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

1 นายอนุชา หมองพราหม์ 50 ม.2 ต.จอมบึง
2 นางทองสุข แกว้รักษ์ 60 ม.6 ต.จอมบึง 080-6518465 8
3 นายอารอบ  ม่ิงขวญั 113/1 ม.5 ตลาดควาย  ต.จอมบึง 091-5526995 80
4 นางวรรณา แกว้รักษ์ 30/2 ม.6 ต.จอมบึง
5 นางวิไลวรรณ ศิริเอก 45/2 ม.6 ต.จอมบึง 2
6 นางสาววรรณิวิภา ก านิลคง 43 ม.6 ต.จอมบึง
7 นางสาวรสสุคนธ์ แนวสุภาพ 18/4 ม.6 ต.จอมบึง 089-8635128 12
8 นายเฉลิมชยั ม่ิงขวญั 113/1 ม.5 ต.จอมบึง 099-6256453 40
9 นางสาววิภาพร สงกามัน่ 18 ม.6 ต.จอมบึง 090-8896982 8
10 นางเพียว ม่ิงขวญั 113/1 ม.5 ต.จอมบึง 091-5526995 80
11 นางบุญยนื คงพนัธ์ 113 ม.5  ต.จอมบึง 20
12 นางสมศกัด์ิ คงพนัธ์ 113 ม.5 ต.จอมบึง 20
13 นางส าลี บุตรน ้าเพขร 21/2 ม.6 ต.จอมบึง 087-16220551 10
14 นายล่า  กุลีนอ้ย 135 ม.1 เขาประทบัชา้ง   ปากช่อง
15 นายเล็ก  หงษท์อง 59/2 ม.2 ปากช่อง   ปากช่อง 084-8022989 30
16 นายไพรวลัย ์ พวงศิริ 18 ม.3 นาสมอ   ปากช่อง 088-4547922 22
17 นางสาวอญัชนา  อั้นตั้น 85 ม.4 หนองชะนาง   ปากช่อง 080-6685902
18 นายฉลอม  จนัทร 32/1 ม.5 หนองปากดง   ปากช่อง
19 นางบวัผนั ทองนอ้ย 122 ม.1 ต.ปากช่อง 082-1448243 10
20 นางเดือนเพญ็ ทองกญัญา 66/2 ม.3 ต.ปากช่อง
21 นางสาวสมควร พรมประสิทธ์ิ 22 ม.3 ต.ปากช่อง 4
22 นางสาวเปล้ือง ดวงช้ืน 37 ม.3 ต.ปากช่อง 097-1146433 10
23 นายส าเริง หม่ืนศรี 5 ม.5 ต.ปากช่อง 8
24 นางรุจิรัตน์  เกษมธนวนัน์ 24/1 ม.12 เนินสมบูรณ์   ปากช่อง 092-5492658 2

ที่อยู่

แบบส ำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วม โครงกำรลดโลกร้อน จำกกำรลดกำรเผำบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย
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25 นางแอ๋ว  แสนล ้า 92 ม.13 หนองบวั   ปากช่อ 089-2207698 23 23
26 นางกลัยา คุม้ทอง 21/3 ม.3 ต.ปากช่อง 080-1076693 16
27 นางสาวรัตนา ราชนิโฮง 73/1 ม.3 ต.ปากช่อง 092-25172382 3.2
28 นางสาวเยื่อ วกัเติม 127 ม.1 ต.ปากช่อง 16
29 นางจ าลอง เสนาธรรม 104 ม.1 ต.ปากช่อง 089-5188661 13
30 นางพิมพ ์ องอาจ 179 ม.1 เบิกไพร   เบิกไพร 082-2917278 25 25
31 นางสาววนัดี  สืบเทพ 52/2 ม.2 หนองปรือ   เบิกไพร
32 นายมี  มีคล ้า 52 ม.3 วงัตะเคียน   เบิกไพร 089-0072280 20
33 นายชนินท ์ จิตรงามข า 19 ม.4 หนองตะลุมพุก   เบิกไพร 085-7043644
34 นายสิงห์  แช่มมัน่คง 11 ม.7 อ่างหิน   เบิกไพร 6
35 นางสาย  จาดไร่ขิง 22 ม.8 หนองส าโรง   เบิกไพร
36 นางระพี  แหวนเพช็ร 9 ม.9 หนองแพงพวย   เบิกไพร
