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ฐานข้อมูลผู้พิการเทียบสัดส่วนกับจำนวนประชากร 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ 2564 

 
 
 
 
 

 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตำบลนาม่อง  

อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่องาน                ฐานข้อมูลผู้พิการเทียบสัดส่วนกับจำนวนประชากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                          (ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2563) 
หน่วยงานผู้จัดทำ   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
 

บทนำ 
คนพิการ หมายถึง  บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง

สังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมี อุปสรรคในด้านต่าง แบะมีความจำเป็นต้องได้รับ
การช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ได้
กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ดังนี้ 

(๑) ความพิการทางการเห็น 
(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
(๕) ความพิการทางสติปัญญา 
(๖) ความพิการทางการเรียนรู้ 
(๗) ความพิการทางออทิสติก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม 2562   มีจำนวนผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนาม่องมีจำนวน
ทั้งสิ้น จำนวน 462 คน  และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม 2563 มีจำนวนผู้พิการในเขตเทศบาลตำบล
นาม่องมีจำนวนทั้งสิ้น  464 คน  ซึ่งมีแนวโน้มว่าคนพิการในตำบลนาม่องจะเพ่ิมขึ้นปีละ  10-50  คนในแต่ละปี  
กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขึ้น เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ่ในเขตเทศบาลตำบลนาม่องและเพ่ือใช้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะ
เพ่ือให้บริการและสวัสดิการแก่คนพิการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรเทียบเป็นสัดส่วนของจำนวนผู้พิการ  (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม  2563) 
 

หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวนผู้พิการ คิดเป็นร้อยละ 
หมู่ที่ 1 บ้านนาม่อง 1,049 14 1.33 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองค้า 693 26 3.75 
หมู่ที่ 3 บ้านนาขาม 384 22 5.72 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะไน 508 19 3.74 
หมู่ที่ 5 บ้านโพนงาม 784 42 5.35 
หมู่ที่ 6 บ้านเชิงดอย 300 7 2.33 
หมู่ที่ 7 บ้านดงนิมิต 668 21 3.14 
หมู่ที่ 8 บ้านกุดน้ำใส 702 21 2.99 
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม 894 36 4.02 
หมู่ที่ 10   บ้านโนนทรายคำ 777 41 5.27 
หมู่ที่  11  บ้านหนองสะไน 694 36 5.18 
หมู่ที่  12  บ้านหนองค้า 714 28 3.92 
หมู่ที่  13  บ้านโพนงาม 729 38 5.21 
หมู่ที่  14  บ้านหนองสะไน 682 29 4.25 
หมู่ที่  15  บ้านนาขาม 519 12 2.31 
หมู่ที่  16  บ้านหนองค้า 507 21 4.14 
หมู่ที่  17  บ้านโพนงาม 396 18 4.54 
หมู่ที่  18  บ้านหนองสะไน 483 21 4.34 
หมู่ที่  19  บ้านนาขาม 373 12 3.21 
รวมทั้งสิ้น 12,279 464 3.77 
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รูปที่ 1 สัดส่วนผูพ้ิการเทียบกับจำนวนประชากร 
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จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า ข้อมูล ณ ตุลาคม  2563   มีผู้พิการทั้งสิ้น  464 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.77 จาก
จำนวนประชากรทั้งหมด  
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ตารางที่ 2  จำนวนผู้พิการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากข้อมูลการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563   
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน จำนวนประชากร 
จำนวนผู้พิการ 
 ปีงบ 2563 

 

จำนวนผู้พิการ 
 ปีงบ 2564 

 

หมู่ที่ 1 บ้านนาม่อง 1,049 13 14 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองค้า 693 25 26 
หมู่ที่ 3 บ้านนาขาม 384 21 22 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะไน 508 16 19 
หมู่ที่ 5 บ้านโพนงาม 784 42 42 
หมู่ที่ 6 บ้านเชิงดอย 300 8 7 
หมู่ที่ 7 บ้านดงนิมิต 668 23 21 
หมู่ที่ 8 บ้านกุดน้ำใส 702 22 21 
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม 894 33 36 
หมู่ที่ 10  บ้านโนนทรายคำ 777 40 41 
หมูท่ี ่ 11  บ้านหนองสะไน 694 38 36 
หมู่ที่  12  บ้านหนองค้า 714 29 28 
หมู่ที่  13  บ้านโพนงาม 729 39 38 
หมู่ที่  14  บ้านหนองสะไน 682 28 29 
หมู่ที่  15  บ้านนาขาม 519 12 12 
หมู่ที่  16  บ้านหนองค้า 507 24 21 
หมู่ที่  17  บ้านโพนงาม 396 18 18 
หมู่ที่  18  บ้านหนองสะไน 483 19 21 
หมู่ที่  19  บ้านนาขาม 373 12 12 

รวมทั้งสิ้น 12,279 462 464 
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รูปที่ 2 สัดส่วนผู้พิการเทยีบกับจำนวนประชากร 
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  จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า  ข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ เดือน ตุลาคม 2562 
มีผู้พิการจำนวน 462 คน และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เดือน ตุลาคม 2563  มีผู้พิการจำนวน 464 คน  เพ่ิมขึ้น
ทั้งสิ้น  2  คน และแนวโน้มจำนวนผู้พิการของตำบลนาม่องก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
 
ข้อมูลคนพิการในตำบลนาม่อง   
 คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการและมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการจาก
เทศบาลตำบลนาม่อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ณ ตุลาคม 2563)  จำนวน  464 คน  เพศชาย  จำนวน  
258  คน  (ร้อยละ 55.60) เพศหญิง  จำนวน  206   คน (ร้อยละ 44.40)   
 

ประเภทความพกิาร 
 

ลำดับท่ี ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  191 41.17 
2 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 177 38.15 
3 ทางจติใจ  41 8.84 
4 ทางการเห็น 27 5.82 
5 พิการทางสติปัญญา  26 5.60 
6 ทางการเรียนรู้  1 0.21 
7 ออทิสติก  1 0.21 

รวม   100 
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วิเคราะห์ตามอายุและประเภทความพิการ                                                                                                                                                                                                                                                   

              

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 - คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวน  267 คน  ร้อยละ 57.54  (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด) 
 - คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 22 - 59 ปี มีจำนวน  185 คน  ร้อยละ 39.87  (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด) 
 - คนพิการที่อยู่ในวัยรุ่น อายุระหว่าง 15 - 21 ปี มีจำนวน  4 คน  ร้อยละ 0.86  (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด) 
 - คนพิการที่อยู่ในวัยเรียน อายุระหว่าง 6 - 14 ปี มีจำนวน  6 คน  ร้อยละ 1.29  (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด) 
 - คนพิการที่อยู่ในวัยปฐมวัย อายุระหว่าง 0 - 5 ปี มีจำนวน  2 คน  ร้อยละ 0.43  (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด) 

ช่วงอายุ/ปี ช่วงวัย ทางการเห็น ทางการได้ยิน
หรือสื่อ

ความหมาย 

ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย 

ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม 

ทาง
สติปัญญา 

ทางการเรียนรู้ ทางออทสิติก รวม 

60 ปีขึ้นไป สูงอายุ 21 141 99 4 2 0 0 267 

22-59 วัยทำงาน 6 46 73 37 22 1 0 185 

15-21 วัยรุ่น 0 1 2 0 0 0 1 4 

6-14 วัยเรียน 0 3 1 0 2 0 0 6 

0-5 ปฐมวัย 0 0 2 0 0 0 0 2 

รวม 27 194 177 41 26 1 1 464 



 

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาม่อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ ชือ่ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

1 ด.ช. คุณาธิป จึงเจริญ 11 87 1 หูตึง นางเพียรจิต หาญจ่า 

2 น.ส. พัชรินทร์ แสนเสนา 34 6/1 1 พิการทางการเคลื่อนไหว นายผจญ แสนเสนา 

3 นาย สุพัด โถแก้วเขียว 42 207 1 
ทางการได้ยินหรือสื่อ

ความหมาย นางราตรี มุศิริ  

4 นาย ซันโยต์ แสนตาแสน 44 41/1 1 สติปัญญา นางถวิล แสนตาแสน 

5 นาย เกษม ศรีมุกดา 57 164 1 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.สุนิษา  โถดาสา 

6 นาง กาวี ขันธราช 59 115 1 พิการทางการได้ยิน นายหนูลา  ขันธราช 

7 นาย คำพอง โถคำนาม 66 168 1 พิการทางการเคลื่อนไหว - 

8 นาง ราศรี โถแก้วเขียว 67 64/1 1 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.คำภู  โถแก้วเขียว 

9 นาง กองมา โถคำนาม 69 11 1 พิการทางการได้ยิน น.ส.ดอกแก้ว  โถคำนาม 

10 นาง ลาด โถดาสา 73 1 1 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.เบญจวัลย์ โถดาสา 

