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คุณชาญชัย โสดาปดชา
คุณพยงค ปาปะชะ
คุณสุรพล ศิริสุนทรกุล

ประธานกรรมการ
คุณฉัตรชัย พรั่งพรอมกุล
รองประธานกรรมการ
คุณนพดล รังวิเศษ
คุณวิรัตน มวงสาย

คุณบุญถม ปาปะแพ
คุณศักดิ์ชัย อุปนิตย

เหรัญญิก
คุณพัฒชนา กิจวรกุล

คุณวิภารัตน สกุลธรรม
ประชาสัมพันธ

คุณภัทรกร รื่นเทียน
คุณกฤช โพธิหลา
คุณกำพล ชิณวงษ
คุณขนิษฐา รินทอง
คุณครูนวลอนงค กางมาเทศ
คุณครูวิชัย แผงบุดดา
คุณคำปาน ทองชนะ
คุณจันทรดา แคนสา
คุณจุลจิรา โพใครศรี
คุณชลวุฒิ กมลเลิศ
คุณชาญวิทย สุทธิประภา
คุณดาราณี ปาสานะเก
คุณทองคำ จุปะมะตัง
คุณทองพูน ประทุมรุง
คุณทองใบ เหลาชัย
คุณนวลพรรณ โยธะไชยสาร
คุณนิสาชล มูลวันดี
คุณบำรุง ไชยรภ
คุณบุญเริง นนยะโส
คุณประกอบ นอมนัส
คุณประมวล วิถาทามัง
คุณประวิทย โยธามาตย
คุณประเพียร สีหาโบราณ
คุณปญญา วิพัฒน
คุณพงษศักดา บุญแสน
คุณพล - คุณวัชรี รัตนวงคสวัสดิ์
คุณพิทักษ มหามาตย
คุณมโนราห ชิณชนะ
คุณระเบียบ โสมี
คุณรัศมี ปะกิตานัง
คุณฤทธิไกร ประกิระนัง
คุณลัทษณีย โคตรสีเขียว
คุณวัชระ ปริปุณณะ
คุณวิชากรณ หนูแกว
คุณวิลัย ปตตายะโส
คุณศกุลตลา ปาปะเถา
คุณสงวน อัปมะโท

คุณกฤษณา วงศรีเขา
คุณกิตติกร ประจะเนย
คุณครูกัลยาณี ยะสานติทิพย
คุณครูพจนี เสนามาตย
คุณครูสวรรยา วัชรานุสรณ
คุณจงกล มะหัด
คุณจำป สีเชียงหา
คุณฉวี ศรีสมสุข
คุณชัยยศ ไมตรีจิตเกื้อกูล
คุณณรพล ธีรประภานนท
คุณถวิล ปะเกาทัน
คุณทองดี ประการะตา
คุณทองพูล สีหาโบราณ
คุณธง ดงอุทิศ
คุณนารี ทองพา
คุณนุชนารถ ทองสมบูรณ
คุณบุญถิ่น ศรีกระทุม
คุณบุญเหลือ ปาปะขี
คุณประจักษ มะปะโม
คุณประมูล ทนอุบล
คุณประวิทยชัย ผายลาด
คุณประไพพร สืบสุนทร
คุณปญญา อินทรโคตร
คุณพนมพร โพธิพันยวงค
คุณพลอย คะมะปะเต
คุณพิศมัย ปะกิระเค
คุณมวยฉ่ำ มณีทัพ
คุณรังศรี ปาปะเถ
คุณรัศมี มุกดา
คุณลลินพงษ จินดามัย
คุณลือชัย บุปะปา
คุณวัฒนา วัฒนบุตร
คุณวิชาญ ลามะให
คุณวิลัย สุพะกำ
คุณศิริพันธ ศัพทพันธุ
คุณสงวน อัปมะโท

