ลาดับ
ชื่ อ สกุล
1 Mr. Hiroyuki Muramoto

อายุ โรงพยาบาล
43 กลาง

2 นาย สวาท วงงาม

43 กลาง

3 นาย ธวัฒนะชัย กลัดสุ ข
4 นาย ทศชัย เมฆงามฟ้ า

36 กลาง
44 กลาง

5 นาย จรู ญ ฉายแม้น

46 กลาง

6
7
8
9
10
11
12

นาย วสันต์ ภู่ทอง
นาย ไม่ทราบชื่ อ (สยาม วัฒนนุกุล)
นาย มนต์ชยั แซ่จอง
นาย อาพน ตติยรัตน์
นาย ยุทธนา ทองเจริ ญพูลพร
นาย ไพรศล ทิพย์ลม
นาย เกรี ยงไกร ทาน้อย

39
53
54
26
23
37
24

กลาง
กลาง
กลาง
หัวเฉี ยว
หัวเฉี ยว
หัวเฉี ยว
วชิรพยาบาล

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีส่ ี่ แยกคอกวัว ณ วันที่ 10 เมษายน 2553
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล
สถานทีต่ าย
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงอกซ้าย
ก่อนถึง รพ.
ถูกยิงศีรษะด้านบนข้างขวา
นต.รพ.ตร.
ก่อนถึง รพ.
ทะลุขมับซ้าย
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงอกซ้าย ทะลุหลัง
ก่อนถึง รพ.
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงอกซ้าย ทะลุหลัง
ก่อนถึง รพ.
ถูกยิงอกขวา กระสุ นฝังใน
นต.รพ.ตร.
ก่อนถึง รพ.
กระดูกสันหลังส่ วนเอวชิ้ นที่ 1
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงศีรษะด้านหลัง ทะลุดา้ นหน้า
ก่อนถึง รพ.
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงอก ทะลุหลัง
ก่อนถึง รพ.
นต.รพ.ตร.
ไม่พบบาดแผล
ใน รพ.
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงศีรษะด้านหลัง ทะลุดา้ นหน้า
ก่อนถึง รพ.
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงศีรษะด้านหลัง ทะลุดา้ นหน้า
ก่อนถึง รพ.
นต.รพ.ตร.
ถูกยิงศีรษะด้านหน้า ทะลุทา้ ยทอย
ใน รพ.
วชิ รพยาบาล
ถูกยิงสะโพก กระสุ นฝังในช่องท้อง ใน รพ.
ถูกยิงอกขวา กระสุ นฝังใน
วชิ รพยาบาล
ก่อนถึง รพ.
หน้ากระดูกสันหลังส่ วนอก
แผลเปิ ดกะโหลกท้ายทอยขวา
วชิ รพยาบาล
ก่อนถึง รพ.
น่อง 2 ข้างฉี กขาดฟกช้ า

13 นาย คะนึ ง ฉัตรเท

50 วชิรพยาบาล

14 พลฯ ภูริวฒั น์ ประพันธ์

25 วชิรพยาบาล

15 พลฯ อนุพงษ์ เมืองราพัน

21 วชิรพยาบาล

วชิ รพยาบาล

16 นายนภพล เผ่าพนัส

30 วชิรพยาบาล

วชิ รพยาบาล

17 พ.อ. ร่ มเกล้า ธุวธรรม

43 พระมงกุฏฯ

พระมงกุฏฯ

18 พลฯ สิ งหา อ่อนทรง
19 พลฯอนุพงศ์ หอมมาลี
20 นายสมิง แตงเพชร

พระมงกุฏฯ
22 พระมงกุฏฯ
49 จุฬาฯ

พระมงกุฏฯ
พระมงกุฏฯ
จุฬาฯ

ทรวงอกฟกช้ า, น่อง 2 ข้าง
ฉี กขาดฟกช้ า
ถูกยิงที่ทอ้ ง
ท้ายทอยขวาฉี กขาด
น่อง 2ข้างฉี กขาดฟกช้ า
อกซ้ายและด้านหน้าต้นขาซ้ายฉี กขาด
ถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะ
ถูกยิงศีรษะ

ก่อนถึง รพ.

