


นายอุด  สุวินาเว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2488 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800102410
บ้านเลขท่ี 11 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายกะหน่าเหอะ  ตาแตะ (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  8 กรกฎาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800097726
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางเกพอ  ตาแตะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  16 มีนาคม 2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800017885
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางเปาะแกว  สาวินาเว  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  12 มกราคม 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800016790
บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายพะลุวา  นุวอ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  25 มกราคม 2489 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096673
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)



นายพะเหม่อดู  เทียนรุ่งแสง (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  5 มีนาคม 2469 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096355
บ้านเลขท่ี 18 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางหน่อเด๊ะ  ทีฆายุกุล  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 กุมภาพันธ์ 2464 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096606
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางอะหมี่มะ  สินเช้า  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  8500884000215
บ้านเลขที่ 25/พ หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายจาหลู่  สินจั่ง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801079779
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายเลาลี่  ฉลีี่  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2467 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080271
บ้านเลขท่ี 43 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)



นางอาซามะ  ยี่ปา  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080131
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะลูมะ  สนิเช้า  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080211
บ้านเลขที่ 57 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายหล้า  ลามู (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม–เริ่มรับ 1 พฤษภาคม 2551)

วันเดือนปีเกิด  5  ตุลาคม  2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079027
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายกู่หมี่  เวนวล  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  16  พฤศจกิายน  2450 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179170
บ้านเลขที่ 100 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางเตอะเลอะ  เยาะแฮ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  19  พฤศจกิายน  2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800079035
บ้านเลขท่ี 99 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)



นางชินิ  เจะแฮ  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4  เมษายน  2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179463
บ้านเลขที่ 105 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายอ้าย  เวนวล  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  10  สิงหาคม  2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179617
บ้านเลขที่ 106 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายนุนุ  ลาเซอร์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  23  มกราคม  2483 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179668
บ้านเลขที่ 107 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางตุตุ  ลามู  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  3  ธันวาคม  2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180186
บ้านเลขที่ 120 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางหน่อปลิ  ลาเซอร์  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2474 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179676
บ้านเลขที่ 107 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)



นางเขะเจะ  ลามู  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  13  มกราคม  2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180232
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางฉะฉะมะ  สินย่าง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800197658
บ้านเลขที่ 170 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะหมี่มะ  สินเช้า  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2464 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  6500890004174
บ้านเลขที่ 178 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายสาม  สนิเช้า (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  - - 2485 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801082346
บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายคะแฮ  สายธารวนาวาส (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  25 กุมภาพันธ์  2484
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800097998          
บ้านเลขที่ 10  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)



นางตี้โพ  สายธารวนาวาส  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  3  มกราคม  2486
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800097980             
บ้านเลขที่ 10  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายแคะและ  คณนันท์ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  2 กุมภาพันธ์  2490
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096487             
บ้านเลขที่ 14  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางเปาะเนาะ  สาวินาเว  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  3 สิงหาคม  2489
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096754            
บ้านเลขที่ หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายแนะคา  สาวินาเว (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  25 กุมภาพันธ์  2484
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800097971           
บ้านเลขท่ี  20 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางอะซือมะ  สนิเช้า (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2485
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801079442          
บ้านเลขที่ 34  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)



นายอะเรผะ  สนิหมี่  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2484
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801079566             
บ้านเลขที่ 36   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะลูมะ  เลายีปลา (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2485
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801079680             
บ้านเลขที่ 38  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะหมี่มะ   สนิจัง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2483
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801079787            
บ้านเลขที่ 40   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะหมี่มะ  ฉลีี่ (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2476
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080289           
บ้านเลขที่  43   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะหมี่มะ  สินเช้า (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2488
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080009          
บ้านเลขที่ 46  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)



นายสาม  สนิเช้า (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2479
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080505             
บ้านเลขที่ 56  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายยี้  เลาหมู่ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800197364             
บ้านเลขที่ 67   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

น.ส.หน่อโพ  ต๊ะนุ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  2 ตุลาคม  2491
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800097467            
บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายสาย  สินเช้า (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  - - 2489
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080165           
บ้านเลขที่   178  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายจะกา  ลาเซอร์ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2553)

วันเดือนปีเกิด  20  พฤษภาคม  2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179781
บ้านเลขที่ 108   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู)่



นางบุพอ ลาเซอร์ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2553)

วันเดือนปีเกิด  7  กันยายน  2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196945
บ้านเลขที่  152   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายศรีวรรณ เสนาด ี(เริ่มรับ  ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  15  กุมภาพันธ์  2493 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179536
บ้านเลขที่ 2   หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางอาซามะ เลาหมู่ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  - - 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801082443
บ้านเลขที่  67  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอามี่มะ เลาหมู่ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  - - 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801082427

บ้านเลขที่  72  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายหยะเจ๊ะผะ  สนิย่าง (เริ่มรับ  ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  - - 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800197631
บ้านเลขที่  170  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)



นางแฮอ้า  นุวอ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  11  กันยายน  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096720
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายพะดะ  ลาเซอร์ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196937
บ้านเลขที่ 152 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายสามารถ  สนิหมี่ (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  - - 2495 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080335
บ้านเลขท่ี 52 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางโปะโพ  ลาเซอร์ (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  2  มีนาคม  2495 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179447

บ้านเลขท่ี 104/1 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางปีล ี ลาเซอร์ (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  10  ธันวาคม  2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800196791

บ้านเลขที่ 149 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)



นายโก๊ะโละ  จะเก่อ (เริ่มรับ ปี งปม.2556)

วันเดือนปีเกิด  14  กันยายน  2495 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180283

บ้านเลขที่ 177 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางปากะมะ  สนิเส้า (เริ่มรับ  ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  - - 2496 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5640500007484
บ้านเลขที่ 70 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางแทะบือ  ลาเซอร์ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  16  กรกฎาคม  2496 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179790
บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายเขียว สุขเงิน (เริ่มรับ  ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  20  กันยายน  2497 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180364

บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางหน่อกามู สุวนิาเว (เริ่มรับ  ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  19  มกราคม  2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800102428          

บ้านเลขที่ 11  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)



นายจะปู สินเช้า (เริ่มรับ  ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  - - 2498 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080432
บ้านเลขที่ 55  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางสาวจูขา ละเซอร์ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2498 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800098277
บ้านเลขที่ 101 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายอ้าย ลามู (เริ่มรับ  ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2498 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800090055

บ้านเลขท่ี 121/1  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายนุกา  เทียนรุ่งแสง  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  2  มีนาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096398

บ้านเลขที่ 25 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางอะมีมะ  สเีช้า  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  - - 2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801082168

บ้านเลขที่ 49 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)



นายตะดาจา  คอแอะ  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด   25  กรกฎาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179226
บ้านเลขที่ 100/1  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางติพอ  เวนวล  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  17  พฤษภาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179595
บ้านเลขที่ 106 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

น.ส.ตะเตอะ  จะเก่อ (เริ่มรับ  ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  8  กรกฎาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180291

บ้านเลขที่ 122 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางหน้อย  จะเก่อ  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  1  มีนาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500600435580

บ้านเลขท่ี 177 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายก าพล   สาโรจน์  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  4  มิถุนายน  2500 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096452

บ้านเลขที่ 27 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)



นายเปอะเลอะมู   มอรูวี  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด   31  สิงหาคม  2500 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800089235
บ้านเลขที่ 100  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายพะบอื   ละเซอร์  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  8  ธันวาคม  2499 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179285
บ้านเลขที่ 101 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางจันทร์  เสนาด ี (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  16  ธันวาคม  2500 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179498
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางแอะมู  คณนันท์  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  22  พฤษภาคม  2501 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096428
บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางบัวผัน  เจะแฮ  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  24  กรกฎาคม  2501 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800096614
บ้านเลขที่ 21 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)



นายเป๊ะโอ  ยี่ปา  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด   - - 2501 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500801080084
บ้านเลขที่ 48  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายบัวผัน  คอแอะ  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  13  กันยายน  2501 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179234
บ้านเลขที่ 100/1 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายจันทร์แก้ว  ลามู  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  29  กันยายน  2501 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800179773
บ้านเลขท่ี 107/1 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางแดง  สุขเงนิ  (เริ่มรับ  ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  15  มิถุนายน  2501 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800180372
บ้านเลขที่ 122/1 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางบัวผัน  เถาวัลย์เถลิง (เริ่มรับ พฤษภาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  12  เมษายน  2502 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800103483  
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)



นายสุชาติ  อานันทปภา  (เริ่มรับ  กันยายน  2562)

วันเดือนปีเกิด   4  สิงหาคม  2502 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800156781
บ้านเลขที่ 18  หมู่ 9 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายศรษร  กองรัตน์  (เริ่มรับ ตุลาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  14  กันยายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800177444

บ้านเลขที่ 120  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นายค าปัน  เทียนรุ่งแสง  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  20  เมษายน 2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500800017800

บ้านเลขที่ 63  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นายดีแฮ  เทยีนรุ่งแสง  (เริ่มรับ มิถุนายน  2563)

วันเดือนปีเกิด  11  พฤษภาคม 2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800096771

บ้านเลขที่ 23  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

พระสุจินต์  บุญทะวงศ์  (เริ่มรับ มกราคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  7  ธันวาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3501900399512

บ้านเลขที่ 89  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)



นางโจ๊ะเมะ  สินเช้า  (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  - - 2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500801080441

บ้านเลขที่ 55  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางอะหลู่มะ  สินย่าง  (เริ่มรับ มกราคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  - - 2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500801079833

บ้านเลขที่ 170  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นายไพรพนม  สินเช้า (เริ่มรับ ตุลาคม  2563/ย้ายเข้า)

วันเดือนปีเกิด  - - 2497
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800197623

บ้านเลขที่ 28  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)

นางแดง  ลามู  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2565)

วันเดือนปีเกิด   8  มกราคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800089979

บ้านเลขที่ 121/1  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางจุฬาลักษณ์  มอรูวี  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   14  เมษายน  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   2500800001020

บ้านเลขที่ 100  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)



นางวีรดา  ลาเซอร์  (เริ่มรับ สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   15  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800180313

บ้านเลขที่ 175  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านนากู่)

นางเกาะเกาะ  ก่าแฮ  (เริ่มรับ สิงหาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   4  กรกฎาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3500800096631

บ้านเลขที่ 24  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง)

นางอะหมี่มะ  สินหมี่  (เริ่มรับ มกราคม  2565)

วันเดือนปีเกิด   - - 2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   5500801080343

บ้านเลขท่ี 52  หมู่ 9  บ้านนากู่ (หย่อมบ้านผายอง)


