
ขอ้มูล ณ วันที ่18 ตุลาคม 2564

สมทบ สามญั
1 นาง กนกวรรณ สวัสด์ิอารีย์ 1 อุตรดิตถ์
2 นาง กมลชนก พรมอินทร์ 1 อุตรดิตถ์
3 นาง กมลวรรณ จังติยานนท์ 1 อุตรดิตถ์
4 นาง กรรณิการ์ ผุยดา 1 อุตรดิตถ์
5 นาง กัญญา ปัทมะสุวรรณ์ 1 อุตรดิตถ์
6 นางสาว กัลยา ศรีจันทร์เด่น 1 อุตรดิตถ์
7 นาง กัลยา ทองศรีจันทร์ 1 อุตรดิตถ์
8 นาง กัลยานี สู่ผ่าน 1 อุตรดิตถ์
9 นาง กาหลง บุญเสือ 1 อุตรดิตถ์
10 นาง กิตติยา อินฟากท่า 1 อุตรดิตถ์
11 นาง กุลตนาธ บุญไทย 1 อุตรดิตถ์
12 นาง แก้ว ค าปล้อง 1 อุตรดิตถ์
13 นาง ขนิษฐา ชัยจิตติประเสริฐ 1 อุตรดิตถ์
14 นาง ขวัญจิตร์ เรืองประพัฒน์ 1 อุตรดิตถ์
15 นาง ขวัญชนก ภูเ่จริญยศ 1 อุตรดิตถ์
16 นาง ขวัญดาว น่วมเณร 1 อุตรดิตถ์
17 นาง คะนอง ม้วนเรียน 1 อุตรดิตถ์
18 นาง ค าฟอง จ าปาเทศ 1 อุตรดิตถ์
19 นาง ค าหล้า ดวงสุภา 1 อุตรดิตถ์
20 นาง จริญญา หาดี 1 อุตรดิตถ์
21 นาง จอมแก้ว เจริญทรัพย์ 1 อุตรดิตถ์
22 นาง จันทนา โพธิจ์วง 1 อุตรดิตถ์
23 นาง จันทนา อยู่อิ่ม 1 อุตรดิตถ์
24 นาง จันทร์ จันทร์น  าอ่าง 1 อุตรดิตถ์
25 นาง จันทร์แรม โนจรมา 1 อุตรดิตถ์
26 นาง จันทัปปภา ทาแก้ว 1 อุตรดิตถ์
27 นาง จ านง คล้ายชม 1 อุตรดิตถ์
28 นาง จ าเนียร เวชมะโน 1 อุตรดิตถ์
29 นาง จ าลอง ต๊ะกานโพธิ์ 1 อุตรดิตถ์
30 นาง จินดารัตน์ เสริฐลือชา 1 อุตรดิตถ์

ทะเบียนข้อมูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจงัหวัดอุตรดิตถ์
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31 นาง จินตนา ท้าวทอง 1 อุตรดิตถ์
32 นาง จีรประภา คอนเอม 1 อุตรดิตถ์
33 นางสาว จีรภา ถาค า 1 อุตรดิตถ์
34 น.ส. จุฑามาศ สวัสดี 1 อุตรดิตถ์
35 นาง เจนจิรา ปานเกษม 1 อุตรดิตถ์
36 นาง ฉวีวรรณ รอดบาง 1 อุตรดิตถ์
37 นาง ฉวีวรรณ ประจันเขตต์ 1 อุตรดิตถ์
38 นาง เฉลิมศรี บุญมาก 1 อุตรดิตถ์
39 นาง ชลิฎา จันคุ้ม 1 อุตรดิตถ์
40 นางสาว ชาครียา เศรษฐเสรี 1 อุตรดิตถ์
41 นาย ชาญชัย ทาแก้ว 1 อุตรดิตถ์
42 นาง ชุติมา สุวรรณนวล 1 อุตรดิตถ์
43 นาง ญาณินท์ สถิตนิรันดร์ 1 อุตรดิตถ์
44 นาง ญาณิศา ฟูใจ 1 อุตรดิตถ์
45 น.ส. ฐิตาภัทร์ เกิดแก้ว 1 อุตรดิตถ์
46 นางสาว ฐิติชญา แว่นวิชัย 1 อุตรดิตถ์
47 นาง ฐิติภรณ์ ทองกระสัน 1 อุตรดิตถ์
48 นาง ฐิติรัตน์ แก้วทอด 1 อุตรดิตถ์
49 นาย ณฐนน พุม่พวง 1 อุตรดิตถ์
50 นาง ณฐพร อุปธารปรีชา 1 อุตรดิตถ์
51 นาง ณฐพร อุปธารปรีชา 1 อุตรดิตถ์
52 นาง ณัชชภัทร ศรีชัย 1 อุตรดิตถ์
53 นาง ณัฐกานต์ พรามนาค 1 อุตรดิตถ์
54 นาง ณัฐจพร สิงขรณ์ 1 อุตรดิตถ์
55 นาย ณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ 1 อุตรดิตถ์
56 นาง ณิชกานต์ พรหมน้อย 1 อุตรดิตถ์
57 นาง ณิชาพัฒน์ มณีนุท 1 อุตรดิตถ์
58 นาง ณิรดา พรมสุวรรณ 1 อุตรดิตถ์
59 นาง ดรรชนี ธีระวงษ์พิทักษ์ 1 อุตรดิตถ์
60 นางสาว ดลธร ม่วงวงษ์ 1 อุตรดิตถ์
61 นางสาว ดวงพร อุ่นค าปา 1 อุตรดิตถ์
62 นาง ดาวรุ่ง แผดศรี 1 อุตรดิตถ์
63 นาง ถนอม ค าใส 1 อุตรดิตถ์
64 นาย ทรงวิทย์ จังติยานนท์ 1 อุตรดิตถ์



