- สาเนาคู่ฉบับ ( สาเนา )
คาสั่งกองทัพบก
( เฉพาะ )
ที่ ๑๔๙๙ / ๕๗
เรื่อง แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวนกองหนุน
------------------ให้แต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารทีส่ าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และสาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตร
ของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
กองประจาการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว เป็นนายทหาร
ประทวนกองหนุนไม่มีเบีย้ หวัด สังกัด บก.จทบ. ต่างๆ ดังต่อไปนี้
สังกัด บก.จทบ.ป.น.
เป็น ส.อ.
๑ . พลทหาร มูฮาหมัดรอปี
ดอเลาะ
๑๕๖๓๒๐๐๐๐๑
๒ . พลทหาร อับดุลเล๊าะ
ดอรอฮิม
๑๕๖๓๒๐๐๑๕๔
๓ . พลทหาร อัสมิน
อาแว
๑๕๖๓๒๐๐๑๕๕
๔ . พลทหาร ธีรศักดิ์
กันกริด
๑๕๖๓๒๐๐๑๕๖
๕ . พลทหาร ฮานาวี
มามะ
๑๕๖๓๒๐๐๑๕๗
๖ . พลทหาร ปิยชาติ
ธุวสันติ
๑๕๖๓๒๐๐๑๕๘
๗ . พลทหาร ต่วนอิสมาแอล
ดาตู
๑๕๖๓๒๐๐๑๕๙
๘ . พลทหาร อาบีดิน
เจ๊ะเต๊ะ
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๐
๙ . พลทหาร อิบรอฮิม
เจ๊ะมามะ
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๑
๑๐ . พลทหาร อารอฟ๎ต
สาแม
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๒
๑๑ . พลทหาร ฮามัด
หะยีตาเยะ
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๓
๑๒ . พลทหาร แวอิสมาแอล
อาบัส
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๔
๑๓ . พลทหาร อัสมัน
กาหม๊ะ
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๕
๑๔ . พลทหาร แวสุไรดี
แวนาแว
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๖
๑๕ . พลทหาร ลุกมาน
ดุลย์ธารา
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๗

๒
เป็น ส.อ.

๑๖ .
๑๗ .
๑๘ .
๑๙ .
๒๐ .
๒๑ .
๒๒ .
๒๓ .
๒๔ .
๒๕ .
๒๖ .
๒๗ .
๒๘ .
๒๙ .
๓๐ .
๓๑ .
๓๒ .
๓๓ .
๓๔ .
๓๕ .
๓๖ .
๓๗ .
๓๘ .
๓๙ .
๔๐ .
๔๑ .
๔๒ .
๔๓ .
๔๔ .
๔๕ .
๔๖ .

พลทหาร อดินันท์
พลทหาร อัลอีลยัส
พลทหาร อับดุลฮากิม
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร อามิร
พลทหาร พุรกอน
พลทหาร ซูเบร
พลทหาร อับดู
พลทหาร โซเฟียน
พลทหาร นภสิทธิ์
พลทหาร นิอับดุลเลาะ
พลทหาร อูทัย
พลทหาร โซเฟียน
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร อับดุลการีม
พลทหาร อับดุลเลาะห์
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร ฮัมมีซี
พลทหาร อุสมาน
พลทหาร อิลยัส
พลทหาร มะรอซี
พลทหาร ไพศาล
พลทหาร มูฮัมหมัดซอบรี
พลทหาร อับดัลฮามีด
พลทหาร อัจรันต์
พลทหาร แวอูเซ็ง
พลทหาร กษิดินทร์
พลทหาร อธิคม
พลทหาร ไพศอล
พลทหาร ตัรมีซี
พลทหาร แวซานูซี

มามะ
เจ๊ะซามะ
จะปะกียา
ดาโอ๊ะ
ดุลมาตร
โตะโด
เจ๊ะมามะ
สะอิ
มูซอ
เป็งศรี
เปาะวอ
มือเย๊าะ
มามะ
สาเล็ง
มะเด็ง
เจะยะปาร์
ลาเตะ
เจะเอาะ
สกุลอภิรักษ์
วงศ์พิทักษ์ลาเนา
มะแอ
เจะดือเระ
เบ็ญเจ๊ะอาลี
เจะและ
แวเด็ง
สะอิ
ทองปลอด
เทพสุวรรณ
อาแว
ลาเตะ
แวดีซา

๑๕๖๓๒๐๐๑๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๑๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๒
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๘
๑๕๖๓๒๐๐๑๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๕
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๖
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๑๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๑
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๒
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๓
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๔
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๕
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๖
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๗
๑๕๖๓๒๐๐๑๙๘

๓
เป็น ส.อ.

๔๗ .
๔๘ .
๔๙ .
๕๐ .
๕๑ .
๕๒ .
๕๓ .
๕๔ .
๕๕ .
๕๖ .
๕๗ .
๕๘ .
๕๙ .
๖๐ .
๖๑ .
๖๒ .
๖๓ .
๖๔ .
๖๕ .
๖๖ .
๖๗ .
๖๘ .
๖๙ .
๗๐ .
๗๑ .
๗๒ .
๗๓ .
๗๔ .
๗๕ .
๗๖ .
๗๗ .

พลทหาร รุสดี
พลทหาร ลุกมาน
พลทหาร มะซอและห์
พลทหาร อิดฮัม
พลทหาร อานันท์
พลทหาร อัศม์เดช
พลทหาร บุญยามีน
พลทหาร ตรามีซี
พลทหาร แวอับดุลเลาะห์
พลทหาร แวบูคอรี
พลทหาร ตัรมีซี
พลทหาร ซะห์ดี
พลทหาร อิบรอฮีม
พลทหาร ฮาดี
พลทหาร อับดุลอาซิซ
พลทหาร อะห์หมัด
พลทหาร อับดุลรอแม
พลทหาร คุณานนต์
พลทหาร ซาการียา
พลทหาร ซูไฮมีย์
พลทหาร ณัฐภัทร
พลทหาร ธีระพงษ์
พลทหาร วุฒิศักดิ์
พลทหาร ธีรบูลย์
พลทหาร เธียร
พลทหาร อัดลาน
พลทหาร อดีนันต์
พลทหาร นัฐพล
พลทหาร อับดุลฮาฟิส
พลทหาร สุซน
พลทหาร พงศ์ธนากรณ์

ดอเฮง
อาลี
มะประสิทธิ์
ยามา
มาพล
ขุนชานาญ
สือแม
ดอเลาะ
แวสะแม
แวสอเฮาะ
แมฮะ
แลเบาะ
แวดราแม
ปรุงเหล็ก
แม
ตาเหรื
เซงมี
อ่อนศรีทอง
กิติชัย
แวสะมาแอ
เทพเฉลิม
เพ็งศรี
จีรเสถียร
อมรพิศาลมิตร
สว่างโรจน์
เด็ง
ยีอามะ
สิลมัฐ
แวอาลี
ตันติโสภณวนิช
มะเอียด

๑๕๖๓๒๐๐๑๙๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๐๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๑๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๒๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๐

๔
เป็น ส.อ.

๗๘ .
๗๙ .
๘๐ .
๘๑ .
๘๒ .
๘๓ .
๘๔ .
๘๕ .
๘๖ .
๘๗ .
๘๘ .
๘๙ .
๙๐ .
๙๑ .
๙๒ .
๙๓ .
๙๔ .
๙๕ .
๙๖ .
๙๗ .
๙๘ .
๙๙ .
๑๐๐ .
๑๐๑ .
๑๐๒ .
๑๐๓ .
๑๐๔ .
๑๐๕ .
๑๐๖ .
๑๐๗ .
๑๐๘ .

พลทหาร พศวัต
พลทหาร พรภวิษย์
พลทหาร เขมทัต
พลทหาร กิตติธัช
พลทหาร กฤตบุญ
พลทหาร กลวัชร
พลทหาร กิตติภณ
พลทหาร เอกรินทร์
พลทหาร ปริญญา
พลทหาร นนท์วัฒน์
พลทหาร นันทวุฒิ
พลทหาร ธีระยุทธ
พลทหาร อาบีดิน
พลทหาร อารัน
พลทหาร อิลยาส
พลทหาร ฮากีม
พลทหาร อาดุลอาซิส
พลทหาร ฆูซัยฟะห์
พลทหาร ป๎ฐยาวัต
พลทหาร พงศกร
พลทหาร ต่วนอับดุลรอเซด
พลทหาร ต่วนฮาฟิช
พลทหาร ธนัทธร
พลทหาร นนท์
พลทหาร นิพนธ์
พลทหาร ปณิธิ
พลทหาร ยุสรี
พลทหาร รวิสุต
พลทหาร ราชภภัฎ
พลทหาร วรายุทธ
พลทหาร พริสร์

อิสระโชติ
ไชยภัคดี
บัลลพ์วานิช
แหละบัง
เพียรเจิญ
จีรวิกรานต์
ตันติวัฒน์
นพจนสุภาพ
อาษาสุจริต
ห้าหมาด
นิรมิต
จันทรศิริ
สาเฮาะ
ลาเตะ
เจะหะ
เจะมะ
ฮะ
สาเมาะ
สุวรรณยุหะ
แก้วโพนงาม
โตะรายอ
ต่วนแดง
เพ็ชรทอง
ภิรมย์
คณานุรักษ์
นฤมล
เจะอารง
คงสวัสดิ์
อักษรโสภณ
วงศ์สาโรจน์
อักษรแก้ว

๑๕๖๓๒๐๐๒๓๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๓๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๔๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๕๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๑

๕
เป็น ส.อ. ๑๐๙ .
๑๑๐ .
๑๑๑ .
๑๑๒ .
๑๑๓ .
๑๑๔ .
๑๑๕ .
๑๑๖ .
๑๑๗ .
๑๑๘ .
๑๑๙ .
๑๒๐ .
๑๒๑ .
๑๒๒ .
๑๒๓ .
๑๒๔ .
๑๒๕ .
๑๒๖ .
๑๒๗ .
๑๒๘ .
๑๒๙ .
๑๓๐ .
๑๓๑ .
๑๓๒ .
๑๓๓ .
๑๓๔ .
๑๓๕ .
๑๓๖ .
๑๓๗ .
๑๓๘ .
๑๓๙ .

พลทหาร วรท
พลทหาร วรรศพล
พลทหาร วิศวชา
พลทหาร สรวิศ
พลทหาร สเหะฮัมดรรณ
พลทหาร อัฟฟานดีน
พลทหาร ธวัลวิชญ์
พลทหาร วีรยศ
พลทหาร สิทธิศักดิ์
พลทหาร องอาจ
พลทหาร สุทธิรักษ์
พลทหาร สาเหะบุรฮาน
พลทหาร สันติ
พลทหาร อัลก็อฟฟาล
พลทหาร อับดุลฮากิม
พลทหาร วีระยุทธ
พลทหาร อนุศาสตร์
พลทหาร อดิศักดิ์
พลทหาร อิลยัส
พลทหาร อารีฟีนท์
พลทหาร ฮิลมีย์
พลทหาร อิสฮาคร์
พลทหาร อิสมาแอ
พลทหาร ฮากีม
พลทหาร ฮาฟีส
พลทหาร พชร
พลทหาร พฤติชัย
พลทหาร พงศ์สิทธิ์
พลทหาร อภิวัฒน์
พลทหาร มะอารอฟาต
พลทหาร ปราโมทย์

ทิพย์บารุง
ตันติธรรมภูษิต
อาศิรวาท
นาคทัศนพล
ซาฮาบุดดีน
โต๊ะมีนา
จินดารัตน์
แสงเมฆ
สัมฤทธิ์
อาลี
บัตรรักษ์
อัลยุฟรี
สาและ
ภูยุทธานนท์
เจ๊ะสนิ
อินทร์ช่วย
เกียรติศักดิ์โสภณ
แท่นทอง
แวอีซอ
สาแล๊ะ
ราโมง
สติยมานะ
อาแว
โรจนอุดมศาสตร์
ยูโซ๊ะ
พรหมหาญ
สระทองอ๊อด
วิริยะธรรม
มากชูชิต
ลาเตะ
นิติวัฒนชัย

๑๕๖๓๒๐๐๒๖๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๑
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๒

๖
เป็น ส.อ. ๑๔๐ .
๑๔๑ .
๑๔๒ .
๑๔๓ .
๑๔๔ .
๑๔๕ .
๑๔๖ .
๑๔๗ .
๑๔๘ .
๑๔๙ .
๑๕๐ .
๑๕๑ .
๑๕๒ .
๑๕๓ .
๑๕๔ .
๑๕๕ .
๑๕๖ .
๑๕๗ .
๑๕๘ .
๑๕๙ .
๑๖๐ .
๑๖๑ .
๑๖๒ .
๑๖๓ .
๑๖๔ .
๑๖๕ .
๑๖๖ .
๑๖๗ .
๑๖๘ .
๑๖๙ .
๑๗๐ .

พลทหาร อาลีฟ
พลทหาร อินทัช
พลทหาร อิลฟาน
พลทหาร ออิมีฮาฟ๎ซี
พลทหาร ซารีฟ
พลทหาร เฉลิมพล
พลทหาร ซุลกิฟลี
พลทหาร ชาคริซ
พลทหาร บัณฑิต
พลทหาร นิฟาอิซ
พลทหาร นัสรี
พลทหาร พิธพงศ์
พลทหาร พงษ์นรินทร์
พลทหาร กูฟารฮัน
พลทหาร ทวีวัฒน์
พลทหาร ทักษิณ
พลทหาร สุทธิชัย
พลทหาร ฮานาฟี
พลทหาร อาร์ซัวส
พลทหาร อับดุลญับบาร์
พลทหาร รัชพงศ์
พลทหาร ขจรเกียรติ
พลทหาร กูฟ๎ยซัล
พลทหาร ดุจไท
พลทหาร ณัชพล
พลทหาร ญรงค์
พลทหาร ธีร์ธวัช
พลทหาร ธัญดนัย
พลทหาร ธรากร
พลทหาร ธภัทร
พลทหาร ธนาวุติ

ดายะ
อติวิชญ์ฐิติวัส
อาลีอสเฮาะ
เจ๊ะสารี
เจะมะ
คายะนันทน์
ระเหม
พุธน้อย
แขวงเมฆ
แวปิ
พิทักษ์สุขสันต์
หนูด้วง
พงศปาน
ราชมุกดา
อับดุลบุตร
เวชศาสตร์
ดุลยกุล
บากา
ไชยจรัส
กริยา
ยะโกะ
สุขพอ
ราชมุกดา
ทองมาก
อุดมรัศมีอภิกุล
อินทพรหม
พลชนะ
อยู่สาราญ
พลูฉนวน
เทพอุบล
อโศกนันท์

๑๕๖๓๒๐๐๒๙๓
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๔
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๕
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๖
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๗
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๘
๑๕๖๓๒๐๐๒๙๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๐๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๑๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๓

๗
เป็น ส.อ. ๑๗๑ .
๑๗๒ .
๑๗๓ .
๑๗๔ .
๑๗๕ .
๑๗๖ .
๑๗๗ .
๑๗๘ .
๑๗๙ .
๑๘๐ .
๑๘๑ .
๑๘๒ .
๑๘๓ .
๑๘๔ .
๑๘๕ .
๑๘๖ .
๑๘๗ .
๑๘๘ .
๑๘๙ .
๑๙๐ .
๑๙๑ .
๑๙๒ .
๑๙๓ .
๑๙๔ .
๑๙๕ .
๑๙๖ .
๑๙๗ .
๑๙๘ .
๑๙๙ .
๒๐๐ .
๒๐๑ .

พลทหาร ธนคม
พลทหาร ธนกฤต
พลทหาร กฤตเมธ
พลทหาร ฐานันตร
พลทหาร เตชิต
พลทหาร มูณีตร์
พลทหาร มนชาติ
พลทหาร ภริวัจน์
พลทหาร ภูริช
พลทหาร ภีมเดช
พลทหาร ภัทรวัต
พลทหาร วัชรินทร์
พลทหาร รัชพล
พลทหาร ยุทธนา
พลทหาร กฤษณพร
พลทหาร กฤติพัฒน์
พลทหาร กฤตานน
พลทหาร จิรกิตต์
พลทหาร เกริกฤทธิ์
พลทหาร คณิน
พลทหาร เกียรติศักดิ์
พลทหาร คมกฤช
พลทหาร นิอาดัม
พลทหาร อัฟนัน
พลทหาร สุไฮมีย์
พลทหาร ยูไวรุณ
พลทหาร อายุ
พลทหาร มารูดิง
พลทหาร มุสตอริฟ
พลทหาร มาน
พลทหาร อิสมาแอ

กูเดร์ดาเก็ง
หนูสุด
มีแก้ว
สุรเกียรติ
เบญจกุล
อุมาร์
วงศ์สุวรรณ
อธิกูล
อนันต์ประเสริฐ
ปาสุวรรณ
รัตนมา
สะมะแอ
เครือพิชยะการกุล
อภิชาติฐิติวรณ์
จันทา
จันทร์ไสย์
กาไลแกว
แก้วเพชร
เรืองยังมี
สุขแก้ว
วงศ์นรานุวัตร
อร่ามสรีธรรม
อับดุลกาเดร์
เซ็ง
แวดือเระ
เจะสะอิ
หะยีดราโอะ
แวอูมา
เปาะลิง
มะมิง
แซะเด็ง

๑๕๖๓๒๐๐๓๒๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๒๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๓๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๔๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๔

๘
เป็น ส.อ. ๒๐๒ .
๒๐๓ .
๒๐๔ .
๒๐๕ .
๒๐๖ .
๒๐๗ .
๒๐๘ .
๒๐๙ .
๒๑๐ .
๒๑๑ .
๒๑๒ .
๒๑๓ .
๒๑๔ .
๒๑๕ .
๒๑๖ .
๒๑๗ .
๒๑๘ .
๒๑๙ .
๒๒๐ .
๒๒๑ .
๒๒๒ .
๒๒๓ .
๒๒๔ .
๒๒๕ .
๒๒๖ .
๒๒๗ .
๒๒๘ .
๒๒๙ .
๒๓๐ .
๒๓๑ .
๒๓๒ .

