


นายเมืองใจ  จันทะก ี (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 เมษายน 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071395
บ้านเลขท่ี 8 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจันทร์เป็ง  อุตมะติง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071689
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายก้อนแก้ว  พุทธโส  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  11 กันยายน 2462 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071956
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอุ่นเรือน  จันทะกี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤษภาคม 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072235
บ้านเลขที่ 21  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอุ่น  ปนิทะนา  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  10 พฤศจกิายน 2465 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072197
บ้านเลขที่ 21  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายปั๋น  สาสุจติร  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  7 กรกฎาคม 2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072286
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายแก้ว  ค าสุข  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 มกราคม 2460 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072537
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจันทร์ทา  สายเขื่อนสี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2457 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072723
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายจาย  ค าสิงห์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4 ตุลาคม 2468 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500400233525
บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสุใจ๋  ไชยานะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 มีนาคม 2460 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072839
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางมอย  ไชยานะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  8 สิงหาคม 2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072847
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสิงห์ทอน  จันทะก ี (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 ธันวาคม 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075510
บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางผัน  สิงห์ทอน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073533
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแก้วมา  ศรีวรรณะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  15 มีนาคม 2462 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073983
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายศรีบัว ไชยสิงห์                                                         
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 กุมภาพันธ์ 2552)

วันเดือนปีเกิด  15 สิงหาคม 2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073339
บ้านเลขท่ี 36 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางแดง  ศรีวรรณะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  27 กรกฎาคม 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074289
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางผัน  พรมมาลา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074343
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแก้ว  ศรีวรรณะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074491
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายป้อ  สิงห์ทร  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  19 กันยายน 2468 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074653
บ้านเลขที่ 55 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแสงเอ้ย  ไชยานะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074033
บ้านเลขที่ 47 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายบุญทา  ศรีวรรณะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  7 เมษายน 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075234
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสมบูรณ์  จันทะก ี (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  14  มีนาคม 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075439
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางสุ  สุรินรัตน์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  20 กรกฎาคม 2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076559
บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายดบิ  บุญมาลา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  10 มีนาคม 2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075846
บ้านเลขที่ 72 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสิงห์  แก้วเจรญิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  26 ตุลาคม 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074866
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายอิน  ค าสุข  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  25 เมษายน 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800002675
บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจันทร์แก้ว  พุทธโส  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071778
บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอินทร์ค า  จันทะกี  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  17 กรกฎาคม 2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071204
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางค ามา  จันทะกี  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  16 มกราคม 2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071409
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอุ่น  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  26 เมษายน  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071531
บ้านเลขท่ี 10 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายจอมแปง  ไชยยานะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤศจกิายน 2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071735
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางค าปนิ  พุทธโส  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  11 สิงหาคม 2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076508
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายศรีนวล  ยะมะโน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  4 พฤษภาคม  2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076788
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 บ้านอมลอง

น.ส.ค าใส  ภาระศรี  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 กุมภาพันธ์ 2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071867
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายทองด ี พุทธโส  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076494
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางจุ่ม  ยะมะโน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  31 มีนาคม 2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076796
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสาย  สาสุจติร  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  19 มีนาคม 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072413
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางบัวเหรียญ  จันทะกี  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  26 ตุลาคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072201
บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแปง  สาสุจิตร  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  24 มิถุนายน 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072294
บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายจุม  ไชยานะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072707
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายแสง  จันทะก ี (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  11 กรกฎาคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073134
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางไพรวัลย์  จันทะกี  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10  เมษายน  2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073118
บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายดวงติ๊บ  แก้วเจรญิ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  8 กันยายน 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072952
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายทุนอ่อง  ค าซอน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  21 มกราคม 2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073061
บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางเอ้ยแก้ว  สาสุจติร  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  28 มกราคม  2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072421
บ้านเลขท่ี 28 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางเกี๋ยงค า  จันทะก ี (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  3 กรกฎาคม 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075528
บ้านเลขท่ี 37/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางบัวไข  ศรีจันทร์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2468 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073860
บ้านเลขที่ หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจันทร์ตา  สุรนิรัตน์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  6  กุมภาพันธ์  2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073789
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายตื้อ  โกนา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  29 เมษายน 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073428
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายก้อนแก้ว  สิงห์ทอน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073525
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายด ี ใจแก้ว  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10 มีนาคม 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074823
บ้านเลขท่ี 58 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายวัน  สุพรรณ์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  26 กันยายน 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074955
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางเรือน  สทิธิชัย  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075153
บ้านเลขที่ 62 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางค ามั่ง  ใจแก้ว  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  15 กุมภาพันธ์ 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074815
บ้านเลขที่ 58 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางขัน  แก้วเจรญิ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  7 พฤษภาคม 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074874
บ้านเลขที่ 59 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางบุญปั๋น  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  13 พฤศจกิายน 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075200
บ้านเลขท่ี 63 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางศรี  จันทะก ี (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  29 พฤศจกิายน 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075447
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญยืน  ค าสุข  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  2  สิงหาคม  2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075595
บ้านเลขที่ 68 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางเตียม  ยะมะโน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  7 พฤศจกิายน  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075340
บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายก้อน  ยะมะโน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  16 กรกฎาคม 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075331
บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางแสงเอ้ย  ค าสุข  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075609
บ้านเลขท่ี 68 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายปุ๊ด  อินเหลือละ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 กุมภาพันธ์ 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075943
บ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอ าพัน  อนิเหลือละ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  18  มีนาคม  2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075951
บ้านเลขที่ 73 หมู่ 2 บ้านอมลอง    

