เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน ให้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามระเบี ย บ
ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญ
และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๘,๑๐๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

หนา้ ๑๐
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
กอ.รมน. ภาค ๔
พลเรือน
๒๒. นายหมู่โท ทมพร รังเสาร์
ว่าที่ร้อยตรี กิตติวัฒน์ กิตติเวช
๒๓. นายหมู่โท ประถม สุวรรณพงค์
จ่าสิบเอก สิปปกรณ์ หลิบแก้ว
๒๔. นายหมู่โท มนูญ สุขสบาย
ดาบตํารวจ วีรยุทธ เหล็มเล๊าะ
นายหมู่ใหญ่ จรินทร์ ลาวดี
๒๕. นายหมู่โท รณกฤต คําชมภู
นายหมู่ใหญ่ ดือเลาะ ลาเต๊ะ
๒๖. นายหมู่โท รุชดาน มะเล๊าะ
นายหมู่ใหญ่ บุญเนตร์ เมฆรัตน์
๒๗. นายหมู่โท สะมัน ฮะกือลิง
นายหมู่ใหญ่ มะนอ บีรู
๒๘. นายหมู่โท ฮาแว แอแบ
๒๙. นายหมู่ตรี จํารัส คงพูน
นายหมู่ใหญ่ ยาการียา อับซี
๓๐. นายหมู่ตรี มะอุสมัน สาและ
นายหมู่ใหญ่ รัฐพล ปาแว
๓๑. นายหมู่ตรี มามะรุสดี อูเซ็ง
นายหมู่ใหญ่ สมควร สุขพาส
๓๒. นายหมู่ตรี วุฒิ หมวกสกุล
นายหมู่ใหญ่ ฮะ ดาเลโบ๊ะ
๓๓. นายหมู่ตรี อับดุลเลาะ ยาเต็ง
นายหมู่ใหญ่หญิง พเยาว์ เกษกุล
นายหมู่ใหญ่หญิง สุภชา สุวรรณพงค์
๓๔. นายหมู่ตรี อาซิ เด็งกาเย๊าะ
นายหมู่เอก ชัยพัฒน์ ซียง
๓๕. นายหมู่ตรีหญิง พรศรี เอียดนุสรณ์
นายหมู่เอก ซูดิน บือนา
๓๖. สมาชิกเอก กอลยูบี ดูดิง
๓๗. สมาชิกเอก คณากร หวังสวัส
นายหมู่เอก ประทุม แจววิจารณ์
๓๘. สมาชิกเอก จงรักษ์ เงินมาก
นายหมู่เอก มาหามะสกรี มะสาแม
๓๙. สมาชิกเอก จอมณรงค์ คงศรี
นายหมู่เอก สนั่น แก่นแดง
๔๐. สมาชิกเอก จําลอง ทองเครือ
นายหมู่เอก เสน แก้วสําอาง
๔๑. สมาชิกเอก ฉัตรทอง พรหมพูล
นายหมู่เอก อาลามี บาเฮาะ
๔๒. สมาชิกเอก ชัยรัตน์ คงศรี
นายหมู่โท กอลีดี แม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
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๕๘.
๕๙.
๖๐.
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๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.

สมาชิกเอก ชาตรี ไชยรัตน์
สมาชิกเอก ณรงค์ชัย บือนา
สมาชิกเอก ณัฐวุฒิ สาแม
สมาชิกเอก ไตรวุธ เจ๊ะสา
สมาชิกเอก ทวีศักดิ์ แซ่คู่
สมาชิกเอก ทอง ไชยแก้ว
สมาชิกเอก เทียว เทพพรหม
สมาชิกเอก นพดล น้อยนารถ
สมาชิกเอก นราดล คงพูน
สมาชิกเอก นเรศ อ่อนวงษ์
สมาชิกเอก นัดตะพงค์ คอแดะ
สมาชิกเอก นํา จันทร์คง
สมาชิกเอก นิวัฒน์ นิเลาะ
สมาชิกเอก บรรเจิด เทพคุณ
สมาชิกเอก บุญช่วย สุขจันทร์
สมาชิกเอก ปรีชา จันสีทา
สมาชิกเอก พิทักษ์ ชอบเอียด
สมาชิกเอก มนัส บกชู
สมาชิกเอก มนัส ลูกจันทร์
สมาชิกเอก มวาดี เปาะเลรัง
สมาชิกเอก มะตอเฮะ อุเซ็ง
สมาชิกเอก มะรุสดี ยูโซ๊ะ
สมาชิกเอก มาสกี้ ลูดิง
สมาชิกเอก มูหามัดสูดีรมัน เจ๊ะแมง
สมาชิกเอก มูฮามะเซ็ง อิสมาย

หนา้ ๑๑
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๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
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๙๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกเอก ยุสรี สาเฮาะ
สมาชิกเอก ยูโซ๊ะ มะเล๊าะ
สมาชิกเอก โยทิน สุขศรี
สมาชิกเอก รมลี บาฮา
สมาชิกเอก รอสือลี ตาเวยาเต
สมาชิกเอก รื่น ทองคุปต์
สมาชิกเอก วรสิทธิ์ สมัตถนาค
สมาชิกเอก วสัณร์ แดงน้อย
สมาชิกเอก วิชญ์ภาส แดงเพ็ง
สมาชิกเอก วิชัย แตเมาะ
สมาชิกเอก วิทยา พวงแก้ว
สมาชิกเอก วิทยา ยอดดี
สมาชิกเอก วิทยา อนุการ
สมาชิกเอก วิษณุ เอียดน้อย
สมาชิกเอก วิสุทธิ์ คงประเสริฐ
สมาชิกเอก ศุภชัย บาฮา
สมาชิกเอก ศุภเพียน บือนา
สมาชิกเอก สมโชค รัตนสุวรรณ
สมาชิกเอก สวัสดิ์ สาลัง
สมาชิกเอก สะอารอนิง มานา
สมาชิกเอก สัมพันธ์ คงพูน
สมาชิกเอก สัมพันธ์ เต็มภูมิ
สมาชิกเอก สิทธิพงษ์ สังข์แก้วป่า
สมาชิกเอก สุกรี สาอุ
สมาชิกเอก สุชัย แปแนะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
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๑๑๔.
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หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกเอก สุทธิพงษ์ ตาลยอดทอง
สมาชิกเอก สุทธิศักดิ์ สุวรรณพงษ์
สมาชิกเอก สุทิน หมานจันทร์
สมาชิกเอก สุรเพ็ชร คุณชู
สมาชิกเอก สุไลมาน เจ๊ะฮะ
สมาชิกเอก หนึ่ง เอ่ยศิริ
สมาชิกเอก อติชาติ จันทร์แก้ว
สมาชิกเอก อนันต์ รูเป๊ะ
สมาชิกเอก อนุชา เอียดนุสรณ์
สมาชิกเอก อนุวัต ราชสุวรรณ์
สมาชิกเอก อเนก บกสกุล
สมาชิกเอก อัดนัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกเอก อัตตา เจ๊ะอีซอ
สมาชิกเอก อับดุลซูโก มะซ๊ะ
สมาชิกเอก อับดุลมานะ ดอฆอ
สมาชิกเอก อับดุลฮาเล็ม ยาโก๊ะ
สมาชิกเอก อาคม ทองจันทร์
สมาชิกเอก อารีฟัน บินมูดอ
สมาชิกเอก อําพล ดําสกุล
สมาชิกเอก อิสระ น้อยสร้าง
สมาชิกเอก อุดมศักดิ์ จู้ฮกหลี้
สมาชิกเอก อุสมาน สาเฮาะ
สมาชิกเอกหญิง ยุพิน ลาวเลิศ
สมาชิกเอกหญิง แวรอฮายา อาแด
สมาชิกเอกหญิง อรณิชา รังสฤษฏ์วีระโชติ

๑๑๘.
๑๑๙.
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกโท ก้องกังวาลย์ พิมพ์ศรี
สมาชิกโท กัมพล ดือมาลี
สมาชิกโท การอมี ลูดิง
สมาชิกโท กิตติพงศ์ ณรงค์
สมาชิกโท กิติศักดิ์ ลูกจันทร์
สมาชิกโท กิ๊พลี มูซอ
สมาชิกโท กุศล เชี่ยวพิพัฒน์
สมาชิกโท เกรียงศักดิ์ จักรถนอม
สมาชิกโท คงเดช ลูกจันทร์
สมาชิกโท คณิต แซ่เจา
สมาชิกโท คมกริช จอเอียด
สมาชิกโท คมศักดิ์ รัตนบุรี
สมาชิกโท โฆษิต แซ่ฟุ้ง
สมาชิกโท จรัญ อ่องบุญ
สมาชิกโท จักรินทร์ ขุนพ่วง
สมาชิกโท จําลอง ดาเด๊ะ
สมาชิกโท จิรพงษ์ รามแก้ว
สมาชิกโท จิรศักดิ์ กาญจนาพันธ์โชค
สมาชิกโท จีรศักดิ์ แสนทวีสุข
สมาชิกโท จีระพงษ์ เสาะแสวง
สมาชิกโท จีระศักดิ์ เลขาวิจิตร์
สมาชิกโท จุลแสน แสนไชยวงศ์
สมาชิกโท เจริญ เพ็งหนู
สมาชิกโท เจริญศักดิ์ ทีปทิพากร
สมาชิกโท เฉลิมฤทธิ์ ศรีวัฒนานนท์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๔๓.
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สมาชิกโท ชน ปินใจ
สมาชิกโท ชวลิต สาอุ
สมาชิกโท ชัยณรงค์ ชูพันธ์
สมาชิกโท ชาญ ชุมฤทธิ์
สมาชิกโท ชินวัชร์ ซาแลง
สมาชิกโท ชูศักดิ์ ศิริ
สมาชิกโท ซอตี มะลี
สมาชิกโท ซอบรี เดบอก
สมาชิกโท ซอลาฮูดีน บาซอ
สมาชิกโท ซัมรี ซามอ
สมาชิกโท ซัสรานันท์ ซือรี
สมาชิกโท ซาบรี บากา
สมาชิกโท ซุลกิฟลี มามะ
สมาชิกโท ฐิติวัชร์ รุ่งกาญจนรัตน์
สมาชิกโท ฐิติวัฒน์ บุษบา
สมาชิกโท ณรงค์ชัย แซ่จึง
สมาชิกโท ณรงค์เวทย์ ทองคุปต์
สมาชิกโท ณัฐพงษ์ สิงห์สุข
สมาชิกโท ดอย ดวงใจ
สมาชิกโท ดอรอฮะ โต๊ะลง
สมาชิกโท ด๊ะห์ลัน ยานยา
สมาชิกโท ดิเรก เกิดแสง
สมาชิกโท ไตรรัฐ แซ่ท้าม
สมาชิกโท ทนงศักดิ์ สาและ
สมาชิกโท ทรงพล วิไล

หนา้ ๑๓
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกโท ทวีฤทธิ์ แซ่ฟุ้ง
สมาชิกโท ทวีศิลป์ เทพจันทร์
สมาชิกโท ทศพร ลีประเสริฐกุล
สมาชิกโท ทีรศักดิ์ แซ่หลี
สมาชิกโท แทพย์พิศักดิ์ แซ่เลี่ยง
สมาชิกโท ธนพงศ์ โภคา
สมาชิกโท ธนิต ชัยภักดี
สมาชิกโท ธรรมนูญ ตาเซะ
สมาชิกโท ธานิน หล่ํา
สมาชิกโท นคเรศ เปาะเราะ
สมาชิกโท นพรัตน์ สุวรรณโณ
สมาชิกโท นภัส เพ็ชรสี
สมาชิกโท นฤเบศ ยาประจัน
สมาชิกโท นาซีรน มัด
สมาชิกโท นาวี ยะโก๊ะ
สมาชิกโท นิพนธ์ โต๊ะนาวา
สมาชิกโท นิพัทธ์ สนุง
สมาชิกโท นุ๊ บาเกาะ
สมาชิกโท บรรพต แซ่ตั้ง
สมาชิกโท บือโดกอเดร์ ยะโก๊ะ
สมาชิกโท บือราเฮง บินแวหะมะ
สมาชิกโท บุคอรีย์ หมาดโต๊ะซ๊ะ
สมาชิกโท บุญเลิศ เลี้ยงพันธุ์สกุล
สมาชิกโท บุสกี้ ซียง
สมาชิกโท บูคอรี บาซอ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.

สมาชิกโท ประคอง ทองแก้ว
สมาชิกโท ประนอม เพชรขาว
สมาชิกโท ประพรรณ ศรีรัตน์
สมาชิกโท ประเสริฐ แซ่ตั้ง
สมาชิกโท ประเสริฐ อาวัง
สมาชิกโท ปริญญา เซ่งเขียว
สมาชิกโท ปรีชา แก้วมณีนิล
สมาชิกโท ปรีชา รุ่งเรือง
สมาชิกโท ปลอดภัย ทองคุปต์
สมาชิกโท ปิยะ นอระพา
สมาชิกโท ปิยะ มะมิง
สมาชิกโท เปาซี ตาบาซา
สมาชิกโท ผสมเกียรติ สุวรรณธาดา
สมาชิกโท ผัดดี สิงห์คํา
สมาชิกโท พงศธร ไชยยศ
สมาชิกโท พรเทพ ซาแลง
สมาชิกโท พรภิรมย์ เพชรคง
สมาชิกโท พลชัย เสตะจิต
สมาชิกโท พิชัย ชาญประเสริฐกุล
สมาชิกโท พิชัย ดาโอ๊ะ
สมาชิกโท พิชิต ตาคํา
สมาชิกโท พิทักษ์ บือนา
สมาชิกโท พิศิษฐ์ พิลาวุฒิ
สมาชิกโท พีระพล ดือรือมอ
สมาชิกโท ไพโรจน์ ดาเด๊ะ

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกโท ไพโรจน์ มะสาลัง
สมาชิกโท ไพโรจน์ เมฆรัตน์
สมาชิกโท ภาคิน สุภาคํา
สมาชิกโท มงคล บําเพ็ญ
สมาชิกโท มนัส ขําเล็ก
สมาชิกโท มะกรี ดูบี
สมาชิกโท มะซาตา มะเด็ง
สมาชิกโท มะนาเซ ลือบาน๊ะ
สมาชิกโท มะนาวี ซาแลง
สมาชิกโท มะรีซัน มหากริซ
สมาชิกโท มะสปือรี การือมอ
สมาชิกโท มะฮาเซ็ง เจ๊ะดอเลาะ
สมาชิกโท มูฮัมมัดซูฟียัน กูโนแม
สมาชิกโท มูฮัมหมัด สะนุง
สมาชิกโท แมน เทพกําเนิด
สมาชิกโท โมหะมัด ซาเลง
สมาชิกโท ไมตรี บาฮา
สมาชิกโท ยงยุทธ ดีพยุง
สมาชิกโท ยามี มะเสะ
สมาชิกโท ยูซี โยธา
สมาชิกโท โยธิน ประชามติรัฐ
สมาชิกโท รอมลี เจ๊ะนะ
สมาชิกโท รอสลาม ตาบาซา
สมาชิกโท รัตนชัย ปิยะเขตร
สมาชิกโท รุสลัน ปาแว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.

สมาชิกโท รุสลัน ลูดิง
สมาชิกโท วรพงศ์ แสงอรุณ
สมาชิกโท วรรณกร สรรพสินธ์
สมาชิกโท วรวุฒิ อ่อนไทย
สมาชิกโท วรสิทธิ์ รัตนวงศาโรจน์
สมาชิกโท วสันต์ ซาเร็น
สมาชิกโท วัชรชัย ไชยยาว
สมาชิกโท วันเผด็จ หนูเนี่ยว
สมาชิกโท วารินทร์ สาลัง
สมาชิกโท วิชัย บาฮา
สมาชิกโท วิชาญ ณ ธรรม
สมาชิกโท วิทยายุทธ เทพอําพันธ์
สมาชิกโท วิบูลย์ เหง้าสุวรรณ
สมาชิกโท วิระ เพชรรามา
สมาชิกโท วิรุณ เต็งปะราแม
สมาชิกโท วิโรจน์ จันทร์คง
สมาชิกโท วิโรจน์ แซ่เตียว
สมาชิกโท วิวัฒน์ เนินทราย
สมาชิกโท วีระชัย ว่องสิริโชค
สมาชิกโท วีระเดช ลูดิง
สมาชิกโท วีระพงษ์ กวดกิจการ
สมาชิกโท วุฒิชัย สีหาราช
สมาชิกโท ศิรเมศร์ สังข์ทองชัยสิน
สมาชิกโท ศิรศักดิ์ เจโตวิมุติ
สมาชิกโท ศิริพงษ์ คดเกี้ยว

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกโท ศิริพชร ยุทธนากุล
สมาชิกโท ศุภกฤต คําบาล
สมาชิกโท ศุภรัฐ สาลัง
สมาชิกโท สงกรานต์ พลอาสา
สมาชิกโท สมชาย เจ๊ะตา
สมาชิกโท สมชาย ตาบาซา
สมาชิกโท สมชาย รักชน
สมาชิกโท สมชาย สาและ
สมาชิกโท สมพงศ์ ดอเลาะ
สมาชิกโท สมพร จันทร์แก้ว
สมาชิกโท สมพร โพรีแก้ว
สมาชิกโท สมพร สมาแอ
สมาชิกโท สมมาตร์ บาสนุง
สมาชิกโท สมยศ เหมมันต์
สมาชิกโท สมศักดิ์ จั่นจีน
สมาชิกโท สมัน แมเราะดํา
สมาชิกโท สว่าง ชุมทอง
สมาชิกโท สว่างวิทย์ อินทร์ดํา
สมาชิกโท สะมะแอ ตาเยะ
สมาชิกโท สักรินทร์ ขันสู้การ
สมาชิกโท สันทัด คงศรี
สมาชิกโท สัมฤทธิ์ ดือมาลี
สมาชิกโท สามารถ ยีหะมะ
สมาชิกโท สิทธิพงค์ โค้ยเซ่ง
สมาชิกโท สุกรัน อูมา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.

สมาชิกโท สุกรี ตาเย๊ะ
สมาชิกโท สุกรี โต๊ะลง
สมาชิกโท สุชาติ ซาเร็น
สมาชิกโท สุชาติ ยานิ
สมาชิกโท สุชาติ หงส์พงศ์พันธุ์
สมาชิกโท สุดสาคร เจริญผล
สมาชิกโท สุตัน สะอะ
สมาชิกโท สุทธิชัย อ่อนทอง
สมาชิกโท สุนันท์ มะหะหมัด
สมาชิกโท สุพิน สุขสวาท
สมาชิกโท สุเพียน เซรัง
สมาชิกโท สุเพียร ลีมะ
สมาชิกโท สุภกินห์ ธันศรี
สมาชิกโท สุภชัย พิทยจํารัส
สมาชิกโท สุเมธ บาฮา
สมาชิกโท สุรชัย จอมบดินทร์
สมาชิกโท สุรชัย ซาดา
สมาชิกโท สุรชัย ดาอี
สมาชิกโท สุรชัย ศิริสุวรรณภา
สมาชิกโท สุรชาติ รอฮิม
สมาชิกโท สุรเชษฐ์ ชมโคกกรวด
สมาชิกโท สุรเดช ตาบาซา
สมาชิกโท สุริยัน ปาแว
สมาชิกโท สุริยา กาซอ
สมาชิกโท สุริยา แดเบาะ

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกโท หะมะ อาบา
สมาชิกโท อโณทัย แซ่ชิ่น
สมาชิกโท อดิเทพ ปาแว
สมาชิกโท อดุล ฉิมเพ็ชร
สมาชิกโท อดุลย์ เจ๊ะเหาะ
สมาชิกโท อดุลย์ สาดีน
สมาชิกโท อนันต์ เต็งปะราแม
สมาชิกโท อนุชาติ กสิกรรมไพบูลย์
สมาชิกโท อนุพงศ์ กอตอ
สมาชิกโท อนุพงศ์ ดูบี
สมาชิกโท อนุวัตร วงศ์ชูวรรณ
สมาชิกโท อนุศักดิ์ สาและ
สมาชิกโท อภิชาติ ดํากระเด็น
สมาชิกโท อรรถพล เดื่อทอง
สมาชิกโท อรรถพล เหมพันธ์
สมาชิกโท อรรถสิทธิ์ ดาวาส
สมาชิกโท อรุณ แตเมาะ
สมาชิกโท อรุณรัตน์ บุญราช
สมาชิกโท อับดุลกอเดร์ สาเมาะ
สมาชิกโท อับดุลตอเละ สาและ
สมาชิกโท อับดุลมานัส นิมุ
สมาชิกโท อับดุลเราะ ดาฮาเก็ง
สมาชิกโท อัมรัม สะลูโว๊ะ
สมาชิกโท อาณัติ สะมะแอ
สมาชิกโท อาดินันท์ ตุสาตู

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
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๓๖๗.

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกโท อาดีนัน อับดุลเลาะ
สมาชิกโท อาทิตย์ ดิลกกาญจนมาลย์
สมาชิกโท อาบูหะซัน ฮะนิง
สมาชิกโท อารีดํา แดเบาะ
สมาชิกโท อาวุธ นวลเกลี้ยง
สมาชิกโท อาหมัดนายี ดามะอู
สมาชิกโท อํานาจ ดาวเรือง
สมาชิกโท อํานาจ แปแนะ
สมาชิกโท อิทธิพล อับดุลเลาะ
สมาชิกโท อิทธิศักดิ์ ซียง
สมาชิกโท อินทนนท์ จิรกาลาวการ
สมาชิกโท อุดม มะเล๊าะ
สมาชิกโท อุดร พละกุล
สมาชิกโท อุสมาน โต๊ะลง
สมาชิกโท อุสมาน บาซอ
สมาชิกโท เอก พันธ์ทวีทรัพย์
สมาชิกโท เอกภาพ บือนา
สมาชิกโท โอภาส ธรรมสัตย์
สมาชิกโท ฮานาฟี ดากามะ
สมาชิกโทหญิง กนกวรรณ โพธิวิจิตร
สมาชิกโทหญิง กัญญา สกูลวงษ์
สมาชิกโทหญิง กาญจนา ไก่ทอง
สมาชิกโทหญิง กาญจนา แซ่เลี่ยง
สมาชิกโทหญิง จริยา รามแก้ว
สมาชิกโทหญิง เจ๊ะรอฮายู นอหะมะ

๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
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๓๙๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกโทหญิง ฉันทนา ลูกจันทร์
สมาชิกโทหญิง แฉล้ม หะยะมิน
สมาชิกโทหญิง ซูรีนา เจ๊ะเต๊ะ
สมาชิกโทหญิง ซูไลด๊ะ ซาลัง
สมาชิกโทหญิง ณัฏฐณิชา อัครโภคินันท์
สมาชิกโทหญิง ทิพย์สุดา แซ่เลี่ยง
สมาชิกโทหญิง ธิดา ธรรมบุตร
สมาชิกโทหญิง นูรฮายาตี มะหะหมัด
สมาชิกโทหญิง นูรีดา ปิ
สมาชิกโทหญิง ปรียาพร ศรีสุขใส
สมาชิกโทหญิง พรพรรณ ซื่อทางธรรม
สมาชิกโทหญิง ฟารีดา การี
สมาชิกโทหญิง ภาริษา เจริญวงศ์
สมาชิกโทหญิง มาลิณี ลูดิง
สมาชิกโทหญิง ไมมูน ยุตา
สมาชิกโทหญิง รัศมี ศรีฉ่ํา
สมาชิกโทหญิง รุจิระ บาฮา
สมาชิกโทหญิง วรรณรัตน์ ปรางค์ทอง
สมาชิกโทหญิง วราภรณ์ เนียมละออง
สมาชิกโทหญิง วันทนา ภิรมย์จิตกรณี
สมาชิกโทหญิง สายพิณ ทองเพิ่ม
สมาชิกโทหญิง สุวรีย์ สะอิ
สมาชิกโทหญิง อภิญญา จงกิตติวรกุล
สมาชิกโทหญิง อาซีเซ๊าะ มะตา
สมาชิกโทหญิง อารยา เจ๊ะหะมะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๙๓.
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๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.

สมาชิกโทหญิง โอมมี มะสาลัง
สมาชิกโทหญิง ฮาซีย๊ะห์ รอฮิง
สมาชิกโทหญิง ฮานีตา กูโน
สมาชิกตรี กมล ตีบรักษ์
สมาชิกตรี กรัญย์ เนื่องจงกล
สมาชิกตรี กันตภณ ชัยเชื้อ
สมาชิกตรี กิตติพงษ์ ดําสัน
สมาชิกตรี ขวัญชัย หมัดจิ
สมาชิกตรี คําสิงห์ ชลเพชร
สมาชิกตรี จรูญศักดิ์ ชูคง
สมาชิกตรี จักรกฤษ ศรีรัตน์
สมาชิกตรี จักรนรินทร์ หลงราม
สมาชิกตรี จารุพันธ์ ศรีช่วย
สมาชิกตรี จิรเมธ ยีรัน
สมาชิกตรี จิรายุ สุวรรณะ
สมาชิกตรี ฉัตรชัย สาระ
สมาชิกตรี ฉุกรี ล่าเห
สมาชิกตรี ชนะสิทธิ์ สุระสิทธิ์
สมาชิกตรี ชวลิต ศรีทองคง
สมาชิกตรี ชัยวัฒน์ หมัดสา
สมาชิกตรี ชาติชาย แก้วศรี
สมาชิกตรี ชูชาติ เลิศลาภลักขณา
สมาชิกตรี ชูศักดิ์ อัตถดารา
สมาชิกตรี เชตกร จารุธรรม
สมาชิกตรี ซาอุดี อิตํา

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกตรี ซุนกิพลี มุสอ
สมาชิกตรี ซูไอมี แอแบ
สมาชิกตรี ณรงค์ โส๊ะเด็น
สมาชิกตรี ณัฐพงศ์ จันทรปาน
สมาชิกตรี ณัฐพร เพชรศรี
สมาชิกตรี ด้นหมะฝาด เส็นหลี
สมาชิกตรี ดนุช มะลาฮิม
สมาชิกตรี ด่าโหด หลีเจริญ
สมาชิกตรี เด่น ดนแอ
สมาชิกตรี ไตรรงค์ ทองเพ็ชร
สมาชิกตรี ถวัลย์รัตน์ ยุทธพิชัย
สมาชิกตรี ทรงกรด อินไชยทอง
สมาชิกตรี ทศพร ศรีรัตน์
สมาชิกตรี ทัศกร มณีรัตน์
สมาชิกตรี เทวราช แก้วสุวรรณ์
สมาชิกตรี ธนศักดิ์ วุ้นเหลี่ยม
สมาชิกตรี ธารนัย สุวรรณปราการ
สมาชิกตรี ธีรภัทร โหรารัตน์
สมาชิกตรี ธีรวัฒน์ โดยหมะ
สมาชิกตรี ธีระพงศ์ อุบลมณี
สมาชิกตรี ธีระพนธ์ คณะสิทธิ์
สมาชิกตรี ธีระพร เต็มสังข์
สมาชิกตรี นที เกื้อก่อแก้ว
สมาชิกตรี นนทพัทธ์ อับดุลลาเตะ
สมาชิกตรี นรงฤทธิ์ เส้งเจริญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.

สมาชิกตรี นิมิตร ถิ่นจะนะ
สมาชิกตรี นูรอกี อะบูเห็ด
สมาชิกตรี บดินทร์ ณ ธรรม
สมาชิกตรี ปรวิทย์ แก้วอ่อน
สมาชิกตรี ปรวุฒิ เพ็ชรสุข
สมาชิกตรี ประกอบ จันทร์แก้ว
สมาชิกตรี ประยูร ขุนทิพรักษ์
สมาชิกตรี ประวิทย์ นิลรัตน์
สมาชิกตรี ประเสริฐ บุญศรี
สมาชิกตรี ปราโมทย์ หมัดสา
สมาชิกตรี ปรีชา หะยอ
สมาชิกตรี พิชิต ศรีสว่าง
สมาชิกตรี พิเชษฐ์ นกแก้ว
สมาชิกตรี พีระพงษ์ ยิ้มแก้ว
สมาชิกตรี ภูริศ เพชรศรีดํา
สมาชิกตรี มะรอวี มะโดง
สมาชิกตรี มะสอรี สาแม
สมาชิกตรี มานพ ฆังรัตนะ
สมาชิกตรี มูหัมหมัดมาลิกี สมาน
สมาชิกตรี มูฮัมหมัด แล๊ะขาว
สมาชิกตรี ยอดรัก สนิ
สมาชิกตรี ยุธยา มิลินทานุช
สมาชิกตรี เยาว์ฮารี ดาเดะ
สมาชิกตรี รชตวิชญ์ รัตนซ้อน
สมาชิกตรี รอเชด เหล็มนุ้ย

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกตรี รักเกียรติ สังข์อินทรีย์
สมาชิกตรี รันจวน แก้วมณี
สมาชิกตรี ลุกหมาน หวันมะแส
สมาชิกตรี วันเฉลิม สีนุ้ย
สมาชิกตรี วิทวัฒน์ ยิ้มละมัย
สมาชิกตรี วินิจกานต์ เอกบุตร
สมาชิกตรี วิโรจน์ เส็นเหมาะ
สมาชิกตรี วีรยุทธ มินะหมัด
สมาชิกตรี วีรศักดิ์ เหล็มหลี
สมาชิกตรี วุฒิพร คงสุขแก้ว
สมาชิกตรี ศรัณย์ชัย แก้วเพชร
สมาชิกตรี ศราวุธ มะสาและ
สมาชิกตรี ศักการียา ตําเหม
สมาชิกตรี ศุภชัย แก้วทอง
สมาชิกตรี สนทยา หีมยิ
สมาชิกตรี สมชาย ไกรแก้ว
สมาชิกตรี สมหวัง ตําบู
สมาชิกตรี สรรเพชร ศรีสังข์
สมาชิกตรี สัญญา หีมหวัง
สมาชิกตรี สันติภาพ ล่อสัน
สมาชิกตรี สาธิต เล๊าะและ
สมาชิกตรี สามารถ สีทอง
สมาชิกตรี สายัณห์ เต๊ะจิ
สมาชิกตรี สุชาติ ถิ่นนุ้ย
สมาชิกตรี สุทัศน์ สังฆโณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.

สมาชิกตรี สุธรรม ณ นคร
สมาชิกตรี สุรการ ขรีดาโอ๊ะ
สมาชิกตรี สุรเชษฐ ดีหมัด
สมาชิกตรี สุรเดช ตาเซะ
สมาชิกตรี สุริยน เส็นสอ
สมาชิกตรี สุริยัน บัวบรรจง
สมาชิกตรี สุริยา ศรีสวัสดิ์
สมาชิกตรี สุวัฒน์ ยอดวิจารณ์
สมาชิกตรี ไสว แก้วสมทอง
สมาชิกตรี หมะสะการี โอ๊ะสา
สมาชิกตรี ไหรมาน หมัดสา
สมาชิกตรี อดุล อะเหล๊าะ
สมาชิกตรี อนันต์ ปานเส็ม
สมาชิกตรี อนันต์ สาและ
สมาชิกตรี อนันต์ หีมหัส
สมาชิกตรี อเนก หนูรอง
สมาชิกตรี อภิชัย กรอดสุย
สมาชิกตรี อภิชาติ กองสวัสดิ์
สมาชิกตรี อรรณพ ห่อทอง
สมาชิกตรี อับดลเล๊าะ แก้วนวล
สมาชิกตรี อับดุลมาลิก หะยีมูเสาะ
สมาชิกตรี อัสลัน บือนา
สมาชิกตรี อาซาลี หลําหลี
สมาชิกตรี อาดัม ร่าหนิ
สมาชิกตรี อาทิตย์ แซ่ไล่

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกตรี อาทิตย์ หลีหรี
สมาชิกตรี อานูวา ตีโงง
สมาชิกตรี อาบูซัง เจะหะ
สมาชิกตรี อาลาวี มุสา
สมาชิกตรี อาหมัดชุกรี บุญมาลี
สมาชิกตรี อิบรอเฮ็ง พาพันธ์
สมาชิกตรี เอกพล พรมสร
สมาชิกตรี เอกวรรณ ดําแก้ว
สมาชิกตรี ฮาดีด ชํานาญวารี
สมาชิกตรี ฮารูน หมัดเหล็ม
สมาชิกตรีหญิง จันทกานต์ หว่าหลํา
สมาชิกตรีหญิง นุชจรี พุฒแย้ม
สมาชิกตรีหญิง นูรมา แวยูโซ๊ะ
สมาชิกตรีหญิง ผกามาส ยอมเต็ม
สมาชิกตรีหญิง รสสุคนธ์ จันทรักษ์
สมาชิกตรีหญิง รุจาภา เนตรมณี
สมาชิกตรีหญิง ศิริวรรณ ล่อสัน
สมาชิกตรีหญิง ศุลีพร ณ เพ็ชรวิจารณ์
สมาชิกตรีหญิง สุไลลา มะหลี
สมาชิกตรีหญิง อุษามณี แซ่ย่อง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกร กูลเกื้อ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกลยุทธ์
เสาร์เพ็ชร์
๕๔๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกอง ทิพรัตน์
๕๔๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกอซี มะสะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕๔๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกอเซ็ม อาแว
๕๔๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนก็อดดาฟี การี
๕๔๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกัณฑ์อเนก
ทองแก้ว
๕๔๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกามันฤสามัน
สือมาหะ
๕๔๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกามารูซามาน
อาแวยอรอ
๕๔๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนการิยา มามะ
๕๔๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนการีมัง ดือเระ
๕๔๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิจจา บัวอ่อน
๕๕๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติคุณ
ปางวิภาศ
๕๕๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติพงษ์
จันทมโณ
๕๕๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกูนิ ต่วนจําปากอ
๕๕๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนเกษมพงศ์
สัจจะอุปถัมภ์
๕๕๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนโกวิท จันทร์ศรี
๕๕๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนคมสันต์
หวันสะเม๊าะ
๕๕๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนจตุรงค์ ล้วนทอง
๕๕๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนจรินทร์ แก้วเกตุ
๕๕๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนจรินทร์ บุญจันทร์
๕๕๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนจรินทร์ หมวกรอง

๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกอาสารักษาดินแดนจอม ขั้วแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนจักรกฤษ แก้วมณี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนจิรภัทร ศรีแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนจีรวุธ จันทรสุข
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจริญ สงเอียด
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจษฎา
พรหมรักษา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจษฎากร
สาเมาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฉลอง ตั้งขวัญแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฉลอง ศิริกัญญา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชนาวุฒิ
อินทรสุวรรณ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชนินันท์ เพ็ชรมณี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชัยวัฒน์ ขวัญจุล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชาญณรงค์ พนังแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชาญวิทย์ ดอเล๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชาญศิลป์ อุทัยรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชาตรี ลาเต๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชารีฟ ยะโกะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนชารีฟ ลาเต๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเชาว์วัฒน์ สุขเพ็ชร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเชิงชนพิชญ์
หน่อสุข
สมาชิกอาสารักษาดินแดนโชติ เพชรสุริยา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอบรี นาแว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอบรี มะแซ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอมะ เจ๊ะมะแอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอและ กาเซะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซะน์ไฮรัน
ต่วนปูเต๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซักรี ยีลาบอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซัตนา ยามา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซัยคอน ดาแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซัยนุดดินท์
นิกาเร็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซายีมัน เจะมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาริฟ
สาเมาะบาซา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาวาวี มะเย็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุบรี ดือราแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุบฮี ดอเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิพลี เมาะสุ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิฟลี มะมิง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูการ์นัย ยา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูกีฟลี แวบือซา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูริยา บือสา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนแซมซู หาแว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนญาฮีดีน อีแต
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฐนกร ทองคุปต์

๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกอาสารักษาดินแดนฐากูร เกาะกลาง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฐานิช แสงทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณรงค์ พงษ์นิกูล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณรงค์ฤทธิ์
สุวรรณรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐพงศ์
จันทรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐพล อินน้อย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐวุฒิ
งามวรรณากร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐวุฒิ
เนียนพานิช
สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัธพงษ์
สมประสงค์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดลเหล๊าะ สะอิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดอรอเซะ เจ๊ะเหาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดอรอเซะ ปอเปาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดอรอแม เจะเหาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดอรอแม เปาะแต
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดําเกิง แก้วเพชร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดํารงค์ มาเระ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดิเรก แก้วจรรยา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดิเรก หลงโดย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดือราแม มะลี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดือรี มูดอ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกอาสารักษาดินแดนดุลยา แวบาการ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดุลรอฮะ มือลอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนดุสลาม หีมยิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเดะแอ อาแว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนต่วนศัมซูดิณ ลอมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนต่วนฮาเซ็ง ปาเต๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอลาล ดามูน๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเล็บ หมินแลแม็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเล๊ะ หวังจิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนตามีซี ขาฆี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนถกลกร นิ่มเชื้อ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทรงพล เดื่อทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทรงพล ปานรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทรงศักดิ์ พรมภักดี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทราวาวี เสนสะนา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทวี คําจุ่น
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทศพล ชูเมือง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนทองพูน หมทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเทพฤทธิ์ เทียมแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธงชัย จิตดร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธชาพัฒน์
โกสินชัยนันท์
๖๔๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนพล บุญฤทธิ์
๖๔๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนวัฒน์ ป้อมสกุล
๖๔๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนา วัฒนเกษมสกุล

๖๔๗.
๖๔๘.
๖๔๙.
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนานนท์ ทองเพชร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนาวุฒิ ทองชุม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนิกุล สุขเพ็ชร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธรรมรัตน์ คงคา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธรรมรัตน์ ยอดชุม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธเรศ ไกรสุวรรณ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรเดช พรหมยอด
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรวุฒิ สวยงาม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีระพงษ์ บุญรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีระพงษ์ อ่องบุญ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนนทวัฒน์ สารพร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนัตย์ ขาวสังข์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิทัศน์ อนุบุตร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิธินันท์ ชูเท้า
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิพนธ์ รักเลิศ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิพันธ์ สุจรูญ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิมิต นิเล๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิวัฒน์ โชติมณี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิวัฒน์ ยาการียา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิสือมันดี สาเมาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอัมรี จิยี่งอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอัสมัม นิแว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาแซ นิกานิง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาแซ สาเมาะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖๗๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาลี บีมอ
๖๗๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาสือดี
ต่วนสะแลแม
๖๗๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอุสมัน
สะดียามู
๖๗๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิฮัซซัน
เจ๊ะดือราแม
๖๗๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิฮาสลาม
โซะนิเปาะ
๖๗๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนุรฮาเล็ง สะอุ
๖๗๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูร์ดีน บินนาวาวี
๖๗๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรมาน เจ๊ะมาม๊ะ
๖๘๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบรรจบ แก่นจันทร์
๖๘๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบราเหม ขะเด
๖๘๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบลยอ ดู่ไหน
๖๘๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบอรอเฮง
ดือราแม
๖๘๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบัณฑิต สาแลง
๖๘๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบือราเฮง
เวาะแม็ง
๖๘๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุญเกียรติ ชูสีนุ่น
๖๘๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุญศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
๖๘๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุสราม บือโต
๖๘๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูดี สาอุ
๖๙๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูดีมาน อับดุลเลาะ

๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูนียา ลาเต๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูรฮัน เงาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนบูรฮัน เซ็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนปรวุฒิ ยอดยิ่ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนประจวบ เพชรช่วย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนประเทือง
พรหมศรี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนประพันธ์ ผลจันทร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนประภาศ
ชะนะบัญญัติ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนประเวท ทองเพิ่ม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนปรีชา จะรีศรี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนปัญญา แดงหลี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนปิยะวัฒน์
เพชรพงษ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเปรม แก่นจันทร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเปาซี เจ๊ะเล๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงศ์ธร ไล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงศ์พิช เทียมแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงศ์พิพัฒน์
มนตรีเธียรสกุล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพล เสาร์เพชร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพลวัฒน์ โจมเนีย่ ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพัฒนพงค์ คงพัฒน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพัฒนา จันทร์ขาว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกอาสารักษาดินแดนพันดี ดอเล๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิศาล ทองช่วย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพูนศักดิ์ หมวกสกุล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพซอล ยุนุ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพฑูรย์ เย็นใจ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพบูลย์ รัตนพงค์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพรสณ หนูทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาตัส บินยูโซะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟิตรี ยาซิง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟูอั๊ด มะเซ็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนไฟซอล เซ็งเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนภัทราวุธ ผลผลา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนภูธร ยอดรัก
สมาชิกอาสารักษาดินแดนภูวนัย ปลอดภัย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมนตรี ลีตี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะกอเซ็ง อีแต
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะการี มะลี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะการี มะลีมิง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะการี รามัน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะการีบี แมเร๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะกีซือมิง
เลาะแม
๗๓๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซับรี แอสะ
๗๓๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซารูวัน อูมา
๗๓๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะไซดี ติยี

๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.
๗๕๔.
๗๕๕.
๗๕๖.
๗๕๗.
๗๕๘.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะตอริ อาบ๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะตัรมีซี มูซอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะตามีมี มะนุ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะตามีมี
ลุโบะกาแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนัง
อาแวบือซา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนาเซ แวนุเซ็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนายี มะแซ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะนุ มะดีเยาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะเฟาซี ดือมาวี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยาหารี มีระยะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยูกี เจะแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอซี ซาและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอนิง อาซัน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอบี อุมา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอพี แซะบีดิง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอพีอิง สาและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอมือลี โตะมูดี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอวี มามะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะราวี ดอเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรีซัน อาลี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิง สาและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูเด็ง อูมา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสาบุรี นาแว
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สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสาเอะ ฮามิซา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสุเด็ง เจ๊ะเปาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะอีลา เจะนิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะแอ เจะโสะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะฮาเซ็ง เจะเหาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัรวัลย์ สาและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัสรี สะมะแอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัสลัน ดอเล๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมานะ โตะเจะนิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมานะ สุนทรสารทูล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมานิตย์ จันทร์อินทร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมามะซาบรี มิงยีนา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมามะซือรี ยาโก๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมามะนอ อูมา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมะสุไฮมิง
เต็งปะราแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมะอับดุลเลาะ
บากา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะเปาซี
เจะหนิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามัดซอรี
สะตาปอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาฮามะ มะสูเป็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมือลี สมาแอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุสตาปา อาแว

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๗๘๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูยาเฮะ สาและ
๗๘๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหะมะปีซี อาแว
๗๘๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมมัดอาซันนี
เจ๊ะกาเม๊าะ
๗๘๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมหมัดรุสลัน
ฮาลีเป๊าะ
๗๘๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมหมัดอีซัน
ฮาลีเป๊าะ
๗๘๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหามะ ดือราแม
๗๘๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหาหมัด ดามะ
๗๘๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหาหมัดอาซูวี มานา
๗๘๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมมัด แวสะมะแอ
๗๘๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด คาเดร์
๗๙๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด เปาะเตะ
๗๙๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด
เปาะหะ
๗๙๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด มีสา
๗๙๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด ลาแต
๗๙๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัด หีมเหม
๗๙๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัดซุฟรี
ดาราแม
๗๙๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัดรุสลี
ยามา
๗๙๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัดลาเซม
กาหะมะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๒๗
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๗๙๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮามัดตอรีดี
หะยีบือราเฮง
๗๙๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮาหมัด มะแซ
๘๐๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮํามัดซากี
เจ๊ะดือราแม
๘๐๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัด สาแหละ
๘๐๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดซูเหร์
อาแว
๘๐๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดรอฟี
สะอะ
๘๐๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดรุสลัน
มะเซ็ง
๘๐๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยงยุทธ เทียนย้อย
๘๐๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยะยา สมารา
๘๐๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยาการียา ดาหะแม
๘๐๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยามา กาหะมะ
๘๐๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยามาลูดิง หลวงกลิน่
๘๑๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยุทธนา
จันทร์สุวรรณรัตน์
๘๑๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรณชัย ตายา
๘๑๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอกิ สาเหาะ
๘๑๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอซือดี วาเล๊าะ
๘๑๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอดี สาแมะ
๘๑๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอฟลี มูซอ
๘๑๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมือลี ดอเหะ
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สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมือลี หะยีมาน๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอสือดี เจะโน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอสือรัน เจ๊ะแว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอฮีมี บินปะดอร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนราชัน อับดุลเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนริฎวาน จูกูยี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรีดวน ยีระ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสดี ยูโซ๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลัน มะดาฮู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลัน หะยีดอเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลาม เจ๊ะมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลาม ยูโซ๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนรูดี แวดอเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเริงฤทธิ์ เต็มส้ม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเริงศักดิ์ แก้วชู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนโรซี ตูโนดี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนลาซิ มาหิเละ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนลุกมาน บะอู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเลอฤทธิ์ บัวเพชร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวชิระ เปรมปรีดา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรชัย ศรีอาภรณ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรมินทร์ อารง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรวิทย์ กาเจ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรวุฒิ คงสี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรัญญู มณีอินทร์
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สมาชิกอาสารักษาดินแดนวราพงศ์ นิลวิเชียร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวราพล ศรีรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรายุ ชัยสุข
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรายุทธ ข่อยแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวราวุธ เทพจันทร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวศกร
วิริยะหิรัญกนก
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวสันต์ ขานโบ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวสันต์ จันทร์สกุล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวันอักบัร แวมายิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัลย์ บุญยอด
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวัลลภ ดําศรี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวานิต เรืองสุวรรณ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวายุ แก้วพิมล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิชัย ทองคุปต์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิชัยวุฒิ มาหมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิชิต เพชรรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวินิตย์ ชูชนะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิรัตน์ ทิพย์พรหม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรกรณ์ แสนวงศ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรเดช
พรหมประสิทธิ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรพล รามแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีระศักดิ์ สะหยัง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรายุทธ์ บาเหม

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘๖๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวมะโซฟี แตนิมะ
๘๖๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวสะมะแอ
ดือราแม
๘๖๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวสะมะแอ แวยุนุ
๘๖๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอับดุลเล๊าะ
เจ๊ะมะ
๘๖๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอาแซ ปิมูเก๊ะ
๘๗๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอีลียัส
บินแวยะโกะ
๘๗๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวอูเซ็ง กาโบะ
๘๗๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนศราวุฒิ ปิณฑโก
๘๗๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนศักดิ์ บิลเอียด
๘๗๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนศักดิ์ชัย กุลณรงค์
๘๗๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนศุภฤกษ์ กาลพฤก
๘๗๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนศุภวิชญ์ สวัสดี
๘๗๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสกร ทองชะอุ่ม
๘๗๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสการนนท์
จิตต์ภักดี
๘๗๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสงกรานต์
ทองกราย
๘๘๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสถาพร แสนโสก
๘๘๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสนธิยา ไชยสิทธิ์
๘๘๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมเกียรติ
ทองเป็นไชย
๘๘๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมเกียรติ ยีหวันนิ
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สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมเกียรติ สังสีสุข
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมชัย เขียวจันทร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมชาย เพชรสุริยา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมโชค คงศรี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมโชค บูรณะธร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมนึก บุญเลิศ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมพงศ์
แก้วนพรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมพงษ์
แดงสุวรรณ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมพร ไชยแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมาน แกมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมาน สาแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมาน อะอู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมาแอ กาโปะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสรเพชร ขาวตุ้งกู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสรายุทธ สนิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ
กาญจนจันทร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ แก้วบันดิษฐ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ ขวัญกะโผะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ ขี่ทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ คงศรี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ เอียดแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสวัสดิ์ ลูกจันทร์

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๙๐๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะลาอุดิง
อาแวบือซา
๙๐๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะอูดี ยีอีสอ
๙๐๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสันติ นิยมเดชา
๙๐๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสันติ สุขสําราญ
๙๑๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาคร คงระมัด
๙๑๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาณูดี เปาะและ
๙๑๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาบือรี ราแดง
๙๑๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสามารถ
จงเกียรติขจร
๙๑๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาโรช พูลภักดี
๙๑๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาอูดี หวัง
๙๑๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสําอาง ผู้บุญ
๙๑๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิงหา
หวันสะเม๊าะ
๙๑๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิทธิชัย
มณีประวัติ
๙๑๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุกรี เจะแต
๙๒๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุกัรนอ เง๊าะ
๙๒๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุชาติ ศรีจงกล
๙๒๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทธิพงค์
วงศ์วรรณา
๙๒๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทิน คงศรี
๙๒๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุนทร สุขสวัสดิ์
๙๒๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุนันท์ พุฒชาต

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุพล ยาแมง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุพัฒน์ สุขเพ็ชร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเพียร ซําเซ็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเมธ แก้วไกร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเมธร์
พรหมดําเนิน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรชัย ไชยรัตน์ทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรชาติ มะสัน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรชิน ปานแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรศักดิ์ แอนิ่ม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรัตน์ ยอดดี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยา อะสัน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไรมี มิง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมัน วาจิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน เพียรทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนแสงสุรีย์ ศรีเกตุ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหมุด หีมเห็ม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหะมิ ยูโซะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอฒินันท์ ยะหริ่ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิศักดิ์
ใบสะเม๊าะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิศักดิ์ สาเมาะบาซา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนันต์ เจ๊ะลี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุ ทองบุญเรือง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุคม โทบุรี
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุพงศ์ คําแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุพงศ์ มณีประวัติ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุพงษ์ อินทร์แดง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุพล พจน์เพริศ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุรักษ์ จันทร์แก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุรักษ์ ไฝสีทอง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุรัตน์
วุฒิศาสตร์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัฒน์ แก้วนางโอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุสรณ์ ดําแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุสรณ์ บากา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุสรณ์ สมสมัย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอพรรณ แตะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชาต รัตน์แก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชาติ ยามุยีมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิเชษฐ์ แก้วนวล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอรรถเดช เทพรัตน์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอรรถพล ดํารงฤทธิ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอลีฟ หะยียามา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอ๊อด หมื่นสิทธิ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอะหมัด อาลีดมี ัน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอักบาร์ ดอเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัดนัน ดามุง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอันวา โต๊ะตาหยง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลกายี สะอะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙๗๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลบุคอรี ยูโซ๊ะ
๙๗๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอมัน
โตะปานา
๙๗๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอแม
สะอิสะ
๙๗๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอโอฟ
สาหมัดดามัน
๙๗๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเราะแม
นิมะเต๊ะ
๙๗๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลลาซิ ดาโอะ
๙๗๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ เจะนิ
๙๘๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ
ต่วนลอเซ็ง
๙๘๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ
และแย
๙๘๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ สุลง
๙๘๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ
แสมงเนาะ
๙๘๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเล๊าะ ลายี
๙๘๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเล๊าะ อูเซ็ง
๙๘๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะห์ ปิ
๙๘๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะห์
มะแอ
๙๘๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮากิม มูเด๊าะ
๙๘๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาดี อิงดิง

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๙๙๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัฟฟาน เจะเล๊าะ
๙๙๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัฟฟาน ติยา
๙๙๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมรัน
สามารอเมาะ
๙๙๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมราน กาซอ
๙๙๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสมัน เต๊ะแย
๙๙๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสมิน
แบเลาะ
๙๙๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสรี เว๊าะบ๊ะ
๙๙๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสลัน
สะมะแอ
๙๙๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาแซ สาแม
๙๙๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดัม แวกะจิ
๑๐๐๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนัน
ยามาตีมุ
๑๐๐๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาเด๊ะอาแว
หะยีหะมุ
๑๐๐๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาทิตย์ เจะหลง
๑๐๐๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานนท์
คงสวัสดิ์
๑๐๐๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานุวา ยูโซะ
๑๐๐๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานูวา
มาฮะมะมิง
๑๐๐๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาบู มูซอ
๑๐๐๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาแปนดี ซาซู

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๐๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอามรัน ลามะทา
๑๐๐๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาเมรคาน
ปาทาน
๑๐๑๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอายุ มูละ
๑๐๑๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอายุ สะแต
๑๐๑๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอายุพ สาแล๊ะ
๑๐๑๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารมณ์ สุขสบาย
๑๐๑๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารอฟาต
บอเนาะ
๑๐๑๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารีฟ เปาะซา
๑๐๑๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลี มะยูแต
๑๐๑๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลีเป็ง วอลี
๑๐๑๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลีย๊ะ สือนิง
๑๐๑๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาสะมัน สะนิ
๑๐๒๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหะมะ
มะดาแฮ
๑๐๒๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหะมะ
เฮงสาแม
๑๐๒๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหะมะตามีซี
สาหะ
๑๐๒๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ
มาโนยามิง
๑๐๒๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ มามุ
๑๐๒๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ ยูโซ๊ะ
๑๐๒๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ วานิ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐๒๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอําพล คงรังษี
๑๐๒๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอําพล
รัตนสมบูรณ์
๑๐๒๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอน
หะยีดือราแม
๑๐๓๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮม
ดอเล๊าะ
๑๐๓๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮม สุหลง
๑๐๓๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮ็ม มะลี
๑๐๓๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิมรอน เจ๊ะหะ
๑๐๓๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิรวาน
อาแวกือจิ
๑๐๓๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ ขรีดาโอ๊ะ
๑๐๓๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ ดามะ
๑๐๓๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ ดาเลาะ
๑๐๓๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ ปะจูสะลา
๑๐๓๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ วาเง๊าะ
๑๐๔๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ สะแต
๑๐๔๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ ดือเร๊ะ
๑๐๔๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ มูเลง
๑๐๔๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ สะอุ
๑๐๔๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ อุเส็น
๑๐๔๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีดือเร๊ะ แฮมแบ
๑๐๔๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีรฟาน โซะเลาะ
๑๐๔๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีลยาส สาแม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๔๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอีลียัส เปาะอีแต
๑๐๔๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุดม รัตนถาวร
๑๐๕๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุษมากาญน์
หมะเด
๑๐๕๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมัน อะบูวะ
๑๐๕๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมัน อุไรกิจ
๑๐๕๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน กาซอ
๑๐๕๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน เซ๊ะ
๑๐๕๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน ตาเละ
๑๐๕๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน สระโพธิ์
๑๐๕๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุเส็ง สนิ
๑๐๕๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกครินทร์
ฤทธิพลเดช
๑๐๕๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกชัย ทรหด
๑๐๖๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกพงษ์ สงผัด
๑๐๖๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกวัตร์ เกตุด้วง
๑๐๖๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอราวัณ มาจํา
๑๐๖๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนโอภาส แสนชม
๑๐๖๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนไอดี ยะโก๊ะ
๑๐๖๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮะมะ วัต
๑๐๖๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมซัน มุตานุรักษ์
๑๐๖๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัสมาดี มามะ
๑๐๖๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาซัน ซายู
๑๐๖๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาซ่าเหร๊ะ
ขรีดาโอ๊ะ

๑๐๗๐.
๑๐๗๑.
๑๐๗๒.
๑๐๗๓.
๑๐๗๔.
๑๐๗๕.
๑๐๗๖.
๑๐๗๗.
๑๐๗๘.
๑๐๗๙.
๑๐๘๐.
๑๐๘๑.
๑๐๘๒.
๑๐๘๓.
๑๐๘๔.
๑๐๘๕.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาเซ็ม กาเด
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาดีซัง มาหะมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาฟิส สามะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาฟีซู เจ๊ะนะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮารง สุหลง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาลัน
อาแวมูดอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮิลมี แดเมาะเล็ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮูเซ็น มะซาแมง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงชนานันท์
แก้วรุ่ง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงชวนพิศ
มณีแสง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงไซนูณี
นาเซ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงนงลักษณ์
ปรีชานุกิจ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงปิยะวรรณ
คงมณี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงพรพรรณ
ขุนแก้ว
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงเพ็ญนภา
นิลราช
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงยุวดี
คําทองแก้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๘๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงยูไลล๊ะ
กาแบ
๑๐๘๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงรัตนา
บูบ่ากา
๑๐๘๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงรัตยา
ศรีสังข์
๑๐๘๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงวิศิดา
ไชยมุสิก
๑๐๙๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงศิริพร
ไกรนรา
๑๐๙๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงสรญา
คชรัตน์
๑๐๙๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงสิริรัตน์
พุทพูม
๑๐๙๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงอรษา
สุคนธปฏิภาค
๑๐๙๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงอาแอเสาะ
กาโบะ
๑๐๙๕. นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ
๑๐๙๖. นายเกรียงไกร ชายจันทร์
๑๐๙๗. นายคงศักดิ์ สิริกุล
๑๐๙๘. นายคันธวุฒิ พลอยอุบล
๑๐๙๙. นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์
๑๑๐๐. นายจําลอง เครานวล
๑๑๐๑. นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว

๑๑๐๒.
๑๑๐๓.
๑๑๐๔.
๑๑๐๕.
๑๑๐๖.
๑๑๐๗.
๑๑๐๘.
๑๑๐๙.
๑๑๑๐.
๑๑๑๑.
๑๑๑๒.
๑๑๑๓.
๑๑๑๔.
๑๑๑๕.
๑๑๑๖.
๑๑๑๗.
๑๑๑๘.
๑๑๑๙.
๑๑๒๐.
๑๑๒๑.
๑๑๒๒.
๑๑๒๓.
๑๑๒๔.
๑๑๒๕.
๑๑๒๖.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายเฉลิม เพชรรัตน์
นายซูไฮมีน สาและ
นายณัฏฐพล ชูทอง
นายณัฐกิตติ์ กาญจนะ
นายณัฐวุฒิ เจ๊ะหะมะ
นายดุสิต ยอดแก้ว
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
นายทวี ผ่องแผ้ว
นายธงชัย จันวิไชย
นายธนัท เนตรมณี
นายธนากร ทองพูล
นายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์
นายธีรพล มาถนอม
นายนพฎล สุทธิพงษ์
นายนพดล บัวมี
นายนิรัฐ ด้วงปาน
นายนิรันดร์ สายมัน
นายบรรจบ น้อยสันโดด
นายบวรพันธ์ เพ็ชรสิงห์
นายปฏิยุทท์ พงษ์ศรีเกิด
นายประวิทย์ วันสุทธะ
นายปรัชญา พรหมศรี
นายพงศ์สันต์ ศูนย์กลาง
นายพิสิฐ เพิ่มพูน
นายฟาญัร ศรีวรรณยศ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๑๒๗.
๑๑๒๘.
๑๑๒๙.
๑๑๓๐.
๑๑๓๑.
๑๑๓๒.
๑๑๓๓.
๑๑๓๔.
๑๑๓๕.
๑๑๓๖.
๑๑๓๗.
๑๑๓๘.
๑๑๓๙.
๑๑๔๐.
๑๑๔๑.
๑๑๔๒.
๑๑๔๓.
๑๑๔๔.
๑๑๔๕.
๑๑๔๖.
๑๑๔๗.
๑๑๔๘.
๑๑๔๙.
๑๑๕๐.
๑๑๕๑.

นายภัทระ พนัสอําพล
นายภาณุพงศ์ เสนานิคม
นายภาณุมาศ คําหว่าน
นายภาณุมาศ ช่วยมณี
นายมะสากี กาเน๊ะ
นายมาหะมะกอตารี ตาเละ
นายมุสตอฟา มะสะอะ
นายรักเกียรติ รุ่งรัตน์
นายวัชรินทร์ จันทร์เทพ
นายวุฒิชัย พันทา
นายศิวกร ศรีภักดี
นายศุภฤกษ์ สุวรรณรัตน์
นายสกล มีมงคล
นายสมคิด เพ็ชร์เทพ
นายสมชาย บรรทิโต
นายสมมาศ มะหาด๊ะ
นายสมศักดิ์ ชูศรี
นายสหัส จันทกาญจน์
นายสะอูดี กาแต
นายสายัณ เพ็งจันทร์
นายสิโรตม์ กัดโกนา
นายสุจินต์ จิตอารีย์
นายสุทธินัย เปรมรัชชานนท์
นายสุทัศน์ ถาวรวิสิทธิ์
นายสุนทร สมพงค์

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๒.
๑๑๕๓.
๑๑๕๔.
๑๑๕๕.
๑๑๕๖.
๑๑๕๗.
๑๑๕๘.
๑๑๕๙.
๑๑๖๐.
๑๑๖๑.
๑๑๖๒.
๑๑๖๓.
๑๑๖๔.
๑๑๖๕.
๑๑๖๖.
๑๑๖๗.
๑๑๖๘.
๑๑๖๙.
๑๑๗๐.
๑๑๗๑.
๑๑๗๒.
๑๑๗๓.
๑๑๗๔.
๑๑๗๕.
๑๑๗๖.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสุพจน์ รัตนกูล
นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง
นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
นายสุรวุฒิ พร้อมพูล
นายสุรินทร์ คงยัง
นายสุริยะ หอมจันทร์
นายสุไลมาน กูแม
นายสุวรรณ นคราวงศ์
นายสุวัฒน์ ขุนทอง
นายหวันยะสะ หมัดหมัน
นายหาญณรงค์ สงหนู
นายอดุล อิศมาอีล
นายอภิสิทธิ์ ดิสรังโส
นายอริญชัย ดีนา
นายอับดุลเลาะ เตะโระ
นายอาภรณ์ ชูชื่น
นายอาหมัด สีเด๊ะ
นายอํานวย ทองจินดา
นายอิสมะแอ การียา
นายอิสมาอีล แวดือเร๊ะ
นายอุทัย ทองแก้ว
นายเอกวัฒน์ วงศ์พัทธวุฒิ
นายฮัมซา เซ็งโซะ
นายฮิลมี ดาโอ๊ะ
นางกรรณิการ์ เหละดุหวี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๑๗๗.
๑๑๗๘.
๑๑๗๙.
๑๑๘๐.
๑๑๘๑.
๑๑๘๒.
๑๑๘๓.
๑๑๘๔.
๑๑๘๕.
๑๑๘๖.
๑๑๘๗.
๑๑๘๘.
๑๑๘๙.
๑๑๙๐.
๑๑๙๑.
๑๑๙๒.
๑๑๙๓.
๑๑๙๔.
๑๑๙๕.
๑๑๙๖.
๑๑๙๗.
๑๑๙๘.
๑๑๙๙.
๑๒๐๐.
๑๒๐๑.

นางการณ์ภัสร์ รัตนะ
นางจรรยา ศิริรัตน์
นางสาวจริยา ขวัญทองยิ้ม
นางจินดาภรณ์ สวนพิบูลย์
นางสาวจุฑามาศ พลับแดง
นางสาวจุฑามาศ สารีปา
นางชนัญชิดา หนูสีคง
นางชุติกาญจน์ หวั่นห้วย
นางซากีเร๊าะ หะยีบือราเฮง
นางซาซีย๊ะ มามะ
นางสาวซาฮูรา อับดุลเลาะ
นางซูเรียนี หะยีเจะและ
นางสาวซูลฟาร์ หิแล
นางสาวดวงใจ อุบล
นางสาวทิพย์รดา ราชสุวรรณ์
นางสาวนนท์ลภัส ชูสอน
นางสาวนาเดีย ศิริพิพัฒน์สกุล
นางสาวนิตยา ช่วงรัตน์
นางนิรันดาร์ ชุมประเวศ
นางสาวนุชรี ศรีพรมทอง
นางนูรอสนะห์ ดือราฮิง
นางบุญยราศรี ช่างเหล็ก
นางบุศญา ภักดีฉนวน
นางประสารสุวรรณ อินทรสกุล
นางปวริศา วงศ์พัทธวุฒิ

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๒.
๑๒๐๓.
๑๒๐๔.
๑๒๐๕.
๑๒๐๖.
๑๒๐๗.
๑๒๐๘.
๑๒๐๙.
๑๒๑๐.
๑๒๑๑.
๑๒๑๒.
๑๒๑๓.
๑๒๑๔.
๑๒๑๕.
๑๒๑๖.
๑๒๑๗.
๑๒๑๘.
๑๒๑๙.
๑๒๒๐.
๑๒๒๑.
๑๒๒๒.
๑๒๒๓.
๑๒๒๔.
๑๒๒๕.
๑๒๒๖.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวปัทมา สุทธิรักษ์
นางปิยะเนตร นิมุ
นางผะอบ พิทักษ์จินดา
นางพริ้มเพรา เพ็ชรนรินทร์
นางพิมพ์วิมล ขันธิรัตน์
นางพิมลทิพย์ พรหมเพชร
นางสาวภคพรรณ สุวรรณรัตน์
นางมลธิรา สุหลง
นางสาวมาสตูรา วาเตะ
นางมุกดา มณีรัตน์
นางยามีละห์ สรียาดี
นางเย็นจิตร ยอศิลป์
นางสาวเยาวลักษณ์ อจลภูติ
นางสาวรอบียะห์ บือสุ
นางสาวรอมีฮัส ลูดิง
นางรอมือเลาะ มูน๊ะ
นางสาวรัตนา ดามาอู
นางลลนา นิเด
นางสาววงศ์ผกา มากเมือง
นางวันดี คงสีพันธ์
นางวัลนา ขวัญปาน
นางวารุณี โตะกูยือแร
นางแวฟาตีเมาะ ดีแม
นางสาวศศิธร ณ นคร
นางสมยงค์ สืบสิงห์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๒๒๗.
๑๒๒๘.
๑๒๒๙.
๑๒๓๐.
๑๒๓๑.
๑๒๓๒.
๑๒๓๓.
๑๒๓๔.
๑๒๓๕.
๑๒๓๖.
๑๒๓๗.
๑๒๓๘.
๑๒๕๑.
๑๒๕๒.
๑๒๕๓.
๑๒๕๔.
๑๒๕๕.
๑๒๕๖.
๑๒๕๗.
๑๒๕๘.
๑๒๕๙.
๑๒๖๐.
๑๒๖๑.
๑๒๖๒.

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวสุชาดา นาสนิท
๑๒๓๙. นางอรัญญา ฤทธิเดช
นางสาวสุธินี แสงเงิน
๑๒๔๐. นางอรัญญา เห็นชอบ
นางสาวสุพรรษา มีเจริญ
๑๒๔๑. นางสาวอัฐพร สุขขี
นางสุภาวดี ศิระเชาว์เจริญ
๑๒๔๒. นางสาวอามีเน๊าะ เจะมะ
นางสาวสุริยา มะ
๑๒๔๓. นางสาวอามีเน๊าะ อุเซ็ง
นางสาวสุรีรัตน์ พรรณราย
๑๒๔๔. นางสาวอารยา ราตรีพฤกษ์
นางสาวสุวรรณา สินสมบูรณ์
๑๒๔๕. นางสาวอาสิเย๊าะ หมัดบาซา
นางหวันกฤษณา ณัฐกุลวโรดม
๑๒๔๖. นางสาวอาอีดะ หะรงค์
นางอโนชา เลาหวิริยานนท์
๑๒๔๗. นางสาวอุรีรัตน์ โรจนชาคร
นางอภิลักษณ์ ไหมสุข
๑๒๔๘. นางเอมอร ขจรวงษ์
นางอรทัย ทองคุปต์
๑๒๔๙. นางสาวฮาลีเมาะ ดอมารอ
นางสาวอรนิต ศรีสะอาด
๑๒๕๐. นางสาวฮาลีเมาะ ยีเลาะ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๒๖๓. พันตํารวจเอก สุวิทย์ ยอดรัก
พลตํารวจโท เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
๑๒๖๔. พันตํารวจเอก เอกรินทร์ อิทธิวัฒนะ
พลตํารวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์
๑๒๖๕. พันตํารวจเอกหญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์
พลตํารวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ
๑๒๖๖. พันตํารวจโท กฎกบินทร์ กังแฮ
พลตํารวจตรี วัลลภ ประทุมเมือง
พลตํารวจตรี ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ๑๒๖๗. พันตํารวจโท เกรียงเดช ชัยบรรณ์
พันตํารวจเอก ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
๑๒๖๘. พันตํารวจโท จรินทร์ นาคนาค
พันตํารวจเอก นพดล กันตะกนิษฐ์
๑๒๖๙. พันตํารวจโท จีรโรจน์ อัครภาชื่นสกุล
พันตํารวจเอก ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์
๑๒๗๐. พันตํารวจโท ชํานาญ ผลไกรเพชร
๑๒๗๑. พันตํารวจโท เชิด ทองฉายวัฒนะ
พันตํารวจเอก พงศ์ธร สุโฆสิต
๑๒๗๒. พันตํารวจโท เดชา อุปัชฌาย์
พันตํารวจเอก มนตรี สีทอง
๑๒๗๓. พันตํารวจโท ไตรพงษ์ วงศ์อมรอัครพันธ์
พันตํารวจเอก สมนึก วรรณชิต
๑๒๗๔. พันตํารวจโท นิติธร เดชระพีร์
พันตํารวจเอก สุวรรณ นาทอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๒๗๕.
๑๒๗๖.
๑๒๗๗.
๑๒๗๘.
๑๒๗๙.
๑๒๘๐.
๑๒๘๑.
๑๒๘๒.
๑๒๘๓.
๑๒๘๔.
๑๒๘๕.
๑๒๘๖.
๑๒๘๗.
๑๒๘๘.
๑๒๘๙.
๑๒๙๐.
๑๒๙๑.
๑๒๙๒.
๑๒๙๓.
๑๒๙๔.
๑๒๙๕.
๑๒๙๖.
๑๒๙๗.
๑๒๙๘.
๑๒๙๙.
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๑๓๐๐.
๑๓๐๑.
๑๓๐๒.
๑๓๐๓.
๑๓๐๔.
๑๓๐๕.
๑๓๐๖.
๑๓๐๗.
๑๓๐๘.
๑๓๐๙.
๑๓๑๐.
๑๓๑๑.
๑๓๑๒.
๑๓๑๓.
๑๓๑๔.
๑๓๑๕.
๑๓๑๖.
๑๓๑๗.
๑๓๑๘.
๑๓๑๙.
๑๓๒๐.
๑๓๒๑.
๑๓๒๒.
๑๓๒๓.
๑๓๒๔.