คุณฬุริยา ศรีชุมเวียง
กรรมการ
คุณกังวาลย โฮมคำจันทร
คุณกิ่งเพชร ประมายะยัง
คุณครูจุไรรัตน บุบผา
คุณครูรัชนี พันสีเลา
คุณครูสุพัตรา ลาวัลย
คุณจอมศรี พรรณศรี
คุณจิตรกร สายสรอย
คุณฉวีวรรณ ชาวหนองแสง
คุณชัยยุทธ ปาปะไกร
คุณณัฐยา ภัทรโสภัทรสกุล
คุณทนง อัปมะโท
คุณทองดี พวงจำป
คุณทองลา โทนะหงษา
คุณธงชัย บาริศรี
คุณนิพัฒน เนตรรัตน
คุณบังอร ปาปะขัง
คุณบุญศรี จันดี
คุณบุญโฮม เอกศิริ
คุณประจักษ เททะสังข
คุณประยวน แสนบุดดา
คุณประสาร สระแกทอง
คุณปราณี ตรงสุจิต
คุณปาน อุดร
คุณพยงค ปาปะชะ
คุณพวงพยอม ไชยเลิศ
คุณพูนถวิล บุตรชาติ
คุณยงยุทธ ธิตานนท
คุณรัชนี ธานี
คุณรำไพร เสนามาตย
คุณละออง จิตผล
คุณวราภรณ ไวมงคุณ
คุณวันเพ็ญ นนทะดี
คุณวิทยา ปะมังคะตา
คุณวิเชียร พันซาย
คุณศิริวรรณ สีบุญ
คุณสถาภรณ จันทราเลิศ

คุณกัลยา ภูดวงจิตร
คุณกุสุมา มูลหา
คุณครูธัญรัตน อัฐิปา
คุณครูวารุณี หอมหวล
คุณครูอุไรรัตน เสตเตมิย
คุณจันทนา บุตตะกะ
คุณจิตรตรี สีเสน
คุณฉวีวรรณ ติณรัตน
คุณชัยสิทธิ์ คลังดงเค็ง
คุณณัฐยา วิลาลัย
คุณทนงศักดิ์ ปาสาบุตร
คุณทองดี แกวพล
คุณทองสรอย บุดทะสี
คุณธนกฤติ ลดาวัลย
คุณนิมิตร ปะสานะเต
คุณบัณฑิต ประสานตรี
คุณบุญศรี ตองเดช
คุณบุตรศรี ประเมทะโก
คุณประพันธ ศิริแวว
คุณประยุทธ หนูเสน
คุณประสิทธิ์ ปะหุปะไพ
คุณปริญญา พินะสา
คุณปานทิพย อินทรัตนรังษี
คุณพรทิพย ปาปะไพ
คุณพัชรินทร ดีแปน
คุณพูนพิศ ประวรรณเถา
คุณรวงรัตน บุบผโชติ
คุณรัชนี ประทุฐิตา
คุณรุงทิพย แซลิ้ม
คุณลักขณา จันทรักษ
คุณวรารัตน นิสีดา
คุณวัลภา ประทุม
คุณวิทยา มวงวันดี
คุณวีรพงษ หลาสุดตา
คุณศิวพร ประจะเนย
คุณสถิตย นาหนองขาม

คุณกำจร ชมภูพาน
คุณกุหลาบ กุลนิตย
คุณครูนภาวรรณ ปกขันติ
คุณครูวิชัย ประทุมรุง
คุณคำปอน ประวันนา
คุณจันทมาลี แซเอ็ง
คุณจุรีพร หงสฝาแกว
คุณชรินทร สุวรรณบุตร
คุณชาญชัย ครองพลขวา
คุณดารา บุญกันหา
คุณทวีศักดิ์ เสตเตมิย
คุณทองบอ สุวะขา
คุณทองอินทร มัชปะโต
คุณธนภัทร ปกคำวงษสังข
คุณนิยม อนุศิริ
คุณบัวเลียน ประพฤตินอก
คุณบุญเคน ชมภูพาน
คุณบุตรี พันภักดี
คุณประมวล รักษาภายใน
คุณประยูร จำปาป
คุณประเทือง จุปะมะตัง
คุณปอเตียง ศิริพาณิชยกิจ
คุณผองศรี อุปนิตย
คุณพรสวรรค ปะระตะโก
คุณพิชัย จันทศิลป
คุณมณีวรรณ รมเย็น
คุณระพีพร สุวรรณธาดา
คุณรัตนา ประสงคสันต
คุณรุงโรจน ประวันเนย
คุณลัดดา แสงโทโพ
คุณวริยา ทัดทาอามาตย
คุณวาสนา ปตโต
คุณวิทูล นามพร
คุณวุฒิชัย ปะกิเนทัง
คุณสกุล กะกุลนิด
คุณสถิตย ภูรัมย

