คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 45
คุณชุลีพร ชัยลิ้นฟา
คุณธนภูมิ วันเว
คุณมานิตย ชินชนะ
คุณสุชัญญา ปะกิลาภัง
คุณไกรวัฒน โยตะพงษ
คุณดวงเกตุ รัตนตรัยวงศ
คุณพัชณี คำสะไมล
คุณคณิตถา บุญบาล
คุณชัชวาล ทอนโพธิ์
คุณนันทพงษ ชัยลิ้นฟา
คุณพัชราภรณ แกวสังข
คุณศราวุธ แสนวงษ
คุณอุมาพร ปตตานี
คุณกมลรัตน พานซาย
คุณกฤษณา ปาสานำ
คุณกัลยา วิเลศ
คุณกาญจนา เปกาลี
คุณกิตติ ปธิรูโป
คุณขนิษฐา ประภาศรี
คุณขวัญใจ โยธาภักดี
คุณคณึงนิต เขียวเพชร
คุณคัญคิด ศรีธรณ
คุณจตุพล พิมพวิชัย
คุณจักรพงษ วิชานนท
คุณจันทรเพ็ญ สุปะโค
คุณจารุวรรณ สารมาตย
คุณจินดารัตน ปะบัวบาน
คุณจุฑามาศ ฝายคุณวงศ
คุณฉลอง ปะโปตินัง
คุณชมภูนุช บุญไชย
คุณชัชราวุฒิ มะหัด
คุณชัยวัฒน หงสชารี
คุณชอลัดดา ชะปูแสน
คุณณัฎฐเศรษฐ ริมไธสง
คุณดวงพร คำจันดี
คุณดุสิต ปกโคทานัง
คุณทรงชัย บุญศรี
คุณทวีศักดิ์ สิงคะนอง
คุณทัศนา เมืองเหนือ
คุณธงชัย ลีแสน
คุณธวัช เย็นคำ
คุณนคร พุทธชาด

คุณกรรณิการ ดงพระเจา
คุณกฤษดา ดีแดง
คุณกัลยา เขียงนอก
คุณกาญจน เสตเตมิย
คุณกิตติ สุขรื่น
คุณขวัญชัย มัชชิกานัง
คุณคณาพจน สุภศร
คุณคมกฤษ แสงดวงตา
คุณคำปุน พันเดช
คุณจรัล อุทัยรัตน
คุณจักรพรรดิ จันทรปญญา
คุณจันทรเพ็ญ แสงสุริยา
คุณจารุเพทาย แปนเมือง
คุณจินตนา เตชะนอก
คุณจุฑารัตน ประวิสุทธิ์
คุณฉวีวรรณ หงษชุม
คุณชราวุฒิ ปาปะเถ
คุณชัชวาลย อุทัยแพน
คุณชาญณรงค จันสุราช
คุณฐนิษ ศิริจำปากุล
คุณณัฐพัชร ปทุมพร
คุณดวงเกตุ รัตนตรัยวงค
คุณตองการ แกวทาสี
คุณทรงยศ ไหลหาโคตร
คุณทศพล แสนศรี
คุณทัสพร วงษหนองแวง
คุณธนพล ปะเพระตา
คุณธัญญลักษณ ภูมิบูรณ
คุณนงนุช จุลนาค

ประธานกรรมการ
คุณฐิติโชติ แกวสังข
คุณประอร พรรณประทุม
คุณรัตนากร เสตเตมิย
คุณสุพิชชา สุนนนาม
รองประธานกรรมการ
คุณทัศนีวรรณ ราชสีห
คุณวิสัยทัศน ชุมเนตร
เหรัญญิก
คุณวันวิสาข ราชแกว
ประสานงาน
คุณณรงคศักดิ์ ชัยชาญ
คุณปรีดาวรรณ ปะนะภูเต
คุณพันทิภา วิเศษศรี
คุณอภิรดา กองบุตร
คุณโกศล สืบสิงห
กรรมการ
คุณกรรณิการ สุวรรณเก
คุณกอวิทย บัวบุญ
คุณกาญจนรัตน ไชยฤทธิ์
คุณกาณจนา ลีลากุล
คุณกิตติพงศ ชัยลิ้นฟา
คุณขวัญตา โยธาภักดี
คุณคณารัตน ปุริตัง
คุณคมสัน นามปกใต
คุณคำพันธ ประสังติโย
คุณจราศรี ไชยธานี
คุณจักรภพ พิมสอน
คุณจารุณี จันทะแสง
คุณจำนงค คำประสิทธิ์
คุณจินตนา มาเมือง
คุณจุมพิตา ชินภาศ
คุณฉัตรชัย โปรดเมธี
คุณชรินทร ไชยศักดิ์
คุณชัยยงค ปะตังทะโล
คุณชาญณรงค บุญบุตรทาว
คุณณปภา ประทุมเพชร
คุณณัธวุฒิ พรมกลาง
คุณดวงเดือน เนียมแจง
คุณถนอมจิต แสงโทโพธิ์
คุณทวิช ปะกิคา
คุณทองคูณ ประทุมแสง
คุณทิพวรรณ แสงลุน
คุณธนันชัย ประทิน
คุณธันยาภรณ รามสีดา
คุณนงนุช นามภักดิ์