11 นาย หลาย โถคำนาม 75 104 1 พิการทางการได้ยิน นางนอม  โถคำนาม 

12 นาง บุญโฮม แสนสุภา 76 122 1 พิการทางการได้ยิน   

13 นาย เหลือ ถึงคำภู 79 64 1 ตาเลือนราง นางพนม ถึงคำภู 

14 นาง ก่อง นุงแสน 82 13 1 พิการทางการได้ยิน นายประติ  โถคำนาม 

15 นาย พงค์พัทธ์ โถชัยคำ 21 83/4 2 สื่อความหมาย,หูหนวก นางวนิดา  โถชัยคำ 

16 น.ส. เจรุณี โถชัยคำ 27 83/4 2 หูหนวก นางวนิดา  โถชัยคำ 

17 นาย มนตรี ถึงคำภู 34 75/1 2 ร่างกาย น.ส.น้ำทิพย์  โถชัยคำ 

18 นาย สมศักดิ์ โถชัยคำ 37 107/1 2 ทางสติปัญญา น.ส.อุไล  โถชัยคำ 

19 นาย วิรวัฒน ์ ฮังกาสี 42 124 2 หูตึง นางเกศรินทร์ ฮังกาสี 

20 นาย ปานทอง สุภูตัง 44 44/2 2 พิการทางจิตใจ นางอภิชญา  สุภูตัง 

21 น.ส. พร โถชัยคำ 45 39 2 การเคลื่อนไหว ด.ญ.ปนัดดา หมู่แสนกอ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

22 นาย พนมพร ถึงคำภู 46 44/3 2 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.ปิยาพัชร ถึงคำภู 

23 นาย สมอน โถชัยคำ 46 39 2 พิการทางสติปัญญา นายสม  โถชัยคำ 

24 นาย ขจรศักดิ์ โถชัยคำ 46 112 2 ทางจิตใจ   

25 น.ส. ชาญ เถิงคำภู 49 47 2 ทางจิตใจ น.ส.สพอารมณ์ ดวงปากดี 

26 นาย ผจญ รัดท ี 52 120 2 การเคลื่อนไหว นางพวงเพชร  สุขเสริม 

27 นาย บุญเพ็ง ภาคสีดา 56 115 2 การเคลื่อนไหว น.ส.จันทา  โถชัยคำ 

28 ส.ต. ตรี รักภูเสน 57 8 2 พิการทางการได้ยิน นางผ่าน  รักภูเสน 

29 นาย ประหลาด โถชัยคำ 57 62/3 2 การเคลื่อนไหว นางพิศมัย  โถชัยคำ 

30 นาย ขันทอง โถชัยคำ 58 35 2 ทางจิตใจ นายเล็ง โถชัยคำ 

31 นาง จรัส หลินภ ู 59 214/2 2 พิการทางการได้ยิน นายพงษ์ศักดิ์  หลินภู 

32 นาย เสงี่ยม ถึงคำภู 59 75/2 2 สติปัญญา/การเรียนรู้ น.ส. มะลิทอง ถึงคำภู 

33 นาย สมพงษ์ วิระศรี 60 8/1 2 พิการทางการเคลื่อนไหว   

34 นาย ทองดี โถชัยคำ 60 169/2 2 พิการทางการได้ยิน นางบุญเลิศ  โถชัยคำ 

35 นาย วิเศษ ดวงปากดี 60 202/1 2 พิการทางการได้ยิน นางบำเพ็ญ  ดวงปากดี 

36 นาง เคียง ดวงปากดี 72 34 2 พิการทางการได้ยิน นายสมบัตร  ถึงคำภู 

37 นาง บาล สุภ ี 73 9 2 พิการทางการได้ยิน นางบุญเกิด วงค์บุราณ 

38 นาย หมาน สุระนา 76 35 2 พิการทางการไดย้ิน น.ส.นันทนา สุระนา 

39 นาง แยง สารอ่อน 78 83/2 2 พิการทางการได้ยิน น.ส.สธุาสินี  บาล ี

40 นาง ผง สุภูตัง 81 44/2 2 พิการทางการได้ยิน นางอภิชญา สุภูตัง 

41 นาย ทัศนันท์ โถแก้วเขียว 30 98 3 การเคลื่อนไหว นางคำบง  โถแก้วเขียว 

42 น.ส. นันทนา ถึงนามลี 35 203 3 จิตใจ,สื่อความหมาย น.ส.พรทิพย์ ถึงนามลี 

43 นาย ประเดิม ถึงนามลี 50 155 3 เป็นใบ้/พูดไม่ได้ นางสมหมาย ดาบพิมพ์ศรี 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

44 นาง ฉลอง นาสมใจ 54 90/1 3 พิการทางการได้ยิน นายธงชัย  นาสมใจ 

45 น.ส. จำลัด โถตันคำ 63 84 3 พิการทางการเคลื่อนไหว นางฉวีวรรณ  โถตันคำ 

46 นาง ฉวี ถึงนามลี 67 133 3 พิการทางการได้ยิน นางดวงธิดา  ยะไชยศรี 

47 นาง เบียน โถปาคำ 70 135 3 พิการทางการได้ยิน น.ส.เดือนเพ็ญ  โททุมพล 

48 นาย ปน หาวิเศษ 71 90/2 3 การเคลื่อนไหว น.ส.พัชรินทร์ หาวิเศษ 

49 นาง วิรัตน์ โททุมพล 71 111 3 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.พัฒญา โททุมพล 

50 นาย สมศักดิ์ ทองเสิศ 73 82/1 3 พิการทางการได้ยิน นางบุญหล้า ทองเลิศ 

51 นาง ฉวีวรรณ โถแก้วเขียว 74 77 3 พิการทางการเคลื่อนไหว   

52 นาง สมัย โถแก้วเขียว 77 92 3 พิการทางการได้ยิน นายดวน  โถแก้วเขียว 

53 นาง แปลง ถึงนามลี 78 123 3 พิการทางการเคลื่อนไหว นายจินดา  ถึงนามลี 

54 นาย ใย ถึงนามลี 81 140 3 พิการทางการได้ยิน นางศรีสวาด  นาสมใจ 

55 นาง พาดอน ถึงนามลี 81 141 3 พิการทางการเคลื่อนไหว นางคำบง  โถแกว้เขียว 

56 นาย เจียน โททุมพล 83 135 3 พิการทางการได้ยิน น.ส. เดือนเพ็ญ  โททุมพล 

57 นาย สีใคร โททุมพล 84 79/4 3 พิการทางการได้ยิน นายชมัค  โททุมพล 

58 นาง สม ถึงนามลี 85 91 3 พิการทางการได้ยิน นายวิเศษ  ถึงนามลี 

59 นาง เภา ถาปันแก้ว 86 137 3 พิการทางการมองเห็น นางวิเศษ ถึงนามลี 

60 นาง หวา โถแก้วเขียว 86 83 3 พิการทางการได้ยิน นายจันที  โถแก้วเขียว 

61 นาง ทิพย์ โททุมพล 88 79/1 3 พิการทางการเคลื่อนไหว นายทองเลื้อน  โททุมพล 

62 นาย ฮวง โถแก้วเขียว 93 74/1 3 พิการทางการได้ยิน นางละอองดาว  โถตันคำ 

63 นาย โชคชัย สุวรรณศรี 37 381 4 พิการทางการเคลื่อนไหว   

64 นาย ไมล ์ กุศลา 38 40/5 4 พิการทางจิตใจ น.ส.เพียรเพชร ทิพย์คำมี 

65 นาย เตชทัต บุริภักดิ์ 48 11/2 4 พิการทางจิตใจ นางบุญส่ง  มูลคำ 
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หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

66 นาย สัมพรรณ จุลขันธ์ 50 123 4 ตาเลือนราง นางอุดม จุลขันธ์ 

67 นาง อนงค์ โถแพงจันทร์ 50 31 4 พิการทางจิตใจ น.ส.เนตรนภา โถแพงจันทร์ 

68 นาง บุญยัง บุญนาชม 54 48 4 พิการทางการได้ยิน นายทัชพล  บุญนาชม 

69 นาย อนาวัฒน์ เขาวงค์ 55 13/5 4 หูตึงรุนแรง นางถอน เขาวงค์ 

70 นาย บุญสม คำสงค์ 56 14 4 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.บุษบง  คำสงค ์

