
เอกสารแนบ ๓

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

1 นายวิชัย ก าเนิดมงคล 265 หมู่11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 87.29 SC

2 นายอานนท์ พวงแสน 2 ม.1 บ.ปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 86.11 SC

3 นายสมชาย ผกายศรสกุล 91 ม.27  บ.ดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 85.45 SC

4 นายชาติชาย  คะบู่ 808 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 85.38 SC

5 นายอะแป๊ะ  หร่ีจา 330 หมู่ 4 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 84.58 BC

6 วิสาหกิจชุมชนชาดอยสะเก็ด 52/2 ม..5 บ.พงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.57 BC

7 นายหลีเคอ อางีกู่ 8 ม.27 บ.ดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 83.08 BC

8 นายวิชัย ทองค าเหลือง 124 ม.7 บ.ป่าเหม้ียง แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 83.05 BC

9 วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู ต าบลเมืองแหง 119 ม.11 บ้านเลาวู เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 83.04 BC

10 นายอภิสิทธ์ิ  บิเซ 123/พ ม.7 บ้านปางขอน ห้วยชมพู เมือง เชียงราย 83.03 BC

11 วิสาหกิจชุมชนคุณยายลิมือบ้านทุ่งจ าเริง อ .อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 175 ม.3 บ้านทุ่งจ าเริง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 83.00 BC

12 นายอาเยาะ  เบ่ียงแล 111 ม.7 บ้านปางขอน ห้วยชมพู เมือง เชียงราย 82.90 BC

13 นายอุกฤษ  สิงห์แก้ว 30 ม.19 บ้านร่มโพธ์ิทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 82.88 BC

14 นางบานช่ืน  เทพชมพู 68 ม.1 บ้านป๊อก ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 82.85 BC

กาแฟอะราบิกา (กระบวนการแปรรูปโดยวิธีก่ึงแห้ง : semi-dry / honey process)
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15 วิสาหกิจชุมชนชูบี 9/4 ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง จลงค า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 82.80 BC

16 นายนิกา เกิดพนา 52/1 ม.1 บ.สบห้วยฟาง บ่อแก้ว สัะเมิง  ้เชียงใหม่ 82.50 BC

17 วิสาหกิจชุมชนกาแฟพิเศษห้วยชมพู 59 ม.1 บ้านห้วยส้านลีซอ ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 82.48 BC

18
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อย

905 ม.1 บ.หลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 82.38 BC

19 นายพันธมิตร  ดวงตะวันอันทรา 162 ม.7 บ.ปางขอน ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 82.38 BC

20 นายอัษฎาวุธ  ยาแปงกู่ 362 ม.7 บ.ปางบอน ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 82.33 BC

21 นายพีระ พนาสุภน 77 ม.8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 82.30 BC

22 นายชวิน  เล่ืองลือทรัพย์ 490 ม.2 บ.ห้วยแล้ง ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 82.25 BC

23 นายอาหยี  แซตูกู่ 30/8 ม.11 บ.อาบอลาช ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 82.25 BC

24 นายสุชาติ  หาญอยู่ 60 ม.5 บ.ต๋อมหัวเมือง หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง 82.09 BC

25 น.ส.บงกชษศฎา ไชยพรหม 193 ม.1 บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 81.95 BC

26 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 ม.12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 81.88 BC

27 นางสาวรุ่งละมัย  ใจสุขเสริญ 327 ม.2 บ้านป่าต้ิว สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 81.83 BC

28 นายวริศ  มันตาวลี 97 ม.27 บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.69 BC
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29 นายจรัญ ขันทะเขียง 40/1 ม.4 บ.แม่ตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.60 BC

30 นายสุพจน์  หม่ืนแลกู 148 ม.11 บ.อาบอเน ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 81.34 BC

31 นางเพ็ญศรี  บ ารุงรส 266/2 ม.16 บ.สันโค้งหลวง รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 81.33 BC

32 นายภูวนัย  ค าป่ินค า 104 ม.7 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.25 BC

33 นายอนันต์  มุงเมือง 45/4 ม.6 บ้านดง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.20 BC

34 กาแฟอินทรีย์ต้นน้ าปายบ้านดอยผักกูดแม่ฮ่องสอน 399/90 ม.6 บ้านการุณ 2 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 81.13 BC

35 นายพิชิต บุญยืนพนากุล 89  ม.27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.05 BC

36 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยโทน 80 ม.2 บ.ห้วยโทน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 81.00 BC

37 วิสาหกิจชุมชนกาแฟไร่ดอยน่าน 107 ม.14 บ.บ้านใหม่ดินอดน กลางเวียง เวียงสา น่าน 81.00 BC

38 นายอาโซ  โว่ยจือ 95 ม.27 บ.ดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.95 BC

39 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแม่อูคอหลวง 50 ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 80.67 BC

40 นายธนกฤต  รุ่งโภคินันท์ 84 ม.6 บ.สันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 80.67 BC

41 นายคมพิชญ์ พนาสุภน 77 ม.8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 80.63 BC

42 วิสาหกิจชุมชนกาแฟแปลงใหญ่ไทยล๊ัวะหกบ้านบนขุนน่าน 131 ม.8 บ.สะเก้ียง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 80.55 BC
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43 นายส าราญ แซ่พร่าน 535 ม.4 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 80.46 BC

44 วิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านสบขุ่น 223 ม.7 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน 80.04 BC

45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านปางทอง 91 ม.2 บ้านปางทอง แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก 79.90 C

46 นายวิชา แสนรุ่งอรุณ 145 ม.11 บ.มณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 79.58 C

47 นายสุรพงศ์ จะเป๋า 812 ม.9 บ.บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 79.50 C

48 นายวีรพล  แซ่ลือ 199/20 ม.3 บ้านในฝัน แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 78.38 C

49 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟห้วยขวาก 4 ม.11 บ.ห้วยขงาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 77.38 C

50 นายสุรพล  แซ่มี 257 ม.4 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 77.33 C

หมายเหตุ : SC ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน 

             BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

              C ประกาศนียบัตร

                 คะแนนท่ีเท่ากันเรียงล าดับตามผลวิเคราะห์กาบภาพ
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