เหตุตาย
หมายเหตุ
ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ปืฉนสงคราม
ี กขาด เลือดออกในช่องเยื่อหุม้
สมองฉี กขาด

ปื นสงคราม

ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ปืฉนสงคราม
ี กขาด เสี ยเลือดมาก
หัวใจฉี กขาด
ปื นสงคราม
ปอดขวาและตับขวาฉี กขาดปืนสงคราม
สมองฉี กขาด
ปื นสงคราม
ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ปืฉนสงคราม
ี กขาด เสี ยเลือดมาก
ระบบหายใจล้มเหลว จากโรคถุ
แก๊สนง้ลมโป่
าตา งพอง และโรคตับ
สมองฉี กขาด
ปื นสงคราม
สมองฉี กขาด
ปื นสงคราม
สมองฉี กขาด
ปื นสงคราม
อวัยวะในช่องท้องฉี กขาด ปื นสงคราม
ปอดขวาและตับขวาฉี กขาดปืนสงคราม
สมองฉี กขาด

ระเบิด

หัวใจฉี กขาด

ระเบิด

ใน รพ.

ปื นสงคราม

ใน รพ.

สมองฉี กขาด

ระเบิด

ก่อนถึง รพ.
ใน รพ.
ใน รพ.

หัวใจฉี กขาด
สมองฉี กขาด
สมองฉี กขาด

ระเบิด
ระเบิด
ปื นสงคราม

ลาดับ
21
22
23
24
25
26

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีส่ ี่ แยกคอกวัว ณ วันที่ 10 เมษายน 2553
ชื่ อ สกุล
อายุ โรงพยาบาล
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล
สถานทีต่ าย
นาย สมศักดิ์ แก้วสาน
34 ศิริราช
ศิริราช
ถูกยิงหลัง ทะลุอกซ้าย
ใน รพ.
ถูกยิงหน้าผากซ้าย
นาย บุญธรรม ทองผุย
40 ศิริราช
ศิริราช
ก่อนถึง รพ.
ทะลุศีรษะด้านหลังส่ วนบน
นาย เทิดศักดิ์ ฟุ้ งกลิ่ นจันทร์
29 ราชวิถี
รามา
แผลที่หน้าอกซ้าย
ใน รพ.
บาดแผลเข้าสะโพกขวา
ชายไม่ทราบชื่ อ
40-50 รามา
รามา
ใน รพ.
ตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขาหนี บ
นาย มานะ อาจราญ
23 รามา
รามา
ถูกยิงศีรษะ ด้านหลังทะลุหน้า
ก่อนถึง รพ.
นายอนันต์ สิ ริกุลวานณิ ชย์
54 กลาง
สถาบันนิ ติเวช รพ.รามา
ถูกยิง
ผูเ้ สี ยชีวิตในเหตุการณ์ที่ผา่ นฟ้ า รวม 26 ราย เป็ นทหาร 5 ราย, พลเรื อน 21 ราย (ทหารนอกประจาการ 1 ราย, นักข่าวรอยเตอร์ 1 ราย)
รายที่ 25 นาย มานะ อาจราญ ถูกกระสุ นปื นเสี ยชี วิตขณะอยูใ่ นสวนสัตว์ดุสิต รายที่ 26 เสี ยชี วิตเพิ่มหลังนอนพักใน โรงพยาบาล (15 พค.53)

ลาดับ
ชื่ อ สกุล
27 นางธันยนันท์ แถบทอง

ลาดับ
ชื่ อ สกุล
28 พลทหารณรงค์ฤทธิ สาระ

เหตุตาย
หัวใจฉี กขาด

หมายเหตุ
ปื นสงคราม

สมองฉี กขาด

ปื นสงคราม

เสี ยเลือดมาก

ระเบิด

สมองฉี กขาด

ปื นสงคราม

อายุ โรงพยาบาล
50 จุฬาฯ

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีถ่ นนสี ลมณ วันที่ 22 เมษายน 2553
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล
สถานทีต่ าย
จุฬาฯ
ถูกสะเก็ดระเบิด
ถนนสี ลม

เหตุตาย

หมายเหตุ
ระเบิด

อายุ โรงพยาบาล
-

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีอ่ นุสรณ์สถานแห่ งชาติ วันที่ 28 เมษายน 2553
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล
สถานทีต่ าย
เสี ยชีวิต จุดเกิดเหตุ

เหตุตาย

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากคนร้ ายใช้ อาวุธปื นยิงหน้ าธนาคารกรุงไทย ถนนสี ลม วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
29 สต.อ.กานต์ณุพฒั น์ เลิศจันเพ็ญ

ลาดับ
ชื่ อ สกุล
30 จ.ส.ต.วิทยา พรมสารี

38 จุฬาฯ

อายุ โรงพยาบาล
35 วชิรพยาบาล

นิ ติเวชรพ.