71 นาย ปั่น หอมแพงจันทร์ 65 40/2 4 พิการการเคลื่อนไหว - 

72 นาง เวหา โถบำรุง 67 122 4 ตาเลือนราง นายมิด  โถบำรุง 

73 นาย เนียม คำสงค์ 69 155 4 หูตึงรุนแรง นางอินเขียน คำสงค์ 

74 นาย บัวลา ใจศิริ 70 148 4 พิการทางการเคลื่อนไหว นายวิระชน ใจศิริ 

75 นาง หลวย คำสงค์ 72 11 4 การเคลื่อนไหว น.ส. วารี  ศรีมุกดา 

76 นาง ผลา ใจศิริ 75 72/4 4 ตาบอด,ตาเลือนลาง นายวิทยา  ใจศิร ิ

77 นาย บัวผัน อุปทุม 76 29/2 4 ตาบอด น.ส.รุ้งลวลัย์ โถปาคำ 

78 นาย สำพันธ์ มูลคำ 76 12 4 ขาขาดใต้หัวเข่า นางบุญส่ง มูลคำ 

79 นาง สีใคร ทรัพย์ทวีพูล 85 33/1 4 หูตึง นายสมบูรณ์  ทรัพย์ทวีพูล 

80 นาง เผือ ถานะลุน 91 2/1 4 ขาพิการเคลื่อนไหวลำบาก นายไพบูลย์ ถานะลุน 

81 นาง บอย ใจศิริ 96 72/2 4 ตาเลือนราง น.ส.เกศสรินทร์  ใจศิร ิ

82 น.ส. อารีวรรณ ศรีจุมลาย 27 140/1 5 การเคลื่อนไหว นายเอนก ศรีจุมลาย 

83 นาย ขวัญใจ กุดวงค์แก้ว 38 64 5 จิตเวท นางเรือง กุดวงค์แก้ว 

84 นาย ชัยวัฒน ์ ปาระคะ 45 102/5 5 สติปัญญา นายบรรเทิง อรรคบุตร 

85 นาย เถลิงศักดิ์ อรรคบุตร 46 102/5 5 สติปัญญา นายบรรเทิง อรรคบุตร 

86 นาย พรสวัด ก้อนธิงาม 49 21 5 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.ฉวีวรรณ ก้อนธิงาม 

87 นาย พัฒนพงค์ สิทธิธร 49 222 5 ทางจิตใจ น.ส. ศรีภัทรฌาย์ สิทธิธร 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

88 น.ส. ปพิชญา แก้วจันทร์ 51 9 5 พิการทางการเคลื่อนไหว นายภัยวรรณ์  โนนสุข 

89 นาย สมัย วันจะตะ 52 104 5 พิการทางการได้ยิน นางบรรทม  วันจะตะ 

90 นาย เหล็ด ตุพิลา 52 29/2 5 พิการทางการเคลื่อนไหว นางเพียรรัก  วิสุภี 

91 นาย เอนก ศรีจุมลาย 53 140/1 5 พิการทางการเคลื่อนไหว   

92 นาย ทองชัย ยะไชยศรี 54 83/3 5 พิการทางการเคลื่อนไหว นางนิตยา  ยะไชยศรี 

93 นาย จอมพล ทิพย์สุวรรณ์ 54 180 5 พิการทางการเคลื่อนไหว นางสมัต  ทิพย์สุวรรณ 

94 นาย โชคชัย ถาปันแก้ว 55 260 5 พิการทางการเคลื่อนไหว   

95 นาย ธีระพล เพชรฤทธิ์ 56 75 5 พิการทางจิตใจ นางประหยัด เพชรฤทธิ์ 

96 น.ส. ทิพากร จันทโสติ 57 96 5 พิการทางการได้ยิน   

97 น.ส. กองแก้ว วรราช 57 139 5 พิการทางการได้ยิน น.ส.วรรณนิสา  ทองเหลา 

98 นาย วสันต์ สมร 58 115 5 หูตึง นางรุ่งทิวา  ในอรชร 

99 นาย จำปา พระสีนาม 59 83 5 พิการทางการเคลื่อนไหว   

100 นาย วันทร ดงภูยาว 60 211/4 5 พิการทางการได้ยิน น.ส.ประภาพร  ดงภูยาว 

101 นาย บุตรสา ภูบุญรอด 62 186/1 5 การเคลื่อนไหว นายพรศิริ  สายสิน 

102 นาย พินทอง โถตันคำ 65 133/1 5 แขนขาอ่อนแรง น.ส.บังอร โถตันคำ 

103 นาง ยุพิน แสงไชย 66 7 5 หูตึง นายทองใบ แสงไชย 

104 นาย หยัด ไสยจิต 66 211/3 5 หูตึง นางประยูร  ไสยจิต 

105 พระ ศักดิ์ เหลาแตว 66 68 5 พิการทางการเคลื่อนไหว นายเอก  กุลสอนนาน 

106 นาย สมัย โถบำรุง 68 121/1 5 สติปัญญา นายอุเทน  โถบำรุง 

107 นาย เนื่อง ฮังโยธา 69 139/2 5 พิการทางการได้ยิน นางอินทอง  ฮังโยธา 

108 นาง ประกอบ ถาปันแก้ว 70 260 5 อัมพฤกษ์ซีก   

109 นาง เทวี สิทธิธร 72 222 5 พิการทางการเคลื่อนไหว นางภาวินีย์  เร็บมันน์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

110 นาย คำม่ัน ยะไชยศรี 73 128/1 5 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.จันทร์ฉาย  ยะไชยศรี 

111 นาย จันทร์ แกมนิรัตน์ 74 196 5 พิการทางการเห็น นายปัญญา  แกมนิรัตน์ 

112 นาง สุพรรณ์ เพ็งเวลุน 74 199 5 พิการทางการได้ยิน นางศิริวรรณ  เพ็งเวลุน 

113 นาย เดช ถาปันแก้ว 74 31/1 5 หูตึง นางทองปุน  ถาปันแก้ว 

114 นาย สำราญ ถาปันแก้ว 75 76/2 5 หูตึง นางปิว กิตะชัย 

115 นาง อนงค์ ฐานทองดี 77 55 5 พิการทางการได้ยิน นายสมาน  ฐานทองดี 

116 นาย บุญมา เสริฐแสนดี 79 253 5 การเคลื่อนไหว นายบุญชู เสริฐแสนดี 

117 นาง ใข ก้อนธิงาม 80 44 5 การเคลื่อนไหว นางเกษมศาสนต์ อรรถประจง 

118 นาย คำสอน กุดวงศ์แก้ว 82 189 5 พิการทางการได้ยิน นายฐาปนีย์  กุดวงศ์แก้ว 

119 นาย ทรัพย์ ก้อนธิงาม 83 53 5 ตาบอด นายสง่า ก้อนธิงาม 

120 นาง ศรีคราญ ก้อนธิงาม 83 52 5 การเคลื่อนไหว นางไทยทิพย์พร  พรมขาว 

121 นาง สังวาล ถาปันแก้ว 83 31 5 หูตึง นางพักตร์ศิริ หลินภู 

122 จ.ส.ต. ประจักษ์ ผุยตาดทอง 97 235 5 พิการทางการได้ยิน นางวันทา  สระแก้ว 

123 นาย อดทา เพ็งเวลุน 102 199 5 พิการทางการได้ยิน น.ส.ศิริวรรณ  เพ็งเวลุน 

124 นาย สุธินันท์ แสงฉวี 32 73 6 การเคลื่อนไหว นายบุญลือ ไทยเสรีวัฒนา 

125 นาย สุชาติ ดังขุนทด 40 20 6 การเคลื่อนไหว   

126 นาย สมานชัย ไชยตะมาตย์ 45 10 6 การเคลื่อนไหว นางบรรจง ไชยตะมาตย์ 

127 นาย สังข์ทอง แก้วอาษา 48 30 6 ตาบอด,ตาเลือนราง นางวันดี แก้วอาษา 

128 นาง บุญโจม พ่อชมภู 62 16 6 แขน-ขาข้างขวาอ่อนแรง นางจันทร์จร ครุธคำ 

129 นาย คำมอญ ไชยตะมาตร 73 9 6 การเคลื่อนไหว นางยวนใจ ไชยตะมาตย์ 

130 นาย ศรีธง โถชารี 87 7 6 พิการทางการได้ยิน นางถาวร โถชารี 

131 นาย รักชาติ บุญแก้ว 37 15 7 พิการทางสติปัญญา นายเยี่ยม  บุญแก้ว 
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ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