พันตํารวจตรี นมัสการ นิลกําแหง
พันตํารวจตรี นรินทร์ ช่วยสุข
พันตํารวจตรี นุกูล แก้วปลอด
พันตํารวจตรี ปรเมษฐ โพยนอก
พันตํารวจตรี ป้อมเพ็ชร โชติกลาง
พันตํารวจตรี พิชญา พิพัฒน์บรรณกิจ
พันตํารวจตรี พุทธินันท์ พุทธิรานนท์
พันตํารวจตรี วิวัฒน์ วงษ์สุนทร
พันตํารวจตรี สุเทพ ชูแก้ว
พันตํารวจตรี สุรชัย จันทร์ณรงค์
ว่าที่พันตํารวจตรี นพพล ชัยเจริญสุขเกษม
ร้อยตํารวจเอก ก่อกฤษฎิ์ ชัยชาญ
ร้อยตํารวจเอก กิตติศักดิ์ นาคมรกต
ร้อยตํารวจเอก โกเมน สุวรรณชาตรี
ร้อยตํารวจเอก ทรงพันธุ์ กุลดิลก
ร้อยตํารวจเอก นพวิชญ์ วาจาสุจริต
ร้อยตํารวจเอก ประยุทธิ์ เหรียญไกร
ร้อยตํารวจเอก พรชัย ไกรทอง
ร้อยตํารวจเอก ยอดชาย พิพิธสุนทรศานต์
ร้อยตํารวจเอกหญิง กัลยดา จันทรังษี
ร้อยตํารวจเอกหญิง จิรสุดา ปลายยอด
ร้อยตํารวจเอกหญิง ธิดารัตน์ ตันติรักษ์
ร้อยตํารวจเอกหญิง นัยนา ล่องแดง
ร้อยตํารวจเอกหญิง ศุภลักษณ์ รัตนพันธ์
ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ศุภวิชญ์ จินุกูล

พันตํารวจโท เนติ ขันบุญ
พันตํารวจโท บรรพต พันธุรัตน์
พันตํารวจโท บัญชา คล้ายน้อย
พันตํารวจโท ปิยังกูร ลุนหล้า
พันตํารวจโท พิสิษฐ อุ่นใจ
พันตํารวจโท ภูชิต เกตุแก้ว
พันตํารวจโท ไมตรี กองสุข
พันตํารวจโท รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า
พันตํารวจโท วรรณา อินเชื้อ
พันตํารวจโท วัชชิรานนท์ นนท์นา
พันตํารวจโท วิเชียร คําเสาร์
พันตํารวจโท ศุภณัฐ รัตนภิรมย์
พันตํารวจโท สมปอง รองยาง
พันตํารวจโท สําเริง เสริมศรี
พันตํารวจโท เสถียร ไชยสวัสดิ์
พันตํารวจโท อนุรักษ์ อิ่มละเอียด
พันตํารวจโท อุทัย นามงาม
พันตํารวจโทหญิง ณภัทร ทินราช
พันตํารวจโทหญิง เดือนเพ็ญ มีแก้ว
พันตํารวจโทหญิง นวรัตน์ ศรีรัญเพชร
พันตํารวจโทหญิง ประทุมรัตน์ โฆษิตกุล
พันตํารวจโทหญิง สุจินตนา อักษรนํา
พันตํารวจโทหญิง สุดากาญจน์ โลหะนะ
พันตํารวจโทหญิง โสลัดดา ผังจิโน
พันตํารวจตรี เจริญชัย จันทนชาติ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๓๒๕.
๑๓๒๖.
๑๓๒๗.
๑๓๒๘.
๑๓๒๙.
๑๓๓๐.
๑๓๓๑.
๑๓๓๒.
๑๓๓๓.
๑๓๓๔.
๑๓๓๕.
๑๓๓๖.
๑๓๓๗.
๑๓๓๘.
๑๓๓๙.
๑๓๔๐.
๑๓๔๑.
๑๓๔๒.
๑๓๔๓.
๑๓๔๔.
๑๓๔๕.
๑๓๔๖.
๑๓๔๗.
๑๓๔๘.
๑๓๔๙.
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๑๓๕๐.
๑๓๕๑.
๑๓๕๒.
๑๓๕๓.
๑๓๕๔.
๑๓๕๕.
๑๓๕๖.
๑๓๕๗.
๑๓๕๘.
๑๓๕๙.
๑๓๖๐.
๑๓๖๑.
๑๓๖๒.
๑๓๖๓.
๑๓๖๔.
๑๓๖๕.
๑๓๖๖.
๑๓๖๗.
๑๓๖๘.
๑๓๖๙.
๑๓๗๐.
๑๓๗๑.
๑๓๗๒.
๑๓๗๓.
๑๓๗๔.

ร้อยตํารวจโท อนันต์ หมานสกุล
ร้อยตํารวจโท อนุสรณ์ แจ้งใจ
ร้อยตํารวจโท อนุสรณ์ สมุทรกิตติศักดิ์
ร้อยตํารวจโท อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์
ร้อยตํารวจโท อัฐพล ฤทธิชัย
ร้อยตํารวจโท เอกราช ด้วงอินทร์
ร้อยตํารวจโทหญิง เขมจิรา รัตนวศิริ
ร้อยตํารวจโทหญิง น้ําฝน ยั่งยืน
ร้อยตํารวจโทหญิง ปิยภรณ์ เพ็งจรูญ
ร้อยตํารวจโทหญิง พนัสดา พงษ์จีน
ร้อยตํารวจโทหญิง พิศมัย ศรีภักดี
ร้อยตํารวจโทหญิง เพลินพิศ ขาวเขียว
ร้อยตํารวจโทหญิง วลัย ชัยแก้ว
ร้อยตํารวจโทหญิง วัสมล ชูเอียด
ร้อยตํารวจโทหญิง วิลาศ จันทกาญจน์
ร้อยตํารวจโทหญิง วิไลวรรณ ทิพรองพล
ร้อยตํารวจโทหญิง ศิริญญา เต็มพุฒิ
ร้อยตํารวจโทหญิง สายชล ภิญญะพันธ์
ร้อยตํารวจโทหญิง สุนิสา ชาลีทา
ร้อยตํารวจโทหญิง อังสุมา สมจิต
ร้อยตํารวจตรี กอบเกียรติ มณีโชติ
ร้อยตํารวจตรี เฉลิม บุญอ่วม
ร้อยตํารวจตรี ชยพล หนูสมจิตร
ร้อยตํารวจตรี ชูสกุล วงศ์วรรณา
ร้อยตํารวจตรี ณัฐนนท์ อินทองมาก

ว่าที่ร้อยตํารวจเอก อาวุธ อาษาสุจริต
ร้อยตํารวจโท ก้อง อินทโรภาส
ร้อยตํารวจโท กีรติ คล้อยอรุณ
ร้อยตํารวจโท ขัตติยะ สามทอง
ร้อยตํารวจโท จตุพล ประเคนคะชา
ร้อยตํารวจโท จํารัส จิตรเพชร
ร้อยตํารวจโท จําลอง เขียวแก้ว
ร้อยตํารวจโท ทาฒะสิงห์ ดีประเสริฐสิทธิ์
ร้อยตํารวจโท ธเนศน์ แสงหิรัญ
ร้อยตํารวจโท นัฐพงศ์ ตาแก้ว
ร้อยตํารวจโท นิวัติ เฉ่งไล่
ร้อยตํารวจโท ปริวรรต อุชุภาพ
ร้อยตํารวจโท พยัคฆเดช ดีประเสริฐสิทธิ์
ร้อยตํารวจโท พัชระ รัตนกูล
ร้อยตํารวจโท พิชิตร รามนาถ์
ร้อยตํารวจโท พุทธิชัย มินเสน
ร้อยตํารวจโท พุทธิพิพัฒน์ ปราบริปู
ร้อยตํารวจโท ภราดร สวัสดี
ร้อยตํารวจโท รัฐนริศร บัวแก้ว
ร้อยตํารวจโท วันชนะ อาจณรงค์
ร้อยตํารวจโท ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช
ร้อยตํารวจโท ศิริศักดิ์ หวังกุหลํา
ร้อยตํารวจโท ศุภราช เสตกุล
ร้อยตํารวจโท สินธพ โปธาวิน
ร้อยตํารวจโท สุพัฒน์ ขําหวาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๓๗๕.
๑๓๗๖.
๑๓๗๗.
๑๓๗๘.
๑๓๗๙.
๑๓๘๐.
๑๓๘๑.
๑๓๘๒.
๑๓๘๓.
๑๓๘๔.
๑๓๘๕.
๑๓๘๖.
๑๓๘๗.
๑๓๘๘.
๑๓๘๙.
๑๓๙๐.
๑๓๙๑.
๑๓๙๒.
๑๓๙๓.
๑๓๙๔.
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๑๓๙๘.
๑๓๙๙.
๑๔๐๐.
๑๔๐๑.
๑๔๐๒.
๑๔๐๓.
๑๔๐๔.
๑๔๐๕.
๑๔๐๖.
๑๔๐๗.
๑๔๐๘.
๑๔๐๙.
๑๔๑๐.
๑๔๑๑.
๑๔๑๒.
๑๔๑๓.
๑๔๑๔.
๑๔๑๕.
๑๔๑๖.
๑๔๑๗.
๑๔๑๘.
๑๔๑๙.
๑๔๒๐.
๑๔๒๑.
๑๔๒๒.

ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง มารียะห์ มะแซสะอิ
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง รพีพรรณ ชุมธรรม
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ลภัสรดา อินทปัน
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ลักขณา มงคลไทร
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง วรรณวิสา บุญสมยา
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง วราภรณ์ มั่นเปล่ง
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ศศิณัฐ บินรินทร์
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง สุดารัตน์ ฤทธิโสม
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง สุริยานี สกุลดีเย๊าะ
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง หนึ่งฤทัย คงมณี
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง อังคณา คําหล้า
ดาบตํารวจ เกียรติชัย เชยบัวแก้ว
ดาบตํารวจ ไกรสร บํารุงสุข
ดาบตํารวจ จักรียุทธ์ นรรัตน์
ดาบตํารวจ ชัยณรงค์ พรหมเพศ
ดาบตํารวจ ชาญชัย ซังเรือง
ดาบตํารวจ ชูเกียรติ เหมือนทอง
ดาบตํารวจ โชคชัย วรรณโชติ
ดาบตํารวจ ฐกร จริงจิติต์
ดาบตํารวจ ฐากูร แก้วทอง
ดาบตํารวจ ณฐพล อนะสุวรรณ์
ดาบตํารวจ ทรงธรรม รัตนพล
ดาบตํารวจ ธีรพงศ์ วงศ์ทองดี
ดาบตํารวจ ธีระธรรม์ สุวรรณศรี
ดาบตํารวจ นิพนธ์ กิ้มแก้ว

ร้อยตํารวจตรี ธนวัฒน์ อ่อนนิ่ม
ร้อยตํารวจตรี ธม วิภาสุรมณฑล
ร้อยตํารวจตรี นันทกร ดําพร
ร้อยตํารวจตรี ปุณยธิษณ์ แก้วประเสริฐ
ร้อยตํารวจตรี พิทยา มาพล
ร้อยตํารวจตรี รตเวช ทองมุณี
ร้อยตํารวจตรี ศิรเมศร์ เมธีวัชร์วโรดม
ร้อยตํารวจตรี สันท์ จันทะชารี
ร้อยตํารวจตรี อดินันท์ อามะ
ร้อยตํารวจตรี อนุช ส่งสกุล
ร้อยตํารวจตรี อนุพงศ์ จันทร์เพ็ญ
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี กิรศักดิ์ พรหมทา
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี จตุพร ปรีชา
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ธีระพงษ์ ขัดผาบ
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ประวิทย์ ศรีลาศักดิ์
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี พศิน ธวัชเกียรติศักดิ์
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ภาม วราศุภกรกูร
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง กีรติ จันปุ่ม
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ณฐวรรณ เผื่อนพงษ์
ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง นฤมล
วิเศษสุวรรณภูมิ
๑๓๙๕. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง นัฐรี ตาละลักษมณ์
๑๓๙๖. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง เนตรชนก นาพอ
๑๓๙๗. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง มาดีน่า
พันธพงศ์ธรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๔๒๓.
๑๔๒๔.
๑๔๒๕.
๑๔๒๖.
๑๔๒๗.
๑๔๒๘.
๑๔๒๙.
๑๔๓๐.
๑๔๓๑.
๑๔๓๒.
๑๔๓๓.
๑๔๓๔.
๑๔๓๕.
๑๔๓๖.
๑๔๓๗.
๑๔๓๘.
๑๔๓๙.
๑๔๔๐.
๑๔๔๑.
๑๔๔๒.
๑๔๔๓.
๑๔๔๔.
๑๔๔๕.
๑๔๔๖.
๑๔๔๗.

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ดาบตํารวจ บุญสิน รองนวล
ดาบตํารวจ ปรเศรษฐ์ อัศจรรย์กาญจน์
ดาบตํารวจ ประดิษฐ พรหมเกื้อ
ดาบตํารวจ ประทีป มุณีขวัญ
ดาบตํารวจ ประภัสสร เพชรนาคิน
ดาบตํารวจ ประยูร คงหนู
ดาบตํารวจ ประเสริฐ เภาประดิษฐ์
ดาบตํารวจ เปรม เรืองเอียด
ดาบตํารวจ พยัพ พรหมแก้ว
ดาบตํารวจ พิศิษฐ์ ครรชิต
ดาบตํารวจ เพียงชัย พันธ์น้อย
ดาบตํารวจ มนตรี เสริมสกุลเกียรติ
ดาบตํารวจ วันชัย เจตพันธ์
ดาบตํารวจ วิโรจน์ จินดาวงศ์
ดาบตํารวจ วิสัย ประดับเพชรรัตน์
ดาบตํารวจ ศักดิ์ดา พิจารณ์
ดาบตํารวจ ศิรศักดิ์ จันทร์แสง
ดาบตํารวจ ส่งเสริม ชูยังด้วงโยธา
ดาบตํารวจ สมชาย ทรัพย์อบรม
ดาบตํารวจ สมทบ เปาะทองคํา
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ ปัญญโชติกุล
ดาบตํารวจ สรวิศ มีแก้ว
ดาบตํารวจ สัญญา จันทร์แก้ว
ดาบตํารวจ สานิต สังข์ศิลป์ชัย
ดาบตํารวจ สุชาติ ณ พัทลุง

๑๔๔๘.
๑๔๔๙.
๑๔๕๐.
๑๔๕๑.
๑๔๕๒.
๑๔๕๓.
๑๔๕๔.
๑๔๕๕.
๑๔๕๖.
๑๔๕๗.
๑๔๕๘.
๑๔๕๙.
๑๔๖๐.
๑๔๖๑.
๑๔๖๒.
๑๔๖๓.
๑๔๖๔.
๑๔๖๕.
๑๔๖๖.
๑๔๖๗.
๑๔๖๘.
๑๔๖๙.
๑๔๗๐.
๑๔๗๑.
๑๔๗๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ดาบตํารวจ สุชาติ ราชแดหวา
ดาบตํารวจ สุเทพ จําเริญรักษ์
ดาบตํารวจ สุรินทร์ แรงชัย
ดาบตํารวจ สุวัฒน์ ขุนศรี
ดาบตํารวจ สุวัฒน์ จันทร์จะนะ
ดาบตํารวจ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ป้านวัน
ดาบตํารวจ อรุณ สุวรรณโณ
ดาบตํารวจ อัครพงศ์ กาฬสงค์
ดาบตํารวจ อาจินต์ จันทร์เมืองไทย
ดาบตํารวจ อาภร เสนาพิทักษ์กุล
ดาบตํารวจ อํานาจ จันทร์เรือง
ดาบตํารวจ อิสมาแอ ฮะนิง
ดาบตํารวจหญิง กฤษณา นวลละออง
ดาบตํารวจหญิง จันทนา หมวกทอง
ดาบตํารวจหญิง จินดา ชูสิงห์แค
ดาบตํารวจหญิง จีระพา เฮ้งนุ้ย
ดาบตํารวจหญิง เฉลิมขวัญ มูลติไชย
ดาบตํารวจหญิง ชุติกร เพชรนาคิน
ดาบตํารวจหญิง ณัฐสุรีย์ บํารุง
ดาบตํารวจหญิง ดรุณี อุยสุย
ดาบตํารวจหญิง ดวงเดือน เอียดทอง
ดาบตํารวจหญิง บุญญา จินดาวงศ์
ดาบตํารวจหญิง บุญพา สุขสวัสดิ์
ดาบตํารวจหญิง บุญยอร นาคะวิโรจน์
ดาบตํารวจหญิง เบญจมาศ เพชรฤทธิ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๑๔๗๓.
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๑๔๗๖.
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๑๔๘๒.
๑๔๘๓.
๑๔๘๔.
๑๔๘๕.
๑๔๘๖.
๑๔๘๗.
๑๔๘๘.
๑๔๘๙.
๑๔๙๐.
๑๔๙๑.
๑๔๙๒.
๑๔๙๓.
๑๔๙๔.
๑๔๙๕.
๑๔๙๖.
๑๔๙๗.

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๔๙๘.
๑๔๙๙.
๑๕๐๐.
๑๕๐๑.
๑๕๐๒.
๑๕๐๓.
๑๕๐๔.
๑๕๐๕.
๑๕๐๖.
๑๕๐๗.
๑๕๐๘.
๑๕๐๙.
๑๕๑๐.
๑๕๑๑.
๑๕๑๒.
๑๕๑๓.
๑๕๑๔.
๑๕๑๕.
๑๕๑๖.
๑๕๑๗.
๑๕๑๘.
๑๕๑๙.
๑๕๒๐.
๑๕๒๑.
๑๕๒๒.

จ่าสิบตํารวจ วิชาญ ไชยพูล
จ่าสิบตํารวจ สมคิด สุวรรณชาตรี
จ่าสิบตํารวจ สมพล แดงสุวรรณ
จ่าสิบตํารวจ สมโภช จันทวัง
จ่าสิบตํารวจ สุรัฐ สุขโข
จ่าสิบตํารวจ อัษฎา อั้นทอง
จ่าสิบตํารวจ อานนท์ ชิตชลธาร
จ่าสิบตํารวจ อํานาจ เส็นสมมาตร
จ่าสิบตํารวจหญิง กมลวรรณ ทองเทพ
จ่าสิบตํารวจหญิง ทวิตียา รักษ์ทอง
จ่าสิบตํารวจหญิง น้ําเพชร พิงไธสง
จ่าสิบตํารวจหญิง นิภาพร ชูเมือง
จ่าสิบตํารวจหญิง ปาณิสรา ป้องศรี
จ่าสิบตํารวจหญิง พจมาลย์ กลับวิลา
จ่าสิบตํารวจหญิง พิชญ์ชณันธร บุญธรรม
จ่าสิบตํารวจหญิง ยุพดี แนมใส
จ่าสิบตํารวจหญิง รัชณีบูลย์ ชูโกสม
จ่าสิบตํารวจหญิง วรรณดี หนูดํา
จ่าสิบตํารวจหญิง ศุภกาญจน์ อับดุลการี
จ่าสิบตํารวจหญิง สายบัว สุขสวัสดิ์
จ่าสิบตํารวจหญิง สุจิตรา กะโด
จ่าสิบตํารวจหญิง สุดาพร พันคง
จ่าสิบตํารวจหญิง สุทิศา ขวัญเมือง
จ่าสิบตํารวจหญิง อรอุมา วิลัยรัตน์
จ่าสิบตํารวจหญิง อายเสาะ สาและ

ดาบตํารวจหญิง ปัญชญา แก้วคล้ํา
ดาบตํารวจหญิง ฝันเมือง บุษบรรณ
ดาบตํารวจหญิง พนิดา พรหมเนตร
ดาบตํารวจหญิง ภัคมณฑน์ จันทร์แสง
ดาบตํารวจหญิง วนิดา เรืองพิบูลย์
ดาบตํารวจหญิง วรสชา เทพรักษ์
ดาบตํารวจหญิง ศุทธา ธรรมรังษี
ดาบตํารวจหญิง สุภา ธนสมบัติ
ดาบตํารวจหญิง สุภาณี ประเสริฐ
ดาบตํารวจหญิง สุวีนา พิเศษสิทธิ์
ดาบตํารวจหญิง อรรัตน์ ตรีไวย
จ่าสิบตํารวจ กัมปนาท กูเล็ม
จ่าสิบตํารวจ คณานิตย์ แก้วสุวรรณ์
จ่าสิบตํารวจ จักริน ศรีปาน
จ่าสิบตํารวจ จักริน สุขอิ่ม
จ่าสิบตํารวจ ชญานินทร์ แก้วปาน
จ่าสิบตํารวจ ชัยณรงค์ เนตรเจริญ
จ่าสิบตํารวจ ธัชพล แก้วสุขใส
จ่าสิบตํารวจ ธีรวิทย์ สุวรรณสินธุ์
จ่าสิบตํารวจ นรินทร์ บัวสุวรรณ
จ่าสิบตํารวจ บรรจบ ลอยเลื่อน
จ่าสิบตํารวจ พงษ์ศักดิ์ แสงหงษ์
จ่าสิบตํารวจ พิรุฬห์ ทองนุ่น
จ่าสิบตํารวจ ไพศร ธนะก่ํา
จ่าสิบตํารวจ ภูวนัย แก้วมุข

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๕๔๘.
๑๕๔๙.
๑๕๕๐.
๑๕๕๑.
๑๕๕๒.
๑๕๕๓.
๑๕๕๔.
๑๕๕๕.
๑๕๕๖.
๑๕๕๗.
๑๕๕๘.
๑๕๕๙.
๑๕๖๐.
๑๕๖๑.
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๑๕๖๗.
๑๕๖๘.
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๑๕๗๐.
๑๕๗๑.
๑๕๗๒.

สิบตํารวจเอก สกล ไกรหอม
สิบตํารวจเอก สันติ พรหมขํา
สิบตํารวจเอก สันธนะ พรมวิสัย
สิบตํารวจเอก สิทธิพร นาคแป้น
สิบตํารวจเอก สุทธิชัย กลิ่นเมฆ
สิบตํารวจเอก สุธีร์ มงคลพิสิษฐ์
สิบตํารวจเอก สุเมศ สุระภา
สิบตํารวจเอก เสาร์ สุคนธ์เขต
สิบตํารวจเอก เอกรัฐ แก้วแท้
สิบตํารวจเอก เอกวุฒิ สาระนะ
สิบตํารวจเอกหญิง ขนกวรรณ์ เทพทอง
สิบตํารวจเอกหญิง เจนจิรา ทองจารุแข
สิบตํารวจเอกหญิง นัฐณี มณีโชติ
สิบตํารวจเอกหญิง พลอยวัชรา จินดามณี
สิบตํารวจเอกหญิง เพ็ญประภา แสงใส
สิบตํารวจเอกหญิง รัติยา สิงอุดม
สิบตํารวจเอกหญิง วาสิมา นิกา
สิบตํารวจเอกหญิง สุภาวดี เมืองงาม
สิบตํารวจเอกหญิง อรภร ไชยสวัสดิ์
สิบตํารวจเอกหญิง อรอุมา เพิ่มพูล
สิบตํารวจเอกหญิง อาริยา คชเสน
สิบตํารวจโท โกวิท จันทร์ธนู
สิบตํารวจโท จักรพันธ์ พลายด้วง
สิบตํารวจโท จําลอง สงทิพย์
สิบตํารวจโท ชาคริต กั้งเส้ง

สิบตํารวจเอก กรุงทอง ดงบัง
สิบตํารวจเอก กัมปนาท คงศรีพุท
สิบตํารวจเอก กิตติศักดิ์ หีตหนู
สิบตํารวจเอก คํารณ คําทอง
สิบตํารวจเอก เจิมศักดิ์ เกตโกบุตร
สิบตํารวจเอก ชินทัต เมืองแสน
สิบตํารวจเอก ธนวัฒน์ ทองคํา
สิบตํารวจเอก ธารินทร์ บุญปถัมภ์
สิบตํารวจเอก ธีรวัฒน์ เย็นจิตต์
สิบตํารวจเอก บุญสิทธิ์ วัฒนสุข
สิบตํารวจเอก ปฏิพล เวทโอสถ
สิบตํารวจเอก ปพนทัศน์ พัฒนะเดชาวัสส์
สิบตํารวจเอก ประสิทธ์ ดิษรา
สิบตํารวจเอก พลเอก ภู่ทอง
สิบตํารวจเอก พินัย ทับทวี
สิบตํารวจเอก พุฒธิเวช สืบเนียม
สิบตํารวจเอก ภนา บุตรมาตา
สิบตํารวจเอก ภัลลภ ฟูเฟื่อง
สิบตํารวจเอก มนตรี นพภาแก้ว
สิบตํารวจเอก เรวัต นามโฮม
สิบตํารวจเอก วสันต์ คงแง่ง
สิบตํารวจเอก วิกาล ศรีเมืองช้าง
สิบตํารวจเอก วินัย สุนทรหงษ์
สิบตํารวจเอก ศรนันท์ สถาวรณ์
สิบตํารวจเอก ศุภกิจ จําเดิม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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๑๖๒๒.

สิบตํารวจโทหญิง สุภาวดี สวัสดิ์รักษา
สิบตํารวจโทหญิง อัฐภิญญา สวัสดี
สิบตํารวจตรี กนก กัลยา
สิบตํารวจตรี กนกทร วงศ์แก้ว
สิบตํารวจตรี กนกพล นลินวิจิตร
สิบตํารวจตรี กมล แพงทุย
สิบตํารวจตรี กรกันต์ หาญเม่ง
สิบตํารวจตรี กรภัทร วงษ์ใหญ่
สิบตํารวจตรี กรรณวัฒ จันทรมาลี
สิบตํารวจตรี กรวิชญ์ ดาวดวง
สิบตํารวจตรี กรวิชญ์ เพ็ชรสนิท
สิบตํารวจตรี กรวิชญ์ สังข์ทอง
สิบตํารวจตรี กริช คงเจริญ
สิบตํารวจตรี กฤชนนท์ ขวัญรอด
สิบตํารวจตรี กฤตนัย แก้วคํา
สิบตํารวจตรี กฤตพงษ์ ทองบุญ
สิบตํารวจตรี กฤตพัฒน์ แสงแก้วพะเนา
สิบตํารวจตรี กฤษฎา ชูหว่าง
สิบตํารวจตรี กฤษณ์ เรืองยังมี
สิบตํารวจตรี กฤษณ์กร ช่วยอุปการ
สิบตํารวจตรี กฤษณพงศ์ ธนนิมิตร์
สิบตํารวจตรี กฤษณะ แก้วมาก
สิบตํารวจตรี กฤษณะ งามสะอาด
สิบตํารวจตรี กฤษณะ ซุ่นยะโม
สิบตํารวจตรี กฤษณะ ปาคํา

สิบตํารวจโท ไชยยันต์ นักพรด
สิบตํารวจโท โดม ช่วยเทวฤทธิ์
สิบตํารวจโท ถาวร สุวรรณปทุม
สิบตํารวจโท ทวีศักดิ์ คงเมือง
สิบตํารวจโท ทวีศักดิ์ ทองบริบูรณ์
สิบตํารวจโท ธีปกรณ์ ไฝทอง
สิบตํารวจโท พรเทพ รักแก้ว
สิบตํารวจโท พีรพงษ์ แต้มแก้ว
สิบตํารวจโท มงคล สุวรรณรัตน์
สิบตํารวจโท ยุทธพงษ์ หาญชิต
สิบตํารวจโท วรัตม์ เพชรรงค์
สิบตํารวจโท วสันต์ ศักพันธุ์
สิบตํารวจโท วัลลภ กุมภาว์
สิบตํารวจโท สมเกียรติ นิลทัย
สิบตํารวจโท สุริยะ ทองเพ็ชร์
สิบตํารวจโท สุริยา เอียดปราบ
สิบตํารวจโท อภิชาติ ล้วนแก้ว
สิบตํารวจโท อํานาจ ชายบุญแก้ว
สิบตํารวจโทหญิง จินตนา เยาวหลี
สิบตํารวจโทหญิง จุฑาภรณ์ บัวลอย
สิบตํารวจโทหญิง ทิพย์ชนก ปิลวาสน์
สิบตํารวจโทหญิง ปรียากร สวิงรัมย์
สิบตํารวจโทหญิง ปีณภัชล์ แสงราวี
สิบตํารวจโทหญิง พรเพ็ญ นุ้ยมาก
สิบตํารวจโทหญิง สาวิตรี ชัยณรงค์
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สิบตํารวจตรี กฤษณะ เรืองน้อย
สิบตํารวจตรี กฤษณะ สวัสดิ์เกื้อ
สิบตํารวจตรี กฤษดา พาลีบัตร
สิบตํารวจตรี กฤษดา อนันทสุข
สิบตํารวจตรี กลัสนัย นวลสุวรรณ์
สิบตํารวจตรี กล้าณรงค์ มุสิพันธ์
สิบตํารวจตรี กวีเทพ มณีเกิด
สิบตํารวจตรี ก้องเกียรติ นัคเร
สิบตํารวจตรี ก้องนที เส้งมี
สิบตํารวจตรี กอเหลก เภอเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี กันตวิชญ์ จิใจ
สิบตํารวจตรี กันทรากร หนูดาษ
สิบตํารวจตรี กัมปนาท ทองหนัน
สิบตํารวจตรี กัมปนาท แป้นแก้ว
สิบตํารวจตรี กัมปนาท อินทรัตน์
สิบตํารวจตรี กัมพล คงคุต
สิบตํารวจตรี กานต์ ผลสิทธิ์
สิบตํารวจตรี กามารูซามัน เสาะเล๊าะ
สิบตํารวจตรี กิตติ คมสันทัด
สิบตํารวจตรี กิตติ บุญเรือง
สิบตํารวจตรี กิตติ รัตนพิบูลย์
สิบตํารวจตรี กิตติกร เกษศิริ
สิบตํารวจตรี กิตติกร นุ้ยแก้ว
สิบตํารวจตรี กิตติคุณ ตันกาศ
สิบตํารวจตรี กิตติชัย เกลี้ยงจิตร
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สิบตํารวจตรี กิตติชัย อํามลา
สิบตํารวจตรี กิตติธัช ปลอดคง
สิบตํารวจตรี กิตติธัช หละเทียม
สิบตํารวจตรี กิตติพงศ์ ภิโสรมย์
สิบตํารวจตรี กิตติพงษ์ ใจกว้าง
สิบตํารวจตรี กิตติพงษ์ ภูตะลุน
สิบตํารวจตรี กิตติพงษ์ วงค์เวียน
สิบตํารวจตรี กิตติพร กระจ่างพิภพ
สิบตํารวจตรี กิตติพร รักษาเกียรติคุณ
สิบตํารวจตรี กิตติพันธุ์ ปานเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี กิตติภพ คงสงฆ์
สิบตํารวจตรี กิตติภูมิ เรืองวานิช
สิบตํารวจตรี กิตติวัฒน์ จันทเดช
สิบตํารวจตรี กิตติวัฒน์ โสภณ
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ ไกรสอน
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ บัวมา
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ พลภูเมือง
สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ ศรีชัย
สิบตํารวจตรี กิตบดี รุ่งเรือง
สิบตํารวจตรี กิติการณ์ คําโสภา
สิบตํารวจตรี กิติพงค์ ชูดํา
สิบตํารวจตรี กิติภูมิ ปิ่นพงษ์
สิบตํารวจตรี กู้เกียรติ ปัญญาธร
สิบตํารวจตรี กูพาริฟ นิแมเร๊าะ
สิบตํารวจตรี เกริกฤทธิ์ แก้วแสงอ่อน
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สิบตํารวจตรี เกรียงไกร บัวศรี
สิบตํารวจตรี เกรียงไกร บางเหลือ
สิบตํารวจตรี เกรียงไกร บํารุงรัฐ
สิบตํารวจตรี เกรียงไกร เสนทองแก้ว
สิบตํารวจตรี เกรียงไกรยุทธ แดงมณี
สิบตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ ใจมูลละ
สิบตํารวจตรี เกษม สมศรี
สิบตํารวจตรี เกียรติชัย บัวแก้ว
สิบตํารวจตรี เกียรติพล เพชรพันธุ์
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ คงเมฆา
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ชูเพชร
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ทรงพลากุล
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ น้ําผุด
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ภิระบรรณ์
สิบตํารวจตรี โกมล เมฆม่วงแก้ว
สิบตํารวจตรี โกเมศ วงศ์วาสนา
สิบตํารวจตรี ไกรชนะ รุ้งแอ่ง
สิบตํารวจตรี ไกรฤกษ์ ทองดี
สิบตํารวจตรี ไกรศักดิ์ ชอบปลูก
สิบตํารวจตรี ขงเขต มะลิต้น
สิบตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ขาวนุ้ย
สิบตํารวจตรี เขตน์ ธิแปง
สิบตํารวจตรี คชราช ขวัญเมือง
สิบตํารวจตรี คฑาวุธ เพ็งสุวรรณ
สิบตํารวจตรี คฑาวุธ มิ่งโอโล
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สิบตํารวจตรี คณินวัฒน์ บุญเกิด
สิบตํารวจตรี คณิศร แหวนวงค์
สิบตํารวจตรี คธาวุธ แก้วตา
สิบตํารวจตรี คมกริช พรหมจินดา
สิบตํารวจตรี คมกริช วงศ์สวัสดิ์
สิบตํารวจตรี คมเพชร เกิดแสง
สิบตํารวจตรี คมสัน สมบูรณ์
สิบตํารวจตรี คริษฐ์ ชิตมณี
สิบตํารวจตรี คอเดอฟี ดือเระ
สิบตํารวจตรี คามิน ชุมแสน
สิบตํารวจตรี คําสิทธิ์ เอ้งฉ้วน
สิบตํารวจตรี คุณัชญ์ เนตรรัตน์
สิบตํารวจตรี งานแต่ง แซ่ผล
สิบตํารวจตรี จตุรงค์ มั่นคง
สิบตํารวจตรี จตุรงค์ เลี้ยงสกุล
สิบตํารวจตรี จตุรงค์ สมจิตร์
สิบตํารวจตรี จตุรงค์ อักษรธรรม
สิบตํารวจตรี จตุรงศ์ ทิพย์แก้ว
สิบตํารวจตรี จตุรวิทย์ ขุนศรีแก้ว
สิบตํารวจตรี จรัญ หนูยิ้มซ้าย
สิบตํารวจตรี จรัญญู นับถือบุญ
สิบตํารวจตรี จรูญ บุญเสริม
สิบตํารวจตรี จรูญ สง่างาม
สิบตํารวจตรี จรูญศักดิ์ แซ่ทั่ว
สิบตํารวจตรี จอมทอง โลหะประเสริฐ
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สิบตํารวจตรี จอมพล รุ่งเรือง
สิบตํารวจตรี จักร์กราช งามกระบวน
สิบตํารวจตรี จักรกริช ผลเกิด
สิบตํารวจตรี จักรกฤษ บริกุล
สิบตํารวจตรี จักรกฤษ สายะบวร
สิบตํารวจตรี จักรกฤษณ์ พรหมทอง
สิบตํารวจตรี จักรกฤษณ์ มากเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี จักรตุรงค์ แก้วจันทร์
สิบตํารวจตรี จักรนรินทร์ นุ้ยจินดา
สิบตํารวจตรี จักรนรินทร์ หอมชื่น
สิบตํารวจตรี จักรพงค์ โลสันตา
สิบตํารวจตรี จักรพงษ์ ไชยสลี
สิบตํารวจตรี จักรพงษ์ ทองยอด
สิบตํารวจตรี จักรพงษ์ ฤทธิ์มหา
สิบตํารวจตรี จักรพันธ์ เดชวัตร
สิบตํารวจตรี จักรพันธ์ บัวเนียม
สิบตํารวจตรี จักรพันธ์ ประดา
สิบตํารวจตรี จักรพันธ์ พรหมทัตโต
สิบตํารวจตรี จักรพันธ์ ล้วนไพรินทร์
สิบตํารวจตรี จักรภพ พรมชาติ
สิบตํารวจตรี จักริน รักโค
สิบตํารวจตรี จักรินทร์ ศรีเงิน
สิบตํารวจตรี จักรี บัวหลวง
สิบตํารวจตรี จักรีวัฒน์ ยังชู
สิบตํารวจตรี จารุกิตติ์ ยุวเบญจพล
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สิบตํารวจตรี จารุวัตร กิตติ
สิบตํารวจตรี จารุวิทย์ จันทร์เมือง
สิบตํารวจตรี จิตตินันท์ ลีเวียง
สิบตํารวจตรี จิตวัฒน์ บุญรัตน์
สิบตํารวจตรี จิติพล เกื้อเส้ง
สิบตํารวจตรี จิรกฤตย์ พิทักษ์
สิบตํารวจตรี จิรทีปต์ นิลสกุล
สิบตํารวจตรี จิรพงศ์ เอียดเฉลิม
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน์ ชุมหมัด
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน์ รามศรี
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน์ อินทร์เอียด
สิบตํารวจตรี จิรวัฒน์ เอี่ยมรัตน์
สิบตํารวจตรี จิรเวช กันทะ
สิบตํารวจตรี จิรศักดิ์ คิดตะรักษ์
สิบตํารวจตรี จิระศักดิ์ หน้าขาว
สิบตํารวจตรี จิรายุ ชนะกุล
สิบตํารวจตรี จิรายุ เรืองกูล
สิบตํารวจตรี จิราวุฒิ ถาวรเศษ
สิบตํารวจตรี จิราวุฒิ บัณฑิตย์
สิบตํารวจตรี จีรยุทธ์ เจะมะลี
สิบตํารวจตรี จีรยุทธ์ ปุนยัง
สิบตํารวจตรี จีรวัฒ แก้วแจ่มจันทร์
สิบตํารวจตรี จุฑาวุฒิ เพชรวา
สิบตํารวจตรี จุมพล แช่มช้อย
สิบตํารวจตรี จุฬา กาหลง
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สิบตํารวจตรี เจนณรงค์ บุญผลา
สิบตํารวจตรี เจนวิทย์ มังคะลู
สิบตํารวจตรี เจฟฟรีย์ ดือราเซะ
สิบตํารวจตรี เจริญชัย มูลสาร
สิบตํารวจตรี เจษฎา จงสิทธิ์
สิบตํารวจตรี เจษฎา จําปา
สิบตํารวจตรี เจษฎา ซุ่นเซ่ง
สิบตํารวจตรี เจษฎา ธนาวุฒิ
สิบตํารวจตรี เจษฎา รอดภัย
สิบตํารวจตรี เจษฎา ฤทธิ์น้อย
สิบตํารวจตรี เจษฎาพงษ์ กรมทนา
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย คํายศ
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย ทับเขียว
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย พลเกษตร
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย โพธิ์ขาว
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย สุพันธ์นา
สิบตํารวจตรี ฉัตรชัย สุภาลัย
สิบตํารวจตรี เฉลิมเกียรติ เทศกุล
สิบตํารวจตรี เฉลิมพล ดําช่วย
สิบตํารวจตรี เฉลิมพันธุ์ ตัณฑพงษ์
สิบตํารวจตรี ชณธร ภูนุชอภัย
สิบตํารวจตรี ชนนบ เหล่าคะเน
สิบตํารวจตรี ชนะ ส่งแก้ว
สิบตํารวจตรี ชนะพล สามใหม่
สิบตํารวจตรี ชนาธิป แก้วเคารพ
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี ชนาบดี พลโคกก่อง
สิบตํารวจตรี ชนินทร์ เครือเทพ
สิบตํารวจตรี ชยณัฐ และกาสินธ์
สิบตํารวจตรี ชยพล สุทธิสังข์
สิบตํารวจตรี ชยาวุธ เถื่อนไพร
สิบตํารวจตรี ชยุตม์ บุญละเอียด
สิบตํารวจตรี ชยุตม์ แสงประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ชรินทร์ หนูเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี ชลธี อินเหมือน
สิบตํารวจตรี ชลวิทย์ ไวแสน
สิบตํารวจตรี ชลากร จันทร์มณี
สิบตํารวจตรี ชวกร นภากุล
สิบตํารวจตรี ชวลิต คําแปง
สิบตํารวจตรี ชัชชญา สินธุ์ทอง
สิบตํารวจตรี ชัชวาลย์ อินทรบํารุง
สิบตํารวจตรี ชัยชนะ เพชรโชติ
สิบตํารวจตรี ชัยชรัตน์ เช็กดาอูส
สิบตํารวจตรี ชัยชาย ยอดแก้ว
สิบตํารวจตรี ชัยณรงค์ จิตอารีย์
สิบตํารวจตรี ชัยณรงค์ เพชรเมือง
สิบตํารวจตรี ชัยณรงค์ วตะภรณ์
สิบตํารวจตรี ชัยธวัช อารมณ์
สิบตํารวจตรี ชัยมงคล ศรีประโคน
สิบตํารวจตรี ชัยยงค์ กลั่นกลอน
สิบตํารวจตรี ชัยยงค์ ชูแก้ว
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สิบตํารวจตรี ชัยรัตน์ จักนิล
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ ชูแก้ว
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ พระธาตุ
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ พัทบุรี
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ พุฒสีแก้ว
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ มะโนภักดิ์
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ สากุลา
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน์ สามบุญลือ
สิบตํารวจตรี ชัยวุฒิ สุรินทะ
สิบตํารวจตรี ชัยอนันต์ ยางศรี
สิบตํารวจตรี ชาญชัย ขุนราม
สิบตํารวจตรี ชาญชัย ใจชอบงาม
สิบตํารวจตรี ชาญณรงค์ นวนประสงค์
สิบตํารวจตรี ชาญณรงค์ ยิ่งมีสกุล
สิบตํารวจตรี ชาญณรงค์ สันซัง
สิบตํารวจตรี ชาญวิทย์ ชูโรจน์
สิบตํารวจตรี ชาญวุฒิ ชูจินดา
สิบตํารวจตรี ชาตรี กรงนิตย์
สิบตํารวจตรี ชานนทร์ สุดใจดี
สิบตํารวจตรี ชายธรัตน์ สุขรักษา
สิบตํารวจตรี ชารวีย์ ปลอดดํา
สิบตํารวจตรี ชารีฟ นิมะ
สิบตํารวจตรี ชารีฟ เล็มโดย
สิบตํารวจตรี ชิตพล เนียมชุม
สิบตํารวจตรี ชินพงษ์ พรหมลําดา
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี ชินวัฒน์ ศรีบุรี
สิบตํารวจตรี เชวงศักดิ์ รัตนานุพงศ์
สิบตํารวจตรี เชษฐา ไชยรักษ์
สิบตํารวจตรี เชิดพงษ์ พงษ์ตา
สิบตํารวจตรี โชคดี จันทรัศมี
สิบตํารวจตรี โชคดี บุตรหมัน
สิบตํารวจตรี ไชยยันต์ อินทะสุวรรณ์
สิบตํารวจตรี ซอบีรีน ยาหะยู
สิบตํารวจตรี ซอลีฮีม สาเร๊ะ
สิบตํารวจตรี ซันซูรี ยะโก๊ะ
สิบตํารวจตรี ซันนูซี มีเน๊าะ
สิบตํารวจตรี ซายดี เจ๊ะเปาะสู
สิบตํารวจตรี ซาเล็ม มูซอ
สิบตํารวจตรี ซาฮาดํา โต๊ะนิ
สิบตํารวจตรี ซําซูรี ยะโก๊ะ
สิบตํารวจตรี ซุลกิฟลี เจ๊ะมามะ
สิบตํารวจตรี ซุลกีฟลี สารีกะ
สิบตํารวจตรี ซูนัยดี ดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี ซูไฮมิง ยะโกะ
สิบตํารวจตรี ไซพูลบาฮารี กือจิ
สิบตํารวจตรี ไซฟูล สาและ
สิบตํารวจตรี ฐานันด์ ทองแป้น
สิบตํารวจตรี ฐานันดร เล่งซุ่น
สิบตํารวจตรี ฐานิศวร์ ดีมี
สิบตํารวจตรี ฐาปกรณ์ เส็นหละ
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สิบตํารวจตรี ฐาพลพิทักษ์ ไชยมั่น
สิบตํารวจตรี ฐิติกร โรยนรินทร์
สิบตํารวจตรี ฐิติเชษฐ์ วังช่วย
สิบตํารวจตรี ฐิติวัสส์ ทวีเส้ง
สิบตํารวจตรี ณฐกร กิจวงศ์วัฒนา
สิบตํารวจตรี ณพดล หมีสุทะ
สิบตํารวจตรี ณภัทรพงษ์ แก้วโกมล
สิบตํารวจตรี ณรงค์ เส็นโสบ
สิบตํารวจตรี ณรงค์ชัย ทองศาสตร์
สิบตํารวจตรี ณรงค์ชัย หลินมา
สิบตํารวจตรี ณรงค์เดช รอดมาก
สิบตํารวจตรี ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์แสน
สิบตํารวจตรี ณรงค์ฤทธิ์ เรือนเงิน
สิบตํารวจตรี ณรงค์ศักดิ์ ช่วยบุญชู
สิบตํารวจตรี ณรงค์ศักดิ์ มูลวงษ์
สิบตํารวจตรี ณัชพล สุภาพล
สิบตํารวจตรี ณัฎฐากร น้อยปาน
สิบตํารวจตรี ณัฎฐิติ ศรีพรหมทัศน์
สิบตํารวจตรี ณัฐกร กุยรัตน์
สิบตํารวจตรี ณัฐกร ชื่นเจริญ
สิบตํารวจตรี ณัฐชาติ ปานมีทอง
สิบตํารวจตรี ณัฐนัย ลี้ตระกูล
สิบตํารวจตรี ณัฐนัศ ไชยแสงศรี
สิบตํารวจตรี ณัฐเนศ อนันตะ
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ์ คงจันทร์
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สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ์ เงินถาวร
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ์ ไชยชมภู
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ์ มานะพัฒนพงศ์
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ์ ฉัตรสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ณัฐพนธ์ ด้วงนิล
สิบตํารวจตรี ณัฐพล ขาวผ่อง
สิบตํารวจตรี ณัฐพล คงพูล
สิบตํารวจตรี ณัฐพล จันทร์ชื่น
สิบตํารวจตรี ณัฐพล ไชยสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี ณัฐพล ซุ่นเซ่ง
สิบตํารวจตรี ณัฐพล โรจนวงศ์
สิบตํารวจตรี ณัฐพล วัชระกาญจกุล
สิบตํารวจตรี ณัฐพล เวียรศิลป์
สิบตํารวจตรี ณัฐพล สบาย
สิบตํารวจตรี ณัฐพล สุขราช
สิบตํารวจตรี ณัฐพล สุนันตา
สิบตํารวจตรี ณัฐพล สุริยะพรม
สิบตํารวจตรี ณัฐภัทร ปาละวงศ์
สิบตํารวจตรี ณัฐมนต์ สมมารถ
สิบตํารวจตรี ณัฐวัฒน์ หมัดเส็น
สิบตํารวจตรี ณัฐวิทย์ ดําดี
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ เกลี้ยงมาก
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ คณากิติกุล
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ จังกินา
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ จันทะวงศ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ นิ่มมา
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ พานิช
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ มานะกล้า
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ มีแก้ว
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ วงค์วิสุทธิ์
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ วงศ์ดวงแก้ว
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ สกุลแก้ว
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ สุขเอียด
สิบตํารวจตรี ณิธิพฤทธิ์ วัฒนจิตร
สิบตํารวจตรี ดนัย นวลศรี
สิบตํารวจตรี ดนุสรณ์ มากจงดี
สิบตํารวจตรี ดรัณภพ เฉยเมล์
สิบตํารวจตรี ดัสกร ยิ่งยง
สิบตํารวจตรี ด้าวุธ เจ๊ะเหระ
สิบตํารวจตรี ดํารงค์เดช ฤทธาเกษมชัย
สิบตํารวจตรี ดิฐพงศ์ คงอุ่น
สิบตํารวจตรี ดุรงค์ฤทธิ์ ชูแก้ว
สิบตํารวจตรี เดชา เสาทอง
สิบตํารวจตรี เดชาวัต จันทวี
สิบตํารวจตรี เดชาวัต ฟุ่มเฟือย
สิบตํารวจตรี เดวิด กาเร็ง
สิบตํารวจตรี โดม โอภาโส
สิบตํารวจตรี ตรียศ เกตุหนู
สิบตํารวจตรี ตวงสิทธิ์ ดําทิพ
สิบตํารวจตรี ต่วนนัซรูดีน ปาเต๊ะ
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สิบตํารวจตรี ติณณภพ นุ่นจุ้ย
สิบตํารวจตรี เตชวัฒน์ ยะโกะ
สิบตํารวจตรี เตชินท์ มณีคง
สิบตํารวจตรี เตาฟิค อารง
สิบตํารวจตรี ถวัลย์ สีคราม
สิบตํารวจตรี ทนงศักดิ์ บุญมาศ
สิบตํารวจตรี ทรงกรด บุญยรัตน์
สิบตํารวจตรี ทรงธรรม เฮงศิริมังคโล
สิบตํารวจตรี ทรงพล คงเลิศ
สิบตํารวจตรี ทรงพล ยอดศรี
สิบตํารวจตรี ทรงศักดิ์ เพ็งเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี ทวีรัตน์ อินมาสม
สิบตํารวจตรี ทวีวัฒน์ อับดุลบุตร
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ ด้วงเสน
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ ทองจันทร์
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ ธนาวุฒิ
สิบตํารวจตรี ทวีศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
สิบตํารวจตรี ทศพร จันทร์แดง
สิบตํารวจตรี ทศพร ส้มเขียวหวาน
สิบตํารวจตรี ทศพร เสริมสุข
สิบตํารวจตรี ทศพล ไชกันหา
สิบตํารวจตรี ทองประเสริฐ ราชไมตรี
สิบตํารวจตรี ทองรัตน์ หมื่นสุข
สิบตํารวจตรี ทัชรินทร์ แก้วคง
สิบตํารวจตรี ทินรัตน์ จันทรน้อย
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ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ทิวา ณะไชย
สิบตํารวจตรี ทิวา หนูเอียด
สิบตํารวจตรี เทพพิทักษ์ เชยชื่นจิตร
สิบตํารวจตรี เทพพิทักษ์ ไชยธงรัตน์
สิบตํารวจตรี เทวฤทธิ์ จิตต์พันธ์
สิบตํารวจตรี เทียนชัย ตาแก้ว
สิบตํารวจตรี ธงชัย ดาบคม
สิบตํารวจตรี ธงชัย นวลละออ
สิบตํารวจตรี ธงชัย สิทธิ
สิบตํารวจตรี ธนกฤต วิมลทรัพย์
สิบตํารวจตรี ธนชัย แก้วสาลี
สิบตํารวจตรี ธนโชติ นวลหนู
สิบตํารวจตรี ธนดล อรุโณ
สิบตํารวจตรี ธนเดช โชติธรรม
สิบตํารวจตรี ธนพจน์ ศิริอาชาพันธ์
สิบตํารวจตรี ธนพล ศิลา
สิบตํารวจตรี ธนพล หมัดอะดัม
สิบตํารวจตรี ธนพล อิทธิฤทธิ์
สิบตํารวจตรี ธนภูมิ พลลพ
สิบตํารวจตรี ธนฤทธิ์ รามเรือง
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ ขลิกโท
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ ประดา
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ ศรีเพชร
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ สัตย์แก้ว
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ เหมือนมาศ
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สิบตํารวจตรี ธนศิลป์ คงเทพ
สิบตํารวจตรี ธนะชัย ฤทธิไชยสงค์
สิบตํารวจตรี ธนะชัย สวัสดี
สิบตํารวจตรี ธนัญชัย ทะรีนทร์
สิบตํารวจตรี ธนากรณ์ แก้วบัว
สิบตํารวจตรี ธนาคาร พรหมศรียา
สิบตํารวจตรี ธนาชัย คล้ายคลิ้ง
สิบตํารวจตรี ธนาธิป นารีพล
สิบตํารวจตรี ธนาวัฒน์ สุขสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี ธนาวุฒิ พิมพา
สิบตํารวจตรี ธนาวุธ นวลสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ธนาศักดิ์ บุญโต
สิบตํารวจตรี ธเนศ ทองจิตร
สิบตํารวจตรี ธเนศ สุทธิรักษ์
สิบตํารวจตรี ธเนศ หมานมานะ
สิบตํารวจตรี ธเนศพล คงสม
สิบตํารวจตรี ธรรมรงค์ ธรรมสุวรรณ์
สิบตํารวจตรี ธรรมรัตน์ บัวคง
สิบตํารวจตรี ธรรมรัตน์ มีกุล
สิบตํารวจตรี ธรรมรัตน์ สาโส๊ะ
สิบตํารวจตรี ธราธิป ฟองมณี
สิบตํารวจตรี ธราพงษ์ กมลเจริญ
สิบตํารวจตรี ธวัช ขุนอินทร์
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย นาสา
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย แสงงาม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๒๐๒๓.
๒๐๒๔.
๒๐๒๕.
๒๐๒๖.
๒๐๒๗.
๒๐๒๘.
๒๐๒๙.
๒๐๓๐.
๒๐๓๑.
๒๐๓๒.
๒๐๓๓.
๒๐๓๔.
๒๐๓๕.
๒๐๓๖.
๒๐๓๗.
๒๐๓๘.
๒๐๓๙.
๒๐๔๐.
๒๐๔๑.
๒๐๔๒.
๒๐๔๓.
๒๐๔๔.
๒๐๔๕.
๒๐๔๖.
๒๐๔๗.

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ธัชพล รักสัตย์
สิบตํารวจตรี ธัฒน์ระวี ชุมแก้ว
สิบตํารวจตรี ธันทิวา หอมหวล
สิบตํารวจตรี ธานี เอียดดํา
สิบตํารวจตรี ธิติวัฒน์ เพชรปาน
สิบตํารวจตรี ธิปไตย ไกรทอง
สิบตํารวจตรี ธีรโชติ คะประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ธีรเดช จันทร์หงษ์
สิบตํารวจตรี ธีรเทพ เพ็งสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี ธีรนันท์ อารมณ์ยิ้ม
สิบตํารวจตรี ธีรพงษ์ เสือแก้ว
สิบตํารวจตรี ธีรภัทร์ สังฆมิตกล
สิบตํารวจตรี ธีรภัทร บัวบุตร
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ ชูกลิ่น
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ พลสังข์
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ มณีสาย
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ ล่วนทอง
สิบตํารวจตรี ธีรวรรธน์ เทวกุล
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ คงทอง
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ ณ รังษี
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ ทองมาก
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ มีสีจันทร์
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ รักทอง
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ ลิกขะไชย
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ ศรีทิพยราษฎร์
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สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ หนองผือ
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน์ หนูทวี
สิบตํารวจตรี ธีรวุฒิ ขันชะพัฒน์
สิบตํารวจตรี ธีรวุฒิ มานะศิริ
สิบตํารวจตรี ธีรวุธ สุขทอง
สิบตํารวจตรี ธีรศักดิ์ กันกริด
สิบตํารวจตรี ธีรศักดิ์ ต๋าคําธรรม
สิบตํารวจตรี ธีรศักดิ์ อ่อนทอง
สิบตํารวจตรี ธีระนันท์ สุขคง
สิบตํารวจตรี ธีระพงศ์ เจ๊ะแอ
สิบตํารวจตรี ธีระพงศ์ สงแก้ว
สิบตํารวจตรี ธีระพงษ์ จินาวงศ์
สิบตํารวจตรี ธีระพร สุดใจ
สิบตํารวจตรี ธีระพล แก่นสาร์
สิบตํารวจตรี ธีระพล ใขทํามา
สิบตํารวจตรี ธีระพล ทองปด
สิบตํารวจตรี ธีระพล แพงโคตร
สิบตํารวจตรี ธีระพัฒน์ ชัยศิริ
สิบตํารวจตรี ธีระวัฒน์ บุญกรด
สิบตํารวจตรี ธีระวัฒน์ เอียดชุม
สิบตํารวจตรี ธีระศักดิ์ ธรรมขุนนุ้ย
สิบตํารวจตรี ธีราทร ขุนศรี
สิบตํารวจตรี ธีรานนท์ ทองคํา
สิบตํารวจตรี ธีรุตม์ โสมภีร์
สิบตํารวจตรี นที แก้วอ่อน
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สิบตํารวจตรี นพกรณ์ เจริญสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี นพดล กล่ําเกลื่อน
สิบตํารวจตรี นพดล ขาวชู
สิบตํารวจตรี นพดล ขําเนี่ยว
สิบตํารวจตรี นพดล นิลละออ
สิบตํารวจตรี นพดล อนุรักษ์
สิบตํารวจตรี นพพร เนื่องนุ่ม
สิบตํารวจตรี นพพร เพ็งหนู
สิบตํารวจตรี นพรัตน์ ชูฟอง
สิบตํารวจตรี นพรัตน์ อ้นทอง
สิบตํารวจตรี นพฤทธิ์ ชัยทิพย์
สิบตํารวจตรี นพฤทธิ์ บุญแก้ว
สิบตํารวจตรี นรพนธ์ โวหาร
สิบตํารวจตรี นรา โต๊ะเหล่
สิบตํารวจตรี นรากร หวังนุรักษ์
สิบตํารวจตรี นราธิป บัวอนันต์
สิบตํารวจตรี นราธิป เพชรศรี
สิบตํารวจตรี นราวีย์ จิเหล่า
สิบตํารวจตรี นราวุธ อึ่งพวง
สิบตํารวจตรี นราสิทธิ์ ชุมแก้ว
สิบตํารวจตรี นรินทร์ แก้วทวี
สิบตํารวจตรี นรินทร์ ดามิ
สิบตํารวจตรี นรินทร์ ทองสุก
สิบตํารวจตรี นฤดล ขานโบ
สิบตํารวจตรี นฤดล สายนุ้ย

๒๐๙๘.
๒๐๙๙.
๒๑๐๐.
๒๑๐๑.
๒๑๐๒.
๒๑๐๓.
๒๑๐๔.
๒๑๐๕.
๒๑๐๖.
๒๑๐๗.
๒๑๐๘.
๒๑๐๙.
๒๑๑๐.
๒๑๑๑.
๒๑๑๒.
๒๑๑๓.
๒๑๑๔.
๒๑๑๕.
๒๑๑๖.
๒๑๑๗.
๒๑๑๘.
๒๑๑๙.
๒๑๒๐.
๒๑๒๑.
๒๑๒๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี นฤนาท พิกุลทอง
สิบตํารวจตรี นฤพล นามนิยม
สิบตํารวจตรี นฤพล ปวกพรมมา
สิบตํารวจตรี นฤภัทร สายปาน
สิบตํารวจตรี นฤรงค์ เชื้อขํา
สิบตํารวจตรี นวดร ราชผล
สิบตํารวจตรี นวพงษ์ โพธาพรม
สิบตํารวจตรี นวมินทร์ เชื้ออินทร์
สิบตํารวจตรี นะฮ์ดีย์ซัยด์ เดชรัตนกุล
สิบตํารวจตรี นัจญมี หลีเจริญ
สิบตํารวจตรี นัฎธวุฒิ กุมทอง
สิบตํารวจตรี นัฐพงศ์ โอ่เงิน
สิบตํารวจตรี นัฐพนธ์ วังแก้ว
สิบตํารวจตรี นัทพล ลัคนาพันธ์
สิบตํารวจตรี นันทชัย นนทเปารยะ
สิบตํารวจตรี นันทวัฒน์ คงเกิด
สิบตํารวจตรี นัยณัฎฐ์ นุ่นเหว่า
สิบตํารวจตรี นัสรี บินบือราเฮง
สิบตํารวจตรี นัสรีย์ กาเหย็ม
สิบตํารวจตรี นัสรุณ แดงโฉมงาม
สิบตํารวจตรี นัสรูญ อาลีดีมัน
สิบตํารวจตรี นาคินทร์ หารบุรุษ
สิบตํารวจตรี นาวิน แสงทองสุข
สิบตํารวจตรี นิกร สุขคุ้ม
สิบตํารวจตรี นิกร สุวรรณชาตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๒๑๒๓.
๒๑๒๔.
๒๑๒๕.
๒๑๒๖.
๒๑๒๗.
๒๑๒๘.
๒๑๒๙.
๒๑๓๐.
๒๑๓๑.
๒๑๓๒.
๒๑๓๓.
๒๑๓๔.
๒๑๓๕.
๒๑๓๖.
๒๑๓๗.
๒๑๓๘.
๒๑๓๙.
๒๑๔๐.
๒๑๔๑.
๒๑๔๒.
๒๑๔๓.
๒๑๔๔.
๒๑๔๕.
๒๑๔๖.
๒๑๔๗.

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี นิคม แก้วหนู
สิบตํารวจตรี นิคม ดาทอง
สิบตํารวจตรี นิคม พันลี
สิบตํารวจตรี นิคอลิด นิแม
สิบตํารวจตรี นิดิ้ลฟิตรี นิแว
สิบตํารวจตรี นิติ อะทาโส
สิบตํารวจตรี นิตินัย ชูปาน
สิบตํารวจตรี นิติพัฒน์ กานต์เนติพงศ์
สิบตํารวจตรี นิธิทัศน์ ปาเจาะ
สิบตํารวจตรี นินาวาวี ยารัตนูร์
สิบตํารวจตรี นิปากรูรอซี ยูโซะ
สิบตํารวจตรี นิมิต หงษ์จันทร์
สิบตํารวจตรี นิรันดร์ เนียมไหม
สิบตํารวจตรี นิรันดร์ อิ้นมณี
สิบตํารวจตรี นิวัฒณ์ นิยมเดชา
สิบตํารวจตรี นิสาธิต คงเทพ
สิบตํารวจตรี นิอับดุลฮากีม สอเหาะ
สิบตํารวจตรี นิอัสมี ดือราแมหะยี
สิบตํารวจตรี นิอูมา นิกวง
สิบตํารวจตรี นุชสารี หยีปอง
สิบตํารวจตรี นูรุดิน มะแซสะอิ
สิบตํารวจตรี นูรูดิง ดาเลง
สิบตํารวจตรี เนติพงค์ หนูนวล
สิบตํารวจตรี บดินทร์ รอดเทศ
สิบตํารวจตรี บดินทร์ วงเวียน
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๒๑๗๐.
๒๑๗๑.
๒๑๗๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี บรรชา คําใบ
สิบตํารวจตรี บัญชา ชีชํานาญ
สิบตํารวจตรี บัญชา วันนี
สิบตํารวจตรี บัณฑิต รอดกําเนิด
สิบตํารวจตรี บัณฑิตย์ พุทธสุภะ
สิบตํารวจตรี บัลยา มามุ
สิบตํารวจตรี บัลลังก์ หลังยาหน่าย
สิบตํารวจตรี บุคอรี บุญช่วย
สิบตํารวจตรี บุญญฤทธิ์ ตั้นเคี้ยน
สิบตํารวจตรี บุญเลิศ ชูธิบัติ
สิบตํารวจตรี เบนชัย ชื่นใจ
สิบตํารวจตรี ปกรยุทธ เทพหนู
สิบตํารวจตรี ปฏิบัติ สาระณะ
สิบตํารวจตรี ปฏิภาณ ติละบาล
สิบตํารวจตรี ปฏิวัติ จันทบูรณ์
สิบตํารวจตรี ปฐมพงศ์ จันทร์สีดํา
สิบตํารวจตรี ปฐมพงศ์ เอียดชะตา
สิบตํารวจตรี ปฐมพงษ์ มีพร้อม
สิบตํารวจตรี ปพน ทองโคตร
สิบตํารวจตรี ปรพัฒน์ ราชประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ปรมินทร์ เกียรติเสรีธรรม
สิบตํารวจตรี ปรมินทร์ ศรีตุลาการ
สิบตํารวจตรี ปรเมศวร์ ณ พัทลุง
สิบตํารวจตรี ประกาย ขวัญมนิจ
สิบตํารวจตรี ประกิจ เผือกศรีพันธุ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๒๑๗๓.
๒๑๗๔.
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๒๑๙๔.
๒๑๙๕.
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หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ประกิต พลเพ็ชร
สิบตํารวจตรี ประจวบ หวุ่นจันทร์
สิบตํารวจตรี ประเดิมชัย ยี่โชติช่วง
สิบตํารวจตรี ประธาน ละอองแก้ว
สิบตํารวจตรี ประพาส ใจคํา
สิบตํารวจตรี ประภาส ศรีสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ประยูร จับใจ
สิบตํารวจตรี ประวิทย์ สินทร
สิบตํารวจตรี ประสาน กันสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ ขวานคร
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ มาลินี
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ ศิริยา
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ หมวดมณี
สิบตํารวจตรี ประเสริฐ เจ๊ะอามะ
สิบตํารวจตรี ประเสริฐ สาและ
สิบตํารวจตรี ประหยัด ยาวิราช
สิบตํารวจตรี ปรัชชา มาแอเคียน
สิบตํารวจตรี ปรัชญา กันทะวงค์
สิบตํารวจตรี ปรัชญา ขันธชัย
สิบตํารวจตรี ปริญญา สุขคง
สิบตํารวจตรี ปรินทร์ พุทธา
สิบตํารวจตรี ปริมินทร์ ดิสระ
สิบตํารวจตรี ปริยวิศว์ วรรชย์ธนานนท์
สิบตํารวจตรี ปริวรรต เลื่อนแก้ว
สิบตํารวจตรี ปริวรรต สระโพธิ์ทอง

๒๑๙๘.
๒๑๙๙.
๒๒๐๐.
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๒๒๑๐.
๒๒๑๑.
๒๒๑๒.
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๒๒๑๕.
๒๒๑๖.
๒๒๑๗.
๒๒๑๘.
๒๒๑๙.
๒๒๒๐.
๒๒๒๑.
๒๒๒๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี ปริวัฒน์ มูสิกะสง
สิบตํารวจตรี ปริวัตร อุดม
สิบตํารวจตรี ปรีชา ปะดุกา
สิบตํารวจตรี ปวีร์ ทองย้อย
สิบตํารวจตรี ปักรี ยาการียา
สิบตํารวจตรี ปัญญา พลซา
สิบตํารวจตรี ปัญญาวุฒิ ยอดระบํา
สิบตํารวจตรี ปัญปณต สุทธิ
สิบตํารวจตรี ปัณณวัฒน์ เอียดชะตา
สิบตํารวจตรี ปัทพงศ์ เสียมไหม
สิบตํารวจตรี ปานเทพ มีเหมือน
สิบตํารวจตรี ปิติภัทร แก้วสังข์ทอง
สิบตํารวจตรี ปิยณัฐ ดํานิ่ม
สิบตํารวจตรี ปิยพงษ์ สมศิริ
สิบตํารวจตรี ปิยวัชร สวัสดิชัย
สิบตํารวจตรี ปิยวัฒน์ มูสิกะ
สิบตํารวจตรี ปิยะ จันทบุรี
สิบตํารวจตรี ปิยะ ไชยยา
สิบตํารวจตรี ปิยะพงศ์ นามนวล
สิบตํารวจตรี ปิยะพงศ์ เพ็ชร์จํารัส
สิบตํารวจตรี ปิยะพงษ์ อ่อนประเสริฐ
สิบตํารวจตรี ปิยะภูมิ จําปาวงษ์
สิบตํารวจตรี ปิยะวิทย์ อุ่นเสียม
สิบตํารวจตรี ปิยะศักดิ์ มณีพวง
สิบตํารวจตรี ปุญญพัฒน์ เจริญกุล

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ฝาฮัด สันหรน
สิบตํารวจตรี พงค์เทพ เมฆาธร
สิบตํารวจตรี พงศกร พาทีชอบ
สิบตํารวจตรี พงศกร รัตนอุดม
สิบตํารวจตรี พงศ์เทพ สารบุตร
สิบตํารวจตรี พงศธร แก้วสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี พงศธร ซ้ายศรี
สิบตํารวจตรี พงศธร ทองสาร
สิบตํารวจตรี พงศธร ทิพย์รักษ์
สิบตํารวจตรี พงศ์นรินทร์ บุญหนิ
สิบตํารวจตรี พงศ์พันธุ์ นันทะ
สิบตํารวจตรี พงศ์วริศ พูลสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี พงษ์เทพ คําผาย
สิบตํารวจตรี พงษ์ธนกร จันทร์เมือง
สิบตํารวจตรี พงษ์พัฒน์ แซ่จิ้ว
สิบตํารวจตรี พงษ์พัฒน์ ปานสนั่น
สิบตํารวจตรี พงษ์พัฒน์ มากภิบาล
สิบตํารวจตรี พงษ์พิพัฒน์ ช่วยพัฒน์
สิบตํารวจตรี พงษ์พิษณุ พันธุนิตย์
สิบตํารวจตรี พงษ์ศักดิ์ คล้ายหนองสรวง
สิบตํารวจตรี พงษ์ศักดิ์ ประดิษฐ์
สิบตํารวจตรี พงษ์ศิริ แก้วม้า
สิบตํารวจตรี พชร วัฒนบัญชา
สิบตํารวจตรี พชร ศรีด้วง
สิบตํารวจตรี พชร สายสิม

๒๒๔๘.
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี พชรพล สาลี
สิบตํารวจตรี พรกรัณย์ หุ้มขาว
สิบตํารวจตรี พรชัย จันทระ
สิบตํารวจตรี พรชัย ใจแซ่ม
สิบตํารวจตรี พรเทพ ขันทอง
สิบตํารวจตรี พรเทพ พัดโพธิ์
สิบตํารวจตรี พรพิชิต กาแก้ว
สิบตํารวจตรี พรพิสุทธิ์ พรมทอง
สิบตํารวจตรี พรรษวุฒิ ชูขาว
สิบตํารวจตรี พรหมมนัส แผ้วสะอาด
สิบตํารวจตรี พร้อมพงค์ วงค์ไชยา
สิบตํารวจตรี พฤทธิ์ แดงปรก
สิบตํารวจตรี พลระวี พลรักษ์
สิบตํารวจตรี พลวัฒ สามะ
สิบตํารวจตรี พลวัฒน์ จารย์โพธิ์
สิบตํารวจตรี พลวัฒน์ ตากุล
สิบตํารวจตรี พลวัฒน์ พุมรักชาติ
สิบตํารวจตรี พลวัฒน์ อ่อนบํารุง
สิบตํารวจตรี พลาธิป บุญรับ
สิบตํารวจตรี พศิน เหมรา
สิบตํารวจตรี พสิษฐ์ พึ่งพวก
สิบตํารวจตรี พัฒน์พงศ์ ฤทธิมา
สิบตํารวจตรี พัฒน์พงษ์ กื้อมะโน
สิบตํารวจตรี พัฒนพงษ์ ดีนนุ้ย
สิบตํารวจตรี พัฒน์พล เบญจมาตย์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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๒๒๙๗.

