
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  ใหแก   

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานในจังหวดัชายแดนภาคใต  ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถวนตามระเบียบวาดวยการขอพระราชทาน 

เหรียญราชการชายแดน  สิทธิของผูไดรับพระราชทาน  และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน   

พ.ศ.  ๒๕๑๑  จํานวน  ๖,๒๐๗  ราย  ตั้งแตวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ตามบัญชีรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ 
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บัญชีรายชื่อผูไดรบัพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 

ในสวนของเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานในจังหวดัชายแดนภาคใต 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ 

กอ.รมน.  ภาค  ๔ 

พลเรือน 

 ๑ จาสิบตรี เกียรติศักดิ์  สายเลาคํา 

 ๒ สิบโท ภูชิต  สันธากร 

 ๓ สิบตรี สวาส  กระโจม 

 ๔ สิบตรี องอาจ  เก็มเบ็นหมาด 

 ๕ นายหมูใหญ มาหามะสาดรี  ยะปา 

 ๖ นายหมูใหญ อธิป  มะยูโซะ 

 ๗ นายหมูเอก มาหามะซับรี  อาแวบือซา 

 ๘ นายหมูโท เจะอูเซง  เจะแล 

 ๙ นายหมูโท สุเชษฐ  เจะมุ 

 ๑๐ นายหมูตรี พุฒิชัย  เพ็ชรพันธ 

 ๑๑ สมาชิกเอก ไซฟู  ยูโซะ 

 ๑๒ สมาชิกเอก ไซมี  ปาเนาะ 

 ๑๓ สมาชิกเอก ณรงคเดช  จันทรเดิม 

 ๑๔ สมาชิกเอก นิตยา  ทองเกิด 

 ๑๕ สมาชิกเอก นิรุตติ์  บุญมี 

 ๑๖ สมาชิกเอก พิณกานดา  ตาลชัยสงค 

 ๑๗ สมาชิกเอก มนัส  ซําเซ็ง 

 ๑๘ สมาชิกเอก มะดารี  ดอโมะ 

 ๑๙ สมาชิกเอก มูฮัมหมัด  ดอเลาะ 

 ๒๐ สมาชิกเอก ยากียะ  วาจิ 

 ๒๑ สมาชิกเอก ยาวี  มูนะ 

 ๒๒ สมาชิกเอก รอสลาม  สาอะ 

 ๒๓ สมาชิกเอก รูดี  สาวา 

 ๒๔ สมาชิกเอก วรรณ  สาแม 

 ๒๕ สมาชิกเอก วสันต  มูดอ 

 ๒๖ สมาชิกเอก วัฒนา  กลาศักดา 

 ๒๗ สมาชิกเอก วันเผด็จ  ยะทัง 

 ๒๘ สมาชิกเอก แวมูฮัมหมัดกอซาป  สือแม 

 ๒๙ สมาชิกเอก สมชาย  สังขสุวรรณ 

 ๓๐ สมาชิกเอก สมพงษ  ออนดี 

 ๓๑ สมาชิกเอก สุรศักดิ์  จันทรหอม 

 ๓๒ สมาชิกเอก อัมรี  มะสง 

 ๓๓ สมาชิกเอก อาเรฟ  อาแว 

 ๓๔ สมาชิกเอก อิสมาแอ  แมงเส็ง 

 ๓๕ สมาชิกโท กรวิทย  ชั่งประดิษฐ 

 ๓๖ สมาชิกโท กัมปนาท  อินคลาย 

 ๓๗ สมาชิกโท กิตติทัต  จันทองไฝ 

 ๓๘ สมาชิกโท กิตติศักดิ์  ขุนชะนะ 

 ๓๙ สมาชิกโท คณิต  ศรีสุวรรณ 

 ๔๐ สมาชิกโท จรัญ  ไชยสวัสดิ์ 
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 ๔๑ สมาชิกโท จเร  ดําแกว 

 ๔๒ สมาชิกโท จักรพงษ  ศรีขวัญ 

 ๔๓ สมาชิกโท จําเริญ  คงฉิม 

 ๔๔ สมาชิกโท จิตรกร  แสงประดับ 

 ๔๕ สมาชิกโท ฉลองรัฐ  คลายศรี 

 ๔๖ สมาชิกโท ฉัตรชัย  แกวประชุม 

 ๔๗ สมาชิกโท ชยุตก  คงฉิม 

 ๔๘ สมาชิกโท ชัยยัน  หลัดโสะ 

 ๔๙ สมาชิกโท เชาวลิต  บุญเรืองรุง 

 ๕๐ สมาชิกโท ดนรอศักดิ์  ราหนิ 

 ๕๑ สมาชิกโท ดาวุด  หวังหมัด 

 ๕๒ สมาชิกโท ถาวร  ถิ่นจะนะ 

 ๕๓ สมาชิกโท ทศพล  พันเพียง 

 ๕๔ สมาชิกโท ทินกร  ทองสี 

 ๕๕ สมาชิกโท ธนเดช  เพ็งแกว 

 ๕๖ สมาชิกโท ธนากร  หลําหลี 

 ๕๗ สมาชิกโท ธีรพร  วุนแกว 

 ๕๘ สมาชิกโท นิเวศน  แกววุน 

 ๕๙ สมาชิกโท นีซัม  สะแปะอิง 

 ๖๐ สมาชิกโท บัญชา  ดีมาก 

 ๖๑ สมาชิกโท บุญยามีน  ยามาเลาะ 

 ๖๒ สมาชิกโท ปฎิวัติ  สุขเล็ก 

 ๖๓ สมาชิกโท ประทีป  พวงแกว 

 ๖๔ สมาชิกโท ประโลม  เพ็งแกว 

 ๖๕ สมาชิกโท ประโลม  สุวรรณรัตน 

 ๖๖ สมาชิกโท ประเสริฐ  เลาะเดะ 

 ๖๗ สมาชิกโท ฝสลี  หัดเอียด 

 ๖๘ สมาชิกโท พงศธิสาร  ทองแกว 

 ๖๙ สมาชิกโท พงษศักดิ์  จิตบุญ 

 ๗๐ สมาชิกโท พชร  แกวแกนเพชร 

 ๗๑ สมาชิกโท พยงค  ย้ิมละมอม 

 ๗๒ สมาชิกโท พัฒนะ  ณ เทพา 

 ๗๓ สมาชิกโท พิศาล  คงฉิม 

 ๗๔ สมาชิกโท พีรพล  สุดสี 

 ๗๕ สมาชิกโท ภาสกร  คชไกร 

 ๗๖ สมาชิกโท มงคลกิจ  ชวยแกว 

 ๗๗ สมาชิกโท มะรอพี  บากา 

 ๗๘ สมาชิกโท มะรอพี  สนิบู 

 ๗๙ สมาชิกโท มะหะหมัด  กาเซ็ง 

 ๘๐ สมาชิกโท มาโนชญ  เกิดสวัสดิ์ 

 ๘๑ สมาชิกโท มือวาดี  สะตอปา 

 ๘๒ สมาชิกโท มูหัมหมัด  ลีบาดาอิ 

 ๘๓ สมาชิกโท ยอดชาย  แกวทอง 

 ๘๔ สมาชิกโท ยีกีฟลี  เจะโซะ 

 ๘๕ สมาชิกโท รณยุท  สุวรรณรัตน 

 ๘๖ สมาชิกโท รพีพัฒน  จันแกว 

 ๘๗ สมาชิกโท ฤทธิชัย  พาหุรัตน 

 ๘๘ สมาชิกโท ฤทธิรงค  ยอดหนู 

 ๘๙ สมาชิกโท วชิระ  ไชยรัตน 

 ๙๐ สมาชิกโท วาสันต  เจะโซะ 
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 ๙๑ สมาชิกโท วิทยา  สระแกว 

 ๙๒ สมาชิกโท วีระศักดิ์  ณะไชย 

 ๙๓ สมาชิกโท สบาย  อินทรสังข 

 ๙๔ สมาชิกโท สมพงค  หวานทอง 

 ๙๕ สมาชิกโท สะอุดี  ดอเลาะ 

 ๙๖ สมาชิกโท สิทธิโชค  แดงนวล 

 ๙๗ สมาชิกโท สิทธิพงศ  แสงสุวรรณ 

 ๙๘ สมาชิกโท สิทธิพงษ  ชูเนียม 

 ๙๙ สมาชิกโท สุทธิรักษ  บัวศรี 

 ๑๐๐ สมาชิกโท อดิศร  อินจันทร 

 ๑๐๑ สมาชิกโท อธิพงษ  นวลศรี 

 ๑๐๒ สมาชิกโท อธิวัฒน  มีทอง 

 ๑๐๓ สมาชิกโท อนุวัฒน  ศักดิ์สองเมือง 

 ๑๐๔ สมาชิกโท อิบรอเหม  แวมะนอร 

 ๑๐๕ สมาชิกโท อุเทน  พุทธสุภะ 

 ๑๐๖ สมาชิกโท เอกชัย  ประกอบแกว 

 ๑๐๗ สมาชิกโท เอกพจน  ไชยมณี 

 ๑๐๘ สมาชิกโท เอกรัตน  ติ้งไหลเสม 

 ๑๐๙ สมาชิกตรี กมล  เส็นหมูด 

 ๑๑๐ สมาชิกตรี กิตติพงศ  ยวงใย 

 ๑๑๑ สมาชิกตรี โกวิทย  จันทรัตน 

 ๑๑๒ สมาชิกตรี โกสินทร  จันทรบัว 

 ๑๑๓ สมาชิกตรี คนึง  ไชยทองสุข 

 ๑๑๔ สมาชิกตรี ฆอซาลี  ดนหวัง 

 ๑๑๕ สมาชิกตรี จักรกริช  จันสองแกว 

 ๑๑๖ สมาชิกตรี จีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ 

 ๑๑๗ สมาชิกตรี เจษฎา  บํารุงเมือง 

 ๑๑๘ สมาชิกตรี ชัยธวัช  กลาหาญ 

 ๑๑๙ สมาชิกตรี ซัมรี  ดือราแม 

 ๑๒๐ สมาชิกตรี ซัมรี  มายิ 

 ๑๒๑ สมาชิกตรี ณัฐวุฒิ  สระแกว 

 ๑๒๒ สมาชิกตรี ตวงสิตร  เอียดหลี 

 ๑๒๓ สมาชิกตรี นิธิพนธ  วงศปนทอง 

 ๑๒๔ สมาชิกตรี บัญญัต  ยะลา 

 ๑๒๕ สมาชิกตรี ประวิทย  เจะหวัง 

 ๑๒๖ สมาชิกตรี เผาซัน  จิ 

 ๑๒๗ สมาชิกตรี พนาวัล  หงสสุวรรณวงษ 

 ๑๒๘ สมาชิกตรี พรศักดิ์  มณีบัว 

 ๑๒๙ สมาชิกตรี พันธเทพ  ชมภูฆัง 

 ๑๓๐ สมาชิกตรี พิสุทธิ์  วิหะกะรัตน 

 ๑๓๑ สมาชิกตรี ภูชิต  สุวรรณนอย 

 ๑๓๒ สมาชิกตรี มะตอลา  เจะเงาะ 

 ๑๓๓ สมาชิกตรี มะยาวารี  อูมา 

 ๑๓๔ สมาชิกตรี มะสาบือรี  แดเมาะเลง 

 ๑๓๕ สมาชิกตรี มาหะดี  ตาเฮ 

 ๑๓๖ สมาชิกตรี มาหะมะ  ยาฆอ 

 ๑๓๗ สมาชิกตรี มาหะมะฮัมดี  อาลี 

 ๑๓๘ สมาชิกตรี เมธี  มุกดากูล 

 ๑๓๙ สมาชิกตรี รุงเรือง  ดําแกว 

 ๑๔๐ สมาชิกตรี ลาวี  อาบูคารี 
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 ๑๔๑ สมาชิกตรี วทัญู  สังขสุวรรณ 

 ๑๔๒ สมาชิกตรี วิสาร  เอี่ยมจันสอาด 

 ๑๔๓ สมาชิกตรี แวยาเสาะ  แวยูนุ 

 ๑๔๔ สมาชิกตรี ศรัญู  แสงขาว 

 ๑๔๕ สมาชิกตรี ศักรินทร  จูเส็น 

 ๑๔๖ สมาชิกตรี สนธยา  สะชนะพันธ 

 ๑๔๗ สมาชิกตรี สนิท  ยอดศรี 

 ๑๔๘ สมาชิกตรี สมเกียรติ  มณีโชติ 

 ๑๔๙ สมาชิกตรี สมัย  ชายทองแกว 

 ๑๕๐ สมาชิกตรี สุรชิต  ปานบัว 

 ๑๕๑ สมาชิกตรี สุรเชษฐ  จันทรัตน 

 ๑๕๒ สมาชิกตรี สุอิด  เละสัน 

 ๑๕๓ สมาชิกตรี เสฎฐวุฒิ  ศรีราช 

 ๑๕๔ สมาชิกตรี อนันต  แกวสกุล 

 ๑๕๕ สมาชิกตรี อนันต  สุราตะโก 

 ๑๕๖ สมาชิกตรี อภิชาติ  เชียหวน 

 ๑๕๗ สมาชิกตรี อภิรัตน  บุญเหลือง 

 ๑๕๘ สมาชิกตรี อรรถพล  ปุย 

 ๑๕๙ สมาชิกตรี อับดุลฟาตัส  บินสะอะ 

 ๑๖๐ สมาชิกตรี อัสมัน  มะยูโซะ 

 ๑๖๑ สมาชิกตรี อัสมี  มะสมาน 

 ๑๖๒ สมาชิกตรี อาบูสาเหะ  นอ 

 ๑๖๓ สมาชิกตรี อามะ  สุหลง 

 ๑๖๔ สมาชิกตรี อิริน  แกวระวัง 

 ๑๖๕ สมาชิกตรี อีรฟน  สาและ 

 ๑๖๖ สมาชิกตรี เอกศักดิ์  หมิดหนิ 

 ๑๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกมลศักดิ์   

  บุตรมาตา 

 ๑๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกวี   

  แกวประดับ 

 ๑๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกษิดิศ   

  คณะทอง 

 ๑๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกามันรูสซามัน   

  มะหามะ 

 ๑๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนการมัน   

  แรเฮ็ง 

 ๑๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนการิม   

  มะดีซู 

 ๑๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติชัย   

  ชั่งประดิษฐ 

 ๑๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติชัย   

  อาดสงัด 

 ๑๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิติศักดิ์   

  แจววิจารณ 

 ๑๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูสลัน   

  ตูแวปูเตะ 

 ๑๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูหารง   

  ตูแวบอสู 

 ๑๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูอารีฟ   

  กูอับดุลเลาะฮ 
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 ๑๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเกษม   

  หมานโอสถ 

 ๑๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนครรชิต   

  แดงนํา 

 ๑๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแค็ตตี้  ซารีดะ 

 ๑๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจัสมินทร   

  อัสมาน 

 ๑๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจิราพงษ   

  ตระกุลจีน 

 ๑๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจษฎา   

  ดาโอะ 

 ๑๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะรอเซ็ง   

  ยูโซะ 

 ๑๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะอาดือนันต   

  เจะมะ 

 ๑๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเฉลิมพร   

  ดวงศิริ 

 ๑๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชัยวัฒน   

  เทพษร 

 ๑๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชัยสิทธิ์   

  คงศรีพุฒ 

 ๑๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอและห   

  สาและดิง 

 ๑๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาการียา   

  เถาะ 

 ๑๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาบูดิง   

  เจะแล 

 ๑๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซารีฟุดดีน   

  ตาเยะ 

 ๑๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาวาวี   

  เวาะแต 

 ๑๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาหะดีน   

  มอซู 

 ๑๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาเฮะ   

  มะสาอิ 

 ๑๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซือแม็ง   

  สามะ 

 ๑๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกีฟลี  ยูนุ 

 ๑๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกีฟลี   

  ยีลาบอ 

 ๒๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลฟะหมี   

  ดาระเซาะ 

 ๒๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซู  นิยะ 

 ๒๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูกีปลี  มูดอ 

 ๒๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูกีรัน  อูแย 

 ๒๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูเปย  ยูโซะ 

 ๒๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูไฟกินร   

  ดาโอะ 

 ๒๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูลกิพลี   

  ลีมอปาแล 
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 ๒๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูลกีฟฟลี   

  ยูโซะ 

 ๒๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูลกีฟลี   

  แดเมาะเลง 

 ๒๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูไลมันร   

  อาแวกะจิ 

 ๒๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูไหรัน   

  มะยูเราะ 

 ๒๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนโซฟ  ไชยลาภ 

 ๒๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซดี  หะมะ 

 ๒๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซมิง   

  สะแลแม 

 ๒๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฐานะ   

  ยอดทอง 

 ๒๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฐาปกรณ   

  แลกาญจน 

 ๒๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณรงคฤทธิ์   

  เสงสุน 

 ๒๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณรัณ  ทองดี 

 ๒๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐธัญ   

  ออนทองอิน 

 ๒๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดาเนีย  บาโอะ 

 ๒๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดุแวมะ  ยูโซะ 

 ๒๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตูแวยะโกะ   

  แวสอเหาะ 

 ๒๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเตชิต   

  อชิรธนาศิริ 

 ๒๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธงชัย   

  ปนเหนงเพชร 

 ๒๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนพัฒน   

  บินแวอาแซ 

 ๒๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธเนศ  ทองดี 

 ๒๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธรรมฤทธิ์   

  เปาะแว 

 ๒๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธานินทร   

  แกวพรหม 

 ๒๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรภัทร   

  บุญสง 

 ๒๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนทวศิน   

  เศวตสุด 

 ๒๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนพดล   

  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนภันต   

  ปานประสงค 

 ๒๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนฤชาติ   

  ยูโซะ 

 ๒๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนอรมัน   

  นราธิชาติ 

 ๒๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนัฐกิจ   

  ศรีชวย 
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 ๒๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนาวาวี  อีสอ 

 ๒๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิมา  จาแน 

 ๒๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิมูฮัมหมัดอามีน   

  บินหะยีนิมิง 

 ๒๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูซี  สะมะ 

 ๒๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรดี  ดอเลาะ 

 ๒๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบริพันธ   

  จันทรสวาง 

 ๒๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบัดรู  เจะมะ 

 ๒๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบัรอี  เจะแว 

 ๒๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบาซีด   

  เจะโอะ 

 ๒๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบาสรี   

  ปานาเละ 

 ๒๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบาสิส  ซาเบะ 

 ๒๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุญรอด   

  คงสีแกว 

 ๒๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุรฮัน   

  สาและ 

 ๒๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูรฮัน  นีรียา 

 ๒๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูรฮาน  อาบู 

 ๒๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประสิทธิ์   

  คงวัน 

 ๒๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปอซี  สมาแอ 

 ๒๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปานดี  เจะยิ 

 ๒๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงศประวีณ   

  สีลาภเกื้อ 

 ๒๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงษภาณุ   

  ดําสงแสง 

 ๒๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิรุณ   

  บกสวาทชา 

 ๒๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเพาซี  หะแว 

 ๒๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพรีย  ลาเตะ 

 ๒๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพศาล   

  บือซา 

 ๒๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟารีดะ  คาเด 

 ๒๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟารีส   

  บินหะยีอาลี 

 ๒๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟารุจ   

  หะยีมะ 

 ๒๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาโรชน   

  ฮาวา 

 ๒๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาสรู   

  สาและ 

 ๒๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟกกรี   

  หะยีดือเระ 

 ๒๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟูอะ   

  สาและ 

 ๒๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเฟาซัน   

  เจะเลาะ 
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 ๒๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภควัต   

  เพ็ชรพันธ 

 ๒๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภานุวัฒน   

  หัวเพ็ชร 

 ๒๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภิรเดช   

  กิจนิยม 

 ๒๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภูษิต  ยีมันใบ 

 ๒๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเภาซี  วาโยะ 

 ๒๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะกอเซ็ง   

  กาจิ 

 ๒๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซอบรี   

  ยะปา 

 ๒๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซอฟ   

  วาเด็ง 

 ๒๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซัยฟูดิน   

  บินดอเลาะ 

 ๒๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซารีฟน   

  มามุ 

 ๒๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซือรี   

  สาและ 

 ๒๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะเซดี   

  มะเกะ 

 ๒๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนูรี  อีสอ 

 ๒๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะพัยดี   

  ดอแม็ง 

 ๒๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะพาริ   

  สาและ 

 ๒๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะพาริด   

  บินปูเตะ 

 ๒๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะเพาซัน   

  ลาแต 

 ๒๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะไพซอล   

  เจะเลาะ 

 ๒๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยากี   

  อาแวกาจิ 

 ๒๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูซี   

  สาและ 

 ๒๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดี  เตะ 

 ๒๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสกรี   

  เด็งลา 

 ๒๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะเสากี  สะอง 

 ๒๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมักตา   

  ดอเลาะ 

 ๒๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัรวาน   

  แวยูโซะ 

 ๒๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมารีกี   

  มายุแต 

 ๒๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาฮัมมัด   

  เตะบาตู 

 ๒๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูสลีมัน  บูละ 
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 ๒๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหมัดซูไฮรี   

  อิสสะมะแอ 

 ๒๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมมัด   

  เจะนิ 

 ๒๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมมัดบักรี   

  ตอกอกาแจ 

 ๒๙๘ สมาชิกอาสารกัษาดนิแดนมฮูัมหมดันรูดนี   

  ยะโกะ 

 ๒๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัดโนวาวี   

  ยูโซะ 

 ๓๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัดฮีซัม   

  สูยะชีวิน 

 ๓๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮํามัดฮําดี   

  มะอีลา 

 ๓๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดเฟาซัน   

  ลิอีลา 

 ๓๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยะหยา  ซีบะ 

 ๓๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยายอ   

  สะแปอิง 

 ๓๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยาหะยา   

  มามะ 

 ๓๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยูนุ  ยูโซะ 

 ๓๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอเชด   

  หนิเสะ 

 ๓๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอฟอิง  สาอิ 

 ๓๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอสมัง   

  อาแวกือจิ 

 ๓๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสมัน  ยูโซะ 

 ๓๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลาม   

  สือแม็ง 

 ๓๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลี  หะแว 

 ๓๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลี  มีเระ 

 ๓๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเรวัตร   

  แสงอุไร 

 ๓๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลาซี  สาเระ 

 ๓๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลุกมาน   

  เจะมะ 

 ๓๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลุคมาน   

  ซือเนาะ 

 ๓๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลูต  จือแร 

 ๓๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลูตฟ   

  อุมโซะ 

 ๓๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวสันต   

  หะยีมะ 

 ๓๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวสันต   

  แสงขาว 

 ๓๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัชรากร   

  ย้ิมแกว 

 ๓๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัชรินทร   

  วรรณลักษณ 
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 ๓๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัซรินทร   

  มือเระ 

 ๓๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวันฮัสริน   

  แวหะมะ 

 ๓๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวาลี  สามะ 

 ๓๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวาเหะ  สะแม 

 ๓๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิษณุ   

  แสงกาศ 

 ๓๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวซูลกิฟลี   

  แวสะมะแอ 

 ๓๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวปา  มะสะ 

 ๓๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอับดุลเลาะ   

  เจะและ 

 ๓๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอาหามะ  มะ 

 ๓๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวฮาซัน   

  แวสุหลง 

 ๓๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศิริชัย   

  หนูสอน 

 ๓๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศุภกร   

  อุเหยะ 

 ๓๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมา  สลําเหม 

 ๓๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสรายุทธ   

  เพ็ชรจันทรแกว 

 ๓๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสัมฤทธิ์   

  แกวพรมมินทร 

 ๓๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสัลมี  ยูโซะ 

 ๓๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาอุดี  อาบู 

 ๓๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสือมัง  บากา 

 ๓๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทิน   

  รัตนนิยม 

 ๓๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเทพ   

  สาระ 

 ๓๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุธิรา   

  รับจันทร 

 ๓๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุฟเพียน   

  เจะหลง 

 ๓๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเมธ   

  เพ็ชรมณี 

 ๓๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรเดช   

  เลาะเดะ 

 ๓๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยะ  โตะวี 

 ๓๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยันต   

  หาริกะ 

 ๓๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยา  อาแซ 

 ๓๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน   

  มะละแซ 

 ๓๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไฮกี  สุไลมัน 

 ๓๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไฮมิง  สแม 

 ๓๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเสนีย   

  ชวยหนู 
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 ๓๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหมะอุเส็น   

  มะเซง 

 ๓๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนันต   

  จําปาดิบ 

 ๓๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัฒน   

  สุวรรณรัตน 

 ๓๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัติ  ยะปา 

 ๓๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุศักดิ์   

  จันทรพริ้ง 

 ๓๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุสรณ   

  ชูเนียม 

 ๓๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิเชษฐ   

  คงชํานาญ 

 ๓๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภินันท   

  เวาะซา 

 ๓๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภินันท   

  ขอพงษไพบูลย 

 ๓๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอักมัล  สือแม 

 ๓๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัชรอฟ   

  โพธิ์วิน 

 ๓๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัซรี   

  หะยีอาแว 

 ๓๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัตตัน  วาเจะ 

 ๓๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลการิม   

  อาแว 

 ๓๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลนาเซ   

  เจะลาเตะ 

 ๓๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลมานัส   

  ยะโกะ 

 ๓๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลมาเละ   

  กือนิ 

 ๓๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอสะ   

  กือนิ 

 ๓๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอฮิม   

  เจะเงาะ 

 ๓๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลลาเตะ   

  เจะเด็ง 

 ๓๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  อาลี 

 ๓๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  สาฮา 

 ๓๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  หะยีอาแว 

 ๓๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  หะยีมือลี 

 ๓๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮากีม   

  เจะเตะ 

 ๓๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮากีม   

  เจะแป 

 ๓๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมรัม  มะมิง 
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 ๓๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสมิง   

  อะหะมะ 

 ๓๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสมีน  วาเตะ 

 ๓๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสรี  สือแม 

 ๓๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซูวัน   

  บริสุทธิ์ 

 ๓๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซูวี  สาแม 

 ๓๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดัม  มะเซ็ง 

 ๓๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนัน   

  ดือเระ 

 ๓๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนา   

  หะยีบีดิง 

 ๓๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอามีน   

  บือราเฮง 

 ๓๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารฟน   

  โตะลาลา 

 ๓๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารฮัม   

  สามะดอหะแม 

 ๓๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารือซู  วาจิ 

 ๓๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลาดิน   

  ดือเระ 

 ๓๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหะมัด   

  ขาเดร 

 ๓๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาฮัมมัด   

  บูงออีซา 

 ๓๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอําพล   

  มะโซะ 

 ๓๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอฮีม   

  อาแว 

 ๓๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮง   

  เปาะโอะ 

 ๔๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮ็ม   

  สะมะยีตา 

 ๔๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิมรอน   

  มะเละ 

 ๔๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิศรัณย   

  ยายอ 

 ๔๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ   

  แดเมาะเล็ง 

 ๔๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอล   

  ซอมูดอ 

 ๔๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีรฟต   

  แชมาลี 

 ๔๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีลฮาม  อูมะ 

 ๔๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  สือปา 

 ๔๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  ลาเตะ 

 ๔๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  ลาเตะ 
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 ๔๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  แลแงแนะ 

 ๔๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮันมี  เด็ง 

 ๔๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดัน  บือแน 

 ๔๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮากีม   

  บินยูโซะ 

 ๔๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาดี  ดอนิแม 

 ๔๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาฟช  สะอะ 

 ๔๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาฟซ   

  ดราโอะ 

 ๔๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาฟต  เซ็ง 

 ๔๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮามะ  บารู 

 ๔๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮามี   

  บือราเฮง 

 ๔๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาริส  มีทอง 

 ๔๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮารีฟ   

  สาและ 

 ๔๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาเลง  รือสะ 

 ๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานกฎษกร   

  เสนาคง 

 ๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานกนก  แซอิ้ว 

 ๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานกนกชัย   

  บุญมาก 

 ๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานกรกฎ   

  หยกสิริสุขพันธ 

 ๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานกรพินธุ   

  จิระพันธุ 

 ๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานกรวิทย   

  รัตนพันธ 

 ๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานกริช  เชาวลิต 

 ๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานกฤตติยา   

  เหมียนเมือง 

 ๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานกฤตธน   

  เจนเขตรวิทย 

 ๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานกฤตเมธ   

  คําลือ 

 ๔๓๓ อาสาสมัครทหารพรานกฤติมา   

  กรศุภวัฒนา 

 ๔๓๔ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา   

  เกื้อจอก 

 ๔๓๕ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา   

  เพชรคง 

 ๔๓๖ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎาพงษ   

  ปยะวงค 

 ๔๓๗ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ   

  สาราบรรณ 

 ๔๓๘ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ   

  วังแสน 

 ๔๓๙ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณา   

  แกวชาง 
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 ๔๔๐ อาสาสมัครทหารพรานกฤษดา   

  วงควารหอย 

 ๔๔๑ อาสาสมัครทหารพรานกวีพงษ   

  รามณรงค 

 ๔๔๒ อาสาสมัครทหารพรานกวีพจน   

  วิวัฒนสุวรรณ 

 ๔๔๓ อาสาสมัครทหารพรานกวีศิณ  ศรีนุน 

 ๔๔๔ อาสาสมัครทหารพรานกอพงศ  กึกแกว 

 ๔๔๕ อาสาสมัครทหารพรานกัญญาภรณ   

  มณีโชติ 

 ๔๔๖ อาสาสมัครทหารพรานกันตพงศ   

  พละกุล 

 ๔๔๗ อาสาสมัครทหารพรานกาญจนา  จันดี 

 ๔๔๘ อาสาสมัครทหารพรานกิจธนาพัฒน   

  ศรีรักษ 

 ๔๔๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติชัย   

  มากอง 

 ๔๕๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติทัศน   

  ทองรักษ 

 ๔๕๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติธัช   

  สุขจันทร 

 ๔๕๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ   

  คําภูบาล 

 ๔๕๓ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ   

  ดลภาวิจิต 

 ๔๕๔ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ   

  ผกาแกว 

 ๔๕๕ อาสาสมัครทหารพรานกิตติภูมิ   

  ล้ิมรัตนศิลป 

 ๔๕๖ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  คงศรีทอง 

 ๔๕๗ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  โฉมราช 

 ๔๕๘ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  แดงเพชร 

 ๔๕๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  ตลึงสัตย 

 ๔๖๐ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  พินเพชร 

 ๔๖๑ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์  มณี 

 ๔๖๒ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  แสนลิน 

 ๔๖๓ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์   

  เหลาส้ัน 

 ๔๖๔ อาสาสมัครทหารพรานกุลธวัช   

  คําบุญเรือง 

 ๔๖๕ อาสาสมัครทหารพรานกุลวดี  ชูมณี 

 ๔๖๖ อาสาสมัครทหารพรานกุลวิชญ  ศุภเวช 

 ๔๖๗ อาสาสมัครทหารพรานกูเกียรติ   

  วิจิตต 
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 ๔๖๘ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร   

  ศรีธรรมรัตน 

 ๔๖๙ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์   

  ขันขอย 

 ๔๗๐ อาสาสมัครทหารพรานเกรียงศักดิ์   

  วงศราช 

 ๔๗๑ อาสาสมัครทหารพรานเกษม  ปงมาก 

 ๔๗๒ อาสาสมัครทหารพรานเกษมพล   

  ยอดระบํา 

 ๔๗๓ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติกําธร   

  สมาธิ 

 ๔๗๔ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติพงศ   

  อมรพันธ 

 ๔๗๕ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  กลาปราบโจร 

 ๔๗๖ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  แนบชิด 

 ๔๗๗ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์   

  อบอุน 

 ๔๗๘ อาสาสมัครทหารพรานไกรวิชญ   

  สิงหแกว 

 ๔๗๙ อาสาสมัครทหารพรานขจรศักดิ์   

  ขอนแกว 

 ๔๘๐ อาสาสมัครทหารพรานขวัญชัย   

  ชูแสงศรี 

 ๔๘๑ อาสาสมัครทหารพรานคณิต   

  พิมพศรีโคตร 

 ๔๘๒ อาสาสมัครทหารพรานคณิน  จีนเมือง 

 ๔๘๓ อาสาสมัครทหารพรานคทายุทธ   

  ครุวรรณพัฒน 

 ๔๘๔ อาสาสมัครทหารพรานคนธรส   

  จันทรคําใบ 

 ๔๘๕ อาสาสมัครทหารพรานคมศร   

  เรืองแกว 

 ๔๘๖ อาสาสมัครทหารพรานคมสัน   

  กองจันทรตา 

 ๔๘๗ อาสาสมัครทหารพรานครุฑพล  นพเกา 

 ๔๘๘ อาสาสมัครทหารพรานจงจิตร  รกไพร 

 ๔๘๙ อาสาสมัครทหารพรานจตุพล  จอยลา 

 ๔๙๐ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษ  ฮาบิบ 

 ๔๙๑ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  คงเพ็ชร 

 ๔๙๒ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  เจนกิจ 

 ๔๙๓ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  ฤทธิรัตน 

 ๔๙๔ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ   

  สวัสดิวงค 

 ๔๙๕ อาสาสมัครทหารพรานจักรพงศ   

  สลีออน 
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 ๔๙๖ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  ชัยเดช 

 ๔๙๗ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  ฤทธิรุตมกูล 

 ๔๙๘ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  สงโสม 

 ๔๙๙ อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ   

  สิทธิเดช 

 ๕๐๐ อาสาสมัครทหารพรานจักรี  สิงหทอง 

 ๕๐๑ อาสาสมัครทหารพรานจิมหันต   

  กงยัง 

 ๕๐๒ อาสาสมัครทหารพรานจิรนันท   

  ยกกระบัตร 

 ๕๐๓ อาสาสมัครทหารพรานจิรยุทธิ์   

  แสงประจงค 

 ๕๐๔ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน   

  จีนนาค 

 ๕๐๕ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน   

  เศียรอุน 

 ๕๐๖ อาสาสมัครทหารพรานจิรวิช   

  เมธาวิรุฬห 

 ๕๐๗ อาสาสมัครทหารพรานจิรศักดิ์   

  แสงขาว 

 ๕๐๘ อาสาสมัครทหารพรานจิรสิน   

  บูรณะสุวรรณ 

 ๕๐๙ อาสาสมัครทหารพรานจิรัฐติกาล   

  เทพอุบล 

 ๕๑๐ อาสาสมัครทหารพรานจิราวุธ   

  ชวยชะนะ 

 ๕๑๑ อาสาสมัครทหารพรานจีรศักดิ์   

  กรรณไพเราะ 

 ๕๑๒ อาสาสมัครทหารพรานจีรศักดิ์   

  จอมจันทึก 

 ๕๑๓ อาสาสมัครทหารพรานจีรศักดิ์   

  รมฟากวาง 

 ๕๑๔ อาสาสมัครทหารพรานจีระฉัตร   

  แกวกาญจน 

 ๕๑๕ อาสาสมัครทหารพรานเจนณรงค   

  ทองนวล 

 ๕๑๖ อาสาสมัครทหารพรานเจริญพงศ   

  แกวพิบูรณ 

 ๕๑๗ อาสาสมัครทหารพรานเจริญวุฒิ   

  พินสุวรรณ 

 ๕๑๘ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา   

  ใหญจริง 

 ๕๑๙ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรเจริญ   

  ศรเรือง 

 ๕๒๐ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย  ยังชู 

 ๕๒๑ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย   

  อั้นอยู 
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 ๕๒๒ อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย   

  อินทรเปาะ 

 ๕๒๓ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิม   

  แกวกาญจน 

 ๕๒๔ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิม   

  พรสกุลสวัสดิ์ 

 ๕๒๕ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล   

  ทิตะยา 

 ๕๒๖ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล   

  พันธตะ 

 ๕๒๗ อาสาสมัครทหารพรานชนกภัทร   

  ชูมาลัย 

 ๕๒๘ อาสาสมัครทหารพรานชนพล   

  กิ้มเซง 

 ๕๒๙ อาสาสมัครทหารพรานชนะชัย   

  ไชยแกว 

 ๕๓๐ อาสาสมัครทหารพรานชนะชัย   

  ฟกชาวนา 

 ๕๓๑ อาสาสมัครทหารพรานชนะชัย   

  ยอดทอง 

 ๕๓๒ อาสาสมัครทหารพรานชนะศักดิ์   

  หนูแดง 

 ๕๓๓ อาสาสมัครทหารพรานชรินทร   

  ปานเกล้ียง 

 ๕๓๔ อาสาสมัครทหารพรานชลธี  เกื้อมณี 

 ๕๓๕ อาสาสมัครทหารพรานชลนาถ   

  อุทัยรังษี 

 ๕๓๖ อาสาสมัครทหารพรานชลิต   

  สงาวงศรัตนมาศ 

 ๕๓๗ อาสาสมัครทหารพรานชวลิต   

  บุญมีศักดิ์ 

 ๕๓๘ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาล  ชูชวย 

 ๕๓๙ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย   

  บุตรวิเชียร 

 ๕๔๐ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย   

  เรืองเจริญ 

 ๕๔๑ อาสาสมัครทหารพรานชัชวาลย   

  วงศใหญ 

 ๕๔๒ อาสาสมัครทหารพรานชัยจริง  พุกบุตร 

 ๕๔๓ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค   

  ใจชะระ 

 ๕๔๔ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค   

  ชะนารา 

 ๕๔๕ อาสาสมัครทหารพรานชัยณรงค   

  สกัดกลาง 

 ๕๔๖ อาสาสมัครทหารพรานชัยรัตน  อินษร 

 ๕๔๗ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  นอยแฮ 

 ๕๔๘ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  ฝายบุตร 
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 ๕๔๙ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน   

  รัตนคช 

 ๕๕๐ อาสาสมัครทหารพรานชาญชัย   

  ถิระโคตร 

 ๕๕๑ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี  ชมตะคุ 

 ๕๕๒ อาสาสมัครทหารพรานชาตรี   

  บุตดีภักตร 

 ๕๕๓ อาสาสมัครทหารพรานชิดชัย  ดํากระบี่ 

 ๕๕๔ อาสาสมัครทหารพรานชินกร  พรมจารี 

 ๕๕๕ อาสาสมัครทหารพรานชินรัตน  อําขํา 

 ๕๕๖ อาสาสมัครทหารพรานชินวัฒน   

  จันทรจอม 

 ๕๕๗ อาสาสมัครทหารพรานชินวัตร   

  ธรรมนิยม 

 ๕๕๘ อาสาสมัครทหารพรานชูชัย   

  สุวรรณชาตรี 

 ๕๕๙ อาสาสมัครทหารพรานชูชาติ   

  บัวตองชูชอ 

 ๕๖๐ อาสาสมัครทหารพรานชูพร   

  ขันทองสกุล 

 ๕๖๑ อาสาสมัครทหารพรานเชษฐชนะ   

  ศรีทอง 

 ๕๖๒ อาสาสมัครทหารพรานเชษฐา  ลายา 

 ๕๖๓ อาสาสมัครทหารพรานเชาวรินทร   

  จันทรสวาง 

 ๕๖๔ อาสาสมัครทหารพรานไชยรัฐ   

  กุมารสิทธิ์ 

 ๕๖๕ อาสาสมัครทหารพรานซาการียา   

  บินแมะเราะ 

 ๕๖๖ อาสาสมัครทหารพรานซาการียา   

  สะแลแม็ง 

 ๕๖๗ อาสาสมัครทหารพรานซากี  อุมา 

 ๕๖๘ อาสาสมัครทหารพรานซาเหะเจะหะมะ   

  เจะโซะ 

 ๕๖๙ อาสาสมัครทหารพรานญาณวิทย   

  อุปจักร 

 ๕๗๐ อาสาสมัครทหารพรานฐานพัฒน   

  บุญวิสูตร 

 ๕๗๑ อาสาสมัครทหารพรานฐิติกัญญ   

  พันธุทอง 

 ๕๗๒ อาสาสมัครทหารพรานฐิติพงษ  โนพวน 

 ๕๗๓ อาสาสมัครทหารพรานฐิติพร   

  บุญกอแกว 

 ๕๗๔ อาสาสมัครทหารพรานฐิติภัศ   

  เปรงปราง 

 ๕๗๕ อาสาสมัครทหารพรานณภัทร   

  จิรพรรณโสภณ 

 ๕๗๖ อาสาสมัครทหารพรานณรงค  ชัยรี 

 ๕๗๗ อาสาสมัครทหารพรานณรงคพร   

  สุขสบาย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๕๗๘ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์   

  เจริญสุข 

 ๕๗๙ อาสาสมัครทหารพรานณัชญพิสิฐ   

  ยังวาสนาสุข 

 ๕๘๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฏฐ  โนวงค 

 ๕๘๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฏฐฐนนท   

  ภูคลาย 

 ๕๘๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐกฤษณ   

  เพ็งคง 

 ๕๘๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐชัย   

  พราวราม 

 ๕๘๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐดนัย   

  บุญเทาว 

 ๕๘๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐนนท   

  โพธิ์นอก 

 ๕๘๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐนัน   

  จันทรเทพ 

 ๕๘๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐปภัสร   

  วุฒิจันทร 

 ๕๘๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ   

  เขียวคลาย 

 ๕๘๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ   

  นนทะโคตร 

 ๕๙๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงษ   

  วิลานันท 

 ๕๙๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพนญ   

  หนูปาน 

 ๕๙๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพร  มานิ๊ 

 ๕๙๓ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  สมแสง 

 ๕๙๔ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล  สมตั้น 

 ๕๙๕ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพันธ  สางกุย 

 ๕๙๖ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวัช   

  เฉลิมวรรณพงศ 

 ๕๙๗ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวัฒน   

  สามัคคี 

 ๕๙๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  ไชยหาญ 

 ๕๙๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  พ่ึงสงวนพงศ 

 ๖๐๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ  มัยคามิ 

 ๖๐๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  มาตระกูล 

 ๖๐๒ อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ   

  แวกะแต 

 ๖๐๓ อาสาสมัครทหารพรานดนัยเทพ   

  ไชยโกษฐ 

 ๖๐๔ อาสาสมัครทหารพรานดนุพล  เสนพริก 

 ๖๐๕ อาสาสมัครทหารพรานดลปอเชด  หมูนี 

 ๖๐๖ อาสาสมัครทหารพรานดํารง   

  เขื่อนทองแถว 
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 ๖๐๗ อาสาสมัครทหารพรานดํารงคศักดิ์   

  อักษรเงิน 

 ๖๐๘ อาสาสมัครทหารพรานดิศพงษ   

  จันทรเที่ยง 

 ๖๐๙ อาสาสมัครทหารพรานเดชาวัต   

  ฤกษจันทร 

 ๖๑๐ อาสาสมัครทหารพรานแดง   

  ไพรัชชาตินิยม 

 ๖๑๑ อาสาสมัครทหารพรานตระกูล   

  ปะลาวัน 

 ๖๑๒ อาสาสมัครทหารพรานตรี   

  พนาลีอภิรักษ 

 ๖๑๓ อาสาสมัครทหารพรานตรียพงศ   

  เรืองชวย 

 ๖๑๔ อาสาสมัครทหารพรานตวนฮัสรี   

  อัครเสณีย 

 ๖๑๕ อาสาสมัครทหารพรานไตรภพ  อุดเต็น 

 ๖๑๖ อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์   

  สิทธิไชย 

 ๖๑๗ อาสาสมัครทหารพรานทรงพล   

  สวางไพรวัลย 

 ๖๑๘ อาสาสมัครทหารพรานทรงวุฒิ  พุฒิมา 

 ๖๑๙ อาสาสมัครทหารพรานทรงศักดิ์   

  วรรณบริบูรณ 

 ๖๒๐ อาสาสมัครทหารพรานทวีโชค  สิตศิลป 

 ๖๒๑ อาสาสมัครทหารพรานทวีพงษ   

  ศรีจันทร 

 ๖๒๒ อาสาสมัครทหารพรานทวีรัฐ   

  กุลฉัตรเดชากุล 

 ๖๒๓ อาสาสมัครทหารพรานทวีวัฒน   

  จันทรอุปถัมภ 

 ๖๒๔ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์   

  บัวพรหม 

 ๖๒๕ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์   

  ฟองจางวาง 

 ๖๒๖ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  กลอมรักษ 

 ๖๒๗ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  เกษรินทร 

 ๖๒๘ อาสาสมัครทหารพรานทศพล   

  เกิดระเบียบ 

 ๖๒๙ อาสาสมัครทหารพรานทองสุข  ลูซอ 

 ๖๓๐ อาสาสมัครทหารพรานทัศพร   

  เอียดเนียม 

 ๖๓๑ อาสาสมัครทหารพรานทานทัศน   

  พวงพวา 

 ๖๓๒ อาสาสมัครทหารพรานทินกร   

  ศรีสมทอง 

 ๖๓๓ อาสาสมัครทหารพรานทินกรณ   

  พราโมด 
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 ๖๓๔ อาสาสมัครทหารพรานทิวา  เกาะเครือ 

 ๖๓๕ อาสาสมัครทหารพรานทิวานนท   

  อินทรายุทธ 

 ๖๓๖ อาสาสมัครทหารพรานเทพมนตรี   

  รสชื่น 

 ๖๓๗ อาสาสมัครทหารพรานเทิดศักดิ์   

  สีนวล 

 ๖๓๘ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย  สารศิริ 

 ๖๓๙ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย   

  สุวรรณโณ 

 ๖๔๐ อาสาสมัครทหารพรานธงไทย  ปนอิน 

 ๖๔๑ อาสาสมัครทหารพรานธนกร   

  ปานดํารงค 

 ๖๔๒ อาสาสมัครทหารพรานธนกร  วังวร 

 ๖๔๓ อาสาสมัครทหารพรานธนกร  อาการส 

 ๖๔๔ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต   

  ตุกเอียด 

 ๖๔๕ อาสาสมัครทหารพรานธนเดช   

  จักรมานนท 

 ๖๔๖ อาสาสมัครทหารพรานธนพนธ   

  อันสะโก 

 ๖๔๗ อาสาสมัครทหารพรานธนพล  แกวหนู 

 ๖๔๘ อาสาสมัครทหารพรานธนภัทร  จินดา 

 ๖๔๙ อาสาสมัครทหารพรานธนภัทร   

  มณีฉาย 

 ๖๕๐ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน   

  สุขสมวุฒิ 

 ๖๕๑ อาสาสมัครทหารพรานธนศักดิ์   

  แวดาโอะ 

 ๖๕๒ อาสาสมัครทหารพรานธนัด  ธรรมธิ 

 ๖๕๓ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  ครองความสัตย 

 ๖๕๔ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  เชื้อเอียด 

 ๖๕๕ อาสาสมัครทหารพรานธนากร  ปนเปก 

 ๖๕๖ อาสาสมัครทหารพรานธนากร   

  เล็กสุทธิ์ 

 ๖๕๗ อาสาสมัครทหารพรานธนาธิป   

  อินทรทอง 

 ๖๕๘ อาสาสมัครทหารพรานธนาวุฒิ   

  ขาวทอง 

 ๖๕๙ อาสาสมัครทหารพรานธนิต  สุนทรากร 

 ๖๖๐ อาสาสมัครทหารพรานธนุวัฒน   

  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๖๑ อาสาสมัครทหารพรานธรรมจักร   

  หอมเกตุ 

 ๖๖๒ อาสาสมัครทหารพรานธรรมนูญ   

  รัตนบุษยาพร 

 ๖๖๓ อาสาสมัครทหารพรานธรรมรัตน   

  แสนพยุหะ 
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 ๖๖๔ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  จุลลางกูล 

 ๖๖๕ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  แชมเพชร 

 ๖๖๖ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย   

  สายโน 

 ๖๖๗ อาสาสมัครทหารพรานธัชธร   

  อินทาทอง 

 ๖๖๘ อาสาสมัครทหารพรานธัชพล   

  หมวกชุมบก 

 ๖๖๙ อาสาสมัครทหารพรานธันยชนก   

  ฤทธิชัย 

 ๖๗๐ อาสาสมัครทหารพรานธาดา   

  พาสยามสุข 

 ๖๗๑ อาสาสมัครทหารพรานธาราวิทย   

  จีนสีนํา 

 ๖๗๒ อาสาสมัครทหารพรานธิวากร   

  ศรีสมบัติ 

 ๖๗๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรชัย  ดําชุม 

 ๖๗๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ   

  บุญทองใหม 

 ๖๗๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ   

  พวงทอง 

 ๖๗๖ อาสาสมัครทหารพรานธีรภัทร   

  พวงแสง 

 ๖๗๗ อาสาสมัครทหารพรานธีรภัทร   

  ใหมแกว 

 ๖๗๘ อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ  ขุนดํา 

 ๖๗๙ อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน   

  ขุนเพ็ชร 

 ๖๘๐ อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน   

  พรหมจันทร 

 ๖๘๑ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์  ทองก่ํา 

 ๖๘๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์  ผลทวี 

 ๖๘๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์   

  ส้ิวอินทร 

 ๖๘๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์  สุดารี 

 ๖๘๕ อาสาสมัครทหารพรานธีระ  วิเชียรรัตน 

 ๖๘๖ อาสาสมัครทหารพรานธีระพล   

  ขวัญทอง 

 ๖๘๗ อาสาสมัครทหารพรานธีระพล   

  ตรงนิตย 

 ๖๘๘ อาสาสมัครทหารพรานธีระวัฒน   

  ทศราช 

 ๖๘๙ อาสาสมัครทหารพรานธีระวุฒิ  คงจุน 

 ๖๙๐ อาสาสมัครทหารพรานธีระศักดิ์   

  แกวนพรัตน 

 ๖๙๑ อาสาสมัครทหารพรานเธียรชัย  ศรีสระ 

 ๖๙๒ อาสาสมัครทหารพรานนคร  ปนอิน 

 ๖๙๓ อาสาสมัครทหารพรานนครชัย  ผิวออน 
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 ๖๙๔ อาสาสมัครทหารพรานนทีธร  ทองนอก 

 ๖๙๕ อาสาสมัครทหารพรานนนทนันท   

  ดาษพล 

 ๖๙๖ อาสาสมัครทหารพรานนนทนันท   

  นํานวล 

 ๖๙๗ อาสาสมัครทหารพรานนพดล   

  แผนใหญ 

 ๖๙๘ อาสาสมัครทหารพรานนพดล   

  หมองเขียว 

 ๖๙๙ อาสาสมัครทหารพรานนพพนธ   

  บัวบานแยม 

 ๗๐๐ อาสาสมัครทหารพรานนภัทร   

  สุวรรณชาตรี 

 ๗๐๑ อาสาสมัครทหารพรานนภาพร   

  ญาติมาก 

 ๗๐๒ อาสาสมัครทหารพรานนภาลัย  มีแถม 

 ๗๐๓ อาสาสมัครทหารพรานนรานันท   

  ชูเมือง 

 ๗๐๔ อาสาสมัครทหารพรานนรินทร   

  พรหมมาน 

 ๗๐๕ อาสาสมัครทหารพรานนฤเบศร   

  บุญชูดํา 

 ๗๐๖ อาสาสมัครทหารพรานนวพล  วงศใหญ 

 ๗๐๗ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพงษ   

  ย่ิงเชิดงาม 

 ๗๐๘ อาสาสมัครทหารพรานนันทนิจ   

  จงไพบูลย 

 ๗๐๙ อาสาสมัครทหารพรานนัสรูดีน   

  แตแซสะแนะ 

 ๗๑๐ อาสาสมัครทหารพรานนาคินทร  เดชา 

 ๗๑๑ อาสาสมัครทหารพรานนาราพัฒน   

  มะเตปน 

 ๗๑๒ อาสาสมัครทหารพรานนาวิน  กมลศรี 

 ๗๑๓ อาสาสมัครทหารพรานนาวิน  เทพรัตน 

 ๗๑๔ อาสาสมัครทหารพรานนาวิน  ธนะไชย 

 ๗๑๕ อาสาสมัครทหารพรานนิชัย   

  ชีวสุนทรพงศ 

 ๗๑๖ อาสาสมัครทหารพรานนิติธร  อูปเฮียง 

 ๗๑๗ อาสาสมัครทหารพรานนิติพล   

  รัตนนิยม 

 ๗๑๘ อาสาสมัครทหารพรานนิติวัฒน   

  บัวริวัน 

 ๗๑๙ อาสาสมัครทหารพรานนิติศักดิ์  ดาโอะ 

 ๗๒๐ อาสาสมัครทหารพรานนิธิทัศน   

  ธนภัคพลชัย 

 ๗๒๑ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ   

  ดั่งเนื้อทอง 

 ๗๒๒ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ  นิหลง 

 ๗๒๓ อาสาสมัครทหารพรานนิพนธ   

  เภรีประยูรพร 
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 ๗๒๔ อาสาสมัครทหารพรานนิพพิชฌน   

  เอียงกลับ 

 ๗๒๕ อาสาสมัครทหารพรานนิมะ  นาวี 

 ๗๒๖ อาสาสมัครทหารพรานนิรอกีฟยุดีน   

  เถาะ 

 ๗๒๗ อาสาสมัครทหารพรานนิรันดร  นาจาย 

 ๗๒๘ อาสาสมัครทหารพรานนิรุต  เสือสา 

 ๗๒๙ อาสาสมัครทหารพรานนิวัฒน   

  นวนปาน 

 ๗๓๐ อาสาสมัครทหารพรานนิวัตน  กันธุระ 

 ๗๓๑ อาสาสมัครทหารพรานนิวัตน   

  หยกโรจนวสุ 

 ๗๓๒ อาสาสมัครทหารพรานนิสัน   

  สุวรรณโชติ 

 ๗๓๓ อาสาสมัครทหารพรานนิสิต  เซงฮวด 

 ๗๓๔ อาสาสมัครทหารพรานนิอัมรี  เจะนิ 

 ๗๓๕ อาสาสมัครทหารพรานนุชจรี  ณ ศิริ 

 ๗๓๖ อาสาสมัครทหารพรานบรรเจิด   

  จันทรขาว 

 ๗๓๗ อาสาสมัครทหารพรานบรรณพต   

  บุษรากรณ 

 ๗๓๘ อาสาสมัครทหารพรานบรรพต   

  สิทธิ์วิไล 

 ๗๓๙ อาสาสมัครทหารพรานบวรศิลป  ไหวไว 

 ๗๔๐ อาสาสมัครทหารพรานบัณฑิต  โอพ่ัง 

 ๗๔๑ อาสาสมัครทหารพรานบัดโร  ตีโงง 

 ๗๔๒ อาสาสมัครทหารพรานบัลลังก   

  เฮงตระกูลเวนิช 

 ๗๔๓ อาสาสมัครทหารพรานบุญมี   

  เอียดชะตา 

 ๗๔๔ อาสาสมัครทหารพรานบุญเริ่ม  สีสด 

 ๗๔๕ อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์   

  อาจกิจ 

 ๗๔๖ อาสาสมัครทหารพรานบุรินทรณ   

  มณีโชติ 

 ๗๔๗ อาสาสมัครทหารพรานปกรณ  ไชยแสง 

 ๗๔๘ อาสาสมัครทหารพรานปกรณ  ธูปสวาง 

 ๗๔๙ อาสาสมัครทหารพรานปฎิพัทธ   

  ศรีจันทร 

 ๗๕๐ อาสาสมัครทหารพรานปฎิภาน  ทุมวงค 

 ๗๕๑ อาสาสมัครทหารพรานปฏิคม   

  คําอินบุตร 

 ๗๕๒ อาสาสมัครทหารพรานปฏิพล   

  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๕๓ อาสาสมัครทหารพรานปฏิพัน   

  วงคแดง 

 ๗๕๔ อาสาสมัครทหารพรานปฏิวัติ   

  ชอบแดนดอย 

 ๗๕๕ อาสาสมัครทหารพรานปฐมพงค   

  แกวทอง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๗๕๖ อาสาสมัครทหารพรานปฐมพงศ   

  เอื้ออารีย 

 ๗๕๗ อาสาสมัครทหารพรานปฐมาวดี   

  นิ่มนุย 

 ๗๕๘ อาสาสมัครทหารพรานปณพงษ   

  ทองบุตรแกว 

 ๗๕๙ อาสาสมัครทหารพรานปนพงศ   

  ปยะรัตน 

 ๗๖๐ อาสาสมัครทหารพรานปภังกร  ชมภู 

 ๗๖๑ อาสาสมัครทหารพรานปรมัตถ   

  บัวเพชร 

 ๗๖๒ อาสาสมัครทหารพรานปรเมศวร   

  สุพรรณชนะบุรี 

 ๗๖๓ อาสาสมัครทหารพรานประกอบ   

  จอนแจง 

 ๗๖๔ อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐ   

  กาตะโล 

 ๗๖๕ อาสาสมัครทหารพรานประพัฒน   

  รัตนพิบูลย 

 ๗๖๖ อาสาสมัครทหารพรานประพันธ   

  กระแสเทพ 

 ๗๖๗ อาสาสมัครทหารพรานประภัทร   

  มากสังข 

 ๗๖๘ อาสาสมัครทหารพรานประยุทธ   

  ถิ่นไทย 

 ๗๖๙ อาสาสมัครทหารพรานประสพสุข   

  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๗๐ อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์  สุกใส 

 ๗๗๑ อาสาสมัครทหารพรานปรัชญาพล   

  ศรีหนองหาง 

 ๗๗๒ อาสาสมัครทหารพรานปราโมทย   

  คําเลิศ 

 ๗๗๓ อาสาสมคัรทหารพรานปราโมทย   

  บุญดก 

 ๗๗๔ อาสาสมัครทหารพรานปริญญา   

  มิมะละ 

 ๗๗๕ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา  ชัยวงศ 

 ๗๗๖ อาสาสมัครทหารพรานปรีชา  หมะและ 

 ๗๗๗ อาสาสมัครทหารพรานปญญา   

  ฉัตรศรีโรจน 

 ๗๗๘ อาสาสมัครทหารพรานปญญา   

  นิ่มนวลชีพ 

 ๗๗๙ อาสาสมัครทหารพรานปญญา  สะอาด 

 ๗๘๐ อาสาสมัครทหารพรานปฐวิกรณ   

  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๘๑ อาสาสมัครทหารพรานปานทอง  คุยหลู 

 ๗๘๒ อาสาสมัครทหารพรานปาสลี   

  ยาพระจันทร 

 ๗๘๓ อาสาสมัครทหารพรานปยพัทธ  ณ รังษี 

 ๗๘๔ อาสาสมัครทหารพรานปยวัฒน  คงดวง 
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 ๗๘๕ อาสาสมัครทหารพรานปยะ  จิตธรรม 

 ๗๘๖ อาสาสมัครทหารพรานปยะพงษ   

  กงลอเงิน 

 ๗๘๗ อาสาสมัครทหารพรานเปรมณพัฒน   

  เรืองเพชร 

 ๗๘๘ อาสาสมัครทหารพรานใผ  สุนันตะ 

 ๗๘๙ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร  ศิลป 

 ๗๙๐ อาสาสมัครทหารพรานพงศเทพ   

  สวัสดิ์ทวี 

 ๗๙๑ อาสาสมัครทหารพรานพงศพัฒน   

  ออนเกล้ียง 

 ๗๙๒ อาสาสมัครทหารพรานพงศสิริ   

  จันทรแกว 

 ๗๙๓ อาสาสมัครทหารพรานพงษเทพ  คําคง 

 ๗๙๔ อาสาสมัครทหารพรานพงษพิพัฒน   

  สอนสุภาพ 

 ๗๙๕ อาสาสมัครทหารพรานพงษศักดิ์   

  มั่นสมสกุลชัย 

 ๗๙๖ อาสาสมัครทหารพรานพงษศิริ   

  ชางเหล็ก 

 ๗๙๗ อาสาสมัครทหารพรานพยัพ  กาฟู 

 ๗๙๘ อาสาสมัครทหารพรานพรเจริญ   

  หยกพูนผลดี 

 ๗๙๙ อาสาสมัครทหารพรานพรประเสริฐ   

  ดวงดี 

 ๘๐๐ อาสาสมัครทหารพรานพรพงษ  ซุยเล 

 ๘๐๑ อาสาสมัครทหารพรานพรพรรณ   

  พรอมมูล 

 ๘๐๒ อาสาสมัครทหารพรานพรรคพงศ   

  เพชรนก 

 ๘๐๓ อาสาสมัครทหารพรานพรรณวัตร   

  ปยปราน 

 ๘๐๔ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์   

  ทองศรีจันทร 

 ๘๐๕ อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์   

  นุยเปนไฝ 

 ๘๐๖ อาสาสมัครทหารพรานพรศิริ  ทองนวล 

 ๘๐๗ อาสาสมัครทหารพรานพรหมราช   

  วิเศษชาติ 

 ๘๐๘ อาสาสมัครทหารพรานพลกฤษณ   

  ศรีเมือง 

 ๘๐๙ อาสาสมัครทหารพรานพลพัฒน   

  แตมงาม 

 ๘๑๐ อาสาสมัครทหารพรานพลวัฒน   

  แกวหลวง 

 ๘๑๑ อาสาสมัครทหารพรานพลาพร   

  พรหมขวัญ 

 ๘๑๒ อาสาสมัครทหารพรานพศกฤษณ   

  กงซาย 

 ๘๑๓ อาสาสมัครทหารพรานพัชร  กาใจ 
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 ๘๑๔ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงศ   

