
ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

1 นายพฒันชยั เภาศรี 2 ม.1 ต.ท่าผา
2 นางกฤตยา เสลาหอม 52 ม.3 ต.ท่าผา
3 นายวชัรินทร์ โคตรค า 75 ม.5 ต.ท่าผา
4 นายรอด เสนาหอม 39 ม.4 ต.ท่าผา
5 นายนุกูล ศรีลานนัท์ 29/3 ม.6 ต.ท่าผา
6 นายส ารวย ทพัทวี 72 ม.7 ต.ท่าผา
7 นายสุธรรม แจง้อารมณ์ 93/1 ม.9 ต.ท่าผา
8 นายจ าลอง มีลอ้ม 10/5 ม.11 ต.ท่าผา
9 นายอาณติั โสภา 66/2 ม.12 ต.ท่าผา
10 นางสาวนพนภา อ๊อกดว้ง 104/1 ม.14 ต.ท่าผา 089-8069687 8
11 นายทองดี นนัทสงัข์ 27/2 ม.15 ต.ท่าผา
12 นายโหม ค  าสร้อย 53/2 ม.16 ต.ท่าผา
13 นายปรีชา เก็งวิเชียรไชย 25 ม.19 ต.ท่าผา 089-5125138 100
14 นางสาวเพญ็รัตน์ สวสัด์ิรักษา 3 ม.20 ต.ท่าผา
15 นายจงดี พาวงค์ 14/2 ม.8 ต.ท่าผา
16 นางจินตนา เต้ียมเครือ 9/12 ม.14 ต.ท่าผา
17 นางประยงค ์ทองโชติ 33 ม.15 ต.ท่าผา
18 นางศศินนัท ์เยน็ใจดี 1/6 ม.13 ต.ท่าผา
19 นางปราณี พาช่ือ 35 ม.19 ต.ท่าผา
20 นางโสภา วนัเพญ็ 87/3 ม.14 ต.ท่าผา
21 นางณฐมนพร สีดาสม 95/1 ม.14 ต.ท่าผา 085-2572802
22 นางนกแกว้ คนัโต 95 ม.14 ต.ท่าผา 0
23 นายสุคนั คนัโต 95  ม.14 ต.ท่าผา
24 นางนพรัตน์ ด ารงศรีสมบูรณ์ 85/1 ม.14 ต.ท่าผา

ที่อยู่

แบบส ำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วม โครงกำรลดโลกร้อน จำกกำรลดกำรเผำบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย
 อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี

ล าดบั ช่ือ-สกลุ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

25 นายสมบติั นาโพธ์ิ 97 ม.14 ต.ท่าผา 080-1102015 6 9
26 นางรุ่งทิพย ์เงาฉาย 97 ม.14 ต.ท่าผา 089-0065603
27 นางมาลี ศรีสงัวร 99 ม.14 ต.ท่าผา 089-5489897
28 นางสาวภทัรา น่ิมนาค 100 ม.14 ต.ท่าผา 062-5179564
29 นางก้ิมเลง้ ธุรสถิตย์ 15/3 ม.4 ม.14 ต.ท่าผา
30 นางพร ทองชาน 21 ม.13 ต.ท่าผา
31 นางผ่องศรี  แก่นนอ้ย 69/2 1 รางพลบั   กรับใหญ่ 081-2921411 5
32 นายสมพร  สารีสาย 14/3 3 หนองโรง   กรับใหญ่
33 นายขวญัชยั พูลทรัพย์ 98 ม.4 ต.กรับใหญ่ 092-9245301 6
34 นายปอ  ดีบุตร 21/1 10 หนองกลางด่าน กรับใหญ่
35 นางชวนพิศ พนัธ์เพียร 28 ม.5 ต.กรับใหญ่ 081-1940512
36 นางประภาพร ดีบุตร 21/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ 094-2953692
37 นายวิชยั  ตุม้ระหงษ์ 26/7 7 หนองฟัก   กรับใหญ่
38 นายวิชยั  นนัทดี์ 231/1 9 ห้วยกระบอก   กรับใหญ่
39 นางสาวฝอยทอง โสภา 113/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ 0
40 นายถนอมพงษ ์ วารีทรัพยส์กุล 90/2 11 หนองประทุน   กรับใหญ่ 083-9798206
41 นายสนาม เอ่ียมมงคล 30/4 ม.2 ต.กรับใหญ่
42 นายมนสั จนัร์ด า 40 ม.5  ปากแรต บา้นโป่ง ราชบุรี 081-0080435 15 15
43 นางสาวอารมย ์จงใจรักษ์ 94/21  ม.5  ปากแรต บา้นโป่ง 
44 นายด ารง ชฏาด า 24/8 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.
45 นายครองศกัด์ิดา  ชยัสงคราม 3 9 โคกหมอ้ ปากแรต บา้นโป่ง 
46 นางสาวสดใส ค  าสอน   97/1 ม.5 ปากแรต บา้นโป่ง ราชบุรี 0
47 นายสุธี  ทา้วสนัต์ 49/2 16 บา้นเด่น   ปากแรต บา้น
48 นายพยงุ  โพธิเพช็ร 67/1 17 บา้นยาง   ปากแรต บา้น
49 นายอุดม บุญพร้อม 101 ม.3 ปากแรต บา้นโป่ง ราชบุรี
50 นายประยทุธ  สุขโสม 177/2 4 ขา้มคลอง   ปากแรต 089-9134727 19

ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2ล าดบั ช่ือ-สกลุ



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

51 นายสุทิน  ชฎาด า 61 5 หนองปลาดอง   ปากแรต
52 นาวสางล าพึง เติมศิรินพรัตน์ 82/1 ม.5 ต.ปากแรต
53 นางสาวอรพน ใจซ่ือ 93/2 ม.5 ต.ปากแรต
54 นางสาวยพุา จนัทร์ค  า 81/1 ม.5 ต.ปากแรต 087-7530054
55 นางเสาวนีย ์สุกดิน 89/2 ม.5 ต.ปากแรต
56 นางบุญมา มัน่คง 42 ม.5  ต.ปากแรต
57 นางบุญ ใจซือ 87/1 ม.5  ต.ปากแรต 10
58 นางสาวประดุง จนัทร์ค  า 81 ม.5  ต.ปากแรต 032-222170
59 นางน ้านอง จินดาอยู่ 23 ม.5  ต.ปากแรต 062-8795476 10 17
60 นางบุญรวม ชฎาด า 51/1  ม.5  ต.ปากแรต 086-8364679
61 นางสมศกัด์ิ จนัทร์ค  า 40 ม.5  ต.ปากแรต
62 นางอรทยั นนัตา 59 ม.5  ต.ปากแรต 085-3544794
63 นางวฒันา ชฏาด า 51 ม.5  ต.ปากแรต 095-0593575 4
64 นางชุนเกียว จิจกัษเ์มธี 35/3 ม.5  ต.ปากแรต 088-2881359
65 นายบุญที ชฏาด า 51/1 ม.5  ต.ปากแรต
66 นายต๋ี ศรีทอง 103/1 ม.5 ต.ปากแรต 081-5574307 40
67 นางฉาบยา ชวดน่ิม 48/12 ม.16 ต.ปากแรต 086-7010592 20
68 นายจรูญ ชฎาด า 24/1 ม.8 ต.ปากแรต
69 นางสุพรรณี บวัมาศ 64 ม.8 ต.ปากแรต 080-6531161
70 นายบุญมา จนัทร์ค  า 27/1 ม.5 ต.ปากแรต 2
71 นางล าไพ สุริยะสาร 47 ม.8 ต.ปากแรต 094-9083180
72 นางปิยะมาศ มืดสม 50/6 ม.8 ต.ปากแรต 0
73 นางสาวสมใจ จนัทร์ดา 68/5 ม.16 ต.ปากแรต 086-9059884 2
74 นางสมหมาย บุญคุม้ 21/2 ม.8 ต.ปากแรต 0
75 นางลดัดา โกสิทธ์ิ 43/1 ม.8 ต.ปากแรต 0
76 นางสาวสุพตัรา โกสิทธ์ิ 43/1 ม.8 ต.ปากแรต 082-2442652

