
ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1701/60 พ.ท.อรุณ   รัตนสุวรรณ ศซส.สพ.ทบ. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 56 23 ม.ีค. 60
1702/60 น.ส.นฤชล   เวฬุวนาธร ม.5 พัน.23 รอ. มะเร็งเต้านม 48 28 ม.ีค. 60
1703/60 พ.ท.นิพนธ์   อสุนีย์ ธ.ส านักราชด าเนิน โรคเส้นเลือดสมองตีบ 77 17 เม.ย. 60
1704/60 จ.ส.อ.กมล   สว่างศิลป์ ส่วนกลาง หัวใจวายเฉียบพลัน 86 4 เม.ย. 60
1705/60 นาย พุฒ   สกัด ธ.เชียงใหม่ หัวใจล้มเหลว 78 5 เม.ย. 60
1706/60 นาย บูรพา   ทองใบ ธ.ระนอง2 ฐานกระโหลกศรีษะแตก 51 2 เม.ย. 60
1707/60 นาย ธวัช   สุขประเสริฐ ธ.สมุทรปราการ ระบบหัวใจหายใจล้มเหลว 73 7 เม.ย. 60
1708/60 นาง ทิพย์สุคนธ์   อานสุวรรณ ธ.เตาปูน ทางเดินหายใจอุดตันจากการส าลัก 66 11 เม.ย. 60
1709/60 ร.ต.ธงชัย  ข าตา มทบ.19 หัวใจล้มเหลวฉับพลัน 55 15 ม.ีค. 60
1710/60 นาง อุ่นค า   สามารถ ร.6 มะเร็งลุกลามไปทีเ่ยื่อหุม้ปอด 81 27 ม.ีค. 60
1711/60 นาย โฮม   บรรโล ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 80 18 ม.ีค. 60
1712/60 นาง ประชิด   บุญส่งศรี ธ.ลพบุรี ไข้สมองอักเสบ 75 3 ม.ีค. 60
1713/60 นาง อมร   กลับโต ธ.พะเยา มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 66 20 ม.ีค. 60
1714/60 นาง สมหมาย   สินชัย ธ.ราชบุรี หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 68 30 ม.ีค. 60
1715/60 จ.ส.ต.บุญยิ่ง   เจนใจ ธ.พะเยา โรคตับแข็ง 59 9 เม.ย. 60
1716/60 ร.ต.สิทธิโชค   ภาคภูมิ ธ.กาญจนบุรี ตับแข็งจากแอลกอฮอล์ 57 30 ม.ีค. 60
1717/60 นาง ดวงปี   วงษ์ค าพระ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งปอด 74 16 ม.ีค. 60
1718/60 นาง สังวาลย์   กอบแก้ว ธ.นครนายก ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 83 12 เม.ย. 60
1719/60 นาย ดิเรก   หลิมพลอย ธ.ราชบุรี โรคเบาหวาน 55 31 ม.ีค. 60
1720/60 นาง เมี้ยน   ภาพน้ า ป.1พัน.1 รอ. ก้อนเนื้อในช่องเชิงกราน 82 29 ม.ีค. 60
1721/60 นาย วิเชียร   บุญสุข กอง สพบ.พล.1 รอ. ความดันโลหิตสูง 68 30 ม.ีค. 60
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1722/60 นาง ประเทือง   มงคลศิริ ส่วนกลาง หัวใจขาดเลือด 66 18 เม.ย. 60
1723/60 จ.ส.อ.ด ารงค์ศักด์ิ   เทพพายัพ พัน.สบร.23 บชร.3 เสียเลือดปริมาณมาก 38 16 ม.ีค. 60
1724/60 นาง มี   ล่ าต่ า ร.17 พัน.2 มะเร็งปอด 79 3 เม.ย. 60
1725/60 นาง พรสวรรค์   มาลา ธ.อุดรธานี ปอดติดเชื้อ 71 23 ก.พ. 60
1726/60 ร.ต.สุนทร   สมฤทธิ์ ธ.พิษณุโลก สมองได้รับการกระทบกระเทือน 60 27 ม.ค. 60
1727/60 นาง จิตรสินี   กุลวงศ์ สง.สด.จว.อ.บ. ปอดติดเชื้อ 55 14 เม.ย. 60
1728/60 น.ส.เย็นจิตต์   บุญยงค์ ธ.ปราจีนบุรี เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุม้สมอง 54 15 เม.ย. 60
1729/60 นาง นงลักษณ์   บรรณาลัย ธ.สนามเป้า หัวใจวาย 75 30 ม.ีค. 60
1730/60 นาง อุดมศรี   ราศรี ธ.รังสิต-ปทุมธานี ตับแข็งไวรัสตับอักเสบบี 69 22 ก.พ. 60
1731/60 ร.อ. ประสิทธิ ์  มาอินทร์ ธ.เชียงราย กล้ามเนื้อหัวใจตาย 83 12 เม.ย. 60
1732/60 น.ส.ถนอมศรี   อภัยพลชาญ วิสามัญ ติดเชื้อในปอด 93 11 เม.ย. 60
1733/60 นาง ส าลี  คงคล้าย สส. ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 29 ม.ีค. 60
1734/60 นาง ประนอม  สิรสุนทร ธ.คลองเตย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 79 19 เม.ย. 60
1735/60 นาย สิทธิ ์ โคนกระโทก ธ.กระทรวงกลาโหม เส้นเลือดสมองตีบ 86 19 เม.ย. 60
1736/60 นาย บุญธรรม  ขาวสอาด ธ.อุทัยธานี โรคไต ความดันโลหิตสูง 73 10 เม.ย. 60
1737/60 นาง บุญต่อ  แสงเพ็ชร์ ส่วนกลาง โรคชรา 86 16 เม.ย. 60
1738/60 นาง อัมพร  ศิริเรือง วิสามัญ ปอดติดเชื้อ 90 15 เม.ย. 60
1739/60 นาง สุนทรี  ทับทวี ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) อุบัติเหตุทางการจราจร 58 10 เม.ย. 60
1740/60 นาง แฉล้ม  สกุลรัตน์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย 81 6 เม.ย. 60
1741/60 นาย ประสาท   สุทธิประภา ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดในสมองแตก 81 8 เม.ย. 60
1742/60 นาย สมพร   พัทธเสมา ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์(ว-ีสแควร์) มะเร็งกล่องเสียง 78 19 เม.ย. 60
1743/60 นาย อารี   ธาราทรัพย์ ธ.บางใหญ่ อุบัติเหตุการจราจร 48 18 เม.ย. 60
1744/60 พ.อ.ธนดล   พิลานนท์ ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ตรง 69 28 ม.ีค. 60
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1745/60 นาง จันลา  ดวงดี ธ.ร้อยเอ็ด หัวใจล้มเหลว 83 7 เม.ย. 60
1746/60 นาย ล้น  ขันบุตรศรี ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 82 26 ม.ีค. 60
1747/60 นาง ล าจวน   ตะพงษ์ มทบ.310 ปอดอักเสบติดเชื้อ 81 23 ม.ีค. 60
1748/60 นาย ยุ้ย   สว่างอารมย์ ธ.สุราษฎร์ธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 80 19 ม.ีค. 60
1749/60 นาง พิมพ์ณิภา   เหมือดชัยภูมิ ธ.นครราชสีมา มะเร็งเต้านมกระจายไปกระดูกและตับ 57 2 เม.ย. 60
1750/60 น.ส.ปราณี   คงจิตต์ ส่วนกลาง สมองขาดเลือด 87 20 เม.ย. 60
1751/60 นาง สุรีย์   ผลจันทร์ ร.12 พัน.2 รอ. เสียโลหิตจ านวนมากจากการล้างไต 69 23 ม.ีค. 60
1752/60 นาย ค าปัน   ตาเทีย่ง กสษ.3 กส.ทบ. หัวใจล้มเหลว 89 8 เม.ย. 60
1753/60 ร.ต.สุเทพ   เหมราช ธ.เพชรบูรณ์ หัวใจล้มเหลว 56 27 ม.ีค. 60
1754/60 นาง บุญชู   นันทิวัฒน์ ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน 84 8 เม.ย. 60
1755/60 ร.ต.บุญยืน   บุญตัน ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ล าไส้ใหญ่อักเสบ 85 4 ม.ีค. 60
