
ขอ้มูล ณ วันที ่18 ตุลาคม 2564

สมทบ สามญั
1 นาง มัลลิกา พุฒิชาติ 1 อุดรธานี
2 นาง ธิติพร จินดาหลวง 1 อุดรธานี
3 นาง สงวน จันทร์พร 1 อุดรธานี
4 นาง นันทรัตน์ ธัญญพืช 1 อุดรธานี
5 นาง อังคณา จีนอ่า่ 1 อุดรธานี
6 นาง ดวงสุรีย์ ปทานนท์ 1 อุดรธานี
7 นาง พรพิมล อุทุมโภค 1 อุดรธานี ย้ายไป จ.ฉะเชิงเทรา
8 นาง ศิริโฉม หมั่นนอก 1 อุดรธานี
9 นาง โสภิตา เลิศสุบิน 1 อุดรธานี
10 นาง เรวดี วิถี 1 อุดรธานี
11 นาง ณัฐรุจา มุมบุญ 1 อุดรธานี
12 นาง ศิริรัตน์ ศรีกุลวงนิมิตร 1 อุดรธานี
13 น.ส. สุรณี ลือชัยประสิทธิ์ 1 อุดรธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
14 นาง ฉายา ตยางคนนท์ 1 อุดรธานี
15 น.ส. ศรีศุภพนิดา ศรีวงศ์วรญาณ 1 อุดรธานี
16 นาง พิมพ์ศิริ แสงนิล 1 อุดรธานี
17 นาง รัตนา ธิโสภา 1 อุดรธานี
18 นาง นัยนา ต.วัฒนผล 1 อุดรธานี
19 นาง ณีรบล ต้ังอรุณสวัสด์ิ 1 อุดรธานี
20 นาง กอบแก้ว คงน้อย 1 อุดรธานี
21 นาง สุมาลี โรจน์นิรันดร์ 1 อุดรธานี
22 นาง กฤษณา คุณะปุระ 1 อุดรธานี
23 นาง ภิรมย์ ทรัพย์ถาวร 1 อุดรธานี ย้ายไป จ.สุรินทร์
24 นาง นิตยา นิ่มทวัฒน์ 1 อุดรธานี
25 นาง สุภาสรณ์ แต้รัตนชัย 1 อุดรธานี ย้ายไป จ.หนองบัวล่าภู
26 นาง สมใจ สุตลาวดี 1 อุดรธานี
27 นาง สุรดา ในสุขสถาพร 1 อุดรธานี
28 นาง ปาริชาติ จันดาวงษ์ 1 อุดรธานี
29 นาง บุญล่้า ดีมั่น 1 อุดรธานี
30 น.ส. วรัญญารักษ์ บุดดาดไชย 1 อุดรธานี

ทะเบียนข้อมูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจงัหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อ - สกุล
ประเภทสมาชกิ

จังหวัด วันทีส่มคัรสมาชกิฯ



31 นาง บุญเลิศ จิตไทย 1 อุดรธานี
32 นาง รัชนก สิงห์วงษ์ 1 อุดรธานี
33 นาง สมพร สายสุดใจ 1 อุดรธานี
34 น.ส. พวงเพชร มีเติมไชย 1 อุดรธานี