คุณสมควร นนทคำจันทร
คุณสมทรัพย สุริยะ
คุณสมบัติ วิเศษศรี
คุณสมภพ ปดถามัง
คุณสมใจ แพนลิ้นฟา
คุณสันทัด ปะกิระณา
คุณสายสมร ปาปะแพ
คุณสุกัญญา ทุมมา
คุณสุจินดา จันทะกระยอม
คุณสุนันท เพ็ญชาติ
คุณสุพจน ยอดวงษทอง
คุณสุภาพ โพธิพยัคฆ
คุณสุรทิน แกนงาม
คุณสุวิมล วานิชชัง
คุณอมรรัตน ดงประทีป
คุณอัมโพท มาเมือง
คุณฮู พันธจะมัง
คุณเจริญ วันวาน
คุณเพลินตา หงษฝาแกว
คุณเรืองศรี สีหาโบราณ
คุณเสถียร ประจักกัตตา
คุณใจสวาท พรไชยสงค
จ.ส.ต.วีรพันธุ บุญเรือ
จ.ส.ต.อุทัย ขันชะพัฒน
จ.ส.อ.อุทิศ - คุณครูยุพาพร
ปะนันโต
ด.ต.ณรงคชัย ประพาศพงษ
ด.ต.ปญญา สงาศรี
ด.ต.สมใจ ชาวเกวียน
ด.ต.อนุวัฒน ปองขวาเลา
ผอ.งานนิตย ลิโป
พ.ต.ท.ยอดยม อุปกา
ร.ท.ไวพจน ปาจะกัง

คุณสมควร โพธิจักร
คุณสมทิป บุญละคร
คุณสมบัติ เดชศิริ
คุณสมร คุณแกว
คุณสราวุธ-คุณสุภาพรรณ
ศรชัยประสิทธิ์
คุณสัมฤทธิ์ ไวมงคุณ
คุณสายันต อะมะมูล
คุณสุกัญญา ธรานนท
คุณสุดา เหลาโผน
คุณสุนิตย พานะโส
คุณสุพจน อนุสัตย
คุณสุภาภรณ ปะโมทานัง
คุณสุรพันธ สารจิตต
คุณหอมจันทร พรมไชย
คุณอมรรัตน สืบเมืองซาย
คุณอาภรณ กันหา
คุณเกศรา หลงชรา
คุณเดชา อัปมะเย
คุณเพียงใจ โสภาปทุม
คุณเรืองศิลป บุปะปา
คุณเอกศักดา จันทศิลป
คุณไกรสร ไชยสหับ
จ.ส.ต.ศุภากร มัชปะโม
จ.ส.ต.เสรี ปาปะเข
ด.ต.คงฤทธิ์ โคตรชมภู

คุณสมคิด วงแสนคำ
คุณสมบัติ ปะภาวิชา
คุณสมพงษ มูลวันดี
คุณสมัย ทาสีแกว
คุณสังวาลย บุตตะกะ

คุณสมจิต สุมมาตร
คุณสมบัติ ปกกาโต
คุณสมพงษ ยังทอง
คุณสมาน รุงรัตน
คุณสัญชาติ สุทธิยา