37 นางจิตาภรณ์ จนัทร 50 ม.11 ทุง่โป่ง   เบิกไพร 089-0347993 90
38 นางสาวขาว  ศรัทธาผล 16 ม.10 หนองยายจู   เบิกไพร 5
39 นายธนชยั วงษเ์นตร 159 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 080-7889932 15
40 นายทองดี สมแดง 80/1 ต.ด่านทบัตะโก 087-0179478 36
41 นางลกัคณา ทองค า 100/2 ต.ด่านทบัตะโก 086-1650040 4
42 นางจิระ มะสิน 146/2 ต.ด่านทบัตะโก 081-2568470 10 10
43 นางเสง่ียม มีกอง 62 ต.ด่านทบัตะโก 081-1033082
44 นายเสง่ียม ใจมุ่ง 103/3 ต.ด่านทบัตะโก 5
45 นางสุภาพร วงษเ์นตร 66/5 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 084-8955311 7
46 นางส ารวย วิถี 84 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก -
47 นายเกริกพงษ ์แกว้ทุง่ 125/5 ต.ด่านทบัตะโก
48 นายอนุชิต เกตุแกว้ 44/2 ต.ด่านทบัตะโก
49 นายสตัยา ใจมุ่ง 93 ต.ด่านทบัตะโก
50 นายส่วน จิรเจริญวฒันา 148/ ม.7 ต.ด่านทบัตะโก
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51 นายส าราญ วงษป์าน 19/2 ม.10 ต.ด่านทบัตะโก
52 นายวิชยั วิถี 133 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 080-6525870 6 6 6
53 นางสุมาลี บุญมัน่ 100/9 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 
54 นางสาวจนัทร์ ท าสอาด 91/2 ต.ด่านทบัตะโก 061-6657568 3
55 นายอนุชา เกตุแกว้ 44/2 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 
56 นายณฐัพรษ ์สมาน 84 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 
57 นางสาวณฐัณิชา ใจมุ่ง 103/9 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 
58 นายมนตรี สมแดง 80/1 ต.ด่านทบัตะโก
59 นายอรุณ กลอนประดิษฐ 101/2  ม.1 ทุง่แฝก   แกม้อน้ จอม 084-3172091 20
60 นายสมชาย มงคลรัตนาสิทธ์ิ 162/1 ม.2 ต.แกม้อน้ อ.จอมบึง
61 นางสุภกร อมัภวงศ์ 118 ม.4 ต.แกม้อน้ อ.จอมบึง
62 นายสมศกัด์ิ  แซ่ตนั 101 ม.4 รางเฆ่   แกม้อน้
63 นายทวน แป้นโก๋ 32 ม.5 ต.แกม้อน้ 085-1778174 25
64 นายขวญัชยั หม่ืนขจร 104/1 ม.6 ต.แกม้อน้
65 นายไพโรจน์ ศิลประเสริฐ 83 ม.7 ต.แกม้อน้ 098-2498825
66 นางหลงมา ดว้งสวสัด์ิ 98 ม.9 ต.แกม้อน้ 081-7058878 30
67 นายเอกวฒัน์ ศิริเอก 35 ม.10 ต.แกม้อน้
68 นายอ านาจ  อินทะนีย์ 15 ม.11 โป่งกก   แกม้อน้
69 นายชนะชยั เซ่ียงเซ้ียว 11 ม.13 ต.แกม้อน้
70 นายสุรราช นกขุนทอง 60/2 ต.แกม้อน้
71 นางสาวทวี  มุตโต 59 ม.15 ห้วยตาม่วง   แกม้อน้
72 นายวริทธ์ิ หนูบา้นเกาะ 79/2 ม.8 ต.แกม้อน้ 085-4295489 20
73 นายทองเร่ิน เจตพุก 55 ม.12 ต.แกม้อน้ 089-0427783 50
74 นางรุจิรา พนัสืบ 29 ม.4 ต.แกม้อน้ 092-8923989
