
      



นายตุ่น  ศรีบุญเรือง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2466                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079795                    
บ้านเลขที่  3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแดง  อินตานิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2469                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079914                    
บ้านเลขที่  5  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์ตา  อินตานิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079990                    
บ้านเลขที่  7  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแก้ว  แสนธิมา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  10  พฤษภาคม  2452                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080106                    
บ้านเลขท่ี  9  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายใจ๋  แปงถานี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080220                    
บ้านเลขที่  11  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายแก้ว  จนิใจ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  4  เมษายน  2477                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080343                    
บ้านเลขที่  13  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

น.ส.เรือน  มูลมา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  25  พฤษภาคม  2488                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080505                    
บ้านเลขที่  16  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายคําปัน  ดวงแก้ว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  มกราคม  2482                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081013                    
บ้านเลขที่  23/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบุญ  สงิห์ต๊ะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  21  เมษายน  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081811                    
บ้านเลขที่  24  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายนวน นันตา                                                          
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 ตุลาคม 2551) 

วันเดือนปีเกิด  11  กุมภาพันธ์  2485                                             
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081153                    
บ้านเลขท่ี  24/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางด้วง  วระปุ๊ด  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  5  พฤศจกิายน  2468                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081510                    
บ้านเลขที่  30  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายอินตา  สงิห์ต๊ะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  10  มีนาคม  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081951                    
บ้านเลขที่  37  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางผัด  ไชยคํา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  กุมภาพันธ์  2468                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081986                    
บ้านเลขที่  38  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางแก้ว  มาลาฟู  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2458                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082095                    
บ้านเลขที่  39  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเขียว  มาลุจันทร์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  4  เมษายน  2466                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081277                    
บ้านเลขที่  26  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางนาง  ตอนต๊ะเส  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  22  กันยายน  2483                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082559                    
บ้านเลขที่  45  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายสําราญ  บุญเรือง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  ตุลาคม  2480                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500700177256                    
บ้านเลขที่  47/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางอ้าย  ใจสม  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  กันยายน  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082711                    
บ้านเลขที่  48  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายเบี้ยว  จันทร์ออน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2470                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083814                    
บ้านเลขที่  49/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายใจ๋คํา  จานะวงค์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  -  -  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082273                    
บ้านเลขที่  40/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางขันคํา  สิงห์ต๊ะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน  2476                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082907                    
บ้านเลขที่  51  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเรือน  อนิตานิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  15  กรกฎาคม  2479                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083008                    
บ้านเลขที่  52  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางขันแก้ว  มาลุจันทร์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  21  พฤษภาคม  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083342                    
บ้านเลขที่  58  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายติ๊บ  มูลมั่ง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2486                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083172                   
บ้านเลขที่  60  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแปง  สงิห์ต๊ะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  22  มกราคม  2471                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082893                    
บ้านเลขที่  51  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางตุ้ย  ไชยโสภา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  18  กุมภาพันธ์  2478                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080424                    
บ้านเลขที่  80  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

น.ส.เอ้ย         (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2461                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076214                    
บ้านเลขที่  81  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางขันแก้ว  ทาดารนิ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม) 

วันเดือนปีเกิด  28  มกราคม  2472                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800076192                    
บ้านเลขที่  81  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางบัวไหล มาลุจันทร์                                                      
(รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม – เริ่มรับ 1 มกราคม 2551) 

วันเดือนปีเกิด  2  มกราคม  2483                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083741                                
บ้านเลขที่  64  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายลพ  คําศรสีม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  20  เมษายน  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079710                                
บ้านเลขที่  1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางคําเอ้ย  ศรีบุญเรือง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  13  สิงหาคม  2473                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079809                                
บ้านเลขที่  3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางแสงนวล  สาทะเขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม  2491                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080122                                
บ้านเลขที่  9  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายดวงต๋า  สาทะเขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  24  มกราคม  2488                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500800017486
บ้านเลขที่  9  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบุญทา  สาธุเม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  18  เมษายน  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080181
บ้านเลขที่  10  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางก๋องคํา  แปงถานี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  4  กรกฎาคม  2484                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080238                                
บ้านเลขที่   11  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางไสว  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  18  มกราคม  2483                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080637                                
บ้านเลขที่  18  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายอ้าย  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  23  เมษายน  2478                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080629                               
บ้านเลขที่  18  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์ฟอง  จานะวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2490                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080769
บ้านเลขที่  20  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายต๋า  จานะวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  6  เมษายน  2486                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080751
บ้านเลขที่  20  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์ฟอง  ดวงแก้ว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม  2481                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081021                                
บ้านเลขที่  23/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายบุญมา  โสภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  11  พฤศจกิายน  2489                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081099                                
บ้านเลขที่  24/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบาล  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  8  พฤศจกิายน  2490                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081307                               
บ้านเลขที่  26  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบุญตัน  จานะวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  2  กุมภาพันธ์  2482                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081340
บ้านเลขที่  27  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแสง  ไกรวัฒนากิจ (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  29  เมษายน  2490                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3502000109195
บ้านเลขที่  29  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางคํา  พรหมมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  -  -  2488                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081561                                
บ้านเลขที่  31  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางปุ๊ด  มูลมั่ง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  มิถุนายน  2486                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3501200105079
บ้านเลขที่  31/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายอิ่นแก้ว  มูลมั่ง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  9  สิงหาคม  2481                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3501200105061
บ้านเลขที่  31/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแสวง  อินตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  5  กรกฎาคม  2490                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081625
บ้านเลขที่  32  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายจันทร์แดง  โสภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  12  พฤศจกิายน  2489                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084471
บ้านเลขที่  35  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายปุ๊ต  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  14  มิถุนายน  2482                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082028
บ้านเลขที่  38/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายประสิทธิ์  จานะวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  20  ธันวาคม  2479                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082206
บ้านเลขที่       หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางทา  จานะวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด   -  -  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082281
บ้านเลขที่  40/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเตียมต๋า  พรมมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  4  มิถุนายน  2490                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082346
บ้านเลขที่  41  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายอินหวัน  พรมมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  27  มกราคม  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082354                                
บ้านเลขที่  41  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเรือนแก้ว  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  18  ธันวาคม  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082036                                
บ้านเลขที่  38/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายเสาร์  โพธสิัน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  กันยายน  2482                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500400319462
บ้านเลขที่  43  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายนวล  อนิตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  6  มกราคม  2483                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082451
บ้านเลขที่  44  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางคําสูน  อินตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน  2486                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082460
บ้านเลขที่  44  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแสง  อินตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  9  เมษายน  2480                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082991
บ้านเลขที่  52  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายคํามูล  ไชยคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  2  มีนาคม  2484                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083199                                
บ้านเลขที่  55  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางบุญปั๋น  คําปัน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  7  มกราคม  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083288
บ้านเลขที่  56  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางแก้วภา  อนิตานิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  14  กุมภาพันธ์  2479                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083466
บ้านเลขที่  60  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์สม  ตอนต๊ะเส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  6  มิถุนายน  2491                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083521
บ้านเลขที่  61  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์  สุพรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2485                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078659
บ้านเลขที่  65  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายศรีหวัด  สุพรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  12  ตุลาคม  2483                                                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078641                                
บ้านเลขที่  65  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายอินโถน  คําวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2491                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084021
บ้านเลขที่  69  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางวันด ี คําวงค์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2491                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084039
บ้านเลขที่  69  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายติ๊บ  พรมม้าลาย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  19  มิถุนายน  2477                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084136
บ้านเลขที่  71  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายติ๊บ  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  8  พฤษภาคม  2490                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084268
บ้านเลขที่  74  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายคํามูล  สานิถา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  17  มีนาคม  2491                                                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084543                                
บ้านเลขที่  81  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายสุขแก้ว  ไชยคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด   -  -  2489                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084683
บ้านเลขที่  85  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางบุญ  หล้าแดง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2483                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084632
บ้านเลขที่  101  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายปี๋  คําแสน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552 ) 

วันเดือนปีเกิด  6  เมษายน  2481                                                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500600367533
บ้านเลขที่  106  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางบัวศรี  สาธุเม (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

วันเดือนปีเกิด   1  เมษายน 2492                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080190
บ้านเลขที่   10  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายจันทร์แดง  แก้วต๊ิบ (เริ่มรับ ปี งปม. 2553) 

วันเดือนปีเกิด  25  เมษายน  2492                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084365
บ้านเลขที่  76  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายจันทร์ทอน แสนธิมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด   4  มกราคม 2493                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079884
บ้านเลขที่    4  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางแก้วหมาย  ไกรวัฒนากจิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด  3  กันยายน 2493                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081439
บ้านเลขที่  29   หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายเสงี่ยม แสนคํา เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด   13  ธันวาคม 2492                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083644
บ้านเลขที่   63  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางดวงงา แสนคํา (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด   3  กรกฎาคม 2493                                                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083652
บ้านเลขที่   63  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางพร มาลุจันทร์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด   15  เมษายน  2493                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083920
บ้านเลขที่    67   หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายสีไว  มาลุจันทร์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด  14  มกราคม 2493                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083911
บ้านเลขที่  67   หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายปิม สมาธิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด   5  ธันวาคม  2492                                                     
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078829
บ้านเลขที่   88  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบุญยัง เหล็กยอง (เริ่มรับ ปี งปม. 2554) 

วันเดือนปีเกิด   -  - 2491                                                    
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3510600633268
บ้านเลขที่   12  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางตูมมา  คําศรีสม  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  12  กันยายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079728                   
บ้านเลขที่  1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางคําแดง  ไชยคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  18  กันยายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083202                   
บ้านเลขที่  55  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



  

นางจันทร์ศรี  เครือคํามะ(เริ่มรบั ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  28  พฤศจิกายน  2493                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083415                    
บ้านเลขที่  59  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางบัวคํา  แก้วต๊ิบ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555) 

วันเดือนปีเกิด  25  กันยายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084373                    
บ้านเลขที่  76  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

   

นายหมาย  โปธิมูล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  29  พฤศจกิายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080301                    
บ้านเลขที่  12/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางหม่วย  โสภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

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

นายจันทร์ติ๊บ  สิงห์ต๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  18  กุมภาพันธ์  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083962                    
บ้านเลขที่  67/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายสุวิทย์  โสภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  17  กุมภาพันธ์  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084187                    
บ้านเลขที่  72  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

 

นายสมบุญ วาระปุ๊ด  (เริ่มรบั ปี งปม. 2556) 

วันเดือนปีเกิด  25  พฤศจกิายน  2494                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084578                    
บ้านเลขที่  82  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์เป็ง  พรมมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082788                    
บ้านเลขที่  49  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายสุวรรณ  มาละฟู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  2  ตุลาคม  2495                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082672                   
บ้านเลขที่  54/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเรือน  สงิห์ต๊ะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  15  เมษายน  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083971                   
บ้านเลขที่  67/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



   

นางสมศรี  พรมม้าลาย  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084144                   
บ้านเลขที่  71  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
   

นางจิ๋น  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  17  กรกฎาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084276                   
บ้านเลขท่ี  74  หมู่ 4  บ้านปางเติม 
   

นางเสาร์  ไชยคํา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084691                    
บ้านเลขที่  85  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางศรีวรรณ  สุต๋า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  7  มิถุนายน  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082371                   
บ้านเลขที่  104  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางสุแก้ว  คําแสน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557) 

วันเดือนปีเกิด  2  สิงหาคม  2496                         
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084616                   
บ้านเลขที่  106  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายสีไว แสนธิมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  10 มิถุนายน  2498                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081226                   
บ้านเลขที่  2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายสุพรรณ์ พรมมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  11  พฤษภาคม  2498                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080734                   
บ้านเลขที่  19  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเป็ง โสภา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  1  มิถุนายน  2498                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084489                   
บ้านเลขที่  35  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางบัว  โสภา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  27  มีนาคม  2498                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084195                   
บ้านเลขที่  72  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางลัดดา สมาธิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  2  ตุลาคม  2497                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800078837                   
บ้านเลขที่  88  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายอนุรักษ์ แสนคํา (เริ่มรับ ปี งปม. 2559) 

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2497                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084721                   
บ้านเลขที่  114  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายสุพัฒ  ศรีบุญเรือง (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  20  มกราคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800079817                 
บ้านเลขที่  3  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางจันทร์  พรมมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080700                 
บ้านเลขที่  19  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางคําป้อ  วงค์ชมภู (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081145                
บ้านเลขที่  24/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายมูล  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  8  ธันวาคม  2498                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081285                
บ้านเลขที่  26  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางแดง  เครอืคํามะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  11  พฤษภาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081480                   
บ้านเลขท่ี  29/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางสุ  อินตานิ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  22  ธันวาคม  2498                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081633                 
บ้านเลขที่  32  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายเสมือน  วงษ์เขียว (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  1  พฤษภาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081889                 
บ้านเลขที่  36/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางทับทรวง  มาละฟู (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  19  ธันวาคม  24989                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082681                
บ้านเลขที่  54/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายแก้ว  โสภา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560) 

วันเดือนปีเกิด  3  มกราคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083369               
บ้านเลขที่  58/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางจันทร์ด ี เหล็กยอง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  26  พฤศจกิายน  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3510600633276                  
บ้านเลขที่  12  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายอิ่นคํา  วาระปุ๊ต  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081536                 
บ้านเลขที่  30  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

น.ส.ล้อม  จารินทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  1  ธันวาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081714                 
บ้านเลขที่  33  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางใย  วงษ์เขียว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  1  เมษายน  2500                      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081897                
บ้านเลขที่  36/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายอินทร   พรมมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  7  มิถุนายน  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084225               
บ้านเลขที่  73  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นางคําป้อ  มาลุจันทร์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  9  พฤษภาคม  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084411                  
บ้านเลขที่  77  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางอําพร  ศรีบุญเรือง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561) 

วันเดือนปีเกิด  1  กุมภาพันธ์  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5501600016126                 
บ้านเลขที่  133  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางติ๊บ  โปธิมูล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  13  มกราคม  2501                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800197291                 
บ้านเลขที่  12/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบุญเลิศ  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  21  ตุลาคม  2499                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080602                 
บ้านเลขที่  17  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางศรีพรรณ์  วรปุ๊ด  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  1  มกราคม  2501                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080912                
บ้านเลขที่  21/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายวงค์  โสภา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  5  มีนาคม  2501                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081072                  
บ้านเลขที่  24  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายศรีมูล  ตอนต๊ะเส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  28  กุมภาพันธ์  2501                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5530100045495                 
บ้านเลขที่  64/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางสมพร  พรมมา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562) 

วันเดือนปีเกิด  30  พฤศจกิายน  2500                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084233                
บ้านเลขที่  73  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางอังคณา  สานิถา  (เริ่มรับ ตุลาคม  2561) 

วันเดือนปีเกิด  21  มิถุนายน  2500                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084551                
บ้านเลขที่  81  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางตาเขียว  กันทะเส็ค  (เริ่มรับ ตุลาคม  2561, ย้ายเข้า) 

วันเดือนปีเกิด  25  กรกฎาคม  2496                          
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800031903                
บ้านเลขที่  135  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



น.ส.จันทร์ตา  มาละฟู  (เริ่มรับ มีนาคม  2562) 

วันเดือนปีเกิด  1  มีนาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080670                  
บ้านเลขที่  82  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเสงี่ยม  แสนธิมา  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2562) 

วันเดือนปีเกิด  8  มิถุนายน  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081196                
บ้านเลขที่  2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายโพน  สุขสบาย  (เริ่มรับ กันยายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  18  สิงหาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081471                
บ้านเลขที่  29/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางแก้ว  มูลสม  (เริม่รับ ตุลาคม  2562) 

วันเดือนปีเกิด  20  กันยายน  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800080513               
บ้านเลขที่  136  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางบัวใหล  โสภา  (เริ่มรับ พฤศจิกายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  3  ตุลาคม 2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800081081                  
บ้านเลขที่  24  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายบุญผาย  จันตะมงคล (เริ่มรับ เมษายน 2563) 

วันเดือนปีเกิด  31  มีนาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083709                
บ้านเลขที่  38/2  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

น.ส.แดง  มาละฟู  (เริม่รับ พฤศจกิายน  2562) 

วันเดือนปีเกิด  11  ตุลาคม  2502                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082109              
บ้านเลขที่  39  หมู่ 4  บ้านปางเติม     

นายจํานงค์  ทองคํา  (เริ่มรับ  สิงหาคม 2563) 

วันเดือนปีเกิด  6  กรกฎาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800074599                
บ้านเลขที่  3   หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นายบุญธรรม  ทาดาริน  (เริ่มรับ เมษายน 2563) 

วันเดือนปีเกิด  16  มีนาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084675              
บ้านเลขท่ี  84  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางพรศรี  มาลุจันทร์   (เริ่มรับ พฤษภาคม 2563) 

วันเดือนปีเกิด  7  เมษายน  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084594               
บ้านเลขที่  64/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 



นายแดง  อินตานิ  (เริม่รับ  กันยายน  2563) 

วันเดือนปีเกิด  3  สิงหาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084446             
บ้านเลขที่  78  หมู่ 4  บ้านปางเติม     

นายคําปัน  บัวชื่น  (เริ่มรับ  กันยายน 2563) 

วันเดือนปีเกิด  3  สิงหาคม  2503                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  5500600013371                
บ้านเลขที่  16/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม 

นางเฉลียว  โสภา  (เริม่รับ กุมภาพันธ์  2564) 

วันเดือนปีเกิด  2  มกราคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083377             
บ้านเลขที่  58/1  หมู่ 4  บ้านปางเติม     

นางพัชรี  อินตานิ  (เริม่รับ มีนาคม  2564) 

วันเดือนปีเกิด  15  กุมภาพันธ์  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800084454             
บ้านเลขที่  78  หมู่ 4  บ้านปางเติม     

นายจงกล  จานะวงค์ (เริม่รับ มกราคม  2564) 

วันเดือนปีเกิด  -   -   2504                            
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3509900774817             
บ้านเลขท่ี  92  หมู่ 4  บ้านปางเติม     



นางฟองแก้ว  จันทร์ออน (เริม่รับ มิถุนายน  2564) 

วันเดือนปีเกิด  23  พฤษภาคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800083181             
บ้านเลขที่  92  หมู่ 4  บ้านปางเติม     

นายสําราญ  ไชยคํา (เริม่รับ สิงหาคม  2564) 

วันเดือนปีเกิด  21  กรกฎาคม  2504                        
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3500800082001             
บ้านเลขที่  38  หมู่ 4  บ้านปางเติม     


