
บา้นเลขที่ หมู่ที่ ต าบล ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘
1 นายหนูจ้าย แขกต้อย 88/3 ๒ ตะเบาะ 35,000 ๒๕,๓๓๓ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
2 นายศรีทะนนท ์ ทะเที่ยง 27 ๒ ตะเบาะ 36,000 ๒๔,๐๐๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
3 นางสาวรัตนา  เพชรน้อย 46 ๑๐ ตะเบาะ ไม่ได้ส ารวจ ๑๗,๖๗๕ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
4 นายสมัย   โชคดี 126 ๗ บา้นโตก 50,000 ๒๕,๐๐๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
5 นางสาวอัมพร  จันลออ 230/1 ๑ สะเดียง 50,000 ๑๘,๐๐๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
6 นายทยุ  ค าสุข 188/1 ๒ สะเดียง 44,286 ๑๖,๑๐๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
7 นายสมคิด  เด็ดแก้ว 29/5 ๓ สะเดียง 56,250 ๒๓,๗๕๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
8 นางบญุนาค  ขุนทอง 53/2 ๔ สะเดียง 53,333 ๑๘,๐๐๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
9 นายชาลี  สมตัว 87/1 ๔ สะเดียง 30,000 ๑๒,๕๐๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน

10 นางเอี้อย  ต่อมยิ้ม 55/2 ๖ สะเดียง 75,000 ๒๓,๗๕๐ ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
11 นายแดง   หุ่นทอง 42 6 สะเดียง 80,000 21,360 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
12 นางสาวจีราวรรณ  ศรีเมือง 57/3 7 สะเดียง 51,667 28,333 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
13 นางก างา  เสือน้อย 20/2 7 สะเดียง 34,050 21,925 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
14 นางสายยนต์  สังข์ประสทธิ์ 55/3 8 สะเดียง 32,667 27,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
15 นายสมัคร  ศิลกุล 47/4 8 สะเดียง 30,000 26,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
16 นายนภดล  ม่วงน้อย 170/92 11 สะเดียง ไม่ได้ส ารวจ 21,667 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
17 นางประภากร โคยามา 89/1 12 สะเดียง 42,857 17,857 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
18 นายสงกรานต์  มาดี 9809 1 ดงมูลเหล็ก 30,450 22,500 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
19 นายโทน  สีแก้ว 160 7 ดงมูลเหล็ก 89,500 21,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
20 นางสมพงษ ์ กล่ินสี 158 8 ดงมูลเหล็ก 35,000 29,500 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
21 นางสาวกาญจนา  กันจาด 36/1 4 วงัชมภู 41,250 28,500 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน

ทะเบยีนรายชื่อครัวเรือนยากจนเปา้หมาย ด าเนินการปงีบประมาณ 2559 จังหวัดเพชรบรูณ์

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ รายได้จากการส ารวจ จปฐ

ที่ ระบ ุคร.เก่า/ใหม่

ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ จ านวน 99 ครัวเรือน
อ.เมืองเพชรบรูณ ์34 ครัวเรือน

เหตุผลประกอบการตกเกณฑ์รายได้ (ระบุ)



บา้นเลขที่ หมู่ที่ ต าบล ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘
22 นายทองสุก  นวลปนื 30/4 4 วงัชมภู 43,333 16,667 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
23 นายจ้อน  ยางค า 9 12 นายม 33,000 20,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
24 นายแก้ว  สุนันตะ 163 10 วงัชมภู 43,000 25,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
25 นายแดง  เฮ้าปั้ง 402 11 วงัชมภู 52,857 18,571 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
26 นายประสิทธิ ์ ธรรมสมบรูณ์ 684 12 วงัชมภู 30,000 20,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
27 นางวนัดี  แสงค ากง 9999/8 12 วงัชมภู ไม่ได้ส ารวจ 14,286 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
28 นางสาววไิล  แก้วเกษศรี 196 12 วงัชมภู 32,500 13,333 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
29 นายธนากร  รุ่งรัตนประภา 58 2 ระวงิ 40,000 18,750 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
30 นายบญุเกิน  ทองข า 48 3 ระวงิ 56,400 15,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
31 นายดีศักด์ิ  มีเศษ 175 6 ระวงิ 31,429 28,571 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
32 นายศรีเทพ  กองบนิ 139 6 ระวงิ 46,000 26,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
33 นายสุพรรณ  เศษวิ 149 6 ระวงิ 32,000 24,000 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน
34 นายหก  า  มีสุข 136 6 ระวงิ 35,000 19,167 ใหม่ ประสบภยัแล้ง/ราคาผลผลิตตกต่ า/ไม่มีการจ้างงาน