พลทหาร มะยูโซะ
พลทหาร นิแอ
พลทหาร ตามัน
พลทหาร อีสุวัน
พลทหาร ฟารุดดีน
พลทหาร นิฟฎอนี
พลทหาร ซูฟียัน
พลทหาร ลุกมาน
พลทหาร บูคอรี
พลทหาร อิสมาแอ
พลทหาร อับดุลมุมิน
พลทหาร เอกสิทธิ์
พลทหาร ฟิตรี
พลทหาร อับดุลรอแม
พลทหาร รุสมัน
พลทหาร มูฮาหมัดนะห์ดี
พลทหาร อับดุลเราะห์มาน
พลทหาร มูไฮมิน
พลทหาร อับดลยี
พลทหาร อารอฟาร์
พลทหาร นิฮากีม
พลทหาร ซัยฟูดิน
พลทหาร ซัยฟูลดีนย์
พลทหาร ฮาซันบาซอรี
พลทหาร อิสซาน
พลทหาร อามีร์
พลทหาร อาดินันท์
พลทหาร ฮีซาม
พลทหาร ฟุรกอน
พลทหาร อุสมาน
พลทหาร มะซอฟา

มะดีเยาะ
สาและอุเซ็ง
แวนิ
สูหลง
แวโต
สาดารา
เจ๊ะอามิ
ดอเลาะ
ยูโซะ
เปาะและ
ตอแลมา
กาฬรัตน์
แวดราเซะ
แวนิ
ตาเยะ
มะหมีน
ซือรี
ดอเลาะ
อาแว
เจะมะ
นิมะ
เจะเห็ง
เจ๊ะมะสะแล
วาเด็ง
มะมิง
หามะ
เปาะซา
ดอนิ
เวาะแห
บาเฮง
สาและ

๑๕๖๓๒๐๐๓๕๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๕๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๕

๙
เป็น ส.อ. ๒๓๓ .
๒๓๔ .
๒๓๕ .
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๒๓๗ .
๒๓๘ .
๒๓๙ .
๒๔๐ .
๒๔๑ .
๒๔๒ .
๒๔๓ .
๒๔๔ .
๒๔๕ .
๒๔๖ .
๒๔๗ .
๒๔๘ .
๒๔๙ .
๒๕๐ .
๒๕๑ .
๒๕๒ .
๒๕๓ .
๒๕๔ .
๒๕๕ .
๒๕๖ .
๒๕๗ .
๒๕๘ .
๒๕๙ .
๒๖๐ .
๒๖๑ .
๒๖๒ .
๒๖๓ .

พลทหาร อิสมาแอล
พลทหาร มูฮาหมัดซะบรี
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร ฮาลิฟ
พลทหาร มูฮัมหมัดฮาฟิส
พลทหาร ยาเซร
พลทหาร อับดุลซารีฟ
พลทหาร อับดุลฮากีม
พลทหาร อับดุลสาลาม
พลทหาร อับดุลฮาคิม
พลทหาร ซูกีฟลี
พลทหาร นูรสลัน
พลทหาร ฮานาดี
พลทหาร บูคอรี
พลทหาร ลุคมาน
พลทหาร ธัญญ์
พลทหาร ซาบอรี
พลทหาร ซาปีอี
พลทหาร มูฮัมหมัดซารีฟ
พลทหาร สุรชัช
พลทหาร อูมาร์
พลทหาร อาหามะ
พลทหาร อีราฟาน
พลทหาร อิสรามีน
พลทหาร อัสมัน
พลทหาร อาริฟีน
พลทหาร นิฟิรฮาน
พลทหาร จิรพงษ์
พลทหาร จิรเมธ
พลทหาร นิมูฮัมมัดไซยัฟ

สนิ
มะนอร์
มะมิง
มะสาและบิน
ลาเตะ
อาแว
มะมิง
ยีกา
เงาะ
ดุราแม
นิเดร์หะ
ดามะ
ลาเต๊ะ
เจ๊ะแห
ลาเต๊ะ
ยูโซะ
ธรรมเศก
อาแว
หะยีมาหะมะ
สะอิ
แววสุวรรณ
ยูโซะ
มะลี
สือรี
เวาะแม
แสมงยี
มูซอ
นิเดร์หะ
มณีราช
ไชแสงศรี
นิเดร์หะ

๑๕๖๓๒๐๐๓๘๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๑
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๒
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๓
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๔
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๕
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๖
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๗
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๘
๑๕๖๓๒๐๐๓๙๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๐๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๖
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๒๖๖ .
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๒๖๙ .
๒๗๐ .
๒๗๑ .
๒๗๒ .
๒๗๓ .
๒๗๔ .
๒๗๕ .
๒๗๖ .
๒๗๗ .
๒๗๘ .
๒๗๙ .
๒๘๐ .
๒๘๑ .
๒๘๒ .
๒๘๓ .
๒๘๔ .
๒๘๕ .
๒๘๖ .
๒๘๗ .
๒๘๘ .
๒๘๙ .
๒๙๐ .
๒๙๑ .
๒๙๒ .
๒๙๓ .
๒๙๔ .

พลทหาร บาราเฮ็ม
พลทหาร ฟรุกอน
พลทหาร มุสลิม
พลทหาร อุสมัน
พลทหาร อาดัม
พลทหาร มะนาเซ
พลทหาร แวอุเซ็ง
พลทหาร สัยดี
พลทหาร อดิลันดิ์
พลทหาร อดิลันต์
พลทหาร ไซยิดคอลิด
พลทหาร ต่วนนัสรีย์
พลทหาร วันทนากร
พลทหาร ฐานันต์
พลทหาร นินุห์
พลทหาร ซานูซ๊
พลทหาร มูหาหมัดสักกรี
พลทหาร บัสรี
พลทหาร อัสซัมซี
พลทหาร ฮัมดี
พลทหาร ซัยฟุดดีน
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร มูฮัมหมัดตามีซี
พลทหาร ศิวานัน
พลทหาร วาฟาห์
พลทหาร แวมุสลิม
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร ไซฟุดดีน
พลทหาร ซาอูดี
พลทหาร มาเหาะซูฮูดี

สือนิ
แมะ
เวาะหะ
เปาะวอ
ดาเสะ
ตาเยะ
สาและ
เจ๊ะยอ
แวหะยี
เวาะสะ
อัลยุฟรี
ต่วนตีมุง
เทพรัตน์
นวลเอียด
นิกูแมะ
ดอเลาะ
สมาแอ
หามะ
คาเร็ง
มะดาโอะ
ดาราซอ
สาเฮาะ
จะลาแป
หลีเจริญ
ยามา
แวนุเซ็ง
มาหามะ
ซือแป
หายีรามัน
สมาแห
เจ๊ะเด็ง

๑๕๖๓๒๐๐๔๑๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๑๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๒๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๓๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๗

๑๑
เป็น ส.อ. ๒๙๕ .
๒๙๖ .
๒๙๗ .
๒๙๘ .
๒๙๙ .
๓๐๐ .
๓๐๑ .
๓๐๒ .
๓๐๓ .
๓๐๔ .
๓๐๕ .
๓๐๖ .
๓๐๗ .
๓๐๘ .
๓๐๙ .
๓๑๐ .
๓๑๑ .
๓๑๒ .
๓๑๓ .
๓๑๔ .
๓๑๕ .
๓๑๖ .
๓๑๗ .
๓๑๘ .
๓๑๙ .
๓๒๐ .
๓๒๑ .
๓๒๒ .
๓๒๓ .
๓๒๔ .
๓๒๕ .

พลทหาร ริฟดี
พลทหาร ยุสราน
พลทหาร เมธี
พลทหาร ฟิตตรี
พลทหาร เทิดทูน
พลทหาร ไซฟู
พลทหาร โยฮัน
พลทหาร สุทธิศักดิ์
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร ซูเฟียน
พลทหาร บัดโร
พลทหาร นัสรี
พลทหาร มูฮามัดอัสมิน
พลทหาร กรกฎ
พลทหาร วัชรพงษ์
พลทหาร พิเชษฐ์
พลทหาร ถิรวุฒิ
พลทหาร อัมรอน
พลทหาร ศุภกร
พลทหาร วาณูซี
พลทหาร อาลีฟ
พลทหาร ฮาฟิต
พลทหาร อีรฟาน
พลทหาร อาห์หมัด
พลทหาร อารัฟ
พลทหาร ซารฟ๎น
พลทหาร อาหมัด
พลทหาร อานัส
พลทหาร รอมือซี
พลทหาร มูฮัมหมัดนาฮาดี
พลทหาร มุมิน

จุลนิติกุล
อาเล็ง
บุญส่ง
รีจิ
สายทอง
มะดง
กีลีมอ
โอฬาริ
ดือราวี
แวหามะ
อาแด
เจะหะ
เจะแต
นิตยบูรณ์
เพิน่ พูน
บุญศิริ
โรจนอัมพวัน
แกมะ
ปงพิทักษ์
มามะ
เซคปาทาน
ดอเลาะ
สามะ
เจ๊ะแว
หะยีดาโอะ
อีแตฮา
ลือแมะ
ยูโซะ
เจะแม
ซิมะแซ
อะสาแม็ง

๑๕๖๓๒๐๐๔๔๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๔๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๕๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๗๘

๑๒
เป็น ส.อ. ๓๒๖ .
๓๒๗ .
๓๒๘ .
๓๒๙ .
๓๓๐ .
๓๓๑ .
๓๓๒ .
๓๓๓ .
๓๓๔ .
๓๓๕ .
๓๓๖ .
๓๓๗ .
๓๓๘ .
๓๓๙ .
๓๔๐ .
๓๔๑ .
๓๔๒ .
๓๔๓ .
๓๔๔ .
๓๔๕ .
๓๔๖ .
๓๔๗ .
๓๔๘ .
๓๔๙ .
๓๕๐ .
๓๕๑ .
๓๕๒ .
๓๕๓ .
๓๕๔ .
๓๕๕ .
๓๕๖ .

พลทหาร โซเฟียน
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร ซูฟูวรรณ
พลทหาร เจฟฟรี
พลทหาร มะไซดี
พลทหาร ฟาอีส
พลทหาร ยัซมาน
พลทหาร อับดุลฮักกีม
พลทหาร ยาเซร์
พลทหาร ซอลาฮุดดีน
พลทหาร กูอัลวา
พลทหาร รุสลัน
พลทหาร มูหามัดยูฮัน
พลทหาร มูอัซ
พลทหาร ฟูรกอน
พลทหาร นูรดีน
พลทหาร ซาแฟอีน
พลทหาร ซามีย์
พลทหาร มะสอและ
พลทหาร อัรฟาน
พลทหาร อับดุลฮากิม
พลทหาร นูรดีน
พลทหาร ซอฟยุดีน
พลทหาร มุสลิม
พลทหาร อันหนัฟ
พลทหาร อักรอม
พลทหาร วุฒิชัย
พลทหาร ฮาฟิส
พลทหาร รัยฮัน
พลทหาร บัซรินทร์
พลทหาร อัสมี

สาวัน
ดราโอะ
ยูโซะ
แลแม็ง
ดอเลาะ
เจ๊ะนิ
มะเซ็ง
ดาโอ๊ะ
มะเกะ
มุมะ
กูบูโด
เวาะผา
สาวัน
อีแต
มูซอ
ตาเห
ดือราแม
บูรณะศิลป์
สารอเอง
แสมา
และแย
มะซาอิ
มะเยะ
กือเตะ
ยะพา
มะ
ฮารีบิน
อายุ
ซาแม

เบญจลักษ์
ดะมะสะอุ

๑๕๖๓๒๐๐๔๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๑
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๒
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๓
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๔
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๕
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๖
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๗
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๘
๑๕๖๓๒๐๐๔๙๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๐

๑๓
เป็น ส.อ. ๓๕๗ .
๓๕๘ .
๓๕๙ .
๓๖๐ .
๓๖๑ .
๓๖๒ .
๓๖๓ .
๓๖๔ .
๓๖๕ .
๓๖๖ .
๓๖๗ .
๓๖๘ .
๓๖๙ .
๓๗๐ .
๓๗๑ .
๓๗๒ .
๓๗๓ .
๓๗๔ .
๓๗๕ .
๓๗๖ .
๓๗๗ .
๓๗๘ .
๓๗๙ .
๓๘๐ .
๓๘๑ .
๓๘๒ .
๓๘๓ .
๓๘๔ .
๓๘๕ .
๓๘๖ .
๓๘๗ .

พลทหาร เทียนชัย
พลทหาร อัสฮาวี
พลทหาร อารีเป็ง
พลทหาร อิบรอเฮม
พลทหาร มัสรุดิน
พลทหาร รอบูวัน
พลทหาร ยาเซร์
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร มุสตากีม
พลทหาร บักรี
พลทหาร มัดสุกรี
พลทหาร นุรุชชาฮีดีน
พลทหาร ซูลกีฟลี
พลทหาร อารพัน
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร อับดุลเราะมัน
พลทหาร มะอาวีเยาะ
พลทหาร ฮานาฟี
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร อาเดล
พลทหาร ฟิกรี
พลทหาร นัสรูดิน
พลทหาร อัสรีย์
พลทหาร อดินันท์
พลทหาร อับดุลก็อฟฟาร์
พลทหาร ซูไฮมี
พลทหาร อับดุลฮากิม
พลทหาร ต่วนอาลิฟ
พลทหาร ซูไลมาน
พลทหาร อุสมาน

นักทอง
จารู
หามะ
เจะอุบง
หะยีดอเลาะ
เตาะสาตู
ซากา
แวซู
สาและ
ยานยา
อุเซ็ง
บาเหะ
เจ๊ะเฮง
จะปะกิยา
อามะ
ยี่งอ
วาแวนิ
กาซา
หะยีเต๊ะ
ตาเละ
หะยีลาเปะ
กีไร
สะแต
สมานกูล
นาดามัน
สาหะ
ลือฆอ
กาหลง
โต๊ะกูบาอา
ลือแบซา
บอรอกายอ

๑๕๖๓๒๐๐๕๑๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๑๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๒๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๓๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๑

๑๔
เป็น ส.อ. ๓๘๘ .
๓๘๙ .
๓๙๐ .
๓๙๑ .
๓๙๒ .
๓๙๓ .
๓๙๔ .
๓๙๕ .
๓๙๖ .
๓๙๗ .
๓๙๘ .
๓๙๙ .
๔๐๐ .
๔๐๑ .
๔๐๒ .
๔๐๓ .
๔๐๔ .
๔๐๕ .
๔๐๖ .
๔๐๗ .
๔๐๘ .
๔๐๙ .
๔๑๐ .
๔๑๑ .
๔๑๒ .
๔๑๓ .
๔๑๔ .
๔๑๕ .
๔๑๖ .
๔๑๗ .
๔๑๘ .

