


นางแสงวัน  จันทะก ี (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4 พฤศจกิายน 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173805
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายแก้ว  ธรรมสุโท  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 กันยายน  2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173902
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายต๋าค า  อุตะมัง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174500
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายจันทร์  โปธา  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  3 มกราคม 2469 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174674
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายอุ่น  สิงห์ทอน  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174810
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



นางนันตา  สิงห์ทอน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174828
บ้านเลขท่ี 24 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายสุจา  ยะมะโน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  23 พฤศจกิายน  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174917
บ้านเลขที่ 25 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายค าอ้าย  ยะมะโน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175026
บ้านเลขท่ี 27 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายตอง  พุทธโส  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  5 สิงหาคม 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175093
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางออน  พุทธโส  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  24 มกราคม 2467 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800086864
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



นางแก้ว  ธรรมสุโท  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  9 มกราคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173856
บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายสุทธินัย  แสงประสิทธิ์  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  2 มกราคม 2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174101
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางใจ๋  อุตะมัง  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  14 กันยายน 2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174496
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางมูล  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  23 ตุลาคม 2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800076109
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางเรือนค า  ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  29 กรกฎาคม 2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175034
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



นายจันทร์ตา แก้วเจรญิ (เริ่มรับ ปี งปม.2554)

วันเดือนปีเกิด  11  มกราคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175271
บ้านเลขท่ี 33  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายจุมป ี พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  18  กันยายน 2494                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174763
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายจุ่ม  ตาสี  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  8  มกราคม 2479                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800116712
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางติ๊บหวัน  ภาระสี  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  14 มีนาคม 2495                                  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174038
บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายอินสอน  ขัติมะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  4 เมษายน 2495                  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154100
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



นางแสงเอ้ย  อุตะมัง  (เริ่มรับ ปี งปม.2557)

วันเดือนปีเกิด  3  กุมภาพันธ์ 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800160126
บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางบัวผัด ยะมะโน (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  6  พฤษภาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174925
บ้านเลขที่ 25  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางอ าพัน แก้วเจรญิ (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  6  ธันวาคม 2496                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175280
บ้านเลขที่ 33  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางจันทร์ด ีแสงประสิทธิ์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  - พฤศจกิายน 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174097
บ้านเลขที่ 8  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางต่อมค า พุทธโส (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม 2498                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174780
บ้านเลขที่ 23  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



นายค ามูล  อุตตะมะตงิ  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  15  เมษายน  2500 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174186
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายศรี   ภาระสี  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  2  พฤศจกิายน  2499                   
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174607
บ้านเลขที่ 16  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางขันแก้ว   อุตะมะติง  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม 2500                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166876
บ้านเลขที่ 20  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายเลื่อน  แปงถานี  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  3  มีนาคม 2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800082141
บ้านเลขท่ี 14  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางอรพิณ  ภาระสี  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  8  กุมภาพันธ์ 2501                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174593
บ้านเลขที่ 16  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



นายมานพ  อุตะมะตงิ  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  15  เมษายน  2502 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174895
บ้านเลขที่ 41 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางแดง  อุตะมะติง  (เริ่มรับ มิถุนายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  3  พฤษภาคม  2502 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174836
บ้านเลขที่ 4 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางสมัย  อธพิรม  (เริ่มรับ กันยายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  2  สิงหาคม  2502 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174399
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายจันทร์ติ๊บ  ยะมะโน  (เริ่มรับ ตุลาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  23  กันยายน  2502 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173821
บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายบุญทอง  จันทะก ี (เริ่มรับ มีนาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  21  กุมภาพันธ์  2503 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800173813
บ้านเลขที่ 1/1  หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย



พระวิเชียร  ไทยโกฎิ  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  30  เมษายน  2503 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3679900184989
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นายบุญมา   สงิห์ทอน  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  28  มิถุนายน  2504 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174844
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย

นางสมพร  อุตตะมะตงิ  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2565)

วันเดือนปีเกิด  12  มกราคม  2505 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800174194
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 7 บ้านหาดส้มป่อย


