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คุณกนกศรี อาระหัง
คุณชัยยุทธิ์ ลามะให
คุณปนรดา ประกายเพชร
คุณวัชรินทร ปาสาจัง
คุณวิชัย พะยังเฆ
คุณศุภกาญจน ดงจารย
คุณสุชาติ จันทะแสง
คุณอัศวเดช สิทธิสาร
คุณเมธี สุวรรณพันธ
คุณธิชาภัสร วันทายุทธ
คุณสุนิกุล พลกุล
คุณกฐิน ปกกังวะยัง
คุณกาญจนา เพ็ชฤาชา
คุณคงฤทธิ์ ภูมิสถาน
คุณจันทรเพ็ญ นาหนองขาม
คุณจิราวรรณ ลาดนาเลา
คุณณัฐพงศ แซตาง
คุณทรงศักดิ์ รามสีดา
คุณธงชัย ปดชัยโย
คุณนภาไพร เฮี่ยงเฮี่ย
คุณประภัสสร สาวิกัน
คุณปยะมาศ โอภาธนากร
คุณพงษสิทธิ์ ศิริงาม
คุณพันธนิภา หนูแกว
คุณพุทธชาติ กอแกว
คุณรดาณัฐ นอยศรี
คุณวชิระ โสดาปดชา
คุณวัชรินทร แจงสนาม
คุณวิทยา เจริญถนอม
คุณศิริมล มะลาศรี
คุณสุณีรัตน จันทวะฤทธิ์
คุณสุรนิต สีนวลแสง
คุณสุวิทย อุนพิกุล
คุณอุดร แกวธานี
คุณเกษร ทาสีแกว
คุณเสาวณีย นามวิเศษ
คุณกฐิน ปกกังวะยัง
คุณกิตติภพ ปดสาโย
คุณคมสัน จูมเกตุ
คุณจตุพล ดอกสรอยฟา
คุณจันทรเพ็ญ นาหนองขาม

คุณกมล แพนลิ้นฟา
คุณกิติศักดิ์ ชินภักดี
คุณคมเพชร ไชยวงค
คุณจริยาภรณ ชมภูพาน
คุณจารุวรรณ บัณฑิตเสน

ประธานกรรมการฝายสงฆ
พระรชต กตปุญโญ(คุณบรรจง มาตรสอน)
ประธานกรรมการ
คุณกวิน ศรีสังข
คุณทรงวิทย ปาปะไพ
คุณพัทธิมา รัตนตระกูล
คุณวัฒนา ปะกิคา
คุณวิมล จันโทสุทธิ์
คุณสนธยา หิตายะโส
คุณสุณียรัตน มธุเสน
คุณอุไรรัตน พลออนสา
คุณแอนนา ธนูศร
เหรัญญิก
คุณนภัสกร มูลทา
ประสานงาน
คุณกนกกาญจน สิงหจันทร
คุณกิตติศักดิ์ ชินภักดี
คุณจักรกริช สุทธิเจริญ
คุณจำรัส บางวิเศษ
คุณจิรุวรรณ เหลาตน
คุณณิชกานต ทอนเสาร
คุณทวิชย ปริเตสังข
คุณธีรฉัตร พิมสอน
คุณนรินทร ประทุม
คุณประเพณี ฤทธิยุง
คุณผกาวรรณ ขัตฤกษ
คุณพนมสวัสส ทาโว
คุณพิมพลภา ปาสาจะ
คุณมงคล อุทัยอินทร
คุณรังษิต ปตถามัง
คุณวนิดา เปยจำปา
คุณวิจิตร ประเสริฐโถ
คุณศศิกร สุรมณี
คุณศุภรินทร วงชารี
คุณสุปราณี พรมบรรเทา
คุณสุรินทร โสการี
คุณอธิการ สุขศรี
คุณอุทัย ประวัดศรี
คุณเทอดพงษ ศรีมงคล
คุณไผกำเพลิง บุตะกาศ
กรรมการ
คุณกรรณิการ จันดาเรือง
คุณกิระ ปนะถา
คุณคำนึง ประกายสิทธิ์
คุณจักรกริช สุทธิเจริญ
คุณจำนรรจา วรรณปะกา

คุณจำนงค ยศคำลือ
คุณปราโมทย อาจอารี
คุณยงคเดช สิริพานิชยกิจ
คุณวิจิตร ประพาสพงษ
คุณวิรัตน ปุรินัน
คุณสาริณี สวาศรี
คุณหนูลักษณ ใจดี
คุณเทอดเกียรติ จำปาโอก
ทวีพร ประสงคสุข
คุณสุคนธา โคตรโสภา

