
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 นำยณฐัวิทย์ เคำรพปรชัญำ 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 นำยสุชำต ิ แสนใจอิ 6 ม.1 ต.ยำงเปงิ 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 นายพหล เสนจี๋ 40 ม.26 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 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 นำยถำวร  บญุเลิศ 137 ต.ยำงเปยีง อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 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


