
ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

1 58 หมู่ 9 ต.คู
บางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 

นายอนันต์ ก้องสว่างชัย 
(ไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชน 
แต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านใน
ทะเบียนบ้าน) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

    
 

 

    

2 55 หมู่ 9 ต.คู
บางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 

นายพาสิษฐ์ ทาโคตร 
(ไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชน 
แต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านใน
ทะเบียนบ้าน) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

    
 
 

 

    

3 32/3 หมู่ 9 ต.
คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 
ละติจูด : 
14.0412619 
ลองจิจูด: 
100.4571276 

ด.ญ.อรพลิร ปั้นโต 
โทร : 065-498-8429 
 

เจ้าบ้าน 9 ศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 3 

- - - เช่าบ้าน 
ราคา 2,700 
บาท/เดือน 
- อาศัยอยู่คน
เดียว 

ไม่มีหนี้สิน ไม่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

- 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

4 34/20 หมู่ 9 
ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 

นายมนต์ชัย เหล่าพูน
ทรัพย์ 
(ไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชน 
แต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านใน
ทะเบียนบ้าน) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

    
 
 
 
 
 

    

5 44/1 หมู่ 9 ต.
คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 
ละติจูด : 
14.046417 
ลองจิจูด : 
100.465182 

นายบุญรอด นิ่มเนียม 
โทร : 085-843-9665 
 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

65 ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

- ให้เช่า
ที่ดิน 
- เบี้ย
ผู้สูงอายุ 

- 12,000 บาท 
- 7,200 บาท 
 
 
 
 
รวม 19,200 
บำท 

- บ้านขอ
ตนเอง พื้นที่ 
50 ตารางวา 
- อาศัยอยู่คน
เดียว 
- นายบุญรอด 
ป่วยเรื้อรัง 
หลายโรค 

ไม่มีหนี้สิน ไม่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

- 

6 16 หมู่ 9 ต.คู
บางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 

1. นายบุญส่ง กัลยาเพ็ชร 
โทร : 085-371-8647 
 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

67 ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

- เกษตรกร 
ท านา 
- ค้าขาย 

- 50,000 บาท 
- 30,000 บาท 

 
 

- บ้านของ
ตนเอง พ้ืนที่ 4 
ไร่ 

- หนี้ใน
ระบบ กู้
ธนาคาร

ไม่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 
เพราะปัจจุบัน
มีการสร้าง

- 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

ละติจูด : 
14.0397770 
ลองจิจูด : 
100.461402 

2. นางยุพิน กัลยาเพชร ภรรยา 65 ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

ค้าขาย 30,000 บาท สมาชิกอยู่
อาศัยอยู่
ด้วยกันทุกคน 

สร้าง
หอพัก 

ธุรกิจ(หอพัก) 
และท านาพ้ืนที่ 
30 ไร่ 3. นางสมพร กัลยาเพชร ลูกสาว 35 ปวส. พนักงาน

ขายรถยนต์ 
- เจ้าของ
หอพัก 

(ไม่เปิดเผย) 

4. นางสาวบังอร กัลยา
เพชร 

ลูกสาว 29 ปวส. พนักงาน
บริษัท 

(ไม่เปิดเผย) 

5. นายนิคม รอดแสน ลูกเขย 36  พนักงาน
ขายรถยนต์ 
- เจ้าของ
หอพัก 

(ไม่เปิดเผย) 

6. วิว หลาน   - - 
7. เวียร ์ หลาน   - - 
8. ว่าน หลาน   - - 
9. เวฟ หลาน   - - 

รวม 110,000 
บำท 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

7 5 หมู่ 9 ต.คู
บางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 
ละติจูด : 
14.0390200 
ลองจิจูด : 
100.4635500 

1. นางล าไย ใหญ่เจริญ 
 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

73 ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

- เกษตรกร 
ท านา 

 

40,000 บาท 
 
 
 
 

- สมาชิกอยู่
อาศัยอยู่
ด้วยกันทุกคน 
- นางล าไยเป็น
ตาต้อกระจก 
มีอาการเจ็บ
ข้อกระดูก 

- มีหนี้ใน
ระบบ 
กองทุน
หมู่บ้าน 
จ านวน 
20,000 
บาท 
- กู้ยืมเพ่ือ
เป็นทุนท า
นา 
มีการผ่อน
คืนกองทุน
เป็นรายปี 
จ านวน 
20,000 
บาท 

- มีความ
ต้องการเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ทักษะ : ท านา 
ทัศนคติ : อยู่
อย่างประหยัด/
ปลูกพืชผักกิน 
ทรัพยำกร : มี
ที่ดินท านา 5 ไร่ 
ทำงออก : หา
รายได้เสริมจาก
ทุนทรัพยากรที่มี
อยู่ (กล้วย) 

2. นางสุกัญญา ใหญ่
เจริญ 

ลูกสาว 42 ปริญญาตรี - - 

3. ด.ช. ผจงศักดิ์ บุญ
เนียม 

หลาน 11 ศึกษาอยู่ชั้น
ปะถมศึกษา

ปีที่ 5 

- - 

4. สิงห์ หลาน 5 ศึกษาอยู่ชั้น
ปะถมศึกษา

ปีที่ 1 

- - 

5. ศร หลาน 4 ศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 

- - 
 
 

รวม 40,000 
บำท 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

8 8/1 หมู่ 9 ต.คู
บางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 
ละติจูด : 
14.038813 
ลองจิจูด : 
100.462563 

นางปทุม อารีกิจ 
(ไม่อยู่บ้าน) 
 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

    
 
 
 
 
 

    

9 32/9 หมู่ 9 ต.
คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 

นางศศินิภา เปียด ารงค์ 
(ไม่ได้อยู่อาศัยในชุมชน 
แต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านใน
ทะเบียนบ้าน) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

    
 

 
 

    

10 34/38 หมู่ 9 
ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 

1. นางเตือนใจ บ ารุง
ราษฎร์ 
โทร : 088-011-3632 
(เบอร์น้องสาว : รัก) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

43 ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

พนักงาน
บริษัท 

- 108,000 
บาท 

 
 

- บ้านของ
ตนเอง พื้นที่ 
171 ตารางวา 
- สมาชิกอยู่
ด้วยกันทุกคน 

- ไม่มี
หนี้สิน 

ไม่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 
เพราะมีรายได้
ดีขึ้นแล้ว จาก

ทรัพยำกร : 
หอพักส าหรับ
เช่า 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

ละติจูด : 
14.042032 
ลองจิจูด : 
100.457380 

2. นายณรงค์ บ ารุง
ราษฎร์ 

สามี 50 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

พนักงาน
บริษัท 

108,000 บาท 
 
รวม 216,000 
บำท 

การท าเช่า
หอพัก 

11 34 หมู่ 9 ต.คู
บางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 
ละติจูด : 
14.0409188 
ลองจิจูด : 
100.4566441 

1. นางสารภี ยุดดร 
โทร : 02-9794007 
081-250-6498 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

67 ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

- ค้าขาย 
(กล้วย/
มะม่วง/
มะนาว/ไข่
ไก่ ที่ปลูกที่
เลี้ยงไว้ที่
บ้าน) 
- ให้เช่า
ที่ดิน 

- 12,000 บาท 
- 360,000 
บาท 
 

- บ้านของ
ตนเอง พื้นที่ 1 
ไร่ 
- สมาชิกอยู่
ด้วยกันทุกคน 
- นางสาว
สมบูรณ์ ป่วย
เป็นโรคหอบ
หือ 
- หลานเพิ่ง
ผ่าตัดต่อม
ทอมซิน 

- มีหนี้ใน
ระบบกู้
เงินกองทุน
หมู่บ้าน 
เพ่ือใช้หนี้
นอกระบบ 
จ านวน 
20,000 
บาท และ
กู้ซ้ือ
ธนาคาร 
เพ่ือซื้อ
รถยนต์ 2 

ไม่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 
เพราะ สามาร
ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

ทรัพยำกร : 
ที่ดิน / ปลูก
กล้วย มะม่วง 
มะนาว สมุนไพร 
และเลี้ยงไก่ 

2. นางสาวสมบูรณ์ บัว
ทอง 

พ่ีสาว 70 มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

ค้าขาย 36,000 บาท 

3. นางสาววราพร ยุดดร ลูกสาว 43 ปริญญาตรี พนักงาน
บริษัท 

192,000 บาท 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

4. นางสาวกมลวรรณ ยุด
ดร 

ลูกสาว 40 ปริญญาตรี พนักงาน
บริษัท 

204,000 บาท คัน 
จ านวน 
1,200,000 
บาท 
- มีการใช้
ดอกเบี้ย
กองทุน
หมู่บ้านปี
ละ 1,200 
บาท และ
มีผ่อนเงิน
ค่ารถอยู่ 
เดือนละ 
20,000 
บาท 

5. นางสาวปพิชญา ยุดดร ลูกสาว 33 ปริญญาตรี พนักงาน
บริษัท 

360,000 บาท 

6. นายวิมล พานแก้ว ลูกเขย 53 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

รับราชการ 240,000 บาท 

7. ด.ญ.มนทยา พานแก้ว หลาน 6  - - 
8. ด.ญ.นฤมล พานแก้ว หลาน 4  - - 

 
 
 
 
 
 
รวม 
1,404,000 
บำท 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

12 32/2 หมู่ 9 ต.
คูบางหลวง อ.
ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 
ละติจูด : 
14.0414290 
ลองจิจูด : 
100.4583150 

1. นายบุญเพ็ญ กันเกตุ 
 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

75 ปวส. ข้าราชการ
บ านาญ 

20,000 บาท 
 
 

 

บ้านของ
ตนเอง 

- ไม่มี
หนี้สิน 

ไม่ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

- 

2. นางแสวง กันเกตุ ภรรยา 70 ประถมศึกษา
ปีที่ 4 

รับเบี้ย
ผู้สูงอายุ 

8,400 บาท 

3. นายอร่าม กันเกตุ ลูกชาย 41 ปริญญาตรี ค้าขาย 240,000 บาท 
4. ด.ญ.ดาราวดี กันเกตุ หลาน 11 ศึกษาอยู่ชั้น

ประถมศึกษา
ปีที่ 5 

- - 

5. ด.ญ.รสิตา กันเกตุ หลาน 3 - - - 
รวม 268,400 
บำท 

 


