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ประธานอุปถัมภ
ผอ. จำรัส ปตตานัง

คุณชัยยุทธ นียากร
คุณปราณี วรรณปะเก
คุณวลิต ปทุมขำ
คุณเสริมเกียรติ ปตตานี
ผอ. สงกรานต พันธโนราช
ผอ. เทวาฤทธิ์ สีหาบุตรโต
พ.ต.ท. วิทยา จันทะศิลป
พ.ต.ท.ภานุวัฒน ปะโปตินัง
ร.ต.อ.สมพร ชารีบุตร
ร.ต.อ.สุภาพ ดงอุทิศ
คุณบรรเทิง โสดาปดชา
คุณมนัสนันท ตันติกุลวัฒนกิจ
คุณสมพิศ มวงธรรม
คุณอัจฉราวดี จันทเดช
คุณบุญเส็ง พลละคร
คุณวิสา เวียงวิเศษ
คุณดำรง จอมศรีกระยอม
คุณกนกพร ปาปะขัง
คุณขาน ปะติเพนัง
คุณคำหมุน ภิบาลจอมมี
คุณจันทา รมเย็น
คุณฉวีวรรณ ปตติทานัง
คุณชูวิทย มะปะเข
คุณดารา กงกูคำ
คุณถนอมจิตร เอกรักษา
คุณทวีป วรรณดอนแดง
คุณทองลา มาปะวรรณ
คุณทองแดง ฝางขันธ
คุณทัศนีย มะหัด
คุณธีรพล พลสุวรรณ
คุณนิวรณ พิจุลย
คุณบุญถม ดาวยันต
คุณบุญสม มาตยคำมี
คุณบุญเที่ยง ดาขวา
คุณประจักษ ปกกัง
คุณประนอม ปะนันโต

คุณกรรณิกา ดวงทองพูล
คุณคงเกียรติ ไวมงคุณ
คุณจงจิต ตั้งกีระติ
คุณจันทา อัปมะนัง
คุณชัยรัตน ปาสาบุตร
คุณชูศรี ทุมสุด
คุณดำรง ปกกาเวสูง
คุณถิ่น มหาวงษ
คุณทวีศักดิ์ จันทะรัง
คุณทองสุข หมื่นสา
คุณทองใบ คุณแสน
คุณทิพยวัลย สาลาด
คุณนงลักษณ นนทะดี
คุณบัวลา มัชปโม
คุณบุญถิ่น คุณวงษ
คุณบุญสวน พันธแสง
คุณบุญเที่ยง ภารมาตย
คุณประชาบดี วรรณศิลป
คุณประภาศรี สุวรรณพัฒน

ผอ. โกสิน กันหา
ประธานกรรมการ
ผอ.พิชัย ชุบสุวรรณ
ประธานดำเนินการ
คุณอัครเดช อัครวิสุทธิ์
รองประธานกรรมการ
คุณธนศักดิ์ โพธีร
คุณมะลิ บุญพา
คุณศิวิไล โพธีร
คุณเอกพงศ แข็งแรง
ผอ. สมศักดิ์ บุญทา
ผอ. ไพบูลย เสนามาตย
พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ภความนตรี
พ.ต.อ. ประจักษ วงษหนองแวง
ร.ต.อ.สมสนิท ปทุมชาติพัฒน
ร.ต.อ.เชวงศักดิ์ เสตเตมิย
เหรัญญิก
คุณประสพศรี พานิชย
คุณละเอียด พรรณศิลป
คุณสุวัฒนา ปตตานี
คุณไสว ยางสา
ผูชวยเหรัญญิก
คุณพงษลดา เอื้อมงคลกุล
คุณสมบัติ อุนพิกุล
ประสานงาน
คุณทองปาน นนทะคำจันทร
กรรมการ
คุณกฤษณ สืบเมืองซาย
คุณคมสันต บุญศรี
คุณจรัสศรี ทองสมบูรณ
คุณจำรัส ปาปะโก
คุณชัยรัตน สุวรรณเก
คุณดวงกมล บุพเต
คุณดำรง ศรีสวัสดิ์
คุณทรงศักดิ์ เทเวลา
คุณทวีศักดิ์ วรรณสินธ
คุณทองอินทร ปะมา
คุณทองใบ พันโนราช
คุณธงชัย พรมดอนกลอย
คุณนพดล หอมสุทธิกุล
คุณบัวศรี จุปะมะตัง
คุณบุญถิ่น ปะกิระคัง
คุณบุญเกตุ พิจุลย
คุณบุญเหลือ ชุมวงษ
คุณประดิษฐ ปนะเล
คุณประวัติ โพทุมภา

