




ฐานข้อมูลคนพิการต าบลตะกุด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

 
 

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลตะกดุ อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทรศัพท์

1 นาง จ าเนียร ใหม่เอ่ียม 2 1 ตะกุด 3190100031084 26/01/2492 71 800 1 ทางการเห็น เน้ืองอกในสมองกดทับ

เส้นประสาทตา 2 ตา

น.ส. พัชรี ใหม่เอ่ียม 

(บุตร)

ตลอดชีพ

2 นาย โชติ ทวีมังสะ 22/1 1 ตะกุด 3190300097194 01/01/2487 76 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 2 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือดสมอง

 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (แขน

 ขาอ่อนแรงและส่ัน)

น.ส. จันทิมา โท

ชนบท (หลาน)

ตลอดชีพ

3 นาย รัชเดช แสงทับทิม 4 1 ตะกุด 3190100031432 06/06/2502 61 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด โรคหลอด

เลือดสมอง ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขาซ้าย)

- 29 มิย 2566

4 นาย สมาน กันฑะพงษ์ 6 1 ตะกุด 3190100031602 15/02/2508 56 800 4 ทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม

พิการภายหลัง 20 ปี 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ โรคจิตเภท

เร้ือรัง  สภาวะทางจิต

หรือทางพฤติกรรม

นาย เกษม เพ็ชรสิงห์ 

(ลูกพ่ีลูกน้อง)

ไม่มี 08-5182-

8722

5 นาง วิรัต เพ็ชรสิงห์ 9 1 ตะกุด 3190100031068 05/10/2502 60 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ หลอดเลือดสมอง 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขน ขา 2 ข้าง)

นาย เกษม เพ็ชรสิงห์ 

(สามี)

ตลอดชีพ

ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 1



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.

1 นาย ขจรพงษ์ เบ้าเทศ 89 2 ตะกุด 1199900194711 17/07/2532 32 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย 

ร่างกาย (หลังคตงอ 

ระดับ4)

ไม่มี 25 ส.ค. 2567

2 นาย ขวัญชัย หม่ืนหาญ 90 2 ตะกุด 3100201695743 01/01/2489 74 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 10 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

โรคติดเช้ือ หูน้้าหนวก 

ประเภทย่อย หูตึง

ไม่มี 14 ต.ค. 2564

3 นางสาว คูณ เบ้าเทศ 89/1 2 ตะกุด 3190100236921 15/08/2515 49 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการภายหลัง 3 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ หลอดเลือดสมองตีบ

 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (แขน

 ข้างซ้าย)

ไม่มี 28 มิ.ย. 2571

4 นาง จ้าปี ทองพืช 9/1 2 ตะกุด 3190100033320 24/09/2475 88 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ (ข้อ

เข่า2ข้างยึดติดเดินไม่ได้)

นาง อรุณ ทองวัน 

(บุตร)

ตลอดชีพ

5 นางสาว เช้ือสาย แสงทับทิม 1 2 ตะกุด 3190100032919 13/03/2480 83 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการภายหลัง 60 ปี 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ

นาย ดนัย แสงทับทิม 

(หลาน)

30 มิ.ย. 2564

ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 2



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 2

6 นางสาว ฐิตาพร ภู่แส 20/24 2 ตะกุด 1199900840086 20/03/2545 19 800 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ IQ=65 ประเภท

ย่อย สติปัญญา

นาย กมล ภู่แส (บิดา) 21 เม.ย. 

2566

7 นางสาว ฐิตาภา ภู่แส 20/24 2 ตะกุด 1199900587437 12/02/2540 24 800 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ IQ=53  ประเภท

ย่อย สติปัญญา

นาย กมล ภู่แส (บิดา) 21 เม.ย. 

2566

8 นาง ทองยอด พรมมา 20/12 2 ตะกุด 3190400056198 01/04/2478 85 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการภายหลัง 3 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ (ข้อ

ท่ีเท้าติดและบริเวณเข่า 2

 ข้าง)

นาย ทรงยศ พายัพ 

(บุตร)

ตลอดชีพ

9 นาย บุญส่ง ภู่ทองอ่อน 30/1 2 ตะกุด 5190100019811 04/11/2506 57 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด นาย อ้านาจ ภู่ทอง

อ่อน (น้อง)

12 ต.ค. 2566

10 นาง เบ้ิม พูนบรรเทิง 40 2 ตะกุด 3190100285809 01/01/2490 73 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการภายหลัง 7 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือดสมอง

 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขน-ขาด้านขวา)

นาย ประดิษฐ์ พูน

บรรเทิง (บุตร)

ตลอดชีพ

11 นาย ปรีชา ก้านแก้ว 63/1 2 ตะกุด 5302100112552 01/01/2484 79 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการต้ังแต่เกิด หูตึงมาก

ท้ัง 2 ข้าง ประเภทย่อย 

หูตึง

นาย บัวพา ก้านแก้ว 

(บุตร)

ตลอดชีพ



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 2

12 นาง พรกมล กัณฑพงศ์ 22/1 2 ตะกุด 3160200320479 18/09/2503 60 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด โรคหลอด

เลือดสมองตีบ ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง

นาย ปภาณเดชา ฤทธ์ิ

เทพ (บุตร)

21 ก.ค. 2567

13 นาย เพ็ชร ดรณรงค์ 47/1 2 ตะกุด 3190100036281 21/08/2517 47 800 1 ทางการเห็น พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย ตาบอด

นาย ค้าปัน ดรณรงค์ 

(บิดา)

27 ธ.ค. 2567

14 นาย ไพโรจน์ นฤมัย 19 2 ตะกุด 3190100034059 12/04/2509 55 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย ร่างกาย (มือขวาขาด)

ไม่มี 26พ.ย. 2571 089-745-1601

15 นาย ภานุภาพ ภู่ทองอ่อน 32/2 2 ตะกุด 1199900354661 18/11/2535 28 800 2,3 1. ทางได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย    

2. ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางกาย

1.พิการต้ังแต่เกิด พูด

ไม่ได้ประเภทย่อย ส่ือ

ความหมาย 2.พิการต้ังแต่

เกิด ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่ืนๆ (เดิน

ไม่ได้)

นาง ประมวล ภู่ทอง

อ่อน

28 ธ.ค. 2568 08-6126-1473

16 นาย วัน ไกรพรม 52 2 ตะกุด 3190190003000 26/08/2506 58 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว

ไม่มี 4 ต.ค. 2567

17 นาย ศตายุ พวงมะลิ 51 2 ตะกุด 1103100681531 28/02/2544 20 800 5,6 1. ทางการ

เรียนรู้           

2. ทางสติปัญญา

พิการต้ังแต่เกิด นาง ปวีณา พลสวัสด์ิ 

(มารดา)

15 ก.พ. 2569

085-981-6438



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 2

18 นางสาว สว่าง ศรีบุญทิพย์ 2/3 2 ตะกุด 3101500288512 12/04/2494 69 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ พูดไม่ได้ ส่ือสารไม่

เข้าใจ ประเภทย่อย ส่ือ

ความหมาย

น.ส. สุภาพร 

มหรรณพ (หลาน)

ตลอดชีพ

19 นาย สวิง ศรีวิลาศ 65/2 2 ตะกุด 3190100036779 01/02/2493 70 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหวหรือ

ทางร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี 6 

เดือน สาเหตุของความ

พิการ อ่ืนๆ โรคหลอด

เลือดสมอง ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขาซ้าย)

น.ส. พัชรี ศรีวิลาศ 

(บุตร)

ตลอดชีพ

20 เด็กหญิง อรดา หอมหวลดี 83 2 ตะกุด 1104000106047 01/09/2547 17 1,000 6 ทางการเรียนรู้ พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การอ่าน การเขียน 

ค้านวณ

น.ส. วาสนา 

หอมหวลดี (มารดา)

31 พ.ค. 2568

21 นาย อิสสุดี สนิหวี 20/33 2 ตะกุด 3900500036001 04/02/2513 51 800 1 ทางการเห็น พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย ตาเลือนราง

น.ส. หทัยรัตน์ ต้ังพูน

ศรี (ภรรยา)

3 ธ.ค. 2569 08-1889-

6031, 08-

4160-4333



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.

1 นาง ทองด า ทองขลิบ 12/3 3 ตะกุด 3190100037881 01/01/2482 81 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 7 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ (ข้อ

สะโพกขวาหลุด)

นาย รุ่งเรือง รักบุญ 

(บุตร)

26 ม.ค. 2565

2 นาย นพฤทธ์ิ พรหม

รักษา

25 3 ตะกุด 1199900700616 24/01/2542 22 800 2,5 1. ทางสติปัญญา 2.

 ทางการได้ยินหรือ

ส่ือความหมาย

1.พิการต้ังแต่เกิด ปัญญา

อ่อนระดับปานกลาง IQ=

45 ประเภทย่อย 

สติปัญญา   2.พิการต้ังแต่

เกิด พูดไม่ชัด

 นาย วินัย ศรีหมอก

กุล (ผู้อุปการะ)

30 พ.ค. 2568

3 นาย เพ่ิม รุ่งเรือง 18 3 ตะกุด 3190100038224 01/01/2491 72 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 2 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ หมอนรองกระดูก

กดทับเส้นประสาท 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา 

2 ข้าง) ประเภทย่อย 

ร่างกาย (ขาลีบ 2 ข้าง)

น.ส. สุมิตรา รุ่งเรือง 

(บุตร)

ตลอดชีพ

4 นางสาว ล้ัง ศรีนวล 5/1 3 ตะกุด 3190100037333 07/03/2481 82 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (ขาขวาอ่อนแรง และ

ผิดรูป)

นาง แสวง เผือกผ่อง 

(บุตร)

ตลอดชีพ

5 นางสาว ล าพิง รุ่งเรือง 1 3 ตะกุด 3190100037023 01/01/2485 78 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ 

(ปวดเข่าขวามาก เดิน

ไม่ได้) ประเภทย่อย 

ร่างกาย (ขาขวาลีบ)

นาย วินัย ไก่ฟ้า (บุตร) ตลอดชีพ 08-3787-0514

ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 3



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 3

6 นาง สุรินทร์ สีสวาท 7 3 ตะกุด 3.1999E+12 19/06/2482 81 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (ข้างซ้าย)

น.ส. พจนีย์ สีสวาท 

(บุตร)

ตลอดชีพ 08-5020-2657

7 นาง แสวง เผือกผ่อง 5/8 3 ตะกุด 3190100037449 06/12/2500 62 800 3 ทางการเคล่ือนไหว พิการภายหลัง 1 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ  (กระดูกสะโพก

ซ้ายหัก)

นาย ณัฐพงค์ เผือก

ผ่อง (บุตร)

ตลอดชีพ 098-3195505



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.

1 นาย จรูญ วะตา 71/6 4 ตะกุด 3520300255985 25/07/2514 50 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย ร่างกาย (น้ิวเท้าขวา

ขาด ผิดรูป)

ไม่มี 24 มิ.ย. 2566

2 นาย จันที สายจันทร์ 39/38 4 ตะกุด 3330800446480 01/01/2499 64 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ 

(คอเคล่ือนไหวได้ไม่ปกติ)

ไม่มี ตลอดชีพ 086-125-0030

3 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ชูดีจันทร์ 2/2 4 ตะกุด 1199901073020 21/12/2548 15 1,000 6 ทางการเรียนรู้ พิการต้ังแต่เกิด น.ส. วาสนา มีศิริ 

(มารดา)

8 มี.ค. 2571

4 นาย ณัฐภัทร กันตังกุล 68/65 4 ตะกุด 1199900628885 26/10/2540 23 800 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ปัญญาอ่อนระดับ

ปานกลาง IQ=45 

ประเภทย่อย สติปัญญา

นาย ขวัญเชิด 

กันตังกุล (บิดา)

12 ม.ค. 2565 08-1587-9603

5 นาง แดง ท้าวบุตรดา 48 4 ตะกุด 3190100038518 02/10/2485 77 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 2 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือดสมอง

 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขาซ้าย)

น.ส. บุญจันทร์ 

วงษ์นันท์ (บุตร)

ตลอดชีพ 08-4084-0523

ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 4



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 4

6 นาง ตุ๊กตา กัลยา 68/98 4 ตะกุด 3190100034105 24/02/2493 70 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ กระดูกพรุน 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(กระดูกสันหลังส่วนอก

ปล้องท่ี 7-9 ยุบจากการ

น.ส. วิศา นุตค าแหง

 (หลาน)

ตลอดชีพ

7 เด็กชาย ธนวัติ พิมพ์ศิริ 22/1 4 ตะกุด 1199901097255 12/06/2549 15 1,000 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 5 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

กรรมพันธ์ุ ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขา 2 ข้าง)

นาง ดาหวัน พิมพ์ศิริ ไม่มี 08-5420-0575

8 นาง ระเบียบ ดาราแก้ว 53/1 4 ตะกุด 3730300701606 01/01/2479 84 800 2 ทางการได้ยินหรือ

ส่ือความหมาย

พิการภายหลัง 16 ปี 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ ประเภทย่อย

 หูหนวก

ไม่มี 7 ต.ค. 2564

9 เด็กหญิง วันเพ็ญ รุ่นณรงค์

ชัย

15/2 4 ตะกุด 1199600537973 28/11/2555 8 1,000 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

ประเภทย่อย แขนขาด

ต้ังแต่ระดับข้อมือข้ึนไป 

อย่างน้อยหน่ึงข้าง 

ประเภทย่อย ขาขาด

ต้ังแต่ระดับข้อเท้าข้ึนไป 

อย่างน้อยหน่ึงข้าง

ไม่มี ตลอดชีพ

10 นางสาว ศิริวิมล ค ายัง 6/1 4 ตะกุด 1190100053065 26/09/2530 34 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ 

(บิดเกร็ง 2 ข้าง)

น.ส. กุลจิรา ค ายัง 

(พ่ีสาว)

1 ต.ค. 2571



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 4

11 นาง สมพิศ กุชะนันท์ 39/25 4 ตะกุด 3191100601442 01/01/2495 68 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 10 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ เลือดออกใน 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ข้าง

ซ้าย)

ไม่มี ตลอดชีพ

12 นาง สมยา รุ่งเรือง 26/1 4 ตะกุด 3190600307241 02/11/2502 60 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด นายสุดใจ  รุ่งเรือง ตลอดชีพ

13 นาย สันติ อินทร์หอม 39/100 4 ตะกุด 3180100439504 19/08/2508 56 800 3 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว

พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ อ่ืนๆ 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่ืนๆ (บิด

เกร็งแขนขาข้างขวา)

นาย สมศักด์ิ อินทร์

หอม (บิดา)

8 ต.ค. 2564 084-775-4883

14 เด็กหญิง สุพิชญา แซ่อ้ือ 68/9 4 ตะกุด 1199901270194 23/07/2552 12 1,000 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ อ่ืนๆ 

สมองพิการ ประเภทย่อย

 การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(ขา 2 ข้างเกร็ง)

นาง พัชรีภรณ์ 

แซ่อ๊ือ (บิดา)

24 ธ.ค. 2568



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร.ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 4

15 นาย สุรเชษฎ์ ตระกูล

พิบูลชัย

39/68 4 ตะกุด 3199800097418 15/01/2519 45 800 2,3 1. ทางการ

เคล่ือนไหวหรือทาง

ร่างกาย         2. 

ทางการได้ยินหรือ

ส่ือความหมาย

1.พิการภายหลัง 1 ปี 5 

เดือน สาเหตุของความ

พิการ อ่ืนๆ หลอดเลือด

สมองอุดตัน ประเภทย่อย

 การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขวา) 2.พิการ

ภายหลัง 1 ปี 5 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ หลอดเลือดสมองอุด

ตัน ประเภทย่อย ส่ือ

ความหมาย

นาย พงษ์ศักด์ิ 

ตระกูลพิบูล (บิดา)

23 ก.ค. 2568

16 นาย เฉลียว ใจผ่อง 66 4 ตะกุด 3190400097404 -/07/2496 67 800 4 ทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม

พิการภายหลัง 10 ปี 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ

นาง ส ารวย ใจผ่อง 

(ภรรยา)

ตลอดชีพ

17 น.ส. หลง สุทธิโรจน์ 49 4 ตะกุด 3190100029322 2474 89 800 3 ทางการเคล่ือนไหว พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุ อุบัติเหตุ(กระดูก

สะโพกหัก กล้ามเน้ืออ่อน

แรงใช้งานไม่ได้)

นางอวยพร  วงษ์

พิทักษ์ (บุตร)

ตลอดชีพ -

18 น.ส. อภิสมัย ม่ันครุฑ 68/34 4 ตะกุด 3199900010730 10/04/2523 42 800 3 ทางการเคล่ือนไหว พิการภายหลัง 1 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

กรรมพันธ์ุประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขน ขา 2 ข้าง)

นางนิติพร  อยู่แก้ว 

(พ่ีน้อง)

13 ม.ค. 2572









25/11/2563



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทร

1 นาย ตะวัน สังสินธ์ 98/68 5 ตะกุด 3190100263694 07/04/2525 39 800 2 ทางการได้ยินหรือ

ส่ือความหมาย

พิการต้ังแต่เกิด หูซ้าย

หนวก,ขวาตึง

ไม่มี 1 ส.ค. 2567

2 นาย บุญเชิด จันทร์ชอน 30/2 5 ตะกุด 3190100041365 06/12/2507 56 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

 พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว

นาย ธนกาญจน์ หอม

สกุล (บุตร)

6 ธ.ค. 2567

3 นาย พละการณ์ พวงกุหลาบ 47 5 ตะกุด 1199900556124 14/08/2539 25 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขวา)

ไม่มี 29 ม.ค. 2571

4 นาย พิชิต แซ่เล้า 18 5 ตะกุด 3199900394988 09/05/2506 58 800 4 ทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม

พิการภายหลัง 17 ปี 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ โรคจิตเภท

นาย สมหมาย พวง

กุหลาบ (พ่ีเขย)

27 พ.ย. 2565

5 เด็กชาย พีรยุทธ ทองขลิบ 56 5 ตะกุด 1199900865062 01/10/2545 19 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (แขนขวาอ่อนแรง 

แขนขวาฝ่อลีบ)

นาย สุมิตย์ ทองขลิบ 

(บิดา)

4 ก.พ. 2567

036-231598

6 นางสาว วาสนา พฤกษา 15 5 ตะกุด 3190100041705 07/06/2523 41 800 2 ทางการได้ยินหรือ

ส่ือความหมาย

 พิการต้ังแต่เกิด หูตึง 2 

ข้าง

นาย ประเสริฐ 

พฤกษา (บิดา)

2 ก.พ. 2565

08-4112-4464

ช่ือ - นำมสกุล

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 5
ประเภทควำมพิกำร



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอร์โทรช่ือ - นำมสกุล

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 5
ประเภทควำมพิกำร

7 นาย สมมาตร แรกข้ึน 30/3 2 ตะกุด 3190100034971 08/11/2524 39 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง สาเหตุของ

ความพิการ อ่ืนๆ เส้น

เลือดสมองตีบ ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (แขนขาซีกซ้าย)

นาง จันทรา แรกข้ึน 

(อา)

25 ก.พ. 2564 08-3158-5586

8 นาย ทวี ศรีปานเงิน 80/14 5 ตะกุด 3740300069284 2487 77 800 3 ทางการเคล่ือนไหว

หรือทางร่างกาย

พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือด

สมองตีบ กระดูกสันหลังคด

นายปาพจน์  ศรีปาน

เงิน (บุตร)

ตลอดชีพ 080-4364108



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทร

1 นาย เกษม กรานโต 89/3 6 ตะกุด 3180500519424 01/01/2500 63 800 3 1. ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 8 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือดสมอง

 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (แขน

 ขาด้านซ้าย)

น.ส. ภคอร ช่ืน

อารมย์ (บุตร)

ตลอดชีพ

2 นาย โก๊ะ ธารสุวรรณ 106/4 6 ตะกุด 3190200507030 07/09/2505 59 800 1 ทางการเห็น พิการต้ังแต่เกิด ตาบอด

ข้างซ้าย ตาเลือนรางข้าง

ขวา

ไม่มี 4 ส.ค. 2570

3 นางสาว จรัญ เม่นน้อย 74/23 6 ตะกุด 3199900225213 17/02/2504 60 800 3  ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่ืนๆ 

(ขาซ้ายลีบเล็ก)

ไม่มี ไม่มี

ไม่มี

08-9797-4786

4 นาง จันทา วงษ์ส ามะโน 37/1 6 ตะกุด 3190100045395 01/01/2481 82 800 1 ทางการเห็น พิการต้ังแต่เกิด ตาขวา

บอด ตาซ้ายเลือนราง จาก

จอประสาทตาเส่ือม

ไม่มี ตลอดชีพ 08-9538-5983

5 นาย จ ารงค์ สุวรรณ์นอก 60/2 6 ตะกุด 3199900033276 01/01/2499 64 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 1 ปี 5 

เดือน สาเหตุของความ

พิการ อ่ืนๆ โรคหลอด

เลือดสมอง ประเภทย่อย 

ส่ือความหมาย

นาง จันทร์ฉาย สุ

พรรณ์ (ภรรยา)

ตลอดชีพ

6 นาง ไฉน มณีพร 28 6 ตะกุด 3190100044275 12/03/2502 61 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่ืนๆ (ข้อน้ิว

มือน้ิวนาง น้ิวก้อยข้อติด 

ก ามือได้ไม่สุด)

น.ส. สมฤดี มณีพร 

(บุตร)

24 มิ.ย. 2569

ช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

7 นางสาว ทัศนีย์ ซ่ือสัตย์ 74/1 6 ตะกุด 3140500020314 05/07/2511 53 800 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย สติปัญญา

นาง สมจิตร์ ซ่ือสัตย์ 

(มารดา)

21 ส.ค. 2567

8 นาง น้อย กันหญีต  96 6 ตะกุด 3451100936301 14/08/2510 54 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว ขาด 

(น้ิวขาดระดับโคนน้ิว 

2,3,4,5)

ไม่มี 12 ก.ค. 2567

9 นาย นัฐพล สุขสมพืช 89 6 ตะกุด 1199900630626 30/10/2540 23 800 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ

นาง บุญน า เฉลิมวัฒน์ 2 มิ.ย. 2564

10 นาย นิคม แซ่ต่ัน 83/1 6 ตะกุด 3.1901E+12 18/12/2505 58 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

ไม่มีข้อมูล

11 นาย บุญช่วย เอกโชติ 35/2 6 ตะกุด 3190100044984 01/01/2481 82 800 1 ทางการเห็น พิการภายหลัง 30 ปี 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ เศษกระเบ้ืองเข้า

ตา 2 ข้าง ประเภทย่อย 

ตาบอด ตาเลือนลาง

ไม่มี ตลอดชีพ

12 นาง ประเทือง อินทร์เดช 37 6 ตะกุด 3190100045271 01/01/2495 68 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือดสมอง

ตีบ ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (แขน

ขาซ้าย)

นาง ละไม หงษซัง 

(น้องสาว)

ตลอดชีพ



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

13 นาง ปราณี ขาวฉ่อง 53/3 6 ตะกุด 3199900189586 12/02/2512 52 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง สาเหตุของ

ความพิการ ไม่ทราบสาเหตุ

 ประเภทย่อย หูหนวก

นาย ดาว โตคีรี (สามี) 13 ก.ย. 2569

14 นาย ป้อม กิจสมัคร 62 6 ตะกุด 3190100047401 01/01/2480 83 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (แขนขาซ้ายอ่อนแรง)

ไม่มี ตลอดชีพ

15 นาย ปัญญา คงสมปราชญ์ 79/1 6 ตะกุด 3199900122473 05/02/2512 52 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

 พิการภายหลัง 3 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

โรคติดเช้ือ ประเภทย่อย 

ขาขาดต้ังแต่ระดับข้อเท้า

ข้ึนไป อย่างน้อยหน่ึงข้าง 

(ขาซ้ายถูกตัด)

ไม่มี ตลอดชีพ

16 นาย ผดุง พวยกระโทก 25/3 6 ตะกุด 3309900441895 22/10/2501 61 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 1 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย หูตึง 

ส่ือความหมาย

ไม่มี ตลอดชีพ

17 นางสาว ผ่องศรี มูลมัย 16 6 ตะกุด 3190100043376 05/08/2500 63 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่ืนๆ (มีปัญหา

เร่ืองการเดิน,การทรงตัว)

น.ส. มัทนา อ่อน

กระจาย (หลาน)

ตลอดชีพ

18 นาง พยงค์ โอฆะพนม 101 6 ตะกุด 3219800070365 06/04/2489 74 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 6 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย หู

หนวก หูตึง

นาย สนิท โอฆะพนม ตลอดชีพ



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

19 นาง พวงพยอม ฟ้าแจ่ม 85/2 6 ตะกุด 3670800085743 16/11/2519 44 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 5 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย หูตึง

ไม่มี 23 มิ.ย. 2566

20 เด็กหญิง พัชทราภรณ์ กสิวัตร์ 74/3 6 ตะกุด 1199901023529 22/01/2548 16 1,000 3  ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 3 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย 

แขนขาดต้ังแต่ระดับข้อมือ

ข้ึนไป อย่างน้อยหน่ึงข้าง 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว ขาด (แขน

นาง ศรีสกุล หนอง

บัว (ย่า)

ตลอดชีพ

21 นาย ไพโรจน์ สุขเกษม 20/5 6 ตะกุด 3199900193168 20/10/2489 73 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง โรคหลอด

เลือดสมอง ประเภทย่อย 

การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(แขนขาขวา)

นาง ทองห่อ สุข

เกษม (ภรรยา)

ตลอดชีพ

22 นาง มยุรี ทันการ 83/4 6 ตะกุด 3620400979275 01/01/2510 54 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย 

พิการต้ังแต่เกิด

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา

อ่อนแรงท้ังสองข้าง)

ไม่มี 5 พ.ย. 2566 08-9616-1855

23 นาย มานพ ทันการ 83/4 6 ตะกุด 3199900143667 13/12/2506 57 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย 

พิการต้ังแต่เกิด

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา

สองข้าง)

นาย ศราวุธ ทันการ 

(บุตร)

15 ธ.ค. 2570

24 เด็กชาย เมฆา อนันตทรัพย์ 36/3 6 ตะกุด 1199901002904 10/09/2547 17 1,000 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ปัญญาอ่อนระดับ

น้อย ประเภทย่อย 

สติปัญญา

น.ส. ประเสริฐ สงวน

ศักด์ิ (ย่า)

26 พ.ย. 2565



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

25 นางสาว วรรณา สุขีถาน 18/4 6 ตะกุด 3679900139291 01/10/2516 48 800 2  ทางการได้

ยินหรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 1 ปี 

ประเภทย่อย หูตึง

น.ส. อภิญญา ต่วน

กระโทก (บุตร)

7 พ.ค. 2570

18/4

26 นาย วิรัตน์ ชูดวง 32 6 ตะกุด 5190100003133 11/08/2518 46 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (ขาขวาลีบอ่อนแรง)

นาย วิฑูร ชูดวง (พ่ี/

น้อง)

22 พ.ย. 2571

27 นาย วิจิตร ฟ้าแจ่ม 85/2 6 ตะกุด 3199900121426 15/12/2515 48 800 1 ทางการเห็น พิการภายหลัง 2 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย ตา

เลือนราง

น.ส. ทิพรัตน์ ฟ้าแจ่ม

 (น้อง)

24 ส.ค. 2567

28 นาย วิริยะ แสงสวัสด์ิ 22/1 6 ตะกุด 3190100044097 14/07/2526 38 800 4 ทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม

พิการต้ังแต่เกิด โรคจิตเภท

เร้ือรัง

ไม่มี 21 พ.ย. 2567

29 เด็กชาย ศรัณย์ ชินลา 77/1 6 ตะกุด 1168300124851 22/04/2554 10 1,000 1. ทาง

สติปัญญา

พิการต้ังแต่เกิด สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย 

สติปัญญา (สติปัญญาอ่อน

ระดับปานกลาง)

นาย สมัย ชินลา (บิดา) 23 มิ.ย. 2571

30 นาย ศักดา จ๋ิวอยู่ 100 6 ตะกุด 3770600970742 06/05/2504 60 800 ไม่มี ไม่มีข้อมูล นาง ชนิดาภา จ๋ิวอยู่ 

(ภรรยา)

1 ม.ค. 2565



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

31 นาย สถาพร วรกาล 2/1 6 ตะกุด 1199800079936 22/05/2536 28 800 7 ทางออทิสติก พิการต้ังแต่เกิด  นาง ถาวร วรกาล 

(มารดา)

21 มิ.ย. 2569

32 เด็กชาย สมกมล ป่ินทอง 79 6 ตะกุด 1.1999E+12 08/09/2552 12 1,000 2,5 1. ทางการได้

ยินหรือส่ือ

ความหมาย 2.

 ทางสติปัญญา

1.พิการภายหลัง สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ 2.พิการต้ังแต่เกิด 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ ปัญญาอ่อน

ระดับน้อย IQ=65

น.ส. กมลลักษณ์ เข็มนาค6 เม.ย. 2572 08 9808 

7616, 08-

1290-0873

33 นาง สมใจ แนบสนิท 4 6 ตะกุด 3660500410797 28/03/2502 61 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 4 ปี สาเหตุ

ของความพิการ โรคติดเช้ือ

 ข้อสะโพกเส่ือมติดเช้ือ 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา

ไม่มี 29 พ.ค. 2567

34 นาง สมใจ มุขชาติ 35/3 6 ตะกุด 5190100018122 01/01/2473 90 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี สาเหตุ

ของความพิการ อ่ืนๆ ถูกงู

กัด มีเน้ือตายท่ีขา 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา 2

 ข้างอ่อนแรง เดินไม่ได้)

นาง กุหลาบ แซ่ล้ิม (บุตร)ตลอดชีพ

35 นาง สมถวิล แนบสนิท 20/2 6 ตะกุด 3190100043741 10/04/2493 70 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 8 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ (ข้อไหล่ ,ศอก

ขวา ขยับได้ไม่สุด)

ไม่มี ตลอดชีพ



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

36 นาง สมพร ชูปัญญาเลิศ 44 6 ตะกุด 4190100003429 01/01/2491 72 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 1 ปี สาเหตุ

ของความพิการ อ่ืนๆ เข่า

เส่ือมรุนแรง ประเภทย่อย

 การเคล่ือนไหว อ่อนแรง 

(เข่า 2 ข้าง) อ่ืนๆ (ปวดเข่า

 2 ข้าง)

น.ส. สุจินดา ม่วง

อ่อน (พ่ี/น้อง)

ตลอดชีพ

37 นาย สมพร เนียมส าลี 53/3 6 ตะกุด 3199900189560 01/01/2494 69 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย ร่างกาย (มือซ้ายผิด

รูป)

นาง ถาวร เนียมส าลี 

(ภรรยา)

ตลอดชีพ 08-4920-6970

38 นาง สมหมาย แสงหฤทัย 106 6 ตะกุด 3199900189357 01/01/2491 72 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (ขา 2 ข้างอ่อนแรง)

ไม่มี ตลอดชีพ 08-2348-8510

39 นาย สว่าง แก้วตา 18/4 6 ตะกุด 3660600816957 01/06/2502 61 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 10 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา

ซ้ายมากกว่าขาขวา เดิน

ไม่ได้ ต้องใช้รถเข็น)

น.ส. สุวรรณา 

แก้วตา (บุตร)

10 ต.ค. 2567

40 นาย สังเวียน โสภา 74/4 6 ตะกุด 3190600038355 01/01/2495 68 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อ่ืนๆ โรคหลอดเลือดสมอง

 ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (แขน

ขาซ้าย)

นาย ชัชวาลย์ โสภา 

(บุตร)

ตลอดชีพ



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

41 นาง ส าเนียง ปารศรี 83 6 ตะกุด 3199900143659 06/08/2487 76 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 8 เดือน 

สาเหตุของความพิการ 

อุบัติเหตุ ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ข้อ

เท้าสวย)

นาง วันทนา ชิดสวน 

(บุตร)

ตลอดชีพ

42 นาย ส าราญ แก่นจันทร์ 45/3 6 ตะกุด 3141400151035 01/01/2494 69 800 1. ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 9 ปี สาเหตุ

ของความพิการ อ่ืนๆ โรค

หลอดเลือดสมอง ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (แขนขาขวา)

นาง บุญโฮม แก่น

จันทร์ (ภรรยา)

13 ม.ค. 2565 08-3135-2801

43 นาง ส าลี มูลมัย 16 6 ตะกุด 3190100043333 01/01/2473 90 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 3 เดือน 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยปฏิเสธ

การรักษาเพ่ิมเติม 

ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่อนแรง (ขา 2

 ข้าง) ร่างกาย (กล้ามเน้ือ

ขาลีบ)

น.ส. มัทนา อ่อน

กระจาย (หลาน)

ตลอดชีพ

44 นาง ส าอาง สีดา 83 6 ตะกุด 3199900143152 01/01/2485 76 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 2 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ ประเภทย่อย หูตึง

นาง ทิพย์อาภา ค า

สวัสด์ิ (บุตร)

ตลอดชีพ



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

45 นางสาว สิตารดี ธรรมทรัพย์ 89/6 6 ตะกุด 1199900569315 12/10/2539 24 800 5,7 1. ทางออทิ

สติก           

2. ทาง

สติปัญญา

พิการต้ังแต่เกิด นาง นงลักษณ์ ธรรม

ทรัพย์ (มารดา)

29 ต.ค. 2571 08-4120-

2081, 08-

5375-7159

46 เด็กชาย สุนทร เพียรกล้า 34 6 ตะกุด 1199901425953 26/06/2555 9 1,000 5,7 1. ทางออทิ

สติก           

2. ทาง

สติปัญญา

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย พัฒนาการ

นาย สันชัย เพียรกล้า

 (บิดา)

22 ม.ค. 2571

47 นาง สุวิมล พงษ์พันธ์ุ 70 6 ตะกุด 3100503622331 02/01/2497 66 800 2  ทางการได้

ยินหรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 2 ปี สาเหตุ

ของความพิการ ไม่ทราบ

สาเหตุ หูตึง 2 ข้าง

ไม่มี ตลอดชีพ 08-9668-5545

48 นาย เสน่ห์ เฉลิมอรรถ 83/7 6 ตะกุด 3190100046481 05/07/2519 45 800 5 ทางสติปัญญา พิการต้ังแต่เกิด IQ 38 น.ส. รวิพร เฉลิม

อรรถ (พ่ี/น้อง)

17 ต.ค. 2570

49 นาย อดิศร ขาวสี 46/8 6 ตะกุด 1639800289201 11/08/2545 19 800 5,6 1. ทางการ

เรียนรู้         

2. ทาง

สติปัญญา

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย สติปัญญา (ปัญญา

อ่อนระดับน้อย IQ 68)

นาง อุไร วันทวี 

(ปู่ย่าตายาย)

8 เม.ย. 2569

50 นาย อดุลย์ ฉุนรัตน์ 46/1 6 ตะกุด 3199900284198 28/06/2506 58 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง 5 ปี สาเหตุ

ของความพิการ อ่ืนๆ พาร์

กินสัน ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว อ่ืนๆ (การทรง

ตัวผิดปกติ การเคล่ือนไหว

ช้ากว่าปกติ)

น.ส. อังคณา ฉุนรัตน์

 (บุตร)

6 ม.ค. 2570



ล ำดับ บ้ำนเลขท่ี หมู่ท่ี ต ำบล เลขบัตรประชำชน วันเกิด อำยุ ยอดเงิน สำเหตุ ผู้ดูแล วันหมดอำยุ รูป เบอรโทรช่ือ - นำมสกุล ประเภทควำมพิกำร

ฐำนข้อมูลคนพิกำร หมู่ท่ี 6

51 นาย อนงค์ ชูปัญญาเลิศ 87/2 6 ตะกุด 4190100003461 29/04/2519 45 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการต้ังแต่เกิด ประเภท

ย่อย แขนขาดต้ังแต่ระดับ

ข้อมือข้ึนไป อย่างน้อย

หน่ึงข้าง ประเภทย่อย การ

เคล่ือนไหว ขาด (แขนซ้าย

ขาดใต้ศอก)

ไม่มี ตลอดชีพ 08-0018-6160

52 นาย อมร อ่วมเอ่ียม 117/1 5 ตะกุด 3100503386433 01/05/2499 64 800 2 ทางการได้ยิน

หรือส่ือ

ความหมาย

พิการภายหลัง 6 เดือน 

สาเหตุของความพิการ ไม่

ทราบสาเหตุ ประเภทย่อย

 หูหนวก

น.ส. อรพรรณ อ่วม

เอ่ียม (น้องสะใภ้)

ตลอดชีพ

53 นาง อุดม คงส าอางค์ 48 6 ตะกุด 3190100046111 09/07/2491 72 800 3 ทางการ

เคล่ือนไหว

หรือทาง

ร่างกาย

พิการภายหลัง สาเหตุของ

ความพิการ อ่ืนๆ โรค

หลอดเลือดสมอง ประเภท

ย่อย การเคล่ือนไหว อ่อน

แรง (แขนขาขวา)

นาย ประเสริฐ คง

ส าอางค์ (ภรรยา)

ตลอดชีพ 08-4129-7945
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