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คุณจิตตรัตน วงศวิศิษฐ
คุณพัชรินทร พรั่งพรอมกุล
คุณเสกสรรค ลุนราษี
ดร.แพทอง ศรีแกนจันทร
คุณคมกริช ดวงทองพูล
คุณณัฐพงษ วัฒนบุตร
คุณนันทภัทร วรรณศรี
คุณพัฒนา โยชน
คุณวิจิตร สุขศรี
คุณสำราญ ไชยสงค
คุณเฉลิมพงษ มาฤทธิ์
ภก.พูลสุข เทเวลา
สพ.สายัญ อันภูวงษ
คุณกมลกานต เกณฑมา
คุณบุษบา สืบสิงห
คุณพุทธา คำหวาย
คุณสุพรรษา คุณแกว
คุณกอบแกว ประวรรณถา
คุณจารุวรรณ ปาปะโพธิ์
คุณดาวณภา ลาภา
คุณนภัค จันทเรือง
คุณพรสวรรค ชัยสุทธานนท
คุณวิชัย ปาปะทัง
คุณศิริมา โพธิจักร
คุณอดุลยเดช ปดถานัง
คุณอรรถพร สระคำ
คุณกนกวรรณ ดวงปาโคตร
คุณกลอยใจ บุปเท
คุณกิ่งดาว วรรณปะเก
คุณคงคา สุตะโท
คุณจงอร บรรหารักษ
คุณจันทรเพ็ญ หนันคำจร
คุณจารุวรรณ พันมิล
คุณจิราภรณ แซโคว
คุณจุฬารัตน บาริศรี
คุณชิดชนก มาปะเต
คุณณัฏฐณิชา โพธิ์พันธราช
คุณดวงใจ โคตบุตโต
คุณดุสิต สิงหคะนอง
คุณทองมี ชินภักดี
คุณธนากร สืบสุนทร
คุณธาดาวุฒิ ฤทธิหาญ

คุณกนกวรรณ นิลศิริ
คุณกันยา สามารถกุล
คุณกิ่งแกว จันโทสุทธิ์
คุณคงฤทธิ์ ตันวัฒนาอารีย
คุณจตุภูมิ ศรีสุโท
คุณจารุณี จุลฬา
คุณจารุวัฒน วิเศษศรี
คุณจิราวรรณ หัดที
คุณชณัฐฎา ปะวะศรี
คุณชื่นใจ จันทร
คุณณัฐพล ศรีสาระ
คุณดอกไม จันสนิท
คุณตุกตา โทอรัญ
คุณทักษิณ ปทุมพร
คุณธนาวัฒน แกววิเศษ
คุณธิดารัตน อาระหัง

ประธานกรรมการ
คุณนราวุฒิ รัตนัง
คุณภานุช สีสงนาง
คุณเอกรินทร ปทุมชาติพัฒน
นพ.ไพฑูรย วงษาไฮ
รองประธานกรรมการ
คุณคำกอง นิราราศน
คุณดวงดาว มหา
คุณนัสติชัย ศรีสุวอ
คุณภูผา บัวบุญ
คุณสงคราม นามปดสา
คุณสุทธิพงษ ทิ้งเทพ
คุณเฉลิมพล พลแสน
ร.ท.กิจจารักษ เสนามาตย
เหรัญญิก
คุณจีรพร เรเรือง
คุณพรพิมล ปางลิลาศ
คุณวิไลพร สุทุม
คุณสุภาภรณ นอมมนัส
ประชาสัมพันธ
คุณคิงค จันทิชัย
คุณจูน จันทราเลิศ
คุณธันวดี ธรรมชน
คุณนันทะศิริ จำปกาง
คุณลำปาง ปะจักกะตา
คุณวีระศักดิ์ ประนัดทานัง
คุณสุขสันต ปาปะแพ
คุณอนุชิต นนทะคำจันทร
คุณอักษศรา ศรีสุพัฒน
กรรมการ
คุณกรรณิกรณ ชาวดาน
คุณกัมปนาท พุทธาหอม
คุณกุลวดี ฤทธิสาร
คุณคมสัน บุบผารัตน
คุณจตุรงค ศิริเลิศ
คุณจารุณี เอตุโพธิ์
คุณจินตนา เจริญศิริ
คุณจิราวัลย ปะเสระกัง
คุณชัชวาล ประภาเวสัง
คุณชุดาภรณ สุทธิสา
คุณณัตถะพล ศิริเลิศ
คุณดาราวรรณ จำปาโอก
คุณทรงชัย สุปะตำ
คุณทิติยา ปะมายะยัง
คุณธรรมรัตน บุบผา
คุณธีรกุล เคาโนนกอก

