ออยู่ ร.19 พัน.1 ระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว 75 4 ก.พ. 60
1635/60 ส.ต.วิวัฒน์   บุญประคอง ช.พัน.15 เสียเลือดมาก 20 27 ก.พ. 60
1636/60 จ.ส.อ.สุรเชษฐ์   สรศักด์ิ นทพ. อุบัติเหตุจราจรขับมอเตอร์ไซค์ชนรถกระบะ 32 26 ม.ีค. 60
1637/60 นาง สมบัติ  ชัยลาด รร.ส.สส. ระบบทางเดินหัวใจล้มเหลว 66 28 ม.ีค. 60
1638/60 นาย สมศักด์ิ   เจริญผิว ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งตับ 60 1 เม.ย. 60
1639/60 ร.อ.อ าพันธ์   เต๊ียะเพชรดี ธ.พิษณุโลก ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 6 เม.ย. 60
1640/60 นาง อรดี   ภูริธร ธ.อุบลราชธานี โรคชรา 83 28 ม.ีค. 60
1641/60 นาย สว่าง  การฉิ่ง มทบ.21 มะเร็งไขสันหลัง 66 22 ม.ีค. 60
1642/60 พ.อ.เดชพล   กมลมานิตย์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 21 ม.ีค. 60
1643/60 นาง สวย   สมธิ ธ.เชียงราย สมองฝ่อวัยชรา 82 24 ม.ีค. 60
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1644/60 พล.ท.พูลสุข   พิสุทธานนท์ ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดติดเชื้อ 81 9 เม.ย. 60
1645/60 นาง สมจิตต์   วุฑฒกนก ธ.ส านักพหลโยธิน ปอดติดเชื้อ 93 1 เม.ย. 60
1646/60 นาย จรัล   บุญศักด์ิ กอง รจ.มทบ.11 มะเร็งตับ 66 28 ม.ีค. 60
1647/60 นาง แป้งผง  บัวสรวง พบ. ขาดอากาศหายใจ 94 23 ก.ย. 59
1648/60 นาง ถาวร   สิงห์ค า ร.12 พัน.1 รอ. ไตวายระยะสุดท้าย 59 10 ม.ีค. 60
1649/60 นาย เฉียบ   แสนฉิมพลี ร.12 พัน.1 รอ. ภาวะหายใจล้มเหลว 59 25 ม.ีค. 60
1650/60 นาง น้อย   หมวดโคกสูง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 82 24 ม.ีค. 60
1651/60 จ.ส.อ.เสนาะ   ใบ๋สกุล ธ.ปราณบุรี ติดเชื้อในกระแสโลหิต 85  20 ก.พ.60
1652/60 นาง นับ  ไวยพุฒ ธ.เลย มะเร็งล าไส้ 77 28 ม.ีค. 60
1653/60 นาง แสงอรุณ   กองทุง่มน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 29 ม.ีค. 60
1654/60 จ.ส.อ.ชัยพจน์    แตงฉ่ า ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 87 21 ม.ีค. 60
1655/60 ร.ท.อุดม  เกิดทอง ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มะเร็งตับ 90 22 ม.ีค. 60
1656/60 นาง บุญทิง้   ม่วงใหม ธ.ราชบุรี สมองฝ่อวัยชรา 85 20 ม.ีค. 60
1657/60 นาง จัด   เงินลาด ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งปอด 61 24 ม.ีค. 60
1658/60 จ.ส.อ.โกศิษย์   รอดอยู่ ธ.ปราณบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 65 2 ม.ีค. 60
1659/60 นาง สุวรรณ   ควันทอง รพ.อ.ป.ร. มะเร็งสมอง 60 21 ก.พ. 60
1660/60 นาย ประสิทธิ ์  ไพภิบาล ร.31 รอ. เส้นเลือดในสมองตีบ 57  29 ม.ีค.60
1661/60 นาย สน   บุญเทียม มทบ.16 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 21 ม.ีค. 60
1662/60 นาง ประเสริฐ   มณีศรี ธ.ร้อยเอ็ด ตับแข็ง 55 29 ม.ีค. 60
1663/60 นาง อนงค์   แข่งขัน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ปอดอักเสบ 90 10 ม.ีค. 60
1664/60 พ.ท.สมเกียรติ   เดชแสง ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 75 12 ธ.ค. 59
1665/60 นาย ประยงค์   ศรีส าราญ ธ.ลพบุรี หัวใจเต้นผิดจังหวะ 79 3 เม.ย. 60
1666/60 นาง ค า   พูลทอง ธนาณัติ มะเร็ง 78 5 เม.ย. 60
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1667/60 นาย ส าเนา   วิเศษสิงห์ มทบ.16 ไตวายจากเบาหวาน 78 19 ม.ีค. 60