คุณนิวัติ อภิมติรัตน
คุณมานิต มวงสาย
คุณเข็มทอง มาแกว
ผอ. ทองคูณ สีหาบุตรโต
ผอ. สุจิตร ปานจำลอง
ผอ.พิชิต มะหัด
พ.ต.ท.พิชัย ชาวสวน
ร.ต.อ.ธีรพงษ ไชยเกตุ
ร.ต.อ.สุนันท ศิริมนตรี

คุณปรีชา ภูมาศ
คุณลำดวน ปะริชัยยะ
คุณหนูเนียม สินเธาว

คุณพรพรรณ ปกคำวงษสังข

ดร.หงษทอง ประนัดศรี
คุณกฤษดา อภิรักษศานติกุล
คุณควง ปะกินังเต
คุณจรัสศรี รักษาภายใน
คุณจำเริญ ดาวยันต
คุณชุติมน เหลาประเสริฐ
คุณดวงจันทร ลดาวัลย
คุณตรี วันสา
คุณทรงศิลป วลัยสิทธิ์
คุณทวีศิลป ศิริภักดิ์
คุณทองอินทร ปะมา
คุณทองใบ หลวงวงษ
คุณธงศักดิ์ ศรีปจฉิม
คุณนิกร หอไธสง
คุณบัวเรือง ลำเหลือ
คุณบุญทัน ปดกามา
คุณบุญเกิด ศาลาแดง
คุณประกาญจน สาดแลน
คุณประทีป บุญถม
คุณประเทศ นวลมนตรี

คุณกลาณรงค ปดสุวรรณ
คุณคะนึง ประวรรณา
คุณจวน ขันติโล
คุณจินดา ศุภพล
คุณชุติมา สุยอย
คุณดารณี จันดีกระยอม
คุณถนอม ปดสายะ
คุณทวีชัย โคตรบรรเทา
คุณทองดำ ปะวันเต
คุณทองเหลือง ปาปะขำ
คุณทัศนี พรมแดน
คุณธัญลักษณ วัฒนสุข
คุณนิคม หงสหา
คุณบุญจันทร ปองขวาเลา
คุณบุญมี สุขดาษ
คุณบุญเกิด ศิริสำราญ
คุณประกาย กองพิมพ
คุณประทีป ลาสีทัต
คุณประเวช ศรีสุแล

คุณปราณี วรรณปะเก
คุณพิมพพิมล พลศรีพิมพ
คุณมนตรี สุยอย
คุณยุวดี ทนุเสริม
คุณลักษมี ดวงศรี
คุณวังทอง นามภักดี
คุณวีระวุฒิ ชารี
คุณศิวิไล ภูเตานิล
คุณสถิตย ภูมาศ
คุณสมดี นอยอาสา
คุณสมพิศ มวงธรรม
คุณสมหมาย อัปมะโน
คุณสาคร วงษสีสา
คุณสาร อัปมะระกา
คุณสุทิน บุญทา
คุณสุภาพ โคตรสีเขียว
คุณสุวัฒนา แสนวงษ
คุณหนูพวง เทพทองพูล
คุณหนูแกว มะปะเข
คุณอรัญ อัปมะเย
คุณอุดม จุลหงษ
คุณอ่ำ ปะเสนะ
คุณเชาวฤทธิ์ สัจเขต
คุณเพ็ญพร บุญฤทธิ์
คุณแสงเพชร สารกาล
คุณไพวัลย โสมี
ร.ต.อ.ประยูร ชัยธานี
ร.ต.อ.ไมตรี มูลภาลา

คุณผองศรี พลีสิงห
คุณพิศมัย กิจนุกร
คุณมนเทียร สืบสำราญ
คุณระพินทร สุจิตรกุล
คุณลำไย แกวลาย
คุณวัลลภ นิลแกว
คุณวุฒิชัย พัฒคำตัน
คุณสกุณา พาณิชยศิริ
คุณสนอง อุปพงษ
คุณสมถวิล ภวภูตานนท
คุณสมยศ ประทุมเพชร
คุณสมหมาย แปนเมือง
คุณสานิตย บุราณศรี
คุณสำลี ดงแสนคำ
คุณสุธรรม ปองไป
คุณสุรชัย ปสสำราญ
คุณสุเทพ วรรณสิงห
คุณหนูพวง เทพทองพูล
คุณหอมจันทร ไหลหาโคตร
คุณอัญชลี ปตตะพงศ
คุณอุดร แกนงาม
คุณเกษม สามารถ
คุณเดนศักดิ์ อิงอาจ
คุณเพ็ญสันต ปาสาเนย
คุณโกศล ปานพรมมา
พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ภะคะวา
ร.ต.อ.วาทิน ปาปะกาย

