
ี่ ู

รายช่ือคนพิการที่ไดรับเบ้ียสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
องคการบริหารสวนตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
1 นางเพ็ญพักตร  เข็มสม                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52973-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
2 นางสมบูรณ  สุกใส                 ม.          ต.ขนอม 990-2-50639-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
3 นางสาวสุมาลี  ทองมีสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-56194-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
4 นางสาวลัดดา  ทองมีสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-52474-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
5 นางมะลิ  ใจสบาย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55962-0

เพ่ือ น.ส.มณฑา  สมภักดิ์ อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
6 นายนิรัตน  ใจแท                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55918-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
7 นายธนพัฒน  เกษรสิทธ์ิ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55917-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
8 นายมาโนช  ใจสุด                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55317-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
9 นางสุวณีย  คําเพ็ง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55965-4

เพ่ือ นายอุทร  ดีออน อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
10 นายธีรยุทธ  นุรักษ                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55968-8

เพ่ือ นายสวาสดิ์  นุรักษ อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
11 นายพิชัย  มีจิตต                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55980-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
12 นายทวีป  สมทรง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55963-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
13 นายอุดม  บาลโรย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55961-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ



ี่ ู

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ
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ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
14 นางอาภรณ  มาทอง                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55967-0

เพ่ือ นายประโลม  มาทอง อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
15 นายเรียบ  ฉิมสุข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55919-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
16 นางเหนิม  อิศรเดข                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55974-3

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
17 น.ส.จันธิมา  เจียมรัตนกุล                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55969-6

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
18 นางทับทิม  รอดภัย                 ม.          ต.ขนอม 990-2-55929-8

เพ่ือ นายสุจินต  รอดภัย อ.ขนอม  .นครศร
19 นายจันทิรา  พูนนวล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01216-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
20 นายประสิทธ์ิ  หวังสุข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01225-1

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
21 นายศึกษา  พัดสง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01236-7

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
22 นางมณี  บุญชวย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01237-5

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
23 นายศุภชัย  เมืองรอด                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01238-3

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
24 นายสวัสดิ์  ดําคุม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01239-1

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
25 นายจรัญ  สีแกว                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01240-5

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
26 นายจําเนียร  ทรัพยมั่น                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01241-3

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
27 นายนิพนธ  อธิคมานนท                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01244-8

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร



ี่ ู

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

จ ีฯ

ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
28 นายภูชิต  สมแรง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01246-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
29 นายวิชาญ  เสวกวัง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01247-2

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
30 นางหัสดารณ  ลํ่าสวย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01252-9

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
31 นางประไพ  ทองจันทร                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01245-5

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
33 นายธเนศ  อังคณานนท                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01259-6

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
34 นางชูศรี  เรืองทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01265-0

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
35 นางแววตา   วันทยะกุล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01269-3

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
36 นางหัทยา  รอดทิม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01270-7

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
37 น.ส.ปฐนี  ใจรังษี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01271-5

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
38 นายพศูจน  เพชราภรณ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01275-8

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
39 นายประเสริฐ  ทองฉ่ํา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01277-4

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
40 นายจรัญ  ขนอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01278-2

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
41 น.ส.อารี  นาคขาว                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01280-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
42 นางชูศรี  อินทรสุวรรณ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01283-9

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
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ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
43 น.ส.พรเพ็ญ  ชลสินธ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01284-7

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
44 นางพรรณี  นวลกุล                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01289-8

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
45 นางหวง  ทองรอด                 ม.          ต.ขนอม 513-0-01290-1

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
46 นายเสงี่ยม  ทิพยทอง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01292-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
47 นางเหียม  นวลศรี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01294-4

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
48 นายอุทัย  พิชัยฤกษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01295-2

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
49 น.ส.สุพรรณี  สมทรง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01299-5

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
50 นายสําอางค  บุญสุข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01367-3

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
51 นายอนันต  เผือกเนียม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01380-0

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
52 น.ส.สภานีย  สมพรษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01385-1

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
53 นายสุรศักดิ์  ทองใหญ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01387-8

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
54 นางอุทัย  งามโฉม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01389-4

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
55 นายวันชัย  เกษเวชสุรยิา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01390-8

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
56 น.ส.ลําดวน  ทองมีสุข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01400-9

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
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ท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
57 นางยินดี  งามโฉม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01408-4

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
58 นายสุทิศ  เกิดดํา                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01421-1

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
59 นายประจวบ  ทองมีสุข                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01424-6

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
60 นางจันทรทิพย  สุทธิชวย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01437-8

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
61 นายธัชชัย  ชูพันธ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01492-0

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
62 นายเสงี่ยม  อยูคง                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01847-0

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
63 นางสุนีย  พุมเอี่ยม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-01888-8

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
64 นางกิ้มล้ี  งามพรอม                 ม.          ต.ขนอม 813-0-02010-6

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
65 นางเบญจมาศ  ผดุงสัตย                 ม.          ต.ขนอม 813-0-02343-1

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
66 นายสุรชัย  เพ็ชรดี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03147-7

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
67 นางสําลี  แสนภักดี                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03417-4

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
68 น.ส.อุบลวรรณ  ชูพันธ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03434-4

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
69 นางพันธนา  อภิวันท                 ม.          ต.ขนอม 813-0-03435-2

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร
70 นายสุภาพ  สมพงษ                 ม.          ต.ขนอม 813-0-05807-3

เพ่ือ อ.ขนอม  .นครศร



ี่ ูท่ี ช่ือ-สกุล ทอย เลขท่ีบัตรประชาชน เลขที่บัญชี หมายเหตุ
71 ด.ต.ไพบูลย  เพชรศรีสม                 ม.          ต.ขนอม 813-1-22330-2

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ
72 นางปยะดา  เกตุอรุณ                 ม.          ต.ขนอม 813-1-22985-5

อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ


