
ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

1 Mr. Hiroyuki  Muramoto 43 กลาง นต.รพ.ตร. ถูกยงิอกซ้าย ก่อนถึง รพ. ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด เลือดออกในช่องเยื่อหุม้หวัใจปืนสงคราม

2 นาย สวาท  วงงาม 43 กลาง นต.รพ.ตร.
ถูกยงิศีรษะดา้นบนขา้งขวา
ทะลุขมบัซ้าย

ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม

3 นาย ธวฒันะชยั  กลดัสุข 36 กลาง นต.รพ.ตร. ถูกยงิอกซ้าย ทะลุหลงั ก่อนถึง รพ. ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด เสียเลือดมากปืนสงคราม
4 นาย ทศชยั  เมฆงามฟ้า 44 กลาง นต.รพ.ตร. ถูกยงิอกซ้าย ทะลุหลงั ก่อนถึง รพ. หวัใจฉีกขาด ปืนสงคราม

5 นาย จรูญ  ฉายแมน้ 46 กลาง นต.รพ.ตร.
ถูกยงิอกขวา กระสุนฝังใน
กระดูกสันหลงัส่วนเอวช้ินท่ี 1

ก่อนถึง รพ. ปอดขวาและตบัขวาฉีกขาดปืนสงคราม

6 นาย วสันต ์ ภู่ทอง 39 กลาง นต.รพ.ตร. ถูกยงิศีรษะดา้นหลงั ทะลุดา้นหนา้ ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม

7 นาย ไม่ทราบช่ือ  (สยาม  วฒันนุกุล) 53 กลาง นต.รพ.ตร. ถูกยงิอก ทะลุหลงั ก่อนถึง รพ. ปอดและเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด เสียเลือดมากปืนสงคราม
8 นาย มนตช์ยั  แซ่จอง 54 กลาง นต.รพ.ตร. ไม่พบบาดแผล ใน รพ. ระบบหายใจลม้เหลว จากโรคถุงลมโป่งพอง และโรคตบัแก๊สน ้าตา
9 นาย อ าพน  ตติยรัตน์ 26 หวัเฉียว นต.รพ.ตร. ถูกยงิศีรษะดา้นหลงั ทะลุดา้นหนา้ ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม

10 นาย ยทุธนา  ทองเจริญพลูพร 23 หวัเฉียว นต.รพ.ตร. ถูกยงิศีรษะดา้นหลงั ทะลุดา้นหนา้ ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม
11 นาย ไพรศล  ทิพยล์ม 37 หวัเฉียว นต.รพ.ตร. ถูกยงิศีรษะดา้นหนา้ ทะลุทา้ยทอย ใน รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม
12 นาย เกรียงไกร  ท  านอ้ย 24 วชิรพยาบาล วชิรพยาบาล ถูกยงิสะโพก กระสุนฝังในช่องทอ้ง ใน รพ. อวยัวะในช่องทอ้งฉีกขาด ปืนสงคราม

13 นาย คะนึง  ฉัตรเท 50 วชิรพยาบาล วชิรพยาบาล
ถูกยงิอกขวา กระสุนฝังใน
หนา้กระดูกสันหลงัส่วนอก

ก่อนถึง รพ. ปอดขวาและตบัขวาฉีกขาดปืนสงคราม

14 พลฯ ภูริวฒัน์  ประพนัธ์ 25 วชิรพยาบาล วชิรพยาบาล
แผลเปิดกะโหลกทา้ยทอยขวา
น่อง 2 ขา้งฉีกขาดฟกช ้า

ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ระเบิด

15 พลฯ อนุพงษ ์ เมืองร าพนั 21 วชิรพยาบาล วชิรพยาบาล
ทรวงอกฟกช ้า, น่อง 2 ขา้ง
ฉีกขาดฟกช ้า

