บุคคลเปาหมายระดับ 4
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ขึ้นบัญชี ตร.
จํานวน 50 ราย

พื้นที่ ภ.จว.ยะลา
จํานวน 17 ราย

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

1.นายมะดารี อารง เลขประจําตัว ปชช. 3-9501-00500-23-1
วัน/เดือน/ป เกิด พ.ศ.2511
ที่อยู 87/1 ม.4 ต.ทาสาป อ.เมือง จว.ยะลา
ขอหา รวมกันสะสมกําลังพลหรืออาวุธ กระทําความผิดใดๆ อันเปนสวนหนึ่งของแผนการกอการราย
พฤติการณ เมื่อ1 ต.ค. 50 สะสมกําลังพลหรืออาวุธ กระทําความผิดใด ๆ อันเปนสวนหนึ่งของแผนการกอ
การรายในเขต อ.เมือง และ อ.ยะหา จว.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 79/51 ลง 20 ม.ค.51
หมดอายุความ 1 มี.ค. 65

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

2.นายชยา อาบู
เลขประจําตัว ปชช. 1-9503-00010-65-6
วัน/เดือน/ป เกิด 11 พฤษภาคม 2528
ที่อยู 273 ม.5 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 20 มิ.ย.51 รวมกับพวกใชอาวุธปนยิง ร.ต.ต.กฤติกุล บุญลือ เสียชีวิต พื้นที่ ม.2
ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จว.ยะลา
สภ. บันนังสตา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 297/52 ลง 11 ก.ย.52
หมดอายุความ 20 มิ.ย.71

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

3.นายซอบรี บือแน
เลขประจําตัว ปชช. 3-9405-00209-14-2
วัน/เดือน/ป เกิด 19 ธันวาคม 2526
ที่อยู 53 ม.2 ต.ปะโด อ.มายอ จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่
พฤติการณ เมื่อ 31 ส.ค.49 ลอบวางระเบิดธนาคารในพื้นที่เทศบาลเมืองยะลา และ เมื่อ17 ก.ค.50 ลอบ
วางระเบิดเจาหนาที่ขณะเขาตรวจสอบรถ จยย. เปนเหตุให ด.ต.สุบิน พฤติมงคล เสียชีวิต และมี
ผูบาดเจ็บอีก 20 ราย พื้นที่ อ.เมือง จว.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 503/50 ลง 15 พ.ย.50
หมดอายุความ 17 ก.ค. 70

4.นายฮามดี สะอะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9501-00047-99-4
วัน/เดือน/ป เกิด 10 พฤษภาคม 2522
ที่อยู 62 ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จว.ยะลา
ขอหา สบคบกันเพื่อกอการราย รวมกันพยายามยามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 27 ม.ค.51 ลอบวางระเบิดทหาร รอย ร.5032 เปนเหตุให จนท.ทหารไดรับบาดเจ็บ บน
ถนนสายบานเนียง - ลําใหม พื้นที่ ม.1 ต.ลิดล อ.เมือง จว.ยะลา
สภ. ลําใหม
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 578/51 ลง 14 พ.ค.51
หมดอายุความ 27 ม.ค.71

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

5.นายมาหามะ แมเราะ
เลขประจําตัว ปชช. 2-9606-00016-57-7
วัน/เดือน/ป เกิด 1 มกราคม 2530
ที่อยู 41 ม.3 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันพยายามฆาผูอื่นฯ
พฤติการณ เมื่อ 9 มี.ค.51 พยายามฆาเจาพนักงานฯ บริเวณหนารานซิมซุนฮวด พื้นที่ ต.สะเตง อ.เมือง
จว.ยะลา และ เมื่อ 15 มี.ค.51 รวมกันนําระเบิดซุกซอนไวในรถยนตเกงมิตซูบิชิ แลวเกิดระเบิดกอน
บริเวณหนาโรงเรียนนิบงชนูปถัมถ พื้นที่ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 553/51 ลง 13 พ.ค.51
หมดอายุความ 9 มี.ค.71
6. นายรอกิ ดอเลาะ
เลขประจําตัว ปชช. 2-9501-00016-73-0
วัน/เดือน/ป เกิด 4 เมษายน 2527
ที่อยู 4 ม.6 ต.ยุโป อ.เมือง จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนและกระทําโดยทารุณโหดรายฯ
พฤติการณ เมื่อ 30 ก.ค.50 ใชอาวุธปนยิงและเผานายอดิศร สองแกว บริเวณใกลกับสะพานถนน 4 พื้นที่
ต.ยุโป อ.เมือง จว.ยะลา และ เมื่อ 18 ก.พ.52 รวมกับพวกวางตะปูเรือใบ จากนั้นคนรายไดยิงและระเบิด
เปนเหตุให ส.ต.ท.สุไหลมาน ทิ้งผอม ผบ.หมู (ป.) สภ.ลําใหม ไดรับบาดเจ็บ พื้นที่ ต.ลําใหม
อ.เมือง จว.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 360/50 ลง 11 ก.ย.50
หมดอายุความ 30 ก.ค.70