132 นาย วรพงษ์ โถปาสอน 40 2 7 พิการทางจิตใจ นางเจริญ  โถปาสอน 

133 นาย สัมพันธ์ ถึงปัดชา 44 34 7 พิการทางการได้ยิน น.ส.จิระนุช  โถดาสา 

134 นาย วินัย โถปาสอน 49 12/5 7 โรคจิตเวท นางเสถียร  นามโต 

135 นาย สนั่น โถปาสอน 50 7 7 พิการทางการเคลื่อนไหว นางบรรทม เนินลาด 

136 นาย อุดร ทาไทยสงค์ 51 25 7 โรคจิตเวท นางสมัย แสงชาติ 

137 น.ส. บุญมี รอดอุตม์ 53 83 7 การเคลื่อนไหว นายชัยยนต์ โถปาสอน 

138 นาย เลิศ เรียมแสน 55 21 7 การเคลื่อนไหว,ร่างกาย นางจิราพร เรียมแสน 

139 นาย เกียรติศักดิ์ โถดาสา 62 4/2 7 หูตึง นางสงวน โถดาสา 

140 นาย ดวงจันทร์ โถปาสอน 62 7/2 7 ตาบอด นายสุรา โถปาสอน 

141 นาย ไก มัดสทิต 65 10/17 7 หูตึง นางจันทร์ มัดสทิต 

142 นาย ชัยชนะ โถปาสอน 67 2 7 หูตึง นางเจริญ  โถปาสอน 

143 นาง สีลา โถดาสา 68 99/1 7 พิการทางการเคลื่อนไหว นายทิน  โถดาสา 

144 นาย ฉวี มาธุรัง 74 36 7 พิการทางการได้ยิน น.ส.เวียง  มาธุรัง 

145 นาง อำพร มงคลมะไฟ 75 12/2 7 การเคลื่อนไหว,ร่างกาย นายสุรชัย  มงคลมะไฟ 

146 นาย บรเพชร พรมโคตร 76 103 7 พิการทางการได้ยิน นางสุนทร  พรมโคตร 

147 นาย ละ ดาบพลอ่อน 76 25 7 พิการทางการเคลื่อนไหว นายนัยนันต์  ดาบพลอ่อน 

148 นาย วรประดิษฐ์ โถปาสอน 84 2/2 7 หูตึง นางวัชรินทร์ สะภา 

149 นาง สม ลึมปา 86 38/2 7 หูตึง นางสุปรียา โถดาสา 

150 นาง สา โถแก้วเขียว 86 13/5 7 หูตึง นายนิยม ณ เรืองผล 

151 นาย ชาย วรรณคิด 96 14/2 7 หูตึง นางอ่อน วรรณวิคิด 

152 ด.ช. ปัญณภัสร์ วงศรีลา 3 76 8 ร่างกาย น.ส.สรัญญา มหาสนิท 

153 ด.ญ. ภัทรธิดา วะไลใจ 12 72 8 
สื่อความหมาย,

เคลื่อนไหว,สติปัญญา น.ส.ขนิษฐา ข่วงทิพย์ 
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154 นาย จิรภาส เกิดกลาง 22 48 8 สติปัญญา,การเรียนรู้ นางมะลิชุน จิกจักร์ 

155 นาย บุญหลาย จิกจักร 29 48 8 สติปัญญา นางมะลิชุน จิกจักร 

156 นาย ประวิทย์ ขันบรรจง 44 97 8 ทางจิตใจ นางบน ขันบรรจง 

157 นาง ภาวิณี พิษสุวรรณ 52 2 8 พิการทางการเคลื่อนไหว นายทองพูล  พิษสุวรรณ 

158 นาย ยมชัย โททุมพล 55 3 8 ทางจิตใจ นายทนงค์ โททุมพล 

159 นาง สุนันทา โททุมพล 60 3 8 พิการทางการได้ยิน นายทนงค ์ โททุมพล 

160 นาย พิทักษ์ จิกจักร์ 62 48 8 พิการทางการเคลื่อนไหว นางมะลิชุน  จิกจักร์ 

161 นาย สินไชย โทตันคำ 66 65 8 พิการทางการได้ยิน นางทองคำ  โทตันคำ 

162 นาย พวน โทตันคำ 66 77 8 พิการทางการได้ยิน นางดาวเรือง  โทตันคำ 

163 นาง สียอน โทตันคำ 71 34 8 หูตึง นางสีประพัน  จิกจักร 

164 นาง ปอน โทตันคำ 72 35 8 พิการทางการได้ยิน น.ส.ทักษญา  โทตันคำ 

165 นาง สนม โถแพงจันทร์ 74 60 8 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.เกศสรินทร์  ชุมปญัญา 

166 นาง เสถียร จิกจัก 74 19 8 พิการทางการได้ยิน นางเสงี่ยม  จิกจัก 

167 นาย ตัน ลามคำ 74 64 8 พิการทางการเคลื่อนไหว นางนิตยาภรณ์  โถปาคำ 

168 นาง คำเตียน ถาปันแก้ว 77 3/2 8 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.นิภา  ถาปันแก้ว 

169 นาง เจริญ วะไลใจ 79 7 8 พิการทางการเคลื่อนไหว นางสุมารี  แสงสิทธิ์ 

170 นาง ดอกไม้ โททุมพล 80 52 8 พิการทางการเคลื่อนไหว นายทนงค ์ โททุมพล 

171 นาง แผน โถชาลี 83 11/1 8 พิการทางการได้ยิน นายสายนต์  โถชาล ี

172 นาง บุญโฮม วงศรีลา 91 5 8 พิการทางการได้ยิน นางวาสนา  วงศรีลา 

173 นาย อภิสิทธิ์ โถตันคำ 26 84 9 IQ ต่ำ (ทางการเรียนรู้) นางนุไลย์ โถตันคำ 

174 นาย ธวัชชัย จำวงค์ลา 31 80 9 พิการทางการได้ยิน นายแสงจันทร์  จำวงค์ลา 

175 นาย บัญชา จันเพ็งเพ็ญ 38 168 9 พิการทางจิตใจ นายวีระพจน์ จันเพ็งเพ็ญ 

176 นาย สีคาน ริกำแง 40 90/2 9 การเคลื่อนไหว น.ส.แววตา บุญจง 
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177 นาย ธนากร จันเพ็งเพ็ญ 43 168 9 ทางจิตใจ นายวีระพจน์  จันเพ็งเพ็ญ 

178 น.ส. ทัศวรรณ์ ศรีคิรินทร์ 44 174 9 หูตึง,หูหนวก - 

179 นาย เหลี้ยม นรบุตร 45 17 9 สติปัญญา นางกองมี นรบุตร 

180 น.ส. เตชินี มีสุขรุ่งนภัส 46 132 9 พิการทางการเคลื่อนไหว นางจิราวัลย์ องค์ศาสตร์บวร 

181 นาย หนูเปี่ยม แก้วดารา 50 36 9 การเคลื่อนไหว นางสำรวจ   โถตันคำ 

182 นาย อำนวย โถตันคำ 51 1/1 9 ทางจิตใจ นางบัวลา โถตันคำ 

183 น.ส. บรรจง ศรีคิรินทร์ 52 80 9 หูหนวก นายแสงจันทร์  จำวงค์ลา 

184 นาย ลำพูน ศรีมุกดา 57 86 9 การเคลื่อนไหว น.ส.รัตนา ศรีมุกดา 

185 นาย เรืองชัย กุมารสิทธิ์ 58 240 9 พิการทางการเคลื่อนไหว นางกิ่งแก้ว  กุมารสิทธิ์ 

186 นาย ถม ทำนาสุข 58 87 9 ข้อมือขวาเกร็ง/ขยับไม่ได้ นายพงษ์ทวี  พองพรหม 

187 น.ส. สนทไล กุดวงค์แก้ว 59 86 9 การเคลื่อนไหว,ร่างกาย นายลำพูน ศรีมุกดา 

188 นาง สวิง นรบุตร 59 46 9 ร่างกาย น.ส.ประกายดาว นรบุตร 

189 นาย พงษ์ชัย นรบุตร 60 241 9 พิการทางการเคลื่อนไหว   

190 นาง สัมพันธ์ เหลาใหล 61 156/1 9 พิการทางการเคลื่อนไหว   

191 นาย บัณฑิต ไกยเทียม 62 218 9 พิการทางการเคลื่อนไหว นางโฉนด ไกยเทียม 

192 นาง คำกอง โถตันคำ 63 202 9 การเคลื่อนไหว นายทองเขียน โถตันคำ 

193 นาง จันทร์ โสมชัย 66 36/1 9 พิการทางการได้ยิน น.ส.ปรียาวัล  โสมชัย 

194 นาง กัน คำศรีพล 68 157/2 9 หูตึง นายดุสิต  โททมุพล 

195 นาง นาง ข่วงทิพย์ 70 15 9 ร่างกาย นายแก   ข่วงทิพย์ 

196 นาง ฮ้ม หาชัย 71 15/1 9 พิการทางการเคลื่อนไหว   

197 นาย ทองขัน ถึงนามลี 74 25 9 พิการทางการได้ยิน นางประกายเพชร  โททุมพล 

198 นาย กาว ถึงนามลี 75 157/1 9 พิการทางการได้ยิน นางจินดาพร  มงคลมะไฟ 

199 นาง สัมมา ถึงนามลี 76 157/1 9 พิการทางการได้ยิน นายกาว  ถึงนามลี 
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200 นาง กอง อันชัยศรี 77 41/3 9 หูตึง นางบุญทัน  ไชยสวาท 

