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Adams,	  Johnny	  –	  2017	  	  
Adams,	  Thurston	  –	  1984	  
Allen,	  Steve	  –	  2011	  	  
Andersen,	  Arthur	  –	  2007	  	  
Anderson,	  Jim	  Tom	  –	  1998	  
Avinger,	  Harold	  –	  2005	  
Baker,	  Rachel	  –	  2013	  
Barnett,	  Len	  –	  2013	  	  
Bauer,	  Jimmy	  –	  1993	  
Beech,	  Joe	  –	  1994	  
Bengtson,	  Steve	  –	  1997	  
Benton,	  Joe	  –	  2003	  
Biggs,	  Kathy	  Krehling	  –	  2013	  	  
Blackmon,	  Larry	  –	  2000	  
Blackwell,	  Alan	  –	  2004	  
Blackwell,	  Cecil	  –	  1984	  
Blackwell,	  Earl	  –	  1997	  
Blackwell,	  Pete	  –	  1984	  
Blackwell,	  Rick	  –	  1996	  
Boone,	  Earl	  –	  1986	  
Borchardt,	  Al	  –	  2011	  	  
Bonner,	  Britton	  –	  2012	  	  
Byrne,	  Tom	  –	  1992	  
Callaway,	  David	  –	  1999	  
Cantrell,	  Robert	  –	  2014	  	  
Carvin,	  Anthony	  –	  2017	  	  
Casey,	  Herbert	  -‐	  2007	  
Catlin,	  Tommy	  –	  2011	  	  
Chancellor,	  Angela	  Farias	  –	  2015	  	  
Chastain,	  Don	  –	  1998	  
Chisenhall,	  Bruce	  –	  2006	  
Chisenhall,	  Wayne	  –	  1988	  
Christensen,	  Carey	  –	  1991	  
Christensen,	  Raymond	  –	  1984	  
Christensen,	  Virgil	  –	  1987	  
Cleverdon,	  Tommy	  –	  2012	  	  
Cole,	  Hugh	  –	  2004	  
Cole,	  Larry	  –	  2009	  	  
Creighton,	  Dodson	  –	  2016	  	  
Crosby,	  Dennis	  –	  1987	  
Crosby,	  Erick	  –	  2016	  	  
Crosby,	  Jay	  –	  1985	  
Crosby,	  Scott	  –	  2017	  	  
Cross,	  Earl	  –	  1987	  
Daugherty,	  Alicia	  Brunger	  –	  2006	  
Daugherty,	  Carl	  –	  2001	  
Daugherty,	  Henry	  –	  2002	  
Davison,	  Landers	  -‐	  2007	  
Dawson,	  Howard	  –	  1993	  
Dean,	  Byron	  –	  1990	  
Dean,	  Louis	  –	  1994	  

Dean,	  Russell	  –	  2002	  
De	  Marlo,	  Anthony	  –	  1984	  
Dinish,	  Charlene	  –	  2016	  	  
Doering,	  Rudy	  –	  1988	  
Donivan,	  Jimmy	  –	  1986	  
Dukes,	  Gerald	  –	  2013	  	  
Ebert,	  Tommy	  –	  1996	  
Edwards,	  Shad	  –	  2007	  
Fell,	  Mack	  –	  2013	  	  
Flowers,	  James	  “Bud”	  –	  2010	  	  
Flowers,	  Kerry	  –	  1998	  
Flowers,	  Steve	  –	  1996	  
Foster,	  Don	  –	  1984	  
Gehr,	  Rick	  –	  2014	  	  
Gibson,	  Teddy	  –	  1984	  
Gill,	  Ryan	  –	  2016	  	  
Goodwin,	  Johnny	  –	  2016	  	  
Graham,	  Doug	  –	  1992	  
Graham,	  Nathan	  –	  1991	  
Gray,	  Brad	  –	  2012	  	  
Green,	  Deon	  –	  2011	  	  
Gregson,	  Dwayne	  –	  2014	  	  
Gulledge,	  Byron	  –	  1999	  
Gregson,	  Lynn	  –	  2017	  	  
