
 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   1    บ้านแม่อ้อใน   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางสุชาฎา  หลักทอง 136  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1956867  

2 นางเรือนมูล  หลักทอง 169  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1723130  

3 นางบัวหลี่  นันตา 15  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 091-2983995  

4 นางทองค า  พุทธวงค์ 138  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7846702  

5 นางค ามูล  ใจวันดี 151  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 091-6280302  

6 นางจันทร์  ปวงใจ 67/1  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-7602590  

7 นางขันทอง  เมืองมูล 86  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-6081119  

8 นางศรีวรรณ  ปวงใจ 76  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-2760445  

9 นางขันทอง  เมืองมูล 90  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5663481  

10 นางบัวไหล  ติ๊บมา 142  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5444540  

11 นางจันทร์เป็ง  วันทิตย์ 189  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-0780559  

12 นางสลิน  ค าจันทร์ 134  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1576403  

13 นางนงค์คาญ  ค าปา 266  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-6781164  

14 นางพัชรีย์  จินะ 103 หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 092-1078653  

15 นางเพ็ญศรี  ปวงใจ 101  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6640265  
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รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   2    บ้านแม่อ้อนอก   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางรัศมี  จอมแก้ว 291  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7898071  

2 นางพรเฉลิม  จันตายอด 288  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-5357580  

3 นางแสงวัน  สุวรรณ 101  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-1180816  

4 นางอารีย์  ดวงงา 324  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5774237  

5 นางศรีจันทร์  ค าจันทร์ 111  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7263265  

6 นางสาวสุพรรณี  พุทธวงค์ 158  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-9017282  

7 นางจันทร์จิรา  วงค์เขียว 335  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6225733  

8 นางบัวค า  เมืองมูล 104  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7127052  
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รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   3    บ้านแม่แก้วใต้   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางวราพรรณ  บุตรมี 9  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5670811 ประธาน  

2 นางพันธ์ยนต์  ทะรินทร์ 241  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4177911 รองประธาน 

3 นางปิยะดา  ปิยะลังกา 213  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1183725 เหรัญญิก 

4 นางรัก  ซุ่มดี 373  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

5 นางเพลิน  อุ่นบุญธรรม 384  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-7527520 กรรมการ 

6 นางนงคราญ  นันตัง 178  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

7 นางพีมทอง  ยะทา 50  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4891256 กรรมการ 

8 นางสกาวเดือน  จันแก้ว 180  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

9 นางจันทร์ตา  ใจมูล 41  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

10 นาค าผง  บุตรมี 343  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

11 นางบัวลม  ค านวน 2/1  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 061-3580720 กรรมการ 

12 นางเขียว  เพชรกุล 70  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

13 นางนวลนิตย์  ยะอุโมงค์ 324  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 
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รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   4    บ้านโป่งทะลาย   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางล าดวน  เสียงดี 14  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1342786 ประธาน 

2 นางพิกุล  เดชกล้า 136  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-8573368 รองประธาน 

3 นางเรือนค า  พุทธวงค์ 60  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1394320 เลขาฯ 

4 นางศรีนวล  โยธา 2  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0309272 เหรัญญิก 

5 นางหมวก  ยอดมณี 181  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

6 นางซ่อนกลิ่น  ศาละ 56  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

7 นางลัดดา  นันติ 29  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

8 นางแสงดาว  นันติ 118  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

9 นางอุดม  ยอดแก้ว 173  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

10 นางวันเพ็ญ  กิติ 131  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

11 นางกนกพร  นรรัตน์ 3  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

12 นางสมพร  นันติ 154  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

13 นางสมพิศ  เกี๋ยงแก้ว 86  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 

14 นางวริยา  เวียงนิล 58  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน - กรรมการ 
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รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   5    บ้านจ าผักกูด     .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางจันทร์แรม  อินสอน 85  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1746649  

2 นางหล้า  ตาสาร 82  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-7600580  

3 นางสุธี  ชุมภูลัย 100  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-8562910  

4 นางแสงหล้า  แทงเอ้ย 105  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 062-0374162  