201 นาง ชื้น ลือแสน 79 41 9 พิการทางการได้ยิน  

202 นาง เชิด ถึงนามลี 79 16/1 9 พิการทางการได้ยิน น.ส.ประกวด  โถตันคำ 

203 นาย หวัน อ่ิมเจือ 80 189 9 หูตึง นางสำราญ  ลามคำ 

204 นาย พ้ิง ถาปันแก้ว 81 12 9 หูหนวก นายชาคริต ถาปันแก้ว 

205 นาย บุญเรียน จำปี 82 97 9 พิการทางการได้ยิน นางจำเนียง  ใจปิติ 

206 นาง ใฮ โททุมพล 85 39/1 9 พิการทางการได้ยิน นางพรศรี  พิศสุวรรณ 

207 นาง เพียร โททุมพล 87 46 9 พิการทางการเห็น นางสวิง  นรบุตร 

208 นาย เพ็ง โททุมพล 93 27 9 พิการทางการได้ยิน น.ส.ปากร  โททุมพล 

209 นาย เอกชัย ชินพร 27 226/1 10 สติปัญญา การเรียนรู้ นางสมปอง ชินพร 

210 นาย นคร ถาปันแก้ว 38 72 10 จิตใจ นายจุลนี ถาปันแก้ว 

211 น.ส. ลำไพ ศรีฤทธิ์ 44 109/1 10 ทางจิตใจ น.ส.บุญเกิด ศรีฤทธิ์ 

212 นาย นะภา โพธิโคตร 46 180 10 พิการทางจิตใจ นายอาวรสวาด โพธิโคตร 

213 นาง ขันธุ์ทอง โพธิงาม 47 255 10 พิการทางการได้ยิน นายถนัด  โพธิงาม 

214 นาง กิ่งแก้ว โถบำรุง 49 129/1 10 การเคลื่อนไหว,ร่างกาย นางวัง  โถชัยคำ 

215 นาย เฉลียว จิตจง 51 76 10 หูตึง น.ส.ศิรินันท์ ถาปันแก้ว 

216 นาย พินิตร์ มาลัยชู 52 166 10 การเคลื่อนไหว น.ส.ชนัญชิดา มาลัยชู 

217 นาย เสถียร ก้อนธิงาม 52 127 10 หูตึง นางมลิ  ถาปันแก้ว 

218 นาย รังสิทธิ์ เทศประสิทธิ์ 54 35 10 พิการทางการเคลื่อนไหว น.ส.ชนาภา  เทศประสิทธิ์ 

219 นาย ธนงค์รัตน์ ก้อนธิงาม 56 88 10 พิการทางการได้ยิน น.ส.จุฬารัก  โถบำรุง 

220 นาง สุวะนิจ บุตรศิริ 56 188/1 10 ตาบอดสนิททั้งสองข้าง นางไทยทิพย์พร  พรมขาว 

221 นาย อำพร กุดวงค์แก้ว 57 189/1 10 การเคลื่อนไหว นางอุดม กุดวงศ์แก้ว 

222 นาง บุญไทย ภูบึงดำ 57 11 10 ตาบอด,ตาเลือนราง นายสุทธิ ภูบึงดำ 
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223 น.ส. นารี สุภารีย์ 60 223 10 ตาบอด นายชัยณรงค์ จันทะบุตร 

224 นาง รัชฎา ทิพย์สุวรรณ์ 60 255/1 10 ทางจิตใจ นายดนตรี  ทิพย์สุวรรณ 

225 นาง นิมิตร ก้อนธิงาม 60 20 10 พิการทางการได้ยิน นายบุญเรือง  ก้อนธิงาม 

226 นาย ระดม ศรีมุกดา 61 68 10 การเคลื่อนไหว นางนุ่ม  ศรีมุกดา 

227 นาง ยอยทอง ผาใต้ 61 21 10 หูตึง นายอุทัยวัน   ผาใต้ 

228 นาย อุทัย โพธิงาม 61 104/4 10 การเคลื่อนไหว น.ส.ยุภา  โพธิงาม 

229 น.ส. เกื้อ นามปัญหา 62 108 10 การเคลื่อนไหว - 

230 นาง ปิว กิตะชัย 65 29 10 พิการทางการได้ยิน นายสำราญ  ถาปันแก้ว 

231 นาย บุญทัน อุปสรรค์ 67 56 10 หูตึง ภรรยา 

232 นาง สม เจริญสุข 67 213 10 การเคลื่อนไหว,ร่างกาย น.ส.พิศ  เจริญสุข 

233 นาง จันทร์เพ็ญ วงค์มีแก้ว 70 72/3 10 ร่างกาย น.ส.วิจิตตรา วงค์มีแก้ว 

234 นาง จอม ถาปัญแก้ว 71 209 10 พิการทางการได้ยิน น.ส.ร่มใจ  ถาปัญแก้ว 

235 นาย บัวเขือ่น ถาปันแก้ว 72 27 10 พิการทางการได้ยิน นางบานเย็น ถาปันแก้ว 

236 นาย ศรีธน ก้อนธิงาม 73 65 10 หูตึง นางสุดใจ ปรีประเสริฐ 

237 นาย ศรีศักดิ์ สุวรรณจันทร์ 73 169/3 10 การเคลื่อนไหว นางกัลยานี  สุวรรณจันทร์ 

238 นาย กาไว อินทร์คำน้อย 75 230 10 พิการทางการได้ยิน นางยวนคำ  อินทร์คำน้อย 

239 นาง นิตร ก้อนธิงาม 75 59 10 พิการทางการได้ยิน นางดวงดาว  ก้อนธิงาม 

240 นาย พิเชษฐ์ ทิพย์สกุลอนันต์ 75 92 10 การเคลื่อนไหว นางโกมล  ทิพย์สกลุอนันต ์

241 นาย ถวิล ฐานะสุ 78 93/4 10 พิการทางการเห็น นางขันธุ์ทอง  โพธิงาม 

242 นาง มวล อรรถประจง 81 54 10 หูตึง นายสมร   อรรถประจง 

243 นาง หลับ พรมลา 81 107 10 การเคลื่อนไหว น.ส.สมหมาย พรมลา 

244 นาย จวน เจริญสุข 84 232 10 หูตึง นางนิธิพร ไชยแสน 

245 นาย พิมพ์ บุริภักดิ ์ 84 110/1 10 หูตึง นางโสภา วิสภุีย ์
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246 นาย เผือ ถาปันแก้ว 86 169/1 10 หูตึง น.ส.อัฉรีย์ ถาปันแก้ว 

247 นาง ขิ่ง ฐานทองดี 88 106 10 พิการทางการได้ยิน น.ส.สวุดี  ถาปันแก้ว 

248 นาง เนียม จรนามล 90 226 10 ร่างกาย นางวาสนา สารหงษ์ 

249 นาย สี ฐานทองดี 91 106 10 พิการทางการได้ยิน น.ส.สวุดี  ถาปันแก้ว 

250 ด.ญ. กฤติยา โถคำนาม 7 134 11 การเคลื่อนไหว น.ส.วรรณนิสา เป้งคำภา 

251 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เครือบุดดี 35 93 11 สติปัญญา นางสง่า โพธิงาม 

252 นาย อภิชัย โถชารี 36 10 11 สติปัญญา นางเสด็จ โถชารี 

253 นาย ทองจันทร์ กุดวงศ์แก้ว 43 95 11 ใบ ้ สื่อสารไม่รู้เรื่อง นางไพรพรรนี กุดวงศ์แก้ว 

254 นาย มานพ คำปัง 45 76 11 จิตใจ นางทิศตา โถบำรุง 

255 นาย ฤทธิ์ โถแพงจันทร์ 46 61 11 ขาขวาขาดใต้เข่าขวาอ่อนแรง   นางคำเกิน วิสุภีย์ 

256 นาย สมคิด ภูษาวิโสตร 46 32/1 11 จิตใจ นางวัด ภูษาวิโสตร 

257 นาย ปัญญา คำสงค์ 48 49/2 11 จิตใจ นายชัดชัย คำสงค์ 

258 นาย สุระพล ไชยตะมาตร 49 21 11 ขาขาดใต้เข่าขวา นางปองใจ คำสงค์ 

259 น.ส. ฉวีวรรณ กุดวงศ์แก้ว 52 95 11 สื่อความหมาย,หูหนวก นางไพรพรรนี กุดวงศ์แก้ว 

260 น.ส. ก้านแก้ว สีทาไข 53 31/2 11 พิการทางการได้ยิน นางบุญเพ็ง  วงค์กาฬสินธุ์ 

261 นาย ชมภู วงศ์ศรีจันทร์ 54 102 11 
ผิวหนังดึงรั้งข้อแขนขาคอ

เดินไม่ได ้ นางวารี  คำสงค์ 

262 นาย อุลิต โถชารี 54 16 11 จิตใจ นายเพชรสมัย โถชารี 

263 นาย ประณีต เจริญคร 55 119 11 การเคลื่อนไหว นางรัดดาวรรณ์ แก้วศรีไตร 

264 นาย สมาน โพธิงาม 56 65/1 11 การเคลื่อนไหว นางรัศม ี โพธิงาม 

265 นาง สมร วงศ์ศรีจันทร์ 62 103 11 หูตึง นายนิติพงษ์  ถาปันแก้ว 

266 น.ส. นวลจันทร์ โถชารี 63 16 11 พิการทางการมองเห็น นายเพชรสมัย โถชารี 

267 นาง ทิศตา โถบำรุง 65 76 11 หูตึง นางนงเยาว์ บุญชู 

268 นาง รมย์วลี จูมศรีสิงห์ 65 10/1 11 การเคลื่อนไหว นายรชิษ  พลพูนสิน 

- 18 - 



 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

269 น.ส. อินตอง โถบำรุง 66 101 11 หูตึง น.ส.สกลการ  โถบำรุง 

270 นาง บุญศรี โถชารี 70 17 11 ตาเลือนราง น.ส.สาวิตร ีโถแก้วเขียว 

271 นาง บัวเรียน โถแพงจันทร์ 70 88 11 การเคลื่อนไหว,ร่างกาย น.ส.วิไลลักษณ์ โถแพงจันทร ์