65 นาง ทวันตรี ทองพุทธมงคล 1 อุตรดิตถ์
66 นาง ทศพร สุขก้อน 1 อุตรดิตถ์
67 นาง ทองค า การินตา 1 อุตรดิตถ์
68 นาง ทองม้วน เชียงดา 1 อุตรดิตถ์
69 น.ส. ทิติยา สมค า 1 อุตรดิตถ์
70 นาง ทิพย์วรรณ เหล็กจันทร์ 1 อุตรดิตถ์
71 นาง ทิพย์วารี ไกรมี 1 อุตรดิตถ์
72 นาง ทิพาภรณ์ สุขดี 1 อุตรดิตถ์
73 นาง ธัญญาภัทร์ ทิมรักษา 1 อุตรดิตถ์
74 นางสาว ธัญญาเรศ วังชิ น 1 อุตรดิตถ์
75 นาง ธัญพิมล ออนแสน 1 อุตรดิตถ์
76 นาง นกแก้ว สุวรรณโณ 1 อุตรดิตถ์
77 นาง นงนุช จันทน์เทศ 1 อุตรดิตถ์
78 นาง นงรักษ์ ทาทอง 1 อุตรดิตถ์
79 นาง นพรัตน์ ด าค า 1 อุตรดิตถ์
80 นาง นภวรรณ คงศิริ 1 อุตรดิตถ์
81 นาง นภัสกรณ์ รัศมี 1 อุตรดิตถ์
82 นาง นภา ทองอินทร์ 1 อุตรดิตถ์
83 นาง นวมลภรณ์ อุ่นพา 1 อุตรดิตถ์
84 นาง นัชรี เทพทองค า 1 อุตรดิตถ์
85 นาง นันทนา หมื่นยุทธ 1 อุตรดิตถ์
86 นาง นันทินี เนติสิงหะ 1 อุตรดิตถ์
87 นาง นางชลธิชา ฟูบินทร์ 1 อุตรดิตถ์
88 นาง นาตยา บารมี 1 อุตรดิตถ์
89 นาง นารีนาถ เพ็ชรเอี่ยม 1 อุตรดิตถ์
90 นางสาว นิตนภา สิทธิเจริญ 1 อุตรดิตถ์
91 นาง นิ่มนวล เต็งสุวรรณ 1 อุตรดิตถ์
92 นาง นิลุบล เฟือ่งคอน 1 อุตรดิตถ์
93 นาง นิศากร โคกน้อย 1 อุตรดิตถ์
94 นาง นิศารัตน์ ตันเต็ม 1 อุตรดิตถ์
95 นาง นุช ลักษณะยศ 1 อุตรดิตถ์