  กาหยี 

 ๘๑๕ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงศ   

  สุวรรณผา 

 ๘๑๖ อาสาสมัครทหารพรานพัฒนพงษ   

  ษรภักดี 

 ๘๑๗ อาสาสมัครทหารพรานพันธการณ   

  หมาดเส็น 

 ๘๑๘ อาสาสมัครทหารพรานพันธระพีพัฒน   

  ทองเที่ยว 

 ๘๑๙ อาสาสมัครทหารพรานพัสกร   

  บุญสีมาส 

 ๘๒๐ อาสาสมัครทหารพรานพิชยุตม  กองกุล 

 ๘๒๑ อาสาสมัครทหารพรานพิชิต  แพนแสน 

 ๘๒๒ อาสาสมัครทหารพรานพิเชษฐ  รักรอด 

 ๘๒๓ อาสาสมัครทหารพรานพิทยา   

  ยอดแกว 

 ๘๒๔ อาสาสมัครทหารพรานพิทยา  วงศชู 

 ๘๒๕ อาสาสมัครทหารพรานพิทยาธร   

  ชิตเชื้อ 

 ๘๒๖ อาสาสมัครทหารพรานพิพัฒน   

  การิสันติ 

 ๘๒๗ อาสาสมัครทหารพรานพิริยะ  ขุนพิลึก 

 ๘๒๘ อาสาสมัครทหารพรานพิรุณ   

  สุวรรณวัฒน 

 ๘๒๙ อาสาสมัครทหารพรานพิษณุพร   

  อารมณสวาง 

 ๘๓๐ อาสาสมัครทหารพรานพิสณฑ  ปูเงิน 

 ๘๓๑ อาสาสมัครทหารพรานพีรพล  พวงแกว 

 ๘๓๒ อาสาสมัครทหารพรานพีรยุทธ  แซหลี 

 ๘๓๓ อาสาสมัครทหารพรานพีรวัฒน  มิตรใส 

 ๘๓๔ อาสาสมัครทหารพรานพีรศักดิ์   

  เหมือนแกว 

 ๘๓๕ อาสาสมัครทหารพรานพีรศักดิ์   

  ทองนวล 

 ๘๓๖ อาสาสมัครทหารพรานพีระนารถ   

  ขวัญทอง 

 ๘๓๗ อาสาสมัครทหารพรานพีระพงศ   

  เสนานุวงษ 

 ๘๓๘ อาสาสมัครทหารพรานพีระพัฒน   

  แตะอินทรรัมย 

 ๘๓๙ อาสาสมัครทหารพรานไพทูรย  สงศรี 

 ๘๔๐ อาสาสมัครทหารพรานไพบูลย   

  ขวัญชีวิตแมศึก 

 ๘๔๑ อาสาสมัครทหารพรานไพบูลย   

  มัฏฐารักษ 

 ๘๔๒ อาสาสมัครทหารพรานไพรเดร  ยูโซะ 

 ๘๔๓ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน   

  ธราดลคงสกุล 

 ๘๔๔ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน  ศรีไชย 
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 ๘๔๕ อาสาสมัครทหารพรานไพสันต   

  หะยีดาโอะ 

 ๘๔๖ อาสาสมัครทหารพรานไพสิฐ  วงศวรัณ 

 ๘๔๗ อาสาสมัครทหารพรานฟาอุทัย  พิลึก 

 ๘๔๘ อาสาสมัครทหารพรานฟตรี  เจะมิ 

 ๘๔๙ อาสาสมัครทหารพรานภัทรธิรา   

  สืบเสือ 

 ๘๕๐ อาสาสมัครทหารพรานภาณุพงศ  จําปา 

 ๘๕๑ อาสาสมัครทหารพรานภาณุวัฒน   

  ธรรมรัตน 

 ๘๕๒ อาสาสมัครทหารพรานภาณุวิชญ   

  รกไพร 

 ๘๕๓ อาสาสมัครทหารพรานภานุพงค   

  ชุมชอบ 

 ๘๕๔ อาสาสมัครทหารพรานภานุวัฒน   

  ชูชวย 

 ๘๕๕ อาสาสมัครทหารพรานภานุวัฒน   

  หนูจันทร 

 ๘๕๖ อาสาสมัครทหารพรานภาสกร  พลไชย 

 ๘๕๗ อาสาสมัครทหารพรานภาสกร   

  พรหมรักษา 

 ๘๕๘ อาสาสมัครทหารพรานภูธเนศ   

  เทพฤทธิ์ 

 ๘๕๙ อาสาสมัครทหารพรานภูมิพัฒน   

  ศรีทองแดง 

 ๘๖๐ อาสาสมัครทหารพรานภูระวิชญ   

  ชาวเซโปน 

 ๘๖๑ อาสาสมัครทหารพรานภูรินทร   

  แกวประจุ 

 ๘๖๒ อาสาสมัครทหารพรานภูวณัฐ   

  กวางเลาะพุง 

 ๘๖๓ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล  แสงภู 

 ๘๖๔ อาสาสมัครทหารพรานมงคล  แกวปุย 

 ๘๖๕ อาสาสมัครทหารพรานมงคล  คงชนม 

 ๘๖๖ อาสาสมัครทหารพรานมงคล  คุมสกุล 

 ๘๖๗ อาสาสมัครทหารพรานมงคล  ยืนย่ัง 

 ๘๖๘ อาสาสมัครทหารพรานมงคลภัทร   

  เกยานนท 

 ๘๖๙ อาสาสมัครทหารพรานมนตชัย   

  เลิศบัญญัติ 

 ๘๗๐ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  เขียวจันทร 

 ๘๗๑ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี   

  บุตะเคียน 

 ๘๗๒ อาสาสมัครทหารพรานมนัญชัย   

  แกวมั่น 

 ๘๗๓ อาสาสมัครทหารพรานมนัสพงษ   

  อะโนชัย 

 ๘๗๔ อาสาสมัครทหารพรานมะซอรี   

  บินฮะ 
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 ๘๗๕ อาสาสมัครทหารพรานมะซาปยา   

  แวเตะ 

 ๘๗๖ อาสาสมัครทหารพรานมะซามูดิง   

  เจะฆอ 

 ๘๗๗ อาสาสมัครทหารพรานมะซูฟ  แวเตะ 

 ๘๗๘ อาสาสมัครทหารพรานมะเตาเฟะ   

  ยูโซะ 

 ๘๗๙ อาสาสมัครทหารพรานมะนาวี  สะแอ 

 ๘๘๐ อาสาสมัครทหารพรานมะเฟาซี   

  ยะพา 

 ๘๘๑ อาสาสมัครทหารพรานมะเภาซี   

  ดอเลาะ 

 ๘๘๒ อาสาสมัครทหารพรานมะยูโซะ  มะมิง 

 ๘๘๓ อาสาสมัครทหารพรานมะรอพี   

  เดิมดอลา 

 ๘๘๔ อาสาสมัครทหารพรานมะหามะ   

  บินยูโซะ 

 ๘๘๕ อาสาสมัครทหารพรานมัธทนา   

  จองปนตะ 

 ๘๘๖ อาสาสมัครทหารพรานมาซูกี  ยา 

 ๘๘๗ อาสาสมัครทหารพรานมาซูวัน  ยูโซะ 

 ๘๘๘ อาสาสมัครทหารพรานมานะ  มากนวล 

 ๘๘๙ อาสาสมัครทหารพรานมาโนช   

  ตนกันยา 

 ๘๙๐ อาสาสมัครทหารพรานมารุต  มาลินี 

 ๘๙๑ อาสาสมัครทหารพรานมูหามะซัมซู   

  เจะเงาะ 

 ๘๙๒ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดยูรี   

  มะสาแม 

 ๘๙๓ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดลีกี   

  สาและ 

 ๘๙๔ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมมัดสุกรี   

  สามะ 

 ๘๙๕ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัด   

  หัสเล็ม 

 ๘๙๖ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดซอบรี   

  ดามะ 

 ๘๙๗ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดไฟซอล   

  บือราเฮง 

 ๘๙๘ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดอํามูดี   

  แวสอเฮาะ 

 ๘๙๙ อาสาสมัครทหารพรานมูฮามะฮาลีโซ   

  มะแซ 

 ๙๐๐ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดฟตรี   

  แม 

 ๙๐๑ อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดฮาซัน   

  มะเหาะ 

 ๙๐๒ อาสาสมัครทหารพรานมูไฮมัน   

  สะมะแอ 

 ๙๐๓ อาสาสมัครทหารพรานยงยศ  ดวงดี 
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 ๙๐๔ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ   

  เฉลิมเทวัญ 

 ๙๐๕ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ   

  บุญรัตนา 

 ๙๐๖ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ   

  เพชรนุย 

 ๙๐๗ อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ  รกไพร 

 ๙๐๘ อาสาสมัครทหารพรานยศธร   

  เหลาวงศษา 

 ๙๐๙ อาสาสมัครทหารพรานยศวริศ   

  พุทธคุณ 

 ๙๑๐ อาสาสมัครทหารพรานยะโกบ   

  หมัดอาดัม 

 ๙๑๑ อาสาสมัครทหารพรานยะยา  เจะหมะ 

 ๙๑๒ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา  ใจเกง 

 ๙๑๓ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  พันมาลี 

 ๙๑๔ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  ภูเจริญพาณิชย 

 ๙๑๕ อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา   

  หนูประกอบ 

 ๙๑๖ อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ   

  ปนอิน 

 ๙๑๗ อาสาสมัครทหารพรานยุทธศักดิ์   

  ศรีหมอก 

 ๙๑๘ อาสาสมัครทหารพรานยุพาพร   

  ชวยนุกูล 

 ๙๑๙ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน   

  เชิดบุญธรรม 

 ๙๒๐ อาสาสมัครทหารพรานโยธิน  ไหวคิด 

 ๙๒๑ อาสาสมัครทหารพรานรณชัย  บัวงาม 

 ๙๒๒ อาสาสมัครทหารพรานรณชัย  เสนแกว 

 ๙๒๓ อาสาสมัครทหารพรานรอกิ  เงาะ 

 ๙๒๔ อาสาสมัครทหารพรานรอกีส  รีแซ 

 ๙๒๕ อาสาสมัครทหารพรานรอบีฮูด   

  สมาเฮาะ 

 ๙๒๖ อาสาสมัครทหารพรานรอสาลี   

  หมินเยาะ 

 ๙๒๗ อาสาสมัครทหารพรานรักษภูมิ   

  บุญชวย 

 ๙๒๘ อาสาสมัครทหารพรานรัฐพงศ   

  เทียมเงิน 

 ๙๒๙ อาสาสมัครทหารพรานรัฐพงศ  อินดี 

 ๙๓๐ อาสาสมัครทหารพรานรัฐภูมิ  ศรีเรือน 

 ๙๓๑ อาสาสมัครทหารพรานรัฐวิทย   

  จันทรศร 

 ๙๓๒ อาสาสมัครทหารพรานรัตนศักดิ์   

  ผาดแผว 

 ๙๓๓ อาสาสมัครทหารพรานราชัน  นิเซ็ง 

 ๙๓๔ อาสาสมัครทหารพรานราชาญ  บุตตะ 
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 ๙๓๕ อาสาสมัครทหารพรานริมทอง   

  กระมูลรัตน 

 ๙๓๖ อาสาสมัครทหารพรานรุงอรุณ  ถิ่นชุม 

 ๙๓๗ อาสาสมัครทหารพรานรุงอรุณ   

  นภากาศ 

 ๙๓๘ อาสาสมัครทหารพรานรูฎวัน  อาแว 

 ๙๓๙ อาสาสมัครทหารพรานเริงฤทธิ์  ตารมย 

 ๙๔๐ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิไกร   

  อุไรพันธ 

 ๙๔๑ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิชัย   

  เสนาชัย 

 ๙๔๒ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิ์ณรงค   

  ยาวิเลิง 

 ๙๔๓ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิรงค   

  จงหมาย 

 ๙๔๔ อาสาสมัครทหารพรานเลิศชัย  ศรีทอง 

 ๙๔๕ อาสาสมัครทหารพรานวงศิวัฒน   

  กางอิ่ม 

 ๙๔๖ อาสาสมัครทหารพรานวชิระ  ทัศนัย 

 ๙๔๗ อาสาสมัครทหารพรานวทัญญ   

  เพชรทองดวง 

 ๙๔๘ อาสาสมัครทหารพรานวรเชษฐ   

  คงฤทธิ์ 

 ๙๔๙ อาสาสมัครทหารพรานวรเชษฐ   

  ทิพยเสภา 

 ๙๕๐ อาสาสมัครทหารพรานวรเดช   

  เงินสัจจา 

 ๙๕๑ อาสาสมัครทหารพรานวรเดช  สมเมือง 

 ๙๕๒ อาสาสมัครทหารพรานวรพล  อินขอ 

 ๙๕๓ อาสาสมัครทหารพรานวรยศ   

  พรหมเงิน 

 ๙๕๔ อาสาสมัครทหารพรานวรรณชนะ  มีชัย 

 ๙๕๕ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย  กันทอง 

 ๙๕๖ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย   

  คุมบัวบาน 

 ๙๕๗ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย  จงจิตร 

 ๙๕๘ อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย   

  เลิศทองทวี 

 ๙๕๙ อาสาสมัครทหารพรานวรัญญา   

  ยศเปยม 

 ๙๖๐ อาสาสมัครทหารพรานวรัญู   

  ชวลิตปญญาธร 

 ๙๖๑ อาสาสมัครทหารพรานวรากร  มณีศรี 

 ๙๖๒ อาสาสมัครทหารพรานวราพงษ   

  พ่ึงเกษตร 

 ๙๖๓ อาสาสมัครทหารพรานวรายุ  อักษรเงิน 

 ๙๖๔ อาสาสมัครทหารพรานวรุฒ  โคสาดี 

 ๙๖๕ อาสาสมัครทหารพรานวโรดม   

  ปญจเพ็ชรแกว 

 ๙๖๖ อาสาสมัครทหารพรานวศพล  บุพบุศ 
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 ๙๖๗ อาสาสมัครทหารพรานวสันต   

  เนียมสุวรรณ 

 ๙๖๘ อาสาสมัครทหารพรานวัชรกร  หลําหลี 

 ๙๖๙ อาสาสมัครทหารพรานวัชรวี   

  วิเศษเตมีย 

 ๙๗๐ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ซึ้งหฤทัย 

 ๙๗๑ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ดวงสินธุ 

 ๙๗๒ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  ทองนุน 

 ๙๗๓ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ   

  สุขพาณิชย่ิงยง 

 ๙๗๔ อาสาสมัครทหารพรานวัชระ  อุนถิ่น 

 ๙๗๕ อาสาสมัครทหารพรานวัชระพงษ   

  คําภานุช 

 ๙๗๖ อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร   

  มุณีกาญจน 

 ๙๗๗ อาสาสมัครทหารพรานวัชริศ  เมืองดวง 

 ๙๗๘ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา   

  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๗๙ อาสาสมัครทหารพรานวันจักรี  ดวงสิน 

 ๙๘๐ อาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิม   

  ดีบุปผา 

 ๙๘๑ อาสาสมัครทหารพรานวันชนะ   

  ภูมิพันธ 

 ๙๘๒ อาสาสมัครทหารพรานวันชัย   

  เทียนมุระ 

 ๙๘๓ อาสาสมัครทหารพรานวันดี  คงขาว 

 ๙๘๔ อาสาสมัครทหารพรานวันพิชิต  ปรีสงห 

 ๙๘๕ อาสาสมัครทหารพรานวัลวิภา   

  เทศทองมี 

 ๙๘๖ อาสาสมัครทหารพรานวาสินี  สุรังษี 

 ๙๘๗ อาสาสมัครทหารพรานวิจิตร  รมไมขจี 

 ๙๘๘ อาสาสมัครทหารพรานวิชนาถ  แกวหนู 

 ๙๘๙ อาสาสมัครทหารพรานวิชรัตน  รัตนะ 

 ๙๙๐ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย   

  ถาวรชัชวาล 

 ๙๙๑ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย   

  วาสนาดีย่ิง 

 ๙๙๒ อาสาสมัครทหารพรานวิชัยรัตน   

  รสมัย 

 ๙๙๓ อาสาสมัครทหารพรานวิชิต  มวงเขียว 

 ๙๙๔ อาสาสมัครทหารพรานวิเชียร   

  รูบาปบุญ 

 ๙๙๕ อาสาสมัครทหารพรานวิทยศณุ   

  ดวงทิพย 

 ๙๙๖ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา   

  ศรีภัทรนําวงศ 

 ๙๙๗ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัฒน  สุทธิ 

 ๙๙๘ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัฒน   

  สังขโชติ 

 ๙๙๙ อาสาสมัครทหารพรานวิทวัส  ศรศรี 
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 ๑๐๐๐ อาสาสมัครทหารพรานวินัย   

  เกตุประจัน 

 ๑๐๐๑ อาสาสมัครทหารพรานวิบูลย   

  เกิดโภคา 

 ๑๐๐๒ อาสาสมัครทหารพรานวิภาวดี   

  เพชรนุย 

 ๑๐๐๓ อาสาสมัครทหารพรานวิภูษนะ   

  ชนะภักดี 

 ๑๐๐๔ อาสาสมัครทหารพรานวิรัช   

  กาญจนคีรีชล 

 ๑๐๐๕ อาสาสมัครทหารพรานวิรัตน   

  ฉิมมากรม 

 ๑๐๐๖ อาสาสมัครทหารพรานวิริยะ   

  เมืองทอง 

 ๑๐๐๗ อาสาสมัครทหารพรานวิวัฒน   

  บุญสง 

 ๑๐๐๘ อาสาสมัครทหารพรานวิวัฒน   

  ปอมหิน 

 ๑๐๐๙ อาสาสมัครทหารพรานวิศรุต  นาดํา 

 ๑๐๑๐ อาสาสมัครทหารพรานวิศิษย   

  หนูย้ิมซาย 

 ๑๐๑๑ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ   

  ตุยตามพันธ 

 ๑๐๑๒ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ   

  ศรีกุนนะ 

 ๑๐๑๓ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ   

  แสงยะรักษ 

 ๑๐๑๔ อาสาสมัครทหารพรานวิสุทธิ์  วิเชียร 

 ๑๐๑๕ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย   

  นราเปลงตระกูล 

 ๑๐๑๖ อาสาสมัครทหารพรานวีรชัย   

  ยอดแกวอธิฐาน 

 ๑๐๑๗ อาสาสมัครทหารพรานวีรชาติ   

  หนูเอียด 

 ๑๐๑๘ อาสาสมัครทหารพรานวีรพล   

  โภชนัง 

 ๑๐๑๙ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  แกวสม 

 ๑๐๒๐ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ   

  สิงหทอง 

 ๑๐๒๑ อาสาสมัครทหารพรานวีรวัฒน   

  ไชยรัตน 

 ๑๐๒๒ อาสาสมัครทหารพรานวีรวุฒิ   

  สังขทอง 

 ๑๐๒๓ อาสาสมัครทหารพรานวีระพงศ   

  ใจเดช 

 ๑๐๒๔ อาสาสมัครทหารพรานวีระพงษ   

  อินทิสิทธิ์ 

 ๑๐๒๕ อาสาสมัครทหารพรานวีระพล   

  เกล้ียงเกื้อ 
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 ๑๐๒๖ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ   

  ทะทอง 

 ๑๐๒๗ อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ   

  บุญมานัส 

 ๑๐๒๘ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์  โนแกว 

 ๑๐๒๙ อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์   

  บัวเมืองเกา 

 ๑๐๓๐ อาสาสมัครทหารพรานวีราพัฒน   

  ตงนุใย 

 ๑๐๓๑ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิกุล   

  นอยนันตะ 

 ๑๐๓๒ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  ไชยพลบาล 

 ๑๐๓๓ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  ตันประเสริฐ 

 ๑๐๓๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  นาวาเดช 

 ๑๐๓๕ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  บานนบ 

 ๑๐๓๖ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัย   

  บุตรรักษ 

 ๑๐๓๗ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ   

  ศรีกะสา 

 ๑๐๓๘ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  ทองให 

 ๑๐๓๙ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  วัฒนศฤงคาร 

 ๑๐๔๐ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ   

  อินออน 

 ๑๐๔๑ อาสาสมัครทหารพรานแวอาสรี  เงาะ 

 ๑๐๔๒ อาสาสมัครทหารพรานไวยกรณ   

  สมดี 

 ๑๐๔๓ อาสาสมัครทหารพรานไวยวุฒิ   

  วังคะฮาต 

 ๑๐๔๔ อาสาสมัครทหารพรานศรราม   

  พรหมทวม 

 ๑๐๔๕ อาสาสมัครทหารพรานศรัณยู   

  พูลลัด 

 ๑๐๔๖ อาสาสมัครทหารพรานศรัทธา   

  มีเสนา 

 ๑๐๔๗ อาสาสมัครทหารพรานศรันยภัทร   

  ยศเกตุ 

 ๑๐๔๘ อาสาสมัครทหารพรานศรายุท   

  เอกจีน 

 ๑๐๔๙ อาสาสมัครทหารพรานศรายุทธ   

  เพชรรัตน 

 ๑๐๕๐ อาสาสมัครทหารพรานศราวัจน   

  ชัยวลีศรีเกษม 

 ๑๐๕๑ อาสาสมัครทหารพรานศราวิน   

  กูพรรณ 
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 ๑๐๕๒ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  ทองรุง 

 ๑๐๕๓ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ   

  มุสิกวงค 

 ๑๐๕๔ อาสาสมัครทหารพรานศรีวันดี   

  ดวงจันทร 

 ๑๐๕๕ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชัย   

  วงศพนาประสิทธิ์ 

 ๑๐๕๖ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชาย   

  อุทโท 

 ๑๐๕๗ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ศรี   

  โกมุทเวียงผา 

 ๑๐๕๘ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์อรุณ   

  บุญรัตนา 

 ๑๐๕๙ อาสาสมัครทหารพรานศักยศรณ   

  เติมเต็ม 

 ๑๐๖๐ อาสาสมัครทหารพรานศิระ   

  กมลกุลเกษม 

 ๑๐๖๑ อาสาสมัครทหารพรานศิริโชค  บัวแกว 

 ๑๐๖๒ อาสาสมัครทหารพรานศิริพงศ   

  ชัชวาลเลิศชัย 

 ๑๐๖๓ อาสาสมัครทหารพรานศิริมงคล   

  กระบวนพาณิชย 

 ๑๐๖๔ อาสาสมัครทหารพรานศิลปวิทยา   

  กรงจีน 

 ๑๐๖๕ อาสาสมัครทหารพรานศิวกร   

  ตอนกลาง 

 ๑๐๖๖ อาสาสมัครทหารพรานศิวกร   

  มะโรหบุตร 

 ๑๐๖๗ อาสาสมัครทหารพรานศิวดล   

  เนาวสุวรรณ 

 ๑๐๖๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภกิจ  เทพอุด 

 ๑๐๖๙ อาสาสมัครทหารพรานศุภกิจ   

  อุปลา 

 ๑๐๗๐ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  ชุมคํานอย 

 ๑๐๗๑ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  ทองเปนเพ็ชร 

 ๑๐๗๒ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  รัตนพรชัยเลิศ 

 ๑๐๗๓ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  วิชญพันธ 

 ๑๐๗๔ อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย   

  สุวรรณชัยศรี 

 ๑๐๗๕ อาสาสมัครทหารพรานศุภษร   

  ซอนกล่ิน 

 ๑๐๗๖ อาสาสมัครทหารพรานเศรษฐดนัย   

  ขันตี 

 ๑๐๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสงคราม   

  หนูปลอด 
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 ๑๐๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสดศรี   

  ประจักเมือง 

 ๑๐๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสถาพร   

  จักรนอย 

 ๑๐๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสถิตย   

  กันยะมี 

 ๑๐๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ   

  หนูนิล 

 ๑๐๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสมควร   

  สุทธิกาง 

 ๑๐๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสมคิด   

  เพชรทองขาว 

 ๑๐๘๔ อาสาสมัครทหารพรานสมจิต  กอดคีรี 

 ๑๐๘๕ อาสาสมัครทหารพรานสมจิตร   

  พงศกรเกริกไกร 

 ๑๐๘๖ อาสาสมัครทหารพรานสมชัย   

  ดํารงดารารัตน 

 ๑๐๘๗ อาสาสมัครทหารพรานสมชาติ  ซิโน 

 ๑๐๘๘ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย   

  ชีวกิจมั่นคง 

 ๑๐๘๙ อาสาสมัครทหารพรานสมโชค   

  โรจนหัสดินทร 

 ๑๐๙๐ อาสาสมัครทหารพรานสมบัติ  บุญเปง 

 ๑๐๙๑ อาสาสมัครทหารพรานสมปราชญ   

  มูสิกะ 

 ๑๐๙๒ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  แกนทอง 

 ๑๐๙๓ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  คงสมุทร 

 ๑๐๙๔ อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ   

  อุดมกองไกร 

 ๑๐๙๕ อาสาสมัครทหารพรานสมภพ   

  กองกรม 

 ๑๐๙๖ อาสาสมัครทหารพรานสมเมียด   

  ประกอบวงษ 

 ๑๐๙๗ อาสาสมัครทหารพรานสมรักษ  อินตา 

 ๑๐๙๘ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  กลางไพร 

 ๑๐๙๙ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  ทัสมูมาศ 

 ๑๑๐๐ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  รัตนากร 

 ๑๑๐๑ อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์   

  อนันต 

 ๑๑๐๒ อาสาสมัครทหารพรานสมสุข   

  ครองความสัตย 

 ๑๑๐๓ อาสาสมัครทหารพรานสมาน  ลีอาแด 

 ๑๑๐๔ อาสาสมัครทหารพรานสยุมภู  หมูคํา 

 ๑๑๐๕ อาสาสมัครทหารพรานสรณนนท   

  ศรีสุวรรณ 
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 ๑๑๐๖ อาสาสมัครทหารพรานสรายุทธ   

  พรหมฤทธิ์ 

 ๑๑๐๗ อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ   

  หวังอาลี 

 ๑๑๐๘ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ   

  นาโพธิ์ 

 ๑๑๐๙ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ   

  มะเอียด 

 ๑๑๑๐ อาสาสมัครทหารพรานสหภาพ  สงสี 

 ๑๑๑๑ อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ  กองมี 

 ๑๑๑๒ อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ   

  เพ็ชรดวง 

 ๑๑๑๓ อาสาสมัครทหารพรานสหเรตร   

  กาญจนประดิษฐ 

 ๑๑๑๔ อาสาสมัครทหารพรานสังวรณ   

  วิภวากุลพนา 

 ๑๑๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสัญชัย  ชูชวย 

 ๑๑๑๖ อาสาสมัครทหารพรานสันติ  พุทธกูล 

 ๑๑๑๗ อาสาสมัครทหารพรานสันติวัฒน   

  อินทอง 

 ๑๑๑๘ อาสาสมัครทหารพรานสันติศักดิ์   

  จิตรนาร ี

 ๑๑๑๙ อาสาสมัครทหารพรานสันติสุข   

  เพชรราช 

 ๑๑๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสันติสุข  วังเย็น 

 ๑๑๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสัมฤทธิ์   

  ชื่นพจน 

 ๑๑๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสากล  ภูทัศฝน 

 ๑๑๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสาคเรศ  สมศรี 

 ๑๑๒๔ อาสาสมัครทหารพรานสาธิต   

  อินทรปราบ 

 ๑๑๒๕ อาสาสมัครทหารพรานสานี  อาแว 

 ๑๑๒๖ อาสาสมัครทหารพรานสามารถ   

  วงคสายใจ 

 ๑๑๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสารินทร   

  สารพัตร 

 ๑๑๒๘ อาสาสมัครทหารพรานสําราญ   

  นวลแปน 

 ๑๑๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสําราญ   

  มานุย 

 ๑๑๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสิชน   

  อาภาไพรวัลย 

 ๑๑๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสิญชัย   

  ปูเรือน 

 ๑๑๓๒ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิกร   

  ไพเมือง 

 ๑๑๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย   

  แกวทา 

 ๑๑๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค   

  มงคลรัตน 
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 ๑๑๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงษ   

  สืบสวน 

 ๑๑๓๖ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพร  รุงแจง 

 ๑๑๓๗ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพล   

  มัลลิกา 

 ๑๑๓๘ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิภัทร   

  เดชมะเริง 

 ๑๑๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิศักดิ์   

  เจือจันทร 

 ๑๑๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสิรวุฒิ   

  ชาญณรงค 

 ๑๑๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสิริวิมล   

  คงนาค 

 ๑๑๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสืบเกียรติ   

  การออยหวาน 

 ๑๑๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสุกรี  ดือเระ 

 ๑๑๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสุกานดา   

  จันทรเต็ม 

 ๑๑๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสุชาดา   

  อินตะนาม 

 ๑๑๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  โกบหลํา 

 ๑๑๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ  เซงฮวด 

 ๑๑๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  ตรีสุรผลกุล 

 ๑๑๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  ทวีทองเพ่ิมพูน 

 ๑๑๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ   

  ออนละมุล 

 ๑๑๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิโชค   

  แซวประโคน 

 ๑๑๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสุทธินนท   

  ศิริเดช 

 ๑๑๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสุทธินันท   

  แรกสกุล 

 ๑๑๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิรักษ   

  ชาญวิริยะตั้งสกุล 

 ๑๑๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสุเทพ  ชูทิพย 

 ๑๑๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสุธัญญา   

  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสุธี  จันทรนาค 

 ๑๑๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสุธี  รูจํา 

 ๑๑๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสุนทร   

  ขจรเกียรติอรัญ 

 ๑๑๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสุเปยน   

  หะยีมะปเยาะ 

 ๑๑๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสุภชัย   

  จุธามาศ 

 ๑๑๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสุภชัย   

  สุธาดาธวัช 
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 ๑๑๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรไกร  เฉยตั้ง 

 ๑๑๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรจิตร   

  สงาวงศรัตนมาศ 

 ๑๑๖๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  นันทะรุง 

 ๑๑๖๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  พงษเมฆามาศ 

 ๑๑๖๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  ลาพัง 

 ๑๑๖๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย   

  วงศอุดมไพรพนา 

 ๑๑๖๙ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช   

  ปองไพรพฤกษา 

 ๑๑๗๐ อาสาสมัครทหารพรานสุรเดช   

  เอียดชูทอง 

 ๑๑๗๑ อาสาสมัครทหารพรานสุรพงค   

  แกวพืช 

 ๑๑๗๒ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  คํากอง 

 ๑๑๗๓ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  นาคแกว 

 ๑๑๗๔ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์   

  มณีโชติ 

 ๑๑๗๕ อาสาสมัครทหารพรานสุริญาพร   

  สบาย 

 ๑๑๗๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร   

  ทาแปง 

 ๑๑๗๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร   

  สงรอด 

 ๑๑๗๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร   

  ฮาลาบี 

 ๑๑๗๙ อาสาสมัครทหารพรานสุริยพงศ   

  แกวนพรัตน 

 ๑๑๘๐ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ  ผุดเผือก 

 ๑๑๘๑ อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒชัย   

  สัตยากูล 

 ๑๑๘๒ อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒร  บุญจรัส 

 ๑๑๘๓ อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย   

  สุวรรณชาตรี 

 ๑๑๘๔ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรร   

  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๘๕ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรรค   

  ชีวขุนคีรี 

 ๑๑๘๖ อาสาสมัครทหารพรานเสกสรรค   

  นาคแทน 

 ๑๑๘๗ อาสาสมัครทหารพรานเสฎฐวุฒิ   

  เวียงลอ 

 ๑๑๘๘ อาสาสมัครทหารพรานเสฐวุฒิ   

  เฆยะกูล 

 ๑๑๘๙ อาสาสมัครทหารพรานเสถียร  วาโยะ 
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 ๑๑๙๐ อาสาสมัครทหารพรานเสรี  แกวมุข 

 ๑๑๙๑ อาสาสมัครทหารพรานเสาวรส   

  ขาวเงิน 

 ๑๑๙๒ อาสาสมัครทหารพรานหฤษฎ   

  เนือเรง 

 ๑๑๙๓ อาสาสมัครทหารพรานองอาจ   

  ทรัพยมั่น 

 ๑๑๙๔ อาสาสมัครทหารพรานองอาจ   

  เมืองศรีพรรณ 

 ๑๑๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอดิรถ  วงคแกว 

 ๑๑๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอดิลักษณ   

  หกสี 

 ๑๑๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร  ปูจิปา 

 ๑๑๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร   

  เพชรไทย 

 ๑๑๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร  ยาสาร 

 ๑๒๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  แกวก่ํา 

 ๑๒๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์   

  เส็นอูมา 

 ๑๒๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอธิพงษ   

  แกวหนูนวล 

 ๑๒๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอธิยุต  คงนวล 

 ๑๒๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน   

  ทัพรังษี 

 ๑๒๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอนนท   

  ทิพยเสภา 

 ๑๒๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  แกวทองสอน 

 ๑๒๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอนันต  ใจสี 

 ๑๒๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอนันต   

  ปยะกาญจน 

 ๑๒๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอนันต  ราชา 

 ๑๒๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอนิรุธ  วิลัยพิศ 

 ๑๒๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุกูล  อรินทร 

 ๑๒๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  ขจรเกียรติวงค 

 ๑๒๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  คําลาด 

 ๑๒๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  พิมพาเรือ 

 ๑๒๑๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  วนาสุขสมบูรณ 

 ๑๒๑๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  เหลือแหล 

 ๑๒๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุชา   

  อินทวงศ 

 ๑๒๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุชาติ   

  ขันทอง 

 ๑๒๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุทิน  สังกุนะ 
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 ๑๒๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุพงศ   

  ประมวลรุงเรือง 

 ๑๒๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุพร   

  นาถมทอง 

 ๑๒๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ   

  คงทอง 

 ๑๒๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ  เจะมิ 

 ๑๒๒๔ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  ธาราอัมพร 

 ๑๒๒๕ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน   

  องศารา 

 ๑๒๒๖ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัตร   

  บุญมี 

 ๑๒๒๗ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  กิตติพันธุสุข 

 ๑๒๒๘ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  เจนชลธี 

 ๑๒๒๙ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  เฉียบแหลม 

 ๑๒๓๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  พงษทรัพย 

 ๑๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  เพชรประวัต ิ

 ๑๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  วิมลวรรักษ 

 ๑๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ   

  เอียดเหตุ 

 ๑๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานอเนกพงศ   

  แกวนุกูล 

 ๑๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานอโนทัย   

  บุญณะ 

 ๑๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย  ขุนจิตร 

 ๑๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิชัย   

  แทนประมูล 

 ๑๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาต   

  ปานแจม 

 ๑๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ   

  ตันกุระ 

 ๑๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอภินันท   

  ไถนาเพรียว 

 ๑๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน  จันโน 

 ๑๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน   

  โนรดี 

 ๑๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิวัฒน   

  หลําโสะ 

 ๑๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิวิชญ   

  พิศมร 

 ๑๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์   

  เพ็งหน ู

 ๑๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานอมรเทพ  จาวัง 
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 ๑๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานอมรเทพ   

  จําเนียรสุข 

 ๑๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานอมรพันธุ   

  มูลชมภู 

 ๑๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานอมฤต   

  เจริญศรี 

 ๑๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานอรชุน   

  สอนใจ 

 ๑๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานอรรณพ   

  ศิริสีทอง 

 ๑๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  คีรีสุขไสว 

 ๑๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล   

  บัวระภา 

 ๑๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานอริยธัช  กรีพล 

 ๑๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานอริสมัน   

  ดอเลาะ 

 ๑๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานอรุณพงศ   

  ใหมแยม 

 ๑๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานอลงกรณ   

  ดํามี 

 ๑๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานอลงกรณ   

  บุญกาญจน 

 ๑๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานอวิรุทธิ์   

  ชลสาคร 

 ๑๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานอักษร  ยอดรัก 

 ๑๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานอัคบาร   

  ดือราแม 

 ๑๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานอัครชัย   

  ศรีเวียง 

 ๑๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานอัครเดช   

  เพชรจุล 

 ๑๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานอัครภณ  มลิทา 

 ๑๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอังศนา   

  บุญยะจันทร 

 ๑๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอัฑฒฆรุจพิสิฐ   

  คํามี 

 ๑๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานอัดคนาน   

  ผอมเขียว 

 ๑๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานอัตชัย  ขวัญจุล 

 ๑๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานอัตพร   

  พรหมรัตน 

 ๑๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานอันวา  สะนิ 

 ๑๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานอับดล  มินยี 

 ๑๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานอับดลตอเหลบ   

  ยาแลหลา 

 ๑๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลขาริง   

  บือราเฮง 

 ๑๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ   

  ดอสะ 
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 ๑๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลอนันต   

  อูมา 

 ๑๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลอาซิ   

  ยุเมาะมะ 

 ๑๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานอัมราน  ดอฆอ 

 ๑๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานอัมรินทร   

  จันทรอินแกว 

 ๑๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานอัมรินทร   

  หมุนเวียน 

 ๑๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานอัมสรี   

  บือราเฮง 

 ๑๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานอัลอามิง  สือนิ 

 ๑๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานอัศศิญา  เกื้อชู 

 ๑๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานอัษฎาวุธ   

  แกวขุนทอง 

 ๑๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานอัสนัย   

  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานอัสอารี  บอสู 

 ๑๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานอัสฮา  สะอิ 

 ๑๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานอาซือมัน   

  บือราเฮง 

 ๑๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานอาซูวัน   

  ตือบิงหมะ 

 ๑๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานอาณัติ   

  เดชพุม 

 ๑๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานอาณัติ   

  อับดุลเราะแม 

 ๑๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานอาดัม  ตาเละ 

 ๑๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานอาดือนัน   

  อาแซ 

 ๑๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานอาทร  ท่ัวจบ 

 ๑๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย  นุชแพ 

 ๑๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอาธิพงศ   

  ย่ังยืน 

 ๑๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  ทองเขียว 

 ๑๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอานนท   

  เลิศอรุณสุขศรี 

 ๑๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอานัฐ   

  แกวหนูนวล 

 ๑๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอานันท   

  ขุนทอง 

 ๑๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอานัส   

  หมาดทิ้ง 

 ๑๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอาบีดีน  โดหลี 

 ๑๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอาภาพร   

  โพธิ์เงิน 

 ๑๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอารือซู  มานิ๊ 

 ๑๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอาลาวี   

  แสงวิมาน 
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 ๑๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอาวุธ  มณี 

 ๑๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอาหมัด   

  เฉลิม 

 ๑๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอาหาหมัดรุสตา   

  ดงมูซอ 

 ๑๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ   

  แนกือเด็ง 

 ๑๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ   

  บุตรขุนหวย 

 ๑๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ   

  มูลวงศ 

 ๑๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอําพล  คงฤทธิ์ 

 ๑๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอํารี  ยูโซะ 

 ๑๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอิควัน  หะมะ 

 ๑๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอิบรอฮิม   

  ตาเละ 

 ๑๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานอิบรอเฮง  แม็ง 

 ๑๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานอิมรอน   

  หมานอะ 

 ๑๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานอิลพาน   

  สะอาเยาะ 

 ๑๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานอิศเรศ   

  เพชรสุวรรณ 

 ๑๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานอิสกันดาร   

  บินดือเลาะ 

 ๑๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานอิสมะแอ   

  เจะแห 

 ๑๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานอิสมะแอ   

  แลมีรี 

 ๑๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานอิสระ   

  สวัสดิ์วงศ 

 ๑๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานอุดมพร   

  สังขหนู 

 ๑๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานอุทิศ   

  จงอมรรัตน 

 ๑๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานอุเทน  บุญเดช 

 ๑๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานอุรุพงศ   

  สมชัย 

 ๑๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานอูมา  ฮาแว 

 ๑๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  ขนาดผล 

 ๑๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  คงเรือง 

 ๑๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  สายชลศรีจินดา 

 ๑๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย   

  หนูทอง 

 ๑๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานเอกชาติ   

  มิตรเปรียญ 

 ๑๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานเอกพล  พลศิริ 
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 ๑๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานเอกพันธิ์   

  จันทรวิจิตร 

 ๑๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกรัตน   

  นําชัยทศพล 

 ๑๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกรัตน   

  เมืองมีศรี 

 ๑๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกรัตน   

  วงษนิล 

 ๑๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานเอกราช   

  จันทรมโณ 

 ๑๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานเอกราช   

  ปลองใหม 

 ๑๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ   

  แกวนิรมิตร 

 ๑๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานเอกอนันต   

  จุลพันธ 

 ๑๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานเอนก  บุญญา 

 ๑๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานเอมี  มะยูนุ 

 ๑๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานฮะฟาวะตี   

  บุหงา 

 ๑๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานฮาสือรี   

  ดือราแม 

 ๑๓๔๖ อาสาสมัครทหารพรานเฮรือมัน   

  ยีเฮ็ง 

 ๑๓๔๗ นายกฤชธัช  หิรัญเตชกุล 

 ๑๓๔๘ นายกิตติกร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๓๔๙ นายกิตติวุฒิ  สมตน 

 ๑๓๕๐ นายเกษม  กุลประดิษฐ 

 ๑๓๕๑ นายคเชนทร  ปญจเทพ 

 ๑๓๕๒ นายครรชิต  เพ็ชรจํารัส 

 ๑๓๕๓ นายจรัญ  ขุนเจริญ 

 ๑๓๕๔ นายจิตตกร  เรืองกูล 

 ๑๓๕๕ นายจิระพจน  ราชสีห 

 ๑๓๕๖ นายชิษณุพงศ  ทรัพยมังสัง 

 ๑๓๕๗ นายฐิศิรักน  หอหุม 

 ๑๓๕๘ นายณัทกร  แกวประชุม 

 ๑๓๕๙ นายดนลาเตะ  อิแอ 

 ๑๓๖๐ นายดวน  สุวรรณโณ 

 ๑๓๖๑ นายทิวา  สายกิ้มซวน 

 ๑๓๖๒ นายนรินทร  จินดาเพ็ชร 

 ๑๓๖๓ นายนันตอินทร  ศิริรัตน 

 ๑๓๖๔ นายนิเพาซาน  วาบา 

 ๑๓๖๕ นายนูซี  มะเด็ง 

 ๑๓๖๖ นายประกิจ  หลีเหมือน 

 ๑๓๖๗ นายประชิด  พลฑา 

 ๑๓๖๘ นายประสิทธิ์  บุญณะ 

 ๑๓๖๙ นายประสิทธิ์  สถิรวณิชย 

 ๑๓๗๐ นายประเสริฐ  แกวขาว 

 ๑๓๗๑ นายปานศักดิ์  ศิลปภูศักดิ์ 

 ๑๓๗๒ นายปยณัฐ  อินทะเสม 
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 ๑๓๗๓ นายผล  มณีรัตน 

 ๑๓๗๔ นายพริษฐ  นราสฤษฏกุล 

 ๑๓๗๕ นายพิทักษ  แกววิชิต 

 ๑๓๗๖ นายเมษัณฑ  โสภากัณฑ 

 ๑๓๗๗ นายวัชรพงศ  ไฝสุข 

 ๑๓๗๘ นายวาริช  ขําจิตต 

 ๑๓๗๙ นายวิรัตน  บุญจันทร 

 ๑๓๘๐ นายศิรวิชญ  สังขเศรษฐ 

 ๑๓๘๑ นายศุภกร  อารมณ 

 ๑๓๘๒ นายศุภชัย  วิเชียร 

 ๑๓๘๓ นายสมเกียรติ  ทยานิธิกุล 

 ๑๓๘๔ นายสมปรารถ  จิวานิจ 

 ๑๓๘๕ นายสอาด  เหล็บหนู 

 ๑๓๘๖ นายสะมาแอ  บาเหะ 

 ๑๓๘๗ นายสุภัทร  ทองแดง 

 ๑๓๘๘ นายสุรพงค  สุวรรณเจริญ 

 ๑๓๘๙ นายสุระกําพล  รักษวงศ 

 ๑๓๙๐ นายสุวัฒน  มีอุปการ 

 ๑๓๙๑ นายอภินันท  ชํานิอารัญ 

 ๑๓๙๒ นายอภิวัฒน  สาลีวัน 

 ๑๓๙๓ นายอับดี  บูดี 

 ๑๓๙๔ นายอับดุลรอแมง  ยูโซะ 

 ๑๓๙๕ นายอาแซ  กาเซ็ง 

 ๑๓๙๖ นายอาฟนดี  เดง 

 ๑๓๙๗ นายอาหลี  โจทยสัน 

 ๑๓๙๘ นายเอกสิทธิ์  จันทรวัฒนะ 

 ๑๓๙๙ นางกุลชญา  กุลถิรวงศ 

 ๑๔๐๐ นางกุลริศา  ประชารักษ 

 ๑๔๐๑ นางจริยา  ณ พัทลุง 

 ๑๔๐๒ นางสาวจารุณี  แกวสม 

 ๑๔๐๓ นางจําเนียร  เขมะศิริ 

 ๑๔๐๔ นางสาวจินดาพร  ออนย่ิง 

 ๑๔๐๕ นางสาวจุรีรัตน  สงนุย 

 ๑๔๐๖ นางสาวชนัญชิดา  แวนาแว 

 ๑๔๐๗ นางชวนชม  พรประสิทธิ์ 

 ๑๔๐๘ นางสาวฐานิตา  รมเย็น 

 ๑๔๐๙ นางสาวณัฎฐ  ฐนันทรมย 

 ๑๔๑๐ นางณัฐณิชา  ขําจิต 

 ๑๔๑๑ นางณัทญา  สุวรรณมณี 

 ๑๔๑๒ นางธนิยา  เบ็ญหะหลี 

 ๑๔๑๓ นางธีรพร  เกิดสมบูรณ 

 ๑๔๑๔ นางสาวธีราพร  วรรณโร 

 ๑๔๑๕ นางสาวนฤภัค  ภาณุชิตวัฒนา 

 ๑๔๑๖ นางนัฎฐิฌาภรณ  บวรนราพงศ 

 ๑๔๑๗ นางสาวนิตยา  จิตภักดี 

 ๑๔๑๘ นางพจนีย  สุจริตธรรม 

 ๑๔๑๙ นางพันนกร  เอี่ยมศรี 

 ๑๔๒๐ นางสาวพิมผกา  เหมือนมาตย 

 ๑๔๒๑ นางสาวภรภัทร  จันทสะโร 

 ๑๔๒๒ นางสาวภัทรระพี  วารีดี 
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 ๑๔๒๓ นางสาวมัลลิกานต  เพ่ิมฤาชัย 

 ๑๔๒๔ นางสาวมาซลินี  มิงมะ 

 ๑๔๒๕ นางรติวรรณ  ไชยกุล 

 ๑๔๒๖ นางสาวรัตนาภรณ  แซอุย 

 ๑๔๒๗ นางสาวลภัสวีณ  นิลเอสงค 

 ๑๔๒๘ นางเลขา  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๔๒๙ นางวรรณา  ไกรดิษฐ 

 ๑๔๓๐ นางศศินา  ศรีใส 

 ๑๔๓๑ นางสาวศศินา  ยศดํา 

 ๑๔๓๒ นางสาวสรวีย  อุทโท 

 ๑๔๓๓ นางสุขะมุกข  เรืองออน 

 ๑๔๓๔ นางสาวสุธาทิพย  รังสิโยภาส 

 ๑๔๓๕ นางสุวิมล  ละลมชัย 

 ๑๔๓๖ นางสาวเสาวภา  ปรีดีชม 

 ๑๔๓๗ นางอัจฉรา  ชัยวรภัทร 

 ๑๔๓๘ นางอุทัยวรรณ  อินทรเสน 

 ๑๔๓๙ นางสาวฮัสหนะ  เปาะวอ 

 ๑๔๔๐ นางสาวฮุสนา  สาและ 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 ๑๔๔๑ พลตํารวจตรี ณฐพล  สามเสน 

 ๑๔๔๒ พลตํารวจตรี อาคม  สายสมัย 

 ๑๔๔๓ พันตํารวจเอก กฤษฎาพร  ปานโปรง 

 ๑๔๔๔ พันตํารวจเอก โฆษิต  บุญทวี 

 ๑๔๔๕ พันตํารวจเอก จารุวิทย   

  วงศชัยกิตติพร 

 ๑๔๔๖ พันตํารวจเอก ธีรนันต  นคินทรพงษ 

 ๑๔๔๗ พันตํารวจเอก ปยะพงษ  สาครเย็น 

 ๑๔๔๘ พันตํารวจเอก ไพรัช  พุกเจริญ 

 ๑๔๔๙ พันตํารวจเอก ศุภชาติ  เวชพร 

 ๑๔๕๐ พันตํารวจเอก สุรนาท  วงศพรหมชัย 

 ๑๔๕๑ พันตํารวจเอกหญิง อรอุมา   

  อังธารารักษ 

 ๑๔๕๒ วาที่พันตํารวจเอก นพดล  รักชาติ 

 ๑๔๕๓ วาที่พันตํารวจเอก พสิษฐ   

  พิมพสุรโสภณ 

 ๑๔๕๔ วาที่พันตํารวจเอก พิเชฐ   

  สมรรคจันทร 

 ๑๔๕๕ พันตํารวจโท จิรพันธุ   

  มาลาธรรมรัตน 

 ๑๔๕๖ พันตํารวจโท ชัชชัย  กอศิริวลานนท 

 ๑๔๕๗ พันตํารวจโท ธนกฤต  กองคํา 

 ๑๔๕๘ พันตํารวจโท บวรศักดิ์  ทิพยเดช 

 ๑๔๕๙ พันตํารวจโท ปรีชา  พันดร 

 ๑๔๖๐ พันตํารวจโท ระวิพันธ  สุวรรณรัตน 

 ๑๔๖๑ พันตํารวจโท วสุ  เชื่อพุทธ 

 ๑๔๖๒ พันตํารวจโท ศุภชัย  พละเดช 

 ๑๔๖๓ พันตํารวจโท สุวิทย  แกลวทนงค 
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 ๑๔๖๔ พันตํารวจโทหญิง ทัศวรรณ   

  ภูมิประสิทธิ์ 

 ๑๔๖๕ พันตํารวจโทหญิง มิรันดา   

  พรหมมาศ 

 ๑๔๖๖ พันตํารวจโทหญิง ศศิวิมล   

  อานุภาพเดชา 

 ๑๔๖๗ วาที่พันตํารวจโท อัครพนธ   

  เนียมสุวรรณ 

 ๑๔๖๘ พันตํารวจตรี กฤษณ  ชลิตวรกุล 

 ๑๔๖๙ พันตํารวจตรี คําแหง  แกวแกมทอง 

 ๑๔๗๐ พันตํารวจตรี ประสิทธิ์  สุขแกว 

 ๑๔๗๑ พันตํารวจตรี วัชรินทร  ศรีอินทร 

 ๑๔๗๒ พันตํารวจตรี อนุพงศ  ยะพิมสิน 

 ๑๔๗๓ รอยตํารวจเอก กรฉัตร  ทองล่ิม 

 ๑๔๗๔ รอยตํารวจเอก กรณ  สุขบูรณ 

 ๑๔๗๕ รอยตํารวจเอก กิจฐิพงศ  ขําอิ่ม 

 ๑๔๗๖ รอยตํารวจเอก เกรียงศักดิ์  กุลเกตุ 

 ๑๔๗๗ รอยตํารวจเอก ขวัญชัย  สุขจอง 

 ๑๔๗๘ รอยตํารวจเอก จิรวัฒน  ปุยเจริญ 

 ๑๔๗๙ รอยตํารวจเอก เจริญ  ชูจันทร 

 ๑๔๘๐ รอยตํารวจเอก ตอศักดิ์  กันแตง 

 ๑๔๘๑ รอยตํารวจเอก ทนงค  ลิวา 

 ๑๔๘๒ รอยตํารวจเอก ธรรมนอง  บัวคีรี 

 ๑๔๘๓ รอยตํารวจเอก ธีระ  พวงสอน 

 ๑๔๘๔ รอยตํารวจเอก นฤชาติ  เวชโช 

 ๑๔๘๕ รอยตํารวจเอก ประกิจ  ชูชวย 

 ๑๔๘๖ รอยตํารวจเอก ประวิทย   

  วิทยาโสภานนท 

 ๑๔๘๗ รอยตํารวจเอก ประสงค  หลังนุย 

 ๑๔๘๘ รอยตํารวจเอก ประสิทธิ์  ถิ่นกาญจน 

 ๑๔๘๙ รอยตํารวจเอก ปราการ  เกสโร 

 ๑๔๙๐ รอยตํารวจเอก เผด็จ  ชูทอง 

 ๑๔๙๑ รอยตํารวจเอก พัลลภ  โขมรัตน 

 ๑๔๙๒ รอยตํารวจเอก พิชาญ  ปรากฎวงษ 

 ๑๔๙๓ รอยตํารวจเอก ไพรัตน  หนูแกว 

 ๑๔๙๔ รอยตํารวจเอก ภคพล  พจนรุงโรจน 

 ๑๔๙๕ รอยตํารวจเอก ยงยุทธ  ศรีนิ่ม 

 ๑๔๙๖ รอยตํารวจเอก รัฐศักดิ์  เตี้ยนวล 

 ๑๔๙๗ รอยตํารวจเอก ราเมศ  นฤมิตร 

 ๑๔๙๘ รอยตํารวจเอก วิศิษฎ  โมฬี 

 ๑๔๙๙ รอยตํารวจเอก สุนทร  อุไรกุล 

 ๑๕๐๐ รอยตํารวจเอก อนิรุท  ทองตราชู 

 ๑๕๐๑ รอยตํารวจเอก อะเฉม  ธานามาศ 

 ๑๕๐๒ รอยตํารวจเอกหญิง กชพรรณ   

  ภิญโญ 

 ๑๕๐๓ รอยตํารวจเอกหญิง จันทรชา   

  ศรีพรหม 

 ๑๕๐๔ รอยตํารวจเอกหญิง เจษฎาพร   

  จงอักษร 

 ๑๕๐๕ รอยตํารวจเอกหญิง เฉลิมขวัญ   

  วิจิตตพันธ 

 ๑๕๐๖ รอยตํารวจเอกหญิง ฐานิตา  สุขหนู 
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 ๑๕๐๗ รอยตํารวจเอกหญิง ณิชาภัทร   

  พุทธรงค 

 ๑๕๐๘ รอยตํารวจเอกหญิง ทัศนีย  เพ็งหนู 

 ๑๕๐๙ รอยตํารวจเอกหญิง พรทิพย  สวัสดี 

 ๑๕๑๐ รอยตํารวจเอกหญิง พิชชานันท   

  ไขสะ 

 ๑๕๑๑ รัอยตํารวจเอกหญิง รัตนาภรณ   

  ปานรอด 

 ๑๕๑๒ รอยตํารวจเอกหญิง รุงรัตน  กฤษณา 

 ๑๕๑๓ รอยตํารวจเอกหญิง วรารัตน   

  สังขสิงห 

 ๑๕๑๔ รอยตํารวจเอกหญิง สุจินต  อรรถกุล 

 ๑๕๑๕ รอยตํารวจเอกหญิง อุบลรัตน   

  หมัดระหีม 

 ๑๕๑๖ รอยตํารวจเอกหญิง อุษณี  บุญคง 

 ๑๕๑๗ รอยตํารวจโท กิตติ  ใจหาญ 

 ๑๕๑๘ รอยตํารวจโท ชายนอย  ซายขวัญ 

 ๑๕๑๙ รอยตํารวจโท ดิฐดิลก   

  วงษเจริญธรรม 

 ๑๕๒๐ รอยตํารวจโท ธีระวัฒน  เสมา 

 ๑๕๒๑ รอยตํารวจโท พิภพ  เทพา 

 ๑๕๒๒ รอยตํารวจโท ไพศาล  จันทรศรี 

 ๑๕๒๓ รอยตํารวจโท ภราดร   

  เหลียววนวัฒน 

 ๑๕๒๔ รอยตํารวจโท ภฤคเดช  วิเศษสุรการ 

 ๑๕๒๕ รอยตํารวจโท มนัสวี  กะดะแซ 

 ๑๕๒๖ รอยตํารวจโท วัฒนา  จันทรคูเมือง 

 ๑๕๒๗ รอยตํารวจโท วิชาญ  แกวถาวร 

 ๑๕๒๘ รอยตํารวจโท วิโชค  ศรีขวัญ 

 ๑๕๒๙ รอยตํารวจโท วุฒิดนัย  พืชผล 

 ๑๕๓๐ รอยตํารวจโท สมพรณ  ขําเกื้อ 

 ๑๕๓๑ รอยตํารวจโท สวัสดิ์  ทิพยมณเฑียร 

 ๑๕๓๒ รอยตํารวจโท สังคม  ศรีสุธรรม 

 ๑๕๓๓ รอยตํารวจโท สุกิจ  วงศสมุทรไพศาล 

 ๑๕๓๔ รอยตํารวจโท สุรชัย  คงชู 

 ๑๕๓๕ รอยตํารวจโท สุวสันติ์  นวลรอด 

 ๑๕๓๖ รอยตํารวจโท อับดุลฮากีม   

  หะยีบือราเฮง 

 ๑๕๓๗ รอยตํารวจโท อุดมพร  ชูทอง 

 ๑๕๓๘ รอยตํารวจตรีหญิง นลินี  ย่ีสุนดนตรี 

 ๑๕๓๙ รอยตํารวจโทหญิง ประทุมพร   

  ศรัทธาสุข 

 ๑๕๔๐ รอยตํารวจโทหญิง พิมประไพ   

  จันทรศรี 

 ๑๕๔๑ รอยตํารวจโทหญิง เพชรรัตน   

  วีรกังวาลพงศ 

 ๑๕๔๒ รอยตํารวจโทหญิง รมิตา  จุยชุม 

 ๑๕๔๓ รอยตํารวจโทหญิง รอฮานี  ดอเลาะ 

 ๑๕๔๔ รอยตํารวจโทหญิง อรัญญา   

  เดชวงคญา 
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 ๑๕๔๕ รอยตํารวจโทหญิง ไอริณ   

  อุดมพูนสิน 

 ๑๕๔๖ รอยตํารวจตรี เกียรติศักดิ์  มูดอ 

 ๑๕๔๗ รอยตํารวจตรี จรัญ  หนูมาก 

 ๑๕๔๘ รอยตํารวจตรี ชาคริต  ศรีรักษ 

 ๑๕๔๙ รอยตํารวจตรี ณัฐพล  มุสิกพงศ 

 ๑๕๕๐ รอยตํารวจตรี ทนงชัย  สงสุข 

 ๑๕๕๑ รอยตํารวจตรี สมรักษ  ลักษณะปยะ 

 ๑๕๕๒ รอยตํารวจตรี สฤษดิ์  กอราช 

 ๑๕๕๓ รอยตํารวจตรี หวันฮาเฉ็น  สุขพันธ 

 ๑๕๕๔ รอยตํารวจตรี อมรศักดิ์  สารานนท 

 ๑๕๕๕ รอยตํารวจตรี อุทัย  มากสุวรรณ 

 ๑๕๕๖ รอยตํารวจตรีหญิง ธนัชชา  จิโน 

 ๑๕๕๗ วาที่รอยตํารวจตรีหญิง ชญาณี   

  เชื้ออ่ํา 

 ๑๕๕๘ ดาบตํารวจ ขจิตร  ตันสกุล 

 ๑๕๕๙ ดาบตํารวจ จตุพล  มีชนะ 

 ๑๕๖๐ ดาบตํารวจ จิรวัฒน  ชอมณี 

 ๑๕๖๑ ดาบตํารวจ จิรศักดิ์  มั่นนอย 

 ๑๕๖๒ ดาบตํารวจ จีรภัทร  คงคากุล 

 ๑๕๖๓ ดาบตํารวจ ชัชพงค  ทองจํารูญ 

 ๑๕๖๔ ดาบตํารวจ ชาญณรงค  แกวมณี 

 ๑๕๖๕ ดาบตํารวจ ทินกร  หนูสวัสดิ์ 

 ๑๕๖๖ ดาบตํารวจ ธีรยุท  ยอดดํา 

 ๑๕๖๗ ดาบตํารวจ นรินทร  พลอยขาว 

 ๑๕๖๘ ดาบตํารวจ นิวัฒน  อินทองแกว 

 ๑๕๖๙ ดาบตํารวจ นุกูล  ปาโต 

 ๑๕๗๐ ดาบตํารวจ นุชชา  รอดเนียม 

 ๑๕๗๑ ดาบตํารวจ นุสลัน  นาราปตย 

 ๑๕๗๒ ดาบตํารวจ ประกอบ  เห็นชอบ 

 ๑๕๗๓ ดาบตํารวจ ประทีป  ไชยมี 

 ๑๕๗๔ ดาบตํารวจ ปรีชาชาญ  ราชเมืองฝาง 

 ๑๕๗๕ ดาบตํารวจ พยนตร  หนูสงค 

 ๑๕๗๖ ดาบตํารวจ พิชิตชัย  พรมมา 

 ๑๕๗๗ ดาบตํารวจ ภูริต  หลังปูเตะ 

 ๑๕๗๘ ดาบตํารวจ ภูวนาถ  ชูเหลือ 

 ๑๕๗๙ ดาบตํารวจ มนูญ  สาหมุน 

 ๑๕๘๐ ดาบตํารวจ ราชธวัช  พิกุลงาม 

 ๑๕๘๑ ดาบตํารวจ วัณชัย  จงไกรจักร 

 ๑๕๘๒ ดาบตํารวจ วิวัฒน  โรจนกวินพันธ 

 ๑๕๘๓ ดาบตํารวจ วุฒิ  บุญชัย 

 ๑๕๘๔ ดาบตํารวจ ศิริพงษ  แกววิเชียร 

 ๑๕๘๕ ดาบตํารวจ สกล  วรรณสะโร 

 ๑๕๘๖ ดาบตํารวจ สนกิบหลี  อาหลี 

 ๑๕๘๗ ดาบตํารวจ สวัสดิ์  จันทรสุวรรณ 

 ๑๕๘๘ ดาบตํารวจ สานนท  เดชปรีชากุล 

 ๑๕๘๙ ดาบตํารวจ สายัณย  มุสิกพงษ 

 ๑๕๙๐ ดาบตํารวจ สิทธิชัย  สิทธิพิทักษ 

 ๑๕๙๑ ดาบตํารวจ สุนทร  ดําเกาะ 

 ๑๕๙๒ ดาบตํารวจ สุฤทธิ์  กาญจนวงศ 
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 ๑๕๙๓ ดาบตํารวจ หูเส็น  นาฮับผล 