5 นางทองใบ  ติ๊บพูน 115  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6208938  

6 นางกัลยา  แก้วฟ้า 163  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1521591  

7 นางสายใจ  ยาดี 163  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-0092623  

8 นางปี๋  สมใจ 164  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 099-2951943  

9 นางแสงจันทร์  กันสุยะ 151  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4053299  

10 นางดารุณี  ชุมภูทีป 248  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-6733099  

11 นางแสงเดือน  แสนอุ่นเรือน 172  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-1858128  

12 นางผัดแก้ว  อภิวงค์ 215  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-7516180  

13 นางวารี  ธรรมขัน 4  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1660230  

14 นางกิ่งดาว  อินถาใจยา 73  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-6585041  

15 นางบัวไข  ศรีวงค์ 24  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1883699  

16 นางบัวผัด  พรมตัน 11  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4882450  

17 นางสมพร  สายน  าเย็น 10  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5641156  

18 นางพัชรินทร์  ณ  สุนทร 165  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1273949  

19 นางแสง  แก้วฟู 12  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8524558  

20 นางดาวเรือง  เครือวาระ 141  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1905357  

 

 

 

 



 

 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   6    บ้านแม่แก้วกลาง     .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางพรรัตน์  ชมเชย 198  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-0893282  

2 นางกุหลาบ  วังค ามา 165  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0206989  

3 นางอพันตรี  กันจินะ 208  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0259799  

4 นางมารี  มาบิก๊ 117  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5632459  

5 นางนุจเรศ  จันทาพูล 94  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7068041  

6 นางต่อมแก้ว  กันจินะ 162 หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-2873664  

7 นางต๋อย  ชุ่มอูป 111  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1214753  

8 นางสุนีย์  โยธา 213  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7072249  

9 นางผัด  อินสอน 231  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

10 นางโชติกา  วงศ์วาท 201  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1767577  

11 นางอัจฉรา  ชัยวรรณ์ 182  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1152001  
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รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   7    บ้านปอเรียง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางจินตนา  ค าอ้าย 43  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   ประธาน 

2 นางโสภา  ทรินทร์ 40  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   รองประธาน 

3 นางสุภาพร  คุณหลัก 86  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   เลขานุการ 

4 นางเสาร์  การเร็ว 9  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   เหรัญญิก 

5 นางอ าไฟ  อินทนิน 59  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   ปฏิคม 

6 นางอุไรพร  มุ่งมา 84  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

7 นางมา  จันตาโลก 8  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

8 นางแสงเอ้ย  เผ่าการ 65  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

9 นางนัน  อุดติ๊บ 39  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

10 นางจันทร์  ค าอ้าย 67  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

11 นางเพชรลัดดา  โยธา 66  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

12 นางสมบุณณ์  รูปดี 35  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

13 นางฟองจันทร์  อุดติ๊บ 71  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

14 นางสายค า  ธรรมสอน 56  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 

15 นางมอญ  อุดติ๊บ 42  หมู่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน   กรรมการ 
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รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   8    บ้านดงชัย     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางอารยา  หมื่นคุ้ม 178  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-4823075 ประธาน 

2 นางนาง  ปิจวงค์ 70  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5806299  

3 นางพยอม  แก้วทอง 167  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-7631840  

4 นางสายทอง  บุญเทพ 162  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1308539  

5 นางสลักจิต  สามชนิด 84  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4127415  

6 นางอารุณ  จันทร์แก้ว 129  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7654978  

7 นางณัฐกานต์  ใจเป็ง 135  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-2280138  

8 นางช้อน  จูมา 73  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

9 นางค า  ค าน้อย 25  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

10 นางมุกดา  เชื อเมืองพาน 103  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7274146  

11 นางอ าพร  เชื อเมืองพาน 90  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

12 นางเครือวัลย์  อินต๊ะสงค์ 13  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7068695  

13 นางต้อย  ใหม่วงค์ 49  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-8508546  

14 นางจันทร์ดี  จักรนิล 45  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-2502543  

15 นางสมเพชร  ใจวันดี 159  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0257193  

