


นางต๋าค า  ศรีจอมทอง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  28 มกราคม 2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084764
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางผัน  เรือนค าฟู  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  8 กุมภาพันธ์ 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084799
บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางเอ้ย  อินตานิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  17 กุมภาพันธ์ 2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084845
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางอ าพร  มุกดานัน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  3 ตุลาคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173635
บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายประชัน  ทองพทิักษ์  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  16 เมษายน 2467 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5100500101761
บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นางเจริญ  ววิัฒการกุล  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มิถุนายน 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085302
บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางใส  สุรินรัตน์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800034988
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางศรีวรรณ์  วงษาแก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  20 ตุลาคม 2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084926
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางแก้วภา  อินตานิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  5 มกราคม 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085825
บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายอินสวน  ยาวันโน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  20 เมษายน 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800086368
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นางสา  แสนธิมา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  5 เมษายน 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800086929
บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางเกี๋ยง  สาทาเขียว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  6 มิถุนายน 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800087691
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายปั๋นแก้ว  วรรณะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  23 กุมภาพันธ์ 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084969
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายปี๋  ศรีจอมทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  16  กุมภาพันธ์ 2471
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084756             
บ้านเลขที่ หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายนวล  อนิตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  19  กุมภาพันธ์ 2489
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084837             
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นายอ าพล  ศริิชมภู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10  มกราคม 2486
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085159            
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางจม  ศริิชมภู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1  สิงหาคม 2491
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085167           
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายมูล  มุกดานัน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  13  ตุลาคม 2479
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173619           
บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายปุ๊ก  สาทะเขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  7  มีนาคม 2486
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085353           
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางปวน  สาทะเขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  20  พฤษภาคม 2488
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085400           
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นางต๋า  ยาวันโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  9  เมษายน 2482
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800086376            
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายเปี้ย  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  20  ธันวาคม 2491
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800086678           
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางเตียมต๋า  วงษาแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  25  มีนาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800087089           
บ้านเลขท่ี 48 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางศรีมาด  อินตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5  มกราคม 2481
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800087861           
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางบุญมี  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2477
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084314           
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นายบุญทา  ศรีบุญเรือง (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)

วันเดือนปีเกิด  13  กรกฎาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088182
บ้านเลขท่ี 77   หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางจ าปี  อนงค์รัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  15  เมษายน 2493                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800087658
บ้านเลขที่ 58  หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายจันทร์แก้ว  สงิห์ต๊ะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  9  ตุลาคม 2492                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084306
บ้านเลขที่ 67  หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางสาวแจ้  มาลาฟู (เริ่มรับ ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  11  พฤษภาคม 2473                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085051
บ้านเลขที่ 5  หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางบัวแก้ว  โนนไทย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน 2490
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088093            
บ้านเลขที่ 73 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นายอุดม  สุวรรณทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม 2494
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600369722
บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางค า  เจเล (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  24  เมษายน 2494
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800031482
บ้านเลขท่ี 85/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายสวยลัก  อุตตะมะตงิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  15 กุมภาพันธ์ 2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085019

บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางสาววิริน  เทพรองเมือง (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  - - 2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3510200032011
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายเทียน  อินตานิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  3  ธันวาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088085
บ้านเลขที่ 73 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



พระวงค์  เครอืด้วง (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  7 ธันวาคม 2492                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600372545
บ้านเลขท่ี 91 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางสาวแสงเอ้ย  วรรณะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  2 กุมภาพันธ์  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084985
บ้านเลขท่ี 4/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายตู้ม  เรือนค าฟู (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  4 กุมภาพันธ์  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088361
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายจันทร์แก้ว  ปัญญะแสง (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077580
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางออน   อุตะมะตงิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  6  กันยายน  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085086
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นายลัย  สุรินต์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  5  ธันวาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800086953
บ้านเลขท่ี 44 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายอุดม   อุทธาปา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  1  กรกฎาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088123
บ้านเลขที่ 75 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายประทุม   ศรีจอมทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  1  พฤศจกิายน  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088271
บ้านเลขท่ี 80 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางค าบาล  อุทธาปา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  20 กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088131
บ้านเลขท่ี 75 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางบัวค า  ศรีจอมทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  24 พฤษภาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088280
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



พระปี  แคะบัว  (เริ่มรับ ตุลาคม  2561 ,ย้ายเข้า)

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600370755
บ้านเลขท่ี 91 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายสม  วรรณะ  (เริ่มรับ ตุลาคม  2561)

วันเดือนปีเกิด  10  กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084993
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

น.ส.เนื่อง  ไชยสุภา  (เริ่มรับ มีนาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  24  กุมภาพันธ์  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085221
บ้านเลขท่ี 90 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางเรือนแก้ว  สาทะเขียว  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2563)

วันเดือนปีเกิด  3  มกราคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3510200032020
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางจันทร์ด ี ศรีบุญเรือง (เริ่มรับ มกราคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  7  ธันวาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088191
บ้านเลขที่ 77 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นายคงเดช  อินตะนิ (เริ่มรับ ตุลาคม  2563 )

วันเดือนปีเกิด  1  ตุลาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085833
บ้านเลขที่ 10 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายอินหวัน  สาทาเขียว  (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  6  พฤศจิกายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800087704
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นางแดง  สุพรรณ์  (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  2  พฤศจกิายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800087879
บ้านเลขท่ี 64 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายณรงค์  วรรณะ  (เริ่มรับ มิถุนายน  2564)

วันเดือนปีเกิด  22  พฤษภาคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500700158111
บ้านเลขท่ี 15 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายอุลัย   เรือนค าฟู  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2564)

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800088379
บ้านเลขท่ี 83 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง



นางศรีเพียน  ปัญญะแสง (เริ่มรับ มีนาคม  2565 )

วันเดือนปีเกิด  3  กุมภาพันธ์  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084772
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง

นายยุน  เรือนค าฟู  (เริ่มรับ มกราคม  2565 )

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800084802
บ้านเลขท่ี 18/1 หมู่ 5 บ้านแม่ตุงติง