พลทหาร สะอารี
พลทหาร วันรุสลัน
พลทหาร ฮาเซ็ม
พลทหาร ศุภณัฐ
พลทหาร ซุบรี
พลทหาร ซัม
พลทหาร ชาญวิทฌ์
พลทหาร ฆนาพงศ์
พลทหาร กูนาอาลัน
พลทหาร วรวีย์
พลทหาร ฮัมดี
พลทหาร ณัฐพล
พลทหาร ชโลธรณ์
พลทหาร วสินธ์
พลทหาร จักรวัฒน์
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร สิทธิพล
พลทหาร ชารีฟ
พลทหาร แวแมนซูร
พลทหาร ณัชพล
พลทหาร จารุวัตร
พลทหาร ฮากีม
พลทหาร ซอฟวาน
พลทหาร อับดุลการิม
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร มุสลิม
พลทหาร อับดุลกอเดร์
พลทหาร อันนูวา
พลทหาร สาฟีอี
พลทหาร รุสสลาน

สะงาติยา
แวอาลี
มาแจ
ใสบริสุทธิ์
ลีแซ
ตะเย๊าะ
นิลวิเชียร
บุญสุวรรณ
ภูผาภักดี
อาดา
สะดียามู
สุวรรณวงศ์
พรหมณี
จันทะศร
โกสิงห์
เหมแก้ว
ชื่นตา
มานิ๊
ลีแซ
อินชะนะ
กิตติ
เจะโด
อับดุลวาฮับ
หะยีขาเดร์
สาเมาะ
สันองค์
ดือราแม
แอจิ
สามะ
มะเสาะ
เจ๊ะแต

๑๕๖๓๒๐๐๕๔๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๔๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๕๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๒

๑๕
เป็น ส.อ. ๔๑๙ . พลทหาร รุสสลาน
๔๒๐ . พลทหาร รอมซี
๔๒๑ . พลทหาร ซัมรี
๔๒๒ . พลทหาร ซูไอมี
๔๒๓ . พลทหาร ไพซอล
๔๒๔ . พลทหาร นัสรอล
๔๒๕ . พลทหาร สูฟียัน
๔๒๖ . พลทหาร ฮากีม
๔๒๗ .. พลทหาร จิรกิตติ์
๔๒๘ . พลทหาร วรยุทธ
๔๒๙ . พลทหาร ภาสกร
๔๓๐ . พลทหาร กรวิท
๔๓๑ . พลทหาร กิตติศักดิ์
๔๓๒ . พลทหาร นนทณัฐ
๔๓๓ . พลทหาร นัทดนัย
๔๓๔ . พลทหาร นัฐพร
๔๓๕ . พลทหาร ณัฐชนก
๔๓๖ . พลทหาร ปุรเชษฐ์
๔๓๗ . พลทหาร อามาน
๔๓๘ . พลทหาร อิสมาแอล
๔๓๙ . พลทหาร สิทธิเอก
๔๔๐ . พลทหาร ตฤณ
๔๔๑ . พลทหาร เดชนิน
๔๔๒ . พลทหาร ฐิติวัลค์
๔๔๓ . พลทหาร พรเทพ
๔๔๔ . พลทหาร ธนากร
๔๔๕ . พลทหาร ธนพร
๔๔๖ . พลทหาร การิยา
๔๔๗ . พลทหาร โซเฟียน
๔๔๘ . พลทหาร สุวิชาญ
๔๔๙ . พลทหาร สิระมรรษ

สาแม
ตาเยะ
อีซอ
ดอเลาะ
มูซอ
เหล็มและ
หวันสนิ
หวังถึก
ดวงมุสิก
โรจน์หัสดิน
บุญฤทธิ์
ปานเพ็ชร
หน่อทอง
ต้องเซ่งกี่
สิดิ
สุวรรรคูหา
ดาประเสริฐ
ชูแสง
มะสะนิง
เจะมะ
เพชรนุ้ย
ขาวสังข์
นิกูลรัมย์
ไพโรจน์
เรืองเพ็ง
แก้วทรายขาว
จันทรชาติ
กะจิ
ศรีตุลาการ
ขุนทอง
นาคแก้ว

๑๕๖๓๒๐๐๕๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๑
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๒
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๓
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๕
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๖
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๗
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๘
๑๕๖๓๒๐๐๕๙๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๓

๑๖
เป็น ส.อ. ๔๕๐ .
๔๕๑ .
๔๕๒ .
๔๕๓ .
๔๕๔ .
๔๕๕ .
๔๕๖ .
๔๕๗ .
๔๕๘ .
๔๕๙ .
๔๖๐ .
๔๖๑ .
๔๖๒ .
๔๖๓ .
๔๖๔ .
๔๖๕ .
๔๖๖ .
๔๖๗ .
๔๖๘ .
๔๖๙ .
๔๗๐ .
๔๗๑ .
๔๗๒ .
๔๗๓ .
๔๗๔ .
๔๗๕ .
๔๗๖ .
๔๗๗ .
๔๗๘ .
๔๗๙ .
๔๘๐ .

พลทหาร ธีระพัฒน์
พลทหาร พชิรวัสส์
พลทหาร ทศพร
พลทหาร เอกวิทย์
พลทหาร ไชยยศ
พลทหาร สุริยะ
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร อามีน
พลทหาร อิลยัส
พลทหาร อิบรอเอง
พลทหาร อาดือนัน
พลทหาร อัรฟ๎น
พลทหาร อับดุลฮาดี
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร รุสลัน
พลทหาร ยะยาห์
พลทหาร มุสลิม
พลทหาร ซันดือรา
พลทหาร มะซารีฟ
พลทหาร มะรุสดี
พลทหาร อุสมาน
พลทหาร ซัมรี
พลทหาร นูรดิน
พลทหาร ไฟรุส
พลทหาร มะรอกิ
พลทหาร มะอามิง
พลทหาร นัสรี
พลทหาร ซูรฮัน
พลทหาร วีระยุทธ
พลทหาร สุกรี
พลทหาร ซาการียา

บุญมาป๎ญญากุล
ภานุประสิทธิ์
ขุนแก้ว
พรหมนิมิตร
จริยณรงค์
แก้วพรหมดา
ซัยฟูลอิสลาม
ลาเต๊ะ
สาเหาะ
สะตายา
กาเดร์
วาเตะ
อาแว
มาฮามะ
เวาะแม
มาปะ
เจะลี
หะยือรา
มาหะมะ
บาแก
ยูโซะ
อาลี
ลาเตะ
อุมาเจะแต
เด็ง
มวลชนสันติ
เจะแม็ง
มะลี
ลักษณาวงศ์
เจ๊ะนิ
เจะหะ

๑๕๖๓๒๐๐๖๐๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๐๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๑๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๒๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๔

๑๗
เป็น ส.อ. ๔๘๑ .
๔๘๒ .
๔๘๓ .
๔๘๔ .
๔๘๕ .
๔๘๖ .
๔๘๗ .
๔๘๘ .
๔๘๙ .
๔๙๐ .
๔๙๑ .
๔๙๒ .
๔๙๓ .
๔๙๔ .
๔๙๕ .
๔๙๖ .
๔๙๗ .
๔๙๘ .
๔๙๙ .
๕๐๐ .
๕๐๑ .
๕๐๒ .
๕๐๓ .
๕๐๔ .
๕๐๕ .
๕๐๖ .
๕๐๗ .
๕๐๘ .
๕๐๙ .
๕๑๐ .
๕๑๑ .

พลทหาร กอมารูดิง
พลทหาร มะยะโกะ
พลทหาร เฟาซาน
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร รุสลัน
พลทหาร มูฮาหมัดไฟซัน
พลทหาร ฟุรกอน
พลทหาร อาฟานดี
พลทหาร โซเฟียน
พลทหาร อับดุลเล๊าะ
พลทหาร อาซัม
พลทหาร กอเซ็ง
พลทหาร อาร์ฟาน
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร ละฮหมัด
พลทหาร รอพีดี
พลทหาร คอยรุลอันวาร
พลทหาร อาแด
พลทหาร ฮูไซฟี
พลทหาร สากีริน
พลทหาร มูไฮมีย์
พลทหาร อับดุลฮาฟิศ
พลทหาร มุคลิส
พลทหาร มูฮัมหมัดไฟศาล
พลทหาร ฟาเดล
พลทหาร ซอลาฮุดดีน
พลทหาร เชษฐคุณ
พลทหาร พัชรพงศ์
พลทหาร อารีฟ
พลทหาร อารีเฟน
พลทหาร ธนภัทร

โตะดง
ลือแมะ
เวาะหะ
เง๊าะ
เจ๊ะยิ
เจ๊ะบู
มูฮิ
ยูโซ๊ะ
เจ๊ะยอ
ดือราแม
นิมะ
มะหะมะ
อาแว
กอแต
อาแวกือจิ
กลาแต
อับดุลเลาะ
โตะลู
ซีนา
ขามิ๊
แลแม
สะนิ
กาแบ
รอกา
นีจิ
อาแวกาจิ
คงทน
สังข์สมบูรณ์
ยูโซ๊ะ
บือราเฮง
เมฆสงค์

๑๕๖๓๒๐๐๖๓๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๓๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๔๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๕๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๕

๑๘
เป็น ส.อ. ๕๑๒ . พลทหาร กัมปนาท
๕๑๓ . พลทหาร ธนพล
๕๑๔ . พลทหาร พันธ์ศักดิ์
๕๑๕ . พลทหาร บุญญฤทธิ์
๕๑๖ . พลทหาร ทรงพล
๕๑๗ . พลทหาร อันฟาล
๕๑๘ .. พลทหาร ยุทธพงศ์
๕๑๙ . พลทหาร บารูดิง
๕๒๐ . พลทหาร ซาบรี
๕๒๑ . พลทหาร มะรุสดี
๕๒๒ . พลทหาร วิริยะ
๕๒๓ . พลทหาร ภานุพงศ์
๕๒๔ . พลทหาร อาหะหมัด
๕๒๕ . พลทหาร ซาฟีอีล
๕๒๖ . พลทหาร กิตติภณ
๕๒๗ . พลทหาร ดนัยพล
๕๒๘ . พลทหาร สุรศักดิ์
๕๒๙ . พลทหาร แวสักรี
๕๓๐ . พลทหาร แวยูโซ๊ะ
๕๓๑ . พลทหาร อาซิส
๕๓๒ . พลทหาร สุกิปลี
๕๓๓ . พลทหาร มาสลัน
๕๓๔ . พลทหาร อิสามะแอ
๕๓๕ . พลทหาร อิสมาแอ
๕๓๖ . พลทหาร คอยรุดดีน
๕๓๗ . พลทหาร ไซฟุดดีน
๕๓๘ . พลทหาร ฮัซวาน
๕๓๙ . พลทหาร ฮาบีดิง
๕๔๐ . พลทหาร แวริดวัน
๕๔๑ . พลทหาร อิสมาแอ
๕๔๒ . พลทหาร ฮาดีซัง

พิพิธกุล
สุริแสง
เกกาฤทธิ์
ปิน้ แก้ว
โคตัน
วังทอง
จันทร์ศิริ
แวอาแซ
แวอูมา
มะนุ
พุทะแสง
ชนะกิจ
แวยูโซะ
สาแม
จันทวดี
กิ่งรัตนะ
ชัยสงคราม
วาเยะ
แวสะแลแม
สาและ
เจะสอ
แสแม
สะแม
มะแสะ
อารง
ยูนุ๊
เจะเงาะ
หะยีสาแม
เจ๊ะอุบง
บือราเฮง
แวบือซา

๑๕๖๓๒๐๐๖๖๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๑
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๒
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๓
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๔
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๕
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๖
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๙๘

๑๙
เป็น ส.อ. ๕๔๓ .
๕๔๔ .
๕๔๕ .
๕๔๖ .
๕๔๗ .
๕๔๘ .
๕๔๙ .
๕๕๐ .
๕๕๑ .
๕๕๒ .
๕๕๓ .
๕๕๔ .
๕๕๕ .
๕๕๖ .
๕๕๗ .
๕๕๘ .
๕๕๙ .
๕๖๐ .
๕๖๑ .
๕๖๒ .
๕๖๓ .
๕๖๔ .
๕๖๕ .
๕๖๖ .
๕๖๗ .
๕๖๘ .
๕๖๙ .
๕๗๐ .
๕๗๑ .
๕๗๒ .
๕๗๓ .

พลทหาร วัฒนพงศ์
พลทหาร มารูวรรณ
พลทหาร พีรวัส
พลทหาร วิศวะ
พลทหาร อาฟีฟ
พลทหาร อับดุลฮาดี
พลทหาร ศิวกร
พลทหาร ปฐวี
พลทหาร ภานุพงศ์
พลทหาร วรกร
พลทหาร วิจิตร์
พลทหาร ลาภชลิต
พลทหาร ซูไฮดี
พลทหาร กามัล
พลทหาร มูฮัมหมัดอามีน
พลทหาร ซุลกิฟลี
พลทหาร ตูแวเลาะ
พลทหาร อดิศักดิ์
พลทหาร มะรอกี
พลทหาร มูฮัมมัดซอฟียุดดีน
พลทหาร อักรัม
พลทหาร ซอฟูวัน
พลทหาร มะพีย์
พลทหาร ไพซอล
พลทหาร บุรฮานุดดีน
พลทหาร มูฮัมหมัดอาฟิต
พลทหาร อัมนัส
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร อดินันท์
พลทหาร แวนูรฟาน
พลทหาร อาซูวัน

ทองวิเชียร
ตาเลาะ
รัตน์ศรีจันทร์
กลับกลาย
สาแม็ง
สามะ
แนวประดับ
แก้วเพ็ชร์
จุลราษฏร์
แดงเพ็ง
จุลราษฎร์
วิเชียรรัตน์
มีนา
มะสาและ
ดือราแม็ง
แซ่ลี
ลอมะ
อาลี
ยุนุ๊
สาและ
โซ๊ะซีตาร์
มะเกะ
อาแว
สาแม็ง
มะแซ
ดาราแม
โต๊ะมิง
พิกุลจร
อาแว
สุเด็น
มะแซ

๑๕๖๓๒๐๐๖๙๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๐๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๑๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๒๙

๒๐
เป็น ส.อ. ๕๗๔ .
๕๗๕ .
๕๗๖ .
๕๗๗ .
๕๗๘ .
๕๗๙ .
๕๘๐ .
๕๘๑ .
๕๘๒ .
๕๘๓ .
๕๘๔ .
๕๘๕ .
๕๘๖ .
๕๘๗ .
๕๘๘ .
๕๘๙ .
๕๙๐ .
๕๙๑ .
๕๙๒ .
๕๙๓ .
๕๙๔ .
๕๙๕ .
๕๙๖ .
๕๙๗ .
๕๙๘ .
๕๙๙ .
๖๐๐ .
๖๐๑ .
๖๐๒ .
๖๐๓ .
๖๐๔ .

พลทหาร อาริฟ
พลทหาร ยุสรี
พลทหาร อนุวัตน์
พลทหาร อิบรอเฮม
พลทหาร มูฮาหมัดบัซเรน
พลทหาร ฟารูกี
พลทหาร มะไฟซอล
พลทหาร ฮานีฟ
พลทหาร บันดาร
พลทหาร อะฟ๎นดี
พลทหาร บูคอรี
พลทหาร ฟิรดาวส์
พลทหาร หาฟีส
พลทหาร รอมือลี
พลทหาร ลุกมัน
พลทหาร วันซู
พลทหาร ฮาหลง
พลทหาร อาหามะ
พลทหาร อาบูลุกมัน
พลทหาร อดิศร
พลทหาร มูซามิง
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร ฟูรกร
พลทหาร มะดาโอะ
พลทหาร มะรอวี
พลทหาร เปาซี
พลทหาร อานัส
พลทหาร นาเซ
พลทหาร รอมลี
พลทหาร สุรเชษฐ์
พลทหาร ยุทธพิชัย

สามะ
กาหะมะ
เจะดิน
เจะสู
เจ๊ะลี
ดอฆอ
สาและ
กะหะมะ
แวลีเมาะ
เปาะซู
รามัน
ดือราแมง
เซ็งโซ๊ะ
อาแวจิ
สะมะแอเจ๊ะม
สามัน
สูหลง
การีแม็ง
แก่
นิลมณี
เจ๊ะแน
เจะหมั่น
อาแด
สาหมาด
เจะและ
ดอรอแม
ดามุง
ยานิ
เด็ง
ป้องเศร้า
แย้มนาย

๑๕๖๓๒๐๐๗๓๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๓๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๔๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๕๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๐

๒๑
เป็น ส.อ. ๖๐๕ .
๖๐๖ .
๖๐๗ .
๖๐๘ .
๖๐๙ .
๖๑๐ .
๖๑๑ .
๖๑๒ .
๖๑๓ .
๖๑๔ .
๖๑๕ .
๖๑๖ .
๖๑๗ .
๖๑๘ .
๖๑๙ .
๖๒๐ .
๖๒๑ .
๖๒๒ .
๖๒๓ .
๖๒๔ .
๖๒๕ .
๖๒๖ .
๖๒๗ .
๖๒๘ .
๖๒๙ .
๖๓๐ .
๖๓๑ .
๖๓๒ .
๖๓๓ .
๖๓๔ .
๖๓๕ .

