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คุณครูณรงค ครองศรี
คุณนิตยา อุนพิกุล
คุณมาลินี สิมลา
คุณสุคนธี ศรีจันทร
คุณไชยา อนุสา
ดร.นพรัตน พุทธกาล
ผอ. ถนอม มะธิปไข
ผอ.บุญธรรม พินโย
ผอ.ศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์
ผอ.อินเดีย เสี่ยงบุญ
ร.ต.ต.ไพบูลย ชางปน
คุณครูกาญจนา สุทธิสา
คุณครูบัวลอย ทิพอาจ
คุณครูระยอง สมบัติทา
คุณครูสงา พิมพดอนอัด
คุณครูโฆษิต บุญทองเถิง
คุณบุญกอง ไหลหาโคตร
คุณประวัติ แปลงมาลย
คุณมณีรัตน อุทัยดา
คุณรังสิรัตน โพทุมทา
คุณวิญู ทัดทามาตย
คุณวีรพันธ ประมายันต
คุณสหัสยา สุขดำรง
คุณสุรเดช โสระวิสัย
คุณอรุณี วรรณปะเก
คุณโชคชัย บุตรคาม
ผอ.วิภาดา ธรรมรักษา
ร.ต.ต.ทองเจริญ วิสีปตน
ร.ต.ต.รัชต กิระวิสาล
ร.ต.อ.ดุสิต ลาวัลย
คุณครูประยูร เหลืองประเสริฐ
คุณนรินรัตน อารยะสมโพธิ์
คุณรุงทิพย ชมาฤกษ
คุณครูรวีวรรณ พักตรหาญ
คุณครูวิฑูรย บาพิมาย
คุณสมศักดิ์ ปะริเตสัง
คุณกรรณิกา ปนิทานเต
คุณกิตติชัย ปกกาเวสา
คุณคมกริช มงคล
คุณครูศักยภาพ รัตนพรม

คุณกันยารัตน ภูมาศ
คุณกุหลาบ นนทะชัย
คุณคมสัน แคนดา
คุณครูสดชื่น นาเมืองรักษ

ประธานกรรมการฝายสงฆ
พระอธิการบุญเรือง รินทา(ทัสสนีโย)
ประธานกรรมการ
คุณครูสังวาลย มาตยแทน
คุณจรินทร ปทุมชาติพัฒน
คุณพิกุล มหา
คุณพิศมัย สุพะกำ
คุณลิขิต สุวรรณธาดา
คุณวิไลวรรณ วรรณศิลป
คุณสุรพล โพธิจักร
คุณเรียบ สิงหาราโท
คุณไพโรจน บุตรเรียง
ดต.นัชชา เจริญวรวนิช
ดร.มรกต พุทธกาล
น.ท.วิถีชัย แสงโทโพธิ์
ผอ. ประสาน ปะติเพนัง
ผอ.นุกูล สิงหสุพรรณ
ผอ.ราตรี แสนเย็น
ผอ.วุฒิพงษ ปฏิเวทวัฒนางกูร
ผอ.สมบัติ มูลหนองแวง
ผอ.สุนันท ประนัดศรี
พ.ต.ต.ปฏิวัติ ประวิเศษ
พ.ท.คำพันธ ปาสาจัง
รอ. สุชน แกวชนะ
รองประธานกรรมการ
คุณครูกิตติพล ลาดนาเลา
คุณครูนรินทร ปะวันนา
คุณครูปญญา ภูประเสริฐ
คุณครูภิรมย มาตยคำมี
คุณครูราศรี โยวะ
คุณครูวรพจน อำพินธ
คุณครูเกียรติศักดิ์ บัวรัตน
คุณครูเพ็ญศรี สุขอาษา
คุณดรุณี พานทอง
คุณนาวิน ประทุมขำ
คุณบุญชวย ประกอบนันท
คุณประถม แสงสวาท
คุณพรทิพย เดชบุรัมย
คุณพีระณัฐ วรรณปะเก
คุณมิตร สกุลจร
คุณยืนยงค เอกรักษา
คุณวันชัย ศรีสารคาม
คุณวัลลภ ทุมวารีย
คุณวิสิษฐ โยธะคง
คุณวิไลวรรณ วิสูตรตระการ
คุณสงบ ทุมวารีย
คุณสมพร บัวบุญ
คุณสุพจน โพธิ์จักร
คุณสุรัตน สุริยะ
คุณสุวรรณ ปกขาตานัง
คุณอภิชาติ ภิรมยบุญ
คุณอุไรวรรณ กัณหา
คุณเรวดี ใบบง
จ.ส.อ.สังขทอง วิจิตรปญญา
ดต. สมเลื่อน สีหาโบราณ
ผอ.สมชาย ชาวบานใน
ผอ.อวยชัย ปจจัยมงคล
ร.ต.ต.ประดิษฐ ปะวันเตา
ร.ต.ต.มานิตย อุปนิตย
ร.ต.ต.ศุภสิทธิ์ พิมพภักดี
ร.ต.ต.เกษม พั่วพันศรี
สอ.อุดม ทัพวิชัย
เหรัญญิก
คุณครูสายชล บาริศรี
คุณจุไรวรรณ สนทะมิโน
คุณประดับ ปะกิลาพัง
คุณพรฤดี มีชัย
คุณสุวิมล จันทราศรี
คุณอรุณศรี บุบผารัตน
ประสานงาน
คุณอรุณศรี บุบผารัตน
คุณครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซาย
คุณรุงทิพย ชมาฤกษ
คุณสมพงษ แกวพล
คุณไชยา อนุสา
กรรมการ
คุณกัมปนาท ผาบพุทธา
คุณกาญจนา สุตะภักดี
คุณกิตติ สระแกว
คุณขวัญใจ มะปะรัง
คุณขุนทอง วงศดินดำ
คุณคงสิทธิ์ นอยตาแสง
คุณครูธนาวดี จอมคำสิงห
คุณครูนันทนิษฐ ศาลางาม
คุณครูพิสมัย ปดตายะโส
คุณครูเทียมวิฑูรย ธรรมโหร
คุณคำนาย ศรีลาวุธ
คุณคำปอน บุญสมร

