
ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นายอุไล อุตตโม 113 ม.6 ต.ร้องววัแดง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 089-6365436
2 นายบญุช่วย อูปขาว 87/2 ม.6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 083-8605595
3 นายสุรพล ปัน่ถี้ 421 ม.1 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 084-8039691
4 นายจ ารัส ลุมมา 135 ม.8 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 085-0396756
5 นายสัญญา ทาค า 60 ม.3 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 093-3155806
6 นายสุค า อินต๊ะโคตร์ 089-5586656
7 นายชิวตัร์ คณาพรรณคีรี 41 ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวฒันา จ.เชียงใหม่ 061-2659330
8 นายดวงดี ภรีะค า 169/1 ม.16 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 081-3557739
9 นางรสรินทร์ สิทธธิรรมใจ 178 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 087-1849312

10 นายบญุเร่ือน เต๋จา 132 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 083-5788522
11 นายดาวต๊ิบ สันนิถา 195 ม.2 ต.เมืองแหง อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่ 087-1904581
12 นายประดิษฐ ทองพนันา 093-2632248
13 นายอินผล ญาสมุทร 214 ม.4 ต.มะขามหลวง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 086-1923693
14 นายเลิศ ค าดวงดาว 22 ม.11 ต.หนางแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 09-87893828
15 นำยทศัไนย พรหมเทพ 166 ม.2 ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 081-2889001
16 นายดรุณุกิต สวา่งแสง 98/3 ม.5 ต.หว้ยทราย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 088-4134759
17 นายกิติศักด์ิ จันทร์ไศรี 22/1 ม.2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 080-6741882
18 วา่ที่ รต.เทวญั พรีประเสริฐศักดิ 14 ม.2 ต.บอ่แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 084-3743363

กลุ่มข้ำว
ชื่อ-นำมสกุล



ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นายพนอม นาสมจิตร 2 ม.19 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 061-3025954
2 นำยสมเพชร สละตนั 154 ม.3 ต.ศรดีงเย็น อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 084-9376913
3 น.ส.ธนพร กาโน 12 ม.3 ต.บอ่สลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 082-1830943 
4 นายเกรียงไกร จอมค า 172 ม.6 ต.แม่ปัง๋ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 081-9505254
5 นายจิรพฒัน์ เจริญเดช 69 ม.5 ต.แม่น่าจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 080-1148459 
6 นายศรีไว พรมใจ 17/3 ม.2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 084-8103216
7 นายทองมา ศรีภธูร 18/1 ม.7 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 089-6352810
8 นายธวชัชัย เขื่อนแก้ว 528/10 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 086-1151015
9 นายสิงหแ์ก้ว ธรรมชัย 122 ม.4 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 086-1794517

10 นายดวงตา กองระยอง 44/1 ม.13 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 084-1502541

กลุ่มพืชไร่
ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นายวทิยา กันทะวงค์ 49 ม.6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 081-9921536
2 นายสมวญ  หาญใจ 74 ม.2 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 086-1802143
3 นางดวงฤทธิ ์ ปันสา 87 ม.2 ต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 083-5808493
4 นำยบญุยืน สวนพลู 61 ม.6 ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 081-8825734
5 นายพงศดิษฐ์ แก้วประเสริฐ 14 ม.17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 084-6147949
6 นายอุดม จนัทร์พรหม 42 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 089-8538521
7 นำยพินัย ไชยธง 397 ม.2 ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 081-2894718
8 นายอุดม สมพันธ์ 314 ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 085-7096476
9 นายเสงียม รัตนา 43/1 ม.3 ต.ทุ่งนวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 081-8826277

10 นายทองค า จนัทร์มาลี 141 ม.3 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 086-1844295
11 นางอ าไพพรรณ กันทาแก้ว 98 ม.7 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 081-9924948
12 นายเจริญ โพธาศรี 83 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 085-0382531
13 นายอ้าย เอี้ยงอ้าย 46/1 ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 087-1830238
14 นางนพรัตน์ ปวนลุน 271/2 ม.6 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 081-4728874
15 นายสมชาย มูลละ 244 ม.1 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 089-9546932
16 นายฉันทพล ค าทุน 96 ม.1 ต.เปียงหลวง อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่ 061-0656344
17 นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน 135 ม.4 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 085-6278606
18 นายรัฐศาสตร์ ดอกหอม 150 ม.18 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 080-6802652
19 นายปรีชา ปาสอน 212 ม.10 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 084-7393202
20 นายประเสริฐ ปั๋นแก้ว 34 ม.4 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 093-2205374

