คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 48
คุณณัฐพล วรรณศรี
คุณวิชาญ ชัยวัฒนาอารี

ประธานกรรมการ
คุณทรงฤทธิ์ มวลมนตรี
คุณอาทิตย ศรีสุพัฒน
รองประธานกรรมการ

คุณธราภรณ พิมพสิม

คุณกมลเนตร ปุริตาเนย
คุณกฤษฏา บุตะกะ
คุณกาจนา ชารีบุตร
คุณขวัญใจ ปจจัย
คุณคมขำ จันทิชัย
คุณจรูญ ชมพู
คุณจันทรเพ็ง นาพา
คุณจิตรารัชต ปาปะไพ
คุณจิราภรณ เปภูเขียว
คุณชนะ สืบสิงห
คุณชวลิต ชัชวาลมงคล
คุณชัยนาท ศรีอรรคฮาด
คุณชาญวิทย สุนทะวงศ
คุณณัฐพร ประกอบเลิศ
คุณดารา พิลาเทา
คุณทักษิณา สุปะโค
คุณธวัชชัย ลุนอินทร
คุณธารินี ศรีสุนทร
คุณธุมากร เทพนนทกลาง
คุณนรินทร บัวชิต
คุณนันทรัตน ปาสานะเก
คุณนิภาวดี ศรีสุนทร
คุณนิสา โพธิ์ชัยเลิศ
คุณนุศรา สีสาคร
คุณบุบผา หลักคำพันธ
คุณปรัศนียาภรณ แซฮอ
คุณปยะฉัตร อนันโท
คุณพยงศักดิ์ มาดาโต
คุณพรรณิภา ศิริมงกต
คุณพัชรลักษณ ธนูชาญ
คุณพัทยา ชัยธานี
คุณพีระภัทร ชารีอัน
คุณภัทราวุธ ภูมาศ
คุณมนตเทียน ประมูลจะนัง
คุณมะณี บุตะกะ
คุณมัทนา อักกะมานัง
คุณยุพา จุลหงษ
คุณรจนีย นารินท
คุณระพิวัฒน ประสงคคุณ

คุณกรกฏ บัวบาน
คุณกฤษณา หนันคำจร
คุณกาญจนา ดาวุธ
คุณขวัญใจ เพชรไพทูลย
คุณงามตา พลพิทักษ
คุณจักรพงษ ปริเตสัง
คุณจันทรเพ็ญ อุดร
คุณจิตลัดดา สิงหาราโท
คุณจิราวัฒน ลดาวัลย
คุณชนัย ปะกิราเค
คุณชัชชัย จุลศรี
คุณชัยยา ชาวประมง
คุณชาริณี มาตรโคง
คุณณัฐสุดา นะรา
คุณดาราทิพย อาระหัง
คุณทิมธิยา ปาลี
คุณธวัชชัย สีดาเสถียร
คุณธิดารักษ ทบชิน
คุณนคร เทเวลา
คุณนรินทรทร โทโล
คุณนาฏยา บุบผารัตน
คุณนิรุตน บุพตา
คุณนิสาชล ดงจารย
คุณบดินทร มะปะเข
คุณบุหลัน เรืองบุญ
คุณปรีชา สืบสุนทร
คุณปยาภรณ ศิริพรทุม
คุณพรชัย โลหากาศ
คุณพรรณเดือน ปตตานี
คุณพัชรินทร อนามนต
คุณพันธทิพย พุทธลา
คุณพุธทรา ปตตานี
คุณภาคภูมิ แสนบุดดา
คุณมนทิรา สุวรรณพันธุ
คุณมะยุรา มูลตน
คุณมาณพ โสวะคุณ
คุณยุภาพร ชัยอินทรศูนย
คุณรจรินทร จันทวะฤทธิ์
คุณรังสรรค สารมาตย

คุณพลากร มาแกว

คุณรังสรรค แสงโทโพธิ์
เหรัญญิก
คุณภาณุวัฒน บุญพระธรรม
กรรมการ
คุณกรรณิกา เรือนไทย
คุณกฤษดา แกวเนตร
คุณกิติมา หงษประสิทธิ์
คุณคงเดช แพงดวง
คุณจรรยาลักษณ ดงอุทิศ
คุณจักรพงษ ปาติสัตย
คุณจันที สุปะตำ
คุณจิรนันท หงสพิพิธ
คุณจุฑารัตน ศรีกระทุม
คุณชนิพร ผดุงรัตน
คุณชัชวาล จตุวงศ
คุณชัยวิชิต ประบัวบาน
คุณชุติมา บุญหลา
คุณดรุณี อันทชัย
คุณทรงวุฒิ ปาปะเถ
คุณทิวา ปะกินังเต
คุณธวัชชัย เนตรัตน
คุณธิดารัตน ผิวงาม
คุณนครินทร ปะบัวบาน
คุณนริสลา ปุงมา
คุณนิตยา ชัยวัฒนาอารีย
คุณนิลาวัลย บุญสิทธิ์
คุณนิ่มณิช พาลซาย
คุณบัญชา กิริยา
คุณปนัดดา บาริศรี
คุณปญญาวุฒิ ฤทธิ์จันดี
คุณผริกา คำสะไมล
คุณพรทิวา คำเสนา
คุณพรสวรรค ทาวบุตร
คุณพัชรินทร โคตรสมบัติ
คุณพิกุล เทเวลา
คุณพูนสิริ มูลธิยะ
คุณภาฤณี รัตนนนท
คุณมนันญา โนมะยา
คุณมะลิวรรณ ฮวนอัมพร
คุณยวนจิต อินอุนโชติ
คุณยุภาพร นินทะราช
คุณรมณี บุสดี
คุณรังสรรค แสงโทโพธิ์

คุณกรรณิการ บุญละคร
คุณกลีบอุบล อุทัยทิพย
คุณกิ่งกาญจน ศรีวัชรากุล
คุณคณาวิทย วังหนองเสียว
คุณจรรยาลักษ ปาปะโพธิ์
คุณจักรวาล บุตะกะ
คุณจารุณี จันทิชัย
คุณจิรัฏฐ จำรูญหิน
คุณจุฑารัตน โพธิ์พยัคฆ
คุณชรินรัตน แซเตีย
คุณชัยญา พิมสอน
คุณชาญยุทธ ไชยศรี
คุณณรงคกรณ ปองไป
คุณดวงจันทร โลหา
คุณทรงศักดิ์ ปะติโก
คุณธรารัตน ปตตานี
คุณธัญญารัตน ปกกาเวสา
คุณธิดารัตน แสนยะมูล
คุณนงคราญ จูมเกต
คุณนัฉพร กุญชะโร
คุณนิภาภรณ ประทิน
คุณนิวาด นาดโนทศ
คุณนุกุล คำลีมา
คุณบัญชา ปะกิลาภัง
คุณประจักษ บุพตา
คุณปาริฉัตร ประวันนา
คุณพงษกร ศิลาชนพฤกษ
คุณพรนิภา มาแกว
คุณพลนิกร บุญศรี
คุณพัชริยา ประพาศพงษ
คุณพิมจิตร กุลนิตย
คุณพูลศิริ จันทิชัย
คุณมธุรส อรังศรี
คุณมยุรี ขอเหล็กกลาง
คุณมะลิวัล ดงยางวัน
คุณยวนใจ นาเมือง
คุณยุภารัตน ดาภา
คุณรสชรินทร ปดเกต
คุณรัชดาภรณ วงษาปดนา

