
ี่ ู

รายช่ือคนชราที่ไดรับเบ้ียสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
1 นายพรหม  เข็มสม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03460-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
2 นายประเสริฐ  ทองมั่ง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03466-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
3 นายสมัคร  แซดาน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03467-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
4 น.ส.ลํายวน  แทเที่ยง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03468-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
5 นางประทีป  แซเลา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03469-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
6 นางเฟอน  งามพรอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03470-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
7 นางพร  ชุมชู                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03472-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
8 นางเจื้อน  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03475-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
9 นางสังข  สอาดฤทธิ์                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03477-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
10 นายจล  ชนะสงความ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03478-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
11 นายส่ัว  ย่ีสกุล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03479-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
12 นายนิคม  ดีออน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03483-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
13 นายเช่ือ  เรืองทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03492-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
14 นางตรีรักษ  อ่ิมนวล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03498-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
15 นางวิน  แซอุย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03499-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
16 นางเนื่อม  จันทรรักษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03501-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
17 นางเจอะ  บูรณะบุรี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03503-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
18 นางเขือม  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03506-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
19 นางนอม  อยูจุล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03507-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
20 น.ส.สมบูญ  สุกใส                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03518-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
21 นางอัมพรรณ  เกษราพงศ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03521-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
22 นางหงษ  จันทรชู                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03529-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
23 นางเลี่ยน  ศรีเดชา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03530-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
24 นายจารึก  สงสังข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03532-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
25 น.ส.พรศรี  กงหว่ัน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03533-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
26 นางศศิธร  ทองมีสุข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03534-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
27 นางอารี  แกวปกษา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03535-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
28 นายโชติ  ย้ิมสุด                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03536-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
29 นางสมศรี  สน ธิเมือง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03537-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
30 นางคลอง  ทองจันทร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03539-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
31 นางสมศรี  เพชรรักษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03540-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
33 นายประสิทธ์ิ  ส้ิมสุวรรณ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03545-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
34 นายบรรเจิด  ชุมชู                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03547-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
35 นางพรทิพย  นุรักษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03548-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
36 นายเทิม  เพ็ชรรัตน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03551-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
37 นางกาหลง  แซดาน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03553-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
38 นางสมใจ  มลิวรรณ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03590-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
39 นายศรสิทธ์ิ  หนูทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03609-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
40 นางพิน  เรืองทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03658-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
41 นางหวง  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-05790-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
42 นายประพันธ  เมอืงรอด                 ม.          ต.ขนอม 813-0-07909-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
43 นายจรัส  ขําคลาย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52163-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
44 นางคลอย  ศรีสวัสดิ์                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50090-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
45 นางมวย  เพชรภรณ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50091-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
46 นายลอม  หนูนาค                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50790-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
47 นางจีด  ชูพันธ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53220-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
48 นายเศียร  สมพงษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53206-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
49 นางอวน  สมแรง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50575-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
50 นางนอม  สมแรง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52362-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
51 นางกุบ  ใจมั่น                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52953-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
52 นายผอง  ภาษากล                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50106-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
53 นางหอง  เมฆใหม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53237-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
54 นางอนงค  เหมือนจิต                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53308-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
55 นางเพียร  พูลสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33650-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
56 นางซวน  พูลสวัสดิ์                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33653-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
57 นายหยก  แซฝา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53233-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
58 นางทิม  เสวกวัง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53244-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
59 นางหวน  จันสน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52591-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
60 นายแฉลม  เมืองรอด                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52950-8