คุณบุญฑริกา รุงราตรี
คุณสุทธิกานต ดียิ่ง
คุณโกศล หมองพรม
พญ.พัชรีภรณ จันทอุตสาห
คุณชุลีภรณ ปนะสา
คุณถาวร เรืองบุญ
คุณปญชลี โพธิพรณ
คุณฤทธิไกร ปตตานี
คุณสาทตา โคตรธาดา
คุณอุดมศิลป ปะมาระเต
ภก.คมสันต ศรัทธาคลัง
สพ.ญ.รัตมา แกวทาสี

คุณธีระเนตย มะคา
คุณพรหมพร พิมสอน
คุณสุชาดา สุปะติ
คุณเรืองเดช ปทุมรุง
คุณจารุณี สิงหสุพรรณ
คุณดนัย ทัพขวา
คุณนพวรรณ จันทวฤทธิ์
คุณปริญญา ภูมาศ
คุณวนิดา อาทิตยตั้ง
คุณศรีไพร ประชาราษฎร
คุณสุมาลี มูลผาลา
คุณอรนุช บุบผโชติ
คุณเสาวนีย ธิมาศ
คุณกรรณิการ ขันติโล
คุณกาญจนา กิริยา
คุณกุสุมา นามวิเศษ
คุณคมสันต อวนเลิง
คุณจักรพงษ ปทุมทอง
คุณจารุณีย แสงสุริยา
คุณจิราพร แจงสวาง
คุณจีระศักดิ์ บรรจงปรุ
คุณชัชวาล พันชมภู
คุณฐานัน ชูเมือง
คุณดรุณี หอมมาลัย
คุณดำรงคชัย มาปะโท
คุณทวี ประจะนัง
คุณทิพจันทร เทาพิบูลย
คุณธวัต แทนไฮ
คุณธีรพร โพธิรุกข

คุณกฤษณะ จันบัวลา
คุณการุณ จันทศิลป
คุณขรรชัย ไหยะโก
คุณคำปน ขุมดวง
คุณจักรภพ พิมสอน
คุณจารุวรรณ ภูมาศ
คุณจิราพร โสดาปดชา
คุณจุฑามาศ ไชยเกตุ
คุณชารี นัดปะโม
คุณณรงคชัย ประสีระวิเส
คุณดวงนภา ทับสุขา
คุณดำรงคศักดิ์ บุญละคร
คุณทองทิพย อภัยนอก
คุณธงชัย จิตตะโส
คุณธวิพัฒน อินทอน
คุณธีรพล ปญโญวัฒน