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

77 นายประสาน ขุยหลง 36/2 ม.7 ต.หนองกบ 086-1743293 3
78 นายสุภาพ เจริญรักษา 12/1 ม.8 ต.หนองกบ 085-2924982
79 นายช านาญ มัน่คง 33/1 ม.9 ต.หนองกบ 032-287434
80 นางวิจิตร สมคัสยาม 51/1 ม.6 ต.หนองกบ 091-7413272
81 นายเพชร แสนศรี 26 ม.1 ต.หนองออ้
82 นายพิชยั  บวัศรีใส 21 2 หวัโป่งเล็ก   หนองออ้
83 นายหนู จนัทะ 29/1 ม.3 ต.หนองออ้
84 นายสุวรรณ สนลอย 14/1 ม.4 ต.หนองออ้
85 นางมีนา ทองแถบ 83/1 ม.5 ต.หนองออ้
86 นายสมบติั ล้ิมละมยั 28/1 ม.6 ต.หนองออ้
87 นางสาวส าเนียง นอ้ยโสภา 50 ม.15 ต.หนองออ้ 089-6657258 0.1
88 นายเหมือน พลบัพลา 48 ม.8 ต.หนองออ้
89 นางกิม เหลา้เจริญ 86/2 ม.9 ต.หนองออ้
90 นางบุญเพียง ทองโชติ 221/2 ม.10 ต.หนองออ้
91 นางสุวรรณ มะเอียง 17/2 ม.11 ต.หนองออ้
92 นางทรงพล หมุย้โท 2/1 ม.12 ต.หนองออ้
93 นางกิมหล้ี จ  าศิริ 9 ม.13 ต.หนองออ้ 063-1628094 0.1
94 นายชาญ บุญประสพ 202/3 ม.14 ต.หนองออ้
95 นายช านิ ธรรมเอ้ืออารี 79/2 ม.15 ต.หนองออ้ 081-7445211 3
96 นายขวญัชยั วีระพนัธ์ 43 ม.1 ห้วยลึก ต.ดอนกระเบ้ือง
97 นายศกัดา แกว้จีน 26/3 ม.3 ดอนกระเบ้ือง
98 นางพะเยาวว ์ บุญชยัยะ 75/3 ม.4 ดอนกระเบ้ือง 084-5395058 0.3
99 นางสาวพิชญา สุขเกตุ 57 ม.2 ต.ดอนกระเบ้ือง
100 นายวิรัช  เหมบุตร 1 5 ดอนกระเบ้ือง   ดอนกระเบ้ือง 081-1911556 3
101 นายศกัด์ิ  วอ่งวฒันสิริ 24 7 ไร่ใหม่   ดอนกระเบ้ือง บา้น 1
102 นายไพโรจน์  มะเอียง 40/7 8 ดอนกระเบ้ือง

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

103 นายสราวธุ  นิลเพช็ร 6 9 ร่วมใจพฒันา   ดอนกระเบ้ือง
104 นายอดุล  เคร้าเครือ 80 6 หนองกระจ่อย   ดอน
105 นายสุบิน ป้อมโอชา 15/1 ม.7 ต.ดอนกระเบ้ือง
106 นายวรเดช แกว้สะอาด 11 ม.9  ต.สวนกลว้ย
107 นายจ านงค ์สจัจาศีล 14 ม.1  ต.สวนกลว้ย
108 นางพรรณวิไล หลีละมยั 68/1 ม.4  ต.สวนกลว้ย
109 นางสาวสุพตัรา ชิตเครือ 19 ม.7  ต.สวนกลว้ย
110 นายนคร จงัพานิช 22 ม.6  ต.สวนกลว้ย 086-1741447 7.5
111 นายพุทธินนัต ์ภาคเจริญ 26/66 ม.12  ต.สวนกลว้ย
112 นายอุดร พะยอม 77 ม.5  ต.สวนกลว้ย
113 นางสาวอิสริยา จุทิพย์ 32 ม.3 หวัหิน   นครชุมน์ 090-8159010 0.3
114 นางรัชฎา  เล่ปสุวรรณ 14/2 2 หวัหิน   นครชุมน์ 087-6694719 3
115 นายณรงค ์ต่วนเครือ 32 ม.1 ต.นครชุมน์
116 นางสาววิมล เมฆเครือ 49 ม.5 นครชุมน์   นครชุมน์ 32
117 นางสาวพจนา เมฆเครือ 48/3 ม.7 ต.นครชุมน์ 15
118 นางสาวรัตนา วงัโส 33/2 ม.12 นครชุมน์
119 นายทิวา ใจรัก 59/3 ม.6 ต.นครชุมน์
120 นางสาวพรทิพย ์ยนิดี 79/2 ม.4 ต.นครชุมน์
121 นางอ าไพ แกว้สะอาด 19/5 ม.2 ต.นครชุมน์
122 นางบวัผนั คนบุญ 73/1 ม.5 ต.นครชุมน์ 7
123 นางเสน่ห์ เสลาคุณ 90 ม.5 ต.นครชุมน์
124 นายบุญธรรม พดัช่ืน 48/4 ม.8 ต.นครชุมน์
125 นางสาวภานุมาศ โวทวี 24/8  บา้นม่วง บา้นโป่ง ราชบุรี 
126 นายอ านาจ  ม่วงสวย 130 2 บวังาม   บา้นม่วง 089-5513238 30
127 นายจรูญ  พูลเสม 44/1 3 บา้นม่วง   บา้นม่วง 086-8866211 30
128 นายงาม ขาวบาง 21 ม.5 ต.บา้นม่วง 081-3079087 5