96 นาง เนตรนภา เกตุอินทร์ 1 อุตรดิตถ์

97 นาง เนาวลักษณ์ ศิริบูลย์ภักดี 1 อุตรดิตถ์

98 นาง เนียม มาปุง้ 1 อุตรดิตถ์



99 นาง บังอร แก่งอินทร์ 1 อุตรดิตถ์

100 นาง บังเอิญ ดีบุญโน 1 อุตรดิตถ์

101 นาง บัณทิยา ร าแสง 1 อุตรดิตถ์

102 นาง บัวทอง ค าจันทร์ 1 อุตรดิตถ์

103 นาง บัวทิพย์ ตันสมบูรณ์ 1 อุตรดิตถ์

104 นาง บุญเกิด กอนแห้ว 1 อุตรดิตถ์

105 นางสาว บุญนิศา มั่นตุ่น 1 อุตรดิตถ์

106 นาง บุณฑริก ยอดไพบูลย์ 1 อุตรดิตถ์

107 นาง ประทวน วงษ์ชัย 1 อุตรดิตถ์

108 นางสาว ประทุม ค านิล 1 อุตรดิตถ์

109 นาง ประเทือง ทิพย์ลุ้ย 1 อุตรดิตถ์

110 นาง ประไพ พรหมน้อย 1 อุตรดิตถ์

111 นาง ประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล 1 อุตรดิตถ์

112 นาง ประภาพร กล่ินประทุม 1 อุตรดิตถ์

113 นาง ปราณี บัววังโปร่ง 1 อุตรดิตถ์

114 นาง ปราวีณา เลสัก 1 อุตรดิตถ์

115 นาง ปริชาติ ขันสาวะดี 1 อุตรดิตถ์

116 นาง ปริศนา แตงโม 1 อุตรดิตถ์

117 นาง ปริศนา กันยานวน 1 อุตรดิตถ์

118 นางสาว ปัทมา ทิมจันทร์ 1 อุตรดิตถ์

119 นาง ปัทมาวดี สุปัญญา 1 อุตรดิตถ์

120 นาย พงศธร เยาวรัตน์ 1 อุตรดิตถ์

121 นาง พยอม ขันต่ีต่อ 1 อุตรดิตถ์

122 นาง พเยาว์ นาคไธสงค์ 1 อุตรดิตถ์

123 นาง พรทิพย์ ภูเ่พียงใจ 1 อุตรดิตถ์

124 นาง พรเพ็ญ ค าสาเลา 1 อุตรดิตถ์

125 นาง พรรณิภา จันทพรรณ 1 อุตรดิตถ์

126 นาง พรรณี ไกรลาศ 1 อุตรดิตถ์

127 นาง พรศิริ ยังมี 1 อุตรดิตถ์

128 นางสาว พิง ศรีทิพย์ 1 อุตรดิตถ์



129 นาง พิมพร แก้วสมชาติ 1 อุตรดิตถ์

130 นาง พิสมัย ไชยะรักษ์ 1 อุตรดิตถ์

131 นาง เพ็ญแข สุขดิษฐ์ 1 อุตรดิตถ์

132 นาง แพรวพรรณ พินิจฤธิกร 1 อุตรดิตถ์

133 นาง ไพลิน นาพันธุ์ 1 อุตรดิตถ์

134 นาง ภรณีจีรา มะณี 1 อุตรดิตถ์

135 นาง ภัทราพร โคทอง 1 อุตรดิตถ์

136 นาง ภัศริกา กลุ่นอุดม 1 อุตรดิตถ์

137 นาง ภาวิตา เผ่าชู 1 อุตรดิตถ์

138 นาง มณฑา อุดมเลิศ 1 อุตรดิตถ์

139 นาง มนฑกานต์ พวงรังษี 1 อุตรดิตถ์

140 นางสาว มยุเรศ คันทะพรม 1 อุตรดิตถ์

141 นาง มะลิ เชื อผาเต่า 1 อุตรดิตถ์

142 นางสาว มาลินี หว่างพันธุ์ 1 อุตรดิตถ์

143 นาง มุกดา โชติวานนท์ 1 อุตรดิตถ์

144 นาย เมฆ พรมถา 1 อุตรดิตถ์

145 นาง ยก สีทา 1 อุตรดิตถ์

146 นาง ยมนา ภูริสัตย์ 1 อุตรดิตถ์

147 นาง ยอด ทองมา 1 อุตรดิตถ์

148 นาง ยุพา กิตตินพดล 1 อุตรดิตถ์

149 นาง ยุพาพร ทองน า 1 อุตรดิตถ์