 ๑๕๙๔ ดาบตํารวจ อรุณรัชช  ยองตีบ 

 ๑๕๙๕ ดาบตํารวจ อัศวิน  สุกใส 

 ๑๕๙๖ ดาบตํารวจ อารัญู  ทองพูล 

 ๑๕๙๗ ดาบตํารวจหญิง จําเนียร  แซภู 

 ๑๕๙๘ ดาบตํารวจหญิง จุรีพร  จันทวาโร 

 ๑๕๙๙ ดาบตํารวจหญิง น้ําทิพย  โยจ้ิว 

 ๑๖๐๐ ดาบตํารวจหญิง ปทมพร  ศรีสมัย 

 ๑๖๐๑ ดาบตํารวจหญิง พรรณี  รักมิตร 

 ๑๖๐๒ ดาบตํารวจหญิง เพ็ญศรี   

  สุวรรณนิมิตร 

 ๑๖๐๓ ดาบตํารวจหญิง มนัญชยา  วงศเกษร 

 ๑๖๐๔ ดาบตํารวจหญิง ยุรี  จินตรานันต 

 ๑๖๐๕ ดาบตํารวจหญิง เล็กดา   

  จีระดํารงธัญญา 

 ๑๖๐๖ ดาบตํารวจหญิง วรกาญจน   

  สินธุไชยวรรณ 

 ๑๖๐๗ ดาบตํารวจหญิง วรรษิษฐา   

  สังขจันทร 

 ๑๖๐๘ ดาบตํารวจหญิง ศศิธร  นิตยาจารย 

 ๑๖๐๙ ดาบตํารวจหญิง สาวิตรี  เผาชู 

 ๑๖๑๐ ดาบตํารวจหญิง สุดใจ  หนูพริก 

 ๑๖๑๑ ดาบตํารวจหญิง สุดารัตน   

  ศรีทักษิณ 

 ๑๖๑๒ ดาบตํารวจหญิง สุภาพร  มุสิกุล 

 ๑๖๑๓ จาสิบตํารวจ ณัฐพงศ   

  จันทสุวรรณโณ 

 ๑๖๑๔ จาสิบตํารวจ ธเนศ  แดงโรจน 

 ๑๖๑๕ จาสิบตํารวจ วรกร  ฉวนกล่ิน 

 ๑๖๑๖ จาสิบตํารวจ ศราวุฒิ  นามวงศ 

 ๑๖๑๗ จาสิบตํารวจ สมเกียรติ  บุญให 

 ๑๖๑๘ จาสิบตํารวจ สรวิทญ  บุญทศ 

 ๑๖๑๙ จาสิบตํารวจ อุดมพร  รองสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๐ จาสิบตํารวจหญิง ชนารี  มณี 

 ๑๖๒๑ จาสิบตํารวจหญิง พรพิรุณ  โตวังจร 

 ๑๖๒๒ จาสิบตํารวจหญิง ศรวณีย  มีแตม 

 ๑๖๒๓ สิบตํารวจเอก กมลทรรศน  ศิริรัตน 

 ๑๖๒๔ สิบตํารวจเอก กฤษณะ  มณีนวล 

 ๑๖๒๕ สิบตํารวจเอก กษิดิ์เดช  ชูจันทร 

 ๑๖๒๖ สิบตํารวจเอก ยุทธพงศ  โคมแกว 

 ๑๖๒๗ สิบตํารวจเอก อธิวัฒน   

  วองมงคลเดช 

 ๑๖๒๘ สิบตํารวจเอกหญิง กนกพร  แปนสุข 

 ๑๖๒๙ สิบตํารวจเอกหญิง จุฑามาศ   

  กุสทัสวรรโณ 

 ๑๖๓๐ สิบตํารวจเอกหญิง นุจรี  ชนะ 

 ๑๖๓๑ สิบตํารวจเอกหญิง พนิดา  ชุมพรม 

 ๑๖๓๒ สิบตํารวจเอกหญิง พัชราพรรณ   

  พลานุพัฒน 

 ๑๖๓๓ สิบตํารวจเอกหญิง พาฝน  จําปางาม 
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 ๑๖๓๔ สิบตํารวจเอกหญิง ศิวกานต   

  มากแกว 

 ๑๖๓๕ สิบตํารวจเอกหญิง สุนิสา  สวัสดี 

 ๑๖๓๖ สิบตํารวจโท เกียรติกอง  สังขเสน 

 ๑๖๓๗ สิบตํารวจโท เกื้อ  เกื้อหนุน 

 ๑๖๓๘ สิบตํารวจโท คันธสิทธิ์   

  ตันติปุษปรรฆ 

 ๑๖๓๙ สิบตํารวจโท จรินทร  คงพรหม 

 ๑๖๔๐ สิบตํารวจโท จักรพงษ  จุลเพชร 

 ๑๖๔๑ สิบตํารวจโท จักราวุธ  ธรรมรักษา 

 ๑๖๔๒ สิบตํารวจโท เจษฎา  ดวนใหญ 

 ๑๖๔๓ สิบตํารวจโท ชัยณรงค  ขันนาค 

 ๑๖๔๔ สิบตํารวจโท ชัยณรงค  สุริแสง 

 ๑๖๔๕ สิบตํารวจโท ชัยนุวัชร  จันทรศรี 

 ๑๖๔๖ สิบตํารวจโท ชานนท  วิธานสฤษฎี 

 ๑๖๔๗ สิบตํารวจโท ฐานันดร  ไกรแกว 

 ๑๖๔๘ สิบตํารวจโท ณภัทร  อินบัว 

 ๑๖๔๙ สิบตํารวจโท ณรินทร  ทามา 

 ๑๖๕๐ สิบตํารวจโท ณัฐดนัย  พิรักษา 

 ๑๖๕๑ สิบตํารวจโท ณัฐพล  สุเด็น 

 ๑๖๕๒ สิบตํารวจโท แทน  สังขสาย 

 ๑๖๕๓ สิบตํารวจโท ธนภัทร  กันจินะ 

 ๑๖๕๔ สิบตํารวจโท ธรรมรัตน  คงผล 

 ๑๖๕๕ สิบตํารวจโท ธีระพงศ  นวลกิ้ม 

 ๑๖๕๖ สิบตํารวจโท นฤเบศน  ที่รัก 

 ๑๖๕๗ สิบตํารวจโท ปฐมพงษ  ทองจิตต 

 ๑๖๕๘ สิบตํารวจโท ประกาย  ปอมภูเขียว 

 ๑๖๕๙ สิบตํารวจโท ประชากร  แสนสุภา 

 ๑๖๖๐ สิบตํารวจโท ประมุข  ไชยสวัสดิ์ 

 ๑๖๖๑ สิบตํารวจโท ปริวัตติ์  แกวคลาย 

 ๑๖๖๒ สิบตํารวจโท พรพล  จันทองพูน 

 ๑๖๖๓ สิบตํารวจโท พิทักษ  พรหมกุล 

 ๑๖๖๔ สิบตํารวจโท พิพัฒนพงษ  นพรัตน 

 ๑๖๖๕ สิบตํารวจโท ภาราดร  เกตตระนันท 

 ๑๖๖๖ สิบตํารวจโท มนตชัย  คงเสน 

 ๑๖๖๗ สิบตํารวจโท มานัส  สุดยอด 

 ๑๖๖๘ สิบตํารวจโท ยุทธนา  จริยามา 

 ๑๖๖๙ สิบตํารวจโท วัชรินทร  จิตจํานง 

 ๑๖๗๐ สิบตํารวจโท วันเฉลิม  ชูเพ็ง 

 ๑๖๗๑ สิบตํารวจโท วันชนะ  จันทมาศ 

 ๑๖๗๒ สิบตํารวจโท วิเชียร  รามจันทร 

 ๑๖๗๓ สิบตํารวจโท แวนัฟฟดร  ปุโรง 

 ๑๖๗๔ สิบตํารวจโท สมัคร  ไปดี 

 ๑๖๗๕ สิบตํารวจโท สราวุฒิ  สุขขวัญ 

 ๑๖๗๖ สิบตํารวจโท สุชาติ  เด็ดดวง 

 ๑๖๗๗ สิบตํารวจโท อมรเทพ  เข็มเฉลิม 

 ๑๖๗๘ สิบตํารวจโท อัฐษฎา  ยอดสุวรรณ 

 ๑๖๗๙ สิบตํารวจโท อับดุลเลาะ  มะบูเกะ 

 ๑๖๘๐ สิบตํารวจโท อาทิตย  คุมสุวรรณ 

 ๑๖๘๑ สิบตํารวจโท อิศรา  เถาวชาลี 
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 ๑๖๘๒ สิบตํารวจโท อุกฤษฏ  เซงเข็ม 

 ๑๖๘๓ สิบตํารวจโทหญิง จารุวรรณ   

  ทองเทพ 

 ๑๖๘๔ สิบตํารวจโทหญิง ชลธิชา  เลาไธสง 

 ๑๖๘๕ สิบตํารวจโทหญิง ดวงพร  ไมเรียง 

 ๑๖๘๖ สิบตํารวจโทหญิง นิติกร  ไชยวิชิต 

 ๑๖๘๗ สิบตํารวจโทหญิง สุภาพร  ไชยเดช 

 ๑๖๘๘ สิบตํารวจโทหญิง อริษา  ไลเลิศ 

 ๑๖๘๙ สิบตํารวจตรี กฤษณะ  อุปการแกว 

 ๑๖๙๐ สิบตํารวจตรี กวิน  แกวมงคล 

 ๑๖๙๑ สิบตํารวจตรี กามาลรูลซามาน   

  นอระทา 

 ๑๖๙๒ สิบตํารวจตรี กิตตินนท  สุขสนาน 

 ๑๖๙๓ สิบตํารวจตรี กิตติโยธิน  แผเต็ม 

 ๑๖๙๔ สิบตํารวจตรี เกรียงไกร  ไชยนา 

 ๑๖๙๕ สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์  มีสี 

 ๑๖๙๖ สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์   

  สุวรรณสอาด 

 ๑๖๙๗ สิบตํารวจตรี จักรพรรณ  สุขทวี 

 ๑๖๙๘ สิบตํารวจตรี จันทรคุปต  อัตตะ 

 ๑๖๙๙ สิบตํารวจตรี จิรยุทธ  ชัยวังราช 

 ๑๗๐๐ สิบตํารวจตรี จีรสิทธิ์  ใจสนุก 

 ๑๗๐๑ สิบตํารวจตรี เฉลิม  เพชรบูรณ 

 ๑๗๐๒ สิบตํารวจตรี เฉลิมพล  จุยแบน 

 ๑๗๐๓ สิบตํารวจตรี ชนวีร  แสงสอง 

 ๑๗๐๔ สิบตํารวจตรี ชลัมพล  คันธะ 

 ๑๗๐๕ สิบตํารวจตรี ชัยยศ  ปานรักษ 

 ๑๗๐๖ สิบตํารวจตรี ชาตินรินทร   

  สุวรรณรัตน 

 ๑๗๐๗ สิบตํารวจตรี ญามาล  หมุดหละ 

 ๑๗๐๘ สิบตํารวจตรี ฐปกรณ  สมมาตร 

 ๑๗๐๙ สิบตํารวจตรี ฐิติกร  จิตจันทร 

 ๑๗๑๐ สิบตํารวจตรี ณกร  นราศรี 

 ๑๗๑๑ สิบตํารวจตรี ณัฐชกร  บุญชัย 

 ๑๗๑๒ สิบตํารวจตรี ณัฐชนน  เอี่ยมเพ็ง 

 ๑๗๑๓ สิบตํารวจตรี ณัฐดนัย  บุญอริยวัฒน 

 ๑๗๑๔ สิบตํารวจตรี ณัฐพร  ภีสระ 

 ๑๗๑๕ สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ  ทองประศรี 

 ๑๗๑๖ สิบตํารวจตรี ดุลยฤทธิ์  สุวรรณกิจ 

 ๑๗๑๗ สิบตํารวจตรี ทรงพล  เกตุมณี 

 ๑๗๑๘ สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์  สารีบุตร 

 ๑๗๑๙ สิบตํารวจตรี ธนกฤต  พูลปาน 

 ๑๗๒๐ สิบตํารวจตรี ธนโชติ  เปาปา 

 ๑๗๒๑ สิบตํารวจตรี ธนวัฒน  กุลจิ 

 ๑๗๒๒ สิบตํารวจตรี ธรรมปพน  แกวหมุน 

 ๑๗๒๓ สิบตํารวจตรี ธราพล  เพ่ิมพูล 

 ๑๗๒๔ สิบตํารวจตรี ธวัชชัย  เกิดแกว 

 ๑๗๒๕ สิบตํารวจตรี ธวัชชัย  รัตนอุไร 

 ๑๗๒๖ สิบตํารวจตรี ธีรพงศ  บุดดานอก 

 ๑๗๒๗ สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน  เพชรรักษ 
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 ๑๗๒๘ สิบตํารวจตรี นราศักดิ์  นาคปลัด 

 ๑๗๒๙ สิบตํารวจตรี นฤเบศร  สัสสินทร 

 ๑๗๓๐ สิบตํารวจตรี นวคุณ  ลองนาวา 

 ๑๗๓๑ สิบตํารวจตรี นาถวัฒน  จันทรทัด 

 ๑๗๓๒ สิบตํารวจตรี นิตินัย  เยาวดํา 

 ๑๗๓๓ สิบตํารวจตรี นิวัฒน  เตงทิ้ง 

 ๑๗๓๔ สิบตํารวจตรี ประพนธ  ชุตินธร 

 ๑๗๓๕ สิบตํารวจตรี ประสงค  ทองเอก 

 ๑๗๓๖ สิบตํารวจตรี ประเสริฐศักดิ์  ชูออน 

 ๑๗๓๗ สิบตํารวจตรี ปารเมศ  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๗๓๘ สิบตํารวจตรี พงศกร  พรหมชาติ 

 ๑๗๓๙ สิบตํารวจตรี พงศกร  โสภา 

 ๑๗๔๐ สิบตํารวจตรี พงษพัฒน  ไชยอินทร 

 ๑๗๔๑ สิบตํารวจตรี พรหมมินทร   

  กาญจนธานีวงค 

 ๑๗๔๒ สิบตํารวจตรี พศวัต  เพชรหนู 

 ๑๗๔๓ สิบตํารวจตรี พัชรพล  สโมทาน 

 ๑๗๔๔ สิบตํารวจตรี พัฒฐิพงค  บุญพันธ 

 ๑๗๔๕ สิบตํารวจตรี พีรพล  ศรีชัยวงค 

 ๑๗๔๖ สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ  โภชนุกูล 

 ๑๗๔๗ สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ  เงินดี 

 ๑๗๔๘ สิบตํารวจตรี ภานุพงษ  แกวโยธา 

 ๑๗๔๙ สิบตํารวจตรี ภาสกร  บุญเลิศ 

 ๑๗๕๐ สิบตํารวจตรี ภูวนัย  แกวนอย 

 ๑๗๕๑ สิบตํารวจตรี ภูวนาถ  ปดชิต 

 ๑๗๕๒ สิบตํารวจตรี ยศรินทร  อิทธิญาโณ 

 ๑๗๕๓ สิบตํารวจตรี ยุสรี  บุตตะ 

 ๑๗๕๔ สิบตํารวจตรี รัตภูมิ  พูลชุม 

 ๑๗๕๕ สิบตํารวจตรี รุชดี  อับดุลรามาน 

 ๑๗๕๖ สิบตํารวจตรี รุสตั้มขาน  มูลา 

 ๑๗๕๗ สิบตํารวจตรี ฤทธิรงค  พิทักษ 

 ๑๗๕๘ สิบตํารวจตรี วรรณฉัตร  จันทรชุม 

 ๑๗๕๙ สิบตํารวจตรี วรวุฒิ  สาระปญญา 

 ๑๗๖๐ สิบตํารวจตรี วรินทรธร  หนูทรัพย 

 ๑๗๖๑ สิบตํารวจตรี วิชชากร  ศรีวิชา 

 ๑๗๖๒ สิบตํารวจตรี วิริยะ  ฉิมแกว 

 ๑๗๖๓ สิบตํารวจตรี วิษณุ  สังมัน 

 ๑๗๖๔ สิบตํารวจตรี วิษณุ  ย้ิมแกว 

 ๑๗๖๕ สิบตํารวจตรี วีระ  แกวเรือง 

 ๑๗๖๖ สิบตํารวจตรี วุฒิไกร  แกวแสนเมือง 

 ๑๗๖๗ สิบตํารวจตรี ศราวุธ  รักนุย 

 ๑๗๖๘ สิบตํารวจตรี ศิริยานนท  เจริญย่ิง 

 ๑๗๖๙ สิบตํารวจตรี ศิริวิทย  มณีสม 

 ๑๗๗๐ สิบตํารวจตรี สมชาย  สิทธิกุล 

 ๑๗๗๑ สิบตํารวจตรี สรรเพชร   

  จันทรสุวรรณ 

 ๑๗๗๒ สิบตํารวจตรี สรวร  รูปสูง 

 ๑๗๗๓ สิบตํารวจตรี สราวุธ  ยอดมณี 

 ๑๗๗๔ สิบตํารวจตรี สําเริง  อาจวิชัย 

 ๑๗๗๕ สิบตํารวจตรี สิริโชค  จันทนา 
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 ๑๗๗๖ สิบตํารวจตรี สุดเขต  พลจรัส 

 ๑๗๗๗ สิบตํารวจตรี สุพศิน  ตานี 

 ๑๗๗๘ สิบตํารวจตรี สุริยา  สันเกาะ 

 ๑๗๗๙ สิบตํารวจตรี แสนศักดิ์  เสชะนะ 

 ๑๗๘๐ สิบตํารวจตรี อดิเทพ  สุภาพัฒนกิจ 

 ๑๗๘๑ สิบตํารวจตรี อนุชา  ดําสงค 

 ๑๗๘๒ สิบตํารวจตรี อนุชิต  บุญเชิด 

 ๑๗๘๓ สิบตํารวจตรี อนุรักษ  จิหละ 

 ๑๗๘๔ สิบตํารวจตรี อนุวัฒน  จันทรแดง 

 ๑๗๘๕ สิบตํารวจตรี อภิวิชญ  อินพุฒ 

 ๑๗๘๖ สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์  จันทรหนู 

 ๑๗๘๗ สิบตํารวจตรี อรรจกร  งามเพียร 

 ๑๗๘๘ สิบตํารวจตรี อัครเดช  เหลาะเหม 

 ๑๗๘๙ สิบตํารวจตรี อัครเดช  เนาวิรัตน 

 ๑๗๙๐ สิบตํารวจตรี อาณัฐ  หมัดเบ็ญหมูด 

 ๑๗๙๑ สิบตํารวจตรี อานนท  จันทรัตน 

 ๑๗๙๒ สิบตํารวจตรี อิทธิพงศ  เกาเอี้ยน 

 ๑๗๙๓ สิบตํารวจตรี อิศเรศ  พรมเมศร 

 ๑๗๙๔ สิบตํารวจตรี เอกรัตน  วาทีรักษ 

 ๑๗๙๕ สิบตํารวจตรีหญิง กมลชนก  สิทธิไชย 

 ๑๗๙๖ สิบตํารวจตรีหญิง กัลยรัตน  ยอดเทพ 

 ๑๗๙๗ สิบตํารวจตรีหญิง ขวัญชนก   

  ดาบไทย 

 ๑๗๙๘ สิบตํารวจตรีหญิง ชลาธิป   

  ไพสมบูรณ 

 ๑๗๙๙ สิบตํารวจตรีหญิง ซากีเราะห  ยะโกะ 

 ๑๘๐๐ สิบตํารวจตรีหญิง เทวิกา   

  ชุมประเสริฐ 

 ๑๘๐๑ สิบตํารวจตรีหญิง พัณณิตา   

  พิมเสนศรี 

 ๑๘๐๒ สิบตํารวจตรีหญิง รูวัยดา  เย็ง 

 ๑๘๐๓ สิบตํารวจตรีหญิง วรรณภา  ทองดี 

 ๑๘๐๔ สิบตํารวจตรีหญิง วิภาดา  ธนูสาย 

 ๑๘๐๕ สิบตํารวจโทหญิง สุวิมล  ยกบันดิษ 

 ๑๘๐๖ สิบตํารวจตรีหญิง โสธยา  ยอดแกว 

 ๑๘๐๗ สิบตํารวจตรีหญิง โสรัจจะ  มหาชัย 

 ๑๘๐๘ สิบตํารวจเอกหญิง อุฬารินทร   

  พงศสวัสดิ์วัฒนา 

กองทัพบก 

 ๑๘๐๙ พลโท ชัยวิน  ผูกพันธุ 

 ๑๘๑๐ พลโท เพ่ิมศักดิ์  รอบจังหวัด 

 ๑๘๑๑ พลตรี ปรีดา  ชื่นรุงโรจน 

 ๑๘๑๒ พลตรี มาโนช  อนจันทร 

 ๑๘๑๓ พันเอก คมกฤช  แยมกล่ิน 

 ๑๘๑๔ พันเอก เจน  สุขศรีทอง 

 ๑๘๑๕ พันเอก เฉลิมพงศ  คงบัว 

 ๑๘๑๖ พันเอก ชัชวาลย  ชมแกว 

 ๑๘๑๗ พันเอก ประยุทธ  สุริยชุตานนท 

 ๑๘๑๘ พันเอก พยุง  อินทรวิลัย 
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 ๑๘๑๙ พันเอก รุง  แยมผกา 

 ๑๘๒๐ พันเอก วรเกียรติ  รัตนานนท 

 ๑๘๒๑ พันเอก วิทวัส  วัฒนกุล 

 ๑๘๒๒ พันเอก สมคิด  คงแข็ง 

 ๑๘๒๓ พันเอก สิทธิศักดิ์  เยาวลักษณ 

 ๑๘๒๔ พันเอก สุตศรัณย  ลําเจียก 

 ๑๘๒๕ พันเอก อดิศักดิ์  พลรักษเขตต 

 ๑๘๒๖ พันเอก อภิรัช  สุขสมจิตร 

 ๑๘๒๗ พันเอกหญิง ปภัสสร  พงษประเทศ 

 ๑๘๒๘ พันเอกหญิง พิศเพลิน  พิมพทอง 

 ๑๘๒๙ พันโท เนาวพงษ  พงษเจริญชัย 

 ๑๘๓๐ พันโท ประสาน  จันทร 

 ๑๘๓๑ พันโท ประเสริฐ  สุมประดิษฐ 

 ๑๘๓๒ พันโท วุฒิสาร  เหลืองจินดา 

 ๑๘๓๓ พันโท สุพัฒน  ขัติยะ 

 ๑๘๓๔ พันโท อาทร  หลาบเจริญ 

 ๑๘๓๕ พันโทหญิง กิตติยา  ลิบสิทธิกุล 

 ๑๘๓๖ พันโทหญิง ฐิติกาญจน  อนุวารีพงษ 

 ๑๘๓๗ พันโทหญิง ศริณภัสร  เหมรัตนจิรธร 

 ๑๘๓๘ พันตรี เกียรติชัย  สายบุญเย้ือน 

 ๑๘๓๙ พันตรี จิรวัฒน  พิทักษ 

 ๑๘๔๐ พันตรี ทวีชัย  ชนะบวรบุตร 

 ๑๘๔๑ พันตรี ทิตยอานันท  ชาญบรรเจิดสุข 

 ๑๘๔๒ พันตรี นิรินธน  ปุณโณทก 

 ๑๘๔๓ พันตรี ปรีชา  สุขปล่ัง 

 ๑๘๔๔ พันตรี ไพโรจน  มีดี 

 ๑๘๔๕ พันตรี สายชล  หสตังไทรแกว 

 ๑๘๔๖ พันตรีหญิง ธัญญภัสร  เดชทุงคา 

 ๑๘๔๗ พันตรีหญิง พรสวรรค  ทองสุก 

 ๑๘๔๘ รอยเอก เกษมสันต  อินตุน 

 ๑๘๔๙ รอยเอก ณัฐพันธุ  ผัดปา 

 ๑๘๕๐ รอยเอก ทมะ  อธิบดี 

 ๑๘๕๑ รอยเอก ธเนศ  บุรีศรี 

 ๑๘๕๒ รอยเอก นรินทร  ขาวฉวีรัตนชาติ 

 ๑๘๕๓ รอยเอก นุกูล  สุขเข 

 ๑๘๕๔ รอยเอก ปวิตร  ล้ิมจ้ีจง 

 ๑๘๕๕ รอยเอก ไพรัตน  สกุลสุข 

 ๑๘๕๖ รอยเอก ภูษิต  คลายหิรัญ 

 ๑๘๕๗ รอยเอก วาริส  ทรวงโพธิ์ 

 ๑๘๕๘ รอยเอก วีรวัฒน  มีบรรจง 

 ๑๘๕๙ รอยเอก สีหเดช  ปฐมภาคย 

 ๑๘๖๐ รอยเอก อดิศักดิ์  อินทรปาน 

 ๑๘๖๑ รอยเอก เอกชัย  รักดวง 

 ๑๘๖๒ รอยเอกหญิง กนกจิตร  ชินบุตร 

 ๑๘๖๓ รอยเอกหญิง เจนจิรา  อาลี 

 ๑๘๖๔ รอยเอกหญิง นุจรี  พาณิชยเจริญรตัน 

 ๑๘๖๕ รอยเอกหญิง เพ็ญทิวา  พรหมสวัสดิ์ 

 ๑๘๖๖ รอยเอกหญิง สรินยา  ขําสุวรรณ 

 ๑๘๖๗ รอยโท กฤษฎา  เพ็งจันทร 

 ๑๘๖๘ รอยโท กิตติชัย  อินทรักษ 
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 ๑๘๖๙ รอยโท เกียรติกุล  ภูโชติ 

 ๑๘๗๐ รอยโท เกียรติ์ขจร  ออนกลา 

 ๑๘๗๑ รอยโท คณินนาท  ศิริวัฒน 

 ๑๘๗๒ รอยโท จิตติวัฒน  วาดเจริญ 

 ๑๘๗๓ รอยโท ชัยกมล  วชิรวิทยากร 

 ๑๘๗๔ รอยโท โชคชัย  ดิสระ 

 ๑๘๗๕ รอยโท ณพัชร  เชื้อสะอาด 

 ๑๘๗๖ รอยโท ณัชพล  พัฒนกัญจน 

 ๑๘๗๗ รอยโท ธนัญชัย  เพลา 

 ๑๘๗๘ รอยโท ธรรมราชา  ญาณวารี 

 ๑๘๗๙ รอยโท ธวัชชัย  เมลืองวงศ 

 ๑๘๘๐ รอยโท ธีธัช  เพียรทวีรัชต 

 ๑๘๘๑ รอยโท ธีรวัฒน  บุญมาก 

 ๑๘๘๒ รอยโท นิยม  เสนาะจํานงค 

 ๑๘๘๓ รอยโท ปกรณชัย  ปุญสิริ 

 ๑๘๘๔ รอยโท ประจักร  ประดับวงษ 

 ๑๘๘๕ รอยโท ปริญญา  กาละสุข 

 ๑๘๘๖ รอยโท พรชัย  อาธร 

 ๑๘๘๗ รอยโท พัสชัย  นาคภูมิ 

 ๑๘๘๘ รอยโท พานทอง  อินทรทัต 

 ๑๘๘๙ รอยโท มนัส  ถาวรชาติ 

 ๑๘๙๐ รอยโท มานนท  วงคประดู 

 ๑๘๙๑ รอยโท รัฐชานนท  มากดวง 

 ๑๘๙๒ รอยโท วรทย  บานชื่น 

 ๑๘๙๓ รอยโท วรวัฒน  มิ่งไชย 

 ๑๘๙๔ รอยโท วัสสานะ  ย่ีรัญศิริ 

 ๑๘๙๕ รอยโท วิชุตร  ภูมิวัฒน 

 ๑๘๙๖ รอยโท วิศรุต  เรืองศรี 

 ๑๘๙๗ รอยโท ศตวรรษ  อุดทุม 

 ๑๘๙๘ รอยโท ศรัญ  ถนอมสิงห 

 ๑๘๙๙ รอยโท ศิวาวุธ  สุธาพจน 

 ๑๙๐๐ รอยโท ศุปณัฐฏ์ิ  พลเย่ียม 

 ๑๙๐๑ รอยโท เศรษฐพงศ  ชัยเพชร 

 ๑๙๐๒ รอยโท สราวุฒิ  คงสวัสดิ์ 

 ๑๙๐๓ รอยโท สันติ  วรสาร 

 ๑๙๐๔ รอยโท สายชล  มวงศรี 

 ๑๙๐๕ รอยโท สุรศักดิ์  สุธาทัศน 

 ๑๙๐๖ รอยโท สุวัฒนา  พลไชย 

 ๑๙๐๗ รอยโท อรรถกร  นิลกิจ 

 ๑๙๐๘ รอยโท เอกชัย  ไชยสาลี 

 ๑๙๐๙ รอยโท เอกอมรพันธ  สังกรแกว 

 ๑๙๑๐ รอยโท ฮาซัน  คงชุม 

 ๑๙๑๑ รอยโทหญิง กรศิมา  ชยันตรสุภาพ 

 ๑๙๑๒ รอยโทหญิง นภาวรรณ  อะบูยา 

 ๑๙๑๓ รอยโทหญิง ภทพร  บุญจันทร 

 ๑๙๑๔ รอยโทหญิง ศุภลักษณ  ไกรเวช 

 ๑๙๑๕ รอยตรี กรัณย  ตนไมทอง 

 ๑๙๑๖ รอยตรี กฤตยชญ  ขอจุลซวน 

 ๑๙๑๗ รอยตรี กฤติภัทร  รักษาสัตย 

 ๑๙๑๘ รอยตรี กษิดิศ  จิตตประกอบ 
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 ๑๙๑๙ รอยตรี กูเกียรติ  พัทธมนกานต 

 ๑๙๒๐ รอยตรี ไกรวิชญ  ปนสวน 

 ๑๙๒๑ รอยตรี คคนานต  สินมา 

 ๑๙๒๒ รอยตรี คเณศ  เจ้ียมดี 

 ๑๙๒๓ รอยตรี คุมครอง  กระแจม 

 ๑๙๒๔ รอยตรี ชํานาญ  ธุปพงษ 

 ๑๙๒๕ รอยตรี โชคชัย  เหงาพรหมมินทร 

 ๑๙๒๖ รอยตรี ณฐยง  พงษสวัสดิ์ 

 ๑๙๒๗ รอยตรี ณรงคเดช  พันธศรีแหล 

 ๑๙๒๘ รอยตรี ณัฐพล  ดวงชู 

 ๑๙๒๙ รอยตรี ดนุธนัช  ทับเงิน 

 ๑๙๓๐ รอยตรี เดชธิพล  พัสลัง 

 ๑๙๓๑ รอยตรี ถนัด  นราชัย 

 ๑๙๓๒ รอยตรี ทวีศักดิ์  ปนโอ 

 ๑๙๓๓ รอยตรี ธรณินทร  ธรรมกุลกระจาง 

 ๑๙๓๔ รอยตรี ธวัชชัย  เพชรเกตุ 

 ๑๙๓๕ รอยตรี ธวัชชัย  สุวรรณรัตน 

 ๑๙๓๖ รอยตรี นราวุธ  ประทุมเมท 

 ๑๙๓๗ รอยตรี นาววา  ชากองมา 

 ๑๙๓๘ รอยตรี บัญชา  แกนภมร 

 ๑๙๓๙ รอยตรี ปฏิภาณ  โพธิ์นอย 

 ๑๙๔๐ รอยตรี โปษิณ  นุมประดิษฐ 

 ๑๙๔๑ รอยตรี พงศธร  กล่ินสุวรรณ 

 ๑๙๔๒ รอยตรี พงษดนัย  ชาวดง 

 ๑๙๔๓ รอยตรี พรสันต  ภิมาล 

 ๑๙๔๔ รอยตรี พลวัฒน  ทองคําขาว 

 ๑๙๔๕ รอยตรี ยศวีร  เพชรภา 

 ๑๙๔๖ รอยตรี ยืนยง  หมาดหมาน 

 ๑๙๔๗ รอยตรี รังสรรค  เทศวัง 

 ๑๙๔๘ รอยตรี รัชพล  หนูกลัดนุย 

 ๑๙๔๙ รอยตรี ราชัณ  หงษรักษ 

 ๑๙๕๐ รอยตรี ศิรชัช  พันธุทิพยแพทย 

 ๑๙๕๑ รอยตรี สัญญา  สลักคํา 

 ๑๙๕๒ รอยตรี สามชัย  ประกอบเพชร 

 ๑๙๕๓ รอยตรี สิทธิพงษ  วงศขุนทอง 

 ๑๙๕๔ รอยตรี อธิวัฒน  สิงหพิทักษ 

 ๑๙๕๕ รอยตรี อนุรักษ  หัสดีผง 

 ๑๙๕๖ รอยตรีหญิง ณภัสราภรณ  รัตนกุล 

 ๑๙๕๗ รอยตรีหญิง ภัทราภรณ  กันสุข 

 ๑๙๕๘ จาสิบเอก กนกสิริ  วงศาโรจน 

 ๑๙๕๙ จาสิบเอก กฤตพล  บุตรี 

 ๑๙๖๐ จาสิบเอก กฤษกร  สอนนนฐี 

 ๑๙๖๑ จาสิบเอก กษิติ์เดช  เชื้อรุง 

 ๑๙๖๒ จาสิบเอก กําพลศักดิ์  อังเปรม 

 ๑๙๖๓ จาสิบเอก กิตติศักดิ์  มวงเพ็ชร 

 ๑๙๖๔ จาสิบเอก คณพศ  มุขสง 

 ๑๙๖๕ จาสิบเอก คาวี  เนตรมณี 

 ๑๙๖๖ จาสิบเอก จรัญ  กล่ินอุบล 

 ๑๙๖๗ จาสิบเอก จักรกฤษณ  ชูกล่ิน 

 ๑๙๖๘ จาสิบเอก จารุวัฒน  รมพุฒตาล 
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 ๑๙๖๙ จาสิบเอก จิรศักดิ์  สํานักนิตย 

 ๑๙๗๐ จาสิบเอก จิระเดช  บุญคงทอง 

 ๑๙๗๑ จาสิบเอก จุลวุฒิ  ไชยศร 

 ๑๙๗๒ จาสิบเอก ฉัตรชัย   

  กาญจนาโรจนพันธ 

 ๑๙๗๓ จาสิบเอก ชัชณันฐ  กอเกียรติสุข 

 ๑๙๗๔ จาสิบเอก ชัยสัณฑ  ชูเลิศ 

 ๑๙๗๕ จาสิบเอก ชาญณรงค  พลายแกว 

 ๑๙๗๖ จาสิบเอก ชาติชาย  เพียปลัด 

 ๑๙๗๗ จาสิบเอก เชษฐา  จําปานาค 

 ๑๙๗๘ จาสิบเอก โชคชัย  เซี๊ยะสกุล 

 ๑๙๗๙ จาสิบเอก ไชโย  ศรีรักษ 

 ๑๙๘๐ จาสิบเอก ณฐพล  ตราชู 

 ๑๙๘๑ จาสิบเอก ณัฐพล  บางทราย 

 ๑๙๘๒ จาสิบเอก ณัฐพล  นาคทั่ง 

 ๑๙๘๓ จาสิบเอก ณัฐวุฒิ  เลาสมบูรณ 

 ๑๙๘๔ จาสิบเอก ณัฐศิษฎ  แกวขาว 

 ๑๙๘๕ จาสิบเอก ดํารงคพล  เจริญเนตร 

 ๑๙๘๖ จาสิบเอก ดํารงศักดิ์  คุณากร 

 ๑๙๘๗ จาสิบเอก ดิษพล  ตระกูลสม 

 ๑๙๘๘ จาสิบเอก ถนัด  เนาวประโคน 

 ๑๙๘๙ จาสิบเอก ทนงศักดิ์  แสงอราม 

 ๑๙๙๐ จาสิบเอก ทรงพล  ทวีศรี 

 ๑๙๙๑ จาสิบเอก ทวิทย  เพ็งบุตร 

 ๑๙๙๒ จาสิบเอก ทวีศักดิ์  เทพสุวรรณ 

 ๑๙๙๓ จาสิบเอก เทอดพงษ  ทองใบ 

 ๑๙๙๔ จาสิบเอก ธนนชัย  รากแกว 

 ๑๙๙๕ จาสิบเอก ธนัญธร  อิ่มธูป 

 ๑๙๙๖ จาสิบเอก ธนากร  แกวกูล 

 ๑๙๙๗ จาสิบเอก ธวัชชัย  อนุกูล 

 ๑๙๙๘ จาสิบเอก นพรัตน  ประจิมนอก 

 ๑๙๙๙ จาสิบเอก นรินทรพงษ  มั่นคง 

 ๒๐๐๐ จาสิบเอก นัฐพล  ประสงค 

 ๒๐๐๑ จาสิบเอก บรรจบ  อุนสุข 

 ๒๐๐๒ จาสิบเอก บริพัตร  อุดมสิทธิไกร 

 ๒๐๐๓ จาสิบเอก บุญเกต  ชาหลอน 

 ๒๐๐๔ จาสิบเอก ปกครอง  ตันเปรมวงศ 

 ๒๐๐๕ จาสิบเอก ประดิษฐ  บุญรอด 

 ๒๐๐๖ จาสิบเอก ประดุง  เหมาอําพมาตร 

 ๒๐๐๗ จาสิบเอก ประเทศ  เครือทนุ 

 ๒๐๐๘ จาสิบเอก ประภาส  ย้ิมกลํ่า 

 ๒๐๐๙ จาสิบเอก ประภาส  อัมพรพงษ 

 ๒๐๑๐ จาสิบเอก ประมาณ  เจริญสุข 

 ๒๐๑๑ จาสิบเอก ประวัติ  โบราณ 

 ๒๐๑๒ จาสิบเอก ประวิทย  เพตาเสน 

 ๒๐๑๓ จาสิบเอก ประสิทธิ์  พลเมืองดี 

 ๒๐๑๔ จาสิบเอก ประเสริฐ  สายแสง 

 ๒๐๑๕ จาสิบเอก ปรัชญา  นะมามะกะ 

 ๒๐๑๖ จาสิบเอก ปรีชา  พชสิทธิ์ 

 ๒๐๑๗ จาสิบเอก ปยะ  วิทิอินทร 
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 ๒๐๑๘ จาสิบเอก พงศพันธ  จันทรแกว 

 ๒๐๑๙ จาสิบเอก พลเชษฐ  นุชนารถ 

 ๒๐๒๐ จาสิบเอก พิชิต  ยงยืน 

 ๒๐๒๑ จาสิบเอก พินิจ  แสวงรัตน 

 ๒๐๒๒ จาสิบเอก พิพัฒน  ทองรักษ 

 ๒๐๒๓ จาสิบเอก พูนสวัสดิ์  มหาวงศนันท 

 ๒๐๒๔ จาสิบเอก ไพทูลย  พิมพประสานต 

 ๒๐๒๕ จาสิบเอก ภัสพล  รุงเจริญ 

 ๒๐๒๖ จาสิบเอก ภาณุมาศ  ไมแกว 

 ๒๐๒๗ จาสิบเอก ภานุวัฒน  ดาวมณี 

 ๒๐๒๘ จาสิบเอก ภูฉัตร  อินทราวุธ 

 ๒๐๒๙ จาสิบเอก มนูญ  พานแกว 

 ๒๐๓๐ จาสิบเอก มนูญ  เภาเจริญ 

 ๒๐๓๑ จาสิบเอก มานะ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๒ จาสิบเอก มาโนช  พุมดี 

 ๒๐๓๓ จาสิบเอก มิ่ง  พิมพิลา 

 ๒๐๓๔ จาสิบเอก ยงยุทธ  พงษประดิษฐ 

 ๒๐๓๕ จาสิบเอก รุงโรจน  ภักสุวรรณ 

 ๒๐๓๖ จาสิบเอก เริงฤทธิ์  รองวงศ 

 ๒๐๓๗ จาสิบเอก วรเดช  อิทธิธนดํารง 

 ๒๐๓๘ จาสิบเอก วรวิทย  รัตนะ 

 ๒๐๓๙ จาสิบเอก วรินทร  อนันตรัตนมณี 

 ๒๐๔๐ จาสิบเอก วัชระ  ตันซื่อ 

 ๒๐๔๑ จาสิบเอก วันชัย  ขําพวง 

 ๒๐๔๒ จาสิบเอก วิชาญ  บุญวรรณา 

 ๒๐๔๓ จาสิบเอก วิชิต  จันทรดา 

 ๒๐๔๔ จาสิบเอก วิเชียร  นวมสุข 

 ๒๐๔๕ จาสิบเอก วิทูลย  กอบทรัพยากร 

 ๒๐๔๖ จาสิบเอก วีรยุทธ  พรมเลิศ 

 ๒๐๔๗ จาสิบเอก วีรยุทธ  ออนธรรม 

 ๒๐๔๘ จาสิบเอก วีระ  คําพวง 

 ๒๐๔๙ จาสิบเอก วีระยุทธ  แกวสุวรรณ 

 ๒๐๕๐ จาสิบเอก ศิร  ประดับกุล 

 ๒๐๕๑ จาสิบเอก สมควร  นามดวง 

 ๒๐๕๒ จาสิบเอก สมควร  มุกดา 

 ๒๐๕๓ จาสิบเอก สมคิด  อินยาศรี 

 ๒๐๕๔ จาสิบเอก สมจิตร  เงินเมย 

 ๒๐๕๕ จาสิบเอก สมพงษ  อุทัยรัตน 

 ๒๐๕๖ จาสิบเอก สมยศ  คีรีธาร 

 ๒๐๕๗ จาสิบเอก สมศักดิ์  สินชาติ 

 ๒๐๕๘ จาสิบเอก สมัชชา  ดุกตะการ 

 ๒๐๕๙ จาสิบเอก สมาน  รูใหม 

 ๒๐๖๐ จาสิบเอก สวรรค  ธงภักดิ์ 

 ๒๐๖๑ จาสิบเอก สันติพล  เอี่ยมสอาด 

 ๒๐๖๒ จาสิบเอก สาทิตย  จุลรัตน 

 ๒๐๖๓ จาสิบเอก สายยนต  วอหลา 

 ๒๐๖๔ จาสิบเอก สําราญ  สุขคลาย 

 ๒๐๖๕ จาสิบเอก สิทธิชัย  ชนะสิทธิ์ 

 ๒๐๖๖ จาสิบเอก สิรฤทธิ์  บุรีศรี 

 ๒๐๖๗ จาสิบเอก สิรวิชญ  รังสิมานพ 
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 ๒๐๖๘ จาสิบเอก สุกนตธี  มีเอนก 

 ๒๐๖๙ จาสิบเอก สุเทพ  พูนทรัพยสิน 

 ๒๐๗๐ จาสิบเอก สุบิน  ชางพลาย 

 ๒๐๗๑ จาสิบเอก สุพจน  นอยนา 

 ๒๐๗๒ จาสิบเอก สุรพงษ  ศิริมังคลา 

 ๒๐๗๓ จาสิบเอก สุวัชร  เตาทอง 

 ๒๐๗๔ จาสิบเอก เสฎฐวุฒิ  วาปโส 

 ๒๐๗๕ จาสิบเอก เสถียร  ทองสิงหา 

 ๒๐๗๖ จาสิบเอก เสมอ  จุนเจริญ 

 ๒๐๗๗ จาสิบเอก เสมียน  ชื่นโพธิ์ 

 ๒๐๗๘ จาสิบเอก แสงนรินทร  สุขราช 

 ๒๐๗๙ จาสิบเอก แสนพล  แสงกร่ํา 

 ๒๐๘๐ จาสิบเอก อดิศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ 

 ๒๐๘๑ จาสิบเอก อธิพงษ  บูรณทอง 

 ๒๐๘๒ จาสิบเอก อนันต  พานทอง 

 ๒๐๘๓ จาสิบเอก อภิชาติ  พิมอาจหาญ 

 ๒๐๘๔ จาสิบเอก อรรถโกวิทย  โพธิ์นาค 

 ๒๐๘๕ จาสิบเอก อัฐพล  กล่ินศรีสุข 

 ๒๐๘๖ จาสิบเอก อัมพร  ชีวะกุล 

 ๒๐๘๗ จาสิบเอก อาคม  มงคลนํา 

 ๒๐๘๘ จาสิบเอก อาคม  วงษอุดม 

 ๒๐๘๙ จาสิบเอก อานินทร  หาระทา 

 ๒๐๙๐ จาสิบเอก อารีพัฒน  ประศาสตรศิลป 

 ๒๐๙๑ จาสิบเอก อํานาจ  พาธูปทอง 

 ๒๐๙๒ จาสิบเอก อุเทน  อะหวัง 

 ๒๐๙๓ จาสิบเอก เอกทัศน  ทองลอย 

 ๒๐๙๔ จาสิบเอก เอกนรินทร  สีปด 

 ๒๐๙๕ จาสิบเอก เอกบดินทร  โคตรโสภา 

 ๒๐๙๖ จาสิบเอก เอกพล  วงศวาลย 

 ๒๐๙๗ จาสิบเอก เอนก  พูลบุญ 

 ๒๐๙๘ จาสิบเอก โอภาส  เดชภัทรพรรณ 

 ๒๐๙๙ จาสิบเอกหญิง เกศรินทร  เทียนเทศ 

 ๒๑๐๐ จาสิบเอกหญิง บุษศมน  บุญสุข 

 ๒๑๐๑ จาสิบเอกหญิง ภานุมาศ  ชวยนคร 

 ๒๑๐๒ จาสิบโท กิตติพงศ  เลิศชัยวัฒนกุล 

 ๒๑๐๓ จาสิบโท ฉลองชัย  นันทเสน 

 ๒๑๐๔ จาสิบโท ทนงศักดิ์  มอมละมูล 

 ๒๑๐๕ จาสิบโท ธรรมรัตน  รัชโทมาศ 

 ๒๑๐๖ จาสิบโท ธีรพล  ทองแกว 

 ๒๑๐๗ จาสิบโท ปรีชา  กุลมณี 

 ๒๑๐๘ จาสิบโท มานิต  เอียดแกว 

 ๒๑๐๙ จาสิบโท วีระเชษฐ  ออนพันธ 

 ๒๑๑๐ จาสิบโท ศุภกร  คิดโปรง 

 ๒๑๑๑ จาสิบโท สรรเสริญ  สงวนสุข 

 ๒๑๑๒ จาสิบโท สายฝน  โตพิทักษ 

 ๒๑๑๓ จาสิบโท สุพจน  บุตรวงษ 

 ๒๑๑๔ จาสิบโท สุรเชษฐ  ขุนบรรเทิง 

 ๒๑๑๕ จาสิบโท สุริยา  พรหมคุณ 

 ๒๑๑๖ จาสิบโท อรรถพล  นวลเอียด 

 ๒๑๑๗ จาสิบโท อํานวย  เปยดํารงค 
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 ๒๑๑๘ จาสิบตรี กฤษยา  คลองประดิษฐ 

 ๒๑๑๙ จาสิบตรี กิตติพงศ  จันทรเรืองฤทธิ์ 

 ๒๑๒๐ จาสิบตรี กิตติศักดิ์  พิสุทธิ์เกษมบุญ 

 ๒๑๒๑ จาสิบตรี ฉัตรทอง  ภาคเดียว 

 ๒๑๒๒ จาสิบตรี เฉลิมพล  จันทะสิม 

 ๒๑๒๓ จาสิบตรี เทพพิทักษ  อริยะวงค 

 ๒๑๒๔ จาสิบตรี ธงศิลป  เหลาเคน 

 ๒๑๒๕ จาสิบตรี ธานินทร  ผุยคํา 

 ๒๑๒๖ จาสิบตรี ธีรณุ  ไกรวงศ 

 ๒๑๒๗ จาสิบตรี นริศ  ลวนไพรินทร 

 ๒๑๒๘ จาสิบตรี นิรุตต  ทองสุก 

 ๒๑๒๙ จาสิบตรี บุญญฤทธิ์  จันทรเพชร 

 ๒๑๓๐ จาสิบตรี บุรีรัมย  มณี 

 ๒๑๓๑ จาสิบตรี ปภังกร  อินทจันทร 

 ๒๑๓๒ จาสิบตรี ปริวัฒน  หนูมา 

 ๒๑๓๓ จาสิบตรี พีรพงษ  มามขุนทด 

 ๒๑๓๔ จาสิบตรี พีรวัฒน  สีแกว 

 ๒๑๓๕ จาสิบตรี มนเทียร  จันทรฝน 

 ๒๑๓๖ จาสิบตรี รุงทวรรณ  ปานมี 

 ๒๑๓๗ จาสิบตรี วัชรพงษ  โปยขุนทด 

 ๒๑๓๘ จาสิบตรี วีระพันธ  ไกรยสวน 

 ๒๑๓๙ จาสิบตรี ศิริวัฒน  เริงหิรัญ 

 ๒๑๔๐ จาสิบตรี ศิริวุฒิ  ดําเนินคุณากร 

 ๒๑๔๑ จาสิบตรี สมภพ  เทพสวัสดิ์ 

 ๒๑๔๒ จาสิบตรี สมยศ  ลาประวัติ 

 ๒๑๔๓ จาสิบตรี สายชล  มะตัน 

 ๒๑๔๔ จาสิบตรี สุทธิพร  ผสมศรี 

 ๒๑๔๕ จาสิบตรี อนุชา  คะชะสะ 

 ๒๑๔๖ จาสิบตรี อมรเทพ  รสมัย 

 ๒๑๔๗ สิบเอก กรกฎ  พงศสกุล 

 ๒๑๔๘ สิบเอก กฤษฎา  จันทร 

 ๒๑๔๙ สิบเอก กฤษฎา  ศิริรวม 

 ๒๑๕๐ สิบเอก กฤษดา  บุญมา 

 ๒๑๕๑ สิบเอก กษิดิ์เดช  ไมไทยเจริญกุล 

 ๒๑๕๒ สิบเอก กัมปนาท  คําแหง 

 ๒๑๕๓ สิบเอก กัมปนาท  วินันท 

 ๒๑๕๔ สิบเอก กัมปนาท  หอมหวล 

 ๒๑๕๕ สิบเอก กัมพล  นุมเจริญ 

 ๒๑๕๖ สิบเอก กาญจนะ  ศรีทรงงาม 

 ๒๑๕๗ สิบเอก กานต  ชนะกุล 

 ๒๑๕๘ สิบเอก กิ่งฉัตร  ทาเกตุ 

 ๒๑๕๙ สิบเอก กิตตินันท  ทับฤทธิ์ 

 ๒๑๖๐ สิบเอก กิตติพล  ผลสอาด 

 ๒๑๖๑ สิบเอก กิตติพิชญ  ชุมลือ 

 ๒๑๖๒ สิบเอก กิตติวุฒิ  ถนอมจันทร 

 ๒๑๖๓ สิบเอก กิตติศักดิ์  สําเภาแกว 

 ๒๑๖๔ สิบเอก กิติวัฒนา  วงศชัย 

 ๒๑๖๕ สิบเอก เกรียงไกร  กอใจ 

 ๒๑๖๖ สิบเอก เกรียงศักดิ์  ยุติธรรม 

 ๒๑๖๗ สิบเอก จตุรงค  อินทะเสโน 
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 ๒๑๖๘ สิบเอก จรัญ  หมอมตา 

 ๒๑๖๙ สิบเอก จักรพงค  หัสดี 

 ๒๑๗๐ สิบเอก จักรพงษ  ทรงชวง 

 ๒๑๗๑ สิบเอก จักรพันธ  โพธิศาสตร 

 ๒๑๗๒ สิบเอก จักรี  สรางทองคํา 

 ๒๑๗๓ สิบเอก จารุกิตต  พิมพทอง 

 ๒๑๗๔ สิบเอก จําเริญศักดิ์  อรัญสุข 

 ๒๑๗๕ สิบเอก จิตติ  สุกัณศิล 

 ๒๑๗๖ สิบเอก จิรวัชร  หงสศิริ 

 ๒๑๗๗ สิบเอก จิรายุทธ  ขันทอง 

 ๒๑๗๘ สิบเอก จีรกานต  มีปญญา 

 ๒๑๗๙ สิบเอก จีรยุทธ  พานเงิน 

 ๒๑๘๐ สิบเอก จีราภัคค  นอยนอนเมือง 

 ๒๑๘๑ สิบเอก จุลเดช  สุทธมา 

 ๒๑๘๒ สิบเอก เจนภพ  ชนะเกตุ 

 ๒๑๘๓ สิบเอก เจษฎา  กล่ินสิงห 

 ๒๑๘๔ สิบเอก เจษฎา  บุญมี 

 ๒๑๘๕ สิบเอก เจษฎาพร  จันแกว 

 ๒๑๘๖ สิบเอก เจิมพล  พละโพธิ์ 

 ๒๑๘๗ สิบเอก ฉะกาด  กลัดสุข 

 ๒๑๘๘ สิบเอก ฉัตรชัย  คําพร 

 ๒๑๘๙ สิบเอก ฉัตรชัย  คําภา 

 ๒๑๙๐ สิบเอก ฉัตรชัย  ไชยลม 

 ๒๑๙๑ สิบเอก ฉัตรชัย  สารปมปา 

 ๒๑๙๒ สิบเอก ฉัตรณรงค  หนอสกูล 

 ๒๑๙๓ สิบเอก ฉัตรเทวา  อะริแสน 

 ๒๑๙๔ สิบเอก เฉลิมพงษ  วันชัย 

 ๒๑๙๕ สิบเอก ชญานิน  เครือณรงค 

 ๒๑๙๖ สิบเอก ชญานิน  เอี่ยมกล่ิน 

 ๒๑๙๗ สิบเอก ชรินทร  อินทจันทร 

 ๒๑๙๘ สิบเอก ชวนันท  จันทรเงิน 

 ๒๑๙๙ สิบเอก ชัยวัฒน  กิจเวช 

 ๒๒๐๐ สิบเอก ชัยวัฒน  อินเสน 

 ๒๒๐๑ สิบเอก ชาคริต  ภูมลี 

 ๒๒๐๒ สิบเอก ชานนท  โมสิกะ 

 ๒๒๐๓ สิบเอก ชินดนัย  กุลสุข 

 ๒๒๐๔ สิบเอก ชูเดช  เชี่ยวเขตรวิทย 

 ๒๒๐๕ สิบเอก เชาวฤทธิ์  ษรภักดี 

 ๒๒๐๖ สิบเอก ไชยศรี  แสงสุด 

 ๒๒๐๗ สิบเอก ซูนัยดี  หามะ 

 ๒๒๐๘ สิบเอก ฐนกร  อยูเย็น 

 ๒๒๐๙ สิบเอก ฐาปกรณ  กองสนั่น 

 ๒๒๑๐ สิบเอก ฐาปกรณ  หลาบุดดา 

 ๒๒๑๑ สิบเอก ฐาปนพงษ  เพชรคง 

 ๒๒๑๒ สิบเอก ณัฐกรณ  แมนยํา 

 ๒๒๑๓ สิบเอก ณัฐชนน  คงอาสา 

 ๒๒๑๔ สิบเอก ณัฐชนน  สงเสริม 

 ๒๒๑๕ สิบเอก ณัฐพงศ  หอธรรม 

 ๒๒๑๖ สิบเอก ณัฐพงษ  แสวงทอง 

 ๒๒๑๗ สิบเอก ณัฐพนธ  คุมตระกูล 
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 ๒๒๑๘ สิบเอก ณัฐพล  ขวัญศิริ 

 ๒๒๑๙ สิบเอก ณัฐพล  ดาวคํา 

 ๒๒๒๐ สิบเอก ณัฐพล  พรมจันทร 

 ๒๒๒๑ สิบเอก ณัฐพล  โพธิ์ทา 

 ๒๒๒๒ สิบเอก ณัฐพล  วิทยารัตน 

 ๒๒๒๓ สิบเอก ณัฐวัฒน  เชื้อมี 

 ๒๒๒๔ สิบเอก ดิเรก  บุญมวง 

 ๒๒๒๕ สิบเอก เดชา  บรรดาสุข 

 ๒๒๒๖ สิบเอก ทวีชัย  ทิมวงษ 

 ๒๒๒๗ สิบเอก ทวีวัฒน  ขวัญเมือง 

 ๒๒๒๘ สิบเอก ทศพล  คชพันธ 

 ๒๒๒๙ สิบเอก ทักษศิพงษ  พันธุเทศ 

 ๒๒๓๐ สิบเอก ทัพทัน  ทิยะจง 

 ๒๒๓๑ สิบเอก ทัศติพงษ  ย้ิมมาก 

 ๒๒๓๒ สิบเอก ทิวัตถ  หมื่นเพชร 

 ๒๒๓๓ สิบเอก ทิวาวัฒน  พรหมพฤกษ 

 ๒๒๓๔ สิบเอก ธนกฤต  เครือฟู 

 ๒๒๓๕ สิบเอก ธนกิจ  อัศวภูมิ 

 ๒๒๓๖ สิบเอก ธนโชติ  พุมโพธิ์ 

 ๒๒๓๗ สิบเอก ธนนันท  ทองคํา 

 ๒๒๓๘ สิบเอก ธนัช  ไชยชนะ 

 ๒๒๓๙ สิบเอก ธรรมฤทธิ์  ไตรทิพยพงศ 

 ๒๒๔๐ สิบเอก ธราพงษ  สิงหจรรยา 

 ๒๒๔๑ สิบเอก ธวัชชัย  แนมใส 

 ๒๒๔๒ สิบเอก ธวัชชัย  บุสดี 

 ๒๒๔๓ สิบเอก ธวัชชัย  มะลิลัย 

 ๒๒๔๔ สิบเอก ธีรพงศ  วัชพืช 

 ๒๒๔๕ สิบเอก ธีรพล  ขวัญออน 

 ๒๒๔๖ สิบเอก ธีระเดช  ประชาโชติ 

 ๒๒๔๗ สิบเอก ธีระพงษ  มีอุดร 

 ๒๒๔๘ สิบเอก ธีระศักดิ์  สมัครพงษ 

 ๒๒๔๙ สิบเอก นครินทร  นะตาปา 

 ๒๒๕๐ สิบเอก นที  ปยะสอน 

 ๒๒๕๑ สิบเอก นพดล  นุวัติ 

 ๒๒๕๒ สิบเอก นพบวร  เอมรุจิ 

 ๒๒๕๓ สิบเอก นฤพล  จันทรดวง 

 ๒๒๕๔ สิบเอก นันทเกียรติ  เกิดมีทรัพย 

 ๒๒๕๕ สิบเอก นันทมนัส  สิทธิรัตน 

 ๒๒๕๖ สิบเอก นันทวุฒิ  ธนะภูมิชัย 

 ๒๒๕๗ สิบเอก นิรุตน  ศรีเดช 

 ๒๒๕๘ สิบเอก เนติวิทย  อุตราช 

 ๒๒๕๙ สิบเอก เนวิน  เรือนยศ 

 ๒๒๖๐ สิบเอก บดินทร  เมืองหมอกงาม 

 ๒๒๖๑ สิบเอก บดินทร  รัตนจินดา 

 ๒๒๖๒ สิบเอก บรรพต  ผลชะอุม 

 ๒๒๖๓ สิบเอก บัณฑิต  หอมจันทร 

 ๒๒๖๔ สิบเอก บัณฑิต  รัตนชัย 

 ๒๒๖๕ สิบเอก ปกรณชัย  สุทธิแสน 

 ๒๒๖๖ สิบเอก ปฏิภาน  รูปประดิษฐ 

 ๒๒๖๗ สิบเอก ประเกียรติ  รัตนะ 
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 ๒๒๖๘ สิบเอก ประพัด  ชิณวงศ 