35 นาง สมจันทร์ แสนศรี 1 อุดรธานี

36 นาง มิ่งขวัญ ชินเวชกิจวานิชย์ 1 อุดรธานี

37 น.ส. พัทยา ล้ิมเลิศเจริญวนิช 1 อุดรธานี

38 นาง อภินันท์ ทรงอยู่ 1 อุดรธานี

39 นาง สุมาลี บุตรเนียร 1 อุดรธานี

40 นาง สุพิจญาณ ประเสริฐพรรนึก 1 อุดรธานี

41 น.ส. สมหวัง บรรพจันทร์ 1 อุดรธานี

42 นาง แพรวตา ศรีวงศ์ราช 1 อุดรธานี

43 นาง มยุรี บุญเอื้อเบญจมาส 1 อุดรธานี

44 นาง ประพิณ จิตรคาม 1 อุดรธานี

45 น.ส. ประภัสสร เอื้อวงศ์กูล 1 อุดรธานี

46 นาง ชัญญา วรรณเกษมสุข 1 อุดรธานี

47 นาง มณฑิรา ก่าบังภัย 1 อุดรธานี

48 นาง กัญจสรท์ เกียรติไกรวัลศิริ 1 อุดรธานี

49 นาง วราภา ไพสิฐกุลวิวัฒน์ 1 อุดรธานี

50 นาง สิริยา เบ็ญจจินดา 1 อุดรธานี

51 นาง ประภา กรีพานิช 1 อุดรธานี

52 นาง นิภา มังคะโชติ 1 อุดรธานี

53 น.ส. สุพรรณี ศักด์ิสุจริต 1 อุดรธานี

54 นาง ปณิชา รุ่งเรืองธนกุล 1 อุดรธานี

55 น.ส. อมรรัตน์ เลิศรัตนชฏาพร 1 อุดรธานี

56 นาง สมเกล้ียง เวียงแก้ว 1 อุดรธานี

57 นาง กุลญดา ทอนมณี 1 อุดรธานี

58 นาง จิราภรณ์ วรรณภิณพงศ์ 1 อุดรธานี

59 นาง สรวีย์ สุขพานิช 1 อุดรธานี

60 นาง สรวีย์ สุจริต 1 อุดรธานี

61 นาง อุดร รัตน์ประเสริฐกุล 1 อุดรธานี



62 นาง ญัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว 1 อุดรธานี

63 นาง สมจิต ค่าวันดี 1 อุดรธานี

64 น.ส. สุลัดดา ปัญญาตระกูล 1 อุดรธานี

65 นาง จิตรา อ่วมสิน 1 อุดรธานี

66 น.ส. จิรวรรณ ศิริเกตุ 1 อุดรธานี

67 นาง สมจิตร สุระอุดร 1 อุดรธานี

68 นาง ลัดดาวัลย์ ศรีเพชร 1 อุดรธานี

69 นาง สมเพชร เศวตวงษ์ 1 อุดรธานี

70 น.ส. พรนัทชา พรมนาม 1 อุดรธานี

71 นาง หนูเรียน เข็มบ่อน้อย 1 อุดรธานี

72 น.ส. สุธิดา มุ่งช่วย 1 อุดรธานี

73 นาง นงนุช นาคประสม 1 อุดรธานี

74 นาง นงนุช ไชยเทพ 1 อุดรธานี

75 นาง ยุพิณ เอกวงษา 1 อุดรธานี

76 นาง ล่าพอง อินทร์กง 1 อุดรธานี

77 นาง หนูพิศ ขันทองค่า 1 อุดรธานี

78 น.ส. จินตรา อุตรักษ์ 1 อุดรธานี

79 น.ส. รัชนี พันธ์ค่า 1 อุดรธานี

80 นาง สมพร ไชยค่า 1 อุดรธานี

81 นาง จันทร์สว่าง คงสงค์ 1 อุดรธานี

82 นาง ค่าบ่อ ใจศิริ 1 อุดรธานี

83 นาง เบ็ญจมาศ เทพจันทร์ 1 อุดรธานี

84 นาง วิจิตรา ขันธ์สาลี 1 อุดรธานี

85 น.ส. สุรีวัลย์ โทนะหงษา 1 อุดรธานี

86 น.ส. อัญชิษฐา โยธาวงค์ 1 อุดรธานี

87 นาง พัชญา ชุมดาวงศ์ 1 อุดรธานี

88 นาง นภาพร ชัยทักษิณ 1 อุดรธานี

89 น.ส. วรรณภา เหง้าพรหมมินทร์ 1 อุดรธานี

90 นาง ทองสี โฮมชัยวงค์ 1 อุดรธานี

91 น.ส. วชิรากร รัชอินทร์ 1 อุดรธานี



