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คุณจีระศักดิ์ ปราณีนิจ
คุณประสบผล อารยะสมโพธิ์
คุณสุรเดช แกวแสนเมือง
คุณกนกวรรณ เฟองสุวรรณ
คุณกิตติศักดิ์ - บุญสวน ภูมาศ
คุณคมสันต แคนดา
คุณจอมใจ จันทวฤทธิ์
คุณฉัตรชัย กุลภัทรเมธา
คุณชาติธนา ปตตาลาโพธิ์
คุณณัฐพงศ ดาขวา
คุณตวงพร เพ็งประเสริฐ
คุณถนอมศรี วังดง
คุณทองดา แคนติ
คุณทองสุข สุธรรมา
คุณธีระพงษ วรรณปะเก
คุณนันทเนตร ปะวะเส
คุณบังอร วรรณปะโพธิ์

ประธานกรรมการ
คุณศุภากร (พยัต) ปตตะพงศ
รองประธานกรรมการ
ดร.สลิลโรจน บุญตาราษฎร
ประสานงาน
คุณชินวัตร ชาวพงษ
คุณพลวัต วัฒนบุตร
กรรมการ
คุณกรทิพย ปญโญ
คุณกุลเชษฐ แพงสาย
คุณคำปุน หนันดี
คุณจารุพัฒน อวนมะโฮง
คุณชลวัฒน กมลเลิศ
คุณชูศักดิ์ ปดทุม
คุณดารา ทุมา
คุณตอศักดิ์ ปาปะกี 3/4
คุณทรงศักดิ์ ซุยโพธิ์นอย
คุณทองพูล โยธามาตย
คุณธงชัย ลดาวัลย
คุณนริศรา หงษาวงษ
คุณบรรชา ตรงสุจิตร
คุณบำรุง ไชยเกตุ

คุณบรรจบ อุนพิกุล
คุณวารินทร เอกรักษา

คุณบุญถัน จันทปาขาว
คุณบุญสง สุจจะชารี
คุณประจักษ ปะริเตสังข
คุณประเพียร พันธโยศรี

คุณกร เรืองสมบัติ
คุณกิตติศักดิ์ สุตะโท
คุณคำปน ผือโย
คุณจันที ทบงอม
คุณชนดิลก นินทะลาด
คุณชำนาญ มาตะชาติ
คุณดอกไม ทองภา
คุณตุย ประระตัง
คุณถวิล นาหนองขาม
คุณทองทิพย แสนเสาร
คุณทิพวรรณ สวาศรี
คุณนงคราญ ดาวเรือง
คุณนิกุล แคนยา
คุณบัณฑิต-คุณลำดวน
ภัทรโสภสกุล
คุณบุญทัน นนทะคำจันทร
คุณบุญเรียบ วดีศิริศักดิ์
คุณประทีป แสงแกว
คุณประเสริฐ วุฒิสารคุณ

คุณกรประภา ชุบสุวรรณ
คุณกุหลาบ เดชวงษา
คุณจรรยงค จิตตราพิเนตร
คุณจินดา กุญชโร
คุณชวินทร ปะริปุณณะ
คุณชูเนตร เสนามาตย
คุณดารุณี เอกวุธ
คุณถนอมจิตร ไลออน
คุณทวีศิลป บางวิเศษ
คุณทองสัว มัชปะโม
คุณธนาชัย อภิคงแสนคำ
คุณนวลฉวี ถนัดคา
คุณบวร ประภูชะเนย
คุณบำเพ็ญ ปะจันตัง

คุณกานต กันหา
คุณคงเดช ปกษสังคะเนย
คุณจรูญ ปะวะโข
คุณจิราพร ประมายะยัง
คุณชาญจิตร ฮาดทะวงศ
คุณณฐวรรณ แกวภา
คุณดำรงวิทย จันทศร
คุณถนอมนิธิศ โยวะ
คุณทองจันทร อันทะผลา
คุณทองสา มัชปะโม
คุณธรกนก ธิมาศ
คุณนันทชาติ หมองคำมี
คุณบวร ใยคำโพด
คุณบุญชู โกษาทอง