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี พัฒนรักษ์ นาคะพันธ์
สิบตํารวจตรี พัฒนศักดิ์ สมานกูล
สิบตํารวจตรี พันธกานต์ หีมหมัด
สิบตํารวจตรี พันธวงศ์ ชูสิงห์
สิบตํารวจตรี พันธ์ศักดิ์ เกกาฤทธิ์
สิบตํารวจตรี พันศักดิ์ อึ่งทอง
สิบตํารวจตรี พานิชย์ สาและ
สิบตํารวจตรี พิจติ ร โจมพรม
สิบตํารวจตรี พิชญพงษ์ สกุลแก้ว
สิบตํารวจตรี พิชญ์พายัพ ปิยะนันท์
สิบตํารวจตรี พิชิตพล สีวัย
สิบตํารวจตรี พิเชษฐ์ แช่มสันเทียะ
สิบตํารวจตรี พิทักษ์ เหยียดรัมย์
สิบตํารวจตรี พิทักษ์ชน เพ็ชรสุทธิ์
สิบตํารวจตรี พิธพงษ์ พรหมทอง
สิบตํารวจตรี พินโย นวลละออง
สิบตํารวจตรี พินิจ ทวยธิสุทธิ์
สิบตํารวจตรี พินิจ อัตไพบูลย์
สิบตํารวจตรี พินิจพงค์ กองเงิน
สิบตํารวจตรี พิพัฒน์ คงชูดวง
สิบตํารวจตรี พิพัฒน์ เพชรทอง
สิบตํารวจตรี พิพัฒน์ สุขสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี พิพฒ
ั น์พงศ์ เมืองสุวรรณ์
สิบตํารวจตรี พิมล คํามณี
สิบตํารวจตรี พิริยะ มูลสุวรรณ
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี พิริยะพงศ์ จิตรพันธ์
สิบตํารวจตรี พิรุฬห์ บุญแก้ว
สิบตํารวจตรี พิศณุ แก้วยวน
สิบตํารวจตรี พิศาล ศักดิ์สงค์
สิบตํารวจตรี พิสิทธิ์ พัวะแว่น
สิบตํารวจตรี พิสุทธิ์ ศรีนอง
สิบตํารวจตรี พีรทัศน์ แก้วกลัด
สิบตํารวจตรี พีรพงษ์ ขาวสอาด
สิบตํารวจตรี พีรพล สุวรรณรัตน์
สิบตํารวจตรี พีรวัฒน์ นิลเพชร
สิบตํารวจตรี พีระพงศ์ รุยัน
สิบตํารวจตรี พีระพงศ์ สีหาบัว
สิบตํารวจตรี พุทธิพงษ์ งานยางหวาย
สิบตํารวจตรี พุทธิพล เรืองวิริยกุล
สิบตํารวจตรี พูนธนา เทียมหินตั้ง
สิบตํารวจตรี ไพฑูรย์ แก้วทอน
สิบตํารวจตรี ไพฑูรย์ อักโขสุวรรณ์
สิบตํารวจตรี ไพบูลย์ แสงทอง
สิบตํารวจตรี ไพศาล ดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี ไพศาล อาแซ
สิบตํารวจตรี ฟาเดล นิจิ
สิบตํารวจตรี ฟ่าริฮ์ หนูหนุด
สิบตํารวจตรี ฟูอัด โล๊ะดิง
สิบตํารวจตรี ฟูอาดี เจ๊ะมุ
สิบตํารวจตรี ไฟซอล เต๊ะยานิง
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หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ไฟศอล ดามาแล
สิบตํารวจตรี ภพรัตน์ ยอสินธุ์
สิบตํารวจตรี ภรากร เทพปน
สิบตํารวจตรี ภราดร ปานอ่อน
สิบตํารวจตรี ภวรัญชน์ บีลี
สิบตํารวจตรี ภัทธวุธ ทองวงศ์
สิบตํารวจตรี ภัทร ทวีจิตร์
สิบตํารวจตรี ภัทรกรณ์ ดิง
สิบตํารวจตรี ภัทรดนัย กะมะโน
สิบตํารวจตรี ภัทรพงศ์ หนูสังข์
สิบตํารวจตรี ภัทรพล สีขาว
สิบตํารวจตรี ภัทรภณ จันทร์ลาภ
สิบตํารวจตรี ภัทราวุธ ขวัญทอง
สิบตํารวจตรี ภากร ไชยนุ้ย
สิบตํารวจตรี ภาคภูมิ บัวขํา
สิบตํารวจตรี ภาคภูมิ อินนวน
สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ์ ตรังคนิเวศ
สิบตํารวจตรี ภาณุพงศ์ วงศ์เมืองจันทร์
สิบตํารวจตรี ภาณุพงษ์ ลีพิลา
สิบตํารวจตรี ภาณุมาศ เพิ่มพูล
สิบตํารวจตรี ภาณุมาศ ศรีประไพ
สิบตํารวจตรี ภาณุมาศ ศรีวิจิตร
สิบตํารวจตรี ภาณุวัฒน์ คําหอม
สิบตํารวจตรี ภาณุวัฒน์ นาชนเขตร์
สิบตํารวจตรี ภาณุวัฒน์ วรสิงห์
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี ภานุพงศ์ แสงพุ่ม
สิบตํารวจตรี ภานุพงษ์ ยอดวงศ์
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน์ โคตรเจริญ
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน์ ชมภูนุช
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน์ ปราบภัย
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน์ เปาวรัตน์
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน์ หนูนะ
สิบตํารวจตรี ภาศกรณ์ ชุมอ่อน
สิบตํารวจตรี ภาสกร ทองมี
สิบตํารวจตรี ภาสกร บุญฤทธิ์
สิบตํารวจตรี ภาสกร ปัญญโชติกุล
สิบตํารวจตรี ภุชงค์ ชนะพันธ์
สิบตํารวจตรี ภุมรน สร้างเลี่ยน
สิบตํารวจตรี ภูดิส ศักดิ์หวาน
สิบตํารวจตรี ภูธิป ชูจิตรชื่น
สิบตํารวจตรี ภูนิวัฒน์ เจะหนะ
สิบตํารวจตรี ภูเบศร์ เพชรประดับ
สิบตํารวจตรี ภูมินทร์ กระจ่างทอง
สิบตํารวจตรี ภูมินทร์ ใหม่กิ่ม
สิบตํารวจตรี ภูมิพัฒน์ บุญสะกันต์
สิบตํารวจตรี ภูมิพัฒน์ ปานหัตถา
สิบตํารวจตรี ภูเมศว์ นกรอด
สิบตํารวจตรี ภูรินทร์ อิทธิพลสกุล
สิบตํารวจตรี ภูริวัฒน์ ไหมศรีนุ่น
สิบตํารวจตรี ภูวดล คนรู้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ภูวดล ภิรมย์รส
สิบตํารวจตรี ภูวนาท บุญยะวันตัง
สิบตํารวจตรี มนตรี สลีมีน
สิบตํารวจตรี มนตรี อยู่สุข
สิบตํารวจตรี มนเมธี ผลทับทิม
สิบตํารวจตรี มนัส ชูทรัพย์
สิบตํารวจตรี มนัสวี สะแลแม
สิบตํารวจตรี มหิบดี แสงประจวบ
สิบตํารวจตรี มอฮําหมาด ทุ่งยอ
สิบตํารวจตรี มะซัม อาหะมะ
สิบตํารวจตรี มะซาอุดี ยูโซะ
สิบตํารวจตรี มะซูรดี อาแว
สิบตํารวจตรี มะไซดี ลีมิง
สิบตํารวจตรี มะนาวี มะดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี มะภานี เจะเตะ
สิบตํารวจตรี มะยูโซะ ดอเลาะ
สิบตํารวจตรี มะยูนัน เหมตํา
สิบตํารวจตรี มะรอปี ยะปา
สิบตํารวจตรี มะสาพี ลาเต๊ะ
สิบตํารวจตรี มะหมูด บาซอสิดิก
สิบตํารวจตรี มะอาลาวี เต๊ะซา
สิบตํารวจตรี มันซูร สมัด
สิบตํารวจตรี มานะ ขาวมะลิ
สิบตํารวจตรี มานะ น่วมนารี
สิบตํารวจตรี มานิต ยังอุ่น
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี มานิตย์ แก้วเพชร
สิบตํารวจตรี มาโนด คงเอียง
สิบตํารวจตรี มารุต เดชเดโช
สิบตํารวจตรี มารุต บุญหลง
สิบตํารวจตรี มารุต วุฒิศาสตร์
สิบตํารวจตรี มารูดิง บินดอหับ
สิบตํารวจตรี มาลีกี หนิเร่
สิบตํารวจตรี มิตรชัย สงเสือ
สิบตํารวจตรี มุคลิส เจ๊ะมุ
สิบตํารวจตรี มุสเล็ม บินสุหลง
สิบตํารวจตรี มูสา สานิง
สิบตํารวจตรี มูหัมมัดอีรฟาน มะเย๊าะ
สิบตํารวจตรี มูฮัมมัดกามัน เจ๊ะสู
สิบตํารวจตรี มูฮัมมัดรีดูวัน ลาเต๊ะ
สิบตํารวจตรี มูฮัมหมัดฟารุต ลาเต๊ะ
สิบตํารวจตรี มูฮัมหมัดอัรฟะ อูเซ็ง
สิบตํารวจตรี มูฮําหมัด อาแวนุ
สิบตํารวจตรี มูฮําหมัดกอเซ็ง เจะอามะ
สิบตํารวจตรี มูฮําหมัดบักรี จูเต๊ะ
สิบตํารวจตรี มูฮําหมัดไพซอล มูซอ
สิบตํารวจตรี มูฮําหมัดไฟซา มะดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี เมธัส คลังจันทร์
สิบตํารวจตรี เมธา พิกุล
สิบตํารวจตรี เมธี สุวรรณ
สิบตํารวจตรี เมษา เรืองเทศ
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หนา้ ๖๑
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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๒๔๗๑.
๒๔๗๒.

สิบตํารวจตรี รอพาอี ลายามุง
สิบตํารวจตรี รัชชานนท์ พรมสู
สิบตํารวจตรี รัชพล จองเดิน
สิบตํารวจตรี รัฐกรณ์ สมสู่
สิบตํารวจตรี รัฐชัย หมอกเหมย
สิบตํารวจตรี รัฐพล เพชรกาฬ
สิบตํารวจตรี รัฐศักดิ์ ประกอบมูล
สิบตํารวจตรี รัฐศาสตร์ วณิชาชีวะ
สิบตํารวจตรี รัตนพงษ์ นิลวัฒน์
สิบตํารวจตรี รัตนภูสิทธิ์ แก้วเกาะสะบ้า
สิบตํารวจตรี รัตภูมิ เนตรสุวรรณ์
สิบตํารวจตรี ราชนันท์ ชูหวาน
สิบตํารวจตรี ราชวัจน์ เจริญทัศน์
สิบตํารวจตรี ราชันย์ โยธานัก
สิบตํารวจตรี ราเชนทร์ เขียดเดช
สิบตํารวจตรี ราเชนทร์ โต๊ะกะสุบ
สิบตํารวจตรี ราเชนทร์ ภู่ร้อย
สิบตํารวจตรี ริฎวันณ์ อีบุ๊
สิบตํารวจตรี ริสกี นุงอาหลี
สิบตํารวจตรี รุ่งวิทย์ ช่วยจํา
สิบตํารวจตรี รุสดี กูโน
สิบตํารวจตรี รุสไวดี สาแม
สิบตํารวจตรี เราะฮ์มัน สาอะ
สิบตํารวจตรี เรืองรุจ ขุนชู
สิบตํารวจตรี ฤทธิไกร ใจแจ้ง

สิบตํารวจตรี ไมตรี อนุสนธิ์
สิบตํารวจตรี ยรรยง ทองโรย
สิบตํารวจตรี ยศกร ซุ้นหั้ว
สิบตํารวจตรี ยศกร ใสสอาด
สิบตํารวจตรี ยศพล สุกใส
สิบตํารวจตรี ยศวรรธน์ หงษ์สุวรรณ
สิบตํารวจตรี ยะห์ยา ดือราสิ
สิบตํารวจตรี ยืนยง ทองแกมแก้ว
สิบตํารวจตรี ยุทธกานต์ ชัยลา
สิบตํารวจตรี ยุทธการ ชิตมณี
สิบตํารวจตรี ยุทธเดช เวทย์ภัทร
สิบตํารวจตรี ยุทธทักษิณ พันธุ์เกตุ
สิบตํารวจตรี ยุทธนา เซี่ยงโห
สิบตํารวจตรี ยุทธนา สงจันทร์
สิบตํารวจตรี ยุทธนา อนุเปโฐ
สิบตํารวจตรี ยุทธนากรณ์ ทับลัง
สิบตํารวจตรี ยุทธภูมิ วงศ์แก้ว
สิบตํารวจตรี ยุทธศักดิ์ ฉุยฉาย
สิบตํารวจตรี ยูนุส เบ็ญโต๊ะหีม
สิบตํารวจตรี รชฏ ก้านลําใย
สิบตํารวจตรี รณชัย ทองศรี
สิบตํารวจตรี รณชัย ลาเต๊ะ
สิบตํารวจตรี รอซาลี เบ็ญติอารง
สิบตํารวจตรี รอโซน เทศอาเส็น
สิบตํารวจตรี รอพา ลาเตะ
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สิบตํารวจตรี ฤทธิชัย เรืองเดช
สิบตํารวจตรี ฤทธิชัย หนูยัง
สิบตํารวจตรี ฤทธินันท์ จิตสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ฤทธิพร แสงโภชน์
สิบตํารวจตรี ลิขิต พุ่มสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี เลอพงศ์ คงนุรักษ์
สิบตํารวจตรี วงศกร อังคะแสน
สิบตํารวจตรี วงศ์วิวัฒน์ เขียดสุข
สิบตํารวจตรี วชิระ สาครินทร์
สิบตํารวจตรี วชิระ อ่อนรักษ์
สิบตํารวจตรี วชิรากร ณ พัทลุง
สิบตํารวจตรี วทัญญู ภูมิโภคิน
สิบตํารวจตรี วรคุณ มะลิ
สิบตํารวจตรี วรชาติ ซุ้นหั้ว
สิบตํารวจตรี วรเชษฐ์ เอียดเรือน
สิบตํารวจตรี วรพจน์ สิริภาคโยทัย
สิบตํารวจตรี วรพจน์ อิ่มคง
สิบตํารวจตรี วรพล สาดล
สิบตํารวจตรี วรรณกร ศิริสุวรรณ
สิบตํารวจตรี วรรณยุทธ พรหมแก้ว
สิบตํารวจตรี วรวัฒน์ เพ็งบูรณ์
สิบตํารวจตรี วรวิท สีสีแก้ว
สิบตํารวจตรี วรวิทย์ คงเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี วรวิทย์ เพ็ชรรักษ์
สิบตํารวจตรี วรวิทย์ วัชระวรพันธุ์
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สิบตํารวจตรี วรวิทย์ สังฆะหะ
สิบตํารวจตรี วรวิทย์ สิทธิชัย
สิบตํารวจตรี วรวุฒิ จิวะพงษ์
สิบตํารวจตรี วรวุฒิ รสหอม
สิบตํารวจตรี วรวุฒิ วงค์บุตร
สิบตํารวจตรี วรศักดิ์ ดวงแข
สิบตํารวจตรี วรสรณ์ อานประโคน
สิบตํารวจตรี วรัญญู หมื่นเดช
สิบตํารวจตรี วรัทวัฒน์ แก้วลาเวียง
สิบตํารวจตรี วรากร ขวัญกําเนิด
สิบตํารวจตรี วราพงศ์ คําเมืองลือ
สิบตํารวจตรี วราวุฒิ แสนมุข
สิบตํารวจตรี วราวุธ พูลพุทธา
สิบตํารวจตรี วศพล จิตราภิรมย์
สิบตํารวจตรี วศิน หวานแก้ว
สิบตํารวจตรี วสันต์ จันทสุริยา
สิบตํารวจตรี วสันต์ ชูทิพย์
สิบตํารวจตรี วสันต์ ท่าทาง
สิบตํารวจตรี วสันต์ มาลา
สิบตํารวจตรี วสันต์ สายสลํา
สิบตํารวจตรี วัชรพงษ์ ประทุมมา
สิบตํารวจตรี วัชรพงษ์ หนูคง
สิบตํารวจตรี วัชรพล จันทรมาศ
สิบตํารวจตรี วัชรพล ชูศรี
สิบตํารวจตรี วัชรรินทร์ ไฝอ่อน
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สิบตํารวจตรี วัชระ ทรงแก้ว
สิบตํารวจตรี วัชระ บุญพอ
สิบตํารวจตรี วัชระ พรหมเกิด
สิบตํารวจตรี วัชระพล พรมคง
สิบตํารวจตรี วัชรา แก้วฉีด
สิบตํารวจตรี วัชรากร กุยแก้ว
สิบตํารวจตรี วัชราวุฒิ พรหมกุล
สิบตํารวจตรี วัชราวุธ คุณชน
สิบตํารวจตรี วัชรินทร์ บุตรชน
สิบตํารวจตรี วัฒนาธร หมั่นยิ่ง
สิบตํารวจตรี วันนที บุญพันธ์
สิบตํารวจตรี วันรุ่งโรจน์ อโนสา
สิบตํารวจตรี วันอะหมัด เหาะแอ
สิบตํารวจตรี วันอิบราฮิม แซแน
สิบตํารวจตรี วันฮาริส เกษา
สิบตํารวจตรี วัลลภ พรหมช่วย
สิบตํารวจตรี วัลลภ ลีวาณิชย์
สิบตํารวจตรี วัศพล เส็นหลี
สิบตํารวจตรี วาทิต อัครเดชาวุฒิ
สิบตํารวจตรี วารุจ หนูขาว
สิบตํารวจตรี วิชชา มโนรถประดิษฐ
สิบตํารวจตรี วิชชากร เอกกุล
สิบตํารวจตรี วิชา แก้วคง
สิบตํารวจตรี วิชาญ ศรีเพ็ชร
สิบตํารวจตรี วิทยา คงแก้ว
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สิบตํารวจตรี วิทยา นวลมี
สิบตํารวจตรี วิทยา บ่าหม๊ะ
สิบตํารวจตรี วิทยา ผิวเงิน
สิบตํารวจตรี วิทยา รวมพล
สิบตํารวจตรี วิทวัส สายอร่าม
สิบตํารวจตรี วิทวุฒิ สงช่วย
สิบตํารวจตรี วิมล ดํามุสิก
สิบตํารวจตรี วิรัตน์ งามภูเขียว
สิบตํารวจตรี วิรัตน์ พรรณาวัฒนะ
สิบตํารวจตรี วิโรจน์ แก้วนํา
สิบตํารวจตรี วิโรจน์ ทองมาแล้ว
สิบตํารวจตรี วิวัตร บุญล้น
สิบตํารวจตรี วิศรุต วรรณโร
สิบตํารวจตรี วิศรุทร์ เจะจาโรจน์
สิบตํารวจตรี วิศรุธ กุลศรี
สิบตํารวจตรี วิศิษฏ์ศักดิ์ แก้วสุวรรณ
สิบตํารวจตรี วิศิษฐ์ แก้วพิภพ
สิบตํารวจตรี วิศิษฐ์ศักดิ์ อุตสาหะ
สิบตํารวจตรี วิษณุ จันทสโร
สิบตํารวจตรี วิสันติ์ ดวงจันทร์
สิบตํารวจตรี วีรการณ์ พรายอินทร์
สิบตํารวจตรี วีรชัย ฉุ้นเขา
สิบตํารวจตรี วีรพจน์ ขุนฤทธิ์
สิบตํารวจตรี วีรพล มนต์แก้ว
สิบตํารวจตรี วีรยุทธ พุทธกูล
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สิบตํารวจตรี เวชยันต์ พงษาวดาร
สิบตํารวจตรี แวมัน ดือราแม
สิบตํารวจตรี แวมูฮําหมัดอิมราน แวหะมะ
สิบตํารวจตรี แวสุไลมาน สะมะแอ
สิบตํารวจตรี แวฮารง มะลี
สิบตํารวจตรี ศตวรรษ ขวัญชัย
สิบตํารวจตรี ศตวรรษ ติวงค์
สิบตํารวจตรี ศตวรรษ ปินชัย
สิบตํารวจตรี ศรชัย ศรีศาสนา
สิบตํารวจตรี ศรัญญู กาลือนัน
สิบตํารวจตรี ศรัญญู จั่นแก้ว
สิบตํารวจตรี ศรัญญู ปัญญารัตนวาณิชย์
สิบตํารวจตรี ศรัณย์ ชุมทอง
สิบตํารวจตรี ศรายุทธ์ เสน่หา
สิบตํารวจตรี ศรายุทธ สิทธิชัย
สิบตํารวจตรี ศรายุธ กองแก้ว
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ กําจร
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ เขื่อนเพชร
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ คงสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ พิมพ์บูรณ์
สิบตํารวจตรี ศราวุฒิ หนูประสงค์
สิบตํารวจตรี ศราวุธ บุญสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ศราวุธ เมษา
สิบตํารวจตรี ศราวุธ ห่อหุ้ม
สิบตํารวจตรี ศรีรัตน์ คืนมาเมือง

สิบตํารวจตรี วีรยุทธ ศรีปราชญ์
สิบตํารวจตรี วีรวัฒน์ ปานเผือก
สิบตํารวจตรี วีรศักดิ์ พันธุ์สะและหมัน
สิบตํารวจตรี วีระพงศ์ แก้วอ่อนแสง
สิบตํารวจตรี วีระพงศ์ เพชรกาญจนมาลา
สิบตํารวจตรี วีระพงศ์ ลายู
สิบตํารวจตรี วีระพงษ์ ร่วมศรี
สิบตํารวจตรี วีระพล ดวงทิพย์
สิบตํารวจตรี วีระพล เต่งลิ่มกุล
สิบตํารวจตรี วีระพันธ์ ทองทิพย์
สิบตํารวจตรี วีระยุทธ์ ศรีสุนาครัว
สิบตํารวจตรี วีระยุทธ ชูด้วง
สิบตํารวจตรี วีระยุทธ ภูมิลําเนา
สิบตํารวจตรี วีระศักดิ์ ขวัญเทพ
สิบตํารวจตรี วีระศักดิ์ สูสัน
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย เกิดศิริ
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย ขวัญขํา
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย จั่วสกุล
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย ชูคํา
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย ดวงวงษา
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย สุขสะปาน
สิบตํารวจตรี วุฒพิ งษ์ หวานขัน
สิบตํารวจตรี วุฒิพล เที่ยงธรรม
สิบตํารวจตรี วุฒิศักดิ์ ดาวศรี
สิบตํารวจตรี วุฒิศักดิ์ พรมชาตรี
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สิบตํารวจตรี ศรีวิชัย ชิดนอก
สิบตํารวจตรี ศศิวงค์ พรหมรัตน์
สิบตํารวจตรี ศอดิก แส้หมูด
สิบตํารวจตรี ศักดิ์ชัย เรืองศรี
สิบตํารวจตรี ศักดิ์ชาย ศักดิ์วิจารณ์
สิบตํารวจตรี ศักดิ์ณรินทร์ เพ็ชรพร้อม
สิบตํารวจตรี ศักดิ์ทิพย์ ศรีเทียน
สิบตํารวจตรี ศักดิ์นันท์ อ่อนหมวกดี
สิบตํารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ แก้วศรีหาวงษ์
สิบตํารวจตรี ศักรินทร์ ยกเล็ก
สิบตํารวจตรี ศักรินทร์ สาหง่อย
สิบตํารวจตรี ศิรวิทย์ ชุมนาคราช
สิบตํารวจตรี ศิริชัย บัวสิงคํา
สิบตํารวจตรี ศิริเทพ หนูรัตน์แก้ว
สิบตํารวจตรี ศิริพงษ์ โมกไธสง
สิบตํารวจตรี ศิริวัฒน์ จันทร์ศิริ
สิบตํารวจตรี ศิริอนันต์ กลิ่นซ้อน
สิบตํารวจตรี ศิวกร ลาภมณีย์
สิบตํารวจตรี ศิวนัต ทันใจ
สิบตํารวจตรี ศิวราช เพิ่มพูน
สิบตํารวจตรี ศิวโรฒม์ ศรีขวัญ
สิบตํารวจตรี ศิวศิษฏ์ สายมายา
สิบตํารวจตรี ศิวะพล มาลาพงษ์
สิบตํารวจตรี ศุภกร สุคัญธารุณ
สิบตํารวจตรี ศุภกร เหมือนพะวงศ์

๒๖๔๘.
๒๖๔๙.
๒๖๕๐.
๒๖๕๑.
๒๖๕๒.
๒๖๕๓.
๒๖๕๔.
๒๖๕๕.
๒๖๕๖.
๒๖๕๗.
๒๖๕๘.
๒๖๕๙.
๒๖๖๐.
๒๖๖๑.
๒๖๖๒.
๒๖๖๓.
๒๖๖๔.
๒๖๖๕.
๒๖๖๖.
๒๖๖๗.
๒๖๖๘.
๒๖๖๙.
๒๖๗๐.
๒๖๗๑.
๒๖๗๒.
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สิบตํารวจตรี ศุภกร อินใจ
สิบตํารวจตรี ศุภชัย ชาติวงศ์
สิบตํารวจตรี ศุภชัย ไทรงาม
สิบตํารวจตรี ศุภชัย มีศรี
สิบตํารวจตรี ศุภชัย เรืองช่วย
สิบตํารวจตรี ศุภณัฐ ชนรักษา
สิบตํารวจตรี ศุภฤกษ์ ศรีนาม
สิบตํารวจตรี ศุภฤกษ์ หลงแก้ว
สิบตํารวจตรี ศุภวัช สวนจันทร์
สิบตํารวจตรี ศุภวัฒน์ แจ่มสว่าง
สิบตํารวจตรี ศุภวัฒน์ แหละกุบ
สิบตํารวจตรี ศุภวิทย์ ทองแกมแก้ว
สิบตํารวจตรี ศุภักชัย บุญเสน
สิบตํารวจตรี ศุรอรรณ ดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี เศรษฐวุฒิ หนูจันทร์
สิบตํารวจตรี สกุลชัย สุดไชยา
สิบตํารวจตรี สถาพร ขวัญสกุล
สิบตํารวจตรี สถาพร ทองนุ่ม
สิบตํารวจตรี สถาพร ทัดทาน
สิบตํารวจตรี สถาพร บาเละ
สิบตํารวจตรี สนธยา บุญสุขจันทร์
สิบตํารวจตรี สนธยา ล่องหลง
สิบตํารวจตรี สมเกียรติ แดหวามาลัย
สิบตํารวจตรี สมเกียรติ ประดู่วงษ์
สิบตํารวจตรี สมเกียรติ สุคาคม
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สิบตํารวจตรี สมคิด รักสกุล
สิบตํารวจตรี สมจิตร คงทิพย์
สิบตํารวจตรี สมใจ โทตบุตร
สิบตํารวจตรี สมชาย แก้วมณีโชติ
สิบตํารวจตรี สมชาย วุ่นน้อย
สิบตํารวจตรี สมโชค หนูชุม
สิบตํารวจตรี สมปราชญ์ แก้วปนทอง
สิบตํารวจตรี สมปอง พรมขวัญ
สิบตํารวจตรี สมพร พิมทํามา
สิบตํารวจตรี สมมาตร หะยีสูหลง
สิบตํารวจตรี สมมาตร หาสกุล
สิบตํารวจตรี สมรภูมิ พิมพ์ศรี
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ ขันทอง
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ ภูสดแสง
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ ราษฎร์ปิติสุข
สิบตํารวจตรี สมิทธ์ ทองจันทร์
สิบตํารวจตรี สยามพงศ์ กองชา
สิบตํารวจตรี สรณ์ศรัณ ชัชชัยพรธวัล
สิบตํารวจตรี สรรเพชญ อินเทียร
สิบตํารวจตรี สรรเสริญ ทองคง
สิบตํารวจตรี สรวิศ ยิ้มแก้ว
สิบตํารวจตรี สรศักดิ์ อารักษ์
สิบตํารวจตรี สรัญ สันหะ
สิบตํารวจตรี สรายุทธ์ คําใส
สิบตํารวจตรี สรายุทธ พร้อมมูล
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี สราวุฒิ สุขขี
สิบตํารวจตรี สราวุธ คําประวัฒน์
สิบตํารวจตรี สราวุธ ศรีนวลเอียด
สิบตํารวจตรี สราวุธ สุขจันทร์
สิบตํารวจตรี สะอารอนิง อีม่ําดอสะ
สิบตํารวจตรี สัญลักษณ์ จันทร์ดํา
สิบตํารวจตรี สัญหพัฒน์ ช่วยดํา
สิบตํารวจตรี สัณฐิติ ทิพย์หนู
สิบตํารวจตรี สัณฐิติ บํารุงสุข
สิบตํารวจตรี สันติ ซ่อนศรี
สิบตํารวจตรี สันติ ยาเลิศ
สิบตํารวจตรี สันติ รัตนพันธ์
สิบตํารวจตรี สันติ สุวรรณชาตรี
สิบตํารวจตรี สันติ แสงสี
สิบตํารวจตรี สันติชัย คุลธิ
สิบตํารวจตรี สันติเทพ ปล้องเกิด
สิบตํารวจตรี สันติภาพ ทองขาว
สิบตํารวจตรี สันติภาพ เผ่าหัวสระ
สิบตํารวจตรี สันติสุข อินทรพิมพ์
สิบตํารวจตรี สับรี สาแล๊ะ
สิบตํารวจตรี สาการียา กาแลฮือมิ
สิบตํารวจตรี สาทิตย์ ทองน้ําแก้ว
สิบตํารวจตรี สาธิต กาวิชัย
สิบตํารวจตรี สาธิต เปรมปรี
สิบตํารวจตรี สามารถ เรืองชู
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สิบตํารวจตรี สามารถ ล่าดี้
สิบตํารวจตรี สายยุทธ์ ยศคํา
สิบตํารวจตรี สาเหะอาลิฟ อัลยุฟรี
สิบตํารวจตรี สําเริง ขวัญทอง
สิบตํารวจตรี สิทธิกร เกื้อมณี
สิบตํารวจตรี สิทธิกร แก่นแก้ว
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย คิอินธิ
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย จารุภักดิ์
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย ทับทิม
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย สุขมาก
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย หอมหวล
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค โตวิเศษ
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค แว่นแคว้น
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค สงแก้ว
สิบตํารวจตรี สิทธินนท์ ช่วยหงษ์
สิบตํารวจตรี สิทธินนท์ ชูสงั ข์
สิบตํารวจตรี สิทธิพงศ์ แก้วมณี
สิบตํารวจตรี สิทธิพงษ์ ศรีดวงใจ
สิบตํารวจตรี สิทธิพร พลับปลอด
สิบตํารวจตรี สิทธิศักดิ์ จันโท
สิบตํารวจตรี สิทธิศักดิ์ อุดมศรี
สิบตํารวจตรี สิปปนนท์ อินทไชย
สิบตํารวจตรี สิรวัชร์ จันทร์ราม
สิบตํารวจตรี สิระมรรษ นาคแก้ว
สิบตํารวจตรี สิวา กองชนิน
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สิบตํารวจตรี สุกณัฏฐ์ แสงทรัพย์
สิบตํารวจตรี สุกรี ตูแก
สิบตํารวจตรี สุกรี รอเหมมัน
สิบตํารวจตรี สุกฤษฏ์ จุลพงษ์
สิบตํารวจตรี สุกัลย์ มาดชิด
สิบตํารวจตรี สุขเกษม นวลขลิบ
สิบตํารวจตรี สุขสวัสดิ์ เครือมาศ
สิบตํารวจตรี สุขสวัสดิ์ วงษาสนธ์
สิบตํารวจตรี สุชาติ กั้วพิศมัย
สิบตํารวจตรี สุทธิชัย ด้วงเอียด
สิบตํารวจตรี สุทธิโชค ไทยใจดี
สิบตํารวจตรี สุทธิพงศ์ พุดชู
สิบตํารวจตรี สุทธิพงษ์ คงพันธ์
สิบตํารวจตรี สุทธิพจน์ เชิงเชาว์
สิบตํารวจตรี สุทธิพร แพทย์ศาสตร์
สิบตํารวจตรี สุทธิรัตน์ คําเพ็ง
สิบตํารวจตรี สุทธิศักดิ์ บางลอย
สิบตํารวจตรี สุทัศน์ หาบหา
สิบตํารวจตรี สุทิน เกวัฎฎาชีวะ
สิบตํารวจตรี สุทิน ขุนวิจิตต์
สิบตํารวจตรี สุทิน สว่างแสง
สิบตํารวจตรี สุธาศิน รัตนพรหม
สิบตํารวจตรี สุธินันท์ กรินทรไตรทิพย์
สิบตํารวจตรี สุธี บุตรดีศักดิ์
สิบตํารวจตรี สุธี ปานดํา
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สิบตํารวจตรี สุธี ผกาพรหม
สิบตํารวจตรี สุธี พลการ
สิบตํารวจตรี สุนทร วลัยศรี
สิบตํารวจตรี สุนันท์ ยิ้มปาน
สิบตํารวจตรี สุบัญชา หมวดเเดหวา
สิบตํารวจตรี สุปรีย์ ลาเตะ
สิบตํารวจตรี สุพรรณ คําชูราษฎร์
สิบตํารวจตรี สุพล บุพศิริ
สิบตํารวจตรี สุภชัย จรูญเรือง
สิบตํารวจตรี สุเมธ เจริญวงค์
สิบตํารวจตรี สุเมธ เรืองศรีโรจน์
สิบตํารวจตรี สุรไกร บําเพ็ญ
สิบตํารวจตรี สุรชาติ แซ่ห่อ
สิบตํารวจตรี สุรเชษฎ์ ไข่สง
สิบตํารวจตรี สุรเชษฐ์ ธรรมประพัทธ์
สิบตํารวจตรี สุรเชษฐ์ วังบุญคง
สิบตํารวจตรี สุรเชษฐ์ ศรีอดุลย์พันธ์
สิบตํารวจตรี สุรเดช บูแวยูโซะ
สิบตํารวจตรี สุรพงษ์ ราชมณเฑียร
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ ชูศรี
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ บอสู
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ ปานสังข์
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ พนาลี
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ เลาวิชุวกรนุกูล
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ แสงสว่าง
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สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ โสดา
สิบตํารวจตรี สุรัตน์ พุ่มจันทร์
สิบตํารวจตรี สุรัติ ชอบเอียด
สิบตํารวจตรี สุรัติ บัวขาว
สิบตํารวจตรี สุริยะ นาคะวิโรจน์
สิบตํารวจตรี สุริยัน พลชัย
สิบตํารวจตรี สุริยา เจะจาโรจน์
สิบตํารวจตรี สุริยา นาศร
สิบตํารวจตรี สุริยา ศรีนาค
สิบตํารวจตรี สุริยา สมณะ
สิบตํารวจตรี สุริยา สุริเทศ
สิบตํารวจตรี สุไลมาน บือราเฮง
สิบตํารวจตรี สุไลมาน ยะโดะ
สิบตํารวจตรี สุไลมาน เวาะเซ็ง
สิบตํารวจตรี สุวรรณ พันธ์น้อย
สิบตํารวจตรี สุวิทย์ ประดิษฐ์ธรรม
สิบตํารวจตรี สุวิทย์ วุ่นฝ้าย
สิบตํารวจตรี สุวิทย์ สะรีเดะ
สิบตํารวจตรี สุไฮมิง มะสามัน
สิบตํารวจตรี สุไฮมี อามีน
สิบตํารวจตรี สูไฮมัน ตาเห
สิบตํารวจตรี เสกสรร ใกล้ฝน
สิบตํารวจตรี เสกสรรค์ มือเยาะ
สิบตํารวจตรี เสกสันต์ เรืองวิจิตร
สิบตํารวจตรี เสถียรพงษ์ คงยิ่ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๒๘๒๓.
๒๘๒๔.
๒๘๒๕.
๒๘๒๖.
๒๘๒๗.
๒๘๒๘.
๒๘๒๙.
๒๘๓๐.
๒๘๓๑.
๒๘๓๒.
๒๘๓๓.
๒๘๓๔.
๒๘๓๕.
๒๘๓๖.
๒๘๓๗.
๒๘๓๘.
๒๘๓๙.
๒๘๔๐.
๒๘๔๑.
๒๘๔๒.
๒๘๔๓.
๒๘๔๔.
๒๘๔๕.
๒๘๔๖.
๒๘๔๗.

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี เสรีชน ทรงผูกจิตต์
สิบตํารวจตรี เสาเอก ปานเพชร
สิบตํารวจตรี โสพล เล็กสุข
สิบตํารวจตรี โสภณ เจริญสุข
สิบตํารวจตรี หรรษา แทนธานี
สิบตํารวจตรี หฤษฎ์ บริรักษ์นรากุล
สิบตํารวจตรี หาญณรงค์ อินทะเสโน
สิบตํารวจตรี องอาจ เกื้อรักษ์
สิบตํารวจตรี องอาจ อินริสพงศ์
สิบตํารวจตรี อดิเทพ อินทร์ยอด
สิบตํารวจตรี อดินันท์ วาเต๊ะ
สิบตํารวจตรี อดินันท์ หลงสลํา
สิบตํารวจตรี อดิเรก เทศนอก
สิบตํารวจตรี อดิศร แสงศรี
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ คุณสาร
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ แมะบ้าน
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ยศประเสริฐ
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ เริงภิรมย์
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ฤทธิเดช
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ลิละคร
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ สันหมาน
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ อาลี
สิบตํารวจตรี อดีลันต์ อาแด
สิบตํารวจตรี อดุลย์ บินหะมะ
สิบตํารวจตรี อดุลย์ สาระสีนา
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สิบตํารวจตรี อดุลย์เดช มัจฉา
สิบตํารวจตรี อติศักดิ์ สุวรรณชาตรี
สิบตํารวจตรี อธิคม คําปันแปง
สิบตํารวจตรี อธินันท์ จําปา
สิบตํารวจตรี อธิป นาคมะเริง
สิบตํารวจตรี อธิวัฒน์ เกื้อคลัง
สิบตํารวจตรี อนันต์ จันพุม่
สิบตํารวจตรี อนันต์ มุซายี
สิบตํารวจตรี อนันต์ ลัสมาน
สิบตํารวจตรี อนันต์ ศรีเคน
สิบตํารวจตรี อนันต์ สงหนู
สิบตํารวจตรี อนันต์ชัย ใยทร
สิบตํารวจตรี อนันท์ แก้วดวงเล็ก
สิบตํารวจตรี อนิรุตย์ อนุศิริ
สิบตํารวจตรี อนิรุทธ์ เสือแพร
สิบตํารวจตรี อนิรุทธิ์ เบ็นเหล็บ
สิบตํารวจตรี อนิวัฒน์ กูรอหมีน
สิบตํารวจตรี อนุกูล มณีรัตน์
สิบตํารวจตรี อนุชา กองเอียด
สิบตํารวจตรี อนุชา คงแก้ว
สิบตํารวจตรี อนุชา จุ้ยวอน
สิบตํารวจตรี อนุชา นวลแสง
สิบตํารวจตรี อนุชา สําราญล้ํา
สิบตํารวจตรี อนุชา เหมรา
สิบตํารวจตรี อนุชิต จันทร์พวง
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สิบตํารวจตรี อนุชิต จิโนปง
สิบตํารวจตรี อนุชิต ชูพรหม
สิบตํารวจตรี อนุชิต ผุดคง
สิบตํารวจตรี อนุพงค์ ศรีชูทอง
สิบตํารวจตรี อนุพงค์ สะอา
สิบตํารวจตรี อนุพงศ์ ด้วงดี
สิบตํารวจตรี อนุพงษ์ คงราช
สิบตํารวจตรี อนุพล จันทะมาลา
สิบตํารวจตรี อนุพล ทองเพชร
สิบตํารวจตรี อนุพล โลกัน
สิบตํารวจตรี อนุพันธ์ รอดด้วง
สิบตํารวจตรี อนุมาส มะโนดํา
สิบตํารวจตรี อนุรักษ์ สอดส่อง
สิบตํารวจตรี อนุรักษ์ หลงเจ๊ะ
สิบตํารวจตรี อนุวัฒน์ แก้วเป็นทอง
สิบตํารวจตรี อนุวัฒน์ ฝีปากเพราะ
สิบตํารวจตรี อนุวัต ลาเต๊ะ
สิบตํารวจตรี อนุศิษฏ์ พันธ์ดี
สิบตํารวจตรี อนุสรณ์ แกสมาน
สิบตํารวจตรี อนุสรณ์ ขาวเต็มดี
สิบตํารวจตรี อนุสรณ์ ยีตา
สิบตํารวจตรี อภิกุล หลักมั่น
สิบตํารวจตรี อภิชัย แก้วทอง
สิบตํารวจตรี อภิชัย คงเย็น
สิบตํารวจตรี อภิชัย เจ็ดวรรณะ

๒๘๙๘.
๒๘๙๙.
๒๙๐๐.
๒๙๐๑.
๒๙๐๒.
๒๙๐๓.
๒๙๐๔.
๒๙๐๕.
๒๙๐๖.
๒๙๐๗.
๒๙๐๘.
๒๙๐๙.
๒๙๑๐.
๒๙๑๑.
๒๙๑๒.
๒๙๑๓.
๒๙๑๔.
๒๙๑๕.
๒๙๑๖.
๒๙๑๗.
๒๙๑๘.
๒๙๑๙.
๒๙๒๐.
๒๙๒๑.
๒๙๒๒.
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สิบตํารวจตรี อภิชัย แซ่ลิ่ม
สิบตํารวจตรี อภิชัย เผือกเกิด
สิบตํารวจตรี อภิชาติ กางเกตุ
สิบตํารวจตรี อภิชาติ แก้วเอียด
สิบตํารวจตรี อภิชาติ คงบุญทอง
สิบตํารวจตรี อภิชาติ จันหุณี
สิบตํารวจตรี อภิชาติ พินิตภุชพงศ์
สิบตํารวจตรี อภิชาติ เรืองมี
สิบตํารวจตรี อภิชาติ ศิริอามาตย์
สิบตํารวจตรี อภิชาติ สาระอาภรณ์
สิบตํารวจตรี อภิชาติ เหมรา
สิบตํารวจตรี อภิดล คงเทพ
สิบตํารวจตรี อภิเดช เมืองนาโพธิ์
สิบตํารวจตรี อภิเดช สีระกาล
สิบตํารวจตรี อภิเดช เหมจันทร์
สิบตํารวจตรี อภินันต์ หมัดอาดัม
สิบตํารวจตรี อภินันท์ ขําพร้อม
สิบตํารวจตรี อภินันท์ ช่อผูก
สิบตํารวจตรี อภินันท์ อนันเต่า
สิบตํารวจตรี อภิรักษ์ กองแก้ว
สิบตํารวจตรี อภิรัฐ คณานุรักษ์
สิบตํารวจตรี อภิรัตน์ พ่อเหตุ
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน์ แก้วอําไพร
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน์ ชัยเพ็ชร์
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน์ พรหมนิมิตร
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สิบตํารวจตรี อภิวัฒน์ พลพิชัย
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน์ อนิกรณ์
สิบตํารวจตรี อภิวุฒิ แก้วบุตร
สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์ แสงดี
สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ์ อําไพฤทธิ์
สิบตํารวจตรี อภิสิทธิ นิ่มคร
สิบตํารวจตรี อรรณพ เจ้ยชุม
สิบตํารวจตรี อรรตพล สุวรรณวงศ์มาลี
สิบตํารวจตรี อรรถพงศ์ ทับทิม
สิบตํารวจตรี อรรถพล ทองคํา
สิบตํารวจตรี อรรถพล เสลิ่มและ
สิบตํารวจตรี อรรถวุฒิ พันธ์หิรัญพฤกษ์
สิบตํารวจตรี อรรถศักดิ์ สุทธิประภา
สิบตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ ชุมแก้ว
สิบตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ เรืองวุฒิ
สิบตํารวจตรี อรรนพ พิบาลฆ่าสัตว์
สิบตํารวจตรี อรัญ แฟงจะโปะ
สิบตํารวจตรี อริสมันต์ มะนอ
สิบตํารวจตรี อรุณรัตน์ เดชสุข
สิบตํารวจตรี อลงกรณ์ สงทองมาก
สิบตํารวจตรี อวยชัย แพงทรัพย์
สิบตํารวจตรี อะห์หมัด หัดยี
สิบตํารวจตรี อัคนันต์ อิแอ
สิบตํารวจตรี อัครพนธ์ พ่วงศรี
สิบตํารวจตรี อัครพล ครองราษฎร์
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สิบตํารวจตรี อัครัช สุวรรณทา
สิบตํารวจตรี อังคาร สรวงวิวัฒนกิจ
สิบตํารวจตรี อัซลี เจ๊ะแล
สิบตํารวจตรี อัดนันร์ เจะอุเส็น
สิบตํารวจตรี อันวา บราเฮง
สิบตํารวจตรี อันวารุดีน บินปูเตะ
สิบตํารวจตรี อับดุลเลาะ ไทยสนิท
สิบตํารวจตรี อับดุลเลาะ แวอาลี
สิบตํารวจตรี อับดุลเลาะ อีแต
สิบตํารวจตรี อับดุลอาชิ มะลี
สิบตํารวจตรี อับดุลอาซิส แวดาโอะ
สิบตํารวจตรี อับดุลอารี สูนสละ
สิบตํารวจตรี อับดุลฮากีม ดนหวัง
สิบตํารวจตรี อับดุลฮาลีม สะมาแอ
สิบตํารวจตรี อับดู สะอิ
สิบตํารวจตรี อับบ๊าส เดชหล่อหีม
สิบตํารวจตรี อัฟฟาน หวังกุหลํา
สิบตํารวจตรี อัมพรชัย อารมณฤทธิ์
สิบตํารวจตรี อัมรอน ไควสุเต็ง
สิบตํารวจตรี อัมรัน ตาเห
สิบตํารวจตรี อัมรัน แวมามะ
สิบตํารวจตรี อัลนาบาวี สาและ
สิบตํารวจตรี อัลฟัล แวอุเซ็ง
สิบตํารวจตรี อัลฟิฏร์ เจ๊ะอุมา
สิบตํารวจตรี อัลภิตรี เจ๊ะมิ
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๒๙๗๓.
๒๙๗๔.
๒๙๗๕.
๒๙๗๖.
๒๙๗๗.
๒๙๗๘.
๒๙๗๙.
๒๙๘๐.
๒๙๘๑.
๒๙๘๒.
๒๙๘๓.
๒๙๘๔.
๒๙๘๕.
๒๙๘๖.
๒๙๘๗.
๒๙๘๘.
๒๙๘๙.
๒๙๙๐.
๒๙๙๑.
๒๙๙๒.
๒๙๙๓.
๒๙๙๔.
๒๙๙๕.
๒๙๙๖.
๒๙๙๗.

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี อัศจรรย์ แซ่โล่
สิบตํารวจตรี อัสมัน อูเซ็ง
สิบตํารวจตรี อัสมิง บินสาเมาะ
สิบตํารวจตรี อัสรี โต๊ะเตบ
สิบตํารวจตรี อัสรีย์ สมานสกูล
สิบตํารวจตรี อัสลาม เหล็กดี
สิบตํารวจตรี อาซัม กาเดลอดิง
สิบตํารวจตรี อาณัติ เกษา
สิบตํารวจตรี อาดิลัน วายะโยะ
สิบตํารวจตรี อาทิตย์ จันทร์แก้ว
สิบตํารวจตรี อาทิตย์ นาสิงห์บุตร
สิบตํารวจตรี อาทิตย์ บุญทองแก้ว
สิบตํารวจตรี อาทิตย์ แสงทอง
สิบตํารวจตรี อาทิพงศ์ บัวผิน
สิบตํารวจตรี อานนท์ เงินงาม
สิบตํารวจตรี อานนท์ ซี่ซ้าย
สิบตํารวจตรี อานนท์ พันธ์ฤทธิ์ดํา
สิบตํารวจตรี อานนท์ ศาลางาม
สิบตํารวจตรี อานนท์ เสือสา
สิบตํารวจตรี อานัส กาเส็มสัน
สิบตํารวจตรี อานัส หมันหลิน
สิบตํารวจตรี อานุภาพ ภูนาคํา
สิบตํารวจตรี อาฟีฟี มะ
สิบตํารวจตรี อามิน จะฟา
สิบตํารวจตรี อามีรุลอามาน หะยีสาเมาะ
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สิบตํารวจตรี อาร์ม แพงคํา
สิบตํารวจตรี อาราฟัต เซะ
สิบตํารวจตรี อาริศ ลีลานนท์
สิบตํารวจตรี อาริส ไชยมล
สิบตํารวจตรี อาริส ดารากัย
สิบตํารวจตรี อาริส ยาบา
สิบตํารวจตรี อาริสมาน เลาะมือเด๊าะ
สิบตํารวจตรี อารีข่าน สแม
สิบตํารวจตรี อารีฟีน สรี
สิบตํารวจตรี อาลี เด็ง
สิบตํารวจตรี อาลีฟ เลาะมะ
สิบตํารวจตรี อาวุธ สุวรรณมณี
สิบตํารวจตรี อาศิส ทองคํา
สิบตํารวจตรี อาหมัด ล่าแหละหมัน
สิบตํารวจตรี อาหมีน ดาแม
สิบตํารวจตรี อาหะมะ บินเจ๊ะมูดอ
สิบตํารวจตรี อาหาหมัด มะโซ
สิบตํารวจตรี อํานาจ สิงห์เนี่ยว
สิบตํารวจตรี อํานาจ สีปิน
สิบตํารวจตรี อํานูญ อามิง
สิบตํารวจตรี อําพล บัวงาม
สิบตํารวจตรี อําพล หลงเศษ
สิบตํารวจตรี อํารัญ อีแต
สิบตํารวจตรี อิดด์ริสส์ ดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี อิทธิกร จินดา
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สิบตํารวจตรี อิมรอน ปะจู
สิบตํารวจตรี อิลฮาม ยูนุ
สิบตํารวจตรี อิศราพงษ์ แสงพันธ์
สิบตํารวจตรี อิสมะแอ อาแว
สิบตํารวจตรี อิสมาอีล กิ่มนิ่ง
สิบตํารวจตรี อิสมาแอ หะยีดือราแม
สิบตํารวจตรี อิสระพงษ์ อนุตรเวสารัช
สิบตํารวจตรี อิสรา พรหมแสง
สิบตํารวจตรี อิสลา หัดมัด
สิบตํารวจตรี อิสฮาคร์ สติยมานะ
สิบตํารวจตรี อีซ่า ปีไสย
สิบตํารวจตรี อีลีฮัน เจ๊ะยอ
สิบตํารวจตรี อุเชน พูลชาติ
สิบตํารวจตรี อุดมทรัพย์ ดวงเอี่ยม
สิบตํารวจตรี อุดมศักดิ์ หมื่นหนู
สิบตํารวจตรี อุทัย จีระธัญญาสกุล
สิบตํารวจตรี อุสมาน ปักสิน
สิบตํารวจตรี อูมา มามะ
สิบตํารวจตรี เอกฉัตร สมทราย
สิบตํารวจตรี เอกชัย คงประพันธ์
สิบตํารวจตรี เอกชัย เซ่งเอ้า
สิบตํารวจตรี เอกชัย ตรีเล็ก
สิบตํารวจตรี เอกชัย รองเดช
สิบตํารวจตรี เอกชัย หอบุตร
สิบตํารวจตรี เอกพจน์ ขยัน
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี เอกพล ทองแท้
สิบตํารวจตรี เอกพันธ์ โกษาแสง
สิบตํารวจตรี เอกพันธ์ พิสุทธิพันธุ์
สิบตํารวจตรี เอกพันธ์ มะเดื่อ
สิบตํารวจตรี เอกรัตน์ เภสัชชา
สิบตํารวจตรี เอกรัตน์ สุขอนันต์
สิบตํารวจตรี เอกรันดร์ อาแว
สิบตํารวจตรี เอกราช ด้วงแก้ว
สิบตํารวจตรี เอกราช สุริยพงษ์
สิบตํารวจตรี เอกรินทร์ สีเขียว
สิบตํารวจตรี เอกลักษณ์ คชเสนีย์
สิบตํารวจตรี เอกลักษณ์ ศรีโพธิ์งาม
สิบตํารวจตรี เอกวิทย์ แก้วนุ้ย
สิบตํารวจตรี เอกสิทธิ์ บุญขํา
สิบตํารวจตรี เอนก คุณากรศักดา
สิบตํารวจตรี เอนกวิทย์ ขวดทอง
สิบตํารวจตรี โอภาส จิตตระกูล
สิบตํารวจตรี โอภาส หวังมุ่งกาง
สิบตํารวจตรี ฮัมดัม อารง
สิบตํารวจตรี ฮากีม กือจิ
สิบตํารวจตรี ฮากีม มาลาธร
สิบตํารวจตรี ฮาซัน ดาโอ๊ะ
สิบตํารวจตรี ฮาซีมี ดีดิ
สิบตํารวจตรี ฮาบารี ยามา
สิบตํารวจตรี ฮาฟิต สะมะแอ
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๓๐๙๓.
สิบตํารวจตรี ฮาฟีโซ มือลี
สิบตํารวจตรี ฮามัด หะยีตาเยะ
๓๐๙๔.
สิบตํารวจตรี ฮาริส ด่อล๊ะ
๓๐๙๕.
สิบตํารวจตรี ฮาเรฟ มามะ
๓๐๙๖.
สิบตํารวจตรี ฮาศิฟ แวมะ
๓๐๙๗.
สิบตํารวจตรี ฮาหรน มัจฉา
๓๐๙๘.
สิบตํารวจตรีหญิง กนกวรรณ ศรีรัตนะ ๓๐๙๙.
สิบตํารวจตรีหญิง กัญญ์วรา ละอองวัลย์ ๓๑๐๐.
๓๑๐๑.
สิบตํารวจตรีหญิง กัญญานี นันสุนีย์
๓๑๐๒.
สิบตํารวจตรีหญิง เขมิกา จินตรารักษ์
๓๑๐๓.
สิบตํารวจตรีหญิง เขมิกา ทองศรีนุ่น
สิบตํารวจตรีหญิง จิราภรณ์ แก้วอ่อนแสง ๓๑๐๔.
๓๑๐๕.
สิบตํารวจตรีหญิง ชนาธินาถ อุ่นรั้ว
๓๑๐๖.
สิบตํารวจตรีหญิง ซูไรยา โดวาเห็ง
สิบตํารวจตรีหญิง ณัฐติยา ฤทธิชัย
๓๑๐๗.
สิบตํารวจตรีหญิง ณัฐวรรธน์ ดําแก้ว
๓๑๐๘.
สิบตํารวจตรีหญิง ณัฐอนงค์ เจริญทัพ
๓๑๐๙.
สิบตํารวจตรีหญิง ทิพวรรณ แก้วพิทักษ์ ๓๑๑๐.
สิบตํารวจตรีหญิง ธีรนุช ฤทธิเดช
๓๑๑๑.
สิบตํารวจตรีหญิง นงลักษณ์ เรือนคํา
๓๑๑๒.
กองทัพบก
๓๑๑๗.
พลตรี ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล
๓๑๑๘.
พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว
๓๑๑๙.
พันเอก กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์
๓๑๒๐.
พันเอก เฉลิมพล สังข์ต้อง

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรีหญิง เบญญาภา อดทน
สิบตํารวจตรีหญิง ปาลิดา วิไลวรรณ
สิบตํารวจตรีหญิง เปมิกา บุญชู
สิบตํารวจตรีหญิง ยัสมี ยุเมาะมะ
สิบตํารวจตรีหญิง ยามีละห์ เจ๊ะแม็ง
สิบตํารวจตรีหญิง ยุวรัตน์ เด็นหลี
สิบตํารวจตรีหญิง วิภาวรรณ ก๊กมาศ
สิบตํารวจตรีหญิง วิฬาวาตี แม็งเตะ
สิบตํารวจตรีหญิง สมพร ไลไธสง
สิบตํารวจตรีหญิง สารภี ชูทอง
สิบตํารวจตรีหญิง สิริกานต์ แก้วกําพฤกษ์
สิบตํารวจตรีหญิง สุจิน คงทุ่ง
สิบตํารวจตรีหญิง สุดารัตน์ ชูสุวรรณ
สิบตํารวจตรีหญิง สุนิสา สังข์ดวง
สิบตํารวจตรีหญิง สุพรรณี หอมจันทึก
สิบตํารวจตรีหญิง สุภัทรตรา กรุดทอง
สิบตํารวจตรีหญิง อรอุมา เพชรคง
สิบตํารวจตรีหญิง อังศดา เพ็ญสวัสดิ์
สิบตํารวจตรีหญิง อัสมา คงทอง
สิบตํารวจตรีหญิง อิสรีย์ ภูมิสิรินทร์
พันเอก โชติ ยิกุสังข์
พันเอก ทรงพล สุมนาวดี
พันเอก ธนภัทร นาคชัยยะ
พันเอก ธวัชชัย นาคสุวรรณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๑๒๑.
๓๑๒๒.
๓๑๒๓.
๓๑๒๔.
๓๑๒๕.
๓๑๒๖.
๓๑๒๗.
๓๑๒๘.
๓๑๒๙.
๓๑๓๐.
๓๑๓๑.
๓๑๓๒.
๓๑๓๓.
๓๑๓๔.
๓๑๓๕.
๓๑๓๖.
๓๑๓๗.
๓๑๓๘.
๓๑๓๙.
๓๑๔๐.
๓๑๔๑.
๓๑๔๒.
๓๑๔๓.
๓๑๔๔.
๓๑๔๕.

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอก บุญเกิด มะสิกา
พันเอก ปิยะพล ทั่งกรณ์
พันเอก ภคพล แก้วศรีงาม
พันเอก ยุทธนา ไชยสมบัติ
พันเอก วรชัย คุณกมุท
พันเอก วัชรภัทร นุชอําพันธ์
พันเอก เวชศักดิ์ ขันธอุบล
พันเอก สุวัฒณา เย็นใจ
พันเอกหญิง พรพิมล วรกุลชัยวัฒน์
พันเอกหญิง วัชราภรณ์ วัชรพาณิชย์
พันเอกหญิง อุบลรัตน์ บัวพรหมมาตร์
พันโท ชยันต์ รัตนจันทร์
พันโท ทรงราชย์ กิตติธิรางกูร
พันโท ทศพล ลึกลับพนาวัลย์
พันโท บุญเชิด จงแจ้งกลาง
พันโท ปียภ์ ัทร มองเพชร
พันโท รณสมรรถ เผ่าทรง
พันโท วัชระ ว่องวิกย์การ
พันโท ศรีศักดิ์ มรรคผล
พันโท ศิรพล ปิตุทิพย์
พันโท สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก
พันโท สุดสาคร อรทัย
พันโท สุพจน์ สวาคฆพรรณ
พันโท สุรพล การปลูก
พันโท อรรณพ ศรีวัฒนาวานิช
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พันโทหญิง จารุณี รูปงาม
พันโทหญิง ศศิธร สมบัติสวัสดิ์
พันตรี กรกช ทองทรัพย์
พันตรี ชัชวาลย์ อังวณิชย์สกุล
พันตรี ชัยวัฒน์ กรัษนัยรวิวงค์
พันตรี ชาคริต เจริญบุญ
พันตรี ชาตรี พูลมี
พันตรี ณัฐดนัย เต่าทอง
พันตรี ทวีศักดิ์ ชมความสุข
พันตรี ธเนศ เผือกพูลผล
พันตรี ประมวล คงศักดิ์ไพบูลย์
พันตรี พชรกรณ์ เกตุแก้ว
พันตรี พิจักษณ์ บุปผาพันธุ์
พันตรี ระวีพล ปวงนิยม
พันตรี ฤทธิรงค์ ตุ้มทอง
พันตรี สรศักดิ์ เสือบัว
พันตรี สุชาติ บุญสะเดา
พันตรี อภิวัฒน์ แสงสูง
พันตรี เอกชัย สุขพิมาย
พันตรีหญิง สิริกร เพ็งสาย
ร้อยเอก กระรัญ สินจิ้น
ร้อยเอก กิติพนธ์ ศักดิ์มณี
ร้อยเอก ชัยรวิช ลิบลับ
ร้อยเอก ธนวิทย์ อุปนันท์
ร้อยเอก นพดล บุญอุ้ม
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ร้อยเอก ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์
ร้อยเอก ไพฑูลย์ ปิ่นแก้ว
ร้อยเอก ไพโรจน์ ภูใจเที่ยง
ร้อยเอก ศุภกร ปานแก้ว
ร้อยเอก สัมพันธ์ ชะเอมพันธุ์
ร้อยเอก สายคําเที่ยง เนาวราช
ร้อยเอก สุทธิโรจน์ อิงคะวรสิทธิ์
ร้อยเอก สุรินทร์ อินสว่าง
ร้อยเอก อนันต์ เถื่อนแก้วสิงห์
ร้อยเอก อุเทน มูลเสนา
ร้อยเอกหญิง สุภลักษณ์ กายทอง
ร้อยโท กฤษฎา เขียวดํา
ร้อยโท กฤษณะ ยะสาวงษ์
ร้อยโท กฤษดา พิทักษ์ถิรธรรม
ร้อยโท จักรพันธ์ พุฒสุวรรณ
ร้อยโท ชิตเดชา จิตรตรง
ร้อยโท ณภัทร เกิดปั้น
ร้อยโท เดชา ทอนทม
ร้อยโท ตระการ นารีรักษ์
ร้อยโท ทรงสิทธิ์ บวรเลิศวิลัย
ร้อยโท ธนกร โถทอง
ร้อยโท นภกร เขียวเสน
ร้อยโท นิรันทร์ มีชูเกตุ
ร้อยโท บุญทัน นนท์ศิริ
ร้อยโท บุญนํา บัวบุญชู
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ร้อยโท บุญเยื่อง คงเดช
ร้อยโท ปฐมพล วงพิเดช
ร้อยโท ประดิษฐ์ ไพรสิงห์
ร้อยโท พรศักดิ์ ศิลปศร
ร้อยโท พิสิษฐ์ อัครพรพัฒน์
ร้อยโท พุฒิเศรษฐ์ ตั้งเชยวิไล
ร้อยโท ไพรวัลย์ โจทย์กิ่ง
ร้อยโท ภัทรพล จันทร์วงศ์
ร้อยโท เมธี คําเต็ม
ร้อยโท รัตนพงศ์ กลิ่นพันธุ์
ร้อยโท วัชระ อุทธชัย
ร้อยโท สมคเน สุวรรณพันธ์
ร้อยโท สมบัติ ช้อนทอง
ร้อยโท สันติ กรกัน
ร้อยโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี
ร้อยโทหญิง ณราวดี บุญเลิศวรเดช
ร้อยโทหญิง ทอรุ้ง วัฒนศรี
ร้อยโทหญิง มรุยา ไชยอรรจนาภรณ์
ร้อยตรี กษนันท์ โชคสกุล
ร้อยตรี กันตภณ สวนนันท์
ร้อยตรี กิตติศักดิ์ สร้อยวัน
ร้อยตรี ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
ร้อยตรี คมกฤช ตันยาลักษณ์
ร้อยตรี จรยุทธ ปรุงศักดิ์
ร้อยตรี จรูญ ตาปัญโญ
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ร้อยตรี จักรินทร์ รุ่งเรือง
ร้อยตรี ชลัท นาคทรงศักดิ์
ร้อยตรี ชาตรี จันทรโอทาน
ร้อยตรี ชาตวิทย์ บุญมี
ร้อยตรี โชคชัย เนียมปูน
ร้อยตรี ฐนพล เลี้ยงจอหอ
ร้อยตรี ธนพิพัฒน์ คันธมาลา
ร้อยตรี ธนาคาร ทองขํา
ร้อยตรี ธีระพงษ์ วิริยะกังสานนท์
ร้อยตรี เธียรธีระ สุรารักษ์
ร้อยตรี นนทกร จันทรวรกาญจน์
ร้อยตรี นพดล บู๊เตียว
ร้อยตรี นัฏฐพล พรมภา
ร้อยตรี นัยน์ชนก ผ่องอุดม
ร้อยตรี บรรยง พุทธา
ร้อยตรี บุญธรรม กลิ่นหอมอ่อน
ร้อยตรี ประพจน์ เนตรสุวรรณ์
ร้อยตรี ปรีชา ผลาหาญ
ร้อยตรี พงศธร พงษ์ศักดิ์
ร้อยตรี พจมาตร มะลิวัลย์
ร้อยตรี พุทธิรักษ์ ยุติธรรม
ร้อยตรี ฟอซี ยีวา
ร้อยตรี ยศธกร นาคมณี
ร้อยตรี ยุทธศักดิ์ ใยทอง
ร้อยตรี วงตะวัน วงษ์สวัสดิ์
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ร้อยตรี วรวิทย์ ทรัพย์เจริญ
ร้อยตรี วรากร สร้อยโพธิคุณ
ร้อยตรี วราวิทย์ อินตา
ร้อยตรี วัฒนพล สีรักษา
ร้อยตรี วิชัย บุญสุข
ร้อยตรี วินิจ ราชนะ
ร้อยตรี วิโรจน์ อองกุลนะ
ร้อยตรี วิศิษฐ์ พันนิทา
ร้อยตรี ศุภชัย นักสอน
ร้อยตรี ศุภณัฐ ใกล้ชิต
ร้อยตรี สงคราม นวลศรี
ร้อยตรี สด วงชารี
ร้อยตรี สมเกียรติ์ หมุกรอด
ร้อยตรี สายชล แจ้งกระจ่าง
ร้อยตรี สุมล คิ้วสง่า
ร้อยตรี อธิรัตน์ มุ่งสิน
ร้อยตรี อรินทร์ศักดิ์ สุพงษ์
ร้อยตรี อํานาจ อินธิศร
ร้อยตรี เอกพจน์ อุดดี
ร้อยตรี เอกอนันต์ สุภีแดน
ร้อยตรี โอฬาร ขอร่ม
จ่าสิบเอก กล้าหาญ แก้วรอด
จ่าสิบเอก ก้องเกียรติ จิตรจํานอง
จ่าสิบเอก กาญจน์ มรกฎ
จ่าสิบเอก การัณยภาส คํามา
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จ่าสิบเอก กิตติ จีนศาตร์
จ่าสิบเอก กิตติ อ่อนน้อม
จ่าสิบเอก กิตติพงษ์ มีสุข
จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ พลายแดง
จ่าสิบเอก กิติ คงกล่อม
จ่าสิบเอก กิติศักดิ์ จันทรา
จ่าสิบเอก เกษม แก้วสาทร
จ่าสิบเอก จรัญ ปะระไทย
จ่าสิบเอก จรัญ มะกรูดทอง
จ่าสิบเอก จรัล ทองสม
จ่าสิบเอก จักรพงศ์ ศรีทอง
จ่าสิบเอก จิตต์รันต์ กันเรืองไชย
จ่าสิบเอก จิรศักดิ์ นนท์ตุลา
จ่าสิบเอก จิระพงศ์ ประสมพงศ์
จ่าสิบเอก จีรศักดิ์ สุขชู
จ่าสิบเอก ฉัตรชัย ใจคุณ
จ่าสิบเอก เฉลิมพล เจริญสุข
จ่าสิบเอก เฉลิมศักดิ์ ขันเคน
จ่าสิบเอก ชนะ สดคง
จ่าสิบเอก ชยันต์ หยุยพันธุ์
จ่าสิบเอก ชวลิตร บัวสีมา
จ่าสิบเอก ชัชชัย ทุยดอย
จ่าสิบเอก ชัยสิทธิ์ ทิมถาวร
จ่าสิบเอก ชาญชัย สัมมาชีพ
จ่าสิบเอก ชาญณรงค์ พันธะเสน
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าสิบเอก ชาตรี วิเศษรจนา
จ่าสิบเอก ชํานาญ ซากระโทก
จ่าสิบเอก ชุมพร เกตุสวาสดิ์
จ่าสิบเอก ชูชีพ สําเริงศิลป์
จ่าสิบเอก ชูวิทย์ อ่อนน้อม
จ่าสิบเอก ชูศักดิ์ ไพโรจนานันท์
จ่าสิบเอก ชูศักดิ์ ยิ้มสุข
จ่าสิบเอก ชูศักดิ์ วงศ์สกุลเกียรติ
จ่าสิบเอก ฐิติศักดิ์ ภวภูตานนท์
จ่าสิบเอก ณฤธร สุคนธชาติ
จ่าสิบเอก ดิเรก จันทวี
จ่าสิบเอก ดิเรก ชูชิต
จ่าสิบเอก เดชศักดิ์ แก้วด้วง
จ่าสิบเอก เดวิทธิ์ เกษเกษี
จ่าสิบเอก ตะวัน ห่วงตระกูล
จ่าสิบเอก ถาวร สมัยสงค์
จ่าสิบเอก ถาวร หารโสภา
จ่าสิบเอก ทรงธรรม แก้วอ่อง
จ่าสิบเอก ทวาย เวียงจันทร์
จ่าสิบเอก ทศพร สุกสง
จ่าสิบเอก ธนะพงษ์ ศรีดาวงค์
จ่าสิบเอก ธนะภัทร สังข์สม
จ่าสิบเอก ธนะเมศฐ์ ชัยธนาเมธีกุล
จ่าสิบเอก ธนิ คําคม
จ่าสิบเอก ธรรมนูญ นาชิน
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หนา้ ๗๙
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จ่าสิบเอก ธราพงษ์ อินทร์พักทัน
จ่าสิบเอก ธวัชชัย จูถนอม
จ่าสิบเอก ธีนะพงค์ สุรินทร์
จ่าสิบเอก ธีรปภัสช์ อาจสาริการ
จ่าสิบเอก ธีรพงษ์ คานมะโน
จ่าสิบเอก ธีรพันธ์ คัมภีกิจ
จ่าสิบเอก ธีระนาถ ทัศนันท์
จ่าสิบเอก นนทวัชร ธนีสัตย์
จ่าสิบเอก นรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองเดช
จ่าสิบเอก นรรุภัทร ยิ้มอ่ํา
จ่าสิบเอก นราธิป ประดิษฐ์ผล
จ่าสิบเอก นราศักดิ์ เพ็ชรคงทอง
จ่าสิบเอก นิกุล สุบินนาม
จ่าสิบเอก นิติพัฒน์ แนวสูง
จ่าสิบเอก บรรเทิง เฉลิมศรี
จ่าสิบเอก บุญช่วย จันทโชติ
จ่าสิบเอก บุญหลาย มณีชื่น
จ่าสิบเอก บุญเฮือง แสงแก้ว
จ่าสิบเอก ประนพ จิตต์มั่นการ
จ่าสิบเอก ประยูร อามาตย์
จ่าสิบเอก ประยูร อินทร์หน่อ
จ่าสิบเอก ประวิทย์ ดอนสมจิตร
จ่าสิบเอก ประสิทธิ์ ชัยปลื้ม
จ่าสิบเอก ประสิทธิ์ ผาเจริญ
จ่าสิบเอก ประเสริฐ ศรีสอาด
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าสิบเอก ปรีดา บุตทะสุ
จ่าสิบเอก ปิยวิทย์ แคว้นคอนฉิม
จ่าสิบเอก ปิยะ จันทร์สมัย
จ่าสิบเอก เปี๊ยก แนบกลาง
จ่าสิบเอก ผดุงเกียรติ กองทอง
จ่าสิบเอก พงศกร พูลทอง
จ่าสิบเอก พงศ์ศิริ กลิ่นหอม
จ่าสิบเอก พงษ์พันธ์ ดุลยพันธ์
จ่าสิบเอก พงษ์ศักดิ์ เทียมเสมอ
จ่าสิบเอก พนมพร กรองทอง
จ่าสิบเอก พยอม แจ่มสุข
จ่าสิบเอก พยุงศักดิ์ ศรีชาย
จ่าสิบเอก พรเทพ ยี่สุ่น
จ่าสิบเอก พรพิรมณ์ ไพรศูนย์
จ่าสิบเอก พลวัต ทรัพย์ภักดี
จ่าสิบเอก พัฒนา แสนโสม
จ่าสิบเอก พิชิตชัย ชูจอหอ
จ่าสิบเอก พิชิตพน ศรีวงษ์ชัย
จ่าสิบเอก พิเชษ บางกระพงษ์
จ่าสิบเอก พิทักษ์ เทือกเถาว์
จ่าสิบเอก พิบูลย์ บุญณมี
จ่าสิบเอก พิรมย์ เดชสุภา
จ่าสิบเอก พุฑฒา จันคํา
จ่าสิบเอก ไพศาล เตียรัตน์
จ่าสิบเอก เฟื่องเดช เชาว์ชาญ
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หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