92 นาง เสถียร เนตรภักดี 1 อุดรธานี

93 นาง วิยาดา รังสร้อย 1 อุดรธานี

94 นาง จงกล พลน้่าเทีย่ง 1 อุดรธานี

95 นาง อัญชลี ชุษณะโชติ 1 อุดรธานี

96 นาง วรัทยา สิทธิจันแสน 1 อุดรธานี

97 น.ส. พิมพร เหล่าภูทอง 1 อุดรธานี

98 น.ส. จงจินต์ ชุษณะโชติ 1 อุดรธานี

99 นาง ภาดา วิบูลย์กุล 1 อุดรธานี

100 นาง อังคาร ศริจอมพล 1 อุดรธานี

101 นาง พวงเพชร นามแสง 1 อุดรธานี

102 นาง จุฬาภาณ์ วิบูลย์กุล 1 อุดรธานี

103 นาง พรรณี ศรีชนะชัย 1 อุดรธานี

104 นาง แรมจันทร์ อินทร์สีดา 1 อุดรธานี

105 นาง ฉลวย ไชยเค้า 1 อุดรธานี

106 นาง รัตนา วิเศษหวาน 1 อุดรธานี

107 นาง บัวลี ชัยค่าภา 1 อุดรธานี

108 นาง ศิรินันท์ ศรีลาดเลา 1 อุดรธานี

109 น.ส. นรมน โยธะนันท์ 1 อุดรธานี

110 นาง โสภา ค่ามะณีจันทร์ 1 อุดรธานี

111 นาง บัวทอง สุทธิเรือง 1 อุดรธานี

112 นาง ล่าดวน จันคร 1 อุดรธานี

113 นาง จ่าปา ศรียาเทพ 1 อุดรธานี

114 นาง หนูแดง วันณี 1 อุดรธานี

115 นาง อัญชลี ประสงค์สุข 1 อุดรธานี

116 น.ส. ณัฎธิดา วิบูลกุล 1 อุดรธานี

117 น.ส. สุภารัตน์ ศรีทอง 1 อุดรธานี

118 น.ส. สุปรียา กระทุม่ขันธ์ 1 อุดรธานี

119 นาง พรรณี ศรีอาษา 1 อุดรธานี

120 น.ส. ทองสุข ศรีอุ่น 1 อุดรธานี

121 น.ส. สมภาร สาอุด 1 อุดรธานี



122 นาง บูลา แสนณรงค์ 1 อุดรธานี

123 นาง ฐิตาภรณ์ สิมลา 1 อุดรธานี

124 นาง ประไพรศรี พรเพ็ง 1 อุดรธานี

125 น.ส. พเยาว์ เชวงศักด์ิโสภาคย์ 1 อุดรธานี

126 นาง หนูจีน ผาทอง 1 อุดรธานี

127 นาง อนงค์ มาวิเศษ 1 อุดรธานี

128 นาง สมพร นามคุณ 1 อุดรธานี

129 นาง ผ่องพรรณ แก้วดวงศรี 1 อุดรธานี

130 น.ส. ล่าไย วิชัยวงษ์ 1 อุดรธานี

131 นาง พูลศรี บ้านแสน 1 อุดรธานี

132 นาง ภัคพร อิทรวิเศษ 1 อุดรธานี

133 นาง วินิจ คามะปะใน 1 อุดรธานี

134 นาง มาลัย วงศ์ศรีเผือก 1 อุดรธานี

135 นาง อรทัย ค่าชมภู 1 อุดรธานี

136 นาง เพียงทอง สุวรรณหาร 1 อุดรธานี

137 น.ส. วันดี วิลา 1 อุดรธานี

138 นาง สันธนี สีดาวงษ์ 1 อุดรธานี

139 นาง ดอกไม้ ประสวนศรี 1 อุดรธานี

140 นาง เตียม พงษ์วาปี 1 อุดรธานี

141 นาง กัญญา ภักสรสิทธิ์ 1 อุดรธานี

142 นาง น้อยนุช ทองปัญญา 1 อุดรธานี

143 นาง วรรณภา จ่าปาเทศ 1 อุดรธานี

144 นาง หนูเพศ ไชยเยช 1 อุดรธานี

145 นาง ผกายพร หล้าสา 1 อุดรธานี

146 น.ส. กนกกร เชื้อจันทร์ทา 1 อุดรธานี

147 นาง บุญสินธุ์ เบญจินดา 1 อุดรธานี

148 นาง อมรรัตน์ โภคาพานิช 1 อุดรธานี

149 นาง วาสนา จรุงพันธ์ 1 อุดรธานี

