เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มพระราชทานเหรี ย ญราชการชายแดน ให แ ก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบวาดวยการขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไดรับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
พ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๖,๒๖๖ ราย ตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษสวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

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

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บัญชีรายชื่อผูไดรบั พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ในสวนของเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
กอ.รมน. ภาค ๔
พลเรือน
นายหมูใหญ นุรมาน สมาน
๒๒ นายหมูโท ยามีรี สาแม
นายหมูใหญ มะรอเซะ อากะ
๒๓ นายหมูโท สาการียา สะดีมือมะ
นายหมูใหญ มะรอนิง สาแม
๒๔ นายหมูโท สิทธิพล สะมะเหง
นายหมูใหญ มะสะกรี ตาเหลีตา
๒๕ นายหมูโท สุดิง ปุโรง
นายหมูใหญ มะอัสมี มาฮะ
๒๖ นายหมูโท อนันต อาแวนิ
นายหมูใหญ แวเซะ มาฮะ
๒๗ นายหมูโท อับดุลเลาะ กรูแป
นายหมูใหญ หาซันบาสารี ยามา
๒๘ นายหมูโท อัสวัน ลาเตะ
นายหมูใหญ อับดุลตอเละ ซีดี
๒๙ นายหมูโท อาซือมัล ยูโซะ
นายหมูเอก ซาการียา สาเมาะ
๓๐ นายหมูโท อานัส มะมิง
นายหมูเอก มะดารี มาหะ
๓๑ นายหมูโท อิบราฮัม ดีสะเอะ
นายหมูเอก มูฮัมหมัดเปาซี โตะขุนละใบ
๓๒ นายหมูโท ฮาซัน สะแต
นายหมูเอก มูฮัมหมัดมูฮิดดีน ดีสะเอะ
๓๓ นายหมูตรี ฆทาวุต เจะแมง
นายหมูเอก วาแด สือรี
๓๔ นายหมูตรี เจะมารีเยาะ กูเตะ
นายหมูเอก แวดาโอะ บาเน็ง
๓๕ นายหมูตรี เจะอูมา เซ็ง
นายหมูเอก อับดุลการิม มาหะมิง
๓๖ นายหมูตรี ซามาน วาโด
นายหมูเอก อับดุลเลาะห ดือราแม
๓๗ นายหมูตรี ซูเปยน ดาเดะ
นายหมูเอก อานูวา ดีสะเอะ
๓๘ นายหมูตรี นูรมาน มะลี
นายหมูโท พอรี หะแว
๓๙ นายหมูตรี บือราเฮง สุขุมประอัส
นายหมูโท มะซากี ยูโซะ
๔๐ นายหมูตรี พาหะมี มาฮะ
นายหมูโท มาหามุ บือซา
๔๑ นายหมูตรี ฟาวินนา ยูโซะ
นายหมูโท ยะยา ตาฮา
๔๒ นายหมูตรี มะไซดี มะยะสะเละ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายหมูตรี มะนาเซะ มูนอมานิง
นายหมูตรี มะนาวี รามันเจะ
นายหมูตรี มะยาลี ดีสะเอะ
นายหมูตรี มะยูโซะ อาแย
นายหมูตรี มะรอวี ตะเลง
นายหมูตรี มารีแย เจะโซะ
นายหมูตรี มุสตอฟา หะยีมะดีเยาะ
นายหมูตรี มูฮํามะอานีส ดีสะเอะ
นายหมูตรี รอซีดะห สะอะเซ็ง
นายหมูตรี ริสมาน สูโล
นายหมูตรี รุสลัน จะปะกิยา
นายหมูตรี สะตอปา สาแม
นายหมูตรี สารีปะ กูทา
นายหมูตรี สีลาฮูดิน มะแซ
นายหมูตรี อับดุลการิม มาฮะ
นายหมูตรี อับดุลรอฮิม มีฮะ
นายหมูตรี อับดุลเราะมาน มะเทวิน
นายหมูตรี อับดุลอาซิ ดือราแม
นายหมูตรี อัลวา เจะซู
นายหมูตรี อาแซ จินตรา
นายหมูตรี อายุพ ดาโอะ
นายหมูตรี อารีเพน ยามา
นายหมูตรี อาหามะ ซาและ
นายหมูตรี อิบรอเฮม มาฮะ
นายหมูตรี อิบรอเฮม สาเระ
นายหมูตรี อุษณี สาแมปแน

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายหมูตรี ฮาซัน หะ
นายหมูตรี ฮาดี หามะ
สมาชิกเอก กฤษดา ศิลปนุสัญ
สมาชิกเอก กูอาแม ตวนแว
สมาชิกเอก จรูญ พวงแกว
สมาชิกเอก จํารัส บริรักษ
สมาชิกเอก ซูไฮมิง วิชา
สมาชิกเอก ตูแวสมะแอ นิฮะ
สมาชิกเอก นรากร ทรัพยคง
สมาชิกเอก บอรอเฮง ดือราแม็ง
สมาชิกเอก มะกอซี สะอะเซ็ง
สมาชิกเอก มะบูกรี หะมิมะดิง
สมาชิกเอก ยะโกะ มาฮะ
สมาชิกเอก รัชนี วัฒนะชัย
สมาชิกเอก สุชาติ จายออง
สมาชิกเอก อัมรี สะมะแอ
สมาชิกเอก อิสมาแอ มะเระ
สมาชิกเอก อุเทน ชูแกว
สมาชิกโท โกศล เพชรพวง
สมาชิกโท จีรศักดิ์ ดิษฐาภินันท
สมาชิกโท ซับรี โตะขุนละใบ
สมาชิกโท ซูฟยัน มีเด็ง
สมาชิกโท มะชัยดี มาหะมะ
สมาชิกโท มะซากรี เจะดาโอะ
สมาชิกโท มะรูดิง สานิ
สมาชิกโท มะหฮาซัน สาและ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

สมาชิกโท มาหามะรีนา กาหมะ
สมาชิกโท มูหัมหมัดซํารี วายีเกา
สมาชิกโท มูฮําหมัดสาพีอี มิตรอนุรักษ
สมาชิกโท รอฏีย กาซอ
สมาชิกโท รุสดี ดอเฮ็ง
สมาชิกโท วิเชียร สายดวง
สมาชิกโท ศิระ นาคกลับ
สมาชิกโท สุไลมัน แวสาเฮาะ
สมาชิกโท อัดดือนันท บาโงปะแต
สมาชิกโท อับดุลเลาะ ดีกา
สมาชิกโท อับดุลเลาะ ปะแตบือแน
สมาชิกโท อัฟนาน ซาเฮาะ
สมาชิกโท อามัน มือละ
สมาชิกโท อิบรอเฮง มะเซ็ง
สมาชิกตรี เกตุแกว สิทธิพันธ
สมาชิกตรี ไกรสร อินทรเพ็ชร
สมาชิกตรี จรัญ รัตนเรือนสี
สมาชิกตรี จรัตน จันทรทอง
สมาชิกตรี จรัส แซหลี
สมาชิกตรี จรูญ ฟุงมงคลเสถียร
สมาชิกตรี เจะรากีส โซะรี
สมาชิกตรี ซูไบรี จิตเชาวนะ
สมาชิกตรี ฐิติภรณ เคารพ
สมาชิกตรี ดนัย เกื้อพิทักษ
สมาชิกตรี ธีรพงษ คณานุโกศล
สมาชิกตรี ธีรภาพ บุญพงษ
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๑๒๖
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๑๒๘
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๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สมาชิกตรี ธีรศักดิ์ แสงศรี
สมาชิกตรี ประสิทธิ์ ดอลาฮา
สมาชิกตรี ประเสริฐ คงประเสริฐ
สมาชิกตรี ภัทรสุดา มณีวรรณ
สมาชิกตรี มะดารี เจะมามะ
สมาชิกตรี มานิตย ลูดิง
สมาชิกตรี โมฮัมหมัดฮารเดล ดาเดะ
สมาชิกตรี แวอัฟฎอล แวหะยี
สมาชิกตรี ศิริจันทร รุงเรืองอุดมกิจ
สมาชิกตรี สนอง แซตั้ง
สมาชิกตรี สมพงษ สรอยสานิ
สมาชิกตรี สัมฤทธิ์ ชูขจร
สมาชิกตรี สิทธิพร พนาหลาย
สมาชิกตรี สุเทพ รังสฤษฏวีระโชติ
สมาชิกตรี สุวิจักขณ
หวังปญจโสภากุล
สมาชิกตรี หะฟซ ยานยา
สมาชิกตรี อาคม ซุนเซง
สมาชิกตรี อาหะมะ หะดอมิ
สมาชิกตรี ฮัมเซาะ มะสีละ
สมาชิกตรี ฮาซีกี มะแซ
สมาชิกตรี ฮามะ บาราเฮง
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกรกช
พรหมวาส
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกรรเอนกท
ทองพรม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกฤตพจน
พลชนะ
๑๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกฤษณุพันธ
พวงแกว
๑๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกลยุทธ
สุขสุวรรณ
๑๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกาน
สิงเจริญ
๑๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติธร
แสงตาย
๑๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตมัน
เด็งนามอ
๑๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิติศักดิ์
สุวรรณบรรดิษฐ
๑๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเกรียงศักดิ์
มะมิง
๑๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเกษม
นุคระอานนท
๑๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนโกมล
วันตะธรรม
๑๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนโกศล
แกวชู
๑๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนขวัญ
ดอนเคนจุย
๑๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนขวัญชัย
แกวบุบผา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนขวัญนิภา
สุวรรณอินทร
๑๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนคอยรูล
สาลัง
๑๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนคอเล็บ
ยะพะ
๑๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจีรวัฒน
เพชรยอด
๑๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจริญ
จินดาเพชร
๑๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะสมัน
ยาแม
๑๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเฉลิมชัย
บุญมาฑะครุฑ
๑๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชรินทร
สีสิงห
๑๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชวนินทร
ชูบุญลอม
๑๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชาคริสต
ไชยชนะ
๑๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนชิษณุ
มะดาเระ
๑๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเชาวน
สหะวงศวัฒนา
๑๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซอฟวาน
ลายามุง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซัมบรี
วาหลง
๑๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาการียา
แขวงบู
๑๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซายูตี
มูซอ
๑๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาลาบูดิง
มะเตะ
๑๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาหดัน
เจะแม
๑๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาฮาบูดดิน
แลรอซา
๑๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซําซูดิง
เจะนิ
๑๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูรัยดี บือซา
๑๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซูไฮมี สาลัง
๑๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฐาปกรณ
มณีพรหม
๑๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณรัฐ
ถาวรวชิรธรรม
๑๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐพงศ
วงศสวาง
๑๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐวดี
มณีวรรณ
๑๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณัฐวุฒิ
บุญแนบ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดุลพาเดะ
เจะมะ
๑๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนดุสิต
ปดสาเม
๑๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเดโช
แซฟุง
๑๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตรีภพ
อินอุย
๑๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตวนสุกรี
เจะนิ
๑๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตวนอุสมาน
ปาแซ
๑๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอริก
สาและมายะ
๑๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเละ
แวยีงอ
๑๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตอเละ
สาหลํา
๑๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตามีซี ดอนิ
๑๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตาริก มะลง
๑๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนถิระคุณ
ทองใหม
๑๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทนงศักดิ์
แดงเย็น
๑๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทวี
สกุลทอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทศพล
ชัยรัตน
๑๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเทิดธวัช
เนียนพานิช
๒๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนาทร
บุญมา
๒๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธนินทรัฐ
บุญยาสิทธิ์
๒๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธเนศ
มณีไสย
๒๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธรรมเลิศ
ธุระกิจ
๒๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธวัช
บุตจีน
๒๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธวัชชัย
ดอเลาะ
๒๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธิติพงษ
กิจพิทักษ
๒๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีระพงค
คงประเสริฐ
๒๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนพดล
ศรีโชติชวง
๒๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนพพร
ขวัญสืบ
๒๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนพรัตน
ปานบัว

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนะหะดี
มูซอ
๒๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนันทชัย
แซชั่น
๒๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนาซีร
แตกอง
๒๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนาซูฮา
สาเมาะ
๒๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนาวาวี คาเด
๒๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนําโชค
สงผัด
๒๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิดี
ดือราซอ
๒๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิพนธ
พรหมสมปาน
๒๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิพนธ
หนอสืบ
๒๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิเลาะ นะ
๒๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนิอาสวรรณ
บือซา
๒๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรดีน
เจะเตะ
๒๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรมา
โซะบารู
๒๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประพัฒน
แกวนวล

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประสิทธิ์
ราชมณี
๒๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประหยัด
แกวแกมทอง
๒๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนประหยัด
แซอุย
๒๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปริญญา
โซะรี
๒๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปรีชา
สาแลง
๒๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปยพงศ
บุญสง
๒๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนผจญ ดวงใจ
๒๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพงษเทพ
อินทะนะนก
๒๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพฤหัส
พรหมณี
๒๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพัศโรจน
สําเภาสงฆ
๒๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิเชฐ
ดีถนัดกิจ
๒๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพิเชฐ
สกุลชัยแกว
๒๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนไพซอล มูซอ
๒๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาริส
ดือเระ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟูรกอน
ตาเละ
๒๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภาณุพัฒน
โคตัน
๒๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนภานุทัด
เสาะแสวง
๒๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมนัส
ศรัทธารัตน
๒๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมนูญ
ทองบุญเรือง
๒๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมฮีดีน
ซอฮามะ
๒๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะกาเร็ง
เจะเฮง
๒๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะคอรี
แวกะจิ
๒๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะคอเละ
เจะบราเฮ็ม
๒๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซนุง
เจะเตะ
๒๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซาบารี
มะมิง
๒๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซาวาวี
อาลีลูวี
๒๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะซูกี
สามะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะไซดี
เจะเซะ
๒๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะไซดี
ยะมะลี
๒๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะดิง
มะแตหะ
๒๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะบุคลี
สันบากอ
๒๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอดี
หวังบู
๒๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอฟ
เจะเงาะ
๒๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอมือลี
มะเซ็ง
๒๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะลี
แปแนะ
๒๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะลีซอ
ดอเลาะเซ็ง
๒๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสักรี
เจะดือราแม
๒๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะสุกรี
แมเราะ
๒๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะหะมัด
ลีมะ
๒๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะหามะ
ยารุ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมัซณี
สมานขาเดร
๒๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาญลัน
หวังจิ
๒๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมานิตย
กอตอ
๒๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมารุต
หมัดมูซา
๒๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมะ
ดอซัน
๒๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหะมะนอ
ลางิง
๒๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะสุกรี
แม
๒๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุสตอฟา
มูเด็ง
๒๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุสลิม
สาและ
๒๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุสสลิม
ดอสะ
๒๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุฮัมมัดรุสลี
ยูโซะ
๒๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูซอ
เจะเลาะ
๒๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดน
มูหะหมัดซูฮารี รือเสาะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหัมมัด
โตะรี
๒๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดน
มูฮัมหมัดซาฟาวี เซรัง
๒๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดน
มูฮัมหมัดเตอรมีซี ตาเยะ
๒๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดน
มูฮัมหมัดนอร หะยีดอเลาะ
๒๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดน
มูฮัมหมัดอัยดี สาลัง
๒๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดน
มูฮําหมัดรุสมาน มะดาโอะ
๒๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยุซรี มะเซ็ง
๒๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยุทธพงศ
แซฟุง
๒๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยุสมาน
ตาบาซา
๒๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนยูสรี อาแซ
๒๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอฟกี
เปาะเลาะ
๒๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอสดี
ตาเยะ
๒๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนราชภัฏ
รัตนประดิษฐ
๒๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรีสุวัน
สาเมาะ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุงรักษ
เจะมะ
๒๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสมี กาเร็ง
๒๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลัน
แยะแย
๒๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเริงชัย
หนูพูล
๒๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนลุกมาน
แซมาวี
๒๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเลิศ
พรหมสุข
๒๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรพจน
รัตนสมบัติ
๒๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรวิชญ
สิมะประเสริฐ
๓๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรวิทย
อินตะมะโน
๓๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวสันต ฮามะ
๓๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวันชัย
กาเต็ม
๓๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวันฮัมดาน
อะลีดิมัน
๓๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวันฮัมสันต
นาเรง
๓๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวายุ
ฝอยทอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิระวุฒิ
ประยูรวงศ
๓๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวิโรจน
รักชน
๓๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรพงศ
เพชรคีรี
๓๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวีรพงศ
มณีโชติ
๓๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเวียนชัย
โพธิทัพพะ
๓๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวซาวาวี
ยูโซะ
๓๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวโรฮา
แวเตะ
๓๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศรยุทธ
ศรจํานงค
๓๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศรัณย
เรืองสุวรรณ
๓๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศรัณย
สุขสวัสดิ์
๓๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศรายุทธ
สยามพันธ
๓๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศรายุธ
คชสิทธิ์
๓๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศราวุธ
หมวกสกุล

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศักดิ์ชัย
แกวบุญเรือง
๓๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศิรวิทย
ทองอราม
๓๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศิรินันท
มะสาลัง
๓๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศุภชัย
ปาแว
๓๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนศุภโชค
หนอแดง
๓๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสถิตย
พรมเสาร
๓๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมชาย
ดามัน
๓๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมพงษ
วงศวองตระกูล
๓๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมภพ
อาบะ
๓๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมฤกษ
กําลังเลิศ
๓๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมศักดิ์
กันยาลัง
๓๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสมศักดิ์
เฒาแกว
๓๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสรวิชญ
แสงจันทร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสรศักดิ์
รัตนขวัญ
๓๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราญรุจ
มณีรัตน
๓๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ
สงวนงาม
๓๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสราวุธ
สุวรรณ
๓๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะมะแอ
ดาอี
๓๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะมาอุง
สะอะ
๓๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะอารี สิบู
๓๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสักรี มูนะ
๓๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสายัณห
คดเกี้ยว
๓๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสายันต
เมนขาว
๓๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาโรจน
สุทธิหิรัญพงศ
๓๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสํารวม
แกวเทียมทอง
๓๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิทธิชัย
พรหมรักษา
๓๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิทธิโชค
อินทภาพ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิทธิพงศ
จันทรสุวรรณรัตน
๓๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสิทธิภพ
หนูเดช
๓๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสืบพงษ
เยี่ยมสวัสดิ์
๓๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุการะนัย
มะแอ
๓๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทธิพันธุ
คงพัฒน
๓๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุนทร สุขขี
๓๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุปรี มาหมะ
๓๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุพจน
ดํารงฤทธิ์
๓๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุภาพ
สังขเทพ
๓๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุรกิต
แกวสวัสดิ์
๓๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุริยา
ไชยกิจ
๓๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน
สงาบานโคก
๓๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลมาน
หวังหมัด
๓๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไลหมาน
หะตะวอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุไหมี
ตาเยะ
๓๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสูรีมาน
หะยีแว
๓๖๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหมัดอาพีส
ตาบาซา
๓๖๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหัสนัย
กุโหน
๓๖๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอโณทัย
เจาฉัตรฤดี
๓๖๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิศักดิ์
บุญแนบ
๓๖๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดิศักดิ์
อุมา
๓๖๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอธิฐาน
เอียดพวง
๓๖๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอธิวัฒน
สองแกว
๓๖๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนันต
สุตจริต
๓๗๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนิรุต
มูซอ
๓๗๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุชิต
สําเภา
๓๗๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัฒน
บางัดสะโระ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓๗๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุสรณ
ฮับเซาะ
๓๗๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิชาติ
แตเมาะ
๓๗๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอะหามะ
หะมะ
๓๗๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุล มะเก
๓๗๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุล สาระ
๓๗๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลมานะ
กูโน
๓๗๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลรอยะ
ดารี
๓๘๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ
ปงลีมา
๓๘๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ
มะดีเยาะ
๓๘๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะ
สาหลํา
๓๘๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลเลาะห
ดามะมิง
๓๘๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอับดุลฮาดี
หวังกาจิ
๓๘๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมรัน
ลาเตะ
๓๘๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมราน
สุขุมประอัส

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมรี ปูตะ
๓๘๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัลฟน
อีแม
๓๘๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัสมิง หะ
๓๙๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัฮหมัด
ตาเยะ
๓๙๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาซามิง
เจะแว
๓๙๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดีนันต
ตาเยะ
๓๙๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดีลัน
สะมะ
๓๙๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดือนันท
สะอะ
๓๙๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาทิตย
กิจพิทักษ
๓๙๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาทิตย
ขุนแกว
๓๙๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานนท
รังเสาร
๓๙๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอานันท
อุเซ็ง
๓๙๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาบัส
แตเมาะ
๔๐๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาบีดิน
ฆอแดะ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔๐๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาบีดีน
อาบู
๔๐๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาแพมดี
สาระสีนา
๔๐๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาเฟนมี
เจะหะ
๔๐๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอามิง
ฮะโมะ
๔๐๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอามีน
ยียูโซะ
๔๐๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารพะห
บูละ
๔๐๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาริ
เปาะจิ
๔๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาริศ มิน
๔๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอารีฟ
บาสนุง
๔๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาวาวี ลีซู
๔๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาสัน
เหมตํา
๔๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ
เจะเห็ง
๔๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะสุกรี
กียะ
๔๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอํานาจ
ลอยทอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิทธิพล
พันธสงวน
๔๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเหม
หวังโสะ
๔๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอฮิม
สานิ
๔๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮม
เจะเมาะ
๔๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ
บองอปาเนาะ
๔๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาอีล
มีนา
๔๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุทาน
สุวรรณชาตรี
๔๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุเทน
ชื่นกลิ่น
๔๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน
ดือระซอ
๔๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน
ยะโกะ
๔๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอูเส็น
เหมตํา
๔๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกชัย
ยอดดี
๔๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกพงษ
บุญเสง

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกพันธ
กิมิพันธ
๔๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเอกรัฐ
เหมมะ
๔๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัซซาน
แวนาแซ
๔๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมเซาะ
กาซอ
๔๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮัมดี อาบา
๔๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮากีม
แวสาเฮาะ
๔๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาซัน มะทา
๔๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาเบ็บ
สาหลําสุหรี
๔๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาพิซ
อิซอ
๔๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาฟซี
มูเดาะ
๔๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาเลง
สมาน
๔๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฮาแว
เจะมะแอ
๔๔๐ นายกําพล จินดาเพชร
๔๔๑ นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ
๔๔๒ นายกิติพล เวชกุล
๔๔๓ นายกูเฮง สาอิ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗

นายเกษม เจะอูเซ็ง
นายจีรวัฒน ชูศรี
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ
นายณัฐพงษ ฉุยโรจนธรรม
นายทวี ทองคุปต
นายธนยศ เกื้อสกุล
นายนพรัตน รัตนขวัญ
นายนิอาลี นิมุ
นายปฏิพัทธ หนักแดง
นายปฏิภาณ เหงบารู
นายประทีป เพชรประกอบ
นายพรเทพ บุณยะผลึก
นายพิชิต สวนะปรีดี
นายพิเชฐ มโนรัตนสกุล
นายภราดร เพชรศรี
นายมงคล นิตยบูรณ
นายมะวี มีนา
นายมานิตย ยศศักดิ์
นายมาหมะสกรี ลาเตะ
นายมูฮํามัด รอหิง
นายยาบีดี กุเวกามา
นายวิทยา ลีวิริยะพันธุ
นายวีระพันธ แกวคง
นายศุภชัย เขียวจันทร

หนา้ ๔๒
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

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายสมบัติ สุขทอง
นายสมศักดิ์ ตั้งขิม
นายสมาน สีปูเตะ
นายสุพงษ เทพพรหม
นายสุรินทร วีระพงษ
นายอมรศักดิ์ ลองโพยม
นายอรรถพล หอมวัน
นายอับดุลการิม เจะเละ
นายอับดุลรอมัน มะหลง
นายอํานาจ สุวรรณชาตรี
นายอิสะมะแอ เล็งฮะ
นางสาวกัณฑิตา ศรีวิไล
นางสาวกันธิมา ทองนพคุณ
นางจินตนา ไชยชมภู
นางสาวชนิดาภา ชนสิษฎ
นางสาวนภาพร เจริญกุล
นางสาวนิภาวรรณ สิทธิสาร
นางสาวไพรัตน จันทรสุย
นางสาวภัทรนิษฐ คงอินทร
นางรษิกา ชาญณรงค
นางสาววรกาญจน ปกฤตดํารง
นางสาววรัญชิดาธรณ พลานิวัติ
นางสาวสเกวส เทพรักษ
นางอรุณี ธรรมเจริญ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พลตํารวจตรี ชูชาติ นอยคนดี
๕๑๗ พันตํารวจตรี อภิชากร รักดี
พันตํารวจเอก ประพันธ รัตนธรรม
๕๑๘ รอยตํารวจเอก กันตภณ ลิมปนารมณ
พันตํารวจเอก พงษอนันต จารุแพทย
๕๑๙ รอยตํารวจเอก คมศักดิ์ ขุนทอง
พันตํารวจเอก พฤทธิพงศ นุชนารถ
๕๒๐ รอยตํารวจเอก จุมพล สังขะเกตุ
พันตํารวจโท กิตติคุณ บัวรุง
๕๒๑ รอยตํารวจเอก ภาคภูมิ เฉิดฉิ้ม
พันตํารวจโท ไกรษร ชมชื่น
๕๒๒ รอยตํารวจเอก ยุทธนา พรโพธิ์
พันตํารวจโท ชัยวิทย สุวรรณพงศ
๕๒๓ รอยตํารวจเอก สักลี้ สะอะ
พันตํารวจโท เดชาพงษ ปรีชัย
๕๒๔ รอยตํารวจเอก สินชัย เดชะ
พันตํารวจโท ไพบูลย วัตตธรรม
๕๒๕ รอยตํารวจเอก สุขุม นาคบํารุง
พันตํารวจโท ภาณุพงศ รามนัฏ
๕๒๖ รอยตํารวจเอก สุรเชษฐ กุศลธรรมรัตน
พันตํารวจโท มนตร ตันบุญตอ
๕๒๗ รอยตํารวจเอก สุวิทย เจริญฤทธิ์
พันตํารวจโท วชิรา ชุมชูใจ
๕๒๘ รอยตํารวจเอก อภิสิทธิ์ จิตรแจง
พันตํารวจโท วรพล สุขแกว
๕๒๙ รอยตํารวจเอก อายุ เปาะเละ
พันตํารวจโท วศิน สืบสมบัติ
๕๓๐ รอยตํารวจเอกหญิง ดวงเดือน ขุนทอง
พันตํารวจโท เศรษฐา มากลน
๕๓๑ รอยตํารวจเอกหญิง ดวงฤดี
พันตํารวจโท สมบูรณ สุขสวัสดิ์
ศรีสมโภชน
พันตํารวจโท อภิศิษฎ โรจนอนนท
๕๓๒ รอยตํารวจเอกหญิง บุศรา สุวรรณรัตน
พันตํารวจโท อุทัย ไชยดวง
๕๓๓ รอยตํารวจเอกหญิง ฟาดิลลา
พันตํารวจโทหญิง วิภา องคสวัสดิ์
เบ็ญลีตระกูล
พันตํารวจโทหญิง สมฤทัย ไชยสุก
๕๓๔ รอยตํารวจเอกหญิง ศิรดา แกวมหิทธิ์
พันตํารวจตรี ทวีวงศ ดิษฐแยม
๕๓๕ รอยตํารวจเอกหญิง สุกัลยา
พันตํารวจตรี ธงชัย ปญญาเลิศ
วรรณสถิตย
พันตํารวจตรี นิรันดร บัวเงิน
๕๓๖ รอยตํารวจเอกหญิง สุภัคชญา นอยดํา
พันตํารวจตรี มานะ บุญสม
๕๓๗ รอยตํารวจเอกหญิง สุมลทิพย
พันตํารวจตรี รัชชานนท รุยันต
จุลวรรณโณ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข
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๕๓๘ รอยตํารวจเอกหญิง โสพิศ รักษาวงศ
๕๓๙ รอยตํารวจเอกหญิง อรัญญา
ฤดีนรเวท
๕๔๐ วาที่รอยตํารวจเอก จรินทร ชวยเมือง
๕๔๑ วาที่รอยตํารวจเอก ชูศักดิ์ กําจัดภัย
๕๔๒ รอยตํารวจโท กฤษณา ดวงจันทร
๕๔๓ รอยตํารวจโท กีรติ หนูนุม
๕๔๔ รอยตํารวจโท จงรักษ นนทศักดิ์
๕๔๕ รอยตํารวจโท จํานงค บุญทองแกว
๕๔๖ รอยตํารวจโท ฉัตรพล นพคุณ
๕๔๗ รอยตํารวจโท ชาญชัย เวียนคานมาน
๕๔๘ รอยตํารวจโท เชาวนเลิศ ชูพูล
๕๔๙ รอยตํารวจโท ณราพงษ หมวดหรี
๕๕๐ รอยตํารวจโท ณัฐวุฒิ ทองเขียว
๕๕๑ รอยตํารวจโท เทพวร กอมณี
๕๕๒ รอยตํารวจโท ธนภัทร พงศกระพันธ
๕๕๓ รอยตํารวจโท ธนาธิป กันภัย
๕๕๔ รอยตํารวจโท ธีรพงศ ตาบัวตูม
๕๕๕ รอยตํารวจโท นันทวุฒิ เกิดจันทรตรง
๕๕๖ รอยตํารวจโท บุญเยี่ยม คําทองหลาง
๕๕๗ รอยตํารวจโท ประเสริฐ จันทะโชติ
๕๕๘ รอยตํารวจโท ประเสริฐ ฉัฐอุดมผล
๕๕๙ รอยตํารวจโท ปริพัฒน สินสืบผล
๕๖๐ รอยตํารวจโท พรภัทร สุทธิวิวัฒน
๕๖๑ รอยตํารวจโท พลวัชร คําแยม
๕๖๒ รอยตํารวจโท พัลลภ ทองสลับลวน
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รอยตํารวจโท ภาณุมาศ นาคตุน
รอยตํารวจโท รวิกร ลิ่มไทย
รอยตํารวจโท วัฒนา ทรพีสิงห
รอยตํารวจโท วิชาญ มหาสุข
รอยตํารวจโท วิริทธิ์พล ทิบอรรถ
รอยตํารวจโท ศิวัช ยังอุน
รอยตํารวจโท ศุภชัย เลงนอย
รอยตํารวจโท สหภาพ ศรีทะสะโร
รอยตํารวจโท สุมล มีศรีงาม
รอยตํารวจโท สุวิทย มุหะหมัด
รอยตํารวจโท อธิษฐ มากเมือง
รอยตํารวจโท อภิชัย ชัชวาลยปรีชา
รอยตํารวจโท อริยวัชร ดรุณเพท
รอยตํารวจโท อํานวย แกวพัฒ
รอยตํารวจโท อุดมพร สายแกว
รอยตํารวจโท อุทัย หิรัญรัตน
รอยตํารวจโทหญิง ชญานิษฐ
ทองจินดา
รอยตํารวจโทหญิง ชวนพิศ บุญรัตน
รอยตํารวจโทหญิง ธนพร ชูขํา
รอยตํารวจโทหญิง ธารทิพย ขวัญแกว
รอยตํารวจโทหญิง บุญนิภา กลิ่นพงศ
รอยตํารวจโทหญิง เบญญาสิริ์ รักขิโต
รอยตํารวจโทหญิง ศิริพร เนียมแกลว
รอยตํารวจโทหญิง อทัยทิพย นวลนิ่ม
รอยตํารวจโทหญิง อรวรรณ เพชรชี
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รอยตํารวจตรี จรรยา ยกเล็ก
รอยตํารวจตรี จิรัฏฐ ยิ้มปาน
รอยตํารวจตรี ชลทิศ เขียวออน
รอยตํารวจตรี ชัยชุมพล พิทักษ
รอยตํารวจตรี วันปรีดี พรหมเพชร
รอยตํารวจตรี วิมล เกตุแกว
รอยตํารวจตรี ศักดิ์ชาย รักศรี
รอยตํารวจตรี สุวัฒน แกวศรี
รอยตํารวจตรีหญิง จันจิรา สังฆรักษ
รอยตํารวจตรีหญิง ซูไฮดา ดอเลาะ
รอยตํารวจตรีหญิง ปาณิศา ศรีขวัญ
รอยตํารวจตรีหญิง สุทธิดา คงพุทธ
ดาบตํารวจ ชริน ไชยผลอินทร
ดาบตํารวจ ณรงคศักดิ์ ศูนยตรง
ดาบตํารวจ มนตรี ระเดนอาหมัด
ดาบตํารวจ วิเชียร แกววิจิตร
ดาบตํารวจ วินัย รอดดี
ดาบตํารวจ วุฒิพงษ โนโชติ
ดาบตํารวจ เศกสรร เอี๊ยววิจิตรจารุ
ดาบตํารวจ สถิตย ปรียงค
ดาบตํารวจ สมศักดิ์ โคมละ
ดาบตํารวจ สวัสดิ์ พึ่งพา
ดาบตํารวจ สิทธิพงศ วัชรสิงห
ดาบตํารวจ สุภชัย หนูแกว
ดาบตํารวจ สุวัฒน รัตนสถานานนท
ดาบตํารวจหญิง เกษร รัตนสงคราม
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๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
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ดาบตํารวจหญิง วิชราภรณ บัวสวาง
ดาบตํารวจหญิง ศรุดา ปรางหมู
ดาบตํารวจหญิง สุดาวรรณ สันตะโร
ดาบตํารวจหญิง หัสติยา ดําสงฆ
จาสิบตํารวจ อภิรักษ แกนอินทร
จาสิบตํารวจ อํานาจ ปานแกว
จาสิบตํารวจหญิง นิราทร ทุมวงศ
จาสิบตํารวจหญิง เบญจมาศ ทองนอย
จาสิบตํารวจหญิง ปวริศา คําบวร
จาสิบตํารวจหญิง สิริกาญจน พิมศร
สิบตํารวจเอกหญิง นันทิรัตน บัวเนี่ยว
สิบตํารวจโท กฤษดา คงเย็น
สิบตํารวจโท กิตติศักดิ์ เกาเอี้ยน
สิบตํารวจโท เกษม โสภา
สิบตํารวจโท คีรีอินทร อินทรประดิษฐ
สิบตํารวจโท จักรี เรืองฤทธิ์
สิบตํารวจโท จํานงค บุญเตโช
สิบตํารวจโท จําเริญศักดิ์ ไชยยาว
สิบตํารวจโท จิรวัฒน กุมชาด
สิบตํารวจโท ชวลิต สุวรรณ
สิบตํารวจโท ชัยยะ เพ็ชรสุวรรณ
สิบตํารวจโท ซูลฟาคอร ลีมิง
สิบตํารวจโท ณัฏฐพงศ
รัตนมงคลวานิช
๖๓๗ สิบตํารวจโท ณัฐพร เงินเลี่ยม
๖๓๘ สิบตํารวจโท ณัฐพล คํามุงคุล
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สิบตํารวจโท ณัฐพล สุนทรากร
สิบตํารวจโท ณัฐวุฒิ สังขแกว
สิบตํารวจโท เดชาวัต วรยศ
สิบตํารวจโท ตันติกร สติรักษ
สิบตํารวจโท ทวีศักดิ์ ศรีทวีกูล
สิบตํารวจโท ทักษิณ เพชรรัตน
สิบตํารวจโท ทัศนัย สัตตะพันธ
สิบตํารวจโท ธนกร เพชรกาญจนวัฒน
สิบตํารวจโท ธนพัฒน วารีวิวัฒน
สิบตํารวจโท ธนศักดิ์ แซโคว
สิบตํารวจโท ธรรมนูญ ธรรมสอน
สิบตํารวจโท ธฤต อุคคติ
สิบตํารวจโท ธัชชัย ศรีดํา
สิบตํารวจโท ธานนท จันทรเพ็ชร
สิบตํารวจโท นนทวัช แกนเมือง
สิบตํารวจโท นพดล วิเศษสุข
สิบตํารวจโท นันทกร ฟองคํา
สิบตํารวจโท นิมาหามะฟดลี สะมะแอ
สิบตํารวจโท บีลา อาแว
สิบตํารวจโท บุญญาณ เจะเลาะ
สิบตํารวจโท บุพกร วิเศษทรัพย
สิบตํารวจโท ประมุข กุณฑลวัชระ
สิบตํารวจโท พงศธร คงรอด
สิบตํารวจโท พงษพันธ ทองขุนแกว
สิบตํารวจโท พชร สายทอง
สิบตํารวจโท พัลลภ หนูเสน
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สิบตํารวจโท ฟครุดดิน เจะตือเงาะ
สิบตํารวจโท ฟารีดี ยูโซะ
สิบตํารวจโท ภาณุพงศ ศิลปทินกร
สิบตํารวจโท มนตรี มีศรี
สิบตํารวจโท มนัสเฉลิม ไชยเสนา
สิบตํารวจโท มะซากี เจะแว
สิบตํารวจโท มุสลีมีน หะยีอาบูบาการ
สิบตํารวจโท มูฮัมหมัดราฟ ยูโซะ
สิบตํารวจโท รณทชัย หอมนาน
สิบตํารวจโท รัตนพล ชวยหนู
สิบตํารวจโท วรพงษ เต็มเตะ
สิบตํารวจโท วรพล กาญจนรูจี
สิบตํารวจโท วสันต บุญเรือง
สิบตํารวจโท วิริยะ ยุตบุษยจารุ
สิบตํารวจโท วิสันต เรืองหนู
สิบตํารวจโท วีรภัทร พรหมจันทร
สิบตํารวจโท วีรวัฒน พลแหง
สิบตํารวจโท แวอัซลัน ดือราแม
สิบตํารวจโท ศราวุธ ศิริรัตน
สิบตํารวจโท ศิริพงษ ศักดิ์พรหม
สิบตํารวจโท ศิวกร ขัติโย
สิบตํารวจโท ศุภชัย ประทุมอรุณ
สิบตํารวจโท สมพร ชูแกว
สิบตํารวจโท สมศักดิ์ เรืองแกว
สิบตํารวจโท สมศิลป แกวประดับ
สิบตํารวจโท สหพัฒน จันทรบัว
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สิบตํารวจโท สิทธิโชค บุญคง
สิบตํารวจโท สุรพล จันทรแกว
สิบตํารวจโท สุรศักดิ์ สุวรรณรัตน
สิบตํารวจโท หมัดอาหลี หมัดศรี
สิบตํารวจโท เหินฟา จิตไทยสง
สิบตํารวจโท อภิชัย ศรีเจริญ
สิบตํารวจโท อภิเชษฐ เสนพริก
สิบตํารวจโท อัครพงศ หลีวิจิตร
สิบตํารวจโท อัสซัม แดร
สิบตํารวจโท อัสรี ดาโอะ
สิบตํารวจโท อาฟารซี ทวีกุล
สิบตํารวจโท อามีน วันมหามาตร
สิบตํารวจโท อาริฟ มะมิง
สิบตํารวจโท อิทธิพล แสงทอง
สิบตํารวจโท อิบรอฮีม แวนาแว
สิบตํารวจโท อิสกันดา มะดาโอะ
สิบตํารวจโท อิสมาแอ อูมาร
สิบตํารวจโท อุดมชัย กําจัด
สิบตํารวจโท เอกพงศ ยิ่งยวด
สิบตํารวจโท ฮิบบัน ดือราอิง
สิบตํารวจโทหญิง เกศวณีย พรหมศิลา
สิบตํารวจโทหญิง ณัฐฐินันท คงทน
สิบตํารวจโทหญิง ณิชาภัทร
แกวประสม
๗๑๔ สิบตํารวจโทหญิง นันทิยา แกวขุนทอง
๗๑๕ สิบตํารวจโทหญิง บุษบา ขวัญชุม

๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิบตํารวจโทหญิง ปุณยนุช อุไรรัตน
สิบตํารวจโทหญิง ภาณิศา ดํารงรักษ
สิบตํารวจโทหญิง รัตติกาล ดีชู
สิบตํารวจโทหญิง วารุณี มณีวรรณ
สิบตํารวจโทหญิง สถาภร จันทกิ่งทอง
สิบตํารวจโทหญิง สวรส สุขสมคิด
สิบตํารวจโทหญิง สุกีณา โดหลี
สิบตํารวจโทหญิง สุชาดา
แกวพรมมินทร
สิบตํารวจโทหญิง เหมือนฝน หนอแกว
สิบตํารวจโทหญิง อภิษดา คังคัตสะ
สิบตํารวจโทหญิง อรพิชญ คงสกูล
สิบตํารวจตรี กฤษฎา อันชะนะ
สิบตํารวจตรี กฤษฎากรณ คงชวย
สิบตํารวจตรี กฤษณะ ภูมลา
สิบตํารวจตรี กฤษดา ไชยยุทธ
สิบตํารวจตรี กฤษดา ไพยศาสตร
สิบตํารวจตรี กศิดิษฐ เลิศวิลัย
สิบตํารวจตรี กันติทัต มั่งคั่ง
สิบตํารวจตรี กัมพล เถิงคํา
สิบตํารวจตรี การวิทย บุญเมือง
สิบตํารวจตรี กิตติพงศ เพชรดี
สิบตํารวจตรี กิตติโรจน ชิตจันทร
สิบตํารวจตรี กิติศักดิ์ เพ็งประไพ
สิบตํารวจตรี กิฟลี ยีบากา
สิบตํารวจตรี เกียรติศักดิ์ ไชยชนะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ไกรวิชญ โพธิ์วิจิตร
สิบตํารวจตรี ไกรวุฒิ จินา
สิบตํารวจตรี ไกรสร คงสุด
สิบตํารวจตรี คชา แตประเสริฐ
สิบตํารวจตรี คมสัน สิทธิโชคสถิต
สิบตํารวจตรี คัมภีร ทองหวี
สิบตํารวจตรี จตุรวิทย ไชยนาน
สิบตํารวจตรี จักรกริศน สุขธรณ
สิบตํารวจตรี จักรกฤษณ สุดสนิท
สิบตํารวจตรี จักรพงษ ดวงคํามุง
สิบตํารวจตรี จิตติกูล อุทัย
สิบตํารวจตรี จิรเดช นิลพัฒน
สิบตํารวจตรี จิรศักดิ์ จันทรประอบ
สิบตํารวจตรี จิรศักดิ์ รักสงคราม
สิบตํารวจตรี จิรศักดิ์ สารพงษ
สิบตํารวจตรี จิระวัฒน พูลทวี
สิบตํารวจตรี จิรายุ กางโคกกรวด
สิบตํารวจตรี จิโรจ เยี่ยมยกกุล
สิบตํารวจตรี จีระศักดิ์ ยอดมิตร
สิบตํารวจตรี จุฑาพัฒน ตุงซี่
สิบตํารวจตรี เจษฎากร เพชรคง
สิบตํารวจตรี เจียวนนต ชูจิต
สิบตํารวจตรี ฉูอีบ หมัดหลี
สิบตํารวจตรี เฉลิมชัย ยีดาโหะ
สิบตํารวจตรี ชนน สรางทองดี
สิบตํารวจตรี ชนมพิสิฐ อ่ําบางกระทุม

๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิบตํารวจตรี ชนินทร เทพเสนา
สิบตํารวจตรี ชวดล ชัญญวัชรธนภณ
สิบตํารวจตรี ชวัลวิทย สุวิวัฒนา
สิบตํารวจตรี ชัชพงศ มุลศรี
สิบตํารวจตรี ชัยพร เพชรสลับแกว
สิบตํารวจตรี ชัยยันต มวยแกว
สิบตํารวจตรี ชัยลิขิต หงษสกุล
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน มุขแกว
สิบตํารวจตรี ชัยวัฒน สุขหวัง
สิบตํารวจตรี ชาคริต หมัดอาด้ํา
สิบตํารวจตรี ชาคริสต แกวสุวรรณ
สิบตํารวจตรี ชาญณรงค นุนทอง
สิบตํารวจตรี ชิตพล มากแกว
สิบตํารวจตรี ชินพันธ ตลึงธรรม
สิบตํารวจตรี ชินวุฒิ มณีมัย
สิบตํารวจตรี โชติวิทย นุงอาหลี
สิบตํารวจตรี ซอบรี มะลี
สิบตํารวจตรี ซอบรี สาและ
สิบตํารวจตรี ซอลีฮีน บินดาโอะ
สิบตํารวจตรี ซัยนูดดิน เงาะ
สิบตํารวจตรี ซัยฟู เจะเลาะ
สิบตํารวจตรี ซาฟอีย หะยีดือราแม
สิบตํารวจตรี ซารูวัณ ยาลาแว
สิบตํารวจตรี ซูเฟยน มะแซสะอิ
สิบตํารวจตรี ฐิติพล โสมะฐิติ
สิบตํารวจตรี ณภัทร ศรีทอน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี ณรงค แกวใส
สิบตํารวจตรี ณรณกิตติ์ ลุกแลน
สิบตํารวจตรี ณัฎฐากร นิติวัฒนชัย
สิบตํารวจตรี ณัฐกรณ ไหมศรี
สิบตํารวจตรี ณัฐกาญจน หนูทอง
สิบตํารวจตรี ณัฐกานต วัฒนากลาง
สิบตํารวจตรี ณัฐชนน ราชหงษ
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ จิตประพันธ
สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ จันทรเพ็ญ
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ ไชยสนธิ์
สิบตํารวจตรี ณัฐพงษ ไมงาม
สิบตํารวจตรี ณัฐพล ทองสลับลวน
สิบตํารวจตรี ณัฐพล สายเทพ
สิบตํารวจตรี ณัฐพล ภูวรรณะ
สิบตํารวจตรี ณัฐพัฒน สายวุฒิกุล
สิบตํารวจตรี ณัฐวัฒน ทองคณารักษ
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ กันทะไชย
สิบตํารวจตรี ณัฐวุฒิ ปาวิน
สิบตํารวจตรี ณัฐศิลป ตาปญโญ
สิบตํารวจตรี ดรัณภพ เตียวเจริญนุกูล
สิบตํารวจตรี ดิลกธรรม หนูดุก
สิบตํารวจตรี ดือนันท บินแม
สิบตํารวจตรี เดโช ขันอุดทา
สิบตํารวจตรี ตรีเนตร สุวรรณัง
สิบตํารวจตรี ตัรมีซี สาตูยือลี
สิบตํารวจตรี เตชณัฐ โสตโยม

๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิบตํารวจตรี เถลิงศักดิ์ สุขเผือก
สิบตํารวจตรี ทวีคัมภ คําทวี
สิบตํารวจตรี ทวีชัย รัตนบุรี
สิบตํารวจตรี ทัพพสาร เกตุแสง
สิบตํารวจตรี ทัศนัย เข็มทอง
สิบตํารวจตรี ทินกร สิขะโต
สิบตํารวจตรี เทพธานี ทัพธานี
สิบตํารวจตรี ธณากรณ เนื่องกันยา
สิบตํารวจตรี ธนกร ภูขะโร
สิบตํารวจตรี ธนกฤดิ ศิริมุสิกะ
สิบตํารวจตรี ธนโชติ เตชนันท
สิบตํารวจตรี ธนวัฒน อินทรนาค
สิบตํารวจตรี ธนศักดิ์ อุปรัง
สิบตํารวจตรี ธนากร ทองสิพพัญู
สิบตํารวจตรี ธนายุทธ คงทวี
สิบตํารวจตรี ธนารักษ เสนากูล
สิบตํารวจตรี ธนิตพงษ จันทรเพ็ญ
สิบตํารวจตรี ธวัชชัย จันทะสาร
สิบตํารวจตรี ธัญญาฤทธิ์ ทิ้งแหละ
สิบตํารวจตรี ธัญฤทธิ์ กุลศิริ
สิบตํารวจตรี ธันญากร ฉิมวัย
สิบตํารวจตรี ธาราพร หะพรม
สิบตํารวจตรี ธีรพงศ เฝอแกว
สิบตํารวจตรี ธีรภัทร มณีโชติ
สิบตํารวจตรี ธีรภัทร กิมภา
สิบตํารวจตรี ธีรภัทร ปรอดทองสม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

สิบตํารวจตรี ธีรภัทร อินทะรังษี
สิบตํารวจตรี ธีรยุทธ วงศชวย
สิบตํารวจตรี ธีรวัฒน บุตราช
สิบตํารวจตรี ธีรเสฏฐ อมรวิลาศ
สิบตํารวจตรี ธีระศักดิ์ อุปแกว
สิบตํารวจตรี นครินทร ณ พัทลุง
สิบตํารวจตรี นนทกร แกวประดับ
สิบตํารวจตรี นพชัย บุปผาเผา
สิบตํารวจตรี นพดล ลือศิลป
สิบตํารวจตรี นพพร ทิตพุฒ
สิบตํารวจตรี นภดล ฟองสุวรรณ
สิบตํารวจตรี นรเศรษฐ ทองทิพย
สิบตํารวจตรี นเรศ อรัญดร
สิบตํารวจตรี นฤชา นัครามนตรี
สิบตํารวจตรี นฤเดช เอกทัศ
สิบตํารวจตรี นันทฤทธิ์ เวชโช
สิบตํารวจตรี นัสรูดิน ยะโกะ
สิบตํารวจตรี นิติวัฒน หิรัญรัตน
สิบตํารวจตรี นิมหาดี เจะมูดอ
สิบตํารวจตรี นุกมาน เจะฮิง
สิบตํารวจตรี นูซูลฮาบีบ ดอเลาะ
สิบตํารวจตรี นูรุดดีน มามะเร
สิบตํารวจตรี บัญชา บุญหวาน
สิบตํารวจตรี บุญยกร รอดแกว
สิบตํารวจตรี บูรฮัน โตะเดร
สิบตํารวจตรี ปกรณ สุบรรณ

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิบตํารวจตรี ปฏิพัทธ ดํารื่น
สิบตํารวจตรี ปฏิภาณ ขําฉา
สิบตํารวจตรี ปฐมพงศ ดํานอย
สิบตํารวจตรี ปณิธิ หอประเดิมอนุสรณ
สิบตํารวจตรี ปภัสพงษ เกื้อกูล
สิบตํารวจตรี ประกิต ใครบุตร
สิบตํารวจตรี ประดิชญา
โพธิ์ไพโรจนชัย
สิบตํารวจตรี ประภาส จันทรแกว
สิบตํารวจตรี ประวิทย เกื้อมณี
สิบตํารวจตรี ประสิทธิ์ โรมิน
สิบตํารวจตรี ปริญญา ยุติธรรมนนท
สิบตํารวจตรี ปริวัฒน หยกเจริญ
สิบตํารวจตรี ปรีชา ศรีจํานงค
สิบตํารวจตรี ปองพล ยอดทอง
สิบตํารวจตรี ปญญา จิตติกาล
สิบตํารวจตรี ปยนัทธ คําแฝง
สิบตํารวจตรี ปยะ เจริญสุขพลอยผล
สิบตํารวจตรี ปยะฉัตร พุฒนวล
สิบตํารวจตรี ปยะณัฐติ์ หมานหมาด
สิบตํารวจตรี ปยะพร ทะนันชัย
สิบตํารวจตรี ปยะมินทร มีศิลป
สิบตํารวจตรี ปยะศักดิ์ โพธิพิพัฒน
สิบตํารวจตรี ปโยรส รัตนะ
สิบตํารวจตรี พงคพันธ
ปญญาสุทธิรักษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจตรี พงศกร แซจิ้ว
สิบตํารวจตรี พงศกร ทับสาร
สิบตํารวจตรี พงศพิพัฒน เพชรพลอย
สิบตํารวจตรี พงศศักดิ์ ขานโบ
สิบตํารวจตรี พงศศิริ ภูลําพงษ
สิบตํารวจตรี พงษพัฒน ศรเกลี้ยง
สิบตํารวจตรี พงษรัตน เอนกรักษ
สิบตํารวจตรี พชร คงหนู
สิบตํารวจตรี พชร วงศอกนิษฐ
สิบตํารวจตรี พล ชาญแท
สิบตํารวจตรี พลพชร นกเพชร
สิบตํารวจตรี พศวัต ศรีนวลกลา
สิบตํารวจตรี พสธร บุญจันทร
สิบตํารวจตรี พัชระ คีรีคช
สิบตํารวจตรี พันธกานต สมสะอาด
สิบตํารวจตรี พิชชา เจตมหันต
สิบตํารวจตรี พิพัฒน ยอดคง
สิบตํารวจตรี พิสิษฐ ชูพูล
สิบตํารวจตรี พีรณัฐ ไชยสาร
สิบตํารวจตรี พีระพงษ บัวศรี
สิบตํารวจตรี เพทาย แทเที่ยง
สิบตํารวจตรี เพิ่มพูล กาหลง
สิบตํารวจตรี เพิ่มศักดิ์ ทิพยานนท
สิบตํารวจตรี ฟาซากี สะมะแอ
สิบตํารวจตรี ฟกรี ลาเตะ
สิบตํารวจตรี ฟรดาวน หะยีมะ
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สิบตํารวจตรี ฟุรกรณ มะเน็ง
สิบตํารวจตรี ฟูลุส ลือบากะมูติง
สิบตํารวจตรี ภควัต งมโปรงเบี้ย
สิบตํารวจตรี ภาคิน ณ แฉลม
สิบตํารวจตรี ภาณุวิทย มณีเพิ่ม
สิบตํารวจตรี ภานพ ขุนทอง
สิบตํารวจตรี ภานุพงศ เจะดาโอะ
สิบตํารวจตรี ภานุวัชร เมืองประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน ทอนจอก
สิบตํารวจตรี ภานุวัฒน เพชรทอง
สิบตํารวจตรี ภาสกร สุวรรณชาตรี
สิบตํารวจตรี ภีร ศรีศิริ
สิบตํารวจตรี ภูธร ซอวีระศักดิ์ศรี
สิบตํารวจตรี ภูมินทร กอเกื้อ
สิบตํารวจตรี ภูมิพัฒน ฉ่ํามณี
สิบตํารวจตรี ภูวนัย ไพรมณี
สิบตํารวจตรี มงคลชัย แกวพวง
สิบตํารวจตรี มรกต ศรีงาม
สิบตํารวจตรี มะรอนิง เจะอารง
สิบตํารวจตรี มูฮัมมัด เจะโกแซะ
สิบตํารวจตรี มูฮัมมัดฮัมดี มามุ
สิบตํารวจตรี มูฮํามัดซารูวี อุเซ็ง
สิบตํารวจตรี มูฮําหมัด ยารี
สิบตํารวจตรี เมธาวิน สุภาวงศ
สิบตํารวจตรี ยศวัตน อุนหะวงคกิติกุล
สิบตํารวจตรี ยุทธนา เบาเงิน
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สิบตํารวจตรี ยุทธพงษ วงคราษฎร
สิบตํารวจตรี ยุทธพิชัย หนูอินทร
สิบตํารวจตรี รวิชญ จันทรพุม
สิบตํารวจตรี รศิศ บํารุงพงษ
สิบตํารวจตรี รอซีดี ดาราแมง
สิบตํารวจตรี รอยาลี ตอกอ
สิบตํารวจตรี รัชต มัยยะ
สิบตํารวจตรี รัชพล ผลเกตุ
สิบตํารวจตรี รัฐชัย เพ็งหนู
สิบตํารวจตรี รุงอรุณ สงสกุล
สิบตํารวจตรี รุสลัน อูบี
สิบตํารวจตรี รูสมัน บือราเฮง
สิบตํารวจตรี เรศวร ดวงเอียด
สิบตํารวจตรี วงศกร ละอองศิริวงศ
สิบตํารวจตรี วชิรวิทย สุขเทพ
สิบตํารวจตรี วรเชษฐ ไขแกว
สิบตํารวจตรี วรเชษฐ ชูนวน
สิบตํารวจตรี วรพงศ ศิริวงศวัฒนกุล
สิบตํารวจตรี วรพงษ นวลขาว
สิบตํารวจตรี วรพล พรหมจันทร
สิบตํารวจตรี วรฤทธิ์ พุมไสว
สิบตํารวจตรี วรวัฒน ทุมพลา
สิบตํารวจตรี วรวุฒิ แสงบรรจง
สิบตํารวจตรี วรศิลป เขม็ด
สิบตํารวจตรี วรัญู ศิริเดชากุล
สิบตํารวจตรี วราพงศ แสนพินิจ
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สิบตํารวจตรี วรารัฐ พูลสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี วรินทร เทพรักษา
สิบตํารวจตรี วรุต แสนสุข
สิบตํารวจตรี วัชรพงศ ถอนกิ่ง
สิบตํารวจตรี วัชรากรณ หอมชวย
สิบตํารวจตรี วัฒนวุธ ขันโส
สิบตํารวจตรี วิจิตรศักดิ์ เพชรจรัส
สิบตํารวจตรี วิทยา พรหมอยู
สิบตํารวจตรี วินิจ อินญา
สิบตํารวจตรี วิริทธพล จันทรอินทร
สิบตํารวจตรี วิโรจน สารภาพ
สิบตํารวจตรี วิสาข วิเศษขลา
สิบตํารวจตรี วีนัส คุณารูป
สิบตํารวจตรี วีระจักษ ดูวิเศษ
สิบตํารวจตรี วีระพงษ ลวนวิเศษ
สิบตํารวจตรี วีระพันธ อุปนันท
สิบตํารวจตรี วุฒธิชัย พรมเสนา
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย รัตนเหม
สิบตํารวจตรี วุฒิชัย สุขยะฤกษ
สิบตํารวจตรี วุฒิพงษ มาลาศรี
สิบตํารวจตรี แวรุสลัน ยายอ
สิบตํารวจตรี ศตวรรษ เต็งรัง
สิบตํารวจตรี ศรายุทธ แกลวทนงค
สิบตํารวจตรี ศราวุธ ถาวะโร
สิบตํารวจตรี ศักดา นายอง
สิบตํารวจตรี ศักดิ์นรินทร โคตรสุโน
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สิบตํารวจตรี ศิวดล พรหมศร
สิบตํารวจตรี ศุกรเมษศ นิลาวงศ
สิบตํารวจตรี ศุภกิตติ์ มวงรอด
สิบตํารวจตรี ศุภชัย ดวงเกื้อ
สิบตํารวจตรี ศุภณัฐ บุญมา
สิบตํารวจตรี ศุภณัฐ หวังประพิณ
สิบตํารวจตรี ศุภมินทร นิยะโตะ
สิบตํารวจตรี ศุภวิชญ เตชะพันธ
สิบตํารวจตรี สงกรานต จันทาพูน
สิบตํารวจตรี สถาพร ไชยดวง
สิบตํารวจตรี สมชาย สิทธิการ
สิบตํารวจตรี สมบัติ สุวรรณชาตรี
สิบตํารวจตรี สมภพ จงกลมณีย
สิบตํารวจตรี สหชา ลิ่มวงศสวัสดิ์
สิบตํารวจตรี สัจวัฒน ศรีริกานนท
สิบตํารวจตรี สันติภาพ เส็มยง
สิบตํารวจตรี สิทธิชัย บุงทอง
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค ชูบรรดิษฐ
สิบตํารวจตรี สิทธิภูมิ กลั่นบิดา
สิบตํารวจตรี สิทธิวิทย แตมประสิทธิ์
สิบตํารวจตรี สุชาติ คงศรีนวล
สิบตํารวจตรี สุทธิ รักประพฤติ
สิบตํารวจตรี สุทธิพงษ รอดเดช
สิบตํารวจตรี สุพจน ยอดกลั้ง
สิบตํารวจตรี สุภกิณห สุขโข
สิบตํารวจตรี สุเมธ ชุมแกว
สิบตํารวจตรี สุเมธี พรมลี
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สิบตํารวจตรี สุรจิต จันทรา
สิบตํารวจตรี สุรชัย พรหมมี
สิบตํารวจตรี สุรเชษฐ ยาวะโนภาส
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ ปุยะติ
สิบตํารวจตรี สุรัตน พัฒนแชม
สิบตํารวจตรี สุวนัท วสุรีย
สิบตํารวจตรี สุวินัย คงคีรี
สิบตํารวจตรี เสกสรร แขดสันเทียะ
สิบตํารวจตรี เสริมวิทย เตสวน
สิบตํารวจตรี โสภณ มากแจง
สิบตํารวจตรี หมัดอาริฟ ตุยง
สิบตํารวจตรี อดินันท เวาะบะ
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ยะมะนอ
สิบตํารวจตรี อดิศักดิ์ ศรีปญญา
สิบตํารวจตรี อดุลย บินมะแซ
สิบตํารวจตรี อติ วงแหวน
สิบตํารวจตรี อธิชา คําญา
สิบตํารวจตรี อธิปไตย แทนสมบัติ
สิบตํารวจตรี อนันต แกวนิรมิตร
สิบตํารวจตรี อนิรุตธ ทิพยกองลาศ
สิบตํารวจตรี อนุชิต ชดชอย
สิบตํารวจตรี อนุพงศ โชติวนาวรรณ
สิบตํารวจตรี อนุรักษ กัลยา
สิบตํารวจตรี อนุวรรตน ฮะ
สิบตํารวจตรี อนุวัฒน สุวรรณรัตน
สิบตํารวจตรี อนุสิทธิ์ กลิ่นกรุน
สิบตํารวจตรี อภิชน ปองนานาค
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สิบตํารวจตรี อภิมุข โชติกะ
สิบตํารวจตรี อภิวัฒน ลือชา
สิบตํารวจตรี อมฤต พงษพานิชย
สิบตํารวจตรี อรรถชัย ผลโชติ
สิบตํารวจตรี อรรถพล โกติยะ
สิบตํารวจตรี อรรถพล ไชยวงค
สิบตํารวจตรี อลงกรณ ยุติมิตร
สิบตํารวจตรี อันดามัน ธิบดี
สิบตํารวจตรี อับดุลฆายูม อูเซ็ง
สิบตํารวจตรี อับดุลวาฮิด ยูโซะ
สิบตํารวจตรี อัมพรรดี สามารอเมาะ
สิบตํารวจตรี อัลอารม มะเกะ
สิบตํารวจตรี อัษฎาวุฒิ เครือฟอง
สิบตํารวจตรี อัสมี สือรี
สิบตํารวจตรี อัสรี จะมะจี
สิบตํารวจตรี อาซิห สะมะ
สิบตํารวจตรี อาทิตย กิจพาณิชย
สิบตํารวจตรี อานนต หมัดอะด้ํา
สิบตํารวจตรี อานนท พรมเลิศ
สิบตํารวจตรี อารอฟต สาและเระ
สิบตํารวจตรี อารีฟ เจะอาแว
สิบตํารวจตรี อารีฟน เวาะเนาะ
สิบตํารวจตรี อารีส จารงค
สิบตํารวจตรี อาลิษมันต บูโด
สิบตํารวจตรี อิทธิกร หนิดุหมัด
สิบตํารวจตรี อินทนนท แกวเพ็ง
สิบตํารวจตรี อิบรอเฮง กละ
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สิบตํารวจตรี อิมรอน บินดาโอะ
สิบตํารวจตรี อิริยะ สูแล
สิบตํารวจตรี อิสมาแอ ยาเราะสาลี
สิบตํารวจตรี อุดมพล วงษษา
สิบตํารวจตรี เอกพันธุ ปนรูป
สิบตํารวจตรี เอกราช เสงเซง
สิบตํารวจตรี ไอดี มะยูโซะ
สิบตํารวจตรี ฮนีฟ อับดุลรอฮมัน
สิบตํารวจตรี ฮาซัน อาแว
สิบตํารวจตรี ฮาดิษ หวันละเตะ
สิบตํารวจตรี ฮารูน อูเซ็ง
สิบตํารวจตรี ฮิลมีย อนุศาสนบุตร
สิบตํารวจตรีหญิง กานดา ตุงแกว
สิบตํารวจตรีหญิง ชมพูนุท ไชยเทพ
สิบตํารวจตรีหญิง ณัฐฐิญา คงทน
สิบตํารวจตรีหญิง นลินทิพย
พินิจสุวรรณ
สิบตํารวจตรีหญิง พัชราภา รัตนกูล
สิบตํารวจตรีหญิง ภัทราพร ชูทอง
สิบตํารวจตรีหญิง มีนา หะแอ
สิบตํารวจตรีหญิง รจนา วานิ
สิบตํารวจตรีหญิง รัตนชฎากร
สุวรรณ
สิบตํารวจตรีหญิง ศิลารัตน อุทัยสุริ
สิบตํารวจตรีหญิง สุกัญญา โดหลี
สิบตํารวจตรีหญิง อารีนา โตะลู
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หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองทัพบก
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘

พลตรี ยุทธพร สุบรรณภาส
พันเอก กร มณีพรหม
พันเอก เกษม ตราชู
พันเอก โกวิท บุญยกิจโณทัย
พันเอก ขจรศักดิ์ ไทยประยูร
พันเอก คมกฤษณ หลักคํา
พันเอก จเด็จ จาดเลน
พันเอก จิรวุฒิ ตันชัชวาล
พันเอก ฉัตรชัย ศิริ
พันเอก ชุติภัทร วรรณทอง
พันเอก ดรัณ สังขดิถี
พันเอก ทองหลอ มาธูป
พันเอก นฤพนธ คํานารีย
พันเอก นิธิพัทธ ออนสนิท
พันเอก บรรจง สุวัฑฒิต
พันเอก บัญญัติ เถื่อนทอง
พันเอก ประวีร ชิณวงศพรหม
พันเอก ประเสริฐ กองแกว
พันเอก ลิขิต ทองเจือเพ็ชร
พันเอก วรวีร จันทรเรือง
พันเอก วีรพจน สุภธีระ
พันเอก สลาตัน เริ่มกอกุล
พันเอก สันติ เพียงประสิทธิพร
พันเอก สุรพล ยังเทียน
พันเอก อุดม เสงนนท

๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓

พันเอก เอกลักษณ อินทรโฆษิต
พันเอกหญิง เต็มศิริ จันทรศิริ
พันเอกหญิง นิษฐกานต จาวยนต
พันเอกหญิง รวิอร คัมภีรญาณ
พันเอกหญิง ศิริรัตน ธูปกล่ํา
พันเอกหญิง สุนทรี ไตรภูมิ
พันโท ฉลาด เอี่ยมจิตต
พันโท ดุสิต ลาสันเทียะ
พันโท ธนิศร ลิ่มมั่น
พันโท นิคม ธรรมนารถสกุล
พันโท ปรรณิวัฒน วองวิษณุวงศ
พันโท ประภากร วิมลลักษณ
พันโท พิศิษฐ สุขแสง
พันโท พีรนนท จันทรชาติ
พันโท รัฐพงษ ภูมณี
พันโท สังคม บัวหลวง
พันโท องคอาจ แจมดี
พันโทหญิง มัญชุสา ขุนทอง
พันโทหญิง อธิษฐาน เอมะรุจิ
พันโทหญิง อมรรัตน มหาพิรุณ
พันตรี คเนศ แตงฤทธิ์
พันตรี ณัฐกร เพชรปานกัน
พันตรี ธนวัฒน เนตรนอย
พันตรี นภดล เหมะ
พันตรี อนิวรรตน ทิมทอง
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๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙

รอยเอก กรกช บุญตนาชัย
รอยเอก กัมปนาท แวสแลแม
รอยเอก ชยิน ชราลักษณ
รอยเอก ชาญณรงค ศรีสมัย
รอยเอก พุฒินันท ขวัญเมือง
รอยเอก วีรวัฒน เจริญวงศ
รอยเอก ศุภชัย พุทธากรณ
รอยเอก สมบัติ เฟองศิลา
รอยเอก สุทธิรักส ออนแปน
รอยเอกหญิง บุญยงค ปานเจริญ
รอยเอกหญิง บุษบา ภาระหอม
รอยเอกหญิง วิมนต ลกกะบูน
รอยโท การุณย โตนอก
รอยโท ขวัญชัย โคตรชุม
รอยโท จรินทร ทรงบัณฑิต
รอยโท เจริญ กองสวัสดิ์
รอยโท ชาญวิทย ชนะกุล
รอยโท ชารีฟ สะอีดี
รอยโท ธงธัชรัฏฐ หนูเวียนเอียด
รอยโท ธันยยศนนท เกษรินทร
รอยโท นนทิชัย จุยเจริญ
รอยโท นรินทร ธานินพงศ
รอยโท นฤเบศร บุญคุม
รอยโท บุญยงษ นาบุญ
รอยโท ปฎิพัทธ กาวี
รอยโท ประดิพัทธ ปทาลาด

หนา้ ๕๖
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๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
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รอยโท ปรีชา เมาน้ําพราย
รอยโท พัณธกรณ สาตรจีนพงษ
รอยโท พิทูร วิรุฬหรักษสกุล
รอยโท วรุฒ ยูถะสุนทร
รอยโท วิชัย แสงโสด
รอยโท ศิวกร วุฑฒะกุล
รอยโท ศุภโชค เลงนอย
รอยโท สุพัท กันจู
รอยโท สุรเดช สุคนธเปลี่ยนสี
รอยโท สุริยา ชุมจิตร
รอยโท อิทธิพล ผุยประกอบ
รอยโทหญิง จิตนพา มาเอียด
รอยโทหญิง พรหมภัสสร บุญแท
รอยโทหญิง ลภัสรดา ใจเพียร
รอยโทหญิง สุธาสินี อติชน
รอยตรี กฤษณะ เทพมณี
รอยตรี จรัญ ชูแกว
รอยตรี จักรกฤษณ แหนงเพ็ชร
รอยตรี จิระพงศ ไทยตรง
รอยตรี ชนินทร ชื่นพลี
รอยตรี ณัฐพัชร กลาหาญ
รอยตรี ณัฐวุฒิ จาเพียราช
รอยตรี เดชา ศรีออด
รอยตรี ถนอมศักดิ์ อ่ําสุข
รอยตรี ธนวัฒน สังขศัพทพันธ
รอยตรี ธนัท พินิตศิลา
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๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

รอยตรี ธีรวัชร ภักดี
รอยตรี นิทัศน เยยโพธิ์
รอยตรี บุญทวี บุญแกว
รอยตรี ปยุต หวังศิริวัฒนา
รอยตรี ประณัฐพล พุฒหอม
รอยตรี ประวิทย ไชยวุฒิ
รอยตรี พิรชัช ชัยมณี
รอยตรี ไพรวัลย จันทรคํา
รอยตรี ภูวดิศ หนูโหยบ
รอยตรี เมธี จงโยธา
รอยตรี เมือง อยูสาโก
รอยตรี วันชัย วิไลสกุลนาม
รอยตรี วิโรจน แสงแกว
รอยตรี ศักดิ์สิทธิ์ เครืองเนียม
รอยตรี สมพงษ แกวประยูร
รอยตรี สุทิน แยมพงษ
รอยตรี อธิษฐาน จางโพธิ์
รอยตรี เอกศิลป วิวัฒน
รอยตรีหญิง จุฬาลักษณ คุมภัย
รอยตรีหญิง วันเพ็ญ แกวเกิด
รอยตรีหญิง วิรพรรษ คูสําราญ
จาสิบเอก กมณชัย ตระกูลบุญถนอม
จาสิบเอก กรันต แสงใส
จาสิบเอก กานดิศ ไทยภักดี
จาสิบเอก กิตติชัย เหมือนพรรณราย
จาสิบเอก กีรติ เพิ่มพูล

๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
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จาสิบเอก กึ่งพุทธกาล รัศมีมาลา
จาสิบเอก กูเกียรติ สนธิเดชกุล
จาสิบเอก เกรียงไกร สุขเสงี่ยม
จาสิบเอก คงกฤช ศรีเกษม
จาสิบเอก คมกฤช ดํากําเหนิด
จาสิบเอก คมจักร อําลอย
จาสิบเอก คมศักดิ์ บุญชัย
จาสิบเอก คําพันธ ทวีจันทร
จาสิบเอก โฆสิต กลิ่นสกุล
จาสิบเอก จักรรินทร สุพัตรา
จาสิบเอก จักษกฤษบดินทร ชูสุทธิ์
จาสิบเอก จิรศักดิ์ พลเยี่ยม
จาสิบเอก จุฬากรณ กุสุมาลย
จาสิบเอก ฉัตรชัย ดีล้ํา
จาสิบเอก เฉลิมพล รมแสง
จาสิบเอก ชลากร เดิมศรีภูมิ
จาสิบเอก ชลาวุธ ศิวิไล
จาสิบเอก ชัยยันต บัวเหลือง
จาสิบเอก ชัยยุทธ ปูเพี้ยน
จาสิบเอก ชัยยุธ อุนออน
จาสิบเอก ชาญชัย สังขบุญลือ
จาสิบเอก ชาญวิทย ไชยยุทธ
จาสิบเอก ชาตรี หนูสุข
จาสิบเอก ชานันท แกนจันทร
จาสิบเอก ชํานาญ จานนอก
จาสิบเอก ชํานาญ ชัยวิชิตร
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๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓

จาสิบเอก ชิตชัย แคนดา
จาสิบเอก ชูชาติ กาญจนสินธุ
จาสิบเอก เชาวลิต บุญยรัตนิกร
จาสิบเอก ฐาปนพงศ วรเมฑา
จาสิบเอก ฐิติวัชร อรรคบุตร
จาสิบเอก ณรงค นาคสกุล
จาสิบเอก เดชา ตวนสวัสดิ์
จาสิบเอก เดชา บุญกันหา
จาสิบเอก เดโช คุมสังข
จาสิบเอก ทรงพร พุมพฤกษ
จาสิบเอก ทรงวิทย ศรีแกว
จาสิบเอก ทรงศักดิ์ ชัมภารีย
จาสิบเอก ทวิรัตน แชมเล็ก
จาสิบเอก ทวีศักดิ์ ทองสัมฤทธิ์
จาสิบเอก ธนกร บุรากรณ
จาสิบเอก ธนพล ทองคํา
จาสิบเอก ธนิต รุจิรางกูร
จาสิบเอก ธรัทพัชร รูปงาม
จาสิบเอก ธีรศักดิ์ พูลพิพัฒน
จาสิบเอก นรินทร พรหมมณี
จาสิบเอก นริศร พิบูลรัตนสังข
จาสิบเอก นเรศร เขียวเจริญ
จาสิบเอก นันทวัฒน จิตศรัทธา
จาสิบเอก นิยม หมองคําธิ
จาสิบเอก นิวัฒน เพิ่มเติม
จาสิบเอก บัญชา ฉายเนตร
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๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
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จาสิบเอก บัญชา พงพันนา
จาสิบเอก บัณฑิต นิตยารส
จาสิบเอก บุญยืน คงวัฒนา
จาสิบเอก บุญรุง วงษเสถียร
จาสิบเอก บุญวิวัฒน กระบวนแสง
จาสิบเอก ปฐมพงศ จองโก
จาสิบเอก ประณิธาน กลิ่นบุบผา
จาสิบเอก ปริชาติ อนุรักษ
จาสิบเอก พรพิชิตร ปรีชา
จาสิบเอก พิเชฐ ทองมีสิทธิ์
จาสิบเอก พิเชษฐ ผลโอฐ
จาสิบเอก พิศิฏฐ แกวจันทรแดง
จาสิบเอก ไพรัตน พะวงค
จาสิบเอก ไพรัตน พันธุพูล
จาสิบเอก ภาคภูมิ จิราโรจน
จาสิบเอก ภาณุพงษ ศรีธรราษฎร
จาสิบเอก มณีรัตน กาญจนวรรณ
จาสิบเอก มนัส เขียวออน
จาสิบเอก มิตรชัย ศรีวินทา
จาสิบเอก ยงยุทธ เนียมเปย
จาสิบเอก ยุทธภูมิ ฐนาบวรภักดี
จาสิบเอก รณวิทย อนสุวรรณ
จาสิบเอก รวม สนิทบุญ
จาสิบเอก รักตระกูล ประหา
จาสิบเอก เลิศชาย คงแกว
จาสิบเอก วรชัย คอแดะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕

จาสิบเอก วรชิต ลือฤทธิพงษ
จาสิบเอก วรวุฒิ ทับทิม
จาสิบเอก วรินทร ศรีมันตะ
จาสิบเอก วิชศยุตม คะเนนัย
จาสิบเอก วิชาญ มณีโชติ
จาสิบเอก วิทยา รักษมณี
จาสิบเอก วิมล เคารพ
จาสิบเอก วิโรจน ใจมุง
จาสิบเอก วีรศักดิ์ สาตรอด
จาสิบเอก วีระพันธ ชาติวงศ
จาสิบเอก วีระยุทธ สุดใจ
จาสิบเอก ศราวุฒิ คงภักดี
จาสิบเอก ศราวุธ แรทอง
จาสิบเอก สนิท คําแหง
จาสิบเอก สมเกียรติ เกตุลา
จาสิบเอก สมควร ปกกลาง
จาสิบเอก สมคะเณ นาคสวัสดิ์
จาสิบเอก สมคิด ยื่นกระโทก
จาสิบเอก สมพร คชภูมิ
จาสิบเอก สมศักดิ์ เปยผึ้ง
จาสิบเอก สมศักดิ์ ศรีจันทรดี
จาสิบเอก สมสิทธิ์ ออมนนท
จาสิบเอก สัจจา แกวกา
จาสิบเอก สัญญา เทียมทอง
จาสิบเอก สัมพันธ มิตรมูสิก
จาสิบเอก สานนท อยูเกษม

หนา้ ๕๙
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๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาสิบเอก สิทธิพร เปลี่ยนศรี
จาสิบเอก สุชิน สิงหพลาย
จาสิบเอก สุทธิพงศ ปญญาบุตร
จาสิบเอก สุนันท พราหมโณ
จาสิบเอก สุพรรณ ปรีชา
จาสิบเอก สุพิงค ดวงจันทร
จาสิบเอก สุเมธ อสุรินทร
จาสิบเอก สุรชัย แนบสนิท
จาสิบเอก สุรพันธ สิทธิสรเดช
จาสิบเอก สุรศักดิ์ งามขํา
จาสิบเอก สุรศักดิ์ หะรังษี
จาสิบเอก สุรสิทธิ์ โตบางปา
จาสิบเอก สุริยา เคนรัง
จาสิบเอก เสกสิทธิ์ แสสนธิ์
จาสิบเอก เสริมศักดิ์ ใจมิตร
จาสิบเอก องอาจ บัวดวง
จาสิบเอก อดิเทพ วงศสวัสดิ์
จาสิบเอก อดุลย จันทะนาม
จาสิบเอก อนุชา โตมะโน
จาสิบเอก อนุชิต ณ สงขลา
จาสิบเอก อนุพงษ พุกพันธุ
จาสิบเอก อนุรักษ ลวนแกว
จาสิบเอก อนุรัตน พึ่งเงิน
จาสิบเอก อภิชาติส วลัยรัตน
จาสิบเอก อภิวัฒน ปนทะยม
จาสิบเอก อํานาจ เชื้อแกว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖

จาสิบเอก อิฐธิฐ วีรเสนีย
จาสิบเอก อิทธิพล คําฟู
จาสิบเอก เอกชัย พันธเลิศ
จาสิบเอก เอกรัฐ เพ็ชรยอด
จาสิบเอกหญิง ธีรกาญจน
สัณสุตนานนท
จาสิบโท กฤษฎา ยอดดนตรี
จาสิบโท กิตติชัย พัดผล
จาสิบโท กิตติศักดิ์ เกษรสังข
จาสิบโท ฉัตรชัย ปองเรือ
จาสิบโท ชยกร โตะทาน
จาสิบโท ณรงคฤทธิ์ กลาหาญ
จาสิบโท ทนงศักดิ์ แสนอินทร
จาสิบโท ธฤษณุ อินทรัตน
จาสิบโท ธาดา กลิ่นนอย
จาสิบโท นพรัตน เชื้อชยางกูล
จาสิบโท ประทีป ราชแกว
จาสิบโท พงษพัฒน ตราชู
จาสิบโท พรรษิษฐ ตลับเงิน
จาสิบโท ภีรยุทธ เรืองสังข
จาสิบโท วัชรา ทับจันทร
จาสิบโท วิชิต ติษยาธิคม
จาสิบโท สมเกียรติ พรหมชนะ
จาสิบโท เสกสรร จําปาแถม
จาสิบโท อรรคพล อ่ําสุข
จาสิบโท อรรถพล อุนเรือน

หนา้ ๖๐
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๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาสิบโท อําพล เทวะรัตน
จาสิบตรี เกรียงไกร รับประภา
จาสิบตรี เกรียงศักดิ์ บวรเวสสะ
จาสิบตรี จรัญ ปราบไกรศรี
จาสิบตรี จักรพงศ ชวยอารีย
จาสิบตรี จักริน เดวี
จาสิบตรี เฉลิมชัย เสนาวงษ
จาสิบตรี ชุโกร โยธินตระกูล
จาสิบตรี ณัฐวุฒิ บุบผาวงค
จาสิบตรี ธีรพงษ เรือนคํา
จาสิบตรี ธีระศักดิ์ กกทองหลาง
จาสิบตรี ปกรณเกียรติ บุญธรรม
จาสิบตรี พลวัฒน จานศิลา
จาสิบตรี ภูเบต ฉันทพจน
จาสิบตรี ยุทธนา สุทธานันท
จาสิบตรี วีรวัฒน เดือนฉาย
จาสิบตรี วีระพงษ หนูชวย
จาสิบตรี ศิวะนนท ปริญญา
จาสิบตรี ศุภชัย สมบุตร
จาสิบตรี ศุภวัฒน เอียดเวียงสระ
จาสิบตรี ศุภวิชญ คาสม
จาสิบตรี สมใจ พิศพล
จาสิบตรี สมชาย คงกําเหนิด
จาสิบตรี สุวิทย จริยา
จาสิบตรี อธิชาติ อินทรแกว
สิบเอก กมล เปรมปริก

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘

สิบเอก กฤษฎา จรัสศรี
สิบเอก กฤษฎา นามสอน
สิบเอก กัมปนาท รักษสังข
สิบเอก กัมปนาท หาญกุดตุม
สิบเอก กิตติพงษ บุญมีพิพิธ
สิบเอก กิตติรงค ดวงแข
สิบเอก โกสินทร จุรัญชัย
สิบเอก ขวัญชัย อรุณรังษี
สิบเอก คมสัน คําบุญเหลือ
สิบเอก คุณาพร ชวยชม
สิบเอก จรัสพงษ โมเม
สิบเอก จักรพันธ ชันขุนทด
สิบเอก จิรันตน สุริยวงษ
สิบเอก จุฑาวัฒน สามแอม
สิบเอก ชัยณรงค แกวมี
สิบเอก ชาญชัย เพ็ญสุวรรณ
สิบเอก ณรงค เกียรติทรงพล
สิบเอก ณัชปคัลภ เพชรรักษา
สิบเอก ณัฐพงษ สํานวน
สิบเอก ณัฐพล เดชมณี
สิบเอก ณัฐพล บุญมีศักดิ์
สิบเอก ณัฐพัชร เดี่ยวยิ่งเจริญ
สิบเอก ณัฐวีร บุดดาวงศ
สิบเอก ณัฐวุฒิ รอดบานยาง
สิบเอก ดนัย สามัคคี
สิบเอก ทวีศักดิ์ มินยัง

หนา้ ๖๑
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๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิบเอก ธนบูลย บุญมาคํา
สิบเอก ธนพล ชุมนุย
สิบเอก ธนพล ลําดับพงษ
สิบเอก ธนากร โคนาบาล
สิบเอก ธนากฤต มั่งมี
สิบเอก ธนาคม สนองคุณ
สิบเอก ธนาธิป ตรีคง
สิบเอก ธรรมรงค เลิศเรืองฤทธิ์
สิบเอก ธีรศักดิ์ คังพุ
สิบเอก ธีรศักดิ์ วุฒิระวัฒน
สิบเอก ธีระพงษ ทองบู
สิบเอก ธีระพล ฉิมนอก
สิบเอก นรินทร แสนนาม
สิบเอก นัทธวัฒน สุคําภา
สิบเอก นัยวินิต ถาวรจิตร
สิบเอก บุญเลิศ แกวสาสุข
สิบเอก ปฏิภาณ จันทรศรีนวล
สิบเอก ปฏิวัติ ศรีศาสนา
สิบเอก ปรัชญา อุดศรี
สิบเอก ปริวรรต คุณทา
สิบเอก ปรีชา สมบุญ
สิบเอก ปวิชกฤตย คําโทน
สิบเอก ปยะ สุริยะโยธิน
สิบเอก เผด็จ ภูถาวร
สิบเอก พงศธร อินทสุวรรณ
สิบเอก พนมกร บุญชูดํา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐

สิบเอก พิพัฒน นวลพลับ
สิบเอก ไพโรจน เจิมกระแจะ
สิบเอก ฟอเรสต หวันมาแซะ
สิบเอก ภาสกร ทองอินทร
สิบเอก มณูศักดิ์ นวลพลับ
สิบเอก มะซอเฟต เจะหะ
สิบเอก ยศพล นาคชุม
สิบเอก รณชัย จงเผาะ
สิบเอก รณชัย ปยะพงษ
สิบเอก รุงวิทย เกียรตินอก
สิบเอก ฤทธิไกร เฉลิมวรรณ
สิบเอก ลิขิต ทองสม
สิบเอก วชิรพล จันแทน
สิบเอก วรนันท ชุมแกว
สิบเอก วราหกรณ สุวรรณวงศ
สิบเอก วรุตม ศรีวัฒนานุพงศ
สิบเอก วศิน คงใหญ
สิบเอก วสันต เมืองชุม
สิบเอก วิศรุษ ภิรมยจิตร
สิบเอก ศรนารายณ มาลัย
สิบเอก ศุภกร ศรีสาระ
สิบเอก ศุภชัย ชาวบานคอย
สิบเอก ศุภฤกษ ทองออน
สิบเอก สมชาย ยํายวน
สิบเอก สมภพ เอมทิพย
สิบเอก สมยศ ฝงทะเล
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๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
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๑๕๐๗
๑๕๐๘
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๑๕๑๓
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๑๕๑๕
๑๕๑๖
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สิบเอก สัจจา จันทมงคล
สิบเอก สัชฌุกร ศรีพฤกษ
สิบเอก สันติ เรืองรัตน
สิบเอก สันติ แซฉั่ว
สิบเอก สําราญ รอดรัตน
สิบเอก สิทธิชัย สางกอน
สิบเอก สินไทย ปลอดฤทธิ์
สิบเอก สุกิจ ศรีจันทึก
สิบเอก สุเชาว ครองยศ
สิบเอก สุทธิศักดิ์ หอเจริญ
สิบเอก สุรพงษ รุงเรืองผล
สิบเอก อดิศร เนียมรอด
สิบเอก อติศักดิ์ โพธิ์ศรี
สิบเอก อนุสรณ สามารถ
สิบเอก อภิชาติ ทิมพิทักษ
สิบเอก อภิญญา ชมภูพาน
สิบเอก อภินันท จิตรอักษร
สิบเอก อรรคเดช ปลีนารัมย
สิบเอก อรรถวุฒิ มามี
สิบเอก อัตชัย ศรีพิณ
สิบเอก อิสระ เลิกนอก
สิบเอก เอกณรงค ทรงมวง
สิบเอก เอกศักดิ์ ภาระบาล
สิบโท กตกร ตรีสมุทร
สิบโท กนกพร พุทธานนท
สิบโท กฤติเมธ นอยทับทิม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒

สิบโท กฤษฎา นพกาล
สิบโท กัณตชาติ กุลดาววงศ
สิบโท กิตติพงษ ชมภูเจริญ
สิบโท กิติศักดิ์ นาคสด
สิบโท โกมล นาคอาทิตย
สิบโท คธายุทธ แกวสุวรรณ
สิบโท จักรพล ราณรงค
สิบโท จักรพันธุ ทับทอง
สิบโท จัตวา สมคิด
สิบโท จาตุรนต รัตนยุทธ
สิบโท จารึก โมรา
สิบโท จิระพล คมขํา
สิบโท จุรินทร จันทรถ
สิบโท เฉลิมพร แกวเรือง
สิบโท ชัยวัฒน ไทยนุกูล
สิบโท ชัยวิชิต ทองดีนอก
สิบโท ชาณุวิทย หีดฤทธิ์
สิบโท เชิดศักดิ์ ชอบวนาไพรสน
สิบโท ไชยพร บุญทองเพชร
สิบโท ฐิติพงศ ปลองทอง
สิบโท ณภัทร ขุนศาล
สิบโท ณรงคชัย กาขัด
สิบโท ณัฐกร แสงสุริยา
สิบโท ณัฐพร ศรีเหมาะ
สิบโท ณัฐวุฒิ บุญจันทร
สิบโท ณัฐวุฒิ วงษเสือ

หนา้ ๖๓
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๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
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สิบโท ไตรรงค ไชยวงศ
สิบโท ทรงวิทย บุญรัตน
สิบโท ทานุทัต อุไรกุล
สิบโท ทีม นพสุวรรณ
สิบโท เทพรักษ เชาวะตะ
สิบโท ธนกฤต เรืองตระกูล
สิบโท ธนศักดิ์ นาคประสิทธิ์
สิบโท ธนัตถ สังขดํา
สิบโท ธิติวุฒิ มีสุข
สิบโท ธีรศักดิ์ เหล็กแปน
สิบโท ธีระชัย รามแกว
สิบโท ธีระศักดิ์ พลอม
สิบโท นครินทร แกนเสาร
สิบโท นโรดม สุทธิรักษ
สิบโท นิมิตร สารีโท
สิบโท บุณยกร ทับทิมทองคํา
สิบโท ปฐวี ดิสระมุณี
สิบโท ปทิว ไหมทอง
สิบโท ปรณอนันต เมืองประเทศ
สิบโท ประเสริฐ คงเจริญ
สิบโท ปริญญาพล อําพันกาญจน
สิบโท ปริวรรต โพธิ์ชาธาร
สิบโท ปวเรศ แปนกลัด
สิบโท ปาลม โสเสมอ
สิบโท ปยะณัฐ พูลละเอียด
สิบโท ผดุงเกียรติ เครานวล

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔

สิบโท ผริตเดช นิลบวร
สิบโท พงศธร เกตุพงศ
สิบโท พงศธร ไกรวงค
สิบโท พงศอินทร ปานเพ็ชร
สิบโท พงษพัฒน สุวรรณรัตน
สิบโท พรพิชัย มณีฉาย
สิบโท พอเจตต นอยตั้ง
สิบโท พิพัฒนพงษ ศิริสมบัติ
สิบโท พีรพงษ จรรยาดี
สิบโท ภูมินทร ธูปแพ
สิบโท มนตรี สวนแกว
สิบโท รชานนท โกลนโคกกรวด
สิบโท รัตนโชติ สุขสวาง
สิบโท วงศวริศ เกวขุนทด
สิบโท วรพล ธรรมวุฒิ
สิบโท วัฒนชนินทร เกตุทอง
สิบโท วัฒนชัย ศรีสนธิ์
สิบโท วัฒนศักดิ์ ทาววัฒนากุล
สิบโท วายุ เนื่องนรา
สิบโท วิรุต จารุสิริรังษี
สิบโท วิศิษฎ ตะวอ
สิบโท วีระนนท เพิ่มศิริธนยศ
สิบโท ศักรินทร เพียรดี
สิบโท ศิรชัชพงษ โพธิปทมะ
สิบโท ศิริศักดิ์ หมานหนํา
สิบโท ศิวกร คนดี

หนา้ ๖๔
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๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
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สิบโท ศุภากร พัฒนาคม
สิบโท สรศักดิ์ เพิ่มเพียร
สิบโท สรายุทธ ทองสุข
สิบโท สราวุธ สุวรรณชาติ
สิบโท สิทธิ กําลังใบ
สิบโท สิทธิชัย แกวตุน
สิบโท สุรเชษฐ ทองวิเศษ
สิบโท สุรศักดิ์ เกียรติจิระกุล
สิบโท สุรัตน คงเทพ
สิบโท หริรักษ คลองสมุทร
สิบโท อดิศักดิ์ ปานดับใหม
สิบโท อดิสร เกิดแกว
สิบโท อนุสรณ ชนะแรง
สิบโท อภิสิทธิ์ เพ็งสกุล
สิบโท อัศนัย หนูจรเพ็ชร
สิบโทหญิง ศิริรัตน สัตยซื่อ
สิบตรี กฤษณพงค พุมแกว
สิบตรี กฤษณะ ชูโชติ
สิบตรี กานตพิชญ ชูขันธ
สิบตรี กิตติธัช แกวสาโรจน
สิบตรี กิตติพงศ คงเดช
สิบตรี กิตติพล โปดํา
สิบตรี กิติพงษ รอดภัย
สิบตรี เกียรติศักดิ์ บัวทิพย
สิบตรี เกียรติศักดิ์ หมวกมณี
สิบตรี จักรพงศ กรมโยธา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖

สิบตรี จิรวัฒน บริพันธ
สิบตรี จีรพงศ สาหีม
สิบตรี จีรศักดิ์ สิงหสุวรรณ
สิบตรี ชนนย แดงมณี
สิบตรี ชัยวัฒน ทองสา
สิบตรี ไชยนันท ชูนาวา
สิบตรี ซาฟูดีน สมาแอ
สิบตรี ณัฐฐินันท เอียดเพ็ง
สิบตรี ณัฐพนธ ตาโมง
สิบตรี ณัฐฤทธิ์เดช รัญเผือก
สิบตรี ณัฐวุฒิ แสนขํา
สิบตรี ตะวัน อิ่มสมบัติ
สิบตรี ทวีศักดิ์ จันทรสน
สิบตรี ทศพล ไชยภูมิ
สิบตรี ทินภัทร สายรื่น
สิบตรี ธนวิชญ สุกาญจนกุล
สิบตรี ธรรมรักษ จิตใจรัก
สิบตรี ธวัชชัย บุรงค
สิบตรี ธีรวัฒน ไชยศิลป
สิบตรี ธีรวัฒน มณีโชติ
สิบตรี ธีระเดช สมเรือง
สิบตรี นนธวัช ราชนาการ
สิบตรี นพดล หัดหละ
สิบตรี นรากรณ โพธิ์มาศ
สิบตรี นราวิชญ ชวยสกุล
สิบตรี นัฐดนัย เกิดกาญจน
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๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
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สิบตรี นิติกร จันทรปลั่ง
สิบตรี นิพนธ คนดี
สิบตรี นิพันธ ขาวผอง
สิบตรี บดินทร แวหามะ
สิบตรี ประจักร ทองมาก
สิบตรี ปญญาพล นิระโส
สิบตรี ปโย วังสวาง
สิบตรี ปุณณวัฒน ธรรมสารสกุล
สิบตรี พงคพิเชษฐ พรหมดวง
สิบตรี พลฤทธิ์ ฤทธิ์โต
สิบตรี พันธศักดิ์ นีฤนารถ
สิบตรี พิสิฐ นาปาเลน
สิบตรี ภัทรประดิษฐ ลิ่มสกุล
สิบตรี ภาคภูมิ เพชรเกลี้ยง
สิบตรี ภาณุวิชญ ชวงสม
สิบตรี ภานุเดช หมัดสดาย
สิบตรี ภิตพงษ รัชพิทยาวุธ
สิบตรี มะแอ เจะนิ
สิบตรี มานพ จามนอยพรม
สิบตรี รณพีร พรหมนุช
สิบตรี ระพิน เพชรประสม
สิบตรี รัชชานนท พงษจีน
สิบตรี วชิราวุธ มูลสาร
สิบตรี วรวุฒิ สุดจิตร
สิบตรี วราดล เพิ่มเจริญสุข
สิบตรี วรุฒิ นอยทับทิม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘

สิบตรี วัชรากร เถาวชู
สิบตรี วัฒนา ชนะสงคราม
สิบตรี วันมงคล พงษพานิช
สิบตรี วีรยุทธ วุฒิศักดิ์
สิบตรี ศตายุ วงษจีน
สิบตรี ศรชล โมเมตตา
สิบตรี ศราวุธ คุมพยันต
สิบตรี ศศิกร ไวยกิจการ
สิบตรี ศักรินทร คลองเงิน
สิบตรี ศุภฤกษ โพธิ์โพน
สิบตรี สมภพ ชาญวารินทร
สิบตรี สราวุธ อํามณี
สิบตรี สิทธิโชค มือสันทัด
สิบตรี สิทธิเดช แจมแจง
สิบตรี สุกิจ สกุลเชื้อ
สิบตรี สุริยัน กาลกชา
สิบตรี สุริยา กุโณ
สิบตรี สุริยา สุทธิรัตน
สิบตรี อนุรักษ เจะเตะ
สิบตรี อนุสรณ งะหลี
สิบตรี อภิชน ขุนจง
สิบตรี อภิเดช มาละมัย
สิบตรี อภิรักษ พรหมดวง
สิบตรี อภิรักษ อุทิศวัฒนะ
สิบตรี อุทัย เชื้ออุดมสุข
สิบตรี เอกพัน องอาจ
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๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
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สิบตรี เอกวัฒน หนูสีคง
สิบตรี ฮายา กูนิง
สิบตรีหญิง ชลิยา สรอยนอย
สิบตรีหญิง ธมลวรรณ ขวัญมงคล
สิบตรีหญิง รินลดา พันกา
สิบตรีหญิง ศรัณยรัตน นัคราเรือง
พลทหารกรกฏ หมื่นสาย
พลทหารกฤตภาส แสงศรี
พลทหารกฤษฎา แขดวง
พลทหารกฤษฎา คงหวาน
พลทหารกฤษฎา ปนเกตุ
พลทหารกฤษฎา พรมอําภัย
พลทหารกฤษฎา พรหมทอง
พลทหารกฤษฎา สุลัยมาน
พลทหารกฤษฎา หลุยจิ้ว
พลทหารกฤษฎา หวยแกว
พลทหารกฤษณะ แกวคงฉาย
พลทหารกฤษณะ ตลุม
พลทหารกฤษณะ เวชกรณ
พลทหารกฤษดา จินาสาย
พลทหารกฤษติศักดิ์ พรอมสมุด
พลทหารกลวัชร แถมเพ็ชร
พลทหารกัปตัน นาวาทอง
พลทหารกิตณรงค หลงพิลา
พลทหารกิตติชัย สาแม
พลทหารกิตติพงฒ คุมบาน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐

พลทหารกิตติพงศ คงรอด
พลทหารกิตติพงษ ทิมรอด
พลทหารกิตติภณ แสงสุวรรณ
พลทหารกิตติศักดิ์ โกติกูล
พลทหารกิตติศักดิ์ ชูขํา
พลทหารกิตติศักดิ์ ดวงทองกุล
พลทหารกิตติศักดิ์ นะชอย
พลทหารกิตติศักดิ์ นิยมธรรม
พลทหารเกชา สาเก
พลทหารเกรียงไกร จันทรปาน
พลทหารเกรียงศักดิ์ โกณฑา
พลทหารเกรียงศักดิ์ มิสุด
พลทหารเกียรติวัตร รักษารัก
พลทหารเกียรติศักดิ์ พลบุญ
พลทหารโกศล หลังสัง
พลทหารใกลฉัตร ติ้งหมวก
พลทหารไกรวิชญ แกวเมือง
พลทหารขจรเกียรติ หนูทอง
พลทหารขวัญชัย รัตนะทองมา
พลทหารขัณฑสิทธิ์ อินทรสูตร
พลทหารคณินธน กอแกว
พลทหารคมกริช เรืองฤทธิ์
พลทหารจตุพร พรมบุตร
พลทหารจตุพล พูลแกว
พลทหารจตุพล เรศประดิษฐ
พลทหารจตุพล ศรียงยศ

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารจตุรงค กูลเกื้อ
พลทหารจตุรงค อินทรทัศน
พลทหารจตุรวัฒน กวางขวาง
พลทหารจรัส อวยพร
พลทหารจองชัย เจะนุย
พลทหารจักรกริช ฤทธิพรัด
พลทหารจักรพงศ ขันชัย
พลทหารจักรพงศ ริยาพันธ
พลทหารจักรินทร ทองเต็มแกว
พลทหารจิตกร รอบการ
พลทหารจิรทีปต เคาไธสง
พลทหารจิรยุทธ คุณขุนทด
พลทหารจิรวิทย บุญทอง
พลทหารจิรวุฒิ ทองสัมฤทธิ์
พลทหารจิรวุฒิ พูลศักดิ์
พลทหารจิระศักดิ์ หยังปง
พลทหารจิราธิวัฒน ลิ้มธรรม
พลทหารจีรศักดิ์ ทับมุด
พลทหารเจริญ โพธิ์เกตุ
พลทหารเจริญ รุงตุม
พลทหารเจริญพร สุดถนอม
พลทหารเจริญศักดิ์ ไกรแกว
พลทหารเจษฎา เพ็งสกุล
พลทหารเจษฎากร กิ้มซิ้ว
พลทหารเจษฎาพร ชุมปรางค
พลทหารฉัตรชัย โกศาสตร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒

พลทหารฉัตรชัย ตรีพิมล
พลทหารฉัตรมงคล แกวประไพ
พลทหารฉัตรมงคล รัตนพันธ
พลทหารชนกนันท เกตุศรี
พลทหารชนแดน หนูจันทร
พลทหารชนานันต รักธรรม
พลทหารชนิกร เรือนแกว
พลทหารชนินทรธร ทวี
พลทหารชลันธร แซงอ
พลทหารชัชฤทธิ์ คงสกุล
พลทหารชัยวัฒน ธิมากุล
พลทหารชัยวัฒน ประตังทาเน
พลทหารชาญณธี ทองแผว
พลทหารชาญณรงค สารเดช
พลทหารชิราวุฒิ การุณ
พลทหารเชษฐา มือโด
พลทหารโชคเจริญ กรัดณรงค
พลทหารไชยพร ไหวฉลาด
พลทหารไชยวัฒน โสฬะ
พลทหารซอลาฮูดิน แมนศรี
พลทหารซาการียา สุละสะ
พลทหารซูลกิฟลี บิดิง
พลทหารฐนาวุฒิ คะนาจันทร
พลทหารฐานันดร โตะโดบ
พลทหารฐานันดร เรืองทองฉิม
พลทหารฐิติพงศ ชูทุงยอ

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารณรงค สัชูกร
พลทหารณรงคฤทธิ์ ทองสําฤทธิ์
พลทหารณรงคฤทธิ์ เศียรแกว
พลทหารณัฎฐชัย เหลาพราหมณ
พลทหารณัฐกิตติ์ แกวสกุลณี
พลทหารณัฐชัย ริยาพันธ
พลทหารณัฐนนท รักษาศรี
พลทหารณัฐพงศ ณ กุญแกว
พลทหารณัฐพงศ พวงสร
พลทหารณัฐพงศ แยมแกว
พลทหารณัฐพงศ อินทรแพทย
พลทหารณัฐพนธ จันสวาง
พลทหารณัฐพล แกวมีศรี
พลทหารณัฐพล พุฒสงคราม
พลทหารณัฐพล สามารถงาน
พลทหารณัฐพล เหลาทรงฤทธิ์
พลทหารณัฐภพ ปตแวว
พลทหารณัฐวัตร นาคสุวรรณ
พลทหารณัฐวุฒิ แกวเกื้อกูล
พลทหารณัฐวุฒิ ดวงเกลี้ยง
พลทหารณัฐวุฒิ บุญมี
พลทหารณัทกร ดวงทองแกว
พลทหารดํารงเดช ณ นคร
พลทหารเดชณรงค ดวงทอง
พลทหารเดชสิทธิ์ บัวผุด
พลทหารเดชา ยาผา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔

พลทหารเดชาพล มาศกสิน
พลทหารตะวัน ธรรมสูน
พลทหารตัรมีซี สาแม
พลทหารเติมพงศ ราโชกาญจน
พลทหารถาวร แกวสีใส
พลทหารถาวร ถิ่นสะทอน
พลทหารทนะวัฒ แสงอินทร
พลทหารทวีศักดิ์ เตกออตง
พลทหารทศพล คชาเศรษฐ
พลทหารทัศนัย ยังปากน้ํา
พลทหารทีปกร ภักดี
พลทหารธนกร เพชรมีศรี
พลทหารธนกร ลวนเสง
พลทหารธนกฤต ศรีจัน
พลทหารธนพนธ กิ่งแกว
พลทหารธนพล เกตุแกว
พลทหารธนพล แสงสุวรรณ
พลทหารธนวัฒน เดชอํานาจ
พลทหารธนวิชญ ชินธเนศ
พลทหารธนวีร สุวรรณ
พลทหารธนากร พาสากล
พลทหารธนาธิป งวนชู
พลทหารธวิตย มัสสระ
พลทหารธํารงคศักดิ์ สุธรรม
พลทหารธิติวุฒิ สิงหจันทร
พลทหารธีรเดช กะรัมเดชะ

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารธีรพงศ ศรีสุขใส
พลทหารธีรยุทธ เพชรชูศรี
พลทหารธีรวุฒิ มีเสน
พลทหารธีรศักดิ์ จันทรคง
พลทหารธีระยุทธ ศรีออน
พลทหารนครินทร รัตนจันทร
พลทหารนที สามัคคี
พลทหารนพดล หงทอง
พลทหารนพรัตน นะรัฐกิจ
พลทหารนรินทร ณ พัทลุง
พลทหารนฤพนธ แซเฮา
พลทหารนัฐวุฒิ พลชัยสงค
พลทหารนัฐวุฒิ มีทอง
พลทหารนันทโชติ ทองมาก
พลทหารนันทพงศ เกิดศิริ
พลทหารนันทวัฒน บํารุงเพชร
พลทหารนิรมิต แกวเจริญ
พลทหารบงกช สมกําลัง
พลทหารบดินทร ชูทอง
พลทหารบาฮารี ดือราแม
พลทหารบุญชู นักปราชญ
พลทหารบุญฤทธิ์ แซภู
พลทหารบุญฤทธิ์ นิ่มกรมทอง
พลทหารบูคลิส สาและ
พลทหารปกรพันธ สวัสขิง
พลทหารปฎิพล สุวรรณ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖

พลทหารปฏิภาณ จันเทพา
พลทหารปฏิภาณ ประยงค
พลทหารปณชัย หนูทอง
พลทหารปรพัฒน ศฤงคาร
พลทหารประกอบ ชินวงค
พลทหารประวิทย ดาโสภา
พลทหารประวิทย สลาม
พลทหารประสพสุข จําปาวัน
พลทหารประสาน นิตยมี
พลทหารปรัตถกร ชวยกรด
พลทหารปรัตถกร ณ พัทลุง
พลทหารปริญญา มิลกะจิ
พลทหารปริญญา เรืองยศ
พลทหารปริญญา ลิ่มเจริญ
พลทหารปรีชา พูลเกษม
พลทหารปวีณ ถึงเสียบญวน
พลทหารปญญาวุฒิ เยาวเลิศ
พลทหารปยณัฐ พุมนวล
พลทหารปยราช รัตนทองมา
พลทหารปยะพงษ นวนละออง
พลทหารปยะพงษ เพลินจิตร
พลทหารปยวัฒน เจริญสุข
พลทหารเผดิมพงษ ชื่นอารมย
พลทหารพงศกร จุลศักดิ์
พลทหารพงศกร เสบสบาย
พลทหารพงศธร ยงสุวรรณกุล

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารพงศพล ตองตวัตร
พลทหารพงษศักดิ์ แกวออน
พลทหารพฤษธร ปลูกไมดี
พลทหารพลกฤตย โกษฐเพชร
พลทหารพลกฤษฏิ์ คงระงับ
พลทหารพลาธร หนูยัง
พลทหารพัชรพล ตรีพันธ
พลทหารพัชระ เลื่อมศรี
พลทหารพัฒนพงษ สมเกิด
พลทหารพัฒพงษ หมวดศรี
พลทหารพันกร เพชรสวาท
พลทหารพิชัย เข็มทอง
พลทหารพิชิตชัย สงศรี
พลทหารพิทยา หนูเสน
พลทหารพิทยาธร เศรษฐพลอย
พลทหารพิพัฒน กาญจนนิยม
พลทหารพิพัฒน แกวคง
พลทหารพิพัฒน นุชหัต
พลทหารพิพัฒนพงษ ชวยชนะ
พลทหารพิพัฒพงษ สุดใจ
พลทหารพีรพล สงพริก
พลทหารพีรพล เอียดแกว
พลทหารฟาฮัท วรวิจิตร
พลทหารฟตรี บลูกาวาลี
พลทหารภคพล แสงจันทร
พลทหารภัทรกร เตานุกูล

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘

หนา้ ๗๑
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พลทหารภัทรพล มีปาน
พลทหารภาคภูมิ อินทรักษ
พลทหารภาณุพงศ คิ้วเจริญ
พลทหารภาณุพงศ พูนเพียบพรอม
พลทหารภาณุพงศ เสือซอนพงษ
พลทหารภาณุวัฒน ขอสวัสดิ์
พลทหารภานุพงศ ใจซื่อ
พลทหารภานุวัฒน หีตชวย
พลทหารภาศิวัฒน ชูสิทธิ์
พลทหารภูมินทร พลอยขาว
พลทหารภูริณัฐ แสงคํา
พลทหารภูวดล ศรีมวง
พลทหารมนัติ มั่นเหมาะ
พลทหารมนัส วันทอง
พลทหารมนัสกิจ อะเส็น
พลทหารมหพันธุ เกิดสุวรรณ
พลทหารมะยูกิฟลี ทากือแน
พลทหารมัรวัน รัญจวนจิตร
พลทหารมารุต ชาญสมุทร
พลทหารมูฮัมหมัดมันโซร มามุ
พลทหารมูฮําหมัดอีลียะ เจะมู
พลทหารไมตรี ทองรักษ
พลทหารยศกร สัมพันธ
พลทหารยุทธนา ชัยสุข
พลทหารยุทธนา ทองวล
พลทหารยุทธภูมิ เชาวศักดิ์ศิริกุล

๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารยุทธศาสตร เหลืองจันทร
พลทหารโยธาร สุวรรณนอย
พลทหารรณชิต ขุนเจริญ
พลทหารรังสิต หลังปุเตะ
พลทหารรัฐธินนท ดวงหรน
พลทหารรัฐพงษ สายทอง
พลทหารราชภูมิ เดชเกตุ
พลทหารเริงชัย ไสวพันธ
พลทหารเริงฤทธิ์ อินทมณี
พลทหารฤกษอรุณ วรรณโร
พลทหารฤทธิเกียรติ แซโคว
พลทหารเลอศักดิ์ เกิดจันทรทอง
พลทหารว.วรากรณ ไชยสวัสดิ์
พลทหารวงศธร ออมสิน
พลทหารวรดิลก คงพุนพิน
พลทหารวรพล เพชรชู
พลทหารวรพล โพธิ์วิจิตร
พลทหารวรยุทธ ศรีถาวร
พลทหารวรรณชาติ คงดวง
พลทหารวรายุทธิ์ ชลสินธุ
พลทหารวราวุฒิ ศรีคงคา
พลทหารวราวุธ กุลนอย
พลทหารวราวุธ ทองนุกูล
พลทหารวรินทร วาแวนิ
พลทหารวรุฒ เพชรอาวุธ
พลทหารวสันต ทองจันทร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐

พลทหารวัชรพงศ ขวัญเพ็ชร
พลทหารวัชรพงศ วัตตสิงห
พลทหารวัชรพล กากแกว
พลทหารวันฉลอง ไพรสนท
พลทหารวัลลภ เหมือนเหลา
พลทหารวิเชียร ริยาพันธ
พลทหารวิทยา ศรีชาย
พลทหารวิทวัส ศรีสุวรรณ
พลทหารวิศวุธ สนใจจิตร
พลทหารวิสุทธิ์ คุมกัน
พลทหารวีรเดช ปนสุภะ
พลทหารวีรพรรณ เกตุแกว
พลทหารวีรภัทร แซโงว
พลทหารวีระชาติ เทพสิงห
พลทหารวุฒิชัย เปาปา
พลทหารวุฒิชัย รัตนศิริ
พลทหารวุฒินันท ชูขาว
พลทหารศรราม บัวดํา
พลทหารศรายุทธ ปานเจริญ
พลทหารศรายุธ จันทคุตโต
พลทหารศราวุฒิ สุขนุกูล
พลทหารศราวุธ เล็กกุล
พลทหารศราวุธ สุขคํา
พลทหารศราวุธ เหลาพรหม
พลทหารศักดิ์ชัย นิลโชวาท
พลทหารศักดิ์สิทธิ์ จันหอม

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารศักยศรณ มากดํา
พลทหารศักรินทร หลีสุวรรณ
พลทหารศิวรักษ พรามศรีชาย
พลทหารศุภชัย แกวรัตน
พลทหารศุภชัย เศวตศิลป
พลทหารศุภชัย เสนปน
พลทหารศุภวัฒน รัตนอุบล
พลทหารศุภวิชญ แสงดี
พลทหารศุภวิชย กั้งตั้ง
พลทหารษมาวีร คําแหง
พลทหารสกนธ นวลละออง
พลทหารสถาพร แกวปญญา
พลทหารสถาพร นอยนารายณ
พลทหารสถาพร เลาลาศ
พลทหารสมชาย ขนขาว
พลทหารสมชาย โพธิ์ทอง
พลทหารสมชาย เหมเดโช
พลทหารสมบูรณ ชัยอนันต
พลทหารสมพงษ ไกรแกว
พลทหารสมภักดิ์ ไชยชนะ
พลทหารสรรพวุธ ศิริกุล
พลทหารสรรเสริญ ทนันชัย
พลทหารสราธร ผลนุกูล
พลทหารสราวุธ มลเอียด
พลทหารสหรัฐ พิณวาณิช
พลทหารสหรัฐ สุนทร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒

พลทหารสัมพันธ เพชรพิรุณ
พลทหารสาธร เสารทอง
พลทหารสิทธินันท อิ่มชื่น
พลทหารสิทธิพงศ รักนุน
พลทหารสิทธิพร พัฒนชู
พลทหารสิริวัฒน คงชุม
พลทหารสุขสรรค วรรณเผือก
พลทหารสุเชษฐ คงแกว
พลทหารสุทธินนท ภริงคาร
พลทหารสุทธิรักษ ชุมรักษา
พลทหารสุทธิศักดิ์ ณ ศฤงคราญ
พลทหารสุธินันท แสงบางกา
พลทหารสุพศิน เพาะปลูก
พลทหารสุภศิลป แกวสด
พลทหารสุมิตร ขาวพรหม
พลทหารสุรเดช อุปการ
พลทหารสุรเดช พรหมรอด
พลทหารสุรวินท วังปอ
พลทหารสุรศักดิ์ คงประมูล
พลทหารสุรศักดิ์ สุดทุงกง
พลทหารสุริยะ อาดหมาด
พลทหารสุไลมีน แวหะมะ
พลทหารสุวรรณ สังแกว
พลทหารสุวัฒน พวงทอง
พลทหารสุวัฒน แสงสุข
พลทหารสุวิทย สองหลง

หนา้ ๗๓
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๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลทหารแสงสิทธิ์ ทองสราง
พลทหารแสงสุรีย ชางน้ํา
พลทหารโสพร ชวยสงคราม
พลทหารหัตถชัย วงคหงษ
พลทหารอคิรา บุญศรีนุย
พลทหารอดิเทพ บุญรอด
พลทหารอดิศร สําเภารัตน
พลทหารอติศักดิ์ เกตุศรี
พลทหารอธิราช จิตบุญ
พลทหารอธิศักดิ์ เกตุแกว
พลทหารอนันต กองเปง
พลทหารอนุชา โสภาพันธ
พลทหารอนุเทพ อรุณรักษ
พลทหารอนุพงค วงคนิรัตน
พลทหารอนุพงศ คํากลั่น
พลทหารอนุพงศ โสธร
พลทหารอนุรักษ บัวสังข
พลทหารอนุวัฒน ทองหอ
พลทหารอนุวัฒน ไทยประดิษฐ
พลทหารอนุวัฒน ศรีสมโภชน
พลทหารอนุศักดิ์ กําเหนิดเพชร
พลทหารอภิวัฒน ไชยพินิจ
พลทหารอภิสิทธิ์ สารบัญ
พลทหารอภิสิทธิ์ สิมขาว
พลทหารอรรถพงษ มานู
พลทหารอรรถพล เกิดมาก