1668/60 นาย ตา   จิวประพันธ์ ธ.อุตรดิตถ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 25 ม.ีค. 60
1669/60 น.ส.เทียม   มณีพันธ์ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งตับอ่อน 62 31 ม.ีค. 60
1670/60 ร.ต.ธวัช   นุชสละ ธ.ลพบุรี มะเร็งตับ 57 2 เม.ย. 60
1671/60 นาง ทา   ตาดทอง ธ.ลพบุรี เส้นเลือดสมองอุดตัน 86 27 ม.ีค. 60
1672/60 นาง จูมศรี   โสมาเกตุ ธ.สกลนคร ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบขาดเลือด 87 22 ม.ีค. 60
1673/60 ร.ต.เบ็ญจพล   ทองรอง ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี โรคชรา 82 31 ม.ีค. 60
1674/60 ร.ต.วีรพล   ยิ้มแย้ม ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 59 31 ม.ีค. 60
1675/60 นาย สุทธวิทย์   รัตโนทัย พธ.ทบ. ความดันโลหิตสูง 86 17 ม.ีค. 60
1676/60 ส.อ.วันชัย  นกจันทร์ ปตอ.1 พัน.7 วัณโรคปอด 49 12 เม.ย. 60
1677/60 ร.ต.ปรีชัย   ถนอมรูป ธ.น่าน มะเร็งหลอดอาหาร 70 25 ม.ีค. 60
1678/60 นาง ชิ้น   สโมสร ธ.ถนนจันทน์ เส้นเลือดหัวใจตีบ 80 23 ม.ีค. 60
1679/60 นาง โสม   รอดประเสริฐ ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคชรา 87 16 เม.ย. 60
1680/60 นาย ประจวบ   แก้วสถิตย์ ธ.พนัสนิคม โรคชรา 79 4 เม.ย. 60
1681/60 พ.ต.พิรุณ   เศวตวงศ์ ธ.บางเขน (เซนทรัล) ปอดอักเสบ 83 6 เม.ย. 60
1682/60 นาง ประหยัด   โพชะวัง ธนาณัติ โรคชรา 92 13 เม.ย. 60
1683/60 นาง เข็ม   แตงพันธ์ ป.3 พัน.3 แพ้ภูมิตัวเอง 77 22 ก.พ. 60
1684/60 น.ส.อริสา   กล่ินหัวไผ่ รพ.พระมงกุฎเกล้า มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนระยะลุกลาม 30 28 ม.ีค. 60
1685/60 จ.ส.อ.ประเสริฐ   กฤตาคม ธ.บางเขน (เซนทรัล) โรคชรา 89 30 ม.ีค. 60
1686/60 นาง บุญส่ง  แก้วนิยม ธ.เตาปูน หลอดเลือดสมองตีบ 89 15 เม.ย. 60
1687/60 นาง สมบุญ   พันธุรั์ตน์ วิสามัญ มะเร็งท่อน้ าดีระยะลุกลาม 85 10 เม.ย. 60
1688/60 ส.ท.อภิวัฒน์   สุดทอง กรม ทพ.12 ถูกรถบรรทุกชนตับอ่อนฉีกขาด 28 15 ม.ีค. 60
1689/60 นาย สมภพ   เกตุชมภู มทบ.11 มะเร็งโพรงจมูกซ้าย 50 25 ม.ีค. 60
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1690/60 นาย นู  โคตวงศ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางแค โรคชรา 83 11 เม.ย. 60
1691/60 พล.ท.อรุณ   ศาสตรสิทธิกร ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 66 19 ม.ีค. 60
1692/60 นาง บุญเริง   ปริสุทธิกุล ธ.ลพบุรี ตับแข็ง 80 10 เม.ย. 60
1693/60 นาง ศุภรัตน์   จรรยากูล ส่วนกลาง ไตวายเฉียบพลัน 66 6 เม.ย. 60
1694/60 นาง ยส   นามจุมจัง ร.1 พัน.4 รอ. ไตวายเร้ือรัง 69 6 เม.ย. 60
1695/60 อส.ทพ.สมบัติ  พลขยัน กรม ทพ.23 โรคหัวใจวายเฉียบพลัน 57 4 เม.ย. 60
1696/60 นาย เสวียน  สุระชาติ กรม ทพ.23 ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 55 22 ม.ีค. 60
1697/60 ร.ท.วันชัย  ชั้นเฟือ่งฟู รง.กสย.ศอว.ศอพท. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 53 1 เม.ย. 60
1698/60 นาง สนิท  แจ่มวิมล พธ.ทบ. ล าไส้เล็กทะลุ 91 21 ม.ีค. 60
1699/60 นาง จันทร์หอม  เขื่อนเพ็ชร ธ.เพชรบุรี โรคชรา 76 10 ม.ีค. 60
1700/60 นาย บาง  ภูษา ร.6 ภาวะตับแข็ง 77 10 ม.ีค. 60

หมายเหตุ   สมาชิกศพที ่ 1574/60 - 1575/60  เป็นสมาชิก 2 ส่วน