คุณพรรณี ไปแดน
คุณพิทักษ จันทเขต
คุณภูวนาท ทองนาค
คุณมยุรา วังหนองเสียว
คุณยุทธ สุนทะวงศ
คุณยุวรรณี บุญศรี
คุณละมัย ทุมลา
คุณวรรณภา ฉันงูเหลือม

คุณพัฒน ประสมศรี
คุณพินันท ปรัชญานุวัตร
คุณมงคล อาระหัง
คุณมะปราง ปะนัดตานัง
คุณยุทธพร รองหานาม
คุณรัตนา ประกอบนันท
คุณละมุล เสนามาตย
คุณวระเวช ปทุมเพ็ชร

คุณบุญมี ทองภูธรณ
คุณบุญเรือง แคนลา
คุณประมูลสรรค ปะจิตตังโข
คุณประไพพรรณ
โชติธนารัชภกุล
คุณพิกุล พลนอก
คุณพึงพิศ ปะมาคะเต
คุณมงคล แฝงศรีจันทร
คุณมัลลิกา พรไชยสงค
คุณยุพิน ชาวเกวียน
คุณราตรี ฉวีวงค
คุณลัดดา มูลวงค
คุณวราพร ศิลปนอก

คุณบุญรวม ไชยประปา
คุณบุญเลี่ยม อุตนะ
คุณประสิทธิ์ ดอนวิเศษ
คุณพรทิพย ปานจำลอง

คุณบุญฤทธิ์ ในอรชร
คุณบุญเลี้ยง ประกอบแสง
คุณประเพียร ปดถาดี
คุณพรภักดี ปะกิระตัง

คุณวันดี มุสิกา
คุณวิภาดา ปาสานะโม
คุณวีระพงษ-คุณจุฑารัตน
ผาติวุฒินันท
คุณสงวนศักดิ์ มวงพานิล
คุณสมทรัพย จันทรแกว
คุณสมพร ตั้งกีรติชัย
คุณสัมฤทธิ์ มะลาศรี
คุณสุขสันต เฮียงเฮี่ย

คุณวันพร มะหัด
คุณวิภาวี แสนพินิจ
คุณศักดิ์ชัย พิลาลัย

คุณวันเพ็ญ กาสอน
คุณวิรัช ปกกาเวสูง
คุณศิริยล ปาปะขำ

คุณพิกุล โสภาพรม
คุณภิรักษ ชาวพงษ
คุณมณฑล เทศนิติกุล
คุณมาโนช ทิพยศรีราช
คุณยุพิน ดาวเรือง
คุณราษี วาลมุลตรี
คุณวนาพร ประกิระสา
คุณวัชรินทร-คุณวราพร
วัฒนบุตร
คุณวาสนา ศิริแสวง
คุณวิษณุ ขันอาสา
คุณศุภกาญจน คูสนิท

คุณพิชัย นามสมบูรณ
คุณภูมิ นามภักดิ์
คุณมนตรี ปะวันเต
คุณยอดเยี่ยม มะลาศรี
คุณยุภาภรณ ภูชื่นแสง
คุณลดาวัลย สีทิศ
คุณวรพงศ วิเศษธร
คุณวันชัย ปะวะเสนัง

คุณสถิต ปาปะขำ
คุณสมบัติ ศรีประยา
คุณสมพร ประสานตรี
คุณสายทอง ปะกินำหัง
คุณสุชาติ ปะมาคะเต

คุณสนั่น ขุนเปลี่ยน
คุณสมบัติ โยธะมาตย
คุณสมร เยาวนารถ
คุณสายทอง พัฒนภะวา
คุณสุทัศน วาตรีบุญเรือง