มีบาดแผลกระสุ นปื นทาลายเส้นเลือด
คนร้ายใช้อาวุธปื นยิงหน้าธนาคารกรุ งไทย
แดงบริ เวณแยกไปขา

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีป่ ระตู 4 สวนลุมพินี วันที่ 8 พฤษภาคม2553
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล
สถานทีต่ าย
ถูกสะเก็ดระเบิดบริ เวณหน้าอกด้านขวา จุฬาลงกรณ์

เหตุตาย

หมายเหตุ
เสี ยชีวิตกลังผ่าตัด

ลาดับ

ชื่ อ สกุล

31 พล.ต.ดร.ขัตติยะ สวัสดิผล

ลาดับ

ชื่ อ สกุล

32 นายชาติชาย ชาเหลา

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีแ่ ยกศาลาแดง วันที่ 13 พฤษภาคม2553
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล

อายุ โรงพยาบาล

สถานทีต่ าย

58 วชิรพยาบาล

ถูกยิงที่บริ เวณ ศีรษะ

อายุ โรงพยาบาล

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีห่ ัวมุมถนนวิทยุ สวนลุมพินี วันที่ 13 พฤษภาคม2553
สถานทีช่ ั นสู ตร
บาดแผล
สถานทีต่ าย

เหตุตาย

วชิรพยาบาล

(เสี ยชีวิตในรพ.หลังการรักษา)

เหตุตาย

มีแผลเปิ ดบริ เวณท้ายทอยขนาด 5 ซม.
และขมับด้านขวา 0.5 ซม.

25 จุฬาฯ

หมายเหตุ
ปื นสงคราม

หมายเหตุ
ปื นสงคราม

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีห่ ัวมุมถนนวิทยุ สวนลุมพินี วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2553
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

อายุ โรงพยาบาล

สถานทีช่ ั นสู ตร

33 นายปิ ยะพงษ์ กิติวงค์

32 ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

ถูกยิง

สวนลุมพินี

34 นายประจวบ ศิลาพันธ์

-

ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

ถูกยิง

สวนลุมพินี

35 นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์

-

ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

ถูกยิง

ศาลาแดง

36 นายอินทร์ แปลง เทศวงศ์

32 กล้วยน้ าไท 1

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี

-

-

37 นายเสน่ห์ นิ ลเหลือง

48 กล้วยน้ าไท 1

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี

-

-

38 นายชัยยันต์ วรรณจักร

20 พระมงกุฎเกล้า

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี

-

-

39 นายบุญทิง้ ปานศิลา

25 รามาธิ บดี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกยิงที่คอ

40 นายมนูญ ท่าลาด

-

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี

พญาไท 1

บาดแผล

สถานทีต่ าย

-

ซอยหมอเหล็ง

เหตุตาย

อาสาสมัครวชิระฯ

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีห่ ัวมุมถนนวิทยุ สวนลุมพินี วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2553
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

อายุ โรงพยาบาล

สถานทีช่ ั นสู ตร

41 นายพัน คากลอง

43 พญาไท 1

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกยิงหน้าอกซ้าย

ซอยหมอเหล็ง

42 นายกิติพนั ธ์ ขันทอง

26 ราชวิถี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี แผลที่ชายโครง

สามเหลี่ยมดินแดง

43 นายสรไกร ศรี เมืองปุน

34 ราชวิถี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี แผลที่ศีรษะเสี ยชี วิตก่อนมาถึง