ป.วิ.อาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. 3 หมาย

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. 2 หมาย

7. นายซอฟวัน สะหมะ
เลขประจําตัว ปชช. 1-9506-00043-25-8
วัน/เดือน/ป เกิด 15 พฤษภาคม 2529
ที่อยู 121/3 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย อั้งยี่ ซองโจร รวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ เมื่อ 24 ส.ค.51 คนรายใชอาวุธปนยิง น.ส.สุนิสา สาและ และ น.ส.สุวรรณี สาและ เสียชีวิต
พื้นที่ ม.3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จว.ยะลา
สภ. รามัน
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 287/52 ลง 2 ก.ย.52
หมดอายุความ 24 ส.ค.71

8. นายอับดุลรอฮิง ดาอีซอ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9506-00217-21-0
วัน/เดือน/ป เกิด 12 มิถุนายน 2522
ที่อยู 58/1 ม.2 ต.อาซอง อ.รามัน จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันพยามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 2 มี.ค.51 ใชอาวุธปนซุมยิง จนท.ทหาร รอย ร.15214 สังกัด ฉก.12 ไดรับบาดเจ็บ 4 นาย
พื้นที่ ม.2 ต.กาลอ อ.รามัน จว.ยะลา
สภ. รามัน
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 274/52 ลง 2 ก.ย.52
หมดอายุความ 2 มี.ค.71

ป.วิอาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิอาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

9. นายอับดุลเลาะ ปูลา
เลขประจําตัว ปชช. 3-9504-00111-47-7
วัน/เดือน/ป เกิด 5 กรกฎาคม 2522
ที่อยู 33 ม.6 ต.บานแหร อ.ธารโต จว.ยะลา
ขอหา ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ เมื่อ 10 พ.ค.48 รวมกันยิงนายธวัชชัย สกุลเจริญวงศ จนท.ไปรษณียธารโต เสียชีวิต
พื้นที่ ม.4 ต.บานแหร อ.ธารโต จว.ยะลา
สภ. ธารโต
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 193/49 ลง 4 มิ.ย.49
หมดอายุความ 10 พ.ค.69

10. นายสะอูดี สตาปอ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9505-00156-74-0
วัน/เดือน/ป เกิด 1 สิงหาคม 2521
ที่อยู 102/1 ม.6 ต.บาโระ อ.ยะหา จว.ยะลา
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ เมื่อ 19 มิ.ย.48 รวมกันใชอาวุธปนยิงเขาไปในบานเลขที่ 233 ม.2 ต.ยะหา อ.ยะหา
จว.ยะลา เปนเหตุให นายชวง เหมแกว, นายบุญสง พยันเสน และนายนิวัฒน ชูแกว เสียชีวิต
สภ. ยะหา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 193/51 ลง 6 ก.พ.51
หมดอายุความ 19 มิ.ย.68

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

11. นายนูรฮีซัม วานิ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9501-00387-38-8
วัน/เดือน/ป เกิด 8 เมษายน 2520
ที่อยู 5/1 ม.4 ต.ลิดล อ.เมือง จว.ยะลา
ขอหา กอการราย รวมกันฆาและพยามยามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ เมื่อ 12 ต.ค.49 รวมกับพวกฆา นายประยูร สุขิตพงษ เสียชีวิต พื้นที่ ต.พรอน อ.เมือง
จว.ยะลา
- เมื่อ 27 ธ.ค.49 รวมกับพวกยิงนายสิงห กสิวุฒิ เสียชีวิต พื้นที่ ต. ทาสาป อ.เมือง จว.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 635/51 ลง 13 มิ.ย.51
หมดอายุความ 27 ธ.ค. 69

12. นายสาหูดิน โตะเจะมะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9506-00414-82-1
วัน/เดือน/ป เกิด 14 กันยายน 2523
ที่อยู 72 ม.3 ต.บือมัง อ.รามัน จว.ยะลา
ขอหา รวมกันสะสมกําลังพลหรืออาวุธ สมคบกันเพื่อกอการรายฯ
พฤติการณ เมื่อ 12 มี.ค.45 – 4 ต.ค.50 ผูตองหากับพวกไดรวมกันสะสมกําลังพล หรืออาวุธ เพื่อใชในการ
กอเหตุ ทํารายเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บันนังสตา อ.กรงปนัง จว.ยะลา
สภ. บันนังสตา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 84/52 ลง 6 มี.ค.52
หมดอายุความ 4 ต.ค. 65