คุณสปน รามสีดา
คุณสมพงษ สิงหธวัช
คุณสมิง วรรณปะโพ
คุณสายฟา มุลทะลา
คุณสุนทร ดาวเรือง

คุณสมชัย ทองสมบูรณ
คุณสมพงษ เจริญผิว
คุณสวาท คำพันธุ
คุณสายยนต สิงหศรี
คุณสุปรีดี จันทรักษ

คุณวิทวัธ ละอองทอง
คุณวีระพงศ สารมาตย
คุณศุภลักษณ เทพรังสฤษฏ

คุณสุพล วัฒนวิบูลกิจ
คุณสุรจิตร ปตตานี
คุณสุวรรณี ผาผง
คุณอานนท บุบผารัตน
คุณออยใจ ประกอบคำ
คุณเกสร มวกเขิ่ง
คุณเทวี สุทธิเจริญ
คุณเวียงชัย ธุระทำ
คุณโสภา ประวิสุทธิ์
คุณไพวัลย ศรีโสภา
ดร.สัจจรักษ ลาดสูงเนิน
น.ส.อรุณลักษณ จันทศร
ร.ต.ต.สมาน กำมหาวงษ
ร.ต.อ.เดชอุดม-คุณเข็มพร
กุญชโร
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คุณสุภาพ - วัชรี ดงเรืองศรี
คุณสุรชัย มัชปาโต
คุณอนงค ประพฤติใน
คุณอิทธิพล รังวิเศษ
คุณเกศราภร จันทรพินิจ
คุณเข็มพร-คุณกุหลาบ
อาทิตยตั้ง
คุณเทียนชัย ปุญยะสาร
คุณเหมือน นิมาลา
คุณโสภี จันทจิต
ด.ต.พิเชฎฐ พรหมลี

คุณสุภาภรณ ปทุมเพชร
คุณสุรศักดิ์ สาสีดา
คุณอนุรักษ ศรีสารคาม
คุณอิทธิฤทธิ์ ดาวเรือง
คุณเกษม ปดสายะตัง
คุณเจนคิด-คุณอารีรัตน รางศรี

คุณสุมนต ปะเสระกัง
คุณสุรี สระกลาง
คุณอัจฉรา โกษาทอง
คุณอุดม ไชยมงคุณ
คุณเกษมศรี วันละ
คุณเฉลิมชัย อุดมเมฆ

คุณสุรจิตร บัวบาน
คุณสุวรรณา แซตาง
คุณอัจฉราภรณ สังขศิลา
คุณอุบลรัตน ดีสุรกุล
คุณเกษมสันต ขาขันมะลี
คุณเฉลิมพล คำยางจอง

คุณเบญจา วัฒนบุตร
คุณแกว ปดไชโย
คุณไกรสร วิชัยธรรม
ด.ต.ไสว บุญกัณหา

คุณเรืองเดช บุตรเรียง
คุณโกเมศ ภวภูตานนท
คุณไพฑูรย ไปสังเกต
ดร.วารินทร ดอกนารี

ดร.อดุลนน นินทะลาด
น.ส.อรุณี แซเตียว
ร.ต.ต.สุเมร วรรณศรี

น.ส.รัชนี ประมายะยัง
พ.ต.ต.ยศธน บุญศรี
ร.ต.บรรจง จันทกระยอม

คุณเพชรศิริ มานุ
คุณโกเมศ คุณพระเนตร
คุณไพฑูรย บุญมาศ
ดร.ทนพ.ศิริศักดิ์-ดร.สมจิตร
พรมแพน
น.ส.วารุณี จันทเขต
พระสมศักดิ์ ผาติวุฒินันท
ร.ต.วิทยา เทพจันทร

น.ส.สุวิญญา เอี่ยมนอก
ร.ต.ต.วีระ โพธิ์พันธราช
ร.ต.อ.นาวิน วรรณปกษศิลป