ซอยรางน้ า

44 ชายไม่ทราบชื่ อ

-

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี โดนยิงขาหนีบ

ราชปรารภ

45 ชายไม่ทราบชื่ อ

14 พญาไท 1

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกกระสุ นเข้าท้องและแขน

ซอยหมอเหล็ง

46 นายชาญณรงค์ พลอยศรี ลา

32 พญาไท 1

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกยิงหน้าท้องและแขน

ราชปรารภ

47 นายทิพเนตร เจียมพล

32 ราชวิถี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี แผลที่ศีรษะ

สามเหลี่ยมดินแดง

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

48 นายสุ ภชีพ จุลทัศน์

36 ราชวิถี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี แผลที่ศีรษะ

ราชปรารภ

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

49 นายวาริ นทร์ วงศ์สนิ ท

28 ราชวิถี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี แผลที่หน้าอกขวา

บ่อนไก่

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

50 นายมานะ แสนประเสริ ฐศรี

22 เลิดสิ น

-

แผลถูกยิงที่ศีรษะ

สวนลุมพินี

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.
(อาสาสมัครปอเต็กตึ๊ง)

51
52
53
54
55
56

14
26
25
25
35
23

-

ถูกกระสุ นเข้าท้องและแขน
แผลที่ศีรษะ
ถูกยิงหลายตาแหน่ง

ซอยหมอเหล็ง
สามเหลี่ยมดินแดง
บ่อนไก่

นางสาวสันธนา สรรพศรี
นายธันวา วงศ์ศิริ
นายอาพล ชื่ นสี
นายสมพันธ์ ศรี เทพ
นายอุทยั อรอินทร์
นายพรสวรรค์ นาคะไชย

ราชวิถี

พญาไท 1
ราชวิถี
รามาธิ บดี
รามาธิ บดี
รามาธิ บดี
เลิดสิ น

-

บาดแผล

สถานทีต่ าย

เหตุตาย

ตายที่หอ้ งผ่าตัด

เสี ยชีวิตก่อนถึงรพ.

ตายที่หอ้ งผ่าตัด

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีห่ ัวมุมถนนวิทยุ สวนลุมพินี วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2553
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

อายุ โรงพยาบาล

สถานทีช่ ั นสู ตร

บาดแผล

สถานทีต่ าย

เหตุตาย

57 นายเกรี ยงไกร เลื่อนไธสง

25 เลิดสิ น

-

ถูกยิงที่ศีรษะ

สวนลุมพินี

58 นายประจวบ ประจวบสุ ข

42 เจริ ญกรุ งประชารักษ์

-

-

-

59 นายเกียรติคุณ ฉัตรวีระสกุล

25 เจริ ญกรุ งประชารักษ์

-

ถูกยิงที่หน้าอกซ้าย

-

60
61
62
63
64
65
66

40
43
49
26
27
37
50

เลิดสิ น
เลิดสิ น
รามาธิ บดี
กล้วยน้ าไท 1
กล้วยน้ าไท 1
ตารวจ
รามาธิ บดี

-

ถูกยิงที่หน้าอก เลือดออกในช่องอก
ถูกยิงที่ศีรษะ
ถูกยิงใต้ราวนมขวา
-

ตายที่หอ้ งฉุ กเฉิ น
ตายทีห่ อ้ งฉุ กเฉิ น
แยกหลังสวน (สารสิ น)
-

67 จ.ส.อ.พงศ์ชลิต ทิพยานนทกาญจน์

31 กรุ งเทพคริ สเตียน

-

ถูกยิงที่ศีรษะ

-

68 นายสมพาน หลวงชม

35 ทหารผ่านศึก

-

ถูกยิงที่ทอ้ ง

-

นายวงศกร แปลงศรี
นายสมชาย พระสุ วรรณ
นายสุ พรรณ ทุมทอง
ชายไม่ทราบชื่ อ
นายเฉลียว ดีรื่นรัมย์
นายสุ พจน์ ยะทิมา
นานธนากร ปิ ยะผลดิเรก

นายมูฮมั หมัด อารี
(ออง ละวิน ชาวพม่า)
MR.Polenchi Fadio
70
( นักข่าวชาวอิตาลี )
69

40 ทหารผ่านศึก

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี มีแผลที่หน้าอกทะลุดา้ นหลัง

สามเหลี่ยมดินแดง

48 ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

แยกศาลาแดง

71 นายธนโชติ ชุ่ มเย็น

34 ตารวจ

72 หญิงไม่ทราบชื่ อ

-

73 นายถวิล คามูล
74 ชายไม่ทราบชื่ อ

ราชวิถี
สถาบันนิติเวช
38
รพ.รามาธิบดี
สถาบันนิติเวช
รพ.รามาธิบดี

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ
-

ถูกยิงที่หน้าอก
บาดแผลกระสุ นปื นทะลุไตซ้าย
และเส้นเลือดใหญ่ เสี ยโลหติในช่อง
ท้องปริ มาณมาก
ถูกยิง