ป.วิ.อาญา 9 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

13. นายนูรุดดิน กาจะลากี
เลขประจําตัว ปชช. 3-9503-00049-08-7
วัน/เดือน/ป เกิด 9 มกราคม 2524
ที่อยู 174 ม.4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 20 มิ.ย.51 รวมกับพวกใชอาวุธปนยิง ร.ต.ต.กฤติกุล บุญลือ เสียชีวิต พื้นที่ ม.2
ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จว.ยะลา
สภ. บันนังสตา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 307/52 ลง 11 ก.ย.52
หมดอายุความ 20 มิ.ย.71

ป.วิ.อาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. 2 หมาย

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

15. นายสการียา หะยีสาเมาะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9503-00055-83-4
วัน/เดือน/ป เกิด 25 สิงหาคม 2504
ที่อยู 109/1 ม.5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 20 มิ.ย.51 รวมกับพวกใชอาวุธปนยิง ร.ต.ต.กฤติกุล บุญลือ เสียชีวิต พื้นที่ ม.2 ต.เขื่อน
บางลาง อ.บันนังสตา จว.ยะลา
สภ. บันนังสตา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 296/52 ลง 11 ก.ย.52
หมดอายุความ 20 มิ.ย.71
16. นายอายุ ดอเลาะ
เลขประจําตัว ปชช. 1-9501-00081-90-8
วัน/เดือน/ป เกิด 28 เมษายน 2529
ที่อยู 38 ม.4 ต.ทาสาป อ.เมืองยะลา จว.ยะลา
ขอหา รวมกันฆาและพยายามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 21 ก.พ.54 คนรายลอบนําระเบิด แสวงเครื่อง (จยย.บอมส) จอดทิ้งไวเพื่อสังหาร
เจาหนาที่ และไดเกิดระเบิดขึ้น มีผูเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บจํานวนมาก เหตุเกิดยานการคา ถ.รัฐคํานึงตัด
กับ ถ.ระนอง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 35/54 ลง 22 ก.พ.54
หมดอายุความ 21 ก.พ. 74

ป.วิ.อาญา 6 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

17. นายฮาซัน กาโมะ
เลขประจําตัว ปชช. 1-9505-00018-88-0
วัน/เดือน/ป เกิด 13 สิงหาคม 2528
ที่อยู 98/4 ม.4 ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 6 พ.ย.50 ยิงปะทะกับเจาหนาที่ พื้นที่ ม.9 ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ยะลา
สภ. ปะแต
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 312/51 ลง 26 ก.พ.51
หมดอายุความ 6 พ.ย.70

18. นายมะกอเซ็ง เจะมะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9501-00175-15-1
วัน/เดือน/ป เกิด 8 มกราคม 2521
ที่อยู 61/1 ม.4 ต.เปาะเสง อ.เมือง จว.ยะลา
ขอหา กอการราย รวมกันฆาและพยามยามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ เมื่อ 27 ธ.ค.49 คนรายใชอาวุธปนยิง นายสิงห กสิวุฒิ เสียชีวิต และนางนงนุช กสิวุฒิ ไดรับ
บาดเจ็บ พื้นที่ ม.1 ต.ทาสาป อ.เมือง จว.ยะลา
สภ. เมืองยะลา
หมายจับศาล จังหวัดยะลา ที่ 637/51 ลง 13 มิ.ย.51
หมดอายุความ 27 ธ.ค. 69

พื้นที่ ภ.จว.ปตตานี
จํานวน 17 ราย

ป.วิ.อาญา 8 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

1. นายนัซรุดดิน แวบือราเฮง
เลขประจําตัว ปชช. 1-9410-00010-77-5
วัน/เดือน/ป เกิด 13 สิงหาคม 2527
ที่อยู 24 ม.4 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยทารุณโหดราย และรวมกันพยายามฆาผูอื่นฯ
พฤติการณ เมื่อ 31 ส.ค.51 ยิง ด.ต.มะรอซี สุหลง บนถนนสายปตตานี - ยะลา พื้นที่ ต.บาราเฮาะ อ.
เมือง จว.ปตตานี
-เมื่อ 28 ต.ค.52 ยิงนายสายัญ นาคนุกูล ชางซอม จยย. เสียชีวิต แลวจุดไฟเผาเปนเหตุใหศพถูกไฟไหม
พื้นที่ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จว.ปตตานี
สภ. เมืองปตตานี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 692/52 ลง 13 พ.ย.52
หมดอายุความ 28 ต.ค.72