คุณคำปอน บุญสมร
คุณจักรพงษ มัดถานัง
คุณจันประภา ปะวันนา
คุณชวลิต รัตนแสง
คุณชวง ธิมาศ
คุณดวง ทัพวิชัย
คุณดาวเรือง นิลเอก
คุณทนงศักดิ์ ปริเตนัง
คุณทวีศักดิ์ ภูแมนเขียน
คุณทองมวน แคนเสาร
คุณทองสูณ ปญจะภักดี
คุณทะนงศักดิ์ ปะริเตนัง
คุณธวัชชัย พิจารณ
คุณนภารัตน วังดง
คุณนิพัทธ ศิลาพัฒน
คุณบังอร ปจจัย
คุณบัวภา เทพคำ
คุณบุญตา ทองพา
คุณบุญถิ่น ปาปะกะ
คุณบุญมา นนทศรี
คุณบุญสนอง อาจจุลฬา
คุณบุญเก็ง ปกโคนัง
คุณบุญเลี้ยง ปกเกระเต
คุณบุบผา สินตรา
คุณประพันธ ปะวันเต
คุณประยงค จันทะพรม
คุณประเจน บุญพันธ
คุณปรีชา สุขมหาหลวง
คุณปนแกว ปาปะเถ
คุณพรทิพย สิงหทอง
คุณพวงผกา รัตนวิบูลยศิริ
คุณพิมพา แสนบุดดี
คุณพูนศิลป ตะนนท
คุณมยุรา วังหนองเสียว
คุณมะลิวรรณ แสงชมพู
คุณยุทธศักดิ์ สิงโสม
คุณรัตนพร จันทรจำนง
คุณละมัย ปตตายะโส
คุณลำไย ปะเสระกัง
คุณวราพร ปะวะเสนะ
คุณวาสนา จันทิราช
คุณวิชัย ทะมาฤทธิ์
คุณวิเชียร ทามาศ
คุณวีระศักดิ์ มาศแทน
คุณสกฤษดี ไกรสีห
คุณสงัด ประมายะยัง
คุณสนิท ไชยสงค
คุณสมจิตร โคตรสีเขียว
คุณสมนึก ปะโพทิง