 ๒๒๖๙ สิบเอก ประมุก  โจกตะคุ 

 ๒๒๗๐ สิบเอก ประเสริฐ  สีดํา 

 ๒๒๗๑ สิบเอก ปริญญา  แกวประเสริฐ 

 ๒๒๗๒ สิบเอก ปริญญา  ไพรินทร 

 ๒๒๗๓ สิบเอก ปริญญา  มะลิ 

 ๒๒๗๔ สิบเอก ปริทัศน  พุมศรี 

 ๒๒๗๕ สิบเอก ปรีชา  บรรจบลาภ 

 ๒๒๗๖ สิบเอก ปรีดา  นอยเปรม 

 ๒๒๗๗ สิบเอก ปติภัทร  พันทา 

 ๒๒๗๘ สิบเอก ปยภัทร  จิหวาน 

 ๒๒๗๙ สิบเอก ปยะ  ศิริวัฒน 

 ๒๒๘๐ สิบเอก ปยะมิตร  แกวมณี 

 ๒๒๘๑ สิบเอก พงศธร  แกวสีนวล 

 ๒๒๘๒ สิบเอก พงศพันธุ  จันทะดี 

 ๒๒๘๓ สิบเอก พงษดนัย  จันทรโท 

 ๒๒๘๔ สิบเอก พงษพจน  สุวรรณ 

 ๒๒๘๕ สิบเอก พงษศักดิ์  พูลเกต 

 ๒๒๘๖ สิบเอก พรชัย  ทองทิพย 

 ๒๒๘๗ สิบเอก พรหมมินทร  เจนะ 

 ๒๒๘๘ สิบเอก พฤทธ  เฟองปรางค 

 ๒๒๘๙ สิบเอก พลวัฒน  พงษวิลัย 

 ๒๒๙๐ สิบเอก พัฒนพงษ  ศรีอาวุธ 

 ๒๒๙๑ สิบเอก พิทักษ  เชื่อมาก 

 ๒๒๙๒ สิบเอก พิทักษ  พละสุ 

 ๒๒๙๓ สิบเอก พิทักษชาติ  ชายเกตุ 

 ๒๒๙๔ สิบเอก พิศาล  มูลคํา 

 ๒๒๙๕ สิบเอก พิสิทธิ์  ประดิษฐ 

 ๒๒๙๖ สิบเอก พีรวิชญ  โอสถเจริญ 

 ๒๒๙๗ สิบเอก พีระ  ฤทธิ์เนติกุล 

 ๒๒๙๘ สิบเอก พีระพงษ  ยงคสุรีย 

 ๒๒๙๙ สิบเอก ไพโรจน  สํารองทรัพย 

 ๒๓๐๐ สิบเอก ภควัต  สงวนรัตน 

 ๒๓๐๑ สิบเอก ภราดร  ลิขิตวัฒนกิจ 

 ๒๓๐๒ สิบเอก ภักดี  ทองมาก 

 ๒๓๐๓ สิบเอก ภัทรพงษ  ใสสอง 

 ๒๓๐๔ สิบเอก ภัทราวุฒิ  พรมงาม 

 ๒๓๐๕ สิบเอก ภานุพงษ  ศรีหิน 

 ๒๓๐๖ สิบเอก ภูษิต  ประเสริฐศรี 

 ๒๓๐๗ สิบเอก มนตรี  เย็นใจ 

 ๒๓๐๘ สิบเอก เมธี  โตสาระเดช 

 ๒๓๐๙ สิบเอก โยธิน  ทองขาว 

 ๒๓๑๐ สิบเอก โยธิน  วงคชาชม 

 ๒๓๑๑ สิบเอก รชานนท  เสนสอน 

 ๒๓๑๒ สิบเอก รณกฤต  นุยภิรมย 

 ๒๓๑๓ สิบเอก รัชตะ  ชื้นขจร 

 ๒๓๑๔ สิบเอก ราชัน  อุปพันธ 

 ๒๓๑๕ สิบเอก ลิขิต  เทกะมล 

 ๒๓๑๖ สิบเอก วรพจน  เฉยสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๗ สิบเอก วรรณศักดิ์  ใจดี 
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 ๒๓๑๘ สิบเอก วรวุธ  บุญเสริม 

 ๒๓๑๙ สิบเอก วรัญู  สุวรรณหลง 

 ๒๓๒๐ สิบเอก วัชรพงษ  หอมนาน 

 ๒๓๒๑ สิบเอก วัชระกุล  จิตอารี 

 ๒๓๒๒ สิบเอก วันเฉลิม  เครือทอง 

 ๒๓๒๓ สิบเอก วานนท  คําชมภู 

 ๒๓๒๔ สิบเอก วิชากร  ชื่นเชาวกิจ 

 ๒๓๒๕ สิบเอก วิเชียร  พรหมจรรย 

 ๒๓๒๖ สิบเอก วิทวัส  เที่ยงสูงเนิน 

 ๒๓๒๗ สิบเอก วิทวัส  วรธนาคม 

 ๒๓๒๘ สิบเอก วิลากร  เรียบรอย 

 ๒๓๒๙ สิบเอก วิศิษฎ  นอยเพ่ิมทรัพย 

 ๒๓๓๐ สิบเอก วีรกิตต  จิตรเจริญ 

 ๒๓๓๑ สิบเอก วีรศิลป  อารี 

 ๒๓๓๒ สิบเอก วีระชัย  จรีรัตน 

 ๒๓๓๓ สิบเอก วุฒิพงศ  เอาซุน 

 ๒๓๓๔ สิบเอก วุฒิพงษ  อนันตไพสิฐ 

 ๒๓๓๕ สิบเอก ศรสิทธิ์  สุขใส 

 ๒๓๓๖ สิบเอก ศราวุฒิ  ครุฑจันทร 

 ๒๓๓๗ สิบเอก ศรินทรญา  เจริญวงค 

 ๒๓๓๘ สิบเอก ศักดิ์ดา  อาศนเวช 

 ๒๓๓๙ สิบเอก ศักดิ์พันธุ  คลายพันธุ 

 ๒๓๔๐ สิบเอก ศักดิ์หทัย  เล้ียมแหลม 

 ๒๓๔๑ สิบเอก ศิคงชัย  ผ้ึงใหญ 

 ๒๓๔๒ สิบเอก ศิริฤกษ  หอมสุวรรณ 

 ๒๓๔๓ สิบเอก ศิวพงษ  โอดมัง 

 ๒๓๔๔ สิบเอก ศุภชัย  ทองไตรภพ 

 ๒๓๔๕ สิบเอก เศรษฐบุตร  ภูมิวิเศษ 

 ๒๓๔๖ สิบเอก เศรษฐาลณรฤศ   

  ปุญยถิรไพศาฬ 

 ๒๓๔๗ สิบเอก สถาพร  จันทร 

 ๒๓๔๘ สิบเอก สมใจ  นาคมิ้ง 

 ๒๓๔๙ สิบเอก สมนึก  กล่ินพงษ 

 ๒๓๕๐ สิบเอก สมประสงค  หงษา 

 ๒๓๕๑ สิบเอก สราวุธ  ศิลปชัย 

 ๒๓๕๒ สิบเอก สัจจะ  สิงหโต 

 ๒๓๕๓ สิบเอก สัญชัย  สงสังข 

 ๒๓๕๔ สิบเอก สันติ  จาดเงิน 

 ๒๓๕๕ สิบเอก สันติชัย  ฉายโชน 

 ๒๓๕๖ สิบเอก สาธิต  ลาวพิมาย 

 ๒๓๕๗ สิบเอก สาริศ  เปรียญจม 

 ๒๓๕๘ สิบเอก สิญจพร  อินทฤกษ 

 ๒๓๕๙ สิบเอก สิทธิชัย  บุญผอง 

 ๒๓๖๐ สิบเอก สิทธิพงษ  จีนเสง 

 ๒๓๖๑ สิบเอก สิราวุธ  ฝปากเพราะ 

 ๒๓๖๒ สิบเอก สุจินต  สายอาทิตย 

 ๒๓๖๓ สิบเอก สุชาติ  ครองระวะ 

 ๒๓๖๔ สิบเอก สุชาติ  คํามี 

 ๒๓๖๕ สิบเอก สุทธิพงศ  หนูคาบแกว 

 ๒๓๖๖ สิบเอก สุธี  สวยรักษ 
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 ๒๓๖๗ สิบเอก สุธี  เนี๊ยะอั๋น 

 ๒๓๖๘ สิบเอก สุพจน  สุขเอมโอช 

 ๒๓๖๙ สิบเอก สุพัฒน  คํากอน 

 ๒๓๗๐ สิบเอก สุมาถย  ขันธชา 

 ๒๓๗๑ สิบเอก สุเมธ  ศรีวิเศษไทย 

 ๒๓๗๒ สิบเอก สุเมธ  สุวรรณโชติ 

 ๒๓๗๓ สิบเอก สุรเดช  บริบูรณ 

 ๒๓๗๔ สิบเอก สุรสิทธิ์  ใจสนธิ์ 

 ๒๓๗๕ สิบเอก สุรสีห  บุญเดช 

 ๒๓๗๖ สิบเอก เสกสรร  กลางสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๗ สิบเอก เสกสรร  ไพจิตรจินดา 

 ๒๓๗๘ สิบเอก เสกสรรค  ทองนอย 

 ๒๓๗๙ สิบเอก เสริมศักดิ์  อัมภวา 

 ๒๓๘๐ สิบเอก เหิร  ทับทิม 

 ๒๓๘๑ สิบเอก องอาจ  คงฤทธิ์ 

 ๒๓๘๒ สิบเอก อธิฐาน  คงแข็ง 

 ๒๓๘๓ สิบเอก อนุชา  คงศรี 

 ๒๓๘๔ สิบเอก อนุชาติ  เขยสุข 

 ๒๓๘๕ สิบเอก อนุวัฒน  ประทุมสูตร 

 ๒๓๘๖ สิบเอก อนุวัฒน  สะสมวงศ 

 ๒๓๘๗ สิบเอก อนุสรณ  สูณรงค 

 ๒๓๘๘ สิบเอก อภิวัฒน  กัลปหา 

 ๒๓๘๙ สิบเอก อภิวัฒน  พรมธิมา 

 ๒๓๙๐ สิบเอก อภิสิทธิ์  ปูฝาย 

 ๒๓๙๑ สิบเอก อภิสิทธิ์  โมรา 

 ๒๓๙๒ สิบเอก อภิสิทธิ์  ยุรมาตย 

 ๒๓๙๓ สิบเอก อภิสิทธิ์  สันดร 

 ๒๓๙๔ สิบเอก อมรพันธ  ฤกษชะงาย 

 ๒๓๙๕ สิบเอก อรรถพล  วิเชียรรัตน 

 ๒๓๙๖ สิบเอก อรรถวุฒิ  แตงโท 

 ๒๓๙๗ สิบเอก อรุณศักดิ์  สมศรี 

 ๒๓๙๘ สิบเอก อัคฆพงค  พานิชย 

 ๒๓๙๙ สิบเอก อาฎีร  หมัดศิริ 

 ๒๔๐๐ สิบเอก อาทิตย  ใจจอง 

 ๒๔๐๑ สิบเอก อาบูนีดา  อาลี 

 ๒๔๐๒ สิบเอก อิทธิพล  ทองคํา 

 ๒๔๐๓ สิบเอก อิสรนันท  เพ่ิมกาวี 

 ๒๔๐๔ สิบเอก อุเทน  บุตรอินทร 

 ๒๔๐๕ สิบเอก อุธรณ  บุตรจรัญ 

 ๒๔๐๖ สิบเอก เอกธนัช  ดัดถุยาวัตร 

 ๒๔๐๗ สิบเอก เอกพจน  บุญทอง 

 ๒๔๐๘ สิบเอก เอกพันธ  ประมูลสิน 

 ๒๔๐๙ สิบเอก เอกภิชัย  จินาเหมย 

 ๒๔๑๐ สิบเอก เอกราช  ล่ิวรุงโรจน 

 ๒๔๑๑ สิบเอกหญิง ขวัญนภา  พูลผล 

 ๒๔๑๒ สิบเอกหญิง โนรีซา  ดะหยี 

 ๒๔๑๓ สิบเอกหญิง สุดารัตน  บุญดวง 

 ๒๔๑๔ สิบโท กรวิก  จิตตปรุง 

 ๒๔๑๕ สิบโท กฤติธีเดช  สมอุมจารย 

 ๒๔๑๖ สิบโท กฤติน  สุขฤกษ 
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 ๒๔๑๗ สิบโท กฤษฎากรณ  ถาวร 

 ๒๔๑๘ สิบโท กฤษฎ์ิ  วรรณแจม 

 ๒๔๑๙ สิบโท กฤษณชัย  สุวรรณรัตน 

 ๒๔๒๐ สิบโท กฤษณะ  วิเศษการ 

 ๒๔๒๑ สิบโท กองเกียรติ  ยงประเดิม 

 ๒๔๒๒ สิบโท กันยาวัฒน  บุญรักษา 

 ๒๔๒๓ สิบโท กัมปนาท  เกลียวทอง 

 ๒๔๒๔ สิบโท กัมปนาท  ตอประเสริฐ 

 ๒๔๒๕ สิบโท กิตตินันท  แสงเดือน 

 ๒๔๒๖ สิบโท กิตติพัศ  วงศอักษร 

 ๒๔๒๗ สิบโท เกรียงศักดิ์  ศรีจันทร 

 ๒๔๒๘ สิบโท เกษมศักดิ์  แกวพรม 

 ๒๔๒๙ สิบโท ไกรวิทย  คํามูล 

 ๒๔๓๐ สิบโท จตุรงค  เรียงทองหลาง 

 ๒๔๓๑ สิบโท จักรกริช  ชัยชิต 

 ๒๔๓๒ สิบโท จักรกฤษ  ฟุมเฟอย 

 ๒๔๓๓ สิบโท จารุกิตติ์  ภูกองชนะ 

 ๒๔๓๔ สิบโท จํานง  สัมมาสุข 

 ๒๔๓๕ สิบโท จิตรรัตน  สรอยสนธิ์ 

 ๒๔๓๖ สิบโท จิรกร  จันทมณีโชติ 

 ๒๔๓๗ สิบโท จิรทีปต  สุพร 

 ๒๔๓๘ สิบโท จิระพงค  สุวรรณอินทร 

 ๒๔๓๙ สิบโท จิรัฎฐ  สรรหาศักดิ์ 

 ๒๔๔๐ สิบโท จิรายุ  จูมิ 

 ๒๔๔๑ สิบโท จีระพงศ  ศรีรักษ 

 ๒๔๔๒ สิบโท เจริญศักดิ์  อุตะระ 

 ๒๔๔๓ สิบโท ฉลอง  กมลชวง 

 ๒๔๔๔ สิบโท ฉัตรชัย  บรรจโรจน 

 ๒๔๔๕ สิบโท ฉัตรชัย  อินสวาง 

 ๒๔๔๖ สิบโท ฉัตรพล  จิตมาณะ 

 ๒๔๔๗ สิบโท ฉัตรมงคล  เตือนชวัลย 

 ๒๔๔๘ สิบโท ชนะชัย  มูลทองฟก 

 ๒๔๔๙ สิบโท ชยพล  พุทธิ 

 ๒๔๕๐ สิบโท ชวการ  สายสุวัฒน 

 ๒๔๕๑ สิบโท ชัยณรงค  เย็กรัมย 

 ๒๔๕๒ สิบโท ชัยทัต  ดวงสีแกว 

 ๒๔๕๓ สิบโท ชัยวัฒน  เซี่ยงฝุง 

 ๒๔๕๔ สิบโท ชัยวัฒน  ฟกแฟง 

 ๒๔๕๕ สิบโท ชาญชัย  จันทะคุณ 

 ๒๔๕๖ สิบโท ฐาปกรณ  ประสานสุข 

 ๒๔๕๗ สิบโท ฑิฆัมพร  สกุลรัตน 

 ๒๔๕๘ สิบโท ณฐกร  ฤทธิชัย 

 ๒๔๕๙ สิบโท ณฐภัทร  สวางวงศ 

 ๒๔๖๐ สิบโท ณรงค  คงแกว 

 ๒๔๖๑ สิบโท ณรงค  โพธิ์ศรีทอง 

 ๒๔๖๒ สิบโท ณรงคฤทธิ์  อินทรโสม 

 ๒๔๖๓ สิบโท ณรงคฤทธิ์  ณ นคร 

 ๒๔๖๔ สิบโท ณัฐกานต  เส็มสา 

 ๒๔๖๕ สิบโท ณัฐกิตติ์  ขุมทอง 

 ๒๔๖๖ สิบโท ณัฐชัย  คชสิงหรา 
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 ๒๔๖๗ สิบโท ณัฐพงศ  ปนทอง 

 ๒๔๖๘ สิบโท ณัฐพงษ  ศรีพุทโธ 

 ๒๔๖๙ สิบโท ณัฐพล  จงเจริญ 

 ๒๔๗๐ สิบโท ณัฐพล  บอแกว 

 ๒๔๗๑ สิบโท ณัฐวุฒิ  ใชเจริญ 

 ๒๔๗๒ สิบโท ณัฐวุฒิ  ย่ิงคํานึง 

 ๒๔๗๓ สิบโท ดนัย  รักคุม 

 ๒๔๗๔ สิบโท เดชา  อนันโท 

 ๒๔๗๕ สิบโท เดโชชัย  แกวเขียว 

 ๒๔๗๖ สิบโท เตวิทย  ศิริชาติ 

 ๒๔๗๗ สิบโท ทนงศักดิ์  คําสุข 

 ๒๔๗๘ สิบโท ทรงพล  ปตานี 

 ๒๔๗๙ สิบโท ทวีสิทธิ์  กรุแกว 

 ๒๔๘๐ สิบโท ทิวานนท  สุวรรณ 

 ๒๔๘๑ สิบโท เทพวิวัฒน  ปรีชล 

 ๒๔๘๒ สิบโท เทเวทย  กุณพันธ 

 ๒๔๘๓ สิบโท ธเณศ  นามดวง 

 ๒๔๘๔ สิบโท ธนชัย  เสาศิริ 

 ๒๔๘๕ สิบโท ธนชาติ  กาศอุดม 

 ๒๔๘๖ สิบโท ธนวิชญ  โกวิทยา 

 ๒๔๘๗ สิบโท ธนากร  จําเริญจิตร 

 ๒๔๘๘ สิบโท ธนาพงศ  อินโต 

 ๒๔๘๙ สิบโท ธเนศ  ทองยอดพันธ 

 ๒๔๙๐ สิบโท ธราดล  คลายคลึง 

 ๒๔๙๑ สิบโท ธวัชชัย  ออนคําลุน 

 ๒๔๙๒ สิบโท ธันยะ  กองสิน 

 ๒๔๙๓ สิบโท ธันวา  เพ็ชรศรี 

 ๒๔๙๔ สิบโท ธิตินนท  สายวาศ 

 ๒๔๙๕ สิบโท ธีรดนย  ปาวรีย 

 ๒๔๙๖ สิบโท ธีรวัฒน  เมืองพวน 

 ๒๔๙๗ สิบโท ธีรวุฒิ  นาคกราย 

 ๒๔๙๘ สิบโท นครชัยนาท  ฉ่ําพิพัฒน 

 ๒๔๙๙ สิบโท นพชัย  ศรีศิริ 

 ๒๕๐๐ สิบโท นพนัย  ลาตําแย 

 ๒๕๐๑ สิบโท นพพร  เรืองฉาย 

 ๒๕๐๒ สิบโท นพรัตน  ออนสวัสดิ์ 

 ๒๕๐๓ สิบโท นราธิป  ชูภักดี 

 ๒๕๐๔ สิบโท นัฏฐพล  เพชรทาน 

 ๒๕๐๕ สิบโท นันทวัฒน  คําภีร 

 ๒๕๐๖ สิบโท นิติธรรม  สมุทรจิตต 

 ๒๕๐๗ สิบโท บะหกิม  สะนุมะ 

 ๒๕๐๘ สิบโท บุญญฤทธิ์  ตุนมี 

 ๒๕๐๙ สิบโท ปกรณ  เขียวแสงนิล 

 ๒๕๑๐ สิบโท ประสาน  สาคร 

 ๒๕๑๑ สิบโท ปรัชญา  บัวเรือง 

 ๒๕๑๒ สิบโท ปริญญา  เพชรชวย 

 ๒๕๑๓ สิบโท ปลายมนัส  กระนิล 

 ๒๕๑๔ สิบโท ปฐพงศ  ทองเชิญ 

 ๒๕๑๕ สิบโท ปณณวิชญ  แสงแกว 

 ๒๕๑๖ สิบโท ปยภัทร  เปล่ียนวงศ 
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 ๒๕๑๗ สิบโท ปยราช  สอนอาจ 

 ๒๕๑๘ สิบโท ปยวุฒิ  อวยพร 

 ๒๕๑๙ สิบโท ปยะ  อัวคนซื่อ 

 ๒๕๒๐ สิบโท พงษสิทธิ์  ใจชุม 

 ๒๕๒๑ สิบโท พรชัย  สันขาว 

 ๒๕๒๒ สิบโท พรเทพ  ทองดีนอก 

 ๒๕๒๓ สิบโท พัชรพล  ตราสุวรรณ 

 ๒๕๒๔ สิบโท พัทยา  มนุษยพัฒนา 

 ๒๕๒๕ สิบโท พิชัย  จันทป 

 ๒๕๒๖ สิบโท พิทักษ  ไชยบุญ 

 ๒๕๒๗ สิบโท พิรายุ  กิจคณะ 

 ๒๕๒๘ สิบโท พิศาล  ทนทาน 

 ๒๕๒๙ สิบโท พีรพงษ  พงคดา 

 ๒๕๓๐ สิบโท เพชรพิรุณ  สวนแกว 

 ๒๕๓๑ สิบโท ภัทรชัย  โยนิจ 

 ๒๕๓๒ สิบโท ภาคภูมิ  พิมพโมทย 

 ๒๕๓๓ สิบโท ภาคภูมิ  สองสี 

 ๒๕๓๔ สิบโท ภาณุพงษ  เจนวิพากษ 

 ๒๕๓๕ สิบโท ภานุเดช  โคตะมีย 

 ๒๕๓๖ สิบโท ภานุพงศ  ไผงาม 

 ๒๕๓๗ สิบโท ภูมินทร  พยัคฆพล 

 ๒๕๓๘ สิบโท มงคล  ทองจาว 

 ๒๕๓๙ สิบโท มานะ  นากทองดี 

 ๒๕๔๐ สิบโท เมธิชัย  มีสุวรรณ 

 ๒๕๔๑ สิบโท ยศพัฒน  โสภา 

 ๒๕๔๒ สิบโท ยอดชาย  ยศตีนเทียน 

 ๒๕๔๓ สิบโท ยุทธภูมิ  ธรรมวงศ 

 ๒๕๔๔ สิบโท รัตชตะ  บุตะโลม 

 ๒๕๔๕ สิบโท รัตนพงศ  แกวประเสริฐ 

 ๒๕๔๖ สิบโท ราเชน  ชังชางเรือ 

 ๒๕๔๗ สิบโท รุงอรุณ  ทองสาย 

 ๒๕๔๘ สิบโท เริงศักดิ์  ดวงรุง 

 ๒๕๔๙ สิบโท โรจนศักดิ์  จันทรตะ 

 ๒๕๕๐ สิบโท วชิรวิทย  ปยะราช 

 ๒๕๕๑ สิบโท วรกันต  ภักดีเทพ 

 ๒๕๕๒ สิบโท วรฉัตร  นันเขียว 

 ๒๕๕๓ สิบโท วรเมธ  ภูน้ําทอง 

 ๒๕๕๔ สิบโท วรรณรัตน  กงสะเด็น 

 ๒๕๕๕ สิบโท วรวิทย  รินดวง 

 ๒๕๕๖ สิบโท วรวิทย  ออนภักดี 

 ๒๕๕๗ สิบโท วราวุธ  นิลพงศ 

 ๒๕๕๘ สิบโท วสวัตติ์  จิระปรีชาเกียรติ 

 ๒๕๕๙ สิบโท วัชรพล  คําพานิชย 

 ๒๕๖๐ สิบโท วัชรินทร  ทับทิมทอง 

 ๒๕๖๑ สิบโท วันประสูติ  ประมวน 

 ๒๕๖๒ สิบโท วายุ  หมวดคง 

 ๒๕๖๓ สิบโท วิทวัส  โทะปา 

 ๒๕๖๔ สิบโท วิศณุพงษ  เจริญ 

 ๒๕๖๕ สิบโท วีระยุทธ  หอมเจริญ 

 ๒๕๖๖ สิบโท วีระวัฒน  บุญรังษี 
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 ๒๕๖๗ สิบโท วุฒิชัย  ภูครองจิตร 

 ๒๕๖๘ สิบโท เวชพิสิฐ  มีสุข 

 ๒๕๖๙ สิบโท เวชรัตน  จันทรกล่ิน 

 ๒๕๗๐ สิบโท ศรัณวิชญ  วนะเจริญ 

 ๒๕๗๑ สิบโท ศัลยาศักดิ์  มีพวกมาก 

 ๒๕๗๒ สิบโท ศิริพงศ  ฉิมดี 

 ๒๕๗๓ สิบโท ศิริพงษ  อัมพลพ 

 ๒๕๗๔ สิบโท ศิวบุตร  พุทธพงศ 

 ๒๕๗๕ สิบโท สถาพร  อักษรพิบูลย 

 ๒๕๗๖ สิบโท สมเพชร  สาโท 

 ๒๕๗๗ สิบโท สมโภชน  อรัญตุก 

 ๒๕๗๘ สิบโท สมศักดิ์  เชาวไวย 

 ๒๕๗๙ สิบโท สรชัช  ขยันย่ิง 

 ๒๕๘๐ สิบโท สรศักดิ์  มณีศรี 

 ๒๕๘๑ สิบโท สราวุธ  วัดปล่ัง 

 ๒๕๘๒ สิบโท สันติภาพ  สรางดี 

 ๒๕๘๓ สิบโท สายฟา  ชาวแพะ 

 ๒๕๘๔ สิบโท สิริวัฒน  บุตรมาตร 

 ๒๕๘๕ สิบโท สุกฤษฎ์ิ  พรหมชาติ 

 ๒๕๘๖ สิบโท สุทธิชัย  ชูโชติ 

 ๒๕๘๗ สิบโท สุธน  ไชยโรจน 

 ๒๕๘๘ สิบโท สุภชัย  ทองน้ําแกว 

 ๒๕๘๙ สิบโท สุรจิต  สดศรีสายชล 

 ๒๕๙๐ สิบโท สุรเชษฐ  โกษาธิป 

 ๒๕๙๑ สิบโท สุรเดช  สุขมาก 

 ๒๕๙๒ สิบโท สุรพจน  คงแกว 

 ๒๕๙๓ สิบโท สุวินัย  วงศคําสม 

 ๒๕๙๔ สิบโท เสกสรรค  มีมิตรภาพ 

 ๒๕๙๕ สิบโท เสฏฐพล  คงตรง 

 ๒๕๙๖ สิบโท แสนชัย  ชาติชํานาญ 

 ๒๕๙๗ สิบโท หัตถชัย  รักษกําเนิด 

 ๒๕๙๘ สิบโท อธิป  โคตะมา 

 ๒๕๙๙ สิบโท อนุรักษ  แกวบังวัน 

 ๒๖๐๐ สิบโท อนุศักดิ์  แกวมี 

 ๒๖๐๑ สิบโท อนุศักดิ์  เกษตรกาลาม 

 ๒๖๐๒ สิบโท อโนชา  แนวทัศน 

 ๒๖๐๓ สิบโท อภิชัย  ผาขจรกล่ิน 

 ๒๖๐๔ สิบโท อภิชัย  เอี่ยมมณีรัตนา 

 ๒๖๐๕ สิบโท อภิชาติ  รามสูงเนิน 

 ๒๖๐๖ สิบโท อภิรักษ  คําหมาย 

 ๒๖๐๗ สิบโท อภิรักษ  ตลึงเพชร 

 ๒๖๐๘ สิบโท อภิสิทธิ์  ศรีโอษฐ 

 ๒๖๐๙ สิบโท อรรฆเดช  นคโร 

 ๒๖๑๐ สิบโท อรรณพ  พรรณราย 

 ๒๖๑๑ สิบโท อรรถพล  เชยสงวน 

 ๒๖๑๒ สิบโท อรรถพล  พยัฆยุทธ 

 ๒๖๑๓ สิบโท อรรถวิทย  ไชยธานี 

 ๒๖๑๔ สิบโท อัฐพล  บุญแกว 

 ๒๖๑๕ สิบโท อัฟฎอล  หลีเส็น 

 ๒๖๑๖ สิบโท อาทิวัฒน  อริกุล 
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 ๒๖๑๗ สิบโท อําพล  รองสนาม 

 ๒๖๑๘ สิบโท อิทธิกร  เจริญตาม 

 ๒๖๑๙ สิบโท เอกพจน  บุญพรหม 

 ๒๖๒๐ สิบโท เอกภาพ  วภักดิ์เพชร 

 ๒๖๒๑ สิบโทหญิง นิสุไรยา  เจะแว 

 ๒๖๒๒ สิบโทหญิง สุพรรณฉัตร  ทองคู 

 ๒๖๒๓ สิบตรี ขจรเดช  พุดสีเสน 

 ๒๖๒๔ สิบตรี คริสต  เมน 

 ๒๖๒๕ สิบตรี จักกฤษณ  เหล่ือมกลาง 

 ๒๖๒๖ สิบตรี เจษฎาภรณ  ณ อุบล 

 ๒๖๒๗ สิบตรี ฉัตรชัย  ชุมภู 

 ๒๖๒๘ สิบตร ีชาติชาย  ตรีแสน 

 ๒๖๒๙ สิบตรี ณัฏฐวุฒิ  เวชชศาสตร 

 ๒๖๓๐ สิบตรี ณัฐดนัย  พระราช 

 ๒๖๓๑ สิบตรี เดชาธร  ภูรอย 

 ๒๖๓๒ สิบตรี ธนกร  จันทร 

 ๒๖๓๓ สิบตรี ธนาวัช  อุทังสังข 

 ๒๖๓๔ สิบตรี ธเนตร  แจงสวาง 

 ๒๖๓๕ สิบตรี ธิติวัฒน  เตมา 

 ๒๖๓๖ สิบตรี ธีรพล  สุขวิญญา 

 ๒๖๓๗ สิบตรี ธีรภัทร  เปาะทอง 

 ๒๖๓๘ สิบตรี ธีระชัย  ตาลไธสง 

 ๒๖๓๙ สิบตรี ธีระศักดิ์  อนุรักษ 

 ๒๖๔๐ สิบตรี นันธวัตร  อยูเย็น 

 ๒๖๔๑ สิบตรี นิติพล  ตองติดรัมย 

 ๒๖๔๒ สิบตรี นิยะยา  รายอคารี 

 ๒๖๔๓ สิบตรี บุญพงศ  ลักษณะทอง 

 ๒๖๔๔ สิบตรี ปราณชัย  ไชยรัตน 

 ๒๖๔๕ สิบตรี ปอมเพชร  ประเสริฐดํา 

 ๒๖๔๖ สิบตรี ปครุดดีน  จิหามาตร 

 ๒๖๔๗ สิบตรี พงศกร  เรียบรอย 

 ๒๖๔๘ สิบตรี พรชัย  เย่ียมทรงค 

 ๒๖๔๙ สิบตรี พอเจตน  ใจใหม 

 ๒๖๕๐ สิบตรี พันธเลิศ  สิงฆาฬะ 

 ๒๖๕๑ สิบตรี พิชัย  เพชรจุฑา 

 ๒๖๕๒ สิบตรี พิพัฒน  ตันติพงศ 

 ๒๖๕๓ สิบตรี มนัส  พรมรักษา 

 ๒๖๕๔ สิบตรี ยมนา  เปรมปรี 

 ๒๖๕๕ สิบตรี รอซี  ลาหวัง 

 ๒๖๕๖ สิบตรี รอพีดี  แวดาโอะ 

 ๒๖๕๗ สิบตรี วงศกร  เนียมหอม 

 ๒๖๕๘ สิบตรี วรวุฒิ  หลาโฉม 

 ๒๖๕๙ สิบตรี วันอัสมัน  สะมะแอ 

 ๒๖๖๐ สิบตรี วิษณุ  เดชรักษา 

 ๒๖๖๑ สิบตรี วุฒิชัย  เพชรมอญ 

 ๒๖๖๒ สิบตรี ศราวุธ  ถิระรมย 

 ๒๖๖๓ สิบตรี ศุภกิจ  สีดาพรม 

 ๒๖๖๔ สิบตรี สดายุ  รุงสุวรรณ 

 ๒๖๖๕ สิบตรี สถาพร  อินทรปญญา 

 ๒๖๖๖ สิบตรี สรศักดิ์  จอมทอง 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๒๖๖๗ สิบตรี สัตยา  ศรีใชยพล 

 ๒๖๖๘ สิบตรี สันติ  ทวีชาติ 

 ๒๖๖๙ สิบตรี สิทธิพงษ  วรรณเลิศ 

 ๒๖๗๐ สิบตรี สุทธิชัย  หลาบุตร 

 ๒๖๗๑ สิบตรี อดุลย  ดวงมาลัย 

 ๒๖๗๒ สิบตรี อนุชิต  ทวยจัด 

 ๒๖๗๓ สิบตรี อนุพงศ  สริวัลย 

 ๒๖๗๔ สิบตรี อนุพงษ  ชาวดาน 

 ๒๖๗๕ สิบตรี อัครพล  ธิตะจารี 

 ๒๖๗๖ สิบตรี อานนท  ชอบเจริญ 

 ๒๖๗๗ สิบตรี อานนท  พันธบุตร 

 ๒๖๗๘ สิบตรี อิรฟต  หะยีเลาะ 

 ๒๖๗๙ สิบตรี อุสมาน  สะหะเมาะ 

 ๒๖๘๐ สิบตรีหญิง พิมพผกา  เรือนคํา 

 ๒๖๘๑ สิบตรีหญิง รุงพิมพรักษ  มนนุมาต 

 ๒๖๘๒ สิบตรีหญิง วิชุดา  พระวงษ 

 ๒๖๘๓ สิบตรีหญิง สุภัสสร  แสงมณี 

 ๒๖๘๔ พลทหารกนกพล  จันทรแกว 

 ๒๖๘๕ พลทหารกระแส  เพียรชนะ 

 ๒๖๘๖ พลทหารกฤษฎายุทธิ์  ซอมแกว 

 ๒๖๘๗ พลทหารกฤษฎาวุฒิ  อุตมารัตน 

 ๒๖๘๘ พลทหารกองเกียรติ  สนธิ 

 ๒๖๘๙ พลทหารกัณตพงศ  ไกรตรวจพล 

 ๒๖๙๐ พลทหารกัมปนาท  วิเชียร 

 ๒๖๙๑ พลทหารกิตติพงษ  อมลียา 

 ๒๖๙๒ พลทหารกิตติศักดิ์  สุพร 

 ๒๖๙๓ พลทหารกิตินันท  อินตรา 

 ๒๖๙๔ พลทหารเขมทัต  ชุมเกตุ 

 ๒๖๙๕ พลทหารคมกฤษ  สรอยทอง 

 ๒๖๙๖ พลทหารคริษฐ  การรัมย 

 ๒๖๙๗ พลทหารจักรพงศ  อวมจันทร 

 ๒๖๙๘ พลทหารจักรสุวรรณ  วรดิษฐ 

 ๒๖๙๙ พลทหารจักราวุธ  ระวัง 

 ๒๗๐๐ พลทหารจิรภัทร  นาโค 

 ๒๗๐๑ พลทหารจิระพงษ  วรรณรัตน 

 ๒๗๐๒ พลทหารเจริญทรัพย  ปนทอง 

 ๒๗๐๓ พลทหารเจริญรักษ  รักษาศรี 

 ๒๗๐๔ พลทหารฉัตรมงคล  เสนา 

 ๒๗๐๕ พลทหารชนะชัย  คิดงาม 

 ๒๗๐๖ พลทหารชนะพงษ  สถิตปาแขม 

 ๒๗๐๗ พลทหารชาญณรงค  สุรินทรงาม 

 ๒๗๐๘ พลทหารชาฮีดัน  เตะปูยู 

 ๒๗๐๙ พลทหารโชคชัย  แสนเหวิม 

 ๒๗๑๐ พลทหารซอบรี  ดาโอะ 

 ๒๗๑๑ พลทหารซาการียา  เจะโกะ 

 ๒๗๑๒ พลทหารซูกรี  จือแร 

 ๒๗๑๓ พลทหารซูไฟรี  หาเก็ง 

 ๒๗๑๔ พลทหารฐากร  หาดเกล้ียง 

 ๒๗๑๕ พลทหารณฐพร  แกนทอง 

 ๒๗๑๖ พลทหารณภัทร  นํามะนัย 
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 ๒๗๑๗ พลทหารณรงคเดช  เดชทิม 

 ๒๗๑๘ พลทหารณัฐกิจ  ไชยพิทักษ 

 ๒๗๑๙ พลทหารณัฐชนก  นรสิงห 

 ๒๗๒๐ พลทหารณัฐพล  บุตรมะณี 

 ๒๗๒๑ พลทหารณัฐพล  พิเนตรเสถียร 

 ๒๗๒๒ พลทหารณัฐิวุฒิ  อินทระนก 

 ๒๗๒๓ พลทหารเดชา  โสตรการ 

 ๒๗๒๔ พลทหารตวนบูคอรี  ปาแซ 

 ๒๗๒๕ พลทหารทรงวุฒิ  รัตนวิจิตร 

 ๒๗๒๖ พลทหารทัศนัย  ไชยศรีขวัญ 

 ๒๗๒๗ พลทหารทินกร  หงษหิน 

 ๒๗๒๘ พลทหารธนกร  จันดาเวียง 

 ๒๗๒๙ พลทหารธนดล  บัวเพชร 

 ๒๗๓๐ พลทหารธนวัช  นามสุข 

 ๒๗๓๑ พลทหารธนวัฒน  จอมแจง 

 ๒๗๓๒ พลทหารธนากล  ริมสา 

 ๒๗๓๓ พลทหารธนายุทธ  ใจด ี

 ๒๗๓๔ พลทหารธนายุธ  มุตสิกพันธ 

 ๒๗๓๕ พลทหารธาดา  ทองเสงี่ยม 

 ๒๗๓๖ พลทหารธีรเดช  เทพกําเหนิด 

 ๒๗๓๗ พลทหารธีรภัทร  คําดี 

 ๒๗๓๘ พลทหารนครินทร  ทองเพ็ชร 

 ๒๗๓๙ พลทหารนนทพร  ทองหยู 

 ๒๗๔๐ พลทหารนนทวัฒน  ถนอม 

 ๒๗๔๑ พลทหารนันตชัย  อินณรงค 

 ๒๗๔๒ พลทหารนันทวัฒน  คงอินทร 

 ๒๗๔๓ พลทหารนันทวุธ  จันทร 

 ๒๗๔๔ พลทหารบุญเทียว  ศรีพนม 

 ๒๗๔๕ พลทหารบูรฮาน  ดือรามะ 

 ๒๗๔๖ พลทหารปฏิพัทธิ์  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๗๔๗ พลทหารปฏิยุทธิ์  วิชญพันธ 

 ๒๗๔๘ พลทหารปณิธาน  ดํามณี 

 ๒๗๔๙ พลทหารประเสริฐศักดิ์  รักษศีล 

 ๒๗๕๐ พลทหารปยพงศ  ไตรสุวรรณ 

 ๒๗๕๑ พลทหารพงศกร  กังแฮ 

 ๒๗๕๒ พลทหารพงศพันธุ  ไกรนรา 

 ๒๗๕๓ พลทหารพงษขจร  จันทรงาม 

 ๒๗๕๔ พลทหารพงษพันธ  จํารัสคุณธรรม 

 ๒๗๕๕ พลทหารพงษวริช  พิสิฐวรากุล 

 ๒๗๕๖ พลทหารพรหมศิริ  อาจสูงเนิน 

 ๒๗๕๗ พลทหารพลวัฒน  เสนสุข 

 ๒๗๕๘ พลทหารพัฒนวิทย  รัตนะ 

 ๒๗๕๙ พลทหารพันธกานต  จันทรสวัสดิ์ 

 ๒๗๖๐ พลทหารพิษณุ  กันทาซาว 

 ๒๗๖๑ พลทหารพีรชัย  ภักดีรัตน 

 ๒๗๖๒ พลทหารพีรพล  คงเดช 

 ๒๗๖๓ พลทหารเพาซี  เจะเลาะ 

 ๒๗๖๔ พลทหารฟยซอลย  บิลังโหลด 

 ๒๗๖๕ พลทหารฟาฮาล  เกษตรกาลาม 

 ๒๗๖๖ พลทหารไฟซอล  คาเร็ง 
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 ๒๗๖๗ พลทหารภสุ  สุขอนันต 

 ๒๗๖๘ พลทหารภาณุเดช  เกรียรัมย 

 ๒๗๖๙ พลทหารภาณุวิชญ  สุวรรณคช 

 ๒๗๗๐ พลทหารภูวดิท  รุงโรจน 

 ๒๗๗๑ พลทหารภูวนัย  ปล้ินโชคชัย 

 ๒๗๗๒ พลทหารมะแซ  กมางิน 

 ๒๗๗๓ พลทหารมะโซเฟยน  บาเกาะ 

 ๒๗๗๔ พลทหารมะสาคอวี  วอมะ 

 ๒๗๗๕ พลทหารมารคี  สุวรรณศรี 

 ๒๗๗๖ พลทหารมารุต  อุดมสิน 

 ๒๗๗๗ พลทหารเมธิชัย  สุทธิชล 

 ๒๗๗๘ พลทหารรีดูวาน  ปาจอ 

 ๒๗๗๙ พลทหารรียาน  สุภาวีระ 

 ๒๗๘๐ พลทหารรุสลาม  ดีเตะ 

 ๒๗๘๑ พลทหารเรวัต  จันทรเพชร 

 ๒๗๘๒ พลทหารวรยศ  ประดิษฐ 

 ๒๗๘๓ พลทหารวรวุฒิ  แดงเวชงาม 

 ๒๗๘๔ พลทหารวโรดม  ชุมรัตน 

 ๒๗๘๕ พลทหารวสันต  สุปฏิ 

 ๒๗๘๖ พลทหารวันจักรี  ชัยฤกษ 

 ๒๗๘๗ พลทหารวันชัย  สลําเหม 

 ๒๗๘๘ พลทหารวิทธวัฒน  เกตุสุรินทร 

 ๒๗๘๙ พลทหารวิทพงษ  เจยแกว 

 ๒๗๙๐ พลทหารวทิวัส  จันทรพฤกษ 

 ๒๗๙๑ พลทหารวีรวัฒน  บัวอินทร 

 ๒๗๙๒ พลทหารวีระพงษ  เชิญทอง 

 ๒๗๙๓ พลทหารวีระศักดิ์  โชติรัตน 

 ๒๗๙๔ พลทหารวุฒิศักดิ์  เมืองหมอกงาม 

 ๒๗๙๕ พลทหารศรชาย  ถนอมใจเกษม 

 ๒๗๙๖ พลทหารศรัญู  ดอละ 

 ๒๗๙๗ พลทหารศักดิ์สิทธิ์  นวนคําสิงห 

 ๒๗๙๘ พลทหารศิริชัย  แกวมณี 

 ๒๗๙๙ พลทหารศิริพล  แกวมณี 

 ๒๘๐๐ พลทหารศุภกรณ  เกษรแกว 

 ๒๘๐๑ พลทหารศุภโชค  รักษาชล 

 ๒๘๐๒ พลทหารศุภวิชญ  จิระมาตร 

 ๒๘๐๓ พลทหารสดใส  สวางแกว 

 ๒๘๐๔ พลทหารสมพงศ  คงโคก 

 ๒๘๐๕ พลทหารสมพร  ราชทูล 

 ๒๘๐๖ พลทหารสมพล  พลเทพ 

 ๒๘๐๗ พลทหารสมรักษ  สินศักศรี 

 ๒๘๐๘ พลทหารสัญชาติ  ศานติศิขริน 

 ๒๘๐๙ พลทหารสันติ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๘๑๐ พลทหารสามารถ  เสดสุวรรณ 

 ๒๘๑๑ พลทหารสิทธิชัย  ชวลิตเสถียร 

 ๒๘๑๒ พลทหารสิทธิพล  สุทธิเกิด 

 ๒๘๑๓ พลทหารสิรภพ  ศิริทินกร 

 ๒๘๑๔ พลทหารสุเมธ  จิตรมุง 

 ๒๘๑๕ พลทหารสุเมธา  เขมนการนา 

 ๒๘๑๖ พลทหารสุรชาติ  ปนทอง 
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 ๒๘๑๗ พลทหารสุรศักดิ์  ทองแผน 

 ๒๘๑๘ พลทหารสุริยา  ศรีทวีป 

 ๒๘๑๙ พลทหารอดิศักดิ์  กฤติกาย่ิงสกุล 

 ๒๘๒๐ พลทหารอดิศักดิ์  แสงภักดี 

 ๒๘๒๑ พลทหารอภิชัย  คงอินทร 

 ๒๘๒๒ พลทหารอภิชัย  ไฉนงุน 

 ๒๘๒๓ พลทหารอภิเดช  เจริญรูป 

 ๒๘๒๔ พลทหารอัตพล  ขาวทอง 

 ๒๘๒๕ พลทหารอับดุลรอซะ  มะอีซอ 

 ๒๘๒๖ พลทหารอับดุลรอฮิม  บินดุลเลาะ 

 ๒๘๒๗ พลทหารอับดุลเลาะ  สะหมานยะ 

 ๒๘๒๘ พลทหารอัฟฎ็อล  โสะเตง 

 ๒๘๒๙ พลทหารอัมรัม  สาเมาะ 

 ๒๘๓๐ พลทหารอัมรี  สะแอ 

 ๒๘๓๑ พลทหารอัสรี  สาแม 

 ๒๘๓๒ พลทหารอาชา  แกวศรี 

 ๒๘๓๓ พลทหารอาทิตย  ใจหนัก 

 ๒๘๓๔ พลทหารอาทิตย  สิริ 

 ๒๘๓๕ พลทหารอาสือรี  อาแว 

 ๒๘๓๖ พลทหารอาหลี  สตันหน็อด 

 ๒๘๓๗ พลทหารอาหามะอาซูวี  สาเมาะ 

 ๒๘๓๘ พลทหารอิลมาม  เจะเตะ 

 ๒๘๓๙ พลทหารอิสมะแอ  นาลี 

 ๒๘๔๐ พลทหารอีลฮัม  มะเจะเงาะ 

 ๒๘๔๑ พลทหารเอกนิมิตร  อินทรนิมิตร 

 ๒๘๔๒ พลทหารฮานาป  อิเฮง 

 ๒๘๔๓ พลทหารฮานีฟ  ตาเยะ 

 ๒๘๔๔ อาสาสมัครทหารพรานซุลกีพลี   

  เงาะมูซอ 

 ๒๘๔๕ อาสาสมัครทหารพรานธนายุทธ   

  บุญทวี 

 ๒๘๔๖ อาสาสมัครทหารพรานศุวิล   

  ภัทราสกุล 

 ๒๘๔๗ อาสาสมัครทหารพรานหรอเกบ   

  หมาหลี 

 ๒๘๔๘ พลอาสาสมัครคมสันต  นิกรสุข 

 ๒๘๔๙ พลอาสาสมัครชุติพนธ  ชอผกา 

 ๒๘๕๐ พลอาสาสมัครณัฐวุฒิ   

  เกตุกลางดอน 

 ๒๘๕๑ พลอาสาสมัครณัฐวุฒิ  แสงแกว 

 ๒๘๕๒ พลอาสาสมัครเดชฤทธิ์  แพงแกว 

 ๒๘๕๓ พลอาสาสมัครบุญญฤทธิ์   

  แกวไพรวัลย 

 ๒๘๕๔ พลอาสาสมัครประกาศิต   

  ประทีปอมฤต 

 ๒๘๕๕ พลอาสาสมัครประกิต  ทองพิทักษ 

 ๒๘๕๖ พลอาสาสมัครปยวัฒน  สิงขิต 

 ๒๘๕๗ พลอาสาสมัครปยะมิตร  บันดาลุน 

 ๒๘๕๘ พลอาสาสมัครพงศธร  สมสงวน 

 ๒๘๕๙ พลอาสาสมัครพงษศักดิ์  ยืนนาน 
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 ๒๘๖๐ พลอาสาสมัครพัฒนา  ไชยวิเศษ 

 ๒๘๖๑ พลอาสาสมัครพิชิตพล  พุฒตาล 

 ๒๘๖๒ พลอาสาสมัครพีรดนย  หัสดิน 

 ๒๘๖๓ พลอาสาสมัครไพศาล  ขวัญเรือง 

 ๒๘๖๔ พลอาสาสมัครมงคล  แขจอหอ 

 ๒๘๖๕ พลอาสาสมัครวิโรจน  โปรงจันทึก 

 ๒๘๖๖ พลอาสาสมัครวีระชาติ  โสวรรณี 

 ๒๘๖๗ พลอาสาสมัครสันติ  ฉัตรทอง 

กองทัพเรือ 

 ๒๘๖๘ พลเรือตรี สุทธิชัย  ชีพชล 

 ๒๘๖๙ วาที่นาวาเอก กราญรักษ  ขันธวัฒน 

 ๒๘๗๐ นาวาโทหญิง ชญาดา  เงินเจริญ 

 ๒๘๗๑ นาวาตรี ปราชญ  แกวสุขศรี 

 ๒๘๗๒ นาวาตรี สมัย  จีนขี 

 ๒๘๗๓ เรือเอก กิตติพงษ  ฉายสนิท 

 ๒๘๗๔ เรือเอก รัตนพล  เทพภิบาล 

 ๒๘๗๕ วาที่เรือเอก ธีรนัย  เหลาสิงห 

 ๒๘๗๖ วาที่เรือเอก บัณฑิต  สีดา 

 ๒๘๗๗ เรือโท ณัฐวัฒน  สุวรรณพืช 

 ๒๘๗๘ เรือโท ตถาพร  บวรสุวรรณ 

 ๒๘๗๙ เรือโท ธกานต  การดี 

 ๒๘๘๐ เรือโท ปรีชา  นาใจแกว 

 ๒๘๘๑ เรือโท ฤทธิชัย  นันตา 

 ๒๘๘๒ เรือโท วิชาญ  จุติพิมาน 

 ๒๘๘๓ เรือโท ศรุต  ธรรมประทีป 

 ๒๘๘๔ เรือโท ศุภโชค  สายแสงทอง 

 ๒๘๘๕ เรือโท อมฤต  สาตราวุธ 

 ๒๘๘๖ เรือโท โอฬาร  เอี่ยมจํารูญ 

 ๒๘๘๗ เรือตรี ชวินธร  ลบเมฆ 

 ๒๘๘๘ เรือตรี ธนากร  ตามกลาง 

 ๒๘๘๙ เรือตรี ภิธาร  หุนประการ 

 ๒๘๙๐ เรือตรี สุทธิ  พุมเจริญ 

 ๒๘๙๑ พันจาเอก กรกฤติเดช  ทองให 

 ๒๘๙๒ พันจาเอก โฆสิต  ดุกสุขแกว 

 ๒๘๙๓ พันจาเอก จักรพงษ  ทองจันดี 

 ๒๘๙๔ พันจาเอก จัตุพล  พวงประดิษฐ 

 ๒๘๙๕ พันจาเอก ฐกฤต  ธนมหามงคลกุล 

 ๒๘๙๖ พันจาเอก ธีรพงษ  เย่ียมเพ่ือน 

 ๒๘๙๗ พันจาเอก นราธิป  เตียสกุล 

 ๒๘๙๘ พันจาเอก นิติพัฒน  วงศฉัตรสิริ 

 ๒๘๙๙ พันจาเอก นิวัฒน  อินทะรังษี 

 ๒๙๐๐ พันจาเอก พิษณุ  กุดแสน 

 ๒๙๐๑ พันจาเอก ไพโรจน  เมฆธนานันต 

 ๒๙๐๒ พันจาเอก เรวัต  ทองให 

 ๒๙๐๓ พันจาเอก วิรัช  เพ่ิมพูล 

 ๒๙๐๔ พันจาเอก ศุภสิทธิ์  ควรหา 

 ๒๙๐๕ พันจาเอก สมบัติ  สุวรรณา 

 ๒๙๐๖ พันจาเอก สวาง  ไฝเพชร 

 ๒๙๐๗ พันจาเอก อดินันต  เจะจาโรจน 
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 ๒๙๐๘ พันจาเอก อภิสิทธิ์  ดีดิษฐ 

 ๒๙๐๙ พันจาเอก อานูวา  อาแว 

 ๒๙๑๐ พันจาโท ทศพร  บัวผัน 

 ๒๙๑๑ พันจาโท อธิวัฒน  ประจุดธะสี 

 ๒๙๑๒ พันจาโท อมรเลิศ  หนูวงค 

 ๒๙๑๓ พันจาตรี ณัฐพงศ  ศรีเขตรการ 

 ๒๙๑๔ พันจาตรี นพพล  สุดสาคร 

 ๒๙๑๕ จาเอก กรกฎ  ชูวาลา 

 ๒๙๑๖ จาเอก กฤษฎา  ศิริสาคร 

 ๒๙๑๗ จาเอก กฤษณ  เลิศฤทธิ์วิมานแมน 

 ๒๙๑๘ จาเอก กฤษดา   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๙๑๙ จาเอก เกษมรักษ  ภูริโสภณ 

 ๒๙๒๐ จาเอก ขจรศักดิ์  ทรัพยอยู 

 ๒๙๒๑ จาเอก คงเดช  ตินานพ 

 ๒๙๒๒ จาเอก คมสัน  ลํ่าสัน 

 ๒๙๒๓ จาเอก จรัสพงศ  พิริยาทร 

 ๒๙๒๔ จาเอก จิรศักดิ์  พาเจริญ 

 ๒๙๒๕ จาเอก เฉลิมศักดิ์  วงศที 

 ๒๙๒๖ จาเอก ชนินทร  พรมภักดี 

 ๒๙๒๗ จาเอก ชัยธวัช  รักดี 

 ๒๙๒๘ จาเอก ชัยสิทธิ์  ราชวังเมือง 

 ๒๙๒๙ จาเอก ชาญวิทย  ฝายเทศ 

 ๒๙๓๐ จาเอก ชุมพล  เผือกพรม 

 ๒๙๓๑ จาเอก เชาววัฒน  ญาณะทาน 

 ๒๙๓๒ จาเอก ณัฐิวุฒิ  ภิมา 

 ๒๙๓๓ จาเอก ทศวรรษ  คงทวี 

 ๒๙๓๔ จาเอก ธนากร  นามเหลา 

 ๒๙๓๕ จาเอก ธีระศักดิ์  เกรียรัมย 

 ๒๙๓๖ จาเอก นฤดล  ศรีวิไล 

 ๒๙๓๗ จาเอก บุญญฤทธิ์  พรมวิชัย 

 ๒๙๓๘ จาเอก ประสพ  กุโนรัมย 

 ๒๙๓๙ จาเอก ปริญญา  พิทักษเขตต 

 ๒๙๔๐ จาเอก พงศธร  หมื่นสาย 

 ๒๙๔๑ จาเอก พงศพัศ  ไพศาลธรรม 

 ๒๙๔๒ จาเอก พรชัย  ภูยอด 

 ๒๙๔๓ จาเอก พศวีร  ไชยบัง 

 ๒๙๔๔ จาเอก พูนสันติ  หงษมาลัย 

 ๒๙๔๕ จาเอก ภากร  ชัยโย 

 ๒๙๔๖ จาเอก ภาณุพงษ  ไพสิฐวรกุล 

 ๒๙๔๗ จาเอก มงคล  ตระกูลรัมย 

 ๒๙๔๘ จาเอก มูฮําหมัดไฟศอล  นิกาเร็ง 

 ๒๙๔๙ จาเอก ยุทธการณ  คางคํา 

 ๒๙๕๐ จาเอก ยุทธนันท  ไชยชาญยุทธ 

 ๒๙๕๑ จาเอก เยาว  สุวรรณเมฆ 

 ๒๙๕๒ จาเอก โยธิน  โยงรัมย 

 ๒๙๕๓ จาเอก รัชนาท  แคนมืด 

 ๒๙๕๔ จาเอก ราชวัตร  พิณมณี 

 ๒๙๕๕ จาเอก วรวิทย  คํารัตน 

 ๒๙๕๖ จาเอก วิชาญ  เกื้อทน 
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 ๒๙๕๗ จาเอก วิเชษฐ  ธนะเพ่ิม 

 ๒๙๕๘ จาเอก วิรัตน  ปนอุน 

 ๒๙๕๙ จาเอก วิศรุต  ปรีชาโชติ 

 ๒๙๖๐ จาเอก วิษณุ  พันเต 

 ๒๙๖๑ จาเอก วีระยุทธ  พรอมพูนสุข 

 ๒๙๖๒ จาเอก วุฒิพงษ  ปุนประโคน 

 ๒๙๖๓ จาเอก ศักดิ์ชัย  สงวน 

 ๒๙๖๔ จาเอก ศักดิ์สิทธิ์  สุทธิชน 

 ๒๙๖๕ จาเอก สรยุทธ  ชุมชื่น 

 ๒๙๖๖ จาเอก สราวุฒิ  ขาวนวล 

 ๒๙๖๗ จาเอก สวางพงษ  สายสังข 

 ๒๙๖๘ จาเอก สัจจะ  เหี้ยมเหิน 

 ๒๙๖๙ จาเอก สายฟา  มงคลเคหา 

 ๒๙๗๐ จาเอก สิทธิชัย  หอมประไพ 

 ๒๙๗๑ จาเอก สุชาติ  ทิศกระโทก 

 ๒๙๗๒ จาเอก สุพล  มวงทิม 

 ๒๙๗๓ จาเอก สุรศักดิ์  บามา 

 ๒๙๗๔ จาเอก สุรศักดิ์  รุงสวาง 

 ๒๙๗๕ จาเอก สุวิชชา  สุจริต 

 ๒๙๗๖ จาเอก สุวิทย  วงศจําปา 

 ๒๙๗๗ จาเอก อติกานต  เพชรคง 

 ๒๙๗๘ จาเอก อนุชาติ  เหลานาคํา 

 ๒๙๗๙ จาเอก อนุสรณ  ธงกระโทก 

 ๒๙๘๐ จาเอก อนุสรณ  นาคยวน 

 ๒๙๘๑ จาเอก อนุสรณ  นาคราช 

 ๒๙๘๒ จาเอก อภิวัฒน  แยมประโคน 

 ๒๙๘๓ จาเอก อภิวัฒน  อุทัย 

 ๒๙๘๔ จาเอก อรรคพล  ลานลอบ 

 ๒๙๘๕ จาเอก อัษฎาวุธ  บัวสอน 

 ๒๙๘๖ จาเอก อิทธิพล  วงศสาลี 

 ๒๙๘๗ จาโท กิตติธีร  ไชยา 

 ๒๙๘๘ จาโท คฑาวุฒิ  วรรณสมทรัพย 

 ๒๙๘๙ จาโท ณัฐพนธ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๙๙๐ จาโท ณัฐภัทร  เตชะพันธุ 

 ๒๙๙๑ จาโท ทิวทัศน  วัฒนา 

 ๒๙๙๒ จาโท ธนะโชค  ใหญโต 

 ๒๙๙๓ จาโท พรรษา  พรหมมา 

 ๒๙๙๔ จาโท วิทวัส  ดารากัย 

 ๒๙๙๕ จาโท สุรนาท  แสนใจบาญ 

 ๒๙๙๖ จาตรี ณัฐวุฒิ  ชวยไชยศรี 

 ๒๙๙๗ จาตรี มานะชัย  ดีทุง 

 ๒๙๙๘ พลทหารกิตติพล  อูปคํา 

 ๒๙๙๙ พลทหารฉัตรมงคล  ศิริดล 

 ๓๐๐๐ พลทหารโชควิทย  ดิษประสพ 

 ๓๐๐๑ พลทหารฐิติชัย  ทับสุข 

 ๓๐๐๒ พลทหารณัฏฐวี  วงศเวชวินิต 

 ๓๐๐๓ พลทหารณัฐวุฒิ  เพ็งทอง 

 ๓๐๐๔ พลทหารทนงศักดิ์  เรืองสวัสดิ์ 

 ๓๐๐๕ พลทหารทิวากร  ตรีกมล 

 ๓๐๐๖ พลทหารธนชัย  ศรีธาน ี
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 ๓๐๐๗ พลทหารธนรินทร  บุตรดาโจม 

 ๓๐๐๘ พลทหารธนาวุฒิ  แกววารี 

 ๓๐๐๙ พลทหารธรณธันย  ผาคํา 

 ๓๐๑๐ พลทหารธราธร  ลุนชัยภา 

 ๓๐๑๑ พลทหารนพรัตน  กอนทอง 

 ๓๐๑๒ พลทหารนรากร  จันทรทอง 

 ๓๐๑๓ พลทหารปณณวิชญ   

  บวรวิชญธนกุล 

 ๓๐๑๔ พลทหารพงศกร  สุบรรณ 

 ๓๐๑๕ พลทหารพชรพล  บุญอุปการ 

 ๓๐๑๖ พลทหารพิษณุ  จันทรโพธิ์ 

 ๓๐๑๗ พลทหารภาสกร  หงษจันทร 

 ๓๐๑๘ พลทหารยุทธพงษ  จันทสอน 

 ๓๐๑๙ พลทหารวิทวัส  ญาณลาภ 

 ๓๐๒๐ พลทหารวิรุจน  อินทรภาพ 

 ๓๐๒๑ พลทหารวุฒิไกร  หอมสวาท 

 ๓๐๒๒ พลทหารวุฒิชัย  จันทรสอางค 

 ๓๐๒๓ พลทหารไวทยาน  แสนโคตร 

 ๓๐๒๔ พลทหารศราวุธ  บุตรแกว 

 ๓๐๒๕ พลทหารศิริพัฒน  แสงสวาง 

 ๓๐๒๖ พลทหารศุภมิตร  ผุดวัฒน 

 ๓๐๒๗ พลทหารสถาพร  นามศักดิ์ 

 ๓๐๒๘ พลทหารสมคิด  พาพุฒ 

 ๓๐๒๙ พลทหารสมภพ  เพชรสุข 

 ๓๐๓๐ พลทหารสาธิต  หวายฟา 

 ๓๐๓๑ พลทหารสิทธิโชค  สิทธิ 

 ๓๐๓๒ พลทหารสุรัตน  ทับสมบัติ 

 ๓๐๓๓ พลทหารอนุรัตน  ลิครบุรี 

กองทัพอากาศ 

 ๓๐๓๔ นาวาอากาศเอก จตุรงค  พาศรี 

 ๓๐๓๕ นาวาอากาศเอก จักราวุธ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๓๖ นาวาอากาศเอก ธีรภัทร  ปลองทอง 