75 นางจ าเนียร พวงทอง 97 ม.4 ต.แกม้อน้ 20
76 นายณฐัวฒิุ มหากาฬ 29 ม.4 ต.แกม้อน้ 092-4968216
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77 นายเรืองฤทธ์ิ อินทรา 31 ม.4 ต.แกม้อน้ 087-8044654 5
78 นางฐานิตา บรรเทา 43 ม.4 ม.4 ต.แกม้อน้ 085-4290034 1
79 นายสมลกัษณ์ ยิม้มาก 65 ม.4 ต.แกม้อน้ 10
80 นายสมพร บรรเทา 43 ม.4 ต.แกม้อน้ 10
81 นายคมกฤษณ์ อินทรา 31/1 ม.4 ต.แกม้อน้ 
82 นายสมชาย หนูนนัษ์ 18 ม.11 ต.แกม้อน้ 
83 นายสุพจน์ โพธ์ิทอง 24 ม.11  ต.แกม้อน้ 093-2932366 20 20
84 นายสุภาพ  พรมพรวน 72 ม.1 รางดอกอาว   รางบวั 064-2654476 60
85 นางเติม  อุ่นใจ 8 ม.2 หนองบวัค่าย   รางบวั 081-9954544 20
86 นายสมจิตร์  ขวญัตา 69 ม.3 ชฎัใหญ่   รางบวั 061-5727288 20 20
87 นายสนิท  กองแกว้ 52 ม.4 หนองนกกระเรียน   รางบวั 089-0977136 20 50
88 นางพิชญา  น าพา 111/1 ม.5 หนองแร้ง   รางบวั 096-5300810 80
89 นางบุญยงั  สุดสวาท 39/2 ม.6 รางบวั   รางบวั 083-7077473 45
90 นางใบ  สอนสิทธ์ิ 12/3 ม.8 เนินสูง   รางบวั 087-0765876 10 22
91 นายชยัวฒัน์  หน่อทองค า 175 ม.10 กลาง   รางบวั 087-0373782 17
92 นายมนสั  รักขุมแกว้ 88 ม.11 หนองสงัข ์  รางบวั 083-3117434 25
93 นายประเสริฐ  บุญเลิศ 35 ม.12 สนัดอน   รางบวั
94 นายปัญญา  ถ ้าแกว้ 1 ม.13 หนองเต่าด า   รางบวั
95 นายชวน  รสชุ่ม 15 ม.15  หนองผีหลอก   รางบวั 087-9905441 15
96 นางสาวยลดา ร้ิมพิบูล 15 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
97 นางสาวร าไพ พุม่จนัทร์ 17/6 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
98 นางอุ่ม เจิมจนัทร์ 10 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
99 นางลวง สรงกระสินธ์ุ 11 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
100 นางสาววาธิณี บุญเฮง 5/6 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
101 นายเสรี บุญเฮง 5/6 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
102 นางสาวอนามยั บุญเฮง 5 ม.4 ต.ด่านทบัตะโก
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103 นางสมพงษ ์พดัจนัทร์หอม 89 ม.13 ต.ปากช่อง 086-0624617 2
104 น.ส.รุ่ง จนัดี 180 ม.1 ต.แกม้อน้ 10
105 นายภูมิเขตต์ 100/9 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 098-5081566 2
106 น.ส.วรรณวิภา ก านนัคง 42 ม.6 ต.จอมบึง 085-2918954 5
107 ประจวบ บุญมัน่ 146/2 ม.5 ต.ด่านทบัตะโก 089-2568470 20
108 วินยั รอดเคราะห์ 30/2 ม.6 ต.จอมบึง 081-9431103 15
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