พลทหาร รชตะพงศ์
พลทหาร ธนศักดิ์
พลทหาร ทวียศ
พลทหาร นัฐวุธ
พลทหาร ปภังกร
พลทหาร รัตพล
พลทหาร ปรีรัตน์
พลทหาร ซอบบรี
พลทหาร มูฮัมหมัดอิกบัล
พลทหาร มุสตาอาน
พลทหาร อับดุล
พลทหาร ยะหยา
พลทหาร ดนัย
พลทหาร เกริกฤทธิ์
พลทหาร สาธร
พลทหาร ยศพล
พลทหาร ซอบรี
พลทหาร อัสรี
พลทหาร อีร์วัน
พลทหาร อิรฟาน
พลทหาร อาหมัดไฟซอล
พลทหาร เสกสรร
พลทหาร ซอฮีบุญพีรเดา
พลทหาร มะซอและ
พลทหาร อัดนันต์
พลทหาร ซาเลม
พลทหาร สุกรี
พลทหาร บุลากร
พลทหาร ฐากูร
พลทหาร มูฮัมหมัดซูเปียน
พลทหาร เจ๊ะอุสมาน

พงศ์พันธ์พิพัฒนพร
เล็กสมสันต์
พรหมดาเนิน
มณีบุตร
ชุสีนุ่น
ท่าดีสม
โทบุรี
แวเลาะมะ
แวเด็ง
ดือระปุปิ
จิตบรรจง
ฮูลู
นิธิสมบัติ
ภูวินทร
ขวดน้าแก้ว
ศรแก้ว
อารียา
จือนะรา
อีซอ
ดาปะ
วานิ
ดอเลาะ
วาโซะ
แซเลาะ
คงตา
เปาะแต
สตาปอ
ยอดเงิน
กิ้มขู่
เจ๊ะเซ็ง
เบญจมะ

๑๕๖๓๒๐๐๗๖๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๖๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๗๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๑
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๒
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๓
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๔
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๕
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๖
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๗
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๘
๑๕๖๓๒๐๐๗๘๙
๑๕๖๓๒๐๐๗๙๐
๑๕๖๓๒๐๐๗๙๑

๒๒
เป็น ส.อ. ๖๓๖ .
๖๓๗ .
๖๓๘ .
๖๓๙ .
๖๔๐ .
๖๔๑ .
๖๔๒ .
๖๔๓ .
๖๔๔ .
๖๔๕ .
๖๔๖ .
๖๔๗ .
๖๔๘ .
๖๔๙ .
๖๕๐ .
๖๕๑ .
๖๕๒ .
๖๕๓ .
๖๕๔ .
๖๕๕ .
๖๕๖ .
๖๕๗ .
๖๕๘ .
๖๕๙ .
๖๖๐ .
๖๖๑ .
๖๖๒ .
๖๖๓ .
๖๖๔ .
๖๖๕ .
๖๖๖ .

พลทหาร อับดุลอาฟิซ
พลทหาร พิทักษ์
พลทหาร อาหะมะ
พลทหาร สะอารี
พลทหาร ซอฟูวัน
พลทหาร อาฟิซ
พลทหาร เจษฎา
พลทหาร แวฮัมดี
พลทหาร มูฮามะฟาอิส
พลทหาร แวนาอีม
พลทหาร แวสุไฮมิง
พลทหาร เตาฟิต
พลทหาร มูไฮมี
พลทหาร มูฮัมหมัดกามีซีร์
พลทหาร นิอัสรัน
พลทหาร มุฮฟิซ
พลทหาร เชาวนันท์
พลทหาร พชร
พลทหาร สุลกีฟลี
พลทหาร ปรมินทร์
พลทหาร อิทธิพล
พลทหาร ฮัมดัน
พลทหาร อับดุลฮากีม
พลทหาร อาดัม
พลทหาร มุเซ็น
พลทหาร นัสรัน
พลทหาร บุญศิริ
พลทหาร ศตคุณ
พลทหาร อนุชิต
พลทหาร ภาคภูมิ
พลทหาร ศาสตราภัทร์

เจะมะ
รินชะ
เจ๊ะนุ
มะเซ็ง
บือซา
อูเซ็ง
มาสิก
แวสะมะแอ
จูเปาะ
แวดอเลาะ
ดอเลาะ
อารง
อูมาร์
อุเซ็ง
ลีฆะ
เง๊าะ
วรงคไพสิฐ
ต้นครองจันทร์
ยะโก๊ะ
มุสิเกษม
สมาแอ
บินบือราเฮง
เจ๊ะเต๊ะ
ดาโอะ
ยะยา
แประสามะ
ศรีจันทร์
มากจงดี
เปาะสา
อธิกพันธุ์
สุวรรณโรจน์

๑๕๖๒๕๐๐๖๑๔
๑๕๖๒๕๐๐๖๑๕
๑๕๖๒๕๐๐๖๑๖
๑๕๖๒๕๐๐๑๖๔
๑๕๖๒๕๐๐๑๖๕
๑๕๖๒๕๐๐๑๖๖
๑๕๖๒๕๐๐๑๖๗
๑๕๖๒๕๐๐๑๖๘
๑๕๖๒๕๐๐๑๖๙
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๐
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๑
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๒
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๔
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๕
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๖
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๗
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๘
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๙
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๐
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๑
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๒
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๓
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๔
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๕
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๖
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๗
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๘
๑๕๖๒๕๐๐๑๘๙
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๐
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๑
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๒

๒๓
เป็น ส.อ. ๖๖๗ .
๖๖๘ .
๖๖๙ .
๖๗๐ .
๖๗๑ .
๖๗๒ .
๖๗๓ .
๖๗๔ .
๖๗๕ .
๖๗๖ .
๖๗๗ .
๖๗๘ .
๖๗๙ .
๖๘๐ .
๖๘๑ .
๖๘๒ .
๖๘๓ .
๖๘๔ .
๖๘๕ .
๖๘๖ .
๖๘๗ .
๖๘๘ .
๖๘๙ .
๖๙๐ .
๖๙๑ .
๖๙๒ .
๖๙๓ .
๖๙๔ .
๖๙๕ .
๖๙๖ .
๖๙๗ .

พลทหาร ธิติ
พลทหาร พรชัย
พลทหาร ปิยณัฐ
พลทหาร วรพงศ์
พลทหาร โซเฟียน
พลทหาร แวฮาซัน
พลทหาร อับดุลโรซัด
พลทหาร อฟ๎นดี
พลทหาร วาลิด
พลทหาร กฤษฎา
พลทหาร กฤษณ
พลทหาร ซอฟวาน
พลทหาร ณัฐพงศ์
พลทหาร ธีรศักดิ์
พลทหาร นราวิชญ์
พลทหาร นฤพันธ์
พลทหาร อับดุลฮาฟิซย์
พลทหาร อานัส
พลทหาร ธีรวุฒิ
พลทหาร สิทธิโชค
พลทหาร บุญอนันต์
พลทหาร นรธีร์
พลทหาร ฟีรวัส
พลทหาร สัตยา
พลทหาร ชนะรัฐ
พลทหาร เจตริน
พลทหาร พิเชษฐ์
พลทหาร วัชระ
พลทหาร มุคลิศร์
พลทหาร ฟิรตรี
พลทหาร จันทร์เฉลิม

จินดาเพ็ชร
ศรีไชย
คูหามุข
แวนาแว
ยูโซ๊ะ
ดอเลาะ
มามะ
สะตาปอ
แลนิ
จันทรัตน์
ใจห้าว
แวมะ
สงจันทร์
ผ่องใส
ฤทธิมนตรี
ลอยสุวรรณ
ยูโซะ
บากา
ชูฌพ็ชร
บุตรดารง
จันทร์ไชย
เพ็ชรพูล
จุฑามณี
ภารกิจ
คงเต็ม
พูนทวี
นาวาวี
เจียมสวัสดิ์
สมานุรัตน์
สาลาจะ
กีรติวิโรจน์กุล

๑๕๖๒๕๐๐๑๙๓
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๔
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๕
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๖
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๗
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๘
๑๕๖๒๕๐๐๑๙๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๐๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๑๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๓

๒๔
เป็น ส.อ. ๖๙๘ .
๖๙๙ .
๗๐๐ .
๗๐๑ .
๗๐๒ .
๗๐๓ .
๗๐๔ .
๗๐๕ .
๗๐๖ .
๗๐๗ .
๗๐๘ .
๗๐๙ .
๗๑๐ .
๗๑๑ .
๗๑๒ .
๗๑๓ .
๗๑๔ .
๗๑๕ .
๗๑๖ .
๗๑๗ .
๗๑๘ .
๗๑๙ .
๗๒๐ .
๗๒๑ .
๗๒๒ .
๗๒๓ .
๗๒๔ .
๗๒๕ .
๗๒๖ .
๗๒๗ .
๗๒๘ .

พลทหาร นิธิวุธ
พลทหาร สืบสาย
พลทหาร สุวิชชา
พลทหาร รังสิเมศวร์
พลทหาร สหพงศ์
พลทหาร อิลฮัม
พลทหาร แวฮาซัน
พลทหาร ภานุสรณ์
พลทหาร อับบัส
พลทหาร ฟิรฮาน
พลทหาร อารีฟ
พลทหาร มูฮัมมัด
พลทหาร รพี
พลทหาร นูรมิน
พลทหาร ณัฐธัญ
พลทหาร ณัฐพล
พลทหาร ใบตอง
พลทหาร สุรเชษฐ์
พลทหาร มูฮัมหมัดมุกซีร์
พลทหาร อารอฟะ
พลทหาร อดัม
พลทหาร ฟาเรส
พลทหาร สหดัม
พลทหาร อับดุลเราะห์มาน
พลทหาร ฮับลี
พลทหาร ฮัมการ์
พลทหาร อาหมัด
พลทหาร อาหมัดเตาฟิก
พลทหาร นิรุตติ์
พลทหาร รุสมัน
พลทหาร มุมินทร์

นิโซะ
จันตระกุล
มุ่งพันธ์กลาง
จันทร์วิไชย
บุญปถัมภ์
รอนิง
นิแวยะโกะ
วาสนามงคล
บินซอเฮาะ
เจะยิ
อาแซ
เจ๊ะเง๊าะ
เด่นไตรรัตน์
ดือราแม
วัชรีบารุง
ประดิษฐ์
ศรีสวัสดิ์
แซ่ปึง
มามุ
สาแม
บินดอเลาะ
แมเลาะ
สาแลแม
หะยีอาแซ
มะแซ
มะโซ๊ะ
กาแมแล
สะอิ
อับดุลบุตร
มะโระ
บินเจะมุ

๑๕๖๒๕๐๐๒๒๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๒๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๓๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๔๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๔

๒๕
เป็น ส.อ. ๗๒๙ .
๗๓๐ .
๗๓๑ .
๗๓๒ .
๗๓๓ .
๗๓๔ .
๗๓๕ .
๗๓๖ .
๗๓๗ .
๗๓๘ .
๗๓๙ .
๗๔๐ .
๗๔๑ .
๗๔๒ .
๗๔๓ .
๗๔๔ .
๗๔๕ .
๗๔๖ .
๗๔๗ .
๗๔๘ .
๗๔๙ .
๗๕๐ .
๗๕๑ .
๗๕๒ .
๗๕๓ .
๗๕๔ .
๗๕๕ .
๗๕๖ .
๗๕๗ .
๗๕๘ .

พลทหาร ฟูดัย
พลทหาร อิกรอม
พลทหาร อิกคลาส
พลทหาร วันนาอิม
พลทหาร อามีน
พลทหาร จัสมินทร์
พลทหาร คอบีร
พลทหาร ภรต
พลทหาร กีรติ
พลทหาร วงศกร
พลทหาร ธนวัฒน์
พลทหาร อับดุลมุมิม
พลทหาร นัซรัน
พลทหาร ศุภรีย์
พลทหาร ฟาร์อิซซุดดีน
พลทหาร ธีระพัฒน์
พลทหาร นพนรา
พลทหาร นราธิป
พลทหาร บุญรัตน์
พลทหาร ณัฐกรณ์
พลทหาร เกียรติศักดิ์
พลทหาร เฉลิมเกียรติ
พลทหาร เฉลิมพล
พลทหาร ชารีฟ
พลทหาร รัฐพล
พลทหาร วรากร
พลทหาร กันต์ธร
พลทหาร กิติพงษ์
พลทหาร กิติพงษ์
พลทหาร มูฮัมมัดอัซรีย์

เจะดาดอะ
หะยีเจะและ
นิแห
แวหะมะ
วันมหามาตร
อัสมาน
ดอหะ
วรวิสุทธินันท์
จันตุด
จันทร์บุญรอด
นวเธียร
การี
วาเตะ
นิยมเดชา
อนุสามัญสกุล
ว่องวณิชชา
มหาชัย
วังวน
โลกะพันธ์
จันต๊ะ
ภิระบรรณ์
กิติไพรวัลย์
มะเย็ง
จันทรดาเรศย์
เกตุแก้ว
บรภาค
ทองเนื้อขาว
โพธิง์ าม
เมธารัตนากร
อุมา

๑๕๖๒๕๐๐๒๕๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๕๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๖๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๗๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๔

๒๖
เป็น ส.อ. ๗๕๙ .
๗๖๐ .
๗๖๑ .
๗๖๒ .
๗๖๓ .
๗๖๔ .
๗๖๕ .
๗๖๖ .
๗๖๗ .
๗๖๘ .
๗๖๙ .
๗๗๐ .
๗๗๑ .
๗๗๒ .
๗๗๓ .
๗๗๔ .
๗๗๕ .
๗๗๖ .
๗๗๗ .
๗๗๘ .
๗๗๙ .
๗๘๐ .
๗๘๑ .
๗๘๒ .
๗๘๓ .
๗๘๔ .
๗๘๕ .
๗๘๖ .
๗๘๗ .
๗๘๘ .
๗๘๙ .

พลทหาร มูฮามัดลุกมัน
พลทหาร เอกราช
พลทหาร ศิวดล
พลทหาร สมฤทธิ์
พลทหาร ไฟซา
พลทหาร สุรศักดิ์
พลทหาร อดัม
พลทหาร อภิสิทธิ์
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร พีรมัน
พลทหาร ณภัทร
พลทหาร ยูฮัน
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร ณัฐพงศ์
พลทหาร ไพชยนต์
พลทหาร แวอัสรี
พลทหาร อัสรัน
พลทหาร สิทธิพล
พลทหาร สุทธิภาส
พลทหาร ซูการนอร์
พลทหาร สมาน
พลทหาร ฟารีดล
พลทหาร อาบูมูซา
พลทหาร พงศธร
พลทหาร ฮัมดาน
พลทหาร สุทรรศน์
พลทหาร ฟิรเดาวส์
พลทหาร พันธ์วิรา
พลทหาร ธนวิทย์
พลทหาร เกียรติศักดิ์
พลทหาร วีระยุทธ

สุระป้อม
อาแซ
พรหมศร
จันดวง
อาแว
เจ๊ะดือราแม
หลีหวัง
แดงเอียด
สาแม
หะยีอาหวัง
แดงดี
มะ
รอนิง
หนูโรง
เลื่อนศาสตร์
แวอูเซ็ง
ซายอ
แซ่เฮง
ศันสนะ
สามะ
โว๊ะ
นิรมาณกุล
แจมเช็ด
ถาวรสุข
เจ๊ะดาโอ๊ะ
ทองจีน
มะนอ
วิไลลักษณ์
พูพรสวัสดิ์
ศรีกงพาน
เพชรมณี

๑๕๖๒๕๐๐๒๘๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๘๙
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๐
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๑
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๒
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๓
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๔
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๕
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๖
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๗
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๘
๑๕๖๒๕๐๐๒๙๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๐๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๕

๒๗
เป็น ส.อ. ๗๙๐ .
๗๙๑ .
๗๙๒ .
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 .
๘๑๙ .
๘๒๐ .

พลทหาร อัสมัน
พลทหาร วิศรุต
พลทหาร ฮาฟีโซ
พลทหาร อาพีซี
พลทหาร พิสิทธิ์
พลทหาร ปิยพนธ์
พลทหาร นัสรอฮุดดีน
พลทหาร ฟิกกรี
พลทหาร ธีระศักดิ์
พลทหาร ซุลฮิลมี
พลทหาร จิรศักดิ์
พลทหาร ซูลกีฟลี
พลทหาร ฟารุส
พลทหาร ริดวน
พลทหาร ฮากีม
พลทหาร อารีเพ็ญ
พลทหาร อารีฟ
พลทหาร ซุบฮี
พลทหาร อัมนู
พลทหาร ณิชกานต์
พลทหาร อารีฟิน
พลทหาร ฮาเรฟ
พลทหาร อัสวาดี
พลทหาร มูฮัมหมัดรีดูวัน
พลทหาร ฮาเซ็ม
พลทหาร มูฮัมมัดซากี
พลทหาร อุสมัน
พลทหาร นูร์ดิน
พลทหาร ป๎กรี
พลทหาร อัสวัน
พลทหาร มูหัมหมัดฟ๎รฮาน

อูเซ็ง
ขุมทรัพย์
นุ๊
สาแลแม
ทวีจิตร์
โชติรัตน์
เจ๊ะสนิ
เจาสาเม๊าะ
จุ้ยชุม
ดาโอ๊ะ
มะนอ
รีมานิ
ยูโซ๊ะ
รีเด็ง
กือจิ
เซ็งสะลง
อาเซาะ
สยิ
ละอุ
หงษ์แสงวัฒนา
นาแซ
นาแว
อาลี
อีซอ
ดาหะแม
กาเซ็ง
มะโระ
ยูโซะ
แมเลาะ
ลอตง
มะเกะ

๑๕๖๒๕๐๐๓๑๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๑๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๒๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๓๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๖

๒๘
เป็น ส.อ. ๘๒๑ .
๘๒๒ .
๘๒๓ .
๘๒๔ .
๘๒๕ .
๘๒๖ .
๘๒๗ .
๘๒๘ .
๘๒๙ .
๘๓๐ .
๘๓๑ .
๘๓๒ .
๘๓๓ .
๘๓๔ .
๘๓๕ .
๘๓๖ .
๘๓๗ .
๘๓๘ .
๘๓๙ .
๘๔๐ .
๘๔๑ .
๘๔๒ .
๘๔๓ .
๘๔๔ .
๘๔๕ .
๘๔๖ .
๘๔๗ .
๘๔๘ .
๘๔๙ .
๘๕๐ .
๘๕๑ .