Hall,	  J.	  T.	  –	  2016	  	  
Hare,	  Kertz	  –	  2017	  	  
Heilmeier,	  Jack	  –	  1984	  
Hellmich,	  Robert	  –	  1999	  
Helms,	  Shirley	  –	  2000	  
Helton,	  Ken	  –	  1985	  
Helton,	  Ronnie	  –	  1988	  
Hollis	  –	  Denzil	  –	  1994	  
Holmes,	  Brooks	  –	  2007	  	  
Howell,	  Ernest	  “Sparky”	  –	  1994	  
Howell,	  Marion	  “Teeny”	  –	  1991	  
Howell,	  Mason	  –	  2011	  	  
Howell,	  Winfred	  “Jip”	  –	  1985	  
Huff,	  Paige	  –	  2016	  	  
James,	  Lowell	  –	  1987	  
James,	  Robby	  –	  1991	  
Jensen,	  Ricky	  –	  2000	  
Jeter,	  Sally	  –	  2012	  	  
Jones,	  Ivan	  –	  1984	  
Jones,	  Sam	  –	  2010	  	  
Kelly,	  Jim	  –	  1989	  
Kennedy,	  Eric	  –	  2002	  
King,	  Charles	  –	  2017	  	  
Kirkland,	  Sam	  –	  1993	  
Korhonen,	  Krystal	  Dawson	  –	  2016	  	  
Lane,	  Dennis	  –	  2004	  
Lassiter,	  Randy	  –	  2000	  

Lauder,	  Bobby	  –	  1984	  
Lauder,	  Thurston	  –	  2016	  	  
Leach,	  Homer	  –	  1988	  
Lee,	  Sherry	  –	  2015	  	  
Lenz,	  William	  –	  2004	  
Lipscomb,	  Doug	  –	  2007	  	  
Marriott,	  Bubba	  –	  1984	  
Mason,	  John	  –	  1995	  
Mastrean,	  Danny	  –	  1984	  
Maurin,	  Matt	  –	  2007	  	  
McConnell,	  Mike	  “Mokey”	  –	  
2006	  
McCullough,	  Tony	  –	  2000	  
McGaster,	  James	  –	  2017	  	  
Melton,	  Jerry	  –	  2001	  
Meredith,	  Bill	  –	  1989	  
Michaelson,	  Freddie	  –	  1984	  
Michaelson,	  Jay	  –	  1984	  
Miller,	  Freddie	  –	  2008	  	  
Moore,	  Donnie	  –	  2005	  
Moore,	  Jack	  –	  2002	  
Moore,	  Norm	  –	  1992	  
Morris,	  Ollie	  –	  2002	  
Moore,	  Russ	  –	  2009	  	  
Mund,	  Tommy	  –	  1997	  
Nazary,	  Jim	  –	  1995	  
Nelson,	  Randy	  –	  2015	  
Nix,	  Edward	  –	  1997	  
Nolte,	  Aloysius	  “Red”	  –	  1989	  
Page,	  Don	  –	  2015	  
Parker,	  Rebecca	  Baker	  –	  2010	  	  
Paul,	  Jamie	  –	  2014	  	  
Paul,	  Jimmy	  –	  1998	  
Peterson,	  Robert	  –	  1996	  
Pickens,	  Loreena	  –	  2017	  	  
Pickens,	  Richard	  –	  2016	  	  
Pigott,	  Bud	  –	  1985	  
Pigott,	  Rusty	  –	  1995	  
Plash,	  Doug	  –	  2003	  
Price,	  Denny	  –	  1994	  
Price,	  Ronnie	  –	  2007	  	  
Prim,	  Jacob	  –	  2011	  	  
Odom,	  Rod	  –	  2012	  	  
Randa,	  Jeff	  –	  2012	  	  
Ray,	  Bobby	  –	  1990	  
Ray,	  Butch	  –	  1984	  
Reed,	  Chris	  –	  2017	  	  
Reed,	  Otis	  –	  1993	  
Rhodes,	  Steve	  –	  2015	  
Roberts,	  Marvin	  “Foots”	  –	  1984	  
Roberts,	  Melvin	  “Noisy”	  –	  1986	  