จ่าสิบเอก ภคพงษ์ แก่นจันทร์
จ่าสิบเอก ภัคพล ยศสูงเนิน
จ่าสิบเอก ภัยมณี แสนสุข
จ่าสิบเอก ภาณุวัฒ วรชุน
จ่าสิบเอก ภานุวัฒน์ มูลเดช
จ่าสิบเอก ภูมิสิทธิ์ ไกยสูญ
จ่าสิบเอก มงคล ชัยศีลา
จ่าสิบเอก มงคล ดวงแก้ว
จ่าสิบเอก มนตรี สวัสดี
จ่าสิบเอก มนัส พรหมจรรย์
จ่าสิบเอก มานพ เหมาะเหม็ง
จ่าสิบเอก ไมมิตร ธนะน้อย
จ่าสิบเอก ยงยุทธ สังข์แก้ว
จ่าสิบเอก รถ กัณหา
จ่าสิบเอก รัตน์ อินหลี
จ่าสิบเอก รัตนะ สีหลิ่ง
จ่าสิบเอก เรืองวิทย์ สายชมภู
จ่าสิบเอก เลิศพงศ์ ปฐมกิตติโรจน์
จ่าสิบเอก วรวิทย์ บุญกระจ่าง
จ่าสิบเอก วรุตม์ บัวบาล
จ่าสิบเอก วศิน สิทธิกุล
จ่าสิบเอก วันชัย ทองอ่อน
จ่าสิบเอก วันยุทธ์ รวมพล
จ่าสิบเอก วิจัย ศรีสุวรรณ์
จ่าสิบเอก วิชัย บุญเผือก
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าสิบเอก วิชัย พิมพ์ประสิทธิ์
จ่าสิบเอก วิเชียร ลุนพงษ์
จ่าสิบเอก วิทูรย์ เสนา
จ่าสิบเอก วินัย ไชยเชื้อ
จ่าสิบเอก วินัย ปล่องกระโทก
จ่าสิบเอก วินัย สุวรรณพรรณ
จ่าสิบเอก วิรัตน์ หอมเนียม
จ่าสิบเอก วิริยะ ภู่ทอง
จ่าสิบเอก วิวรรธน์ สุวรรณพันธ์
จ่าสิบเอก วิศรุต ทองอ่อน
จ่าสิบเอก วีรชาติ บุญธรรม
จ่าสิบเอก วีระพล เมืองสุข
จ่าสิบเอก ศรีวิลัย คําสีดา
จ่าสิบเอก ศิริเชษฐ์ ศรีมา
จ่าสิบเอก ศุภกิจ ศุภกิจโกศล
จ่าสิบเอก ษิครินทร์ กลิ่นพงษา
จ่าสิบเอก สนาม มาลาพันธุ์
จ่าสิบเอก สมเกียรติ ทวินันท์
จ่าสิบเอก สมคิด ศรีชมภู
จ่าสิบเอก สมจิตร ศรีมงคล
จ่าสิบเอก สมเจตน์ ศรีละกุล
จ่าสิบเอก สมใจ แก้วการะเกตุ
จ่าสิบเอก สมชาย นุชอุดม
จ่าสิบเอก สมชาย พินขุนศรี
จ่าสิบเอก สมบัติ บรรพโคตร
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จ่าสิบเอก สมบูรณ์ สงจันทร์
จ่าสิบเอก สมปอง นิยม
จ่าสิบเอก สมพงษ์ ศรีสมบูรณ์
จ่าสิบเอก สมพร มูลเหล็ก
จ่าสิบเอก สมมิตร สีชมภู
จ่าสิบเอก สมศักดิ์ วิเชียร
จ่าสิบเอก สมหวัง สมบูรณ์มนต์
จ่าสิบเอก สมาน เจริญตาม
จ่าสิบเอก สมุทร ดีกล้า
จ่าสิบเอก สวรรค์ สุภฤทธิ์
จ่าสิบเอก สะเหรบ วารี
จ่าสิบเอก สัจจะ ภิสิทธิ์ชัยชนะ
จ่าสิบเอก สายเพชร สมสี
จ่าสิบเอก สําราญ สวัสดิ์สิงห์
จ่าสิบเอก สุชาติ บัวแก้ว
จ่าสิบเอก สุชิน ทรงเจริญ
จ่าสิบเอก สุชิน สังข์มงคล
จ่าสิบเอก สุเชษฐ์ สาระชาติ
จ่าสิบเอก สุดสาคร จรกร
จ่าสิบเอก สุทธิรัตน์ เพ็ชรสว่าง
จ่าสิบเอก สุทัด คร้ามไพบูลย์
จ่าสิบเอก สุทัศ ไพราม
จ่าสิบเอก สุนทร บัวคํา
จ่าสิบเอก สุพัฒน์ชัย ปอยทอง
จ่าสิบเอก สุภาพ ละหุโท
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าสิบเอก สุรชัย กลิ้งฝอย
จ่าสิบเอก สุรศักดิ์ คงเจริญ
จ่าสิบเอก สุรศักดิ์ จุลอักษร
จ่าสิบเอก สุรสิทธิ์ ศรีคูณ
จ่าสิบเอก สุรัชชัย ใหม่เอี่ยม
จ่าสิบเอก สุริยนต์ เหล็กสูงเนิน
จ่าสิบเอก สุริยา รุ่งเรือง
จ่าสิบเอก สุวรรณ เพ็ชรสุทธิ์
จ่าสิบเอก สุวัฒน์ มีทอง
จ่าสิบเอก สุวิท มังคละ
จ่าสิบเอก สุวิทย์ หนองโยธา
จ่าสิบเอก เสน่ห์ ทันใจ
จ่าสิบเอก เสาร์ รักษาพล
จ่าสิบเอก แสวง หงษ์คํามี
จ่าสิบเอก อดิเทพ กองแก้ว
จ่าสิบเอก อดิศร ดวงสุวรรณ
จ่าสิบเอก อติชาติ ไชยฤทธิ์
จ่าสิบเอก อนุพันธ์ ทองจิตร
จ่าสิบเอก อนุรักษ์ ครุฑมุสิก
จ่าสิบเอก อนุวัติ จันทวี
จ่าสิบเอก อภิชาติ บุญชด
จ่าสิบเอก อภิเดช ศรีจุมพล
จ่าสิบเอก อรรถพล มิสา
จ่าสิบเอก อํานวย สืบสิงห์
จ่าสิบเอก อํานาจ หงษ์ทอง
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หนา้ ๘๒
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จ่าสิบเอก อําพร ดาคํา
จ่าสิบเอก อํามร ผดุ้งกูล
จ่าสิบเอก อิสมาแอ บากา
จ่าสิบเอก อุดม ชัยนาค
จ่าสิบเอก อุทร เครื่องแหวน
จ่าสิบเอก อุทัย คําภา
จ่าสิบเอก อุทาร เด่นพายัพ
จ่าสิบเอก อุทิศ สุวรรณใจดี
จ่าสิบเอก เอกรัตน์ สักยะพรต
จ่าสิบเอก เอกรินทร์ มานะดี
จ่าสิบเอก เอกลักษณ์ ขวัญแก้ว
จ่าสิบเอกหญิง เนริสา ชื่นชม
จ่าสิบเอกหญิง สิริกานต์ ศรีวิเชียร
จ่าสิบโท กรวิชญ์ กลิ่นบุญ
จ่าสิบโท เกษม นกน้อย
จ่าสิบโท ครรชิต โพธิ์ทอง
จ่าสิบโท ชูชาติ สะแกทอง
จ่าสิบโท ทรงธรรม ปุ้ยเจริญ
จ่าสิบโท ประสงค์ แสงลา
จ่าสิบโท ประเสริฐ ปัญญา
จ่าสิบโท ไพฑูรย์ คําโสภา
จ่าสิบโท ไพฑูรย์ สมบูรณ์ศักดิ์
จ่าสิบโท วีรศักดิ์ มณีสาย
จ่าสิบโท สมคิด รอบคอบ
จ่าสิบโท สมนึก อาทร

๓๔๙๖.
๓๔๙๗.
๓๔๙๘.
๓๔๙๙.
๓๕๐๐.
๓๕๐๑.
๓๕๐๒.
๓๕๐๓.
๓๕๐๔.
๓๕๐๕.
๓๕๐๖.
๓๕๐๗.
๓๕๐๘.
๓๕๐๙.
๓๕๑๐.
๓๕๑๑.
๓๕๑๒.
๓๕๑๓.
๓๕๑๔.
๓๕๑๕.
๓๕๑๖.
๓๕๑๗.
๓๕๑๘.
๓๕๑๙.
๓๕๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าสิบโท สัญญา คุณสุข
จ่าสิบโท สันติ แสวงนิล
จ่าสิบโท สุเทพ เทอดเกียรติ
จ่าสิบโท สุนทร สุภโค
จ่าสิบโท สุพจน์ แสงแก้วพะเนา
จ่าสิบโท สุริยัณ ภิรมย์รักษ์
จ่าสิบโท สุวัณ คําละมูล
จ่าสิบโท เสกสรรค์ จันทร์สุข
จ่าสิบโท อิสระ คําลุน
จ่าสิบโท อุกกฤษฎ์ สมรัตน์
จ่าสิบตรี การกล คนฉลาด
จ่าสิบตรี กุงสยาม คําปิว
จ่าสิบตรี เกรียงไกร เกษกุล
จ่าสิบตรี เกรียงไกร คุณวุฒิ
จ่าสิบตรี ไกรสร ชนะวาที
จ่าสิบตรี ปรีชาญ ผดุงกิจ
จ่าสิบตรี พลเทพ สุทธายน
จ่าสิบตรี พัฒนกฤษณ์ อะภัย
จ่าสิบตรี มณี พรมนอก
จ่าสิบตรี มูฮัมหมัด หวังกุหลํา
จ่าสิบตรี รณรงค์ พุทธา
จ่าสิบตรี วิษณุ เพ็งลักษณ์
จ่าสิบตรี ศุภเลิศ ริยะ
จ่าสิบตรี สมผล นิ่มนวล
จ่าสิบตรี สมพงษ์ แก้วเดิม
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จ่าสิบตรี สมรักษ์ มะโร
จ่าสิบตรี สันติ อัมพุชินีวรรณ
จ่าสิบตรี สัมฤทธิ์ สมสกุล
จ่าสิบตรี สุมิตร์ มีคํา
จ่าสิบตรี สุรเชษฐ เกษกล้า
จ่าสิบตรี องอาจ ศรีพลหงษ์
จ่าสิบตรีหญิง เกตุกนก เพ็งชัยศรี
สิบเอก กนกศักดิ์ ปลื้มใจ
สิบเอก กรกฎ จันทร์ศรี
สิบเอก กฤษฎา ฉัตรแก้ว
สิบเอก กฤษฎา พรรณา
สิบเอก กฤษฎา แพรสี
สิบเอก กฤษฎา สามี
สิบเอก กฤษดา วิชาจารย์
สิบเอก กัมปนาท ขุนนุ้ย
สิบเอก กาญจณพล ทับฤทธิ์
สิบเอก กําจัด อุดทา
สิบเอก กิตติ โกมลแมน
สิบเอก กิตติ ผดาวัลย์
สิบเอก กิตติชัย แฉล้มไธสง
สิบเอก กิตติพร แก้วมาก
สิบเอก กิตติศักดิ์ กมลรัมย์
สิบเอก กิตติศักดิ์ กะติกา
สิบเอก กิตติศักดิ์ พุ่มเกลี้ยง
สิบเอก เกรียงไกร ภูลับ

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔๖.
๓๕๔๗.
๓๕๔๘.
๓๕๔๙.
๓๕๕๐.
๓๕๕๑.
๓๕๕๒.
๓๕๕๓.
๓๕๕๔.
๓๕๕๕.
๓๕๕๖.
๓๕๕๗.
๓๕๕๘.
๓๕๕๙.
๓๕๖๐.
๓๕๖๑.
๓๕๖๒.
๓๕๖๓.
๓๕๖๔.
๓๕๖๕.
๓๕๖๖.
๓๕๖๗.
๓๕๖๘.
๓๕๖๙.
๓๕๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบเอก โกวิท แก้วหาญ
สิบเอก โกวิทย์ ศรีบุญเรือง
สิบเอก โกวิทย์ หนูมา
สิบเอก ขวัญ ผลถวิล
สิบเอก ขวัญยืน ปรางจันทร์
สิบเอก คมกฤษณ์ จุ้ยนาค
สิบเอก คมเพชร วงศ์อมาตย์
สิบเอก คําตา สังฆะมาตย์
สิบเอก คําปัน พรมราช
สิบเอก จตุรงค์ วงษ์นิกร
สิบเอก จรัล มะราฮิง
สิบเอก จเร จันจุ้ย
สิบเอก จํารัส อ่อนตา
สิบเอก จิรพันธ์ ประสมทรัพย์
สิบเอก จิรวัฒน์ หอมสนิท
สิบเอก จิรศักดิ์ โต๊ะงาม
สิบเอก จิรันตน์ พัฒน์ธนาเวทย์
สิบเอก เจนณรงค์ ทองขาว
สิบเอก เจริญฤทธิ์ เจริญชีพ
สิบเอก เฉลิม สุริยมาตร
สิบเอก เฉลิมพล สิงห์พยัคฆ์
สิบเอก ชนม์ฐพัฒน์ ดํารงน้อยเกตุ
สิบเอก ชยพล ไสวงาม
สิบเอก ชลทรัพย์ คุ้มสมบัติ
สิบเอก ชวนากร ดียิ่ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๕๗๑.
๓๕๗๒.
๓๕๗๓.
๓๕๗๔.
๓๕๗๕.
๓๕๗๖.
๓๕๗๗.
๓๕๗๘.
๓๕๗๙.
๓๕๘๐.
๓๕๘๑.
๓๕๘๒.
๓๕๘๓.
๓๕๘๔.
๓๕๘๕.
๓๕๘๖.
๓๕๘๗.
๓๕๘๘.
๓๕๘๙.
๓๕๙๐.
๓๕๙๑.
๓๕๙๒.
๓๕๙๓.
๓๕๙๔.
๓๕๙๕.

สิบเอก ชวลิต ทองคํา
สิบเอก ชวลิต ธนกรโยธา
สิบเอก ชัยชนะ ก้อนใบ
สิบเอก ชัยฤทธิ์ เพ็งเลิก
สิบเอก ชัยวัฒน์ กรุงไกร
สิบเอก ชัยวัฒน์ คําตุ้ยเครือ
สิบเอก ชัยวัฒน์ จันทนากร
สิบเอก ชัยวัฒน์ สระทองดี
สิบเอก ชัยศักดิ์ วรคุณ
สิบเอก ชุมพล อะโหสี
สิบเอก เชาวลิต นาคพวง
สิบเอก โชค เดชา
สิบเอก โชคประดิษฐ์ อุ่นธรรม
สิบเอก ไชยเชษฐ ดวนพล
สิบเอก ฐาปนา แย้มพุ่ม
สิบเอก ณกรณ์ ลาดคํากรุง
สิบเอก ณภัทร ยวงผึ้ง
สิบเอก ณรงค์ หน่อไม้หวาน
สิบเอก ณรงค์ฤทธิ์ สายเมฆ
สิบเอก ณัฐกุล หิมบรรพต
สิบเอก ณัฐพงษ์ นาเมืองรักษ์
สิบเอก ณัฐพงษ์ สีงามเมือง
สิบเอก ณัฐพล เซาะสูงเนิน
สิบเอก ณัฐพล ศิรินาค
สิบเอก ณัฐพล สุขสมจิตร์

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๖.
๓๕๙๗.
๓๕๙๘.
๓๕๙๙.
๓๖๐๐.
๓๖๐๑.
๓๖๐๒.
๓๖๐๓.
๓๖๐๔.
๓๖๐๕.
๓๖๐๖.
๓๖๐๗.
๓๖๐๘.
๓๖๐๙.
๓๖๑๐.
๓๖๑๑.
๓๖๑๒.
๓๖๑๓.
๓๖๑๔.
๓๖๑๕.
๓๖๑๖.
๓๖๑๗.
๓๖๑๘.
๓๖๑๙.
๓๖๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบเอก ณัฐวัฒน์ เพ็ชรสุวรรณ
สิบเอก ณัฐวุฒิ คงตาก
สิบเอก ณัฐวุฒิ ชมภูผิว
สิบเอก ดามพ์ ทองพุก
สิบเอก ดุษฎี อินทุทรัพย์
สิบเอก เดชบดินทร์ ตังสุข
สิบเอก เดชา ลําพูน
สิบเอก ต่อศักดิ์ สุระมาโจ
สิบเอก ทนากร ศรีเหรา
สิบเอก ทวีสันต์ ชอบพานิช
สิบเอก ทศพร นามโสม
สิบเอก ทศพล อินพล
สิบเอก ทองเรียน อินทรวงษ์
สิบเอก ทิฆัมพร สมทรัพย์
สิบเอก ทินกร ปลั่งประมูล
สิบเอก ธนกร ใยรีอ่าง
สิบเอก ธนกร สิทธิศักดิ์
สิบเอก ธนพงษ์ เล็กวารี
สิบเอก ธนา ชาติเผือก
สิบเอก ธนิกานต์ แก้วเสน
สิบเอก ธนิพงศ์ ทอนสระน้อย
สิบเอก ธราวุธ อนุมาศ
สิบเอก ธวัชชัย เปรมบํารุง
สิบเอก ธันวา ภักดิ์นิลรัตน์
สิบเอก ธาตรี อินทร์แก้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๖๒๑.
๓๖๒๒.
๓๖๒๓.
๓๖๒๔.
๓๖๒๕.
๓๖๒๖.
๓๖๒๗.
๓๖๒๘.
๓๖๒๙.
๓๖๓๐.
๓๖๓๑.
๓๖๓๒.
๓๖๓๓.
๓๖๓๔.
๓๖๓๕.
๓๖๓๖.
๓๖๓๗.
๓๖๓๘.
๓๖๓๙.
๓๖๔๐.
๓๖๔๑.
๓๖๔๒.
๓๖๔๓.
๓๖๔๔.
๓๖๔๕.

สิบเอก ธีรเดช ชัยสิทธิ์
สิบเอก ธีรพันธุ์ ฉันทาภิรมย์
สิบเอก ธีรวัฒน์ รสเจริญ
สิบเอก ธีรวุฒิ ตรีรัตน์
สิบเอก ธีระวัฒน์ สุปะมา
สิบเอก นครินทร์ พุ่มบ้านเซ่า
สิบเอก นพดล เทพเพชร
สิบเอก นภดล รัตนนิคม
สิบเอก นราธิป โพธิ์งาม
สิบเอก นรินทร์ สุริวงษ์เอี่ยม
สิบเอก นฤทธิ์ สุขเกษม
สิบเอก นฤเทพ สมสุข
สิบเอก นัทธพัญช์ แก่นจันทร์
สิบเอก นิพิษฐ์ เที่ยงทิพย์
สิบเอก นิยม ดวงแก้ว
สิบเอก นิลวัชร เสาร์แก้ว
สิบเอก นิวัฒน์ ชอนขุนทด
สิบเอก บรรลือศักดิ์ เจือจาน
สิบเอก บุญร่วม แปลงไธสง
สิบเอก เบญจพล นะคะจัด
สิบเอก ปฏิบัติ ไกยะฝ่าย
สิบเอก ปณิธาณ ปรือปรัก
สิบเอก ประครอง กิติธรรม
สิบเอก ประณต ศิลาดี
สิบเอก ประทีป ยศปัญญา

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๔๖.
๓๖๔๗.
๓๖๔๘.
๓๖๔๙.
๓๖๕๐.
๓๖๕๑.
๓๖๕๒.
๓๖๕๓.
๓๖๕๔.
๓๖๕๕.
๓๖๕๖.
๓๖๕๗.
๓๖๕๘.
๓๖๕๙.
๓๖๖๐.
๓๖๖๑.
๓๖๖๒.
๓๖๖๓.
๓๖๖๔.
๓๖๖๕.
๓๖๖๖.
๓๖๖๗.
๓๖๖๘.
๓๖๖๙.
๓๖๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบเอก ประยูร พรมเทศ
สิบเอก ประวิทย์ ตรีอินทอง
สิบเอก ประวิทย์ หาสุข
สิบเอก ประศาล โยมเรือง
สิบเอก ประสาร ศรีเหรา
สิบเอก ประเสริฐ บํารุงเขต
สิบเอก ประเสริฐศักดิ์ แสงมะณี
สิบเอก ปรัชญา ลาดหนองขุ่น
สิบเอก ปราชญา มิ่งขวัญ
สิบเอก ปริญญา อิ่มโสภา
สิบเอก ปรินทร สารบูรณ์
สิบเอก ปรีชา กอบสวัสดิ์
สิบเอก ปัญญา ระงับรัมย์
สิบเอก ปิยพงษ์ หยัดสูงเนิน
สิบเอก ปิยพัตน์ ศิรินุพงศ์
สิบเอก ปิยะ ภูหัดสวน
สิบเอก ปิยะณัฐ ประทีป
สิบเอก ปิยะพงษ์ บํารุงไทย
สิบเอก ปิยะพงษ์ ม่วงมูลตรี
สิบเอก ปิโยรส อนุเคราะห์
สิบเอก พงศธร ระงับทุกข์
สิบเอก พงศ์นิธิป สมัครสมาน
สิบเอก พงศ์ศิริ หม่อนกระโทก
สิบเอก พงษ์กิจ เรืองฤทธิ์
สิบเอก พงษ์ธนา กุลเนตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๖๗๑.
๓๖๗๒.
๓๖๗๓.
๓๖๗๔.
๓๖๗๕.
๓๖๗๖.
๓๖๗๗.
๓๖๗๘.
๓๖๗๙.
๓๖๘๐.
๓๖๘๑.
๓๖๘๒.
๓๖๘๓.
๓๖๘๔.
๓๖๘๕.
๓๖๘๖.
๓๖๘๗.
๓๖๘๘.
๓๖๘๙.
๓๖๙๐.
๓๖๙๑.
๓๖๙๒.
๓๖๙๓.
๓๖๙๔.
๓๖๙๕.

สิบเอก พนมกร พงษ์รอด
สิบเอก พรชัย วังเวช
สิบเอก พรเทพ ใจโต
สิบเอก พรเทพ ละออ
สิบเอก พระนม เยาวภา
สิบเอก พัชรพล แก้วนวล
สิบเอก พัชรพล พรมโสภา
สิบเอก พัลลภ มีสอน
สิบเอก พิชัยวุธ เดชพิชัย
สิบเอก พิชิตพล คําไพโรจน์
สิบเอก พิชิตพล ชินโน
สิบเอก พิเชษฐ เจริญบุญณะ
สิบเอก พิทักษ์พงศ์ บริบูรณ์
สิบเอก พิษณุ ไร้พวง
สิบเอก พิสิฐ เพ็ชรหอม
สิบเอก เพิ่มศักดิ์ พันทอง
สิบเอก โพธิ์ทอง โคตรทุม
สิบเอก โพธิพงศ์ เหลืองคํา
สิบเอก ไพศาล ยวนยี
สิบเอก ภคพล ปิ่นชูทอง
สิบเอก ภราดร จิตรจํานอง
สิบเอก ภาระวี สุวรรณวงศ์
สิบเอก ภูเบศ วิวัฒนะ
สิบเอก ภูเบศร ชุ่มชื่น
สิบเอก ภูมิพันธุ์ ป้องประภา

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๙๖.
๓๖๙๗.
๓๖๙๘.
๓๖๙๙.
๓๗๐๐.
๓๗๐๑.
๓๗๐๒.
๓๗๐๓.
๓๗๐๔.
๓๗๐๕.
๓๗๐๖.
๓๗๐๗.
๓๗๐๘.
๓๗๐๙.
๓๗๑๐.
๓๗๑๑.
๓๗๑๒.
๓๗๑๓.
๓๗๑๔.
๓๗๑๕.
๓๗๑๖.
๓๗๑๗.
๓๗๑๘.
๓๗๑๙.
๓๗๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบเอก มงคล หลวงติ๊บ
สิบเอก มนตรี เกลี้ยงรัตน์
สิบเอก มนูญศักดิ์ คงเจริญ
สิบเอก มานพ มัธยัศถ์พันธ์
สิบเอก มิตรภาพ แวงดา
สิบเอก เมชิน ประชากูล
สิบเอก เมธาพัฒน์ สุภากุล
สิบเอก เมษสุระ สุระโคต
สิบเอก ยงยุทธ โพธิ์ชัยแสน
สิบเอก ยอดยิ่ง รัตนสุภา
สิบเอก ยุทธชัย เผ่าตัน
สิบเอก ยุทธนา บัวใหญ่
สิบเอก ยุทธนา สุขอยู่
สิบเอก ยุทธพงศ์ ชาติมนตรี
สิบเอก ยุรนันท์ กันทอง
สิบเอก รถเกษม อ่อนเมืองดง
สิบเอก รัชธวิทย์ ปิยะธนันท์รัฐ
สิบเอก รัชพล ปะนัดคมเพชร
สิบเอก รัฐนนท์ พิทักษ์
สิบเอก รุ่งแจ้ง กลิ่นคํา
สิบเอก รุ่งโรจน์ ศรีชาติ
สิบเอก เริงชัย เข็มเพ็ชร์
สิบเอก ฤทธิพงษ์ จิตรเจริญชัยกุล
สิบเอก เลอสรรค์ โสริวงค์
สิบเอก วงศกร ธีรกฤษฎากร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๗๒๑.
๓๗๒๒.
๓๗๒๓.
๓๗๒๔.
๓๗๒๕.
๓๗๒๖.
๓๗๒๗.
๓๗๒๘.
๓๗๒๙.
๓๗๓๐.
๓๗๓๑.
๓๗๓๒.
๓๗๓๓.
๓๗๓๔.
๓๗๓๕.
๓๗๓๖.
๓๗๓๗.
๓๗๓๘.
๓๗๓๙.
๓๗๔๐.
๓๗๔๑.
๓๗๔๒.
๓๗๔๓.
๓๗๔๔.
๓๗๔๕.

สิบเอก วชิรา บุตดีวงค์
สิบเอก วรชน แต้มสีคราม
สิบเอก วรยศ ศรีวัง
สิบเอก วรากรณ์ เจนะ
สิบเอก วราพงษ์ ทิพวันนา
สิบเอก วัชระ ไกรทอง
สิบเอก วัชระ มุขตา
สิบเอก วัชระ เวกสูงเนิน
สิบเอก วัชระพงศ์ สะอาดเอี่ยม
สิบเอก วันจักรี เดชน้อย
สิบเอก วันเฉลิม เยื้องยุก
สิบเอก วันชัย ทองเภา
สิบเอก วิชชุกร ยินดี
สิบเอก วิทยา หอนอก
สิบเอก วินัย โมหนองเดิ่น
สิบเอก วิศิษฐ์ เศษศรี
สิบเอก วิษณุ มากระจันทร์
สิบเอก วีรเทพ คนโฮม
สิบเอก วีรวัต สมัครการ
สิบเอก วีระพล ชวนประเสริฐ
สิบเอก วีระพันธ์ ลีสีสุข
สิบเอก วีระยุทธ สนามพล
สิบเอก วีระวัฒน์ เสียงเพราะ
สิบเอก วุฒิจักร แก้วประกอบ
สิบเอก วุฒิชาติ ศิริมากร

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๔๖.
๓๗๔๗.
๓๗๔๘.
๓๗๔๙.
๓๗๕๐.
๓๗๕๑.
๓๗๕๒.
๓๗๕๓.
๓๗๕๔.
๓๗๕๕.
๓๗๕๖.
๓๗๕๗.
๓๗๕๘.
๓๗๕๙.
๓๗๖๐.
๓๗๖๑.
๓๗๖๒.
๓๗๖๓.
๓๗๖๔.
๓๗๖๕.
๓๗๖๖.
๓๗๖๗.
๓๗๖๘.
๓๗๖๙.
๓๗๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบเอก วุฒิพงษ์ คงดี
สิบเอก วุฒิศักดิ์ อุมา
สิบเอก ศรายุทธ์ มังคลาด
สิบเอก ศรายุทธ ยศเปี่ยม
สิบเอก ศรายุทธ ลึกล้ํา
สิบเอก ศราวุฒิ แจ่มรอด
สิบเอก ศราวุฒิ ศิริยศ
สิบเอก ศักดิ์ชัย พิมพล
สิบเอก ศักดิ์ดา บุญมา
สิบเอก ศักดิ์นรินทร์ หาเวลี
สิบเอก ศักดิ์มโน สุขเจริญ
สิบเอก ศิริพล พานสัมฤทธิ์
สิบเอก ศุภชัย อ่อนโพธา
สิบเอก เศกสันต์ สนองกัณฑ์
สิบเอก สงคราม เพชรร่วงมาค้า
สิบเอก สนทนา โกยรัมย์
สิบเอก สมเกียรติ ปิ่นแก้ว
สิบเอก สมเชษฐ์ สมสีแสง
สิบเอก สมโชติ สักกะตะ
สิบเอก สรยุทธ พัชนี
สิบเอก สรศักดิ์ สุดชื่น
สิบเอก สรายุธ บุญชู
สิบเอก สวนนท์ มณีวรรณ์
สิบเอก สวาท คงอ่อน
สิบเอก สหภูมิ แดงอาจ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๗๗๑.
๓๗๗๒.
๓๗๗๓.
๓๗๗๔.
๓๗๗๕.
๓๗๗๖.
๓๗๗๗.
๓๗๗๘.
๓๗๗๙.
๓๗๘๐.
๓๗๘๑.
๓๗๘๒.
๓๗๘๓.
๓๗๘๔.
๓๗๘๕.
๓๗๘๖.
๓๗๘๗.
๓๗๘๘.
๓๗๘๙.
๓๗๙๐.
๓๗๙๑.
๓๗๙๒.
๓๗๙๓.
๓๗๙๔.
๓๗๙๕.

สิบเอก สัญญา โป๊บุญมา
สิบเอก สิริอนันต์ คลังสุวรรณ
สิบเอก สุกรี ปิ่นวิหค
สิบเอก สุทธิพงค์ ศรีอ่อน
สิบเอก สุทธิรักษ์ สุริย์วงษ์
สิบเอก สุธี ศรีมงคล
สิบเอก สุนทร นนตานอก
สิบเอก สุรชัย ปาเส
สิบเอก สุรศักดิ์ ไชยโกฏิ
สิบเอก สุราษฎร์ อบมา
สิบเอก สุวาริน ยะโก๊ะ
สิบเอก โสฬส สิทธิรัตน์
สิบเอก อดิศักดิ์ ไตรพิจารณ์
สิบเอก อดิศักดิ์ อัตโต
สิบเอก อนันท์ เคนวัน
สิบเอก อนิวรรตน์ ประสงค์
สิบเอก อนุบาล ยงไธสง
สิบเอก อนุวัฒน์ สวนโสกเชือก
สิบเอก อนุศาสน์ จันทร์ศรี
สิบเอก อภิชาติ เจิมพันนิตย์
สิบเอก อภิชาติ เนตรแสงศรี
สิบเอก อภิชาติ แสนมิตร
สิบเอก อภิเดช ยิรัมย์
สิบเอก อภินัทธ์ ไพบูลย์
สิบเอก อภิลักษณ์ เด่นกระจ่าง

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๙๖.
๓๗๙๗.
๓๗๙๘.
๓๗๙๙.
๓๘๐๐.
๓๘๐๑.
๓๘๐๒.
๓๘๐๓.
๓๘๐๔.
๓๘๐๕.
๓๘๐๖.
๓๘๐๗.
๓๘๐๘.
๓๘๐๙.
๓๘๑๐.
๓๘๑๑.
๓๘๑๒.
๓๘๑๓.
๓๘๑๔.
๓๘๑๕.
๓๘๑๖.
๓๘๑๗.
๓๘๑๘.
๓๘๑๙.
๓๘๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบเอก อภิสิทธิ์ บุตรน้ําเพชร
สิบเอก อรรถวุฒิ เศรษฐีมัง
สิบเอก อัสซัน สาและ
สิบเอก อาคม ชูเจริญ
สิบเอก อาซีซู ซาและ
สิบเอก อานนท์ เฟื่องน้อย
สิบเอก อานุภาพ มุลทองสุข
สิบเอก อารัญ สุจริต
สิบเอก อํานวย แก้วเพชร
สิบเอก อํานาจ ชํานิ
สิบเอก อิทธินันท์ สําคัญจิตร์
สิบเอก เอกชัย ดาบไทย
สิบเอก เอกชัย รักษายศ
สิบเอก เอนกณรงค์ ทองอ่อน
สิบเอกหญิง สาลวตี เจ๊ะจาโรจน์
สิบโท กมลชล ชานุสรณ์
สิบโท กรภัทร์ สังขนันท์
สิบโท กริชติวัฒน์ ฤทธิ์มหา
สิบโท กฤษฎา สุดจิตร
สิบโท กอบเดช พูดชอบ
สิบโท กิตติพงษ์ เฉวียงวงค์
สิบโท กิตติศักดิ์ หนูเปีย
สิบโท กิตติศักดิ์ อินสุ่ม
สิบโท เกรียงศักดิ์ ธงไชย
สิบโท โกวิทย์ กาญจนพาที

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๘๒๑.
๓๘๒๒.
๓๘๒๓.
๓๘๒๔.
๓๘๒๕.
๓๘๒๖.
๓๘๒๗.
๓๘๒๘.
๓๘๒๙.
๓๘๓๐.
๓๘๓๑.
๓๘๓๒.
๓๘๓๓.
๓๘๓๔.
๓๘๓๕.
๓๘๓๖.
๓๘๓๗.
๓๘๓๘.
๓๘๓๙.
๓๘๔๐.
๓๘๔๑.
๓๘๔๒.
๓๘๔๓.
๓๘๔๔.
๓๘๔๕.

สิบโท ขวัญชัย อาจศัตรู
สิบโท จตุพล หล้าบุตร
สิบโท จักรพงศ์ เวียนไผ่
สิบโท จักรพงษ์ ศิริเกตุ
สิบโท จักรพล นามธานี
สิบโท จักรพล บุราณรมย์
สิบโท จักรวุฒิ แพนลา
สิบโท จักราวุธ อิ่มจิตร
สิบโท จิรชาติ แก้วบุดดา
สิบโท จิระวุฒิ ไชยช่วย
สิบโท เจตต์ ดีล้วน
สิบโท เจนนุวัฒน์ ประครองสุข
สิบโท เจษฎา ปุ่งคําน้อย
สิบโท เจษฎา มูลมาตร
สิบโท เจษฎา สร้อยสนธิ์
สิบโท ฉัตรชัย เทียบโว
สิบโท เฉลิมเกียรติ ชื่นเรณู
สิบโท เฉลิมพล เกตุมณี
สิบโท ชวลิต แท่นนอก
สิบโท ชัชพงศ์ เหมาะหมาย
สิบโท ชัยรัตน์ อัมพวา
สิบโท ชัยฤทธิ์ นุ่นมัน
สิบโท ชาญณรงค์ ไชยเดช
สิบโท ชาตรี ทองดี
สิบโท ชํานาญ แคสันเทียะ

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔๖.
๓๘๔๗.
๓๘๔๘.
๓๘๔๙.
๓๘๕๐.
๓๘๕๑.
๓๘๕๒.
๓๘๕๓.
๓๘๕๔.
๓๘๕๕.
๓๘๕๖.
๓๘๕๗.
๓๘๕๘.
๓๘๕๙.
๓๘๖๐.
๓๘๖๑.
๓๘๖๒.
๓๘๖๓.
๓๘๖๔.
๓๘๖๕.
๓๘๖๖.
๓๘๖๗.
๓๘๖๘.
๓๘๖๙.
๓๘๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบโท ชูศักดิ์ คะวะนา
สิบโท เชตภากรณ์ ศรีพื้นผล
สิบโท ฐากร ช่างไม้
สิบโท ฐาปกรณ์ สิงห์ใส
สิบโท ณรงค์ฤทธิ์ ดีนาน
สิบโท ณัฐกิตติ์ ศรีพานิช
สิบโท ณัฐพร ประสานพรรณ์
สิบโท ณัฐพล พลรัตน์
สิบโท ณัฐวุฒิ คร้ามไพบูลย์
สิบโท ณัฐวุฒิ พวงมณี
สิบโท ณัฐวุฒิ รังมาตร
สิบโท ณัฐวุฒิ วาทีรักษ์
สิบโท ดนัย ขวัญผ่อง
สิบโท เดชาวัต แสนศรีชัย
สิบโท โดม ยะตะโคตร
สิบโท ไตรภพ สิงห์เจริญ
สิบโท ทรงวุฒิ บุญเย็น
สิบโท ทวีพงษ์ รักเชื้อ
สิบโท ทวีศักดิ์ ชัยมุงคุณ
สิบโท ทศพล เนตรสุวรรณ
สิบโท ทศพล ลอยลม
สิบโท ทัพพละ โคตะนนท์
สิบโท ทัศนพงษ์ เพิ่งคํา
สิบโท เทพฤทธิ์ เศวตศุทธิ์
สิบโท ธงชัย เกาะกาเหนือ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๘๗๑.
๓๘๗๒.
๓๘๗๓.
๓๘๗๔.
๓๘๗๕.
๓๘๗๖.
๓๘๗๗.
๓๘๗๘.
๓๘๗๙.
๓๘๘๐.
๓๘๘๑.
๓๘๘๒.
๓๘๘๓.
๓๘๘๔.
๓๘๘๕.
๓๘๘๖.
๓๘๘๗.
๓๘๘๘.
๓๘๘๙.
๓๘๙๐.
๓๘๙๑.
๓๘๙๒.
๓๘๙๓.
๓๘๙๔.
๓๘๙๕.

สิบโท ธงชัย ไชยสูงเนิน
สิบโท ธนกฤต กันตา
สิบโท ธนชัย สุขอ่อง
สิบโท ธนภูมิ เกตุแก้ว
สิบโท ธนวัฒน์ มีสุข
สิบโท ธนากร วิวันทา
สิบโท ธนาวุฒิ ผ่องจิตร์
สิบโท ธเนศ เสียงล้ํา
สิบโท ธเนศ โสมนรินทร์
สิบโท ธัญวุฒิ มีเล็ก
สิบโท ธันวา นาโควงศ์
สิบโท ธีรพล โทมา
สิบโท ธีระยุทธ์ พิสัย
สิบโท นพกร มูลถิน
สิบโท นพดล วงค์แก้ว
สิบโท นพพล แขชัย
สิบโท นพพล เปลี่ยนศรี
สิบโท นพรัตน์ ทิณกร
สิบโท นพรัตน์ ผลัดครบุรี
สิบโท นพรัตน์ โพธิรักษ์
สิบโท นพรัตน์ โพนทอง
สิบโท นรภัทร สุทธยะ
สิบโท นรวีร์ พัฒน์เพียร
สิบโท นฤดล ปัตตานี
สิบโท นฤพล ศรีคํา

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙๖.
๓๘๙๗.
๓๘๙๘.
๓๘๙๙.
๓๙๐๐.
๓๙๐๑.
๓๙๐๒.
๓๙๐๓.
๓๙๐๔.
๓๙๐๕.
๓๙๐๖.
๓๙๐๗.
๓๙๐๘.
๓๙๐๙.
๓๙๑๐.
๓๙๑๑.
๓๙๑๒.
๓๙๑๓.
๓๙๑๔.
๓๙๑๕.
๓๙๑๖.
๓๙๑๗.
๓๙๑๘.
๓๙๑๙.
๓๙๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบโท นัฐพงษ์ ปละอุด
สิบโท นันทศักดิ์ กัณหา
สิบโท นิกร นิยม
สิบโท นิตินัย สุวรรณไตร
สิบโท นิวัติ เกลี้ยงเกตุ
สิบโท ปรมินทร์ เงางาม
สิบโท ประภาส เพ็ชรมาลัย
สิบโท ปราโมทย์ พลซา
สิบโท ปริญญา กายไธสง
สิบโท ปรีชา เกิดศิริ
สิบโท ปรีดา แก้วพะกา
สิบโท พงศกร เพียแก้ว
สิบโท พงศธร เพชรรัตนมุณี
สิบโท พงศ์วิทย์ คงผดุง
สิบโท พงศ์ศักดิ์ แจ่มประเสริฐ
สิบโท พงษ์พัฒน์ แพงศรีละคร
สิบโท พงษ์พันธ์ อินสูงเนิน
สิบโท พชรดนัย สมหวัง
สิบโท พัฒนชัย เอกสะพัง
สิบโท พัฒนา สุดใส
สิบโท พิชัย สีพิน
สิบโท พิเชษฐ์ แก้วมี
สิบโท พิทยาธร ธรรมชาติ
สิบโท พิธิพร แก้วชม
สิบโท พีรศักดิ์ สุวรรณศรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๙๒๑.
๓๙๒๒.
๓๙๒๓.
๓๙๒๔.
๓๙๒๕.
๓๙๒๖.
๓๙๒๗.
๓๙๒๘.
๓๙๒๙.
๓๙๓๐.
๓๙๓๑.
๓๙๓๒.
๓๙๓๓.
๓๙๓๔.
๓๙๓๕.
๓๙๓๖.
๓๙๓๗.
๓๙๓๘.
๓๙๓๙.
๓๙๔๐.
๓๙๔๑.
๓๙๔๒.
๓๙๔๓.
๓๙๔๔.
๓๙๔๕.

สิบโท ภาคภูมิ ธนภัทร์
สิบโท ภาณุพัฒน์ สายพรม
สิบโท ภานุพงษ์ คันชั่ง
สิบโท ภิญโญ สัมมาชีพ
สิบโท ภูริวัฒน์ หมวดเฝือ
สิบโท ภูรีณัฐดล บุญประสงค์
สิบโท มงคล แจ่มจันทร์
สิบโท มงคล เชี่ยวชาญ
สิบโท มโณ แนบแก้ว
สิบโท มนตรี สถิตย์ชนม์
สิบโท มนัสชัย พรหมประสิทธิ์
สิบโท มานพ เซมรัมย์
สิบโท มานะ แก้วอรุณ
สิบโท มานะ บุญหล้า
สิบโท ยรรยง ดาคํา
สิบโท ยศดนัย สีม่วง
สิบโท ยอดเพชร ใจเมือง
สิบโท ยุทธนา กุลบุตร
สิบโท ยุทธภูมิ ศูนย์จันทร์
สิบโท รณวีร์ อาจคําไพร
สิบโท รัตนพล อนุสนธิ์
สิบโท วชิกรณ์ พุทธเจริญ
สิบโท วชิรศักดิ์ ศรีจันทร์
สิบโท วทัญญู ประเสริฐรอด
สิบโท วรชาติ ดางาม

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๔๖.
๓๙๔๗.
๓๙๔๘.
๓๙๔๙.
๓๙๕๐.
๓๙๕๑.
๓๙๕๒.
๓๙๕๓.
๓๙๕๔.
๓๙๕๕.
๓๙๕๖.
๓๙๕๗.
๓๙๕๘.
๓๙๕๙.
๓๙๖๐.
๓๙๖๑.
๓๙๖๒.
๓๙๖๓.
๓๙๖๔.
๓๙๖๕.
๓๙๖๖.
๓๙๖๗.
๓๙๖๘.
๓๙๖๙.
๓๙๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบโท วรวิทย์ ฤทธิ์มาก
สิบโท วรวุฒ สหุนาฬุ
สิบโท วรวุฒิ สมัครสมาน
สิบโท วรากรณ์ ระฆังทอง
สิบโท วโรตม์ เนื่องทองหลาง
สิบโท วัชระ ราษีมิน
สิบโท วัฒนากร ตะวงค์
สิบโท วันเฉลิม อร่ามจันทร์
สิบโท วันชัย ช่วยสูงเนิน
สิบโท วัลลภ พงษ์วิรัช
สิบโท วารินทร์ สาริศรี
สิบโท วิเชษฐ บุญเจียม
สิบโท วิณุพล ศิริรักษ์
สิบโท วิทยา วัฒนารี
สิบโท วิทวัส จิตนุรักษ์
สิบโท วิทวัส ตั้งมั่นดี
สิบโท วิทวัส เสมอใจ
สิบโท วิรศักดิ์ แก้วเถื่อน
สิบโท วิระศักดิ์ ถิ่นชาวนา
สิบโท วิสูตร วงศ์ทอง
สิบโท วีรพันธ์ บัวราด
สิบโท วีระชาติ มิฉา
สิบโท วุฒธิชัย แก้วตา
สิบโท วุฒิชัย อินสองใจ
สิบโท วุฒิพงษ์ โสภา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๓๙๗๑.
๓๙๗๒.
๓๙๗๓.
๓๙๗๔.
๓๙๗๕.
๓๙๗๖.
๓๙๗๗.
๓๙๗๘.
๓๙๗๙.
๓๙๘๐.
๓๙๘๑.
๓๙๘๒.
๓๙๘๓.
๓๙๘๔.
๓๙๘๕.
๓๙๘๖.
๓๙๘๗.
๓๙๘๘.
๓๙๘๙.
๓๙๙๐.
๓๙๙๑.
๓๙๙๒.
๓๙๙๓.
๓๙๙๔.
๓๙๙๕.

สิบโท ศรายุทธ มีศิริ
สิบโท ศราวุฒิ กุหลาบศรี
สิบโท ศักดิ์ชาย อินทร์เอี่ยม
สิบโท ศักดิ์ศิขริน ศรีประสิทธิ์
สิบโท ศักรินทร์ วงษ์ชมภู
สิบโท ศิริรัตน์ อินทรทอง
สิบโท ศิวัชญ์ โสภาพร
สิบโท ศุภกิจ สุขเทพ
สิบโท ศุภโชค ชอบกิจ
สิบโท ศุภวุฒิ มีสันทัด
สิบโท สงคราม ด้วงทอง
สิบโท สถาพร พันสาย
สิบโท สมประสงค์ อื้อจรรยา
สิบโท สมภพ ถนอมทรัพย์
สิบโท สมยศ แสนเดช
สิบโท สมศักดิ์ นนท์เข็มพรหม
สิบโท สมัคร ลูกชาย
สิบโท สันติ ทิพรังศรี
สิบโท สันติ แสวงเงิน
สิบโท สามารถ คาดสนิท
สิบโท สําราญ โอษฐิเวช
สิบโท สิทธิชัย นามวิเศษ
สิบโท สิทธิพงษ์ เซ่งง่าย
สิบโท สิทธิพล นิยา
สิบโท สิทธิภันฑ์ ปั้นเกิด

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๙๖.
๓๙๙๗.
๓๙๙๘.
๓๙๙๙.
๔๐๐๐.
๔๐๐๑.
๔๐๐๒.
๔๐๐๓.
๔๐๐๔.
๔๐๐๕.
๔๐๐๖.
๔๐๐๗.
๔๐๐๘.
๔๐๐๙.
๔๐๑๐.
๔๐๑๑.
๔๐๑๒.
๔๐๑๓.
๔๐๑๔.
๔๐๑๕.
๔๐๑๖.
๔๐๑๗.
๔๐๑๘.
๔๐๑๙.
๔๐๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบโท สิทธิราช พรมส้มซ่า
สิบโท สิรภพ อาจเส็น
สิบโท สุขสันต์ สาโสภา
สิบโท สุจินดา บวชกระโทก
สิบโท สุทธินันท์ ยีปง
สิบโท สุทธิพร ชัยชาญ
สิบโท สุทธิภัทร คงกล่ํา
สิบโท สุทธิวัฒน์ ขุนบาล
สิบโท สุทธิศักดิ์ ฑีฆาวงค์
สิบโท สุทัด อินชะนะ
สิบโท สุทัศน์ ทบวงศรี
สิบโท สุทัศน์ ทองพูล
สิบโท สุเมธ มงคลโพธ
สิบโท สุรเชษฐ์ พิชิตมโน
สิบโท สุรเดช ปัญญามาก
สิบโท สุรพงษ์ เจริญสูงเนิน
สิบโท สุรศักดิ์ ซ้อนศรี
สิบโท สุระชาติ มาสกุล
สิบโท สุริยา นพรัตน์
สิบโท สุรีรัตน์ คนขยัน
สิบโท เสถียร พ่วงกระทุ่ม
สิบโท แสงอรุณ จําปาศรี
สิบโท โสภณ ยิ้มละมัย
สิบโท โสภณ ศรีทรัพย์
สิบโท องอาจ อุ่นเรือน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๐๒๑.
๔๐๒๒.
๔๐๒๓.
๔๐๒๔.
๔๐๒๕.
๔๐๒๖.
๔๐๒๗.
๔๐๒๘.
๔๐๒๙.
๔๐๓๐.
๔๐๓๑.
๔๐๓๒.
๔๐๓๓.
๔๐๓๔.
๔๐๓๕.
๔๐๓๖.
๔๐๓๗.
๔๐๓๘.
๔๐๓๙.
๔๐๔๐.
๔๐๔๑.
๔๐๔๒.
๔๐๔๓.
๔๐๔๔.
๔๐๔๕.

สิบโท อโณทัย ป้องแก้ว
สิบโท อดิศร ชมดี
สิบโท อดิศักดิ์ จีนประชา
สิบโท อดิศักดิ์ ชมภูพวก
สิบโท อติพล นาสูงเนิน
สิบโท อธิวัฒน์ วงศ์ที
สิบโท อนุชา แสงสุวรรณ
สิบโท อนุชิต ฝากไธสง
สิบโท อนุชิต ใยตา
สิบโท อนุรักษ์ หรั่งเจริญ
สิบโท อนุวัฒน์ เทียมฤทธิ์
สิบโท อนุวัตร ทิศกระโทก
สิบโท อภิชาติ เพิ่มพูล
สิบโท อภิพงษ์ ณ รังษี
สิบโท อภิลักษณ์ เหลืองพยุง
สิบโท อภิสิทธิ์ อัสถิ
สิบโท อรรถชัย แก้วดา
สิบโท อวิรุทธ์ กิ่งนรา
สิบโท อัษฎาวุฒิ ศรัทธาคลัง
สิบโท อาซัน หลีมานัน
สิบโท อาทิตย์ คลังสูงเนิน
สิบโท อานนท์ สิงห์สา
สิบโท อานุภาพ จินโจ
สิบโท อาฮะมัด สาแลแม
สิบโท อํานาจ ศุภโสรต

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔๖.
๔๐๔๗.
๔๐๔๘.
๔๐๔๙.
๔๐๕๐.
๔๐๕๑.
๔๐๕๒.
๔๐๕๓.
๔๐๕๔.
๔๐๕๕.
๔๐๕๖.
๔๐๕๗.
๔๐๕๘.
๔๐๕๙.
๔๐๖๐.
๔๐๖๑.
๔๐๖๒.
๔๐๖๓.
๔๐๖๔.
๔๐๖๕.
๔๐๖๖.
๔๐๖๗.
๔๐๖๘.
๔๐๖๙.
๔๐๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบโท อิงคยุทธ รักษาแก้ว
สิบโท อุบล สายสมบูรณ์
สิบโท เอกราช เข็มเอี่ยม
สิบโท เอกลักษณ์ โลหะสาร
สิบโท เอกวิทย์ หนูเกลี้ยง
สิบโท เอกอนันต์ เพ็ชรสังข์
สิบโทหญิง ภัทรลักษณ์ ชั้นบุญ
สิบโทหญิง สุนันทา กองหาญ
สิบตรี กชกร แสวงชู
สิบตรี กรกช ดวงสนิท
สิบตรี กฤษณะ เพ็ชรไพโรจน์
สิบตรี กิตติ ทองก้านเหลือง
สิบตรี กิตติ พลลม
สิบตรี กิตติพงษ์ วินทะไชย
สิบตรี เกรียงไกร จันทร์เขียว
สิบตรี เกรียงศักดิ์ มหาวรรณ
สิบตรี จตุรงค์ จุลนันท์
สิบตรี จักรกฤษณ์ นาคะนนท์
สิบตรี จันทรัก เมืองพนม
สิบตรี จาตุรนต์ แก้วทอง
สิบตรี จารุวัช ทองอร่าม
สิบตรี จิตรกร นุ่นศรี
สิบตรี จิรพันธ์ พ่วงทอง
สิบตรี เจษฎาวัฒน์ เณรชู
สิบตรี ฉัตรชัย ใหญ่แก่นทราย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๐๗๑.
๔๐๗๒.
๔๐๗๓.
๔๐๗๔.
๔๐๗๕.
๔๐๗๖.
๔๐๗๗.
๔๐๗๘.
๔๐๗๙.
๔๐๘๐.
๔๐๘๑.
๔๐๘๒.
๔๐๘๓.
๔๐๘๔.
๔๐๘๕.
๔๐๘๖.
๔๐๘๗.
๔๐๘๘.
๔๐๘๙.
๔๐๙๐.
๔๐๙๑.
๔๐๙๒.
๔๐๙๓.
๔๐๙๔.
๔๐๙๕.

สิบตรี เฉลิมพล มนต์ประเสริฐ
สิบตรี เฉลิมวรรณ เดชสุภา
สิบตรี ชัชชัย ดําเนินงาม
สิบตรี ชัยนิวัฒน์ บุตรภักดี
สิบตรี ชัยมงคล มีรส
สิบตรี ชานนท์ กาวัน
สิบตรี ชิรพัทธ์ เปรมนันทิวัฒน์
สิบตรี ชูเกียรติ พวงอินทร์
สิบตรี เชิดชัย ล่ําสัน
สิบตรี ณรงค์ฤทธิ์ ธัญญเจริญ
สิบตรี ณรงค์ฤทธิ์ พรหมพล
สิบตรี ณรงค์วิทย์ ประพันธ์
สิบตรี ณัฐกร กล่ําประสาท
สิบตรี ณัฐกุล อาจภักดี
สิบตรี ณัฐฐาพล เรืองรักษ์
สิบตรี ณัฐวัฒน์ งามทรัพย์
สิบตรี ณัฐวุฒิ ศรีรักษา
สิบตรี ณัฐวุฒิ ส่องเกื้อ
สิบตรี ถาวร หมัดจันทร์
สิบตรี ทนง รัตน์วิเศษฤทธิ์
สิบตรี ทรงยศ พานะโท
สิบตรี ทวยเทพ เนินภู
สิบตรี ทศพร เทพรักษ์
สิบตรี ทศพล หาญสงคราม
สิบตรี ทองพิทักษ์ ทองภู่

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๖.
๔๐๙๗.
๔๐๙๘.
๔๐๙๙.
๔๑๐๐.
๔๑๐๑.
๔๑๐๒.
๔๑๐๓.
๔๑๐๔.
๔๑๐๕.
๔๑๐๖.
๔๑๐๗.
๔๑๐๘.
๔๑๐๙.
๔๑๑๐.
๔๑๑๑.
๔๑๑๒.
๔๑๑๓.
๔๑๑๔.
๔๑๑๕.
๔๑๑๖.
๔๑๑๗.
๔๑๑๘.
๔๑๑๙.
๔๑๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตรี เทวฤทธิ์ เรืองบุตร
สิบตรี ธนพล ทองเหมาะ
สิบตรี ธนรัฐ สุขไสย
สิบตรี ธนวรรษ สิงหกุล
สิบตรี ธนะชัย จอมศรีกระยอม
สิบตรี ธนาธิป สรรพช่าง
สิบตรี ธราธร ไสวงาม
สิบตรี ธวัชชัย ราชชื่น
สิบตรี ธีรนิตย์ ดวงแพงมาตร์
สิบตรี ธีระ จําปาเทศ
สิบตรี นนทพัทธ์ เคนดา
สิบตรี นพดล ทองหล่อ
สิบตรี นพพร คงฟัก
สิบตรี นฤคล ทุสาวุธ
สิบตรี นฤเบศน์ บุญประเสริฐ
สิบตรี นัฐชา ราบุรี
สิบตรี นัตชัย จําพันธ์
สิบตรี นันทวุฒิ พันดวง
สิบตรี นิพนธ์ แข้โส
สิบตรี บัญชา สุขสุนิตย์
สิบตรี ปกาศิต จันจะนะ
สิบตรี ประกิต มั่นคง
สิบตรี ประยุทธ ภูนาโคก
สิบตรี ประวิทย์ สุระเสียง
สิบตรี ปริญญา ลับแล

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๑๒๑.
๔๑๒๒.
๔๑๒๓.
๔๑๒๔.
๔๑๒๕.
๔๑๒๖.
๔๑๒๗.
๔๑๒๘.
๔๑๒๙.
๔๑๓๐.
๔๑๓๑.
๔๑๓๒.
๔๑๓๓.
๔๑๓๔.
๔๑๓๕.
๔๑๓๖.
๔๑๓๗.
๔๑๓๘.
๔๑๓๙.
๔๑๔๐.
๔๑๔๑.
๔๑๔๒.
๔๑๔๓.
๔๑๔๔.
๔๑๔๕.

สิบตรี ปัญญา นาชัยสินธุ์
สิบตรี ปัญญา บุญใหญ่
สิบตรี ปัณณวิชญ์ แก้วรุ่ง
สิบตรี ปัณณศักดิ์ มหาชัย
สิบตรี ปิยเศรษฐ์ เกตุทัต
สิบตรี พงศ์สรร ผิวอินทร์
สิบตรี พรชัย ศรีนุ่นชุม
สิบตรี พรชัย อัฐนาค
สิบตรี พรเทพ เย็นอยู่
สิบตรี พลกร สถิตไชยนนท์
สิบตรี พลภัทร์ ปิ่นทอง
สิบตรี พลภัทร ฉิวเฉิด
สิบตรี พลัฎฐ์ ทองขาว
สิบตรี พัฒน์พงษ์ ฟูธรรม
สิบตรี พัฒน์พงษ์ สารธิมา
สิบตรี พีรธัช นาเพ็ญ
สิบตรี พุฒิภัค ภมรฉ่ํา
สิบตรี ไพทัศน์ เหมืองทอง
สิบตรี ภานุพงศ์ บุญนาม
สิบตรี ภาสกร ไชยพรม
สิบตรี ภิรมย์ชัย จวงโคตร
สิบตรี มารุต แจ้งสว่าง
สิบตรี มูฮัมหมัดนาซูลี ยูนุห์
สิบตรี ยศกร ชนะคช
สิบตรี รังสรร พรมมา

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๔๖.
๔๑๔๗.
๔๑๔๘.
๔๑๔๙.
๔๑๕๐.
๔๑๕๑.
๔๑๕๒.
๔๑๕๓.
๔๑๕๔.
๔๑๕๕.
๔๑๕๖.
๔๑๕๗.
๔๑๕๘.
๔๑๕๙.
๔๑๖๐.
๔๑๖๑.
๔๑๖๒.
๔๑๖๓.
๔๑๖๔.
๔๑๖๕.
๔๑๖๖.
๔๑๖๗.
๔๑๖๘.
๔๑๖๙.
๔๑๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตรี ราเชนทร์ บํารุงชนม์
สิบตรี ลิขิต โฮมภิรมย์
สิบตรี วชิรพล ชาจันดา
สิบตรี วรวิทย์ หนําคอก
สิบตรี วรวุฒิ รังภูรีย์
สิบตรี วรากร แจ้งอรุณ
สิบตรี วัฒนสุระ ทิพยจันทร์
สิบตรี วันชัย ศรีสว่าง
สิบตรี วิวัฒน์ วงค์สุวรรณ
สิบตรี วีระพงษ์ พรมปั๋น
สิบตรี วุฒิชัย ไกรยนา
สิบตรี วุฒินันท์ ทองคํา
สิบตรี วุฒิพงษ์ แสงกล้า
สิบตรี วุฒิพงษ์ โอชวงษ์
สิบตรี ศรายุธ เมืองมนต์
สิบตรี ศิริภัทร เริงศักดิ์
สิบตรี ศุภณัฐ คําสิงห์
สิบตรี ศุภศร อยู่หีต
สิบตรี ส่งศักดิ์ ตรียัง
สิบตรี สมพร โสดา
สิบตรี สมยศ พาพะหม
สิบตรี สราวุฒิ พลรัตน์
สิบตรี สิทธินนท์ ปัญญาสงค์
สิบตรี สุชาติ อุทรัง
สิบตรี สุเมธ ประสพหิน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๑๗๑.
๔๑๗๒.
๔๑๗๓.
๔๑๗๔.
๔๑๗๕.
๔๑๗๖.
๔๑๗๗.
๔๑๗๘.
๔๑๗๙.
๔๑๘๐.
๔๑๘๑.
๔๑๘๒.
๔๑๘๓.
๔๑๘๔.
๔๑๘๕.
๔๑๘๖.
๔๑๘๗.
๔๑๘๘.
๔๑๘๙.
๔๑๙๐.
๔๑๙๑.
๔๑๙๒.
๔๑๙๓.
๔๑๙๔.
๔๑๙๕.

สิบตรี สุรพงษ์ วีรอนันตมิตร
สิบตรี สุรวุฒิ พรมราช
สิบตรี สุรศักดิ์ จิตประพันธ์
สิบตรี สุรศักดิ์ แสงมณี
สิบตรี สุรัฐพงศ์ พันธุ์เจริญ
สิบตรี สุรินทร์ กุพันลํา
สิบตรี สุวัฒน์ โสดาวงษ์
สิบตรี องอาจ พาจันทร์
สิบตรี อดิศักดิ์ บุญยะฤทธิ์
สิบตรี อนุทิน โมตา
สิบตรี อนุภัทร แสบงบาล
สิบตรี อนุวัตร พานทอง
สิบตรี อนุสรณ์ ใจแน่น
สิบตรี อนุสันต์ โพธิ์งาม
สิบตรี อเนก นวลดี
สิบตรี อภิลักษณ์ เกื้อสง
สิบตรี อรรถวุฒิ แว่นสอน
สิบตรี อลงกร จันศรีลา
สิบตรี อัมฤทธิ์ เคนอ่อน
สิบตรี อัสนี แบขุนทด
สิบตรี อานัต โพนลําดาบ
สิบตรี อุดมศักดิ์ โกศลจิตร์
สิบตรี อุเทน รีเบี้ยว
สิบตรี เอกพล กิจจารักษ์
พลอาสาสมัคร คูณสิน โปแอ

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๙๖.
๔๑๙๗.
๔๑๙๘.
๔๑๙๙.
๔๒๐๐.
๔๒๐๑.
๔๒๐๒.
๔๒๐๓.
๔๒๐๔.
๔๒๐๕.
๔๒๐๖.
๔๒๐๗.
๔๒๐๘.
๔๒๐๙.
๔๒๑๐.
๔๒๑๑.
๔๒๑๒.
๔๒๑๓.
๔๒๑๔.
๔๒๑๕.
๔๒๑๖.
๔๒๑๗.
๔๒๑๘.
๔๒๑๙.
๔๒๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลอาสาสมัคร เฉวียน ภู่สอาด
พลอาสาสมัคร ปฐมพงศ์ กลีบเมฆ
พลอาสาสมัคร ปิยพล ต้นสาลี
พลอาสาสมัคร ปิยะณัฐ สํารวมจิตร
พลอาสาสมัคร พงศ์ธร โทเกาะ
พลอาสาสมัคร วิทยา คําทอน
พลอาสาสมัคร วิวัฒน์ ขยันวงษ์
พลอาสาสมัคร วิษณุ เขียวเนตร
พลอาสาสมัคร วีระยุทธ ทาแกง
พลอาสาสมัคร ศตวรรษ สุภาษร
พลอาสาสมัคร สันต์ชัย สุทธิประภา
พลอาสาสมัคร อนุชัย วิชัยยา
พลทหารก็ดารีย์ และตี
พลทหารกฤตนัย แสงประสิทธิ์
พลทหารกฤษกร ผดุงจิต
พลทหารกฤษกร หลงละเลิง
พลทหารกฤษฎา คงเมฆ
พลทหารกฤษฎา นพพิบูลย์
พลทหารกฤษฎา พาปาน
พลทหารกฤษฎา แสงสร
พลทหารกฤษณะ ดินลานสกุล
พลทหารกฤษดา เคนซุ่ย
พลทหารกอเฉ็ม กาสาเอก
พลทหารกอสอด ขุนพล
พลทหารกันตภณ วุฒิปุญญะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๒๒๑.
๔๒๒๒.
๔๒๒๓.
๔๒๒๔.
๔๒๒๕.
๔๒๒๖.
๔๒๒๗.
๔๒๒๘.
๔๒๒๙.
๔๒๓๐.
๔๒๓๑.
๔๒๓๒.
๔๒๓๓.
๔๒๓๔.
๔๒๓๕.
๔๒๓๖.
๔๒๓๗.
๔๒๓๘.
๔๒๓๙.
๔๒๔๐.
๔๒๔๑.
๔๒๔๒.
๔๒๔๓.
๔๒๔๔.
๔๒๔๕.

พลทหารกิตติชัย ใจกล้า
พลทหารกิตติชัย พวงแก้ว
พลทหารกิตติธัช เซ่งกิ้ม
พลทหารกิตติพงศ์ กระจายโภชน์
พลทหารกิตติเวชช์ พงษ์นุ่น
พลทหารเกรียงไกร กองทอง
พลทหารเกียรติศักดิ์ กาลปักษ์
พลทหารเกียรติศักดิ์ ถิ่นหนองจิก
พลทหารเกียรติศักดิ์ สุกใส
พลทหารเกียรติสกุล ขันธุ์สะอาด
พลทหารแก่นศักดิ์ แก้วศรีทอง
พลทหารโกสินทร์ คะเลรัมย์
พลทหารไกรสร สุวนิตย์
พลทหารขจรเดช ตันเจริญ
พลทหารคณิต ศรีหว้าสระสม
พลทหารคทาวุธ หวานแก้ว
พลทหารคมสัน บุตรมิตร
พลทหารคมสัน มิ่งละเอียด
พลทหารคมสันต์ สะตอหลง
พลทหารคอลิต หมิดหวัง
พลทหารคําภีร์ ไปยะโพธิ์ศรี
พลทหารจตุพร ศรีสว่าง
พลทหารจรัส พูลใหญ่
พลทหารจักรกราวุฒิ แย้มย่อง
พลทหารจักรกฤษ บินชัย

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔๖.
๔๒๔๗.
๔๒๔๘.
๔๒๔๙.
๔๒๕๐.
๔๒๕๑.
๔๒๕๒.
๔๒๕๓.
๔๒๕๔.
๔๒๕๕.
๔๒๕๖.
๔๒๕๗.
๔๒๕๘.
๔๒๕๙.
๔๒๖๐.
๔๒๖๑.
๔๒๖๒.
๔๒๖๓.
๔๒๖๔.
๔๒๖๕.
๔๒๖๖.
๔๒๖๗.
๔๒๖๘.
๔๒๖๙.
๔๒๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารจักรพงษ์ พรหมพูนโชค
พลทหารจักรพงษ์ สีแก้ว
พลทหารจักรพรรณ สังข์แก้ว
พลทหารจักรพันธ์ กล้าหาญ
พลทหารจักรพันธ์ แสงภักดี
พลทหารจักรพันธุ์ สุวรรณมณี
พลทหารจักรภัทร ลีวังศรี
พลทหารจักรี เรไรวรรณ
พลทหารจารุวัฒน์ นาคแก้ว
พลทหารจารุวัฒน์ พลดงนอก
พลทหารจิณณวัตร เกียรติกานต์บุญ
พลทหารจิตรภณ ชูสังข์
พลทหารจิรกิตติ์ หลีแจ้
พลทหารจิรพงศ์ จองจันทร์
พลทหารจิรพงษ์ แก้วเกตุ
พลทหารจิรวัฒน์ จันทิบดี
พลทหารจิรวัฒน์ บุญทอง
พลทหารเจตจรินทร์ บุหรี่คํา
พลทหารเจตริน บัวทอง
พลทหารเจริญ โชคลา
พลทหารเจษฎา เด่นเจริญ
พลทหารเจษฎา บุญพรหม
พลทหารฉัตรชัย จันทร์เพ็ง
พลทหารชนวีร์ คนขยัน
พลทหารชนะชน นวลหอม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๒๗๑.
๔๒๗๒.
๔๒๗๓.
๔๒๗๔.
๔๒๗๕.
๔๒๗๖.
๔๒๗๗.
๔๒๗๘.
๔๒๗๙.
๔๒๘๐.
๔๒๘๑.
๔๒๘๒.
๔๒๘๓.
๔๒๘๔.
๔๒๘๕.
๔๒๘๖.
๔๒๘๗.
๔๒๘๘.
๔๒๘๙.
๔๒๙๐.
๔๒๙๑.
๔๒๙๒.
๔๒๙๓.
๔๒๙๔.
๔๒๙๕.

