คณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนวาปปทุม รุนที่ 60
คุณกชกร รัตนติสรอย
คุณกมลชนก บุญทองโท
คุณกัญญาพร อินทมาตย
คุณกาญจนิกา ประวันจะ
คุณกุลธิดา กุมชาด
คุณขวัญฤทัย แกวภา
คุณจริญญา คูณมี
คุณจักรพงษ ดงอุทิศ
คุณจิตติมา กุญชะโร
คุณจิรกิตติ์ สกุลจร
คุณจิรายุ ปะระทัง
คุณจุฑามณี ปฏิสัจจ
คุณจุลัยวัลย มะธิตะใน
คุณชนัญธิดา แกนทาว
คุณชยาพร สำราญสุข
คุณชาญยุทธ คุมทรัพย
คุณญาณี ยุติธร
คุณฐิติมา ปาสานะ
คุณณรงคศักดิ์ คุณแกว
คุณณัฐกานต จำนงคพันธ
คุณณัฐพร เรียงภักดี
คุณดาราตรี โยประทุม
คุณทรงสิทธิ์ โยธาสุภาพ
คุณธนพร อินกอง
คุณธนวัต พิมพา
คุณธัญญรัตน ฤทธิราม
คุณธำมรงค ดงหิงษ
คุณธีรศักดิ์ ธิธรรมมา
คุณนภสินธุ ปะนัดตะเถ
คุณนฤมล จุลศรี
คุณนันทพร พวงเพชร
คุณนัษฎาภา โนมะยา
คุณนิติยา ธีระ
คุณนิสาชล อนชาวนา
คุณบุญนภา ทองพูล
คุณบุสดี วังหอม
คุณปภัสสร ปองขวาเลา
คุณปริญญา ปานาเต
คุณปวีณา ปกกาโล
คุณปาริชาติ กลิ่นหอม
คุณปยะดา เกิดกิจ
คุณพนัสดา คงเปนนิจ
คุณพรปวีร อันเวลา
คุณพัชราวดี ปะตินัง
คุณพัฒนวุธ บุญกลาง
คุณพิชญา บุบผารัตน

คุณกชพร ฟอนบำเรอ
คุณกรศิริ บุตรศรี
คุณกัญญารัตน พุฒศรี
คุณกำพล จุลศรี
คุณกุลภัสสร แสงทอง
คุณขวัญอนงค ศรีชนะวงศ
คุณจริญา คุณวงษ
คุณจักรพงษ โยธามาตร
คุณจิตรทิวา บัวจันทร
คุณจิรพงศ วัฒนบุตร
คุณจิรายุทธ ประถม
คุณจุฑามาศ ปญญา
คุณจุไรรัตน สุนทวงค
คุณชนากานต ชินชาติ
คุณชลธิชา ชาวบานใน
คุณชิดพล ปุริศรี
คุณฐานิต ดีสวน
คุณฑิฆัมพร วาตีบุญเรือง
คุณณรงคศักดิ์ โพธิ์โสภา
คุณณัฐญา ศรีปะยา
คุณณัฐวุฒิ ทอนเสาร
คุณตรัยสิทธิ์ ศรีษะผา
คุณทศพล วาลง
คุณธนวัช พรมแสนสอน
คุณธนวัตร ไหลหาโคตร
คุณธันยพร อุดมศิลป
คุณธิดา ดวงทาวเศษ
คุณธีระพล วงษภา
คุณนภัสราพร ไกรกิจราษฎร
คุณนวลฉวี ปริเตสัง
คุณนันทวัฒน ไชยปะปา
คุณนาตยา สุดจาชารี
คุณนิภัทร คำสะไมล
คุณนุชนาฏ บุดดีหงษ
คุณบุญมี ธนูศรี
คุณปฏิภาณ สุขเกิด
คุณปภาวี อะสุรินทร
คุณปริญญา ละมุล
คุณปทมพร เพชรนาวาส
คุณปาริชาติ ติดวงษา
คุณปยะวัฒน สิงหแกว
คุณพนิดา พิมขวัญ
คุณพรพิมล ซองเหล็กนอก
คุณพัชริดา แซเลา
คุณพันธวุฒิ สุธรรม
คุณพิชญนรี ตระกูลโกศล

