
                                               
รายชื่อหมู่บ้านโครงการพันธกิจสมัพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธาน ี

ล าดับ
ที ่ อ าเภอ ต าบล หมูท่ี ่ ชื่อบ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์โทร ก าหนดการลงพื้นที ่

1 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 8 ชุมชนหมูบ่้านนครชัยมงคลวิลล่า 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ์ 091-0528275  
2 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 9 ชุมชนนวนครหน้าเมือง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์วิศรุต    ขวัญคุ้ม 086-2020656  
3 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 10 ชุมชนนวนครวิลล่า –แฟลต 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์สุรินทร์  อุ่นเสน 092-6648008  
4 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 11 ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง 085-1002438  
5 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน 061-3826151  
6 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ดวงเดือน  วัฎฎานุรักษ์ 081-4249941  
7 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อมตา  อุตะมะ 061-6159242  
8 คลองหลวง เทศบาลท่าโขลง 19 ชุมชนพืชนิมติร 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์ 087-0724161 12,19,26 พ.ย. 61 และ

7,20 ธ.ค. 61 
9 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 1 คลองบางหลวง 2 งานวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.นลินอร  นุ้ยปลอด 082-2466363 18,21, 28-30 พ.ย. 61 
10 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 2 คลองบางหลวง 32 งานวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.เบญจภา  ไกรทอง 098-2788962 18,21, 28-30 พ.ย. 61 
11 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 3 คลองบางหลวง 18 งานวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์วรภร  อ่ิมเย็น 088-9545354 14,21,28 พ.ย. 61 และ

12,26 ธ.ค. 61 
12 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 4 คลองบางโพธิ ์ 8 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นายเมธี  ถูกแบบ 082-5871887 19 - 21 พ.ย. 61 
13 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 5 ตลาดบางเตย 23 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นายเมธี  ถูกแบบ 082-5871887 22 – 23  พ.ย. 61 
14 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 6 คลองบางหลวง 10 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นายปิติพงศ์  อ่อนส าลี 084-5428771 26 – 28 พ.ย. 61 
15 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 7 คลองบางหลวง 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 089-7085993 15,23,29 พ.ย. 61 

6 ,13, 20 ธ.ค. 61 
16 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 8 คูขวางไทย 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 081-2818432 15,23,30 พ.ย. 61 

7,26,27 ธ.ค. 61 
17 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 9 คลองบางหลวง 12 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นายปิติพงศ์  อ่อนส าลี 084-5428771 29 – 30 พ.ย. 61 
18 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 11 คลองบางหลวงไหว้พระ 1 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ น.ส.วิไลลักษณ์  การุญวงค์ 063-7696186 3 ,6, 7 ธ.ค. 61 
19 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 12 คลองเจ้า 6 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ น.ส.วิไลลักษณ์  การุญวงค์ 063-7696186 12 – 14 ธ.ค. 61 
20 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 1 บ่อน  าเชี่ยว 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม 083-9096155  
21 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 3 โยธา 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ศัลย์ชัย  ใจสมุทร 087-4680135  
22 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 4 ระแหง 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์แพรวพรรณ  สุวรรณ

พงศ ์
092-9889982 14,21,28 พ.ย. 61 และ 

12,19 ธ.ค. 61 
23 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 5 คลองโยธา 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี 081-8102349 15,22,29 พ.ย.61 และ 

6,13 ธ.ค. 61 
24 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 6 คลองระแหง 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ ดร.สุนทรี  จีนธรรม 089-6825997 13 -14 พ.ย. 61 
25 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 8 คลองถ  าตะบัน 5 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์บุญอนันต์  บุญสนธิ์ 092-5981113 14 พ.ย. 61 , 3 – 9 ธ.ค

61 , 26 – 27 ม.ค. 62 
26 ลาดหลุมแก้ว ระแหง 10 คลองถ  าตะบัน 1 คณะครุศาสตร ์ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม 0847682955 14,21 พ.ย.61  
27 ลาดหลุมแก้ว หน้าไม ้ 6 คลองหน้าไม ้ 7 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 081-9386818 12-13 ,19-20 พ.ย.61 

 


