คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 35
คุณคำเคลื่อน พณะชัย
คุณมนตรี เทเวลา
คุณคมสัน อรุณไกร
คุณอุทิศ อามาตยพล
คุณเดชา ประจุดทะเก
คุณนงนุช พันธโยศรี
คุณวรวรรธน ศรีสถิตย
คุณสันติสุข วรรณศรี
คุณกรนารถ โนราช
คุณกัลยารัตน ศรีวัชรกุล
คุณขันที โทนหงสสา
คุณคำตัน เสตตะสิทธิ์
คุณจันทร ปาสาเนา
คุณชัยวิคิตร ปุปะปา
คุณดาวเรือง โพธิ์ชัยเลิศ
คุณทองจันทร พันธวงศ
คุณทองศรี ลีแสน
คุณธิพาภรณ มูลธิยะ
คุณนงนุด เอกรักษา
คุณนิตยา จันทรสอน
คุณบรรลือ ไขสังเกต
คุณบำรุง ทันโนราช
คุณประดับ นามหนวด
คุณประสงค หาญแจด
คุณผนงคเยาว ปองขวาเลา
คุณพวงเพ็ญ นอยอาษา
คุณพิสมัย ชาวพงษ
คุณมณีจูญ กิ้นโบราณ
คุณมะลิ จิตตผล
คุณยุพาพร ไหมหรือ
คุณรังษี ปะวะเสนัง
คุณราตรี ธรรมสาร
คุณวนิดา ดวงมาลัย
คุณวริศรา ธรรมชน
คุณวันทนีย ภิบาลจอมมี
คุณวิธวัช บุพตา
คุณวีระชน มวงแมน
คุณศรีไพร ปญจะแกว
คุณสดมภ ทอนโพธิ์
คุณสมจิตร สีเชียงหา
คุณสมศักดิ์ เนตรเสน
คุณสันติพงษ ศรีวัชรกุล
คุณสายชล เกตุดี

คุณกฤษณะ บุบผา
คุณกาญจนา คำพันธ
คุณคงฤทธิ์ ทอนโพธิ์
คุณคำพันธ ปะศรีหาคลัง
คุณจันที สาโศก
คุณชุลีรัตน ปจจะยัง
คุณตึ่ง ปปะมัย
คุณทองดา ปกกะทานัง
คุณทองสา เลิศคุณฆอง
คุณธีรชัย ปทุมพร
คุณนงลักษณ สระแกว
คุณนิพนธ จันทรจาย
คุณบรรลุ ประนัดทา
คุณบุญจันทร ไพยะแสน
คุณประดุงศักดิ์ นนทะชัย
คุณประเพียร สิงหฉลาด
คุณพงษศักดิ์ แกวทาสี
คุณพัด ประภาวิชา
คุณพิสมัย ปฏิโยเก
คุณมณีย พลคำแกว
คุณมะลิวัลย มัชปะโต
คุณยุภารัตน ปจจัยคา
คุณรัชดาพร ยะถา
คุณรำไพ ขามกุลา
คุณวนิดา ลาวัลย
คุณวัชรัตน บุบผโชติ
คุณวันเพ็ญ บุบผา
คุณวินัย พรั่งพรอมกุล
คุณวีระพงศ ทูลมี
คุณศักดิ์ชัย คำพันธ
คุณสถิตย สุพะกำ
คุณสมชาติ ปะมามะเก
คุณสมหมาย สุทโธ
คุณสัมฤทธิ์ ปะนันโต
คุณสายสมร ปะนัดตะเถ

ประธานกรรมการ
คุณชาญชัย สุตะโท
คุณมานะ จิตฤทธ
รองประธานกรรมการ
คุณชาตรี ลามะให
คุณเฉลิมพล วรรณประไพร
คุณเทพกร ประวัดศรี
ประสานงาน
คุณพัชรินทร ปกกาโล
คุณวราวุธ สาระจิตต
คุณสุริยันต แสงวงศ
กรรมการ
คุณกฤษณา อะมะมูล
คุณกิตติพล พิมพศรี
คุณคมกริช มลาศรี
คุณคำสิงห ธรรมสา
คุณจิตวิไล ประไมย
คุณดวงลัดดา วรรณปะเถาว
คุณถนอมจิต ประภาวิชา
คุณทองมุน ปะกิระเนย
คุณทัศนี ประวัติ
คุณธีรพล บาริศรี
คุณนพดล สายสิงห
คุณนิรันด ชามาตร
คุณบังอร ปะระตะโถ
คุณบุญมา ชาฤทธิ์
คุณประภาพรรณ วรรณปะเก
คุณปราณี ปองตี
คุณพนิดา ภูโสภา
คุณพันทิพย จันแทน
คุณพูนวิทย ปองขวาเลา
คุณมยุรี ปะเกระทัง
คุณมานะ ทองพา
คุณรพีพรรณ นนทะคำจันทร
คุณรัชนี วัฒนราช
คุณรำไพ ปกเคทัง
คุณวรนุช ธรรมสา
คุณวัชรี โฮมละคร
คุณวันเพ็ญ ปาปะทัง
คุณวิสูตร นภาโชติ
คุณวีระวรรณ โชยรัมย
คุณศักดิ์สิทธิ์ ปจจัยคา
คุณสมควร ปะมาโย
คุณสมพร พัฒคะวา
คุณสมัย จันทะคอม
คุณสากล บัวศรีภูมิ
คุณสำราญ พวงศรีเคน