อ.ขนอม  จ.นครศรฯี
61 นางคลอม  ใจเต็ม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50686-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
62 นางสับ  ซับมัน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52556-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
63 นางคลอง  สมทรง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53208-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
64 นางเย็น  ชัยฤกษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53212-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
65 นายวิไล  งามพรอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52685-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
66 นางพวงทอง  กงอุบล                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53773-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
67 นางเอื้อน  เรืองทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53695-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
68 นางสุมล  สมแรง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53215-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
69 นางเผือน  สังขโชติ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52992-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
70 นายเพรียบ  สุขชวย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53698-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
71 นางทรัพย   จันทรักษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52588-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
72 นางเสื้อง  รักแกว                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50188-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
73 นางดับ  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53059-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
74 นางสอด  ทองจันทร                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53230-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
75 นางเสน  ไชยขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53411-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
76 นางเฟอง  หอยโชติ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50019-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
77 นางพรอย  สุขคง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52956-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
78 นางฟอง  ขุนนุย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50094-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
79 นางริน  เข็มสม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50095-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
80 นางเฝอง  ทองมั่ง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53214-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
81 นายเฉื้อง  แซอุย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53211-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
82 นายนง  แปนดําเนิน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33627-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
83 นายเที่ยง  ทองนุม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53150-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
84 นางหมาหีด  ทองนุม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33625-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
85 นางลาภ  หวังสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52640-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
86 นายบุญรับ  ชูเขียว                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53217-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
87 นางเผื้อน  ทองใหญ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53216-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
88 นายพริ้ง  อิสรเดช                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50097-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
89 นายเนียบ  พรมเสง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50098-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
90 นายขิน  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50183-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
91 นายเช่ือง  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53227-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
92 นางนํา  ชีวิตนันท                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53233-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
93 นางผล  ชัยสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50264-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
94 นางประคอง  ชุมชู                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52467-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
95 นางแดง  จันทรเพ็ชร                 ม.          ต.ขนอม 990-2-56333-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
96 นางสอน  คงฉ่ํา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53232-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
97 นางจวง  เขียวชู                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53228-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
98 นางหวน  ทองสม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52491-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
99 นายสวาง  รักปล้ีม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33632-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
100 นางจีบ  เมฆใหม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53210-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
101 นางปรึก  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53213-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
102 นายยิ้ม  จันทรักษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53218-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
103 นางหอง  ใจเพลิน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53659-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
104 นางเทียบ  ทองจันทร                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50003-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
105 นางช้ัน  ทองมี                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53246-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
106 นางวุน  ใจแจง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53916-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
107 นางจู  เรืองทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33643-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
108 นางพุม  บุญสัตย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33646-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
109 นางหนูเชย  มีศรีงาม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53207-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
110 นางลั่น  เพชรรักษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53209-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
111 นางเอี้ยน  เมืองรอด                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54916-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
112 นางผิน  ดานมบีุญ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54914-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
113 นายดํา  ชูพันธ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54918-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
114 นายเลิศ  คงสัมมา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54925-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
115 นายเหิม  สมทรง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54910-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
116 นางนพ  โสมปาน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55020-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
117 นายตรึก  ใจมั่น                 ม.          ต.ขนอม 990-2-33513-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
118 นางเหี้ยง  ประสิทธ์ิ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55016-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
119 นางตวน   ตุลาธร                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55018-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
120 นางเยื้อน  พัดชู                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55028-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
121 นางจาง  แทเที่ยง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55017-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
122 นายสวาท  ทองสม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-51543-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
123 นางประทิ่น  ทองสม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55052-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
124 นายเหง  แซเจง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54999-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
125 นางชุม  ดําคุม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54972-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
126 นางพรอม  สงแกว                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54948-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
127 นางกาน  จันทรัมพร                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54959-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
128 นายเหยียม  แซฝา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54930-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
129 นายซอ  แซเฮง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54909-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
130 นางขาบ  ทองใหญ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54958-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
131 นางขอม  ดีออน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54952-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
132 นางกลาง  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54923-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
133 นางตั้ง  อยูจุล                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54872-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
134 นางสุรีย  เกิดดํา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55029-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
135 นางกิ้มล้ี  งามพรอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54873-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
136 นายอําพล  บานโรย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55031-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
137 นายฉาบ  ภิรมยาภรณ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55026-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
138 นางฉลวย  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55032-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
139 นางฉาย  จิตรเสน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55024-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
140 นายสมจิตร  สมชาติ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55025-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
141 นางขํา  พรมเสง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54926-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
142 นางผวน  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54912-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
143 นางบุญเลี่ยม  วิชัยดิษฐ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54919-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
144 นางยอม  นุยเกตุ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54927-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
145 นางเรี่ยน  พรมเสง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54928-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
146 นางรื่น  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55023-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
147 นางลับ  มีไชย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55022-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
148 นางทองนวล  เพชรรัตน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55021-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
149 นางเสี้ยน  คงฉ่ํา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55030-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
150 นางถัว  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54998-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
151 นางหนูเกตุ  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55092-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
152 นางติ้น  แกวปกษา                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54939-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
153 นางบุญสุข  พิชัยฤกษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55000-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
154 นางหวง  คงทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-25623-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
155 นางถนอม  เพ็ชรรัตน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54970-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
156 นายผอง  ย่ิงยงค                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54941-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
157 นางตอง  รุงโรจน                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54973-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
158 นางเอิบ  ทัพหิรัญ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-27732-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
159 นายนัด  ขุนหลัด                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55087-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
160 นางจัน เสวกวัง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54966-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
161 นางจวง  จิตรมุง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54946-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
162 นางสุคนธ  จันทรักษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-54921-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
163 นางติ้น  มีกรด                 ม.          ต.ขนอม 990-255630-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
164 นางเล็ก  แสงเปลื้อง                 ม.          ต.ขนอม 990-255618-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
165 นายประมุข  ดานมีบุญ                 ม.          ต.ขนอม 990-255611-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
166 นางนาม  ฤทธิเรือง                 ม.          ต.ขนอม 990-255496-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
167 นางกลิ่น  ฤทธิเรือง                 ม.          ต.ขนอม 990-255495-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
168 นางนาค  ทองใหญ                 ม.          ต.ขนอม 990-255278-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
169 นางผัน  เพชรสุวรรณ                 ม.          ต.ขนอม 990-255277-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
170 นางนิ่น  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-255280-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
171 นางตั๋ว  แซล้ิม                 ม.          ต.ขนอม 990-2255620-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
172 นางอวน  ทองนุม                 ม.          ต.ขนอม 990-2255614-3