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Roberts,	  Metta	  Christensen	  –	  
1999	  
Roberts,	  Paul	  –	  2005	  
Roper,	  Arties	  –	  2013	  	  
Roper,	  Jerome	  –	  2008	  	  
Russell,	  Tim	  –	  1992	  
Sanchez,	  Stanley	  –	  2001	  
Santa	  Cruz,	  Chris	  –	  1995	  
Santa	  Cruz,	  John	  –	  1998	  
Schreiber,	  Rob	  –	  2013	  	  
Schultz,	  Kenny	  –	  2011	  	  
Scott,	  Terry	  –	  2012	  	  
Shoots,	  Vince	  –	  2017	  	  
Smith,	  Henry	  –	  2008	  	  
Smith,	  Herb	  –	  2003	  
Smith,	  Keith	  (Coach)	  –	  2013	  	  
Smith,	  Lester	  –	  1984	  
Smith,	  Mike	  –	  1999	  
Smith,	  Tommy	  –	  1986	  
Smith,	  W.	  L.	  “Dub”	  –	  2014	  	  
Snowden,	  Clovese	  –	  1991	  
Snowden,	  Vince	  –	  2008	  	  
Stabler,	  Kenny	  –	  1984	  
Stewart,	  Adam	  –	  2010	  	  
Sute,	  Billy	  –	  1996	  
Suttle,	  Doug	  –	  2009	  
Suttle,	  Teddy	  –	  1984	  
Taylor,	  James	  –	  1988	  
Taylor,	  William	  –	  2003	  
Thomas,	  Danny	  –	  2015	  
Thompson,	  Mark	  –	  1989	  
Todd,	  Ben	  –	  2016	  	  
Underwood,	  Billy	  –	  2001	  
Underwood,	  Billy	  Jo	  Wilson	  –	  2009	  	  
Underwood,	  Claude	  –	  1992	  
Underwood,	  Glenn	  –	  2005	  
Underwood,	  Kenny	  –	  2015	  	  
Underwood,	  Lyle	  –	  1985	  
Underwood,	  Marshall	  –	  1993	  
Underwood,	  Roy	  –	  1987	  
Underwood,	  Vaughn	  –	  2015	  
Walker,	  Billy	  –	  1989	  
Walker,	  Bobby	  –	  2006	  
Wallace,	  L.	  D.	  –	  2010	  	  
Washington,	  Booker	  T.	  –	  2005	  
Watson,	  Ben	  –	  2017	  	  
Watson,	  Todd	  –	  2014	  	  
Watton,	  Chris	  –	  2006	  
Weeks,	  Rickey	  –	  2004	  
Welsh,	  Rick	  –	  2003	  
Wenzel,	  Bud	  –	  1990	  

Wenzel,	  Drew	  –	  2014	  	  
West,	  Harry	  Irwin	  –	  2010	  	  
Wheaton,	  Charlie	  –	  2009	  	  
Willis,	  Eddie	  –	  2001	  
Wilson,	  Doug	  –	  1990	  
Wilson,	  Freddie	  –	  1984	  
Wilson,	  Jeff	  –	  1986	  
Wilson,	  Lewis	  –	  1995	  
Wilson,	  Tennille	  –	  2017	  	  
Wilson,	  Roderick	  –	  2008	  	  
Wirth,	  Richard	  –	  1997	  
Wise,	  Winton	  –	  1990	  	  
Wright,	  John	  –	  2011	  	  
Younce,	  Dale	  –	  2012	  	  
	  
HONORARY	  MEMBERS	  
Averitt,	  Robert	  –	  2009	  	  
Baker,	  Pam	  –	  2010	  	  
Barnwell,	  Mike	  –	  2005	  
Blackwell,	  Doug	  –	  1990	  
Blackwell,	  Mickey	  –	  1987	  
Boller,	  Charlie	  –	  1988	  
Boone,	  Scott	  –	  2002	  
Bosch,	  Ed	  –	  1988	  
Bryant,	  Motty	  –	  2007	  	  