2. นายอับดุลฮากิม ปูตะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9612-00027-26-1
วัน/เดือน/ป เกิด 24 ตุลาคม 2518
ที่อยู 12 ม.6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันพยายามฆาผูอื่น รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ เมื่อ 21 เม.ย.53 คนรายรวมกันขวางระเบิดใสเจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมืองปตตานี ขณะยืนรวม
พลตอนเชา เสียชีวิต 1 นาย คือ ด.ต.สมพงษ คงดํา และบาดเจ็บจํานวนมาก
สภ. เมืองปตตานี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 161/53 ลง 7 พ.ค..53
หมดอายุความ 21 เม.ย.73

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 10 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

3. นายฮามะสอลาหูดิง ฮัจยีดาโอะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9404-00279-48-3
วัน/เดือน/ป เกิด 25 มกราคม 2521
ที่อยู 199 ม.8 ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน รวมกันชิงทรัพยและพยายามฆาผูอื่นฯ
พฤติการณ - เมื่อ 7 ต.ค.47 ยิง ด.ต.ทวี วงคจนั ทร ไดรับบาดเจ็บ บริเวณตลาดนัดเทศบาลปะนาเระ
พื้นที่ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี
- เมื่อ 3 ก.ย.52 ยิง อส.ทพ.นาวี อูมา จนท.อส.ทพ.ที่ 4412 เสียชีวิต พื้นที่ ม.3 ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ
จว.ปตตานี
สภ. ปะนาเระ
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 688/52 ลง 10 พ.ย.52
หมดอายุความ 3 ก.ย.72
4. นายยัฟรี สารอเอง
เลขประจําตัว ปชช. 1-9498-00001-73-5
วัน/เดือน/ป เกิด 11 มีนาคม 2527
ที่อยู 113 ม.3 ต.บือเระ อ.สายบุรี จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่โดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ เมื่อ 25 ธ.ค.51 รวมกับพวกยิง ร.ต.ต.สาเหะมาหามัด อัลยุฟรี เสียชีวิต พื้นที่ ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี จว.ปตตานี
สภ. สายบุรี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 1007/51 ลง 26 ธ.ค.51
หมดอายุความ 25 ธ.ค.71

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 8 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

5. นายอาฟนดี กาพา
เลขประจําตัว ปชช. 1-9407-00032-71-1
วัน/เดือน/ป เกิด 7 มิถุนายน 2529
ที่อยู 100 ม.1 ต.มะนังดาลํา อ.สายบุรี จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ - เมื่อ19 มิ.ย.50 ลอบวางระเบิด นายชยพัทธ รักษายศ นายอําเภอไมแกน ,พ.ท.สุรศักดิ์ โคตุทา
สังกัด จทบ.สุรินทร และเลขานุการ ศอป.รมน.อ.ไมแกน ,นายอาหะมะ ละหาร อส.ไมแกน พื้นที่
อ.ไมแกน จว.ปตตานี
สภ. ไมแกน
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 402/51 ลง 29 เม.ย.51
หมดอายุความ 19 มิ.ย.70

6. นายยาการียา บาโง
เลขประจําตัว ปชช. 1-9407-00010-15-7
วัน/เดือน/ป เกิด 17 พฤษภาคม 2527
ที่อยู 48 ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ โดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ -เมื่อ 4 ธ.ค.51 คนรายใชอาวุธปนประกบยิง ส.ต.ท.ฉัตรมงคล แอมสูงเนิน ตร.สภ.สายบุรี
เสียชีวิต พื้นที่ ม.2 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จว.ปตตานี
สภ. สายบุรี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 464/52 ลง 3 ก.ค.52
หมดอายุความ 4 ธ.ค.71

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

7. นายมัซลาน มะลี
เลขประจําตัว ปชช. 3-9407-00240-22-1
วัน/เดือน/ป เกิด 29 สิงหาคม 2526
ที่อยู 43 ม.8 ต.ปลองหอย อ.กะพอ จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ -เมื่อ 24 มี.ค.50 ยิง ส.ต.ต.ธีรยุทธ ยังสังข และ ส.ต.ต.อัศวิน ไชยสัจ เสียชีวิต พื้นที่ ต.ปะลุ
กาสาเมาะ
-เมื่อ 26 ธ.ค.50 คนรายรวมกันใชอาวุธสงครามซุมยิงทหารชุดคุมครองครู เปนเหตุใหทหารเสียชีวิต 3
นาย พื้นที่ ม.1 ต.ปลองหอย อ.กะพอ จว.ปตตานี
สภ. กะพอ
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 39/53 ลง 27 ม.ค.53
หมดอายุความ 26 ธ.ค.70
8. นายอูเซ็น โสะ
เลขประจําตัว ปชช. 5-9409-00024-67-7
วัน/เดือน/ป เกิด 1 กันยายน 2526
ที่อยู 43 ม.5 ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี
ขอหา กอการราย ฆาผูอื่น พยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ เมื่อ 20 ธ.ค.51 คนรายนําวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในรถ จยย.แลวจุดชนวนระเบิดขึ้น
เปนเหตุใหนางสือนิ หวันสุ เสียชีวิต และมีผูบาดเจ็บ 8 คน
สภ. เมืองปตตานี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 1/52 ลง 5 ม.ค.52
หมดอายุความ 20 ธ.ค.71