คุณธีระวงค ครองสี
คุณนพรัตน เทพโมง
คุณนันทนา คำแพงศรี
คุณนิกร ทะวะลี
คุณนิตรติยากุล ปะโสติยัง
คุณนิรัน จันทอุตสา
คุณนุชนาท ประมาคะเต
คุณบัญชา พรมแสนสอน
คุณบุญศรี หัดที
คุณปฐมพงษ ปาปะสา
คุณประชา มวงเสาร
คุณประภาพร บัวบุญ
คุณปริฉัตร ปะวะโข
คุณปยะดา ปุมไธสง
คุณผดุงศักดิ์ ปะสีละเตสัง
คุณพรพันธ พันธชมภู
คุณพัชนี บาริศรี
คุณพัทรภรณ บุพเต
คุณพูนพัฒน แสงโทโพ
คุณภัทราภรณ ขามแสนเทียะ
คุณมารศรี เกตุดี
คุณยิ่งยง ปะมังคะตา
คุณรักษสุดา ชินภา
คุณรัตติกาล บุตรสิงห
คุณรันดร ประทิน
คุณลดาวัลย ยอดญาติไทย
คุณลักขณา ประกายสิทธิ์
คุณลำภู ราชแกว
คุณวรวิทย ปะโปตินัง
คุณวรินทรดา สุขอาษา
คุณวัฒนา โยวะ
คุณวันวิสา กุมผัน
คุณวิชิต เยาวเสริฐ
คุณวิรัตน พันธุพานิช
คุณวีรชัย หิดธิเดช
คุณวุธทิพวรรณ จันทศร
คุณศักดา ปาสาเนย
คุณสนั่น จันบัวคุณ
คุณสมยศ บุตะโชติ
คุณสาคร ชารีบุตร
คุณสายฝน พรมดี
คุณสายยุทธ อุดรเขต
คุณสาระภี โทคำมา
คุณสิริพันธุ แซออ
คุณสุคนธรัตน ลำเหลือ
คุณสุดารัตน รัตนวิเศษ
คุณสุนทรี สุราอามาตย
คุณสุพรรณีย โคตะลุ
คุณสุภาดา ไปแดน

คุณนงคนุช โปะตาคาร
คุณนริศ เนาวะดี
คุณนันทวรรณ แปนเมือง
คุณนิคม จำปาโอก
คุณนิตินัย ใจซื่อ
คุณนิรันดร นอยศรี
คุณนุชรี อุบลโพธิ์
คุณบานเย็น คงแสนคำ
คุณบุญเกิด ประกายสิทธิ์
คุณปณิตา ปาปะเถ
คุณประดิษฐ สืบสุนทร
คุณประสิทธิ์ เสนาจันทร
คุณปรีชา พรอมสุมด
คุณปยะนุช ลำเหลือ
คุณพงษพัฒน ธรรมโส
คุณพรพิศ ศรีธรณ
คุณพัชรา ปาปะโถ
คุณพิเชษฐ เทานั้น
คุณพูลทรัพย โพธิจักร
คุณมณีวรรณ สัตพันธ
คุณมาลินี สรอยเพชร
คุณยุพาวดี ประจุดทะสี
คุณรังสรรค พุทธะลา
คุณรัตนา ปะมาคะเต
คุณรันดอน โคตรชา
คุณลลิดา ศิริเลี้ยง
คุณลัดดา ปาปะพัง
คุณลิขิต คะเชนรัมย
คุณวรวุฒิ ปะกำแหง
คุณวลัยภรณ แตะเฮง
คุณวันชัย ปทุมมี
คุณวัลลภ ประภาศรี
คุณวิฑูลย พิมมาศ
คุณวิลาวรรณ ปกกังเว
คุณวีรยุทธ ชุมมุง
คุณศรีศักดิ์ ปดตังทานัง
คุณศักดิ์สมบูรณ ปาปะเขา
คุณสมจิตร จันทวฤทธิ์
คุณสมยศ อักษรพิมพ
คุณสาคร นามวิเศษ
คุณสายฝน หงสอาจ
คุณสายรุง พวงสีเคน
คุณสารีทิพย ไพอุปลี
คุณสืบเกียรติ แกวพะเนาว
คุณสุจิตตรา บางวิเศษ
คุณสุธิชา ศรีวรรณะ
คุณสุนันทา ลิลากุด
คุณสุพรรษา นามสมบูรณ
คุณสุภาพ อูปแกว

