
ขอ้มูล ณ วันที ่18 ตุลาคม 2564

สมทบ สามญั

1 นาง กัลยา บัณฑิต 1 น่าน
2 นาง เง็กน้อย เต็งไตรรัตน์ 1 น่าน
3 นาง จิตราภรณ์ ศรีวรรณนุสรน์ 1 น่าน
4 นาง นิภา ประภาศิริ 1 น่าน
5 นาง นุชนาฎ เพชรวีระ 1 น่าน
6 นาง ผ่องพรรณ นันทเสน 1 น่าน
7 นาง พนารัตน์ เจริญกิจหัตถกร 1 น่าน
8 นาง พูนสุข ไชยสุวรรณ 1 น่าน
9 นาง ลัดดา ฝายนันชัย 1 น่าน
10 นาง วนารินทร์ แสงมณี 1 น่าน
11 นาง วาทินี โชติทวีวัฒน์ 1 น่าน มาจาก จ.สุพรรณบุรี

12 นาง ศศิธร ชนะศรี 1 น่าน
13 นางสาว สุนันทา โค้วตระกูล 1 น่าน
14 นาย สุริยน ขันทะบุญตา 1 น่าน
15 นาง อัจฉรา เหล่าอารยะ 1 น่าน
16 นาง ภิรมณ์ญา ไชยเสน 1 น่าน

17 นาง อรุณี ต้ังจิตนุสรณ์ 1 น่าน

18 นาง สุพรรณี ฤกษ์มนูกิจ 1 น่าน

19 นาง สงวนศรี แซ่ห่าน 1 น่าน

20 นาง เบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร 1 น่าน

21 นาง พัชริน ศุภกิจโกศล 1 น่าน

22 นาง วิไลวรรณ บุดาสา 1 น่าน

23 นางสาว รุ่งรัตน์ จิณะเสน 1 น่าน

24 นาง ละมัย โพธิสู์ง 1 น่าน

25 นาง สุดารัตน์ แววบัณฑิต 1 น่าน

26 นาง แพรวพรรณ ผาลา 1 น่าน

27 นาง กนกอร ไชยศร 1 น่าน

28 นาง นงนภัส คงเมือง  1 น่าน

ทะเบียนข้อมูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจงัหวัดน่าน

ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทสมาชกิ

จังหวัด วันทีส่มคัรสมาชกิฯ



29 นาง ธนพร  ศิริรัตน์พิริยะ 1  น่าน

30 นาง ดวงวรรณ ทะลือ 1 น่าน

31 นาง เยาวลักษณ์ อินต๊ะไชย 1 น่าน

32 นาง ยุวพร จรัสวรภัทร 1 น่าน

33 นาง แข่งแข โรจนวิสิฐ 1 น่าน

34 นาง วราภรณ์ แสนกลาง 1 น่าน

35 นาง ณัฐนรี ศรีชัยยะ 1 น่าน

36 นาง บุญเทียม จุมปา 1 น่าน

37 นาง สุจินต์ ครองดี 1 น่าน

38 นางสาว วาสินี สิทธิวุฒิ 1 น่าน

39 นาง พัชรินทร์ เงินปัญญา 1 น่าน

40 นาง สุมาลี จันผะกา 1 น่าน

41 นาง กันตะนา จันเครือ 1 น่าน

42 นาง พิมพ์พร จ าปารัตน์ 1 น่าน

43 นาง บุญนอง สายอุทธา 1 น่าน

44 นาง พนอตา ไชยยืน 1 น่าน

45 นาง นงนุช อิ่นแก้ว 1 น่าน

46 นาง ขนิษฐาร์ อมรทิพย์วงศ์ 1 น่าน

47 นาง ธนัญญา ค าพูล 1 น่าน
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