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

1 นายสุเทพ รงคท์อง 2/2 ม.5 ต.ดอนใหญ่
2 นางวรรณา รงคท์อง 6/3 ม.5 ม.5 ต.ดอนใหญ่ 085-1720756 19
3 นางจนัทร์ สาตเวช 64 ม.5  ต.ดอนใหญ่
4 นางสาวปราณี กุลชร 48 ม.4 ต.วงัเยน็
5 นางวชัรี เขียววิจิตร์ 6/2 ม.5 ต.ดอนใหญ่ 25
6 นายส ารอง เขียววิจิตร 6/2 ม.5 ต.ดอนใหญ่
7 นางบุญลอ้ม งามจนัทร์ 59 ม.2 ต.ดอนคา 087-1581387 3
8 นางสาวจ ารัส หมีเทียน 13/2 ม.2 ต.ดอนคา 0
9 นางรุ่งรัตน์ เกิดแกว้ฟ้า 50/1 ม.2 ต.ดอนคา 085-3624552
10 นางดวงเดือน ต่ิงตอ้ย 67/1 ม.2 ต.ดอนคา 087-1562487
11 นางสุรีย ์แร่อ่อน 15 ม.2 ต.ดอนคา 0
12 นายมงคล แวน่ถิน 37/14 ม.6 ต.ดอนคา 0
13 นายสุดใจ มีดี 11 ม.6 ต.ดอนคา 086-1641349
14 นายจ าปี ฮ่วมแปะ 21/1 ม.6 ต.ดอนคา 089-9159103
15 นางป่ิน แร่อ่อน 46 ม.2 ต.ดอนคา 093-4952959 5
16 นางสาวกลัยา เลิศวยั 10/4 ม.2 ต.บางแพ
17 นายกมล รอดผล 106 ม.9 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม
18 นายชยัวฒัน์ สอาดศรี 54/2 ม.1 ต.ดอนใหญ่ 094-4215865
19 นางอาริยา สอาดศรี 65 ม.4 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ. 086-1740640 5
20 นางสาวกฤตภคั เอ้ือมงคลชยั 75/1 ต.ดอนใหญ่ 061-6502956
21 นางสาวรุ้งนภา ภอ้ยทดั 11 ม.1 ต.ดอนคา 061-1045579 13
22 นางสาวฉลอม กัก๊ชยั 17/3 ม.3 ต.ดอนคา 085-4042221
23 นางสาวอาภสัรา ตนัฑะสิน 17/3 ม.3 ต.ดอนคา 093-5811120
24 นางอ าพนัธ์ โมกแกว้ 3/7 ม.5 ต.หวัโพ 2.5

ที่อยู่

แบบส ำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วม โครงกำรลดโลกร้อน จำกกำรลดกำรเผำบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย
 อ ำเภอบำงแพ 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 นางศศธร จ้ิมล้ีม 70 ม.1 ต.ดอนคา 084-3618229 20
26 นางสุดปราย อรุณคีรีวฒัน์ 24/3 ม.3 ต.ดอนคา 3
27 นายก ้า  ดอนเมือง 39/1 ม.1 ต.วงัเยน็
28 ร.ต.ปริญญา  จะวะอรรถ 116/1 ม.3 ต.วงัเยน็ 089-8251983 40
29 นายธนฐัพร  อาจปักษา 99 ม.2 ต.วงัเยน็
30 นายสนัติ อินทเกตุ 16 ม.4 ต.วงัเยน็
31 นายประยงค ์ แยม้สกุล 93 ม.6 ต.วงัเยน็ 089-2151738 7
32 นายสมพร  แป๊ะประเสริฐ 38 ม.8 ต.วงัเยน็ 0
33 นายสุพล  เพาะผล 48/1 ม.1 ต.หวัโพ 095-9610378 5
34 นางสาวเพญ็รุ่ง  ทองล่า 200 ม.2 ต.หวัโพ
35 นางสาวอมัพร ประสิทธิเวช 1/1 ม.3 ต.หวัโพ 091-1253139 1
36 นายเดิม  พาดว้ง 19/1 ม.4 ต.หวัโพ
37 นายวรพงษ ์มาศิริ 35/15 ม.5 ต.หวัโพ
38 นายอุดม แยม้เยอืน 97 ม.6  ต.หวัโพ 086-0412190
39 นายยงลาภ เพชร์นิล 38 ม.1 ต.วดัแกว้ 089-5323836 15
40 นายสุวรรณ โกมาก 72 ม.3 ต.วดัแกว้
41 นางจ าเนียร  คุม้วนั 15 ม.4 ต.วดัแกว้ 080-4377368 1
42 นายศิริมา  โล่มูล 51 ม.5 ต.วดัแกว้ 085-3689135
43 นายชยัพร  ตั้งชยัธรรม 11 ม.6 ต.วดัแกว้
44 นายวิชาติ  เสกอ่วม 28 ม.7 ต.วดัแกว้ 092-6325902 20
45 นายสะเด็ด วดันวม 3 ม.8 ต.วดัแกว้ 089-2593866 1
46 นายทวีป  เดชาฤทธ์ิ 45/1 ม.2 ต.วดัแกว้ 089-3481268 10
47 นายพลรบ  ล ้าเลิศ 96 ม.9 ต.วดัแกว้
48 นายประทุม  แกว้สายทบั 74 ม.10 ต.วดัแกว้ 085-2932694 10
49 นางเนียง  รุ่งนุช 121 ม.11 ต.วดัแกว้ 083-8963099 20
50 นายศกัด์ิศิลป์ ยศศกัด์ิ 49 ม.2 ต.ดอนใหญ่

ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2ล าดบั ช่ือ-สกลุ
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51 นายวรพล ทัง่เพชร 3/1 ม.1 ต.ดอนใหญ่ 087-1709904
52 นายสายชล  บวัแดง 9/2 ม.3 ต.ดอนใหญ่
53 นายทรงวฒิุ เกิดเทา 7 ม.4 ต.ดอนใหญ่
54 นายส ารวย วิลยั 17 ม. 6 ต.ดอนใหญ่ 089-5320664 21
55 นายสถิตย ์นิลอ่อน 34/1 ม. 7 ต.ดอนใหญ่ 10
56 นายช านาญ  รุ่งสวา่ง 66 ม.8 ต.ดอนใหญ่
57 นายนิพนธ์  นุ่มถนอม 65/10 ม.9 ต.ดอนใหญ่
58 นายพรธชั ทรงมงกุฎ 6 ม.8 ต.ดอนใหญ่ 20
59 นางสาวอาทิตยา ถอ้ยทดั 29 ม.1 ต.ดอนคา
60 นายประสิทธ์ิ งามจนัทร์ 59/1 ม.2 ต.ดอนคา 081-1742657 0.2
61 นายจรัล  อรุณคีรีวฒัน์ ต.ดอนคา 086-0664399 5
62 นางเพียง แวน่ถ่ิน 9/1 ม.6 ต.ดอนคา 086-1697128 3
63 นางสาวยตุทอง โพธา 122/1 ม.5 ต.ดอนคา 089-9958357 18
64 นางนิตยา  ยองสาร 83 ม.4 ต.ดอนคา 081-7337041 20
65 นางสาวจุฑามาศ มัน่จินดา 123 ม.5 ต.ดอนคา
66 นายสมชาย เจริญสุข 36/1 ม.3 ต.ดอนคา
67 นายสรรเสริญ ตุม้ม่วง 5/1 ม.1  ต.โพหกั 085-7650253
68 นายเจริญ  เรืองฤทธ์ิ 80 ม.5 ต.โพหกั 0
69 นายนบ  ตุม้ม่วง 76/1 ม.2 ต.โพหกั
70 นายวชัระ  พ่ึงวร 129/2 ม.3 ต.โพหกั 0
71 นายนิคม  นกัคุ่ย 38 ม.4 ต.โพหกั
72 นายช านาญ  ดีคร้ืน 12 ม.6 ต.โพหกั 086-7976345 6
73 นางกลัยา  ตนัเส็ง 168 ม.7 ต.โพหกั
74 นายส ารวย อ่ิมเอม 133 ม.6 ต.โพหกั 25
75 นางจ ารัส  นิลเพช็ร 34/1 ม.9 ต.โพหกั 089-2525462 9
76 นางดวงใจ  รัตนา 142/1 ม.10 ต.โพหกั 098-4574892 10

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
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77 นายนิกร  แจ่มดว้ง 16/1 ม.11 ต.โพหกั
78 นายปุญทวี วรรัตน์วฒันกุล 47/1 ม.3 ต.ดอนคา 091-2210164 15
79 กนกวรรณ อรุณคีรีวฒัน์ 24/3 ม.3 ต.ดอนคา 098-9848349 8.2

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร อ่ืนๆ
พกิดั

PH-1 PH-2


