คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 46
ดร.กฤษกร ปาสาใน
คุณจรัญ วิชาคุณ
คุณชัยเดช ปตตานี
คุณภัทราภรณ โชครัตนตระกูล

คุณกนกวรรณ จันทิชัย
คุณกริชเทพ พลสุวรรณ
คุณกาญจนา บัวสีกา
คุณกีรติ ปะกิลาภัง
คุณคุณากร ดานนาเลา
คุณจตุพร สืบศรี
คุณจันทรเพ็ญ ผานแผว
คุณจารุณี ใบออน
คุณจินตนา บาริศรี
คุณฉกรรจ บุญเพ็ชร
คุณชวนชื่น มะกา
คุณชาญชัย อองเทศ
คุณชุติสรา ปะกิระตัง
คุณณัฐกฤตา รุจิรเมธากุล
คุณดวงจันทร ระวิล
คุณดาราพร แกวสังข
คุณถวิล ชารีบุตร
คุณทรรศนะ แสงโทโพ
คุณทัชชมัย ทิพชาติ
คุณทิวา เอกรักษา
คุณธนากร พิมสอน
คุณธัญนันท นครศรี
คุณธีรพล เพ็ชรเทา
คุณนงนุช คำหลอย
คุณนภาพร เสนามาตย
คุณนันธิดา สุดสน
คุณนิตยา คำมุก
คุณนิพงษ พรมแพน
คุณนิวัช สุวิชา
คุณน้ำฝน พลแสง
คุณบุญนำ พุทไธสงค
คุณบุษรินทร สิทธิเขต
คุณประดับ กวางประชัน
คุณปราณี ชารีวัน
คุณปยะดา มวงเสาร
คุณผุสดี นารถสิทธิ์
คุณพจมาน เจริญถนอม
คุณพรประภา วงศวิศิษฐ

คุณกนกวรรณ โยวะ
คุณกฤษณา จุลหงษ
คุณกาญจะนา ปะสังคะเต
คุณขวัญชัย นาเมือง
คุณงามจิตร มะกา
คุณจตุพล เหลาชัย
คุณจันเพ็ญ จิตฤทธิ์
คุณจารุวรรณ ใจเที่ยง
คุณจิรนันท ชำนิพันธุ
คุณฉวี ดานสมัคร
คุณชัชฎาพร อันพามา
คุณชาญวิทย คำมาตย
คุณชุมพร ประพฤติใน
คุณณัฐจักร แกวสิงห
คุณดวงพร อาจวิเชียร
คุณดาหวัน ดีเนียม
คุณถวิล บุญสิทธิ์
คุณทองทิพย ศรีมาตย
คุณทัศนีย เตชะพล
คุณธงชัย ปะระทัง
คุณธนาวัฒน มาตามูล
คุณธันยพร อนุสัตย
คุณธีระพงษ สุตมาตย
คุณนงนุช ปะโพทะกัง
คุณนราวัลย โสดาปดชา
คุณนัวัฒิ ชิณปทม
คุณนิตยา นิลทะสิงห
คุณนิภาพร บุตะกะ
คุณนิโลบล ปางลิลาศ
คุณบังอร แพงคำ
คุณบุญหลาย ปะกิระนา
คุณบุหลัน ปจจัย
คุณประถม ดงอุทิศ
คุณปรีญาพร ปดทุมบุญ
คุณปยะรัตน กุลเวียง
คุณผองศรี ปะนัดสุดจา
คุณพรทิพย ประนามะ
คุณพรผกา วรเชษฐ