อ.หล่มสัก 36 ครัวเรือน
๑ นางหยุย            สุนลี 143 หมู่ 8 ตาลเด่ียว 120,000 10,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒ นางค าผ่าน        อ่อนห า 25 หมู่ 1 บา้นโสก 34,286 28,571        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓ นางทองค า        ผิวผ่อง 112 หมู่ 10 หว้ยไร่ 30,833 25,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๔ นายแจ้ง           ปอ้งทา้ว 65 หมู่ 12 หว้ยไร่ 66,667 24,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๕ นายสังทอง      นวลต่ิง 64 หมู่ 7 ปากช่อง 31,667 12,667        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๖ นายคิด             ไสยาทา 175 หมู่ 1 น้ าชุน 30,000 24,667        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๗ นางหนูลพ      ชัยชนะ 164 หมู่ 4 น้ าชุน 56,700 26,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๘ นางสาวล าพนู    กระทู้ 92 หมู่ 6 น้ าชุน 300,000 22,100        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว

เหตุผลประกอบการตกเกณฑ์รายได้ (ระบุ)ระบ ุคร.เก่า/ใหม่
รายได้จากการส ารวจ จปฐที่อยู่

ชื่อ-สกุลที่



บา้นเลขที่ หมู่ที่ ต าบล ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘
๙ นายพดั             วนักอน 113 หมู่ 7 น้ าชุน 55,143 26,944        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว

๑๐ นายบา่ย             จันใด 65 หมู่ 7 น้ าชุน 105,500 25,500        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๑ นายคิด             อุปรี 3 หมู่ 7 น้ าชุน 85,967 24,100        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๒ นายสีคาร         แก้วสอน  25/1 หมู่ 7 น้ าชุน 26,400 21,100        เก่า ชรา /อยู่คนเดียว
๑๓ นายประสิทธิ ์  สารีวนั 52 หมู่ 8 น้ าชุน 30,000 28,800        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๔ นางไพรัตน์      โคตรชมภู 203 หมู่ 13 น้ าชุน 30,000 28,400        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๕ นายปราโมทย์   อ่ าข า 56 หมู่ 13 น้ าชุน 30,000 26,408        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๖ นายบญุธรรม    ใจสอน 178 หมู่ 13 น้ าชุน 45,000 25,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๗ นางชื่น              วงศ์สิน 58 หมู่ 16 น้ าชุน 48,293 28,574        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๘ นางค าหมาย     สุขแสงนิล 47 หมู่ 8 หนองไขว่ 40,000 21,250        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๑๙ นางบดุดี           สมสร้อย 128 หมู่ 14 หนองไขว่ 40,000 23,333        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๐ นายค าภา          กระวนั 49 หมู่ 10 หนองไขว่ 52,333 19,167        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๑ นายล าดวน       แสงแก้ว  17/1 หมู่ 11 หนองไขว่ 41,250 21,667        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๒ นายเกรียงไกร   กันดก  130/2 หมู่ 13 หนองไขว่ 30,000 25,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๓ นายมา              นวลเกตุ 98 หมู่ 13 หนองไขว่ 30,000 20,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๔ นางทองค า        แควน้อินทร์  155/1 หมู่ 13 หนองไขว่ 31,333 18,333        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๕ นายอนุชา         นามแดง  125/2 หมู่ 13 หนองไขว่ 30,000 13,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๖ นายสมชัย        จันทร์วบิลูย์ 1 หมู่ 11 ช้างตะลูด 30,000 28,333        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๗ นางแดง           ขวญัต่อ 136 หมู่ 11 ช้างตะลูด 80,000 27,500        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๘ นางบญุมา       ค าพฒุ 124 หมู่ 11 ช้างตะลูด 37,500 21,571        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๒๙ นางสมัย         จันล าเจียก 13 หมู่ 11 ช้างตะลูด 32,500 15,000        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ รายได้จากการส ารวจ จปฐ

ระบ ุคร.เก่า/ใหม่ เหตุผลประกอบการตกเกณฑ์รายได้ (ระบุ)



บา้นเลขที่ หมู่ที่ ต าบล ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘
๓๐ นางแต้ง         เมืองค า 15 หมู่ 1 บา้นไร่ 40,000 28,571        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓๑ นายมุง          นวลยง  1/1 หมู่ 1 บา้นไร่ 36,667 22,643        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓๒ นางค า           ปยิศทพิย์ 28 หมู่ 2 บา้นไร่ 30,120 28,394        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓๓ นายสังวาลย์    ศรีษะเกตุ  45/1 หมู่ 3 บา้นไร่ 33,967 27,500        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓๔ นายขัน          สมศรี 21 หมู่ 3 บา้นไร่ 113,333 26,667        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓๕ นางถนอม     โสภา  25/2 หมู่ 4 บา้นไร่ 37,500 25,175        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว
๓๖ นายพล         ใจสวา่ง 228 หมู่ 1 บา้นหวาย 34,000 12,500        ใหม่ ชรา /อยู่คนเดียว