คุณกรรธมา ปาปะขัง
คุณกาจนา จิตรไธสง
คุณกิ่งฟา ชัยสุทธานนท
คุณคธาวุธ ธุระทำ
คุณจริยา ชุมมุง
คุณจันทนี ไชยเกตุ
คุณจิตรลดา โสภาไฮ
คุณจิราภรณ เตชะนอก
คุณจุฬา เลิศสีดา
คุณชลธิชา การถาง
คุณชัยนรงค บุญชมภู
คุณชาญวิทย ศรีวังยาง
คุณณัฐพงศ เพชรไพฑูลย
คุณดวงเดน ปะละโต
คุณทองเพรช โยทะราช
คุณธวัชชัย ภูชื่นแสง
คุณธานี ภินโญ
คุณธีระวัฒน ฤทธิสาร
คุณนภารัตน ปะนามะเก
คุณนัฐพงษ พาณิชยศิริ
คุณนิภารัตน นิราราศน
คุณนิวารินทร พรดี
คุณนุศรา พจนารถ
คุณบานเย็น อัตเนย
คุณประภาส มาดาโต
คุณปาริฉัตร ปะตังทะโล
คุณพงษพันธ ซุยโพธิ์นอย
คุณพรรณธิพา ประมาคะมา
คุณพัชนี ทุดปอ
คุณพัชรี สะแกทอง
คุณพิมล ปองนาน
คุณภควรรษ ฉ่ำมณี
คุณมนตรี ดวงกลาง
คุณมลทา สีลิต
คุณมัจฉานุ กองพิธี
คุณยุทธพล มนตรี
คุณรจนา ปกเคเต
คุณรสชรินทร แปนบาน
คุณรัชนี บุพโชติ

คุณรัตนา ติณรัตน
คุณรุงทิพย ปองไป
คุณฤดี เจียรจันทร
คุณลัดดาวัลย แสงสุริยา
คุณวรวิทย อุปทา
คุณวศิน ภวภูตานนท
คุณวัชรี ประชาราษฏร
คุณวันนา โคตรสมบัติ
คุณวาสนา วันเว
คุณวินัย ปะกินังเต
คุณวิลัยพร ประสีระเตนัง
คุณวีรนา ปะกิลาภัง
คุณวุฒิไกร ปานะสุโต
คุณศิรินทรธนา โยธามาศ
คุณศิริวรรณ โสมาเกตุ
คุณศุภลักษณ ซุยโพธิ์นอย
คุณสงกรานต เนตะชาติ
คุณสมชาย แคนสิงห
คุณสมพงษ แสงโทโพ
คุณสรายุทธ ขานทะราชา
คุณสาธิต ประทุมสังข
คุณสำรวย ลาวัลย
คุณสุกัญญา ปาปะสา
คุณสุขสัญ ปะวันเต
คุณสุชาติ ครองสิงห
คุณสุทัศน เยาวนารถ
คุณสุพรรณี ปะนะภูเต
คุณสุภาพร คำมะปะใน
คุณสุรัตน ขันตี
คุณสุรเดช อินกอง
คุณสุเมตร เสตเตมีย
คุณหยาดฟา โพธิจักร
คุณอนุชิต ประมังคะสังข
คุณอภิวัฒน แสนโท
คุณอรทัย เทียมสุรี
คุณอรอนงค มะลาพิมพ
คุณอสนีย ประสงคสุข
คุณอัจฉริยา บุพตา
คุณอัษฏาวุธ ทอนโพธิ์แกว
คุณอาทิตย มัชปะโต
คุณอารีรัตน ขนายกลาง
คุณอุทัย ตนทอง
คุณเกลาปญญา โสภาลี
คุณเจษฏา ผือโย
คุณเดือน นามโคตร
คุณเสถียร ชัยอินทร
คุณโชคชัย ประเสริฐ
คุรนิติเวชย นะทะศิริ
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คุณรัถยาภรณ ไตรรัตน
คุณรุงนภา ปาสาจะ
คุณลลิตา ลีลากุด
คุณวชิราวุฒ ปาติสัตย
คุณวราพร นอยตาแสง
คุณวัชชระ ประจุดทะศรี
คุณวัชรี ยอดเนียม
คุณวันวิสา ทะไกรราช
คุณวิจิตรา เมืองเหนือ
คุณวิภารัตน ทะวะวัง
คุณวิลาวัลย ธรรมโรจน
คุณวีรพล ปทุมรุง
คุณศดานันท ทัพชา
คุณศิรินยา ปะมาระตา
คุณศิริศักดิ์ ปกโลทะกัง
คุณศุภวัฒน ไปแดน
คุณสดใส ปทุมมี
คุณสมปอง ฤทธิ์จันดี
คุณสมรส จันทรักษ
คุณสรอยเมคา ดงอามาตย
คุณสายทอง ระถาวนิชย
คุณสำราญ แสนสุก
คุณสุกัญญา ตะนัยศรี
คุณสุขสันต บุตรกาศ
คุณสุชิน มะปะเข
คุณสุนันทา อันทินทา
คุณสุพัฒตรา ยนตศิล
คุณสุมนตรี ดวงกระยอม
คุณสุรางค พันธุปลาโด
คุณสุลาลีวัลย ครองสิงห
คุณสุไพรี ประนัดเต
คุณอดิศักดิ์ จุปะมัดตัง
คุณอนุรักษ ขูรีรัง
คุณอภิวัฒน อุปะเท
คุณอรธิน ศิริสำราญ
คุณอริยพร วาลมูลตรี
คุณอัจฉรา ริดจันดี
คุณอัญชลี นามวัฒน
คุณอาคม ปาสานัย
คุณอาธร สิทธิเขต
คุณอาวิน บุญโรจน
คุณอุไรวรรณ ปะสีระตา
คุณเกศสุดา เหลาชัย
คุณเจษฏาภรณ สุวรรณศรี
คุณเพ็ญประภา ปองดี
คุณเสาวรจนีย บุญมีเลี้ยง
คุณโทน รัตนอัน
คุรสุรพล พันมิล

