
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน  ชั้นที่  ๒  ประเภทท่ี  ๒   

ใหแก  ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน  พ.ศ.  ๒๕๑๒   

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทาน  การประดับ 

และกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน  สิทธิ  บัตรประจําตัว  และการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัว 

ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จํานวน  ๘,๑๐๐  ราย  ตามบัญชีรายชื่อ 

ทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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บัญชีรายชื่อผูไดรบัพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 

ศูนยปฏิบตัิการกองทัพบก 

ชั้นที่  ๒  ประเภทท่ี  ๒ 

 ๑ พันเอก กฤษฎา  มวงมณี 

 ๒ พันเอก กัมพล  เทียนทองดี 

 ๓ พันเอก ขจรยศ  อัจฉรารักษ 

 ๔ พันเอก คึกฤทธิ์  บุญมาก 

 ๕ พันเอก เจษฎางค  แสนทน 

 ๖ พันเอก ชนะศึก  อัมพรมุนี 

 ๗ พันเอก ชัยรัฐ  เตระวิชชนันท 

 ๘ พันเอก ชาคริต  เจริญบุญ 

 ๙ พันเอก ฐิติศักดิ์  นิรัติศัย 

 ๑๐ พันเอก ณัฐวัฒน  จันทรเจริญ 

 ๑๑ พันเอก ณัฐวุฒิ  หอมวิเศษวงศา 

 ๑๒ พันเอก ณัฐสิทธิ์  มงคลธรรม 

 ๑๓ พันเอก เดชพร  บุณยรัตพันธุ 

 ๑๔ พันเอก เติมศักดิ์  เรืองระยนต 

 ๑๕ พันเอก ธภัทร  พันธุแกว 

 ๑๖ พันเอก นรศิษฏ  ทองออน 

 ๑๗ พันเอก นิรินธน  ปุณโณทก 

 ๑๘ พันเอก บุญวัฒน  จันทรมานนท 

 ๑๙ พันเอก ประณต  ศิริพันธ 

 ๒๐ พันเอก ประวิตร  ศิริวิทยรัตน 

 ๒๑ พันเอก ปุญกิตติ์  วิวัฒนอนันต 

 ๒๒ พันเอก พันเนตร  ทับงาม 

 ๒๓ พันเอก พีรวัส  สุขการคา 

 ๒๔ พันเอก ภาคภูมิ  อินดี 

 ๒๕ พันเอก โภคา  จอกลอย 

 ๒๖ พันเอก มงคล  ปุริสา 

 ๒๗ พันเอก รัชตะ  ทาวคําลือ 

 ๒๘ พันเอก รัฐพล  ศิริทับ 

 ๒๙ พันเอก เรวัต  สายศร 

 ๓๐ พันเอก ฤทธิ์วิบูลย  ศิริธนาพิพัฒน 

 ๓๑ พันเอก วัชระ  ประสานสิน 

 ๓๒ พันเอก วันชัย  มณีวรรณ 

 ๓๓ พันเอก วิทวัส  เอกฉันท 

 ๓๔ พันเอก ศรวัสย  หนูไฉยา 

 ๓๕ พันเอก ศิวัฒน  รัตนอนันต 

 ๓๖ พันเอก ศุภกาณจน  จินดาวัฒน 

 ๓๗ พันเอก สิทธิชัย  สิทธิรัตนพงศ 

 ๓๘ พันเอก สิปปวัสน  โมระกรานต 

 ๓๙ พันเอก อินทนนท  รัตนกาฬ 

 ๔๐ พันเอก เอกสิทธิ์  วีระธรรมนูญ 

 ๔๑ พันเอกหญิง จิราภรณ  ชมศรี 

 ๔๒ พันเอกหญิง นุชนาฎ  เพ็ญเขตกรณ 

 ๔๓ พันเอกหญิง บุษกร  พรดอนกอ 

 ๔๔ พันเอกหญิง ภคมณ  กล่ินชะเอม 

 ๔๕ พันโท กลาณรงค  ปรีชาวงษ 

 ๔๖ พันโท การุณ  แจงถิ่นปา 
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 ๔๗ พันโท กิตติ  กล่ินคําหอม 

 ๔๘ พันโท เกียรติพงศ  นิลพัฒนางกูร 

 ๔๙ พันโท คํารณ  มีลาภกิจ 

 ๕๐ พันโท จตุพร  ไขกันหา 

 ๕๑ พันโท จิรพรรษ  ดวงขวัญ 

 ๕๒ พันโท ชัยชาญ  พิชัย 

 ๕๓ พันโท ณภดล  สือสิน 

 ๕๔ พันโท เดชชาติ  มีศรี 

 ๕๕ พันโท นพดล  เตชะ 

 ๕๖ พันโท ประวัติ  จองลีพันธ 

 ๕๗ พันโท ผดุงศักดิ์  ปนเกตุ 

 ๕๘ พันโท พลวิชช  จ่ันแยม 

 ๕๙ พันโท พิทูร  พงษธะนะ 

 ๖๐ พันโท พิสิษฐ  สังขสุข 

 ๖๑ พันโท วันรัก  โอฬารสกุล 

 ๖๒ พันโท ศุภฤกษ  สกุลทองสิมา 

 ๖๓ พันโท สมพงษ  รุงแสง 

 ๖๔ พันโท สมศักดิ์  เผือกกลอม 

 ๖๕ พันโท สุเมธ  บัวขาว 

 ๖๖ พันโท อธิปพัฒน  กีรติเบญญาพัชร 

 ๖๗ พันโท อุทัย  ศรีใจปอ 

 ๖๘ พันโท เอกรัฐ  มุขประภาต 

 ๖๙ พันโทหญิง ฐิตารีย  เพ็ชรสดศิลป 

 ๗๐ พันโทหญิง ธนะรัตน  อูอรุณ 

 ๗๑ พันโทหญิง พรทิพย  ทองเอม 

 ๗๒ พันโทหญิง วินิตา  ชาตะเมธีกุล 

 ๗๓ พันโทหญิง สุจารี  บัวเจียม 

 ๗๔ พันตรี เฉลิมชัย  พิมพทนต 

 ๗๕ พันตรี ชัยวัฒน  ใจสวาง 

 ๗๖ พันตรี ฐานิศร  พุธศรีรัตน 

 ๗๗ พันตรี ถวิล  ปนกัน 

 ๗๘ พันตรี ทัศนพล  หมายมั่น 

 ๗๙ พันตรี ทินกร  ถาวรกาย 

 ๘๐ พันตรี ธรรมนูญ  ฟกระโทก 

 ๘๑ พันตรี บุญเลิศ  ค้ําจุน 

 ๘๒ พันตรี ปณิธาน  จตุรโพธิ์ 

 ๘๓ พันตรี เปรมศักดิ์  เปรมประเสริฐ 

 ๘๔ พันตรี พลเชฏฐ  ศิวิลัยซ 

 ๘๕ พันตรี ไพรัช  พหลยุทธ 

 ๘๖ พันตรี วรุตม  วีรลักษณอนันต 

 ๘๗ พันตรี วีระ  มาลาสีตะ 

 ๘๘ พันตรี ศรนรินทร  สุมาลี 

 ๘๙ พันตรี สมคิด  สารทอง 

 ๙๐ พันตรี สมบัติ  กุลระวงค 

 ๙๑ พันตรี อมฤต  สิทธิปยะสกุล 

 ๙๒ พันตรีหญิง ฐิติวรรณ  เสนีวงศ 

 ๙๓ พันตรีหญิง พรชนก  ศรเตชะวิวัฒน 

 ๙๔ พันตรีหญิง สดีธรณ  สมบูรณทรัพย 

 ๙๕ พันตรีหญิง สาวิตรี  ลีสมซา 

 ๙๖ รอยเอก ไกรสร  พุฒหมื่น 
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 ๙๗ รอยเอก เฉลิมพล  โพธิ์ศรี 

 ๙๘ รอยเอก เฉลิมราช  วงคใหญ 

 ๙๙ รอยเอก ชูเกียรติ  บุญเปง 

 ๑๐๐ รอยเอก ณัฐพงษ  เกียรติสุวรรณ 

 ๑๐๑ รอยเอก ดุลพิชญ  พันธงาม 

 ๑๐๒ รอยเอก ทวีชัย  รัชณณ 

 ๑๐๓ รอยเอก ธนกร  บัวผัด 

 ๑๐๔ รอยเอก ธนัสสรณ  บุญเพ็ชรัตน 

 ๑๐๕ รอยเอก นิธินันท  ทนันชัย 

 ๑๐๖ รอยเอก บรรจง  อัมพุธ 

 ๑๐๗ รอยเอก ปฐมภัทร  ชื่นนิรันดร 

 ๑๐๘ รอยเอก พงศพัศ  ศรียาบ 

 ๑๐๙ รอยเอก พิทักษ  ยศอาลัย 

 ๑๑๐ รอยเอก พิสิฐ  ยศสมบัติ 

 ๑๑๑ รอยเอก ภัทรพงษ  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๑๒ รอยเอก ภูมิ  ภูมี 

 ๑๑๓ รอยเอก มนู  พวงเกิด 

 ๑๑๔ รอยเอก รังสิมันตุ  ทิมโต 

 ๑๑๕ รอยเอก วรพล  มณีดุลย 

 ๑๑๖ รอยเอก วิษณุ  วรธนาคม 

 ๑๑๗ รอยเอก สกล  ธนายศสกุล 

 ๑๑๘ รอยเอก สมพร  นอยพูล 

 ๑๑๙ รอยเอก สมพร  มั่นดี 

 ๑๒๐ รอยเอก สิริชัย  ดวงจันทร 

 ๑๒๑ รอยเอก สุธน  จันทรเพ็ญแข 

 ๑๒๒ รอยเอก อนุชา  ตลับทอง 

 ๑๒๓ รอยเอก อภิสิทธิ์  ทองสอดแสง 

 ๑๒๔ รอยเอก อรัญ  คารมณ 

 ๑๒๕ รอยเอก อรุณศักดิ์  เพชรเอี่ยม 

 ๑๒๖ รอยเอก อัศวิน  มีสุข 

 ๑๒๗ รอยเอก อาทิตย  ภูมิคอนสาร 

 ๑๒๘ รอยเอก เอกชัย  ชัยมงคล 

 ๑๒๙ รอยเอก เอกอนันต  สุภีแดน 

 ๑๓๐ รอยเอกหญิง ปาริชาติ  พิทยานรเศรฐ 

 ๑๓๑ รอยโท กฤตพัศ  ธนะสาร 

 ๑๓๒ รอยโท กุงสยาม  คําปว 

 ๑๓๓ รอยโท เกียรติ  ชัยเนตร 

 ๑๓๔ รอยโท จรูญรัชต  เลิศมงคล 

 ๑๓๕ รอยโท ชัชวาลย  งามจันอัด 

 ๑๓๖ รอยโท ชัยพัฒน  รัตนนุพงค 

 ๑๓๗ รอยโท ณรงคกมล  โพธิ์ทอง 

 ๑๓๘ รอยโท ณัฐพล  ปญญาวงค 

 ๑๓๙ รอยโท เดชา  ใครบุตร 

 ๑๔๐ รอยโท ไตรรัตน  ตรีนนท 

 ๑๔๑ รอยโท ทศพล  ดวงปลี 

 ๑๔๒ รอยโท ธงชัย  ไชยพิเดช 

 ๑๔๓ รอยโท ธนณัฏฐ  ล้ิมเอกนันท 

 ๑๔๔ รอยโท ธนะชิต  แสนธนโชคชัย 

 ๑๔๕ รอยโท ธวัชชัย  ธานี 

 ๑๔๖ รอยโท บัญฑิต  สุคนธา 
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 ๑๔๗ รอยโท เผด็จ  อินไข 

 ๑๔๘ รอยโท พงษชนก  จันทรสงแกว 

 ๑๔๙ รอยโท พนม  จําปทอง 

 ๑๕๐ รอยโท พรชัย  ปะระมะ 

 ๑๕๑ รอยโท พูนศักดิ์  โทแกว 

 ๑๕๒ รอยโท เพชรมงคล  อินทรา 

 ๑๕๓ รอยโท ภัคดี  มุสิกวงศ 

 ๑๕๔ รอยโท ภุชงค  นาคํา 

 ๑๕๕ รอยโท ภูวกร  อมาตยกุล 

 ๑๕๖ รอยโท ภูวนนท  เจริญเนตร 

 ๑๕๗ รอยโท มนตรี  ประสานพันธ 

 ๑๕๘ รอยโท รณชัย  ไกลถิ่น 

 ๑๕๙ รอยโท วรวุฒิ  เขตจัตุรัส 

 ๑๖๐ รอยโท วิทยา  แสงประสิทธิ์ 

 ๑๖๑ รอยโท วิทวัส  จวนสาง 

 ๑๖๒ รอยโท วิรัตน  งามสุข 

 ๑๖๓ รอยโท วิริยะ  รุงเรือง 

 ๑๖๔ รอยโท วิโรจน  โนนทิง 

 ๑๖๕ รอยโท วุฒินันท  เอี่ยมเติม 

 ๑๖๖ รอยโท วุฒิศักดิ์  มณีภูวนัตถ 

 ๑๖๗ รอยโท ศรชัย  ชัยชนะ 

 ๑๖๘ รอยโท ศักดา  ปาปะเก 

 ๑๖๙ รอยโท ศักดิ์สิทธิ์  แสงสุข 

 ๑๗๐ รอยโท ศุภเศรษฐ  โยธิมาตย 

 ๑๗๑ รอยโท สมพงษ  แสนกลา 

 ๑๗๒ รอยโท สมาน  พูลเพ่ิม 

 ๑๗๓ รอยโท สัญญา  ยะถา 

 ๑๗๔ รอยโท สาคร  นามสุขี 

 ๑๗๕ รอยโท สาธิต  ศรีหยวก 

 ๑๗๖ รอยโท สิทธิชัย  พรมจีน 

 ๑๗๗ รอยโท สิทธิชัย  มาลัยทอง 

 ๑๗๘ รอยโท สุรเชษฐ  เทพจันตา 

 ๑๗๙ รอยโท สุวัฒน  บัวเจก 

 ๑๘๐ รอยโท สุวัฒน  แสนชารี 

 ๑๘๑ รอยโท หาญยุทธ  เวชยันต 

 ๑๘๒ รอยโท อนุชา  เติ๊กทอน 

 ๑๘๓ รอยโท อมร  บางขุนทด 

 ๑๘๔ รอยโท อรรถกร  วงคไชยา 

 ๑๘๕ รอยโท อานนท  กุมภาว 

 ๑๘๖ รอยโท อานนท  รุงสวาง 

 ๑๘๗ รอยโท อุดมศักดิ์  สุยะนา 

 ๑๘๘ รอยโท อุเทน  โตะแสง 

 ๑๘๙ รอยโทหญิง ปริณาห  ลือชา 

 ๑๙๐ รอยโทหญิง พัทธมวรรณ  โคตรเนตร 

 ๑๙๑ รอยโทหญิง อรสา  เกิดใจบุญ 

 ๑๙๒ รอยตรี ขจรศักดิ์  โนใจ 

 ๑๙๓ รอยตรี จักรพันธ  เทียนทองดี 

 ๑๙๔ รอยตรี ฉัตรไชย  บุณยายน 

 ๑๙๕ รอยตรี ชัยรัตน  ผาศิริ 

 ๑๙๖ รอยตรี ธีรพล  จันลา 
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 ๑๙๗ รอยตรี ธีระ  บัวแกว 

 ๑๙๘ รอยตรี นพพล  ศรีคําแดง 

 ๑๙๙ รอยตรี นิรุต  ดานแกว 

 ๒๐๐ รอยตรี ปรีชา  หวังสอาด 

 ๒๐๑ รอยตรี ผนุวัฒน  เตชะปญญาวุฒิ 

 ๒๐๒ รอยตรี พรเทพ  สาลีพันธ 

 ๒๐๓ รอยตรี พิชิต  พุมไพบูลย 

 ๒๐๔ รอยตรี พิริยะ  พุฒนวล 

 ๒๐๕ รอยตรี พิสิษฐ  ตั้งอิริยกุล 

 ๒๐๖ รอยตรี มนัส  เล่ือนคําฟู 

 ๒๐๗ รอยตรี ยุทธศาสตร  จิตรสอาด 

 ๒๐๘ รอยตรี รัชกฤช  รุจิฤกษวรกร 

 ๒๐๙ รอยตรี รัฐพงษ  มุสิกะลักษณ 

 ๒๑๐ รอยตรี วัชรินทร  มูลหลา 

 ๒๑๑ รอยตรี วินัย  สีใจ 

 ๒๑๒ รอยตรี ศักดิ์ชัย  นพพลกรัง 

 ๒๑๓ รอยตรี สุจิตร  สินไชย 

 ๒๑๔ รอยตรี สุวิชัย  พุฒซอน 

 ๒๑๕ รอยตรี อนันต  จุฑานิตย 

 ๒๑๖ รอยตรี อัมรินทร  จําปา 

 ๒๑๗ รอยตรี เอกชัย  รุงเรือง 

 ๒๑๘ รอยตรีหญิง กนกวลี  ศรีสมุทร 

 ๒๑๙ รอยตรีหญิง ธิษณารินทร   

  ชุมแดงภักดีกุล 

 ๒๒๐ รอยตรีหญิง ยุพรัตน  แนนอุดร 

 ๒๒๑ จาสิบเอก กรฤทธิ  เพ็งสาย 

 ๒๒๒ จาสิบเอก กริช  สุรินทรตา 

 ๒๒๓ จาสิบเอก กฤษติเดช  เกษาเลิศชยุต 

 ๒๒๔ จาสิบเอก กษิดิศ  เสนาคณิตร 

 ๒๒๕ จาสิบเอก กันณพงศ  ผาริการ 

 ๒๒๖ จาสิบเอก กิตติพงศ  ขันทะยศ 

 ๒๒๗ จาสิบเอก กิติศักดิ์  เกตุผาสุข 

 ๒๒๘ จาสิบเอก เกรียงไกร  มะโนเมือง 

 ๒๒๙ จาสิบเอก เกรียงศักดิ์  กันทะมี 

 ๒๓๐ จาสิบเอก เกรียงศักดิ์  นาคบัว 

 ๒๓๑ จาสิบเอก โกเมนทร  ฝาดแสนศรี 

 ๒๓๒ จาสิบเอก โกวิท  พงษเทียน 

 ๒๓๓ จาสิบเอก คงรบ  ตาแพร 

 ๒๓๔ จาสิบเอก จตุพล  มีสันทัด 

 ๒๓๕ จาสิบเอก จรัล  จันทรคง 

 ๒๓๖ จาสิบเอก จรูญพันธ  ธรรมวุฒิสาร 

 ๒๓๗ จาสิบเอก จักกิต  พงษสมถอย 

 ๒๓๘ จาสิบเอก จักรพงษ  ทองสุภา 

 ๒๓๙ จาสิบเอก จักรพงษ  แยมบุบผา 

 ๒๔๐ จาสิบเอก จํารัส  ทองเกิด 

 ๒๔๑ จาสิบเอก จิตรกร  ศรีสารคาม 

 ๒๔๒ จาสิบเอก จิรพล  นัยบุรุษ 

 ๒๔๓ จาสิบเอก จีระศักดิ์  อําผอง 

 ๒๔๔ จาสิบเอก จุฑาวัช  วงศจันทรเรือง 

 ๒๔๕ จาสิบเอก เฉลิมเกียรติ  สวนแกว 
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 ๒๔๖ จาสิบเอก เฉลิมพล  พิมพา 

 ๒๔๗ จาสิบเอก ชนาวุธ  นนสุทธี 

 ๒๔๘ จาสิบเอก ชวลิต  ยอดสุวรรณ 

 ๒๔๙ จาสิบเอก ชัชวาล  พรมกรรณ 

 ๒๕๐ จาสิบเอก ชัชวาลย  ภัทรยากรณ 

 ๒๕๑ จาสิบเอก ชัยวัฒน  บัวคล่ี 

 ๒๕๒ จาสิบเอก ชัยวัฒน  โวทาน 

 ๒๕๓ จาสิบเอก ชาตรี  ใจแกว 

 ๒๕๔ จาสิบเอก ชานนท  หวานเสียง 

 ๒๕๕ จาสิบเอก ชิษณุพงศ  ทองสุข 

 ๒๕๖ จาสิบเอก เชาวลิต  ปานวน 

 ๒๕๗ จาสิบเอก เชี่ยวชาญ  เทียบฤทธิ์ 

 ๒๕๘ จาสิบเอก โชติกา  มามาตร 

 ๒๕๙ จาสิบเอก ไชยปฐพีเพชร  กันจินะ 

 ๒๖๐ จาสิบเอก ณรงคกรณ  คลายแกว 

 ๒๖๑ จาสิบเอก ณัฏฐ  ขุนนคร 

 ๒๖๒ จาสิบเอก ณัฐพงศ  บุญนาค 

 ๒๖๓ จาสิบเอก ณัฐพร  ศรีชํานาญ 

 ๒๖๔ จาสิบเอก ณัฐวุฒิ  จําป 

 ๒๖๕ จาสิบเอก ดาวทรงกลด  มัยขุนทด 

 ๒๖๖ จาสิบเอก เดชา  ราชานนท 

 ๒๖๗ จาสิบเอก ทวีทรัพย  จุกหอม 

 ๒๖๘ จาสิบเอก ทศพร  สรณะรังสรรค 

 ๒๖๙ จาสิบเอก ทศพล  คารมศิลปชาญชัย 

 ๒๗๐ จาสิบเอก ทศพล  อุทัยมาตย 

 ๒๗๑ จาสิบเอก ทัศกร  ขอปะกลาง 

 ๒๗๒ จาสิบเอก ทิวา  งามประเสริฐ 

 ๒๗๓ จาสิบเอก เทิดเทียนทอง  ถวิลการ 

 ๒๗๔ จาสิบเอก ธนกฤต  ใจเที่ยงกุล 

 ๒๗๕ จาสิบเอก ธนภัทร  สุวรรณ 

 ๒๗๖ จาสิบเอก ธนวัฒน  พิณโกศล 

 ๒๗๗ จาสิบเอก ธนวัฒน  ศรีบุรินทร 

 ๒๗๘ จาสิบเอก ธนากร  กฤษแกว 

 ๒๗๙ จาสิบเอก ธนาวัฒน  เอกวรรณัง 

 ๒๘๐ จาสิบเอก ธัชกร  พิศวงค 

 ๒๘๑ จาสิบเอก ธีรศักดิ์  ภักดิ์นิลรัตน 

 ๒๘๒ จาสิบเอก เธียรทรรศน  ฤทธิ์เรืองเดช 

 ๒๘๓ จาสิบเอก นนทชัย  เฮงตระกูล 

 ๒๘๔ จาสิบเอก นพดล  บุญสะอาด 

 ๒๘๕ จาสิบเอก นพดล  ปรั้นเจริญ 

 ๒๘๖ จาสิบเอก นพดล  ผาทอง 

 ๒๘๗ จาสิบเอก นพรัตน  โพธิ์กิ่ง 

 ๒๘๘ จาสิบเอก นรา  กันทไชย 

 ๒๘๙ จาสิบเอก นรินทร  บัวเปย 

 ๒๙๐ จาสิบเอก นันทวัฒน  ทัพพณฐกรณ 

 ๒๙๑ จาสิบเอก นาวิน  จุมปาแฝด 

 ๒๙๒ จาสิบเอก นิติภูมิ  ภายสันใจ 

 ๒๙๓ จาสิบเอก นิรันดร  ประไพพงษ 

 ๒๙๔ จาสิบเอก บุญศิริ  อําผอง 

 ๒๙๕ จาสิบเอก ปฐมพงศ  ชัยพิพัฒน 
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 ๒๙๖ จาสิบเอก ประดิษฐ  สุรพา 

 ๒๙๗ จาสิบเอก ประทีป  เคหะนาค 

 ๒๙๘ จาสิบเอก ประวิทย  เพตาเสน 

 ๒๙๙ จาสิบเอก ประเสริฐ  กองทรัพยากร 

 ๓๐๐ จาสิบเอก ปรัชญา  เจริญผล 

 ๓๐๑ จาสิบเอก ปอม  ไชยมัชฌิม 

 ๓๐๒ จาสิบเอก ปุณยวัจน  ศรีพูล 

 ๓๐๓ จาสิบเอก พงษศักดิ์  ระลึก 

 ๓๐๔ จาสิบเอก พรชัย  สวนดี 

 ๓๐๕ จาสิบเอก พรพินิจ  อยูเทศ 

 ๓๐๖ จาสิบเอก พลภัทร  วงศปน 

 ๓๐๗ จาสิบเอก พินิจ  กุยลอยทาม 

 ๓๐๘ จาสิบเอก พีรภาพ  เครือสาร 

 ๓๐๙ จาสิบเอก พุทธภิเษก  พวงใบดี 

 ๓๑๐ จาสิบเอก ภาราดร  คําลือ 

 ๓๑๑ จาสิบเอก ภาวิช  ครุฑรัมย 

 ๓๑๒ จาสิบเอก ภูริฉัตร  แสงแกว 

 ๓๑๓ จาสิบเอก มนตรี  ศรีสาร 

 ๓๑๔ จาสิบเอก มานัส  นาสถิตย 

 ๓๑๕ จาสิบเอก ยุทธพงษ  สุยะใหญ 

 ๓๑๖ จาสิบเอก รัชพล  บุญเจือ 

 ๓๑๗ จาสิบเอก รามฤทธิ์  เดชธิดา 

 ๓๑๘ จาสิบเอก รุงศิษฏ  คลายขํา 

 ๓๑๙ จาสิบเอก ฤทธิเกียรติ  จินาเดช 

 ๓๒๐ จาสิบเอก วงกต  ศรีวิชัย 

 ๓๒๑ จาสิบเอก วรวุธ  ศรีพุทธา 

 ๓๒๒ จาสิบเอก วสันต  แกวกลม 

 ๓๒๓ จาสิบเอก วัชระพงษพันธ  ฟงอารมณ 

 ๓๒๔ จาสิบเอก วาทิน  ยาทองทิพย 

 ๓๒๕ จาสิบเอก วิเชียร  ลาขัติ 

 ๓๒๖ จาสิบเอก วิทยา  สุวรรณะ 

 ๓๒๗ จาสิบเอก วิทวัส  เจริญรัมย 

 ๓๒๘ จาสิบเอก วิบูลย  ธาราวนาพิทักษ 

 ๓๒๙ จาสิบเอก วิโรจน  คิวหา 

 ๓๓๐ จาสิบเอก วิษณุ  ภาคกลา 

 ๓๓๑ จาสิบเอก วิษณุกร  มั่นเหมาะ 

 ๓๓๒ จาสิบเอก วิสูตร  เชมนเขตกิจ 

 ๓๓๓ จาสิบเอก วีระชัย  จอมรักษาคีรี 

 ๓๓๔ จาสิบเอก วีระพงษ  คําแปง 

 ๓๓๕ จาสิบเอก ศราวุธ  คายคํา 

 ๓๓๖ จาสิบเอก ศักดิ์ชัย  พินไธสง 

 ๓๓๗ จาสิบเอก ศักดิ์ดา  จันทรรัตน 

 ๓๓๘ จาสิบเอก ศิวรัฐ  นกจ่ัน 

 ๓๓๙ จาสิบเอก ศุกลภัทร  รักบิดา 

 ๓๔๐ จาสิบเอก ศุภกร  ทองยอย 

 ๓๔๑ จาสิบเอก ศุภชัย  คําอินตะ 

 ๓๔๒ จาสิบเอก สมชาย  พุฒซอน 

 ๓๔๓ จาสิบเอก สมบูรณ  คําประพันธ 

 ๓๔๔ จาสิบเอก สมพงษ  ภูจอมคา 

 ๓๔๕ จาสิบเอก สมภพ  สินประเสริฐ 
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 ๓๔๖ จาสิบเอก สมศักดิ์  มงคลวัจน 

 ๓๔๗ จาสิบเอก สราวุฒิ  กระทุม 

 ๓๔๘ จาสิบเอก สราวุธ  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๓๔๙ จาสิบเอก สราวุธ  พูลคลาย 

 ๓๕๐ จาสิบเอก สัมพันธ  เคหะวัน 

 ๓๕๑ จาสิบเอก สัมฤทธิ์  อินทรตา 

 ๓๕๒ จาสิบเอก สิทธิพงษ  ทุมแกว 

 ๓๕๓ จาสิบเอก สุชาติ  แยมสระโส 

 ๓๕๔ จาสิบเอก สุทธิพงษ  วงษคํา 

 ๓๕๕ จาสิบเอก สุนทร  กลากิจการ 

 ๓๕๖ จาสิบเอก สุนทร  พิมพจันทร 

 ๓๕๗ จาสิบเอก สุรชัย  อํานวยผล 

 ๓๕๘ จาสิบเอก สุรพล  แสงสาย 

 ๓๕๙ จาสิบเอก สุรศักดิ์  บุญเย็น 

 ๓๖๐ จาสิบเอก สุริยันต  อิ่มบุตร 

 ๓๖๑ จาสิบเอก สุริยา  ผิวบาง 

 ๓๖๒ จาสิบเอก สุวรรณชัยนาจ   

  ไกรกิจราษฎร 

 ๓๖๓ จาสิบเอก สุวัฒน  อินตะหมื่น 

 ๓๖๔ จาสิบเอก สุวิท  ทองรินทร 

 ๓๖๕ จาสิบเอก เสกสรร  นันทนภลพ 

 ๓๖๖ จาสิบเอก โสภณ  อะภักดี 

 ๓๖๗ จาสิบเอก อดิศักดิ์  นุชสวาท 

 ๓๖๘ จาสิบเอก อนุกูล  ถาพิงยศ 

 ๓๖๙ จาสิบเอก อนุวัฒน  กันยา 

 ๓๗๐ จาสิบเอก อภิชาติ  ใหญไลบาง 

 ๓๗๑ จาสิบเอก อมฤต  จิโน 

 ๓๗๒ จาสิบเอก อรงกรต  หงษาหิน 

 ๓๗๓ จาสิบเอก อรรถพร  ประสาททอง 

 ๓๗๔ จาสิบเอก อรุณ  ศรีโมรา 

 ๓๗๕ จาสิบเอก อาจินต  มณีเลิศ 

 ๓๗๖ จาสิบเอก อาทร  เตียงไธสงค 

 ๓๗๗ จาสิบเอก อาทิตย  ชาประวัง 

 ๓๗๘ จาสิบเอก อานนท  กล่ินหอม 

 ๓๗๙ จาสิบเอก อานนท  ใจมณี 

 ๓๘๐ จาสิบเอก อํานวย  บุญเกตุ 

 ๓๘๑ จาสิบเอก อุทิศร  รักไร 

 ๓๘๒ จาสิบเอก เอกบุรินทร  พิมพกลาง 

 ๓๘๓ จาสิบเอก เอกรัตน  ลําดับ 

 ๓๘๔ จาสิบเอก ฮูยัญ  หมาดรา 

 ๓๘๕ จาสิบเอกหญิง กีรติกาญจน   

  กลัดแกวสิริกุล 

 ๓๘๖ จาสิบเอกหญิง จิรวรรณ  รัตนบุญยง 

 ๓๘๗ จาสิบเอกหญิง ชนัญชิดา  ชุมทอง 

 ๓๘๘ จาสิบเอกหญิง มะลิวรรณ  จูมพันธ 

 ๓๘๙ จาสิบเอกหญิง ลัดดาวัลย  สุขขัง 

 ๓๙๐ จาสิบเอกหญิง วัชรี  ตะเพียนทอง 

 ๓๙๑ จาสิบเอกหญิง วันวิสา  สอนมุข 

 ๓๙๒ จาสิบโท กําจัด  อุดทา 

 ๓๙๓ จาสิบโท จิรายุทธ  เปาปา 
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 ๓๙๔ จาสิบโท เจษฎากร  เมืองใจ 

 ๓๙๕ จาสิบโท ชวลิต  แกวรัตน 

 ๓๙๖ จาสิบโท ชัยยันต  เลหดี 

 ๓๙๗ จาสิบโท ณภัทร  อุตตะมะ 

 ๓๙๘ จาสิบโท ณัฐอนันต  เดชฉิมพลี 

 ๓๙๙ จาสิบโท ธีรพงษ  ทะนงศักดิ์ศรีกุล 

 ๔๐๐ จาสิบโท นรา  ลาดบรรณ 

 ๔๐๑ จาสิบโท ประณต  ศิลาดี 

 ๔๐๒ จาสิบโท ปรัชญา  ลาดหนองขุน 

 ๔๐๓ จาสิบโท ปราโมทย  หาเรือนศรี 

 ๔๐๔ จาสิบโท พงษวิทย  ลําถึงแสน 

 ๔๐๕ จาสิบโท ภาคภูมิ  หาญชนะ 

 ๔๐๖ จาสิบโท รณรงค  อาบสุวรรณ 

 ๔๐๗ จาสิบโท วงศกร  เพ็ชรสมบัติ 

 ๔๐๘ จาสิบโท วิชัย  แซลี 

 ๔๐๙ จาสิบโท วีระชัย  นิมนต 

 ๔๑๐ จาสิบโท วุฒิพงษ  โสภา 

 ๔๑๑ จาสิบโท ศักดิ์ชัย  วะเศษสรอย 

 ๔๑๒ จาสิบโท อธิศักดิ์  สีดวง 

 ๔๑๓ จาสิบโท อนันท  เศษสุก 

 ๔๑๔ จาสิบโท เอกพล  เจียงภู 

 ๔๑๕ จาสิบตรี กําพลศักดิ์  ปล่ังดี 

 ๔๑๖ จาสิบตรี จักราวุธ  กุลสุ 

 ๔๑๗ จาสิบตรี ชาญณรงค  เกทะโล 

 ๔๑๘ จาสิบตรี ชาญยุทธ  บุญฮวด 

 ๔๑๙ จาสิบตรี ณพพลธ  ปะตังเวสา 

 ๔๒๐ จาสิบตรี ณัฐวุฒิ  ภักดี 

 ๔๒๑ จาสิบตรี ณัฐศักดิ์  สาครดี 

 ๔๒๒ จาสิบตรี เดชา  สมอินเอก 

 ๔๒๓ จาสิบตรี ทวี  บัวดี 

 ๔๒๔ จาสิบตรี นรายุทธ  อุนตาล 

 ๔๒๕ จาสิบตรี ยุทธพันธ  ศรีไขมุกข 

 ๔๒๖ จาสิบตรี วิชัยรัตน  ผักหวาน 

 ๔๒๗ จาสิบตรี ศราวุธ  แกวกา 

 ๔๒๘ จาสิบตรี ศรีพงษ  คลายเนียม 

 ๔๒๙ จาสิบตรี ศิริวัฒน  มุสุสินธุ 

 ๔๓๐ จาสิบตรี สหพันธ  หมอกวงศ 

 ๔๓๑ จาสิบตรี สุนทร  สองคร 

 ๔๓๒ จาสิบตรี อลงกรณ  ดอนขํา 

 ๔๓๓ จาสิบตรี เอราวัฒน  กาแฟ 

 ๔๓๔ จาสิบตรีหญิง กมลวรรณ  ประดับแกว 

 ๔๓๕ จาสิบตรีหญิง สาวิตรี  ทินวัง 

 ๔๓๖ สิบเอก กรณ  เนียมสุวรรณ 

 ๔๓๗ สิบเอก กรวิทย  พลอาจทัน 

 ๔๓๘ สิบเอก กฤษฎา  จัยวัฒน 

 ๔๓๙ สิบเอก กฤษฎา  สิงหเสนา 

 ๔๔๐ สิบเอก กิตติพงศ  มอญสุขํา 

 ๔๔๑ สิบเอก กิตติพงษ  ไชยรัตนติกุล 

 ๔๔๒ สิบเอก กิตติพงษ  สมทาน 

 ๔๔๓ สิบเอก กิตติพศ  สายสืบ 
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 ๔๔๔ สิบเอก เกรียงไกร  ปานจํารูญ 

 ๔๔๕ สิบเอก เกรียงไกร  พิชิตปฐพี 

 ๔๔๖ สิบเอก เกียรติศักดิ์  เหยิบไธสง 

 ๔๔๗ สิบเอก ไกรวุฒิ  ชุมมงคล 

 ๔๔๘ สิบเอก คมกริช  สุวรรณลี 

 ๔๔๙ สิบเอก จรินทร  อาจหาญ 

 ๔๕๐ สิบเอก จักรชัย  พิมพสารี 

 ๔๕๑ สิบเอก จักรพงษ  มีมาก 

 ๔๕๒ สิบเอก จักรพันธ  แกวคูนอก 

 ๔๕๓ สิบเอก จักรินทร  นะยา 

 ๔๕๔ สิบเอก เจษฎาพร  จันแกว 

 ๔๕๕ สิบเอก ฉัตรชัย  ใบเนียม 

 ๔๕๖ สิบเอก ชัชวาล  จันโททัย 

 ๔๕๗ สิบเอก ชัญชัย  สุวรรณนาค 

 ๔๕๘ สิบเอก โชคชัย  จวนกระโทก 

 ๔๕๙ สิบเอก ญาณภัทร  โพธิแสน 

 ๔๖๐ สิบเอก ณรงคชัย  ทองเล็ก 

 ๔๖๑ สิบเอก ณรงคฤทธิ์  มางิ้ว 

 ๔๖๒ สิบเอก ณัฐพงค  สุขนอก 

 ๔๖๓ สิบเอก ณัฐพงษ  ฝายลิพล 

 ๔๖๔ สิบเอก ณัฐพงษ  สมเสร็จ 

 ๔๖๕ สิบเอก ณัฐภูมิ  หนอสีดา 

 ๔๖๖ สิบเอก ณัฐวรรณ  ดอกรัง 

 ๔๖๗ สิบเอก ดนัย  คะโน 

 ๔๖๘ สิบเอก เติมศักดิ์  สุริยมาตร 

 ๔๖๙ สิบเอก ไตรรัตน  พุงขาว 

 ๔๗๐ สิบเอก ทรงยศ  วารีทิพย 

 ๔๗๑ สิบเอก ทองสัมฤทธิ์  ฉิมมาลา 

 ๔๗๒ สิบเอก ธงชัย  เลิศพรม 

 ๔๗๓ สิบเอก ธนบดี  อินทเศียร 

 ๔๗๔ สิบเอก ธัชวิชช  จันทรเทศ 

 ๔๗๕ สิบเอก ธีรัตม  สงวนศรี 

 ๔๗๖ สิบเอก นฤนาท  สุเมธะวา 

 ๔๗๗ สิบเอก นาถตพล  อินทนนท 

 ๔๗๘ สิบเอก บุญจันทร  อูดสวย 

 ๔๗๙ สิบเอก บุญทวัฒน  มานะ 

 ๔๘๐ สิบเอก ปริญญา  ขามะวัน 

 ๔๘๑ สิบเอก พงษพัฒน  ศรียา 

 ๔๘๒ สิบเอก พงษพัฒน  สวนแกว 

 ๔๘๓ สิบเอก พรชัย  เคาะเชอ 

 ๔๘๔ สิบเอก พรหมกวี  อาจหาญ 

 ๔๘๕ สิบเอก พัฒชัย  ทิสม 

 ๔๘๖ สิบเอก พัลลภ  บุญค้ํา 

 ๔๘๗ สิบเอก พิชานนท  พวงมาลัย 

 ๔๘๘ สิบเอก พิพัฒนา  มาตาเดิม 

 ๔๘๙ สิบเอก ไพรศักดิ์  หมวดแร 

 ๔๙๐ สิบเอก ภควัฐ  ทองมณี 

 ๔๙๑ สิบเอก ภาณุพงศ  จันทรอินทร 

 ๔๙๒ สิบเอก ภูดิศ  สายโน 

 ๔๙๓ สิบเอก รังสรรค  ซื่อสัตย 
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 ๔๙๔ สิบเอก รัฐกร  สาคร 

 ๔๙๕ สิบเอก เรนุวัฒน  ใจทา 

 ๔๙๖ สิบเอก ลิขิต  ประสาระเอ 

 ๔๙๗ สิบเอก วงศกร  กระจางแกว 

 ๔๙๘ สิบเอก วงศธร  ศักดิ์ศุกล 

 ๔๙๙ สิบเอก วชิราวุธ  สุทธิกุล 

 ๕๐๐ สิบเอก วรกร  เกษสุวรรณ 

 ๕๐๑ สิบเอก วรชาติ  หลาแกน 

 ๕๐๒ สิบเอก วรรณวัฒษ  งามแมน 

 ๕๐๓ สิบเอก วราพันธ  อินตะ 

 ๕๐๔ สิบเอก วัฒนโชติ  โชติชนา 

 ๕๐๕ สิบเอก วิฑูรย  มุขสมบัติ 

 ๕๐๖ สิบเอก วิโรจน  หวันลุม 

 ๕๐๗ สิบเอก ศราวุฒิ  ศรีใสย 

 ๕๐๘ สิบเอก ศักดิ์เกษม  ศรีสุระ 

 ๕๐๙ สิบเอก ศานติ  จันทรปรีดา 

 ๕๑๐ สิบเอก ศิวกร  หงษทอง 

 ๕๑๑ สิบเอก สมบัติ  พินโพธิ์วงษ 

 ๕๑๒ สิบเอก สมบูรณ  ลือสุวรรณ 

 ๕๑๓ สิบเอก สมรรถชัย  ปนชัย 

 ๕๑๔ สิบเอก สราวุธ  ตรีโมกข 

 ๕๑๕ สิบเอก สัมพันธ  จ่ันแกว 

 ๕๑๖ สิบเอก สิทธิชัย  ใจดี 

 ๕๑๗ สิบเอก สิทธิมนต  สอนงาย 

 ๕๑๘ สิบเอก สินชัย  ศรีนวล 

 ๕๑๙ สิบเอก สุชาติ  ภาษิต 

 ๕๒๐ สิบเอก สุเทพ  แสงนันตา 

 ๕๒๑ สิบเอก สุไลมาน  อยูดี 

 ๕๒๒ สิบเอก เสฏฐวุฒิ  นันทะชาติ 

 ๕๒๓ สิบเอก อนิวรรต  ศรีพรม 

 ๕๒๔ สิบเอก อภิชัย  บุษบา 

 ๕๒๕ สิบเอก อมร  ใจสวาง 

 ๕๒๖ สิบเอก อมรพันธ  พันธแสงดาว 

 ๕๒๗ สิบเอก อับดุลปาตัส  หะยียูโซะ 

 ๕๒๘ สิบเอก อาคม  มหาเรือนขวัญ 

 ๕๒๙ สิบเอก อาทิตย  พลเย่ียม 

 ๕๓๐ สิบเอก อาทิตย  มาศรี 

 ๕๓๑ สิบเอก อารัญ  สีลาดเลา 

 ๕๓๒ สิบเอก อุดมศักดิ์  ทักขิน 

 ๕๓๓ สิบเอก เอกฉันท  บัวระพันธ 

 ๕๓๔ สิบเอก เอกชัย  จันทรพวง 

 ๕๓๕ สิบเอก เอกรินทร  นาอินทร 

 ๕๓๖ สิบเอกหญิง ณัฐญา  อุดมเสรี 

 ๕๓๗ สิบเอกหญิง ธนิยา  ทาวคําลือ 

 ๕๓๘ สิบเอกหญิง นันทรี  แกวคํา 

 ๕๓๙ สิบเอกหญิง ภัทรวดี  มั่นคงยศ 

 ๕๔๐ สิบเอกหญิง รังสิยา  หอมทอง 

 ๕๔๑ สิบเอกหญิง สุภชัญญา  คงย่ิง 

 ๕๔๒ สิบเอกหญิง อักษรา  มณีงาม 

 ๕๔๓ สิบโท กฤษณะ  วันมหาใจ 
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 ๕๔๔ สิบโท โกศล  พันธชมภู 

 ๕๔๕ สิบโท ชัชสิน  สองธรธนะ 

 ๕๔๖ สิบโท ญาโณทัย  สมัญญา 

 ๕๔๗ สิบโท ฐปนพชร  เขมานุกรม 

 ๕๔๘ สิบโท ณรงคชัย  พยอมหอม 

 ๕๔๙ สิบโท ทรงเจริญ  แกวทองคํา 

 ๕๕๐ สิบโท ธนวัฒน  ขําเกตุ 

 ๕๕๑ สิบโท นพดล  นาคฉวี 

 ๕๕๒ สิบโท นิพนธ  จอมมูล 

 ๕๕๓ สิบโท บุญมี  พลสวัสดิ์ 

 ๕๕๔ สิบโท ปยะพงษ  โลหะเวช 

 ๕๕๕ สิบโท พิทักษ  งามสกุล 

 ๕๕๖ สิบโท วิทวัฒน  ตาจาย 

 ๕๕๗ สิบโท สงกรานต  กิ่งจันทร 

 ๕๕๘ สิบโท สรายุทธ  การเพียร 

 ๕๕๙ สิบโท อธิมาตร  สุวรรณปณฑะ 

 ๕๖๐ สิบโท อนวัช  ฉายสุวรรณ 

 ๕๖๑ สิบโท อนุสิทธิ์  พัฒเพ็ง 

 ๕๖๒ สิบโท อภิเดช  ภัสดา 

 ๕๖๓ สิบโทหญิง ณัฐธิดา  พัฒนโชติ 

 ๕๖๔ สิบโทหญิง ปญชลิตา  สายฉวี 

 ๕๖๕ สิบโทหญิง พิศนภา  เมืองนา 

 ๕๖๖ สิบโทหญิง สุวรรณภา  แกวแหวน 

 ๕๖๗ สิบโทหญิง อรมณี  อบแยม 

 ๕๖๘ สิบโทหญิง อรวรรณ  อินวันนา 

 ๕๖๙ สิบตรี วรธิสิทธิ์  คําพิมูล 

 ๕๗๐ สิบตรีหญิง ปุญญารัศมิ์   

  ธนพันธนนท 

 ๕๗๑ พลทหารขจร  หวานเสร็จ 

 ๕๗๒ พลทหารนภัสรพี  เดชางกูร 

 ๕๗๓ พลทหารพีรวิชญ  เดชางกูร 

 ๕๗๔ พลทหารอนันตพร  ภูสามารถ 

 ๕๗๕ อาสาสมัครทหารพรานกรีฑา   

  ไชยมงคล 

 ๕๗๖ อาสาสมัครทหารพรานกําธร   

  ยงวิชญขจร 

 ๕๗๗ อาสาสมัครทหารพรานขรรคชัย   

  ปองไพรพฤกษา 

 ๕๗๘ อาสาสมัครทหารพรานจัญฑัญร   

  ปุญญัติวรัณ 

 ๕๗๙ อาสาสมัครทหารพรานเจริญศักดิ์   

  กอบกูธรรม 

 ๕๘๐ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย   

  พัฒนะเสรีพงศ 

 ๕๘๑ อาสาสมัครทหารพรานชัยชนะภูมิ   

  สุภาวงค 

 ๕๘๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยพันธ   

  ดาวประกายสี 

 ๕๘๓ อาสาสมัครทหารพรานชัยมงคล   

  พรมวิชัย 
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 ๕๘๔ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  ศรีศักดิ์อุดมชัย 

 ๕๘๕ อาสาสมัครทหารพรานชาญณรงค   

  คิงสทอง 

 ๕๘๖ อาสาสมัครทหารพรานชูศักดิ์   

  ใฝกระจายทรัพย 

 ๕๘๗ อาสาสมัครทหารพรานโซมิ   

  ฑานันทกร 

 ๕๘๘ อาสาสมัครทหารพรานณพล  สีทองสุข 

 ๕๘๙ อาสาสมัครทหารพรานทองสุข   

  เลิศหล่ังหลาย 

 ๕๙๐ อาสาสมัครทหารพรานเทิดศักดิ์   

  หยอมวิไล 

 ๕๙๑ อาสาสมัครทหารพรานธีระชัย   

  คงความชนะ 

 ๕๙๒ อาสาสมัครทหารพรานนพพล   

  ถาวรภาพไพสิฐ 

 ๕๙๓ อาสาสมัครทหารพรานนิกร   

  เกษตรสุขใจ 

 ๕๙๔ อาสาสมัครทหารพรานบัญชา   

  หยกศรีแสงเรือง 

 ๕๙๕ อาสาสมัครทหารพรานบูรณภิภพ   

  พรรณนวัช 

 ๕๙๖ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ   

  อําไพกระสินธุ 

 ๕๙๗ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์   

  ศรีคุมเกลา 

 ๕๙๘ อาสาสมัครทหารพรานพิชิต   

  กอบชนเมตตา 

 ๕๙๙ อาสาสมัครทหารพรานภักดี   

  บัวคํา 

 ๖๐๐ อาสาสมัครทหารพรานภัคพงษ   

  ทวีความเจริญ 

 ๖๐๑ อาสาสมัครทหารพรานภูริณัฐ   

  ศรีวิราช 

 ๖๐๒ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  เลิศดวงรัตนา 

 ๖๐๓ อาสาสมัครทหารพรานมนเทียร   

  ไผโกวิทวงศ 

 ๖๐๔ อาสาสมัครทหารพรานยุวบุญ   

  สิริบวรจิตกุศล 

 ๖๐๕ อาสาสมัครทหารพรานเลิศชาย   

  ถายเกิด 

 ๖๐๖ อาสาสมัครทหารพรานวรชัย   

  เมืองศรีพรรณ 

 ๖๐๗ อาสาสมัครทหารพรานวรชาติ  แกวตา 

 ๖๐๘ อาสาสมัครทหารพรานวรพงศ   

  มหาวีรวงศ 

 ๖๐๙ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต  ส้ิวอินทร 

 ๖๑๐ อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน  มือแป 
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 ๖๑๑ อาสาสมัครทหารพรานวีรชน   

  นราเปลงตระกูล 

 ๖๑๒ อาสาสมัครทหารพรานศิริมงคล   

  สันอุดร 

 ๖๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสมจิตร  จอโพ 

 ๖๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  อาศัยอรัญ 

 ๖๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสายัณ   

  ดีสุขสันต 

 ๖๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ  ไชยา 

 ๖๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิชัย  ธิมา 

 ๖๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพันธ   

  อมรกลาหาญ 

 ๖๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  พิริยะกมลพันธุ 

 ๖๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  หยกเพชรอัมพร 

 ๖๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา  ปลอง 

 ๖๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย   

  พลากรชัยชนะ 

 ๖๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  สุขดํารงวนา 

 ๖๒๔ อาสาสมัครทหารพรานอุทัย   

  หยกสิริสุขพันธ 

 ๖๒๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจีรพัฒน   

  อินเต็ม 

 ๖๒๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงทัศนีย   

  ชํานาญการ 

 ๖๒๗ นายกิตติพงษ  อินจินดา 

 ๖๒๘ นายนนท  สุนทรวาที 

 ๖๒๙ นายอรรถพล  สมตน 

 ๖๓๐ นางพนอจิตร  ถมใย 

 ๖๓๑ นางวันเพ็ญ  ดูสอาด 

 ๖๓๒ นางสาวภาวิณี  สารมะโน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

ชั้นที่  ๒  ประเภทที่  ๒ 

 ๑ นายกิติพล  เวชกุล 

 ๒ นายคมกริช  ชินชนะ 

 ๓ นายไชยดี  ยะยือริ 

 ๔ นายณฐพงศ  การะเกตุ 

 ๕ นายนิวัติ  นอยผาง 

 ๖ นายประพันธ  ทองสีดํา 

 ๗ นายพนม  สิงหสาย 

 ๘ นายพิสดาร  ประดา 

 ๙ นายไพโรจน  โสภาพร 

 ๑๐ นายภควัตร  คําพวง 

 ๑๑ นายวิฑูรย  นวลนุกูล 

 ๑๒ นายเวสารัช  คงนวลใย 
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 ๑๓ นายสมาน  มาซิดง 

 ๑๔ นายสุรชัย  แดนพิบูลย 

 ๑๕ นายสุรพล  แกวอินธิ 

 ๑๖ นายอดุลย  ดีออม 

 ๑๗ นายอดุลย  เห็ง 

 ๑๘ นายอับดุลนาเซ  ดอปอ 

 ๑๙ นายอาลีเพ็ง  มะเซ็ง 

 ๒๐ นางสาวกรรณฤพร  นวมเฟอง 

 ๒๑ นางกัลยดา  หฤทัยวรรณ 

 ๒๒ นางจําปา  ศรีสมทรง 

 ๒๓ นางเจนจิรา  ดอยอ 

 ๒๔ นางสาวฉัตรประอร  นิยม 

 ๒๕ นางซูเรียนา  ระเดนกุล 

 ๒๖ นางณัฐวิกา  วาบา 

 ๒๗ นางตุแวนูรีซัน  นิเตะ 

 ๒๘ นางสาวนิฟาตีฮาห  สนิ 

 ๒๙ นางปราณี  นีรรัตน 

 ๓๐ นางสาวพฤศจิกาญจน  วัฒนานิกร 

 ๓๑ นางพิริยา  ชินารมยานนท 

 ๓๒ นางสาวฟาติมา  กาโบะ 

 ๓๓ นางสาวฟาฮานา  หะยีสาและ 

 ๓๔ นางสาวยุวรรณา  ทิวาสมาน 

 ๓๕ นางรัชนี  ทิมแกว 

 ๓๖ นางสาวรัตนา  ไมสัน 

 ๓๗ นางสาววริศรา  โสภาค 

 ๓๘ นางสาวแวลีเมาะ  โตะเก็ง 

 ๓๙ นางศรียา  บุญรินทร 

 ๔๐ นางสนธยา  ยือราน 

 ๔๑ นางสุดใจ  เทพฤทธิ์ 

 ๔๒ นางแสงระวี  แปเราะ 

 ๔๓ นางหทัยถวิล  มูสิกะเจริญ 

 ๔๔ นางสาวอานีตา  เจะสนิ 

 ๔๕ นางสาวฮานีซะ  ฮาแว 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ชั้นที่  ๒  ประเภทท่ี  ๒ 

 ๑ นายขจรศักดิ์  มุกตา 

 ๒ นายวิษณุ  สวัสดิสวนีย 

 ๓ นางทมวรรณ  อรัญภาค 

 ๔ นางสาวพสิษฐตา  เพชรสิรินันท 

 ๕ นางสาวพุทธชาติ  อินทรสวา 

 ๖ นางสาวรัตนา  ทองกลับ 

 ๗ นางสาวสวพร  แซอุย 

 ๘ นางสุจินดา  บุญแอ 

 ๙ นางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล 
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สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

ชั้นที่  ๒  ประเภทท่ี  ๒ 

 ๑ พันตํารวจเอก ธนกฤต  กนิษฐกุล 

 ๒ พันตํารวจเอก ศราวุธ  จิตตระเบียบ 

 ๓ พันตํารวจโท จรันต  โพธิ์กระสังข 

 ๔ พันตํารวจตรี สุชาติ  ชื่นวงศ 

 ๕ รอยตํารวจเอก วสันต  อินทรมั่น 

 ๖ รอยตํารวจเอก วันชัย  สิการ 

 ๗ รอยตํารวจเอก เสกสรรค  เถื่อนศร 

 ๘ รอยตํารวจโท สุเมธ  เสมกันทา 

 ๙ ดาบตํารวจ เดชา  ทาหวยแกว 

 ๑๐ ดาบตํารวจ ธนภูมิ  อินทิ 

 ๑๑ ดาบตํารวจ ธรรมรัตน  โอดจันทึก 

 ๑๒ ดาบตํารวจ ประทีป  ชูหนู 

 ๑๓ ดาบตํารวจ วัฒนา  เพ็ชรฉกรรจ 

 ๑๔ ดาบตํารวจ ศุภชัย  ประเสริฐสิน 

 ๑๕ ดาบตํารวจ สิรวิชญ  ภาวงคสิริกุล 

 ๑๖ ดาบตํารวจ สุเรศ  เสนขาว 

 ๑๗ ดาบตํารวจ อํานาจ  สมมาตร 

กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ชั้นที่  ๒  ประเภทท่ี  ๒ 

 ๑ พลตรี ปริทัศน  ตรีกาลนนท 

 ๒ พลตรี พลกฤต  สุขมาก 

 ๓ พลตรี วิเศษ  เจริญสุข 

 ๔ พันเอก กริช  กิจสมชีพ 

 ๕ พันเอก กฤษฎา  สีวะรา 

 ๖ พันเอก กอบภัค  สรอยผาบ 

 ๗ พันเอก เกียรติศักดิ์  ณีวงษ 

 ๘ พันเอก ไกรฤทธิ์  เซียมเอคู 

 ๙ พันเอก เขษมวิศว  สาคุณ 

 ๑๐ พันเอก จรัญรัตน  พงษสุวรรณ 

 ๑๑ พันเอก จรูญ  เกิดปน 

 ๑๒ พันเอก จัตุรงค  จันทรนนท 

 ๑๓ พันเอก เฉลิมพงศ  คงบัว 

 ๑๔ พันเอก ไฉน  บัวแยม 

 ๑๕ พันเอก ชัชวาลย  เทนอิสสระ 

 ๑๖ พันเอก ชัยณรงค  สุภาพันธ 

 ๑๗ พันเอก ชัยวัฒน  ศิริวรรณ 

 ๑๘ พันเอก เชาวลิต  แสงคํา 

 ๑๙ พันเอก เชิดศักดิ์  พรหมลังค 

 ๒๐ พันเอก ฐานธิษณ  ดํานงค 

 ๒๑ พันเอก ณรงค  นนทนาคร 

 ๒๒ พันเอก ณัฐพร  พูนขํา 

 ๒๓ พันเอก ตอสกุล  สัณหจันทร 

 ๒๔ พันเอก ทรงเดช  สุกนุย 
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 ๒๕ พันเอก ทรงวิทย  วงศพระถาง 

 ๒๖ พันเอก ทองใบ  ชารีวัน 

 ๒๗ พันเอก ธนิสร  หอมธูป 

 ๒๘ พันเอก นพสิทธิ์  คงชินศาสตรธิติ 

 ๒๙ พันเอก บดินทร  เดชาเลิศ 

 ๓๐ พันเอก บุญยืน  แกวแววนอย 

 ๓๑ พันเอก ประกาศิต  ศิริมา 

 ๓๒ พันเอก ประพันธ  โพธิ์ตุน 

 ๓๓ พันเอก ปรีชา  หยอมใหม 

 ๓๔ พันเอก ผิต  วัฒนะภูติ 

 ๓๕ พันเอก พงศศิริ  พงศอาริยะมงคล 

 ๓๖ พันเอก พรรณศักย  เพรียวพานิช 

 ๓๗ พันเอก พัฒนวงศ  เกษตระกูล 

 ๓๘ พันเอก พัศพงศ  ศิระจารุโรจน 

 ๓๙ พันเอก พิศณุ  อินทรวิเชียร 

 ๔๐ พันเอก ไพฑูรย  คํายอง 

 ๔๑ พันเอก ภวัต  เดชจินดา 

 ๔๒ พันเอก ภาณุพงศ  พุทธิภาพ 

 ๔๓ พันเอก ยุทธนา  ขันทอง 

 ๔๔ พันเอก ยุทธนา  ไชยสมบัติ 

 ๔๕ พันเอก ยุทธศิลป  มาสมบูรณ  

 ๔๖ พันเอก รณสมรรถ  เผาทรง 

 ๔๗ พันเอก รพีพงศ  คําวิลัย 

 ๔๘ พันเอก วรวิทย  ปญญาชีวะ 

 ๔๙ พันเอก วัชรกร  อนเงิน 

 ๕๐ พันเอก วัฒนา  ฉัตรรัตนแสง 

 ๕๑ พันเอก วินัย  บุญวิจิตร 

 ๕๒ พันเอก วีระพล  สุนทรศารทูล 

 ๕๓ พันเอก ศันสนะ  จักรพันธุ ณ อยุธยา 

 ๕๔ พันเอก ศิวบุตร  สุขโต 

 ๕๕ พันเอก ศุกล  สุขุมาวาสี 

 ๕๖ พันเอก สมคิด  กิจนัทธี 

 ๕๗ พันเอก สมลักษณ  ดวงกลาง 

 ๕๘ พันเอก สมหมาย  บุษบา 

 ๕๙ พันเอก สวัสดิ์  ศรีวิบูลย 

 ๖๐ พันเอก สังกาศ  สรอยคํา 

 ๖๑ พันเอก สันติ  เพียงประสิทธิพร 

 ๖๒ พันเอก สายัณห  เกียรติบุตร 

 ๖๓ พันเอก สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง 

 ๖๔ พันเอก สุริน  ทองเต็ม 

 ๖๕ พันเอก สุวัฒน  แดงงาม 

 ๖๖ พันเอก อดิศร  เหลาสุวรรณ 

 ๖๗ พันเอก อนุศิษฐ  ทองประเทือง 

 ๖๘ พันเอก อภิชาต  รานอก 

 ๖๙ พันเอก อภิรัช  สุขสมจิตร 

 ๗๐ พันเอก อรรณพ  หนองบัวลาง 

 ๗๑ พันเอก อรรถสิทธิ์  ประดิษฐพรกูล 

 ๗๒ พันเอก อริยะ  อินทะนาม 

 ๗๓ พันเอก อุรวิศ  มนัสประเสริฐ 

 ๗๔ พันเอก เอกรัตน  ขําภักตร 
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 ๗๕ พันเอก เอกวริทธิ์  ชอบชูผล 

 ๗๖ พันเอกหญิง กนิษฐา  โชติปทมนนท 

 ๗๗ พันเอกหญิง จรีรัตน  อนอารี 

 ๗๘ พันเอกหญิง ชุฐิตา  ประสูตรนาวิน 

 ๗๙ พันเอกหญิง ทัศพร  กาญจนารักษ 

 ๘๐ พันเอกหญิง นฤมล  สนิทจันทร 

 ๘๑ พันเอกหญิง นุชนาฎ  รัตนานนท 

 ๘๒ พันเอกหญิง เบญจวรรณ  วงศปราชญ 

 ๘๓ พันเอกหญิง ปภัสสร  พงษประเทศ 

 ๘๔ พันเอกหญิง ปภากร  เบ็ญจขันธ 

 ๘๕ พันเอกหญิง เปรมฤดี  เปรมสุข 

 ๘๖ พันเอกหญิง ผกามาศ  แกวกันจร 

 ๘๗ พันเอกหญิง พรพรรณ  ทัศนศร 

 ๘๘ พันเอกหญิง วิไลลักขณ  อินทรชูพงษ 

 ๘๙ พันเอกหญิง ศิริเพ็ญ  ถนอมคุม 

 ๙๐ พันเอกหญิง สมถวิล  สนิทชน 

 ๙๑ พันเอกหญิง สายรุง  กองสมุทร 

 ๙๒ พันเอกหญิง สุณัฏฐา  บาระมี 

 ๙๓ พันเอกหญิง สุดาสวรรค  เชาวนเกษม 

 ๙๔ พันเอกหญิง อรัญญา  ออมสินสมบูรณ 

 ๙๕ พันเอกหญิง อิสราวรร  หาวารี 

 ๙๖ พันเอกหญิง อุษณีย  อรรคบุตร 

 ๙๗ พันโท กําชัย  กุศลทรามาส 

 ๙๘ พันโท กิตติกร  พนาดร 

 ๙๙ พันโท กิตติพงศ  สมบูรณศักดิ์ศรี 

 ๑๐๐ พันโท กิตติพล  พันธุรังสี 

 ๑๐๑ พันโท กิตติภูมิ  สุริโยดร 

 ๑๐๒ พันโท กิติเดช  เชี่ยวชาญ 

 ๑๐๓ พันโท กิติพงศ  พวงอยู 

 ๑๐๔ พันโท ไกศิน  สาสุนีย 

 ๑๐๕ พันโท คณิน  พรมมาวัน 

 ๑๐๖ พันโท จิรชัย  ชูชวย 

 ๑๐๗ พันโท ชนะตน  สุรารักษ 

 ๑๐๘ พันโท ชัยพร  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๑๐๙ พันโท ชาตรี  คงเย็น 

 ๑๑๐ พันโท ณัฐวุฒิ  ศรีสังข 

 ๑๑๑ พันโท ดุสิต  เกษรแกว 

 ๑๑๒ พันโท ถนอม  วงคพิมล 

 ๑๑๓ พันโท ทรงพล  บุณยะวิโรจ 

 ๑๑๔ พันโท ทักษิณ  เครือจันทร 

 ๑๑๕ พันโท ธนฤทธิ์  แสนจุม 

 ๑๑๖ พันโท ธนา  เวชนุเคราะห 

 ๑๑๗ พันโท ธวัชชัย  ศรีบุรมย 

 ๑๑๘ พันโท ธีรรัฐ  เกียรติอภิวสุ 

 ๑๑๙ พันโท นเรทร  พรมจรูญ 

 ๑๒๐ พันโท นิติภูมิ  ทุมขุนทด 

 ๑๒๑ พันโท ประดิษฐ  สิทธิโชค 

 ๑๒๒ พันโท ประสิทธิ์  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๓ พันโท ปรัชญา  คุมฉายา 

 ๑๒๔ พันโท พงษเทพ  แตงพลับ 
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 ๑๒๕ พันโท พายัพ  เลขะวัฒนะ 

 ๑๒๖ พันโท พิเชษฐ  เพ็ชรอินทร 

 ๑๒๗ พันโท ไพร  บุญเล้ียง 

 ๑๒๘ พันโท ภัคภณ  จันทรโรจน 

 ๑๒๙ พันโท มาณพ  เส้ียนพุดซา 

 ๑๓๐ พันโท มานิตย  จันทรมีศรี 

 ๑๓๑ พันโท ย่ิงยศ  สงวนพวก 

 ๑๓๒ พันโท ราเณศ  นนทะวงษ 

 ๑๓๓ พันโท ฤกษฤทธิ์  ภูมิจันทึก 

 ๑๓๔ พันโท วิทยา  สังขบุญชู 

 ๑๓๕ พันโท เศกสรร  บุญวงษ 

 ๑๓๖ พันโท สมชัย  ทนไทย 

 ๑๓๗ พันโท สมชาย  ราชมะโรง 

 ๑๓๘ พันโท สราวุธ  ทึมหาญ 

 ๑๓๙ พันโท สวางพงษ  อบแพทย 

 ๑๔๐ พันโท สุทธิเดช  บัวบุญ 

 ๑๔๑ พันโท สุรชัย  การปลูก 

 ๑๔๒ พันโท อนิรุทธ  ศรีหาวงศ 

 ๑๔๓ พันโท อภิรักษ  นิลผาย 

 ๑๔๔ พันโท อริยธัช  นารี 

 ๑๔๕ พันโท อาทิตย  เรืองธารา 

 ๑๔๖ พันโท อํานวย  จินดาศรี 

 ๑๔๗ พันโท อํานาจ  แกนโท 

 ๑๔๘ พันโท อุทัย  นิลเนตร 

 ๑๔๙ พันโท เอกชัย  สุขพิมาย 

 ๑๕๐ พันโท เอกพจน  กีรติวิทยายุต 

 ๑๕๑ พันโทหญิง ไปรมา  ชื่นศิริเกษม 

 ๑๕๒ พันโทหญิง พรพิมล  ศุภสิทธิกุล 

 ๑๕๓ พันโทหญิง อรศศิร  ประเสริฐศรี 

 ๑๕๔ พันตรี กฤติพงศ  สมุทรสาคร 

 ๑๕๕ พันตรี กฤษณติภณ  นราพงศ 

 ๑๕๖ พันตรี ขรรคชัย  มีแกว 

 ๑๕๗ พันตรี คเนศ  แตงฤทธิ์ 

 ๑๕๘ พันตรี คมกฤช  ศิริไพศาล 

 ๑๕๙ พันตรี จารุวัฒน  บาตรโพธิ์ 

 ๑๖๐ พันตรี จิรวัฒน  พิทักษ 

 ๑๖๑ พันตรี ฉลาด  สุวพันธ 

 ๑๖๒ พันตรี ชลากร  จันทรพลับ 

 ๑๖๓ พันตรี ชัชพัฏเสกข  เอกชัญญวรรษ 

 ๑๖๔ พันตรี เชิดชาย  สําอางคสอาด 

 ๑๖๕ พันตรี นิฐิติพันธ  แกวใสสนิท 

 ๑๖๖ พันตรี ประจักษ  ทิมอ่ํา 

 ๑๖๗ พันตรี ประพาส  อินทะรังษี 

 ๑๖๘ พันตรี ปฤษดา  ทวมชุมพร 

 ๑๖๙ พันตรี พงษศักดิ์  พันทะยู 

 ๑๗๐ พันตรี พันธศักดิ์  วงศอนุ 

 ๑๗๑ พันตรี ไพโรจน  มีดี 

 ๑๗๒ พันตรี ภณชัช  อยูแกว 

 ๑๗๓ พันตรี ภาษิต  ประภาพักตร 

 ๑๗๔ พันตรี รพีพงศ  นิติสมบูรณ 
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 ๑๗๕ พันตรี วรทเทพ  ฟาสาร 

 ๑๗๖ พันตรี วิรัตน  สุขสําราญ 

 ๑๗๗ พันตรี ศราวุธ  สัตตบุศย 

 ๑๗๘ พันตรี สมชาย  ยืนเพชร 

 ๑๗๙ พันตรี สมศักดิ์  โพธิ์ถวิล 

 ๑๘๐ พันตรี สหชัย  แมนรักษา 

 ๑๘๑ พันตรี สัมพันธ  บัญชา 

 ๑๘๒ พันตรี สัมฤทธิ์  พรหมทา 

 ๑๘๓ พันตรี สํารวม  อวมพัฒน 

 ๑๘๔ พันตรี สินธานีย  วิริยาลัย 

 ๑๘๕ พันตรี สุทธิโรจน  อิงคะวรสิทธิ์ 

 ๑๘๖ พันตรี สุภี  ชาอุน 

 ๑๘๗ พันตรี สุรชัย  ดวงแกว 

 ๑๘๘ พันตรี สุวัสดิภัทร  ทําทวี 

 ๑๘๙ พันตรี เสฏฐา  วิชาธร 

 ๑๙๐ พันตรี อนันตชัย  พรมมีเดช 

 ๑๙๑ พันตรี อวิรุทธ  อินทะโส 

 ๑๙๒ วาที่พันตรี สมศักดิ์  อุยปชฌาวงศ 

 ๑๙๓ พันตรีหญิง นภัค  พรหมเปง 

 ๑๙๔ พันตรีหญิง ผดารัตน  พูลพิพัฒน 

 ๑๙๕ พันตรีหญิง วิภาวดี  มั่นยืน 

 ๑๙๖ รอยเอก กรวิก  ละนอย 

 ๑๙๗ รอยเอก กรวีร  จําเนียร 

 ๑๙๘ รอยเอก กฤตภาส  ยืนลิบ 

 ๑๙๙ รอยเอก กานตศักดิ์  บูรณปรีชา 

 ๒๐๐ รอยเอก กิตติ์ธเนศ  วิศิษฎศิลป 

 ๒๐๑ รอยเอก กิติภูมิ  ชูดํา 

 ๒๐๒ รอยเอก กุศล  อุนชัย 

 ๒๐๓ รอยเอก คณินทร  ศิริธรากูล   

 ๒๐๔ รอยเอก จําเริญ  รุงเรือง 

 ๒๐๕ รอยเอก เจษฎา  เทพอวยพร 

 ๒๐๖ รอยเอก ชยิน  ชราลักษณ 

 ๒๐๗ รอยเอก ชลิทธิ์  ไชยเดชกําจร 

 ๒๐๘ รอยเอก เชาววิทย  ดวงทิพย 

 ๒๐๙ รอยเอก โชคชัย  ทองจันทา 

 ๒๑๐ รอยเอก ณรงค  เสนหา 

 ๒๑๑ รอยเอก ณรงคศักดิ์  พลรัตนศักดิ์ 

 ๒๑๒ รอยเอก ณัฐพงศ  สันติวงศเจริญ 

 ๒๑๓ รอยเอก ณัฐพจน  จอมพงษ 

 ๒๑๔ รอยเอก ณัฐพล  คณะทอง 

 ๒๑๕ รอยเอก ทวีศักดิ์  สิงหมุกดา 

 ๒๑๖ รอยเอก ธนพล  ศรีวุฒิพงศ 

 ๒๑๗ รอยเอก ธนวรรธน  ฉลาดการณ 

 ๒๑๘ รอยเอก ธนูศักดิ์  สิทธิศร 

 ๒๑๙ รอยเอก ธเนศ  บุรีศรี 

 ๒๒๐ รอยเอก ธเนศพล  สวัสดีดวง 

 ๒๒๑ รอยเอก ธวัฒนชัย  นวลดํา 

 ๒๒๒ รอยเอก ธีรเทพ  จันทรสุริย 

 ๒๒๓ รอยเอก นพพล  จุยอํานวย 

 ๒๒๔ รอยเอก นภกร  เขียวเสน 
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 ๒๒๕ รอยเอก บัณฑิต  เปรื่องกระโทก 

 ๒๒๖ รอยเอก บุญชวน  ชูชวย 

 ๒๒๗ รอยเอก บุญเพ็ง  คําเขื่อง  

 ๒๒๘ รอยเอก พรพล  พัธนพันธุ 

 ๒๒๙ รอยเอก พรศิวคนธ  สุวรรณมณี 

 ๒๓๐ รอยเอก ภัคธร  แสงเงินออน 

 ๒๓๑ รอยเอก ภาณุวัฒน  เจริญทัศน 

 ๒๓๒ รอยเอก มนตรี  นาควัน 

 ๒๓๓ รอยเอก รักษ  อาสา 

 ๒๓๔ รอยเอก เลิศประสงค  วิเศษสุทธิ์ 

 ๒๓๕ รอยเอก วัชระ  ปราบกรี 

 ๒๓๖ รอยเอก ศรัณย  จันทรออน 

 ๒๓๗ รอยเอก ศิริศักดิ์  ดีชุม 

 ๒๓๘ รอยเอก ศุภชัย  พุทธากรณ 

 ๒๓๙ รอยเอก สงา  ศรีสมศักดิ์ 

 ๒๔๐ รอยเอก สราวุฒิ  กิ่งแกว 

 ๒๔๑ รอยเอก สาธิต  สุวรรณราช 

 ๒๔๒ รอยเอก สารุง  แหลงหลา 

 ๒๔๓ รอยเอก สําเนียง  เคนประคอง  

 ๒๔๔ รอยเอก สุเทพ  วัฒนาอุดม 

 ๒๔๕ รอยเอก สุนทร  ทองยศ 

 ๒๔๖ รอยเอก สุรศักดิ์  เอียดชวย 

 ๒๔๗ รอยเอก สุริยะ  บินญาวัง 

 ๒๔๘ รอยเอก อธิการ  กองวัฒนศิลป 

 ๒๔๙ รอยเอก อาทิตย  สมมิตร 

 ๒๕๐ รอยเอก อาธร  กรชวลิตสกุล 

 ๒๕๑ รอยเอก อุดมพล  จันทรทิพย 

 ๒๕๒ รอยเอก อุดมพล  ชูศรี 

 ๒๕๓ รอยเอก เอกชัย  รักดวง 

 ๒๕๔ รอยเอก เอกพล  พองผลา 

 ๒๕๕ วาที่รอยเอก เอกชัย  เจริญฉ่ํา 

 ๒๕๖ รอยเอกหญิง นิตยา  บุดดาดวง 

 ๒๕๗ รอยเอกหญิง สุพัตรา  คาวีวงษ 

 ๒๕๘ รอยเอกหญิง อาภัสรา  โกษากุล 

 ๒๕๙ รอยโท กรกต  ผองอําไพ 

 ๒๖๐ รอยโท กฤตชัย  ชุมกูล 

 ๒๖๑ รอยโท กฤตติกวินณ  พิมพพงษ 

 ๒๖๒ รอยโท กฤติพงศ  สุขสําราญ 

 ๒๖๓ รอยโท กฤษฎา  อาการักษ 

 ๒๖๔ รอยโท กวิน  แสวงบุญราศรี 

 ๒๖๕ รอยโท กิตติศักดิ์  กุลาราช 

 ๒๖๖ รอยโท กุลศิริ  ทองรุง 

 ๒๖๗ รอยโท เกรียงไกร  บุญสงศรี 

 ๒๖๘ รอยโท เกรียงไกร  อินทรคํา 

 ๒๖๙ รอยโท เกษม  หมัดสะ 

 ๒๗๐ รอยโท เกียรติกุล  ภูโชติ 

 ๒๗๑ รอยโท จตุพร  เพชรภู 

 ๒๗๒ รอยโท จรัญ  ไกรคุม 

 ๒๗๓ รอยโท จรัญ  ชูแกว 

 ๒๗๔ รอยโท จิระพงศ  ไทยตรง 
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 ๒๗๕ รอยโท จุลพงษ  ทัพมีชัย 

 ๒๗๖ รอยโท เจน  ศรไพบูลย 

 ๒๗๗ รอยโท เจริญ  กองสวัสดิ์ 

 ๒๗๘ รอยโท ฉัตรชัย  ศรีภาย 

 ๒๗๙ รอยโท เฉลิมศักดิ์  ผลอินทร 

 ๒๘๐ รอยโท ชฎาธาร  รัตนบุรี 

 ๒๘๑ รอยโท ชยุต  ตระการจันทร 

 ๒๘๒ รอยโท ชัยยุทธ  ชะนู 

 ๒๘๓ รอยโท ชัยยุทธ  สุกบู 

 ๒๘๔ รอยโท ชัยวัฒน  จันทิมา 

 ๒๘๕ รอยโท ชาญณรงค  สินเจริญ 

 ๒๘๖ รอยโท ชิตนันท  ศรีแกนวงษ   

 ๒๘๗ รอยโท ชูศักดิ์  ไมดัด 

 ๒๘๘ รอยโท เชื้อชาย  บุดดาดวง 

 ๒๘๙ รอยโท ณรงค  ไชยมล 

 ๒๙๐ รอยโท ณรงคฤทธิ์  พูลทรัพย 

 ๒๙๑ รอยโท ณัชพล  พัฒนกัญจน 

 ๒๙๒ รอยโท ณัฏฐพร  จารยุย 

 ๒๙๓ รอยโท ณัฐพัชร  กลาหาญ 

 ๒๙๔ รอยโท เตชินท  จันทรเมือง 

 ๒๙๕ รอยโท ถนอมชัย  สุทธิแสน 

 ๒๙๖ รอยโท ทนงศักดิ์  มากบุญ 

 ๒๙๗ รอยโท ทศพร  วรรณถนอม 

 ๒๙๘ รอยโท เทพฤทธิ์  ยอดสคุณ 

 ๒๙๙ รอยโท ธนกฤต  นันทะภู 

 ๓๐๐ รอยโท ธนโชติ  สาวิสัย 

 ๓๐๑ รอยโท ธนศักดิ์  ภูวงศ 

 ๓๐๒ รอยโท ธวัชชัย  อินทะโสม 

 ๓๐๓ รอยโท ธันยยศนนท  เกษรินทร 

 ๓๐๔ รอยโท ธารา  นิโกรธา 

 ๓๐๕ รอยโท ธีรภัทร  ออนภักดี 

 ๓๐๖ รอยโท ธีระพันธ  สีนวน 

 ๓๐๗ รอยโท นพเกา  วรรณเทพ 

 ๓๐๘ รอยโท นพดล  ดอกคํา 

 ๓๐๙ รอยโท นพดล  ปยะกาญจน 

 ๓๑๐ รอยโท นพฤทธิ์  ฉิมหนู 

 ๓๑๑ รอยโท นราชัย  ขาวดี 

 ๓๑๒ รอยโท นฤทธิ์  เจริญแกวพันสี 

 ๓๑๓ รอยโท นัทที  นิหะ 

 ๓๑๔ รอยโท นัยนชนก  ผองอุดม 

 ๓๑๕ รอยโท นิคม  แสงจันทร 

 ๓๑๖ รอยโท บวรกานต  บุญธรรม 

 ๓๑๗ รอยโท บัญชา  ปราสาทกลาง 

 ๓๑๘ รอยโท บุญเทียน  ศรีจันทร 

 ๓๑๙ รอยโท บุญธรรม  สีหานาม 

 ๓๒๐ รอยโท ปณตพงศ  เตชะประเสริฐพร 

 ๓๒๑ รอยโท ประดิพัทธ  ปทาลาด 

 ๓๒๒ รอยโท ประทีป  ลือทองหลาง 

 ๓๒๓ รอยโท ประสิทธิ์  คชกูล 

 ๓๒๔ รอยโท ปริญญา  กาละสุข 
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 ๓๒๕ รอยโท ปริญญา  ธรรมปริยัติ 