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารชนะพงษ์ คึ้มภูเขียว
พลทหารชนะพล นิรมลประทานพร
พลทหารชนะศักดิ์ พัฒนเกียรติชีวิน
พลทหารชนะศึก บุญใหญ่
พลทหารชนาธิป เต็มสงสัย
พลทหารชนุดม สุวรรณมณี
พลทหารชลทิตย์ เพียรขุนทด
พลทหารชลประคัล กันนุรา
พลทหารชลวิทย์ โชติพันธ์
พลทหารชลันธร เกื้อมี
พลทหารชโลธรณ์ จําเนียร
พลทหารชัยเฉลิม รัตนา
พลทหารชัยชนะ จันทร์เพชร
พลทหารชัยนรินทร์ โพธิ์ศรี
พลทหารชัยมงคล โฉมไธสง
พลทหารชัยยง สังขพันธ์
พลทหารชัยยศ เที่ยงดี
พลทหารชัยวัฒน์ ทิพย์จันทา
พลทหารชัยสิทธิ์ หมัดดี
พลทหารชัยอนันต์ ช่วยมี
พลทหารชานนท์ เคนแสนโคตร
พลทหารชิตพล โกมลตรี
พลทหารชูชาติ ราชสงค์
พลทหารโชคชัย ช่วยณรงค์
พลทหารโชคชัย แซ่ตั้น

๔๒๙๖.
๔๒๙๗.
๔๒๙๘.
๔๒๙๙.
๔๓๐๐.
๔๓๐๑.
๔๓๐๒.
๔๓๐๓.
๔๓๐๔.
๔๓๐๕.
๔๓๐๖.
๔๓๐๗.
๔๓๐๘.
๔๓๐๙.
๔๓๑๐.
๔๓๑๑.
๔๓๑๒.
๔๓๑๓.
๔๓๑๔.
๔๓๑๕.
๔๓๑๖.
๔๓๑๗.
๔๓๑๘.
๔๓๑๙.
๔๓๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารโชคชัย แสงสําราญ
พลทหารไชยณรงค์ ทองขาว
พลทหารซูลฆัยรี ยูโซะ
พลทหารญาณาธิป วัชรวรานนท์
พลทหารฐาปกรณ์ อุดด้วง
พลทหารณรงค์ชัย ประเคนเครื่อง
พลทหารณรงค์ชัย ลัพกิตโร
พลทหารณรงค์ชัย ศรีหิรัญ
พลทหารณรงค์ศักดิ์ ศรีเมือง
พลทหารณัฏฐพล เบ็ญหยา
พลทหารณัฐกร มาร์ติน
พลทหารณัฐกุล พรหมเพศ
พลทหารณัฐชัย ทองศักดิ์
พลทหารณัฐชัย หมั่นสดับ
พลทหารณัฐพงษ์ กลับศรีอ่อน
พลทหารณัฐพงษ์ มามะ
พลทหารณัฐพนธ์ แดงพรหม
พลทหารณัฐพล ชิตวงศ์
พลทหารณัฐพล ไล่สุด
พลทหารณัฐพล อนุมาตร
พลทหารณัฐวุฒิ ฉัตรมยูรวงศ์
พลทหารณัฐวุฒิ สะมะเหด
พลทหารณัฐิวุฒิ ด้วงเสน
พลทหารณุภวิศ สังข์ศรีอินทร์
พลทหารดํารงค์ พาพิรมณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๓๒๑.
๔๓๒๒.
๔๓๒๓.
๔๓๒๔.
๔๓๒๕.
๔๓๒๖.
๔๓๒๗.
๔๓๒๘.
๔๓๒๙.
๔๓๓๐.
๔๓๓๑.
๔๓๓๒.
๔๓๓๓.
๔๓๓๔.
๔๓๓๕.
๔๓๓๖.
๔๓๓๗.
๔๓๓๘.
๔๓๓๙.
๔๓๔๐.
๔๓๔๑.
๔๓๔๒.
๔๓๔๓.
๔๓๔๔.
๔๓๔๕.

พลทหารเดี่ยวยพล พันธ์แก่น
พลทหารถานุวัตร์ เจตเจริญ
พลทหารถาวร จุลพล
พลทหารทนงศักดิ์ อักษรธรรม
พลทหารทรงพล ศรีตัน
พลทหารทรงวุฒิ บุญมาก
พลทหารทวีศักดิ์ เส็นสอ
พลทหารทศพร ช่วยเพ็ชร
พลทหารทศพล เจริญดง
พลทหารทศพล ทองสวัส
พลทหารทศพล ยอดชุม
พลทหารทศพล ราชวงษ์
พลทหารทศพล สงขาว
พลทหารทินกร งามแป้น
พลทหารทิวา เดชเครือ
พลทหารทิวา ปานแร่
พลทหารเทพนรินทร์ สมบูรณ์
พลทหารธงชัย ศิลาโคตร
พลทหารธนบัตร สุวรรณโณ
พลทหารธนพล สิ่งอ้วน
พลทหารธนพัฒน์ สิงห์ท่าเมือง
พลทหารธนภัทร ว่องฟื้น
พลทหารธนวัฒน์ คงนคร
พลทหารธนวัฒน์ สุริยกาญจน์
พลทหารธนวิทย์ กําธร

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๔๖.
๔๓๔๗.
๔๓๔๘.
๔๓๔๙.
๔๓๕๐.
๔๓๕๑.
๔๓๕๒.
๔๓๕๓.
๔๓๕๔.
๔๓๕๕.
๔๓๕๖.
๔๓๕๗.
๔๓๕๘.
๔๓๕๙.
๔๓๖๐.
๔๓๖๑.
๔๓๖๒.
๔๓๖๓.
๔๓๖๔.
๔๓๖๕.
๔๓๖๖.
๔๓๖๗.
๔๓๖๘.
๔๓๖๙.
๔๓๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารธนวุฒิ ทองบังเกิด
พลทหารธนากร คชภักดี
พลทหารธนากร วันสีแก้ว
พลทหารธนากร สมสอง
พลทหารธนากรณ์ โพธิ์หิรัญ
พลทหารธนาเดช สงขาว
พลทหารธนาวุฒิ เพชรมาตศรี
พลทหารธนาศินย์ แสงตาขุน
พลทหารธเนศ สุพร
พลทหารธเนศ อินทรเจริญ
พลทหารธเนศพล โออินทร์
พลทหารธรรมรัต ศรีเอิบ
พลทหารธรรมศักดิ์ แสงชัยศรี
พลทหารธรากร วิวัฒน์โชติกุล
พลทหารธวัชชัย จันทร์ประดับ
พลทหารธวัชชัย พวงใหญ่
พลทหารธวัชชัย รู้สรรพกิจ
พลทหารธวัชชัย หวัดแท่น
พลทหารธัชชนนท์ เซ่งลอยเลื่อน
พลทหารธานีรัตน์ รัตนศรี
พลทหารธิชากรณ์ จันทโร
พลทหารธิมาธร เภ่าเวช
พลทหารธีรชัย บรมสุข
พลทหารธีรพงค์ รักษาพล
พลทหารธีรภัทร์ ศศิธร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๓๗๑.
๔๓๗๒.
๔๓๗๓.
๔๓๗๔.
๔๓๗๕.
๔๓๗๖.
๔๓๗๗.
๔๓๗๘.
๔๓๗๙.
๔๓๘๐.
๔๓๘๑.
๔๓๘๒.
๔๓๘๓.
๔๓๘๔.
๔๓๘๕.
๔๓๘๖.
๔๓๘๗.
๔๓๘๘.
๔๓๘๙.
๔๓๙๐.
๔๓๙๑.
๔๓๙๒.
๔๓๙๓.
๔๓๙๔.
๔๓๙๕.

พลทหารธีรยุทธ ปราบราย
พลทหารธีรวัฒน์ หนูคงแก้ว
พลทหารธีรศักดิ์ แสงนิกุล
พลทหารธีระ ผิวล้วน
พลทหารธีระพล วันสินชัย
พลทหารธีระวุฒิ สร้อยทองศร
พลทหารนครินทร์ มะเตปิน
พลทหารนที สงคลิ้ง
พลทหารนนทนันท์ เกตุสุวรรณ์
พลทหารนนทพัทธ์ บุญสนิท
พลทหารนนทวัชร์ หวันตาหลา
พลทหารนปวัฒน์ นิ่งราวี
พลทหารนพดล แก่นคง
พลทหารนพดล ผึ่งผาย
พลทหารนพรัตน์ พองพรหม
พลทหารนพรัตน์ รําเภยกลิ่น
พลทหารนรสิงห์ สุขแก้ว
พลทหารนรากร แก้วฤทธิ์
พลทหารนรากร อึ้งจุ้ย
พลทหารนราศักดิ์ อักโข
พลทหารนฤทธิ์ จันทรสุข
พลทหารนฤเบศร์ เขาแก้ว
พลทหารนลางกูล กําไรรักษา
พลทหารนัฐกร ชื่นสุวรรณ
พลทหารนัฐกรณ์ ด้วงฉีด

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๙๖.
๔๓๙๗.
๔๓๙๘.
๔๓๙๙.
๔๔๐๐.
๔๔๐๑.
๔๔๐๒.
๔๔๐๓.
๔๔๐๔.
๔๔๐๕.
๔๔๐๖.
๔๔๐๗.
๔๔๐๘.
๔๔๐๙.
๔๔๑๐.
๔๔๑๑.
๔๔๑๒.
๔๔๑๓.
๔๔๑๔.
๔๔๑๕.
๔๔๑๖.
๔๔๑๗.
๔๔๑๘.
๔๔๑๙.
๔๔๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารนัฐธี วรรณสมพร
พลทหารนัฐพงศ์ จุลษร
พลทหารนัฐพงศ์ ระฆังทอง
พลทหารนัฐวุฒิ ไข่รอด
พลทหารนันท์นภัส ทองสุภา
พลทหารนันธพงศ์ คงสมุทร
พลทหารนัศซารี หมัดอะหิน
พลทหารนําชัย ชูเมือง
พลทหารนิติพล บุญจูง
พลทหารนิทัศน์ แป้นกาหลง
พลทหารนิพล ตรงสูญดี
พลทหารนิมิตร กุลบุตร
พลทหารนิวัฒน์ สมุทรสารัญ
พลทหารนุสพล เลพล
พลทหารบัญญัติ รัตพันธ์
พลทหารบุญเกตุทวี บุญพยนต์
พลทหารบุญขันธ์ กันยา
พลทหารบุญมี หงษ์คํา
พลทหารบุญหลง เลขกระโทก
พลทหารปกรณ์ วิมุกวรรณ
พลทหารปฏิพล แก้วประกอบ
พลทหารปฏิพล สมาธิ
พลทหารปฏิวัติ ไชยวิเศษ
พลทหารประกาศิต ยามา
พลทหารประจักษ์ อยู่เจริญ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๔๒๑.
๔๔๒๒.
๔๔๒๓.
๔๔๒๔.
๔๔๒๕.
๔๔๒๖.
๔๔๒๗.
๔๔๒๘.
๔๔๒๙.
๔๔๓๐.
๔๔๓๑.
๔๔๓๒.
๔๔๓๓.
๔๔๓๔.
๔๔๓๕.
๔๔๓๖.
๔๔๓๗.
๔๔๓๘.
๔๔๓๙.
๔๔๔๐.
๔๔๔๑.
๔๔๔๒.
๔๔๔๓.
๔๔๔๔.
๔๔๔๕.

พลทหารประทีป ฉิมลอย
พลทหารประเทือง ขวดทอง
พลทหารประพัฒน์ จันทะดวง
พลทหารประยูร เอี่ยมพงษ์
พลทหารประวีร์ หอมจันทร์
พลทหารประเสริฐ พุทธา
พลทหารปรัชญา มัจฉาวานิช
พลทหารปรัชญา มาชู
พลทหารปราจิณ ศรีจันทร์
พลทหารปราโมทย์ นิ่มแก้ว
พลทหารปริญญา เดชอรัญ
พลทหารปริญญา วงษ์จันทร์ดี
พลทหารปริญญา สังข์ชุม
พลทหารปรีชา ศรีกระภา
พลทหารปวิตร จอมพันธ์
พลทหารปวิตร สายนุ้ย
พลทหารปิยณัฐ สุดเมือง
พลทหารปิยภัณฑ์ สุวรรณมณี
พลทหารปิยะ ชูเสน
พลทหารปิยะเดช ฉิมคล้าย
พลทหารปิยะพงศ์ ฤทธิดุ
พลทหารปุรเชษฐ์ เผือกสม
พลทหารพงศกร กิ่งแก้ว
พลทหารพงศธร ขุนพิทักษ์
พลทหารพงศธร บินหมาน

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๔๖.
๔๔๔๗.
๔๔๔๘.
๔๔๔๙.
๔๔๕๐.
๔๔๕๑.
๔๔๕๒.
๔๔๕๓.
๔๔๕๔.
๔๔๕๕.
๔๔๕๖.
๔๔๕๗.
๔๔๕๘.
๔๔๕๙.
๔๔๖๐.
๔๔๖๑.
๔๔๖๒.
๔๔๖๓.
๔๔๖๔.
๔๔๖๕.
๔๔๖๖.
๔๔๖๗.
๔๔๖๘.
๔๔๖๙.
๔๔๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารพงศ์พินิจ ศรีเกิด
พลทหารพงศ์อิสรา คงทน
พลทหารพงษ์ศักดิ์ ศรีหาญ
พลทหารพงษ์ศักดิ์ สุทธิธรรม
พลทหารพงษ์สิทธิ์ ทวีสุข
พลทหารพรต ขันติสุวรรณ
พลทหารพรเทพ แก้วรัตน์
พลทหารพรเทพ หอมละออ
พลทหารพรพิพัฒน์ เถื่อนเทพ
พลทหารพฤตินันท์ ชุมมาก
พลทหารพลกฤษณ์ หลอมทอง
พลทหารพัชรพล ชอบทํากิจ
พลทหารพัลลภ แก้วมรกฎ
พลทหารพัลลภ จงรักษ์
พลทหารพิธาน คงแสง
พลทหารพิษณุ แก้วหอม
พลทหารพิสุทธิ์ ยดย้อย
พลทหารพีทยา เกเย็น
พลทหารพีรวุธ เครื่องกลาง
พลทหารพีระพงศ์ มีสิน
พลทหารพีระศักดิ์ เก้าเอี้ยน
พลทหารพีระศักดิ์ ชอบทํากิจ
พลทหารพุฒิชัย ริมไธสง
พลทหารเพชรทับฟ้า จริงจิตต์
พลทหารไพบูลย์ เทพแสง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๔๗๑.
๔๔๗๒.
๔๔๗๓.
๔๔๗๔.
๔๔๗๕.
๔๔๗๖.
๔๔๗๗.
๔๔๗๘.
๔๔๗๙.
๔๔๘๐.
๔๔๘๑.
๔๔๘๒.
๔๔๘๓.
๔๔๘๔.
๔๔๘๕.
๔๔๘๖.
๔๔๘๗.
๔๔๘๘.
๔๔๘๙.
๔๔๙๐.
๔๔๙๑.
๔๔๙๒.
๔๔๙๓.
๔๔๙๔.
๔๔๙๕.

พลทหารไพรวัลย์ ลักขวา
พลทหารไพโรจน์ ไชยศรี
พลทหารไพศาล ขวดแก้ว
พลทหารไพศาล อัดใจ
พลทหารฟาเซร ใบเต้
พลทหารภรัณยู ปานเกลี้ยง
พลทหารภวนนท์ ชูสวัสดิ์
พลทหารภัทราวุธ ทองคง
พลทหารภาคินัย จุมี
พลทหารภาณุพงศ์ ชูศรี
พลทหารภาณุพงศ์ มิ่งรัตนา
พลทหารภาณุพันธ์ ศรีไหม
พลทหารภาณุวัฒน์ หนูบุญคง
พลทหารภาณุวัตร ด้วงอุบล
พลทหารภานุมาศ กลับอําไพ
พลทหารภานุวัฒน์ สวัสดิ์พงษ์
พลทหารภานุวัฒน์ อินทร์สิติ
พลทหารภาสกร เถินหิตย์
พลทหารภิญโญ วงค์เลี้ยง
พลทหารภีรวิทย์ ชัยเพชร
พลทหารภูมิ แก้วเกลี้ยง
พลทหารภูวนาท ทองเลี่ยมนาค
พลทหารมณฑล อ้นชู
พลทหารมรกต เกตุแก้ว
พลทหารมะพามี มามะ

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๖.
๔๔๙๗.
๔๔๙๘.
๔๔๙๙.
๔๕๐๐.
๔๕๐๑.
๔๕๐๒.
๔๕๐๓.
๔๕๐๔.
๔๕๐๕.
๔๕๐๖.
๔๕๐๗.
๔๕๐๘.
๔๕๐๙.
๔๕๑๐.
๔๕๑๑.
๔๕๑๒.
๔๕๑๓.
๔๕๑๔.
๔๕๑๕.
๔๕๑๖.
๔๕๑๗.
๔๕๑๘.
๔๕๑๙.
๔๕๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารมาตาฮารี อ้าหลีสะหัส
พลทหารมาลิก ฮะอุรา
พลทหารมุสลิม ประสมศรี
พลทหารมูฮําหมัด หมัดอาหลี
พลทหารเมธิชัย ผ่องผิว
พลทหารเมธิศ ไภยจินดา
พลทหารยงยุทธ์ ครุฑแคล้ว
พลทหารยงยุทธ ชูขาว
พลทหารยุทธนา ยงยิ่งยืน
พลทหารยุทธิชัย สงพิน
พลทหารรณชัย รํามะนา
พลทหารรณชัย ห่อทรัพย์
พลทหารรักษ์มาศ อยู่ดี
พลทหารรัตนพล เทพชนะ
พลทหารรัตพล ล่ําห้วย
พลทหารราวี ทึนหาญ
พลทหารรุ่งคีรี ขุนทอง
พลทหารรุ่งโรจน์ อยู่วัฒนา
พลทหารรุสลัน เจ๊ะหมุ
พลทหารเรวัต หมีนสอีด
พลทหารเรวัติ โหรีรัมย์
พลทหารฤทธิวุฒิ ฟองงาม
พลทหารวงศ์ขจร จันทร์สว่าง
พลทหารวชิรกรณ์ วันนา
พลทหารวรงกรณ์ ชัยรักษ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๕๒๑.
๔๕๒๒.
๔๕๒๓.
๔๕๒๔.
๔๕๒๕.
๔๕๒๖.
๔๕๒๗.
๔๕๒๘.
๔๕๒๙.
๔๕๓๐.
๔๕๓๑.
๔๕๓๒.
๔๕๓๓.
๔๕๓๔.
๔๕๓๕.
๔๕๓๖.
๔๕๓๗.
๔๕๓๘.
๔๕๓๙.
๔๕๔๐.
๔๕๔๑.
๔๕๔๒.
๔๕๔๓.
๔๕๔๔.
๔๕๔๕.

พลทหารวรชิต ช่วยสถิต
พลทหารวรพงศ์ จะรา
พลทหารวรพงษ์ แก้วบัวสา
พลทหารวรพล พะยะเดช
พลทหารวรวิช รัตนโชติ
พลทหารวรวุฒิ ทองเมือง
พลทหารวราศักดิ์ กมลศิลป์
พลทหารวโรดม ม่วงขาว
พลทหารวศิน แซ่หลี
พลทหารวัชรดนัย เลิศนา
พลทหารวัชรวีร์ เวชกะ
พลทหารวัชระ เขาพรง
พลทหารวัชระ ศิริโท
พลทหารวัชรากร การังงัน
พลทหารวัชรินทร์ จันทน์เทศ
พลทหารวัชรินทร์ นิลดับแก้ว
พลทหารวัชรินทร์ เพ็ชรขาว
พลทหารวัชรินทร์ มณีพงศ์
พลทหารวัฒนา จารุสาร
พลทหารวันชนะ แสวงสุข
พลทหารวันชัย ละเทียม
พลทหารวาที มัคคะดี
พลทหารวิเชษฐ มีคม
พลทหารวิทยา แก้วหนองเสม็ด
พลทหารวิทวัช เจนกิจ

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๖.
๔๕๔๗.
๔๕๔๘.
๔๕๔๙.
๔๕๕๐.
๔๕๕๑.
๔๕๕๒.
๔๕๕๓.
๔๕๕๔.
๔๕๕๕.
๔๕๕๖.
๔๕๕๗.
๔๕๕๘.
๔๕๕๙.
๔๕๖๐.
๔๕๖๑.
๔๕๖๒.
๔๕๖๓.
๔๕๖๔.
๔๕๖๕.
๔๕๖๖.
๔๕๖๗.
๔๕๖๘.
๔๕๖๙.
๔๕๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารวิทวัส คําแหง
พลทหารวิทวัส เลิศฟ้า
พลทหารวิทวัส อุปพันธ์
พลทหารวิโรจน์ โพธิ์แจ่ม
พลทหารวิโรดม สวัสดิ์เอือ
พลทหารวิวัฒนา สมาธิ
พลทหารวิศรุต นิพัทธสัจก์
พลทหารวิศวะ จริงจิตต์
พลทหารวิษณุ ล่าชัย
พลทหารวีรยุทธ คํายอด
พลทหารวีรศักดิ์ ดินงะ
พลทหารวีระ เร่ครอง
พลทหารวีระ อินทโชติ
พลทหารวีระพงษ์ ง่วนสน
พลทหารวีระพล เนตรใส
พลทหารวีระพล ใสยิ่ง
พลทหารวีระยุทธ บริวัล
พลทหารวีระศักดิ์ บุตรเอื้อ
พลทหารวุฒิชยั เกตุแก้ว
พลทหารวุฒิชยั เกลี้ยงมณี
พลทหารวุฒิพงศ์ กุลสติ
พลทหารศรัญญู สําเนาการ
พลทหารศรัณยู ทองเถาว์
พลทหารศราวุฒิ กองยอด
พลทหารศราวุฒิ จันทิรัตน์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๕๗๑.
๔๕๗๒.
๔๕๗๓.
๔๕๗๔.
๔๕๗๕.
๔๕๗๖.
๔๕๗๗.
๔๕๗๘.
๔๕๗๙.
๔๕๘๐.
๔๕๘๑.
๔๕๘๒.
๔๕๘๓.
๔๕๘๔.
๔๕๘๕.
๔๕๘๖.
๔๕๘๗.
๔๕๘๘.
๔๕๘๙.
๔๕๙๐.
๔๕๙๑.
๔๕๙๒.
๔๕๙๓.
๔๕๙๔.
๔๕๙๕.

พลทหารศักดิ์ชัย จันทรโคราช
พลทหารศักดิ์ชัย หมัดสอิ
พลทหารศักดิ์ดา เพ็งเกลี้ยง
พลทหารศักดิ์สิทธิ์ แก้วแก่นคูณ
พลทหารศิริพงษ์ งามนา
พลทหารศิริมงคล เวชกามา
พลทหารศิริศักดิ์ ศรียันต์
พลทหารศุภกิตติ์ เสาแก้ว
พลทหารศุภชัย โกศลสุรัตน์
พลทหารศุภชัย บุญศรีเจริญ
พลทหารศุภชัย ฟูดี่
พลทหารศุภชัย ศรีณภู
พลทหารศุภชัย อาดหมาด
พลทหารศุภณัฐ โยมเมือง
พลทหารศุภมิตร แสงสว่าง
พลทหารศุภวัฒน์ ระสา
พลทหารศุภวิทย์ ทองนาค
พลทหารสถาพร ขาวมาก
พลทหารสถาพร ขุนบุญจันทร์
พลทหารสถาพร ชูมณี
พลทหารสถาพร แซ่หลิว
พลทหารสถาพร ดวงมณี
พลทหารสถาพร ทวีกุล
พลทหารสถิตย์ หวันสาหัส
พลทหารสนธยา บุษบา

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๖.
๔๕๙๗.
๔๕๙๘.
๔๕๙๙.
๔๖๐๐.
๔๖๐๑.
๔๖๐๒.
๔๖๐๓.
๔๖๐๔.
๔๖๐๕.
๔๖๐๖.
๔๖๐๗.
๔๖๐๘.
๔๖๐๙.
๔๖๑๐.
๔๖๑๑.
๔๖๑๒.
๔๖๑๓.
๔๖๑๔.
๔๖๑๕.
๔๖๑๖.
๔๖๑๗.
๔๖๑๘.
๔๖๑๙.
๔๖๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารสมเกียรติ เข็ญคํา
พลทหารสมจิตร แสงจันทร์คุณ
พลทหารสมชาติ นุชนาด
พลทหารสมชาย จันคง
พลทหารสมถวิล มะตูม
พลทหารสมพงษ์ บุญมารถ
พลทหารสมพร ไกรนรา
พลทหารสมพร เชาว์ช่าง
พลทหารสมพร เมืองแก้ว
พลทหารสมพล บุญเศษ
พลทหารสมภพ รัตนพันธ์
พลทหารสมศักดิ์ วงค์เขน
พลทหารสมาอูน สายสเมาะ
พลทหารสยมภู นวลแก้ว
พลทหารสยมภู สุระสังวาลย์
พลทหารสรศักดิ์ สิทธิชัย
พลทหารสรายุทธ จิตรนาวี
พลทหารสรายุทธ วรรณโชติ
พลทหารสราวุธ แก้วสิบ
พลทหารสราวุธ จันทร์สังข์
พลทหารสราวุธ สังผักแว่น
พลทหารสัตยา โลหะกุล
พลทหารสัตยา หลําชู
พลทหารสันติ ณ วัดใหม่
พลทหารสันติชัย บุญยง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๖๒๑.
๔๖๒๒.
๔๖๒๓.
๔๖๒๔.
๔๖๒๕.
๔๖๒๖.
๔๖๒๗.
๔๖๒๘.
๔๖๒๙.
๔๖๓๐.
๔๖๓๑.
๔๖๓๒.
๔๖๓๓.
๔๖๓๔.
๔๖๓๕.
๔๖๓๖.
๔๖๓๗.
๔๖๓๘.
๔๖๓๙.
๔๖๔๐.
๔๖๔๑.
๔๖๔๒.
๔๖๔๓.
๔๖๔๔.
๔๖๔๕.

พลทหารสาตรา สืบประดิษฐ์
พลทหารสามารถ ใจบุญ
พลทหารสามารถ เตบสู
พลทหารสิทธิกร แก้วงาม
พลทหารสิทธิ์กร เขียวเยาว์
พลทหารสิทธิชัย คงสวัสดิ์
พลทหารสิทธิชัย สารศรี
พลทหารสิทธิชัย อดทน
พลทหารสิริธนัฐ ศิริรักษ์
พลทหารสุจริต สุทธิธรรม
พลทหารสุชาติ ธรรมชาติ
พลทหารสุชาติ เสมอดี
พลทหารสุชาพันธ์ คําโสภา
พลทหารสุชิตกุล พิศแลงาม
พลทหารสุทธิชัย ไชยคง
พลทหารสุทธิพงษ์ ผาจีบ
พลทหารสุทธิรักษ์ จินดาวงศ์
พลทหารสุทธิศักดิ์ รักชาติ
พลทหารสุทัศน์ ทัศพัฒน์
พลทหารสุทัศน์ เหลาเคน
พลทหารสุทิวัส เปียดี
พลทหารสุเทพ โต๊ะหล้า
พลทหารสุเทพ โยธาศรี
พลทหารสุธน มณีฉาย
พลทหารสุธินันท์ ชมทอง

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๖.
๔๖๔๗.
๔๖๔๘.
๔๖๔๙.
๔๖๕๐.
๔๖๕๑.
๔๖๕๒.
๔๖๕๓.
๔๖๕๔.
๔๖๕๕.
๔๖๕๖.
๔๖๕๗.
๔๖๕๘.
๔๖๕๙.
๔๖๖๐.
๔๖๖๑.
๔๖๖๒.
๔๖๖๓.
๔๖๖๔.
๔๖๖๕.
๔๖๖๖.
๔๖๖๗.
๔๖๖๘.
๔๖๖๙.
๔๖๗๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารสุธี ฉันทะวิชิต
พลทหารสุนทร มณีย์โชติ
พลทหารสุมาส ช่วยแสง
พลทหารสุเมธ พิกุลแก้ว
พลทหารสุเมษ กาดบู
พลทหารสุรเชษฐ์ งามสง่า
พลทหารสุรเชษฐ์ ปานแก้ว
พลทหารสุรเชษฐ์ วรรณคํา
พลทหารสุรเดช กลับทอง
พลทหารสุรพงษ์ พยัคเมฆ
พลทหารสุรศักดิ์ ซอเตี้ย
พลทหารสุรัฐปกรณ์ เพชร์สวัสดิ์
พลทหารสุริยันต์ ตรีแก้ว
พลทหารสุริยา เยี่ยนทรง
พลทหารเสกสรร ทัพพรม
พลทหารเสฎฐวุฒิ บุญอภัย
พลทหารเสริมศักดิ์ สุขเรือง
พลทหารแสนภูมิ กลิ่นชะเอม
พลทหารแสนภูมิ ศรีภาบุญ
พลทหารหาญ เขตประทุม
พลทหารหาญภิลักษณ์ พลจันทึก
พลทหารหิรัญกฤษฎิ์ ทองนิมิตร
พลทหารเหมวัต คงเพ็ชร
พลทหารอโณทัย สกุลวิทูรไทย
พลทหารอดิเทพ เสนรุย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๖๗๑.
๔๖๗๒.
๔๖๗๓.
๔๖๗๔.
๔๖๗๕.
๔๖๗๖.
๔๖๗๗.
๔๖๗๘.
๔๖๗๙.
๔๖๘๐.
๔๖๘๑.
๔๖๘๒.
๔๖๘๓.
๔๖๘๔.
๔๖๘๕.
๔๖๘๖.
๔๖๘๗.
๔๖๘๘.
๔๖๘๙.
๔๖๙๐.
๔๖๙๑.
๔๖๙๒.
๔๖๙๓.
๔๖๙๔.
๔๖๙๕.

พลทหารอดิศร โพศรี
พลทหารอดิศร มากลับ
พลทหารอดิศักดิ์ ศรีช่วย
พลทหารอธิวัฒน์ ชัยศิริ
พลทหารอธิวัฒน์ บุตรบุญ
พลทหารอนันต์ หวานชะเอม
พลทหารอนันตชัย แสงทองคํา
พลทหารอนิรุทธิ์ รักโอ่
พลทหารอนุชยั สายติ้ง
พลทหารอนุชา ทอดสูงเนิน
พลทหารอนุชา หาหลัง
พลทหารอนุชติ ชูเหมือน
พลทหารอนุพงษ์ เพียรธรรม
พลทหารอนุรักษ์ มะยีหมุด
พลทหารอนุรักษ์ อ้าหมาด
พลทหารอนุสรณ์ รอดสีเสน
พลทหารอนุสรณ์ สังข์คร
พลทหารอภิชาติ นวลเปี่ยม
พลทหารอภิชาติ สุขะตะ
พลทหารอภิชาติ เส้งทั่น
พลทหารอภินันท์ ขุนรัตเวก
พลทหารอภิวัฒน์ พลสวัสดิ์
พลทหารอภิวัฒน์ วรุณธรรม
พลทหารอภิวัฒน์ สีมานนท์
พลทหารอภิวัฒน์ อัศวภูมิ

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๖.
๔๖๙๗.
๔๖๙๘.
๔๖๙๙.
๔๗๐๐.
๔๗๐๑.
๔๗๐๒.
๔๗๐๓.
๔๗๐๔.
๔๗๐๕.
๔๗๐๖.
๔๗๐๗.
๔๗๐๘.
๔๗๐๙.
๔๗๑๐.
๔๗๑๑.
๔๗๑๒.
๔๗๑๓.
๔๗๑๔.
๔๗๑๕.
๔๗๑๖.
๔๗๑๗.
๔๗๑๘.
๔๗๑๙.
๔๗๒๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารอภิศักดิ์ ขุนนุ้ย
พลทหารอภิสิทธิ์ กะละหมัด
พลทหารอภิสิทธิ์ ชายเขาทอง
พลทหารอภิสิทธิ์ ผลบุญ
พลทหารอภิสิทธิ์ ยกกําพล
พลทหารอภิสิทธิ์ สมัย
พลทหารอภิสิทธิ์ อนุศิริ
พลทหารอรรคพันธ์ วรรณชิต
พลทหารอรรถชัย คงจันทร์
พลทหารอรรถธาดา หมวดพุฒ
พลทหารอรรถพล ทําศรี
พลทหารอรรถพล อิทธิชัย
พลทหารอรัชพร ใจดี
พลทหารอริสชา พรมวิจิตร
พลทหารอักษร คงส่ง
พลทหารอัฐกาญน์ มั่นจิต
พลทหารอับดุลก๊อเดช รัตนคํา
พลทหารอับดุลฮาดี เหะหมัด
พลทหารอัมพร เหล่าศรีคู
พลทหารอัมรินทร์ มอบพิจิตร
พลทหารอัมรินทร์ สุวรรณรัตน์
พลทหารอัมรินทร์ หมัดเหร็ม
พลทหารอั้ลลี่ซาน พิทักษ์คุมพล
พลทหารอัศวิน มะลิซ้อน
พลทหารอาคม ริมทอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๗๒๑.
๔๗๒๒.
๔๗๒๓.
๔๗๒๔.
๔๗๒๕.
๔๗๒๖.
๔๗๒๗.
๔๗๒๘.
๔๗๒๙.
๔๗๓๐.
๔๗๓๑.
๔๗๓๒.
๔๗๓๓.
๔๗๓๔.
๔๗๓๕.
๔๗๓๖.
๔๗๓๗.
๔๗๓๘.
๔๗๓๙.
๔๗๔๐.
๔๗๔๑.
๔๗๔๒.
๔๗๔๓.
๔๗๔๔.
๔๗๔๕.

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารอาณัตฐชัย แวงชิน
พลทหารอาณัติ คล้ายเจริญ
พลทหารอาเด็น เณสอิ
พลทหารอาทิตย์ รักษาศิล
พลทหารอานนท์ คงประชุม
พลทหารอานนท์ จวงพลงาม
พลทหารอานนท์ ทองเกิด
พลทหารอานนท์ นุหนุนจันทร์
พลทหารอานนท์ วิบูลย์
พลทหารอานนท์ ศรีภักดี
พลทหารอานัส ตุกังหัน
พลทหารอานุภาพ ทิพยากูล
พลทหารอามีน ขํานุรักษ์
พลทหารอารีย์ แดงงาม
พลทหารอาศิรพจน์ เชาว์แก้ว
พลทหารอาสัน เหมรา
พลทหารอาหมัดฟูรซาน สาและเร๊ะ
พลทหารอาหมาย ทิ้งทอง
พลทหารอิทธิพล และดัม
พลทหารอินทนนท์ เจริญชัยโอฬาร
พลทหารอิสปัน มะลี
พลทหารอิสมาอีล หมัดหล๊ะ
พลทหารอิสรพงษ์ เพ็ชรฉวาง
พลทหารอิสระ อิสโร
พลทหารอุเทน ออนชุม

๔๗๔๖.
๔๗๔๗.
๔๗๔๘.
๔๗๔๙.
๔๗๕๐.
๔๗๕๑.
๔๗๕๒.
๔๗๕๓.
๔๗๕๔.
๔๗๕๕.
๔๗๕๖.
๔๗๕๗.
๔๗๕๘.
๔๗๕๙.
๔๗๖๐.
๔๗๖๑.
๔๗๖๒.
๔๗๖๓.
๔๗๖๔.
๔๗๖๕.
๔๗๖๖.
๔๗๖๗.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลทหารอุเทนร์ เอียดสุย
พลทหารอุสมาน เหตุหาก
พลทหารเอกชัย รูปงาม
พลทหารเอกนรินทร์ สาระกุล
พลทหารเอกพล เท้งพิพัฒน์
พลทหารเอกพันธ์ สุวรรณจันทร์
พลทหารเอกภาพ สกุลวงค์
พลทหารเอกรัฐ วังหิน
พลทหารเอกราช แก้วชนะ
พลทหารเอกราช ยศประเสริฐ
พลทหารเอกลักษณ์ บุญเลิศ
พลทหารเอกวิทย์ ณะนุ้ย
พลทหารเอกศักดิ์ ปะวะโก
พลทหารฮาซาอา มะเสาะ
พลทหารฮาดี ปะดุกา
อาสาสมัครทหารพรานกดดารี หมัดสุสัน
อาสาสมัครทหารพรานกมล ร่วมพุ่ม
อาสาสมัครทหารพรานกรกช ยี่มี
อาสาสมัครทหารพรานกรกรด ประดุจพรม
อาสาสมัครทหารพรานกรวิก วงษ์ศิริ
อาสาสมัครทหารพรานกฤตกร ชูมาก
อาสาสมัครทหารพรานกฤตธี
ศรีชุมจันทร์
๔๗๖๘. อาสาสมัครทหารพรานกฤตนัน สุขพราว
๔๗๖๙. อาสาสมัครทหารพรานกฤตปกรณ์ ประภากร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗๗๐. อาสาสมัครทหารพรานกฤตพจน์
รัตนบันดาล
๔๗๗๑. อาสาสมัครทหารพรานกฤตยชญ์ อาวาส
๔๗๗๒. อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎา เหลือจันทร์
๔๗๗๓. อาสาสมัครทหารพรานกฤษณพงศ์
ทองดุลดํา
๔๗๗๔. อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ
สุวรรณอักษร
๔๗๗๕. อาสาสมัครทหารพรานกฤษดา เพชรบ้านนา
๔๗๗๖. อาสาสมัครทหารพรานกฤษดา รัสมะโน
๔๗๗๗. อาสาสมัครทหารพรานกษิดิศ
อัมราบุณยวัฒน์
๔๗๗๘. อาสาสมัครทหารพรานก้องเกียรติ ปิยารมย์
๔๗๗๙. อาสาสมัครทหารพรานก้องศักดิ์ สายมาลย์
๔๗๘๐. อาสาสมัครทหารพรานกัมพล แก้วมัง
๔๗๘๑. อาสาสมัครทหารพรานกัมพล สงขาว
๔๗๘๒. อาสาสมัครทหารพรานกามารูดิง ดาราแม
๔๗๘๓. อาสาสมัครทหารพรานกําจร ตันมา
๔๗๘๔. อาสาสมัครทหารพรานกําชัย ผอมขํา
๔๗๘๕. อาสาสมัครทหารพรานกิตติ บุญชู
๔๗๘๖. อาสาสมัครทหารพรานกิตติชัย ง่วนสน
๔๗๘๗. อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงศ์ นุ่มทอง
๔๗๘๘. อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ์ ฉีดอิ่ม
๔๗๘๙. อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ์ สวัสดี
๔๗๙๐. อาสาสมัครทหารพรานกีฟลี แมเราะดํา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔๗๙๑. อาสาสมัครทหารพรานกุมภา คําเถื่อน
๔๗๙๒. อาสาสมัครทหารพรานกูอัดฮา สะมะ
๔๗๙๓. อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร
ช่วยราชการ
๔๗๙๔. อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร ปรีชา
๔๗๙๕. อาสาสมัครทหารพรานเกรียงไกร
ศักดิ์จิรพาพงษ์
๔๗๙๖. อาสาสมัครทหารพรานเกษม เปรี่ยมโปร่งวิทย์
๔๗๙๗. อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์ เกตุแก้ว
๔๗๙๘. อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์ เขียดพงษ์
๔๗๙๙. อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์ บําเพิงพล
๔๘๐๐. อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์ ปิ่นละมัย
๔๘๐๑. อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
วิคะบําเพิง
๔๘๐๒. อาสาสมัครทหารพรานโกวิทย์ เหมือนเตย
๔๘๐๓. อาสาสมัครทหารพรานไกรเลิศ วัฒนภิญโญ
๔๘๐๔. อาสาสมัครทหารพรานไกรวุฒิ หมื่นสิทธิ์
๔๘๐๕. อาสาสมัครทหารพรานไกรสร เพ็งจุล
๔๘๐๖. อาสาสมัครทหารพรานไกรสร ลิ้มเลิศวสุ
๔๘๐๗. อาสาสมัครทหารพรานคเนศ
เกียรติขวัญบุตร
๔๘๐๘. อาสาสมัครทหารพรานคมสันต์ ชุมทิม
๔๘๐๙. อาสาสมัครทหารพรานจตุพร ตาซื่อ
๔๘๑๐. อาสาสมัครทหารพรานจตุพล เจริญรูป
๔๘๑๑. อาสาสมัครทหารพรานจักรกริช ริยาพันธ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘๑๒. อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษ
ต่ายใหญ่เที่ยง
๔๘๑๓. อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ์
สุริยะพัชร
๔๘๑๔. อาสาสมัครทหารพรานจักรพงษ์
ประคองศิลป์
๔๘๑๕. อาสาสมัครทหารพรานจักรพงษ์ ปัญญาบุ
๔๘๑๖. อาสาสมัครทหารพรานจักรพงษ์ รักษ์จินดา
๔๘๑๗. อาสาสมัครทหารพรานจักรพันธ์
ภิญโญทรัพย์
๔๘๑๘. อาสาสมัครทหารพรานจันทรบูรณ์
เกรียงชัยไพรพนา
๔๘๑๙. อาสาสมัครทหารพรานจารุวัฒน์
แก้วสอน
๔๘๒๐. อาสาสมัครทหารพรานจิตรภณ
จันทร์ทิพย์
๔๘๒๑. อาสาสมัครทหารพรานจิรทีปต์ พุทธิชาต
๔๘๒๒. อาสาสมัครทหารพรานจิรพัฒน์ เสระภูมิ
๔๘๒๓. อาสาสมัครทหารพรานจิรยุทธ เนาวรัตน์
๔๘๒๔. อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน์ จันวิไชย
๔๘๒๕. อาสาสมัครทหารพรานจิระศักดิ์ ปานบุตร
๔๘๒๖. อาสาสมัครทหารพรานจิรายุทธ รินทร์คํา
๔๘๒๗. อาสาสมัครทหารพรานจิราวัฒน์ มุสิกะสังข์
๔๘๒๘. อาสาสมัครทหารพรานจิโรจน์ ศรีเทพ
๔๘๒๙. อาสาสมัครทหารพรานจีรยุทธ์ คงสุวรรณ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔๘๓๐. อาสาสมัครทหารพรานจีรวัฒน์ วันปู
๔๘๓๑. อาสาสมัครทหารพรานจีระพงศ์ ชูแสง
๔๘๓๒. อาสาสมัครทหารพรานเจริญวัฒน์
แก้วแสงสด
๔๘๓๓. อาสาสมัครทหารพรานเจริญศักดิ์ เรืองรัมย์
๔๘๓๔. อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา ทองคํา
๔๘๓๕. อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา
สุวรรณประดิษฐ์
๔๘๓๖. อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย
รัตนบันดาล
๔๘๓๗. อาสาสมัครทหารพรานฉัตรชัย สาสุข
๔๘๓๘. อาสาสมัครทหารพรานฉานุเมธ ชัยชนะ
๔๘๓๙. อาสาสมัครทหารพรานเฉลิม ไชยบุญเรือง
๔๘๔๐. อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมชัย ยิ่งดํานุ่น
๔๘๔๑. อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล ทองศิลป์
๔๘๔๒. อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมศักดิ์ ยุงคุณ
๔๘๔๓. อาสาสมัครทหารพรานชญานนท์ สีดาวงค์
๔๘๔๔. อาสาสมัครทหารพรานชญานิน เชื้อเกตุ
๔๘๔๕. อาสาสมัครทหารพรานชนม์ชนก คุตชนม์
๔๘๔๖. อาสาสมัครทหารพรานชนะวงศ์ ทองไฝ
๔๘๔๗. อาสาสมัครทหารพรานชนินทร์ ทองแท่น
๔๘๔๘. อาสาสมัครทหารพรานชวลิต มิตรจันทร์
๔๘๔๙. อาสาสมัครทหารพรานชัยนาท สิทธิจันทร์
๔๘๕๐. อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน์ ทองโรจน์
๔๘๕๑. อาสาสมัครทหารพรานชาญชัย ยุบลพันธุ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๘๕๒.
๔๘๕๓.
๔๘๕๔.
๔๘๕๕.
๔๘๕๖.
๔๘๕๗.
๔๘๕๘.
๔๘๕๙.
๔๘๖๐.
๔๘๖๑.
๔๘๖๒.
๔๘๖๓.
๔๘๖๔.
๔๘๖๕.
๔๘๖๖.
๔๘๖๗.
๔๘๖๘.
๔๘๖๙.
๔๘๗๐.
๔๘๗๑.
๔๘๗๒.
๔๘๗๓.
๔๘๗๔.
๔๘๗๕.
๔๘๗๖.

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานชาญวิชญ์ ศรีสมัย
อาสาสมัครทหารพรานชาญวุฒิ หวังแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานชาญศักดิ์ ยิ้มเส้ง
อาสาสมัครทหารพรานชาตรี คงเพ็ชร
อาสาสมัครทหารพรานชาตรี จาวรรณะ
อาสาสมัครทหารพรานชาตรี จิ
อาสาสมัครทหารพรานชาตรี พรมจีบ
อาสาสมัครทหารพรานเชาวฤทธิ์ บุญวัง
อาสาสมัครทหารพรานโชคชัย ณะรัตตะ
อาสาสมัครทหารพรานซอลลาฮูดิน ยุโซะ
อาสาสมัครทหารพรานซัดอาดัม หะยะ
อาสาสมัครทหารพรานซาการียา กาเซ็ง
อาสาสมัครทหารพรานซานูวา เปาะแต
อาสาสมัครทหารพรานซาบรี โต๊ะลง
อาสาสมัครทหารพรานซาฮารี แอสะ
อาสาสมัครทหารพรานซีรอบูดีน สาแม
อาสาสมัครทหารพรานซูทาน ยูโซะ
อาสาสมัครทหารพรานซูปรี อาแว
อาสาสมัครทหารพรานซูปียา บือซา
อาสาสมัครทหารพรานซูราฮัน แบเลาะ
อาสาสมัครทหารพรานซูลพีอี เจ๊ะอาลี
อาสาสมัครทหารพรานซูไฮมี ยีการอบา
อาสาสมัครทหารพรานไซบูน กีเป็ง
อาสาสมัครทหารพรานญัตติ ทองจํารูญ
อาสาสมัครทหารพรานฐานะศักดิ์ คีรีแก้ว

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔๘๗๗. อาสาสมัครทหารพรานฐาปกรณ์ รอดยัง
๔๘๗๘. อาสาสมัครทหารพรานฐิติวัฒน์ แสงจันทร์
๔๘๗๙. อาสาสมัครทหารพรานณธีพัฒน์
วุฒิศักดิ์สิริ
๔๘๘๐. อาสาสมัครทหารพรานณพงษ์ จันทร์สว่าง
๔๘๘๑. อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ ขาวสาย
๔๘๘๒. อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ชัย จากถิ่น
๔๘๘๓. อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ฤทธิ์ แก้วอุดม
๔๘๘๔. อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ฤทธิ์ ขําขุน
๔๘๘๕. อาสาสมัครทหารพรานณรงค์ฤทธิ์ ราชูภิมล
๔๘๘๖. อาสาสมัครทหารพรานณัฏฐ์ วิชาธร
๔๘๘๗. อาสาสมัครทหารพรานณัฏฐพล
จตุรพิธพรรัตน์
๔๘๘๘. อาสาสมัครทหารพรานณัฐกิจ สารทิม
๔๘๘๙. อาสาสมัครทหารพรานณัฐกิจ อิสโม
๔๘๙๐. อาสาสมัครทหารพรานณัฐชาติ ผ่องแก้ว
๔๘๙๑. อาสาสมัครทหารพรานณัฐดนัย
ท้อสุวรรณ
๔๘๙๒. อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงค์ คงดี
๔๘๙๓. อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงค์ แนะนวล
๔๘๙๔. อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ์
ไชยวรรณ
๔๘๙๕. อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ์ วงวัฒน์
๔๘๙๖. อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล เพ็ชรรัตน์
๔๘๙๗. อาสาสมัครทหารพรานณัฐภัทร พูนม่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔๙๒๑.
๔๙๒๒.
๔๙๒๓.
๔๙๒๔.
๔๙๒๕.
๔๙๒๖.
๔๙๒๗.
๔๙๒๘.
๔๙๒๙.
๔๙๓๐.
๔๙๓๑.
๔๙๓๒.
๔๙๓๓.
๔๙๓๔.
๔๙๓๕.
๔๙๓๖.
๔๙๓๗.
๔๙๓๘.
๔๙๓๙.
๔๙๔๐.
๔๙๔๑.
๔๙๔๒.
๔๙๔๓.
๔๙๔๔.
๔๙๔๕.

อาสาสมัครทหารพรานทศพร สุนทรสีเสน
อาสาสมัครทหารพรานทศพล เชียงฮวด
อาสาสมัครทหารพรานทศวรรษ จุลราช
อาสาสมัครทหารพรานทองคํา พละเดช
อาสาสมัครทหารพรานทัศนัย ช่วยไกร
อาสาสมัครทหารพรานทําเนียบ ภิรมย์ชม
อาสาสมัครทหารพรานทิวากร บุญแสน
อาสาสมัครทหารพรานเทอดธวัช ทองอนันต์
อาสาสมัครทหารพรานธงศร ทองศรี
อาสาสมัครทหารพรานธนโชติ รักงาม
อาสาสมัครทหารพรานธนวัชร จันทร์ปิง
อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน์ แก้วนุ่น
อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน์ เสนา
อาสาสมัครทหารพรานธนากร ชัยเจริญ
อาสาสมัครทหารพรานธนาธิป เข็มทอง
อาสาสมัครทหารพรานธนาธิป ศรีเมือง
อาสาสมัครทหารพรานธนาวุฒิ นุราช
อาสาสมัครทหารพรานธนิษฐ์ วงศปัน
อาสาสมัครทหารพรานธเนศ โต๊ะสู
อาสาสมัครทหารพรานธรรศธนดล คํามุงคุณ
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย บํารุงศรี
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย แพชนะ
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย มาลารัตน์
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย ราชรักษ์
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย สงอนุรักษ์

๔๘๙๘. อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ
เพชรประพันธ์
๔๘๙๙. อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ สลาม
๔๙๐๐. อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ สีน้อย
๔๙๐๑. อาสาสมัครทหารพรานณัฐวุฒิ สุวรรณมณี
๔๙๐๒. อาสาสมัครทหารพรานณัฐศริน ทวีลาศ
๔๙๐๓. อาสาสมัครทหารพรานณุ หลีหมาด
๔๙๐๔. อาสาสมัครทหารพรานดนัย เกิดทองดี
๔๙๐๕. อาสาสมัครทหารพรานดนัยธร แก้วสว่าง
๔๙๐๖. อาสาสมัครทหารพรานดนุวัชร บุญทอง
๔๙๐๗. อาสาสมัครทหารพรานดลหร่อหมาน ดีนและ
๔๙๐๘. อาสาสมัครทหารพรานดิลก ลัดดากุล
๔๙๐๙. อาสาสมัครทหารพรานดุลเราะห์มาน หามะ
๔๙๑๐. อาสาสมัครทหารพรานเดชาธร
พิเคราะห์
๔๙๑๑. อาสาสมัครทหารพรานตฤณ สาระวิโรจน์
๔๙๑๒. อาสาสมัครทหารพรานเตวิช นิยมวรรณ์
๔๙๑๓. อาสาสมัครทหารพรานทนงศักดิ์ สวาทวงษ์
๔๙๑๔. อาสาสมัครทหารพรานทรงยศ พลมาตร์
๔๙๑๕. อาสาสมัครทหารพรานทวี เพชรอาวุธ
๔๙๑๖. อาสาสมัครทหารพรานทวีกิจ แก้วภักดี
๔๙๑๗. อาสาสมัครทหารพรานทวีชัย หอมอุทัย
๔๙๑๘. อาสาสมัครทหารพรานทวีโชค วิสุสม
๔๙๑๙. อาสาสมัครทหารพรานทวีเดช ศิริสุข
๔๙๒๐. อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์ หนูรัตน์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๙๔๖.
๔๙๔๗.
๔๙๔๘.
๔๙๔๙.
๔๙๕๐.
๔๙๕๑.
๔๙๕๒.
๔๙๕๓.
๔๙๕๔.
๔๙๕๕.
๔๙๕๖.
๔๙๕๗.
๔๙๕๘.
๔๙๕๙.
๔๙๖๐.
๔๙๖๑.
๔๙๖๒.
๔๙๖๓.
๔๙๖๔.
๔๙๖๕.
๔๙๖๖.

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย สนิทศรี
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย สมมิตร
อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย แสงแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานธวัฒน์ชัย ทองนวล
อาสาสมัครทหารพรานธัญญา เรืององอาจ
อาสาสมัครทหารพรานธันวา ขุนธิวงศ์
อาสาสมัครทหารพรานธันวา จุลเกลี้ยง
อาสาสมัครทหารพรานธารารัตน์ ไข่มุก
อาสาสมัครทหารพรานธิปไตย ทองจันทร์
อาสาสมัครทหารพรานธิรารัตน์ จันทับ
อาสาสมัครทหารพรานธีรเดช เกาะทอง
อาสาสมัครทหารพรานธีรพงศ์ บุญโญ
อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ์ รักงาม
อาสาสมัครทหารพรานธีรพล ปิยะศาสตร์
อาสาสมัครทหารพรานธีรภัค แจ้งสุวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานธีรเมศย์ นิลราช
อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ แทนศิริ
อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ หวังหมัด
อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน์ ตาซื่อ
อาสาสมัครทหารพรานธีรวัฒน์ มูลคํา
อาสาสมัครทหารพรานธีรวัตร
เดชสุวรรณรัตน์
๔๙๖๗. อาสาสมัครทหารพรานธีรวิทย์ โปณะทอง
๔๙๖๘. อาสาสมัครทหารพรานธีรศักดิ์ สุกแก้ว
๔๙๖๙. อาสาสมัครทหารพรานธีระเนศ มูสิกะ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔๙๗๐. อาสาสมัครทหารพรานธีระพงษ์
ชาตะกาญจน์
๔๙๗๑. อาสาสมัครทหารพรานธีระพงษ์ พาขุ่ย
๔๙๗๒. อาสาสมัครทหารพรานธีระยุทธ โสดา
๔๙๗๓. อาสาสมัครทหารพรานธีระวัฒน์ สุนมา
๔๙๗๔. อาสาสมัครทหารพรานนนท์ปวิธ มีปัญญา
๔๙๗๕. อาสาสมัครทหารพรานนพคุณ บุญปลอด
๔๙๗๖. อาสาสมัครทหารพรานนพดล ดาเลิศ
๔๙๗๗. อาสาสมัครทหารพรานนพดล ศรีรอด
๔๙๗๘. อาสาสมัครทหารพรานนพฤทธิ์ จริตภูมัน
๔๙๗๙. อาสาสมัครทหารพรานนภดล สุทธิมาศ
๔๙๘๐. อาสาสมัครทหารพรานนภา ปาระมี
๔๙๘๑. อาสาสมัครทหารพรานนภา เสาทอง
๔๙๘๒. อาสาสมัครทหารพรานนรพล
วัฒนศฤงคาร
๔๙๘๓. อาสาสมัครทหารพรานนราธิป สุขแก้ว
๔๙๘๔. อาสาสมัครทหารพรานนรินทร์ภัทร เดชเกิด
๔๙๘๕. อาสาสมัครทหารพรานนฤชาติ หลงราม
๔๙๘๖. อาสาสมัครทหารพรานนฤพนธ์ แก้วสกุล
๔๙๘๗. อาสาสมัครทหารพรานนักรบ แก้วกาญจน์
๔๙๘๘. อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล ดุจดา
๔๙๘๙. อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล พุดหอม
๔๙๙๐. อาสาสมัครทหารพรานนัฐวุฒิ รัตนกาญจน์
๔๙๙๑. อาสาสมัครทหารพรานนันตชัย จ่าเอียด
๔๙๙๒. อาสาสมัครทหารพรานนันทชัย สังข์สี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๔๙๙๓.
๔๙๙๔.
๔๙๙๕.
๔๙๙๖.
๔๙๙๗.
๔๙๙๘.
๔๙๙๙.
๕๐๐๐.
๕๐๐๑.
๕๐๐๒.
๕๐๐๓.
๕๐๐๔.
๕๐๐๕.
๕๐๐๖.
๕๐๐๗.
๕๐๐๘.
๕๐๐๙.
๕๐๑๐.
๕๐๑๑.
๕๐๑๒.
๕๐๑๓.
๕๐๑๔.
๕๐๑๕.

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานนันทศักดิ์ แผ่เต็ม
อาสาสมัครทหารพรานนัสรีย์ เจ๊ะอาแว
อาสาสมัครทหารพรานนิกร สุกเงิน
อาสาสมัครทหารพรานนิปา นิอุมา
อาสาสมัครทหารพรานนิยูฮัน มะลี
อาสาสมัครทหารพรานนิรอซือลี แวสาและ
อาสาสมัครทหารพรานนิรัญ ยืนยั่ง
อาสาสมัครทหารพรานนิฮาซัน นาวี
อาสาสมัครทหารพรานบรรหาร
นิ่มประพาส
อาสาสมัครทหารพรานบวรเมธี พรมศรี
อาสาสมัครทหารพรานบัญฑิต โสประโคน
อาสาสมัครทหารพรานบือราฮัน ยูโซะ
อาสาสมัครทหารพรานบุญญฤทธิ์ คงดี
อาสาสมัครทหารพรานบุญปั๋น รัตนภูมิ
อาสาสมัครทหารพรานบุญพิทักษ์ สวงนอก
อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์
กัญชนะกาญจน์
อาสาสมัครทหารพรานบุญฤทธิ์ บรรฒิตา
อาสาสมัครทหารพรานบุญลือ สังขาว
อาสาสมัครทหารพรานบูรฮัน เจ๊ะแว
อาสาสมัครทหารพรานประจักษ์ ธงหนึ่ง
อาสาสมัครทหารพรานประดิษฐ์ ลาวัน
อาสาสมัครทหารพรานประพันธ์ หอมช่วง
อาสาสมัครทหารพรานประยูร คงคา

๕๐๑๖.
๕๐๑๗.
๕๐๑๘.
๕๐๑๙.
๕๐๒๐.
๕๐๒๑.
๕๐๒๒.
๕๐๒๓.
๕๐๒๔.
๕๐๒๕.
๕๐๒๖.
๕๐๒๗.
๕๐๒๘.
๕๐๒๙.
๕๐๓๐.
๕๐๓๑.
๕๐๓๒.
๕๐๓๓.
๕๐๓๔.
๕๐๓๕.
๕๐๓๖.
๕๐๓๗.
๕๐๓๘.
๕๐๓๙.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อาสาสมัครทหารพรานประโยชน์ สีสอง
อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์ หนูเพ็ง
อาสาสมัครทหารพรานประสิทธิ์ชัย ยิ้มวัลย์
อาสาสมัครทหารพรานปรัชญา เมตตาพล
อาสาสมัครทหารพรานปรัชญา อัดทาโส
อาสาสมัครทหารพรานปริญญา กรอดสุย
อาสาสมัครทหารพรานปริญญา วงษาบุตร
อาสาสมัครทหารพรานปวเรศ เชาวนะ
อาสาสมัครทหารพรานปองพล ปรีชารังศรี
อาสาสมัครทหารพรานปักษาศิลป์ บัวจันทร์
อาสาสมัครทหารพรานปัญจพล พวงทอง
อาสาสมัครทหารพรานปิยพงษ์ พันธุ์ช่วย
อาสาสมัครทหารพรานปิยวัฒน์ เพชรศรี
อาสาสมัครทหารพรานปิยะ จันทุภา
อาสาสมัครทหารพรานปิยะ ทิพย์สุวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานปิยะชัย เสาร์ไชย
อาสาสมัครทหารพรานผดุงเกียรติ บุญวิสูตร
อาสาสมัครทหารพรานพงค์พัฒน์
ปรางสุวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานพงศกร พุทธสุ
อาสาสมัครทหารพรานพงศ์ศักดิ์ จําปากลาย
อาสาสมัครทหารพรานพงศ์ศักดิ์ บุญชูช่วย
อาสาสมัครทหารพรานพงศ์ศิริ ช้อยขุนทด
อาสาสมัครทหารพรานพงศ์สุทัศน์ อินลา
อาสาสมัครทหารพรานพงษ์พัฒน์ ผาดี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๐๖๒.
๕๐๖๓.
๕๐๖๔.
๕๐๖๕.
๕๐๖๖.
๕๐๖๗.
๕๐๖๘.
๕๐๖๙.
๕๐๗๐.
๕๐๗๑.
๕๐๗๒.
๕๐๗๓.
๕๐๗๔.
๕๐๗๕.
๕๐๗๖.
๕๐๗๗.
๕๐๗๘.
๕๐๗๙.
๕๐๘๐.
๕๐๘๑.
๕๐๘๒.
๕๐๘๓.
๕๐๘๔.
๕๐๘๕.
๕๐๘๖.

อาสาสมัครทหารพรานพีระพงศ์ อินทนาคม
อาสาสมัครทหารพรานพีรีดาซีย์ ดะเละห์
อาสาสมัครทหารพรานพุทธพงษ์ สกุลจันทร์
อาสาสมัครทหารพรานไพศาล วังอินหลวง
อาสาสมัครทหารพรานฟายูกี เจ๊ะแต
อาสาสมัครทหารพรานฟาโรห์ เจ๊ะอาลี
อาสาสมัครทหารพรานฟุรกอน สาอุ
อาสาสมัครทหารพรานภณุวัตร เชื้ออุ่น
อาสาสมัครทหารพรานภรดร วุฒิพงษ์
อาสาสมัครทหารพรานภัทรพล ม่วงทอง
อาสาสมัครทหารพรานภาคภูมิ วันแรก
อาสาสมัครทหารพรานภาณุพงษ์ อาจหาญ
อาสาสมัครทหารพรานภานุพงษ์ บุตรมาตา
อาสาสมัครทหารพรานภานุวัฒน์ เพ็ชร์พันธ์
อาสาสมัครทหารพรานภิญญา วงศ์ราช
อาสาสมัครทหารพรานภูธิจักษ์ จ๊ะนวน
อาสาสมัครทหารพรานภูวดล ไชยอําพันธ์
อาสาสมัครทหารพรานภูวดล พรศรี
อาสาสมัครทหารพรานภูวนาท ตาแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานมณฑล คงอ่อน
อาสาสมัครทหารพรานมนตรี ปิดเมือง
อาสาสมัครทหารพรานมนตรี มาละมัย
อาสาสมัครทหารพรานมะเซาตี ปานาหม๊ะ
อาสาสมัครทหารพรานมะนาวี ยะปา
อาสาสมัครทหารพรานมะบาฮารี ตาเล๊ะ

๕๐๔๐. อาสาสมัครทหารพรานพงษ์พันธ์
แก้วแสงอ่อน
๕๐๔๑. อาสาสมัครทหารพรานพงษ์ศักดิ์ แก้วบุตร
๕๐๔๒. อาสาสมัครทหารพรานพงษ์สิทธิ์ จั่วนาน
๕๐๔๓. อาสาสมัครทหารพรานพงษ์สิทธิ์ บินหมัด
๕๐๔๔. อาสาสมัครทหารพรานพชรพล หมวดมณี
๕๐๔๕. อาสาสมัครทหารพรานพนัส แสงเนตร
๕๐๔๖. อาสาสมัครทหารพรานพรชัย ชาวหันคํา
๕๐๔๗. อาสาสมัครทหารพรานพรชัย ประสพดี
๕๐๔๘. อาสาสมัครทหารพรานพรเทพ รอดสวัสดิ์
๕๐๔๙. อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์ แก้วเนียม
๕๐๕๐. อาสาสมัครทหารพรานพรศักดิ์ วิชัย
๕๐๕๑. อาสาสมัครทหารพรานพันธมิตร อิ่นคํา
๕๐๕๒. อาสาสมัครทหารพรานพิชัย
พิทักษ์สงคราม
๕๐๕๓. อาสาสมัครทหารพรานพิชิตพงศ์ คงทอง
๕๐๕๔. อาสาสมัครทหารพรานพิเชษฐ์
จันทร์กระจ่าง
๕๐๕๕. อาสาสมัครทหารพรานพิเชษฐ์ จันทระ
๕๐๕๖. อาสาสมัครทหารพรานพิเชษฐ์ รัชนี
๕๐๕๗. อาสาสมัครทหารพรานพิธิวัต อรุณทัต
๕๐๕๘. อาสาสมัครทหารพรานพิษณุ จันทร์แจ่มศรี
๕๐๕๙. อาสาสมัครทหารพรานพิษณุพงศ์ ทองเสน
๕๐๖๐. อาสาสมัครทหารพรานพิสิฐชัย วันชะเอม
๕๐๖๑. อาสาสมัครทหารพรานพิสิทธิ์ หนูทราย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๐๘๗.
๕๐๘๘.
๕๐๘๙.
๕๐๙๐.
๕๐๙๑.
๕๐๙๒.
๕๐๙๓.
๕๐๙๔.
๕๐๙๕.
๕๐๙๖.
๕๐๙๗.
๕๐๙๘.
๕๐๙๙.
๕๑๐๐.
๕๑๐๑.
๕๑๐๒.
๕๑๐๓.
๕๑๐๔.
๕๑๐๕.
๕๑๐๖.
๕๑๐๗.
๕๑๐๘.
๕๑๐๙.
๕๑๑๐.

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๑๑๑.
๕๑๑๒.
๕๑๑๓.
๕๑๑๔.
๕๑๑๕.
๕๑๑๖.
๕๑๑๗.
๕๑๑๘.
๕๑๑๙.
๕๑๒๐.
๕๑๒๑.
๕๑๒๒.
๕๑๒๓.
๕๑๒๔.
๕๑๒๕.
๕๑๒๖.
๕๑๒๗.
๕๑๒๘.
๕๑๒๙.
๕๑๓๐.
๕๑๓๑.
๕๑๓๒.
๕๑๓๓.
๕๑๓๔.
๕๑๓๕.

อาสาสมัครทหารพรานระพี ดอนดาไพร
อาสาสมัครทหารพรานรักชาติ อินตะนัย
อาสาสมัครทหารพรานรังสันต์ หะยียูโซะ
อาสาสมัครทหารพรานรัชชานนท์ สุกรี
อาสาสมัครทหารพรานรัชตุพล พิมขัน
อาสาสมัครทหารพรานริดวัน สะอิ
อาสาสมัครทหารพรานรุ้งนา ดวงศรี
อาสาสมัครทหารพรานรุ่งรดิศ ทองมาก
อาสาสมัครทหารพรานรุ่งรัตน์ แก่นรัตน์
อาสาสมัครทหารพรานรุจินพ รัตนพันธ์
อาสาสมัครทหารพรานเรวัตร สุวรรณจัน
อาสาสมัครทหารพรานวงศกร มาละมัย
อาสาสมัครทหารพรานวชิร เชื้อเขา
อาสาสมัครทหารพรานวรณัชจ์ สุขศีล
อาสาสมัครทหารพรานวรพล เทวกุล
อาสาสมัครทหารพรานวรภัทร เสนแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานวรยศ ยอดระบํา
อาสาสมัครทหารพรานวรวิทย์ พุ่มเพ็ชร
อาสาสมัครทหารพรานวรัญญู เสืออินโท
อาสาสมัครทหารพรานวรันต์พงษ์ ดวงคุระ
อาสาสมัครทหารพรานวรากร ไชยชุมภู
อาสาสมัครทหารพรานวราพล ไชยรัตน์
อาสาสมัครทหารพรานวรายุทธ พรหมอักษร
อาสาสมัครทหารพรานวราวุฒิ แก้วมี
อาสาสมัครทหารพรานวริทธิ์ธร พรหมสนิท

อาสาสมัครทหารพรานมะยีนิง ลอแม
อาสาสมัครทหารพรานมะวี ยาคอ
อาสาสมัครทหารพรานมะฮานุซี ดอเลาะ
อาสาสมัครทหารพรานมัสลัน อาแว
อาสาสมัครทหารพรานมาดี มัทมูมาท
อาสาสมัครทหารพรานมาหามะสุกรี เจ๊ะยอ
อาสาสมัครทหารพรานมีชัย ทองจันทร์
อาสาสมัครทหารพรานมุฮําหมัด บิลละโอะ
อาสาสมัครทหารพรานมูฮําหมัดตอยิบ
ดอแว
อาสาสมัครทหารพรานเมธัส แซ่เลี่ยง
อาสาสมัครทหารพรานเมธา มานะกล้า
อาสาสมัครทหารพรานเมมรุธ วงศ์นคร
อาสาสมัครทหารพรานไมตรี บุดดา
อาสาสมัครทหารพรานยงยศ เพนเทศ
อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ์ ทิพย์พาหล
อาสาสมัครทหารพรานยงยุทธ์ เพ็ชรหวน
อาสาสมัครทหารพรานยามัล สุดิง
อาสาสมัครทหารพรานยุทธนกรณ์ ศรีขวัญ
อาสาสมัครทหารพรานยุทธนา จําปาทอง
อาสาสมัครทหารพรานยุทธพงษ์ เอกบุตร
อาสาสมัครทหารพรานยุวฤทธิ์ อินทร์มงคล
อาสาสมัครทหารพรานโยธิน จําปา
อาสาสมัครทหารพรานรอกิบ มะซง
อาสาสมัครทหารพรานรอยซัน ดือราแม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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๕๑๓๙.
๕๑๔๐.
๕๑๔๑.
๕๑๔๒.
๕๑๔๓.
๕๑๔๔.
๕๑๔๕.
๕๑๔๖.
๕๑๔๗.
๕๑๔๘.
๕๑๔๙.
๕๑๕๐.
๕๑๕๑.
๕๑๕๒.
๕๑๕๓.
๕๑๕๔.
๕๑๕๕.
๕๑๕๖.
๕๑๕๗.
๕๑๕๘.
๕๑๕๙.
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หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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๕๑๖๑.
๕๑๖๒.
๕๑๖๓.
๕๑๖๔.
๕๑๖๕.
๕๑๖๖.
๕๑๖๗.
๕๑๖๘.
๕๑๖๙.
๕๑๗๐.
๕๑๗๑.
๕๑๗๒.
๕๑๗๓.
๕๑๗๔.
๕๑๗๕.
๕๑๗๖.
๕๑๗๗.
๕๑๗๘.
๕๑๗๙.
๕๑๘๐.
๕๑๘๑.
๕๑๘๒.
๕๑๘๓.
๕๑๘๔.
๕๑๘๕.

