


นายสุพรรณ์   โปธา  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  26  ธันวาคม  2508                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069421                    
บ้านเลขที่  6  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 3           
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ 3 

นางแก้วภา   โปทา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

วันเดือนปีเกิด  3  พฤศจกิายน  2467                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069951                    
บ้านเลขที่  17  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 4           
   

นางสาวสุปราณี   โปธา   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  14  ธันวาคม  2527                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800001315                    
บ้านเลขที่  24  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ 5           
   

นายปั๋น   ยิมิสุโท   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

วันเดือนปีเกิด  2  มีนาคม  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070330                    
บ้านเลขที่  24  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 5           
   



นายตุ้ย   สายเขื่อนสี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                            

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  6  ตุลาคม  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070615                    
บ้านเลขที่  31  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 4 

นางเตยีมต๋า  ใสสสีุข  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  16  เมษายน  2501                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800161289                    
บ้านเลขที่  1  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น   

นายสอน  โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  16  พฤษภาคม  2499           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800153669                 
บ้านเลขที่  16  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น   

นางเตียม  โปธา (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  5  ธันวาคม  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070241                  
บ้านเลขที่  23  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    



นางมูล   ยิมิสุโท  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  5  พฤศจกิายน  2473                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070348                   
บ้านเลขที่  24  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นายเมืองใจ   เวชสุคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  24  สิงหาคม  2477                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070453                    
บ้านเลขที่  28  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น   

นางบุญ  เวชสุคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  9  สิงหาคม  2480                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070461                   
บ้านเลขที่  28  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น   

นางตุ้ย  ทรายเมืองมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  24  ธันวาคม  2498                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070178                  
บ้านเลขที่  41  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น   



นางสาวเตียมต๋า  โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069978                 
บ้านเลขที่  47  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 

นางบัวไข  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  4  เมษายน  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069471                 
บ้านเลขที่  8  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายคํานวล  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)                              
                                                                    
วันเดือนปีเกิด  9  มิถุนายน  2473                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069561                 
บ้านเลขที่  9  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย    

นายอุต  ขัตติมะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)                              
                                                                    
วันเดือนปีเกิด  10 สิงหาคม  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069625                 
บ้านเลขที่  9  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย    



นายคํานวล  ตยิานิล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)                              
                                                                    
วันเดือนปีเกิด  10  กรกฎาคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070496                 
บ้านเลขที่  29  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการมองเห็น 

นายสาคร  โปทา (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  14  สิงหาคม 2505                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800166841                 
บ้านเลขท่ี  9  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย 

นางสม สุวรรณ์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  23  มีนาคม 2476                       
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070569                 
บ้านเลขที่  30  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเห็น(ตาบอด,ตาเลือนราง 

นายไหล่   อุตะมะติง (เริ่มรับ  พฤศจกิายน 2559)                              

                                                                        
วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน  2496                       
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070852                 
บ้านเลขที่  37  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นายสงัด  โปธา  (เริ่มรับ เดือน ตุลาคม  2561)                              
                                                                    
วันเดือนปีเกิด  10  ตุลาคม  2506 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069528                
บ้านเลขที่  8  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

ด.ญ.พัชราภรณ์  อุตะมะตงิ (เริ่มรับ เดือน ธันวาคม  2561)                              
                                                                     
วันเดือนปีเกิด  19  กันยายน  2557 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701559164             
บ้านเลขที่  57  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายหรอืการเคลื่อนไหว 

นางนันตา  โปทา  (เริ่มรับ เดือน พฤษภาคม  2562)                              
                                                                     
วันเดือนปีเกิด  8  มกราคม  2478 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800069218            
บ้านเลขที่  3  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายหรอืการเคลื่อนไหว 

จ.ส.ต.สุริยพล   ปัญญาศร ี (เริ่มรับ เดือน กรกฎาคม  2562)                              
                                                                     
วันเดือนปีเกิด  16  มกราคม  2494 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3630100391680            
บ้านเลขที่  4  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายหรอืการเคลื่อนไหว 



นายคําดวง  ตยิานิน (เริ่มรับ เดือน พฤศจกิายน 2562)                              
                                                                       
วันเดือนปีเกิด  9  พฤศจกิายน  2487 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070798               
บ้านเลขที่  36  หมู่ 1  บ้านแม่ขาน 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นายกติติพงศ์  ศรีวรรณะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  23  ตุลาคม  2535                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500700142430                  
บ้านเลขที่  7  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 4           

   

นางละเอียด   ไชยานะ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  16  กรกฎาคม  2499                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800070984                    
บ้านเลขที่  2  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางสาวจันทร์ด ี  สุรนิรัตน์  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  23  กันยายน  2507                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075773                    
บ้านเลขที่  6  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 4  

นางสาวดวงตา   ศรีวรรณะ   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  21  กรกฎาคม  2508                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074301                    
บ้านเลขที่  50  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 5 



 
 

นางสาวบุญมี   จันทะกี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  26  มกราคม  2510                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071425                    
บ้านเลขที่  8  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ 5           
    

นายก้อนแก้ว  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  11  กันยายน  2462                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071956                    
บ้านเลขที่  17  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายจาย  คําสิงห์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  4  ตุลาคม  2468                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500400233525                  
บ้านเลขที่  28/1  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางสาวน้ําเพชร  ไชยยานะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  11  มิถุนายน  2535                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500700137541                    
บ้านเลขที่  29/1  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ 1           
   



   

 

 

นายดวงติ๊บ   แก้วเจริญ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  8  กันยายน  2484                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072952                   
บ้านเลขที่  30  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ 3         

นายจันทร์แก้ว  สงิทร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  14  เมษายน  2501                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074670                    
บ้านเลขที่  47  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 

นางแดง   ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  27  กรกฎาคม  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074289                    
บ้านเลขที่  50  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย           
   

นางสาวสายภิน  ศรีวรรณะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  9  กรกฎาคม  2517                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074335                    
บ้านเลขที่  50  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ 5         
   



                                                              

     
    

 
   

   

นายป้อ  สิงทร   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  19  กันยายน  2468                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074653                    
บ้านเลขที่  55  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางเรือน   สิทธิชัย   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2482                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075153                    
บ้านเลขที่  62  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายสมบูรณ์   จันทะก ี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  14  มีนาคม  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075439                  
บ้านเลขที่  66  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

นายส่วย  สุรินรัตน์   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  6  สิงหาคม  2482                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075749                    
บ้านเลขที่  71  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 



   

 
   

นางด ี  บุญมาลา (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  1  มีนาคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075854                    
บ้านเลขที่  72  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางบัวขา  จันทะก ี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2487                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076320                    
บ้านเลขที่  80  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางสุ   สุรินรัตน์   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  20  กรกฎาคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076559                  
บ้านเลขที่  85  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   

นายบุญหลง   ศรีมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072049                    
บ้านเลขที่  87  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น           



   

   

นายอิน   คําสุข   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  25  เมษายน  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500800002675                   
บ้านเลขที่  103/1   หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว      

นางสาวเขียว   ตวิาตนิ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  15  พฤศจกิายน  2491                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072642                    
บ้านเลขท่ี  107  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ 3 

  
ด.ช.จริพงษ์  พรหมมาลา (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  19  กุมภาพันธ์  2538                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800066735                    
บ้านเลขที่  113  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม  ระดับ  2           
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4 

นางดวงงา   แก้วเจริญ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800073461                    
บ้านเลขที่  117  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว           
   



                                                           
    

   

นางสาวผาย   พุทธโส   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  6  ตุลาคม  2502                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500800071808                   
บ้านเลขที่  9809   หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5        

นางสาวจิ๋น   พุทธโส   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071786                    
บ้านเลขที่  9809  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม  ระดับ 2 

นายจอมแปง  ไชยยานะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤศจกิายน  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071735                    
บ้านเลขที่  13  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย   

นายปั๋น  สาสุจติร   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  7  กรกฎาคม  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072286                    
บ้านเลขที่  22  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว   



                                                              

 
   

นางแปง  สาสุจติร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  24  มิถุนายน  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072294                    
บ้านเลขที่  22  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   -ทางกาย/การเคลื่อนไหว   

นายศรบีัว  ไชยสงิห์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800073339                    
บ้านเลขที่  36  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว   

นางผัน  พรหมมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2473                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074343                    
บ้านเลขที่  51  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว   

นายผล  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  25  สิงหาคม  2497                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074386                   
บ้านเลขที่  51  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย   



นายด ี ใจแก้ว   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  10  มีนาคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074823                    
บ้านเลขที่  58  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเรียนรู ้  

นายสิงห์  แก้วเจริญ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  26  ตุลาคม  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074866                    
บ้านเลขที่  59  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย      

นายบุญนิต  สาธุเม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  23  ธันวาคม  2498                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074921                   
บ้านเลขที่  59/1  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นายก้อน  ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  16  กรกฎาคม  2481                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075331                   
บ้านเลขที่  65  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว   



นายบุญยืน  คําสุข  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  2  สิงหาคม  2480                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075595                   
บ้านเลขที่  68  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย   

นายเมือง  ติวาติน   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  7  พฤศจกิายน  2497                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072693                    
บ้านเลขที่  75  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นางจันทร์เป็ง  อุตมะติง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2474                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071689                    
บ้านเลขที่  12  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นายอุ่นเรือน  จันทะกี (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072235                    
บ้านเลขที่  21  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย    



นางจันทร์ตา  สุรนิรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  6  กุมภาพันธ์  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800073789                    
บ้านเลขที่  43  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  

นางมอย  ไชยานะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  8  สิงหาคม  2473                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072847                   
บ้านเลขที่  29  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว   

นายก้อนแก้ว  สิงห์ทอน (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2475                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800073525                    
บ้านเลขที่  40  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย    

นายศรีทน  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076150                    
บ้านเลขที่  78  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 



นางจันทร์แก้ว  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071778                   
บ้านเลขที่  9809  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา 

นายศรีวรรณ  แดงสุภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  19  พฤศจกิายน  2493                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071603                 
บ้านเลขที่  11  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย 

นางแดง  ทาล ึ (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)                              
                                                                    
วันเดือนปีเกิด  27  มีนาคม  2509                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071816                 
บ้านเลขที่  9809  หมู่ 2  บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางจิตใจหรอืพฤติกรรม 

นายบุญทา ศรีวรรณะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)  

วันเดือนปีเกิด   7  เมษายน  2478                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075234               
บ้านเลขที่  63  หมู่ 2 บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 



นางก๋องแก้ว จันทะก ี(เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   3  เมษายน  2494                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071352               
บ้านเลขที่   7  หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางอนงค์  ใจแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด   15  กรกฎาคม  2505                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800073916              
บ้านเลขที่   44 หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

ด.ช.ภานุวัชญ์  ศรีวรรณะ (เริ่มรับ กุมภาพันธ์ 2560)  

วันเดือนปีเกิด   29  ตุลาคม  2549                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1509966538449              
บ้านเลขที่   65/1  หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางสติปัญญา 

นายอินสอน  อนิเหลือละ  (เริ่มรับ ธันวาคม 2560)  

วันเดือนปีเกิด   1  กรกฎาคม  2509                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800118545             
บ้านเลขที่   54/2  หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 



นางบุญปั๋น  ศรีวรรณะ  (เริ่มรับ  เดือน มกราคม 2562)  

วันเดือนปีเกิด   13  พฤศจิกายน  2479                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800075200               
บ้านเลขที่   63   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางขัน  แก้วเจรญิ  (เริ่มรับ  เดือน กุมภาพันธ์ 2562)  

วันเดือนปีเกิด   7  พฤษภาคม  2479                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074874               
บ้านเลขที่   59   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายคําจันทร์  บุญมาลา  (เริ่มรับ  เดือนพฤศจกิายน 2562)  

วันเดือนปีเกิด   9  มกราคม  2499                               
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800071565               
บ้านเลขที่   10   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายจุม  ไชยานะ  (เริ่มรับ  เดือน พฤศจกิายน 2562)  

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2491                                 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800072707              
บ้านเลขที่   28   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นายขวัญแก้ว  ไชยยานะ (เริ่มรับ  เดือนพฤศจกิายน 2562)  

วันเดือนปีเกิด   7  กุมภาพันธ์  2499                               
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074211               
บ้านเลขที่   49   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย        

นางบาน  เรือนจักร์  (เริ่มรับ  เดือน พฤศจกิายน 2562)  

วันเดือนปีเกิด   1  มกราคม  2488                               
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076443              
บ้านเลขที่   83   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายบุญมา  ไชยานะ  (เริ่มรับ  เดือน พฤศจกิายน 2562)  

วันเดือนปีเกิด   5  กรกฎาคม  2486                               
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076877              
บ้านเลขที่   91   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

น.ส.พิมพ์รําไพร ไชยานะ  (เริ่มรับ เดือน ธันวาคม  2562)  

วันเดือนปีเกิด   8  กรกฎาคม  2511                               
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076869             
บ้านเลขที่   90   หมู่  2   บ้านอมลอง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นางเทพ   ยะมะโน   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  7  ตุลาคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800077725                    
บ้านเลขที่  7  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 

นายประเดช   มุกดานันท์   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  18  เมษายน  2499                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078977                    
บ้านเลขที่  28  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4 

นางเอื้องไพร   จันทะกี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  29  มีนาคม  2517                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800077806                    
บ้านเลขที่  7/1  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   

นางคําหมอก  ทาดาริน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)    

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  8  มิถุนายน  2497                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800077784                    
บ้านเลขที่  7/1  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 



 
 

นายพิชัย   บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  7  กันยายน  2510                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078730                    
บ้านเลขที่  25  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   