 ๓๒๖ รอยโท ปฤณฑ  ไทยสีหราช 

 ๓๒๗ รอยโท ปยะ  ปะดุกา 

 ๓๒๘ รอยโท ผเดิม  ละเอียด 

 ๓๒๙ รอยโท พงคเดช  โสะสันสะ 

 ๓๓๐ รอยโท พงศกร  เพชรทิม 

 ๓๓๑ รอยโท พงษพิพัฒน  สังขทิม 

 ๓๓๒ รอยโท พจมาตร  มะลิวัลย 

 ๓๓๓ รอยโท พันธศักดิ์  แกวจบ 

 ๓๓๔ รอยโท พิชาคร  นอยแผลง 

 ๓๓๕ รอยโท พิรัฐ  เอี่ยมทอง 

 ๓๓๖ รอยโท พีรภัทร  พันธกลา 

 ๓๓๗ รอยโท พุฒิพัฒน  รวีไตรศักดิ์ 

 ๓๓๘ รอยโท ภรต  สุดจิตต 

 ๓๓๙ รอยโท ภูเทพ  บุญเพ็งรักษ 

 ๓๔๐ รอยโท มาโนช  เจียงวิลาวัณย 

 ๓๔๑ รอยโท เมือง  อยูสาโก 

 ๓๔๒ รอยโท ยงยุทธ  แมนมั่น 

 ๓๔๓ รอยโท ยุทธศักดิ์  ขาวสุวรรณ 

 ๓๔๔ รอยโท โยธิน  กล่ินบุหงา 

 ๓๔๕ รอยโท รัชวัฒน  มีลาม 

 ๓๔๖ รอยโท ลินทร  วณิชกิจ 

 ๓๔๗ รอยโท วรรณชัย  จูงกลาง 

 ๓๔๘ รอยโท วรวิทย  ทองใบ 

 ๓๔๙ รอยโท วราการ  พิมพศักดิ์ 

 ๓๕๐ รอยโท วศิน  วชิรานุภาพ 

 ๓๕๑ รอยโท วัชรินทร  ลีพิลา 

 ๓๕๒ รอยโท วัฒนพงศ  ศรีตะชัย 

 ๓๕๓ รอยโท วิชัย  ประวิง 

 ๓๕๔ รอยโท วิมล  ทองวิจิตร 

 ๓๕๕ รอยโท วิมาน  สิริโชคปญญากุล 

 ๓๕๖ รอยโท วีรวัฒน  ทองอราม 

 ๓๕๗ รอยโท วีระพงศ  จันทรศิริภาส 

 ๓๕๘ รอยโท วุฒิชัย  สมาจักร 

 ๓๕๙ รอยโท ศรัณย  นุมมีศรี 

 ๓๖๐ รอยโท ศักดิ์ชัย  ใจอารี 

 ๓๖๑ รอยโท เศรษฐพงศ  ชัยเพชร 

 ๓๖๒ รอยโท สมเกียรติ  บุญเมือง 

 ๓๖๓ รอยโท สมนึก  รักอก 

 ๓๖๔ รอยโท สมพงค  แดงสวาง 

 ๓๖๕ รอยโท สมพงค  ประเดกิจ 

 ๓๖๖ รอยโท สรศักดิ์  เอี่ยมสําอางค 

 ๓๖๗ รอยโท สันติ  ศรนารายณ 

 ๓๖๘ รอยโท สิทธิจักร  เอื้อจริง 

 ๓๖๙ รอยโท สืบพงษ  พงษอราม 

 ๓๗๐ รอยโท สืปปนนท  นามประดิษฐ 

 ๓๗๑ รอยโท สุทธิพงษ  โกยวานิช 

 ๓๗๒ รอยโท สุพัท  กันจู 

 ๓๗๓ รอยโท สุภชัย  สอนสุภา 

 ๓๗๔ รอยโท สุมน  บุรัมพฤกษ 
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 ๓๗๕ รอยโท สุรเดช  สุคนธเปล่ียนสี 

 ๓๗๖ รอยโท สุรศักดิ์  ผองศรี 

 ๓๗๗ รอยโท สุริยะ  ราชชมภู 

 ๓๗๘ รอยโท สุริยา  มานพพงศ 

 ๓๗๙ รอยโท สุริวุฒิ  ปานปุย 

 ๓๘๐ รอยโท เสกศักดิ์  แกวยัง  

 ๓๘๑ รอยโท อนุกูล  นนทะดี 

 ๓๘๒ รอยโท อมตะ  เวงสูงเนิน 

 ๓๘๓ รอยโท อมรวัต  พลอยกระจาง 

 ๓๘๔ รอยโท อิสระ  นะสีดา 

 ๓๘๕ วาที่รอยโท สิทธิ์ธนัตถ  สิทธิบัวศรี 

 ๓๘๖ รอยโทหญิง ฐิติรัตน  อาบทิพย 

 ๓๘๗ รอยโทหญิง ณัฐพร  ดอนอินไชย 

 ๓๘๘ รอยโทหญิง นิตยา  แสบงบาล 

 ๓๘๙ รอยโทหญิง รุจิกร  แกวสําราญ 

 ๓๙๐ รอยโทหญิง วราภรณ  เขียดนอย 

 ๓๙๑ รอยโทหญิง สุชาดา  โยธาขันธ 

 ๓๙๒ รอยตรี กฤษณะ  จิตธรรม 

 ๓๙๓ รอยตรี กสิญ  อาศัยบุญ 

 ๓๙๔ รอยตรี กิตติศักดิ์  เชื้อวงศงาม 

 ๓๙๕ รอยตรี กิตติศักดิ์  พรมรุกชาติ 

 ๓๙๖ รอยตรี เกียรติศักดิ์  มูลหลา 

 ๓๙๗ รอยตรี โกเมศ  จันทรพา 

 ๓๙๘ รอยตรี คเชนทร  จันทรขึ้น 

 ๓๙๙ รอยตรี จตุรงค  จันทรศรี 

 ๔๐๐ รอยตรี จอมภพ  เจริญเบญจฤทธา 

 ๔๐๑ รอยตรี จักรี  มาศวิเศษ 

 ๔๐๒ รอยตรี จิตติ  สังขธูป 

 ๔๐๓ รอยตรี ฉลาด  มีสินธุ 

 ๔๐๔ รอยตรี ชยุต  วงษาไฮ 

 ๔๐๕ รอยตรี ชัชชัย  คงประจักษ 

 ๔๐๖ รอยตรี ชัยณรงค  คงจันทร 

 ๔๐๗ รอยตรี ชัยณรงค  พรมดี 

 ๔๐๘ รอยตรี ชาญชัย  บุตรลา 

 ๔๐๙ รอยตรี ณรงคเดช  พันธศรีแหล 

 ๔๑๐ รอยตรี ณัฐพล  วงษเปยม 

 ๔๑๑ รอยตรี ดลกอเดช  จิตรนารี 

 ๔๑๒ รอยตรี ธนภัทร  เดี่ยววิไล 

 ๔๑๓ รอยตรี ธนศักดิ์  เพ่ิมพรสันติ 

 ๔๑๔ รอยตรี ธนาวุฒิ  กิตติณรงกร 

 ๔๑๕ รอยตรี ธเนศพล  สรอยเพ็ช 

 ๔๑๖ รอยตรี ธวัช  เลิศพยาบาล 

 ๔๑๗ รอยตรี ธวัชชัย  สุวรรณรัตน 

 ๔๑๘ รอยตรี ธันฐกรณ  แกวสายฟา 

 ๔๑๙ รอยตรี ธีนะพงค  สุรินทร 

 ๔๒๐ รอยตรี ธีรพร  พูนเกษม 

 ๔๒๑ รอยตรี ธีรวุฒิ  โรจนศิลป 

 ๔๒๒ รอยตรี นเรศ  ขุนหลัด 

 ๔๒๓ รอยตรี นาวิน  เพชรสุด 

 ๔๒๔ รอยตรี นําพล  เหลาบุญกลอม 
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 ๔๒๕ รอยตรี นิธิศ  โอสถ 

 ๔๒๖ รอยตรี นิพนธ  ล้ิมรัตน 

 ๔๒๗ รอยตรี นิรันดร  บรรจงการ 

 ๔๒๘ รอยตรี บรรจบ  นุมเรือง 

 ๔๒๙ รอยตรี บัณฑิต  โพธิ์ใหญ 

 ๔๓๐ รอยตรี บันเทิง  จันทรนุม 

 ๔๓๑ รอยตรี บุญฉลอง  ปดดํา 

 ๔๓๒ รอยตรี ปกรณสิน  แสงดี 

 ๔๓๓ รอยตรี ปฐมพงษ  สุวรรณรัตน 

 ๔๓๔ รอยตรี ประไทย  วิลานันท 

 ๔๓๕ รอยตรี ประยงค  จารุวงศา 

 ๔๓๖ รอยตรี ประยุทธ  สุทธินุน 

 ๔๓๗ รอยตรี ประเสริฐศักดิ์  วรบุตร 

 ๔๓๘ รอยตรี ปราโมทย  ดวงปาน 

 ๔๓๙ รอยตรี ปวิช  พุมอยู 

 ๔๔๐ รอยตรี ปญญพิภัช  ทิพยพงษ 

 ๔๔๑ รอยตรี ปยะณัฐ  จันทบาล 

 ๔๔๒ รอยตรี พรประสิทธิ์  โอมประพันธ 

 ๔๔๓ รอยตรี พิชิตพล  แกวคูนอก 

 ๔๔๔ รอยตรี พิชิตพล  เคนดา 

 ๔๔๕ รอยตรี พิชิตพล  เมฆรา 

 ๔๔๖ รอยตรี พูนศักดิ์  สิงหกุล 

 ๔๔๗ รอยตรี ไพศาล  เกิดสมจิตต 

 ๔๔๘ รอยตรี ไพศาล  ศิริรักษ 

 ๔๔๙ รอยตรี ภาคิน  นามโยธา 

 ๔๕๐ รอยตรี ภิภพ  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔๕๑ รอยตรี ภูริพงษ  ไพรสณฑ 

 ๔๕๒ รอยตรี มนัส  ผกาแกว 

 ๔๕๓ รอยตรี มานพ  บัวชุม 

 ๔๕๔ รอยตรี มานพ  ศิรินันท 

 ๔๕๕ รอยตรี รณชัย  แสงจิตร 

 ๔๕๖ รอยตรี รัชรุจ  ขอชนะ 

 ๔๕๗ รอยตรี รัฐพงศ  พรหมนิ่ม 

 ๔๕๘ รอยตรี ราเมศวร  อมรอมฤตกุล 

 ๔๕๙ รอยตรี วัฒนกุล  อึ้งวงษ 

 ๔๖๐ รอยตรี วาทิต  วัฒนสันติ์ 

 ๔๖๑ รอยตรี วิชญ  รอดอวม 

 ๔๖๒ รอยตรี วิเชียร  บุญแยม 

 ๔๖๓ รอยตรี วีรยุทธ  ปาละแม 

 ๔๖๔ รอยตรี วีระพงษ  อวยพร 

 ๔๖๕ รอยตรี วีระยุทธ  บัวจูม 

 ๔๖๖ รอยตรี วีระศักดิ์  จันทรเสนา 

 ๔๖๗ รอยตรี วุฒิชัย  รอดแลว 

 ๔๖๘ รอยตรี วุฒิชัย  รักทอง 

 ๔๖๙ รอยตรี ศรชัย  หยิกซาย 

 ๔๗๐ รอยตรี ศรายุทธ  ฤกษสมุทร 

 ๔๗๑ รอยตรี ศักดา  อึ้งสวรรค 

 ๔๗๒ รอยตรี สกล  ปะวะระ  

 ๔๗๓ รอยตรี สงวนศักดิ์  สุวรรณ 

 ๔๗๔ รอยตรี สมเชา  มูณีวรรณ 
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 ๔๗๕ รอยตรี สมเดช  ศรีเจริญ 

 ๔๗๖ รอยตรี สมพงค  จิตเสงี่ยม 

 ๔๗๗ รอยตรี สมพงษ  แกวประยูร 

 ๔๗๘ รอยตรี สมพงษ  อินทสุวรรณ 

 ๔๗๙ รอยตรี สมพร  มีดอก 

 ๔๘๐ รอยตรี สมยศ  รอดบํารุง 

 ๔๘๑ รอยตรี สมรักษ  อินทรเกิด 

 ๔๘๒ รอยตรี สมหมาย  จิตโชติ 

 ๔๘๓ รอยตรี สยมภู  หวังประโยชน 

 ๔๘๔ รอยตรี สรรเสริญ  ปนทอง 

 ๔๘๕ รอยตรี สราวุฒิ  สุขสอาด 

 ๔๘๖ รอยตรี สราวุธ  ดวงพรหม 

 ๔๘๗ รอยตรี สราวุธ  ประแจ 

 ๔๘๘ รอยตรี สายชล  มิตรสุวรรณ 

 ๔๘๙ รอยตรี สุทธิพร  สุภาการ 

 ๔๙๐ รอยตรี สุพัฒน  จันทายนะ 

 ๔๙๑ รอยตรี สุภักศษร  ยอดราช 

 ๔๙๒ รอยตรี สุภาพ  มณีฉาย 

 ๔๙๓ รอยตรี สุรชัย  พยัคฆี 

 ๔๙๔ รอยตรี สุรศักดิ์  จินดานิมิตร 

 ๔๙๕ รอยตรี สุรสีห  บุญมาละ 

 ๔๙๖ รอยตรี สุระชัย  ประเสริฐสังข 

 ๔๙๗ รอยตรี แสนพล  สุวรรณรัตน 

 ๔๙๘ รอยตรี อธึก  รอดศรีจันทร 

 ๔๙๙ รอยตรี อนันทชัย  ทุมดวง 

 ๕๐๐ รอยตรี อนุชาติ  เจือทอง 

 ๕๐๑ รอยตรี อนุวัตน  มีนวล 

 ๕๐๒ รอยตรี อวยชัย  เขี้ยวสิงห 

 ๕๐๓ รอยตรี อัครพนธ  จักรดี 

 ๕๐๔ รอยตรี อัครายุทธ  สีดาโคตร 

 ๕๐๕ รอยตรี อัมรินทร  สินธุอารีย 

 ๕๐๖ รอยตรี อาทิตย  พันทวี 

 ๕๐๗ รอยตรี อาทิตย  อังครา 

 ๕๐๘ รอยตรี อํานาจ  คงคาชัย 

 ๕๐๙ รอยตรี อุดม  นิลวิสุทธิ์ 

 ๕๑๐ รอยตรี อุทัย  จอมเกาะ 

 ๕๑๑ รอยตรี เอกชัย  นาคชาตรี 

 ๕๑๒ รอยตรี เอกวัช  เพชรหนองชุม 

 ๕๑๓ รอยตรี เอกศิลป  วิวัฒน 

 ๕๑๔ รอยตรี เอนก  พรหมสวัสดิ์ 

 ๕๑๕ วาที่รอยตรี ดํารงศักดิ์  แกวเมือง 

 ๕๑๖ วาที่รอยตรี ภานุส  ศรีไตรเรือง 

 ๕๑๗ รอยตรีหญิง กรรณิการ  โตเหมือน 

 ๕๑๘ รอยตรีหญิง เขมินทรา  อุชุภาพ 

 ๕๑๙ รอยตรีหญิง ฐานิตา  กุลจิตติพิพัฒน 

 ๕๒๐ รอยตรีหญิง ภัทราภรณ  กันสุข 

 ๕๒๑ รอยตรีหญิง วนาลี  วงษสมบัติ 

 ๕๒๒ รอยตรีหญิง อรุณวดี  หมาดหมีน 

 ๕๒๓ วาที่รอยตรีหญิง ปยภรณ  แกวตางใจ 

 ๕๒๔ วาที่รอยตรีหญิง อามณี  อาบู 
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 ๕๒๕ จาสิบเอก กมล  เกตุวัตร 

 ๕๒๖ จาสิบเอก กมลรัตน  ทัศนิยม 

 ๕๒๗ จาสิบเอก กรกฤษณ  โพธิ์เกิด 

 ๕๒๘ จาสิบเอก กริน  วองสาริกรรม 

 ๕๒๙ จาสิบเอก กฤตเมธ  กลอมจิตร 

 ๕๓๐ จาสิบเอก กฤศณัฏฐ  มาตขาว 

 ๕๓๑ จาสิบเอก กฤษณะ  จันทรรักษา 

 ๕๓๒ จาสิบเอก กองเกียรติ  จิตรจํานอง 

 ๕๓๓ จาสิบเอก กองซุน  มูลปลา 

 ๕๓๔ จาสิบเอก กัมปนาท  สิงหทอง 

 ๕๓๕ จาสิบเอก กัมพล  คุณพิภาค 

 ๕๓๖ จาสิบเอก กําพลศักดิ์  อังเปรม 

 ๕๓๗ จาสิบเอก กิตกร  วงคนาดี 

 ๕๓๘ จาสิบเอก กิตติ  เกื้อเพชร 

 ๕๓๙ จาสิบเอก กิตติชัย  เหมือนพรรณราย 

 ๕๔๐ จาสิบเอก กิตติชัย  อุดมผล 

 ๕๔๑ จาสิบเอก กิตติพงษ  จันตะนุ 

 ๕๔๒ จาสิบเอก กิตติภัค  แจมศรี 

 ๕๔๓ จาสิบเอก กิตติรัช  แทนศร 

 ๕๔๔ จาสิบเอก กิตติศักดิ์  รักทิพย   

 ๕๔๕ จาสิบเอก กุศล  ทองนุน 

 ๕๔๖ จาสิบเอก เกรียงไกร  ติ๊บเต็ม 

 ๕๔๗ จาสิบเอก เกรียงไกร  สุขเสงี่ยม 

 ๕๔๘ จาสิบเอก เกษม  แกวกอง 

 ๕๔๙ จาสิบเอก โกมินทร  ชุมศรี 

 ๕๕๐ จาสิบเอก โกวิทย  ยศภิญโญพงศ 

 ๕๕๑ จาสิบเอก โกสิทธิ์  วงษใหญ 

 ๕๕๒ จาสิบเอก โกสินทร  ปญญาดี 

 ๕๕๓ จาสิบเอก ขจรศักดิ์  โนใจ 

 ๕๕๔ จาสิบเอก ขวัญชัย  แกวยก 

 ๕๕๕ จาสิบเอก ขวัญชัย  ทองหอม 

 ๕๕๖ จาสิบเอก เขตสยาม  คงชะสิงห 

 ๕๕๗ จาสิบเอก เข็มเพชร  บุดดีคํา 

 ๕๕๘ จาสิบเอก คณินทร  ทิมสุวรรณ 

 ๕๕๙ จาสิบเอก คมเดช  ปวงฟู 

 ๕๖๐ จาสิบเอก คุณากร  กาบนันทา 

 ๕๖๑ จาสิบเอก โฆษิช  ตะหมัง 

 ๕๖๒ จาสิบเอก งามพล  ปานเพ็ชร 

 ๕๖๓ จาสิบเอก จตุพล  ดอกกระถิน 

 ๕๖๔ จาสิบเอก จตุรงค  ถนอมวงค 

 ๕๖๕ จาสิบเอก จรัญ  มวงแคลว 

 ๕๖๖ จาสิบเอก จรัญ  สิริสารนันท 

 ๕๖๗ จาสิบเอก จรัล  มะราฮิง 

 ๕๖๘ จาสิบเอก จรินทร  พรหมมุสิก 

 ๕๖๙ จาสิบเอก จรุณ  แคลวรอดภัย 

 ๕๗๐ จาสิบเอก จรูญ  ทาวศรีสกุล 

 ๕๗๑ จาสิบเอก จักรกฤษ  จันทรกลา 

 ๕๗๒ จาสิบเอก จักรกฤษณ  จันรอด 

 ๕๗๓ จาสิบเอก จักรกฤษณ  แสนสุข 

 ๕๗๔ จาสิบเอก จักรพันธ  ศรีวิชัย 
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 ๕๗๕ จาสิบเอก จักรภพ  โลนุช 

 ๕๗๖ จาสิบเอก จักรภัทร  จันทรพายัพ 

 ๕๗๗ จาสิบเอก จักรวรรดิ์  ไมยะปน 

 ๕๗๘ จาสิบเอก จักษกฤษบดินทร  ชูสุทธิ์ 

 ๕๗๙ จาสิบเอก จาริวัฒน  จันทรหอม 

 ๕๘๐ จาสิบเอก จารุพงศ  สอนย้ิม 

 ๕๘๑ จาสิบเอก จารุวัฒน  รมพุฒตาล 

 ๕๘๒ จาสิบเอก จํานงค  จันทมาส 

 ๕๘๓ จาสิบเอก จํารัส  พานทอง 

 ๕๘๔ จาสิบเอก จําลอง  ชิดวิลัย 

 ๕๘๕ จาสิบเอก จิตร  บุญเรืองยศศิริ 

 ๕๘๖ จาสิบเอก จิรกร  เทพจันทร 

 ๕๘๗ จาสิบเอก จิรวัฒน  ทองไพ 

 ๕๘๘ จาสิบเอก จิรศักดิ์  จารณะ 

 ๕๘๙ จาสิบเอก จีระวัฒน  พรหมคีรี 

 ๕๙๐ จาสิบเอก จีระวิทย  คํามะทิศ 

 ๕๙๑ จาสิบเอก เจ  แกวคงทน 

 ๕๙๒ จาสิบเอก เจริญ  เพ็ชรภิมล 

 ๕๙๓ จาสิบเอก เจษฎา  ทองล้ิม 

 ๕๙๔ จาสิบเอก เจษฎาภรณ  เสือเดช 

 ๕๙๕ จาสิบเอก ฉกรรณ  อุเทนหลอย 

 ๕๙๖ จาสิบเอก เฉลิมชัย  ปลองไหม 

 ๕๙๗ จาสิบเอก เฉลิมพล  นามมะเริง 

 ๕๙๘ จาสิบเอก ชลิต  บุญสิงคาร 

 ๕๙๙ จาสิบเอก ชวลิต  สาลีผล   

 ๖๐๐ จาสิบเอก ชัชพรรณ  ทองเปยม 

 ๖๐๑ จาสิบเอก ชัยณรงค  กุจะพันธ 

 ๖๐๒ จาสิบเอก ชัยยศ  เกิดนอย 

 ๖๐๓ จาสิบเอก ชัยรัก  วิจาราณ 

 ๖๐๔ จาสิบเอก ชัยรัตน  ชลารัตน 

 ๖๐๕ จาสิบเอก ชัยวัฒน  สงวนงาม 

 ๖๐๖ จาสิบเอก ชัยสิทธิ์  จันทรศรีทอง 

 ๖๐๗ จาสิบเอก ชัยอนันต  คงดี 

 ๖๐๘ จาสิบเอก ชาญชัย  พรมสุวรรณ 

 ๖๐๙ จาสิบเอก ชาญชัย  ฟกแฟ 

 ๖๑๐ จาสิบเอก ชาญวิทย  ไชยยุทธ 

 ๖๑๑ จาสิบเอก ชาตรี  จันทะภาโส 

 ๖๑๒ จาสิบเอก ชาตรี  สลีสองสม 

 ๖๑๓ จาสิบเอก ชาติชาย  วงศาเวียง 

 ๖๑๔ จาสิบเอก ชายนอย  สมเลศ 

 ๖๑๕ จาสิบเอก ชิติสรรค  ชยธิการ 

 ๖๑๖ จาสิบเอก ชุมพล  ซึมรัมย 

 ๖๑๗ จาสิบเอก ชูเนตร  ชาวเพชรดี 

 ๖๑๘ จาสิบเอก ชูเวช  โสมกูล 

 ๖๑๙ จาสิบเอก เชษฐา  ลินลา 

 ๖๒๐ จาสิบเอก โชคดี  เดชบํารุง 

 ๖๒๑ จาสิบเอก ไชยพศ  แสงทวี 

 ๖๒๒ จาสิบเอก ฐานชนม  กลึงเอี่ยม 

 ๖๒๓ จาสิบเอก ณฐกร  สุนทรภักดี 

 ๖๒๔ จาสิบเอก ณภัทร  แตงออน 
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 ๖๒๕ จาสิบเอก ณรงค  รอดภัย 

 ๖๒๖ จาสิบเอก ณรงคพร  โพธิ์ดอกไม 

 ๖๒๗ จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์  กลาหาญ 

 ๖๒๘ จาสิบเอก ณรงคฤทธิ์  สายเมฆ 

 ๖๒๙ จาสิบเอก ณรงคศักดิ์  ท่ัวดาว 

 ๖๓๐ จาสิบเอก ณัชพล  ลาลู 

 ๖๓๑ จาสิบเอก ณัฎฐพล  จุหิรัญ 

 ๖๓๒ จาสิบเอก ณัฏฐพงศ  เกิดสวาง 

 ๖๓๓ จาสิบเอก ณัฐพงศ  แกวชวย 

 ๖๓๔ จาสิบเอก ณัฐพงศ  ชาติศรี 

 ๖๓๕ จาสิบเอก ณัฐพงศ  สุตะระ 

 ๖๓๖ จาสิบเอก ณัฐพนธ  แกวคงทน 

 ๖๓๗ จาสิบเอก ณัฐพล  ไพเราะ 

 ๖๓๘ จาสิบเอก ณัฐพล  อําพลพงษ 

 ๖๓๙ จาสิบเอก ณัฐวุฒิ  ขันตี 

 ๖๔๐ จาสิบเอก ณัฐวุฒิ  นักทํานา 

 ๖๔๑ จาสิบเอก ณัฐวุฒิ  มณีเชษฐา 

 ๖๔๒ จาสิบเอก ณัฐศักดิ์  ศรีอินทร 

 ๖๔๓ จาสิบเอก ณัติพงศ  ประนิล 

 ๖๔๔ จาสิบเอก ดนัย  ขัดอุย 

 ๖๔๕ จาสิบเอก ดนุยศ  มากแสง 

 ๖๔๖ จาสิบเอก ดํารง  เกิดสุข 

 ๖๔๗ จาสิบเอก ดํารงพล  ชํานาญเวชกิจ 

 ๖๔๘ จาสิบเอก ดุสิต  บริสุทธิ์ 

 ๖๔๙ จาสิบเอก ตระกูล  ศรีเมือง 

 ๖๕๐ จาสิบเอก ตอตระกูล  สุจริต 

 ๖๕๑ จาสิบเอก ตอศักดิ์  ดําสงา 

 ๖๕๒ จาสิบเอก ตอศักดิ์  มัชมี 

 ๖๕๓ จาสิบเอก ติรา  สุวรรณโณ 

 ๖๕๔ จาสิบเอก ถนอม  เส่ียงบุญ 

 ๖๕๕ จาสิบเอก ทรงพล  ปนแดง 

 ๖๕๖ จาสิบเอก ทรงวุฒิ  ศรีโสดาพล   

 ๖๕๗ จาสิบเอก ทรงศักดิ์  ศรีบุรินทร 

 ๖๕๘ จาสิบเอก ทราย  ทองดี 

 ๖๕๙ จาสิบเอก ทวีศักดิ์  เผือกแกว 

 ๖๖๐ จาสิบเอก ทศพร  ชางนอย 

 ๖๖๑ จาสิบเอก ทศพิธ  ไชยยงค 

 ๖๖๒ จาสิบเอก ทองใจ  ลีละครจันทร 

 ๖๖๓ จาสิบเอก ทองพันธ  ธัญญารักษ 

 ๖๖๔ จาสิบเอก ทับทิม  วจนศิริกุล 

 ๖๖๕ จาสิบเอก ทายาท  บุณยะเสน 

 ๖๖๖ จาสิบเอก ธงชัย  วันเพ็ญ 

 ๖๖๗ จาสิบเอก ธนกร  สิทธิศักดิ์ 

 ๖๖๘ จาสิบเอก ธนกฤต  พัฒนแชม 

 ๖๖๙ จาสิบเอก ธนชัย  หาญชัย 

 ๖๗๐ จาสิบเอก ธนดล  สนศิริ 

 ๖๗๑ จาสิบเอก ธนพร  ชัชวาลยพันธ 

 ๖๗๒ จาสิบเอก ธนพล  ใจฉลาด 

 ๖๗๓ จาสิบเอก ธนภัตร  อรามหนุน 

 ๖๗๔ จาสิบเอก ธนวัต  เจือจาน 
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 ๖๗๕ จาสิบเอก ธนะพงษ  ศรีดาวงค 

 ๖๗๖ จาสิบเอก ธนัช  จริตงาม 

 ๖๗๗ จาสิบเอก ธนากร  บุราณเกา 

 ๖๗๘ จาสิบเอก ธนาคร  กองศรีกุลดิลก 

 ๖๗๙ จาสิบเอก ธรรศ  สุขพืชน 

 ๖๘๐ จาสิบเอก ธรรศพงศ  กกแกว 

 ๖๘๑ จาสิบเอก ธวัชชัย  ไชยแสงศรี 

 ๖๘๒ จาสิบเอก ธวัชชัย  รสรื่น 

 ๖๘๓ จาสิบเอก ธัญพิสิษฐ  ประทะนมปย 

 ๖๘๔ จาสิบเอก ธันยกร  สีดาจันทร 

 ๖๘๕ จาสิบเอก ธีรดล  ศรีสงคราม 

 ๖๘๖ จาสิบเอก ธีรพล  อนาคตะวัฒนา 

 ๖๘๗ จาสิบเอก ธีรพันธ  วรสาร 

 ๖๘๘ จาสิบเอก ธีรยุฒธ  แสงวิมาน 

 ๖๘๙ จาสิบเอก ธีรยุทธ  ทานทรัพย 

 ๖๙๐ จาสิบเอก ธีรเวทย  ทองอินทรโชติ 

 ๖๙๑ จาสิบเอก ธีระพล  ชาญรบ 

 ๖๙๒ จาสิบเอก ธีระศักดิ์  จันทนิภามาศ 

 ๖๙๓ จาสิบเอก ธีระศักดิ์  อินไหม 

 ๖๙๔ จาสิบเอก นนทชัย  นวลวิไลย 

 ๖๙๕ จาสิบเอก นนทปวิช  แกวถาวร 

 ๖๙๖ จาสิบเอก นพดล  โพธิ์ศรีอุน 

 ๖๙๗ จาสิบเอก นพดล  หงษสุวรรณ 

 ๖๙๘ จาสิบเอก นราทิป  นนทแกว 

 ๖๙๙ จาสิบเอก นรินทร  พวงรักษ 

 ๗๐๐ จาสิบเอก นรินทรพงษ  มั่นคง 

 ๗๐๑ จาสิบเอก นริศร  พิบูลรัตนสังข 

 ๗๐๒ จาสิบเอก นฤพล  มูลวันดี 

 ๗๐๓ จาสิบเอก นวพล  มวนโคกสูง 

 ๗๐๔ จาสิบเอก นันทะวัฒน  เกษรสุวรรณ 

 ๗๐๕ จาสิบเอก นาราภัทร  ฟุมเฟย 

 ๗๐๖ จาสิบเอก นิกร  ยศปญญา 

 ๗๐๗ จาสิบเอก นิคม  คําหงษา 

 ๗๐๘ จาสิบเอก นิคม  บัวศรี 

 ๗๐๙ จาสิบเอก นิคม  รัตนเพ็ชรทอง 

 ๗๑๐ จาสิบเอก นิติ  แกวพรรณา 

 ๗๑๑ จาสิบเอก นิติพัฒน  แนวสูง 

 ๗๑๒ จาสิบเอก นิติศักดิ์  พะเนินตะเคียน 

 ๗๑๓ จาสิบเอก นิพนธ  เคารพ 

 ๗๑๔ จาสิบเอก นิพนธ  พารา 

 ๗๑๕ จาสิบเอก นิมลชัย  ทับชุม 

 ๗๑๖ จาสิบเอก นิรุต  แสงโสดา 

 ๗๑๗ จาสิบเอก นิรุท  ธวัชทองปรีชา 

 ๗๑๘ จาสิบเอก นิวัฒน  โผพวงพันธุ 

 ๗๑๙ จาสิบเอก นิวัติชัย  พันธุมณี 

 ๗๒๐ จาสิบเอก เนื่อง  เงินทรัพย 

 ๗๒๑ จาสิบเอก บรมัตถ  เนาวรัตน 

 ๗๒๒ จาสิบเอก บรรเจิด  คําไทย 

 ๗๒๓ จาสิบเอก บัญชา  ยวงใย 

 ๗๒๔ จาสิบเอก บัณฑิต  นิตยารส 
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 ๗๒๕ จาสิบเอก บัณฑิต  ไสยสุวรรณ 

 ๗๒๖ จาสิบเอก บันทึก  บัวผุด 

 ๗๒๗ จาสิบเอก บัลลังก  เกษสม 

 ๗๒๘ จาสิบเอก บัวเรา  มานะ 

 ๗๒๙ จาสิบเอก บัวลอย  คลังทรัพย 

 ๗๓๐ จาสิบเอก บุญเกิด  ทุมกลาง 

 ๗๓๑ จาสิบเอก บุญชอบ  ถาวรศักด 

 ๗๓๒ จาสิบเอก บุญยืน  แกลวกลา 

 ๗๓๓ จาสิบเอก บุญยืน  ชมเชย 

 ๗๓๔ จาสิบเอก บุญรุง  กรุดเงิน  

 ๗๓๕ จาสิบเอก บุรชัย  หวันชิตนาย   

 ๗๓๖ จาสิบเอก ปฏิวัฒน  ดุกสุขแกว 

 ๗๓๗ จาสิบเอก ปฐมพงศ  จองโก 

 ๗๓๘ จาสิบเอก ปพน  อยูสุข 

 ๗๓๙ จาสิบเอก ปรเมศร  บวรรัตนกุล 

 ๗๔๐ จาสิบเอก ประกอบ  คงศรีเจริญ 

 ๗๔๑ จาสิบเอก ประกาสิทธิ์  สุดใจ 

 ๗๔๒ จาสิบเอก ประกิจ  สุกากิจ 

 ๗๔๓ จาสิบเอก ประกิต  สุธาพจน 

 ๗๔๔ จาสิบเอก ประจัญ  แกนสวาท 

 ๗๔๕ จาสิบเอก ประทีป  ฉิมกุล 

 ๗๔๖ จาสิบเอก ประทีป  ภาคบูรณ 

 ๗๔๗ จาสิบเอก ประทีป  ภูมิโคก 

 ๗๔๘ จาสิบเอก ประพันธ  แปนประดิษฐ 

 ๗๔๙ จาสิบเอก ประพันธ  แสงกลา 

 ๗๕๐ จาสิบเอก ประไพ  หอมหวล 

 ๗๕๑ จาสิบเอก ประมวล  ดีอินทร 

 ๗๕๒ จาสิบเอก ประมวล  พวงชาวนา 

 ๗๕๓ จาสิบเอก ประยูร  พิบูลย 

 ๗๕๔ จาสิบเอก ประสงค  แทนทอง 

 ๗๕๕ จาสิบเอก ประสงค  แสงลา 

 ๗๕๖ จาสิบเอก ประสาน  มิตรศิลลา 

 ๗๕๗ จาสิบเอก ประสิทธิ์  ทองพลับ 

 ๗๕๘ จาสิบเอก ประสิทธิ์  นารักษ 

 ๗๕๙ จาสิบเอก ประสิทธิ์  เผาเวียงคํา 

 ๗๖๐ จาสิบเอก ประเสริฐผล  จันทรเสนา 

 ๗๖๑ จาสิบเอก ประหยัด  เขตนิมิตร 

 ๗๖๒ จาสิบเอก ประหยัด  คงหอม 

 ๗๖๓ จาสิบเอก ปรัชญา  ปะแปง 

 ๗๖๔ จาสิบเอก ปริญญา  จําปาทอง 

 ๗๖๕ จาสิบเอก ปรีชา  กมลนิธิเศรษฐ 

 ๗๖๖ จาสิบเอก ปรีชา  แกนปดชา 

 ๗๖๗ จาสิบเอก ปรีชา  โพธิ์คีรี 

 ๗๖๘ จาสิบเอก ปรีชา  โสมาศรี 

 ๗๖๙ จาสิบเอก ปวีณกร  โสดาดง 

 ๗๗๐ จาสิบเอก ปญญา  จอกนอย 

 ๗๗๑ จาสิบเอก ปญญา  นิธิเมธากุล 

 ๗๗๒ จาสิบเอก ปญญา  วงษทอง 

 ๗๗๓ จาสิบเอก ปณชพัฒน  ยุทธธนสุภัฏกูล 

 ๗๗๔ จาสิบเอก ปยะพงษ  แตกโพธิ์ 
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 ๗๗๕ จาสิบเอก ไปรมสิชฌ  นาคะสิงห 

 ๗๗๖ จาสิบเอก พงศกร  พูลทอง 

 ๗๗๗ จาสิบเอก พงศไพบูลย  ศรีแกว 

 ๗๗๘ จาสิบเอก พงศศักดิ์  เอี่ยมจันทร 

 ๗๗๙ จาสิบเอก พงษเทพ  รังสี 

 ๗๘๐ จาสิบเอก พชร  นาคย้ิม 

 ๗๘๑ จาสิบเอก พนม  นอยทับทิม 

 ๗๘๒ จาสิบเอก พนมพร  กรองทอง 

 ๗๘๓ จาสิบเอก พนมพร  ชนะศรี 

 ๗๘๔ จาสิบเอก พยุงศักดิ์  สิงหแกว 

 ๗๘๕ จาสิบเอก พรชัย  แดนเมือง 

 ๗๘๖ จาสิบเอก พรหมจักร  จ่ัวนาน 

 ๗๘๗ จาสิบเอก พรอมพงษ  ผิวออน 

 ๗๘๘ จาสิบเอก พลกฤต  หวงมี 

 ๗๘๙ จาสิบเอก พลวัตต  สินสันธิเทศ 

 ๗๙๐ จาสิบเอก พลายชุมพล  ปานนาค 

 ๗๙๑ จาสิบเอก พัชรกฤษฎ์ิ  สีเสนวรธนาสกุล 

 ๗๙๒ จาสิบเอก พัชรพล  คลายโอภาส 

 ๗๙๓ จาสิบเอก พัฒราวุฒิ  ฉายขุนทด 

 ๗๙๔ จาสิบเอก พัลลภ  ประทุมสูตร 

 ๗๙๕ จาสิบเอก พิเชฐ  เองฉวน 

 ๗๙๖ จาสิบเอก พิเชษฐ  พรหมศรี 

 ๗๙๗ จาสิบเอก พิเชษฐ  เรืองรุง 

 ๗๙๘ จาสิบเอก พิณโญ  หรั่งกล่ัน 

 ๗๙๙ จาสิบเอก พินิจนันท  ชวยอารีย 

 ๘๐๐ จาสิบเอก พิพัฒน  นาควิรัตน 

 ๘๐๑ จาสิบเอก พิพัฒนพงศ  ยงญาติ 

 ๘๐๒ จาสิบเอก พิศนุพงค  ศิลาพรม 

 ๘๐๓ จาสิบเอก พิษณุ  ขําสกุล 

 ๘๐๔ จาสิบเอก พิษณุ  เรืองทัพ 

 ๘๐๕ จาสิบเอก พิสิทธิ์  ยอดไหม 

 ๘๐๖ จาสิบเอก พีรพัฒน  ไกรเทพ 

 ๘๐๗ จาสิบเอก พีรวัส  ฤทธิ์มนตรี 

 ๘๐๘ จาสิบเอก พีรศักดิ์  โชติจําลอง 

 ๘๐๙ จาสิบเอก พีรศิลป  มันทรานนท 

 ๘๑๐ จาสิบเอก พีระ  วรรณพิบูลย 

 ๘๑๑ จาสิบเอก ไพฑูรย  หงษสุด 

 ๘๑๒ จาสิบเอก ไพทูลย  พิมพประสานต 

 ๘๑๓ จาสิบเอก ไพบูลย  คเชนทรชาติ 

 ๘๑๔ จาสิบเอก ไพบูลย  เนเยือด 

 ๘๑๕ จาสิบเอก ไพบูลย  แผลติตะ 

 ๘๑๖ จาสิบเอก ไพรัตน  พะวงค 

 ๘๑๗ จาสิบเอก ไพโรจน  บุญสูง 

 ๘๑๘ จาสิบเอก ไพศาล  จางผล 

 ๘๑๙ จาสิบเอก ไพศาล  เตะลูกา 

 ๘๒๐ จาสิบเอก ไพศาล  ปานุมัด 

 ๘๒๑ จาสิบเอก ไพศาล  หรั่งปรางค 

 ๘๒๒ จาสิบเอก ภักดี  ชุมชัยรัตน 

 ๘๒๓ จาสิบเอก ภัทรพงษ  ดีมาก 

 ๘๒๔ จาสิบเอก ภากรณ  ปานวงษ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๘๒๕ จาสิบเอก ภานุวัฒน  ดาวมณี 

 ๘๒๖ จาสิบเอก ภาศกร  นอกกระโทก 

 ๘๒๗ จาสิบเอก ภาสกร  บุญทองแกว 

 ๘๒๘ จาสิบเอก ภาสพันธ  การะภาพ 

 ๘๒๙ จาสิบเอก ภุชงค  สุวรรณฉวี 

 ๘๓๐ จาสิบเอก ภูมิรพี  บุญขํา 

 ๘๓๑ จาสิบเอก ภูวดล  คําขาว 

 ๘๓๒ จาสิบเอก ภูวดล  ทองดี 

 ๘๓๓ จาสิบเอก ภูสิต  ปุยะติ 

 ๘๓๔ จาสิบเอก มงคล  เข็มโคกกรวด 

 ๘๓๕ จาสิบเอก มงคล  สาลีกงชัย 

 ๘๓๖ จาสิบเอก มงคล  หิรัญงาม 

 ๘๓๗ จาสิบเอก มงคลรัตน  แกวพิทักษ 

 ๘๓๘ จาสิบเอก มณฑล  ทิพยรักษ 

 ๘๓๙ จาสิบเอก มณเทียร  สุชัยลังการ 

 ๘๔๐ จาสิบเอก มนตชัย  ศักดิ์ศรี 

 ๘๔๑ จาสิบเอก มนตรี  ไกรเทพ 

 ๘๔๒ จาสิบเอก มนตรี  จุลนวล 

 ๘๔๓ จาสิบเอก มนตรี  ปาหมี 

 ๘๔๔ จาสิบเอก มนตรี  วงศคช  

 ๘๔๕ จาสิบเอก มนตรี  สิทธิ 

 ๘๔๖ จาสิบเอก มนูญ  ยุทาบอ 

 ๘๔๗ จาสิบเอก มลรัก  ลวนศรี 

 ๘๔๘ จาสิบเอก มานะ  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๔๙ จาสิบเอก มานะ  วงศทราย 

 ๘๕๐ จาสิบเอก มิตร  เสือเคน 

 ๘๕๑ จาสิบเอก มีชัย  มณีจักร 

 ๘๕๒ จาสิบเอก เมธัส  ชัจชโยทิต 

 ๘๕๓ จาสิบเอก เมธา  เพ็งสวาง 

 ๘๕๔ จาสิบเอก ยง  แสนยากุล 

 ๘๕๕ จาสิบเอก ยรรยง  คงทน 

 ๘๕๖ จาสิบเอก ยุทธกร  กษิณศรี 

 ๘๕๗ จาสิบเอก ยุทธจักร  พรหมบุตร 

 ๘๕๘ จาสิบเอก ยุทธภูมิ  ฐนาบวรภักดี 

 ๘๕๙ จาสิบเอก ยุทธวิวัฒน  ลือสวัสดิ์ 

 ๘๖๐ จาสิบเอก ยุทธศักดิ์  ถุงทอง 

 ๘๖๑ จาสิบเอก รณภพ  นุตรักษ 

 ๘๖๒ จาสิบเอก รมเกลา  กมลธง 

 ๘๖๓ จาสิบเอก รอมซัน  กาเซะ 

 ๘๖๔ จาสิบเอก รังสรรค  เรืองศรี 

 ๘๖๕ จาสิบเอก รัฐวิชญ  มลิวัลย 

 ๘๖๖ จาสิบเอก รัตนพล  สองสีขวา 

 ๘๖๗ จาสิบเอก ราชา  สุกขะ 

 ๘๖๘ จาสิบเอก ราชินทร  ลัทธิรมย 

 ๘๖๙ จาสิบเอก ราเมศ  โสดสงค 

 ๘๗๐ จาสิบเอก รุงโรจน  แตงสวัสดิ์ 

 ๘๗๑ จาสิบเอก รุงสุริยา  ชาญรบ 

 ๘๗๒ จาสิบเอก เริงชัย  ทองดํา 

 ๘๗๓ จาสิบเอก ฤทธิเดช  อาสนสุวรรณ 

 ๘๗๔ จาสิบเอก วรจักร  นาขาม 
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 ๘๗๕ จาสิบเอก วรพงษ  ชางพงษ 

 ๘๗๖ จาสิบเอก วรพล  วัชรเตชวาณิช   

 ๘๗๗ จาสิบเอก วรวิทย  กล่ินชาติ 

 ๘๗๘ จาสิบเอก วรวุฒิ  สืบมาก 

 ๘๗๙ จาสิบเอก วรินทร  พวงประดู 

 ๘๘๐ จาสิบเอก วสันต  คูณขุนทด 

 ๘๘๑ จาสิบเอก วัชรพงค  เชิดสูงเนิน 

 ๘๘๒ จาสิบเอก วัชระ  คงดี 

 ๘๘๓ จาสิบเอก วัชระ  ทิพยกองลาศ 

 ๘๘๔ จาสิบเอก วันทกิจ  ภูมิชาติ 

 ๘๘๕ จาสิบเอก วัลลภ  ถาบุญกิจ 

 ๘๘๖ จาสิบเอก วัลลภ  ปรีดาพรพันธุ 

 ๘๘๗ จาสิบเอก วิชญะ  คงเต็ม 

 ๘๘๘ จาสิบเอก วิชัย  เขียวสวัสดิ์ 

 ๘๘๙ จาสิบเอก วิชัย  สมงาม 

 ๘๙๐ จาสิบเอก วิเชียร  คงฆะ 

 ๘๙๑ จาสิบเอก วิฑูรย  ชวยสุข 

 ๘๙๒ จาสิบเอก วิทยา  ทิพยมั่น 

 ๘๙๓ จาสิบเอก วิทวัส  เทพสง 

 ๘๙๔ จาสิบเอก วิทูร  รางแดง 

 ๘๙๕ จาสิบเอก วิมูล  พุดซอน 

 ๘๙๖ จาสิบเอก วิรชัย  เสนทองแกว 

 ๘๙๗ จาสิบเอก วิระศักดิ์  เบ็ญจรูญ 

 ๘๙๘ จาสิบเอก วิรัช  บุญคง 

 ๘๙๙ จาสิบเอก วิริยะชัย  วินาโล 

 ๙๐๐ จาสิบเอก วิรุตน  ดาสมกุล 

 ๙๐๑ จาสิบเอก วิโรจน  คํางาม 

 ๙๐๒ จาสิบเอก วิโรจน  มวงสุราช 

 ๙๐๓ จาสิบเอก วิโรฒ  ศรีมณี 

 ๙๐๔ จาสิบเอก วิเวก  กิ่งนอก 

 ๙๐๕ จาสิบเอก วิษณุ  พลดร 

 ๙๐๖ จาสิบเอก วิสุทธิเชษฐ  ชุมนวล 

 ๙๐๗ จาสิบเอก วีรพงศ  จุลเอียด 

 ๙๐๘ จาสิบเอก วีรพล  แสนสุด 

 ๙๐๙ จาสิบเอก วีรยุทธ  ชัยนา 

 ๙๑๐ จาสิบเอก วีรวัฒน  บรรจง 

 ๙๑๑ จาสิบเอก วีรศักดิ์  สาตรอด 

 ๙๑๒ จาสิบเอก วีระศักดิ์  วงศคําจันทร 

 ๙๑๓ จาสิบเอก วุฒิชัย  สุขนันท 

 ๙๑๔ จาสิบเอก วุฒิชัย  หนอทอง 

 ๙๑๕ จาสิบเอก วุฒิตรัย  นวลดี 

 ๙๑๖ จาสิบเอก วุธ  ธรรมจิตร 

 ๙๑๗ จาสิบเอก แวซําซูดีน  แวและ 

 ๙๑๘ จาสิบเอก ศรายุธ  หงษทอง 

 ๙๑๙ จาสิบเอก ศราวุฒิ  สอนทวี 

 ๙๒๐ จาสิบเอก ศราวุธ  แสงกุลัง 

 ๙๒๑ จาสิบเอก ศักดิ์  พงษศาสตร 

 ๙๒๒ จาสิบเอก ศักดิ์ดา  เกื้อมณี 

 ๙๒๓ จาสิบเอก ศักดิพัฒน  อุประ 

 ๙๒๔ จาสิบเอก ศักดิ์ระพี  เพชรเรือนทอง 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๙๒๕ จาสิบเอก ศิริพงศ  ทิพยชัยเมธา 

 ๙๒๖ จาสิบเอก ศิริพล  ผายพิมาย 

 ๙๒๗ จาสิบเอก ศิริวัฒน  ครุฑพงษ 

 ๙๒๘ จาสิบเอก ศิริศักดา  ทุงนากลาง 

 ๙๒๙ จาสิบเอก ศิวกร  สุตพรหม 

 ๙๓๐ จาสิบเอก ศุภชัย  ขําพล 

 ๙๓๑ จาสิบเอก ศุภชัย  ทิพยธนาพลชัย 

 ๙๓๒ จาสิบเอก ศุภชัย  บุญจันทร 

 ๙๓๓ จาสิบเอก ศุภชัย  สมบุตร 

 ๙๓๔ จาสิบเอก ศุภชัย  สรางแกว 

 ๙๓๕ จาสิบเอก ศุภชัย  สุขประเสริฐศิลป 

 ๙๓๖ จาสิบเอก ศุภโชค  ขวัญใจ 

 ๙๓๗ จาสิบเอก สดุดี  ระเดนมนตรี 

 ๙๓๘ จาสิบเอก สถิต  จันทรคูเมือง 

 ๙๓๙ จาสิบเอก สถิตพงศ  บัวสกัด 

 ๙๔๐ จาสิบเอก สนุ  ดีสม 

 ๙๔๑ จาสิบเอก สพลดนัย  อิทธิยาภรณ 

 ๙๔๒ จาสิบเอก สมคิด  สุวรรณมณี 

 ๙๔๓ จาสิบเอก สมเจตน  เบ็ญเจิด 

 ๙๔๔ จาสิบเอก สมชาย  แกวศรี 

 ๙๔๕ จาสิบเอก สมชาย  บิลหมัด 

 ๙๔๖ จาสิบเอก สมชาย  ศรีสง 

 ๙๔๗ จาสิบเอก สมโชค  เตยแกว 

 ๙๔๘ จาสิบเอก สมโชค  หนูสุย 

 ๙๔๙ จาสิบเอก สมนึก  กันทะวงค 

 ๙๕๐ จาสิบเอก สมนึก  งามจันทราทิพย 

 ๙๕๑ จาสิบเอก สมบุญ  มุสิกบัณฑิตย 

 ๙๕๒ จาสิบเอก สมพงษ  มุยสี 

 ๙๕๓ จาสิบเอก สมพร  บุญษร 

 ๙๕๔ จาสิบเอก สมพร  เพ่ิมภักดิ์ 

 ๙๕๕ จาสิบเอก สมภพ  ทองเทพ 

 ๙๕๖ จาสิบเอก สมยศ  กระนีจิตต 

 ๙๕๗ จาสิบเอก สมรัก  มีชัยแสง 

 ๙๕๘ จาสิบเอก สมศักดิ์  พินธุแกว 

 ๙๕๙ จาสิบเอก สมศักดิ์  แสงทอง 

 ๙๖๐ จาสิบเอก สมศักดิ์  แสงพันธดี 

 ๙๖๑ จาสิบเอก สมัย  เชื้อพันธ 

 ๙๖๒ จาสิบเอก สลาวุธ  เกิดฉิม 

 ๙๖๓ จาสิบเอก สหรัฐ  เกิดชนะ 

 ๙๖๔ จาสิบเอก สัตยพรต  คุณผล 

 ๙๖๕ จาสิบเอก สันติพงษ  อิ่มทะเล 

 ๙๖๖ จาสิบเอก สันหติพร  ทองชู 

 ๙๖๗ จาสิบเอก สัมพันธ  เพชรรัตน 

 ๙๖๘ จาสิบเอก สัมฤทธิ์  เพชรชวย 

 ๙๖๙ จาสิบเอก สาคร  เหมะ 

 ๙๗๐ จาสิบเอก สาธร  บุญแสง 

 ๙๗๑ จาสิบเอก สานิตย  สุกแดง 

 ๙๗๒ จาสิบเอก สามารถ  เรเรือง 

 ๙๗๓ จาสิบเอก สายชล  แกวมูลสา 

 ๙๗๔ จาสิบเอก สําราญ  มูสิกะ 
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 ๙๗๕ จาสิบเอก สําราญ  สุขคลาย 

 ๙๗๖ จาสิบเอก สิทธิชัย  กล่ันบุศย 

 ๙๗๗ จาสิบเอก สิทธิพงษ  เชาวเพ็ชร 

 ๙๗๘ จาสิบเอก สิทธิพร  เปล่ียนศรี 

 ๙๗๙ จาสิบเอก สิทธิศักดิ์  พัวพันธ 

 ๙๘๐ จาสิบเอก สิทธิศักดิ์  สอนเถื่อน 

 ๙๘๑ จาสิบเอก สิทธิศักดิ์  แสงเทียน 

 ๙๘๒ จาสิบเอก สิรภพ  อยูทอง 

 ๙๘๓ จาสิบเอก สิรวิชญ  ชาวหา 

 ๙๘๔ จาสิบเอก สุกิจ  วงษศรีเผือก  

 ๙๘๕ จาสิบเอก สุขเกษม  เขมาภิรักษ 

 ๙๘๖ จาสิบเอก สุชาติ  ทองคําศรี 

 ๙๘๗ จาสิบเอก สุชาติ  รักชาง 

 ๙๘๘ จาสิบเอก สุชาติ  รัดสีวอ 

 ๙๘๙ จาสิบเอก สุชาติ  วรรณศิริเพชร 

 ๙๙๐ จาสิบเอก สุชาติ  ศิริบัวพันธ 

 ๙๙๑ จาสิบเอก สุชาติ  ไหมสีทอง 

 ๙๙๒ จาสิบเอก สุชาติ  อําลอย 

 ๙๙๓ จาสิบเอก สุชิน  สิงหพลาย 

 ๙๙๔ จาสิบเอก สุทธิพงษ  เพชรอาวุธ 

 ๙๙๕ จาสิบเอก สุทัศน  ทิพยสิงห 

 ๙๙๖ จาสิบเอก สุทัศน  เทพเกื้อ 

 ๙๙๗ จาสิบเอก สุทัศน  นาคา 

 ๙๙๘ จาสิบเอก สุทัศน  พวงทิพยวรรณ 

 ๙๙๙ จาสิบเอก สุทัศน  โยธาภักดี 

 ๑๐๐๐ จาสิบเอก สุเทพ  เทอดเกียรติ 

 ๑๐๐๑ จาสิบเอก สุนันตชัย  สุดแสนยา 

 ๑๐๐๒ จาสิบเอก สุนันท  พราหมโณ 

 ๑๐๐๓ จาสิบเอก สุนันท  ศิริปรุ 

 ๑๐๐๔ จาสิบเอก สุนิน  บุริขันธ 

 ๑๐๐๕ จาสิบเอก สุปชัย  เพชรโกษี 

 ๑๐๐๖ จาสิบเอก สุพจน  ขีดขั้น 

 ๑๐๐๗ จาสิบเอก สุพจน  ไชยบุญญรัศมิ์ 

 ๑๐๐๘ จาสิบเอก สุพัฒน  แกนไร 

 ๑๐๐๙ จาสิบเอก สุภชัย  ศรีภิรมย 

 ๑๐๑๐ จาสิบเอก สุภาพ  สมเชื้อ 

 ๑๐๑๑ จาสิบเอก สุเมธ  หนูคง 

 ๑๐๑๒ จาสิบเอก สุรชัย  ดิษฐปาน 

 ๑๐๑๓ จาสิบเอก สุรชาติ  จันทรสีมาวรรณ 

 ๑๐๑๔ จาสิบเอก สุรศักดิ์  แจมประเสริฐ 

 ๑๐๑๕ จาสิบเอก สุรศักดิ์  มากนุน 

 ๑๐๑๖ จาสิบเอก สุรศักดิ์  หะรังษี 

 ๑๐๑๗ จาสิบเอก สุรสิทธิ์  กลุมยา 

 ๑๐๑๘ จาสิบเอก สุรัตน  มีภักดี 

 ๑๐๑๙ จาสิบเอก สุริยะ  ชัยภักดี 

 ๑๐๒๐ จาสิบเอก สุริยะ  ปนโมรา 

 ๑๐๒๑ จาสิบเอก สุริยันต  สงสุข 

 ๑๐๒๒ จาสิบเอก สุริยา  เคนรัง 

 ๑๐๒๓ จาสิบเอก สุวรรณ  แตงนวน 

 ๑๐๒๔ จาสิบเอก สุวรรณ  รัตนย่ังยืนยงค 
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 ๑๐๒๕ จาสิบเอก สุวรรณ  ละวู 

 ๑๐๒๖ จาสิบเอก สุวรรณพจน  มุงรอบกิจ 

 ๑๐๒๗ จาสิบเอก สุวัฒนา  ทองบุญ 

 ๑๐๒๘ จาสิบเอก สุวิทย  เปล่ียนขํา 

 ๑๐๒๙ จาสิบเอก สุวิทย  จันทรดีศรี 

 ๑๐๓๐ จาสิบเอก เสกศักร  แกวโสม 

 ๑๐๓๑ จาสิบเอก เสกสรรค  ชัยงาม 

 ๑๐๓๒ จาสิบเอก เสฎฐวุฒิ  ยานะวิมุติ 

 ๑๐๓๓ จาสิบเอก เสถียร  คํากลาง 

 ๑๐๓๔ จาสิบเอก เสนีย  บุตรบุราณ 

 ๑๐๓๕ จาสิบเอก เสริมศักดิ์   

  เพียรประสพสุข 

 ๑๐๓๖ จาสิบเอก แสนชัย  คงอิ่ม 

 ๑๐๓๗ จาสิบเอก แสนชัย  แสงพลาย 

 ๑๐๓๘ จาสิบเอก โสภา  ศูนยจันทร 

 ๑๐๓๙ จาสิบเอก โสรส  ทองใบ 

 ๑๐๔๐ จาสิบเอก หาญชนะ  จันทะดี 

 ๑๐๔๑ จาสิบเอก หาญชัย  เรืองสุขสุด 

 ๑๐๔๒ จาสิบเอก หาญสุธีร  ฐิตาศรีโรจน 

 ๑๐๔๓ จาสิบเอก อชิรวิทย  เทพสง 

 ๑๐๔๔ จาสิบเอก อดิเทพ  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๕ จาสิบเอก อดิศร  ทินดวง 

 ๑๐๔๖ จาสิบเอก อดิศร  มาสิงห 

 ๑๐๔๗ จาสิบเอก อดิสรณ  ภูริชโชค 

 ๑๐๔๘ จาสิบเอก อนนท  วนะกรรม 

 ๑๐๔๙ จาสิบเอก อนันต  มูสโกภาศ 

 ๑๐๕๐ จาสิบเอก อนันต  ลิบัง 

 ๑๐๕๑ จาสิบเอก อนุชัย  กันไชยชาติ 

 ๑๐๕๒ จาสิบเอก อนุชา  แกวโสด 

 ๑๐๕๓ จาสิบเอก อนุชา  ลักษมีราต 

 ๑๐๕๔ จาสิบเอก อนุชา  วิชาธร 

 ๑๐๕๕ จาสิบเอก อนุรักษ  เสาวดี 

 ๑๐๕๖ จาสิบเอก อนุวัฒน  สวนโสกเชือก 

 ๑๐๕๗ จาสิบเอก อนุวัฒน  เอี่ยมนูญ 

 ๑๐๕๘ จาสิบเอก อนุวัติ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๐๕๙ จาสิบเอก อนุศาสน  จันทน 

 ๑๐๖๐ จาสิบเอก อนุสรณ  เทพเกื้อกูล 

 ๑๐๖๑ จาสิบเอก อนุสรณ  สิงหวงค 

 ๑๐๖๒ จาสิบเอก อภิชา  โกศลบุญมี 

 ๑๐๖๓ จาสิบเอก อภิชาติ  นิสัน 

 ๑๐๖๔ จาสิบเอก อภิชาติ  ผิวผอง 

 ๑๐๖๕ จาสิบเอก อภิชาติ  พิมอาจหาญ 

 ๑๐๖๖ จาสิบเอก อมรศักดิ์  สายสินธุ 

 ๑๐๖๗ จาสิบเอก อรรฐชัย  หนูอุไร 

 ๑๐๖๘ จาสิบเอก อรรถพร  ชวยพูล 

 ๑๐๖๙ จาสิบเอก อรรถภรท  วรธรรมปรีชา 

 ๑๐๗๐ จาสิบเอก อรรถสิทธิ์  เงินศรี 

 ๑๐๗๑ จาสิบเอก ออนสา  สีเหลือง 

 ๑๐๗๒ จาสิบเอก อัครเดช  คงมี 

 ๑๐๗๓ จาสิบเอก อัครพงษ  มีสัตย 
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 ๑๐๗๔ จาสิบเอก อัครพนธ  จันทรมูล 

 ๑๐๗๕ จาสิบเอก อัครพล  ปนเนียม 

 ๑๐๗๖ จาสิบเอก อัครวัฒน  จันทองเทศ 

 ๑๐๗๗ จาสิบเอก อัจฉริยะ  สมบูรณ 

 ๑๐๗๘ จาสิบเอก อัฐพล  กล่ินศรีสุข 

 ๑๐๗๙ จาสิบเอก อัมพร  ชีวะกุล 

 ๑๐๘๐ จาสิบเอก อัมรินทร  ธัญญาบาล 

 ๑๐๘๑ จาสิบเอก อัมรุต  อุนหลา 

 ๑๐๘๒ จาสิบเอก อาคม  พุมคมสิน 

 ๑๐๘๓ จาสิบเอก อาคม  หอยสกุล 

 ๑๐๘๔ จาสิบเอก อาณัติ  พุมกล่ิน 

 ๑๐๘๕ จาสิบเอก อาทิตย  สิทธิ 

 ๑๐๘๖ จาสิบเอก อาทิตย  สิริธํารงรัศมิ์ 

 ๑๐๘๗ จาสิบเอก อารมณ  เพชรแยม 

 ๑๐๘๘ จาสิบเอก อํานาจ  เท่ียงสุข 

 ๑๐๘๙ จาสิบเอก อํานาจ  ผลวิจิตร 

 ๑๐๙๐ จาสิบเอก อํานาจ  แยมอยูวงศ 

 ๑๐๙๑ จาสิบเอก อํานาจ  วัฒนกุล 

 ๑๐๙๒ จาสิบเอก อําพรรณพจน  โอภาส 

 ๑๐๙๓ จาสิบเอก อําพล  กันภัย 

 ๑๐๙๔ จาสิบเอก อิทธพัทธ  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๐๙๕ จาสิบเอก อุกฤษฎ  เต็มสงสัย 

 ๑๐๙๖ จาสิบเอก อุเชน  ยอศิลป 

 ๑๐๙๗ จาสิบเอก อุดม  ชูสุวรรณ 

 ๑๐๙๘ จาสิบเอก อุดร  พรหมประกาย 

 ๑๐๙๙ จาสิบเอก อุดอน  เกษมรัตน 

 ๑๑๐๐ จาสิบเอก อุทัย  ขันออน 

 ๑๑๐๑ จาสิบเอก อุทัย  หนุชวย 

 ๑๑๐๒ จาสิบเอก อุเทน  นิลอนันต 

 ๑๑๐๓ จาสิบเอก อุเทน  อะหวัง 

 ๑๑๐๔ จาสิบเอก เอกชลิต  บุญรัตน 

 ๑๑๐๕ จาสิบเอก เอกชัย  กรุงแกว 

 ๑๑๐๖ จาสิบเอก เอกชัย  มณีฉาย 

 ๑๑๐๗ จาสิบเอก เอกชัย  อินทรสมบัติ 

 ๑๑๐๘ จาสิบเอก เอกพจน  สามารถ 

 ๑๑๐๙ จาสิบเอก เอกพันธ  ลียากาศ 

 ๑๑๑๐ จาสิบเอก เอกภพ  ทรงมัจฉา 

 ๑๑๑๑ จาสิบเอก เอนก  ดีย่ิง 

 ๑๑๑๒ จาสิบเอกหญิง ชฎาวัลย   

  มีจันทรชยะกุล 

 ๑๑๑๓ จาสิบเอกหญิง มารากะ  หะยีกาเรง 

 ๑๑๑๔ จาสิบเอกหญิง รัติยา  ปากแกว 

 ๑๑๑๕ จาสิบเอกหญิง ราศรี  ลีเจริญงาม 

 ๑๑๑๖ จาสิบโท กองเกียรติ  อุตเสน 

 ๑๑๑๗ จาสิบโท กานต  มัฆพาน 

 ๑๑๑๘ จาสิบโท กิตติพงศ  แกวทอง 

 ๑๑๑๙ จาสิบโท กิตติพงษ  รูปงาม 

 ๑๑๒๐ จาสิบโท จักชัย  บานชื่น 

 ๑๑๒๑ จาสิบโท จีรวัฒน  ปอสุวรรณ 

 ๑๑๒๒ จาสิบโท เจริญ  เกตุชู 
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 ๑๑๒๓ จาสิบโท เจริญ  บุญสุข 

 ๑๑๒๔ จาสิบโท เจริญ  สุขเกษม 

 ๑๑๒๕ จาสิบโท เฉลิมพล  บุญนาม 

 ๑๑๒๖ จาสิบโท ชาติชาย  จันทรเกล้ียง 

 ๑๑๒๗ จาสิบโท ชานนท  ขวาอุนหลา 

 ๑๑๒๘ จาสิบโท ชิตชินันท  สุจิระพงศพันธ 

 ๑๑๒๙ จาสิบโท ชินพันธ  จันทรแกว 

 ๑๑๓๐ จาสิบโท เชิดศักดิ์  เมืองแกว 

 ๑๑๓๑ จาสิบโท โชคชัย  กําเนิดทอง 

 ๑๑๓๒ จาสิบโท ณรงคพันธุ  ศาสคุณ 

 ๑๑๓๓ จาสิบโท ณัฐวุฒิ  ทองนอก 

 ๑๑๓๔ จาสิบโท ดิเรก  เพ่ิมจัตุรัส 

 ๑๑๓๕ จาสิบโท เดชาภัค  หูวอง 

 ๑๑๓๖ จาสิบโท ไตรรัตน  โสมสุพรรณ 

 ๑๑๓๗ จาสิบโท ทนากร  เสดสุวรรณ 

 ๑๑๓๘ จาสิบโท ทวนทอง  นามโท 

 ๑๑๓๙ จาสิบโท ทัศไนย  กองศรี 

 ๑๑๔๐ จาสิบโท ธนกร  เวทโอสถ 

 ๑๑๔๑ จาสิบโท ธนศักดิ์  บัวขาว 

 ๑๑๔๒ จาสิบโท ธนากร  สารสิงห 

 ๑๑๔๓ จาสิบโท ธเนศ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๑๔๔ จาสิบโท ธวัชชัย  มุงภูกลาง 

 ๑๑๔๕ จาสิบโท ธวัชชัย  ราชโยธี 

 ๑๑๔๖ จาสิบโท ธีรพล  ทองแกว 

 ๑๑๔๗ จาสิบโท ธีรยุทธ  ทองหวาน 

 ๑๑๔๘ จาสิบโท ธีรวุฒิ  ตรีรัตน 

 ๑๑๔๙ จาสิบโท ธีระ  นวลรอด 

 ๑๑๕๐ จาสิบโท ธีระพล  วิไล 

 ๑๑๕๑ จาสิบโท นพดล  ศรีษะโคตร 

 ๑๑๕๒ จาสิบโท นพศักดิ์  หกหนู 

 ๑๑๕๓ จาสิบโท นราพงศ  หมุนหวาน 

 ๑๑๕๔ จาสิบโท นเรศน  เนื้อนุม 

 ๑๑๕๕ จาสิบโท ปฐม  ยอดดี 

 ๑๑๕๖ จาสิบโท ประดิษฐ  เทพรักษา 

 ๑๑๕๗ จาสิบโท ปยวัฒน  สวางภักดิ์ 

 ๑๑๕๘ จาสิบโท พัฒพงศ  ภูขาว 

 ๑๑๕๙ จาสิบโท พิเชษฐ  พิศฉลาด 

 ๑๑๖๐ จาสิบโท ไพโรจน  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๑๖๑ จาสิบโท มนตรี  นารีจันทร 

 ๑๑๖๒ จาสิบโท มะอูเซ็ง  ดาโอะ 

 ๑๑๖๓ จาสิบโท มานพ  นามวงษสา 

 ๑๑๖๔ จาสิบโท รัชธวิทย  ปยะธนันทรัฐ 

 ๑๑๖๕ จาสิบโท รัตภูมิ  รักทอง 

 ๑๑๖๖ จาสิบโท ราเชนทร  โนนทิง 

 ๑๑๖๗ จาสิบโท รุงสุริยา  เหือดไธสงค 

 ๑๑๖๘ จาสิบโท วัฒนา  งอธิราช 

 ๑๑๖๙ จาสิบโท วิชาญ  วงคประยูร 

 ๑๑๗๐ จาสิบโท วิฐี  วงศเสนา 

 ๑๑๗๑ จาสิบโท วิทวัส  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๗๒ จาสิบโท วิรชัย  ชวยขุน 
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 ๑๑๗๓ จาสิบโท วิษณุ  บุตรอินทร 

 ๑๑๗๔ จาสิบโท วีรวัฒน  เดือนฉาย 

 ๑๑๗๕ จาสิบโท วีระพงษ  หนูชวย 

 ๑๑๗๖ จาสิบโท ศักดิ์รพี  หงษา 

 ๑๑๗๗ จาสิบโท ศุภกร  คิดโปรง 

 ๑๑๗๘ จาสิบโท ศุภชัย  ขํากระโทก 

 ๑๑๗๙ จาสิบโท ศุภวุฒิ  บุตรสีนอย 

 ๑๑๘๐ จาสิบโท สมชาย  สิงหนาท 

 ๑๑๘๑ จาสิบโท สมเชษฐ  สมสีแสง 

 ๑๑๘๒ จาสิบโท สมมาศ  นุยพานิช 

 ๑๑๘๓ จาสิบโท สันติ  ปานแดง 

 ๑๑๘๔ จาสิบโท สิทธิชัย  ดาโอภา 

 ๑๑๘๕ จาสิบโท สิทธิชัย  บุญคง 

 ๑๑๘๖ จาสิบโท สิทธิพงษ  สุวรรณกาญจน 

 ๑๑๘๗ จาสิบโท สิทธิศักดิ์  รักศรีทอง 

 ๑๑๘๘ จาสิบโท สุทัศน  ย้ิมละมัย 

 ๑๑๘๙ จาสิบโท สุเทพ  กล่ินศรีสุข 

 ๑๑๙๐ จาสิบโท สุรสิทธิ์  บุญยะศรี 

 ๑๑๙๑ จาสิบโท สุรัตน  รวยสันเทียะ 

 ๑๑๙๒ จาสิบโท สุริยันต  แสนสวาท   

 ๑๑๙๓ จาสิบโท สุเวท  พันธเทียน 

 ๑๑๙๔ จาสิบโท อนุวัฒน  ชิตรัตฐา 

 ๑๑๙๕ จาสิบโท อภิธาร  โปศิริ 

 ๑๑๙๖ จาสิบโท อัครเดช  มวงกล้ิง 

 ๑๑๙๗ จาสิบโท อัศวิน  โคยะบุตร 

 ๑๑๙๘ จาสิบโท อุเชณ  สุขอินทร 

 ๑๑๙๙ จาสิบโท อุดมศักดิ์  โสวันนา 

 ๑๒๐๐ จาสิบโท อุทัย  วรธรรม 

 ๑๒๐๑ จาสิบโท โอภาส  โพธิ์เขียว 

 ๑๒๐๒ จาสิบโทหญิง อภิสมา  โหละสุต 

 ๑๒๐๓ จาสิบตรี กรณัฏฐ  แคลวคลอง 

 ๑๒๐๔ จาสิบตรี กฤตเมธ  ฉัตรแกว 

 ๑๒๐๕ จาสิบตรี กฤษฎา  รัตนา 

 ๑๒๐๖ จาสิบตรี ครรชิต  หุนเจริญ 

 ๑๒๐๗ จาสิบตรี จักรพงศ  เหลาเกา 

 ๑๒๐๘ จาสิบตรี จักรพักตร  ศิริภักดิ์ 

 ๑๒๐๙ จาสิบตรี จักริน  เดวี 

 ๑๒๑๐ จาสิบตรี เจษฎา  หะยอ 

 ๑๒๑๑ จาสิบตรี เฉลิม  สุริยมาตร 

 ๑๒๑๒ จาสิบตรี เฉลิมชัย  รอดการทุกข 

 ๑๒๑๓ จาสิบตรี ชาญชัยวุฒิ  ชมภู 

 ๑๒๑๔ จาสิบตรี ชูเกียรติ  สุขฉายา 

 ๑๒๑๕ จาสิบตรี ชูชาติ  แกนเชื้อชัย 

 ๑๒๑๖ จาสิบตรี เชาวลิต  ขันหอม 

 ๑๒๑๗ จาสิบตรี โชคนิมิต  จําปาบุรี 

 ๑๒๑๘ จาสิบตรี ณัฐกิตติ์  กาฬหวา 

 ๑๒๑๙ จาสิบตรี เดนชัย  นนทะโคตร 

 ๑๒๒๐ จาสิบตรี ติสรณ  สกุณา 

 ๑๒๒๑ จาสิบตรี ธนบูลย  บุญมาคํา 

 ๑๒๒๒ จาสิบตรี ธนพล  ศรีมหาพรม 
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 ๑๒๒๓ จาสิบตรี ธนากร  โคนาบาล 

 ๑๒๒๔ จาสิบตรี ธีรพงษ  คูหาแกว 

 ๑๒๒๕ จาสิบตรี นพดล  เทพเพชร 

 ๑๒๒๖ จาสิบตรี นราธิป  ไกรไพศาล 

 ๑๒๒๗ จาสิบตรี นวพล  พันวัน 

 ๑๒๒๘ จาสิบตรี นิกร  หลงทอง 

 ๑๒๒๙ จาสิบตรี ประจวบ  เจิมจันทร 

 ๑๒๓๐ จาสิบตรี ปราการ  นิลโพธิ์กลาง 

 ๑๒๓๑ จาสิบตรี ปราโมทย  หมูนดี 

 ๑๒๓๒ จาสิบตรี ปยะพงค  ศิริพรหม 

 ๑๒๓๓ จาสิบตรี ผดุงสิทธิ์  บัวเพ็ชร 

 ๑๒๓๔ จาสิบตรี พงศธร  แกนสันเทียะ 

 ๑๒๓๕ จาสิบตรี พรชัย  แมนยํา 

 ๑๒๓๖ จาสิบตรี พัฒนา  เดชาฤทธิ์ 

 ๑๒๓๗ จาสิบตรี พิชยา  ชุณหวัตน 

 ๑๒๓๘ จาสิบตรี พิสิฐ  มณีแสง 

 ๑๒๓๙ จาสิบตรี พีรวัฒน  สีแกว 

 ๑๒๔๐ จาสิบตรี ไพโรจน  เจิมกระแจะ 

 ๑๒๔๑ จาสิบตรี ภคพล  ปนชูทอง 

 ๑๒๔๒ จาสิบตรี ภานุพงษ  ทองดีย่ิง 

 ๑๒๔๓ จาสิบตรี ภูมินันท  สุขกวี 

 ๑๒๔๔ จาสิบตรี มงคล  ชนินทรโชดึก 

 ๑๒๔๕ จาสิบตรี มงคล  เชิงฉลาด 

 ๑๒๔๖ จาสิบตรี ยุทธภูมิ  อัคศรี 

 ๑๒๔๗ จาสิบตรี รังสี  ศรีกุหลาบ 

 ๑๒๔๘ จาสิบตรี รัตชาติ  ภูบัวคํา 

 ๑๒๔๙ จาสิบตรี รัตติชัย  สงศรี 

 ๑๒๕๐ จาสิบตรี รัตนชัย  บุตมะ 

 ๑๒๕๑ จาสิบตรี ราวี  หนูสีแกว 

 ๑๒๕๒ จาสิบตรี รุทธิชาติ  ชวยชาติ 

 ๑๒๕๓ จาสิบตรี วัชรพร  ทองรวง 

 ๑๒๕๔ จาสิบตรี วิรัตน  ภูเฮืองแกว 

 ๑๒๕๕ จาสิบตรี วิศรุต  จํารูญ 

 ๑๒๕๖ จาสิบตรี วิสุท  อินหอม 

 ๑๒๕๗ จาสิบตรี วีระพันธ  ไกรยสวน 

 ๑๒๕๘ จาสิบตรี สมชัย  อุตรภาส 

 ๑๒๕๙ จาสิบตรี สมาน  ชะรุมรัมย 

 ๑๒๖๐ จาสิบตรี สุนัย  ไพบูลย 

 ๑๒๖๑ จาสิบตรี สุภวัทน  จันทะรี 

 ๑๒๖๒ จาสิบตรี สุรเชษฐ  พิชิตมโน 

 ๑๒๖๓ จาสิบตรี สุรศักดิ์  บุญเรืองจักร 

 ๑๒๖๔ จาสิบตรี สุวรรณ  ฤทธิชัย 

 ๑๒๖๕ จาสิบตรี แสน  เพลินสุข 

 ๑๒๖๖ จาสิบตรี อําพล  เสนธะระนารถ 

 ๑๒๖๗ จาสิบตรี อิสระ  เลิกนอก 

 ๑๒๖๘ จาสิบตรี เอนก  สีเถื่อน 

 ๑๒๖๙ จาสิบตรีหญิง นวรัตน  ประภัสสร 

 ๑๒๗๐ จาสิบตรีหญิง ปรียาภรณ   

  สะอาดจันทร 

 ๑๒๗๑ จาสิบตรีหญิง เสาวภา  จันทกูล 
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 ๑๒๗๒ สิบเอก กรภัทร  สังขนันท 

 ๑๒๗๓ สิบเอก กรวริชญ  จันทรหอม 

 ๑๒๗๔ สิบเอก กฤตนัย  สุวรรณโณ 

 ๑๒๗๕ สิบเอก กฤษฎา  แกวบุญมา 

 ๑๒๗๖ สิบเอก กฤษฎา  ทองตราชู 

 ๑๒๗๗ สิบเอก กฤษฎ์ิ  ผสมทรัพย 

 ๑๒๗๘ สิบเอก กฤษณะ  เพ็ชรไพโรจน 

 ๑๒๗๙ สิบเอก กฤษดา  แกวอําพันธ 

 ๑๒๘๐ สิบเอก กฤษดา  ชัยวงษ 

 ๑๒๘๑ สิบเอก กฤษดา  ราชวงค 

 ๑๒๘๒ สิบเอก กษิดิ์เดช  ไมไทยเจริญกุล 

 ๑๒๘๓ สิบเอก กษิดิศ  งามโปรง 

 ๑๒๘๔ สิบเอก กองภพ  พันสอน 

 ๑๒๘๕ สิบเอก กัมปนาท  กลืนกระโทก 

 ๑๒๘๖ สิบเอก กัมปนาท  คําแหง 

 ๑๒๘๗ สิบเอก กัมปนาท  รักษสังข 

 ๑๒๘๘ สิบเอก กัมปนาท  วรรณกุล 

 ๑๒๘๙ สิบเอก กัมปนาท  อินทรทอง 

 ๑๒๙๐ สิบเอก กิตติพงษ  พรหมหาญ 

 ๑๒๙๑ สิบเอก กิตติภพ  สมิตานนท 

 ๑๒๙๒ สิบเอก กิตติศักดิ์  ปนยวง 

 ๑๒๙๓ สิบเอก กิตติศักดิ์  วิชาชัย 

 ๑๒๙๔ สิบเอก กิติวุฒิ  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๙๕ สิบเอก กุลชาติ  บุญชู 

 ๑๒๙๖ สิบเอก เกริกฤทธิ์  เกตุแกว 

 ๑๒๙๗ สิบเอก เกรียงไกร  กอใจ 

 ๑๒๙๘ สิบเอก เกรียงไกร  เกษม 

 ๑๒๙๙ สิบเอก เกรียงศักดิ์  นันจินดา 

 ๑๓๐๐ สิบเอก เกรียงศักดิ์  ยุติธรรม 

 ๑๓๐๑ สิบเอก เกียรติชัย  ภูมิสุวรรณ 

 ๑๓๐๒ สิบเอก เกียรติศักดิ์  โกญจา 

 ๑๓๐๓ สิบเอก เกียรติศักดิ์  อิ่มโพธิ์ 

 ๑๓๐๔ สิบเอก ขจรพงศ  ศรีบุญเอียด 

 ๑๓๐๕ สิบเอก คฑาวุฒิ  จิเหลา 

 ๑๓๐๖ สิบเอก คณิต  บูรณะธร 

 ๑๓๐๗ สิบเอก คมกฤช  ตั้งตระกูล 

 ๑๓๐๘ สิบเอก คมพจน  เองฉวน 

 ๑๓๐๙ สิบเอก คมสัน  เนียมประสพ 

 ๑๓๑๐ สิบเอก คมสัน  อินทะหอม 

 ๑๓๑๑ สิบเอก คมสันต  คําเปลา 

 ๑๓๑๒ สิบเอก คมสันต  ไชยศรี 

 ๑๓๑๓ สิบเอก คาลโร  สาและ 

 ๑๓๑๔ สิบเอก คิรากร  สุริญาวรรณ 

 ๑๓๑๕ สิบเอก คุณากร  เพชรรัตน 

 ๑๓๑๖ สิบเอก คุณากรณ  คําเขียว 

 ๑๓๑๗ สิบเอก คุณาพร  ชวยชม 

 ๑๓๑๘ สิบเอก จตุพร  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๓๑๙ สิบเอก จตุพล  พรหมกุล 

 ๑๓๒๐ สิบเอก จตุรงค  คงแกว 

 ๑๓๒๑ สิบเอก จรัญ  ชุมเมืองอินทร 
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 ๑๓๒๒ สิบเอก จรัญ  พงษเจ่ีย 

