
เอกสารแนบ 1

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

1 นายฉ่ิง แซ่ท้าว 145 หมู่ 11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 86.58 SC

2 นายสรพงษ์ จิรนันทนุกุล 16 หมู่ 11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 84.53 BC

3 วิสาหกิจชุมชนกาแฟมูเส่คี 167 หมู่ 7 บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 84.08 BC

4 นางสาวนภาพร  ก าเนิดมงคล 265 หมู่ 11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 83.65 BC

5 นางสาวบงกชษศฎา ไชยพรหม 193 หมู่ 1 หมู่บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 83.25 BC

6 นายภีร์นริศร์ ผ่องหทัยกุล 58 หมู่ 8 หมู่บ้านพระเกิด ในเวียง เมืองน่าน น่าน 83.25 BC

7 นายอนันต์  มุงเมือง 45/4 หมู่ 6 หมู่บ้านตาดเม๋ย เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 82.88 BC

8 วิสาหกิจชุมชนกะเหร่ียงดูลาเปอร์ 8/2 หมู่ 9 หมู่บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 82.85 BC

9 นางบานช่ืน  เทพชมภู 68 หมู่ 1 หมู่บ้านบ้านป๊อก ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 82.80 BC

10 นายอัษฎาวุธ ยาแปงกู่ 362 หมู่ 7 หมู่บ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 82.75 BC

11 นายเสรี หม่ีเซกู่ 171 หมู่ 7 หมู่บ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 82.70 BC

12 นางสาวเกียรติกัญญา จันทรก าธร 107 หมู่ 11 หมู่บ้านใหม่ดินแดน กลางเวียง เวียงสา น่าน 82.58 BC

13 นางฐิติกัลป์ มันตาวลี 53 หมู่ 19 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 82.48 BC

14 นายวริศ มันตาวลี 97 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 82.18 BC
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15 นายวิชช์  จันทร์ประเสริฐ 175 หมู่ 3 หมู่บ้านทุ่งจ าเริง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 81.98 BC

16 กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านขุนลาว 180 หมู่ 7 หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.93 BC

17 นายไพศาล โซ่เซ 20 หมู่ 10 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 81.93 BC

18 นายประชาวัฒน์ ธรรมงาม 122 หมู่ 7 หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.80 BC

19 นายจะแส  จะเสอป่า 802 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 81.70 BC

20 นายศิวณัฐ กองไฝ 163 หมู่ 1 หมู่บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.63 BC

21 นายสรพงศ์  จะเป๋า 806 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 81.60 BC

22 นายชาติชาย  คะบู่ 808 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 81.60 BC

23 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 หมู่ 12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 81.50 BC

24 กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านห้วยคูณพระ 6/1 หมู่ 12 หมู่บ้านห้วยคุณพระ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.38 BC

25 นางสาววิมลรัตน์ ไชยเดชศรีสกุล 95 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.33 BC

26 กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าห้วยมะเกล้ียงปางไคร้ 11 หมู่ 8 หมู่บ้านห้วยมะเกล้ียงปางไคร้ ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.25 BC

27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยทองพัฒนา "Life coffe" 100 หมู่ 7 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 81.15 BC

28 นายสินธพ จือปา 266 หมู่ 25 หมู่บ้านแม่จันใต้ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 80.15 BC
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29 นายต๋ัว จางอรุณ 143 หมู่ 8 หมู่บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 79.18 C

30 นายอนันต์ วิมลสวรรค์กุล 47 หมู่ 3 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 77.55 C

31 นายไชยภพ แซ่ย่าง 128 หมู่ 26 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 75.13 C

32 นายพิรุณ  เพียรชนะ 81/1 หมู่ 8 หมู่บ้านก าแพงหิน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 74.38 C

หมายเหตุ: SC ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน
BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง
C  ประกาศนียบัตร
คะแนนท่ีเท่ากันเรียงล าดับตามผลวิเคราะห์กายภาพ