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔

หนา้ ๗๔
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พลทหารอรรถพล ดนสัตย
พลทหารอรรถพล ยิ่งใหญ
พลทหารอะหมัด รอโซยละ
พลทหารอัครพล อารีวงศ
พลทหารอับดุลมานาฟ ทิพยานนท
พลทหารอับดุลมุตี ปานนิล
พลทหารอับดุลเลาะห หวันดาหนี
พลทหารอัศจรรย ชูขํา
พลทหารอัศมี มาโนชน
พลทหารอัษฎาวุธ พิทักษ
พลทหารอัสมัน วานิซอ
พลทหารอาดัม วาเลาะ
พลทหารอาดีสร พูดเพราะ
พลทหารอารดี สาเระ
พลทหารอํานาจ ดีสะเมาะ
พลทหารอํามฤต เพชรบุตร
พลทหารอิงครัต อังศุประเวศ
พลทหารอิทธิชัย เลิศแกว
พลทหารเอกพจน พรหมเกาะ
พลทหารเอกรัฐ บุญทะวงค
พลทหารเอกรัตน มาตราช
พลทหารเอกวุฒิ นุนนุม
พลอาสาสมัครกิจตินันท ขวัญเนตร
พลอาสาสมัครจักรพันธ ยาพรหม
พลอาสาสมัครเฉลิมเกียรติ หมื่นศรี
พลอาสาสมัครธนวัฒน แพงเพชร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๑๑๕ พลอาสาสมัครวสันต ขานเกตุ
๒๑๑๖ พลอาสาสมัครวุฒิศักดิ์
สุวรรณศิริรักษ
๒๑๑๗ พลอาสาสมัครศตวรรษ จันทรินทุ
๒๑๑๘ อาสาสมัครทหารพรานกรุง
หลาลําปาง
๒๑๑๙ อาสาสมัครทหารพรานกฤษฎินท
เรืองแกว
๒๑๒๐ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ
บัวศรี
๒๑๒๑ อาสาสมัครทหารพรานกฤษณะ
อินทรชวย
๒๑๒๒ อาสาสมัครทหารพรานกองภพ
แสนสุข
๒๑๒๓ อาสาสมัครทหารพรานกันตภณ
รักวงค
๒๑๒๔ อาสาสมัครทหารพรานกันตวีร
ใบเย็มหมะ
๒๑๒๕ อาสาสมัครทหารพรานกัลปพฤกษ
เพชรโชติ
๒๑๒๖ อาสาสมัครทหารพรานกําพลศักดิ์
บุญโยดม
๒๑๒๗ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงศ
อินทรแกว
๒๑๒๘ อาสาสมัครทหารพรานกิตติพงษ
แสงแกว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๗๕
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๒๑๒๙ อาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์
แซเงา
๒๑๓๐ อาสาสมัครทหารพรานกิติชัย
คงเทพ
๒๑๓๑ อาสาสมัครทหารพรานกิติศักดิ์
ไชยหยู
๒๑๓๒ อาสาสมัครทหารพรานเกียรติศักดิ์
เจะดะ
๒๑๓๓ อาสาสมัครทหารพรานโกวิทย
สองเมือง
๒๑๓๔ อาสาสมัครทหารพรานโกสินทร
อินทศรีมา
๒๑๓๕ อาสาสมัครทหารพรานไกรวิชญ
สังวังเลาว
๒๑๓๖ อาสาสมัครทหารพรานไกรวุฒิ
วงศจันทรลอย
๒๑๓๗ อาสาสมัครทหารพรานขจรศักดิ์
บุญทองศรี
๒๑๓๘ อาสาสมัครทหารพรานขจรศักดิ์
คงศรีจันทร
๒๑๓๙ อาสาสมัครทหารพรานคณิต ทองสง
๒๑๔๐ อาสาสมัครทหารพรานคณิต สุขใส
๒๑๔๑ อาสาสมัครทหารพรานคมสัน
ประแกว
๒๑๔๒ อาสาสมัครทหารพรานคอลีมุ
หะยีสะมะแอ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๑๔๓ อาสาสมัครทหารพรานคัมภีร
สมเหมือน
๒๑๔๔ อาสาสมัครทหารพรานฆนากร
หนูรอด
๒๑๔๕ อาสาสมัครทหารพรานจงรักษ
พูลนวล
๒๑๔๖ อาสาสมัครทหารพรานจตุพร
ไชยบุตร
๒๑๔๗ อาสาสมัครทหารพรานจตุรงค
สงขาว
๒๑๔๘ อาสาสมัครทหารพรานจรยุทธ
แกวงาม
๒๑๔๙ อาสาสมัครทหารพรานจรัญยุทธ
เทพเสาร
๒๑๕๐ อาสาสมัครทหารพรานจรัล
หงษตัน
๒๑๕๑ อาสาสมัครทหารพรานจเร
พรหมสมบัติ
๒๑๕๒ อาสาสมัครทหารพรานจอมพล
ออนสนิท
๒๑๕๓ อาสาสมัครทหารพรานจักรกฤษณ
รวดเร็ว
๒๑๕๔ อาสาสมัครทหารพรานจาตุรงค
นํานวล
๒๑๕๕ อาสาสมัครทหารพรานจารึก
สุวรรณชาตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๑๕๖ อาสาสมัครทหารพรานจารุพัฒน
พวงจันทร
๒๑๕๗ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน
พวงเพ็ชร
๒๑๕๘ อาสาสมัครทหารพรานจิรวัฒน
วองวงศกร
๒๑๕๙ อาสาสมัครทหารพรานจิระวัฒน
สมทรง
๒๑๖๐ อาสาสมัครทหารพรานจิโรจ
จิตวิสุทธิ์
๒๑๖๑ อาสาสมัครทหารพรานจีระพล
ศรีทวี
๒๑๖๒ อาสาสมัครทหารพรานเจษฎา
ปรีดาศักดิ์
๒๑๖๓ อาสาสมัครทหารพรานฉัตร
นุราภักดิ์
๒๑๖๔ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิม
รักงาม
๒๑๖๕ อาสาสมัครทหารพรานเฉลิมพล
เพ็ชรหัวบัว
๒๑๖๖ อาสาสมัครทหารพรานชนะพัฒน
แสงสุวรรณ
๒๑๖๗ อาสาสมัครทหารพรานชัยยุทธ
มณีประวัติ
๒๑๖๘ อาสาสมัครทหารพรานชัยวัฒน
สังขเทพ

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๑๖๙ อาสาสมัครทหารพรานเชื้อชาติ
สุขแกว
๒๑๗๐ อาสาสมัครทหารพรานโชคชัย
นาคสรรค
๒๑๗๑ อาสาสมัครทหารพรานไชยศิริ อิสโร
๒๑๗๒ อาสาสมัครทหารพรานซารีฟ
หมาดหลัง
๒๑๗๓ อาสาสมัครทหารพรานซูไฮมี่ สะนิ
๒๑๗๔ อาสาสมัครทหารพรานโซนี นาวี
๒๑๗๕ อาสาสมัครทหารพรานฐิติกร ลิ่มซุน
๒๑๗๖ อาสาสมัครทหารพรานณรงคฤทธิ์
คําสุวรรณ
๒๑๗๗ อาสาสมัครทหารพรานณรงเดช
ขุนสิทธิ์
๒๑๗๘ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ
พรหมดนตรี
๒๑๗๙ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพงศ
รังทอง
๒๑๘๐ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล
วิศาลวชิโรภาส
๒๑๘๑ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพันธุ
บุตรเต
๒๑๘๒ อาสาสมัครทหารพรานดนุพงษ
สุทธิการ
๒๑๘๓ อาสาสมัครทหารพรานดาริ๊ด
โตะโสะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๑๘๔ อาสาสมัครทหารพรานเดชชาติ
แซเตีย
๒๑๘๕ อาสาสมัครทหารพรานเดชา
แสงจันทร
๒๑๘๖ อาสาสมัครทหารพรานตวนโซะ
หะรง
๒๑๘๗ อาสาสมัครทหารพรานตวนอานัส
วาบา
๒๑๘๘ อาสาสมัครทหารพรานถิรวัตน
หมื่นหาวงศ
๒๑๘๙ อาสาสมัครทหารพรานทวีเลิศ
ไชยหาญ
๒๑๙๐ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
ทองสีนวล
๒๑๙๑ อาสาสมัครทหารพรานทวีศักดิ์
บุญเศษ
๒๑๙๒ อาสาสมัครทหารพรานทศพร
แกวศรี
๒๑๙๓ อาสาสมัครทหารพรานทัตพงศ
เศษสุวรรณ
๒๑๙๔ อาสาสมัครทหารพรานทัตพล
อูทอง
๒๑๙๕ อาสาสมัครทหารพรานทัศนพันธ
สะพะพันธ
๒๑๙๖ อาสาสมัครทหารพรานเทพทัตต
ทวีศิลป

หนา้ ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๑๙๗ อาสาสมัครทหารพรานธงชัย
นิสาสกุล
๒๑๙๘ อาสาสมัครทหารพรานธนกฤต
เชื้อจีน
๒๑๙๙ อาสาสมัครทหารพรานธนรัตน
รักแกว
๒๒๐๐ อาสาสมัครทหารพรานธนวัฒน
สุวรรณสุข
๒๒๐๑ อาสาสมัครทหารพรานธนวิชญ
เรืองเพชร
๒๒๐๒ อาสาสมัครทหารพรานธนากรณ
วรวงษ
๒๒๐๓ อาสาสมัครทหารพรานธนายุทธ
พิศบุญ
๒๒๐๔ อาสาสมัครทหารพรานธนาวุธ
ชาติบุรุษ
๒๒๐๕ อาสาสมัครทหารพรานธรรมภิสิทธิ์
จองโก
๒๒๐๖ อาสาสมัครทหารพรานธรรมศาสตร
มุสิกเจริญ
๒๒๐๗ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
บัวทอง
๒๒๐๘ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
บางพงศ
๒๒๐๙ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
พรอมทรัพย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๑๐ อาสาสมัครทหารพรานธวัชชัย
เรณูนวล
๒๒๑๑ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงค
ชูแวน
๒๒๑๒ อาสาสมัครทหารพรานธีรพงษ
ปานซาย
๒๒๑๓ อาสาสมัครทหารพรานธีรภัทร
ยอดไสว
๒๒๑๔ อาสาสมัครทหารพรานธีรยุทธ
เกษเพชร
๒๒๑๕ อาสาสมัครทหารพรานธีรวุฒิ
จําปาชัย
๒๒๑๖ อาสาสมัครทหารพรานธีระ
เอี่ยมละมอม
๒๒๑๗ อาสาสมัครทหารพรานธีระยุทธ
โกสุม
๒๒๑๘ อาสาสมัครทหารพรานธีระวัฒน
สุวรรณอินทร
๒๒๑๙ อาสาสมัครทหารพรานธีระวัฒน
ทองศรีทอง
๒๒๒๐ อาสาสมัครทหารพรานนนทกานต
ปรีชัย
๒๒๒๑ อาสาสมัครทหารพรานนพเกา
ปุญทมณี
๒๒๒๒ อาสาสมัครทหารพรานนภดล
จินดารัตน

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๒๒๓ อาสาสมัครทหารพรานนรเทพ
ออนต่ํา
๒๒๒๔ อาสาสมัครทหารพรานนราภัทร
พุฒแยม
๒๒๒๕ อาสาสมัครทหารพรานนัฐดนัย
จันทรจะนะ
๒๒๒๖ อาสาสมัครทหารพรานนัฐพล
ชูทอง
๒๒๒๗ อาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒน
พลวัฒน
๒๒๒๘ อาสาสมัครทหารพรานนิติรัฐ
คงแกว
๒๒๒๙ อาสาสมัครทหารพรานนิรวิทธ
สุขแพง
๒๒๓๐ อาสาสมัครทหารพรานเนติพงศ
อนุจร
๒๒๓๑ อาสาสมัครทหารพรานบัณฑิต
พรหมเงิน
๒๒๓๒ อาสาสมัครทหารพรานบุญณรงค
ผลสด
๒๒๓๓ อาสาสมัครทหารพรานเบญจมินทร
ดวงสวัสดิ์
๒๒๓๔ อาสาสมัครทหารพรานปกรณ
เจริญศิลป
๒๒๓๕ อาสาสมัครทหารพรานปฐมพงศ
ศรีทอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๒๓๖ อาสาสมัครทหารพรานปยุต
โชคไตรรัตน
๒๒๓๗ อาสาสมัครทหารพรานปรมินทร
บัววรรณ
๒๒๓๘ อาสาสมัครทหารพรานปรเมศร
แกวเกตุ
๒๒๓๙ อาสาสมัครทหารพรานปรเมศว
พรหมเกิด
๒๒๔๐ อาสาสมัครทหารพรานประดับ
ชูกลิ่น
๒๒๔๑ อาสาสมัครทหารพรานประทีป
ไขเกิด
๒๒๔๒ อาสาสมัครทหารพรานประสงค
คําบัว
๒๒๔๓ อาสาสมัครทหารพรานปริญญา
คูมณี
๒๒๔๔ อาสาสมัครทหารพรานปะอีสา
เจะแม
๒๒๔๕ อาสาสมัครทหารพรานปญจะวุฒิ
แซวั้ง
๒๒๔๖ อาสาสมัครทหารพรานปติพงศ
ไชยบุญแกว
๒๒๔๗ อาสาสมัครทหารพรานปยวัฒน
ทองรักษ
๒๒๔๘ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร
เจือกโวน

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๒๔๙ อาสาสมัครทหารพรานพงศกร
ทอชุม
๒๒๕๐ อาสาสมัครทหารพรานพงศเกียรติ
เพิ่มแกว
๒๒๕๑ อาสาสมัครทหารพรานพงศเทพ
ดวยสาร
๒๒๕๒ อาสาสมัครทหารพรานพงศธร
เพ็ชรเวช
๒๒๕๓ อาสาสมัครทหารพรานพงษธร
คงชุม
๒๒๕๔ อาสาสมัครทหารพรานพสธร
แกวเมฆ
๒๒๕๕ อาสาสมัครทหารพรานพันธศักดิ์
ไชยทอง
๒๒๕๖ อาสาสมัครทหารพรานพิชานนท
จีนหมวกดํา
๒๒๕๗ อาสาสมัครทหารพรานพิชาภพ
แกวเพ็ชร
๒๒๕๘ อาสาสมัครทหารพรานไพโรจน
แกวเกื้อ
๒๒๕๙ อาสาสมัครทหารพรานภัทรกร
คงทอง
๒๒๖๐ อาสาสมัครทหารพรานภูริทัต
ทองดุลดํา
๒๒๖๑ อาสาสมัครทหารพรานภูวดล
ปะดูกา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๖๒ อาสาสมัครทหารพรานมงคล
เพิ่มพูล
๒๒๖๓ อาสาสมัครทหารพรานมณฑล
ทองโรย
๒๒๖๔ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี
ขวัญแกว
๒๒๖๕ อาสาสมัครทหารพรานมนตรี
บัวผุด
๒๒๖๖ อาสาสมัครทหารพรานมะสักรี
ตาเยะ
๒๒๖๗ อาสาสมัครทหารพรานมันซูร แวเดร
๒๒๖๘ อาสาสมัครทหารพรานมานิตย
ชูปาน
๒๒๖๙ อาสาสมัครทหารพรานมารุต นุนจุย
๒๒๗๐ อาสาสมัครทหารพรานมิตรภาพ
แสงภักดี
๒๒๗๑ อาสาสมัครทหารพรานมุตกีน
ศรีคงคา
๒๒๗๒ อาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัด
ดาแลหมัน
๒๒๗๓ อาสาสมัครทหารพรานเมษฐ
มูสิกะเจริญ
๒๒๗๔ อาสาสมัครทหารพรานยอด
ใสตะภาพ
๒๒๗๕ อาสาสมัครทหารพรานยอดมนู
แกวกอง

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๒๗๖ อาสาสมัครทหารพรานยัมรี ซิโมง
๒๒๗๗ อาสาสมัครทหารพรานยาการียา
บีดิง
๒๒๗๘ อาสาสมัครทหารพรานรัฐพงษ
สุวรรณวงศ
๒๒๗๙ อาสาสมัครทหารพรานราชัณย
วันศรี
๒๒๘๐ อาสาสมัครทหารพรานราเชนทร
มุณีรัตน
๒๒๘๑ อาสาสมัครทหารพรานเรวัต
สองชัย
๒๒๘๒ อาสาสมัครทหารพรานเรวุฒิ
เพชรทองขาว
๒๒๘๓ อาสาสมัครทหารพรานฤทธิรงค
เดชแกว
๒๒๘๔ อาสาสมัครทหารพรานเลิศชัย
พริกแกว
๒๒๘๕ อาสาสมัครทหารพรานวรพล
สวยงาม
๒๒๘๖ อาสาสมัครทหารพรานวรรณธวุฒิ
ฤทธิฉิม
๒๒๘๗ อาสาสมัครทหารพรานวรวุฒิ หวันสู
๒๒๘๘ อาสาสมัครทหารพรานวรัญู
แปนมีเพชร
๒๒๘๙ อาสาสมัครทหารพรานวรากรณ
เย็นทั่ว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒๙๐ อาสาสมัครทหารพรานวรากรณ
สายอราม
๒๒๙๑ อาสาสมัครทหารพรานวสวัตต
จุลภักดิ์
๒๒๙๒ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงศ
นิตราช
๒๒๙๓ อาสาสมัครทหารพรานวัชรพงศ
เวชรักษ
๒๒๙๔ อาสาสมัครทหารพรานวัฒนา
คงทอง
๒๒๙๕ อาสาสมัครทหารพรานวิชัย แซเฮา
๒๒๙๖ อาสาสมัครทหารพรานวิทยา จงจิตต
๒๒๙๗ อาสาสมัครทหารพรานวิระพงศ
พรหมขวัญ
๒๒๙๘ อาสาสมัครทหารพรานวิศาล
หวังนุรักษ
๒๒๙๙ อาสาสมัครทหารพรานวิษณุ คงตุก
๒๓๐๐ อาสาสมัครทหารพรานวีรยุทธ
แวสือแม
๒๓๐๑ อาสาสมัครทหารพรานวีระชัย ดําหนู
๒๓๐๒ อาสาสมัครทหารพรานวีระชาติ
ชูทอง
๒๓๐๓ อาสาสมัครทหารพรานวีระวุธ
บุญคงมาก
๒๓๐๔ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิภัทร
ทองเกลี้ยง

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๓๐๕ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิภัทร
ฉัตรศิริ
๒๓๐๖ อาสาสมัครทหารพรานวุธฒิชัย
อินชนะ
๒๓๐๗ อาสาสมัครทหารพรานแวอุเซ็ง
ปาเนาะ
๒๓๐๘ อาสาสมัครทหารพรานศตวรรษ
ศิริยุทธแสนยากร
๒๓๐๙ อาสาสมัครทหารพรานศตายุ ตาเฮ
๒๓๑๐ อาสาสมัครทหารพรานศราวุธ
ยศอักษร
๒๓๑๑ อาสาสมัครทหารพรานศรีวิชัย
ชาญวิกยการ
๒๓๑๒ อาสาสมัครทหารพรานศักดา
พิริยานุวัฒน
๒๓๑๓ อาสาสมัครทหารพรานศักดิ์กรินทร
จิตรหลัง
๒๓๑๔ อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร
โปะติ้น
๒๓๑๕ อาสาสมัครทหารพรานศิรสิทธิ์
ชูตะวณิชย
๒๓๑๖ อาสาสมัครทหารพรานศิริศักดิ์
ลอยลิบ
๒๓๑๗ อาสาสมัครทหารพรานศุภกร จันสุข
๒๓๑๘ อาสาสมัครทหารพรานศุภกฤต
คงไชย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๓๑๙ อาสาสมัครทหารพรานศุภณัฐ
พรหมสุทธิ์
๒๓๒๐ อาสาสมัครทหารพรานสงกรานต
วรรณโก
๒๓๒๑ อาสาสมัครทหารพรานสถิตคุณ
รมเย็น
๒๓๒๒ อาสาสมัครทหารพรานสมเกียรติ
สุวรรณโน
๒๓๒๓ อาสาสมัครทหารพรานสมควร
แซอุย
๒๓๒๔ อาสาสมัครทหารพรานสมคิด
ฤทธิเดช
๒๓๒๕ อาสาสมัครทหารพรานสมชาย
ตันนิสัย
๒๓๒๖ อาสาสมัครทหารพรานสมโชค
จงทอง
๒๓๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสมปอง
ดํานอย
๒๓๒๘ อาสาสมัครทหารพรานสมปอง
อินทรัตน
๒๓๒๙ อาสาสมัครทหารพรานสมพงศ
ไชยสุวรรณ
๒๓๓๐ อาสาสมัครทหารพรานสมพงศ
บุญไชยสุริยา
๒๓๓๑ อาสาสมัครทหารพรานสมพร
แกวจันสี

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๓๓๒ อาสาสมัครทหารพรานสมสวัสดิ์
บุญเศษ
๒๓๓๓ อาสาสมัครทหารพรานสราวุฒิ
พรหมพิทักษ
๒๓๓๔ อาสาสมัครทหารพรานสวัสดิ์
จิสวัสดิ์
๒๓๓๕ อาสาสมัครทหารพรานสะมะแอ
ปุเตะ
๒๓๓๖ อาสาสมัครทหารพรานสัญชัย
ในเพชร
๒๓๓๗ อาสาสมัครทหารพรานสัณหชัย
เถรแกว
๒๓๓๘ อาสาสมัครทหารพรานสันติภรณ
พรมพยอม
๒๓๓๙ อาสาสมัครทหารพรานสาธิต สุขใส
๒๓๔๐ อาสาสมัครทหารพรานสายชล
เจยฉิม
๒๓๔๑ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย
แกวมุข
๒๓๔๒ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย
บุตรทอง
๒๓๔๓ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิชัย
มหาสุข
๒๓๔๔ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิโชค แซจู
๒๓๔๕ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพงศ
ทศพงศ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๓๔๖ อาสาสมัครทหารพรานสิทธิพล
จันทกูล
๒๓๔๗ อาสาสมัครทหารพรานสุขเกษม
คํากลั่น
๒๓๔๘ อาสาสมัครทหารพรานสุดศิริ
สระบัวคํา
๒๓๔๙ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิรักษ
พนมสวรรค
๒๓๕๐ อาสาสมัครทหารพรานสุทธิรักษ
สมงาม
๒๓๕๑ อาสาสมัครทหารพรานสุทน
พุมเฉิดฉัน
๒๓๕๒ อาสาสมัครทหารพรานสุทัศน
เดี่ยวพันธ
๒๓๕๓ อาสาสมัครทหารพรานสุบิณฑ
ชุมวงศ
๒๓๕๔ อาสาสมัครทหารพรานสุเมธ
แกวประถมวัล
๒๓๕๕ อาสาสมัครทหารพรานสุรเชษฐ
แดสา
๒๓๕๖ อาสาสมัครทหารพรานสุรพงค
แพงโยธา
๒๓๕๗ อาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์
มณีรัตนวงศ
๒๓๕๘ อาสาสมัครทหารพรานสุรินทร
จันทรแกว

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๓๕๙ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ สุขคง
๒๓๖๐ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ
เรืองณรงค
๒๓๖๑ อาสาสมัครทหารพรานสุริยะ ศรีรื่น
๒๓๖๒ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา
แกวละเอียด
๒๓๖๓ อาสาสมัครทหารพรานสุริยา
คําจันทร
๒๓๖๔ อาสาสมัครทหารพรานสุวัฒน
พรหมมา
๒๓๖๕ อาสาสมัครทหารพรานอชิระ
เรืองแกว
๒๓๖๖ อาสาสมัครทหารพรานอณาวิน
นวลเอียด
๒๓๖๗ อาสาสมัครทหารพรานอดิศร ชูเพ็ง
๒๓๖๘ อาสาสมัครทหารพรานอดิศักดิ์
ขวัญเพชร
๒๓๖๙ อาสาสมัครทหารพรานอดิสร
ปานเส็ม
๒๓๗๐ อาสาสมัครทหารพรานอดือนันท
นาเรง
๒๓๗๑ อาสาสมัครทหารพรานอดุลย วะทา
๒๓๗๒ อาสาสมัครทหารพรานอดุลยรัตน
ทอทิพย
๒๓๗๓ อาสาสมัครทหารพรานอติรุจ
วิชยาวจี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๓๗๔ อาสาสมัครทหารพรานอธิเบศร
ไชยสาลี
๒๓๗๕ อาสาสมัครทหารพรานอธิพงศ
ศิริเพชร
๒๓๗๖ อาสาสมัครทหารพรานอธิวัฒน
ประทุมรัตน
๒๓๗๗ อาสาสมัครทหารพรานอนันต
คงแกว
๒๓๗๘ อาสาสมัครทหารพรานอนันต
บัวเนี่ยว
๒๓๗๙ อาสาสมัครทหารพรานอนันตชัย
อนงค
๒๓๘๐ อาสาสมัครทหารพรานอนุชิต
ชายดํา
๒๓๘๑ อาสาสมัครทหารพรานอนุวัฒน
แกวเขียว
๒๓๘๒ อาสาสมัครทหารพรานอเนก
วงคใหญ
๒๓๘๓ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาต
ชูดวง
๒๓๘๔ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาต
แนมไสย
๒๓๘๕ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
โตเจริญ
๒๓๘๖ อาสาสมัครทหารพรานอภิชาติ
สวางโลก

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๓๘๗ อาสาสมัครทหารพรานอภิธาร
สองแกว
๒๓๘๘ อาสาสมัครทหารพรานอภิรักษ
แซเลา
๒๓๘๙ อาสาสมัครทหารพรานอภิรักษ
ทรัพยเจริญ
๒๓๙๐ อาสาสมัครทหารพรานอภิสันต
ปลกะพันธ
๒๓๙๑ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์
ยอดตอเพ็ชร
๒๓๙๒ อาสาสมัครทหารพรานอภิสิทธิ์
หมื่นจง
๒๓๙๓ อาสาสมัครทหารพรานอรรถชัย
มุกดาจารย
๒๓๙๔ อาสาสมัครทหารพรานอรรถพล
ชูยัง
๒๓๙๕ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลซอมัต
ดูวาเห็ม
๒๓๙๖ อาสาสมัครทหารพรานอับดุลเลาะ
หาแว
๒๓๙๗ อาสาสมัครทหารพรานอัมรินทร
เพ็ชรแกว
๒๓๙๘ อาสาสมัครทหารพรานอัลวาซาดัด
ขุนแผน
๒๓๙๙ อาสาสมัครทหารพรานอาซัน
หมานหมอควาย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๐๐ อาสาสมัครทหารพรานอานนท
ชูชวง
๒๔๐๑ อาสาสมัครทหารพรานอานัส มาลี
๒๔๐๒ อาสาสมัครทหารพรานอานุภาพ
ศิลาวล
๒๔๐๓ อาสาสมัครทหารพรานอารือนัง
อาดะ
๒๔๐๔ อาสาสมัครทหารพรานอาวุธ
นิแมเราะ
๒๔๐๕ อาสาสมัครทหารพรานอาหาหมัด
มะ
๒๔๐๖ อาสาสมัครทหารพรานอิบรอเฮม
ดามะ
๒๔๐๗ อาสาสมัครทหารพรานอิมรอน สนิ
๒๔๐๘ อาสาสมัครทหารพรานอิรสมาน
นุยคดี
๒๔๐๙ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอ
มูซอ
๒๔๑๐ อาสาสมัครทหารพรานอิสมาแอล
หมัดหัด
๒๔๑๑ อาสาสมัครทหารพรานอุกฤษฎ
ราชรักษ
๒๔๑๒ อาสาสมัครทหารพรานอุกฤษฏ
แสงศรี
๒๔๑๓ อาสาสมัครทหารพรานอุทัย ไกรเทพ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๔๑๔ อาสาสมัครทหารพรานอุสมาน เละนิ
๒๔๑๕ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
ชูเดช
๒๔๑๖ อาสาสมัครทหารพรานเอกชัย
ดวงชวย
๒๔๑๗ อาสาสมัครทหารพรานเอกวิทย
ศิลลา
๒๔๑๘ อาสาสมัครทหารพรานฮัสบุลเลาะ
ขะสิงขะเด
๒๔๑๙ อาสาสมัครทหารพรานฮาซัน
อินทรบุญญา
๒๔๒๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงกนกลดา
บัวสังข
๒๔๒๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิง
กนกวรรณ ฉิมฉิน
๒๔๒๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงจุฑารัตน
เพ็งบูรณ
๒๔๒๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธิติมา
ยันอิน
๒๔๒๔ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนารีรัตน
ภักดี
๒๔๒๕ อาสาสมัครทหารพรานหญิงน้ําฝน
พรหมยา
๒๔๒๖ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปรียาดา
ลี้ประเสริฐ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔๒๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงปองจิต
ดารารัตน
๒๔๒๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงผกามาศ
พุทธลา
๒๔๒๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิง
รจีกาญจน จันทรทิพย

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๔๓๐ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศิริรัตน
ออนศรี
๒๔๓๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงศิริวรรณ
โสมะเกิด
๒๔๓๒ อาสาสมัครทหารพรานหญิงอาลิตา
ขาวคง

กองทัพเรือ
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙

เรือโท สมบัติ จิตรมา
เรือตรี บัซรี หะยีมะสาและ
เรือตรี อดินันท เจะแม
เรือตรีหญิง ดูลอายู อาแว
พันจาเอก กมล น้ําเพ็ชร
พันจาเอก ประเมิน อินหอม
พันจาเอก วิเชียร นุนงาม

๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖

พันจาเอกหญิง พรปวีณ มียิ่ง
พันจาเอกหญิง วัชรี อมรพัฒนาวัฑฒ
จาเอก ปกรณ พลจังหรีด
จาเอก สุธีร ทาววัฒนากุล
จาโท ชาญ ชูดวง
จาโท มุขตาร โซะบารู
จาตรี มุสกอยา ถองอําไพ

กองทัพอากาศ
๒๔๕๐ เรืออากาศโท ณัฐกฤตย อยูทรัพย
๒๔๔๗ นาวาอากาศเอก ธนิศร พิบูลแถว
๒๔๕๑ เรืออากาศตรี ศรีสฤษฏชัย โพธิ์ปาน
๒๔๔๘ นาวาอากาศเอก พงศวุฒิ เอี่ยมละออ
๒๔๕๒ จาอากาศเอก ปญวุฒิ บุญชะตา
๒๔๔๙ นาวาอากาศโท มงคล
ระเบียบดิษฎีฉาย
เจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
พลเรือน
๒๔๕๕ จาสิบเอก จตุวุฒิ ลักธิพุทธกาล
๒๔๕๓ รอยตํารวจเอก วัชระ ดวงชะฎา
๒๔๕๖ สิบเอก มนตรี โตะแอ
๒๔๕๔ สิบตํารวจโท สมหมาย
๒๔๕๗ วาที่พันตรี ไพบูลย วองวีระยุทธ
ฤกษประพันธ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยเอก สมศักดิ์ เนียมสุวรรณ
วาที่รอยเอก อัครเดช วรรณบุญ
วาที่เรือเอก เฉลิมพล บุญฉายา
วาที่รอยตรี ชาญยุทธ สุกเรือง
วาที่รอยตรี ชูสิทธิ์ จันแดง
วาที่รอยตรี ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์
วาที่รอยตรี มารุต มณีโชติ
วาที่รอยตรี มูบารอก เกะแมง
วาที่รอยตรี ยรรยง จิตตแกว
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ
วาที่รอยตรี สวางพงษ สมมาตร
วาที่รอยตรี สุรพงค พรมชา
วาที่รอยตรี อับดุลเลาะ ซิแต
วาที่รอยตรี ฮามาดี ดาราแม
วาที่รอยตรีหญิง ณิชาภัทร
สุขานคร
วาที่รอยตรีหญิง บุศรินทร ปริยะ
วาที่รอยตรีหญิง อามณี อาบู
สมาชิกเอก มนตรี บุญละเอียด
สมาชิกเอก สราวุธ เส็นธนู
สมาชิกเอก อับดุลเลาะ มิง
สมาชิกเอก อับอุลนาแซ วาแม
สมาชิกเอก อิบรอเฮง ยามา
สมาชิกโท จักรพันธ อนันต
สมาชิกโท ชะลอ เพ็งเรือง
สมาชิกโท แซบดี โตะลู

๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สมาชิกโท นิทัศน ทองศรี
สมาชิกโท บัซรีย สายอตูลง
สมาชิกโท ปยะพงษ สุขสวัสดิ์
สมาชิกโท มาหามะ กาซิ
สมาชิกโท ศุภชัย นุนสุวรรณ
สมาชิกโท สมจิตร อินโท
สมาชิกโท สาวิกา วงศเจริญสกุล
สมาชิกโท อดุลย บุญมาเลิศ
สมาชิกโท อุสมาน เจาะบองอ
สมาชิกโท อุสมาน อาบูวะ
สมาชิกตรี ซอลาฮุดดีน เจะแต
สมาชิกตรี นัฐวุฒิ สุขขี
สมาชิกตรี นิพนธ วันเคารพ
สมาชิกตรี ประยูร แกวอักษร
สมาชิกตรี ไฝซอนล ดารี
สมาชิกตรี มะซากี เจะมิง
สมาชิกตรี มะพีรุต หะมะ
สมาชิกตรี มัดตา โตะมะ
สมาชิกตรี มูฮําหมัดซากี แวฮะมะ
สมาชิกตรี โยฮัน โตะกาพอ
สมาชิกตรี สมคิด ยังทินนัง
สมาชิกตรี สาอุดี หะยี
สมาชิกตรี อาฟนดี ดามะ
สมาชิกตรี อาฮํามัดซอบรี เจะแม
สมาชิกอาสารักษาดินแดนกัมปนาท
พรหมเลข

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๐๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกิตติพันธุ
ลาภบุญ
๒๕๐๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนคอเละ
ตีแลตานา
๒๕๑๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนจักรกฤษ
พรหมทอง
๒๕๑๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเจะยะยา
เจะอาแซ
๒๕๑๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซาฮาบุดิน
หะละ
๒๕๑๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนซุลกิพลี
สาแม
๒๕๑๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนณรงค
หระแกว
๒๕๑๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนตูแวรอดี
นิแว
๒๕๑๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนทรงธรรม
ชูนุย
๒๕๑๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธงศักดิ์
จันทรัตน
๒๕๑๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธราดล
มะเด็น
๒๕๑๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนธีรรักษ
พรหมรักษ
๒๕๒๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนนูรีหัน
วามะ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๕๒๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบรรชา
แกวมณี
๒๕๒๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบวรศักดิ์
ซุนเซง
๒๕๒๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนบุญชู
คงสีพุฒ
๒๕๒๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนปริพัฒน
พรหมนิมิตร
๒๕๒๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนพรเทพ
จันทรวิจิตร
๒๕๒๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟาคีม
เจะมะ
๒๕๒๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนฟตราวาตี
สาและ
๒๕๒๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรอพี
มะดีเยาะ
๒๕๒๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมะรูดิง
บาบาตี
๒๕๓๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมาหามะ
ซาเซ็ง
๒๕๓๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมุฮัมมัด
คงชวย
๒๕๓๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหะมะ
เกะ
๒๕๓๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนมูหามะ
สาอิ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๓๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรอมือลี
แวกุจิ
๒๕๓๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรุสลี
หะยีสะมะแอ
๒๕๓๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนรูสันคาร
บาซอสิดิก
๒๕๓๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนเราะหมาน
สะมะ
๒๕๓๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนวรชาติ
แสงใส
๒๕๓๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนแวยูโซะ
แวหะยี
๒๕๔๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสะมะแอ
สาแม็ง
๒๕๔๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสัณห
งอปูแล
๒๕๔๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสายชล
บุญสนอง
๒๕๔๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสาลิฟห
ซะแซเลาะ
๒๕๔๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุชากร
เอียงสา
๒๕๔๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุเด็น
มะยีงอ
๒๕๔๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุทัตตา
ทองแกมเพชร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๕๔๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนสุภาภรณ
สุขสวัสดิ์
๒๕๔๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนหมัดซอรี
เสน
๒๕๔๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอดินันต
มะเละแซม
๒๕๕๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอภิวัฒน
ทองอุน
๒๕๕๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมมัน
เปาะแมะนุง
๒๕๕๒ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอัมราม
มาดา
๒๕๕๓ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาดิง
ยูโซะ
๒๕๕๔ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาบูวา
สมาแอ
๒๕๕๕ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาลี
ทาหา
๒๕๕๖ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอาหามะ
ไดนาดะ
๒๕๕๗ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิบรอเฮง
กาเซะ
๒๕๕๘ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิมรอฮิม
มามุ
๒๕๕๙ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอิสมาแอ
ดือราแม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๕๖๐ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุชมิง
บือราเฮงสุ
๒๕๖๑ สมาชิกอาสารักษาดินแดนอุสมาน
มาหามะ
๒๕๖๒ นายกนกศักดิ์ ไชยสุวรรณ
๒๕๖๓ นายกมล วิทยาประภากร
๒๕๖๔ นายกร จันทริทิน
๒๕๖๕ นายกฤตภาส วิรัตนกุล
๒๕๖๖ นายกฤษฎา ขาวเรือง
๒๕๖๗ นายกฤษฎา นรารักษ
๒๕๖๘ นายกฤษฎา เพ็ชรยังคง
๒๕๖๙ นายกฤษณุ แสงอรุณ
๒๕๗๐ นายกวี ศรีอรัญ
๒๕๗๑ นายกษิบดินทร ลอนิ
๒๕๗๒ นายกองภพ วิชญกูล
๒๕๗๓ นายกอเดช หมัดเบ็นหลี
๒๕๗๔ นายกอบกิจ จันทรเพชร
๒๕๗๕ นายกอบภณ แสงสมบัติ
๒๕๗๖ นายกอมารูดีน อาแว
๒๕๗๗ นายกอรี มือโต
๒๕๗๘ นายกัณฑอเนก แนมใส
๒๕๗๙ นายกันตพิชญ ประดับการ
๒๕๘๐ นายการียา มะลี
๒๕๘๑ นายการียา สามะ
๒๕๘๒ นายการุณ เภาทอง
๒๕๘๓ นายการุณ อุไรประสิทธิ์

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายกิจติพงศ เองฉวน
นายกิตติ นิวาสะวัต
นายกิตติโชติ โรจนกรินทร
นายกิตติพงศ แซเฮง
นายกิตติพจน ซียง
นายกิตติพิชญ อํานักมณี
นายกิตติภพ ภานุศรี
นายกิตติยุต ศิริวัฒโณ
นายกิตติวัฒน กะโด
นายกิตติวัฒน รัตนไชย
นายกิตติศักดิ์ จักรพงศ
นายกิตติศักดิ์ ศรีชัย
นายกิพลี เจะเลาะ
นายกุศล ธรรมโชโต
นายกูคารมิล ไทรบุรี
นายกูไซมี โมงหนิมะ
นายกูนัจมุดิน หมะกาเซ็ง
นายกูมะนาเซร กูจิ
นายกูมาลีกี หะยีแวมะ
นายเกรียงไกร กาญจนพานิช
นายเกรียงไกร โกษฐเพชร
นายเกรียงไกร เสรีรัตนยืนยง
นายเกรียงศักดิ์ รักซอน
นายเกษม กิติชัย
นายเกษม พิธิวัฒน
นายเกษม แวสุหลง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕

นายเกษม แสงทอง
นายเกษมศักดิ์ เวชพิทักษ
นายเกษมศักดิ์ อุไรสวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ แกวหาประการ
นายโกเมศ ปยะพันธุ
นายโกวิทย โกศล
นายไกรศรี แจงการ
นายไกรสร คงสาม
นายไกรสร สังหรัตน
นายขรรคชัย เรณูนวล
นายขวัญชัย ขวัญพัทลุง
นายขะเดร เตะหลง
นายขัตติยะ นวลแกว
นายเขมชาติ ชวยเมือง
นายคณากร ชลารัตน
นายคณาวุฒิ พิกุลศรี
นายคณาวุฒิ ลองแกว
นายคเณศ เพ็ชรเทพ
นายคมกริช ฆาเราะ
นายคมกริช ตันตรัตนพงษ
นายคมสันต ขวัญฤกษ
นายคมสันต เจริญมาก
นายคลาว สุขแกว
นายคอยรุดดีน ลาเตะ
นายคอยรูล มะเย็ง
นายคอลิด ครุนันท