150 นาง อุบล อุสุพานิชย์ 1 อุดรธานี

151 นาง มะลิจันทร์ ฤทธิม์หา 1 อุดรธานี



152 นาง มะลิจันทร์ ไกรวาปี 1 อุดรธานี

153 นาง หนูทอง ต้นกัญญา 1 อุดรธานี

154 นาง นิวรณ์ บุตตะโยธี 1 อุดรธานี

155 นาง มะลิ ทุริสุทธิ์ 1 อุดรธานี

156 นาง เทพศิรินทร์ จันทร์เสนา 1 อุดรธานี

157 นาง สัญทยา อุดชาชน 1 อุดรธานี

158 นาง สมบุญ พึม่ชัย 1 อุดรธานี

159 นาง ไล ศรีบรรเทา 1 อุดรธานี

160 นาง ทองศรี มุงคุณแสน 1 อุดรธานี

161 นาง ทองทรัพย์ ทองเวียน 1 อุดรธานี

162 น.ส. อุไรวรรณ หงษาดี 1 อุดรธานี

163 นาง สุขี คชสารพานิช 1 อุดรธานี

164 นาง เบ็ญจมาศ พรจ่าศิลป์ 1 อุดรธานี

165 นาง ทองใหม่ ราชพล 1 อุดรธานี

166 นาง ผ่องพรรณ นานาค 1 อุดรธานี

167 นาง นิตยา รัตน์พินิจ 1 อุดรธานี

168 นาง บุญอยู่ ยาตุนุเคราะห์ 1 อุดรธานี

169 นาง วิชชุลดา ศรีวงษ์ 1 อุดรธานี

170 นาง ภัทรภร อนุสนธ์ 1 อุดรธานี

171 นาง จุรี ศรีขา 1 อุดรธานี

172 นาง พิมพา จันทะเมธิ 1 อุดรธานี

173 นาง สุพรรณีย์ เชื้อตาอ่อน 1 อุดรธานี

174 นาง สุมาศ โพธิจักร 1 อุดรธานี

175 นาง ดวงเนตร บุญค่า 1 อุดรธานี

176 น.ส. อุบล กลางวาปี 1 อุดรธานี

177 น.ส. เมย์ธิพร ทองแสง 1 อุดรธานี

178 นาง ศรีนวล วรรณโส 1 อุดรธานี

179 นาง ค่าปูน ใจมั่น 1 อุดรธานี

180 นาง เพ็ญศรี สภากุล 1 อุดรธานี

181 นาง พนิดา กลางหาบุตร 1 อุดรธานี



182 น.ส. ธนวรรณ ชีววิทยานันท์ 1 อุดรธานี

183 น.ส. ยุภาวดี โภคาพานิชย์ 1 อุดรธานี

184 น.ส. ปียะภรณ์ กระสิงท์ 1 อุดรธานี

185 นาง นุชวรี บุญมี 1 อุดรธานี

186 นาง นิภาพร ทิพย์อาสน์ 1 อุดรธานี

187 นาง ณัชธยา มุลาลี 1 อุดรธานี

188 นาง รุ่งทิวา โพธิใ์ต้ 1 อุดรธานี

189 นาง อารีย์ สุรารักษ์ 1 อุดรธานี

190 นาง วีรวรรณ แก้วค่าแสน 1 อุดรธานี

191 น.ส. สังวาล ภาโนมัย 1 อุดรธานี

192 นาง จ่าลอง ตันสวัสค์ิ 1 อุดรธานี

193 นาง จุไรวรรณ พูลสาทรกูล 1 อุดรธานี

194 นาง ค่าแสน ตาบาล 1 อุดรธานี

195 นาง วนิดา บุญกว้าง 1 อุดรธานี

196 นาง ร่าไพ เฮ้ารัง 1 อุดรธานี

197 นาง สุทิม วงหาแทน 1 อุดรธานี

198 นาง นุชนาฎ คูณศรี 1 อุดรธานี

199 นาง งามตา จันทีเทพ 1 อุดรธานี

200 นาง ณัฐมน สาลีรูป 1 อุดรธานี

201 นาง ล่าไย ถาแสง 1 อุดรธานี

202 นาง พรทิพย์ สุมาลย์ 1 อุดรธานี

203 นาง ทิพย์เกษร ประจงสาร 1 อุดรธานี

204 นาง บัวทิพย์ นาคภู่ 1 อุดรธานี

205 นาง อุทัย รอดบุญมา 1 อุดรธานี

206 นาง บัวทอง ชัยศรีจันทร์ 1 อุดรธานี

207 นาง สมจิต นอกเมือง 1 อุดรธานี

208 นาง บัวเรือน นามบุตร 1 อุดรธานี