272 นาง ถนอม ศรีมุกดา 70 90/4 11 แขนขา ข้างซ้ายอ่อนแรง นางนงลักษณ์  โถบำรุง 

273 นาง สวาท โถแพงจันทร์ 72 22 11 พิการทางการได้ยิน นายจันญา  โถแพงจันทร์ 

274 นาย ประเสริฐ โถบำรุง 74 152 11 อัมพฤกษ์ครึ่งซีกเดินไม่ได ้ น.ส.สกลการ  โถบำรุง 

275 นาย บาง ศรีมุกดา 74 152 11 พิการทางการได้ยิน  

276 นาย แพ ถาปันแก้ว 75 94/2 11 หูตึง นางเทพ ถาปันแก้ว 

277 นาง จาม คำสงค์ 77 15/1 11 พิการทางการได้ยิน นายวัฒนา  คำสงค ์

278 นาย เสนาะ เจริญคร 77 119 11 การเคลื่อนไหว นายประณีต เจริญคร 

279 นาง วารี คำสงค์ 78 102 11 หูตึง นางรุ่งจิตร์ ศรีมุกดา 

280 นาย บานเลิง โถแพงจันทร์ 79 88/2 11 หูตึง น.ส.ทองมี นันแพง 

281 นาย เคลื่อน เนาว์ศรีสอน 81 366 11 หูตึง นายสุเทพ เนาว์ศรีสอน 

282 นาง จอ โถบำรุง 81 7 11 การเคลื่อนไหว นางสมพร โถปาคำ 

283 นาย จันทร์ อมะทอง 82 82/3 11 การเคลื่อนไหว นายสแหม   มะทอง 

284 นาง เบียน โถบำรุง 82 82/1 11 การเคลื่อนไหว น.ส. พรสวรรค์ โถบำรุง 

285 นาง พิมพ์ ทิพย์คำมี 93 25 11 ตาเลือนราง นายอุทิตย์ ทิพย์คำมี 

286 น.ส. ปัทมาภรณ์ เหมะธุรินทร์ 20 52 12 ข้อมือผิดปกติทั้งสองข้าง น.ส.ชนละณี ถึงคำภู 

287 นาย ธีรยุทธ วิเศษขลา 21 34 12 มือซ้ายอ่อนแรง นางเพ็ญนภา ผักไหม 

288 น.ส. ปรียารัตน์ โถชัยคำ 22 19 12 การเคลื่อนไหว นางสินค้า  โถชัยคำ 

289 นาย วิทวัส โถชัยคำ 25 95 12 แขนขาซีกว้ายอ่อนแรง นางฐิติกา  ถึงคำภู 

290 นาย วิชาติ ถึงคำภู 26 21/5 12 พิการทางสติปัญญา นางหอมไกร  ถึงคำภู 

291 นาย อาชนัย ถึงคำภู 26 16 12 การเคลื่อนไหว,สติปญัญา นางติว ถึงคำภู 
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292 น.ส. วรรณา งามสิทธิ์ 32 167/1 12 การเคลื่อนไหว  น.ส.นิตยา  ถึงคำภู 

293 นาย วรรณศักดิ์ งามสิทธิ์ 35 167/1 12 พิการทางจิตใจ น.ส.กาว  ถึงคำภู 

294 นาย มลชัย ถึงคำภู 42 113 12 พิการทางจิตใจ นายตาว  ถึงคำภู 

295 นาย ทองพูน ถึงคำภู 48 199 12 พิการทางจิตใจ นางบุญญากร ถึงคำภู 

296 นาย นารงค์ ถึงคำภู 48 25 12 การเคลื่อนไหว นายสม ถึงคำภู 

297 นาย สะมุด ถึงคำภู 49 41 12 พิการการเคลื่อนไหว นายณรงค ์ กั้งเฟ่ือง 

298 นาง อุทัย งามแสง 51 27 12 การเคลื่อนไหว นายสินเพ็ง  งามแสง 

299 นาย สมยุด ถึงคำภู 53 24/3 12 การเคลื่อนไหว นางสมหมาย  ถึงคำภู 

300 นาง วิลัย ถึงคำภู 55 56 12 พิการทางการได้ยิน นายลอย  ถึงคำภู 

301 นาย ชวร ถึงคำภู 56 21/6 12 การเคลื่อนไหว นางไร  ถึงคำภู 

302 นาง สมาน ถึงคำภู 60 26 12 การเคลื่อนไหว นายเถลิงเกียรติ  ถึงคำภู 

303 นาย วิเชียน โถชัยคำ 61 215 12 พิการทางการได้ยิน นางบุญรวม  โถชัยคำ 

304 นาย หัสดี ถึงคำภู 62 9/3 12 การเคลื่อนไหว นางวิเลิศ  ถึงคำภู 

305 นาย บุญธรรม คำภา 62 118 12 ขาขวาขาดใต้เข่า นางพิชยา แสงไสย 

306 นาย ปน โถชัยคำ 64 12/1 12 การเคลื่อนไหว นางสาม  โถชัยคำ 

307 นาย เขตต์ โถชัยคำ 66 19/3 12 การเคลื่อนไหว นายนิลุด  โถชัยคำ 

308 น.ส. กาว ถึงคำภู 66 17 12 กระดูกสันหลังงอ - 

309 นาง บุดด ี หลินภ ู 67 11 12 ร่างกาย นายทองสังข์ หลินภู 

310 นาย ทองหนุน วงศ์สีดา 68 167 12 พิการทางจิตใจ นางมุก  ดวงปากดี 

311 นาง บุญมี อาสาสูน 68 85/3 12 พิการทางจิตใจ นางบังอร อาสาสูน 

312 นาย คำพันธ์ มาตรา 77 117 12 พิการทางการได้ยิน นางชูศรี สีเด 

313 น.ส. บุญไทย ถึงคำภู 82 37 12 ตาบอด /หูหนวก น.ส.พันทวี  โถชัยคำ 

314 ด.ช. ธนภัทร ศุภพงศ์เจริญ 15 185 13 ออทิสติก น.ส.นิภาพร ฐานะสุ 

- 20 - 



- 21 - 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
บ้าน 

หมู่ ประเภทความพิการ ผู้ดูแล 
เลขที่ 

315 ด.ช. บุญมี ศีลให้อยู่สุข 19 128/6 13 สติปัญญา,สื่อความหมาย นางจุลากรณ์ ศีลให้อยู่สุข 

316 น.ส. รุ่งทิวา ถาปันแก้ว 23 6 13 พิการทางการได้ยิน นายเจือ  ถาปันแก้ว 

317 นาย โกวินย์ สุพรรณโมก 28 182 13 สติปัญญา นางนงรักษ์ เคี้ยมก้อม 

318 นาย บุญหลาย เนาว์ศรีศร 42 76 13 เป็นใบ้หูหนวก นายเสมียน เนาว์ศรีศร 

319 นาย ชาคริต วงค์เตชะ 45 119 13 จิตใจ น.ส.ตุลา บุญยัง 

320 นาย สายัญ อักษรศักดิ์ 45 87 13 พิการทางการได้ยิน นายสมชาย  อักษรศักดิ์ 

321 นาย ขุนไช ไชโยธา 45 205 13 หูตึง น.ส. บุญรัตน์ บุญโย 

322 นาย วิจิตร คำชมภู 46 202 13 จิตใจ นายภูสิตร์   คำชมภ ู

323 นาย ทองพูน จักรพิมพ์ 47 81 13 พิการทางจิตใจ นางรุ่งทอง ถาปันแก้ว 

324 นาย สุดใจ วิสุภ ี 48 69 13 หูตึง น.ส.อำพร วิสุภี 

325 นาง กาญจนา กุลสอนนาน 48 23 13 พิการทางการได้ยิน นายอำนาจ  กุลสอนนาน 

326 น.ส. จำเนียร วงค์เตชะ 52 118 13 ขาขาดเหนือเข่าด้านขวา นางวิเชียร วงค์เตชะ 

327 นาย ทอม พรมมาลา 53 163/1 13 การเคลื่อนไหว นางขวัญตา พรมมาลา 

328 นาย พรศักดิ์ ก้อนธิงาม 57 139 13 หูตึง นางโสพิน ก้อนธิงาม 

329 นาย รำไพ พรหมโคตร 60 73 13 พิการทางการได้ยิน นางศิวาพร  เพ็ชรน้อย 

330 นาย กิตติ นามเนาว์ 61 160/1 13 พิการการเคลื่อนไหว นางติ่งแก้ว ศิริรัตน์ 

331 นาง สนม ถาปันแก้ว 63 6 13 หูตึง นายเจือ ถาปันแก้ว 

332 นาง ปริญญา ถาปันแก้ว 63 250 13 การเคลื่อนไหว - 

333 นาย ประยูร ฐานะสุ 64 93 13 จิตใจ นายพรชัย ธนโพธิ์ 

334 นาย ชาย ยอดนาม 64 118 13 หูตึง ด.ญ. วดาพลอย วงศ์เตชะ 

335 นาง ปราณีต เนาว์ศรีศร 65 4 13 สติปัญญา น.ส.ละเอียด เนาว์ศรีศร 

336 นาง ติ่งแก้ว ศิริรัตน์ 65 160/1 13 การเคลื่อนไหว นายกิตติ  นามเนาว์ 

337 นาย บุญส่ง ถาปันแก้ว 67 13/1 13 ขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ นางละไทย ถาปันแก้ว 
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338 นาย ถนอม ฐานะสุ 69 224 13 หูตึง นางละเอียด ฐานะสุ 