ตายที่หอ้ งผ่าตัด

-

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

มีแผลที่ศีรษะ

-

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

มีแผลที่ศีรษะ

-

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีห่ ัวมุมถนนวิทยุ สวนลุมพินี วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2553
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

อายุ โรงพยาบาล

สถานทีช่ ั นสู ตร

75 ส.อ. อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ

44 จุฬาลงกรณ์

-

76 นายปรัชญา แซ่ โค้ว

21 เปาโล(พหลโยธิ น)

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

77 ชายไม่ทราบชื่ อ (1)

-

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผลกระสุ นปื นทาลายปอด หัวใจ
วัดปทุมวนาราม
เสี ยเลือดมาก

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

78 นายมงคล เข็มทอง

37

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผลกระสุ นปื น
ทาลายปอด ตับ หัวใจ

วัดปทุมวนาราม

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.
(อาสาสมัครปอเต็กตึ๊ง)

79 น.ส.กมลเกษ อรรถฮาร์ท

25

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผลกระสุ นปื นทาลายสมอง

วัดปทุมวนาราม

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

80 นายวิชยั มัน่ แพร

61

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผลกระสุ นปื น
ทาลายปอด ตับ

วัดปทุมวนาราม

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

81 นายอัฐชัย ชุมจันทร์

28

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผลกระสุ นปื นทาลายปอด

วัดปทุมวนาราม

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

82 ชายไม่ทราบชื่ อ (2)

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

เลือดออกใต้เยื่อหุม้ สมองชั้นนอก
สมองช้ า
จากการถูกระแทก

วัดปทุมวนาราม

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

83 นายนริ นทร์ ศรี ชมภู

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผลกระสุ นปื นทาลายสมอง

84 น.ส.วาสิ นี เทพปาน

สถาบันนิติเวช
รพ.รามาธิบดี

สถาบันนิ ติเวชรพ.รามาธิบดี

85 นายเยื้อน โพธิ์ ทองคา

60 ราชวิถี

86 นายกิตติพงษ์ สมสุ ข

20

สถาบันนิติเวช
รพ.ตารวจ

สถาบันนิ ติเวช รพ.ตารวจ

บาดแผล
บาดแผลกระสุ นปื นทาลายตับ หัวใจ
(กระสุ นปื นลูกซอง)

-

สถานทีต่ าย

เหตุตาย

-

เสี ยชีวิตหลังนอนรพ.
แยกพหลโยธิน

เสี ยชีวิตก่อนถึง รพ.

แผลที่กน้

ผูร้ ่ วมชุมนุม

เสี ยชีวิต21พค.5306.15น

ไฟใหม้ตึกเซ็นทรัลเวิร์ล

ตึกเซ็นทรัลเวิร์ล

พบศพวันที่ 21 พค.2553
เวลา 15.00 น.

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้เสี ยชี วติ จากการปะทะทีห่ ัวมุมถนนวิทยุ สวนลุมพินี วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2553
ลาดับ

ชื่ อ สกุล

อายุ โรงพยาบาล

87 นายทรงศักดิ์ ศรี หนองบัว

33 ขอนแก่น

88 นายเพลิน วงษ์มา

40 อุดรธานี

สถานทีช่ ั นสู ตร
-

บาดแผล

สถานทีต่ าย

แผลที่หน้าอก

ศาลากลางจังหวัด

เสี ยชี วิตหลังจากนอน
Mltiple Wornd
รพ.20 พค.53 เวลา 06.25น.

ศาลากลางจังหวัด

หมายเหตุ: เป็ นรายนามผูเ้ สี ยชี วิตจากเหตุคาวมไม่สงบ ในเขต กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ตั้งแต วันที1่ 2 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ลาดับที่ 87 และ 88 เป็ นผูส้ ี ยชี วิต จากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่างจังหวัด
รายงาน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น.

เหตุตาย

เสี ยชีวิตหลังจากนอน
รพ.20 พค.53เวลา06.25 น.

หมายเหตุ