คุณคำพัฒน ลาหนองแคน
คุณจันจิรา สมศรี
คุณจารุเวศ เสตเตมิย
คุณชัชชัย หงสสูงเนิน
คุณฐานันดร จันทศิลป
คุณดวงจันทร หาบุตรตะ
คุณดาวเรือง ปะทัง
คุณทรงศักดิ์ ใบออน
คุณทองปลิว ดีจะมาลา
คุณทองสา ปะภาวเต
คุณทองเลื่อน คลังดงเค็ง
คุณทัศนีย อุปแสน
คุณธานินทร ทองทวี
คุณนันทชาติ หมองคำมี
คุณนิเวศ พิมพล
คุณบัญญัติ เหลาหนองทุม
คุณบุญกาด จันทะคอม
คุณบุญถม พลศรี
คุณบุญนาค จันทะคอย
คุณบุญมี ปจจัยโค
คุณบุญสวน ทาโว
คุณบุญเนียน สัมฤทธิ์รินทร
คุณบุญแถม เนาวแกว
คุณบุษบากร ละครรัมย
คุณประภาส ลอดคูบอน
คุณประวัติ จะโนรัตน
คุณประเจน โยธาราษฏร
คุณปรีดา บุญศรี
คุณผดุง จันทร
คุณพรทิพย เดชศิริ
คุณพัฒนพงษ พรรคพวก
คุณพิมภา จุปะมะตัง
คุณภัชนี ปกเขลาโพธิ์
คุณมยุรี บุตกะ
คุณมานิตย มะปะเม
คุณยุพิน ปทุมเพชร
คุณรัตนพร ปะกิลาพัง
คุณละเอียด ปะกิระนำ
คุณวงเดือน สุจจะชารี
คุณวริทธิ์ธร ละครศรี
คุณวิจัย ชูหา
คุณวิภา วัฒายุ
คุณวิเชียร ปตถาธิตัง
คุณศรีอุบล ปะนาโท
คุณสงกรานต หลอวัตร
คุณสงัด เยี่ยมไธสง
คุณสมควร สีหาบุญจันทร
คุณสมชาย ปาสาเนย
คุณสมบัติ ครองสาดี

คุณคำภา วิถาทานัง
คุณจันทา ทานาม
คุณฉัตรชัย จุมพล
คุณชัยอานัน ปทุมพร
คุณฐานันดร จันทะศิลป
คุณดวงจันทร แสงบุตร
คุณดำรงค ราชสีห
คุณทวี หารี
คุณทองพัด โทแสง
คุณทองสา ปะภาวะเต
คุณทองใบ กุมชาด
คุณทุเรียน โอปณนา
คุณธีระศักดิ์ ชิณภา
คุณนิคม บุบผา
คุณนูญ นอยศรี
คุณบัณฑิต ลาดหนองแวง
คุณบุญจันทร อัปมะโต
คุณบุญถิ่น ปะกิระนา
คุณบุญผัน ปะกิทัง
คุณบุญมี ไวมาตร
คุณบุญสิน ศรีวรรณะ
คุณบุญเพ็ง ประสพศิลป
คุณบุญโฮม ปญจะแกว
คุณประจวบ ตะสิงห
คุณประภาส หงสศรี
คุณประสิทธิ์ ดอนวิเศษ
คุณประเทือง บัวศรีภูมิ
คุณปรียา ปตโต
คุณฝน พันชมพู
คุณพรพิศ แสนศรี
คุณพันนา แคนสา
คุณพิศิษฐ ศรีโสภา
คุณมงกุฏ ขันทับไทย
คุณมหิดล ชมพูพาน
คุณมาลัย ตะนนท
คุณรติพร แคนเภาว
คุณรัศมี ประวัติ
คุณลักขณา พรหมแดน
คุณวชิราภรณ นอยศรี
คุณวสัน แปมจำนัก
คุณวิชัย ชินหัวดง
คุณวิรัตน มวงทำ
คุณวิไลวรรณ วรรณศิลป
คุณศักดิ์ดา ปกการะนา
คุณสงบ ธราวุธ
คุณสงา แกวสังข
คุณสมคิด อวนมาโฮง
คุณสมชาย แสงวงศ
คุณสมบูรณ ชนะเทพ