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 4 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

9. นายมะรีเปง มะหะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9409-00550-53-4
วัน/เดือน/ป เกิด 18 พฤษภาคม 2522
ที่อยู 217 ม.2 ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูโดยเจตนาไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ -คดีบอยุงในพื้นที่ ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี
-เมื่อ 17 ก.ค.53 คนรายรวมกันใชอาวุธปนยิงนายเสนอ อุนละมัย เสียชีวิต พื้นที่ ม.1 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง
จว.ปตตานี
สภ. ยะหริ่ง
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 308/53 ลง 1 ก.ย.53
หมดอายุความ 17 ก.ค.73

10. นายซาการียา โตะตาหยง
เลขประจําตัว ปชช. 3-9401-00400-40-6
วัน/เดือน/ป เกิด 5 มกราคม 2525
ที่อยู 17/1 ม.8 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานฯ มีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนฯ
พฤติการณ -เมื่อ 16 ก.ย.52 ใชอาวุธปนยิง จ.ส.อ.พงษพระราม ผิวเหลือง พรอมพวก จํานวน 4 นาย
ไดรับบาดเจ็บ 4 นาย พื้นที่ ม.4 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จว.ปตตานี
สภ. เมืองปตตานี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 645/52 ลง 8 ต.ค.52
หมดอายุความ 16 ก.ย.72

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 41 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

11. นายอาลียาสะ สาเมาะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9404-00134-48-5
วัน/เดือน/ป เกิด 26 พฤศจิกายน 2525
ที่อยู 30/3 ม.2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนาและไตรตรองไวกอน
พฤติการณ - เมื่อ 2 ม.ค.50 รวมกับพวกใชอาวุธปนยิง นายดอเลาะ มะแด เสียชีวิต พื้นที่ ม.3 ต.พอมิ่ง
อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี
-เมื่อ 3 ก.พ.54 รวมกันใชอาวุธปนยิงชาวบานเสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 4 คน พื้นที่ ม.1 ต.คอกกระบือ
อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี
สภ. ปะนาเระ
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 33/54 ลง 7 ก.พ.54
หมดอายุความ 3 ก.พ.74
12. นายอับดุลเราะหมาน เจะเตะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9506-00258-38-2
วัน/เดือน/ป เกิด 26 ตุลาคม 2526
ที่อยู 13/2 ม.3 ต.ทาธง อ.รามัน จว.ยะลา
ขอหา รวมกันฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการหรือไดกระทําการตามหนาที่โดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ -เมื่อ 2 ต.ค.50 รวมกับพวกยิง จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ กสิวุฒิ เสียชีวิต และพยายามตัดศีรษะ พื้นที่ ม.1
ต.ปูยุด อ.เมือง จว.ปตตานี
สภ. เมืองปตตานี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 447/50 ลง 8 ต.ค.50
หมดอายุความ 2 ต.ค.70

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

13. นายมูฮํามัด ซีตีเลาะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9401-00401-94-1
วัน/เดือน/ป เกิด 7 ธันวาคม 2523
ที่อยู 2/9 ม.5 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนาไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ - เมื่อ 20 ส.ค.52 ใชอาวุธปนยิงนายบุญเจือ สมมาตร เสียชีวิต พื้นที่ ม.3 ต.นาเกตุ
อ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี
-เมื่อ 21 พ.ค.53 ใชอาวุธปนยิง พ.ต.หญิงนาราทิพย แกวถาวร พยาบาล ร.พ.คายอิงคยุทธบริหาร
เสียชีวิต พื้นที่ ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี
สภ. โคกโพธิ์
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 240/53 ลง 16 ก.ค.53
หมดอายุความ 21 พ.ค.73
14. นายมะรูดิง สามะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9403-00184 -26-0
วัน/เดือน/ป เกิด 2 เมษายน 2524
ที่อยู 24/1 ม.5 ต.บอทอง อ.หนองจิก จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่โดยไตรตรองไวกอน พยายามฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ -เมื่อ 17 ก.พ.52 ลอบวางระเบิด จนท.ตร. ชุดคุมครองครู สภ.นาประดู ตร.เสียชีวิต 1 นาย
บาดเจ็บ 4 นาย พื้นที่ ม.1 ต.ปากลอ อ.โคกโพธิ์ จว.ปตตานี
สภ. นาประดู
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 316/52 ลง 7 พ.ค.52
หมดอายุความ 17 ก.พ.72

