


นายอุ่น  โปธา  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  14 มกราคม 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069307
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางบัวไข  โปธา (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  4 เมษายน 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069471
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางสี  ปัญญะแสง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  19 ธันวาคม 2465 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069765
บ้านเลขที่ 12 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายค านวล  โปธา  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  9 มิถุนายน 2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069561
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางปัน  ปัญญาแสง  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  19 กุมภาพันธ์ 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069668
บ้านเลขท่ี 10 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางขัน  พุทธโส (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  29 พฤษภาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070381
บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางสิงห์ค า  ภาระษี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  6 มีนาคม 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070402
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายปั๋น  ยิมิสุโท  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  2 มีนาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070330
บ้านเลขที่  24 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายต่อม  ขัติมะ  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 พฤษภาคม 2467 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070046
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางแก้วภา  โปทา  (รับเบี้ยยังชพีฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  3 พฤศจกิายน 2467 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069951
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นายปรึก  ทองเหลื่อม  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2468 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154029
บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายตุ้ย  สายเขื่อนสี  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  6 ตุลาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070615
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายอินปั๋น  ยะมะโน  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  5 พฤศจิกายน 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154061
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายเมืองใจ  เวชสุค า  (รับเบี้ยยังชีพฯ เดิม)

วันเดือนปีเกิด  24 สิงหาคม 2477 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070453
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายลอย  ใสสีสุข  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 กุมภาพันธ์ 2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800161335
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นายชุ่ม  โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  12 กันยายน 2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069200
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางนันตา  โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  8 มกราคม 2478 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069218
บ้านเลขที่ 3 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางบัวถา  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  11 ตุลาคม 2475 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069315
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายตามัน  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10 กรกฎาคม 2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069374
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางจันทร์สา  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  18 ตุลาคม 2482 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069382
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางอิ่น  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 กันยายน  2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069579
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายอุต  ขัตตมิะ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10 สิงหาคม 2470 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069625
บ้านเลขที่ 9 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายอินถา  โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  18 ธันวาคม  2491 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069960
บ้านเลขที่ 17 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางเตียม  อุตะมะติง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 ธันวาคม 2471 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070241
บ้านเลขที่ 23 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางมูล  ยมิิสุโท  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  5 พฤศจิกายน  2473 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070348
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางบุญ  เวชสุค า  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  9 สิงหาคม 2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070461
บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายค านวล  ตยิานิล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  10 กรกฎาคม  2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070496
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางงา  ตยิานิล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  29 มีนาคม 2481 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070500
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางบุญน า  ทองเหลื่อม (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม  2480 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154037
บ้านเลขท่ี 29/1 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายนัน  สุวรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  7 มีนาคม 2472 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070551
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางสม  สุวรรณ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  23 มีนาคม  2476 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070569
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางปั๋นแก้ว  ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  15 มกราคม 2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154070
บ้านเลขที่ 33 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายศรเีนตร  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  16 มีนาคม 2492 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153634
บ้านเลขที่ 34 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางจันทร์  ตยิานิล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  22 ธันวาคม  2484 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070755
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายม่วน  กันทะวงศ์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 มกราคม 2490 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070747
บ้านเลขท่ี 35 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นายค าดวง  ตยิานิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  9 พฤศจกิายน  2487 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070798
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางแสง  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2552)

วันเดือนปีเกิด  1 กุมภาพันธ์ 2479 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070119
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางแดง ภาระษี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2553)

วันเดือนปีเกิด  10 พฤษภาคม 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800160894            
บ้านเลขที่  51  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายสมบัต ิภาระษี (เริ่มรับ ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  23 มกราคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800165667            
บ้านเลขที่  3/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางติ๊บ กันชูลี (เริ่มรับ ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  5 พฤศจกิายน 2492
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154789            
บ้านเลขที่  13  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นายเล็ก  ขัติมะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2554)

วันเดือนปีเกิด  8 มิถุนายน 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800167147            
บ้านเลขที่  42  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายสีลา  สายเขื่อนสี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  25 พฤษภาคม 2494
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070631
บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายแสน  พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  17 ธันวาคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070691
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายอุดม  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2555)

วันเดือนปีเกิด  15 ตุลาคม 2493
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800164806
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายศรีเลื่อน  ยะมะโน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  19 กรกฎาคม 2495 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069927
บ้านเลขท่ี 16 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางแก้ว  ตยิานิน  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  27 พฤศจกิายน 2494 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070801
บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายปี๋  ทองอินทร์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  22 เมษายน 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153871            
บ้านเลขท่ี 44 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางสาวเตยีมต๋า  โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2556)

วันเดือนปีเกิด  7 เมษายน 2495
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069978
บ้านเลขที่ 47 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางเงา  ภาระษี  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  9  กันยายน 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800165675             
บ้านเลขที่ 3/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายอินทร  โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069323             
บ้านเลขที่ 5  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางค าป้อ  ทาปิง  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  2  มิถุนายน 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153987             
บ้านเลขที่ 18  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายไหล่  อุตะมะตงิ  (เริ่มรับ ปี งปม. 2557)

วันเดือนปีเกิด  8  เมษายน 2496
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070852             
บ้านเลขที่ 37  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายไพศาล  วงค์สาย (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  20  สิงหาคม 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800165756             
บ้านเลขที่ 12/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางเกี๋ยงค า ตระการไทย (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  16  กันยายน 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069846             
บ้านเลขที่ 15  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายประยูร ทรายเมืองมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2558)

วันเดือนปีเกิด  - - 2497                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070224            
บ้านเลขที่ 41  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นายอ านาจ  วีรธนศิลป์ (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  8  กุมภาพันธ์ 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166302            
บ้านเลขท่ี 12  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางกองค า อุตะมะติง (เริ่มรับ ปี งปม. 2559)

วันเดือนปีเกิด  14  กันยายน 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070861             
บ้านเลขที่ 37  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายสอน  โปทา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  16  พฤษภาคม  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153669             
บ้านเลขท่ี 16  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายเสวย  ขัตมิะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  25  ธันวาคม  2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070062             
บ้านเลขท่ี 20/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายทอง  พุทธโส (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  12  กุมภาพันธ์  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800164342         
บ้านเลขที่ 26  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางศรีออน  โปธา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  12 ธันวาคม  2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153642            
บ้านเลขที่ 34  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางตุ้ย  ทรายเมืองมา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  24  ธันวาคม 2498                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070178             
บ้านเลขที่ 41  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายตามัน  พุทธโส (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  10  เมษายน  2490
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800152107             
บ้านเลขที่ 45  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายสังโรม  บุญมาลา (เริ่มรับ ปี งปม. 2560)

วันเดือนปีเกิด  7 กุมภาพันธ์  2499
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070127             
บ้านเลขที่ 55  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางสุดารัตน์  ไชยยานะ (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  15 เมษายน  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800007581             
บ้านเลขที่ 10  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางวิภา  วงค์สาย (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  6 กุมภาพันธ์  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800165764            
บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายเกษม   สุยะค า (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  27  ธันวาคม 2499                        
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3501200276779            
บ้านเลขที่ 14  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางเมือง   โปทา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  8  กรกฎาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800153677            
บ้านเลขที่ 16  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางขันแก้ว   พุทธโส  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  15  สิงหาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070682             
บ้านเลขที่ 32  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายป้อม   ชมพู  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด     - - 2500 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5580600017024             
บ้านเลขที่ 36/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางสมพร   โปธา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2561)

วันเดือนปีเกิด  18 กรกฎาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800164831            
บ้านเลขที่ 43  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายประยงค์   ติยานิล  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  24 ธันวาคม  2500
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070518            
บ้านเลขที่ 38  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางสายสุนีย์   วรีธนศิลป์  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  25 กุมภาพันธ์  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166311         
บ้านเลขที่ 12  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางอมรพรรณ  บุญมาลา  (เริ่มรับ ปี งปม. 2562)

วันเดือนปีเกิด  7  สิงหาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800161009            
บ้านเลขท่ี 39  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายสว่าง   ยิมิสุโท  (เริ่มรับ พฤศจิกายน  2561)

วันเดือนปีเกิด  17  ตุลาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069544           
บ้านเลขที่ 8  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางเจริญ   โปทา  (เริ่มรับ มกราคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  22 ธันวาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069994            
บ้านเลขที่ 17  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายจ ารัส  โปธา  (เริ่มรับ มีนาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  10 กุมภาพันธ์  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069439          
บ้านเลขที่ 24  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางจันทร์เป็ง  ทองอินทร์  (เริ่มรับ มกราคม 2562)

วันเดือนปีเกิด  20 ธันวาคม  2501
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  5500800016811         
บ้านเลขที่ 44  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางจันทร์ด ี บุญมาลา  (เริ่มรับ เมษายน  2562)

วันเดือนปีเกิด  - เมษายน  2502                       
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070640            
บ้านเลขท่ี 55  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายศรีทน  โปธา  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  1  กรกฎาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069331          
บ้านเลขที่ 5  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นายจันทร์ตา  โปธา  (เริ่มรับ กรกฎาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  14 มิถุนายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800001052           
บ้านเลขที่ 13/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายดวงฤทธิ์  เวชสุค า  (เริ่มรับ ตุลาคม  2562)

วันเดือนปีเกิด  30 กันยายน  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069714           
บ้านเลขที่ 11  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางสริด  ยิมิสุโท   (เริ่มรับ มกราคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  8 ธันวาคม  2502
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069501          
บ้านเลขท่ี 8  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางทองศรี  สุยะค า  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2563)

วันเดือนปีเกิด  8 เมษายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800154835         
บ้านเลขที่ 14  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายเจริญ  ขัติมะ  (เริ่มรับ กุมภาพันธ์  2563)

วันเดือนปีเกิด  4 มกราคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070313        
บ้านเลขที่ 23/1  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



น.ส.รพีพรรณ ปัญญะแสง (เริ่มรับ กรกฎาคม 2563)

วันเดือนปีเกิด  10 มิถุนายน  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069773          
บ้านเลขที่ 12  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายอินชัย  ปัญญะแสง  (เริ่มรับ พฤศจกิายน 2563)

วันเดือนปีเกิด  23 ตุลาคม  2503
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069188          
บ้านเลขท่ี 3/2  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นายจ ารัส  โปทา  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  10 เมษายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800070003         
บ้านเลขที่ 20  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน

นางปิมปา  ขัติมะ  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  26 เมษายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800167155        
บ้านเลขที่ 42  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน.

นายสะอาด   โปธา  (เริ่มรับ ตุลาคม  2563 (ย้ายเข้า)

วันเดือนปีเกิด  4 มิถุนายน  2498
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069986          
บ้านเลขที่ 17  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน



นางอ าพร  ขัตมิะ  (เริ่มรับ พฤษภาคม  2565)

วันเดือนปีเกิด  18 เมษายน  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166027        
บ้านเลขที่ 20  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน.

นายสาคร  โปธา  (เริ่มรับ กันยายน  2565)

วันเดือนปีเกิด  14 สิงหาคม  2505
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800166841        
บ้านเลขที่ 9  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน.

นางแก้ว  เวชสุค า  (เริ่มรับ ธันวาคม  2564)

วันเดือนปีเกิด  18 พฤศจกิายน  2504
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3500800069722        
บ้านเลขที่ 11  หมู่ 1 บ้านแม่ขาน.