ประธานกรรมการ
ทพญ.อัญญารัตน โชควิริยจิตต
รองประธานกรรมการ
คุณชมพูนุช กิตติเสรีบุตร
คุณตุลา บัวบุญ
คุณวีระยุทธ ปะมามะเก
เหรัญญิก
คุณประวีณา ปาปะโป
กรรมการ
คุณกนกวรรณ สืบสุนทร
คุณกวีศักดิ์ สุดวิไล
คุณกิตติพล แสนศรี
คุณขวัญชัย ปาทุม
คุณงามตา ศรีธรณ
คุณจักรพงษ ประยงค
คุณจาตุรงค บางวิเศษ
คุณจำเนียร ยุทธไชย
คุณจิรภา นันแกว
คุณฉันทรัชต วิเศษศรี
คุณชัยนาท ประนนท
คุณชาตรี ลาดนาเลา
คุณชุลีจิต ชมมาก
คุณณัฐพงศ จูสำนาน
คุณดวงพระจันทร สุทุม
คุณตรีนุช โยธาราษฎร
คุณทรงพล ดอนวิเศษ
คุณทองปาน ศิริภักดิ์
คุณทัศนีวรรณ มวงแกว
คุณธนกร ปาสาเนย
คุณธวัชชัย ประนนท
คุณธิดาพร ปาปะขำ
คุณธีระวุฒิ จันทะแสง
คุณนงนุช อินทะฤทธิ์
คุณนฤมล ประดิษฐอารีกุล
คุณนาตยา โพผา
คุณนิตยา ประทัง
คุณนิภาพร สุขเจริญ
คุณนุกูล ไชยโก
คุณบัญญัติ สืบสุนทร
คุณบุบผา ศรีกระทุม
คุณปฏิกรณ สมภาร
คุณประพนธ มะปะเข
คุณปญญา ปะเมนาโพธิ์
คุณปนนารี ขูรีรัง
คุณพงษศักดิ์ ปโคทัง
คุณพรทิพย ผิวขม
คุณพรรณี ยางโว

นพ.สัจจชน ชางถม
คุณชัยวัฒน สุบัติคำ
คุณธนากร ปาสาเนย
คุณอนุสรณ ประดิษฐอารีกุล

คุณกมล ศาลาแดง
คุณกันยา รักษาศิริ
คุณกิตติพันธ โสหนองบัว
คุณคำกอง วรรณปด
คุณจงกร ปาสาเนย
คุณจักรรินทร เลาปอมวาป
คุณจารึก เอกรักษา
คุณจิตติยุทธ สุนทะวงษ
คุณจิราภรณ ปะกิระนัง
คุณชดารัตน นะตะสัตย
คุณชัยยนต สุจจชารี
คุณชารี สวาศรี
คุณชุลีพร เนื่องโสม
คุณณัฐพงษ วิทยารุงเรืองศรี
คุณดวงฤดี ปกเขตานัง
คุณตุกตา เกตุดี
คุณทรงศักดิ์ แผนผา
คุณทองมี ดงประการ
คุณทัศนดาว ดีมาก
คุณธนศักดิ์ สุนนนาม
คุณธวัชชัย ประนิล
คุณธิดาวรรณ งามสระพรั่ง
คุณธีรารัตน ปทุมทอง
คุณนนทะยา บุญละคร
คุณนฤมล เสนาคม
คุณนิกร หลักคำพันธ
คุณนิตยา แซหลิ่ม
คุณนิรุฒิ โพธิจักร
คุณนุชนาถ ประภาศรี
คุณบัณฑิต ปาปะไพ
คุณบุศรากร ทะไกรราช
คุณปฏิบัติ จันทะปะทัง
คุณประมาณ ยศคำลือ
คุณปญญา สืบสุนทร
คุณปุรินทร จันทวฤทธิ์
คุณพงษเพชร โสภาพ
คุณพรทิพา สีชำนาญ
คุณพวงผกา มะปะโพธิ์

