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คุณคมสัน แสนหวา
คุณจิระศักดิ์ นียากร
คุณชารี ปาปะไพ
คุณพยมศักดิ์ ปกคำวงษสังข
คุณวัฒนา สุวรรณพันธุ
คุณศุภวัฒน ศัพทพันธุ
คุณสมร ปะนัดเต
คุณไกรพิทักษ ศิริพล
คุณจันทา เฌรสุวรรณ
คุณวัชรี แกวแสนเมือง
คุณทับทิม สิงหสีโว
คุณวรรณจรีย เจริญสุข
คุณกัญญา วรรณขันธ
คุณกิติชัย ซมชัย
คุณคุณากร โนนหนองคู
คุณจิลาวัลย ประจุดทะศรี
คุณชูใจ ศรีจานเหนือ
คุณทองผล พรมวงษ
คุณธงชัย นนทะดี
คุณนฤวิทย แสนลา
คุณนิ่มใจ แทนหลาบ
คุณบุญจันทร มาทะวงศ
คุณบุญหนา ปดตาทะโน
คุณประกาย อัปมะโน
คุณปราณิสา นียากร
คุณพรวฤนท ภูมาศ
คุณพิณรัตน ประบัวบาน
คุณภัทรพร ดงจารย
คุณรติยา แสนหวา
คุณราตรี พันธุละออ
คุณวงวรรณ วงษนอก
คุณวัลลภ ปะบัวบาน
คุณวิญู จันทศิลป
คุณวีระพันธ สังฆมณี
คุณสงวน ไมตรีแพน
คุณสมจิตร ศรีโมสาร
คุณสมพงษ ไปใกล
คุณสมใจ ประภาวิชา
คุณสิทธิชัย ศรีขี
คุณสุทัศน แสนมี
คุณสุบิน จันคำภู

คุณกัลยาณีย พาณิชย
คุณกุล มะธิโตปะนำ
คุณจรัส ธิมาศ
คุณจุฑารัตน ปะมาโย
คุณดำรงค เอีี่ยมนอก
คุณทองลา ปกเคระเต
คุณธงทิพย ทาหะพรหม
คุณนวพร วาดเขียน
คุณบรรพต ทักษิณ
คุณบุญจันทร มาทะวงศ
คุณบุญเกิด พันธโยศรี
คุณประพันธศรี หาญลือ
คุณปน แทนสา
คุณพรศักดิ์ เสตเตมิย
คุณพิมลธยา เรืองบุญ
คุณมะลิวัลย วิเศษสมบัติ
คุณรังสรรค พะยังเฆ
คุณรุจิรา โคตรดี
คุณวงเดือน ประเสริฐโส
คุณวาฌี บาริศรี
คุณวิบูลย พรหมรับ
คุณวีระยุทธ นครศรี
คุณสญชัย สิมมาลา
คุณสมทรง วงษดารา
คุณสมพงษ ดงเรืองศรี
คุณสฤษดิ์ บรรณศรี
คุณสุกิจ สุขเกิด
คุณสุนทร ปาสาบุตร
คุณสุรพงษ ปดถามัง

ประธานกรรมการ
คุณประภาส กิจจินดาโอภาส
รองประธานกรรมการ
คุณคำสิงห ทองโท
คุณชัยวัฒน มะหัด
คุณประจันทร บุตรวิเศษ
คุณพันธุชาย กาญจนมา
คุณวีระศักดิ์ อรุณโน
คุณสกล ผือโย
คุณอภิชัย โชครัตนตระกูล
คุณไสว ประเมนาโพธิ์
เหรัญญิก
คุณมาลัย ปะติเพนัง
คุณสมลักษณ หลาบคำ
ประชาสัมพันธ
คุณนงเยาว สรภัคนานนท
คุณเถวียน ดงเรืองศรี
กรรมการ
คุณกิตติพันธ จันทิชัย
คุณคำดี อะมะมูล
คุณจำลอง ประเสริฐโส
คุณฉลอง ปทุมชาติพัฒน
คุณดุษฎี จุลสม
คุณทองใบ ขาขันมะลี
คุณธวัช ปทุมขำ
คุณนันทวัฒน ประกอบนันท
คุณบัวผัน ปะติเพนัง
คุณบุญมา มณีทัพ
คุณบุญเดช ไปดง
คุณประยุทธ ประครองสุข
คุณพจนา ตั้งจิตเจริญจิต
คุณพัทธวรรณ อนุชน
คุณพุทธวัฒน ประจิตตังโข
คุณมานิตย แสนหวา
คุณรัชนก ยศสุนทร
คุณลอย พิมพวัน
คุณวนิดา อำพินธ
คุณวารินทร สีหาบุญทอง
คุณวิรัช วรรณพนม
คุณศิริกุล หารี
คุณสถิตย วิริยะจิตต
คุณสมทรง ไมตรีแพน
คุณสมพร ขอดี
คุณสายัณห พางสีคุณ
คุณสุขุมาลย อำไพพร
คุณสุนทรีย ปะโปตินัง
คุณสุรพล พาสงค