 ๓๐๓๗ นาวาอากาศเอก นภาพล  อัคนิทัต 

 ๓๐๓๘ นาวาอากาศเอก ประจง  ศรีสุข 

 ๓๐๓๙ นาวาอากาศเอก พัทธกร  ลลิตาวชิรา 

 ๓๐๔๐ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ  ทิมเกิด 

 ๓๐๔๑ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  สงวนพงษ 

 ๓๐๔๒ นาวาอากาศเอก อติรวิชช  ไพจิตร 

 ๓๐๔๓ นาวาอากาศโท เจษฎา  ตุลาสืบ 

 ๓๐๔๔ นาวาอากาศโท พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ 

 ๓๐๔๕ นาวาอากาศโทหญิง ระวิวรรณ   

  พุกพิกุล 

 ๓๐๔๖ นาวาอากาศโทหญิง วรรณพร  ภูแจง 

 ๓๐๔๗ นาวาอากาศตรี ณรงคศักดิ์  มิใย 

 ๓๐๔๘ นาวาอากาศตรี รภัสสรณ  ทองแท 

 ๓๐๔๙ นาวาอากาศตรี สุรพัศ  บุญอุม 

 ๓๐๕๐ เรืออากาศเอก กลายุทธ  เมตตาวิหาร ี
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 ๓๐๕๑ เรืออากาศเอก เกียรติศักดิ์  ใจมีวงศ 

 ๓๐๕๒ เรืออากาศเอก คณิสสรณ   

  บุญญานุรักษ 

 ๓๐๕๓ เรืออากาศเอก ชโยธิต  สอนไว 

 ๓๐๕๔ เรืออากาศเอก เดนชัย  สุวรรณดี 

 ๓๐๕๕ เรืออากาศเอก ทัศไนย  เศรษฐกร 

 ๓๐๕๖ เรืออากาศเอก ธนพล  กาญจนสุนทร 

 ๓๐๕๗ เรืออากาศเอก ปุณณรัตน  บุญรอด 

 ๓๐๕๘ เรืออากาศเอก พนมพร  ภัควันต 

 ๓๐๕๙ เรืออากาศเอก พิศิษฐ  พลอยงาม 

 ๓๐๖๐ เรืออากาศเอก วโรตม   

  มิตรธรรมศิริ 

 ๓๐๖๑ เรืออากาศเอก สนั่น  รักเรือง 

 ๓๐๖๒ เรืออากาศเอก สุกฤษฏ์ิ   

  กาญจนานนทกุล 

 ๓๐๖๓ เรืออากาศเอก อรรถพล   

  คุณากรพันธุ 

 ๓๐๖๔ เรืออากาศเอกหญิง ดวงกมล   

  อรุณสุทธิกุล 

 ๓๐๖๕ เรืออากาศเอกหญิง ศดกชุบ   

  เปรมมานะ 

 ๓๐๖๖ เรืออากาศโท กฤตพล  บัวเผ่ือน 

 ๓๐๖๗ เรืออากาศโท กฤษณนันทน  พ่ึงทัศน 

 ๓๐๖๘ เรืออากาศโท จักรภัทรณ   

  วรรณภาสชัยยง 

 ๓๐๖๙ เรืออากาศโท ชนกานต   

  รัตนแกวกาญจน 

 ๓๐๗๐ เรืออากาศโท ธัญชลิต  สุดชูเกียรติ 

 ๓๐๗๑ เรืออากาศโท พชรพล  ทองหยอด 

 ๓๐๗๒ เรืออากาศโท พัทธพล  ณ นคร 

 ๓๐๗๓ เรืออากาศโท พิทักษ  วิจิตต 

 ๓๐๗๔ เรืออากาศโท พิสิษฐศักดิ์  ทองขาวขํา 

 ๓๐๗๕ เรืออากาศโท พูลศักดิ์  พงษนาค 

 ๓๐๗๖ เรืออากาศโท ภาสุวัฒน  ใจชื้น 

 ๓๐๗๗ เรืออากาศโท ยุทธนา  บุษสาย 

 ๓๐๗๘ เรืออากาศโท รุงโรจน  ระยับศรี 

 ๓๐๗๙ เรืออากาศโท วีรพงศ  มหาดไทย 

 ๓๐๘๐ เรืออากาศโท วีระพันธ  ไกรถาวร 

 ๓๐๘๑ เรืออากาศโท สิทธิเดช  ศุภกูล 

 ๓๐๘๒ เรืออากาศโท สุทธิสาร  ธัญญกิจ 

 ๓๐๘๓ เรืออากาศโท สุริยัณห  สมพะมิตร 

 ๓๐๘๔ เรืออากาศโท อัฎฮา  บัวเชย 

 ๓๐๘๕ เรืออากาศโท อิทธิพล  ทวีศรี 

 ๓๐๘๖ เรืออากาศตรี จรัส  อุนบาง 

 ๓๐๘๗ เรืออากาศตรี เจตพล  สุทธิรุงเรือง 

 ๓๐๘๘ เรืออากาศตรี นิรันดร  หนูทอง 

 ๓๐๘๙ เรืออากาศตรี ปยวัฒน  จารึกพูนผล 

 ๓๐๙๐ เรืออากาศตรี วรวุฒิ  ทศทิศรังสรรค 

 ๓๐๙๑ เรืออากาศตรี วิเชียร  ศิริสวัสดิ์ 

 ๓๐๙๒ เรืออากาศตรี สิริ  ยาบา 
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 ๓๐๙๓ เรืออากาศตรีหญิง อาฟชะฮ  มูเก็ม 

 ๓๐๙๔ พันจาอากาศเอก กิตติศักดิ์   

  จันทรเกษม 

 ๓๐๙๕ พันจาอากาศเอก กุลชาติ  ฐิตะปุระ 

 ๓๐๙๖ พันจาอากาศเอก เกียรติศักดิ์   

  จิตตธรรม 

 ๓๐๙๗ พันจาอากาศเอก คุณากร  ศิริสถิตย 

 ๓๐๙๘ พันจาอากาศเอก เฉลิม  ซอนศรี 

 ๓๐๙๙ พันจาอากาศเอก ชนะ   

  จันทรกระจาง 

 ๓๑๐๐ พันจาอากาศเอก ชนะ  เลาะไธสง 

 ๓๑๐๑ พันจาอากาศเอก ชยพล  ล่ิมวรบุตร 

 ๓๑๐๒ พันจาอากาศเอก ชัญญะ  เขียวเพชร 

 ๓๑๐๓ พันจาอากาศเอก ฐิษกร  เรืองศิริ 

 ๓๑๐๔ พันจาอากาศเอก ณัฐพล  จําปาแดง 

 ๓๑๐๕ พันจาอากาศเอก ทิวา  โอสถศรี 

 ๓๑๐๖ พันจาอากาศเอก ธนพงษ  จุลวัจนะ 

 ๓๑๐๗ พันจาอากาศเอก ธนวัฒน  คันธจรรย 

 ๓๑๐๘ พันจาอากาศเอก ธนัญชัย   

  หวงประโคน 

 ๓๑๐๙ พันจาอากาศเอก ธนาวุฒิ  ซอยรัมย 

 ๓๑๑๐ พันจาอากาศเอก นพดล  เมฆสัยโย 

 ๓๑๑๑ พันจาอากาศเอก นราวุฒิ  รื่นเริงใจ 

 ๓๑๑๒ พันจาอากาศเอก นฤเทพ  จันอินทร 

 ๓๑๑๓ พันจาอากาศเอก นาวี  จารัญ 

 ๓๑๑๔ พันจาอากาศเอก บุญรักษา   

  จุยอางทอง 

 ๓๑๑๕ พันจาอากาศเอก ปรเมษฐ  สมตน 

 ๓๑๑๖ พันจาอากาศเอก ปยรัฐ  เทพรัตน 

 ๓๑๑๗ พันจาอากาศเอก พนา  เกตุรัตน 

 ๓๑๑๘ พันจาอากาศเอก พิษณุ   

  จิตถนอมวงศ 

 ๓๑๑๙ พันจาอากาศเอก พิษณุ  ยํ่ารัมย 

 ๓๑๒๐ พันจาอากาศเอก ภาณุพงษ  ชาติไทย 

 ๓๑๒๑ พันจาอากาศเอก ภูบดี  ซามีรส 

 ๓๑๒๒ พันจาอากาศเอก เภชัช  มินทะขัติ 

 ๓๑๒๓ พันจาอากาศเอก ไมตรี  มนัสชัย 

 ๓๑๒๔ พันจาอากาศเอก ยศวีร  สุขบุญญา 

 ๓๑๒๕ พันจาอากาศเอก รวีกร  คําแผน 

 ๓๑๒๖ พันจาอากาศเอก วชิระ  เส็งกิ่ง 

 ๓๑๒๗ พันจาอากาศเอก วัชรพร  ผลแสงสี 

 ๓๑๒๘ พันจาอากาศเอก วัชระ  พรหมเสนา 

 ๓๑๒๙ พันจาอากาศเอก วัชรินทร   

  แกวประดับ 

 ๓๑๓๐ พันจาอากาศเอก วีระเดช  ธนะวิชัย 

 ๓๑๓๑ พันจาอากาศเอก ศักดิ์ณรงค   

  งามเมือง 

 ๓๑๓๒ พันจาอากาศเอก ศุภชัย  เอี่ยมสอาด 

 ๓๑๓๓ พันจาอากาศเอก เศกสรรค   

  จันทรแจม 
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 ๓๑๓๔ พันจาอากาศเอก สมโภชน  ใยโฉม 

 ๓๑๓๕ พันจาอากาศเอก สรรญเสริญ   

  ทรัพยสอาด 

 ๓๑๓๖ พันจาอากาศเอก สราวุธร  พรองพรม 

 ๓๑๓๗ พันจาอากาศเอก สะอารี  มูซอ 

 ๓๑๓๘ พันจาอากาศเอก สันติ   

  พรอมชินสมบัติ 

 ๓๑๓๙ พันจาอากาศเอก สุขุม   

  วิทยานันตนารมย 

 ๓๑๔๐ พันจาอากาศเอก สุภัทร  หงษทอง 

 ๓๑๔๑ พันจาอากาศเอก อติชาต  สุขพันธ 

 ๓๑๔๒ พันจาอากาศเอก อนันตชัย  เชื้อแกว 

 ๓๑๔๓ พันจาอากาศเอก อนิรุทธ  ไทยดํารงค 

 ๓๑๔๔ พันจาอากาศเอก อนุพงศ  เปรมศรี 

 ๓๑๔๕ พันจาอากาศเอก อนุวัตร  พัชรพงษ 

 ๓๑๔๖ พันจาอากาศเอก อมรเทพ  แข็งขัน 

 ๓๑๔๗ พันจาอากาศเอก อานนท  ลายกนก 

 ๓๑๔๘ พันจาอากาศเอก เอกชัย   

  แสงสุริยวงศ 

 ๓๑๔๙ พันจาอากาศโท กัณฑเอนก  คงมั่น 

 ๓๑๕๐ พันจาอากาศโท จักรพันธ  ขาวดาษ 

 ๓๑๕๑ พันจาอากาศโท จิตภพ  ประดิษฐแสง 

 ๓๑๕๒ พันจาอากาศโท ชาญชัย  คิดชนะ 

 ๓๑๕๓ พันจาอากาศโท ทรงเทพ   

  พงศประพิณ 

 ๓๑๕๔ พันจาอากาศโท ธนนันท  จันวิลัย 

 ๓๑๕๕ พันจาอากาศโท ธนวัตร  มีมั่งคั่ง 

 ๓๑๕๖ พันจาอากาศโท ธิเบต  เนียมหอม 

 ๓๑๕๗ พันจาอากาศโท นราธิป  พรหมวงษ 

 ๓๑๕๘ พันจาอากาศโท พัฒนศักดิ์   

  โพธิ์ไพบูลย 

 ๓๑๕๙ พันจาอากาศโท รัชรุจ  จันทชูโต 

 ๓๑๖๐ พันจาอากาศโท ราชันย  พลไกรษร 

 ๓๑๖๑ พันจาอากาศโท วรวัฒน  มั่นเข็มทอง 

 ๓๑๖๒ พันจาอากาศโท วัลลภ  คลายทอง 

 ๓๑๖๓ พันจาอากาศโท ศราวุธ  หาญรักษ 

 ๓๑๖๔ พันจาอากาศโท สุพจน  บุญรัตน 

 ๓๑๖๕ พันจาอากาศโท อดุล  แยมผะกา 

 ๓๑๖๖ พันจาอากาศโท อภิเชฏฐ  กล่ินกระบี่ 

 ๓๑๖๗ พันจาอากาศตรี กวินภัทร   

  บุญญาวัฒน 

 ๓๑๖๘ พันจาอากาศตรี กิตติชัย  ดียา 

 ๓๑๖๙ พันจาอากาศตรี กิติศักดิ์  ทองวิเศษ 

 ๓๑๗๐ พันจาอากาศตรี ขจรศักดิ์   

  ชวยวัฒนะ 

 ๓๑๗๑ พันจาอากาศตรี คเณศ  ประเสริฐสุข 

 ๓๑๗๒ พันจาอากาศตรี จงรักษ  คําสุนา 

 ๓๑๗๓ พันจาอากาศตรี จารุวัฒน  ศิริพุฒ 

 ๓๑๗๔ พันจาอากาศตรี ณัฐพล  มีศรี 

 ๓๑๗๕ พันจาอากาศตรี ธนัช  ชูแวน 
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 ๓๑๗๖ พันจาอากาศตรี ธีระพล   

  อินทรประสิทธิ์ 

 ๓๑๗๗ พันจาอากาศตรี นพดล  ศาลาคาม 

 ๓๑๗๘ พันจาอากาศตรี นรินทร  ชัยอาษา 

 ๓๑๗๙ พันจาอากาศตรี บวรวิช  วงศนิล 

 ๓๑๘๐ พันจาอากาศตรี บุญญฤทธิ์  รักคุม 

 ๓๑๘๑ พันจาอากาศตรี ปรเมศวร  สันธิ 

 ๓๑๘๒ พันจาอากาศตรี ปวีณ  พงษศรีเกิด 

 ๓๑๘๓ พันจาอากาศตรี พิทักษชน   

  ธรรมธรานุรักษ 

 ๓๑๘๔ พันจาอากาศตรี ภาณุรักษ  คงสุข 

 ๓๑๘๕ พันจาอากาศตรี ภานุวัฒน  ทองไสย 

 ๓๑๘๖ พันจาอากาศตรี ภาสวัฒน   

  พินขุนทด 

 ๓๑๘๗ พันจาอากาศตรี มานะพงษ  ทํากินดี 

 ๓๑๘๘ พันจาอากาศตรี ยงยศ  ยอนเพชร 

 ๓๑๘๙ พันจาอากาศตรี ย่ิงพันธ  ฟกงาม 

 ๓๑๙๐ พันจาอากาศตรี ยุทธนา  อาจจินดา 

 ๓๑๙๑ พันจาอากาศตรี ยุทธภูมิ  ริ้วสุนทร 

 ๓๑๙๒ พันจาอากาศตรี วีรวัชร  นครครื้น 

 ๓๑๙๓ พันจาอากาศตรี ศรายุทธ  เรืองเดช 

 ๓๑๙๔ พันจาอากาศตรี ศิวนันท  จําปาพันธ 

 ๓๑๙๕ พันจาอากาศตรี สิทธิชัย   

  พิมพประดับ 

 ๓๑๙๖ พันจาอากาศตรี สุขสันต  เสนาคํา 

 ๓๑๙๗ พันจาอากาศตรี อัตถวัฒน   

  ทวีสุวรรณไกร 

 ๓๑๙๘ พันจาอากาศตรี อาลิฟ  ดอเลาะ 

 ๓๑๙๙ จาอากาศเอก กอบชัย  คงอิ่ม 

 ๓๒๐๐ จาอากาศเอก กันตพัฒน  จันทรงาม 

 ๓๒๐๑ จาอากาศเอก กิตติ  ธรรมาเจริญราช 

 ๓๒๐๒ จาอากาศเอก กิตติพงศ  บัวเลิศ 

 ๓๒๐๓ จาอากาศเอก เกรียงไกร  เต็มภักดี 

 ๓๒๐๔ จาอากาศเอก เกรียงไกร  สมใจ 

 ๓๒๐๕ จาอากาศเอก จิรวุฒิ  วิจิตร 

 ๓๒๐๖ จาอากาศเอก ชนินทร  ฤทธิ์สูงเนิน 

 ๓๒๐๗ จาอากาศเอก ชัชชัย  ไผชู 

 ๓๒๐๘ จาอากาศเอก ชาลี  วิทยาพิพัฒน 

 ๓๒๐๙ จาอากาศเอก ชูธิป  ชูพินิจ 

 ๓๒๑๐ จาอากาศเอก ไชยพจน  ทศมาศ 

 ๓๒๑๑ จาอากาศเอก ตนตระการ  แวนแกว 

 ๓๒๑๒ จาอากาศเอก ธีรทัช  หอมทอง 

 ๓๒๑๓ จาอากาศเอก นภาพล  ศรีสุธรรม 

 ๓๒๑๔ จาอากาศเอก บดินทรรักษ   

  เครือครุฑ 

 ๓๒๑๕ จาอากาศเอก ปฏิเวธ  พงศอนุจารี 

 ๓๒๑๖ จาอากาศเอก พนาสิน  นาคงาม 

 ๓๒๑๗ จาอากาศเอก พรเทพ  เสริมสุข 

 ๓๒๑๘ จาอากาศเอก พรมศักดิ์   

  จิตสงาไพศาล 
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 ๓๒๑๙ จาอากาศเอก พัทธ  วิธานธรรม 

 ๓๒๒๐ จาอากาศเอก ภาณุพงศ  เปทา 

 ๓๒๒๑ จาอากาศเอก ภูมินทร  จินะทอง 

 ๓๒๒๒ จาอากาศเอก ยงยุทธ  เทศฉาย 

 ๓๒๒๓ จาอากาศเอก ยุทธชัย  อนบุญมี 

 ๓๒๒๔ จาอากาศเอก รณกร  รุณมณี 

 ๓๒๒๕ จาอากาศเอก รณวิตร  สรรคพงษ 

 ๓๒๒๖ จาอากาศเอก วัลลภ  ณ ตีบ 

 ๓๒๒๗ จาอากาศเอก วิสิทธิศักดิ์  แกวใส 

 ๓๒๒๘ จาอากาศเอก วีระชัย  นาคอราม 

 ๓๒๒๙ จาอากาศเอก วีระศิลป   

  คัมภีรญาณนนท 

 ๓๒๓๐ จาอากาศเอก ศราวุฒิ  แกวหนูนวล 

 ๓๒๓๑ จาอากาศเอก ศุภกร  ทองเต็ม 

 ๓๒๓๒ จาอากาศเอก สุทธิชัย  เรียบรอย 

 ๓๒๓๓ จาอากาศเอก อนุวัฒน  กล่ินเฟอง 

 ๓๒๓๔ จาอากาศเอก อโนชา  ออนหวาน 

 ๓๒๓๕ จาอากาศเอก อภิวัฒน  สกุลรักษ 

 ๓๒๓๖ จาอากาศเอก อารักษ  ศรีบูจันดี 

 ๓๒๓๗ จาอากาศเอก อํานวย  โคกลาย 

 ๓๒๓๘ จาอากาศโท กฤตภาส  สวัสดี 

 ๓๒๓๙ จาอากาศโท กฤษฎา  ภูจินดา 

 ๓๒๔๐ จาอากาศโท ไกรวิชญ  บํารุงชาติ 

 ๓๒๔๑ จาอากาศโท คมกฤษ  อินทโท 

 ๓๒๔๒ จาอากาศโท จักริน  ธนาสุวรรณศักดิ์ 

 ๓๒๔๓ จาอากาศโท ชนธัญ  ตันติวิมงคล 

 ๓๒๔๔ จาอากาศโท ชาญชัย  ใสศรีสุข 

 ๓๒๔๕ จาอากาศโท ทรงวุฒิ  ทองนิตย 

 ๓๒๔๖ จาอากาศโท พิสิฐศักดิ์  มหาชัย 

 ๓๒๔๗ จาอากาศโท มรกต  ปดกอง 

 ๓๒๔๘ จาอากาศโท เมธาวุฒิ  โกมาสังข 

 ๓๒๔๙ จาอากาศโท รชานนท   

  ปนนาคินทร 

 ๓๒๕๐ จาอากาศโท วรายุทธ   

  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๒๕๑ จาอากาศโท วิวัฒน  ชาญตะบะ 

 ๓๒๕๒ จาอากาศโท ศตวรรษ  เจริญศิริ 

 ๓๒๕๓ จาอากาศโท ศักดิ์ดา  โพธิจินดา 

 ๓๒๕๔ จาอากาศโท สิทธิพล  มีทรัพย 

 ๓๒๕๕ จาอากาศโท อภิสิทธิ์  บัววารี 

 ๓๒๕๖ จาอากาศโท อลงกต  แซตั้ง 

 ๓๒๕๗ จาอากาศตรี กรุง  กลวยเทศ 

 ๓๒๕๘ จาอากาศตรี ณัฐพงษ  พรหมมา 

 ๓๒๕๙ จาอากาศตรี ณัฐพล  ชอผูก 

 ๓๒๖๐ จาอากาศตรี ธัญเทพ  ลิปกรณ 

 ๓๒๖๑ จาอากาศตรี ธีระพงค  ชั่งมะแอ 

 ๓๒๖๒ จาอากาศตรี ปฏิพัทธ  เซงบุญตั๋น 

 ๓๒๖๓ จาอากาศตรี ประเสริฐ  ชุมสุข 

 ๓๒๖๔ จาอากาศตรี วีรวัฒน  ปานแสง 

 ๓๒๖๕ จาอากาศตรี ศุภกิตต  ศรีบุญนาค 
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 ๓๒๖๖ จาอากาศตรี สราวุฒิ  นํามะโนสิทธิ์ 

 ๓๒๖๗ จาอากาศตรี สุวัจน  แพ็งแกว 

 ๓๒๖๘ จาอากาศตรี อนุสรณ  ละครเขตต 

 ๓๒๖๙ จาอากาศตรี อรรถกฤษณ  จิยาเพชร 

 ๓๒๗๐ จาอากาศตรี อรรถวิทย  ผลคิด 

 ๓๒๗๑ พลทหารกฤต  พลายมวง 

 ๓๒๗๒ พลทหารกฤษณะ  พุกฒพุฒ 

 ๓๒๗๓ พลทหารกฤษดา  จันทรประกอบ 

 ๓๒๗๔ พลทหารกฤษดา  ราชเดิม 

 ๓๒๗๕ พลทหารกฤษดา  หนูวงษ 

 ๓๒๗๖ พลทหารกองเกียรติ  ลูกจันทร 

 ๓๒๗๗ พลทหารกิตติพงษ  จิตรพร 

 ๓๒๗๘ พลทหารกิตติพงษ  สีหมอก 

 ๓๒๗๙ พลทหารกิตติวัฒน  ศิริจันทร 

 ๓๒๘๐ พลทหารกิตติศักดิ์  นุยเอียด 

 ๓๒๘๑ พลทหารกิตติศักดิ์  เหมาะพิชัย 

 ๓๒๘๒ พลทหารกิติชาญ  ไลทัน 

 ๓๒๘๓ พลทหารเกรียงศักดิ์  เจริญฤทธิ์ 

 ๓๒๘๔ พลทหารเกียรติศักดิ์  มะโนรา 

 ๓๒๘๕ พลทหารโกวิทย  จอมเกาะ 

 ๓๒๘๖ พลทหารขจรเกียรติ  ผอมสง 

 ๓๒๘๗ พลทหารขจรศักดิ์  บรรจงแกว 

 ๓๒๘๘ พลทหารคันธารัตน  ไกรนรา 

 ๓๒๘๙ พลทหารคุณากร  มากลับ 

 ๓๒๙๐ พลทหารจตุพร  บุญบัว 

 ๓๒๙๑ พลทหารจตุพร  เปาทอง 

 ๓๒๙๒ พลทหารจตุภูมิ  ศรีฐาน 

 ๓๒๙๓ พลทหารจารุวิทย  มลแกว 

 ๓๒๙๔ พลทหารจิรกฤต  เพชรเยียน 

 ๓๒๙๕ พลทหารจิรัฎฐ  สังเกตุกิจ 

 ๓๒๙๖ พลทหารจิรายุ  ศรีเกตุ 

 ๓๒๙๗ พลทหารจีรวัฒน  แกวศรี 

 ๓๒๙๘ พลทหารเจตพล  สุขพลอย 

 ๓๒๙๙ พลทหารเจษฎา  ผองแผว 

 ๓๓๐๐ พลทหารโจ  หาญณรงค 

 ๓๓๐๑ พลทหารฉัตรจักร  ชิดเอื้อ 

 ๓๓๐๒ พลทหารชนนท  ศรีธรรมศักดิ์ 

 ๓๓๐๓ พลทหารชนากร   

  สาทิพยประจันทร 

 ๓๓๐๔ พลทหารชนินทร  แผนทอง 

 ๓๓๐๕ พลทหารชวลิต  ยองยี 

 ๓๓๐๖ พลทหารชัยศิริ  เชยชื่นจิตร 

 ๓๓๐๗ พลทหารชาญชัย  ฉิมงาม 

 ๓๓๐๘ พลทหารชาญชัย  วงศแกว 

 ๓๓๐๙ พลทหารชิหณุพงศ  เอี่ยมประโคน 

 ๓๓๑๐ พลทหารฐิติพงศ  พรหมเนตร 

 ๓๓๑๑ พลทหารฐิติวัฒน  คงทรัพย 

 ๓๓๑๒ พลทหารฐิติวัสส  คําพรเทพ 

 ๓๓๑๓ พลทหารณภัทร  ดําเดิม 

 ๓๓๑๔ พลทหารณรงคฤทธิ์  วิจิตร 
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 ๓๓๑๕ พลทหารณัฐดนัย  สงไขย 

 ๓๓๑๖ พลทหารณัฐพงค  อินทรอักษร 

 ๓๓๑๗ พลทหารณัฐพงศ  ชวยเกิด 

 ๓๓๑๘ พลทหารณัฐพงษ  พรมแดง 

 ๓๓๑๙ พลทหารณัฐพงษ  ศรีสุข 

 ๓๓๒๐ พลทหารณัฐพล  แยมสุข 

 ๓๓๒๑ พลทหารณัฐพล  เริงสมุทร 

 ๓๓๒๒ พลทหารณัฐพล  สวนเพชร 

 ๓๓๒๓ พลทหารณัฐพล  แสงดี 

 ๓๓๒๔ พลทหารณัฐวัตร  มโนสาร 

 ๓๓๒๕ พลทหารณัฐวุฒิ  คลองกระบี่ 

 ๓๓๒๖ พลทหารณัฐวุฒิ  ทวีชาติ 

 ๓๓๒๗ พลทหารณัฐวุฒิ  รอดรัก 

 ๓๓๒๘ พลทหารณัฐวุฒิ  สงเสมอ 

 ๓๓๒๙ พลทหารณัฐวุฒิ  เสารทอง 

 ๓๓๓๐ พลทหารณัฐสิทธิ์  ทองรัก 

 ๓๓๓๑ พลทหารณัฐสิทธิ์  โปรงจิต 

 ๓๓๓๒ พลทหารณัฐิวุฒิ  สาลี 

 ๓๓๓๓ พลทหารดนัย  บัวเล็ก 

 ๓๓๓๔ พลทหารดลวัฒน  รองเดช 

 ๓๓๓๕ พลทหารดานิเอล  ทองเงา 

 ๓๓๓๖ พลทหารเดชา  รักษากิจ 

 ๓๓๓๗ พลทหารเดโชชัย  ไกรบุตร 

 ๓๓๓๘ พลทหารตะวัน  พวงเพชร 

 ๓๓๓๙ พลทหารตะวัน  ศรีฟา 

 ๓๓๔๐ พลทหารตี๋  เล็กจําป 

 ๓๓๔๑ พลทหารถิรวิทย  โมสิกะ 

 ๓๓๔๒ พลทหารทนงศักดิ์  สันดานดี 

 ๓๓๔๓ พลทหารทวีรัฐ  สงรักษ 

 ๓๓๔๔ พลทหารทศพล  คิดรอบ 

 ๓๓๔๕ พลทหารทศพล  ราหีม 

 ๓๓๔๖ พลทหารทักษิณ  พลแสน 

 ๓๓๔๗ พลทหารทินกร  ดํานิล 

 ๓๓๔๘ พลทหารเทวฤทธิ์  สุขเหลือง 

 ๓๓๔๙ พลทหารธงชัย  โปงสันเทียะ 

 ๓๓๕๐ พลทหารธนกร  ล้ิมสุวรรณ 

 ๓๓๕๑ พลทหารธนกร  เปาะทอง 

 ๓๓๕๒ พลทหารธนากร  ศรีประมาณ 

 ๓๓๕๓ พลทหารธนายุทธ  โพธิ์นา 

 ๓๓๕๔ พลทหารธนาวัฒน  หมั่นสอาด 

 ๓๓๕๕ พลทหารธรรมนูญ  ตองออน 

 ๓๓๕๖ พลทหารธราดล  พลอินทร 

 ๓๓๕๗ พลทหารธวัชชัย  นวลนาค 

 ๓๓๕๘ พลทหารธวัชชัย  ไพริน 

 ๓๓๕๙ พลทหารธวัชชัย  หงอประดิษฐ 

 ๓๓๖๐ พลทหารธิรยุทธ  ดับทุกข 

 ๓๓๖๑ พลทหารธีรนัย  จิตรสมัคร 

 ๓๓๖๒ พลทหารธีรวัฒน  แซออง 

 ๓๓๖๓ พลทหารธีรศักดิ์  คงกระพันธ 

 ๓๓๖๔ พลทหารธีรศักดิ์  คลองรั้ว 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๓๓๖๕ พลทหารธีรศักดิ์  รุงเรือง 

 ๓๓๖๖ พลทหารธีรศักดิ์  สุเมนทร 

 ๓๓๖๗ พลทหารธีรศักดิ์  โสสัน 

 ๓๓๖๘ พลทหารนนฐวัฒน  ทรงเลิศ 

 ๓๓๖๙ พลทหารนพดล  รักษายศ 

 ๓๓๗๐ พลทหารนพดล  หลาเก็ม 

 ๓๓๗๑ พลทหารนรภัทร  ทองพิบูล 

 ๓๓๗๒ พลทหารนรเศรษฐ  โตะขวัญ 

 ๓๓๗๓ พลทหารนราวุธ  แสงแกว 

 ๓๓๗๔ พลทหารนรินทร  คนซื่อ 

 ๓๓๗๕ พลทหารนฤวุฒิ  ณ สมุทร 

 ๓๓๗๖ พลทหารนัฐวุติ  วะเจดีย 

 ๓๓๗๗ พลทหารนันทวัฒน  ขาวนวล 

 ๓๓๗๘ พลทหารนันทวุฒิ  สุขมีชัย 

 ๓๓๗๙ พลทหารนันทิพัฒน  ทองสุก 

 ๓๓๘๐ พลทหารนิธิธัต  เถาสุวรรณ 

 ๓๓๘๑ พลทหารบัญชา  นายาว 

 ๓๓๘๒ พลทหารบัลลังก  หองโสภา 

 ๓๓๘๓ พลทหารบุญยัง  ยาหมิ้น 

 ๓๓๘๔ พลทหารบุญสง  เกื้อภักดิ์ 

 ๓๓๘๕ พลทหารปฎิพัทธ  ย่ังยืน 

 ๓๓๘๖ พลทหารปฎิภาณ  ดวงเกล้ียง 

 ๓๓๘๗ พลทหารปฐมพร  โปดํา 

 ๓๓๘๘ พลทหารปฐมพร  สระจักษ 

 ๓๓๘๙ พลทหารปณิธาน  มุสิกพันธ 

 ๓๓๙๐ พลทหารปวริศ  ทองแจง 

 ๓๓๙๑ พลทหารปองภพ  นุชชา 

 ๓๓๙๒ พลทหารปญญา  เสนาชาติ 

 ๓๓๙๓ พลทหารปยะณัฐ  หอมหวน 

 ๓๓๙๔ พลทหารพงศธร  ภูทอง 

 ๓๓๙๕ พลทหารพงศธร  วรรณทว ี

 ๓๓๙๖ พลทหารพงศศิริ  สรอยสงฆ 

 ๓๓๙๗ พลทหารพงษพิพัฒน  ชูชวย 

 ๓๓๙๘ พลทหารพงษศักดิ์  คุมคํา 

 ๓๓๙๙ พลทหารพรกมล  เรียบรอย 

 ๓๔๐๐ พลทหารพรชัย  เสืออยูสาย 

 ๓๔๐๑ พลทหารพัฒนนท  จันทรบุญ 

 ๓๔๐๒ พลทหารพิทักษ  สาลี 

 ๓๔๐๓ พลทหารพีรยุทธ  บุมกระโทก 

 ๓๔๐๔ พลทหารพีระยุทธ  เพ็ชรนอย 

 ๓๔๐๕ พลทหารไพศาล  น้ําแกว 

 ๓๔๐๖ พลทหารภัครพงศ  มัจฉา 

 ๓๔๐๗ พลทหารภัทษกร  ปฏิมินทร 

 ๓๔๐๘ พลทหารภาคภูมิ  อินออน 

 ๓๔๐๙ พลทหารภาคิไนย  ลองหลง 

 ๓๔๑๐ พลทหารภาณุวัฒน  จันทรเล็ก 

 ๓๔๑๑ พลทหารภาณุวัฒน  บัวสังข 

 ๓๔๑๒ พลทหารภาณุวัฒน  วงศสงา 

 ๓๔๑๓ พลทหารภานุวัฒน  สอนดี 

 ๓๔๑๔ พลทหารภาวิต  ตัณฑัยย 
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 ๓๔๑๕ พลทหารภาสกร  ธํารงคพันธ 

 ๓๔๑๖ พลทหารภิญโญ  บุตรแกว 

 ๓๔๑๗ พลทหารภิมุข  ทองผล 

 ๓๔๑๘ พลทหารภูวดล  จันมีศรี 

 ๓๔๑๙ พลทหารมงคล  อุยฮาย 

 ๓๔๒๐ พลทหารมหรรณพ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๔๒๑ พลทหารมารุต  บุญพิศ 

 ๓๔๒๒ พลทหารมุมิน  เกิดอยู 

 ๓๔๒๓ พลทหารยรรยง  เกตุทอง 

 ๓๔๒๔ พลทหารยศพล  ศิริสิงห 

 ๓๔๒๕ พลทหารยุทธนา  ปราณี 

 ๓๔๒๖ พลทหารยุทธนา  โสภา 

 ๓๔๒๗ พลทหารยุรนันท  รัตนาวงษ 

 ๓๔๒๘ พลทหารรชต  ปยะวิริยะกุล 

 ๓๔๒๙ พลทหารรวี  จิตรเที่ยง 

 ๓๔๓๐ พลทหารรัตนพล  ผินผัน 

 ๓๔๓๑ พลทหารรัตนากร  ปาติมะ 

 ๓๔๓๒ พลทหารรุงโรจน  ทองเคลา 

 ๓๔๓๓ พลทหารรุงโรจน  มีบัว 

 ๓๔๓๔ พลทหารเรวุฒิ  พินิจ 

 ๓๔๓๕ พลทหารโรจนัสถ  เทพใจ 

 ๓๔๓๖ พลทหารฤกษชัย  เสรีรักษ 

 ๓๔๓๗ พลทหารฤทธิกร  โพธิ์งาม 

 ๓๔๓๘ พลทหารวชิรนันท  ณ นคร 

 ๓๔๓๙ พลทหารวทัญู  คงเอียด 

 ๓๔๔๐ พลทหารวรโชติ  งวนออน 

 ๓๔๔๑ พลทหารวรพล  คุณาธรรม 

 ๓๔๔๒ พลทหารวรรธนัย  อธิภัทรพงศ 

 ๓๔๔๓ พลทหารวรวุฒิ  กองผล 

 ๓๔๔๔ พลทหารวราคม  เลสํา 

 ๓๔๔๕ พลทหารวราชิต  ทองจุย 

 ๓๔๔๖ พลทหารวสันต  ศรีรัฐ 

 ๓๔๔๗ พลทหารวัชรพล  กําแพงทอง 

 ๓๔๔๘ พลทหารวัชรวีร  สามัคคี 

 ๓๔๔๙ พลทหารวัชระ  ธงสันเทียะ 

 ๓๔๕๐ พลทหารวัชรินทร  บุญกูล 

 ๓๔๕๑ พลทหารวันเฉลิม  พรมทอง 

 ๓๔๕๒ พลทหารวันเฉลิม  มูลประถม 

 ๓๔๕๓ พลทหารวันชัย  ตอสูงเนิน 

 ๓๔๕๔ พลทหารวันมูฮัมมัด  ติ้งเหม 

 ๓๔๕๕ พลทหารวาสุเทพ  ขําปล้ืมจิตร 

 ๓๔๕๖ พลทหารวิโรจน  มามาตย 

 ๓๔๕๗ พลทหารวีรยุทธ  เรืองรัตน 

 ๓๔๕๘ พลทหารวีระศักดิ์  ชายประโคน 

 ๓๔๕๙ พลทหารวุฒินันท  มิ่งพิจารย 

 ๓๔๖๐ พลทหารวุฒิพงค  ประทับกอง 

 ๓๔๖๑ พลทหารศตวรรษ  สายทองแท 

 ๓๔๖๒ พลทหารศรันย  ศรีโพลา 

 ๓๔๖๓ พลทหารศักราช  ราชบุรุษ 

 ๓๔๖๔ พลทหารศิริวัฒน  รัตนโสภา 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๓๔๖๕ พลทหารศุภชัย  พรมโคตร 

 ๓๔๖๖ พลทหารสนัย  ชางนานอก 

 ๓๔๖๗ พลทหารสมชิต  จันทรมาศ 

 ๓๔๖๘ พลทหารสมภูมิ  สุขสมบูรณ 

 ๓๔๖๙ พลทหารสมิทธิ์  แดงขาม 

 ๓๔๗๐ พลทหารสหฤทธิ์  จินดาศิริพันธ 

 ๓๔๗๑ พลทหารสันติสุข  ผกาแกว 

 ๓๔๗๒ พลทหารสิทธิโชค  เพลิศแกว 

 ๓๔๗๓ พลทหารสิทธิพล  ชายเขาทอง 

 ๓๔๗๔ พลทหารสิทธิศักดิ์  กร่ําพิสิทธิ์ 

 ๓๔๗๕ พลทหารสิทธิเศก  ทองหวาน 

 ๓๔๗๖ พลทหารสิริราช  พรมวงศ 

 ๓๔๗๗ พลทหารสุทธิเกียรติ  ฉัยยาฤทธิ์ 

 ๓๔๗๘ พลทหารสุทธิพงศ  รัตนสุภา 

 ๓๔๗๙ พลทหารสุทธิศักดิ์  พานิชกรณ 

 ๓๔๘๐ พลทหารสุทัศน  ลูกเมือง 

 ๓๔๘๑ พลทหารสุธรรม  กองขาวเรียบ 

 ๓๔๘๒ พลทหารสุธินันท  สิทธิพันธ 

 ๓๔๘๓ พลทหารสุรศักดิ์  โบบทอง 

 ๓๔๘๔ พลทหารสุวิทย  สวางเวียง 

 ๓๔๘๕ พลทหารเสฏฐวุฒิ  เสนีย 

 ๓๔๘๖ พลทหารหัสฒพงศ  กลับผดุง 

 ๓๔๘๗ พลทหารหัสนัย  บุญวิเศษ 

 ๓๔๘๘ พลทหารอดิเทพ  สวนพลอย 

 ๓๔๘๙ พลทหารอดิศร  เรืองแสนสกุล 

 ๓๔๙๐ พลทหารอธิชัย  อ่ําสาริกา 

 ๓๔๙๑ พลทหารอธิเดช  นุนชูคัน 

 ๓๔๙๒ พลทหารอนิวัต  หนูเกตุ 

 ๓๔๙๓ พลทหารอนุชา  สุดถนอม 

 ๓๔๙๔ พลทหารอนุภัทร  อินทราชูด 

 ๓๔๙๕ พลทหารอภิชัย  ชางสกล 

 ๓๔๙๖ พลทหารอภิสิทธิ์  ชอผูก 

 ๓๔๙๗ พลทหารอภิสิทธิ์  สุเทวพร 

 ๓๔๙๘ พลทหารอมรเทพ  มาสโทจิตร 

 ๓๔๙๙ พลทหารอรรถชัย  จิตตหมั่น 

 ๓๕๐๐ พลทหารอลัน  ใจดี 

 ๓๕๐๑ พลทหารอัครพงษ  ปญโญกิจ 

 ๓๕๐๒ พลทหารอัครพนธ  โคตะมี 

 ๓๕๐๓ พลทหารอัฏฮา  สันเพ็ชร 

 ๓๕๐๔ พลทหารอัษฎายุธ  จงไข 

 ๓๕๐๕ พลทหารอาชิตะ  แผติตะ 

 ๓๕๐๖ พลทหารอาดุล  สายนุย 

 ๓๕๐๗ พลทหารอาทิตย  อิสริยานนท 

 ๓๕๐๘ พลทหารอานัส  ทองเครือ 

 ๓๕๐๙ พลทหารอารีฟ  ตักจิตร 

 ๓๕๑๐ พลทหารอํานาจ  พรมชู 

 ๓๕๑๑ พลทหารอุสมาน  หวามาก 

 ๓๕๑๒ พลทหารเอกวัฒน  เอมกล่ิน 

 ๓๕๑๓ พลทหารเอกวุฒิ  เสลา 

 ๓๕๑๔ พลทหารโอภาส  มาตยสถิตย 
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เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงานในจังหวดัชายแดนภาคใต 

พลเรือน 

 ๓๕๑๕ พันตํารวจโท ศุภเดช  ไชยเนตรเกษม 

 ๓๕๑๖ พันตํารวจโท อุรุพงษ  แกวบุตร 

 ๓๕๑๗ รอยตํารวจเอก ประมวล  ผลพฤกษา 

 ๓๕๑๘ รอยตํารวจเอก อิทธิศักดิ์   

  วชิระพิภัทรกุล 

 ๓๕๑๙ รอยตํารวจโท คมสันต  ศรีทอง 

 ๓๕๒๐ ดาบตํารวจ วิสูต  บุญสนิท 

 ๓๕๒๑ สิบตํารวจโท ธงชัย  อัครพงศ 

 ๓๕๒๒ จาอากาศโท พลเชษฏ  อุนตรีจันทร 

 ๓๕๒๓ จาอากาศตรี โกสินทร  กลาใจ 

 ๓๕๒๔ วาที่รอยตรี ชารีฟ  ดอเลาะ 

 ๓๕๒๕ วาที่รอยตรี ฐานิต  จุยชวย 

 ๓๕๒๖ วาที่รอยตรี ธนาศักดิ์  ล่ิมอุสันโน 

 ๓๕๒๗ วาที่รอยตรี บุญชัย  เจียมรัตนะ 

 ๓๕๒๘ วาที่รอยตรี บุญเสริม  นิสโร 

 ๓๕๒๙ วาที่รอยตรี พิริยะนรินทร  ฉิมรักษ 

 ๓๕๓๐ วาที่รอยตรี รุสลี  มาดีโมง 

 ๓๕๓๑ วาที่รอยตรี เรืองฤทธิ์  ฤทธาภัย 

 ๓๕๓๒ วาที่รอยตรี วรา  จตุวัลย 

 ๓๕๓๓ วาที่รอยตรี ศักดิ์ชาย  จันทรัตน 

 ๓๕๓๔ วาที่รอยตรี อิสมาแอล  บินยูโซะ 

 ๓๕๓๕ วาที่รอยตรี เอกสิทธิ์  จันทรพิทักษ 

 ๓๕๓๖ วาที่รอยตรี ฮีซาม  อาแวบือซา 

 ๓๕๓๗ วาที่รอยตรีหญิง กิจติญาภรณ   

  ทองสม 

 ๓๕๓๘ วาที่รอยตรีหญิง จิราพร  สุขแสวง 

 ๓๕๓๙ วาที่รอยตรีหญิง จุฑารัตน   

  จูเซงเจริญ 

 ๓๕๔๐ วาที่รอยตรีหญิง ฐิติมา  ศรีสุข 

 ๓๕๔๑ วาที่รอยตรีหญิง นฤมล  จันทระ 

 ๓๕๔๒ วาที่รอยตรีหญิง บุษบา   

  หวังรังสีสถิตย 

 ๓๕๔๓ วาท่ีรอยตรีหญิง ปริญญา  ปานแกว 

 ๓๕๔๔ วาที่รอยตรีหญิง ปวีณริสา   

  วรรณพงศ 

 ๓๕๔๕ วาที่รอยตรีหญิง ฟาดา  ปานสัน 

 ๓๕๔๖ วาที่รอยตรีหญิง วราภรณ   

  มุสิกะจินดา 

 ๓๕๔๗ วาที่รอยตรีหญิง วรารัตน  บุญชัย 

 ๓๕๔๘ วาที่รอยตรีหญิง ศิริกัลยา  ขวัญขํา 

 ๓๕๔๙ วาที่รอยตรีหญิง สุนิสา  เรืองเนียม 

 ๓๕๕๐ วาที่รอยตรีหญิง หนึ่งฤทัย   

  เล้ียงพันธุสกุล 

 ๓๕๕๑ วาที่รอยตรีหญิง อําสะ  ยาประจัน 

 ๓๕๕๒ สิบโท โฮด  หมั่นสัน 

 ๓๕๕๓ นายหมวดตรี นิกร  นวลเจริญ 
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 ๓๕๕๔ นายหมูใหญ ซูดิง  ดอกอ 

 ๓๕๕๕ นายหมูใหญ ซูไบดี  หะนิแร 

 ๓๕๕๖ นายหมูใหญ ดอรอแม  สือมะแอ 

 ๓๕๕๗ นายหมูใหญ ดาโอะ  แตมะ 

 ๓๕๕๘ นายหมูใหญ เดะแม  แซะโงะ 

 ๓๕๕๙ นายหมูใหญ ตอพา  เหเลาะ 

 ๓๕๖๐ นายหมูใหญ ตายีดิง  เตะซา 

 ๓๕๖๑ นายหมูใหญ ทิพกร  มะตาเฮ 

 ๓๕๖๒ นายหมูใหญ นาเซ  เปาะนา 

 ๓๕๖๓ นายหมูใหญ พรเทพ  ศุกรวรรณ 

 ๓๕๖๔ นายหมูใหญ มนัส  จันทรมุณี 

 ๓๕๖๕ นายหมูใหญ มะดาหะรี  สุหะแล 

 ๓๕๖๖ นายหมูใหญ มาหะมะซูเฮ  มาโซว 

 ๓๕๖๗ นายหมูใหญ มาหามะดีนี  อิงสะรี 

 ๓๕๖๘ นายหมูใหญ มาหามุ  เจะยอ 

 ๓๕๖๙ นายหมูใหญ ยะโกะ  มะโยนิ 

 ๓๕๗๐ นายหมูใหญ ยูโซะ  ประเปะ 

 ๓๕๗๑ นายหมูใหญ ลอยะ  หะยีมะ 

 ๓๕๗๒ นายหมูใหญ วันชัย  แกวอุดร 

 ๓๕๗๓ นายหมูใหญ วิรัตน  กิ้มเทง 

 ๓๕๗๔ นายหมูใหญ ศุภพร  รุนรอด 

 ๓๕๗๕ นายหมูใหญ สมเจตน  เสาะสุวรรณ 

 ๓๕๗๖ นายหมูใหญ สะบือรี  ลีมาดาอิ 

 ๓๕๗๗ นายหมูใหญ สาลีมิง  สาและเระ 

 ๓๕๗๘ นายหมูใหญ สุรสิทธิ์  โตะยูโซะ 

 ๓๕๗๙ นายหมูใหญ หะดี  ฮูลูสุหลง 

 ๓๕๘๐ นายหมูใหญ หะแว  บาซา 

 ๓๕๘๑ นายหมูใหญ อับดุลกอเด  ปะตะมอ 

 ๓๕๘๒ นายหมูใหญ อับดุลกอเดร  กาเจ 

 ๓๕๘๓ นายหมูใหญ อับดุลมานัฟ  กาเวง 

 ๓๕๘๔ นายหมูใหญ อับดุลรอมัน  เซ็งกะแซรี 

 ๓๕๘๕ นายหมูใหญ อับดุลวาหับ  เจะแม 

 ๓๕๘๖ นายหมูใหญ อาหะมะ  ยูโซะ 

 ๓๕๘๗ นายหมูใหญ อิสมาแอล  กาจา 

 ๓๕๘๘ นายหมูใหญ อิสแมง  สาแม 

 ๓๕๘๙ นายหมูใหญ ฮาซีบี  มะนิ 

 ๓๕๙๐ นายหมูเอก กัมรี  บีรู 

 ๓๕๙๑ นายหมูเอก การิม  มาหะมุ 

 ๓๕๙๒ นายหมูเอก กูวารา  ตาเฮ 

 ๓๕๙๓ นายหมูเอก เจะแว  สะนิ 

 ๓๕๙๔ นายหมูเอก ซอและ  วายูอิง 

 ๓๕๙๕ นายหมูเอก ณฐพล  สาและ 

 ๓๕๙๖ นายหมูเอก ดุลตอเละ  สะระโต 

 ๓๕๙๗ นายหมูเอก นามาวี  ซุหะแล 

 ๓๕๙๘ นายหมูเอก บือราเฮ็ง  ลาเตะ 

 ๓๕๙๙ นายหมูเอก ประพัฒธ  เชื้อทหาร 

 ๓๖๐๐ นายหมูเอก ประพันธ  จันภัย 

 ๓๖๐๑ นายหมูเอก ปยะวิทย  บุญพรหม 

 ๓๖๐๒ นายหมูเอก มะกอซี  เจะโอะ 

 ๓๖๐๓ นายหมูเอก มะดารี  ดาเดะ 
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 ๓๖๐๔ นายหมูเอก มะนะ  สามะ 

 ๓๖๐๕ นายหมูเอก มะยานิง  เจะมะ 

 ๓๖๐๖ นายหมูเอก มะยูอี  สาเมาะ 

 ๓๖๐๗ นายหมูเอก มะรีเปง  ปตาราโซ 

 ๓๖๐๘ นายหมูเอก มะสุกรี  บากา 

 ๓๖๐๙ นายหมูเอก มัดตอรีฟ  สะนะ 

 ๓๖๑๐ นายหมูเอก มาหะมะอูเซ็ง  นาแว 

 ๓๖๑๑ นายหมูเอก มาหามุ  กามา 

 ๓๖๑๒ นายหมูเอก มูหะมะซุกรี  เซมูโซ 

 ๓๖๑๓ นายหมูเอก มูฮัมมัดไชคอน  โตะลู 

 ๓๖๑๔ นายหมูเอก มูฮามัด  แยะ 

 ๓๖๑๕ นายหมูเอก ยูโซะ  มามุ 

 ๓๖๑๖ นายหมูเอก ยูโซะ  ยะตะสะตอ 

 ๓๖๑๗ นายหมูเอก ราเซ็ง  มีซาการี 

 ๓๖๑๘ นายหมูเอก รุสลาม  เปรัสมายา 

 ๓๖๑๙ นายหมูเอก วรัญู  ศรีทอง 

 ๓๖๒๐ นายหมูเอก วิเชียร  รุนรอด 

 ๓๖๒๑ นายหมูเอก วิสุทธิ์  คงสุข 

 ๓๖๒๒ นายหมูเอก วีระชัย  สุวรรณคีรี 

 ๓๖๒๓ นายหมูเอก ศิริชัย  พรหมเลข 

 ๓๖๒๔ นายหมูเอก สมยศ  สุขแดง 

 ๓๖๒๕ นายหมูเอก สาการียา  มิง 

 ๓๖๒๖ นายหมูเอก สาเหาะ  แตมะ 

 ๓๖๒๗ นายหมูเอก สิทธิวัฒน  มวงเรือน 

 ๓๖๒๘ นายหมูเอก หนุ  นิมะเตะ 

 ๓๖๒๙ นายหมูเอก อดุลย  มาดีโมง 

 ๓๖๓๐ นายหมูเอก อดุลย  มะเกะ 

 ๓๖๓๑ นายหมูเอก อดุลย  มะสีละ 

 ๓๖๓๒ นายหมูเอก อดุลย  อาลี 

 ๓๖๓๓ นายหมูเอก อนุวา  ดือราแม 

 ๓๖๓๔ นายหมูเอก อภิวันทน  สระแกว 

 ๓๖๓๕ นายหมูเอก อับดุลนาแซ  นิเตะ 

 ๓๖๓๖ นายหมูเอก อับดุลรอแม  สะระซอ 

 ๓๖๓๗ นายหมูเอก อัมราม  หะโมะ 

 ๓๖๓๘ นายหมูเอก อาพัน  เซ็งมาดี 

 ๓๖๓๙ นายหมูเอก อารีฟน  เซะบากอ 

 ๓๖๔๐ นายหมูเอก อิบรอเฮม  มาหะมุ 

 ๓๖๔๑ นายหมูเอก อิบรอเฮม  ยะกูมอ 

 ๓๖๔๒ นายหมูเอก อิมรอน  ปะจิมะเย็ง 

 ๓๖๔๓ นายหมูเอก อิสมาแอ  มะแซจะนะ 

 ๓๖๔๔ นายหมูเอก อิสมาแอ  สาและ 

 ๓๖๔๕ นายหมูเอก อิสมาแอ  หะแย 

 ๓๖๔๖ นายหมูเอก อีซอ  ลาโหะยา 

 ๓๖๔๗ นายหมูเอก ฮาซัน  มาสยี 

 ๓๖๔๘ นายหมูโท กมล  เกิดสมบูรณ 

 ๓๖๔๙ นายหมูโท กิตติศักดิ์  ปานดํา 

 ๓๖๕๐ นายหมูโท จุมพล  มะสีละ 

 ๓๖๕๑ นายหมูโท จุรีรัตน  รักแกว 

 ๓๖๕๒ นายหมูโท ฉัตรทนง  แกวเขียว 

 ๓๖๕๓ นายหมูโท ซูรีนา  เจะเตะ 
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 ๓๖๕๔ นายหมูโท ซูลกีพลี  แน 

 ๓๖๕๕ นายหมูโท ธรรมรัตน  มาศเสน 

 ๓๖๕๖ นายหมูโท ธีรพงค  ชินวิโรจนเสถียร 

 ๓๖๕๗ นายหมูโท ธีรพล  ขุนทอง 

 ๓๖๕๘ นายหมูโท นูรฮายาตี  โตะกา 

 ๓๖๕๙ นายหมูโท บัสรี  รอมือลีเตะ 

 ๓๖๖๐ นายหมูโท บาฮาเรง  อับดุลเลาะ 

 ๓๖๖๑ นายหมูโท มะดี  สะมะแอ 

 ๓๖๖๒ นายหมูโท มะเพาซี  บาสอลอ 

 ๓๖๖๓ นายหมูโท มะรอยี  เจะอาแว 

 ๓๖๖๔ นายหมูโท มะรีซี  เจะแว 

 ๓๖๖๕ นายหมูโท มะสักรี  สุหะแล 

 ๓๖๖๖ นายหมูโท มะสัยดี  เจะแนะ 

 ๓๖๖๗ นายหมูโท มาหะรุสดี  ดอหะ 

 ๓๖๖๘ นายหมูโท มูหะมะไซมี  ดือระปุป 

 ๓๖๖๙ นายหมูโท มูฮามะรอซี  อาแวกะจิ 

 ๓๖๗๐ นายหมูโท ยามิง  แอดะสง 

 ๓๖๗๑ นายหมูโท รอสซี  สาแม 

 ๓๖๗๒ นายหมูโท รุสลัน  หะสาแม 

 ๓๖๗๓ นายหมูโท วรรณณะ  อุทัยพิมลพันธุ 

 ๓๖๗๔ นายหมูโท วีรพล  เทียนทุมพันธ 

 ๓๖๗๕ นายหมูโท สอและ  มามุ 

 ๓๖๗๖ นายหมูโท สับรี  โบะ 

 ๓๖๗๗ นายหมูโท สาธิตา  คงขาว 

 ๓๖๗๘ นายหมูโท สายนต  พรหมสะอาด 

 ๓๖๗๙ นายหมูโท สุชาติ  อาแว 

 ๓๖๘๐ นายหมูโท สุเบญญา  โคสอน 

 ๓๖๘๑ นายหมูโท สุพรรณี  เจะอาลี 

 ๓๖๘๒ นายหมูโท สุรศักดิ์  ออนประเสริฐ 

 ๓๖๘๓ นายหมูโท สุวิมล  มะตา 

 ๓๖๘๔ นายหมูโท เสริมศิลป  อรชร 

 ๓๖๘๕ นายหมูโท อริยพงษ  หมื่นสองศรี 

 ๓๖๘๖ นายหมูโท อับดุลปากา  ยือโระ 

 ๓๖๘๗ นายหมูโท อัมพรวิภา  เมรุคัญ 

 ๓๖๘๘ นายหมูโท อัสมิง  นิมะเตะ 

 ๓๖๘๙ นายหมูโท อาซือรี  ซือแม 

 ๓๖๙๐ นายหมูโท อานนท  ปานบัว 

 ๓๖๙๑ นายหมูโท อามิด  ประดู 

 ๓๖๙๒ นายหมูโท อาลียะ  ดอเลาะ 

 ๓๖๙๓ นายหมูโท อิสมะแอ  ดาละเซ็ง 

 ๓๖๙๔ นายหมูโท อีบรอเฮง  ตาเละ 

 ๓๖๙๕ นายหมูโท อุสมาน  มาดีโมง 

 ๓๖๙๖ นายหมูตรี กามารูดิง  แตบูมา 

 ๓๖๙๗ นายหมูตรี กายา  ดาราแมง 

 ๓๖๙๘ นายหมูตรี การีมัง  กูโน 

 ๓๖๙๙ นายหมูตรี กูอาซิ  กูนิ 

 ๓๗๐๐ นายหมูตรี ชาตรี  รัตนคีรี 

 ๓๗๐๑ นายหมูตรี ซามีรอ  อาลี 

 ๓๗๐๒ นายหมูตรี ซูลกีพลี  ดาโอะ 

 ๓๗๐๓ นายหมูตรี ไซมิง  สุหะแล 
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 ๓๗๐๔ นายหมูตรี ณรงค  พรหมจินดา 

 ๓๗๐๕ นายหมูตรี ดํารงเดช  หวังสุข 

 ๓๗๐๖ นายหมูตรี เดะลี  หะนะกาแม 

 ๓๗๐๗ นายหมูตรี ธีรวัฒน  เซ็งสะ 

 ๓๗๐๘ นายหมูตรี บาหรี  ซาและ 

 ๓๗๐๙ นายหมูตรี บุญลือ  คงสุข 

 ๓๗๑๐ นายหมูตรี พูลศักดิ์  สุวรรณ 

 ๓๗๑๑ นายหมูตรี มะชายด  เจะป 

 ๓๗๑๒ นายหมูตรี มะนาเซ  สุหะแล 

 ๓๗๑๓ นายหมูตรี มะอีดี  ซงนาประแมง 

 ๓๗๑๔ นายหมูตรี มารูดิง  เด็งสาแม 

 ๓๗๑๕ นายหมูตรี มาหะมะ  บาสาลอ 

 ๓๗๑๖ นายหมูตรี มูฮัมหมัด  สะมุแย 

 ๓๗๑๗ นายหมูตรี มูฮามะ  มูนา 

 ๓๗๑๘ นายหมูตรี ยะยา  สาเมาะ 

 ๓๗๑๙ นายหมูตรี ยะยา  ยะตะสะตอ 

 ๓๗๒๐ นายหมูตรี ยูนะ  แวกาจิ 

 ๓๗๒๑ นายหมูตรี รุสลาม  ลายามุง 

 ๓๗๒๒ นายหมูตรี วิรัตน  สาลัง 

 ๓๗๒๓ นายหมูตรี สรินดา  แวโด 

 ๓๗๒๔ นายหมูตรี เหมราชส  เบญเซ็น 

 ๓๗๒๕ นายหมูตรี อนุกูล  เพชรประดับ 

 ๓๗๒๖ นายหมูตรี อรอุมา  ทิมทอง 

 ๓๗๒๗ นายหมูตรี อับดุลการิง  มอซูโปะ 

 ๓๗๒๘ นายหมูตรี อับดุลการิง  ฮีแลหูวา 

 ๓๗๒๙ นายหมูตรี อัสนิง  ดะเซะ 

 ๓๗๓๐ นายหมูตรี อาดีรัน  สาและ 

 ๓๗๓๑ นายหมูตรี อาบัส  สือแม 

 ๓๗๓๒ นายหมูตรี อาพันดี  มะโระ 

 ๓๗๓๓ นายหมูตรี อารง  ลาเตะ 

 ๓๗๓๔ นายหมูตรี อุมัยหมะ  มาลีเละ 

 ๓๗๓๕ นายหมูตรี อุสมาน  ลาโฮะยา 

 ๓๗๓๖ นายหมูตรี อูสมาน  เฮงลอโอะ 

 ๓๗๓๗ นายหมูตรี ฮาริส  มอดา 

 ๓๗๓๘ นายหมูตรี ฮาสัน  กานิเซ็ง 

 ๓๗๓๙ สมาชิกเอก กามาโรสามัน  อาแว 

 ๓๗๔๐ สมาชิกเอก คชพงศ  หลากคุณากร 

 ๓๗๔๑ สมาชิกเอก จิรวุฒิ  เรืองพลับพลา 

 ๓๗๔๒ สมาชิกเอก ชอบ  แกวโรจน 

 ๓๗๔๓ สมาชิกเอก ชัยยงค  สุขาเขิน 

 ๓๗๔๔ สมาชิกเอก ซอบรี  เจะโด 

 ๓๗๔๕ สมาชิกเอก ซอเฮาะ  ตาซา 

 ๓๗๔๖ สมาชิกเอก ซะอูดี  เจะแย 

 ๓๗๔๗ สมาชิกเอก ซาการียา  ดาแม 

 ๓๗๔๘ สมาชิกเอก ณัฐกานต  ดอนสันเทียะ 

 ๓๗๔๙ สมาชิกเอก ณัฐิวุฒิ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๕๐ สมาชิกเอก ธนัฐชัย  จันทร 

