
เอกสารแนบ 2

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

1 นายชาติชาย  คะบู่ 808 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 83.92 BC

2 นางสาวกัญญาพัชร คงพิลัยวัลย์ 139/7 หมู่ 3 หมู่บ้านวนาหลวง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 83.68 BC

3 นายอนันต์  มุงเมือง 45/4 หมู่ 6 หมู่บ้านตาดเม๋ย เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.28 BC

4 นายสมชัย  จอมนภา 91 หมู่ 2 หมู่บ้านปางทอง แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก 83.23 BC

5 นายอานนท์  พวงเสน 2 หมู่ 1 หมู่บ้านปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 83.03 BC

6 นางสาวบงกชษศฎา ไชยพรหม 193 หมู่ 1 หมู่บ้านหลิม อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 82.92 BC

7 นายสุกฤต  หม่ืนแลกู 100(8)/พ หมู่ท่ี 11 หมู่บ้านสหกรณ์แปลงห้า ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 82.88 BC

8 นายวิชช์  จันทร์ประเสริฐ 175 หมู่ 3 หมู่บ้านทุ่งจ าเริง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 82.85 BC

9 นายวริศ มันตาวลี 97 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 82.68 BC

10 นายหล่อแซ  มะยือ 207 หมู่ 11 หมู่บ้านสหกรณ์แปลงห้า ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 82.65 BC

11 นายอัษฎาวุธ ยาแปงกู่ 362 หมู่ 7 หมู่บ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 82.65 BC

12 นายอาหยี แซตูกู่ 30/ซ หมู่ 11 หมู่บ้านอาบอลาชา ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 82.60 BC

13 นายนัทธพงศ์ หม่ืนแลกุ 100(7)/พ หมู่ 11 หมู่บ้านอาบอเน ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 82.40 BC

14 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด 2/2 หมู่ 3 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 82.40 BC

กาแฟอะราบิกา
 กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียก (wet/fully wash process)
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15 นายภูมิพัฒน์ ลีลาศีลธรรม 293 หมู่ 7 หมู่บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 82.38 BC

16 นายณัฐกร แลเซอ 169/8 หมู่ 8 หมู่บ้านสิบหลังอาข่า เวียง เวียงป่าเป้า เชียงใหม่ 82.25 BC

17 นายคมสันต์ จันทร์งาม 179 หมู่ 7 หมู่บ้านป่าเหม้ียง แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 82.20 BC

18 นายสินธพ จือปา 266 หมู่ 25 หมู่บ้านแม่จันใต้ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 82.10 BC

19 นางธัญภัส อินสูง 9/2 หมู่ 10 หมู่บ้านร่องกล้า เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 82.00 BC

20 นายประดิษฐ์ ศรีบุญป๋ัน 97 หมู่ 7 หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 81.97 BC

21 นางศรีเพียร พวกอินแสง 42 หมู่ 7 หมู่บ้านปางไฮ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.95 BC

22 นายภูวนัย ค าป่ินค า 104 หมู่ 7 หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียป่าเป้า เชียงราย 81.90 BC

23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟดอยปางใหม่ 7 หมู่ 10 หมู่บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.90 BC

24 นายสรพงศ์ จะเป๋า 806 หมู่ 9 หมู่บ้านดอยผักกูด แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 81.85 BC

25 นายณัฐวัตร ย่ิงกิจไพบูลย์ 56 หมู่ 4 หมู่บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.83 BC

26 นายวรรณชาติ ค าน้อย 258 หมู่ 8 หมู่บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.80 BC

27 สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด (นายดาวิ ปลาสิงห์) 124 หมู่ 10 หมู่บ้านปางม่วง แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.73 BC

28 นายไกรศร ญาณพิชิต 55 หมู่ 12 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 81.68 BC
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29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลาสู (นายซานฟุ แซ่จ๋าว) 33 หมู่ 8 หมู่บ้านเลาสู ปงดอน แจ้ห่ม ล าปาง 81.60 BC

30 นายภาคภูมิ แลเฌอกู่กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยช้าง 187 หมู่ 3 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.50 BC

31
นายสหรัถ พรเสริมสิน กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดง
หลวง 9 หมู่ 17 หมู่บ้านผาแดงหลวง วาวี แม่สรวย เชียงราย 81.50 BC