150 นาง ยุพิน เอื อประเสริฐ 1 อุตรดิตถ์

151 น.ส. เยาวเรศ มะศักด์ิ 1 อุตรดิตถ์

152 นาง รวยริน ศรีดี 1 อุตรดิตถ์

153 นาง รัชนีกร ค าสุวรรณ 1 อุตรดิตถ์

154 นาง รัตนะ เสริมมา 1 อุตรดิตถ์

155 นางสาว รัตนา อ่อนกล่ัน 1 อุตรดิตถ์

156 นาง รัตนาวดี นาคมูล 1 อุตรดิตถ์

157 นาง รุ่งรัตน์ โล่ห์ประเสริฐ 1 อุตรดิตถ์

158 นาง รุ่งฤดี สังขะโต 1 อุตรดิตถ์



159 นาง ลม่อม ไชยวัฒนกุลเดช 1 อุตรดิตถ์

160 นาง ลาวรรณ์ พันมา 1 อุตรดิตถ์

161 นาง ล า คงเลิศ 1 อุตรดิตถ์

162 นาง ล าเจียก จ ารูญศิริ 1 อุตรดิตถ์

163 นาง ล าพันธ์ ใจแน่น 1 อุตรดิตถ์

164 นาง ล าพึง จันทร์ยวง 1 อุตรดิตถ์

165 นาง ล ายวน กอนวงศ์ 1 อุตรดิตถ์

166 นาง วนิดา สวนเอก 1 อุตรดิตถ์

167 นาง วรรณคดี มาบุญลือ 1 อุตรดิตถ์

168 นาง วรรณภา นาคะเกศ 1 อุตรดิตถ์

169 นางสาว วราภรณ์ แสนค าอ้วน 1 อุตรดิตถ์

170 นาง วันทรา ผ่านค า 1 อุตรดิตถ์

171 นาง วารินทร์ เชื อจันทร์ 1 อุตรดิตถ์

172 นางสาว วารุณี ศรีเจริญ 1 อุตรดิตถ์

173 นาง วิจิตร์ อินทร์จันทร์ 1 อุตรดิตถ์

174 นาง วิพารัตน์ นาคปิน่ 1 อุตรดิตถ์

175 น.ส. วิภา โตไพรศรี 1 อุตรดิตถ์

176 นาง วิมล กล้าณรงค์กร 1 อุตรดิตถ์

177 นาง วิราวรรณ์ ยาท้วม 1 อุตรดิตถ์

178 นาง วิไลพร ซ่ือตรง 1 อุตรดิตถ์

179 นาง วิไลพร เอกา 1 อุตรดิตถ์

180 นาง วิไลพร ม่วงโมด 1 อุตรดิตถ์

181 นาง วิไลพร ซ่ือตรง 1 อุตรดิตถ์

182 นาง วิศิษฎ์ศิริ ศรีเมืองสุข 1 อุตรดิตถ์

183 นาง วีณา คงทอง 1 อุตรดิตถ์

184 นางสาว วีรยารัศมิ์ พรมใจดี 1 อุตรดิตถ์

185 นาง วีรวรรณ ชวลิตสุวรรณ 1 อุตรดิตถ์

186 นางสาว ศรสวรรค์ พุม่สวาท 1 อุตรดิตถ์

187 นาง ศรีไพร แสงไทย 1 อุตรดิตถ์

188 นาง ศรีไพร รอดบุญส่ง 1 อุตรดิตถ์



189 นางสาว ศรีสมร โตมาก 1 อุตรดิตถ์

190 นาง ศรีสอางค์ สุขโชติ 1 อุตรดิตถ์

191 น.ส. ศศิธร ชูเกียรติ 1 อุตรดิตถ์

192 นาง ศศิธร เต็มอุ่น 1 อุตรดิตถ์

193 นาง ศศิวิมล กาญจนพฤนท์ 1 อุตรดิตถ์

194 นาง ศิริวรรณ ขวัญวงศ์ 1 อุตรดิตถ์

195 นาย สกุลไชย จูมทอง 1 อุตรดิตถ์

196 นาง สนิท นพศิริ 1 อุตรดิตถ์

197 นางสาว สโนไวท์ สุขทวีทถิตย์กุล 1 อุตรดิตถ์

198 นาง สมเด็จ ค าพลอย 1 อุตรดิตถ์

199 นาง สมบูรณ์ กันปาน 1 อุตรดิตถ์

200 นาย สมพร ขันปิงปุด๊ 1 อุตรดิตถ์

201 นาง สมพร บัวเผ่ือน 1 อุตรดิตถ์

202 นาง สมพร สีมา 1 อุตรดิตถ์

203 นาง สมฤทัย เดชเมือง 1 อุตรดิตถ์