คุณจิราพร รบไพรี
คุณนพรัตน ปาปะไพ
คุณรัศมี ธนูชาญ
คุณสัมฤทธิ์ ปาปะขำ
คุณแสวง อุปเท
คุณกตภร ผือโย
คุณบัวลา โลหวันทา
คุณพูนทรัพย ตรีหรา
คุณศรรษวรรต ทุนกอง
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คุณผาย โฮมคำจันทร
คุณพูลสวัสดิ์ พินิจพงศ
คุณมะลิวรรณ ปะมา
คุณรัชนี ออนสองชั้น
คุณวงศจันทร สุวรรณเก
คุณวิศาสตร อุปโท
คุณวไรรัตน หาลี
คุณสงกา คลังดี
คุณสมคิด จงจิตต
คุณสมทรง โยวะ
คุณสมร ศรีสุนารถ
คุณสังคม พลศรี
คุณสามัคคี ประสานตรี
คุณสำเนียง แคนลา
คุณสุนทร วามไธสง
คุณสุรศักดิ์ ทอนโพธิ์
คุณหนูทิพย ปะมาคะเต
คุณหนูพัศ พันสีดา
คุณอดุลย ลีลากุด
คุณอัญญารัตน ปดคำ
คุณอุบลรัตน ปกกุนนัน
คุณเกษม สุขสา
คุณเถวียน ประวิเศษ
คุณเรืองยุทธ สีวงษา
คุณไชยจิตต มัดถาปะเกา
ร.ต.อ.จันทร สายงาม
ร.ต.อ.วิลัย บุดตะคาม

คุณพัทธนันท กิระวิศาล
คุณมณีนุช ทุมดี
คุณมาก ประทุมเพชร
คุณราวัลย ศรีอรัญ
คุณวรยุทธ ปตตายะโส
คุณวิเชียร นามไพร
คุณศาสตรา วาเสนัง
คุณสงบ ชาวพงษ
คุณสมจิตร พิมพเบาทำ
คุณสมบูรณ จุปะมะตัง
คุณสมสมัย ศรีมงคล
คุณสัมผัส ปองขวาเลา
คุณสามารถ อัปมะโน
คุณสุดใจ สัตพันธ
คุณสุภาพ ศรีวงยาง
คุณสุรินทร มาลาสีตะ
คุณหนูพราน หิตามาตา
คุณหนูเจน ตะนนท
คุณอมร มะชิตะโน
คุณอาวร ชัยเยศ
คุณอุบลรัตน ปานภูมิ
คุณเข็มยวง โคตรสีเขียว
คุณเทวินทร ชินชนะ
คุณเสมียน สิงคนอง
คุณไตรรงค ปะนิทานเต
ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ปกกังเวสัง
ร.ต.อ.วีระศักดิ์ ทิพพิชัย

คุณพิชัย ยศคำลือ
คุณมณีวรรณ ปาปะขัง
คุณมาลัย ชุมมุง
คุณละมัย กองพิมพ
คุณวรรณรัตน พะนะชัย
คุณวิไลวรรณ วรรณปะเก
คุณศิริรัตน ติณรัตน
คุณสดใส บุตะมะ
คุณสมชาย จันทเขต
คุณสมพร มาตยคำจันทร
คุณสมหมาย วังหนองเสียว
คุณสัมฤทธิ์ สีแสน
คุณสายทอง พานพิมพ
คุณสุทัศน ประภูชะเนย
คุณสุภาพ แทนกอง
คุณสุรินทร เรืองศรีใส
คุณหนูพลอย ปะระตะโก
คุณหนูเรียน เวฬุวัน
คุณอรัญ ปญจะขัน
คุณอำพร ไชยสงค
คุณอุไร นารถสิทธิ์
คุณเชวงศักดิ์ ทองจันดี
คุณเพียร หลาบสีดา
คุณเหมือน บุตตะกะ
คุณไพริน แซเตีย
ร.ต.อ.บุญทา แกวธานี
ร.ต.อ.อุดม อัปมะเย

เลขานุการ
คุณชาญชัย ชาวพงษ
คุณนิกร วรรณปะโพธิ์
คุณวิพล ปาปะขำ
คุณอภิชาติ เชิงสะอาด

คุณชาญชัย ชาวพงษ
คุณมานิตย เนาวแกว
คุณสมจริง โพคันโย
คุณเบญจวรรณ ไชยสอน

ผูชวยเลขานุการ
คุณทัศนีย เจริญถนอม
คุณพรชนก วงภูธร
คุณมินตรา จุปะมะตัง
คุณศักดิ์ชัย ปตตานี

คุณนพรัตน ปาปะไพ
คุณพัชนี บัวบาน
คุณวิภาวี ขจรโมทย
คุณเนตรพิศ ปาสาบุตร