16 นางอารี  ธรรมสอน 67  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1726569  

17 นางเรือนค า  กันธิมา 74  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 094-2155967  

18     

19     

20     

 

 

 

 



 

 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   9    บ้านเด่นชัย     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางอารีย์  จันทร์แก้ว 145  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 084-6150487 ประธาน 

2 นางปริญญา  สิงห์คะ 124  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 086-1864146 รองประธาน 

3 นางวรรณ์นา  ยะทา 299  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 081-2881794 เหรัญญิก 

4 นางสม  ท้าวอินทร์ต๊ะ 232  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 080-0326075 กรรมการ 

5 นางค า  ใจหวาน 50  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 084-3717459 กรรมการ 

6 นางติ๊บ  ทะรินทร์ 112  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 087-5676982 กรรมการ 

7 นางธนัชญาน์  กันจินะ 118  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 080-7914540 กรรมการ 

8 นางจันทร์ติ๊บ  สิงห์คะ 106/1  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 087-0180052 กรรมการ 

9 นางล าดวล  เชื อเมืองพาน 29  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 087-8901288 กรรมการ 

10 นางล า  อุ่นแก้ว 24  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 089-2677841 กรรมการ 

11 นางมาลี  มาจันทร์ 271  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 086-1903074 กรรมการ 

12 นางสายรุ้ง  นัยยะติ๊บ 301  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 096-2109016 กรรมการ 

13 นางสาวไพรัส  โอ่งค า 211  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 082-3855767 กรรมการ 

14 นางเดือน  ลาภากรณ์ 147  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 080-8530973 กรรมการ 

15 นางกมลนัทธ์  จันทร์แก้ว 58  หมู่ที่ 9  ต.แม่อ้อ 084-3657710 กรรมการ/เลขาฯ 

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   10    บ้านแม่แก้วเหนือ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางแสงอิ่น  นันทะเสน 210  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 094-7641069  

2 นางจิลลาภัทร  ศรีอักษร 10  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 086-1180188  

3 นางวิมล  มาลัย 151  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 089-5618152  

4 นางสุทร  แก้วด า 64  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 087-1891833  

5 นางศรีผ่าน  วงศ์ชัยค า 87  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 086-9140169  

6 นางบัวหลง  พุทธวงค์ 77  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

7 นางธีรนุช  จินดา 96  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

8 น.ส.ณัฐชา  กันจิน 81  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 062-2981329  

9 นางจันทร์ติ๊บ  ภัยญาราช 94  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

10 น.ส.ขนิษฐา  สังมณี 95  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

11 นางแสงวัน  มารินทร์ 107  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

12 นางแสงวัน  ต๊ะวิโล 28  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 091-2761852  

13 นางค าแปง  กิติมา 136  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 084-4884008  

14 นางเลิศ  มารินทร์ 140  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 085-8636356  

15 นางสมศรี  ใสสอด 141  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

16 นางจิตติมา  ศรีจันทร์ 150  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

17 นางอรุณ  ส านัก 153  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 080-6723133  

18 นางเสาร์แก้ว  ทาเอ้ย 178  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 085-1884055  

19 นางบัวผัด  กันธะ 180  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ -  

20 นางศรีไพ  สังมณี 181  หมู่ที่ 10  ต.แม่อ้อ 0848085211  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   11    บ้านแม่อ้อหลวง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางยุพิน  ปินตา 57  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-9505505  

2 นางรุ่งนณา  หลักคง 206  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 094-9363694  

3 นางปรีดา  ก๋าวิน 211  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 080-1227561  

4 นางทอง  พุทธวงค์ 111  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 0847088332  

5 นางอารียา  คุณหลัก 221  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 085-6535647  

6 นางศรีวรรณ์  ปันตา 145  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-3554381  

7 น.ส.อารยา  ธรรมสอน 238  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 094-7168388  

8 นางธัญญาลักษณ์  หลักคง 174  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-0324694  

9 นางโยพิน  ศีลชาติ 209  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-1722133  

10 นางสหมอ  หลักปา 230  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-4738097  

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   12    บ้านใหม่เจริญ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางบัวนาค  ทาละไล 16  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 093-1313373 ประธาน 

