คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 52
คุณกฤษณพงศ ผาติวุฒินันท
คุณพงศธร ศรีวงยาง
คุณอดิศักดิ์ สุริยะเย็น
จ.ส.ต.ทัศวัช ชะโร
พญ.ลักษณขณา ปะนัดตะนัง
คุณกัญญาวีร ปะกิระคัง
คุณณัฏฐพล ผือโย
คุณนรินธร วงสีสา
คุณพิกุล คะสุดใจ
คุณศุภรานันท ศุภศักดิ์ศึกษากร
คุณอรทัย ปะกิราเค
คุณเกศกนก หาทรัพย
คุณกัญสุดา แสนโชติ
คุณนวศาสตร เพชรโรจน
คุณเกศสุดา ปญญะพิมพ

ประธานกรรมการ
คุณกัมพล มะลาพิมพ
คุณมานิตย บัวรัตน (ผา ชนะไดช)
คุณอรรถกร ดงเรืองราด
นพ.ศักเรนทร ลาวงศ
รองประธานกรรมการ
คุณชลดา พลภูเมือง
คุณดังหทัย อุนใจ
คุณปยวัฒน ปาปะโข
คุณวรารัตน อนุสัตย
คุณสุดารัตน ขาวพา
คุณอรรถพล ทองตื้อ
สพ.หญิงมีนา วิสุงเร
เหรัญญิก
คุณจันทิรา จุลนาค
คุณนิรมล สินเธาว

คุณณัฐภูมิ ปทุมขำ
คุณวัชรพงษ อาสิงสมานันท
คุณเอกชัย ชุมโทโล
นพ.เชิดศักดิ์ สุทธิสา

คุณชุติพร นครศรี
คุณทัศนาญชลี มาลีกุลคุณากร
คุณพรลดา วิลาลัย
คุณศราวุฒิ เฮียงเหี่ย
คุณสุภจิตรา คูณพรม
คุณอิศราพรรณ วงแวงนอย

คุณทรงคุณ สนทมิโน
คุณวราพร นาเมือง

ประสานงาน
คุณทัศนีย ลามี
คุณกนกกาญจน หงษวงษ
คุณกฤตยาณี บุณยเพ็ญ
คุณกาญจนา พรมยะมาตย
คุณขวัญชีวา ลุนละวงศ
คุณคมสัน ศรีประดู
คุณจริญา ผุยแปล
คุณจารุวรรณ ไปมา
คุณจิระศักดิ์ อนุศิริ
คุณจุฑามาศ งามเสนห
คุณชัยวัฒน ทะวะลัย
คุณณรงค มวงทำ
คุณณัฐวุฒิ ปดสาโย
คุณดาริกา เพ็ชรนาวาส
คุณทิพวัลย สินธุไพร
คุณธนากร สุวรรณศรี
คุณธิดารัตน สงาศรี
คุณนฤมล ศิริกุล
คุณนิตยา ประภาวิชา
คุณนิสาชล อะมะมูล
คุณบังอร สิมคร
คุณปนิดา ปาปดสิม
คุณปริญญา ภูดวงจิตร
คุณปาริฉัตร เตชะนอก
คุณปยวรรณ อุปจันทร
คุณพงษพัฒน โพทุมทา
คุณพรทิพย ติชะรา

คุณกมลมาลย ประนัตเถ
คุณกฤษฎา ฤกษยาม
คุณกาญดา หลาบคำ
คุณขวัญธิดา ปาปะขา
คุณคมสันติ ไปมา
คุณจักรเพชร ปริเตนัง
คุณจิตติมา โกษาทอง
คุณจิรานันท ศาลาแดง
คุณจุฑารัตน อาระหัง
คุณชิตลดา เหลืองทอง
คุณณฤชา ชินเกตุ
คุณณัฐิยา พลพิลา
คุณดารุณี คงแสนคำ
คุณธงไชย ศรีวันทา
คุณธนากรณ ลุนราษี
คุณธีรศักดิ์ รักษาสรอย
คุณนาถยา สารพงค
คุณนิตยา พิมพันธ
คุณนีลวัจน ทอนโพธิ์แกว
คุณบันเทิง ปะกินังเต
คุณประภาส โยธะมาตย
คุณปรเมนทร กุลวงศ
คุณปาริชาติ หลงชรา
คุณปยะดา แกวสังข
คุณพงษวิพัฒน ทุมสุด
คุณพรประชา ประโสทะกัง

