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คุณสมัย อินธิแสน
คุณสายตา บัวศรีภูมิ
คุณสุข กระทุมขันธ
คุณสุพรรณ นาหลุบเลา
คุณสุมิตร สีหาบุญลี
คุณหทัยกาญจน ปองดี
คุณหอมไกล ชินชาด
คุณอนันต วัฒนสุข
คุณอวยพร ชุบสุวรรณ
คุณอำนาจ ศรีวรรณะ
คุณอุไรวรรณ ปะมาคะเต
คุณเกษมศักดิ์ คุณเอนก
คุณเดนศิลป ทอนโพธิ์
คุณเยาวรัตน ประนัดศรี
คุณเสนห ลีลา
คุณโชติรัตน ศรีจันทร
คุณไพทูล ทับสุขา
ผช.ผญบ.พันทิพย ศรีหามาตย
ร.ต.ต.กุศล มวงแมน
ร.ต.ต.ประทวน ไขสังเกต
ร.ต.ต.วัชรินทร ปตโต
ร.ต.ต.สุนทร วิแสง
ส.อบต.บุญชวย สุปะติ

คุณประทุมวรรณ ปะริเตสัง