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

129 นางชุติมา วงัมะนาว 64 ม.4 ต.บา้นม่วง 086-7984035 22
130 นางสาวรวมทรัพย ์ แกว้เขียว 20/1 7 หนองไมท้่อน   บา้นม่วง
131 นายเจษฏา อยูไ่ทย 6 ม.6 ต.บา้นม่วง 061-8869486 32
132 นางวิไล  แท่นเครือ 63/2 8 รับน ้า   บา้นม่วง 086-8013724 11
133 นายสมภพ ภู่เปล่ียน 29/2 ม.2  คุง้พยอม
134 นายดิเรก ตรุษวดั   7 ม.5   คุง้พยอม
135 นายเฉลิมวฒิุ  มะเลอ 7 11 ตาลปากลดั   คุง้พยอม
136 นายบุญช่วย  สุดแน่น 57 12 ในคุง้   คุง้พยอม 35
137 นางสาวโกลญัญา  ศรีทอง 3/2 13 ตลาดนดั   คุง้พยอม
138 นายนพดล กรมศิลป์ 111 ม.13  คุง้พยอม
139 นายบรรจง มีคติธรรม 55 1 เขาแจง   เขาขลุง 30
140 นางบุปผา เอกฉตัร 30 5 เขาขลุง  เขาขลุง
141 นายประมวล  นนักา 51 6 หนองอุ่ม   เขาขลุง
142 นางสาวเล็ก กนันะ 52/2 ต.เขาขลุง 065-6636327 5
143 นายโอภาส  เสลาคุณ 78 8 หนองขาม   เขาขลุง
144 นางไพริน ชิตวิลยั 22/6 ต.เขาขลุง 089-3783537 5
145 นางสาวเตือนใจ ชิตวิลยั 22 ต.เขาขลุง 0
146 นายสุชาดา ภณัฑะเตมีย์ 1/4 ต.เขาขลุง
147 นายไพรัช วฒัยา 48/3 ม.14 ต.เขาขลุง 5
148 นายไพฑูรย ์ศรีพนมวรรณ 38/7 ม.15 ต.เขาขลุง 5
149 นางกนก แตบ้าง 15 ม.9 ต.เขาขลุง
150 นายงาม แกว้พารึก 82 ม.17 ต.เขาขลุง
151 นายไกรวลัย ์ มัน่จีน 12/3 2 สระส่ีมุม   เขาขลุง 089-9102490 25
152 นางสาวเปล่ียน บุญหล่อ 82 ม.17 ต.เขาขลุง
153 นางสาวอ าพร ศรีสุวรรณ 109/2 3 เจริญธรรม   เขาขลุง
154 นายธงชยั กองรามญั 21/4 16 เจริญธรรม   เขาขลุง

