
เอกสารแนบ ๒

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด คะแนน ประกาศนียบัตรท่ีได้รับ

1 นายวิชา แสนรุ่งอรุณ 145 ม.11 บ.มณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 85.64 SC

2 น.ส.บงกชษศฎา ไชยพรหม 193 ม.1 บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 85.23 SC

3 นางนภาพร ก าเนิดมงคล 256 หมู่11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 85.08 SC

4 นายวิชาชาญ  รัตนพรนภาพันธ์ 298/123 ม.2 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 84.00 BC

5 วิสาหกิจชุมชนชูบี 9/4 ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง จลงค า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 83.89 BC

6 นายจรัญ ขันทะเขียง 40/1 ม.4 บ.แม่ตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.35 BC

7 นายอาหยี  แซตูกู่ 30/8 ม.11 บ.อาบอลาช ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 83.31 BC

8 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯดอยผ้าห่มปก 376 ม.1 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 83.21 BC

9 นายอาแซะ อุ่ยลือ 209/1 หมู่15 หมู่บ้านบ้านเล็กในป่าใหญ่ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 82.75 BC

10 นายพัฒนพงษ์  ทรัพย์ทวีศิริ 12 ม.8 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 82.61 BC

11 นายอนันต์  บรรลุศักด์ิ 33 ม.18 บ้านร่มฟ้าผาหม่น ปอ เวียงแก่น เชียงราย 82.50 BC

12 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ต.บ้านทับ 18 ม.10 บ้านถวน-กองกาย บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 82.38 BC

13 นายสมพงษ์  บัวเหล็ก 22 ม.8 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 82.33 BC

14 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟดอยผาแดงไชยปราการ 739 ม.6 บ้านผาแดง หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 82.25 BC

15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟดอยปางใหม่ 7 ม.10 บ้านปงต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 82.25 BC

กาแฟอะราบิกา (กระบวนการแปรรูปโดวิธีเปียก : wet / fully wash process )
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16 วิสาหกิจชุมชนคุณยายลิมือบ้านทุ่งจ าเริง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 175 ม.3 บ้านทุ่งจ าเริง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 82.13 BC

17 นายวริศ  มันตาวลี 97 ม.27 บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 82.00 BC

18 นายสมชาย  ผกายศรีสกุล 91 ม.27 บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.96 BC

19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านปางทอง 91 ม.2 บ้านปางทอง แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก 81.92 BC

20 นายธัชนนท์  เยเบ๊าะ 157 ม.27 บ.ดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.89 BC

21 วิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดอยปางขอน 264 ม.7 บ้านปางขอน ห้วยชมพู เมือง เชียงราย 81.86 BC

22 วิสาหกิจชุมชน YSF เขาค้อ 99 ม.1 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 81.85 BC

23 นายอะแป๊ะ  หร่ีจา 630/59 บ.กาญจน์กนกวิลล์ 16 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 81.79 BC

24 นางสาวรุ่งละมัย  ใจสุขเสริญ 327 ม.2 บ้านป่าต้ิว สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 81.75 BC

25 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย์ รักษาป่า บ้านผาแดงหลวง 9 ม.11 บ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.70 BC

26  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหลวง 1239 ม.5 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 81.70 BC

27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านเลาสู หมู่ 8 ต าบลปางดอน 25 ม.8 บ้านเลาสู ปางดอน แจ้ห่ม ล าปาง 81.64 BC

28 กาแฟอินทรีย์ต้นน้ าปายบ้านดอยผักกูดแม่ฮ่องสอน 399/90 ม.6 บ้านการุณ 2 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 81.63 BC

29 นายธนิน  วิบูลจิตธรรม 15 ม.27 บ.ดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.61 BC

30 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด 2/2 ม.3 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.54 BC
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31 วิสาหกิจชุมชนแม่เต๋อ coffee 208 ม.10 บ้านแม่เต๋อ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 81.50 BC

