
เอกสารแนบ ๑ 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ตําบล อําเภอ จังหวัด คะแนน ประกาศนียบัตรที่ไดรับ

1 น.ส.บงกชษศฎา ไชยพรหม 193 หมู 1 บานหลิม อมกอย อมกอย เชียงใหม 86.94 SC

2 นายอะแปะ  หรี่จา 330  หมู.4 ปาไฝ สันทราย เชียงใหม 86.56 SC

3 สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 2/2 หมู3 หมูบานเชิงดอย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 86.13 SC

4 นายเรวัตร ยอดออน 250 หมู11 หมูบานมณีพฤกษ งอบ ทุงชาง นาน 85.63 SC

5 นายธัชนนท  เยเบาะ 157 ม.27 บ.ดอยชาง วาวี แมสรวย เชียงราย 85.13 SC

6 กาแฟอินทรียตนน้ําปายบานดอยผักกูดแมฮองสอน 399/90 ม.6 บานการุณ 2 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 84.65 BC

7 นายอนันต  มุงเมือง 45/4 ม.6 บานดง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 84.17 BC

8 นายพันธมิตร  ดวงตะวันอันทรา 162 ม.7 บ.ปางขอน หวยชมภู เมือง เชียงราย 83.67 BC

9 นายสินธพ จือปา 266 ม.25 บานแมจันใต ทากอ แมสรวย เชียงราย 82.92 BC

10 นายวิชัย ทองคําเหลือง 124 ม.7 บ.ปาเหมี้ยง แจซอน เมืองปาน ลําปาง 82.81 BC

11 วิสาหกิจชุมชนกลุมกาแฟอินทรียรักษาปาภูชี้เดือน 167 ม.1 บ.ปาปง ปาตึง แมจัน เชียงราย 82.46 BC

12 นายสมชาย  ผกายศรีสกุล 91 ม.27 บานดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 82.34 BC

13 นายธนกฤต  รุงโภคินันท 84 ม.6 บ.สันเจริญ ผาทอง ทาวังผา นาน 82.33 BC

14 นายสุรพงศ  จะเปา 812 ม.9 บานดอยผักกูด แมนาเติง ปาย แมฮองสอน 82.13 BC

15 นายธนิน  วิบูลจิตธรรม 15 ม.27 บ.ดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 82.08 BC

16 นายวริศ  มันตาวลี 97 ม.27 บานดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 82.08 BC

17 นายพิชิต บุญยืนพนากุล 89  ม.27 หมูบานดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 82.05 BC

กาแฟอะราบิกา (กระบวนการแปรรูปโดยวิธีแบบแหง : dry / natural process)
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18 วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมทับเบิก 363 ม.1 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ 81.96 BC

19 นายวิชัย กําเนิดมงคล 256 หมู11 หมูบานมณีพฤกษ งอบ ทุงชาง นาน 81.92 BC

20 วิสาหกิจชุมชนกาแฟไรดอยนาน 107 ม.14 บ.บานใหมดินอดน กลางเวียง เวียงสา นาน 81.79 BC

21 นายวิศิน  คชสาร 75 ซ.รามคําแหง 60 (สวนสน) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพ 81.75 BC

22 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย รักษาปา บาน หวยมะเกลี้ยง-ปางไคร 11 ม.8 บานหวยมะเกลี้ยง ปางิ้ว เวียงปาเปา เชียงราย 81.70 BC

23 นางสาวมาลี  แกวสุข 149/1 ม.16 บ.หนองเหียง รอบเวียง เมือง เชียงราย 81.63 BC

24 วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู ตําบลเมืองแหง 119 ม.11 บานเลาวู เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม 81.63 BC

25 วิสาหกิจชุมชนชูบี 9/4 ถนนสัมพันธเจริญเมือง จลงคํา ปางมะผา แมฮองสอน 81.61 BC

26 นางบานชื่น  เทพชมพู 68 ม.1 บานปอก หวยแกว แมออน เชียงใหม 81.54 BC

27 นายหลีเคอ อางีกู 8 ม.27 บานดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 81.34 BC