209 น.ส. สังวาล อินทะวิเศษ 1 อุดรธานี

210 นาง บุญโฮม สวนศรีดา 1 อุดรธานี

211 นาง จันทร์ศรี น้อยกัลยา 1 อุดรธานี



212 นาง อุดร รัตนประเสริฐกุล 1 อุดรธานี

213 นาง สมจันทร์ ศิริสุวรรณ 1 อุดรธานี

214 นาง ชลธิดา เมืองทา 1 อุดรธานี

215 น.ส. พรรัศมี ปิฉิมพลี 1 อุดรธานี

216 น.ส. โชติกา พูลสาทรกูล 1 อุดรธานี

217 นาง สุภาพร แสนมั่น 1 อุดรธานี

218 น.ส. อาลิษา เมืองมัจฉา 1 อุดรธานี

219 นาง หวัน แก้วภูบาล 1 อุดรธานี

220 นาง ไพพิชย์ สุระเสียง 1 อุดรธานี

221 นาง ไพสอน ภูตามเงิน 1 อุดรธานี

222 นาง ส่าราญ แก่นนาค่า 1 อุดรธานี

223 นาย พรรณษิษฐ์ กุลพลเมือง 1 อุดรธานี

224 นาย บุญสี แก้วภูบาล 1 อุดรธานี

225 นาย จรูญ สุระเสียง 1 อุดรธานี

226 นาย สุฤทธิ์ แก่นนาค่า 1 อุดรธานี

227 นาย ปฏิวัติ โครตมูล 1 อุดรธานี

228 นาง กานต์รวี พลูศิริ 1 อุดรธานี

229 น.ส. สาวิตรี หาทนต์ 1 อุดรธานี

230 น.ส. อภันตรี ชุมโครต 1 อุดรธานี

231 น.ส. สิริลักษณ์ กรดแก้ว 1 อุดรธานี

232 น.ส. ศุภรัตน์ ขันดี 1 อุดรธานี

233 น.ส. อนงค์ ตีที 1 อุดรธานี

234 น.ส. กนกนันท์ ศรีคชา 1 อุดรธานี

235 น.ส. ล่าไย หงษ์กัณหา 1 อุดรธานี

236 น.ส. สิรินทิพย์ วรวลัย 1 อุดรธานี

237 น.ส. ดาราพร อินทร์จงล้าน 1 อุดรธานี

238 นาง สตรีรัตน์ แสนจ่าหน่าย 1 อุดรธานี

239 นาง พัชรี กล้ิงสวัสด์ิ 1 อุดรธานี

240 นาง ทิพอุสา ชาวชุมนุม 1 อุดรธานี

241 นาง ปรียาพร ปิน่มณี 1 อุดรธานี



242 น.ส. สายสวาท พรมโครต 1 อุดรธานี

243 น.ส. ชญานี ทานอุทิศ 1 อุดรธานี

244 นาง อุไรพร วงศ์ปราชญ์ 1 อุดรธานี

245 นาง ตระกูลไทย ทองค่า 1 อุดรธานี

246 น.ส. ฤทัยวรรณ กิติสมเกียรติ 1 อุดรธานี

247 นาง เมตตา จันทร์แดง 1 อุดรธานี

248 นาง เลิศลักษณ์ ภัทรศิริพงษ์ 1 อุดรธานี

249 น.ส. ธิติมา แซ่จึง 1 อุดรธานี

250 น.ส. นงลักษณ์ อยู่ค่าจันทร์ 1 อุดรธานี

251 นาง นิ่มนวล ขันวิสิทธิ์ 1 อุดรธานี

252 นาง ประภาพร ไชยเพชร 1 อุดรธานี

253 นาง เกศรินทร์ ภูกิจ 1 อุดรธานี

254 น.ส. สงกรานต์ ธาตุเสียว 1 อุดรธานี

255 นาง เข็มพร บุตรด้วง 1 อุดรธานี

256 นาง สุพัฒ บุตรด้วง 1 อุดรธานี

257 นาง จิราภรณ์ บุตรด้วง 1 อุดรธานี

258 นาง เพชร ผาจวง 1 อุดรธานี

259 นาง มลิดา รัตนะ 1 อุดรธานี

260 น.ส. รวิภา ธาตุเสียว 1 อุดรธานี

261 นาง ส่าเนียง บุดดีค่า 1 อุดรธานี

262 นาง เตียงทอง ผาจวง 1 อุดรธานี

263 นาง ราตรี บุญมา 1 อุดรธานี

264 นาง สมัย ศิริมา 1 อุดรธานี

265 นาง สายทอง ศิริมา 1 อุดรธานี

266 นาง มะลิวัลย์ อุลูโคตร 1 อุดรธานี

