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คุณคณิต แวงมน
คุณธนาชัย ปะกิระตัง
คุณบุญนอม โผลปกรณ
คุณสุภาพ ปาสาเก
คุณอัศนีย สังขศิลา
ผูพิพากษาฯอุดม แสนบุญศิริ
คุณประภาพรรณ ปองเรือ
คุณพินัย ตันติกุลวัฒนกิจ
คุณสุวรรณ อาชนะชัย
คุณกรปภา รังวิเศษ
คุณกุสุมา โกษาทอง
คุณจินดา กองสา
คุณชัยยงค วงศภูธร
คุณดวงจันทร มะปะทัง
คุณทองอินทร แกวพล
คุณธีรวรรณ หมองคำมี
คุณนิภาพร จันทอนค
คุณบริบูรณ ประจิตตังโข
คุณบังอร ประโยชริด
คุณบุษบา ปริปุณณะ
คุณปรีชา หอมภามา
คุณพรรณดร กองบุตร
คุณพิบูลย ทาทิพย
คุณยงยุทธ ภักดีแกว
คุณรัตนา ภะคะวา
คุณวนิจ แคนปา
คุณวิจิตร ไมตรีจิตเกื้อกูล
คุณสงวน ชาววัง
คุณสม ภคะวา
คุณสมพร ประกิลาเค
คุณสัญญา ปาสาจัง
คุณสุกัญญา ปาสาจัง
คุณสุนีรัตน สัจจวาณิชย
คุณสุรศักดิ์ บัวบาน
คุณหนูคาย ปตตาลาคะ
คุณอรุณี มะธิตะโน
คุณเกตุประวีณ ภูมาศ
คุณเพ็ญศรี แกวหาญ
คุณไพรินทร อาจอัน
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คุณกาญจนา ทองสุด
คุณคำมูล ยศมาว
คุณจิระกุล ปะมา
คุณชาญชัย อันสุวรรณ
คุณดารา โคตรมุงคุณ
คุณทัศนีย ประพฤติใน
คุณนงนุช หลักคำพันธ
คุณนิวัฒน ชนไพโรจน
คุณบริบูรณ แกวกูล
คุณบันเทิง ธราวุธ
คุณปทุมวัลย ศรีบุญ
คุณปรีชา ออนสองชั้น
คุณพวงทอง ทบซิน
คุณพิมพลักษณ หมองคำมี
คุณยงยุทธ เสนามาตย
คุณรำเพย ลำเหลือ
คุณวรเดช ปตโต
คุณศรีรัตนา ชารีคง
คุณสงวน ชาววัง
คุณสมจิต ลำเหลือ
คุณสมาน สิงหสุพรรณ
คุณสันติ ศรีชุมเวียง
คุณสุคนธทิพย ปะตินัง
คุณสุพร พลพิลา
คุณสุรศักดิ์ ปาปะกัง
คุณหนูเล็ก ภูการุณย
คุณอัจฉริยา ประทุมเม
คุณเครือวัลย บุญกวาง
คุณเยือน หลาบสีดา
คุณไพโรจน ศัพทพันธ

ประธานกรรมการ
คุณเหรียญชัย มวงคลา
รองประธานกรรมการ
คุณณรงคฤทธิ์ ประทุมขำ
คุณนภาพร มัชปาโต
คุณประจักษ อันนันทา
คุณสุวิทย วงษาไฮ
คุณอำนาจ อินโทโล
รศ.ดร.พิพัฒนพงษ แคนลา
ประสานงาน
คุณบุษกร ผือโย
คุณศุภลักษณ ใจดี
กรรมการ
คุณกำชัย ปตตานี
คุณจอมมณี ไหมหรือ
คุณฉวีวรรณ สุระนาถ
คุณชาญชัย แกวลาย
คุณถวน โพธิปติ
คุณธนิดา คุณพระเนตร
คุณนวลจันทร พิมพสิม
คุณนิวัฒน แคนสา
คุณบวร ดีสุรกุล
คุณบุญมี ปาสานะ
คุณประเคน มะหัด
คุณปวีณา ปาปะขา
คุณพหล พรมโคตร
คุณพิมล คำพันธ
คุณยุทธพงษ จินดามัย
คุณลมุล วรไวย
คุณวรเทพ ปตตานี
คุณศิริรัตน แทบหลาบ
คุณสงวน ประโยธิน
คุณสมทรง มะปะเท
คุณสวัฒน ปกกะสังข
คุณสำราญ หลาบคำ
คุณสุดารัตน โคตรสีเขียว
คุณสุพรรณ อัตเนย
คุณสุรีย เกณฑมา
คุณหัสนีย พันธนิติ
คุณอาภรณ เฮียงเฮี่ย
คุณเจริญ แทนหลาบ
คุณเอมอร แสงอุทัย

คุณทรงศิลป ดาวเรือง
คุณนรินทร สัจจวาณิชย
คุณสมจิตร เรืองบุญ
คุณอดิศักดิ์ อาจหาญ
คุณโกมล คุณพระเนตร

คุณประนอม เอกรักษา
คุณสัมพันธ คำพันธ

คุณกิตติ ศรีสังข
คุณจันทรฉาย ปกเขตานัง
คุณชวา ปองขวาเลา
คุณดรุณี สุภักดี
คุณทวีศักดิ์ ปะหุปะไพ
คุณธนูศิลป บัวบุญ
คุณนันท รังมาตย
คุณนิ่มอนงค ฮากันแป
คุณบวร แสนหวา
คุณบุญยัง ตนทอง
คุณประเทือง ทาอามาตย
คุณปานชัย ปาปะไพ
คุณพัชรี มูลศิริ
คุณมยุรี ลามะไหย
คุณยูเนียร ตรีรัมย
คุณลำไย ปกกะสัง
คุณวันชัย ปตตายะโส
คุณศุภชัย เพียรอดวงศ
คุณสนอง ไชยเกต
คุณสมบัติ เรืองยศ
คุณสวัสดิ์ หลาบคำ
คุณสำเร็จ ภูมาศ
คุณสุทัศน สาระไลย
คุณสุภัทรา อักกะมานัง
คุณสุวัฒน ปกกะสัง
คุณอนงค สัจเขตต
คุณอาภรณ แกวกูล
คุณเฉลียว ปริปุณณะ
คุณแสงจันทร ภูมาศ

คุณกิตติศักดิ์ พรมแดน
คุณจินดา กองสา
คุณชัยชาญ อะโน
คุณดวงจันทร ปะวะทัง
คุณทองพูล โกษาทอง
คุณธัญพร วาเสนัง
คุณนิตย แปนไมล
คุณบรรเจิด อุนพิกุล
คุณบวร แสนหวา
คุณบุญสง โพธิสัย
คุณประไพพร โยวะผุย
คุณพรพิมล ทองสมบูรณ
คุณพัลลภ วัฒนทำ
คุณมลฤดี ศรีสิม
คุณระเวียง อนุชาด
คุณลำไย โพธิ์หลา
คุณวาสนา จันทรเพ็ญ
คุณสงวน ชาววัง
คุณสนิท วงศมาตร
คุณสมบูรณ ศรีออนสา
คุณสังเวียน ศรีมงคุล
คุณสิทธิชัย ภวภูตานนท
คุณสุทิน ทองทวี
คุณสุรชัย สีหาบุญมาก
คุณสุเรนทร นินทะราช
คุณอภิสิทธิ์ โชควิริยะจิตต
คุณอุณาภรณ แสงแกว
คุณเพ็ญจันทร ประสารศรี
คุณไพบูลย วรรณศรี

