


นางค ามูล  อุทธาปา  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  25  เมษายน 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077351
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางปวน  อธิพรหม  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  19 ตุลาคม 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077474
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางแสงเอ้ย  ปัญญะแสง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  19 เมษายน 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077547
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายยวง  ยะมะโน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  10 มิถุนายน 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3580300190956
บ้านเลขที่ 8  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางวันด ี อุตะมะตงิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  7 มิถุนายน 2467 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077903
บ้านเลขท่ี 9  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายจันทร์แก้ว  อนิตานิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 มิถุนายน 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078063
บ้านเลขท่ี 12 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางจันทร์ด ี สุพรรณ์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  22 กุมภาพันธ์ 2457 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078608
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายจันทร์แดง  สุพรรณ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  24 มกราคม 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078004
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายชุ่ม  สุขก๋า  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 ตุลาคม 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078909
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายค ามูล  จันทะกี  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079221
บ้านเลขที่ 110 หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายดวงดี  ทาดารนิ  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  16 มิถุนายน 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079418
บ้านเลขที่ 126 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายดวงจันทร์  พุทธโส  

(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 ตุลาคม  2551)

วันเดือนปีเกิด  1 กุมภาพันธ์ 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079523                                   
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางเรือนค า  ทาดารนิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  15  มกราคม 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079426
บ้านเลขที่ 126 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางศรีนวล  สายบุญมา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  23  พฤษภาคม 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077661
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายสุทัศน์ สายบุญมา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  20  กรกฎาคม 2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077679
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายสมบูรณ์  กาญจะนะ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  14  มกราคม 2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077857
บ้านเลขท่ี 8 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายศรีมูล  อธิมา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  4  มีนาคม 2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077954
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายบุญศรี  จนิดาแดง  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  9  ธันวาคม 2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166787
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางจันทร์แสง  อินตานิ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  19  กันยายน 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800200101
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางศรีลา  บุญมาลา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1  มิถุนายน 2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078284
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 บ้านงาแมง



นางหน้อย  สุพรรณ  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  14  มีนาคม 2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077997
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางจันทร์ก้อม  สุขก๋า  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078918
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายอินตา  ยะมะโน  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  25  พฤษภาคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078985
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางเรือนค า  มูลสาร  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  3  พฤศจกิายน 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079361
บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางศรีวัย  โปธา  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  4  มกราคม 2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078101
บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 3 บ้านงาแมง



นางตูมมา  พุทธโส  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  26  กุมภาพันธ์ 2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079531
บ้านเลขที่ 131 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายจ่อม  วิรุฬหมาลย์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม 2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079574
บ้านเลขที่ 132 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางเต็ม  วิรุฬหมาลย์  (เริ่มรับปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  30  พฤษภาคม 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079582
บ้านเลขที่ 132 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางเรือนค า จันทะก ี(เริ่มรับปี งปม. 2553)

วันเดือนปีเกิด  1  กรกฎาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079230
บ้านเลขที่ 110  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางสุนันตา  จนิดาแดง (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  26 มกราคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166795
บ้านเลขท่ี 11  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายดวงฤทธิ์ สุพรรณ (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  8 กุมภาพันธ์ 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078179
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางบุญมี สิงห์ทร (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  27 มิถุนายน 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079671
บ้านเลขที่ 150 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางเทพ ยะมะโน (เริ่มรับปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  7 ตุลาคม 2488                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077725
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางจันทร์เป็ง สุพรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  29  สิงหาคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078390             
บ้านเลขที่ 4  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางอิ่น  อุปโย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  1  สิงหาคม 2494                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078225             
บ้านเลขท่ี 15  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นางจ๋อม  สุพรรณ  (เริ่มรบั ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  11  เมษายน 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078187             
บ้านเลขที่ 14  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางค า  อธิมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  5  พฤศจกิายน 2480
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500600032899             
บ้านเลขที่ 9  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางจนิดา  ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  31  มีนาคม 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078969             
บ้านเลขที่ 28  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางค าหมอก  ทาดาริน (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  8  มิถุนายน 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077784             
บ้านเลขที่ 7/1  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางฟองใส  กันทะวงศ์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  13 มกราคม 2497                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078331             
บ้านเลขท่ี 17  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายประพันธ์  อุตะมะติง (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  18  พฤษภาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078501             
บ้านเลขท่ี 22  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายประหยัด  ปัญญะแสง (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078896             
บ้านเลขที่ 26  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางค าออน  กาญจะนะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  5  ธันวาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077865             
บ้านเลขท่ี 8  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางบัวผัน  อินต๊ะริด (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  4 มกราคม 2498                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078535             
บ้านเลขที่ 23  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายตาค า  ยะมะโน (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  30  มิถุนายน 2499                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077814             
บ้านเลขที่ 1  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายพัตร  อินต๊ะริด (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  10  พฤษภาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078543             
บ้านเลขที่ 23  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายประเดช  มุกดานันท์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  18  เมษายน  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078977             
บ้านเลขที่ 28  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางจันทรา   ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078365            
บ้านเลขที่ 31  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางแก้วลูน  ปัญญะแสง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  23  มกราคม  2500              
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078870             
บ้านเลขท่ี 26  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายบุญเมฆ   บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  29 กันยายน  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077407             
บ้านเลขที่ 4  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นางละไม  ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  25  สิงหาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077822             
บ้านเลขท่ี 1  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางค าแดง  อุตะตะตงิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  15  กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078489            
บ้านเลขที่ 22  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายดวงค า  สุพรรณ์  (เริ่มรับ มิถุนายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  27  พฤษภาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176766            
บ้านเลขที่ 8/1  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางบัวแก้ว  บุญมาลา  (เริ่มรับ ตุลาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  17  กันยายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077555           
บ้านเลขที่ 4  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายจ าลอง  ปวิะนา (เริ่มรับ ธันวาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  17 พฤศจกิายน  2502          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077768          
บ้านเลขที่ 7  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นางจ านง  โอษฐิเวช (เริ่มรับ พฤษภาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  29  เมษายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078110           
บ้านเลขท่ี 21  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายทองด ี สายเขื่อนสี  (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  25  พฤศจกิายน   2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079281           
บ้านเลขที่ 112  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นางแสงอิน   สุพรรณ์  (เริ่มรับ เมษายน  2564)

วันเดือนปีเกิด  25  มีนาคม   2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176774           
บ้านเลขที่ 8/1  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายอินรัตน์   อุทธาปา  (เริ่มรับ มิถุนายน  2564)

วันเดือนปีเกิด  21  พฤษภาคม   2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800077369           
บ้านเลขที่ 32  หมู่ 3 บ้านงาแมง

นายสงวน  มุกดานันท์  (เริ่มรับ มีนาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด  17  กุมภาพันธ์   2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079001           
บ้านเลขที่ 19  หมู่ 3 บ้านงาแมง



นายทองสุข   สุพรรณ  (เริ่มรับ เมษายน  2565)

วันเดือนปีเกิด  16  มีนาคม   2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800078012           
บ้านเลขที่ 38  หมู่ 3 บ้านงาแมง


