คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 21
ประธานกรรมการ
คุณสุชาติ ศรีสังข
คุณคมณ แคนสุข
คุณถนอม ทองภูธรณ
คุณธีรวัฒน ทุมดี
คุณบรรจบ วิถาทานัง
คุณปรีชา จันทราช
คุณพีระพัฒน อนุเวช
คุณวสันต ปทุมขำ
คุณสมปอง ขันโพธิ์นอย
คุณสุทธิสวัสดิ์ บัวบาน
คุณเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
คุณไพฑูรย บัวชิต
คุณนิภาภรณ วิสุงเร
คุณสัมฤทธิ์ พิมสอน
คุณทรงศักดิ์ พิมสอน
คุณสุข ปทุมพร
คุณอานนท ปะนัดเท

คุณกำธร สงฆรินทร

คุณคำนนท ชางยา
คุณจำนง ลามี
คุณฉวีวรรณ ภูมาศ
คุณณรงค จันทะเลิศ
คุณถวิล ปะนันโต
คุณทองคูณ จำปาเกตุ
คุณทัศนีย คำจันทร
คุณนคร ประวรรณนา
คุณนิตประภา ปทุมชาติพัฒน
คุณบุญ มหาสาร
คุณบุญรวม ศิริเลี้ยง
คุณบุญเสริม ปาปะกะ
คุณประยูร พุทธเปรมจิต
คุณพงษศักดิ์ ออนสองชั้น
คุณพิศาล นันทคา
คุณมนเทียร ชนไพโรจน
คุณยงยุทธ อันตระกูล
คุณรัตนา ปะนะทานัง
คุณวรศักดิ์ มโนรัตน
คุณวิจิตร ชินศรี
คุณวิมล สวาศรี
คุณวีระ แพนลิ้นฟา
คุณสมชาย สิงหวารี
คุณสมปอง ขันโพธิ์นอย

คุณคำพรวน บุญนอย
คุณจิราพร ทบดาน
คุณชัยยนต ปกกาเวสา
คุณณรงคศักดิ์ ปตถามัง
คุณถาวร มนตรี
คุณทองนาค กำแหงพล
คุณทินกร ภาคไทย
คุณนงนุช จันทรสุวรรณ
คุณนิรันดร วรรณปะเก
คุณบุญตา ประนิล
คุณบุญหยด รักษาพล
คุณประดิษฐ นามเหลา
คุณประยูร เที่ยงธรรม
คุณพรชัย ไปสังเกต
คุณพิสมัย ปะนามะ
คุณมนเทียร โยธามาศ
คุณยศพล จินดามัย
คุณรัติยา ศรีเชียงหา
คุณวัชราภรณ จำปาสุข
คุณวิชัย แกวคูนอก
คุณวิวัฒน จันทศร
คุณศรชัย ทองจันดี
คุณสมทรง วรรณปะเก
คุณสมพงษ ดงเรืองศรี

คุณไชยวัฒนา ติณรัตน
รองประธานกรรมการ
คุณคำผัน จันทจร
คุณทวีศักดิ์ โคตรบรรเทา
คุณนิดา กิจจินดาโอภาส
คุณบัณฑิต ทองภูวงศ
คุณพิบูลย ธนูชาญ
คุณยอดยิ่ง ชาวพงษ
คุณวิรัช วรรณพนม
คุณสมหวัง มาแกว
คุณสุวาท วงษาไฮ
คุณเฉลิมเกียรติ สงาศรี
คุณไพฑูรย อนุสัตย
เหรัญญิก
คุณพรรทิพภา ฉ่ำมณี
ประสานงาน
คุณนิดา กิจจินดาโอภาส
คุณสุภาภรณ ชางถม
กรรมการ
คุณขวัญชัย อุทัยดา(รุงโรจน
ปทุมพร)
คุณคำพันธ เทียมสม
คุณจิรารัตน ภวภูตานนท
คุณชัยยศ ทองสมบูรณ
คุณดอนลา แสนหวา
คุณทรงศักดิ์ ประวิสุทธิ์
คุณทองปน พิมพภักดี
คุณทิพวัลย ปาปะขี
คุณนภา ไตรยะวิภาค
คุณนิวาส อุยลี
คุณบุญมี ปองขวาเลา
คุณบุญเรือน ศรีโงะ
คุณประพันธ โคตรสังข
คุณประยูร โพธินา
คุณพรรณี มะหัด
คุณพิไรภรณ แสนบุดดา
คุณมลฤดี สารกิจ (วรรณพนม)
คุณรวงทอง พิมวัน
คุณราชิต โสภาไฮ
คุณวัชรินทร แสนวงษ
คุณวิชัย เสาวงศ
คุณวิเชียร บุญยะสาร
คุณศิริจรรยา สิงหสุพรรณ
คุณสมบัติ คุณโน
คุณสมพงษ แสงสรศรี

คุณชวลิต สิงหฉลาด
คุณธนู ชาวพงษ
คุณนิตยา นามสาย
คุณประเพียร รังวิเศษ
คุณพิศมัย จำนงพิศ
คุณลำเพย กลิ่นจันทร
คุณสมบูรณ ปะกำแหง
คุณสังคม วงศนอก
คุณอำพน พรมโคตร
คุณโกวิทย เหลาศรี
คุณไพศาล ชัชวาลมงคล
คุณวรยุทธ ศรีประยา

