คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 39

คุณกิตติชัย ภูพานรัตน
คุณนพดล โพธิ์พยัคฆ
คุณครองขวัญ ละสามา
คุณกัญจนา สัตรัตนำพร
คุณธนเดช เรืองรองดิษยา
คุณธีระชัย จันทรเจริญ
คุณมณฑิรา สุขเจริญกุล
คุณวินัย ทองใบ
คุณสวาท ติละโพธิ์
คุณเผด็จ จันทรหา
คุณกนกวรรณ แกวภา
คุณกฤษฏา ธนูชาญ
คุณกัมปนาท คำนา
คุณกุลลดา กาญจนโคตร
คุณจรรยาภรณ ภูแกว
คุณจันทรเพ็ญ นาหนองขาม
คุณจารุวรรณ วรรณปะกา
คุณจินตนา เทพชารี
คุณฉวีวรรณ มัดถาปะโท
คุณชวนทิพย บุญสิน
คุณชาญวิทย กมลเลิศ
คุณชอชฎา กิตติธนโชคชัย
คุณดำรงค วาลมูลตรี
คุณทศพล ประจุดทะเนย
คุณธีรเวทย ทอนเสาร
คุณนันทนา ปริปุณณะ
คุณนิคม ดาวยันต
คุณบรรลุ ประกายสิทธิ์
คุณบุญจันทร ประเสริฐศรี
คุณบุญรวม ปองขวาเลา
คุณประภาส แปนบาน
คุณประสิทธิ์ สังฆะมณี
คุณปริญญา ปกกุนนัน
คุณปญญา บุตะกะ
คุณผานศึก รังวิเศษ
คุณพรศักดิ์ ชัยสหับ
คุณพัทยา สินตา
คุณพิศมัย ปอมยาหยับ
คุณพูนสิน ปะติเท
คุณมนตรี แกวลาย
คุณมลศิริ ฮาดภักดี

คุณกมล แพนลิ้นฟา
คุณกฤษณี วรรณปะเก
คุณกาญดา ปรางทอง
คุณขรรคชัย บุญยเพ็ญ
คุณจรัญ รัดอัน
คุณจันทรเพ็ญ ปาปะกะ
คุณจำเนียร อินทวงศ
คุณจิระชัย ใสงาม
คุณชนิดา การิโก
คุณชัชวาล ชัยวัฒนาอารี
คุณชาตรี ศรีชะชน
คุณชอเอื้อง แดงบุญเรือง
คุณถนัด ไชยเลิศ
คุณทองสุข สมบัติคำ
คุณนงเยาว สุขปะโค
คุณนารี ปองไว
คุณนิมิตร คำบุรี
คุณบรรเทา ชาวเกวียน
คุณบุญชนะ สิงหทอง
คุณบุญโฮม ปกกะสีเนย
คุณประยูร ปตโตยันทัง
คุณปราณี ชินภักดี
คุณปรีชญา เค็งมะโฮง
คุณปญญา สีหาบุญมาก
คุณพงศสุวรรณ สุวรรณปะกา
คุณพรสวรรค ปวรรณา
คุณพิชิต ประกำแหง
คุณพิศมัย สุวรรณะ
คุณภัชรี ชินภักดี
คุณมนัส ทับประโมง
คุณมะรีวัล ปญญาสิทธิ์

ประธานกรรมการ
พ.ต.อ.อภิชัย ไลออน
รองประธานกรรมการ
คุณคมสันต เสนามี
เหรัญญิก
คุณวัชรินทร ติดวงษา
ประสานงาน
คุณจักรินทร สวาศรี
คุณธัญญะ พันธุชมพู
คุณปยฉัตร โนราช
คุณมานะ ศิริเลี้ยง
คุณวิลาวัลย สุวาหลำ
คุณสาธิต ประพาศพงษ
คุณเริงฤทธิ์ ปองขวาเลา
กรรมการ
คุณกรรณิกา โสภาไฮ
คุณกวี อารียปอม
คุณกานตรวี โปรดเมธี
คุณขวัญหลา พลสุวรรณ
คุณจริยาภรณ ชมภูพาน
คุณจันทรแรม แปนเมือง
คุณจิตฒิชัย จันทรศรีวิชา
คุณจุฑาทิพย ประสงคคุณ
คุณชบาไพร ถานันท
คุณชัยพิชิต ปาปะขำ
คุณชาติผสม ประเศรษโฐ
คุณดนัย จาพา
คุณทรงยศ สังฆมณี
คุณทองเรื่อม จันทวารีย
คุณนพมาศ บุญหลัง
คุณนารี ศรีธรณ
คุณนิรมล ดงเรืองศรี
คุณบังอร ประสงคสุข
คุณบุญชวย ปจจัยยัง
คุณบุบผา โพธิ์พยัคฆ
คุณประสิทธิ์ ปกกัง
คุณปราณี ปะโมทานัง
คุณปรีชา ชัยปะปา
คุณปยพร อาระหัง
คุณพรพิมล คามะปะใน
คุณพฤกษศาสตร ปะทัง
คุณพิชิต สีละสัมปนโน
คุณพิศาล หงษฝาแกว
คุณมงคล อุทัยอินทร
คุณมนัส ประนัดโต
คุณมะลิวรรณ แคนสุข