ชื่อ-สกุล
กลุม่ล ำไย



ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นายสุพจน์ ทิพย์มนต์ 57/4 ม.3 ต.สันปา่ยาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 093-1872141
2 นายประสงค์ ดวงมะวงค์ 96 ม.10 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 081-9871663
3 นายณัฐวทิย์ เคารพปรัชญา 155 ม.3 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 093-2657680
4 นายปญัญา ล่องแก้ว 350 ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่ 087-1864311
5 นายวชิัย ประเสริฐศรี 22 ม.3 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 082-6186284
6 นำยนวล  ค ำมำน้อย 36 ม.5 ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 085-6215192
7 นายเอกธนา เครือปญัญาคี 77 ม.2 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 091-6368925
8 นายสุชาติ แสนใจอิ 6 ม.1 ต.ยางเปงิ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 095-3423197
9 นายแสวง ค าซ่ือ 81 ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 085-7180174

10 นาวดวนจันทร์ ปูผ่า 87 ม.6 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 088-4381044
11 นายมี ใจมา 68 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 089-8547309
12 นายสวสัด์ิ อินต๊ะโพก 60/1 ม.7 ต.ขัวมุง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 080-1320227
13 นายศรีทน โปธา 92/1 ม.3 ต.แสนไห อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่ 084-3708835
14 นายวทิยา นาระต๊ะ 103/5 ม.5 ต.บอ่แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 084-8039905

กลุ่มพืชผักและเกษตรกรอินทรยี์
ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นายบญุเรือน ธรัิงษี 3/3 ม.5 ต.บา้นเปา้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 080-5031484
2 นายจ ารัส สุวรรณศรี 150/1 ม.1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 084-6101130
3 นายสมนึก จันทร์หอม 72 ม.9 ต.ม่อนปิน่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 086-1914263
4 นายวฑูิรย์ อรินต๊ิบ 84 ม.10 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 086-1977194
5 นายเพิ่มพนู ติยานิน 18 ม.1 ต.แม่สาย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 080-1333062
6 นายสุเนตร อธพิรหม 37/1 ม.3 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 080-0338531
7 นายอินทร์ไทย ไชยวฒิุ 85 ม.2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 081-1112942
8 นายเกษม ปญัญานนท์ 410 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 089-5602981
9 นายธนพงศ์ แสงแก้ว 87 ม.7 อ.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 098-7814459

10 นำยณรงค์เดช สอนปนัดิ 417 ม.9 ต.ศรดีงเย็น อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ 089-5594003

กลุ่มพืชสวน
ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นายพหล เสนจี๋ 40 ม.26 ต.ดอยหล่อ อ.ดอลหล่อ จ.เชียงใหม่ 086-1812973
2 นายอนันต์ จิตหัตถะ 38 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 089-6318306
3 นายจาตุรงค์ เงินนุ่ม 18 ม.5 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 089-9393972
4 นายบุศเลิศ  โปธา 123/1 ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 081-1649159
5 น.ส.เดือยฉาย  รูปงาม 15/5 ม.5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 082-1830507
6 นายสุพัฒน์ บุญเปิง 39 ม.9 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 088-4353500
7 นายถาวร  บุญเลิศ 137 ต.ยางเปียง อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 087-1825929
8 นายสุเทพ ปัน๋ธิวงค์ 83 ม.9 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 081-5350529
9 นายนิคม ตันจิน๊ะ 12 ม.13 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 081-0219211

10 นำยวีรพันธ์ อุดมสม 325 ม.2 ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชยีงใหม่ 093-1561856
11 นำยประหยดั มงคลเทพ 70 ม.4  ต.ปงต ำ อ.ไชยปรำกำร จ.เชยีงใหม่ 086-1023939
12 นำยสีมำ แก้ว 88 ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปรำกำร จ.เชยีงใหม่ 083-1754604
13 นายกนิษฐ์ ตาปัญญา 7/4 ม.3 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 089-8380880
14 นายจ าลอง ชัยชิเลิศ 15/11 ม.11 ต.ออนใต้ จ.เชียงใหม่ 080-9161868
15 นายนิพนธ์ เป็งใจ 150 ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 083-3192557
16 นายสมบูรณ์ ศรีสุข 115 ม.8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 082-7649142
17 นายสุจินต์ ดาราม 76 ม.15  ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 093-0343582
18 นายโชคสกลุ  มหาค้ารุ่ง 7 ม.7 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 098-8082489

กลุ่มปศุสัตว์และประมง
ชื่อ-สกุล


