
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 นายบุญยนื สวนพลู 61 ม.6 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ 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 นายพินัย ไชยธง 397 ม.2 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ 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 นำยทองค ำ จันทรม์ำลี 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

กลุม่ล ำไย
ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นำยพหล เสนจี๋ 40 ม.26 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชยีงใหม่ 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 นายวีรพันธ์ อุดมสม 325 ม.2 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 093-1561856
11 นายประหยัด มงคลเทพ 70 ม.4  ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 086-1023939
12 นายสีมา แกว้ 88 ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 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