ก่อนถึง รพ. หวัใจฉีกขาด ระเบิด

16 นายนภพล เผา่พนสั 30 วชิรพยาบาล วชิรพยาบาล ถูกยงิท่ีทอ้ง ใน รพ. ปืนสงคราม

17 พ.อ. ร่มเกลา้  ธุวธรรม 43 พระมงกุฏฯ พระมงกุฏฯ
ทา้ยทอยขวาฉีกขาด
น่อง 2ขา้งฉีกขาดฟกช ้า

ใน รพ. สมองฉีกขาด ระเบิด

18 พลฯ สิงหา  อ่อนทรง พระมงกุฏฯ พระมงกุฏฯ อกซ้ายและดา้นหนา้ตน้ขาซ้ายฉีกขาด ก่อนถึง รพ. หวัใจฉีกขาด ระเบิด
19 พลฯอนุพงศ ์ หอมมาลี 22 พระมงกุฏฯ พระมงกุฏฯ ถูกสะเก็ดระเบิดท่ีศีรษะ ใน รพ. สมองฉีกขาด ระเบิด
20 นายสมิง  แตงเพชร 49 จุฬาฯ จุฬาฯ ถูกยงิศีรษะ ใน รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีส่ี่แยกคอกววั ณ วนัที ่10 เมษายน  2553



ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

21 นาย สมศกัด์ิ  แกว้สาน 34 ศิริราช ศิริราช ถูกยงิหลงั ทะลุอกซ้าย ใน รพ. หวัใจฉีกขาด ปืนสงคราม

22 นาย บุญธรรม  ทองผยุ 40 ศิริราช ศิริราช
ถูกยงิหนา้ผากซ้าย
ทะลุศีรษะดา้นหลงัส่วนบน

ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม

23 นาย เทิดศกัด์ิ  ฟุ้ งกล่ินจนัทร์ 29 ราชวิถี รามา แผลท่ีหนา้อกซ้าย ใน รพ.

24 ชายไม่ทราบช่ือ 40-50 รามา รามา
บาดแผลเขา้สะโพกขวา
ตดัเส้นเลือดแดงใหญ่ท่ีขาหนีบ

ใน รพ. เสียเลือดมาก ระเบิด

25 นาย มานะ  อาจราญ 23 รามา รามา ถูกยงิศีรษะ ดา้นหลงัทะลุหนา้ ก่อนถึง รพ. สมองฉีกขาด ปืนสงคราม
26 นายอนนัต ์สิริกุลวานณิชย์ 54 กลาง สถาบนันิติเวช รพ.รามา ถูกยงิ

ผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์ท่ีผา่นฟ้า รวม 26 ราย  เป็นทหาร 5 ราย, พลเรือน 21 ราย (ทหารนอกประจ าการ 1 ราย,  นกัข่าวรอยเตอร์ 1 ราย)
รายท่ี 25 นาย มานะ  อาจราญ ถูกกระสุนปืนเสียชีวิตขณะอยูใ่นสวนสัตวดุ์สิต รายท่ี 26 เสียชีวิตเพ่ิมหลงันอนพกัใน โรงพยาบาล (15 พค.53)

ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

27 นางธนัยนนัท ์ แถบทอง 50 จุฬาฯ จุฬาฯ ถูกสะเก็ดระเบิด ถนนสีลม ระเบิด

ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

28 พลทหารณรงคฤ์ทธิ สาระ - เสียชีวิต จุดเกิดเหตุ

29 สต.อ.กานตณุ์พฒัน์ เลิศจนัเพญ็ 38 จุฬาฯ นิติเวชรพ.
มีบาดแผลกระสุนปืนท าลายเส้นเลือด
แดงบริเวณแยกไปขา

คนร้ายใชอ้าวธุปืนยงิหนา้ธนาคารกรุงไทย

ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

30 จ.ส.ต.วิทยา  พรมสารี 35 วชิรพยาบาล ถูกสะเกด็ระเบิดบริเวณหนา้อกดา้นขวา จุฬาลงกรณ์ เสียชีวิตกลงัผา่ตดั

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีถ่นนสีลมณ วนัที ่22 เมษายน  2553

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีอ่นุสรณ์สถานแห่งชาติ วนัที ่28 เมษายน  2553