32 นายณัฏฐ์  วาณิชบ ารุง 116/85 หมู่ 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 81.45 BC

33 วิสาหกิจชุมชนกาแฟต้นน้ าป่าแป๋และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 105/2 หมู่ 2 หมู่บ้านปางมะกล้วย ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 81.43 BC

34 วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน 45 หมู่ 4 หมู่บ้านแม่ตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.43 BC

35 นายกัณฑ์อเนก ต๊ะค า (ขุนเขาคอฟฟ่ี) 68 หมู่ 7 หมู่บ้านป่าเหม้ียง แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.40 BC

36 นางพิน แก้วสุข 198 หมู่ 5 หมู่บ้านขวากเหนือ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 81.23 BC

37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง 12 หมู่ 6 หมู่บ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 81.20 BC

38 นายต๋ัว จางอรุณ 143 หมู่ 8 หมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.20 BC

39 นายจู ลีชานนท์ 82 หมู่ 10 หมู่บ้านร่องกล้า เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 81.18 BC

40 วิสาหกิจรุ่งเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จ 20 หมู่ 1 หมู่บ้านก่ิงต่ า-ปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.13 BC

41 นางเนตรนะภา ปินตา 20/1 หมู่ 1 หมู่บ้านปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 81.06 BC

42 นายเมธา ทาต๊ิบ 147 หมู่ 2 หมู่บ้านหัวทุ่ง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 81.05 BC
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43 นางสาวคัทลียา ต๊ะค า 81 หมู่ 7 หมู่บ้านป่าเหม้ียง แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 81.05 BC

44 นายปุรชัย ใจยะ 102/1 หมู่ 8 หมู่บ้านก าแพงหิน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 80.98 BC

45 นายประหยัด ลีชานนท์ 79 หมู่ 10 หมู่บ้านร่องกล้า เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 80.98 BC

46 นายสุวรรณ มูลค าดี 113 หมู่ 1 หมู่บ้านแม่แจ่ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 80.90 BC

47 นายสุพจน์ หม่ืนแลกู 148 หมู่ 11 หมู่บ้านอาบอเน ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 80.90 BC

48 นายอาจือ เบียวเชกู่ กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านร่มเย็น 28 หมู่ 11 หมู่บ้านร่มเย็น ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 80.88 BC

49 นายเกาเกว่น แซ่พร่าน 28 หมู่ 6 หมู่บ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 80.85 BC

50 นายไชยภพ แซ่ย่าง 128 หมู่ 26 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.85 BC

51 นายพิชิต บุญยืนพนากุล 89 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.78 BC

52 นายศิวณัฐ กองไฝ 163 หมู่ 1 หมู่บ้านแม่แจ่ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง 80.73 BC

53 นางสาววิมลรัตน์ ไชยเดชศรีสกุล 95 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.55 BC

54 นายจรูญ ใจปิน 81 หมู่ 7 หมู่บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 80.53 BC

55 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยทองพัฒนา "Life coffe" 100 หมู่ 7 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 80.35 BC

56 นายอาแซะ วุ่ยสือ 209/5 หมู่ 15 หมู่บ้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 80.33 BC
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57 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่หวง 1241 หมู่ 5 หมู่บ้านหลวง แม่ออน ฝาง เชียงใหม่ 80.33 BC

58 นายไพศาล โซ่เซ 20 หมู่ 10 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 79.85 C

59 นายอนันต์ โซคากุ กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่า-บ้านใหม่พัฒนา 72 หมู่ 25 หมู่บ้านใหม่พัฒนา วาวี แม่สรวย เชียงราย 78.88 C

60 นายสุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร 105 หมู่ 1 แก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 78.83 C

61 วิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโค้คี (นายศักด์ิดา  ทรัพย์ประมาณ) 256 หมู่ 1 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 78.65 C

62 นายวรัท  ข่ายสุวรรณ 189 หมู่ 11 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 78.10 C

63 นางสาวสุดา พรมณีทิพย์ 147 หมู่ 2 หมู่บ้านผาฮ้ี โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 78.08 C

หมายเหตุ: BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

C  ประกาศนียบัตร

คะแนนท่ีเท่ากันเรียงล าดับตามผลวิเคราะห์กายภาพ