คุณสากล จันดาเรือง
คุณสำอางค คองสี
คุณสุกัญญา พานิชยศิริ
คุณสุดใจ ปณิทานะโต
คุณสุนีย บุตตะกะ
คุณสุพรรณ ปะกิระโส
คุณสุมาลา ปาปะขา
คุณสุริยะ แสนเย็น
คุณหัด พพิทักษ
คุณอรทัย ปดทุม
คุณอุทัย รอดสุโข
คุณเกษมศักดิ์ บาริศรี
คุณเดือน วังดง
คุณเมืองสัญ พันธโยพร
คุณเลียบ ประสานตรี
คุณแตว สีหาบุญมาก
คุณไพมณี วุฒิโชติ
จ.ส.ต.สำอาง บัวบุญ
จ.ส.ต.ไกรวุฒิ ภัทราบุญญากุล
ด.ต.คมสัน สวาศรี

คุณสาคร มีวิธี
คุณสำอางค จันทนนตรี
คุณสุกัญญา ศรีสุนทร
คุณสุทัศน เอกศิริ
คุณสุบังอร วาปโกมล
คุณสุพัตรา นนทะเสนา
คุณสุมาลี ศิริเลี้ยง
คุณสุรีพร ประเสริฐโถ
คุณอดุลย ปาปะเพ
คุณอังสนา รองหานาม
คุณอุทัยวรรณ เทศนิติกุล
คุณเข็มพร ปจจัย
คุณเตียงทอง ทอนเสาร
คุณเรียมจิต สงฆรินทร
คุณเวียงชัย จันทราเลิศ
คุณแพทย พานพิมพ
คุณไวพจน เฮียงเหี่ย
จ.ส.ต.สุทัศ สืบสุนทร
จ.ส.อ.จารึก ปะโมทานัง
ด.ต.จตุรงค ยศมาว

ด.ต.ดาวเรือง ปะโมโท
ด.ต.พนม คำบุรี
ด.ต.สุชาติ พิมสอน

ด.ต.ถวิล ปาปะขี
ด.ต.มาตรชัย เอกรักษา
ด.ต.สุรทิน ภูมาศ

ด.ต.ทองนาค อินโทโล
ด.ต.วีรพงษ ประสีระเตสัง
ด.ต.สุรพจน ยศมาว

ด.ต.อภินันธ ธนูชาญ
พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ
ร.ต.ต.สถิตย ชัยธานี

ด.ต.เกษมศักดิ์ ปะกิลาเค
พ.จ.อ.เสรี จันทวฤทธิ์
ร.ต.ต.อภิบาล ศิริเลิศ

ด.ต.เฉลิมพล พันธคลอง
พ.ต.ต.ทวี ปะมา
ร.ต.อ.ประสาท ปาปะขา

เลขานุการ
คุณจิราพร รัตนคำ
ผูชวยเลขานุการ
คุณบุญเพ็ง สุปะติ
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คุณสมจิตต ศรีกุวงค
คุณสมบัติ รามศรีดา
คุณสมพร ใยคำโพด
คุณสมโภชน ปาปะโถ
คุณสันติพงษ (นิวัฒน)
หลาบสีดา
คุณสาคร ใบออน
คุณสำเนียง หลูดอนบม
คุณสุจิตรา มวงทำ
คุณสุนันทา กลิ่นหอม
คุณสุบิน เนตฝาง
คุณสุพัตรา ปาปะขำ
คุณสุมาลี อัตตะเนย
คุณสุวิทย ประสงเศษ
คุณอภินันท บุญยะรัตน
คุณอัจฉรา มะเฮง
คุณอุไร จันทคาม
คุณเจตณรงค บาฤาษี
คุณเพลินจิต ปาสานำ
คุณเรืองศรี ปกกังเวสัง
คุณเวียงสันต ธรรมชน
คุณโกสิน ชัยเยศ
จ.ส.ต.จรัส ทิพโชติ
จ.ส.ต.สุพจน พินิจธนสาร
จ.ส.อ.ประทีป เอกรักษา
ด.ต.ชาญวิทย รัตนพิบูลยศิริ
ด.ต.ประยงค ปะมาคะเต
ด.ต.สมาน จิตตพล
ด.ต.อนุชิต - คุณสมจิต
ปองขวาเลา
ด.ต.เสกสรร โพธิ์ธี
พ.ต.ท.ประดิษฐ เปการี
ร.ต.อ.โชติ ศรีเชียงหา