 ๓๗๕๑ สมาชิกเอก ธันวา  เพชรเดชะ 

 ๓๗๕๒ สมาชิกเอก ธีรเดช  ใบระหมาน 

 ๓๗๕๓ สมาชิกเอก นพปฎล  คงไสย 
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 ๓๗๕๔ สมาชิกเอก นิคม  พลเวียงแก 

 ๓๗๕๕ สมาชิกเอก ปารีส  มะหระ 

 ๓๗๕๖ สมาชิกเอก พีรวัฒน  ดอนสันเทียะ 

 ๓๗๕๗ สมาชิกเอก มนัส  คาเร็ง 

 ๓๗๕๘ สมาชิกเอก มะยากี  คอเน็ง 

 ๓๗๕๙ สมาชิกเอก มะรอนิง  สิเดะ 

 ๓๗๖๐ สมาชิกเอก มะลารี  สาและ 

 ๓๗๖๑ สมาชิกเอก มัชอัล  ละเจ 

 ๓๗๖๒ สมาชิกเอก มาหามะรอมือลี  เห็ง 

 ๓๗๖๓ สมาชิกเอก มูฮัมมะซากัวตาร   

  ดือราแม 

 ๓๗๖๔ สมาชิกเอก ยงยุทธ  ทองนะ 

 ๓๗๖๕ สมาชิกเอก รอสลัน  บูระซา 

 ๓๗๖๖ สมาชิกเอก รักษิต  เจะอาแซ 

 ๓๗๖๗ สมาชิกเอก รุสดี  สันหลัง 

 ๓๗๖๘ สมาชิกเอก รุสลัน  ดาหะยอ 

 ๓๗๖๙ สมาชิกเอก รุสลัน  แฮะ 

 ๓๗๗๐ สมาชิกเอก รุสหมัน  มะสัน 

 ๓๗๗๑ สมาชิกเอก รูสซือลี  ลีมาดาอิ 

 ๓๗๗๒ สมาชิกเอก แวฮามะ  วาเลง 

 ๓๗๗๓ สมาชิกเอก ศรายุทธิ์  ราชนิยม 

 ๓๗๗๔ สมาชิกเอก สมศักดิ์  คงยืดยาว 

 ๓๗๗๕ สมาชิกเอก สะแปอิง  กะดะแซ 

 ๓๗๗๖ สมาชิกเอก สะอุดี  หะมะ 

 ๓๗๗๗ สมาชิกเอก สาการียา  สามาแห 

 ๓๗๗๘ สมาชิกเอก สิทธิเดช  ไชยชะนะ 

 ๓๗๗๙ สมาชิกเอก สุทธิโชค  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๗๘๐ สมาชิกเอก สุลัยมาน  อาลีราฮีม 

 ๓๗๘๑ สมาชิกเอก หาพีฤ  บาราเฮง 

 ๓๗๘๒ สมาชิกเอก อดิศักดิ์  สาแม 

 ๓๗๘๓ สมาชิกเอก อนุชาต  ลอจิ 

 ๓๗๘๔ สมาชิกเอก อนุพงค  ตั่นกุย 

 ๓๗๘๕ สมาชิกเอก อภิวัฒน  แสงจันทร 

 ๓๗๘๖ สมาชิกเอก อัฐพล  ทองแกว 

 ๓๗๘๗ สมาชิกเอก อัฐพล  ยอดพรมทอง 

 ๓๗๘๘ สมาชิกเอก อันนูวา  สะโฮะ 

 ๓๗๘๙ สมาชิกเอก อับดุลเราะมัน  สาแลมะ 

 ๓๗๙๐ สมาชิกเอก อาแซ  สือมะแอ 

 ๓๗๙๑ สมาชิกเอก อานูวา  มะแซ 

 ๓๗๙๒ สมาชิกเอก อาบีดินทร  สาและ 

 ๓๗๙๓ สมาชิกเอก อามีน  มูดี 

 ๓๗๙๔ สมาชิกเอก อายุ  กาเจ 

 ๓๗๙๕ สมาชิกเอก อําดุลเลาะ  วิชา 

 ๓๗๙๖ สมาชิกเอก อิสนัย  ลาเตะ 

 ๓๗๙๗ สมาชิกเอก อิสมาแอ  เจะเตะ 

 ๓๗๙๘ สมาชิกเอก อิสมาแอ  อาสาจาม 

 ๓๗๙๙ สมาชิกเอก อุดมศักดิ์  คําแกว 

 ๓๘๐๐ สมาชิกเอก ฮาเซ็ม  แยนา 

 ๓๘๐๑ สมาชิกโท ซูเฟยนร  มะสะแห 

 ๓๘๐๒ สมาชิกโท พันธวิศ  แกวโรจน 
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 ๓๘๐๓ สมาชิกโท รัตนะชัย  ขุนแกว 

 ๓๘๐๔ สมาชิกโท อนุรักษ  เจะแต 

 ๓๘๐๕ สมาชิกโท อาริฟ  กูนิง 

 ๓๘๐๖ สมาชิกตรี บรรชา  ยีสาแม 

 ๓๘๐๗ สมาชิกตรี บัดรี  แตซิลง 

 ๓๘๐๘ สมาชิกตรี บุรฮาน  ลาทากามิง 

 ๓๘๐๙ สมาชิกตรี ไพซอลล  โซะบารู 

 ๓๘๑๐ สมาชิกตรี มะคอวี  มือซา 

 ๓๘๑๑ สมาชิกตรี มะรอพี  ปาเนาะ 

 ๓๘๑๒ สมาชิกตรี มะสนิง  ยิงทา 

 ๓๘๑๓ สมาชิกตรี มาหะมะ  แมะกาจิ 

 ๓๘๑๔ สมาชิกตรี มูฮําหมัดซัยดี  แวบือซา 

 ๓๘๑๕ สมาชิกตรี รุจิรา  รัตนผล 

 ๓๘๑๖ สมาชิกตรี แวรอยะ  จะปะกิยา 

 ๓๘๑๗ สมาชิกตรี สุกรี  ซงตายา 

 ๓๘๑๘ สมาชิกตรี สุไลมาน  ยะตะระ 

 ๓๘๑๙ สมาชิกตรี สุไลมาน  สะมะแอ 

 ๓๘๒๐ สมาชิกตรี หามิตร  อาบูวะ 

 ๓๘๒๑ สมาชิกตรี อาภรณ  ทองนวล 

 ๓๘๒๒ สมาชิกตรี อารีฟ  อาแซ 

 ๓๘๒๓ สมาชิกตรี อําราน  แน 

 ๓๘๒๔ สมาชิกตรี อิรฟาน  เจะและ 

 ๓๘๒๕ สมาชิกตรี ฮัมดีย  อาแซ 

 ๓๘๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชลนที   

  พรหมณี 

 ๓๘๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซะบูดีน   

  โตะลู 

 ๓๘๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐพงศ   

  สุขนิกร 

 ๓๘๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตัรมีซี   

  ลอเด็ง 

 ๓๘๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตีลมีซี   

  แวกะจิ 

 ๓๘๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิรัตน  เด็ง 

 ๓๘๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิรุสมัน   

  เจะอาลี 

 ๓๘๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูคอรี   

  สูเลาะ 

 ๓๘๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิริยะ   

  ธานะวรรณ 

 ๓๘๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟารีดา   

  ดาวางอ 

 ๓๘๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไฟซู   

  การีดอง 

 ๓๘๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภาณุวัฒน   

  สีเดะ 

 ๓๘๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะราซี   

  เด็นขะเร็ม 

 ๓๘๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะไฮลี   

  สาและ 
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 ๓๘๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมะสาและ   

  เจะซอ 

 ๓๘๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะยาเตง   

  สุหลง 

 ๓๘๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมมัดนาเส   

  มะแอ 

 ๓๘๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด   

  ลือแบกาเซ็ง 

 ๓๘๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัด   

  ปาแต 

 ๓๘๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัด   

  สะตือบา 

 ๓๘๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัด   

  หมะสาแม 

 ๓๘๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดตอเฮ   

  สําสี 

 ๓๘๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอกีเยาะ   

  กาแซ 

 ๓๘๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรัชชานนท   

  พุโตะลี 

 ๓๘๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิชัย   

  ดําเลิศ 

 ๓๘๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสามะแอ   

  มาหะ 

 ๓๘๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  กาจา 

 ๓๘๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  สานิ 

 ๓๘๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ   

  อําบูเล็ง 

 ๓๘๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาเลม   

  ยูนุ 

 ๓๘๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัฟฟน   

  สะมะแย 

 ๓๘๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัยชา   

  สีดง 

 ๓๘๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลียะ   

  ปาตี 

 ๓๘๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลียัส   

  สานานะอะ 

 ๓๘๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหนัส   

  ละยานะ 

 ๓๘๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  แวกือจิ 

 ๓๘๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน   

  สําสี 

 ๓๘๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมิง   

  ดามาแล 

 ๓๘๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอนก   

  ศรีสุวรรณ 

 ๓๘๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาซันยาซอรี   

  มือริงจือแร 
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 ๓๘๖๖ นายกมล  บัวแกว 

 ๓๘๖๗ นายกมล  มะประสิทธิ์ 

 ๓๘๖๘ นายกมล  สังขทอง 

 ๓๘๖๙ นายกมลา  หวีตันหยง 

 ๓๘๗๐ นายกรัณชัย  อภินันทจารุพงศ 

 ๓๘๗๑ นายกรันต  จิวะวิโรจน 

 ๓๘๗๒ นายกรัษนัย  พลไชยะ 

 ๓๘๗๓ นายกริช  แดงขํา 

 ๓๘๗๔ นายกฤชกร  มาเวียง 

 ๓๘๗๕ นายกฤตติวิทย  คงประดิษฐ 

 ๓๘๗๖ นายกฤตภัทร  ปติวัชรธาดา 

 ๓๘๗๗ นายกฤติวุฒิ  สุทธิศักดา 

 ๓๘๗๘ นายกฤษฎา  กนกวัฒนยศ 

 ๓๘๗๙ นายกฤษฐสพล  มนัสพิทักษชัย 

 ๓๘๘๐ นายกฤษณจักร  บุญเลิศ 

 ๓๘๘๑ นายกฤษณะ  เกาะแกว 

 ๓๘๘๒ นายกฤษณะพงศ  บุญสําราญ 

 ๓๘๘๓ นายกฤษดา  เจริญศรี 

 ๓๘๘๔ นายกฤษดา  ดอเลาะ 

 ๓๘๘๕ นายกษิดิศ  เรืองมาก 

 ๓๘๘๖ นายกัณตินันท  แพทยประเสริฐ 

 ๓๘๘๗ นายกัมปนาท  เกล้ียงนิล 

 ๓๘๘๘ นายการนอ  สะแลแม 

 ๓๘๘๙ นายการียา  สามะ 

 ๓๘๙๐ นายกําธร  ทองขุนดํา 

 ๓๘๙๑ นายกําพล  การุโณ 

 ๓๘๙๒ นายกิตติกร  หนูชัยแกว 

 ๓๘๙๓ นายกิตติพงศ  ศรีขวัญ 

 ๓๘๙๔ นายกิตติพงศ  สุวรรณวงศ 

 ๓๘๙๕ นายกิตติพงศ  หมะหมีน 

 ๓๘๙๖ นายกิตติพงษ  หนักแดง 

 ๓๘๙๗ นายกิตติพจน  เพชรจินดา 

 ๓๘๙๘ นายกิตติพัฒน  มุขยวัฒน 

 ๓๘๙๙ นายกิตติภัทร  รัตนโสภา 

 ๓๙๐๐ นายกิตติวัฒน  บํารุงชู 

 ๓๙๐๑ นายกิตติศักดิ์  ชํานาญแกว 

 ๓๙๐๒ นายกิตติศักดิ์  ทองดวง 

 ๓๙๐๓ นายกิตติศักดิ์  สูสมแกว 

 ๓๙๐๔ นายกิติกร  ทัศนาขจร 

 ๓๙๐๕ นายกิติพงศ  ไกรษร 

 ๓๙๐๖ นายกิติศักดิ์  มากมี 

 ๓๙๐๗ นายกีรติ  ยานะวิมุติ 

 ๓๙๐๘ นายกุศล  อิกะศิริ 

 ๓๙๐๙ นายกูลิยะห  ตวันดือราแม 

 ๓๙๑๐ นายเกริกฤทธิ์  สงวนธนวิทย 

 ๓๙๑๑ นายเกรียงไกร  มีเชื้อวงศ 

 ๓๙๑๒ นายเกรียงไกร  หนอแกว 

 ๓๙๑๓ นายเกรียงศักดิ์  รอดประชา 

 ๓๙๑๔ นายเกียรติขจร  บุญอิ่ม 

 ๓๙๑๕ นายเกียรติศักดิ์  จินดากาญจน 
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 ๓๙๑๖ นายเกียรติศักดิ์  นาคชุม 

 ๓๙๑๗ นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณพงค 

 ๓๙๑๘ นายเกียรติศักดิ์  เหมะรักษ 

 ๓๙๑๙ นายขจรศักดิ์  ศิริอัครลาภ 

 ๓๙๒๐ นายขันธชัย  ผัดสมุทร 

 ๓๙๒๑ นายคณิน  กรมเมือง 

 ๓๙๒๒ นายคมนอิชณน  จันทรทอง 

 ๓๙๒๓ นายครรชิต  ไชยแพทย 

 ๓๙๒๔ นายคัสราฟย  ดอมะ 

 ๓๙๒๕ นายคุณวุฒิ  หนูขํา 

 ๓๙๒๖ นายคูไซพะห  มีซอ 

 ๓๙๒๗ นายจตุพร  นามบุตร 

 ๓๙๒๘ นายจตุรงค  จิตราวุธ 

 ๓๙๒๙ นายจรัญ  รัตนสําลี 

 ๓๙๓๐ นายจรัส  มุณีแนม 

 ๓๙๓๑ นายจอม  แสงแกว 

 ๓๙๓๒ นายจอมพงศ  แลบา 

 ๓๙๓๓ นายจอมพงศ  อุนเวสสกุล 

 ๓๙๓๔ นายจักรกฤษ  แกวฉาง 

 ๓๙๓๕ นายจักรกฤษณ  อินทรสิงห 

 ๓๙๓๖ นายจักรพันธ  เผาคุรุพงศ 

 ๓๙๓๗ นายจักริน  หิรัญพันธุ 

 ๓๙๓๘ นายจาตุรนต  พรหมเมศร 

 ๓๙๓๙ นายจารุวัสตร  ศกุนตะฤทธิ์ 

 ๓๙๔๐ นายจิรพจน  ไทยเล็ก 

 ๓๙๔๑ นายจิรยุทธ  ศรีรักษ 

 ๓๙๔๒ นายจิรายุ  พุทธรักษ 

 ๓๙๔๓ นายจิรายุ  วิหกฤทธิ์ 

 ๓๙๔๔ นายจีรเดช  นิราวรรณ 

 ๓๙๔๕ นายจีรศักดิ์  แพทยศรี 

 ๓๙๔๖ นายจีระศักดิ์  จรัลพงค 

 ๓๙๔๗ นายจีระศักดิ์  อินทรัตน 

 ๓๙๔๘ นายเจริญ  ทองรัตน 

 ๓๙๔๙ นายเจะสาหะ  หมะหมิง 

 ๓๙๕๐ นายเจะแหม  ยีกาเดียก 

 ๓๙๕๑ นายเจะฮาซัน  บินเจะมามะ 

 ๓๙๕๒ นายฉัตรกฤษณ  ติณชาติอารักษ 

 ๓๙๕๓ นายเฉลิมพร  ปยณรงคโรจน 

 ๓๙๕๔ นายเฉลิมพล  ตะโกบ 

 ๓๙๕๕ นายเฉลิมวุฒิ  จันทรสวัสดิ์ 

 ๓๙๕๖ นายชนะชัย  พิทักษนิระพันธ 

 ๓๙๕๗ นายชลกานต  ขวัญนาวารักษ 

 ๓๙๕๘ นายชลัช  ปราบพมูล 

 ๓๙๕๙ นายชวลิต  คลังจันทร 

 ๓๙๖๐ นายชวลิต  จิระชนากุล 

 ๓๙๖๑ นายชวลิต  วองธรรมวิชา 

 ๓๙๖๒ นายชัชชวลิต  ตาจุมปา 

 ๓๙๖๓ นายชัยชนะ  เดชแพ 

 ๓๙๖๔ นายชัยณรงค  มงคลสวัสดิ์ 

 ๓๙๖๕ นายชัยยศ  รองเดช 
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 ๓๙๖๖ นายชัยรัตน  ชูแวน 

 ๓๙๖๗ นายชัยวัฒน  ไชยรัตน 

 ๓๙๖๘ นายชัยวัฒน  ดําเม็ง 

 ๓๙๖๙ นายชัยวัฒน  โยธี 

 ๓๙๗๐ นายชาคริต  ใบขะหลี 

 ๓๙๗๑ นายชาญชัย  พันธุชิต 

 ๓๙๗๒ นายชาญศิลป  ส่ังสอน 

 ๓๙๗๓ นายชาตรี  ยีเจะและ 

 ๓๙๗๔ นายชาตรี  หลอดแกว 

 ๓๙๗๕ นายชาติทนงค  กอเชื่อคุก 

 ๓๙๗๖ นายชานนท  กายสิทธิ์ 

 ๓๙๗๗ นายชานนท  หัสมา 

 ๓๙๗๘ นายชารีฟ  รัตนพรชัย 

 ๓๙๗๙ นายชํานาญ  คงอินทร 

 ๓๙๘๐ นายชินพัฒน  พรหมวิรัตน 

 ๓๙๘๑ นายชุติพนธ  เสียงจินดารัตน 

 ๓๙๘๒ นายชูเกียรติ  ทองกับศรี 

 ๓๙๘๓ นายชูชาติ  ธรรมโชติ 

 ๓๙๘๔ นายชูศักดิ์  คําพล 

 ๓๙๘๕ นายเชาวลิต  มะหะมะ 

 ๓๙๘๖ นายไชยยุทธ  แกวสุวรรณ 

 ๓๙๘๗ นายไชยวัฒน  นวลเจริญ 

 ๓๙๘๘ นายไชยา  สุวรรณโณ 

 ๓๙๘๙ นายซอบรี  ยีปาโละ 

 ๓๙๙๐ นายซอลาฮุดดีน  สุราแม 

 ๓๙๙๑ นายซอลาฮูดิน  สามะอาลี 

 ๓๙๙๒ นายซอลีฮีน  อุษมานสกูลกิตติ์ 

 ๓๙๙๓ นายซอและ  ดือราแม 

 ๓๙๙๔ นายซัมซู  เขตเทพา 

 ๓๙๙๕ นายซัยนูดีน  นิเซ็ง 

 ๓๙๙๖ นายซาการียา  แนหายอ 

 ๓๙๙๗ นายซาฮารัน  มะมิง 

 ๓๙๙๘ นายซาเฮาะ  ตะเจะตู 

 ๓๙๙๙ นายซูการนอ  มะตีมัน 

 ๔๐๐๐ นายซูฟยัน  กาหลง 

 ๔๐๐๑ นายซูลบัดรี  แวบือราเฮง 

 ๔๐๐๒ นายไซนูดิง  หะยีปูเตะ 

 ๔๐๐๓ นายไซฟูซามาน  ยูโซะ 

 ๔๐๐๔ นายไซฟูลฮัฟซี  อาแวกอแด 

 ๔๐๐๕ นายฐากูร  กิ้มขู 

 ๔๐๐๖ นายฐิติ  เผาวรรธนะพันธุ 

 ๔๐๐๗ นายฐิติโชค  สุขศรีเพ็ง 

 ๔๐๐๘ นายณปรัชญ  บุญวาศ 

 ๔๐๐๙ นายณพงศพันธ  บุญล้ี 

 ๔๐๑๐ นายณภัทร  จินเดหวา 

 ๔๐๑๑ นายณรงค  แกวสาหลง 

 ๔๐๑๒ นายณรงค  วองประเสริฐกุล 

 ๔๐๑๓ นายณฤทธิ์  คชรัตน 

 ๔๐๑๔ นายณัฐกิจจ  วิวัฒนศิลป 

 ๔๐๑๕ นายณัฐเดช  ชาติกระพันธุ 
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 ๔๐๑๖ นายณัฐพงศ  คชวงศ 

 ๔๐๑๗ นายณัฐพงศ  พุฒยืน 

 ๔๐๑๘ นายณัฐพงษ  วงษศุทธิภากร 

 ๔๐๑๙ นายณัฐพงษ  สาขะญาณ 

 ๔๐๒๐ นายณัฐพล  หลีหมาด 

 ๔๐๒๑ นายณัฐภูมิ  แสงหิรัญ 

 ๔๐๒๒ นายณัฐวุฒิ  หนูรัตน 

 ๔๐๒๓ นายณัฐวุฒิ  หมัดเห 

 ๔๐๒๔ นายดนรอเหม  บูเอียด 

 ๔๐๒๕ นายดนันต  โตะโด 

 ๔๐๒๖ นายดนัย  เกิดทิพย 

 ๔๐๒๗ นายดาริด  โบโสย 

 ๔๐๒๘ นายดาเรลลา  กอแต 

 ๔๐๒๙ นายดาวุต  ปญจพรอุดมลาภ 

 ๔๐๓๐ นายดํารงค  ยาน้ําทอง 

 ๔๐๓๑ นายดํารงศักดิ์  บุญญัติศักดิ์ 

 ๔๐๓๒ นายดุลมูตอเละ  มะรือสะ 

 ๔๐๓๓ นายดุลลายิ  กาโฮง 

 ๔๐๓๔ นายเดชพนต  สีตะพงศ 

 ๔๐๓๕ นายเดนอารฮาส  มะลี 

 ๔๐๓๖ นายตฤณชาติ  สังขสุมล 

 ๔๐๓๗ นายตวนอับดุลฮาลีม  ตงคอมอง 

 ๔๐๓๘ นายตวนอัมรัน  ลอยากามาเจาะ 

 ๔๐๓๙ นายตอริฆ  ขุนตามา 

 ๔๐๔๐ นายตอเละ  ดาโอะ 

 ๔๐๔๑ นายตะวรรณ  สุวรรณ 

 ๔๐๔๒ นายตูแวยูโซะ  กูจิ 

 ๔๐๔๓ นายถามพัฒน  บุตรทอง 

 ๔๐๔๔ นายถาวร  บุญศรี 

 ๔๐๔๕ นายถาวุตต  พัตทะกุล 

 ๔๐๔๖ นายถิรวัฒน  เกื้อกอออน 

 ๔๐๔๗ นายถิรวัฒน  ศรีอนันต 

 ๔๐๔๘ นายทรงกลด  บุญแสร 

 ๔๐๔๙ นายทวิภพ  สุวรรณศรี 

 ๔๐๕๐ นายทวี  ซายศรี 

 ๔๐๕๑ นายทวี  เรืองฤทธิ์เดช 

 ๔๐๕๒ นายทวี  วรรณทอง 

 ๔๐๕๓ นายทวีวัฒน  พิทักษรักษากุล 

 ๔๐๕๔ นายทวีศักดิ์  สงคง 

 ๔๐๕๕ นายทวีศักดิ์  สีแดง 

 ๔๐๕๖ นายทศพล  แกวศรี 

 ๔๐๕๗ นายทัดเทพ  จุทอง 

 ๔๐๕๘ นายเทพมรินทร  แกวเมฆ 

 ๔๐๕๙ นายเทพฤทธิ์  แกวสุวรรณ 

 ๔๐๖๐ นายแทนคุณ  ทองเนื้อเนียน 

 ๔๐๖๑ นายธงชัย  บุญตา 

 ๔๐๖๒ นายธนกร  สุวรรณะ 

 ๔๐๖๓ นายธนกฤต  บิลยะแม 

 ๔๐๖๔ นายธนกฤต  เลิศวิริยวรางกูร 

 ๔๐๖๕ นายธนพล  ดุลยกุล 
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 ๔๐๖๖ นายธนพล  ออนรักษ 

 ๔๐๖๗ นายธนพล  รัตนบุร ี

 ๔๐๖๘ นายธนวัฒน  แซเจีย 

 ๔๐๖๙ นายธนสิทธิ์  สีดา 

 ๔๐๗๐ นายธนายุ  ขุนนุย 

 ๔๐๗๑ นายธนาศักดิ์  พรหมนิมิตร 

 ๔๐๗๒ นายธนิต  จตุรทิพประดับ 

 ๔๐๗๓ นายธนิน  กองพัฒนพาณิชย 

 ๔๐๗๔ นายธนู  สังขทอง 

 ๔๐๗๕ นายธเนศ  คงดี 

 ๔๐๗๖ นายธเนศ  ทองประดับเพชร 

 ๔๐๗๗ นายธเนศ  อินทสโร 

 ๔๐๗๘ นายธรรมฤทธิ์  สีตะปะดล 

 ๔๐๗๙ นายธวัช  ศรีวิภาค 

 ๔๐๘๐ นายธวัชชัย  จันทรไตรรัตน 

 ๔๐๘๑ นายธวัชชัย  บุญทองศรี 

 ๔๐๘๒ นายธัชพล  บุญณชัย 

 ๔๐๘๓ นายธัญพิสิษฐ  อาลีลาเตะ 

 ๔๐๘๔ นายธารสวาท  พิมเสน 

 ๔๐๘๕ นายธาราสิทธิ์  โหดหมาน 

 ๔๐๘๖ นายธิติสรรค  ออนนอม 

 ๔๐๘๗ นายธิปก  ชื่นกล่ิน 

 ๔๐๘๘ นายธีรกุล  ซอนกล่ิน 

 ๔๐๘๙ นายธีรเชษฐ  อินทรฤทธิ์ 

 ๔๐๙๐ นายธีรเดช  ใบหวัง 

 ๔๐๙๑ นายธีรเดช  มณีรัตน 

 ๔๐๙๒ นายธีรเดช  แสงจันทร 

 ๔๐๙๓ นายธีรนันทน  พานิชการ 

 ๔๐๙๔ นายธีรพล  จรูญแกว 

 ๔๐๙๕ นายธีรพันธุ  ชูดํา 

 ๔๐๙๖ นายธีรศักดิ์  โอรพันธ 

 ๔๐๙๗ นายธีรสิทธิ์  กุลสุวรรณ 

 ๔๐๙๘ นายธีระยุทธ  สุมณฑล 

 ๔๐๙๙ นายธีระยุทธ  กระจางพัฒนวงษ 

 ๔๑๐๐ นายธีระวัฒน  แกวทอง 

 ๔๑๐๑ นายธีระศักดิ์  อรามเรือง 

 ๔๑๐๒ นายนพคุณ  ฉัตรจินดา 

 ๔๑๐๓ นายนพดล  ศิริโทวัย 

 ๔๑๐๔ นายนพดล  หมัดเลียด 

 ๔๑๐๕ นายนพดล  หีมคง 

 ๔๑๐๖ นายนพศักดิ์  บุญมาก 

 ๔๑๐๗ นายนราธิป  บูเอียด 

 ๔๑๐๘ นายนราธิป  เพ็ชรบุรี 

 ๔๑๐๙ นายนราภักดิ์  อูเซ็ง 

 ๔๑๑๐ นายนรารักษ  เขียวสด 

 ๔๑๑๑ นายนราวิชณ  สุขสีแวว 

 ๔๑๑๒ นายนรินทร  หมื่นคุณ 

 ๔๑๑๓ นายนเรนทรฤทธิ์  ชนะไชย 

 ๔๑๑๔ นายนฤเบศร  บัวรัตนะ 

 ๔๑๑๕ นายนวพล  แกวสุวรรณ 
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 ๔๑๑๖ นายนัฐพล  แสงสุวรรณ 

 ๔๑๑๗ นายนัตศิลป  รมสกุล 

 ๔๑๑๘ นายนัทธกร  หาณรงค 

 ๔๑๑๙ นายนัศรุดดีน  เจะแน 

 ๔๑๒๐ นายนัสรูดิน  สาแม 

 ๔๑๒๑ นายนาซอรี  มะเก 

 ๔๑๒๒ นายนาซือรี  ขะใต 

 ๔๑๒๓ นายนาเซ  ดีแม 

 ๔๑๒๔ นายนิเซะ  กาเดร 

 ๔๑๒๕ นายนิติ  ยุวเบญจพล 

 ๔๑๒๖ นายนิทัศน  คณะทอง 

 ๔๑๒๗ นายนิธิกร  ตรีรัตน 

 ๔๑๒๘ นายนิธิรุจน  พุทธิจิระพัชร 

 ๔๑๒๙ นายนินารวี  พงศารุจิรัตน 

 ๔๑๓๐ นายนิพนธ  เสนอินทร 

 ๔๑๓๑ นายนิพัทธ  สุวรรณรัตน 

 ๔๑๓๒ นายนิยม  แกวทอง 

 ๔๑๓๓ นายนิยม  นวลเจริญ 

 ๔๑๓๔ นายนิรุตติ์วัชรา  นิมะ 

 ๔๑๓๕ นายนิโรจน  ศรีสุวรรณ 

 ๔๑๓๖ นายนิวัต  ทองผอง 

 ๔๑๓๗ นายนิอัจมาล  นิกาจิ 

 ๔๑๓๘ นายนิอัศฮาร  วารีมาศ 

 ๔๑๓๙ นายนิอัสลัน  วัฒนศิริวณิชช 

 ๔๑๔๐ นายนุรอายมาน  มะมิง 

 ๔๑๔๑ นายนูรมัน  หะยีมะสาและ 

 ๔๑๔๒ นายนูรุดดีน  หามะ 

 ๔๑๔๓ นายเนฑิษฐ  ประเสริฐวงษ 

 ๔๑๔๔ นายเนตร  สีสุวรรณ 

 ๔๑๔๕ นายเนติ  กิจโกศล 

 ๔๑๔๖ นายบรรณพล  อุยสกุล 

 ๔๑๔๗ นายบรอเฮง  กาจา 

 ๔๑๔๘ นายบัญชา  เวศยาสิรินทร 

 ๔๑๔๙ นายบันดาล  สถิรชวาล 

 ๔๑๕๐ นายบาซมัน  มะแซ 

 ๔๑๕๑ นายบาฮารง  แวหะมะ 

 ๔๑๕๒ นายบาฮารี  ดือราฮิง 

 ๔๑๕๓ นายบาฮารี  แวหะมะ 

 ๔๑๕๔ นายบุญชวย  หีดจันทร 

 ๔๑๕๕ นายบุญสง  จิตตสมัคร 

 ๔๑๕๖ นายบุญสม  ทองคุปต 

 ๔๑๕๗ นายบุณยรวิช  พรหมศรียา 

 ๔๑๕๘ นายบูสนัน  สาแม 

 ๔๑๕๙ นายปกครอง  คณานุรักษ 

 ๔๑๖๐ นายปฏิพล  ศิริโชติกาญจน 

 ๔๑๖๑ นายปฐมพงศ  ฉันทศิริรัตน 

 ๔๑๖๒ นายปรเมศ  คงแกว 

 ๔๑๖๓ นายปรรณกร  แกวรากมุข 

 ๔๑๖๔ นายปรวีร  หนูเพ็ชร 

 ๔๑๖๕ นายประกาย  หัสมานนท 
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 ๔๑๖๖ นายประจวบ  ชายไฝ 

 ๔๑๖๗ นายประดิษฐพงษ  วงษเพ็ง 

 ๔๑๖๘ นายประพันธ  ปางรัศมี 

 ๔๑๖๙ นายประยุทธ  ชูประดิษฐ 

 ๔๑๗๐ นายประวิทย  บุญชวย 

 ๔๑๗๑ นายประเวช  ยอดดี 

 ๔๑๗๒ นายประสาน  ยุทธสิงห 

 ๔๑๗๓ นายประหยัด  คงแกว 

 ๔๑๗๔ นายประหยัด  เสนา 

 ๔๑๗๕ นายปรัชญา  ลือประเสริฐ 

 ๔๑๗๖ นายปราการ  สังขอินทรี 

 ๔๑๗๗ นายปราโมทย  ตนเงิน 

 ๔๑๗๘ นายปราโมทย  ศุกรวรรณ 

 ๔๑๗๙ นายปรีชา  กุลดํารงวิวัฒน 

 ๔๑๘๐ นายปรีชา  เพ็ชรจรูญ 

 ๔๑๘๑ นายปองภพ  ยอดมณี 

 ๔๑๘๒ นายปญจพล  จันทวีเมือง 

 ๔๑๘๓ นายปานศักดิ์  ธรรมจักร 

 ๔๑๘๔ นายปยะ  ขุนภักดี 

 ๔๑๘๕ นายปยะ  นาวารัตน 

 ๔๑๘๖ นายปยะ  นุยสี 

 ๔๑๘๗ นายปยะวัฒน  เจริญขุน 

 ๔๑๘๘ นายไฝซอล  เตะหมัดมะ 

 ๔๑๘๙ นายพงคศักดิ์  ชูจันทร 

 ๔๑๙๐ นายพงศกร  แกวเขียว 

 ๔๑๙๑ นายพงศกร  ตันติวิชช 

 ๔๑๙๒ นายพงศบรรฑิต  โทบุร ี

 ๔๑๙๓ นายพงศศักดิ์  จันทรัตน 

 ๔๑๙๔ นายพงศสิทธิ์  นฤนรกุลโสภิต 

 ๔๑๙๕ นายพนัสพล  โกสิยาภรณ 

 ๔๑๙๖ นายพนา  โสตถิยาภัย 

 ๔๑๙๗ นายพยง  กองวัฒนโกศล 

 ๔๑๙๘ นายพรชัย  แปนสุวรรณ 

 ๔๑๙๙ นายพรชัย  แวนิ 

 ๔๒๐๐ นายพรทัต  ศิริ 

 ๔๒๐๑ นายพรเทพ  กุลเสวตต 

 ๔๒๐๒ นายพรประสิทธิ์  ชูศรี 

 ๔๒๐๓ นายพรประเสริฐ  ชาลีผล 

 ๔๒๐๔ นายพฤกษ  แกวบันดิษฐ 

 ๔๒๐๕ นายพลพิพัฒน  วัฒนศรีสงวน 

 ๔๒๐๖ นายพลวัฒน  นวลเจริญ 

 ๔๒๐๗ นายพสุธร  ตลึงจิตต 

 ๔๒๐๘ นายพสุพงศ  ศรภักดี 

 ๔๒๐๙ นายพัชรินทร  เภาทอง 

 ๔๒๑๐ นายพันธวัฒน  ดินเตบ 

 ๔๒๑๑ นายพันเลิศ  ทองเทพ 

 ๔๒๑๒ นายพัศพงศ  ใจคลองแคลว 

 ๔๒๑๓ นายพายุ  ออนศรีประไพ 

 ๔๒๑๔ นายพิชญะ  คงสาม 

 ๔๒๑๕ นายพิชิต  จันทรา 
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 ๔๒๑๖ นายพิชิต  ศรีมณี 

 ๔๒๑๗ นายพิชิต  หมอสุข 

 ๔๒๑๘ นายพิชิตนันท  จันทรัตน 

 ๔๒๑๙ นายพิทยพัฒน  เพียรเดชา 

 ๔๒๒๐ นายพิทยา  ดํารักษ 

 ๔๒๒๑ นายพิมลชัย  สินลูกจันทร 

 ๔๒๒๒ นายพิษณุ  แกวสกุล 

 ๔๒๒๓ นายพีรณัฐ  เล่ือนแกว 

 ๔๒๒๔ นายพูนกิตติ  บุญโชคชวย 

 ๔๒๒๕ นายพูนศักดิ์  สังขสุวรรณ 

 ๔๒๒๖ นายไพบูลย  ชาวสวนศรีเจริญ 

 ๔๒๒๗ นายไพบูลย  อินทรรักษา 

 ๔๒๒๘ นายไพรัช  ออนคําพา 

 ๔๒๒๙ นายไพรัช  อุไร 

 ๔๒๓๐ นายไพโรจน  เพ็ชรเกล้ียง 

 ๔๒๓๑ นายไพโรจน  สังขสุวรรณ 

 ๔๒๓๒ นายไพโรจน  หวังเก็ม 

 ๔๒๓๓ นายไพศาล  มะเระ 

 ๔๒๓๔ นายฟตฮี  สาเมาะ 

 ๔๒๓๕ นายฟยซอล  แวกาจิ 

 ๔๒๓๖ นายฟารฮัม  มะแซ 

 ๔๒๓๗ นายฟารีส  ดุริยะพงศ 

 ๔๒๓๘ นายฟกรีย  หมัดเระ 

 ๔๒๓๙ นายฟรมัน  หะยีอาหวัง 

 ๔๒๔๐ นายเฟาซาน  สุวรรณมงคล 

 ๔๒๔๑ นายเฟาซีย  ชายเหร็น 

 ๔๒๔๒ นายโฟรฮัด  มะหะมัดยังกี 

 ๔๒๔๓ นายไฟซอล  สะอุดี 

 ๔๒๔๔ นายภวินท  มูลมิรัตน 

 ๔๒๔๕ นายภัทรพงศ  ชินพงศ 

 ๔๒๔๖ นายภัทรพงศ  พุทธรักษ 

 ๔๒๔๗ นายภากร  คงปลอด 

 ๔๒๔๘ นายภาคภูมิ  บัวแกว 

 ๔๒๔๙ นายภาคภูมิ  ฮะยีบีลัง 

 ๔๒๕๐ นายภาคิน  เรืองสวัสดิ์วงศ 

 ๔๒๕๑ นายภาณุเดช  สือนอ 

 ๔๒๕๒ นายภาณุวัฒน  เจะโกะ 

 ๔๒๕๓ นายภานุพันธ  มณีดํา 

 ๔๒๕๔ นายภานุมาส  จองเกียรติ์ 

 ๔๒๕๕ นายภาสกร  ศรีอาหมัด 

 ๔๒๕๖ นายภิญโญ  อภัยรัตน 

 ๔๒๕๗ นายภูชิต  จันเนียม 

 ๔๒๕๘ นายภูตะวัน  สุปรานนท 

 ๔๒๕๙ นายภูเบศร  สองสา 

 ๔๒๖๐ นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น 

 ๔๒๖๑ นายภูริเทพ  สละ 

 ๔๒๖๒ นายภูริพงศ  เดนศรีเสรีกุล 

 ๔๒๖๓ นายภูวนาถ  พรหมยอด 

 ๔๒๖๔ นายมงคล  ชูรุง 

 ๔๒๖๕ นายมงคล  สังขศิริ 
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 ๔๒๖๖ นายมงคล  สุขแกว 

 ๔๒๖๗ นายมณตรี  ทับไทร 

 ๔๒๖๘ นายมนตชัย  เพ็งคลาย 

 ๔๒๖๙ นายมนตรี  ขุนพล 

 ๔๒๗๐ นายมนตรี  แยมย้ิม 

 ๔๒๗๑ นายมนัสวี  แซล้ี 

 ๔๒๗๒ นายมนูญ  ขวัญชูด 

 ๔๒๗๓ นายมโนช  จงกลบาล 

 ๔๒๗๔ นายมโนพัศ  หมูวินิจกุล 

 ๔๒๗๕ นายมะกือตา  ดาโอะ 

 ๔๒๗๖ นายมะซาฟดี  ดอเลาะ 

 ๔๒๗๗ นายมะซูยี  อาบูดอแล 

 ๔๒๗๘ นายมะดาโอะ  สแลแม 

 ๔๒๗๙ นายมะดาโอะ  หะสาแม 

 ๔๒๘๐ นายมะดิง  ดอเลาะ 

 ๔๒๘๑ นายมะตอเฮ  มานะ 

 ๔๒๘๒ นายมะตาฮา  ยีกาเดร 

 ๔๒๘๓ นายมะนาวี  ดือราแม 

 ๔๒๘๔ นายมะนาวี  ยูโซะ 

 ๔๒๘๕ นายมะฝูอับ  เจะเตะ 

 ๔๒๘๖ นายมะพลี  ยูโซะ 

 ๔๒๘๗ นายมะพารีด  อัซซอลิหีน 

 ๔๒๘๘ นายมะยาโกะ  อูเซ็ง 

 ๔๒๘๙ นายมะรอกิ  ยูโซะ 

 ๔๒๙๐ นายมะรอเซ็ง  อาบะ 

 ๔๒๙๑ นายมะรอดิง  หลีหะ 

 ๔๒๙๒ นายมะรอดูวัน  กาเร็ง 

 ๔๒๙๓ นายมะรูดี  อุมา 

 ๔๒๙๔ นายมะลาวี  เจะปอ 

 ๔๒๙๕ นายมะอายุ  ดือเระ 

 ๔๒๙๖ นายมะฮดี  โตะเด็น 

 ๔๒๙๗ นายมังกร  หนูสวัสดิ์ 

 ๔๒๙๘ นายมัซลัน  จารง 

 ๔๒๙๙ นายมัรวาน  ดอเลาะ 

 ๔๓๐๐ นายมัรวาน  ดือราแม 

 ๔๓๐๑ นายมัสตาร  มะดีเยาะ 

 ๔๓๐๒ นายมาซูดินท  มามะ 

 ๔๓๐๓ นายมานะ  สุหลง 

 ๔๓๐๔ นายมานะ  ตาเดอิน 

 ๔๓๐๕ นายมาโนช  ขําสาสดี 

 ๔๓๐๖ นายมารีกี  มะแซ 

 ๔๓๐๗ นายมารือวัน  มะแซสะอิ 

 ๔๓๐๘ นายมาสลัน  ลาเตะ 

 ๔๓๐๙ นายมิ่งมงคล  แกวชวย 

 ๔๓๑๐ นายมิงยามิง  แวนากอ 

 ๔๓๑๑ นายมุคตาร  แวววรรณจิตร 

 ๔๓๑๒ นายมุดลิฟ  ทาบาโระ 

 ๔๓๑๓ นายมุตา  บือซา 

 ๔๓๑๔ นายมูหมัดคอเล็บ  แวดาโอะ 

 ๔๓๑๕ นายมูหะมะ  โด 
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 ๔๓๑๖ นายมูหัมหมัด  หะมะ 

 ๔๓๑๗ นายมูหามะโบนยา  อูมา 

 ๔๓๑๘ นายมูหามะไอดี  ยูโซะ 

 ๔๓๑๙ นายมูฮัมมัดซูกิฟลี  ยะพา 

 ๔๓๒๐ นายมูฮัมมัดโซ  กาหลง 

 ๔๓๒๑ นายมูฮัมมัดอิลฮัม  มะอูมา 

 ๔๓๒๒ นายมูฮัมมัดฮิลมี  เจะเละ 

 ๔๓๒๓ นายมูฮัมหมัด  การียอ 

 ๔๓๒๔ นายมูฮัมหมัด  ดือราแม 

 ๔๓๒๕ นายมูฮัมหมัด  ดือเระ 

 ๔๓๒๖ นายมูฮัมหมัด  หะมะ 

 ๔๓๒๗ นายมูฮัมหมัดสอบรี  แวสุหลง 

 ๔๓๒๘ นายมูฮัมหมัดอามีน  พระสี 

 ๔๓๒๙ นายมูฮัมหมัดอาลาวี  บูกุ 

 ๔๓๓๐ นายมูฮํามัด  อาแซ 

 ๔๓๓๑ นายมูฮําหมัด  แชลี 

 ๔๓๓๒ นายมูฮําหมัด  สุขเสนีย 

 ๔๓๓๓ นายมูฮําหมัดซัมรี  สาเระ 

 ๔๓๓๔ นายมูฮําหมัดยัมรี  อาแว 

 ๔๓๓๕ นายมูฮําหมัดอารฟต  สะมะดี 

 ๔๓๓๖ นายไมตรี  ธีระมณีกุล 

 ๔๓๓๗ นายไมยฮีดี  ดอเลาะ 

 ๔๓๓๘ นายยรรยง  ธัญทะพิพงศ 

 ๔๓๓๙ นายยอดพล  วิชญกุล 

 ๔๓๔๐ นายยะโกะ  หมะป 

 ๔๓๔๑ นายยะหยา  สะมะแอ 

 ๔๓๔๒ นายยะหยา  หะยีหะมะ 

 ๔๓๔๓ นายยามูดิน  สาและ 

 ๔๓๔๔ นายย่ิงคุณ  มูหลฮัน 

 ๔๓๔๕ นายยุซรี  แมะ 

 ๔๓๔๖ นายยุทธนา  แกวมรกต 

 ๔๓๔๗ นายยุทธนา  ไกรอนันตโชติ 

 ๔๓๔๘ นายยุทธพงษ  อินทองเพ็ชร 

 ๔๓๔๙ นายยูโซะ  เกะรา 

 ๔๓๕๐ นายยูไรฟรรณ  ยูโซะ 

 ๔๓๕๑ นายโยธิน  ศรีเฉลิม 

 ๔๓๕๒ นายรชต  บุญคมรัตน 

 ๔๓๕๓ นายรณชัย  ออนแกว 

 ๔๓๕๔ นายรณภพ  สุรัตนสิงห 

 ๔๓๕๕ นายรอซากี  สะอะ 

 ๔๓๕๖ นายรอซาลี  ปตยะบุตร 

 ๔๓๕๗ นายรอซี  สามะ 

 ๔๓๕๘ นายรอซี  สายสลํา 

 ๔๓๕๙ นายรอนี  กาเดร 

 ๔๓๖๐ นายรอยาลี  สีดัง 

 ๔๓๖๑ นายรอยาลี  มะนอร 

 ๔๓๖๒ นายรอสดี  อาเระ 

 ๔๓๖๓ นายรอสาลี  เลาะดีเยาะ 

 ๔๓๖๔ นายรังสิธร  วังสุภา 

 ๔๓๖๕ นายรังสิมันต  เพ็ชรวิโรจน 
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 ๔๓๖๖ นายรังสิเมศวร  จันทรวิไชย 

 ๔๓๖๗ นายรัชมงคล  พลันสังเกตุ 

 ๔๓๖๘ นายรัญ  วงกุด 

 ๔๓๖๙ นายรัฐกร  กล่ินจันทร 

 ๔๓๗๐ นายรัฐพล  ศรีหนู 

 ๔๓๗๑ นายรัตนชัย  วรรณะ 

 ๔๓๗๒ นายราเชนทร  แลสารี 

 ๔๓๗๓ นายราเชษฐ  กุลาม 

 ๔๓๗๔ นายรีซูวัน  ปูเตะ 

 ๔๓๗๕ นายรื่นเริง  นุนสง 

 ๔๓๗๖ นายรุงรัตน  จงออน 

 ๔๓๗๗ นายรุงโรจน  สาเรศ 

 ๔๓๗๘ นายรุชดี  ตาเห 

 ๔๓๗๙ นายรุสลัน  ดือเระ 

 ๔๓๘๐ นายรุสลัน  หะยียะพา 

 ๔๓๘๑ นายรุสวัน  มูซอ 

 ๔๓๘๒ นายรูซกี  ซาจิ 

 ๔๓๘๓ นายรูสลัน  ดาราแม็ง 

 ๔๓๘๔ นายรูสลี  เจะหะ 

 ๔๓๘๕ นายเรวัตร  คงประดิษฐ 

 ๔๓๘๖ นายเรวัตร  อินเดีย 

 ๔๓๘๗ นายเรียงศักดิ์  ไชยเดช 

 ๔๓๘๘ นายลภัส  หนูเอียด 

 ๔๓๘๙ นายลุกมาน  เจะเตะ 

 ๔๓๙๐ นายวงศสมรรถ  นิสัน 

 ๔๓๙๑ นายวชิรา  จูฑะวนิช 

 ๔๓๙๒ นายวรชิต  เดชบวรลักษณ 

 ๔๓๙๓ นายวรท  ศรีนวล 

 ๔๓๙๔ นายวรปรัชญ  สุวรรณชาตรี 

 ๔๓๙๕ นายวรพงศ  วิเชียรสุวรรณ 

 ๔๓๙๖ นายวรพงศ  หนูชูสุข 

 ๔๓๙๗ นายวรพล  วิหกฤทธิ์ 

 ๔๓๙๘ นายวรรณะ  แสงอรุณ 

 ๔๓๙๙ นายวรวรินทร  มณีรัตน 

 ๔๔๐๐ นายวรวัฒน  โจมเนี่ยว 

 ๔๔๐๑ นายวรวิทย  เข็มทอง 

 ๔๔๐๒ นายวรวิทย  จิตติกานต 

 ๔๔๐๓ นายวรวิทย  ทิพยมณี 

 ๔๔๐๔ นายวรวุฒิ  เพ็ชรปาน 

 ๔๔๐๕ นายวรวุฒิ  วิบูลยพันธ 

 ๔๔๐๖ นายวรศิลป  สะแลแม 

 ๔๔๐๗ นายวรินทร  พานิช 

 ๔๔๐๘ นายวโรภาส  แสงพายัพ 

 ๔๔๐๙ นายวลีด  เจะแวมาแจ 

 ๔๔๑๐ นายวสันต  แดงดี 

 ๔๔๑๑ นายวสุชากร  แกวไฝ 

 ๔๔๑๒ นายวัชกร  ไขแกว 

 ๔๔๑๓ นายวัชรพงษ  เลิศวุฒิ 

 ๔๔๑๔ นายวัฒนา  ชินรัตน 

 ๔๔๑๕ นายวันชาย  พรหมสุวรรณ 
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 ๔๔๑๖ นายวัยวุฒิ  ชูขวัญนวล 

 ๔๔๑๗ นายวาริด  อาลี 

 ๔๔๑๘ นายวารินทร  อดุลไพสิฐ 

 ๔๔๑๙ นายวาเฮ็ด  งอปูแล 

 ๔๔๒๐ นายวิจัย  ศิริพันธ 

 ๔๔๒๑ นายวิชัย  วรรณพฤกษ 

 ๔๔๒๒ นายวิชา  กลับใจได 

 ๔๔๒๓ นายวิชาญ  กสิณอุบล 

 ๔๔๒๔ นายวิชาญ  ทองชาติ 

 ๔๔๒๕ นายวิชาญ  เทพี 

 ๔๔๒๖ นายวิชาญ  บัวแดง 

 ๔๔๒๗ นายวิชิต  รัตนอุไร 

 ๔๔๒๘ นายวิชิต  อุนแดง 

 ๔๔๒๙ นายวิเชียร  ประดิษฐ 

 ๔๔๓๐ นายวิทยา  บูละ 

 ๔๔๓๑ นายวิธูร  กิจสวัสดิ์ 

 ๔๔๓๒ นายวินัย  นิลวัฒน 

 ๔๔๓๓ นายวิรัตน  สุขเพ็ง 

 ๔๔๓๔ นายวิโรจน  บุญประสิทธิ์ 

 ๔๔๓๕ นายวิโรจน  รัตนะ 

 ๔๔๓๖ นายวิโรจน  วิโรจนะ 

 ๔๔๓๗ นายวิศวัสต  คงยะฤทธิ์ 

 ๔๔๓๘ นายวิสรุต  ศรีชุมพวง 

 ๔๔๓๙ นายวิสันติ์  บาฮา 

 ๔๔๔๐ นายวีรชาติ  ไชยทองรักษ 

 ๔๔๔๑ นายวีรนันท  ปูโรง 

 ๔๔๔๒ นายวีรพงศ  เฉลิมรุงโรจน 

 ๔๔๔๓ นายวีรยุทธ  พรวุฒิกูล 

 ๔๔๔๔ นายวีรยุทธ  มณีฉาย 

 ๔๔๔๕ นายวีระชน  พลเพชร 

 ๔๔๔๖ นายวีระชาติ  มุณีบังเกิด 

 ๔๔๔๗ นายวีระศักดิ์  แกวจํารัส 

 ๔๔๔๘ นายวีระศักดิ์  อํานวยโชติสกุล 

 ๔๔๔๙ นายวุฒิชัย  ไชยแกว 

 ๔๔๕๐ นายวุฒิพงค  หอยเอียด 

 ๔๔๕๑ นายวุฒิพงษ  คงคาวงศ 

 ๔๔๕๒ นายวุธ  ทองคํา 

 ๔๔๕๓ นายแวมะดาโอะ  บาแม 

 ๔๔๕๔ นายแวหะมะ  กาเซ็ง 

 ๔๔๕๕ นายแวหะมะ  แวสุหลง 

 ๔๔๕๖ นายแวอัซมิน  ฮะยีสามะ 

 ๔๔๕๗ นายแวอันวารี  แวหะยี 

 ๔๔๕๘ นายแวอารมัน  สะวี 

 ๔๔๕๙ นายแวอาลี  กายาแดง 

 ๔๔๖๐ นายแวอุเซ็ง  แวหะยี 

 ๔๔๖๑ นายแวฮามะ  เจะอาแว 

 ๔๔๖๒ นายศฎายุ  สุวรรณยะพัตร 

 ๔๔๖๓ นายศรายุทธ  คลังศรี 

 ๔๔๖๔ นายศรายุทธ  ทอนโพธิ์ 

 ๔๔๖๕ นายศรายุธ  แสนบุญ 
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 ๔๔๖๖ นายศราวุธ  สุวรรณภูมิ 

 ๔๔๖๗ นายศรีรัตน  คงเพชร 

 ๔๔๖๘ นายศักดา  บัญชาพัฒนศักดา 

 ๔๔๖๙ นายศักดา  มั่งมีผล 

 ๔๔๗๐ นายศักดิ์ชาย  แสงมณี 

 ๔๔๗๑ นายศักดิเดชน  ปราบณรงค 

 ๔๔๗๒ นายศักระ  กปลกาญจน 

 ๔๔๗๓ นายศาสตราษ  วนะกรรม 

 ๔๔๗๔ นายศิริ  ชื่นอารมณ 

 ๔๔๗๕ นายศิริชัย  สมศรี 

 ๔๔๗๖ นายศิริชาติ  เพ็ชรมณี 

 ๔๔๗๗ นายศิริวัฒน  โทบุรี 

 ๔๔๗๘ นายศิโรรัตน  ชวงรัตน 

 ๔๔๗๙ นายศิลชัย  แกวกันธา 

 ๔๔๘๐ นายศิลป  ณ มณี 

 ๔๔๘๑ นายศิวเวท  โพธิ์นอก 

 ๔๔๘๒ นายศุภกร  นิวาสะวัต 

 ๔๔๘๓ นายศุภกร  เปรมทองสุข 

 ๔๔๘๔ นายศุภชัย  แกวขวัญ 

 ๔๔๘๕ นายศุภชัย  เมืองนก 

 ๔๔๘๖ นายศุภชัย  สมบัติ 

 ๔๔๘๗ นายศุภชัย  สิทธิมาท 

 ๔๔๘๘ นายศุภชาติ  อัครวรกุลชัย 

 ๔๔๘๙ นายศุภมร  เยาวกรณ 

 ๔๔๙๐ นายศุภมิตร  ธัมมิกะกุล 

 ๔๔๙๑ นายศุภฤทธิ์  เตชะรัตนเดชา 

 ๔๔๙๒ นายษมาวีร  บุญรอด 

 ๔๔๙๓ นายสงกรานต  แกวสีบุญ 

 ๔๔๙๔ นายสถิตย  ชัยทิพย 

 ๔๔๙๕ นายสนทยา  ยอดราช 

 ๔๔๙๖ นายสบูเลาะ  อาแว 

 ๔๔๙๗ นายสมเกียรติ  ชัยวีรสกุล 

 ๔๔๙๘ นายสมเกียรติ  แซฉั่ว 

 ๔๔๙๙ นายสมเกียรติ  ลือขจร 

 ๔๕๐๐ นายสมคิด  แกวนิล 

 ๔๕๐๑ นายสมคิด  บัวชื่น 

 ๔๕๐๒ นายสมชาย  ชินศิริไพบูลย 

 ๔๕๐๓ นายสมชาย  ตะเหย็บ 

 ๔๕๐๔ นายสมชาย  รุจิจินดาวรรณ 

 ๔๕๐๕ นายสมชาย  หมันสนิท 

 ๔๕๐๖ นายสมชาย  เหล็มหลี 

 ๔๕๐๗ นายสมโชค  เพ็ชรพันธ 

 ๔๕๐๘ นายสมโชค  ศรีคงแกว 

 ๔๕๐๙ นายสมนึก  กฤษณาพันธ 

 ๔๕๑๐ นายสมนึก  ทองศรีนุน 

 ๔๕๑๑ นายสมนึก  เศียรอุน 

 ๔๕๑๒ นายสมพงศ  รักสถาน 

 ๔๕๑๓ นายสมพงษ  บัวใหม 

 ๔๕๑๔ นายสมพร  หมวดเพชร 

 ๔๕๑๕ นายสมภพ  ทองชาติ 
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 ๔๕๑๖ นายสมภพ  มีบุญ 

 ๔๕๑๗ นายสมมาตร  เสตะพันธ 

 ๔๕๑๘ นายสมรรถชัย  ชนะชัย 

 ๔๕๑๙ นายสมศักดิ์  บุตรจีน 

 ๔๕๒๐ นายสมศักดิ์  สงอักษร 

 ๔๕๒๑ นายสมหมาย  ตันติพันธุไชย 

 ๔๕๒๒ นายสมหมาย  เตะหมัดมะ 

 ๔๕๒๓ นายสมาน  เปาะสา 

 ๔๕๒๔ นายสมาแอล  ลิเก 

 ๔๕๒๕ นายสรร  แสงทับทอง 

 ๔๕๒๖ นายสราวุฒิ  อับดลเลาะ 

 ๔๕๒๗ นายสราวุธ  จุลจินดา 

 ๔๕๒๘ นายสฤษฎ์ิ  จันทะราช 

 ๔๕๒๙ นายสหธัช  คัมภีระพันธุ 

 ๔๕๓๐ นายสหภาพ  จันทรสุข 

 ๔๕๓๑ นายสะมะแอ  ยาแม 

 ๔๕๓๒ นายสะอารอมิง  แดมะยุ 

 ๔๕๓๓ นายสักการ  ดําแกว 

 ๔๕๓๔ นายสัญชัย  สระมุณี 

 ๔๕๓๕ นายสันติ  หัดขะเจ 

 ๔๕๓๖ นายสันติพงค  รัตนศรี 

 ๔๕๓๗ นายสัมฤทธิ์  โชติบัณ 

 ๔๕๓๘ นายสาการียา  เจะแม 

 ๔๕๓๙ นายสาธิต  มณี 

 ๔๕๔๐ นายสาธิต  บุญแล 

 ๔๕๔๑ นายสามารถ  พันธนาค 

 ๔๕๔๒ นายสายยีดี  สาและ 

 ๔๕๔๓ นายสายันต  ไพรพยอม 

 ๔๕๔๔ นายสาเรศ  ทองใบเพ็ชร 

 ๔๕๔๕ นายสิทธิชัย  ทองมาก 

 ๔๕๔๖ นายสิทธิชัย  นวมโคกสูง 

 ๔๕๔๗ นายสิทธิชัย  ละมัย 

 ๔๕๔๘ นายสิทธิพร  ใสสด 

 ๔๕๔๙ นายสินชัย  ฐิติกิตติ์ 

 ๔๕๕๐ นายสิรภพ  จันทรวิมาน 

 ๔๕๕๑ นายสุกรม  มุสิกเจริญ 

 ๔๕๕๒ นายสุกรี  เจะเงาะ 

 ๔๕๕๓ นายสุกรี  สาเมาะ 

 ๔๕๕๔ นายสุขรี  กะลอเอียด 

 ๔๕๕๕ นายสุชาติ  ชายมัน 

 ๔๕๕๖ นายสุชาติ  เรืองเพ็ง 

 ๔๕๕๗ นายสุเชาว  หมั่นดี 

 ๔๕๕๘ นายสุทธิพงษ  สุขขัง 

 ๔๕๕๙ นายสุทธิศักดิ์  โอฬาริ 

 ๔๕๖๐ นายสุทิน  รัตนมณี 

 ๔๕๖๑ นายสุเทพ  ขะหรีดาโอะ 

 ๔๕๖๒ นายสุเทพ  โตะอิ๊ 

 ๔๕๖๓ นายสุธน  เขียวขํา 

 ๔๕๖๔ นายสุธี  บุญญะถิติ 

 ๔๕๖๕ นายสุนทร  จันทรฉิ้น 
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 ๔๕๖๖ นายสุนทร  อาดํา 