คุณปรียานุช จำละคร
กรรมการ
คุณกรรณิการ ปะปุนไตย
คุณกลอยใจ ภารวงษ
คุณกิตติพงษ ปกกะสีนัง
คุณคงเพชร โยธะมาตย
คุณคเณศ ถุงออด
คุณจันทิมา โยธาสุภาพ
คุณจินตณา โยอาศรี
คุณจิราพร เหมือดนอก
คุณชนะชัย ประจุดทะเนย
คุณชุมพร สิทธิคำ
คุณณัฐนันท จิตราพิเนตร
คุณดวงจันทร ตุยรัมย
คุณถวิล คำพรม
คุณธนศักดิ์ วงคเดือน
คุณธนาวรรณ ประจุดทะศรี
คุณนงลักษณ สุรินาม
คุณนาถยา หงษหา
คุณนิตยา สีสังข
คุณน้ำฝน ชัยนนนอก
คุณบุษกร ปาปะขา
คุณประยุทธ ทองผุย
คุณปวีณา ยางโว
คุณปยกาญจน คุณสีขาว
คุณปยะพงษ สุริยา
คุณพจนา ปาปะไพ
คุณพรประเสริฐ ทวะลัย

คุณกรรณิการ มวลมนตรี
คุณกัมปนาท ศรีคัทนาม
คุณกุลธิดา สีหาบุตรโต
คุณคฑาวุฒิ สิงหสุพรรณ
คุณจตุพร ซำศิริ
คุณจาตุรงค ศรีจันทร
คุณจินตนา นนทะคำจันทร
คุณจิราภรณ หนอสีหา
คุณชมพูนุช ศาสตรา
คุณฐากูล บุปะเท
คุณณัฐนันท สอนศรี
คุณดวงเดือน คำทะลุง
คุณถาวร อนุติ
คุณธนัชพร ทองสมบูรณ
คุณธนิกร ศรีมาตย
คุณนพรัตน ประจักกะตา
คุณนิคม เจนปรุ
คุณนิภารัตน แกวธานี
คุณบดินทร สัจเขต
คุณบุษบา จำปาแดง
คุณประเวช โพธิจักร
คุณปญญารัตน ปะกิระคะ
คุณปยบุตร วิทักษาบุตร
คุณปนเกา ปกเคเต
คุณพชรพล พรอมสมุด
คุณพรพิมล ใจกลา

คุณกฤตธีรา หงษฝาแกว
คุณกาญจนา ปายัน
คุณขจร ลำพาย
คุณคนางค จงจิตร
คุณจตุพร วังทัน
คุณจารุวรรณ ฤทธิโย
คุณจินตนา ปะกิเสนัง
คุณจีระศักดิ์ นอยใย
คุณชลิดา บุญพระธรรม
คุณฐาปนี กกฝาย
คุณณัฐวรรณ วิทยารุงเรืองศรี
คุณดารารัตน แยมศรี
คุณทัศนีย ศรีสังข
คุณธนากร พิมพสิม
คุณธิดารัตน ประภูชะเนย
คุณนภาพร บุญแสน
คุณนิชริน พลออนสา
คุณนิรมล มาระตา
คุณบังอร ปะเทนันตา
คุณปกรวิทย มะหัด
คุณปริญญา ชัยธานี
คุณปทมา ชัยลิ้นฟา
คุณปยวดี แสงสุขสวาง
คุณพงศกร ปาสาเนย
คุณพนันท กันหา
คุณพรรนิภา จั้นบัวลุน