339 นาง เสน่ห์ ถาปันแก้ว 71 3 13 การเคลื่อนไหว นางบุลเรียม  แสงสิทธิ์ 

340 นาง ทารอน โพธิงาม 71 104/1 13 พิการทางการได้ยิน นางสมเกียรติ  หอมไกรลาส 

341 นาง ทองหล่อ ก้อนธิงาม 71 7 13 การเคลื่อนไหว นางนุจรินทร์  พิมวัน 

342 นาง สำลี กงกาหน 73 19 13 การเคลื่อนไหว นายสมใจ  กงกาหน 

343 นาย เหมือน มุศิริ 74 143 13 พิการทางการได้ยิน นางรตา  มุศิริ 

344 นาย เต็ก หลินภ ู 74 90 13 การเคลื่อนไหว นางทองจัน  หลินภู 

345 นาง ขันเงิน ยะไชยศรี 73 18 13 พิการทางการได้ยิน นางสาวยุภา  ยะไชยศรี 

346 นาง สวาด เทศประสิทธิ์ 75 177 13 การเคลื่อนไหว นางเครือวัลย์ มีชัย 

347 นาง ไสว ก้อนธิงาม 77 99 13 การเคลื่อนไหว นางบัวพันธุ์  พรมลา 

348 นาง เกษมสุข ทาสีไข 78 26/4 13 ตาบอด นางดาวเรือง   ก้อนธิงาม 

349 นาง ก้านก่อง โถปาคำ 81 184/1 13 พิการทางการได้ยิน นางบัณพร  โถปาคำ 

350 นาย เลือม คำศรีพล 84 228 13 หูตึง นางลำพูน  ฐานะสุ 

351 นาง คำ ก้อนธิงาม 87 99/2 13 ร่างกาย นายพงษ์ศักดิ์ ก้อนธิงาม 

352 ด.ญ. ชญาณ์พิมพ์ ด้วยโชต ิ 6 358 14 พิการทางสติปัญญา นายสุรชัย  ด้วยโชต ิ

353 น.ส. ราชัน ชาทองยศ 41 62/2 14 สติปัญญา นายประสพศึก   แก้วอาษา 

354 น.ส. อรชอน โถชารี 46 85 14 หูตึง น.ส.พรชิตา  โถแพงจันทร์ 

355 น.ส. กรณุา ตุพิลา 47 48 14 หูตึง นายประมวล พลแสง 

356 นาย สงการ โถปาคำ 47 389 14 การเคลื่อนไหว นางบัวไข  โถปาคำ 

357 นาย ประยูร นงค์แสน 49 143 14 ตาบอด นางนงเยาว์ ถาปันแก้ว 

358 นาง รัศมี ดวงปากดี 50 373/2 14 หูตึง นางกรุณา ถาปันแก้ว 

359 นาง บัวพันธ์ พรมลา 52 123/1 14 พิการทางการมองเห็น น.ส.นุชจลี  พรมลา 

360 นาง ยุธา โถชารี 58 11/4 14 การเคลื่อนไหว นายพงษ์ศักดิ์  โถชารี 
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361 นาย คำฝน ผาหัด 60 41 14 การเคลื่อนไหว นางสิทธิ์  ผาหัด 

362 นาย หาร โถปาคำ 60 76 14 การเคลื่อนไหว   

363 นาง วิจิตร ชลลอก 62 375 14 หูตึง นายกุล ชลลอก 

364 นาย ชาญณรงค์ โถบำรุง 64 90/3 14 การเคลื่อนไหว นางถนอม ศรีมุกดา 

365 นาย จงจำ การุณ 65 339 14 การเคลื่อนไหว นางระดา  การุณ 

366 นาย วันดี ประทุมชัน 65 72 14 หูหนวก นางทองใบ ประทุมชัน 

367 นาง เพ็ง ศรีราภา 63 385 14 การเคลื่อนไหว นายณัฐพล  ศรีราภา 

368 นาง บรรเลิง สุมังคะ 69 86 14 การเคลื่อนไหว นายนิเวช สุมังคะ 

369 นาย จำลอง สุวรรณศรี 70 107/4 14 พิการทางการได้ยิน น.ส.ถาวร  สีเทียวไทย 

370 นาย พัฒน์ ศรีราภา 71 365 14 หูตึง น.ส.สภุาวดี ศรีราภา 

371 นาง มิตร โถบำรุง 71 160 14 การเคลื่อนไหว นายบุญเพ็ง โถบำรุง 

372 นาง บุญใส ไพเรืองโสม 74 133/2 14 การเคลื่อนไหว นางสมจิตร  ชะนะบุตร 

373 นาย ฉลอง การุณ 74 139 14 การเคลื่อนไหว นางพิศมัย  โถบำรุง 

374 นาง แปลง การุณ 74 139 14 การเคลื่อนไหว นายฉลอง การุณ 

375 นาง เทวา เดือยพิมพ์ 74 134 14 ตาบอด นายประสาท พิศสุวรรณ 

376 นาย ใคร ศรีโนรักษ์ 77 154 14 หูตึง - 

377 นาง ก่าย ตุพิลา 78 69/1 14 หูตึง - 

378 นาง จันที ไพรัตน์ 80 374 14 ตาเลือนราง นางประเสริฐ เรียมแสน 

379 นาง เจียม โถแพงจันทร์ 87 62 14 การเคลื่อนไหว นายอุเทน โถแพงจันทร์ 

380 นาย เป โถแพงจันทร์ 94 62 14 หูตึง นางสุดตา มีชัย 

381 นาย ขวัญจิตร์ มาลาจันทร์ 40 56 15 พิการการเคลื่อนไหว นายหมั่น มาลาจันทร์ 

382 นาย สุทด โททุมพล 49 6 15 การเคลื่อนไหว ด.ช.ธีระวัฒน์  โททุมพล 

383 นาย สนิท ศรีทิน 52 147 15 การเคลื่อนไหว นางพนิดา ศรีทิน 
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384 น.ส. เหรียญทอง สุวรรณา 53 36 15 แขนขาข้างขวาอ่อนแรงเดินลำบาก น.ส.โอภา สวุรรณา 

385 นาย สว่าง มาลาจันทร์ 60 56 15 พิการทางการได้ยิน นายหมั่น  มาลาจันทร์ 

386 นาย ประเสริฐ สุทัน 63 36/2 15 พิการทางการได้ยิน นางทองพูน  สุทัน 

387 นาง หวน หาไชย 64 62 15 ร่างกาย นายวินลอง  หาไชย 

388 นาง สมบัติ มาลาจันทร์ 68 56 15 พิการทางการได้ยิน นางประกายเพชร  โททุมพล 

389 นาย สุกัณฑ์ โถตันคำ 75 6/1 15 พิการทางการได้ยิน นางมะลิจันทร์  ไพคำนาม 

390 นาย ท้าย โททุมพล 80 71/2 15 พิการทางการได้ยิน นางรจนา  โททุมพล 

391 นาย อ้ิม โททุมพล 82 35 15 พิการทางการได้ยิน นางนาง  พนมไส 

392 นาง แถว จำวงค์ลา 85 44/1 15 พิการทางการได้ยิน นางทีวี  นาถวิล 

393 น.ส. สุวิมล โถชัยคำ 28 73/4 16 สติปัญญา นายอนันท์  โถชัยคำ 

394 น.ส. เมตตา ศรีดาเลิศ 32 7/2 16 พิการการเคลื่อนไหว - 

395 น.ส. ทับทิม โถชัยคำ 34 42/1 16 สื่อความหมาย นายเขียน โถชัยคำ 

396 น.ส. รัสม ี ถึงคำภู 37 71/4 16 พิการทางการได้ยิน น.ส.แพร  เถิงคำภู 

397 นาง ประภาพ ชูชึ้น 44 90/2 16 พิการทางจิตใจ นางสายชน  คำมะภา 

398 น.ส. พัฒน์ โคตรวงค์ 49 92/2 16 หูหนวก นายอุทัย โคตรวงค์ 

399 นาย สมจิตร เพลินพาลุน 49 76/1 16 อัมพาตครึ่งลำตัวท่อนล่าง นายพงษ์พัฒน์ เพลินพาลุน 