 ๔๕๖๗ นายสุนทรศักดิ์  ฤทธี 

 ๔๕๖๘ นายสุนันท  เจะตือเงาะ 

 ๔๕๖๙ นายสุบิน  สะแม 

 ๔๕๗๐ นายสุพจน  พวงสอน 

 ๔๕๗๑ นายสุพจน  สีตะสิทธิ์ 

 ๔๕๗๒ นายสุพัตร  มีสง 

 ๔๕๗๓ นายสุรชัย  บุญรวมแกว 

 ๔๕๗๔ นายสุรเชษฐ  ลือแมะ 

 ๔๕๗๕ นายสุรเดช  นิลจันทร 

 ๔๕๗๖ นายสุรเดช  ประดิษฐสกุล 

 ๔๕๗๗ นายสุรพงษ  ไชยประเสริฐ 

 ๔๕๗๘ นายสุรวุฒิ  แกวกระจาง 

 ๔๕๗๙ นายสุรศักดิ์  เกล้ียงสะอาด 

 ๔๕๘๐ นายสุรินทร  สิงหาบุตร 

 ๔๕๘๑ นายสุรินทร  อารง 

 ๔๕๘๒ นายสุริยะ  หละหมูด 

 ๔๕๘๓ นายสุริยา  เทพสุวรรณ 

 ๔๕๘๔ นายสุริเยศ  เทพจินดา 

 ๔๕๘๕ นายสุลกิฟลี  โสพันธ 

 ๔๕๘๖ นายสุไลมาน  มะเด็ง 

 ๔๕๘๗ นายสุไลมาน  มูนี 

 ๔๕๘๘ นายสุไลมาน  สัญญา 

 ๔๕๘๙ นายสุวัจน  สูงเนิน 

 ๔๕๙๐ นายสุวัฒน  ศิวาโมกข 

 ๔๕๙๑ นายสุวิชญ  จิตติ 

 ๔๕๙๒ นายสุฮัยมี  ดาลี 

 ๔๕๙๓ นายสูฝยัน  ขุนตามา 

 ๔๕๙๔ นายเสกพิทักษ  แซล่ิม 

 ๔๕๙๕ นายเสกสรร  สวัสดิรักษา 

 ๔๕๙๖ นายเสกสรรค  บุญไชยสุริยา 

 ๔๕๙๗ นายเสฎฐวุฒิ  ปานเกศรินทร 

 ๔๕๙๘ นายเสนห  สาขา 

 ๔๕๙๙ นายเสรี  วาจาเพชร 

 ๔๖๐๐ นายโสภณ  คัดชู 

 ๔๖๐๑ นายไสว  ทองลวน 

 ๔๖๐๒ นายหฤษฎ  บินโตะหีม 

 ๔๖๐๓ นายหฤษฏ  เตียวสกุล 

 ๔๖๐๔ นายหวันดาวุด  และหมัน 

 ๔๖๐๕ นายหามะ  ฮะซา 

 ๔๖๐๖ นายหิรัญ  พันขุนทด 

 ๔๖๐๗ นายเหวียง  ศรียาเทพ 

 ๔๖๐๘ นายอฆายเดร  กาจะลากี 

 ๔๖๐๙ นายองอาจ  ทองคํา 

 ๔๖๑๐ นายอชิระ  หาญกลา 

 ๔๖๑๑ นายอณิวัฒิ  แกวเปนทอง 

 ๔๖๑๒ นายอดินันต  ดือราซอลีมา 

 ๔๖๑๓ นายอดิศร  ชุพรัตน 

 ๔๖๑๔ นายอดิศร  เปล่ียนจิตรดี 

 ๔๖๑๕ นายอดิศักดิ์  เตาะสาตู 
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 ๔๖๑๖ นายอดิศักดิ์  สุทธิโยธิน 

 ๔๖๑๗ นายอดุล  ขะเดหรี 

 ๔๖๑๘ นายอดุล  หมัดตานี 

 ๔๖๑๙ นายอธิกร  แกวมี 

 ๔๖๒๐ นายอธิพงศ  คลังของ 

 ๔๖๒๑ นายอธิพล  มะหันตาพันธ 

 ๔๖๒๒ นายอธิภัทร  ทวนสุวรรณ 

 ๔๖๒๓ นายอธิวัฒน  ยอดหวาน 

 ๔๖๒๔ นายอธิวัฒน  แสนละมุน 

 ๔๖๒๕ นายอนรรฆ  อวนเสง 

 ๔๖๒๖ นายอนันต  มณี 

 ๔๖๒๗ นายอนันต  ยาลอ 

 ๔๖๒๘ นายอนันต  ศรีตุลาการ 

 ๔๖๒๙ นายอนันต  อัมพร 

 ๔๖๓๐ นายอนันท  โดยหมะ 

 ๔๖๓๑ นายอนุชา  เจะเล็ม 

 ๔๖๓๒ นายอนุชา  ทิพยรัตนาภรณ 

 ๔๖๓๓ นายอนุชา  หัดดูหมัด 

 ๔๖๓๔ นายอนุพงศ  อารง 

 ๔๖๓๕ นายอนุพันธ  จันทรสวาง 

 ๔๖๓๖ นายอนุรักษ  นาคตาขุน 

 ๔๖๓๗ นายอโนชา  เหละดุหวี 

 ๔๖๓๘ นายอภิชัย  ดาโอะ 

 ๔๖๓๙ นายอภิชัย  บริเพ็ชร 

 ๔๖๔๐ นายอภิชาติ  ยอดแกวดี 

 ๔๖๔๑ นายอภิชาติ  สีใส 

 ๔๖๔๒ นายอภิเชษฐ  วิบูลศรีสกุล 

 ๔๖๔๓ นายอภินวพล  อินทเสม 

 ๔๖๔๔ นายอภิพงศ  อามีเราะ 

 ๔๖๔๕ นายอมรเทพ  แกววิจิตร 

 ๔๖๔๖ นายอมรเทพ  ชูเชิด 

 ๔๖๔๗ นายอรรณพ  พงศประยูร 

 ๔๖๔๘ นายอรรถโกวิท  ชาวเหนือ 

 ๔๖๔๙ นายอรรถพล  แกวมณี 

 ๔๖๕๐ นายอรรถพล  รังษีกุล 

 ๔๖๕๑ นายอรรถพล  แสนพันทา 

 ๔๖๕๒ นายอรัณย  ดือราแม 

 ๔๖๕๓ นายอริญชย  หะยีดอเลาะ 

 ๔๖๕๔ นายอรุณ  บุญเสง 

 ๔๖๕๕ นายอวิริวัธน  บาราอิตํา 

 ๔๖๕๖ นายอัครดิษฐ  ชโลปถัมภ 

 ๔๖๕๗ นายอัครเดช  เนตรสุวรรณ 

 ๔๖๕๘ นายอัครพล  อาลีมีน 

 ๔๖๕๙ นายอัครวิทย  สุดตลอด 

 ๔๖๖๐ นายอัครเศรษฐ  เกียรตินาวา 

 ๔๖๖๑ นายอัชวรรณ  อุทัยรังษี 

 ๔๖๖๒ นายอัซมาน  เจะหมะ 

 ๔๖๖๓ นายอัฎฮา  บินดอฮับ 

 ๔๖๖๔ นายอัฐชัย  เอียดทองใส 

 ๔๖๖๕ นายอัฐพล  ทับทัด 
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 ๔๖๖๖ นายอัฐสุรี  เล็งฮะ 

 ๔๖๖๗ นายอัดดนาน  เหมอนันต 

 ๔๖๖๘ นายอันวา  ดาราแม 

 ๔๖๖๙ นายอันวา  มิงมะ 

 ๔๖๗๐ นายอับดลรอสัก  รอเกต 

 ๔๖๗๑ นายอับดุลตอเละ  เปาะซา 

 ๔๖๗๒ นายอับดุลตอเหลบ  มะสมัน 

 ๔๖๗๓ นายอับดุลนียา  มะนิ 

 ๔๖๗๔ นายอับดุลปาตะ  เจะฮะ 

 ๔๖๗๕ นายอับดุลปาตัส  ยูโซะ 

 ๔๖๗๖ นายอับดุลมานะ  มะเด็ง 

 ๔๖๗๗ นายอับดุลยาเลล  เลาะสุหลง 

 ๔๖๗๘ นายอับดุลรอนิง  สะมาย 

 ๔๖๗๙ นายอับดุลรอพา  กะจิ 

 ๔๖๘๐ นายอับดุลรอมัน  ยีอาแซ 

 ๔๖๘๑ นายอับดุลรอสะ  หัดขะเร็ม 

 ๔๖๘๒ นายอับดุลราซัคร  เบ็ญฮามิ 

 ๔๖๘๓ นายอับดุลเราะมาน  ลือแบซา 

 ๔๖๘๔ นายอับดุลเราะหมัน  รีขะ 

 ๔๖๘๕ นายอับดุลลอมัน  พลี 

 ๔๖๘๖ นายอับดุลเลาะ  ดีเยาะมะ 

 ๔๖๘๗ นายอับดุลเลาะ  บินเซ็ง 

 ๔๖๘๘ นายอับดุลเลาะ  และแย 

 ๔๖๘๙ นายอับดุลเลาะ  สามะอาแว 

 ๔๖๙๐ นายอับดุลเลาะ  สือนิ 

 ๔๖๙๑ นายอับดุลเลาะ  อะแด 

 ๔๖๙๒ นายอับดุลเลาะ  มอลอ 

 ๔๖๙๓ นายอับดุลเลาะห  มะแซ 

 ๔๖๙๔ นายอับดุลเลาะห  อายุ 

 ๔๖๙๕ นายอับดุลวาฮับ  แวอาโละ 

 ๔๖๙๖ นายอับดุลหามิ  กาเนะ 

 ๔๖๙๗ นายอัฟฎอล  จุฬาอภิวัฒน 

 ๔๖๙๘ นายอัฟนัน  ยะโกะ 

 ๔๖๙๙ นายอัมรัน  ดอเลาะ 

 ๔๗๐๐ นายอัมราน  ฮารงค 

 ๔๗๐๑ นายอัมรี  โตะแว 

 ๔๗๐๒ นายอัสมัน  ซําเซ็ง 

 ๔๗๐๓ นายอัสมันต  เจะมะ 

 ๔๗๐๔ นายอัสมันต  ดอเลาะ 

 ๔๗๐๕ นายอัสมิง  อาแว 

 ๔๗๐๖ นายอัสมิน  ลาวัลยวุธ 

 ๔๗๐๗ นายอัสมี  มะแซ 

 ๔๗๐๘ นายอัสมี  มะโระ 

 ๔๗๐๙ นายอัสมี  สามะ 

 ๔๗๑๐ นายอัสรี  เซะ 

 ๔๗๑๑ นายอากิ๊ฟ  จู 

 ๔๗๑๒ นายอาซิ  ดราแม 

 ๔๗๑๓ นายอาซูวัน  อาเยะ 

 ๔๗๑๔ นายอาเซฟ  เซ็ง 

 ๔๗๑๕ นายอาดุน  หัดขะเจ 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๔๗๑๖ นายอาดุลเลาะ  หะยีดือราแม 

 ๔๗๑๗ นายอาแด  เจะเลาะ 

 ๔๗๑๘ นายอาทิตย  ลิขิตสาธรสกุล 

 ๔๗๑๙ นายอาทิตยชัย  เกรียงไกรวงศ 

 ๔๗๒๐ นายอานนท  ชูชวย 

 ๔๗๒๑ นายอานนท  บูเอียด 

 ๔๗๒๒ นายอานนท  สงวนสกุล 

 ๔๗๒๓ นายอานันท  หมาดเทง 

 ๔๗๒๔ นายอานาซ  เขตเทพา 

 ๔๗๒๕ นายอานูวา  หะมะ 

 ๔๗๒๖ นายอาฟส  โละดิง 

 ๔๗๒๗ นายอามาล  ขุนตามา 

 ๔๗๒๘ นายอามิง  เงินงาม 

 ๔๗๒๙ นายอามีน  มะสะ 

 ๔๗๓๐ นายอามีน  วานิ 

 ๔๗๓๑ นายอามีน  สมาแฮ 

 ๔๗๓๒ นายอารักขา  นิลสวัสดิ์ 

 ๔๗๓๓ นายอารัทธ  หัสไกรลาส 

 ๔๗๓๔ นายอาริฟ  สุรพงศ 

 ๔๗๓๕ นายอารีปน  กาซอ 

 ๔๗๓๖ นายอารีฟน  จารง 

 ๔๗๓๗ นายอารีฟน  ดอเส็น 

 ๔๗๓๘ นายอารีฟน  เจะเลาะ 

 ๔๗๓๙ นายอารีย  หัสเอียด 

 ๔๗๔๐ นายอารีย  บารู 

 ๔๗๔๑ นายอาลี  วายูอิง 

 ๔๗๔๒ นายอาลีม  ดาเหล็น 

 ๔๗๔๓ นายอาแว  กะนา 

 ๔๗๔๔ นายอาแว  สาและ 

 ๔๗๔๕ นายอาหมัดคัศมีดี  แซมิง 

 ๔๗๔๖ นายอาหามะ  มาแล 

 ๔๗๔๗ นายอาหามะ  แวนาแว 

 ๔๗๔๘ นายอํานาจ  ทองเชื้อ 

 ๔๗๔๙ นายอําพล  สังขศิริ 

 ๔๗๕๐ นายอํารัม  มะสูละ 

 ๔๗๕๑ นายอิทธิฤทธิ์  ตรีเดช 

 ๔๗๕๒ นายอินทโชติ  ศิริรักษ 

 ๔๗๕๓ นายอิบรอเหม  เจะหยอ 

 ๔๗๕๔ นายอิบรอเฮง  ดือราแมหะยี 

 ๔๗๕๕ นายอิมรอน  เจะนุ 

 ๔๗๕๖ นายอิรฟาน  กือเลาะ 

 ๔๗๕๗ นายอิลยัส  เจะแม 

 ๔๗๕๘ นายอิลฮัม  บุญญามีน 

 ๔๗๕๙ นายอิศร  ชุมชวย 

 ๔๗๖๐ นายอิสมาแอ  ดอเลาะ 

 ๔๗๖๑ นายอิสมาแอ  ดือราแม 

 ๔๗๖๒ นายอิสมาแอ  นิสัน 

 ๔๗๖๓ นายอิสมาแอ  มะสะนิง 

 ๔๗๖๔ นายอิสมาแอ  อาลี 

 ๔๗๖๕ นายอิสมาแอล  กะลาแต 
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 ๔๗๖๖ นายอิสมาแอล  ฮิมกัม 

 ๔๗๖๗ นายอิสวาดี  ดือราแม 

 ๔๗๖๘ นายอุกฤษฏ  สมสีแสง 

 ๔๗๖๙ นายอุดม  เตสะ 

 ๔๗๗๐ นายอุดมศักดิ์  มูลูคารี 

 ๔๗๗๑ นายอุดมศักดิ์  ละมาย 

 ๔๗๗๒ นายอุสมาน  ไซดี 

 ๔๗๗๓ นายอุสมาน  ยิมิง 

 ๔๗๗๔ นายอุสมาน  ยีหวัง 

 ๔๗๗๕ นายอุสมาน  แวเตะ 

 ๔๗๗๖ นายอุสมาน  อาแซ 

 ๔๗๗๗ นายอุสมาน  อาหลีมุสอ 

 ๔๗๗๘ นายอูสมาน  มะนิ 

 ๔๗๗๙ นายเอกชัย  ทองปลองโต 

 ๔๗๘๐ นายเอกนรา  สุวรรณสะอาด 

 ๔๗๘๑ นายเอกภพ  ศรีรัตน 

 ๔๗๘๒ นายเอกราช  หัดสาหมัด 

 ๔๗๘๓ นายเอกลักษณ  ดําละเอียด 

 ๔๗๘๔ นายเอกลักษณ  อุระชื่น 

 ๔๗๘๕ นายเอกวัฒน  พวงประโคน 

 ๔๗๘๖ นายเอกวิทย  แซย่ัง 

 ๔๗๘๗ นายฮัมดีย  สุหลง 

 ๔๗๘๘ นายฮัสบูลเลาะ  สาลามะ 

 ๔๗๘๙ นายฮาซัน  เซ็งมะ 

 ๔๗๙๐ นายฮาซัน  ยะเยริ 

 ๔๗๙๑ นายฮาเซ็ง  มะเซ็ง 

 ๔๗๙๒ นายฮาเต็ม  ซากา 

 ๔๗๙๓ นายฮาฟสต  สนิทสกุล 

 ๔๗๙๔ นายฮารง  มะแซ 

 ๔๗๙๕ นายฮาริซ  ลีมิง 

 ๔๗๙๖ นายฮาริษ  นาแว 

 ๔๗๙๗ นายฮาสัญ  หนิหะ 

 ๔๗๙๘ นายฮูเซ็น  ซาวัล 

 ๔๗๙๙ นางสาวกนกวรรณ  พรหมทัศน 

 ๔๘๐๐ นางกนกวรรณ  เพ็ชรพวง 

 ๔๘๐๑ นางสาวกนกวรรณ  ยอดหวิด 

 ๔๘๐๒ นางกนกวรรณ  สุวรรณจันทร 

 ๔๘๐๓ นางสาวกนกอร  หะยีมะยิ 

 ๔๘๐๔ นางกนิษฐา  นรารักษ 

 ๔๘๐๕ นางสาวกมลชนก  อินชัย 

 ๔๘๐๖ นางกมลทิพย  รักษกําเนิด 

 ๔๘๐๗ นางสาวกมลวรรณ  เกษสุริยงค 

 ๔๘๐๘ นางกมลวรรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๘๐๙ นางกมลวรรณ  อายุศนิล 

 ๔๘๑๐ นางสาวกมลสิฐตา  เทพษร 

 ๔๘๑๑ นางกรกช  สืบพงศ 

 ๔๘๑๒ นางกรรณิกา  ทองบุญเรือง 

 ๔๘๑๓ นางสาวกรรณิกา  วิสกุล 

 ๔๘๑๔ นางกรรณิกา  ศิริประภา 

 ๔๘๑๕ นางกรรณิกา  อินทองคํา 
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 ๔๘๑๖ นางกรรณิการ  จริงจิตต 

 ๔๘๑๗ นางสาวกริยาณี  ชํานาญเรือ 

 ๔๘๑๘ นางสาวกรุณา  ปางวิภาศ 

 ๔๘๑๙ นางกฤศรดา  พระไพรี 

 ๔๘๒๐ นางกฤษตินาฏ  มุณีบังเกิด 

 ๔๘๒๑ นางกล่ินกมล  เพ็ชรแกว 

 ๔๘๒๒ นางสาวกวินญา  เกียรติจรูญเลิศ 

 ๔๘๒๓ นางสาวกอดีเหยาะ  โสะสันสะ 

 ๔๘๒๔ นางกัญจนา  จันทรทอง 

 ๔๘๒๕ นางกัญจนา  ปยะปานันท 

 ๔๘๒๖ นางกัญจนา  แสงดี 

 ๔๘๒๗ นางกัญญา  วัฒนธรรม 

 ๔๘๒๘ นางสาวกัญญา  หมัดหลี 

 ๔๘๒๙ นางสาวกัญญาภัค  เกสะวัฒนะ 

 ๔๘๓๐ นางสาวกัญญาภัค  นพวงค 

 ๔๘๓๑ นางสาวกัญญารัตน  กาลสงค 

 ๔๘๓๒ นางสาวกัญดา  ติ้งเพ็ง 

 ๔๘๓๓ นางกัณฐภรณ  ชูชวย 

 ๔๘๓๔ นางสาวกัณฐมณี  รัตนรามศรี 

 ๔๘๓๕ นางสาวกัณตรพี  กิตติธรา 

 ๔๘๓๖ นางกันหา  คําเงิน 

 ๔๘๓๗ นางสาวกัลยภรณ  กิจพิมล 

 ๔๘๓๘ นางกาญจนภัสส  อุไรรัตน 

 ๔๘๓๙ นางกาญจนลักษณ  นิธิวิสุทธิ์ 

 ๔๘๔๐ นางกาญจนา  ศรีสวาง 

 ๔๘๔๑ นางสาวกาญจนา  หมอมคช 

 ๔๘๔๒ นางสาวกาญชนา  จันทรแกว 

 ๔๘๔๓ นางสาวกานตพิชชา  หนูราช 

 ๔๘๔๔ นางสาวกามีละ  ดอนิ 

 ๔๘๔๕ นางสาวกามีละ  มะลี 

 ๔๘๔๖ นางสาวกามีละห  ยะโกะ 

 ๔๘๔๗ นางสาวกามีลา  สนิแย 

 ๔๘๔๘ นางกายะ  ดอเลาะ 

 ๔๘๔๙ นางสาวการตีณี  อาแด 

 ๔๘๕๐ นางสาวการีมะห  แวสะแลแม 

 ๔๘๕๑ นางการีมัน  ปูซู 

 ๔๘๕๒ นางสาวการีหมะ  ดือราแม 

 ๔๘๕๓ นางสาวการุณี  มีทอง 

 ๔๘๕๔ นางสาวกิจ  ไตรสุวรรณ 

 ๔๘๕๕ นางสาวกิฟลาณี  มูยา 

 ๔๘๕๖ นางกุลณสร  ทีปจิรังกูล 

 ๔๘๕๗ นางสาวกุลวตี  คันธโชติ 

 ๔๘๕๘ นางสาวกุสุมา  แม็ง 

 ๔๘๕๙ นางสาวกุหลาบแกว  ภูเผาพันธ 

 ๔๘๖๐ นางสาวกูนูรมา  ตีงี 

 ๔๘๖๑ นางสาวกูโนรียา  ราชมุกดา 

 ๔๘๖๒ นางสาวกูมารีเยาะ  เตะ 

 ๔๘๖๓ นางสาวกูอัสราณี  กูเงาะ 

 ๔๘๖๔ นางสาวเกตุวดี  เสียงชิต 

 ๔๘๖๕ นางเกวลิลร  สุวรรณมณี 
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 ๔๘๖๖ นางสาวเกศรา  ซียง 

 ๔๘๖๗ นางสาวเกศราภรณ  สุวรรณชนะ 

 ๔๘๖๘ นางสาวเกศริน  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๔๘๖๙ นางสาวเกศวิไล  หนูปลอด 

 ๔๘๗๐ นางสาวเกศินี  แตปูซู 

 ๔๘๗๑ นางสาวเกศินี  ยีกับจี 

 ๔๘๗๒ นางสาวเกียรติศิริ  ทองหลอ 

 ๔๘๗๓ นางสาวแกวตา  จันทรัตน 

 ๔๘๗๔ นางสาวขนิษฐา  ซุนหอง 

 ๔๘๗๕ นางสาวขนิษฐา  หมุดเส็ม 

 ๔๘๗๖ นางขวัญจิตร  คงบุญ 

 ๔๘๗๗ นางขวัญพร  ทองหลิม 

 ๔๘๗๘ นางสาวขวัญฤดี  ลอมเมือง 

 ๔๘๗๙ นางสาวขวัญสุดา  บิลหรีม 

 ๔๘๘๐ นางสาวขอดีเยาะ  คงคาลิหมีน 

 ๔๘๘๑ นางสาวขอบฟา  ยีดามิ 

 ๔๘๘๒ นางสาวคอยลีเยาะ  เจะเด็ง 

 ๔๘๘๓ นางสาวคอลีเยาะ  ดือราแม 

 ๔๘๘๔ นางคอลีเยาะ  มะลี 

 ๔๘๘๕ นางสาวคอลีเยาะ  สาและ 

 ๔๘๘๖ นางสาวคุณัญญา  รักพรหม 

 ๔๘๘๗ นางคูไซมะ  อะแด 

 ๔๘๘๘ นางสาวเครือทิพย  อิสะโร 

 ๔๘๘๙ นางฆอรีเยาะ  เจะและ 

 ๔๘๙๐ นางงามจิต  กฤษณาพันธ 

 ๔๘๙๑ นางสาวงามศิลป  รองขุน 

 ๔๘๙๒ นางสาวจงกิจ  สิทธิไชย 

 ๔๘๙๓ นางจงใจ  คงสกุล 

 ๔๘๙๔ นางสาวจงลักษณ  ชุมเพ็ชร 

 ๔๘๙๕ นางจตุพร  เอียดยอดทอง 

 ๔๘๙๖ นางจรรยา  มิ่งโมลี 

 ๔๘๙๗ นางสาวจรวยพร  ทองแกว 

 ๔๘๙๘ นางสาวจรัญญา  เหร็มหมีน 

 ๔๘๙๙ นางจริยา  แกวทอง 

 ๔๙๐๐ นางสาวจริยา  เพชรเดชะ 

 ๔๙๐๑ นางจริยา  ภูมิเพชร 

 ๔๙๐๒ นางสาวจันจิรา  พรหมจันทร 

 ๔๙๐๓ นางจันทนี  จิตละเอียด 

 ๔๙๐๔ นางสาวจันทรจิรา  เตะหยอ 

 ๔๙๐๕ นางสาวจันทรจิรา  ยาบา 

 ๔๙๐๖ นางสาวจันทรจิรา  ยุงย้ัง 

 ๔๙๐๗ นางสาวจันทรจิรา  สะเล 

 ๔๙๐๘ นางสาวจันทรา  หัสมัด 

 ๔๙๐๙ นางจารุณี  ดําแดง 

 ๔๙๑๐ นางจารุวรรณ  เสือทอง 

 ๔๙๑๑ นางสาวจารุวรรณ  จําเนียรสุข 

 ๔๙๑๒ นางจําเนียร  นิลรัตน 

 ๔๙๑๓ นางจําเนียร  อองซี 

 ๔๙๑๔ นางจําเปน  สุวรรณชาตรี 

 ๔๙๑๕ นางสาวจิตชนก  เมืองสง 
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 ๔๙๑๖ นางสาวจิตตนา  ทองแกมแกว 

 ๔๙๑๗ นางสาวจิตนาถ  มณีศรี 

 ๔๙๑๘ นางจิตรัตดา  ธรรมเทศ 

 ๔๙๑๙ นางสาวจิตรานันท  คหวิริยะโกศล 

 ๔๙๒๐ นางสาวจินดา  แซนะ 

 ๔๙๒๑ นางสาวจินดา  เส็นบัตร 

 ๔๙๒๒ นางสาวจินตจุฑา  อาแวเลาะ 

 ๔๙๒๓ นางจินตนา  เกื้อกอยอด 

 ๔๙๒๔ นางจินตนา  คลังธาร 

 ๔๙๒๕ นางสาวจิรภรณ  บุญอํานวย 

 ๔๙๒๖ นางสาวจิรภรณ  มะหะหมัด 

 ๔๙๒๗ นางสาวจิรวดี  กสิวุฒิ 

 ๔๙๒๘ นางสาวจิรวรรณ  เดชเกิด 

 ๔๙๒๙ นางจิรัชยา  สุนทร 

 ๔๙๓๐ นางสาวจิราพร  จันทรตน 

 ๔๙๓๑ นางจิราภร  อธิขจรฤทธิ์ 

 ๔๙๓๒ นางสาวจิราภรณ  คงจิตรคา 

 ๔๙๓๓ นางสาวจิราภรณ  ปลอดคง 

 ๔๙๓๔ นางสาวจิราวรรณ  พรมทอง 

 ๔๙๓๕ นางสาวจีรนันท  เขียวมาก 

 ๔๙๓๖ นางจีรนันท  ทรงชาติ 

 ๔๙๓๗ นางจีรนันท  อุไรประสิทธิ์ 

 ๔๙๓๘ นางจีรภา  จันทะเลิศ 

 ๔๙๓๙ นางจีรวรรณ  จันทรจิตร 

 ๔๙๔๐ นางจีราภรณ  ทองเอื้อย 

 ๔๙๔๑ นางสาวจุฑาทิพย  ปล้ืมใจ 

 ๔๙๔๒ นางจุฑาทิพย  โนรดี 

 ๔๙๔๓ นางสาวจุฑาภรณ  ยอดระบํา 

 ๔๙๔๔ นางจุฑามาศ  นวลเจริญ 

 ๔๙๔๕ นางสาวจุฑามาศ  สุขสุวรรณ 

 ๔๙๔๖ นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณคง 

 ๔๙๔๗ นางสาวจุฑามาศ  เสถียรพันธ 

 ๔๙๔๘ นางสาวจุฑารัตน  จิตตสุวรรณ 

 ๔๙๔๙ นางสาวจุฑารัตน  เถื่อนพิทักษ 

 ๔๙๕๐ นางสาวจุฑารัตน  เทพนวล 

 ๔๙๕๑ นางจุฑารัตน  พันธุวงศ 

 ๔๙๕๒ นางจุติพร  ชูชวย 

 ๔๙๕๓ นางสาวจุติมาศ  รัตนพันธ 

 ๔๙๕๔ นางสาวจุรีภรณ  ชวยบุญชู 

 ๔๙๕๕ นางสาวจุรีรัตน  ไมตรีสมสกุล 

 ๔๙๕๖ นางจุรีรัตน  รองสวัสดิ์ 

 ๔๙๕๗ นางจุรีรัตน  สามจาย 

 ๔๙๕๘ นางสาวจุรีลักษณ  ตั่นหุย 

 ๔๙๕๙ นางจุรีวัลย  บัวบาน 

 ๔๙๖๐ นางจุฬาภรณ  สุวัชรชัยติวงศ 

 ๔๙๖๑ นางสาวจุฬารัตน  สุวรรณโรจน 

 ๔๙๖๒ นางจุฬาลักษณ  ขํามาก 

 ๔๙๖๓ นางจุฬาลักษณ  ชูเชิด 

 ๔๙๖๔ นางสาวจุฬาลักษณ  ศรีจันทร 

 ๔๙๖๕ นางสาวเจนจิรา  สาริปา 
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 ๔๙๖๖ นางสาวเจะรอซีดะ  บินเจะมะเย็ง 

 ๔๙๖๗ นางเจะรอฮานี  เจะแม 

 ๔๙๖๘ นางสาวเจะรอฮายา  เจะอารง 

 ๔๙๖๙ นางสาวเจะรูฮานี  ยามา 

 ๔๙๗๐ นางสาวเจะสารีนา  สาและ 

 ๔๙๗๑ นางเจะอานีแล  ยะโกะ 

 ๔๙๗๒ นางสาวเจะแอเสาะ  กาโฮง 

 ๔๙๗๓ นางใจดาว  เพ็ชรคงออน 

 ๔๙๗๔ นางฉัตรชญารวี  ขวัญทอง 

 ๔๙๗๕ นางสาวฉัตรมณี  ยูนุ 

 ๔๙๗๖ นางสาวเฉลิมพร  ทองคํา 

 ๔๙๗๗ นางสาวชญานภัส  กล่ันทอง 

 ๔๙๗๘ นางชญานิน  อัตนะ 

 ๔๙๗๙ นางชญานิษฐ  สุวรรณมณี 

 ๔๙๘๐ นางสาวชญานี  ไพนุสิน 

 ๔๙๘๑ นางสาวชญานุศภัฒค  ชูสิงแค 

 ๔๙๘๒ นางสาวชญาภา  สุขสบาย 

 ๔๙๘๓ นางสาวชฎาภรณ  ถาวระ 

 ๔๙๘๔ นางสาวชฎามาศ  สังขนอย 

 ๔๙๘๕ นางสาวชนกนันท  บุญทรง 

 ๔๙๘๖ นางสาวชนกานต  หลักหาญ 

 ๔๙๘๗ นางสาวชนัญชิดา  เหล็มและ 

 ๔๙๘๘ นางสาวชนัญญา  สินไชย 

 ๔๙๘๙ นางสาวชนัญทิชา  ศุภอักษร 

 ๔๙๙๐ นางสาวชนาภัทร  สิงหหนู 

 ๔๙๙๑ นางสาวชนิกา  หะยีสันติ์ 

 ๔๙๙๒ นางสาวชนิกา  อภิบาลแบ 

 ๔๙๙๓ นางสาวชนิฑิฌา  จงชาญสิทโธ 

 ๔๙๙๔ นางชนิดา  ทองขาว 

 ๔๙๙๕ นางชนิษฐา  คงเกื้อ 

 ๔๙๙๖ นางสาวชมพูนุช  แสงเสงี่ยม 

 ๔๙๙๗ นางสาวชไมพร  เรืองแกว 

 ๔๙๙๘ นางสาวชยุตรา  แกวระบายสี 

 ๔๙๙๙ นางชลธิชา  พรมสีทอง 

 ๕๐๐๐ นางสาวชลธิดา  เจะมะ 

 ๕๐๐๑ นางชลันธร  บรรเทา 

 ๕๐๐๒ นางชวนชม  จงไพบูลย 

 ๕๐๐๓ นางสาวชวนพิศ  แกวเทพ 

 ๕๐๐๔ นางสาวชวนพิศ  เพชรจํารัส 

 ๕๐๐๕ นางสาวชวพร  ณ นคร 

 ๕๐๐๖ นางสาวชวิศา  เภาจ๋ี 

 ๕๐๐๗ นางชัญญภัทร  จินตโกศล 

 ๕๐๐๘ นางสาวชัญญานุช  สิงหเลิศพูน 

 ๕๐๐๙ นางชินีกาญจน  อัศวอังกูร 

 ๕๐๑๐ นางสาวชีวรัตน  โสมณะ 

 ๕๐๑๑ นางสาวชุติมา  อองศรี 

 ๕๐๑๒ นางชุลีพร  ชูจันทร 

 ๕๐๑๓ นางสาวซอฟยะห  มูเซะ 

 ๕๐๑๔ นางสาวซอฟยะฮ  อาบู 

 ๕๐๑๕ นางสาวซอลีฮะ  ยาฝาด 
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 ๕๐๑๖ นางสาวซัซชา  มีนะเกษม 

 ๕๐๑๗ นางสาวซัมซียะ  มอลอเลาะ 

 ๕๐๑๘ นางสาวซัมสียะ  อิแต 

 ๕๐๑๙ นางสาวซัยนะ  มะนิ 

 ๕๐๒๐ นางสาวซัรวานี  แวดาโอะ 

 ๕๐๒๑ นางสาวซัรวาตีย  ปูเตะ 

 ๕๐๒๒ นางสาวซัรวานี  แวดาโอะ 

 ๕๐๒๓ นางสาวซัลมา  หะยีสะมะแอ 

 ๕๐๒๔ นางสาวซัลมา  บิลหมัด 

 ๕๐๒๕ นางสาวซากีนะ  ดอละ 

 ๕๐๒๖ นางสาวซากียะ  มามะ 

 ๕๐๒๗ นางสาวซาดารียะ  บารู 

 ๕๐๒๘ นางสาวซาเนียะฮ  อาแว 

 ๕๐๒๙ นางสาวซาปนะห  บาเกาะ 

 ๕๐๓๐ นางสาวซาฟนะห  พิทักษณาณุรักษ 

 ๕๐๓๑ นางสาวซาฟูเราะห  กามะ 

 ๕๐๓๒ นางสาวซามีมี  ดอเลาะ 

 ๕๐๓๓ นางซามีรา  บินอารง 

 ๕๐๓๔ นางสาวซารอ  นิเลาะ 

 ๕๐๓๕ นางสาวซารีนา  โตะสะ 

 ๕๐๓๖ นางสาวซารีนา  มามะแต 

 ๕๐๓๗ นางซารีนา  ยีสุหลง 

 ๕๐๓๘ นางสาวซารีนา  หะบาแย 

 ๕๐๓๙ นางสาวซารีนี  มะยา 

 ๕๐๔๐ นางซารีปะห  เดมิง 

 ๕๐๔๑ นางสาวซารูนี  เจะอาแซ 

 ๕๐๔๒ นางซาลีหะห  เจะลง 

 ๕๐๔๓ นางสาวซาฮานา  รานีสะ 

 ๕๐๔๔ นางซีลาวาตี  ซารีแปเราะ 

 ๕๐๔๕ นางสาวซีลาวาตี  สุหลง 

 ๕๐๔๖ นางสาวซีสะ  หะตีมอ 

 ๕๐๔๗ นางซุรญานีย  ล่ิวลักษณ 

 ๕๐๔๘ นางสาวซุไลลา  รีเด็ง 

 ๕๐๔๙ นางซุฮัยลี  โตะเฮง 

 ๕๐๕๐ นางซูการนี  จูกูยี 

 ๕๐๕๑ นางสาวซูซานห  การีอูมา 

 ๕๐๕๒ นางสาวซูซานา  อาลีมามะ 

 ๕๐๕๓ นางสาวซูนีตา  บือซา 

 ๕๐๕๔ นางสาวซูนีตา  แบรอสะแม 

 ๕๐๕๕ นางสาวซูไบดะ  วาเลาะ 

 ๕๐๕๖ นางซูมีละห  ดือราแม 

 ๕๐๕๗ นางสาวซูไมยะ  เด็งสาแม 

 ๕๐๕๘ นางซูรายา  ยูโซะ 

 ๕๐๕๙ นางสาวซูรีนา  สาและ 

 ๕๐๖๐ นางสาวซูรียะห  สะเตาะ 

 ๕๐๖๑ นางสาวซูไรดา  เจะมามะ 

 ๕๐๖๒ นางสาวซูไรดา  ยูโซะ 

 ๕๐๖๓ นางสาวซูไรดา  ลาเตะ 

 ๕๐๖๔ นางสาวซูไรดา  อูมา 

 ๕๐๖๕ นางสาวซูไรยะ  แวกาจิ 
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 ๕๐๖๖ นางซูไรยา  ดะเสะ 

 ๕๐๖๗ นางสาวซูลายฮา  ดีมาดี 

 ๕๐๖๘ นางซูวัยบะ  โซะซูมะ 

 ๕๐๖๙ นางซูวัยยา  วาสา 

 ๕๐๗๐ นางสาวซูสีลา  หะยีมะ 

 ๕๐๗๑ นางสาวซูฮัยนี  หะระตี 

 ๕๐๗๒ นางสาวซูฮัยลา  ยือเราะ 

 ๕๐๗๓ นางซูไฮณี  สาเละ 

 ๕๐๗๔ นางสาวซูไฮลา  แวหะยี 

 ๕๐๗๕ นางสาวซูไฮบาห  ซียง 

 ๕๐๗๖ นางสาวซูไฮมี  เจะมูซอ 

 ๕๐๗๗ นางสาวซูไฮลา  เจะแต 

 ๕๐๗๘ นางสาวซูไฮลา  แวหะยี 

 ๕๐๗๙ นางเซาเดาะ  มะแดเฮาะ 

 ๕๐๘๐ นางสาวแซเราะ  สะนิ 

 ๕๐๘๑ นางสาวโซเฟย  ปาแน 

 ๕๐๘๒ นางสาวโซเฟย  สาเมาะ 

 ๕๐๘๓ นางสาวโซเฟย  สือแม 

 ๕๐๘๔ นางสาวโซรานี  หะมะ 

 ๕๐๘๕ นางสาวไซนะ  กาเดร 

 ๕๐๘๖ นางสาวไซนะ  แกชิ 

 ๕๐๘๗ นางสาวไซนับ  มะแซ 

 ๕๐๘๘ นางสาวไซนับ  อีบุ 

 ๕๐๘๙ นางสาวไซนี  ตีมุน 

 ๕๐๙๐ นางสาวไซนุน  แตบาซา 

 ๕๐๙๑ นางสาวไซนูรี  ยูโซะ 

 ๕๐๙๒ นางไซเมาะห  ระเดนอาหมัด 

 ๕๐๙๓ นางสาวไซหมะ  และบรานิง 

 ๕๐๙๔ นางฌาณะ  เลาะดีเยาะ 

 ๕๐๙๕ นางสาวญาซีเราะฮ  ปุโรง 

 ๕๐๙๖ นางสาวญาณิน  ศิริวัฒน 

 ๕๐๙๗ นางสาวญาติกา  กาฬสุวรรณ 

 ๕๐๙๘ นางฐานิกา  แกวกุง 

 ๕๐๙๙ นางฐาสินีภัค  คงเพ็ชรศรี 

 ๕๑๐๐ นางสาวฐิตาภรณ  ดวงมะลิ 

 ๕๑๐๑ นางสาวฐิตาภา  จันทรเสน 

 ๕๑๐๒ นางสาวฐิติกุล  สุขแกว 

 ๕๑๐๓ นางสาวฐิติรัตน  เข็มเพ็ชร 

 ๕๑๐๔ นางฑิตวรรณ  นวนแดง 

 ๕๑๐๕ นางณฐปภัสร  ลานเที่ยง 

 ๕๑๐๖ นางสาวณณญา  นนทิพิเชฐ 

 ๕๑๐๗ นางสาวณภัทรชา  ตําภู 

 ๕๑๐๘ นางสาวณภัทรภิชา  สกุลรัตน 

 ๕๑๐๙ นางสาวณหทัย  อุทัยเกษม 

 ๕๑๑๐ นางสาวณัชชา  ไชยา 

 ๕๑๑๑ นางสาวณัชณิชาญ  เปยทอง 

 ๕๑๑๒ นางสาวณัฏฐนันท  จิตมานะ 

 ๕๑๑๓ นางสาวณัฐชา  ลาไหน 

 ๕๑๑๔ นางณัฐญาดา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๑๑๕ นางสาวณัฐติกาล  บัวเพชร 
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 ๕๑๑๖ นางสาวณัฐศรา  สุพรรณพายัพ 

 ๕๑๑๗ นางสาวณิชา  เขียวฤทธิ์ 

 ๕๑๑๘ นางสาวณิชาภัทร  สมบูรณ 

 ๕๑๑๙ นางณิชาภัส  เกื้อสกุล 

 ๕๑๒๐ นางสาวณิชาภา  พัฑฒสุนทร 

 ๕๑๒๑ นางสาวณีอัสรา  สาวัน 

 ๕๑๒๒ นางสาวดรุณี  ชุติมาชโลทร 

 ๕๑๒๓ นางดวงกมล  บุญสุขานนท 

 ๕๑๒๔ นางสาวดวงกมล  สุกกลา 

 ๕๑๒๕ นางสาวดวงเดือน  ศรีทอง 

 ๕๑๒๖ นางสาวดวงนภา  บัวทอง 

 ๕๑๒๗ นางดวงมณี  พรมทองบุญ 

 ๕๑๒๘ นางดวงวรา  ธรรมประพัทธ 

 ๕๑๒๙ นางสาวดวิษา  สังคหะ 

 ๕๑๓๐ นางสาวดารณี  เสงทับ 

 ๕๑๓๑ นางสาวดารารัตน  ไชยพยันต 

 ๕๑๓๒ นางสาวดาริกา  วิบูลยศิลป 

 ๕๑๓๓ นางสาวดาริณี  หะยุซี 

 ๕๑๓๔ นางดารินา  สะมะแอ 

 ๕๑๓๕ นางสาวดารีซัน  ปูเตะ 

 ๕๑๓๖ นางสาวดารียะห  ตะเยาะ 

 ๕๑๓๗ นางสาวดารียะห  ตาเยะ 

 ๕๑๓๘ นางสาวดารุสณี  อาตาลาฮา 

 ๕๑๓๙ นางสาวดาเรศ  ปล้ืมสําราญ 

 ๕๑๔๐ นางสาวดาวีนา  หมะเส็น 

 ๕๑๔๑ นางสาวดาเวียร  สาแม 

 ๕๑๔๒ นางดียานา  ประจงไสย 

 ๕๑๔๓ นางสาวดุษฎี  บุญคํามูล 

 ๕๑๔๔ นางเดนดารี  ซุนสกุล 

 ๕๑๔๕ นางเดือนเพ็ญ  สุขราษฎร 

 ๕๑๔๖ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล 

 ๕๑๔๗ นางสาวตวนคัสมีณี  กูจิ 

 ๕๑๔๘ นางตวนซารีปะฮ  วรรณอาลี 

 ๕๑๔๙ นางตวนซูดา  เดนอุดม 

 ๕๑๕๐ นางสาวตวนมัซวิน  กุโน 

 ๕๑๕๑ นางสาวตวนมาเรียม  ตวนจอหลง 

 ๕๑๕๒ นางสาวตอยยีบะห  สือแม 

 ๕๑๕๓ นางสาวตอยีบะห  สาแม 

 ๕๑๕๔ นางสาวตอยียะ  ราแดง 

 ๕๑๕๕ นางสาวตัสนีม  บากา 

 ๕๑๕๖ นางสาวตัสมีรา  ดูดิง 

 ๕๑๕๗ นางสาวตียา  หลําหัด 

 ๕๑๕๘ นางถนอม  ขุนเชิณ 

 ๕๑๕๙ นางสาวถิรดา  อุคติ 

 ๕๑๖๐ นางทวิตา  นวนมิ่ง 

 ๕๑๖๑ นางสาวทวินันท  สุวรรณแพทย 

 ๕๑๖๒ นางสาวทักศิณา  คงเหมือนเพชร 

 ๕๑๖๓ นางทัชชกร  เอียดเฉลิม 

 ๕๑๖๔ นางสาวทัชชญา  ปติวัชรธาดา 

 ๕๑๖๕ นางสาวทัดดาว  ย้ินลุง 
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 ๕๑๖๖ นางสาวทัศณี  แกวสุวรรณ 

 ๕๑๖๗ นางสาวทินวดี  สุขศรีทอง 

 ๕๑๖๘ นางสาวทิพยมณี  บุญไพฑูรย 

 ๕๑๖๙ นางสาวทิพยวลัย  มีเล่ียม 

 ๕๑๗๐ นางทิพยา  ปานสุวรรณ 

 ๕๑๗๑ นางสาวทิพวรรณ  คงภักดี 

 ๕๑๗๒ นางสาวทิพวัลย  วรเวทยชลิต 

 ๕๑๗๓ นางสาวทิพาวรรณ  ศิลวัฒนานุสานติ์ 

 ๕๑๗๔ นางสาวธณัญญา  พรหมแกว 

 ๕๑๗๕ นางสาวธนพร  ขวัญออน 

 ๕๑๗๖ นางสาวธนวรรณ  รอดขํา 

 ๕๑๗๗ นางธนัญญา  อักษรภักดิ์ 

 ๕๑๗๘ นางธนิกานต  บุญรอด 

 ๕๑๗๙ นางสาวธนิสร  แสงหิรัญ 

 ๕๑๘๐ นางธมกร  คงพันธุ 

 ๕๑๘๑ นางธัญชนก  พรหมน้ําแกว 

 ๕๑๘๒ นางสาวธัญญวรรณ  สุวรรณคีรี 

 ๕๑๘๓ นางสาวธัญญารัตน  สวนจันทร 

 ๕๑๘๔ นางสาวธัญลักษณ  ลีฬหาวงศ 

 ๕๑๘๕ นางสาวธัญลักษณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๑๘๖ นางสาวธันยพร  ขันไชย 

 ๕๑๘๗ นางสาวธารินี  โสลิกี 

 ๕๑๘๘ นางสาวธิดาพร  แวอาแซ 

 ๕๑๘๙ นางสาวธิดารัตน  ซอนเติม 

 ๕๑๙๐ นางสาวธิยายุ  พรหมศรีผอง 

 ๕๑๙๑ นางธีรดา  หงะเจะแอ 

 ๕๑๙๒ นางธีรยา  พะสุโร 

 ๕๑๙๓ นางนงค  แกววิเศษ 

 ๕๑๙๔ นางสาวนงคนุช  ชูทอง 

 ๕๑๙๕ นางนงลักษณ  ชูไทย 

 ๕๑๙๖ นางนงลักษณ  หลงราม 

 ๕๑๙๗ นางสาวนงลักษณ  เหมะรักษ 

 ๕๑๙๘ นางนพวรรณ  มิตทจันทร 

 ๕๑๙๙ นางสาวนภสร  แซเล้ียว 

 ๕๒๐๐ นางสาวนภัสกร  เชี่ยวชาญ 

 ๕๒๐๑ นางสาวนภัสทรา  กัมพลาศิริ 

 ๕๒๐๒ นางสาวนภัสนันท  แซเลาะ 

 ๕๒๐๓ นางนภัสสร  พงศาปาน 

 ๕๒๐๔ นางสาวนภาพร  สาเกตุ 

 ๕๒๐๕ นางสาวนภารัตน  ติงหวัง 

 ๕๒๐๖ นางสาวนราทิพย  เวทโอสถ 

 ๕๒๐๗ นางนราธกานต  ศรีทวีวัฒน 

 ๕๒๐๘ นางสาวนราวดี  โยมเมือง 

 ๕๒๐๙ นางสาวนริศรา  แกนชัย 

 ๕๒๑๐ นางสาวนรีภัทร  เอยีดมุสิก 

 ๕๒๑๑ นางสาวนรีภัทรา  ไชยถาวร 

 ๕๒๑๒ นางสาวนรีรัตน  หมันเส็น 

 ๕๒๑๓ นางนฤมล  ไชยมาตร 

 ๕๒๑๔ นางสาวนฤมล  สตอหลง 

 ๕๒๑๕ นางนฤมล  ทองนุย บุญดล 
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 ๕๒๑๖ นางนลินรัตน  ทับทิมทอง 

 ๕๒๑๗ นางสาวนลินา  วารี 

 ๕๒๑๘ นางสาวนวรัตน  ยอดผักแวน 

 ๕๒๑๙ นางสาวนองนุช  จูงวงษสุข 

 ๕๒๒๐ นางสาวนอรมี  เจะแว 

 ๕๒๒๑ นางสาวนัฏฐิตา  วาโดะ 

 ๕๒๒๒ นางสาวนัฏฐิตา  ศรีบุรมย 

 ๕๒๒๓ นางนัฐญา  ขุนทอง 

 ๕๒๒๔ นางสาวนันทชนก  เทพลิบ 

 ๕๒๒๕ นางสาวนันทนา  พลจันทร 

 ๕๒๒๖ นางนันทพร  พรมทอง 

 ๕๒๒๗ นางนันทาพร  พันธมาศ 

 ๕๒๒๘ นางนันทิชา  ยอสมเพ็ชร 

 ๕๒๒๙ นางสาวนันทิยา  ไหมทอง 

 ๕๒๓๐ นางสาวนันธิดา  พลชุติพงศ 

 ๕๒๓๑ นางสาวนันธิมา  โดงกูล 

 ๕๒๓๒ นางสาวนากีเราะ  มะเซ็ง 

 ๕๒๓๓ นางสาวนาซีเตาะห  เจะอุมา 

 ๕๒๓๔ นางสาวนาดีน  เด็ง 

 ๕๒๓๕ นางสาวนาดียะ  สะเมาะ 

 ๕๒๓๖ นางสาวนาดียา  สะมาแอ 

 ๕๒๓๗ นางสาวนาตชา  จันทรสุวรรณ 

 ๕๒๓๘ นางนาถยา  สันเหลาะ 

 ๕๒๓๙ นางนาปเสาะ  ดามูซอ 

 ๕๒๔๐ นางสาวนายูวัล  เจะแต 

 ๕๒๔๑ นางนาริษา  เจะดอมะ 

 ๕๒๔๒ นางสาวนารีซาร  เซมูโซ 

 ๕๒๔๓ นางสาวนารีสา  หมาดหลํา 

 ๕๒๔๔ นางสาวนาลิศ  กาปา 

 ๕๒๔๕ นางนาอีมะ  บินเปาะเฮ็ง 

 ๕๒๔๖ นางสาวน้ําฝน  บุญคุม 

 ๕๒๔๗ นางสาวน้ําออย  จันทรเพ็ญ 

 ๕๒๔๘ นางสาวนิจิตา  มุสิกะศิริ 

 ๕๒๔๙ นางสาวนิซาฟยะ  นิมะมิง 

 ๕๒๕๐ นางนิซาลมอ  ฮูลูสาและ 

 ๕๒๕๑ นางสาวนิซูไรดา  นิมุ 

 ๕๒๕๒ นางนิตญา  สุวรรณพงษ 

 ๕๒๕๓ นางนิติยา  ลูกสะเดา 

 ๕๒๕๔ นางสาวนิตยา  แยนา 

 ๕๒๕๕ นางนิตยา  อินทรชุมนุม 

 ๕๒๕๖ นางสาวนินะ  แวดายะ 

 ๕๒๕๗ นางสาวนินูรุลฮูดา  แวสามะ 

 ๕๒๕๘ นางสาวนิพาตีเมาะ  บันสุรี 

 ๕๒๕๙ นางนิภา  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๒๖๐ นางสาวนิภาพร  ค้ํามา 

 ๕๒๖๑ นางนิภาวรรณ  สังหาด 

 ๕๒๖๒ นางสาวนิมารียัม  นิสนิ 

 ๕๒๖๓ นางสาวนิรดา  นิแต 

 ๕๒๖๔ นางนิรมล  หมื่นจิตร 

 ๕๒๖๕ นางสาวนิรุสลินดา  มะเตะ 
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 ๕๒๖๖ นางสาวนิลวัลย  ติเอียดยอ 

 ๕๒๖๗ นางสาวนิศาชล  สมแสง 

 ๕๒๖๘ นางสาวนิศารัตน  เปนไชย 

 ๕๒๖๙ นางสาวนิสริน  มาหะมะ 

 ๕๒๗๐ นางสาวนิฮัสมะห  มะรอเซะ 

 ๕๒๗๑ นางสาวนุจรี  จันทรที 

 ๕๒๗๒ นางสาวนุซรีย  สกุลหลง 

 ๕๒๗๓ นางนุรยานีย  สะหมันสาหรี 

 ๕๒๗๔ นางสาวนุรรัยมีย  แยบคาย 

 ๕๒๗๕ นางสาวนุรอามานี  แยการีซง 

 ๕๒๗๖ นางสาวนุรอิหซัน  เจะเตะ 

 ๕๒๗๗ นางสาวนุรไอนี  เจะกา 

 ๕๒๗๘ นางนุรฮากีหมะ  นาวา 

 ๕๒๗๙ นางสาวนุรียา  มรรคาเขต 

 ๕๒๘๐ นางนุศรา  อุไร 

 ๕๒๘๑ นางสาวนูรไคยนี  นะดารานิง 

 ๕๒๘๒ นางนูรนัจมียะห  มะ 

 ๕๒๘๓ นางนูรนาดา  หมันละ 

 ๕๒๘๔ นางสาวนูรฟาเรีย  ดอเลาะเจะแต 

 ๕๒๘๕ นางนูรรียัน  เบ็นอับดุลเลาะห 

 ๕๒๘๖ นางสาวนูรไลลา  อับดุลกาเดร 

 ๕๒๘๗ นางนูรอนีย  หะยีมะดือเระ 

 ๕๒๘๘ นางสาวนูรอัยณีย  หะยีอาซา 

 ๕๒๘๙ นางสาวนูรอัยนีย  สันติประยูร 

 ๕๒๙๐ นางสาวนูรอัสมา  ดือเระ 

 ๕๒๙๑ นางสาวนูรอานีลา  มูซอดี 

 ๕๒๙๒ นางสาวนูรไอนี  บาเหะ 

 ๕๒๙๓ นางสาวนูรฮัม  ฮะซา 

 ๕๒๙๔ นางสาวนูรฮายาตี  สะอะ 

 ๕๒๙๕ นางสาวนูรฮายาตี  สาแลแม 

 ๕๒๙๖ นางสาวนูรฮิลมี  สะมะแอ 

 ๕๒๙๗ นางสาวนูรัยดา  อุเซ็ง 

 ๕๒๙๘ นางสาวนูรี  อาแซ 

 ๕๒๙๙ นางสาวนูรีซัน  จิตรตุราช 

 ๕๓๐๐ นางสาวนูรีซัน  มามะสง 

 ๕๓๐๑ นางสาวนูรีซัน  สา 

 ๕๓๐๒ นางสาวนูรีซัน  อาลี 

 ๕๓๐๓ นางสาวนูรีซา  ดือเลาะ 

 ๕๓๐๔ นางสาวนูรีซา  ปาแดปูเตะ 

 ๕๓๐๕ นางสาวนูรีดา  แบรอ 

 ๕๓๐๖ นางนูรีดา  มะลี 

 ๕๓๐๗ นางสาวนูรีดา  มะสะ 

 ๕๓๐๘ นางสาวนูรีดา  มูซอ 

 ๕๓๐๙ นางสาวนูรีดา  แวหะยี 

 ๕๓๑๐ นางนูรีดา  สารัช 

 ๕๓๑๑ นางสาวนูรีตา  หะยีเหาะ 

 ๕๓๑๒ นางนูรีมัน  ชูแซ 

 ๕๓๑๓ นางสาวนูรียะ  แลนิง 

 ๕๓๑๔ นางสาวนูรียะห  วาป 

 ๕๓๑๕ นางสาวนูรียาตี  เปาะฮีแต 
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 ๕๓๑๖ นางสาวนูรียาตี  ยูโซะ 

 ๕๓๑๗ นางสาวนูรีเยาะ  เหมเภอ 

 ๕๓๑๘ นางสาวนูรีฮัน  ดิทามาท 

 ๕๓๑๙ นางสาวนูรีฮัน  สาหะ 

 ๕๓๒๐ นางสาวนูรีฮา  สุหลง 

 ๕๓๒๑ นางนูรุลฮีดายะห  เจะอูมา 

 ๕๓๒๒ นางสาวนูรุลฮูดา  หะยีมามุ 

 ๕๓๒๓ นางสาวนูอัยณี  นะแหละ 

 ๕๓๒๔ นางเนตรณพิศ  สุวรรณโรจน 

 ๕๓๒๕ นางสาวเนาวรัตน  ปะกียา 

 ๕๓๒๖ นางสาวเนาวารอฮ  ฮาบีบุรรอฮมาน 

 ๕๓๒๗ นางสาวโนรฮาซีกีน  โตะกา 

 ๕๓๒๘ นางสาวโนรียา  สาหลําสุรี 

 ๕๓๒๙ นางสาวบุญญาภา  ปาณียะ 

 ๕๓๓๐ นางสาวบุญรสา  มากชู 

 ๕๓๓๑ นางบุญเรือน  หนูนุม 

 ๕๓๓๒ นางบุณยนุช  กาญจนะ 

 ๕๓๓๓ นางบุณยาพร  วรรณกูล 

 ๕๓๓๔ นางสาวบุศรอ  เซ็งมีดี 

 ๕๓๓๕ นางสาวบุษกร  ดวงชู 

 ๕๓๓๖ นางบุษกร  ออนประชู 

 ๕๓๓๗ นางสาวเบญจพร  วระกาญจน 

 ๕๓๓๘ นางเบญจภรณ  ทองแดง 

 ๕๓๓๙ นางเบญจมา  ชาลิผล 

 ๕๓๔๐ นางสาวเบ็ญจมาศ  บัวศรี 

 ๕๓๔๑ นางสาวเบญจรัตน  สุขเกษม 

 ๕๓๔๒ นางสาวเบญจวรรณ  ดํานอย 

 ๕๓๔๓ นางสาวเบญจวรรณ  สุวรรณกุล 

 ๕๓๔๔ นางปฏิมา  เรืองอราม 

 ๕๓๔๕ นางปฐมรัตน  เพียรมาก 

 ๕๓๔๖ นางปณิดา  ยีอูดิง 

 ๕๓๔๗ นางสาวปทุมพร  ศรีษะบุตร 

 ๕๓๔๘ นางสาวปนัดดา  มะสูยู 

 ๕๓๔๙ นางสาวปพิชญา  กลางนอก 

 ๕๓๕๐ นางสาวปยุดาณัช  ไฉนวงษ 

 ๕๓๕๑ นางสาวประกายทิพย  ทองภูธรณ 

 ๕๓๕๒ นางสาวประกายทิพย  ล่ิมกุลพงษ 

 ๕๓๕๓ นางสาวประกาศิต  เพชรกาฬ 

 ๕๓๕๔ นางประดับ  ศรีสุข 

 ๕๓๕๕ นางประนอง  ทองจารุแข 

 ๕๓๕๖ นางสาวประภากร  ศรีทวี 

 ๕๓๕๗ นางประภาพร  จรูญทอง 

 ๕๓๕๘ นางประภาพรรณ  จิตตพงศ 

 ๕๓๕๙ นางประภาพรรณ  พรหมมณี 

 ๕๓๖๐ นางสาวปรางดาว  จันมุณี 

 ๕๓๖๑ นางปราณี  ชูมณี 

 ๕๓๖๒ นางปราณี  ทองชุม 

 ๕๓๖๓ นางสาวปราณี  ไพบูลยสมบัติ 

 ๕๓๖๔ นางสาวปราณี  ยกลอง 

 ๕๓๖๕ นางปราณีต  ชุมสังข 

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 ๕๓๖๖ นางปราณีต  เพ็ชรสิงห 

 ๕๓๖๗ นางปรารถนา  ชูขาว 

 ๕๓๖๘ นางปราลี  เล็มมณี 

 ๕๓๖๙ นางสาวปริฉัตร  สองประสม 

 ๕๓๗๐ นางสาวปริมล  แสงทอง 

 ๕๓๗๑ นางสาวปริษา  หิรัญปรีดา 

 ๕๓๗๒ นางปรีดา  ศรีถกล 

 ๕๓๗๓ นางปรียา  จันทสุริยา 

 ๕๓๗๔ นางปล้ืมจิต  พรหมทอง 

 ๕๓๗๕ นางสาวปวีณสุดา  จันหุณี 

 ๕๓๗๖ นางปวีนา  โสะโหรน 

 ๕๓๗๗ นางสาวปตติกาญจน  บรรดาศักดิ์ 

 ๕๓๗๘ นางสาวปตตู  ซาจิ 

 ๕๓๗๙ นางปทมา  แดงแกว 

 ๕๓๘๐ นางปทมา  อิสระพงค 

 ๕๓๘๑ นางสาวปทมาวดี  จันทรเอียด 

 ๕๓๘๒ นางสาวปนดาว  ดงพะจิตร 

 ๕๓๘๓ นางปาตีฮะ  ราษฎรสดี 

 ๕๓๘๔ นางสาวปานไพลิน  เทพชวย 

 ๕๓๘๕ นางสาวปาริฉัตร  รัตนากาญจน 

 ๕๓๘๖ นางสาวปาริชาต  สีปะณะ 

 ๕๓๘๗ นางปาริมา  จันทรแกว 

 ๕๓๘๘ นางปารีดะ  สะแลแม 

 ๕๓๘๙ นางปารีดา  มะแซ 

 ๕๓๙๐ นางสาวปาลินรดา  คงแกว 

 ๕๓๙๑ นางปาลีนันท  ติ้งจันทร 

 ๕๓๙๒ นางสาวปาลีรัฐ  สวัสดี 

 ๕๓๙๓ นางปาสีซะ  วงคสันติศาสน 

 ๕๓๙๔ นางสาวปติพร  อุบล 

 ๕๓๙๕ นางสาวปมกมล  แสงอุบล 

 ๕๓๙๖ นางสาวปยนุช  มิหีม 

 ๕๓๙๗ นางสาวปยมล  ทวีกุล 

 ๕๓๙๘ นางสาวปยรัตน  พงศพิรุฬหชาติ 

 ๕๓๙๙ นางสาวปยวรรณ  แกวยอด 

 ๕๔๐๐ นางปยวรรณ  หมอขวัญ 

 ๕๔๐๑ นางปยะนุช  บูยูโสะ 

 ๕๔๐๒ นางปยะวรรณ  ตั่นหุย 

 ๕๔๐๓ นางปุณยนุช  พงษสุชาติ 

 ๕๔๐๔ นางสาวปุณยาพร  ปุยแดง 

 ๕๔๐๕ นางเปรมยุดา  หลําเบ็ลสะ 

 ๕๔๐๖ นางสาวเปรมฤดี  ชายะพันธุ 

 ๕๔๐๗ นางสาวไปรมา  หะยีลาเตะ 

 ๕๔๐๘ นางผกามาศ  เพชรประกอบ 

 ๕๔๐๙ นางผกามาส  ลํ้าเลิศ 

 ๕๔๑๐ นางผกามาส  ศรีผล 

 ๕๔๑๑ นางสาวผลดา  ชูสิงห 

 ๕๔๑๒ นางผิลยาณี  บือซา 

 ๕๔๑๓ นางฝนทอง  คงฤทธิ์ 

 ๕๔๑๔ นางสาวฝาตีมะ  หมันเส็น 

 ๕๔๑๕ นางสาวฝารีดะ  สุวาหลํา 
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 ๕๔๑๖ นางสาวฝาอีซะ  หะหวัง 