 ๑๓๒๓ สิบเอก จรินทรธร  ชูรักษ 

 ๑๓๒๔ สิบเอก จักรกฤษณ  เขียนปญญา 

 ๑๓๒๕ สิบเอก จักรพงค  หัสดี 

 ๑๓๒๖ สิบเอก จักรพงศ  แกวมะโน 

 ๑๓๒๗ สิบเอก จักรพันธ  ชันขุนทด 

 ๑๓๒๘ สิบเอก จาตุรงค  ทอนคํา 

 ๑๓๒๙ สิบเอก จามร  อําพันกาญจน 

 ๑๓๓๐ สิบเอก จารุกิตต  พิมพทอง 

 ๑๓๓๑ สิบเอก จารุกิตติ์  จันทรารักษ 

 ๑๓๓๒ สิบเอก จําเริญศักดิ์  อรัญสุข 

 ๑๓๓๓ สิบเอก จิรทีปต  บุญรอด 

 ๑๓๓๔ สิบเอก จิรภัทร  กตกุลปญญา 

 ๑๓๓๕ สิบเอก จิราวัตร  จงใจงาม 

 ๑๓๓๖ สิบเอก จีรกานต  มีปญญา 

 ๑๓๓๗ สิบเอก จีรยุทธ  พานเงิน 

 ๑๓๓๘ สิบเอก จีระพันธ  โมมาลา 

 ๑๓๓๙ สิบเอก จีระวัฒน  มณเฑียร 

 ๑๓๔๐ สิบเอก เจนรบ  พรหมศิลลา 

 ๑๓๔๑ สิบเอก เจริญพงษ  ถาวรศรี 

 ๑๓๔๒ สิบเอก เจษฎา  ปดชา 

 ๑๓๔๓ สิบเอก เจษฎานันท  เพชรชนะ 

 ๑๓๔๔ สิบเอก ฉัตรตรา  พิพัฒพงศา 

 ๑๓๔๕ สิบเอก เฉลิมเกียรติ  ศรีกลับ 

 ๑๓๔๖ สิบเอก เฉลิมชัย  ชัยเสริม 

 ๑๓๔๗ สิบเอก เฉลิมเชาว  ทองประจง 

 ๑๓๔๘ สิบเอก เฉลิมพร  แกวเรือง 

 ๑๓๔๙ สิบเอก เฉลิมพร  สรอยศรี 

 ๑๓๕๐ สิบเอก เฉลิมพล  ดวงทา 

 ๑๓๕๑ สิบเอก เฉลิมวุฒิ  พลอยดี 

 ๑๓๕๒ สิบเอก ชญานิน  เอี่ยมกล่ิน 

 ๑๓๕๓ สิบเอก ชนนชนก  ชูแยม 

 ๑๓๕๔ สิบเอก ชนะภัย  แกวแกนจันทร 

 ๑๓๕๕ สิบเอก ชวงโชติ  รานอก 

 ๑๓๕๖ สิบเอก ชวนันท  จันทรเงิน 

 ๑๓๕๗ สิบเอก ชวนากร  อําพะวัลย 

 ๑๓๕๘ สิบเอก ชวเมธ  นังตะลา 

 ๑๓๕๙ สิบเอก ชัชพล  แสนแพน 

 ๑๓๖๐ สิบเอก ชัชวาลย  ทองนิล 

 ๑๓๖๑ สิบเอก ชัดชัย  บาโหย 

 ๑๓๖๒ สิบเอก ชัยชนะ  นําจิตร 

 ๑๓๖๓ สิบเอก ชัยชนะ  เนียมแทน 

 ๑๓๖๔ สิบเอก ชัยพร  สุวรรณรัตน 

 ๑๓๖๕ สิบเอก ชัยมงคล  ศิริสกุลวัฒนา 

 ๑๓๖๖ สิบเอก ชัยรัตน  เการัตน 

 ๑๓๖๗ สิบเอก ชัยรัตน  สนิทชน 

 ๑๓๖๘ สิบเอก ชัยวัฒน  กิจเวช 

 ๑๓๖๙ สิบเอก ชัยวัฒน  พิมพกิตติวัฒน 

 ๑๓๗๐ สิบเอก ชัยวัฒน  สายโคกสูง 

 ๑๓๗๑ สิบเอก ชัยวัฒน  อากาศวิภาต 
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 ๑๓๗๒ สิบเอก ชัยวิชิต  แฟสันเทียะ 

 ๑๓๗๓ สิบเอก ชัยสิทธิ์  ฤทธิ์ธิกุน 

 ๑๓๗๔ สิบเอก ชาญชัย  สายสิทธิ์ 

 ๑๓๗๕ สิบเอก ชาญสิทธิ์  นิตรลาภ 

 ๑๓๗๖ สิบเอก ชานนท  นวลหอม 

 ๑๓๗๗ สิบเอก ชานนท  โมสิกะ 

 ๑๓๗๘ สิบเอก เชาวลิต  ทองจันทร 

 ๑๓๗๙ สิบเอก เชาวลิต  นาคพวง 

 ๑๓๘๐ สิบเอก เชิดศักดิ์  อาจหาญ 

 ๑๓๘๑ สิบเอก โชคชัย  เขียวหวาน 

 ๑๓๘๒ สิบเอก ไชยพร  บุญทองเพชร 

 ๑๓๘๓ สิบเอก ณรงค  เกียรติทรงพล 

 ๑๓๘๔ สิบเอก ณรงคกร  กันยา 

 ๑๓๘๕ สิบเอก ณรงคชัย  กาขัด 

 ๑๓๘๖ สิบเอก ณรงศักดิ์  หินลาด 

 ๑๓๘๗ สิบเอก ณรินทร  สายรื่น 

 ๑๓๘๘ สิบเอก ณัฐดนัย  คําแกว 

 ๑๓๘๙ สิบเอก ณัฐพงศ  ประดับ 

 ๑๓๙๐ สิบเอก ณัฐพงศ  ศรีศักดิ์นา 

 ๑๓๙๑ สิบเอก ณัฐพงษ  ดวงกูล 

 ๑๓๙๒ สิบเอก ณัฐพล  พรมจันทร 

 ๑๓๙๓ สิบเอก ณัฐพล  เอื้อการณ 

 ๑๓๙๔ สิบเอก ณัฐวุฒิ  ใจเรือน 

 ๑๓๙๕ สิบเอก ณัฐวุฒิ  ชางแกว 

 ๑๓๙๖ สิบเอก ณัฐวุฒิ  เดชขุนทด 

 ๑๓๙๗ สิบเอก ณัฐวุฒิ  บุญจันทร 

 ๑๓๙๘ สิบเอก ณัฐวุฒิ  บุญไทย 

 ๑๓๙๙ สิบเอก ณัฐวุฒิ  โมกไธสง 

 ๑๔๐๐ สิบเอก ณัฐวุฒิ  ยกคง 

 ๑๔๐๑ สิบเอก ณัฐวุฒิ  อุปลี 

 ๑๔๐๒ สิบเอก ดนุพล  ชูเกษร 

 ๑๔๐๓ สิบเอก ดํารงฤทธิ์  โสภาปยพงศ 

 ๑๔๐๔ สิบเอก เดชบดินทร  ชูเกิด 

 ๑๔๐๕ สิบเอก เดโช  ดือราแม 

 ๑๔๐๖ สิบเอก เดนชาติ  รัตนตรัยวงศ 

 ๑๔๐๗ สิบเอก เดนนพพร  จุลวรรณา 

 ๑๔๐๘ สิบเอก เดนศักดิ์  นุมจันทร 

 ๑๔๐๙ สิบเอก ตนุภัทร  ตนจําปา 

 ๑๔๑๐ สิบเอก ตรัยรัตน  สังขวงษ 

 ๑๔๑๑ สิบเอก ตุลานนท  สุดสวาท 

 ๑๔๑๒ สิบเอก ถิรวัฒน  กันทะมอย 

 ๑๔๑๓ สิบเอก ทรงเกียรติ  หาญอาษา 

 ๑๔๑๔ สิบเอก ทรงพล  พรมบุญ 

 ๑๔๑๕ สิบเอก ทรงพล  หนูสีแกว 

 ๑๔๑๖ สิบเอก ทรงวุฒิ  แสงหวาน 

 ๑๔๑๗ สิบเอก ทวีเกียรติ  ยาวิละ 

 ๑๔๑๘ สิบเอก ทวีทรัพย  การี 

 ๑๔๑๙ สิบเอก ทวีศักดิ์  สังเกตุ 

 ๑๔๒๐ สิบเอก ทวีสิทธิ์  อัปมาโท 

 ๑๔๒๑ สิบเอก ทองไทย  อินจงลาน 
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 ๑๔๒๒ สิบเอก ทองอิน  บุญชัย 

 ๑๔๒๓ สิบเอก ทักษศิพงษ  พันธเทศ 

 ๑๔๒๔ สิบเอก ทักษิณ  เทียมวงเดือน 

 ๑๔๒๕ สิบเอก ทัตพงศ  สารสิงห 

 ๑๔๒๖ สิบเอก ทัพทัน  ทิยะจง 

 ๑๔๒๗ สิบเอก ทินกร  อุระ 

 ๑๔๒๘ สิบเอก แทน  สุขนา 

 ๑๔๒๙ สิบเอก ธงชัย  บุตรศักดิ์ 

 ๑๔๓๐ สิบเอก ธงชัย  พิชัยยุทธ 

 ๑๔๓๑ สิบเอก ธนกร  ตันนิสัย 

 ๑๔๓๒ สิบเอก ธนพล  ขลุยนาค 

 ๑๔๓๓ สิบเอก ธนพล  ลําดับพงษ 

 ๑๔๓๔ สิบเอก ธนพล  เฮงสุพัฒนโชค 

 ๑๔๓๕ สิบเอก ธนวัฒน  แกวเจก 

 ๑๔๓๖ สิบเอก ธนวิทย  จุลวงษ 

 ๑๔๓๗ สิบเอก ธนัช  ไชยชนะ 

 ๑๔๓๘ สิบเอก ธนาคม  สนองคุณ 

 ๑๔๓๙ สิบเอก ธนาธิป  ตรีคง 

 ๑๔๔๐ สิบเอก ธนารักษ  ธิติมูล 

 ๑๔๔๑ สิบเอก ธนิ  คําคม 

 ๑๔๔๒ สิบเอก ธรรมปพน  มีสมบูรณ 

 ๑๔๔๓ สิบเอก ธวัช  เกษไชย 

 ๑๔๔๔ สิบเอก ธวัช  สารมะโน 

 ๑๔๔๕ สิบเอก ธวัชชัย  กินนารี 

 ๑๔๔๖ สิบเอก ธวัชชัย  ไกรสิทธิ์ 

 ๑๔๔๗ สิบเอก ธวัชชัย  ขําเหนี่ยว 

 ๑๔๔๘ สิบเอก ธวัชชัย  ชินนะ 

 ๑๔๔๙ สิบเอก ธวัชชัย  สําราญ 

 ๑๔๕๐ สิบเอก ธัญวุฒิ  มีเล็ก 

 ๑๔๕๑ สิบเอก ธัญหฤษฎ  เฉลยลาภ 

 ๑๔๕๒ สิบเอก ธีธัช  กาฬวงศ 

 ๑๔๕๓ สิบเอก ธีรเดช  พรมมาก  

 ๑๔๕๔ สิบเอก ธีรพงศ  หนูดํา 

 ๑๔๕๕ สิบเอก ธีระ  ศรีเจษฐานนท 

 ๑๔๕๖ สิบเอก ธีระชัย  หลวงนันท 

 ๑๔๕๗ สิบเอก ธีระพล  คําชู 

 ๑๔๕๘ สิบเอก ธีระพล  ฉิมนอก 

 ๑๔๕๙ สิบเอก ธีระภัทร  หาญธงชัย 

 ๑๔๖๐ สิบเอก ธีระยุทธ  สุขขัง 

 ๑๔๖๑ สิบเอก ธีระยุทธ  คงเหมือน 

 ๑๔๖๒ สิบเอก ธีระวัฒน  เสือสอาด 

 ๑๔๖๓ สิบเอก ธีระศักดิ์  ถนอมพงษ 

 ๑๔๖๔ สิบเอก นครินทร  แกนเสาร 

 ๑๔๖๕ สิบเอก นนทนันท  ดีเส็ง 

 ๑๔๖๖ สิบเอก นนทวัฒน  มะลิวรรณ 

 ๑๔๖๗ สิบเอก นพคุณ  ปานขวานอย 

 ๑๔๖๘ สิบเอก นราเทพ  ชูกรงมวน 

 ๑๔๖๙ สิบเอก นราวุฒิ  นราตระกูล 

 ๑๔๗๐ สิบเอก นรินทร  กองเงิน 

 ๑๔๗๑ สิบเอก นรินทร  บัวสีรัน 
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 ๑๔๗๒ สิบเอก นรินทรชัย  สินลาลับ 

 ๑๔๗๓ สิบเอก นเลนพร  คณะแพง 

 ๑๔๗๔ สิบเอก นัฏฐพงษ  พงษพิลา 

 ๑๔๗๕ สิบเอก นัฐวุฒิ  รังมาตร 

 ๑๔๗๖ สิบเอก นัทธวัฒน  สุคําภา 

 ๑๔๗๗ สิบเอก นารถพล  เทพนรรัตน 

 ๑๔๗๘ สิบเอก นาวิน  แสนจักร 

 ๑๔๗๙ สิบเอก นิกร  อนันตสุข 

 ๑๔๘๐ สิบเอก นิติ  แดงจินดา 

 ๑๔๘๑ สิบเอก นิพิฐพนธ  ถวาย 

 ๑๔๘๒ สิบเอก นิรันดร  หมองพรา 

 ๑๔๘๓ สิบเอก นิรุต  ขุมดวง 

 ๑๔๘๔ สิบเอก นิเวศน  ชวยยก 

 ๑๔๘๕ สิบเอก บรรเจิด  มโนเปง 

 ๑๔๘๖ สิบเอก บุญชุม  สุทธวิชา 

 ๑๔๘๗ สิบเอก บุญสง  ดารารัตน 

 ๑๔๘๘ สิบเอก บุญหลาย  อุทโท 

 ๑๔๘๙ สิบเอก บุณยกร  ทับทิมทองคํา 

 ๑๔๙๐ สิบเอก บูรพา  เจะมะ 

 ๑๔๙๑ สิบเอก ปฏิภาน  รูปประดิษฐ 

 ๑๔๙๒ สิบเอก ปฐวี  อาจคิดการ 

 ๑๔๙๓ สิบเอก ปทิว  ไหมทอง 

 ๑๔๙๔ สิบเอก ประกอบ  ขวัญแกว 

 ๑๔๙๕ สิบเอก ประวิทย  บุญนาค 

 ๑๔๙๖ สิบเอก ประสิทธิ์  โสภา 

 ๑๔๙๗ สิบเอก ประสิทธิ์  หวาหลํา 

 ๑๔๙๘ สิบเอก ประเสริฐ  โกมุทกลาง 

 ๑๔๙๙ สิบเอก ประเสริฐ  ขันสันเทียะ 

 ๑๕๐๐ สิบเอก ประเสริฐ  บุญรัตน 

 ๑๕๐๑ สิบเอก ปรัชญา  อุดศรี 

 ๑๕๐๒ สิบเอก ปรัญชัย  เชิงหอม 

 ๑๕๐๓ สิบเอก ปราบพิภพ  จันทรยูร 

 ๑๕๐๔ สิบเอก ปริญญา  ชูชัยทยากุล 

 ๑๕๐๕ สิบเอก ปริญญา  อิ่มโสภา 

 ๑๕๐๖ สิบเอก ปริญญาพล  อําพันกาญจน 

 ๑๕๐๗ สิบเอก ปริต  พิมลเกตุ 

 ๑๕๐๘ สิบเอก ปริวรรต  คุณทา 

 ๑๕๐๙ สิบเอก ปริวัฒน  ชูโต 

 ๑๕๑๐ สิบเอก ปรีชา  อินตะทา 

 ๑๕๑๑ สิบเอก ปองภพ  วรรณพงศ 

 ๑๕๑๒ สิบเอก ปญญวัฒน  นามวงษา 

 ๑๕๑๓ สิบเอก ปณณวิชญ  แกวรุง 

 ๑๕๑๔ สิบเอก ปยะ  ศิริวัฒน 

 ๑๕๑๕ สิบเอก ปยะพงษ  ภูริธร 

 ๑๕๑๖ สิบเอก ปยะวุฒิ  สุวรรณรัตน 

 ๑๕๑๗ สิบเอก ปโยภาส  นิลฟก 

 ๑๕๑๘ สิบเอก เปรม  เจริญสุข 

 ๑๕๑๙ สิบเอก พงศกร  สิทธิวงศ 

 ๑๕๒๐ สิบเอก พงศเทพ  ดําแกว 

 ๑๕๒๑ สิบเอก พงศธร  ชุมชื่น 
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 ๑๕๒๒ สิบเอก พงศนุมาศ  จันทบูรณ 

 ๑๕๒๓ สิบเอก พงศพัฒน  รัตนมุสิทธิ์ 

 ๑๕๒๔ สิบเอก พงศศักดิ์  แจมประเสริฐ 

 ๑๕๒๕ สิบเอก พงษธนากร  บุญมา 

 ๑๕๒๖ สิบเอก พงษศักดิ์  ทองแดง 

 ๑๕๒๗ สิบเอก พงษสวัสดิ์  สรรพสอน 

 ๑๕๒๘ สิบเอก พงษสิทธิ์  จิตสม 

 ๑๕๒๙ สิบเอก พจนกร  อุนประกอ 

 ๑๕๓๐ สิบเอก พนมกร  บุญชูดํา 

 ๑๕๓๑ สิบเอก พนมไพร  ใจสุภาพ 

 ๑๕๓๒ สิบเอก พนิต  ละมูล 

 ๑๕๓๓ สิบเอก พรชัย  พูนสวัสดิ์ 

 ๑๕๓๔ สิบเอก พรเทพ  บุญแกว 

 ๑๕๓๕ สิบเอก พรหมมินทร  เจนะ 

 ๑๕๓๖ สิบเอก พฤทธ  เฟองปรางค 

 ๑๕๓๗ สิบเอก พลวัฒน  คําทา 

 ๑๕๓๘ สิบเอก พลวัฒน  พงษวิลัย 

 ๑๕๓๙ สิบเอก พลวัต  วาปโท 

 ๑๕๔๐ สิบเอก พลอธิป  ทองรักษมุย 

 ๑๕๔๑ สิบเอก พลากร  ใสสะอาด 

 ๑๕๔๒ สิบเอก พัฒนพงษ  ศรีอาวุธ 

 ๑๕๔๓ สิบเอก พัฒนพล  ไชยพันธ 

 ๑๕๔๔ สิบเอก พัฒนศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 ๑๕๔๕ สิบเอก พิจิตร  สีออน 

 ๑๕๔๖ สิบเอก พิชยา  พฤษพันธ 

 ๑๕๔๗ สิบเอก พิเชษฐ  แกวมี 

 ๑๕๔๘ สิบเอก พิเชษฐ  รักสกุล 

 ๑๕๔๙ สิบเอก พิเชษฐ  ศรีวัง 

 ๑๕๕๐ สิบเอก พิทยา  จันทรปาน 

 ๑๕๕๑ สิบเอก พิษณุ  อุตทองคํา 

 ๑๕๕๒ สิบเอก พีรวิชญ  โอสถเจริญ 

 ๑๕๕๓ สิบเอก พีระ  ฤทธิ์เนติกุล 

 ๑๕๕๔ สิบเอก ไพฑูรย  ตวนเทศ 

 ๑๕๕๕ สิบเอก ไพประสิทธิ์  พับบํานาญ 

 ๑๕๕๖ สิบเอก ไพศาล  มฤษี 

 ๑๕๕๗ สิบเอก ฟอเรสต  หวันมาแซะ 

 ๑๕๕๘ สิบเอก เฟาซี  องสารา 

 ๑๕๕๙ สิบเอก ภัทรพนธ  มะคอม 

 ๑๕๖๐ สิบเอก ภัทราวุฒิ  พรมงาม 

 ๑๕๖๑ สิบเอก ภาคภูมิ  จันทรอินทร 

 ๑๕๖๒ สิบเอก ภาณุพงษ  เจนวิพากษ 

 ๑๕๖๓ สิบเอก ภาณุมาศ  เรืองพลับพลา 

 ๑๕๖๔ สิบเอก ภานุพงษ  ศรีหิน 

 ๑๕๖๕ สิบเอก ภานุวัฒน  กิติศรีวรพันธุ 

 ๑๕๖๖ สิบเอก ภาสกร  ทองอินทร 

 ๑๕๖๗ สิบเอก ภุชฌงค  แจงนภา 

 ๑๕๖๘ สิบเอก ภูมินทร  เรืองจันทร 

 ๑๕๖๙ สิบเอก ภูมิพัฒน  เกียรติธนาญาณี 

 ๑๕๗๐ สิบเอก ภูริวัจน  จันทรโชตะ 

 ๑๕๗๑ สิบเอก ภูริวัฒน  นภากุล 
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 ๑๕๗๒ สิบเอก ภูรีภัทร  พวงแกว 

 ๑๕๗๓ สิบเอก ภูษิต  ประเสริฐศรี 

 ๑๕๗๔ สิบเอก มงคล  กรอบสูงเนิน 

 ๑๕๗๕ สิบเอก มรกต  ศิริเพชร 

 ๑๕๗๖ สิบเอก มาโนช  ย้ินล้ิง 

 ๑๕๗๗ สิบเอก มารุต  คําศรีเมือง 

 ๑๕๗๘ สิบเอก มาลัย  เหลาพรม 

 ๑๕๗๙ สิบเอก มูฮัมหมัด  สายอตูลง 

 ๑๕๘๐ สิบเอก มูฮําหมัดนาซูลี  ยูนุห 

 ๑๕๘๑ สิบเอก เมษา  วาดทอง 

 ๑๕๘๒ สิบเอก ยงยุทธ  ใจสุ 

 ๑๕๘๓ สิบเอก ยงยุทธ  มั่นนิ่ม 

 ๑๕๘๔ สิบเอก ยศพล  ตัญญาพักต 

 ๑๕๘๕ สิบเอก ยศพล  นาคชุม 

 ๑๕๘๖ สิบเอก ยศยง  โตเต็ม 

 ๑๕๘๗ สิบเอก ยอดเพชร  สารภาพ 

 ๑๕๘๘ สิบเอก ยุทธการ  แจงเปยม 

 ๑๕๘๙ สิบเอก ยุทธนา  ดวงพลอย 

 ๑๕๙๐ สิบเอก ยุทธนา  ปุยสุวรรณ 

 ๑๕๙๑ สิบเอก ยุทธพงษ  นุมขึง 

 ๑๕๙๒ สิบเอก ยุทธพล  ปะวะระ  

 ๑๕๙๓ สิบเอก ยุทธศาสตร  บุญโนนแต 

 ๑๕๙๔ สิบเอก รณชัย  เกษศิริ 

 ๑๕๙๕ สิบเอก รณชัย  ชูรักษา 

 ๑๕๙๖ สิบเอก รณชัย  ปยะพงษ 

 ๑๕๙๗ สิบเอก รอมซัน  ดาโอะ 

 ๑๕๙๘ สิบเอก รอสดี  กาซอ 

 ๑๕๙๙ สิบเอก รักเกียรติ  แสงทอง 

 ๑๖๐๐ สิบเอก รังสรร  ดอกบัว 

 ๑๖๐๑ สิบเอก รัฐวิทย  พรรณสมัย 

 ๑๖๐๒ สิบเอก รัฐวุฒิ  เหมเพ็ชร 

 ๑๖๐๓ สิบเอก รัตนวิทย  คําบุรี 

 ๑๖๐๔ สิบเอก ราชันย  รัตนบัณฑิต 

 ๑๖๐๕ สิบเอก ราเชน  ชังชางเรือ 

 ๑๖๐๖ สิบเอก ราเชนทร  โพธิ์ทอง 

 ๑๖๐๗ สิบเอก รีโอ  เกาเอี้ยน 

 ๑๖๐๘ สิบเอก รุงจรัส  พลตรี 

 ๑๖๐๙ สิบเอก รุงฤทธิ์  ขันทพันธ 

 ๑๖๑๐ สิบเอก รุงวิทย  เกียรตินอก 

 ๑๖๑๑ สิบเอก รูซามัน  ดอเลาะ 

 ๑๖๑๒ สิบเอก เรวุฒ  รวงราม 

 ๑๖๑๓ สิบเอก เรืองวิทย  พันทากุล 

 ๑๖๑๔ สิบเอก เรืองศักดิ์  โรจนบํารุง 

 ๑๖๑๕ สิบเอก ฤทธิรอน  ลายหมู 

 ๑๖๑๖ สิบเอก ลิขิต  ครองระวะ 

 ๑๖๑๗ สิบเอก เลิศพิสิฐ  เพชรพรหม 

 ๑๖๑๘ สิบเอก วงษตะวัน  ทองปรีชา 

 ๑๖๑๙ สิบเอก วชิระ  ชูโลก 

 ๑๖๒๐ สิบเอก วทัญู  ประเสริฐรอด 

 ๑๖๒๑ สิบเอก วรภพ  เพชรรัตน 
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 ๑๖๒๒ สิบเอก วรรณรงค  สิตะพงษ 

 ๑๖๒๓ สิบเอก วรรณศักดิ์  ใจดี 

 ๑๖๒๔ สิบเอก วรวรรณ  ภูสีฤทธิ์ 

 ๑๖๒๕ สิบเอก วรวุฒ  สหุนาฬุ 

 ๑๖๒๖ สิบเอก วรวุฒิ  บัวทอง 

 ๑๖๒๗ สิบเอก วรวุฒิ  แสงรัมย 

 ๑๖๒๘ สิบเอก วรวุธ  ประสานศรี 

 ๑๖๒๙ สิบเอก วรัญชิต  เพชรพินิจ 

 ๑๖๓๐ สิบเอก วราวุธ  สุขเกษม 

 ๑๖๓๑ สิบเอก วสพล  โนนทิง 

 ๑๖๓๒ สิบเอก วสันต  ปกษา 

 ๑๖๓๓ สิบเอก วสันต  โยธา 

 ๑๖๓๔ สิบเอก วสุวัฒน  แสงปาน 

 ๑๖๓๕ สิบเอก วัชรพงษ  ปาละ 

 ๑๖๓๖ สิบเอก วัชรพงษ  ย้ิมสกุลกาญจน 

 ๑๖๓๗ สิบเอก วัชรศักดิ์  คํามณี 

 ๑๖๓๘ สิบเอก วัชรา  หุนติราช 

 ๑๖๓๙ สิบเอก วัชราภรณ  พันธงาม 

 ๑๖๔๐ สิบเอก วัชรินทร  พรหมสังคหะ 

 ๑๖๔๑ สิบเอก วัชรินทร  แสงอ่ํา 

 ๑๖๔๒ สิบเอก วัฒนคุณ  ชูจิตร 

 ๑๖๔๓ สิบเอก วัฒนชัย  หนอแกว 

 ๑๖๔๔ สิบเอก วัฒนา  มีสิงห   

 ๑๖๔๕ สิบเอก วัฒนา  จันทบดี 

 ๑๖๔๖ สิบเอก วันเฉลิม  เครือทอง 

 ๑๖๔๗ สิบเอก วันเฉลิม  ชวยจ๋ิว 

 ๑๖๔๘ สิบเอก วานิช  เรือนวงค 

 ๑๖๔๙ สิบเอก วานิตย  สมจี 

 ๑๖๕๐ สิบเอก วิชาฤทธิ์  ลีลากร 

 ๑๖๕๑ สิบเอก วิเชียร  จิตติศักดิ์ 

 ๑๖๕๒ สิบเอก วิเชียร  พรหมจรรย 

 ๑๖๕๓ สิบเอก วิทยา  พรอมบูลย 

 ๑๖๕๔ สิบเอก วิทยา  รมรื่น 

 ๑๖๕๕ สิบเอก วิทวัช  มีบุญ 

 ๑๖๕๖ สิบเอก วิทวัส  เที่ยงสูงเนิน 

 ๑๖๕๗ สิบเอก วิทวัส  พรหมเพศ 

 ๑๖๕๘ สิบเอก วิทวัส  วรธนาคม 

 ๑๖๕๙ สิบเอก วินันตศักดิ์  ชูเกาะทวด 

 ๑๖๖๐ สิบเอก วินัย  รสจันทร 

 ๑๖๖๑ สิบเอก วิริยะ  วิภาตะจิตร 

 ๑๖๖๒ สิบเอก วิษณุ  ตาทอง 

 ๑๖๖๓ สิบเอก วิษณุ  มือสันทัด 

 ๑๖๖๔ สิบเอก วิษณุ  สายเสมา 

 ๑๖๖๕ สิบเอก วิษณุ  สีหะไตรย 

 ๑๖๖๖ สิบเอก วีรพงษ  มาลี 

 ๑๖๖๗ สิบเอก วีรยุทธ  พรหมศิริ 

 ๑๖๖๘ สิบเอก วีรยุทธ  เรืองแกว 

 ๑๖๖๙ สิบเอก วีรยุทธ  แสงดาว 

 ๑๖๗๐ สิบเอก วีรยุทธ  อุไรวรรณ 

 ๑๖๗๑ สิบเอก วีรวุฒิ  จินาหอง 
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 ๑๖๗๒ สิบเอก วีระชาติ  จันทรแจม 

 ๑๖๗๓ สิบเอก วุฒิชัย  ดวงสุวรรณ 

 ๑๖๗๔ สิบเอก วุฒิชัย  ลุนไชยภา 

 ๑๖๗๕ สิบเอก วุฒิชัย  เอกชนก 

 ๑๖๗๖ สิบเอก วุฒิพงษ  อนันตไพสิฐ 

 ๑๖๗๗ สิบเอก วุฒิวงศ  เสภู 

 ๑๖๗๘ สิบเอก ศ.สกุล  วิเชียรมณี 

 ๑๖๗๙ สิบเอก ศ.สัญชัย  วิเชียรมณี 

 ๑๖๘๐ สิบเอก ศตวรรษ  โกมารกุล 

 ๑๖๘๑ สิบเอก ศตวรรษ  นิศเรศ 

 ๑๖๘๒ สิบเอก ศตวรรษ  ปรีชา 

 ๑๖๘๓ สิบเอก ศรัณย  สําเภาแกว 

 ๑๖๘๔ สิบเอก ศรายุทธ  พัฒนสาร 

 ๑๖๘๕ สิบเอก ศราวุฒิ  ครุฑจันทร 

 ๑๖๘๖ สิบเอก ศราวุฒิ  สิทธิตัน 

 ๑๖๘๗ สิบเอก ศราวุฒิ  สิมชมภู 

 ๑๖๘๘ สิบเอก ศราวุธ  สุหงษา 

 ๑๖๘๙ สิบเอก ศรีรัตน  ขาวมรดก 

 ๑๖๙๐ สิบเอก ศศิธร  บุญแนบ 

 ๑๖๙๑ สิบเอก ศักดิ์ศรี  อาจพงษ 

 ๑๖๙๒ สิบเอก ศิรสิทธิ์  เขื่อนมั่น 

 ๑๖๙๓ สิบเอก ศิริชัย  กุนอก 

 ๑๖๙๔ สิบเอก ศิริชัย  ศรีวงษ 

 ๑๖๙๕ สิบเอก ศิริวุฒิ  แสงประสิทธิ์ 

 ๑๖๙๖ สิบเอก ศิวพงษ  โอดมัง 

 ๑๖๙๗ สิบเอก ศิวะ  จันทนะศิริ 

 ๑๖๙๘ สิบเอก ศิวะ  เซงเสง 

 ๑๖๙๙ สิบเอก ศึกษา  ปานหงษ 

 ๑๗๐๐ สิบเอก ศุภกิจ  อนสกุล 

 ๑๗๐๑ สิบเอก ศุภชัย  นันทวงษ 

 ๑๗๐๒ สิบเอก ศุภรักษ  เย่ียงสวาง 

 ๑๗๐๓ สิบเอก สงกรานต  แสนสนอง 

 ๑๗๐๔ สิบเอก สถาพร  จันทรประทักษ 

 ๑๗๐๕ สิบเอก สนธยา  ภูษาวิโสตร 

 ๑๗๐๖ สิบเอก สนิท  แสนโน 

 ๑๗๐๗ สิบเอก สมเกียรติ  ศรีเชี่ยวชาญ 

 ๑๗๐๘ สิบเอก สมใจ  นาคมิ้ง 

 ๑๗๐๙ สิบเอก สมชาย  ทรัพยคง 

 ๑๗๑๐ สิบเอก สมชาย  พรหมดีสาร 

 ๑๗๑๑ สิบเอก สมชาย  ยํายวน 

 ๑๗๑๒ สิบเอก สมโชค  พันเพชรศรี 

 ๑๗๑๓ สิบเอก สมโชค  รมรุกข 

 ๑๗๑๔ สิบเอก สมบัติ  อักขะระ 

 ๑๗๑๕ สิบเอก สมพงษ  เกถึก 

 ๑๗๑๖ สิบเอก สมพงษ  ภูเปว 

 ๑๗๑๗ สิบเอก สมพงษ  อสิอุโฆ 

 ๑๗๑๘ สิบเอก สมภพ  วังอินตะ 

 ๑๗๑๙ สิบเอก สมรัฐ  ขอสุข 

 ๑๗๒๐ สิบเอก สมศักดิ์  คงโอ 

 ๑๗๒๑ สิบเอก สมศักดิ์  เพ็ชรโสม 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๑๗๒๒ สิบเอก สมศักดิ์  สันพันธ 

 ๑๗๒๓ สิบเอก สรายุทธ  อินทรคง 

 ๑๗๒๔ สิบเอก สราวุฒ  พลรัตน 

 ๑๗๒๕ สิบเอก สราวุฒิ  พญาเคลือ 

 ๑๗๒๖ สิบเอก สราวุฒิ  เสนทอง 

 ๑๗๒๗ สิบเอก สวราชย  เล้ียงนิ่ม 

 ๑๗๒๘ สิบเอก สหรัฐ  ติ๊บยอย 

 ๑๗๒๙ สิบเอก สัจจะ  สิงหโต 

 ๑๗๓๐ สิบเอก สัญชัย  เกื้อทาน 

 ๑๗๓๑ สิบเอก สัญชัย  สงสังข 

 ๑๗๓๒ สิบเอก สัญญา  นาคา 

 ๑๗๓๓ สิบเอก สันต  ชวยเทศ 

 ๑๗๓๔ สิบเอก สันต  ประสพศรี 

 ๑๗๓๕ สิบเอก สันติ  จาดเงิน 

 ๑๗๓๖ สิบเอก สันติ  พ่ึงพา 

 ๑๗๓๗ สิบเอก สันติกร  สืบประดิษฐ 

 ๑๗๓๘ สิบเอก สันติภาพ  นันทกิจ 

 ๑๗๓๙ สิบเอก สาธิต  บุญมาหลา 

 ๑๗๔๐ สิบเอก สามารถ  บินลาเตะ 

 ๑๗๔๑ สิบเอก สายันห  สาระมาศ 

 ๑๗๔๒ สิบเอก สําราญ  กิจนอก 

 ๑๗๔๓ สิบเอก สิทธิชัย  แทนดวง 

 ๑๗๔๔ สิบเอก สิทธิชัย  สางกอน 

 ๑๗๔๕ สิบเอก สิทธิชัย  อุตรนาค 

 ๑๗๔๖ สิบเอก สิทธิเดช  ชะเอม 

 ๑๗๔๗ สิบเอก สิทธิพงษ  เซงงาย 

 ๑๗๔๘ สิบเอก สิทธิพงษ  อรรคสูรย 

 ๑๗๔๙ สิบเอก สิทธิศักดิ์  กาหวาย 

 ๑๗๕๐ สิบเอก สินไทย  ปลอดฤทธิ์ 

 ๑๗๕๑ สิบเอก สิรยศ  คํานวน 

 ๑๗๕๒ สิบเอก สืบสาย  สายทรัพยสิน 

 ๑๗๕๓ สิบเอก สุกรี  บุญลาภ 

 ๑๗๕๔ สิบเอก สุขอนันต  นามวงศ 

 ๑๗๕๕ สิบเอก สุชาติ  ใจอารี 

 ๑๗๕๖ สิบเอก สุเชาว  ครองยศ 

 ๑๗๕๗ สิบเอก สุดใจ  หาศรี 

 ๑๗๕๘ สิบเอก สุทธิเดช  ดวงใจ 

 ๑๗๕๙ สิบเอก สุทธิพงศ  หนูคาบแกว 

 ๑๗๖๐ สิบเอก สุทธิพงษ  มีทอง 

 ๑๗๖๑ สิบเอก สุทธิศักดิ์  ใจรังษี 

 ๑๗๖๒ สิบเอก สุทธิ์ศักดิ์  หอเจริญ 

 ๑๗๖๓ สิบเอก สุพจน  ปปผะโร 

 ๑๗๖๔ สิบเอก สุพจน  มีชัย 

 ๑๗๖๕ สิบเอก สุพจน  สุขเอมโอช 

 ๑๗๖๖ สิบเอก สุพล  วังคีรี 

 ๑๗๖๗ สิบเอก สุมาถย  ขันธชา 

 ๑๗๖๘ สิบเอก สุเมธ  ศรีวิเศษไทย 

 ๑๗๖๙ สิบเอก สุรไกร  คําพรมมี 

 ๑๗๗๐ สิบเอก สุรชัย  ชวยไทร 

 ๑๗๗๑ สิบเอก สุรเชษฐ  กงประโคน 
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 ๑๗๗๒ สิบเอก สุรเดช  บริบูรณ 

 ๑๗๗๓ สิบเอก สุรพล  จําปาแดง 

 ๑๗๗๔ สิบเอก สุรศักดิ์  กาญจนภักดิ์ 

 ๑๗๗๕ สิบเอก สุรศักดิ์  เคาแกว 

 ๑๗๗๖ สิบเอก สุรศักดิ์  ศรีเมือง 

 ๑๗๗๗ สิบเอก สุรศักดิ์  สุขไชย 

 ๑๗๗๘ สิบเอก สุรัตน  บริบูรณ 

 ๑๗๗๙ สิบเอก สุริยะ  โสประดิษฐ 

 ๑๗๘๐ สิบเอก สุริยัน  พรหมรักษา 

 ๑๗๘๑ สิบเอก สุริยา  ทับประสิทธิ์ 

 ๑๗๘๒ สิบเอก สุริยา  มะโนปราง 

 ๑๗๘๓ สิบเอก สุริยา  ยมแกว 

 ๑๗๘๔ สิบเอก สุวัฒน  นามโคตร 

 ๑๗๘๕ สิบเอก เสฎฐวุฒิ  เนธิบุตร 

 ๑๗๘๖ สิบเอก เสรี  ทองนอย 

 ๑๗๘๗ สิบเอก โสพล  พงษภูไพร 

 ๑๗๘๘ สิบเอก โสฬส  สิทธิรัตน 

 ๑๗๘๙ สิบเอก หัสรภณ  บุญยืน 

 ๑๗๙๐ สิบเอก หาญณรงค  ชูศิริ 

 ๑๗๙๑ สิบเอก แหลมชัย  เภาพูล 

 ๑๗๙๒ สิบเอก อณุพงศ  พงศพันธ 

 ๑๗๙๓ สิบเอก อดิเทพ  พิมสุด 

 ๑๗๙๔ สิบเอก อดิพงษ  แพงดี 

 ๑๗๙๕ สิบเอก อดิศร  โอชา 

 ๑๗๙๖ สิบเอก อดุลย  เย่ียมวิชิต 

 ๑๗๙๗ สิบเอก อติกันต  ทิวาสมาน 

 ๑๗๙๘ สิบเอก อติศักดิ์  โพธิ์ศรี 

 ๑๗๙๙ สิบเอก อนันต  ชลเขตต 

 ๑๘๐๐ สิบเอก อนันตวัฒน  ทองเพ็ง 

 ๑๘๐๑ สิบเอก อนุชา  พหูโชติ 

 ๑๘๐๒ สิบเอก อนุชา  มาลาคุม 

 ๑๘๐๓ สิบเอก อนุชิต  โพธิ์สิทธิ์ 

 ๑๘๐๔ สิบเอก อนุพงษ  ชัยเล่ือน 

 ๑๘๐๕ สิบเอก อนุพล  เขียวแกว 

 ๑๘๐๖ สิบเอก อนุรักษ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๘๐๗ สิบเอก อนุรักษ  ไชยบุญ 

 ๑๘๐๘ สิบเอก อนุวัฒน  ไกลนุช 

 ๑๘๐๙ สิบเอก อนุวัฒน  ประทุมสูตร 

 ๑๘๑๐ สิบเอก อนุวัฒน  พัฒนาเฮง 

 ๑๘๑๑ สิบเอก อนุศิษฐ  ไหหลํา 

 ๑๘๑๒ สิบเอก อนุสรณ  ทาเข 

 ๑๘๑๓ สิบเอก อนุสรณ  วงศสิงห 

 ๑๘๑๔ สิบเอก อนุสรณ  สามารถ 

 ๑๘๑๕ สิบเอก อภิชาต  สุขเกษม 

 ๑๘๑๖ สิบเอก อภิชาติ  ชวยชิด 

 ๑๘๑๗ สิบเอก อภิชาติ  วงชมภู 

 ๑๘๑๘ สิบเอก อภิชาติ  อดทน 

 ๑๘๑๙ สิบเอก อภิเชษฐ  ชัยยงค 

 ๑๘๒๐ สิบเอก อภิเชษฐ  แสนศรี 

 ๑๘๒๑ สิบเอก อภินันท  ออนบุญ 
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 ๑๘๒๒ สิบเอก อภิวัฒน  แซวอง 

 ๑๘๒๓ สิบเอก อภิสิทธิ์  บุตรน้ําเพชร 

 ๑๘๒๔ สิบเอก อรรควุธ  ศรีอินทร 

 ๑๘๒๕ สิบเอก อรรถพร  บุญมาหลา  

 ๑๘๒๖ สิบเอก อรรถพล  รัตนประเสริฐ 

 ๑๘๒๗ สิบเอก อรรถพล  วิเชียรรัตน 

 ๑๘๒๘ สิบเอก อัฐพงษ  นาคํามูล 

 ๑๘๒๙ สิบเอก อับดุลนาเซ  ดีเยาะ 

 ๑๘๓๐ สิบเอก อัฟฟาน  ดีสุดใจ 

 ๑๘๓๑ สิบเอก อัษฎาวุธ  เพ็ชรแวว 

 ๑๘๓๒ สิบเอก อาซีซู  ซาและ 

 ๑๘๓๓ สิบเอก อาฏีร  หมัดศิริ 

 ๑๘๓๔ สิบเอก อาทิตย  แกววิโรจน 

 ๑๘๓๕ สิบเอก อาทิตย  ใจจอง 

 ๑๘๓๖ สิบเอก อาทิตย  ศรีแสงเมือง 

 ๑๘๓๗ สิบเอก อานัต  โพนลําดาบ 

 ๑๘๓๘ สิบเอก อาบูนีดา  อาลี 

 ๑๘๓๙ สิบเอก อาสา  จําลองแกว 

 ๑๘๔๐ สิบเอก อํานวย  ยะปญญา 

 ๑๘๔๑ สิบเอก อําพร  พรมมา 

 ๑๘๔๒ สิบเอก อําพล  พลพวก 

 ๑๘๔๓ สิบเอก อิทธิพล  ทองคํา 

 ๑๘๔๔ สิบเอก อิสรนันท  เพ่ิมกาวี 

 ๑๘๔๕ สิบเอก อิฮกามุดดิน  ลาเตะ 

 ๑๘๔๖ สิบเอก อุกฤษฎ  รัสมะโน 

 ๑๘๔๗ สิบเอก อุดร  โทนออด 

 ๑๘๔๘ สิบเอก อุทัย  หมวดเพชร 

 ๑๘๔๙ สิบเอก เอกชัย  ปนทอง 

 ๑๘๕๐ สิบเอก เอกชัย  สิทธิรักษ 

 ๑๘๕๑ สิบเอก เอกณรงค  ทรงมวง 

 ๑๘๕๒ สิบเอก เอกณัฐ  ทองทวี 

 ๑๘๕๓ สิบเอก เอกพงค  เดชรักษา 

 ๑๘๕๔ สิบเอก เอกพรรณ  สุตาโนน 

 ๑๘๕๕ สิบเอก เอกพัน  ยอยนวล 

 ๑๘๕๖ สิบเอก เอกพันธ  ประมูลสิน 

 ๑๘๕๗ สิบเอก เอกลักษณ  กันทะนวน 

 ๑๘๕๘ สิบเอก เอกวิทย  หนูเกล้ียง 

 ๑๘๕๙ สิบเอกหญิง จันทรสุดา  ขวัญดํา 

 ๑๘๖๐ สิบเอกหญิง ธนภรณ  สุดแสนยา 

 ๑๘๖๑ สิบเอกหญิง ธัญญารัตน  อุยเซง 

 ๑๘๖๒ สิบเอกหญิง สวลักษณ  บุญณะ 

 ๑๘๖๓ สิบเอกหญิง สุจิตรา  แชมชอย 

 ๑๘๖๔ สิบเอกหญิง สุชาฎา  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๘๖๕ สิบเอกหญิง สุรียพร  วงษสุริยา 

 ๑๘๖๖ สิบเอกหญิง เสาวณีย  คงรัตน 

 ๑๘๖๗ สิบเอกหญิง อมรรัตน  สุวรรณทิพย 

 ๑๘๖๘ สิบเอกหญิง อัชมี  ระเดนมนตรี 

 ๑๘๖๙ สิบโท กฤติธีเดช  สมอุมจารย 

 ๑๘๗๐ สิบโท กฤติเมธ  นอยทับทิม 

 ๑๘๗๑ สิบโท กิตติพงษ  พิชัยสงคราม 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๑๘๗๒ สิบโท เกียรติประวุฒิ  เคล้ิมฝน 

 ๑๘๗๓ สิบโท เกียรติศักดิ์  บัวทิพย 

 ๑๘๗๔ สิบโท ไกรลาส  พันสอน 

 ๑๘๗๕ สิบโท คมชาญ  มณีพรหม 

 ๑๘๗๖ สิบโท คมสัน  รัตนพันธ 

 ๑๘๗๗ สิบโท คริสต  เมน 

 ๑๘๗๘ สิบโท จตุพร  แสงมณี 

 ๑๘๗๙ สิบโท จตุพล  มีปาน 

 ๑๘๘๐ สิบโท จักรพันธุ  ทองหิน 

 ๑๘๘๑ สิบโท จัตพันธ  มุสิกวัตร 

 ๑๘๘๒ สิบโท จัตวา  สมคิด 

 ๑๘๘๓ สิบโท จารุกิตติ์  ภูกองชนะ 

 ๑๘๘๔ สิบโท จํานง  สัมมาสุข 

 ๑๘๘๕ สิบโท จําลอง  โพธิ์ศรีสุข 

 ๑๘๘๖ สิบโท จิตรรัตน  สรอยสนธิ์ 

 ๑๘๘๗ สิบโท จิระพงค  สุวรรณอินทร 

 ๑๘๘๘ สิบโท เจษฎา  บุญศรีวิรัตน 

 ๑๘๘๙ สิบโท ฉัตรชัย  เอี่ยมรัมย 

 ๑๘๙๐ สิบโท ชนะพล  มาตรา 

 ๑๘๙๑ สิบโท ชนินทร  กระสาราศร 

 ๑๘๙๒ สิบโท ชนินันท  เพ็ชรมณี 

 ๑๘๙๓ สิบโท ชยางกูร  ลองชุม 

 ๑๘๙๔ สิบโท ชัยวัฒน  ฟกแฟง 

 ๑๘๙๕ สิบโท ชาณุวิทย  หีดฤทธิ์ 

 ๑๘๙๖ สิบโท ชิด  หอมขจร 

 ๑๘๙๗ สิบโท ไชยนันท  ชูนาวา 

 ๑๘๙๘ สิบโท ไชยยัน  มีสิทธิ์ 

 ๑๘๙๙ สิบโท ฐาปกร  เดชชู  

 ๑๙๐๐ สิบโท ฐาปกรณ  ประสานสุข 

 ๑๙๐๑ สิบโท ฐิติพงษ  แขงสาริกิจ 

 ๑๙๐๒ สิบโท ฑิฆัมพร  สกุลรัตน 

 ๑๙๐๓ สิบโท ณฐกร  อินปุระ 

 ๑๙๐๔ สิบโท ณัฐกรณ  พวงแกว 

 ๑๙๐๕ สิบโท ณัฐพงษ  พุทธวงศ 

 ๑๙๐๖ สิบโท ณัฐพล  จงเจริญ 

 ๑๙๐๗ สิบโท ณัฐพล  เฟองไกรศรี 

 ๑๙๐๘ สิบโท ณัฐพล  ไสงาม 

 ๑๙๐๙ สิบโท ณัฐภูมิ  โสดามา 

 ๑๙๑๐ สิบโท ณัฐวัฒน  พฤกษพงศ 

 ๑๙๑๑ สิบโท ณัฐวุฒิ  ใชเจริญ 

 ๑๙๑๒ สิบโท ณัฐวุฒิ  ย่ิงคํานึง 

 ๑๙๑๓ สิบโท เดชา  คงจรัส 

 ๑๙๑๔ สิบโท เดชาธร  ภูรอย 

 ๑๙๑๕ สิบโท เดชาวัต  ศรีโยธี 

 ๑๙๑๖ สิบโท เดโชชัย  แกวเขียว 

 ๑๙๑๗ สิบโท ติณณภพ  คงสวัสดิ์ 

 ๑๙๑๘ สิบโท ตุลาการ  ปานจีน 

 ๑๙๑๙ สิบโท ทนงศักดิ์  คําสุข 

 ๑๙๒๐ สิบโท ทรงพล  ปตานี 

 ๑๙๒๑ สิบโท ทศพล  ฝายพุฒ 
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 ๑๙๒๒ สิบโท ทิวานนท  สุวรรณ 

 ๑๙๒๓ สิบโท เทอดเกียรติ  มีบุตรดี 

 ๑๙๒๔ สิบโท ธนวัชร  สาน้ําอาง 

 ๑๙๒๕ สิบโท ธนวัฒน  สายสินธุ 

 ๑๙๒๖ สิบโท ธนวิทย  ศรีสลับ 

 ๑๙๒๗ สิบโท ธนากร  แสนกันทา 

 ๑๙๒๘ สิบโท ธนาชัย  บุญสงค 

 ๑๙๒๙ สิบโท ธเนศ  ทองยอดพันธ 

 ๑๙๓๐ สิบโท ธวัชชัย  ศรีจินดา 

 ๑๙๓๑ สิบโท ธันวา  จุลเกล้ียง 

 ๑๙๓๒ สิบโท ธีรพงษ  หลวงคณะ 

 ๑๙๓๓ สิบโท ธีรยุทธ  ทองมาก 

 ๑๙๓๔ สิบโท ธีรวัฒน  ไชยศิลป 

 ๑๙๓๕ สิบโท ธีระชัย  ตาลไธสง 

 ๑๙๓๖ สิบโท นครชัย  วันทอง 

 ๑๙๓๗ สิบโท นนทกร  ชะโนวรรณ 

 ๑๙๓๘ สิบโท นพดล  หมัดอะด้ํา 

 ๑๙๓๙ สิบโท นัฐวัช  ฤทธิรงค 

 ๑๙๔๐ สิบโท นิมิตร  สารีโท 

 ๑๙๔๑ สิบโท นิยะยา  รายอคารี 

 ๑๙๔๒ สิบโท นิรันด  มณีกัญณ 

 ๑๙๔๓ สิบโท บะหกิม  สะนุมะ 

 ๑๙๔๔ สิบโท บะหรี  สะตือบา 

 ๑๙๔๕ สิบโท ปฏิพงษ  คงแกว 

 ๑๙๔๖ สิบโท ปณต  สุปญญาบุตร 

 ๑๙๔๗ สิบโท ปรวิทย  ศรีอักษร 

 ๑๙๔๘ สิบโท ประจักร  ทองเปย 

 ๑๙๔๙ สิบโท ประยุทธ  ชาติแกว 

 ๑๙๕๐ สิบโท ปริญญา  เชี่ยวชาญ 

 ๑๙๕๑ สิบโท ปริวรรต  โพธิ์ชาธาร 

 ๑๙๕๒ สิบโท ปครุดดีน  จิหามาตร 

 ๑๙๕๓ สิบโท ปณณวิชญ  ภัทรสิริธนวัชร 

 ๑๙๕๔ สิบโท ปารเมศ  จันทรแกว 

 ๑๙๕๕ สิบโท ปติ  จิตพิทักษ 

 ๑๙๕๖ สิบโท ปยกร  อุดทอง 

 ๑๙๕๗ สิบโท ปยภัทร  เปล่ียนวงศ 

 ๑๙๕๘ สิบโท ปยะพงษ  จันทรอิน 

 ๑๙๕๙ สิบโท ปยะพงษ  โทศร ี

 ๑๙๖๐ สิบโท พงศธร  พรหมพุฒ 

 ๑๙๖๑ สิบโท พงศธรณ  ฤทธิศักดิ์ 

 ๑๙๖๒ สิบโท พงศศักดิ์  บุญชูชวย 

 ๑๙๖๓ สิบโท พฤทธิ์  ปุญญบาล 

 ๑๙๖๔ สิบโท พัชรพล  ตราสุวรรณ 

 ๑๙๖๕ สิบโท พิเชษฐ  ย้ิมแยม 

 ๑๙๖๖ สิบโท พิทยา  คําหาร 

 ๑๙๖๗ สิบโท พิทักษ  ไชยบุญ 

 ๑๙๖๘ สิบโท พินิจ  ภักดีนวน 

 ๑๙๖๙ สิบโท พิรายุ  กิจคณะ 

 ๑๙๗๐ สิบโท พิศาล  ทนทาน 

 ๑๙๗๑ สิบโท เฟาซาน  แดงโฉมงาม 
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 ๑๙๗๒ สิบโท ภัทราวุธ  พูนมาก 

 ๑๙๗๓ สิบโท ภานุพงษ  แหมไธสง 

 ๑๙๗๔ สิบโท ภานุพล  พิมพะทิตย 

 ๑๙๗๕ สิบโท ภิตพงษ  รัชพิทยาวุธ 

 ๑๙๗๖ สิบโท มงคล  ชะมาประโคน 

 ๑๙๗๗ สิบโท มนตรักษ  ชุมคําลือ 

 ๑๙๗๘ สิบโท มนัส  แดงบัว 

 ๑๙๗๙ สิบโท มะสักรี  มูซอ 

 ๑๙๘๐ สิบโท ยศกร  ทองมา 

 ๑๙๘๑ สิบโท ยุทธนา  จันทรสุข 

 ๑๙๘๒ สิบโท ยุทธภูมิ  ธรรมวงศ 

 ๑๙๘๓ สิบโท ยุทธยา  หนูจันทร 

 ๑๙๘๔ สิบโท ยุทธสิงห  สวายคํา 

 ๑๙๘๕ สิบโท โยธิน  เย่ียมพานิช 

 ๑๙๘๖ สิบโท รอซี  ลาหวัง 

 ๑๙๘๗ สิบโท รังสิมันตุ  แมนรัตน 

 ๑๙๘๘ สิบโท รุจพล  จริตงาม 

 ๑๙๘๙ สิบโท ลิขิต  ดงพงษ 

 ๑๙๙๐ สิบโท วชิระ  วรรณฤทธิ์ 

 ๑๙๙๑ สิบโท วรเมธ  ภูน้ําทอง 

 ๑๙๙๒ สิบโท วรวุฒิ  เสาวดี 

 ๑๙๙๓ สิบโท วรวุฒิ  หลาโฉม 

 ๑๙๙๔ สิบโท วรันตพงษ  เครือเหมย 

 ๑๙๙๕ สิบโท วรากร  อินทรหอย 

 ๑๙๙๖ สิบโท วัชรพงษ  แสงเพชร 

 ๑๙๙๗ สิบโท วัชรินทร  ทับทิมทอง 

 ๑๙๙๘ สิบโท วัฒนา  จูมจะนะ 

 ๑๙๙๙ สิบโท วันโชติ  เดิงขุนทด 

 ๒๐๐๐ สิบโท วันประสูติ  ประมวน 

 ๒๐๐๑ สิบโท วิทวัส  ดวงเอียด 

 ๒๐๐๒ สิบโท วิทวัส  โทะปา 

 ๒๐๐๓ สิบโท วิทวัส  วิเศษโพธิ์ศรี 

 ๒๐๐๔ สิบโท วินัย  ไชยหงษ 

 ๒๐๐๕ สิบโท วิบูลยชัย  พิทักษวาป 

 ๒๐๐๖ สิบโท วิรุฬหศักดิ์  พรมสุคนธ 

 ๒๐๐๗ สิบโท วีรพงษ  พะโม 

 ๒๐๐๘ สิบโท วีรภัทร  เรืองประโคน 

 ๒๐๐๙ สิบโท วีรวิชณ  วิเชียร 

 ๒๐๑๐ สิบโท วีระนนท  เพ่ิมศิริธนยศ 

 ๒๐๑๑ สิบโท วีระพล  พันธประเสริฐ 

 ๒๐๑๒ สิบโท ไวภพ  สายสิทธิ์ 

 ๒๐๑๓ สิบโท ศรชัย  คําเคน 

 ๒๐๑๔ สิบโท ศรายุทธ  ชัยวงค 

 ๒๐๑๕ สิบโท ศักดิ์ณรงค  ศรีจันทร 

 ๒๐๑๖ สิบโท ศิรสิทธิ์  บุญจันทร 

 ๒๐๑๗ สิบโท ศิริชัย  ย้ิมสุด 

 ๒๐๑๘ สิบโท ศิริพงษ  จันทรแพง 

 ๒๐๑๙ สิบโท ศุภกิจ  สีดาพรม 

 ๒๐๒๐ สิบโท ศุภชัย  เมฆา 

 ๒๐๒๑ สิบโท สงคราม  บุตรจันทร 
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 ๒๐๒๒ สิบโท สดายุ  อักษรกิ่ง 

 ๒๐๒๓ สิบโท สมเกียรติ  นกหนู 

 ๒๐๒๔ สิบโท สมเกียรติ  แสงสุวรรณ 

 ๒๐๒๕ สิบโท สมโชค  หาญพยัคฆสกุล 

 ๒๐๒๖ สิบโท สมพงษ  มาลี 

 ๒๐๒๗ สิบโท สมพร  ธิบดี 

 ๒๐๒๘ สิบโท สมยศ  จันทรวงษ 

 ๒๐๒๙ สิบโท สมัย  ขันแข็ง 

 ๒๐๓๐ สิบโท สรายุทธ  ทวยบุตร 

 ๒๐๓๑ สิบโท สวาส  กระโจม 

 ๒๐๓๒ สิบโท สหภาพ  ศรีจันทร 

 ๒๐๓๓ สิบโท สหวัสส  ศรีน้ําคํา 

 ๒๐๓๔ สิบโท สันติ  คลองการ 

 ๒๐๓๕ สิบโท สันติสุข  ศรีวังไสย 

 ๒๐๓๖ สิบโท สาโรช  มุขดา 

 ๒๐๓๗ สิบโท สิดดิก  เหล็มปาน 

 ๒๐๓๘ สิบโท สุกฤษฏ์ิ  พรหมชาติ 

 ๒๐๓๙ สิบโท สุกิจ  สกุลเชื้อ 

 ๒๐๔๐ สิบโท สุทธิชัย  หลาบุตร 

 ๒๐๔๑ สิบโท สุธางค  สุราใหม 

 ๒๐๔๒ สิบโท สุนทร  คงเรือง 

 ๒๐๔๓ สิบโท สุบรรณ  คําโสภา 

 ๒๐๔๔ สิบโท สุประสิทธิ์  หวังดีกลาง 

 ๒๐๔๕ สิบโท สุเมธ  คชกูล 

 ๒๐๔๖ สิบโท สุรเชษฐ  โกษาธิป 

 ๒๐๔๗ สิบโท สุรเชษฐ  เดชอรัญ 

 ๒๐๔๘ สิบโท สุรศักดิ์  เกียรติจิระกุล 

 ๒๐๔๙ สิบโท สุรศักดิ์  ขอศรีกลาง 

 ๒๐๕๐ สิบโท สุรศักดิ์  บูรณะวงศ 

 ๒๐๕๑ สิบโท สุรศักดิ์  มูลคม 

 ๒๐๕๒ สิบโท สุระสิทธิ์  สังขคง 

 ๒๐๕๓ สิบโท สุริยา  สันติมุนินทร 

 ๒๐๕๔ สิบโท แสนชัย  ชาติชํานาญ 

 ๒๐๕๕ สิบโท องอาจ  เก็มเบ็นหมาด 

 ๒๐๕๖ สิบโท อนาวิล  ยะดาหะ 

 ๒๐๕๗ สิบโท อนุชิต  จิตตะบุตร 

 ๒๐๕๘ สิบโท อนุชิต  สายรัตน 

 ๒๐๕๙ สิบโท อนุภัทร  มาสิก 

 ๒๐๖๐ สิบโท อนุวัฒน  ทองจันทรแกว 

 ๒๐๖๑ สิบโท อนุศักดิ์  เกษตรกาลาม 

 ๒๐๖๒ สิบโท อภิรักษ  อุทิศวัฒนะ 

 ๒๐๖๓ สิบโท อภิศักดิ์  ผลาญวิลี 

 ๒๐๖๔ สิบโท อัครเดช  แซเจง 

 ๒๐๖๕ สิบโท อัครพล  ธิตะจารี 

 ๒๐๖๖ สิบโท อัครพล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๖๗ สิบโท อับดุลฮากีม  สะแต 

 ๒๐๖๘ สิบโท อานันต  อัมพปานิค 

 ๒๐๖๙ สิบโท อิทธิพล  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๐๗๐ สิบโท อิทธิพัฒน  สืบนาม 

 ๒๐๗๑ สิบโท อินทรี  คชรินทร 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๒๐๗๒ สิบโท อิรฟต  หะยีเลาะ 

 ๒๐๗๓ สิบโท อุทัย  บรรเทา 

 ๒๐๗๔ สิบโท เอกราช  ดุกสุขแกว 

 ๒๐๗๕ สิบโท เอกราช  ยศประเสริฐ 

 ๒๐๗๖ สิบโทหญิง กมฤทัย  บุญชะมอย 

 ๒๐๗๗ สิบโทหญิง ชนิกรรดา  คงอินทร 

 ๒๐๗๘ สิบโทหญิง ผกามาศ  เจริญลาภ 

 ๒๐๗๙ สิบโทหญิง พรทิพย  ชุมทอง 

 ๒๐๘๐ สิบโทหญิง ยุพา  ชูศรี 

 ๒๐๘๑ สิบโทหญิง ลําจวน  สารจันทร 

 ๒๐๘๒ สิบโทหญิง วัฒนา  รัตโนทัย 

 ๒๐๘๓ สิบโทหญิง ศิริรัตน  สัตยซื่อ 

 ๒๐๘๔ สิบโทหญิง อมรรัตน  นารีผล 

 ๒๐๘๕ สิบโทหญิง อังศิมา  สินสมบูรณ 

 ๒๐๘๖ สิบตรี กมลภัทร  อักษร 

 ๒๐๘๗ สิบตรี กิตติศักดิ์  รัตนคํา 

 ๒๐๘๘ สิบตรี เกียรติพงศ  จุงสกุล 

 ๒๐๘๙ สิบตรี คมคิด  อุนทะยา 

 ๒๐๙๐ สิบตรี จรัชชนก  เมืองมีทรัพย  

 ๒๐๙๑ สิบตรี จักรกฤษณ  บุญย่ิง 

 ๒๐๙๒ สิบตรี จักรกฤษณ  สุริยะพัชร 

 ๒๐๙๓ สิบตรี จิรวุฒิ  พิมภาสูง 

 ๒๐๙๔ สิบตรี จิระศักดิ์  ทองพุฒ 

 ๒๐๙๕ สิบตรี จิราวัฒน  แสงรัตนวงศ 

 ๒๐๙๖ สิบตรี เจษฏา  รามรักษา 

 ๒๐๙๗ สิบตรี ชัยวัฒน  มุสิกบุญเลิศ 

 ๒๐๙๘ สิบตรี ไชยา  ถวายเชื้อ 

 ๒๐๙๙ สิบตรี ณปพงษ  จันทรฝาย 

 ๒๑๐๐ สิบตรี ณรงคฤทธิ์  สุระพิน 

 ๒๑๐๑ สิบตรี ณัฎฐวุฒิ  เวชชศาสตร 

 ๒๑๐๒ สิบตรี ณัฐพัฒน  เกตุแกว 

 ๒๑๐๓ สิบตรี ณัฐวุฒิ  แจงมงคล 

 ๒๑๐๔ สิบตรี ณัฐิวุฒิ  เจริญชัย 

 ๒๑๐๕ สิบตรี ทรงวุฒิ  รักษา 

 ๒๑๐๖ สิบตรี ทิวาวัฒน  อินทรศวร 

 ๒๑๐๗ สิบตรี ธนพงษ  นาหอม 

 ๒๑๐๘ สิบตรี ธนวัชชา  โชคธิตากรณ 

 ๒๑๐๙ สิบตรี ธนาวุฒิ  ลอยวิรัตน 

 ๒๑๑๐ สิบตรี ธนิน  สมานทรัพย 

 ๒๑๑๑ สิบตรี ธรรมพิลาศ  มุขตา 

 ๒๑๑๒ สิบตรี ธวัชชัย  แกวหนูนวล 

 ๒๑๑๓ สิบตรี ธวัชชัย  ดาวตรง 

 ๒๑๑๔ สิบตรี ธีรภัทร  เพ็ชรรักษ 

 ๒๑๑๕ สิบตรี ธีรวุธ  คําเรืองบุญ 

 ๒๑๑๖ สิบตรี ธีระพงษ  นักรบ 

 ๒๑๑๗ สิบตรี นธิศร  รัชนจิตบริสุทธ 

 ๒๑๑๘ สิบตรี นิติกร  จันทรปล่ัง 

 ๒๑๑๙ สิบตรี บรรเจิด  ศักดิ์แสง 

 ๒๑๒๐ สิบตรี ปรีดี  นะวะกะ 

 ๒๑๒๑ สิบตรี ปอมเพชร  ประเสริฐดํา 
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 ๒๑๒๒ สิบตรี ปญญาพล  นิระโส 

 ๒๑๒๓ สิบตรี พงศกร  เรียบรอย 

 ๒๑๒๔ สิบตรี พงศภัสร  แสงทองยอย 

 ๒๑๒๕ สิบตรี พงศศิริ  นนทพิมาย 

 ๒๑๒๖ สิบตรี พรชัย  ชาวหันคํา 

 ๒๑๒๗ สิบตรี พิชิตชัย  กองเกิด 

 ๒๑๒๘ สิบตรี พิษณุ  จันทรแจมศรี 

 ๒๑๒๙ สิบตรี ภัทรพงศ  จิณเสน 

 ๒๑๓๐ สิบตรี ภัทรพงศ  ตูทับทิม 

 ๒๑๓๑ สิบตรี ภูวดล  สุหลง 

 ๒๑๓๒ สิบตรี มูฮํามัดอันนูวา  อูเซ็ง 

 ๒๑๓๓ สิบตรี ไมตรี  จันทรแกว 

 ๒๑๓๔ สิบตรี รณชัย  ดีเย็น 

 ๒๑๓๕ สิบตรี รามชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๒๑๓๖ สิบตรี วรยุทธ  เพชรบูรณ 

 ๒๑๓๗ สิบตรี วรวุฒิ  สุดจิตร 

 ๒๑๓๘ สิบตรี วสันต  รักจินดา 

 ๒๑๓๙ สิบตรี วัชรา  หอมสูง 

 ๒๑๔๐ สิบตรี วิเชียร  นกเสง 

 ๒๑๔๑ สิบตรี วิเชียร  เสนาะกลาง 

 ๒๑๔๒ สิบตรี วินัย  วงษลา 

 ๒๑๔๓ สิบตรี วิรศักดิ์  สุขเสนา 

 ๒๑๔๔ สิบตรี วีระชาติ  บุญนักขันธ 

 ๒๑๔๕ สิบตรี ศิริพงศ  กาหยี 

 ๒๑๔๖ สิบตรี สมชาย  จันอาว 

 ๒๑๔๗ สิบตรี สมพงษ  ชํานาญดี 

 ๒๑๔๘ สิบตรี สมยศ  รอดคืน 

 ๒๑๔๙ สิบตรี สันติ  ทวีชาติ 

 ๒๑๕๐ สิบตรี สิทธิเดช  กรดอักษร 

 ๒๑๕๑ สิบตรี สุนทร  เพชรประสม 

 ๒๑๕๒ สิบตรี สุรชัย  ทองหงํา 

 ๒๑๕๓ สิบตรี สุรเดช  สังขวงศ 

 ๒๑๕๔ สิบตรี สุริยัน  เตียวลําภู 

 ๒๑๕๕ สิบตรี สุริยา  บุญธรรม 

 ๒๑๕๖ สิบตรี สุริยา  ภูโตนนา 

 ๒๑๕๗ สิบตรี อชิรวัฒน  ผุดผอง 

 ๒๑๕๘ สิบตรี อนันถาพร  โมราศิลป 

 ๒๑๕๙ สิบตรี อนุสรณ  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๒๑๖๐ สิบตรี อภิเดช  ผลเชื้อ 

 ๒๑๖๑ สิบตรี อภิวัฒน  เกิดพูลผล 

 ๒๑๖๒ สิบตรี อรรถชัย  นวลเต็ม 

 ๒๑๖๓ สิบตรี อรรถพล  สุจริต 

 ๒๑๖๔ สิบตรี อรรถพล  อาจสุวรรณ 

 ๒๑๖๕ สิบตรี อัฐพล  ไกแกว 

 ๒๑๖๖ สิบตรี อํานาจ  ทองดี 

 ๒๑๖๗ สิบตรี อําพล  คงเมือง 

 ๒๑๖๘ สิบตรี อําพล  ราชรองชัย 

 ๒๑๖๙ สิบตรี อุกฤษ  สุขภาพ 

 ๒๑๗๐ สิบตรี อุทัย  ประทุมวัลย 

 ๒๑๗๑ สิบตรีหญิง กนกนันท  โพธิปญญา 
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 ๒๑๗๒ สิบตรีหญิง จิราภรณ  สุขศรีสังข 

 ๒๑๗๓ สิบตรีหญิง จุฑาลักษ  กลางประพันธ 

 ๒๑๗๔ สิบตรีหญิง นันทิดา  บุตรแวว 

 ๒๑๗๕ สิบตรีหญิง นิตยา  วังจํานงค 

 ๒๑๗๖ สิบตรีหญิง ฟาเดีย  ดอมะ 

 ๒๑๗๗ สิบตรีหญิง ศรวณีย  ลีสี 

 ๒๑๗๘ สิบตรีหญิง สุภัสสร  แสงมณี 

 ๒๑๗๙ สิบตรีหญิง อรฤทัย  จันทรเขียว 

 ๒๑๘๐ พลทหารกตัญู  พูลเพ่ิม 

 ๒๑๘๑ พลทหารกฤษฎาวุฒิ  อุตมารัตน 

 ๒๑๘๒ พลทหารกฤษณะ  ประเสริฐสังข 

 ๒๑๘๓ พลทหารกฤษณะ  พุกฒพุฒ 

 ๒๑๘๔ พลทหารกฤษดา  จันทรประกอบ 

 ๒๑๘๕ พลทหารกฤษดา  ราชเดิม 

 ๒๑๘๖ พลทหารกลวัชร  บุญถาวร 

 ๒๑๘๗ พลทหารกลาณรงค  จันหอม 

 ๒๑๘๘ พลทหารกลาณรงค  บุญลวน 

 ๒๑๘๙ พลทหารกองเกียรติ  ลูกจันทร 

 ๒๑๙๐ พลทหารกองเกียรติ  สนธิ 

 ๒๑๙๑ พลทหารกิตติ  บัวแกว 

 ๒๑๙๒ พลทหารกิตติธัช  บุตรหาบ 

 ๒๑๙๓ พลทหารกิตติพงษ  เกียรติกรกูล 

 ๒๑๙๔ พลทหารกิตติพงษ  สีหมอก 

 ๒๑๙๕ พลทหารกิตติรัชต  ฮาดชัย 

 ๒๑๙๖ พลทหารกิตติศักดิ์  เครือจันทร 

 ๒๑๙๗ พลทหารกิตติศักดิ์  ยุทธิปูน 

 ๒๑๙๘ พลทหารกิตินันท  อินตรา 

 ๒๑๙๙ พลทหารเกรียงศักดิ์  สุขสุวรรณ 

 ๒๒๐๐ พลทหารเกียรติศักดิ์  มะโนรา 

 ๒๒๐๑ พลทหารเกียรติศักดิ์  ยอดเมือง 

 ๒๒๐๒ พลทหารโกวิทย  จอมเกาะ 

 ๒๒๐๓ พลทหารไกรวิชญ  จันธิราช 

 ๒๒๐๔ พลทหารขจรเกียรติ  ผอมสง 

 ๒๒๐๕ พลทหารขจรศักดิ์  บรรจงแกว 

 ๒๒๐๖ พลทหารคณินธน  กอแกว 

 ๒๒๐๗ พลทหารคอลิด  คหาปนะ 

 ๒๒๐๘ พลทหารจตุพร  บุญบัว 

 ๒๒๐๙ พลทหารจตุพร  เปาทอง 

 ๒๒๑๐ พลทหารจตุภูมิ  ศรีฐาน 

 ๒๒๑๑ พลทหารจักรกฤษ  คําออนสา 

 ๒๒๑๒ พลทหารจักรกฤษ  สมพงษ 

 ๒๒๑๓ พลทหารจักรพงศ  อวมจันทร 

 ๒๒๑๔ พลทหารจักรภัทร  จําปา 

 ๒๒๑๕ พลทหารจักรี  ปญญาวัน 

 ๒๒๑๖ พลทหารจําลอง  มุงขอบกลาง 

 ๒๒๑๗ พลทหารจิณณวัตร  สีหมื่น 

 ๒๒๑๘ พลทหารจิรกฤต  เพชรเยียน 

 ๒๒๑๙ พลทหารจิรกฤต  ยวดยงค 

 ๒๒๒๐ พลทหารจิรวัฒน  สัสดี 

 ๒๒๒๑ พลทหารจิรายุ  ศรีเกตุ 
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 ๒๒๒๒ พลทหารจีรวัฒน  แกวศรี 

 ๒๒๒๓ พลทหารเจริญทรัพย  ปนทอง 

 ๒๒๒๔ พลทหารเจษฎา  สุขพัฒน 

 ๒๒๒๕ พลทหารเจะฮาหลี  สีหมัด 

 ๒๒๒๖ พลทหารฉัตรชัย  กงทอง 

 ๒๒๒๗ พลทหารชนนท  ศรีธรรมศักดิ์ 

 ๒๒๒๘ พลทหารชนสรณ  ศรีสุขใส 

 ๒๒๒๙ พลทหารชนะพงษ  สถิตปาแขม 

 ๒๒๓๐ พลทหารชัยณรงค  บุญมาก 

 ๒๒๓๑ พลทหารชัยนรินทร  ชื่นบาน 

 ๒๒๓๒ พลทหารชัยศิริ  เชยชื่นจิตร 

 ๒๒๓๓ พลทหารชาญชัย  วงศแกว 

 ๒๒๓๔ พลทหารชาญชัย  ไอยราคม 

 ๒๒๓๕ พลทหารชาญวิทย  ทองมาก 

 ๒๒๓๖ พลทหารชาญวิทย  พันชารี 

 ๒๒๓๗ พลทหารชานนท  คําสม 

 ๒๒๓๘ พลทหารชิษณุพงศ  เลิศวงหัส 

 ๒๒๓๙ พลทหารชิหณุพงศ  เอี่ยมประโคน 

 ๒๒๔๐ พลทหารชุติเดช  หนูทอง 

 ๒๒๔๑ พลทหารโชคชัย  พรหมแกว 

 ๒๒๔๒ พลทหารไชยวัฒน  นาคแท 

 ๒๒๔๓ พลทหารซัยนี่  อัลมาตร 

 ๒๒๔๔ พลทหารฐิติพงศ  นาวารัตน 

 ๒๒๔๕ พลทหารฐิติวัสส  คําพรเทพ 

 ๒๒๔๖ พลทหารณภัทร  ดําเดิม 

 ๒๒๔๗ พลทหารณรงคฤทธิ์  วิจิตร 

 ๒๒๔๘ พลทหารณัฐกร  บูจิ 

 ๒๒๔๙ พลทหารณัฐดนัย  บุญจริง 

 ๒๒๕๐ พลทหารณัฐดนัย  สงไขย 

 ๒๒๕๑ พลทหารณัฐพงศ  ชวยเกิด 

 ๒๒๕๒ พลทหารณัฐพงศ  อาวลึกนอย 

 ๒๒๕๓ พลทหารณัฐพงษ  จันทรฝาก 

 ๒๒๕๔ พลทหารณัฐพงษ  ศรีสุข 

 ๒๒๕๕ พลทหารณัฐพงษ  สารารัตน 

 ๒๒๕๖ พลทหารณัฐพล  จักรคําแสง 

 ๒๒๕๗ พลทหารณัฐพล  บุตรมะณี 

 ๒๒๕๘ พลทหารณัฐพล  มือแข็ง 

 ๒๒๕๙ พลทหารณัฐพล  แยมสุข 

 ๒๒๖๐ พลทหารณัฐพล  เริงสมุทร 

 ๒๒๖๑ พลทหารณัฐพล  แสงดี 

 ๒๒๖๒ พลทหารณัฐวัฒน  สุขเขียว 

 ๒๒๖๓ พลทหารณัฐวุฒิ  จันทรโหลน 

 ๒๒๖๔ พลทหารณัฐวุฒิ  จันโทรัตน 

 ๒๒๖๕ พลทหารณัฐวุฒิ  ชูท้ิง 

 ๒๒๖๖ พลทหารณัฐวุฒิ  ทวีชาติ 

 ๒๒๖๗ พลทหารณัฐวุฒิ  รอดรัก 

 ๒๒๖๘ พลทหารณัฐสิทธิ์  ทองรัก 

 ๒๒๖๙ พลทหารณัฐสุพล  ทองยัง 

 ๒๒๗๐ พลทหารณันชธณัฎฐ   

  ฐิติพานิชยางกูร 
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 ๒๒๗๑ พลทหารดลวัฒน  รองเดช 

 ๒๒๗๒ พลทหารเดชา  รักษากิจ 

 ๒๒๗๓ พลทหารตะวัน  พวงเพชร 

 ๒๒๗๔ พลทหารไตรภพ  กล่ันสอน 

 ๒๒๗๕ พลทหารถิรวัฒน  ศรีจักร 

 ๒๒๗๖ พลทหารถิรวิทย  โมสิกะ 

 ๒๒๗๗ พลทหารทนงศักดิ์  สันดานดี 

 ๒๒๗๘ พลทหารทนาย  ปานกําเหนิด 

 ๒๒๗๙ พลทหารทรงวุฒิ  รัตนวิจิตร 

 ๒๒๘๐ พลทหารทวีศักดิ์  ราบบําเพิง 

 ๒๒๘๑ พลทหารทศพล  คิดรอบ 

 ๒๒๘๒ พลทหารทศพล  ดอกไธสง 

 ๒๒๘๓ พลทหารทศพล  ราหีม 

 ๒๒๘๔ พลทหารทินกร  ดํานิล 

 ๒๒๘๕ พลทหารทีระศักดิ์  ชางน้ํา 

 ๒๒๘๖ พลทหารเทวฤทธิ์  สุขเหลือง 

 ๒๒๘๗ พลทหารธนพล  แกวเกตุ 

 ๒๒๘๘ พลทหารธนวัฒน  สังขอน 

 ๒๒๘๙ พลทหารธนวัติ  เจริญสัตย 

 ๒๒๙๐ พลทหารธนวันต  เขตสูงเนิน 

 ๒๒๙๑ พลทหารธนากร  บุญเจริญ 

 ๒๒๙๒ พลทหารธนาพล  สําเภาแกว 

 ๒๒๙๓ พลทหารธนายุทธ  โพธิ์นา 

 ๒๒๙๔ พลทหารธนาวัฒน  สังฆมาตย 

 ๒๒๙๕ พลทหารธนุศรณ  เตนากุล 

 ๒๒๙๖ พลทหารธรรมนูญ  ตองออน 

 ๒๒๙๗ พลทหารธวัชชัย  หงอประดิษฐ 

 ๒๒๙๘ พลทหารธัศนัย  อาวสินธุศิริ 

 ๒๒๙๙ พลทหารธีรภัทร  คําดี 

 ๒๓๐๐ พลทหารธีรยุทธ  ยายาจิ 

 ๒๓๐๑ พลทหารธีรวัฒน  แซออง 

 ๒๓๐๒ พลทหารธีรวัตร  เพ็ชรหนุน 

 ๒๓๐๓ พลทหารธีรวุฒิ  หมุดเจริญ 

 ๒๓๐๔ พลทหารธีรศักดิ์  การเอียด 

 ๒๓๐๕ พลทหารธีรศักดิ์  โสสัน 

 ๒๓๐๖ พลทหารธีระพล  พิลาคํา 

 ๒๓๐๗ พลทหารนคร  ประสานเชื้อ 

 ๒๓๐๘ พลทหารนนทวัฒน  ถนอม 

 ๒๓๐๙ พลทหารนพดล  หลาเก็ม 

 ๒๓๑๐ พลทหารนพรัตน  ศรีภูมิ 

 ๒๓๑๑ พลทหารนพรุจ  สมงาม 

 ๒๓๑๒ พลทหารนรภัทร  ทองพิบูล 

 ๒๓๑๓ พลทหารนราวุธ  แสงแกว 

 ๒๓๑๔ พลทหารนรินทร  คนซื่อ 

 ๒๓๑๕ พลทหารนฤเทพ  รามจาตุ 

 ๒๓๑๖ พลทหารนฤวุฒิ  ณ สมุทร 

 ๒๓๑๗ พลทหารนันทภพ  คงแกว 

 ๒๓๑๘ พลทหารนันทวัชร  ออนจุติ 

 ๒๓๑๙ พลทหารนันทวัฒน  ขาวนวล 

 ๒๓๒๐ พลทหารนันทวัฒน  คบมิตร 
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 ๒๓๒๑ พลทหารนันทิพัฒน  ทองสุก 