คุณกวี จันดี
คุณขบวน โยทัยเที่ยง
คุณจักรกฤต ประสานตรี
คุณจิระศักดิ์ มะโรงรัตน
คุณจุฑาทิพย สุทธิประภา
คุณดวงจิต สุรัญชนาจิรสกุล
คุณทองใบ ชินภักดี
คุณนพรัตน สัจจะเขตต
คุณนารถลดา พิลาลัย
คุณปยพัทธ ประโคทัง
คุณพงปภา ศรีวัชรกุล
คุณพยุงศักดิ์ วงศตะนา
คุณพิสมัย สุวรรณะ
คุณยุพาพรรณ วิชานนท
คุณรามณรงค สุวรรณเก
คุณวรชาติ พันโยพร
คุณวิทยา ฤทธิหาญ
คุณศักดิ์ดา ภารตุมเหลา
คุณสามารถ สงสีเขา
คุณสุภานัน โคตรธาดา
คุณสุลัดดา ช่ำศาสตร
คุณอัมพร ประมายะยัง
คุณเกษม พัตรภักดิ์
คุณเสงี่ยม สังฆมะณี

คุณกฤษณะ ปะกิระตา
คุณขนิษฐา แกวไตรรัตน
คุณคำพอง ไชยพิมพา
คุณจันทรา เอกรักษา
คุณจำป ปริเตนัง

คุณกิตติ เดชวงษา
คุณคงฤทธิ์ ภูมิสถาน
คุณจตุพร แสงสรศรี
คุณจันทรหอม ปมะมัย
คุณจำรัส บางวิเศษ

คุณจำเนียร บุญหองเถิง
คุณชนะ ธรรมโส
คุณชาติ ปสสาพันธ
คุณดวงจันทร แสนบุดดา
คุณถนอม จุปะมะตัง
คุณทวีทรัพย บุญทรง
คุณทินกร ประเมทะโก
คุณนาตยา พลแสน
คุณนิรันดร มาศทะวงษ
คุณบัญชา ปะวะภูทะ
คุณบำเพ็ญพร ปกสังคะเนย
คุณบุญเกิด เกิดสีทอง
คุณประยูร บุญสิทธิ์
คุณปริญญา ดงเทียมศรี
คุณปยวุฒิ สิงหคะนอง
คุณพนารักษ วรรณปะเก
คุณพรรณราม ปะโพทิง
คุณพานทอง พวงมัง
คุณพิศนุลักษณ อุทัยเรือง
คุณมงคล ปองมี
คุณมนัส ทับประโมง
คุณมะลิวัน โพธิ์ชัยเลิศ
คุณยุพาภรณ บุณศรี
คุณระเมย มาดาโต
คุณรัตมณี ปะกินังเต
คุณละเอียด สืบเหลางิ้ว
คุณวสันต ศรีกระทุม
คุณวารุณี ทุมดี
คุณวิชัย พันธนวยนนท
คุณวินิจ พิมพันธ
คุณวิเชียร วรรณสิน
คุณศรินนา บุญละคร
คุณศันสนีย ปะวะสาร
คุณศิริรัตน อนุสัตย
คุณสนิท ฤทธิ์จันดี
คุณสยาม ปะหุสี
คุณสามารถ วงสีเขา
คุณสุจิตรา สารถี
คุณสุธิดา ชาวพงษ
คุณสุพรรณี หาญแจด
คุณสุรทิน คำพันธ
คุณสุรินทร โสการี
คุณสุวัฒน นามมงคล
คุณหนูทิพย ลดาวัลย
คุณอนุสวัสดิ์ ธรรมโหร
คุณอะนุกร ปญจะแกว
คุณอารีย ชัยลิ้นฟา
คุณอุทัย ประวัดศรี
คุณเกษม พัตรภักดิ์