32 นายสมบัติ  กันติยากวิน 209/26 หมู่15 หมู่บ้านบ้านเล็กในป่าใหญ่ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 81.46 BC

33 นายสุรพล  แซ่มี 257 ม.4 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.45 BC

34  วิสาหกิจชุมชนกาแฟแปลงใหญ่ไทยล๊ัวะหกบ้านบนขุนน่าน 131 ม.8 บ.สะเก้ียง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 81.39 BC

35 นายพีระ พนาสุภน 77 ม.8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.39 BC

36 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟบ้านนาเกียน 179 ม.3 บ้านนาเกียน นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 81.31 BC

37 นายจิตติ  ชนาทิป 151 ม.16 บ.หนองห้า ร่มเย็น เชียงค า พะเยา 81.25 BC

38 นายธนะชัย  สมบัติพานิช 381/6 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 81.21 BC

39 นายประดิษฐ์  ศรีบุญป๋ัน 97 ม.7 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.20 BC

40 นายคมพิชญ์ พนาสุภน 77 ม.8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.20 BC

41 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยโทน 80 ม.2 บ.ห้วยโทน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 81.20 BC

42 นายอัษฎาวุธ  ยาแปงกู่ 362 ม.7 บ.ปางบอน ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 81.18 BC

43 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแม่อูคอหลวง 50 ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 81.15 BC

44 นางสาวชัชฎาพร ค าแพง 31 ม.12 บ.น้ ารีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 81.14 BC

45 นายซ่าง  เจริญชัยกุล 98 ม.4 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 81.13 BC
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46 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย์ รักษาป่า บ้านใหม่พัฒนา 72 ม.25 บ้านใหม่พัฒนา วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.10 BC

47 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย์ รักษาป่า บ้านดอยช้าง 104 ม.27 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.07 BC

48 วิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย์ รักษาป่า บ้านร่มเย็น 28 ม.11 บ้านร่มเย็น ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 80.84 BC

49 นายภูวนัย  ค าป่ินค า 104 ม.7 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 80.79 BC

50 นายวรุธ  จันทร์ตะกุล 266/2 ม.16 บ.ม่วง ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 80.73 BC

51 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยางหลวง 18 ม.6 บ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 80.70 BC

52 นายธนกฤต  รุ่งโภคินันท์ 84 ม.6 บ.สันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 80.45 BC

53 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 ม.12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 80.25 BC

54 นางสาววิมลรัตน์  ไชยเดชศรีสกุล 95 ม.27 บ.ดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.21 BC

55 นายหลีเคอ  อางีกู่ 8 ม.27 บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.18 BC

56 นายพิชิต บุญยืนพนากุล 89  ม.27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.08 BC

57 วิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลางปางต้นเด่ือ 58 ม.9 บ้านปางต้นเด่ือ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 79.94 C

58 กาแฟพ่อใหญ่จง-ลี 140 ม.8 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 79.80 C

59 นายวิศิน  คชสาร 75 ซ.รามค าแหง 60 (สวนสน) หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพ 79.50 C

60 นางพิน  แก้วสุข 198 ม.5 บ.ขวากเหนือ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 79.29 C
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61 สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด 124 ม.10 บ.ปางม่วง แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 79.23 C

62 นางดวงดาว แสนสิ 270 ม.12  บ.น้ ารีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 77.33 C

63 นายจารุ ประดิษฐ์รุ่งโรจน์ 30 ม.5 ห้วยเหลือง แม่ท้อ เมือง ตาก 76.81 C

64 นายสุชาติ  หาญอยู่ 60 ม.5 บ.ต๋อมหัวเมือง หัวเมือง เมืองน่าน ล าปาง 72.60 C

หมายเหตุ : SC ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน 

             BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

              C ประกาศนียบัตร

                 คะแนนท่ีเท่ากันเรียงล าดับตามผลวิเคราะห์กาบภาพ
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