
      



นางติด  สมาธิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2474                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088450                    
บ้านเลขที่  2  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายพอด ิ สุขเงิน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  กุมภาพันธ์  2476                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088743                    
บ้านเลขที่  5  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางเหม่อเลอะ  สุขเงนิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  16  กันยายน  2470                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088735                    
บ้านเลขที่  5  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางค า  มูลธิ                                                                    
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 กุมภาพันธ์ 2552) 

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม  2482                                                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088654                                      
บ้านเลขที่  4  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายพะคานะ  ก่อถ่อมู  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  2  เมษายน  2478                           
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088832                   
บ้านเลขที่  6  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายจันทร์ติ๊บ  มอรูวี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  กุมภาพันธ์  2469                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089197                    
บ้านเลขที่  10  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางสุเชอร์  ปู่แก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  16  กันยายน  2458                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800018555                    
บ้านเลขที่  9/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหน่อเปาะ  วอรแิก๊ะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  มิถุนายน  2470                           
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089294                   
บ้านเลขที่  12  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางขะนอ  วอริแก๊ะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  6  กันยายน  2455                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089057                    
บ้านเลขที่  8/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแก่น  ขุนห้วย  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม  2474                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088964                    
บ้านเลขที่  7  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายค า  มอรูว ี (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  มิถุนายน  2476                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089952                    
บ้านเลขที่  20  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายพามาระ  เวนวน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2462                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089871                    
บ้านเลขท่ี  19  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางปัน  เสนาด ี (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  7  สิงหาคม  2468                           
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089405                   
บ้านเลขที่  14  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายอ้าย  พันธ์มูล  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  10  มกราคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801082711                    
บ้านเลขที่  24  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหน่อกร่า  ปู่แก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  25  มิถุนายน  2481                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090233                    
บ้านเลขที่  24/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นางปุลุลอย  สุขเงนิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  7  มิถุนายน  2469                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090675                    
บ้านเลขที่  30  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายพะเกะ  วอริแกะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  18  พฤศจกิายน  2477                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090543                    
บ้านเลขที่  29/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางป๋อแฮร์  ปู่อ้าย  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  กุมภาพันธ์  2462                           
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090322                  
บ้านเลขที่  26  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแก้ว  มอรูวี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2452                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090781                    
บ้านเลขที่  31  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

น.ส.เสาร์  ปู่แก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  30  มกราคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090268                    
บ้านเลขที่  32  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นางขาว  ดูแฮ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  9  ตุลาคม  2487                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173520                    
บ้านเลขที่  45  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายมี  จันมูล  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  มกราคม  2477             
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090934                  
บ้านเลขที่  33  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางเอ้ย  สุขเงิน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  17  กรกฎาคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173058                    
บ้านเลขที่  36  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายจอตู  สุขเงิน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  25  มิถุนายน  2475                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173147                    
บ้านเลขที่  38  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางห่อชิ  สุขเงิน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  เมษายน  2480                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173155                    
บ้านเลขที่  38  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นางเงิน  ปู่อ้าย  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  เมษายน  2474                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173678                    
บ้านเลขที่  47  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายอ้าย  ดอกหล้า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  4 เมษายน  2490                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088395                    
บ้านเลขที่  1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหน่อเล  แรโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2491                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088573                   
บ้านเลขที่  3  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางมิพอ  ก่อถ่อมู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  11  เมษายน  2489                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088883                  
บ้านเลขที่  6  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางชีรี่  ขุนห้วย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2485                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088972                  
บ้านเลขที่  7  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายแรสา  แรโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  18  ตุลาคม  2482                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089090                    
บ้านเลขที่  9  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางแพแมะ  มอรูวี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  10  มีนาคม  2469                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089201                   
บ้านเลขที่      หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางบือแฮ  โกวิทัตว์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  3  มิถุนายน  2487                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089537                  
บ้านเลขที่  15  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหน่อหล้า  หน่อแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  9  สิงหาคม  2491                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089626                  
บ้านเลขที่  16  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางเซกา  แรโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  5  พฤษภาคม  2483                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089081                  
บ้านเลขที่  9  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายหล้า  หน่อแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤศจิกายน  2484                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089634                    
บ้านเลขที่  16  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายพดู  หวันลุ้ม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2490                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089812                   
บ้านเลขที่  18  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางแจแฮ  หวันลุ้ม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  10  กันยายน  2489                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089804                  
บ้านเลขที่  18  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางชอแฮ  มอรูวี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  24  กันยายน  2483                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089961                  
บ้านเลขที่  20  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางเขียว  แสงหมื่น  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  2  ธันวาคม  2483                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089707                  
บ้านเลขที่  17  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายค าปวน  วงค์จนิา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2486                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090187                    
บ้านเลขที่  23  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางเอ้ย  วอระแกะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  9  เมษายน  2481                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090527                  
บ้านเลขที่  29/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