นายอินตา   ยะมะโน   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  25  พฤษภาคม  2484                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078985                  
บ้านเลขที่  28  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

ด.ช.ต้นตระการ พุทธโส (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                                                                                          

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  28  กันยายน  2543                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1509966085681                    
บ้านเลขที่  36  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้ 

นายทองด ี  สายเขื่อนสี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  25  พฤศจกิายน  2503                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079281                    
บ้านเลขที่  112  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4 
   



 
   
นายบุญส่ง   สายเขื่อนสี (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                     
วันเดือนปีเกิด  14  มีนาคม  2511                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079302                    
บ้านเลขที่  112  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  

นางตูมมา   พุทธโส   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  26  กุมภาพันธ์  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079531                  
บ้านเลขที่  131  หมู่ 3  บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ 3,4 
   

นายจันทร์แก้ว อินตานิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   9  มิถุนายน  2478                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078063               
บ้านเลขที่   12  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นายคํามูล จันทะก ี(เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   1  มกราคม  2484                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079221              
บ้านเลขที่   110  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางจิตใจ/พฤติกรรม  



นายบุญศรี  จนิดาแดง  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2560)  

วันเดือนปีเกิด   9  ธันวาคม  2486                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800166787            
บ้านเลขที่   11  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย (หูตึง) 

นางฟองใส  กันทะวงศ์  (เริ่มรับ สิงหาคม  2561)  

วันเดือนปีเกิด   13  มกราคม  2497                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078331            
บ้านเลขที่   17  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายและการเคลื่อนไหว 

นางจันทร์ก้อม  สุขก๋า  (เริ่มรับ กันยายน  2561)  

วันเดือนปีเกิด   5  มีนาคม  2491                      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078918           
บ้านเลขที่   27  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายและการเคลื่อนไหว 

นางศรีวัย  โปธา  (เริ่มรับ มีนาคม  2562)  

วันเดือนปีเกิด   4  มกราคม  2483                      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078101           
บ้านเลขที่   21  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายและการเคลื่อนไหว 



นายประเสริฐ  อธิพรหม  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2562)  

วันเดือนปีเกิด   9  มีนาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800077482           
บ้านเลขที่   3  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย (หูตึง) 

นายศรีมูล  อธิมา  (เริ่มรับ พฤศจกิายน  2562)  

วันเดือนปีเกิด   4  มีนาคม  2492 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800077954          
บ้านเลขที่   9  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นายดวงดี  ทาดารนิ  (เริ่มรับ พฤศจกิายน  2562)  

วันเดือนปีเกิด   16  มิถุนายน  2480 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079418          
บ้านเลขที่   126  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นางเรือนคํา  มูลสาร  (เริ่มรับ มีนาคม  2563)  

วันเดือนปีเกิด   3  พฤศจกิายน  2482 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079361          
บ้านเลขที่   118  หมู่  3   บ้านงาแมง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย 



นายบุญยัง   เหล็กยอง  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  -   -   2491                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3510600633268                  
บ้านเลขที่  12  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 
   

นายอัคนิต   สิงห์ต๊ะ   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  4  กรกฎาคม  2508                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081846                    
บ้านเลขที่  24  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  5           
   

นายแดง   จารินทร์    (รับเบี้ยฯ เดิม)   

วันเดือนปีเกิด  21  กันยายน  2504                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081722                    
บ้านเลขที่  33  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  3           
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  5 

นางสาวล้อม  จารินทร์   (รับเบี้ยฯ เดิม)                                                             

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม  2499                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081714                    
บ้านเลขที่  33  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  3 



เด็กชายปานชัย   จันตะมงคล  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด   14  เมษายน  2541                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500801089941                  
บ้านเลขที่  38/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  3 
   

นางสาวจันทร์ดี   อินตานิ   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  26  มิถุนายน  2516                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083032                   
บ้านเลขที่  52  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ  3 
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  3 

น.ส.จันทร์ฉาย ศรีบุญเรือง (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                                                                   

                                                                           
วันเดือนปีเกิด  8  กุมภาพันธ์  2508                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079825                    
บ้านเลขที่  3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  5 

นายบุญเลิศ   ไชยสุภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  17  เมษายน  2512                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080092                    
บ้านเลขที่  8  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 



   นายอินป๋ัน   โปธิมูล   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  30  มิถุนายน  2506                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080319                   
บ้านเลขที่  12   หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม  ระดับ  2           

นางสาวเรือน   มูลมา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  25  พฤษภาคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080505                   
บ้านเลขที่  16  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ 4 

นางจันทร์ฟอง  ดวงแก้ว (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม  2481                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081021                    
บ้านเลขที่  23/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว           

นายประกร  สาทะเขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                      
วันเดือนปีเกิด  4  พฤศจกิายน  2518                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080165                    
บ้านเลขที่  9  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 



                                                              
    

   

    

นายอุทัย   สุขสบาย   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  20  กันยายน  2530                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800055733                   
บ้านเลขที่  29/2   หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5           

นายอิ่นแก้ว  มูลมั่ง   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  9  สิงหาคม  2481                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3501200105061                   
บ้านเลขที่  31/3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 

นายนิคม   มูลมั่ง   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  20  กันยายน  2526                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3501200105141                    
บ้านเลขที่  31/3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม ระดับ  2            

น.ส.ดวงรัตน์   สงิห์ต๊ะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  4  กุมภาพันธ์  2518                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081960                   
บ้านเลขที่  37  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ  4 



   

   

นางนาง   ตอนต๊ะเส (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                                                               

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  22  กันยายน  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082559                    
บ้านเลขที่  45  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

น.ส.ปราณี   มาลุจันทร์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  30  สิงหาคม  2508                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083351                    
บ้านเลขที่  58  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 

นายสําราญ   ไชยคํา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  21  กรกฎาคม  2504                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082001                    
บ้านเลขที่  38  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  3 

นายติ๊บ   มูลมั่ง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   1  เมษายน  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083172                  
บ้านเลขที่  60  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ  4 
   



นายบุญรัตน์  พรมม้าลาย (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  10  กันยายน  2513                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084152                   
บ้านเลขที่  71   หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    

   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4           

นางสาวเอ้ย     -   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2461                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076214                   
บ้านเลขที่  81  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

  

น.ส.วิจิตตรา   สมาธิ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  26  มีนาคม  2527                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1509900035457                   
บ้านเลขที่  88  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    

   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย ระดับ  4            
    

น.ส.อังศุมาลี  จนิใจ (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  23  สิงหาคม  2512                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080386                  
บ้านเลขที่  13  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    



                                                              
    

 
   

ด.ช.วรรธนะ  มาลุจันทร์   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  3  มีนาคม  2547                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701327921                    
บ้านเลขที่  34  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา 