คุณปรีชา จันทราช

คุณคัมภีร เวฬุวันใน

คุณคำจันทร ประพาศพงษ

คุณคำสอน คำจันวงษา
คุณจุไรรัตน เสตเตมิย
คุณชัยแดน บุพเต
คุณดำรงค ภาภิรมย
คุณทวีชัย ยางแดง
คุณทองอินทร ประโยชริต
คุณธงชัย สีมาตย
คุณนฤนาถ ภวภูตานนท
คุณบรรจง ปกกาโล
คุณบุญมี ปองขวาเลา
คุณบุญเลิศ เรืองรัมย
คุณประมวล ชิลวงษ
คุณประวิทย กระพันธเขียว
คุณพศิน ภูมาศ
คุณพุด จุลแวง
คุณมะลิ จำปาวะดี
คุณระเบียบ ประธรรมสาร
คุณรุจิโรจน แพทยผล
คุณวันทนีย พินิจ
คุณวิทยา กุมวาป
คุณวิไล ฮาดภักดี
คุณสงวน บุตรวิเศษ
คุณสมบัติ คุณโน
คุณสมพร บัวบุญ

คุณคำสอน คำจันวงษา
คุณจูม ทองพา (ศรีสุนทร)
คุณชาญวิทย พงษสุวรรณ
คุณตอลาภ พิมพวัน
คุณทวีป ผายชำนาญ
คุณทองเพชร รัตนธรรม
คุณธนู ชาวพงษ
คุณนวลนารถ ติณรัตน
คุณบัณฑิต วีรกุล
คุณบุญรวม ปกกะสัง
คุณบุญเสริม ทองยศ
คุณประมูล ชุมมุง
คุณประเทือง จันทศร
คุณพิริยาภรณ มาแกว
คุณพูนศักดิ์ พรรณศิลป
คุณมังคุต หอมภามา
คุณรัชนี ขันโพธิ์นอย(พรธีรา)
คุณวรรณะ ปะนัง
คุณวัลลภ ประสงคสันต
คุณวิบูลย โพธิ์ศรี
คุณวีนา แซหลิ่ม (ขันติโล)
คุณสถิต ปะกิลาพัง
คุณสมบัติ ศิริพรทุม
คุณสมภาร สืบสิงห

คุณสมยศ สุริยะ
คุณสมัย พั่วพันศรี
คุณสละ วิไลแกว
คุณสังคม ธนูชาญ
คุณสิทธิชัย ภูดวงจิตร
คุณสุดาลักษณ ศรีชุมเวียง
คุณสุรศักดิ์ อทุมชาย
คุณสุเมธ เจริญภูมิ
คุณอรวรรณ พานิชยศิริ
คุณอำนาจ ปกกาเต
คุณอุทัย มะธิปะระชะตัง
คุณเฉลิมพล ธิมาศ
คุณเบญจรัตน ขาขันมาลี
คุณแจมจิต ประเสริฐศรี
คุณไพรัตน สมบูรณ

คุณสมร ประมาคะตัง
คุณสมาน สะไลรัมย
คุณสวัสดิ์ จันทิชัย
คุณสังวาลย กำมหาวงศ
คุณสุข กุลโพนเมือง
คุณสุทธิวัฒน เททะสังข
คุณสุรสิทธิ์ ประทุมชาติพัฒน
คุณหนูทิพย ประวิเศษ
คุณอรุณเล็ก บัวบุญ
คุณอุดม ศรีโงะ
คุณอุเทน ปดจัยโย
คุณเชาวลิต สิงหคะนอง
คุณเพ็ญศรี กุลนิตย
คุณแถมชัย เอกศิริ
คุณไพโรจน แสงดวงตา

คุณนงเยาว โนนหนองคู
คุณวนิดา ผลินยศ
คุณอาภรณ ปกกาเวสา

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

คุณสมร ประมาคะตัง
คุณสมเจตน ภวภูตานนท
คุณสวาสดิ์ วงศเฟอง
คุณสายัณห ตรีประทุม
คุณสุขวัฒน แกวพะเนาว
คุณสุพรรณ ประพาศพงษ
คุณสุวิทย ลาราช
คุณอนงค แกวลาย
คุณอัครวัฒน ติณรัตน
คุณอุดม มะหัด
คุณอุไรวรรณ จันทเขต
คุณเดชา เมืองเหนือ
คุณเรืองยศ ปทุมเพชร
คุณแพรวพรรณ กุมวาป
คุณไสว ปะวรรณจะ
เลขานุการ
คุณมารศรี โกการัตน
คุณสุขสันต ยืนสุข
คุณอุไรวรรณ ปตตานี

คุณสมร ลีลา
คุณสมเพชร ปะกิระคะ
คุณสอน วิระกา
คุณสำลี เพ็งมูล
คุณสุขศรี บุษยา
คุณสุภาภรณ เพชรลอเหลียน
คุณสุวิทย วิลาลัย
คุณอภิชาติ เนาไธสงค
คุณอำนวย วงสีสา
คุณอุดร ปะกินำหัง
คุณอวน ลือธิสาร
คุณเทียมจันทร อุปพงษ
คุณเรืองยศ ปุเลโต
คุณแสงเพ็ญ วิเศษ

คุณสมหมาย ปาปะไพ
คุณสมโภชน มูลวงศ
คุณสังคม ธนูชาญ
คุณสำอาง สงคแซม
คุณสุดา โสดาปดชา (นพดล)
คุณสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง
คุณสุเทพ ปทุมเพชร
คุณอมร กัณหา
คุณอำนวย โพธิ์ชัยเลิศ
คุณอุทัย บุญโรจน
คุณเข็มพร อารียปอม
คุณเธียรศรี ศรีโทโคตร
คุณเสาวลักษณ เหลาแสง
คุณไฉน สิงหวาป

คุณยุวดี กันทา
คุณหนูไกร อินละคร
คุณเยาวรัตน ชินภักดี