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีป่ระตู 4 สวนลุมพนิี วนัที ่8 พฤษภาคม2553

รายช่ือผู้เสียชีวติจากคนร้ายใช้อาวุธปืนยงิหน้าธนาคารกรุงไทย ถนนสีลม วนัที ่7 พฤษภาคม  2553

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีส่ี่แยกคอกววั ณ วนัที ่10 เมษายน  2553



ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

31 พล.ต.ดร.ขตัติยะ สวสัดิผล 58 วชิรพยาบาล ถูกยงิท่ีบริเวณ ศีรษะ วชิรพยาบาล ปืนสงคราม
(เสียชีวิตในรพ.หลงัการรักษา)

ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

32 นายชาติชาย ชาเหลา 25 จุฬาฯ
มีแผลเปิดบริเวณทา้ยทอยขนาด 5 ซม.
และขมบัดา้นขวา 0.5 ซม.

ปืนสงคราม

ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

33 นายปิยะพงษ ์ กิติวงค์ 32 ต ารวจ สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ ถูกยงิ สวนลุมพินี

34 นายประจวบ  ศิลาพนัธ์ - ต ารวจ สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ ถูกยงิ สวนลุมพินี

35 นายสมศกัด์ิ  ศิลารักษ์ - ต ารวจ สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ ถูกยงิ ศาลาแดง

36 นายอินทร์แปลง  เทศวงศ์ 32 กลว้ยน ้าไท  1 สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี - -

37 นายเสน่ห์  นิลเหลือง 48 กลว้ยน ้าไท  1 สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี - -

38 นายชยัยนัต ์ วรรณจกัร 20 พระมงกุฎเกลา้ สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี - -

39 นายบุญทิง้  ปานศิลา 25 รามาธิบดี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกยงิท่ีคอ - อาสาสมคัรวชิระฯ

40 นายมนูญ  ท่าลาด - พญาไท  1 สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี - ซอยหมอเหล็ง

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีหั่วมุมถนนวทิยุ สวนลุมพนิี วนัที ่13 พฤษภาคม2553

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีแ่ยกศาลาแดง วนัที ่13 พฤษภาคม2553

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีหั่วมุมถนนวทิยุ สวนลุมพนิี วนัที ่14 - 19 พฤษภาคม 2553



ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

41 นายพนั  ค  ากลอง 43 พญาไท  1 สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกยงิหนา้อกซ้าย ซอยหมอเหล็ง

42 นายกิติพนัธ์  ขนัทอง 26 ราชวิถี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี แผลท่ีชายโครง สามเหล่ียมดินแดง ตายท่ีหอ้งผา่ตดั

43 นายสรไกร  ศรีเมืองปุน 34 ราชวิถี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี แผลท่ีศีรษะเสียชีวิตก่อนมาถึง ซอยรางน ้า

44 ชายไม่ทราบช่ือ - ราชวิถี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี โดนยงิขาหนีบ ราชปรารภ

45 ชายไม่ทราบช่ือ 14 พญาไท  1 สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกกระสุนเขา้ทอ้งและแขน ซอยหมอเหล็ง

46 นายชาญณรงค ์ พลอยศรีลา 32 พญาไท  1 สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี ถูกยงิหนา้ทอ้งและแขน ราชปรารภ

47 นายทิพเนตร  เจียมพล 32 ราชวิถี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี แผลท่ีศีรษะ สามเหล่ียมดินแดง เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

48 นายสุภชีพ  จุลทศัน์ 36 ราชวิถี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี แผลท่ีศีรษะ ราชปรารภ เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

49 นายวารินทร์ วงศส์นิท 28 ราชวิถี สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี แผลท่ีหนา้อกขวา บ่อนไก่ เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

50 นายมานะ แสนประเสริฐศรี 22 เลิดสิน - แผลถูกยงิท่ีศีรษะ สวนลุมพินี
เสียชีวิตก่อนถึง รพ.
(อาสาสมคัรปอเตก็ต๊ึง)