คุณพลเดช ปจจัยคา
คุณพัชรี มะธิปไข
คุณพิกุล จุลศรี
คุณพิศเพลิน สีหอมกลิ่น
คุณภาณุวัฒน สนทมิโน
คุณภาวิณีร บุตรมาศ
คุณมณธิดา ธนูชาญ
คุณมยุรี สินธุวงค
คุณมัทรีย ปะปุนไร
คุณยงยุตร บุพตา
คุณยุพาภรณ จอมศรีกระยอม
คุณรัชฎาภรณ ปาปะไพ
คุณรัชนี ปดสำราญ
คุณรัตนา ชัยวงษา
คุณรัศมี ตุลยธำรง
คุณรุงทิวา แกววิเศษ
คุณวรรณพร ปะปุนไร
คุณวศิน บุญโรจน
คุณวัชราวุฒิ ศรีสองชัย
คุณวิทวัช ปดตานี
คุณวิรังรอง ศรีสมบูรณ
คุณวีระพงษ โอนนอก
คุณวุฒิไกร อัตธิปะ
คุณศศิธร จันแทน
คุณศิริพร นามล้ำ
คุณศิริอรนภา จันดาเรือง
คุณสงัด สะแกทอง
คุณสมยศ พันธวงค
คุณสามารถ ยางสา
คุณสาวิตรี ศรีหาชาด
คุณสิริลักษณ ลีแสน
คุณสุดาทิพย ปาสาเนย
คุณสุนันทิยา เฮียงเหี่ย
คุณสุพรรณธิดา ทองเพชร
คุณสุพัตรา ปาประไกร
คุณสุภาพร ประเทศ
คุณสุรชัย ขุนคา
คุณสุรศักดิ์ ปะทัง
คุณสุริยา เลาปอมวาป
คุณสุวัฒน ประกอบแสง
คุณอนุกร พรจำศิล
คุณอนุสรา เพ็งจันทร
คุณอมรศรี ลาละคร
คุณอรรถวุฒิ โคตรสีเขียว
คุณอรุณ หลาบสีดา
คุณอัจฉรา แข็งแรง
คุณอิสระ สงฆรินทร
คุณเกียงศักดิ์ แทนไทย
คุณเทอดศักดิ์ ปกโคทะกัง

คุณพัชรา พันสีเลา
คุณพัชรี อินธิแสง
คุณพิชญา ประวรรณา
คุณพุมพวง ชาวเกวียน
คุณภานุพล มั่งมี
คุณภาวินีย ทองใต
คุณมณีกราบแกว ดวงกระยอม
คุณมรุต โพคันโย
คุณมัสติกา จันทพรม
คุณยอดชาย ยอดเนียม
คุณรจนา ปาปะโข
คุณรัชฎาภรณ เทอำรุง
คุณรัชนี สุนทะวงศ
คุณรัตนา ปาสานะตี
คุณรัศมี ศรีมุงคุณ
คุณรุงรัตน ทรีศรี
คุณวรรณภา ลาสุเล
คุณวัชรพงศ หงษจันดา
คุณวันเฉลิม มาศคำมี
คุณวิปศยา ปุริมายะตา
คุณวิษณุกรณ ปะริเตนัง
คุณวีระยุทธ สีลับสี
คุณศรานนท ปาโสรักษ
คุณศศิธร เรเรือง
คุณศิริพร สุจจะชารี
คุณศิวพร ศรีมาตย
คุณสนธยา สาดแลน
คุณสมหญิง ทศภูชัย
คุณสายฝน กุยวาป
คุณสาวิตรี แกวสิงห
คุณสุกัญญา นามเหลา
คุณสุดารัตน มีผล
คุณสุนารี สนั่นเอื้อ
คุณสุพรรณี ปุริมาตา
คุณสุภนิตย ลีนาค
คุณสุภาวดี พิมพภักดี
คุณสุรชัย ควรชอบ
คุณสุรศักดิ์ ปาสาเนย
คุณสุรีวัลย ชัยลิ้นฟา
คุณสุวันนา ประพฤตินอก
คุณอนุชิต สิ้วอินทร
คุณอภินันท หลักคำพันธ
คุณอรพันธ สุวรรณเขต
คุณอรวรรณ ปะนามะเส
คุณอรุณยุพา สระใหญ
คุณอัมธิดา สุวรรณธาดา
คุณอุษา บุตตะโชติ
คุณเจิดจรัส นามปะเส
คุณเทิดศักดิ์ ปาสาจัง