อาสาสมัครทหารพรานวีระพงศ์ กันยา
อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ ตราชู
อาสาสมัครทหารพรานวีระยุทธ สรแสง
อาสาสมัครทหารพรานวีระศักดิ์ ทองจุ้ย
อาสาสมัครทหารพรานวุฒิไกร ผาบแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานวุฒิภาค เตยแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานวุฒิศักดิ์ ชูโชติ
อาสาสมัครทหารพรานแวสมะแอ ต่วนกะจิ
อาสาสมัครทหารพรานแวหามะ วานิ
อาสาสมัครทหารพรานแวอาติ หะยีเจ๊ะแว
อาสาสมัครทหารพรานศตวรรษ นาคเลิศ
อาสาสมัครทหารพรานศรายุทธ แก้วสุวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานศรายุธ องอาจ
อาสาสมัครทหารพรานศราวุฒิ ชูพรหม
อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ แก้วพิศ
อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ ธรรมษา
อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ รัตนพันธ์
อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชัย ลําดับพังค์
อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ดา ธงสิบสาม
อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์สิทธิ์ ยุกลาย
อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร์ โพธิ์มาศ
อาสาสมัครทหารพรานศิริวัฒน์ สุขแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานศิวกร วนาคงสมปอง
อาสาสมัครทหารพรานศิวดล คําดีวงค์
อาสาสมัครทหารพรานศิวพันธ์ แสงเมือง

อาสาสมัครทหารพรานวริษฐ์ บือราเฮง
อาสาสมัครทหารพรานวสันต์ เพชรรัตน์
อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงศ์ นิลจันทร์
อาสาสมัครทหารพรานวัชระ สิทธิชัย
อาสาสมัครทหารพรานวัชรินทร์ ศิริมะโน
อาสาสมัครทหารพรานวัฒนชัย แก้วไสยพอน
อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา คงพุฒ
อาสาสมัครทหารพรานวัลลภ วัยฉลาด
อาสาสมัครทหารพรานวิจิตร นุนังรัมย์
อาสาสมัครทหารพรานวิฑูรย์ ชูนาคา
อาสาสมัครทหารพรานวิทยา ทองแดง
อาสาสมัครทหารพรานวินัย นุ่นสง
อาสาสมัครทหารพรานวิภาค ติกบริพัตร์
อาสาสมัครทหารพรานวิรุฬห์ นิติธรรม
อาสาสมัครทหารพรานวิโรจน์ น้อมแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานวิศรุต สุวรรณพงศ์
อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ ชํานานนา
อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ น่วมมณี
อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ เปล่งแสง
อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ สุวรรณกิจ
อาสาสมัครทหารพรานวิษรากร ทองบุตร
อาสาสมัครทหารพรานวิสิฎฐ์ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
อาสาสมัครทหารพรานวีรณัฐ จันทร์สี
อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ์ คงดี
อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ คงมิตร
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หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานศุภกร แก้วศรีบุญ
อาสาสมัครทหารพรานศุภกร สิบทิศ
อาสาสมัครทหารพรานศุภกร เอี่ยมสุทธิรักษ์
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย ไกรลาศ
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย คชผล
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย แท่นสง
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย บุญให้
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย เผือกติ้ม
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย ภัยชํานาญ
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย ภู่ภักดีพันธ์
อาสาสมัครทหารพรานศุภชัย มรรยาทอ่อน
อาสาสมัครทหารพรานศุภฤกษ์ ยกทวน
อาสาสมัครทหารพรานศุภศิลป์ พรหมสิงห์
อาสาสมัครทหารพรานส.ภัทระ จูประจบ
อาสาสมัครทหารพรานสกล แก้วรากมุข
อาสาสมัครทหารพรานสกล ปัญญา
อาสาสมัครทหารพรานสถาพร สยมภาค
อาสาสมัครทหารพรานสถิตย์ เสามะณี
อาสาสมัครทหารพรานสนอง ทองนุ่น
อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ์ บุญแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ จงผึ้ง
อาสาสมัครทหารพรานสมใจ ทรงดอน
อาสาสมัครทหารพรานสมชัย สุวรรณอินทร์
อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ์ ชํานาญดี
อาสาสมัครทหารพรานสมพงษ์ สงค์ไตรรัตน์
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อาสาสมัครทหารพรานสมพร คงสิเหร่
อาสาสมัครทหารพรานสมพล รักษา
อาสาสมัครทหารพรานสมมาตร โต๊ะดิน
อาสาสมัครทหารพรานสมยศ หนูเลิศ
อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์ ชูสุวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานสมาน กือจิ
อาสาสมัครทหารพรานสยาม จันทร์เมือง
อาสาสมัครทหารพรานสรศักดิ์ อักษรสม
อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ ศักดิ์หวาน
อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ สิริรณชัย
อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ นาวารัตน์
อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ เหมทอง
อาสาสมัครทหารพรานสหชัย หน่วยทองจีน
อาสาสมัครทหารพรานสหชัย หอแป้น
อาสาสมัครทหารพรานสหรัฐ มัทมูมาท
อาสาสมัครทหารพรานสะแลแม ราแดง
อาสาสมัครทหารพรานสัณฐวัฒน์ เนรานนท์
อาสาสมัครทหารพรานสันติชยั ศักดิ์นิเวช
อาสาสมัครทหารพรานสัพพัญญู บุตรเวช
อาสาสมัครทหารพรานสาคร สมจินดา
อาสาสมัครทหารพรานสาธิต กระตุดเงิน
อาสาสมัครทหารพรานสามารถ เตียงไธสง
อาสาสมัครทหารพรานสามารถ
หะยีอับดุลรอแม
๕๒๓๔. อาสาสมัครทหารพรานสายันณ์ ชุมคง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕๒๓๕. อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย
ดําหนูอินทร์
๕๒๓๖. อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย ส่องช่วย
๕๒๓๗. อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย เอก
๕๒๓๘. อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค คําแก้ว
๕๒๓๙. อาสาสมัครทหารพรานสิทธิ์นุกูล เคนวัน
๕๒๔๐. อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพร จองศักดิ์
๕๒๔๑. อาสาสมัครทหารพรานสินสมุทร ศูรย์ราช
๕๒๔๒. อาสาสมัครทหารพรานสือมัน เจ๊ะนิ
๕๒๔๓. อาสาสมัครทหารพรานสุกรี นิอุมา
๕๒๔๔. อาสาสมัครทหารพรานสุกฤษฎิ์ ศรีงาม
๕๒๔๕. อาสาสมัครทหารพรานสุขสันต์ นิลไสว
๕๒๔๖. อาสาสมัครทหารพรานสุชัย แสงต่าย
๕๒๔๗. อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ สังคะโน
๕๒๔๘. อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ หลําดารา
๕๒๔๙. อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพงษ์
นาคะวัจนะ
๕๒๕๐. อาสาสมัครทหารพรานสุทธิพจน์
บุนนาค
๕๒๕๑. อาสาสมัครทหารพรานสุทธิศักดิ์ แก้วเจือ
๕๒๕๒. อาสาสมัครทหารพรานสุนทร จันทร์นาหว้า
๕๒๕๓. อาสาสมัครทหารพรานสุนนท์ พรหมอินทร์
๕๒๕๔. อาสาสมัครทหารพรานสุประดิษฐ์ วงค์ศรี
๕๒๕๕. อาสาสมัครทหารพรานสุพัฒน์ ท่อนเงิน
๕๒๕๖. อาสาสมัครทหารพรานสุภกิจ คงเกตุ

๕๒๕๗.
๕๒๕๘.
๕๒๕๙.
๕๒๖๐.
๕๒๖๑.
๕๒๖๒.
๕๒๖๓.
๕๒๖๔.
๕๒๖๕.
๕๒๖๖.
๕๒๖๗.
๕๒๖๘.
๕๒๖๙.
๕๒๗๐.
๕๒๗๑.
๕๒๗๒.
๕๒๗๓.
๕๒๗๔.
๕๒๗๕.
๕๒๗๖.
๕๒๗๗.
๕๒๗๘.
๕๒๗๙.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อาสาสมัครทหารพรานสุเมฆ จันทร์แจ้ง
อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย ทองหงํา
อาสาสมัครทหารพรานสุรชัย รักษ์จํารูญ
อาสาสมัครทหารพรานสุรพล ชุมปรางค์
อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์ ขวาไทย
อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์ เมฆลอย
อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์ สุดทองคง
อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร์ กอนเสน่ห์
อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร์ ยาน้อย
อาสาสมัครทหารพรานสุริยัน หัสดินทร์
อาสาสมัครทหารพรานสุริยา ฮ่องสาย
อาสาสมัครทหารพรานสุไลมาน แกะซิ
อาสาสมัครทหารพรานสุไลมาน โต๊ะอาแด
อาสาสมัครทหารพรานสุวรรณ เทศารินทร์
อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒน์ เขียวชัย
อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒน์ ทิพย์มณี
อาสาสมัครทหารพรานสุวฒ
ั น์ ยอดพิจติ ร
อาสาสมัครทหารพรานสุวัตร ช่วยนะ
อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย์
แสงทองอ่อน
อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย์
แสนสวยสกุลวนา
อาสาสมัครทหารพรานเสริมศักดิ์ สถิต
อาสาสมัครทหารพรานเสรี ทองดี
อาสาสมัครทหารพรานเสรี ทับวิเชียร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๒๘๐.
๕๒๘๑.
๕๒๘๒.
๕๒๘๓.
๕๒๘๔.
๕๒๘๕.
๕๒๘๖.
๕๒๘๗.
๕๒๘๘.
๕๒๘๙.
๕๒๙๐.
๕๒๙๑.
๕๒๙๒.
๕๒๙๓.
๕๒๙๔.
๕๒๙๕.
๕๒๙๖.
๕๒๙๗.
๕๒๙๘.
๕๒๙๙.

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานหวันอาหลี หวันหะสัน
อาสาสมัครทหารพรานหัสชัยชาญ ทุ่มนุ่ม
อาสาสมัครทหารพรานอดิเทพ รักษายศ
อาสาสมัครทหารพรานอดิศร
นามประดิษฐ์
อาสาสมัครทหารพรานอดิศร ประดิษฐ์
อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์ ใจชื้น
อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์ ดํามณี
อาสาสมัครทหารพรานอดุลย์ฮากีม
ดามูน๊ะ
อาสาสมัครทหารพรานอธิพล เพ็งรักษ์
อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน์
ปัญญ์เดชะวุฒิ
อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน์
ลาภบุญเรือง
อาสาสมัครทหารพรานอนนท์ ธนสาร
อาสาสมัครทหารพรานอนนท์
สุวรรณกุลไพศาล
อาสาสมัครทหารพรานอนัตชัย เอียดนุ้ย
อาสาสมัครทหารพรานอนันต์ เกษวิชิต
อาสาสมัครทหารพรานอนันต์ หมาดสา
อาสาสมัครทหารพรานอนิรุต ดวงชัยเงิน
อาสาสมัครทหารพรานอนุกูล เลขาพันธ์
อาสาสมัครทหารพรานอนุชิต ช่อมณี
อาสาสมัครทหารพรานอนุพงษ์ เลดนาดี

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๓๐๐. อาสาสมัครทหารพรานอนุมัติ นิมดํา
๕๓๐๑. อาสาสมัครทหารพรานอนุรักษ์ ชนะภัย
๕๓๐๒. อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน์
ทองจันทร์แก้ว
๕๓๐๓. อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ์
พ่วงจารีย์วรา
๕๓๐๔. อาสาสมัครทหารพรานอนุสรณ์ วิมล
๕๓๐๕. อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ อนุรักษ์
๕๓๐๖. อาสาสมัครทหารพรานอภิเชษฐ์ โบระบือ
๕๓๐๗. อาสาสมัครทหารพรานอภิเชษฐ์ สมศิริ
๕๓๐๘. อาสาสมัครทหารพรานอภินันท์ มากจงดี
๕๓๐๙. อาสาสมัครทหารพรานอภินันท์
หอมหวล
๕๓๑๐. อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์ ขํารอด
๕๓๑๑. อาสาสมัครทหารพรานอมรชัย ศรีวิชัย
๕๓๑๒. อาสาสมัครทหารพรานอมรเทพ คันธิก
๕๓๑๓. อาสาสมัครทหารพรานอรรถกร เกิดสิน
๕๓๑๔. อาสาสมัครทหารพรานอรรถกร
พรมทองบุญ
๕๓๑๕. อาสาสมัครทหารพรานอรรถพงษ์ รอดกูล
๕๓๑๖. อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
น้อยมูสิก
๕๓๑๗. อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
มาลารัตน์
๕๓๑๘. อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล รองเดช

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๓๑๙.
๕๓๒๐.
๕๓๒๑.
๕๓๒๒.
๕๓๒๓.
๕๓๒๔.
๕๓๒๕.
๕๓๒๖.
๕๓๒๗.
๕๓๒๘.
๕๓๒๙.
๕๓๓๐.
๕๓๓๑.
๕๓๓๒.
๕๓๓๓.
๕๓๓๔.
๕๓๓๕.
๕๓๓๖.
๕๓๓๗.
๕๓๓๘.
๕๓๓๙.
๕๓๔๐.
๕๓๔๑.
๕๓๔๒.

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล สุขหมั่น
อาสาสมัครทหารพรานอรรถวุฒิ วุฒิสังข์
อาสาสมัครทหารพรานอรุณ บุญขวัญ
อาสาสมัครทหารพรานอรุณ แสงขาม
อาสาสมัครทหารพรานอะห์มัด โสสนุย
อาสาสมัครทหารพรานอัครพล
เกลี้ยงสุวรรณ
อาสาสมัครทหารพรานอัดนัน มะสะ
อาสาสมัครทหารพรานอันรฟิต สามุยามา
อาสาสมัครทหารพรานอับดุลมาเล็ก อาแซ
อาสาสมัครทหารพรานอับดุลรอมัน ยะมะแซ
อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเล๊าะ มาเละ
อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเล๊าะ ยือเร๊าะ
อาสาสมัครทหารพรานอัรมันนุศร มีนา
อาสาสมัครทหารพรานอัสมี เจะเด็ง
อาสาสมัครทหารพรานอาคม มาลัย
อาสาสมัครทหารพรานอาซัม หวันสู
อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย์ คานลุน
อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย์ ทองพวง
อาสาสมัครทหารพรานอาทิตย์ นนทศักดิ์
อาสาสมัครทหารพรานอานนท์ วรรณลี
อาสาสมัครทหารพรานอานุวา เจ๊ะอาหมิ
อาสาสมัครทหารพรานอาม คงภูมิ
อาสาสมัครทหารพรานอายมิง กุโน
อาสาสมัครทหารพรานอาลาดิง หะยีมะ

๕๓๔๓.
๕๓๔๔.
๕๓๔๕.
๕๓๔๖.
๕๓๔๗.
๕๓๔๘.
๕๓๔๙.
๕๓๕๐.
๕๓๕๑.
๕๓๕๒.
๕๓๕๓.
๕๓๕๔.
๕๓๕๕.
๕๓๕๖.
๕๓๕๗.
๕๓๕๘.
๕๓๕๙.
๕๓๖๐.
๕๓๖๑.
๕๓๖๒.
๕๓๖๓.
๕๓๖๔.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาสาสมัครทหารพรานอาลาวี บูเค
อาสาสมัครทหารพรานอาเลฟฝูดิง อูมา
อาสาสมัครทหารพรานอาหะมะมูนิง โตะแว๊ะ
อาสาสมัครทหารพรานอาหามัด มูดอ
อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ ขาวสังข์
อาสาสมัครทหารพรานอํานาจ สุขนุ่น
อาสาสมัครทหารพรานอําพล สังสะอาด
อาสาสมัครทหารพรานอํามฤทธิ์ สระแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานอิศรา ประโพธิ์
อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอล สาแม
อาสาสมัครทหารพรานอิสยาส สาแลแม
อาสาสมัครทหารพรานอีมราน สาแปอิง
อาสาสมัครทหารพรานอีลฮัม มามะ
อาสาสมัครทหารพรานอุทัย เกียงเอีย
อาสาสมัครทหารพรานอุสมัน นุดดี
อาสาสมัครทหารพรานอุสมัน อารง
อาสาสมัครทหารพรานเอก แซ่จึง
อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย คล้ายคลิ้ง
อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย ทองชาย
อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย มณีคันธวงค์
อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย สมาคม
อาสาสมัครทหารพรานเอกณรงค์
จันทร์ศรีนาค
๕๓๖๕. อาสาสมัครทหารพรานเอกพงษ์ ช่วยหงษ์
๕๓๖๖. อาสาสมัครทหารพรานเอกพจน์ พรมปาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๓๖๗.
๕๓๖๘.
๕๓๖๙.
๕๓๗๐.
๕๓๗๑.
๕๓๗๒.
๕๓๗๓.
๕๓๗๔.
๕๓๗๕.
๕๓๗๖.
๕๓๗๗.
๕๓๗๘.
๕๓๗๙.
๕๓๘๐.
๕๓๘๑.
๕๓๘๒.
๕๓๘๓.
๕๓๘๔.
๕๓๘๕.
๕๓๘๖.
๕๓๘๗.
๕๓๘๘.

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

อาสาสมัครทหารพรานเอกพต ทองมา
อาสาสมัครทหารพรานเอกพล บัวเนี่ยว
อาสาสมัครทหารพรานเอกภพ อนุเกตุ
อาสาสมัครทหารพรานเอกภูมิ เจนบรรจง
อาสาสมัครทหารพรานเอกราช ทองคุปต์
อาสาสมัครทหารพรานเอกรินทร์ บุญเกิด
อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ์ ดวงภักดี
อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ์ สวัสดิภาพ
อาสาสมัครทหารพรานเอกลักษณ์ หนูแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานเอกวัฒน์ รัตนรักษ์
อาสาสมัครทหารพรานเอกวุฒิ อาศัยผล
อาสาสมัครทหารพรานเอนกพงศ์
อินทรทิตย์
อาสาสมัครทหารพรานฮัมดัน สาและ
อาสาสมัครทหารพรานฮาฟีซี อูเซ็ง
อาสาสมัครทหารพรานฮิมกัม มะดะ
อาสาสมัครทหารพรานไฮรี กละ
อาสาสมัครทหารพรานหญิงกัลยา หนูแก้ว
อาสาสมัครทหารพรานหญิงขวัญใจ อ่อนทอง
อาสาสมัครทหารพรานหญิงซูไฮลา อาลี
อาสาสมัครทหารพรานหญิงธัญญา แก้วเลียม
อาสาสมัครทหารพรานหญิงนรารัตน์
จันทร์แก้ว
อาสาสมัครทหารพรานหญิงนิตสรา
เกาะเปียะ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๓๘๙. อาสาสมัครทหารพรานหญิงบุษยารัตน์
สืบประดิษฐ์
๕๓๙๐. อาสาสมัครทหารพรานหญิงปุณยนุช
สงศรีอินทร
๕๓๙๑. อาสาสมัครทหารพรานหญิงพรทิพย์ เดชศรี
๕๓๙๒. อาสาสมัครทหารพรานหญิงพวงพยอม พลเดช
๕๓๙๓. อาสาสมัครทหารพรานหญิงพัชรินทร์
แสงสุวรรณ
๕๓๙๔. อาสาสมัครทหารพรานหญิงภัทราพร
จํานงค์พันธ์
๕๓๙๕. อาสาสมัครทหารพรานหญิงมาริษา มณีเพ็ชร
๕๓๙๖. อาสาสมัครทหารพรานหญิงมาริษา
วรรณเผือก
๕๓๙๗. อาสาสมัครทหารพรานหญิงยุภาวดี
แสงสุวรรณ์
๕๓๙๘. อาสาสมัครทหารพรานหญิงรสสุคนธ์
ประยูรวงศ์
๕๓๙๙. อาสาสมัครทหารพรานหญิงรุสนานี
สมาแอ
๕๔๐๐. อาสาสมัครทหารพรานหญิงลัดดารัตน์ ตานา
๕๔๐๑. อาสาสมัครทหารพรานหญิงวรรนิภา สิงห์โต
๕๔๐๒. อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุภาวดี มณีน้อย
๕๔๐๓. อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุรีรัตน์ โสภิณ
๕๔๐๔. อาสาสมัครทหารพรานหญิงหนึ่งฤทัย
สวนแก้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๔๐๕.
๕๔๐๖.
๕๔๐๗.
๕๔๐๘.
๕๔๐๙.
๕๔๑๐.
๕๔๑๑.
๕๔๑๒.
๕๔๑๓.
๕๔๑๔.
๕๔๑๕.
๕๔๑๖.
๕๔๑๗.
๕๔๑๘.
๕๔๑๙.
๕๔๒๐.
๕๔๒๑.
๕๔๒๒.
๕๔๒๓.
๕๔๒๔.
๕๔๒๕.
๕๔๒๖.
๕๔๒๗.
๕๔๒๘.

นาวาโท ภูวนัย สุขส่ง
นาวาโท อนวัช หงษ์สวัสดิ์
นาวาโทหญิง จุฑารัตน์ ทองทิพย์
นาวาตรี อัธ แพงปัสสา
เรือเอก อดิเรก ศรีทองคํา
เรือเอก อาวุธ ชินะนาวิน
เรือโท กิตติศักดิ์ วรรณกี้
เรือโท ฉัตรชัย หนูชัยแก้ว
เรือโท ชาตรี สิทัน
เรือโท ณัฐ ธรรมวิชัย
เรือโท ธวัชชัย วงษ์เปี่ยม
เรือโท วรวิทย์ พูลเพิ่ม
เรือโท วสันต์ ชื่นมนัส
เรือโท อรรถวิทย์ แสงทอง
เรือตรี ธนัสม์ โชคสุวรรณกิจ
เรือตรี โยธิน สุวรรณปรีดี
เรือตรี วีระพันธ์ จันทเวช
เรือตรี อํานวย พัฒนจันทร์
เรือตรี ฮาซัน มาฮะ
เรือตรีหญิง ประณีต เกตุพุก
พันจ่าเอก เข็มจักร นาคพรม
พันจ่าเอก จรัส ทิตระกูล
พันจ่าเอก ณรงค์ ไชยะเวช
พันจ่าเอก ทนงศักดิ์ ใหม่ตา

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
กองทัพเรือ
๕๔๒๙.
๕๔๓๐.
๕๔๓๑.
๕๔๓๒.
๕๔๓๓.
๕๔๓๔.
๕๔๓๕.
๕๔๓๖.
๕๔๓๗.
๕๔๓๘.
๕๔๓๙.
๕๔๔๐.
๕๔๔๑.
๕๔๔๒.
๕๔๔๓.
๕๔๔๔.
๕๔๔๕.
๕๔๔๖.
๕๔๔๗.
๕๔๔๘.
๕๔๔๙.
๕๔๕๐.
๕๔๕๑.
๕๔๕๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พันจ่าเอก ธนเดช ญาติกระจาย
พันจ่าเอก ธันยบูรณ์ นาโสก
พันจ่าเอก นิวัฒน์ แสงทอง
พันจ่าเอก วรยล คันศร
พันจ่าเอก วสุธร บุ้นเฮี้ยน
พันจ่าเอก วันชัย สีตลาภินันท์
พันจ่าเอก สายชล หลอดทอง
พันจ่าเอก อนันต์ แนบกลาง
พันจ่าเอก อิทธิพล กิ่งบัว
พันจ่าตรี สุทธิพงศ์ หนูดี
พันจ่าตรี อู่เส็น ยะลา
พันจ่าตรีหญิง สุพรรณี คําเพชรดี
พันจ่าตรีหญิง อุไรวรรณ พลขันธ์
จ่าเอก กษิภัท สําราญล้ํา
จ่าเอก กิตติพงษ์ แสงทับ
จ่าเอก ไกรทอง ปัททุม
จ่าเอก จิรภัทร วัยวัฒน์
จ่าเอก ญัตติพงศ์ จันนวล
จ่าเอก ตระการศักดิ์ ผาลีพัฒน์
จ่าเอก ธนกร ม่วงมัน
จ่าเอก ธนญชัย เจือบุญ
จ่าเอก ธนิษฐ์ ปรังการ
จ่าเอก ธีรพงค์ ฤทธิ์อินทร์
จ่าเอก ธีระชัย อภัยวงศ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๔๕๓.
๕๔๕๔.
๕๔๕๕.
๕๔๕๖.
๕๔๕๗.
๕๔๕๘.
๕๔๕๙.
๕๔๖๐.
๕๔๖๑.
๕๔๖๒.
๕๔๖๓.
๕๔๖๔.
๕๔๖๕.
๕๔๖๖.
๕๔๖๗.
๕๔๖๘.
๕๔๖๙.
๕๔๗๐.
๕๔๗๑.
๕๔๗๒.
๕๔๗๓.
๕๔๗๔.
๕๔๗๕.
๕๔๗๖.
๕๔๗๗.

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

จ่าเอก นพชัย หยาหยี
จ่าเอก นเรศ พัฒนแหวว
จ่าเอก นิพรรณ์ สืบสําราญ
จ่าเอก บุญชัย แสนหาสิ่ว
จ่าเอก บุญร่วม ชารัมย์
จ่าเอก ประมวล พรมดาว
จ่าเอก พินิจ พรมรัตน์
จ่าเอก ไพบูลย์ คงบุญมี
จ่าเอก ภูวนัย ยอดเสาวดี
จ่าเอก มงคล ผสมทรัพย์
จ่าเอก โยธิน พันธุ์งาม
จ่าเอก วรภัทร ทองสะกูล
จ่าเอก วิรุฬห์ กุลบา
จ่าเอก วีระยุทธ พึ่งประสพ
จ่าเอก ศุภชัย กุลอาจศรี
จ่าเอก สุชาติ จางวาง
จ่าเอก สุชาติ วัฒนดิษฐจันทร์
จ่าเอก อดิศักดิ์ ประคองศรี
จ่าโท เกียรติศักดิ์ สุคําภา
จ่าโท ชาคริต ศรีทองอ่อน
จ่าโท ดํารงศักดิ์ ประเสริฐศิริวัฒนา
จ่าโท ทนงศักดิ์ สว่างวารี
จ่าโท ธีรพันธ์ สีสวย
จ่าโท นครินทร์ หลุยจําวัน
จ่าโท รักษ์ ทิมละม่อม

๕๔๗๘.
๕๔๗๙.
๕๔๘๐.
๕๔๘๑.
๕๔๘๒.
๕๔๘๓.
๕๔๘๔.
๕๔๘๕.
๕๔๘๖.
๕๔๘๗.
๕๔๘๘.
๕๔๘๙.
๕๔๙๐.
๕๔๙๑.
๕๔๙๒.
๕๔๙๓.
๕๔๙๔.
๕๔๙๕.
๕๔๙๖.
๕๔๙๗.
๕๔๙๘.
๕๔๙๙.
๕๕๐๐.
๕๕๐๑.
๕๕๐๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าโท ศรายุทธ คันทะมูล
จ่าโท อภิสิทธิ์ บุญที
จ่าโท อลงกรณ์ สุคะตะ
จ่าโท เอกชัย ทายทอง
จ่าตรี จิรศักดิ์ สารเสวก
จ่าตรี ธนากร ผิวละมัย
จ่าตรี ธีระพงศ์ เพียรจัด
จ่าตรี ปิยะ นิรัตนพงษ์
จ่าตรี วรากรณ์ รักมาก
จ่าตรี สัมฤทธิ์ ราภาภรณ์
จ่าตรี สิทธิศักดิ์ ไชยช่วย
จ่าตรี อนิวัต วันดี
พลทหารกรกช เพลินจิตร
พลทหารกฤษฎา ทองสม
พลทหารกฤษฎา ลอวิเศษ
พลทหารกฤษฎา อินทชาติ
พลทหารกฤษณะ มะประสิทธิ์
พลทหารกฤษดา ญาติบํารุง
พลทหารกฤษดา ยงยุทธ
พลทหารกฤษดา วงหาริมาตร
พลทหารกวินภพ พรมสัง
พลทหารกามัน มินกูแว
พลทหารกิตติพัฒน์ แก้วเรือง
พลทหารกิตติวุฒิ ริยาพันธ์
พลทหารกุญชร บุญร่วม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๕๐๓.
๕๕๐๔.
๕๕๐๕.
๕๕๐๖.
๕๕๐๗.
๕๕๐๘.
๕๕๐๙.
๕๕๑๐.
๕๕๑๑.
๕๕๑๒.
๕๕๑๓.
๕๕๑๔.
๕๕๑๕.
๕๕๑๖.
๕๕๑๗.
๕๕๑๘.
๕๕๑๙.
๕๕๒๐.
๕๕๒๑.
๕๕๒๒.
๕๕๒๓.
๕๕๒๔.
๕๕๒๕.
๕๕๒๖.
๕๕๒๗.

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารเกริกเกียรติ์ นวเจริญทรัพย์
พลทหารเกริกฤทธิ์ รุ่งชื่น
พลทหารเกรียงไกร กันอ้าย
พลทหารเกรียงไกร บุญมา
พลทหารเกรียงไกร สายนุ้ย
พลทหารเกรียงศักดิ์ สัตย์ซื่อ
พลทหารเกียรติศักดิ์ สงศรี
พลทหารคุณานนท์ ทิพย์กระโทก
พลทหารจรัญ แสนโสม
พลทหารจรัล ปีโต
พลทหารจักรกฤษณ์ พันนา
พลทหารจักรกฤษณ์ ลิกขชัย
พลทหารจักราวุธ ดวงแก้ว
พลทหารจักรี คุ้มเพชร
พลทหารจันทรัตน์ คงขลิบ
พลทหารจําปาศักดิ์ สงพัด
พลทหารจิรศักดิ์ เชื้อชาติ
พลทหารเจตนา รักคะมัน
พลทหารเฉลิมชัย สวัสดิกูล
พลทหารชนะพล ตาลอ่อน
พลทหารชวนปัญญา เพชรเจ้ย
พลทหารชัชวาล ยาปุ่ม
พลทหารชัชวาลย์ วงษ์นุช
พลทหารชัชวาลย์ ศรีสังวาลย์
พลทหารชั้น จะโลนา

๕๕๒๘.
๕๕๒๙.
๕๕๓๐.
๕๕๓๑.
๕๕๓๒.
๕๕๓๓.
๕๕๓๔.
๕๕๓๕.
๕๕๓๖.
๕๕๓๗.
๕๕๓๘.
๕๕๓๙.
๕๕๔๐.
๕๕๔๑.
๕๕๔๒.
๕๕๔๓.
๕๕๔๔.
๕๕๔๕.
๕๕๔๖.
๕๕๔๗.
๕๕๔๘.
๕๕๔๙.
๕๕๕๐.
๕๕๕๑.
๕๕๕๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารชัยนันท์ ดิถมาศ
พลทหารชัยวัฒน์ บุตรสุวรรณ์
พลทหารชัยวัฒน์ พาสพันท์
พลทหารชากีรีน จงราบ
พลทหารชาญชนะ เวชศาสตร์
พลทหารชาญชัย ขุนวิเศษ
พลทหารชาลี นุ้ยนิ่ง
พลทหารชิตชนินทร์ กลับหลังสวน
พลทหารชุติพงศ์ จันทร์หอม
พลทหารโชติพันธ์ บุญมี
พลทหารซุลกีฟลี โสะ
พลทหารฐาปกรณ์ จาทอง
พลทหารฐิติวัสส์ เพ็ชรเต็ม
พลทหารณรงค์ฤทธิ์ บัวสงค์
พลทหารณฤพล ชัยสงค์
พลทหารณัฐกิตติ์ ช้องประเสริฐ
พลทหารณัฐพงศ์ นากุดนอก
พลทหารณัฐพงษ์ บัวมุล
พลทหารณัฐพร บุญมานุช
พลทหารณัฐพล บูรณ์เจริญ
พลทหารณัฐพล แสงขวัญ
พลทหารดนัย หนองประทุม
พลทหารดํารงศักดิ์ พงษ์หิรัญนนท์
พลทหารดิษฐกร ประทุมพงษ์
พลทหารเดชศักดิ์ พรมชาติ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๕๕๓.
๕๕๕๔.
๕๕๕๕.
๕๕๕๖.
๕๕๕๗.
๕๕๕๘.
๕๕๕๙.
๕๕๖๐.
๕๕๖๑.
๕๕๖๒.
๕๕๖๓.
๕๕๖๔.
๕๕๖๕.
๕๕๖๖.
๕๕๖๗.
๕๕๖๘.
๕๕๖๙.
๕๕๗๐.
๕๕๗๑.
๕๕๗๒.
๕๕๗๓.
๕๕๗๔.
๕๕๗๕.
๕๕๗๖.
๕๕๗๗.

พลทหารเดชา แก้วมุงคุณ
พลทหารไตรภพ ฝางคํา
พลทหารทรงยศ ดิษฐประสพ
พลทหารทวีชัย สีสวย
พลทหารทศพล จันทร์หวาน
พลทหารทะนงศักดิ์ สาลีเชียงพิณ
พลทหารทักษิณ สุขสบาย
พลทหารทัตเทพ จันทร์พ่วง
พลทหารทัศน์ไท บัลลังก์โพธิ์
พลทหารทินกร เกี๋ยงคํา
พลทหารทินกร ม่อมพะเนาว์
พลทหารทิวา บัวลี
พลทหารเทพฤทธิ์ เชื้อสาวถี
พลทหารธงรบ หงส์ทอง
พลทหารธนกร เพชรโสม
พลทหารธนพัฒน์ อัตภาพ
พลทหารธวัชชัย คะอังกุ
พลทหารธวัชชัย คุ้มกลาง
พลทหารธวัชชัย ช่อผูก
พลทหารธํารงค์ ศรีนาราง
พลทหารธีร์ดนัย ย้อยพระจันทร์
พลทหารธีรพงศ์ วงศ์คําจันทร์
พลทหารธีรพงษ์ บุบผาดี
พลทหารธีรพล จันทร์นาม
พลทหารธีรพันธ์ สุวรรณวงศ์

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๘.
๕๕๗๙.
๕๕๘๐.
๕๕๘๑.
๕๕๘๒.
๕๕๘๓.
๕๕๘๔.
๕๕๘๕.
๕๕๘๖.
๕๕๘๗.
๕๕๘๘.
๕๕๘๙.
๕๕๙๐.
๕๕๙๑.
๕๕๙๒.
๕๕๙๓.
๕๕๙๔.
๕๕๙๕.
๕๕๙๖.
๕๕๙๗.
๕๕๙๘.
๕๕๙๙.
๕๖๐๐.
๕๖๐๑.
๕๖๐๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารธีรวัฒน์ ชูแป้น
พลทหารธีรศักดิ์ คุ้มวงษา
พลทหารธีรศักดิ์ มโนเลิศ
พลทหารธีระพงศ์ แพทย์อินทร์
พลทหารธีระยุทธ วงษ์หาเทพ
พลทหารธีระวัฒน์ จรรยา
พลทหารเธียรดนัย พิมพิลา
พลทหารนครินทร์ ทินเต
พลทหารนที พันสลาบขวา
พลทหารนนท์วิชา รุ่งเป้า
พลทหารนนธวัฒน์ สังฆะสําราญ
พลทหารนพโชติ สองสนู
พลทหารนพพร ผะอบเหล็ก
พลทหารนราธิป แซ่น้า
พลทหารนฤกวินฒ์ เทพา
พลทหารนฤชาติ ชูหนู
พลทหารนัฐพล เพ็ญประภา
พลทหารนัทกาญน์ คําพิมาน
พลทหารนันทภพ วัฒนานนท์
พลทหารนิติ ศิริรวม
พลทหารนิติธร แฉ่งคร้าม
พลทหารนุกูล พรหมเสนา
พลทหารบวร รุ่งนิ่ม
พลทหารบัณฑิต ปามุทา
พลทหารบุญสม แสงเพชร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๖๐๓.
๕๖๐๔.
๕๖๐๕.
๕๖๐๖.
๕๖๐๗.
๕๖๐๘.
๕๖๐๙.
๕๖๑๐.
๕๖๑๑.
๕๖๑๒.
๕๖๑๓.
๕๖๑๔.
๕๖๑๕.
๕๖๑๖.
๕๖๑๗.
๕๖๑๘.
๕๖๑๙.
๕๖๒๐.
๕๖๒๑.
๕๖๒๒.
๕๖๒๓.
๕๖๒๔.
๕๖๒๕.
๕๖๒๖.
๕๖๒๗.

พลทหารบุษกล คงถาวร
พลทหารปกาวิน มีทุน
พลทหารปฐม โยแก้ว
พลทหารปฐวี สุนทร
พลทหารประธาน ทองใบ
พลทหารประวิทย์ ล่าสุวงษ์
พลทหารประเสริฐศักดิ์ ปานนาค
พลทหารปริญญา ทบศรี
พลทหารปริญญา สุขเต็ม
พลทหารปรินทร์ คิดก่อนทํา
พลทหารปัญญา ดวงสีเกาะ
พลทหารปิยพล กังวาฬศัพท์
พลทหารปิยวัฒน์ นาคแท้
พลทหารปิยวัฒน์ สุขแก้ว
พลทหารปิยะณัฐ โพธิวัฒน์
พลทหารปิยะนัฐ ใต้โพธิ์
พลทหารปิยะพงษ์ แต่งแก้ว
พลทหารปิยะวัฒน์ สุวรรณปาน
พลทหารปิยังกูร รุ่งเรือง
พลทหารพงค์พัฒน์ หวานเกื้อ
พลทหารพงศธร ลิขิตวิทยาไกร
พลทหารพงศธรณ์ สุวรรโณ
พลทหารพงศ์พิช ปัญญาคํา
พลทหารพงษ์เดช ยาพันธ
พลทหารพนัส ปะทุมานนท์

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๘.
๕๖๒๙.
๕๖๓๐.
๕๖๓๑.
๕๖๓๒.
๕๖๓๓.
๕๖๓๔.
๕๖๓๕.
๕๖๓๖.
๕๖๓๗.
๕๖๓๘.
๕๖๓๙.
๕๖๔๐.
๕๖๔๑.
๕๖๔๒.
๕๖๔๓.
๕๖๔๔.
๕๖๔๕.
๕๖๔๖.
๕๖๔๗.
๕๖๔๘.
๕๖๔๙.
๕๖๕๐.
๕๖๕๑.
๕๖๕๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารพรชัย เงินจันทร์
พลทหารพรชัย วรรณบุรี
พลทหารพรศักดิ์ พฤฒิสาร
พลทหารพัชรพงศ์ พะนิกร
พลทหารพัฒนพงษ์ แก้วดี
พลทหารพิทยา ผ่องใส
พลทหารพิทักษ์ แข็งฤทธิ์
พลทหารพิษณุ ไวยโภชน์
พลทหารพีระพล บุญสม
พลทหารพีระศิน ผลแก้ว
พลทหารพุทธิพงศ์ โตนชัยภูมิ
พลทหารภานุพงศ์ สุขพลัม
พลทหารภูเบศ เซ่งจิ้ว
พลทหารมนัส บุญครอง
พลทหารมนัส อินทร์ใหญ่
พลทหารมนัสนันท์ สนองคุณ
พลทหารมนัสพงษ์ สนองคุณ
พลทหารมนูญ ตอกอ
พลทหารมะรีเป็ง หามะ
พลทหารมะลีกี ลือเมาะ
พลทหารมานพ ขวัญทอง
พลทหารเมทนี เลิกพากดี
พลทหารไมตรี ธรรมรักษ์
พลทหารยุทธนา ฉัตรบุบผา
พลทหารรณฤทธิ์ สุขเหลือง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๖๕๓.
๕๖๕๔.
๕๖๕๕.
๕๖๕๖.
๕๖๕๗.
๕๖๕๘.
๕๖๕๙.
๕๖๖๐.
๕๖๖๑.
๕๖๖๒.
๕๖๖๓.
๕๖๖๔.
๕๖๖๕.
๕๖๖๖.
๕๖๖๗.
๕๖๖๘.
๕๖๖๙.
๕๖๗๐.
๕๖๗๑.
๕๖๗๒.
๕๖๗๓.
๕๖๗๔.
๕๖๗๕.
๕๖๗๖.
๕๖๗๗.

พลทหารรัตนพล ปัชฌิมา
พลทหารรีซูวัน เจ๊ะมะ
พลทหารฤทธิชัย สามชุม
พลทหารวงศธร พิมพ์สวัสดิ์
พลทหารวรนัส สีแสง
พลทหารวรวุฒิ นีระพันธ์
พลทหารวรศักดิ์ สมเขาล้าน
พลทหารวรัญญู เกตุแก้ว
พลทหารวรินทร สมบุตร
พลทหารวัชรพล อ่ําเพ็ชร
พลทหารวัชเรศ ชํานาญ
พลทหารวันเฉลิม ภูบุญมี
พลทหารวันเฉลิม รอบรู้
พลทหารวันดี อย่าเสียสัตย์
พลทหารวัลลพ ทองดีนอก
พลทหารวัลลพ มาสําโรง
พลทหารวิทยา บุญยะแต่ง
พลทหารวินัย บุญเกิด
พลทหารวิรัตน์ เฟื่องจันทร์
พลทหารวีระศักดิ์ สีทนสา
พลทหารวุฒิไกร ป้อนตะครุ
พลทหารวุฒิชยั ทองสันเทียะ
พลทหารวุฒิชยั สีเกลี้ยง
พลทหารวุฒิพงษ์ โอสถานนท์
พลทหารไวยาวุฒิ แก้วรุย

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๗๘.
๕๖๗๙.
๕๖๘๐.
๕๖๘๑.
๕๖๘๒.
๕๖๘๓.
๕๖๘๔.
๕๖๘๕.
๕๖๘๖.
๕๖๘๗.
๕๖๘๘.
๕๖๘๙.
๕๖๙๐.
๕๖๙๑.
๕๖๙๒.
๕๖๙๓.
๕๖๙๔.
๕๖๙๕.
๕๖๙๖.
๕๖๙๗.
๕๖๙๘.
๕๖๙๙.
๕๗๐๐.
๕๗๐๑.
๕๗๐๒.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารศราวุฒิ อาแว
พลทหารศราวุธ คําสอน
พลทหารศราวุธ แสงโยธา
พลทหารศักดา ป้องลอง
พลทหารศักดิ์ดา สงเอียด
พลทหารศิริศักดิ์ บุญนวน
พลทหารศิวาวุฒิ ชูชื่น
พลทหารศุภกฤต แพงอ่อน
พลทหารศุภวัฒน์ สินณรงค์
พลทหารสงัด มุ่งดี
พลทหารสถาพร ธุรี
พลทหารสมนึก หมั่นการ
พลทหารสมพร หนูคายทอง
พลทหารสมยศ สุขแสน
พลทหารสรพงษ์ เลพล
พลทหารสรรค์พนกรณ์ ลีจ้อย
พลทหารสรศักดิ์ เอียดหมุน
พลทหารสวัสดี พาเจริญ
พลทหารสหรัฐ แซ่เตีย
พลทหารสันติสุข กุดเป่ง
พลทหารสานนท์ ฤทธิศักดิ์
พลทหารสิทธิโชค พัฒชนะ
พลทหารสิทธิพงษ์ มาลุน
พลทหารสิทธิศักดิ์ สิงสีทา
พลทหารสุชาติ ผิวอ่อน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๒๓.
๕๗๒๔.
๕๗๒๕.
๕๗๒๖.
๕๗๒๗.
๕๗๒๘.
๕๗๒๙.
๕๗๓๐.
๕๗๓๑.
๕๗๓๒.
๕๗๓๓.
๕๗๓๔.
๕๗๓๕.
๕๗๓๖.
๕๗๓๗.
๕๗๓๘.
๕๗๓๙.
๕๗๔๐.
๕๗๔๑.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารอนุสรณ์ ไชยหาญ
พลทหารอนุสรณ์ สังข์ธูป
พลทหารอภิชัย สงนวล
พลทหารอภินันท์ สูงสันเขต
พลทหารอรรถกร ถ่ายเกิด
พลทหารอรรถชัย ช่างวาด
พลทหารอัฐพล มีปานคง
พลทหารอับดุลฮากิม สะแอ
พลทหารอัมรัม เจ๊ะเงาะ
พลทหารอาณัติ หลิมกุล
พลทหารอาลียะซ์ มาแฮ
พลทหารอํานาจ นุกรรัมย์
พลทหารอิบรอเฮ็ง คาร์มิ
พลทหารอีรฟาน มะกาเซ็ง
พลทหารอุดม คํานา
พลทหารอุสมาน สมุดิน
พลทหารเอกราช ล้ําเลิศ
พลทหารเอกวิทย์ โส๊ะหน่าย
พลทหารฮูเซ็น เจ๊ะหลง

๕๗๐๓.
๕๗๐๔.
๕๗๐๕.
๕๗๐๖.
๕๗๐๗.
๕๗๐๘.
๕๗๐๙.
๕๗๑๐.
๕๗๑๑.
๕๗๑๒.
๕๗๑๓.
๕๗๑๔.
๕๗๑๕.
๕๗๑๖.
๕๗๑๗.
๕๗๑๘.
๕๗๑๙.
๕๗๒๐.
๕๗๒๑.
๕๗๒๒.

พลทหารสุชานนท์ ขวัญจินดา
พลทหารสุเชษฐ์ ชัยดา
พลทหารสุทธิชัย เรืองรัมย์
พลทหารสุภัทร ตะลังวิทย์
พลทหารสุเมธ พุทธา
พลทหารสุเมธ สุวรรณรินทร์
พลทหารสุรชัย สังข์นุ้ย
พลทหารสุรศักดิ์ เกื้อคลัง
พลทหารสุรศักดิ์ โม้ทอง
พลทหารสุระจิตร ปะสุรัมย์
พลทหารสุริยพงศ์ วิเวกรวงทอง
พลทหารสุริศักดิ์ ทองบ่อ
พลทหารอดิสรณ์ กองพิลา
พลทหารอนิวัฒน์ หินอ่อน
พลทหารอนุชา ไชยโส
พลทหารอนุชา แดงด่อน
พลทหารอนุชติ ประสิทธิ์พันธ์
พลทหารอนุรักษ์ ไฝทาคํา
พลทหารอนุวัฒน์ ดีโสภา
พลทหารอนุศิษฎ์ ประชุมพันธุ์

๕๗๔๒.
๕๗๔๓.
๕๗๔๔.
๕๗๔๕.

กองทัพอากาศ
๕๗๔๖. นาวาอากาศเอก อรรณพ นงค์ชะนา
นาวาอากาศเอก กนิษฐ์ ชัยสาร
๕๗๔๗. นาวาอากาศเอกหญิง วิภาภัทร
นาวาอากาศเอก จุมพล กลิ่นผา
วีระวัฒกานนท์
นาวาอากาศเอก ยุทธนา อิ่มทอง
๕๗๔๘. นาวาอากาศโท กรกฎ เปรียบยอดยิ่ง
นาวาอากาศเอก สมทรง ทองอุ่นเรือน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๗๔๙.
๕๗๕๐.
๕๗๕๑.
๕๗๕๒.
๕๗๕๓.
๕๗๕๔.
๕๗๕๕.
๕๗๕๖.
๕๗๕๗.
๕๗๕๘.
๕๗๕๙.
๕๗๖๐.
๕๗๖๑.
๕๗๖๒.
๕๗๖๓.
๕๗๖๔.
๕๗๖๕.
๕๗๖๖.
๕๗๖๗.
๕๗๖๘.
๕๗๖๙.
๕๗๗๐.
๕๗๗๑.
๕๗๗๒.
๕๗๗๓.

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโท กิตติพัฒน์ พัฒนคํารณ
นาวาอากาศโท วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล
นาวาอากาศโท ศรกัญจน์ หมื่นประเสริฐ
นาวาอากาศโท สิทธิชัย แย้มพยนต์
นาวาอากาศโท สุพจน์ โพธิ์เกษม
นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญนภา กิจอาทร
นาวาอากาศตรี บัณฑิต คุ้มวานิช
นาวาอากาศตรี ประชา นงนวล
นาวาอากาศตรี ไพฑูรย์ อาชวะสมิตร์
นาวาอากาศตรี ยงยุทธ ธัญญาภิรัตน์
นาวาอากาศตรี ยุทธนา คําบุตร
เรืออากาศเอก ฉัตร เชิงไกรยัง
เรืออากาศเอก เชวงศักดิ์ สุทธิรักษ์
เรืออากาศเอก เทพอรุณ โคจรธนากิจ
เรืออากาศเอก ธีรชัย ฤกษ์เย็น
เรืออากาศเอก นราฤทธิ์ เรืองประชา
เรืออากาศเอก บุญญารัตน์ ขันธบุตร
เรืออากาศเอก ปิยชาติ ประพฤติตรง
เรืออากาศเอก พฤทธิกร แก้วเมือง
เรืออากาศเอก สุเชาว์ อุดชาชน
เรืออากาศเอก สุทธิชัย ไชยจิตร์
เรืออากาศเอก สุภัทชัย สําราญสุข
เรืออากาศโท ณฐกร ล่องลอยเลิศ
เรืออากาศโท เนรมิต มัจฉา
เรืออากาศโท พศพันธุ์ สโมทัย

๕๗๗๔.
๕๗๗๕.
๕๗๗๖.
๕๗๗๗.
๕๗๗๘.
๕๗๗๙.
๕๗๘๐.
๕๗๘๑.
๕๗๘๒.
๕๗๘๓.
๕๗๘๔.
๕๗๘๕.
๕๗๘๖.
๕๗๘๗.
๕๗๘๘.
๕๗๘๙.
๕๗๙๐.
๕๗๙๑.
๕๗๙๒.
๕๗๙๓.
๕๗๙๔.
๕๗๙๕.
๕๗๙๖.
๕๗๙๗.
๕๗๙๘.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรืออากาศโท ศรพล พานิชสมัย
เรืออากาศโท สวโรจน์ ไชยสิริศุภสิน
เรืออากาศโท สินสมุทร แสงสุวรรณ
เรืออากาศโท หัทชัย ปรมาราภรกาศ
เรืออากาศโทหญิง นันทิกา สวาสดิ์กลิ่น
เรืออากาศตรี ธนากร หอมหวล
เรืออากาศตรี ธนูศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
เรืออากาศตรี ปกิจ ทัพเจริญ
เรืออากาศตรี ศรชัย แอ่นเพ็ชร์
เรืออากาศตรี สมบูรณ์ ไวยศิลา
พันจ่าอากาศเอก กิตติ ศรีทอง
พันจ่าอากาศเอก กิตติพนธ์ บํารุงกิจ
พันจ่าอากาศเอก เกษม หนูสาด
พันจ่าอากาศเอก เกษมทัศ จันทร์เชย
พันจ่าอากาศเอก จิรพงศ์ ณะรินทร์
พันจ่าอากาศเอก ฉัตรชัย ชมยินดี
พันจ่าอากาศเอก ไฉน สืบจากน้อย
พันจ่าอากาศเอก ชัยกร ศรีเลิศ
พันจ่าอากาศเอก ชาลี พิการัตน์
พันจ่าอากาศเอก ณัฐพงษ์ คีมสนิท
พันจ่าอากาศเอก ธนัท วรสิงห์
พันจ่าอากาศเอก ธีรพล ลิ้มไพบูลย์
พันจ่าอากาศเอก ประจักษ์ แดงปรก
พันจ่าอากาศเอก ประสิทธิ์ มียิ่ง
พันจ่าอากาศเอก พงษ์พิทักษ์ จับสงวน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๗๙๙.
๕๘๐๐.
๕๘๐๑.
๕๘๐๒.
๕๘๐๓.
๕๘๐๔.
๕๘๐๕.
๕๘๐๖.
๕๘๐๗.
๕๘๐๘.
๕๘๐๙.
๕๘๑๐.
๕๘๑๑.
๕๘๑๒.
๕๘๑๓.
๕๘๑๔.
๕๘๑๕.
๕๘๑๖.
๕๘๑๗.
๕๘๑๘.
๕๘๑๙.
๕๘๒๐.
๕๘๒๑.
๕๘๒๒.
๕๘๒๓.

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

พันจ่าอากาศเอก ภูวฤกษ์ ปลาทอง
พันจ่าอากาศเอก ยุทธนา สีแตง
พันจ่าอากาศเอก วัชรพล ชัยรัตน์
พันจ่าอากาศเอก วิเชียร คําศรี
พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์นิพนธ์ มาลาอุตม์
พันจ่าอากาศเอก สมชาย เหลือธนานนท์
พันจ่าอากาศเอก สมภาร จําปานาค
พันจ่าอากาศเอก สิทธิศร ศรีอาภรณ์
พันจ่าอากาศเอก สุรินทร์ พงษ์ประยูร
พันจ่าอากาศเอก อนันต์ เกิดโพธิ์กะต้น
พันจ่าอากาศเอก อรรครา จันทร์สุขศรี
พันจ่าอากาศเอกหญิง ศจี แสนภิรมย์
พันจ่าอากาศโท ธวัชชัย คูณทวี
พันจ่าอากาศโท ศรัญญู คงด้วง
พันจ่าอากาศตรี กิตติพงษ์ ชัยวงศ์
พันจ่าอากาศตรี จิรวัฒน์ ไชยวรรณวงศ์
พันจ่าอากาศตรี ทวีวุฒิ ปิดตามาตา
พันจ่าอากาศตรี ธํารงวิทย์ พลเยี่ยม
พันจ่าอากาศตรี วราพงษ์ เพ็งเหล็ง
พันจ่าอากาศตรี วิษนะ จําปาศรี
จ่าอากาศเอก ชนิศภณ น้อยพานิช
จ่าอากาศเอก ณฐพงศ์ ไกรสมรวม
จ่าอากาศเอก ธรรมนูญ เทียรแก้ว
จ่าอากาศเอก ธรรมนูญ รื่นสิน
จ่าอากาศเอก ธีรพล อินทะนิน

๕๘๒๔.
๕๘๒๕.
๕๘๒๖.
๕๘๒๗.
๕๘๒๘.
๕๘๒๙.
๕๘๓๐.
๕๘๓๑.
๕๘๓๒.
๕๘๓๓.
๕๘๓๔.
๕๘๓๕.
๕๘๓๖.
๕๘๓๗.
๕๘๓๘.
๕๘๓๙.
๕๘๔๐.
๕๘๔๑.
๕๘๔๒.
๕๘๔๓.
๕๘๔๔.
๕๘๔๕.
๕๘๔๖.
๕๘๔๗.
๕๘๔๘.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ่าอากาศเอก นวกร เดชทุ่งคา
จ่าอากาศเอก ภัททพงศ์ พงศ์อินทร์
จ่าอากาศเอก วรายุ แจ่มจํารัส
จ่าอากาศเอก วิชญา ห้าพุทรา
จ่าอากาศเอก วิชัย ศรีอิ่ม
จ่าอากาศเอก สิทธันต์ สงวนสัตย์
จ่าอากาศเอก สิทธิพงษ์ เจริญขันธ์
จ่าอากาศเอก สิทธิพงษ์ สังข์ทอง
จ่าอากาศเอก อดินันต์ สามะ
จ่าอากาศเอก อรรณพ วีระวงศ์
จ่าอากาศเอก อัครเดช มุขพรหม
จ่าอากาศโท จิรวัฒน์ กาญจนคงคา
จ่าอากาศโท ทัศพร แก้วใส
จ่าอากาศโท ภาคภูมิ โสพิกุล
จ่าอากาศโท วุฒิชัย เปาะทอง
จ่าอากาศโท สุรนาถ เฉลิมชัย
จ่าอากาศโท สุวัฒน์ พูลณะเทศ
จ่าอากาศโท อิศวรรณ์ นวลกิ้ม
จ่าอากาศโทหญิง พิจิตร รักษ์วงศ์
จ่าอากาศตรี กฤษณะ สอนพฤกษา
จ่าอากาศตรี พิพัฒน์พล บรรทัดจันทร์
จ่าอากาศตรี ศิวพันธ์ แก้วนิล
จ่าอากาศตรี อนุวรรต ผลาทิพย์
จ่าอากาศตรีหญิง สุมณฑา หุ้นไธสง
พลทหารกฤษฎา อาการส

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๘๔๙.
๕๘๕๐.
๕๘๕๑.
๕๘๕๒.
๕๘๕๓.
๕๘๕๔.
๕๘๕๕.
๕๘๕๖.
๕๘๕๗.
๕๘๕๘.
๕๘๕๙.
๕๘๖๐.
๕๘๖๑.
๕๘๖๒.
๕๘๖๓.
๕๘๖๔.
๕๘๖๕.
๕๘๖๖.
๕๘๖๗.
๕๘๖๘.
๕๘๖๙.
๕๘๗๐.
๕๘๗๑.
๕๘๗๒.
๕๘๗๓.

พลทหารเขตโสภณ ทองประดับ
พลทหารคชาธร คําแหง
พลทหารจักรกฤษ พินิจวรการ
พลทหารจักรกฤษณ์ กังล๊ะ
พลทหารจารุกิตติ์ บุญปางวงษ์
พลทหารจิระศักดิ์ ทองเจียม
พลทหารจีรพันธ์ โลกัน
พลทหารจีรศักดิ์ ละเอียด
พลทหารฉลาด น้อยน้ําเที่ยง
พลทหารชนวันต์ ม่วงศรี
พลทหารชนะศักดิ์ ศรีนวลปาน
พลทหารชลิต สบายเรื่อย
พลทหารชัยวัฒน์ สังข์เมือง
พลทหารชาญณรงค์ วัดรอด
พลทหารชาตรี ทองคํา
พลทหารชิติพนั ธ์ สังข์สิงห์
พลทหารณัฐชัย แผ่นมณี
พลทหารณัฐพงศ์ กั่วสิริกุล
พลทหารณัฐพล เรืองยศ
พลทหารณัฐวุฒิ นินทการ
พลทหารณัฐวุฒิ เอียดกลาย
พลทหารดนัย จิตประไพย
พลทหารทรงวุฒิ สมคิดหมาย
พลทหารทวีศักดิ์ กังแฮ
พลทหารทวีศักดิ์ ด้วงฤทธิ์

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๗๔.
๕๘๗๕.
๕๘๗๖.
๕๘๗๗.
๕๘๗๘.
๕๘๗๙.
๕๘๘๐.
๕๘๘๑.
๕๘๘๒.
๕๘๘๓.
๕๘๘๔.
๕๘๘๕.
๕๘๘๖.
๕๘๘๗.
๕๘๘๘.
๕๘๘๙.
๕๘๙๐.
๕๘๙๑.
๕๘๙๒.
๕๘๙๓.
๕๘๙๔.
๕๘๙๕.
๕๘๙๖.
๕๘๙๗.
๕๘๙๘.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารทักษิณ บุญหว่าน
พลทหารทัศพงค์ นุ่นจีน
พลทหารทิวา รักษ์ซง
พลทหารเทียนชัย กล้างาม
พลทหารธนวัฒน์ แพรกหา
พลทหารธนาวุฒิ เกาช้วน
พลทหารธิวากรณ์ แสงสว่าง
พลทหารธีระพงศ์ นุ้ยบ้านควน
พลทหารนวพล คงทอง
พลทหารนัฐพร วิสุทธิโรจน์
พลทหารนัฐวุฒิ อุฒทา
พลทหารนันทวุฒิ ชิตรัตฐา
พลทหารนิวัฒน์ ดารากัย
พลทหารบรรจง บุญยี่เส็ง
พลทหารบรรจง พิศนอก
พลทหารบริวัฒน์ อั้งเต้ง
พลทหารบัญชา อุตรนาค
พลทหารบุญช่วย แก้ววรสูตร์
พลทหารบุญส่ง พูลจันทร์
พลทหารบุตรา บัวทิพย์
พลทหารปฐมพงษ์ เรืองสวี
พลทหารประจักษ์ รักซ้อน
พลทหารประภาส บุญเศษ
พลทหารประภาสพัฒน์ มูหะหมัดอารี
พลทหารปิยวัฒน์ คํามี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๘๙๙.
๕๙๐๐.
๕๙๐๑.
๕๙๐๒.
๕๙๐๓.
๕๙๐๔.
๕๙๐๕.
๕๙๐๖.
๕๙๐๗.
๕๙๐๘.
๕๙๐๙.
๕๙๑๐.
๕๙๑๑.
๕๙๑๒.
๕๙๑๓.
๕๙๑๔.
๕๙๑๕.
๕๙๑๖.
๕๙๑๗.
๕๙๑๘.
๕๙๑๙.
๕๙๒๐.
๕๙๒๑.
๕๙๒๒.
๕๙๒๓.

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลทหารพงษ์พัฒน์ ชินราช
พลทหารพรมงคล แก้วกล่ํา
พลทหารพรรณา แสงคําวงศ์
พลทหารพรหมประทาน พรหมปลัด
พลทหารพลวัฒ ภาระอาสม
พลทหารพสุวัฒน์ ชูกร
พลทหารพิพฒ
ั น์ ชูสุข
พลทหารภาคภูมิ รวมทอง
พลทหารภีมัส สุกสะอาด
พลทหารมงคล ส้มเขียวหวาน
พลทหารมนตรี สุโรรัมย์
พลทหารรณกร ธนะจันทร์
พลทหารรัตนพล นครกัณฑ์
พลทหารรุ่งโรจน์ เชื้อวงษ์
พลทหารฤทธิชัย อาดํา
พลทหารวงศธร สายใจบุญ
พลทหารวรพล เพชรรัตน์
พลทหารวรยศ บุญโยดม
พลทหารวรวิทย์ โมสาลียานนท์
พลทหารวสันต์ บุญเจริญการ
พลทหารวสันต์ สารสิทธิ์
พลทหารวัชรภัทร นวลรอด
พลทหารวัลลภ ตํากระโทก
พลทหารวิกิจ สมใจ
พลทหารวีนัส แสนระเพ็ง

๕๙๒๔.
๕๙๒๕.
๕๙๒๖.
๕๙๒๗.
๕๙๒๘.
๕๙๒๙.
๕๙๓๐.
๕๙๓๑.
๕๙๓๒.
๕๙๓๓.
๕๙๓๔.
๕๙๓๕.
๕๙๓๖.
๕๙๓๗.
๕๙๓๘.
๕๙๓๙.
๕๙๔๐.
๕๙๔๑.
๕๙๔๒.
๕๙๔๓.
๕๙๔๔.
๕๙๔๕.
๕๙๔๖.
๕๙๔๗.
๕๙๔๘.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลทหารวีรยุทธ คงศรีนวล
พลทหารวีระพงษ์ วงศ์สมัย
พลทหารศชรินทร์ จับแก้ว
พลทหารศรชัย นิลพงษ์
พลทหารศรัณย์ ภักดีชน
พลทหารศรัณย์ แสงแก้ว
พลทหารศราวุธ ขุนสุนทร
พลทหารศราวุธ สุดทองหลาง
พลทหารศักดิ์จารุ เจียกุญชร
พลทหารศิริชัย เกิดแย้ม
พลทหารศิริชัย พงษ์ชุม
พลทหารศิริชัย วุ่นฟัก
พลทหารศิลา แซ่เตียว
พลทหารศุภชัย ง่วนสน
พลทหารศุภชัย ฤทธิ์แก้ว
พลทหารศุภวัทน์ ไกรเทพ
พลทหารสมภพ ด้วงช่อ
พลทหารสรายุทธ ธะนะศักดิ์
พลทหารสวโรจน์ ภู่ร้อย
พลทหารสหพล ศาสตร์บูรณศิลป์
พลทหารสหรัฐ พุทธศรี
พลทหารสันติ นวลศรี
พลทหารสายพันธ์ ศิริรัตนพันธุ์
พลทหารสําราญ โสเสมอ
พลทหารสิทธา จันทร์พิทักษ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๙๔๙.
๕๙๕๐.
๕๙๕๑.
๕๙๕๒.
๕๙๕๓.
๕๙๕๔.
๕๙๕๕.
๕๙๕๖.
๕๙๕๗.
๕๙๕๘.
๕๙๕๙.
๕๙๖๐.
๕๙๖๑.
๕๙๖๒.
๕๙๖๓.
๕๙๖๔.

๕๙๘๐.
๕๙๘๑.
๕๙๘๒.
๕๙๘๓.
๕๙๘๔.
๕๙๘๕.
๕๙๘๖.

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๕๙๖๕. พลทหารอนุภัทร คงห้อย
พลทหารสิทธิชัย ธาระเวศ
๕๙๖๖. พลทหารอนุวัฒน์ ทองจํานงค์
พลทหารสิทธิวงศ์ คงชูศรี
๕๙๖๗. พลทหารอภิศักดิ์ ธนภูรี
พลทหารสิทธิศักดิ์ ใหม่แก้ว
๕๙๖๘. พลทหารอรรถชัย มากนคร
พลทหารสุกิจ เพ็งสุข
๕๙๖๙. พลทหารอรรถชัย วงษ์มาลา
พลทหารสุชาติ บุญเพ็ง
พลทหารสุธารักษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๕๙๗๐. พลทหารอรรถพร จงรัก
พลทหารสุพจน์ เกษรสุข
๕๙๗๑. พลทหารอรรถพล ฉันทรัตนาคินทร์
พลทหารสุรทิน อ่าวลึกน้อย
๕๙๗๒. พลทหารอรรถพล ภักดีเทพ
พลทหารสุริโย ขันแก้ว
๕๙๗๓. พลทหารอรุณ สัญวงศ์
พลทหารสุวฒ
ุ ิ ภิรมย์
๕๙๗๔. พลทหารอรุณพงศ์ ประดิษฐ์
๕๙๗๕. พลทหารอัมรินทร์ นุ่นชูผล
พลทหารเสริมศักดิ์ ไชยวาศ
๕๙๗๖. พลทหารอานนท์ ทองเหลือง
พลทหารอดิเรก เส็นฤทธิ์
๕๙๗๗. พลทหารอุเทน นัคราช
พลทหารอนันตชัย รัตนะอยวิโรจน์
๕๙๗๘. พลทหารเอกรินทร์ แก้วทองสวน
พลทหารอนิรุทน์ อักษรกูล
๕๙๗๙. พลทหารเอกศักดิ์ ทองคํา
พลทหารอนุชา ดําด้วง
พลทหารอนุชาติ สังข์สม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พลเรือน
๕๙๘๗. สิบตํารวจตรี สูกีฟลี ดือรามะ
ว่าที่พันตรี สมศักดิ์ อุ้ยปัชฌาวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี ถวิล มาทัง
๕๙๘๘. นายหมู่ใหญ่ กู้เกียรติ ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี มาหะมะนาซูดิง สะนิ
๕๙๘๙. นายหมู่ใหญ่ โชคชัย ศีละบุตร
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิ์พร ลิมาน
๕๙๙๐. นายหมู่ใหญ่ ไซนูดิน ลุมุ
สิบเอก อนุรักษ์ ชอุ่มประโคน
๕๙๙๑. นายหมู่ใหญ่ ณรงค์ มณีโชติ
จ่าเอก โกศัย มานก
๕๙๙๒. นายหมู่ใหญ่ ทรงพล นุ้ยน้ําวงค์
จ่าโท สมพล ศรีหวัง
๕๙๙๓. นายหมู่ใหญ่ ประเสริฐ สําเร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๕๙๙๔.
๕๙๙๕.
๕๙๙๖.
๕๙๙๗.
๕๙๙๘.
๕๙๙๙.
๖๐๐๐.
๖๐๐๑.
๖๐๐๒.
๖๐๐๓.
๖๐๐๔.
๖๐๐๕.
๖๐๐๖.
๖๐๐๗.
๖๐๐๘.
๖๐๐๙.
๖๐๑๐.
๖๐๑๑.
๖๐๑๒.
๖๐๑๓.
๖๐๑๔.
๖๐๑๕.
๖๐๑๖.
๖๐๑๗.
๖๐๑๘.