204 นาง สมศรี วงค์ค าเจริญ 1 อุตรดิตถ์

205 นาง สริตา วาณิชย์ปกรณ์ 1 อุตรดิตถ์

206 นาง สวรรค์ เหล็กแจ้ง 1 อุตรดิตถ์

207 นาง สองเมือง สุพล 1 อุตรดิตถ์

208 นาง สาทิตรา เทีย่งตรง 1 อุตรดิตถ์

209 นาง สานิต มีสุข 1 อุตรดิตถ์

210 นาง สายรุ้ง มีสวัสด์ิ 1 อุตรดิตถ์

211 นาง สายศร สมบุญโต 1 อุตรดิตถ์

212 นาง สาวฉัตรธิดา แสนมั่ง 1 อุตรดิตถ์

213 นางสาว สาวสุชาฎา บุญทิพย์ 1 อุตรดิตถ์

214 นาง สาหร่าย ทาโทน 1 อุตรดิตถ์

215 นางสาว ส าราญ ประกอบทรัพย์ 1 อุตรดิตถ์

216 นาง สิรินดา จอมหงษ์ 1 อุตรดิตถ์

217 นางสาว สิรินาฎ เยือจันทร์ 1 อุตรดิตถ์

218 นาง สิริพรรณ ศิวะวามร 1 อุตรดิตถ์



219 นาง สิริรัตน์ ยาเภา 1 อุตรดิตถ์

220 นาง สีทอง สีหอม 1 อุตรดิตถ์

221 นาง สีนวล หมวกทอง 1 อุตรดิตถ์

222 นาง สุดารัตน์ ไชยเชียงพิณ 1 อุตรดิตถ์

223 นาง สุทิน แก้วรอด 1 อุตรดิตถ์

224 นาง สุธาดา ทันเจริญ 1 อุตรดิตถ์

225 นาง สุนทรียา ธิจร 1 อุตรดิตถ์

226 นาง สุนันทา สุขน  าค า 1 อุตรดิตถ์

227 นาง สุบิน ดวงสุภา 1 อุตรดิตถ์

228 นาง สุปราณี นามวงศ์ 1 อุตรดิตถ์

229 นาง สุภมาส เดชะผล 1 อุตรดิตถ์

230 นาง สุภาณี กันภัย 1 อุตรดิตถ์

231 นาง สุภาภรณ์ บ ารุงรัตน์ 1 อุตรดิตถ์

232 นาง สุมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1 อุตรดิตถ์

233 นาง สุวภี อุไรวรรณ์ 1 อุตรดิตถ์

234 นาง สุวรรณา ฉลองสัพบัญญู 1 อุตรดิตถ์

235 นาง สุวิตา ชุ่มแจ่ม 1 อุตรดิตถ์

236 นาง เสวีย่ง พิมพ์น้อย 1 อุตรดิตถ์

237 นาง โสภา เป็งเหล้า 1 อุตรดิตถ์

238 นางสาว หงศ์สกรณ์ ทองท้วม 1 อุตรดิตถ์

239 นาง หนึ่งฤทัย ด ามะนิลศรี 1 อุตรดิตถ์

240 นาง อนงค์ ยะน  าอ่าง 1 อุตรดิตถ์

241 นาง อนัญญา ช านาญ 1 อุตรดิตถ์

242 นาง อภิญญา อนรรฆมาศ 1 อุตรดิตถ์

243 นาย อภิรักษ์ ค าโมง 1 อุตรดิตถ์

244 นาง อรทัย ค าอ้าย 1 อุตรดิตถ์

245 นาง อรไท ปัญญาสงค์ 1 อุตรดิตถ์

246 นางสาว อรพรรณ ชมชื่น 1 อุตรดิตถ์

247 นาง อรวรรณ์ ยอดหาญ 1 อุตรดิตถ์

248 นาง อัญชลี กลับสุวรรณ์ 1 อุตรดิตถ์



249 นาง อารีย์รัตน์ ทิมยิ ม 1 อุตรดิตถ์

250 นาง อ านวย จันทร์หอม 1 อุตรดิตถ์

251 นาง อุ่นเรือน เสือน้อย 1 อุตรดิตถ์

252 นาง อุบล พันธุอ์ินทร์ 1 อุตรดิตถ์

253 น.ส. อุไร ทองห่อ 1 อุตรดิตถ์

254 นาง เอื อมพร รัตนศิริกุลชัย 1 อุตรดิตถ์
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