อ.ขนอม  จ.นครศรฯี
173 นางกิ้มลวน  ทองนุม                 ม.          ต.ขนอม 990-255615-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
174 นางถัด  ผิวใส                 ม.          ต.ขนอม 990-255616-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
175 นางละออง  เรืองทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-255617-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
176 นายสัมพันธ  วัชนปาน                 ม.          ต.ขนอม 990-255626-6

 เพ่ือ นางเพียงใจ  วัชรปาน อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
177 นางเปรียบ  อยูจลุ                 ม.          ต.ขนอม 990-255509-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
178 นายประมวล  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 990-255632-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
179 นางคอย  คงแกว                 ม.          ต.ขนอม 990-255627-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
180 นางแดง  พรมเสง                 ม.          ต.ขนอม 990-255875-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
181 นายพิศ  สมทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-255625-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
182 นายไสว  ดมีาก                 ม.          ต.ขนอม 99-255635-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
183 นางกัลยา  งามโฉม                 ม.          ต.ขนอม 990-255497-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
184 นายสวาง  คงฉ่ํา                 ม.          ต.ขนอม 990-255506-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
185 นางพรรณี  เพชรรัตน                  ม.          ต.ขนอม 990-255507-4

เพ่ือนางพาด  ไชยพงศ อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
186 นางสบาย  ทองสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-255624-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
187 นางสรอย  ทองมัง                 ม.          ต.ขนอม 990-255929-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
188 นางทอง  คงทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-255638-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
189 นางนิ่ม  คงฉ่ํา                 ม.          ต.ขนอม 990-255640-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
190 นางฝาง  ใจเย็น                 ม.          ต.ขนอม 990-255639-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
191 นางสมบูรณ  ทองสม                 ม.          ต.ขนอม 990-255636-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
192 นางมน  มะอินทร                 ม.          ต.ขนอม 990-255508-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
193 นายเล็ก  ทองสม                 ม.          ต.ขนอม 990-226823-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
194 นายเลื่อง  พรมเสง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-53221-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
195 นางคลอง  มีเดช                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55637-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
196 นางทรัพย  เมืองรอด                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08500-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ู

