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คุณประดิษฐ ธรรมดวงศรี
คุณสุทธินันท วรรณะปะเก
คุณสลับศรี อะโน
คุณกนกวรรณ แซตาง
คุณกุหลาบ ศรีษะโคตร
คุณจำเริญ หลวงอินทร
คุณทรงยศ วัฒนสุข
คุณทองสุก สมมุติ
คุณทองใส จันทเขต
คุณนิตยา แกนนาคำ
คุณนิรมล เลาปอมวาป
คุณบุญเกิด พันโยศรี
คุณประพิศ วรรณสุทธิ์
คุณประเสริฐศิลป ประจุดทะเก
คุณภาวินี สารภักดิ์
คุณมานะ ประธรรมสาร
คุณละมุน คุณวงษ
คุณวัชรินทร ภวภูตานนท
คุณวีระ ศรีโงะ
คุณสงบ แพไธสง
คุณสมมาตร สุริยะ
คุณสรศักดิ์ ราชบุรี
คุณสุกัญญา พัวพันนา
คุณสุภาพ ประเสริฐโส
คุณสุวรรณ ทบศรี
คุณหนูพร ประภูชะเนย
คุณอาคม วัฒนบุตร
คุณอุไรวรรณ ลดาวัลย
คุณเชาวลิต อาระหัง
คุณเรืองยศ โนราช
คุณไพยนต ประพาศพงษ

คุณกมล แปวเฟอง
คุณคัมภีร ศรีอรัญ
คุณฉวีวรรณ จันทศิลป
คุณทรงเดช ปกกาโต
คุณทองสุข ขูรีรัง
คุณทัณฑิมา สิงสจันทร
คุณนิตยา แซเตียว
คุณบรรจงศักดิ์ ภวภูตานนท
คุณบุญเกิด วิเศษรินทอง
คุณประมวล โพทุมมา
คุณปราณี แสงเนตร
คุณมงคล บุบผารัตน
คุณยศพล จินดามัย
คุณลัดดาวัลย แซเฮง
คุณวิจิตร แพนลิ้นฟา
คุณวีระพงษ ปกเกโส
คุณสนิท ภูมาศ
คุณสมศักดิ์ วงษชารี
คุณสันติพงษ ภัทราบุญญากุล
คุณสุจิตรา สาระปารัง
คุณสุรศักดิ์ รัตนะตระกูล
คุณสุวสาร ภควา
คุณอรุณ เกณฑมา
คุณอำนวย ประเสริฐแกว
คุณออน แกวภา
คุณเบ็ง วงศโสภา
คุณโกวิทย ทุมา
คุณไพศาล กิจนุกร

คุณประพันธ วรรณสุทธิ์
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ประธานกรรมการ
คุณบัณฑิต วงศวิศิษฐ
รองประธานกรรมการ
คุณประสาท แพนลิ้นฟา
เหรัญญิก
คุณสุธีวัน ทิ้งเทพ
กรรมการ
คุณกรรณิการ คำเนตร
คุณคำดี รักษาชาติ
คุณดวงจิตร อันทะโคตร
คุณทองบล สวาศรี
คุณทองอินทร ศิริสำราญ
คุณทอน มวงศรี
คุณนิพนธ ปุริศรี
คุณบรรณกิจ โสดาบัชชา
คุณบุญเริง ปาสาใน
คุณประสาท มะหัด
คุณปรีดี ศรีสุนทร
คุณมณีรัตน แสนบุดดา
คุณรจาภรณ มโนรัตน
คุณลำพูน คำมาตย
คุณวิจิตรา โพธิละเดา
คุณวีระพันธ เทพจันทร
คุณสมจิตร ปจจัยโย
คุณสมศักดิ์ มูลทรา
คุณสายใจ ฉายประดับ
คุณสุพจน โยทัยเที่ยง
คุณสุรางคศรี ศรีชุมเวียง
คุณสุวิทย พันแสง
คุณอรุณเล็ก อันทะหวา
คุณอุดม ยศสุนทร
คุณเกษร ศรีสารคาม
คุณเพ็ญศรี ลาวงศ
คุณไชยวัฒน มาตยคำมี
เลขานุการ
คุณพจนา เทพประทุมวิไลพร

คุณสมจิตร ดงอุทิศ

คุณสุภารัตน เขียนภักดี
คุณกองศรี ซุยโพธิ์นอย
คุณคำพันธ ชินวุฒิ
คุณดุษฎี พะโยโค
คุณทองมวน หงษจันดา
คุณทองเหรียญ รามสีดา
คุณนรินทร วัชรไกร
คุณนิยม ดงใจ
คุณบรรพต ทักษิณ
คุณบุญเลิศ ประสีระตา
คุณประสาน คำมาตย
คุณพงษศักดิ์ เอกรักษา
คุณมนตรี คำดี
คุณรัชฎา อันสุวรรณ
คุณวนิดา อำพินท
คุณวิฑูรย เทียมทัน
คุณศักดิ์เกษม พิมพิลา
คุณสมถวิล พักตรหาญ
คุณสมหมาย มวงแกว
คุณสำราญ เนตรรัตน
คุณสุพล โคตรสังข
คุณสุริยันต พรหมพักตร
คุณสุอารี สะสม
คุณอัญชลี พลแสน
คุณอุทัย สิทธิเขต
คุณเฉลา พานิชยศิริ
คุณเยาวมาลย เสตเตมิย
คุณไพยนต ประพาศพงษ

คุณกัมปนาท ศรีสุนทร
คุณคำสอน ดีมาก
คุณทรงพรต ทองสมบูรณ
คุณทองสมุทร เล็กเอกรัตน
คุณทองใบ ยางงาม
คุณนิคม โพธิจักร
คุณนิยม การภักดี
คุณบัวเรียน บาริศรี
คุณบุญเลี้ยง แสนบุดดา
คุณประเจน ทบวอ
คุณพจนา เพ็ญนวลประเสริฐ
คุณมะลิวัลย ทองจันดี
คุณรัตนาภรณ นียากร
คุณวนิดา เสตเตมิย
คุณวิมลวรรณ อักษรพิมพ
คุณศุภลักษณ รังวิเศษ
คุณสมพูล เนตรรัตน
คุณสมัย สืบเมืองซาย
คุณสำอางค ปฏิโยเก
คุณสุภา มะลาศรี
คุณสุวณีย โงวสุวรรณ
คุณสุเทพ ทองนาค
คุณอาคม จันทรสุวรรณ
คุณอุฤทธิ์ ปฏิโยเก
คุณเฉลิมชัย จำปกาง
คุณเย็นจิตร ตรงสุจิต
คุณไพยนต พันเสนา

คุณพัชรนันท ปกคำวงษสังข