พลทหาร อิลฮัม
พลทหาร อิกรัม
พลทหาร มูฮัมหมัดซุพฮี
พลทหาร อัสมัน
พลทหาร อัซฮา
พลทหาร ฟุรกรณ์
พลทหาร อับดุลเลาะห์
พลทหาร ฟ๎ดลี
พลทหาร ไพซอน
พลทหาร ซาการียา
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร อัมรัน
พลทหาร มูหามัดเปาซี
พลทหาร ซอฟยูดิน
พลทหาร ตะห์กีม
พลทหาร มาหามะเพาซัน
พลทหาร อัสรี
พลทหาร ฮูไซฟ๎ตห์
พลทหาร จักร์พงศ์
พลทหาร ไฟซอล
พลทหาร มะฮากีม
พลทหาร พัชรพล
พลทหาร อนุพล
พลทหาร มูฮาหมัดนาอีม
พลทหาร อาเฟรนดี
พลทหาร ประพลรัตน์
พลทหาร ธันยวิทย์
พลทหาร สุทัศน์
พลทหาร กิตติ
พลทหาร อามีน
พลทหาร ภีมระพัฒต์

สาแลแม
ยะสีงอ
แลแว
เจ๊ะยอ
มาเร๊ะ
อองยู
แวปูตะ
ดิง
สนิ
หะยียาลี
เซ็งสาเมาะ
สาลี
มะอีแต
เจะกา
มะลีแว
มิงซู
อาลีบาเดาะ
วาฮะ
อ่อนจันทร์
อารอมะ
สือนิ
อามิง
เจะมุ
เจ๊ะมะ
สะมะแอ
เทพพรหม
มินทนาการ
เล็กสุภาพ
ทองวิเชียร
มะดือเร๊ะ
รองสวัสดิ์

๑๕๖๒๕๐๐๓๔๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๔๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๕๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๗๘

๒๙
เป็น ส.อ. ๘๕๒ .
๘๕๓ .
๘๕๔ .
๘๕๕ .
๘๕๖ .
๘๕๗ .
๘๕๘ .
๘๕๙ .
๘๖๐ .
๘๖๑ .
๘๖๒ .
๘๖๓ .
๘๖๔ .
๘๖๕ .
๘๖๖ .
๘๖๗ .
๘๖๘ .
๘๖๙ .
๘๗๐ .
๘๗๑ .
๘๗๒ .
๘๗๓ .
๘๗๔ .
๘๗๕ .
๘๗๖ .
๘๗๗ .
๘๗๘ .
๘๗๙ .
๘๘๐ .
๘๘๑ .
๘๘๒ .

พลทหาร พิสิทธิ์
พลทหาร รุสลัน
พลทหาร ปาดือลี
พลทหาร นิภัทร
พลทหาร ยูฮัน
พลทหาร ณัฐพล
พลทหาร มูฮาหมัดฮากีม
พลทหาร มูฮาหมัดแฟนดี้
พลทหาร มุตีย์
พลทหาร มูฮัมหมัดอัฟฟาน
พลทหาร อุสมาน
พลทหาร ซูไฮมิง
พลทหาร มูฮัมหมัดรีดวรรน
พลทหาร อิสาเหาะ
พลทหาร มูฮาหมัดอิฮซาน
พลทหาร ตัลมีซัน
พลทหาร มูหะมะสอบรี
พลทหาร สมบัติ
พลทหาร นิอิมรอน
พลทหาร หัสบดินทร์
พลทหาร นิอาดูวัน
พลทหาร มูฮาหมัดนรดิน
พลทหาร อับดุลเล๊าะ
พลทหาร อานูญ
พลทหาร มุซาฟฟ๎ร
พลทหาร มะไซดี
พลทหาร รอกิ
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร ฮาฟิต
พลทหาร ซับรี
พลทหาร ซารี

คงจุล
บาราเต๊ะ
บินยูโซ๊ะ
หะยีวาเงาะ
บาราเต๊ะ
สุกดา
ลาเต๊ะ
สาเม๊าะ
มีลา
ฮัมดานีย์
เล็งฮะ
มูดอ
สะลูโว๊ะ
เจะดือแม
ต่วนโน๊ะ
อาสะวะ
ตันยีนายู
เทพพรหม
โว๊ะ
มะยาแมง
หะยีมูซอ
มาฮามะนอ
ยือโร๊ะ
อามิง
อามิง
อับดุลกอเดร์
เงาะ
หะยีตาเย๊ะ
ลอหนิ
ยีราตี
บินอาแวหามะ

๑๕๖๒๕๐๐๓๗๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๘๙
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๐
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๑
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๒
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๔
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๕
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๖
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๗
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๘
๑๕๖๒๕๐๐๓๙๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๐๙

๓๐
เป็น ส.อ. ๘๘๓ .
๘๘๔ .
๘๘๕ .
๘๘๖ .
๘๘๗ .
๘๘๘ .
๘๘๙ .
๘๙๐ .
๘๙๑ .
๘๙๒ .
๘๙๓ .
๘๙๔ .
๘๙๕ .
๘๙๖ .
๘๙๗ .
๘๙๘ .
๘๙๙ .
๙๐๐ .
๙๐๑ .
๙๐๒ .
๙๐๓ .
๙๐๔ .
๙๐๕ .
๙๐๖ .
๙๐๗ .
๙๐๘ .
๙๐๙ .
๙๑๐ .
๙๑๑ .
๙๑๒ .

พลทหาร มะรอฟิต
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร ซานาดี
พลทหาร ดารูอินซัน
พลทหาร แวแม
พลทหาร อดินันต์
พลทหาร อนัส
พลทหาร มะฮารีส
พลทหาร รอซาลี
พลทหาร มูฮัมมัดดิลมี
พลทหาร อิสมาแอ
พลทหาร การียา
พลทหาร อดินันท์
พลทหาร วัฒนา
พลทหาร นครา
พลทหาร ซาพูวัลย์
พลทหาร รีดวน
พลทหาร มะรอเกต
พลทหาร นูรดิน
พลทหาร อัคฟ๎ณร์
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร รุสลี
พลทหาร นิมูฮาหมัดมูซาวี
พลทหาร มูฮาหมัดซาฟี
พลทหาร ฟากีรนัน
พลทหาร อารอฟ๎ช
พลทหาร อีมาด
พลทหาร อับดุลรอมัน
พลทหาร กามารูซามาน
พลทหาร ซอฟวัน

มะเซ็ง
แวกาจิ
มือลี
สะนิ
แวบือซา
อาแด
กอเล็ง
ตาเฮ
วาปิ
เจ๊ะแต
มะแซ
ตาเย๊ะ
มะ
คงพุฒ
ยะโกะ
บราเฮ็ง
สาแลแม
มะสาแม
ราเซะ
ตาเฮ
เจ๊ะดอเลาะ
มะยาเอะ
นิเยะ
หะมะ
สะมะแอ
เจ๊ะหะ
มะเละ
ยูโซ๊ธ
ตาเละ
มามะ

๑๕๖๒๕๐๐๔๑๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๑๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๒๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๓๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๐

๓๑
เป็น ส.อ. ๙๑๓ .
๙๑๔ .
๙๑๕ .
๙๑๖ .
๙๑๗ .
๙๑๘ .
๙๑๙ .
๙๒๐ .
๙๒๑ .
๙๒๒ .
๙๒๓ .
๙๒๔ .
๙๒๕ .
๙๒๖ .
๙๒๗ .
๙๒๘ .
๙๒๙ .
๙๓๐ .
๙๓๑ .
๙๓๒ .
๙๓๓ .
๙๓๔ .
๙๓๕ .
๙๓๖ .
๙๓๗ .
๙๓๘ .
๙๓๙ .
๙๔๐ .
๙๔๑ .
๙๔๒ .

พลทหาร อับดุลฮานันต์
พลทหาร อับดุลอาฟิซ
พลทหาร นูรฎีน
พลทหาร ลุตฟี
พลทหาร มูฮาหมัดฟาฏิน
พลทหาร อาหามะ
พลทหาร ลุคมาน
พลทหาร นิอามีน
พลทหาร ชานาญ
พลทหาร ธีรลักษณ์
พลทหาร ซาฮาเล็ง
พลทหาร ณัฐวัตร
พลทหาร หิรัญ
พลทหาร สันติ
พลทหาร ศาสตราวุธ
พลทหาร ศาสตราวุฒิ
พลทหาร ภานุวัฒน์
พลทหาร ปรินทร
พลทหาร ประพจน์
พลทหาร นรินทร์
พลทหาร นรากร
พลทหาร ณัฐพล
พลทหาร ชัยศิริ
พลทหาร ชารีฟ
พลทหาร อูไบดิลละห์
พลทหาร ซับซูรี
พลทหาร ฟิตรี
พลทหาร อันนัศร์
พลทหาร อัสลัน
พลทหาร โกวิทย์

แวมะ
มาแนง
รีรา
มาลีมาตร
สาแม
สีมา
นอรอเอ
นิสาเฮาะ
สารีวาโน
ศรีจันทร์
อามะ
จันทร์มาตร์
สุขสถาน
อินน้อย
ทองแดง
รุ่งเรือง
บุญให้
นุเคราะห์วัด
สกุลพรหม
เภาประดิษฐ์
แก้วเมฆ
ตูเละ
อาทิตยชาติ
สมานธรรมกุล
อาบ๊ะ
ยะโก๊ะ
มามะ
นิอูมา
สาแลแม
จุลเทพ

๑๕๖๒๕๐๐๔๔๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๔๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๕๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๖๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๐

๓๒
เป็น ส.อ. ๙๔๓ .
๙๔๔ .
๙๔๕ .
๙๔๖ .
๙๔๗ .
๙๔๘ .
๙๔๙ .
๙๕๐ .
๙๕๑ .
๙๕๒ .
๙๕๓ .
๙๕๔ .
๙๕๕ .
๙๕๖ .
๙๕๗ .
๙๕๘ .
๙๕๙ .
๙๖๐ .
๙๖๑ .
๙๖๒ .
๙๖๓ .
๙๖๔ .
๙๖๕ .
๙๖๖ .
๙๖๗ .
๙๖๘ .
๙๖๙ .
๙๗๐ .
๙๗๑ .
๙๗๒ .

พลทหาร วุฒภัทร
พลทหาร อัสรี
พลทหาร เสกสรร
พลทหาร ฟ๎สตาร์
พลทหาร ซุวารี
พลทหาร ฮาเล็ง
พลทหาร อาซูวัน
พลทหาร มูหามัดอภิสิทธิ์
พลทหาร นิวัฒน์
พลทหาร แวอารีฟ
พลทหาร อับดุลอากีม
พลทหาร อับดุลอาซิ
พลทหาร อัศฮาร์
พลทหาร วรัดี
พลทหาร ฟิกรี
พลทหาร อนัส
พลทหาร ฟาลฮามี
พลทหาร พณรงค์
พลทหาร ธนากร
พลทหาร อติชาติ
พลทหาร ลือศักดิ์
พลทหาร สิรภพ
พลทหาร สุกันณฑ์
พลทหาร อดุลฮาฟิส
พลทหาร เกรียงศักดิ์
พลทหาร กันตินันท์
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร ธนวัฒน์
พลทหาร วีรยุทธ
พลทหาร วิชิตการณ์

สุนทรสิน
ลีมิง
เส็นติหย๊ะ
ลีมิง
มะฮามะนอ
เจ๊ะมิง
ยา
ยาคอ
เงินเนียม
แวดือเระ
ปีมะแม
เจะดือเระ
เจ๊ะอามะ
มะปิเยาะ
ดาโอ๊ะ
มือลี
มะเซ็ง
อติวิเศสกุล
เงินมาก
เอกอัจฉริยา
หนูแดง
สิงหะ
บือสือแม
มะสะ
แดงอินทร์
ตั้งสงวนสิทธิ์
วามะ
เอกอัจฉริยา
รุ่งเรือง
เมืองสถิตย์

๑๕๖๒๕๐๐๔๗๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๗๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๘๙
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๐
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๑
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๒
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๓
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๔
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๕
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๖
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๗
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๘
๑๕๖๒๕๐๐๔๙๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๐

๓๓
เป็น ส.อ. ๙๗๓ .
๙๗๔ .
๙๗๕ .
๙๗๖ .
๙๗๗ .
๙๗๘ .
๙๗๙ .
๙๘๐ .
๙๘๑ .
๙๘๒ .
๙๘๓ .
๙๘๔ .
๙๘๕ .
๙๘๖ .
๙๘๗ .
๙๘๘ .
๙๘๙ .
๙๙๐ .
๙๙๑ .
๙๙๒ .
๙๙๓ .
๙๙๔ .
๙๙๕ .
๙๙๖ .
๙๙๗ .
๙๙๘ .
๙๙๙ .
๑๐๐๐ .
๑๐๐๑ .
๑๐๐๒ .

พลทหาร วิวรรธน์
พลทหาร สกนธ์
พลทหาร ฟารุส
พลทหาร ซอลาฮูดิน
พลทหาร ไพศาล
พลทหาร สิรวิชญ์
พลทหาร อาซูฮา
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร มูฮาหมัดอิรฟาน
พลทหาร อนัสรุล
พลทหาร มะซีดิ
พลทหาร อารีซัน
พลทหาร สุธิ
พลทหาร มะตามีซี
พลทหาร อับดุลรอมัน
พลทหาร ซูไลมาน
พลทหาร อับดุลเราะห์มัน
พลทหาร อามีรู
พลทหาร บารอกา
พลทหาร ซูเบร์
พลทหาร มูฮัมหมัด
พลทหาร มะซอเฟต
พลทหาร นาฮาดี
พลทหาร อารภี
พลทหาร ฮูซัยนี
พลทหาร ยัซรี
พลทหาร อาฟีฟี
พลทหาร อาบาซ
พลทหาร ศะห์รันย์
พลทหาร ยูสรี

โกศัยพัฒน์
วิเชียรรัตน์
มารีแซ
ตาเย๊ะ
กูเส็ง
วรวงศ์เวทย์
แซลีมา
สะมะแอ
สุยี
บากา
ยามา
นิแหละ
สาอุ
มะเม็ง
ดอลอ
อีอาซา
อาบู
หะยีมะ
มะดิง
บากา
อูมา
เจ๊ะหะ
ดอเล๊าะ
อาแว
เจะโวะ
แวเต๊ะ
สาและ
แยนา
นิแว
บือซา

๑๕๖๒๕๐๐๕๐๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๐๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๐
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๑๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๐
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๒๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๐

๓๔
เป็น ส.อ. ๑๐๐๓ .
๑๐๐๔ .
๑๐๐๕ .
๑๐๐๖ .
๑๐๐๗ .
๑๐๐๘ .
๑๐๐๙ .
๑๐๑๐ .
๑๐๑๑ .
๑๐๑๒ .
๑๐๑๓ .
๑๐๑๔ .
๑๐๑๕ .
๑๐๑๖ .
๑๐๑๗ .
๑๐๑๘ .
๑๐๑๙ .
๑๐๒๐ .
๑๐๒๑ .
๑๐๒๒ .
๑๐๒๓ .
๑๐๒๔ .
๑๐๒๕ .
๑๐๒๖ .
๑๐๒๗ .
๑๐๒๘ .
๑๐๒๙ .
๑๐๓๐ .
๑๐๓๑ .
๑๐๓๒ .