1756/60 จ.ส.อ.พร้อม   วงษ์เข็มมา ธ.อุดรธานี ก้านสมองเส่ือม 83 5 เม.ย. 60
1757/60 ด.ต.สนั่น   นิคมรักษ์ ส.พัน.12 รอ. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 79 3 เม.ย. 60
1758/60 นาง สายหยุด   สุขค า ธ.เตาปูน มะเร็งปอด 84 1 ม.ีค. 60
1759/60 พ.ท.ศิลปชัย   นวานุช ส่วนกลาง โรคชรา 82 16 เม.ย. 60
1760/60 ส.อ.นิธิโรจน์   ชมภูพืน้ ธนาณัติ มะเร็งกระเพาะอาหารแพร่กระจาย 54 26 ก.พ. 59
1761/60 จ.ส.อ.จ ารูญ  จันทร์แก้ว กรม ทพ.36 หัวใจวายเฉียบพลัน 55 3 เม.ย. 60
1762/60 นาย พายัพ   มีสมทน ม.5 พัน.24 รอ. มะเร็งตับ 68 9 เม.ย. 60
1763/60 ส.ท.มนตรี   ตาบุตร พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ประสบอุบัติเหตุจราจร 26 31 ม.ีค. 60
1764/60 พ.ท.มนูญ  เหมืองจา ธ.ล าปาง ไตวายเร้ือรัง 85 20 ม.ีค. 60
1765/60 นาย แฟง  ภูม่ี ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก เลือดออกในสมอง 81 7 เม.ย. 60
1766/60 นาง ปราณี  แตงมีแสง ป.71 ไตวายเฉียบพลัน 76 13 เม.ย. 60
1767/60 นาง ประจักษ์  อินเสมียน มทบ.24 โรคชรา 80 11 เม.ย. 60
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1768/60 นาย แหวน  ก่อมขุนทด มทบ.21 ภาวะหัวใจล้มเหลว 91 10 เม.ย. 60
1769/60 ร.ต.วิจักร  นามโคตร ธ.นครพนม ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 59 19 ม.ีค. 60
1770/60 ส.อ.วุฒิเดช  จันทร์เพชร ธ.ร้อยเอ็ด เลือดออกในทางเดินอาหาร 54 9 เม.ย. 60
1771/60 จ.ส.อ.พลอย   กราวกระโทก ธ.นครราชสีมา สมองบาดเจ็บรุนแรง 86 29 ม.ีค. 60
1772/60 นาง นุ่นนวล  อินธิชิตร ธ.อุดรธานี ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 80 4 เม.ย. 60
1773/60 จ.ส.อ.พชรัฐ  สัมพันธุ์ ช.พัน.111 สมองฉีกขาดจากกระสุนปืน 37 2 ก.พ. 60
1774/60 จ.ส.อ.อุปถัมภ์   บุญเหมาะ ธ.อุบลราชธานี มะเร็งปอด 64 20 ม.ค. 60
1775/60 ส.ต.สุราษฎร์    หิรัญทัศน์ พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ประสบอุบัติเหตุจราจร 28 31 ม.ีค. 60
1776/60 นาย สี   บุญมา ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มะเร็งปอด 80 20 ม.ีค. 60
1777/60 ร.อ.หญิง ปราโมทย์   สุทธิมูล ธ.ลพบุรี ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 94 17 เม.ย. 60
1778/60 พ.ท.ประกาศ   อภิหกิจ ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกในสมอง 83 2 เม.ย. 60
1779/60 พลฯ นิวัฒน์   เทีย่งบัว ธ.สนามเสือป่า ปอดติดเชื้อ 66 15 เม.ย. 60
1780/60 นาง นวลศรี   จันทรนิมะ สลก.ทบ. หัวใจและปอดล้มเหลว 77 7 ต.ค. 59
1781/60 พ.ท.บุญส่ง   สมชัยภูมิ ธ.ชัยภูมิ ภาวะหัวใจล้มเหลว 59 23 ม.ีค. 60
1782/60 นาง ตา   แย้มย้าม ธ.รามอินทรา กม.4 โรคชรา 89 6 เม.ย. 60
1783/60 นาง เขียว   กิ่งก้ า ธ.ล าปาง เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 82 23 ม.ีค. 60
1784/60 นาย เจริญ  ถาอุปชิต ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งต่อมลูกหมาก 83 10 เม.ย. 60
1785/60 นาง หว่าน  นันตาแสง ธ.น่าน มะเร็งตับ 77 9 เม.ย. 60
1786/60 นาย ไชยรัตน์  อารินทร์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ สมองฝ่อวัยชรา 74 23 ม.ีค. 60
1787/60 นาง ต๋า  ทรายน้อย ธ.ฝาง สมองฝ่อวัยชรา 79 8 ม.ีค. 60
1788/60 นาย นิรันดร์  สร้อยค า ม.3 พัน.18 ไตระยะสุดท้าย 67 18 ม.ีค. 60
1789/60 จ.ส.อ.สมศักด์ิ  ทวีรักษ์ ร.16 พัน.3 เกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดสูง 43 11 ก.พ. 60
1790/60 พ.ต.สมัคร   ลาศนจันทร์ ธ.ลพบุรี การหายใจล้มเหลว 90 27 ม.ีค. 60
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1791/60 นาย สุรศักด์ิ   ทองกระจ่าง ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 79 21 เม.ย. 60
1792/60 พ.ท.เสน่ห์   หวังพิทักษ์ ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ หกล้มศรีษะกระแทกพืน้ 63 8 ม.ค. 60
1793/60 นาง ส้มเช้า   เทียมทัศ ธ.ฉะเชิงเทรา มะเร็งทีต่่อมถุงน้ าดี 78 3 เม.ย. 60
1794/60 พล.อ.บุญศักด์ิ   ก าแหงฤทธิรงค์ ธ.แจ้งวัฒนะ ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 76 26 ม.ีค. 60
1795/60 นาย ฤทธิศักด์ิ  ศานตสงเคราะห์ ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด แจ้งวัฒนะ มะเร็งปอด 45 17 เม.ย. 60
1796/60 ร.ต.ต.หญิงวิลาวัณย์   วัฒนาธร ธ.กระทรวงกลาโหม หลอดเลือดสมองตีบ 89 16 เม.ย. 60
1797/60 จ.ส.ต.ชลอ   คงสิน ธ.สนามเสือป่า กล้ามเนื้อหัวใจตายและปริแตก 65 1 เม.ย. 60
1798/60 นาง รัชนี   ดาวเรือง ร.11 พัน.2 รอ. โรคชรา 71 8 เม.ย. 60
1799/60 นาง สงบ   สุขสุแดน สง.สด.จว.จ.บ. โรคชรา 76 16 ม.ีค. 60
1800/60 นาง ชื่นนภา   สมฤทธิ์ ธ.พิษณุโลก กระดูกสันหลังส่วนคอได้รับบาดเจ็บรุนแรง 61 27 ม.ค. 60
1801/60 นาง ชื้น   นิลก าแหง รร.ร.ศร. มะเร็งตับ 81 22 ม.ีค. 60
1802/60 นาย อิทธิพงศ์   วรรณะ ป.72 พัน.723 ไขกระดูกเส่ือม 49 7 เม.ย. 60
1803/60 พ.ท.เสริญ   สุกก่ า ธ.สระบุรี ขาดอากาศหายใจ 79 4 เม.ย. 60
1804/60 นาง เขียว   ศรีจันทรา ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น สมองฝ่อวัยชรา 86 5 เม.ย. 60
1805/60 นาย สุบิน   ปาละแก้ว ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ไตวาย 83 4 เม.ย. 60
1806/60 จ.ส.อ.สมชัย  สังฆะโยธิน ธ.ชลบุรี ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 70 18 ม.ีค. 60
1807/60 นาง บุญจันทร์  พลโยธี ธ.ร้อยเอ็ด มะเร็งปอด 73 2 เม.ย. 60
1808/60 นาง ชิต  คลังสุวรรณ์ รร.สร.พบ. โรคชรา 71 20 เม.ย. 60
1809/60 พ.อ.ณรงค์  กาญจนโกมาลย์ ธ.โชคชัย 4 หัวใจวายเฉียบพลัน 92 16 เม.ย. 60
1810/60 ส.ท.พยัพย์  มุลณี ศป. ปอดอักเสบ 55 9 เม.ย. 60