คุณพัชราพร ปะนะภูเต
คุณพัชลี บัวบุญ
คุณพิทยา ประมายะยัง
คุณพูนชัย บุญเพ็ง
คุณภานุมาศ แสนบุญศิริ
คุณภิรมณ สาวิกัน
คุณมณีนุช ไชยศรี
คุณมลฤดี มอญคำลา
คุณมานะ วิเศษศรี
คุณยุทธชัย ปุรำพะกา
คุณรถยา บรรณศรี
คุณรัชณู สุปะตำ
คุณรัฐพล ภูดวงจิตร
คุณรัตนาภรณ ประบัวบาน
คุณราชันย คำทะลุง
คุณลักขณา มัชปาโต
คุณวรรณิสา ชัยราช
คุณวัชรพงษ ชื่นตระกูล
คุณวัลลี มุกดา
คุณวิภาวดี ปาสาจัง
คุณวิษณุพร พลหนองคูณ
คุณวีระวุฒิ ดงพระเจา
คุณศรายุทธ ปาปะกัง
คุณศักดิ์เกษม มัดถาปะตัง
คุณศิริมา บาริศรี
คุณศุภชัย มะสาทานัง
คุณสนธยา แสงอรุณ
คุณสรวงสุดา ดวงสุพรรณ
คุณสายฝน จุปะมัดตัง
คุณสาวิตรี ไสอินทร
คุณสุกาญดา มาฤทธิ์
คุณสุดารัตน โยวะ
คุณสุนิษา โสดาปดชา
คุณสุพรรษา สุวรรณ
คุณสุภัค รัตนอัน
คุณสุภิตรา บุตรสาธรรม
คุณสุรพงษ เกตุคำขวา
คุณสุระสิทธิ์ โลกาสา
คุณสุรเดช ชาวระ
คุณสุวัลนา ภักดีปญญา
คุณอนุพงษ ศัทธาคลัง
คุณอภิรัฐ มูลหา
คุณอรพิน ปะกินังเต
คุณอรวรรณ ศิริพรทุม
คุณอรุณรัตน นนทคำจันทร
คุณอัยยรัช อันพามา
คุณอุไลวรรณ จันทะจิต
คุณเฉลิมศรี เสนาฮาด
คุณเบญจรัตน สุวภักดิ์

คุณพัชรี พรมมาแข
คุณพัฒนพงษ มะหัด
คุณพิยดา สมปดสา
คุณภัทรพล สัตพันธ
คุณภานุวัตร ปดตาลาคะ
คุณภูมิพรรค ซาไซย
คุณมนัสนันท ผลสงา
คุณมะณีรัตน โทรเลข
คุณมานิตย สารกาล
คุณยุทธนา ทำมิ
คุณระพีพรรณ ปญญาสิทธิ์
คุณรัชนก โพธิ์ไทย
คุณรัฐพล โสภาใฮ
คุณรัตพล เฮียงเหี่ย
คุณรินพร นะโส
คุณลักขณา แข็งแรง
คุณวราภรณ บุญทองโท
คุณวัชรา ตาพล
คุณวิชิตชัย เทวะหะ
คุณวิภาวี ชาวพงษ
คุณวิไลพร คำมูล
คุณวุฒิชัย ประภาวิชา
คุณศรายุทธ มาฤทธิ์
คุณศิริญญา สารสวัสดิ์
คุณศิริวรรณ ภิรมราช
คุณศุภวัฒน ไลออน
คุณสมจิตร หนันคำจร
คุณสลาลี สมคม
คุณสายพิน ปกกาโล
คุณสิทธิพงศ ปาปะกัง
คุณสุขสันต ยางเคลือ
คุณสุทัศน ปุนบุตร
คุณสุนิสา อนันโท
คุณสุพัตตรา สมีพันธ
คุณสุภัตษร บรรณศรี
คุณสุมาลี อันทชัย
คุณสุรศักดิ์ บรรหาร
คุณสุริยะ ธะนะพันธ
คุณสุวรรณา วงษาไฮ
คุณหฤทัย อุดร
คุณอนุรักษ ครองพลขวา
คุณอภิวัล ลาดนอก
คุณอรภา สุวรรณพันธุ
คุณอรอนงค ดงอุทิศ
คุณอลิษา ดวงเพชร
คุณอาทิตย นาดี
คุณเกศฎาภรณ คำมาตย
คุณเดชา ไวมงคุณ
คุณเบ็ญจมาศ ปกกังเวสัง