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

ป.วิ.อาญา 5 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

15. นายสุกรียา เดมะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9411-00096-95-3
วัน/เดือน/ป เกิด 20 กุมภาพันธ 2521
ที่อยู 102 ม.6 ต.ปลองหอย อ.กะพอ จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน พยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ - เมื่อ 13 ส.ค.51 ใชอาวุธปนยิงนายอรุณ ลิมปษเฐียร เสียชีวิต และนํา จยย.ซุกซอนระเบิดมา
วางไวเพื่อลอบสังหาร จนท.ตํารวจ เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บหลายราย พื้นที่ ม.6 ต.ปากลอ อ.โคกโพธิ์
จว.ปตตานี
สภ. นาประดู
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 217/52 ลง 16 ก.พ.52
หมดอายุความ 13 ส.ค.71

16. นายอดินัน มะสาอิ
เลขประจําตัว ปชช. 1-9401-00010-07-5
วัน/เดือน/ป เกิด 15 มกราคม 2527
ที่อยู 29/7 ม.4 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนาไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ - เมื่อ 14 ม.ค.53 ใชอาวุธปนยิงนายอํานาจ ลิ้มดํารง และนางสุดาพร ลิ้มดํารง เสียชีวิต
แลวจุดไฟเผา พื้นที่ ม.8 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จว.ปตตานี
สภ. เมืองปตตานี
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 27/53 ลง 15 ม.ค.53
หมดอายุความ 14 ม.ค.73

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

17. นายอาสมาล เจะบา
เลขประจําตัว ปชช. 3-9407-00094- 95-1
วัน/เดือน/ป เกิด 3 มกราคม 2524
ที่อยู 47 ม.1 ต.แปน อ.สายบุรี จว.ปตตานี
ขอหา รวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนาไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ - เมื่อ 29 พ.ค.52 ใชอาวุธปนยิงเจาหนาที่ ขณะเขาทําการจับกุม พื้นที่ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี
จว.ปตตานี
-เมื่อ 3 ก.พ.54 รวมกันใชอาวุธปนยิงชาวบานเสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 4 คน พื้นที่ ม.1 ต.คอกกระบือ
อ.ปะนาเระ จว.ปตตานี
สภ. ปะนาเระ
หมายจับศาล จังหวัดปตตานี ที่ 30/54 ลง 4 ก.พ.54
หมดอายุความ 3 ก.พ.74

พื้นที่ ภ.จว.นราธิวาส
จํานวน 16 ราย

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. 2 หมาย

1. นายรอแปะอิง อุเซ็ง
เลขประจําตัว ปชช. 5-9606-00017-73-0
วัน/เดือน/ป เกิด 9 กันยายน 2512
ที่อยู 222/3 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานฯ รวมกันทํา มี และใชวัตถุระเบิดฯ
พฤติการณ -เมื่อ 12 ก.ย.51 คนรายลอบวางระเบิด ตร.สภ.รือเสาะ ขณะคุมครองครู พื้นที่ ม.10
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
สภ. รือเสาะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 753/51 ลง 25 ก.ย.51
หมดอายุความ 12 ก.ย.71

2. นายลุกมารณ อุเซ็ง
เลขประจําตัว ปชช. 3-9611-00193-89-4
วัน/เดือน/ป เกิด 22 มิถุนายน 2521
ที่อยู 37 ม.2 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันแบงแยกราชอาณาจักร รวมกันกอการราย สมคบกันเปนอั้งยี่ ซองโจร
พฤติการณ คดีบอยุงพื้นที่ อ. สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
สภ. สุไหงปาดี
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 338/51 ลง 18 เม.ย.51
หมดอายุความ 8 ก.พ. 71
(หมายจับที่ 477/52 ถอนเมื่อ 17 มี.ค.54)

