
      



นายสุดใจ  สายบุญมา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  8  มกราคม  2463                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085426                    
บ้านเลขที่  10  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางแดง  สายบุญมา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  12  พฤษภาคม  2465                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085434                 
บ้านเลขที่  10  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจันทร์  บุญทอง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  2  เมษายน  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085507                 
บ้านเลขที่  12  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจิ๋น  วงษาแก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  14  มีนาคม  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085612                 
บ้านเลขที่  14  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางตุ่น  รินสอน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  11  ธันวาคม  2456                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085931               
บ้านเลขที่  21  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางหล้า  เครือด้วง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  24  ธันวาคม  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086112                    
บ้านเลขที่  25  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายนวล  กันธิมา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  8  มกราคม  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086171                 
บ้านเลขที่  28  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายบุญมา  ยานะรินทร์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  16  ธันวาคม  2462                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086465                 
บ้านเลขที่  35  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางแดง  ยานะรินทร์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  13  พฤษภาคม  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800036473               
บ้านเลขที่  35  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายแดง  ขันทอง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม  2484                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086422                 
บ้านเลขที่  34  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นายสมบูรณ์  มะสะบุตร                                                            
(รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม – เริ่มรับ 1 ตุลาคม 2551) 

วันเดือนปีเกิด  15  ธันวาคม  2478                                                                
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086538                                                   
บ้านเลขที่  36  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายปัน  ขันทอง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  11  กันยายน  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086821                 
บ้านเลขที่  42  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางปา  สุริยา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500800017729                 
บ้านเลขที่  46/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายปั๋น  มะโนใจ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  20  มกราคม  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085817               
บ้านเลขที่  53/2  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายอินทร   มูลลังกา                                                                   
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 ธันวาคม 2551) 

วันเดือนปีเกิด  23  มิถุนายน  2474                                                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086988                               
บ้านเลขที่  46  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางปุ๊ด  ถานุปัญญา (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  5  กุมภาพันธ์  2480                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800112156             
บ้านเลขที่   16/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายจันทร์แดง  มะโนใจ (เริ่มรับ ปี งปม.2552) 

วันเดือนปีเกิด  10  กุมภาพันธ์  2484                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085761              
บ้านเลขที่  18  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางสมนา  มะโนใจ (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  7  กุมภาพันธ์  2485                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085779             
บ้านเลขที่   18  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายอิ่นคํา  วงษาแก้ว (รับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2487                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085922            
บ้านเลขที่  20  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางเขียว  กันธิมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  3  กรกฎาคม  2482                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086180             
บ้านเลขที่   28  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นายแปง  สุรามติร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  4  มีนาคม  2486                            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086252             
บ้านเลขที่   30  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางเสริฐ  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม.2552) 

วันเดือนปีเกิด  20  กุมภาพันธ์  2490                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086431             
บ้านเลขท่ี   34  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางแก้ว  มะสะบุตร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  2  สิงหาคม  2484                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086520            
บ้านเลขที่    36  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายเลื่อน  สามานุ (รับ ปี งปม.2552) 

วันเดือนปีเกิด  6  กุมภาพันธ์  2486                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086571           
บ้านเลขที่  37  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายสวัสดิ์  วงษาแก้ว (เริ่มรับ ปี งปม.2552) 

วันเดือนปีเกิด  3  กุมภาพันธ์  2490                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086724             
บ้านเลขที่   40  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางคํา  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  3  เมษายน  2480                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086856             
บ้านเลขที่  42  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางคําผง  จันทร์จี๋ (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087216             
บ้านเลขที่   50/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางติ๊บ  สามานุ (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  2  พฤศจกิายน  2484                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087283           
บ้านเลขที่        หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจันทร์  กันธิมาลา (รับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  30  มีนาคม  2488                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087321          
บ้านเลขที่   53  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายซาง  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  15  พฤษภาคม  2486                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087542            
บ้านเลขที่   56   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางตุ่น  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  18  มกราคม  2491                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087585   
บ้านเลขที่  57  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายติ๊บ  วงษาแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  5  พฤษภาคม  2483                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087721           
บ้านเลขที่    61   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางสมัย  วงษาแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  24  ธันวาคม  2486                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087739          
บ้านเลขที่    61    หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายศรีวรรณ  วงษาแก้ว (รับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  24  ตุลาคม  2484                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087771       
บ้านเลขที่   62   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายทองคํา  บุญเป็ง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  21  ธันวาคม  2469              
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088000            
บ้านเลขที่  69/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางบุญนํา  บุญเป็ง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2490                           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088018          
บ้านเลขที่   69/1   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายประเสริฐ  ปุกแก้ว (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  3   พฤศจกิายน  2488           
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088042        
บ้านเลขที่    71   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

น.ส.ใส  ถานุปัญญา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552) 

วันเดือนปีเกิด  5  ตุลาคม  2489                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085663         
บ้านเลขที่    73    หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายจําเริญ  สายบุญมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