 ๒๓๒๒ พลทหารนิธิธัต  เถาสุวรรณ 

 ๒๓๒๓ พลทหารนูรดิน  มะดิเยาะ 

 ๒๓๒๔ พลทหารบัญชา  นายาว 

 ๒๓๒๕ พลทหารบัณฑิต  หอมทรัพย 

 ๒๓๒๖ พลทหารบาฮารี  อาแว 

 ๒๓๒๗ พลทหารบุญยัง  ยาหมิ้น 

 ๒๓๒๘ พลทหารบุญฤทธิ์  อึ่งขวัญ 

 ๒๓๒๙ พลทหารปฎิพัทธ  ย่ังยืน 

 ๒๓๓๐ พลทหารปฎิภาณ  จันภิมูล 

 ๒๓๓๑ พลทหารปฏิภาณ  ดวงเกล้ียง 

 ๒๓๓๒ พลทหารปฏิยุทธิ์  วิชญพันธ 

 ๒๓๓๓ พลทหารปฏิวัติ  สังขพันธุ 

 ๒๓๓๔ พลทหารปฐมพร  โปดํา 

 ๒๓๓๕ พลทหารปณิธาน  มุสิกพันธ 

 ๒๓๓๖ พลทหารประสิทธิ์  หนูนา 

 ๒๓๓๗ พลทหารปราโมทย  เพ็งพาจร 

 ๒๓๓๘ พลทหารปริญญา  ใหมออน 

 ๒๓๓๙ พลทหารปรีชา  กระบี่วงศ 

 ๒๓๔๐ พลทหารปรีชา  สังคะพิมพ 

 ๒๓๔๑ พลทหารปวัน  ปญญาไว 

 ๒๓๔๒ พลทหารปองภพ  นุชชา 

 ๒๓๔๓ พลทหารปญญา  เสนาชาติ 

 ๒๓๔๔ พลทหารปญญาวุฒิ  ชุมแปน 

 ๒๓๔๕ พลทหารปยพงศ  สิทธิสมบูรณ 

 ๒๓๔๖ พลทหารพงศกร  ลายสันเทียะ 

 ๒๓๔๗ พลทหารพงศกร  หนูสุภาษิต 

 ๒๓๔๘ พลทหารพงศเทพ  แสงมุสิทธิ์ 

 ๒๓๔๙ พลทหารพงศธร  ภูทอง 

 ๒๓๕๐ พลทหารพงศธร  วรรณทว ี

 ๒๓๕๑ พลทหารพงษขจร  จันทรงาม 

 ๒๓๕๒ พลทหารพงษปรีชา  กันหาฤกษ 

 ๒๓๕๓ พลทหารพงษพันธ  จํารัสคุณธรรม 

 ๒๓๕๔ พลทหารพงษพิพัฒน  ชูชวย 

 ๒๓๕๕ พลทหารพงษศักดิ์  คุมคํา 

 ๒๓๕๖ พลทหารพลธกร  ศรีโคตร 

 ๒๓๕๗ พลทหารพัฒนะ  โพธิพันธ 

 ๒๓๕๘ พลทหารพันเพชร  จําปาทอง 

 ๒๓๕๙ พลทหารพิทักษ  สาลี 

 ๒๓๖๐ พลทหารพิบูลชัย  ชะนา 

 ๒๓๖๑ พลทหารพิสิทธิ์  เพ็ชรมีศรี 

 ๒๓๖๒ พลทหารพีรยุทธ  บุมกระโทก 

 ๒๓๖๓ พลทหารพีรยุทธ  อินทรหลา 

 ๒๓๖๔ พลทหารพูลทรัพย  บุตรโคตร 

 ๒๓๖๕ พลทหารภัครพงค  สงเมือง 

 ๒๓๖๖ พลทหารภัครพงศ  มัจฉา 

 ๒๓๖๗ พลทหารภัทษกร  ปฏิมินทร 

 ๒๓๖๘ พลทหารภาคิไนย  ลองหลง 

 ๒๓๖๙ พลทหารภาณุวัฒน  บัวสังข 

 ๒๓๗๐ พลทหารภาณุวัฒน  รอดจบ 
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 ๒๓๗๑ พลทหารภาณุวัฒน  ราชกระโทก 

 ๒๓๗๒ พลทหารภาณุวัฒน  วงศสงา 

 ๒๓๗๓ พลทหารภาวิต  ตัณฑัยย 

 ๒๓๗๔ พลทหารภูรวัฒน  บุญชวน 

 ๒๓๗๕ พลทหารภูริณัฐ  ทับเที่ยง 

 ๒๓๗๖ พลทหารภูวดล  จันมีศรี 

 ๒๓๗๗ พลทหารภูวนัย  ปล้ินโชคชัย 

 ๒๓๗๘ พลทหารมงคล  ปารมี 

 ๒๓๗๙ พลทหารมงคล  อุยฮาย 

 ๒๓๘๐ พลทหารมงคลชัย  แปนขํา 

 ๒๓๘๑ พลทหารมหรรณพ  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๓๘๒ พลทหารมารุต  บุญพิศ 

 ๒๓๘๓ พลทหารมุมิน  เกิดอยู 

 ๒๓๘๔ พลทหารยงยุทธิ์  หนูทอง 

 ๒๓๘๕ พลทหารยรรยง  เกตุทอง 

 ๒๓๘๖ พลทหารยาหารี  ลีดามิง 

 ๒๓๘๗ พลทหารยุทธชัย  เสนนวล 

 ๒๓๘๘ พลทหารยุทธนา  โสภา 

 ๒๓๘๙ พลทหารรชต  ปยะวิริยะกุล 

 ๒๓๙๐ พลทหารรวี  จิตรเที่ยง 

 ๒๓๙๑ พลทหารรวีโรจน  วงศนอย 

 ๒๓๙๒ พลทหารรักษพงศ  หินสองกอง 

 ๒๓๙๓ พลทหารรัฐพล  แซลุง 

 ๒๓๙๔ พลทหารรัตนพล  ผินผัน 

 ๒๓๙๕ พลทหารรีดูวาน  ปาจอ 

 ๒๓๙๖ พลทหารรุงอรุณ  ปานกลอม 

 ๒๓๙๗ พลทหารเรวุฒิ  พินิจ 

 ๒๓๙๘ พลทหารโรจนัสถ  เทพใจ 

 ๒๓๙๙ พลทหารลิขิต  สามทอง 

 ๒๔๐๐ พลทหารลิขิต  หลงชิน 

 ๒๔๐๑ พลทหารวชิรนันท  ณ นคร 

 ๒๔๐๒ พลทหารวทัญู  คงเอียด 

 ๒๔๐๓ พลทหารวรโชติ  งวนออน 

 ๒๔๐๔ พลทหารวรพรต  สืบประสิทธิ์ 

 ๒๔๐๕ พลทหารวรรณพฤษ  ดํากําเหนิด 

 ๒๔๐๖ พลทหารวรวิทย  หวยเล็ก 

 ๒๔๐๗ พลทหารวรากร  พัฒนศิลป 

 ๒๔๐๘ พลทหารวสุวัฒน  ชัยรัตน 

 ๒๔๐๙ พลทหารวัชรวีร  สามัคคี 

 ๒๔๑๐ พลทหารวัชระ  ธงสันเทียะ 

 ๒๔๑๑ พลทหารวัชรินทร  บุญกูล 

 ๒๔๑๒ พลทหารวันเฉลิม  พรมทอง 

 ๒๔๑๓ พลทหารวันมูฮัมมัด  ติ้งเหม 

 ๒๔๑๔ พลทหารวาสุเทพ  ขําปล้ืมจิตร 

 ๒๔๑๕ พลทหารวิชิต  ปล้ืมสุข 

 ๒๔๑๖ พลทหารวิทยา  ยมพินิจ 

 ๒๔๑๗ พลทหารวิทวัส  จันทรพฤกษ 

 ๒๔๑๘ พลทหารวิทวัส  ศิริพันธ 

 ๒๔๑๙ พลทหารวินัฐ  หวยลึก 

 ๒๔๒๐ พลทหารวิรัช  หนูกูล 
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 ๒๔๒๑ พลทหารวีรสิทธิ์  ศรีศรัทธา 

 ๒๔๒๒ พลทหารวีระชัย  เพ็ชรเรือนทอง 

 ๒๔๒๓ พลทหารวีระพงษ  แกนยงค 

 ๒๔๒๔ พลทหารวีระศักดิ์  โชติรัตน 

 ๒๔๒๕ พลทหารวุฒิไกร  ศิลปวิสุทธิ์ 

 ๒๔๒๖ พลทหารวุฒินันท  มิ่งพิจารย 

 ๒๔๒๗ พลทหารวุฒิศักดิ์  เมืองหมอกงาม 

 ๒๔๒๘ พลทหารศตวรรษ  สายทองแท 

 ๒๔๒๙ พลทหารศรชาย  ถนอมใจเกษม 

 ๒๔๓๐ พลทหารศรัณย  ปนตา 

 ๒๔๓๑ พลทหารศรันย  ศรีโพลา 

 ๒๔๓๒ พลทหารศรายุทธ  อาษา 

 ๒๔๓๓ พลทหารศราวุฒิ  หมอกลาง 

 ๒๔๓๔ พลทหารศักดิ์สิทธิ์  นวนคําสิงห 

 ๒๔๓๕ พลทหารศักราช  ราชบุรุษ 

 ๒๔๓๖ พลทหารศิรวิทย  แซเตียว 

 ๒๔๓๗ พลทหารศิรวิทย  แรงกลา 

 ๒๔๓๘ พลทหารศิริพงศ  วงษราช 

 ๒๔๓๙ พลทหารศิริพงษ  สวน 

 ๒๔๔๐ พลทหารศิริศักดิ์  เข็มทอง 

 ๒๔๔๑ พลทหารศุภชัย  พรมโคตร 

 ๒๔๔๒ พลทหารศุภทิน  สงเสริม 

 ๒๔๔๓ พลทหารศุภวิทย  แกวจูมพล 

 ๒๔๔๔ พลทหารสงกรานต  นนทแกว 

 ๒๔๔๕ พลทหารสนธยา  ขันทอง 

 ๒๔๔๖ พลทหารสนั่น  นามเงี้ยว 

 ๒๔๔๗ พลทหารสมเกียรติ  ย่ิงสินสการ 

 ๒๔๔๘ พลทหารสมชิต  จันทรมาศ 

 ๒๔๔๙ พลทหารสมหมาย  แตมประสิทธิ์ 

 ๒๔๕๐ พลทหารสมิทธิ์  แดงขาม 

 ๒๔๕๑ พลทหารสรัล  จงจิต 

 ๒๔๕๒ พลทหารสราวุธ  หอยสังข 

 ๒๔๕๓ พลทหารสหรัฐ  เทพมณี 

 ๒๔๕๔ พลทหารสหฤทธิ์  จินดาศิริพันธ 

 ๒๔๕๕ พลทหารสัญชาติ  ศานติศิขริน 

 ๒๔๕๖ พลทหารสันติชัย  ประคองทรัพย 

 ๒๔๕๗ พลทหารสัมพันธ  คุณวรรณ 

 ๒๔๕๘ พลทหารสัมฤทธิ์  สินจันทร 

 ๒๔๕๙ พลทหารสิทธิชัย  ชวลิตเสถียร 

 ๒๔๖๐ พลทหารสิทธิพร  เกตุชาวเหนือ 

 ๒๔๖๑ พลทหารสิทธิพล  ชายเขาทอง 

 ๒๔๖๒ พลทหารสิทธิศักดิ์  กร่ําพิสิทธิ์ 

 ๒๔๖๓ พลทหารสิทธิเศก  ทองหวาน 

 ๒๔๖๔ พลทหารสิรภพ  เวชสิทธิ์ 

 ๒๔๖๕ พลทหารสุชาติ  มะโนรัมย 

 ๒๔๖๖ พลทหารสุทธิพงศ  รัตนสุภา 

 ๒๔๖๗ พลทหารสุทธิศักดิ์  ชูเชื้อ 

 ๒๔๖๘ พลทหารสุทัศน  รักษมี 

 ๒๔๖๙ พลทหารสุทัศน  ลูกเมือง 

 ๒๔๗๐ พลทหารสุเมธ  ประเสริฐดํา 
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 ๒๔๗๑ พลทหารสุรศักดิ์  โบบทอง 

 ๒๔๗๒ พลทหารสุรศักดิ์  แยมพุฒ 

 ๒๔๗๓ พลทหารสุริยา  ลูกคง 

 ๒๔๗๔ พลทหารสุริวัฒน  อินทรสรอย 

 ๒๔๗๕ พลทหารสุวรัตน  แสงแกวสุข 

 ๒๔๗๖ พลทหารสุวิทย  สวางเวียง 

 ๒๔๗๗ พลทหารเสฏฐวุฒิ  เสนีย 

 ๒๔๗๘ พลทหารโสภณ  เพ่ิมพูล 

 ๒๔๗๙ พลทหารโสภณ  โสพลภักดี 

 ๒๔๘๐ พลทหารหัตถพล  ชาญพล 

 ๒๔๘๑ พลทหารอดิศักดิ์  กฤติกาย่ิงสกุล 

 ๒๔๘๒ พลทหารอธิวัฒน  บัวมาศ 

 ๒๔๘๓ พลทหารอนาวิน  กลัดเพชร 

 ๒๔๘๔ พลทหารอนิวัต  หนูเกตุ 

 ๒๔๘๕ พลทหารอนุชา  สมบูรณ 

 ๒๔๘๖ พลทหารอนุวัฒน  แจงใจ 

 ๒๔๘๗ พลทหารอนุศักดิ์  กระแสเงินดี 

 ๒๔๘๘ พลทหารอภิชัย  ชางสกล 

 ๒๔๘๙ พลทหารอภิเดช  มัณฑนาจารุ 

 ๒๔๙๐ พลทหารอภิรมย  คงชวย 

 ๒๔๙๑ พลทหารอภิลักษณ  จงสะดับกลาง 

 ๒๔๙๒ พลทหารอภิศิษฐ  ศรีเกตุ 

 ๒๔๙๓ พลทหารอภิสิทธิ์  จันทร 

 ๒๔๙๔ พลทหารอภิสิทธิ์  สุเทวพร 

 ๒๔๙๕ พลทหารอรรถชัย  จิตตหมั่น 

 ๒๔๙๖ พลทหารอรรถพล  เพ็งคําปง 

 ๒๔๙๗ พลทหารอรรถพันธ  ไตรภูมิ 

 ๒๔๙๘ พลทหารอัครพนธ  โคตะมี 

 ๒๔๙๙ พลทหารอังศฎาวุฒิ  เอียดซาย 

 ๒๕๐๐ พลทหารอัฏฮา  สันเพ็ชร 

 ๒๕๐๑ พลทหารอัศดากรณ  ชูรอด 

 ๒๕๐๒ พลทหารอัษฎายุธ  จงไข 

 ๒๕๐๓ พลทหารอาดุล  สายนุย 

 ๒๕๐๔ พลทหารอาทิตย  สิริ 

 ๒๕๐๕ พลทหารอาทิตย  ออนแท 

 ๒๕๐๖ พลทหารอานนท  เกิดทรัพย 

 ๒๕๐๗ พลทหารอานนท  บุญถูก 

 ๒๕๐๘ พลทหารอานัส  ทองเครือ 

 ๒๕๐๙ พลทหารอาสมีน  แหละสม 

 ๒๕๑๐ พลทหารอิทธิพัทธ  พูนพิพัฒน 

 ๒๕๑๑ พลทหารเอกลักษณ  พิชัยกาล 

 ๒๕๑๒ พลทหารเอกวิทย  มลยงค 

 ๒๕๑๓ พลทหารเอกวุฒิ  เสลา 

 ๒๕๑๔ พลทหารโอภาส  มาตยสถิตย 

 ๒๕๑๕ พลอาสาสมัครธีระพงษ  นิลสังข 

 ๒๕๑๖ พลอาสาสมัครภควัต  จินดารัตน 

 ๒๕๑๗ พลอาสาสมัครมนัสนันท   

  ศตพุฒินันท 

 ๒๕๑๘ พลอาสาสมัครวิษณุ  แจมจํารัส 

 ๒๕๑๙ นาวาโท กฤษณะ  หทัยวิเชียร 
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 ๒๕๒๐ นาวาโท กานตศักดิ์  ศรีนิศากร 

 ๒๕๒๑ นาวาโท โกวิทย  ธนาบวรพล   

 ๒๕๒๒ นาวาโท ณัฐพล  ใจยศ 

 ๒๕๒๓ นาวาโท มาโนชย  นนทตุลา 

 ๒๕๒๔ นาวาโท แมน  หินประกอบ   

 ๒๕๒๕ นาวาโท อิทธิพงษ  จรัสอรรถกร 

 ๒๕๒๖ นาวาโทหญิง ขวัญตา  พลับทอง   

 ๒๕๒๗ นาวาตรี ยศวัจน  จิรวงศหิรัญ 

 ๒๕๒๘ นาวาตรี รัตนเฉลิม  เฉลิมสุข   

 ๒๕๒๙ นาวาตรี สุวรา  นิ่มสุข   

 ๒๕๓๐ เรือเอก คํารณ  หนูชู   

 ๒๕๓๑ เรือเอก จตุรงค  ธรรมสุจิตร   

 ๒๕๓๒ เรือเอก ปรีชา  เพ็ชรออน   

 ๒๕๓๓ เรือเอก ฤทธิชัย  นันตา   

 ๒๕๓๔ เรือเอก วรพจน  ศรีรักษา   

 ๒๕๓๕ เรือเอก ศักดิ์ศรี  วิสุวงษ   

 ๒๕๓๖ เรือเอก อรรถวิทย  แสงทอง   

 ๒๕๓๗ เรือเอกหญิง รุงอรุณ  กระแสศัพท   

 ๒๕๓๘ เรือโท ณัฐพงษ  เนตรทิพย   

 ๒๕๓๙ เรือโท ปราการ  สมหวัง   

 ๒๕๔๐ เรือโท ไพศาล  อยูเจริญ   

 ๒๕๔๑ เรือโท สมัคร  ศุภธรรมนิตย   

 ๒๕๔๒ เรือโท สุทัศน  ฉิมมามี   

 ๒๕๔๓ เรือโท อรรถพล  กมลสกุล   

 ๒๕๔๔ เรือตรี นพพร  จันทรโพธิ์   

 ๒๕๔๕ เรือตรี นาวี  สิทธิวัง   

 ๒๕๔๖ เรือตรี ปริวรรต  หิรัญสถิตยพร   

 ๒๕๔๗ เรือตรี สิรกิติ์  กิจานุกูล   

 ๒๕๔๘ เรือตรี สุปรีชา  สงวนเกียรติ   

 ๒๕๔๙ เรือตรี อุทิศ  หมุดผา   

 ๒๕๕๐ พันจาเอก กิตติศักดิ์  สุกาวงค 

 ๒๕๕๑ พันจาเอก เกียรติยากร  บรรพต 

 ๒๕๕๒ พันจาเอก ขจรศักดิ์  บัวพันธ 

 ๒๕๕๓ พันจาเอก เข็มชาติ  แสนเสนา 

 ๒๕๕๔ พันจาเอก คเชนทร  อิ่มเอิบ 

 ๒๕๕๕ พันจาเอก คฑาวุธ  มวงงาม 

 ๒๕๕๖ พันจาเอก คํามาย  มหาหิงษ 

 ๒๕๕๗ พันจาเอก จรัล  จักรชัย 

 ๒๕๕๘ พันจาเอก จิรัฎฐ  สิทธิภัทรวิศาล 

 ๒๕๕๙ พันจาเอก ณเผาพันธ  พยัพไพร 

 ๒๕๖๐ พันจาเอก ทินภัทร  ศรีวิเศษ 

 ๒๕๖๑ พันจาเอก ธนชนัน  ชะนะเกตุ 

 ๒๕๖๒ พันจาเอก ธนสิทธิ์  ณ วาโย 

 ๒๕๖๓ พันจาเอก ธีรภัทร  พละเคาว 

 ๒๕๖๔ พันจาเอก นวเจตน  เกิดบุญศักดิ์ 

 ๒๕๖๕ พันจาเอก นิมิตร  สิทธิกุล 

 ๒๕๖๖ พันจาเอก ประจักร  สืบชมภู 

 ๒๕๖๗ พันจาเอก ประวงศ  วรรณี 

 ๒๕๖๘ พันจาเอก พรธวัช  อินลี 

 ๒๕๖๙ พันจาเอก พูลสิทธิ์  ขันตี 
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 ๒๕๗๐ พันจาเอก โพธิ์คํา  ทะหะ 

 ๒๕๗๑ พันจาเอก ไพร  สกุลพรหม 

 ๒๕๗๒ พันจาเอก มงคล  พรมวงค 

 ๒๕๗๓ พันจาเอก รัตนศักดิ์  แกวโพธิ์ 

 ๒๕๗๔ พันจาเอก ฤทธิชัย  เอี่ยนเลง 

 ๒๕๗๕ พันจาเอก วีรพันธ  สีตลาภินันท 

 ๒๕๗๖ พันจาเอก วีรวร  แกนจันทร   

 ๒๕๗๗ พันจาเอก วีระพงษ  วิยาสิงห 

 ๒๕๗๘ พันจาเอก ศิลปชัย  ฮวบอวม 

 ๒๕๗๙ พันจาเอก ศุภชัย  วิลุนทร 

 ๒๕๘๐ พันจาเอก เศรษฐศักดิ์  พูนสังข 

 ๒๕๘๑ พันจาเอก อํานวย  เรืองพล 

 ๒๕๘๒ พันจาเอก เอกนรินทร  เจริญศิลป 

 ๒๕๘๓ พันจาเอกหญิง วรรณภา   

  กันหาวรรค 

 ๒๕๘๔ พันจาโท คะเชน  เผาพันธุดี 

 ๒๕๘๕ พันจาโท ณัฐพงศ  ศรีเขตรการ 

 ๒๕๘๖ พันจาโท ประกาย  ทัศนมณเฑียร 

 ๒๕๘๗ พันจาโท โปษยานนท  ชารีนาง   

 ๒๕๘๘ พันจาโท พัชระ  นวนศรี 

 ๒๕๘๙ พันจาโท พิชัยชาญ  บึงลี 

 ๒๕๙๐ พันจาโท พิพัฒน  อวมมี 

 ๒๕๙๑ พันจาตรี นที  พรมภักดี 

 ๒๕๙๒ พันจาตรี สําเนียง  หวังเจริญ 

 ๒๕๙๓ จาเอก กรกต  เหงาบุตร 

 ๒๕๙๔ จาเอก กฤษณศกรณ  อินทะปญญา 

 ๒๕๙๕ จาเอก กฤษณะ  สิงหะ 

 ๒๕๙๖ จาเอก กิติพงษ  ใบยา 

 ๒๕๙๗ จาเอก เกรียงศักดิ์  โทอุดธา 

 ๒๕๙๘ จาเอก คณิณ  เพ่ิมเพ็ชร 

 ๒๕๙๙ จาเอก คเณศร  จันทรดา 

 ๒๖๐๐ จาเอก จักรกฤช  สลางสิงห 

 ๒๖๐๑ จาเอก จักรรินทร  ชูกาน 

 ๒๖๐๒ จาเอก จักราวุฒิ  พันธแกน 

 ๒๖๐๓ จาเอก จิระชัย  นรสิงห 

 ๒๖๐๔ จาเอก จีระศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๒๖๐๕ จาเอก จุมภฏ  บํารุงวงศ 

 ๒๖๐๖ จาเอก ชัยพัฒน  แกวศิริ 

 ๒๖๐๗ จาเอก ชํานาญ  รอดศิริ 

 ๒๖๐๘ จาเอก ฐาปนพงศ  ตุงคะเทพี 

 ๒๖๐๙ จาเอก ตอศักดิ์  บุพศิริ 

 ๒๖๑๐ จาเอก ทยากร  บุตรงาม 

 ๒๖๑๑ จาเอก ทวี  นาเมืองรักษ 

 ๒๖๑๒ จาเอก ทินกร  ปวนพา 

 ๒๖๑๓ จาเอก ธนากร  ชิ้นสวัสดิ์ 

 ๒๖๑๔ จาเอก ธวัชชัย  ติมสันเทียะ 

 ๒๖๑๕ จาเอก ธวัชชัย  ทองเนียม 

 ๒๖๑๖ จาเอก ธัญสธวัฒน  พรรณธนสกุล 

 ๒๖๑๗ จาเอก นพดล  ชางไม 

 ๒๖๑๘ จาเอก นฤวัติ  ประสานวงค 
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 ๒๖๑๙ จาเอก นัฐพงค  ธงสันเทียะ 

 ๒๖๒๐ จาเอก นันทวัฒน  เตชะวงศทวี 

 ๒๖๒๑ จาเอก นิรุจน  เอี่ยมสวัสดิ์ 

 ๒๖๒๒ จาเอก บัญชา  จันทรมั่น 

 ๒๖๒๓ จาเอก บัญชา  เพ็งระวะ 

 ๒๖๒๔ จาเอก ประทักษ  จันทรคีรี 

 ๒๖๒๕ จาเอก ประภาส  อาษาราษฎร 

 ๒๖๒๖ จาเอก ปญญรชุน  ทาระขจัด 

 ๒๖๒๗ จาเอก ปญญาวุฒิ  เรือนนุช 

 ๒๖๒๘ จาเอก ปยะพงษ  กุดสถิตย 

 ๒๖๒๙ จาเอก พงศธร  บุญฉวีราษฎร 

 ๒๖๓๐ จาเอก พงศธร  มณีกรอง 

 ๒๖๓๑ จาเอก พรเทพ  เชื้อชาวนา 

 ๒๖๓๒ จาเอก พิษณุ  สมณะ 

 ๒๖๓๓ จาเอก พีรพงษ  โททอง 

 ๒๖๓๔ จาเอก ภัสสกล  โสดารัตน 

 ๒๖๓๕ จาเอก ภุชงค  รอดรัตน 

 ๒๖๓๖ จาเอก ภูชิต  สําราญพันธ 

 ๒๖๓๗ จาเอก มรรคพล  ศรีทอง 

 ๒๖๓๘ จาเอก มานิตย  หายโศก 

 ๒๖๓๙ จาเอก เมธี  สวาสดิ์นา 

 ๒๖๔๐ จาเอก ยุทธศักดิ์  ผลศิริ 

 ๒๖๔๑ จาเอก รัฐนันท  ปญตะบุตร 

 ๒๖๔๒ จาเอก วรฤทธิ์  หมื่นหลุบกุง 

 ๒๖๔๓ จาเอก วัชระ  เขมนเขตการณ 

 ๒๖๔๔ จาเอก วินัย  อองสิทธิ์ 

 ๒๖๔๕ จาเอก วิศรุต  ลํ่างาม 

 ๒๖๔๖ จาเอก ศักรินทร  สะอาด 

 ๒๖๔๗ จาเอก ศิววิทย  บุรพกรณ 

 ๒๖๔๘ จาเอก สงา  ทองสงฆ 

 ๒๖๔๙ จาเอก สรวิศ  ผาสุข 

 ๒๖๕๐ จาเอก สราวุฒิ  บรรลือทรัพย 

 ๒๖๕๑ จาเอก สิทธิชัย  กอบตระกูล 

 ๒๖๕๒ จาเอก สุขสวัสดิ์  ศรีทอง 

 ๒๖๕๓ จาเอก สุคิด  พะยังเค 

 ๒๖๕๔ จาเอก สุทธิสิทธิ์  สุทธิ 

 ๒๖๕๕ จาเอก สุนทร  เมืองพนอม 

 ๒๖๕๖ จาเอก สุเมธ  ปุกจิตร 

 ๒๖๕๗ จาเอก สุรชาติ  มาลาชาสิงห 

 ๒๖๕๘ จาเอก สุริยะ  ทับทิมหิน 

 ๒๖๕๙ จาเอก เสริมศักดิ์  ดวงใจ 

 ๒๖๖๐ จาเอก หฤษฎ  เสริมสินสายทอง 

 ๒๖๖๑ จาเอก อดิศร  ชูพันธ 

 ๒๖๖๒ จาเอก อดิศักดิ์  ตัวงาม 

 ๒๖๖๓ จาเอก อทิวัตต  สมนึก 

 ๒๖๖๔ จาเอก อภิชาติ  ศิริธร 

 ๒๖๖๕ จาเอก อภิวัฒน  ออนละมูล 

 ๒๖๖๖ จาเอก อภิสิทธิ์  เรืองเดช 

 ๒๖๖๗ จาเอก อมรชัย  ชัยชมภู 

 ๒๖๖๘ จาเอก อํานาจ  นําพวก 
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 ๒๖๖๙ จาเอก อิทธิ์ทิวัตถ  วงษมณีเทศ 

 ๒๖๗๐ จาเอก เอกสรรค  พราวศรี 

 ๒๖๗๑ จาโท กัมปนาท  หลังสตา 

 ๒๖๗๒ จาโท จารุกิตติ์  ลามคํา 

 ๒๖๗๓ จาโท ปฏิภาน  สนพิพัฒน 

 ๒๖๗๔ จาโท พงศศิริ  เพ็ชรกูล 

 ๒๖๗๕ จาโท พุฒิพงศ  สมบัติ 

 ๒๖๗๖ จาโท ภานุวัฒน  แสนศักดิ์หาญ 

 ๒๖๗๗ จาโท สุวรรณชัย  บุญกู 

 ๒๖๗๘ จาโท อดิศักดิ์  แลกไธสง 

 ๒๖๗๙ จาตรี ฐณะวัฒน  ศรมณี 

 ๒๖๘๐ จาตรี มานะชัย  ดีทุง 

 ๒๖๘๑ นาวาอากาศเอก กนก  สุริยา 

 ๒๖๘๒ นาวาอากาศเอก กานตอดิศักดิ์   

  สิงหเสนี 

 ๒๖๘๓ นาวาอากาศเอก จตุรงค  พาศรี 

 ๒๖๘๔ นาวาอากาศเอก จักรี  แปนพันธ 

 ๒๖๘๕ นาวาอากาศเอก จุมพล  กล่ินผา 

 ๒๖๘๖ นาวาอากาศเอก ธนชาต   

  จินตนานนท 

 ๒๖๘๗ นาวาอากาศเอก ธํารงค  คงชวย 

 ๒๖๘๘ นาวาอากาศเอก ธีรภัทร  ปลองทอง 

 ๒๖๘๙ นาวาอากาศเอก ปฏิภัทร  ไสยาทา 

 ๒๖๙๐ นาวาอากาศเอก ประจง  ศรีสุข 

 ๒๖๙๑ นาวาอากาศเอก พานิช  โพธิ์นอก 

 ๒๖๙๒ นาวาอากาศเอก สมหวัง  พุกทอง 

 ๒๖๙๓ นาวาอากาศเอก สัญญา  ประพันธ 

 ๒๖๙๔ นาวาอากาศเอก อภิวัฒน   

  อํานวยวัฒนกุล 

 ๒๖๙๕ นาวาอากาศเอก อุทัย  เนื่องฤทธิ์ 

 ๒๖๙๖ นาวาอากาศโท เจษฎา  ตุลาสืบ 

 ๒๖๙๗ นาวาอากาศโท ณรงค  เสนย้ิม 

 ๒๖๙๘ นาวาอากาศโท ทวีศักดิ์  ดวงดี 

 ๒๖๙๙ นาวาอากาศโท ประดิษฐ  วงษนอย 

 ๒๗๐๐ นาวาอากาศโท ประเสริฐ  บุญฤทธิ์ 

 ๒๗๐๑ นาวาอากาศโท ปยะพงษ  รุงเรือง 

 ๒๗๐๒ นาวาอากาศโท ไพฑูรย   

  อาชวะสมิตร 

 ๒๗๐๓ นาวาอากาศโท วงศปกรณ   

  วงศสุนทรกุล 

 ๒๗๐๔ นาวาอากาศโท วิทวัส  ปวัฒพันธ 

 ๒๗๐๕ นาวาอากาศโท วีรยุทธ  ลือศิริ 

 ๒๗๐๖ นาวาอากาศโท สมพงษ   

  ตินตะโมระ 

 ๒๗๐๗ นาวาอากาศโท อาทิตย   

  นวะมะวัฒน 

 ๒๗๐๘ นาวาอากาศตรี กรณรงค  สุดโต 

 ๒๗๐๙ นาวาอากาศตรี คณุตม  พิมพภาค 

 ๒๗๑๐ นาวาอากาศตรี จิรพงษ   

  เศรษฐโอฬารกิจ 
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 ๒๗๑๑ นาวาอากาศตรี ณัฐภัทร   

  แสงมีอานุภาพ 

 ๒๗๑๒ นาวาอากาศตรี ทศพล  อํานวยผล 

 ๒๗๑๓ นาวาอากาศตรี นภนต  มณีนัย 

 ๒๗๑๔ นาวาอากาศตรี นิติพัทธ  เรืองสิทธิ์ 

 ๒๗๑๕ นาวาอากาศตรี ภฤศพงศ  ชอนแกว 

 ๒๗๑๖ นาวาอากาศตรี รภัสสรณ  ทองแท 

 ๒๗๑๗ นาวาอากาศตรี วราวุธ  บุญเกิด 

 ๒๗๑๘ นาวาอากาศตรี สมพร  โปรงปรีชา 

 ๒๗๑๙ นาวาอากาศตรี สุขสัน  สุปะทัง 

 ๒๗๒๐ นาวาอากาศตรี สุรพัศ  บุญอุม 

 ๒๗๒๑ นาวาอากาศตรี สุรัตน   

  จอประเสริฐกุล 

 ๒๗๒๒ เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์  ใจมีวงศ 

 ๒๗๒๓ เรืออากาศเอก คณิสสรณ   

  บุญญานุรักษ 

 ๒๗๒๔ เรืออากาศเอก คมภูดิศ  นวลเพ็ชร 

 ๒๗๒๕ เรืออากาศเอก เจตนิพัทธ  เจนคิด 

 ๒๗๒๖ เรืออากาศเอก ชโยธิต  สอนไว 

 ๒๗๒๗ เรืออากาศเอก ณัฐวุฒิ  วรรณดิลก 

 ๒๗๒๘ เรืออากาศเอก เดนชัย  สุวรรณดี 

 ๒๗๒๙ เรืออากาศเอก ธนพล  กาญจนสุนทร 

 ๒๗๓๐ เรืออากาศเอก ปราโมทย  มุณีศรี 

 ๒๗๓๑ เรืออากาศเอก ปยะ  มารัตน 

 ๒๗๓๒ เรืออากาศเอก พนมพร  ภัควันต 

 ๒๗๓๓ เรืออากาศเอก พิทักษ  วิจิตต 

 ๒๗๓๔ เรืออากาศเอก พุฒิเศรษฐ   

  โชคทรัพย 

 ๒๗๓๕ เรืออากาศเอก ภูมิวัฒน  จรัสศรี 

 ๒๗๓๖ เรืออากาศเอก ศรพล  พานิชสมัย 

 ๒๗๓๗ เรืออากาศเอก สนั่น  รักเรือง 

 ๒๗๓๘ เรืออากาศเอก สมพงษ  ปทมยาภา 

 ๒๗๓๙ เรืออากาศเอก สวโรจน   

  ไชยสิริศุภสิน 

 ๒๗๔๐ เรืออากาศเอก สิทธิชัย   

  นาคประเสริฐ 

 ๒๗๔๑ เรืออากาศเอก สินสมุทร   

  แสงสุวรรณ 

 ๒๗๔๒ เรืออากาศเอก สุกฤษฏ์ิ   

  กาญจนานนทกุล 

 ๒๗๔๓ เรืออากาศเอก สุชาติ  ชาติคมขํา 

 ๒๗๔๔ เรืออากาศเอก สุวพัชร  ลําเพ็ญ 

 ๒๗๔๕ เรืออากาศเอก อรรถพล   

  คุณากรพันธุ 

 ๒๗๔๖ เรืออากาศเอกหญิง ฐิวดี  ปานแกว 

 ๒๗๔๗ เรืออากาศเอกหญิง ดวงกมล   

  อรุณสุทธิกุล 

 ๒๗๔๘ เรืออากาศเอกหญิง ศดกชุบ   

  เปรมมานะ 

 ๒๗๔๙ เรืออากาศโท กฤตพล  บัวเผ่ือน 
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 ๒๗๕๐ เรืออากาศโท กฤษณนันทน  พ่ึงทัศน 

 ๒๗๕๑ เรืออากาศโท กฤษณะ  อินทรคํา 

 ๒๗๕๒ เรืออากาศโท ฉัตรชัย  เดชอุดม 

 ๒๗๕๓ เรืออากาศโท ชนกานต   

  รัตนแกวกาญจน 

 ๒๗๕๔ เรืออากาศโท ชนะชัย  ลาบานหลวง 

 ๒๗๕๕ เรืออากาศโท ณัฐพล  ยังถาวร 

 ๒๗๕๖ เรืออากาศโท ธนพล  วิริยะติยากร 

 ๒๗๕๗ เรืออากาศโท ธนรัตน   

  การุณทรัพยเจริญ 

 ๒๗๕๘ เรืออากาศโท ธีรวัฒน  จุฬามณี 

 ๒๗๕๙ เรืออากาศโท นิติกร  อักษรนิติ 

 ๒๗๖๐ เรืออากาศโท นิรันดร  หนูทอง 

 ๒๗๖๑ เรืออากาศโท ปรัชญา  สุวรรณะ 

 ๒๗๖๒ เรืออากาศโท ปยวัฒน  จารึกพูนผล 

 ๒๗๖๓ เรืออากาศโท พิสิษฐศักดิ์   

  ทองขาวขํา 

 ๒๗๖๔ เรืออากาศโท พูลศักดิ์  พงษนาค 

 ๒๗๖๕ เรืออากาศโท รณยุทธ  สงวนศรี 

 ๒๗๖๖ เรืออากาศโท รัตนพล  จันทวาท 

 ๒๗๖๗ เรืออากาศโท วรพงศ  วัณณรถ 

 ๒๗๖๘ เรืออากาศโท วีรพงศ  มหาดไทย 

 ๒๗๖๙ เรืออากาศโท วีระพันธ  ไกรถาวร 

 ๒๗๗๐ เรืออากาศโท ศรรกฏิยพงศ   

  คําภิรมย 

 ๒๗๗๑ เรืออากาศโท ศิริพงษ  โนจักร 

 ๒๗๗๒ เรืออากาศโท สมเกียรติ  ขันธราม 

 ๒๗๗๓ เรืออากาศโท สมบูรณ  ไวยศิลา 

 ๒๗๗๔ เรืออากาศโท สมศักดิ์  เถินมงคล 

 ๒๗๗๕ เรืออากาศโท สืบศักดิ์  เชิดพงษ 

 ๒๗๗๖ เรืออากาศโท สุทธิพงษ  แทนมาก 

 ๒๗๗๗ เรืออากาศโท สุทธิสาร  ธัญญกิจ 

 ๒๗๗๘ เรืออากาศโท อนุมาน  สุวรรณกูฏ 

 ๒๗๗๙ เรืออากาศโท อภิชัย  โชติชวง 

 ๒๗๘๐ เรืออากาศโท อภิชาติ  วัฒนา 

 ๒๗๘๑ เรืออากาศโท อัฎฮา  บัวเชย 

 ๒๗๘๒ เรืออากาศโท อิทธิพล  ทวีศรี 

 ๒๗๘๓ เรืออากาศตรี กนก  สุระกูล 

 ๒๗๘๔ เรืออากาศตรี จิรายุทธ  เย็นศิริกุล 

 ๒๗๘๕ เรืออากาศตรี บพิตร  วงษยะลา 

 ๒๗๘๖ เรืออากาศตรี เปรม  เกษจํารัส 

 ๒๗๘๗ เรืออากาศตรี พรเทพ  ทองมาเอง 

 ๒๗๘๘ เรืออากาศตรี วรวุฒิ  ทศทิศรังสรรค 

 ๒๗๘๙ เรืออากาศตรี วิทยา  สุดใจ 

 ๒๗๙๐ เรืออากาศตรี สิริ  ยาบา 

 ๒๗๙๑ พันจาอากาศเอก กฤต  เหมือนเมือง 

 ๒๗๙๒ พันจาอากาศเอก กฤษฎา  มวงทอง 

 ๒๗๙๓ พันจาอากาศเอก กฤษณะ  มณีโชติ 

 ๒๗๙๔ พันจาอากาศเอก กองเกียรติ   

  ตลึงพันธ 
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 ๒๗๙๕ พันจาอากาศเอก กันตภณ  อินธูป 

 ๒๗๙๖ พันจาอากาศเอก กิตติคุณ   

  ณรงคเดชกุล 

 ๒๗๙๗ พันจาอากาศเอก กิตติพนธ  บํารุงกิจ 

 ๒๗๙๘ พันจาอากาศเอก กิตติภพ  สาทอง 

 ๒๗๙๙ พันจาอากาศเอก กิตติวินท  โสมรักษ 

 ๒๘๐๐ พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์   

  วิริยะเหิรหาว 

 ๒๘๐๑ พันจาอากาศเอก กุลชาติ  ฐิตะปุระ 

 ๒๘๐๒ พันจาอากาศเอก กูเกียรติ  ปนสกุล 

 ๒๘๐๓ พันจาอากาศเอก เกรียงศักดิ์   

  เข็มกลัด 

 ๒๘๐๔ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์   

  จิตตธรรม 

 ๒๘๐๕ พันจาอากาศเอก โกมิน  ดาวลอม 

 ๒๘๐๖ พันจาอากาศเอก ขวัญยืน  สะสี 

 ๒๘๐๗ พันจาอากาศเอก คงศักดิ์   

  อินทรฤทธิ์ 

 ๒๘๐๘ พันจาอากาศเอก คุณากร  ศิริสถิตย 

 ๒๘๐๙ พันจาอากาศเอก จักรพงษ   

  คูสันเทียะ 

 ๒๘๑๐ พันจาอากาศเอก จักรพันธ   

  ขาวดาษ 

 ๒๘๑๑ พันจาอากาศเอก จาฏพจน  สามารถ 

 ๒๘๑๒ พันจาอากาศเอก จําลอง  ทิมคํา 

 ๒๘๑๓ พันจาอากาศเอก จิตภพ   

  ประดิษฐแสง 

 ๒๘๑๔ พันจาอากาศเอก จิรศักดิ์  เกษโกวิท 

 ๒๘๑๕ พันจาอากาศเอก จุมพล  ไชยมาสุข 

 ๒๘๑๖ พันจาอากาศเอก เจษดา  จิตรบํารุง 

 ๒๘๑๗ พันจาอากาศเอก ฉลาด  นามมนตรี 

 ๒๘๑๘ พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย  ชมยินดี 

 ๒๘๑๙ พันจาอากาศเอก เฉลิมพล  บุรีเรือง 

 ๒๘๒๐ พันจาอากาศเอก ชนะ   

  จันทรกระจาง 

 ๒๘๒๑ พันจาอากาศเอก ชนะ  เลาะไธสง 

 ๒๘๒๒ พันจาอากาศเอก ชยพล  ล่ิมวรบุตร 

 ๒๘๒๓ พันจาอากาศเอก ชอบชนะ   

  เนตินิยม 

 ๒๘๒๔ พันจาอากาศเอก ชัญญะ  เขียวเพชร 

 ๒๘๒๕ พันจาอากาศเอก ชัยมงคล   

  แกวจรรยา 

 ๒๘๒๖ พันจาอากาศเอก ชัยเรศ  เพ็งศิลา 

 ๒๘๒๗ พันจาอากาศเอก ชัยวุฒิ  อินตะสาร 

 ๒๘๒๘ พันจาอากาศเอก ชัยสิทธิ์  สุขนาน 

 ๒๘๒๙ พันจาอากาศเอก ชาญชัย   

  ไชยพลบาล 

 ๒๘๓๐ พันจาอากาศเอก ชานนท  สุขแสง 

 ๒๘๓๑ พันจาอากาศเอก ชุมพล   

  อัครอภิเดชานนท 
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 ๒๘๓๒ พันจาอากาศเอก ฐิษกร  เรืองศิริ 

 ๒๘๓๓ พันจาอากาศเอก ณฐพงศ   

  พรหมอารักษ 

 ๒๘๓๔ พันจาอากาศเอก ณัฐพล  จําปาแดง 

 ๒๘๓๕ พันจาอากาศเอก ณัฐพล  มีศรี 

 ๒๘๓๖ พันจาอากาศเอก ณัฐวุฒิ  พงษขาว 

 ๒๘๓๗ พันจาอากาศเอก เดชากร   

  อินทรสกุล 

 ๒๘๓๘ พันจาอากาศเอก ทรงเทพ   

  พงศประพิณ 

 ๒๘๓๙ พันจาอากาศเอก ทศพล  มีทรัพย 

 ๒๘๔๐ พันจาอากาศเอก ทิวา  โอสถศรี 

 ๒๘๔๑ พันจาอากาศเอก ธนโชติ  คําตา 

 ๒๘๔๒ พันจาอากาศเอก ธนากร  คงเมือง 

 ๒๘๔๓ พันจาอากาศเอก ธรรมธัช  สุทธิสังข 

 ๒๘๔๔ พันจาอากาศเอก ธรรมนูญ  รื่นสิน 

 ๒๘๔๕ พันจาอากาศเอก ธานี  ศรีเรืองโห 

 ๒๘๔๖ พันจาอากาศเอก ธีรพล  อินทะนิน 

 ๒๘๔๗ พันจาอากาศเอก ธีระยุทธ   

  จันทนวงษ 

 ๒๘๔๘ พันจาอากาศเอก นพดล  เมฆสัยโย 

 ๒๘๔๙ พันจาอากาศเอก นพวัฒน   

  มงคลเจริญสกุล 

 ๒๘๕๐ พันจาอากาศเอก นราธิป  เกล้ียงนุย 

 ๒๘๕๑ พันจาอากาศเอก นราธิป  พรหมวงษ 

 ๒๘๕๒ พันจาอากาศเอก นราวุฒิ  รื่นเริงใจ 

 ๒๘๕๓ พันจาอากาศเอก นฤเทพ  จันอินทร 

 ๒๘๕๔ พันจาอากาศเอก นฤพนธ  ปานทอง 

 ๒๘๕๕ พันจาอากาศเอก นาวี  จารัญ 

 ๒๘๕๖ พันจาอากาศเอก นิรุตต  มาลา 

 ๒๘๕๗ พันจาอากาศเอก บัณฑิต  บุญอนันต 

 ๒๘๕๘ พันจาอากาศเอก บุญรักษา   

  จุยอางทอง 

 ๒๘๕๙ พันจาอากาศเอก บุญศักดิ์   

  นพรัตนศิริ 

 ๒๘๖๐ พันจาอากาศเอก บุญสม   

  ซันเหมือน 

 ๒๘๖๑ พันจาอากาศเอก ปฐมพงศ   

  เกรียงศักดานุกูล 

 ๒๘๖๒ พันจาอากาศเอก ปรีชา  จันทรศรี 

 ๒๘๖๓ พันจาอากาศเอก ปรีชา  ยกมาก 

 ๒๘๖๔ พันจาอากาศเอก ปยพงษ  ชอลัดดา 

 ๒๘๖๕ พันจาอากาศเอก พนา  เกตุรัตน 

 ๒๘๖๖ พันจาอากาศเอก พลยุทธ   

  จันทรแพง 

 ๒๘๖๗ พันจาอากาศเอก พิษณุ   

  จิตถนอมวงศ 

 ๒๘๖๘ พันจาอากาศเอก ภมรพล  บุญธรรม 

 ๒๘๖๙ พันจาอากาศเอก ภัคพงศ   

  เหมือนประยูร 
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 ๒๘๗๐ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน   

  ตุทานนท 

 ๒๘๗๑ พันจาอากาศเอก ภาณุวัฒน  สังวรณ 

 ๒๘๗๒ พันจาอากาศเอก ภานุมาศ   

  ทองเกล้ียง 

 ๒๘๗๓ พันจาอากาศเอก ภูบดี  ชามีรส 

 ๒๘๗๔ พันจาอากาศเอก ภูวนาท  จันทรชิต 

 ๒๘๗๕ พันจาอากาศเอก มานพ  จารุจินดา 

 ๒๘๗๖ พันจาอากาศเอก ไมตรี  มนัสชัย 

 ๒๘๗๗ พันจาอากาศเอก ยุทธภูมิ  ริ้วสุนทร 

 ๒๘๗๘ พันจาอากาศเอก รวีกร  คําแผน 

 ๒๘๗๙ พันจาอากาศเอก รุงฤทธิ์   

  วัฒนพานิช 

 ๒๘๘๐ พันจาอากาศเอก วชิระ  เส็งกิ่ง 

 ๒๘๘๑ พันจาอากาศเอก วรพจน  สังขรอด 

 ๒๘๘๒ พันจาอากาศเอก วรวุฒิ  พันธุบุตร 

 ๒๘๘๓ พันจาอากาศเอก วรัชธร  ทองรักษ 

 ๒๘๘๔ พันจาอากาศเอก วราพงษ  เพ็งเหล็ง 

 ๒๘๘๕ พันจาอากาศเอก วัชรพร  ผลแสงสี 

 ๒๘๘๖ พันจาอากาศเอก วัชระ  พรหมเสนา 

 ๒๘๘๗ พันจาอากาศเอก วัชระ  อิงคะวะระ 

 ๒๘๘๘ พันจาอากาศเอก วานิช  คลังทัพ 

 ๒๘๘๙ พันจาอากาศเอก วิชัย  ศรีอิ่ม 

 ๒๘๙๐ พันจาอากาศเอก วิทยา  กาละเกตุ 

 ๒๘๙๑ พันจาอากาศเอก วิสูตร  มหาดไทย 

 ๒๘๙๒ พันจาอากาศเอก ศราวิน  ธัญเขต 

 ๒๘๙๓ พันจาอากาศเอก ศราวุฒิ  แพใหญ 

 ๒๘๙๔ พันจาอากาศเอก ศราวุธ  ขุมดวง 

 ๒๘๙๕ พันจาอากาศเอก ศักดิ์ณรงค   

  งามเมือง 

 ๒๘๙๖ พันจาอากาศเอก ศุภกิจ  อรามเรือง 

 ๒๘๙๗ พันจาอากาศเอก ศุภชัย  เอี่ยมสอาด 

 ๒๘๙๘ พันจาอากาศเอก เศกสรรค   

  จันทรแจม 

 ๒๘๙๙ พันจาอากาศเอก สถาพร  แสงเชย 

 ๒๙๐๐ พันจาอากาศเอก สมบัติ  ยาจันทรา 

 ๒๙๐๑ พันจาอากาศเอก สมพงษ  ภูใหผล 

 ๒๙๐๒ พันจาอากาศเอก สมโภชน  ใยโฉม 

 ๒๙๐๓ พันจาอากาศเอก สมยศ   

  เพ็ชรส่ีหมื่น 

 ๒๙๐๔ พันจาอากาศเอก สยาม   

  หาญไชยนะ 

 ๒๙๐๕ พันจาอากาศเอก สรรญเสริญ   

  ทรัพยสอาด 

 ๒๙๐๖ พันจาอากาศเอก สราวุธร   

  พรองพรม 

 ๒๙๐๗ พันจาอากาศเอก สะอารี  มูซอ 

 ๒๙๐๘ พันจาอากาศเอก สันติ   

  พรอมชินสมบัติ 

 ๒๙๐๙ พันจาอากาศเอก สัมพันธ  จารุเพ็ง 
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 ๒๙๑๐ พันจาอากาศเอก สุจริต  พวงสําเภา 

 ๒๙๑๑ พันจาอากาศเอก สุรินทร   

  พงษประยูร 

 ๒๙๑๒ พันจาอากาศเอก สุริยา  สายมะณี 

 ๒๙๑๓ พันจาอากาศเอก สุวัฒน   

  วิสมิตะนันทน 

 ๒๙๑๔ พันจาอากาศเอก เสรี  หวังเจริญ 

 ๒๙๑๕ พันจาอากาศเอก แสงอรุณ   

  มลการนา 

 ๒๙๑๖ พันจาอากาศเอก หาสัน   

  สะมะแอเจะมะ 

 ๒๙๑๗ พันจาอากาศเอก อดิศักดิ์  สาลีโคตร 

 ๒๙๑๘ พันจาอากาศเอก อติชาต  สุขพันธ 

 ๒๙๑๙ พันจาอากาศเอก อนันต   

  เกิดโพธิ์กะตน 

 ๒๙๒๐ พันจาอากาศเอก อนันต  ถนอมศรี 

 ๒๙๒๑ พันจาอากาศเอก อนิรุทธ   

  ไทยดํารงค 

 ๒๙๒๒ พันจาอากาศเอก อนุกูล  นุรินรัมย 

 ๒๙๒๓ พันจาอากาศเอก อนุพงศ  เปรมศรี 

 ๒๙๒๔ พันจาอากาศเอก อนุรักษ  ยอดชาย 

 ๒๙๒๕ พันจาอากาศเอก อนุวัตร  พัชรพงษ 

 ๒๙๒๖ พันจาอากาศเอก อภิพล  เนียมพันธ 

 ๒๙๒๗ พันจาอากาศเอก อรชุน  ทองแยม 

 ๒๙๒๘ พันจาอากาศเอก อรรณพ  วีระวงศ 

 ๒๙๒๙ พันจาอากาศเอก อศรศักดิ์   

  อังคะโชติ 

 ๒๙๓๐ พันจาอากาศเอก อัมฤทธิ์  ทองเที่ยว 

 ๒๙๓๑ พันจาอากาศเอก อาทิตย  กาวิชัย 

 ๒๙๓๒ พันจาอากาศเอก อานนท  โพธิ์ทอง 

 ๒๙๓๓ พันจาอากาศเอก เอกชัย   

  แสงสุริยวงศ 

 ๒๙๓๔ พันจาอากาศเอก เอกราช  อินทรักษ 

 ๒๙๓๕ พันจาอากาศเอก เอกสิทธิ์   

  คามกะสก 

 ๒๙๓๖ พันจาอากาศโท เกียรติขจร   

  สุวรรณโชติ 

 ๒๙๓๗ พันจาอากาศโท จาตุรนต  ฤกษจํารัส 

 ๒๙๓๘ พันจาอากาศโท เจษฎา  คงเพียร 

 ๒๙๓๙ พันจาอากาศโท ณัฐพงษ  บัวหลวง 

 ๒๙๔๐ พันจาอากาศโท ทรงพล  จินาพันธ 

 ๒๙๔๑ พันจาอากาศโท ทวีชัย   

  ศิลปเจริญทรัพย 

 ๒๙๔๒ พันจาอากาศโท ทิวัตถ  สายสุทธิ์ 

 ๒๙๔๓ พันจาอากาศโท ธนนันท  จันวิลัย 

 ๒๙๔๔ พันจาอากาศโท ธนวัตร  มีมั่งคั่ง 

 ๒๙๔๕ พันจาอากาศโท ธิเบต  เนียมหอม 

 ๒๙๔๖ พันจาอากาศโท นราพงศ  นักดนตรี 

 ๒๙๔๗ พันจาอากาศโท ปราโมทย   

  ทิวาประโคน 
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 ๒๙๔๘ พันจาอากาศโท พงศสิทธิ์   

  สายสุวรรณ 

 ๒๙๔๙ พันจาอากาศโท รัชรุจ  จันทชูโต 

 ๒๙๕๐ พันจาอากาศโท วินัย  พันธุรัตน 

 ๒๙๕๑ พันจาอากาศโท วีระยุทธ   

  กอยสุวรรณ 

 ๒๙๕๒ พันจาอากาศโท ศราวุธ  หาญรักษ 

 ๒๙๕๓ พันจาอากาศโท ศุภชัย  หวั่นวดี 

 ๒๙๕๔ พันจาอากาศโท สิทธิ  เทพนิมิตร 

 ๒๙๕๕ พันจาอากาศโท สุพจน  บุญรัตน 

 ๒๙๕๖ พันจาอากาศโท อดุล  แยมผะกา 

 ๒๙๕๗ พันจาอากาศโท อานนท  รัตนแกว 

 ๒๙๕๘ พันจาอากาศโท อิศวรรณ  นวลกิ้ม 

 ๒๙๕๙ พันจาอากาศโท โอฬาร  ดําเรืองศรี 

 ๒๙๖๐ พันจาอากาศตรี กติกา  นิลวิสุทธิ์ 

 ๒๙๖๑ พันจาอากาศตรี กรกฎ  แกะมา 

 ๒๙๖๒ พันจาอากาศตรี กฤตภาส   

  ขอดเตชะ 

 ๒๙๖๓ พันจาอากาศตรี กฤษพล  ศรีทอง 

 ๒๙๖๔ พันจาอากาศตรี กวินภัทร   

  บุญญาวัฒน 

 ๒๙๖๕ พันจาอากาศตรี กิตติพงษ  ภูชัน 

 ๒๙๖๖ พันจาอากาศตรี กิติศักดิ์  ทองวิเศษ 

 ๒๙๖๗ พันจาอากาศตรี ขจรศักดิ์   

  ชวยวัฒนะ 

 ๒๙๖๘ พันจาอากาศตรี จักรวรรดิ์   

  ชินไชยชนะ 

 ๒๙๖๙ พันจาอากาศตรี จิรายุทธ  พันทะชุม 

 ๒๙๗๐ พันจาอากาศตรี ชุติเดช  บุญมาอุตมิ์ 

 ๒๙๗๑ พันจาอากาศตรี ธนัช  ชูแวน 

 ๒๙๗๒ พันจาอากาศตรี ธนาทร  แพงสุภา 

 ๒๙๗๓ พันจาอากาศตรี ธเนศ  ชักนํา 

 ๒๙๗๔ พันจาอากาศตรี ธัญฐพงษ  สุขรํามิ 

 ๒๙๗๕ พันจาอากาศตรี ธีระพล   

  อินทรประสิทธิ์ 

 ๒๙๗๖ พันจาอากาศตรี บวรวิช  วงศนิล 

 ๒๙๗๗ พันจาอากาศตรี ปรเมศวร  สันธิ 

 ๒๙๗๘ พันจาอากาศตรี ปวีณ  พงษศรีเกิด 

 ๒๙๗๙ พันจาอากาศตรี พิทักษชน   

  ธรรมธรานุรักษ 

 ๒๙๘๐ พันจาอากาศตรี พีระพล  ตนแกว 

 ๒๙๘๑ พันจาอากาศตรี ภาณุรักษ  คงสุข 

 ๒๙๘๒ พันจาอากาศตรี มานะพงษ  ทํากินดี 

 ๒๙๘๓ พันจาอากาศตรี ย่ิงพันธ  ฟกงาม 

 ๒๙๘๔ พันจาอากาศตรี ยุทธนา  อาจจินดา 

 ๒๙๘๕ พันจาอากาศตรี รุตม  เกิดเรณู 

 ๒๙๘๖ พันจาอากาศตรี โรจน  คําจีน 

 ๒๙๘๗ พันจาอากาศตรี วีรวัชร  นครครื้น 

 ๒๙๘๘ พันจาอากาศตรี ศรายุทธ  เรืองเดช 

 ๒๙๘๙ พันจาอากาศตรี สมภพ  พรมเจียม 
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 ๒๙๙๐ พันจาอากาศตรี สราวุธ  พรหมศรี 

 ๒๙๙๑ พันจาอากาศตรี สุขสันต  เสนาคํา 

 ๒๙๙๒ พันจาอากาศตรี หาญณรงค   

  นวมปน 

 ๒๙๙๓ พันจาอากาศตรี อนิรุธ  นาคออน 

 ๒๙๙๔ พันจาอากาศตรี อภิสิทธิ์  ปานสอน 

 ๒๙๙๕ พันจาอากาศตรี อัมรินทร  สิงหทอง 

 ๒๙๙๖ พันจาอากาศตรี อัศวิน  ดวงคํานอย 

 ๒๙๙๗ พันจาอากาศตรี อาลิฟ  ดอเลาะ 

 ๒๙๙๘ พันจาอากาศตรี ไอยรัตน  คํารักษ 

 ๒๙๙๙ จาอากาศเอก กฤษวรรณ  มั่นปาน 

 ๓๐๐๐ จาอากาศเอก กอบชัย  คงอิ่ม 

 ๓๐๐๑ จาอากาศเอก เกรียงไกร  เต็มภักดี 

 ๓๐๐๒ จาอากาศเอก เกรียงไกร  สมใจ 

 ๓๐๐๓ จาอากาศเอก จักรี  สุวรรณคช 

 ๓๐๐๔ จาอากาศเอก จิรวุฒิ  วิจิตร 

 ๓๐๐๕ จาอากาศเอก ชนินทร  ฤทธิ์สูงเนิน 

 ๓๐๐๖ จาอากาศเอก ชาลี  วิทยาพิพัฒน 

 ๓๐๐๗ จาอากาศเอก ชูธิป  ชูพินิจ 

 ๓๐๐๘ จาอากาศเอก ไชยพจน  ทศมาศ 

 ๓๐๐๙ จาอากาศเอก ณัฐพงศ  ตลับนาค 

 ๓๐๑๐ จาอากาศเอก ณัฐพงศ  บุญรอด 

 ๓๐๑๑ จาอากาศเอก ณัฐวุฒ  คชสิงหรา 

 ๓๐๑๒ จาอากาศเอก ตนตระการ  แวนแกว 

 ๓๐๑๓ จาอากาศเอก ทรงพล  กลับดี 

 ๓๐๑๔ จาอากาศเอก ทศวรรษ  ภิรมยใส 

 ๓๐๑๕ จาอากาศเอก ธนิต  พลพวก 

 ๓๐๑๖ จาอากาศเอก ธิปภูรี  เสารโสภา 

 ๓๐๑๗ จาอากาศเอก นภาพล  ศรีสุธรรม 

 ๓๐๑๘ จาอากาศเอก บดินทรรักษ   

  เครือครุฑ 

 ๓๐๑๙ จาอากาศเอก ปฏิเวธ  พงศอนุจารี 

 ๓๐๒๐ จาอากาศเอก พนาสิน  นาคงาม 

 ๓๐๒๑ จาอากาศเอก พรมศักดิ์   

  จิตสงาไพศาล 

 ๓๐๒๒ จาอากาศเอก พัทธ  วิธานธรรม 

 ๓๐๒๓ จาอากาศเอก ภานุมาศ  คําวา 

 ๓๐๒๔ จาอากาศเอก ภูมินทร  จินะทอง 

 ๓๐๒๕ จาอากาศเอก ยงยุทธ  เทศฉาย 

 ๓๐๒๖ จาอากาศเอก ยุทธชัย  อนบุญมี 

 ๓๐๒๗ จาอากาศเอก รณวิตร  สรรคพงษ 

 ๓๐๒๘ จาอากาศเอก เรืองวิทย  ทาพล 

 ๓๐๒๙ จาอากาศเอก วิษณุ  สรรพอาสา 

 ๓๐๓๐ จาอากาศเอก วิสิทธิศักดิ์  แกวใส 

 ๓๐๓๑ จาอากาศเอก วีระชัย  นาคอราม 

 ๓๐๓๒ จาอากาศเอก วุฒิชัย  เปาะทอง 

 ๓๐๓๓ จาอากาศเอก ศราวุฒิ  แกวหนูนวล 

 ๓๐๓๔ จาอากาศเอก ศุภกร  ทองเต็ม 

 ๓๐๓๕ จาอากาศเอก สิทธิศักดิ์  ศรีไชย 

 ๓๐๓๖ จาอากาศเอก สุทธิชัย  เรียบรอย 
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 ๓๐๓๗ จาอากาศเอก อนุรักษ  ไขแกว 

 ๓๐๓๘ จาอากาศเอก อนุสรณ  ดวงนุช 

 ๓๐๓๙ จาอากาศเอก อโนชา  ออนหวาน 

 ๓๐๔๐ จาอากาศเอก อมรเดช  แบงเพ็ชร 

 ๓๐๔๑ จาอากาศเอก อัฐพงษ  พุมกะเนา 

 ๓๐๔๒ จาอากาศเอก อารักษ  ศรีบูจันดี 

 ๓๐๔๓ จาอากาศโท กฤตภาส  สวัสดี 

 ๓๐๔๔ จาอากาศโท จักรพงษ  จํานิล 

 ๓๐๔๕ จาอากาศโท ชนธัญ  ตันติวิมงคล 

 ๓๐๔๖ จาอากาศโท ชาญชัย  ใสศรีสุข 

 ๓๐๔๗ จาอากาศโท ธนา  มีมั่งคั่ง 

 ๓๐๔๘ จาอากาศโท พิสิฐศักดิ์  มหาชัย 

 ๓๐๔๙ จาอากาศโท มรกต  ปดกอง 

 ๓๐๕๐ จาอากาศโท เมธาวุฒิ  โกมาสังข 

 ๓๐๕๑ จาอากาศโท รชานนท  ปนนาคินทร 

 ๓๐๕๒ จาอากาศโท วิวัฒน  ชาญตะบะ 

 ๓๐๕๓ จาอากาศโท สุธี  ชุนลิ 

 ๓๐๕๔ จาอากาศโท อภิชัย  พรหมปลัด 

 ๓๐๕๕ จาอากาศโท อลงกต  แซตั้ง 

 ๓๐๕๖ จาอากาศโท อุดมศักดิ์  กาบิน 

 ๓๐๕๗ จาอากาศตรี ชินาธิป  ตระกรุดทอง 

 ๓๐๕๘ จาอากาศตรี ณัฐพงษ  พรหมมา 

 ๓๐๕๙ จาอากาศตรี ธนโชติ  เมืองแกว 

 ๓๐๖๐ จาอากาศตรี ธีระพงค  ชั่งมะแอ 

 ๓๐๖๑ จาอากาศตรี ปฏิพัทธ  เซงบุญตั๋น 

 ๓๐๖๒ จาอากาศตรี ประเสริฐ  ชุมสุข 

 ๓๐๖๓ จาอากาศตรี วีรวัฒน  ปานแสง 

 ๓๐๖๔ จาอากาศตรี วีระยุทธ  สินสมุทร 

 ๓๐๖๕ จาอากาศตรี ศุภกิตต  ศรีบุญนาค 

 ๓๐๖๖ จาอากาศตรี สราวุฒิ  นํามะโนสิทธิ์ 

 ๓๐๖๗ จาอากาศตรี สหรัฐ  สะวารี 

 ๓๐๖๘ จาอากาศตรี สุวัจน  เเพ็งแกว 

 ๓๐๖๙ จาอากาศตรี อนุรักษ  สุเหร็น 

 ๓๐๗๐ จาอากาศตรี อนุสรณ  ละครเขตต 

 ๓๐๗๑ จาอากาศตรี อรรถกฤษณ  จิยาเพชร 

 ๓๐๗๒ จาอากาศตรี อรรถวิทย  ผลคิด 

 ๓๐๗๓ จาอากาศตรี อลัน  ใจดี 

 ๓๐๗๔ จาอากาศตรี อาทิตย  เอี่ยมสรางกี้ 

 ๓๐๗๕ จาอากาศตรี อินทฤทธิ์  เกื้อสุวรรณ 

 ๓๐๗๖ พลตํารวจเอก สุวัฒน  แจงยอดสุข 

 ๓๐๗๗ พลตํารวจตรี ธนชาติ  รอดคลองตัน 

 ๓๐๗๘ พลตํารวจตรี ไพฑูรย  มณีอินทร 

 ๓๐๗๙ พันตํารวจเอก จิรดุล  โสตถิพันธ 

 ๓๐๘๐ พันตํารวจเอก จีระเดช  ชมบุญ 

 ๓๐๘๑ พันตํารวจเอก ชุมพล   

  ศักดิ์สุรียมงคล 

 ๓๐๘๒ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  ดุกสุขแกว 

 ๓๐๘๓ พันตํารวจเอก ประพันธ  รัตนธรรม 

 ๓๐๘๔ พันตํารวจเอก ปตตะ  มะดาวา 

 ๓๐๘๕ พันตํารวจเอก พฤทธิพงศ  นุชนารถ 
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 ๓๐๘๖ พันตํารวจเอก ภรภัทร   

  เพ็ชรพยาบาล 

 ๓๐๘๗ พันตํารวจเอก ภักดี  ปรีชาชน 

 ๓๐๘๘ พันตํารวจเอก ภูมิสิษฐ  ตั้งวิทยเดชา 

 ๓๐๘๙ พันตํารวจเอก รังษี  มั่นจิตร 

 ๓๐๙๐ พันตํารวจเอก เรืองศักดิ์  บัวแดง 

 ๓๐๙๑ พันตํารวจเอก วศิน  จินตเสถียร 

 ๓๐๙๒ พันตํารวจเอก แวสาแม  สาและ 

 ๓๐๙๓ พันตํารวจเอก ศักดิ์ชาย  สาดมะเริง 

 ๓๐๙๔ พันตํารวจเอก สมเกียรติ   

  เกียรติเลขากุล 

 ๓๐๙๕ พันตํารวจเอก สมชาย  เพียขันธ 

 ๓๐๙๖ พันตํารวจเอก สุธน  สุขวิเศษ 

 ๓๐๙๗ พันตํารวจเอก อนุชัย  ณ วัชรเจริญ 

 ๓๐๙๘ พันตํารวจเอก อัทธชนม  ชวงงาม 

 ๓๐๙๙ พันตํารวจเอกหญิง ธนิษฐา  โกวิทยา 

 ๓๑๐๐ พันตํารวจเอกหญิง ศุภรา   

  ศรีปริวาทิน 

 ๓๑๐๑ พันตํารวจโท คงศักดิ์  แดงดี 

 ๓๑๐๒ พันตํารวจโท จุติ  เจริญรัมย 

 ๓๑๐๓ พันตํารวจโท ฉัตรดนัย  เสนตรัง 

 ๓๑๐๔ พันตํารวจโท เฉลิมศักดิ์  สุขวงศ 

 ๓๑๐๕ พันตํารวจโท ชลวิทย  ดําดี 

 ๓๑๐๖ พันตํารวจโท ชินณพัฒน   

  โรจนะอุทัยกุล 

 ๓๑๐๗ พันตํารวจโท ทนงศักดิ์  ถวัลยธัญญา 

 ๓๑๐๘ พันตํารวจโท ทวีศักดิ์  นีระพจน 

 ๓๑๐๙ พันตํารวจโท ธนพงษ  บุตรพรม 

 ๓๑๑๐ พันตํารวจโท ธนาวุธ  ธรรมโสภณ 

 ๓๑๑๑ พันตํารวจโท ธัชชัย  พงศมานะวุฒิ 

 ๓๑๑๒ พันตํารวจโท นิยม  สุวรรณคง 

 ๓๑๑๓ พันตํารวจโท บุญเลิศ  ทวีวิทย 

 ๓๑๑๔ พันตํารวจโท บุญศักดิ์  หนูหมาด 

 ๓๑๑๕ พันตํารวจโท ปยเชษฐ  เล่ือนพลับ 

 ๓๑๑๖ พันตํารวจโท พงษศักดิ์  ฉุนแสนดี 

 ๓๑๑๗ พันตํารวจโท พัฒนชาติ  ไชยคํา 

 ๓๑๑๘ พันตํารวจโท พิมาย  แสงแกว 

 ๓๑๑๙ พันตํารวจโท มงคลอิทธิ  กล่ินขจร 

 ๓๑๒๐ พันตํารวจโท มานิต  กิจหิรัญ 

 ๓๑๒๑ พันตํารวจโท รัตพล  วรรณะ 

 ๓๑๒๒ พันตํารวจโท รัมลี  วาเตะ 

 ๓๑๒๓ พันตํารวจโท ลอระ  เซะมิง 

 ๓๑๒๔ พันตํารวจโท วรวรรธน   

  จันทรคูเมือง 

 ๓๑๒๕ พันตํารวจโท วสุ  เชื่อพุทธ 

 ๓๑๒๖ พันตํารวจโท วันชัย  นนทออน 

 ๓๑๒๗ พันตํารวจโท วิรัช  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๑๒๘ พันตํารวจโท ศุภโชค  บุญเจริญ 

 ๓๑๒๙ พันตํารวจโท สัญชัย  กูแหม 

 ๓๑๓๐ พันตํารวจโท สันติ  ศิริเกตุ 
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 ๓๑๓๑ พันตํารวจโท สุมิตร  โยจ้ิว 

 ๓๑๓๒ พันตํารวจโท สุรศักดิ์   

  กิตติภัทรจรรยา 

 ๓๑๓๓ พันตํารวจโท สุหัช  ดํานอย 

 ๓๑๓๔ พันตํารวจโท เสกสันต  คงคืน 

 ๓๑๓๕ พันตํารวจโท อกนิษฐ  หลงแกว 

 ๓๑๓๖ พันตํารวจโท อนันต  จริงจิตร 

 ๓๑๓๗ พันตํารวจโท อภิชาติ  จันจุฬา 

 ๓๑๓๘ พันตํารวจโท อมร  แกวนวล 

 ๓๑๓๙ พันตํารวจโท อับดุลยฮาลีม  ดือเระ 

 ๓๑๔๐ พันตํารวจโทหญิง กัลยดา   

  จันทรังษี 

 ๓๑๔๑ พันตํารวจโทหญิง จันทรรัตน   

  ลีลภัสทวี 

 ๓๑๔๒ พันตํารวจโทหญิง ณชณิศ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๑๔๓ พันตํารวจโทหญิง ณภัทร  ทินราช 

 ๓๑๔๔ พันตํารวจโทหญิง ณิชญาพัฒน   

  ธนากรวิริยะ 

 ๓๑๔๕ พันตํารวจโทหญิง นภัสนันท  ผาสุข 

 ๓๑๔๖ พันตํารวจโทหญิง บุบผา  ศรีสาย 

 ๓๑๔๗ พันตํารวจโทหญิง ปนิตา  พลิพันธ 

 ๓๑๔๘ พันตํารวจโทหญิง พัชรดา   

  อักษรแกว 

 ๓๑๔๙ พันตํารวจโทหญิง พิมพณภัทร   

  รัตนหิรัญกุล 

 ๓๑๕๐ พันตํารวจโทหญิง มิรันดา   

  พรหมมาศ 

 ๓๑๕๑ พันตํารวจโทหญิง รัชนี  จันสูงเนิน 

 ๓๑๕๒ พันตํารวจโทหญิง วีระวรรณ   

  ศิริตะโร 

 ๓๑๕๓ พันตํารวจโทหญิง สุกัญญา   

  ดวงวังหิน 

 ๓๑๕๔ พันตํารวจโทหญิง สุชาดา   

  ดวงเหมือน 

 ๓๑๕๕ พันตํารวจโทหญิง สุพวรรณ  หวันสู 

 ๓๑๕๖ พันตํารวจโทหญิง สุภาณี  ชื่นเจริญ 

 ๓๑๕๗ พันตํารวจตรี ฐิติพงศ  ศรีสองเมือง 

 ๓๑๕๘ พันตํารวจตรี ธนัยลัทธ   

  ภูหิรัญประเสริฐ 

 ๓๑๕๙ พันตํารวจตรี นิธิศ  รอดคลองตัน 

 ๓๑๖๐ พันตํารวจตรี นิเลาะ  เจะมะ 

 ๓๑๖๑ พันตํารวจตรี พรพิทักษ  สมศรี 

 ๓๑๖๒ พันตํารวจตรี สิทธวิชญ  รวิชาติ 

 ๓๑๖๓ พันตํารวจตรี สุพล  ทรัพยศิริ 

 ๓๑๖๔ พันตํารวจตรี เอกสิษฐ  เหมกรณ 

 ๓๑๖๕ วาที่พันตํารวจตรี อนุชา  ชาญเขวา 

 ๓๑๖๖ พันตํารวจตรีหญิง กาญจนา   

  จันทะคาร 

 ๓๑๖๗ พันตํารวจตรีหญิง จุติมา  หนูขํา 

 ๓๑๖๘ พันตํารวจตรีหญิง พัชรี  บุญชวย 
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 ๓๑๖๙ พันตํารวจตรีหญิง วาสนา  ไชยลาภ 

 ๓๑๗๐ พันตํารวจตรีหญิง สุภชัญญา  พัศระ 

 ๓๑๗๑ รอยตํารวจเอก กฤศรา  ดวงทองอยู 

 ๓๑๗๒ รอยตํารวจเอก กิตติศักดิ์   

  ชาญปรีชา 

 ๓๑๗๓ รอยตํารวจเอก กิตติศักดิ์   

  สันติพิทักษภักดี 

 ๓๑๗๔ รอยตํารวจเอก กุมพล  แกวศรี 

 ๓๑๗๕ รอยตํารวจเอก เกษม  หนูแกว 

 ๓๑๗๖ รอยตํารวจเอก เกียรติศักดิ์  บุญทอง 

 ๓๑๗๗ รอยตํารวจเอก ไกรวิชญ  สมบูรณ 

 ๓๑๗๘ รอยตํารวจเอก คณิศร  แสงฤทธิ์ 

 ๓๑๗๙ รอยตํารวจเอก จันทรธร  จิตจํานงค 

 ๓๑๘๐ รอยตํารวจเอก เจริญ  บุญพันธ 

 ๓๑๘๑ รอยตํารวจเอก เจริญชัย   

  แสงสุวรรณ 

 ๓๑๘๒ รอยตํารวจเอก ชัยธวัช  เพชรรัตน 

 ๓๑๘๓ รอยตํารวจเอก ชัยวัฒน  ธนามิตต 

 ๓๑๘๔ รอยตํารวจเอก เชี่ยวชาญ  อินทมิน 

 ๓๑๘๕ รอยตํารวจเอก ไชโย  ยิงชาง 

 ๓๑๘๖ รอยตํารวจเอก ฐนพงศ  โพธิ์ทิ 

 ๓๑๘๗ รอยตํารวจเอก ณัฐนันท  บัวบาน 

 ๓๑๘๘ รอยตํารวจเอก ดํารงค  อุสสวิโร 

 ๓๑๘๙ รอยตํารวจเอก เดชาดิศร  บุญเนตร 

 ๓๑๙๐ รอยตํารวจเอก เดชาวิทย  ทองขํา 

 ๓๑๙๑ รอยตํารวจเอก ทนงศักดิ์   

  เภาประดิษฐ 

 ๓๑๙๒ รอยตํารวจเอก ทวิช  วรรณรัตน 

 ๓๑๙๓ รอยตํารวจเอก ธนงค  อินเอียด 

 ๓๑๙๔ รอยตํารวจเอก ธนัทพัชร  นวลศรี 

 ๓๑๙๕ รอยตํารวจเอก ธเนศน  แสงหิรัญ 

 ๓๑๙๖ รอยตํารวจเอก ธรรมจักษ   

  ใสสระนอย 

 ๓๑๙๗ รอยตํารวจเอก ธํามรงค   

  รัตนกัณยานนท 

 ๓๑๙๘ รอยตํารวจเอก ธีระยุทธ  อนันต 

 ๓๑๙๙ รอยตํารวจเอก นพพร  นุยมณี 

 ๓๒๐๐ รอยตํารวจเอก นพพล  ศักดิ์แกว 

 ๓๒๐๑ รอยตํารวจเอก นรงฤทธิ์  ทองทวี 

 ๓๒๐๒ รอยตํารวจเอก นรากร  จินดารัตน 

 ๓๒๐๓ รอยตํารวจเอก นาถพล  จันทรังษี 

 ๓๒๐๔ รอยตํารวจเอก นิรัณดร  คงสุด 

 ๓๒๐๕ รอยตํารวจเอก นิรุตต  เกษา 

 ๓๒๐๖ รอยตํารวจเอก นุสนธ  ปุยริพันธ 

 ๓๒๐๗ รอยตํารวจเอก บุญภวิษย  ผลบุญ 

 ๓๒๐๘ รอยตํารวจเอก บุรัสกร  บุญรนันท 

 ๓๒๐๙ รอยตํารวจเอก ปรเมศว  คงแกว 

 ๓๒๑๐ รอยตํารวจเอก ประเสริฐ  มาแดง 

 ๓๒๑๑ รอยตํารวจเอก ปราศรัย  รวมพันธ 

 ๓๒๑๒ รอยตํารวจเอก ปญญวัฒน  บุญศรี 
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 ๓๒๑๓ รอยตํารวจเอก ปญญา  พิมพบุญมา 

