
เอกสารแนบ 2

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด คะแนน ประกาศนียบัตรที่ไดรับ

1 นายชาติชาย  คะบู 808 หมู 9 หมูบานดอยผักกูด แมนาเติง ปาย แมฮองสอน 83.92 BC

2 นางสาวกัญญาพัชร คงพิลัยวัลย 139/7 หมู 3 หมูบานวนาหลวง ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน 83.68 BC

3 นายอนันต  มุงเมือง 45/4 หมู 6 หมูบานตาดเมย เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 83.28 BC

4 นายสมชัย  จอมนภา 91 หมู 2 หมูบานปางทอง แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก 83.23 BC

5 นายอานนท  พวงเสน 2 หมู 1 หมูบานปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 83.03 BC

6 นางสาวบงกชษศฎา ไชยพรหม 193 หมู 1 หมูบานหลิม อมกอย อมกอย เชียงใหม 82.92 BC

7 นายสุกฤต  หมื่นแลกู 100(8)/พ หมูที่ 11 หมูบานสหกรณแปลงหา ปาตุม พราว เชียงใหม 82.88 BC

8 นายวิชช  จันทรประเสริฐ 175 หมู 3 หมูบานทุงจําเริง อมกอย อมกอย เชียงใหม 82.85 BC

9 นายวริศ มันตาวลี 97 หมู 27 หมูบานดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 82.68 BC

10 นายหลอแซ  มะยือ 207 หมู 11 หมูบานสหกรณแปลงหา ปาตุม พราว เชียงใหม 82.65 BC

11 นายอัษฎาวุธ ยาแปงกู 362 หมู 7 หมูบานปางขอน หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 82.65 BC

12 นายอาหยี แซตูกู 30/ซ หมู 11 หมูบานอาบอลาชา ปาตุม พราว เชียงใหม 82.60 BC

13 นายนัทธพงศ หมื่นแลกุ 100(7)/พ หมู 11 หมูบานอาบอเน ปาตุม พราว เชียงใหม 82.40 BC

14 สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 2/2 หมู 3 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 82.40 BC

15 นายภูมิพัฒน ลีลาศีลธรรม 293 หมู 7 หมูบานใหมพัฒนา แจซอน เมืองปาน ลําปาง 82.38 BC

16 นายณัฐกร แลเซอ 169/8 หมู 8 หมูบานสิบหลังอาขา เวียง เวียงปาเปา เชียงราย 82.25 BC

17 นายคมสันต จันทรงาม 179 หมู 7 หมูบานปาเหมี้ยง แจซอน เมืองปาน ลําปาง 82.20 BC

18 นายสินธพ จือปา 266 หมู 25 หมูบานแมจันใต ทากอ แมสรวย เชียงราย 82.10 BC

19 นางธัญภัส อินสูง 9/2 หมู 10 หมูบานรองกลา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 82.00 BC

20 นายประดิษฐ ศรีบุญปน 97 หมู 7 หมูบานขุนลาว แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 81.97 BC

กาแฟอะราบิกา
 กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปยก (wet/fully wash process)
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21 นางศรีเพียร พวกอินแสง 42 หมู 7 หมูบานปางไฮ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 81.95 BC

22 นายภูวนัย คําปนคํา 104 หมู 7 หมูบานขุนลาว แมเจดียใหม เวียปาเปา เชียงราย 81.90 BC

23 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑกาแฟดอยปางใหม 7 หมู 10 หมูบานปางตนหนุน แจซอน เมืองปาน ลําปาง 81.90 BC

24 นายสรพงศ จะเปา 806 หมู 9 หมูบานดอยผักกูด แมนาเติง ปาย แมฮองสอน 81.85 BC

25 นายณัฐวัตร ยิ่งกิจไพบูลย 56 หมู 4 หมูบานดอยลาน วาวี แมสรวย เชียงราย 81.83 BC

26 นายวรรณชาติ คํานอย 258 หมู 8 หมูบานใหมพัฒนา แจซอน เมืองปาน ลําปาง 81.80 BC

27 สหกรณการเกษตรบานปางมวง จํากัด (นายดาวิ ปลาสิงห) 124 หมู 10 หมูบานปางมวง แจซอน เมืองปาน ลําปาง 81.73 BC

28 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 หมู 12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 81.68 BC

29 กลุมวิสาหกิจชุมชนเลาสู (นายซานฟุ แซจาว) 33 หมู 8 หมูบานเลาสู ปงดอน แจหม ลําปาง 81.60 BC

30

ู  ู
กลุมกาแฟอินทรียรักษาปาดอยชาง 187 หมู 3 หมูบานดอยชาง วาวี แมสรวย เชียงราย 81.50 BC

31

 
กลุมกาแฟอินทรียรักษาปาบานผาแดงหลวง 9 หมู 17 หมูบานผาแดงหลวง วาวี แมสรวย เชียงราย 81.50 BC