คุณนงลักษณ วาลมูลตรี
คุณนริศรา หลาบคำ
คุณนันทธิยาภรณ ปตตานี
คุณนิชาญา จันโทสุทธิ์
คุณนิติพงษ พัตรภักดิ์
คุณนิลมล สิทธิภา
คุณนอง สารทอง
คุณบุญชอบ ประสานตรี
คุณบุญเสริญ สะแกทอง
คุณปทุมพร หงษจันดา
คุณประทุม เพชรนาค
คุณประหยัด สุพะกำ
คุณปวีณา คุณเศรษฐ
คุณปยะมาศ ปะระทัง
คุณพนม คองสี
คุณพรมณีย จูมพลเมือง
คุณพัชราวลี ชาวดอน
คุณพุทธพร ปตตาชารี
คุณพูลศักดิ์ ปญญาสิทธิ์
คุณมยุระฉัต เสาพาน
คุณมาลีนี วารียันต
คุณยุภา ปะโมทานัง
คุณรัชนี มัชปะโม
คุณรัตนาภรณ ปะนะกาพัง
คุณราตรี หัดที
คุณละมัย บัวรัตน
คุณลาวี บุตรโชติ
คุณวนิดา พันทชาด
คุณวรา ปกสังคะเนย
คุณวลาภรณ ไชยศรี
คุณวันชัย วิเศษศรี
คุณวารุณี ติวาป
คุณวิทยา เภาสระคู
คุณวิลาวัลย บุญโรจน
คุณวีระ หงษจันดา
คุณศรีสัญจร คลังดี
คุณศุภรัตน สืบเมืองซาย
คุณสมชาย มัดถาปะตัง
คุณสมศักดิ์ สิมะแสน
คุณสาทิศ สายอากาศ
คุณสายฝน ทองจันทร
คุณสายัณร คิมเม
คุณสาโรช เหลาแสง
คุณสุกัญญา สังวร
คุณสุจิตต ผาวิรัตน
คุณสุธิตา ดงสุริยันต
คุณสุนิษา ชัยจันดา
คุณสุพรรษา ศิริสำราญ
คุณสุภาพร นาเมืองรักษ

คุณนนธยา วิเศษจันทร
คุณนวทพร พินทะปะกัง
คุณนารี นอยศรี
คุณนิตยา วิเศษศรี
คุณนิภาภัทร รักษาภายใน
คุณนิษฐา เพยจันทึก
คุณบังอร ชาวสวน
คุณบุญญารัตน นนทคำจันทร
คุณบุญโฮม มูลวันดี
คุณประกาศ สาวัตถี
คุณประนอม คำชาย
คุณประไพ ถ้ำหิน
คุณปวีณา ปาสาเขา
คุณปยาภรณ โชติปุญญรัติ
คุณพรชัย พิมพล
คุณพรรณี โสภาไฮ
คุณพัฒนา คำมูล
คุณพุทธวัจน มหารัญ
คุณภราดร ศิลาเกตุ
คุณมะยุรี ปะตินัง
คุณยรรยง แสงโทโพ
คุณยุวะดี ผดุงรัตน
คุณรัชวดี ศรีสุนทร
คุณรัตนมณี ทองพูล
คุณฤทธิรงค เสนาโนฤทธิ์
คุณละออง อุปมัย
คุณลำปาง ปดชัยสังข
คุณวรภรณ ปกกุนนัน
คุณวราภรณ แกวบุดดา
คุณวัชระ ธะนะพันธ
คุณวันณี เกตุดี
คุณวาสนา คงอุน
คุณวินนา อิสสระประทีป
คุณวิเชียร มณีแสง
คุณวุฒิพงษ โพธิ์ผา
คุณศศิธร ปะกินำหัง
คุณสงกรานต สุจจชารี
คุณสมบัติ สุขรื่น
คุณสราวุธ วิเชียรลม
คุณสายชล ปทุมรุง
คุณสายพิณ โสภาไฮ
คุณสายันต จันทิชัย
คุณสิทธิชัย วาระทัน
คุณสุกาญดา เทียบมาก
คุณสุชัญญา อินทิศร
คุณสุธิตา สุนนนาม
คุณสุปราณี หงสพิพิธ
คุณสุพัตตรา ประทัง
คุณสุภาพร ชาวหนอง

