
ขอ้มูล ณ วันที ่18 ตุลาคม 2564

สมทบ สามญั
1 นาง กัญญา กะติรัตน์ 1 มหาสารคาม
2 นาง เกษร ชัยพิสุทธิส์กุล 1 มหาสารคาม
3 นาง จรวย สุริยะ 1 มหาสารคาม
4 นาง ดรุณี วัฒนมงคล 1 มหาสารคาม
5 นาง นงลักษณ์ โชคชัยวัฒนากร 1 มหาสารคาม
6 นาง นภาพร เตชชุวานันท์ 1 มหาสารคาม
7 นาง นิตยา วงศ์มังกร 1 มหาสารคาม
8 นาง บัวทอง พรมงคลชัย 1 มหาสารคาม
9 นาง ประคอง โพธินาม 1 มหาสารคาม
10 นาง ประเทือง สุพรรณฝ่าย 1 มหาสารคาม
11 นาง ประยูร ศรีสถิตย์ 1 มหาสารคาม
12 นาง ปรียา  สรประสิทธิ์ 1 มหาสารคาม
13 นาง ปัททุมมา อินทาวงษ์ศรี 1 มหาสารคาม
14 นาง พรทิพย์ ลิมปพนาสิทธิ์ 1 มหาสารคาม
15 นาง ไพเราะ แผลงประพันธ์ 1 มหาสารคาม
16 นาง มาลัยวัลย์ นันทะริด 1 มหาสารคาม
17 นาง ยุพิน สุขวัฒนสมบัติ 1 มหาสารคาม
18 นาง รจนา  คงวรเวชกุล 1 มหาสารคาม
19 นาง ระพีพรรณ แก้ววิศิษฐ์ 1 มหาสารคาม
20 นาง รัตติยาพร ประสาระเอ 1 มหาสารคาม
21 นาง วัลภา ศิริพิริยะกุล 1 มหาสารคาม
22 นาง วาทินี ทิพย์ประเสริฐ 1 มหาสารคาม
23 นาง สุวรรณา ติระพงศ์ไพบูลย์ 1 มหาสารคาม
24 นาง ไสว เรืองฤทธิ์ 1 มหาสารคาม
25 นาง อร่าม จันทมูล 1 มหาสารคาม
26 นาง อรุณรัตน์ คงบุญ 1 มหาสารคาม
27 นาง อิ่มใจ คงเฟือ่งฟุง้ 1 มหาสารคาม
28 นาง อุไร คาดพันโน 1 มหาสารคาม
29 นาง รัชนี อยู่ยงศิลป์ 1 มหาสารคาม 10-ก.ค.-60
30 นาง ปราณี สุขกสี 1 มหาสารคาม 3-พ.ค.-59

ทะเบียนข้อมูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจงัหวัดมหาสารคาม

ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทสมาชกิ

จังหวัด วันทีส่มคัรสมาชกิฯ



31 นาง จารุณีย์ เทวกุล 1 มหาสารคาม 3-พ.ค.-59
32 นาง จีรพรรณ โสภณ 1 มหาสารคาม 3-พ.ค.-59
33 นาง ทองพันธ์ ฉัตรชินรัตน์ 1 มหาสารคาม 10 ธค.59
34 นาง รุจิรา ตันมิตร 1 มหาสารคาม 13-ก.ค.-60
35 นาง บุญถึง อักษร 1 มหาสารคาม 10-ก.ค.-60
36 นาง อารมณ์ พึง่โคกสูง 1 มหาสารคาม 10-ม.ค.-61
37 นาง จิราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี 1 มหาสารคาม 15-ก.พ.-61
38 นาง วริฐา  จันทรา 1 มหาสารคาม 1-ต.ค.-61
39 นาง สุนทรี อุดชาชน 1 มหาสารคาม 22-ต.ค.-61
40 นาง นุชนารถ ศักด์ิสุนทรภักด์ิ 1 มหาสารคาม 22-ต.ค.-61
41 นาง นวลน้อย วีระพันธ์ 1 มหาสารคาม 22-ต.ค.-61
42 นาง ยุพิน ขันตี ณ พล 1 มหาสารคาม 22-พ.ย.-61
43 นาง กอบกุล ไชยสูง 1 มหาสารคาม 14-ม.ค.-62
44 นาง นิลุบล สวัสด์ิซิตัง 1 มหาสารคาม 6-ม.ีค.-62
45 นาง อรสุดา พลเยี่ยม 1 มหาสารคาม 15-พ.ค.-62
46 นาง ผ่องศรี แวงวรรณ 1 มหาสารคาม 15-พ.ค.-62
47 นาง สุวิวรรณ ภูปัญญา 1 มหาสารคาม 1-ก.ค.-62
48 นาง กัณณภัสร์ ปัญญา 1 มหาสารคาม 14-ส.ค.-62
49 น.ส. ประกายดาว แก้วกัมพล 1 มหาสารคาม 6-ก.ย.-62
50 นาง นิชาภา พิชญาเดชากุล 1 มหาสารคาม 9-ก.ย.-62
51 นาง ปาริฉัตร อมรดิษฐ์ 1 มหาสารคาม 9-ก.ย.-62
52 นาง อัญชลี ไทยทองสุขสกุล 1 มหาสารคาม 9-ก.ย.-62
53 นาง สุมาลี พลนิกรกิจ 1 มหาสารคาม 10-ต.ค.-62
54 นาง ลักขณา เมธานิธิกุล 1 มหาสารคาม 10-ต.ค.-62
55 นาง ไปรยา  บุญมี 1 มหาสารคาม ย้ายมาจากจ.อ านาจเจริญ(เกษียณอาย)ุ
56 นาง วิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร 1 มหาสารคาม ย้ายมาจากจ.หนองคาย
57 นาง สายสินธุ ์ หอมกล่ิน 1 มหาสารคาม ย้ายมาจากจ.ร้อยเอ็ด(เกษียณอาย)ุ
58 นาง นงลักษณ์ มะทิตะโน 1 มหาสารคาม 6-ธ.ค.-62
59 นาง ศุภัทรา อนันต์เอื้อ 1 มหาสารคาม 9-ธ.ค.-62
60 นาง สาวิตรี พลอยสังวาลย์ 1 มหาสารคาม 18-ธ.ค.-62
61 นาง บุญมี ทัพเจริญ 1 มหาสารคาม 24 ธค.62
62 นาง ศิร์ณัฐชา ชาญพินิจ 1 มหาสารคาม 25 ธค.62
63 นาง รัชนี สมมิตร 1 มหาสารคาม 6-ม.ค.-63
64 นางสาว ศศิธร สอนพรม 1 มหาสารคาม 7 มค.63



65 ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา 1 มหาสารคาม 12-ม.ีค.-63
66 นาง สุวรรณ อะโน 1 มหาสารคาม 17-ม.ีค.-63
67 นาง ขนิษฐา  อุพลเถียร 1 มหาสารคาม 17.ม.ีค.63
68 นาง จันทร์เพ็ญ ภักศิริพร 1 มหาสารคาม 16-เม.ย.-63
69 น.ส. พนมแสง  ทวยจันทร์ 1 มหาสารคาม 10 มิย.46

70 น.ส. ส าเนียง อะเวล 1 มหาสารคาม 10 มิย.46
รวม 50 20
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ย้ายมาจากจ.อ านาจเจริญ(เกษียณอาย)ุ
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