400 นาง เนตร ศรีดาเลิศ 51 7/2 16 พิการทางการได้ยิน นายสงวน  ศรีดาเลิศ 

401 นาย สำราญ เพลินพาลุน 51 10 16 พิการทางการได้ยิน น.ส.หงษ์ฟ้า เพลินพาลุน 

402 นาย อรัน แสงกล้า 52 106 16 พิการทางการได้ยิน นายพัชรินทร์  แสงกล้า 

403 น.ส. ไพรบูรณ์ วงค์ละคร 58 20 16 การเคลื่อนไหว นายสุรัตน์ อุดมกาญจนา 

404 นาย บาล ศรีวิบูลย์ 61 50/4 16 การเคลื่อนไหว น.ส.มะลา ศรีวิบูลย์ 

405 นาง แจ่ม โถชัยคำ 68 32/1 16 พิการทางการได้ยิน นายเนิ่น  โถชัยคำ 

406 นาย ชลประทาน โถชัยคำ 70 212/1 16 พิการทางการได้ยิน นายดำรงศักดิ์ โถชัยคำ 
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407 นาย เบียน โถชัยคำ 71 70/6 16 ตาบอด น.ส.สุมลทา โถชัยคำ 

408 นาง คำภา ศิริเดช 74 31/1 16 พิการทางการได้ยิน น.ส.กมลวรรณ กลิ่นจันทร์ 

409 นาง สาร ธรรมศิล 75 56 16 พิการทางการได้ยิน น.ส.ฐิราพร  ก้อนธิงาม 

410 นาย บัวพันธ์ ศรีมุกดา 77 210 16 พิการทางการได้ยิน นางอรพิน  ศรีมุกดา 

411 นาย แทน โถชัยคำ 80 42 16 หูตึง   นางลำปาง โถชัยคำ 

412 นาง อ่ำ โถชัยคำ 82 7 16 พิการทางการได้ยิน น.ส.ไพรบูรณ์  วงค์ละคร 

413 นาย อิน ถึงคำภู 86 212 16 พิการทางการได้ยิน น.ส.นงลักษณ์  ถึงคำภู 

414 ด.ช. ณภัทร ดาบลาอำ 3 72 17 การเคลื่อนไหว น.ส.สภุาพ ทิพย์สุวรรณ 

415 นาย พงษ์พีระ ถาปันแก้ว 36 69/1 17 การเคลื่อนไหว นางพรใจ  ถาปันแก้ว 

416 นาย ทรงศีล ไชยโยธา 44 244 17 การเคลื่อนไหว นายเทอดศักดิ์ ไชยโยธา 

417 นาง มุกดา บ้านเรือน 49 183 17 จิตใจ นายเส็ง ก้อนธิงาม 

418 นาย เกียรติศักดิ์ ก้อนธิงาม 51 21 17 พิการทางการได้ยิน นางสาวกุ้ง  โถปาสอน 

419 นาย เพินสุข ดาบลาอำ 51 37 17 หูตึง น.ส.ทองศรี  นามศรีภูมิ 

420 นาง รัตนาภรณ์ ก้อนธิงาม 53 8 17 พิการทางจิตใจ นางภักด ี ศรีทา 

421 น.ส. นิกร ดวงปากดี 53 36 17 การเคลื่อนไหว น.ส.ปานระวี พันธุออน 

422 นาย กาบ อาวะสาร 59 49 17 การเคลื่อนไหว นางกันจนา  อาวะสาร 

423 นาง วันทอง วงศรีลา 63 38 17 พิการทางการได้ยิน - 

424 นาง พันทอง ทาสีไข 63 26/2 17 ร่างกาย นายสนอง ทาสีไข 

425 นาง คำศรี อรรถประจง 79 69 17 พิการทางการได้ยิน นางนงเยาว์ ถาปันแก้ว 

426 นาง แขว้ง กุดวงศ์แก้ว 80 135 17 การเคลื่อนไหว นางวันทา  สระแก้ว 

427 นาย บุญเถิง ถาปันแก้ว 81 69 17 พิการทางการได้ยิน นางนงค์เยาว์ ถาปันแก้ว 

428 นาง แกวน ถาปันแก้ว 81 144 17 พิการทางการได้ยิน นางแต้ม  พองพรหม 

429 นาย ประทิน ก้อนธิงาม 83 64 17 หูตึง นายบรรเทิง ก้อนธิงาม 
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430 นาง คำมาก พรมผาลาด 90 82 17 พิการทางการได้ยิน นางสังวาลย์  โพธิโคตร 

431 นาง สีสุพรรณ ถาปันแก้ว 91 70 17 การเคลื่อนไหว นางคำตัน บุตรชาติ 

432 ด.ช. พงษ์สกร สิทธิศรีจันทร์ 13 24 18 สติปัญญา  นายอนงค์  สิทธิศรีจันทร์ 

433 น.ส. วัชรินทร์ โถแพงจันทร์ 31 68 18 หูตึง นางแตงอ่อน โถแพงจันทร์ 

434 น.ส. พรพรรณ บุญโย 31 108/1 18 ร่างกาย   

435 น.ส. ฉันทนา ถานะลุน 39 70 18 พิการทางจิตใจ นางปริญญา  แสนชนะ 

436 นาย สุพล คำสงค์ 40 11/4 18 พิการทางจิตใจ นายเพชร คำสงค์ 

437 นาย ไสว โถชารี 43 63/9 18 สติปัญญา นายสมัย  โถชารี 

438 น.ส. หนูจันทร์ ดงภูเวท 50 90/1 18 พิการสติปัญญา น.ส.วราลีย ์หิมเวช 

439 นาย สมบัติ โถแพงจันทร์ 50 136 18 หูตึง น.ส.เจริญพร  โถแพงจันทร ์

440 น.ส. รวม พลวงค์ 53 63/2 18 ร่างกาย,การเรียนรู้ นางทองใบ โถชารี 

441 นาย ดาวเทียม ลาดบายศรี 58 163/1 18 หูตึง น.ส.สมหวัง โพติยะ 

442 นาง แจ่มศรี การุณ 60 385 18 ตาบอด น.ส.จามจุรี การุณ 

443 นาง ทองสุข นาเมืองรักษ์ 60 160/4 18 หูตึง น.ส.อมรรัตน์ นาเมืองรักษ์ 

444 นาง เวท โถชารี 62 129/1 18 การเคลื่อนไหว นายสมคิด โถชารี 

445 น.ส. บับพา โนนสุข 62 56/2 18 สื่อความหมาย นางรัตติภรณ์ ฤทธิขันธ์ 

446 นาย สนิท สะหะไชย 62 164/2 18 การเคลื่อนไหว น.ส.สภุรัตน์  สะหะไชย 

447 นาย ทองเหรียญ โถแพงจันทร์ 64 68 18 หูตึง นายเหียน โถแพงจันทร์ 

448 นาย ชม สีหานาถ 67 93 18 หูตึง นางถวิล โนนสุข 

449 นาย คำจันทร์ เรียมแสน 76 144 18 หูตึง นางพรชัย เรียมแสน 

450 นาง บัวไทย โถปาคำ 78 129 18 พิการทางการได้ยิน น.ส.ลุนศรี  โถชาล ี

451 นาง สิงห์ทอง โถบำรุง 78 136 18 หูหนวก นายสมบัติ โถแพงจันทร์ 

452 นาง กาใสย์ คำทะเนตร 88 61/1 18 หูตึง นายเกษม โถแพงจันทร์ 
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453 ด.ช. วีระพงษ์ ถึงนามลี 11 76 19 สื่อความหมาย  นางบุญทวี  ถึงนามลี 

454 น.ส. จุฑามาศ พรมลา 21 26 19 สติปัญญา/การเรียนรู้ นางมาลัย  พรมลา 

455 นาย ดนุสรณ์ ยอดแก้ว 22 138 19 การเคลื่อนไหว นางสุพรรณ์  ยอดแก้ว 

456 น.ส. บังอร โจทจันทร์ 38 160 19 สติปัญญา นางสมาร หาวิเศษ 

457 นาย ประดิษฐ์ โทวะด ี 55 169/3 19 การเคลื่อนไหว  นางสุคาม โทวะดี 

458 นาง ณิชนันทน์ อุ้ยสีแคน 60 79/7 19 การเคลื่อนไหว  นายณัฐพล  อุ้ยสีแคน 

459 นาย สมควร กมลคร 60 187 19 การเคลื่อนไหว  นางวาลี กมลคร 

460 นาย บุญทัน โจทจันทร์ 66 83 19 การเคลื่อนไหว ด.ช.ณัฐภัทร โจทจันทร์ 

461 นาย สุพจน์ ภูสมนึก 74 4/3 19 พิการทางการได้ยิน นายสุขสันต์  ภูสมนึก 

462 นาย ลุน โททุมพล 78 105/8 19 การเคลื่อนไหว นางแปลง  โททุมพล 

463 นาย อวน วรฤทธิ์ 82 27/1 19 พิการทางการได้ยิน นางมริวรรณ องคสาท 

464 นาง ทอง ฐานระษา 88 93/6 19 พิการทางการได้ยิน น.ส.ศิริพร  โถตันคำ 
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