 ๓๒๑๔ รอยตํารวจเอก ปยะพงษ   

  ประจวบบุญ 

 ๓๒๑๕ รอยตํารวจเอก เผด็จ  ชูทอง 

 ๓๒๑๖ รอยตํารวจเอก พงศกร  สกุลตัน 

 ๓๒๑๗ รอยตํารวจเอก พงษศักดิ์  ถาวรศรี 

 ๓๒๑๘ รอยตํารวจเอก พรวุฒิ  ตุกเตียน 

 ๓๒๑๙ รอยตํารวจเอก พัลลภ  โขมรัตน 

 ๓๒๒๐ รอยตํารวจเอก พิเชษฐ  ชินกาญจน 

 ๓๒๒๑ รอยตํารวจเอก พิณโญ  ปานนิล 

 ๓๒๒๒ รอยตํารวจเอก พุธพร  สกุลพงษ 

 ๓๒๒๓ รอยตํารวจเอก ภาคิน  นิจเศษ 

 ๓๒๒๔ รอยตํารวจเอก ภาณุวัชร  อัตบุตร 

 ๓๒๒๕ รอยตํารวจเอก ภูริวัจน  กาเส็ม 

 ๓๒๒๖ รอยตํารวจเอก ภูวนัฐ  วงคษาภา 

 ๓๒๒๗ รอยตํารวจเอก มานพ  ปญจเพชร 

 ๓๒๒๘ รอยตํารวจเอก มารุต  จูดมาก 

 ๓๒๒๙ รอยตํารวจเอก ยุทธนา  เทพสถิตย 

 ๓๒๓๐ รอยตํารวจเอก รัตนชาติ   

  สุวรรณโณ 

 ๓๒๓๑ รอยตํารวจเอก เรวัฒน  ไพโรจน 

 ๓๒๓๒ รอยตํารวจเอก ฤทธิชัย  นอยสุก 

 ๓๒๓๓ รอยตํารวจเอก วงศกร  ปริศวงศ 

 ๓๒๓๔ รอยตํารวจเอก วรชาติ  แทนเอียด 

 ๓๒๓๕ รอยตํารวจเอก วานิช  วรศรี 

 ๓๒๓๖ รอยตํารวจเอก วิชาญ  สุขศรี 

 ๓๒๓๗ รอยตํารวจเอก วิสิทธิ์  เพชรศรี 

 ๓๒๓๘ รอยตํารวจเอก วีรวัฒน   

  พิริยะเพียรพันธ 

 ๓๒๓๙ รอยตํารวจเอก วีระชัย  อินทฤทธิ์ 

 ๓๒๔๐ รอยตํารวจเอก วีระศักดิ์  เหลาคํา 

 ๓๒๔๑ รอยตํารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  นิลมิตร 

 ๓๒๔๒ รอยตํารวจเอก ศิราวุฒิ  ปานมา 

 ๓๒๔๓ รอยตํารวจเอก ศุภราช  เสตกุล 

 ๓๒๔๔ รอยตํารวจเอก สมยศ  แกวคงทน 

 ๓๒๔๕ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  สินสมุทร 

 ๓๒๔๖ รอยตํารวจเอก สมศักดิ์  เสือสิงห 

 ๓๒๔๗ รอยตํารวจเอก สมิทธ  จุลเทพ 

 ๓๒๔๘ รอยตํารวจเอก สฤษฎ  สอสืบ 

 ๓๒๔๙ รอยตํารวจเอก สหัส  ฉิมคลาย 

 ๓๒๕๐ รอยตํารวจเอก สะอาด  หาบยุโซะ 

 ๓๒๕๑ รอยตํารวจเอก สันท  จันทะชารี 

 ๓๒๕๒ รอยตํารวจเอก สําราญ  นาคใหญ 

 ๓๒๕๓ รอยตํารวจเอก สําราญ   

  เภาประดิษฐ 

 ๓๒๕๔ รอยตํารวจเอก สิงหนาท  หอยตะคุ 

 ๓๒๕๕ รอยตํารวจเอก สุจินต  ศรีทอง 

 ๓๒๕๖ รอยตํารวจเอก สุทธิพงค  ชมเชย 

 ๓๒๕๗ รอยตํารวจเอก สุพิชัย  สรอยนาค 

 ๓๒๕๘ รอยตํารวจเอก สุรศักดิ์  เกล้ียงนาน 
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 ๓๒๕๙ รอยตํารวจเอก สุรศักดิ์  สะมาพงษ 

 ๓๒๖๐ รอยตํารวจเอก สุรัติ  หมื่นไวย 

 ๓๒๖๑ รอยตํารวจเอก สุริยา  เดหมาน 

 ๓๒๖๒ รอยตํารวจเอก โสพล  สุวรรณภักดี 

 ๓๒๖๓ รอยตํารวจเอก หิรัญ  สุวรรณะ 

 ๓๒๖๔ รอยตํารวจเอก อนุศิษย   

  เนตรถนอมศักดิ์ 

 ๓๒๖๕ รอยตํารวจเอก อภิวัฒน  คันธะดวง 

 ๓๒๖๖ รอยตํารวจเอก อรรถพล   

  อุษามาลยเวท 

 ๓๒๖๗ รอยตํารวจเอก อับดุลเลาะห   

  เหล็มแดง 

 ๓๒๖๘ รอยตํารวจเอก อัศมเดช  ดินแดง 

 ๓๒๖๙ รอยตํารวจเอก อาราฟต  แซะอาหลี 

 ๓๒๗๐ รอยตํารวจเอก อาวุธ  อาษาสุจริต 

 ๓๒๗๑ รอยตํารวจเอก อํานวย  พันธโภชน 

 ๓๒๗๒ รอยตํารวจเอก อํานาจ  โสะสันสะ 

 ๓๒๗๓ รอยตํารวจเอก อิทธิพล  ศิริอนันต 

 ๓๒๗๔ รอยตํารวจเอก เอกราช  ภูภัทรพงศ 

 ๓๒๗๕ รอยตํารวจเอกหญิง กนกวรรณ   

  สุวรรณรัตน 

 ๓๒๗๖ รอยตํารวจเอกหญิง กมลวรรณ   

  ศิริวาสน 

 ๓๒๗๗ รอยตํารวจเอกหญิง กรนันท   

  อภิรัตนกุล 

 ๓๒๗๘ รอยตํารวจเอกหญิง กรวรรณ   

  ธนาธิปภูวดล 

 ๓๒๗๙ รอยตํารวจเอกหญิง กานตพิชชา   

  ขุนแกว 

 ๓๒๘๐ รอยตํารวจเอกหญิง กุลนาร   

  แสหมูด 

 ๓๒๘๑ รอยตํารวจเอกหญิง ขวัญฤทัย   

  สุวรรณเดชา 

 ๓๒๘๒ รอยตํารวจเอกหญิง เขมิกา   

  เกล้ียงไธสง   

 ๓๒๘๓ รอยตํารวจเอกหญิง จุไรรัตน   

  รัตนสมบูรณ 

 ๓๒๘๔ รอยตํารวจเอกหญิง เฉลิมพร   

  ซุนสุวรรณ 

 ๓๒๘๕ รอยตํารวจเอกหญิง ชนิกรรดา  ชูใจ 

 ๓๒๘๖ รอยตํารวจเอกหญิง ชานีรัตน   

  ศรีรัตน 

 ๓๒๘๗ รอยตํารวจเอกหญิง ฐิตานันท   

  ปญญรัตนสกุล 

 ๓๒๘๘ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐชนันท  ชูชื่น 

 ๓๒๘๙ รอยตํารวจเอกหญิง ณัฐรินทร   

  ชุติพัฒนปญญากร 

 ๓๒๙๐ รอยตํารวจเอกหญิง ดารีดา  มามะ 

 ๓๒๙๑ รอยตํารวจเอกหญิง นัญฏกานต   

  เล็กสุทธิ์ 
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 ๓๒๙๒ รอยตํารวจเอกหญิง นันทยา   

  พงษาเทศ   

 ๓๒๙๓ รอยตํารวจเอกหญิง นินทรลดาว   

  ปานยืน 

 ๓๒๙๔ รอยตํารวจเอกหญิง นิรินทร   

  พลจรัส 

 ๓๒๙๕ รอยตํารวจเอกหญิง นุจรีย   

  จารุศิวัตม 

 ๓๒๙๖ รอยตํารวจเอกหญิง เบญญาภา   

  สุทธิมาศ 

 ๓๒๙๗ รอยตํารวจเอกหญิง ประภาวรรณ   

  ชิณพงศ 

 ๓๒๙๘ รอยตํารวจเอกหญิง ปุณญิศา   

  บุญหวังชวย 

 ๓๒๙๙ รอยตํารวจเอกหญิง เปรมณัช   

  เพชรตะกั่ว 

 ๓๓๐๐ รอยตํารวจเอกหญิง ผกามาศ   

  เต็งกะ 

 ๓๓๐๑ รอยตํารวจเอกหญิง พวงนอย   

  กุลประสิทธิ์ 

 ๓๓๐๒ รอยตํารวจเอกหญิง ภรณนภา   

  ธรรมใจ 

 ๓๓๐๓ รอยตํารวจเอกหญิง ยุพเรศ  หนูแกว 

 ๓๓๐๔ รอยตํารวจเอกหญิง รพีพรรณ   

  ชุมธรรม 

 ๓๓๐๕ รอยตํารวจเอกหญิง รัตนาพร   

  พรอินทร 

 ๓๓๐๖ รอยตํารวจเอกหญิง ศรอนงค   

  มะโนมะยา 

 ๓๓๐๗ รอยตํารวจเอกหญิง ศรีกัญญา   

  เพชรคง 

 ๓๓๐๘ รอยตํารวจเอกหญิง สมัชญา   

  รังเสาร 

 ๓๓๐๙ รอยตํารวจเอกหญิง สิริกานต   

  สิงหรุงสกุล 

 ๓๓๑๐ รอยตํารวจเอกหญิง สุดใจ   

  เวทมาหะ 

 ๓๓๑๑ รอยตํารวจเอกหญิง สุทิศา  สะอุ 

 ๓๓๑๒ รอยตํารวจเอกหญิง สุภาภรณ   

  เล่ียนกัตวา 

 ๓๓๑๓ รอยตํารวจเอกหญิง สุรัสสา   

  แกวมณี 

 ๓๓๑๔ รอยตํารวจเอกหญิง หฤดีรัตน   

  รักชน 

 ๓๓๑๕ รอยตํารวจเอกหญิง เหมือนฝน   

  หะยีมะยิ 

 ๓๓๑๖ รอยตํารวจเอกหญิง อนุชสา   

  สองเมือง 

 ๓๓๑๗ รอยตํารวจเอกหญิง อรภรณ   

  ธรรมสะโร 
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 ๓๓๑๘ รอยตํารวจเอกหญิง อรสา  ชูแสง 

 ๓๓๑๙ รอยตํารวจเอกหญิง อัจฉราพร   

  แกววิชิต 

 ๓๓๒๐ รอยตํารวจเอกหญิง อุบลรัตน   

  ทองเอียด 

 ๓๓๒๑ รอยตํารวจเอกหญิง อุสา   

  มณีโชติรดากุล 

 ๓๓๒๒ รอยตํารวจโท การดศิลา  วงศชัย 

 ๓๓๒๓ รอยตํารวจโท กีรติ  หนูนุม 

 ๓๓๒๔ รอยตํารวจโท ฉัตรพล  นพคุณ 

 ๓๓๒๕ รอยตํารวจโท ณราพงษ  หมวดหรี 

 ๓๓๒๖ รอยตํารวจโท ธนาวุฒิ  อุนเรือน 

 ๓๓๒๗ รอยตํารวจโท ธีรทัศน  แสงแปน 

 ๓๓๒๘ รอยตํารวจโท วัลลภ  ศิริวารุจน 

 ๓๓๒๙ รอยตํารวจโท วิศิษฎ  โมฬี 

 ๓๓๓๐ รอยตํารวจโท สัมพันธ  ถนอมจิตร 

 ๓๓๓๑ รอยตํารวจโท สุวัฒน  แกวศรี 

 ๓๓๓๒ รอยตํารวจโท อภิเชษฐ  ศรีประเสริฐ 

 ๓๓๓๓ รอยตํารวจโท อราม  ดวงมาลา 

 ๓๓๓๔ รอยตํารวจโทหญิง ปราณี   

  เดชทองจันทร 

 ๓๓๓๕ รอยตํารวจตรี เกรียงศักดิ์   

  อัครพงศชัย 

 ๓๓๓๖ รอยตํารวจตรี คลอง  คงทอง 

 ๓๓๓๗ รอยตํารวจตรี คําณวน  จํารัส 

 ๓๓๓๘ รอยตํารวจตรี เฉลียว  สงแสง 

 ๓๓๓๙ รอยตํารวจตรี ชูชาติ  คมขํา 

 ๓๓๔๐ รอยตํารวจตรี ปรีชา  จันทรพิศาล 

 ๓๓๔๑ รอยตํารวจตรี พศิน  สิงหกา 

 ๓๓๔๒ รอยตํารวจตรี ภราดร   

  เหลียววนวัฒน 

 ๓๓๔๓ รอยตํารวจตรี วิโรจน  อัตถดารา 

 ๓๓๔๔ รอยตํารวจตรี สมนึก  เบือขุนทด 

 ๓๓๔๕ รอยตํารวจตรี อดินันท   

  เกษตรกาลาม 

 ๓๓๔๖ รอยตํารวจตรีหญิง นิศารัตน   

  พันธนียะ 

 ๓๓๔๗ รอยตํารวจตรีหญิง เปยมจิตต   

  จันทรสุริย 

 ๓๓๔๘ ดาบตํารวจ กล  เอียดเล็ก 

 ๓๓๔๙ ดาบตํารวจ กัญจนภูมิ  โจโฉ 

 ๓๓๕๐ ดาบตํารวจ กําชัย  ศรียา 

 ๓๓๕๑ ดาบตํารวจ กิติศักดิ์  ชนะสงค 

 ๓๓๕๒ ดาบตํารวจ เกรียงศักดิ์  จันทรัตน 

 ๓๓๕๓ ดาบตํารวจ คณภรณ  ไมสันติวงศ 

 ๓๓๕๔ ดาบตํารวจ จิตติ  ชัยบุรินทร 

 ๓๓๕๕ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  พัวพันธ 

 ๓๓๕๖ ดาบตํารวจ จีรชาติ  คงศรี 

 ๓๓๕๗ ดาบตํารวจ จีรศักดิ์  นุนแกว 

 ๓๓๕๘ ดาบตํารวจ ฉัตรมงคล  บุญมากชวย 
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 ๓๓๕๙ ดาบตํารวจ เฉลิมเกียรติ  ยอดเพชร 

 ๓๓๖๐ ดาบตํารวจ เฉลิมพล  ณัฏฐศาสตร 

 ๓๓๖๑ ดาบตํารวจ ชวน  พรหมสุวรรณ 

 ๓๓๖๒ ดาบตํารวจ ชํานาญ  รักชนะ 

 ๓๓๖๓ ดาบตํารวจ ชุณฐกฤตม  ชุมวงค 

 ๓๓๖๔ ดาบตํารวจ ชูเกียรติ  บํารุงชู 

 ๓๓๖๕ ดาบตํารวจ ชูเชิด  ยอมใหญ 

 ๓๓๖๖ ดาบตํารวจ เชษฐา  ทับสุนทร 

 ๓๓๖๗ ดาบตํารวจ ซูกิฟลี  โตะโยะ 

 ๓๓๖๘ ดาบตํารวจ ณรงคชัย  ดําแดง 

 ๓๓๖๙ ดาบตํารวจ ณัฐชัย  บุญศรี 

 ๓๓๗๐ ดาบตํารวจ ณัฐวัฒน   

  กุลธนานิธินันท 

 ๓๓๗๑ ดาบตํารวจ ดนัย  หมัดหระ 

 ๓๓๗๒ ดาบตํารวจ ดุสิต  รักษชู 

 ๓๓๗๓ ดาบตํารวจ แดนประกาณ  คําทะ 

 ๓๓๗๔ ดาบตํารวจ ทนงศักดิ์  แกวฤทธิ์ 

 ๓๓๗๕ ดาบตํารวจ ทรงยุทธ  กาแกว 

 ๓๓๗๖ ดาบตํารวจ ทัศนัย  เริ่มศรี 

 ๓๓๗๗ ดาบตํารวจ ธนวัฒน  วรพิพัฒนสกุล 

 ๓๓๗๘ ดาบตํารวจ ธนิษ  สันอี 

 ๓๓๗๙ ดาบตํารวจ ธรรศ  อั้นทอง 

 ๓๓๘๐ ดาบตํารวจ ธวัชชัย  สวางชื่น 

 ๓๓๘๑ ดาบตํารวจ ธันยาธรณ  ศรียาเทพ 

 ๓๓๘๒ ดาบตํารวจ ธีรศักดิ์  ปาทาน 

 ๓๓๘๓ ดาบตํารวจ นพพร  อินดํา 

 ๓๓๘๔ ดาบตํารวจ นฤนาท  หัดขะเจ 

 ๓๓๘๕ ดาบตํารวจ นิกร  ศรีลาย 

 ๓๓๘๖ ดาบตํารวจ นิติธร  สุขรี 

 ๓๓๘๗ ดาบตํารวจ นิทัศน  นวลปาน 

 ๓๓๘๘ ดาบตํารวจ นิยาฮยา  อับดุล 

 ๓๓๘๙ ดาบตํารวจ บัญญัติ  คํารัตน 

 ๓๓๙๐ ดาบตํารวจ ปฏิญญา  แกวรัตนะ 

 ๓๓๙๑ ดาบตํารวจ ปภูธน  บวรวชิรกุล 

 ๓๓๙๒ ดาบตํารวจ ประภาส  เพชรเล่ียม 

 ๓๓๙๓ ดาบตํารวจ ปราโมทย  ยาที 

 ๓๓๙๔ ดาบตํารวจ ปยวัฒน  สะแต 

 ๓๓๙๕ ดาบตํารวจ ปยะพงศ  วุนสิน 

 ๓๓๙๖ ดาบตํารวจ พันธวัฒน  เพชรรัตน 

 ๓๓๙๗ ดาบตํารวจ พิเชต  สุวรรณมณี 

 ๓๓๙๘ ดาบตํารวจ พิณโย  นวลละออง 

 ๓๓๙๙ ดาบตํารวจ พิดา  มะรือสะ 

 ๓๔๐๐ ดาบตํารวจ พิสิษฐ  ศุกลฤทธิ์ 

 ๓๔๐๑ ดาบตํารวจ ไพชยนต  เพชรสุริยา 

 ๓๔๐๒ ดาบตํารวจ ภวินท  พรหมทะสาร 

 ๓๔๐๓ ดาบตํารวจ ภานุสิทธิ์  จําเริญ 

 ๓๔๐๔ ดาบตํารวจ โภคิน  แสงแกว 

 ๓๔๐๕ ดาบตํารวจ มนตรี  มุตตะเสวี 

 ๓๔๐๖ ดาบตํารวจ มานิตร  ชาวงษ 

 ๓๔๐๗ ดาบตํารวจ ยศพล  แววสงา 
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 ๓๔๐๘ ดาบตํารวจ เรืองฤทธิ์  พรหมมา 

 ๓๔๐๙ ดาบตํารวจ ฤชากร  พงศจิต 

 ๓๔๑๐ ดาบตํารวจ ลุกมาณ  สือแม 

 ๓๔๑๑ ดาบตํารวจ วรวิชัย  บุญรักษา 

 ๓๔๑๒ ดาบตํารวจ วัชรพล  แดงเพ็ง 

 ๓๔๑๓ ดาบตํารวจ วิรัตน  นวลนาถ 

 ๓๔๑๔ ดาบตํารวจ วีระยุทธ  ชวยปลอด 

 ๓๔๑๕ ดาบตํารวจ แวสแม  เจะดาราแม 

 ๓๔๑๖ ดาบตํารวจ ศรัณย  เซงซาย 

 ๓๔๑๗ ดาบตํารวจ สมคิด  ทองแกมแกว 

 ๓๔๑๘ ดาบตํารวจ สมชาย  ปานเจ้ียง 

 ๓๔๑๙ ดาบตํารวจ สมนึก  จันทรสุริวงค 

 ๓๔๒๐ ดาบตํารวจ สรายุทธ  ไชยสุวรรณ 

 ๓๔๒๑ ดาบตํารวจ สวาง  สังขประเสริฐ 

 ๓๔๒๒ ดาบตํารวจ สายัณห  มหาวงศ 

 ๓๔๒๓ ดาบตํารวจ สุทัศน  มุขชวย 

 ๓๔๒๔ ดาบตํารวจ สุธรรม  ปราบปญจะ 

 ๓๔๒๕ ดาบตํารวจ สุรชัย  กรังพานิช 

 ๓๔๒๖ ดาบตํารวจ สุริยา  เพ็ญพันธนาค 

 ๓๔๒๗ ดาบตํารวจ สุวิทย  คงหิ้น 

 ๓๔๒๘ ดาบตํารวจ สุวิทย  ทรัพยมี 

 ๓๔๒๙ ดาบตํารวจ แสนพล  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๓๔๓๐ ดาบตํารวจ โสภณ  เภาทอง 

 ๓๔๓๑ ดาบตํารวจ โสภณ  สังขสุมล 

 ๓๔๓๒ ดาบตํารวจ อดุลย  มะแซ 

 ๓๔๓๓ ดาบตํารวจ อนุสรณ  ขันติกุลานนท 

 ๓๔๓๔ ดาบตํารวจ อภิชาติ  วงศพุฒ 

 ๓๔๓๕ ดาบตํารวจ อภิเชฐ  แกนสาร 

 ๓๔๓๖ ดาบตํารวจ อรัญธรรม  ไฝทอง 

 ๓๔๓๗ ดาบตํารวจ ออรณพ  ทองเอียด 

 ๓๔๓๘ ดาบตํารวจ อัครพงศ  กาฬสงค 

 ๓๔๓๙ ดาบตํารวจ อําพล  แกวมุสิก 

 ๓๔๔๐ ดาบตํารวจ เอกพล  แกวทอน 

 ๓๔๔๑ ดาบตํารวจ เอกสิทธิ์  เมฆรัตน 

 ๓๔๔๒ ดาบตํารวจ เอนก  สมสุนันท 

 ๓๔๔๓ ดาบตํารวจหญิง กชสร  หัสรังษี 

 ๓๔๔๔ ดาบตํารวจหญิง กมลวรรณ   

  ทองเทพ 

 ๓๔๔๕ ดาบตํารวจหญิง กฤษณีย   

  ปญญากลุารักษ 

 ๓๔๔๖ ดาบตํารวจหญิง จินตนา   

  กาญจนรังษี 

 ๓๔๔๗ ดาบตํารวจหญิง จิรวรรณ  อินแพง 

 ๓๔๔๘ ดาบตํารวจหญิง จิฬะภิญญา   

  พิณนุกูล 

 ๓๔๔๙ ดาบตํารวจหญิง ชฎากร  วิเชียร 

 ๓๔๕๐ ดาบตํารวจหญิง เซาเดาะ  ลีมิง 

 ๓๔๕๑ ดาบตํารวจหญิง ดลพร  พิมสุภาพ 

 ๓๔๕๒ ดาบตํารวจหญิง ดารณี  พุกพบสุข 

 ๓๔๕๓ ดาบตํารวจหญิง ธีราพร  พิศวง 
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 ๓๔๕๔ ดาบตํารวจหญิง เบญจมาศ  เครงใจ 

 ๓๔๕๕ ดาบตํารวจหญิง ปวริศา  คําบวร 

 ๓๔๕๖ ดาบตํารวจหญิง พัทรศยา   

  ศรีนวลเอียด 

 ๓๔๕๗ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญศรี   

  พฤฒิพฤกษ 

 ๓๔๕๘ ดาบตํารวจหญิง แพรวพรรณ  คงสุก 

 ๓๔๕๙ ดาบตํารวจหญิง ลัดดา  โอบอวน 

 ๓๔๖๐ ดาบตํารวจหญิง วชิราภรณ   

  ศรีพรหม 

 ๓๔๖๑ ดาบตํารวจหญิง สมพร  รอดชุม 

 ๓๔๖๒ ดาบตํารวจหญิง สมฤดี  แกวสุข 

 ๓๔๖๓ ดาบตํารวจหญิง สายนนท   

  เปาะโซะ 

 ๓๔๖๔ ดาบตํารวจหญิง สุฑารัตน   

  ใหมคงแกว 

 ๓๔๖๕ ดาบตํารวจหญิง สุไพพร  หนูเสือ 

 ๓๔๖๖ ดาบตํารวจหญิง อังคณา  บุญสีสด 

 ๓๔๖๗ ดาบตํารวจหญิง อัญชิษฐา   

  จันทรเมือง 

 ๓๔๖๘ จาสิบตํารวจ กอยา  ปูเตะ 

 ๓๔๖๙ จาสิบตํารวจ กาตีบีน  สันบากอ 

 ๓๔๗๐ จาสิบตํารวจ กําพลศักดิ์   

  แกวเรืองฤทธิ์ 

 ๓๔๗๑ จาสิบตํารวจ กิตติพงศ  นุยไฉน 

 ๓๔๗๒ จาสิบตํารวจ เกริกฤทธิ์   

  เภาประดิษฐ 

 ๓๔๗๓ จาสิบตํารวจ โกสินทร  สงสุวรรณ 

 ๓๔๗๔ จาสิบตํารวจ คงกฤช  ศรีทัยแกว 

 ๓๔๗๕ จาสิบตํารวจ จตุพล  จําปา 

 ๓๔๗๖ จาสิบตํารวจ จักรพงษ  มณีนวล 

 ๓๔๗๗ จาสิบตํารวจ จิระพัสดิ์  วรพันธ 

 ๓๔๗๘ จาสิบตํารวจ เฉลิมไทย  ฉิมพลี 

 ๓๔๗๙ จาสิบตํารวจ ฐิติศักดิ์  กูลเกื้อ 

 ๓๔๘๐ จาสิบตํารวจ ณัฐกณฑ  ราชประดิษฐ 

 ๓๔๘๑ จาสิบตํารวจ ดนัย  ถวิลรมย 

 ๓๔๘๒ จาสิบตํารวจ เดชาวัฒน  สามารถ 

 ๓๔๘๓ จาสิบตํารวจ เทิดทูน  ซื่อทางธรรม 

 ๓๔๘๔ จาสิบตํารวจ ธนกฤต  กุลวิจิตร 

 ๓๔๘๕ จาสิบตํารวจ ธนพงษ  แลมะ 

 ๓๔๘๖ จาสิบตํารวจ นพพร  จูกองไตรพิภพ 

 ๓๔๘๗ จาสิบตํารวจ บาฮารุดดีน   

  บาฮาจูนัยดี 

 ๓๔๘๘ จาสิบตํารวจ ประพันธ  ชูศรี 

 ๓๔๘๙ จาสิบตํารวจ ปยะพงศ  ชวยชูวงศ 

 ๓๔๙๐ จาสิบตํารวจ ปยะพงษ  ถือเถี้ยน 

 ๓๔๙๑ จาสิบตํารวจ ปยะพันธ  นิยมถิรเดช 

 ๓๔๙๒ จาสิบตํารวจ พรเทพ  ขุนพยัคฆ 

 ๓๔๙๓ จาสิบตํารวจ พิพัฒน  เพชรรัตน 

 ๓๔๙๔ จาสิบตํารวจ ฟสตรี  มะอุเซ็ง 
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 ๓๔๙๕ จาสิบตํารวจ เภาซี  เจะเตะ 

 ๓๔๙๖ จาสิบตํารวจ มนัสที  นวลสุวรรณ 

 ๓๔๙๗ จาสิบตํารวจ มะนาวี  วอลี 

 ๓๔๙๘ จาสิบตํารวจ มะหะมะฟารเดร  ซียง 

 ๓๔๙๙ จาสิบตํารวจ มาหะมะอามิง  สุโก 

 ๓๕๐๐ จาสิบตํารวจ ยืนยง  พลเย่ียม 

 ๓๕๐๑ จาสิบตํารวจ ยุรนันท  หวัดเพชร 

 ๓๕๐๒ จาสิบตํารวจ ฤทธิรงค  แสบงบาล 

 ๓๕๐๓ จาสิบตํารวจ วรกิจพิพัฒน   

  ธรรมโชติ 

 ๓๕๐๔ จาสิบตํารวจ วรวรรธน  บุญคํา 

 ๓๕๐๕ จาสิบตํารวจ วรวุธ  โลหกิจ 

 ๓๕๐๖ จาสิบตํารวจ วัชระ  ศรีทะชะ 

 ๓๕๐๗ จาสิบตํารวจ ศักดิ์รภี  บราเฮ็ง 

 ๓๕๐๘ จาสิบตํารวจ สมบูรณ  ประสิทธิสร 

 ๓๕๐๙ จาสิบตํารวจ สมพงค  หวังนุรักษ 

 ๓๕๑๐ จาสิบตํารวจ สมพงษ  สุวรรณ 

 ๓๕๑๑ จาสิบตํารวจ สราวุธ  อินทสุวรรณ 

 ๓๕๑๒ จาสิบตํารวจ สหรัฐ  ไชยนุย 

 ๓๕๑๓ จาสิบตํารวจ สัชฌุกร  สิทธิขันแกว 

 ๓๕๑๔ จาสิบตํารวจ สันติ  จันทรเอียด 

 ๓๕๑๕ จาสิบตํารวจ สิทธิชัย  พุมชัย 

 ๓๕๑๖ จาสิบตํารวจ สิทธิศักดิ์  คําบูราณ 

 ๓๕๑๗ จาสิบตํารวจ สุชิน  หลักแกว 

 ๓๕๑๘ จาสิบตํารวจ สุรเชษฐ  ชํานาญแปน 

 ๓๕๑๙ จาสิบตํารวจ สุรเดช  ศิริรักษ 

 ๓๕๒๐ จาสิบตํารวจ สุรพงค  ปานดํา 

 ๓๕๒๑ จาสิบตํารวจ สุรพงค  ศรีษะสม 

 ๓๕๒๒ จาสิบตํารวจ สุริยันต  ละออจิตร 

 ๓๕๒๓ จาสิบตํารวจ สุริยา  ยอดแกว 

 ๓๕๒๔ จาสิบตํารวจ อนันต  มณีหิยา 

 ๓๕๒๕ จาสิบตํารวจ อนัสดี  สะตือบา 

 ๓๕๒๖ จาสิบตํารวจ อนิรุทธ  แกสมาน 

 ๓๕๒๗ จาสิบตํารวจ อภิวุฒิ  แสงจันทรศิริ 

 ๓๕๒๘ จาสิบตํารวจ อรุณ  เชิงคีรี 

 ๓๕๒๙ จาสิบตํารวจ อุดมศักดิ์  แกวสวาง 

 ๓๕๓๐ จาสิบตํารวจ เอกชัย  นวลละออง 

 ๓๕๓๑ จาสิบตํารวจ ฮาซันนี  ดอเลาะ 

 ๓๕๓๒ จาสิบตํารวจหญิง กนกพร  เพชรมณี 

 ๓๕๓๓ จาสิบตํารวจหญิง เจนิสา   

  ไชยสุวรรณ 

 ๓๕๓๔ จาสิบตํารวจหญิง ตฤติยา  กาเด็ม 

 ๓๕๓๕ จาสิบตํารวจหญิง พลอยวัชรา   

  จินดามณี 

 ๓๕๓๖ จาสิบตํารวจหญิง พัชรินทร  กงแกว 

 ๓๕๓๗ จาสิบตํารวจหญิง วรรณา  สมบูรณ 

 ๓๕๓๘ จาสิบตํารวจหญิง วาสนา   

  อนันตวัฒนาศักดิ์ 

 ๓๕๓๙ จาสิบตํารวจหญิง วิภาวรรณ   

  บุษราภรณ 
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 ๓๕๔๐ จาสิบตํารวจหญิง วิยะดา  ไชยเสน 

 ๓๕๔๑ จาสิบตํารวจหญิง วิรัลพัชร   

  จันทรศรีบุตร 

 ๓๕๔๒ สิบตํารวจเอก กฤษฎา  เหมือนกู 

 ๓๕๔๓ สิบตํารวจเอก กัมปนาท  แซหยง 

 ๓๕๔๔ สิบตํารวจเอก โกสิต  กัลยา 

 ๓๕๔๕ สิบตํารวจเอก จตุรงค  คงฉิม 

 ๓๕๔๖ สิบตํารวจเอก จรุงศักดิ์  โคมแกว 

 ๓๕๔๗ สิบตํารวจเอก จักรพงศ  อุดมรัตน 

 ๓๕๔๘ สิบตํารวจเอก จิรศักดิ์  รื่นอารมย 

 ๓๕๔๙ สิบตํารวจเอก ชนัญภน  พันธสาลี 

 ๓๕๕๐ สิบตํารวจเอก ชุติพงศ  เหลือมชาติ 

 ๓๕๕๑ สิบตํารวจเอก โชคศักดิ์  ปุญญา 

 ๓๕๕๒ สิบตํารวจเอก ณัฐนนท  พงษศักดิ์ 

 ๓๕๕๓ สิบตํารวจเอก ณัฐพงศ  เวชกามา 

 ๓๕๕๔ สิบตํารวจเอก ทรงวิชญ  แกวมณี 

 ๓๕๕๕ สิบตํารวจเอก ทศพล  จันทรทอง 

 ๓๕๕๖ สิบตํารวจเอก ทิชากร  รัตนะ 

 ๓๕๕๗ สิบตํารวจเอก ธงชัย  เชื้อชวยชู 

 ๓๕๕๘ สิบตํารวจเอก ธนะ  มาราสา 

 ๓๕๕๙ สิบตํารวจเอก ธีรยุทธ  ลวนทอง 

 ๓๕๖๐ สิบตํารวจเอก นภวิชญ  บริเพ็ง 

 ๓๕๖๑ สิบตํารวจเอก นรินทร  พลเพ็ชร 

 ๓๕๖๒ สิบตํารวจเอก นฤพล  จันทรบุตร 

 ๓๕๖๓ สิบตํารวจเอก ปฐมพงศ  เขมังคโล 

 ๓๕๖๔ สิบตํารวจเอก ประชารัตน  บัวแดง 

 ๓๕๖๕ สิบตํารวจเอก ประเสริฐ   

  นเรศวงศปรีชา 

 ๓๕๖๖ สิบตํารวจเอก พีรนัฐ  เขื่อนเมือง 

 ๓๕๖๗ สิบตํารวจเอก พูลสวัสดิ์  เสถียรอุดร 

 ๓๕๖๘ สิบตํารวจเอก ภูมิพัฒน  บุญสะกันต 

 ๓๕๖๙ สิบตํารวจเอก มานิตย  แกวเพชร 

 ๓๕๗๐ สิบตํารวจเอก มูหาหมัดฮาซัน   

  ลอตันหยง 

 ๓๕๗๑ สิบตํารวจเอก ยงยุทธ  รัตนะ 

 ๓๕๗๒ สิบตํารวจเอก เรืองกูล  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๕๗๓ สิบตํารวจเอก วัชระ  ทวีกิตติธรรม 

 ๓๕๗๔ สิบตํารวจเอก วิชาญชัย  มีทรัพย 

 ๓๕๗๕ สิบตํารวจเอก วิโรจน  ธรรมใจ 

 ๓๕๗๖ สิบตํารวจเอก วีรพงษ  ทองจารึก 

 ๓๕๗๗ สิบตํารวจเอก วุฒิพงษ  สาริปา 

 ๓๕๗๘ สิบตํารวจเอก แวอารีฟ  แวสือแม 

 ๓๕๗๙ สิบตํารวจเอก แวอาลี  เจะดาราแม 

 ๓๕๘๐ สิบตํารวจเอก ศรัณย  คําเปง 

 ๓๕๘๑ สิบตํารวจเอก ศิริพงศ  ไชยสุวรรณ 

 ๓๕๘๒ สิบตํารวจเอก ศุภกรณ  บุญรอด 

 ๓๕๘๓ สิบตํารวจเอก ศุภชัย  แปแนะ 

 ๓๕๘๔ สิบตํารวจเอก ศุภศักดิ์   

  เหมือนพะวงศ 

 ๓๕๘๕ สิบตํารวจเอก สมยศ  แซอึ่ง 
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 ๓๕๘๖ สิบตํารวจเอก สรายุทธ  พรอมมูล 

 ๓๕๘๗ สิบตํารวจเอก สิงหเมธ  นุยประสาท 

 ๓๕๘๘ สิบตํารวจเอก สิทธิชัย  สิทธิคุณยา 

 ๓๕๘๙ สิบตํารวจเอก สุทธิพงษ  ทาดี 

 ๓๕๙๐ สิบตํารวจเอก สุปชญา  แกวสุขแสง 

 ๓๕๙๑ สิบตํารวจเอก สุรศักดิ์  ยอดดี 

 ๓๕๙๒ สิบตํารวจเอก สุริยะ  นอยปอม 

 ๓๕๙๓ สิบตํารวจเอก อธิวัฒน  เพ็งผอม 

 ๓๕๙๔ สิบตํารวจเอก อภินัทต  รสจันทน 

 ๓๕๙๕ สิบตํารวจเอก อรรณพ  สาและ 

 ๓๕๙๖ สิบตํารวจเอก อรุณรัชช   

  สมบัติยานุชิต 

 ๓๕๙๗ สิบตํารวจเอก อังคาร  พรมนอย 

 ๓๕๙๘ สิบตํารวจเอก อับดุลรอหมาน   

  ศรีลอม 

 ๓๕๙๙ สิบตํารวจเอก อับดุลรอหมาน   

  เหมสลาหมาด 

 ๓๖๐๐ สิบตํารวจเอก อัฟฟานดี  วาเตะ 

 ๓๖๐๑ สิบตํารวจโท กฤษฎา  ศิริอนันต 

 ๓๖๐๒ สิบตํารวจโท กลัสนัย  นวลสุวรรณ 

 ๓๖๐๓ สิบตํารวจโท กันตพล  สิทธิชัย 

 ๓๖๐๔ สิบตํารวจโท กิตติศักดิ์  กงแกว 

 ๓๖๐๕ สิบตํารวจโท เกษมพันธ  ขุนพรหม 

 ๓๖๐๖ สิบตํารวจโท เกียรติศักดิ์  คงสุข 

 ๓๖๐๗ สิบตํารวจโท คลอง  เรืองสังข 

 ๓๖๐๘ สิบตํารวจโท จักรกฤษณ  พรหมทอง 

 ๓๖๐๙ สิบตํารวจโท จักรพันธ  พรหมทัตโต 

 ๓๖๑๐ สิบตํารวจโท ฉัตรชัย  จินดารัตน 

 ๓๖๑๑ สิบตํารวจโท ชนินทร  เทพเสนา 

 ๓๖๑๒ สิบตํารวจโท ชัชวาลย  หวานแกว 

 ๓๖๑๓ สิบตํารวจโท ชานุพงษ  ทองเหม 

 ๓๖๑๔ สิบตํารวจโท ซูเฟยน  มะแซสะอิ 

 ๓๖๑๕ สิบตํารวจโท ณัฐนนท  เพียรทอง 

 ๓๖๑๖ สิบตํารวจโท ณัฐพงษ  เพชรทอง 

 ๓๖๑๗ สิบตํารวจโท ณัฐพล  ยอดดี 

 ๓๖๑๘ สิบตํารวจโท ทศพล  ศิริสุวรรณ 

 ๓๖๑๙ สิบตํารวจโท ทสพิชญ  สองแสง 

 ๓๖๒๐ สิบตํารวจโท ทัตชัย  แกวสนิท 

 ๓๖๒๑ สิบตํารวจโท ธนวัฒน  เฝอแกว 

 ๓๖๒๒ สิบตํารวจโท ธนสิทธิ์  ปนทองพันธ 

 ๓๖๒๓ สิบตํารวจโท ธนิตย  ศิลาพักตร 

 ๓๖๒๔ สิบตํารวจโท ธวัชชัย  นวลเต็ม 

 ๓๖๒๕ สิบตํารวจโท ธัชนนท  สุนทะโก 

 ๓๖๒๖ สิบตํารวจโท ธันวราช  ทองแกว 

 ๓๖๒๗ สิบตํารวจโท ธิติวัฒน  คชออน 

 ๓๖๒๘ สิบตํารวจโท ธีรพงษ  เสือแกว 

 ๓๖๒๙ สิบตํารวจโท นพรัตน  ชูฟอง 

 ๓๖๓๐ สิบตํารวจโท นารือวี  หะยีมะดือเระ 

 ๓๖๓๑ สิบตํารวจโท ปฏิพัทธ  ทองชูใจ 

 ๓๖๓๒ สิบตํารวจโท ปริวัฒน  นพสุวรรณ 
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 ๓๖๓๓ สิบตํารวจโท ปญญา  พลซา 

 ๓๖๓๔ สิบตํารวจโท ปญญา  อุมบุญ 

 ๓๖๓๕ สิบตํารวจโท พงศกร  ขุนอําไพ 

 ๓๖๓๖ สิบตํารวจโท พรหมมนัส   

  แผวสะอาด 

 ๓๖๓๗ สิบตํารวจโท พิสิทธิ์  ดีดพิมาย 

 ๓๖๓๘ สิบตํารวจโท ภคพณ  ดวงสุข 

 ๓๖๓๙ สิบตํารวจโท ภานุพันธุ  ไชยโสม 

 ๓๖๔๐ สิบตํารวจโท มูฮัมหมัดอัรฟะ  อูเซ็ง 

 ๓๖๔๑ สิบตํารวจโท รัฐกรณ  สมสู 

 ๓๖๔๒ สิบตํารวจโท ราชนันท  ชูหวาน 

 ๓๖๔๓ สิบตํารวจโท รุงอรุณ  สงสกุล 

 ๓๖๔๔ สิบตํารวจโท วัชรพงศ  ลอยลม 

 ๓๖๔๕ สิบตํารวจโท วัธณนันต  ยองเหลายูง 

 ๓๖๔๖ สิบตํารวจโท วิทยา  ผิวเงิน 

 ๓๖๔๗ สิบตํารวจโท วินัย  ดอเลาะ 

 ๓๖๔๘ สิบตํารวจโท วิรัตน  งามภูเขียว 

 ๓๖๔๙ สิบตํารวจโท วิศิษฎศักดิ์   

  แกวสุวรรณ 

 ๓๖๕๐ สิบตํารวจโท วีรภัทร  พรหมจันทร 

 ๓๖๕๑ สิบตํารวจโท วีรศักดิ์   

  พันธุสะและหมัน 

 ๓๖๕๒ สิบตํารวจโท ศราวุธ  เทพรัตน 

 ๓๖๕๓ สิบตํารวจโท ศุภวัช  สวนจันทร 

 ๓๖๕๔ สิบตํารวจโท สนธยา  บุญสุขจันทร 

 ๓๖๕๕ สิบตํารวจโท สัณฐิติ  บํารุงสุข 

 ๓๖๕๖ สิบตํารวจโท สิทธิศักดิ์  จันโท 

 ๓๖๕๗ สิบตํารวจโท สิริวัฒน  ชายหาด 

 ๓๖๕๘ สิบตํารวจโท สุธี  สาอุ 

 ๓๖๕๙ สิบตํารวจโท เสกสันต  เรืองวิจิตร 

 ๓๖๖๐ สิบตํารวจโท เสถียร  โทวันนัง 

 ๓๖๖๑ สิบตํารวจโท อดิศักดิ์  พรมมา 

 ๓๖๖๒ สิบตํารวจโท อนุสรณ  ยีตา 

 ๓๖๖๓ สิบตํารวจโท อรรถพล  โกติยะ 

 ๓๖๖๔ สิบตํารวจโท อรรถวุฒิ  สุโนคบุตร 

 ๓๖๖๕ สิบตํารวจโท อายุทัย  นาคเกล้ียง 

 ๓๖๖๖ สิบตํารวจโท อารีส  จารงค 

 ๓๖๖๗ สิบตํารวจโท อํานาจ  มุจนสินธุ 

 ๓๖๖๘ สิบตํารวจโท อิมรอน  บาโง 

 ๓๖๖๙ สิบตํารวจโท อุเซ็ง  ตาเยะ 

 ๓๖๗๐ สิบตํารวจโท อุดมศักดิ์  ทาวสกุล 

 ๓๖๗๑ สิบตํารวจโท เอกราช  นาคบุรี 

 ๓๖๗๒ สิบตํารวจโทหญิง เขมิกา   

  จินตรารักษ 

 ๓๖๗๓ สิบตํารวจโทหญิง วริฏฐา  ไชยวรณ 

 ๓๖๗๔ สิบตํารวจตรี กิตติ  ทองวิเชียร 

 ๓๖๗๕ สิบตํารวจตรี จีระยุทธ  บุญยะรัตน 

 ๓๖๗๖ สิบตํารวจตรี ชัยลิขิต  หงษสกุล 

 ๓๖๗๗ สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ  จิตประพันธ 

 ๓๖๗๘ สิบตํารวจตรี ณัฐภาส  ไชยชุทธ 
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 ๓๖๗๙ สิบตํารวจตรี นรวิชญ  จีนเมือง 

 ๓๖๘๐ สิบตํารวจตรี นัฐวุธ  มณีบุตร 

 ๓๖๘๑ สิบตํารวจตรี พลกฤต  ศิลาพักร 

 ๓๖๘๒ สิบตํารวจตรี ลิขิต  ชมภูเพชร 

 ๓๖๘๓ สิบตํารวจตรี วรวัฒน  ทุมพลา 

 ๓๖๘๔ สิบตํารวจตรี วิทวัส  ไกรนรา 

 ๓๖๘๕ สิบตํารวจตรี สิรวิชญ  โออินทร 

 ๓๖๘๖ สิบตํารวจตรี สุทธิพจน  บุนนาค 

 ๓๖๘๗ สิบตํารวจตรี สุธานินทร  จันสุก 

 ๓๖๘๘ สิบตํารวจตรี สุเมธ  ชูแสวงนิตย 

 ๓๖๘๙ สิบตํารวจตรี อภิวิชญ  บัวโพด 

 ๓๖๙๐ สิบตํารวจตรี อรรฆนันต  พูลผล 

 ๓๖๙๑ สิบตํารวจตรี อัครพงษ  คงศรี 

 ๓๖๙๒ สิบตํารวจตรี อาทิตย  กิจพาณิชย 

 ๓๖๙๓ สิบตํารวจตรี เอกนรินทร  ทองชู 

 ๓๖๙๔ สิบตํารวจตรี เอกพล  คงแสน 

 ๓๖๙๕ สิบตํารวจตรีหญิง จิรวดี  เพ็ชรพันธ 

 ๓๖๙๖ สิบตํารวจตรีหญิง ชลาธิป   

  ไพสมบูรณ 

 ๓๖๙๗ สิบตํารวจตรีหญิง ประภาพร   

  แกวเพ็ชร 

 ๓๖๙๘ สิบตํารวจตรีหญิง รัตนชฎากร   

  สุวรรณ 

 ๓๖๙๙ สิบตํารวจตรีหญิง วชิราพรรณ   

  ไชยสุวรรณ 

 ๓๗๐๐ นายกองเอก นิติพัฒน  ลีลาเลิศแลว 

 ๓๗๐๑ นายกองเอก ปราโมทย  ธัญญพืช 

 ๓๗๐๒ นายกองเอก สยาม  ศิริมงคล 

 ๓๗๐๓ นายหมูใหญ การิง  อาแว 

 ๓๗๐๔ นายหมูใหญ จํารัส  คงพูน 

 ๓๗๐๕ นายหมูใหญ ดอเลาะ  สาแมหาดี 

 ๓๗๐๖ นายหมูใหญ ดุรอแม  สุหลง 

 ๓๗๐๗ นายหมูใหญ ดุลเลาะ  ดีแม 

 ๓๗๐๘ นายหมูใหญ ตอเละ  โตะฮิง 

 ๓๗๐๙ นายหมูใหญ ทมพร  รังเสาร 

 ๓๗๑๐ นายหมูใหญ ธีรพล  ตันสถาพร 

 ๓๗๑๑ นายหมูใหญ นํา  จันทรคง 

 ๓๗๑๒ นายหมูใหญ นิวัฒน  นิเลาะ 

 ๓๗๑๓ นายหมูใหญ นุงระดิง  หายีดือแน 

 ๓๗๑๔ นายหมูใหญ นุสลัน  ดอเลาะ 

 ๓๗๑๕ นายหมูใหญ บือราเฮง  เกาะแน 

 ๓๗๑๖ นายหมูใหญ ประจวบ   

  เจนวิทยารักษ 

 ๓๗๑๗ นายหมูใหญ ประถม  สุวรรณพงค 

 ๓๗๑๘ นายหมูใหญ พันธ  คงพูน 

 ๓๗๑๙ นายหมูใหญ ฟาริด  แวซู 

 ๓๗๒๐ นายหมูใหญ มะซากี  ดารี 

 ๓๗๒๑ นายหมูใหญ มะญากี  โยะ 

 ๓๗๒๒ นายหมูใหญ มะนาวาวีย  นิพนธวิทย 

 ๓๗๒๓ นายหมูใหญ มะเปาซี  อาบูวะ 
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 ๓๗๒๔ นายหมูใหญ มะรอซี  สาแม 

 ๓๗๒๕ นายหมูใหญ มะรอป  มูนะ 

 ๓๗๒๖ นายหมูใหญ มะรอสดี  อาลี 

 ๓๗๒๗ นายหมูใหญ มะลาเซ็ง  ยามู 

 ๓๗๒๘ นายหมูใหญ มะลูเดง  สาแม 

 ๓๗๒๙ นายหมูใหญ มะแอ  ซิการาเสาะ 

 ๓๗๓๐ นายหมูใหญ มะแอ  อาแว 

 ๓๗๓๑ นายหมูใหญ มามะ  เจะโซะ 

 ๓๗๓๒ นายหมูใหญ มามะรูสดี  อูเซ็ง 

 ๓๗๓๓ นายหมูใหญ มาหามะสกรี  มะสาแม 

 ๓๗๓๔ นายหมูใหญ มูยี  มะหระ 

 ๓๗๓๕ นายหมูใหญ มูฮํามัด  เจะอูบง 

 ๓๗๓๖ นายหมูใหญ มูฮําหมัดรอสดี  บือแน 

 ๓๗๓๗ นายหมูใหญ ยูโซะ  มะเลาะ 

 ๓๗๓๘ นายหมูใหญ รอเซะ  หะยีดอเลาะ 

 ๓๗๓๙ นายหมูใหญ วรสิทธิ์  สมัตถนาค 

 ๓๗๔๐ นายหมูใหญ วันเผด็จ  ดอหมิ๊นารอ 

 ๓๗๔๑ นายหมูใหญ วิชญภาส  แดงเพ็ง 

 ๓๗๔๒ นายหมูใหญ วิษณุ  เอียดนอย 

 ๓๗๔๓ นายหมูใหญ แวดาโอะ  ตูวี 

 ๓๗๔๔ นายหมูใหญ สนั่น  แกนแดง 

 ๓๗๔๕ นายหมูใหญ สมชาย  ยอดดังแกว 

 ๓๗๔๖ นายหมูใหญ สมชาย  สีทองแกว 

 ๓๗๔๗ นายหมูใหญ สมผล  หนูมา 

 ๓๗๔๘ นายหมูใหญ สะมัน  ฮะกือลิง 

 ๓๗๔๙ นายหมูใหญ สัมพันธ  เต็มภูมิ 

 ๓๗๕๐ นายหมูใหญ สาการียา  บาเหะ 

 ๓๗๕๑ นายหมูใหญ สุพจน  ขุนศรี 

 ๓๗๕๒ นายหมูใหญ สุริยา  สะดียามู 

 ๓๗๕๓ นายหมูใหญ หนิเลาะ  ปาแซ 

 ๓๗๕๔ นายหมูใหญ อนุชา  เอียดนุสรณ 

 ๓๗๕๕ นายหมูใหญ อนุวัต  ราชสุวรรณ 

 ๓๗๕๖ นายหมูใหญ อเนก  บกสกุล 

 ๓๗๕๗ นายหมูใหญ อับดุลตอเละ  สะเตาะ 

 ๓๗๕๘ นายหมูใหญ อับดุลเลาะ  กะมาแม 

 ๓๗๕๙ นายหมูใหญ อับดุลเลาะ  มะแซ 

 ๓๗๖๐ นายหมูใหญ อับดุลอาซิ  โตะมะ 

 ๓๗๖๑ นายหมูใหญ อับดุลฮากิม  เจะนิ 

 ๓๗๖๒ นายหมูใหญ อับดุลฮาลิม  ปาแนมะ 

 ๓๗๖๓ นายหมูใหญ อามะนาเซร   

  ปะแตบือแน 

 ๓๗๖๔ นายหมูใหญ อาหามะ  สาแม 

 ๓๗๖๕ นายหมูใหญ อิสมะแอ  ดะลิง 

 ๓๗๖๖ นายหมูใหญ อิสมาแอ  มะ 

 ๓๗๖๗ นายหมูใหญ ฮาซัน  บือแน 

 ๓๗๖๘ นายหมูใหญ ฮารง  ยะลา 

 ๓๗๖๙ นายหมูเอก เจะมะกาตา  มูนะ 

 ๓๗๗๐ นายหมูเอก ตวนมะ  สาแน 

 ๓๗๗๑ นายหมูเอก ประสพ  แวบู 

 ๓๗๗๒ นายหมูเอก ฟรดี  สาและ 
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 ๓๗๗๓ นายหมูเอก ภาคภูมิ  เส็นโรจน 

 ๓๗๗๔ นายหมูเอก ภานุพงศ  จันทรลึก 

 ๓๗๗๕ นายหมูเอก มะนาเซ  แวหามะ 

 ๓๗๗๖ นายหมูเอก มะนูซี  สนิแม 

 ๓๗๗๗ นายหมูเอก มะยากี  โตะสะ 

 ๓๗๗๘ นายหมูเอก มะยือมิง  อาซา 

 ๓๗๗๙ นายหมูเอก มะรีซีร  ยีการเดร 

 ๓๗๘๐ นายหมูเอก มาหามะอาสมัน   

  เนือเรง 

 ๓๗๘๑ นายหมูเอก มูหมัดรอวี  สาแมหาดี 

 ๓๗๘๒ นายหมูเอก โยทิน  สุขศรี 

 ๓๗๘๓ นายหมูเอก รุสลัน  แวฮะมะ 

 ๓๗๘๔ นายหมูเอก สากล  แกวพูล 

 ๓๗๘๕ นายหมูเอก สุรเดช  ปาตง 

 ๓๗๘๖ นายหมูเอก สุรเพ็ชร  คุณชู 

 ๓๗๘๗ นายหมูเอก อรรณพ  ทองธรรมชาติ 

 ๓๗๘๘ นายหมูเอก อับดุลเลาะ  สะตือบา 

 ๓๗๘๙ นายหมูเอก อาซิ  มาซอ 

 ๓๗๙๐ นายหมูเอก อาพียะ  อาลี 

 ๓๗๙๑ นายหมูเอก อิสมาแอล   

  เจะแวสุหลง 

 ๓๗๙๒ นายหมูเอก อิสฮัน  มะแอ 

 ๓๗๙๓ นายหมูเอก อีสะมะแอ  สาแม 

 ๓๗๙๔ นายหมูเอก อุเซ็ง  แวกาจิ 

 ๓๗๙๕ นายหมูเอก อุสมัน  วอหะ 

 ๓๗๙๖ นายหมูเอก ฮารน  สาเมาะ 

 ๓๗๙๗ นายหมูโท คมกริบ  จิตประพันธ 

 ๓๗๙๘ นายหมูโท จงรัก  ทองชวย 

 ๓๗๙๙ นายหมูโท จําเนียร  โพธิ์บึงกาฬ 

 ๓๘๐๐ นายหมูโท เจะอามะ  สาเมาะ 

 ๓๘๐๑ นายหมูโท ชีรวัทย  อาเส็น 

 ๓๘๐๒ นายหมูโท ซามีรี  ยูโซะ 

 ๓๘๐๓ นายหมูโท ซูเบียน  บือแน 

 ๓๘๐๔ นายหมูโท ถาวร  แกวมณี 

 ๓๘๐๕ นายหมูโท ทวี  ลือแบลูวง 

 ๓๘๐๖ นายหมูโท ทินณกร  คงรัตน 

 ๓๘๐๗ นายหมูโท นเรศ  ออนวงศ 

 ๓๘๐๘ นายหมูโท นิวัตร  พุทธานี 

 ๓๘๐๙ นายหมูโท นิแว  หะยีนิเงาะ 

 ๓๘๑๐ นายหมูโท บูคอรี  นิซอ 

 ๓๘๑๑ นายหมูโท ปรีชา  จันสีทา 

 ๓๘๑๒ นายหมูโท พิทักษ  ชอบเอียด 

 ๓๘๑๓ นายหมูโท ไฟศอล  ราแดง 

 ๓๘๑๔ นายหมูโท มนัส  หรหมมุณี 

 ๓๘๑๕ นายหมูโท มะกา  ปญจมานนท 

 ๓๘๑๖ นายหมูโท มะนาเซ  ดามาแร 

 ๓๘๑๗ นายหมูโท มะรูดิง  แมปนมิ 

 ๓๘๑๘ นายหมูโท มะสอและ  ยีเร็ง 

 ๓๘๑๙ นายหมูโท มานะ  มณีหิยา 

 ๓๘๒๐ นายหมูโท มุฮัมมัดซานูซี  กะนางอ 
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 ๓๘๒๑ นายหมูโท มูหัมมะดาโอะ  แอเสาะ 

 ๓๘๒๒ นายหมูโท มูหํามะเปาซี  แวกะจิ 

 ๓๘๒๓ นายหมูโท ยูตี  วาโด 

 ๓๘๒๔ นายหมูโท รุสลันด  หะยีสาแม 

 ๓๘๒๕ นายหมูโท โรราวี  เปาะอีแต 

 ๓๘๒๖ นายหมูโท วัลลภ  พลอยสมบุญ 

 ๓๘๒๗ นายหมูโท วิทยา  พวงแกว 

 ๓๘๒๘ นายหมูโท วิทยา  มะอีซอ 

 ๓๘๒๙ นายหมูโท วิสุทธิ์  คงประเสริฐ 

 ๓๘๓๐ นายหมูโท วิสุทธิ์  หนูขาว 

 ๓๘๓๑ นายหมูโท สมนึก  สุวรรณชาตรี 

 ๓๘๓๒ นายหมูโท สมหมาย  จินดารัตน 

 ๓๘๓๓ นายหมูโท สรายุทธ  ปานทอง 

 ๓๘๓๔ นายหมูโท สาการียา  แดแก 

 ๓๘๓๕ นายหมูโท สิทธิพงษ  จํารูญศรี 

 ๓๘๓๖ นายหมูโท หมะดีน  สาละ 

 ๓๘๓๗ นายหมูโท อดุล  รอฮีม 

 ๓๘๓๘ นายหมูโท อติชาติ  จันทรแกว 

 ๓๘๓๙ นายหมูโท อับดุลรอนิง  มะเระ 

 ๓๘๔๐ นายหมูโท อับดุลเลาะ  เบ็ญหามะ 

 ๓๘๔๑ นายหมูโท อับดุลเลาะ  รอเหม 

 ๓๘๔๒ นายหมูโท อับดุลเลาะ  สาแมปูโจะ 

 ๓๘๔๓ นายหมูโท อับดุลวาเห็บ  แอเสาะ 

 ๓๘๔๔ นายหมูโท อัมรัญ  สาเระ 

 ๓๘๔๕ นายหมูโท อัสรี  ยายา 

 ๓๘๔๖ นายหมูโท อายุ  สาหลอ 

 ๓๘๔๗ นายหมูโท อําพล  ดําสกุล 

 ๓๘๔๘ นายหมูโท อีลมี  เตะแต 

 ๓๘๔๙ นายหมูโท อุสมาน  มูหามะสาแน 

 ๓๘๕๐ นายหมูโท โอภาส  ดวงเมืองใหม 

 ๓๘๕๑ นายหมูโท ฮาซัน  มามะบาดอ 

 ๓๘๕๒ นายหมูโท ฮาซัน  วังหิน 

 ๓๘๕๓ นายหมูโท ฮาเซ็ง  กือจิ 

 ๓๘๕๔ นายหมูโท ฮาบีสัน  เลาะดีสม 

 ๓๘๕๕ นายหมูโท ฮูซัยมะ  ยามู 

 ๓๘๕๖ นายหมูตรี กรียา  สะตือบา 

 ๓๘๕๗ นายหมูตรี กามารูดีน  ลือแบกาเซ็ง 

 ๓๘๕๘ นายหมูตรี จรัญ  จิตประพันธ 

 ๓๘๕๙ นายหมูตรี จอน  อินบัว 

 ๓๘๖๐ นายหมูตรี จอมณรงค  คงศรี 

 ๓๘๖๑ นายหมูตรี เจะอุสมาน  เจะโกะ 

 ๓๘๖๒ นายหมูตรี ชาตรี  ไชยรัตน 

 ๓๘๖๓ นายหมูตรี ซาหะดาล  อาลีโตะมะ 

 ๓๘๖๔ นายหมูตรี ซาอุดี  ตือระ 

 ๓๘๖๕ นายหมูตรี ซําซูดิง  ยายา 

 ๓๘๖๖ นายหมูตรี ไซนุน  มาโงะ 

 ๓๘๖๗ นายหมูตรี ไซนูเดน  มะแซ 

 ๓๘๖๘ นายหมูตรี ไซลูดิน  สะมะแอ 

 ๓๘๖๙ นายหมูตรี ดุลเลาะ  เปาะเซ็ง 

 ๓๘๗๐ นายหมูตรี ถาวร  ทองเกล้ียง 
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 ๓๘๗๑ นายหมูตรี ทวีศักดิ์  แซคู 

 ๓๘๗๒ นายหมูตรี ทอง  ไชยแกว 

 ๓๘๗๓ นายหมูตรี นูรซัยมิง  สาลีเนาะ 

 ๓๘๗๔ นายหมูตรี พาริ  อาลีโตะมะ 

 ๓๘๗๕ นายหมูตรี พิเชฐ  รัตนจินดา 

 ๓๘๗๖ นายหมูตรี พิทักษ  ไชยวรรณ 

 ๓๘๗๗ นายหมูตรี ไฟซอล  ยูโซะ 

 ๓๘๗๘ นายหมูตรี ภาสกร  เรืองเดชรัตน 

 ๓๘๗๙ นายหมูตรี มะกอรี  ลาบูอาป 

 ๓๘๘๐ นายหมูตรี มะซอรี  สาและ 

 ๓๘๘๑ นายหมูตรี มะซํารี  ลาเตะ 

 ๓๘๘๒ นายหมูตรี มะดาโอะ  บือยา 

 ๓๘๘๓ นายหมูตรี มะนาวาวี  ดือราโอะ 

 ๓๘๘๔ นายหมูตรี มะยากี  ยะโกะ 

 ๓๘๘๕ นายหมูตรี มะยูกี  สาแลมิง 

 ๓๘๘๖ นายหมูตรี มะรอบี  อุเซ็ง 

 ๓๘๘๗ นายหมูตรี มะรอพี  ปุซา 

 ๓๘๘๘ นายหมูตรี มะรูดิง  มามะสาแน 

 ๓๘๘๙ นายหมูตรี มะลุ  ลือแบเตะ 

 ๓๘๙๐ นายหมูตรี มะอีซอ  หะยีลาเตะ 

 ๓๘๙๑ นายหมูตรี มะแอ  มะแซ 

 ๓๘๙๒ นายหมูตรี มะเฮะ  มะแซกะมูนิง 

 ๓๘๙๓ นายหมูตรี มัดกือตา  ปาแนบูงอ 

 ๓๘๙๔ นายหมูตรี มายิด  อีแต 

 ๓๘๙๕ นายหมูตรี มาหามะ  มูฮิ 

 ๓๘๙๖ นายหมูตรี มาหามะกอเซ็ง   

  ลือแบกาเซ็ง 

 ๓๘๙๗ นายหมูตรี มูหะมะนูยี  เลาะดีสม 

 ๓๘๙๘ นายหมูตรี มูหัมมัดสบรี  ดอเลาะ 

 ๓๘๙๙ นายหมูตรี มูหัมหมัด  อิสาหะ 

 ๓๙๐๐ นายหมูตรี มูหําหมัด  มณีหิยา 

 ๓๙๐๑ นายหมูตรี มูฮัมมัดเปาซี  มาแจ 

 ๓๙๐๒ นายหมูตรี มูฮัมมัดฮัมดี  กีละ 

 ๓๙๐๓ นายหมูตรี มูฮัมหมัดรอสดี  ยาซิ 

 ๓๙๐๔ นายหมูตรี มูฮัมหมัดรุสลัน  บองอ 

 ๓๙๐๕ นายหมูตรี มูฮัมหมัดฮาฟล  ดือราฮิง 

 ๓๙๐๖ นายหมูตรี มูฮําหมัด  อาแด 

 ๓๙๐๗ นายหมูตรี มูฮําหมัดเซาภี   

  มะมิงจาหลง 

 ๓๙๐๘ นายหมูตรี ยือกีฟลี  สาแม 

 ๓๙๐๙ นายหมูตรี ยุรนันท  ยาลอ 

 ๓๙๑๐ นายหมูตรี ยูบีพลี  อาแด 

 ๓๙๑๑ นายหมูตรี รอป  สะสมะนอ 

 ๓๙๑๒ นายหมูตรี รังษี  สะราวอ 

 ๓๙๑๓ นายหมูตรี ลุกมาน  เจะหะ 

 ๓๙๑๔ นายหมูตรี วิทยา  อนุการ 

 ๓๙๑๕ นายหมูตรี แวหามะ  รามอ 

 ๓๙๑๖ นายหมูตรี แวอาแซ  จูอะ 

 ๓๙๑๗ นายหมูตรี แวอุเซ็ง  เจะสามอเจะ 

 ๓๙๑๘ นายหมูตรี แวฮามุ  กาโฮง 
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 ๓๙๑๙ นายหมูตรี สธาวุธ  สุวรรณมณี 

 ๓๙๒๐ นายหมูตรี สะการียา  เมาะสู 

 ๓๙๒๑ นายหมูตรี สะเวียน  แซปุย 

 ๓๙๒๒ นายหมูตรี สามะแอ  สาและ 

 ๓๙๒๓ นายหมูตรี สาลาฮูดิน  ยูโซะ 

 ๓๙๒๔ นายหมูตรี สุกรี  ดอหมิ๊นารอ 

 ๓๙๒๕ นายหมูตรี สุดิง  ปาหนา 

 ๓๙๒๖ นายหมูตรี สุทธิพงษ  ยงยศย่ิง 

 ๓๙๒๗ นายหมูตรี สุทธิศักดิ์  สุวรรณพงษ 

 ๓๙๒๘ นายหมูตรี สุทิน  หมานจันทร 

 ๓๙๒๙ นายหมูตรี สุไหมี  เปาะดาโตะ 

 ๓๙๓๐ นายหมูตรี สูดิง  มณีหิยา 

 ๓๙๓๑ นายหมูตรี อนันดา  กียอ 

 ๓๙๓๒ นายหมูตรี อภิชัย  นวลภักดี 

 ๓๙๓๓ นายหมูตรี อับดุลพาตะห  ปานาวา 

 ๓๙๓๔ นายหมูตรี อับดุลมานัส  เจะโซะ 

 ๓๙๓๕ นายหมูตรี อับดุลรอแม  นาแว 

 ๓๙๓๖ นายหมูตรี อับดุลเลาะ  ดือราแม 

 ๓๙๓๗ นายหมูตรี อับดุลเลาะ  สุแนแดวอ 

 ๓๙๓๘ นายหมูตรี อับดุลเลาะฮ  มาหะ 

 ๓๙๓๙ นายหมูตรี อับดุลอานัส  ยาซิ 

 ๓๙๔๐ นายหมูตรี อับดุลฮากิม  ปาตง 

 ๓๙๔๑ นายหมูตรี อับดุลฮากีน  จินตารา 

 ๓๙๔๒ นายหมูตรี อัมฤทธิ์  ตวนมิหนา 

 ๓๙๔๓ นายหมูตรี อาคม  ทองจันทร 

 ๓๙๔๔ นายหมูตรี อาซัน  ลือโมะ 

 ๓๙๔๕ นายหมูตรี อาดือนันต  ดือราฮิง 

 ๓๙๔๖ นายหมูตรี อามิน  อาบู 

 ๓๙๔๗ นายหมูตรี อายุ  ยะโกะ 

 ๓๙๔๘ นายหมูตรี อาแว  หะยีลาเตะ 

 ๓๙๔๙ นายหมูตรี อาหะมัดอาแด  ยูโซะ 

 ๓๙๕๐ นายหมูตรี อาหามะ  ดีเยาะหมะ 

 ๓๙๕๑ นายหมูตรี อิบรอเฮม  บาเหะ 

 ๓๙๕๒ นายหมูตรี อิสมาแอล  เจะหะ 

 ๓๙๕๓ นายหมูตรี อิสเฮาะ  สีแต 

 ๓๙๕๔ นายหมูตรี อุสมัน  ลาแม 

 ๓๙๕๕ นายหมูตรี อุสมาน  บาฮี 

 ๓๙๕๖ นายหมูตรี อุสมาน  มะและ 

 ๓๙๕๗ นายหมูตรี เอวัน  ดอหมิ๊นารอ 

 ๓๙๕๘ นายหมูตรี ฮําดี  โตะเยาะ 

 ๓๙๕๙ นายหมูตรีหญิง ทิพภวัลย  ยงยศย่ิง 

 ๓๙๖๐ นายหมูตรีหญิง วริญดา  วานิ 

 ๓๙๖๑ สมาชิกเอก กอง  ทิพรัตน 

 ๓๙๖๒ สมาชิกเอก กามันฤสามัน  สือมาหะ 

 ๓๙๖๓ สมาชิกเอก กิตติ  แซซี่ 

 ๓๙๖๔ สมาชิกเอก กิติศักดิ์  ลูกจันทร 

 ๓๙๖๕ สมาชิกเอก กิ๊พลี  มูซอ 

 ๓๙๖๖ สมาชิกเอก กูอาแม  ตวนแว 

 ๓๙๖๗ สมาชิกเอก ขันติ  ชูชวยคํา 

 ๓๙๖๘ สมาชิกเอก คมศักดิ์  รัตนบุรี 
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 ๓๙๖๙ สมาชิกเอก จรินทร  บุญจันทร 

 ๓๙๗๐ สมาชิกเอก จรินทร  หมวกรอง 

 ๓๙๗๑ สมาชิกเอก จรูญ  พวงแกว 

 ๓๙๗๒ สมาชิกเอก จันดี  แกวประสิทธิ์ 

 ๓๙๗๓ สมาชิกเอก จําลอง  ทองเครือ 

 ๓๙๗๔ สมาชิกเอก ชนาวุฒิ  อินทรสุวรรณ 

 ๓๙๗๕ สมาชิกเอก ชวลิต  ทองบุญเรือง 

 ๓๙๗๖ สมาชิกเอก เชาววัฒน  สุขเพ็ชร 

 ๓๙๗๗ สมาชิกเอก ซอตี  มะลี 

 ๓๙๗๘ สมาชิกเอก ซัยนุดดินท  นิกาเร็ง 

 ๓๙๗๙ สมาชิกเอก ซัสรานันท  ซือรี 

 ๓๙๘๐ สมาชิกเอก ซูไหรี  เจะแซ 

 ๓๙๘๑ สมาชิกเอก ไซดี  ดือราแม 

 ๓๙๘๒ สมาชิกเอก ฐนกร  ทองคุปต 

 ๓๙๘๓ สมาชิกเอก ณรงคเวทย  ทองคุปต 

 ๓๙๘๔ สมาชิกเอก ณัฐพล  อินนอย 

 ๓๙๘๕ สมาชิกเอก ณัฐวัธ  โกะ 

 ๓๙๘๖ สมาชิกเอก ณัฐวุฒิ  เนียนพานิช 

 ๓๙๘๗ สมาชิกเอก ดอเลาะ  สาเระ 

 ๓๙๘๘ สมาชิกเอก ตวนมุ  นิรอแซ 

 ๓๙๘๙ สมาชิกเอก ถกลกร  นิ่มเช้ือ 

 ๓๙๙๐ สมาชิกเอก ทรงศักดิ์  พรมภักดี 

 ๓๙๙๑ สมาชิกเอก ทวี  คําจุน 

 ๓๙๙๒ สมาชิกเอก ทองพูน  หมทอง 

 ๓๙๙๓ สมาชิกเอก ธนพงศ  โภคา 

 ๓๙๙๔ สมาชิกเอก ธานิน  หลํ่า 

 ๓๙๙๕ สมาชิกเอก นคร  คงประเสริฐ 

 ๓๙๙๖ สมาชิกเอก นราดล  คงพูน 

 ๓๙๙๗ สมาชิกเอก นัทธี  เหมไหม 

 ๓๙๙๘ สมาชิกเอก นิทัศน  แวดอเลาะ 

 ๓๙๙๙ สมาชิกเอก นิพนธ  รักเลิศ 

 ๔๐๐๐ สมาชิกเอก นิมิต  นิเลาะ 

 ๔๐๐๑ สมาชิกเอก นิเลาะ  นิตีมุง 

 ๔๐๐๒ สมาชิกเอก นิวัฒน  โชติมณี 

 ๔๐๐๓ สมาชิกเอก บรรจบ  แกนจันทร 

 ๔๐๐๔ สมาชิกเอก บรรเจิด  เทพคุณ 

 ๔๐๐๕ สมาชิกเอก บือราเฮ็ง  บินแวหะมะ 

 ๔๐๐๖ สมาชิกเอก บุญเลิศ  สวนสอน 

 ๔๐๐๗ สมาชิกเอก ประคอง  ทองแกว 

 ๔๐๐๘ สมาชิกเอก ประพันธ  ผลจันทร 

 ๔๐๐๙ สมาชิกเอก ประเวท  ทองเพ่ิม 

 ๔๐๑๐ สมาชิกเอก ปลอดภัย  ทองคุปต 

 ๔๐๑๑ สมาชิกเอก เผด็จ  สุวรรณมณี 

 ๔๐๑๒ สมาชิกเอก พล  จํารัส 

 ๔๐๑๓ สมาชิกเอก พัฒนา  จันทรขาว 

 ๔๐๑๔ สมาชิกเอก พิชิต  ศรีสวาง 

 ๔๐๑๕ สมาชิกเอก พูนศักดิ์  หมวกสกุล 

 ๔๐๑๖ สมาชิกเอก ไพศาล  จินดาเพ็ชร 

 ๔๐๑๗ สมาชิกเอก ภูธร  ยอดรัก 

 ๔๐๑๘ สมาชิกเอก มนัส  ขําเล็ก 
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 ๔๐๑๙ สมาชิกเอก มะกอเซ็ง  สาอุ 

 ๔๐๒๐ สมาชิกเอก มะซอเร  เจะเมาะ 

 ๔๐๒๑ สมาชิกเอก มะดารี  ดอโมะ 

 ๔๐๒๒ สมาชิกเอก มะยาลี  บือซา 

 ๔๐๒๓ สมาชิกเอก มะยูโซะ  ดอเลาะ 

 ๔๐๒๔ สมาชิกเอก มาฮามะ  มะสูเปง 

 ๔๐๒๕ สมาชิกเอก มูหะมะปซี  อาแว 

 ๔๐๒๖ สมาชิกเอก มูหะหมัดนาเซ  เจะเลาะ 

 ๔๐๒๗ สมาชิกเอก มูหัมมัดอาซันนี   

  เจะกาเมาะ 

 ๔๐๒๘ สมาชิกเอก มูหัมหมัดรุสลัน   

  ฮาลีเปาะ 

 ๔๐๒๙ สมาชิกเอก มูหัมหมัดอีซนั  ฮาลีเปาะ 

 ๔๐๓๐ สมาชิกเอก มูหาหมัดอาซูวี  มานา 

 ๔๐๓๑ สมาชิกเอก มูฮัมมัดซูฟยัน  กูโนแม 

 ๔๐๓๒ สมาชิกเอก มูฮําหมัดสุกรี  ดะแซ 

 ๔๐๓๓ สมาชิกเอก แมน  เทพกําเหนิด 

 ๔๐๓๔ สมาชิกเอก ไมตรี  เพ็งภัตรา 

 ๔๐๓๕ สมาชิกเอก ยะหยา  บอเนาะ 

 ๔๐๓๖ สมาชิกเอก ยาวี  มูนะ 

 ๔๐๓๗ สมาชิกเอก รีดวน  ยีระ 

 ๔๐๓๘ สมาชิกเอก รุสลัน  ยูโซะ 

 ๔๐๓๙ สมาชิกเอก เริงศักดิ์  แกวชู 

 ๔๐๔๐ สมาชิกเอก โรซี  ตูโนดี 

 ๔๐๔๑ สมาชิกเอก วชิระ  ประเสริฐ 

 ๔๐๔๒ สมาชิกเอก วรายุ  ปนทองคํา 

 ๔๐๔๓ สมาชิกเอก วสันต  จันทรสกุล 

 ๔๐๔๔ สมาชิกเอก วานิต  เรืองสุวรรณ 

 ๔๐๔๕ สมาชิกเอก วิชัย  ทองคุปต 

 ๔๐๔๖ สมาชิกเอก วิชิต  เพชรรัตน 

 ๔๐๔๗ สมาชิกเอก วิทยา  ถั่วสันเทียะ 

 ๔๐๔๘ สมาชิกเอก วิรักษ  ซอนกล่ิน 

 ๔๐๔๙ สมาชิกเอก วิรุณ  เต็งปะราแม 

 ๔๐๕๐ สมาชิกเอก วิโรจน  จันทรคง 

 ๔๐๕๑ สมาชิกเอก วีรภัทร  บุญพบ 

 ๔๐๕๒ สมาชิกเอก แวกอยา  แวแซ 

 ๔๐๕๓ สมาชิกเอก แวเลาะ  สาเลง 

 ๔๐๕๔ สมาชิกเอก แวสะมะแอ  แวยุนุ 

 ๔๐๕๕ สมาชิกเอก แวหามะรอโซล  แวแซ 

 ๔๐๕๖ สมาชิกเอก แวอามะ  ยูโซะ 

 ๔๐๕๗ สมาชิกเอก แวอูเซ็ง  จิโมง 

 ๔๐๕๘ สมาชิกเอก แวฮามะ  ยาโงะ 

 ๔๐๕๙ สมาชิกเอก สมโชค  คงศรี 

 ๔๐๖๐ สมาชิกเอก สมนึก  กันจอง 

 ๔๐๖๑ สมาชิกเอก สวัสดิ์  ลูกจันทร 

 ๔๐๖๒ สมาชิกเอก สะอารอนิง  มานา 

 ๔๐๖๓ สมาชิกเอก สับรี  สาและ 

 ๔๐๖๔ สมาชิกเอก สัมพันธ  คงพูน 

 ๔๐๖๕ สมาชิกเอก สิทธิพงษ  สังขแกวปา 

 ๔๐๖๖ สมาชิกเอก สุชาติ  จายออง 
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 ๔๐๖๗ สมาชิกเอก สุทิน  คงศรี 

 ๔๐๖๘ สมาชิกเอก สุพัฒน  สุขเพ็ชร 

 ๔๐๖๙ สมาชิกเอก สุรัตน  ยอดดี 

 ๔๐๗๐ สมาชิกเอก สุรินทร  ขุนทอง 

 ๔๐๗๑ สมาชิกเอก สุริยา  อะสัน 

 ๔๐๗๒ สมาชิกเอก เสกสันต  จันทสังข 

 ๔๐๗๓ สมาชิกเอก หามะ  ลาเตะ 

 ๔๐๗๔ สมาชิกเอก อดุล  ฉิมเพ็ชร 

 ๔๐๗๕ สมาชิกเอก อนันต  เต็งปะราแม 

 ๔๐๗๖ สมาชิกเอก อนันต  เบญสุลัยมาน 

 ๔๐๗๗ สมาชิกเอก อนุ  ทองบุญเรือง 

 ๔๐๗๘ สมาชิกเอก อนุชิต  ชะโนวรรณ 

 ๔๐๗๙ สมาชิกเอก อนุพงษ  มะณีรัตน 

 ๔๐๘๐ สมาชิกเอก อนุพงษ  อินทรแดง 

 ๔๐๘๑ สมาชิกเอก อนุสรณ  สมสมัย 

 ๔๐๘๒ สมาชิกเอก อภิชาติ  ดํากระเด็น 

 ๔๐๘๓ สมาชิกเอก อภิรักษ  แวหามะ 

 ๔๐๘๔ สมาชิกเอก อรุณ  เจะปอ 

 ๔๐๘๕ สมาชิกเอก อรุณรัตน  บุญราช 

 ๔๐๘๖ สมาชิกเอก อัตตา  เจะอีซอ 

 ๔๐๘๗ สมาชิกเอก อับดุลมานัส  นิมุ 

 ๔๐๘๘ สมาชิกเอก อับดุลเลาะห  เงาะ 

 ๔๐๘๙ สมาชิกเอก อับดุลวาฮาม  ยาลอ 

 ๔๐๙๐ สมาชิกเอก อัมรัม  สะลูโวะ 

 ๔๐๙๑ สมาชิกเอก อัสนี  ศรีรัตน 

 ๔๐๙๒ สมาชิกเอก อัสรี  เวาะบะ 

 ๔๐๙๓ สมาชิกเอก อาณัติ  สะมะแอ 

 ๔๐๙๔ สมาชิกเอก อานันต  มะมิงจาหลง 

 ๔๐๙๕ สมาชิกเอก อําพล  คงรังษี 

 ๔๐๙๖ สมาชิกเอก อิบรอเห็ม  รามัญเศษ 

 ๔๐๙๗ สมาชิกเอก อิสรา  สังวาลย 

 ๔๐๙๘ สมาชิกเอก อุดม  มะเลาะ 

 ๔๐๙๙ สมาชิกเอก อุดมศักดิ์  จูฮกหล้ี 

 ๔๑๐๐ สมาชิกเอก อุดิง  เวาะแล 

 ๔๑๐๑ สมาชิกเอก อุสมัน  บาเฮะ 

 ๔๑๐๒ สมาชิกเอก เอกวัฒน  เกตุดวง 

 ๔๑๐๓ สมาชิกเอกหญิง ยัสมีน  สาแล 

 ๔๑๐๔ สมาชิกเอกหญิง รูสมีนี  มะแซ 

 ๔๑๐๕ สมาชิกเอกหญิง วานีตา  ยูโซะ 

 ๔๑๐๖ สมาชิกเอกหญิง ฮาซียะ  ดอเลาะ 

 ๔๑๐๗ สมาชิกโท กวีวุฒิ  คงกระเรียน 

 ๔๑๐๘ สมาชิกโท จักรพงศ  เพ็งภัตรา 

 ๔๑๐๙ สมาชิกโท เจะอาฮามะ  อีสามะ 

 ๔๑๑๐ สมาชิกโท ซูไรดี  มามะ 

 ๔๑๑๑ สมาชิกโท ดิรมาน  สามะ 

 ๔๑๑๒ สมาชิกโท ตวนยากี  ดอกอ 

 ๔๑๑๓ สมาชิกโท นิทัศน  อนุบุตร 

 ๔๑๑๔ สมาชิกโท นิปา  นิตีมุง 

 ๔๑๑๕ สมาชิกโท นิพนธ  กามา 

 ๔๑๑๖ สมาชิกโท นีซัม  สะแปะอิง 
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 ๔๑๑๗ สมาชิกโท นีสรูดีน  มะหลี 