ป.วิ.อาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. 3 หมาย

ป.วิ.อาญา 3 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

3. นายมะรอโซ จันทรวดี
เลขประจําตัว ปชช. 3-9603-00046-66-5
วัน/เดือน/ป เกิด 16 กุมภาพันธ 2525
ที่อยู 162 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
ขอหา กอการราย ฆาผูอื่น วางเพลิงเผาโรงเรือนฯ
พฤติการณ – เมื่อ 18 ก.ย.53 คนรายยิงชาวไทยพุทธและเผาบานเลขที่ 93/9, 111 พื้นที่ ม.6 ต.บาเระใต
อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
สภ. บาเจาะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 462/53 ลง 13 ต.ค.53
หมดอายุความ 18 ก.ย.73

4. นายมะดารี วาหลง
เลขประจําตัว ปชช. 3-9604-00260-56-1
วัน/เดือน/ป เกิด 25 สิงหาคม 2515
ที่อยู 47/1 ม.5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันมีวัตถุระเบิด รวมกันทําใหเกิดระเบิดฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 28 มี.ค.52 รวมกับพวกนําระเบิดแสวงเครื่องไปวางไวในแยกเทศบาล 7 ม.7 ต.ยี่งอ
อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เปนเหตุใหเกิดระเบิดขึ้น
สภ. ยี่งอ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 574/52 ลง 7 ต.ค.52
หมดอายุความ 28 มี.ค.72

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

5. นายการูซามัน เจะดอเลาะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9601-00055-47-4
วัน/เดือน/ป เกิด 1 มกราคม 2516
ที่อยู 91 ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งไดกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ เมื่อ 11 มี.ค.50 รวมกันลอบวางเพลิงเผาโรงเรียนและซุมยิงรถยนตที่วาการอําเภอเมือง
นราธิวาส บริเวณโรงเรียนบานแคนา พื้นที่ ต.บางปอ อ.เมือง จว.นราธิวาส
สภ. เมืองนราธิวาส
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 493/51 ลง 4 มิ.ย.51
หมดอายุความ 11 มี.ค.70

6. นายอับดุลฮาเล็ม เจะตู
เลขประจําตัว ปชช. 1-9612-00032-26-8
วัน/เดือน/ป เกิด 21 มิถุนายน 2529
ที่อยู 73 ม.2 ต.ชางเผือก อ.จะแนะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 5 ต.ค.52 ใชอาวุธปนสงครามยิงนายเจะมะแอ บาโด เสียชีวิต ขณะเดินทางไปกรีดยางพารา
พื้นที่ ม.6 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จว.นราธิวาส
สภ. จะแนะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 586/52 ลง 8 ต.ค.52
หมดอายุความ 5 ต.ค.72

ป.วิ.อาญา 9 หมาย
พ.ร.ก. 2 หมาย

ป.วิ.อาญา 7 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

7. นายซูรี มะอารง
เลขประจําตัว ปชช. 3-9611-00200- 44-1
วัน/เดือน/ป เกิด 4 พฤษภาคม 2520
ที่อยู 229 ม.2 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันแบงแยกราชอาณาจักร รวมกันกอการราย สมคบกันเปนอั้งยี่ซองโจร
พฤติการณ คดีบอยุงพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
สภ. สุไหงปาดี
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 339/51 ลง 18 เม.ย.51
หมดอายุความ 8 ก.พ.71
(หมายจับที่ 476/52 ถอนหมาย 17 มี.ค.54)

8. นายสุไฮดี ตาเห
เลขประจําตัว ปชช. 3-9603-00047-61-1
วัน/เดือน/ป เกิด 2 มกราคม 2525
ที่อยู 173 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
ขอหา กอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 20 เม.ย.51 เวลาประมาณ 14.45 น. เหตุเกิดถนนสายบือเระ ม.1 ต.บาเระใต อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
สภ. บาเจาะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 485/51 ลง 4 มิ.ย.51
หมดอายุความ 20 เม.ย.71

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

9. มูฮามะซําสือลี ปูเตะ เลขประจําตัว ปชช. 1-9602-00022-42-3
วัน/เดือน/ป เกิด 30 ตุลาคม 2528
ที่อยู 30 ม.9 ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันพยายามฆาผูอื่นและฆาเจาพนักงานฯ
พฤติการณ
-เมื่อ 18 ก.ย.52 รวมกันลอบวางระเบิดพระ ขณะออกบิณฑบาต และ จนท.ทหาร รปภ.พระ
พื้นที่ อ.ตากใบ จว.นราธิวาส
สภ. ตากใบ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 682/52 ลง 14 ธ.ค.52
หมดอายุความ 18 ก.ย.72
10. นายซราฮัน ฮามะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9608-00270-75-1
วัน/เดือน/ป เกิด 24 กรกฎาคม 2525
ที่อยู 35/1 ม.7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันพยายามฆาเจาพนักงานในขณะปฏิบัติหนาที่ฯ
พฤติการณ เมื่อ 4 พ.ย.51 รวมกับพวกลอบวางระเบิดบริเวณอาคารเอนกประสงค ตลาดกลางผลไม และ
ที่หนารานน้ําชา หนาอําเภอสุคิริน ม.4 ต.สุคิรนิ อ.สุคิริน จว.นราธิวาส
สภ. สุคิริน
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 1068/51 ลง 26 ธ.ค.51
หมดอายุความ 4 พ.ย.71