วันเดือนปีเกิด  16  มิถุนายน  2492                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087411              
บ้านเลขที่      หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจําพร  ขันทอง (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด  7  ธันวาคม  2492                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087551              
บ้านเลขที่   56   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นายดวงฤทธิ์  ปันทอง (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด  14  กรกฎาคม  2491                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086627              
บ้านเลขที่   66   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางอําพัน  อนิตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  23  ตุลาคม  2493                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080009              
บ้านเลขที่  10/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายอ้าย  บุญทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  6  กรกฎาคม  2494                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085515              
บ้านเลขที่  12  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางตุ่น  วงษาแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  18  ธันวาคม  2493                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086767              
บ้านเลขที่  40  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางกําธร  ปันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  14  ธันวาคม  2493                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087925              
บ้านเลขที่  66  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางแสงเอ้ย  สุรามิตร  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  24  กรกฎาคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086261               
บ้านเลขที่  30  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายทน  สมาธิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  28  เมษายน  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086783               
บ้านเลขที่  41  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางแจ้  สมาธิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  9  เมษายน  2495                             
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086791               
บ้านเลขที่  41  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจันทร์สม  มะโนใจ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  16  กุมภาพันธ์  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086651              
บ้านเลขที่  53/2  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายทองเหรียญ  วงษาแก้ว (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  2  พฤษภาคม  2495                                      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087844               
บ้านเลขที่  65  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางหนู  ขัตตะวิด  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  5  มกราคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086287               
บ้านเลขที่  84  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายคําปัน  สายบุญมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  2  มกราคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085442              
บ้านเลขที่  10/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายสมเรือน  ขัตตะละ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  11  ธันวาคม  2495                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800009819              
บ้านเลขที่  14  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางบัวคํา  สามานุ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  10  พฤศจกิายน  2495                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086597              
บ้านเลขที่  37  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายศรีทน  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  14  เมษายน  2496                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500900927976             
บ้านเลขที่  56/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นายสมบูรณ์  ทนัน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  18  ธันวาคม  2495                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086279              
บ้านเลขที่  84  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางผัน  พรมยศ (เริ่มรับ ปี งปม. 2558) 

วันเดือนปีเกิด  21  กุมภาพันธ์  2497                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087500             
บ้านเลขที่  55/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางดวงงา  มุกดานัน (เริ่มรับ ปี งปม. 2558) 

วันเดือนปีเกิด   9  ธันวาคม  2496                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088069              
บ้านเลขท่ี  71  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางบัวไหล  ทิพพาละ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  17  กรกฎาคม 2498                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087950             
บ้านเลขที่  10/2  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางอารีย์  ขัตตะละ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด   11  ธันวาคม  2497                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800009827              
บ้านเลขที่  14  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางวิไลวรรณ  บุญทอง (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด   24  มกราคม  2498                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085884              
บ้านเลขที่  19  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางทองด ี สามานุ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด   5  เมษายน  2498                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086236              
บ้านเลขที่  29  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจันทร์ทา  สายบุญมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด   15  มิถุนายน  2498                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088336              
บ้านเลขที่  67  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายทัด  ยานะรินทร์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด   5  ธันวาคม  2497                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088247              
บ้านเลขที่  79  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายบุญเป็ง  บุญทอง (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด   31  ตุลาคม  2498                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085906             
บ้านเลขที่  19  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นางศรี  ปัญญแสง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด   9  กรกฎาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085213             
บ้านเลขที่  22  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางบัวแก้ว   ถานุปัญญา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด   4  สิงหาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085710             
บ้านเลขที่  16  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางขาว   สามานุ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด   12  กุมภาพันธ์  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086031             
บ้านเลขที่  23  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางจันทร์ศร   แผ่นทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด   17  กรกฎาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800197470             
บ้านเลขที่  61  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายสมาน   ถ่านคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด   24  เมษายน  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087810            
บ้านเลขที่  67  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นายคําปวน  กะตอื (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด   23  กรกฎาคม  2501                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087887             
บ้านเลขที่  65  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายแดง  ขันทอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด   12  มิถุนายน  2501                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088301             
บ้านเลขที่  81  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายสมบูรณ์  ทิพพาละ  (เริ่มรับ มิถุนายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด   15  พฤษภาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800042271             
บ้านเลขที่  10/2  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

น.ส.จันทร์ดี  ถ่านคํา   (เริ่มรับ กันยายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด   11  สิงหาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087828             
บ้านเลขที่  63   หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางแดง  กะตือ  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2562) 

วันเดือนปีเกิด   22  มิถุนายน  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087895             
บ้านเลขที่  65  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 



นายพล  พงษ์สม  (เริ่มรับ มกราคม  2563) 

วันเดือนปีเกิด   25  ธันวาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088212            
บ้านเลขที่  78  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายแดง  ถานุปัญญา  (เริม่รับ พฤษภาคม  2563) 

วันเดือนปีเกิด   10  เมษายน  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800085680           
บ้านเลขที่  16/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายจําลอง  ขันทอง  (เริม่รับ เมษายน  2564) 

วันเดือนปีเกิด   27  มีนาคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800086830           
บ้านเลขท่ี  42/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นายบรรจง  ยานะรินทร์  (เริม่รับ สิงหาคม 2564) 

วันเดือนปีเกิด   24  กรกฎาคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800087381           
บ้านเลขที่  53/1  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 

นางเสนีย์  สามานุ  (เริม่รับ เมษายน  2564) 

วันเดือนปีเกิด   9  มีนาคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800088221           
บ้านเลขที่  78  หมู่ 10  บ้านทุ่งยาว 