นางเตยีมต๋า  พรมมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  4  มิถุนายน  2490                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082346                   
บ้านเลขที่  41  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นายเบี้ยว  จันทร์ออน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2470                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083814                   
บ้านเลขที่  49/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นางเรือน  อนิตานิ    (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  15  กรกฎาคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083008                  
บ้านเลขที่  52  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  



นางคําเอ้ย  ศรีบุญเรือง (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  13  สิงหาคม  2473                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079809                    
บ้านเลขที่  3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นายแก้ว  จนิใจ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  4  เมษายน  2477                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080343                   
บ้านเลขที่  13  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางขันคํา  สิงห์ต๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน  2476                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082907                   
บ้านเลขที่  51  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย    

นางบัวคํา  แก้วต๊ิบ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  25  กันยายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084373                  
บ้านเลขที่  76  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา 



นางขันแก้ว  ทาดารนิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  28  มกราคม  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076192                    
บ้านเลขที่  81  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางหม่วย  โสภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081102                    
บ้านเลขที่  24/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายปุ๊ต  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  14  มิถุนายน  2482                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082028                    
บ้านเลขที่  38/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น (ตาเลือนราง) 

ด.ญ.ณิชนันทน ์ แก้วต๊ิบ (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  25  สิงหาคม  2545                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701303364                    
บ้านเลขที่  64/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

    



นางเสาร์  ไชยคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084691                    
บ้านเลขที่  85  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

ด.ช.ชยุตพล  วงค์ศริิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  20 ธันวาคม  2554                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701495140                    
บ้านเลขที่  86  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

นายอินหวัน พรมมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   27  มกราคม  2485                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082354              
บ้านเลขที่   41  หมู่  4   บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางพรศร ี มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559)  
 
วันเดือนปีเกิด   7  เมษายน  2503                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084594              
บ้านเลขที่   64/1  หมู่  4   บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นางปินปา  ประเสริฐ  (เริ่มรับ   กันยายน 2559) 

วันเดือนปีเกิด  6  ตุลาคม  2519                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083806                    
บ้านเลขที่  50  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

นายคํามูล   ไชยคํา  (เริ่มรับ  มีนาคม  2560) 

วันเดือนปีเกิด  2  มีนาคม  2484                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083199                   
บ้านเลขที่  55  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

นางไสว  มาละฟู  (เริ่มรับ  กันยายน  2560) 

วันเดือนปีเกิด  18  มกราคม  2483                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080637                   
บ้านเลขที่  18  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

นายอ้าย  มาละฟู   (เริ่มรับ  เมษายน  2561) 

วันเดือนปีเกิด  23  เมษายน  2478                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080629                  
บ้านเลขที่  18  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    



นางบุญปั๋น  คําปัน  (เริ่มรับ   มกราคม   2562) 

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม  2485                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083288                   
บ้านเลขที่  56  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

นายวิฑูรย์  พุทธโส  (เริ่มรับ   มีนาคม   2562) 

วันเดือนปีเกิด  26   ตุลาคม  2524                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080611                   
บ้านเลขที่  17  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
    

นางจันทร์  สุพรรณ์  เริ่มรับ   เมษายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2485                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078659                   
บ้านเลขที่  65  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 
    

นายสีไว  แสนธิมา  เริ่มรับ   พฤศจกิายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2498                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081226                  
บ้านเลขท่ี  2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 
    



นายสุวิทย์  โสภา  เริ่มรับ   พฤศจกิายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  17  กุมภาพันธ์  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084187                 
บ้านเลขที่  72  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 
    

นายสุขแก้ว  ไชยคํา  เริ่มรับ   พฤศจกิายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  -  -  2489                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084683                
บ้านเลขที่  85  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 
    

น.ส.วันเพ็ญ  ใหม่ด ี เริ่มรับ   มิถุนายน  2563) 

วันเดือนปีเกิด  25  เมษายน  2522                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178734               
บ้านเลขที่  27  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการทางสติปัญญา 
    



ด.ช.สันติภาพ   วงษาแก้ว  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  21  เมษายน  2538                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500700174129                    
บ้านเลขที่  4  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3      
    

                                                
นางสาวแจ้   มาลาฟู   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  11  พฤษภาคม  2473                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085051                   
บ้านเลขที่  5   หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5           
    

นายวิทวัส   เรอืนคําฟู   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  22  ธันวาคม  2533                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800071704                   
บ้านเลขที่  18/1  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม ระดับ  2            
    

นางสาวอุไร   อินตะนิ  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  28  เมษายน  2506                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085841                    
บ้านเลขที่  18/1  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5           
    



น.ส.ธันยา  วรรณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  18  มกราคม  2524                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800033809                   
บ้านเลขที่  15  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา 
   

นายมูล  มุกดานัน (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  13  ตุลาคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800173619                    
บ้านเลขที่  6/2  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5           
  

นางปวน  สาทะเขียว (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  20  พฤษภาคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085400                    
บ้านเลขที่  13  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว           
    

นางสา  แสนธิมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  5  เมษายน  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086929                    
บ้านเลขท่ี  44  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว           
    



นางกอบแก้ว สุวรรณทอง (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  16  มิถุนายน  2522                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500600369757                    
บ้านเลขที่  89  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางเกียง  สาทาเขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  6  มิถุนายน  2481                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087691                    
บ้านเลขที่  60  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายนวล  อนิตะนิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   19 กุมภาพันธ์  2489            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084837                 
บ้านเลขที่  3  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  
    

นางศรีวรรณ์  วงษาแก้ว (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559)  
                                                                    
วันเดือนปีเกิด   20  ตุลาคม  2485              
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084926                 
บ้านเลขที่  14  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



นางสาวเนื่อง  ไชยสุภา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด  24  กุมภาพันธ์  2502                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085221                    
บ้านเลขที่  87  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายต๋อง   ทองพิทักษ์  (เริ่มรับ  กันยายน  2559) 

 
วันเดือนปีเกิด  9  กรกฎาคม  2505                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085329                  
บ้านเลขที่  17  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายไทธนา   อินตะนิ (เริ่มรับ  กันยายน 2559) 

 
วันเดือนปีเกิด  16  ตุลาคม  2505                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084861                 
บ้านเลขที่  18  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นางเอ้ย   อนิตะนิ  (เริ่มรับ  มกราคม  2560) 

 
วันเดือนปีเกิด  17  กุมภาพันธ์  2489                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084845                 
บ้านเลขท่ี  3  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



นางผัน  เรือนคําฟู  (เริ่มรับ มีนาคม  2561) 

 
วันเดือนปีเกิด  8  กุมภาพันธ์  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084799                   
บ้านเลขที่  2  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นางบุญมี  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2562) 

 
วันเดือนปีเกิด  -  -  2477 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084314                  
บ้านเลขที่  67  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นางเตียมต๋า  วงษาแก้ว  (เริ่มรับ พฤศจกิายน 2562) 

 
วันเดือนปีเกิด   25  มีนาคม  2492 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087089                  
บ้านเลขที่  48  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายบุญทา  ศรีบุญเรือง  (เริ่มรับ พฤศจกิายน 2562) 