นายส่วย  สุรินรัตน์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  6 สิงหาคม  2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075749
บ้านเลขที่ 71 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางด ี บุญมาลา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มีนาคม 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075854
บ้านเลขท่ี 72 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายเจริญ  ภูมนิ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  28 กุมภาพันธ์ 2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076052
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางบาน  เรือนจักร์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076443
บ้านเลขที่ 83 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสุแก้ว  ไชยสิงห์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  8  กรกฎาคม  2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076681
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายศรีทน  บุญมาลา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  9 พฤษภาคม  2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076150
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางบัวขา   จันทะก ี (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076320
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายอินรัตน์  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  16 ธันวาคม 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076702
บ้านเลขท่ี 88 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญมา  จันทะก ี (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077121
บ้านเลขที่ 98 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสมควร  ธงทาสี  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  23  มิถุนายน  2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073495
บ้านเลขท่ี 106 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญมา  ไชยานะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 กรกฎาคม  2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076877
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายก าจร  อนันต์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10 เมษายน 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076958
บ้านเลขท่ี 93 หมู่ 2 บ้านอมลอง



น.ส.เขียว  ติวาติน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  15 พฤศจกิายน 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072642
บ้านเลขท่ี 107  มู่ 2 บ้านอมลอง

นางดวงงา  แก้วเจรญิ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน  2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073461
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางค าเอ้ย ไชยานะ (เริ่มรับปี งปม. 2553)

วันเดือนปีเกิด  25 เมษายน 2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076885
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางเกี๋ยงค า ไชยยานะ (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  26 กันยายน 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071743
บ้านเลขที่ 13  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางสาวจันทร์ทา ไชยยานะ (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  6 เมษายน 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074165
บ้านเลขที่ 49  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางจันด ีบุญมาลา (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  13  ธันวาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076168
บ้านเลขท่ี 78  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายจันทร์ตา มูลตะโล (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  - - 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077032
บ้านเลขที่ 97  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอิ่นแก้ว  ไชยานะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  9  กรกฎาคม 2493                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071000             
บ้านเลขที่ 2  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางก๋องแก้ว  จันทะก ี(เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  3  เมษายน 2494                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071352             
บ้านเลขที่ 7  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายศรีวรรณ  แดงสุภา (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  19  พฤศจกิายน 2493                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071603             
บ้านเลขท่ี 11  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายดวงต๊ิบ  จันทะกี (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  23  สิงหาคม 2494                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075871             
บ้านเลขที่ 72  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายเปรียญ  แปงมูล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  12  มีนาคม 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072618             
บ้านเลขท่ี 19  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายไพฑูรย์  กันทะจักร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  7  พฤศจิกายน 2494                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500890001614             
บ้านเลขที่ 36  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแอซิ๊  โกนา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  15  กันยายน 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073401            
บ้านเลขที่ 38  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายธรรม  จันทะก ี (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074106             
บ้านเลขที่ 48  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางวิลัย  อนันต์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  6  มิถุนายน 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076966            
บ้านเลขที่ 93  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจันทร์ติ๊บ  มูลตะโล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  19  กรกฎาคม 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077041             
บ้านเลขที่ 97  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญเลศิ  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  25  ตุลาคม 2494                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077202            
บ้านเลขที่ 100  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอินสวน  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071158             
บ้านเลขที่ 111  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางสาวจิ๋น  พุทธโส (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม 2495                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071786             
บ้านเลขที่ 9809  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายบุญหลง  ศรีมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072049             
บ้านเลขท่ี 18  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอินสอน  ปินทะนา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  14  พฤศจกิายน 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073215             
บ้านเลขที่ 33/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายต๋า  อุตมะติง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  28  ตุลาคม 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073258             
บ้านเลขท่ี 34  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางบัวผา  ไชยสิงห์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  3  พฤษภาคม 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076656             
บ้านเลขที่ 87  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางไข่แก้ว  สาสุจติร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤศจกิายน 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076711             
บ้านเลขที่ 88  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางฐิตกิาญจน์ ตั้งบุญชู (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  10 เมษายน 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3100502703605             
บ้านเลขที่ 42  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายผล  ศรีวรรณะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  25 สิงหาคม 2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074386             
บ้านเลขที่ 51  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายมอน  ศรีวรรณะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  28 กรกฎาคม 2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075404             
บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายก้อนแก้ว  จันทะก ี(เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  24 สิงหาคม 2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077245             
บ้านเลขที่ 101  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญป๋ัน  ภาระษี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  8  กรกฎาคม 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153561             
บ้านเลขที่ 117  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางบัวไหล จันทะก ี(เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  25 เมษายน 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071221             
บ้านเลขที่ 5  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจรัญศรี ค าสุข (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  4 มิถุนายน 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072596             
บ้านเลขท่ี 25/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอามร ค าซอน (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  10 ตุลาคม 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073029             
บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแก้ว ปินทะนา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  19 มกราคม 2498                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073223             
บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสงัด ทาดาริน (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  8 กรกฎาคม 2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077288             
บ้านเลขที่ 102  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางอุไร อานัน (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  15 มิถุนายน 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073703             
บ้านเลขที่ 42  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสมพร สิงห์ทร (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  5 พฤศจกิายน 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073941             
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอวน สิงห์ทร (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  3 ตุลาคม 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073959             
บ้านเลขที่ 45  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอรษา สุริยา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  11 มกราคม 2498                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073991             
บ้านเลขที่ 46  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายเมือง ตวิาติน (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  7 พฤศจกิายน 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072693             
บ้านเลขที่ 75  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายจันทร์ศรี  จันเสวี (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  13 ธันวาคม 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153537             
บ้านเลขท่ี 81 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางออน จันทะกี (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  19 พฤศจกิายน 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077130             
บ้านเลขที่ 98  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางละเอียด  ไชยานะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  16 กรกฎาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070984             
บ้านเลขท่ี 2  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายค าจันทร์  บุญมาลา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด 9 มกราคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071565            
บ้านเลขท่ี 10  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจันทร์สม  บุญมาลา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด 3 สิงหาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153545           
บ้านเลขที่ 24  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายรุ่งโรจน์  ค าสุข (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  6 มิถุนายน 2490                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072561             
บ้านเลขที่ 25/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายขวัญแก้ว  ไชยยานะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  7  กุมภาพันธ์ 2499                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074211             
บ้านเลขที่ 49  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญนิต  สาธุเม (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  23 ธันวาคม  2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074921          
บ้านเลขที่ 59/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางเรือนค า  ภูมิน (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด 26 มกราคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076061            
บ้านเลขที่ 76   หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางเรือนแก้ว  ธงทาสี (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด 7 สิงหาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073479           
บ้านเลขที่ 106  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางธนพร  ภาระษี (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  14 พฤศจกิายน 2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153570             
บ้านเลขที่ 117  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายดวงดี   สาสุจติร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  13  มีนาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071875             
บ้านเลขที่ 15  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายพลอย   จันทะก ี (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  29  กันยายน  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074432             
บ้านเลขท่ี 52  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายมณี   อุตมะติง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  24 ธันวาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800002641            
บ้านเลขท่ี 103  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอินทอน   อุตะมะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  21 ตุลาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077091             
บ้านเลขที่ 123  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางแก้วภา   ไชยานะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  5  เมษายน  2501               
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071620             
บ้านเลขที่ 11  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสงวน  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153847            
บ้านเลขที่ 12  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแดง  เข็มต้น  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074173            
บ้านเลขท่ี 19  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายแดง  อุตมะติง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  25 กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800017842            
บ้านเลขที่ 34  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางศรีเนียม  กันทะจักร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  3 ตุลาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073355             
บ้านเลขที่ 36  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นายเจริญ  สงิห์ทอน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  25  สิงหาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073568            
บ้านเลขท่ี 40  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายชะโนน  อานัน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  23  ตุลาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073720          
บ้านเลขที่ 42  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายจันทร์แก้ว  สงิทร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  14  เมษายน  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074670          
บ้านเลขท่ี 47  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางปั๋นแก้ว  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  15  ธันวาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074408          
บ้านเลขที่ 51  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอุ่น  จันทะก ี (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  2  พฤศจกิายน  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075862          
บ้านเลขที่ 72  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางจันทร์ด ี ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  28  มกราคม  2501               
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071166           
บ้านเลขที่ 111  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสนั่น  ปัญญาแก้ว  (เริ่มรับ พฤศจกิายน 2561)