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายคอลิบ ดอเลาะ
นายคัสมีน เบนมุมินท
นายคํารน ศรีนอก
นายคุณาวัฒ ปนสงคราม
นายจงรัก จันทรขาว
นายจตุพิชญ บุญญกูล
นายจตุรวิทย เจะเย็ง
นายจรงค ชายเกตุ
นายจรัญ เกลี้ยงสีพรม
นายจรัญ บัวแดง
นายจรัญ หลับดวง
นายจรัส จําปาทอง
นายจรัส บินอาสัน
นายจรินทร ปราชญเปรื่อง
นายจรินทร หนอเอียด
นายจรีวัฒน รงครัตน
นายจรูญ จิมจวน
นายจรูญ พุฒยืน
นายจเร พูลชวย
นายจวน โคมแกว
นายจักรกฤษณ กันแสงแกว
นายจักรกฤษณ แกวเกลี้ยง
นายจักรณัฐ ปราบทมูล
นายจักรพงค คงเพ็ชร
นายจักรพงษ ดอเลาะ
นายจักรพันธ จันทนานนท

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗

นายจักรพันธ รัตนสุนทร
นายจักราวุธ วิชาเกวียน
นายจักรินทร ปริมานนท
นายจักรี หนูแกว
นายจัตุรงค แซฉั่ว
นายจานุวัฒน แสนสุข
นายจาย เดิมนุน
นายจารุวิทย ขุนขาว
นายจํากิจ นอยน้ําเที่ยง
นายจํานงค อรัญดร
นายจําเริญ คงคนึง
นายจําเริญ เพ็ญธนะมณี
นายจําเริญ มณีรัสยากร
นายจําลอง จันสุข
นายจิต วงคสุวรรณ
นายจิตติ เหลืองทองคํา
นายจิตติศักดิ์ หนูเสน
นายจิตรกร แซลอ
นายจิตรภณ พรหมเลข
นายจิรกร คําสุข
นายจิรเดช พงศนวเลิศปญญา
นายจิรวัฒน ดํารงกูล
นายจิรวัฒน สวัสดิชัย
นายจิรัชยา เจียวกก
นายจิรานุวัฒน ศิริภิบาล
นายจีรพันธุ กูลณรงค

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณ
นายจีระศักดิ์ ไพบูลย
นายจุมพล สิทธิชัย
นายจุลจิตต รัตนอุบล
นายเจตนา มากชัย
นายเจริญ บุญชะนะ
นายเจริญ มีจันทร
นายเจริญพงษ ชุมมิคสา
นายเจษฎา เรืองถนอม
นายเจษฎา ไหลภาภรณ
นายเจษฐภาคิน เรืองรัตน
นายเจะโกะ เจะสมาแอ
นายเจะไพทรา สาอิ
นายเจะฟรดาวส เจะโซะ
นายเจะมัสรี หะมิงมะ
นายเจะรุสลี อารงค
นายเจะวัดนาน สาและ
นายเจื้อ อินทกาญจน
นายฉัตรนรินทร แกวชู
นายฉัตรบดินทร โนจันทึก
นายฉาฝาหรี หมาดหนุด
นายเฉลิม จันทรเพ็ง
นายเฉลิมชนม ขุนเพชร
นายชนพล เสถียรพิทักษ
นายชนมสวัสดิ์ บุญเกื้อ
นายชนะชัย ตลับทอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙

นายชนะสิทธิ์ หมัดหมาน
นายชนินทร ทิพปภาสมิทธิ์
นายชนินทร พุมแกว
นายชยณัฎฐ เสรีรัตน
นายชยพล นวลละออง
นายชยากร มณี
นายชยุต เหมวิเชียร
นายชรัตน เทพโซะ
นายชรินทร พูลเพิ่ม
นายชลิต แซหลอ
นายชลิต ณ พัทลุง
นายชวง รามศรี
นายชวพล นนทผล
นายชวลิต แดงเพ็ง
นายชวลิต นกหมุด
นายชะนะ อินทรสกุล
นายชะโลม ยุงทองคํา
นายชัชรินทร หลีเจริญ
นายชัชวาล รัตนวงศ
นายชัชวาลย สันตะพันธ
นายชัยชนะ ปานแกว
นายชัยยนต กันยาคู
นายชัยยะ ศรีภักดี
นายชาคร ประพรหม
นายชาคริสต หมอเล็ก
นายชาญชัย อุนคํา

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายชานน กาญจนโรจน
นายชานนท พรหมฤทธิ์
นายชารรีฟท สือนิ
นายชารีฟ ตาเละ
นายชํานาญ สังขสกุล
นายชิตพล กาเพ็ชร
นายชินเวศ วรวิวัฒน
นายชีพ แกวทอง
นายชื่น แสงทอง
นายชูเกียรติ มณีพรหม
นายชูชาติ เย็นใจ
นายชูพงศ คงถาวร
นายชูศักดิ์ กมลสถิตคุณ
นายชูศักดิ์ สุทธิ
นายเชษฐ พวงจิตร
นายเชษฐา ดอลาจิ
นายเชาว เจริญลาภ
นายเชาวฤทธิ์ แกวประดับ
นายเชาวฤทธิ์ คงทน
นายเชิดชาย โชติชูชวง
นายโชคชัย โคจริก
นายไชยกิจ ดานชัยประเสริฐ
นายซอบรี มฮํามัด
นายซอบิร อูมา
นายซอป ยาดี
นายซอฟวัน อาแว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑

นายซออีดี ยะนาบาเน็ง
นายซอฮีบูลบะหรี บินโมง
นายซัมรี เจะอารน
นายซัมรี สือแม
นายซัมสุดดิง กาซอ
นายซัยนุดดีน บินศาสตรา
นายซัลมี แวอูเซ็ง
นายซากี สะมะแอ
นายซานูซี ยีปง
นายซาพี ดือราแม
นายซามซูดิง ดอมอลอ
นายซามูดิง หะยีบือราเฮง
นายซายูตี ดาราโอะ
นายซาวรฟ ดือเระ
นายซาวากี มะสาแม
นายซาอูรี เจะแว
นายซาฮีดาน สาและ
นายซาฮีดี ยีดีเยาะ
นายซําซูดิน แวซู
นายซิดดิก อาลี
นายซีรอดี สะมะแอ
นายซุบฮาน มะลี
นายซุลกิฟลี จะออก
นายซุลกิฟลี เซ็งเงาะ
นายซูการไน เจะเตะ
นายซูกิพลี เถาะ

หนา้ ๙๔
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๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายซูกิพลี บือราเฮง
นายซูกิฟลี มะอูเซ็ง
นายซูกิฟลี สาอิ
นายซูกิฟลี อาลีมามะ
นายซูป อูเซ็ง
นายซูเปยน กีลีมอ
นายซูเปยน อาแว
นายซูอัยมี สาเล็ง
นายซูฮัยมี ปาแนแจกะ
นายเซากี อาแว
นายเซาพี เจะเตะ
นายแซะอามะ ปูตะมูเตะ
นายไซดี โซะ
นายไซนุเด็ง เจะเตะ
นายไซนูลอาบีดีน สาเมาะ
นายไซฟุลเลาะ บินอามาล
นายฌานันท พัฒนใหญยิ่ง
นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม
นายฐานันดร มนัสวิน
นายฐิติพงศ ชุมทอง
นายณภัทร เซะสะแม
นายณรงค คําสุข
นายณรงค เจะหะ
นายณรงค แจงกระจาง
นายณรงค ดําชื่น
นายณรงค วิไลรัตน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓

นายณรงคฤทธิ์ หลงจิ
นายณรงเวทย คงชํานิ
นายณรัญ สะแหละ
นายณัชภัค รามชวย
นายณัฏฐวี ไขมุกข
นายณัฐกร แกวออนแสง
นายณัฐกร อิ่มอุไร
นายณัฐกิตติ์ ผาลีจันทร
นายณัฐกุล จามะ
นายณัฐพงศ สายคีรินท
นายณัฐพงษ งามวรรณากร
นายณัฐพล คงนวล
นายณัฐวุฒิ ทวีจรรยากุล
นายณัฐวุฒิ แสงหิรัญ
นายณัฐวุฒิ หริพัทโธ
นายณัฐวุฒิ ออนภักดี
นายณัฐวุฒิ ฮั่นพิพัฒน
นายดรอนิง มะสาเมาะ
นายดลหลิม มินแลเหม็ง
นายดวงสิทธิ์ จริยศาสน
นายดอแม ยามา
นายดอรอแม เปาะอีแต
นายดอรอแม็ง สะอะ
นายดอเลาะ สาเมาะ
นายดาโอะ สีสมฤทธิ์
นายดํารง คงวงศ

หนา้ ๙๕
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๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายดิเรก หมานมานะ
นายดุลปาตะ ดอเลาะ
นายดุลย จันทรัตนา
นายดุลลา ประเสริฐดํา
นายดุเลาะ เตะอาป
นายเดช เล็กวิชัย
นายเดชา ชูศรีแกว
นายเดชา ทองนวล
นายแดนทัย กรเกษแกว
นายตรีภพ ปรัชญพฤทธิ์
นายตวงสิน พฤกษสุวรรณ
นายตวนโซะ ปะนาวา
นายตวนตัรมีซี เบ็ญตวนฮารูน
นายตวนตารมีซีย นิจิ
นายตวนรอเซะ ตวนและ
นายตวนอาดือนันต กูจิ
นายตวนอามิง ตวนปูเตะ
นายตอลาภ ศรีจันทร
นายตายูดิง ดอลี
นายตารมีดี วาเตะ
นายตูแวดิง โตะกูมาโละ
นายเตาฟก อูมา
นายเติมศักดิ์ ไชยหมาน
นายไตรรัตน เกตุขาวจีระพงศ
นายถนอมศักดิ์ จริยาบูรณ
นายถวิล กูลเกื้อ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕

นายถิรายุทธ อองประยูร
นายเถลิงเกียรติ วงศเล็ก
นายทนงศักดิ์ อนทอง
นายทรงเกียรติ ยุงทองคํา
นายทรงคุณ ดาลัดกวิน
นายทรงธรรม ทองปาน
นายทรงวุฒิ สันหมาด
นายทรงศักดิ์ ดือเระ
นายทรงศักดิ์ พรหมมาลา
นายทรงศักดิ์ สัสดีกุล
นายทวีป นิรันดรพุฒ
นายทศชัย แกวสกุลณี
นายทศพร แสนสุข
นายทศพล นิ่มนวล
นายทศวรรษ จันทรแจมเสน
นายทองใบ ดวงคําสี
นายทักษิณ จันทสะเร
นายทํานุ ลอใจ
นายเทพรักษ เวชศาสตร
นายเทียนกิจ ฉายแสงเจริญ
นายธงชัย มีศรี
นายธนกร นราวุฒิพันธ
นายธนชาติ นพสินธุ
นายธนธรรม ลีหะไพบูลย
นายธนธัช หวันเส็น
นายธนพล พัฒนภักดี

หนา้ ๙๖
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๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายธนภัทร พัฒนพงศ
นายธนภัทร ยาชะรัด
นายธนวิชญ ถนอมวงศ
นายธนวิชญ ทองรัตน
นายธนศักดิ์ สิงหธนะ
นายธนะรัชต จุลรัตน
นายธนัญธร คงไสยะ
นายธนันธร อังสุภานิช
นายธนากร ติระพัฒน
นายธนากร เรืองถนอม
นายธนากรณ แดงยามู
นายธนานิวัฒน ธรฤทธิ์
นายธนารักษ แสงคง
นายธนาวิทย อองบุญ
นายธนาวุฒิ ตรงนิตย
นายธนิต สมศิริ
นายธนู นววิวรรธน
นายธเนศ ธเรศพล
นายธโนดม รัตนสุวรรณ
นายธรรมนูญ มหาชัย
นายธรรมศาสตร ใจแกว
นายธราพงษ มโนรส
นายธวัชชัย โตะหมัด
นายธวัชชัย ถาวรานุรักษ
นายธวัชชัย เผนานนท
นายธวัชชัย ภักดี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗

นายธวัชชัย ภักดีไทย
นายธวัชชัย หมัดประสิทธิ์
นายธวัชชัย อัดซิ้น
นายธัญวัฒน แนมใส
นายธานี ตันวัฒนะ
นายธิชฟานฑ โสะ
นายธีธัช มณีจันทร
นายธีรยุทธ แกวประสพ
นายธีรยุทธ ชอมณี
นายธีรยุทธ สัจจะบุตร
นายธีระ คูหามุข
นายธีระนัย คําสี
นายธีระพงษ บิลสุริยะ
นายธีระศักดิ์ อินตัน
นายธีระศักดิ์ โอชาอัมพวัน
นายนนทพงศ กิมาคม
นายนพชัย ทองแกวศรี
นายนพดล แตสกุล
นายนพดล พันธโภชน
นายนพดล ละใบมัด
นายนพปฎล ชาติกระพันธุ
นายนพพร จินดายล
นายนพพร หลีวิจิตร
นายนพสิทธิ์ สุวรรณกุล
นายนรเทพ ศรีสวัสดิ์
นายนรพนธ บุระชัด

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายนรา เดชโรจนหิรัญ
นายนราธิป อาแว
นายนรายุทธ โยกทรัพย
นายนรินทร ตรียงค
นายนรินทร รัตนสุวรรณ
นายนริศ คงพันธ
นายนฤดม หะยีนิเลาะ
นายนฤมิตร คํานนท
นายนลธวัช ลีโคตร
นายนัฐพงษ พวงแกว
นายนัฐพงษ ศรีนาค
นายนัฐพงษ หยังดี
นายนัฐพล แกวนาโอ
นายนัสรี มะตาเฮ
นายนัสรูดิน เอามิง
นายนาซอรี มะยูโซะ
นายนาซอรี มะสาอิ
นายนาวิน พรมจันทร
นายนาอีฟ ถาวรสุทธิ์
นายนาอีม นิมะ
นายนิกร ถมทอง
นายนิติกร เพ็ชรรัตนทอง
นายนิติพล พรมรัตน
นายนิทัศน นิมะ
นายนิบารูดิง ป
นายนิเปาซี เม็งมามะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙

นายนิพดล ยีจิ
นายนิพนธ วุฒิเจริญมงคล
นายนิพล ราชสุวรรณ
นายนิฟรฮาน ดุลยเดช
นายนิ่ม ชุมเลิศ
นายนิมุมิน บินนิมะ
นายนิยม จันทร
นายนิรากร ซิเดะ
นายนิราศ ทองคํา
นายนิรีดูวัน ดือราแม
นายนิรุทร สังขทอง
นายนิรุสลัน เจะดาโอ
นายนิวัฒน กูลณรงค
นายนิสัย สุขระ
นายนิอัลวีย ดือราแม
นายนิอิรฟาน สะรีบู
นายนิอิลเลียส มูสตอปาร
นายนุกูล อินเกลี้ยง
นายนุชิต พรหมยาน
นายนุมาน หะยีมะแซ
นายนุรดิน บากา
นายนูรดิน ตาเฮร
นายนูรฮาบาลี หะยี
นายนูรุดดีน โตะตาหยง
นายนูรูดิน แกมะ
นายเนติธร ราชพรหม

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายโนราห ทัศนสุวรรณ
นายบดินทร ทิพยมณฑล
นายบดินทร บือราเฮง
นายบดินทร ภาณุเรืองรัศมี
นายบดินทร อาลีลาเตะ
นายบรรจง พุทธศรี
นายบรรเจิด บุญเพ็ชร
นายบัญญัติ แทนหนู
นายบัญญัติ ประทุม
นายบัณฑิต ไกรวิจิตร
นายบัณฑิต หวังวโรดม
นายบันจง ทองคํา
นายบัสรี นิโลง
นายบายฮากี ตะแมงสามะ
นายบาสลาน มาหามะ
นายบาสูกี นาวี
นายบาฮารอดิง เจะและ
นายบุคอรีย ยูโซะ
นายบุญธัญ บุญมาศ
นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎกุล
นายบุญสม นะมาเส
นายบุณยา เยะวาแต
นายบุสรอ เจะเตะ
นายบูคอรี สะโต
นายบูรฮัน อิหะโละ
นายบูราฮัน เจะเตะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑

นายปกรณ อรุณศรีประดิษฐ
นายปฐิเวธ นอยเอียด
นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา
นายประกิจ เพชรชี
นายประจวบ ทองศรี
นายประชา ศตสุข
นายประดับ นอยเอียด
นายประดิษฐ สายแกว
นายประทีป ถมทอง
นายประทีป เพชรเต็ม
นายประทีป ยีรามัน
นายประพัฒน เจียะคง
นายประพิศ ไขแกว
นายประมูล ทองนุม
นายประยูร ประทิศ
นายประยูร รักบุตร
นายประวิง นิลวรรณ
นายประวุฒิ ไวยากรณ
นายประสงค บุญวิจิตร
นายประสพ ขวัญกะโผะ
นายประสพ เบ็ญนาวี
นายประสพ สุวรรณวงศ
นายประสพ อีแมดอสะ
นายประสาร ธรรมชาติ
นายประสิทธิ์ นวมเณร
นายประสิทธิ์ นอยน้ําเที่ยง

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายประสิทธิ์ นาคชู
นายประสิทธิ์ บุญมาทะคุต
นายประสิทธิ์ ลําครุธ
นายประสิทธิ์ ศรีมณี
นายประสิทธิ์ ศิริเพชร
นายประสิทธิ์ แสงเขียว
นายประสิทธิ์ เอียดคง
นายประเสริฐ บิลมาศ
นายประเสริฐ บุญอินทรสุข
นายประเสริฐ ผันแปร
นายประเสริฐ อุทัย
นายปรัชญา ปลอดทอง
นายปรัชญา สุวรรณมณี
นายปรัชพล ชัยชนะ
นายปรีชา กาจิ
นายปรีชา คงแกว
นายปรีชา ครุธนอย
นายปรีชา จีนเมือง
นายปรีชา เจริญมาศ
นายปรีชา ใจดี
นายปรีชา แซลิ่ม
นายปรีชา ภาระกิจโกศล
นายปรีชา ราชภักดี
นายปรีชา วรรณบุญ
นายปรีชา สุพรรณพงศ
นายปรีชา หวันเส็น

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓

นายปวัตน หนูบังเกิด
นายปญญา นวมประวัติ
นายปณณทัต บุญเทียม
นายปารเมศ โพธิศาสตร
นายปาลิต สังขวิสุทธิ์
นายปติสุข นิลพันธ
นายปยพงษ แทนปน
นายปยะบุตร สีแดง
นายปยะวัฒน ดวงกมล
นายเปาซัน รัตนดิลก
นายเปาซี บินสาฮะ
นายผดุงศักดิ์ ถิระวุฒิ
นายไผท ทันประจําสินธุ
นายพงพันธุ สุขสบาย
นายพงศกร ยี่โป
นายพงศกรณ วรรณะ
นายพงศธร เด็กหลี
นายพงศพัฒน เพชรรัตน
นายพงศพีระ คงตุก
นายพงศศักดิ์ แสงสุวรรณ
นายพงษธร อินนอย
นายพงษพรรณ ศรีนคร
นายพงษศักดิ์ เจริญพานิช
นายพงษศักดิ์ โพธิ์ถาวร
นายพงษสุทัศน ศิริอุบล
นายพงษสุนทร ประภาจิตสุนทร

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายพนม พรมสุข
นายพนมศักดิ์ พิณสุวรรณ
นายพบ เทพรัตน
นายพรชัย ประดับเพชร
นายพรดิเรก เพียรทอง
นายพรพรม เชยชม
นายพรศักดิ์ กาลรัตน
นายพรหมพิริยะ ธิติรัตนยุทธกิจ
นายพฤฒิพงศ ชัยสิทธิ์
นายพล กุงแกว
นายพลฤทธิ์ กรุณกิจ
นายพลศักดิ์ วงศชูวรรณ
นายพลังรัชต กิจไพบูลทวี
นายพศวัต สุวรรณกมลาศ
นายพัฒนศักดิ์ ชฎาวงษ
นายพัฒนะ ศุภไชยมงคล
นายพันธศักดิ์ มัธยมพงศ
นายพันธุเพชร เพชรกลา
นายพาริ คอลออาแซ
นายพิชัย ทองคําศรี
นายพิชัย รอดเจริญ
นายพิทักษ ประสิทธิ์ศร
นายพิพัฒน กองพล
นายพิพัฒน ดอเลาะ
นายพิภพ บุญแกว
นายพิมล แซตัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕

นายพิษณุ บรรณกิจ
นายพิษณุพงษ จิระโภคานนท
นายพิสิฐศักดิ์ แกวกาวี
นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน
นายพีรนันท หัตถกิจนิกร
นายพีรพงศ ชิณพงศ
นายพีรพงศ ปจฉิมศิริ
นายพีระพงศ ตันสกุล
นายเพ็ชรอนันท คาระวะสุนทร
นายเพิ่มพล อุบลพันธุ
นายไพฑูรย ทองคุปต
นายไพรัฐ จิตตเอื้อเฟอ
นายไพรินทร จันวัฒน
นายไพศาล ธรรมชีพ
นายไพศาล มณะโสต
นายไพศาล หัสไชย
นายฟฎลี แนโม
นายฟาเดล สาและดิง
นายฟาเดส ดอเลาะ
นายฟายือรี อาแว
นายฟารรี เสะ
นายฟาอิซ เบ็ญสะอีด
นายฟกรี มะสีละ
นายฟฮีรี ดาโอะ
นายฟุรกรณ บือแน
นายเฟาซี สงบใจเพชร

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายไฟซ็อล หะยีอาวัง
นายภวาณัช บุญฤทธิ์
นายภวินทกรณ ไชยอาดูลย
นายภัทธาวุธ สุวรรณ
นายภัทรพล คงพุม
นายภัทรยุทธ กสิคุณ
นายภาณธร อินประจักร
นายภาณุพงศ คงธนธรรมกุล
นายภานุ วาแม็ง
นายภานุวัฒน หอมจันทร
นายภาสกร รัตนพรหม
นายภูเบศ พันธุภา
นายภูมินันท มณีโชติ
นายภูริช อนันตประเสริฐ
นายภูวนนท เภาสุวรรณ
นายภูวนารถ เนติชัย
นายเภาซี กาเจ
นายมงคล ปานทอง
นายมงคล ผาสุข
นายมงคล พงษเจริญ
นายมงคล มลิพันธ
นายมงคล หัวเพ็ชร
นายมงคลชัย สุมมาตย
นายมนวัฒน ไชยชาติ
นายมนัส เจะเงาะ
นายมนัสชัย ขอสันติกุล

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗

นายมนูญ ชัยสงคราม
นายมนูญ พริกเล็ก
นายมลตรี ธัญญเจริญ
นายมหะมะรอมยี บินอารง
นายมหามัดอนูวา สามานุง
นายมะ ตาเยะ
นายมะกอเซ็ง เจะเมาะ
นายมะกอยา สาหลํา
นายมะกะตา เจะแล
นายมะเกาะสี มะแร
นายมะคอเละ โละมะ
นายมะซอบรี อิแม
นายมะซอแลห เจะอูบง
นายมะซอและ เซ็งเลาะ
นายมะซือดี อาแว
นายมะซูบรี กาเยาะ
นายมะซูมัยด มะดีเยาะ
นายมะตอเห เจะดาเฮ็ง
นายมะตอเฮ เจะโด
นายมะนอ ดือรามะ
นายมะนอบ หลีวิจิตร
นายมะนันต หิเล
นายมะนาซาฮา หะยีหะมะ
นายมะนาซี ยูโซะ
นายมะนาวี มาอาโซะ
นายมะนาเส ดอเลาะ

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายมะใบดูรี สอและ
นายมะเปาซี เจะเลาะ
นายมะเปาซี ดอเลาะ
นายมะพาริ ดือเระ
นายมะยากี โดวาเห็ง
นายมะยากี ดอแม
นายมะยาเต็ม โตะแวะ
นายมะยีดิง เตะ
นายมะยีดิง อาแวจู
นายมะยูกี กูดุส
นายมะยูนา มะเย็ง
นายมะยูมิง หะยียะพา
นายมะยูไฮย เจะมูดอ
นายมะรอซาลี มูซอโอะ
นายมะรอพี สะรอ
นายมะรอมลี อามะ
นายมะรอมี ลาโฮะยา
นายมะรอมือลี วาหลง
นายมะรอสดี ดอนิ
นายมะรออิฟ บือซา
นายมะรอเฮง มูซอ
นายมะราฆี มาหะ
นายมะรุสลี สาและ
นายมะลาซิ อีซอ
นายมะลาเซง อาหลี
นายมะลูดิง กูรู

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙

นายมะสัยกี ฮีแต
นายมะสือดี เจะเด็ง
นายมะสุกรี ยือลาแป
นายมะสูเฟยน บาโงปะแต
นายมะสูยี ตาเห
นายมะอาเรฟ เบ็ญอับดุลเลาะห
นายมะเอโรฟน มาหะ
นายมัสมิง ดอมะ
นายมากือตา เจะยิ
นายมาโซ เตะ
นายมาณพ ขานโบ
นายมานพ ดีขุนทด
นายมานพ ดีฉนวน
นายมานพ บัวแผว
นายมานพ ศรีสุข
นายมานิต ทวีวัฒนา
นายมานิต ประธาน
นายมานิตย เทพษร
นายมานิตย อีแต
นายมาโนช กลัดทอง
นายมาโนช สุขีธรรม
นายมามะรอซีอรี มะดือราแว
นายมามะสาเปยน แอสะ
นายมายโซ เซ็ง
นายมายือลี เจะนิ
นายมารอซือลี บากา

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายมารุต รามแกว
นายมาลีกี กาเดร
นายมาหะมะ ดือราซอ
นายมาหะมะ ดือราแม
นายมาหะมะ บือราแง
นายมาหะมะ อาละ
นายมาหะมะเพาซี มะดือราแว
นายมาหะมะรอสตี ปาเนาะ
นายมาหะมะอาลี หะยีบูยา
นายมาหามะ ฮาลิม
นายมาหามะฮามาลี วาเตะ
นายมาฮามะ มะดิเยาะ
นายมาฮามะซารือมิง สาเมาะ
นายมาฮูเซ็น อาแว
นายมือลี ดอมะ
นายมือลี ดาราเฮ็ง
นายมุกดา มะมิง
นายมุกตาร มายิ
นายมุกรี รือสะ
นายมุคตาร บินอูเซ็น
นายมุฆลิศ อารง
นายมุตตาฆีน เจะและ
นายมุสตอปา เจะมะ
นายมุสตากีม มามะบากา
นายมุสลิม สาแม
นายมูซัมมิน อิแต

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายมูหมัดนาเซ วามิง
นายมูหะมะอีซอ อาบู
นายมูหะหมัด เจะอุมา
นายมูหะหมัดนัฏมินทร บินบือราเฮง
นายมูหัมมัดซากี ฮะโมะ
นายมูหามะ โตะนิ
นายมูหามัด มามะ
นายมูหามัด มูโบ
นายมูฮัมมะซักรี แวอุเซ็ง
นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู
นายมูฮัมมัดฟาหมี ตาเละ
นายมูฮัมมัดรอยาลี ปาเนาะ
นายมูฮัมมัดอูสมัน วะตะกี
นายมูฮัมหมัด ดือเระ
นายมูฮัมหมัด ยูโซะ
นายมูฮัมหมัดชารีฟ ยามา
นายมูฮัมหมัดซอบรี มามะ
นายมูฮัมหมัดนาซีร สุหลง
นายมูฮัมหมัดรอฟอี มูซอ
นายมูฮัมหมัดอาฟนดี อารง
นายมูฮัมหมัดอิดริส ปาทาน
นายมูฮามะสอป ยามา
นายมูฮามัดนาเซร ยูโซะ
นายมูฮํามัด ซาแม
นายมูฮํามัด บินปะดอ
นายมูฮํามัด มะลี

๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายมูฮํามัด ฮาเระ
นายมูฮํามัดรอมลี สาและ
นายมูฮําหมัด กาลีโลน
นายมูฮําหมัด อุมาร
นายมูฮําหมัด ตาเห
นายมูฮําหมัดซํานูซี อาแว
นายมูฮําหมัดดารี ยะพา
นายมูฮําหมัดอิรันร สะดียามู
นายมูไฮมิน สุหลง
นายเมธี พุทจิตร
นายเมธี หนองเตาดํา
นายเมธี รัตนเสถียร
นายแม กาเจ
นายโมฮํามัดตอลา อาแซ
นายโมฮําหมัดสตาร ราซัค
นายยงยุทธ แกวมณี
นายยศพนธ เจริญพัฑฒิภิญโญ
นายยศยิ่ง ยางทอง
นายยะปา ดือราแม
นายยาการียา กือเด็ง
นายยาการียา สาและ
นายยากี สมาแฮ
นายยาลี แกมะ
นายยาลี มาหาหมะ
นายยาลูวี โตะพีเยาะ
นายยิ่งยง สุขาเขิน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓

นายยุทธชัย เพรชรักษ
นายยุรบุตร ยะมะกา
นายยุลคอยรี เมาะบากอ
นายยูกีปลี กาเซ็ง
นายเยี่ยมยุทธ ไขแกว
นายโยฮัน ประมะลึก
นายรณกรณ เรืองถนอม
นายรพี สาแม
นายรพีพงศ พูนกาญจนะโรจน
นายรพีพัทธ วิเชียรรุงโสภณ
นายรวีรุจ มังสังข
นายรอกิบ ยะโกะ
นายรองพงษ เรืองแกว
นายรอซลี ปรัง
นายรอซะ ดาแม
นายรอซาลี มะเส็ง
นายรอซาลี ฮาลิม
นายรอซีดี อาแว
นายรอมลี ซาและ
นายรอยาลี อีซอ
นายรอสดี แวหะยี
นายรักษศักดิ์ ปนศรี
นายราเชนทร รัตนคช
นายริฎวาน หะมิดง
นายริสกี เจะแว
นายรุง ศรีสุข

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายรุงโรจน เรืองขนาบ
นายรุสดาน บือราเฮง
นายรุสดี มาซอ
นายรุสดี สาลัง
นายรุสลัน สะนิ
นายรุสลัน สือแม
นายรุสลี กานา
นายเรวัฒน รินวงษ
นายเรวัต สังขแกว
นายเริงแสน คูหามุข
นายโรจนศักดิ์ อาษาบาล
นายฤทธิเกียรติ มะดอ
นายฤทธิไกร เกื้อสกุล
นายฤทธิ์ชัย ไชยสงคราม
นายฤทธิรงค ซื่อตรง
นายฤทธี ปรางสุวรรณ
นายลิขิต แสนสุข
นายลุกมาน มะรานอ
นายลุฏฟ หะยีหมัด
นายลุฟ มามุ
นายลูอี ดาโอะ
นายเลอพงษ แตงเนียม
นายเลาะ มานะ
นายวชรกร ฉายพงษ
นายวทัญู หมัดชูโชติ
นายวทัญู อัครวโรทัย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕

นายวนภัทร แสงแกว
นายวรชาติ เกลี้ยงแกว
นายวรเทพ ดิษรานนท
นายวรพจน ศรีขวัญ
นายวรวัช กุลางกูร
นายวรศักดิ์ สีสมฤทธิ์
นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร
นายวรเอก รวมสุข
นายวรัชญ ฉิมแกว
นายวรัญกร บุรีศรี
นายวรันณธร จิรศรัณยพร
นายวรากร ยานุทัย
นายวรากร หมัดอะดัม
นายวรายุทธ สวางกิจวัฒนา
นายวราวุฒิ หวังสวัส
นายวรุตม จันทรเพ็ญ
นายวอน รักชน
นายวัชรพงษ ทองประยูร
นายวัชระ ทองมาก
นายวัชระ พุมศิริ
นายวัชระ มินทกาญจน
นายวัชรินทร เพียรทอง
นายวัฒนา ศาสคุณ
นายวันดี ดือมาลี
นายวันมาฮาเดร อาแด
นายวันอัสราฟ มะสาแม

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายวันอิดรีส หะยีเยะ
นายวันอิบรอเฮม มะอะจะแม
นายวาทิต มีสนุน
นายวาทิศ เดนชีวา
นายวายุ เงาะโซะ
นายวิชยาวุธ แสงวิเชียร
นายวิชัย มะ
นายวิชาญ นวลแกว
นายวิชาญ วิชัย
นายวิชิต มโนกิจอุดม
นายวิเชียร ยีลีมอ
นายวิทยา ตั่นยืนยง
นายวิทยา นกทอง
นายวิทูรย เหลืองวิลัย
นายวินัย หนูโท
นายวินิตย พรหมจันทร
นายวิรภัทร แกวจันทร
นายวิรัช ปรางสุวรรณ
นายวิรัช อุยยก
นายวิรัตน ขาวอุทัย
นายวิรัตน ซื่อตรง
นายวิรัตน วิลาจันทร
นายวิรัตน วิสิทธิ์ธนาวัฒน
นายวิรัตน อุรเคนทร
นายวิริยะ รุงเรือง
นายวิรุฬ ยอดรัก

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗

นายวิโรจน ไชยสุวรรณ
นายวิโรจน หวันดุหมัน
นายวิลาศ มุงรุจะ
นายวิศรุต จันทรวิไชย
นายวิศาล ตั้งมั่นคงวรกูล
นายวิศิษณ จันทรศรี
นายวิเศษ สิรินทรโสภณ
นายวิษณุ ไชยรัตน
นายวิษณุ แสงอุไรประเสริฐ
นายวิสาร ศรีสมปอง
นายวิสุทธิ์ บุญธรรม
นายวิสูตร มะโนรี
นายวีรศักดิ์ นวลมี
นายวีระ ทวีชนม
นายวีระ มีศิริ
นายวีระ ลิมปพิทักษพร
นายวีระชัย จันทวี
นายวีระชาติ พิมพพัฒน
นายวีระพงศ เกื้อกูล
นายวีระพงศ แหลตอง
นายวีระยุทธ ทองสุข
นายวุฒิชัย เอียดเหลือ
นายแวซอบรี หยีกาเร็ม
นายแวซาบูดิง แวดูยี
นายแวโซะ แวยูนุ
นายแวปา เปาะเฮง

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายแวปา แวยูนุ
นายแวมูฮํามัด แวดีซา
นายแวยูโซะ อีบุ
นายแวยูโซะ แวมะ
นายแวสักรี สามะ
นายแวอัสรี วาเตะ
นายแวอาแซ แวหะมะ
นายแวอาลี เจะอุบง
นายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ
นายแวฮารน มูซอ
นายศตวรรษ อรุณรัตน
นายศรคมน ศิริสวัสดิ์
นายศรชัย ศรีกิจมงคล
นายศรัญู มามะ
นายศรัณย ดิษฐถาพร
นายศรัณย หิรัญพันธุ
นายศราวุฒิ จาบาล
นายศราวุธ จาวิสูตร
นายศราวุธ ทองโผ
นายศศิศ อิสระ
นายศักดา ตันตระกูล
นายศักดา ทาทองดี
นายศักดิ์จิต มาศจิตต
นายศักดิ์พันธุ เพชรกลา
นายศักตชัย คงแกว
นายศักฤทธิ์ นพคุณ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙

นายศัลย จงไกรจักร
นายศิริ พรอมมูล
นายศิริพงค จันทองพูน
นายศิริอนันต ประสิทธิ์
นายศุภชัย มณีกรอง
นายศุภชัย หนูแกว
นายศุภโชค นนทพันธ
นายศุภโชค ดําราษฎร
นายศุภเดช คุณาพิทักษ
นายศุภวัฒน รัตนนิยม
นายศุภวิชญ ทวีสุขกาญจน
นายศุภะ วรธรรมานุสาร
นายสกนธ จตุรภัทร
นายสกนธกรณ อุทัยรัตน
นายสกล ศรีเลิศ
นายสดายุ วัชระมาลา
นายสถาพร แกวเพชร
นายสถาพร งามวงษ
นายสถาพร สถิตยปยะรัตน
นายสธีระ ทองตวน
นายสนธยา ขันหาญศึก
นายสมเกียรติ กาลรักษ
นายสมเกียรติ เจษฎารมย
นายสมเกียรติ นําอุทิศ
นายสมเกียรติ ลองแดง
นายสมเกียรติ สุวรรณนึก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายสมคิด แทนศรี
นายสมจเร รักทองจัน
นายสมจิต เลี่ยนกัตวา
นายสมใจ สุวรรณชาตรี
นายสมชัย เต็มพิริยะกุล
นายสมชาย แซฉั่ว
นายสมชาย บัวงาม
นายสมชาย ปุนอักษรชัย
นายสมชาย สุวรรณชมภู
นายสมนึก บัวดง
นายสมนึก เพ็ชรวงศ
นายสมนึก รักพงษ
นายสมนึก หนูแทน
นายสมบัติ คงชุม
นายสมบัติ สุขาเขิน
นายสมบูรณ นามสุวรรณ
นายสมบูรณ วิกรานตสมบูรณ
นายสมปอง จํานงค
นายสมพงค มณี
นายสมพงษ จันทรศรี
นายสมพร เอกวานิช
นายสมพล รักษชนม
นายสมพิศ เสาใบ
นายสมภพ เจริญสุข
นายสมภพ แซโงว
นายสมภพ รัตนโชติ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

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
๓๕๗๑

นายสมภาษ หะริตา
นายสมภาส สุขาทิพย
นายสมโภช อาวภาค
นายสมโภชน ขวัญทุม
นายสมมาตร ภูทรัพยมี
นายสมมาตร ศรีสุวรรณ
นายสมมาศ รัฐพิทักษสันติ
นายสมมิตร ธรรมดิษฐ
นายสมศักดิ์ จันทรแกว
นายสมศักดิ์ แซหลี
นายสมศักดิ์ นวลยอย
นายสมศักดิ์ ภูดินดาน
นายสมศักดิ์ รัตนยิ่ง
นายสมศักดิ์ หนูทอง
นายสมหมัย หะยีมะลี
นายสมหมาย ลูกอินทร
นายสมาน ปาเนาะ
นายสมาน เละดุวี
นายสมาน แวอาแซ
นายสมาน อับดุลตอเละ
นายสมาแอ สาเมาะ
นายสรรเพชญ สังขสุมล
นายสรรเสริญ มังกรแกว
นายสรายุทธ ไทยบุรี
นายสราวุฒิ คงสุข
นายสราวุฒิ ธนิกุล

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายสราวุฒิ ปนทอง
นายสราวุธ ชูดแดง
นายสราวุธ รักขกุล
นายสวัสดิ์ คูหามุข
นายสวาง แกวรุงเรือง
นายสวาง เตียวโล
นายสวาง แสงวันลอย
นายสวาง เอียดทุงคา
นายสอแหละ บางูสัน
นายสะการิยา แวโซะ
นายสะมะแอ ดาโอะ
นายสะมะแอ แยนา
นายสะมะแอน วรรณาการ
นายสะอารี มะซง
นายสะอารีย สะอุ
นายสักรี กาซอ
นายสังสิทธิ์ โตวิริยะเวช
นายสัญญา นิลวิสุทธิ์
นายสัญญา สะอาด
นายสัญญา เสงหวาน
นายสัณหธวัช ธัญวงษ
นายสันติ แซวอง
นายสันติพงศ พลสิทธิ์
นายสันติพงศ สุดขาว
นายสันทัด สุขาเขิน
นายสันหชาย วรรณเพ็ชร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓

นายสับรี มะลี
นายสาการี บือราเฮง
นายสาทิตย บุญดวง
นายสาธิต คงแกว
นายสาธิต รุงประเสริฐ
นายสามัน มามะสะ
นายสายัณห สัทโธ
นายสายูตี มาหะ
นายสารัตน รัตนเหม
นายสาโรจน แนวบรรทัด
นายสาโรช คงสอนหมาน
นายสาและ แวมามะ
นายสาหับบูดิน ดอรอแม
นายสําเนาว ขอรวมกลาง
นายสําอางค ชูฉิมนะ
นายสิงหา ขําเล็ก
นายสิทธิ สกุลวงค
นายสิทธิชัย พิศาลวิริยกิจ
นายสิทธิ์ทิพร เอียดศรีแกว
นายสิทธิรักษ ชวยรัตน
นายสิทธิศักดิ์ เชยกลิ่นเทศ
นายสินชัย ฮั่วลี้
นายสินทวิชญ มโนภาส
นายสิริโชค สําเภาทอง
นายสืบสาย ตันธิวุฒิ
นายสือแม ลาบุ

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายสือรี เด็งซิยอ
นายสุกิจ ปานทอง
นายสุขตรี อุเซ็ง
นายสุขุม สุภาพงค
นายสุคนธ ไขมุกข
นายสุคนธ ยืนชนม
นายสุจิน นิลวิสุทธิ์
นายสุเจตร จิตรประพันธ
นายสุชาติ การะเกษร
นายสุชาติ ชื่นบาน
นายสุชาติ แซชั้น
นายสุชาติ ประดิษฐธรรม
นายสุชาติ วงษสนิท
นายสุชาติ สังขแกว
นายสุชาติ สุขแสง
นายสุชานนท บุญชู
นายสุเชษฐ เซะสะแม
นายสุทธิชัย เมาะมิง
นายสุทธิพงษ แซเหงา
นายสุทธิพร เพ็งลาย
นายสุทธิรัตน มณีประวัติ
นายสุทิน เทพจันทร
นายสุทิน สุวรรณชาตรี
นายสุเทพ ศิริพันธุ
นายสุเทพ สําเภาทอง
นายสุเทพ หะยีสาและ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕

นายสุธรรม กิ้มสวัสดิ์
นายสุธาทร พรมประถม
นายสุนทร โตะดํา
นายสุนทร ไทรบุรี
นายสุนทร บุญรักษา
นายสุนทร ปราบเขต
นายสุนทร เพชรสุวรรณ
นายสุปรีชา ดือเระ
นายสุพรรณ รัตนคช
นายสุภกิจ เพชรหัวบัว
นายสุภาพ สุทธิมาศ
นายสุภิชาติ เพ็ญบูรณ
นายสุมานัส อับดุลฮากิม
นายสุมิตร วองปลูกศิลป
นายสุเมธ จันทรดวง
นายสุรกิจ วาหะ
นายสุรชัย หนูแปน
นายสุรเชษฐ รัตนะ
นายสุรเดช บราเฮ็ง
นายสุรเดช ยุวธนานนท
นายสุรพงษ รวมรักษ
นายสุรพล แงแวลี
นายสุรศักดิ์ กิจชาลารัตน
นายสุรสิทธิ์ จันทบุรี
นายสุระวงศ คงมณี
นายสุรินทร ชุมวงษ

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายสุรินทร ตันติประเสริฐ
นายสุริพงค สงชู
นายสุริยรรณ สุขนา
นายสุริยัน โตะเฮง
นายสุริยันต ตัญทนวัตร
นายสุริยา แกสมาน
นายสุริยา หวาหลํา
นายสุรียะ ดาหวี
นายสุลัยมาน นูรุลอามีน
นายสุไลมัน สาเรส
นายสุไลมาน ดอมะ
นายสุไลมาน ดือราแม
นายสุไลมาน มะอูเซ็ง
นายสุไลมีน หะแว
นายสุวัจน หมั่นทวี
นายสุวิชา เนียมนิล
นายสุวิทย ไชยประยา
นายสุวิทย ธรรมสะโร
นายสุวิทย นิฮะ
นายสุเวศ ลอยเมฆ
นายสูเปยน อาแว
นายสูไลมาน อาแวหะมะ
นายเสกชัย เสนหา
นายเสกสรร ศรีนุนวิเชียร
นายเสกสรรค ปาไพร
นายเสกสรรค มะนอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗

นายเสกสัณห เศียรอินทร
นายเสถียร สรรพพันธ
นายเสริญ เวชผสาร
นายเสรี ชูเพ็ง
นายเสวก เงินสยาม
นายเสะอุเซ็ง สาแมง
นายโสภณ จัลวรรณา
นายโสภณ ทิพยอาภากุล
นายโสรส สองแกว
นายหนิแอ หนิจิบุลัค
นายหรอหีม อาดํา
นายหริณัฐ กอเกียรติพิทักษ
นายหวน ประดิษฐธรรม
นายหะมะ ยุปูลา
นายหะมะสุกรี บาโงยปะแต
นายหัตถพล สามนกฤษณะ
นายหาซัน มะสาเมาะ
นายหารง สาเมาะ
นายหิรัญ ยามา
นายหิรัณย นวลทอง
นายอดินันท ดาจิง
นายอดินันท อุมาร
นายอดิลัน เพชรนวล
นายอดิศร วันแอเลาะ
นายอดุล แวววรรณจิตร
นายอดุลเดช โตะแอ

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายอดุลย ยามา
นายอดุลยวิทย ลาเตะ
นายอติชาต กิ้มขู
นายอติชาต หงษทอง
นายอนันต วาจิ
นายอนัส อาลีอิสเฮาะ
นายอนาฟ อับดุลยกาเดร
นายอนิรุจ ใจเที่ยง
นายอนุชา หมีสา
นายอนุชา พิลาวุฒิ
นายอนุพงศ บุสทิพย
นายอนุพงศ เพงเจริญธรรม
นายอนุพงศ อิงชาติเจริญพร
นายอนุพนธ แกวศรี
นายอนุรักษ เจะนิ
นายอนุรักษ วงคจันดี
นายอนุวัฒน ชวยอนันต
นายอนุวัฒน พนาโยธากุล
นายอนุวัต พรหมทอง
นายอนุสรณ เจะหยาง
นายอภิชัย สีทองแกว
นายอภิชาติ วิโรจนพันธุ
นายอภิรักษ รัฐกิจวิจารณ ณ นคร
นายอภิรักษ แสงอรพินท
นายอภิวัฒน สุขศรี
นายอมรศักดิ์ ไชยนาพงษ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙

นายอมฤทธิ์ ทองไชย
นายอรรณพ บุญหวังชวย
นายอรรถพล ขุนทราภักดี
นายอรรถพล อินทชื่น
นายอรรถพันธ วัฒนสิน
นายอรรถวุธ สุกแทน
นายอรัญ แกวประกาศ
นายอราม อาแด
นายอริยวรรต นวลแกว
นายอรุณ ชูชวยคํา
นายอรุณ นิรมิตร
นายอรุณ เบญจวิวัฒน
นายอรุณ สายแกว
นายอรุณโรจน สะอา
นายอลีสมันต เพชรรุง
นายอวยชัย แซจุง
นายอะหมัด ดอละ
นายอะหหมัดซานาดี แวอารง
นายอังคาร หมื่นเดช
นายอัซฟรด อาแว
นายอัซมิง เจะยิ๊
นายอัซมี กือซา
นายอัฎฮา สุมาลี
นายอัฐพล ยีตาหวี
นายอัตถาวร ศุภกุล
นายอันวา มูละ

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายอับดลการีม นํายูรี
นายอับดลรอศักดิ์ หมาดอุมา
นายอับดุลกอเดร อูมา
นายอับดุลการิม กามา
นายอับดุลการิม เปาะอาแซ
นายอับดุลการีม สาเมาะ
นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย
นายอับดุลตอเละ หะยีมะเซ็ง
นายอับดุลตอเละ กูนา
นายอับดุลตอเละ ตอกอ
นายอับดุลบารี สะแม
นายอับดุลปาตะห อูมูดี
นายอับดุลมาโซ แยนา
นายอับดุลมานาพ ราคุ
นายอับดุลมูฮัยมิน สาแมง
นายอับดุลรอซัค ตาละตา
นายอับดุลรอเซะ บาเหะ
นายอับดุลรอฟุร สาแม
นายอับดุลรอมัน บาบูมาเราะ
นายอับดุลรอมาน หะระตี
นายอับดุลรอศักดิ์ สานิง
นายอับดุลรอหมัน มะมิง
นายอับดุลรอฮิม ดอเลาะ
นายอับดุลเราะมัน เจะเตะ
นายอับดุลเราะหมาน เจะอูมา
นายอับดุลลาซิ อาแว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑

นายอับดุลลาซิ มูนะ
นายอับดุลลาเตะ กุลยดิเรก
นายอับดุลลาเตะ มามะ
นายอับดุลเลาะ การียา
นายอับดุลเลาะ กีโตะ
นายอับดุลเลาะ เปาะอิ
นายอับดุลเลาะ มะเส็ง
นายอับดุลเลาะห มะสาแม
นายอับดุลเลาะ เจะนะ
นายอับดุลเลาะ เจะแม
นายอับดุลเลาะ ดอกอ
นายอับดุลเลาะ สาแมยาลอ
นายอับดุลวอฮับ หามะ
นายอับดุลวาริส บอแงะ
นายอับดุลอาซิ แรแน
นายอับดุลอาซิ หะยีบูยา
นายอับดุลอายิบ อิสสะมะแอ
นายอับดุลฮาดี อีแต
นายอับดุลฮาบี ยะอาแซ
นายอับดุลฮาฟซ หะยีหมัด
นายอับดุลฮาลิม บินอาลี
นายอับดุลฮาลีม มามะ
นายอับราฮัม สาแยตือปะ
นายอัฟฟาน เจะมะ
นายอัมพร รัตนไชย
นายอัมรัน สาแม

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายอัมรี กะนอง
นายอัมรี เจะเตะ
นายอัมรูดีน เมซา
นายอัสมาน เปาะเละ
นายอัสมาน สะอิ
นายอัสมิน มูลา
นายอัสรี มามะลา
นายอัสรี หลําบิลสะ
นายอัสรุดดินทร หะยีมูซอ
นายอัสลี แลแมแน
นายอัสฮา ดาโอะ
นายอัสฮารี กือเตะ
นายอัสฮารี หมัดสี
นายอาซะอารี ลาเตะ
นายอาซาฮา สะมะแอ
นายอาซาฮารี แวดามะ
นายอาซิ ดอลาฮา
นายอาซือมัน เจะอุบง
นายอาซือมัน อุสมัน
นายอาซือมี แมหะ
นายอาซูวัน เจะหมะ
นายอาณัติ หัดดูหมัด
นายอาดนันต อาแวเลาะ
นายอาดินัน ลาเตะ
นายอาดีล เลิศอาลีภักดีกูล
นายอาดือเรส แวสนิ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓

นายอาเดน ปาณิกวิน
นายอาแด เพ็งมูซอ
นายอาทิตย เครือคํา
นายอาทิตย หนูชูแกว
นายอานัน สาและ
นายอานุ ศรีวิมล
นายอานุงรุสลัน ดาโวะ
นายอาบีดิน อาแว
นายอาบีเด็ง บินยาสะ
นายอามะซูกรี บือซา
นายอามาตร ยีตาหวี
นายอามาน ดอเลาะ
นายอามานซาห เจะอูมา
นายอามิน กาเดร
นายอามิน หะยีลาเปะ
นายอามีน จะปะกียา
นายอามีน ยะริง
นายอารกาน ตาเละ
นายอารง เดเบาะ
นายอารฟรนัลด วิระหะมิล
นายอาริฟ สาดีน
นายอารี ซีเดะ
นายอารี สะแลแม
นายอารีเปง แมเลาะ
นายอารีเพ็ญ หิเล
นายอารีฟ เกษา

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายอารุณ อองสกุล
นายอาลาวี ยูโซะ
นายอาลีฟ ดอเลาะ
นายอาลียะซ สาและ
นายอาวุธ ตนสิงห
นายอาแว อาแว
นายอาแว ปราปง
นายอาสะฮา เจะแว
นายอาสือมี แวอูเซ็ง
นายอาหมัด ตาเนาะ
นายอาหมัดอัสรี ยียูโซะ
นายอาหะมะ บินเปาะจิ
นายอาหะมะ สะอะ
นายอาหามะ โตะแมะ
นายอาหามะ โตะเจะ
นายอาหามะ สะนะ
นายอาหามะ อาลีลาเตะ
นายอาหามะปอซี กามา
นายอาฮามะ นิคง
นายอํานวย แดงนํา
นายอํานวย ปาลกะวงศ
นายอํานวย เรืองสุวรรณ
นายอํานวย สุขเกษม
นายอํานาจ แกวแสงสุข
นายอํานาจ บุญงามขํา
นายอํานาจ แสงศรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕

นายอําพร หนูนอย
นายอําพล จาพันธุ
นายอําพล เนตรเนียมจันทร
นายอํารัน มะลี
นายอิดดือเระ หะยีเจะแว
นายอิดรีส มากาลียา
นายอิทธิกร พงศาปาน
นายอิทธิพล หอเกียรติศักดิ์
นายอินทรประทาน นอยโยง
นายอิบบือราเฮง อูเซ็ง
นายอิบรอเห็ม สาสู
นายอิบรอฮีม ปากียา
นายอิบรอเฮง รีเด็ง
นายอิบรอเฮ็ม อาแวตาโละ
นายอิบรอเฮม มะยิ
นายอิฟฟาน สมอดียอ
นายอิมรอน มะซัน
นายอิมราน สุหลง
นายอิลฮาม ดอเลาะ
นายอิสกัญดาร โตะมะ
นายอิสบูลเลาะห เจะหะ
นายอิสมะแอ สาเล็ง
นายอิสมาแอ เตะแต
นายอิสมาแอ ปาแว
นายอิสมาแอ สาเฮาะ
นายอิสมาแอล กอและ

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายอิสมาแอล หอมกลิ่น
นายอิสระ กูรุง
นายอิสเรศ บูหา
นายอิสสะมะแอ มูนะ
นายอีลฮัม ตาเละ
นายอีลียัส มามะ
นายอุซมาน สามะ
นายอุเซ็ง มะสะนิง
นายอุดม แกวชู
นายอุดม รัตนนิยม
นายอุทร แกวประกาศ
นายอุทัย ผองอําไพ
นายอุทิศ ยอดแฉก
นายอุสมัน เซ็งมะ
นายอุสมาน บือราเฮง
นายอุสมาน มะ
นายอุสมาน มะยูโซะ
นายอุสมาน แวหะยี
นายอุสมาน สะมะแอ
นายอุสมาน สาเมาะ
นายอุสมาน สาลัง
นายอุสมาน อาแวกะจิ
นายอูเซ็ง ฮามะ
นายอูไบดีลเลาะ อาแว
นายเอกชัย มณีเนียม
นายเอกชัย สมศิริ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗

นายเอกชัย หมวดเมือง
นายเอกนัย พันธนิล
นายเอกพันธ คาร
นายเอกรักษ ใฝบุญ
นายเอกรัตน พวงทอง
นายเอกรัตน รุงรัตนพงษพร
นายเอกลักษณ รักษวงศ
นายเอกวิทย นุยสุวรรณ
นายเอนก สุวาหลํา
นายเอมัสกี สะแม
นายโอภาส เพชรกลา
นายฮัมดัน บุกะอะ
นายฮัมดาน คาเร็ง
นายฮัมดี มาแย
นายฮัมดี หะยีเจะแว
นายฮัมดีน กะสูเมาะ
นายฮัสบุลเลาะห แกตอง
นายฮัสบูเลาะ หะยีอุสมัน
นายฮัสสันต มะดาแล
นายฮาซัน บินสาหะ
นายฮาซัน มาหิเละ
นายฮาซัน สะอูน
นายฮาซัน หะยีสาและ
นายฮาซัน อาแซบากา
นายฮาเซ็น ดือราแม
นายฮาเซ็ม มะแม

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายฮาเซ็ม อาดํา
นายฮาฟร ดือเระ
นายฮาฟซี อับดุลเลาะ
นายฮารน ละแมหะมะ
นายฮาราฟต สาแล
นายฮารีฟ อาบู
นายฮารีส เลาะแมหามะ
นายฮาเร็ช ยูโซะ
นายฮาเรม แดเบาะ
นายฮาลีม ยากา
นายฮูซัน บือราเฮง
นายฮูไซมี มะมิง
นางกชกร ภคพงศพันธุ
นางสาวกชกร ศรีสังข
นางสาวกชภัส อภิภัททโภคิน
นางกตัญชลี คณะแนม
นางสาวกนกกาญจน ยศแสน
นางกนกกาญจน อนุรัตน
นางสาวกนกพร แซซ่ํา
นางสาวกนกพร เพชรจรูญ
นางสาวกนกพิชญ แกวทอง
นางกนกภรณ รัตนยิ่ง
นางสาวกนกรัชต คําสาร
นางกนกรัตน รําไพรุจิพงศ
นางกนกวรรณ แกวขาว
นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกวรรณ ชูปาน
นางกนกวรรณ สุวรรณะ
นางสาวกนกวัลย พรหมศรี
นางสาวกนกอร อโศกะวัฒนะ
นางสาวกนิษฐา พิมพันธ
นางกนิษฐา อาแว
นางสาวกมลชนก ญานุชิตร
นางกมลฏพรรณษ จันทวรรณโณ
นางกมลทิพย ณ พัทลุง
นางสาวกมลพร พรหมเจียม
นางสาวกมลรัตน ชวดชุม
นางกมลวรรณ มินทการต
นางสาวกมลวรรณ มณีโชติ
นางสาวกรชินี สุขฐิน
นางกรรณิกา ทองนาค
นางสาวกรรลิตา ทองแกว
นางกรวิกา จักรพงศ
นางสาวกรองแกว อารมณดี
นางกรองหทัย มะยะเฉี่ยว
นางสาวกรีญาภรณ สุขเกษม
นางสาวกฤตญกร แกวมณีโชติ
นางสาวกฤติยา ประถมปทมะ
นางสาวกฤษณพร เกียรติขจรเดช
นางสาวกฤษณา สมศิริ
นางสาวกษมาภรณ พิมเสนศรี
นางกอลีเยาะ หะยียุนุ

๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางกะตีนี สแลมัน
นางกังสดาล ดีหนู
นางสาวกัญญา กลาณรงค
นางสาวกัญญา ภาณุเรืองรัศมี
นางกัญญา แสนสุข
นางกัญญาพัชร ฐานพงศวุฒิกุล
นางกัญญาภัค ตางสี
นางกัญฐิมา พรหมภักดี
นางสาวกันตพร ซอนศรี
นางกันยปริณ ทองสามสี
นางกันยา อินทนะนก
นางสาวกันยารัตน สวามิชัย
นางกัลญา ขานโบ
นางกัลญา พรหมชัย
นางสาวกัลยกร บุญเกลี้ยง
นางสาวกัลยดา พงศศิริ
นางสาวกัลยรัตน อภิรติธนทรัพย
นางสาวกัลยวีรกร มะสุไลมัน
นางกัลยา ปานสุวรรณ
นางสาวกัลยา พิทักษศรีทอง
นางสาวกัลยา ราชบุตร
นางกัลยา สุขปาน
นางกัลยาณี ปุณยวาทะงาม
นางสาวกัลยาณีย ยามา
นางสาวกัสมา ใจสมุทร
นางสาวกัสมีย สะนิเลาะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑

นางกาญจนา เกิดขุมทอง
นางกาญจนา ดิษรานนท
นางสาวกาญจนา พรัดขํา
นางสาวกาญจนา เพชรนะ
นางสาวกาญจนา โรมินทร
นางสาวกาญจนา วงศนอย
นางกาญจนา สหะวิริยะ
นางสาวกาญจนา สะหมันสาหรี
นางสาวกาญจนา สุขชวย
นางสาวกาญจนี แกวสกุล
นางกานดา สมศิริ
นางสาวกานดา สาสงเคราะห
นางสาวกานตชนก ปยะเวช
นางสาวกานตรวินท ยากะบิล
นางสาวกามารียะห ดีสะเอะ
นางสาวกามารียะ มะเซ็ง
นางสาวกามิละห เจะโซะ
นางกามีซะห ดอเลาะ
นางสาวกามีละ มะมิง
นางกามีละห สามานุง
นางสาวกามีลา มะแซ
นางกามีลา สามะ
นางสาวการตีณีร อับดุลเลาะ
นางสาวการีมะห ละมะโต
นางสาวการีมะห หะยีดิง
นางสาวการีหมะ แมเราะ

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวการีหมะ สาแม
นางกาลาโสม เปาะแม
นางกิ่งแกว ปานสุวรรณ
นางสาวกิติยา แมเลาะ
นางสาวกิติยา อุปมล
นางกีรตีณี เอียดตรง
นางสาวกุลชญา พรหมคีรี
นางกุลธิดา หวังสันติ
นางกุลลดา รุงประเสริฐ
นางกุสนธ เงินแดง
นางกุสุมา เฮงตาแกะ
นางกูนาซีเราะ มะตาเฮ
นางสาวกูนาวีละห บูซาแล
นางสาวกูมาซือนี กูจิ
นางเกวดี ศรีไพบูลย
นางสาวเกวภร สังขมาศ
นางสาวเกวลี ดาฮาตอ
นางสาวเกวลี สุวรรณอักษร
นางสาวเกศณี รัตนจินดา
นางสาวเกษรา อาแวกะจิ
นางสาวเกษศิรินทร ชูพันธ
นางเกสร เจะโซะ
นางเกสรา ดารายีสอฮอ
นางเกสินี นิฮะ
นางสาวแกวประกาย แกวทอง
นางสาวขนิดา มาสิก

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓

นางสาวขนิษฐา ทิพยดวง
นางสาวขนิษฐา ยอมเต็ม
นางสาวขนิษฐา สะมาแอ
นางสาวขนิษฐา อวยพร
นางสาวขวัญชนก ทองคํา
นางสาวขวัญชาติ ชูแกว
นางสาวขวัญตา สุวรรณอินทร
นางขวัญเมือง พงษพานิช
นางสาวขัตติยา นวลสังข
นางสาวขัตติยา ไพเราะ
นางสาวเขมวิกา ทองคําศรี
นางสาวเขมิกา คุณคํา
นางเขมิกา ตรีนรินทร
นางเขมิกา พุทธรักษ
นางสาวไขนภา แกวสีดํา
นางสาวคณัสนันท บางพระ
นางสาวคริสตมาส ลิ่มรัตนะกุล
นางคอซียะ มีจันทร
นางคอดียะ คอแดะ
นางสาวคอดียะห ดะเซ็ง
นางสาวคอตีเยาะ ยูโซะ
นางคอยรียะห บินศิริ
นางคอรีเปาะ เจะมะ
นางสาวคอรีเยาะ ดูมีแด
นางสาวคอรีเยาะ ละมุยะ
นางสาวคอรีเยาะ หะยีเจะมะ

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวคอลีเยาะ กาเจร
นางคอลีเยาะ ดือราแม
นางสาวคอลีเยาะ วาจิ
นางสาวคอลีเยาะ สุไหลมัน
นางคอลีเยาะ เลาะแม
นางสาวคอลีเยาะ สาหะ
นางสาวคอสานะ ดีมาตี
นางสาวคัชรินทร ยองสุนเจริญ
นางสาวคุณทิตยา ทองอุน
นางฆูไซมะห มะแซ
นางสาวจงจิต หมาดเตะ
นางสาวจตุรพร ศรีสมบัณฑิต
นางจนิดา ชวยเนียม
นางสาวจรรยา สําเร
นางจรัส เกียรติเสรีธรรม
นางสาวจรัสศรี นิลเขียว
นางจรินทร คงเพ็ชร
นางจริภา ศิลประเสริฐ
นางสาวจริยา สุวรรณศิริ
นางจรียา นะมาเส
นางจรูญลักษณ สมาธิ
นางสาวจอมใจ หวังดํา
นางจันทนา จันทบูลย
นางจันทนา ทัศนลีลพร
นางจันทรเพ็ญ มีชนะ
นางสาวจันทรา เนตรพันธ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๑๗๐
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

นางสาวจันทราวรรณ แกวดุก
นางสาวจันทิรา คงจันทร
นางสาวจันทิรา ศรีแสนตอ
นางจันธิมา หนูคลาย
นางสาวจามรี สอนบุตร
นางจารวี ปยะญาติ
นางจารินี งามขจรวิวัฒน
นางจารึก สมบัติไทย
นางจารุณี จันทสุวรรณ
นางสาวจารุณี ดอนไพรเพ็ชร
นางจารุดี วาหะ
นางสาวจารุมนต จันทรสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ รัตนะ
นางสาวจารุวัทน ตันสุทธิวณิช
นางสาวจาฬุทัศน อนุราช
นางจํากลิ่น รัตนนิยม
นางจํารัส เลื่อนแปน
นางสาวจิฏฬฐิกรณ ขุนเจริญ
นางจิตนี คงพุม
นางสาวจิตรตะวัน เจริญยศ
นางสาวจิตรวดี สุวรรณลี
นางสาวจิตรานุช ลอยเมฆ
นางสาวจิตราภรณ รักดี
นางจินดา อินทรสุวรรณ
นางจินดาพร บุญทวิโรจน
นางสาวจินตนา อินทสระ

หนา้ ๑๒๑
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
๔๒๒๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางจินตพร นาคน้ํา
นางจิรกาญจน พายุหิน
นางจิรฐา ผองใส
นางสาวจิรพร สําเภาแกว
นางสาวจิรภัทร จิระนคร
นางสาวจิรภัทร ไตรเอกภาพ
นางจิรลักษณ สะเมาะ
นางสาวจิรัชยา เภอเกลี้ยง
นางสาวจิรัฐติกาล อักษรถึง
นางจิรัฐติภรณ จันทนนท
นางสาวจิรัฐิกานต ไกแกว
นางสาวจิรัตญา พรหมสมปาน
นางสาวจิราพร วรรณวงศ
นางสาวจิราพร สุวรรณ
นางสาวจิราภรณ แกวชุม
นางสาวจิราภรณ แกวนาวี
นางสาวจิราภรณ วัยวัฒน
นางจิราภรณ หนูแทน
นางจิราภรณ ฮามิ
นางจิรารัตน มาอินจร
นางสาวจิราวรรณ มโนวรณ
นางสาวจิวารีย เจะนิ
นางสาวจีรภา บุญฤทธิ์ไชยศรี
นางสาวจีระภา แกวถาวร
นางสาวจีราภรณ ใหมรักษ
นางสาวจีราภา ใหมรักษ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗

นางจุฑาพร ดําประเสริฐ
นางสาวจุฑามาศ กลแกม
นางสาวจุฑามาศ ทองแกว
นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
นางสาวจุฑามาศ เพชรไกร
นางสาวจุฑามาศ หะยีสันติ์
นางสาวจุฑารัตน ปญจระ
นางสาวจุฑารัตน แสงทอง
นางจุฑาสรณ นนทะเสน
นางจุรี แพรศรี
นางสาวเจตนา ยอดเอียด
นางเจนจิรา ทองนวล
นางสาวเจนจิรา หมวดคง
นางสาวเจะกษมา เหมหมัด
นางเจะนะ หะยีมะปเยาะ
นางสาวเจะมัสนะห หะยีเจะเยะ
นางสาวเจะมีเนาะ แวมูซอ
นางสาวเจะมูยี เจะอาแว
นางสาวเจะยาวารียะห ลาเตะ
นางสาวเจะยูสนี ตาเหย็บ
นางเจะรอซีดะ นิกูโน
นางสาวเจะรอเมาะ เจะแว
นางสาวเจะรูฮายา เจะเห็ง
นางเจียม รัตนไชย
นางสาวฉลวย ลอยเฆม
นางสาวฉลวย สันตะมะโน

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางฉลวย เพชรลาน
นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม
นางสาวฉวีวรรณ แซหลี
นางฉิ่น สําราญสุข
นางสาวเฉลียว เมืองชะนะพวง
นางสาวชญาดา เกนุย
นางสาวชญาดา เกาเอี้ยน
นางชญาดา อินทกาญจน
นางสาวชญานนันท อึ้งวงศพัฒน
นางสาวชญานันท นาปาเลน
นางชญานิศ พิศุทธิ์นิยม
นางสาวชญานิศวร ทวีโชคพงษธวัช
นางสาวชฎาณัฏฐ สุขสวัสดิ์
นางชฎาพร ดาหมิ
นางสาวชฎาพร แดงโรจน
นางชณิกานต ศรีเอียด
นางสาวชนดา นาคศรี
นางสาวชนัญชิดา เอกอมรเมธา
นางสาวชนัญญทิชา หนูนุม
นางสาวชนันรัตน นวลแกว
นางสาวชนิดา กองสุวรรณ
นางสาวชนิสรา จันทรฉาย
นางสาวชมัยพร เพชรบริสุทธิ์
นางสาวชลดา ตุมพวง
นางชลธิชา ไชยแสงศรี
นางสาวชลธิชา มะมิง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชลธิชา สาแม็ง
นางสาวชลธิสา ทองดําริห
นางชลลดา กองทัพธรรม
นางชอลดา วิทูร
นางชัชฎาภรณ โพยมเมฆา
นางชัญญานุช เกื้อรักษ
นางสาวชัยมา มินซาร
นางสาวชิวารัตน มะดาเระ
นางสาวชุรีภรณ เชิงคา
นางสาวชุลีภรณ แกวเนียม
นางสาวเชษฐสุดา โรจนหัสดินทร
นางโชติกา คงสวัสดิ์
นางสาวโชติกานต จันทรวิไชย
นางสาวโชติรส แกวเพชร
นางซอบรียะห มานิ
นางสาวซอบารียะ มามุ
นางสาวซอบารียะห ตาเยะ
นางสาวซอปูรอ สะลาแม
นางซอฟวาฮ มะสะ
นางสาวซอฟยะฮ สาและห
นางสาวซอเฟย จรัลศาสน
นางซอลีฮะห เบญอิสมาอีล
นางสาวซอลีฮะห เจะและ
นางสาวซอลีฮะห สะอะ
นางสาวซะหนนท กระจางลิขิต
นางสาวซัมซียะ แวจิ

๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวซัมซีเยาะ ดอเลาะ
นางซัยตูนี โตะมีนา
นางสาวซัรวา มาหะมะ
นางสาวซัลซาบีล สะแม
นางซัลมา ปะดอ
นางสาวซัลมา หลําเบ็ลสะ
นางซัลมา ยีดิง
นางสาวซัลวา บินสลาม
นางสาวซัลวา สะอะ
นางสาวซัลวานี ดือเลาะ
นางสาวซากีนะห เจะแม
นางสาวซากีนะห โซะการง
นางซากีนา แวยูโซะ
นางสาวซากีนา ดอเลาะ
นางสาวซากีนา ยะหริ่ง
นางซากียะห เซ็ง
นางซากียะ แวฮามะ
นางซากียะ หะยีแวสามะ
นางสาวซากีรา เจะเฮ็ง
นางซากีเราะ อาแวกือจิ
นางสาวซากีเราะห เซ็ง
นางซากูเราะห แวดาลอ
นางซาตีมา โตะสะ
นางซานีซะห บาลี
นางสาวซานียะห กาเจ
นางสาวซานียะห ฆอแดะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑

นางสาวซาบารียะห เจะฮิง
นางสาวซาบารียะห นะแด
นางซาฟานี สะอะ
นางสาวซาฟนะฮ อาบู
นางสาวซาฟนา แวอาลี
นางซามีรา ซิแต
นางซารีนา กาเซ็ง
นางสาวซารีนา เจะสอโมะ
นางซารีนา เตะ
นางสาวซารีนา มะดาลี
นางสาวซารีนา สุหลง
นางสาวซารีนา อาลีโคร
นางสาวซารีปะ อาลี
นางสาวซารีปะห ดือเระ
นางซารีปะ นิกานิ
นางซารีพะ อุสมัน
นางสาวซารีฟะห เจะแว
นางสาวซารีฟะห ตะโละดิง
นางสาวซารีฟะห โตะเย็ง
นางสาวซารีมะห วงศศรีชา
นางสาวซารียะ อับดุลรอแม
นางซารีหมะ แวสะนิ
นางซารีฮะ นิเงาะ
นางสาวซารุนี เถาะ
นางซารูนี ดะแล
นางซาลมา อาแว

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวซาลีนา มะสาและ
นางซาลีนาวาตี สตอปา
นางซาลีฮะห ดะเซ็ง
นางซาลีฮา อาลี
นางสาวซาลูมาร สะมะแอ
นางซาโลตา ปาโฮะ
นางสาวซาวานีย รอแม
นางซาฮาบียะห โตะอาลิม
นางซาฮีดาห เจะบือราเฮง
นางซาฮีดาห สาเมาะ
นางสาวซาฮีมะ บือโต
นางซาฮีเราะ แวหะมะ
นางสาวซําเราะห พลสะอาด
นางซีซะ สาและ
นางสาวซีตีอามีเนาะ เจะวา
นางสาวซีลาวาตี มือรีติ
นางสาวซีฮัน ยามา
นางสาวซุรรียานี เตะ
นางสาวซูการนี ยายอ
นางสาวซูซัน แนกา
นางสาวซูซานา แวดอเลาะ
นางซูซานา ปูเตะ
นางสาวซูซานา อาซิบ
นางสาวซูนีตาร เปาะโกะ
นางสาวซูบัยดะห มะดีเยาะ
นางสาวซูบัยดะห หะยีสามะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓

นางซูไบดะ โซะเลาะ
นางสาวซูฟยา ลอดิง
นางสาวซูเฟย เปาะมะ
นางสาวซูมัยยะห โตะตาหยง
นางสาวซูมัยยะห มะแซ
นางสาวซูรัยยา อาแว
นางสาวซูรีนา หะยีหามะ
นางสาวซูรียาณีย สายสลํา
นางสาวซูรียานี อูเซ็ง
นางสาวซูเรียนา ตะคานุง
นางสาวซูไรณา และหยะ
นางซูไรดา มะ
นางสาวซูไรดา มะมิง
นางซูไรดา รอมะ
นางสาวซูไรนี หะยีหามะ
นางสาวซูเลียนา บือซา
นางสาวซูไลดา สะดี
นางซูไลปะ อาบู
นางสาวซูวัยบะฮ มาโซ
นางซูวารียะ บินยูโซะ
นางสาวซูไวดา ลาหะมะ
นางสาวซูไวบะห หะมิดง
นางสาวซูไวบะ ดอเลาะ
นางสาวซูฮัยณี นิสะนิ
นางสาวซูฮัยลา เจะนิ
นางซูฮัยลา โตะมิ๊

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวซูฮาดา เจะสะแม
นางสาวซูฮาดา ลาเตะ
นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน
นางซูฮารตี สะมุดิง
นางสาวซูไฮณีย อิงดิง
นางสาวซูไฮดา สานิตา
นางสาวซูไฮดา สาเมาะ
นางสาวซูไฮดา อีดรีส
นางสาวซูไฮนี หะยีกอเดร
นางสาวซูไฮลา บาเหะ
นางสาวซูไฮลา บินเยาะ
นางซูไฮลา มะรือสะ
นางสาวซูไฮลา สาแล
นางสาวซูไฮลา อาแว
นางเซาดะห ตาเดอิน
นางสาวเซาดารีพะ ยูโซะ
นางเซาเดาะห บาราเฮง
นางสาวโซฟยะห เจะมามะ
นางสาวโซเฟย เจะปอ
นางสาวโซเฟย ดาฮายา
นางสาวโซเฟย แวยูโซะ
นางสาวโซรฟนา เดนสุมิตร
นางสาวโซเรีย แวอูเซ็ง
นางสาวโซไรยา วาจิ
นางใซนับ ปูเตะ
นางสาวไซคอห ตือบิงหมะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวไซนับ บาเน็ง
นางสาวไซนับ ยูโซะ
นางสาวไซนับ สาบีดี
นางไซนุง แวสแลแม
นางสาวไซนูร วาหะ
นางไซหนับ บินหะยีฮาวัน
นางฌานิศา วัลลิสุต
นางสาวญัมฮูรี บือซา
นางสาวญาณาธิป พันธุแกว
นางสาวญาณิศา เพชรเชิงเขา
นางญาณี ดาเล็ง
นางญาดา อาแล
นางสาวญานิกา เพชรมุนี
นางสาวฐปรัตน รักษภาณุสิทธิ์
นางฐิตาภรณ เดชะปยะมิตร
นางสาวฐิตาภา จีนหลี
นางสาวฐิติพร ณ ระนอง
นางสาวฐิติยา โบพรหม
นางฐิติยาภรณ นุยมาก
นางสาวณฐมน หมื่นเพชร
นางสาวณฐิตา แกนกระจาง
นางสาวณภคกร เจะเลาะ
นางณภัทร โนวัฒน
นางสาวณฤนาต ทองพรม
นางสาวณัชชา สังขทอง
นางสาวณัชชาพัชร ศศิโชควัชรสกุล

๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวณัชฐิฌา หมัดสุวรรณ
นางสาวณัชปภา สุวรรณชาตรี
นางสาวณัฎฐิตา สวนศรี
นางณัฏฐกัญญา คําแหง
นางณัฏฐณิชา กุยรัมย
นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล
นางณัฏฐวีภรณ ทิพยวาศรี
นางณัฏฐิกา พรหมทอง
นางสาวณัฐกาญจน แกวอินทร
นางณัฐกานต เอียดสุวรรณ
นางณัฐชยา ฉิมแกว
นางสาวณัฐชานันท วรรณมูลิก
นางณัฐฐิตา ชุมประมาณ
นางสาวณัฐธิดา ตรีรัตนพันธ
นางสาวณัฐนารี รัตนสําเนียง
นางสาวณัฐนิช ทองตะเภา
นางสาวณัฐนิชา ไขมุกข
นางณัฐนีภรณ ฉัตรมณี
นางณัฐปาลิน บุญใส
นางณัฐพร แกวเกาะเอียด
นางสาวณัฐพร ชวยอินทร
นางสาวณัฐยา อัจฉริยะวิทยา
นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
นางณิชชา สังขรัศมี
นางณิชาภา นวลเจริญ
นางณิศาภัทร ธานะวัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗

นางดรุณี จิตปณิธาน
นางสาวดวงกมล ยอดนวล
นางดวงกมล อุบล
นางสาวดวงแกว แซลิ่ม
นางดวงแข เจะนิ
นางสาวดวงจันทร ดําหวัง
นางสาวดวงใจ เจะหลง
นางสาวดวงใจ อาแว
นางดวงเนตร ชูผล
นางดวงพร จันทรประสิทธิ์
นางสาวดวงพร จันวิไชย
นางสาวดวงพร สงเผือก
นางสาวดวงรัตน เพชรแกว
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
นางสาวดวงสมร พงษประยูร
นางดวงหทัย ปรีชาเลิศมิตร
นางดารณี บุญให
นางดารอซา มะแด
นางดารา ภิรมยหิรัณย
นางสาวดารา ลั่นศิลป
นางสาวดารานาถ แตนสุย
นางดารารัตน สุวรรณมณี
นางสาวดาริหยะ นิมิตรถวิล
นางดารุณี วอฮะ
นางสาวดารุนี มะแอ
นางดารูณี วรรณาการ