คุณณัฐพงษ บุญเพ็ชร
คุณพวงทอง พุทธลา
คุณวิทยา ศิริมนตรี
คุณโชคชัย แสงสวาง

คุณธัญวรัตน ปองปน
คุณศราวุธ กุลนิตย
คุณอรสุรางค จักรทุม
คุณณัฐพงษ ประทุมขำ
คุณพงษระวี คำดวง
คุณยงยุทธ ปาปะเถ
คุณอรุณรัศมี จันทพรม

คุณกรอยใจ ศรีหวัง
คุณกันฎิยาภรณ พรดี
คุณกาญจนา วิเศษศรี
คุณการันต เหงาหนองทุม
คุณกิติยาภรณ ปะกิระนำ
คุณขวัญนคร ดุลไธสง
คุณคณิตตา ประโคนัง
คุณคมสัน ปะติเต
คุณคุณานนจ บุญแสง
คุณจรุงศรี สมอหอม
คุณจักรัตน สินธุไพร
คุณจารุดา แสงโทโพ
คุณจิตรติกร พวงมั่ง
คุณจิระศักดิ์ สุทธินันท
คุณจุฬาพร หนูแกว
คุณชฎารัตน หนูหลา
คุณชลีพร ชัยลิ้นฟา
คุณชัยยนต กำมหาวงศ
คุณชุติวรรณ ศรีประมาณ
คุณณรงคฤทธิ์ มัดทะปะนัง
คุณดวงจันทร ชินชาด
คุณดอกรัก คำขุลี
คุณถาวร เบาสีไฮ
คุณทวีลาภ ปกกัง
คุณทองสุข ศรีประดู
คุณทิวากร สัตตรัตนำพร
คุณธนากร นอยศรี
คุณธีรวัฒน นามวิเศษ
คุณนงนุช บุญสีลา

คุณกฤษณา คำนึง
คุณกันณิกา เตชะนอก
คุณกาญจนา อนุชาด
คุณการุณา แซตาง
คุณกิติศักดิ์ ฤทธิ์ตา
คุณขวัญใจ บุญสิทธิ์
คุณคณิตถา จันทรนอย
คุณคมสันต สาดแลน
คุณจงใจ ไชยเสริม
คุณจักรพงษ จันปดสา
คุณจันทรเพ็ญ ปกเคทา
คุณจารุวรรณ ประทุมทอง
คุณจินดา ดงตะใน
คุณจิราวัลย แสนบุดดา
คุณจุฬารัตน เสนาโนฤทธิ์
คุณชนินทรา ปางลีลาศ
คุณชะบา ชะโร
คุณชัยรัตน ประมาคะเต
คุณชูติมา หนันสวาท
คุณณัฎฐเศรษฐ ริมไธสง
คุณดวงจันทร ปาสามาตย
คุณดาวใจ ศีลระวิล
คุณทนงค พรมลี
คุณทวีศักดิ์ ประจักกะตา
คุณทองเพียร ปตตานี
คุณธงชัย ทะวะวัง
คุณธราดล ตันติกุลวัฒนกิจ
คุณธีรารัตน ปะกิระนัง
คุณนงนุช มัชปะโต