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายหมู่ใหญ่ พชรพล เพชรชนะ
นายหมู่ใหญ่ พนิดา บาโห้ย
นายหมู่ใหญ่ มะรอซี แม
นายหมู่ใหญ่ มะรอซีดี เต็งมะ
นายหมู่ใหญ่ มะราเย็ง โต๊ะลามะ
นายหมู่ใหญ่ มูสตาดิน เจ๊ะโซ๊ะ
นายหมู่ใหญ่ ยุพดี แตะแอ
นายหมู่ใหญ่ วิชาญ เพชรกาญจนมาลา
นายหมู่ใหญ่ ศิริชัย สุวรรณมณี
นายหมู่ใหญ่ หรน แดงนุ้ย
นายหมู่ใหญ่ อับดุลกอหนี ง๊ะสมัน
นายหมู่ใหญ่ อําหรน สําเร
นายหมู่ใหญ่ อุดม ศรีสุข
นายหมู่เอก การียา โต๊ะและ
นายหมู่เอก นิกร คงสุวรรณ์
นายหมู่เอก ปิติ หลวงชัย
นายหมู่เอก ไพศาล ใสบริสุทธิ์
นายหมู่เอก มนูญ พรหมบุตร
นายหมู่เอก มะหะมะ อาบู
นายหมู่เอก วิโรจน์ เตี้ยเล็ก
นายหมู่เอก อับดุลตอเละ บากา
นายหมู่เอก อับดุลมุมิน โละนียะ
นายหมู่เอก อับดุลลาเต๊ะ สาเม๊าะ
นายหมู่เอก อับดุลฮาหลิ่ม อํามาหมัน
นายหมู่เอก อาร์สือมิง เจ๊ะโซะ
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๖๐๒๙.
๖๐๓๐.
๖๐๓๑.
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายหมู่เอก อิบรอเฮ็ม มะ
นายหมู่โท การิง มะลี
นายหมู่โท สมชัย คงสิเหร่
นายหมู่โท สมศักดิ์ สําเร
นายหมู่โท เอกสิทธิ์ ยอดรัก
นายหมู่ตรี ชาญวิทย์ เอียดดี
นายหมู่ตรี ทนงศักดิ์ มั่งมี
นายหมู่ตรี ธีรภัทร์ บารา
นายหมู่ตรี ประหยัด แท่นมุข
นายหมู่ตรี พงศกร จันทรสะโร
นายหมู่ตรี พฤหัส สุวรรณมณี
นายหมู่ตรี เพิ่ม ชัยนุรัตน์
นายหมู่ตรี มูฮัมมัด อาแวกาจิ
นายหมู่ตรี มูฮัมหมัดอาบีดิน จะนะ
นายหมู่ตรี วัชระ ยอดรักษ์
นายหมู่ตรี แวมะโซร์ เจ๊ะน๊ะ
นายหมู่ตรี สมมาตร์ ดีหลิ่ว
นายหมู่ตรี สุภชัย ถิระโชติ
นายหมู่ตรี อภินันท์ จะปะกียา
นายหมู่ตรี อิบรอเฮง กามา
นายหมู่ตรี อิสมาแอล ขุนรายา
นายหมู่ตรี ฮาซัน เอ็มเล่ง
นายหมู่ตรีหญิง วัชรี จันทรสะโร
สมาชิกเอก ชาญชัย ชํานาญเพาะ
สมาชิกเอก ซอบรี สาและ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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๖๐๔๕.
๖๐๔๖.
๖๐๔๗.
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๖๐๕๑.
๖๐๕๒.
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หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกเอก ทนงค์เดช สุวรรณศรี
สมาชิกเอก นที นุ้ยน้ําวงค์
สมาชิกเอก ภาวัต ศิริพร
สมาชิกเอก วิรัตน์ กาสเส็น
สมาชิกเอก วุฒิพงศ์ มาสมาน
สมาชิกเอก สาโหด กุลหลํา
สมาชิกโท กฤษฎา สง่าบ้านโคก
สมาชิกโท จารึก รักเมือง
สมาชิกโท ณัฐชาติ เพ่งสู
สมาชิกโท วุฒิชัย แสงเขียว
สมาชิกโท สันติ ยากะจิ
สมาชิกโท อาซาน บาหลัง
สมาชิกโท อาสีด เปรมใจ
สมาชิกโทหญิง ปัทมา มั่งมี
สมาชิกตรี ชัยรัตน์ ลิงาลาห์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกอเซ็ง เปาะจิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกอเซ็ง อาบู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกอฟฟรี
ลาเต๊ะ
๖๐๖๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนกังวาล
คําโคตรสูนย์
๖๐๖๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนขนานพงค์
ศรีวรรณ์
๖๐๖๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนชูศักดิ์
มุเจะโดะ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖๐๖๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอมะ โต๊ะดง
๖๐๖๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาอารูนิง สะนิ
๖๐๖๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิฟลี
มะแซจือนารง
๖๐๖๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนโซฟีร์ หลําขุน
๖๐๖๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซกุทตรี สะอุ
๖๐๗๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซดี แม
๖๐๗๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซดี
เฮะดือเระ
๖๐๗๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนไซนูเดน ดอฆอ
๖๐๗๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเละ
แมรอสะแม
๖๐๗๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนทมทาตรี คงชน
๖๐๗๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนธงชัย พูนทับถม
๖๐๗๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนธวัชชัย
เอียดเจริญ
๖๐๗๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรวัฒน์
บุญปลอด
๖๐๗๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนริศ แท่นมุข
๖๐๗๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนเรศ แท่นมุข
๖๐๘๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิแอ นาแว
๖๐๘๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบรรเทา
โตแสง
๖๐๘๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนบราหัน
หะมาแย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกอาสารักษาดินแดนบักรี สะมาแอ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนบัญชา โตแสง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุญส่ง ชูชื่น
สมาชิกอาสารักษาดินแดนป๊อก
อุบลภักดี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิฆเนศ
โยธาทิพย์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมงคล
กลิ่นแย้ม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมนูญ
กลิ่นแย้ม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมนูญ
สมบูรณ์ไอยการ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมหะมะรอสกรี
แป๊ะลี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะตอลา ยูนุ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะยูกี ดือเร๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะเย็ง แวกาจิ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรีกี
โต๊ะและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะลูดิง
แวซาแย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะหะมะเซ็ง
หะยีอาบู
สมาชิกอาสารักษาดินแดนมารุต มะเหาะ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖๐๙๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุตี สะมะแอ
๖๑๐๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมมัดซุพยาน
ลอตาเล็ง
๖๑๐๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮัมหมัดซู
หะนิซู
๖๑๐๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮํามัดอํารัม
เจะอูเซ็ง
๖๑๐๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูฮําหมัดนาซอรี
บอสู
๖๑๐๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนยูกิฟลี ยะโต๊ะ
๖๑๐๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรณกร ตุ้งเนตร
๖๑๐๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอยาลี ทิพย์หมัด
๖๑๐๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนระวิ พรหมศรีผ่อง
๖๑๐๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนวันฮาซัน
ดลเราะห์มาน
๖๑๐๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิชิต
พุฒิเขมาสกุล
๖๑๑๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิทยา
จันทรสะโร
๖๑๑๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิรัช สงสว่าง
๖๑๑๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิรัตน์
สร้อยสมบูรณ์
๖๑๑๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีระศักด์
พรหมจันทร์
๖๑๑๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวหะมะ รอเฮง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
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หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกอาสารักษาดินแดนสม เพ็ชร์พันธ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมฆิต ทองทราย
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมโภชน์ มีผล
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมาน
แซดอซา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ จันทร์สี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสว่าง
ทองเอียด
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะรี บูละ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะเร บิโล๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุดแดน
สิงหบํารุง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทธิพร
สุขทั้งโลก
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทธิศักดิ์ สุขแสน
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทิน คล้ายมณี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเพียน หะมะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรศักดิ์
แก้วสวัสดิ์
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุลกิพลี สาอุ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน ยะโต๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนหวังหลี มะเด็น
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนันต์ หมะและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชาติ
ศรีสุวรรณ
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๖๑๓๖.
๖๑๓๗.
๖๑๓๘.
๖๑๓๙.
๖๑๔๐.
๖๑๔๑.
๖๑๔๒.
๖๑๔๓.
๖๑๔๔.
๖๑๔๕.
๖๑๔๖.
๖๑๔๗.
๖๑๔๘.
๖๑๔๙.
๖๑๕๐.
๖๑๕๑.
๖๑๕๒.
๖๑๕๓.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิเดช จะปะกียา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัซมิน สาแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัซมี ดอเลาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัซรอน ดูงอโบ๊ท
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลกอเซ็ม
สาและ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลยาซิ
ดือราแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ ลา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซือมี จือยือแร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซูวัน การี
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนัง
ดือราแมง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาแด จือยือแร
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลีย๊ะ สะละ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลียาซ๊ะ ยูโซ๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามัด
มะมิงยูโซ๊ะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิดิริส
เจ๊ะเลาะปูนา
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอฮีม แมเงาะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮง บูละ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาน แวฮีแต
สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน สามะ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกชัย ไกรวิมล

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑๕๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาริป กะลูแป
๖๑๕๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงจันตรี
ศีละบุตร
๖๑๕๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงนาลีมาน
โละมะ
๖๑๕๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงนิดา ตอกอ
๖๑๕๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงนูรียัส มะแย
๖๑๕๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงโนรมา มะยิ
๖๑๖๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงผกาวรรณ
โยธาทิพย์
๖๑๖๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงพรพิมล
คุ้มโต
๖๑๖๒. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงมาซูวิน
สาและ
๖๑๖๓. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงรุสนี ยามา
๖๑๖๔. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงละออง
โยธาทิพย์
๖๑๖๕. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงวิญญุตา
เภาพงศ์
๖๑๖๖. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงโศรญา
เปาะแว
๖๑๖๗. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงสายใจ
มะประสิทธิ์
๖๑๖๘. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงสุไหนี
แวกูยิ

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖๑๖๙. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงอาแอเสาะ
อามิงโต๊ะตา
๖๑๗๐. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงอุไรรัตน์
ชูเจริญ
๖๑๗๑. สมาชิกอาสารักษาดินแดนหญิงฮายาตี
เปาะโซะ
๖๑๗๒. นายกมล สุกกระ
๖๑๗๓. นายกมลพันธ์ ลาแซ
๖๑๗๔. นายกฤต อรรคศรีวร
๖๑๗๕. นายกฤษณะ สุวรรณละออ
๖๑๗๖. นายกวี สานิง
๖๑๗๗. นายการิม ยูโซะ
๖๑๗๘. นายกําจร ไกรน้อย
๖๑๗๙. นายกิจจา แสงอําภา
๖๑๘๐. นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์
๖๑๘๑. นายกิตติณัฏฐ์ เจียงใหม่
๖๑๘๒. นายกีฟลี สะอุ
๖๑๘๓. นายกุศล หน่อทอง
๖๑๘๔. นายกูมะไซดี กูจิ
๖๑๘๕. นายกูวาซามีน กูนิ
๖๑๘๖. นายกูสอและ กูยาหยา
๖๑๘๗. นายเกแมน สุวรรณมณี
๖๑๘๘. นายเกริก แต่งเกลี้ยง
๖๑๘๙. นายเกษม การี
๖๑๙๐. นายเกษม บือโต

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๑๙๑.
๖๑๙๒.
๖๑๙๓.
๖๑๙๔.
๖๑๙๕.
๖๑๙๖.
๖๑๙๗.
๖๑๙๘.
๖๑๙๙.
๖๒๐๐.
๖๒๐๑.
๖๒๐๒.
๖๒๐๓.
๖๒๐๔.
๖๒๐๕.
๖๒๐๖.
๖๒๐๗.
๖๒๐๘.
๖๒๐๙.
๖๒๑๐.
๖๒๑๑.
๖๒๑๒.
๖๒๑๓.
๖๒๑๔.
๖๒๑๕.

นายเกียรติศักดิ์ ชูมี
นายเกียรติศักดิ์ ไชยแสง
นายโกมล ศรีนวล
นายโกเมศ เกศโร
นายโกวิทย์ สืบประดิษฐ์
นายโกสินทร์ ลุยะพันธุ์
นายขวัญชัย แก้วอัมพร
นายขวัญชัย จันทร์ภาคภูมิ
นายคณิต การือมอ
นายคทายุทธ์ สังข์ทอง
นายคมกริช ซาติ
นายคมกฤต วงศ์พิพัฒน์กุล
นายคมสัน เพ็ชรชู
นายครรชิตพล ประสม
นายคํานึง จงไกรจักร
นายคุดรีย์ หะยีสะอุ
นายฆ้องชัย สิทธิรัตน์
นายจรุง แสงทอง
นายจรูญศักดิ์ หะมิดง
นายจเร ชุ่มจํารัส
นายจักรี ดุลยาสัตย์
นายจารุพงศ์ ดวงจันทร์
นายจํานงค์ พูลภักดี
นายจิตติ จันทรมงคล
นายจิตรภณ บุญเกิด

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑๖.
๖๒๑๗.
๖๒๑๘.
๖๒๑๙.
๖๒๒๐.
๖๒๒๑.
๖๒๒๒.
๖๒๒๓.
๖๒๒๔.
๖๒๒๕.
๖๒๒๖.
๖๒๒๗.
๖๒๒๘.
๖๒๒๙.
๖๒๓๐.
๖๒๓๑.
๖๒๓๒.
๖๒๓๓.
๖๒๓๔.
๖๒๓๕.
๖๒๓๖.
๖๒๓๗.
๖๒๓๘.
๖๒๓๙.
๖๒๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายจินดา นิลสุก
นายจิรวัฒน์ ทองสงค์
นายจิรวัฒน์ เล่งน้อย
นายจิโรจน์ กรีดกราย
นายจีรณัทย์ ดาเด๊ะ
นายจูฮารี สะมะแอ
นายเจริญรัตน์ เจ๊ะหมัด
นายเจริญศรี ผลสมบูรณ์
นายเจษฎา กอและ
นายเจษฎาภรณ์ อินทกาญจน์
นายเจ๊ะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ
นายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ํา
นายเจะฮารูณ ยีเจะดือราแม
นายเจือ สุวรรณชาตรี
นายฉัตรชัย ดาหะตอ
นายฉาฝีอี สัมพันธ์
นายเฉลิมเกียรติ สายะเวส
นายชงคม พลรัตน์
นายชนะ โต๊ะขุน
นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายชยพล ธรณสุนทร
นายชรินทร์ ดามาอู
นายชวกร จันทร์กลับ
นายชวนชิด รักเถาว์
นายชวลิต ผ่องฉวี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๒๔๑.
๖๒๔๒.
๖๒๔๓.
๖๒๔๔.
๖๒๔๕.
๖๒๔๖.
๖๒๔๗.
๖๒๔๘.
๖๒๔๙.
๖๒๕๐.
๖๒๕๑.
๖๒๕๒.
๖๒๕๓.
๖๒๕๔.
๖๒๕๕.
๖๒๕๖.
๖๒๕๗.
๖๒๕๘.
๖๒๕๙.
๖๒๖๐.
๖๒๖๑.
๖๒๖๒.
๖๒๖๓.
๖๒๖๔.
๖๒๖๕.

นายชัฎฌนาลัย สีแก้ว
นายชัยณรงค์ ศรีสุขใส
นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์
นายชัยรัตน์ จีนเที่ยง
นายชัยศักดิ์ แซ่ว่อง
นายชากรี ซาแลง
นายชาญชัย แปแนะ
นายชาริฟ ตาเดอิน
นายชําชุดดีน เล่งเจะ
นายชํานาญ ฮะนิง
นายชิษณุ ปักษาวัน
นายชูศักดิ์ นงรัตน์
นายโชคชัย จีนเที่ยง
นายโชติ โสบุญ
นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์
นายไชยรัตน์ สาเฮาะ
นายซอบรี ยูโซ๊ะ
นายซอบรีย์ สาและ
นายซอบือรี ตาปู
นายซอฟี ราเซะ
นายซอลาฮุดดีน ปาลีมอ
นายซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ
นายซัยอุมาร์ การี
นายซาการียา มะยี
นายซานูซี ดีนามอ

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๖๖.
๖๒๖๗.
๖๒๖๘.
๖๒๖๙.
๖๒๗๐.
๖๒๗๑.
๖๒๗๒.
๖๒๗๓.
๖๒๗๔.
๖๒๗๕.
๖๒๗๖.
๖๒๗๗.
๖๒๗๘.
๖๒๗๙.
๖๒๘๐.
๖๒๘๑.
๖๒๘๒.
๖๒๘๓.
๖๒๘๔.
๖๒๘๕.
๖๒๘๖.
๖๒๘๗.
๖๒๘๘.
๖๒๘๙.
๖๒๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายซาวปี อับดุลมายิ
นายซาฮาน สาเมาะ
นายซําซูเด็ง มามุ
นายซํารี ดาลาฮา
นายซุกรี ดาอิตํา
นายซูกิฟลี อาวากาจิ
นายซูกีมาน เจ๊ะสะนิ
นายซูโกร์ ปารามัล
นายซูฟรอน สะนิ
นายซูฮัน สาแม็ง
นายซูไฮมี เปาะฮะ
นายไซดี ยามา
นายไซนูดิง ดือราฮา
นายฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์
นายณพล ทศพรรณ
นายณรงค์ กู้เกียรตินันท์
นายณรงค์ คําอินต๊ะ
นายณรงค์ โต๊ะมัน
นายณรงค์ หาญณรงค์
นายณรงค์ศักดิ์ รินรส
นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ
นายณัชพล รัตนประดิษฐ์
นายณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียร
นายณัฐนนท์ อูปแก้ว
นายณัฐพงศ์ กุลโมรานนท์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๒๙๑.
๖๒๙๒.
๖๒๙๓.
๖๒๙๔.
๖๒๙๕.
๖๒๙๖.
๖๒๙๗.
๖๒๙๘.
๖๒๙๙.
๖๓๐๐.
๖๓๐๑.
๖๓๐๒.
๖๓๐๓.
๖๓๐๔.
๖๓๐๕.
๖๓๐๖.
๖๓๐๗.
๖๓๐๘.
๖๓๐๙.
๖๓๑๐.
๖๓๑๑.
๖๓๑๒.
๖๓๑๓.
๖๓๑๔.
๖๓๑๕.

นายณัฐพงศ์ คงสองเมือง
นายณัฐพงษ์ หลักแก้ว
นายณัฐพล ชีถนอม
นายณัฐพล พูลสวัสดิ์
นายณัฐพล แสงสอาด
นายณัฐพล อรัญไสว
นายณัฐวัตร พลอยศรี
นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสุวรรณ
นายดนยา กาเจร์
นายดนัย จันทราทิพย์
นายดนัย ยะโก๊ป
นายดนัย สาเล็ง
นายดลค่อเณ หลงตรี
นายดอเลาะ หะยีแวนิ
นายดานียา มาแจ
นายดาเนีย มามะ
นายดาห์รี แวเต๊ะ
นายดํารงค์ ดํารงค์สินธุ์
นายดือเร๊ะ ดามาอู
นายดุสิต พันละม้าย
นายเดช บือนา
นายเดโช ทับทัด
นายเดโช หะมิดง
นายเด่น วัฒโน
นายเด๊ะแว ทาบาโร๊ะ

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑๖.
๖๓๑๗.
๖๓๑๘.
๖๓๑๙.
๖๓๒๐.
๖๓๒๑.
๖๓๒๒.
๖๓๒๓.
๖๓๒๔.
๖๓๒๕.
๖๓๒๖.
๖๓๒๗.
๖๓๒๘.
๖๓๒๙.
๖๓๓๐.
๖๓๓๑.
๖๓๓๒.
๖๓๓๓.
๖๓๓๔.
๖๓๓๕.
๖๓๓๖.
๖๓๓๗.
๖๓๓๘.
๖๓๓๙.
๖๓๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายต่วนมะ ปิ
นายถนอม คําตุ้ย
นายถลก ประสม
นายถาวร ไทยด่อน
นายถิรยุทธ ศรีสุวรรณ์
นายทนงศักดิ์ มรรคมนตรี
นายทนงศักดิ์ อินทร์ณรงค์
นายทนุธรรม พิกุลแก้ว
นายทรงพล นามแป้น
นายทรงพล สารบัญ
นายทรงศักดิ์ แก้วนุรัชดาสร
นายทรงศักดิ์ นาคฤทธิ์
นายทวี ก้องเกียรติชัย
นายทวี ดําเม็ง
นายทวีชัย แซ่กิ้ม
นายทวีป พิทักษ์ทักษิณ
นายทวีป สิริวิลาสลักษณ์
นายทวีศักดิ์ หนูแก้ว
นายทศพร ช่วยภักดี
นายทัน จีนหวั่น
นายทิพย์พเนตร นิลโอภา
นายเทพอวยพร ชูสุวรรณ์
นายเทียนชัย โกมลรัตน์
นายธงไชย สารอักษร
นายธนคมณ์ ศรีบุรุษ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๓๔๑.
๖๓๔๒.
๖๓๔๓.
๖๓๔๔.
๖๓๔๕.
๖๓๔๖.
๖๓๔๗.
๖๓๔๘.
๖๓๔๙.
๖๓๕๐.
๖๓๕๑.
๖๓๕๒.
๖๓๕๓.
๖๓๕๔.
๖๓๕๕.
๖๓๕๖.
๖๓๕๗.
๖๓๕๘.
๖๓๕๙.
๖๓๖๐.
๖๓๖๑.
๖๓๖๒.
๖๓๖๓.
๖๓๖๔.
๖๓๖๕.

นายธนเดช อินขวัญ
นายธนพล เอี่ยมสุวรรณ
นายธนัตถ์ ช่างสาน
นายธนา ฉายสุวรรณ
นายธนากร ยิ่งรักพันธุ์
นายธนานนท์ ไกรเทพ
นายธนู บุญมาศ
นายธนู สุวรรณโน
นายธรรมนูญ มะดาฮู
นายธรรมปรมัตถ์ ภูสีน้อยปริตร
นายธวัช ปราบหนองบัว
นายธวัช สุทธิพันธ์
นายธวัชชัย ชูโชติ
นายธันวสิทธิ์ พงศาวกุล
นายธันวา ดามาอู
นายธานินทร์ บุญฤทธิ์
นายธาราเชษฐ์ โต๊ะยง
นายธาราตรี โต๊ะยง
นายธีรชัย ทิตพุฒ
นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน
นายธีรศักด์ แสนจันตะ
นายธีรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นายธีระชัย อุปลา
นายธีระนาท ยั่งยืน
นายธีระพงษ์ พุทขวัญ

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๖๖.
๖๓๖๗.
๖๓๖๘.
๖๓๖๙.
๖๓๗๐.
๖๓๗๑.
๖๓๗๒.
๖๓๗๓.
๖๓๗๔.
๖๓๗๕.
๖๓๗๖.
๖๓๗๗.
๖๓๗๘.
๖๓๗๙.
๖๓๘๐.
๖๓๘๑.
๖๓๘๒.
๖๓๘๓.
๖๓๘๔.
๖๓๘๕.
๖๓๘๖.
๖๓๘๗.
๖๓๘๘.
๖๓๘๙.
๖๓๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายนพดล คงสาม
นายนพดล พรรณยอด
นายนพรัตน์ บีซิง
นายนภสินธุ์ ปริชาดา
นายนรินทร์ ธรรมโณ
นายนริศ อาวัง
นายนอรอเด็น บาฮา
นายนัฏฐพงศ์ เจะดะโหด
นายนาวาวี เจ๊ะซอ
นายนาวาวี เจะอาลี
นายนิคม ละอองศิริวงศ์
นายนิติชัย เพชรรัตน์
นายนิธิศ สุธากุล
นายนิพนธ์ ปะดุกา
นายนิพล จันทนะ
นายนิพล หมื่นพล
นายนิมิต สะดน
นายนิรันดร์ ชุมคง
นายนิวัฒน์ ไชยยาว
นายนิสิต สานคล่อง
นายนิอิสกาดา นิเดร์
นายนึก พุฒแย้ม
นายนุสิทธิ์ อนุสรณ์
นายนูรอาบีดิน หะแวกือจิ
นายบรรจง แซ่ล้อ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๓๙๑.
๖๓๙๒.
๖๓๙๓.
๖๓๙๔.
๖๓๙๕.
๖๓๙๖.
๖๓๙๗.
๖๓๙๘.
๖๓๙๙.
๖๔๐๐.
๖๔๐๑.
๖๔๐๒.
๖๔๐๓.
๖๔๐๔.
๖๔๐๕.
๖๔๐๖.
๖๔๐๗.
๖๔๐๘.
๖๔๐๙.
๖๔๑๐.
๖๔๑๑.
๖๔๑๒.
๖๔๑๓.
๖๔๑๔.
๖๔๑๕.

นายบรรหาร ทองสุวรรณ์
นายบํารุง โยธาทิพย์
นายบุญช่วย จอมบดินทร์
นายบุญช่วย เพ็ชรมณี
นายบุญนัส อิตประดิษฐ์
นายบุญลือ เริงการ
นายบุญเลิศ นาวาทอง
นายบุญเลิศ นิยมเดชา
นายบุญสม ศิริตระกูล
นายบูรฮัน หะยีดือราแม
นายปกรณ์ สุระคําแหง
นายปกรณ์ สุวรรณโณ
นายปณพล ชีวะเสรีชล
นายประทวน เซ่งเอียง
นายประทีป ธนศานติ
นายประทีป ลํานุ้ย
นายประทีป ศรีสุด
นายประเทือง วันชาญเวช
นายประนม บัวอินทร์
นายประพรรณ แสงสงวน
นายประพันธุ์ สอนคูณ
นายประพาส อุทาโย
นายประวัติ สุขกาย
นายประวิตร คชเสนี
นายประวิทย์ รุจิศรัณย์

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑๖.
๖๔๑๗.
๖๔๑๘.
๖๔๑๙.
๖๔๒๐.
๖๔๒๑.
๖๔๒๒.
๖๔๒๓.
๖๔๒๔.
๖๔๒๕.
๖๔๒๖.
๖๔๒๗.
๖๔๒๘.
๖๔๒๙.
๖๔๓๐.
๖๔๓๑.
๖๔๓๒.
๖๔๓๓.
๖๔๓๔.
๖๔๓๕.
๖๔๓๖.
๖๔๓๗.
๖๔๓๘.
๖๔๓๙.
๖๔๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายประสาท แพ่งพิบูลย์
นายประสิทธิ์ ธรรมโณ
นายประสิทธิ์ ลิ่มพิทักษ์
นายประสิทธิวิทย์ ฉัตรชัยวงศ์
นายประเสริฐ ชูโชติ
นายประเสริฐ ชูรอด
นายประเสริฐ นันท์ธนาวุฒิ
นายประเสริฐ วาเล๊าะ
นายปรัชญา มาเอียด
นายปราโมช ธงไชย
นายปราโมทย์ การี
นายปราโมทย์ วิลา
นายปริญญา เอนกรัตน์
นายปรีชา คํานึง
นายปรีชา แซ่เลื่อง
นายปรีชา มะเกะ
นายผจญ สิงห์จินดา
นายเผด็จ ชุณหโอภาส
นายพงศกร หยีมะเหรบ
นายพงศ์พันธ์ หมื่นรักษ์
นายพเนิน ปิ่นแก้ว
นายพยัคฆ์ สิทธิเสือ
นายพรชัย ศรีสงคราม
นายพรเทพ หนูสง
นายพสิษฐ์ สมวงษ์นิธิโชติ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๔๔๑.
๖๔๔๒.
๖๔๔๓.
๖๔๔๔.
๖๔๔๕.
๖๔๔๖.
๖๔๔๗.
๖๔๔๘.
๖๔๔๙.
๖๔๕๐.
๖๔๕๑.
๖๔๕๒.
๖๔๕๓.
๖๔๕๔.
๖๔๕๕.
๖๔๕๖.
๖๔๕๗.
๖๔๕๘.
๖๔๕๙.
๖๔๖๐.
๖๔๖๑.
๖๔๖๒.
๖๔๖๓.
๖๔๖๔.
๖๔๖๕.

นายพัฒนพงษ์ นวลศรี
นายพาริ แมเล๊าะ
นายพิชาญ์ มณีโชติ
นายพิฑูร ปานเกศรินทร์
นายพิทยา แสงศรีคํา
นายพิทักษ์ ธีระพุทธรักษา
นายพินัย สุขรัตน์
นายพินิจ แซ่โล้
นายพิภพ โชติรัตน์
นายพิภาค ณิทธิมนพันธุ์
นายพิรนันต์ สุวประพันธ์
นายพิสาร ตาเดอิน
นายพิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
นายพีรพล ศรีหิรัญ
นายพีรพัฒน์ สมุดหยา
นายพูนศักดิ์ แซ่เลี่ยง
นายเพชรแหลม ศักดิ์เสรีธรรม
นายแพซา การือมอ
นายไพบูลย์ ชั้นสุวรรณพงศ์
นายไพบูลย์ เอมสมบุญ
นายไพรัช สุทธิเจริญ
นายไพโรจน์ ไพรเขียว
นายไพศาล ชายเหตุ
นายฟาอิซ สะอุ
นายฟูซี สาเล็ง

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖๖.
๖๔๖๗.
๖๔๖๘.
๖๔๖๙.
๖๔๗๐.
๖๔๗๑.
๖๔๗๒.
๖๔๗๓.
๖๔๗๔.
๖๔๗๕.
๖๔๗๖.
๖๔๗๗.
๖๔๗๘.
๖๔๗๙.
๖๔๘๐.
๖๔๘๑.
๖๔๘๒.
๖๔๘๓.
๖๔๘๔.
๖๔๘๕.
๖๔๘๖.
๖๔๘๗.
๖๔๘๘.
๖๔๘๙.
๖๔๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายฟูซีย์ มามะ
นายเฟาซาน กึกก้อง
นายภานุวัฒน์ ใจสุข
นายภานุวัฒน์ พวงลําเจียก
นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร
นายภุชงค์ พวงลําเจียก
นายภูษิต ตีระวนิชพงศ์
นายมงคล คําเวียง
นายมนต์ชัย เย็นสุข
นายมนตรี หมัดหลี
นายมนตรี หิสวาณิชย์
นายมนูญ พรมคุณ
นายมนูญ สรรพวรพงษ์
นายมนูศักดิ์ สุหลง
นายมะโซ ลาเซะ
นายมะโซ๊ะ มะหะหมัด
นายมะดาโอะ อาแว
นายมะตอแฮ โต๊ะลง
นายมะตูเฮ ดูมัด
นายมะนายิ บือราเฮง
นายมะยาคี การือมอ
นายมะยุ เจ๊ะเค๊ะ
นายมะยุกี มะมิง
นายมะยูโซะ เจ๊ะแต
นายมะยูโซ๊ะ สะมะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๔๙๑.
๖๔๙๒.
๖๔๙๓.
๖๔๙๔.
๖๔๙๕.
๖๔๙๖.
๖๔๙๗.
๖๔๙๘.
๖๔๙๙.
๖๕๐๐.
๖๕๐๑.
๖๕๐๒.
๖๕๐๓.
๖๕๐๔.
๖๕๐๕.
๖๕๐๖.
๖๕๐๗.
๖๕๐๘.
๖๕๐๙.
๖๕๑๐.
๖๕๑๑.
๖๕๑๒.
๖๕๑๓.
๖๕๑๔.
๖๕๑๕.

นายมะรอเซะ เต๊ะเด็ง
นายมะรอมือลี วาเลาะ
นายมะรูดี เจะเลาะ
นายมะวี เจะโด
นายมะสาฮารี ยะโกะ
นายมะห์ดี ลอดิง
นายมะหะมัดอาซัน แปแนะ
นายมะหะหมัดสุกรี อีซอ
นายมะอีซา การี
นายมะอีซา ตาเซะ
นายมะแอ ลาเตะ
นายมัสลัน สาเล็ง
นายมาโซ บาฮา
นายมาโซ มะดาฮู
นายมานะ การี
นายมานิตย์ ตัณฑ์ทวี
นายมานิตย์ ทับทิมอ่อน
นายมานูร น้อยทับทิม
นายมามะสะกรี เจะแต
นายมารือเด๊ะ ดอรอฮิง
นายมารูวาน อุมาเจะแต
นายมาหะมะ มูเด็ง
นายมาหะมะ ลาเตะ
นายมาหะมะพิรุท เจะโซะ
นายมาหามะเซาฟี สาและ

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๖.
๖๕๑๗.
๖๕๑๘.
๖๕๑๙.
๖๕๒๐.
๖๕๒๑.
๖๕๒๒.
๖๕๒๓.
๖๕๒๔.
๖๕๒๕.
๖๕๒๖.
๖๕๒๗.
๖๕๒๘.
๖๕๒๙.
๖๕๓๐.
๖๕๓๑.
๖๕๓๒.
๖๕๓๓.
๖๕๓๔.
๖๕๓๕.
๖๕๓๖.
๖๕๓๗.
๖๕๓๘.
๖๕๓๙.
๖๕๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายมาหามะสายูซี ฮาตี
นายมีชัย บือโต
นายมุตตาเล๊ะ ยะพา
นายมุสลีมีน เจะหลง
นายมุฮัมหมัดอัซรี แยนะ
นายมูซอ สาเลง
นายมูหะหมัดนูรดิน สาและ
นายมูหัมหมัดอามีน ฮะดูแว
นายมูฮัมหมัด กะลูแป
นายมูฮํามัด ลอเด็ง
นายมูฮําหมัด จะปะกิยา
นายมูฮําหมัดซูไฮมี ดาหาลี
นายมูฮําหมัดสอและห์ สะบูดิง
นายมูฮําหมัดอัศรีย์ เจ๊ะนะ
นายเมธัส คงขวัญ
นายยะโกะ ปะจู
นายย๊ะห์ย่า กรือมอ
นายยาซะ หะมะ
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
นายยามานีย์ ยะลา
นายยาฮารี สาเล็ง
นายยุทธนา ไชยเสนา
นายยุทธพัฒน์ เศรษฐวชิรา
นายยุทธศักดิ์ ธันศรี
นายยูโซะ สาอิ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๕๔๑.
๖๕๔๒.
๖๕๔๓.
๖๕๔๔.
๖๕๔๕.
๖๕๔๖.
๖๕๔๗.
๖๕๔๘.
๖๕๔๙.
๖๕๕๐.
๖๕๕๑.
๖๕๕๒.
๖๕๕๓.
๖๕๕๔.
๖๕๕๕.
๖๕๕๖.
๖๕๕๗.
๖๕๕๘.
๖๕๕๙.
๖๕๖๐.
๖๕๖๑.
๖๕๖๒.
๖๕๖๓.
๖๕๖๔.
๖๕๖๕.

นายยูลกีฟลี อิตํา
นายโยฮารี มะโระ
นายไยรีส อาแว
นายรณยศ สุขสุชีพ
นายรอยะ สิเดะ
นายรอศักดิ์ อาดํา
นายระพี ยิ้มช้อย
นายรังสฤษฎ์ อัลยุฟรี
นายรังสิมัน แย
นายรัฐชาติ ฐานะพันธุ์
นายรัฐศักดิ์ จาวิสูตร
นายราชิ บาซอ
นายริฎวาน บินอุเซ็ง
นายรูสลี มะแซ
นายเรวัตร ดอเลาะ
นายเรฮันต์ ปิยานนท์พงศ์
นายเริงณรงค์ วสุโรจน์
นายโรเม่ ลูแป
นายลุกมาน ดอเลาะ
นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
นายวนิช บาฮา
นายวรจักร์ บุตรชัย
นายวรชัย ติรอํานวย
นายวรเทพ เจริญทรัพย์
นายวรพงศ์ ฮาลูมะ

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๖.
๖๕๖๗.
๖๕๖๘.
๖๕๖๙.
๖๕๗๐.
๖๕๗๑.
๖๕๗๒.
๖๕๗๓.
๖๕๗๔.
๖๕๗๕.
๖๕๗๖.
๖๕๗๗.
๖๕๗๘.
๖๕๗๙.
๖๕๘๐.
๖๕๘๑.
๖๕๘๒.
๖๕๘๓.
๖๕๘๔.
๖๕๘๕.
๖๕๘๖.
๖๕๘๗.
๖๕๘๘.
๖๕๘๙.
๖๕๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวรเมธ งะเจ๊ะ
นายวรรณรัตน์ สุทธิพันธ์
นายวรานนท์ วิเศษศิริ
นายวรุตม์ ตาเดอิน
นายวรุตม์ ประเสริฐดํา
นายวัชระ สะเจริญ
นายวัชรินทร์ อบทอง
นายวันชัย ระกา
นายวันโด๊ะ ตาเซ๊ะ
นายวันมะ บือโต
นายวันวิวัฒน์ สุขสมบูรณ์
นายวันสมาน บือโต
นายวาทิน กรดเต็ม
นายวาริน เจ๊ะเค๊ะ
นายวาหะมะ แปแนะ
นายวิกรานต์ คงคา
นายวิชัย สาเฮาะ
นายวิชัย อีเลาะ
นายวิเชียร อุ่นนุช
นายวินัย จอเอียด
นายวิโรจน์ อินทโมนี
นายวิวัฒน์ ซ้ายศรี
นายวิเวก ขาวขํา
นายวีรพันธุ์ ยีอา
นายวีรยุทธ หอมชื่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๕๙๑.
๖๕๙๒.
๖๕๙๓.
๖๕๙๔.
๖๕๙๕.
๖๕๙๖.
๖๕๙๗.
๖๕๙๘.
๖๕๙๙.
๖๖๐๐.
๖๖๐๑.
๖๖๐๒.
๖๖๐๓.
๖๖๐๔.
๖๖๐๕.
๖๖๐๖.
๖๖๐๗.
๖๖๐๘.
๖๖๐๙.
๖๖๑๐.
๖๖๑๑.
๖๖๑๒.
๖๖๑๓.
๖๖๑๔.
๖๖๑๕.

นายวีรวรรธ ทองธรรมชาติ
นายวีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์
นายวีระศักดิ์ แซ่หลี
นายวีระศักดิ์ สาเลง
นายวีระศักดิ์ อมรฤทธิ์
นายแวจิ เจ๊ะเย๊าะ
นายแวสมาแอ แวเด็ง
นายแวอุสมาน มะแลเด๊าะ
นายไวโรจน์ วัยนิพิฐพงษ์
นายศรัญญู สุขสําราญ
นายศักดิ์ สําเร
นายศักดิ์ชัย มะลิวงค์
นายศักดิ์ดาพร สอนเวียง
นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นายศิริชัย แสงสงวน
นายศิริพล หวันประรัตน์
นายศิวพันธ์ เฮาะมะ
นายศุภชัย ไชยวรรณ
นายศุภเพียร การือมอ
นายศุภฤกษ์ บัวทอง
นายศุภวรรธน์ มูดอ
นายศุภวัทน์ อลงกตกิตติคณ
ุ
นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ
นายเศกสรรค์ อารยาพันธ์
นายสกนธ์ ดารามอ

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๖.
๖๖๑๗.
๖๖๑๘.
๖๖๑๙.
๖๖๒๐.
๖๖๒๑.
๖๖๒๒.
๖๖๒๓.
๖๖๒๔.
๖๖๒๕.
๖๖๒๖.
๖๖๒๗.
๖๖๒๘.
๖๖๒๙.
๖๖๓๐.
๖๖๓๑.
๖๖๓๒.
๖๖๓๓.
๖๖๓๔.
๖๖๓๕.
๖๖๓๖.
๖๖๓๗.
๖๖๓๘.
๖๖๓๙.
๖๖๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
นายสนอง ทองนพคุณ
นายสนอง หนูสวัสดิ์
นายสนั่น พานิช
นายสปาวี ดาหะตอ
นายสมเกียรติ ดวงแก้ว
นายสมคิด ชมเชย
นายสมคิด นาวา
นายสมใจ ศรีสุขใส
นายสมชัย ธรรมโรจนวงศ์
นายสมชาย บัวเนี่ยว
นายสมชาย บาฮา
นายสมชาย บูสะมัน
นายสมชาย รุ่งเรือง
นายสมชาย สวัสดี
นายสมชาย สุวรรณเดชา
นายสมชาย เหมาะแหล่
นายสมนึก ชื่นธารา
นายสมบัติ สุวรรณศรี
นายสมบูรณ์ ชํานาญจิตร
นายสมพงค์ นุคระอานนท์
นายสมพงศ์ สืบประดิษฐ์
นายสมพงษ์ แต้กิจวัฒนา
นายสมพงษ์ ท้าวกัลยา
นายสมพร เพ็ชรบริสุทธิ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๖๔๑.
๖๖๔๒.
๖๖๔๓.
๖๖๔๔.
๖๖๔๕.
๖๖๔๖.
๖๖๔๗.
๖๖๔๘.
๖๖๔๙.
๖๖๕๐.
๖๖๕๑.
๖๖๕๒.
๖๖๕๓.
๖๖๕๔.
๖๖๕๕.
๖๖๕๖.
๖๖๕๗.
๖๖๕๘.
๖๖๕๙.
๖๖๖๐.
๖๖๖๑.
๖๖๖๒.
๖๖๖๓.
๖๖๖๔.
๖๖๖๕.

นายสมพร สุดชาลี
นายสมโภช มณีสว่าง
นายสมมาตร์ ปิยายีไทย
นายสมมารถ สยมภาค
นายสมมาศ วิชาธิคุณ
นายสมศักดิ์ แซ่เจน
นายสมศักดิ์ ตอกอ
นายสมศักดิ์ บัวงาม
นายสมาน ลีม๊ะ
นายสมาน อาบ๊ะ
นายสรพงศ์ โต๊ะ
นายสรรชัย บาฮา
นายสรรเสริญ ประสม
นายสรรเสริญ พรหมบริรักษ์
นายสรศักดิ์ โบ๊ะหมัน
นายสรายุทธิ์ ชูชนะ
นายสหรัฐ สิริวัฒน์
นายส่องแสง สังข์น้อย
นายสอาด กาดีโลน
นายสะกะริย่า มูเก็ม
นายสะแปะอิง สะมาแอ
นายสะมะแอ โต๊ะเจ๊ะแม
นายสะมะแอ ยามา
นายสะอารี บาฮา
นายสะเฮงมิง ดาโอะ

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๖๖.
๖๖๖๗.
๖๖๖๘.
๖๖๖๙.
๖๖๗๐.
๖๖๗๑.
๖๖๗๒.
๖๖๗๓.
๖๖๗๔.
๖๖๗๕.
๖๖๗๖.
๖๖๗๗.
๖๖๗๘.
๖๖๗๙.
๖๖๘๐.
๖๖๘๑.
๖๖๘๒.
๖๖๘๓.
๖๖๘๔.
๖๖๘๕.
๖๖๘๖.
๖๖๘๗.
๖๖๘๘.
๖๖๘๙.
๖๖๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสัญญา มะมิง
นายสันติ สุวรรณกิจ
นายสัปรส บุญมีได้
นายสัมพันธ์ จันทรส
นายสัมพันธ์ นันทพุธ
นายสาคร พัฒนกุล
นายสาทร มากอ้น
นายสามารถ ไชยทอง
นายสาโรจน์ จิตราวุธ
นายสาโรช หมีดหรน
นายสาเหาะ ขะเร็มปุ
นายสิทธิชัย บาโง๊ะ
นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์
นายสิริศักดิ์ โสตถิมานนท์
นายสุกรี แวมามะ
นายสุกรี สาเลง
นายสุกีมัน แนฆามา
นายสุชล เจ๊ะมะ
นายสุชาดา กิจสุข
นายสุชาติ เกศโร
นายสุชาติ โต๊ะนาวา
นายสุชาติ ยูทา
นายสุทน ศรีรมย์
นายสุทัศน์ อภิบาลศรี
นายสุทิน รอเซะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๖๙๑.
๖๖๙๒.
๖๖๙๓.
๖๖๙๔.
๖๖๙๕.
๖๖๙๖.
๖๖๙๗.
๖๖๙๘.
๖๖๙๙.
๖๗๐๐.
๖๗๐๑.
๖๗๐๒.
๖๗๐๓.
๖๗๐๔.
๖๗๐๕.
๖๗๐๖.
๖๗๐๗.
๖๗๐๘.
๖๗๐๙.
๖๗๑๐.
๖๗๑๑.
๖๗๑๒.
๖๗๑๓.
๖๗๑๔.
๖๗๑๕.

นายสุธรรม บัวแก่น
นายสุนทร จอมเมือง
นายสุนทร ล้วนงาม
นายสุนิตย์ คณะทอง
นายสุเบศ สันหละ
นายสุประดิษฐ์ ประดิษฐวงษ์
นายสุภัทร มูลศรี
นายสุภาพ ศรีนุ่น
นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์
นายสุรเดช โคตรศรี
นายสุรศักดิ์ โจวรรณถะ
นายสุรศักดิ์ เพชรเครือ
นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ
นายสุรศักดิ์ หมีโดด
นายสุรานี มะลี
นายสุรินทร์ ช่วยราย
นายสุรินทร์ โรจนฐาน
นายสุริยันตร์ ลัคนาวงศ์
นายสุริยา ไชยเสนา
นายสุริยา มะมิน
นายสุริยา สาเลง
นายสุไลมาน ทากือแน
นายสุไลมาน มะมิง
นายสุไลมาน แวสานิ
นายสุวิจักขณ์ วรรณะภิรมย์

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๑๖.
๖๗๑๗.
๖๗๑๘.
๖๗๑๙.
๖๗๒๐.
๖๗๒๑.
๖๗๒๒.
๖๗๒๓.
๖๗๒๔.
๖๗๒๕.
๖๗๒๖.
๖๗๒๗.
๖๗๒๘.
๖๗๒๙.
๖๗๓๐.
๖๗๓๑.
๖๗๓๒.
๖๗๓๓.
๖๗๓๔.
๖๗๓๕.
๖๗๓๖.
๖๗๓๗.
๖๗๓๘.
๖๗๓๙.
๖๗๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายเสกสรร งามระเบียบ
นายเสนอ แดงประเทศ
นายเสรี แวมง
นายแสวง ราชจันทร์
นายหน่วย ชินทอง
นายหนัด แย้ม
นายหนิมะ เดหนิ
นายหร้อด้าน เอียดวารี
นายหริส ปิยานนท์พงศ์
นายหัสดินทร์ เจะแต
นายหามะซารี หวังกาจิ
นายอดิฐ หะยีดอเล๊าะ
นายอดินัน ท่าชะมวง
นายอดินันท์ จารู
นายอดินันท์ เจ๊ะเล๊าะ
นายอดินันท์ อาแวกือจิ
นายอดิรุจ อูเซ็ง
นายอดิเรก ตะนิรี
นายอดิเรก อาฆง
นายอดิศักดิ์ พงหลง
นายอดุล นุ่งอาหลี
นายอดุล มะเซ็ง
นายอดุลย์ ซาเลง
นายอดุลย์ ตาเซ๊ะ
นายอดุลย์ ยามา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๗๔๑.
๖๗๔๒.
๖๗๔๓.
๖๗๔๔.
๖๗๔๕.
๖๗๔๖.
๖๗๔๗.
๖๗๔๘.
๖๗๔๙.
๖๗๕๐.
๖๗๕๑.
๖๗๕๒.
๖๗๕๓.
๖๗๕๔.
๖๗๕๕.
๖๗๕๖.
๖๗๕๗.
๖๗๕๘.
๖๗๕๙.
๖๗๖๐.
๖๗๖๑.
๖๗๖๒.
๖๗๖๓.
๖๗๖๔.
๖๗๖๕.

นายอดุลย์ สันตา
นายอติชาต ราโอบ
นายอนันณี สะมะ
นายอนันต์ บาโระสะนอ
นายอนันต์ เล๊ะเต็งโซ๊ะ
นายอนันต์ อาแวกาแฉะ
นายอนันตศักด์ ชูเอิน
นายอนิรุธ ธันศรี
นายอนุชา วงศ์นนทวัชร์
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
นายอนุชิต อาชวเมธากุล
นายอนุวัฒน์ เปรมปรี
นายอนุสรณ์ สานิง
นายอนุสรณ์ ฮัจยี
นายอโนทัย เอียดยอด
นายอภิชัย จันทร์มนตรี
นายอภิชาติ ไพศาลเจริญวงศ์
นายอภิชาติ หลง
นายอภิสิทธิ์ เหล็มปาน
นายอยวัต กระมีมูล
นายอรรถพร กฤตยานาถ
นายอรรถพล ดารามอ
นายอรัญ เจะอาแว
นายอรัญ ตาเซะ
นายอรัญ อาซัน

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๖๖.
๖๗๖๗.
๖๗๖๘.
๖๗๖๙.
๖๗๗๐.
๖๗๗๑.
๖๗๗๒.
๖๗๗๓.
๖๗๗๔.
๖๗๗๕.
๖๗๗๖.
๖๗๗๗.
๖๗๗๘.
๖๗๗๙.
๖๗๘๐.
๖๗๘๑.
๖๗๘๒.
๖๗๘๓.
๖๗๘๔.
๖๗๘๕.
๖๗๘๖.
๖๗๘๗.
๖๗๘๘.
๖๗๘๙.
๖๗๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายอริยะ สุดโต
นายอรุณ จิ้ววรรณกุล
นายอรุณ บุญพรานชู
นายอัครเดช เพ็ชรชู
นายอัครพงศ์ ประทานชวโน
นายอัครินทร์ แท่นสงค์
นายอังสอหรี และสุม
นายอัซมี ยีหะมะ
นายอันวา คารี
นายอับดุล สนุง
นายอับดุลกอเด บาฮา
นายอับดุลกอเดร์ มะมิง
นายอับดุลกอเดร์ มูดอ
นายอับดุลการิม การี
นายอับดุลซอมะ แดบ๊อก
นายอับดุลบาซิ เจ๊ะซอ
นายอับดุลมาเละ กามา
นายอับดุลรอกิ ดือเระ
นายอับดุลรอซะ สะแลแม
นายอับดุลรอซะ อาวากาจิ
นายอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ
นายอับดุลรอมัน กาเซ็งอีแต
นายอับดุลรอยะ ดือราแม
นายอับดุลรอฮิม แปแนะ
นายอับดุลราเต๊ะ การี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๗๙๑.
๖๗๙๒.
๖๗๙๓.
๖๗๙๔.
๖๗๙๕.
๖๗๙๖.
๖๗๙๗.
๖๗๙๘.
๖๗๙๙.
๖๘๐๐.
๖๘๐๑.
๖๘๐๒.
๖๘๐๓.
๖๘๐๔.
๖๘๐๕.
๖๘๐๖.
๖๘๐๗.
๖๘๐๘.
๖๘๐๙.
๖๘๑๐.
๖๘๑๑.
๖๘๑๒.
๖๘๑๓.
๖๘๑๔.
๖๘๑๕.

นายอับดุลรามัน ซามอ
นายอับดุลรามัน แปแนะ
นายอับดุลราเมาะตี โม๊ะ
นายอับดุลราเฮง การี
นายอับดุลลาติฟ หมีนแดง
นายอับดุลเละ บาฮา
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะซอ
นายอับดุลเลาะ ดอนิ
นายอับดุลเลาะ ตาบาซา
นายอับดุลเลาะ มะมิง
นายอับดุลเล๊าะ วาลี
นายอับดุลวาฮะ อันเต๊าะ
นายอับดุลอาซิ อับดุลรอมัน
นายอับดุลอายิก หะยีบารอเฮง
นายอับดูลสาลาม หะยียุโซ๊ะ
นายอับฝัน อาแด
นายอัมซอน โยธา
นายอัษฎาวุธ สุวัตถี
นายอัสมี คารี
นายอาชา และเจริญ
นายอาซมิง สาและ
นายอาซะมัน ดอเลาะ
นายอาซัง สาเล็ง
นายอาซิ ซาเลง
นายอาซูลัน แวสือแม

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๑๖.
๖๘๑๗.
๖๘๑๘.
๖๘๑๙.
๖๘๒๐.
๖๘๒๑.
๖๘๒๒.
๖๘๒๓.
๖๘๒๔.
๖๘๒๕.
๖๘๒๖.
๖๘๒๗.
๖๘๒๘.
๖๘๒๙.
๖๘๓๐.
๖๘๓๑.
๖๘๓๒.
๖๘๓๓.
๖๘๓๔.
๖๘๓๕.
๖๘๓๖.
๖๘๓๗.
๖๘๓๘.
๖๘๓๙.
๖๘๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายอาซูวัน ยูโซ๊ะ
นายอาซูวาน แวดือเระ
นายอาแซ สาลัง
นายอาดัม ฮาแว
นายอานนท์ จีนเซ่ง
นายอาบีดีน เล่ทองคํา
นายอาบูบักรี การี
นายอามิง สือแม
นายอามิน ดอเลาะ
นายอาริฟ มาหามะ
นายอาลียะส์ ดือเระ
นายอาวุธ อักษรพันธ์
นายอาสมี มะอาลี
นายอาสรีย์ ดารอฮิง
นายอาหะมะตอลา บือราเฮง
นายอํานวย เดชาภิบาล
นายอําไพ แสงสกล
นายอํามาน สะมะปุ
นายอินทัช รอเกตุ
นายอิบรอเหม ปะดุลัง
นายอิบรอฮิม ยูโซะ
นายอิ่ม คํามี
นายอิศรัมย์ เจ๊ะแฮ
นายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ
นายอีซอ แปแนะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๘๔๑.
๖๘๔๒.
๖๘๔๓.
๖๘๔๔.
๖๘๔๕.
๖๘๔๖.
๖๘๔๗.
๖๘๔๘.
๖๘๔๙.
๖๘๕๐.
๖๘๕๑.
๖๘๕๒.
๖๘๕๓.
๖๘๕๔.
๖๘๕๕.
๖๘๕๖.
๖๘๕๗.
๖๘๕๘.
๖๘๕๙.
๖๘๖๐.
๖๘๖๑.
๖๘๖๒.
๖๘๖๓.
๖๘๖๔.
๖๘๖๕.

นายอีซา มะสาลัง
นายอีดือเระ มะเกะ
นายอุเซ็ง กะลูแป
นายอุดร เพชรทอง
นายอุใบ หมัดหมุด
นายอุสมัน วามะ
นายอุสมาน ดารามอ
นายอุสมาน เบ็นกาเสม
นายอูมา กาเด
นายเอกชัย มุณีรัตน์
นายเอกชัย สวัสดี
นายเอกพงษ์ ขุนทอง
นายเอกรัตน์ แซ่เหง่า
นายเอกวิทย์ จันทวงษ์
นายเอกสิทธิ์ จันทร์ทา
นายเอกสิทธิ์ มหัทธนพิทักษ์
นายเอนก ศรีชาติ
นายเอมจ๊าสมีน ดือราเสะ
นายโอภาส เผือกรักษา
นายโอภาส รุ่งสวัสดิ์
นายฮัมดี ดอลอ
นายฮัมดี เปาะซา
นายฮัสนาน หะยีเจ๊ะเล๊าะ
นายฮาซัน โต๊ะลง
นายฮาซัน มามะเร

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๖๖.
๖๘๖๗.
๖๘๖๘.
๖๘๖๙.
๖๘๗๐.
๖๘๗๑.
๖๘๗๒.
๖๘๗๓.
๖๘๗๔.
๖๘๗๕.
๖๘๗๖.
๖๘๗๗.
๖๘๗๘.
๖๘๗๙.
๖๘๘๐.
๖๘๘๑.
๖๘๘๒.
๖๘๘๓.
๖๘๘๔.
๖๘๘๕.
๖๘๘๖.
๖๘๘๗.
๖๘๘๘.
๖๘๘๙.
๖๘๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายฮานาพี เจะแว
นายฮารุน เจ๊ะตา
นายฮําดี ตาเห
นายฮําดี อับดุลเลาะ
นางสาวกชพรพรรณ รัตนบุญ
นางกชพรรณ บัวทอง
นางกชพรรณ มณีโชติ
นางกชภัส กุลคณิตเมธา
นางสาวกนกพร เรืองรัตน์
นางสาวกนกวรรณ เลิศเกียรติวงศ์
นางสาวกนกวรรณ โศจิศิริกุล
นางสาวกนกวรรณ โหลสกุล
นางสาวกมลมาลย์ อ่อนแก้ว
นางสาวกมลา ปัตโก
นางสาวกรรณิกา คําพุฒ
นางกรรณิการ์ รอฮิม
นางสาวกรองกนก แสงอาภา
นางสาวกรอุมา อินทรัตน์
นางสาวกรุณา คงยก
นางกฤติยาภรณ์ ไกรแก้ว
นางสาวกฤษณา จารุพันธ์
นางสาวกฤษณา นามตาล
นางกฤษณา พลพงศ์
นางกวิตา ทับทวี
นางสาวกวิสรา มะยีเต๊ะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๘๙๑.
๖๘๙๒.
๖๘๙๓.
๖๘๙๔.
๖๘๙๕.
๖๘๙๖.
๖๘๙๗.
๖๘๙๘.
๖๘๙๙.
๖๙๐๐.
๖๙๐๑.
๖๙๐๒.
๖๙๐๓.
๖๙๐๔.
๖๙๐๕.
๖๙๐๖.
๖๙๐๗.
๖๙๐๘.
๖๙๐๙.
๖๙๑๐.
๖๙๑๑.
๖๙๑๒.
๖๙๑๓.
๖๙๑๔.
๖๙๑๕.

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกวิสรา ลิ่มวินิจ
นางกษมา เจ๊ะซู
นางสาวกษิรา มุ่งงามวิจิตร
นางสาวกอนีซะ เจะม๊ะ
นางสาวกอบแก้ว พูนพานิช
นางสาวกอมารียะห์ อาแว
นางกอรีเยาะ เตะย่อ
นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
นางสาวกัญญาภัทร กัญจนกาญจน์
นางกัญญาวีร์ เกื้อภาระ
นางกัณฐิกา สนธิสิงห์
นางสาวกัณทิมา บุญศิริ
นางสาวกันยา ไชยาราช
นางกันยา อาทรกิจ
นางกันยาพร ไชยศักดิ์
นางสาวกัลยา แซ่ลู่
นางกัลยา เหล็มปาน
นางสาวกัลยา อาทรกิจ
นางกาญจนา บัวเนี่ยว
นางสาวกาญจนา โลกัตถจริยากุล
นางสาวกามารีเยาะ ดาฮาเก็ง
นางสาวกามูนี ยีสะอิ
นางสาวกาไมยีดะ รือสะ
นางสาวกาสูมาวาตี อาแวหามะ
นางสาวกิตติยา เปาะเดง

๖๙๑๖.
๖๙๑๗.
๖๙๑๘.
๖๙๑๙.
๖๙๒๐.
๖๙๒๑.
๖๙๒๒.
๖๙๒๓.
๖๙๒๔.
๖๙๒๕.
๖๙๒๖.
๖๙๒๗.
๖๙๒๘.
๖๙๒๙.
๖๙๓๐.
๖๙๓๑.
๖๙๓๒.
๖๙๓๓.
๖๙๓๔.
๖๙๓๕.
๖๙๓๖.
๖๙๓๗.
๖๙๓๘.
๖๙๓๙.
๖๙๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวกุลธิดา ท้าวกัลยา
นางสาวกุลนรี ภะรตะศิลปิน
นางสาวกูดะห์ เจะหนิ
นางสาวกูนูรีดา สัญญา
นางสาวกูรอฮานิง อาลี
นางสาวเกวลี ยิ่งยวด
นางสาวเกศนี ปริงหาดยาย
นางสาวเกศรินทร์ เพชรประดับ
นางเกศินี สินสวัสดิ์
นางเกษร จันทร์เมือง
นางเกษร ถนอมศรีมงคล
นางสาวเกษร ทองอุ่น
นางสาวเกษร นราภิรมย์
นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์
นางสาวขนิษฐา รัชตเศรษฐกุล
นางสาวขวัญแก้ว ชูแก้ว
นางขวัญตา มะเด็ง
นางคงภัค พุฒิธนาภัทร
นางครองเกียรติ เอกพิริยไพบูลย์
นางคอซีย๊ะ สามัน
นางสาวคอดีเยาะ หามะ
นางคอติเย๊าะ เจ๊ะตํา
นางสาวค็อยรุนนิศา เจ๊ะอาแซ
นางคอลีเย๊าะ เดเบาะ
นางงามพิธ พวงลําเจียก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๙๔๑.
๖๙๔๒.
๖๙๔๓.
๖๙๔๔.
๖๙๔๕.
๖๙๔๖.
๖๙๔๗.
๖๙๔๘.
๖๙๔๙.
๖๙๕๐.
๖๙๕๑.
๖๙๕๒.
๖๙๕๓.
๖๙๕๔.
๖๙๕๕.
๖๙๕๖.
๖๙๕๗.
๖๙๕๘.
๖๙๕๙.
๖๙๖๐.
๖๙๖๑.
๖๙๖๒.
๖๙๖๓.
๖๙๖๔.
๖๙๖๕.

นางสาวจณิสตา เพชรไฝ
นางสาวจรรยฐนวรรณ ปัจฉิมศิริ
นางสาวจรัสศรี บกสวาทชา
นางจรินทร์ จินดาละออง
นางจริยา กองวัฒนศิลป์
นางจริยา บัวงาม
นางจันทนา จุรี
นางจันทนา บุญญถิร
นางสาวจันทนา สิทธิไชย
นางสาวจันทนา อีตํา
นางสาวจันทิมา เหรียญชลานุสาร
นางสาวจันร์จิรา เหร็มเหมาะ
นางจามรี ถาวรสุข
นางจารุณี ประเสริฐ
นางจารุณี สิทธิรัตน์
นางสาวจารุรัตน์ รุจวาณิชย์
นางจารุวรรณ์ ราญฎร
นางสาวจารุวรรณ แซ่หลี
นางจารุวรรณ เพ็ชรสี
นางสาวจารุวรรณ ลารีนู
นางสาวจารุวรรณ สินจินา
นางจํานรรพร รัตนญาติ
นางจํานอง แปแนะ
นางจําเนียร อนุรักษ์
นางจํารูญศรี แดงแก้ว

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๖๖.
๖๙๖๗.
๖๙๖๘.
๖๙๖๙.
๖๙๗๐.
๖๙๗๑.
๖๙๗๒.
๖๙๗๓.
๖๙๗๔.
๖๙๗๕.
๖๙๗๖.
๖๙๗๗.
๖๙๗๘.
๖๙๗๙.
๖๙๘๐.
๖๙๘๑.
๖๙๘๒.
๖๙๘๓.
๖๙๘๔.
๖๙๘๕.
๖๙๘๖.
๖๙๘๗.
๖๙๘๘.
๖๙๘๙.
๖๙๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางจิงดา อาเบต
นางจิณณรัตน์ โรจนกิตติรัตน์
นางจิดาภา สิทธิรัตน์
นางจิตติมา เทพบรรหาร
นางจิตติมา เทพษร
นางสาวจิตติมา วัชรานุรักษ์
นางจิตติมา ศรีสุวรรณ
นางจิตราวดี มุขยวัฒน์
นางจินต์ฑิตา ธรรมโรจนวงศ์
นางจินตนา รักธรรม
นางจินตนา เรืองหิรัญ
นางจินตนา สามทิศ
นางสาวจิรธันย์ เนาว์ขุนทด
นางจิรวัฒน์ รัตนสุวรรณ
นางสาวจิราพร ชูแย้ม
นางจิราพร มูซอ
นางสาวจิราภรณ์ กลับแก้ว
นางจิราภรณ์ น้อยน้ําใส
นางจิราภรณ์ ปะจู
นางสาวจุฑาทิพย์ ภักดีฉนวน
นางจุฑาทิพย์ เรือนคํา
นางจุฑาธิป จันทพงษ์พิวฒ
ั น์
นางจุฑามาศ จันทร์มณี
นางสาวจุฑามาศ จินนุกูล
นางสาวจุฑามาศ มโนสันติ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๖๙๙๑.
๖๙๙๒.
๖๙๙๓.
๖๙๙๔.
๖๙๙๕.
๖๙๙๖.
๖๙๙๗.
๖๙๙๘.
๖๙๙๙.
๗๐๐๐.
๗๐๐๑.
๗๐๐๒.
๗๐๐๓.
๗๐๐๔.
๗๐๐๕.
๗๐๐๖.
๗๐๐๗.
๗๐๐๘.
๗๐๐๙.
๗๐๑๐.
๗๐๑๑.
๗๐๑๒.
๗๐๑๓.
๗๐๑๔.
๗๐๑๕.

นางจุฑามาส วรรณะ
นางสาวจุติพร สุวรรณธาดา
นางจุรารัตน์ จันทสุวรรณ
นางจุรีย์ เรืองยิ่ง
นางจุลีพันธ์ คชาเสด
นางสาวเจนจิรา ไล่สุด
นางเจ๊ะตีม๊ะ ซาเลง
นางเจ๊ะปะ ยูโซ๊ะ
นางเจ๊ะแยนะ เจะโซะ
นางเจ๊ะลีเมาะ แวดอเลาะ
นางฉลวย บุญเพชรศรี
นางสาวฉลวย เอียดเจริญ
นางฉวีวรรณ ขุนเจริญ
นางสาวฉวีวรรณ จินดารัศมี
นางเฉลิมขวัญ หะมะ
นางสาวชญา พรหมปลัด
นางชฎามาศ บัวศรี
นางสาวชฎามาศ สําแดง
นางสาวชนกนาฎ จันทร์แสง
นางสาวชนนิกานต์ เรืองฉิม
นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล
นางชนันท์วัลย์ ลิ้มจิรภัทร
นางชนากานต์ ขลิบเงิน
นางสาวชนากานต์ วงษ์นอก
นางชนาพร คําใฮ

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑๖.
๗๐๑๗.
๗๐๑๘.
๗๐๑๙.
๗๐๒๐.
๗๐๒๑.
๗๐๒๒.
๗๐๒๓.
๗๐๒๔.
๗๐๒๕.
๗๐๒๖.
๗๐๒๗.
๗๐๒๘.
๗๐๒๙.
๗๐๓๐.
๗๐๓๑.
๗๐๓๒.
๗๐๓๓.
๗๐๓๔.
๗๐๓๕.
๗๐๓๖.
๗๐๓๗.
๗๐๓๘.
๗๐๓๙.
๗๐๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางชนิกานต์ ปัญญาคํา
นางชรินทร์ทิพย์ รักษ์แก้ว
นางสาวชรินรัตน์ ต้นเพ็ชร
นางชลธิชา ศรุตินันท์
นางสาวช้องมาศ กิตต์ธนาฒย์
นางสาวชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์
นางสาวชาลินี จิตภักดี
นางชื่นกมล สมุทรเพชร
นางชุติกาญจน์ อุปมัยรัตน์
นางชุติมา ชาญวิรวงศ์
นางชุติมา แซ่เจีย
นางชุติมา แสงเพชร
นางสาวชูใจ มะโรหบุตร
นางสาวโชติกา ขวัญเกิด
นางสาวไชยิกา เจ๊ะเด๊ะ
นางสาวซอบารีย๊ะ แปตาลี
นางสาวซอเฝียะ หลีเส็น
นางสาวซับบรีนาร์ แมเราะ
นางสาวซัมซียะห์ สาและ
นางซัมเซียห์ ดือมาลี
นางสาวซัยนับ อีแน
นางสาวซัลมา เล็ง
นางสาวซัลมา อะแว
นางสาวซัลวา เงาะ
นางสาวซากัรมา สาและ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๐๔๑.
๗๐๔๒.
๗๐๔๓.
๗๐๔๔.
๗๐๔๕.
๗๐๔๖.
๗๐๔๗.
๗๐๔๘.
๗๐๔๙.
๗๐๕๐.
๗๐๕๑.
๗๐๕๒.
๗๐๕๓.
๗๐๕๔.
๗๐๕๕.
๗๐๕๖.
๗๐๕๗.
๗๐๕๘.
๗๐๕๙.
๗๐๖๐.
๗๐๖๑.
๗๐๖๒.
๗๐๖๓.
๗๐๖๔.
๗๐๖๕.

นางสาวซากีรา มะมิง
นางซากีเร๊าะ มามะ
นางซานิเยาะ มะมิง
นางสาวซานีตา ดือราแม
นางสาวซานีตา อุมา
นางซาปีน๊ะ สามามะ
นางสาวซาปีรา มะรูโซ๊ะ
นางสาวซายนะ สมาแฮ
นางซาริยะ อาวัง
นางสาวซารีนา ดาเด๊ะ
นางสาวซารีนา สมาแอ
นางซารีหะห์ ยีหะมะ
นางซาเร๊าะ มะมิง
นางสาวซาแลฮา มาหะมะ
นางสาวซาอีเราะห์ มะโระ
นางซาอุยะ ยาเซาะ
นางซาอูดะห์ โยธา
นางซูไบดะ มะดาฮู
นางสาวซูไบยะห์ มะแซ
นางสาวซูรีณา บูเกะมาตี
นางสาวซูรีนา ดาโอะ
นางซูรียา บาฮา
นางซูรียานี ยีกาเดร์
นางซูรียานี หะมิ
นางสาวซูฮัยณี มะดีเย๊าะ

หนา้ ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๖๖.
๗๐๖๗.
๗๐๖๘.
๗๐๖๙.
๗๐๗๐.
๗๐๗๑.
๗๐๗๒.
๗๐๗๓.
๗๐๗๔.
๗๐๗๕.
๗๐๗๖.
๗๐๗๗.
๗๐๗๘.
๗๐๗๙.
๗๐๘๐.
๗๐๘๑.
๗๐๘๒.
๗๐๘๓.
๗๐๘๔.
๗๐๘๕.
๗๐๘๖.
๗๐๘๗.
๗๐๘๘.
๗๐๘๙.
๗๐๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวซูใฮนี มะเกะ
นางซูไฮละห์ สามะเด็ง
นางไซนะ หนกหลัง
นางไซนับ วานิ
นางญาดา นพสร
นางญาสิริ คงสุข
นางฐาปภา แสงจันทร์
นางฐิติมา นาคบรรพต
นางฐิติรัตน์ เย็นสุข
นางสาวณมน สมฤทธิ์
นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชร
นางณัฎฐกานต์ แสงจันทร์
นางสาวณัฏฐรา อูมา
นางณัฐกานต์ นิเดร์
นางณัฐกานต์ ศรีสุข
นางสาวณัฐธิดา บัวศรี
นางณัฐปภัสร์ ชูชาติวงค์ชะนะ
นางสาวณัฐพร มั่งคั่ง
นางสาวณัฐสุดา ฉุยฉ่อง
นางสาวณัฐิกานต์ ชุติกาญจนาพันธุ์
นางณัสรีญา แซดอมะ
นางสาวณิชกุล กันกลิ่น
นางณิชาภัทร ดุลยกุล
นางดรรชนีย์ บาฮา
นางดรุณี บุญยัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๐๙๑.
๗๐๙๒.
๗๐๙๓.
๗๐๙๔.
๗๐๙๕.
๗๐๙๖.
๗๐๙๗.
๗๐๙๘.
๗๐๙๙.
๗๑๐๐.
๗๑๐๑.
๗๑๐๒.
๗๑๐๓.
๗๑๐๔.
๗๑๐๕.
๗๑๐๖.
๗๑๐๗.
๗๑๐๘.
๗๑๐๙.
๗๑๑๐.
๗๑๑๑.
๗๑๑๒.
๗๑๑๓.
๗๑๑๔.
๗๑๑๕.