คุณกมลทิพย มวงเสาร
คุณกาญจนา ดงสงคราม
คุณกิ่งแกว ปกเขมายัง
คุณคำสอน จันทะจิตร
คุณจงกล นันทะคา
คุณจังกร มะโน
คุณจารุณี ใบออน
คุณจิตราวดี ทองภูธรณ
คุณจิราภรณ เมฆลา
คุณชนิดา พันเสนา
คุณชาญชัย พิมพละมาตย
คุณชำนาญ อาจวาที
คุณณรินทร สีสด
คุณณัฐพงษ หนองแบก
คุณดวงฤมล ทุดปอ
คุณตองตา ตนจารย
คุณทรงศิลป คุมสุวรรณ
คุณทองลักษณ แผงบุดดา
คุณทิพยวรรณ มัชปะโม
คุณธนะพล วรรณปะถา
คุณธวัชชัย สุดวิลัย
คุณธิวา ปะกิระถา
คุณธเรศ ปาปะกัง
คุณนภาพร พลพวก
คุณนันตธิดา มนตรี
คุณนิจพร บรรณศรี
คุณนิติธรรม นะทะศิริ
คุณนิรุตย ศิริเนตร
คุณนเนตร มัดชิมะ
คุณบานเย็น ปะตินัง
คุณบุษบา สินตา
คุณปฏิมาพร ประกิระนัง
คุณประยูร โดเคน
คุณปทมาวดี เนตะฝาง
คุณผดุงศักดิ์ เปการี
คุณพจมาน สวางวงศ
คุณพรทิวา ปริเตสัง
คุณพัฒชรี ประภาศรี

คุณพัฒนพงษ บุบผารัตน
คุณพิกุล ภูมิบูรณ
คุณพิศมัย ประนัดเต
คุณภัทรภร ตอตน
คุณมยุรี ขำเปลี่ยน
คุณมานะ ชินชาติ
คุณยรรยงค บุญยะรัตน
คุณยุทธพล บุญวิเศษ
คุณยุภารัตน ประนัดเถ
คุณรัชดา โพธิ์ชัยเลิศ
คุณรัศมี จันทะแสง
คุณราวรรณ บุตรกาศ
คุณฤทัยรัตน ปกกาเวสา
คุณลัดดาวัลย สิมคร
คุณลำใย สุนทะวงษ
คุณวลิดา ปะวะโพตะโก
คุณวัชรินทร ศิริพรทุม
คุณวาสนา ปาปะทา
คุณวิธัญญา ซุนขวาน
คุณวิลัยรัตน ทองจันทรฮาด
คุณวีรชน ศิริพรทุม
คุณวุฒิศักดิ์ บุปะเท
คุณศักดิ์ศิริ บุพเต
คุณศิริรัตน หรดี
คุณสกุล เพ็งไธสง
คุณสมคิด แสนบุญศิริ
คุณสมยงค แสงกลา
คุณสมาน แกวภา
คุณสราวุฒิ ประมายะยัง
คุณสันติศักดิ์ คุณสีขาว
คุณสินธุพร มหารัญ
คุณสุกัญญา แสงทับทิม
คุณสุขุมาลย แซเวียน
คุณสุดารัตน ปทุมพร
คุณสุนทร คุณสีขาว
คุณสุนีย ปะติตังโข
คุณสุพรรษา เนตะชาติ
คุณสุพัตรา ปตถามัง
คุณสุภาพร สิงหธิมาตย
คุณสุรพงษ นามแสงโคตร
คุณสุเมธ แตงไทย
คุณหัตถี มิเล
คุณอนงค จันทรภักดิ์
คุณอนุสรณ หลาสุดตา
คุณอมร ปะโปตินัง
คุณอรกรานต สืบสุนทร
คุณอรสา ปจจังคะตา
คุณอรุณ ไชยริน
คุณอัจฉรา โอปาก

