
บัญชีรายช่ือกลุ่มเปราะบางที่จะต้องช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพก่อนเป็นล าดับแรก 
 

 
 

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

ด.ช./ด.ญ.................................................. 
ด.ช./ด.ญ.................................................. 
ด.ช./ด.ญ.................................................. 

 ชื่อ......../โทร.......  

         
 
 

 
ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 

นาย/นาง/นางสาว.................................... 
นาย/นาง/นางสาว.................................... 
นาย/นาง/นางสาว.................................... 

 ชื่อ......../โทร.......  

 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. ลักษณะ 
ความพิการ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

นางมะลิ เพชรสวัสดิ์ 
นางสาวกุหลาบ นิลแก้ว 
ด.ช.ธนบดี นลิแก้ว 
นายบุญนาค พุ่มพวง 
นายบาง เอมโอษฐ 
นายสืบ แก้วมณี 
ด.ญ.สุมิตา งามกระจาย 
นายประยูร บุณยเกียรติ 
น.ส.อังศุมาลิน สระแก้ว 
น.ส.มาลี ปิ่นทอง  
น.ส.สุกัญญา แก้วโกสุม 
นายมนัส กลิ่นสว่าง 
นายสมพงษ์ นาคพุฒ 
ด.ช.สิทธินนท์ พ่วงศรี 
นายชัยโรจน์ แย้มนิล 
นายชุน พลูเมือง 
นายสุรชัย ชิงชู 
นายพิภพ โคจรกิตโชติ 
นายเสริญ ศรีจันทร์ 
นายนพดล แก้วโกสุม 

11 ม.1 ต.ปึกเตียน 
39 ม.1 ต.ปึกเตียน 
5/1 ม.1 ต.ปึกเตียน 
69 ม.1 ต.ปึกเตียน 
92 ม.1 ต.ปึกเตียน 
96/2 ม.1 ต.ปึกเตียน 
4 ม.1 ต.ปึกเตียน 
8 ม.1 ต.ปึกเตียน 
82 ม.1 ต.ปึกเตียน 
3 ม.2 ต.ปึกเตียน 
60 ม.2 ต.ปึกเตียน 
61 ม.2 ต.ปึกเตียน 
43 ม.2 ต.ปึกเตียน 
4 ม.2 ต.ปึกเตียน 
46 ม.2 ต.ปึกเตียน 
40 ม.2 ต.ปึกเตียน 
131 ม.2 ต.ปึกเตียน 
4 ม.3 ต.ปึกเตียน 
10/1 ม.3 ต.ปึกเตียน 
11 ม.3 ต.ปึกเตียน 

ดูแลตัวเอง 
นส.ลักขณา 
นส.ธนกร 
นส.สุกานดา 
นายสมนึก 
นส.สุนันฑา 
นส.สุชาวด ี
นางจุภามนต์ 
นายจรูญ 
นส.อนงค์นาถ 
นายเพย 
นส.เรณู 
 
 
นายสนิต 
นายชูขาติ 
นางเชย 
นายสุนทร 
นส.พนิดา 
นางสมพิด 

ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 
การได้ยินสื่อความหมาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางการมองเห็น 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 