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

155 นายสมชาย พุม่ฉายา 88 ม.4  เขาขลุง
156 นายเฉลา  กนันะ 52/1 11 ห้วยยางใต ้  เขาขลุง
157 นางพรทิพย ์สงัทอง 69 ม.5 ต.เบิกไพร
158 นายชยัรัตน์ อินคา 47/14 ม.4 ต.เบิกไพร
159 นายวงัไพร เหมเปา 14 ม.11 ต.เบิกไพร
160 นายประหยดั แจ่มยวง 10/2 ม.11 ต.เบิกไพร
161 นายณรงคเ์พชร โชติช่ืน 45/2 ม.5 ต.เบิกไพร
162 นางล าดวน  เหมเปา 12/3 9 บา้นหวัทุง่   เบิกไพร
163 นางสาวจ านง  จนัทร์ธรรม 16ก 10 บา้นหุบกระทิง   เบิกไพร
164 นายทวีป  อินทร์จนัทร์ 21 11 บา้นโป่งลาน   เบิกไพร
165 นายสมบติั ม่วงงาม 25 ม.12 ต.เบิกไพร
166 นายสาธร พุทธา 87/1 ม.2 ต.เบิกไพร
167 นางเท่ียง พุทธา 17/4 ม.11 ต.เบิกไพร
168 นางละมยั พุธา 47 ม.4 ต.เบิกไพร
169 นายศุภวฒัน์ กนันะ 52 ม.11 ต.เขาขลุง 080-6506670 20
170 นพรัศน์ ธ ารงศรสมบูรณ์ 85/1 ม.14 ต.ท่าผา 064-9563989
171 ชุลี สวา่งเนตร 104 ม.4 ต.ปรากแพรก 080-1064369
172 นายโอภาส เสลาคุณ 78 ม.8 ต.เขาขลุง 7
173 เนียม สิงหา 158/2 ม.11  ต.เขาขลุง 2
174 เฉลียว วนัเพญ็ 87/2 ม.14 ต.ท่ายา 085-2891898 2
175 นางเป่ียน แกว้จีน 26/3 ม.3 ต.ดอนกระเบ้ือง 080-5822391 0.1
176 จนัทร์เพญ็ ฉิมพาลี 114/2 ม.11  ต.เขาขลุง 091-2818852
177 วรรณ เทียมเจริญ 48/1 ม.11  ต.เขาขลุง 092-9714705 8
178 รัถยา ธีระเสถียร 16//12 ม.4 ต.ปากแรต 085-4226710 1
179 สิริบุณณ์ พลูละเอียด 16//11  ม.5 ต.โคกหมอ้ 087-0798239

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
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PH-1 PH-2



ข้าว ข้าวโพด อ้อย ท าสวน
(จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) (จน.ไร่) X Y

180 นางสมใจ สาลี 166/6 ม.4 ต.ปากแรต 083-4339057 2
181 นางกฤตยาณี พนัธ์ุเปรม 369 ม.4 ต.ปากแรต 094-0508918
182 นายสุดท่ีรัก ไชยบวั 399/27 ม.4 ต.ปากแรต 081-8806750 5
183 ระยอง บุญศรีสอาด 26/1 ม.3 ต.ดอนกระเบ้ือง 064-1612764
184 กานดา ใจวิชิต 20/83 ม.4 ต.ปากแรต 081-7780475 2.7
185 นางสุปัญญา มณีมาศ 20/13 ม.4 ต.ปากแรต 089-8299211 4
186 นางปริศนา เงินประเสร็ฐศิริ 408/23 ม.4 ต.ปากแรต 083-1091466 0.2
187 น.ส.รัตนาภรณ์ เริงฤทธ์ิ 408/146 ม.4 ต.ปากแรต 061-6085013 1
188 นายสมศกัด์ิ จนัทร์ค  า 40 ม.5 ต.ปากแรต 089-2514657 26
189 นายสุตนั ตนัโต 95 ม.14 ต.ท่าผา 086-7767904 5
190 เสวนี สุขดิษ 89/2 ม.5 ต.ปากแรต 13
191 สุภาพ ทานิน 22 ม.11 ต.เขาขลุง 098-5533091
192 สมาน เอ่ียมมงคล 30/4 ม.2 ต.กรับใหญ่ 081-0089933 8
193 วิชยั ชนาดี 231/1 ม.9 ต.กรับใหญ่ 087-1600540 20
194 จรูญ ชฎาค า 24/1 ม.8 ต.ปากแรต 082-2991238 2
195 นางล าพึง เติมสิริทิพรัตน์ 82/1 ม.5 ต.ปากแรต 086-8043004 40
196 นางนิด ธนูทอง 21/5 ม.3 ต.ปากแรต 082-2955155 5.2
197 นางพร  ทองปาน 21 ม.13 ต.ท่าผา
198 นายสมฤทธ์ิ กล่ินมาก 8 ม.1 ต.บา้นม่วง 061-5983587
199 นางคิมเล็ง ธุรสถิตย์ 15/33 ม.14 ต.ท่าผา 081-7362313
200 อารมณ์ จมใจรักษ์ 94/21 ม.5 ต.ปากแพรก
201 ศกัช์าย เดชราม 123 ม.4 ต.คุง้พยอม 081-1902361 6
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