
ล าดบัที่ ชื่อ      สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที ่ ต าบล หมายเหตุ

1 นางสายแก้ว ดวงจันทร์ 71 2 ดอนทราย

2 นายนพรุจ รุยอ่อน 275 2 ดอนทราย

3 นางอารีย์ แสงทอง 68 2 ดอนทราย

4 นายประเสริฐ แสงทอง 223 2 ดอนทราย

5 นายศักด์ิชัย ทองเทพ 55 2 ดอนทราย

6 นายธีรเดช เมืองราม 224 2 ดอนทราย

7 นางสาวฐานันยา ทองศรีนุ่น 74 2 ดอนทราย

8 นางสาวนฤมล ผอมทอง  176/1 2 ดอนทราย

9 นายพิชัย นาคะวิโรจน์ 145 2 ดอนทราย

10 นายค าพล ชนะรงค์ 77 2 ดอนทราย

11 นางข า ชูเพชร 48 2 ดอนทราย

12 นางเสาวลักษณ์ หอยสกุล 70 2 ดอนทราย

13 นายเขียว วัฒนานุรักษ์ 70/1 2 ดอนทราย

14 นายกิตติ สุดใจ 178 2 ดอนทราย

15 นางสมพร ดวงจันทร์ 19 2 ดอนทราย

16 นายสมศักด์ิ สุดใจ 191 2 ดอนทราย

17 นายไข่ หนูเนียม 50 2 ดอนทราย

18 นางอัมพาวดี วัฒนานุรักษ์ 186 2 ดอนทราย

19 นางอุทุมพร ยอดแก้วเรือง 66 2 ดอนทราย

20 นางจรรยา คงแก้ว 38 2 ดอนทราย

21 นางสาวจุฑามาส ด าทอง 136 2 ดอนทราย

22 นางสาวเบ็ญจมาตร จันทอง 151/5 2 ดอนทราย

23 นางเพ็ญศรี ณ พัทลุง 25 2 ดอนทราย

24 นางพูลศรี ไชยเอียด 110 2 ดอนทราย

เอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลดอนทราย

อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประกาศ ณ วันที ่21 พฤษภาคม 2563

รายชื่อประชาชนทีไ่ดร้ับความชว่ยเหลือดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต (หมู่ที ่2)
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25 นางถนอมศรี สงคง 23 2 ดอนทราย

26 นายสมพงศ์ วัฒนานุรักษ์ 100 2 ดอนทราย

27 นายไพจิตร ขวัญแก้ว 42 2 ดอนทราย

28 นางประภา คงแก้ว 101 2 ดอนทราย

29 นางสุระพิน พัฒช่วย 28 2 ดอนทราย

30 นายเสง่ียม ด าทอง 29 2 ดอนทราย

31 นางสาวประพรรณ ทองอินทร์แก้ว 33 2 ดอนทราย

32 นางสาวสิริพร เทพสง 67/1 2 ดอนทราย

33 นายประภา ชูเพชร 94 2 ดอนทราย

34 นางจันทร์จิรา จันทร์ขาว 149 2 ดอนทราย

35 นางสาววาสนา ด าทอง 225 2 ดอนทราย

36 นางฉลอง แก้วหนู 70/2 2 ดอนทราย

37 นางจินดา ด าทอง 17 2 ดอนทราย

38 นางสาวเมทินี ชูศรี 166 2 ดอนทราย

39 นางเสง่ียม ชูศรี 47 2 ดอนทราย

40 นางผ่อง เยาว์ด้วง 88 2 ดอนทราย

41 นางโสภิต หลินมา 43 2 ดอนทราย

42 นางพันธ์ทิพย์ วุน่บัว 22 2 ดอนทราย

43 นางนัทธ์หทัย สุขยัง 199 2 ดอนทราย

44 นางประค่ิน ศรีน้อย 46 2 ดอนทราย

45 นางสมหมาย เสือรักษา 97 2 ดอนทราย

46 นางอุบล เมืองรุ่ง 21 2 ดอนทราย

47 นางค านึง ทองอินแก้ว 105 2 ดอนทราย

48 นางสาวศรัญญา แก้วหนู 145/1 2 ดอนทราย
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49 นายเขียน ทองเทพ 55 2 ดอนทราย

50 นายชนินทร์ ชูศรี 231 2 ดอนทราย

51 นางชญานิศ สารีบุตร 134 2 ดอนทราย

52 นางมาลี ขาวเผือก 15 2 ดอนทราย

53 นางจินตนา นวลไข่ 40 2 ดอนทราย

54 นางสุธีกานต์ สงสม 53 2 ดอนทราย

55 นางสมใจ ทองเทพ 174 2 ดอนทราย

56 นางพรทิพย์ ชูอินทร์ 148 2 ดอนทราย

57 นางทิพา มากเกตุ 104 2 ดอนทราย

58 นางสุริญา ชุมด า 153 2 ดอนทราย

59 นางหล้อม คงอินทร์ 79 2 ดอนทราย

60 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองเทพ 174/1 2 ดอนทราย

61 นางสาวธิพา หนูแก้ว 18 2 ดอนทราย

62 นางอ าพร คงอินทร์ 227 2 ดอนทราย

63 นางโอฬาพร ศิริพิน 143 2 ดอนทราย

64 นางเสริมศรี คงเทพ 41 2 ดอนทราย

65 นายเสรีย์ ด าทอง 17 2 ดอนทราย

66 นางกนิษฐา แก้วหนูนวล 86/1 2 ดอนทราย

67 นายณัฐศาสตร์ โสภณรัตน์ 137 2 ดอนทราย

68 นางสมพร เมืองราม 86 2 ดอนทราย

69 นายธวัชชัย ชุมไชยโย 2 2 ดอนทราย

70 นางประคอง ด้วงจันทร์ 45 2 ดอนทราย

71 นางสุจินต์ เกล้ียงทอง 139/2 2 ดอนทราย

72 นางปริศนา นวลไข่ 92 2 ดอนทราย
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73 นายพงศกร บุญสนิท 113 2 ดอนทราย

74 นางสุจินดา แสงเกิด 84 2 ดอนทราย

75 นางละออง สงสม 95 2 ดอนทราย

76 นางสาวสุนันทา มาทอง 161 2 ดอนทราย

77 นายประเสริฐ เทพสง 16 2 ดอนทราย

78 นางส าราญ คงแก้วขาว 56 2 ดอนทราย

79 นายสมชาย คงหาเพชร 103 2 ดอนทราย

80 นางสุดา ใหม่พุม่ 98 2 ดอนทราย

81 นางเพียร หลินมา 58 2 ดอนทราย

82 นางสาววันวิสาข์ แพร่งสุวรรณ์ 80 2 ดอนทราย

83 นายมณฑล ทองศรีนุ่น 91 2 ดอนทราย

84 นางสาวกาญจนา คงหาเพชร 129 2 ดอนทราย

85 นายสมนึก ขาวเผือก 65 2 ดอนทราย

86 นางจินดา เกล้ียงทอง 120 2 ดอนทราย

87 นางสุพัตรา หนูคง 87 2 ดอนทราย

88 นายสุรศักด์ิ เพ็งโตวงศ์ 73 2 ดอนทราย

89 นางพวงรัตน์ บุญหนูกลับ 106 2 ดอนทราย

90 นางนโลม คงใหม่ 62 2 ดอนทราย

91 นายเชาวลิต กาแก้ว 27 2 ดอนทราย

                                           (นายศุภพงศ์ ทองศรีนุ่น)

                                            ประธานกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ
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