พลทหาร ลุตฟี
พลทหาร อาลีย๊ะ
พลทหาร มะอาบีดิน
พลทหาร ฟูรกอน
พลทหาร นัสรัน
พลทหาร อัสซูวรรณ
พลทหาร มูฮามัดอาลิฟ
พลทหาร ฮัสมี
พลทหาร อักมาน
พลทหาร อับดุลอาซิ
พลทหาร อุสมาน
พลทหาร ซอบรี
พลทหาร อภิสิทธิ์
พลทหาร อารีฟิน
พลทหาร อลัม
พลทหาร อัซมี
พลทหาร อาหะมะ
พลทหาร ฮีซัมมุดดีน
พลทหาร ลุตฟี
พลทหาร นิอัสรี
พลทหาร อัฟฟาน
พลทหาร นิฮาเซ็ม
พลทหาร ฟารฮาน
พลทหาร กิตติ
พลทหาร ฮูซัยฟี
พลทหาร อากีฟ
พลทหาร ฮาเซม
พลทหาร อิบรอเฮม
พลทหาร ทนงศักดิ์
พลทหาร ซอฟรอน

หะยีดือราแม
มะลี
เจะโซะ
ลองบู
ดาตูมะดา
เปาะหะ
เลาะเมาะ
เป๊าะนิ
โต๊ะจุ
เจ๊ะนิ
ยูโซ๊ะ
แมเลาะ
สะอะ
มะดุมิง
อาแว
ยูโน
ตูแป
แสแมะ
สะนิ
แนซี
สะมาแอ
ดือราแม
ดอแน
กูโน
มะดือเร๊ะ
สือรี
เจ๊ะเลาะ
เจะแว
วิไลพันธ์
อาแว

๑๕๖๒๕๐๐๕๓๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๓๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๐
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๔๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๐
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๕๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๐

๓๕
เป็น ส.อ. ๑๐๓๓ .
๑๐๓๔ .
๑๐๓๕ .
๑๐๓๖ .
๑๐๓๗ .
๑๐๓๘ .
๑๐๓๙ .
๑๐๔๐ .
๑๐๔๑ .
๑๐๔๒ .
๑๐๔๓ .
๑๐๔๔ .
๑๐๔๕ .
๑๐๔๖ .
๑๐๔๗ .
๑๐๔๘ .
๑๐๔๙ .
๑๐๕๐ .
๑๐๕๑ .
๑๐๕๒ .
๑๐๕๓ .
๑๐๕๔ .
๑๐๕๕ .
๑๐๕๖ .
๑๐๕๗ .
๑๐๕๘ .
๑๐๕๙ .
๑๐๖๐ .
๑๐๖๑ .

พลทหาร รุสลี
พลทหาร อีลาฟี
พลทหาร สัดดาม
พลทหาร ลู๊ต
พลทหาร นูรไอมัน
พลทหาร มูฮัมมัด
พลทหาร มะไพซู
พลทหาร มะดารง
พลทหาร ซัมรี
พลทหาร พชรพงษ์
พลทหาร ฟิรอาน
พลทหาร อาดือนัน
พลทหาร ยะห์ยา
พลทหาร ฟาริด
พลทหาร หมัดไพซอล
พลทหาร ซุลฟาน
พลทหาร อิบรอฮิม
พลทหาร บัสรี
พลทหาร รอฟีกี
พลทหาร ซารีฟ
พลทหาร อาฟ๎นดี
พลทหาร บัสรี
พลทหาร อานูวา
พลทหาร มาหะมะ
พลทหาร อะนัส
พลทหาร ณัฐวุฒิ
พลทหาร ซูลีซี
พลทหาร สรรค์ดพชร
พลทหาร ธีรวุฒิ

เด็ง
อาแวกะจิ
แฉะ
อาดา
มะสุและ
มะดีเย๊าะ
อาแวกือจิ
เจะมะ
แมเราะ
หล่อตระกูล
ยามาสะตา
ยามาดิบุ
มะลี
ยามา
สะแม
มะอิง
มือแยบาสอ
เจ๊ะนิ
ป๎ตตานี
เต๋เอียดหยอ
อาลี
ยูโซ๊ะ
สามะลาแล
สะมะแอ
เจะแว
เจ๊ะบือราเฮง
มะ
มือเยาะ
กาเจร์

๑๕๖๒๕๐๐๕๖๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๖๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๐
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๐
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๑
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๒
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๔
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๕
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๖
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๗
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๘
๑๕๖๒๕๐๐๕๘๙
๑๕๖๒๕๐๐๕๙๐

๓๖
เป็น ส.อ. ๑๐๖๒ . พลทหาร นัสรี

เจ๊ะโก๊ะ

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๑

๑๐๖๓ . พลทหาร อาฟิก

สาเระ

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๒

๑๐๖๔ . พลทหาร อีซา

สาแหละ

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๓

๑๐๖๕ . พลทหาร อรีฟ๎น

เตะ

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๔

๑๐๖๖ . พลทหาร ซูกัรนัย

มะลี

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๕

๑๐๖๗ . พลทหาร อัสมิน

หะยีแวนอร์

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๖

๑๐๖๘ . พลทหาร ฮาลิลี่

อิบราฮิม

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๗

๑๐๖๙ . พลทหาร อภิชัย

วงศ์ญาติแม้น

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๘

๑๐๗๐ . พลทหาร อาฟีรู

ยูโซ๊ะ

๑๕๖๒๕๐๐๕๙๙

๑๐๗๑ . พลทหาร อับดุลปาตะ

ลอหะ

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๐

๑๐๗๒ . พลทหาร อินด์ฟิตรี

ยาเซ็ง

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๑

๑๐๗๓ . พลทหาร สุวิทย์

อูมา

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๒

๑๐๗๔ . พลทหาร อานัส

หมุดตะเหล็บ

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๓

๑๐๗๕ . พลทหาร นิเฮง

เจ๊ะดอเล๊าะ

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๔

๑๐๗๖ . พลทหาร สุกรี

เจ๊ะอาบ๊ะ

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๕

๑๐๗๗ . พลทหาร ตาบือเล

ยูโซะ

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๖

๑๐๗๘ . พลทหาร ธม

แก้วคง

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๗

๑๐๗๙ . พลทหาร ชูศักดิ์

ชูใจ

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๘

๑๐๘๐ . พลทหาร ประเสริฐกิจ

คงพันวัตร

๑๕๖๒๕๐๐๖๐๙

๑๐๘๑ . พลทหาร อับดุลอาซัน

บือราเฮง

๑๕๖๒๕๐๐๖๑๐

๑๐๘๒ . พลทหาร มะซากี

เจ๊ะแว

๑๕๖๒๕๐๐๖๑๒

๑๐๘๓ . พลทหาร ศรัณย์

มูหนะ

๑๕๖๒๕๐๐๖๑๓

๑๐๘๔ . พลทหาร รุสลัน

สาลัง

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๓

๑๐๘๕ . พลทหาร วัฒนพล

แสงทอง

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๔

๑๐๘๖ . พลทหาร ขจรยศ

สมัครพงษ์

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๕

๑๐๘๗ . พลทหาร นราธิป

อาแว

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๖

๑๐๘๘ . พลทหาร สรศักดิ์

ดาเรือง

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๗

๑๐๘๙ . พลทหาร สหรัฐ

หลายเจริญกิจ

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๘

๓๗
เป็น ส.อ. ๑๐๙๐ .
๑๐๙๑ .
๑๐๙๒ .
๑๐๙๓ .
๑๐๙๔ .
๑๐๙๕ .
๑๐๙๖ .
๑๐๙๗ .
๑๐๙๘ .
๑๐๙๙ .
๑๑๐๐ .
๑๑๐๑ .
๑๑๐๒ .
๑๑๐๓ .
๑๑๐๔ .
๑๑๐๕ .
๑๑๐๖ .
๑๑๐๗ .
๑๑๐๘ .
๑๑๐๙ .
๑๑๑๐ .
๑๑๑๑ .
๑๑๑๒ .
๑๑๑๓ .
๑๑๑๔ .
๑๑๑๕ .
๑๑๑๖ .
๑๑๑๗ .
๑๑๑๘ .
๑๑๑๙ .
๑๑๒๐ .

พลทหาร สุภชัย
พลทหาร สมิทธิ์
พลทหาร วัชรินทร์
พลทหาร สุรวุท
พลทหาร ทักษิณ
พลทหาร อภินัทธ์
พลทหาร อริย์ธัช
พลทหาร วิทวัส
พลทหาร วรวุฒิ
พลทหาร อภิเดช
พลทหาร อัฐศิษฎ์
พลทหาร วรเดช
พลทหาร สามารถ
พลทหาร จักราวุธ
พลทหาร จักริน
พลทหาร คมกฤษ์
พลทหาร กาญจน์พงษ์
พลทหาร สหรัฐ
พลทหาร ปิยพัทธ์
พลทหาร ชานน
พลทหาร เชษฐา
พลทหาร ปริญญา
พลทหาร จักรพล
พลทหาร ชิษณุพงษ์
พลทหาร ธีรวุฒน์
พลทหาร ชนวีร์
พลทหาร จักรพันธ์
พลทหาร นิวัฒน์
พลทหาร ชวัลวิทย์
พลทหาร คุณากร
พลทหาร ปรกฤษฎ์

ภาโอภาส
อับดุลลา
จันทร์โชติ
นิลหิรัญ
แดงสุวรรณ
จันทร์ทอง
กวีพล
เรืองยศ
รัตน์ภูวดล
พรมวงษ์
จารุครุฑ
ศรีเทพ
เพ็ชรแดง
เงินนาค
จิรวงศ์วัฒน์
ติรอานวย
ศรีรักษ์
ดุลยชาติ
เศียรสุวรรณ์
กาญจนบุษย์
สุทธาเวศ
โลหิตธาดา
ทองคา
อักษรถึง
วรสุวัฒน์
มุสีสุทธิ์
จันทวงศ์
นิโรธ
จันทร์ศรี
คงสิริป๎ญญากุล
แก้ววิชิต

๑๕๖๔๕๐๐๑๑๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๒๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๓๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๔๙

๓๘
เป็น ส.อ. ๑๑๒๑ .
๑๑๒๒ .
๑๑๒๓ .
๑๑๒๔ .
๑๑๒๕ .
๑๑๒๖ .
๑๑๒๗ .
๑๑๒๘ .
๑๑๒๙ .
๑๑๓๐ .
๑๑๓๑ .
๑๑๓๒ .
๑๑๓๓ .
๑๑๓๔ .
๑๑๓๕ .
๑๑๓๖ .
๑๑๓๗ .
๑๑๓๘ .
๑๑๓๙ .
๑๑๔๐ .
๑๑๔๑ .
๑๑๔๒ .
๑๑๔๓ .
๑๑๔๔ .
๑๑๔๕ .
๑๑๔๖ .
๑๑๔๗ .
๑๑๔๘ .
๑๑๔๙ .
๑๑๕๐ .
๑๑๕๑ .

พลทหาร นพฤทธิ์
พลทหาร คณานัป
พลทหาร นราธร
พลทหาร เดชส์นารายณ์
พลทหาร ชานุพงษ์
พลทหาร อัซรีย์
พลทหาร พงศกร
พลทหาร อนูวาร์
พลทหาร อารีเฟน
พลทหาร วรนิพิฐ
พลทหาร สุภชาติ
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร อัสมี
พลทหาร บูรฮัน
พลทหาร อานนท์
พลทหาร ชิษณุพงค์
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร มารูวัน
พลทหาร อารือมัน
พลทหาร สุธิศักดิ์
พลทหาร อาบูบากา
พลทหาร กรกช
พลทหาร เจษฎาวุฒิ
พลทหาร ณัฐชนน
พลทหาร วชิรวิทย์
พลทหาร มันโซร
พลทหาร คุณานนท์
พลทหาร จักรพันธ์
พลทหาร วัชรพงศ์
พลทหาร พิทักษ์
พลทหาร ชินดนัย

หลิมศิริ
อนันตะ
ยกรัตน์
วรรณเพ็ชร
วงษ์สีมาอนันต์
นุกูล
ฤทธิไกรสร
อับดุลเราะห์มัน
ดอเล๊าะ
ทองหนิด
แจ่มจันทา
หะยียะปาร์
เจ๊ะโซ๊ะ
เยงทูล
สุวรรณโซะ
คงมาก
แยนา
เนตรเนียมจันทร์
เจ๊ะเง๊าะ
ตั้งศิริเสถียร
อาลีโฮ
รอดพล
สันติเจริญ
เพชรศรี
ครุธน้อย
ตูแวกาจิ
แก้วช่วย
บุหลัน
ทิพย์มณเฑียร
ครุฑถะ
แซ่หว่อง

๑๕๖๔๕๐๐๑๕๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๕๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๖๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๗๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๐

๓๙
เป็น ส.อ. ๑๑๕๒ .
๑๑๕๓ .
๑๑๕๔ .
๑๑๕๕ .
๑๑๕๖ .
๑๑๕๗ .
๑๑๕๘ .
๑๑๕๙ .
๑๑๖๐ .
๑๑๖๑ .
๑๑๖๒ .
๑๑๖๓ .
๑๑๖๔ .
๑๑๖๕ .
๑๑๖๖ .
๑๑๖๗ .
๑๑๖๘ .
๑๑๖๙ .
๑๑๗๐ .
๑๑๗๑ .
๑๑๗๒ .
๑๑๗๓ .
๑๑๗๔ .
๑๑๗๕ .
๑๑๗๖ .
๑๑๗๗ .
๑๑๗๘ .
๑๑๗๙ .
๑๑๘๐ .
๑๑๘๑ .
๑๑๘๒ .
๑๑๘๓ .

พลทหาร ภูธร
พลทหาร ชัชวาล
พลทหาร ยิ่งคุณ
พลทหาร วรพล
พลทหาร ณพรัตน์
พลทหาร ยศสกล
พลทหาร นัทกร
พลทหาร พงศธร
พลทหาร วีรพันธุ์
พลทหาร ภูริป๎ณย์
พลทหาร ทักษ์ดนัย
พลทหาร จิรพงษ์
พลทหาร เกริกฤทธิ์
พลทหาร ธนกร
พลทหาร ธนวัฒน์
พลทหาร วีรศักดิ์
พลทหาร กิตติพงษ์
พลทหาร ธนวัฒน์
พลทหาร โกเมท
พลทหาร กฤษฏา
พลทหาร พันแสง
พลทหาร อนัส
พลทหาร กิตติภูมิ
พลทหาร กัมปนาท
พลทหาร ณัฐพล
พลทหาร ณัฐนนท์
พลทหาร ทินาคม
พลทหาร กิตติธัช
พลทหาร ทิวัตถ์
พลทหาร ยศธเนศ
พลทหาร เสฐียรพงษ์
พลทหาร อนวัช

ไพบูลย์สมบัติ
สุวรรณภิภพ
มูห์ลฮัน
วัชรัตน์ศิริยุทธ
ส่อสืบ
ลิขิตธีระกุล
เดชธวัฒน์
จันทสุบรรณ์
พันเจริญ
กิจค้า
มงคลชาติ
เจริญสง
อรุณธรรมรัตน์
สุธีรศักดิ์
ศรีมันตะ
แจ้งทวี
เพ็ชรบริสุทธิ์
วิรัชตั้งสกุล
ยืนยง
ราชรักษ์
วิเศษรัตน์
บินหมัด
บุญเจริญ
เหล่าอุตสาหะ
ทิพย์พิมล
หวังสวัสดิ์
ตั้งจารุจุรี
อนันต์วรวัฒน์
ทัศนลีลพร
ภูว่ ิจิตร
ปวีณวิทยโชติ
ขุนยาบี

๑๕๖๔๕๐๐๑๘๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๘๙
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๐
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๑
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๒
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๓
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๔
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๕
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๖
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๗
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๘
๑๕๖๔๕๐๐๑๙๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๐๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๒

๔๐
เป็น ส.อ. ๑๑๘๔ .
๑๑๘๕ .
๑๑๘๖ .
๑๑๘๗ .
๑๑๘๘ .
๑๑๘๙ .
๑๑๙๐ .
๑๑๙๑ .
๑๑๙๒ .
๑๑๙๓ .
๑๑๙๔ .
๑๑๙๕ .
๑๑๙๖ .
๑๑๙๗ .
๑๑๙๘ .
๑๑๙๙ .
๑๒๐๐ .
๑๒๐๑ .
๑๒๐๒ .
๑๒๐๓ .
๑๒๐๔ .
๑๒๐๕ .
๑๒๐๖ .
๑๒๐๗ .
๑๒๐๘ .
๑๒๐๙ .
๑๒๑๐ .
๑๒๑๑ .
๑๒๑๒ .
๑๒๑๓ .
๑๒๑๔ .
๑๒๑๕ .