คุณจิม หาทรัพย
คุณชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์
คุณประเน็ด นะทะศิริ
คุณพุฒวัฒน วรรณสินธ
คุณวุฒิพงษ วัฒนวิบูลยกิจ
คุณสกุล กุลนิตย
คุณอินทร สีเชียงหา

คุณลำดวน ดงอุทิศ
คุณสุจินดา วงศวิศิษฐ
คุณพรรณี ปาปะไพ

คุณกิตติภูมิ คูณโน
คุณคำพรวณ บุญนอย
คุณจำลอง สุปะทัง
คุณฉวีวรรณ ปะทิเท
คุณถาวร กิ้นโบราณ
คุณธงชัย ดงเสือ
คุณนงนุช มีตา
คุณนิตยา แกนนาคำ
คุณบัวพันธ ผานแผว
คุณบุญหนา ชาววาป
คุณบุญเพ็ง ปกโคทานัง
คุณประเสริฐ แข็งแรง
คุณพยอม แสงแกว
คุณพันศักดิ์ จันทวะฤทธ
คุณภัคจิรา ชมพูบุตร
คุณมีนา ประธรรมสาร
คุณรัตนาภรณ ปตโต
คุณละมุล อาจหาญ
คุณวรรณะ ศรีชัย
คุณวารุณี อภิรักษศานติกุล
คุณวีระชัย แสงโทโพธิ์
คุณศุภนันท พันธุเสนา
คุณสนองจิต จันทรักษ
คุณสมนึก ชูสกุล
คุณสมาน วังทัน
คุณสำราญ ฉัตรศรี
คุณสุชาติ ยอดญาติไทย
คุณสุนิสา พันธพาณิชย
คุณสุรสิทธิ์ บัวบาน

คุณกิตติศักดิ์ แปลงมาลย
คุณคำพรวน บุญนอย
คุณจำลอง แสงสุริยา
คุณชลลดา กมลเลิศ
คุณทองจันทร คำกอง
คุณธงชัย มัดตาปะกา
คุณนพพล ปดตาลาคะ
คุณนิยม โสหนองบัว
คุณบัวลอง ฮวนอัมพร
คุณบุญหนา ปะวันนา
คุณบุรินทร ปริปุณณะ
คุณประเสริฐ โลวันทา
คุณพรทิพย ตันติกุลวัฒนกิจ
คุณพิณพิมล มะโนสา
คุณภัคนันท ทองจันดี
คุณยุทธพงษ ประเสริฐโส
คุณราชวััตร พันธโนราช
คุณลัดดาวัลย กิจเจริญสิน
คุณวัฒนา ออนสองชั้น
คุณวิจิตร ยศคำลือ
คุณวีระพงษ ปกเกโส
คุณสกุลศักดิ์ แสนเสนา
คุณสมจิตร ปจจัยโย
คุณสมบูรณ ศรีประยา
คุณสมเกียรติ วัฒนบุตร
คุณสำเริง กันหา
คุณสุทัศน ปกสังคะเนย
คุณสุบรรณ เทพนนทกลาง
คุณสุรางค มะหัด

คุณสุริพล แสงคำ
คุณหนูเรียง วังคะฮาด
คุณอัมพร นนทคำจันทร
คุณเกษีย แกนผกา
คุณเทียนทอง ภูมาศ
คุณเอมอร อุดรพูล
คุณไชยวัฒน คำสมบัติ
นางนงลักษณ วรรณปะกา

คุณสุรีย ปนะกาโน
คุณอภิลักรักษ หลาสีทา
คุณอัมพร อันทินทา
คุณเฉลา พาณิชยศิริ
คุณเพชรลัง แซพัว
คุณโฉมยงค จันทราช
คุณไพบูลย บุญยะมาตย

คุณพานทอง พรรณศิลป
คุณอุไรวรรณ ราชบัณฑิต
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คุณสุวัฒน โทอุดทา
คุณอภิสิทธิ์ ศรีบุศยกุล
คุณอาคม จันภักดี
คุณเฉลิมพล หนองเรือ
คุณเพชรลัง สุนทรฉัตราวัฒน
คุณโสภา ปะระทัง
คุณไพรัช สีออน
เลขานุการ
คุณลัดดาวัลย แพนลิ้นฟา
คุณเสวียน ประวรรณถา

คุณหนูพิน ปะวรรณจะ
คุณอมร พัฒนวิบูลย
คุณอุด ขุลาหลา
คุณเชวงศักดิ์ พานิชยศิริ
คุณเรวัต เอกรักษา
คุณโสภาพ ปกกุนนัน
คุณไพรัตน สิงหฉลาด

คุณหนูเจน ปะเมนาโค
คุณอรุณศรี สังฆะมณี
คุณเกษม อักคะมานัง
คุณเชียวชาญ ประภาศรี
คุณเสรี ชอหนองแสน
คุณโอกาศ เสตเตมิย
คุณไสว ปนะถา

คุณวัฒนา ปะกิลาพัง

