
ล ำดบัที่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
1 นำยพนอม นำสมจิตร 2 ม.19 ต.ช่ำงเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 061-3025954
2 นายสมเพชร สละตัน 154 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 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 นำยจิรพัฒน์ เจรญิเดช 69 ม.5 ต.แม่น่ำจร 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 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 นำยวิฑูรย์ อรนิติบ๊ 84 ม.10 ต.ทำ่ผำ 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 นายณรงค์เดช สอนปนัดิ 417 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 089-5594003

กลุ่มพืชสวน
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 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 นำยกนิษฐ์ ตำปญัญำ 7/4 ม.3 ต.ชำ่งเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ 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

ชื่อ-สกุล
กลุ่มปศุสัตว์และประมง