คุณนงลักษณ นอยศรี
คุณนฤมล ประจันทรตัง
คุณนันทวัน ไขสังเกตุ
คุณนิตยา ขามแสนเทียะ
คุณนิติญา ไปพบ
คุณนิยมภรณ วงไว
คุณนิอร สิงหวาป
คุณบรรยงค แกนจำปา
คุณบัญญัติ ศิริเลี้ยง
คุณบุญเรียน ดวงวงษา
คุณปทุม วงศอุปฮาด
คุณประทินทิพย ประตังทะสา
คุณประวิทย ประทุมรุง
คุณประเสริฐ โยธมาตย
คุณปรีชา นอยใย
คุณปรเมษฐ แสนวงษ
คุณปาริชาติ อินธิแสง
คุณปยาภรณ ขจรโมทย
คุณพงษศักดิ์ นักบุญ
คุณพรพิมล ประปุนไร
คุณพรเพชร ออนทุม
คุณพัฒนพงษ ไชยเสริม
คุณพิกุล วงษาไฮ
คุณพิทยา ปทุมพร
คุณพิศมัย บุตรตะกะ
คุณภัชราภรณ พิลุน
คุณมณเทียน ศิริเลี้ยง
คุณมะลิวัลย รักษาชาติ
คุณมานิตย ปญจะสันต
คุณยุพิน โยอาศรี
คุณรจนา ปดตานัง
คุณรัชนี ประกายะศรี
คุณรำไพร จงจิตร
คุณรุงวิวาห วงษาปนนา
คุณละมัย โยธาทูล
คุณลัดดาวัลย วงษสีดา
คุณวนิดา วันเนาว
คุณวรรณา นุรา
คุณวัชลักษณ บัวรัตน
คุณวัลลภ ดวงระทม
คุณวิจิตรา พันธแสง
คุณวิญู ประกอบแสง
คุณวิรภา ปะนะสุน
คุณวิลาสินี ตติยะรัตน
คุณวิสิทธิ์ ปญโญ
คุณวิไลพร ชารีบุตร
คุณศรัญญา เรืองบุญ
คุณศักดิ์ดา แตงออน
คุณศิริปรางค ประธรรมสาร

คุณนภาพรณ ปกโคทะกัง
คุณนวพร ใสงาม
คุณนันทิดา มูลบุญ
คุณนิตยา ปดไชยโย
คุณนิติพัฒน รัฐเมือง
คุณนิรัชรา ตรีประทุม
คุณนุชรี ธุระพันธ
คุณบรรยฤทธิ์ ชินภักดี
คุณบัณฑิต นอยศรี
คุณบุญเรือง เพ็งจันทร
คุณประกอบศักดิ์ ประจักกะตา
คุณประภาภรณ ปราณีตพลกรัง
คุณประวิทย ปาปะขัง
คุณประเสริฐ ตะโพธ
คุณปรีชา บาริศรี
คุณปวินา เพ็ชรภูวงษ
คุณปยทัศน พินะสา
คุณปยาภรณ สิงหทอง
คุณพนมพร พันธวงศ
คุณพรพิรุณ ปาสานะโก
คุณพวะดี ประวัติ
คุณพัธรวรรณ คุณสีขาว
คุณพิจิตร โยธาราษฎร
คุณพิทักษ บุตตะคาม
คุณพิศมัย ไปวันเสาร
คุณภัททิรา ทะไกรราช
คุณมนตณกร สหฤทัยสังสิต
คุณมัจฉา เจริญเขต
คุณยศกร เกตุดี
คุณยุภาพร สังขะเพท
คุณรจนา รัดออ
คุณรัดดา มะลาศรี
คุณรุงนิรัน ประกาเวสัง
คุณฤทธิวรรณ สมศรี
คุณละออ ปะกิลากัง
คุณลำพูน ปทุมเพชร
คุณวนิดา โนราช
คุณวรากรณ วรรณปด
คุณวัฒนา ดงประทีป
คุณวัลลภ สุจจะชารี
คุณวิชัย สวนนอก
คุณวิทยา เด็ดขาด
คุณวิรัตน ศูนยธรรมลา
คุณวิศณุกร เยาวนารถ
คุณวิสิทธิ์ ปญโย
คุณวีระพงษ โยทราช
คุณศรีจรรย ประจิต
คุณศักดิ์ศรี วรเชษฐ
คุณศิริพร ปะกำแหง