1811/60 นาง สมัย  ประเสริฐศรี ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ติดเชื้อในกระแสโลหิต 84 18 เม.ย. 60
1812/60 นาย คูณ  ชินจันทึก ธ.นครราชสีมา คอหักจากอุบัติเหตุจราจร 77 15 เม.ย. 60
1813/60 ว่าที ่ร.ต.หญิง นฤมล   สายรัตน์ ธ.ย่อยบางโพ ความดันโลหิตสูง 73 11 เม.ย. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1814/60 นาย ประจวบ   ค าหอม ส่วนกลาง เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตก 66 2 เม.ย. 60
1815/60 นาง เชื้อ   อารมย์สุข ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า โรคชรา 87 20 เม.ย. 60
1816/60 นาย เล่ียม   เขียววรณ์ ธ.สนามเสือป่า หัวใจล้มเหลว 80 17 เม.ย. 60
1817/60 นาง เฮียง   บ ารุงวงศ์ ธ.นครนายก เลือดออกในสมอง 92 31 ม.ีค. 60
1818/60 ส.อ.พรชัย   สงเคราะห์ กรม ทพ.11 ถูกกลุ่มคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธปืน 33 27 เม.ย. 60
1819/60 อส.ทพ.วีรวิทย์   ธรรมนาม กรม ทพ.11 ถูกกลุ่มคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธปืน 29 27 เม.ย. 60
1820/60 อส.ทพ.ธารา   กอบเกตุ กรม ทพ.11 ถูกกลุ่มคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธปืน 31 27 เม.ย. 60
1821/60 ร.ต.อุดม   จันทรสวัสด์ิ วิสามัญ ระบบไหลเวียนล้มเหลวจากโรคหัวใจเร้ือรัง 93 28 ม.ีค. 60
1822/60 นาย บรรจง   มีโพธิส์ม กิตติมศักด์ิ โรคชรา 82 23 เม.ย. 60
1823/60 นาย รบ   ยะนินทร ธ.พระปฐมเจดีย์ หัวใจล้มเหลวจากโรคชรา 76 9 เม.ย. 60
1824/60 นาย ประพันธ์   อุปมิตร ธ.ปราณบุรี สมองขาดเลือด 42 19 เม.ย. 60
1825/60 นาง แดง   สมุทรสาคร ธ.ปักธงชัย ติดเชื้อในกระแสเลือด 44 18 เม.ย. 60
1826/60 นาย ย้อย   ผดุงวรรณ์ ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา สมองฝ่อวัยชรา 79 1 เม.ย. 60
1827/60 ร.ต.บรรจบ   โนนสูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ภาวะหายใจล้มเหลว 56 11 เม.ย. 60
1828/60 พ.ท.สมเดช   สาระถี ธ.ชลบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 64 20 ม.ีค. 60
1829/60 ส.อ.ทรงพล   โพธิก์ลางดอน พัน.ขส.22 บชร.2 หัวใจล้มเหลว 50 31 ม.ีค. 60
1830/60 นาง สุภาพร    ช่างคิด ม.พัน.16 พล.ร.5 มะเร็งสมอง 57 20 ก.พ. 60
1831/60 นาง ธิ  หินหนุน ร.7 พัน.1 สมองฝ่อวัยชรา 82 25 ม.ีค. 60
1832/60 นาง ส ารวย  สุขปรุง พล.ป. มะเร็งในล าไส้ 70 13 เม.ย. 60
1833/60 นาง นวล  อุปริมาตร ร.6 ล่ิมเลือดในปอดอุดตัน 82 27 ม.ีค. 60
1834/60 ร.ต.พจน์  สินประเสริฐ ธ.สระแก้ว ภาวะตับและไตวาย 57 18 ม.ีค. 60
1835/60 ร.ต.พูลสวัสด์ิ  วงษ์ประไพ ธ.พญาไท ปอดติดเชื้อ 63 21 เม.ย. 60
1836/60 นาง จ าเนียร   แก้วสุวรรณ ธ.รามอินทรา กม.8 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 71 25 เม.ย. 60
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1837/60 น.ส.พรรณี  อยู่คุ้ม ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง โรคชรา 75 25 เม.ย. 60
1838/60 นาง พัทธวรรณ  บุญยานุตร ธ.บก.ทบ. มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 62 24 เม.ย. 60
1839/60 นาง สุวรรณี  ศิริบูรณ์ ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 66 12 เม.ย. 60
1840/60 น.ส.ละออง  นิลถม ธ.เพชรบุรี โรคเบาหวาน 81 14 เม.ย. 60
1841/60 จ.ส.อ.อินทร  กัญญาวงศ์ ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ บาดเจ็บทีศี่รษะอย่างรุนแรงจากการล้ม 81 28 ก.พ. 60
1842/60 จ.ส.ท.ศุภเสกร์  คงนอง กรมพัฒนา 4 ขาดอากาศหายใจจากผูกรัดล าคอ 31 10 ม.ีค. 60
1843/60 นาย บุญจันทร์  ขันทแพทย์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ไตวาย 70 8 เม.ย. 60
1844/60 นาง ลอย  โชคครัว มทบ.37 มะเร็งปอด 70 13 เม.ย. 60
1845/60 น.ส. อรษิตา   ต้ังทวี ธ.ย่อยถนนสรงประภา มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย 52 3 ม.ีค. 60
1846/60 ร.ต.สมชาย   กรุณานุวัตร ธ.ศรีย่าน มะเร็งทวารหนัก 63 22 เม.ย. 60
1847/60 นาง บุญธรรม   มั่งสมบุญ ธ.ถนนติวานนท์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 26 เม.ย. 60
1848/60 ร.ท.ปัญญา   ตะพานแก้ว ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 73 27 ม.ีค. 60
1849/60 นาย เดโช   นุตวัฒน์ ธ.ส านักราชด าเนิน สาบสูญ เลขด าที ่พ188/60เลขแดงทีพ่442/60 52 20 ม.ีค. 60
1850/60 ร.ต.ปัญญา   สุขสมเด็จ ธ.โชคชัย4 ปอดติดเชื้อ 64 17 ก.ค. 60
1851/60 นาง ทุเรียน   อุภัยชีวะ ธ.ถนนสุขาภิบาล1 ปอดติดเชื้อรุนแรง 90 25 เม.ย. 60
1852/60 พระยุทธศักด์ิ   จันทร์ต๊ะ ธ.ล าปาง วัณโรคปอด 64 15 เม.ย. 60
1853/60 นาง เรณู  เพชรล้อมทอง บชร.3 ไตวายเฉียบพลัน 77 30 ม.ีค. 60
1854/60 จ.ส.อ.เลิศศักด์ิ  กรดเต็ม พล.ร.5 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 58 25 ม.ีค. 60
1855/60 ส.ท.มงคล  สภาพักตร์ ร.29 พัน.3 กระดูกคอหัก 29 12 เม.ย. 60
1856/60 ส.อ.ชาญยุทธ  วงศ์ศรีเผือก มทบ.38 เส้นเลือดทีข่าขาดเลือด 52 4 เม.ย. 60
1857/60 นาง เล่ือม  อิ่นแก้วปวงค า ธ.เทิง หลอดเลือดสมองตีบ 82 24 ม.ีค. 60
1858/60 นาง เพ็ญศรี   ทิพย์มงคล ธ.นครราชสีมา หัวใจเต้นผิดจังหวะ 85 10 เม.ย. 60
1859/60 นาง หอมกรุ่น   สร้อยนาค ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองตีบซ้ า 77 22 เม.ย. 60
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1860/60 ร.ท.สุชาติ   หิรัญมูล ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งระยะสุดท้าย 61 14 เม.ย. 60
1861/60 นาย วิจารณ์   วัฒนถนอม ธ.สาธุประดิษฐ์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 26 เม.ย. 60
1862/60 จ.ส.อ.อรัญ   ศาสตร์เวช ช.11 ระบบไหลเวียนล้มเหลว 55 8 ม.ีค. 60
