


นางวันด ี ธรรมมัง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4 สิงหาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178891
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายดวงดี  แสนค า  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มีนาคม 2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3501000412181
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายดี  ชีพเพียงสรวง  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  7 มิถุนายน 2469 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175557
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางติ๊บ   กองรัตน์                                                                
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 กรกฎาคม 2551)

วันเดือนปีเกิด  6 ตุลาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175743
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางจันทร์ฟอง  ไชยสุภา (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175859
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายอ้าย  แดงสุภา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  30 พฤษภาคม 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175964
บ้านเลขท่ี 37/1 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นางบัวนา  มุกดานัน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 กรกฎาคม 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176481
บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางค า  วรรณสุ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 กรกฎาคม 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176600
บ้านเลขท่ี 47 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นายอินสวน  นิยะรัตน์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  5 สิงหาคม  2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176642
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางดวงงา  เต๋มจิ๊ะ  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  7 เมษายน 2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178432
บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางนา  มะสะบุตร  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  28 พฤษภาคม 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176731
บ้านเลขท่ี 49 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นายมูล  ไชยสุภา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  14 ตุลาคม 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176928
บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายอ้าย  ทาดารนิ  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  10 ธันวาคม 2460 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177177
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางอุ่น  ติวาติน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 มกราคม 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177355
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นางก้ัง  เลาหาง  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  11 กรกฎาคม 2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800134460
บ้านเลขที่ 63 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายอ้าย  กองรัตน์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 มิถุนายน 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178017
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางเป็ง  จิระโต  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  20 มิถุนายน 2468 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178181
บ้านเลขที่ 79 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางต๋า  จริะโต  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  20 มกราคม 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178335
บ้านเลขที่ 82 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางใส  มานะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4 มีนาคม  2464 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177622
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายปนิ  ตวิาติน                                                 
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่ม 1 มีนาคม 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤษภาคม 2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177517
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายปัน  ธรรมมัง                                                                      
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 กรกฎาคม  2551)

วันเดือนปีเกิด  30  ธันวาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178882
บ้านเลขท่ี 93 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นางจุ่ม  ยมิิสุโท  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  3 ตุลาคม 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179846
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายเรือน  ศิรนิันตา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  8 กันยายน 2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180011
บ้านเลขที่ 115 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางเกี๋ยงค า  มะสะบุตร                                                       
(รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม – เริ่มรับ 1 ตุลาคม  2551)

วันเดือนปีเกิด  4 กันยายน  2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178611
บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางต่อมค า  เต๋มจี๊ะ  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4 ตุลาคม  2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178475
บ้านเลขที่ 84 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายชื่น ฝั้นเฝอื                                                                 
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 มิถุนายน 2551)

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม 2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180941
บ้านเลขที่ 137 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายสมบูรณ์  สมแก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  20 ตุลาคม 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196368
บ้านเลขที่ 139 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายใจ๋  นิยะรัตน์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 กันยายน 2466 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196686
บ้านเลขท่ี 148 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นายบุญตัน  จิระโต  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  25 มกราคม  2463 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180887
บ้านเลขที่ 136 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางอุ๊ด  จันเสวี  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 เมษายน  2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180461
บ้านเลขที่ 124 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางติ๊บ  แสนค า  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  5 มกราคม  2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3501000412199
บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางตุ้ม  พรมมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  15 พฤษภาคม  2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175468
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางสุขแก้ว  มาลัย  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  15 มกราคม  2486 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175506
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางแก้วภา  ชีพเพยีงสรวง  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  27 มิถุนายน  2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175565
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายค าจันทร์  พรหมปัญญา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  15 พฤษภาคม  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175603    
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายดวงดี  แดงสุภา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  18 พฤษภาคม  2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175794
บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางออน  แดงสุภา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  13 กรกฎาคม  2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175972
บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางจอมแปง  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  10 กรกฎาคม  2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176651
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายสอน  ปัญญมา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤศจกิายน  2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800162811
บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายทอน  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  18 พฤศจกิายน  2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176804    
บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายอุดม  สมาธิ  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  21 พฤษภาคม  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176901
บ้านเลขที่ 52 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางมูล  ไชยสุภา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  13 มกราคม  2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176936
บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายเสาร์  เทวิน  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม  2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177207
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายสมบัต ิ มุกดานันท์  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  9 กันยายน  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177291       
บ้านเลขที่ 60 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายปัญญา  ลาวันชิด  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177452    
บ้านเลขท่ี 63 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า



นางแก้วมา  ติวาตนิ  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤศจกิายน  2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177525
บ้านเลขที่ 64 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายแก้วมา  พรหมมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม  2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800081552
บ้านเลขที่ 65 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายสอน  จริะโต  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800034864
บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางจันทร์  กองรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  4 มกราคม  2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177975      
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางเมือง  จริะโต  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม  2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178106   
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายดวงจันทร์  ใจสม  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  10 มิถุนายน  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178165
บ้านเลขที่ 78 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายบุญศรี  บิดาหก  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 เมษายน  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178246
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นายตา  จริะโต  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  29  มิถุนายน  2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178327
บ้านเลขที่ 182 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายดวงติ๊บ  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  7 มิถุนายน  2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178637     
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางมูล  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178645  
บ้านเลขที่ 87 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายสิงห์ค า  ใจซื่อ  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม  2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178815
บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางไฝทอง  ใจซื่อ  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  22 ตุลาคม  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178823
บ้านเลขที่ 92 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายอุ่นใจ๋  ธรรมมัง  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179021
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายดวง  เต๋มีจ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  13 พฤษภาคม  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178408   
บ้านเลขที่ 97 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายดวงต๋า  ปัญญมา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  29  ตุลาคม  2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079086 
บ้านเลขที่ 102 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางบัวเขียว  ปัญญมา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  15 สิงหาคม  2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079094
บ้านเลขท่ี 102 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นายจันทร์  สายเพิ่ม  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  12 มีนาคม  2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179307       
บ้านเลขที่ 103 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายสุข  ยิมสิุโท  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  2  กันยายน  2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179838
บ้านเลขที่ 111 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางจันทร์ด ี สิรนิันตา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม  2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180020   
บ้านเลขที่ 115 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางขันแก้ว  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  28  ตุลาคม  2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180062 
บ้านเลขที่ 116 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายอุ่นเรือน  มุกดานันท์ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม  2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180526
บ้านเลขท่ี 125 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นางจันทร์ด ี มุกดานันท์ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  10 มีนาคม  2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180534       
บ้านเลขที่ 125 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายค าแสน  ขัตตะละ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม  2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180593
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางต๋าค า  ขัตตะละ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  24  กรกฎาคม  2479                      
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180607  
บ้านเลขที่ 127 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายอิ่นค า  ประดาทรัพย์ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  16 เมษายน  2479                 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180666 
บ้านเลขที่ 128 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางก๋องมา  ประดาทรัพย์ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  21  มิถุนายน  2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180674
บ้านเลขที่ 128 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายเขียว  บดิาหก (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  17 ตุลาคม  2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180712      
บ้านเลขที่ 129 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายกิ้ง  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  13  สิงหาคม  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180780
บ้านเลขที่ 134 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายก๋องแก้ว  ยะมะโน (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  23  เมษายน  2483                      
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180828        
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางแก้วปัน  ยะมะโน (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  3  ตุลาคม  2486                 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180836 
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายสมบูรณ์  อธิมา (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  2  มิถุนายน  2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800085469
บ้านเลขที่ 141 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายสวิง  มานะ (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  28 มิถุนายน  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196546        
บ้านเลขที่ 144 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายบุญจู  วงค์ค า (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  9  ธันวาคม  2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196627
บ้านเลขที่ 145 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายบุญยก  เดชว่องไว (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  18  มีนาคม  2483                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3510400137763        
บ้านเลขที่ 147 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายบุญส่ง  พรหมปัญญา (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  1  มีนาคม  2480                     
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800162561
บ้านเลขที่ 147 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายบุญเผื่อน  บุญมาลา (เริ่มรับ ปี งปม.2552)

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800197399       
บ้านเลขท่ี 166 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นางอ าพรรณ แดงสุภา (เริ่มรับ ปี งปม.2553)

วันเดือนปีเกิด  25 พฤษภาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175808
บ้านเลขท่ี  35/1 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นางจุ้ม นิยะรัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม.2553)

วันเดือนปีเกิด  1  กรกฎาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176791
บ้านเลขที่  50 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางมั่ง  บิดาหก (เริ่มรับ ปี งปม.2553)

วันเดือนปีเกิด  6 พฤษภาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180721
บ้านเลขที่   129 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายป๋า  วรรณสุ (เริ่มรับ ปี งปม.2553)

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196651
บ้านเลขที่  146 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นายกองแก้ว  วรรณสุ (เริ่มรับ ปี งปม.2554)

วันเดือนปีเกิด  23 พฤษภาคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3580300189583
บ้านเลขที่  46 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายอ้าย  อนุวรรณ์ (เริ่มรับ ปี งปม.2554)

วันเดือนปีเกิด  15  กันยายน 2493                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800031512
บ้านเลขท่ี   49/2 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า

นายใส  จานะวงค์ (เริ่มรับ ปี งปม.2554)

วันเดือนปีเกิด  14 กรกฎาคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177258
บ้านเลขที่   58 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางเต๋ม  สายเพิ่ม (เริ่มรับ ปี งปม.2554)

วันเดือนปีเกิด  5  พฤษภาคม 2493                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179315
บ้านเลขที่   103 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายปุก  ใจค า (เริ่มรับ ปี งปม.2554)

วันเดือนปีเกิด  25  มีนาคม 2478                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800162871
บ้านเลขที่   157/1 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางสา  เทวิน  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  27 กรกฎาคม  2494
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177185       
บ้านเลขที่ 57  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายทองสุข  ใชยนาด ี (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  4 มิถุนายน  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800176308
บ้านเลขที่ 42  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางแน่งน้อย  เกี๋ยงพารักษ์  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  5 ธันวาคม  2493 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178866
บ้านเลขที่ 22  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางหอม  จริะโต  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  5 กุมภาพันธ์  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800034872
บ้านเลขที่ 73/1  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางสอน  ฝั้นเฝอื  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  23 เมษายน  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180950
บ้านเลขที่ 137  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางสาวนวล  ญานะ (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  26 พฤษภาคม  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178190
บ้านเลขที่ 144  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายประเสริฐ  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2555)

วันเดือนปีเกิด  5 พฤษภาคม  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800197321
บ้านเลขที่ 148  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางบัวแก้ว  พรหมปัญญา  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  5  พฤษภาคม  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175611                   
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นายศรีนวล  สานิถา (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  18  สิงหาคม  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800175646                    

บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางสุแก้ว  อนุวรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  16  สิงหาคม  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800031521        

บ้านเลขที่ 49/2 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นางดา  มุกดานันท์  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  28  เมษายน  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177304           

บ้านเลขที่ 60 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายตุ้ย  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  7  มิถุนายน  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800178041               

บ้านเลขที่ 75 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางสุนา  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  18  เมษายน  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800178050 

บ้านเลขที่ 75 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางค า  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180798                    

บ้านเลขที่ 134 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางสอนด้าย  กองรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  21  มิถุนายน  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196473                

บ้านเลขที่ 141 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายจันทร์ติ๊บ  จันทะมงคล  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  16  พฤษภาคม  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800197241                       

บ้านเลขที่ 160 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายอิ่นค า  วรรณสุ  (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  10  พฤษภาคม  2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197429 

บ้านเลขท่ี 167 หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นางอีปุก  อยู่แก้ว (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  - - 2491
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5501800034497 

บ้านเลขที่ 12 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายปอย มันธิโน (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  10 มีนาคม 2477                     
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800038851 

บ้านเลขที่ 57/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางพิมพ์  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2557)

วันเดือนปีเกิด  28 มกราคม  2496 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196741
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า



นางปมิปา  กาหลง  (เริ่มรับ ปี งปม.2557)

วันเดือนปีเกิด  15 ตุลาคม  2495 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500890002084
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางแสน  ปัญญมา  (เริ่มรับ ปี งปม.2557)

วันเดือนปีเกิด  19 มกราคม  2496 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800162790
บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางค าอวน  สาธุเม  (เริ่มรับ ปี งปม.2557)

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2496 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800177088
บ้านเลขที่ 55  หมู่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า

นางบุญผ่าน ชมพู (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  15  พฤษภาคม  2476           
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3509900534999 

บ้านเลขที่ 32  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางละไม  วรรณสุ  (เริ่มรับ ปี งปม.2557)

วันเดือนปีเกิด  10 มีนาคม  2496 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179129
บ้านเลขท่ี 97 หมู่ 8 บ้านง้ิวเฒ่า



นายค าตุ้ย  ปัญญะมา (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  24  ตุลาคม  2496          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800153898 

บ้านเลขที่ 65/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายศรีมา  เต๋มิจ๊ะ (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  15  กันยายน  2497          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800166914 

บ้านเลขที่ 84/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางบุญมี  จานะวงค์ (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  1 สิงหาคม  2497          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196511 

บ้านเลขที่ 142  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายเจริญ  จิระโต (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  28  มีนาคม  2497           
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800164733 

บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางพลอย  สมาธิ (เริ่มรับ ปี งปม.2558)

วันเดือนปีเกิด  22  ตุลาคม  2496          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176880 

บ้านเลขท่ี 52  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า



นางเอี่ยม สมบัติตระกูลไพศาล (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  26  พฤษภาคม 2498         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176073

บ้านเลขที่ 39  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายปั๋น  กองรัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  10  ธันวาคม  2497         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176260 

บ้านเลขที่ 41  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางจันทร์สม  สานุวิตร์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  15  มกราคม  2497         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176316 

บ้านเลขที่ 42  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายค าปา  นิยะรัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  18  มีนาคม  2498        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176863 

บ้านเลขที่ 51  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางนา  ศิริ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  3  มกราคม 2474          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800116861 

บ้านเลขที่ 26 หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า



นายบุญหลง  แสนค า (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  24  ธันวาคม 2496        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177568

บ้านเลขที่ 64/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นางบัวลอย  ปัญญะมา (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2498         
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800153901 

บ้านเลขที่ 65/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางใส  กองรัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  10  เมษายน  2498        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177843 

บ้านเลขที่ 71  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายทอน  กองรัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  19  พฤศจกิายน  2497       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177835 

บ้านเลขที่ 71  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายอิ่นค า  ลาวันชิด (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  24  มิถุนายน  2498          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177461 

บ้านเลขที่ 63 หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายทองค า  กองรัตน์ (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  15  พฤษภาคม  2498          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800178599 

บ้านเลขที่ 86  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางบัวผัน  ใจค า (เริ่มรับ ปี งปม.2559)

วันเดือนปีเกิด  25  ตุลาคม  2497        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196562

บ้านเลขที่ 157  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางผัน  ธรรมมัง  (เริ่มรับ ปี งปม.2560)

วันเดือนปีเกิด  26  เมษายน  2499        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176146

บ้านเลขที่ 39/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายจ าเริญ  จานะวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม.2560)

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177266

บ้านเลขที่ 58  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

พระองอาจ   หล้าแดง  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  6  กรกฎาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800015550

บ้านเลขที่ 1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายดวงติ๊บ   วงค์วาน  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  23  สิงหาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500700563920 

บ้านเลขที่ 3  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายสมบูรณ์   สิงห์ทอน  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  29  มีนาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800175719

บ้านเลขที่ 34  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางซัว   ลาวันชิด  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  20  มกราคม  2500        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177487

บ้านเลขที่ 63  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

น.ส.เริญ   จิระโต  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  13  กันยายน  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177606

บ้านเลขที่ 65  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายผัด   ใจสม  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  5  สิงหาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   2500800016418

บ้านเลขที่ 78  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายสวน   เต๋มิจ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  9  ตุลาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800178483 

บ้านเลขที่ 84  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายประชัน  ฟองตัน  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  9  ธันวาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500900953748

บ้านเลขที่ 94/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายเสถียร   มานะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  17  กรกฎาคม  2500        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196554

บ้านเลขท่ี 144/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นายประสิทธิ์   นิยะรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  14  ธันวาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196759

บ้านเลขที่ 148/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางค าใส   จันทะมงคล  (เริ่มรับ ปี งปม.2561)

วันเดือนปีเกิด  12  มีนาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197259

บ้านเลขที่ 160  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายทองอินทร์  แสนค า  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  6  กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3501000412202 

บ้านเลขที่ 27  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางส าราญ  กองรัตน์  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  19  กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176278

บ้านเลขที่ 41  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายค า  ทาดาริน  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  24  ตุลาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176693

บ้านเลขท่ี 48  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นางอมร  นิยะรัตน์   (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  17  ตุลาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176855

บ้านเลขที่ 51  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางดวงภา  แสนค า  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  20  สิงหาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177584

บ้านเลขที่ 64/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายวีระ  ญาณะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  21  กุมภาพันธ์  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177924 

บ้านเลขที่ 73  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางอ านวย  เต๋มิจ๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  13  ตุลาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800166922

บ้านเลขที่ 84/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายสมศักดิ์  ไชยานะ  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  19  กันยายน  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800074041

บ้านเลขที่ 87  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นายเจริญ  วรรณสุ  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  28  กรกฎาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800179145

บ้านเลขที่ 98  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายประสพ  จริยา  (เริ่มรับ ปี งปม.2562)

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197216

บ้านเลขที่ 159  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายพรมมินทร์  รินค า  (เริ่มรับ ตุลาคม  2561,ย้ายเข้า)

วันเดือนปีเกิด  29  พฤษภาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800182405 

บ้านเลขที่ 92/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางบัวจิ๋น  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ พฤศจกิายน  2561)

วันเดือนปีเกิด  1  พฤศจิกายน  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176588

บ้านเลขที่ 46  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางจันทร์ด ี ฟองตัน  (เริ่มรับ มกราคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  24  ธันวาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500890002106

บ้านเลขท่ี 94/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นายบุญส่ง  มะสะบุตร  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2562)

วันเดือนปีเกิด  22  มกราคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176448

บ้านเลขที่ 180  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางวิไล  วรรณเป็ง  (เริ่มรับ พฤศจกิายน  2561)

วันเดือนปีเกิด  30  ตุลาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500800180143

บ้านเลขที่ 116/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



พระสังเวียน  อธมิา  (เริ่มรับ มีนาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  21  กุมภาพันธ์  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800035569 

บ้านเลขที่ 1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายหล้า  ก๋องปนิตา  (เริ่มรับ มีนาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  25  กุมภาพันธ์  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177819

บ้านเลขที่ 69  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายจ ารัส  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ มิถุนายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  5  พฤษภาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176715

บ้านเลขที่ 128  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางพัน  สานุวิตร์  (เริ่มรับ มิถุนายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  14  พฤษภาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197402

บ้านเลขที่ 166  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางอ าพรรณ์  จานะวงค์  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  19  เมษายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177274

บ้านเลขที่ 58  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายประพรรณ์  จันเสวี  (เริ่มรับ สิงหาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  24  กรกฎาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800180470

บ้านเลขที่ 29/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายทองใย  สานิถา  (เริ่มรับ สิงหาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  16  กรกฎาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500800002845

บ้านเลขที่ 67  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางจินตนา  คารินทา  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500890002092

บ้านเลขที่ 180  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายมานัด  ทาดารนิ  (เริ่มรับ ตุลาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  25  กรกฎาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177231

บ้านเลขท่ี 57/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นายแดง  จิระโต  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2563)

วันเดือนปีเกิด  20  มกราคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800178114

บ้านเลขที่ 12  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายจ าลอง  วงค์จินา  (เริ่มรับ  กรกฎาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  8  มิถุนายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800179986

บ้านเลขที่ 114/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางอัมพร  สงิห์ทอน  (เริ่มรับ มีนาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  20  กุมภาพันธ์  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800175701

บ้านเลขที่ 34  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางอนงค์  วรรณสุ  (เริ่มรับ มิถุนายน  2563)

วันเดือนปีเกิด  8 พฤษภาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196660

บ้านเลขที่ 146  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายสุพรรณ์  นิยะรัตน์  (เริ่มรับ กันยายน  2563)

วันเดือนปีเกิด  10  สิงหาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800180470

บ้านเลขที่ 29/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางบัวจ า  พรหมปัญญา (เริ่มรับ ตุลาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  19  กันยายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800162587

บ้านเลขที่ 147  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นางทอง  ตวิาตนิ  (เริ่มรับ พฤศจกิายน  2563)

วันเดือนปีเกิด  25  ตุลาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177533

บ้านเลขที่ 64  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางพัก พันธุ์ทองวิจติร (เริ่มรับ ธันวาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197330

บ้านเลขที่ 66  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางปราณี  อางาตะ (เริ่มรับ พฤศจิกายน  2563)

วันเดือนปีเกิด  4  ตุลาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176944

บ้านเลขที่ 52/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายบุญธรรม  จิระโต (เริ่มรับ ตุลาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  15  กันยายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177614

บ้านเลขที่ 176  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายธนนันท ์  ตวิาติน  (เริ่มรับ ตุลาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  6  กันยายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177363

บ้านเลขที่ 61/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นางจินทอน  ทาดาริน  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  10  เมษายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176669

บ้านเลขที่ 48  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางแดง  ไชมงคล  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2564)

วันเดือนปีเกิด  23  มกราคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800039131

บ้านเลขที่ 140  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายสุเทพ  ไชมงคล (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  19  ธันวาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800039157

บ้านเลขที่ 140  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางสายอารี  ก๋องปินตา (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  7  ธันวาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177789

บ้านเลขที่ 69  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายปรีชา  เกี๋ยงพารักษ์  (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  13  ธันวาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3571100100962

บ้านเลขที่ 22  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายแดง  มะสะบุตร  (เริ่มรับ กันยายน  2564)

วันเดือนปีเกิด  4  สิงหาคม  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176529

บ้านเลขที่ 45/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายคง  จิระโต  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  11  เมษายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800153758

บ้านเลขที่ 93/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางประมวล  กองรัตน์  (เริ่มรับ  กุมภาพันธ์  2565)

วันเดือนปีเกิด  20  มกราคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500600367282

บ้านเลขที่ 86  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางณี  วงศ์จนิา   (เริ่มรับ  มีนาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด  28  กุมภาพันธ์  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800179994

บ้านเลขที่ 114/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางบัวจันทร์   จิระโต  (เริ่มรับ  มกราคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   - - 2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3580300192827

บ้านเลขที่ 136  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



นายอุดม  พุทธโส  (เริ่มรับ สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด  25  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800178653

บ้านเลขที่ 7  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางจิน  จริะโต   (เริ่มรับ  มิถุนายน  2565)

วันเดือนปีเกิด  7  พฤษภาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800153766

บ้านเลขท่ี 93/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นางผาย   นยิะรัตน์  (เริ่มรับ  มิถุนายน  2565)

วันเดือนปีเกิด   10  พฤษภาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196767

บ้านเลขที่ 148/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายดวงฤทธิ์   ติวาติน  (เริ่มรับ  เมษายน  2565)

วันเดือนปีเกิด   28  มีนาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177371

บ้านเลขที่ 44  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายสถาพร  ชีพเพียงสรวง  (เริ่มรับ  พฤษภาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   16  เมษายน  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800175573

บ้านเลขที่ 374  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า



น.ส.บัวน า  ใจค า (เริ่มรับ  กันยายน  2565)

วันเดือนปีเกิด   2  สิงหาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197135

บ้านเลขที่ 145  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางบัวค า   มะสะบุตร (เริ่มรับ  สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   28  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800176537

บ้านเลขที่ 45/1  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นายเสาร์ค า  จิระโต  (เริ่มรับ  สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   7  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800178122

บ้านเลขที่ 76  หมู่ 8  บ้านงิ้วเฒ่า

นางจินดา   สายเขื่อนสี  (เริ่มรับ  สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   2  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196716

บ้านเลขที่ 148  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า

นางนิชนันท์  จันเสวี  (เริ่มรับ สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด  16  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800196881

บ้านเลขที่ 29/1  หมู่ 8  บ้านง้ิวเฒ่า


