
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 นายทัศไนย พรหมเทพ 166 ม.2 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ 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 ว่ำที ่รต.เทวัญ พีรประเสรฐิศักดิ 14 ม.2 ต.บอ่แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 084-3743363

กลุ่มข้ำว
ชื่อ-นำมสกุล



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 นำยเพ่ิมพูน ตยิำนิน 18 ม.1 ต.แม่สำย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 080-1333062
6 นำยสุเนตร อธิพรหม 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 นายณรงค์เดช สอนปนัดิ 417 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 089-5594003

กลุ่มพืชสวน
ชื่อ-สกุล



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 นายนวล  ค ามาน้อย 36 ม.5 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ 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 นำยวิทยำ นำระตะ๊ 103/5 ม.5 ต.บอ่แก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 084-8039905

กลุ่มพืชผักและเกษตรกรอินทรยี์
ชื่อ-สกุล