 ๕๔๑๗ นางพงษจันทร  ปานพรหม 

 ๕๔๑๘ นางสาวพจนวรรณ  ปากบารา 

 ๕๔๑๙ นางพชราวลี  หมัดเระ 

 ๕๔๒๐ นางสาวพนิตนาฏ  วุฒิกระพันธ 

 ๕๔๒๑ นางสาวพนิตา  แทเที่ยง 

 ๕๔๒๒ นางพยอม  สายแกว 

 ๕๔๒๓ นางพเยีย  สุภัทรประทีป 

 ๕๔๒๔ นางสาวพรชนก  วงศแกว 

 ๕๔๒๕ นางสาวพรทิพย  ชุมชวย 

 ๕๔๒๖ นางสาวพรทิพย  วิหะกะรัตน 

 ๕๔๒๗ นางสาวพรนิรัตน  ทองสุวรรณ 

 ๕๔๒๘ นางสาวพรพิมล  แกวเกาะสะบา 

 ๕๔๒๙ นางพรพิมล  ชวยชูวงศ 

 ๕๔๓๐ นางสาวพรพิมล  พงษธานี 

 ๕๔๓๑ นางพรพิศ  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๔๓๒ นางสาวพรเพ็ญ  พริกเอียด 

 ๕๔๓๓ นางพรรณนิภา  เตโช 

 ๕๔๓๔ นางสาวพรรณฤพร  กาญจนไพรวัน 

 ๕๔๓๕ นางสาวพรรณฤมล  มาเพ็ง 

 ๕๔๓๖ นางสาวพรรณวดี  บัวฤทธิ์ 

 ๕๔๓๗ นางสาวพรรณหทัย  เคลาดี 

 ๕๔๓๘ นางพรรณิกร  จันเนียม 

 ๕๔๓๙ นางพรรณี  จินนาคุณ 

 ๕๔๔๐ นางสาวพรรณี  ดานบางภูม ิ

 ๕๔๔๑ นางพรรณี  บุรีรักษ 

 ๕๔๔๒ นางสาวพรรษมนต  พิบูลยพล 

 ๕๔๔๓ นางสาวพรฤดี  ศิริโชติกาญจน 

 ๕๔๔๔ นางสาวพรสุดา  ผันแปรจิตร 

 ๕๔๔๕ นางพวงนอย  หมะสมาน 

 ๕๔๔๖ นางพวงประภา  เพ็ชรมี 

 ๕๔๔๗ นางสาวพัชรัตน  ศรีสุข 

 ๕๔๔๘ นางพัชรา  อุไร 

 ๕๔๔๙ นางสาวพัชรี  ละอองโชค 

 ๕๔๕๐ นางสาวพัฒนา  แกวกับทอง 

 ๕๔๕๑ นางสาวพัณทิวา  สารนัย 

 ๕๔๕๒ นางสาวพัณภัช  ปนนา 

 ๕๔๕๓ นางสาวพัศนีย  แซเตียว 

 ๕๔๕๔ นางสาวพาซียะ  สะแม 

 ๕๔๕๕ นางสาวพาซียะ  อาบู 

 ๕๔๕๖ นางสาวพาซียะ  อาบู 

 ๕๔๕๗ นางสาวพาดีละ  บาสอลอ 

 ๕๔๕๘ นางสาวพาตีเมาะ  ลําเดาะ 

 ๕๔๕๙ นางสาวพาตีเมาะ  ตะมะละ 

 ๕๔๖๐ นางสาวพาตีเมาะ  สาแม 

 ๕๔๖๑ นางสาวพาตียะห  สาแม็ง 

 ๕๔๖๒ นางสาวพารินดา  สาและ 

 ๕๔๖๓ นางสาวพารีดะห  สะแต 

 ๕๔๖๔ นางพารียะ  สะมะฮอ 

 ๕๔๖๕ นางสาวพาอีซะ  เจะนะ 
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 ๕๔๖๖ นางพิกุล  จันทรมณี 

 ๕๔๖๗ นางสาวพิชชาพร  สุนทรนนท 

 ๕๔๖๘ นางสาวพิชญพร  บกสวาทชา 

 ๕๔๖๙ นางพิชญา  ขวัญพรหม 

 ๕๔๗๐ นางพิชญาภรณ  สุขโอ 

 ๕๔๗๑ นางสาวพิชามญชุ  เจริญฤทธิ์ 

 ๕๔๗๒ นางสาวพิบูลยผล  สุขวรรณโณ 

 ๕๔๗๓ นางสาวพิมพชนก  จิตตมีธรรม 

 ๕๔๗๔ นางสาวพิมพพรรณ  ยงยศย่ิง 

 ๕๔๗๕ นางพิมพเพ็ญ  พัฒโน 

 ๕๔๗๖ นางสาวพิมพา  โตะขา 

 ๕๔๗๗ นางสาวพิไลวรรณ  โทบุรี 

 ๕๔๗๘ นางสาวพิศมัย  แสงทอง 

 ๕๔๗๙ นางสาวพุดสญาวรรณ  จีนแกวเปยม 

 ๕๔๘๐ นางพูนศรี  แกวสุก 

 ๕๔๘๑ นางเพชรดาว  ทองบุญ 

 ๕๔๘๒ นางเพ็ญแข  สุวรรณเลขา 

 ๕๔๘๓ นางเพ็ญประภา  สุขสองหอง 

 ๕๔๘๔ นางสาวเพ็ญพิชชา  แสนสุข 

 ๕๔๘๕ นางสาวเพ็ญศรี  คงพันธ 

 ๕๔๘๖ นางสาวเพียงกานต  อิสระทะ 

 ๕๔๘๗ นางไพรัตน  หมานเตะ 

 ๕๔๘๘ นางสาวไพรินทร  แกวคง 

 ๕๔๘๙ นางสาวฟตมาวาตี  หะยีมูซอ 

 ๕๔๙๐ นางสาวฟาซีลา  ลอแม 

 ๕๔๙๑ นางสาวฟาดิละห  สาเหาะ 

 ๕๔๙๒ นางสาวฟาดีละห  ยูเละ 

 ๕๔๙๓ นางสาวฟาดีลา  บือโต 

 ๕๔๙๔ นางสาวฟาติหะฮ  บูงอ 

 ๕๔๙๕ นางสาวฟาตีฮะ  อาแว 

 ๕๔๙๖ นางสาวฟาราณีย  มะรือสะ 

 ๕๔๙๗ นางฟาริดา  บัสตี 

 ๕๔๙๘ นางฟาริดา  บูกา 

 ๕๔๙๙ นางสาวฟารีดะฮ  บาสอลอ 

 ๕๕๐๐ นางสาวฟารีดา  หะยีดอรอนิง 

 ๕๕๐๑ นางสาวฟารีดา  เภอเกล้ียง 

 ๕๕๐๒ นางสาวฟารีดา  หมันสะเด็น 

 ๕๕๐๓ นางสาวฟารียะ  สะอุ 

 ๕๕๐๔ นางสาวฟารีละ  ยีแยนา 

 ๕๕๐๕ นางสาวฟาลินดา  สาแล 

 ๕๕๐๖ นางสาวฟาอีซะห  แซเยะ 

 ๕๕๐๗ นางฟาอีหยะ  สุไลมาน 

 ๕๕๐๘ นางสาวฟรดาว  เจะอาลี 

 ๕๕๐๙ นางสาวฟรณา  เปาะแมรีซอ 

 ๕๕๑๐ นางสาวฟรีซา  ดาการิ่ง 

 ๕๕๑๑ นางสาวฟูซียะห  กือสะ 

 ๕๕๑๒ นางสาวฟูซียะห  สาและ 

 ๕๕๑๓ นางสาวฟูรอยดา  บินดอเลาะ 

 ๕๕๑๔ นางภมรศรี  ศรีทอง 

 ๕๕๑๕ นางภรณชนก  รักบางบูรณ 
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 ๕๕๑๖ นางภรณรา  คงนวล 

 ๕๕๑๗ นางสาวภรณี  นกนอย 

 ๕๕๑๘ นางสาวภราวาฮีดา  ยูโซะ 

 ๕๕๑๙ นางสาวภริกา  เพชรบุญวรรโณ 

 ๕๕๒๐ นางสาวภัทรญา  สรประสิทธิ์ 

 ๕๕๒๑ นางภัทรวดี  เฉี้ยงเจ้ียน 

 ๕๕๒๒ นางสาวภัทรา  สหะวิริยะ 

 ๕๕๒๓ นางภัทราภรณ  ซิ้วจาย 

 ๕๕๒๔ นางสาวภัทราภรณ  รองพินิจ 

 ๕๕๒๕ นางสาวภัทราภา  คงชาย 

 ๕๕๒๖ นางภัทราวดี  ราชรองอนุชิต 

 ๕๕๒๗ นางสาวภัทริน  กิจประสงค 

 ๕๕๒๘ นางสาวภัสสร  มะ 

 ๕๕๒๙ นางสาวภาณิน  อภิรักษสันติกุล 

 ๕๕๓๐ นางสาวภาพยดา  ทองออน 

 ๕๕๓๑ นางภารีดา  หะยีหวัง 

 ๕๕๓๒ นางสาวภาวิณี  รัตนพันธุ 

 ๕๕๓๓ นางภิรมย  มานพ 

 ๕๕๓๔ นางสาวมณฑกร  บุญโท 

 ๕๕๓๕ นางมณฑา  กุลดํารงวิวัฒน 

 ๕๕๓๖ นางสาวมณฑิชา  บุญญโส 

 ๕๕๓๗ นางมธุริน  พุฒนอย 

 ๕๕๓๘ นางมนตพิรุณ  เสือกลับ 

 ๕๕๓๙ นางสาวมนทิพย  นกแกว 

 ๕๕๔๐ นางสาวมนพัทสวัลย  รอดส้ัน 

 ๕๕๔๑ นางสาวมนัสชนก  ธรรมรัตน 

 ๕๕๔๒ นางสาวมยุรา  แซฉั่ว 

 ๕๕๔๓ นางมยุรา  นันทะไสย 

 ๕๕๔๔ นางสาวมลิกากานต  สุขไสย 

 ๕๕๔๕ นางมะลิวัลย  เพ็งเซะ 

 ๕๕๔๖ นางสาวมัณฑนา  จรจะนะ 

 ๕๕๔๗ นางสาวมัณฑนา  สุรพันธเมธี 

 ๕๕๔๘ นางสาวมัรฎียะห  เจะมูดอ 

 ๕๕๔๙ นางสาวมัสกะห  มากาเต 

 ๕๕๕๐ นางสาวมาซนี  ลาแซ 

 ๕๕๕๑ นางสาวมาซีเตาะ  มูดี 

 ๕๕๕๒ นางสาวมาซีเตาะห  สาเมาะ 

 ๕๕๕๓ นางสาวมาซียะ  บาเหมบูงา 

 ๕๕๕๔ นางสาวมาซีฮะ  มีมะ 

 ๕๕๕๕ นางมาซือนะ  แวหะมะ 

 ๕๕๕๖ นางสาวมานีซา  ลีมิง 

 ๕๕๕๗ นางสาวมายูรี  สาและ 

 ๕๕๕๘ นางสาวมารดียานา  หะยีดามิ 

 ๕๕๕๙ นางมาระดา  สมันตรัฐ 

 ๕๕๖๐ นางสาวมาริสา  ดรอแม 

 ๕๕๖๑ นางสาวมารีตะ  ลาสารี 

 ๕๕๖๒ นางสาวมารีนา  กองสมัน 

 ๕๕๖๓ นางมารีนา  ลาเตะ 

 ๕๕๖๔ นางสาวมารีนา  เละเตียงซา 

 ๕๕๖๕ นางสาวมารีนา  สะอะ 
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 ๕๕๖๖ นางสาวมารีนา  อาแวกือจิ 

 ๕๕๖๗ นางสาวมารียะ  ยูโซะ 

 ๕๕๖๘ นางสาวมารียะ  สาเมาะแม 

 ๕๕๖๙ นางสาวมารียะ  สะอะ 

 ๕๕๗๐ นางมารียา  ปตยะบุตร 

 ๕๕๗๑ นางสาวมารียานี  สะมะแย 

 ๕๕๗๒ นางสาวมารีเยาะ  ดาเรง 

 ๕๕๗๓ นางมารีเยาะ  อะแด 

 ๕๕๗๔ นางสาวมารีแย  เจะมิง 

 ๕๕๗๕ นางสาวมารีแย  โมะโตะลี 

 ๕๕๗๖ นางสาวมาเรีย  ดือราปู 

 ๕๕๗๗ นางสาวมาเรียม  หลําดีน 

 ๕๕๗๘ นางมาลาตี  วาสารี 

 ๕๕๗๙ นางสาวมาลี  ทองนพคุณ 

 ๕๕๘๐ นางมาลี  บุญธรรม 

 ๕๕๘๑ นางมาลี  รัตนนอย 

 ๕๕๘๒ นางมาศอุบล  ลิวิวัฒนกูล 

 ๕๕๘๓ นางมีซะ  มาหะหมะ 

 ๕๕๘๔ นางสาวมีเราะห  อภิบาลแบ 

 ๕๕๘๕ นางสาวมูรณี  ไซซิง 

 ๕๕๘๖ นางสาวมูรณี  ทาบาโระ 

 ๕๕๘๗ นางสาวมูรนี  ขุนรักษา 

 ๕๕๘๘ นางสาวเมธาวี  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๕๕๘๙ นางสาวเมมุน  ซัตตาร 

 ๕๕๙๐ นางแมะเจะเนาะ  ยูมะโซะ 

 ๕๕๙๑ นางสาวไมมูเนาะ  ลือไมกอเซ็ม 

 ๕๕๙๒ นางสาวยมลภัทร  ทองศรี 

 ๕๕๙๓ นางสาวยลรดี  สุขสวาง 

 ๕๕๙๔ นางสาวยามีละ  เจะหลง 

 ๕๕๙๕ นางสาวยามีละ  สาหมะ 

 ๕๕๙๖ นางยามีละ  สองเมือง 

 ๕๕๙๗ นางยามีละ  สาแลแม 

 ๕๕๙๘ นางยามีละห  กาแลซา 

 ๕๕๙๙ นางยามีละห  บินยูโซะ 

 ๕๖๐๐ นางสาวยารอดะ  ยูซี 

 ๕๖๐๑ นางสาวยาราณี  มามะ 

 ๕๖๐๒ นางสาวยารียะ  เปรัสมายา 

 ๕๖๐๓ นางสาวยาวารี  สะอีดี 

 ๕๖๐๔ นางสาวยาวาเฮ  สามะ 

 ๕๖๐๕ นางสาวยาสมิน  ซัตตาร 

 ๕๖๐๖ นางยินดี  บุญเตชพิทักษ 

 ๕๖๐๗ นางสาวยีสมานี  หะยีดือเระ 

 ๕๖๐๘ นางยีสะ  อิหะโละ 

 ๕๖๐๙ นางสาวยุพาพร  ทองทราย 

 ๕๖๑๐ นางสาวยุภาวดี  บุญญา 

 ๕๖๑๑ นางสาวยุวดี  ตางสี 

 ๕๖๑๒ นางสาวยุวดี  โตะเหล็ม 

 ๕๖๑๓ นางสาวยุวดี  บุญถัด 

 ๕๖๑๔ นางสาวยูไบดะ  จิย่ีงอ 

 ๕๖๑๕ นางสาวยูไบดะ  ปูลา 
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 ๕๖๑๖ นางสาวยูรา  สะมะ 

 ๕๖๑๗ นางสาวยูวารี  อาแว 

 ๕๖๑๘ นางยูสมี  บินหะยีดิง 

 ๕๖๑๙ นางสาวยูไฮนี  บากา 

 ๕๖๒๐ นางสาวเยาวนาถ  ศรีนวล 

 ๕๖๒๑ นางเยาวภา  อินทกูล 

 ๕๖๒๒ นางเยาวลักษณ  ผองถวิล 

 ๕๖๒๓ นางเยาวลักษณ  ศรีอมร 

 ๕๖๒๔ นางสาวโยษิตา  ลาภานันท 

 ๕๖๒๕ นางรชยา  นุยขอมดี 

 ๕๖๒๖ นางรดา  หะยีเด 

 ๕๖๒๗ นางรติมา  พรมบุญแกว 

 ๕๖๒๘ นางสาวรมขวัญ  บุญถนอม 

 ๕๖๒๙ นางสาวรศิกา  ถึงอินทร 

 ๕๖๓๐ นางรสนานี  วานิ 

 ๕๖๓๑ นางสาวรสมา  กานึ่ง 

 ๕๖๓๒ นางสาวรอกีเยาะ  อูเซ็งดอละ 

 ๕๖๓๓ นางสาวรอกีเยาะห  มะเระ 

 ๕๖๓๔ นางสาวรอซีดะ  กําเหนิดผล 

 ๕๖๓๕ นางสาวรอซีดะ  ดามาแร 

 ๕๖๓๖ นางสาวรอซีดะ  สุมาระ 

 ๕๖๓๗ นางสาวรอซีดะห  ดีเยาะมาวอ 

 ๕๖๓๘ นางสาวรอซีดะห  แวลาเตะ 

 ๕๖๓๙ นางสาวรอซียะ  มามะ 

 ๕๖๔๐ นางสาวรอซียะ  เบตง 

 ๕๖๔๑ นางสาวรอซือนิง  มะยูโซะ 

 ๕๖๔๒ นางสาวรอบียะ  ตอแลมา 

 ๕๖๔๓ นางสาวรอบียะ  บาเหะ 

 ๕๖๔๔ นางสาวรอบียะห  อาบะ 

 ๕๖๔๕ นางสาวรอบียะห  ฮามะ 

 ๕๖๔๖ นางรอพีอะห  หะยีดอเลาะ 

 ๕๖๔๗ นางสาวรอมละ  มะลี 

 ๕๖๔๘ นางรอมาเยาะ  ยาโงะ 

 ๕๖๔๙ นางรอมือละ  เจะแว 

 ๕๖๕๐ นางสาวรอเมาะ  มะมิง 

 ๕๖๕๑ นางสาวรอยหนะ  มอหะ 

 ๕๖๕๒ นางรอยฮาน  สลาตาโซะ 

 ๕๖๕๓ นางสาวรออัยณี  ซาและ 

 ๕๖๕๔ นางสาวรอฮะนี  อาจวิชัย 

 ๕๖๕๕ นางรอฮันนา  บินลาเตะ 

 ๕๖๕๖ นางสาวรอฮานา  เจะเตะ 

 ๕๖๕๗ นางสาวรอฮานา  นิสะนิ 

 ๕๖๕๘ นางรอฮานิง  ไซอุเซ็ง 

 ๕๖๕๙ นางรอฮานิง  อําบรรภต 

 ๕๖๖๐ นางรอฮานี  มะมิง 

 ๕๖๖๑ นางสาวรอฮานี  สีเดะ 

 ๕๖๖๒ นางสาวรอฮีมะ  ยามู 

 ๕๖๖๓ นางรอฮีหมะ  วาหะรักษ 

 ๕๖๖๔ นางสาวระพีพรรณ  จันทรัตน 

 ๕๖๖๕ นางสาวรักษพิพา  มุงงามวิจิตร 
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 ๕๖๖๖ นางสาวรัชชนันท  ศรีนวล 

 ๕๖๖๗ นางสาวรัชณีย  ดอเลาะ 

 ๕๖๖๘ นางรัชดาพร  หมันตะเห 

 ๕๖๖๙ นางสาวรัชนีวรรณ  ซื่อตรง 

 ๕๖๗๐ นางรัชนุ  สุวรรณรัตน 

 ๕๖๗๑ นางรัญชนา  เกศศรีพงษศา 

 ๕๖๗๒ นางสาวรัตณาร  อาบู 

 ๕๖๗๓ นางสาวรัตติกร  เศวตจินดา 

 ๕๖๗๔ นางสาวรัตติพร  ประยูรเต็ม 

 ๕๖๗๕ นางสาวรัตติฟา  หวันสู 

 ๕๖๗๖ นางรัตติยา  ยะโกะ 

 ๕๖๗๗ นางรัตนา  กล่ินมณี 

 ๕๖๗๘ นางรัตนา  ถาวร 

 ๕๖๗๙ นางสาวรัตนา  หะยีแวจิ 

 ๕๖๘๐ นางสาวรัศมี  เจะอะ 

 ๕๖๘๑ นางสาวรัศมี  เหมสลาหมาด 

 ๕๖๘๒ นางราณี  สังขนอย 

 ๕๖๘๓ นางสาวราตรี  รอดบน 

 ๕๖๘๔ นางสาวรานีย  ยุมิง 

 ๕๖๘๕ นางสาวรามาวดี  ยีบู 

 ๕๖๘๖ นางรําไพ  ศรีคง 

 ๕๖๘๗ นางสาวรําไพพรรณ  โทบุรี 

 ๕๖๘๘ นางริฏา  วัฒนศิริวณิชช 

 ๕๖๘๙ นางสาวรีนา  กาเจ 

 ๕๖๙๐ นางสาวรุงกานต  แกวศรี 

 ๕๖๙๑ นางสาวรุงรตี  หมั่นไชย 

 ๕๖๙๒ นางรุงวิไล  แสงมณี 

 ๕๖๙๓ นางสาวรุงอรุณ  สิงหทอง 

 ๕๖๙๔ นางสาวรุงฮายา  เล็งฮะ 

 ๕๖๙๕ นางสาวรุจิรดา  ธนาอรัญชัย 

 ๕๖๙๖ นางรุจิรา  อาแว 

 ๕๖๙๗ นางสาวรุสนาณี  จันทรุงโรจน 

 ๕๖๙๘ นางสาวรุสนานี  สาเมาะ 

 ๕๖๙๙ นางสาวรุสนานี  อาแซ 

 ๕๗๐๐ นางสาวรุสนี  กูทา 

 ๕๗๐๑ นางสาวรุสนี  แวหะยี 

 ๕๗๐๒ นางรุสนี  สาแม็ง 

 ๕๗๐๓ นางสาวรุสนี  เหย็บหนุด 

 ๕๗๐๔ นางสาวรุสนีดา  โตะนุ 

 ๕๗๐๕ นางสาวรุสมา  สะมะแอ 

 ๕๗๐๖ นางสาวรุสมินี  ลีเดร 

 ๕๗๐๗ นางสาวรุสมีนา  เซะ 

 ๕๗๐๘ นางสาวรุสลัยดาร  หะยะ 

 ๕๗๐๙ นางรุสลินดา  อุสมาน 

 ๕๗๑๐ นางสาวรุสลีซา  สาหลัง 

 ๕๗๑๑ นางสาวรุสไลดา  เจะอูเซ็ง 

 ๕๗๑๒ นางรุฮัยนา  หมะจิ 

 ๕๗๑๓ นางสาวรูซา  อิซาสะ 

 ๕๗๑๔ นางรูสวานี  เจะเตะ 

 ๕๗๑๕ นางเรณู  จงไพบูลย 
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 ๕๗๑๖ นางสาวเรวดี  ผลกิจ 

 ๕๗๑๗ นางสาวเรวดี  สายออง 

 ๕๗๑๘ นางสาวเราะหหมะ  เฮงดาดา 

 ๕๗๑๙ นางเรืองกาญจน  จันทเดช 

 ๕๗๒๐ นางสาวโรซมา  แวดอเลาะ 

 ๕๗๒๑ นางสาวโรวีนา  หมาดบากา 

 ๕๗๒๒ นางสาวโรสณา  หมันเหล็ม 

 ๕๗๒๓ นางโรสตินา  เซะบากอ 

 ๕๗๒๔ นางโรสมาลิน  โดยิ 

 ๕๗๒๕ นางสาวไรวินท  สังขภิญโญ 

 ๕๗๒๖ นางฤทัยรัตน  แจมมี 

 ๕๗๒๗ นางสาวลภวรรณ  จิรกุลวัฒน 

 ๕๗๒๘ นางสาวลภัสรดา  ศรีทวี 

 ๕๗๒๙ นางสาวลลิตา  เพชรสามยอด 

 ๕๗๓๐ นางสาวลักษขณา  ทองตรา 

 ๕๗๓๑ นางลัดดา  เพ็งทอง 

 ๕๗๓๒ นางสาวลัดดาวัลย  จันทรทิตย 

 ๕๗๓๓ นางสาวลิชาภรณ  เงินมาก 

 ๕๗๓๔ นางสาวลิดา  หยีหาสัน 

 ๕๗๓๕ นางสาวลีซา  อับดุลเลาะ 

 ๕๗๓๖ นางสาวลุตฟ  มินเด็น 

 ๕๗๓๗ นางสาวเลิศฤดี  พรุเพชรแกว 

 ๕๗๓๘ นางสาวไลลา  ยาประจันทร 

 ๕๗๓๙ นางวชิรา  มุสิกพงษ 

 ๕๗๔๐ นางวชิราวรรณ  เย่ียมพานิช 

 ๕๗๔๑ นางสาววณิชชา  ดําประเสริฐ 

 ๕๗๔๒ นางวดารัตน  หงษโพธิ์ 

 ๕๗๔๓ นางสาววนิดา  แซวอง 

 ๕๗๔๔ นางวรณัน  ทองขาว 

 ๕๗๔๕ นางวรนุช  มวงกอเกื้อ 

 ๕๗๔๖ นางสาววรนุช  อินทรศรีสุข 

 ๕๗๔๗ นางสาววรนุต  วงศพานิช 

 ๕๗๔๘ นางสาววรรณชลัช  แซโคว 

 ๕๗๔๙ นางสาววรรณนิตา  เจะมุ 

 ๕๗๕๐ นางสาววรรณวิสา  มะแซ 

 ๕๗๕๑ นางสาววรรณิศา  คําคง 

 ๕๗๕๒ นางสาววรรณิศา  เพชรสุทธิ์ 

 ๕๗๕๓ นางสาววรรณี  ชูวงศ 

 ๕๗๕๔ นางสาววรรณี  ล่ิมปกรณธนโชติ 

 ๕๗๕๕ นางสาววรรณี  เอียดนอย 

 ๕๗๕๖ นางสาววรลักษณ  ปานทอง 

 ๕๗๕๗ นางสาววรัญพัชร  พงษพานิชย 

 ๕๗๕๘ นางสาววรากร  หนูสิทธิ์ 

 ๕๗๕๙ นางสาววราภรณ  สุวรรณรัตน 

 ๕๗๖๐ นางวราภรณ  หนอสุวรรณ 

 ๕๗๖๑ นางวรารัตน  จันเสน 

 ๕๗๖๒ นางวรินรัตน  สังขพันธุ 

 ๕๗๖๓ นางวริศรา  แพทยศรี 

 ๕๗๖๔ นางสาววัชรีย  เพชรรัตน 

 ๕๗๖๕ นางสาววัญญา  สันสาคร 
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 ๕๗๖๖ นางสาววันทนี  บุตรมานะ 

 ๕๗๖๗ นางวันทิพย  หอมอุทัย 

 ๕๗๖๘ นางสาววันเพ็ญ  แซเอีย 

 ๕๗๖๙ นางสาววันเพ็ญ  วงแหวน 

 ๕๗๗๐ นางสาววัลภา  วัลทอง 

 ๕๗๗๑ นางวัลยลิกา  ทองจันทร 

 ๕๗๗๒ นางสาววัลลภา  วาเด็ง 

 ๕๗๗๓ นางสาววัลลิสา  เส็นบัตร 

 ๕๗๗๔ นางสาววัศรกมล  เหมแกว 

 ๕๗๗๕ นางวาริน  อินทรา 

 ๕๗๗๖ นางสาววาสนา  แกวทอง 

 ๕๗๗๗ นางสาววาสนา  แดงวังหมาก 

 ๕๗๗๘ นางวาสนา  นิสโร 

 ๕๗๗๙ นางสาววาสนา  ยาแต 

 ๕๗๘๐ นางวาสนา  แวบราเฮง 

 ๕๗๘๑ นางสาววาสนา  สายันต 

 ๕๗๘๒ นางสาววาสนา  สุขทอง 

 ๕๗๘๓ นางวาสนา  เอียดยอด 

 ๕๗๘๔ นางสาววิกานดา  สะมะแอ 

 ๕๗๘๕ นางสาววิชนี  คีรีธรรม 

 ๕๗๘๖ นางสาววิณา  ทองรัตน 

 ๕๗๘๗ นางวิมลแข  ธัมโร 

 ๕๗๘๘ นางสาววิยดา  สะแระมุหมีน 

 ๕๗๘๙ นางวิราพร  ยัญญางกูร 

 ๕๗๙๐ นางวิลาวรรณ  ศรีสังข 

 ๕๗๙๑ นางสาววิลาวัณย  ชูมณี 

 ๕๗๙๒ นางวิลาวัลย  แซกก 

 ๕๗๙๓ นางวิลาวัลย  รัตนรัตน 

 ๕๗๙๔ นางวิลาศ  เอื้ออารียวงศ 

 ๕๗๙๕ นางวิลาสินี  วัชรพลางกูร 

 ๕๗๙๖ นางสาววิไล  ไกรฤทธิ์ 

 ๕๗๙๗ นางสาววิไลพร  ดวงมณี 

 ๕๗๙๘ นางวิไลรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๕๗๙๙ นางสาววิไลลักษณ  ปานทอง 

 ๕๘๐๐ นางสาววีนัส  บุญสวัสดิ์ 

 ๕๘๐๑ นางสาววีรา  ปุนยัง 

 ๕๘๐๒ นางสาววีรยิา  โชติวงศ 

 ๕๘๐๓ นางสาววูลีดา  เจะเลาะ 

 ๕๘๐๔ นางสาวแวไซนะ  เปาะเลาะ 

 ๕๘๐๕ นางสาวแวไซนุง  อาลีมามะ 

 ๕๘๐๖ นางสาวแวนูรียะห  แวบือราเฮ็ง 

 ๕๘๐๗ นางสาวแวบีหมะ  แวหะมะ 

 ๕๘๐๘ นางสาวแวเมาะ  ดอสะ 

 ๕๘๐๙ นางแวยะห  นิแม 

 ๕๘๑๐ นางแวยามีหละ  เหลือรักษ 

 ๕๘๑๑ นางสาวแวรอมละห  แวมายิ 

 ๕๘๑๒ นางสาวแวสูไฮลา   

  ดาราหมานเศรษฐ 

 ๕๘๑๓ นางสาวแวอานา  แวเด็ง 

 ๕๘๑๔ นางแวอาอีเสาะ  หะยีเจะแว 

้หนา   ๑๓๘
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 ๕๘๑๕ นางสาวศรัณยพร  เย็นสุข 

 ๕๘๑๖ นางสาวศรินทิพย  อุดมบริภัณฑ 

 ๕๘๑๗ นางสาวศริวรรณ  จันทรประภา 

 ๕๘๑๘ นางสาวศรีกมล  จิตตหลัง 

 ๕๘๑๙ นางสาวศศิกานต  บุญศรี 

 ๕๘๒๐ นางสาวศศิณี  ไพฑูลย 

 ๕๘๒๑ นางสาวศศิธร  แกวมี 

 ๕๘๒๒ นางสาวศศิธร  ขวัญมณี 

 ๕๘๒๓ นางสาวศศิธร  ทองชนะ 

 ๕๘๒๔ นางสาวศศินิภา  สุวรรณรักษ 

 ๕๘๒๕ นางสาวศศิพิชญ  นิลไพรัช 

 ๕๘๒๖ นางสาวศันสนีย  บินมุสา 

 ๕๘๒๗ นางสาวศาธิยา  งามจํารัส 

 ๕๘๒๘ นางสาวศิรัญญา  ยามาลูดิง 

 ๕๘๒๙ นางสาวศิราณี  ประดู 

 ๕๘๓๐ นางสาวศิริกมล  บุญใส 

 ๕๘๓๑ นางศิริกันยา  ธัสสะโร 

 ๕๘๓๒ นางศิริกุล  โดหมาด 

 ๕๘๓๓ นางศิรินาฏ  พูลภิญโญ 

 ๕๘๓๔ นางสาวศิรินาถ  ฉั่วสุวรรณ 

 ๕๘๓๕ นางสาวศิริพร  เกิดอะโน 

 ๕๘๓๖ นางศิริพร  พรอมมูล 

 ๕๘๓๗ นางสาวศิริพร  วิจิตต 

 ๕๘๓๘ นางสาวศิริพร  อิยุโสะ 

 ๕๘๓๙ นางสาวศิริมา  เหล็มสา 

 ๕๘๔๐ นางสาวศิริรัตน  แกวสม 

 ๕๘๔๑ นางสาวศิริลักษณ  หวันบิหลาย 

 ๕๘๔๒ นางสาวศิริษา  โตะปะ 

 ๕๘๔๓ นางศุทธิษา  หมัดสุสัน 

 ๕๘๔๔ นางสาวศุภธิดา  ดําชู 

 ๕๘๔๕ นางสาวศุภลักษณ  มโนกิจอุดม 

 ๕๘๔๖ นางสาวศุภลักษณ  สุหลงเส็น 

 ๕๘๔๗ นางสาวศุภวรรณ  บุญรอด 

 ๕๘๔๘ นางศุภาภร  เรืองกูล 

 ๕๘๔๙ นางสาวษมาภรณ  หวันเดาะเลาะ 

 ๕๘๕๐ นางสกุลตลา  สินลูกจันทร 

 ๕๘๕๑ นางสกุลตลา  บูเอียด 

 ๕๘๕๒ นางสชาสิริ  ศรีคงอยู 

 ๕๘๕๓ นางสาวสปนา  ยาพระจันทร 

 ๕๘๕๔ นางสาวสมจิต  จันทรัตน 

 ๕๘๕๕ นางสมจิตร  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๘๕๖ นางสมจิตร  มากเมือง 

 ๕๘๕๗ นางสมใจ  โชติกรณ 

 ๕๘๕๘ นางสมพร  ไชยสวนแกว 

 ๕๘๕๙ นางสาวสมพิศ  อินทรแกว 

 ๕๘๖๐ นางสาวสลักจิตร  ตั้งจิตรตรง 

 ๕๘๖๑ นางสลามา  ยีเฮ็ง 

 ๕๘๖๒ นางสวภา  เพ็ชรสิงห 

 ๕๘๖๓ นางสาวสวยบะ  หามะ 

 ๕๘๖๔ นางสาวสวลี  รักษาวงศ 
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 ๕๘๖๕ นางสาวสัจจานรี  มานะกลา 

 ๕๘๖๖ นางสัปเราะห  ติงอุเซ็ง 

 ๕๘๖๗ นางสาวสากีเราะ  ดอเลาะ 

 ๕๘๖๘ นางสาธนี  ประดินิธิ ์

 ๕๘๖๙ นางสาวสานะ  เตบสัน 

 ๕๘๗๐ นางสาวสาปนะ  สุหลง 

 ๕๘๗๑ นางสาพีเยาะ  สะมะแอ 

 ๕๘๗๒ นางสาวสาฟนะ  หนุหลี 

 ๕๘๗๓ นางสายทิพย  สุขคง 

 ๕๘๗๔ นางสาวสายฝน  เพ็งโอ 

 ๕๘๗๕ นางสาวสายรุง  จูวงษ 

 ๕๘๗๖ นางสาวสายใหม  อุนทรีจันทร 

 ๕๘๗๗ นางสาวสารินา  แกวชุมศิลป 

 ๕๘๗๘ นางสาวสารีพัด  สะอุ 

 ๕๘๗๙ นางสาวสารียะ  ยูโซะ 

 ๕๘๘๐ นางสาวสาวณี  แวนะไล 

 ๕๘๘๑ นางสาวสาหารา  จารู 

 ๕๘๘๒ นางสิตานันท  กาเร็งสานา 

 ๕๘๘๓ นางสาวสิราภา  ทองนุน 

 ๕๘๘๔ นางสาวสิรินาถ  ทองทวี 

 ๕๘๘๕ นางสิริพร  สมบัติเปยม 

 ๕๘๘๖ นางสิริเพ็ญ  ขวัญแกว 

 ๕๘๘๗ นางสิริมา  เพชรตีบ 

 ๕๘๘๘ นางสาวสิรีธร  สิงหนําโชค 

 ๕๘๘๙ นางสาวสีดา  เจะฮะ 

 ๕๘๙๐ นางสีตีนอ  อูเซ็ง 

 ๕๘๙๑ นางสาวสีตีรอกีเยาะ  สนิกอเด็ง 

 ๕๘๙๒ นางสาวสีตีอายา  โสเพดา 

 ๕๘๙๓ นางสีตีแอเสาะ  ยูโซะ 

 ๕๘๙๔ นางสุกฤตา  เจะบา 

 ๕๘๙๕ นางสุกัญญา  ทุมแกว 

 ๕๘๙๖ นางสุกัญญา  นิลสุวรรณ 

 ๕๘๙๗ นางสุกัญญา  ปุโรง 

 ๕๘๙๘ นางสาวสุกัญญา  มะโระ 

 ๕๘๙๙ นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ 

 ๕๙๐๐ นางสาวสุกัลย  แกวหน ู

 ๕๙๐๑ นางสุกานดา  สุเมธาโส 

 ๕๙๐๒ นางสาวสุกีนา  สะยะมิง 

 ๕๙๐๓ นางสาวสุขฤทัย  โฉมงาม 

 ๕๙๐๔ นางสุคนธ  ชูศรี 

 ๕๙๐๕ นางสุจิตรา  แซตั้ง 

 ๕๙๐๖ นางสาวสุจิตรา  ประวงษ 

 ๕๙๐๗ นางสาวสุจิรา  หวานดี 

 ๕๙๐๘ นางสาวสุชดา  ลิมปมณีรักษ 

 ๕๙๐๙ นางสาวสุชาดา  พลเพชร 

 ๕๙๑๐ นางสุชาดา  มานะกลา 

 ๕๙๑๑ นางสาวสุชาดา  อินทร 

 ๕๙๑๒ นางสาวสุชาดา  อีดเหล็ก 

 ๕๙๑๓ นางสาวสุชารตี  ทองมีขวัญ 

 ๕๙๑๔ นางสาวสุฑาภรณ  อินทะดํา 
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 ๕๙๑๕ นางสุณัฐฐา  บุญไชยสุริยา 

 ๕๙๑๖ นางสาวสุณี  เอียดวารี 

 ๕๙๑๗ นางสาวสุดปรารถนา  ศรีทองคํา 

 ๕๙๑๘ นางสุดสวาท  สังขนอย 

 ๕๙๑๙ นางสุดา  อนันตโสภาจิตร 

 ๕๙๒๐ นางสุดาวดี  แฟบกระโทก 

 ๕๙๒๑ นางสาวสุทธิษา  เทพพรหม 

 ๕๙๒๒ นางสาวสุทัตตา  พูลทวี 

 ๕๙๒๓ นางสาวสุธารัตน  เรืองมาก 

 ๕๙๒๔ นางสาวสุธารัตน  ออนศรี 

 ๕๙๒๕ นางสุธาสินี  มากละมาย 

 ๕๙๒๖ นางสุธิพันธ  กมลพันธ 

 ๕๙๒๗ นางสาวสุนทรี  สุเลาะ 

 ๕๙๒๘ นางสาวสุนันทา  รัตนะ 

 ๕๙๒๙ นางสุนิตย  พรมทองบุญ 

 ๕๙๓๐ นางสาวสุนิษา  บัวบาน 

 ๕๙๓๑ นางสุนีย  ขุนจางหวาง 

 ๕๙๓๒ นางสาวสุนีย  เขตเทพา 

 ๕๙๓๓ นางสุนียา  จันทรตน 

 ๕๙๓๔ นางสุปราณี  จะโรจนหวัง 

 ๕๙๓๕ นางสาวสุปราณี  ภักดี 

 ๕๙๓๖ นางสุปราณี  รัตณี 

 ๕๙๓๗ นางสาวสุปราณี  สายวารี 

 ๕๙๓๘ นางสุปรียา  นวลชุม 

 ๕๙๓๙ นางสาวสุพรพิศ  ใจแข็ง 

 ๕๙๔๐ นางสาวสุพรรษา  แกวจรัญ 

 ๕๙๔๑ นางสุพอใจ  เพชรแกว 

 ๕๙๔๒ นางสุพัตรา  สุวรรณโณ 

 ๕๙๔๓ นางสาวสุพัตรา  สุวรรณคีรี 

 ๕๙๔๔ นางสาวสุพันธินี  รัตนโชติ 

 ๕๙๔๕ นางสาวสุพิชฌาย  ทิมทอง 

 ๕๙๔๖ นางสุพิชญนันท  ไชยพยันต 

 ๕๙๔๗ นางสุพิน  หวังหมัด 

 ๕๙๔๘ นางสาวสุภา  มูเก็ม 

 ๕๙๔๙ นางสาวสุภาขวัญ  หนูจีน 

 ๕๙๕๐ นางสุภาณี  จารึก 

 ๕๙๕๑ นางสาวสุภานี  เซงทอง 

 ๕๙๕๒ นางสุภาพร  วงศประเทศ 

 ๕๙๕๓ นางสาวสุภาภรณ  โพธิสาลี 

 ๕๙๕๔ นางสาวสุภาภรณ  ศรีรักษ 

 ๕๙๕๕ นางสาวสุภารัตน  การุณ 

 ๕๙๕๖ นางสาวสุภาวดี  จอดนาค 

 ๕๙๕๗ นางสาวสุภาวดี  เรือนปญญา 

 ๕๙๕๘ นางสาวสุภาวดี  เลืองคํา 

 ๕๙๕๙ นางสุมาล  ไชยรัตน 

 ๕๙๖๐ นางสุมาลัย  อินแกว 

 ๕๙๖๑ นางสาวสุมาลี  แกวชุมศิลป 

 ๕๙๖๒ นางสาวสุมาลี  คงทอง 

 ๕๙๖๓ นางสาวสุมาลี  เพ็ชรทอง 

 ๕๙๖๔ นางสุมาลี  สะแลมัน 
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 ๕๙๖๕ นางสาวสุมาวรรณ  บุญสิทธิ์ 

 ๕๙๖๖ นางสาวสุมินตรา  รัดไว 

 ๕๙๖๗ นางสาวสุรพร  โตะสมัน 

 ๕๙๖๘ นางสุรภี  เด็นจิ 

 ๕๙๖๙ นางสุรัตนา  หะยีปะดอเห็ง 

 ๕๙๗๐ นางสุรัสสา  ทองฉาย 

 ๕๙๗๑ นางสาวสุริยะวดี  นาคสงา 

 ๕๙๗๒ นางสาวสุริยา  เปรมกมล 

 ๕๙๗๓ นางสุริยาพร  กาญจนศร 

 ๕๙๗๔ นางสุรี  จันทนะ 

 ๕๙๗๕ นางสาวสุรียาณี  เจะแว 

 ๕๙๗๖ นางสุรีรัตน  บุญรวมแกว 

 ๕๙๗๗ นางสุรีวรรณ  หะยีดอเลาะ 

 ๕๙๗๘ นางสาวสุไรดา  มูซอดี 

 ๕๙๗๙ นางสาวสุไรดา  ยูโซะ 

 ๕๙๘๐ นางสาวสุไรยา  ซาจิ 

 ๕๙๘๑ นางสุไลณี  สะแต 

 ๕๙๘๒ นางสาวสุวรรณา  ดือราแม 

 ๕๙๘๓ นางสาวสุวรรณา  ศรีวัชรวงศ 

 ๕๙๘๔ นางสุวรรนา  กาญจนรัตน 

 ๕๙๘๕ นางสุวิสา  อังสุภานิช 

 ๕๙๘๖ นางสุไอดา  แดงคง 

 ๕๙๘๗ นางสาวสุไฮลา  หมานเหล็บ 

 ๕๙๘๘ นางสาวสูนิง  สะดียามู 

 ๕๙๘๙ นางสูบายดะ  ดูสิ 

 ๕๙๙๐ นางสาวสูรีนา  วายีกอ 

 ๕๙๙๑ นางสาวสูรียา  จูเยาะ 

 ๕๙๙๒ นางสูไรนา  มรมาศ 

 ๕๙๙๓ นางสาวสูไอดะ  ยีปง 

 ๕๙๙๔ นางสูฮีดา  จิริดี 

 ๕๙๙๕ นางสูฮีรา  หะมิ 

 ๕๙๙๖ นางสาวเสาวณี  ศรีเอียด 

 ๕๙๙๗ นางเสาวณี  สันสะและ 

 ๕๙๙๘ นางสาวเสาวณีย  บุญไชยสุริยา 

 ๕๙๙๙ นางสาวเสาวณีย  ศรีสุข 

 ๖๐๐๐ นางสาวเสาวนีย  นิลพรหม 

 ๖๐๐๑ นางเสาวภา  จินดาประเสริฐ 

 ๖๐๐๒ นางสาวเสาวภา  เพชรจํารัส 

 ๖๐๐๓ นางสาวเสาวภา  สุวรรณะ 

 ๖๐๐๔ นางสาวเสาวภาคย  คงไหม 

 ๖๐๐๕ นางเสาวภาคย  เกล้ียงเกิด 

 ๖๐๐๖ นางสาวเสาวรส  มะหลี 

 ๖๐๐๗ นางเสาวลักษณ  ขวัญแกว 

 ๖๐๐๘ นางสาวเสาวลักษณ  ตันเหมนายู 

 ๖๐๐๙ นางสาวเสาวลักษณ  ราชยอด 

 ๖๐๑๐ นางเสาวลักษณ  สังธรรมรอด 

 ๖๐๑๑ นางสาวเสาวลี  ลีลานนท 

 ๖๐๑๒ นางโสรายา  แขวงบู 

 ๖๐๑๓ นางสาวโสรายา  ตันหยงมัส 

 ๖๐๑๔ นางสาวหทัยชนก  สุขภาษารี 
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 ๖๐๑๕ นางสาวหทัยชนก  สกุณี 

 ๖๐๑๖ นางหนูรีดา  บาโด 

 ๖๐๑๗ นางสาวหัสมะ  มะสากา 

 ๖๐๑๘ นางหายาตี  บินรนิทร 

 ๖๐๑๙ นางหาสะนะ  สมสมาน 

 ๖๐๒๐ นางสาวเหมือนขวัญ  วราลีกุล 

 ๖๐๒๑ นางไหมเสาะ  สามาน 

 ๖๐๒๒ นางสาวอณุภา  คงดํา 

 ๖๐๒๓ นางสาวอทิตยา  พรหมกา 

 ๖๐๒๔ นางสาวอธิรัตน  ยงคะอักษร 

 ๖๐๒๕ นางสาวอนงค  แกวบันดิษฐ 

 ๖๐๒๖ นางอนงค  ยูโซะ 

 ๖๐๒๗ นางสาวอนัญญา  ยลถวิล 

 ๖๐๒๘ นางสาวอนิศา  ยาหยาหมัน 

 ๖๐๒๙ นางอนุวรรณ  พงษรัตนะ 

 ๖๐๓๐ นางสาวอพิศราพร  ทองขาว 

 ๖๐๓๑ นางอภิญญา  พลเพชร 

 ๖๐๓๒ นางสาวอภิพร  จันทพันธ 

 ๖๐๓๓ นางอมรรัตน  ชูมาปาน 

 ๖๐๓๔ นางสาวอมาณี  หลง 

 ๖๐๓๕ นางสาวอรจิรา  จิตเนียม 

 ๖๐๓๖ นางสาวอรญา  ชํานาญดง 

 ๖๐๓๗ นางสาวอรพรรณ  กลาแข็ง 

 ๖๐๓๘ นางสาวอรวรรณ  กมลเจริญ 

 ๖๐๓๙ นางสาวอรวรรณ  โชติรัตน 

 ๖๐๔๐ นางอรวรรณ  เมธา 

 ๖๐๔๑ นางสาวอรอนงค  ไชยวงศ 

 ๖๐๔๒ นางสาวอรอนงค  บุญลอม 

 ๖๐๔๓ นางสาวอรอุมา  แดงเงิน 

 ๖๐๔๔ นางสาวอรอุษา  หลากคุณากร 

 ๖๐๔๕ นางสาวอรัญญา  ทองออน 

 ๖๐๔๖ นางอรัญญา  ศรจิตติโยธิน 

 ๖๐๔๗ นางสาวอรัณยภัค  รัตนะ 

 ๖๐๔๘ นางอราดี  เบ็นหรีม 

 ๖๐๔๙ นางสาวอริสรา  จริงสันเทียะ 

 ๖๐๕๐ นางอรุณรัตน  เจียมรัตนะ 

 ๖๐๕๑ นางอรุณี  ขวัญชู 

 ๖๐๕๒ นางสาวอรุณี  พงศเจริญ 

 ๖๐๕๓ นางสาวอรุณี  หนูชัย 

 ๖๐๕๔ นางอรุณีย  สาหลี 

 ๖๐๕๕ นางสาวอะอีเสาะ  กาเดร 

 ๖๐๕๖ นางสาวอังคณา  ลายโถ 

 ๖๐๕๗ นางสาวอังคณา  สุวรรณ 

 ๖๐๕๘ นางอังคนาง  หีมอะด้ํา 

 ๖๐๕๙ นางสาวอังฟาล  บาโล 

 ๖๐๖๐ นางสาวอังสนา  สาแม 

 ๖๐๖๑ นางสาวอัจฉรา  พรมสุวรรณ 

 ๖๐๖๒ นางสาวอัจฉราภรณ  หินเมืองเกา 

 ๖๐๖๓ นางสาวอัจฉริยา  หอมหวล 

 ๖๐๖๔ นางอัจฉริยา  ปะจูลี 
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 ๖๐๖๕ นางสาวอัจญา  เพ็ชรแกว 

 ๖๐๖๖ นางสาวอัซมะ  วาแฮ 

 ๖๐๖๗ นางสาวอัซรีนา  เบ็ญนา 

 ๖๐๖๘ นางอัญชนา  โกบยาหยัง 

 ๖๐๖๙ นางอัญชลี  บุญเพชร 

 ๖๐๗๐ นางสาวอัญชลี  หัดขะเจ 

 ๖๐๗๑ นางอัญญากร  คุมธนกิจ 

 ๖๐๗๒ นางอัญญาณี  อุปการัตน 

 ๖๐๗๓ นางสาวอัฟนาน  ยีดิง 

 ๖๐๗๔ นางสาวอัมนี  สุมาลี 

 ๖๐๗๕ นางสาวอัมพร  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๖๐๗๖ นางสาวอัยซาน  อาแวปูเตะ 

 ๖๐๗๗ นางสาวอัยดียะ  มาเจะมะ 

 ๖๐๗๘ นางสาวอัยดีลละห  เจะเล็ง 

 ๖๐๗๙ นางอัศลา  บุญทวี 

 ๖๐๘๐ นางสาวอัษณีร  มะมิงบาซอ 

 ๖๐๘๑ นางสาวอัสณีย  กุลบาล 

 ๖๐๘๒ นางสาวอัสนี  อาสาบาโง 

 ๖๐๘๓ นางสาวอัสนียะห  สามะ 

 ๖๐๘๔ นางสาวอัสมะ  หนิมา 

 ๖๐๘๕ นางสาวอัสมะ  หลีดินซุด 

 ๖๐๘๖ นางสาวอัสมา  ซามัน 

 ๖๐๘๗ นางสาวอัสมา  มาหะหมะ 

 ๖๐๘๘ นางสาวอัสมา  โสะเอียด 

 ๖๐๘๙ นางสาวอัสมาร  แซะอามา 

 ๖๐๙๐ นางสาวอัสมาอ  บัวนาค 

 ๖๐๙๑ นางสาวอัสมีรา  จันทรสง 

 ๖๐๙๒ นางสาวอัสลีนา  บินเจะยอ 

 ๖๐๙๓ นางสาวอัสลีนา  อาหมาน 

 ๖๐๙๔ นางสาวอาชวีย  กังสังข 

 ๖๐๙๕ นางสาวอาซีกีน  ลอดิง 

 ๖๐๙๖ นางสาวอาซีซะ  กุลหลัง 

 ๖๐๙๗ นางอาซีซะ  ตะยาดี 

 ๖๐๙๘ นางสาวอาซีซะ  สะมะแอ 

 ๖๐๙๙ นางสาวอาซีซะห  นิเซ็ง 

 ๖๑๐๐ นางอาซียะ  มาฮามะมิง 

 ๖๑๐๑ นางสาวอาซูรา  สุตี 

 ๖๑๐๒ นางอาดีลัส  สาแลแม 

 ๖๑๐๓ นางสาวอาตีเกาะห  สาแม 

 ๖๑๐๔ นางสาวอาทิตยา  ทองทวี 

 ๖๑๐๕ นางสาวอาทิตยา  เพ็ชรแกว 

 ๖๑๐๖ นางสาวอาทิตา  เมืองประชา 

 ๖๑๐๗ นางสาวอานิตดา  ทิ้งดําขาว 

 ๖๑๐๘ นางสาวอานีซะ  แยกาจิ 

 ๖๑๐๙ นางสาวอานีซะห  กูนา 

 ๖๑๑๐ นางสาวอานีซะห  กอแลง 

 ๖๑๑๑ นางสาวอานีตา  ดาหมิ 

 ๖๑๑๒ นางสาวอานีสะ  ดาวาลี 

 ๖๑๑๓ นางอาฟฟะ  เจะโด 

 ๖๑๑๔ นางสาวอามานี  เซ็งสาอิ 
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 ๖๑๑๕ นางสาวอามีเดีย  สะอะ 

 ๖๑๑๖ นางสาวอามีเนาะ  โตะปาแซ 

 ๖๑๑๗ นางสาวอามีเนาะ  บากา 

 ๖๑๑๘ นางสาวอามีเนาะ  เลาะมะอะ 

 ๖๑๑๙ นางสาวอามีเนาะ  กาเสะ 

 ๖๑๒๐ นางอามีเนาะ  เตะยอ 

 ๖๑๒๑ นางสาวอามีเนาะ  บือซา 

 ๖๑๒๒ นางสาวอามีเนาะ  อาแวนุ 

 ๖๑๒๓ นางสาวอามียะ  บาบวด 

 ๖๑๒๔ นางสาวอามีรา  สามะ 

 ๖๑๒๕ นางสาวอายือมะ  หะมะ 

 ๖๑๒๖ นางอารมย  เพ็ชรสง 

 ๖๑๒๗ นางอารยา  บุตรงาม 

 ๖๑๒๘ นางสาวอารี  ชูสีออน 

 ๖๑๒๙ นางสาวอารีณา  หะยียุโสะ 

 ๖๑๓๐ นางสาวอารีนา  โตะปู 

 ๖๑๓๑ นางสาวอารีนี  สาเมาะ 

 ๖๑๓๒ นางสาวอารีนี  สาและ 

 ๖๑๓๓ นางอารีย  สามแกว 

 ๖๑๓๔ นางสาวอารีย  เหล็มปาน 

 ๖๑๓๕ นางสาวอารียา  มูซอ 

 ๖๑๓๖ นางสาวอารียา  หมัดทองใหม 

 ๖๑๓๗ นางอาลิยา  นิยมเดชา 

 ๖๑๓๘ นางสาวอาสนะ  เตะ 

 ๖๑๓๙ นางอาสลีดา  ยูโซะ 

 ๖๑๔๐ นางสาวอาอีซะ  โซะซูมะ 

 ๖๑๔๑ นางสาวอาอีซะห  เจะหะ 

 ๖๑๔๒ นางสาวอาอีเซาะ  เด็งและ 

 ๖๑๔๓ นางสาวอาอีเซาะ  อูมา 

 ๖๑๔๔ นางสาวอาอีเสาะ  เจะนะ 

 ๖๑๔๕ นางสาวอาแอเสาะ  เจะมะ 

 ๖๑๔๖ นางสาวอําไพ  สมานทอง 

 ๖๑๔๗ นางสาวอําไพจิตร  เหมวิเชียร 

 ๖๑๔๘ นางสาวอิบตีซาม  เจะหะ 

 ๖๑๔๙ นางสาวอิบตีซาม  มะมิงจิง 

 ๖๑๕๐ นางสาวอิฟฟะ  ตูมา 

 ๖๑๕๑ นางสาวอิมตีนาน  บือโต 

 ๖๑๕๒ นางสาวอิลฮาม  หะยีเจะบู 

 ๖๑๕๓ นางสาวอิศรา  มาลาวัยจันทร 

 ๖๑๕๔ นางสาวอิสมีราง  บานอ 

 ๖๑๕๕ นางสาวอีแซ  มะแอ 

 ๖๑๕๖ นางอุทุมพร  ขําสาสดี 

 ๖๑๕๗ นางสาวอุทุมพร  ดําสม 

 ๖๑๕๘ นางสาวอุมารี  พรมสีทอง 

 ๖๑๕๙ นางสาวอุระชนก  พุฒนวล 

 ๖๑๖๐ นางอุไรวรรณ  จันทรเทพ 

 ๖๑๖๑ นางอุษณีย  รอดทอง 

 ๖๑๖๒ นางสาวอุษา  ขวัญเจริญ 

 ๖๑๖๓ นางสาวอุษา  รักษเรียน 

 ๖๑๖๔ นางอุษา  วาลีดง 
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 ๖๑๖๕ นางอุษา  เหล่ือมปุย 

 ๖๑๖๖ นางอุษารัศ  เนตรรัตน 

 ๖๑๖๗ นางสาวอูดา  บาตูลางิ 

 ๖๑๖๘ นางสาวเอมมีรา  ฮาบิ 

 ๖๑๖๙ นางสาวเอมอร  จอนเจิม 

 ๖๑๗๐ นางสาวเอมีนา  หวันเตะ 

 ๖๑๗๑ นางสาวเอื้องพร  ล่ิมแกว 

 ๖๑๗๒ นางสาวเอื้อมพร  ชาญแท 

 ๖๑๗๓ นางสาวแอเสาะ  ดรอแม 

 ๖๑๗๔ นางสาวแอเสาะ  อาแวกะจิ 

 ๖๑๗๕ นางสาวไอเซาะ  อับดุลฮามิ 

 ๖๑๗๖ นางสาวไอนา  มูซอ 

 ๖๑๗๗ นางสาวไอนี  เวาะหลง 

 ๖๑๗๘ นางสาวฮัซบูนา  ซูละ 

 ๖๑๗๙ นางสาวฮัสนะห  แม 

 ๖๑๘๐ นางสาวฮัสเมาะ  โด 

 ๖๑๘๑ นางสาวฮัสลีนา  ยูโซะ 

 ๖๑๘๒ นางสาวฮาซียะ  โซะ 

 ๖๑๘๓ นางฮาซียะห  เจะอุบง 

 ๖๑๘๔ นางสาวฮาดีบะ  สาและ 

 ๖๑๘๕ นางฮาดีบะห  กาซอ 

 ๖๑๘๖ นางฮานาน  ตอหา 

 ๖๑๘๗ นางสาวฮานีฟา  นิเด็ง 

 ๖๑๘๘ นางสาวฮามิดะ  ยูโซะ 

 ๖๑๘๙ นางสาวฮายาตี  ซาบารอ 

 ๖๑๙๐ นางสาวฮายาตี  มานะ 

 ๖๑๙๑ นางสาวฮาวา  มัจฉา 

 ๖๑๙๒ นางสาวฮาสมะ  ละตานา 

 ๖๑๙๓ นางสาวฮูไซนะ  หาแว 

 ๖๑๙๔ นางสาวฮูสนียะห  อาแด 

 ๖๑๙๕ นางสาวเฮ็นดรู  การี 

 ๖๑๙๖ นางสาวไฮซะห  หะยีสะเอะ 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 ๖๑๙๗ พันตํารวจเอก จักรแกว  แกวคงยศ 

 ๖๑๙๘ พันตํารวจโท วิสุทธิ์  แสงมณี 

 ๖๑๙๙ พันตํารวจโท สุดจิตร  อนุสาร 

 ๖๒๐๐ พันตํารวจโท อพิเชษฐ  อุทยารักษ 

 ๖๒๐๑ ดาบตํารวจ ขจรเดช  แยมวงษ 

 ๖๒๐๒ ดาบตํารวจ ณัฐคมน  สุริยแสงปราปต 

 ๖๒๐๓ ดาบตํารวจ อภิเดช  โกบแม็ง 

 ๖๒๐๔ สิบตํารวจเอก ศิริชัย  หวังกุหลํา 

กองทัพบก 

 ๖๒๐๕ พลตรี พลศักดิ์  ศรีเพ็ญ 

 ๖๒๐๖ รอยโท ศุภชัย  แกวปญญา 

 ๖๒๐๗ จาสิบเอก พนม  ขาวฉลาด 
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