คุณคำหลา อาชนะชัย
คุณจันทา ไชยประดิษฐ
คุณชนู มะปะเท
คุณชาญยุทธ นาวัง
คุณฐิติศักดิ์ สัจเขตร
คุณดวงใจ เลดนาดี
คุณถนอม สายงาม
คุณทวี แสนโคตร
คุณทองพันธ จันทรแกว
คุณทองสุข พันเสนา
คุณทองใบ ปกเคระกา
คุณธนะวัฒน บุญหลา
คุณนงนิตย ขอสูงเนิน
คุณนิคม ปกกัดตัง
คุณบรรจง ประนาโส
คุณบัวพันธ คงแสง
คุณบุญชื่น มวนกาง
คุณบุญถิ่น ปาปะกะ
คุณบุญพัน ไปนาวะดี
คุณบุญมี นันทสวาท
คุณบุญสี โหระเวช
คุณบุญเรือง นนทะนำ
คุณบุดสดี วงสไว
คุณประชิต มวลมนตรี
คุณประยงค อุทัยเลี้ยง
คุณประหยัด พายุพัด
คุณประเพียร มวลมนตรี
คุณปงสี สุวรรณพันธุ
คุณพนาไพร เทพวงษ
คุณพรสุรีย จิตรงาม
คุณพิจิตร ทาวี
คุณพิสมัย ปะสีระตา
คุณมณีรัตน กำมหาวงศ
คุณมะลิ นะทะศิริ
คุณมาลัย ปตตานี
คุณรสรินทร แสนบุญศิริ
คุณราษี วาลมุนตรี
คุณลำดวน เนาวแกว
คุณวรรณา สีหามาตร
คุณวันเพ็น ภูมาศ
คุณวิชัย ปุริสา
คุณวิลาวัลย แกวธานี
คุณวีรพงษ ศรีวรรณะ
คุณศิริเพ็ญ อาจหาญ
คุณสงวน สุวภักดี
คุณสตางค วอขวา
คุณสมจิต นามชารี
คุณสมดี กุลนิตย
คุณสมบูรณ โกสาทอง

คุณจริยา ออกเกษตร
คุณจันที พลพาศ
คุณชลณรงค ศิริพรทุม
คุณชูชาติ พันธพานิชย
คุณณรงคศักดิ์ ปาปะเถา
คุณดาวรุง ปกกะสีนัง
คุณถนอม สาสีดา
คุณทวีป ปกโคทานัง
คุณทองพูน ตะนนท
คุณทองสุข โพธิ์จักร
คุณทองไสย ปดสำราญ
คุณธนาวุฒิ ปุริโสตะโย
คุณนภาพร โสภาประทุม
คุณนิตยา ทองใต
คุณบรรจง ไชยวงษา
คุณบัวพันธ แพนไฮ
คุณบุญชื่น บุญเข็ม
คุณบุญถิ่น ฮวนอัมพร
คุณบุญมา จันทเลิศ
คุณบุญยัง ปะวะโข
คุณบุญสง โทวิชา
คุณบุญเลิศ รามพัด
คุณบุนนาค ปะวันนา
คุณประทีป ศรีจานเหนือ
คุณประยงค จันทพรม
คุณประหวัด หมื่นสา
คุณปริยดา ปกการะโต
คุณปญญา สีหาทัพ
คุณพรจิต ประทุมทอง
คุณพวงผกา ศรีประยา
คุณพิจิตร ทาวี
คุณพีรณัฐ วรรณปะเก
คุณมณีวัลย แสนภักดี
คุณมะลิวรรณ ฉัตรศรี
คุณมีชัย มูลกิตติ
คุณรัชชัย วัฒนราช
คุณราเชน ภาคฐิน
คุณลำยงค แสนมา
คุณวราพงษ สนองผัน
คุณวาสนา มะปะเข
คุณวิชัย ลาราษฎร
คุณวิศวพงษ หงษหา
คุณวีระพงษ เฮียงเฮี่ย
คุณศุภชัย ชัยกองชา
คุณสงวน สุวภักดิ์
คุณสนั่น กุญโฮง
คุณสมจิตต ภูดวงจิตร
คุณสมดี ปนะเล
คุณสมบูรณ ยศมาว

