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ผศ.ดร.พงษพันธุ บุปเก
ผอ.วีระศักดิ์ ปดตาลาโพธิ์

ประธานกรรมการ
คุณนพดล แกวภา
ปลัดอำเภอวาปปทุม
รองประธานกรรมการ
ผอ.คมสัน สัตตรัตนำพร

ผอ.พลศักดิ์ ศรีโงะ

เหรัญญิก
คุณปาริชาติ หลอภัทรพงค

คุณศุภรัตน กินากุล
ผูชวยเหรัญญิก

คุณบุญจีย บัวเหลือง
คุณกฤษณะ จำปาโอก
คุณคำมัย จันทรักษ
คุณจิรภรณ พันโยศรี
คุณดวงพร แกวภา
คุณทวีศักดิ์ ศรีสอง
คุณธวัช แคนสา
คุณนิยม แซตาง
คุณบัวเครือ พิมลมาศ
คุณบุษบง พันโยพร
คุณประภัสสร ลาตะวงศ
คุณประเสริฐ ประสานตรี
คุณผกายรัตน กินากุล
คุณพัชรา แกวทาสี
คุณพิไลวรรณ ปุเลโต
คุณมัทนา ศรีสถิตย
คุณรัตนา ประทิน
คุณวรรณางาม ปกกะตัง
คุณวรารัตน ทัดทาอามาตย
คุณวิสาขะ วิสีปตย
คุณสงบ วังทัน
คุณสมปอง ไวมงคุณ
คุณสมใจ เอกรักษา
คุณสายฝน ปตตานัง
คุณสุชาติ แสนเสนา
คุณสุพรรณี ปาปะเก
คุณสุมลมาลย พาณิชยศิริ
คุณสุรียพร นามวิเศษ
คุณหนูพัฒน กองบุตร
คุณอมร ปะกิลาเค
คุณอรวรรณ วัฒนราช
คุณอิทธิพล พลสุวรรณ
คุณเกษร ประพันธมิตร
คุณเชวงศักดิ์ คำจันดี
คุณเพ็ญวิภา ประเสริฐ
คุณเอมอร ประจะเนย
คุณไพจิตร ปกินำหัง

คุณกลา อินทรเพ็ชร
คุณจันทรฉาย มะลาศรี
คุณจิราพรรณ จันดีกระยอม
คุณดวงใจ ลาดนาเลา
คุณทองผัด มวงมานิล
คุณธีระพล บุปะกา
คุณนิวัฒ พัฒพิบูลย
คุณบุญสินธ สิงหไชย
คุณบุษบา อันสุวรรณ
คุณประยงค ปะมัดถา
คุณปราโมทย มวงแมน
คุณผุสดี ออนสองชั้น
คุณพัฒน ราชสีห
คุณพุทธชาติ แกวลาย
คุณมุกดา คมคง
คุณรุจิญา ปราณีนิจ
คุณวรรณี แมนไฮ
คุณวัชรินทร พิสีดา
คุณวิเชียร พันแสง
คุณสมควร ปริตวา
คุณสมภาร ปกกะสัง
คุณสราวุธ สังประการ
คุณสายรุง สิงหคะนอง
คุณสุชิน ศิลปนอก
คุณสุพัตรา โพธิ์พัฒน
คุณสุมาลี มะลาศรี
คุณสุวรรณ มาสุขา
คุณหนูพิน สันทัด
คุณอรทัย บุพโชติ
คุณอรสา อามาตยพล
คุณอินตา ภูแมนเขียน
คุณเกษร ปกกุมนัน
คุณเชิดเกียรติ อุนพิกุล
คุณเรืองยศ ปาสาจะ
คุณเอี่ยมอร ปทุมชาติพัฒน
คุณไพบูลย ขาขันมาลี