 ๔๑๑๘ สมาชิกโท พัฒนะ  ณ เทพา 

 ๔๑๑๙ สมาชิกโท มะรอป  แมเราะ 

 ๔๑๒๐ สมาชิกโท มะรอพี  บากา 

 ๔๑๒๑ สมาชิกโท มะสุกรี  สาและ 

 ๔๑๒๒ สมาชิกโท มะหะมะ  บากา 

 ๔๑๒๓ สมาชิกโท มูหมัดเปาซี  มะมิง 

 ๔๑๒๔ สมาชิกโท มูหัมหมัด  ลีบาดาอิ 

 ๔๑๒๕ สมาชิกโท มูหามะปาริด  บือราเฮง 

 ๔๑๒๖ สมาชิกโท ยะหยอ  ดาแต 

 ๔๑๒๗ สมาชิกโท วันมูฮํามัดสุกรี  ยะหริ่ง 

 ๔๑๒๘ สมาชิกโท สมโภชน  ตะวันสุกี 

 ๔๑๒๙ สมาชิกโท สัมสูดิงทร  อาเตะ 

 ๔๑๓๐ สมาชิกโท เสะอาแซ  สาแมง 

 ๔๑๓๑ สมาชิกโท อยาตุลเลาะ  ปูแทน 

 ๔๑๓๒ สมาชิกโท อับดุลตอเละ  มะแซะ 

 ๔๑๓๓ สมาชิกโท อาแซ  กาหมะ 

 ๔๑๓๔ สมาชิกโท อาดัม  แวกะจิ 

 ๔๑๓๕ สมาชิกโท อาดือนัน  บาเหะ 

 ๔๑๓๖ สมาชิกโท อานนท  อุเซ็ง 

 ๔๑๓๗ สมาชิกโท อาบีดี  สาและ 

 ๔๑๓๘ สมาชิกโท อาสีวัน  สะแลแม 

 ๔๑๓๙ สมาชิกโท อิสมะแอ  ปะจูสะลา 

 ๔๑๔๐ สมาชิกโท อิสมาแอ  ยะหริ่ง 

 ๔๑๔๑ สมาชิกโท อิสมาแอ  วาแม 

 ๔๑๔๒ สมาชิกโทหญิง บุสดี  บุญอินทร 

 ๔๑๔๓ สมาชิกตรี โกเมน  แกวชมพู 

 ๔๑๔๔ สมาชิกตรี โกศล  แกวชู 

 ๔๑๔๕ สมาชิกตรี จตุพล  พรมนุกูล 

 ๔๑๔๖ สมาชิกตรี เจะรอป  มะลียุ 

 ๔๑๔๗ สมาชิกตรี เจะรากีส  โซะรี 

 ๔๑๔๘ สมาชิกตรี เฉลิมพล  สุขกลับ 

 ๔๑๔๙ สมาชิกตรี ชัชวาลย  ไชยหมาน 

 ๔๑๕๐ สมาชิกตรี ชัยสิทธิ์  คงศรีพุฒ 

 ๔๑๕๑ สมาชิกตรี ซอฟน  เกาะแน 

 ๔๑๕๒ สมาชิกตรี ซาวาวี  อาลีสาเมาะ 

 ๔๑๕๓ สมาชิกตรี ฐธิชากร  มณีบุตร 

 ๔๑๕๔ สมาชิกตรี ตรีภพ  อินอุย 

 ๔๑๕๕ สมาชิกตรี ตวนซุลกีพลี  ปาแซ 

 ๔๑๕๖ สมาชิกตรี ตารมีซี  ปานาวา 

 ๔๑๕๗ สมาชิกตรี ธวัช  บุตจีน 

 ๔๑๕๘ สมาชิกตรี ธีรพันธุ  พุฒิยัติ 

 ๔๑๕๙ สมาชิกตรี นพพร  ขวัญสืบ 

 ๔๑๖๐ สมาชิกตรี นัตธวุต  ทองวิเศษ 

 ๔๑๖๑ สมาชิกตรี นาวาวี  คาเด 

 ๔๑๖๒ สมาชิกตรี นิกูเฮง  นิดือมอง 

 ๔๑๖๓ สมาชิกตรี นิพนธ  หนอสืบ 

 ๔๑๖๔ สมาชิกตรี บูกอรี  อุมา 

 ๔๑๖๕ สมาชิกตรี ประวิทย  กุลณรงษ 

 ๔๑๖๖ สมาชิกตรี ประเสริฐ  คงประเสริฐ 
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 ๔๑๖๗ สมาชิกตรี พัชรพล  ชะดารัตน 

 ๔๑๖๘ สมาชิกตรี ไพรวรรณ  กลาหาญ 

 ๔๑๖๙ สมาชิกตรี ฟรซาน  สะอะ 

 ๔๑๗๐ สมาชิกตรี ฟาริส  อับดุล 

 ๔๑๗๑ สมาชิกตรี ไฟซูล  ยูโซะ 

 ๔๑๗๒ สมาชิกตรี ภาณุวัฒ  คงขาว 

 ๔๑๗๓ สมาชิกตรี ภานุพงศ  ปนทอง 

 ๔๑๗๔ สมาชิกตรี ภานุวัฒน  บุญชวย 

 ๔๑๗๕ สมาชิกตรี มงคลฉัตร  คงพูน 

 ๔๑๗๖ สมาชิกตรี มนูญ  ทองบุญเรือง 

 ๔๑๗๗ สมาชิกตรี มะกอเซ็ง  ปูสาอะ 

 ๔๑๗๘ สมาชิกตรี มะตัมมีซี  ลาแป 

 ๔๑๗๙ สมาชิกตรี มะรุสกี  บองอ 

 ๔๑๘๐ สมาชิกตรี มะสุกรี  กะลูแป 

 ๔๑๘๑ สมาชิกตรี มะแอ  สาเระแวบา 

 ๔๑๘๒ สมาชิกตรี มาหามะสามาวี  กูโน 

 ๔๑๘๓ สมาชิกตรี มาหามะสือรี  ตาหยงมัส 

 ๔๑๘๔ สมาชิกตรี มูฮําหมัด  แดวอสนุง 

 ๔๑๘๕ สมาชิกตรี มูฮําหมัด  หมะสาแม 

 ๔๑๘๖ สมาชิกตรี รุสลี  เวาะเยาะ 

 ๔๑๘๗ สมาชิกตรี รูสือมัน  ใบขะรี 

 ๔๑๘๘ สมาชิกตรี แวจิตอปา  ฮามะ 

 ๔๑๘๙ สมาชิกตรี แวอัซฮา  แวยูโซะ 

 ๔๑๙๐ สมาชิกตรี สรเพชร  ขาวตุงกู 

 ๔๑๙๑ สมาชิกตรี สราวุธ  ชานแท 

 ๔๑๙๒ สมาชิกตรี สราวุธ  สุวรรณ 

 ๔๑๙๓ สมาชิกตรี สัญญา  สะยุคงทน 

 ๔๑๙๔ สมาชิกตรี สุระ  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๑๙๕ สมาชิกตรี สุรินทร  ปนตะ 

 ๔๑๙๖ สมาชิกตรี สุไลมาน  ปูเตะ 

 ๔๑๙๗ สมาชิกตรี หวันมาลิก  มามะ 

 ๔๑๙๘ สมาชิกตรี อนุสรณ  ลาเตะ 

 ๔๑๙๙ สมาชิกตรี อภิชัย  เจะแวสนุง 

 ๔๒๐๐ สมาชิกตรี อรรถกร  สุกทอง 

 ๔๒๐๑ สมาชิกตรี อัดนันท  กมางิน 

 ๔๒๐๒ สมาชิกตรี อันวา  บือนีมะเระ 

 ๔๒๐๓ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ  กูทา 

 ๔๒๐๔ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ  กูโน 

 ๔๒๐๕ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ  จิใจ 

 ๔๒๐๖ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ  ยะลา 

 ๔๒๐๗ สมาชิกตรี อับดุลเลาะ  วานิ 

 ๔๒๐๘ สมาชิกตรี อับดุลฮากีม  สาเหาะ 

 ๔๒๐๙ สมาชิกตรี อัมรัน  เจะเงาะ 

 ๔๒๑๐ สมาชิกตรี อัรพันดี  สําสี 

 ๔๒๑๑ สมาชิกตรี อาเดะอาแว  กาแวสุเตะ 

 ๔๒๑๒ สมาชิกตรี อานนท  รังเสาร 

 ๔๒๑๓ สมาชิกตรี อาบัส  ดอเลาะ 

 ๔๒๑๔ สมาชิกตรี อาแพมดี  สาระสีนา 

 ๔๒๑๕ สมาชิกตรี อามิน  สาแลง 

 ๔๒๑๖ สมาชิกตรี อายมัน  สาเมาะ 
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 ๔๒๑๗ สมาชิกตรี อาริ  เปาะจิ 

 ๔๒๑๘ สมาชิกตรี อารีฟ  แวกะจิ 

 ๔๒๑๙ สมาชิกตรี อาลีฟ  บาตูลางิ 

 ๔๒๒๐ สมาชิกตรี อาเลียส  หะแว 

 ๔๒๒๑ สมาชิกตรี อาหามะ  บาเหะ 

 ๔๒๒๒ สมาชิกตรี อาหามะ  แยนา 

 ๔๒๒๓ สมาชิกตรี อิบรอเฮง  จิตอสอ 

 ๔๒๒๔ สมาชิกตรี อิบรอเฮม  มะแซกะมูนิง 

 ๔๒๒๕ สมาชิกตรี อิสมาแอ  สามะ 

 ๔๒๒๖ สมาชิกตรี อิสวาน  แดวอสนุง 

 ๔๒๒๗ สมาชิกตรี เอกชัย  ยอดดี 

 ๔๒๒๘ สมาชิกตรีหญิง ฟาอีซะ  ดาหามิ 

 ๔๒๒๙ สมาชิกตรีหญิง อรษา  สุคนธปฏิภาค 

 ๔๒๓๐ อาสาสมัครทหารพรานกนก  แซอิ้ว 

 ๔๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานกนกชัย   

  บุญมาก 

 ๔๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานกนกพงศ   

  บุญทอง 

 ๔๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานกมล  รัตนะ 

 ๔๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานกมล   

  อาชาทรง 

 ๔๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานกมลชัย   

  หนูดวง 

 ๔๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานกมลวิทย   

  ตลุนจันทร 

 ๔๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานกรรณพงศ   

  สงกลับ 

 ๔๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานกฤตธนกร   

  เพียรดี 

 ๔๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานกฤตธี   

  ศรีชุมจันทร 

 ๔๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานกฤติน   

  ศรีนวลพุฒ 

 ๔๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานกฤษชัย   

  ทองพรหมดี 

 ๔๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา   

  แกวอุดม 

 ๔๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา  คําศิริ 

 ๔๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา   

  ธนาวุฒิ 

 ๔๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา   

  สิงหวงค 

 ๔๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา   

  เหลือจันทร 

 ๔๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฏากร   

  ดาศรี 

 ๔๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณ   

  ศรพานชิย 

 ๔๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณพงศ   

  ทองดุลดํา 
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 ๔๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ   

  พันสวาง 

 ๔๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ   

  วรรณบุรี 

 ๔๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ   

  ศรีจันอัด 

 ๔๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ   

  อินทรชวย 

 ๔๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานกลทีป  บุรัตน 

 ๔๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานกวีพงษ   

  รามณรงค 

 ๔๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานกองบารมี   

  นิรันดรพุฒ 

 ๔๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานกองภณา   

  จันทอง 

 ๔๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานกองภพ   

  บัวเพ็ญ 

 ๔๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานกอบชัย   

  ปองไข 

 ๔๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานกัณมิตร  รัตโน 

 ๔๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานกันตธร  เกลา 

 ๔๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานกัมปนาท   

  ขวัญแกว 

 ๔๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานกัมปนาท   

  สายทอง 

 ๔๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานกัมพล   

  ทิตยพุด 

 ๔๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานกัมพล   

  เพชรกูล 

 ๔๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานกาญจนวัฒ   

  ออนคง 

 ๔๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานกามารูซามาน   

  มะเด็ง 

 ๔๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานกําชัย  ผอมขํา 

 ๔๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานกิจฏิพงษ   

  หวันชิตนาย   

 ๔๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติ   

  แกวเกาะสบา 

 ๔๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติ  บุญเสริม 

 ๔๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติคุณ   

  สมุทรจิตต 

 ๔๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานกิตติชัย   

  จันทรทอง 

 ๔๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานกิตติชัย   

  หมัดโซะ 

 ๔๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานกิตติธัช   

  ศรีพรหมรัตน 

 ๔๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานกิตติธัช   

  สุขจันทร 

 ๔๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงศ  คงมี 
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 ๔๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงศ   

  อินทรแกว 

 ๔๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ   

  คนดี 

 ๔๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ   

  ฉีดอิ่ม 

 ๔๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ   

  รอดยัง 

 ๔๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพร   

  สวางอารมณ 

 ๔๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพันธ   

  ชาวบางใหญ 

 ๔๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพันธ   

  สิงหะนาม 

 ๔๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานกิตติภัฎ   

  หุนเอียด 

 ๔๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานกิตติโรจน   

  จินดาพันธ 

 ๔๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  จันทรแสง 

 ๔๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  นาคํามูล 

 ๔๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  เพชรเสถียร 

 ๔๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  มังษา 

 ๔๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  วงษสีดา 

 ๔๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  แสนลิน 

 ๔๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศัพท   

  วังคีรี 

 ๔๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานกิติชัย   

  มาเมือง 

 ๔๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานกิติพงค   

  เกิดทิพย 

 ๔๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานกิติพงษ   

  แกววงษา 

 ๔๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานกีซัม  วุธางกูร 

 ๔๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานกีฟลี   

  แมเราะดํา 

 ๔๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานกีรติ  ฉวนกล่ิน 

 ๔๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานกีรติ   

  โหดหมาน 

 ๔๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานกูอัลฟา   

  บือซา 

 ๔๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานเกตชาติ   

  ขุนจางวาง 

 ๔๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร   

  ทองชล 

 ๔๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร   

  ภาครัตน 
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 ๔๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์   

  จินุพงศ 

 ๔๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์   

  พรหมจรรย 

 ๔๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานเกษสดา   

  พุทธมาตย 

 ๔๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานเกียงศักดิ์   

  อยูสุข 

 ๔๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติคุณ   

  แทนสุวรรณ 

 ๔๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติพงศ   

  สงแสงออน 

 ๔๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  เขียวยศกิจ 

 ๔๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  ชูแกว 

 ๔๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  ชูพล 

 ๔๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  แนบชิด 

 ๔๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  บําเพิงพล 

 ๔๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  ปนละมัย 

 ๔๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  มณีจันทร 

 ๔๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  สกุลประดิษฐ 

 ๔๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  แสนโคก 

 ๔๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  อบอุน 

 ๔๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานโกเมนทร   

  เกิดกุญชร 

 ๔๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานโกวิท   

  อิสระธรรมกุล 

 ๔๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานโกวิทย   

  ทองขาวบัว 

 ๔๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานโกวิทย  มีแวว 

 ๔๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานโกวิทย   

  เหมือนเตย 

 ๔๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานไกรแกว   

  วารินทร 

 ๔๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานไกรเลิศ   

  เปาทรง 

 ๔๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานไกรวิชญ   

  สิงหแกว 

 ๔๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานไกรสร   

  เรืองจันทร 

 ๔๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานไกรสร  ศรีขาว 

 ๔๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานไกรสิทธิ์   

  โสพาศรี 
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 ๔๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานขจร   

  เพ็ชรพันธ 

 ๔๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานขจรเกียรติ   

  เขจร 

 ๔๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานขจรเดช   

  นงรัตน 

 ๔๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานขจรศักดิ์   

  ลาภทวีพนากุล 

 ๔๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานขวัญชัย   

  ชูแสงศรี 

 ๔๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานขวัญชัย   

  ไชยวิมล 

 ๔๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานคงธน   

  สุขจันทร 

 ๔๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานคชาศักดิ์   

  มาศรี 

 ๔๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานคณิน  จีนเมือง 

 ๔๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานคทาวุธ   

  หวานแกว 

 ๔๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานคมกริช   

  สังขโสม 

 ๔๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานคมกฤช   

  จิตตะบุตร 

 ๔๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานคมกฤษ   

  แกวเกษศรี 

 ๔๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานคมนาตย   

  ทองทวี 

 ๔๓๔๖ อาสาสมคัรทหารพรานคมศร  คําพู 

 ๔๓๔๗ อาสาสมัครทหารพรานคมสัน   

  ประแกว 

 ๔๓๔๘ อาสาสมัครทหารพรานคมสัน   

  สิกขาจารย 

 ๔๓๔๙ อาสาสมัครทหารพรานคมสันต   

  กาญจนดิษฐ 

 ๔๓๕๐ อาสาสมัครทหารพรานคมสันต   

  คันทะนาด 

 ๔๓๕๑ อาสาสมัครทหารพรานคมสันต   

  คัลไลลักษณ 

 ๔๓๕๒ อาสาสมคัรทหารพรานคมสันต   

  ทองมอม 

 ๔๓๕๓ อาสาสมัครทหารพรานคลีน  เมน 

 ๔๓๕๔ อาสาสมัครทหารพรานคําปุน   

  ทารันดร 

 ๔๓๕๕ อาสาสมัครทหารพรานคําพันธ  ริสา 

 ๔๓๕๖ อาสาสมัครทหารพรานคํารณ  สุกะรา 

 ๔๓๕๗ อาสาสมัครทหารพรานคําหลา   

  บรรจง 

 ๔๓๕๘ อาสาสมัครทหารพรานคีรีรัฐ   

  ตินตะชาติ 

 ๔๓๕๙ อาสาสมัครทหารพรานโฆษิต  ขาวซัง 
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 ๔๓๖๐ อาสาสมัครทหารพรานจตุพนธ   

  ไชยถาวร 

 ๔๓๖๑ อาสาสมัครทหารพรานจตุพร  ผองศรี 

 ๔๓๖๒ อาสาสมัครทหารพรานจตุพร   

  แสนกันยา 

 ๔๓๖๓ อาสาสมัครทหารพรานจตุรงค   

  ปานเพ็ชร 

 ๔๓๖๔ อาสาสมัครทหารพรานจตุรงค   

  เสือชาวปา 

 ๔๓๖๕ อาสาสมัครทหารพรานจตุรนต   

  จรูญทอง 

 ๔๓๖๖ อาสาสมัครทหารพรานจตุรพร   

  นันทะนา 

 ๔๓๖๗ อาสาสมัครทหารพรานจรยุทธ   

  แกวงาม 

 ๔๓๖๘ อาสาสมัครทหารพรานจรัญยุทธ   

  เทพเสาร 

 ๔๓๖๙ อาสาสมัครทหารพรานจริน   

  ศิลปสมศักดิ์ 

 ๔๓๗๐ อาสาสมัครทหารพรานจรูญ   

  ขนานสุขสวัสดิ์ 

 ๔๓๗๑ อาสาสมัครทหารพรานจเร  ทําหวัง 

 ๔๓๗๒ อาสาสมัครทหารพรานจอม  เสงทับ 

 ๔๓๗๓ อาสาสมัครทหารพรานจอย  บรรฑิต 

 ๔๓๗๔ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษ   

  เอียดทอง 

 ๔๓๗๕ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  ทวีเมือง 

 ๔๓๗๖ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  สังขอยุธย 

 ๔๓๗๗ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  สาธุรัมย 

 ๔๓๗๘ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  อุบล 

 ๔๓๗๙ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ   

  จันทะภา 

 ๔๓๘๐ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ   

  พรหมศร 

 ๔๓๘๑ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ   

  พันเดช 

 ๔๓๘๒ อาสาสมัครทหารพรานจักรพล   

  หนดูํา 

 ๔๓๘๓ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  จันทรทอง 

 ๔๓๘๔ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  ชัยเดช 

 ๔๓๘๕ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  บุษรากรณ 

 ๔๓๘๖ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  มณีฉาย 

 ๔๓๘๗ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  ยอดไธสง 
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 ๔๓๘๘ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  อยูนุย 

 ๔๓๘๙ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  อุนแกว 

 ๔๓๙๐ อาสาสมัครทหารพรานจักรภัทร   

  ปกษีรักษ 

 ๔๓๙๑ อาสาสมัครทหารพรานจักริน  เสียงดงั 

 ๔๓๙๒ อาสาสมัครทหารพรานจักรินทร   

  จันสีทอง 

 ๔๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานจักรี  ตั้งเสง 

 ๔๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานจักรี  เอ็มพบ 

 ๔๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานจันทร   

  ดิบประโคน 

 ๔๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานจันทรลักษณ   

  เหลาพร 

 ๔๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานจันทรสมโม   

  คําทู 

 ๔๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานจันทา   

  วิลานันท 

 ๔๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานจาตุรงค  จงสุข 

 ๔๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานจารึก  สรรพา 

 ๔๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานจํานาญ   

  จันทรแกว 

 ๔๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานจํารัส   

  ยอดดําเนิน 

 ๔๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานจํารูญ   

  จิตมาเส 

 ๔๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานจําลอง   

  ดาราไก 

 ๔๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานจิณณวัตต   

  ยอมเต็ม 

 ๔๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานจิตรกร  คงศรี 

 ๔๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานจิรเชษฐ   

  อิทธิกุล 

 ๔๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานจิรทีปต   

  พุทธิชาต 

 ๔๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานจิรพร   

  พิศฉลาด 

 ๔๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานจิรภัทร   

  ดวงดล 

 ๔๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒณ   

  ออนทอง 

 ๔๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน   

  บุญแสน 

 ๔๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน   

  พวงเพ็ชร 

 ๔๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานจิรศักดิ์   

  หลางหวอด 

 ๔๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานจิระชัย   

  ฉลาดแฉลม 
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 ๔๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานจิระพงศ   

  ดารารัตน 

 ๔๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานจิระวัฒน   

  แกวกุดตูม 

 ๔๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานจิระวัฒน   

  สมทรง 

 ๔๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานจิรายุ  นิ่มแกว 

 ๔๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานจิรายุทธ   

  แจมกระจาง 

 ๔๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานจิรายุทธ   

  บุตรรม 

 ๔๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานจิรายุทธิ์   

  สมจิตร 

 ๔๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานจิราวัฒน   

  มุสิกะสังข 

 ๔๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานจิโรจน   

  ศรีเทพ 

 ๔๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานจีรพจน   

  สุวรรณกระจาง 

 ๔๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานจีรวัฒน   

  แดสา 

 ๔๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานจีรวัฒน   

  แทนศรี 

 ๔๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานจีรวัฒน   

  ปาละสิทธิ์ 

 ๔๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานจีรวุฒิ   

  พิลาหลง 

 ๔๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานจีรศักดิ์   

  แกวนพรัตน 

 ๔๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานจีระเดช   

  อินทพันธ 

 ๔๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานจีระพงศ   

  ชูแสง 

 ๔๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานจีระยุทธ   

  ผันผอน 

 ๔๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานจีระวัฒน   

  จันดาหาร 

 ๔๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานจีระวัฒน   

  เพ็ญลุน 

 ๔๔๓๖ อาสาสมัครทหารพรานจุติเทพ   

  สวางอารมณ 

 ๔๔๓๗ อาสาสมัครทหารพรานจุลศักดิ์   

  ใจเด็ด 

 ๔๔๓๘ อาสาสมัครทหารพรานเจตตะรินทร   

  ปานจีน 

 ๔๔๓๙ อาสาสมัครทหารพรานเจตริน   

  คุมเอียด 

 ๔๔๔๐ อาสาสมัครทหารพรานเจนณรงค   

  มีนุน 

 ๔๔๔๑ อาสาสมัครทหารพรานเจฟรี  บอสู 
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 ๔๔๔๒ อาสาสมัครทหารพรานเจริญ   

  ชูประสูติ 

 ๔๔๔๓ อาสาสมัครทหารพรานเจริญศักดิ์   

  เรืองรัมย 

 ๔๔๔๔ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา   

  ทองคํา 

 ๔๔๔๕ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา   

  พุทธรักษา 

 ๔๔๔๖ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา   

  สรรพา 

 ๔๔๔๗ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา   

  สังขธิสาโร 

 ๔๔๔๘ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎากร   

  กอนแกว 

 ๔๔๔๙ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎากรณ   

  ชูสุวรรณ 

 ๔๔๕๐ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎาภรณ   

  จูเซงเจริญ 

 ๔๔๕๑ อาสาสมัครทหารพรานเจษฏา   

  สุวรรณรัตน 

 ๔๔๕๒ อาสาสมัครทหารพรานฉลวย   

  แผนมณี 

 ๔๔๕๓ อาสาสมัครทหารพรานฉลาด  ซาเสน 

 ๔๔๕๔ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรจักร   

  ทองบริบูรณ 

 ๔๔๕๕ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรเจริญ   

  ศรเรือง 

 ๔๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย  บัวชุม 

 ๔๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย   

  พิทักษ 

 ๔๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย  สาสุข 

 ๔๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย  อั้นอยู 

 ๔๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรมงคล   

  กลยณีย 

 ๔๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานฉันเพ็ชร   

  นันทะนา 

 ๔๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิม   

  แกวกาญจน 

 ๔๔๖๓ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมชัย   

  เพชรรัตน 

 ๔๔๖๔ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมชัย   

  เสาะสมบูรณ 

 ๔๔๖๕ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล   

  พิกุลศรี 

 ๔๔๖๖ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล   

  อุปขวัญ 

 ๔๔๖๗ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมศักดิ์   

  เพ็ชรชุม 

 ๔๔๖๘ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมศักดิ์   

  วิชัยดิษฐ 
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 ๔๔๖๙ อาสาสมัครทหารพรานชนะ   

  โอราศาสตร 

 ๔๔๗๐ อาสาสมัครทหารพรานชนะชัย   

  ฟกชาวนา 

 ๔๔๗๑ อาสาสมัครทหารพรานชนะพร   

  ขําอรุณ 

 ๔๔๗๒ อาสาสมัครทหารพรานชนะพัฒน   

  แสงสุวรรณ 

 ๔๔๗๓ อาสาสมัครทหารพรานชนะศักดิ์   

  หนูแดง 

 ๔๔๗๔ อาสาสมัครทหารพรานชนาธิน   

  ดุพงษ 

 ๔๔๗๕ อาสาสมัครทหารพรานชยพล   

  นวลอนงค 

 ๔๔๗๖ อาสาสมัครทหารพรานชยพล   

  วงศพุทธา 

 ๔๔๗๗ อาสาสมัครทหารพรานชรินทร   

  กลับใหม 

 ๔๔๗๘ อาสาสมัครทหารพรานชรินทร   

  เดชาภิบาล 

 ๔๔๗๙ อาสาสมัครทหารพรานชรินทร   

  ปานเกล้ียง 

 ๔๔๘๐ อาสาสมัครทหารพรานชลธิศ   

  ชูเกล้ียง 

 ๔๔๘๑ อาสาสมัครทหารพรานชวการ   

  ศิริสุวรรณ 

 ๔๔๘๒ อาสาสมัครทหารพรานชวลิต   

  มิตรจันทร 

 ๔๔๘๓ อาสาสมัครทหารพรานชอและห   

  สามาน 

 ๔๔๘๔ อาสาสมัครทหารพรานชัชพงษ   

  เชิดโฉม 

 ๔๔๘๕ อาสาสมัครทหารพรานชัชฤทธิ์   

  มณฑาทอง 

 ๔๔๘๖ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย   

  โถชัยคํา 

 ๔๔๘๗ อาสาสมัครทหารพรานชัยชนะ   

  โยมญาติ 

 ๔๔๘๘ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค   

  ขาวพรม 

 ๔๔๘๙ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค   

  ชัยเพ็ชร 

 ๔๔๙๐ อาสาสมัครทหารพรานชัยนันท   

  ศรีดวงจันทร 

 ๔๔๙๑ อาสาสมัครทหารพรานชัยนันท  โฮกี่ 

 ๔๔๙๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยยง  กังสุกุล 

 ๔๔๙๓ อาสาสมัครทหารพรานชัยยสิทธิ์   

  ชูพูล 

 ๔๔๙๔ อาสาสมัครทหารพรานชัยยันต   

  ไชยเดช 

 ๔๔๙๕ อาสาสมัครทหารพรานชัยยันต   

  มณีฉาย 
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 ๔๔๙๖ อาสาสมัครทหารพรานชัยยุทธ   

  ชวยพูน 

 ๔๔๙๗ อาสาสมัครทหารพรานชัยยุทธ   

  ศิริคุณ 

 ๔๔๙๘ อาสาสมัครทหารพรานชัยรัตน   

  จันทาพูน 

 ๔๔๙๙ อาสาสมัครทหารพรานชัยรัตน   

  เพ็ชรดวง 

 ๔๕๐๐ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  บัวจันทร 

 ๔๕๐๑ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  ปญญา 

 ๔๕๐๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  ไมตรีแกว 

 ๔๕๐๓ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  อินทรวารี 

 ๔๕๐๔ อาสาสมัครทหารพรานชาญชัย   

  ทองแกวยวน 

 ๔๕๐๕ อาสาสมัครทหารพรานชาญณรงค   

  กิ้มจีน 

 ๔๕๐๖ อาสาสมัครทหารพรานชาญณรงค   

  ออนแตง 

 ๔๕๐๗ อาสาสมัครทหารพรานชาญวิทย   

  มีบุตร 

 ๔๕๐๘ อาสาสมัครทหารพรานชาญวุฒิ   

  จันทิมา 

 ๔๕๐๙ อาสาสมัครทหารพรานชาญวุฒิ   

  หวังแกว 

 ๔๕๑๐ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี  ตรีคํา 

 ๔๕๑๑ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี   

  เทพเพชรรัตน 

 ๔๕๑๒ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี  พรมจีบ 

 ๔๕๑๓ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี  หนูศรี 

 ๔๕๑๔ อาสาสมัครทหารพรานชาติชัย   

  วาจาอนุกูล 

 ๔๕๑๕ อาสาสมัครทหารพรานชาติชาย   

  เที่ยงตรง 

 ๔๕๑๖ อาสาสมัครทหารพรานชานน  มีปลอง 

 ๔๕๑๗ อาสาสมัครทหารพรานชานนท   

  วุนนอย 

 ๔๕๑๘ อาสาสมัครทหารพรานชานนท   

  อุทัยรังษี 

 ๔๕๑๙ อาสาสมัครทหารพรานชานุวัฒน   

  จันทะวงค 

 ๔๕๒๐ อาสาสมัครทหารพรานชารีฟ   

  สิงหะเสนา 

 ๔๕๒๑ อาสาสมัครทหารพรานชํานาญ   

  ลาสม 

 ๔๕๒๒ อาสาสมัครทหารพรานชิณกร   

  โพธิ์เมือง 

 ๔๕๒๓ อาสาสมัครทหารพรานชิดชัย   

  เย็นสุวรรณ 
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 ๔๕๒๔ อาสาสมัครทหารพรานชิติพัทธ   

  นกเพ็ชร 

 ๔๕๒๕ อาสาสมัครทหารพรานชินกร   

  พรมจาร ี

 ๔๕๒๖ อาสาสมัครทหารพรานชิษณุพงศ   

  ไชยชาญ 

 ๔๕๒๗ อาสาสมัครทหารพรานชุติณัฐ   

  ดําแกว 

 ๔๕๒๘ อาสาสมัครทหารพรานชุมพล   

  กรองแกวพนา 

 ๔๕๒๙ อาสาสมัครทหารพรานชุมพล   

  โสพัฒน 

 ๔๕๓๐ อาสาสมัครทหารพรานชูชัย  อาฟู 

 ๔๕๓๑ อาสาสมัครทหารพรานชูชาติ   

  แกวลายคํา 

 ๔๕๓๒ อาสาสมัครทหารพรานชูชาติ  นาคอก 

 ๔๕๓๓ อาสาสมัครทหารพรานชูติวัต   

  แกนแทน 

 ๔๕๓๔ อาสาสมัครทหารพรานชูศักดิ์   

  สุพรรณพงค 

 ๔๕๓๕ อาสาสมัครทหารพรานเชษฐา  กาสา 

 ๔๕๓๖ อาสาสมัครทหารพรานเชาวฤทธิ์   

  ทุยเวียง 

 ๔๕๓๗ อาสาสมัครทหารพรานเชาวฤทธิ์   

  บุญวัง 

 ๔๕๓๘ อาสาสมัครทหารพรานเชิดศักดิ์   

  คําซาว 

 ๔๕๓๙ อาสาสมัครทหารพรานโชคชัย   

  นาคสรรค 

 ๔๕๔๐ อาสาสมัครทหารพรานโชคชัย   

  เสวิกา 

 ๔๕๔๑ อาสาสมัครทหารพรานโชติวัตต   

  จุลนวล 

 ๔๕๔๒ อาสาสมัครทหารพรานไชยชิต   

  นามเขตต 

 ๔๕๔๓ อาสาสมัครทหารพรานไชยพงศ   

  เกล้ียงคง 

 ๔๕๔๔ อาสาสมัครทหารพรานไชยพงศ   

  เฟองฟู 

 ๔๕๔๕ อาสาสมัครทหารพรานไชยรัฐ   

  กุมารสิทธิ์ 

 ๔๕๔๖ อาสาสมัครทหารพรานไชยรัตน   

  ไชยพันธ 

 ๔๕๔๗ อาสาสมัครทหารพรานไชยา  อุปลา 

 ๔๕๔๘ อาสาสมัครทหารพรานซนพล  กิ้มเซง 

 ๔๕๔๙ อาสาสมัครทหารพรานซัดอาดัม   

  หะยะ 

 ๔๕๕๐ อาสาสมัครทหารพรานซัมรี  เตะ 

 ๔๕๕๑ อาสาสมัครทหารพรานซัมฮาน   

  สาเมาะ 
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 ๔๕๕๒ อาสาสมัครทหารพรานซัลวาดี   

  สะแปอิง 

 ๔๕๕๓ อาสาสมัครทหารพรานซาการียา  กียะ 

 ๔๕๕๔ อาสาสมัครทหารพรานซาการียา   

  บินแมะเราะ 

 ๔๕๕๕ อาสาสมัครทหารพรานซากี  อุมา 

 ๔๕๕๖ อาสาสมัครทหารพรานซาบูดีน   

  ยาเด็ง 

 ๔๕๕๗ อาสาสมัครทหารพรานซาฮารี  แอสะ 

 ๔๕๕๘ อาสาสมัครทหารพรานซิกานดา   

  หวังจิ 

 ๔๕๕๙ อาสาสมัครทหารพรานซุลกีพลี   

  เงาะมูซอ 

 ๔๕๖๐ อาสาสมัครทหารพรานซุลกีฟลี   

  มะโซะ 

 ๔๕๖๑ อาสาสมัครทหารพรานซุลกีฟลี   

  สาและ 

 ๔๕๖๒ อาสาสมัครทหารพรานซูกิพลี  ยูโซะ 

 ๔๕๖๓ อาสาสมัครทหารพรานซูเด็ง   

  บินสาและ 

 ๔๕๖๔ อาสาสมัครทหารพรานซูเบียน  สามะ 

 ๔๕๖๕ อาสาสมัครทหารพรานซูราฮัน   

  แบเลาะ 

 ๔๕๖๖ อาสาสมัครทหารพรานซูลกิพลี   

  ลาแซ 

 ๔๕๖๗ อาสาสมัครทหารพรานซูลกิฟลี   

  มะยูนุ 

 ๔๕๖๘ อาสาสมัครทหารพรานซูไลหมาน   

  ดีมะดี 

 ๔๕๖๙ อาสาสมัครทหารพรานซูไฮดี  สะอะ 

 ๔๕๗๐ อาสาสมัครทหารพรานโซเพียน  เจะซู 

 ๔๕๗๑ อาสาสมัครทหารพรานไซดี  ยะโกะ 

 ๔๕๗๒ อาสาสมัครทหารพรานญาณสิทธิ์   

  นิลละออ 

 ๔๕๗๓ อาสาสมัครทหารพรานฐากูร   

  อินทเจียด 

 ๔๕๗๔ อาสาสมัครทหารพรานฐานพัฒน   

  บุญวิสูตร 

 ๔๕๗๕ อาสาสมัครทหารพรานฐานะศักดิ์   

  คีรีแกว 

 ๔๕๗๖ อาสาสมัครทหารพรานฐาปกรณ   

  ศรีสุข 

 ๔๕๗๗ อาสาสมัครทหารพรานฐาปนสินฐ   

  เศรษฐกาญจน 

 ๔๕๗๘ อาสาสมัครทหารพรานฐาปนา  ชะนะ 

 ๔๕๗๙ อาสาสมัครทหารพรานฐิติกร  ล่ิมซุน 

 ๔๕๘๐ อาสาสมัครทหารพรานฐิติพงศ   

  จันทรภูชงค 

 ๔๕๘๑ อาสาสมัครทหารพรานฐิติพงศ   

  โฉมอุทัย 
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 ๔๕๘๒ อาสาสมัครทหารพรานฐิติพงษ   

  เรืองโรจน 

 ๔๕๘๓ อาสาสมัครทหารพรานฐิติวุฒิ   

  รางถิ่นแกว 

 ๔๕๘๔ อาสาสมัครทหารพรานณรงค  ชัยรี 

 ๔๕๘๕ อาสาสมัครทหารพรานณรงค  ชูมณี 

 ๔๕๘๖ อาสาสมัครทหารพรานณรงค  รักชน 

 ๔๕๘๗ อาสาสมัครทหารพรานณรงค   

  วงศประดิษฐ 

 ๔๕๘๘ อาสาสมัครทหารพรานณรงคกร   

  ไพรสณฑ 

 ๔๕๘๙ อาสาสมัครทหารพรานณรงคพร   

  สุขสบาย 

 ๔๕๙๐ อาสาสมัครทหารพรานณรงครัชต   

  ชูสุข 

 ๔๕๙๑ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  ขําขุน 

 ๔๕๙๒ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  คําแกว 

 ๔๕๙๓ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  เจริญสุข 

 ๔๕๙๔ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  เพชรรอด 

 ๔๕๙๕ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  มั่นกตัญู 

 ๔๕๙๖ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  อาดํา 

 ๔๕๙๗ อาสาสมัครทหารพรานณรงคเวทย   

  บุษบา 

 ๔๕๙๘ อาสาสมัครทหารพรานณรงคศักดิ์   

  แกวกลอม 

 ๔๕๙๙ อาสาสมัครทหารพรานณรงคศักดิ์   

  คะรินทร 

 ๔๖๐๐ อาสาสมัครทหารพรานณรงคศักดิ์   

  โมราศิลป 

 ๔๖๐๑ อาสาสมัครทหารพรานณเรนทร   

  ชางกลาง 

 ๔๖๐๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฎฐพงษ   

  ปดตาทะโน 

 ๔๖๐๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฏฐกิตติ์   

  ดําริง 

 ๔๖๐๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐกร  วสุวัต 

 ๔๖๐๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐกิตติ์   

  บุญธรรม 

 ๔๖๐๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐกุล   

  ดวงหวัง 

 ๔๖๐๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐดนัย   

  บากอสุงีกะจิ 

 ๔๖๐๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐดนัย   

  บุญเทาว 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๔๖๐๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐนนท   

  ดีพรอม 

 ๔๖๑๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐนันท   

  เพชรดี 

 ๔๖๑๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐนัย   

  สังขชวง 

 ๔๖๑๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ   

  ขาวทอง 

 ๔๖๑๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ   

  เรืองศรี 

 ๔๖๑๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ   

  สังขแกว 

 ๔๖๑๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ   

  สุทธิผุย 

 ๔๖๑๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ   

  ขันแข็ง 

 ๔๖๑๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ   

  จันโท 

 ๔๖๑๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ   

  บุญวงค 

 ๔๖๑๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพร   

  ชูจันทร 

 ๔๖๒๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  คงชูดวง 

 ๔๖๒๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  งามขํา 

 ๔๖๒๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  จันทะงาม 

 ๔๖๒๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  เจริญสุข 

 ๔๖๒๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  ชูชม 

 ๔๖๒๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  ปญญาธิโป 

 ๔๖๒๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  รองเดช 

 ๔๖๒๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  ศรีแกว 

 ๔๖๒๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  ศรีสุข 

 ๔๖๒๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  สุริยะธรรม 

 ๔๖๓๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  สุวรรณกูด 

 ๔๖๓๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล   

  แสวงทรัพย 

 ๔๖๓๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  อุทัย 

 ๔๖๓๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐภพ   

  คงชํานิ 

 ๔๖๓๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐภัทร   

  นาคแท 

 ๔๖๓๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐภัทร   

  สงศร ี

 ๔๖๓๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐมล  รัตนครี ี
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 ๔๖๓๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  ขําเนี่ยว 

 ๔๖๓๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ  ไขแกว 

 ๔๖๓๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  คงชวย 

 ๔๖๔๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  โจมแกว 

 ๔๖๔๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ  ชูนุย 

 ๔๖๔๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  ดวงหวัง 

 ๔๖๔๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  ทับพิลา 

 ๔๖๔๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  นุยเด็น 

 ๔๖๔๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  บุญวงค 

 ๔๖๔๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  บุตรมาตา 

 ๔๖๔๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  แปนนอย 

 ๔๖๔๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  มากแกว 

 ๔๖๔๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  มากละมาย 

 ๔๖๕๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  มาตระกูล 

 ๔๖๕๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  ยอยเสริฐสุทธิ์ 

 ๔๖๕๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  อรุณสวัสดิ์ 

 ๔๖๕๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์   

  รอบคอบ 

 ๔๖๕๔ อาสาสมัครทหารพรานณุ  หลีหมาด 

 ๔๖๕๕ อาสาสมัครทหารพรานดนัย   

  เชื้อวังคํา 

 ๔๖๕๖ อาสาสมัครทหารพรานดนุพล   

  ตาทะนัน 

 ๔๖๕๗ อาสาสมัครทหารพรานดลรอมาซาล   

  อีซอ 

 ๔๖๕๘ อาสาสมัครทหารพรานดาวุฒิ  ปริยะ 

 ๔๖๕๙ อาสาสมัครทหารพรานดาโอะ   

  สมาแห 

 ๔๖๖๐ อาสาสมัครทหารพรานดํารงค   

  ศรีพรมทอง 

 ๔๖๖๑ อาสาสมัครทหารพรานดํารงครักษ   

  งามประดิษฐ 

 ๔๖๖๒ อาสาสมัครทหารพรานดํารงคศักดิ์   

  ชัยศิล 

 ๔๖๖๓ อาสาสมัครทหารพรานดํารงศักดิ์   

  พูลเอียด 

 ๔๖๖๔ อาสาสมัครทหารพรานดํารงศักดิ์   

  อินทรสกุล 
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 ๔๖๖๕ อาสาสมัครทหารพรานดิเรกฤทธิ์   

  จันทะคุณ 

 ๔๖๖๖ อาสาสมัครทหารพรานเด็ง  เจะมะ 

 ๔๖๖๗ อาสาสมัครทหารพรานเดชณรงค   

  กุดวงคแกว 

 ๔๖๖๘ อาสาสมัครทหารพรานเดชณรงค   

  อุดทังชายา 

 ๔๖๖๙ อาสาสมัครทหารพรานเดชเดชา   

  ทองขาว 

 ๔๖๗๐ อาสาสมัครทหารพรานเดชธิชัย  วุนดี 

 ๔๖๗๑ อาสาสมัครทหารพรานเดชา   

  แสงจันทร 

 ๔๖๗๒ อาสาสมัครทหารพรานเดชาวัต   

  ศรีสุวรรณ 

 ๔๖๗๓ อาสาสมัครทหารพรานเดชาวัต   

  โอสถวิสุทธิ์ 

 ๔๖๗๔ อาสาสมัครทหารพรานเดนศักดิ์   

  เคี่ยงคําผง 

 ๔๖๗๕ อาสาสมัครทหารพรานเดะเลาะ   

  ยุโซะ 

 ๔๖๗๖ อาสาสมัครทหารพรานตติวัฒน   

  ทิพยรักษ 

 ๔๖๗๗ อาสาสมัครทหารพรานตวนมะ   

  มิงแมง 

 ๔๖๗๘ อาสาสมัครทหารพรานตวนฮัสรี   

  อัครเสณีย 

 ๔๖๗๙ อาสาสมัครทหารพรานตองพงค   

  พรหมจินดา 

 ๔๖๘๐ อาสาสมัครทหารพรานตอศักดิ์   

  หอมวุฒิวงศ 

 ๔๖๘๑ อาสาสมัครทหารพรานตะวัน   

  รัตนขวัญ 

 ๔๖๘๒ อาสาสมัครทหารพรานตารมีซี   

  มิงการี 

 ๔๖๘๓ อาสาสมัครทหารพรานตาลาดี   

  เจะมะ 

 ๔๖๘๔ อาสาสมัครทหารพรานตูแวนิซัน   

  มะรีเปง 

 ๔๖๘๕ อาสาสมัครทหารพรานไตรมิตร   

  นะตะชูสงค 

 ๔๖๘๖ อาสาสมัครทหารพรานไตรรงค   

  อนุรักษ 

 ๔๖๘๗ อาสาสมัครทหารพรานถนอม   

  คําภาเต็ม 

 ๔๖๘๘ อาสาสมัครทหารพรานถนัด   

  ทองนอย 

 ๔๖๘๙ อาสาสมัครทหารพรานถนัด   

  นวลมณี 

 ๔๖๙๐ อาสาสมัครทหารพรานถาวร  จันทระ 

 ๔๖๙๑ อาสาสมัครทหารพรานถาวรกัษ   

  ทองเกล้ียง 

 ๔๖๙๒ อาสาสมัครทหารพรานทนงค  ทองสี 
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 ๔๖๙๓ อาสาสมัครทหารพรานทรงณฤทธิ์   

  ยกปาน 

 ๔๖๙๔ อาสาสมัครทหารพรานทรงพล   

  แผวกะสินธุ 

 ๔๖๙๕ อาสาสมัครทหารพรานทรงยศ   

  เพชรดี 

 ๔๖๙๖ อาสาสมัครทหารพรานทรงฤทธิ์   

  อาลิแอ 

 ๔๖๙๗ อาสาสมัครทหารพรานทรงวฒุิ   

  หวานทอง 

 ๔๖๙๘ อาสาสมัครทหารพรานทรงศักดิ์   

  เพชรดี 

 ๔๖๙๙ อาสาสมัครทหารพรานทรงศักดิ์   

  เพชรไพ 

 ๔๗๐๐ อาสาสมัครทหารพรานทวิช   

  บุญทนาวงศ 

 ๔๗๐๑ อาสาสมัครทหารพรานทวี  พรมสุด 

 ๔๗๐๒ อาสาสมัครทหารพรานทวีชัย   

  หอมอุทัย 

 ๔๗๐๓ อาสาสมัครทหารพรานทวีโชค   

  จากถิ่น 

 ๔๗๐๔ อาสาสมัครทหารพรานทวีโชค  วิสุสม 

 ๔๗๐๕ อาสาสมัครทหารพรานทวีเดช  ศิริสุข 

 ๔๗๐๖ อาสาสมัครทหารพรานทวีป   

  แกวทวม 

 ๔๗๐๗ อาสาสมัครทหารพรานทวีวัฒน   

  จันทรอุปถัมภ 

 ๔๗๐๘ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์   

  จันทรแกว 

 ๔๗๐๙ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์   

  แพงโพนทอง 

 ๔๗๑๐ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์   

  สุคนทา 

 ๔๗๑๑ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์   

  อินทรัตน 

 ๔๗๑๒ อาสาสมัครทหารพรานทศพร  ชูชวย 

 ๔๗๑๓ อาสาสมัครทหารพรานทศพร  ดานา 

 ๔๗๑๔ อาสาสมัครทหารพรานทศพร   

  เดชาภิบาล 

 ๔๗๑๕ อาสาสมัครทหารพรานทศพร  มินสิน 

 ๔๗๑๖ อาสาสมัครทหารพรานทศพร   

  รักษาชุม 

 ๔๗๑๗ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  เกิดระเบียบ 

 ๔๗๑๘ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  ปราบจินดา 

 ๔๗๑๙ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  ผายพิมพ 

 ๔๗๒๐ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  สิมพงษ 
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 ๔๗๒๑ อาสาสมัครทหารพรานทศวรรษ   

  จุลราช 

 ๔๗๒๒ อาสาสมัครทหารพรานทองคํา   

  จันทะพันธ 

 ๔๗๒๓ อาสาสมัครทหารพรานทองคํา   

  พละเดช 

 ๔๗๒๔ อาสาสมัครทหารพรานทองแผน   

  ทองสาดี 

 ๔๗๒๕ อาสาสมัครทหารพรานทะนา  วาตา 

 ๔๗๒๖ อาสาสมัครทหารพรานทักษดลย   

  หวังสบู 

 ๔๗๒๗ อาสาสมัครทหารพรานทักษทอง   

  ทรัพยสุข 

 ๔๗๒๘ อาสาสมัครทหารพรานทัศนัย   

  ชวยไกร 

 ๔๗๒๙ อาสาสมัครทหารพรานทัศนัย   

  สวัสดิ์ศรี 

 ๔๗๓๐ อาสาสมัครทหารพรานทาณุวัฒน   

  นวลพรหม 

 ๔๗๓๑ อาสาสมัครทหารพรานทานทัศน   

  พวงพวา 

 ๔๗๓๒ อาสาสมัครทหารพรานทิพากร   

  เย็นใจ 

 ๔๗๓๓ อาสาสมัครทหารพรานทิวา   

  เขียวออน 

 ๔๗๓๔ อาสาสมัครทหารพรานเทพณรงค   

  ภักดีสุวรรณ 

 ๔๗๓๕ อาสาสมัครทหารพรานเทพนรินทร   

  เวชรักษ 

 ๔๗๓๖ อาสาสมัครทหารพรานเทพนริศ  คงมี 

 ๔๗๓๗ อาสาสมัครทหารพรานเทพนิมิต   

  ชมภู 

 ๔๗๓๘ อาสาสมัครทหารพรานเทพประสิทธิ์   

  นอยมูสิก 

 ๔๗๓๙ อาสาสมัครทหารพรานเทพฤทธิ์   

  พิมใจ 

 ๔๗๔๐ อาสาสมัครทหารพรานเทพศิริ   

  รักษามั่น 

 ๔๗๔๑ อาสาสมัครทหารพรานเทวรรณ   

  สิทธิจันทร 

 ๔๗๔๒ อาสาสมัครทหารพรานธกฤต  ศรีนอย 

 ๔๗๔๓ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย  พิรักษา 

 ๔๗๔๔ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย  สารศิริ 

 ๔๗๔๕ อาสาสมัครทหารพรานธณวัฒณ  จุฬา 

 ๔๗๔๖ อาสาสมัครทหารพรานธนกร   

  เงดฉูนุย 

 ๔๗๔๗ อาสาสมัครทหารพรานธนกร   

  ทรัพยขํา 

 ๔๗๔๘ อาสาสมัครทหารพรานธนกร   

  พรหมมณี 
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 ๔๗๔๙ อาสาสมัครทหารพรานธนกร  องอาจ 

 ๔๗๕๐ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต   

  แกวทอง 

 ๔๗๕๑ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต   

  เมืองงาม 

 ๔๗๕๒ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต   

  ศรีศักดิ์นา 

 ๔๗๕๓ อาสาสมัครทหารพรานธนชัย   

  บาโหย 

 ๔๗๕๔ อาสาสมัครทหารพรานธนชาติ   

  ทิพโอสถ 

 ๔๗๕๕ อาสาสมัครทหารพรานธนโชติ   

  ชมภูศิลป 

 ๔๗๕๖ อาสาสมัครทหารพรานธนณัฏฐ   

  ทัพโพธิ์ 

 ๔๗๕๗ อาสาสมัครทหารพรานธนเดช   

  พญาสัตบรรณ 

 ๔๗๕๘ อาสาสมัครทหารพรานธนเดช   

  แพงคําฮักห 

 ๔๗๕๙ อาสาสมัครทหารพรานธนบูรณ   

  ทองแซก 

 ๔๗๖๐ อาสาสมัครทหารพรานธนพล   

  แกวหนู 

 ๔๗๖๑ อาสาสมัครทหารพรานธนพล   

  โคตธานี 

 ๔๗๖๒ อาสาสมัครทหารพรานธนพล   

  ฉวางพันธ 

 ๔๗๖๓ อาสาสมัครทหารพรานธนพล  ปรีชา 

 ๔๗๖๔ อาสาสมัครทหารพรานธนพล   

  ศรีหาวงศ 

 ๔๗๖๕ อาสาสมัครทหารพรานธนพัฒน   

  สุขาทิพย 

 ๔๗๖๖ อาสาสมัครทหารพรานธนพัตร   

  สะตียา 

 ๔๗๖๗ อาสาสมัครทหารพรานธนภูมิ   

  บรสัมพันธุสุข 

 ๔๗๖๘ อาสาสมัครทหารพรานธนภูมิ   

  สุวรรณรัตน 

 ๔๗๖๙ อาสาสมัครทหารพรานธนวัชร   

  คลายกอน 

 ๔๗๗๐ อาสาสมัครทหารพรานธนวัชร   

  จันทรปง 

 ๔๗๗๑ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน   

  ทองปานดี 

 ๔๗๗๒ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน   

  โยธาทิพย 

 ๔๗๗๓ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน   

  รัตนบุษยาพร 

 ๔๗๗๔ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน   

  ศิริพงศ 
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 ๔๗๗๕ อาสาสมัครทหารพรานธนวัต   

  ทรัพยสมบูรณ 

 ๔๗๗๖ อาสาสมัครทหารพรานธนศักดิ์   

  แวดาโอะ 

 ๔๗๗๗ อาสาสมัครทหารพรานธนัชพร   

  เชื้อพระซอง 

 ๔๗๗๘ อาสาสมัครทหารพรานธนันชัย   

  ทองแทน 

 ๔๗๗๙ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  เชื้อเอียด 

 ๔๗๘๐ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  ประทุมรัตน 

 ๔๗๘๑ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  ปนเปก 

 ๔๗๘๒ อาสาสมัครทหารพรานธนากร  ยืนยง 

 ๔๗๘๓ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  เสนาธิบดี 

 ๔๗๘๔ อาสาสมัครทหารพรานธนากรณ   

  วรวงษ 

 ๔๗๘๕ อาสาสมัครทหารพรานธนาชัย   

  จุลเกล้ียง 

 ๔๗๘๖ อาสาสมัครทหารพรานธนาธิป   

  อินทรทอง 

 ๔๗๘๗ อาสาสมัครทหารพรานธนาวุฒิ   

  กัมปนาท 

 ๔๗๘๘ อาสาสมัครทหารพรานธนาวุฒิ   

  ขาวทอง 

 ๔๗๘๙ อาสาสมัครทหารพรานธนาวุฒิ  เตงภู 

 ๔๗๙๐ อาสาสมัครทหารพรานธนิสร  ศรีเสน 

 ๔๗๙๑ อาสาสมัครทหารพรานธนุวัฒน   

  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๗๙๒ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ  โตะสู 

 ๔๗๙๓ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ  บัวตูม 

 ๔๗๙๔ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ   

  ภูมิสอาด 

 ๔๗๙๕ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ  รุงเรือง 

 ๔๗๙๖ อาสาสมัครทหารพรานธเนศ   

  ศรีบริรักษ 

 ๔๗๙๗ อาสาสมัครทหารพรานธรรมธัช   

  เพ็ชรภูวงศ 

 ๔๗๙๘ อาสาสมัครทหารพรานธรรมนูญ   

  วิลานันต 

 ๔๗๙๙ อาสาสมัครทหารพรานธรรมภิสิทธิ์   

  จองโก 

 ๔๘๐๐ อาสาสมัครทหารพรานธรรมรัตน   

  เทพพานิช 

 ๔๘๐๑ อาสาสมัครทหารพรานธรรมรัตน   

  แสงเงิน 

 ๔๘๐๒ อาสาสมัครทหารพรานธรรมรัตน   

  แสนพยุหะ 
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 ๔๘๐๓ อาสาสมัครทหารพรานธราธิป   

  ผ้ึงทอง 

 ๔๘๐๔ อาสาสมัครทหารพรานธวัช   

  สีหานาทัง 

 ๔๘๐๕ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  ขลิบตรีแกว 

 ๔๘๐๖ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  ขําเกิด 

 ๔๘๐๗ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  จิตตพิศาล 

 ๔๘๐๘ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  ดํานอย 

 ๔๘๐๙ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  บรรณบดี 

 ๔๘๑๐ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  บัวทอง 

 ๔๘๑๑ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  บุญค้ําชู 

 ๔๘๑๒ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  มะณีแสง 

 ๔๘๑๓ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  มั่นสิงห 

 ๔๘๑๔ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  วงศประทุม 

 ๔๘๑๕ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  วุนแกว 

 ๔๘๑๖ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  สงรอง 

 ๔๘๑๗ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  สอนแกว 

 ๔๘๑๘ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  สายโน 

 ๔๘๑๙ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  หีตนาพญา 

 ๔๘๒๐ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  อุปเสน 

 ๔๘๒๑ อาสาสมัครทหารพรานธวัฒชัย   

  สายทอง 

 ๔๘๒๒ อาสาสมัครทหารพรานธวัฒนชัย   

  ทองนวล 

 ๔๘๒๓ อาสาสมัครทหารพรานธัญญา   

  ย่ิงเชิดดี 

 ๔๘๒๔ อาสาสมัครทหารพรานธัญญา   

  เรืององอาจ 

 ๔๘๒๕ อาสาสมัครทหารพรานธัญลักษณ   

  เมืองทอง 

 ๔๘๒๖ อาสาสมัครทหารพรานธัญวัฒน   

  ฟองคชพงษ 

 ๔๘๒๗ อาสาสมัครทหารพรานธัญวุฒิ   

  รอดรัก 

 ๔๘๒๘ อาสาสมัครทหารพรานธันวา  โทบุรี 

 ๔๘๒๙ อาสาสมัครทหารพรานธันวา  นิลรัถ 
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 ๔๘๓๐ อาสาสมัครทหารพรานธันวา   

  ศิริพงษ 

 ๔๘๓๑ อาสาสมัครทหารพรานธันวา   

  สาระณีย 

 ๔๘๓๒ อาสาสมัครทหารพรานธันวา   

  สีเหล่ือม 

 ๔๘๓๓ อาสาสมัครทหารพรานธาราธาร   

  วารินทรสะอาด 

 ๔๘๓๔ อาสาสมัครทหารพรานธารารัตน   

  ไขมุก 

 ๔๘๓๕ อาสาสมัครทหารพรานธิชานนท   

  ยานอย 

 ๔๘๓๖ อาสาสมัครทหารพรานธิติ   

  ฉะพงศภพ 

 ๔๘๓๗ อาสาสมัครทหารพรานธิตินนท   

  ตันตุลา 

 ๔๘๓๘ อาสาสมัครทหารพรานธิติพงษ   

  แมนหนู 

 ๔๘๓๙ อาสาสมัครทหารพรานธิษณะ   

  ชวยรอด 

 ๔๘๔๐ อาสาสมัครทหารพรานธิษณะ   

  นวลโชคสกุล 

 ๔๘๔๑ อาสาสมัครทหารพรานธีภพ   

  เดชารัตนชาติ 

 ๔๘๔๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงศ   

  จันทรสง 

 ๔๘๔๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงศ   

  ทองสุก 

 ๔๘๔๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงศ   

  บุญเสริม 

 ๔๘๔๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงศ   

  ศรีกล่ิน 

 ๔๘๔๖ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ   

  บุญทองใหม 

 ๔๘๔๗ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ   

  ผลผลา 

 ๔๘๔๘ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ   

  พวงทอง 

 ๔๘๔๙ อาสาสมัครทหารพรานธีรพล   

  แพงพรม 

 ๔๘๕๐ อาสาสมัครทหารพรานธีรพันธ   

  อัมพวัน 

 ๔๘๕๑ อาสาสมัครทหารพรานธีรเพชร   

  ดวงศร ี

 ๔๘๕๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรภัทร   

  สุวรรณพันธุ 

 ๔๘๕๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรภูษิต   

  จริตงาม 

 ๔๘๕๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรเมศย   

  นิลราช 

 ๔๘๕๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ   

  แกวมณี 
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 ๔๘๕๖ อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ   

  วงศชวย 

 ๔๘๕๗ อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน   

  ชูบุญสังข 

 ๔๘๕๘ อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน   

  พรหมคง 

 ๔๘๕๙ อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน  มูลคํา 

 ๔๘๖๐ อาสาสมัครทหารพรานธีรวุฒิ   

  ไชยทอง 

 ๔๘๖๑ อาสาสมัครทหารพรานธีรวุธ  บุญมา 

 ๔๘๖๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์   

  เครือเขียว 

 ๔๘๖๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์   

  จรูญแกว 

 ๔๘๖๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์  ยาดี 

 ๔๘๖๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์   

  วงษาวดี 

 ๔๘๖๖ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์   

  สุวรรณนุรักษ 

 ๔๘๖๗ อาสาสมัครทหารพรานธีระ   

  พละพันธ 

 ๔๘๖๘ อาสาสมัครทหารพรานธีระ   

  วิเชียรรัตน 

 ๔๘๖๙ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงค   

  วงศทอง 

 ๔๘๗๐ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงศ   

  ภูภักดีพันธ 

 ๔๘๗๑ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงษ   

  พาขุย 

 ๔๘๗๒ อาสาสมัครทหารพรานธีระพงษ   

  ระบํา 

 ๔๘๗๓ อาสาสมัครทหารพรานธีระพล   

  ตรงนิตย 

 ๔๘๗๔ อาสาสมัครทหารพรานธีระยุทธ   

  โกสุม 

 ๔๘๗๕ อาสาสมัครทหารพรานธีระยุทธ   

  ศิริพงษ 

 ๔๘๗๖ อาสาสมัครทหารพรานธีระยุทธ   

  เสนามา 

 ๔๘๗๗ อาสาสมัครทหารพรานธีระวัฒน   

  หลงขาว 

 ๔๘๗๘ อาสาสมัครทหารพรานธีระวิทย   

  จังจาตุพร 

 ๔๘๗๙ อาสาสมัครทหารพรานธีระวุฒิ  คงจุน 

 ๔๘๘๐ อาสาสมัครทหารพรานธีระวุฒิ  คิ่วดํา 

 ๔๘๘๑ อาสาสมัครทหารพรานนที   

  สุวรรรณศิลป 

 ๔๘๘๒ อาสาสมัครทหารพรานนนทชัย  เลขา 

 ๔๘๘๓ อาสาสมัครทหารพรานนนทยา   

  แสนโชติ 
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 ๔๘๘๔ อาสาสมัครทหารพรานนนทวัฒน   

  ทองสุข 

 ๔๘๘๕ อาสาสมัครทหารพรานนนทวัฒน   

  ภูภักดีพันธ 

 ๔๘๘๖ อาสาสมัครทหารพรานนพคุณ   

  แสงแกว 

 ๔๘๘๗ อาสาสมัครทหารพรานนพดล   

  บิลสมาน 

 ๔๘๘๘ อาสาสมัครทหารพรานนพดล  หัสดิน 

 ๔๘๘๙ อาสาสมัครทหารพรานนพดล   

  อุบลรัตน 

 ๔๘๙๐ อาสาสมัครทหารพรานนพเดช   

  ศรีคํามา 

 ๔๘๙๑ อาสาสมัครทหารพรานนพพร   

  คงกลับ 

 ๔๘๙๒ อาสาสมัครทหารพรานนพพร  ชูแกว 

 ๔๘๙๓ อาสาสมัครทหารพรานนพพร   

  นาคเกล้ียง 

 ๔๘๙๔ อาสาสมัครทหารพรานนพพล   

  บุรวงค 

 ๔๘๙๕ อาสาสมัครทหารพรานนพพล   

  ผิวออน 

 ๔๘๙๖ อาสาสมัครทหารพรานนพพล   

  พงษสวาง 

 ๔๘๙๗ อาสาสมัครทหารพรานนพรัตน   

  ชัยนราทิพยพร 

 ๔๘๙๘ อาสาสมัครทหารพรานนพรัตน   

  ศรีลามา 

 ๔๘๙๙ อาสาสมัครทหารพรานนภดล   

  สุขย่ิงเจริญ 

 ๔๙๐๐ อาสาสมัครทหารพรานนภา  ปาระมี 

 ๔๙๐๑ อาสาสมัครทหารพรานนภาดล   

  สังขผุด 

 ๔๙๐๒ อาสาสมัครทหารพรานนรวิชญ   

  จริงจิตร 

 ๔๙๐๓ อาสาสมัครทหารพรานนรากร   

  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๙๐๔ อาสาสมัครทหารพรานนราธิป   

  การุญเมธี 

 ๔๙๐๕ อาสาสมัครทหารพรานนราธิป   

  เพ็ชรจูด 

 ๔๙๐๖ อาสาสมัครทหารพรานนราภัทร   

  พุฒแยม 

 ๔๙๐๗ อาสาสมัครทหารพรานนราวุธ   

  ทองสง 

 ๔๙๐๘ อาสาสมัครทหารพรานนราวุธ   

  สีทัดแอ 

 ๔๙๐๙ อาสาสมัครทหารพรานนรินทรธร   

  โสมนรินทร 

 ๔๙๑๐ อาสาสมัครทหารพรานนรินธร   

  ชูเสียงแจว 

 ๔๙๑๑ อาสาสมัครทหารพรานนริส  ชุมเย็น 
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 ๔๙๑๒ อาสาสมัครทหารพรานนเรศ  ขําเกิด 

 ๔๙๑๓ อาสาสมัครทหารพรานนเรศ   

  พรมหอม 

 ๔๙๑๔ อาสาสมัครทหารพรานนฤชาติ   

  แจงศรี 

 ๔๙๑๕ อาสาสมัครทหารพรานนฤเบศ   

  เกี่ยวมาน 

 ๔๙๑๖ อาสาสมัครทหารพรานนฤเบศร   

  จันทรทอง 

 ๔๙๑๗ อาสาสมัครทหารพรานนฤเบศร   

  เลดนาดี 

 ๔๙๑๘ อาสาสมัครทหารพรานนลธรัตน   

  หลําหัส 

 ๔๙๑๙ อาสาสมัครทหารพรานนวพร  นวคํา 

 ๔๙๒๐ อาสาสมัครทหารพรานนวพล   

  แกวไชยะ 

 ๔๙๒๑ อาสาสมัครทหารพรานนักรบ   

  พุทธสังฆราช 

 ๔๙๒๒ อาสาสมัครทหารพรานนักรบ   

  ศุกระกาญจน 

 ๔๙๒๓ อาสาสมัครทหารพรานนัฏรัฐ   

  สถาพรจตุรวิทย 

 ๔๙๒๔ อาสาสมัครทหารพรานนัฐ  คงอิน 

 ๔๙๒๕ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพงษ   

  ย่ิงเชิดงาม 

 ๔๙๒๖ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล   

  พุดหอม 

 ๔๙๒๗ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล   

  ศรีคุณหล่ิว 

 ๔๙๒๘ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล   

  อวยพร 

 ๔๙๒๙ อาสาสมัครทหารพรานนัฐวุฒิ   

  แดงดวง 

 ๔๙๓๐ อาสาสมัครทหารพรานนัฐวุฒิ   

  ทองเกื้อ 

 ๔๙๓๑ อาสาสมัครทหารพรานนันตชัย   

  จาเอียด 

 ๔๙๓๒ อาสาสมัครทหารพรานนันทชัย   

  ฆารเรือง 

 ๔๙๓๓ อาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒน   

  รงรักษ 

 ๔๙๓๔ อาสาสมัครทหารพรานนันทวุฒิ   

  นอยกูต 

 ๔๙๓๕ อาสาสมัครทหารพรานนันทวุฒิ   

  พันธพงค 

 ๔๙๓๖ อาสาสมัครทหารพรานนันทิพัฒน   

  หนูขาว 

 ๔๙๓๗ อาสาสมัครทหารพรานนันธวัฒน   

  หามาลา 

 ๔๙๓๘ อาสาสมัครทหารพรานนัสรี  อูเซ็ง 
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 ๔๙๓๙ อาสาสมัครทหารพรานนัสรู  มะ 

 ๔๙๔๐ อาสาสมัครทหารพรานนาคินทร   

  เดชา 

 ๔๙๔๑ อาสาสมัครทหารพรานนาซือรี   

  แวสะมะแอ 

 ๔๙๔๒ อาสาสมัครทหารพรานนาราวิทย   

  ดือราแม 

 ๔๙๔๓ อาสาสมัครทหารพรานนาวาวี   

  มะหลง 

 ๔๙๔๔ อาสาสมัครทหารพรานนาวิน  สุภิษะ 

 ๔๙๔๕ อาสาสมัครทหารพรานนําชัย   

  เจริญจิต 

 ๔๙๔๖ อาสาสมัครทหารพรานนิกร  แสงแกว 

 ๔๙๔๗ อาสาสมัครทหารพรานนิซูฟอิน  วานิ 

 ๔๙๔๘ อาสาสมัครทหารพรานนิติ  ศิริวัฒน 

 ๔๙๔๙ อาสาสมัครทหารพรานนิติพล  ไลสาม 

 ๔๙๕๐ อาสาสมัครทหารพรานนิติวัฒน   

  บัวริวัน 

 ๔๙๕๑ อาสาสมัครทหารพรานนิติศักดิ์   

  ดาโอะ 

 ๔๙๕๒ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ  คนดี 

 ๔๙๕๓ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ   

  นาคเกล้ียง 

 ๔๙๕๔ อาสาสมัครทหารพรานนิพรรณ   

  พ่ึงสวัสดิ์ 

 ๔๙๕๕ อาสาสมัครทหารพรานนิพัทธ   

  ดีวิจิตร 

 ๔๙๕๖ อาสาสมัครทหารพรานนิภัทร   

  จิตตรง 

 ๔๙๕๗ อาสาสมัครทหารพรานนิมะรุสลาม   

  กือจิ 

 ๔๙๕๘ อาสาสมัครทหารพรานนิรอกีฟยุดีน   

  เถาะ 

 ๔๙๕๙ อาสาสมัครทหารพรานนิรัตน   

  แสงแกว 

 ๔๙๖๐ อาสาสมัครทหารพรานนิรันดธชัย   

  กือจิ 

 ๔๙๖๑ อาสาสมัครทหารพรานนิรุตต   

  เพชรสุด 

 ๔๙๖๒ อาสาสมัครทหารพรานนิรุสดี  สะอิ 

 ๔๙๖๓ อาสาสมัครทหารพรานนิวัฒน   

  เกษรสวัสดิ์ 

 ๔๙๖๔ อาสาสมัครทหารพรานนิวัฒน   

  ขวัญเกล่ือน 

 ๔๙๖๕ อาสาสมัครทหารพรานนิวัฒน   

  รัตนานุกูล 

 ๔๙๖๖ อาสาสมัครทหารพรานนิวัส  สําเร 

 ๔๙๖๗ อาสาสมัครทหารพรานนิสัน   

  สุวรรณโชติ 

 ๔๙๖๘ อาสาสมัครทหารพรานนิอัมรี  เจะนิ 
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 ๔๙๖๙ อาสาสมัครทหารพรานนิอานูวาร   

  มะลี 

 ๔๙๗๐ อาสาสมัครทหารพรานนุกูล  เพชรกิ่ง 

 ๔๙๗๑ อาสาสมัครทหารพรานนุกูล  สุขปน 

 ๔๙๗๒ อาสาสมัครทหารพรานนูเด็ง  สะละ 

 ๔๙๗๓ อาสาสมัครทหารพรานนูรมัน   

  เปาะแม 

 ๔๙๗๔ อาสาสมัครทหารพรานเนติวุฒิ   

  เพชรอาวุธ 

 ๔๙๗๕ อาสาสมัครทหารพรานเนียน   

  แทนหอม 

 ๔๙๗๖ อาสาสมัครทหารพรานบรพัฒน   

  วงษจันทรนา 

 ๔๙๗๗ อาสาสมัครทหารพรานบรรจงจิตร   

  แรทอง 

 ๔๙๗๘ อาสาสมัครทหารพรานบรรจบ   

  พรหมชวย 

 ๔๙๗๙ อาสาสมัครทหารพรานบรรดาศักดิ์   

  ศรีปญญา 

 ๔๙๘๐ อาสาสมัครทหารพรานบรรพต   

  สิทธิ์วิไล 

 ๔๙๘๑ อาสาสมัครทหารพรานบวร   

  ทองประยูร 

 ๔๙๘๒ อาสาสมัครทหารพรานบอรอเฮง   

  อามิง 

 ๔๙๘๓ อาสาสมัครทหารพรานบัญชา  คงคุณ 

 ๔๙๘๔ อาสาสมัครทหารพรานบัณฑิต   

  ศิลาเฮือง 

 ๔๙๘๕ อาสาสมัครทหารพรานบัลลังก   

  เฮงตระกูลเวนิช 

 ๔๙๘๖ อาสาสมัครทหารพรานบาสมิน   

  กือลือแม 

 ๔๙๘๗ อาสาสมัครทหารพรานบุญการจน   

  ไชยพงษ 

 ๔๙๘๘ อาสาสมัครทหารพรานบุญเกิด   

  บุตรงาม 

 ๔๙๘๙ อาสาสมัครทหารพรานบุญญฤทธิ์   

  ศรีเจริญ 

 ๔๙๙๐ อาสาสมัครทหารพรานบุญธรรม   

  เขียวเข็ม 

 ๔๙๙๑ อาสาสมัครทหารพรานบุญปน   

  แสงเรืองเดช 

 ๔๙๙๒ อาสาสมัครทหารพรานบุญย่ิง   

  ศรีสมวงค 

 ๔๙๙๓ อาสาสมัครทหารพรานบุญเรียม   

  ขันทา 

 ๔๙๙๔ อาสาสมัครทหารพรานบุญเลิศ   

  ถิ่นทองหลาง 

 ๔๙๙๕ อาสาสมัครทหารพรานบุญเลิศ   

  แปนดวง 
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 ๔๙๙๖ อาสาสมัครทหารพรานบุญสุ   

  ดวงสูงเนิน 

 ๔๙๙๗ อาสาสมัครทหารพรานบุญเหลือ   

  เลานามสิงห 

 ๔๙๙๘ อาสาสมัครทหารพรานบุณยทัต   

  ริมสาคร 

 ๔๙๙๙ อาสาสมัครทหารพรานบุนยะมิน   

  บุญมี 

 ๕๐๐๐ อาสาสมัครทหารพรานบูกอรี  มาหะ 

 ๕๐๐๑ อาสาสมัครทหารพรานบูรพา   

  เนินทราย 

 ๕๐๐๒ อาสาสมัครทหารพรานบูรฮาน   

  บือตือเราะ 

 ๕๐๐๓ อาสาสมัครทหารพรานปกรณ   

  เจริญศิลป 

 ๕๐๐๔ อาสาสมัครทหารพรานปฎิภาน   

  ทุมวงค 

 ๕๐๐๕ อาสาสมัครทหารพรานปฏิพล   

  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๐๐๖ อาสาสมัครทหารพรานปฏิพัทธ   

  จันทรประสิทธิ์ 

 ๕๐๐๗ อาสาสมัครทหารพรานปฏิพัน   

  วงคแดง 

 ๕๐๐๘ อาสาสมัครทหารพรานปฏิภัทธ   

  หาญพล 

 ๕๐๐๙ อาสาสมัครทหารพรานปฏิภาร  สะภา 

 ๕๐๑๐ อาสาสมัครทหารพรานปฐมพงค   

  ศรีทอง 

 ๕๐๑๑ อาสาสมัครทหารพรานปฐวี  ยนตดัน 

 ๕๐๑๒ อาสาสมัครทหารพรานปณต   

  ดวงแกว 

 ๕๐๑๓ อาสาสมัครทหารพรานปณัยกร   

  กุมทอง 

 ๕๐๑๔ อาสาสมัครทหารพรานปณิธาน   

  รามัญเพ็ง 

 ๕๐๑๕ อาสาสมัครทหารพรานปดิฐพร   

  สังขศิริ 

 ๕๐๑๖ อาสาสมัครทหารพรานปนพงศ   

  ปยะรัตน 

 ๕๐๑๗ อาสาสมัครทหารพรานปพน  พวงพ้ัว 

 ๕๐๑๘ อาสาสมัครทหารพรานปรมินทร   

  กราบสําโรง 

 ๕๐๑๙ อาสาสมัครทหารพรานปรเมศวร   

  สุพรรณชนะบุรี 

 ๕๐๒๐ อาสาสมัครทหารพรานปรวิทย   

  วรรณวงศ 

 ๕๐๒๑ อาสาสมัครทหารพรานประกาศิต   

  จําปาเรือง 

 ๕๐๒๒ อาสาสมัครทหารพรานประกาศิต   

  เทียนคํา 
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 ๕๐๒๓ อาสาสมัครทหารพรานประกิจ  หาแว 

 ๕๐๒๔ อาสาสมัครทหารพรานประกิต   

  ขวัญเทพ 

 ๕๐๒๕ อาสาสมัครทหารพรานประกิต  ไดรูป 

 ๕๐๒๖ อาสาสมัครทหารพรานประคอง   

  สุทนัง 

 ๕๐๒๗ อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐ   

  แสงทอง 

 ๕๐๒๘ อาสาสมัครทหารพรานประทิว  บุญชู 

 ๕๐๒๙ อาสาสมัครทหารพรานประธานยศ   

  พรมสิทธิ์ 

 ๕๐๓๐ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ   

  ปญญาบุ 

 ๕๐๓๑ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ   

  พุมพวง 

 ๕๐๓๒ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ   

  หนูแกว 

 ๕๐๓๓ อาสาสมัครทหารพรานประภัทรพงศ   

  หมื่นราม 

 ๕๐๓๔ อาสาสมัครทหารพรานประมินทร   

  บัวเหมือน 

 ๕๐๓๕ อาสาสมัครทหารพรานประยุทธ   

  หอมวัน 

 ๕๐๓๖ อาสาสมัครทหารพรานประยูร   

  ผลบูรณ 

 ๕๐๓๗ อาสาสมัครทหารพรานประโยชน   

  มูสิกะ 

 ๕๐๓๘ อาสาสมัครทหารพรานประเวศ  ชูดํา 

 ๕๐๓๙ อาสาสมัครทหารพรานประสาร   

  ทวีชัย 

 ๕๐๔๐ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  คงพลัด 

 ๕๐๔๑ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  โคตรนาแก 

 ๕๐๔๒ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  จัตุประสาน 

 ๕๐๔๓ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  แซหลี 

 ๕๐๔๔ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  บัวทอง 

 ๕๐๔๕ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  บุญเทพ 

 ๕๐๔๖ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  สาทะ 

 ๕๐๔๗ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์   

  หนอทอง 

 ๕๐๔๘ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ   

  ชํานาญ 

 ๕๐๔๙ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ   

  พุกภิบูรณ 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๕๐๕๐ อาสาสมัครทหารพรานประเสริฐ   

  มาหมะนอ 

 ๕๐๕๑ อาสาสมัครทหารพรานปรัชญา   

  เดชเมือง 

 ๕๐๕๒ อาสาสมัครทหารพรานปรัชญา   

  หมานสกุล 

 ๕๐๕๓ อาสาสมัครทหารพรานปราโมทย   

  บุญดก 

 ๕๐๕๔ อาสาสมัครทหารพรานปราโมทย   

  พลจันทร 

 ๕๐๕๕ อาสาสมัครทหารพรานปริย   

  จันทาพูน 

 ๕๐๕๖ อาสาสมัครทหารพรานปริเยศ   

  สมทรง 

 ๕๐๕๗ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา   

  จันทรมณี 

 ๕๐๕๘ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา  ชูชวย 

 ๕๐๕๙ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา  นามศรี 

 ๕๐๖๐ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา  บุญมา 

 ๕๐๖๑ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา  ผลรักษ 

 ๕๐๖๒ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา   

  สายสินธุ 

 ๕๐๖๓ อาสาสมัครทหารพรานปวรุตม   

  พรหมแกว 

 ๕๐๖๔ อาสาสมัครทหารพรานปวีรนิพัท   

  เริ่มวงศ 

 ๕๐๖๕ อาสาสมัครทหารพรานปองศักดิ์   

  บัวทอง 

 ๕๐๖๖ อาสาสมัครทหารพรานปอมเพชร   

  วงศตร ี

 ๕๐๖๗ อาสาสมัครทหารพรานปญจะวุฒิ   

  แซวั้ง 

 ๕๐๖๘ อาสาสมัครทหารพรานปญญา   

  ภูเซซัง 

 ๕๐๖๙ อาสาสมัครทหารพรานปญญา   

  มาลัยวัน 

 ๕๐๗๐ อาสาสมัครทหารพรานปญญา   

  สอนวันนา 

 ๕๐๗๑ อาสาสมัครทหารพรานปญญากร   

  ยศบุญเรือง 

 ๕๐๗๒ อาสาสมัครทหารพรานปญญาวุฒิ   

  ปานแกว 

 ๕๐๗๓ อาสาสมัครทหารพรานปฐพงค   

  สายทองแท 

 ๕๐๗๔ อาสาสมัครทหารพรานปณณวัฒน   

  มิ่งทอง 

 ๕๐๗๕ อาสาสมัครทหารพรานปณณวัฒน   

  หมวดมณี 

 ๕๐๗๖ อาสาสมัครทหารพรานปตรธิภูมิ   

  วัฒนสมบูรณ 

 ๕๐๗๗ อาสาสมัครทหารพรานปทธวีร   

  หลังยาหนาย 
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 ๕๐๗๘ อาสาสมัครทหารพรานปารเมศ   

