
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 57/1 ม.12 
ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 
 
ละติจูด : 
ลองจิจูด : 

1. นายบก มีใย 
(086-9034899) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

86 ป.4 เกษตรกร 
(ท านา) 

450,000 - เช่าพ้ืนที่
ปลูกบ้านและ
ท านา 
- สมาชิกแยก
ย้ายไป
ประกอบ
อาชีพทั้งใน
และนอก
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หนี้ในระบบ 
ธ.ก.ส. 
500,000 บาท 
- หนี้นอก
ระบบ 
 (ยืมเพ่ือน
บ้าน) จ านวน  
100,000 บาท 
- เพ่ือลงทุน
การท านา 
และไม่พอใช้
จ่าย 
สาเหตุ : กู้เพ่ือ
ท านา และ
อุปโภค 
บริโภค 

- มีความ
พร้อมสามารถ
พัฒนาได้ 

- ทักษะ : ท า
นา  
- ทรัพยำกร : 
เช่าที่ดินท านา
และปลุกบ้าน 
31 ไร่ 

2.นางชิด มีใย ภรรยา 84 ป.4 แม่บ้าน - 
3. นางมาลัย แก้วโพงเพง บุตร 62 ป.4 รับจ้าง ไม่

แน่นอน 
4. นายทองใบ มีใย บุตร 60 ป.4 รับจ้าง ไม่

แน่นอน 
5. นางล าไย นุ่มโต บุตร 58 ป.4 รับจ้าง 144,000 
6. นางไสว งุ้ยไก่ บุตร 56 ป.4 ท านา 500,000 
7. นายสมศักดิ์ มีใย บุตร 55  ป.4 รับจ้าง ไม่

แน่นอน 
8. พระม่ิง มีใย บุตร 53 ป.6 พระ - 
9. นางสมหมาย มีใย บุตร 52 ป.6 ท านา 700,000 
10. นางสมร บัวงาน บุตร 50 ป.6 ท านา 500,000 
11. นายปราโมทย์ มีใย  บุตร 49 ป.6 ท านา 450,000 
12. นางจรูญ เพ่ิมพูน ลูกสะใภ้ 45 ม.3 รับจ้าง 60,000 

2. 25/3 ม.12 
ต.คูบางหลวง 

นายนคร แก้วสนธิ 
(02-5983380) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

71 ป.4 ค้าขาย 36,000 - ไม่มีหนี้สิน - 



ล ำดับ 
ที่อยู่  

(ละติจูด/
ลองจิจูด) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ควำมสัมพันธ์ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ 
รำยได้/ปี 
(บำท) 

สภำพควำม
เป็นอยู่ 

หนี้สิน 
ควำมต้องกำร
พัฒนำ/ควำม

ช่วยเหลือ 
ข้อมูล 4ท 

อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 
 
ละติจูด : 
ลองจิจูด : 

นางปราณี แก้วสนธิ ภรรยา 59 ป.4 ค้าขาย 36,000 - สมาชิก
อาศัยอยู่
ด้วยกันทุกคน 

- ไม่ต้องการ
รับความ
ช่วยเหลือ 

ด.ช.เกษฎากร จันทร์เพชร หลาน 14 ก าลังศึกษา
อยู่ 
ม.2 

นักเรียน - 

ด.ญ.กวินนิภา บัวสด หลาน 12 ก าลังศึกษา
อยู่ 
ป.6 

นักเรียน - 

3. 39/1 ม.12 
ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 
 
ละติจูด : 
ลองจิจูด : 

นายสมนึก ชูเชื้อ 
(02-5983294) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

 

75 ป.2 ว่างงาน 8,400 สมาชิกอาศัย
อยู่ด้วยกัน 

- ไม่มีหนี้สิน - ไม่ต้องการ
รับความ
ช่วยเหลือ 

- 

นางเต็ม ชูเชื้อ 
 

ภรรยา 72 ป.2 แม่บ้าน - 

นางสาวมาลี ชูเชื้อ บุตร 51 ป.ตรี หมอ 600,000 
นายไพบูลย์ ชูเชื้อ บุตร 43 ป.ตรี ทนายความ 240,000 

4. 34/1 ม.12 
ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 
 

นายสัญญา วัฒนธรรม 
(ไม่อยู่บ้าน) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

 

        



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 : 
ลองจิจูด : 

5. 51 ม.12 
ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 
 
ละติจูด : 
ลองจิจูด : 

1.นายศิริโชค ประยงค์กุล 
(096-1623598) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

 

76 ป.4 ว่างงาน - -สมาชิกแยก
ย้ายไป
ประกอบ
อาชีพทั้งใน
และนอก
จังหวัด 
-ได้รับเงิน
จากลูกในการ
ด ารงชีพ 

- ไม่มีหนี้สิน - ไม่ต้องการ
รับความ
ช่วยเหลือ 

- ทักษะ : 
ภรรยา
สามารถเย็บ
ผ้าได้ 
 

2. นางโกสุม ประยงค์กุล ภรรยา 69 ม.6 แม่บ้าน - 
3. นางนุสรา ประยงค์กุล บุตร 48 ม.6 รับจ้าง 150,000 
4. นางสาวเปรมฤดี 
ประยงค์กุล 

บุตร 45 ม.6 เย็บผ้า 150,000 

5.นายพลายุทธ  ประยงค์
กุล (เสียชีวิต) 

บุตร - - - - 

6. นายยุทธชาติ ประยงค์
กุล 

หลาน 17 ก าลังศึกษา
อยู่ 
ม.5 

- - 

7. ด.ญ.เกจมณ๊ ประยงค์
กุล 

หลาน 14 ก าลังศึกษา
อยู่ 
ม.2 

- - 

6. 36/1 ม.12 
ต.คูบางหลวง 

1.นายเช้า แสงเทียน 
(089-7896780) 

หัวหน้า
ครัวเรือน 

 

84 ป.4 ว่างงาน 96,000 -สมาชิกแยก
ย้ายไป
ประกอบ

- ไม่มีหนี้สิน - ไม่ต้องการ
รับความ
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 

อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.
ปทุมธานี 
 
ละติจูด : 
ลองจิจูด : 

2. นางประสานสุข แสง
เที่ยง 

ภรรยา 85 ป.4 แม่บ้าน 96,000 อาชีพทั้งใน
และนอก
จังหวัด 
-ได้รับเงิน
จากลูกในการ
ด ารงชีพ 

3. ร.ต.ท.สมชาย แสงเที่ยง บุตร 61 ป.ตรี ข้าราชการ
บ านาญ 

356,400 

4. นายสุชาติ แสงเที่ยง บุตร 59 ปวช. พนักงาน
บริษัท 

240,000 

5. นายศิริชัย แสงเที่ยง บุตร 56 ป.6 ขับรถแท็กซ่ี 120,000 
6. นายปรีชา แสงเที่ยง บุตร 54 ม.6 รับจ้าง ไม่

แน่นอน 
    