คุณเชิดเกียรติ อุนพิกุล
กรรมการ
คุณกุสุมาลย สวาศรี
คุณจันทรเพ็ญ อุณวงษ
คุณชัยรัตน แสนวงษ
คุณดวง ปกกะสาตัง
คุณทองออน ราชแกว
คุณนงลักษณ ชุบสุวรรณ
คุณบังอร บัวบุญ
คุณบุญเพ็ง โยวะ
คุณประกาย ปะโมโท
คุณประยูร โสภาไฮ
คุณปริญญา ปดโต
คุณพนม ไชยเกตุ
คุณพิชัย ปะกำแหง
คุณมณี ปญจะแกว
คุณยุทธศักดิ์ ปราณีนิจ
คุณรุงนภา ปะปดตะนัง
คุณวรวุฒิ ประภูชะเน
คุณวาสนา รื่นเทียน
คุณวีระพงษ ประนิล
คุณสมบัติ ธรรมโส
คุณสมรัก ปองไว
คุณสังเวียน มัชปะโต
คุณสุกัญญา มาศแทน
คุณสุนทร แสงโทโพธิ์
คุณสุภาพร นาเมือง
คุณสุมิตร ปานจำลอง
คุณสุวัชราภรณ อินทิแสง
คุณหนูพินย ปะกิคา
คุณอรพรรณ
คุณอัจฉรา มหาสมบูรณ
คุณอุทัย ฤทธิสาร
คุณเกษร แสนบุญศิริ
คุณเดนพงศ หิตายะโส
คุณเรืองศักดิ์ แสงโทโพ
คุณแสงเทียน รังมาตย
คุณไพบูลย พัฒนะแสง

คุณคมกริช มะลาศรี
คุณจิตติ ปตตานัง
คุณชูศิลป ชางปน
คุณถาวร ปะวะเสนะ
คุณทองเพลิน พรไชยสงค
คุณนวลจันทร สุนทะวงศ
คุณบังอร สืบสุนทร
คุณบุบผา สุขสบาย
คุณประนอม มีหวายหลึม
คุณประเวช สุมมหาหลวง
คุณปรีดา ปะติเท
คุณพรพิทักษ มาลาพร
คุณพิสมัย ชินภักดี
คุณมณีรัตน บุญเทียน
คุณยุพารักษ แสนศรี
คุณลำดวน ประเศรษฐโถ
คุณวราภรณ กิจวรกุล
คุณวิญไร แคนปา
คุณศรีสะอาด หงษจันดา
คุณสมบัติ ประมายะยัง
คุณสมศักดิ์ ลิลากุด
คุณสัมฤทธิ์ สุมมาตร
คุณสุกุมาลย สิงหทอง
คุณสุพร ปะโปตินัง
คุณสุภาพร พัวพันศรี
คุณสุรศักดิ์ ปจจังคะตา
คุณหนูจันทร ปาติสัตย
คุณหนูพิศ ปตสาจะ
คุณอรวรรณ จันดีกระยอม
คุณอัตสามะลา ปองขวาเลา
คุณอุทัยรัตน ลุนพง
คุณเจียมจิตร ดาวุธ
คุณเทอดศักดิ์ บุปผา
คุณเสถียร วงษาไฮ
คุณโชติชวง ครุทานัง
คุณไมตรี ปะกิตาพัง

คุณคมฤทธิ์ ลุนดาพร
คุณจิมไลย เยาวนารถ
คุณณรงค มะลาศรี
คุณทวีศักดิ์ ประจันทัง
คุณทัศนีย บุตตา
คุณนิยม บุญศรี
คุณบังอร สุจจชารี
คุณบุปผา ประมัง
คุณประนอม โพธิจักร
คุณประเวศ ติดวงษา
คุณปาริชาติ บุตรเจริญไพศาล
คุณพรรณพิไล ชุมสุวรรณ
คุณพิเยา พันธา
คุณมะลีจันทร ศรีสมสุข
คุณรัญจวน ชินภักดี
คุณลำไพ
คุณวราภรณ ธนูชาญ
คุณวินิจ ปะริเตสัง
คุณศิริศักดิ์ ฮาดภักดี
คุณสมบัติ พิมละมาศ
คุณสมใจ นวนเทา
คุณสายฝน ทองจันดี
คุณสุจิตร บุปผา
คุณสุพร โสมูล
คุณสุภาพร ศรีวรรณะ
คุณสุริยา ปาสาจัง
คุณหนูทิพย มะปะเข
คุณอนุชา ไชยโภชน
คุณอรวรรณ ปางลิลาศ
คุณอาภรณ ประวันนา
คุณอุไร หงษฝาแกว
คุณเฉลียว นอยวิมล
คุณเทียมจันทร ไชยฤทธิ์
คุณเสาวคนธ พวงสีเคน
คุณโสภาค คมไธสง

เลขานุการ
คุณจิราพรรณ สีหาบุญลี
คุณจิมไล เยาวนารถ
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คุณสัมฤทธิ์ ปาปะขา
ผูชวยเลขานุการ

คุณเอี่ยมอร สิงหนาม
คุณสมลักษณ ปองไว