อ.หล่มเก่า 8 ครัวเรือน
1 นางน้อยแสวง 40 3 บา้นเนิน 30,000.00 29,900 คร.ใหม่
2 นายอัมพร 159 3 บา้นเนิน 30,700.00 27,000 คร.ใหม่
3 นางรุ่น 36 3 บา้นเนิน 30,333.00 26,333 คร.ใหม่
4 นายโยธนิ 49 6 วงับาล 30,000.00 29,093  อบต. สร้างบา้นให้/คร.ใหม่

5 นายสมชัย 21 2 ตาดกลอย 34,333.00  25,410 คร.ใหม่
6 นายพพลัฎฐ์ 45 4 นาแซง 30,000.00  28,333 คร.ใหม่
7 นางค าผาด 12 1 นาเกาะ 28,750.00  28,750 คร. เก่า
8 นายแต๋ม 220 9 นาซ า 45,000.00  22,000 คร.ใหม่

อ.เขาค้อ 1 ครัวเรือน
1 นางพนั  บญุเกิด 25 2 สะเดาะพง 75,000       28,600         คร.ใหม่ - ปญัหาสุขภาพ (โรคเบาหวาน)

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ รายได้จากการส ารวจ จปฐ

ระบ ุคร.เก่า/ใหม่ เหตุผลประกอบการตกเกณฑ์รายได้ (ระบุ)



บา้นเลขที่ หมู่ที่ ต าบล ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘
อ.หนองไผ่ 5 ครัวเรือน

๑ นางคูณ  สมศรี 51/1 13 หนองไผ่ 32,857 27,143 คร.ใหม่ ปญัหาสุขภาพ/ลูกในวยัเรียนหลายคน
๒ นางสาวดอกไม้ เชียงยืน 37 3 ยางงาม 54,000 29,233        คร.ใหม่ ลูกในวยัเรียนหลายคน/ปญัหาสุขภาพ
๓ นางยุพนิ  แตงหอม 238 15 หนองไผ่ 58,333 10,000        คร.ใหม่ ไม่มีอาชีพประจ า/ปญัหาสุขภาพ
๔ นายสายชล  มีบญุ 116 1 กองทลู 37,000 29,667        คร.ใหม่ ภาวะติดสุราเร้ืองรัง/อาชีพไม่แน่นอน
๕ นางสมควร  วฒันสมบรูณ์ 44 4 วงัทา่ดี 30,000 12,000        คร.ใหม่ ปญัหาสุขภาพ/ท างานหนักไม่ได้

อ.บงึสามพัน 3 ครัวเรือน
1 นายเลิศ 29 1 ซับสมอทอด 50000 25,000 คร.ใหม่ ไม่ค่อยมีงานจ้าง 
2 นายส าเภา  4/1 8 ซับไม้แดง 35714 24,286 คร.ใหม่ ไม่ค่อยมีงานจ้าง 
3 นายวนัชัย 56 8 ซับไม้แดง 46667 21,333 คร.ใหม่ ไม่ค่อยมีงานจ้าง 

อ.วิเชียรบรุี 1 ครัวเรือน
1 นายบวัขาว  พทุธชาด 168 11 บอ่รัง 48,800       29,000         คร.ใหม่ ประสบภยัแล้ง 

อ.วังโปง่ 3 ครัวเรือน
1 น.ส.สวา่ง 24 7 วงัศาล 42,143.00  28,571.43   คร.ใหม่ ผลผลิตตกต่ า
2 นายสมาน 37 7 วงัศาล 34,000.00  28,000.00   คร.ใหม่ ผลผลิตตกต่ า
3 นางจันทร์ 2 7 วงัศาล 30,000.00  28,333.33   คร.ใหม่ ผลผลิตตกต่ า

อ.ชนแดน 8 ครัวเรือน
1 นายศิริ        แก้วเมือง 82/1 6 ชนแดน 22,857 คร.ใหม่
2 นายจันทร์เพง็ ปอ้งทา้ว  1/2 8 ทา่ข้าม 20,000 คร.ใหม่
3 นางราตรี   มวยคล่อง  8/1 2 บา้นกล้วย 21,667 คร.ใหม่
4 นางขันทอง ชัยชาญ 49 16 บา้นกล้วย 22,000 คร.ใหม่
5 นางสาวสายทอง  สุอินดี 107 16 บา้นกล้วย 18,571 คร.ใหม่
6 นายแอ๋ว    พมิพา 261 7 ซับพทุรา 18,000 คร.ใหม่

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ รายได้จากการส ารวจ จปฐ

ระบ ุคร.เก่า/ใหม่ เหตุผลประกอบการตกเกณฑ์รายได้ (ระบุ)



บา้นเลขที่ หมู่ที่ ต าบล ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘
7 นายอาน    ทองบอ่ 156 8 ซับพทุรา 12,000 คร.ใหม่
8 นายอาวธุ   แย้มเมือง 203 8 ซับพทุรา 29,700 คร.ใหม่

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ รายได้จากการส ารวจ จปฐ

ระบ ุคร.เก่า/ใหม่ เหตุผลประกอบการตกเกณฑ์รายได้ (ระบุ)