คุณพัชรี พูลศิลป
คุณพันธุรี ซาปาน
คุณพิศา จันทะคอม
คุณภัทรวิจิตรา ประจุดทะเนย
คุณภาวิณี วงษนอก
คุณภูวนาถ ประจะนัง
คุณมนูญ คุณนาม
คุณมะลิวรรณ อุทัยทิพย
คุณมุขมณี ธรรมโส
คุณยุพาพร แพงวงค
คุณระรินทร นะโส
คุณรัชนี ทัดศรี
คุณรัตตระกูล ปาจะกัง
คุณรัติกาล คาดีวี
คุณรุงทิพย พารา
คุณวรรณนิภา สุวรรณโก
คุณวรายุทธ สิมมาลา
คุณวัชราวดี ปะกิระนัง
คุณวิทยา ปะโยธิน
คุณวิยดา พิมยัง
คุณวีรชุน จุลศรี
คุณวุฒิศักดิ์ คุมธง
คุณศราวุฒิ วงศคำชาว
คุณศิริพร จำปาเกตุ
คุณศิริวรรณ อิสาตร
คุณศุมารินทร ขันชะพัฒน
คุณสมบัติ เสตเตมิย
คุณสันติ นะราช
คุณสาริยา ศรีโสติ
คุณสินทอง แทนสม
คุณสุคนธา ทรงฤทธิ์
คุณสุทิน คำจันทราช
คุณสุนิสา โยธะมาตย
คุณสุพัตรา คามจังหาร
คุณสุภาพร บุญมามอบ
คุณสุมิตรา ชารีวัน
คุณสุรศักดิ์ บุพตา
คุณสุริยา นานัน
คุณสุวรรณีย ประทุติตา
คุณอนงรักษ กอนทอง
คุณอนุรี จุปะมะตัง
คุณอมรรัตน วิปราชญ
คุณอรรถพล วัชรานุสรณ
คุณอรอุมา ปาสาใน
คุณอัจฉพรรณี อินวงค
คุณอารดา กุลจันทร
คุณเกศินี มัชปะโต
คุณเดือนเพ็ญ ทับทิมออน
คุณเบ็ญจวัลย นามวิเศษ

คุณเผด็จ ชินสอน
คุณเสฎฐพงศ วังหาญ
คุณเอกพจน จันทรราช
คุณไพวัลย บุดตะแสน
ส.อ.วิเชียร แสงแสน

คุณเพียงเดือน จันทเขต
คุณเสถียน ปุยกวาง
คุณเอกรินทร กองบุตร
จาเอกเอกโกวิทย กองโพธิ์

คุณขวัญสุดา โยวะผุย
คุณนิตินัย นาเรือง
คุณพีระญาณ พรอมสมุด
คุณสุภาพร ประจะนัง
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คุณเพ็ญพิชชา มะหัด
คุณเสารวณี โชคเหมาะ
คุณแสนคำ ศิริพรทุม
ส.ท.พงษเทพ จันทะพรม
เลขานุการ
คุณคัชรินทร โคตรชา
คุณปยะภัณฑ จันทรเจริญ
คุณวาฏิณี อุตนะ
คุณเทียนเพชร แปนไมล

คุณเยาวลักษณ กวางประชัน
คุณเสาวภา พิมพล
คุณโกศล จันทรบาง
ส.ท.สันติ ตินานพ

คุณเรวดี ตุลยธำรง
คุณเสาวรักษ สุตะภักดี
คุณไพฑูรย จันทนนตรี
ส.อ.วสันต ญาติบำเรอ

คุณตุลยา เปลวเฟอง
คุณปยะวัตร นิลทะราช
คุณสิริประภา เหลา