วันเดือนปีเกิด  26 ตุลาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3501100434071           
บ้านเลขท่ี 58  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางต๋าค า  สาธุเม  (เริ่มรับ พฤศจิกายน 2561)

วันเดือนปีเกิด  24 ตุลาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074939           
บ้านเลขที่ 59/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางแสงอิน  จันทะกี  (เริ่มรับ พฤศจกิายน 2561)

วันเดือนปีเกิด  12 ตุลาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077253           
บ้านเลขท่ี 101  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางออนศรี  ทาดารนิ  (เริ่มรับ ธันวาคม  2561)

วันเดือนปีเกิด  6 พฤศจกิายน  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077296        
บ้านเลขที่ 102  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางจันทร์ด ี ไชยานะ  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  4 เมษายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071697           
บ้านเลขที่ 29/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญเอี่ยม  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤษภาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075218           
บ้านเลขที่ 63  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายประพรรณ์  สาสุจติ  (เริ่มรับ สิงหาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  31 กรกฎาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072375          
บ้านเลขที่ 21  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสุพรรณ  ยิมิสุโท  (เริ่มรับ ธันวาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  6 พฤศจกิายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074912          
บ้านเลขที่ 59  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายอุดร  สุขโข  (เริ่มรับ พฤศจกิายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  11 ตุลาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076117          
บ้านเลขท่ี 77  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางดวงดี  อุตมะติง  (เริ่มรับ มีนาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  17 กุมภาพันธ์  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800002659           
บ้านเลขที่ 103  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายบุญเทียม  อานัน  (เริ่มรับ สิงหาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  12 กรกฎาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073762          
บ้านเลขที่ 79  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายชัชวาลย์  ศรีวรรณะ   (เริ่มรับ  มิถุนายน  2563)

วันเดือนปีเกิด  3 พฤษภาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074513       
บ้านเลขที่ 101/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางบัวจม  สาสุจติร  (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  16 พฤศจกิายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075765          
บ้านเลขที่ 15  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสุวิทย์  สงิทร (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  15 พฤศจกิายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3650101170857          
บ้านเลขที่ 55  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางบุญธรรม  บุญมาลา   (เริ่มรับ มีนาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  28 กุมภาพันธ์  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071549          
บ้านเลขที่ 10  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางนิตยา  สุขโข  (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  27 พฤศจกิายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074181          
บ้านเลขที่ 77  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจ าลอง  สาสุจติร์  (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  15 ธันวาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073797          
บ้านเลขที่ 127  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจ าลอง  อุตะมะ  (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  11 ธันวาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077105          
บ้านเลขที่ 123  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายนพวรรธน์ อมรธารนิพงศ(์เริ่มรับ กุมภาพันธ์ 2564)

วันเดือนปีเกิด  9 มกราคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3580300172125          
บ้านเลขที่ 23  หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางพรรณ์  ศรีวรรณะ (เริ่มรับ สิงหาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  17 กรกฎาคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075412          
บ้านเลขท่ี 65/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางทองพูน  สาสุจติร  (เริ่มรับ สิงหาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  5 กรกฎาคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800072383          
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอ านวย  บุญมาลา  (เริ่มรับ มิถุนายน  2564)

วันเดือนปีเกิด  2 พฤษภาคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153855          
บ้านเลขที่ 12  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางจิตตมิา  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ กันยายน  2564)

วันเดือนปีเกิด  1 กันยายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800071484          
บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายสุจิต  สุริยา  (เริ่มรับ ธันวาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  7 พฤศจกิายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600071057          
บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 บ้านอมลอง



นางจันทร์ศรี  ยมิิสุโท  (เริ่มรับ สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด  1 สิงหาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500890002050          
บ้านเลขที่ 59  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายศรี  ทองค า  (เริ่มรับ  มิถุนายน  2565)

วันเดือนปีเกิด  2 พฤษภาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800074602          
บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 2 บ้านอมลอง

นางอนงค์  ใจแก้ว  (เริ่มรับ  สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   15 กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800073916          
บ้านเลขที่ 44  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายค าปา  จันทะก ี (เริ่มรับ  มีนาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   1 มีนาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075536          
บ้านเลขที่ 37/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง

นายประเสริฐ   บุญมาลา  (เริ่มรับ  มิถุนายน  2565)

วันเดือนปีเกิด   26 พฤษภาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800075030          
บ้านเลขที่ 60/1  หมู่ 2 บ้านอมลอง


