
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 นายไพบูลย ์  บุญเป็งแกว้ 47/1 ทุ่งป้ี แมว่าง เชียงใหม่ 084-9350663 ขา้ว 29
2 นายนิพนธ์   ใจกวา้ง แมอ่าย เชียงใหม่ 084-4867240 ขา้ว 30
3 นายจรูญ   ทานวล 138 3 สนัติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 081-1640811
4 นายพนัธ์   ใจยา 9 7 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 088-1378846 ขา้ว 15
5 นายสุเดช   แกว้คา่มา 26 8 บา้นแหวน หางดง เชียงใหม่ 084-7400017 ขา้ว 7
6 นายสายนัต ์  สุวรรณ 70/1 7 บา้นแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 084-7393213 ขา้ว 500
7 นายทรงชยั   ปันนางหนอ้ย 102 10 มะลิกา แมอ่าย เชียงใหม่ 097-9347662 ขา้ว 25
8 นางสาวพชัรินทร์   แสนกนัทา 105 2 ทุ่งรวงทอง แมว่าง เชียงใหม่ 098-0033989 ท าสวน
9 นายนิรันดน์   สุเป็ง 132 7 ดอนแกว้ แมริ่ม เชียงใหม่ 088-2674902 ขา้ว 11

10 นายจ ารัส   กนัทะอา้ย 186 11 สนัป่าตอง เชียงใหม่ 086-9225890 ขา้ว 4
11 นายชดั   ใจกนัทะ 71 8 ทุ่งตอ้ม สนัป่าตอง เชียงใหม่ 085-0378776 ขา้ว 8
12 นายบูรณ์   ปินตาอา้ย 71/1 8 ทุ่งตอ้ม สนัป่าตอง เชียงใหม่ 091-1407787 ขา้ว 8
13 นายวิโรจท ์  หลา้ตา 71/3 8 ทุ่งตอ้ม สนัป่าตอง เชียงใหม่ 063-8962688
14 นายรัตน์   มอยเรือน 103 2 บา้นกาด แมว่าง เชียงใหม่ 089-6354038
15 นายชาตรี   อกัเมอร์ 121 2 บา้นแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 089-9996901 ขา้ว 20
16 นายทวี   พงศิริ 8 11 บา้นแหวน หางดง เชียงใหม่ 090-6727855 ขา้ว 17
17 นายบุญมี   สุรันตะ๊ 72/2 3 สนัก าแพง เชียงใหม่ 087-1736085 ขา้ว 35
18 นายไกรศรี   กนัทะพรม 28/1 8 ออนใต้ สนัก าแพง เชียงใหม่ 089-4323958 ขา้ว 4
19 นายส าราญ   อรัญญี 136 1 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 081-7643893
20 นายประหยดั   มงคลเทพ 70 4 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ 086-7023139
21 นางรสรินทร์   สิทธิธรรมใจ 178 6 เข่ือนผา พร้าว เชียงใหม่ 087-1849312 วงัดอยฟาร์ม 10
22 นายบุญเรือน   เต๋จา 123 4 ดอนเปา แมว่าง เชียงใหม่ 096-4592732 ขา้วโพด 4
23 นายวีระ   พรมมานุกลู 7 7 สนัโป่ง แมริ่ม เชียงใหม่ 084-6159566 ขา้ว 1.3
24 นางอ าพร   เป็งละวนั 162 5 ริมเหนือ แมริ่ม เชียงใหม่ 095-8037648 ขา้ว 8

ที่ ช่ือ-สกลุ กจิกรรม จ านวนไร่
ที่อยู่เกษตรกร

เบอร์โทร

อาสาเกษตร โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย



บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
25 นายก าจดั  อะติถะ 106 4 แมท่า แมอ่อน เชียงใหม่ 087-1759670 ขา้วโพด 5
26 นายแกว้   เทพมา 30 8 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 081-9871462 ขา้ว 7
27 นายพงศดิษฐ์   แกว้ประเสริฐ 14 17 แมสุ่น ฝาง เชียงใหม่ 084-6147949 ท าสวน 31
28 นายสนอง   ธรรมลงักา 387 1 ศรีดงเยน็ ไชยปราการ เชียงใหม่ 098-7453540 ท าสวน 30
29 นางเรณู   แกว้มา 53/1 5 ชมภู สารภี เชียงใหม่ 084-2246855 ขา้ว 30
30 นายแสวง   แสงพรหม 7/2 7 ชมภู สารภี เชียงใหม่ 083-8658338
31 นายมี   ใจมา 68 3 ดอนแกว้ สารภี เชียงใหม่ 089-8547309
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