คุณราตรี หงสพิพิธ
คุณรุงรัตน ทิพยสนธุ
คุณลักขณา ปาปะโป
คุณวนิดา พายุพัด
คุณวราพร สืบสุนทร
คุณวัชระ เหลาชัย
คุณวันชนะ เพ็ญนวนประเสริฐ
คุณวาสนา ปาปะไพ
คุณวิชชุดา สาศรีเมือง
คุณวิมาลา มูลตน
คุณวิษณุ เจริญถนอม
คุณวีระยุทธ บุญหลัง
คุณศรีสุรางค ประเสริฐโถ
คุณศิริพร พิมล
คุณศิลาพร ทาพะยัง
คุณศุภัชญา ภูมิศักดิ์
คุณสมควร แสงโทโพธิ์
คุณสมปอง คลังดงเค็ง
คุณสมรัตน ภูทอง
คุณสวัสดิ์ แสงโคโภ
คุณสายฝน ปองหานาค
คุณสิณีนาถ ทัดศรี
คุณสุกัลยา สุขจันดา
คุณสุขอนันต พิมพล
คุณสุณีรัตน มะสาทานัง
คุณสุประเสริฐ กูดอั้ว
คุณสุพัตตรา ปะมาระเต
คุณสุรภี เปการี
คุณสุริยันต ดาวุธ
คุณสุวิมล ศรีภูวงษ
คุณสไปทอง ทุนมี
คุณอดุมศักดิ์ ปริสาเก
คุณอภิชาติ จันทริมา
คุณอภิศักดิ์ อุนพิกุล
คุณอรพินท บาริศรี
คุณอรุณ แสงโทโพ
คุณอัจฉรา หลาธรรม
คุณอัญชลี อาศูนย
คุณอาคม ยางแดง
คุณอาภาพร นามพิลา
คุณอำนาจ ปดตาเคนัง
คุณอุไรวรรณ ลุนทอ
คุณเกษร ประ
คุณเฉลิมพร ศรีธรณ
คุณเพ็ญศรี แสงกลา
คุณเอกพล โพธิจักร
คุณไพฑูรย สืบสุนทร
คุรสุเนตร ไปแดน