Burnes,	  Luke	  –	  1999	  
Burnes,	  Mary	  Ruth	  –	  1987	  
Carneal,	  Chuck	  –	  1990	  
Carter,	  Loree	  –	  1998	  
Childress,	  Lois	  –	  1996	  
Cleaveland,	  Lyle	  –	  1993	  
Cobb,	  John	  –	  2015	  	  
Craft,	  Robert	  –	  1999	  
Crosby,	  J.	  W.	  –	  1984	  
Daugherty,	  Leonard	  –	  2004	  
Deisner,	  Gary	  –	  2004	  
Dennis,	  Gary	  –	  2000	  
Donaldson,	  Jimmy	  –	  2005	  
Eason,	  Jesse	  –	  1986	  
Foley	  Sr.,	  John	  B.	  –	  2015	  	  
Foster,	  John	  Dr.	  	  –	  1984	  
Griffin,	  W.	  Max	  –	  1995	  
Hall,	  Fran	  –	  1996	  
Hansen,	  Dean	  –	  1984	  
Harris,	  Jim	  –	  1991	  
Hickman,	  Pam	  –	  2007	  	  
Hobbs,	  Aaron	  –	  2013	  	  
Holk,	  Arthur	  –	  1989	  
Holmes,	  Sibley	  –	  2014	  	  
Hoover,	  Charlie	  –	  1989	  
Huelsing,	  Joseph	  Dr.	  –	  2004	  	  

Irwin,	  Bill	  –	  1988	  
James,	  Ralph	  –	  2013	  	  
Kaiser,	  Anthony	  –	  1997	  
Koniar,	  John	  –	  2010	  	  
Lee,	  Bubba	  –	  1994	  
Lee,	  Cater	  –	  1994	  
Lee,	  John	  Dr.	  –	  1986	  
Lee,	  Tommy	  –	  1995	  
Malone,	  Frank	  –	  2008	  	  
McFerrin,	  Dan	  –	  2008	  	  
McGowan,	  W.	  Chandler	  –	  1985	  
McKenzie,	  Mark	  –	  1997	  
McLeod,	  Kenneth	  Dr.	  –	  1986	  
Messick,	  O’Neal	  –	  1987	  
Michaelson,	  Julius	  Dr.	  –	  1984	  
Miller,	  James	  –	  1992	  
Montgomery,	  Jackie	  –	  1985	  
Nelson,	  John	  Ray	  –	  1992	  
Nichols,	  Ann	  –	  2006	  
Pettibone,	  Melvin	  –	  2001	  
Price,	  Zana	  –	  1993	  
Rea,	  Al	  –	  1992	  
Reed,	  Charlie	  –	  1986	  
Rich,	  Oscar	  –	  1985	  
Robinson,	  Ray	  –	  1998	  
Salter,	  Tommy	  –	  2009	  	  
Schaff,	  John	  –	  2013	  	  
Schultz,	  Gus	  –	  2010	  	  
Schultz,	  Paul	  –	  1998	  
Shoots,	  Jesse	  –	  1993	  
Smith,	  Elaine	  –	  2002	  
Smith,	  R.	  L.	  –	  1985	  
Snook,	  John	  –	  1989	  
Snook,	  Marjorie	  –	  1993	  
Stewart,	  Clark	  –	  1997	  
Stewart,	  Jim	  –	  1989	  
Stewart,	  Patti	  –	  2015	  	  
Suttle,	  Jan	  –	  1999	  
Taylor,	  Marvin	  Dr.	  –	  1991	  
Thorpe,	  Alan	  –	  2000	  
Toler,	  Dick	  –	  1986	  
Underwood,	  Tom	  –	  2006	  (the	  
attorney	  Tom’s	  father)	  
Waters,	  Glenda	  –	  1998	  
Wenzel,	  Andy	  –	  2000	  
Williams,	  Jack	  –	  1994	  
Woerner,	  E.	  J.	  –	  2007	  	  
Woerner,	  Eddie	  –	  2003	  
Woerner,	  Lester	  –	  1990	  
Woerner,	  Roger	  –	  2003	  
Wright,	  James	  –	  1991	  
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