267 นาย สมภาร โพธิพ์รม 1 อุดรธานี

268 นาง ค่าพวง จันทร์ประทักษ์ 1 อุดรธานี

269 นาย ศุภมิตร อุลูโคตร 1 อุดรธานี

270 นาย นพวงษ์ ทวีพงษ์ 1 อุดรธานี

271 นาง ฉวีวรรณ แก้วแก่น 1 อุดรธานี



272 นาย ลือชัย สีสมรส 1 อุดรธานี

273 นาง ปรียานันท์ ภูนาเพ็ชร 1 อุดรธานี

274 นาย เฉลย จ่าปาปาน 1 อุดรธานี

275 นาง อนงค์ กุลพลเมือง 1 อุดรธานี

276 นาง พัฒศรี ธาตุวิสัย 1 อุดรธานี

277 น.ส. พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม 1 อุดรธานี

278 นาง เสาร์ ภิภัทรนุกูล 1 อุดรธานี

279 นาง สมจิตร สมภักดี 1 อุดรธานี

280 นาง บัวเงิน บัณฑิต 1 อุดรธานี

281 นาง นางน้อย ทิมิลทล 1 อุดรธานี

282 นาง ประนอม หล้าหมอก 1 อุดรธานี

283 นาง สุวรรณ ดีโป 1 อุดรธานี

284 นาง ทัศนีพร สนิทชัย 1 อุดรธานี

285 นาง ดวงใจ ใจหาร 1 อุดรธานี

286 นาง ราตรี อ่อนศิลา 1 อุดรธานี

287 น.ส. ภรนภา ดาพัน 1 อุดรธานี

288 นาง เปรมสินี ปรางทอง 1 อุดรธานี

289 นาง ตุ่น สนิทชัย 1 อุดรธานี

290 นาง น้่าอ้อย โพธิศ์รี 1 อุดรธานี

291 นาง วนิดา นามราช 1 อุดรธานี

292 นาง อ่านวย วงหนองแล้ง 1 อุดรธานี

293 นาง ล่าปาง กองกลม 1 อุดรธานี

294 น.ส. รัสมี ใยแก้ว 1 อุดรธานี

295 นาง ศศิวิมล อ้วนแพง 1 อุดรธานี

296 นาง พรรณวดี ค่าแก้ว 1 อุดรธานี

297 น.ส. กันยา ทองเย็น 1 อุดรธานี

298 นาง สมบัติ เชิยงกระโทก 1 อุดรธานี

299 น.ส. จริยา บุตรพลู 1 อุดรธานี

300 นาง อทิพตยาภาณ์ ค่าทองหลาง 1 อุดรธานี

301 น.ส. ค่าสัย ภูงอก 1 อุดรธานี



302 นาง วงเดือน โนนสว่าง 1 อุดรธานี

303 นาง มาลี นาสินสอน 1 อุดรธานี

304 นาง รินภา พันธ์ภักดี 1 อุดรธานี

305 นาง ประมวล เชิญชม 1 อุดรธานี

306 นาง อุบล ชัยชาติ 1 อุดรธานี

307 นาง ทองเพ็ญ อินทวัน 1 อุดรธานี

308 นาง ดวงนภา เหล่าทองสาร 1 อุดรธานี

309 นาง สุมาลี ตะภา 1 อุดรธานี

310 นาง หวานเย็น สาสิงห์ 1 อุดรธานี

311 นาง อนันต์ ยาย้อ 1 อุดรธานี

312 นาง ละออง ค่าเสนา 1 อุดรธานี

313 นาง อนัญญา ถาธิราช 1 อุดรธานี

314 นาง บังอร สุระเสน 1 อุดรธานี

315 นาง มยุรี พาศรี 1 อุดรธานี

316 นาง พิมพ์ใจ บุญโมง 1 อุดรธานี

317 นาง กุลธิดา ภารสวัสด์ิ 1 อุดรธานี

318 นาง มณีรัตน์ ปราบจะบก 1 อุดรธานี

319 นาง นิตยา ค่าวงศ์ปิน 1 อุดรธานี

320 นาง สุภาวดี บุญส่ง 1 อุดรธานี

321 นาง ณัฐรดา ปิจน่า 1 อุดรธานี

322 นาง ผกามาศ โคตบุตร 1 อุดรธานี

323 น.ส. ศจี ศิริศิลป์ 1 อุดรธานี
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