คุณทรงวุฒิ ดวงปาโคตร

คุณอุมาพร วิชัยธรรม
คุณจุลมณี พาโคกทม
คุณธัญลักษณ คุรินทร
คุณปยพัทธ มูลทรา
คุณรุงชาติ ไหมหรือ
คุณสนธยา แคนสุข
คุณสุภาพ วงศโพธิสาร

คุณกรุณา ปาสาเนย
คุณกัญญา บุญเรือง
คุณกำธร บุพโชติ
คุณคมสันต ตะโนศรี
คุณจักรกฤษณ ฉัตรศรี
คุณจันทะนัน เอกรักษา
คุณจิตติภัทร โคตรทม
คุณจุไรวรรณ ดงอุทิศ
คุณชลวรรณ ยศสุนทร
คุณชัยยุทธ ไปบน
คุณชายชมภู คำมะวาป
คุณดวงพร พรมดี
คุณทรงศักดิ์ พิมพล
คุณธวัช ไกรรัตน
คุณนัดทิยา มะโนราช
คุณนารีรัตน สัจจวาณิชย
คุณนิลวรรณ โยธะมาตย
คุณบังอร ลาดศรี
คุณบุญตา มะธิปไขย
คุณประกาย ปะกิโก
คุณประสิทธิ์ พันโนราช
คุณปราณี ปาปะเก
คุณปรีดา ปะนันโต
คุณปนรดา ปกกะมานัง
คุณพรรณี คำจันดี
คุณพัชรี ปตตานัง
คุณพิฑูรย เชื้อกุล
คุณพีระพัฒน บัวรัตน
คุณมณฑิรา ภวาระศรี
คุณมยุรา โสหนองบัว
คุณมังกร เทเวลา

คุณกรุณา ปาสาเนย
คุณกันยารัตน ภูมิสวัสดิ์
คุณกิตติพงษ จันดีกระยอม
คุณจรรยา ชาวดอน
คุณจักรภพ ประจักกะตา
คุณจารุวรรณ ประภูชะเนย
คุณจิตรกร จันทะรัง
คุณฉลาด แปมจำนัก
คุณชวนชัย ชมจันทร
คุณชัยสิทธิ์ สุวรรณพันธ
คุณชุติมา ดงงาม
คุณดอกรัก ปะระพุดโต
คุณทวีศิลป แคนติ
คุณธีระวัฒน ไลออน
คุณนัติยา สืบสิงห
คุณนิกร บุตตะคาม
คุณนอย รักษาพล
คุณบัญชา วรรณศรี
คุณบุญยงค บรรเทา
คุณประดับศรี กูดอั้ว
คุณประสิทธิ์ ศรีสอง
คุณปริญญา ปกกะทานัง
คุณปรียาภรณ นนทไชย
คุณผองพรรณ รัชบัวชุม
คุณพรรณี ประพฤติใน
คุณพัทธิมา รัตนตระกูล
คุณพิศมัย ไสยลักษณ
คุณพุทธชาติ กอแกว
คุณมนตรี ดงขันตะ
คุณมริษา ชาวพงษ
คุณมาณพ แสงเนตร