น.ส.จันทร์  สุขเงิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  17  กุมภาพันธ์  2492                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090683                  
บ้านเลขที่  30  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายบุญ  สุขเงิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  13  มกราคม  2490                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600371450                  
บ้านเลขที่  30/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายตูกา  โดงเย็น  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  15  ธันวาคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090365                  
บ้านเลขที่  27/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายพะชิโย  ก่อท่อมู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  16  สิงหาคม  2481                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090845                    
บ้านเลขที่  32  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางตุก้วะ  จันมูล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  13  มีนาคม  2480                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090942                  
บ้านเลขที่  33  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางสตะเพ่  หัวแดง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  6  กรกฎาคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800172957                  
บ้านเลขที่  34  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางขาว  เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2486                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800172981                  
บ้านเลขที่  35  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางเขียว  ก่อถ่อมู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  25  กุมภาพันธ์  2487                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090853                 
บ้านเลขที่  32  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายปุ๊ด  เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  11  สิงหาคม  2487                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800172973                    
บ้านเลขที่  35  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแมะแมะ  ก่อท่อมู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  17  กันยายน  2488                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173244                  
บ้านเลขที่  41  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหล้า  มอรูวี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  16  กรกฎาคม  2489                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173333                
บ้านเลขที่  42  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายดวงค า  ส่างค า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด   -  -  2489                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  8500884000185                 
บ้านเลขที่  36  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายลุน  เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2484                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173384                    
บ้านเลขที่  43  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายชูศักด์ิ  เวนวน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  15  กรกฎาคม  2489                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173759                  
บ้านเลขที่  48  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายตุ้ม  ดูแฮ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  21  เมษายน  2489                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173511                 
บ้านเลขที่  45  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางโป๊ะโล๊ะโต๊ะ  เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  10  เมษายน  2483                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173392                 
บ้านเลขที่  43  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางทุบือ วอริแกะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

วันเดือนปีเกิด  19  กรกฎาคม  2492                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090136                 
บ้านเลขที่  22  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายตุนุ วอริแกะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด  7  พฤศจิกายน  2492                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090128                 
บ้านเลขที่  22  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



 

 

 

นายเส้า  สุขเงิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  19  เมษายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088549                    
บ้านเลขที่  2/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายศรีนวล  เสนาดี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  20  พฤษภาคม  2494                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089511                    
บ้านเลขที่  14  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายจันทร์ติ๊บ  ผลบุญ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  19  กรกฎาคม  2494                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085647                    
บ้านเลขที่  26  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางโดะโละ  ก่อท่อมู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  13  มิถุนายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179471                    
บ้านเลขที่  41  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางจันทร์หอม  ลามู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  1  กุมภาพันธ์  2494                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173686                    
บ้านเลขที่  47/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายโต๊ะโล๊ะ  แรโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  13  พฤษภาคม  2495                      
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088590                 
บ้านเลขที่  3  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางมูล  เวนวน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  10  มกราคม  2494                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173775                    
บ้านเลขที่  48  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางแจ้  ดอกหล้า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  21  มกราคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088409                    
บ้านเลขที่  1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางใส  สุขเงิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  16  สิงหาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088468                    
บ้านเลขที่  2/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายสุทิน  แอะบือ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  3  ตุลาคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800002853                    
บ้านเลขที่  21  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายเกยีรตศิักดิ์  ปู่หล้า (เริ่มรับ ปี งปม. 2558) 

