
เอกสารแนบ 3

ล ำดับท่ี ช่ือ-นำมสกุล เลขท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด คะแนน ประกำศนียบัตรท่ีได้รับ

1 นางฐิติกัลป์ มันตาวลี 43 หมู่ 19 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 83.60 BC

2 นายจรัญ  ขันทะเปียง 40/11 หมู่ 4 หมู่บ้านแม่ตอน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.50 BC

3 นายพีระ พนาสุภน 77  หมู่ 8 ลองเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.45 BC

4 วิสาหกิจชุมชนกาแฟมูเส่คี 167 หมู่ 7 หมู่บ้านเด่น บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 83.38 BC

5 นางบานช่ืน  เทพชมภู 68 หมู่ 1 หมู่บ้านป๊อก ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 83.18 BC

6 นายอนันต์  มุงเมือง 45/4 หมู่ 6 หมู่บ้านตาดเม๋ย เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.10 BC

7 นายวิชช์  จันทร์ประเสริฐ 175 หมู่ 3 หมู่บ้านทุ่งจ าเริง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 83.03 BC

8 นายประชาวัฒน์ ธรรมงาม 122 หมู่ 7 หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 83.00 BC

9 นายณรงค์  ย่ังยืนกุล 52 หมู่ 4 หมู่บ้านขุนช่างเค่ียน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 82.60 BC

10 นางสาววิมลรัตน์ ไชยเดชศรีสกุล 95 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 82.55 BC

11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยทองพัฒนา "Life coffe" 100 หมู่ 7 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 82.50 BC

12 วิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโค้คี (นายศักด์ิดา  ทรัพย์ประมาณ) 256 หมู่ 1 หมู่บ้านมอโก้โพดี แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 82.33 BC

13 นายธิติศักด์ิ พิทักษ์อนันตกุล 1 หมู่ 11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 82.28 BC

14 นายชาติชาย  คะบู่ 808 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 82.20 BC

กาแฟอะราบิกา
กระบวนการแปรรูปโดยวิธีก่ึงแห้ง (semi-dry/honey process)
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15 นายสินธพ จือปา 266 หมู่ 25 หมู่บ้านแม่จันใต้ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 82.05 BC

16 นายประหยัด  แซ่หลี 95 หมู่4 หมู่บ้านขุนช่างเค่ียน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 81.95 BC

17 นางสาวบงกชษศฎา  ไชยพรหม 193 หมู่ 1 หมู่บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 81.90 BC

18 นายวิชัย  ก าเนิดมงคล 265 หมู่ 11 หมู่บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 81.88 BC

19 นายอัษฎาวุธ ยาแปงกู่ 362 หมู่ 7 หมู่บ้านปางขอน ห้วยชมภู เชียงราย เชียงราย 81.88 BC

20 นางสาวเตือนใจ ไขปัญญา 103/1 หมู่  หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.50 BC

21 นายอนันต์ บรรลุศักด์ิ 33 หมู่ 15 หมู่บ้านร่มฟ้าจาหม่น ปอ เวียงแก่น เชียงราย 81.38 BC

22 นายวริศ มันตาวลี 97 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.35 BC

23 นายณัฏฐ์  วาณิชบ ารุง 116/85 หมู่ 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 81.33 BC

24 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย 905 หมู่ 1 หมู่บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 81.28 BC

25 นายคมพิชญ์  พนาสุภน 72 หมู่ 8 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.25 BC

26 นางบุญตา  สหายมิตร 191 หมู่ 13 หมู่บ้านบ้านดอย ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 81.23 BC

27 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 หมู่ 12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 81.00 BC

28 นายวศิน คชสาร หมู่ 20 วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.00 BC
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29 นางเพ็ญศรี บ ารุงรส 266/2 หมู่ 16 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 79.00 C

30 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด (พัฒนา) จ ากัด 2/2 หมู่ 3 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 77.85 C

31 นายกวี  โกเกียรติกุล 141 หมู่ 7 หมู่บ้านปูคาใต้ แม่ปูคา สันก าแพง เชียงใหม่ 77.53 C

32 นายเสรี หม่ีเซกู่ 171 หมู่ 7 หมู่บ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 76.88 C

33 นายอนันต์ วิมลสวรรค์กุล 47 หมู่ 3 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 74.90 C

หมายเหตุ: BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

C  ประกาศนียบัตร

คะแนนท่ีเท่ากันเรียงล าดับตามผลวิเคราะห์กายภาพ