  ศรนิรันด 

 ๕๐๗๙ อาสาสมัครทหารพรานปยพัทธ   

  ณ รังษี 

 ๕๐๘๐ อาสาสมัครทหารพรานปยพันธ   

  อุศมา 

 ๕๐๘๑ อาสาสมัครทหารพรานปยรัตน   

  สุวรรณมณี 

 ๕๐๘๒ อาสาสมัครทหารพรานปยวัฒน   

  คงดวง 

 ๕๐๘๓ อาสาสมัครทหารพรานปยสิทธิ์   

  รักภักดี 

 ๕๐๘๔ อาสาสมัครทหารพรานปยสุทธิ์   

  ทุมนุม 

 ๕๐๘๕ อาสาสมัครทหารพรานปยะ  หนูราม 

 ๕๐๘๖ อาสาสมัครทหารพรานปยะนัย   

  นมรักษ 

 ๕๐๘๗ อาสาสมัครทหารพรานปยะพงษ   

  บุญทอง 

 ๕๐๘๘ อาสาสมัครทหารพรานปยะพงษ   

  เสนีย 

 ๕๐๘๙ อาสาสมัครทหารพรานปยะวุฒิ   

  เยาวะกุล 

 ๕๐๙๐ อาสาสมัครทหารพรานปุญญพัฒน   

  ไชยแบน 

 ๕๐๙๑ อาสาสมัครทหารพรานปุณณรัตน   

  อินทรปญญา 

 ๕๐๙๒ อาสาสมัครทหารพรานปูเตะ  อาหลี 

 ๕๐๙๓ อาสาสมัครทหารพรานเปรมศักดิ์   

  ชาวเซโปน 

 ๕๐๙๔ อาสาสมัครทหารพรานเปาซี  เจะเตะ 

 ๕๐๙๕ อาสาสมัครทหารพรานเปยมศักดิ์   

  พรหมมณี 

 ๕๐๙๖ อาสาสมัครทหารพรานผจญ  เหงากอ 

 ๕๐๙๗ อาสาสมัครทหารพรานพงคธเนศ   

  สมบัติ 

 ๕๐๙๘ อาสาสมัครทหารพรานพงคพัฒน   

  ปรางสุวรรณ 

 ๕๐๙๙ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร   

  โตะหนู 

 ๕๑๐๐ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร   

  ปลอดทุกข 

 ๕๑๐๑ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร  ศิลป 

 ๕๑๐๒ อาสาสมัครทหารพรานพงศดนัย   

  เลิศไกร 

 ๕๑๐๓ อาสาสมัครทหารพรานพงศตะวัน   

  ขวัญเทพ 

 ๕๑๐๔ อาสาสมัครทหารพรานพงศเทพ   

  จีนเซง 

 ๕๑๐๕ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร  ชูบัว 
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 ๕๑๐๖ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร   

  พรหมฤทธิ์ 

 ๕๑๐๗ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร   

  เพ็ชรเวช 

 ๕๑๐๘ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร   

  ไลออน 

 ๕๑๐๙ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร   

  ศรีเมืองคุณ 

 ๕๑๑๐ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร   

  หวังดี 

 ๕๑๑๑ อาสาสมัครทหารพรานพงศพัฒน   

  ราโพ 

 ๕๑๑๒ อาสาสมัครทหารพรานพงศพัฒน   

  สาระธรรม 

 ๕๑๑๓ อาสาสมัครทหารพรานพงศพันธ   

  นุยแกว 

 ๕๑๑๔ อาสาสมัครทหารพรานพงศภัค  ซาบุ 

 ๕๑๑๕ อาสาสมัครทหารพรานพงศวริศ   

  ขุนนะ 

 ๕๑๑๖ อาสาสมัครทหารพรานพงศศิริ   

  โทแสง 

 ๕๑๑๗ อาสาสมัครทหารพรานพงศสิทธิ์   

  ทองเสนอ 

 ๕๑๑๘ อาสาสมัครทหารพรานพงษ  เสารคํา 

 ๕๑๑๙ อาสาสมัครทหารพรานพงษดนัย   

  สะตะ 

 ๕๑๒๐ อาสาสมัครทหารพรานพงษทวี   

  ขาวแสง 

 ๕๑๒๑ อาสาสมัครทหารพรานพงษพัฒน   

  ขุนนายก 

 ๕๑๒๒ อาสาสมัครทหารพรานพงษพันธ   

  กิตติอรุณ 

 ๕๑๒๓ อาสาสมัครทหารพรานพงษพันธ   

  รักษจํารูญ 

 ๕๑๒๔ อาสาสมัครทหารพรานพงษพันธุ   

  กลาหาญ 

 ๕๑๒๕ อาสาสมัครทหารพรานพงษพิทักษ   

  ศรีมาชัย 

 ๕๑๒๖ อาสาสมัครทหารพรานพงษรวี   

  อาจหาญ 

 ๕๑๒๗ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์   

  แกวบุตร 

 ๕๑๒๘ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์   

  หนูทองรักษ 

 ๕๑๒๙ อาสาสมัครทหารพรานพงษสิทธิ์   

  จ่ัวนาน 

 ๕๑๓๐ อาสาสมัครทหารพรานพงษสิทธิ์   

  ปาสาเณ 

 ๕๑๓๑ อาสาสมัครทหารพรานพชรพงศ   

  ทองเนื้อสุข 

 ๕๑๓๒ อาสาสมัครทหารพรานพนม   

  ประกายพงศ 
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 ๕๑๓๓ อาสาสมัครทหารพรานพนมกร   

  ศรีฉายา 

 ๕๑๓๔ อาสาสมัครทหารพรานพนะพงษ   

  งามหนัก 

 ๕๑๓๕ อาสาสมัครทหารพรานพนัสกร   

  วงษวลัยพรรณ 

 ๕๑๓๖ อาสาสมัครทหารพรานพนาวรรณ   

  สืบสําราญ 

 ๕๑๓๗ อาสาสมัครทหารพรานพยัคฆ   

  ศรีชมภู 

 ๕๑๓๘ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย  ขําแจง 

 ๕๑๓๙ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย   

  จันทรเพชร 

 ๕๑๔๐ อาสาสมัครทหารพรานพรชยั  ตุลยสุข 

 ๕๑๔๑ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย   

  วงศบัณฑิต 

 ๕๑๔๒ อาสาสมัครทหารพรานพรชัย   

  อุตวงษ 

 ๕๑๔๓ อาสาสมัครทหารพรานพรโชค   

  เครือแดง 

 ๕๑๔๔ อาสาสมัครทหารพรานพรณรงค   

  หนูนอย 

 ๕๑๔๕ อาสาสมัครทหารพรานพรนรายณ   

  รักษาคุณ 

 ๕๑๔๖ อาสาสมัครทหารพรานพรพงษ  ซุยเล 

 ๕๑๔๗ อาสาสมัครทหารพรานพรภิชัย   

  ละเอียด 

 ๕๑๔๘ อาสาสมัครทหารพรานพรมลิขิต   

  จันทรกําจร 

 ๕๑๔๙ อาสาสมัครทหารพรานพรยศ  แซพุย 

 ๕๑๕๐ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์   

  กลํ่าเงิน 

 ๕๑๕๑ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์   

  แกวเนียม 

 ๕๑๕๒ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์   

  แกวเล็ก 

 ๕๑๕๓ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์   

  ไชหาวงษ 

 ๕๑๕๔ อาสาสมัครทหารพรานพรสุข   

  ละเอียด 

 ๕๑๕๕ อาสาสมัครทหารพรานพรหมราช   

  วิเศษชาติ 

 ๕๑๕๖ อาสาสมัครทหารพรานพฤติกุล   

  ดวงมณี 

 ๕๑๕๗ อาสาสมัครทหารพรานพฤติพงศ   

  ชุมแกว 

 ๕๑๕๘ อาสาสมัครทหารพรานพฤทธิพงษ   

  กุลวิศิษฎ 

 ๕๑๕๙ อาสาสมัครทหารพรานพลกฤษณ   

  ขุนอําพัย 
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 ๕๑๖๐ อาสาสมัครทหารพรานพลพล   

  สุขสําราญ 

 ๕๑๖๑ อาสาสมัครทหารพรานพลรัตน   

  รัตนคีรี 

 ๕๑๖๒ อาสาสมัครทหารพรานพลรัตน   

  เล่ือนลอย 

 ๕๑๖๓ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน   

  ทองอินทร 

 ๕๑๖๔ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน   

  บุญฤกษ 

 ๕๑๖๕ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน   

  เอาจันนาม 

 ๕๑๖๖ อาสาสมัครทหารพรานพัชณรงณ   

  แดงประเทศ 

 ๕๑๖๗ อาสาสมัครทหารพรานพัชรณัณฐา   

  ญาณณกัฒศณัณฐา 

 ๕๑๖๘ อาสาสมัครทหารพรานพัชรพล   

  ทองคง 

 ๕๑๖๙ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงค   

  สังขงาม 

 ๕๑๗๐ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงศ   

  กาหยี 

 ๕๑๗๑ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงศ   

  ศรีสอาด 

 ๕๑๗๒ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงษ   

  นันทะภู 

 ๕๑๗๓ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงษ   

  ษรภักดี 

 ๕๑๗๔ อาสาสมัครทหารพรานพันธยุทธ   

  คงมัน 

 ๕๑๗๕ อาสาสมัครทหารพรานพันนา  สารันต 

 ๕๑๗๖ อาสาสมัครทหารพรานพัสกร   

  กล่ินหอม 

 ๕๑๗๗ อาสาสมัครทหารพรานพัสกร  เตงหลี 

 ๕๑๗๘ อาสาสมัครทหารพรานพายุ  โทสุระ 

 ๕๑๗๙ อาสาสมัครทหารพรานพิกรี  วาเด็ง 

 ๕๑๘๐ อาสาสมัครทหารพรานพิชัย   

  โคตรสมบัติ 

 ๕๑๘๑ อาสาสมัครทหารพรานพิชิต   

  เนตรแสงศรี 

 ๕๑๘๒ อาสาสมคัรทหารพรานพิชิต   

  อักขชาติ 

 ๕๑๘๓ อาสาสมัครทหารพรานพิชิตชัย   

  ปานทน 

 ๕๑๘๔ อาสาสมัครทหารพรานพิชิตพงษ   

  แพพากเพียร 

 ๕๑๘๕ อาสาสมัครทหารพรานพิชิตพล   

  ธุทินนท 

 ๕๑๘๖ อาสาสมัครทหารพรานพิเชษฐ   

  จันทระ 

 ๕๑๘๗ อาสาสมัครทหารพรานพิเชษฐ   

  บรรณศร ี
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 ๕๑๘๘ อาสาสมัครทหารพรานพิทยาธร   

  ชิตเชื้อ 

 ๕๑๘๙ อาสาสมัครทหารพรานพิทยาธร   

  ไชยประเสริฐ 

 ๕๑๙๐ อาสาสมัครทหารพรานพิทักษ   

  ทิแพง 

 ๕๑๙๑ อาสาสมัครทหารพรานพิทักษ   

  วีสุวรรณ 

 ๕๑๙๒ อาสาสมัครทหารพรานพินโย   

  พรหมอินทร 

 ๕๑๙๓ อาสาสมัครทหารพรานพิพัฒน   

  เสมียนชัย 

 ๕๑๙๔ อาสาสมัครทหารพรานพิพัฒพงษ   

  ติณะรัตน 

 ๕๑๙๕ อาสาสมัครทหารพรานพิรุณ   

  ปาสาบุตร 

 ๕๑๙๖ อาสาสมัครทหารพรานพิศาล   

  พูลภักดี 

 ๕๑๙๗ อาสาสมัครทหารพรานพิษณุ   

  บัวงาม 

 ๕๑๙๘ อาสาสมัครทหารพรานพิษณุ   

  แปนแกว 

 ๕๑๙๙ อาสาสมัครทหารพรานพิษณุพงศ   

  ทองเสน 

 ๕๒๐๐ อาสาสมัครทหารพรานพิสิทธิ์   

  ชนะนอย 

 ๕๒๐๑ อาสาสมัครทหารพรานพีรณัฐ   

  สงเมือง 

 ๕๒๐๒ อาสาสมัครทหารพรานพีรพงษ   

  ดลราศี 

 ๕๒๐๓ อาสาสมัครทหารพรานพีรพล   

  ยอยชวง 

 ๕๒๐๔ อาสาสมัครทหารพรานพีรพัฒน   

  พูลสุข 

 ๕๒๐๕ อาสาสมัครทหารพรานพีรพัฒน   

  ศรีดํา 

 ๕๒๐๖ อาสาสมัครทหารพรานพีรภพ   

  พรมสารี 

 ๕๒๐๗ อาสาสมัครทหารพรานพีรยุทธ   

  ชวยเกต 

 ๕๒๐๘ อาสาสมัครทหารพรานพีรวัฒน   

  ชินวงษ 

 ๕๒๐๙ อาสาสมัครทหารพรานพีระพล   

  นอยเพ็ง 

 ๕๒๑๐ อาสาสมัครทหารพรานพีระพล   

  พุทธกาล 

 ๕๒๑๑ อาสาสมัครทหารพรานพีรีดาซีย   

  ดะเละห 

 ๕๒๑๒ อาสาสมัครทหารพรานพุฒิพงศ   

  วาชัยยง 

 ๕๒๑๓ อาสาสมัครทหารพรานพุทธพจน   

  ผองศิริ 
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 ๕๒๑๔ อาสาสมัครทหารพรานพูลจิตร   

  ผางทอง 

 ๕๒๑๕ อาสาสมัครทหารพรานพูลธรัตน   

  อาจมนตรี 

 ๕๒๑๖ อาสาสมัครทหารพรานเพชร   

  สนุกรัมย 

 ๕๒๑๗ อาสาสมัครทหารพรานเพลิน  คันที 

 ๕๒๑๘ อาสาสมัครทหารพรานแพง  ทันวิมา 

 ๕๒๑๙ อาสาสมัครทหารพรานแพนดี   

  สายอตูลง 

 ๕๒๒๐ อาสาสมัครทหารพรานโพธิชัย  วังคีรี 

 ๕๒๒๑ อาสาสมัครทหารพรานไพดี  สาและ 

 ๕๒๒๒ อาสาสมัครทหารพรานไพรวัลย   

  เพชรผองศรี 

 ๕๒๒๓ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน   

  แกวเกื้อ 

 ๕๒๒๔ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน   

  ชาติศิริ 

 ๕๒๒๕ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน   

  เพ็งนิล 

 ๕๒๒๖ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน   

  ฟูจินดามณี 

 ๕๒๒๗ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน   

  สาหมัดดามัน 

 ๕๒๒๘ อาสาสมัครทหารพรานไพศาล   

  ชัยสุริยงค 

 ๕๒๒๙ อาสาสมัครทหารพรานไพศาล   

  บินสาและ 

 ๕๒๓๐ อาสาสมัครทหารพรานไพศาล   

  วงคศรีชา 

 ๕๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานฟาดิ้ล  สังขาว 

 ๕๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานฟารเดย  อูเซ็ง 

 ๕๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานฟตรี  เจะมิ 

 ๕๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานภคพงศ   

  ชวยแทน 

 ๕๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานภัทร   

  ชิตชลธาร 

 ๕๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานภัทร  ไชยกุล 

 ๕๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานภัทรพงศ   

  แยมยอง 

 ๕๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานภัทรพงษ   

  คงวิสัย 

 ๕๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานภัทราวุธ   

  ศรีจันทร 

 ๕๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานภาคภูมิ   

  พงศพันธ 

 ๕๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานภาณุเดช   

  เรืองทอง 

 ๕๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานภาณุเดช   

  เสนเอียด 

 ๕๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานภาณุพงศ   

  สมบูรณ 
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 ๕๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานภาณุเมศ  สิทธิ 

 ๕๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานภานุเดช   

  งามแสน 

 ๕๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานภานุพงศ   

  ล้ิมเกษตรสกุล 

 ๕๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานภานุมาศ   

  ไชยโสม 

 ๕๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานภานุวัฒน   

  จรศรชัย 

 ๕๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานภานุวัฒน   

  ชูชวย 

 ๕๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานภานุวัตร   

  แกวพิทักษ 

 ๕๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานภาษิวัฒน   

  ทองอยู 

 ๕๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานภาสกร   

  ออนขวัญ 

 ๕๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานภิเชษฐ   

  นวลฤทธิ์ 

 ๕๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานภูธิชย   

  ไชยสาลี 

 ๕๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานภูธิป  เรณุมาศ 

 ๕๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานภูระวิชญ   

  ชาวเซโปน 

 ๕๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานภูริทัต   

  สังขวงษ 

 ๕๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานภูริภัทร   

  สังวาลเพ็ชร 

 ๕๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล   

  ปลอดภัย 

 ๕๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล  รุงเรือง 

 ๕๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล  แสงภู 

 ๕๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล   

  หินวิเศษ 

 ๕๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานภูวเนศวร   

  ณรงคทิพย 

 ๕๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานมงคล   

  คงสวัสดิ์ 

 ๕๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานมงคล  คุมสกุล 

 ๕๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานมณฑล   

  วิชชานนท 

 ๕๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานมณฑล  สืบนุช 

 ๕๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  เขียวจีน 

 ๕๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  ทองเจิม 

 ๕๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  บุตะเคียน 

 ๕๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  หนูสุวรรณ 

 ๕๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานมนัญชัย  ปติ 

 ๕๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานมนัส  ชูนาค 
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 ๕๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานมนัส   

  หวานมาก 

 ๕๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานมนัส  อวยชัย 

 ๕๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานมนัสพงศ   

  คงสิน 

 ๕๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานมนิตย   

  น้ําแกว 

 ๕๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานมนูญ   

  อินทรชัย 

 ๕๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานมโน   

  รักษาสัตย 

 ๕๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานมรกต   

  เกตุแกว 

 ๕๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานมะซอรี  บินฮะ 

 ๕๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานมะซามูดิง   

  เจะฆอ 

 ๕๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานมะเซาตี   

  ปานาหมะ 

 ๕๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานมะไซดี   

  ดอเลาะ 

 ๕๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานมะไซดี  สาแม 

 ๕๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานมะนัน   

  ปาแนเยาะ 

 ๕๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานมะฟาอีซัน   

  ดาโอะ 

 ๕๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานมะรอดี  ยุโซะ 

 ๕๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานมะรอฟ   

  มะยีนิ 

 ๕๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานมะรอวี   

  เจะมะ 

 ๕๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานมะสะอีดี   

  ยาลอ 

 ๕๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานมะสายลี   

  เปาะจิ 

 ๕๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานมะสารี  ยูโซะ 

 ๕๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานมะสุกรี  กาลี 

 ๕๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานมะสุกรี   

  เจะแน 

 ๕๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานมะอีซอ   

  สาและ 

 ๕๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานมัรวาน  ดิงปอ 

 ๕๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานมัสรี   

  บินหะยีมือลี 

 ๕๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานมัสลัน  ยูโซะ 

 ๕๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานมาซือลัน  ดามิ 

 ๕๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานมาซูวัน  ยูโซะ 

 ๕๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานมาดี   

  มัทมูมาท 

 ๕๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานมานพ   

  ขุนภักดี 
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 ๕๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานมานะ   

  แกวมณี 

 ๕๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานมานะ   

  พิชัยยุทธ 

 ๕๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานมานะศักดิ์   

  โพธิ์กลาง 

 ๕๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานมานิตย   

  แปนประดิษฐ 

 ๕๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานมาโนช   

  ตนกันยา 

 ๕๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานมาโนช   

  บรรดิษฐ 

 ๕๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานมาโนชย   

  อินทรพงษ 

 ๕๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานมารวย   

  จากถิ่น 

 ๕๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานมีชัย   

  ทองจันทร 

 ๕๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานมุกตาร  สําเร 

 ๕๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานมุสตากีม  วาซิ 

 ๕๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานมุหามะสาบือรี   

  สามะแอ 

 ๕๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานมูซอ  มะซง 

 ๕๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานมูยาเหะ   

  วานิ 

 ๕๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานมูหมัดแพนดี   

  เจะมิง 

 ๕๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานมูหามะซัมซู   

  เจะเงาะ 

 ๕๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัด   

  อับดุลลาเตะ 

 ๕๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดยาวารี   

  ดือราแม 

 ๕๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดยูรี   

  มะสาแม 

 ๕๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดลีกี   

  สาและ 

 ๕๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดสุกรี   

  สามะ 

 ๕๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานมฮูัมหมัดไฟซอล   

  บือราเฮง 

 ๕๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดสุกรี   

  กาเดร 

 ๕๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานมูฮามะฮาลีโซ   

  มะแซ 

 ๕๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานมูฮํามัด  สุหลง 

 ๕๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดคาดาฟ   

  เพ็ชรออน 

 ๕๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดดาลูวสี   

  เจะและ 
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 ๕๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดตามีซี   

  ยะโกะ 

 ๕๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดฟตรี   

  แม 

 ๕๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดอํารี   

  สามะแอ 

 ๕๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดฮารีฟ   

  มะมิง 

 ๕๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานมูไฮมัน   

  สะมะแอ 

 ๕๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานแมนสรวง   

  เมน 

 ๕๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานไมตรี  บุดดา 

 ๕๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานไมตรี   

  เสาจันทึก 

 ๕๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานยงควิวัฒน   

  อนุศาสนโกศล 

 ๕๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานยงยศ  ดวงดี 

 ๕๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ   

  ไชยดี 

 ๕๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ   

  นุยเอียด 

 ๕๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ   

  บุญรัตนา 

 ๕๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ  สุทธิ 

 ๕๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธิ์   

  คงสีเหร 

 ๕๓๔๖ อาสาสมัครทหารพรานยศธร   

  เหลาวงศษา 

 ๕๓๔๗ อาสาสมัครทหารพรานยศภพ   

  ทองสินธุ 

 ๕๓๔๘ อาสาสมัครทหารพรานยศวริศ   

  พุทธคุณ 

 ๕๓๔๙ อาสาสมัครทหารพรานยอด   

  ใสตะภาพ 

 ๕๓๕๐ อาสาสมัครทหารพรานยอยด   

  สะเมาะ 

 ๕๓๕๑ อาสาสมัครทหารพรานยุทธการ  บุดดี 

 ๕๓๕๒ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  โคตรชา 

 ๕๓๕๓ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  จําปาทอง 

 ๕๓๕๔ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  มุลทากุล 

 ๕๓๕๕ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  สมบูรณแกว 

 ๕๓๕๖ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ   

  นนทะโคตร 

 ๕๓๕๗ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ   

  วันทองสุข 
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 ๕๓๕๘ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ   

  อิ่วหวั่น 

 ๕๓๕๙ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพิชัย   

  ผางสี 

 ๕๓๖๐ อาสาสมัครทหารพรานยุทธภูมิ   

  แตมสีทอง 

 ๕๓๖๑ อาสาสมัครทหารพรานยุทธศักดิ์   

  สุทธิพันธุ 

 ๕๓๖๒ อาสาสมัครทหารพรานยูกี  อาแว 

 ๕๓๖๓ อาสาสมัครทหารพรานยูสรี   

  กะแลแปะ 

 ๕๓๖๔ อาสาสมัครทหารพรานโยธา   

  บุญประคม 

 ๕๓๖๕ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน   

  เมฆยงค 

 ๕๓๖๖ อาสาสมัครทหารพรานรชานนท   

  ศรีมุข 

 ๕๓๖๗ อาสาสมัครทหารพรานรณชัย  บัวงาม 

 ๕๓๖๘ อาสาสมัครทหารพรานรณชัย   

  พิริยะสุนทรกุล 

 ๕๓๖๙ อาสาสมัครทหารพรานรณฤทธิ์   

  เทือกเถาสาร 

 ๕๓๗๐ อาสาสมัครทหารพรานรวิพล   

  ขุนเพ็ชรศรี 

 ๕๓๗๑ อาสาสมัครทหารพรานรอกิ  เงาะ 

 ๕๓๗๒ อาสาสมัครทหารพรานรอกิ  หะยี 

 ๕๓๗๓ อาสาสมัครทหารพรานรอกีมิง  ฮามะ 

 ๕๓๗๔ อาสาสมัครทหารพรานรอกีส  รีแซ 

 ๕๓๗๕ อาสาสมัครทหารพรานรอซาลี   

  ตือบิงหมะ 

 ๕๓๗๖ อาสาสมัครทหารพรานรอมลี  กอเตง 

 ๕๓๗๗ อาสาสมัครทหารพรานรอมะดอน   

  เกตุจุฬา 

 ๕๓๗๘ อาสาสมัครทหารพรานรักคณิต   

  ชูแกว 

 ๕๓๗๙ อาสาสมัครทหารพรานรักษภูมิ   

  บุญชวย 

 ๕๓๘๐ อาสาสมัครทหารพรานรังสรรค   

  เชิดชู 

 ๕๓๘๑ อาสาสมคัรทหารพรานรังสรรค   

  บือราเฮง 

 ๕๓๘๒ อาสาสมัครทหารพรานรังสรรค   

  ลาวเมือง 

 ๕๓๘๓ อาสาสมัครทหารพรานรัชชานนท   

  บุญสิทธิ์ 

 ๕๓๘๔ อาสาสมัครทหารพรานรัชตุพล   

  พิมขัน 

 ๕๓๘๕ อาสาสมัครทหารพรานรัชพร  อนเพ็ง 

 ๕๓๘๖ อาสาสมัครทหารพรานรัชพล   

  รักบัวทอง 
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 ๕๓๘๗ อาสาสมัครทหารพรานรัฐกร   

  มุกดารัตน 

 ๕๓๘๘ อาสาสมัครทหารพรานรัฐพงศ   

  แกวทองประคํา 

 ๕๓๘๙ อาสาสมัครทหารพรานรัฐพงศ  อินดี 

 ๕๓๙๐ อาสาสมัครทหารพรานรัฐวิศว   

  ปาจะโชติ 

 ๕๓๙๑ อาสาสมัครทหารพรานรัตนพล  ชูมณี 

 ๕๓๙๒ อาสาสมัครทหารพรานรัตพล   

  ทาดีสม 

 ๕๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานราชาญ  บุตตะ 

 ๕๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานรีดูวัน   

  ขรีดาโอะ 

 ๕๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานรุงโรจน   

  หนอแดง 

 ๕๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานรุจิกร  พันวัน 

 ๕๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานรุสมัน  โตะนอ 

 ๕๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานรุสลัน  มะ 

 ๕๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานรุสลัน  มาแน 

 ๕๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานรุสลัน  สิรอมา 

 ๕๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานรุสลัน  สูเล็ง 

 ๕๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานรูฎวัน  อาแว 

 ๕๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานรูบี   

  บินหะยีอาลี 

 ๕๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานเรณุวัตร   

  ศรีวัง 

 ๕๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานเรวัฒน   

  ไชยรงค 

 ๕๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานเรวุฒิ  ตรีแกว 

 ๕๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานเรวุฒิ   

  พันเพชรศรี 

 ๕๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานเรวุฒิ   

  เพชรทองขาว 

 ๕๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานเริงศักดิ์  วังคีรี 

 ๕๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานเรืองเดช   

  ตากุบล 

 ๕๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานเรืองศักดิ์   

  ศรีจันทร 

 ๕๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานโรจศักดิ์   

  ควิโด 

 ๕๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิไกร   

  อุไรพันธ 

 ๕๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิพงค   

  มิตรแกว 

 ๕๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิพร   

  ทองแกว 

 ๕๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิพร   

  อินริสพงษ 

 ๕๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานลักยม   

  เจริญสม 

 ๕๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานลักเลย   

  โสประดิษฐ 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๕๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานลิขิต   

  ขุนจันทร 

 ๕๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานลิขิต   

  ไชยพรมมา 

 ๕๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานลิขิต  ฟองคํา 

 ๕๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานล่ิม   

  นิลจันทรรักษ 

 ๕๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานเลอศักดิ์   

  สุวรรณรัตน 

 ๕๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานเลอศักดิ์   

  อนเล่ือน 

 ๕๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานเลิศบัณฑิต   

  ทรงคาศร ี

 ๕๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานวชิรวิทย   

  สงเสริม 

 ๕๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานวชิระ  ทัศนัย 

 ๕๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานวนาปกรณ   

  จงไข 

 ๕๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานวรณัชจ   

  สุขศีล 

 ๕๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานวรพจน   

  ลาภาเกษมทิพย 

 ๕๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานวรยศ   

  ยอดระบํา 

 ๕๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานวรรธนา   

  ศรีออน 

 ๕๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานวรวิช  ฮกฮิ้น 

 ๕๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย   

  เกตุแกว 

 ๕๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย   

  ทิพยรักษ 

 ๕๔๓๖ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย   

  รอดสวัสดิ์ 

 ๕๔๓๗ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย   

  เสนานนท 

 ๕๔๓๘ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ   

  โชติมณี 

 ๕๔๓๙ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ  ทองมา 

 ๕๔๔๐ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ   

  มณฑล 

 ๕๔๔๑ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ   

  แวเปาะแฮ 

 ๕๔๔๒ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  จุลเทพ 

 ๕๔๔๓ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  นิ่มมาก 

 ๕๔๔๔ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  บุญทองเล็ก 

 ๕๔๔๕ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  พรหมอักษร 

 ๕๔๔๖ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  ศรีกฤษ 
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 ๕๔๔๗ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  แสงชมภู 

 ๕๔๔๘ อาสาสมัครทหารพรานวรากร   

  โสมาเกตุ 

 ๕๔๔๙ อาสาสมัครทหารพรานวราเทพ   

  ภูตองโขบ 

 ๕๔๕๐ อาสาสมัครทหารพรานวรายุทธ   

  พรหมอักษร 

 ๕๔๕๑ อาสาสมัครทหารพรานวราฤทธิ์   

  แกวปรือ 

 ๕๔๕๒ อาสาสมัครทหารพรานวรุฒ  โคสาดี 

 ๕๔๕๓ อาสาสมัครทหารพรานวรุฒ  ชูมณี 

 ๕๔๕๔ อาสาสมัครทหารพรานวรุฒน   

  ประกอบชาติ 

 ๕๔๕๕ อาสาสมัครทหารพรานวสันต  บัวศรี 

 ๕๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานวสันต   

  บุญลาภ 

 ๕๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานวสันต   

  แปนโคต 

 ๕๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานวสันต  เพชรชู 

 ๕๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานวสันต   

  เพชรรัตน 

 ๕๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานวัง  ลืออํานาจ 

 ๕๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงศ   

  นิลจันทร 

 ๕๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงษ   

  พรมภักดิ์ 

 ๕๔๖๓ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพล   

  จันทรเมือง 

 ๕๔๖๔ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพล  ยังดี 

 ๕๔๖๕ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพันธ   

  เพ็ชรฤทธิ์ 

 ๕๔๖๖ อาสาสมัครทหารพรานวัชรวี   

  วิเศษเตมีย 

 ๕๔๖๗ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ   

  กุกัญญา 

 ๕๔๖๘ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ไกรเกตุ 

 ๕๔๖๙ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ชูโต 

 ๕๔๗๐ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ทองนุน 

 ๕๔๗๑ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ   

  ทาบรรหาร 

 ๕๔๗๒ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ   

  ประกอบพุม 

 ๕๔๗๓ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ผิวคลํ้า 

 ๕๔๗๔ อาสาสมัครทหารพรานวัชระพันธ   

  บูชาวัง 

 ๕๔๗๕ อาสาสมัครทหารพรานวัชรากร   

  ขวัญแยม 

 ๕๔๗๖ อาสาสมัครทหารพรานวัชรากร   

  แสงสี 
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 ๕๔๗๗ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร   

  ทองขาว 

 ๕๔๗๘ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร   

  นาเวียง 

 ๕๔๗๙ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร   

  บุญเฟองฟู 

 ๕๔๘๐ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร  เภรี 

 ๕๔๘๑ อาสาสมัครทหารพรานวัชเรณ   

  ทองจันทร 

 ๕๔๘๒ อาสาสมัครทหารพรานวัฏจักร   

  พรหมนุย 

 ๕๔๘๓ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนสิทธิ์   

  เสนาคํา 

 ๕๔๘๔ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนะ   

  นุชนารถ 

 ๕๔๘๕ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา   

  เด็กหลี 

 ๕๔๘๖ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา   

  ทิพยแกว 

 ๕๔๘๗ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา   

  พรหมจรรย 

 ๕๔๘๘ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา   

  เรืองคํา 

 ๕๔๘๙ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  คําคุย 

 ๕๔๙๐ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  ไชยฉิม 

 ๕๔๙๑ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  ผางน้ําคํา 

 ๕๔๙๒ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  โพชสาลี 

 ๕๔๙๓ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  ยะถานะ 

 ๕๔๙๔ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  ศรีลาศักดิ์ 

 ๕๔๙๕ อาสาสมัครทหารพรานวันชนะ   

  บุญถึง 

 ๕๔๙๖ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย   

  แกนจันทร 

 ๕๔๙๗ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย   

  เทียนมุระ 

 ๕๔๙๘ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย  เศษเท 

 ๕๔๙๙ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย   

  สุขสถิตย 

 ๕๕๐๐ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย   

  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๕๕๐๑ อาสาสมัครทหารพรานวันมหาดี   

  แซพู 

 ๕๕๐๒ อาสาสมัครทหารพรานวันอานายอือรีย   

  บินอาแว 
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 ๕๕๐๓ อาสาสมัครทหารพรานวาทิศ   

  หนูประโคน 

 ๕๕๐๔ อาสาสมัครทหารพรานวานิช   

  บับภาสังข 

 ๕๕๐๕ อาสาสมัครทหารพรานวิกรานต   

  ชินวงษ 

 ๕๕๐๖ อาสาสมัครทหารพรานวิจักขณพันธุ   

  จันทร 

 ๕๕๐๗ อาสาสมัครทหารพรานวิจิตร   

  เกื้อกูลบุตร 

 ๕๕๐๘ อาสาสมัครทหารพรานวิชชุพงศ   

  หมื่นเพชร 

 ๕๕๐๙ อาสาสมัครทหารพรานวิชรัตน  รัตนะ 

 ๕๕๑๐ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย  ขันแข็ง 

 ๕๕๑๑ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย  รอดปน 

 ๕๕๑๒ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย   

  วาสนาดีย่ิง 

 ๕๕๑๓ อาสาสมัครทหารพรานวิชัยชาญ   

  นวลแกว 

 ๕๕๑๔ อาสาสมัครทหารพรานวิชากร   

  จันทรออน 

 ๕๕๑๕ อาสาสมัครทหารพรานวิชาญ  ศรีชอุม 

 ๕๕๑๖ อาสาสมัครทหารพรานวิชาญ   

  ศรีนวลเอียด 

 ๕๕๑๗ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต  ญารักษ 

 ๕๕๑๘ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต  ภาโว 

 ๕๕๑๙ อาสาสมัครทหารพรานวิชิตพล   

  ผุดผาด 

 ๕๕๒๐ อาสาสมัครทหารพรานวิเชียร   

  เรืองเพชร 

 ๕๕๒๑ อาสาสมัครทหารพรานวิทยศณุ   

  ดวงทิพย 

 ๕๕๒๒ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา   

  เกตุแกว 

 ๕๕๒๓ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา   

  เกิดอุบล 

 ๕๕๒๔ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา   

  คอระศรี 

 ๕๕๒๕ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา  จันทร 

 ๕๕๒๖ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา   

  เทพลักษณ 

 ๕๕๒๗ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา  ใบจักร 

 ๕๕๒๘ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา   

  ปวงงาม 

 ๕๕๒๙ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา  ศรีราม 

 ๕๕๓๐ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา  อินชิด 

 ๕๕๓๑ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัส   

  เจยแกว 

 ๕๕๓๒ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัส  ริกําแง 

 ๕๕๓๓ อาสาสมัครทหารพรานวินัย   

  กล่ินมะลิ 

 ๕๕๓๔ อาสาสมัครทหารพรานวินัย  เจะอูเซ็ง 
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 ๕๕๓๕ อาสาสมัครทหารพรานวินัย   

  แสนใจวุฒิ 

 ๕๕๓๖ อาสาสมัครทหารพรานวิบูลย   

  เกิดโภคา 

 ๕๕๓๗ อาสาสมัครทหารพรานวิรถ   

  เรือนประเสริฐ 

 ๕๕๓๘ อาสาสมัครทหารพรานวิรยุตร   

  พราหมเพชร 

 ๕๕๓๙ อาสาสมัครทหารพรานวิระชัย  ธานี 

 ๕๕๔๐ อาสาสมัครทหารพรานวิรัตน  จิมพระ 

 ๕๕๔๑ อาสาสมัครทหารพรานวิรัตน  บริพันธ 

 ๕๕๔๒ อาสาสมัครทหารพรานวิรุฬ  มะตาเฮ 

 ๕๕๔๓ อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน   

  รอดทิม 

 ๕๕๔๔ อาสาสมัครทหารพรานวิวัฒน   

  จิตรหลัง 

 ๕๕๔๕ อาสาสมัครทหารพรานวิวัฒน  บุญสง 

 ๕๕๔๖ อาสาสมัครทหารพรานวิวัฒน   

  ปอมหิน 

 ๕๕๔๗ อาสาสมัครทหารพรานวิวัฒน  ฮกฮิ้น 

 ๕๕๔๘ อาสาสมัครทหารพรานวิศนุพงษ   

  เศรษฐาไชย 

 ๕๕๔๙ อาสาสมัครทหารพรานวิศนุพร   

  เมืองแกว 

 ๕๕๕๐ อาสาสมัครทหารพรานวิศิษฐศักดิ์   

  ทองเมือง 

 ๕๕๕๑ อาสาสมัครทหารพรานวิศิษศักดิ์   

  รอดพิศดาร 

 ๕๕๕๒ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ   

  ตุยตามพันธ 

 ๕๕๕๓ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ   

  นิลสุวรรณ 

 ๕๕๕๔ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ   

  อนันตเมธีกุล 

 ๕๕๕๕ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ  อะหมัด 

 ๕๕๕๖ อาสาสมัครทหารพรานวิสันติ   

  เจยแกว 

 ๕๕๕๗ อาสาสมัครทหารพรานวิสุทธิ์  มีมาก 

 ๕๕๕๘ อาสาสมัครทหารพรานวิสูตร  แกวชู 

 ๕๕๕๙ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย   

  ถัดหลาย 

 ๕๕๖๐ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย  อัฐพร 

 ๕๕๖๑ อาสาสมัครทหารพรานวีรชาติ   

  นันทะแสง 

 ๕๕๖๒ อาสาสมัครทหารพรานวีรพงศ   

  ปล่ังกลาง 

 ๕๕๖๓ อาสาสมัครทหารพรานวีรพล   

  พรมภักดี 

 ๕๕๖๔ อาสาสมัครทหารพรานวีรพันธ   

  บัวเหมือน 

 ๕๕๖๕ อาสาสมัครทหารพรานวีรภัทร   

  เจือบุญ 
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 ๕๕๖๖ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  จิตพรมศรี 

 ๕๕๖๗ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  วรรณศิลป 

 ๕๕๖๘ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  ศรีสุขใส 

 ๕๕๖๙ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  แสงทอง 

 ๕๕๗๐ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  เหลาภักดี 

 ๕๕๗๑ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  อนุพงค 

 ๕๕๗๒ อาสาสมัครทหารพรานวีรวัฒน   

  สายทอง 

 ๕๕๗๓ อาสาสมัครทหารพรานวีรวุฒิ   

  สังขทอง 

 ๕๕๗๔ อาสาสมัครทหารพรานวีรศักดิ์   

  คําวิไล 

 ๕๕๗๕ อาสาสมัครทหารพรานวีรศักดิ์   

  เลงซวน 

 ๕๕๗๖ อาสาสมัครทหารพรานวีระ  สอนส่ัง 

 ๕๕๗๗ อาสาสมัครทหารพรานวีระชัย  กะชา 

 ๕๕๗๘ อาสาสมัครทหารพรานวีระชัย  ดําหนู 

 ๕๕๗๙ อาสาสมัครทหารพรานวีระพงษ   

  อินทิสิทธิ์ 

 ๕๕๘๐ อาสาสมัครทหารพรานวีระพันธ   

  มูลประเสริฐ 

 ๕๕๘๑ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ   

  บัวแกว 

 ๕๕๘๒ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ   

  บุญมานัส 

 ๕๕๘๓ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ   

  บุญวงศ 

 ๕๕๘๔ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ   

  ศรีราม 

 ๕๕๘๕ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ  สัสดี 

 ๕๕๘๖ อาสาสมคัรทหารพรานวีระวัฒน   

  สมสงค 

 ๕๕๘๗ อาสาสมัครทหารพรานวีระวัฒน   

  สารภีย 

 ๕๕๘๘ อาสาสมัครทหารพรานวีระวัตฒ   

  ยุทธนา 

 ๕๕๘๙ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์   

  จุทอง 

 ๕๕๙๐ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์   

  ยอดรักษ 

 ๕๕๙๑ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์   

  ศรีมา 

 ๕๕๙๒ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์   

  เสวิสิทธิ์ 
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 ๕๕๙๓ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  แกวจันทร 

 ๕๕๙๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  เขาลาด 

 ๕๕๙๕ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  คงแปน 

 ๕๕๙๖ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  จันทะวงษ 

 ๕๕๙๗ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  ตันประเสริฐ 

 ๕๕๙๘ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  ไทยประดิษฐ 

 ๕๕๙๙ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  บุญแกว 

 ๕๖๐๐ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  พันธะบัวศรี 

 ๕๖๐๑ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  ราชณรงค 

 ๕๖๐๒ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  ศรีรอด 

 ๕๖๐๓ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย  อนันต 

 ๕๖๐๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย  อุตรส 

 ๕๖๐๕ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงค   

  สุวรรโณ 

 ๕๖๐๖ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ   

  ชุมเชื้อ 

 ๕๖๐๗ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ   

  ศรีกะสา 

 ๕๖๐๘ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  ทองให 

 ๕๖๐๙ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  วัฒนศฤงคาร 

 ๕๖๑๐ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  ไวชมพู 

 ๕๖๑๑ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  อนุศาสนโกศล 

 ๕๖๑๒ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิภัทร   

  ฤทธิเรือง 

 ๕๖๑๓ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิศักดิ์   

  เขียวคง 

 ๕๖๑๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิศักดิ์   

  หนอทอง 

 ๕๖๑๕ อาสาสมัครทหารพรานวุธฒิชัย   

  อินชนะ 

 ๕๖๑๖ อาสาสมัครทหารพรานแวยูโซะ   

  ดอแว 

 ๕๖๑๗ อาสาสมัครทหารพรานแวโรสลัน   

  อับดุลรอมัน 

 ๕๖๑๘ อาสาสมัครทหารพรานแวฮาฟส   

  สาแลแม 

 ๕๖๑๙ อาสาสมัครทหารพรานไวพจน   

  ชวยชูกล่ิน 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๕๖๒๐ อาสาสมัครทหารพรานไวพจน   

  อูอรุณ 

 ๕๖๒๑ อาสาสมัครทหารพรานไวยกรณ  สมดี 

 ๕๖๒๒ อาสาสมัครทหารพรานศตวรรษ   

  ศรีมงคล 

 ๕๖๒๓ อาสาสมัครทหารพรานศยามล   

  ปรุงนิยม 

 ๕๖๒๔ อาสาสมัครทหารพรานศรชัย   

  ไกรสุวรรณ 

 ๕๖๒๕ อาสาสมัครทหารพรานศรชัย   

  ขนาบศักดิ์ 

 ๕๖๒๖ อาสาสมัครทหารพรานศรชัย   

  ชวยศรีนวล 

 ๕๖๒๗ อาสาสมัครทหารพรานศรนรินทร   

  โยธา 

 ๕๖๒๘ อาสาสมัครทหารพรานศรราม   

  ประสาร 

 ๕๖๒๙ อาสาสมัครทหารพรานศรัญู   

  เกื้อจันทร 

 ๕๖๓๐ อาสาสมัครทหารพรานศรัญู   

  ทองคํา 

 ๕๖๓๑ อาสาสมัครทหารพรานศรัญยู  มะแซ 

 ๕๖๓๒ อาสาสมัครทหารพรานศรัณย   

  อับดุลเลาะ 

 ๕๖๓๓ อาสาสมัครทหารพรานศรัณยู  พูลลัด 

 ๕๖๓๔ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  ดําดวงโรม 

 ๕๖๓๕ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  ทองหนูนุย 

 ๕๖๓๖ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  นิยมเดชา 

 ๕๖๓๗ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  พิมพจันทร 

 ๕๖๓๘ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  รุงแสง 

 ๕๖๓๙ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  ลาวัลย 

 ๕๖๔๐ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  เล่ียนเสง 

 ๕๖๔๑ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  สารมโน 

 ๕๖๔๒ อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ   

  หนูแกว 

 ๕๖๔๓ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ  กิตติ 

 ๕๖๔๔ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  ชวยสุด 

 ๕๖๔๕ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  ทองรุง 

 ๕๖๔๖ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  เพ็ชรเลิศ 
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 ๕๖๔๗ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  เลิศไกร 

 ๕๖๔๘ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  หินสูงเนิน 

 ๕๖๔๙ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  อินสองทอง 

 ๕๖๕๐ อาสาสมัครทหารพรานศรีสุวรรณ   

  กาจุม 

 ๕๖๕๑ อาสาสมัครทหารพรานศรีอัมพร   

  อุดมสุข 

 ๕๖๕๒ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์กรียา   

  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๕๖๕๓ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชัย  เอ็นดู 

 ๕๖๕๔ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ดา   

  ทองคําบุตร 

 ๕๖๕๕ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ดา  บัวศรี 

 ๕๖๕๖ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ดา   

  สังมาสา 

 ๕๖๕๗ อาสาสมัครทหารพรานศักดินนท   

  ไชยโคตร 

 ๕๖๕๘ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์นิรันดร   

  กมลรัตน 

 ๕๖๕๙ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์รินทร   

  พวงเพ็ชร 

 ๕๖๖๐ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ศรี   

  เผาดวงดี 

 ๕๖๖๑ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์สิทธิ์   

  ยุกลาย 

 ๕๖๖๒ อาสาสมัครทหารพรานศักยศรณ   

  เติมเต็ม 

 ๕๖๖๓ อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร   

  ดวงพิมพ 

 ๕๖๖๔ อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร   

  โปะติ้น 

 ๕๖๖๕ อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร   

  โพธิ์มาศ 

 ๕๖๖๖ อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร   

  มณีรัตน 

 ๕๖๖๗ อาสาสมัครทหารพรานศักริยา  สานิง 

 ๕๖๖๘ อาสาสมัครทหารพรานศิราวุฒิ  คํานุช 

 ๕๖๖๙ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงศ   

  ดําดวง 

 ๕๖๗๐ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงศ   

  นนทะเสน 

 ๕๖๗๑ อาสาสมัครทหารพรานศิริศักดิ์   

  วันหากิจ 

 ๕๖๗๒ อาสาสมัครทหารพรานศิลปวิทยา   

  กรงจีน 

 ๕๖๗๓ อาสาสมัครทหารพรานศิวกร   

  ขําปราง 

 ๕๖๗๔ อาสาสมัครทหารพรานศิวกร   

  มะโรหบุตร 
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 ๕๖๗๕ อาสาสมัครทหารพรานศิวกรณ   

  ชังชางเรือ 

 ๕๖๗๖ อาสาสมัครทหารพรานศิวดล   

  จันทรแกว 

 ๕๖๗๗ อาสาสมัครทหารพรานศิวานนท   

  ดือราซอ 

 ๕๖๗๘ อาสาสมัครทหารพรานศิษฐิวรรธน   

  บุตรเหม 

 ๕๖๗๙ อาสาสมัครทหารพรานศุภกร   

  ดีดวงพันธ 

 ๕๖๘๐ อาสาสมัครทหารพรานศุภกฤต   

  เย่ียมตระกูล 

 ๕๖๘๑ อาสาสมัครทหารพรานศุภกฤต   

  วิเชียรประพันธ 

 ๕๖๘๒ อาสาสมัครทหารพรานศุภกิจ   

  ชาญวิจิตร 

 ๕๖๘๓ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย  คงวุน 

 ๕๖๘๔ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  บุญพรม 

 ๕๖๘๕ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  เพ็งคลาย 

 ๕๖๘๖ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  เพชรสุทธิ์ 

 ๕๖๘๗ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  ภัยชํานาญ 

 ๕๖๘๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  วรรณบุรี 

 ๕๖๘๙ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  สุวรรณชัยศรี 

 ๕๖๙๐ อาสาสมัครทหารพรานศุภโชค   

  นพรัตน 

 ๕๖๙๑ อาสาสมัครทหารพรานศุภณัฐ   

  พรหมสุทธิ์ 

 ๕๖๙๒ อาสาสมัครทหารพรานศุภมงคล   

  ชูจินดา 

 ๕๖๙๓ อาสาสมัครทหารพรานศุภฤกษ   

  จิยะพงค 

 ๕๖๙๔ อาสาสมัครทหารพรานศุภฤกษ   

  บัวออน 

 ๕๖๙๕ อาสาสมัครทหารพรานศุภวัส  สุขบัว 

 ๕๖๙๖ อาสาสมัครทหารพรานศุภศักดิ์   

  เสารไชย 

 ๕๖๙๗ อาสาสมัครทหารพรานศุภเศรษฐ   

  คชลักษ 

 ๕๖๙๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภสิน   

  พวงเพ็ชร 

 ๕๖๙๙ อาสาสมัครทหารพรานศุภากร   

  เอี่ยมสุทธิรักษ 

 ๕๗๐๐ อาสาสมัครทหารพรานศุวิล   

  ภัทราสกุล 
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 ๕๗๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสกนตธี   

  หลามา 

 ๕๗๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสกล   

  แกวรากมุข 

 ๕๗๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสกุล  ชูหนูขาว 

 ๕๗๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต   

  พันธกอน 

 ๕๗๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต   

  มูลิกา 

 ๕๗๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต   

  หมานระเด็น 

 ๕๗๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสงคราม   

  หนูปลอด 

 ๕๗๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสงเสริม   

  หิรัญพันธ 

 ๕๗๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  ดอนเมืองพรม 

 ๕๗๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  นามุลทา 

 ๕๗๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  โพธิ์เงิน 

 ๕๗๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  ลับแสง 

 ๕๗๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  ศรีสมโภชน 

 ๕๗๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  เอียดบาง 

 ๕๗๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสถิตย  ยังดี 

 ๕๗๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสนธยา   

  ชูชํานาญ 

 ๕๗๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสนธยา   

  ปราบณรงค 

 ๕๗๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสนธิ์   

  พรมภักดี 

 ๕๗๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสนั่น  พูลเทพ 

 ๕๗๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ   

  จงผ้ึง 

 ๕๗๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ   

  ชาตรี 

 ๕๗๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ   

  มูลกาศ 

 ๕๗๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ   

  ลายเพชร 

 ๕๗๒๔ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ   

  หนูนิล 

 ๕๗๒๕ อาสาสมัครทหารพรานสมควร  แซอุย 

 ๕๗๒๖ อาสาสมัครทหารพรานสมควร   

  สุทธิกาง 

 ๕๗๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสมคิด  หกหนู 

 ๕๗๒๘ อาสาสมัครทหารพรานสมใจ  จันริสา 
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 ๕๗๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสมใจ   

  พรมทอง 

 ๕๗๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสมชาติ   

  ทาวสมศักดิ์ 

 ๕๗๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย   

  โคกเขา 

 ๕๗๓๒ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย   

  นาสิงหคาน 

 ๕๗๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย  ระกัม 

 ๕๗๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย   

  ศุกรวรรณ 

 ๕๗๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสมโชค   

  แกวรักษ 

 ๕๗๓๖ อาสาสมัครทหารพรานสมโชค   

  งามเพียร 

 ๕๗๓๗ อาสาสมัครทหารพรานสมโชค   

  รักไทย 

 ๕๗๓๘ อาสาสมัครทหารพรานสมไทย   

  เดชฤทธิ์ 

 ๕๗๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสมนึก   

  โปงปนตะ 

 ๕๗๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ   

  ทัสมูมาศ 

 ๕๗๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ   

  มหาวรรณ 

 ๕๗๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ   

  สมทอง 

 ๕๗๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ   

  สอนสีดา 

 ๕๗๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ   

  สายโพธิ์ทอง 

 ๕๗๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสมประสงค   

  เย็นนิกร 

 ๕๗๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสมปราชญ   

  มูสิกะ 

 ๕๗๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสมพงศ   

  ศรีเมือง 

 ๕๗๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  เขียวจู 

 ๕๗๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  ทิพโสตร 

 ๕๗๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  บุญพรม 

 ๕๗๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  อินทรกอง 

 ๕๗๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสมพร   

  แกวจันสี 

 ๕๗๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสมพร   

  เข็มรุกขา 

 ๕๗๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสมพร  ตางสี 
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 ๕๗๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสมพร   

  นาคเอี่ยม 

 ๕๗๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสมพร   

  พระไพรี 

 ๕๗๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสมพร  ศรีขาว 

 ๕๗๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสมพร  สะภา 

 ๕๗๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสมพร  ออนสี 

 ๕๗๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสมพาล   

  นันทะนา 

 ๕๗๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสมภพ  มีเสน 

 ๕๗๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสมภพ  วินิจ 

 ๕๗๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสมภาร  สะภา 

 ๕๗๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสมเมียด   

  ประกอบวงษ 

 ๕๗๖๕ อาสาสมัครทหารพรานสมยศ   

  หนูเลิศ 

 ๕๗๖๖ อาสาสมัครทหารพรานสมรัก   

  สมุหสุข 

 ๕๗๖๗ อาสาสมัครทหารพรานสมรักษ   

  บุญคง 

 ๕๗๖๘ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  กรเกษแกว 

 ๕๗๖๙ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์  กะชา 

 ๕๗๗๐ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  กันธินาม 

 ๕๗๗๑ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  ขาวแท 

 ๕๗๗๒ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๗๗๓ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  ทัสมูมาศ 

 ๕๗๗๔ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  นิลพัฒน 

 ๕๗๗๕ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  ประดิษฐธรรม 

 ๕๗๗๖ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์  ยศดํา 

 ๕๗๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  รุงเรือง 

 ๕๗๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสมหมาย   

  เจะโกะ 

 ๕๗๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสมหมาย   

  ดําแกว 

 ๕๗๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสมหวัง   

  ยอดจังหรีด 

 ๕๗๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสมัย  ตามบุญ 

 ๕๗๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสมาน   

  คําจอมศรี 

 ๕๗๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสมาน   

  ภูระหงษ 

 ๕๗๘๔ อาสาสมัครทหารพรานสมาน  ลีอาแด 
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 ๕๗๘๕ อาสาสมัครทหารพรานสมิทธ   

  ยุทธโกศา 

 ๕๗๘๖ อาสาสมัครทหารพรานสยาม   

  ขาชะโปน 

 ๕๗๘๗ อาสาสมัครทหารพรานสยาม   

  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๗๘๘ อาสาสมัครทหารพรานสยามภู   

  ดวงแกว 

 ๕๗๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสรยุทธ   

  คชสิทธิ์ 

 ๕๗๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสรวิทย   

  ราชวังเมือง 

 ๕๗๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสรศักดิ์   

  คันทิก 

 ๕๗๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสรศักดิ์   

  ทับทิมเพียร 

 ๕๗๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสรศิลป   

  เมฆสงค 

 ๕๗๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสรายุทธ   

  เหมรัตน 

 ๕๗๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ  ตันถา 

 ๕๗๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ   

  ทองยอด 

 ๕๗๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ   

  ผิวสุวรรณ 

 ๕๗๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ  ชูสังข 

 ๕๗๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ   

  นาโพธิ์ 

 ๕๘๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ   

  หนูแสง 

 ๕๘๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสฤษดิ์   

  สนธิสัมพันธ 

 ๕๘๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสวพล  บุญทัน 

 ๕๘๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสวัสดิ์   

  ทุมหลอ 

 ๕๘๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสวัสดิ์  พรมลี 

 ๕๘๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสวิน  สังวาลย 

 ๕๘๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสหชัย   

  บุญจันทร 

 ๕๘๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสหณัฐ   

  ชุมขวัญ 

 ๕๘๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ  กองมี 

 ๕๘๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ   

  เพ็ชรดวง 

 ๕๘๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ   

  หนูพรหม 

 ๕๘๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสอง   

  เหนือโชติ 

 ๕๘๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสะการือนอ   

  เปาะเลาะ 
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 ๕๘๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสะอาด   

  ชิ้นทอง 

 ๕๘๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสักรี  มะยูโซะ 

 ๕๘๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสังวรณ   

  ยอดแยม 

 ๕๘๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสังวาล  สะใบ 

 ๕๘๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสังวาลย   

  ภักพวง 

 ๕๘๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสัจธรรมฆ   

  อินทรยอด 

 ๕๘๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสัญชัย   

  จันทนวล 

 ๕๘๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสัญชัย   

  ในเพชร 

 ๕๘๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสัญชัย   

  หนอโทะ 

 ๕๘๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสัณห  โคทนา 

 ๕๘๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสัตยา  บุลา 

 ๕๘๒๔ อาสาสมัครทหารพรานสันต  สงคเกื้อ 

 ๕๘๒๕ อาสาสมัครทหารพรานสันตชัย  ย่ีมี 

 ๕๘๒๖ อาสาสมัครทหารพรานสันติ   

  ทองเขียว 

 ๕๘๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสันติ  พุทธกูล 

 ๕๘๒๘ อาสาสมัครทหารพรานสันติ  มิ่งแกว 

 ๕๘๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสันติ  สังขนุย 

 ๕๘๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสันติ  สิงหล 

 ๕๘๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสันติชัย   

  แงงจุย 

 ๕๘๓๒ อาสาสมคัรทหารพรานสันติชัย   

  รัตนสุวรรณ 

 ๕๘๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสันติไชย   

  ชื่อสัตย 

 ๕๘๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสันติพงค   

  ชัยวิฉาน 

 ๕๘๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสันติภาพ   

  นิคะ 

 ๕๘๓๖ อาสาสมัครทหารพรานสันติวัฒน   

  อินทอง 

 ๕๘๓๗ อาสาสมัครทหารพรานสันติศักดิ์   

  จิตรนารี 

 ๕๘๓๘ อาสาสมัครทหารพรานสันติสุข   

  สอนส่ัง 

 ๕๘๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสันทิชัย   

  คุมโนนคลอ 

 ๕๘๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสัพพัญู   

  บุตรเวช 

 ๕๘๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสัพพัญู   

  แสนประสิทธิ์ 

 ๕๘๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสัมพันธ   

  คงเมือง 
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 ๕๘๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสัมพันธ   

  คงสมบูรณ 

 ๕๘๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสัยนันอาลีบิณ   

  กาเจ 

 ๕๘๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสัยปูดิน   

  อาแวฮาโละ 

 ๕๘๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสาการียา   

  ยีปาโละ 

 ๕๘๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสาคร   

  สมจินดา 

 ๕๘๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสาคเรศ   

  จันทรละออ 

 ๕๘๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสาทิศย   

  รัสมะโน 

 ๕๘๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสานิตย   

  พรหมสุทธิ์ 

 ๕๘๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสานี  นาแว 

 ๕๘๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสามะแอ   

  ดือมาลี 

 ๕๘๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสามารถ   

  รัตนพันธ 

 ๕๘๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสารัช   

  ไชยรัตนทอง 

 ๕๘๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสารินทร   

  สารพัตร 

 ๕๘๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสาอุดี   

  คนแกตาชาง 

 ๕๘๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสิงหดํา   

  ปราบราบ 

 ๕๘๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย   

  บุตรทอง 

 ๕๘๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย   

  ศรีสุพรรณ 

 ๕๘๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย   

  สินพิทักษ 

 ๕๘๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย  หนูชู 

 ๕๘๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย   

  หวยหงสทอง 

 ๕๘๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค   

  แซจู 

 ๕๘๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค   

  พรหมวิเชียร 

 ๕๘๖๕ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดช   

  จันทระภู 

 ๕๘๖๖ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชษ   

  เปนใจเย็น 

 ๕๘๖๗ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงศ   

  มากแกว 

 ๕๘๖๘ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงษ   

  นอสืบ 
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 ๕๘๖๙ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงษ   

  พงษเวียงจันทร 

 ๕๘๗๐ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงษ   

  เย็นขัน 

 ๕๘๗๑ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงษ   

  สืบสวน 

 ๕๘๗๒ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพร   

  ศรีสงคราม 

 ๕๘๗๓ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพร   

  สิทธิพงษ 

 ๕๘๗๔ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิศักดิ์   

  กรมทอง 

 ๕๘๗๕ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิศักดิ์   

  สุธรรมวงค 

 ๕๘๗๖ อาสาสมัครทหารพรานสินชัย  ศรีชัย 

 ๕๘๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสิรินันท   

  ศิริพันธ 

 ๕๘๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสิริวัฒน   

  จินดานุ 

 ๕๘๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสิริวัฒน   

  นาคปลัด 

 ๕๘๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสิริวิชญ   

  เจริญวิริยะภาพ 

 ๕๘๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสุกรี  ดือเระ 

 ๕๘๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสุกิฟลี   

  เจะดอเลาะ 

 ๕๘๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสุข  หัสดร 

 ๕๘๘๔ อาสาสมัครทหารพรานสุขเกษม   

  เปยคลาย 

 ๕๘๘๕ อาสาสมัครทหารพรานสุขวิทย   

  บุญมา 

 ๕๘๘๖ อาสาสมัครทหารพรานสุขสันต   

  อาจเจริญ 

 ๕๘๘๗ อาสาสมัครทหารพรานสุขุม   

  หองโอสถ 

 ๕๘๘๘ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  แกววิหค 

 ๕๘๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  จิตรพันธ 

 ๕๘๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  ปรางทอง 

 ๕๘๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  เผาสุภาพ 

 ๕๘๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  สังคะโน 

 ๕๘๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  สิมประเสริฐ 

 ๕๘๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ  อิ่นแกว 

 ๕๘๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสุฎธี   

  แสนเรียน 

 ๕๘๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสุตินนท   

  ทองใบ 
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 ๕๘๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิชัย   

  แกวสังข 

 ๕๘๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสุทธินนท   

  ศิริเดช 

 ๕๘๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพงค   

  แดงสวาง 

 ๕๙๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพงศ   

  หนูสังข 

 ๕๙๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพงษ   

  คงทอง 

 ๕๙๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพงษ   

  แดงดี 

 ๕๙๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพร   

  มณีรัตน 

 ๕๙๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิรักษ   

  พนมสวรรค 

 ๕๙๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิวงศ   

  ไชยรัตน 

 ๕๙๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิศักดิ์   

  นาทุงนุย 

 ๕๙๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสุทร  ธรรมพร 

 ๕๙๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสุทัศน   

  ขุนวงษ 

 ๕๙๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสุทัศน   

  คีรีประณีต 

 ๕๙๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสุทัศน   

  พันหญา 

 ๕๙๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ   

  ชํานาญกิจ 

 ๕๙๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ  ชูทิพย 

 ๕๙๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ   

  ทัสมูมาศ 

 ๕๙๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ   

  เพชรสุริยา 

 ๕๙๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ   

  เล่ือนแกว 

 ๕๙๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสุเทียน   

  ทะรินทร 

 ๕๙๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสุธร  โอเอี่ยม 

 ๕๙๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสุธรรม   

  มุสิกะบุญเลิศ 

 ๕๙๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสุธิพงษ   

  แสงมิ่ง 

 ๕๙๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสุธี   

  รัตติยาวงค 

 ๕๙๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร   

  จันทรแดง 

 ๕๙๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร  ทองนํา 

 ๕๙๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร   

  สองขุนทด 
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 ๕๙๒๔ อาสาสมัครทหารพรานสุนทอน   

  ศรีกระทุม 

 ๕๙๒๕ อาสาสมัครทหารพรานสุนันท   

  คงอินทร 

 ๕๙๒๖ อาสาสมัครทหารพรานสุนันท   

  โตะยะเล 

 ๕๙๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสุนา  มะหัย 

 ๕๙๒๘ อาสาสมัครทหารพรานสุบรร   

  นามมนตรี 

 ๕๙๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสุบากรี   

  ยาเด็ง 

 ๕๙๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสุบิน  บุญลอม 

 ๕๙๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสุพจน   

  ยอดสรอย 

 ๕๙๓๒ อาสาสมัครทหารพรานสุพจน   

  วิญญาศัพท 

 ๕๙๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสุพรชัย   

  แกวโรจน 

 ๕๙๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสุภสิทธิ์   

  จันชุม 

 ๕๙๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสุภาพ   

  ขําเนี่ยว 

 ๕๙๓๖ อาสาสมัครทหารพรานสุภาส   

  จันทรศิริ 

 ๕๙๓๗ อาสาสมัครทหารพรานสุเมธ  ดาใจคํา 

 ๕๙๓๘ อาสาสมัครทหารพรานสุเมธ   

  เสวตเวช 

 ๕๙๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย  คงทอง 

 ๕๙๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย  ปนทอง 

 ๕๙๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  ยอดสวัสดิ์ 

 ๕๙๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ   

  ชานุวัตร 

 ๕๙๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ   

  บือราเฮง 

 ๕๙๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ   

  บูชาศรีวงศ 

 ๕๙๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ   

  มีปาน 

 ๕๙๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ   

  วันคํา 

 ๕๙๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ   

  เสงโสด 

 ๕๙๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช  ตาเห 

 ๕๙๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช   

  ยอดศรี 

 ๕๙๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช   

  เสมาพัฒน 

 ๕๙๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช   

  อินสุระ 
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 ๕๙๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรพงษ   

  จรนาทอง 

 ๕๙๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรพงษ   

  ทารันดร 

 ๕๙๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรพล  จันคีรี 

 ๕๙๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรพล   

  ชุมปรางค 

 ๕๙๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรพล   

  สุวรรณจันทร 

 ๕๙๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรพันธ   

  คําแกว 

 ๕๙๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรภัสสร  สีมา 

 ๕๙๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรยุทธ   

  ขุนฤทธิ์แกว 

 ๕๙๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  แกวกําเนิด 

 ๕๙๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  จันสวาง 

 ๕๙๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  ชวยหวัง 

 ๕๙๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  ทิพยทอง 

 ๕๙๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  ผอมมณี 

 ๕๙๖๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  มะโนเรศน 

 ๕๙๖๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์  มั่นใจ 

 ๕๙๖๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  เลาะเหม 

 ๕๙๖๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  วงคสุวรรณ 

 ๕๙๖๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์  วิจิตร 

 ๕๙๗๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  หนูเชียร 

 ๕๙๗๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  อุไรรักษ 

 ๕๙๗๒ อาสาสมัครทหารพรานสุริโญ   

  ไชยชาญ 

 ๕๙๗๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร   

  เขียวคําปน 

 ๕๙๗๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร   

  โตะเส็น 

 ๕๙๗๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร   

  แนมใส 

 ๕๙๗๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรินยา   

  แสงจันทร 

 ๕๙๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ   

  พรหมชวย 

 ๕๙๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ   

  พืชนุกูล 

 ๕๙๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะวงศ   

  ฮามะ 
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 ๕๙๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสุริยัณห   

  รักษาผล 

 ๕๙๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา  แกวแท 

 ๕๙๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา   

  คุณสุทธิ์ 

 ๕๙๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา  ดอเลาะ 

 ๕๙๘๔ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา   

  บุญรอด 

 ๕๙๘๕ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา  บุญลือ 

 ๕๙๘๖ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา   

  พรหมพินิจ 

 ๕๙๘๗ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา   

  สายเพ็ชร 

 ๕๙๘๘ อาสาสมัครทหารพรานสุริเยนทร   

  เพ็ชรเสง 

 ๕๙๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสุไลมาน   

  เจะลากายู 

 ๕๙๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสุไลมาน   

  เจะลี 

 ๕๙๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสุไลมาน   

  โตะอาแด 

 ๕๙๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสุไลมาน  มะยิ 

 ๕๙๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสุวรรณ   

  ทันสา 

 ๕๙๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสุวรรณ   

  เทศารินทร 

 ๕๙๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสุวรรณชัย   

  ตรีแกว 

 ๕๙๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสุวรรณชัย   

  แพรักษา 

 ๕๙๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒน  คงคา 

 ๕๙๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒน   

  พรหมมา 

 ๕๙๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสุวิตร   

  โพธิดําภา 

 ๖๐๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย   

  บริพันธ 

 ๖๐๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย   

  เพ็ชรทอง 

 ๖๐๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย  รักชอบ 

 ๖๐๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสุวิวัฒน   

  พรหมดวงด ี

 ๖๐๐๔ อาสาสมัครทหารพรานเสกษิต   

  สิทธิรักษ 

 ๖๐๐๕ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรร   

  โสประดิษฐ 

 ๖๐๐๖ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรรค   

  นาคแทน 

 ๖๐๐๗ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรรค   

  แพงเจริญ 

 ๖๐๐๘ อาสาสมัครทหารพรานเสถียร   

  บุญจันทร 
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 ๖๐๐๙ อาสาสมัครทหารพรานเสถียร  วาโยะ 

 ๖๐๑๐ อาสาสมัครทหารพรานเสนห   

  โคตรโสดา 

 ๖๐๑๑ อาสาสมัครทหารพรานเสริญคม   

  พรหมจรรย 

 ๖๐๑๒ อาสาสมัครทหารพรานแสงทอง  สีลา 

 ๖๐๑๓ อาสาสมัครทหารพรานแสงเทียนนอย   

  อุดมศักดิ์ 

 ๖๐๑๔ อาสาสมัครทหารพรานแสงสุรีย   

  ฤทธิศักดิ์ 

 ๖๐๑๕ อาสาสมัครทหารพรานแสงสุรีย   

  หริตะวัน 

 ๖๐๑๖ อาสาสมัครทหารพรานแสงใส  คําโส 

 ๖๐๑๗ อาสาสมัครทหารพรานแสน   

  เกษรสรอย 

 ๖๐๑๘ อาสาสมัครทหารพรานโสภณ  ชูเชิด 

 ๖๐๑๙ อาสาสมัครทหารพรานโสภณ  เนียมปู 

 ๖๐๒๐ อาสาสมัครทหารพรานไสว  คะนา 

 ๖๐๒๑ อาสาสมัครทหารพรานหนึ่งรัฐธิชัย   

  ทองเลิศ 

 ๖๐๒๒ อาสาสมัครทหารพรานหนูกัน   

  อาบทอง 

 ๖๐๒๓ อาสาสมัครทหารพรานหนูจร   

  นันทะนา 

 ๖๐๒๔ อาสาสมัครทหารพรานหมัดฮาฟส   

  ซายอ 

 ๖๐๒๕ อาสาสมัครทหารพรานหยะยา  นิมะ 

 ๖๐๒๖ อาสาสมัครทหารพรานหรอเกบ   

  หมาหลี 

 ๖๐๒๗ อาสาสมัครทหารพรานหวันอาหลี   

  หวันหะสัน 

 ๖๐๒๘ อาสาสมัครทหารพรานหาญชัย   

  พรายพรรณ 

 ๖๐๒๙ อาสาสมัครทหารพรานหาญศึก   

  ทองทิพย 

 ๖๐๓๐ อาสาสมัครทหารพรานแหน  แสงสุข 

 ๖๐๓๑ อาสาสมัครทหารพรานแหวน  ศุภลา 

 ๖๐๓๒ อาสาสมัครทหารพรานองอาจ  จันดํา 

 ๖๐๓๓ อาสาสมัครทหารพรานองอาจ   

  ลาขุมเหล็ก 

 ๖๐๓๔ อาสาสมัครทหารพรานอดิเทพ   

  ตลึงจิตร 

 ๖๐๓๕ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร   

  ภูมิพฤกษ 

 ๖๐๓๖ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร  ศิริพันธ 

 ๖๐๓๗ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร  หนูนัง 

 ๖๐๓๘ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  แกวก่ํา 

 ๖๐๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  ดวงนุย 

 ๖๐๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  พรมดี 
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 ๖๐๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  โพธิ์งาม 

 ๖๐๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  ศรีแสง 

 ๖๐๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  แสงขาว 

 ๖๐๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  หุมอาจ 

 ๖๐๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย   

  แกวสมหนู 

 ๖๐๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย  ชัยฤทธิ ์

 ๖๐๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย  เด็นบา 

 ๖๐๔๘ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย  สะนิ 

 ๖๐๔๙ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย  สัสดี 

 ๖๐๕๐ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย   

  สําราญชื่อสกุล 

 ๖๐๕๑ อาสาสมัครทหารพรานอดุลยศักดิ์   

  เครือหงษ 

 ๖๐๕๒ อาสาสมัครทหารพรานอธิชล   

  ชาวหันคํา 

 ๖๐๕๓ อาสาสมัครทหารพรานอธิเบศร   

  ไชยสาลี 

 ๖๐๕๔ อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน   

  ทัพรังษี 

 ๖๐๕๕ อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน   

  ประทุมรัตน 

 ๖๐๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอธิวัตร  คงดี 

 ๖๐๕๗ อาสาสมคัรทหารพรานอนนต   

  ดําทอง 

 ๖๐๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอนวัชธ   

  โกศลกาญจน 

 ๖๐๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอนัฐชา   

  รัตนนุพงศ 

 ๖๐๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  แกนเพชร 

 ๖๐๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  บือราเฮง 

 ๖๐๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  ปยะกาญจน 

 ๖๐๖๓ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  รัตนบุรี 

 ๖๐๖๔ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  ศรีดาวเรือง 

 ๖๐๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอนันต  สุหลง 

 ๖๐๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  หมาดสา 

 ๖๐๖๗ อาสาสมัครทหารพรานอนันตวรรษ   

  ลอยแจง 

 ๖๐๖๘ อาสาสมัครทหารพรานอนิพงค  โบโส 

 ๖๐๖๙ อาสาสมัครทหารพรานอนิรุทธ  บริโท 

 ๖๐๗๐ อาสาสมัครทหารพรานอนิรุธ   

  วังบุญคง 
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 ๖๐๗๑ อาสาสมัครทหารพรานอนิวรรต   

  แกงเซี้ยว 

 ๖๐๗๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุกูล   

  ดํารงฤทธิ์ 

 ๖๐๗๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุกูล   

  นิมิตสกุล 

 ๖๐๗๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุชศักดิ์   

  กลับศร ี

 ๖๐๗๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุชัย   

  จันทรทอง 

 ๖๐๗๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  ควรประโคน 

 ๖๐๗๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา  คําลาด 

 ๖๐๗๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  ทองหลา 

 ๖๐๗๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา  นพวงศ 

 ๖๐๘๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  วงครินทร 

 ๖๐๘๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  วนาสุขสมบูรณ 

 ๖๐๘๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  เหลือแหล 

 ๖๐๘๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  อินทวงศ 

 ๖๐๘๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุชาติ   

  นิยมไทย 

 ๖๐๘๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงศ   

  ไชยรัตน 

 ๖๐๘๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงศ   

  นิธิสมบัติพร 

 ๖๐๘๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงษ   

  แบนสกุล 

 ๖๐๘๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงษ   

  สมผุด 

 ๖๐๘๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุพนธ   

  ไกรทองสุข 

 ๖๐๙๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ   

  ทิพยอักษร 

 ๖๐๙๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ   

  อินสองทอง 

 ๖๐๙๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุรัตน   

  ทองรมย 

 ๖๐๙๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุรัตน   

  ลงออน 

 ๖๐๙๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุโรจน   

  ชูถนอม 

 ๖๐๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  แกวเขียว 

 ๖๐๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  จันโทวาส 

 ๖๐๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  จิระแพทย 
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 ๖๐๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  ชํานาญดี 

 ๖๐๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  เที่ยวแสวง 

 ๖๑๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  นุนจุย 

 ๖๑๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  ปาลา 

 ๖๑๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  รุงรัตน 

 ๖๑๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  วงศดุลยา 

 ๖๑๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัต  อูทอง 

 ๖๑๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัตร  บุญมี 

 ๖๑๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุศักดิ์   

  บุญกัณฑ 

 ๖๑๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุศิษฎ   

  สนธิคุณ 

 ๖๑๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  กลาหาญ 

 ๖๑๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  เพชรประวัติ 

 ๖๑๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  วิหคฤทธิ์ 

 ๖๑๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  ศรีสังขโว 

 ๖๑๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  สําราญ 

 ๖๑๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอภัยวงค   

  ทองสน 

 ๖๑๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย   

  แกนแทน 

 ๖๑๑๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย   

  เดโชชัย 

 ๖๑๑๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย   

  ราชวงเวียน 

 ๖๑๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาต   

  จันทมาส 

 ๖๑๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาต  รักดี 

 ๖๑๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  กันหา 

 ๖๑๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ  กัลยา 

 ๖๑๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  กานกิ่ง 

 ๖๑๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  ขวัญสุย 

 ๖๑๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ  แดงดี 

 ๖๑๒๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  ทองเสน 

 ๖๑๒๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  นวลสวาท 

 ๖๑๒๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ  พิมใจ 
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 ๖๑๒๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  มะสมัน 

 ๖๑๒๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  วงศญาติแมน 

 ๖๑๒๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  สวางโลก 

 ๖๑๓๐ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  สุวรรณรักษา 

 ๖๑๓๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  แสงสอง 

 ๖๑๓๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิเชษฐ   

  ศรีวิหค 

 ๖๑๓๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิเดช  บัวชุม 

 ๖๑๓๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิธาร   

  สองแกว 

 ๖๑๓๕ อาสาสมัครทหารพรานอภินันท   

  เฒาตนเดิม 

 ๖๑๓๖ อาสาสมัครทหารพรานอภินันท   

  ไถนาเพรียว 

 ๖๑๓๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิพัฒน   

  แกวนํา 

 ๖๑๓๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิรักษ   

  ทรัพยเจริญ 

 ๖๑๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิรัฐ   

  งะสมัน 

 ๖๑๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน   

  แกมะ 

 ๖๑๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิวุฒิ   

  งามศิริ 

 ๖๑๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิศักดิ์   

  ทองคําพงษ 

 ๖๑๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิสันต   

  ปลกะพันธ 

 ๖๑๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  กันยาประสิทธิ์ 

 ๖๑๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  ขาวเกื้อ 

 ๖๑๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  ฉีดอิ่ม 

 ๖๑๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  ชนะชัย 

 ๖๑๔๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  ศิริปญญา 

 ๖๑๔๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  หมัดโซะ 

 ๖๑๕๐ อาสาสมัครทหารพรานอมรินทร   

  รักษจํารูญ 

 ๖๑๕๑ อาสาสมัครทหารพรานอมรี  ดรอแม 

 ๖๑๕๒ อาสาสมัครทหารพรานอรฟรรณ   

  มิหะ 
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 ๖๑๕๓ อาสาสมัครทหารพรานอรรถการ   

  ทิพยสวรรค 

 ๖๑๕๔ อาสาสมัครทหารพรานอรรถชัย  ชูนุย 

 ๖๑๕๕ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพร   

  สมิงแกว 

 ๖๑๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  ไชยนอย 

 ๖๑๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  ดวงจินดา 

 ๖๑๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  นอยมูสิก 

 ๖๑๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  บัวระภา 

 ๖๑๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  รองเดช 

 ๖๑๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  สมทิพย 

 ๖๑๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  สํารวมจิต 

 ๖๑๖๓ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  หอมนิยม 

 ๖๑๖๔ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  อําคาฤทธิ์ 

 ๖๑๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  อินทรแกว 

 ๖๑๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอริยพล   

  แกวโสม 

 ๖๑๖๗ อาสาสมัครทหารพรานอริสมัน   

  ดอเลาะ 

 ๖๑๖๘ อาสาสมัครทหารพรานอรุณ   

  ขุนพิทักษ 

 ๖๑๖๙ อาสาสมัครทหารพรานอรุณ   

  จันทรสีทอง 

 ๖๑๗๐ อาสาสมัครทหารพรานอรุณ  แสงขาม 

 ๖๑๗๑ อาสาสมัครทหารพรานอลงกต   

  พรหมดํา 

 ๖๑๗๒ อาสาสมัครทหารพรานอลงกรณ   

  จิตรบรรเทา 

 ๖๑๗๓ อาสาสมัครทหารพรานอลีฟ  ฮัมดาณี 

 ๖๑๗๔ อาสาสมัครทหารพรานอวตาร  รัตนะ 

 ๖๑๗๕ อาสาสมัครทหารพรานอวิรุทธิ์   

  นิระโส 

 ๖๑๗๖ อาสาสมัครทหารพรานอักษร  ยอดรัก 

 ๖๑๗๗ อาสาสมัครทหารพรานอัคบาร   

  ดือราแม 

 ๖๑๗๘ อาสาสมัครทหารพรานอัครภณ   

  มลิทา 

 ๖๑๗๙ อาสาสมัครทหารพรานอังษฎา   

  เมืองจันทร 

 ๖๑๘๐ อาสาสมัครทหารพรานอัชฎา  ลีเพ็ญ 
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 ๖๑๘๑ อาสาสมัครทหารพรานอัชพงษ   