1863/60 นาย ธวัชชัย  จาจุ๋ย ช.พัน.2 รอ. เนื้องอกรวมมะเร็ง 50 3 ม.ีค. 60
1864/60 นาง สมจิตต์   อินทพงศ์ ธ.บก.ทบ. โรคสมองขาดเลือด 96 19 เม.ย. 60
1865/60 นาย เจิ้งหมิง  แซ่จาง ร.17 พัน.3 ป่วยตาย 60 14 เม.ย. 60
1866/60 นาง บุญเหลือ  ทองค า ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก สมองขาดเลือด 75 11 เม.ย. 60
1867/60 นาย ทวี   ยามะรัต ธ.ถนนติวานนท์ มะเร็งตับ 71 19 เม.ย. 60
1868/60 จ.ส.อ.พรสรรค์   วรรณพัฒน์ ธ.ถนนพิบูลสงคราม โรคตับแข็ง 83 11 ม.ีค. 60
1869/60 จ.ส.อ.สุวิท   ทองบุญตา ธ.ลพบุรี อุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้ม 63 23 เม.ย. 60
1870/60 ร.ต.อุดม   วาดอินทร์ ธ.พิษณุโลก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 76 20 เม.ย. 60
1871/60 นาย ประเสริฐ   จันทร์หา ธ.พระปฐมเจดีย์ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ 74 17 ม.ีค. 60
1872/60 นาง สมจิตร   ฤทธิมหันต์ ช.พัน.4 เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร 83 19 เม.ย. 60
1873/60 นาย สมควร   เปฏพันธ์ คส.สพ.ทบ. ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 15 เม.ย. 60
1874/60 นาง ละมัย  เสียงเพราะ มทบ.12 เป็นลม 66 10 เม.ย. 60
1875/60 พ.อ.ประสิทธิช์ัย   อิ่มอักษร มทบ.13 หัวใจวายเฉียบพลัน 56 20 เม.ย. 60
1876/60 นาง พุด   เรืองวีรยุทธ วิสามัญ ปอดอักเสบ 84 23 ธ.ค. 33
1877/60 นาย เกษมพล   จารุรังสรรค์ ธ.เทเวศร์ ระบบหายใจล้มเหลว 66 26 เม.ย. 60
1878/60 นาง อนงค์   แบ่งส่วน ธ.ลพบุรี ระบบหัวใจล้มเหลว 83 20 เม.ย. 60
1879/60 นาง บุญทอง   มาตรไตร ธ.สนามเสือป่า มะเร็งปอด 52 17 เม.ย. 60
1880/60 นาง ลมัย   รักษ์ปัญญา ธ.ถนนพิบูลสงคราม ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 27 เม.ย. 60
1881/60 นาง ส ารวย   กสิวัตร์ ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 93 27 ม.ีค. 60
1882/60 ร.ต.ลิขิต  อ่วมค า ธ.สระบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 24 ม.ีค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
1883/60 นาง มณโฑ   ผ่องแผ้ว ธ.ศรีย่าน ไตวายเฉียบพลัน 80 22 เม.ย. 60
1884/60 นาง วารีย์   สามพุม่พวง ธ.โรบินสันสมุทรปราการ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 50 17 เม.ย. 60
1885/60 จ.ส.อ.สมพร   เทียมโคกสง ธ.พนมสารคาม ปอดอักเสบติดเชื้อ 60 27 เม.ย. 60
1886/60 นาย ประชุม   ทองนรินทร์ ธ.กาญจนบุรี เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น 78 16 เม.ย. 60
1887/60 นาง เงิน   อินทร์สูงเนิน ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา โรคชรา 80 9 เม.ย. 60
1888/60 นาง บุญนาค   ผิวงาม ธ.สระบุรี สมองฝ่อวัยชรา 78 12 เม.ย. 60
1889/60 จ.ส.อ.ชลอ  สิงห์ป้อม ธ.ลพบุรี มะเร็งปอด 83 4 เม.ย. 60
1890/60 นาย สราวุธ   กลมกล่อม ธ.ลพบุรี เลือดออกในสมอง 51 17 เม.ย. 60
1891/60 นาง กรองแก้ว   สีเดือน ธ.กาญจนบุรี มะเร็งเต้านมระยะลุกลาม 75 8 เม.ย. 60
1892/60 ร.ท.สมบัติ   พันธ์ค า ธ.อุตรดิตถ์ โรคชรา 78 1 เม.ย. 60
1893/60 นาย หมอ   ศรีสังวรณ์ ธ.ถนนติวานนท์ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน 83 25 เม.ย. 60
1894/60 จ.ส.อ.สุรพล   แสงศัพท์ ธ.ปราจีนบุรี วัณโรคปอด 58 21 เม.ย. 60
1895/60 จ.ส.อ.สุธรรม   หนูปลอด สพ.ทบ. ติดเชื้อ 39 23 ม.ีค. 60
1896/60 น.ส. สุนันทา   ภูมิสง่า ธ.บก.ทบ. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะสุดท้าย 64 26 เม.ย. 60
1897/60 นาง เฉลียว   สมประสงค์ ธ.พระพุทธบาท มะเร็งตับ 85 4 เม.ย. 60
1898/60 จ.ส.อ.จันทร์   พูลทรัพย์ ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 86 7 เม.ย. 60
1899/60 นาง ส าเนียง   บุญธรรม ธ.ลพบุรี โรคชรา 90 5 เม.ย. 60
1900/60 นาง ราตรี    ศิริปาน ธ.ลพบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงการหายใจ 75 8 เม.ย. 60
1901/60 นาง ข า   แพรเมือง ธ.ลพบุรี สมองฝ่อวัยชรา 85 10 เม.ย. 60
1902/60 นาง อัมพร   ลือวัฒนะ ขส.ทบ. มะเร็งตับ 80 19 เม.ย. 60
1903/60 นาง สมจิตร   สุขสมกล่ิน ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 29 เม.ย. 60
1904/60 นาย ทอง   วงษ์พิมพ์ ธ.กระทรวงกลาโหม มะเร็งปอด 75 23 เม.ย. 60
1905/60 นาง ปลอด   เขียวแก้ว ยก.ทบ. โรคชรา 76 7 เม.ย. 60
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1906/60 นาย ลัด   ชดขุนทด พัน.พัฒนา 2 หัวใจวายเฉียบพลัน 61 10 ม.ีค. 60
1907/60 พ.ต.สามารถ   โรจนวิภาต ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งตับ 61 10 เม.ย. 60
1908/60 ร.ต.สมปอง   สาระสุข ธ.ลพบุรี มะเร็งท่อน้ าดี 81 21 ก.พ. 60
1909/60 ส.อ.ทองพูล   เพ็ชรบูรนิล ธ.ล าปาง ไตวายเฉียบพลัน 80 11 เม.ย. 60
1910/60 ร.ต.ฉัตรชัย   แสงจรัสวงษ์ ธ.สิงห์บุรี เส้นเลือดในสมองแตก 62 8 ม.ค. 60
1911/60 นาง สุพร    เงินบริสุทธิ์ ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 68 18 ม.ีค. 60
1912/60 นาง รัตนา    สายเชื้อ วิสามัญ โรคชรา 88 3 ม.ีค. 60
1913/60 นาง ต่อม   พรหมลัทธิ์ มทบ.34 ติดเชื้อทีแ่ขนข้างขวา 75 20 ม.ีค. 60
1914/60 นาย สมบูรณ์   ขวัญทองห้าว ธนาณัติ ไขกระดูกผิดปกติ 83 9 เม.ย. 60
1915/60 ร.ต.สมควร   อู่แฮ ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ เส้นเลือดในสมองตีบ 78 13 เม.ย. 60
1916/60 นาง นงนุช   สุวรรณเสน ธ.ล าปาง มะเร็งเต้านม 60 18 เม.ย. 60
1917/60 นาง เติง   เทพทอง ธ.ล าปาง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 76 2 เม.ย. 60
1918/60 พ.ต.สุทัศน์   อายุวงค์ สง.สด.จว.ศ.ก. เลือดออกภายในร่างกายจากอุบัติเหตุรถยนต์ 58 24 ม.ีค. 60