2 นางรัตน์ดา  ศรีค าตัย 84  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 083-3183133 รองประธาน 

3 นางปาหนัน  เชื อเมืองพาน 3 หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 093-1365752 เลขา 

4 นางณปภัช  ธินันชัย 68  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 081-1792516 ผู้ช่วยเลขา 

5 นางลออง  ปินตา  96  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 081-0704654 เหรัญญิก 

6 นางแสนเดือน  กันจินิ 73/1  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 086-1952443 ส่งเสริมอาชีพ 

7 นางวลี  ศรีค าตัย 98  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 082-1825490 ประชาสัมพันธ์ 

8 นางนุสรา  แก้วศรี 108  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 087-5441376 ด้านกีฬา 

9 นางปิยะเทวี  ขอดแก้ว 104  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 086-1833279 วัฒนธรรม 

10 นางนฤทัย  ศรีพลวารี 4  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 093-2267007 พัฒนาสังคม 

11 นางศิริพร  บัวอินทร์ 82  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 094-7188927 ส่งเสริมสุขภาพ 

12 นางเกษณี  กันค า 41  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ - กรรมการ 

13 นางมณเทียร  ขอดแก้ว 32  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 081-0328092 กรรมการ 

14 นางสายพิณ  ปวนทา 105 หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 091-1410186 กรรมการ 

15 นางค าศุกร์  ซ่างซอ 76  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ - กรรมการ 

16 นางสมจิตร  มูลแก้ว 44/1  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 085-7071178 กรรมการ 

17 นางสมจิตร  ทะไร 33  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 085-7081178 กรรมการ 

18 นางศรีมูล  เวียงนิล 73  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 097-9719304 กรรมการ 

19 นางฟองจันทร์  กันตะ 108  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 08067081178 กรรมการ 

20 นางบัวค า  สิทธรัตน์ 12  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ 086-1794875 กรรมการ 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   13     บ้านสันป่าเมา     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางศศิวิมล  ปาลี 31  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 081-0229130  

2 นางบุษบา  ก๋าวิไล 50  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 097-9571254  

3 นางเหมย  สุยะต๊ะ 43  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 081-1684227  

4 นางประนอม  สุวรรณ 185/1  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 080-1313368  

5 นางการเกตุ  พุทธวงค์ 168  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 083-5662095  

6 นางสังข์ทอง  ค าอ้าย 291  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 094-0371734  

7 นางค าปัน  เชื อเมืองพาน 167  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 089-5613472  

8 นางเกี๋ยงค า  พุทธวงค์ 198  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 086-1978268  

9 น.ส.ศรีนวล  อินตา 116  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 090-6748926  

10 นางผ่องศรี  หล้าปา 314  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 089-2628683  

11 นางอ าไพ  พุทธวงค์ 91  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 084-3731983  

12 นางสมมิตร  ศรีสม 25  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 083-5818305  

13 นางฟองจันทร์  สุยะต๊ะ 28  หมู่ที่ 13  ต.แม่อ้อ 083-3198408  

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   14     บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางสาคร  ยานะสอน 304  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-5038427  

2 นางสุข  มาติ๊บ 107  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7650471  

3 น.ส.อุบลวรรณ  วงค์วิวชิพัฒนา 22  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1320955  

4 นางสุนันท์  สิงห์คะ 262  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0749748  

5 นางศิริมล  วงค์ตา 305  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

6 นางกันนิถา  ทะรินทร์ 259  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-9202286  

7 นางเตี่ยม  บัวแดง 342  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

8 นางสายชน  ค าน้อย 126  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

9 นางนาค  เตปิน 104  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

10 นางกัลย์สุดา  ค าน้อย 254  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1972193  

11 นางมาลาวรรณ  ปันปา 242  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

12 นางเหลี่ยม  ทะรินทร์ 117  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1623240  

13 นางผัน  มูลเท 303  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

14 นางสมพร  บุรีแก้ว 27  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5677361  

15 นางตาเขียว  ศรีวงค์ 286  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-7612719  