กรรมการ
คุณกนกวรรณ ชางเหล็ก
คุณกฤตยาพร บุญยะรัตน
คุณกัญฐิมา สาสีดา
คุณกิตติธร เลนคำมี
คุณกอเกียรติ พูลเพิ่ม
คุณครองภพ สืบสุนทร
คุณจริยา ปะวันนา
คุณจันทิมา คำพิลึก
คุณจินดารัตน ศรีจันทร
คุณจิรภัทร โคตรุฉิน
คุณจิราวดี สินธุวงค
คุณจุฑารัตน นารถสิทธิ์
คุณชญาดา สุตภักดี
คุณชนากานต สมบูรณ
คุณชลธิชา รักษาภักดี
คุณชุติมา สินประดิษฐ
คุณฐิติกร พรมมาแข
คุณณฐพัชร ศรีสมัย
คุณณัชพล ศรีเทพ
คุณณัฐติยา พรหมจารย
คุณณัฐวุฒิ ศาลางาม
คุณติญากร อาศัยนา
คุณทัศนีย ลอดงบัง
คุณธนวัฒน กางมาเทศ
คุณธรรมรัตน ปกกะสีนัง
คุณธารารัตน จุปะมะตัง
คุณธิดากานต เสนาฮาด
คุณธีรโชติ ทองประสม
คุณนราธิป มาลาพร
คุณนัฐพล หิดธิเดช
คุณนันทิชา ทาทิพย
คุณนารีนาถ เลิศผล
คุณนิภาพร มาแกว
คุณน้ำตาล สารวัน
คุณบุษกร บุญมาก
คุณปฐมรัตน ยางจันทร
คุณประภัสสร ภวภูตานนท
คุณปรีชา บุปะปา
คุณปทมา มะไหย
คุณปารเมศ คุณวงษ
คุณพงศกร โสดารัตน
คุณพนิตา จุลศรี
คุณพรรณราย ไกรกลิ่น
คุณพัชรี คำกองแกว
คุณพัศพงศ สุนทรพสิษฐ
คุณพิชญมาลย ปองขวาเลา

คุณกนกวรรณ ปะโมโท
คุณกลยุทธ เจนจุด
คุณกันยา วันทอง
คุณกิตติพงศ พลสิทธิ์
คุณขนิษฐา ปดสามาลา
คุณคุณากร ซอนดอก
คุณจรูญ จันเต
คุณจันทิวา จูมเกตุ
คุณจินตนา ปะนัดตะเถ
คุณจิราพร พลกุล
คุณจิราวรรณ พิมพา
คุณจุฑารัตน อันทะวงษ
คุณชนกพร ปกการะนัง
คุณชนาภา บุตรสาธรรม
คุณชลธิรศน โคตาแสง
คุณชูวิชช ปาปะไพ
คุณฐิตินันท มูลภาที
คุณณปภัช ลดาวัลย
คุณณัฏฐณิชา มั่งมี
คุณณัฐนรี สิงหไชย
คุณณิชกานต นามวิเศษ
คุณทนงศักดิ์ ปดโตยันทัง
คุณทิพวรรณ หอมมาลัย
คุณธนวัฒน ปะสังติโย
คุณธฤต ปะจิตตังโข
คุณธารารัตน ดาลาศ
คุณธีรพล ชินภักดี
คุณนพดล สีหานาม
คุณนราวิชญ สีแดงก่ำ
คุณนัฐวุฒิ ลุนละวงศ
คุณนันทิดา นินทะสิงห
คุณนิดติยา โพธิจักร
คุณนิมิต กุมวาป
คุณน้ำฝน พรมผุย
คุณบุษบา เรียงภักดี
คุณปทิตตา จุปะมัตตัง
คุณประเจน สีหาบุญจันทร
คุณปรีชา ผานแผว
คุณปทมาวรรณ วงเฟยง
คุณปยพร งามเลิศสิริกุล
คุณพงศธร มาตแทน
คุณพรธิภา มะลาพิมพ
คุณพรรณวิไล ดุมเกษม
คุณพัชรี บุตรเรียง
คุณพานิภัค บัวรัตน
คุณพิชเญศ พักตรหาญ