 
วันเดือนปีเกิด   13  กรกฎาคม  2492 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088182                 
บ้านเลขที่  77  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นางใส  สุรินรัตน์  (เริ่มรับ ธันวาคม 2562) 

 
วันเดือนปีเกิด   1  เมษายน  2475 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800034988                  
บ้านเลขที่  12  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายประทุม  ศรีจอมทอง  (เริ่มรับ มกราคม 2563) 

 
วันเดือนปีเกิด   1  พฤศจกิายน  2499 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088271                 
บ้านเลขที่  80  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายอินสวน  ยาวันโน  (เริ่มรับ เมษายน 2563) 

 
วันเดือนปีเกิด   20  เมษายน  2474 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086368                 
บ้านเลขที่  33  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายทัศนัย  เรอืนคําฟู  (เริ่มรับ มิถุนายน  2563) 

 
วันเดือนปีเกิด   2  สิงหาคม  2545 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701302546                 
บ้านเลขท่ี  2  หมู่ 5  บ้านแม่ตุงติง 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



 

          
    

 
    

นางติด  สมาธิ    (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                                                                

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2474                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088450                    
บ้านเลขท่ี  2  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  

เด็กชายพัทธพล   มูลธิ  (รับเบี้ยฯ เดิม)                                                              

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  12  ธันวาคม  2544                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1508900001918                    
บ้านเลขที่  4/2  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 

นายอภิชาติ   ลิก้อ  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  29  พฤศจกิายน  2535                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1509901245013                   
บ้านเลขที่  8  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 

นายแรสา   แรโน   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  18  ตุลาคม  2482                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089090                    
บ้านเลขที่  9  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   



    

นางแพแมะ   มอรูวี   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  10  มีนาคม  2469                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089201                    
บ้านเลขที่  10  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 

นายพดู   หวันลุ้ม   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   15  มิถุนายน  2490                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089812                  
บ้านเลขที่  18  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  4 

   

นายตุนุ   วอรแิกะ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                                                                

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  7  พฤศจกิายน  2492                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090128                    
บ้านเลขที่  22  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ  4                                     
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  3 

นายคําปวน   วงค์จนิา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090187                   
บ้านเลขที่  23  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 
    



 
   
นางหน่อกร่า  ปู่แก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  25  มิถุนายน  2481                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090233                    
บ้านเลขที่  24/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 

นางสาวเสาร์   ปู่แก้ว   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   30  มกราคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090268                  
บ้านเลขที่  32  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางโป๊ะโล๊ะโต๊ะ  เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800173392                   
บ้านเลขที่  43   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    

   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5           

นางสาวดอก   เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  18  พฤศจกิายน  2507                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800173414                   
บ้านเลขท่ี  43  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 
   



นายแก้ว  มอรูวี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)  

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2452                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090781                   
บ้านเลขที่  31  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นายแก่น ขุนห้วย (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   7 มกราคม  2474           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088964                
บ้านเลขที่  7  หมู่ 6 บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นางชีรี่  ขุนห้วย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   7 เมษายน  2485 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088972                
บ้านเลขที่  7  หมู่ 6 บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายชนานาถ  เสนาด ี (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

 (ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   21  ตุลาคม  2518 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089481                
บ้านเลขที่  14  หมู่ 6 บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจหรอืพฤติกรรม 



นางหน่อคือ  ดูแฮ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด  9  เมษายน  2520                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800149360               
บ้านเลขที่  55  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจหรอืพฤติกรรม 

นายพะคานะ  ก่อถ่อมู  (เริ่มรับ  มีนาคม  2560)  

 
วันเดือนปีเกิด  2  เมษายน  2478                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088832               
บ้านเลขที่  6  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายชุมพล  เสนาดี  (เริ่มรับ  พฤศจกิายน  2560)  

 
วันเดือนปีเกิด  2  พฤศจกิายน  2542             
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500801093272              
บ้านเลขที่  37  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายทักษ์ดนัย  ขุนห้วย  (เริ่มรับ  กุมภาพันธ์  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด  14  พฤษภาคม  2522                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089031             
บ้านเลขที่  7  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจหรอืพฤติกรรม 



นางสูนโย  เสนาด ี (เริ่มรับ มิถุนายน  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2502                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089464               
บ้านเลขที่  14  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นางหน่อเปาะ  วอรแิก๊ะ  (เริ่มรับ  มิถุนายน 2561)  

 
วันเดือนปีเกิด  5  มิถุนายน  2470                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089294          
บ้านเลขที่  12  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นางแดง  เสนาดี  (เริ่มรับ  มิถุนายน  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด  30  ธันวาคม  2503                
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090411              
บ้านเลขที่  37  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 
 

นางเหม่อเลอะ  สุขเงนิ  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด  16  กันยายน  2470                
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088735              
บ้านเลขที่  5  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
- ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 



นายแดง  ธราพิทักษ์กุล  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด  8  กรกฎาคม  2501                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089065          
บ้านเลขที่  8/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายณัชพล  เสาร์หล้า  (เริ่มรับ  ตุลาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  18  มิถุนายน  2544                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1508900001080          
บ้านเลขที่  32/1  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหว 

นายคําอ้าย  สุวรรณคีรีสกุล (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  22  มีนาคม  2500                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088921         
บ้านเลขที่  6/1   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นางแจแฮ  หวันลุ้ม  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  10  กันยายน  2489                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800089804         
บ้านเลขที่  18  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



น.ส.หน่อบอื  สุขเงิน  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2503                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090713          
บ้านเลขที่  30  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

นางเงิน  ปู่อ้าย  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  5  เมษายน  2474                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800173678         
บ้านเลขที่  47   หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นายมี  จันมูล  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  15  มกราคม  2477                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090934          
บ้านเลขที่  33  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นางตุกัวะ  จันมูล  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด  13  มีนาคม  2480                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800090942          
บ้านเลขที่  33  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



นายจอตุ  สุขเงิน  (เริ่มรับ  พฤษภาคม  2563)  

 
วันเดือนปีเกิด  25  มิถุนายน  2475                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800173147          
บ้านเลขที่  38  หมู่ 6  บ้านขุนสาบ 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



 
   

 

 
   

                                                              

 

ด.ช.ภาคภูมิ  อุตตะมะติง (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  5  มกราคม  2540                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800080932                   
บ้านเลขที่  9  หมู่ 7  บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    

   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  3            

นายสรพงษ์   พุทธโส   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  2  มกราคม  2526                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800174801                  
บ้านเลขที่  23   หมู่ 7  บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4  

นายเสถียร   พุทธโส   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  14  มกราคม  2520                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800174771                    
บ้านเลขที่  23  หมู่ 7  บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว           

นายผัด  ปัญญะมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  9  มกราคม  2499                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3580300189257                  
บ้านเลขที่  28   หมู่ 7  บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม/ออทสิติก    