คุณนพดล มะปะโพ
คุณนัชนก สาโสภา
คุณนิกร คุณหงส
คุณนิตยา ไชยเกตุ
คุณนิยม เครื่องพาที
คุณนุกุล ตรีกุล
คุณบังอร ปาปะไพ
คุณบุญมี ชารีวัน
คุณปกรณพงษ กมลเลิศ
คุณประชา นภาภาค
คุณประนอม ปะนะภูเต
คุณปราณี มวงทำ
คุณปยนุช ภูมาศ
คุณผกามาศ ซุมขวาน
คุณพรทิพย ภูมิผักแวน
คุณพรศักดิ์ ชัยจันดา
คุณพัตรชณีย ปญโญวัฒน
คุณพุธชาติ ปะวันตา
คุณภัคยุพา รุจิรเมธากุล
คุณมาธิสา เกตุดี
คุณยศศิริ คุรินทร
คุณรสรินทร นามวิเศษ
คุณรัญชนา ทาชาติ
คุณรัตนมณี ปกกะสัง
คุณฤทัยรัตน เตชะนอก
คุณละอองเดือน สังขเภท
คุณลำพูน คำมูล
คุณวรลักษณ ศรีโคตร
คุณวราภรณ แกวสังข
คุณวัชรี พันธุเสนา
คุณวันทนีย คะเชนทน
คุณวาสนา ไวจำปา
คุณวิภาพร พลศรี
คุณวิเชียร หูประโคน
คุณวุฒิศักดิ์ สุไชยสงค
คุณศศิธร ปะติ
คุณสงกรานต สิงหกลิ่น
คุณสมปอง บูราณศรี
คุณสัมฤทธิ์ ปะกิโถ
คุณสายฝน ทองเพ็ชร
คุณสายยนต อาดอัน
คุณสายใจ มีละทิตย
คุณสิทธิพร ปองไป
คุณสุขสรร เฮียงเหี่ย
คุณสุชานัน มหพันธ
คุณสุนทร ยางเครือ
คุณสุพรต อุปสาคร
คุณสุภลักษณ ปะวะโข
คุณสุภาพร ประกอบคำ

คุณสุภาพร ภูแมนเขียน
คุณสุรชัย มวงแกว
คุณสุริยัน ประกิคา
คุณสุวิท พิราลัย
คุณอดุลยเดช ลำเหลือ
คุณอนุรักษ ลิลากุด
คุณอรวรรณ คุณโน
คุณอัจฉรา มูลบุญ
คุณอัมพร อนุสัตย
คุณอารีรัตน นนทะชัย
คุณอำไพ บรรณศรี
คุณอุมาพร สิงหวาป
คุณเกตุแกว ประมาคะเต
คุณเชษฐา โพธิ์นา
คุณเทียนทอง โสภาพ
คุณเพ็ญทิพร ทอนโพธิ์
คุณเรืองยศ ทองภูธรณ
คุณเสาวณีย โทคำมา
คุณโกศล เสตสิทธิ์
คุณไพรทูลย สีชะนะ

คุณสุภาพร แคนหนอง
คุณสุรชัย โพธิ์สาจันทร
คุณสุริยา สาวัตถี
คุณสุวิทย หมุยเฮบัว
คุณอนงค บัญดิษเสน
คุณอนุวัตร วรรคไธสงค
คุณอรอนงค ชาวกะตา
คุณอัญชรี นาวัง
คุณอัมพร โซทองคำ
คุณอำนวย สุภะกำ
คุณอิธิพล สารมาตย
คุณอุมารินทร ไชยเสนา
คุณเกศสุดา ลือเกียงคำหลา
คุณเตือนใจ ดงหิงษ
คุณเนาวรัตน บัวรัตน
คุณเพ็ญประภา แกวสังข
คุณเรืองเดช พานซาย
คุณเหรียญทอง สีหาบุตรโต
คุณโกเมศ สืบสุนทร
คุณไพรโรจน โคตรสังข