จ ีฯ

ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
197 นางจิต  หมายสุวรรณ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08498-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
198 นางบุญพา   แซล้ิม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08445-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
199 นางระบวน  รักษนุกูล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08474-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
200 นางเริ่ม  สมพงษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08443-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
201 นางอารีย  มาทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08463-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
202 นายพล  คงทน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08472-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
203 นายวิทูรย  พูลกลับ                  ม.          ต.ขนอม 813-0-08484-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
204 นางอารีย  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08482-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
205 นางฉะออน  ณ  นคร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08448-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
206 นางพาศ  แซภู                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08507-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
207 นายบรรจุ  สมใจหมาย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08509-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
208 นางเปา  เกตุชู                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08442-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
209 นางเสนอ  จิตรมุง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08458-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
210 นางสาวปรียา  นิจกิจ                  ม.          ต.ขนอม 813-0-08455-4

เพ่ือ นางจา  นิยกิจ อ.ขนอม  .นครศร



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
211 นางเลื่อม  มาทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08224-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
212 นางอวน  วงศโสภา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08444-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
213 นายชวน  ทิศหมุน                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08447-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
214 นางแสง  วิชิตานุรักษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08456-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
215 นางเซี้ยง  วันทยะกุล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08504-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
216 นางคํานึง  ทองใหญ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08451-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
217 นางกิ้มเฉียม  แสงอมรศรี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08462-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
218 นางฉิด  ทิพยมนตรี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08467-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
219 นางพรอม  ขุนนุย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08457-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
220 นางออง  ทองจันทร                 ม.          ต.ขนอม 813-1-10370-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
221 นางสาง  ใจสบาย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08501-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
222 นางเจียน  แซอุย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-07451-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
223 นางฟอง  ขุนนุย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08480-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
224 นางจิระ  หอยโชติ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08461-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
225 นางดวน  ทองสุข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08459-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
226 นางหอง จันทรักษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08473-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
227 นางเพ็ญพักตร  เข็มสม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-05485-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
228 นางสาวเชี่ยว  ทองใหญ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08493-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
229 นางจาง  พรหมทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08488-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
230 นางเนื่อง  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08496-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
231 นางสลับ  เกิดดํา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08503-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
232 นางอวยพร  ทองอินทร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08508-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
233 นางเฝยน  สุนแดง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08495-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
234 นางยก  หนูแดง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08441-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
235 นางนํา  สุสะอาด                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08475-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
236 นางสนิท  มีชัย                 ม.          ต.ขนอม 813-1-03403-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
237 นางอําพัน  มีชัย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03139-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
238 นางอินทอง  ใจแท                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08465-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
239 นางบุญ  งามโฉม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08471-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
240 นางเจียร  สังฆมาศ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08450-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
241 นางมณี  ทองรอด                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01290-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
242 นางเทียบ  ชูพันธ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08446-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
243 นางแยม  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08464-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
244 นางหนอบ  มีเมือง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08469-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
245 นางมวง  จันทรแกว                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08470-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
246 นางกลิ่น  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08477-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
247 นางพรอย  เสวกวัง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08476-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
248 นางชุม  เพชรรักษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08487-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
249 นางสนิท  ใจสบาย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-02801-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
250 นางช่ืน  บุญมาก                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08490-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
251 นางเหิม  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08479-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
252 นางสมพร  ทองจันทร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08478-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
253 นางจวง  น้ําใจจริง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08440-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
254 นางเชื้อง  มะอินทร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08454-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
255 นายจํานงค  บุญชากร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08453-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
256 นางอําพา  เสวกวัง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-08489-9

.