นายแก้ว ธรรมสุโท (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   9 กันยายน  2476          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800173902                
บ้านเลขที่  2  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นายจุมป ีพุทธโส (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   18  กันยายน  2494                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800174763               
บ้านเลขที่   23  หมู่  7   บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นายจันทร์ตา  แก้วเจริญ  (เริ่มรับ เดือนธันวาคม 2562)  

วันเดือนปีเกิด   11  มกราคม  2493                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800175271              
บ้านเลขที่   33  หมู่  7   บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นายคําอ้าย  ยะมะโน  (เริ่มรับ เดือนมกราคม  2563)  

วันเดือนปีเกิด   1  เมษายน  2480                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800175026             
บ้านเลขที่   27   หมู่  7   บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  



นายสุทธินัย  แสงประสทิธิ์ (เริ่มรับ เดือนมิถุนายน  2563)  

วันเดือนปีเกิด   2  มกราคม  2545                              
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800174101             
บ้านเลขที่   8   หมู่  7   บ้านหาดส้มป่อย 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย         



นางสุแก้ว   อนุวรรณ์   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด  16  สิงหาคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800031521                   
บ้านเลขที่  49/2  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  5 
    

นางบัวลอย   ปัญญะมา   (รับเบี้ยฯ เดิม)                                                                 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2498                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800153901                    
บ้านเลขที่  65/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3                                     
    

นายปุก   ใจคํา  (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  25  มีนาคม  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800162871              
บ้านเลขที่  157/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 
   

น.ส.จันทร์เป็ง   แดงสุภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  18  กุมภาพันธ์  2506                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800175981                   
บ้านเลขที่  37/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4 
   



นางนีเก่อพอ   ไชยนาด ี (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   -   -     2519                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800103840                   
บ้านเลขที่  40  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5            
    

นางดวงงา   เตมิจะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2488                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178432                    
บ้านเลขที่  47/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4           
    

นางนา   มะสะบุตร   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)                                                           

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  28  พฤษภาคม  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800176731                    
บ้านเลขที่  49  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4                                     
    

นายสอน   ปัญญมา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  1  พฤศจกิายน  2490                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800162811                    
บ้านเลขที่  49/3  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  3 
   



นางมูล   ไชยสุภา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   13  มกราคม  2474                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800176936                 
บ้านเลขที่  52/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

นายผัด   ใจสม   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   5  สิงหาคม  2500                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  2500800016418                  
บ้านเลขที่  78  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  3 
    

นางต๋า   จิระโต   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  20  มกราคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178335                    
บ้านเลขที่  82  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 
   

นางเกี๋ยงคํา   มะสะบุตร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   4  กันยายน  2484                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178611                 
บ้านเลขท่ี   86/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   



                                                     
นางอําภา   ไชยานะ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  28  กรกฎาคม  2510                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178670                  
บ้านเลขที่  87   หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4           
    

นางไฝทอง   ใจซื่อ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  22  ตุลาคม  2491                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178823                  
บ้านเลขที่  92  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  5 
   

นางวิไล   วรรณเป็ง   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด    30  ตุลาคม  2501                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180143                   
บ้านเลขที่  116/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
    

น.ส.บัวนํา   มุกดานัน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   17  กุมภาพันธ์  2506                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180542                 
บ้านเลขที่  125  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  3       
   - ทางจิตใจ/พฤติกรรม  ระดับ  2     
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  3 



                                                            
นายคําแสน   ขัตตะละ   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180593                  
บ้านเลขที่  127  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

น.ส.บุญธรรม  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  18  พฤษภาคม  2515                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180810              
บ้านเลขที่  134  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย   

นายสุเทพ   ไชมงคล   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด    19  ธันวาคม  2503                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800039157                   
บ้านเลขที่  140  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น  ระดับ  5 
    

นางแดง   ไชมงคล   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   23  มกราคม  2504                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800039131                 
บ้านเลขที่  140  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5      



นายบุญยก   เดชว่องไว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  18  มีนาคม  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3510400137763                 
บ้านเลขที่  147  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นางสาวบุญนํา   ใจคํา   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   2  สิงหาคม  2505                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800197135                 
บ้านเลขที่  145  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  4 
    

นายด ี ชีพเพียงสรวง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  7  มิถุนายน  2469                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800175557           
บ้านเลขที่  31  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว   

นายศรียนต์  ชีพเพยีงสรวง (เริ่มรับ ปี งปม.2555) 

                                                                           
วันเดือนปีเกิด  31  กรกฎาคม  2519                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800197020          
บ้านเลขที่  31  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   



นางจอมแปง  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   10  กรกฎาคม  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800176651                
บ้านเลขที่  48  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  

ด.ญ.ณัฐชา  สานุวิทย์   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  11  กรกฎาคม  2548                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1520601139384              
บ้านเลขที่  64/3  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

นางอุ๊ด  จันเสวี   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  2  เมษายน  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180461         
บ้านเลขที่  124  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น      

นายสุข  ยิมิสุโท   (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

                                                                       
วันเดือนปีเกิด  2  กันยายน  2474                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179838          
บ้านเลขที่  111  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   



นายอุดม  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   25  กรกฎาคม  2505                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178653                
บ้านเลขที่  7  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นางบัวนา  มุกดานันท์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  2  กรกฎาคม  2475                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800176481              
บ้านเลขที่  45/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

น.ส.อําพรรณ์  จานะวงค์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                     
วันเดือนปีเกิด  19  เมษายน  2502                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800177274         
บ้านเลขที่  58  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายปอย  มันธิโน   (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                       
วันเดือนปีเกิด  10  มีนาคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800038851          
บ้านเลขที่  57/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
      - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 
   



นายปิน  ติวาตนิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   1  พฤษภาคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800177517                
บ้านเลขที่  64  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นายวีระ  ญาณะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  21  กุมภาพันธ์  2501                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800177924              
บ้านเลขที่  73  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

นายสวน  เต๋มิจ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                     
วันเดือนปีเกิด  9  ตุลาคม  2499                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178483         
บ้านเลขที่  84  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางเมือง  จิระโต   (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                       
วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม  2482                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178106          
บ้านเลขที่  76  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
      - ทางจิตใจ/พฤติกรรม 
   



นายอิ่นคํา  ประดาทรัพย์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   16  เมษายน  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180666                
บ้านเลขที่  128  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายเขียว  บดิาหก  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  17  ตุลาคม  2490                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180712              
บ้านเลขที่  129  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

นายสวิง  มานะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                     
วันเดือนปีเกิด  28  มิถุนายน  2491                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800196546         
บ้านเลขที่  144  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการมองเห็น 

นางสอนด้าย  กองรัตน์   (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                       
วันเดือนปีเกิด  21  มิถุนายน  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800196473          
บ้านเลขที่  141  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   