16 นางสุนา  ทะรินทร์ 212  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1830769  

17 นางขันแก้ว  โยทา 71  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0318608  

18 นางศรีไว  เทพอุโมงค์ 338  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1336458  

19 นางบัวลอย  นพวงค์ 330  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1622736  

20 นางดวงเดือน  จุ่มดี 11  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1881086  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   15     บ้านแม่อ้อสันติ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางบานเดือน  คุณเท่ียง 217  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1562489  

2 นางจันทร์ค า  ร้อยค าลือ 196  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1687594  

3 นางพนิดา  พุทธวงศ์ 223  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7117255  

4 นางประทุม  ปวงใจ 37  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-3613059  

5 นางอ าพร  หล้าปา 101  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-3021506  

6 นางทองสาย  ปาลี 158  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1741835  

7 นางเกตุแก้ว  พุทธวงศ์ 42  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1743050  

8 นางรุ่งนภา  แก้วค า 50  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1562489  

9 นางค าปวน  ติ๊บมา 30  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1290339  

10 นางดวงเดือน  ใบแสง 60  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7847611  

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   16     บ้านแม่อ้อ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางมาลี  เมืองมา 26  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7078682  

2 นางศรีวรรณ  ศรีวงค์ 317  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1934946  

3 นางนงค์เยาว์  เคล๊าเซ่น 37  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1794715  

4 นางพัดชา  สุวรรณ 42  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 061-3072868  

5 นางศศิธร  ค าจันทร์ 24  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8387190  

6 นางสายค า  ค าจันทร์ 92  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0312461  

7 นางหลิน  อินทะวิชา 20  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8358431  

8 นางผัด  สุยะราช 293  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1910797  

9 นางชัยพลอย  อินเทพ 322  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

10 นางจันทร์จิรา  ทะรินทร์ 163  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7067392  

11 นางสุพิม  พุทธวงค์ 10  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1788179  

12 นางมอย  เผ่ามา 74  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9973533  

13 นางกาญจนา  เพียรพนัส 143  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8220951  

14 นางผัดดี  ค าจันทร์ 332  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

15 นางกัญญา  มูลแก้ว 339  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1684060  

16 นางสุดาพร ศรีสระคู 30  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7227824  

17 นางไพวัลย์  ค าอ้าย 358  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8538674  

18 นางบัวลอย  จ าปาเลิศ 329  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1335664  

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   17     บ้านแม่แก้วพัฒนา      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางอ าฟี  กันจินะ 101 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1239227  

2 นางพรวนภา  ค าสายใย 102 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

3 นางนันทกร  หมื่นทา 33 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7896965  

4 นางรุ่งนภา  หมื่นทา 120 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

5 นางอรนันต์  อุปเสน 2 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

6 นางเสาร์ค า  ธรรมสอน 189 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

7 นางบัวเขียว  สายเจริญ 188 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

8 นางพะยอม  สินเนียง 24 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

9 นางทองสาย  กันทะน้อย 30 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

10 นางสังวร  แสงโคตร 175 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-9148932  

11 น.ส.นที  กันจินะ 18 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1826152  

12 นางจ าแรง  อินไชย 69 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

13 นางบัวผัด  พุทธวงค์ 31 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1918387  

14 นางเรือนค า  นันทไชย 159 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

15 นายเสาร์แก้ว  ติ๊บมา 135 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

16 นายศรีวรรณ  อินสอน 12 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

17 นางนงลักณ์  สุขเจริญ 229 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

18 นางอ าไพ  กันจินะ 244 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

19 นางจันทร์ค า  อุบลกิจ 142 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

20 นางมาลี  ปันสุรินทร์ 40 หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   18     บ้านทรายทอง      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางหนูคล้าย  สุทับ 191 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1860968  

2 นางเสาร์ค า  พรมติ๊บ 183 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4332908  

3 นางจันทรา  ใหญ่วงค์ 53 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

4 นางบัวเขียว  เครือวาระ 126 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-6710997  

5 นางแสงจันทร์  กงจักร 173 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-7392267  

6 นางยุพิน  แก้วจันทร์ 211 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 061-2785141  