พลทหาร ภานุพงศ์
พลทหาร ภูมิศักดิ์
พลทหาร ฟุรกอน
พลทหาร ธันวา
พลทหาร มูฮาหมัดรอมฎอน
พลทหาร สอดิ
พลทหาร อิบรอเฮง
พลทหาร เพชร
พลทหาร เดชส์ณรงค์
พลทหาร นาอีม
พลทหาร วัชรพล
พลทหาร อภิเดช
พลทหาร รุสลี
พลทหาร ฐาปนนท์
พลทหาร วชิระ
พลทหาร ณัฐวัฒน์
พลทหาร กฤติธี
พลทหาร ทศพล
พลทหาร วัชรพงค์
พลทหาร ศุภฤกษ์
พลทหาร กเรณู
พลทหาร อัครคุปต์
พลทหาร สุชาติ
พลทหาร สุภัทธโน
พลทหาร พสะร
พลทหาร อภิวิชญ์
พลทหาร ศุภวิชญ์
พลทหาร ฤทธิเดช
พลทหาร กฤษณพงศ์
พลทหาร อานนท์
พลทหาร กฤษกร
พลทหาร เปรมพงศ์

ท่องส่งโสม
ศรีศาสนานนท์
อาลี
สิงขโรทัย
สะดียามู
แซะบิง
เจะเล๊าะ
ไซยมาน
วรรณเพ็ชร
หะยีบานุง
เจริญธนวิธ
อาวะภาค
พันธพงศ์ธรรม
ทองนุ้ย
โยมมาก
ศรีรัตน์
ชูปาน
ลัคนทินพร
ศรีแก้ว
แสนเดช
ตันตระกูล
อนุศิลป์
ไชยสุวรรณ
บุญเส็ง
คาวุน่
พรมวงษ์
สุทธิสวาท
ขุนหมวก
มาลัยกนก
จามจุรี
วัฒนกุล
มณี

๑๕๖๔๕๐๐๒๑๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๑๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๒๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๕

๔๑
เป็น ส.อ. ๑๒๑๖ .
๑๒๑๗ .
๑๒๑๘ .
๑๒๑๙ .
๑๒๒๐ .
๑๒๒๑ .
๑๒๒๒ .
๑๒๒๓ .
๑๒๒๔ .
๑๒๒๕ .
๑๒๒๖ .
๑๒๒๗ .
๑๒๒๘ .
๑๒๒๙ .
๑๒๓๐ .
๑๒๓๑ .
๑๒๓๒ .
๑๒๓๓ .
๑๒๓๔ .
๑๒๓๕ .
๑๒๓๖ .
๑๒๓๗ .
๑๒๓๘ .
๑๒๓๙ .
๑๒๔๐ .
๑๒๔๑ .
๑๒๔๒ .
๑๒๔๓ .
๑๒๔๔ .
๑๒๔๕ .
๑๒๔๖ .
๑๒๔๗ .

พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์
พลทหาร วีรพงศ์
พลทหาร อมีน
พลทหาร อาร์ฟาซด์
พลทหาร วุฒิพงษ์
พลทหาร วิญํู
พลทหาร อันวาร์
พลทหาร นิฮัมดี
พลทหาร ศักดิธัช
พลทหาร ศิววัฒน์
พลทหาร นิอิฟฟาน
พลทหาร เมธัส
พลทหาร นิอัซฮา
พลทหาร อานันท์
พลทหาร วิศรุต
พลทหาร อักบาส
พลทหาร วันชนะ
พลทหาร พงศกร
พลทหาร อมรเทพ
พลทหาร ปนัตถ์เทพ
พลทหาร มูฮัมหมัดยากี
พลทหาร ซุลกิฟลีย์
พลทหาร เอกราช
พลทหาร ซูฟีย์
พลทหาร อับดุลเล๊าะ
พลทหาร เจษฎา
พลทหาร ทศพร
พลทหาร ชานน
พลทหาร รัตน์นิพนธ์
พลทหาร โกศล
พลทหาร อัษฎาวุธ
พลทหาร เทียนชัย

ฉัตรศิริเวช
อมรไชยมนตรี
มะหมัด
ยานยา
บัวโรย
ศิริ
ฮะซานี
เจะอาแซ
ศิลาพัฒน์
สุขช่วย
แว
พรมณาน
หะยีวาเงาะ
จันทร์ปารเมศ
อิสลามิกกุล
เจะกายอ
อินเกื้อ
แซ่เท็น
มุขยวัฒน์
กระจ่างลิขิต
จูลี
เจ๊ะแว
จันทร์ประดิษฐ์
ยูโซ๊ะ
หะยีมะเร๊ะ
อุทิศานนท์
แซ่ยุ้ง
ธนพัฒน์กุล
ไวสุรกุล
จันทร์พิทักษ์
ทิพย์บุญศรี
แซ่ลิ่ว

๑๕๖๔๕๐๐๒๔๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๔๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๕๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๖๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๗

๔๒
เป็น ส.อ. ๑๒๔๘ .
๑๒๔๙ .
๑๒๕๐ .
๑๒๕๑ .
๑๒๕๒ .
๑๒๕๓ .
๑๒๕๔ .
๑๒๕๕ .
๑๒๕๖ .
๑๒๕๗ .
๑๒๕๘ .
๑๒๕๙ .
๑๒๖๐ .
๑๒๖๑ .
๑๒๖๒ .
๑๒๖๓ .
๑๒๖๔ .
๑๒๖๕ .
๑๒๖๖ .
๑๒๖๗ .
๑๒๖๘ .
๑๒๖๙ .
๑๒๗๐ .
๑๒๗๑ .
๑๒๗๒ .
๑๒๗๓ .
๑๒๗๔ .
๑๒๗๕ .
๑๒๗๖ .
๑๒๗๗ .
๑๒๗๘ .
๑๒๗๙ .

พลทหาร โชติชัย
พลทหาร บดินทร์
พลทหาร พิสิฐ
พลทหาร ปวีณ
พลทหาร พงศกร
พลทหาร นัฐวุฒิ
พลทหาร สมพร
พลทหาร ธนกิจ
พลทหาร ธเนศ
พลทหาร ไพรัช
พลทหาร รติกร
พลทหาร พงศ์พัทธ์
พลทหาร นฤดม
พลทหาร สมศักดิ์
พลทหาร สิโรตม์
พลทหาร กีฬา
พลทหาร อดิศักดิ์
พลทหาร วัฒนา
พลทหาร ภานุพงศ์
พลทหาร มูฮมหมัดอาฟิฟ
พลทหาร วัฒนชัย
พลทหาร มะหะมะฟาร์เดร์
พลทหาร อรรถสิทธิ์
พลทหาร กามารูล
พลทหาร กฤติน
พลทหาร ธัญเทพ
พลทหาร รังสิมันตุ์
พลทหาร รัชชานนท์
พลทหาร วศิน
พลทหาร พรหมเพชร
พลทหาร ภาคภูมิ
พลทหาร สญไชย

แซ่เล่า
แซ่ย่อง
แซ่เลี่ยง
แซ่เลี่ยง
นฤนาทมิ่ง
ทองมาก
แซ่จง
วงศ์พลัง
รุจิรเสรีชัย
บันดัก
แซ่จง
วงศ์ไชย
ติรวงศาโณจน์
ชนินทรพิพัฒ
รัศมีพิไล
แซ่พัง
มามะแตหะ
คานาค
แซ่ลก
ซาเร๊ะ
แซ่เลี่ยง
บือนา
เลี้ยงพันธุก์ ุล
สาแม็ง
คชาเสด
บุญจัน
ดือมาลี
แซ่เลื่อง
ฟูมณีโชติ
รัตนวรรณี
พิงพิทยากุล
แซ่หย่อง

๑๕๖๔๕๐๐๒๗๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๗๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๘๙
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๐
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๒
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๓
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๔
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๕
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๖
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๗
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๘
๑๕๖๔๕๐๐๒๙๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๐๙

๔๓
เป็น ส.อ. ๑๒๘๐ .
๑๒๘๑ .
๑๒๘๒ .
๑๒๘๓ .
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 .
๑๓๑๐ .
๑๓๑๑ .

พลทหาร ภูริวัฒน์
พลทหาร ไพบูลย์
พลทหาร สิปปวิชญ์
พลทหาร ทศพล
พลทหาร ธวัฒน์พล
พลทหาร ณัฐสิทธิ์
พลทหาร พสุทัต
พลทหาร พิชิต
พลทหาร พีรพล
พลทหาร ซอฟรอน
พลทหาร ฐากร
พลทหาร สุริยพงศ์
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร อติชาติ
พลทหาร ธนพันธ์
พลทหาร อานุชา
พลทหาร วงศธร
พลทหาร ชีรายุดดีน
พลทหาร สุรชัย
พลทหาร วิวัฒน์
พลทหาร อนัส
พลทหาร ณฐกร
พลทหาร นพฤทธิ์
พลทหาร ณฐพล
พลทหาร อานัส
พลทหาร อรุณ
พลทหาร กิตติศักดิ์
พลทหาร ปรินทร
พลทหาร อนันตชัย
พลทหาร อามิตร
พลทหาร ไสว
พลทหาร ยุทธชัย

นันทิวัตถพงศ์
พัฒนเสถียร
อังกุลิสร์สกุล
เหล่าเรืองวัฒนะ
อังกุลิสร์สกุล
ทองใหญ่
ลวาพิทักษ์
ศิริไทย
จิรศรัณย์พร
ยูโซ๊ะ
เกาะกลาง
ยิ่งประภากร
ซียง
แซ่หลิน
พันธ์ทวีทรัพย์
ฮาบิบ
ชูแสวงนิตย์
เจะฮะ
พัชรนนท์
แซ่ล้าย
มะมิง
ฟ้าอรุณ
ธารวัฏ
ภคพงศ์พันธุ์
มะหะหมัด
ปิยะเจริญ
ชุช่วยคา
ธรรมชาติ
เจนจริง
ศิลาซาน
แซ่ลก
แซ่ชั้น

๑๕๖๔๕๐๐๓๑๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๑๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๒๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๓๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๑

๔๔
เป็น ส.อ. ๑๓๑๒ .
๑๓๑๓ .
๑๓๑๔ .
๑๓๑๕ .
๑๓๑๖ .
๑๓๑๗ .
๑๓๑๘ .
๑๓๑๙ .
๑๓๒๐ .
๑๓๒๑ .
๑๓๒๒ .
๑๓๒๓ .
๑๓๒๔ .
๑๓๒๕ .
๑๓๒๖ .
๑๓๒๗ .
๑๓๒๘ .
๑๓๒๙ .
๑๓๓๐ .
๑๓๓๑ .
๑๓๓๒ .
๑๓๓๓ .
๑๓๓๔ .
๑๓๓๕ .
๑๓๓๖ .
๑๓๓๗ .
๑๓๓๘ .
๑๓๓๙ .
๑๓๔๐ .
๑๓๔๑ .
๑๓๔๒ .
๑๓๔๓ .

พลทหาร ชาตรี
พลทหาร เจษฎา
พลทหาร จีรศักดิ์
พลทหาร ฐปกรณ์
พลทหาร นฤเดช
พลทหาร ฟิตรี
พลทหาร วชิราวุธ
พลทหาร มูฮัมหมัดอามีน
พลทหาร ธีรภัทร
พลทหาร ฮัมดี
พลทหาร คอเล็ด
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร บูราฮัน
พลทหาร พงษ์เทพ
พลทหาร จตุพร
พลทหาร เชษฐา
พลทหาร อาดือนัน
พลทหาร นูรดีน
พลทหาร พัฒนวิทย์
พลทหาร เดชฤทธิ์
พลทหาร อัสบูเลาะ
พลทหาร อับดุลคอเดร์
พลทหาร ซอลีฮิม
พลทหาร อาสลี
พลทหาร รัชพล
พลทหาร เฉลิมชัย
พลทหาร รัตน์พล
พลทหาร ถิรวุฒิ
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร อัยดี
พลทหาร พันธุพ์ นา
พลทหาร จอมเทพ

จิ
หล่อเจริญรัตน์
ติรวงศาโรจน์
โชติรัตน์
ขวัญเจริญวงศ์
ดามาอู
เพิม่ พูลทวีทรัพย์
โยธา
อันประเสริฐ
มะแซ
มะหะหมัด
นาระพอ
จะนะ
เอมสมบุญ
เลี้ยงพันธุส์ กุล
จาปาจันทร์
สิเด๊ะ
มะเสาะ
สังข์เพ็ชร์
แก้วจันทร์
เจ๊ะหลง
หลงสะ
วาเตะ
สาและ
รักเดชา
พลศรี
ณ ดา
โรจนอัมพวัน
สาแล๊ะ
มะสาและ
พลับแก้ว
ประพันธ์พจน์

๑๕๖๔๕๐๐๓๔๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๔๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๕๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๖๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๓

๔๕
เป็น ส.อ. ๑๓๔๔ .
๑๓๔๕ .
๑๓๔๖ .
๑๓๔๗ .
๑๓๔๘ .
๑๓๔๙ .
๑๓๕๐ .
๑๓๕๑ .
๑๓๕๒ .
๑๓๕๓ .
๑๓๕๔ .
๑๓๕๕ .
๑๓๕๖ .
๑๓๕๗ .
๑๓๕๘ .
๑๓๕๙ .
๑๓๖๐ .
๑๓๖๑ .
๑๓๖๒ .
๑๓๖๓ .
๑๓๖๔ .
๑๓๖๕ .
๑๓๖๖ .
๑๓๖๗ .
๑๓๖๘ .
๑๓๖๙ .
๑๓๗๐ .
๑๓๗๑ .
๑๓๗๒ .
๑๓๗๓ .
๑๓๗๔ .
๑๓๗๕ .

พลทหาร พิพัฒน์
พลทหาร อับดุลฮาเล็ม
พลทหาร อนิรุต
พลทหาร ญาโนทัย
พลทหาร อัสฎาวุธ
พลทหาร กฤษณะ
พลทหาร บัญญัติ
พลทหาร วีรภัทร
พลทหาร มนตรี
พลทหาร ณัฐวร
พลทหาร กูไซพะ
พลทหาร รีฎวาน
พลทหาร ลุกมาน
พลทหาร ซันนูซี
พลทหาร ไฟรูสอาสฮา
พลทหาร นาซอรีย์
พลทหาร แวฮารง
พลทหาร พราดล
พลทหาร มูฮาหมัด
พลทหาร ธวัชชัย
พลทหาร รอสือดี
พลทหาร มูกอรอบูน
พลทหาร อาเซ็ม
พลทหาร ฮาริส
พลทหาร อับดุลเลาะ
พลทหาร โชคดี
พลทหาร อัครพล
พลทหาร วันเฉลิม
พลทหาร ฤทธิชัย
พลทหาร ยา
พลทหาร อัมรินทร์
พลทหาร เกียรติฉัตร

ผุดผ่อง
มะ
สุงข์สุวรรณ
บรรจงรัตน์
คงพันธ์
พรหมเมศร์
แดงสุข
ล่องเนียม
ศรีสมทรง
โพธิเ์ หลือง
สาและ
เปาะฮะ
ยูโซ๊ะ
มีเน๊าะ
กีดี
สะแต
เซะแง
บุญเงิน
ยูโซ๊ะ
ขูนดา
โตะ
ลือโมะ
คอเดร์
ซาและ
นิรง
เจือบุญ
แพงภูงา
คานนท์
รักขะพันธ์
มะสะรี
เจ๊ะหามะ
ห้องทอง

๑๕๖๔๕๐๐๓๗๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๗๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๘๙
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๐
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๑
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๒
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๓
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๔
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๕
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๖
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๗
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๘
๑๕๖๔๕๐๐๓๙๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๔
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๕

๔๖
เป็น ส.อ. ๑๓๗๗ .
๑๓๗๘ .
๑๓๗๙ .
๑๓๘๐ .
๑๓๘๑ .
๑๓๘๒ .
๑๓๘๓ .
๑๓๘๔ .
๑๓๘๕ .
๑๓๘๖ .
๑๓๘๗ .
๑๓๘๘ .
๑๓๘๙ .
๑๓๙๐ .
๑๓๙๑ .
๑๓๙๒ .
๑๓๙๓ .
๑๓๙๔ .
๑๓๙๕ .
๑๓๙๖ .
๑๓๙๗ .
๑๓๙๘ .
๑๓๙๙ .
๑๔๐๐ .
๑๔๐๑ .
๑๔๐๒ .
๑๔๐๓ .
๑๔๐๔ .
๑๔๐๕ .
๑๔๐๖ .
๑๔๐๗ .
๑๔๐๘ .

พลทหาร ไฟศอล
พลทหาร ซัดดัม
พลทหาร ซูเพียน
พลทหาร อาบัส
พลทหาร ยากูรมาน
พลทหาร อดุลย์
พลทหาร อับดุลเลาะ
พลทหาร ฟาดิล
พลทหาร มะรอสดี
พลทหาร ฮาฟีซุดดีน
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร อัมรอน
พลทหาร ไบหากี
พลทหาร อัสมี
พลทหาร อาลีย๊ะ
พลทหาร สัณห์
พลทหาร วันนาเดีย
พลทหาร พีรพัฒน์
พลทหาร เพาซี
พลทหาร อับดุลลอฮ
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร ดะห์รี
พลทหาร ฮิมกัน
พลทหาร ซูลกีฟลี
พลทหาร อาบีดีน
พลทหาร ซุลกิบลี
พลทหาร ศิวนาถ
พลทหาร สุไลมาน
พลทหาร มูหัมมะอาซูวัน
พลทหาร มูฮาหมัดซูอาดา
พลทหาร ฟาริฎ
พลทหาร บูคอรี

กอแต
อาลี
อิสาหะ
ดอเล๊าะ
บายอ
ยีเร็ง
อีปง
ดอเลาะ
อาเย๊าะ
บือราเฮง
อาแซบากา
เจะแต
เตะมะแอ
อาเปะลี
ปอโต๊ะซิ
ธีระวร
นาแว
วิสัยโสภณกุล
สาและ
แนแว
อาลีมามะ
กูโน
ยูโซ๊ะ
มะแอ
เด็งสาแม
อีแตเบ็ง
นิ่มอนงค์
สาและ
โสไพดา
ดีแม
ดอเล๊าะ
ดาระแน

๑๕๖๔๕๐๐๔๐๗
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๘
๑๕๖๔๕๐๐๔๐๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๔
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๕
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๖
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๗
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๘
๑๕๖๔๕๐๐๔๑๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๔
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๕
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๖
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๗
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๘
๑๕๖๔๕๐๐๔๒๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๔
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๕
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๖
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๗
๑๕๖๔๕๐๐๔๓๘

๔๗
เป็น ส.อ. ๑๔๐๙ .
๑๔๑๐ .
๑๔๑๑ .
๑๔๑๒ .
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 .
๑๔๓๙ .