คุณสมบูรณ โกสาทอง
คุณสมพร ปะวะศรี
คุณสมพวง รุงรัตน
คุณสมศักดิ์ จันบัวลา
คุณสมัย ทาสีแกว
คุณสมใจ จันทรรักษ
คุณสวัสดิ์ แกวลิ้นไม
คุณสัมฤทธิ์ ปกกุนนัน
คุณสายสมร นอยอาษา
คุณสำราญ มาดไธสง
คุณสิทธิพงษ จำปาเกตุ
คุณสุชาติ โพนชัด
คุณสุทัศน พิมพวัน
คุณสุนี จันใต
คุณสุพจน อุปราช
คุณสุภาพ ชางยา
คุณสุรพล ชาฤทธิ์
คุณสุริยัน บุญทันแสน
คุณสุวิมล สิงหาราโท
คุณหนูพัฒน นามมงคล
คุณหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
คุณหลา คำสะไม
คุณอภิญญา ธรรมหนองพอก
คุณอัมราภรณ พิศนุย
คุณอำพร พันโพดา
คุณอุดมศักดิ์ บุญศรี
คุณอุไร ชางยา
คุณเข็มชาติ บัวรัตน
คุณเดน หนองสี
คุณเพชรา ชุบสุวรรณ
คุณเพ็ญแข แสงสุวรรณ
คุณเรื่องศรี โยวะ
คุณเสถียรพงษ สืบสำราญ
คุณโกวิท ประจุดทะสี
คุณโสภณ ประการะสังข
คุณไพรวัลย แสนลี
ดต.ศิริศักดิ์ ศิริพรทุม
ร.ต.ท.ประดิษฐ พันแสง

คุณสมพงษ ปกเคทาติ
คุณสมพร ปองขวาเลา
คุณสมยศ ศาลาแดง
คุณสมศักดิ์ วังทอง
คุณสมัย ปทุมรุง
คุณสวรรค เถียรนอก
คุณสังวาล ครองสี
คุณสากล อารียปอม
คุณสายันต ประภาศรี
คุณสำราญ ศรีวันชัย
คุณสินชัย พันเสนา
คุณสุดใจ จันทรักษ
คุณสุนทร จันทรศักดิ์
คุณสุบรรณ มูลวงษ
คุณสุพจน ไวมงคุณ
คุณสุภาพร ทอนโพธิ์
คุณสุรัตน ชนไพโรจน
คุณสุรเดช วิชาโท
คุณสุเพ็ญ ชะโร
คุณหนูพัน ประพันธมิตร
คุณหนูเรียน แคนเภาว
คุณหัด ศรีปดถา
คุณอังคณา รัศมีรัตน
คุณอานนท วัฒนสุข
คุณอำพร ประพาสพงษ
คุณอุทัย ปะกินังเก
คุณออด สืบสุนทร
คุณเจียมจิตร แสงคำ
คุณเถวียน ปาปะขี
คุณเพ็ชร อุดร
คุณเรียบ สิงหาราโท
คุณเรื่องศักดิ์ ประสีระตา
คุณเสาร มีประทัง
คุณโกศล ติณรัตน
คุณโสฤดี ปนะพัง
คุณไพรัตน อัปมะโน
ดต.อดีตศักดิ์ แสนเย็น

คุณครูธัญภร วัฒนบุตร
คุณครูวาสนา พรหมรักษา
คุณสมบัติ สุขสิทธิ์
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คุณสมพงษ หาญแจด
คุณสมพร โคนะโร
คุณสมร ปทุมรุง
คุณสมหมาย ปะติตังโข
คุณสมัย ปองนาน
คุณสวัสดิ์ นอยมาก
คุณสังวาล ครองสี
คุณสาคร ปะกินังเต
คุณสำรวย ปนะสา
คุณสำรี หลาบคำ
คุณสีทา ปกการะนา
คุณสุดใจ จันทรเจริญ
คุณสุนทร อุปแกว
คุณสุพจน ศรีสังข
คุณสุพรรณี บาฤษี
คุณสุภาภรณ ทอนมาตย
คุณสุราพา วัฒนบุตร
คุณสุวรรณ ชมชะนัด
คุณหนูการ-บุญจบ โฮมคำจันทร
คุณหนูพิน ลามะให
คุณหนูเล็ก ปะกิตานัง
คุณอธิปตย วัฒนวริทธิ์ธร
คุณอัปกรณ ปดสำราญ
คุณอาภรณ สุขอาษา
คุณอำไพ ไพยะแสน
คุณอุทัยศิลป แสงโทโพธิ์
คุณเกษร วิลาวงศ
คุณเชษฐา ประดับการ
คุณเทิดศักดิ์ ลดาวัลย
คุณเพ็ญศรี กุลธินี
คุณเรือง สมนอย
คุณเวช รินทอง
คุณแพงจันทร พัตภักดิ์
คุณโกศล ปะนะภูเต
คุณไกรษร ปกโคทะกัง
คุณไมตรี พรมโนภาส
ผอ.จรัญ ดงอุเทน
เลขานุการ
คุณครูบุบผา ผุยบัวคอ
คุณครูเพ็ญจันทร วาลมูลตรี
คุณสุคนธ สีหาบุญมาก