คุณพันทวี แผนพุทธา
คุณพิกุล ไชยริน
คุณพิสิฐพงษ ปดสำราญ
คุณมณี ปดถาโม
คุณมยุลัย มาสุขา
คุณมานิตย ประทุมมี
คุณยรรยงค วัฒนราช
คุณยุทธพล ปุริศรี
คุณยุวรินทร วรรณปะโพธิ์
คุณรัชนี ศรีกระทุม
คุณรัศมี ทอนเสาร
คุณราวุฒิ ชุมมุง
คุณลักษ พรอมสมุด
คุณลัลธริมา ทิ้งเทพ
คุณลำไพร ปะเถตัง
คุณวสันต ปกกะสังข
คุณวัชรินทร เทียบลา
คุณวาสนา โยตำแย
คุณวินายุทธ อนุสา
คุณวิลาวัณย ทองเพชร
คุณวีระพงษ สวาศรี
คุณวุฒิไกร จันทคาม
คุณศิราณี จันทิชัย
คุณศิริลักษณ ปะนาโท
คุณสกุลตลา พาณิชยศิริ
คุณสมบูรณ ศรีโยธา
คุณสมยศ แสงโทโพธิ์
คุณสมเกียรติ ประเสนะ
คุณสวพัส อุทธิสินธุ
คุณสายสมร หนูแกว
คุณสีนวน ปจจัยเก
คุณสุกาญดา ศรีเกิ้ง
คุณสุคันธา มะปะเต
คุณสุดารัตน แสนตลาด
คุณสุนทร แสงกระจาย
คุณสุบรรณ เพชรอาษา
คุณสุพัฒนา โสภาพ
คุณสุพัตรา รัตนวิเศษ
คุณสุภาพรรณ จันทะนบ
คุณสุรศักดิ์ แสงกลา
คุณหทัยกาญจน นามมงคล
คุณองคกรณ รัตนนนท
คุณอนุชนันต สุจิต
คุณอนุสรณ อันมาก
คุณอมร ปะโพทะกัง
คุณอรชุมา กิจขุนทด
คุณอรสา เนียงแกว
คุณอรุณรัตน แกวสิงห
คุณอัจฉราภรณ อามาตย

คุณพัสวรรณ มาตยแทน
คุณพิจิตร พิมชาด
คุณพิเชษฐ โพธิ์จันทร
คุณมณี วงคสมบูรณ
คุณมลจิราพร รักษาพล
คุณมุกดา ปาปะทา
คุณยศศิริ เชาวสันเที๊ยะ
คุณยุพาณี แกววังตา
คุณรจนา สวางวงษ
คุณรัชนี สีวรรณะ
คุณราตรี ประทิน
คุณรำไพ พลแสน
คุณลักษ สีชนะ
คุณลำดวน หงฝาแกว
คุณวนิดา กิ่งงาม
คุณวสุวี นนทะดี
คุณวัชรีย เอกศิริ
คุณวิชัย ประพฤตินอก
คุณวิบูลย นอยศรี
คุณวิไล คูหนองแต
คุณวีระยา ปาปะเถ
คุณศรีสุดา สิงหสุพรรณ
คุณศิริญญา หนูแกว
คุณศุภวรรณ ศิริเนตร
คุณสนทนา ปองไป
คุณสมพร ชิณวงษ
คุณสมรส เหลาชัย
คุณสมโพชน มาลาหอม
คุณสังวาล ปทุมสังข
คุณสายันต ทอนเสาร
คุณสุกัญญา ทอนเสาร
คุณสุกาญนดา จันทะแสง
คุณสุจิตตรา เดชวงษา
คุณสุดาวัลย จันทะกล
คุณสุนทร แสงกระจาย
คุณสุพรรณิการ ลดาวัลย
คุณสุพัฒษร ปะวะโข
คุณสุพัตรา เพชรอาษา
คุณสุภาภรณ ใสงาม
คุณสุรเดช อุทธิสินธ
คุณหนูพวน ปริเตสัง
คุณอดิเรกลาภ มัชปะโม
คุณอนุชิต นอยศรี
คุณอภิชาติ ละทัยนิล
คุณอมร สอนอำคา
คุณอรดี สุทธิเภท
คุณอรอนงค อนันตยา
คุณอรุณวดี มาระตา
คุณอัชนี นวลอินทร