1919/60 จ.ส.อ.จรุง   ตระกูลทรัพย์มัน มทบ.45 หัวใจวายฉับพลัน 56 13 เม.ย. 60
1920/60 ร.ต.วินิต   น้อยดี รพ.อ.ป.ร. โรคชรา 74 10 เม.ย. 60
1921/60 ร.ต.สมหวัง   กางนอก พัน.สร.8 สมองขาดเลือดเฉียบพลัน 56 5 เม.ย. 60
1922/60 นาง ประสิทธิ ์  วิจารย์ชัยศรี รร.ป.ศป. ผิวหนังแห้ง 72 18 เม.ย. 60
1923/60 นาง บุญมา   วงษ์จันลา สง.สด.จว.ล.ย. โรคชรา 74 22 เม.ย. 60
1924/60 นาง ทองสุข   เปล่ียนศรี วพม. เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 63 20 เม.ย. 60
1925/60 นาย ทินกร   สุริยกุล ณ อยุธยา ส่วนกลาง ภาวะหัวใจวาย 75 27 เม.ย. 60
1926/60 พล.ท.โยธิน   จูฑะพันธุ์ ธ.ศรีย่าน มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 78 26 เม.ย. 60
1927/60 พล.ท.สุวิช   กาญจนานันท์ ธ.รังสิต-ปทุมธานี ติดเชื้อแผลกดทับ 93 26 เม.ย. 60
1928/60 นาง สอิ้ง  ทรงถิ่น วิสามัญ ปอดอักเสบ 85 30 ก.ย. 46
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1929/60 นาง วิไลวรรณ   อีลาด กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ภาวะหัวใจล้มเหลว 70 20 เม.ย. 60
1930/60 นาย อุทัย   สนิทกลาง กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โรคหัวใจ 59 11 เม.ย. 60
1931/60 นาง จันทร์   รักชัย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ปอดอักเสบ 83 16 เม.ย. 60
1932/60 จ.ส.อ.มังกร   ตะสูงเนิน ม.4 รอ. ระบบหายใจล้มเหลว 81 19 เม.ย. 60
1933/60 ร.ต.วินัย   แสงทองพราว ธ.งามวงศ์วาน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 68 16 เม.ย. 60
1934/60 จ.ส.อ.เอื้ออารี   น้อยดี ธ.ส านักราชด าเนิน ปอดติดเชื้อ 57 1 เม.ย. 60
1935/60 พ.ท.วิเชียร   ศรีพุทธางกูร ธ.นครราชสีมา มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย 83 18 ม.ค. 60
1936/60 นาย จรวย   ธารีรัตน์ ยย.ทบ. โรคชรา 77 14 เม.ย. 60
1937/60 พ.อ.สมชาย   จรเจริญ ธ.ราชด าเนิน โรคชรา 86 3 พ.ค. 60
1938/60 นาย หนูไหว   จันทะพา ธ.อุบลราชธานี ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 20 เม.ย. 60
1939/60 นาง ปิน่  ยอดด าเนิน ป.71 พัน.713 หัวใจล้มเหลว 78 7 เม.ย. 60
1940/60 ส.ท.จีระศักด์ิ  เจริญธรรม พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ประสบอุบัติเหตุจราจร 19 31 ม.ีค. 60
1941/60 นาง ไมล์  ประเสริฐสังข์ ม.3 ความดันโลหิตสูง 77 27 ม.ีค. 60
1942/60 จ.ส.อ.กิตติกร  วุฑฒยากร มทบ.31 มะเร็งตับ 53 2 เม.ย. 60
1943/60 นาง หนู  สารีโท พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ตับแข็ง 82 18 เม.ย. 60
1944/60 นาง สุธิศา  แทบมาลัย พัน.บ.41 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 65 12 ม.ีค. 60
1945/60 นาง ต้ิง  ประเสริฐสัง ศฝ.นศท.มทบ.23 ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 64 21 เม.ย. 60
1946/60 นาง ค าใส  กัลยา ธ.น่าน มะเร็งสมอง 76 8 เม.ย. 60
1947/60 ร.ต.ระลึก   สงพะโยม ธ.สงขลา ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 66 22 ม.ีค. 60
1948/60 นาง ฉลอง  ตรีรัตนพงษ์ ธ.พะเยา ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 85 25 เม.ย. 60
1949/60 นาย บุญสูง  แก้วอ่อน ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี บาดแผงกดทับติดเชื้อ 81 4 เม.ย. 60
1950/60 ร.ต.รัตนโชติ   เมืองแก้ว ธ.กลาโหม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 26 ม.ีค. 60
1951/60 นาย เกษม   ฤทธิเ์ทพ ธ.กระทรวงกลาโหม ไตวายเร้ือรัง 56 2 พ.ค. 60
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1952/60 ร.ต.สุรเทพ   ทองสุข ธ.เตาปูน มะเร็งต่อมลูกหมาก 86 28 เม.ย. 60
1953/60 ว่าที ่ร.ต.กฤช   โสตถิธ ารง ธ.ปราจีนบุรี เส้นเลือดหัวใจตีบ 47 19 ม.ีค. 60
1954/60 นาง จรัส   ปัทมะโรจน์ ธ.สนามเสือป่า โรคชรา 97 24 เม.ย. 60
1955/60 นาง ประคิน  ช่วยประสิทธิ์ ธ.สนามเป้า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 96 5 เม.ย. 60
1956/60 พ.อ.ไพบูลย์   ชลไพศาล ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 78 1 พ.ค. 60
1957/60 ร.ต.บุญลบ  คดีรักษ์ สตน.ทบ. ชราภาพ 74 27 เม.ย. 60
1958/60 นาย ไพโรจน์  กรึงไกร แผนกอาวุธที ่3 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 60 2 เม.ย. 60
1959/60 นาง ประไพ  รายสันเทียะ ร.1 รอ. หัวใจวายเฉียบพลัน 60 24 เม.ย. 60
1960/60 ร.ต.อุบล  มะลิทอง สลก.ทบ. อัมพาตจากสมองพิการ 72 10 เม.ย. 60
1961/60 จ.ส.อ.อภิชน  อ้นไธสง นรด.(ศสร) เลือดออกใต้เยื่อหุม้สมอง 35 21 ม.ีค. 60
1962/60 ร.ต.ยงค์  สอนสืบ ธ.พิจิตร สมองฝ่อวัยชรา 80 30 ม.ค. 60
1963/60 นาย ชงค์  แย้มกลาง รพ.ค่ายสุรนารี มะเร็งท่อน้ าดี 65 8 เม.ย. 60
1964/60 นาง นงเยาว์ ผลฟักแฟง ธ.บางเขน(เซนทรัล) ปอดอักเสบ 70 3 พ.ค. 60
1965/60 นาง ฉลวย อ่อนละมัย ธ.สนามเป้า มะเร็งรังไข่ 69 27 เม.ย. 60
1966/60 จ.ส.อ. วีระ ราชู ธ.ลพบุรี มะเร็งล าไส้ใหญ่ 58 25 เม.ย. 60
1967/60 ร.ต.ไพศาล สมทิพย์ ธ.ปราจีนบุรี มะเร็งทีเ่หงือกระยะสุดท้าย 54 11 เม.ย. 60
1968/60 ร.ต.อิ่ม  ปรุงเรือน ธ.กาญจนบุรี เส้นเลือดในสมองตีบ 60 3 เม.ย. 60
1969/60 จ.ส.อ.สุกิจ  กฤษณรุ่งเรือง ธ.ราชบุรี ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 66 29 ม.ีค. 60
1970/60 น.ส.สมทรง  เจียมจะโปะ ส.พัน.3 ปอดอักเสบติดเชื้อ 66 7 เม.ย. 60
1971/60 นาง ประกอบ  เหมะสถล คส.2 สพ.ทบ. มะเร็งตับระยะแพร่กระจาย 84 2 ม.ีค. 60
1972/60 พ.ท.ไพโรจน์   เจริญพันธุ์ ธ.สนามเป้า วัณโรคปอดรุนแรง 70 27 เม.ย. 60
1973/60 พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ   ยมนาค วิสามัญ หัวใจวาย 82 3 ธ.ค. 34