คุณรินลดา คำดี
คุณรุงลาวรรณ สระสม
คุณลัดดาวัลย คำมะปะนา
คุณวนิษา สมนอย
คุณวรีพล มั่งมี
คุณวัชริน นินทราช
คุณวันชัย อนุชาด
คุณวาสนา บุตรโชติ
คุณวิชา คุณสีขาว
คุณวิยะดา วงษแสน
คุณวิสา พุทไธสงค
คุณวุฒิพงษ ปะมาระเต
คุณศักดิ์ศรี พันธโย
คุณศิริลักษณ วรรณปะโพธิ์
คุณศุภชัย แพงจันทร
คุณศุภาลักษณ โพธิ์พยัคฆ
คุณสมจิต ปาปะเข
คุณสมปอง ประวันเนย
คุณสมใจ ปะกาวะรัง
คุณสัจธรรม พลเสน
คุณสายใจ สุนทะวงษ
คุณสิทธิศักดิ์ ปดถานัง
คุณสุกานดา ปาสาเนย
คุณสุจิตตา สุขานะรัม
คุณสุดารัตน ปาประไกร
คุณสุพรรณ หันแจด
คุณสุภัค พิมพสิงห
คุณสุรศักดิ์ ชาวพงษ
คุณสุรีรัตน อรุณไกร
คุณสุวิมล หลักคำพันธ
คุณหทัยชนก จักรทุม
คุณอนนต สันทิตย
คุณอภิชาติ โพธิรุกข
คุณอภิสิทธิ์ ชินชาด
คุณอรรถพล ปาปะกัง
คุณอรุณวรินทร บุตรวิเศษ
คุณอัจฉราภรณ ปดจะยัง
คุณอัฏคะวี ปตตายะโส
คุณอาทร ปะกินังเต
คุณอาภาภรณ ชัยลิ้นฟา
คุณอำนาจ โนนสูงสง
คุณอูด ทับภูมี
คุณเกื้อกูล ปกกาเวสังข
คุณเฉลิมวิทย ภัทราบุญญากุล
คุณเย็นจิตร ทามาตย
คุณเอนก ปะทัง
คุณไพโรจน รัดชาดา
คุรหยาดพิรุณ นามสอน

คุณรุจิรัตน ทัพวงศ
คุณรุงอรุณ กางสันเทียะ
คุณลัดดาวัลย จันทิชัย
คุณวรวัฒน ทองภูวงศ
คุณวลัยลักษณ ไหลสุข
คุณวัชรินทร คุณสีขาว
คุณวันทนีย ประจะนัง
คุณวาสนา มีสัตย
คุณวิทูรย ปาปะเขา
คุณวิระชาติ มาแกว
คุณวิไล ปะมาคะเต
คุณวุฒิศักดิ์ สังกาชาติ
คุณศิริขวัญ ชินศรี
คุณศิริวงศ เหลือสุข
คุณศุภธิดา กาฬภักดิ์
คุณสกุลตลา ปจจัยโคถา
คุณสมจิตร นิสัยคา
คุณสมปอง สีหาบุญจันทร
คุณสรญา ทอนเสาร
คุณสัญญา ปะวะเสนะ
คุณสาวิตรี ประทิน
คุณสิทธิโชติ แสนโท
คุณสุขศิลป พรมพิลา
คุณสุจินต สาดเลน
คุณสุทัศน ประนัดเถ
คุณสุพรรณี บุญเสนา
คุณสุภาพร คลังดงเค็ง
คุณสุรศักดิ์ ปตตานี
คุณสุรีรัตน เทพรัง
คุณสุวิสา พรานไพร
คุณหทัยรัตน จำปาจันทร
คุณอนุชา พันวงศ
คุณอภิวัช มะสาทานัง
คุณอมิตรี ปะกิระคะ
คุณอรวรรณ ประเมทะโก
คุณอลงกรณ ภิรมยรักษ
คุณอัจฉราภรณ วิทะพล
คุณอัฐกร วันจงคำ
คุณอาทิตย พรมมาแข
คุณอารียา คูหนองแต
คุณอินธิรา อุปทา
คุณออมเดือน ปาสานะโก
คุณเครือวัลย แคนเตรียม
คุณเดชา คงแสนคำ
คุณเรืองชัย สุรินโท
คุณโฉมเฉลา นนมะดี
คุณไมตรี ดาวุธ