คุณมานพ เอกศิริ
คุณยงคเดช สิริพาณิชยกิจ
คุณยุภาพร ปะวะเสนัง
คุณรังสรรค จันทิชัย
คุณรุจิรา จันทเรือง
คุณรุงสยาม ปทุมเพ็ชร
คุณลักขณา จันดา
คุณลิขิต ปะริเตสัง
คุณวระสิทธิ์ เขียวเพชร
คุณวัชระ สุทธิประภา
คุณวันเพ็ญ มัชปะโม
คุณวิทยา นามสมบูรณ
คุณวิรัตน วงรักษา
คุณวิลาวัลย สิริพาณิชยกิจ
คุณวีระนันท วงศคำจันทร
คุณศุภชัย ไปใกล
คุณสมกิจ ปาปะเพ
คุณสมพงษ อัปมะระกา
คุณสมร มะณีแสง
คุณสฤษดิ์ ปญญาสิทธิ์
คุณสาคร นามมนุษย
คุณสิงหสุพล วงษดารา
คุณสุกานดา ปะริตวา
คุณสุดารัตน บัวบุญ
คุณสุนทร คำรีมา
คุณสุพัตรา อัปมะกัง
คุณสุรศักดิ์ ปะวะโข
คุณหนูลักษณ ชินภักดี
คุณอดุลย มัดถาปะโท
คุณอรรถสิทธิ์ ปนะสา
คุณอัญชุลี ประกอบแกว
คุณอารยา พลยูง
คุณอุทุมพร ไหยะโก
คุณอาย เขียวพันธ
คุณเกษร ทาสีแกว
คุณเบญจพร ลิ้มวาณิชชากร
คุณเสงี่ยม สังฆมะณี
คุณแสงประทีป เทพประชา
คุณโสภา แคนสี
คุณไพบูลย นุพัฒน
คุณไพโรจน บริบูรณ

คุณมานะ เมฆเสน
คุณยอดธง ประสานตรี
คุณยุวดี บุญสิทธิ์
คุณรัชฏาพร พันธเดช
คุณรุงชาติ ไหมหรือ
คุณรวมพิศ แกวไตรรัตน
คุณลัดดา ปะติเท
คุณวงษศักดิ์ อัปมะให
คุณวรเดช พัตภักดิ์
คุณวัชราภรณ คำดี
คุณวารุณี นนสีลาด
คุณวิทยา ฝายเทศ
คุณวิรัตน โนราช
คุณวิเชียร โพธิจักร
คุณศราวุธ เดชวงษา
คุณศุภลักษณ ปะโยธิน
คุณสมบูรณ พิลาคลัง
คุณสมพร ปะวัดศรี
คุณสมศักดิ์ โยวะ
คุณสวาท ศรีบุญมา
คุณสายฝน ไวมงคุณ
คุณสิริมา โปรดเมธี
คุณสุกิจ ปาสาเนย
คุณสุดใจ ปาปะเภา
คุณสุนันท อักกะมานัง
คุณสุพิศา เหลือวิชา
คุณสุรเชษฐ มูลบุญ
คุณหนูแดง นิระชัย
คุณอนุชา ปะสีระวิเส
คุณอรอุมา ปกกาโล
คุณอัมพร ปริรูโบ
คุณอำพร ปาปะขำ
คุณอุมา ประภูชะเนย
คุณเกศินี แซเตีย
คุณเทียนทอง สีหาทัพ
คุณเปรมประชา ไปนาน
คุณเสถียร สุจจะชารี
คุณโกศล ฤทธิ์ไธสง
คุณโสภิณ ประมาคะเต
คุณไพรมณี โสภาไฮ
คุณไพโรจน ลุนราศรี

คุณธนัชพร ปตตานัง
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คุณมานิตย นนทะดี
คุณยุทธชัย อันปญญา
คุณระพีพร พิลานนท
คุณรัชนี ตะโพธิ์
คุณรุงนภา ถานันท
คุณลดธง เมฆขาว
คุณลัดดาวัลย ไลออน
คุณวนิดา สาวัตถี
คุณวสันต ประจุดทะเก
คุณวัฒนา ปะเสระกัง
คุณวิจิตร ชัยยุทธ
คุณวินิช วังสอง
คุณวิราพร ทับประโมง
คุณวิไลวรรณ ทับแสนดี
คุณศักดิ์สิทธิ์ บุตรมาตร
คุณสถิต ไวจันทร
คุณสมปอง เอกศิริ
คุณสมพร วันบัวแดง
คุณสมหมาย ประจักษโก
คุณสังวร ปาปะไมล
คุณสายันห ปกเขตานัง
คุณสีทอง จิตผล
คุณสุจิม ยศธิไกร
คุณสุทัศ หวานสับ
คุณสุปราณี พุทธรรม
คุณสุภาภรณ กางทาสี
คุณสุรเชษฐ ยศคำลือ
คุณหนูไพ มาแกว
คุณอภิชัย จันทศิลป
คุณอรัญญา อาระหัง
คุณอานนท ทอนเสาร
คุณอิทธิพล ปทุมพร
คุณอุไร มาแกว
คุณเกษม จำละคร
คุณเนตยา ฐานะปตโถ
คุณเพิ่มพูน วรรณศรี
คุณเสาวลักษณ ทัพขวา
คุณโรจรินทร กิจจินดาโอภาส
คุณไชยยันต ธรรมสาร
คุณไพริน แคนติ
คุณไอลดา บุตรเรียง
เลขานุการ
คุณเบญจพร อินทกรอุดม
ผูชวยเลขานุการ