7 นางเสงี่ยม  ทาแก้ว 241 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 091-7460180  

8 นางนวลศรี  ใจดี 239 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

9 นางชรินทร์พร  โย๋ย้อย 234 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1762955  

10 นางบุญโถม  ค าฟู 21 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

11 นางจ าเลย  โนชัย 193 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

12 นางจินตวี  อินทนนท์ 67 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 092-1853052  

13 นางก๋วน  เทพเสน 266 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

14 นางศรีจันทร์  จุ่มดี 155 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

15 นางศรี  วงค์ค า 218 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

16 นางอ าไพร  ทนุโวหาร 1 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

17 นางโฮม  กอบแก้ว 224 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

18 นางเย็นจิตร  ศรีทา 56 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

19 นางค ามูล  อินต๊ะเชื อ 74/1 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

20 นางวันดี  กันธะ 86 หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   19     บ้านแม่แก้ว      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางณฐมน  ทองจินดา 3  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-8868272  

2 นางเหลี่ยมทอง  ค าปา 120  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-2624270  

3 นางดรุณี  เผ่าปัญญา 8  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-1522189  

4 นางบัวค า  เครือสาร 165  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1287504  

5 นางสมพร  จันทร์แก้ว 205 หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-4960367  

6 นางสุพิน  สินนะ 27  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-8110813  

7 นางวารุณี  จันต๊ะเขต 134  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1559477  

8 นางพอน  เผ่าปัญญา 206  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3951059  

9 นางวารินทร์  อิ่นแก้ว 119  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7079225  

10 นางพิรุณ  ปัญญาโมง 15/1  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1774107  

11 นางอ านวย  เวียงเงิน 14  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-8095210  

12 นางสมจิตร  จันทร์แก้ว 9  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1770598  

13 นางเพ็ญเล็ก  พุทธวงค์ 138  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-9489262  

14 นางจันทร์ดี  พุทธวงค์ 45  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-3009941  

15 นางหลั่น  เครือสาร 11  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1859104  

16 นางเกสร  จันทร์แก้ว 219  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือกลุ่มพัฒนาสตรี 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   20    บ้านสักชัยทอง      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางจันทร์  ทรินทร์ 249 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-3021165 ประธาน 

2 นางลัย  สุริยะวงค์ 228 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1827140 รองประธาน 

3 นางภัทรสุดา  กันจินะ 264 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-7108985 รองประธาน 

4 นางบรรเลง  พุทธวงค์ 168 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 091-4864044 เลขา 

5 นางผัดแก้ว  เศษเมือง 231 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-7629868 เหรัญญิก 

6 นางแสงดาว  ข้อเหล็ก 21 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0335228 ประชาสัมพันธ์ 

7 นางสรวย  เต๊จ้ะ 265 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4834960 กรรมการ 

8 นางกัลยา  อินใจ 169 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 061-2804911 กรรมการ 

9 นางล าคลอง  สิงห์คะ 268 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-2130943 กรรมการ 

10 นางอ าพร  คนหาร 275 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0242644 กรรมการ 

11 นางพลอยค า  แสงปิมปา 252 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0594976 กรรมการ 

12 นางรจนา  พรมตัน 187 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-0405283 กรรมการ 

13 นางรุจิรา  อินถาใจยา 255 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-2885841 กรรมการ 

14 นางสมัย  นันตัง 207 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-7696480 กรรมการ 

15 นางวันเพ็ญ  พุทธวงค์ 154 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1824822 กรรมการ 

16 นางแววดาว  เศษเมือง 8 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5708668 กรรมการ 

17 นางจันทร์ค า  ปันปา 172 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7938490 กรรมการ 
ทีป่รึกษา 

18 นางจันทร์ตา  วันเลิศ 116 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-5605149 กรรมการ 
ทีป่รึกษา 

19 นางยุพิน  ปันปา 191 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4019781 กรรมการ 
ทีป่รึกษา 

20 นางสายค า  กันจินะ 58 หมู่ที่ 20  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5767421 กรรมการ 
ทีป่รึกษา 

 