คุณจินดาวรรณ ปดตาทะโย
คุณชนะ แกวอินนา
คุณชิณกร คำสมัย
คุณดวงดาว อาชนะไชย
คุณถาวร คำจันดี
คุณทองดี หัดที
คุณทีระนุช มวงศรี
คุณนารถลดา พิลาลัย
คุณนิลวรรณ โยธะมาตย
คุณบัญชา มัชปโม
คุณบุญมา คะเนวัน
คุณประชัน ศรีสังข
คุณประสิทธิ์ ปกกัง
คุณปญญา ธิตาแสง
คุณผกาวรรณ ขัตฤกษ
คุณพยุงศักดิ์ วงษตะนา
คุณพรสวรรค อาระหัง
คุณพิชัย ชัยเยศ
คุณพิสมัย คงสัตย
คุณมนตรี คำสอน
คุณมนิดา ปาปะภา
คุณมานพ หลักคำพันธ
คุณยุพิน คำศรีรัตน
คุณรัชนี อัปมะโท
คุณราตรี ปกโคทานัง
คุณวจิราภรณ ศรีหาราช
คุณวัชระชัย ดงใจ
คุณวาสนา มวงวันดี
คุณวิทยา ชาวสวน
คุณวินิต อาระนะชัย
คุณวิเศษฐา ปะริเตสัง
คุณศศิธร วงษหนองแวง
คุณศิรินันท บุญพา
คุณศุพสวัสดิ์ นนยะโส
คุณสมคิด จันทิชัย
คุณสวัสดิ์ คำพันธ
คุณสายฝน ปะโมโท
คุณสุณียรัตน ปกเคระเต
คุณสุนทร สังเจิด
คุณสุภานัน โคตรธาดา
คุณสุรปรีชา ฤทธิ์จันดี
คุณสุริยันต บุญละคร
คุณสุวิทย ปะกำแหง
คุณหนูพิน ชัยเสริม
คุณอมรรัตน ทับสุขา
คุณอังคณา เคางิ้ว
คุณอารุต มูลบุญ
คุณอุทิศ นนทวงษา
คุณเกียงศักดิ์ ประกอบแกว

คุณจิรศักดิ์ ทองนอก
คุณชะไมพร บุตรเรียง
คุณณวน โอปณณา
คุณดวงนภา โคตรสีเขียว
คุณถาวร ศิริเลี้ยง
คุณทองมา ธรรมสา
คุณธนพงศ ดงจารย
คุณนิตติธง ประสงคสุข
คุณนุจรี มูลทรา
คุณบัวผัน บุตรสาธรรม
คุณบุญมี บุญพา
คุณประภัสสร สาวิกัน
คุณประสิทธิ์ สำราญวงศ
คุณปาริชาติ จันทรลา
คุณผองศรี คงแสนคำ
คุณพรชัย มาตรสอน
คุณพรเทพ ทับสุขา
คุณพินิจ พรมโคตร
คุณพิเชษฐ แกวลาย
คุณมนตรี วาษาปนนา
คุณมนเทียน ขันตรี
คุณมาลัย นามมูลตรีปดตา
คุณยุภาพร ชินชนะ
คุณรัดดา มีประทัง
คุณรุง บุตรชาติ
คุณวชิราภรณ ภวภูตานนท
คุณวัฒนา ประนัดถานัง
คุณวิจิตร ชัยยุทธ
คุณวิทยา เจริญถนอม
คุณวิมล ประนนท
คุณวีรวัตร บุญศรี
คุณศศิวิภา วงษาปนนา
คุณศิริพร ปตตานาคะ
คุณศุภชัย วรรณศิลป
คุณสมคิด อัปมะโน
คุณสะอาด คงอุน
คุณสิทธิพล ปะวะโข
คุณสุณีรัตน จันทวะฤทธิ์
คุณสุนันที อาระหัง
คุณสุภาวดี ศรีมงคล
คุณสุรศักดิ์ อุทิศ
คุณสุรียรัตน โพทุมพา
คุณสุวิทย อุนพิกุล
คุณอนุชิต จำปาโอก
คุณอรรถสิทธิ์ มีหวายหลืม
คุณอังคณา แกวบุดดา
คุณอำนาจ คำรีมา
คุณอุมาพร ดีแปน
คุณเจษฎาศักดิ์ ปกกุนนัน

