
ที่อยู่

บ่านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล หมายเหตุ

1 นายส าเรงิ       เมืองทะ อสม. 95/2 1 นิคมฯ

2 นางสมปอง       เหม่นแหลม อสม. 60 1 นิคมฯ

3 นางบญัญตัิ       ขุนเมือง อสม. 40 1 นิคมฯ

4 นางกชกร       ขุนเมือง อสม. 55 1 นิคมฯ

5 นายอุบล        เพียวกระโทก อสม. 52 1 นิคมฯ

6 นางส ารวย      จันทร่แก่ว อสม. 70/1 2 นิคมฯ

7 นางรุ่งทิวา      จันทร่แป่น อสม. 6/1* 2 นิคมฯ

8 นางราตร ี         ทบัทมิศร ี อสม. 51 2 นิคมฯ

9 นางเสงีย่ม       ทองช านาญ อสม. 22 2 นิคมฯ

10 นางล าจวน       เตชะแก่ว อสม. 85/2 2 นิคมฯ

11 นางวิเชียร        สุคต อสม. 68/2 2 นิคมฯ

12 น.ส. ลักษมี       สุขเจรญิ อสม. 83/1 2 นิคมฯ

13 น.ส.กิติพร        ทองช านาญ อสม. 18 2 นิคมฯ

14 นางแพรว  โคกแพ อสม. 70/6 2 นิคมฯ

15 นส.ยวุด ี         ศรบีรรยงค่ อสม. 14 3 นิคมฯ

16 นายวิมาน       กองวาจา อสม. 55/3 3 นิคมฯ

17 นางประเสรฐิ    รงัวัด อสม. 15 3 นิคมฯ

18 นายสมคิด      จ าเนียรสุข อสม. 21 3 นิคมฯ

19 นายมานะ      น  าดอกไม่ อสม. 39/2 3 นิคมฯ

20 นางรุ่งนภา     ป่าตาล อสม. 46 3 นิคมฯ

21 นายไพฑูรย่    บญุอารกัษ่ อสม. 41 3 นิคมฯ

22 นางสุปราณ ี    เรอืงทอง อสม. 76/3 3 นิคมฯ

23 นางชนิดาภา    เข็มทอง อสม. 30*1 3 นิคมฯ

24 นางสาวมณฎัชยา  แก่วดารา อสม. 31*1 3 นิคมฯ

25 นางรุ่งอรณุ       บญุเกิด อสม. 96 4 นิคมฯ

26 นางสาวบญุมั่น   นิลประภา อสม. 13 4 นิคมฯ

27 นางแสงทอง      กองคุณ อสม. 14 4 นิคมฯ

28 นส.ขวัญตา     สวนกระต่าย อสม. 41 4 นิคมฯ

29 นางบญุน า       จิรประพาฬ อสม. 23 4 นิคมฯ

30 นางจ าลอง       ขุนเมือง อสม. 11 4 นิคมฯ
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31 นายสละ          ข าดี อสม. 10 5 นิคมฯ

32 นายวีระ          จันทร่ศรี อสม. 62 5 นิคมฯ

33 นางสายฝน       พันสุมา อสม.  5/1 5 นิคมฯ

34 นางพิไลวรรณ     เดชลาน อสม. 62/2 5 นิคมฯ

35 นส.สมจิตร       สีสด อสม. 61 5 นิคมฯ

36 นางสมศร ี         เมืองทะ อสม. 59 5 นิคมฯ

37 นางหอมหวล       นาลาด อสม. 62 5 นิคมฯ

38 นางทิพย่วัลย่     จิตต่จังหวัด อสม. 59/1 5 นิคมฯ

39 นางเต็มใจ         หากันนา อสม.  13/1 5 นิคมฯ

40 นางสมคิด         เมืองทะ อสม. 61/2 5 นิคมฯ

41 นายแสวง       ป่ญญา อสม.  29/1 5 นิคมฯ

42 นางเพลินพิศ จันทรา อสม. 15*4 5 นิคมฯ

43 นายสมบตัิ       จิตตะ อสม. 42 5 นิคมฯ

44 นายวีรวัฒน่ ปงปด อสม. 21*11 5 นิคมฯ

45 นางรตันา    มะโนแจ่ม อสม. 21*11 5 นิคมฯ

46 นางสังวร  บญุกอง อสม. 5/1* 6 นิคมฯ

47 นางรตันา      โคสุวรรณ่ อสม. 52 6 นิคมฯ

48 นางสายหยุด      ใจเย็น อสม. 63 6 นิคมฯ

49 นางสมนึก          ใจเย็น อสม. 62/2 6 นิคมฯ
50 นางล าพึง      เชาวลิตานนท่ อสม. 89 6 นิคมฯ

51 นางลื่นลม      ดาบพิทม่ศรี อสม.  22/5 6 นิคมฯ

52 นางประทมุ      สุขกษม อสม. 32 6 นิคมฯ

53 นางกฤษณา   ภกัดีกลาง อสม. 46*6 6 นิคมฯ

54 นางยุพิน  บญุนาดี อสม. 37/3 6 นิคมฯ

55 นางลัมพร  ศรน่ีอยขาว อสม. 25 6 นิคมฯ

56 นางจรรยา       ภูมรนิทร่ อสม. 70 7 นิคมฯ

57 นางสาวรตันา   พลอยขาว อสม. 91/1 7 นิคมฯ

58 นางน  าอ่อย      พัดด า อสม. 71/2 7 นิคมฯ

59 นางทองค า      สระแก่ว อสม. 79 7 นิคมฯ

60 นางนันทนา    วิศักดิ์ อสม. 21 7 นิคมฯ
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61 นางสมจิตร่     อยู่คง อสม. 98 7 นิคมฯ

62 นางสาวบญุเรอืง    พัดด า อสม. 71 7 นิคมฯ

63 นางสาวน  าอ่อย     โอชารส อสม. 111/1 7 นิคมฯ

64 นางสมจิต       ทองผาย อสม. 27/2* 8 นิคมฯ

65 นางรจุิกร       ผิวอ่อน อสม. 38 8 นิคมฯ

66 นางวาร ี        ลุ่มล่า อสม. 6 8 นิคมฯ

67 นางนิตดา         โสภา อสม. 1/2* 8 นิคมฯ

68 นายจิรพันธ่       โสภา อสม. 1 8 นิคมฯ

69 นางภาลัย       ทองทับพันธ่ อสม. 55 8 นิคมฯ

70 นางพิกุล           ไกรสีห่ อสม. 47 8 นิคมฯ

71 นางเดือน        พรมจารี อสม.  27/1 8 นิคมฯ

72 นางน  าค่าง      รอดก าเนิด อสม. 74 9 นิคมฯ

73 นางเจษฎาพร    ประจิตร อสม. 67 9 นิคมฯ

74 นายสมคิด   สินตะคุ อสม. 67 9 นิคมฯ

75 นางนรษิา    นาชีวะ อสม. 23*2 9 นิคมฯ
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