คุณกนกอร คองสี
คุณกัญจนา ดานุรักษ
คุณกาญจนา อัปมระกา
คุณกิติยา มัดทะปะนัง
คุณขนิษฐา สีทา
คุณจตุพร ยอดประทุม
คุณจักรกริช เฮียงเหี่ย
คุณจาริญา สุทุม
คุณจินตนา ปตตายะโส
คุณจิราภรณ บัวศรีภูมิ
คุณจุฑาทิพย ประทัดตานัง
คุณจุทารัตน ปองขวาเลา
คุณชนัญชิดา ภูน้ำยอย
คุณชมภูนุช พันฤทธิ์
คุณชลิตา ปจจัยโคถา
คุณญาณัจฉรา ตาอาย
คุณฐิติพร อุปกัง
คุณณรงค ปญญะพิมพ
คุณณัฏฐิตา บุญศรี
คุณณัฐพงษ อวนมะโฮง
คุณดารณี ปะเตชะกัง
คุณทรงวุฒิ สีหาบุดโต
คุณธนพงษ บุญกุล
คุณธนวัฒน เปลี่ยนสอาด
คุณธวัณชัย บัวบุญ
คุณธารินี จงอาจ
คุณธีรภัทร หวางอุน
คุณนพรัตน ขินสูงเนิน
คุณนริศรา ประกอบนัน
คุณนัดตชัย โพพิธี
คุณนันทิยา พูนลน
คุณนิตยา บุตรโชติ
คุณนิลาวัลย จิตไธสง
คุณบัณฑิต บุตะกะ
คุณบุษยากรณ จิตพล
คุณปภัสรา ปะทันจะ
คุณปราโมทย มะธิปไขย
คุณปลายฝน แกวสังข
คุณปาณิสรา ณ หนองคาย
คุณปยรินทร พรมแสง
คุณพนมพร จิตแสง
คุณพรนิภา สุวรรณปะกา
คุณพรสุดา ปานแสงขำ
คุณพัชรี สารถี
คุณพิชชาพร ยุซิ
คุณพินิตสุภา หาญสมบัติ

คุณพิมพรำไพ ชาวบานใน
คุณภวิษยพร หนันดี
คุณภาณุเดช ผาผง
คุณมาริษา ปดถาดี
คุณมุกดา พรรณขาม
คุณยุทธพิชัย ปะมาคะเต
คุณรวิวรรณ ตะโน
คุณรัฐกร ประทุมรุง
คุณรัตนาภรณ ปะตินัดตัง
คุณลักขณา ชะโร
คุณวนิดา ปญญะพิมพ
คุณวราพร ดาดี
คุณวัชระพงษ ประนนท
คุณวันนิษา จันทรนวล
คุณวิทวัส ปาริสาเก
คุณวิวัฒน ปดตานี
คุณวุฒิพงษ กงเพชร
คุณศราวุฒิ ดงเรียงลาด
คุณศศิธร พินโย
คุณศักดิ์ศรี มุลศรีสุข
คุณศิรินาท อันทรินทร
คุณศิริลักษณ ทองเฟอง
คุณศุภลักษณ ปดตาลาคะ
คุณสมฤดี มะธิปไข
คุณสัญญา ยอดเนียม
คุณสาวิตรี ราชสีห
คุณสิริธร กันทิยะ
คุณสิริรัตน ครองยศ
คุณสุขเกษม ปริสาเก
คุณสุดารัตน โยธายศ
คุณสุธิชาติ นามวิเศษ
คุณสุนิสา อุดร
คุณสุภากร นอมมนัส
คุณสุภาวดี บัวรัตน
คุณสุรีวัลย สิมชาติ
คุณหัทยา ปะกิลาพัง
คุณอภิญญา สีเสน
คุณอมรรัตน ญาติโสม
คุณอรรถชัย แกวมะณี
คุณอรียา จันทรฟอง
คุณอัจฉราภรณ มะเสนา
คุณอัยการ ชิณศรี
คุณอารี พรมยะมาตย
คุณอินทุอร ศรีธรณ
คุณเกรียงไกร รามสีดา
คุณเกษฎาภรณ ปะวะเสนัง
คุณเจียระไน กุดเปง
คุณเทพนิมิตร สมภักดี
คุณเบญจวรรณ ประนามะ

คุณพิรดา คงทน
คุณภัชรินทร ปาปะเต
คุณภานุมาศ นินทะราช
คุณมินตรา สังขะชาด
คุณมุกดาพร วรรณปะกะ
คุณยุทธิชัย บุตะกะ
คุณระพีพรรณ ปะมาระตา
คุณรัฐพงษ ธรรมกันหา
คุณรัตนสุดา จุนทองหลาง
คุณลิลาพร สุดชะเน
คุณวรรณภา รินทอง
คุณวราภรณ สุปะตำ
คุณวัชรินทร วิเศษรินทอง
คุณวาธิตา ชนะมาร
คุณวิธิตา ภูตเขต
คุณวิวาภรณ กิ้นโบราณ
คุณศรประภา วรรณวงษา
คุณศราวุธ สุทธิโสกเชือก
คุณศศิธร มาปะเภา
คุณศิราภรณ ทนอุบล
คุณศิริพร ปนะถา
คุณศิริลักษณ ปะสังติโย
คุณศุภากร ไครนุน
คุณสรายุทธ สมคม
คุณสันติชัย จันเจียง
คุณสิงหา ปองขวาเลา
คุณสิรินุช มุกดา
คุณสุกัญญา บุญมาพิลา
คุณสุจธิยา ปกกังวะยัง
คุณสุดารัตน ไตรรัตน
คุณสุธิดา ศรีมันตะ
คุณสุพรรษา ใจติ๊บ
คุณสุภาพร ดีประวี
คุณสุมินตรา คังดงเค็ง
คุณสุรเชษฐ ชัยภูธร
คุณอนันต สัจจวาสน
คุณอภิรักษ จุลศรี
คุณอมรรัตน พรอมกลาง
คุณอรรถพงษ เปสาโก
คุณอลิษา จุลศรี
คุณอัจฉราวตรี เลาลาด
คุณอาทิตย ศรีภูวงษ
คุณอารียา ศรีออนสี
คุณอุกกฤษฏ แสงนาโก
คุณเกรียงไกร หมื่นเจริญ
คุณเกษศิรินทร ปดทุม
คุณเฉลิมเกียรติ สิมลา
คุณเทวัญ ยางงาม
คุณเปลววดี หลักคำพันธ

คุณพีรนุช ปะสังติโย
คุณภัทราภรณ สีสมเตรียม
คุณภาสญา ประสมสี
คุณมิรันตี ปะติตังโข
คุณมุจรินทร ปะกิคะ
คุณยุภารักษ สุขวรรณดี
คุณระพีพัฒน พิมพโนนทอง
คุณรัฐพล ทองพา
คุณรุงทรัพย แสงลอย
คุณวชิราภรณ เลาสันเทียะ
คุณวรรณวิภา พลเสนา
คุณวรุณยุภา จันทรพินิจ
คุณวัชรินทร อิภิโช
คุณวารุณี จันทรภักดิ์
คุณวินัย กาหวาย
คุณวีระชัย งามสะพรั่ง
คุณศรัญญา นามวงศ
คุณศลิษา คำภูแกว
คุณศศิธร หงษประสิทธิ์
คุณศิริกุล อัปมะโน
คุณศิริรัตน อนันโท
คุณศิริลักษณ สัตะโส
คุณศุภิสรา นาเมือง
คุณสรินดากร โนศรี
คุณสันตชัย ใจเกื้อ
คุณสิรวิชญ อัปติกานัง
คุณสิริมา สืบเปง
คุณสุกัญญา บุปะปา
คุณสุดธิดา ปลายนา
คุณสุทธิดา ดีทับทิม
คุณสุธิดา สุปะเท
คุณสุพล สกุลแท
คุณสุภาพร หนอสีหา
คุณสุรวุฒิ บัวพรม
คุณสุวิชาดา ชาวเกวียน
คุณอนิรุต พลอามาตย
คุณอภิวัฒน ปุริศรี
คุณอมิตา เลาปอมวาป
คุณอรัญญิกา จังหวะ
คุณอังสุดา ศิลาเกตุ
คุณอัญชลี มวงทำ
คุณอานนท พรมแพน
คุณอาสสนุ โฮมละคร
คุณอุดร เรืองเรื่อ
คุณเกวรินทร บุญสมร
คุณเกิดเกียรติ กรองทอง
คุณเดชา ปะมาคะเต
คุณเนติพงษ จันทนนตรี
คุณเฟองฟา ปาสาใน

คุณพีรพัฒน อันทรีย
คุณภัทราภรณ ไปมา
คุณภูริวิชญ ศรีละครดี
คุณมิ่งขวัญ ชาวงษ
คุณยลธิดา ศิริสำราญ
คุณรพีพร ทอนโพธิ์
คุณรัชนีกร เหลาชัย
คุณรัตติยาภรณ ไปนา
คุณรุงทิวา เสวะโก
คุณวนารี โคตรแกว
คุณวรรณวิภา มวลมนตรี
คุณวลัยลักษณ ชุมพล
คุณวัฒนชัย อุทัยดา
คุณวาสนา สืบสุนทร
คุณวิภาดา เพิ่มผล
คุณวีระวัฒน ภาภิรมย
คุณศรัณยู ศัพทพันธ
คุณศศิธร จันทะกระยอม
คุณศศินา ละเวลี
คุณศิรินทรพร จินดามัย
คุณศิริลักษณ กุลนิตย
คุณศิริวัฒน โพธิ์ศรี
คุณสกุลรัตน ชัยหา
คุณสวัสดิ์ จูมพลา
คุณสายชล ศรีประดู
คุณสิราวรรณ สีดาชมภู
คุณสิริยากร ประกายสี
คุณสุกัลยา บุตรมะ
คุณสุดา บุดชาดี
คุณสุทธิดา โทโล
คุณสุนารี นุตะไว
คุณสุพัตรา ปาสานะโก
คุณสุภาพร อุยไขพันธ
คุณสุรศักดิ์ ขันมะณี
คุณสุวิชาดา อาระหัง
คุณอภิญญา จงจิตร
คุณอภิศักดิ์ กองโคตร
คุณอรทัย อรรคดี
คุณอริญา ไวมงคุณ
คุณอัจฉรา พลเสนา
คุณอัญชลี สุนทะวงศ
คุณอาภัสรา อะโนดาษ
คุณอำพล ลาโพธิ์
คุณอุมาพร ประโยชนลา
คุณเกศรินทร เกษรหอม
คุณเกียรติภูมิ ศิริกุล
คุณเดชา ปาสาบุตร
คุณเบญจมาศ แผงบุดดา
คุณเมธาวณิชย ปาติสัตย

คุณพุฒตาล รุงสาครทอง
คุณภาคภูมิ ชารีอัน
คุณมณีนุช แกววรรณา
คุณมีนารัตน บุญกันหา
คุณยศกร นาคเกิด
คุณรมิตา เพียลาภ
คุณรัชนีพร พลแสง
คุณรัตนากร เทศนิติกุล
คุณรุงระวี แสนมี
คุณวนิดา ชาลีสมบัติ
คุณวรวุฒิ ไอยะรา
คุณวลิดา มะธิปไข
คุณวัทนวิภา บุดดีสี
คุณวิจิตรา กุมชาด
คุณวิรัญญา อรัญนารถ
คุณวุฒิชัย พิเคราะห
คุณศรัณย เบาสิงห
คุณศศิธร ญาติโสม
คุณศศิวิมล หวลไธสง
คุณศิรินาถ ลวยชัยภูมิ
คุณศิริลักษณ จาวสันเที๊ยะ
คุณศุภณัฐ หัตถนิรันต
คุณสงกรานต นอยใจดี
คุณสวิตต โคตรสีเขียว
คุณสายฟา โคตพันธ
คุณสิริคุปต ทับภูมี
คุณสิริยาภรณ สายจันดี
คุณสุขุมพันธ ประทุมทอง
คุณสุดารัตน บัวรัตน
คุณสุธาสินี ปกเขตานัง
คุณสุนิสา ปาปะเต
คุณสุภัตรา พิมพล
คุณสุภาภรณ ประกอบสำเนียง
คุณสุริยะ ประศรีระเก
คุณหนึ่งฤดี ศรีเชียงสา
คุณอภิญญา วรรณปะโพธิ์
คุณอภิสิทธิ์ โพเทพา
คุณอรพรรณ บัวชุม
คุณอริศรา บุญมะยา
คุณอัจฉรา โอสระคู
คุณอัมภรณ สอนจันทร
คุณอาริษา มัชปะโต
คุณอินทุอร ปดถาใจ
คุณอุษณา จันลคร
คุณเกศลดา เกตุธานี
คุณเกียรติภูมิ สายพิมพ
คุณเดือนเพ็ญ บุตะโชติ
คุณเบญจมาส อุดคณฑี
คุณเมธีกร คงแสนคำ

คุณเสกสรร ทิพยศรีราช
คุณโชติรส จาพา
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คุณเสาวณีย ปตตะชารี
คุณไชยพล วิแสง

คุณเอกนรินทร ชาวหนอง
คุณไอลดา จันทศิลป

คุณเอกราช จักรชุม
คุณไอลดา ชาติมูลตรี

คุณเอกสิทธิ์ สุพะกำ