คุณพิกุล ดงเสือ
คุณพิชัย บัวรัตน
คุณพุธชาติ นิยมจันทร
คุณมณีวรรณ บรรณศรี
คุณมัทรี โสดาปดชา
คุณมุกดา เหลาชัย
คุณยุทธชาติ ประสงคสุข
คุณยุพาภรณ โสภาพรม
คุณรสริน คุณแกว
คุณรัตนา ประนัดสุดจา
คุณราตรี ประเศรษโฐ
คุณรุงทิพย มั่งมี
คุณลัดดา แกวลาย
คุณลำพึง คำมูล
คุณวราภรณ คำดี
คุณวัชระ ประเศษโฐ
คุณวัลภา สินตา
คุณวิทยา นนทะคำจันทร
คุณวิพาพร ปาปะเขา
คุณวิไลพร จันทเขต
คุณวีระวุฒิ ธุระพันธ
คุณศศิวิมล ประทิน
คุณศิริรัตน พัตรภักดิ์
คุณศุภวรรษ ปกกังเว
คุณสนธยา ชาวสน
คุณสมพร ลันสี
คุณสมหมาย โสดาปดชา
คุณสมใจ เทียมสม
คุณสัญชาติ วันเว
คุณสำรวน วังทอง
คุณสุกัญญา ปกกาโล
คุณสุขสันต จันบัวคุณ
คุณสุชา ชัยลิ้นฟา
คุณสุทัศน ประสงคสุข
คุณสุนันท สงคแกว
คุณสุพรรณี ประสพศิลป
คุณสุพัตร อุปสาคร
คุณสุพาภรณ บุญสีลา
คุณสุภารัตน สีชะนะ
คุณสุวลักษ ชิลวงษ
คุณหนูรักษ ศรีชะนะ
คุณอดุลย นามมงคล
คุณอนุชิต รางศรี
คุณอภิภัสร ปาสานะเก
คุณอมรฤทธิ์ ปะกินำหัง
คุณอรทัย ปจจัยเก
คุณอรอินทร สืบสุนทร
คุณอัครศิษฐ ปะวิสุทธิ์
คุณอัปสรสวรรค อางคำ

คุณพิกุล พืชสิงห
คุณพิมลวรรณ บุญสิน
คุณภักดี สุเพ็งคำพา
คุณมนตรี กระทุมขันธ
คุณมัสลิน ประศรีทะโก
คุณมุขดา ปาปะกี
คุณยุทธนา ปุรำพะกา
คุณยุภาภักษ เดชวงษา
คุณรัชดา คุณสีขาว
คุณรัตนดา สัจจะเขตต
คุณราตรี อินทิแสง
คุณรุงฤดี ประสานตรี
คุณลัดดาวัลย ทาวบุตร
คุณลำเยา จันทแพน
คุณวรารักษ สีหาบุญมาก
คุณวัชราภรณ สุริยะ
คุณวารุณี ศรีโยธา
คุณวิทวกร มุกดา
คุณวิภา อินทิแสง
คุณวิไลวัลย ปะกิลาพัง
คุณวุฒิพงษ สูงเนิน
คุณศักดิ์ชัย ศรีวรรณะ
คุณศิริรัตน พั่วพันศรี
คุณศุภวิทย บัวบุญ
คุณสมคิด ปาปะเก
คุณสมพิศ ตินรัตน
คุณสมหวัง พัตรภักดิ์
คุณสรัญญา จิตพัฒ
คุณสัญญารัตน สัตพันธ
คุณสำรวย ปาปะโก
คุณสุกัญญา พิงไพสง
คุณสุขุมาลย ปะจิตตังโข
คุณสุดารัตน บุดดีคง
คุณสุธาสินี โสมูล
คุณสุนีย คำพันธ
คุณสุพรรษา รัดออ
คุณสุพัตรา กรกานก
คุณสุภาพ สีกะทุม
คุณสุรกิจ ปะวิสุทธิ์
คุณสุเนตร เสนาบุญเรือง
คุณหนูไกล กุยะวาป
คุณอดุลย ปุยกวาง
คุณอนุรักษ แกวธานี
คุณอภิเดช โยธมาตร
คุณอมรวรรณ บุปะเท
คุณอรวรรณ สุดวิไล
คุณอรอุมา บุปะเท
คุณอังคณา ชัยดวงดี
คุณอัมพร อันทะชัย