พลทหาร มาลีกี
พลทหาร มะลีกี
พลทหาร ฮีซาม
พลทหาร อับดุลเล๊าะ
พลทหาร อนัส
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร อภิรักษ์
พลทหาร มะดาฮรี
พลทหาร มะการือนี
พลทหาร ซูไฮมี
พลทหาร รุสลี
พลทหาร ฮาฟิซ
พลทหาร อิคซาน
พลทหาร อาหะหมัด
พลทหาร ซูลกีฟลี
พลทหาร ไพซัน
พลทหาร อัสรี
พลทหาร อาซูฮา
พลทหาร ไกรสร
พลทหาร มะเปาซี
พลทหาร ฮาซัน
พลทหาร ยาหดี
พลทหาร อัมรี
พลทหาร เตาฟิด
พลทหาร มะสุกรี
พลทหาร ฮาราฟ๎ต
พลทหาร มูฮัมมัดซอดัม
พลทหาร นิอาแซ
พลทหาร สาบูดิง
พลทหาร อิสมาแอ
พลทหาร ไฟศอล

เด็งมาซา
บุยาลา
หะยีกิจิ
เด็งพาแน
บาระตาเยะ
ดาราแมอะยี
ดอแลมา
อะแด
ลิบูละ
กะโด
มีเร๊ะ
มะยุ
เจะมะ
สะหมะ
อีแต
วาเย๊ะ
หะสีแม
บราเฮ็ง
ดอเลาะ
สะยะมิง
นาโรง
แวมะลง
พุดารอ
เจ๊ะนา
กอมะมาโมง
สาแล
มาโอ๊ะ
นิติมุง
สาและ
อูมาร์
สือรี

๑๕๖๔๕๐๐๔๓๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๔
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๕
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๖
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๗
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๘
๑๕๖๔๕๐๐๔๔๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๔
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๕
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๖
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๗
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๘
๑๕๖๔๕๐๐๔๕๙
๑๕๖๔๕๐๐๔๖๐
๑๕๖๔๕๐๐๔๖๑
๑๕๖๔๕๐๐๔๖๒
๑๕๖๔๕๐๐๔๖๓
๑๕๖๔๕๐๐๔๖๔
๑๕๖๓๒๐๐๕๐๐
๑๕๖๓๒๐๐๖๗๗
๑๕๖๓๒๐๐๖๘๖
๑๕๖๒๕๐๐๑๗๓
๑๕๖๒๕๐๐๓๖๕

๔๘
เป็น ส.อ. ๑๔๔๐ .
๑๔๔๑ .
๑๔๔๒ .
๑๔๔๓ .
๑๔๔๔ .
๑๔๔๕ .
๑๔๔๖ .
๑๔๔๗ .
๑๔๔๘ .
๑๔๔๙ .
๑๔๕๐ .
๑๔๕๑ .
๑๔๕๒ .
๑๔๕๓ .
๑๔๕๔ .
๑๔๕๕ .
๑๔๕๖ .
๑๔๕๗ .
๑๔๕๘ .

พลทหาร นูรฮาซูวัน
พลทหาร รอซูวัน
พลทหาร อัครชัย
พลทหาร ธีรพล

สุขคติ
ตานิโล
นาดี
ป๎น้ เยือก
สังกัด บก.จทบ.ก.ท.
พลทหาร วุฒิชัย
พุง่ พวง
พลทหาร ณัฐวัฒน์
ธนกุลนันทร์
สังกัด บก.จทบ.ช.บ.
พลทหาร รัฐพล
สุขใจ
สังกัด บก.จทบ.ร.บ.
พลทหาร ธีรศานต์
ไทยประดิษฐ์
สังกัด บก.จทบ.อ.ด.
พลทหาร ฤทธิเ์ กียรติ์
เหล่าทอง
สังกัด บก.จทบ.อ.บ.
พลทหาร วชิระ
คุปบดินทร์
สังกัด บก.จทบ.ส.บ.
พลทหาร มนเทียนชัย
คาลา
สังกัด บก.จทบ.ป.จ.
พลทหาร เกรียงศักดิ์
แย้มสระโส
สังกัด บก.จทบ.ร.อ.
พลทหาร พศวีร์
ศีลพันธุ์
สังกัด บก.จทบ.พ.ย.
พลทหาร วีระพันธ์
วงศ์สม
สังกัด บก.จทบ.ช.ม.
พลทหาร นราธิป
สามเทพ
สังกัด บก.จทบ.ช.ร.
พลทหาร อรรถพล
คัมภีร์
พลทหาร ชัยวัฒน์
อินตา
พลทหาร ยุทธนา
แซ่สึ่ง
สังกัด บก.จทบ.พ.บ.
พลทหาร พีระยุทธ
หมื่นวรดี

๑๕๖๒๕๐๐๔๓๓
๑๕๖๒๕๐๐๕๗๖
๑๕๖๒๕๐๐๖๑๑
๑๕๖๔๕๐๐๒๓๖
๑๕๖๓๓๑๓๗๑๕
๑๕๖๓๓๑๓๗๑๖
๑๕๖๐๘๐๐๓๐๓
๑๕๖๔๙๐๑๘๙๔
๑๕๖๖๘๐๓๖๙๖
๑๕๖๗๗๐๑๐๒๖
๑๕๖๖๑๐๑๖๕๒
๑๕๖๑๘๐๐๖๕๘
๑๕๖๔๖๐๓๔๒๑
๑๕๖๗๓๐๑๓๖๒
๑๕๖๑๓๐๓๙๗๕
๑๕๖๑๒๐๒๕๕๕
๑๕๖๑๒๐๒๕๕๖
๑๕๖๑๒๐๒๕๕๗
๑๕๖๓๐๐๑๐๘๘

๔๙
สังกัด บก.จทบ.น.ศ.
เป็น ส.อ. ๑๔๕๙ . พลทหาร วิภู
ดารากัย
๑๔๖๐ . พลทหาร วัทธิกร
พันธรักษ์
๑๔๖๑ . พลทหาร อาณัติ
จาเนียร
๑๔๖๒ . พลทหาร ภูวนาท
นกดา
๑๔๖๓ . พลทหาร ชารีฟ
หะยีหมัด
๑๔๖๔ . พลทหาร ศรายุทธ
มาศโสถ
สังกัด บก.จทบ.ท.ส.
๑๔๖๕ . พลทหาร ป๎ญญา
แสงชุม
สังกัด บก.จทบ.ส.ข.
๑๔๖๖ . พลทหาร นูรุดดีน
แซะอาลี
๑๔๖๗ . พลทหาร ฮาฟิซ
หมาดจามัง
๑๔๖๘ . พลทหาร ภานุเดช
สุวรรประดิษฐ์
๑๔๖๙ . พลทหาร อาริฟ
หัดดลหละ
๑๔๗๐ . พลทหาร วิศรุต
มโนทัศน์
๑๔๗๑ . พลทหาร อะห์มัด
หมัดเบ็ญยีหมาน
๑๔๗๒ . พลทหาร รัฐนันท์
เกื้อกูล
๑๔๗๓ . พลทหาร ฮัมดัน
มายีซา
๑๔๗๔ . พลทหาร ซากีรีน
ลือแมะ
๑๔๗๕ . พลทหาร ฟุดกรณ์
ดราแม
๑๔๗๖ . พลทหาร หัมบาลีย์
สารินทร์
๑๔๗๗ . พลทหาร อาวียะห์
ดาหลี
๑๔๗๘ . พลทหาร วิษณุ
ดาริหมัด
๑๔๗๙ . พลทหาร ทศภักดิ์
สุนทรถิรพงศ์
๑๔๘๐ . พลทหาร ธนกร
คัมภีร์
๑๔๘๑ . พลทหาร ภคพณ
คงทอง
๑๔๘๒ . พลทหาร รนกฤต
ราเหม
๑๔๘๓ . พลทหาร สะมาแอน
บินแหละ
๑๔๘๔ . พลทหาร ณัฐวุฒิ
ยอสินธุ์
๑๔๘๕ . พลทหาร พชร
แซด่าน
๑๔๘๖ . พลทหาร ชานุวัฒน์
รัตนวงศ์

๑๕๖๒๒๐๓๔๐๖
๑๕๖๒๒๐๓๔๐๗
๑๕๖๓๕๐๐๖๕๑
๑๕๖๓๕๐๐๖๕๒
๑๕๖๓๕๐๐๖๕๓
๑๕๖๐๑๐๑๐๑๗
๑๕๖๑๔๐๑๔๙๕
๑๕๖๕๗๐๐๕๓๓
๑๕๖๕๗๐๐๕๓๔
๑๕๖๕๗๐๐๕๓๕
๑๕๖๓๖๐๐๘๘๑
๑๕๖๓๖๐๐๘๘๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๘
๑๕๖๕๖๐๑๕๔๙
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๐
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๑
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๕๘

๕๐
เป็น ส.อ. ๑๔๘๗ .
๑๔๘๘ .
๑๔๘๙ .
๑๔๙๐ .
๑๔๙๑ .
๑๔๙๒ .
๑๔๙๓ .
๑๔๙๔ .
๑๔๙๕ .
๑๔๙๖ .
๑๔๙๗ .
๑๔๙๘ .
๑๔๙๙ .
๑๕๐๐ .
๑๕๐๑ .
๑๕๐๒ .
๑๕๐๓ .
๑๕๐๔ .
๑๕๐๕ .
๑๕๐๖ .
๑๕๐๗ .
๑๕๐๘ .
๑๕๐๙ .
๑๕๑๐ .
๑๕๑๑ .
๑๕๑๒ .
๑๕๑๓ .
๑๕๑๔ .
๑๕๑๕ .
๑๕๑๖ .
๑๕๑๗ .

พลทหาร อับดุลเลาะ
พลทหาร รันหลี
พลทหาร รุสดี
พลทหาร ศุภชัย
พลทหาร นบีล
พลทหาร ยุสรี
พลทหาร อารีฟีน
พลทหาร อิบรอเฮม
พลทหาร มังโสด
พลทหาร ลุตฟี
พลทหาร อัลฟาฮัด
พลทหาร ฟาริด
พลทหาร สนธยา
พลทหาร มะสาบรี
พลทหาร ยอดชาย
พลทหาร อัรซู
พลทหาร นพดล
พลทหาร อับดลบารี
พลทหาร มูหัมมัด
พลทหาร ฮาริส์
พลทหาร อิมรอน
พลทหาร อับดุลเลาะห์
พลทหาร บูคอรี
พลทหาร มะฟาริ
พลทหาร อุสมาน
พลทหาร มะสุกรี
พลทหาร กัตญํู
พลทหาร อาบีดีน
พลทหาร สุรียา
พลทหาร กูพาริฟ
พลทหาร สุพรรณดี

หัสเหล็ม
บิลลาเต๊ะ
จิตใจ
สาเม๊าะ
มานิ
สาเร๊ะ
ดุษฎีภาพ
ดือราแม
ดอเล๊าะ
มะยิ
หะยีเตะ
ยูนุ
วงศ์มุสา
โตะปู
มาลาทอง
ดามัน
เล็งเจริญ
สะดียามู
สาและ
มะหะ
ขามิ
และน่าหวัง
กาเต็มมะดี
หอมะเบ๊าะ
มาหลี
เจะแต
อาสากาแหง
ชายมะ
กามาจิ
นิแมเร๊าะ
ยะลาหะ

๑๕๖๕๖๐๑๕๕๙
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๐
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๑
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๘
๑๕๖๕๖๐๑๕๖๙
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๐
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๑
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๘
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๙
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๐
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๑
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๘
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๙

๕๑
เป็น ส.อ. ๑๕๐๒ . พลทหาร อัรซู
ดามัน
๑๕๐๓ . พลทหาร นพดล
เล็งเจริญ
๑๕๐๔ . พลทหาร อับดลบารี
สะดียามู
๑๕๐๕ . พลทหาร มูหัมมัด
สาและ
๑๕๐๖ . พลทหาร ฮาริส์
มะหะ
๑๕๐๗ . พลทหาร อิมรอน
ขามิ
๑๕๐๘ . พลทหาร อับดุลเลาะห์
และน่าหวัง
๑๕๐๙ . พลทหาร บูคอรี
กาเต็มมะดี
๑๕๑๐ . พลทหาร มะฟาริ
หอมะเบ๊าะ
๑๕๑๑ . พลทหาร อุสมาน
มาหลี
๑๕๑๒ . พลทหาร มะสุกรี
เจะแต
๑๕๑๓ . พลทหาร กัตญํู
อาสากาแหง
๑๕๑๔ . พลทหาร อาบีดีน
ชายมะ
๑๕๑๕ . พลทหาร สุรียา
กามาจิ
๑๕๑๖ . พลทหาร กูพาริฟ
นิแมเร๊าะ
๑๕๑๗ . พลทหาร สุพรรณดี
ยะลาหะ
๑๕๑๘ . พลทหาร สุรียา
ลาเต๊ะ
๑๕๑๙ . พลทหาร อาดือนัน
คาเร็ง
๑๕๒๐ . พลทหาร มูฮามัดรอซี
หะยีเหาะ
๑๕๒๑ . พลทหาร อามิน
แมฮะ
๑๕๒๒ . พลทหาร มูฮัมหมัด
สาและ
๑๕๒๓ . พลทหาร อับดุลเลาะ
หะมะ
๑๕๒๔ . พลทหาร รอสะลี
เยาะเส็น
๑๕๒๕ . พลทหาร มูฮัมหมัดนัสรี
ลือมาน๊ะ
หมายเลข ๑-๕๘,๕๕๓-๘๔๕,๑๐๘๔-๑๓๔๕,๑๔๓๘,๑๔๓๙,
๑๔๔๓,๑๔๕๕-๑๔๕๘,๑๔๗๑-๑๕๐๔,๑๕๒๕
ให้แต่งกายเหล่า ป.
หมายเลข ๒๒๓-๕๕๒,๘๗๕-๑๐๘๓,๑๔๓๕-๑๔๓๗,
๑๔๔๐-๑๔๔๒,๑๔๔๖,๑๔๔๘-๑๔๕๔
ให้แต่งกายเหล่า ร.

๑๕๖๕๖๐๑๕๗๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๘
๑๕๖๕๖๐๑๕๗๙
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๐
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๑
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๗
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๘
๑๕๖๕๖๐๑๕๘๙
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๐
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๑
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๒
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๓
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๔
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๕
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๖
๑๕๖๕๖๐๑๕๙๗
(ชกท. ๑๔๐)
(ชกท. ๑๑๑)

๕๒
หมายเลข ๕๙-๒๒๒,๘๔๖-๘๗๔,๑๓๔๖-๑๔๓๔,
๑๕๐๕-๑๕๑๘
ให้แต่งกายเหล่า ช. (ชกท. ๑๒๑)
หมายเลข ๑๔๔๗,๑๔๕๙,๑๔๖๐,๑๔๖๖-๑๔๗๐,
๑๕๑๙-๑๕๒๓
ให้แต่งกายเหล่า พ. (ชกท. ๙๑๑)
หมายเลข ๑๔๔๔,๑๔๔๕
ให้แต่งกายเหล่า พธ. (ชกท. ๔๖๐)
หมายเลข ๑๔๖๑-๑๔๖๔
ให้แต่งกายเหล่า ส. (ชกท. ๓๑๐)
หมายเลข ๑๔๖๕
ให้แต่งกายเหล่า ม. (ชกท. ๑๕๑)
หมายเลข ๑๕๒๔
ให้แต่งกายเหล่า กง. (ชกท. ๗๓๐)
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้นายทหารประทวนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งยศนี้ ไปรายงานตัว
และแจ้งภูมิลาเนาที่ บก.จทบ. ต้นสังกัดด้วย
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ชาตอุดม ติตถะสิริ
( ชาตอุดม ติตถะสิริ )
รอง เสธ.ทบ.
นรด.
สาเนาถูกต้อง
พ.ท.
( สรวุฒิ ภาคสี่พร )
หน.กตพ.นรด.

พ.ท.
ส.ต.
พ.อ.
พ.อ.
พล.ต.
พล.ต.

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ธ.ค.๕๗
ธ.ค.๕๗
ธ.ค.๕๗
ธ.ค.๕๗
ธ.ค.๕๗
ธ.ค.๕๗