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงกมล โปดํา
นางสาวดวงกมล รัตตะพันธุ์
นางสาวดวงแข แก้วละเอียด
นางดวงจันทร์ ปินตาติ๊บ
นางดวงพร ชัยพานิชย์
นางดอกอินทร์ ศรีสุด
นางดารณี พัฒนปรีชาเสถียร
นางดาราณี ดีหะมะ
นางสาวดารารัตน์ บันลือพงศ์เจริญ
นางสาวดารุณี คงเจี้ยง
นางสาวดาวีย๊ะ เซ็งสะลง
นางดุษฎี เดะแอ
นางตรีทิพณิภาร์ วรรณะภิรมย์
นางสาวตรีทิพย์ ขํานอง
นางสาวต่วนนารีมาลย์ กุโน
นางสาวต่วนฟาดีละห์ โตะกูบาฮา
นางต่วนมารีนี เหล็มเด็น
นางต่วนรอฮานา อาจณรงค์
นางสาวต่วนฮาซานา ซารี
นางสาวต้องจิต สุวรรณพงษ์
นางต่อมแก้ว มุสิกะ
นางสาวตัสนีม ทับคํา
นางสาวตัสนีม บัวระภา
นางตีเมาะ ยูโซะ
นางสาวตุแวรอซีดะห์ กาแม

๗๑๑๖.
๗๑๑๗.
๗๑๑๘.
๗๑๑๙.
๗๑๒๐.
๗๑๒๑.
๗๑๒๒.
๗๑๒๓.
๗๑๒๔.
๗๑๒๕.
๗๑๒๖.
๗๑๒๗.
๗๑๒๘.
๗๑๒๙.
๗๑๓๐.
๗๑๓๑.
๗๑๓๒.
๗๑๓๓.
๗๑๓๔.
๗๑๓๕.
๗๑๓๖.
๗๑๓๗.
๗๑๓๘.
๗๑๓๙.
๗๑๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวตูแวนัสพูรี นิมะ
นางเต็มดวง ธันศรี
นางทวีวรรณ สุขสถาน
นางทศพร ซียง
นางทสมา วงศ์แพทย์
นางทองใบ แปแนะ
นางทองพัตร แพ่งพิบูลย์
นางสาวทักษอร พิงพิทยากุล
นางสาวทักษิณา ส่องสว่าง
นางสาวทัชชา เจริญกุลเมธี
นางทัศณีย์ มาละ
นางสาวทิพพิมล คงแก้ว
นางสาวทิพย์ธิวา อินศรีสวัสดิ์
นางสาวทิพย์นรา จงอุรุดี
นางทิพวรรณ กองธนานันท์
นางสาวทิพวรรณ วุฒิพันธุ์
นางทิพวัล หลังปูเต๊ะ
นางสาวทิวา อารมณ์
นางสาวทิวาพร จันทรเพท
นางธนพร ใจอ่อน
นางธนภรณ์ ขุนทอง
นางสาวธนัญนพัช ทองจีน
นางสาวธนิฐา แคยิหวา
นางสาวธนิษฐา มงคลสกุลฤทธิ์
นางสาวธมล มงคลศิลป์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๑๔๑.
๗๑๔๒.
๗๑๔๓.
๗๑๔๔.
๗๑๔๕.
๗๑๔๖.
๗๑๔๗.
๗๑๔๘.
๗๑๔๙.
๗๑๕๐.
๗๑๕๑.
๗๑๕๒.
๗๑๕๓.
๗๑๕๔.
๗๑๕๕.
๗๑๕๖.
๗๑๕๗.
๗๑๕๘.
๗๑๕๙.
๗๑๖๐.
๗๑๖๑.
๗๑๖๒.
๗๑๖๓.
๗๑๖๔.
๗๑๖๕.

นางธัญญรัตน์ บวรลักษมี
นางธัญญรัตน์ วงศ์นามโรจน์
นางสาวธัญพร นาคน้ํา
นางสาวธัญลักษณ์ ราชสุวรรณ
นางสาวธันย์รดา สาลัง
นางธาอร มณีสุรัตน์
นางธิดากร บุญเพิ่ม
นางสาวธิติยา ศรีสวัสดิ์
นางธิราศิริ ชูชม
นางเธียรญากาญจน์ ยอดศิลป์
นางสาวนกน้อย พรมโสภา
นางนงนภัส เอมสมบุญ
นางนงนาถ คงแป้น
นางนงเยาว์ ชาญสมุทร
นางนงเยาว์ บวรวัฒนพงศ์
นางนงลักษณ์ อีแต
นางนพพร ทองนะ
นางนภพร พวงลําเจียก
นางสาวนภัสชล สายนาค
นางสาวนภาพร มะนิระ
นางนภาพร เรืองทวีป
นางนภาเพ็ญ ปิยานนท์พงศ์
นางนรินทร แซ่ซู
นางสาวนริศรา โส้สมัน
นางสาวนริศา เยะหมัน

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๖๖.
๗๑๖๗.
๗๑๖๘.
๗๑๖๙.
๗๑๗๐.
๗๑๗๑.
๗๑๗๒.
๗๑๗๓.
๗๑๗๔.
๗๑๗๕.
๗๑๗๖.
๗๑๗๗.
๗๑๗๘.
๗๑๗๙.
๗๑๘๐.
๗๑๘๑.
๗๑๘๒.
๗๑๘๓.
๗๑๘๔.
๗๑๘๕.
๗๑๘๖.
๗๑๘๗.
๗๑๘๘.
๗๑๘๙.
๗๑๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางนรีรัตน์ ธรรมศิริ
นางสาวนฤพร ไชยสิทธิ์
นางสาวนฤมล ลพานุสรณ์
นางนวลแข แซ่ลิ่ม
นางนวลหง ฉายสุวรรณ
นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ
นางนอรี ดูดิง
นางสาวนอรียา เจ๊ะอาลี
นางนอรียา อาบ๊ะ
นางสาวนัทรียา หะยีเจ๊ะและ
นางสาวนันท์นภัส ไกรนรา
นางสาวนันทนัช เพ็ชรชู
นางนันทนา ชั้นสุวรรณพงศ์
นางนันทนา ศรีคําแท้
นางนันทนา สุวรรณอินทร์
นางนันทนา อภัยรัตน์
นางสาวนันทิยา หะยีดอเล๊าะ
นางนัสรียา เบ็ญเจะอุมา
นางสาวนาซีบ๊ะ ดือราแม
นางสาวนาซีเร๊าะ วานิ
นางสาวนาฎนารี เริ่มศรี
นางนาตยา มรรคมนตรี
นางสาวนาบีละ อาวัง
นางสาวนาปีซะ สาและ
นางน่าฝีซ๊ะห์ ดาตู

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๑๙๑.
๗๑๙๒.
๗๑๙๓.
๗๑๙๔.
๗๑๙๕.
๗๑๙๖.
๗๑๙๗.
๗๑๙๘.
๗๑๙๙.
๗๒๐๐.
๗๒๐๑.
๗๒๐๒.
๗๒๐๓.
๗๒๐๔.
๗๒๐๕.
๗๒๐๖.
๗๒๐๗.
๗๒๐๘.
๗๒๐๙.
๗๒๑๐.
๗๒๑๑.
๗๒๑๒.
๗๒๑๓.
๗๒๑๔.
๗๒๑๕.

นางสาวนายือลา นาแว
นางนายูฮัน กูจิ
นางนาริณีย์ บือนา
นางสาวนารีมาน บันนาพงศ์
นางนารีมาล์ นิระ
นางนารีสันต์ แฮมา
นางนารือเมาะ รอเซะ
นางสาวนาอีมะห์ อาแว
นางน้ําผึ้ง แซ่ลิ่ม
นางสาวน้ําฝน ผ่องสุวรรณ
นางสาวน้ําฝน เพชรกาศ
นางสาวนิชาภา จิตสมมารถ
นางสาวนิชาภา ห้วนยิ้มเส้ง
นางสาวนิซง ยอคอร์
นางสาวนิซาวาตี มือลี
นางสาวนิซูใบดะห์ กิติชัย
นางนิโซเฟียร์ กูแม
นางนิตยา สายมณี
นางสาวนิตยา สาหัดสะตํา
นางสาวนิฟาดีละห์ ตูแวงีงิง
นางนิไฟรูซ นิรีย์
นางสาวนิภาพร เลาะนะ
นางสาวนิภาภรณ์ เคี้ยวแก้ว
นางนิภาภรณ์ ดือราฮา
นางนิภารัตน์ โตวงศ์ชื่น

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๑๖.
๗๒๑๗.
๗๒๑๘.
๗๒๑๙.
๗๒๒๐.
๗๒๒๑.
๗๒๒๒.
๗๒๒๓.
๗๒๒๔.
๗๒๒๕.
๗๒๒๖.
๗๒๒๗.
๗๒๒๘.
๗๒๒๙.
๗๒๓๐.
๗๒๓๑.
๗๒๓๒.
๗๒๓๓.
๗๒๓๔.
๗๒๓๕.
๗๒๓๖.
๗๒๓๗.
๗๒๓๘.
๗๒๓๙.
๗๒๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางนิเม๊าะ มามุ
นางนิยดา ดาเดะ
นางนิยะเนตร นาคเสวี
นางสาวนิยูสนี พัชณีย์
นางสาวนิรอปีสะ สาแม
นางสาวนิรัชฎา นอมานี
นางสาวนิรัตน์ ศิริตระกูล
นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ
นางสาวนิลุบล หวันสตูล
นางนิศมา อิสมิน
นางนิศารัตน์ ยอดเกลี้ยง
นางนิสรีน ซียง
นางสาวนิสรีน นอระพา
นางนิสารัตน์ เซ่งเอียง
นางนิหามีเด๊าะ อัลอาตัส
นางสาวนิอัณณิสา เตาะสาตู
นางสาวนิอาณีตา สาวัน
นางสาวนิอาอีซะห์ ปาเจาะ
นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะ
นางสาวนีซัน ดอเลาะ
นางสาวนีนูฟัร หะยีมะ
นางสาวนุชตีณา เกปัน
นางสาวนุชนันท์ พันธุ์มณี
นางสาวนุรซัมซียะห์ มะยีแต
นางสาวนุรมา บาเหง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๒๔๑.
๗๒๔๒.
๗๒๔๓.
๗๒๔๔.
๗๒๔๕.
๗๒๔๖.
๗๒๔๗.
๗๒๔๘.
๗๒๔๙.
๗๒๕๐.
๗๒๕๑.
๗๒๕๒.
๗๒๕๓.
๗๒๕๔.
๗๒๕๕.
๗๒๕๖.
๗๒๕๗.
๗๒๕๘.
๗๒๕๙.
๗๒๖๐.
๗๒๖๑.
๗๒๖๒.
๗๒๖๓.
๗๒๖๔.
๗๒๖๕.

นางสาวนุรอฮะ ดอนา
นางสาวนุรอัยนี เบญเราะห์มาน
นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
นางสาวนุรีซะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ
นางสาวนุสดา หมาดยาหมู
นางสาวนูซีตา สาแม
นางนูซีฮา เจ๊ะอาแว
นางสาวนูรมา โยธา
นางสาวนูรม่า หลีหมะ
นางสาวนูรมาร์ เจะอาลี
นางสาวนูรมีซะห์ วามะ
นางสาวนูรยาตีม ดอเลาะ
นางนูร์รีซา สาเล็ง
นางนูร์ไรมา อับดุลลาเต๊ะ
นางนูรลี โต๊ะเหม
นางสาวนูรไลล่าห์ แซะอามา
นางสาวนูร์อัยดา แปแนะ
นางนูรอัยนี ตาเฮ
นางสาวนูรอัสมา ปุติ
นางสาวนูรอายนีย์ สะมะแอ
นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
นางสาวนูรไอนี อีปง
นางสาวนูรฮาญาตี เจะฮะ
นางสาวนูรฮายาตี กามะ
นางสาวนูรีซะ หะยีมามะ

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๖๖.
๗๒๖๗.
๗๒๖๘.
๗๒๖๙.
๗๒๗๐.
๗๒๗๑.
๗๒๗๒.
๗๒๗๓.
๗๒๗๔.
๗๒๗๕.
๗๒๗๖.
๗๒๗๗.
๗๒๗๘.
๗๒๗๙.
๗๒๘๐.
๗๒๘๑.
๗๒๘๒.
๗๒๘๓.
๗๒๘๔.
๗๒๘๕.
๗๒๘๖.
๗๒๘๗.
๗๒๘๘.
๗๒๘๙.
๗๒๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวนูรีซัน สาเมาะ
นางนูรีซัน สาแม็ง
นางสาวนูรีญา ยาประจัน
นางนูรีดา เจ๊ะย๊ะ
นางนูรีดา มามะ
นางสาวนูรีดา ยือเร๊าะ
นางนูรีดา และซา
นางสาวนูรีตา สาและ
นางนูรียดา นาคสง่า
นางสาวนูรีย๊ะ สามอ
นางสาวนูรียะห์ ดอเลาะอาลี
นางสาวนูรียะห์ ดาโอะ
นางสาวนูรียะห์ อีปง
นางนูรีย๊ะห์ ยามา
นางนูรียัน แมเราะ
นางนูรียา กูมูดอ
นางสาวนูรียาตี หมาดเต๊ะ
นางนูรีสา ปูยามา
นางสาวนูรีฮัน ดอเล๊าะ
นางสาวนูรีฮัน ลาแซ
นางนูรีฮัน แลมีซอ
นางสาวนูรีฮัน สะมะแอ
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
นางสาวนูรูลฮูดา สะมะแอ
นางสาวนูไรการ์ มะแซ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๒๙๑.
๗๒๙๒.
๗๒๙๓.
๗๒๙๔.
๗๒๙๕.
๗๒๙๖.
๗๒๙๗.
๗๒๙๘.
๗๒๙๙.
๗๓๐๐.
๗๓๐๑.
๗๓๐๒.
๗๓๐๓.
๗๓๐๔.
๗๓๐๕.
๗๓๐๖.
๗๓๐๗.
๗๓๐๘.
๗๓๐๙.
๗๓๑๐.
๗๓๑๑.
๗๓๑๒.
๗๓๑๓.
๗๓๑๔.
๗๓๑๕.

นางนูไรดา ดอมะ
นางสาวนูไอนี ดีสะเอะ
นางสาวนูไฮนี แมเราะ
นางสาวโนธิตา บาฮา
นางสาวโนรซี เจ๊ะอาแซ
นางสาวโนรมาซีลา สาแม
นางสาวโนร์ฮูดา กาเด
นางสาวโนรี ซาดา
นางสาวโนรีมัน สะอุ
นางสาวบงกช หมาดเต๊ะ
นางสาวบัดรี ดาหะมิ
นางสาวบาซีเร๊าะ ดือราวี
นางสาวบาฮียะห์ กอเนาะ
นางบุญจันทร์ ผลสมบูรณ์
นางบุญเที่ยง พูนเทพ
นางสาวบุญธิดา แซ่เลี่ยง
นางสาวบุญพระ ปะหยี
นางสาวบุญยณี เพชรนวลน้อย
นางบุญเย็น แก้วแสงสุข
นางบุญเรือน ธันศรี
นางบุญลักษณ์ รัตนชัยนนท์
นางสาวบุญห้าย ทองอ่อน
นางบุษณี ปาแว
นางเบญจมาศ กิจสุข
นางเบญจมาศ ศรีขวัญ

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๑๖.
๗๓๑๗.
๗๓๑๘.
๗๓๑๙.
๗๓๒๐.
๗๓๒๑.
๗๓๒๒.
๗๓๒๓.
๗๓๒๔.
๗๓๒๕.
๗๓๒๖.
๗๓๒๗.
๗๓๒๘.
๗๓๒๙.
๗๓๓๐.
๗๓๓๑.
๗๓๓๒.
๗๓๓๓.
๗๓๓๔.
๗๓๓๕.
๗๓๓๖.
๗๓๓๗.
๗๓๓๘.
๗๓๓๙.
๗๓๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวเบญจวรรณ จินา
นางสาวเบญจวรรณ อินทสุวรรณโณ
นางสาวปณิชา ชูเชิดปานรังษี
นางสาวปภาสิภัค แดงเจย์
นางปภาอร สุวรรณวงศ์
นางประจวบ ธรรมโณ
นางประณีต พานิช
นางประนอม ศรียะพันธ์
นางสาวประยูร หน่อแดง
นางปรัศนี ทองวิจิตร
นางปรางทิพย์ หมาดดาเร๊ะ
นางปราณี ขุนจิตรใจ
นางปราณี จําปางาม
นางสาวปราณี เพชรแก้ว
นางสาวปราณี มิตรหลี
นางสาวปรานี แสนหล้า
นางปราริชาติ มหัทธนพิทักษ์
นางปริศนา นิยมคํา มาร์เบิ้ล
นางปริศนา สาเล็ง
นางสาวปรีดา ฆอแด๊ะ
นางปรีดา ธิวัง
นางสาวปรีธิดา จิเบ็ญจะ
นางปรียา เรืองธนู
นางสาวปวีณา โสภาวัจน์
นางสาวปัตติมาพร ตลุงค์ปุตต์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๓๔๑.
๗๓๔๒.
๗๓๔๓.
๗๓๔๔.
๗๓๔๕.
๗๓๔๖.
๗๓๔๗.
๗๓๔๘.
๗๓๔๙.
๗๓๕๐.
๗๓๕๑.
๗๓๕๒.
๗๓๕๓.
๗๓๕๔.
๗๓๕๕.
๗๓๕๖.
๗๓๕๗.
๗๓๕๘.
๗๓๕๙.
๗๓๖๐.
๗๓๖๑.
๗๓๖๒.
๗๓๖๓.
๗๓๖๔.
๗๓๖๕.

นางสาวปัตถามาศ สุขหอม
นางสาวปัทมา เพ็ชรนุ้ย
นางปาณิศา ส่องรส
นางสาวปาณิสรา ตัณฑ์ทวี
นางสาวปาดีละห์ ยูโซะ
นางสาวปาดีละฮ์ สาและ
นางปาตีเมาะ ยามา
นางสาวปาตีเม๊าะ นาแซ
นางสาวปาตีฮ๊ะ บันนา
นางสาวปานรดา กุลโมรานนท์
นางสาวปาริฉัตร แก้วนางโอ
นางปารีดะห์ บินอาแซ
นางสาวปาลิตา ปัญโญ
นางสาวปาอีหย๊ะ เจะหลง
นางสาวปิยฉัตร บุญสนิท
นางสาวปิยธิดา ปราณีต
นางสาวปิยนุช เรืองประดิษฐ์
นางปิยรัตน์ บินล่าเต๊ะ
นางปิยวรรณ มหาวิจิตร
นางสาวปิยะพร จันทร์เพ็ชร
นางสาวปิยะมาศ พันธุ์พฤกษ์
นางสาวปิยะรัตน์ จันสุข
นางสาวปิยะรัตน์ มะลิชู
นางสาวปีมนัส มนัสวิน
นางปียวรรณ แจ่มสว่าง

หนา้ ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๖๖.
๗๓๖๗.
๗๓๖๘.
๗๓๖๙.
๗๓๗๐.
๗๓๗๑.
๗๓๗๒.
๗๓๗๓.
๗๓๗๔.
๗๓๗๕.
๗๓๗๖.
๗๓๗๗.
๗๓๗๘.
๗๓๗๙.
๗๓๘๐.
๗๓๘๑.
๗๓๘๒.
๗๓๘๓.
๗๓๘๔.
๗๓๘๕.
๗๓๘๖.
๗๓๘๗.
๗๓๘๘.
๗๓๘๙.
๗๓๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวปีสะ หามะ
นางสาวปุณยนุช ตลุงค์ปุตต์
นางสาวผกากรอง ศรีกฤษณ์
นางสาวผกาพันธุ์ พลรักษ์
นางสาวผการัตน์ สังข์ศรี
นางสาวผกาวรรณ เลขาวัฒนานุกิจ
นางผอูนรัตน์ อินทร์ณรงค์
นางสาวพจนีย์ กาฬปักษ์
นางพนิดา กสิกรรมไพบูลย์
นางสาวพรทิพย์ ชุมทอง
นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง
นางสาวพรทิพย์ เสือจุ้ย
นางสาวพรพรรณ จิตต์ธรรม
นางสาวพรพรรณ เจริญสุข
นางพรพิน วงศ์นิตยลัภย์
นางสาวพรพิลาส เอกาพันธุ์
นางสาวพรรณชินี ชุมมิคสา
นางสาวพรรณา รักดี
นางสาวพรรณิภา วิชิตะกุล
นางสาวพรวรรณา นิลประเสริฐ
นางสาวพวงรัตน์ พรหมจันทร์
นางพอรอนี บาราเฮง
นางสาวพัชณี ซาลัง
นางพัชรินทร์ เรืองประดิษฐ์
นางสาวพัณนิดา จอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๓๙๑.
๗๓๙๒.
๗๓๙๓.
๗๓๙๔.
๗๓๙๕.
๗๓๙๖.
๗๓๙๗.
๗๓๙๘.
๗๓๙๙.
๗๔๐๐.
๗๔๐๑.
๗๔๐๒.
๗๔๐๓.
๗๔๐๔.
๗๔๐๕.
๗๔๐๖.
๗๔๐๗.
๗๔๐๘.
๗๔๐๙.
๗๔๑๐.
๗๔๑๑.
๗๔๑๒.
๗๔๑๓.
๗๔๑๔.
๗๔๑๕.

นางสาวพัทราภรณ์ สุกสมัคร
นางพันธ์ ไทยด่อน
นางพันธิมา ศรียะพันธ์
นางสาวพาซียะห์ แต
นางพาณี กาญจนะ
นางสาวพาตีเม๊าะ กะลูแป
นางพาฝัน หนูรอด
นางสาวพารีซา ยามาลูดิง
นางสาวพาวาตี วิชา
นางสาวพิชญธิดา นุ้ยหนู
นางพิณวดี เกษมมงคลพร
นางพิม ศรีหวัง
นางสาวพิมพ์พิชชา จันทร์พุ่ม
นางสาวพิมพ์พิศา ลูวันอาสัน
นางสาวพิมล ไชยทอง
นางสาวพิริยา บัวหัน
นางสาวพิริยา ศรียะพันธ์
นางพิลาส จงศิริวรรณชัย
นางพิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางพิศมัย ขํานอง
นางสาวพิษ เสนประดิษฐ์
นางเพชรดา พูลทอง
นางสาวเพ็ญ โสภา
นางสาวเพ็ญศรี ขาวนิ่ม
นางสาวเพ็ญศรี พงศ์ศรีเกิด

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑๖.
๗๔๑๗.
๗๔๑๘.
๗๔๑๙.
๗๔๒๐.
๗๔๒๑.
๗๔๒๒.
๗๔๒๓.
๗๔๒๔.
๗๔๒๕.
๗๔๒๖.
๗๔๒๗.
๗๔๒๘.
๗๔๒๙.
๗๔๓๐.
๗๔๓๑.
๗๔๓๒.
๗๔๓๓.
๗๔๓๔.
๗๔๓๕.
๗๔๓๖.
๗๔๓๗.
๗๔๓๘.
๗๔๓๙.
๗๔๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวเพ็ญศิริ มรกต
นางสาวเพียงใจ ก่อเจริญสกุล
นางเพียงใจ แก้ววิจิตร
นางสาวเพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์
นางสาวไพรุส ตาบาซา
นางสาวฟองจันทร์ สมยศ
นางฟาซีย๊ะ แตปูซู
นางสาวฟาฏอนียะห์ บาโงปะแต
นางสาวฟาดีละห์ แตเลาะ
นางฟาดีละห์ ยะโกะ
นางสาวฟาเดีย รุ่งเพียรพงศ์
นางสาวฟาตินา นุ่งอาหลี
นางฟาตีมะ กะลูแป
นางฟาตีมะห์ เซรัง
นางสาวฟาตีมะห์ มะสารี
นางสาวฟาตีเมาะ มะหะหมัด
นางสาวฟารินดา เจ๊ะมะ
นางฟารีดะห์ อูเซ็ง
นางฟารีดา กั้วพานิช
นางสาวฟารีดา แวดือเร๊ะ
นางฟาอีซะ สาแลบิง
นางสาวฟาอีซ๊ะ ยะพา
นางฟาอีซ๊ะห์ เจะและ
นางสาวฟิตรี มาหนุ๊
นางสาวฟิตรียะห์ แดเบาะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๔๔๑.
๗๔๔๒.
๗๔๔๓.
๗๔๔๔.
๗๔๔๕.
๗๔๔๖.
๗๔๔๗.
๗๔๔๘.
๗๔๔๙.
๗๔๕๐.
๗๔๕๑.
๗๔๕๒.
๗๔๕๓.
๗๔๕๔.
๗๔๕๕.
๗๔๕๖.
๗๔๕๗.
๗๔๕๘.
๗๔๕๙.
๗๔๖๐.
๗๔๖๑.
๗๔๖๒.
๗๔๖๓.
๗๔๖๔.
๗๔๖๕.

นางสาวฟิรดาว ดือราฮิง
นางฟูซียะห์ สมายล์
นางภคมน อนันตรทิวากร
นางภควรรณ แวและ
นางสาวภรณี ตั้งฐิติธรรม
นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร
นางสาวภัทรวดี ปักษาวัน
นางสาวภัทรวดี วงศ์วินิตรสกุล
นางภัทรษา วัชรเดชภาคิน
นางสาวภัทราวดี ศรีรักษ์
นางสาวภัทิรา เงินสยาม
นางสาวภัสราพร เจริญสวามิภักดิ์
นางภาณุมาศ ศรีสุข
นางสาวภีรญา รอฮิม
นางสาวภูญดา เพชรรัตน์
นางมณฑา ประเสิรฐคงแก้ว
นางมณฑา อีมาน
นางสาวมณฑิรา สังขวิเชียร
นางสาวมณีวรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวมณีอร บุญกุศล
นางสาวมดีฮะห์ ดอเลาะ
นางสาวมนสิการ อินทสุวรรณโณ
นางสาวมนัสวี ขอสันติกุล
นางมลฤดี ก้านแก้ว
นางสาวมลฤดี แซ่ด่าน

หนา้ ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๖๖.
๗๔๖๗.
๗๔๖๘.
๗๔๖๙.
๗๔๗๐.
๗๔๗๑.
๗๔๗๒.
๗๔๗๓.
๗๔๗๔.
๗๔๗๕.
๗๔๗๖.
๗๔๗๗.
๗๔๗๘.
๗๔๗๙.
๗๔๘๐.
๗๔๘๑.
๗๔๘๒.
๗๔๘๓.
๗๔๘๔.
๗๔๘๕.
๗๔๘๖.
๗๔๘๗.
๗๔๘๘.
๗๔๘๙.
๗๔๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางมลฤดี อํามาตี
นางสาวมลิวัลย์ บิลหลี
นางมัณฑิตา นราธิชาติ
นางสาวมัทนา บุตรชัย
นางมันทนา เจริญมาศ
นางสาวมัยซาระห์ อาลี
นางสาวมัยสุรี ดําเต๊ะ
นางสาวมัสตูรา สาฮา
นางสาวมัสนี ม๊ะดาฮู
นางสาวมัสนีย์ ดาแม
นางสาวมาซีเต๊าะ หะยีอาลี
นางสาวมานีซะห์ เจ๊ะแว
นางมายีดะห์ สําเร
นางมายือนา แวโดยี
นางสาวมายุรา หมุดลิหา
นางสาวมาริสา อาวัง
นางสาวมารีนา อามิง
นางสาวมารีน่า เบญจเหม
นางสาวมารีนี ซะตา
นางมารีนี อาแว
นางสาวมารีนี อุเซ็ง
นางมารีเนาะ ซาเลง
นางสาวมารียะห์ เจ๊ะแว
นางสาวมารียัม วาเต๊ะ
นางมารียานี ซา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๔๙๑.
๗๔๙๒.
๗๔๙๓.
๗๔๙๔.
๗๔๙๕.
๗๔๙๖.
๗๔๙๗.
๗๔๙๘.
๗๔๙๙.
๗๕๐๐.
๗๕๐๑.
๗๕๐๒.
๗๕๐๓.
๗๕๐๔.
๗๕๐๕.
๗๕๐๖.
๗๕๐๗.
๗๕๐๘.
๗๕๐๙.
๗๕๑๐.
๗๕๑๑.
๗๕๑๒.
๗๕๑๓.
๗๕๑๔.
๗๕๑๕.

นางสาวมารีเยาะ ยารุ
นางสาวมาเรียนี กามะ
นางสาวมาเรียม แดบ๊อก
นางสาวมาเรียม บาโง
นางสาวมาลินี หะยีสาแม
นางสาวมาลีนี หวันการิม
นางสาวมาลีหะ มะ
นางสาวมาสีตะห์ บีดิง
นางมาสือเต๊าะ บือราเฮง
นางสาวมิสบะ ดอเลาะ
นางมีนา ยุเหล่
นางมูนีเราะห์ สมัยอุดม
นางสาวมูรณี มายิ
นางเมธาวี แซ่เจน
นางแมมูเนาะ กีติ่ง
นางไมมูน อาลีมัลบารี
นางยัยนุง การียา
นางยัสนีย์ เจ๊ะโด
นางยากีย๊ะ นีซะ
นางยานีดา แซะอามา
นางสาวยาบีรา โตะอาโกบ
นางสาวยามารียา ซาเฮาะ
นางยามีล๊ะ พรมคุณ
นางสาวยามีละห์ เจ๊ะซอ
นางสาวยามีละห์ หมะดอหะ

หนา้ ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๑๖.
๗๕๑๗.
๗๕๑๘.
๗๕๑๙.
๗๕๒๐.
๗๕๒๑.
๗๕๒๒.
๗๕๒๓.
๗๕๒๔.
๗๕๒๕.
๗๕๒๖.
๗๕๒๗.
๗๕๒๘.
๗๕๒๙.
๗๕๓๐.
๗๕๓๑.
๗๕๓๒.
๗๕๓๓.
๗๕๓๔.
๗๕๓๕.
๗๕๓๖.
๗๕๓๗.
๗๕๓๘.
๗๕๓๙.
๗๕๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวยามีหล๊ะ เจะมิง
นางยารอดะห์ เจะเลาะ
นางสาวยารอดะห์ บาเหะ
นางสาวยาราณี มูนา
นางยารีหย๊ะ รูมิง
นางยาแลฮา มอมอสะเตง
นางสาวยาวาเฮ ลอมา
นางสาวยาสมีน หะยีเจ๊ะดือเระ
นางยาฮาเราะ เจ๊ะตํา
นางสาวยินดี แซ่มก
นางยินดี อารีรื่น
นางสาวยุพยง ยะมะกา
นางสาวยุพาพร ทองแจ่ม
นางยุพิน ศรียาภัย
นางยุภา เรืองมณี
นางยุวพา ประทีป
นางสาวยุวัยนีย์ เจ๊ะซู
นางสาวยูรีดา เนื้ออ่อน
นางสาวยูรีนา เกษา
นางยูวาเฮ มะแซ
นางสาวยูวีดา ครู
นางสาวเย็นจิตร รมย์ชลีเลิศ
นางสาวไยตา ยูโซะ
นางสาวรจนา แสงดาว
นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๕๔๑.
๗๕๔๒.
๗๕๔๓.
๗๕๔๔.
๗๕๔๕.
๗๕๔๖.
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๗๕๕๑.
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๗๕๕๔.
๗๕๕๕.
๗๕๕๖.
๗๕๕๗.
๗๕๕๘.
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๗๕๖๑.
๗๕๖๒.
๗๕๖๓.
๗๕๖๔.
๗๕๖๕.

นางสาวรติมา ชูศรี
นางสาวรพีพรรณ ตั้นตระกูล
นางรมิดา เจ๊ะมะ
นางรอกายะ การาวัล
นางสาวรอกีเยาะ งอและ
นางสาวรอกีเยาะ บาหะ
นางสาวรอกีเยาะ หะ
นางรอกีเย๊าะ เจ๊ะแม
นางสาวรอซหน๊ะ กามา
นางสาวรอซาดา อาบูดอแล
นางสาวรอซีดะ เจะมาซอ
นางสาวรอซีด๊ะ หะยีสาแม็ง
นางรอซีตา กูโน
นางสาวรอซีต้า อาจหลัง
นางรอซีเร๊าะ สาเล็ง
นางสาวรอซือเนาะ นานวัง
นางรอบิอา บือโต
นางรอบียะห์ สาเล็ง
นางสาวรอบียะห์ อาวากาจิ
นางสาวรอปะ กุโน
นางสาวรอฝีอ๊ะ มงอาหลี
นางสาวรอฟีอ๊ะ อาแว
นางสาวรอมล๊ะ เล๊าะมิ
นางสาวรอมหล๊ะ ตาเฮร์
นางรอมือละ การี

หนา้ ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๖๖.
๗๕๖๗.
๗๕๖๘.
๗๕๖๙.
๗๕๗๐.
๗๕๗๑.
๗๕๗๒.
๗๕๗๓.
๗๕๗๔.
๗๕๗๕.
๗๕๗๖.
๗๕๗๗.
๗๕๗๘.
๗๕๗๙.
๗๕๘๐.
๗๕๘๑.
๗๕๘๒.
๗๕๘๓.
๗๕๘๔.
๗๕๘๕.
๗๕๘๖.
๗๕๘๗.
๗๕๘๘.
๗๕๘๙.
๗๕๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางรอมือเลาะ ดามาอู
นางสาวรอยดา อับดุลลาเต๊ะ
นางสาวรอยีตา สาและ
นางสาวรอหะนิง วงศ์งาม
นางรอหานี นิอิสมัย
นางสาวรอหูดา เจะเตะ
นางรอฮานะ เซรัง
นางรอฮานา ยานยา
นางสาวรอฮานี กานุงมิง
นางรอฮานี เจ๊ะโซะ
นางรอฮานี มาแจ
นางรอฮีม๊ะ หะยีสาแล
นางสาวรอฮีม๊ะห์ สีดง
นางรอฮีหม๊ะ บือโต
นางรัชดา จันทรส
นางสาวรัชดา เจ๊ะเล๊าะ
นางรัชนี กรุงแก้ว
นางสาวรัชนี ทองชู
นางสาวรัชนี ศรีสงค์
นางรัชนี สุทธิพันธ์
นางสาวรัชนี หลงสามะ
นางรัชนีกร แซ่เฮง
นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิรัตน์
นางรัตติมา อับดุลเราะแม
นางรัตติยา แก้วสวัสดิ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๕๙๑.
๗๕๙๒.
๗๕๙๓.
๗๕๙๔.
๗๕๙๕.
๗๕๙๖.
๗๕๙๗.
๗๕๙๘.
๗๕๙๙.
๗๖๐๐.
๗๖๐๑.
๗๖๐๒.
๗๖๐๓.
๗๖๐๔.
๗๖๐๕.
๗๖๐๖.
๗๖๐๗.
๗๖๐๘.
๗๖๐๙.
๗๖๑๐.
๗๖๑๑.
๗๖๑๒.
๗๖๑๓.
๗๖๑๔.
๗๖๑๕.

นางรัตติยา ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์
นางรัตติยา ลายรักษ์
นางสาวรัตนภรณ์ วงศ์วินิตรสกุล
นางรัตนา ณ ปัตตานี
นางสาวรัตนา บุปผะโก
นางรัตนา พรหมพิทักษ์
นางสาวรัตนา รองเดช
นางสาวรัตนา สะเจริญ
นางรัตนาพร แจ้งหทัยกุล
นางสาวรัศมี เต๊ะปูยู
นางสาวราซีลา อิงดิง
นางราตรี คงดํา
นางสาวรานี แดบ๊อก
นางสาวราฮาน่า สาเมาะ
นางรําไพ ทวีสุข
นางริยาภรณ์ โภชน์พันธ์
นางรีม นิตีเมาะ
นางรุ้งทิพย์ มณีโส๊ะ
นางสาวรุ่งนภา โรจน์รุ่ง
นางสาวรุจิรัตน์ ขุนเจริญ
นางรุจิรา ดามาอู
นางสาวรุสณี ดีมาซอ
นางสาวรุสนะ ดูดิง
นางรุสนา สะเจริญ
นางสาวรุสนาเดีย บากา

หนา้ ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๑๖.
๗๖๑๗.
๗๖๑๘.
๗๖๑๙.
๗๖๒๐.
๗๖๒๑.
๗๖๒๒.
๗๖๒๓.
๗๖๒๔.
๗๖๒๕.
๗๖๒๖.
๗๖๒๗.
๗๖๒๘.
๗๖๒๙.
๗๖๓๐.
๗๖๓๑.
๗๖๓๒.
๗๖๓๓.
๗๖๓๔.
๗๖๓๕.
๗๖๓๖.
๗๖๓๗.
๗๖๓๘.
๗๖๓๙.
๗๖๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางรุสนียา หะยีเจ๊ะเล๊าะ
นางสาวรุสบีต๊ะห์ สะมีแล
นางสาวรุสมีนี อาหะมะ
นางรูกอยยะห์ อาลี
นางสาวรูซละห์ ยูนุ๊
นางสาวรูไวดาร์ ราแดง
นางสาวรูสนี มะเสาะ
นางเรวดี ตรีวัย
นางสาวเรวดี หิรัญวงศ์
นางเรียม หะยีรอเฮง
นางสาวโรสเซีย อาแว
นางโรสณาณีย์ เซ็งอาลามีน
นางสาวโรฮานี นิเส็น
นางไรหนูน บือนา
นางสาวฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
นางสาวลภัส เขียวสุวรรณ
นางละม่อมศรี สิงห์ทอง
นางสาวลักขณา คุณากรวิสุทธิ์
นางลัดดา ฉิมพลี
นางสาวลัดดา แซ่ย่อง
นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณะ
นางสาวลาตีปะ สะวี
นางลาตีป๊ะ แวกือจิก
นางลําดวน ไชยกิจ
นางสาวลีนา อาดํา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๖๔๑.
๗๖๔๒.
๗๖๔๓.
๗๖๔๔.
๗๖๔๕.
๗๖๔๖.
๗๖๔๗.
๗๖๔๘.
๗๖๔๙.
๗๖๕๐.
๗๖๕๑.
๗๖๕๒.
๗๖๕๓.
๗๖๕๔.
๗๖๕๕.
๗๖๕๖.
๗๖๕๗.
๗๖๕๘.
๗๖๕๙.
๗๖๖๐.
๗๖๖๑.
๗๖๖๒.
๗๖๖๓.
๗๖๖๔.
๗๖๖๕.

นางลีเมาะ สาเล็ง
นางสาววชิรา รุ่งเรืองอุดมกิจ
นางวนิดา ชลสิทธิ์
นางวนิดา ดินอะ
นางสาววนิดา ทองหยู่
นางสาววนิดา ยาบา
นางสาววนิศรา แวสาเหาะ
นางสาววรกานดา ก่อประเสริฐ
นางสาววรณัน นนทพันธ์
นางวรนันท์ ขานโบราณ
นางสาววรรณนิสา สะหมาด
นางวรรณา เกื้อเส้ง
นางวรรณา ซาเลง
นางวรรณา โต๊ะมัน
นางวรรณา นิโซะ
นางวรรณิดา บํารุงพานิช
นางวรรณี ประกอบโกศล
นางวรรณี พู่เจริญ
นางสาววรรณี หาบยุโซะ
นางวรรณี อินพรม
นางสาววรางค์ศิริ เลิศศุภศาสตร์
นางสาววรานันท์ จองเดิม
นางสาววราภรณ์ สุวรรณวงศ์
นางวราภรณ์ ไหมชุม
นางสาววรินญา แซ่ตัน

หนา้ ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๖๖.
๗๖๖๗.
๗๖๖๘.
๗๖๖๙.
๗๖๗๐.
๗๖๗๑.
๗๖๗๒.
๗๖๗๓.
๗๖๗๔.
๗๖๗๕.
๗๖๗๖.
๗๖๗๗.
๗๖๗๘.
๗๖๗๙.
๗๖๘๐.
๗๖๘๑.
๗๖๘๒.
๗๖๘๓.
๗๖๘๔.
๗๖๘๕.
๗๖๘๖.
๗๖๘๗.
๗๖๘๘.
๗๖๘๙.
๗๖๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาววรินทรีย์ บินการิม
นางสาววรินท์วิภา ทับมุด
นางสาววลัยลักษณ์ จิตประพันธ์
นางสาววัจณาภรณ์ สมบูรณ์เกื้อ
นางสาววัชรี แซ่ลุ่ย
นางสาววัชรี วรรณวิโรจน์
นางวันทนาพร กุลกชพร
นางสาววันฟาตีมะห์ หะยีสาแม็ง
นางวัลยา กิตติชัย
นางสาววัลยา โยธา
นางวัลยา แสงทอง
นางวาณี มีสุข
นางสาววานีตา หะยี
นางสาววาริน ฟ้าอรุณ
นางวาริสษา แวมามะ
นางสาววารุณี แซ่ลก
นางวารุณี แปแนะ
นางวารุณี อุบล
นางสาววาสนา ใจสมุทร
นางวาสนา มะสาลัม
นางวาสนา สังข์ศิริ
นางสาววาสนา สิทธิวิรขจร
นางสาววาสิณี วามะ
นางสาววิชชุดา จันทร์ขาว
นางวิชญาดา ประเสริฐคงแก้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๖๙๑.
๗๖๙๒.
๗๖๙๓.
๗๖๙๔.
๗๖๙๕.
๗๖๙๖.
๗๖๙๗.
๗๖๙๘.
๗๖๙๙.
๗๗๐๐.
๗๗๐๑.
๗๗๐๒.
๗๗๐๓.
๗๗๐๔.
๗๗๐๕.
๗๗๐๖.
๗๗๐๗.
๗๗๐๘.
๗๗๐๙.
๗๗๑๐.
๗๗๑๑.
๗๗๑๒.
๗๗๑๓.
๗๗๑๔.
๗๗๑๕.

นางวิมล โสบุญ
นางวิมลรัตน์ สุวรรณจํารัส
นางวิมุกตา เฒ่าแก้ว
นางสาววิรงค์รอง แซ่ฟุ้ง
นางสาววิรัลภัทร เศียรอินทร์
นางวิลัยพร อุดมวงศ์ศักดิ์
นางวิลาวัณย์ จ้องสุวรรณ
นางสาววิลาสินี วาเลาะ
นางสาววิไล กอแล๊ะ
นางสาววิไลภร น้อยฤทธิ์
นางวิไลวรรณ ชูศรี
นางวิไลวรรณ ปริพันธ์ยศ
นางสาววีร์ธิมา แซ่เลื่อง
นางสาววีระยา กล้ากสิกิจ
นางแวกรือซง เจ๊ะอุเซ็ง
นางสาวแวซง มะยิ
นางแวนะ ยาลาวัล
นางแวนูรไอนี วาแม
นางสาวแวปรีดะห์ จีนารง
นางแวมีเนาะ แวดอเลาะ
นางสาวแวรอกาย๊ะ แวยูโซ๊ะ
นางแวรอซือเมาะ แวหะยี
นางสาวแวรุสนา โต๊ะฮีเล
นางสาวแวอาซีซะห์ มามะ
นางแวอาอีเซาะ อิสมาแอล์

หนา้ ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๑๖.
๗๗๑๗.
๗๗๑๘.
๗๗๑๙.
๗๗๒๐.
๗๗๒๑.
๗๗๒๒.
๗๗๒๓.
๗๗๒๔.
๗๗๒๕.
๗๗๒๖.
๗๗๒๗.
๗๗๒๘.
๗๗๒๙.
๗๗๓๐.
๗๗๓๑.
๗๗๓๒.
๗๗๓๓.
๗๗๓๔.
๗๗๓๕.
๗๗๓๖.
๗๗๓๗.
๗๗๓๘.
๗๗๓๙.
๗๗๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวศรัญญา เศรษฐกุล
นางศริญญา วานิ
นางสาวศรีสุดา สามัน
นางสาวศศิธร สามารถ
นางสาวศศินกานต์ วิเศษสังข์
นางศิริ ไชยอ่อนแก้ว
นางศิรินรัตน์ จันทสุวรรณ
นางสาวศิรินันท์ มากมะณี
นางศิริพร สุขสุวรรณ
นางศิริรัตน์ ช่วยแท่น
นางสาวศิริลดา จันทรัตน์
นางสาวศิโรรัตน์ วรุจสมิทธิ์
นางสาวศุทธินี นฤภัย
นางศุภมาส สิงหโฆษิต
นางศุภร ศรีรมย์
นางสาวศุภลักษณ์ ทองรอด
นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์ศรีโรจน์
นางศุภวรรณ อุเซ็น
นางสาวศุวพร กิติยามาศ
นางโศศิษฐา หมื่นแกล้ว
นางสาวสงกราน สุทธิพันธ์
นางสมจิตต์ สายกิ้มซ้วน
นางสาวสมใจ สาริวงศ์
นางสมถวิล เบญจางคประเสริฐ
นางสมถวิล สุดสาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๗๔๑.
๗๗๔๒.
๗๗๔๓.
๗๗๔๔.
๗๗๔๕.
๗๗๔๖.
๗๗๔๗.
๗๗๔๘.
๗๗๔๙.
๗๗๕๐.
๗๗๕๑.
๗๗๕๒.
๗๗๕๓.
๗๗๕๔.
๗๗๕๕.
๗๗๕๖.
๗๗๕๗.
๗๗๕๘.
๗๗๕๙.
๗๗๖๐.
๗๗๖๑.
๗๗๖๒.
๗๗๖๓.
๗๗๖๔.
๗๗๖๕.

นางสาวสมนึก จิตรเพียร
นางสมนึก เรืองประดิษฐ์
นางสาวสมพร ดงปาลี
นางสมพร นพคุณ
นางสมพิศ ณ นคร
นางสมร ศรีชุมพวง
นางสมศรี สังข์เพ็ชร์
นางสาวสรสิชา บุงอสตูล
นางสร้อยทอง สินทศานนท์
นางสวรรยา แก้วอัมพร
นางสาวสวรินทร์ นกเกษม
นางสาวสอลีฮ๊ะ รอเกต
นางสาวสอลีฮาตี สะอุ
นางสะเปี้ย เจ๊ะเต๊ะ
นางสาคร บุญวรเพ็ช
นางสายใจ สุวรรณธาดา
นางสาวสายฝน ศิริบรรณ
นางสายสวาท ไทยด่อน
นางสายสุดา เจะเหลาะ
นางสาริกา ทองดํา
นางสาวสารีคอ มะลี
นางสาวสาเร๊าะ หมาดเต๊ะ
นางสาลินี และสุม
นางสาวสาลือมา ลีม๊ะ
นางสาวสาวรรณี มะกูวิง

หนา้ ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖๖.
๗๗๖๗.
๗๗๖๘.
๗๗๖๙.
๗๗๗๐.
๗๗๗๑.
๗๗๗๒.
๗๗๗๓.
๗๗๗๔.
๗๗๗๕.
๗๗๗๖.
๗๗๗๗.
๗๗๗๘.
๗๗๗๙.
๗๗๘๐.
๗๗๘๑.
๗๗๘๒.
๗๗๘๓.
๗๗๘๔.
๗๗๘๕.
๗๗๘๖.
๗๗๘๗.
๗๗๘๘.
๗๗๘๙.
๗๗๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสิตมน ดําเต๊ะ
นางสาวสิริมา แวมูซอ
นางสิริรัตน์ ตรียงค์
นางสิริรัตน์ พรหมสุวรรณ
นางสิริวิทย์ ติรอํานวย
นางสาวสิรีกานต์ สันตินราพงศ์
นางสาวสิโรสิณีย์ เตบสู
นางสีดา รินฟอง
นางสาวสีดา เศษแอ
นางสาวสีดา อาวากาจิ
นางสาวสีตีคอลีเยาะ แตหมะ
นางสาวสีตีโนส ซาแม
นางสีตีเมาะ มะดือราแว
นางสีตีสารีผ๊ะ ยามา
นางสุกัญญา ดวงพัตรา
นางสุกัญญา นวลนิล
นางสุกัลยา ไฝนุ้ย
นางสุขใจ ตาเซะ
นางสาวสุจิตตา เจ๊ะยอ
นางสุจิตรา รัตนสมบูรณ์
นางสุจินดา ศรีนุ่น
นางสาวสุชฎา พรหมแก้ว
นางสาวสุชาดา ประดับ
นางสาวสุชาดา อัครสุต
นางสุชาวดี เอี่ยมสุวรรณ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๗๙๑.
๗๗๙๒.
๗๗๙๓.
๗๗๙๔.
๗๗๙๕.
๗๗๙๖.
๗๗๙๗.
๗๗๙๘.
๗๗๙๙.
๗๘๐๐.
๗๘๐๑.
๗๘๐๒.
๗๘๐๓.
๗๘๐๔.
๗๘๐๕.
๗๘๐๖.
๗๘๐๗.
๗๘๐๘.
๗๘๐๙.
๗๘๑๐.
๗๘๑๑.
๗๘๑๒.
๗๘๑๓.
๗๘๑๔.
๗๘๑๕.

นางสาวสุชิลา แก้วม่วง
นางสุชีรา ง๊ะสมัน
นางสาวสุชีรา วังจังหวัด
นางสาวสุณัฐสา ขวัญคาวิน
นางสาวสุณี สะนิ
นางสุณี อินทรสุข
นางสาวสุณีย์ เฒ่าต้นเดิม
นางสุดเขต ฤทธิมนตรี
นางสุดใจ จิตรเกลี้ยง
นางสาวสุดฤทัย หมื่นคลิ้ง
นางสาวสุดา สุระกําแหง
นางสาวสุดา เหมสลาหมาด
นางสาวสุดากาญจน์ รุ่งเรือง
นางสาวสุดาภรณ์ แซ่ตุ้ง
นางสุทธิวรรณ จํารัสศรี
นางสาวสุธาทิพย์ ขาวทอง
นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง
นางสุธิดา รุ่งสวัสดิ์
นางสาวสุธินี หูเขียว
นางสุธิพร รุ่งรัตน์
นางสาวสุธิรา ทิพย์ดํารงค์
นางสาวสุธิสา สาเลง
นางสาวสุนันทา แก่นแก้ว
นางสุนิตา ตาเยะ
นางสาวสุนิตา หะยีการี

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๑๖.
๗๘๑๗.
๗๘๑๘.
๗๘๑๙.
๗๘๒๐.
๗๘๒๑.
๗๘๒๒.
๗๘๒๓.
๗๘๒๔.
๗๘๒๕.
๗๘๒๖.
๗๘๒๗.
๗๘๒๘.
๗๘๒๙.
๗๘๓๐.
๗๘๓๑.
๗๘๓๒.
๗๘๓๓.
๗๘๓๔.
๗๘๓๕.
๗๘๓๖.
๗๘๓๗.
๗๘๓๘.
๗๘๓๙.
๗๘๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวสุนิศา อาจณรงค์
นางสุนิสา จิตต์วโรดม
นางสุนิสา หมะสะอะ
นางสาวสุปราณี โตะลง
นางสุปราณี ทับทวี
นางสาวสุปรียา เมธีวรานุกุล
นางสาวสุพร นิลรัตน์
นางสุพร สามวัง
นางสุพรรณวดี งามศรีผ่องใส
นางสาวสุพรรณา ทองนุ้ย
นางสาวสุพรรณี ละใบมัด
นางสาวสุพัด วงศ์จันทร์
นางสาวสุพัตรา จงรักษ์
นางสุพัตรา ซอและ
นางสุพิชฌาย์ วงศ์นนทวัชร์
นางสาวสุพิน มาลีลอย
นางสาวสุฟาร่า ใบมะอู
นางสุภักดิ์ อ่ําปลอด
นางสุภัตรา แสงขํา
นางสุภัทรียา ยูโซ๊ะ
นางสาวสุภาณี เอี่ยมสกุล
นางสาวสุภาพร มนตรี
นางสุภาภรณ์ บาราอิตํา
นางสาวสุภาวรรณ ยีอา
นางสาวสุภิญญา สุวรรณสุข

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๘๔๑.
๗๘๔๒.
๗๘๔๓.
๗๘๔๔.
๗๘๔๕.
๗๘๔๖.
๗๘๔๗.
๗๘๔๘.
๗๘๔๙.
๗๘๕๐.
๗๘๕๑.
๗๘๕๒.
๗๘๕๓.
๗๘๕๔.
๗๘๕๕.
๗๘๕๖.
๗๘๕๗.
๗๘๕๘.
๗๘๕๙.
๗๘๖๐.
๗๘๖๑.
๗๘๖๒.
๗๘๖๓.
๗๘๖๔.
๗๘๖๕.

นางสาวสุมณฑา มีสุข
นางสาวสุมนทิพย์ เกื้อด้วง
นางสุมนา ชินทอง
นางสุมล แก้วศรีสุข
นางสุมล ดุจวารี
นางสุมล ฤทธิรัตน์
นางสุมา อินทกาญจน์
นางสุรยาณีย์ แม
นางสุรางค์จิตร โสบุญ
นางสาวสุรีพร จันทร์เพชร
นางสุรีพร ทองสง
นางสุรียา ดอเลาะ
นางสาวสุไรณี กีละ
นางสุไรดา นิเฮง
นางสาวสุไรมี ปิ
นางสาวสุไรยา ดือราโอ๊ะ
นางสาวสุไรยา อูแล
นางสาวสุเลขา ตันเวชศิลป์
นางสาวสุวกร อุดรเดช
นางสุวคนธ์ ประเสริฐคงแก้ว
นางสุวรรณา ลํามาลี
นางสาวสุวรรณี ยะสา
นางสุวลัย ลีลาภัทรพันธุ์
นางสาวสุวัจรี หนูจิน
นางสาวสุวาตี เจะอาแว

หนา้ ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๖.
๗๘๖๗.
๗๘๖๘.
๗๘๖๙.
๗๘๗๐.
๗๘๗๑.
๗๘๗๒.
๗๘๗๓.
๗๘๗๔.
๗๘๗๕.
๗๘๗๖.
๗๘๗๗.
๗๘๗๘.
๗๘๗๙.
๗๘๘๐.
๗๘๘๑.
๗๘๘๒.
๗๘๘๓.
๗๘๘๔.
๗๘๘๕.
๗๘๘๖.
๗๘๘๗.
๗๘๘๘.
๗๘๘๙.
๗๘๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสุวาริน เกียรติอุปถัมภ์
นางสุวิดา แสงประดับ
นางสุวิมล วงษ์สีมาอนันต์
นางสุไวเราะ แกสมาน
นางสาวสุสนัยนี อะมะเกม
นางสาวสุไฮลา หมัดเลียด
นางสุไฮลี เล็มมณี
นางสาวสูรญานี สาเมาะ
นางสาวสูรายญา ดือราแมง
นางสาวสูรียาดา เล็งนู
นางสาวสูไรนี สาและ
นางสาวสูไลลา มะอีซอ
นางเสรีพร วรรณชิต
นางสาวเสาวณี ปานแก้ว
นางเสาวณีย์ วิเศษสังข์
นางสาวเสาวนา หลงจิ
นางเสาวนีย์ อาวากาจิ
นางสาวเสาวภา พงศ์จันทรเสถียร
นางเสาวลักษณ์ สังข์หิรัญ
นางสาวแสงอรุณ สูคีรี
นางสาวโสพิศ มะสะ
นางสาวโสพิศพิไล กลิ่นเทศ
นางสาวโสภา หงะหงอ
นางโสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางโสภิดา ศรีนุ่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๘๙๑.
๗๘๙๒.
๗๘๙๓.
๗๘๙๔.
๗๘๙๕.
๗๘๙๖.
๗๘๙๗.
๗๘๙๘.
๗๘๙๙.
๗๙๐๐.
๗๙๐๑.
๗๙๐๒.
๗๙๐๓.
๗๙๐๔.
๗๙๐๕.
๗๙๐๖.
๗๙๐๗.
๗๙๐๘.
๗๙๐๙.
๗๙๑๐.
๗๙๑๑.
๗๙๑๒.
๗๙๑๓.
๗๙๑๔.
๗๙๑๕.

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสรยา มะระโง
นางสาวหทัยรัตน์ ละม้าย
นางสาวหนึ่งฤทัย กาญจนสําราญวงศ์
นางสาวหนึ่งฤทัย จันใด
นางหัทยารัตน์ โจวรรณถะ
นางหายารอ แวหะมะ
นางหุสนา เลาะมิ
นางเหมวดี ทาบาโร๊ะ
นางสาวอดินดา ลีเมาะ
นางสาวอนงค์ จันแดง
นางอนุชฌิฎา ชูสุวรรณ
นางสาวอนุสรา สุวรรณสะอาด
นางอภาพร บิลโตะแหละ
นางสาวอภิญญา หมันเร๊ะ
นางสาวอมรทิพย์ สมสุข
นางอมรา แปแนะ
นางอรทัย ช่วยราย
นางอรทัย หมันละ
นางสาวอรทัย เหมรา
นางอรนุช หิรัญพิจิตร
นางสาวอรรจนี อินทร์ฤดี
นางอรวรรณ จูมะ
นางสาวอรวรรณ ชาญศิลป์
นางสาวอรวรรณ วีระภาคย์การุณ
นางสาวอรวรรณ หนูบุญล้อม

๗๙๑๖.
๗๙๑๗.
๗๙๑๘.
๗๙๑๙.
๗๙๒๐.
๗๙๒๑.
๗๙๒๒.
๗๙๒๓.
๗๙๒๔.
๗๙๒๕.
๗๙๒๖.
๗๙๒๗.
๗๙๒๘.
๗๙๒๙.
๗๙๓๐.
๗๙๓๑.
๗๙๓๒.
๗๙๓๓.
๗๙๓๔.
๗๙๓๕.
๗๙๓๖.
๗๙๓๗.
๗๙๓๘.
๗๙๓๙.
๗๙๔๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวอรสา จงจิตต์
นางสาวอรอนงค์ กฐินหอม
นางสาวอรอนงค์ สืบประดิษฐ์
นางอรอนงค์ หิรัญญสมบัติ
นางสาวอรอมล อินทรสุวรรณ
นางสาวอรอุมา สังข์ทอง
นางสาวอรอุมา อารอบ
นางสาวอริยา สุวรรณมณี
นางอริศรา สามทอง
นางสาวอริสรา บินหา
นางสาวอริสสา สาและ
นางสาวอโรชา พรหมพันธ์
นางอลิสา แก้วสลํา
นางสาวอลิสา หวันกะมา
นางสาวอัคลีมา แวฮามะ
นางอัฆณีญา ทิพย์กองลาศ
นางอังคนา วิชิตพงศ์
นางสาวอังสนา ชินประกายรัตน์
นางอัจจิมา วิเชียรคู่
นางอัจฉรา หะยีตาเห
นางอัจฉรีย์ รุ่งสวัสดิ์
นางอัชรา ยายอ
นางสาวอัญชเกศ ผุดพัฒน์
นางอัญชนา ตาเซ๊ะ
นางสาวอัญชลี ธันศรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๗๙๔๑.
๗๙๔๒.
๗๙๔๓.
๗๙๔๔.
๗๙๔๕.
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๗๙๕๕.
๗๙๕๖.
๗๙๕๗.
๗๙๕๘.
๗๙๕๙.
๗๙๖๐.
๗๙๖๑.
๗๙๖๒.
๗๙๖๓.
๗๙๖๔.
๗๙๖๕.

นางสาวอัญชุลี สุดเพชรโรจน์
นางสาวอัฟรีดา มะเซ็ง
นางสาวอัมณีย์ มายุดิน
นางอัมพร บิลอิดดริส
นางสาวอัมพร สารารักษ์
นางสาวอัมพาพรรณ ผลพานิชย์
นางอัมภา แก้วปลอด
นางสาวอัยยิกาวีฐ์ แว่นประดิษฐ์
นางสาวอัลฟาธีร์ เดมะ
นางสาวอัสมะ เจะมามะ
นางสาวอัสมะห์ สะนิ
นางสาวอัสมา อับดุลซาลาม
นางอาซีซ๊ะ ยีหะมะ
นางสาวอาซีซะห์ กะลูแป
นางอาซีซะห์ แวดอเลาะ
นางสาวอาซีดะห์ ซียง
นางอาซีย๊ะ บือโต
นางสาวอาซียะห์ เจ๊ะปอ
นางสาวอาญาตี กูนา
นางสาวอาตีกะ หะยีอาแว
นางอานิซะห์ ประจัน
นางสาวอานีฉ๊ะ ศรีสวัสดิ์
นางสาวอานูรีซนั เจะมะ
นางสาวอาฟีฟะห์ เจ๊ะมามะ
นางอาภรณ์ นุสุข

หนา้ ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๖.
๗๙๖๗.
๗๙๖๘.
๗๙๖๙.
๗๙๗๐.
๗๙๗๑.
๗๙๗๒.
๗๙๗๓.
๗๙๗๔.
๗๙๗๕.
๗๙๗๖.
๗๙๗๗.
๗๙๗๘.
๗๙๗๙.
๗๙๘๐.
๗๙๘๑.
๗๙๘๒.
๗๙๘๓.
๗๙๘๔.
๗๙๘๕.
๗๙๘๖.
๗๙๘๗.
๗๙๘๘.
๗๙๘๙.
๗๙๙๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางสาวอาภาภรณ์ ดวงดํารงค์
นางอามัล ณ ปัตตานี
นางอามาน๊ะ นางา
นางอามานี นิน๊ะ
นางสาวอามาลีนา สวาหลัง
นางสาวอามีดะ มะบูกิต
นางอามีด๊ะ มูดอ
นางอามีนะฮ์ เด็นหมาน
นางสาวอารมย์ พูลภักดี
นางอารยา สุธาประดิษฐ์
นางอาราดา ดือราซอบาตู
นางสาวอารีซ วาจิ
นางสาวอารีนา แวอุเซ็ง
นางอารีนิจ วณิชย์ไกวัล
นางสาวอารีย์รัตน์ ไชยวานิช
นางสาวอารีย๊ะ อาแยกือจิ
นางอารุณี เหล่ทองคํา
นางอาลาวียะห์ กาเจ
นางอาลีญา เทศอาเส็น
นางสาวอาลีม๊ะห์ จินาแว
นางสาวอาสียะห์ สําสี
นางสาวอาอีซะห์ เจ๊ะโซะ
นางสาวอาอีซะห์ แวนิ
นางอาอีดะ เจะเลาะ
นางอาอีด๊ะ ดาโอะ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข

หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘๐๑๒. นางสาวฮาซาน๊ะ ชะยานัย
นางสาวอาอีเสาะ กาเสาะ
๘๐๑๓. นางสาวฮาซานา สาลัง
นางสาวอําพร กาญจนพันธ์
๘๐๑๔. นางฮาซาเน๊าะ แปแนะ
นางอําพรรณ ธรรมราช
๘๐๑๕. นางสาวฮาซีหม๊ะ มะยาซิง
นางสาวอินทรดา แก้วโรจน์
นางสาวอินทิรา คณะแนม
๘๐๑๖. นางสาวฮานีซ๊ะ แวดาหะ
นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ
๘๐๑๗. นางสาวฮาบีบ๊ะ โต๊ะปลัด
นางสาวอิลมี ฮาแว
๘๐๑๘. นางฮามีเด๊าะ อิตํา
นางสาวอีมัน แบรอสะแม
๘๐๑๙. นางสาวฮายาตี ซียง
นางสาวอีมาน สาหาด
๘๐๒๐. นางสาวฮายาตี นาปี
นางสาวอุทุมพร เทพพรหม
๘๐๒๑. นางสาวฮายาตี มะดือเร๊ะ
นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี
๘๐๒๒. นางสาวฮายาตี มูซอ
นางอุมาภรณ์ นาเซ
๘๐๒๓. นางสาวฮายาตี ลาเต๊ะ
นางอุมาภรณ์ อรุณสวัสดิ์
๘๐๒๔. นางสาวฮายาตี วาแมดีซา
๘๐๒๕. นางสาวฮายาตี สาหะ
นางอุรัย จรูญศักดิ์
๘๐๒๖. นางฮารีซา เจะดอเลาะ
นางอุไร สว่างโลก
๘๐๒๗. นางสาวฮาลีฝะ ปะดุกา
นางอุไรวรรณ ศรแก้ว
นางสาวอุษา แก้วมณี
๘๐๒๘. นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
นางสาวอูแมกลือซง เต๊ะ
๘๐๒๙. นางฮาลีเมาะ มาฮามะเย็ง
นางไอนี บากา
๘๐๓๐. นางฮาสะเม๊าะ เลาะนะ
นางสาวไอนูง แซมสูดิง
๘๐๓๑. นางฮูมัยดา เบญจสมิทธิ์
นางสาวฮัปเซาะ หมันวาหาบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๘๐๓๕. พันตํารวจโท คุณเดช ณ หนองคาย
๘๐๓๒. พลตํารวจตรี ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์
๘๐๓๖. พันตํารวจโท พีรพงศ์ กาลรักษ์
๘๐๓๓. พันตํารวจเอก ชัชพิสิฐ นคราวงศ์
๘๐๓๗. พันตํารวจโท วรินทร์ วันธงชัย
๘๐๓๔. พันตํารวจเอก อภิชาติ วรรณภักดิ์
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หนา้ ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

พันตํารวจโทหญิง ภารดี เด่นยุกต์
ร้อยตํารวจเอก ธนวัฒน์ เอ็มบุตร
ร้อยตํารวจเอก ปัญญวัฒน์ หนูชูสุก
ร้อยตํารวจเอกหญิง ภิญญดา วิจิตรโสภา
ร้อยตํารวจโท เจริญชัย บุญซิ้ว
ร้อยตํารวจโท ปรีชา บุญรัตน์
ร้อยตํารวจโท วินัย พิลาภ
ร้อยตํารวจโท สุริยะ พ่วงสมบัติ
ร้อยตํารวจโท สุวัฒน์ บริรักษ์
ดาบตํารวจ เรวัต อะหมาด
ดาบตํารวจหญิง ณัฐกรญ์ วิญญา
ดาบตํารวจหญิง อุไรวรรณ กันหา
จ่าสิบตํารวจ อภินันท์ ดํารงวิริยกุล
จ่าสิบตํารวจหญิง ชนัญดา คุ้มหอม
จ่าสิบตํารวจหญิง ชัชฎาภรณ์ จันทรขวัญ
จ่าสิบตํารวจหญิง อัญญารัตน์ สืบจักษะ
สิบตํารวจเอก คาลิต รองเมือง
สิบตํารวจเอก ธีรนิตย์ คงหนู
สิบตํารวจตรี กันต์พจน์ กล่อมสมรกิตติ
สิบตํารวจตรี จิรศักดิ์ อุโม
สิบตํารวจตรี เจตนิพัทธ์ ทิพย์วาศรี
สิบตํารวจตรี ฉันทพล สะรุโณ
สิบตํารวจตรี ชัชนินทร์ ปานซ้าย
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ์ สงเนียม
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ์ เพชรทอง
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๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี ดุลยา หมัดเบ็ญสา
สิบตํารวจตรี ทศพล เกษรพันธุ์
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน์ เฝือแก้ว
สิบตํารวจตรี ธนัญชย์ บรรณกิจ
สิบตํารวจตรี ธนากร จันทร์คง
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย นพภาศรี
สิบตํารวจตรี ธีรพงศ์ ปะระมณี
สิบตํารวจตรี ธีรภัทร วุฒิพันธุ์
สิบตํารวจตรี นรวิชญ์ จีนเมือง
สิบตํารวจตรี นวดล คงวัดใหม่
สิบตํารวจตรี นัฐชานนท์ พิศภักดิ์
สิบตํารวจตรี นิติศักดิ์ กุลโรจนสิริ
สิบตํารวจตรี นิธินันท์ ทองปลอด
สิบตํารวจตรี นิพนธ์ พรหมเพ็ชร์
สิบตํารวจตรี ปัญจกร รอดดํา
สิบตํารวจตรี ปันดี ลามาก
สิบตํารวจตรี พลวัฒน์ หนูมาก
สิบตํารวจตรี พัชรธร ชูศรีทอง
สิบตํารวจตรี พิษณุ บุญฤทธิ์
สิบตํารวจตรี พีรดนย์ ใหม่เพ็ชร
สิบตํารวจตรี พุทธพร พวงแก้ว
สิบตํารวจตรี เฟาซี ต้นหน
สิบตํารวจตรี ภานุเดช บาวแดง
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน์ ไฝ่ฝัน
สิบตํารวจตรี มนชัย คันธพฤกษ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๖ ข
๘๐๘๘.
๘๐๘๙.
๘๐๙๐.
๘๐๙๑.
๘๐๙๒.
๘๐๙๓.
๘๐๙๔.

หนา้ ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี รุ่งสิรินธ์ สุวรรณชาตรี
สิบตํารวจตรี วัชพล บุบผะโก
สิบตํารวจตรี วัชระวัตร พลเยี่ยม
สิบตํารวจตรี วิชเยนทร์ มหาวงศ์
สิบตํารวจตรี ศิริวัฒน์ ศาสตร์สาระ
สิบตํารวจตรี สมใจ ม่วงแก้ว
สิบตํารวจตรี สุทธพล เมียนแก้ว

๘๐๙๕.
๘๐๙๖.
๘๐๙๗.
๘๐๙๘.
๘๐๙๙.
๘๑๐๐.

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิบตํารวจตรี สุธรรม มิตรสุวรรณ
สิบตํารวจตรี โสภณ ผิวเหลือง
สิบตํารวจตรี อนุพงศ์ หลังแดง
สิบตํารวจตรี เอกลักษณ์ สะเด็น
สิบตํารวจตรี ฮาดีส เซะบากอ
สิบตํารวจตรี ฮารูน หวังกุหลํา