วันเดือนปีเกิด  3  มกราคม  2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088794                    
บ้านเลขที่  5/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายพะมี  ปู่อ้าย (เริ่มรับ ปี งปม. 2558) 

วันเดือนปีเกิด  5  มิถุนายน 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089910                    
บ้านเลขที่  19  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางมี ปู่หล้า (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  20  เมษายน 2498                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088808                    
บ้านเลขที่  5/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางศรีลา สุวรรณคีรีสกุล (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  5  ตุลาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088930                    
บ้านเลขที่  6/1 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายมุคา วอริแก๊ะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  21  มิถุนายน 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089367                    
บ้านเลขที่  9/1 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นางแสงเรือน ปู่หล้า (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  12  พฤษภาคม 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090799                    
บ้านเลขที่  31 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายอินตื้อ ลามู (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173724                    
บ้านเลขที่  47/1 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางปุด  มอรูวี (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089251                    
บ้านเลขที่  10/1 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางแดง  แอะบือ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  21  ธันวาคม  2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090071                    
บ้านเลขที่  21 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายเย็น  สุขเงิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  3  มกราคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090471                    
บ้านเลขที่  28/1 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นายปุ๊ต  ปู่หล้า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  5  พฤศจกิายน  2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090802                    
บ้านเลขท่ี  31 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายค าอ้าย  สุวรรณครีีสกุล (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  22  มีนาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088921                    
บ้านเลขที่  6/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายจันทร์แก้ว  จันมูล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088727                   
บ้านเลขที่  4/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแดง  ธราพิทักษ์กุล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  8  กรกฎาคม  2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089065                  
บ้านเลขที่  8/1   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายยงยุทธ์  วอริแกะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  20  ธันวาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089316                  
บ้านเลขที่  12   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



น.ส.จันทร์ฟอง  สุขเงิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  13  มกราคม  2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090705                   
บ้านเลขท่ี  30 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแดงธชัย  ปู่อ้าย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  3  กรกฎาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173091                   
บ้านเลขที่  36/2  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแดง  เสนาดี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089421                 
บ้านเลขที่  37   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายติ  เอ้ยน้อย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  23  กุมภาพันธ์  2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600515869                  
บ้านเลขที่  53   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางสูนโย  เสนาดี  (เริ่มรับ สิงหาคม  2562) 

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089464                  
บ้านเลขที่  14   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นางแดง  จันมูล  (เริ่มรับ มีนาคม  2563) 

วันเดือนปีเกิด  22  กุมภาพันธ์  2503                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088671                   
บ้านเลขที่  4/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

น.ส.หน่อบอื  สุขเงิน  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2563) 

วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2503                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090713                   
บ้านเลขที่  30  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นายแดง  แสงหมื่น  (เริ่มรับ กันยายน  2563) 

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089791                 
บ้านเลขที่  13/1   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหน้อย  ครีีธราดล  (เริ่มรับ ธันวาคม  2562) 

วันเดือนปีเกิด  13  พฤศจกิายน  2502                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090535                  
บ้านเลขที่  29   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางผัด  ธราพิทักษ์กุล  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2563) 

วันเดือนปีเกิด  24  มิถุนายน  2503                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173694                   
บ้านเลขที่  8/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 



นางแดง  เสนาดี (เริ่มรับ มกราคม  2564) 

วันเดือนปีเกิด  30  ธันวาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090411                  
บ้านเลขที่  37   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 

นางหม่อบุพอ  ผลบุญ (เริ่มรับ เมษายน  2564) 

วันเดือนปีเกิด  28  มีนาคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090331                  
บ้านเลขที่  26 หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 