32 นายณัฏฐ  วาณิชบํารุง 116/85 หมู 1 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 81.45 BC

33 วิสาหกิจชุมชนกาแฟตนน้ําปาแปและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 105/2 หมู 2 หมูบานปางมะกลวย ปาแป แมแตง เชียงใหม 81.43 BC

34 วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแมตอน 45 หมู 4 หมูบานแมตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 81.43 BC

35 นายกัณฑอเนก ตะคํา (ขุนเขาคอฟฟ) 68 หมู 7 หมูบานปาเหมี้ยง แจซอน เมืองปาน ลําปาง 81.40 BC

36 นางพิน แกวสุข 198 หมู 5 หมูบานขวากเหนือ ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 81.23 BC

37 วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง 12 หมู 6 หมูบานสันเจริญ ผาทอง ทาวังผา นาน 81.20 BC

38 นายตั๋ว จางอรุณ 143 หมู 8 หมูบานบานใหมพัฒนา แจซอน เมืองปาน ลําปาง 81.20 BC

39 นายจู ลีชานนท 82 หมู 10 หมูบานรองกลา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 81.18 BC

40 วิสาหกิจรุงเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จ 20 หมู 1 หมูบานกิ่งต่ํา-ปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 81.13 BC
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41 นางเนตรนะภา ปนตา 20/1 หมู 1 หมูบานปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 81.06 BC

42 นายเมธา ทาติ๊บ 147 หมู 2 หมูบานหัวทุง แมพริก แมสรวย เชียงราย 81.05 BC

43 นางสาวคัทลียา ตะคํา 81 หมู 7 หมูบานปาเหมี้ยง แจซอน เมืองปาน ลําปาง 81.05 BC

44 นายปุรชัย ใจยะ 102/1 หมู 8 หมูบานกําแพงหิน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 80.98 BC

45 นายประหยัด ลีชานนท 79 หมู 10 หมูบานรองกลา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 80.98 BC

46 นายสุวรรณ มูลคําดี 113 หมู1 หมูบานแมแจม แจซอน เมืองปาน ลําปาง 80.90 BC

47 นายสุพจน หมื่นแลกู 148 หมู 11 หมูบานอาบอเน ปาตุม พราว เชียงใหม 80.90 BC

48

 ู 
กลุมกาแฟอินทรียรักษาปาบานรมเย็น 28 หมู 11 หมูบานรมเย็น หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 80.88 BC

49 นายเกาเกวน แซพราน 28 หมู 6 หมูบานสันเจริญ ผาทอง ทาวังผา นาน 80.85 BC

50 นายไชยภพ แซยาง 128 หมู 26 หมูบานดอยชาง วาวี แมสรวย เชียงราย 80.85 BC

51 นายพิชิต บุญยืนพนากุล 89 หมู 27 หมูบานดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 80.78 BC

52 นายศิวณัฐ กองไฝ 163 หมู 1 หมูบานแมแจม แจซอน เมืองปาน ลําปาง 80.73 BC

53 นางสาววิมลรัตน ไชยเดชศรีสกุล 95 หมู 27 หมูบานดอยชาง วาวี แมสรวย เชียงราย 80.55 BC

54 นายจรูญ ใจปน 81 หมู 7 หมูบานขุนลาว แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 80.53 BC

55 วิสาหกิจชุมชนกลุมดอยทองพัฒนา "Life coffe" 100 หมู 7 ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม 80.35 BC

56 นายอาแซะ วุยสือ 209/5 หมู 15 หมูบานโครงการบานเล็กในปาใหญ แมสาว แมอาย เชียงใหม 80.33 BC

57 นางสาวเสาวลักษณ แซหวง 1241 หมู 5 หมูบานหลวง แมออน ฝาง เชียงใหม 80.33 BC

58 นายไพศาล โซเซ 20 หมู 10 แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 79.85 C

59

 ุ
กลุมกาแฟอินทรียรักษาปา-บานใหมพัฒนา 72 หมู 25 หมูบานใหมพัฒนา วาวี แมสรวย เชียงราย 78.88 C

60 นายสุรเชษฐ ยุทธสุนทร 105 หมู 1 แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 78.83 C
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61 วิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโคคี (นายศักดิ์ดา  ทรัพยประมาณ) 256 หมู 1 แมอุสุ ทาสองยาง ตาก 78.65 C

62 นายวรัท  ขายสุวรรณ 189 หมู 11 ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 78.10 C

63 นางสาวสุดา พรมณีทิพย 147 หมู 2 หมูบานผาฮี้ โปงงาม แมสาย เชียงราย 78.08 C

มายเหตุ: BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

C  ประกาศนียบัตร

คะแนนที่เทากันเรียงลําดับตามผลวิเคราะหกายภาพ
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