คุณสมพงษ ไหลหาโคตร
คุณสมพร คุริรัง
คุณสมร วาระทัน
คุณสมหมาย ปะหุสี
คุณสมเกียรติ สงฆสระนอย
คุณสวัสดิ์ อัปมะไต
คุณสังเวียน ปกสังคะเนย
คุณสาคร พันธวงศ
คุณสำรวย ไชยคุณ
คุณสำอางค ชาววาป
คุณสีลา มิทะลา
คุณสุทธิลักษณ พรมแพน
คุณสุนา วิเศษศรี
คุณสุพจน สุมาลา
คุณสุพล จันโทสุทธิ์
คุณสุมลนาฎ บัวชิต
คุณสุรินทร อะโน
คุณสุวรรณี ปดตาละคะ
คุณหนูทิพย ทัพละ
คุณหนูภักดิ์ ทาอามาตย
คุณหนูเล็ก ปะกิตานัง
คุณอภิชา แซเจีย
คุณอัมพร คุณแกว
คุณอารณีย มาลา
คุณอุดม ปาปะเถ
คุณอุทิศ ไชยะลาด
คุณเกษแกว นาชัยพลอย
คุณเชาวลิต ออกเกษตร
คุณเทียบศักดิ์ โสมี
คุณเพ็ญศรี มาตยคำจันทร
คุณเรืองศักดิ์ ภูมิสันติ
คุณเวียง เดชบุรัมย
คุณแววตา เหลามา
คุณโกเมนวัชระ บัวรัตน
คุณไพจิตร มหามาตร
คุณไสว บุพโต
ผอ.ถนัด เสตเตมิย

คุณสมพงษ วันวาน
คุณสมพร สังฆมณี
คุณสมร ประคองวงศกุล
คุณสมัย คุณสีขาว
คุณสมใจ ศรีธรณ
คุณสวัสดิ์ แกวลิ้นไม
คุณสัณฐิตา โทนไทย
คุณสายยนต ปจจัยโย
คุณสำรอง ปะวันเต
คุณสำเนียง โยธาสุภาพ
คุณสุกัญญา ประวรรณถา
คุณสุทัศน จุลนาค
คุณสุนา วิเศษศรี
คุณสุพจน ไอยะรา
คุณสุภาพ วงษามาตย
คุณสุมาลย นารถสิทธิ์
คุณสุริยัน ภูฮง
คุณสุวิทย ปางลีลาศ
คุณหนูทิพย ทูลมี
คุณหนูเจน นะธิไทย
คุณหลา คำสะไม
คุณอภิญญา ถิระชัย
คุณอัมพร พรอมสมุด
คุณอำนาจ บุญทองเถิง
คุณอุดมศักดิ์ บุญศรี
คุณอุลัยวัลย ปะระตะโก
คุณเกียรติสมยงค โสโป
คุณเดชฤทธิ์ พงอุดทา
คุณเนรมิต วงษาไฮ
คุณเพ็ญศรี สาวัตถี
คุณเรืองเดช อะทุมชาย
คุณเสถียร ปะวะเข
คุณแสงอรุณ ปาปะขำ
คุณโผน ทองภูธรณ
คุณไพรพนอม ไชยสุวรรณ
คุรทองเซื่อน คำจันดี
ร.ต.ต.เสนห ปุจฉาธรรม

คุณครูมยุรี ลาดนาเลา
คุณรัดฤทัย ชื่นสุคนธ
คุณเย็นจิตร ชาวบานใน

