
แบบส ำรวจข้อมูลครัวเรือนบ้ำนคลองน  ำเขียว หมู่ 7  ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ช่ือ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

1 บ้านเลขที่ 59 คุณชมพูนุช  หงส์ศิริ 
(065-648-5585) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

47 ม.ต้น เกษตรกร 
(ไม้ยูคา) 

10,000/ป ี - บ้านของ
ตนเอง (ที่ดิน 
สปก.) 
- สมาชิก
อาศัยอยู่
ด้วยกันทุกคน 

กองทุนเงิน
ล้าน 
50,000 
บาท 

- มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ  
- ทรัพยำกร ที่ดิน 
4 (ที่ดิน สปก.) ภูศนิษา หงส์ศิริ ลูกสาว 24 ปวส. ท างานใน

ห้าง 
150,000/ปี 

ภาคิน  หงส์ศิริ ลูกชาย 11 ป.5 ก าลังศึกษา - 
ภาคิน  หงส์ศิริ ลูกชาย 10 ป.4 ก าลังศึกษา - 
อริสา  หงส์สิริ หลานสาว 2 -  - 

รวม 160,000 บำท 

2 บ้านเลขที่ 
264- 

คุณประน้อม วรรณ-
เลิศ (081-841-5935) 

ภรรยา 60 ป.ตรี เกษตรกร 
(ไม้ยูคา) 

40,000 
บาท 

บ้านของ
ตนเอง (ที่ดิน 
สปก.) 
-ไม่มีลูกหลาน 
 
 
 
 

ไม่มีหน้ีสิน มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ  
- ทรัพยำกร ที่ดิน 
4 (ที่ดิน สปก.) คุณอิทธิพล วรรณเลิศ หัวหน้า

ครัวเรือน 
63 ป.ตรี 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ช่ือ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

3 บ้านเลขที่ (ไม่
มีบ้านเลขที่) 

คุณประจิตร จุมพันธ์  
(089-785-5199)             

ภรรยา 41 ม .ปลาย เล้ียงจิ้งหรีด 
เล้ียงปลา 

20,000 -ไม่มีที่ดินท า
กิน และเช่าที่
เพ่ือท า
การเกษตร 
(ท านา) 
-ที่ดินบ้านยัง
เป็นที่ดินของ
ของญาติ 
(สปก.) 

หน้ี
สหกรณ์ 
300,000 
บาท 

มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ  
- ทรัพยำกร  

คุณเสถียร จุมพันธ์ หัวหน้า
ครัวเรือน 

62  รับจ้างทั่วไป   

น้องน้ า (ช่ือเล่น) จุม
พันธ ์

ลูกสาว   ก าลังศึกษา  

4 บ้านเลขที่ 
140 

คุณจ าปี หงส์ศิริ 
(081-807-0594) 

ภรรยา 64 ไม่ได้รับ
การศึกษา 

เกษตรกร 
(ยูคา) 

600,000/ปี สภาพความ
อยู่ในระดับดี
มาก 

ไม่มีหน้ีสิน มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ  
- ทรัพยำกร ที่ดิน 
25 ไร่ คุณทองพูน หงส์ศิริ หัวหน้า

ครัวเรือน 
70 ม.6 

5 บ้านเลขที่ 
121 

คุณบ๋อ ถันถาจิตร์  
(086-841-0976) 

ภรรยา 50 ป.6 เกษตรกร 
(ยูคา) 

700,000/ปี สภาพความ
อยู่ในระดับดี
มาก 

ไม่มีหน้ีสิน มีความพร้อม
สามารถพัฒนา
ได้ 

- ทักษะ  
- ทรัพยำกร ที่ดิน 
92 ไร่ 
- ที่ดินเช่า 28 ไร่ 

คณุวีรพงศ์ ถันถาจิตร์ หัวหน้า
ครัวเรือน 

52 ม.6 ผู้ใหญ่บ้าน 

คณุไกรวฒิุ ถัมถาจิตร์ ลูกชาย 21 ปวส ไม่ได้ท างาน 



ภำพถ่ำยครัวเรือนเป้ำหมำยที่ส ำรวจข้อมูลเบื องต้น 

บ้ำนคลองน  ำเขียว หมู่ 7  ต ำบลท่ำแยก อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุลหัวหน้ำครวัเรือน รูปภำพหัวหน้ำครัวเรือน/ที่อยู่อำศัย 
1 คุณชมพูนุช  หงษ์ศิริ 

 
2 คุณประน้อม  วรรณเลิศ 

 
3 คุณประจิตร จุมพันธ์              

 
4 คุณจ าปี  หงษ์ศิริ 

 



 

5 คุณบ๋อ ถันถาจิตร์ 
 

 