ภาคผนวก  ช 

เด็ก 

คนชรา 

คนพิการ 



21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

นายประจวบ เทพคีรี 
นางบุญช่วย น้อยส าราญ 
น.ส.ชุรีพร โพธิ์กระจุย 
นายส ารวย วัดสว่าง 
นายสุริยัน มั่งมี 
นายเทียน จันทร์วงศ์ 
นายเอม แก้วโกสุม 
นายผล แสงวิจิตร์ 
ด.ช.พงศกร สังข์ประเสริฐ 
นายอังชัณ คล้ายพลับ 
นายเอกพันธ์ ศรีจันทร์ 
นายบุญมี ฉ่ าชื่น 
นายนพพล ฉ่ าชื่น 
นางตาง กองแก้ว 
น.ส.เมียน น้อยส าราญ 
นายพล ประทุมมา 
น.ส.กรรณิกาณ์ อ่ิมชื่น 
น.ส.จรรยา ชมพู่ทอง 
นางเยื้อม พรหมนวลออง 
นางชิน โพบ ารุง 
น.ส.จ ารัส โพบ ารุง 
นายธนารักษ์ รุ่งราษี 
น.ส.สวุรรณี รุ่งราษ ี
น.ส.แพว เปี้ยวน้อย 
นายพล ชมภู่ทอง 
นายสัมพันธ์ เปี้ยวน้อย 
นางบัว โพบ ารุง 
นายน าชัย ปลัดสงคราม 
นายสวัสดิ์ แสงวิจิตร 
นางใบ  สระแก้ว 
นายภานุพงษ์ บุญยะริ 
นางสาวไฝ สระแก้ว 

13 ม.3 ต.ปึกเตียน 
43/3 ม.3 ต.ปึกเตียน 
43/3 ม.3 ต.ปึกเตียน 
44 ม.3 ต.ปึกเตียน 
90 ม.3 ต.ปึกเตียน 
195/7 ม.3 ต.ปึกเตียน 
251 ม.3 ต.ปึกเตียน 
70 ม.3 ต.ปึกเตียน 
56 ม.3 ต.ปึกเตียน 
82 ม.3 ต.ปึกเตียน 
9 ม.3 ต.ปึกเตียน 
6 ม.4 ต.ปึกเตียน 
6 ม.4 ต.ปึกเตียน 
283 ม.3 ต.ปึกเตียน 
64 ม.3 ต.ปึกเตียน 
96 ม.3 ต.ปึกเตียน 
112 ม.3 ต.ปึกเตียน 
6 ม.4 ต.ปึกเตียน 
16 ม.4 ต.ปึกเตียน 
31 ม.4 ต.ปึกเตียน 
36 ม.4 ต.ปึกเตียน 
66 ม.4 ต.ปึกเตียน 
94 ม.4 ต.ปึกเตียน 
103 ม.4 ต.ปึกเตียน 
6 ม.4 ต.ปึกเตียน 
123 ม.4 ต.ปึกเตียน 
49 ม.4 ต.ปึกเตียน 
59/1 ม.2 ต.ปึกเตียน 
87 ม.3 ต.ปึกเตียน 
82 ม.1 ต.ปึกเตียน 
9 ม.4 ต.ปึกเตียน 
35 ม.1 ต.ปึกเตียน 

นส.ปารดา 
ดูแลตัวเอง 
นางบุญช่วย 
นางอุไร 
นส.วาสนา 
นายเชวง 
ดูแลตัวเอง 
 
นายสายธาร 
 
นายผึ่ง 
 
 
นายเสริ่น 
 
นส.สราพร 
นายวิวัฒน ์
นส.ภาวด ี
นส.ฉุยฉาย 
เอกลักษณ์ 
นายจรัญ 
นส.บุญรวม 
นายสุรินทร์ 
นส.บุญฑา 
นส.ภาวด ี
นส.อารีย์ 
นายบรรชา 
 
นส.ขนิษฐา 
นายพล 
นายเพ็ญ 
น.ส.สุดารัตน ์

ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
การได้ยินสื่อความหมาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางการมองเห็น 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
สติปัญญา 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางการมองเห็น 
สติปัญญา 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ได้ยินหรือสื่อความหมาย 
ทางเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้ำนเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมำยเหตุ 
1 - 

 
- - - 

 
 
 
 
 
 
 

สตรีมีครรภ์ 



 
 

 

 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล บ้ำนเลขที่ ผู้ดูแล/โทร. หมำยเหตุ 
1 - - - - 

 
 
 

หมายเหตุ  ๑.  ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรก  จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ 

 ๒. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปีลงมา 
 ๓. คนชรา หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
 ๔. เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นล าดับแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว         

ควรมอบให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

ผู้ป่วยติดเตียง 