คุณมานิตย ประนัดโส
คุณยุทธพงษ ประสงคสุข
คุณระวิวรรณ ศรีกระทุม
คุณรัชนี เสตะสิทธิ์
คุณรุงรัตน พรั่งพรอมกุล
คุณละมัย ปะติตังโข
คุณลัดดาวัลย ชัยชาญ
คุณวนิดาพร พลอาสา
คุณวสันต สุทธิเภท
คุณวัฒนา ปาสาเนย
คุณวิชัย อาระหัง
คุณวิมล จันโทสุทธิ์
คุณวิลาวัณย หลาบคำ
คุณวีรชาติ ปะจันทัง
คุณศันสนีย ปะวะสาร
คุณสนั่น สัตตรัตนำพร
คุณสมผล เกษออน
คุณสมพร ศิริมนตรี
คุณสมหมาย เวฬุวรรณ
คุณสัญญา วาตรีบุญเรือง
คุณสายใจ ปนะกาพัง
คุณสุกัญญา มะณี
คุณสุชีรา พลาวุธ
คุณสุทัศน วงศคำจันทร
คุณสุพรรณ ปะทันจะ
คุณสุมาลี ปาปะกาย
คุณสุวรรณ ปทุมทอง
คุณหัสดี ชาวสวน
คุณอรดี ปกเขมายัง
คุณอรุณี บุพเต
คุณอานนท ปะกิลาเค
คุณอุดม พรหนองแสง
คุณอุไรวรณ ซุยโพธิ์นอย
คุณเกษมณี เงาะลำดวน
คุณเนตรนารี ชมพูพาน
คุณเพ็ญศรี ปกกะสัง
คุณเอมอร พิมพา
คุณโสภา ชัยอินทร
คุณไพจิตร ประทุมรุง
คุณไพศาล วรรณปะเก
คุรนิรมล ปะนะสุนา

คุณมารศรี ชัยแหมง
คุณยุทธศาสตร สุขศรี
คุณรัก มูลณี
คุณรัสดา วรรณปะเก
คุณรุงราณี สุวรรณเก
คุณละออง อินทร
คุณลำไพ วงสาหลง
คุณวรรชัย หลักคำพันธ
คุณวังวร หามาจ้ำ
คุณวันเพ็ญ ตาปราบ
คุณวิฑูรย ประทุมแสง
คุณวิระ ผายกลาง
คุณวิลาวัลย จันทอุตสาห
คุณวีระชาติ จงเกษกรณ
คุณศิลปชัย ดวงทาวเศษ
คุณสนั่น แสงโทโพธิ์
คุณสมพงษ ชาวพงษ
คุณสมพร เขือนอก
คุณสรอยเพชร โยวราช
คุณสันติ แกวสังข
คุณสาริณี ปทุมพร
คุณสุกัญญา ไปดง
คุณสุณันธา ปาปะขัง
คุณสุธิภา ปะโมทานัง
คุณสุพรรณ ปะเตระกัง
คุณสุรชัย อุทัยเรือง
คุณสุวีนา ปนันโต
คุณองุน บังบุญ
คุณอรพรรณ ประมูลจะโก
คุณอะเน็ด เอกรักษา
คุณอารมณ ปองขวาเลา
คุณอุทัยวรรณ นามเหลา
คุณอุนเรือน สุวรรณพันธ
คุณเกษมศักดิ์ จันทะสอน
คุณเนืองนิตย เพ็ชรเทา
คุณเลียน ประสานตรี
คุณแจมจันทร พลสีขาว
คุณโสภา พิมสอน
คุณไพฑูรย อินเสน
คุณไพสนต แสนบุญศิริ
สพ.กิตติพงษ จันดีกระยอม

คุณพรรณนิภา หมื่นสา