นายใจ๋  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   9  กันยายน  2466                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800196686                
บ้านเลขที่  148  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการมองเห็น 
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นายจักรพงศ์  จริะโต  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  10  กันยายน  2528                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500400008231              
บ้านเลขที่  176  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
   

นายอ้าย  อนุวรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  15  กันยายน  2493                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800031512              
บ้านเลขที่  49/2  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางต่อมคํา  เต๋มจิ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  4  ตุลาคม  2474                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178475              
บ้านเลขที่  84  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 
   



นางขันแก้ว  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด   28  ตุลาคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180062                
บ้านเลขที่  116  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายชื่น  ฟั่นเฝือ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

                                                                
วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180941              
บ้านเลขที่  137  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    

   - ทางกาย/การเคล่ือนไหว 

นางนา  ศิร ิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   3  มกราคม  2474                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800116861               
บ้านเลขที่   26  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นางบุญผ่าน ชมพู (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   15  พฤษภาคม  2476                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3509900534999              
บ้านเลขที่   32  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเห็น 



นางจันทร์สม สานุวิตร์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   15  มกราคม  2497                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800176316              
บ้านเลขที่   42  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางอุตสาห์ สานิถา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   20  มิถุนายน  2507                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800036123               
บ้านเลขที่   67  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นายสมบูรณ์ อธิมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   2  มิถุนายน  2483                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085469               
บ้านเลขที่   141  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

ด.ช.ภูวดล  เต๋มจิ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด   27  พฤษภาคม  2545                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701299421              
บ้านเลขที่   26  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเรียนรู้ 



นางติ๊บ  กองรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด   6  ตุลาคม  2470                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800175743            
บ้านเลขที่   35  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายเสรี  กองรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

 (ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด   14  สิงหาคม  2508                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500900926422           
บ้านเลขที่   49  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นายกระเษม  เต๋มิจ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

 (ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด   19  กันยายน  2510                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178513           
บ้านเลขที่   84  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางจิตใจหรอืพฤติกรรม 

นายเจริญ  จิระโต  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

 (ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
 
วันเดือนปีเกิด   28  มีนาคม  2497                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800164733         
บ้านเลขที่   151/1  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



นางติ๊บ  แสนคํา  (เริ่มรับ  กันยายน  2559)  

 
วันเดือนปีเกิด   5  มกราคม  2477                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3501000412199            
บ้านเลขที่   19  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นางอุ่น   ตวิาตนิ (เริ่มรับ  ธันวาคม 2559)  

 
วันเดือนปีเกิด   2  มกราคม  2480                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800177355           
บ้านเลขที่   61  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเห็น (ตาบอด) 

นายสิงห์คํา   ใจซื่อ  (เริ่มรับ  กุมภาพันธ์  2560)  

 
วันเดือนปีเกิด   -   -   2481                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800178815           
บ้านเลขที่   92  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว 

ด.ช.นาวิน  สานุวิทย์  (เริ่มรับ  มีนาคม  2560)  

 
วันเดือนปีเกิด   29  พฤศจกิายน  2552                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1103704491478           
บ้านเลขที่   64/3  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางสติปัญญา 



นายดวงต๋า  ปัญญมา  (เริ่มรับ  มกราคม  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด   29  ตุลาคม  2487                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079086           
บ้านเลขที่   102  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางร่างกายหรอืทางการเคลื่อนไหว 

นางอําพรรณ  แดงสุภา  (เริ่มรับ  ตุลาคม  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด   25  พฤษภาคม  2492                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800175808          
บ้านเลขที่   35/1  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางร่างกายหรอืทางการเคลื่อนไหว 

นางต๋าคํา  ขัตตะละ  (เริ่มรับ  ตุลาคม  2561)  

 
วันเดือนปีเกิด   24  กรกฎาคม  2479                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180607          
บ้านเลขที่   127  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางจุ้ม  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ  ธันวาคม 2561)  

 
วันเดือนปีเกิด   1  กรกฎาคม  2492                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800176791         
บ้านเลขที่   50   หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางร่างกายหรอืทางการเคลื่อนไหว 



นายประพรรณ์  จันเสวี  (เริ่มรับ  มิถุนายน  2562)  

 
วันเดือนปีเกิด   24  กรกฎาคม  2502                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180470          
บ้านเลขที่   29/1  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางร่างกายหรอืทางการเคลื่อนไหว 

นายอุ่นเรือน  มุกดานัน  (เริ่มรับ  กรกฎาคม  2563)  

 
วันเดือนปีเกิด   7  มกราคม  2479                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180526          
บ้านเลขที่   125  หมู่  8   บ้านงิ้วเฒ่า 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 



   

นางอะหมี่มะ  สินเช้า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   -   -   2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  8500884000215                
บ้านเลขที่   25/พ  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผา
ยอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  

นางสาวสายพิณ  ฉีลี่  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด  -   -   2516                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500801080262                 
บ้านเลขที่  43   หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4 

นายพิเดช   ละเชอร์   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  19  กรกฎาคม  2527                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800003351                  
บ้านเลขที่  101   หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  4 
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  5     
    

นายอะเลผะ   สนิหมี่   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด    -   -   2524                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500801080351                 
บ้านเลขที่  52  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  4    



 
    

นายสาม   สินเช้า   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   -   -   2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500801080505            
บ้านเลขที่  56  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4   

นายอะเลปะปะ  สินจั่ง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   -   -   2509                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500801079795          
บ้านเลขที่   61  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 

น.ส.อะหมี่มะ   ยางแค  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   -   -   2528                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  8500884000495          
บ้านเลขที่   84  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  ระดับ  5 

น.ส.อารีย์   ละเชอร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด  1  กรกฎาคม  2529                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800051819      
บ้านเลขที่  101  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  5 
   



นายสุทัก   ลาเซอร์   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด    4  พฤษภาคม  2517                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800196953                 
บ้านเลขที่  152/1  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3 

นางเตอะเลอะ  เยาะแฮ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

วันเดือนปีเกิด    19  พฤศจิกายน  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079035                 
บ้านเลขที่  99  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายพะเหม่อดู เทียนรุ่งแสง (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

วันเดือนปีเกิด    5  มีนาคม  2469                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800096355                 
บ้านเลขที่  18  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นายกูหมี่  เวนวล   (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

วันเดือนปีเกิด    16  พฤศจกิายน  2450                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179170                 
บ้านเลขที่  100  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
    



นายอ้าย  เวนวล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

วันเดือนปีเกิด    10  สิงหาคม  2487                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179617                 
บ้านเลขที่  106  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายณธศร  โข่วะกา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)  

วันเดือนปีเกิด    9  กรกฎาคม  2520                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500600434982               
บ้านเลขที่  77  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางแทะบือ  ลาเซอร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)  

วันเดือนปีเกิด    16  กรกฎาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179790              
บ้านเลขที่  108  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 
    

นายเสาร์คํา  สุวินาเว (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)  

วันเดือนปีเกิด   13  ธันวาคม  2518                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800102452               
บ้านเลขที่  11  หมู่  9   บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 