คุณนริญญา หนูแกว
คุณนวลนภา ธิมาศ
คุณนิคม อันทชัย
คุณนิตยา อุบลโพธิ์
คุณนิติยา ปกเคทัง
คุณนิรัติชัย มวงแกว
คุณนองนุช พันทชาด
คุณบังอร ชาวเกวียน
คุณบางออน โคตะมะ
คุณบุบผา เพ็ชรอาษา
คุณประกิต พิลาวุฒิ
คุณประยุทธ มะธิปไข
คุณประสพ เมืองเหนือ
คุณประไรศรี ยศคำลือ
คุณปรีชา ประทุมแสง
คุณปญญา ธิมาศ
คุณปยรัตน ชาสมบัติ
คุณพงศพันธ บุญหนัก
คุณพรชัย ครองสิงห
คุณพรรณรัตน ครองก่ำ
คุณพัชนี คำสะไมล
คุณพัสดาพร เลิศฤทธิ์
คุณพิชญณิฐา พรรณศิลป
คุณพิมพสมร เอกศิริ
คุณพิศสวาท อุปนิตย
คุณภัทราภรณ ปะปุนไร
คุณมนตณกร สหฤทัยสังสิต
คุณมัลลิกา ปกกะสาตัง
คุณยอดรัก หงษวงศ
คุณยุวฤทธิ์ ชาตรี
คุณรจรินทร แกวไตรรัตน
คุณรัตติญากรณ ประเสริฐโถ
คุณรุงพร ไชยลิ้นฟา
คุณฤทธิเดช มวงเสน
คุณละอองดาว แคนเภาว
คุณลำใย แสนบุญมมา
คุณวนิดา อำพินธ
คุณวราภรณ ทาทิพย
คุณวัฒนา อาระหัง
คุณวาสนา จุลหงษ
คุณวิชาญ กรรมหาวงษ
คุณวิทูรย ประพันธ
คุณวิลัย ลันสี
คุณวิษณุกรณ ปนะสา
คุณวิสุทธิ์ เณรสุวรรณ
คุณวีระยา ประกายศรี
คุณศักดิ์ชัย สุปะทัง
คุณศิราวรรณ โสการี
คุณศิริภัทรา สิทธิสันต

คุณนริศราภรณ นาหนองตูม
คุณนันทนา ปะกิระเนย
คุณนิตญา ทับสุวรรณ
คุณนิตยา จันทอุตสาห
คุณนิติยา เสนามาตย
คุณนิรันดร ปทุมรุง
คุณนองไทย ชมจันทร
คุณบังอร ปดตานัง
คุณบุญยัง อันทะชัย
คุณบุบผา แกวมัชฉา
คุณประจญจ ปะโพทะกัง
คุณประยูร สิงหวิสุทธิ์
คุณประเทือง มะธิปไข
คุณปราณี จรรยาศรี
คุณปรีชา เตชะนอก
คุณปญญา หยกทองวัฒนา
คุณปยวัฒน จันทรนอย
คุณพงษพิทักษ เบ็ญจะขันธ
คุณพรทิพย มะลาศรี
คุณพรรณี พรออน
คุณพัชราภรณ บุญวิเศษ
คุณพาพิน สมศรี
คุณพิชิต ศรีประยา
คุณพิมลวรรณ คำจันทร
คุณพุทธพงค ติณรัตน
คุณมงคล ฮาดทะวงศ
คุณมนพ ทับประโมง
คุณมาณต ปองไป
คุณยุทธพล นนทะดี
คุณยุวะนิด ปาปะเพ
คุณรัชนก ปะกิสังข
คุณรัตนดา ปกกะสีนัง
คุณรุงฤดี สิงหสุพรรณ
คุณฤทธิไกร เล็กดา
คุณลักขณา พระภักดี
คุณวงคเดือน ศรีโฮง
คุณวรรณภา บุตะกะ
คุณวราภรณ ปะภาษา
คุณวันชัย ชินชาด
คุณวาสนา สุนทวงศ
คุณวิชิต จันทศรี
คุณวิมล ประคุณมาร
คุณวิลัยพร ปจจังคะถานัง
คุณวิสันต นาตะขันต
คุณวิเชียร จันทิชัย
คุณวุฒิชัย ชาววาป
คุณศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน
คุณศิริญญา ประสพมูล
คุณศิริลักษณ หนูแกว