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 4 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

11. นายอับดุลเลาะห โตะมะ
เลขประจําตัว ปชช. 1-6903-00013-86-8
วัน/เดือน/ป เกิด 19 สิงหาคม 2528
ที่อยู 145 ม.7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย อั้งยี่ ซองโจร ฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 28 พ.ค.50 คนรายยิง ด.ต.อับดุลพาริก สาและ พื้นที่ ม.2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
-สภ. ปะลุกาสาเมาะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 387/51 ลง 2 พ.ค.51
หมดอายุความ 28 พ.ค.70

12. นายแวซู กูตงราเซะ
เลขประจําตัว ปชช. 1-9605-00102-72-4
วัน/เดือน/ป เกิด 4 พฤษภาคม 2530
ที่อยู 21 ม.10 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 30 ก.ย.48 ใชอาวุธปนยิงนายขวัวติ้ง แซหวัง และนายเสียสุน แซหวัง เสียชีวิต พื้นที่ ม.10 ต.บองอ
อ.ระแงะ จว.นราธิวาส
สภ. ระแงะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 279/51 ลง 26 มี.ค.51
หมดอายุความ 30 ก.ย.68

ป.วิ.อาญา 4 หมาย
พ.ร.ก. 1 หมาย

ป.วิ.อาญา 2 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

13. นายยูไนดี อามิ
เลขประจําตัว ปชช. 1-9611-00008-92-6
วัน/เดือน/ป เกิด 17 พฤศจิกายน 2527
ที่อยู 55/2 ม.1 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาผูอื่นโดยเจตนาและไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ - เมื่อ 28 ส.ค.49 รวมกันยิง ใชมีดเชือดคอ และใบหู นายสะมะแอ เจะฮะ ทําใหเสียชีวิต พื้นที่
ม.5 ต.ริโก อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
สภ. สุไหงปาดี
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 90/51 ลง 26 ม.ค.51
หมดอายุความ 28 ส.ค.69

14. นายสุเพียน หะยียูโซะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9606-00239-41-8
วัน/เดือน/ป เกิด 15 พฤษภาคม 2524
ที่อยู 4/1 ม.6 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานฯ อั้งยี่ ซองโจร ฯ
พฤติการณ - เมื่อ 8 มิ.ย.52 คนรายจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง เปนเหตุใหทหารเสียชีวิต 1 นาย และ
บาดเจ็บ 6 นาย พื้นที่ ม.4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
สภ. รือเสาะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 384/52 ลง 14 ก.ค.52
หมดอายุความ 8 มิ.ย.72

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. 2 หมาย

ป.วิ.อาญา 1 หมาย
พ.ร.ก. - หมาย

15. นายอับดุลเลาะฮ มะมิง
เลขประจําตัว ปชช. 3-9605-00206- 04-6
วัน/เดือน/ป เกิด 1 กรกฎาคม 2525
ที่อยู 91 ม.7 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย รวมกันฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 21 มิ.ย.51 รวมกันใชอาวุธปนยิง ด.ต.ชนะนันท ปองดอง ไดรับบาดเจ็บสาหัส และ จ.ส.ต.สมพร
ยี่สุนดนตรี เสียชีวิต และ พนักงานรถไฟ เสียชีวิตอีก 3 ราย พื้นที่ ม.6 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จว.นราธิวาส
สภ. ระแงะ
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 31/52 ลง 19 ม.ค.52
หมดอายุความ 21 มิ.ย.71
16. นายไซมิง ยูโซะ
เลขประจําตัว ปชช. 3-9605-00016-92-1
วัน/เดือน/ป เกิด 13 กุมภาพันธ 2516
ที่อยู 31/3 ม.3 ต.สุไหงโก--ลก อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส
ขอหา รวมกันกอการราย ฆาและพยายามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอนฯ
พฤติการณ
- เมื่อ 18 ก.พ.50 รวมกันกอการราย ฆาและพยายามฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน มีวัตถุระเบิดฯ
พื้นที่ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส
สภ. สุไหงโก-ลก
หมายจับศาล จังหวัดนราธิวาส ที่ 314/51 ลง 13 เม.ย.51
หมดอายุความ 18 ก.พ.70