  บุญเอนก 

 ๖๑๘๒ อาสาสมัครทหารพรานอัซฮา  โมง 

 ๖๑๘๓ อาสาสมัครทหารพรานอัซฮา  อีแต 

 ๖๑๘๔ อาสาสมัครทหารพรานอัฏฐชาเบศ   

  เอียดเสน 

 ๖๑๘๕ อาสาสมัครทหารพรานอัฐพงค   

  พงศวัชร 

 ๖๑๘๖ อาสาสมัครทหารพรานอัตถชัย   

  บุญพงษ 

 ๖๑๘๗ อาสาสมัครทหารพรานอัตพงษ  มางิ้ว 

 ๖๑๘๘ อาสาสมัครทหารพรานอัทธ   

  สุขวังไทร 

 ๖๑๘๙ อาสาสมัครทหารพรานอันนูวา   

  ยาโงะ 

 ๖๑๙๐ อาสาสมัครทหารพรานอันวา   

  เจะอาแว 

 ๖๑๙๑ อาสาสมัครทหารพรานอันวา  สะนิ 

 ๖๑๙๒ อาสาสมัครทหารพรานอับดลฮาหมาด   

  ยาแลหลา 

 ๖๑๙๓ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลกอหนี   

  ปริยะ 

 ๖๑๙๔ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลซลัม   

  ยือเราะ 

 ๖๑๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลรอมัน   

  จิใจ 

 ๖๑๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลรอมัน   

  ยะมะแซ 

 ๖๑๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลรอฮิม   

  มะแอ 

 ๖๑๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเราะหมาน   

  ลาเตะ 

 ๖๑๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ   

  ดอสะ 

 ๖๒๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ   

  ยะรัง 

 ๖๒๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ   

  ลอเซ็ง 

 ๖๒๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ   

  สาเมาะ 

 ๖๒๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ   

  สาและ 

 ๖๒๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลอนันต   

  อูมา 

 ๖๒๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลอาซิ   

  มามะ 

 ๖๒๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลอาซิ   

  ยุเมาะมะ 

 ๖๒๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลฮาเซ็ม   

  มะเซ็ง 

 ๖๒๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลฮาดี   

  เจะมิง 
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 ๖๒๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลฮาฟต   

  คอแต 

 ๖๒๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลฮามิ   

  กะมะ 

 ๖๒๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลฮามิ   

  วาโด 

 ๖๒๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอับบาส  นิมะ 

 ๖๒๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอัมนุง   

  แมเลาะ 

 ๖๒๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอัมรันต   

  เจะเลาะ 

 ๖๒๑๕ อาสาสมัครทหารพรานอัมราน   

  ดอฆอ 

 ๖๒๑๖ อาสาสมัครทหารพรานอัมราม  เจะนิ 

 ๖๒๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอัมสรี   

  บือราเฮง 

 ๖๒๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอัลบูลเล่ียม   

  วาเด็ง 

 ๖๒๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอัสนัย   

  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๒๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอัสนัย   

  อาจเส็ม 

 ๖๒๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอัสนาวีย   

  ยอดแกว 

 ๖๒๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอัสนี  เทพคีรี 

 ๖๒๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอัสมัน   

  หัฏฐเสรี 

 ๖๒๒๔ อาสาสมัครทหารพรานอัสมัน   

  อาลีโดร 

 ๖๒๒๕ อาสาสมัครทหารพรานอัสมิน  การิยา 

 ๖๒๒๖ อาสาสมัครทหารพรานอัสรี  มะยูนุ 

 ๖๒๒๗ อาสาสมัครทหารพรานอัสรีน   

  ซีโปสาแม 

 ๖๒๒๘ อาสาสมัครทหารพรานอัสโร  มะลิลา 

 ๖๒๒๙ อาสาสมัครทหารพรานอัสลัม   

  แวอารง 

 ๖๒๓๐ อาสาสมคัรทหารพรานอัสอารี  บอสู 

 ๖๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานอาคม   

  พรอมชัยอนันต 

 ๖๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานอาซมี  อาแว 

 ๖๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานอาซัน  ชื่นดํา 

 ๖๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานอาซิ  เจะนะ 

 ๖๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานอาซิส   

  อาสะกะละ 

 ๖๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานอาซือมัน   

  บือราเฮง 

 ๖๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานอาณัติ   

  สรรพศร ี

 ๖๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานอาดนันร   

  เจะเตะ 
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 ๖๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอาดนัย  สุหลง 

 ๖๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอาดัม  ตาเละ 

 ๖๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอาดิล   

  ดือราแม 

 ๖๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอาดือนัน   

  อาแซ 

 ๖๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอาดือนันต   

  มามะ 

 ๖๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอาตา  เจะแว 

 ๖๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอาทิคม   

  แจมจรัส 

 ๖๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  การงานดี 

 ๖๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  จิตพิทักษวนา 

 ๖๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  ชีวะหิรัญ 

 ๖๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  เดชยา 

 ๖๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  ทับทิมจันทร 

 ๖๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  พรรณนาสกุล 

 ๖๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย   

  ศรีหวยไพร 

 ๖๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานอานน   

  อาจสุวรรณ 

 ๖๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานอานนท  ใจดํา 

 ๖๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  เดชเดโช 

 ๖๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  ตันติศรีรัตน 

 ๖๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  ทองเชียว 

 ๖๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  ทองเหลือง 

 ๖๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  ภูบุญพรม 

 ๖๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  ศิริสวัสดิ์ 

 ๖๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  อินทิแสง 

 ๖๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอานัน   

  เด็งราเม็ง 

 ๖๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานอานันต   

  พันธพฤกษ 

 ๖๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานอานันต   

  ฤทธิพล 

 ๖๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอานันท   

  ประยูรคํา 
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 ๖๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอานัส   

  หมาดท้ิง 

 ๖๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานอานีกา  มามะ 

 ๖๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานอานุวา   

  เจะอาหมิ 

 ๖๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานอานูซี  แปะลี 

 ๖๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานอาบีซี   

  เลาะมาวา 

 ๖๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานอาบูบักรีซีดดีน   

  ดารอมะ 

 ๖๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานอาแฟนดี   

  สาแปอิง 

 ๖๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานอามีซี   

  เจะและ 

 ๖๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานอายิ  เจะบอสู 

 ๖๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานอารซู  ยูโซะ 

 ๖๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานอาราม   

  ดอเลาะ 

 ๖๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานอาริส  เจะมะ 

 ๖๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานอารีซัน   

  เจะเลาะ 

 ๖๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานอารียะ   

  อาหวัง 

 ๖๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานอาเรส   

  บินตาเยะ 

 ๖๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานอาลี   

  หวังนุรักษ 

 ๖๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานอาเลฟฝูดิง   

  อูมา 

 ๖๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานอาวิชชา   

  เหล็กแปน 

 ๖๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานอาวุธ   

  นิแมเราะ 

 ๖๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานอาวุธ  มณี 

 ๖๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานอาแว  ดอแว 

 ๖๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานอาสือมัน   

  กาเนะ 

 ๖๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานอาหลี  สูหา 

 ๖๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานอาหะมะ   

  เจะแม 

 ๖๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานอาหะมะ   

  เซะอุแต 

 ๖๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานอาหะมะมูนิง   

  โตะแวะ 

 ๖๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานอาหามะ  สีมา 

 ๖๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานอาหามัด  มูดอ 

 ๖๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานอาหาหมัดรุสตา   

  ดงมูซอ 

 ๖๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอํานวย   

  นักการรอง 
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 ๖๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ   

  แนกือเด็ง 

 ๖๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ  รูงาน 

 ๖๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ  สุขนุน 

 ๖๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอําพล  นาทา 

 ๖๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอําพล   

  ไพรพลังเสริม 

 ๖๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอําพันธ   

  เชาวสุม 

 ๖๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอํารันน   

  แวอีแต 

 ๖๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอํารี  ยูโซะ 

 ๖๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอิควัน  หะมะ 

 ๖๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอิทธิพล   

  การรักษ 

 ๖๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอิทธิพล   

  เนตรภักดี 

 ๖๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอิทธิพันธ   

  ชูสุวรรณ 

 ๖๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอิทธิฤทธิ์   

  ศิริยกุล 

 ๖๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอินทรีย  โตมร 

 ๖๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอิบรอเหม   

  เตบสัน 

 ๖๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอิบรอฮิม   

  ตาเละ 

 ๖๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอิศเรศ   

  งวนออน 

 ๖๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอิศเรศ   

  เพชรสุวรรณ 

 ๖๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอิสกันดาร   

  บินดือเลาะ 

 ๖๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานอิสมะแอ   

  เจะแห 

 ๖๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานอิสมะแอ   

  เปาะวัน 

 ๖๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอิสมะแอ   

  แลมีรี 

 ๖๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอิสมะแอน   

  หมัดยะวา 

 ๖๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาอิล   

  สามะ 

 ๖๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอ   

  อาแว 

 ๖๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอล   

  มะตูแก 

 ๖๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอล   

  มามะ 

 ๖๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอีซัน   

  สามุยามา 

 ๖๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานอีรกัน  ดีเดาะ 

 ๖๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานอีรฟน  มะแซ 
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 ๖๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานอุกฤษฎ   

  ราชรักษ 

 ๖๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานอุดม   

  นวลละออง 

 ๖๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานอุดม  ภูษา 

 ๖๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานอุดมเดช   

  ชางแกว 

 ๖๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานอุดมทรัพย   

  ไชยสันต 

 ๖๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานอุดมพงษ   

  จันทรสวาง 

 ๖๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานอุดมศักดิ์   

  เราตะพงษ 

 ๖๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานอุดมศักดิ์   

  หอยบาง 

 ๖๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานอุดร  ศรีสุระ 

 ๖๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานอุดร  ไหมทึก 

 ๖๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานอุดรณ   

  สุวรรโร 

 ๖๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานอุทัย  ขิใสยา 

 ๖๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานอุทัย   

  คันธเนตร 

 ๖๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอุทัย  สังขเสน 

 ๖๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอุทิ  วินาโล 

 ๖๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอุทิศ  เถกิงสุข 

 ๖๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอุเทน   

  พลราษฏร 

 ๖๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอุเทน   

  อินตะนา 

 ๖๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอุษา   

  อําพันธุโชติ 

 ๖๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอุสมาน  ดาโอะ 

 ๖๓๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอุสมาน  มะมิง 

 ๖๓๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอูเซ็ง  วาเฮง 

 ๖๓๔๘ อาสาสมัครทหารพรานเอก  กอนแกว 

 ๖๓๔๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกฉัตร  จันทร 

 ๖๓๕๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  แกวนก 

 ๖๓๕๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย  จรรยา 

 ๖๓๕๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  ชวยมั่นคง 

 ๖๓๕๓ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย  ตุพิลา 

 ๖๓๕๔ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  ทองชาย 

 ๖๓๕๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  พหูโชติ 

 ๖๓๕๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  มณีคันธวงค 

 ๖๓๕๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  หนูทอง 
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 ๖๓๕๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  หิรัญรัตน 

 ๖๓๕๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกชาติ   

  มิตรเปรียญ 

 ๖๓๖๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกธวัฒน   

  หมันเส็น 

 ๖๓๖๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกนุพล   

  หนูจันทร 

 ๖๓๖๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกพงษ   

  คงสวัสดิ์ 

 ๖๓๖๓ อาสาสมัครทหารพรานเอกพงษ   

  เมืองเหนือ 

 ๖๓๖๔ อาสาสมัครทหารพรานเอกพงษ   

  ศรีนอย 

 ๖๓๖๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกพงษ   

  อังฉกรรณ 

 ๖๓๖๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกพจน   

  เดชะ 

 ๖๓๖๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกพจน   

  พรมปาน 

 ๖๓๖๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกพจน   

  เพ็งจันทร 

 ๖๓๖๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล   

  นุนปาน 

 ๖๓๗๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล  พลศิริ 

 ๖๓๗๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล  มั่งมี 

 ๖๓๗๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล   

  ยอดจันทร 

 ๖๓๗๓ อาสาสมัครทหารพรานเอกพัฒน   

  ชุมนุย 

 ๖๓๗๔ อาสาสมัครทหารพรานเอกพันธ   

  คงกอบสม 

 ๖๓๗๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกพันธ   

  อุบลไชย 

 ๖๓๗๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกพันธิ์   

  จันทรวิจิตร 

 ๖๓๗๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกภพ  แดงคง 

 ๖๓๗๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกภัทร   

  นวลเพชร 

 ๖๓๗๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกราช  ไขวารี 

 ๖๓๘๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกราช   

  เพียรดี 

 ๖๓๘๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกรินทร   

  บุญเกิด 

 ๖๓๘๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ   

  มากหลาย 

 ๖๓๘๓ อาสาสมัครทหารพรานเอกสิทธิ์   

  กุญชรินทร 

 ๖๓๘๔ อาสาสมัครทหารพรานเอกสิทธิ์   

  ขําจิตต 
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 ๖๓๘๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกสิทธิ์   

  ทุมรัตน 

 ๖๓๘๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกสิทธิ์  นีมง 

 ๖๓๘๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกสิทธิ์   

  โลเส็ง 

 ๖๓๘๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกอนันต   

  จุลพันธ 

 ๖๓๘๙ อาสาสมัครทหารพรานเอนก   

  พวงแกว 

 ๖๓๙๐ อาสาสมัครทหารพรานเอนก  สมศรี 

 ๖๓๙๑ อาสาสมัครทหารพรานเอนก  สุมา 

 ๖๓๙๒ อาสาสมัครทหารพรานเอมี  มะยูนุ 

 ๖๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานแอน  คุงดิน 

 ๖๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานโอภาส   

  สุตะคาน 

 ๖๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานไอราพต   

  แกวพูล 

 ๖๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานไอสุริยะ   

  ศรีสุระ 

 ๖๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานฮัมดี  เจะลี 

 ๖๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานฮัมดี   

  บือราเฮง 

 ๖๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานฮัสบุลเลาะ   

  ขะสิงขะเด 

 ๖๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานฮาซัน  วาเด็ง 

 ๖๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานฮาเซ็ม  มามะ 

 ๖๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานฮาฟส   

  เจะหะมะ 

 ๖๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานฮารง  ยูโซะ 

 ๖๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานฮารีฟ  ดะตอ 

 ๖๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานฮาสือรี   

  ดือราแม 

 ๖๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานฮิรฮัน  ยะโกะ 

 ๖๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานเฮรือมัน  ยีเฮ็ง 

 ๖๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกชพรรณ   

  เพชรสังข 

 ๖๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกนกพร   

  ทองดี 

 ๖๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกนกลดา   

  บัวสังข 

 ๖๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกนกวรรณ   

  ชวยดวง 

 ๖๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกรพินธุ   

  จิระพันธุ 

 ๖๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกรรณิการ   

  พูนจันทร 

 ๖๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกฤษติยาภรณ   

  ปยะศาสตร 

 ๖๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกัญญารัตน   

  ไชยชาญ 
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 ๖๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกุลชญา   

  ทองใหญ 

 ๖๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกุลวดี   

  ชูมณี 

 ๖๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกูซารีนา   

  รงโซะ 

 ๖๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเกศณี   

  ดาฮาลอ 

 ๖๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเกศนี   

  ชูศรีนุน 

 ๖๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเกษมศรี   

  คงพูน 

 ๖๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงขนิษฐา   

  หัสกัญญา 

 ๖๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจรรยา   

  อินคง 

 ๖๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจันทรสุดา   

  จันทรแดง 

 ๖๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจารุวรรณ   

  ยุกลาย 

 ๖๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจิตรา   

  คงทอง 

 ๖๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจินตนา   

  พันธวิทย 

 ๖๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจิรัชยา   

  รามแกว 

 ๖๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจิราภรณ   

  ย้ิมเย้ือน 

 ๖๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจุฑาทิพย   

  รอดสุวรรณ 

 ๖๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจุฑารัตน   

  ขุนเพ็ชร 

 ๖๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจุฑารัตน   

  ทองขาว 

 ๖๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเจนจิรา   

  ประสิทธิ์ 

 ๖๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเจนจิรา   

  เรืองรักษ 

 ๖๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงชฎาภรณ   

  ชวยชูจิตร 

 ๖๔๓๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงชนกภัทร   

  ชูมาลัย 

 ๖๔๓๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงชลธิชา   

  ชวาฤทธิ์ 

 ๖๔๓๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงชลธิญา   

  สุวิทา 

 ๖๔๓๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงชุติมา   

  วงคอาจ 

 ๖๔๔๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงซากีนะ   

  มะหะมะ 

 ๖๔๔๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงซูไรดา   

  สะแลแม 
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 ๖๔๔๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงซูไฮลา   

  ลอมา 

 ๖๔๔๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงฐิตาภา   

  พรหมจรรย 

 ๖๔๔๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฏฐนันท   

  บรรลือศักดิ์ 

 ๖๔๔๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐกานต   

  แผนวิชิต 

 ๖๔๔๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐชา   

  ปราบรัตน 

 ๖๔๔๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐนรินทร   

  รัตนแกว 

 ๖๔๔๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณิชชา   

  สุวรรณรัตน 

 ๖๔๔๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงดุสดี   

  ดําเนินงาม 

 ๖๔๕๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเตชินี   

  มุลเมฆ 

 ๖๔๕๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงทัศนีย   

  น้ํารอบ 

 ๖๔๕๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธนัญชกร   

  แกววิชิต 

 ๖๔๕๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธนาภรณ   

  ปานเนียม 

 ๖๔๕๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธนิษฐา   

  มวงรักษ 

 ๖๔๕๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธวัลรัตน   

  หนูพรหม 

 ๖๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธัญมาส   

  หนูสนิท 

 ๖๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธิติมา   

  ยันอิน 

 ๖๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนภาพร   

  ญาติมาก 

 ๖๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนราวดี   

  อยูทองดี 

 ๖๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนฤมล   

  จรูญรัตน 

 ๖๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนันทนภัส   

  สุขประเสริฐ 

 ๖๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนันทนภัส   

  อยูเย็น 

 ๖๔๖๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนันทิกา   

  ทองประสาท 

 ๖๔๖๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนาซือเราะห   

  กือลาแต 

 ๖๔๖๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนาราทิพ   

  สําเภาเมฆ 

 ๖๔๖๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงน้ําฝน   

  พรหมยา 

 ๖๔๖๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนิกัลยา   

  กาเดร 
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 ๖๔๖๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนิภาพร   

  สุวรรณพันธุ 

 ๖๔๖๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนิรชา   

  บุตรแวว 

 ๖๔๗๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนุชจรี   

  ณ ศิริ 

 ๖๔๗๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนูรฟายานี   

  สุดสม 

 ๖๔๗๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนูรีซัน   

  พรหมศรี 

 ๖๔๗๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนูรีซา   

  มะลี 

 ๖๔๗๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเนตรอัปสร   

  ชูสุวรรณ 

 ๖๔๗๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงบุญญาดา   

  วงศสุวรรณ 

 ๖๔๗๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปนัดดา   

  เมืองทรัพย 

 ๖๔๗๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปราณี   

  แข็งมาก 

 ๖๔๗๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปรยีาดา   

  ล้ีประเสริฐ 

 ๖๔๗๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปรียาพร   

  รับจันทร 

 ๖๔๘๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปวริศา   

  เดชไชยยันต 

 ๖๔๘๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปวันชญา   

  ชุมดวงใจ 

 ๖๔๘๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปองจิต   

  ดารารัตน 

 ๖๔๘๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปทมา   

  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๔๘๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปทมา   

  สมันเหมือน 

 ๖๔๘๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปาณิสรา   

  เกษจินดา 

 ๖๔๘๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปาวีณา   

  ชูชัยศรี 

 ๖๔๘๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปยะมาศ   

  อินตะทา 

 ๖๔๘๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพรชนก   

  ผุดอักษร 

 ๖๔๘๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพรเพ็ญ   

  พุทธไชย 

 ๖๔๙๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพรศรี   

  สุวรรณจันทร 

 ๖๔๙๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพักตร   

  ถิระบุตร 

 ๖๔๙๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพัชราภรณ   

  ตอนโคกสูง 

 ๖๔๙๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพัชรีย   

  บุญเดช 
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 ๖๔๙๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพิมพชนก   

  ประมวลทรัพย 

 ๖๔๙๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพิมพดาว   

  จันทรกุล 

 ๖๔๙๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงพิมพิไล   

  เรืองกาญจน 

 ๖๔๙๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเพ็ญทิพย   

  ละอองแกว 

 ๖๔๙๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงภัทรธิรา   

  สืบเสือ 

 ๖๔๙๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงภาวินี   

  คงเซ็น 

 ๖๕๐๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงมนฑิรา   

  แกวทอง 

 ๖๕๐๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงมาลี   

  บุญหวังชวย 

 ๖๕๐๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงยุวอลิน   

  ทองล้ิม 

 ๖๕๐๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรจนา   

  อานันทะ 

 ๖๕๐๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรอฮายา   

  อูมา 

 ๖๕๐๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรัชนี   

  จินดาเพ็ชร 

 ๖๕๐๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรัญชนา   

  เนื้อนุม 

 ๖๕๐๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรัษฎา   

  พิเคราะห 

 ๖๕๐๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงรุงนภา   

  นามพะธาย 

 ๖๕๐๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวัลวิภา   

  เทศทองมี 

 ๖๕๑๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิชุฎา   

  นิลกระจาง 

 ๖๕๑๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิชุดา   

  พรหมศิริพัฒน 

 ๖๕๑๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิรชา   

  ขุนศรีแกว 

 ๖๕๑๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงวิรารัตน   

  เพ็ญนอย 

 ๖๕๑๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงแววรําไพ   

  ปรางทอง 

 ๖๕๑๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศริณญา   

  บุญราช 

 ๖๕๑๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศิริรัตน   

  ออนศรี 

 ๖๕๑๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศิวิมล   

  ศรีเกตุ 

 ๖๕๑๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงโศรวีย   

  เจะพงค 

 ๖๕๑๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสินีรัตน   

  เสงคลาย 
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 ๖๕๒๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสิริอร   

  แสงสีดํา 

 ๖๕๒๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุกัญญา   

  เพชรนุย 

 ๖๕๒๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุทธิดา   

  วิริยะบุปผา 

 ๖๕๒๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุนันทา   

  อุยตระกูล 

 ๖๕๒๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุนิษา   

  สะแหละ 

 ๖๕๒๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุพรรษา   

  มุงจองกลาง 

 ๖๕๒๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุพัตรา   

  ปดสาเม 

 ๖๕๒๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุพินดา   

  เอียดบัวขวัญ 

 ๖๕๒๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุรัตน   

  สันหลัง 

 ๖๕๒๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุวรรณี   

  จันทรดํา 

 ๖๕๓๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเสาวณี   

  จริตงาม 

 ๖๕๓๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเสาวรส   

  สุดขาว 

 ๖๕๓๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงเสาวลักษณ   

  ชูโชติ 

 ๖๕๓๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงหัทยา   

  โอแกว 

 ๖๕๓๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอรทัย   

  สุขคง 

 ๖๕๓๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอรวรรณ   

  แกวโตดี 

 ๖๕๓๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอรัญญา   

  ชัยสุโข 

 ๖๕๓๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอังสนา   

  บุญเมือง 

 ๖๕๓๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอันธิกา   

  พรหมชัย 

 ๖๕๓๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอามีเนาะ   

  อาโกะ 

 ๖๕๔๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอุไรวรรณ   

  ทองแดง 

 ๖๕๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกรรเอนกท   

  ทองพรม 

 ๖๕๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกฤติชัย   

  บุรีรัก 

 ๖๕๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกามารูดิง   

  สุลง 

 ๖๕๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนการิม   

  อาแว 

 ๖๕๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนการี   

  สาและ 
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 ๖๕๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติพงศ   

  หนูซอนทรัพย 

 ๖๕๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติพันธ   

  หลําหัศ 

 ๖๕๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกีปลี   

  มามะ 

 ๖๕๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูไทร   

  สะแม 

 ๖๕๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูรอเซ็ง   

  ตอกอ 

 ๖๕๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูเฮง   

  นิโอะ 

 ๖๕๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเกรียงไกร   

  มณีรัตน 

 ๖๕๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเกียรติศักดิ์   

  ชาติสุขศิริเดช 

 ๖๕๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนคธาวุฒิชัย   

  เทพกําเหนิด 

 ๖๕๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนคอลิด   

  สาและ 

 ๖๕๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะรุสลัน   

  เจะมะ 

 ๖๕๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะเลาะ   

  และ 

 ๖๕๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะวองิง   

  มาลายา 

 ๖๕๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนโจฮารี   

  ลาเตะ 

 ๖๕๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชรินทร   

  คงสําเร็จ 

 ๖๕๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชลนที   

  พรหมณี 

 ๖๕๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชัชชัย   

  เส็นโรจน 

 ๖๕๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชัยยะ   

  อํามาตย 

 ๖๕๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเชน   

  บุญพรหม 

 ๖๕๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไชยยะ   

  ลาเตะ 

 ๖๕๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอบรี   

  ดาโตะ 

 ๖๕๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอบรี   

  หะยีมามุ 

 ๖๕๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซับรี   

  กูเตะ 

 ๖๕๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซัยฟูเลาะ   

  กอและ 

 ๖๕๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาบูดิง   

  สะอุ 

 ๖๕๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาฟอี   

  ยีอุมา 
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 ๖๕๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซายูตี   

  มูซอ 

 ๖๕๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซีดี   

  ยะโกะ 

 ๖๕๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุกิฟลี   

  รามัญเศษ 

 ๖๕๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุบฮาน   

  ตุหยง 

 ๖๕๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิบลี   

  เจะหะ 

 ๖๕๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิฟลี   

  ยายา 

 ๖๕๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิฟลี   

  ยีซา 

 ๖๕๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิฟลี   

  สูหรง 

 ๖๕๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลฟะหมี   

  ดาระเซาะ 

 ๖๕๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูนัยดิน   

  สะมาแอ 

 ๖๕๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูรอเขาะ   

  อาบู 

 ๖๕๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูรัยดี   

  บือซา 

 ๖๕๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูลกิฟลี   

  ลือแมะ 

 ๖๕๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูไฮมิง   

  ราแดง 

 ๖๕๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซดี   

  มะเย็ง 

 ๖๕๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซดี   

  สามะ 

 ๖๕๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐพงศ   

  เพชรจันทร 

 ๖๕๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐพงศ   

  สุขนิกร 

 ๖๕๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐวัฒน   

  เภาอินทร 

 ๖๕๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัษฐพล   

  ลัภบุญ 

 ๖๕๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดอเลาะ   

  เจะมอง 

 ๖๕๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดันนัย   

  เจะนิ 

 ๖๕๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดือรอแม   

  บือแน 

 ๖๕๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดูลเลาะ   

  เจะเตะ 

 ๖๕๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเดะมะ   

  มะแซ 

 ๖๕๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตวนรอเซ็ง   

  นิกูโน 
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 ๖๕๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตวนอารฟารม   

  ตูแวสือนิ 

 ๖๕๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเละ   

  มะเตะ 

 ๖๖๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเฮ   

  ดือเระ 

 ๖๖๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเฮ  มีแล 

 ๖๖๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตัรมีซี   

  ลอเด็ง 

 ๖๖๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตายูดิง   

  หนิเฮง 

 ๖๖๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตารมินซี   

  อุเซ็ง 

 ๖๖๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตูแวสามะแอ   

  นิเลาะ 

 ๖๖๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทองหลอ   

  ลีมอ 

 ๖๖๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทิวากาล   

  ตั่นสกุล 

 ๖๖๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทิศมงคล   

  ยอดขํา 

 ๖๖๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเทิดธวัช   

  เนียนพานิช 

 ๖๖๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนัชชัย   

  ไชยกิจ 

 ๖๖๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธเนศ   

  มณีไสย 

 ๖๖๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธรัณย   

  ซีเดะ 

 ๖๖๑๓ สมาชิกอาสารักษาดนิแดนธัญญานนัทย   

  มะตาเห 

 ๖๖๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรวุฒิ   

  มณีโชติ 

 ๖๖๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีระพงค   

  คงประเสริฐ 

 ๖๖๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนราพงศ   

  คงประเสริฐ 

 ๖๖๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนริศ   

  เจะสะแม 

 ๖๖๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนัซรูน   

  มะบูยา 

 ๖๖๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนัทศิทย์ิ   

  หวังหมัด 

 ๖๖๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนาซูฮา   

  สาเมาะ 

 ๖๖๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนาวี  และ 

 ๖๖๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิปดลี   

  ตวนอุมา 

 ๖๖๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิมะสะนุง   

  หะยีสาเมาะ 
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 ๖๖๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิมา   

  จาแน 

 ๖๖๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิยม   

  เพ็ชรประหยัด 

 ๖๖๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิยิ   

  แปเฮาะอีเล 

 ๖๖๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาแซ   

  นิตีมุง 

 ๖๖๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาสวรรณ   

  บือซา 

 ๖๖๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอํารัน   

  ดารอเดร 

 ๖๖๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรดี   

  ดอเลาะ 

 ๖๖๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรมัน   

  ดอเลาะ 

 ๖๖๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบาหรน   

  แวหะยี 

 ๖๖๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบาฮารี   

  โตะตันหยง 

 ๖๖๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปฐมพงค   

  พุทธทอง 

 ๖๖๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประชา   

  ศรีทอง 

 ๖๖๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประเสริฐ   

  โตะตันหยง 

 ๖๖๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประเสริฐ   

  นิจกระโทก 

 ๖๖๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปริญญา   

  โซะรี 

 ๖๖๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปรีชา   

  ทากอน 

 ๖๖๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปรีชา   

  นาคงคิด 

 ๖๖๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปอซี   

  เถาะ 

 ๖๖๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงษศักดิ์   

  ผลผลา 

 ๖๖๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพัสกร   

  ชูชวย 

 ๖๖๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพีรพงศุ   

  ประสิทธิ์ 

 ๖๖๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพุทธะรัตน   

  ทองรอง 

 ๖๖๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาเดร   

  วาโด 

 ๖๖๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟายซอน   

  สแม 

 ๖๖๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาริส   

  ดือเระ 

 ๖๖๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟคกรี   

  เจะแฮ 
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 ๖๖๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไฟศาล   

  ยูโซะ 

 ๖๖๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภัทรภณ   

  ไพฑูลย 

 ๖๖๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภาณุวัฒน   

  สีเดะ 

 ๖๖๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมงคล   

  มะสัน 

 ๖๖๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะกรี   

  ยะโกะ 

 ๖๖๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะกือรี   

  เจะเลาะ 

 ๖๖๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซอป   

  ราแดง 

 ๖๖๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซอฟ   

  ยีมะแซ 

 ๖๖๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซาวาวี   

  อาลีลูวี 

 ๖๖๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซาวีเด็ง   

  ปูแทน 

 ๖๖๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซือดี   

  บาเฮง 

 ๖๖๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะแซ   

  จะโน 

 ๖๖๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะดิง   

  บากา 

 ๖๖๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะตอเฮ   

  สาหะ 

 ๖๖๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนอ   

  แวอีแต 

 ๖๖๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนาวี   

  กาโบะ 

 ๖๖๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยา   

  ดือเระ 

 ๖๖๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยือมิง   

  ตาหยง 

 ๖๖๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยูโซะ   

  เจะสมอเจะ 

 ๖๖๖๙ สมาชิกอาสารักษาดนิแดนมะยูนิ  สานา 

 ๖๖๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอซาลี   

  สาระ 

 ๖๖๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอซี  ซา 

 ๖๖๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอเซะ   

  ดอกา 

 ๖๖๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอบี   

  คาเราะ 

 ๖๖๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอบี   

  ดอคอ 

 ๖๖๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอป   

  แวกะจิ 

 ๖๖๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอมลี   

  อาแว 
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 ๖๖๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอสลี   

  สาและ 

 ๖๖๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอสาลี   

  เจะเลาะ 

 ๖๖๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะราซี   

  เด็นขะเร็ม 

 ๖๖๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรีกี   

  อาแว 

 ๖๖๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิง   

  เปาะโกะ 

 ๖๖๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิง   

  เมาะสุ 

 ๖๖๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิง   

  สาเระ 

 ๖๖๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิง   

  สาแล 

 ๖๖๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิน   

  กือแด 

 ๖๖๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะเละห   

  แมะเงาะ 

 ๖๖๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะวีกี   

  เจะปอ 

 ๖๖๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสอบรี   

  ลาเตะ 

 ๖๖๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสักรี   

  เจะดือราแม 

 ๖๖๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสุกรี   

  ดือราแม 

 ๖๖๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสุดิง   

  ดุลเลาะ 

 ๖๖๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะอุเซ็ง   

  สาเมาะ 

 ๖๖๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะอูเซ็ง   

  ตาเปะ 

 ๖๖๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะแอ   

  เจะแว 

 ๖๖๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมักตา   

  มามะ 

 ๖๖๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัดอีซอ   

  ยูโซะ 

 ๖๖๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัรวาน   

  มะแซ 

 ๖๖๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมารกัน   

  มณีหิยา 

 ๖๖๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมารุต   

  หมันนาเกลือ 

 ๖๗๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมารูวัง   

  อาแว 

 ๖๗๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมะ   

  ตาดี 

 ๖๗๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมุ   

  อาบูวะ 
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 ๖๗๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะ   

  มาระ 

 ๖๗๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะยาเตง   

  สุหลง 

 ๖๗๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะสุกรี   

  แม 

 ๖๗๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาฮานัน   

  กายี 

 ๖๗๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมือลี   

  เจะนิ 

 ๖๗๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุสตอฟา   

  ธานีรัตน 

 ๖๗๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุสสลิม   

  ดอสะ 

 ๖๗๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุหเซ็น   

  อายา 

 ๖๗๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุฮัมมัดรุสลี   

  ยูโซะ 

 ๖๗๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหะมะนาวี   

  เจะปอ 

 ๖๗๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหะหมัดซูวี   

  อีปง 

 ๖๗๑๔ สมาชิกอาสารักษาดนิแดนมูหัมมัดนาเส   

  มะแอ 

 ๖๗๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมมัดสากี   

  ยูโซะ 

 ๖๗๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมหมัด   

  อูมา 

 ๖๗๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหามะซับรี   

  ยุโซะ 

 ๖๗๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหามะไซดี   

  วานิ 

 ๖๗๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมมัด   

  สาแม 

 ๖๗๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมมัดสุกรี   

  สะนิ 

 ๖๗๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด   

  ลือแบกาเซ็ง 

 ๖๗๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮํามัดฮัมดี   

  มะยะเด็ง 

 ๖๗๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัด   

  ดือเระ 

 ๖๗๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัด   

  ปาแต 

 ๖๗๒๕ สมาชิกอาสารกัษาดนิแดนมฮูําหมัดซายูดิง   

  วาหลง 

 ๖๗๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดตอเฮ   

  สําสี 

 ๖๗๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดรูดี   

  ดือราแม 

 ๖๗๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยะการียา   

  เจะอาแซ 

้หนา   ๑๙๘
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 ๖๗๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยูโซะ   

  สุหลง 

 ๖๗๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอฟาวี   

  บอรอดายอ 

 ๖๗๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมลี   

  อาเยาะแซ 

 ๖๗๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมือลี   

  ซีนา 

 ๖๗๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมือลี   

  มามะ 

 ๖๗๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมือลี   

  อูมา 

 ๖๗๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอยาลี   

  ฮารี 

 ๖๗๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสดี   

  อาแว 

 ๖๗๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสมิน   

  กาโบะ 

 ๖๗๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลัน   

  สาลีเนาะ 

 ๖๗๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลัม   

  สาแม 

 ๖๗๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลาม   

  มะแซ 

 ๖๗๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลี   

  ปูเตะ 

 ๖๗๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรูวาตี   

  กาซา 

 ๖๗๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรูสลาน   

  ดาหามิ 

 ๖๗๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลุคมาน   

  ซือเนาะ 

 ๖๗๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัชรกุล   

  ยอดย่ิง 

 ๖๗๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัชระพงษ   

  กล่ันสมจิตต 

 ๖๗๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัชรินทร   

  วรรณลักษณ 

 ๖๗๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัทวิล   

  จินดารัตน 

 ๖๗๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิชัยรัตน   

  ทองเสน 

 ๖๗๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิโรจน   

  บุญลอด 

 ๖๗๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรชัย   

  อาลี 

 ๖๗๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวกีนานะห   

  แวดือราแม 

 ๖๗๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวซาวาวี   

  ยูโซะ 

 ๖๗๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวเตะ   

  ดือเระ 
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 ๖๗๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวนูเดน   

  ดาแม 

 ๖๗๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวมะดือนัง   

  แวกะแม 

 ๖๗๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวยูโซะ   

  ประดู 

 ๖๗๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวสะลัง   

  เจะแว 

 ๖๗๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวสุไลมาน   

  ตูแวบีรู 

 ๖๗๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวสุไลมาน   

  แวดอเลาะ 

 ๖๗๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวหะมะนาเซ   

  แวเย็ง 

 ๖๗๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอาหามะ   

  มะ 

 ๖๗๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอิดเรส   

  แวอาลี 

 ๖๗๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอูเซ็ง   

  สะดียามู 

 ๖๗๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวฮามะ   

  แปแนะ 

 ๖๗๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศรัณย   

  เรืองสุวรรณ 

 ๖๗๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศราวุธ   

  หมวกสกุล 

 ๖๗๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมชาย   

  เจะแล 

 ๖๗๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมชาย   

  บุญโท 

 ๖๗๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมพร   

  พรหมศักดิ์ 

 ๖๗๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมาน   

  ยูกง 

 ๖๗๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ   

  สงวนงาม 

 ๖๗๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสันติภาพ   

  แกวประกาศ 

 ๖๗๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสับรี   

  ดาฮิม 

 ๖๗๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาการียา   

  ดอเลาะ 

 ๖๗๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสามะแอ   

  มาหะ 

 ๖๗๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสารอยี   

  เจะเฮง 

 ๖๗๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิทธิโชค   

  อินทภาพ 

 ๖๗๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุกรี   

  จารง 

 ๖๗๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุกรี   

  ยูโซะ 
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 ๖๗๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุกรี   

  สาและ 

 ๖๗๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุขสันต   

  บูระพา 

 ๖๗๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุดิรมาน   

  มีนา 

 ๖๗๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทัศน   

  เพชรสุริยา 

 ๖๗๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเปยน   

  กาซอ 

 ๖๗๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรินทร   

  ดอกา 

 ๖๗๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยา   

  กามา 

 ๖๗๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยากร   

  ปรีชาพงษ 

 ๖๗๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุลกิปลี   

  บือราเฮง 

 ๖๗๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน   

  มานิ๊ 

 ๖๗๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน   

  สาแม 

 ๖๗๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน   

  สูหรง 

 ๖๗๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไฮมี   

  เจะแต 

 ๖๗๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเสรี   

  ยานยา 

 ๖๗๙๕ สมาชิกอาสารกัษาดนิแดนเสะอากะเดะ   

  เสะดอเลาะ 

 ๖๗๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงซาลีฮะ   

  มะยี 

 ๖๗๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงนูรูหมะ   

  เจะแว 

 ๖๗๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหมัดซอดกิ   

  เกะรา 

 ๖๗๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหูสนี   

  อาแว 

 ๖๘๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิลัน   

  หะหัด 

 ๖๘๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิวัน   

  กาเรง 

 ๖๘๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิสาน   

  หะยีสาเมาะ 

 ๖๘๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดือนันท   

  แวสะแลแม 

 ๖๘๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดุลย   

  มามะ 

 ๖๘๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนน   

  ลายซัด 

 ๖๘๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนันต   

  แมเราะยาลา 
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 ๖๘๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนัส   

  เจะมามะ 

 ๖๘๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัฒน   

  ดือราแม 

 ๖๘๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชาติ   

  พรหมศักดิ์ 

 ๖๘๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชาติ   

  สาและ 

 ๖๘๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอริฟ   

  เจะแว 

 ๖๘๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัครเดช   

  พุทธรักษา 

 ๖๘๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัซมัน   

  ยีแวนูมา 

 ๖๘๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัซวัน  กาเฮะ 

 ๖๘๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลการิม   

  แลบา 

 ๖๘๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลการีม   

  วาเตะ 

 ๖๘๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลการีม   

  สือรี 

 ๖๘๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลมูตอเล็บ   

  บือแน 

 ๖๘๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอนิง   

  บือแน 

 ๖๘๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอแม   

  ตุหยง 

 ๖๘๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอฮิม   

  สาและ 

 ๖๘๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรามัน   

  ซาเล็ง 

 ๖๘๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ  จิ 

 ๖๘๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  เด็นมะโระ 

 ๖๘๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  แนลี 

 ๖๘๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  บาเหะ 

 ๖๘๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  ยีอุมา 

 ๖๘๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  สะแปอิง 

 ๖๘๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  สาแม็ง 

 ๖๘๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  สุหลง 

 ๖๘๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาดี   

  กะลูแป 

 ๖๘๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาดี   

  ลาเตะ 
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 ๖๘๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาลิม   

  กาซอ 

 ๖๘๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาเลม   

  ยูนุ 

 ๖๘๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับรอฮัม   

  แวมะมิง 

 ๖๘๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมรันด   

  หะยียามา 

 ๖๘๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมรันต   

  สะแม 

 ๖๘๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอากรณ   

  ชูแกว 

 ๖๘๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซัน   

  เด็ง 

 ๖๘๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซัน   

  แยแล 

 ๖๘๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซือมิง   

  เดาะเลาะ 

 ๖๘๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซือมิง   

  บือแน 

 ๖๘๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดัม   

  กะโด 

 ๖๘๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดีลัน   

  สาแม 

 ๖๘๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนัน   

  กาเดร 

 ๖๘๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนัน   

  กาโบะ 

 ๖๘๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนาน   

  ลาเตะ 

 ๖๘๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาทิตย   

  โกงกาง 

 ๖๘๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาทิตย   

  แวดาแม 

 ๖๘๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาทิตย   

  อีซอ 

 ๖๘๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานัส   

  สาและนิง 

 ๖๘๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานูวา   

  สะแลแม 

 ๖๘๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาบีดิน   

  กูทา 

 ๖๘๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาฟร   

  บือซา 

 ๖๘๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอามารัน   

  สันบากอ 

 ๖๘๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอายัส   

  ลือแบซา 

 ๖๘๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอายิ   

  อาแว 

 ๖๘๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารง   

  มามะ 
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 ๖๘๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารซู   

  วิชา 

 ๖๘๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารีฮาซัน   

  มะเซ็ง 

 ๖๘๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารุสลัน   

  วาจิ 

 ๖๘๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลีมิง   

  ดือราแมหะยี 

 ๖๘๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลียะส   

  สะแลแม 

 ๖๘๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาแว   

  ดือเระ 

 ๖๘๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาแว   

  สาและ 

 ๖๘๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาสมิง   

  ตีเยาะ 

 ๖๘๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหะมะ   

  ยุโซะ 

 ๖๘๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหะมะ   

  แวกะจิ 

 ๖๘๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ   

  กะโด 

 ๖๘๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ   

  ดือเระ 

 ๖๘๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ   

  บือแน 

 ๖๘๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามัด   

  นิเด็ง 

 ๖๘๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหาหมัด   

  ประดู 

 ๖๘๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาฮามะ   

  กาลูแป 

 ๖๘๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอํารี   

  เจะและ 

 ๖๘๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอฮิม   

  เจะเตะ 

 ๖๘๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮง   

  กาแบ 

 ๖๘๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮง   

  ฆอดัม 

 ๖๘๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮ็ม   

  เมาะสุ 

 ๖๘๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮม   

  ลีมอ 

 ๖๘๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮม   

  สามะอาลี 

 ๖๘๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิมาดุดดีน   

  กาเฮะ 

 ๖๘๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิลยัส   

  กอเม็ง 

 ๖๘๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิลียะ   

  ดามัน 

้หนา   ๒๐๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๓    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๖๘๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอล   

  นาวานิ 

 ๖๘๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ   

  รอยะ 

 ๖๘๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ   

  ราแดง 

 ๖๘๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ   

  สุหลง 

 ๖๘๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอล   

  นิแม 

 ๖๘๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอล   

  วาจิ 

 ๖๘๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีบรอเฮม   

  เปาะแต 

 ๖๘๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุเซ็ง   

  นิแม 

 ๖๘๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุดมศักดิ์   

  ดอเลาะ 

 ๖๘๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุดมศักดิ์   

  อินทภาพ 

 ๖๘๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมัน   

  อาแว 

 ๖๘๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  จิใจ 

 ๖๘๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  บือโต 

 ๖๘๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  ยะโกะ 

 ๖๘๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  แยนา 

 ๖๙๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  แวกือจิ 

 ๖๙๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  สําสี 

 ๖๙๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  อาแว 

 ๖๙๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอูเซ็ง   

  ดือราแม 

 ๖๙๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอนก   

  ศรีสุวรรณ 

 ๖๙๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไอมัน   

  บือแน 

 ๖๙๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัซซาน   

  หะยีหะมะ 

 ๖๙๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดัน   

  บือแน 

 ๖๙๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดาน   

  ตาเฮ 

 ๖๙๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดานุดดีน   

  สาและ 

 ๖๙๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดี   

  จิใจ 
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 ๖๙๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดี   

  หะมัน 

 ๖๙๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัสบุลเลาะ   

  ซือรี 

 ๖๙๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาซัน   

  อาเล็ม 

 ๖๙๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาเซ็น   

  เจะยอ 

 ๖๙๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาบีดิน   

  เปาะยิ 

 ๖๙๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮารงค   

  ราแดง 

 ๖๙๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาลียาซะ   

  เจะดอเลาะ 

 ๖๙๑๘ นายกมล  นวลใย 

 ๖๙๑๙ นายกรชวาลวิชญ  ชัยพีรวัส 

 ๖๙๒๐ นายกฤตภาส  ชัยศิลปน 

 ๖๙๒๑ นายกฤตภาส  แสงศรีรัตน 

 ๖๙๒๒ นายกฤติณ  สุขชู 

 ๖๙๒๓ นายกฤษศักดิ์ฎา  สีเพชร 

 ๖๙๒๔ นายกองหลา  คุมเคี่ยม 

 ๖๙๒๕ นายกิตติวัฒน  ปททุม 

 ๖๙๒๖ นายกิตติศักดิ์  คาขาว 

 ๖๙๒๗ นายกิติพงศ  เพ็งสกุล 

 ๖๙๒๘ นายเกรียงไกร  ชัยอํามาตย 

 ๖๙๒๙ นายเกษม  กุลประดิษฐ 

 ๖๙๓๐ นายไกร  เอี่ยมจุฬา   

 ๖๙๓๑ นายไกรฤทธิ์  จันทรแชมชอย 

 ๖๙๓๒ นายคมกฤต  จันทรเมือง 

 ๖๙๓๓ นายคัมภีร  วิบูลชัย 

 ๖๙๓๔ นายจอน  สุกปาน 

 ๖๙๓๕ นายจักรพงษ  อดุลรัส 

 ๖๙๓๖ นายจักรี  เจะสอเหาะ 

 ๖๙๓๗ นายจํารัส  กังนอย 

 ๖๙๓๘ นายจิระศักดิ์  พลดาหาญ 

 ๖๙๓๙ นายจีรพัฒน  ทับทิมแสง 

 ๖๙๔๐ นายเจะยะหยา  หะยีเจะและ 

 ๖๙๔๑ นายเจะอับดุลเลาะ  เจะมะ 

 ๖๙๔๒ นายเจะอับดุลวาหับ  เจริญยืน 

 ๖๙๔๓ นายฉัตรชัย  กิตติไพศาล 

 ๖๙๔๔ นายชัยรัตน  สุขสมคิด 

 ๖๙๔๕ นายชาคร  คงเสรีกุล 

 ๖๙๔๖ นายชาญยุทธ  วันดี 

 ๖๙๔๗ นายโชค  เสารพูล 

 ๖๙๔๘ นายซูเปยน  อียง 

 ๖๙๔๙ นายฐิติ  รัตนวงศ 

 ๖๙๕๐ นายณัฐภัทร  จิตนะมงคล 

 ๖๙๕๑ นายณัทกร  แกวประชุม 

 ๖๙๕๒ นายดนัยณัฏฐ  แหละหมัน 

 ๖๙๕๓ นายดิลก  ธารสมบัติ 
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 ๖๙๕๔ นายเดช  ทองเครือ 

 ๖๙๕๕ นายตวนแม  นิรอแซ 

 ๖๙๕๖ นายทรงพล  ใจกริ่ม 

 ๖๙๕๗ นายทวี  ชอบชื่นชม 

 ๖๙๕๘ นายทวี  ทองคุปต 

 ๖๙๕๙ นายทวีวัฒน  พิทักษรักษากุล 

 ๖๙๖๐ นายเทวุษย  บริรักษสันติกุล 

 ๖๙๖๑ นายธนาศิลป  เส้ียวทอง 

 ๖๙๖๒ นายธรรมนูญ  บัณฑิตวิศาล 

 ๖๙๖๓ นายธํารงค  ชุมนุม 

 ๖๙๖๔ นายธิติวัฒน  สากล 

 ๖๙๖๕ นายธีระเทพ  เทพสุยะ 

 ๖๙๖๖ นายธีระพงค  ชวยประสม 

 ๖๙๖๗ นายธีระภัทร  ผิวสวัสธ 

 ๖๙๖๘ นายนครินทร  รมเย็น 

 ๖๙๖๙ นายนราพิพัฒน  สาอะ 

 ๖๙๗๐ นายนิเพาซาน  วาบา 

 ๖๙๗๑ นายนิยม  กิตติวงศตระกูล 

 ๖๙๗๒ นายนิอาลี  นิมุ 

 ๖๙๗๓ นายนูซี  มะเด็ง 

 ๖๙๗๔ นายนูรุดดีน  โตะตาหยง 

 ๖๙๗๕ นายบอรอเฮง  ดีเยาะ 

 ๖๙๗๖ นายบุญชู  ราชสุวรรณ 

 ๖๙๗๗ นายบุญฤทธิ์  ปฏิสนิราภา 

 ๖๙๗๘ นายบุญสิทธิ์  ไชยชนะ 

 ๖๙๗๙ นายเบญจพล  อุณวงศ 

 ๖๙๘๐ นายปฏิภาณ  เหงบาร ู

 ๖๙๘๑ นายปฐมพร  เผือกพันธ 

 ๖๙๘๒ นายประดับ  เอียดเล็ก 

 ๖๙๘๓ นายประดิษฐ  สุดชาดา 

 ๖๙๘๔ นายประภักดิ์  เขียวดํา 

 ๖๙๘๕ นายประยูร  ศิริวรรณ 

 ๖๙๘๖ นายประสิทธิ์  ศิริเพชร 

 ๖๙๘๗ นายประสิทธิ์  สถิรวณิชย 

 ๖๙๘๘ นายประเสริฐ  พูลศรี 

 ๖๙๘๙ นายปรัชญา  พรหมศรี 

 ๖๙๙๐ นายปริญญา  ลัคคะนายก 

 ๖๙๙๑ นายปริวัตร  เกื้อหนู 

 ๖๙๙๒ นายปจฉิมณรงค  ปจฉิมเพ็ชร 

 ๖๙๙๓ นายเปาซี  เบญญธาดา 

 ๖๙๙๔ นายเปายี  เจะแว 

 ๖๙๙๕ นายผล  มณีรัตน 

 ๖๙๙๖ นายพงษศิริ  มีศิริ 

 ๖๙๙๗ นายพชร  ประชุมแดง 

 ๖๙๙๘ นายพยับ  สุวรรณนิตย 

 ๖๙๙๙ นายพัฒติยะร  ฟุงจินดา 

 ๗๐๐๐ นายพันธการ  พงศรัฐ 

 ๗๐๐๑ นายพิชัย  เพ็ญมาศ 

 ๗๐๐๒ นายพิชัย  สงสุขเลิศสันติ 

 ๗๐๐๓ นายพิชิต  พนังคสิริ 
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 ๗๐๐๔ นายพิชิต  รุงประเสริฐ 

 ๗๐๐๕ นายพิชิต  โสภาลุน 

 ๗๐๐๖ นายพิทักษ  สะแลแม 

 ๗๐๐๗ นายพิมล  จงรักษ 

 ๗๐๐๘ นายพิสุทธิศักดิ์  นาชัยเวียง 

 ๗๐๐๙ นายพีรพัฒน  เสือเอก 

 ๗๐๑๐ นายพีระ  สุทธิพันธตระกูล 

 ๗๐๑๑ นายไพรัตน  ภูพาดแร 

 ๗๐๑๒ นายไพโรจน  หมีนหวัง 

 ๗๐๑๓ นายภาคภูมิ  บัวแกว 

 ๗๐๑๔ นายภาคิน  อาลีมิง 

 ๗๐๑๕ นายภาณุพงศ  เสนานิคม 

 ๗๐๑๖ นายภูวณิช  สิงหวงค 

 ๗๐๑๗ นายมงคล  ทองไกร 

 ๗๐๑๘ นายมโนพัศ  หมูวินิจกุล 

 ๗๐๑๙ นายมะกอซี  ยูโซะ 

 ๗๐๒๐ นายมะกอเซ็ง  สาเมาะ 

 ๗๐๒๑ นายมะนาวี  อาแยกาจิ 

 ๗๐๒๒ นายมะยะโกะ  เจะยะปาร 

 ๗๐๒๓ นายมะรูดิง  ยาโงะ 

 ๗๐๒๔ นายมานพ  พลอยสมบุญ 

 ๗๐๒๕ นายมาหมะสกรี  ลาเตะ 

 ๗๐๒๖ นายมุกตา  จิใจ 

 ๗๐๒๗ นายมุสลีมาน  มะยูนุ 

 ๗๐๒๘ นายมุฮําหมัดเปาซี  โตะฮีเล 

 ๗๐๒๙ นายมูหะมะรอมือลี  แสแม 

 ๗๐๓๐ นายมูฮัมมัดอาลี  เจะปอ 

 ๗๐๓๑ นายมูฮํามัด  รอหิง 

 ๗๐๓๒ นายมูฮําหมัดนาเซร  ดอเลาะ 

 ๗๐๓๓ นายมูฮําหมัดรุสลัน  ยูโซะ 

 ๗๐๓๔ นายเมษัณฑ  โสภากัณฑ 

 ๗๐๓๕ นายยงยศ  วุฑฒิโกวิทย 

 ๗๐๓๖ นายยุทธนา  โกสุธรรม 

 ๗๐๓๗ นายยูกีฟลี  กาเร็ง 

 ๗๐๓๘ นายยูฮารี  แวฮาโละ 

 ๗๐๓๙ นายรณยุทธ  โพธิชัย 

 ๗๐๔๐ นายรอซาลี  วาโด 

 ๗๐๔๑ นายรอญี  เจะแว 

 ๗๐๔๒ นายรอแม  เตาะสาตู 

 ๗๐๔๓ นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต 

 ๗๐๔๔ นายราเมศ  นอยสุข 

 ๗๐๔๕ นายเรืองเดช  ตันติวุฒิพงศ 

 ๗๐๔๖ นายวนัส  ทองนุย 

 ๗๐๔๗ นายวรงค  คลังเงิน 

 ๗๐๔๘ นายวัฒนะ  สารรัตน 

 ๗๐๔๙ นายวันชนะ  จุฑาณรงคกุล 

 ๗๐๕๐ นายวาริน  นาราวิทย 

 ๗๐๕๑ นายวารินทร  เลาะสกุล 

 ๗๐๕๒ นายวิชัย  อาแวบือซา 

 ๗๐๕๓ นายวิชิต  ออนทองอิน 
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 ๗๐๕๔ นายวิรุต  ตรียวง 

 ๗๐๕๕ นายวิสูตร  หยงสตาร 

 ๗๐๕๖ นายวีระพันธ  แกวคง 

 ๗๐๕๗ นายวุฒิ  ศิลปไพบูลย 

 ๗๐๕๘ นายวุฒิชัย  พันทา 

 ๗๐๕๙ นายวุฒิพงษ  ใจยศ 

 ๗๐๖๐ นายแวโซะ  แวนาแว 

 ๗๐๖๑ นายแวอับดุลรอแม  มะยีแต 

 ๗๐๖๒ นายศิตวิทย  ราชดี 

 ๗๐๖๓ นายศุภชัย  กล่ันศิริ 

 ๗๐๖๔ นายเศวต  เพชรนุย 

 ๗๐๖๕ นายสถาพร  คลายพันธ 

 ๗๐๖๖ นายสมโชค  สกลวิจิตร 

 ๗๐๖๗ นายสมบัติ  สุขทอง 

 ๗๐๖๘ นายสมพงษ  สุขทั่วญาติ 

 ๗๐๖๙ นายสมศักดิ์  ประทีป 

 ๗๐๗๐ นายสรศักดิ์  กันสูงเนิน 

 ๗๐๗๑ นายสวัสดิรักษ  โรจนกุล 

 ๗๐๗๒ นายสวาท  แสงวิสุทธิ์ 

 ๗๐๗๓ นายสะมาแอ  บาเหะ 

 ๗๐๗๔ นายสิทธิกร  นันทวงศ 

 ๗๐๗๕ นายสิทธิพงษ  ถาวรนิธิเดช 

 ๗๐๗๖ นายสิทธิศักดิ์  ดอกบัว 

 ๗๐๗๗ นายสุชาติ  อนันตะ 

 ๗๐๗๘ นายสุดิง  มามะ 

 ๗๐๗๙ นายสุดินทร  ปแนบาโง 

 ๗๐๘๐ นายสุทธิพงศ  ทองบุญ 

 ๗๐๘๑ นายสุพงษ  เทพพรหม 

 ๗๐๘๒ นายสุรเดช  หมูเก็ม 

 ๗๐๘๓ นายสุริโย  เหลามา 

 ๗๐๘๔ นายเสนีย  สมเขียวหวาน 

 ๗๐๘๕ นายเสริมวิทย  ปรียวาณิชย 

 ๗๐๘๖ นายหะสัน  พิทักษบัญชาการ 

 ๗๐๘๗ นายหะหมัด  บาเฮ็ง 

 ๗๐๘๘ นายหามะ  วิชา 

 ๗๐๘๙ นายอดิเทพ  กมลเวชช 

 ๗๐๙๐ นายอติสันติ์  ภูวพิพัฒนวงศ 

 ๗๐๙๑ นายอธิวัฒน  อารัญ 

 ๗๐๙๒ นายอนันต  ทองชาติ 

 ๗๐๙๓ นายอโนทัย  ชวยนา 

 ๗๐๙๔ นายอภิชาติ  อจลวิชญกุล 

 ๗๐๙๕ นายอภิรักษ  ทิมมณี 

 ๗๐๙๖ นายอภิวัฒน  ทองดี 

 ๗๐๙๗ นายอัครพงษ  เขียวแจม 

 ๗๐๙๘ นายอับดี  บูดี 

 ๗๐๙๙ นายอับดุลมานะ  แมวาโซะ 

 ๗๑๐๐ นายอับดุลมานะ  หะยีเจะแว 

 ๗๑๐๑ นายอับดุลรอมัน  มะหลง 

 ๗๑๐๒ นายอับดุลรอหิง  มะสาแม 

 ๗๑๐๓ นายอับดุลรอหีม  อิหม่ําเหม 
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 ๗๑๐๔ นายอับดุลเลาะ  ตือบิงหมะ 

 ๗๑๐๕ นายอับดุลเลาะ  มะสาแม 

 ๗๑๐๖ นายอับดุลเลาะ  หะยีบานุง 

 ๗๑๐๗ นายอาคม  แยมนวล 

 ๗๑๐๘ นายอาดนัน  นอจิ 

 ๗๑๐๙ นายอาทิตย  กุงอุย 

 ๗๑๑๐ นายอาฟนดี  เดง 

 ๗๑๑๑ นายอาลี  เจะแว 

 ๗๑๑๒ นายอาแว  ลือโมะ 

 ๗๑๑๓ นายอาหะมะเพายัน  ฮามะ 

 ๗๑๑๔ นายอิบรอฮิม  เจะเละ 

 ๗๑๑๕ นายอิบรอเฮง  อาแซ 

 ๗๑๑๖ นายอิสมะแอ  การียา 

 ๗๑๑๗ นายอิสมะแอ  สะเตาะ 

 ๗๑๑๘ นายอิสมาน  ยูโซะ 

 ๗๑๑๙ นายอิสมาแอ  บือแน 

 ๗๑๒๐ นายอิสะมะแอ  เล็งฮะ 

 ๗๑๒๑ นายเอกวัตร  เทศสี 

 ๗๑๒๒ นายเอกสิทธิ์  ไพศูนย 

 ๗๑๒๓ นายโอฬาร  บิลสัน 

 ๗๑๒๔ นายฮาฟซัน  วาเงาะ 

 ๗๑๒๕ นายฮาฟซี  ดอเลาะ 

 ๗๑๒๖ นางกชรัศมิ์  พงศบวรทรัพย 

 ๗๑๒๗ นางกมนรัตน  สิมมาคํา 

 ๗๑๒๘ นางกฤตยา  จันทรสวาง 

 ๗๑๒๙ นางกอบกุล  คงคาเนรมิตร 

 ๗๑๓๐ นางกุลญดา  ทอนมณี 

 ๗๑๓๑ นางกุลริศา  ประชารักษ 

 ๗๑๓๒ นางเกษร  ติระพัฒน 

 ๗๑๓๓ นางขนิษฐา  นนธิ 

 ๗๑๓๔ นางคุณัญญา  แกวมณีโชติ 

 ๗๑๓๕ นางจรัสศรี  ภูนาเพชร 

 ๗๑๓๖ นางจรีพร  บุญราศร ี

 ๗๑๓๗ นางจินตนา  ไชยชมภู 

 ๗๑๓๘ นางจิรประภา  พิทักษสกุลพงศ   

 ๗๑๓๙ นางเจะรอฮานิง  จิใจ 

 ๗๑๔๐ นางชนากานต  ศิลปไพบูลย 

 ๗๑๔๑ นางซัยนะ  สะกาแซ 

 ๗๑๔๒ นางซากีเราะ  สาและ 

 ๗๑๔๓ นางซารีนิง  เจะเด็ง 

 ๗๑๔๔ นางฐิตากร  อารีรักษ 

 ๗๑๔๕ นางณัฐวิกา  วาบา 

 ๗๑๔๖ นางดวงใจ  งามศิริ 

 ๗๑๔๗ นางตูแวนะ  สาเหะอามิ 

 ๗๑๔๘ นางตูแวฮาซือนะ  อัลยุฟรี 

 ๗๑๔๙ นางทองคํา  แกวไวยุทธ 

 ๗๑๕๐ นางธนธรณ  แกวเปนทอง 

 ๗๑๕๑ นางธมลวรรณ  ไพศาลมงคลกุล 

 ๗๑๕๒ นางธัญชนก  หมั่นหมาย 

 ๗๑๕๓ นางนงเยาว  เกษกุล 
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 ๗๑๕๔ นางนิภาภรณ  สมภักดี 

 ๗๑๕๕ นางนิรัณดา  วงศสามิตา 

 ๗๑๕๖ นางบุษบา  วงคพิมล 

 ๗๑๕๗ นางเบญจณี  โลหะปณิธาน 

 ๗๑๕๘ นางประภาศิริ  แยนา 

 ๗๑๕๙ นางพจนารถ  เหลาที 

 ๗๑๖๐ นางพจมาลย  ทวีตา 

 ๗๑๖๑ นางพนมพร  จันทรสวัสดิ์ 

 ๗๑๖๒ นางพรพิไล  มะณี 

 ๗๑๖๓ นางพรศิริ  ขันติกุลานนท 

 ๗๑๖๔ นางพัชราภรณ  แกวมีศรี 

 ๗๑๖๕ นางพานทอง  สังขะกูลรัตน 

 ๗๑๖๖ นางพิมพวิมล  ขันธิรัตน 

 ๗๑๖๗ นางพูนทรัพย  ทองสาร 

 ๗๑๖๘ นางภัทราภรณ  ฉิมพลี 

 ๗๑๖๙ นางมลิวัลย  จันทรอุปรี 

 ๗๑๗๐ นางมารียา  ปตยะบุตร 

 ๗๑๗๑ นางมุฑิตา  สงผัด 

 ๗๑๗๒ นางใมมูน  แวมามุ 

 ๗๑๗๓ นางเยาวนา  วรรณเลิศสกุล 

 ๗๑๗๔ นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล 

 ๗๑๗๕ นางรสนา  มูซอดี 

 ๗๑๗๖ นางรัตติกาล  บุญยุภู 

 ๗๑๗๗ นางรัมภา  เวียงวิเศษ 

 ๗๑๗๘ นางรานี  เจะและ 

 ๗๑๗๙ นางโรสมีนา  มะยาซิง 

 ๗๑๘๐ นางลัดดา  พุทธชาติ 

 ๗๑๘๑ นางวนิดา  บุญเลิศ 

 ๗๑๘๒ นางวรรณา  จันเมธากุลวัฒน 

 ๗๑๘๓ นางวรัญญา  รัชกุล 

 ๗๑๘๔ นางวราภรณ  จันทรฉาย 

 ๗๑๘๕ นางวัฒนา  หะยีเลาะ 

 ๗๑๘๖ นางสมพร  จันทรนนท 

 ๗๑๘๗ นางสลาเมาะ  ยิงจอระเละ 

 ๗๑๘๘ นางสารีปะห  สหสันติวรกุล 

 ๗๑๘๙ นางสิริพันธุ  แนบสนิท 

 ๗๑๙๐ นางสีตีคอรีเยาะ  ซอแนะ 

 ๗๑๙๑ นางสุกัลยา  ไชยรัตน 

 ๗๑๙๒ นางสุดาวรรณ  กลาวิจารณ 

 ๗๑๙๓ นางสุริสา  หามะ 

 ๗๑๙๔ นางสุวรรณี  ศิริวรรณหอม 

 ๗๑๙๕ นางอชิรญาณ  แสนธินันชัย 

 ๗๑๙๖ นางอภิญญา  แพทยศรี 

 ๗๑๙๗ นางอลิสา  มวงเล็ก 

 ๗๑๙๘ นางอังคณา  วังทอง 

 ๗๑๙๙ นางอัญชลี  ชุมนุม 

 ๗๒๐๐ นางอัศนี  เหสามี 

 ๗๒๐๑ นางอามร  ทองจรัส 

 ๗๒๐๒ นางอามีนา  บือราเฮง 

 ๗๒๐๓ นางอายีซะ  วามะ 
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 ๗๒๐๔ นางอารียา  สุวรรณรัตน 

 ๗๒๐๕ นางอาอีเซาะ  แวเด็ง 

 ๗๒๐๖ นางอาอีเสาะ  มาหิเละ 

 ๗๒๐๗ นางอุไรพรณ  ทิดจันทึก 

 ๗๒๐๘ นางฮาสหมะ  ปูลาพะระเปะ 

 ๗๒๐๙ นางสาวกัณติมา  พุฒดํา 

 ๗๒๑๐ นางสาวกุลกานต  โพธิปญญา 

 ๗๒๑๑ นางสาวจารุภา  คงชะนะ 

 ๗๒๑๒ นางสาวเจะแอเสาะ  เจะอาลี 

 ๗๒๑๓ นางสาวชลดา  พูนดี 

 ๗๒๑๔ นางสาวซากีนะ  เซ็ง 

 ๗๒๑๕ นางสาวซารีพะห  รอยิง 

 ๗๒๑๖ นางสาวซูรนี  กีลอมอ 

 ๗๒๑๗ นางสาวซูไฮลา  บือซา 

 ๗๒๑๘ นางสาวไซนับ  ยูโสะ 

 ๗๒๑๙ นางสาวฐานิตา  รมเย็น 

 ๗๒๒๐ นางสาวณัฏฐ  ฐนันทรมย 

 ๗๒๒๑ นางสาวตูแวฟาตีมะฮ  ดอมะ 

 ๗๒๒๒ นางสาวทรวงสุดา  แซรี 

 ๗๒๒๓ นางสาวทิฆัมพร  สมพงษ 

 ๗๒๒๔ นางสาวธนิกานต  หยังสู 

 ๗๒๒๕ นางสาวธรรญพร  แกวยอด 

 ๗๒๒๖ นางสาวธวชินี  โสภา 

 ๗๒๒๗ นางสาวธัญชนก  แซกรัมย 

 ๗๒๒๘ นางสาวธัญญนวพัชร  จันทรประภา 

 ๗๒๒๙ นางสาวธัญญวรรณ  สุวรรณคีรี 

 ๗๒๓๐ นางสาวธัญยธรณ  พรหมประเสริฐ 

 ๗๒๓๑ นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์ 

 ๗๒๓๒ นางสาวนงลักษณ  เจริญไทย 

 ๗๒๓๓ นางสาวนงลักษณ  ปรีชานุกิจ 

 ๗๒๓๔ นางสาวนนทกร  หงษกิจ 

 ๗๒๓๕ นางสาวนภาพร  ยันทะนา 

 ๗๒๓๖ นางสาวนภาพร  วรครบุร ี

 ๗๒๓๗ นางสาวนริศรา  พ่ึงสําโรง 

 ๗๒๓๘ นางสาวนวพิทย  เล้ียงเพ็ชร 

 ๗๒๓๙ นางสาวนะลิตา  หนูชู 

 ๗๒๔๐ นางสาวนันทนนภัส  สมกําลัง 

 ๗๒๔๑ นางสาวนันทนภัส  โกศล 

 ๗๒๔๒ นางสาวนันทนัท  อินทรทอง 

 ๗๒๔๓ นางสาวนัสรีน  หะยียูโซะ 

 ๗๒๔๔ นางสาวน้ําทิพย  บัวเจริญ 

 ๗๒๔๕ นางสาวนิชดา  มูซอ 

 ๗๒๔๖ นางสาวนิญากรณ  สมนิล 

 ๗๒๔๗ นางสาวนิตยา  จิตภักดี 

 ๗๒๔๘ นางสาวนุจรินทร  พิมพจันทร 

 ๗๒๔๙ นางสาวนุชรัตน  ชะนะวงษา 

 ๗๒๕๐ นางสาวนูรอมา  โตะหะ 

 ๗๒๕๑ นางสาวนูรีดา  สามูนิง 

 ๗๒๕๒ นางสาวนูรียะห  สาฆอ 

 ๗๒๕๓ นางสาวนูรีฮัน  เจะมูดอ 
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 ๗๒๕๔ นางสาวนูเรฮา  บือซา 

 ๗๒๕๕ นางสาวบังอร  มากชูชิต 

 ๗๒๕๖ นางสาวบัวแกว  แปนเพชร 

 ๗๒๕๗ นางสาวบาดารียะห  ยูโซะ 

 ๗๒๕๘ นางสาวปฏิพัทธ  ไชยพันธุ 

 ๗๒๕๙ นางสาวปวีณา  วงษเปยม 

 ๗๒๖๐ นางสาวปตติกาญจน  บรรดาศักดิ์ 

 ๗๒๖๑ นางสาวปาณี  นาคะนาท 

 ๗๒๖๒ นางสาวปานชนก  วงศแพทย 

 ๗๒๖๓ นางสาวปารีดะ  สาและ 

 ๗๒๖๔ นางสาวปยะฉัตร  ไพชนม 

 ๗๒๖๕ นางสาวปยะดา  เทพสงเคราะห 

 ๗๒๖๖ นางสาวผกาทิพย  อุทัย 

 ๗๒๖๗ นางสาวผองพรรณ  เรือนแกว 

 ๗๒๖๘ นางสาวผองศรี  ชมเชย 

 ๗๒๖๙ นางสาวพรพรรษา  แสงธรรมวิจิตต 

 ๗๒๗๐ นางสาวพรภคกรณ  รอดสาตรา 

 ๗๒๗๑ นางสาวพรรณิดา  มะแซ 

 ๗๒๗๒ นางสาวพรหมพร  เที่ยงธรรม 

 ๗๒๗๓ นางสาวพัชมณ  อภิบุญศิวากร 

 ๗๒๗๔ นางสาวพัชรี  สาศรีสุก 

 ๗๒๗๕ นางสาวพันทิภา  สุกชวง 

 ๗๒๗๖ นางสาวพารีซัน  สะแมลอง 

 ๗๒๗๗ นางสาวพิชญา  ภูมิพัทธ 

 ๗๒๗๘ นางสาวพิมพาภรณ  สีน้ําเงิน 

 ๗๒๗๙ นางสาวพิมลพรรณ  ตันวัฒนะ 

 ๗๒๘๐ นางสาวพิมลพรรณ  เพียรการ 

 ๗๒๘๑ นางสาวพิมสิริ  พิชวงค 

 ๗๒๘๒ นางสาวเพริศพิศ  คูหามุข 

 ๗๒๘๓ นางสาวฟารีดา  มามะ 

 ๗๒๘๔ นางสาวฟาอีซะห  หะยียูโซะ 

 ๗๒๘๕ นางสาวภัทรพร  อากาศโชติ 

 ๗๒๘๖ นางสาวภัทรระพี  วารีดี 

 ๗๒๘๗ นางสาวภัทรา  ภูประเสริฐ 

 ๗๒๘๘ นางสาวภัสรา  พรหมคนซื่อ 

 ๗๒๘๙ นางสาวภานุมาศ  คําสุข 

 ๗๒๙๐ นางสาวภาวดี  วัฒนศิริ 

 ๗๒๙๑ นางสาวภาวะดี  นิ่มหนู 

 ๗๒๙๒ นางสาวมณีนุช  ทิพยชิต 

 ๗๒๙๓ นางสาวมนนิสา  รุงปจฉิม 

 ๗๒๙๔ นางสาวมนัสวรรณ  หะมะ 

 ๗๒๙๕ นางสาวมยุรีย  หนองกาวี 

 ๗๒๙๖ นางสาวมัณฑนา  สินนะ 

 ๗๒๙๗ นางสาวมัทนา  ภูจอมแกว 

 ๗๒๙๘ นางสาวมัลลิกานต  เพ่ิมฤาชัย 

 ๗๒๙๙ นางสาวมัสตุรา  บือราเฮง 

 ๗๓๐๐ นางสาวมาซลินี  มิงมะ 

 ๗๓๐๑ นางสาวมาซีเตาะ  จะกะป 

 ๗๓๐๒ นางสาวมาซีหยะ  ลอจิ 

 ๗๓๐๓ นางสาวมาลินี  เสนาท 
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 ๗๓๐๔ นางสาวรวงทอง  ศรีสุพัฒน 

 ๗๓๐๕ นางสาวรอมีฮัส  ลูดิง 

 ๗๓๐๖ นางสาวรัตติยา  สุตระ 

 ๗๓๐๗ นางสาวรัตนา  ไชยเสน 

 ๗๓๐๘ นางสาวรัตนา  สุพัฒนวิชัย 

 ๗๓๐๙ นางสาวรัตนาภรณ  อุนสวัสดิ์ 

 ๗๓๑๐ นางสาวรุงรัตน  สอิ้งทอง 

 ๗๓๑๑ นางสาวรุจยา  ชราชิต 

 ๗๓๑๒ นางสาวไรวินท  พลเพชร 

 ๗๓๑๓ นางสาววชิราพรรณ  จันทโรกร 

 ๗๓๑๔ นางสาววชิราภรณ  จันตะนุ 

 ๗๓๑๕ นางสาววรรณวิสาข  จันทรแกว 

 ๗๓๑๖ นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล 

 ๗๓๑๗ นางสาววรรณี  อุยสกุล 

 ๗๓๑๘ นางสาววรัญญา  ดารามั่น 

 ๗๓๑๙ นางสาววรัณยา  นิ่มนุย 

 ๗๓๒๐ นางสาววรางคณา  ชัยสุวรรณ 

 ๗๓๒๑ นางสาววันทนีย  ทิพสุตวะฤาไชย 

 ๗๓๒๒ นางสาววันวิสา  ไชยมหาบุตร 

 ๗๓๒๓ นางสาววาสนา  ดาราฉาย 

 ๗๓๒๔ นางสาววิชชดา  เจริญชัย 

 ๗๓๒๕ นางสาววิภารัตน  เคลือบย้ิม 

 ๗๓๒๖ นางสาววิรัญชณา  บือราเฮง 

 ๗๓๒๗ นางสาววิราชินี  คําชมภู 

 ๗๓๒๘ นางสาววิไลลักษณ  เรืองผล 

 ๗๓๒๙ นางสาววิวรรธณี  นิลโพธิ์ 

 ๗๓๓๐ นางสาววีรดา  เลาะดิเยาะ 

 ๗๓๓๑ นางสาววีรพัฒน  อนุบุตร 

 ๗๓๓๒ นางสาวแวนะ  ตือปงหมะ 

 ๗๓๓๓ นางสาวแวรอฮานา  ดะสะอิ 

 ๗๓๓๔ นางสาวศรินรัตน  เพ็ชรศรีงาม 

 ๗๓๓๕ นางสาวศรุดา  ฤทธิเนียม 

 ๗๓๓๖ นางสาวศศิภา  เพชรมาก 

 ๗๓๓๗ นางสาวศิริวรรณ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๗๓๓๘ นางสาวศุภพิชญ  อินทฉิม 

 ๗๓๓๙ นางสาวศุภางค  บางศร ี

 ๗๓๔๐ นางสาวสกุณา  เรืองหนาย 

 ๗๓๔๑ นางสาวสนธนา  ออนสีทอง 

 ๗๓๔๒ นางสาวสมบัติ  ชุมเปยม 

 ๗๓๔๓ นางสาวสยามล  เพชรดี 

 ๗๓๔๔ นางสาวสรวีย  อุทโท 

 ๗๓๔๕ นางสาวสอลีหะ  เลาะมะ 

 ๗๓๔๖ นางสาวสามิรา  บินอาแซ 

 ๗๓๔๗ นางสาวสายฝน  ของหลิม 

 ๗๓๔๘ นางสาวสาริณี  รัตนมณี 

 ๗๓๔๙ นางสาวสารีพะ  ปอแซ 

 ๗๓๕๐ นางสาวสาลีดา  ยามา 

 ๗๓๕๑ นางสาวสาวินีย  หนอทาว 

 ๗๓๕๒ นางสาวสิรินาม  ลือนาม 

 ๗๓๕๓ นางสาวสิริมา  วัฒโน 
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 ๗๓๕๔ นางสาวสุขุมาล  เมฆิน 

 ๗๓๕๕ นางสาวสุจิตรา  ปญญาวจนะโรจน 

 ๗๓๕๖ นางสาวสุดารัตน  มาระตายะ 

 ๗๓๕๗ นางสาวสุดารัตน  สรรพเลิศ 

 ๗๓๕๘ นางสาวสุธาทิพย  รังสิโยภาส 

 ๗๓๕๙ นางสาวสุนทรีย  สารเร็ว 

 ๗๓๖๐ นางสาวสุปรานี  คงประสิทธิ ์

 ๗๓๖๑ นางสาวสุพัฒสิริ  อินทฤกษ 

 ๗๓๖๒ นางสาวสุพิชฌาย  ปยะพุทธิชัย 

 ๗๓๖๓ นางสาวสุพิศ  ศรีอินทร 

 ๗๓๖๔ นางสาวสุภรณ  เวชกรณ 

 ๗๓๖๕ นางสาวสุภัสสรณ  ธนโชคชัยสาร 

 ๗๓๖๖ นางสาวสุรีรัตน  พรรณราย 

 ๗๓๖๗ นางสาวสุไรนี  แวดอเลาะ 

 ๗๓๖๘ นางสาวสุวรรณา  ผองปญญา 

 ๗๓๖๙ นางสาวสุวรรณา  สินสมบูรณ 

 ๗๓๗๐ นางสาวสุวัชรี  ศรีกําพ้ี 

 ๗๓๗๑ นางสาวเสาวนีย  ทิพยจันทร 

 ๗๓๗๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทิมี 

 ๗๓๗๓ นางสาวอชิรญา  ฆารชม 

 ๗๓๗๔ นางสาวอนิสา  พิมพสะอาด 

 ๗๓๗๕ นางสาวอนุชฎา  สาเฮาะ 

 ๗๓๗๖ นางสาวอภิชยา  สินสิงห 

 ๗๓๗๗ นางสาวอภิชา  สิทธิกุลนะ 

 ๗๓๗๘ นางสาวอรพิน  วุฒิ 

 ๗๓๗๙ นางสาวอรุณพร  นครพุม 

 ๗๓๘๐ นางสาวอัจฉรา  คําสังข 

 ๗๓๘๑ นางสาวอัจฉรา  ปานกําเนิด 

 ๗๓๘๒ นางสาวอัญชนา  ปูตะ 

 ๗๓๘๓ นางสาวอัญชนา  แวนแกว 

 ๗๓๘๔ นางสาวอันธิกา  แกวยะรัตน 

 ๗๓๘๕ นางสาวอาฟฟะห  เจะมามะ 

 ๗๓๘๖ นางสาวอารยา  ศิริธร 

 ๗๓๘๗ นางสาวอารีรัตน  แทนมงคลมาศ 

 ๗๓๘๘ นางสาวอาลาเวีย  วิชา 

 ๗๓๘๙ นางสาวอาสเนาะ  กะโด 

 ๗๓๙๐ นางสาวอินทิรา  เจียระสุพัฒน 

 ๗๓๙๑ นางสาวอินสชา  พิทักษฉนวน 

 ๗๓๙๒ นางสาวอิบตีฮาจ  มะมิงจิ 

 ๗๓๙๓ นางสาวอุมาพร  ชินดร 

 ๗๓๙๔ นางสาวอุไรรัตน  คําชื่นวงศ 

 ๗๓๙๕ นางสาวฮาลีเมาะ  ยีเลาะ 

 ๗๓๙๖ นางสาวฮาลีเมาะ  แวมะลี 

 ๗๓๙๗ นางสาวฮุสนา  สาและ 
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