51 นางสาวสันธนา  สรรพศรี 14 พญาไท  1 - ถูกกระสุนเขา้ทอ้งและแขน ซอยหมอเหล็ง
52 นายธนัวา   วงศศิ์ริ 26 ราชวิถี แผลท่ีศีรษะ สามเหล่ียมดินแดง เสียชีวิตก่อนถึงรพ.
53 นายอ าพล ช่ืนสี 25 รามาธิบดี - - -
54 นายสมพนัธ์ ศรีเทพ 25 รามาธิบดี - - -
55 นายอุทยั อรอินทร์ 35 รามาธิบดี - - -
56 นายพรสวรรค ์นาคะไชย 23 เลิดสิน - ถูกยงิหลายต าแหน่ง บ่อนไก่ ตายท่ีหอ้งผา่ตดั

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีหั่วมุมถนนวทิยุ สวนลุมพนิี วนัที ่14 - 19 พฤษภาคม 2553



ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

57 นายเกรียงไกร เล่ือนไธสง 25 เลิดสิน - ถูกยงิท่ีศีรษะ สวนลุมพินี ตายท่ีหอ้งผา่ตดั

58 นายประจวบ   ประจวบสุข 42 เจริญกรุงประชารักษ์ - - -

59 นายเกียรติคุณ  ฉัตรวีระสกุล 25 เจริญกรุงประชารักษ์ - ถูกยงิท่ีหนา้อกซ้าย -

60 นายวงศกร      แปลงศรี 40 เลิดสิน - ถูกยงิท่ีหนา้อก เลือดออกในช่องอก - ตายท่ีหอ้งฉุกเฉิน
61 นายสมชาย   พระสุวรรณ 43 เลิดสิน - ถูกยงิท่ีศีรษะ - ตายท่ีหอ้งฉุกเฉิน
62 นายสุพรรณ   ทุมทอง 49 รามาธิบดี - - -
63 ชายไม่ทราบช่ือ 26 กลว้ยน ้าไท  1 - - -

64 นายเฉลียว    ดีร่ืนรัมย์ 27 กลว้ยน ้าไท  1 - ถูกยงิใตร้าวนมขวา -
65 นายสุพจน์  ยะทิมา 37 ต ารวจ - - แยกหลงัสวน (สารสิน)

66 นานธนากร  ปิยะผลดิเรก 50 รามาธิบดี - - -

67 จ.ส.อ.พงศช์ลิต   ทิพยานนทกาญจน์ 31 กรุงเทพคริสเตียน - ถูกยงิท่ีศีรษะ -

68 นายสมพาน  หลวงชม 35 ทหารผา่นศึก - ถูกยงิท่ีทอ้ง -

69
นายมูฮมัหมดั  อารี
(ออง ละวิน ชาวพม่า)

40 ทหารผา่นศึก สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี มีแผลท่ีหนา้อกทะลุดา้นหลงั สามเหล่ียมดินแดง

70
MR.Polenchi Fadio 
( นกัข่าวชาวอิตาลี )

48 ต ารวจ สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ ถูกยงิท่ีหนา้อก แยกศาลาแดง

71 นายธนโชติ  ชุ่มเยน็ 34 ต ารวจ สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ
บาดแผลกระสุนปืนทะลุไตซ้าย
และเส้นเลือดใหญ่ เสียโลหติในช่อง
ทอ้งปริมาณมาก

-

72 หญิงไม่ทราบช่ือ - ราชวิถี - ถูกยงิ - เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

73 นายถวิล  ค  ามูล 38
สถาบนันิติเวช 
รพ.รามาธิบดี

มีแผลท่ีศีรษะ - เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

74 ชายไม่ทราบช่ือ -
สถาบนันิติเวช 
รพ.รามาธิบดี

มีแผลท่ีศีรษะ - เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีหั่วมุมถนนวทิยุ สวนลุมพนิี วนัที ่14 - 19 พฤษภาคม 2553



ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

75 ส.อ. อนุสิทธ์ิ    จนัทร์แสนตอ 44 จุฬาลงกรณ์ - - -

76 นายปรัชญา   แซ่โคว้ 21 เปาโล(พหลโยธิน) สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ
บาดแผลกระสุนปืนท าลายตบั หวัใจ
(กระสุนปืนลูกซอง)

-

77 ชายไม่ทราบช่ือ (1) -
สถาบนันิติเวช 
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ
บาดแผลกระสุนปืนท าลายปอด หวัใจ 
เสียเลือดมาก

วดัปทุมวนาราม เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

78 นายมงคล เขม็ทอง 37
สถาบนันิติเวช
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ
บาดแผลกระสุนปืน
ท าลายปอด ตบั หวัใจ

วดัปทุมวนาราม
เสียชีวิตก่อนถึง รพ.
(อาสาสมคัรปอเตก็ต๊ึง)

79 น.ส.กมลเกษ อรรถฮาร์ท 25
สถาบนันิติเวช 
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ บาดแผลกระสุนปืนท าลายสมอง วดัปทุมวนาราม เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

80 นายวิชยั มัน่แพร 61
สถาบนันิติเวช
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ
บาดแผลกระสุนปืน
ท าลายปอด ตบั

วดัปทุมวนาราม เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

81 นายอฐัชยั  ชุมจนัทร์ 28
สถาบนันิติเวช
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ บาดแผลกระสุนปืนท าลายปอด วดัปทุมวนาราม เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

82 ชายไม่ทราบช่ือ (2)
สถาบนันิติเวช
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ
เลือดออกใตเ้ยื่อหุม้สมองชั้นนอก 
สมองช ้า  
จากการถูกระแทก

วดัปทุมวนาราม เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

83 นายนรินทร์ ศรีชมภู
สถาบนันิติเวช
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช  รพ.ต ารวจ บาดแผลกระสุนปืนท าลายสมอง เสียชีวิตหลงันอนรพ.

84 น.ส.วาสินี เทพปาน
สถาบนันิติเวช  
รพ.รามาธิบดี

สถาบนันิติเวชรพ.รามาธิบดี - แยกพหลโยธิน เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

85 นายเยื้อน  โพธ์ิทองค า 60 ราชวิถี แผลท่ีกน้ ผูร่้วมชุมนุม เสียชีวิต21พค.5306.15น

86 นายกิตติพงษ ์ สมสุข 20
สถาบนันิติเวช
รพ.ต ารวจ

สถาบนันิติเวช รพ.ต ารวจ ไฟใหมตึ้กเซ็นทรัลเวิร์ล ตึกเซ็นทรัลเวิร์ล
พบศพวนัท่ี 21 พค.2553
  เวลา 15.00 น.

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีหั่วมุมถนนวทิยุ สวนลุมพนิี วนัที ่14 - 19 พฤษภาคม 2553



ล าดับ ช่ือ สกุล อายุ โรงพยาบาล สถานทีชั่นสูตร บาดแผล สถานทีต่าย เหตุตาย หมายเหตุ

87 นายทรงศกัด์ิ     ศรีหนองบวั 33 ขอนแก่น -  แผลท่ีหนา้อก ศาลากลางจงัหวดั

88 นายเพลิน    วงษม์า 40 อุดรธานี
เสียชีวิตหลงัจากนอน
รพ.20 พค.53 เวลา 06.25น.

Mltiple Wornd ศาลากลางจงัหวดั
เสียชีวิตหลงัจากนอน 
รพ.20 พค.53เวลา06.25 น.

ล าดบัท่ี 87 และ 88 เป็นผูสี้ยชีวิต จากเหตุความไม่สงบในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั
หมายเหตุ: เป็นรายนามผูเ้สียชีวิตจากเหตุคาวมไม่สงบ ในเขต กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ตั้งแต วนัท่ี12 มีนาคม 2553  ถึง วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553

รายงาน ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น.

รายช่ือผู้เสียชีวติจากการปะทะทีหั่วมุมถนนวทิยุ สวนลุมพนิี วนัที ่14 - 19 พฤษภาคม 2553