คุณฉลาด แปมจำนัก
คุณชัยวัช ดงจาน
คุณณัฐวุฒิ หลอวัตร
คุณดอกติ้ว อรุณปรี
คุณทวนชัย เรืองบุญ
คุณทองสุข ยศมาว
คุณนปภัช โลมเมือง
คุณนิตยา วรรณปะเถาว
คุณบรรดิษฐ ปาปะเถ
คุณบานชื่น ปาปะทัง
คุณบุญสินธ พรมแสง
คุณประภาส เปการี
คุณประสิทธิ์ เหลาคุณ
คุณปยนิสาห ศรีสุนทร
คุณพงคกานต แกวดวง
คุณพรทิพย สุทโธ
คุณพลรัก แสงกลา
คุณพิมพลภา ปาสาจะ
คุณพีรศิลป โยธะมาตย
คุณมนตรี หิตายะ
คุณมยุรา มัชปะโม
คุณมาลัย โลกาสา
คุณยุภาวดี สีเทา
คุณรัตนา ประทุมสังข
คุณรุงเรือง ชิณหงษ
คุณวรรณธนี วรรณวงค
คุณวันเพ็ญ ตาปราบ
คุณวิชราภรณ คำดี
คุณวิทยา ไปดง
คุณวิมล มูลกิตติ
คุณวุฒิชัย ประพฤตินอก
คุณศักดา เทเวลา
คุณศิริพร มัชชิกานัง
คุณศุภธิดา ธรรมชน
คุณสมบัติ ปองไป
คุณสะเอ็ม ไหลหาโคตร
คุณสุกิจ ปาสาเนข
คุณสุดารัตน บัวบุญ
คุณสุพรรณ สุพะกำ
คุณสุภาวดี โคตะลุ
คุณสุรัญญา วงคแทน
คุณสุรเดช ยุซิ
คุณสุเทพ ทินพล
คุณอนุชิต ประทิน
คุณอรวรรณ บุบผโชติ
คุณอัชนีญา ไหมหรือ
คุณอำพร ยศคำลือ
คุณอุไร จันทะคอม
คุณเดชสยาม ธนูชาญ

คุณชน ไหปะโท
คุณชัยศิลป โยวะ
คุณดรุณี สิงหคะนอง
คุณดารา โลหากาศ
คุณทวี บุญพา
คุณทิฆัมพร สงวนเศรษฐกุล
คุณนภาไพร ราชพันแสน
คุณนิพล วงหหาญ
คุณบังอร นันทะเสน
คุณบานเย็น ปาปะทัง
คุณบุญหอง คงแสนคำ
คุณประยุทธ ปะกะตัง
คุณปราณี หารี
คุณปยนุช ภวภูตานนท
คุณพนมพร ประนนท
คุณพรพิมล แซเตีย
คุณพันธนิดา หนูแกว
คุณพิลาวัลย สิงหฉลาด
คุณมงคล บัวรัตน
คุณมนตรี โทแสง
คุณมลรัตน ดงเสือ
คุณยอดธง ประสานตรี
คุณรจนา ปะโมโท
คุณรัตนา เทียมสน
คุณฤทธิเดช ปาปะแพ
คุณวรากรณ ลาวัลย
คุณวาริน มาตคำมี
คุณวิชัย ปะมาคะมา
คุณวินัย มูลหา
คุณวิสิทธิ์ ปะหุปะมัง
คุณศราวุธ วันดี
คุณศักดิ์ดา ภารตุมเหลา
คุณศิริพร โสดาทิพย
คุณศุภลักษณ ปะโยธิน
คุณสมพร บุพตา
คุณสาคร นามนุชสกุลกิิจ
คุณสุคนธทิพย ศรีชนะ
คุณสุดารัตน ออนทุม
คุณสุพรรณี ประมายะยัง
คุณสุมิตร ประทุมรุง
คุณสุรางค พันธวงษ
คุณสุวรรณ มาดาโต
คุณสุเทพ พิมพล
คุณอนุรักษ จันทวะฤทธิ์
คุณอริศรา ปกกะสาตัง
คุณอัมพันธ สอนอำคา
คุณอิทธิพล ปทุมพร
คุณเกษม คิดถูก
คุณเทพนคร แจงจิตร

คุณเพทาย โสภาไฮ
คุณเรืองยศ พิลาคัง
คุณโกวิทย แสงกลา
คุณไพทูรย สิงขรอาจ

คุณเพ็ญพรรณ วรรณุเสน
คุณเวียงชัย วงษมาตย
คุณโรจรินทร กิจจินดาโอภาส
คุณไพรัตน ยศคำลือ

คุณกนกวรรณ แกวภา
คุณชยารัตน ประโคทัง
คุณวาสนา เอตุโพธิ์
คุณสุจินดา วิเศษศรี
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คุณเมธี มัชปะโม
คุณเวียงพิงค ปดโต
คุณโสภา ประทิน
คุณไพริน ประพฤตินอก
เลขานุการ
คุณขนิษฐา เตชะนอก
คุณฐิตารีย กิตติธราสัณห
คุณสถิตย ศรีวัชระกุล
คุณเยาวลักษณ โยธะมาตย

คุณเมยรีรักษ แสนเสนา
คุณเสงี่ยม สังฆมะณี
คุณโสภา ปาสานะเก

คุณเยาวลักษณ พัตรภักดิ์
คุณเสาวนีย แสงโทโพธิ์
คุณไชยา จันดาเรียง

คุณขวัญพิทักษ โดเคน
คุณธนัฐ จันทเขต
คุณสายฝน จุปะมัดตัง
คุณเสาวลักษณ ทัพขวา