คุณอัศวิน บุญชุม
คุณอิศราภรณ ปญจะภักดี
คุณอุบลวรรณ ประสานตรี
คุณอุไร บุปะเท
คุณเกษศิรินทร บุญศรี
คุณเดนนภา ลาดนาเลา
คุณเพียงเดือน ทันศรี
คุณเพ็ญศรี เปสุยะ
คุณเรณู สุระสาร
คุณเสาวณีย จันทรสามารถ
คุณเอกวิทย สิงหลี
คุณแววมยุรา คลังดงเค็ง
คุณโชคชัย สีชะนะ
คุณไกรทอง ลาดโพธิ์
คุณไพวัลย สืบสุนทร
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คุณอาภาพร บุตรสิงห
คุณอุทัย บาริศรี
คุณอุมารินทร ปะทัง
คุณอโนทัย แสงกลา
คุณเขมรัตน ศิริพรทุม
คุณเทียนทอง เฮียงเหี่ย
คุณเพียรจิต ชินภักดี
คุณเพ็ญศิริ ทองอาสน
คุณเลิศลักษณ นภาภาค
คุณเสาวนีย ไชยน้ำออม
คุณเอ็มอร สังขะเพท
คุณแสงจันทร ปะกินำหัง
คุณโทนวิทย ปะตินัง
คุณไผ ตะโคตร
คุณไพโรจน ลดาวัลย

คุณอำพา นาหนองขาม
คุณอุทาร ปาปะขัง
คุณอุลัยพร แสงเกตุ
คุณออนสี สาสีดา
คุณเดชา ปะวะภูชะโก
คุณเนตรนภิษ จันทรสามารถ
คุณเพ็ญนภา สืบเพ็ง
คุณเมธาวี ธิมาศ
คุณเสกสรรค คำพันธ
คุณเสาวนีย ไพยะแสน
คุณแจมจันทร หงสวิลัย
คุณแสงดาว เยาวนารถ
คุณโยธิน เมืองเหนือ
คุณไพรอัมพร จันทิชัย
คุณไสว พันทะวัน

คุณอำภาพร ชัยลิ้นฟา
คุณอุทุมพร วสุอนันตผล
คุณอุษณีย ประทุม
คุณเกรียงศักดิ์ บุณยเพ็ญ
คุณเดวิทย ชิณละวงศ
คุณเปรมศักดิ์ พลศรี
คุณเพ็ญประภา เทียมสม
คุณเมธี แกวเกตุ
คุณเสกสรรค ทางลาด
คุณเสาวรัตน พานซาย
คุณแววตา ปาปะสา
คุณโกเมน ปาปะโถ
คุณโสภา ปะโกสันตัง
คุณไพริน สิงหวารี
ธันยาภรณ ชัยปญหา

คุณอิศราภรณ จันทวฤทธิ์
คุณอุบลรัตน เจริญภักดี
คุณอุษา ชารีทา
คุณเกร็มจุรี ปาปะไพ
คุณเดน ชาวประมง
คุณเพชรประกาย สีวรรณะ
คุณเพ็ญศรี นะธิไท
คุณเยาวลักษณ ศรัทธาคลัง
คุณเสาวคนธ ประทุมเพชร
คุณเอกทักษ ปาปะขำ
คุณแววตา พรมแสง
คุณโชคชัย ปาปะพัง
คุณโสมสอางค บางวิเศษ
คุณไพรินทร วรเทา