1974/60 นาย ทองสา  ผายทอง ศสท.กส.ทบ. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 78 2 เม.ย. 60
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1975/60 นาง กฤษณา  บุญเชี่ยว กิตติมศักด์ิ ความดันโลหิคสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน 93 13 ม.ีค. 60
1976/60 จ.ส.อ.อาทิตย์  ทุมมากรณ์ ช.2 ภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจโต 45 22 เม.ย. 60
1977/60 นาย สม  สรงทาน ธ.ลพบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 85 11 เม.ย. 60
1978/60 นาย ธวัช  จันทราช ธ.อุดรธานี ถุงลมโป่งพอง 79 10 เม.ย. 60
1979/60 นาง ม่วง  ช่วยค้ าชู ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี โรคไต 80 23 เม.ย. 60
1980/60 ร.ต.ไพฑูรย์  ทองคง ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี มะเร็งหลอดอาหาร 57 6 เม.ย. 60
1981/60 นาง ส าอางค์  พลหาญ ธ.ร้อยเอ็ด ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 15 เม.ย. 60
1982/60 นาง แหวน  ศรีนอก มทบ.24 เบาหวาน 81 7 เม.ย. 60
1983/60 นาง หนู  บริบูรณ์ ธ.อุดรธานี โรคชรา 85 13 เม.ย. 60
1984/60 พ.ต.อัมพร  ปานอุไร ธ.ขอนแก่น หัวใจขาดเลือด 83 20 ม.ีค. 60
1985/60 นาง จงรักษ์  กัณฐโรจน์ รร.ป.ศป. สมองฝ่อวัยชรา 77 12 เม.ย. 60
1986/60 ร.ต. สมศักด์ิ เงินศรี ธ.พิษณุโลก โรคหลอดเลือดแดงทีข่าซ้ายอุดตัน 78 29 เม.ย. 60
1987/60 ร.ต.โกเมนทร์  พิกุลแก้ว ช.พัน.6 มะเร็งตับอ่อน 59 1 เม.ย. 60
1988/60 นาย สนาน   วิชิตนาค ธ.เชียงใหม่ โรคพาร์คินสัน 83 1 พ.ค. 60
1989/60 พระ สถาพร   ต้นทรัพย์ไพศาล ธนาณัติ สมองฝ่อวัยชรา 78 24 เม.ย. 60
1990/60 พ.ต.ขจร   ค าชมภู ธ.ขอนแก่น มะเร็งกระดูก 83 18 ก.พ. 60
1991/60 นาง เขียน  รัตนพร มทบ.27 เลือดออกในทางเดินอาหาร 67 15 เม.ย. 60
1992/60 ร.ต.พิชิต  เสนอใจ ธ.สนามเสือป่า หลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจแข็ง 59 6 พ.ค. 60
1993/60 นาย สวัสด์ิ  เกิดศิริ ธ.เตาปูน หัวใจหยุดเต้นจากภาวะเลือดเป็นกรด 64 4 พ.ค. 60
1994/60 นาง เตือนใจ  ศิริเลข ส่วนกลาง ความดันโลหิตสูง 69 3 พ.ค. 60
1995/60 นาง สุดา  การสมโชค นทพ. มะเร็งเต้านม 74 15 เม.ย. 60
1996/60 นาง บัวจันทร์  จันทรบุตร นทพ. ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 61 24 เม.ย. 60
1997/60 ร.ต.สุรชัย  ไวยสุนีย์ กรม ทพ.49 เส้นเลือดก้านสมองตีบ 83 27 เม.ย. 60
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1998/60 ส.อ.ปัญญาพล  ประเสริฐศรี ร.31 พัน.3 รอ. มะเร็งตับ 34 1 เม.ย. 60
1999/60 พ.ท.ชัยศิลป์  กล้าเกิด มทบ.27 มะเร็งท่อน้ าดีระยะสุดท้าย 58 25 เม.ย. 60
2000/60 นาง สาย  พลภูเมือง ธ.ร้อยเอ็ด เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 69 20 เม.ย. 60
2001/60 นาง ทองเล่ือน  ทองอินทร์ ธ.บุรีรัมย์ สมองฝ่อวัยชรา 95 9 เม.ย. 60
2002/60 ร.อ.ชาญวิทย์  สว่างผล ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น 67 1 เม.ย. 60
2003/60 นาง ยวง  คุ้มทรัพย์ ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เส้นเลือดสมองตีบ 87 25 ม.ีค. 60
2004/60 นาย ส่งศักย์  อินหลี ธ.น่าน มะเร็งปอดด้านขวาบน 75 23 เม.ย. 60
2005/60 นาย มนัส  ทัดเกษร ธ.กาญจนบุรี มะเร็งต่อมลูกหมาก 80 29 ม.ีค. 60
2006/60 ร.ต.ประพาส  บุตรน้ าเพชร ธ.สูงเม่น ปอดอักเสบติดเชื้อ 59 20 เม.ย. 60
2007/60 นาง แสงจันทร์  นนทวงศ์ ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ภาวะหัวใจหยุดเต้น 68 25 ม.ีค. 60
2008/60 นาง รัชนี  ศรีมาลัย ธ.อุตรดิตถ์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 80 27 เม.ย. 60
2009/60 ร.ต.ค า  สนสายสิงห์ ธ.อุดรธานี เส้นเลือดแดงใหญ่หน้าอกโป่งพอง 85 20 เม.ย. 60
2010/60 นาง ยุพา  ประเมินชัย มทบ.25 บาดแผลไฟไหม้ทัว่ตัว 55 8 เม.ย. 60
2011/60 พ.ท.บุญทัน  กระจ่างจิตร ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 19 เม.ย. 60
2012/60 นาง พวงทอง  สุจริต ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ เลือดออกในสมอง 55 20 ม.ีค. 60
2013/60 นาย ต๊ิบ  ดาหาญ วศ.ทบ. มะเร็งปอด 79 13 เม.ย. 60
2014/60 พ.อ.ไพโรจน์   โรจนรัชโยธิน ธ.คลองจั่น มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 92 1 พ.ค. 60
2015/60 นาง ศิริวรรณ   ใจใส ธ.ถนนเทพารักษ์ กม.22 อุบัติเหตุตกจากทีสู่ง 55 2 พ.ค. 60
2016/60 พล.ต.หญิง อัญชลี   ศุภจ าปิยา ธ.เตาปูน มะเร็งเต้านม 66 7 พ.ค. 60
2017/60 นาง หนูเตียง  โพธิสาขา ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 84 4 เม.ย. 60
2018/60 จ.ส.อ.วิชัย  พรมจารีย์ พัน.สร.6 แขวนคอตาย 56 13 เม.ย. 60
2019/60 นาง สุมิตรา   ภิรมย์ไกรภักด์ิ ร.3 พัน.2 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 85 12 เม.ย. 60
2020/60 ส.อ.จ าลอง   สันยาว ธ.ราชบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 59 24 เม.ย. 60
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2021/60 ร.ต.ทองจันทร์   ดิษฐด้วง ธ.ราชบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 64 18 เม.ย. 60
2022/60 จ.ส.อ.วิณัย   กิตตโยทัย ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี เส้นเลือดสมองแตกจากความดันสูง 56 24 เม.ย. 60
2023/60 นาง แค้น   ราชวงษ์ ธ.ลพบุรี หัวใจขาดเลือด 75 22 เม.ย. 60
2024/60 ร.ต.ช้อย   ไกรสนธิ์ ธ.นครราชสีมา โรคชรา 85 1 เม.ย. 60
2025/60 นาย เหรียญ   ผาละนัด ธ.หนองคาย มะเร็งปอด 73 21 เม.ย. 60
2026/60 นาย ราเชษฐ์   พุทธสอน รพ.ค่ายภาณุรังษี ความดันโลหิตสูงหัวใจวาย 67 22 เม.ย. 60
2027/60 นาง ศรีนวล   ดีเดชา สลก.ทหาร ปอดติดเชื้อ 77 14 เม.ย. 60