คุณกิตติภรณ ปะติเพนัง
คุณนิตยา มงคลนำ
คุณปญญามาศ จิตริต
คุณยุพิน จั้นบัวลุน
คุณละอองดาว แพงคำแสน
คุณวัธพัฒน เอตุโพธิ์
คุณสิรินยา รังมาตย
คุณเกษร ประศรีระเก
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คุณสุภาวดี นนฤาชา
คุณสุรศักดิ์ บุญเพชร
คุณสุลี ชิลวงษ
คุณหทัยรัตน ปะกินัง
คุณอนันต ศิริพรทุม
คุณอนุศักดิ์ สืบพันธ
คุณอรัญญา บุญมั่ง
คุณอัญชลี มัชปะโม
คุณอานงค เอกรักษา
คุณอำนาจ โยตำแย
คุณอินทิรา โสภาไฮ
คุณอุไรพร มวงเสน
คุณเกียรติศักดิ์ กองโพธิ์
คุณเตือนใจ ฝายเทศ
คุณเบญจมาภรณ ประกิระนัง
คุณเพ็ญพิศ ทวะวงค
คุณเล็ก มัตธิตะถัง
คุณเอมอร อัปมะเย
คุณไชยา บุตตะกะ
คุณไพวัลย ทาอามาตย
เลขานุการ
คุณจุฑามาศ ภูมาศ
คุณบรรจงศักดิ์ ตั้งไวรัมย
คุณพัชรินทร ประทุมรุง
คุณยุภาพร หนูแกว
คุณวงเดือน วาลมูลตรี
คุณศิวพร ประสงคสุข
คุณอรอนงค ทองอ่ำ

คุณสุมาพงษ สีลาปง
คุณสุรศักดิ์ แกวสังข
คุณสุวรรณี ปองเปา
คุณหนูทัศน พิมพวิชัย
คุณอนันท ศรีวรรณะ
คุณอรกา ปะกิคา
คุณอรุณธิดา สีเชียงหา
คุณอัญญาณี โชควิริยะจิตต
คุณอารีย พิมพภักดี
คุณอำพร ประพฤตินอก
คุณอุดร จิตริต
คุณอุไรวรรณ กะกุลนิตย
คุณเข็มพร ปาปะโก
คุณเตือนใจ แสนบุดดา
คุณเบญจมาภรณ ปดสายะตัง
คุณเพ็ญศรี บุญเพชร
คุณเวนิช มัตตะนามะ
คุณแพรวดี ปกเขลาโพธิ์
คุณไพฑูลย ประกิคา
คุณไพวัลย นัดปะโม

คุณสุมาลา เกตดี
คุณสุรัตน กำหัวเรือ
คุณสุวัฒนากร นอยโคตร
คุณหอมจันทร พานซาย
คุณอนุมา นามสมบูรณ
คุณอรทัย นามไพร
คุณอังคณา ปกเขตานัง
คุณอัญมณี พนะชัย
คุณอารีย เพ็งศรี
คุณอำพล สีหานาม
คุณอุบลรัตน วงษศาดี
คุณออมจันทร บุตรกะ
คุณเฉลิมพล โยวะ
คุณเทิดศักดิ์ ปดสายะ
คุณเบญจา โยทัยเที่ยง
คุณเยาวมาลย ปะเพระตา
คุณเสถียร มะธิปไข
คุณโกวิท ปะเถตัง
คุณไพทูรย ดงประการ
คุณไพศรี ปญจะแกว

คุณดวงใจ สุนทะวงษ
คุณปญจพล อารยสมโพธิ์
คุณมะลิวรรณ พรอมสมุด
คุณรัชโรบล แสนวงษ
คุณวชากร บุญสิทธิ์
คุณสายฝน มวงมูล
คุณอิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว

