
 

 

 
 
        ประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม     

      เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙      
            ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     …………………………………….…………………………………. 
 

      ตามที่เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกรณีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิต๑๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 2563 ซึ่งเทศบาลต าบล           
หนองกระทุ่ม ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนด้านการด ารงชีพโดยให้การช่วยเหลือ
เครื่องอุปโภค-บริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว   

  อาศัยอ านาจตามความข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒)           
พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม และมิติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลหนอง
กระทุ่ม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อประชาชนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติ
ตามประกาศผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีความประสงค์ขอรับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  จ านวน ๑๕๓ ราย (รายชื่อแนบท้ายตามประกาศ)  
  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบด้านการด ารงชีพจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิต 19 ณ ส านักงาเทศบาลต าบลหนอง
กระทุ่ม   โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ อได้ด้ วยตนเองผ่ าน เว็บไซด์ เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ ม 
https://www.nongkrathum-sm.go.th/  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม ได้ที่ 035-470343  
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
       
     ประกาศ  ณ วันที่ ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 ( นายธง  กาฬภักดี ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม 

 
 
 

https://www.nongkrathum-sm.go.th/%20%20ได้


 
หน้า1 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นายสังวาลย์  พิพัฒน์ด ารงค์ศักดิ์ 3720200704735 9 ผู้ป่วยติดเตียง 
2 นางบุญมี  กาฬภักดี 3720200671870 13 พิการ 
3 นายบง  เพ็งสวย 3720200672221 19 พิการ 
4 นางปานทิพย์   องอาจ 3720200688128 23 ผู้ยากไร้ 

5 นายจ าลอง   สุขส าราญ 3720200672540 28 พิการ 
6 นายวิเชียร   อินทร์สมบูรณ์ 3720200673431 43/1 พิการ 
7 นายสะบา   กาฬภักดี 3720200674208 58 พิการ 
8 นางสาวจันที    กาฬภักดี 3720200674496 61 พิการ 
9 นางสาวแสวง   มิ่งสมร 3720200676111 90 พิการ 
10 นายอุไร   กาฬภักดี 3720200154247 93/1 พิการ 
11 นายดุเหว่า    ธัญญเจริญ 3720200703003 94/1 พิการ 
12 นายทา   เพ็งสวย 3720200676821 101 พิการ 
13 นายหน่วง   กาฬภักดี 3720200700322 107 พิการ 
14 นางมา   ขาวเงิน 3720200700454 109 พิการ 
15 นางยุพิน   มามาตร 3720200676855 111 พิการ 
16 นางสาวล ายอง  พรจินดาเล็ก 3720200701876 137/1 พิการ 
17 นางนุ    กาฬภักดี 3720200702481 162 พิการ 
18 นางฟ้ืน   สุขแสง 3720200702597 166 พิการ 
19 นายสุนา  กาฬภักดี 3720200703917 197 พิการ 
20 นางแสงเดือน   ภูฆัง 3720200704778 221 พิการ 
21 นางประทุม   กาฬภักดี 3720200704531 214 พิการ 
22 นายเวียงเพ็ชร   โพธิ์เปี๊ยศรี 3470400150621 232 พิการ 
23 นายวร   กาฬภักดี 3720200713165 254 พิการ 

 



หน้า 2 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นายวิชียร   โพธิ์หอม   3720200475361 25 พิการ 
2 นายค าวงค์  กาฬภักดี 3720200707050 31 พิการ 
3 นางหยวก    กาฬภักดี 3720200708650 54/1 พิการ 
4 นางสี   ฮาภา 3720200708684 55 พิการ 
5 นางสาวศุภานิช   สิงห์โสม 1720300094746 61 พิการ 
6 นายทอง   สิงห์สม 3720200709222 63 พิการ 
7 นายน่วง    กาฬภักดี 3720200709664 70 พิการ 
8 นายมนตรี   กาฬภักดี 1720200010311 76 พิการ 
9 นางบุญมี   ทั่งทอง 3720200710204 80 พิการ 
10 นางสาวสวรรยา  นาแข็ง 1720200138083 93 พิการ 
11 นายต าหนิ   กาฬภักดี 3720200711146 98 พิการ 
12 นางสาวณรง   ขาวเงิน 3720200713343 134 พิการ 
13 นางเฉลียว  โอภาภิวัฒน ์ 4720300002293 105/2 พิการ 
14 นางสมจิต    ล าพา 3720200714251 151 ผู้ยากไร้ 

15 นางสมัย   จิตสดา 3720200714692 152 พิการ 
16 นายเสมียน   จิตสดา 3720200714684 157 พิการ 
17 นายพนม   จันทรรัสมี 3720200475850 164 พิการ 
18 นางลมุด    กลิ่นหอม 3720200715419 168 พิการ 
19 นางสาววิราพร  อินทนะ 3720200715788 173 พิการ 
20 นางทองเติม   ชุ่มชื่น 3720200715851 174 พิการ 
21 นางสาวตัน   กาฬภักดี 3720200716024 179/1 พิการ 
22 นางล ายอง    แจ่มจ ารัส 3720200714251 182 ผู้ยากไร้ 

23 นายค ามูล   กาฬภักดี 3720200700713 183/1 พิการ 
24 นายจักรกริช  เทพมณี 1179900276873 215 พิการ 



หน้า 3 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 
25 นางยวน   สวนดอกไม้ 3720200717586 215/1 พิการ 
26 นางเงิน   ทรงชาญสิทธิโท 3720200717772  218/1 พิการ 
27 นายรอด  กาฬภักดี 3720200717942 222 พิการ 
28 นางขุนทอง   เลิศหงิม 3720200714145 225 พิการ 
29 นายอมร  กาฬภักดี 1720200080671 241 พิการ 
30 นายบุญชู    กาฬภักดี 3720200718671 245 พิการ 
31 นายกอง    กาฬภักดี 3720200719996 247 พิการ 
32 นายธรรมา  กาฬภักดี 3720200719066 253 พิการ 
33 นางสาวไร    กาฬภักดี 3720200719341 259 พิการ 
34 นายสาค ู  กาฬภักดี 3720200722491 264 พิการ 
35 นายนรินทร์   เสียวสวาท 1720200101066 271 พิการ 
36 นายสีหา    กาฬภักดี 3720200719902 272/1 พิการ 
37 นางไฮ้    แก้วเนตร 3720200720170 279 พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า4 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  กาฬภักดี 1739902554875 7 พิการ 
2 นางสาวอนันทพร   กาฬภักดี 1720200120281 10 พิการ 
3 นายทรวง    กาฬภักดี 3720300308556  10/1 พิการ 
4 นางวิน   กาฬภักดี 3720200705863 16 พิการ 
5 นายเสงี่ยม  ธัญญเจริญ 3720200705901  16/1 พิการ 
6 นายฮอ้ด    กาฬภักดี 3720200706771 27 พิการ 
7 นางลัดดา  พวงมาลี 3720200706908 29 พิการ 
8 นางสาววารี    มีมามาก 3720200706894  29/1 พิการ 
9 นายสิน   กาฬภักดี 3720200673694 41 พิการ 
10 นายจ าลอง   สัตหัตถ์ 3720300355953 42/1 พิการ 
11 นางสมาน   จันทร 3720200708218 46 พิการ 
12 นางกรี  พุทธะพิทักษ์ 3720200708544 52 พิการ 
13 นางสั้น   ดวงแก้ว 3720200708854 57 พิการ 
14 นายประสิทธิ์   กาฬภักดี 3720200710964 94 พิการ 
15 นางสาวสุภาภรณ์   จกศรี 1720300109468 97 พิการ 
16 นายจ าเนียร   ดวงแก้ว 3720200712240 114 พิการ 
17 นางสาวดวงกมล    กาฬภักดี 1720200017065 187 พิการ 
18 เด็กชายคุณาธิป   เสาวรส 1729900554932 246 พิการ 

 
 
 
 
 
 



 
หน้า5 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นางค า   กาฬภักดี 3720200683479 13 พิการ 
2 นางทองรัด   กาฬภักดี 3720200682821 2 พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า6 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นายจ านงค์    ข าเพ็ง 3720200156533  16/1 พิการ 
2 นางสาวส าเภา   เอ่ียมสะอาด 3620501005306 23 ผู้ยากไร้ 
3 นางสาวจันทร์   เอ่ียมสะอาด 3720200156916 24 ผู้ยากไร้ 
4 นายสงคราม   รอดทอง 3720200157360 32 พิการ 
5 นายประดับ   กาฬภักดี 3720200157548 34 พิการ 
6 นางส าราญ   รอดทอง 3720200157289 41 พิการ 
7 นายสุชาติ   สะราค า 3720200157939 51 พิการ 
8 นางค ากอง   ทองพิกุล 4720200001287 61 พิการ 
9 นายประดิษฐ์   น้ าทิพย์ 3720200160590  96/1 พิการ 
10 นางประทุม  รถมะณี 3720200155715 114/2 ผู้ป่วยติดเตียง 
11 นางสาวดาวเรือง   กาฬภักดี 3720200160051 138 พิการ 
12 นางล าดวน   กาฬภักดี 3720200160506 152 พิการ 
13 นายสุรัตน์    สะราค า 1720200022298 189 พิการ 
14 นายสิ้ว    กาฬภักดี 3720200160948 191 พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 7 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นางสาวทิพย์   น้ าเพชร 3720200726844 6 พิการ 
2 นายกิตติศักดิ์    ชุ่มทอง 3710100429287 8/1 พิการ 
3 นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ 3720200727158 14 พิการ 
4 นางพุธิตา   กาฬภักดี 3720200727166  14/1 พิการ 
5 นางไพฑูรย์  กาฬภักดี 3720200727280 16/4 ผู้ป่วยติดเตียง 
6 นางแปลง     เหมืองวงษ์ 3720200727620 19 พิการ 
7 นางสาวบุญช่วย   น้ าเพชร 3720200728073 30/3 พิการ 
8 นายพิน  โพธิ์ศรีนาค 3150700147423 35 พิการ 
9 นายสมาน   เชื้อค าสอน 3720200729258 49/1 พิการ 
10 นายฉลอง  พุกหนู 3720200729401 53/1 พิการ 
11 นายสมหมาย  สิทธิน้อย 3720200729533 55 พิการ 
12 นางศรีไพร    ลีจ้อย 3180600004167 77 พิการ 
13 นายบุญรอด   ภูฆัง 3720200730418 78 พิการ 
14 นายประยูร   กาฬภักดี 3720200730442  79/1 พิการ 
15 นายไพรินทร์   น้ าเพชร 3720200237037 110 พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า8 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นางสาวรุณ  ทรงพันธ์ 3720200721630 12 พิการ 
2 นางสง่า   นรสิงห์ 3720200722130 17 ผู้ยากไร้ 

3 เด็กชายยุธนา  เกิดศรีพันธ์ 1720800220341 20/2 พิการ 
4 นายเงิน   กาฬภักดี 3720200723161 38 พิการ 
5 นางสาวเกสรา   กาฬภักดี 3720200723446 42 พิการ 
6 นายวันชัย  สระทองแก้ว 3721000111278 42/5 พิการ 
7 นางสมคิด   แพนน้อย 2720200016644 44/1 พิการ 
8 เด็กชายธนพัฒน์   กาฬภักดี 1729100094732 45/2 พิการ 
9 นายประเสริฐ    สูงปานเขา 3720200723837 50 พิการ 
10 เด็กชายเรืองศักดิ์  ยอดอาจ 1102300073355 51 พิการ 
11 นางสาวอรวรรณ  ศรีชลวงศ ์ 1720200054564 61 พิการ 
12 นายมนัส   กาฬาร 3720890000199 85 พิการ 
13 นางมานพ   กาฬษร 3720200725813 86/1 พิการ 
14 นางสวอง    กาฬภักดี 3720200726097 96 ผู้ยากไร้ 

15 นางละออ   กาฬภักดี 3720200726291 100 ผู้ป่วยติดเตียง 
16 นางสมนึก   นรสิงห์ 3720200721826 105 พิการ 
17 นางสุวรรณี   กาฬษร 3720200725309 107 พิการ 
18 นางจ ารัส   เมฆฉาย 3720300093461 171 พิการ 

 
 
 
 
 
 



 
หน้า9 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นายทวี   ธัญญเจริญ 3720200719597 1 พิการ 
2 นายสนั่น    สะราค า 5720200025257  1/1 ผู้ยากไร้ 
3 นางสมควร   สวนดอกไม้ 3720200159362 2 พิการ 
4 นางสาวสุรินทร์   ปรึกษา 372020019285 9/1 พิการ 
5 นายช่ า     สุวรรณเกษร 3720200717683 12 ผู้ป่วยติดเตียง 
6 นางเฟ้ียม   เชี่ยวชาญ 5720200006074 14 ผู้ป่วยติดเตียง 
7 นายขวัญชัย   เกษประทุม 1720299000291 17 พิการ 
8 นางประทีป   ธัญญเจริญ 3720200714901 22/1 พิการ 
9 นางสาวสุณี   ขุมทอง 1720200002742 52 พิการ 
10 นายไพโรจน์   จันทร์นุ่ม 3720200718892 53/1 พิการ 
11 นายกมล   จันทร 3720200161855 54/1 พิการ 
12 นางรัศมี   กองจ าปา 3720200153518  56/3 ผู้ยากไร้ 
13 เด็กชาย ธนกฤต  กาฬภักดี 1720201217572 56/4 พิการ 
14 นายเสนาะ   ธัญญเจริญ 3720200477259 58 พิการ 
15 นางสาวพัทนภา  ธัญญเจริญ 1720201196770 58/1 พิการ 
16 นางสาวบังอร   เครือวัลย์ 3729800084086 73 พิการ 
17 นางถา   กาฬภักดี 3720200151621 74 พิการ 
18 นางทา   กาฬภักดี 3720200717535 76 พิการ 
19 นายง่อย   สะราค า 3720200159460 85 ผู้ป่วยติดเตียง 

 
 
 
 
 



 
หน้า10 

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

รายช่ือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙ ( ถุงยังชีพ )    
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ หมายเหตุ 

1 นางกันทอง    ใจเอ้ือย 3720900282795 9 พิการ 
2 นายสุนทร    เหล็กเพชร 3721000282838 16/1 พิการ 
3 นายยศกมล   อินทร์หอม 1720200128410 18/1 พิการ 
4 นางสาววรรณา  แซ่เตี๊ย 3180600522923 31 ผู้ยากไร้ 
5 นางสาวสงวน    นรสิงห์ 3180600524039  37/2 ผู้ยากไร้ 
6 นางบุญชู   ดวงแก้ว 3720200729339 51 พิการ 
7 นางสาวรัชนี   เกตุเพ็ชร 3720500604671 96/1 พิการ 

 