คุณนริศราภรณ โยวะ
คุณนันทวรรณ มะสาทานัง
คุณนิตยา กุมชาด
คุณนิตยา ประสีระเตสัง
คุณนิพา ละเวนนอก
คุณนิรุจน ไกรแกว
คุณบดินทร ปะตังทะสา
คุณบัญชา โสมนัส
คุณบุญเยี่ยม ทิพยโสต
คุณบุปผา โชติมุข
คุณประชา ชมมุง
คุณประวิทย นุพัด
คุณประเทือง เทียมสม
คุณปริญญา ไชยปญหา
คุณปรีชา แสงสวาง
คุณปญญา ใสงาม
คุณปยะพร ประนัดสุดจา
คุณพงษพิพัฒน ออนทุม
คุณพรพนัส มะธิปขัย
คุณพรสวรรค ปะติตังโข
คุณพัฒนพงษ ปดสำราญ
คุณพิกุล ปะโสติยัง
คุณพิชิต อันทะชัย
คุณพิรดา คุณโน
คุณพูนชัย จันทวฤทธิ์
คุณมณีรัตน ประกิระนำ
คุณมะณีรัตน จันทรักษ
คุณมานพ เหลาชัย
คุณยุพาวดี ฮาดภักดี
คุณรจนา บัวศรีภูมิ
คุณรัชนี นิติกิจไพบูลย
คุณรัศมี ปดถามัง
คุณรุงวิวาห บุษปะเวศ
คุณละมัย ประจักโก
คุณลักษ ประทุมจร
คุณวงเดือน รัตนอัน
คุณวรรณภา มะปะโม
คุณวลัยกร จุลศรี
คุณวันเพ็ญ ปะวะภูทะ
คุณวาสนา อัครฮาด
คุณวิชิต นามเหลา
คุณวิยฏา โพธิจักร
คุณวิลัยลักษณ ปะมาระตา
คุณวิสาขา ขาวธรรมา
คุณวิไล ปติตังโข
คุณวุฒินันท กำมหาวงษ
คุณศักดิ์ดา มหาวงค
คุณศิรินยา เปการี
คุณศิริศักดิ์ ปกเคระเต

คุณศุภลักษณ ปะโคทัง
คุณสงกรานต ปะติเท
คุณสมพงษ บุญชมภู
คุณสมยศ สิงหสุพรรณ
คุณสมสี เฮียงเหี่ย
คุณสมเพชร แสงชา
คุณสังวาล บุตรศรี
คุณสัดชัย คุณหงษ
คุณสามารถ มวงทา
คุณสายพิน คงแสนคำ
คุณสายไหม เปสุยะ
คุณสำลี สุนทะวงษ
คุณสุกัญญา คำอาจ
คุณสุขสันต ปะจะนัง
คุณสุชาติ สุดวิไล
คุณสุทธิชัย แกวกุม
คุณสุธาทิพย ชาวบานใน
คุณสุปราณี จันดา
คุณสุภัทรชัย สุวรรณพันธ
คุณสุมาลี ประสงคสุข
คุณสุรชัย ปาปะไพ
คุณสุริยะ อายุวัฒน
คุณสุรีพร กูดอั้อ
คุณสุวรรณา พิลาเทา
คุณสุวิมล แสงโทโพธิ์
คุณหนูพิน ปตตาลาคะ
คุณอนงค สืบสำราญ
คุณอภิสิทธิ์ ปะติเพนัง
คุณอรรวรรณ ปฎิโยเก
คุณอลิสา ปทุมรุง
คุณอาคม มะลาสินธุ
คุณอาเขต อุดมเมฆ
คุณอำภาพร นามพิทักษ
คุณอุทัย บุตกะ
คุณอุบลรัตน นามวิเศษ
คุณเกษศิรินทร ไชยเสนา
คุณเฉลิมชัย เกษออน
คุณเดนพงษ มวงวันดี
คุณเปรมศักดิ์ วรรณศรี
คุณเรืองฤทธิ์ ติณรัตน
คุณเสกสรรค นันทชาด
คุณเสาวณีย คำมาตย
คุณแมนชัย สีหาบุญจันทร
คุณโอจิ แกวลาย
คุณไพทูรย ปะมาคะตัง
คุณไพวัลย เอกศิริ

คุณศุภวัตร อะโน
คุณสงคราม ปะสังคะเต
คุณสมพงษ วิภักดิ์
คุณสมยศ เลิศฤทธิ์
คุณสมหมาย ประทุมแสง
คุณสมใจ หงษหา
คุณสังเวียน อาษาศรี
คุณสัมฤทธิ์ โสภาหอม
คุณสายทอง ชัยลิ้นฟา
คุณสายรุง นาโควงศ
คุณสาริกา สาระลัย
คุณสิทธิพงษ จำปกาง
คุณสุกานดา ใบออน
คุณสุคนธา มีเทียน
คุณสุดธิลักษณ แกวเรือง
คุณสุทธิมาศ ทรงกรด
คุณสุนทร จันทรักษ
คุณสุปราณี โยธา
คุณสุภา ศรีมาตย
คุณสุมาลี ปะจุลลา
คุณสุรธรี จุปะมัดตัง
คุณสุริยันต ศรีประยา
คุณสุรีรัตน สุขตาม
คุณสุวรรณี ปาปะกาย
คุณสุวิสาข ประจันเขตต
คุณองอาจ จันทรเกตุ
คุณอนงค ตางจงราช
คุณอภิสิทธิ์ ศรีมาศ
คุณอรอนงค สีชนะ
คุณอัครา อุทัยบุรมณ
คุณอาชา จุปะมัดตัง
คุณอำคม นามเหลา
คุณอิสรากูล ศรีบุญ
คุณอุทัย สัตตรัตนำพร
คุณอุเทน กวางประชัน
คุณเกียรติสุพล ชาฤทธิ์
คุณเชาวณี แสงโทโพธิ์
คุณเทพพล ปาปะไพ
คุณเพลินจันทร นอยใย
คุณเรืองศักดิ์ ประจะนัง
คุณเสกสันต พัฒอำพันธ
คุณเสาวลักษณ เกิดจั่น
คุณแสงจันทร ดวงระหวา
คุณใส ศรีหาพา
คุณไพบูลย วิภักดิ์
คุณไพศาล บุญใหม

คุณกรรณิการ พันธคลอง
คุณพงษพิทักษ ปตตานี

คุณสกุล เพ็งไธสง
คุณสงคราม ลาสาด
คุณสมพงษ ศิริเลิศ
คุณสมยศ โดเคน
คุณสมาน ชารีบุตร
คุณสราวุธ คะกะเนปะ
คุณสัญญา ประเศรษโฐ
คุณสากล พิมชาด
คุณสายน้ำผึ้ง เรียวชัยภูมิ
คุณสายสุดา นวนเทา
คุณสาวิตรี พั่วพันศรี
คุณสิทธิพร ปาปะขำ
คุณสุขศิลป คำสะไมล
คุณสุจิตตรา ฉิมสีดา
คุณสุดาวัลย ปกโคทะกัง
คุณสุทัศน ชัยบุรี
คุณสุนิสา ปาติสัตย
คุณสุพรรณษา พลพิทักษ
คุณสุภาพ อำพินธ
คุณสุมาลี ปะทัง
คุณสุรศักดิ์ ปทุมแสง
คุณสุริยา ฤทธาโย
คุณสุรเนตร แสงเนตร
คุณสุวรรณี โพธิวัฒน
คุณสุอารี ศรีโฮง
คุณอดิศักดิ์ ชัยธานี
คุณอนันทชัย บริวาล
คุณอมรรัตน เพิ่มทอง
คุณอรอนงค สีชนะ
คุณอัจฉรา ปะเมนาโพธิ์
คุณอาภาวรรณ กวางประชัน
คุณอำนวย เกตุดี
คุณอุกฤษฎ นามเมืองคุณ
คุณอุทัย อุปโก
คุณออน กระทุมขันธ
คุณเครือวรรณ จุมพล
คุณเชิดพงษ แกวลาย
คุณเนาวรัตน พั่วพันศรี
คุณเพ็ญศรี ปองปน
คุณเรืองศิลป มาลาศรี
คุณเสถียร นนยะโส
คุณเอกกิตรา ปะไม
คุณโกศล ลุนทอ
คุณไชยา วรรภา
คุณไพรวัลย นาวัง
เลขานุการ
คุณคุณานนจ บุญแสง
คุณพรรศนีย จันดาเรียง

คุณสงกรานต ชุมดี
คุณสมคริส อัตฐิปา
คุณสมพร จันลา
คุณสมร มาแกว
คุณสมเกียรติ เยาวนารถ
คุณสราวุธ อุทัยรัตน
คุณสัญญา ปกเขตานัง
คุณสาคร ปองไป
คุณสายฝน ปะติเพนัง
คุณสายัณต โพธิจักร
คุณสำราญ บุษบา
คุณสิทธิฤทธิ์ พิลาเทา
คุณสุขสันติ ปะจะนัง
คุณสุจิตตา มูลแวง
คุณสุดเขต ดวงจันทรโชติ
คุณสุทิน ปุริตัง
คุณสุนิสา ปาปสัตย
คุณสุพรรณี โคตรสีเขียว
คุณสุภาวดี สุพะกำ
คุณสุรชัย ปาปะเถ
คุณสุรัสวดี บัวรัตน
คุณสุริยา วาตรีบุญเรือง
คุณสุวมาลย ปะเสนะ
คุณสุวารี พัดเย็น
คุณหทัยชนก สังฆมณี
คุณอดิศักดิ์ ผือโย
คุณอนุชนาถ ออนจันทร
คุณอมรฤทธิ์ ลาดนาเลา
คุณอรัญญา ปาปะแพ
คุณอัญชลี ปดถาติ
คุณอารัส สุขานะรัม
คุณอำพร บุญเรือง
คุณอุดม จำปาเกตุ
คุณอุทัยวรรณ เหลาหาชัย
คุณเกศรินทร ชินภักดี
คุณเจริญพร ประพาน
คุณเดชชัย ศรีจันทร
คุณเบญญาทิพย ประจันเขตต
คุณเมษา ศรีทัง
คุณเลิศลักษณ นภาภาค
คุณเสถียร ยุทธไชย
คุณเอกพันธ หงจันทา
คุณโกสินธิ์ แกวธานี
คุณไพฑูลย เพ็ชรอาษา
คุณไพรัส บุตรโชติ

คุณสงกรานต ปอมขวาเลา
คุณสมนึก เกตุดี
คุณสมพร นามภักดี
คุณสมศักดิ์ วรรณศิลป
คุณสมเด็จ อริวัน
คุณสวรรครุง ปาปะเถ
คุณสัญญา สุนทะวงษ
คุณสามารถ มูลบุญ
คุณสายฝน ปุริโส
คุณสายันห ชารีวรรณ
คุณสำลี พิลาวุฒิ
คุณสิรินาถ พุดหลา
คุณสุขสันติ ศรีกระทุม
คุณสุจิตรา สังวร
คุณสุดใจ จันตอ
คุณสุทิน คำสมัย
คุณสุนีรัตน หันระเพลา
คุณสุพล ศรีโฮง
คุณสุมาลี ประนัดตา
คุณสุรชัย โสมูล
คุณสุรินทร ประจักกะตา
คุณสุริยาพร ทะวะวัง
คุณสุวรรณา ชาวประสงค
คุณสุวิทย เสียงเย็น
คุณหนูพัฒน ปาปะไมล
คุณอดุล มโนราช
คุณอนุรักษ ประภาศรี
คุณอรงคกรต ปาปะโถ
คุณอรุณวดี ดาวเรือง
คุณอัมรินทร เหงาหนองทุม
คุณอารียา แจงมณี
คุณอำพูล โพธิ์บุญเรือง
คุณอุดมพร สัตตรัตนำพร
คุณอุบล ควรชื่นใจ
คุณเกษมศักดิ์ ปาสานัง
คุณเฉลิม มั่งมี
คุณเดือนเพ็ญ ประนิล
คุณเปรมจิตต มูลธิยะ
คุณเรืองยศ สุตะภักดี
คุณเศรษฐา แสงทอง
คุณเสรี เอตุโพธิ์
คุณแกวมณี คุรุทานัง
คุณโสพล ไชยโภชน
คุณไพทูรย ศรีกระทุม
คุณไพรินทร ปาสาจะ

คุณชัยศิริ จำปกาง
คุณพิชญณิฐา พรรณศิลป

คุณฤทธิชัย สุทธิประภา
คุณอนันต ตันนิกร
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