คุณนพดล จันโทสุทธิ์

คุณอำนาจ สมนอย
คุณเชาวไชยพงศ คำพันธ
คุณไตรภพ วาณิชชัง
คุณพิพัฒพงษ ประมาระเต
คุณวิฑูรย กองบุตร
คุณอำนาจ ทุมสุด
คุณกัญญา ปาสาใน
คุณกิ่งทอง สวาศรี
คุณคมสัน ปะมาคะเต
คุณจตุพร กิทำ
คุณชัยยุทธ ทาโว
คุณดวงใจ สืบสำราญ
คุณถาวร ดำรงกิจเจริญ
คุณทองมวน ศรีมงคล
คุณทิพาวรรณ มีกา
คุณธีระพงษ ปาปะขัง
คุณนัยนา ประภูชะเนย
คุณนิรันด สืบสุนทร
คุณบัวพันธ คำสะไมล
คุณบุญมี บุญเข็ม
คุณประมวล ปะระทัง
คุณปราณี โพทุมทา
คุณพรจิต จันทะศร
คุณพิทักษ บัวรัตน
คุณพูนสุข จันทศิลป
คุณมยุรี วุฒิโชติ
คุณมาลัย ชินชนะ
คุณรวงพิกุล อาระหัง
คุณรัตนา ไชยปญหา
คุณรุงรุจี ปะระทัง
คุณวรรณภา จันทเกตุ
คุณวัฒนา สิงหสุพรรณ
คุณวาสนา บัวบุญ
คุณวิไล เพ็ชรอาษา
คุณวีระศักดิ์ จำนงคพันธ
คุณศิริพร ราชพันแสน
คุณสมควร อัปมะโท
คุณสมพร สุภาพันธ
คุณสมเกียรติ ใจตรง
คุณสามัญ ทนอุบล
คุณสำราญ มะปะเท

คุณกัณหา โสภาไฮ
คุณกุญชร เศษมา
คุณคมเนตร โลการี
คุณจรรยา ภิบาลจอมมี
คุณชัยวัฒน สุวรรณโคตร
คุณดารุณี คำสะไมล
คุณทรงศักดิ์ พุทธะลา
คุณทองลา ปองขวาเลา
คุณธงชัย ปะวรรณ
คุณนงนุช กุลเวียง
คุณนางนวน ไปหนี้
คุณนุชรินทร เวฬุวนาลักษณ
คุณบัวไข แสนเทพ
คุณประณีต ประมาคะเต
คุณประยูร ปญจะภักดี
คุณปรีชา ประเมทะโก
คุณพวงผกา ตะสิงห
คุณพิยะดา มะลา
คุณภานุมาศ จิตรงาม
คุณมลเทียร วรโคตร
คุณยงยุทธ ไลออน
คุณรักชนก ภวภูตานนท
คุณรัศมี ชาวหนองแสง
คุณลำพูน โทนหงสษา
คุณวรรณา จันทรัง
คุณวันชัย หลวงอินทร
คุณวาสนา พิมสอน
คุณวีรพล โพธิจักร
คุณศรีสุดา โคตรสีเขียว
คุณสงกรานต วันบัวแดง
คุณสมจิตร ทองพา
คุณสมร ลุนอินทร
คุณสวาท ปุลา
คุณสายชล หลวงเมือง
คุณสิวิณี ปกกะทานัง

คุณสุกัญญา สิงหทอง
คุณสุชัยศรี เรืองเรื่อ
คุณสุบียา ประพาสพงษ
คุณสุมามาลย หอมดวง
คุณหนูทัศน ทองภูธรณ
คุณอนงศักดิ์ วัฒนราช
คุณอรรถกร โพธิ์ทัย
คุณอุทัย ลุนราศรี
คุณเดือนเพ็ญ สงปะโม
คุณเพชร มะปะเข
คุณโกเมน ประทุมขำ

คุณสุกัญญา เขตแวงดวง
คุณสุชาติ มะธิโตปะโน
คุณสุภาพร กุมชาด
คุณสุรภีย ตรีประทุม
คุณหนูเดือน สาวิกัน
คุณอนุชา ปนิทานเต
คุณอรัญญา อุทัยเลี้ยง
คุณอุบล ปะโมโท
คุณเดนชัย ปกกะสีนัง
คุณเพชรา สืบสิงห
คุณไพบูลย ชินเกศ

คุณจารุณี สัจจวาณิชย
คุณภาระดี ประไมล
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คุณสุคนธ สินตรา
คุณสุชาติ ลีมาตย
คุณสุภาพร ประมาคะเต
คุณสุริยันต ไชยวงษา
คุณหนูเรียน มูลศรี
คุณอมรินทร อุณาธิเนย
คุณอริยาพร ละครรำ
คุณอุลัย ภูตเขต
คุณเทพพิทักษ โลเชียงสาย
คุณเสนห ปกสังคะเนย
คุณไพศาล แคนยา
เลขานุการ
คุณจินดาพร นาสูงชน
คุณวรารัตน โสภณพัฒนบัณฑิตย

คุณสุจิตตา สุขพิพัฒน
คุณสุชาติ โคตรธาดา
คุณสุภาภรณ ศรีสุนารถ
คุณสุวคนธ บัวบุญ
คุณหฤทัย มูลศรี
คุณอรทัย อารีปอม
คุณอาศิยา อาศิวมณี
คุณเกศริน สุดสูง
คุณเนาวรัตน พัตรภักดิ์
คุณเสาวนีย หมื่นสา
คุณไพโรจน ลิลากุด

คุณสุจิตรา แสงแกว
คุณสุนันทา มูลผาลา
คุณสุภาลักษณ โสดาปดชา
คุณสุวรรณ ปกกังพลัง
คุณอดิศักดิ์ บุพโชติ
คุณอรทัย เรืองบุญ
คุณอำพร บุญเลิศ
คุณเฉลิมวงศ ชางปน
คุณเปยมศักดิ์ ลาภเจริญ
คุณเอื้องแกว ปวงประชัน

คุณปวีณา ทามาตย
คุณอมรินทร แกวทาสี

