
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากเทศบาลตำบลโนนสูง

ด้วย เมื่อวันที ่๖ เมษายน ๒๕๖๓ ได้เกิดเหตุวาตภัย ฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงทำให้

บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับความเลียหาย เทศบาลตำบลโนนสูงได้ดำเนินการให ้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันท ีเพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความ 

เดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันพยันตรายที่จะเกิดแก ่

ประชาชน ได้ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ได้รับการ 
ช่วยเหลือด้านการดำรงชีพจากเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๓๘ ราย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๑๐ เดือน เมษายน >.ศ.๒๕๖๓

(นายประสงค ์โพธึมีศิริ) 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



พ1

รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เหตุวาตภัย เมื่อวันที ่6 เมษายน 2563 

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสืมา

ที่ ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ ชุมชน หมายเหตุ

1 นายทวีศักด ็บุญทา 319 ถ.สำราญราษฎร์ โนนหมัน

2 นายมงคล พ่วงต่าย 323/1 ถ.สำราญราษฎร์ โนนหมัน

3 นายสมประสงค์ เดือนกลาง 5/2 ถ.สำราญราษฎร์ ซ.6 โนนหมัน

4 นายกำจัด ขอพลอยกลาง 14 ถ.สำราญราษฎร์ ช.6 โนนหมัน

5 นายบุญส่ง แนบกลาง 21 ถ.สำราญราษฎร ์ช.ร โนนหมัน

6 นางประทีป พรหมกลาง 38 ถ.สำราญราษฎร ์ซ.10 โนนหมัน

7 นายวิรัต ิพรหมกลาง 23 ถ.สำราญราษฎร ์ช.6 โนนหมัน

8 นายรุ่ง แก๊บพิมาย 65/1ถ.สำราญราษฎร ์ช.6 โนนหมัน

9 น.ส.พนิดา สนิทกลาง 65 ถ.สำราญราษฎร ์ซ.6 โนนหมัน

10 นายย์อย เกษตรเวทีน 71/1 ถ.สำราญราษฎร ์ช.6 โนนหมัน

11 นางกาญจนา ปล้องพุดชา 398 ถ.สำราญราษฎร์ โนนหมัน

12 นายสามารถ วัฒนากลาง 376/1 ถ.สำราญราษฎร์ โนนหมัน

13 นายสมชัย บุญทา 305 ถ.สำราญราษฎร์ โนนหมัน

14 นายวิรัช ศรีนอก 392 ถ.สำราญราษฎร์ โนนหมัน

15 นางสายไหม พานอิ่ม 23/1 ถ.บ้านบัว โนนหมัน

16 นางเบ็ญจาง อินทร์กลาง 11 ถ.ตะโกงอ บัว 1

17 นางแดง นกกลาง 89 ถ.ตะโกงอ บัว 1

18 นายพร กาจกลาง 11 ถ.บ้านบัว บัว 1

19 นางปวีณา ค้างกลาง 77 ถ.ตะโกงอ บัว 1

20 นางถวิล ยาดี 73 ถ.ตะโกงอ บัว 1

21 นายณรงค ์แก้วกลาง 81 ถ.ตะโกงอ บัว 1

22 นายประยงค ์หมายขีดกลาง 368 ถ.สำราญราษฎร์ บัว 1

23 นางวาสนา แก้วโต 41 ถ.ตะโกงอ บัว 1



24 นายทองพูน นามอินทร์ 45 ถ.ตะโกงอ บัว 1

25 นางสมศร ีทวีกลาง 2 ถ.ตะโกงอ บัว 1

26 นายจำนวน เกษตรเวทิน 193 ถ.สำราญราษฎร์ กระพี้

27 นางสมหมาย หลงกลาง 405 ถ.สำราญราษฏร์ โนนตาลู่-โนนระเวียง

28 นางวิไล ลอยกลาง 397 ถ.สำราญราษฏร์ โนนตาลู่-โนนระเวียง

29 น.ส.สุธาทิพย ์ถํ้ากลาง 436/2 ถ.สำราญราษฏร์ โนนสูง

30 นายจำป ีเมี้ยนกลาง 14 ถ.สำราญราษฏร ์ซ.14 โนนสูง

31 นายประเทือง เกษตรเวทิน 10 ถ.สำราญราษฏร์ ช.14 โนนสูง

32 นายสิทธิฤทธี้ กลึงกลาง 43/1 ถ.สำราญราษฏร ์ซ.14 โนนสูง

33 นายประทีป จาบเมืองน้อย 3/2 ถ.สำราญราษฎร ์ช.16 โนนสูง

34 น.ส.ชุติกาญจน ์ถิรสุทธิ 23/4 ถ.สำราญราษฎร ์ช.4 บัว 2

35 นายภูริโชต ิบ่อพิมาย 31/1 ถ.สำราญราษฎร์ ช.4 บัว 2

36 นายสมบัต ิแก้วตะพาน 23 ถ.สำราญราษฎร ์ช.4 บัว 2

37 นางรสสุคนธ ์กลิ่นกลาง 292 ถ.สำราญราษฎร์ บัว 2

38 นางวันเพ็ญ แจ่มกลาง 20/2 ถ.สำราญราษฎร์ บัว 2