28 วิสาหกิจชุมชนกาแฟพิเศษหวยชมพู 59 ม.1 บานหวยสานลีซอ หวยชมภู เมือง เชียงราย 81.33 BC

29 นายธีระพันธ สียะ 50/1 ม.8 บานลีซอ ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก 81.29 BC

30 นายคมพิชญ พนาสุภน 77 ม.8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 81.04 BC

31 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย รักษาปา บานหวยคุณพระ 6/1 ม.12 บานหวยคุณพระ แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 80.98 BC

32 นายอาหยี  แซตูกู 30/8 ม.11 บ.อาบอลาช ปาตุม พราว เชียงใหม 80.96 BC

33 นาย อานนท พวงแสน 2 ม.1 บ.ปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 80.88 BC

34 นายเสรี หมีเชกู 171 ม.7 บ.ปางขอน หวยชมภู เมือง เชียงราย 80.75 BC
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35 น.ส.เกียรติกัญญา  จันทรกําธร 334 ม.3 บานกลางเวียง กลางเวียง เวียงสา นาน 80.75 BC

36 นายประดิษฐ  ศรีบุญปน 97 ม.7 บานขุนลาว แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 80.58 BC

37 วิสาหกิจชุมชนชาดอยสะเก็ด 52/2 ม..5 บ.พงษทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 80.54 BC

38 นางสาวรุงละมัย  ใจสุขเสริญ 327 ม.2 บานปาติ้ว สันโปง แมริม เชียงใหม 80.38 BC

39 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย รักษาปา บานขุนลาว 180 ม.7 บานขุนลาว แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย 80.36 BC

40 นายพิศุทธ  ทาววัฒนากุล 208 ม.6 บ.แพะ ไมงาม เมือง ตาก 80.33 BC

41 นายอาโซ  โวยจือ 95 ม.27 บ.ดอยชางใหม วาวี แมสรวย เชียงราย 80.25 BC

42 นายพีระ พนาสุภน 77 ม.8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 79.96 C

43 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 ม.12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 79.96 C

44 นายรพีภัทร  แมแชลู 85 ม.7 บ.ปางขอน หวยชมภู เมือง เชียงราย 79.95 C

45 นายสมศักดิ์  นภาศรีชัย 6 ม.1 หวยชมภู เมือง เชียงราย 79.83 C

46 นางสาวนุชนภา  บัวแสน 263 ม.12 บ.น้ํารีพัฒนา ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน 79.83 C

47 นายอัษฎาวุธ  ยาแปงกู 362 ม.7 บ.ปางบอน หวยชมภู เมือง เชียงราย 79.79 C

48  วิสาหกิจชุมชนกาแฟแปลงใหญไทยลั๊วะหกบานบนขุนนาน 131 ม.8 บ.สะเกี้ยง ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน 79.75 C

49 นายณัฐดิวัช  ธีรรรัศมีวงษ 17/8 ม.1 บ.บานสันติคีรี แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 79.65 C

50 นายชาติชาย  คะบู 51/19 ม.1 ชางเผือก เมือง เชียงใหม 79.63 C

51 นายสุรพล  แซมี 257 ม.4 บานดอยลาน วาวี แมสรวย เชียงราย 79.57 C
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52 นายจารุ ประดิษฐรุงโรจน 30 ม.5 หวยเหลือง แมทอ เมือง ตาก 78.96 C

53 นายธนะชัย  สมบัติพานิช 381/6 ซ.จรัญสนิทวงศ 45 อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพ 78.50 C

54 วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียบานปางทอง 91 ม.2 บานปางทอง แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก 78.33 C

55 นายนภัทรินทร  รัตนพรนภาพันธ 128/1 ม.2 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 74.13 C

หมายเหตุ : SC ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน 

             BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

              C ประกาศนียบัตร

                 คะแนนที่เทากันเรียงลําดับตามผลวิเคราะหกาบภาพ
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