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางดาวลภาภรณ หวังประเสริฐ
นางสาวดาหเลีย อุตรสินธุ
นางดาหวัน เริงสมุทร
นางสาวดียานา บือซา
นางสาวดีละ ลาเตะ
นางสาวดุจรัตน ยอดละเอียด
นางดุริยา ไชยสุวรรณ
นางสาวแดง มะลิทอง
นางสาวไดนี เบ็ญดือรามัน
นางสาวตวนกลือซง บาเก็ง
นางตวนซากีนะ ซอตีเมาะ
นางสาวตวนซากีรา กูมูดอ
นางตวนซูลลีนา ปาเตะ
นางสาวตวนรอฮานี ยามาลูดิน
นางสาวตวนรอฮีหมะ รายอคารี
นางสาวตวนอัยนุงค นิฮะ
นางสาวตวนอาซียะห โตะสามารถ
นางสาวตวนอานีส ซาเหะอูเซ็ง
นางสาวตวนอาอีเสาะห นิเซะ
นางสาวตวนฮูสนา โตะกูบาฮา
นางตอยอีเราะห อาแว
นางสาวตอยีบะ บินดอเลาะ
นางสาวตอยีบะห เถาะ
นางตอฮีเราะห หะยีแวนาแว
นางสาวตอฮีเราะห สะเตาะ
นางตัสนิม เจะกะบาซอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙

นางตัสนีม ละเมาะ
นางตัสนีม วาเด็ง
นางตาลมีซะ แดมะยุ
นางตีรณา สาแหละเตะ
นางตุลาพร มูสิกพันธ
นางสาวตูแวเสาะ ปูเตะ
นางเตือนใจ ชุมมิคสา
นางเตือนใจ ปรานชวย
นางสาวไตรทิพย รัตนเสถียร
นางสาวถาวรีย เรืองสวัสดิ์
นางสาวทมิตา จิรพัชราพร
นางสาวทฤฒมน เหลาชัย
นางสาวทวิตา จรัสธาดากุล
นางทองใบ แววเพ็ชร
นางสาวทัศนา ถาวรสุข
นางสาวทัศนี รัตนพันธ
นางสาวทัศนีม บินอูมา
นางทัศนีย เจะเมาะ
นางทัศนีย แสงทอง
นางสาวทัสนิมย บารู
นางทิตยากร ทิพากรเกียรติ
นางสาวทิตยาภรณ ดาหมิ
นางทิพประภา ละมุล
นางสาวทิพยกมล เสาวคนธ
นางทิพยทิวาพร ปานทอง
นางทิพยนันท คงสุวรรณ

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวทิพยมาตร แสงแกว
นางสาวทิพยาภรณ ชีถนอม
นางสาวทิพวรรณ ขันทะวงศ
นางทิพวรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาวทิพวัลย ชูสังข
นางสาวทิพาพันธ ขุนเมือง
นางสาวทิวลี แกวหอทอง
นางสาวไทรตง ตาเฮ
นางสาวไทรตน บือราแง
นางสาวธนพร แกวขาว
นางสาวธนภรณ ยอดดี
นางสาวธนวรรณ รัตนเมศ
นางสาวธนสร ชูลีนวล
นางสาวธนัตชนก หวานเปราะ
นางสาวธนาทิพย ขวัญทอง
นางธนิดา วงศสัมพันธ
นางธมลวรรณ ไวยากรณ
นางสาวธรียา กรเกษแกว
นางสาวธฤษวรรณ เอียดมา
นางธัญชนก จันทรพวง
นางสาวธัญญฐิตา เจริญวงศผาสุข
นางธัญญลักษณ มณีโชติ
นางสาวธัญทิพย ติระพัฒน
นางสาวธัญธิดา แสงคงทอง
นางธัญยธรณ รุงศิริเจริญสิน
นางธัญลักษณ เรืองสุข

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑

นางสาวธันญารัตน มะแซ
นางสาวธันยชนก พรมบุตร
นางสาวธันวรัตน ลิ่มสกุล
นางธารา คุณาทรัพย
นางธารินี เผาสีหา
นางธารีรัตน สุวรรณโณ
นางสาวธิคณา ทวีรัตน
นางสาวธิดา อาแซ
นางสาวธิดารัตน ทิพยดวง
นางธิดารัตน พึ่งกิ่ง
นางธิดารัตน พูลเทพ
นางสาวธิดารัตน ยงยศยิ่ง
นางสาวธิดารัตน รักษามั่น
นางธิดารัตน อุไรกุล
นางสาวธิราภรณ สุขศรี
นางธีราภรณ ศรีรัตนกุล
นางนกเล็ก ชิณพงศ
นางนงคนุช หนูจันทร
นางนงนุช เตียวโล
นางสาวนงเยาว ไชยแดง
นางนงเยาว ดานชัยประเสริฐ
นางนงเยาว รอดเจริญ
นางสาวนภสินธุ ชูสกุลชาติ
นางนภัสลักษณ พจนเพริศ
นางนภาภรณ นววิวรรธน
นางนภารัตน หนูเพ็ง

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวนราพร จิวัฒนาชวลิตกุล
นางนริศรา ขาลี
นางสาวนริศรา ถาวระ
นางนริสา มะเซ็ง
นางสาวนรีกานต กองจันทร
นางสาวนฤดี คงนวลใย
นางสาวนฤมล จรัลสวัสดิ์
นางนฤมล เจริญพานิช
นางนฤมล ชุมอําไพ
นางสาวนฤมล แซออง
นางสาวนฤมลทิพย เพชรรัตน
นางสาวนลิณีย อูมูดี
นางนวพร อินทสะโร
นางสาวนวรัตน แกวเมฆ
นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี
นางนวลศรี สุวรรณลี
นางนองนุช รัตนชล
นางนอมจิต ละอองดิลก
นางนอย ทองแกวบัว
นางนอรไอนี เจะดาโอะ
นางสาวนอรฮายาที อาลี
นางสาวนอราห วุฒิรัตนโกวิท
นางนอรีดา สะลายา
นางสาวนอรือมี หะยีดอเลาะ
นางสาวนะดา ดารอกินา
นางสาวนัจญมะฮ เลิศอริยะพงษกุล

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓

นางสาวนัจมี สาแมและ
นางนัจลาอ ปนดีกา
นางสาวนัจวา มะมิง
นางสาวนัซรี ปะเตะ
นางสาวนัฐวีณ มีคุณวิเศษ
นางสาวนันทนภัส เดชะ
นางสาวนันทนัช พลเพชร
นางสาวนันทนา ตาเซะ
นางนันทนา เทียนทอง
นางสาวนันทวรรณ คงสีปาน
นางนันทวัน จาระมัย
นางนันทา กาญจนคลอด
นางสาวนันทา จันทรพิศาล
นางสาวนันทิชา บุญละเอียด
นางนันทิญา สายแกว
นางนันทิดา เจะซู
นางสาวนันทิพร นวลเพชร
นางสาวนัยนา ดอราฮิม
นางนัยนา นาคสงา
นางสาวนัยนา บุตรมาตา
นางนัยนา แสงทอง
นางสาวนัรกิส เลาะยา
นางนัศราย ตวนยาเต็ง
นางสาวนัสริน ยูโซะ
นางสาวนัสรินทร แซสะ
นางสาวนัสรี ไชยมิกัน

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวนัสรีน จิตใจ
นางสาวนัสรียา ยามา
นางสาวนาซีเราะห เจะมามะ
นางสาวนาซีลา ยะปา
นางสาวนาซีฮาห สะรีดี
นางสาวนาซูฮา อียง
นางนาฎยา สุวรรณรัตน
นางสาวนาฎวดี ทองชู
นางนาฏยา เรืองกาญจน
นางสาวนาเดีย บือราเฮง
นางสาวนาปซะ สมาแห
นางสาวนาปเซาะ แนปแน
นางสาวนาฟซะห แวหะยี
นางนายียะ เหร็นเส็บ
นางสาวนายือรี ประเสริฐศรี
นางนาริษา เจะดาโอะ
นางสาวนารี อาแวกะจิ
นางนารี หนอแดง
นางนารีมา จูเตะ
นางสาวนารีมา รอแม
นางสาวนารีมาล หะยีบูยา
นางสาวนารีรัตน เจะตา
นางสาวนารีรัตน ตวนเด็ง
นางสาวนารีรัตน บดีพงศ
นางนารีรัตน ลาเตะ
นางสาวนารีสา มะเกะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕

นางนารีฮา โตะดง
นางสาวนาสีบะ ฮะยีบูสู
นางสาวนาสือเราะ อาลี
นางนาอีมะห กาเซ็ง
นางสาวนาอีมะห ตูหยง
นางสาวนาอีมะห นิมะ
นางสาวนิชดา ดํามิตร
นางสาวนิซานีรา ปมะ
นางนิซารีปะห มะมิน
นางสาวนิซูรายา มะดิง
นางสาวนิซูฮัยดะห สาอุ
นางนิดัมเราะ บาดา
นางสาวนิดา สิมาพัฒนพงศ
นางสาวนิตญา พิศแลงาม
นางนิตติยา ลวนกลา
นางสาวนิตยา แกวประดับ
นางสาวนิตยา ฉาฉ่ํา
นางสาวนิตยา พลชัย
นางสาวนิตยา วันริโก
นางนิตยา สาระณะ
นางนิติมา ดอเลาะ
นางนินะ เจะมะ
นางนินูรีซามห บินมะอาริฟ
นางสาวนิฟาตีเมาะห นิมะมิง
นางนิฟารีดะห ดาเลาะ
นางสาวนิฟรดาวส นิและ

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางนิภานันท หนูอยูไพร
นางสาวนิภาพร ไพมณี
นางนิภารัตน แกวยอดจันทร
นางนิภาวรรณ อนพวงรัตน
นางสาวนิมารีแย ราแดง
นางสาวนิเมาะ สาและอุเซ็ง
นางนิเยาะ มอน็อง
นางสาวนิรดา สารบรรณ
นางนิรมาลย ดือราซอ
นางสาวนิรอซีลา รอสารี
นางสาวนิรันดา อาแซ
นางนิราภร ประดิษฐสรรค
นางสาวนิรีนา นิเงาะ
นางสาวนิโรสมีมี นิเซง
นางสาวนิลเนตร พรหมรังษี
นางนิลลี ละใบซอ
นางนิศานาถ เจริญพงศ
นางสาวนิสนะ นิหลง
นางนิสา และลาซอ
นางสาวนิอามีเนาะ สาและอุเซ็ง
นางสาวนีซะห สาและ
นางนีซะห ดาราฮิม
นางสาวนีดา เจะสนิ
นางนีตา เจะเด็ง
นางสาวนุกูล ปาธะรัตน
นางสาวนุจรินทร หมัดหลี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗

นางสาวนุชนาถ จํานงคแกว
นางนุชนาถ ภาโสม
นางนุชนาถ อินบาง
นางสาวนุชรี แกวพะวงค
นางนุชรี ฤกษประพันธ
นางสาวนุรซารฮิดาห อุเซ็ง
นางสาวนุรณี สือรี
นางสาวนุรมา กาโฮง
นางสาวนุรมา โตะเด็ง
นางนุรอาซียะ สามะ
นางสาวนุรอาซีฮา เปาะวอ
นางนุรอายนิง ปตตานี
นางนุรอารอฟะห มีมาเต็ง
นางสาวนุรไอนี มูซอ
นางนุรไอนี ปาเนาะ
นางสาวนุรฮายาตี ยูโซะ
นางสาวนุรฮายาตี สาและ
นางนุรฮุสนา อาโระ
นางสาวนุรัยญา เจะเตะ
นางนุรีซัน แมหะ
นางสาวนุรุลฮูดา แลบา
นางนุลรีซาน แวสุหลง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ
นางสาวนุสรา ขาวเผือก
นางนุสรา เงินมาก
นางสาวนุสรา มานะ

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวนุสรา ศรีพัฒน
นางสาวนุสรา สรอยสูงเนิน
นางสาวนุสรินทร เจะหะ
นางสาวนูซีรา ยูโซะ
นางนูณี มะแซ
นางสาวนูดฮูดา วอลี
นางสาวนูรซาลีฮา เจะนะ
นางสาวนูรซีเกน เจะอีซอ
นางนูรบี อาแว
นางสาวนูรฟาติน หะยียูโซะ
นางสาวนูรฟาติน สีเดะ
นางสาวนูรฟารีดะ ยูโซะ
นางสาวนูรมา สาแม
นางสาวนูรมา อาแด
นางสาวนูรมาลา เจะนะ
นางสาวนูรยัสมินร เจะหะ
นางนูรลีนา ขาวบก
นางสาวนูรอัญชิมา สะมะแอ
นางนูรอัยณี ยายอ
นางนูรอัยนี มะสะอาว
นางสาวนูรอัยนี หะยีแยนา
นางสาวนูรอาซีกิน มามะ
นางสาวนูรอาซีกิม กาลู
นางสาวนูรอาซีลา เดนตุลาการ
นางนูรอาตีเกาะห ดารากัย
นางนูรอิฮซาน หมาดทิ้ง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙

นางสาวนูรไอนี ขุมนาค
นางสาวนูรไอนี เจะแน
นางนูรไอนี สาและ
นางนูรไอนี ฮินนะ
นางสาวนูรไอนีย ยูโซะ
นางนูรฮัน มะลี
นางสาวนูรฮัลวานิส เจะแม
นางนูรฮา แมทาลง
นางสาวนูรฮาซิซีน ฮามิ
นางสาวนูรฮาปซะห ดาโวะ
นางสาวนูรฮายาตี จาเอาะ
นางสาวนูรฮายาตี ดาโอะ
นางนูรฮายาตี แวยูโซะ
นางสาวนูรฮูดา ดาโอะ
นางสาวนูรฮูดา วอหะ
นางสาวนูรฮูดา บือราเฮง
นางนูรัยดา กาซอ
นางนูรัยลี มะเย็ง
นางสาวนูรา กะนิ
นางนูรา สาแม
นางสาวนูรายนี มะสาและ
นางสาวนูริซมา หะยีอารุณ
นางสาวนูรี ปูเตะ
นางนูรีซัน โดมูซอ
นางสาวนูรีซัน ยะโกะ
นางสาวนูรีซัน ลีมิง

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวนูรีซา ดะอาเซ็ง
นางนูรีซา ยูโซะ
นางสาวนูรีซา สาแม
นางสาวนูรีซา สุการือนอ
นางสาวนูรีญา หมะ
นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ
นางสาวนูรีดะห แลแตบาตู
นางสาวนูรีดา ดะอุแม
นางสาวนูรีดา ดือเระ
นางสาวนูรีดา ปกา
นางสาวนูรีดา มะตีเยาะ
นางสาวนูรีดา แมเราะ
นางสาวนูรีดา ยาลาแว
นางสาวนูรีน บินดอเลาะ
นางสาวนูรีนา มะเห
นางนูรียะ ฮาลิม
นางสาวนูรียะตี จะปะกิยา
นางสาวนูรียะห การียา
นางนูรียะห เจะแน
นางสาวนูรียะห ดือราแม
นางสาวนูรียะห มะนอ
นางสาวนูรียะห มามะ
นางนูรียะห อาบู
นางสาวนูรียะห ดอมะ
นางสาวนูรียา รัตรวมมาลา
นางสาวนูรียานี เปาะซา

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑

นางสาวนูรีสัน สะแลแม
นางสาวนูรีฮัน โตะอีแม
นางสาวนูรีฮัน แวนาแว
นางสาวนูรีฮัน หะสาเมาะ
นางสาวนูรีฮัน อิสอ
นางสาวนูรีฮัล หะยะ
นางสาวนูรีฮา ดือเระ
นางสาวนูรีฮา มามุ
นางสาวนูรีฮา สะมะแอ
นางนูรุลฮูดา ดือราโอะ
นางสาวนูรุลฮูดา ฮามะ
นางสาวนูรุฮูดา มะเด็ง
นางสาวนูรูลฮูดา เจะเด็ง
นางสาวนูรูฮูดา อุเซ็ง
นางสาวนูเรีย พัฒนปรีชาวงศ
นางสาวนูวัยดา เจะหะ
นางสาวนูอาซีกิน แซมามุ
นางสาวนูฮานี อาแวกิจิ
นางสาวนูฮายาตี หะยีลาเตะ
นางสาวเนตรทิวา กาลวรรณ
นางสาวเนตรนภิส คงทอง
นางสาวเนรณี บุญทัศโร
นางเนรัญชา โดสามะ
นางสาวเนาวนุช เหมมณี
นางเนาะ บินศาสตรา
นางโนรซาลีฮา เจะมิ

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวโนรอายนี เจะโด
นางโนรไอนี หะยีดอเลาะ
นางโนรฮายาตี อะเซง
นางโนรฮีดายะห ยะโกะ
นางสาวโนรีซัน มายิ
นางสาวโนรีซัน อุเซ็ง
นางโนรีซัม มะเย็ง
นางโนะวานีดา งวงชล
นางบรรจง ชุลีนวน
นางสาวบวรรัตน ชุลีนวน
นางสาวบังอร พรหมมินทร
นางบังออน พานถม
นางบัดรียะห ดือเระ
นางสาวบัยยีนะห เจะนิ
นางสาวบัยยีนะห ประเสริฐดํา
นางสาวบุชรอ ชาลี
นางบุซรอ มะเซ็ง
นางบุญธรรม กูลเกื้อ
นางบุญเรือง พูนเทพ
นางบุญเรือน นิยมคง
นางสาวบุณฑริกา ภูริยากร
นางสาวบุณยกาฬ ฉีดเนียม
นางสาวบุณรดา พิบูลยพงศ
นางสาวบุศรินทร รัตนวรรณ
นางสาวเบญจภรณ นอยทับทิม
นางสาวเบญจมา ธรฤทธิ์

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจมาพร ฝางคํา
นางสาวเบญจมาภรณ แกวนาบอน
นางเบญจา ควรเรือง
นางปฏิญญา ลามะทา
นางปณิศชยกุล แกวประดับ
นางปถมรัตน เชาวลิต
นางสาวปนัดดา มีนา
นางประคอง นอยวาทิน
นางสาวประดับทิพย ลอยชื่น
นางประนอม จํานงจิต
นางประนอม สายศิลป
นางสาวประภา ไชยเมล
นางประยิน บางพระ
นางสาวประยูร แกวทอง
นางประโลมจิตต พรรณโภชน
นางสาวปริฉัตร สันบูกา
นางปริญญา ตันประเสริฐ
นางปรีชาภรณ อิบบราฮิม
นางปรีดา มานะสุวรรณ
นางปรียา การสมเกตุ
นางสาวปรียา แกวพิมล
นางปรียาภา สหนิ
นางสาวปวริศา สุขโข
นางปวีณา ยูโซะ
นางสาวปองขวัญ ศิริกุล
นางปจมาศ นิมุ

๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวปทมพร สงคปาน
นางปทมา หะมะ
นางสาวปทมา เข็มทอง
นางสาวปทมา บาราเฮง
นางปทมาวดี สัตยารักษ
นางสาวปาจาวีร กิ่งเกตุ
นางสาวปาตีเมาะ กามิส
นางสาวปาตีเมาะ ปะดอมะ
นางสาวปาตีเมาะ ปูลา
นางปาตีเมาะ มะสาแม
นางสาวปาตีเมาะ มูนิ
นางสาวปาตีเมาะ ยานยา
นางสาวปาตีเมาะ หะหวัง
นางปาตีเมาะ อับดุลหละ
นางสาวปานจิต วัชระรังษี
นางสาวปานชนก รัตนสมบูรณ
นางปานรวี เงินมาก
นางปารวี สําเร
นางปาริชาติ ศรีรัตนจันทร
นางสาวปาหนัน บัวสาม
นางสาวปาอีซะ ลาเตะ
นางสาวปตเราะห อาแว
นางปนแกว ยกรัตน
นางสาวปยฉัตร ภูพูนทรัพย
นางปยธิดา สุวรรณอังกูร
นางปยนุช กาญจนะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔

นางสาวปยนุช แซหลี
นางสาวปยวรรณ ทัศนากร
นางสาวปยวรรณ ปยะกาญจน
นางสาวปยะชน ปติ
นางสาวปยะนุช สังขจันทร
นางปยะรัตน โตมาดี
นางปยะวรรณ สุขสมัย
นางสาวปยาภรณ เปลงอรุณ
นางสาวปุญชรัศมิ์ ดวงไข
นางสาวปุญพิชชา เจริญสุข
นางสาวปุณฑริกา ไชยวิชิต
นางสาวปุณิกา ชอวิเชียร
นางสาวปุณิกา พรหมสกุล
นางปุณิกา เมฆประยูร
นางเปมิกา ชาญวิเศษ
นางสาวเปรมจิตต สุวรรณพงษ
นางสาวเปรมประพรรณ
เจริญเปลี่ยน
นางสาวเปรมยุดา พนาลี
นางสาวเปาซียะ เจะโกะ
นางผกา เหตุทอง
นางสาวผกาพันธ ทวีกัน
นางสาวผกามาศ คุมเคี่ยม
นางสาวผการัตน เสาะสุวรรณ
นางสาวผกาวลี บัวทองสุข
นางผองพรรณ สอสืบ

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางพงษลัดดา เดชหามาตร
นางพจีนุช แกวสุกกระ
นางพนันพร ไกรแกว
นางสาวพนิดา แดงศรี
นางสาวพนิดา ยอดแกว
นางสาวพรกมล หนูจันทร
นางพรทิพย โกศัย
นางพรทิพย ใจเย็น
นางสาวพรทิพย พรหมสุวรรณ
นางสาวพรทิพย พูลประภัย
นางพรทิพย ฤทธิผลิน
นางสาวพรธินี แดงนุย
นางพรธีรา สุพัฒธี
นางพรประภา กลั่นสุวรรณ
นางสาวพรพรรณ มณีโชติ
นางสาวพรพิชา ศักดิ์นราวงศ
นางสาวพรภิรมย เมฆจันทร
นางสาวพรรณชินี ธัญญวงศ
นางสาวพรรณราย คงประเทศ
นางสาวพรรณี ฉุนทิ้ง
นางพรรณี วาจิตร
นางสาวพรรษชล แกวประกอบ
นางสาวพรรษมน ถมทอง
นางสาวพรราตรี บุญสนอง
นางสาวพรลภัส บุญเจริญ
นางพลอยกมล ทิพยอักษร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพลอยประภัส พูลทรัพย
นางพะเยาว แกวทอง
นางพัชรา แวอูเซ็ง
นางสาวพัชรา หอมหวล
นางพัชรากร มณีวงศ
นางพัชราภรณ ดาราชาติ
นางสาวพัชราภรณ พันธุอุโมงค
นางสาวพัชราภรณ อินทรสุวรรณ
นางสาวพัชรินทร ตันสกุล
นางพัชรี ชุมชวย
นางพัชรีพรรณ หวัดเพ็ชร
นางสาวพัซเราะ เจะมุ
นางพัณนิดา เจะนุ
นางสาวพัดชา เจะเย็ง
นางสาวพัตตีซา ยูโซะยุ
นางสาวพัทธวรรณ แซหล่ํา
นางพัสตราภรณ เกลี้ยงแกว
นางสาวพาขวัญ เมืองสาคร
นางพาดีละ วาราวอ
นางสาวพาตีเมาะ ดอเลาะ
นางพาตีเมาะ ตะกิมจิ
นางพาตีเมาะ มอลอ
นางสาวพาตีเมาะ อิสสะมะแอ
นางพาตีเมาะ กุโน
นางสาวพาตีเมาะ ตันหยงดาโอะ
นางสาวพาตีเมาะ เวาะและ

๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางพาตีเมาะ อาแว
นางสาวพายียะห เจะเตะ
นางสาวพาสนา บุญมณี
นางสาวพาอีซะ สาเมาะ
นางสาวพาอีซะ สาแม็ง
นางพาอีซะ สุใน
นางพาอีซะห ซารีมะแซ
นางสาวพิกุล ดิลกกาญจนมาลย
นางสาวพิจิตรา เสาะสุวรรณ
นางสาวพิชญานิน โยธายศ
นางสาวพิชญาพร รัตติ
นางพิชญาภา นุยสุวรรณ
นางสาวพิชญาอร ทองสีพราย
นางสาวพิชยา เพ็ชรจรูญ
นางพิณทิพย มนตที
นางสาวพินีภรณ หงษสามารถ
นางสาวพิมชนก บุตรแขก
นางพิมพใจ ปานนาค
นางสาวพิมพประภา แกวรัตน
นางพิมพพิศา ศรีธรรมมา
นางสาวพิมพวิรุฬท ชิณบุตร
นางสาวพิมพาภรณ โพพิพัฒน
นางพิรซา ขาเดร
นางสาวพิราภรณ สุวรรณวงศ
นางพิรีกาญจน ยียูโซะ
นางสาวพิไลพร เสารเพชร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘

นางสาวพีรภาว เจริญพงษ
นางสาวพุทธมาศ คงปราบ
นางสาวพุมเรียง ชูแสง
นางสาวเพชรรัตน แซวอง
นางสาวเพชรรีย นรินทรรัตน
นางสาวเพชราภรณ แกวมณี
นางเพ็ญ ศรีบุญเอียด
นางสาวเพ็ญโฉม ออนแตง
นางสาวเพ็ญธนะ เพ็ญธนะมณี
นางสาวเพ็ญนภา ปาทาน
นางเพ็ญพร วิภาวยางกูร
นางเพ็ญพักตร แกวนางโอ
นางสาวเพ็ญพักตร จันเหลือง
นางเพ็ญศรี นพคุณ
นางเพ็ญศรี มณีรัตน
นางเพ็ญศรี สุวรรณมณี
นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ
นางเพลินพิศ โสตติมานนท
นางเพาซียะ บือราเฮง
นางเพาซีหยะ บินยูโซะ
นางเพียงพิชญ สังขคีรี
นางสาวเพียรพิณ สุภาพาบ
นางไพรัตน หวงพิมล
นางสาวไพริน ทองไกร
นางสาวไพรินดา เจะอาแซ
นางสาวฟฏมีย กือจิ

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวฟตมา เจะแว
นางสาวฟตเมาะห เจะซามะ
นางสาวฟตฮียะห เจะเฮง
นางสาวฟยรูซ จูกูยี
นางฟาซียะ เปาะนิลือแมะ
นางสาวฟาซียะห หะยีเจะแว
นางสาวฟาซีละห เจะอามะห
นางสาวฟาฎีละ เจะเฮง
นางสาวฟาดีละห ดาโอะ
นางฟาดีละห อิซอ
นางสาวฟาติน อีซอ
นางฟาติน กาลิม
นางสาวฟาติน ปายอดือราแม
นางสาวฟาติมะห มะสาลัม
นางสาวฟาตีมะห ไซสตอปา
นางสาวฟาตีมะห หะยีเจะยี
นางฟาตีมะฮ ยีดิง
นางสาวฟาตีเมาะ บุระดาเลง
นางสาวฟาตีเมาะ มะสารี
นางสาวฟาตีเมาะ แวสาและ
นางฟาตีเมาะห สารอ
นางสาวฟาตีเมาะห หะยีอาแว
นางสาวฟาตีเมาะห เจะอาแซ
นางสาวฟาตีฮะ ตาเยะ
นางสาวฟาตีฮะ แวดอเลาะ
นางสาวฟาตีฮะห เจะอาแว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐

นางสาวฟาเต็น อูบี
นางสาวฟายียะ โตะจุ
นางฟาริดา หะยีหมัด
นางสาวฟารีดะห เจะอาแว
นางฟารีดะ เจะยะปาร
นางสาวฟารีดะ ใบมะ
นางสาวฟารีดะห การี
นางสาวฟารีดา เจะลาเตะ
นางสาวฟารีดา มะปเยาะ
นางสาวฟารีดา ลาเตะ
นางสาวฟารีดา แวบือราเฮง
นางสาวฟารีดา สะมะแอ
นางสาวฟาเราะห มาโซ
นางสาวฟาอีซะห เตะแต
นางฟาอีซะห ยีอุมา
นางสาวฟตริยา กาซอ
นางฟตรี มายาสัน
นางสาวฟตรียะ ดงมูซอ
นางฟตเราะห อาแวกือจิ
นางสาวฟรดาวส มะเกะ
นางสาวฟรฮาน บากา
นางสาวฟรฮานา ลง
นางสาวฟรฮานา หะแวกาจิ
นางฟตรี แอสะ
นางสาวฟรราณี เปาะแมรีซอ
นางสาวฟูซียะห เจะมะ

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางฟูซียะ กาเร็ง
นางสาวฟูไรดา บิลหลี
นางสาวเฟยฮา บุดี
นางสาวภควดี โอฬารเวส
นางสาวภคอร จันบุญเรือง
นางสาวภณิดา มะลี
นางสาวภทรมน เทพไชย
นางสาวภรณี รักชาติ จิตรวิบูลย
นางภัครดา เทียนสมบัติ
นางสาวภัควลัญชญ สุวรรณคีรี
นางสาวภัชรา คลายสุบรรณ
นางภัทชา จินดารัตน
นางสาวภัทธิรา แปะดํา
นางสาวภัทรณดา เผือกผอง
นางสาวภัทรภร ดํากระเด็น
นางสาวภัทรมาศ มานะสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี เฉลิมบุญ
นางสาวภัทรอร เวสารัตน
นางสาวภัทรา บุญคง
นางสาวภัทราภรณ ทองคุปต
นางสาวภาราตี ซาและ
นางสาวภาวิณี เนื่องนํา
นางภาวิณี เพ็ชรรัตน
นางสาวภาวิณี วุนดี
นางสาวภาวิณีย แกวพริ้ง
นางสาวภิญญดา เภาพงศ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒

นางสาวมณฑิชา สันหลี
นางมณฑิรา หะยีมะตะเยะ
นางมณทิรา แสงสุวรรณ
นางสาวมณัสวรรณ กาเดร
นางมณี ลังเดช
นางมณีนุช มุนชี
นางสาวมณีภรย บกสวัสดิ์
นางสาวมณีรัตน โพธิ์ทอง
นางสาวมธุรส ฉีดเสน
นางมนัสพันธ ชาญแท
นางสาวมริสา แกวสุวรรณ
นางมลธิรา หะยียูโซะ
นางมะหนูน วาจิ
นางสาวมัซกะ รานิง
นางมัซตูรอ สาเมาะ
นางมัซตูรี แวบือราเฮง
นางสาวมัณฑนา บุนนาค
นางสาวมัลลิกา หนอแดง
นางมัสกะ เจะเละ
นางมัสตูรา มะ
นางสาวมัสตูเราะห ดาเลโบะ
นางสาวมัสเตาะ ยามา
นางมัสฟูฟะห วาโซะ
นางมัสมัส แมแมแล
นางมัสยา จันทมณี
นางสาวมัสรี เตาะซาตู

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวมัสวารี สามะอาลี
นางมัสฮานี สาแมแน็ง
นางสาวมากือลือซง โนะ
นางมาซนะห มุวรรณสินธุ
นางสาวมาซาลัช อุเซ็ง
นางสาวมาซีเตาะ แมเราะ
นางสาวมาซีเตาะ มะนอ
นางสาวมาซีเตาะห กูป
นางสาวมาซีเตาะ มานะกาแต
นางมาณิตา ลูกอินทร
นางสาวมาดีฮะ อุมา
นางสาวมาดีฮะห ตือเงาะ
นางสาวมาติกา อาแว
นางมาตีหะ สะมะแอ
นางมาตีฮะห ภูมิบุตร
นางสาวมายูเราะ บากา
นางมาริษา หมาดเทง
นางสาวมาริสา บินมูดอ
นางสาวมาริสา สําลี
นางสาวมารี สุยฉอง
นางสาวมารีซาน มือลี
นางสาวมารีนะห โสเพดา
นางสาวมารีนี เจะกอเด
นางสาวมารีนี ยูโซะ
นางสาวมารีนี วาแมง
นางสาวมารียะ กาซอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔

นางสาวมารียะ สามุยามา
นางสาวมารียะห เจะโซะ
นางมารียะห หลังยาหนาย
นางสาวมารียัม สาเหาะ
นางสาวมารียัม อาโละ
นางสาวมารียานา ดอเลาะ
นางสาวมารีเยาะ นะดือรานิง
นางสาวมารีเยาะ ไมมูรา
นางมารีแย มูเซะ
นางสาวมารีแย ลันจา
นางสาวมารือนี บาเกาะ
นางมาเรีย สรรเพชุดา
นางมาเรียม ตุแวบือซา
นางสาวมาเรียม เจะมะ
นางสาวมาเรียม เจะมูซอ
นางสาวมาเรียม มะมิง
นางสาวมาลิณี เบ็ญติอารง
นางสาวมาลินี สวนจันทร
นางสาวมาลีรัตน ภักดีฉนวน
นางสาวมาลีวรรณ แซบาง
นางมาศอุบล ลิวิวัฒนกูล
นางมาสกะ ตาเยะ
นางมาสกะห ยูโซะ
นางมาสเตาะ สะแลแม
นางสาวมาสเตาะห ขาเดร
นางสาวมาสีเตาะ เจะอาแซ

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางมาสีเตาะ ดอเลาะ
นางสาวมาสือกะห หะยีดอเลาะ
นางสาวมาหมูดะ มอลอ
นางมาฮีรันดร สะมะแอ
นางมิสะฮ ยะผา
นางสาวมีซานา มะ
นางมีดะ ปาเนาะ
นางสาวมุกดา กุวลัยรัตน
นางสาวมุมีนะ ยุตะเด็ง
นางสาวมุรณี เจะนะ
นางสาวมุรณีย อาแว
นางสาวมุสซีนีน มาซอ
นางสาวมุสลีฮาร ดือเระ
นางสาวมูณีรอฮ สะมะแอ
นางมูนีเราะ ประมูลทรัพย
นางสาวมูนีเราะห มะตีไม
นางสาวมูนีเราะห มะมิง
นางมูนีเราะห แวฮามะ
นางสาวมูนีเราะห สามะ
นางสาวมูนีเราะห หะยีดาโอะ
นางมูนีเราะ กุลจิตติบวร
นางมูรณี ตานีเห็ง
นางมูลตียารา มะสีละ
นางสาวเมธาพร ไชยรัตน
นางเมธาวี เวียงนาค
นางเมธินี สนิทวาที

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖

นางสาวเมพิชชา ถนอมสุข
นางสาวเมลานี โลหพัฒนานนท
นางสาวเมษา แซเลื่อง
นางไมตรี แสนสุข
นางไมนี ดีมาดี
นางสาวยัสมี สะมะแอ
นางสาวยัสมีน ตาเยะ
นางสาวยัสมีน ลุโบะเด็ง
นางสาวยาซมี มะ
นางสาวยาตี นาวี
นางยามารีเยาะ เจะเลาะ
นางสาวยามีละ หะยีอาซา
นางสาวยามีละห เจะโด
นางสาวยามีละห สุกี
นางสาวยามีละ เจะอิง
นางยามีละ มะมิง
นางสาวยามีละห อียา
นางยารอดะ อูมา
นางสาวยารียะห กาซอ
นางสาวยารียะห ดอเลาะ
นางยารียะห ลอตันหยง
นางสาวยารียะ วอซา
นางยารีละ เจะนิ
นางยาแลฮา โซะโก
นางยาวาเฮ เจะมะ
นางยาวาเฮ บินอูเซ็น

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวยินดี คงเกลี้ยง
นางสาวยุพวรรณ หลงจิ
นางสาวยุพา คงดี
นางยุพาภรณ จินดายล
นางสาวยุพิน แสงสี
นางสาวยุรนันท แวหะมะ
นางสาวยุวดี ผะกา
นางยุวดี พานิช
นางยุวดี สาและอาแร
นางสาวยุวรา แวหะมะ
นางยูนัยหนะ ซอเฮาะ
นางสาวยูนีซา แวโนะ
นางสาวยูรายุ เกื้อกูล
นางสาวยูรีษา เจะเตะ
นางสาวยูวีตา เตะ
นางสาวยูฮานี และซอ
นางสาวเยาวภา ชูจิตร
นางเยาวภา บูรณถาวรสม
นางสาวเยาวลักษณ แกวปาน
นางสาวเยาวลักษณ ชูดวง
นางสาวเยาวลักษณ ศิริประภา
นางสาวเยาวลักษณ สุวรรณชมภู
นางเยาวเห สาและ
นางสาวเยาวเฮ มูซอ
นางสาวเยาวเฮ มาหะดุง
นางสาวรจเรศ งะสมัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘

นางสาวรธาณา ขวัญเจริญ
นางสาวรวิพรรณ คุยเหล็ก
นางรวิวรรณ ชูชาย
นางสาวรวิวรรณ หมานโอสถ
นางรวีวรรณ ตันติประเสริฐ
นางสาวรสกร รัชกุล
นางรสนา กาเจ
นางสาวรสนา บินเจะมุ
นางรสนี นิทัศนนวเดชากุล
นางสาวรอกายะ มะยูนุ
นางรอกีเยาะ ตาเยะ
นางรอกีเยาะ มามะ
นางสาวรอกีเยาะ แวกาจิ
นางสาวรอกีเยาะ เจะเลาะ
นางสาวรอกีเยาะ แมซา
นางสาวรอฆายะ ซาและ
นางสาวรอซาดา วอโตะแม
นางสาวรอซาดา แวมายิ
นางสาวรอซีดะ แวอุเซ็ง
นางรอซีดะห นิยากะ
นางสาวรอซีดะห สนอมวงศ
นางสาวรอซีดะ หะยีมะนุส
นางรอซียะ อาแว
นางรอซียะ เปาะซา
นางรอซียะ แวอูเซ็ง
นางสาวรอซือนะ สนิ

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวรอซือเนาะ มะแซ
นางรอฎียะห มะเซ็ง
นางสาวรอดียะห ยูโซะ
นางสาวรอบียะ รอแม
นางสาวรอบียะห วาเยะ
นางสาวรอพีอะห ดือราแม
นางรอพีอัส มามะ
นางสาวรอมละห อาลี
นางสาวรอมือละ หะยีสามะ
นางสาวรอมือละห แตเสาะ
นางสาวรอสมี เปาะเสาะ
นางรอสีดะห ดือเระ
นางรอสียัส แวดอเลาะ
นางสาวรอสือนะห โดวาเห็ง
นางรอสือนิง มูเล็ง
นางรอไอดะ หะยีมะลี
นางสาวรอฮะนา เจะโกะ
นางสาวรอฮานา มะโซะ
นางรอฮานา มะยี
นางรอฮานา ยูโซะ
นางสาวรอฮานา รีกาซอ
นางรอฮานา แวปามะ
นางสาวรอฮานิง ดือเระ
นางรอฮานี ภูมิบุตร
นางสาวรอฮานี มูดอ
นางสาวรอฮานี ยิมัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรอฮานี ยีเจะนิ
นางรอฮานี สกุลแกว
นางสาวรอฮายา แวกะจิ
นางรอฮีมะห มะเส็ง
นางระเบียบ ไหมแกว
นางระวีพรรณ ณ ระนอง
นางรักดี ขํานุรักษ
นางรัชดาภรณ ปฏิบัติ
นางสาวรัชดาวดี ศักดิ์นราวงศ
นางรัชนก วรวิธปติ
นางสาวรัฐกาญจน รักษสุธากาญจน
นางสาวรัดกมล ทิพยสุขุม
นางสาวรัตติกา ปลอดแกนทอง
นางสาวรัตนา คงชูดวง
นางสาวรัตนา โชติวิญู
นางรัตนา แดงเอียด
นางรัตนา เพ็ญจันทร
นางสาวรัตนา มะมิง
นางสาวรัตนา ยาพระจันทร
นางสาวรัตนา ลงเงิน
นางสาวรัตนา ศรียวง
นางสาวรัตนา สาและมะ
นางสาวรัตนาภรณ ทองพรม
นางสาวรัตนาภรณ แพงมาก
นางสาวรัตนาภรณ สนิทพันธ
นางสาวรัมภรดา คงสําเร็จ

๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวราตรี คงมั่น
นางสาวราตรีปะห อาลีแก
นางสาวรายหานะห อิสอ
นางรินดา ฮาแวมาเนาะ
นางสาวรินธรรม ธารมุกตา
นางสาวรินลดา คงสังข
นางสาวรินลดา สุหลง
นางสาวรีดาวาตี รือละ
นางรีฮัน ดอเลาะ
นางรุงทอง สิทธิเกษร
นางสาวรุงทิวา วิบูลพันธ
นางรุจิรา แดงเงิน
นางรุซมีณี กาเซ็ง
นางรุซือนะห หะยีสะนิ
นางสาวรุติมา สันลา
นางสาวรุศดา แกวแสงออน
นางสาวรุสเซียนี เจะอูมาร
นางรุสณี หัดขะเจ
นางสาวรุสดา จะปะเกีย
นางสาวรุสนา ตามาซอ
นางสาวรุสนา มะเระ
นางสาวรุสนา มาหะมะ
นางสาวรุสนานี กอและ
นางสาวรุสนานี กะลูแป
นางสาวรุสนานี อับดุลรอแม
นางสาวรุสนิง บินตาเยะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒

นางสาวรุสนี เจะแล
นางสาวรุสนี อาบู
นางสาวรุสนี อาบูอาแซ
นางสาวรุสนีดา ดาเลโบะ
นางสาวรุสนีดา อิสลามนาวี
นางสาวรุสนีย กะจิ
นางสาวรุสนีรา มะมิง
นางสาวรุสมานี บอซู
นางสาวรุสมานี สมะแอ
นางสาวรุสมีนี ลาเม็ง
นางสาวรูซีดา เซ็งมาดี
นางสาวรูซีตา หะมาแย
นางสาวรูซีลา ดาโอะ
นางสาวรูซีฮา ดือราแม็ง
นางสาวรูไวดา คาเร็ง
นางรูหานา ยะรัง
นางรูฮานา เจะอูมา
นางสาวรูฮานา สีเดะ
นางรูฮานีย ยิมัน
นางเรณู ขวัญเชื้อ
นางสาวเรวดี สีสุข
นางแรมจันทร สุวรรณพงษ
นางสาวโรสกีมี หะยีอารง
นางโรสณี นรารักษ
นางโรสนี สนิ
นางโรสมีนี กะนา

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวโรฮาณีย ปูเตะ
นางโรฮานา กะลูแป
นางสาวไรดา แวเยะ
นางสาวไรนีย อูมา
นางฤดีวรรณ สือรี
นางลดาวัลย นวมเณร
นางสาวลลิตา เอียดนุสรณ
นางลลิษา แกวพิมล
นางละมล สุภาพงค
นางสาวละมัย จุลภักดิ์
นางละออง ปานทอง
นางละอองวรรณ หนูโท
นางลักขณา แดงปรกเกลา
นางสาวลักขณา เสงสีแดง
นางสาวลักฆนาพร มณีโชติ
นางลัคนา บุญเกิด
นางลัดดา ยูโซะ
นางลัดดาวัลย ชุมทอง
นางสาวลัดดาวัลย สงสถิตย
นางสาวลัดดาวัลย สายเอียด
นางสาวลัตติฟาร ระเดนกุล
นางสาวลันตี หิมวงศ
นางสาวลัสนรรห คลังของ
นางสาวลาตีปะ สะอะ
นางสาวลาตีปะห ดอแม
นางลาตีปะห สารอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔

นางลาตีปะห อูเซ็ง
นางลาตีปะ ดําหาย
นางสาวลาตีพะ เซ็ง
นางลาตีพะ แวหะมะ
นางลําดวน สุทธิเกิด
นางลีซมาวาตี ขุนพล
นางสาวลีนา อารง
นางสาวลีฟง คูสกุลคุณากร
นางลีเมาะ เตะ
นางเลลา วงคสวาง
นางสาวไลลา เจะซู
นางสาวไลลา ปูซู
นางสาวไลลา มะมิง
นางสาวไลลา มะสาแม
นางสาวไลลา มะหะมะ
นางสาวไลลา ลอเด็ง
นางสาวไลลา อาแซ
นางวชิรา สงวนธิ
นางสาววดี จาระวรรณ
นางสาววทันยา วิทยาสุนทร
นางสาววนิดา ฉิมสนิท
นางวนิดา มณีรัตน
นางวนิดา มะดีเยาะ
นางวนิดา มูละ
นางวนิดา สาและ
นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางวรรณทนา หนองเตาดํา
นางวรรณนีย วงษจินดา
นางวรรณรัตน เกลี้ยงคําหมอ
นางสาววรรณฤดี หนูอักษร
นางสาววรรณวนัช รอดสงค
นางสาววรรณะ สาและ
นางสาววรรณา ดามะ
นางวรรณา สุขใส
นางสาววรรณา หมานระโตะ
นางสาววรรณา หามะ
นางวรรณา อยูดี
นางวรรณี พรหมมีฤทธิ์
นางวรรดี ชินไชยชนะ
นางสาววรรษมน แซเมง
นางสาววรรษิษฐา โกมนตรี
นางสาววรวรรณ ทองนวล
นางสาววรวรรณ ทิวาลัย
นางสาววรวลัญช รัตนโกมินทร
นางสาววรัญญา ทองจารุแข
นางสาววรัญญา วิยะกุล
นางสาววรัทยา บุญมาขอม
นางสาววรางคณา วัชรสุขุม
นางวราพร พงษพานิช
นางวราภรณ เพชรชวย
นางวราภรณ เพ็ชรรัตน
นางสาววรารัตน ปาณิกบุตร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖

นางวรารัตน สุจริต
นางสาววราลี พงษพานิช
นางวรินภรณ ทองประยูร
นางสาววริษฐา จันทสุบรรณ
นางวรุณธิดา นิยมเดชา
นางสาววลัยพร กังแฮ
นางสาววลัยพร ขาวโอ
นางสาววลัยภรณ เพชรคง
นางวไลวรรณ วัฒนาวิวัฒน
นางสาววัชนีย ชวยสกุล
นางวัชรินทร แกวชู
นางสาววัชรี ยอดเอียด
นางวัชลี รัดไว
นางวัฒนา หนูชู
นางสาววัฒนี ลองอิ่ม
นางสาววันกรุทรง กาซอ
นางสาววันทนา สังขรัตนพันธุ
นางวันทนี นกรอน
นางสาววันทิวา มีบุญ
นางวันนูรมา การีแซ
นางวันเพ็ญ แกวพรหมลัด
นางสาววันวิสาข เจิงกลิ่นจันทร
นางวันสิริ หิรัญ
นางสาววันอารียา แวสะมะแอ
นางสาววันฮัสมะห แวสอเฮาะ
นางวัลภา รัตนบุญ

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาววัลยลิกา เต็มหิรัญ
นางวัลวลี วรวงศเวทย
นางสาววัสสิยา พงษาเทศ
นางวาริน ขาวชวง
นางวารี ศรีบุญเที่ยง
นางวาฤดี สินประสิทธิ์
นางวาสนา โกศัยพัฒน
นางวาสนา ดาหะมิ
นางวาสนา พันธเจริญ
นางวาสนา วงศจีน
นางสาววาสนา สาเมาะ
นางวาสนา สุขสบาย
นางวาสนา หะมิงมะ
นางสาววาสนา อุบล
นางวาฮีดา สะอะ
นางสาววิกันดา โรจนภาพงศ
นางวิจิตรา ทาหา
นางสาววิชชุดา ดํากระเด็น
นางวินิดา อาบู
นางสาววิภา เงินแดง
นางสาววิภาธินี หนอจันทร
นางวิภารัตน ไชยแพทย
นางสาววิภาลักษณ สกุลหลง
นางสาววิภาวดี ทองคุปร
นางสาววิภาวดี โอสถสุวรรณ
นางสาววิภาวรรณ ทองธรรมชาติ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘

หนา้ ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิมลรัตน อนุภักดิ์
นางสาววิมลรัตน ทรัพยเพ็ญภพ
นางสาววิมลวรรณ หวานสนิท
นางวิยะดา ทองรักษา
นางวิยะดา ศรีวิมล
นางวิระวรรณ สนิมทอง
นางวิราวรรณ อิทธิอํานวยพันธุ
นางสาววิริยา จันทรจอย
นางสาววิลัยลักษณ กรดเกลา
นางสาววิลาวัลย หนูอุไร
นางสาววิลาศ หมอกมวง
นางสาววิลาสินี คงสวัสดิ์
นางวิไล แกวนางโอ
นางวิไล ณ ปตตานี
นางวิไล พันตรี
นางวิไล สุวรรณธนู
นางสาววิไลลักษณ เกษตรกาลาม
นางวิไลวรรณ ดวงเกื้อ
นางวิวรรณ จันทนิตย
นางสาววีซาม อารง
นางสาววีณา สาเราะ
นางสาววีรญาณ บุญวิสูตร
นางสาววีรยา จันสถิรพานิช
นางสาววีรยา หะยีมะ
นางวีหยะ มะดีเยาะ
นางสาวแวกอลีเยาะ อีแมลอดิง

๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวแวคอริเยาะ ลูแน
นางสาวแวคอลีเยาะ อาเยาะแซ
นางแวซง สมาแอ
นางสาวแวซง แวยูโซะ
นางสาวแวตอฮีเราะ กูนา
นางสาวแวตอฮีเราะห แวเลาะ
นางแวนาซีลา มะสาและ
นางแวนาปเสาะ มามะ
นางสาวแวมัสนา แวยูโซะ
นางแวมารียะห จารู
นางแวมีสยะห แวหะมะ
นางแวยาลีฮา สุวรรณลี
นางสาวแวรุสนา หะยีแวบูละ
นางสาวแววาฮีดาห แวสะมะแอ
นางสาวแวสัษณีย แวยุนุ
นางสาวแวสารีปะ จะปะกิยา
นางสาวแวอัสมาศ แวดือเระ
นางแวอาซียะห มะมิง
นางสาวแวอาอีดะ แวยูโซะ
นางสาวไวรัลยา ตันพานิช
นางสาวศจี ไชยภูมิ
นางศตพร เกษตรสุนทร
นางสาวศตพร เอียดขาว
นางศรัญญา ดือเระ
นางสาวศรินดา สารอเอง
นางสาวศรินยา เพ็ชรัตน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐

นางศรีพัฒนา ครุธนอย
นางสาวศรีแพร จันทรทรง
นางศรีวรรณ สรอยแกว
นางสาวศรีสุดา เจะเซ็ง
นางสาวศลิษา บิลสัน
นางสาวศศิธร กลางแทน
นางศศิธร ฐานะพันธุ
นางสาวศศิธร นิซิเปาะ
นางสาวศศิธร เวชประสิทธิ์
นางสาวศศิประภา มีทอง
นางศศิวรรณ หมาดรา
นางสาวศศิวรรณ หมานบุญ
นางสาวศศิวรินทร เกปน
นางสาวศันสนีย แกวกระบัตร
นางศาตนันทน บั้นบูรณ
นางสาวศิริกัญญา ทันยุภัก
นางศิริจิต นวลทอง
นางสาวศิริณา นิหลง
นางสาวศิรินทร ดาโอะ
นางศิริพร กาเจ
นางศิริพร ทองนวลจันทร
นางสาวศิริพร นนทิกาล
นางสาวศิริพร นะทอง
นางสาวศิริพร มณีประวัติ
นางศิริพร มะแอ
นางสาวศิริพร หยดยอย

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวศิริพัชร เขียดนอย
นางสาวศิริมา หาปญนะ
นางศิริรักษ ครองชนม
นางสาวศิริรัตน สิริธัญรัตน
นางสาวศิริรัตน สุขภูติ
นางศิริลักษณ อาแวจู
นางสาวศิริวรรณ พรหมฤทธิ์
นางศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางศิวกานต เชาวนะ
นางสาวศิศิรา ออนศรี
นางสาวศุกรนิษา แซจัน
นางสาวศุกรัชดา ฮิเล
นางสาวศุจิกา อธิพงศ
นางสาวศุจีภรณ รัตนพรหม
นางศุภนุช บุญศรี
นางสาวศุภมาศ เลิศศุภศาสตร
นางศุภรัตน กี่ทองมาก
นางศุภรัตน กูนา
นางสาวศุภลักษณ หมื่นสุรินทร
นางสาวศุภานัน จันเหลือง
นางสาวศุภาวรรณ แวนแกว
นางศุลีพร ภูริวิทย
นางสาวโศภิษฐ แสงหิรัญ
นางสาวโศรดา เอียดสั้น
นางสาวษัรวาอ กะลูแป
นางสกาวเดือน พยัคฆโยธี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๖๗๗
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

นางสาวสกาวฝน ปฐมศิริกุล
นางสกาวรัตน เบ็นดือราแม
นางสกุณา อับดุลกาเดร
นางสงา ถาทอง
นางสนทิศา ทองธรรมชาติ
นางสนธยา รัตนมณี
นางสมจิตร แนมใส
นางสมถวิล แกวกุล
นางสมทรง แกวสําอาง
นางสมนึก พัฒนใหญยิ่ง
นางสาวสมบูรณ ทรัพยมาก
นางสาวสมปรารถนา เสนาบวร
นางสาวสมพร ไชยะ
นางสาวสมพร โรยทั่ว
นางสาวสมพร สิทธิประภา
นางสมร ขวัญนาคม
นางสาวสมร ตูเละ
นางสาวสมฤดี ชูเชิด
นางสาวสมฤดี สงวนแกว
นางสาวสมฤดี อินตาใจ
นางสมัชญา ปานเกศรินทร
นางสาวสมีนี มะแซสะอิ
นางสาวสยมพร หนูทิม
นางสาวสรพรรณ ศรกุล
นางสรัญญา อิหะโละ
นางสาวสราญจิต อินทกาศ

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสรียา คงเพ็ชร
นางสาวสลวย ไชยแดง
นางสาวสลิลทิพย ผองแผว
นางสลิลรัตน กอเกียรติพิทักษ
นางสวยยะห ตูวันลอเซ็ง
นางสวรรยา เกสโร
นางสาวสวรรยา พรวิบูลภาค
นางสาวสวรรอร สามประดิษฐ
นางสาวสวิดา หมัดสอ
นางสาวสอบารียะห อุสมาน
นางสาวสะปนะ นาแว
นางสะปยะ มะดาอิง
นางสาวสะปเยาะ อูซา
นางสะอาด บัวคง
นางสะแอเหราะ นิยมเดชา
นางสาวสัจภรณ ทองแทน
นางสันสีเยาะ เจะโซะ
นางสัลมา ยูโซะ
นางสาธิตา สุขจันทร
นางสาวสานียะ ดอเลาะ
นางสาวสาปนะห ดารากัย
นางสาปยะห เหราหมัด
นางสาวสาปยะ แมเราะ
นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ
นางสาวสายธารา สุหลง
นางสาวสายธิดา อินทรปอง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔

นางสาวสายบะห เจะหะ
นางสารีดา สาและ
นางสาวสารีนา ดาราแม
นางสารีนา วาจิ
นางสาวสารีนา สนิกอเด็ง
นางสาวสารีนา สะอิ
นางสาวสารีปะห ปะจู
นางสารีปะห แวยูโซะ
นางสารีปะ ยูโซะ
นางสาวสารีฟะห เจะยามา
นางสารีฟะห ดานิง
นางสารีมะห โละมะ
นางสาวสารีฮะ สาทาเฮ
นางสาลิณี ลาเตะ
นางสาวสาลินี ทะนะอุด
นางสาวสาลีนา ลานง
นางสาวสาลีปะห ฮูลู
นางสาวสาลีฮะ วาแม
นางสาวสาลูมา หนิจิบุลัด
นางสาวิตรี ชมเชย
นางสาวิตรี ละมูลอ
นางสาวสาวินี ยืนยง
นางสาวสินารี เจะเลาะ
นางสาวสิรวีย ดวงทิพย
นางสิรินภา วุนชุม
นางสาวสิรินาถ กาญจนารักษ

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวสิรินุช สรรเพชุดา
นางสิริพรรณ พนมสวรรค
นางสิริมา สินธุสาย
นางสาวสิริมาส ติ้งเพ็ง
นางสาวสิริรัตน ถาวรมาศ
นางสาวสิริวณาลัย แวนาแว
นางสีตีนอ เจะเฮง
นางสาวสีตีรอฮานา อาลี
นางสีตีสารอ เจะคอ
นางสาวสี่ตีหาวอ อะแด
นางสีตีอาตีกะห เจะบู
นางสาวสุกฤตา วัฒนเกษมสกุล
นางสุกัญญา จันทรทอง
นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล
นางสุกัญญา ชูผล
นางสาวสุกัญญา แซโงว
นางสาวสุกัญญา ดาแมรอ
นางสาวสุกัญญา นพวงศ
นางสุกัญญา บาโงย
นางสาวสุกัญญา แยงคุณเชาว
นางสาวสุกัญญา หมาดนุย
นางสุกัญญา หะยียูโซะ
นางสาวสุกัญญา อารง
นางสาวสุกัญยา ฆังวารี
นางสาวสุกัลยา พรมจีน
นางสุกานดา มือลี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖

นางสาวสุกานดา สะอิมาแต
นางสุขกัลปญา รัตนพันธ
นางสุคน เดิมนุน
นางสุคนธ หอยบาง
นางสาวสุคนธา คงกระพันธ
นางสุคันธา มาดหมาย
นางสุจิญา ยกศิริ
นางสาวสุจิตรา ศรีชุมภู
นางสาวสุจิตรา ละเอียดจิตต
นางสุจิรา นราตรีภพนาถ
นางสาวสุจิรา แวอาแซ
นางสาวสุชินี รังสิมาวงศ
นางสุชิรา เจะดือราแม
นางสาวสุณิสา จันทมณีโชติ
นางสุณิสา พันธทิพย
นางสุณีย พงษอักษร
นางสุดใจ แอสะ
นางสาวสุดสาย แดงดี
นางสุดา กอเกียรติพิทักษ
นางสุดารัตน เจะมามะ
นางสาวสุดารัตน เจะเลาะ
นางสาวสุดารัตน บัวงาม
นางสุดารัตน รุจิจินดาวรรณ
นางสุดาลัด ทองนวล
นางสาวสุทธิดา ตาเห
นางสาวสุทธินี สมัครพงษ

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวสุทิษา ทองเชื้อ
นางสาวสุไทรลา อาแวกือจิ
นางสุธรรดา ศาสนศาสตร
นางสาวสุธัญญา บุญหลง
นางสุธารัตน พรหมอินทร
นางสุธารัตน มะยาซิง
นางสาวสุธารัตน ยอดละเอียด
นางสาวสุธาสินี โกศัยพัฒน
นางสาวสุธาสินี บุญกาญจน
นางสุธาสินี อับดุลเลาะ
นางสาวสุธิภรณ ขนอม
นางสาวสุธีรนุช พยากรณ
นางสุนทรา เพชรทอง
นางสุนทรี นวลละออง
นางสุนทรี แนมใส
นางสุนันทา สะทาน
นางสาวสุนันทา สะวะรัตน
นางสุนันทา สุวรรณโณ
นางสุนัยนา ยีดิง
นางสาวสุนัยนีย อาแว
นางสุนา ขวัญแกว
นางสาวสุนิสา ซุนสั้น
นางสาวสุนี หวัดแทน
นางสาวสุนีย ถิ่นแกว
นางสุนีย รัตนโชติ
นางสาวสุนีย อาแว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘

นางสุไนดะ รอนิง
นางสุบัยดะห คงหนูแกว
นางสาวสุบัยดะ ปูเตะ
นางสุบารีย เงาะเจะยะ
นางสุปราณี จันทรศิริ
นางสาวสุปรานี ชูกลับ
นางสุพร นิลรัตน
นางสุพรรณนี ศรีฐาน
นางสุพรรณี เข็มโคกกรวด
นางสุพักตร เพชรจรูญ
นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ
นางสุพัตรา ขาวอุทัย
นางสาวสุพัตรา ดามะอู
นางสาวสุพัตรา หมัดอาดัม
นางสาวสุพัตรา หลงพรหม
นางสุพิชฌาย ถิรพุทธิ์เอกภพ
นางสุพิชญา อินสุวรรณ
นางสาวสุพิชาญ ดวงรุง
นางสาวสุฟยาตี อาแวปาเต
นางสาวสุภัควดี พรมเมฆ
นางสุภัทรา ทองเปนแกว
นางสาวสุภาณี สุปตติ
นางสาวสุภาดา ทองยอย
นางสาวสุภาพ พุฒดํา
นางสุภาพ รัสกิจ
นางสาวสุภาพร ชูมณี

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสุภาพร ทองมาก
นางสาวสุภาภรณ แกนจันทร
นางสาวสุภาภรณ จันทรทอง
นางสุภาภรณ ศรีวิเชียร
นางสาวสุภารัตน จาริยะ
นางสุภาวดี เกษศรี
นางสาวสุภาวดี บุญหลง
นางสุภาวดี สงคง
นางสุภาวดี อัมภรัตน
นางสาวสุภาหงษ จินตานุสาร
นางสาวสุมณี ชัยยะศิริสุวรรณ
นางสาวสุมลฑา เสนชุม
นางสาวสุมารัตน สุวรรณรัตน
นางสาวสุมาลี ยาแม
นางสุมาลี เอกธนานนท
นางสุมิตตา ยุวธนานนท
นางสาวสุไมยะห เจะลง
นางสาวสุรัญญา สตอปา
นางสุรัญญา หะยีอาแว
นางสาวสุรัยญา อาลี
นางสาวสุรัยดา สนิ
นางสาวสุรารักษ สุบิน
นางสุริยานา ดือเลาะ
นางสาวสุริยานา เจะเงาะ
นางสาวสุรียรัตน ศรีปราชญ
นางสาวสุรียานี บินมะเย็ง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐

นางสาวสุรีรัตน แกวมณี
นางสาวสุรีรัตน เจะหลี
นางสาวสุรีรัตน แซฟู
นางสุไรณี วรรณมาตร
นางสาวสุไรดา ดือราแม
นางสาวสุไรดา วาเด็ง
นางสุไรพร เรณูนวล
นางสาวสุลัยสัน ซิมา
นางสุลาวรรณ เพ็งทิพย
นางสุลีพร พันธรักษ
นางสาวสุไลลา ปงหลีเส็น
นางสาวสุวจี นิลละออง
นางสาวสุวนีย เรียมทอง
นางสาวสุวรรณดี โทบุรี
นางสุวรรณา รักแกว
นางสาวสุวรรณี ยีสาเมาะ
นางสาวสุวรรณี วาหลง
นางสาวสุวรา แกวนุย
นางสุวาภรณ ยองสุนเจริญ
นางสาวสุวารินทร โทบุรี
นางสาวสุวิมล นวลทะวัน
นางสาวสุวิมล รามณรงค
นางสุไวบะห ฮามะ
นางสาวสุไวบะ หะยียามา
นางสุไหลา เสริมศาสน
นางสุอนงค ปยะญาติ

หนา้ ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวสุอินทร มนตสวัสดิ์ชัย
นางสาวสุฮายาตี จูมะ
นางสาวสุไฮนี ดามาอู
นางสาวสุไฮนี สาหะ
นางสาวสุไฮยาตี ประเปะ
นางสาวสุไฮลา นิจิ
นางสาวสุไฮลา บาราเฮง
นางสาวสูนี ยุนุ
นางสาวสูใบดะ ซูมา
นางสาวสูรอยา มอลอเลาะ
นางสาวสูรัยดา บูกะบูแต
นางสาวสูรายา สามุยามา
นางสาวสูไลดา เจะสมอเจะ
นางสาวสูไวบะ สะอิ
นางสาวสูไวบะห สาแม
นางสาวสูไวบะ อาลี
นางสูฮาอีลา ลีวัน
นางสาวสูไฮยลา ซารี
นางสาวเสาวณี เจะแต
นางสาวเสาวณี เติมสังข
นางสาวเสาวณี สายสิญจน
นางสาวเสาวณีย เตะซา
นางเสาวณีย สะรอ
นางเสาวนี ไชยรัตน
นางสาวเสาวนีย ปกเขตานัง
นางสาวเสาวภา ยอยแสง

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒

นางเสาวภา สุปตติ
นางสาวเสาวรส สมบูรณมี
นางสาวเสาวลักษณ คีรีพัฒน
นางเสาวลักษณ ศรีดาเกษ
นางสาวเสาวลักษณ ศรีสมบัติ
นางโสพิศ สวนจันทร
นางโสภา สุวรรณมณี
นางสาวโสภา แซเลา
นางโสรยา บอซู
นางสาวโสรยา มาเระ
นางสาวโสรยา สือรี
นางสาวหทัยชนก หิรัญวิริยะ
นางหทัยรัตน ดวงอินทร
นางสาวหทัยรัตน นิลวิจิตร
นางหนึ่งนภา คําสุข
นางหนึ่งฤทัย แกวปลอด
นางหนึ่งฤทัย ไชยลาภ
นางหมะปูเซาะ แกมะ
นางหะลีเมาะ สาตูยือลี
นางสาวอชิรญาณ นิลนอย
นางสาวอนงค ชางแกว
นางอนงค นุนเอียด
นางอนงค รามศรี
นางอนงค อินทองแกว
นางอนิตา โตะตาหยง
นางอนุรี วิศิษฎวงศ

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวอนุสรา มาหะดุง
นางอนุสรา สุขบาน
นางสาวอนุสรา อัสมะแอ
นางสาวอโนนา มัดดา
นางสาวอภิชญา ทองจินดา
นางสาวอภิญญา นวลเจริญ
นางอภิญญา มีศิริ
นางสาวอภิตรี อดุลภักดี
นางอมรรัตน ประธาน
นางอมรรัตน อํานวยพูนสุข
นางสาวอมรศิริ บุญชู
นางสาวอมราวดี ทองคง
นางสาวอมีนะ หะยีแวสอเหาะ
นางสาวอรญา จันทรมณี
นางสาวอรทัย กาญจนโรจน
นางสาวอรทัย จันทรออน
นางอรทัย พรมแกว
นางสาวอรไท ทองคุปต
นางสาวอรนารถ บุญเสง
นางอรนิตย อํานวยพาณิชย
นางสาวอรนุช วรรณรักษ
นางอรนุช เสาะสุวรรณ
นางสาวอรพรรณ วัตตา
นางอรพิชญ บุญลิ่มเต็ง
นางสาวอรรฐรัตน กิตติรัตนสมบัติ
นางอรวรรณ จันทรเต็ม

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔

นางอรวรรณ บุญยวรรณ
นางสาวอรวรรณ บุญหลง
นางอรวรรณ ระเดนอาหมัด
นางสาวอรสา เจะแว
นางอรสา มะดง
นางสาวอรอนงค ทวีศรี
นางสาวอรอนงค เพ็ญจํารัส
นางสาวอรอนงค เลขะกุลวงศ
นางสาวอรอุมา พลธา
นางสาวอริสราย สิเดะ
นางอริสษา อดุลรัส
นางสาวอรุณวดี จําศักดิ์
นางอรุณศรี เกปน
นางสาวอรุณี โทบุรี
นางสาวอรุณี เมธีวรรธนะ
นางสาวอลิญา มะรอเซะ
นางสาวอลิษา บินยาฮายา
นางสาวอลิสา หะสาเมาะ
นางอลิสา กุลางกูร
นางสาวอสุนี สาแลมะ
นางสาวอะหลาม แวหะมะ
นางอังคณา แซเซียว
นางสาวอังคณา ดาวาส
นางอังคณา อินทกาญจน
นางอัจจิมา ไชยจํานงค
นางสาวอัจจิมา อินทรธนู

หนา้ ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวอัจจิมา อินทรสืบ
นางอัจฉรา กิ่งวัชระพงค
นางสาวอัจฉรา ตั้งใจ
นางอัจฉรา รัตนนิยม
นางสาวอัจฉรา อุดมรัตน
นางสาวอัจฉรา โอชาอัมพวัน
นางสาวอัจฉราภรณ ขวัญเชื้อ
นางสาวอัจฉริยาภรณ เสารเพชร
นางสาวอัซมาอ สุหลง
นางสาวอัญชลี ธุระบุตร
นางสาวอัญชิสา กิ้มแกว
นางสาวอัญญาพร เกื้อสมบัติ
นางอัญมณี พลไชย
นางสาวอัญรัตน เกียรติเสรีกุล
นางสาวอัฐภิญญา เทงนา
นางอันธิกา สายสินธุ
นางสาวอันนิดาอ เจะบือราเฮง
นางสาวอัมณีย ยูโซะ
นางอัมพา เผือกผอง
นางสาวอัมไพวรรณ พรหมบังเกิด
นางสาวอัมมีณี ฮาบิ
นางสาวอัมรีนา หะยีแวกะจิ
นางอัยณี แมเลาะ
นางสาวอัยพิจยา ศวัสรกุลกร
นางสาวอัยมี สาเมาะ
นางสาวอัยยชญาณ หอยเขียว

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖

นางอัยเสาะห มะแซจือนารง
นางสาวอัลมาร มิหนา
นางอัลวานีย ยาดํา
นางสาวอัสนีดา สาแม
นางสาวอัสมะ บูละ
นางสาวอัสมะ สาหมะ
นางสาวอัสมะ ยิมัน
นางสาวอัสมะฮ หะยีบือราเฮง
นางอัสมา ซุลฮัซซัน
นางสาวอัสมา มูหนะ
นางสาวอัสมาอ อาแซ
นางสาวอัสรีนา หะแว
นางสาวอัสรีนาส สะมะแอ
นางอาจารีย แวสะแลแม
นางสาวอาซานะ ยามูสะนอ
นางอาซาห ลอหนิ
นางสาวอาซีซะ ตะโละมีแย
นางอาซีซะ เปาะอาแซ
นางสาวอาซีมะ เจะแม
นางสาวอาซียะ สาและ
นางสาวอาซียะ อาแซ
นางอาซียะ หะยีนาแว
นางสาวอาซีลา มาลอบูงอ
นางสาวอาซือมะ บากา
นางอาดานิง ยูโซะ
นางอาดีละห มะมิง

หนา้ ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางอาดีละ มาจํา
นางอาตีกะห บองออาแซ
นางอาตีกะห ลาแซ
นางสาวอาตีเกาะ ดามะ
นางอาตีมา สาเมาะ
นางสาวอาตียะห มะกะ
นางสาวอานิสา อาเกะ
นางอานีซะ มะดาโอะ
นางสาวอานีซะ ดีแม
นางอานีซะห กาเซ็ง
นางอานีซะห เจะเตะ
นางสาวอานีซัน สานา
นางสาวอานีซา สาหะ
นางสาวอานีซี สาแม
นางสาวอานีดา อาแด
นางสาวอานีตา โสะแห
นางสาวอานีตา กูรุง
นางอานีตา ตาเละ
นางสาวอานีตา สือนิ
นางสาวอานีตา หะยีหะมะ
นางสาวอาพิรานี เจะเลง
นางอาพีดา มีมอง
นางสาวอาฟญา สะมะแอ
นางสาวอาฟฟะห อาแวกือจิ
นางอาฟฟะฮ ดอเลาะ
นางสาวอาฟยะห สาหะ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘

นางสาวอาฟยะห อาลีแก
นางสาวอาภรณ เทพเกื้อ
นางสาวอาภรณ รัตนพิบูลย
นางสาวอาภากร ชัยวิเศษ
นางอาภาภรณ ดวงอุดม
นางอาภาภรณ หมัดเลียด
นางสาวอามานี อารง
นางอามานี มามะ
นางสาวอามามี่ ยายา
นางอามินตา สนิทชาติ
นางสาวอามีนา ยูโซะ
นางสาวอามีเนาะ จิริดี
นางอามีเนาะ เจะแว
นางสาวอามีเนาะ ปูโยะ
นางสาวอามีเนาะ เจะเตะ
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นางสาวอามีเนาะ นิซาแย
นางสาวอามีเนาะ แลฮะ
นางสาวอามีเนาะ หาแด
นางอามีเราะห บอเถาะ
นางอารมณ ประสิทธิ์ศร
นางอารยา ดุลยรัตน
นางสาวอารยา แวมะ
นางสาวอารี ยันพะโยม
นางสาวอารี หวังนุรักษ

หนา้ ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวอารีซา ปาสอ
นางอารีดา หะยีและ
นางอารีนา อัศวนุรักษ
นางอารีนี ราซิ
นางสาวอารีนี สาและ
นางสาวอารีฝะห สะแต
นางสาวอารีมาน สะมะแอ
นางอารีย ประสิทธิ์ศร
นางอารีย สุขเกษม
นางอารียะห มะยูนุ
นางสาวอารียา มาเล็ก
นางสาวอารีรัตน ชูปาน
นางสาวอารีรัตน มะเดื่อ
นางสาวอารุณี หะยีตาเยะ
นางสาวอาวาติฟ มะเยาะ
นางสาวอาวาตีฟ มะแอ
นางสาวอาสมะ แมหะ
นางสาวอาสหมะ หะมะ
นางสาวอาสีลา แวโดยี
นางสาวอาสือมะ ยามา
นางสาวอาอิดะ หวังกะจิ
นางสาวอาอีซะห สาแม
นางอาอีเซาะ โตะยะเล
นางอาอีดะ มอลอ
นางสาวอาอีดะห แวหะยี
นางสาวอาอีดะห สะมะแอ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐

นางสาวอาอีลา การี
นางสาวอาแอเสาะ เจะนิ
นางสาวอําพร จิตศัพย
นางอําพัน ปลื้มใจ
นางอําไพวรรณ เสารศรีออน
นางสาวอิงอร เศษบุปผา
นางสาวอินทิรา เมืองพิน
นางสาวอินทิรา ยะโกะ
นางสาวอิบตีซัม อิแอ
นางสาวอิรฮัม ดอเลาะ
นางสาวอิลฮัม มะเกะ
นางสาวอิสนีย มะเกะ
นางสาวอิสฟานี วาหลง
นางอิสฟาฮานี ตาเฮ
นางสาวอิสมาวาตี มะเซ็ง
นางอีดาวาตี อาบู
นางสาวอีมาน ดือเระ
นางสาวอีมาน สะแอ
นางอุดม คงสวัสดิ์
นางสาวอุดมพร นวพรนิมิต
นางอุดมลักษณ ธนประภาพัฒน
นางสาวอุทัย ขวัญแกว
นางอุบลพรรณ คงเทพ
นางสาวอุบลวรรณ บินเสหาะ
นางสาวอุมมีกัลซูม ดอแต
นางสาวอุมารินทร แพทยรัตน

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวอุไร บุญสราง
นางสาวอุไร เพชรสุข
นางอุไร มะยาเต็ง
นางสาวอุไร ยอดแกว
นางสาวอุไรนา ดีเยาะ
นางสาวอุไรพร แซเงา
นางสาวอุไรวรรณ แกวสุกใส
นางอุไรวรรณ จันทรหงษ
นางอุษณี หวานวงศ
นางสาวอุษณีย เจะหลง
นางสาวอุษณีย ทองนุน
นางสาวอุษณีย อาแวกือจิ
นางสาวอุษา ขวัญทองชุม
นางสาวอุษา แซหลี
นางอุษา ปานทอง
นางอุฬาริน ยากะบิล
นางเอกจิตรา เมืองสง
นางเอมอร ศรีจันทร
นางเอมโอช เพ็ชรภาน
นางเอื้อมพร ทาวพันแดง
นางแอนนา แกวกูล
นางสาวแอนนี โตะเฉง
นางสาวแอเสาะ มาแย
นางแอเสาะ แสหมูด
นางสาวไอดะ เจะขุน
นางสาวไอดา เจะอาแซ

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒

นางสาวฮัซนาอ ยะกรอตุน
นางฮันณา หะยียูโซะ
นางสาวฮัฟเซาะ หะยีนาแว
นางสาวฮัมดานี ยะปา
นางสาวฮัลวาร มะยีแต
นางสาวฮัสนีดา เจะมุ
นางสาวฮัสมะห มะ
นางสาวฮัสลินดา เจะแฮ
นางสาวฮัสลีสัน แวยาโกะ
นางสาวฮาซาณา ซาติ
นางฮาซานะห ยานยา
นางสาวฮาซานะห สะหลําหมะ
นางสาวฮาซานะ โตะเส็น
นางฮาซียะ สาและ
นางฮาซือนะ สะมะแอ
นางสาวฮาซือมะห บินยูโซะ
นางฮาดีบะ มาหาหมะ
นางฮานัน อาแวเลาะ
นางฮานิซะ เปาะอาแซ
นางฮานิสอาซีรา มะตาเฮ
นางสาวฮานีซะห บินยูโซะ
นางสาวฮานีซะห แมเลาะ
นางสาวฮานีซะ ซูรอ
นางสาวฮานีซาห มูซอ
นางฮานีตา มั่นคง
นางฮานีฟะฮ เจะอาลี

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวฮานีฟา มะ
นางสาวฮานีฟาร อีซอ
นางสาวฮาบีบะห แวสุหลง
นางสาวฮาบีบะห หะยีอารง
นางฮาบีบะห บูงา
นางสาวฮาปอเสาะ หะยีมะนุส
นางสาวฮามีดะ หะยีสาและ
นางสาวฮามีดะ เจะอาลี
นางสาวฮามีดะห กาเดร
นางฮามีดะห กานา
นางสาวฮามีดา สะหมาด
นางสาวฮามียะ คูแซ
นางสาวฮามีสะ อาแวลูวา
นางสาวฮายาตี เจะเต็ง
นางสาวฮายาตี ประดู
นางสาวฮายาตี มะมิง
นางสาวฮายาตี มะรง
นางฮายาตี สาและ
นางฮายาตี หะยีเจะหะ
นางสาวฮายาตี อีซอ
นางฮายานี รอนิ
นางสาวฮารตีนี นาแซ
นางสาวฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีด
นางสาวฮาลีเมาะ เมเฮ
นางสาวฮาลีเมาะ สะมะแอ
นางฮาลีเมาะ ยีกาเดร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๖ ข

๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗

นางสาวฮาวารี ปาเนาะ
นางฮาสมะ เจะซอ
นางฮาสานะ ดอเลาะ
นางสาวฮาสือนะ บอซู
นางสาวฮาสือนิง หะดิง
นางฮาสุนะ เจะโมง
นางสาวฮาอีละ มะโระ
นางสาวฮาอีละห ยูโซะ
นางสาวฮําดียะห มีนาเด็ง

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางสาวฮีดายาตี วาเงาะ
นางสาวฮุซนา บินฮาริส
นางสาวฮุสนา มะดามิ
นางสาวฮุสนา เจะสนิ
นางสาวฮุสนา หะยีวานิ
นางสาวฮุสนี นิยาแม
นางสาวฮูไรซะห มาหะมะรอยาลี
นางสาวไฮฟะ เปาะวี
นางสาวไฮฟะห เจะซือนิ

