


ที่ ค าน าหนา้ ชือ่ - สกลุ หมายเหตุ

1 นาย กงทอง  จ าปาทอง

2 นาง กฤษฎา  นามหนองออ้

3 นาง กญัญาพร  บญุสงิห์

4 นาง กณัณกิา  ยนตช์ยั

5 นาย กนัยา แววตะคุ

6 นาง ก าไล  ดนัชยัภมู ิ

7 นาง เกสร  ช านาญ

8 นาง เข็มพร  กญัจนก์ษิดสิ

9 นาง เข็มพร  พรมบุ

10 นาย คา่ย  นามหนองออ้

11 นาง ค า  พไิลกลุ

12 นาง ค าไข  งามขนัธ์

13 นาง ค าบง  ปราบภัย

14 นาง ค าบง  หาญจติ

15 นาง ค าเบา้  มลูมะณี

16 นาย จรัญ  พลรัตน์

17 นาง จอมขวญั  จันเขยีด

18 นาย จักรพันธ ์ วรรณชยั

19 นาย จันทร ์ โยธารักษ์

20 นาง จริะพันธ ์ ดชียั

21 น.ส. เจยีง  มากเขยีน

22 นาย ฉลวย  ชณูรงค์

23 นาง ฉลวย  บญุยิง่

บญัชรีายชือ่แนบทา้ย

                              ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชบีน                             

เรือ่ง บญัชรีายชือ่ผูม้าลงทะเบยีนแจง้รายชือ่และรายละเอยีดความเสยีหาย
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ที่ ค าน าหนา้ ชือ่ - สกลุ หมายเหตุ

24 นาง ฉววีรรณ  พไิลพันธ์

25 นาย ชยัรัช  พลรัตน์

26 นาง ชมุ  งามขนัธ์

27 นาย เชือ่ม  เศษจัตรัุส

28 นาย ฐณพล  จานแสน

29 นาง ฐตินัินท ์ ชยับญุ

30 นาง ดวงดาว  คงอนิทร์

31 นาง ดอกซอ้น  เตมิสมบตัิ

32 นาย ดดี  จันพมิพ์

33 นาง ตอง  จานแสน

34 นาง ตอ่ม  กิง่ชยัภมู ิ

35 น.ส. แตม้  มากเขยีน

36 นาย ถวลิ  ดนัชยัภมู ิ

37 นาย ทน  บงึออ้

38 นาย ทอง  มากนุช

39 นาง ทองขนั  บวัจัตรัุส

40 นาย ทองค า  ผงโนนแดง

41 นาง ทองค า  พทุธแสน

42 นาง ทองคณู  ทรงชยั

43 นาง ทองแดง  ชัน้ชยัภมู ิ

44 นาง ทองตะ  โขดสนัเทยีะ

45 นาง ทองเตา้  บญุหัสสะ

46 นาง ทองใบ  รังสงูเนนิ

47 นาง ทองเพ็ชร  เดชชยัภมูิ

48 น.ส. ทองมว้น  ชืน่สบาย

49 นาง ทองส ี ข าชาลี
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ที่ ค าน าหนา้ ชือ่ - สกลุ หมายเหตุ

50 นาง ทองสขุ  เคน้ชยัภมู ิ

51 นาง ทองหาญ  พรหมรปู

52 น.ส. ทองเหลอืง  พลรัตน์

53 นาง ทองเหลอืง  พลรัตน์

54 นาย โทน  งามขนัธ์

55 นาง นงนุช  แสงงามซึง้

56 นาย นอ้ย  ยาตรี

57 น.ส. นันทญิา  กาลเขวา้

58 นาย นพินธ ์ เคน้ชยัภมู ิ

59 นาย บรรหาร  ชยับญุ

60 นาง บวับาน  รจุาคม

61 น.ส. บวัเรยีน  ค าภา

62 นาง บวัศร ี มวีชิา

63 นาย บญุ  จรตินอ้ม

64 นาย บญุกวา้ง  พทุธแสน

65 นาย บญุเถงิ  ป้องชาลี

66 น.ส. บญุเพ็ง  หลา่ซวิ

67 นาง บญุมา  ดชันี

68 นาง บญุยงค ์ ทวงลี

69 นาง บญุหนา  นามหนองออ้

70 นาง บดุด ี ชยับญุ

71 นาง บปุผา  ไชยจักร์

72 นาง บษุบา  บญุลบั

73 น.ส. เบญจวรรณ์  ชยับญุ

74 น.ส. ปภานจิ  หาญจติ

75 นาย ประจบ  เสนาวงคษ์า
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76 นาย ประยทุธ  ชยังาม

77 นาง ประหยัด  เมตตาจติร

78 นาง ปราณี  ป้องชาลี

79 นาง ปรานอม  ยวงแกว้

80 นาย ปราโมทย ์ พรมบุ

81 นาง ป่วน  บงึออ้

82 นาย ป้อ  มากนุช

83 นาง ปอย  ศรวีงค์

84 นาง ปุ้ย  บนัจบพดุซา

85 น.ส. เปลีย่น  ชยัมา

86 น.ส. แปลก  ป้องชาลี

87 น.ส. ผอง  ชืน่จัตรัุส

88 นาง พยงุ  พนูดว้ง

89 นาย พลศกัดิ ์ พลรัตน์

90 นาย พวง  เศษจัตรัุส

91 นาง พกิลุ  สขุี

92 นาง พจิติร  นันทสาร

93 นาง พมิพนา  ธนสกุาญจน์

94 นาย พกุ  เชดิชยัภมู ิ

95 นาง เพชร  ศรรีะ

96 นาง เพยีด  มดจัตรัุส

97 น.ส. ไพฑลู  แววตะคุ

98 นาง ไพบลูย ์ ใจดี

99 นาย ไพศาล  จันทรเ์รยีบ

100 นาย ภมู ิ บงึออ้

101 นาย มง  วงคช์ านาญ
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ที่ ค าน าหนา้ ชือ่ - สกลุ หมายเหตุ

102 นาย มนตช์ยั  ก าลงัเลศิ

103 น.ส. มนทเ์ทยีร  หาญจติ

104 นาย มนัตย ์ นภากาศ

105 นาง มะลวิลัย ์ โอวาทวงษ์  

106 นาย มานะ  เพง่ผล

107 นาย มาลยั  ศภุมาตย์

108 น.ส. มิง่  มากนุช

109 นาง มุน่  ใสแสง

110 นาย ไมล ์ พรมบุ

111 นาย ยวก  กลอ่มสงูเนนิ

112 น.ส. ยะลาทพิย ์ พรมบุ

113 นาง ยพุา  เศษจัตรัุส

114 นาง ยพุนิ  ขวญัชยัภมูิ

115 นาง โยม  บญุยิง่

116 นาง รจนา  เลีย้งพรม

117 น.ส. ระวงั  มากเขยีน

118 นาง รัญดา  ยันเซน

119 น.ส. รัตนา  จันทรพ์มิพ์

120 นาง ราตร ี เตมิสมบตัิ

121 นาย ฤทธิ ์ หงษ์อดุม

122 นาง ละมอ้ม  จรญูชยั

123 นาง ละมอ่ม  พรมบุ

124 นาย ละมดุ  อรา่มชยั

125 นาง ละมนุ  วรรณมาตย์

126 น.ส. ละอองดาว  ดชียั

127 นาง ลบั  เศษจัตรัุส
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128 นาง ลาวลัย ์ ชชูยัภมู ิ

129 นาง ล าดวน  วุน้ชลีอง

130 นาง ล าใย  สงคช์นะ

131 นาง เลือ่น  นามหนองออ้

132 น.ส. วราภรณ์  นนทข์นุทด

133 นาย วชิยั  ทวงลี

134 นาย วรัิตน ์ นามหนองออ้

135 นาง ศรไีพร  ออ้ชยัภมู ิ

136 น.ส. ศริวิรรณ  ชดิชยัภมู ิ

137 นาง สงวน  ขวญัชยัภมูิ

138 นาง สงวน  ลนุทา

139 นาง สม้เกลีย้ง  โสมค า

140 น.ส. สมควร  ดชันยี์

141 นาย สมใจ  วุน้ชลีอง

142 นาย สมชาย  จันทรบ์ญุ

143 นาย สมชาย  โอวาทวงษ์

144 นาย สมบญุ  ออ่นตา

145 นาง สมพร  ผงโนนแดง

146 น.ส. สมพศิ  ออ่นตา

147 นาย สมสว่น  พลรัตน์

148 น.ส. สมหมาย  มากเขยีน

149 นาง สมหวงั  ผายแผ่

150 นาง สมาน  สวุรรณเสอื น.ส.เปลีย่น  ชยัมา(ถอืกรรมสทิธิร์ว่ม)

151 นาง สมาน  อรา่มชยั

152 นาง สอิง้  เคน้ชยัภมู ิ

153 นาย สะอาด  เพง่ผล
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154 นาง สาคร  บญุมาก

155 นาง สายทอง  คุม้เขวา้

156 นาย สายันต ์ พลรัตน์

157 นาง ส ารวม  นามหนองออ้

158 นาย ส ารอง  ดเิรกโภค

159 นาย ส าราญ  งามขนัธ์

160 นาย ส าราญ  ผายแผ่

161 น.ส. ส าเรยีง  ข าชาลี

162 นาง ส าล ี ออ่นตา

163 น.ส. สแีพร  บงึออ้

164 น.ส. สไีพร  ชดิชยัภมู ิ

165 นาย สกุฤษ  เคน้ชยัภมู ิ

166 นาย สคุมิ  ศภุมาตย์

167 นาย สชุพี  แสงงามซึง้

168 นาง สชุรีา  ชยัยทุธ

169 นาง สบุนิ  สขุี

170 นาง สปุราณี  คุม้หมู่

171 นาง สปุะ  อ าภาวงค์

172 นาง สพุามารถ  ปรพีลู

173 นาง สวุรรณี  ลาภเกดิ

174 นาย เสวยีน  คุม้เขวา้

175 นาย แสงเดอืน  ข าชาลี

176 นาง แสวง  เหนิชยั

177 นาง หงส ์ ขัน้ชยัภมู ิ

178 นาง หนูกนั  แกว้แกมทอง

179 นาย หนูกนั  บญุขนัธ์
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180 นาง หรรษา  มุง่ป้องกลาง

181 นาง หลง  ดชียั

182 นาย หาญ  ผายแผ่

183 นาง หุง่  จันทรบ์ญุ

184 น.ส. แหมม่  หาญจันทร์

185 นาง อดลิกัษณ์  แสงชยั

186 นาง อนงค ์ ผายแผ่

187 นาง อนงค ์ หลา่ซวิ

188 นาย อนันต ์ ชยัมา

189 นาย อนุศกัดิ ์ ก าลงัเลศิ

190 นาย ออ่น  ชืน่สบาย

191 นาง อ าคา  วรรณชยั

192 นาง อ านวย  ชยัมา

193 นาง อ าไพ  เจาจารกึ

194 นาง อไุร  ป่ินสวุรรณ์

195 นาย เอก  จันพมิพ์

196 นาง ส าราญ  ฤทธิจ์รญู
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