2028/60 นาย ค านวณ   มัดสมบูรณ์ วพม. สันนิษฐานกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 69 20 เม.ย. 60
2029/60 ร.ต.สุกรีย์   อโณทัย ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ก้อนเนื้อทีตั่บระยะลุกลาม 67 4 พ.ค. 60
2030/60 นาง รัญจวน   พุทไธสง ธ.ลพบุรี มะเร็งปากมดลูก 79 19 เม.ย. 60
2031/60 พันจ่าเอก ธนัท   แสวงพรรค ธ.สมุทรปราการ โรคชรา 89 19 เม.ย. 60
2032/60 นาง บุญเลิศ   วงษ์เจริญ ธ.เตาปูน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 28 เม.ย. 60
2033/60 ร.ต.สาคร   ทาวงษ์ ธ.ย่อยถนนสรงประภา กระดูกต้นคอหักและกระดูกซ่ีโครงหัก 56 19 เม.ย. 60
2034/60 นาง ละมัย   หิมะมาน ธ.เตาปูน ปอดอักเสบ 78 18 เม.ย. 60
2035/60 นาง จุไรพร   จินดาเงิน สลก.ทบ. ระบบไหลเวียนเลือด 84 4 เม.ย. 60
2036/60 ร.ต.น้อย   พรมสวาท ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 84 16 เม.ย. 60
2037/60 ร.ต.พฤติพงษ์   ประทุมพล ธ.พิษณุโลก เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 80 16 ต.ค. 59
2038/60 นาย สมชาย   นิลพ่วง กสษ.1 กส.ทบ. หัวใจขาดเลือด 59 23 เม.ย. 60
2039/60 นาง ขนิษฐา   บุญสุข พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ปอดอักเสบติดเชื้อ 78 26 เม.ย. 60
2040/60 ร.ต.ดนตรี  แก้ววิเชียร ธ.จันดี ปอดบวมน้ าจากหัวใจล้มเหลว 58 18 ก.พ. 60
2041/60 พ.ท.เสถียร  เวชภัณฑ์ ธ.ศรีย่าน กล้ามเนื้ออ่อนแรง 55 23 เม.ย. 60
2042/60 นาย บุญรอด  น้อยดา รพ.อ.ป.ร. ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 25 เม.ย. 60
2043/60 นาง ทองพูน  ท าขวัญ ศร. เลือดออกในทางเดินอาหาร 80 1 พ.ค. 60
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2044/60 นาง ล าดวน  จันทร์แปลง รร.ป.ศป. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 73 7 เม.ย. 60
2045/60 พล.ต.บรรหาร  พัทมุข ธ.สระบุรี มะเร็งผิวหนังระยะแพร่กระจาย 62 24 เม.ย. 60
2046/60 ร.ต.มานะ  พูลศิริ ธ.ลพบุรี มะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 61 11 ม.ีค. 60
2047/60 ร.ต.สมเกียรติ  ศรพรหมกุล ธ.ลพบุรี ภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งลุกลาม 73 6 ม.ีค. 60
2048/60 นาย เก่ง  สิงห์แก้ว ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี สมองฝ่อวัยชรา 90 17 เม.ย. 60
2049/60 จ.ส.อ.จุมพล  กมุทะรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ระบบหายใจล้มเหลว 65 2 พ.ค. 60
2050/60 พล.อ.เอื้อม  มโนรัตน์ ธ.กระทรวงกลาโหม ภาวะเลือดออกในสมอง 85 4 พ.ค. 60
2051/60 นาง เฉลา  เกตุจรูญ ธ.ลาดหญ้า ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 97 28 เม.ย. 60
2052/60 นาง อนงค์   เกียรติสุวรรณ์ วิสามัญ โรคชรา 95 6 พ.ค. 60
2053/60 นาย สมสะกุล   หอมชะเอม ธ.เตาปูน เส้นเลือดในสมองแตก 58 3 พ.ค. 60
2054/60 นาย พงศ์พันธ์   จันดี ธ.ปากช่อง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 40 3 พ.ค. 60
2055/60 นาย สมบุญ   ขาวโอภาส ธ.นครนายก ติดเชื้อในปอดรุนแรง 86 6 พ.ค. 60
2056/60 ร.ต.บ านาญ   นิลประภา ธ.กาญจนบุรี ตับอักเสบจากเชื้อไวรัสตับ 58 3 พ.ค. 60
2057/60 นาย เจริญ  ทานะมัย ธ.สระบุรี ปอดอักเสบ 85 28 เม.ย. 60
2058/60 จ.ส.อ.ถวัลย์  ดอนเส้ียว ธ.สระบุรี มะเร็งตับระยะสุดท้าย 57 26 เม.ย. 60
2059/60 จ.ส.ต.เทอดศักด์ิ  ช่องงาม ธ.บุรีรัมย์ มะเร็งท่อน้ าดี 57 29 เม.ย. 60
2060/60 นาง ค า  หน่อจันทร์ พธ.ทบ. ไตวาย 70 10 เม.ย. 60
2061/60 นาง สนิท  ทองใบ พธ.ทบ. ติดเชื้อในปอด 83 29 ม.ีค. 60
2062/60 นาย นัทธี  เรือนสุวรรณ นสศ. โรคเบาหวาน 56 18 เม.ย. 60
2063/60 นาย มงคล  แก้วกันไชย พธ.ทบ. มะเร็งตับระยะสุดท้าย 58 6 เม.ย. 60
2064/60 นาง ชวน  ดวงแก้ว ช.พัน.4 ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 28 ม.ีค. 60
2065/60 นาง วิไล   มั่งค่ัง ธ.สนามเป้า ติดเชื้อในกระแสเลือด 67 4 พ.ค. 60
2066/60 ร.อ.สุชาติ   ศาสตร์เสริม ธ.กาญจนบุรี มะเร็งปอด 55 9 เม.ย. 60
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2067/60 นาง พูนสุข   เทียมทอง วิสามัญ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 91 26 เม.ย. 60
2068/60 นาย ขุนทึง   เชื้อบุญไทย ธ.ลพบุรี หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 65 26 เม.ย. 60
2069/60 นาง สุดาพร   ขวานา ธ.ลพบุรี กระดูกคอบาดเจ็บจากการจราจร 57 2 พ.ค. 60
2070/60 น.ส. เล็ก   โคมประภาทิพย์ ธ.บางบัวทอง ปอดติดเชื้อ 70 6 พ.ค. 60
2071/60 นาง บุญส่ง   เอี่ยมสอาด ธ.กระทรวงกลาโหม ปอดอักเสบ 87 9 พ.ค. 60
2072/60 พ.ต.นพธนพงษ์   ทัพเจริญภูมิ สบ.ทบ. มะเร็งล าไส้ 50 27 เม.ย. 60
2073/60 นาย สุรชัย  ยิ้มดี ช.พัน.4 มะเร็งปอด 73 17 เม.ย. 60
2074/60 นาง น้อย  ป้องขันธ์ บชร.2 หัวใจล้มเหลว 87 1 พ.ค. 60
2075/60 นาย บุญ  ไทยหล่อ ธ.พิษณุโลก ไตวายจากไตอักเสบ 79 24 เม.ย. 60
2076/60 นาง สุภัทรธนัน  สุทธิบุญ ธ.อุดรธานี มะเร็งเต้านม 57 26 เม.ย. 60
2077/60 นาง สีนวน  อินทร์เรืองศรี ธ.อุดรธานี เส้นเลือดในสมองแตก 74 30 เม.ย. 60
2078/60 ร.อ.เพิม่พูล  นิรานนท์ ศปภอ.ทบ.2 เลือดออกในสมอง 51 19 เม.ย. 60
2079/60 นาง สนม  นิเวศ ธ.สระบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 86 4 เม.ย. 60
2080/60 นาง เกษา  บุตรพันธ์ มทบ.29 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 8 เม.ย. 60
2081/60 นาง สม  ญาณะเคร่ือง ศฝ.นศท.มทบ.33 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 75 2 เม.ย. 60
2082/60 ร.ต.เจิม ทองใบบัว ธ.กล้วยน้ าไท ปอดติดเชื้อ 75 29 เม.ย. 60
2083/60 นาย สุกัน ระพาเพท ธ.ลพบุรี ไตวายระยะสุดท้าย 90 25 เม.ย. 60
2084/60 นาง ล าพาย พันธุรัตน์ ธ.ลพบุรี ภาวะหัวใจล้มเหลว 83 22 เม.ย. 60
2085/60 ร.อ.สองขวัญ   พันธุศาสตร์ ธ.ปากเกร็ด โรคชรา 70 12 พ.ค. 60
2086/60 นาย อุดม   อินเจ๊ก ธ.รามอินทรา กม.4 สมองฝ่อวัยชรา 79 3 พ.ค. 60
2087/60 นาง วงส์กช   ศังขรัตน์ วิสามัญ โรคชรา 78 3 ม.ิย. 33
2088/60 นาง พยอม  รอดคงไร ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. สมองฝ่อวัยชรา 83 28 เม.ย. 60
2089/60 นาง มานิตย์  ปักมาศ ธ.สระบุรี ภาวะล่ืมเลือดอุดตันช่วงเส้นเลือดปอด 75  22 เม.ย.60
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2090/60 จ.ส.อ.สุเทพ  สุขมล ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 64 25 เม.ย. 60
2091/60 ร.ต.จันทร์  แสงเพชร ธ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกระแสเลือด 78 29 เม.ย. 60
2092/60 ร.ต.อภิเชษฐ์   พลสีดา ธ.สกลนคร โรคชรา 70 10 ม.ีค. 60
2093/60 นาย วิเชียร   ประสงค์สิน ส่วนกลาง มะเร็งตับอ่อน 78 9 พ.ค. 60
2094/60 นาง สาล่ี  จันทร์ปรุง ธ.ราชบุรี ปัสสาวะติดเชื้อ 64 25 เม.ย. 60
2095/60 นาง ส าลี  แก้วเกตุ รร.กส.กส.ทบ. มะเร็งปากมดลูก 76 18 เม.ย. 60
2096/60 นาง ม้วน  ชุมพล ป.3 พัน.8 หัวใจวายเฉียบพลัน 59 7 พ.ค. 60
2097/60 จ.ส.อ.เจตร์  มะเจียกจร มทบ.16 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 48 25 เม.ย. 60
2098/60 นาง ศรีจันทร์  เกตุกลางดอน กสษ.2 กส.ทบ. มะเร็งปีกมดลูก 50 18 เม.ย. 60
2099/60 นาย พาน   วิชัยเมือง ธ.ราชบุรี เลือดออกทีเ่ยื่อหุม้สมอง 80 10 พ.ค. 60
2100/60 พ.อ.ประเสริฐ   แม่นศรแผลง ธ.ปากเกร็ด หัวใจเต้นผิดจังหวะ 99 15 พ.ย. 59
2101/60 อส.ทพ.ประดิษฐ์  ฟ้าเทศ ธนาณัติ โรคเบาหวาน 62 2 พ.ค. 60
2102/60 ส.อ.เชษฐา  โกสุมสัย ช.พัน.201 โรคตับแข็ง 40 15 เม.ย. 60
2103/60 นาง ฟองจันทร์  พงษ์สวัสด์ิ มทบ.12 โรคชรา 79 22 เม.ย. 60
2104/60 นาง จ าลอง  สุขเมฆ ธ.ตะพานหิน เส้นเลือดสมองตีบ 80 24 เม.ย. 60
2105/60 จ.ส.อ.กฤษณา  รักพ่วง ปตอ.1 พัน.5 ท่อทางเดินน้ าดีอักเสบ 51 24 เม.ย. 60
2106/60 นาง สละ จันทร์ทอง ธ.กระทรวงกลาโหม เลือดออกในสมอง 86 28 เม.ย. 60
2107/60 นาง สมศรี  หวังเจริญ ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ภาวะสมองขาดอากาศ 72 11 พ.ค. 60
2108/60 นาง ประคอง  บุญเปีย่ม ธ.เพชรบุรี เบาหวานร่วมกับโรคแทรกซ้อน 80 19 เม.ย. 60
2109/60 นาย อัมพร  เย็นใจ พัน.ขส.24 บชร.4 หัวใจล้มเหลว 58 18 ก.พ. 60
2110/60 ร.ท.ภูมิสิทธิ ์ จิรวัฒน์วุฒิกุล ม.6 พัน.21 ติดเชื้อในปอด 58 11 เม.ย. 60
2111/60 ร.ท.สมศักด์ิ  คุ้มศักด์ิ ป.2 พัน.102 รอ. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 55 2 พ.ค. 60
2112/60 นาย สมดี  แพงค าแสน สง.สด.จว.ช.ม. หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 70 3 เม.ย. 60
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2113/60 นาง ส ารวย  ปิริบัณฑิต วพม. ปอดติดเชื้อ 73 28 เม.ย. 60
2114/60 นาง หล่ิม  ทองเอก ดย.ทบ. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 73 9 พ.ค. 60
2115/60 นาง มารศรี   จั่นเพ็ชร์ นทพ. เลือดออกในสมอง 76 9 พ.ค. 60
2116/60 นาง สมใจ   พลบุญ ธ.แจ้งวัฒนะ อัมพาต 70 9 พ.ค. 60
2117/60 ส.ท.หญิง ณัฐพร   พลกนิษฐ ธ.ย่อยเมืองทองธานี กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันฯ 35 16 เม.ย. 60
2118/60 ร.อ.หลาบ   ทิมอ่ า ธ.จรัญสนิทวงศ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 83 13 เม.ย. 60
2119/60 ร.ต.อุดมศักด์ิ   น้อยแสง ธ.โชคชัย4 เชื้อราทีฐ่านกระโหลก 68 22 เม.ย. 60
2120/60 นาง สมบุญ   ภานุสุนทร ธ.นางรอง มะเร็งกระดูกขากรรไกร 87 5 พ.ค. 60
2121/60 นาย สุวรรณ  สงวนพิมพ์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดท้าย 62 25 เม.ย. 60
2122/60 นาย ทองพูล  คล้ายทรง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 50 23 เม.ย. 60
2123/60 นาง ปิน่  หน่อแก้ว รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หัวใจเต้นผิดจังหวะ 85 22 เม.ย. 60
2124/60 นาง สมหวัง  บัวกระสังข์ รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. มะเร็งในระบบทางเดินน้ าดี 51 18 เม.ย. 60
2125/60 นาง มาลา  พักตร์แก้ว ม.6 พัน.21 ปอดร่ัวข้างขวา 66 5 พ.ค. 60
2126/60 นาง ทองบิน   เนตรผาบ สส.ทหาร ปอดอักเสบ 68 15 เม.ย. 60
2127/60 นาย วินัย  เอี่ยมเอม พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ติดเชื้อในกระแสเลือดไตวาย 47 25 เม.ย. 60
2128/60 พ.ท.เฉลิมศักด์ิ  ทองแท่ง ธ.ลพบุรี โรคชรา 92 3 เม.ย. 60
2129/60 จ.ส.อ.พิพัฒน์  กิตติเดชโยธิน ธ.ฉะเชิงเทรา ปอดติดเชื้อ 70 21 เม.ย. 60
2130/60 นาง สายพิน  วิเศษสิงห์ ธ.ราชบุรี ปอดอักเสบติดเชื้อ 73 25 เม.ย. 60
2131/60 จ.ส.อ.ราชัญ  ล้ีสกุล คส.2 สพ.ทบ. มะเร็งตับ 44 29 ม.ค. 60
2132/60 ร.ต.จ านงค์  โหมขุนทด ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ ปอดติดเชื้อจากการส าลักอาหาร 77 16 เม.ย. 60
2133/60 ร.อ.พิสนท์  สิยาชีพ ธ.โรบินสัน-สุรินทร์ กล้ามเนื้อหัวใจโต 82 23 ม.ีค. 60
2134/60 จ.ส.อ.ใจบุญ  เฉยฉิว พัน.สร.4 มะเร็งตับระยะสุดท้าย 55 31 ม.ีค. 60
2135/60 จ.ส.อ.ด ารงค์   ไม้สัก วิสามัญ หัวใจหยุดเต้น 92 16 พ.ค. 60



ศพที่ ยศ - ชื่อ - สกุล หน่วย สาเหตทุีถึ่งแก่กรรม อายุ วันทีเ่สียชวีิต
2136/60 นาง วันนา  สีแก้ว ธ.ปากช่อง โรคชรา 82 8 พ.ค. 60
2137/60 ร.ต.สุพจน์  ผลพิบูลย์ ธ.เตาปูน ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 9 พ.ค. 60
2138/60 นาง อารีย์  ใจดี ธ.กองบัญชาการกองทัพบก หัวใจขาดเลือด 79 4 พ.ค. 60
2139/60 นาง น้อม  ธรรมวิชิต ส่วนกลาง โรคชรา 95 15 พ.ค. 60
2140/60 นาย นฤทธิ ์ ธนะสุนทร ศซส.สพ.ทบ. โรคชรา 83 20 เม.ย. 60