นายสุขคํา ส่าวินาเว (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   18  กันยายน  2507                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800096860             
บ้านเลขที่   16  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

ด.ช.สิทธิชัย  นวตาสกุล (เริ่มรับ  พ.ย. 2559)  

วันเดือนปีเกิด   29  ตุลาคม  2548                   
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1508900010003             
บ้านเลขที่   87  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเรียนรู ้

นางอะหมี่มะ  สินเช้า (เริ่มรับ  พฤษภาคม 2560)  

วันเดือนปีเกิด   -   -   2488                            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500801080009            
บ้านเลขที่   46  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

ด.ช.วงศกร  นิธิเนตติกานนท์  (เริ่มรับ  พฤศจกิายน  2560)  

วันเดือนปีเกิด   5  กรกฎาคม  2554                                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500701483401                 
บ้านเลขที่   28  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางออทสิติก 



นายกะหน่าเหอะ  ตาแตะ  (เริ่มรับ  กุมภาพันธ์  2561)  

วันเดือนปีเกิด   8  กรกฎาคม  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800097726           
บ้านเลขที่   13  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายนุนุ  ลาเซอร์  (เริ่มรับ  มีนาคม  2561)  

วันเดือนปีเกิด   23  มกราคม  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179668           
บ้านเลขที่   107  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

นายภาส  ป่าซู  (เริ่มรับ  พฤษภาคม  2561)  

วันเดือนปีเกิด   14  มกราคม  2520                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800136870           
บ้านเลขที่   122  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

นางจันทร์ด ี ลามู  (เริ่มรับ  กันยายน  2561)  

วันเดือนปีเกิด   14  มกราคม  2508                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179692           
บ้านเลขที่   107/1  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกายและการเคลื่อนไหว 



นายสุชาต ิ อนันทปภา  (เริ่มรับ  ตุลาคม  2561)  

วันเดือนปีเกิด   4  สิงหาคม  2502                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800156781        
บ้านเลขที่   18  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายบูรณ์รักษ์  บุญมาลา  (เริ่มรับ  กุมภาพันธ์  2562)  

วันเดือนปีเกิด   4  มิถุนายน  2507                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078721        
บ้านเลขที่   26  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางบุพอ  ลาเซอร์  (เริ่มรับ  สิงหาคม  2562)  

วันเดือนปีเกิด   7  กันยายน  2492                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800196945        
บ้านเลขที่   152  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายตะดาจา  คอแอะ  (เริ่มรับ  พฤศจกิายน  2562)  

วันเดือนปีเกิด   25  กรกฎาคม  2499                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179226        
บ้านเลขที่   100/1   หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 



นายอุด  สุวินาเว  (เริ่มรับ  ธันวาคม  2562)  

วันเดือนปีเกิด   1  มกราคม  2488                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800102410       
บ้านเลขที่   11  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 

นางหน่อปลิ  ลาเซอร์  (เริ่มรับ  พฤษภาคม  2563)  

วันเดือนปีเกิด   17  พฤษภาคม  2474                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800179676       
บ้านเลขที่   107  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

นางตุตุ  ลามู  (เริ่มรับ  พฤษภาคม  2563)  

วันเดือนปีเกิด   3  ธันวาคม  2479                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800180186       
บ้านเลขที่   120  หมู่  9   บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่) 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



นางขาว   สามานุ    (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  12  กุมภาพันธ์  2500                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086031                  
บ้านเลขที่  23   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3       

นางสาวยุพินท์   สมาธิ    (รับเบี้ยฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด   11  เมษายน  2517                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086805     
บ้านเลขที่  41  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  3 
   

นายดวงฤทธิ์   ปันทอง   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   14  กรกฎาคม  2491            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086627                 
บ้านเลขที่  66  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4    

นางสาวลลิตา   ผลบุญ   (รับเบี้ยฯ เดิม) 

                                                                         
วันเดือนปีเกิด    5  ตุลาคม  2531                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1500800058465                 
บ้านเลขที่  69  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางสติปัญญา/การเรียนรู้  ระดับ  4    



 

 

นางพัฒนา   ขันทอง   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด    29  มกราคม  2505                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500900927984                
บ้านเลขที่  56/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  4 
    

นางวรรณลา  ใจธรรม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   12  สิงหาคม  2511                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087798               
บ้านเลขที่  62  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  

นางจิ๋น   วงษาแก้ว   (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

วันเดือนปีเกิด   14  มีนาคม  2471                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085612                 
บ้านเลขที่  14  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว    

นางผัด  อะธิมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)  

                                                                     
วันเดือนปีเกิด    12  มิถุนายน  2501                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088255           
บ้านเลขที่  79  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว  ระดับ  3   



 
    

 
    

    

นายปัน  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

วันเดือนปีเกิด   11  กันยายน  2478                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086821               
บ้านเลขที่  42  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการมองเห็น 

นายปั๋น  มะโนใจ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   20  มกราคม  2486            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085817                 
บ้านเลขที่  53/2  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางสมัย  วงษาแก้ว   (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

                                                                         
วันเดือนปีเกิด    24  ธันวาคม  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087739                 
บ้านเลขที่  61  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นางดวงงา  มุกดานันท์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)  

                                                                     
วันเดือนปีเกิด    9  ธันวาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088069           
บ้านเลขที่  71  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 



 
 

นางคํา  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)  

วันเดือนปีเกิด   3  เมษายน  2480                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086856               
บ้านเลขที่  42  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
 - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 

นายอินทร  มูลลังกา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   23  มิถุนายน  2474            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086988                 
บ้านเลขที่  46  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย  

นางจันทร์ศร  แผ่นทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)  

(ระเบียบใหม่ เริ่มรับ ก.ย.2559) 
                                                                    
วันเดือนปีเกิด   17  กรกฎาคม  2500            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800197470                
บ้านเลขท่ี  61  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
   - ทางจิตใจหรอืพฤติกรรม 

นายทิต   มูลลังกา  (เริ่มรับ กันยายน  2559)  

                                                                    
วันเดือนปีเกิด   10  ธันวาคม  2504            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087011                 
บ้านเลขที่  46  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
   - - ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 



นางสุนีย์   มะสะบุตร  (เริ่มรับ  พฤษภาคม  2560)  

วันเดือนปีเกิด   30 ตุลาคม  2511                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086546               
บ้านเลขที่  36  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย 

น.ส.ใส  ถานุปัญญา  (เริ่มรับ  กันยายน  2562)  

วันเดือนปีเกิด   5  ตุลาคม  2489                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085663               
บ้านเลขที่  73  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหว 

นางเสริฐ  ขันทอง  (เริ่มรับ  ตุลาคม  2562)  

วันเดือนปีเกิด   20  กุมภาพันธ์  2490                  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086431               
บ้านเลขที่  34  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 
ประเภทความพิการ    
 - ทางการเคลื่อนไหว 


