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 จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเกษตรกรม้งหนองหอย  บ้านเลขท่ี 13  หมู่ที่ 7  บ้านหนองหอย  ต้าบลแม่แรม  อ้าเภอแม่ริม 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวม้งหนองหอย  ลานม่อนแจ่ม  บ้านหนองหอย  ต้าบลแม่แรม  อ้าเภอแม่ริม 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเกษตรกรห้วยลาน  ศาลาอ่างเก็บน ้าห้วยไร่  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มโฮมสเตย์ห้วยลาน  เลขทึ่ 1  บ้านปง  หมู่ที่ 8  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

กันยา  พันวงค์ษา  บ้านเลขที่  36  หมู่ที่ 5  บ้านสหกรณ์  ต้าบลบ้านสหกรณ์ อ้าเภอแม่ออน 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

กิตติพงค์  ถนอมรุ่งเรือง  บ้านเลขท่ี 14/1 หมู่ที่ 6 บ้านแม่สาใหม่  ต้าบลโป่งแยง  อ้าเภอแม่ริม 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

จอนิ  โอโดเชา  บ้านเลขท่ี 21  บ้านหนองเต่า  หมู่ที่ 4  ต้าบลแม่วิน  อ้าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

จันทร์แรม  ยิ่งโยชน์  บ้านเลขท่ี 20/1 หมู่ที่ 6  บ้านสหกรณ์  ต้าบลสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

เจตษฎา  อินตายวง  บ้านเลขที่ 48/2  หมู่ที่ 8  บ้านปง (ห้วยลาน)  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ชัชวาลย์  เลิศพัฒนา  บ้านเลขท่ี 13  หมู่ที่ 7  บ้านหนองหอย  ต้าบลแม่แรม  อ้าเภอแม่ริม   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ชัยณรงค์  กันทะพรหม.  บ้านเลขท่ี  28  หมู่ที่ 8  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ณรงค์  กันทะพงค์  บ้านเลขที่ 28  หมู่ที่ 6  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ณรงค์  รัตนดิลกกุล  บ้านเลขท่ี 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านแม่สาใหม่  อ้าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตินิ  ก้านันธรรม์  บ้านเลขที่  131/1 หมู่ที่ 8  บ้านโป่งสมิ  ต้าบลแม่วิน  อ้าเภอแม่วาง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

เถอะ  ถนอมจิตดี  บ้านเลขท่ี 76  หมู่ที่ 6  ต้าบลโป่งแยง  อ้าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่
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ทะนงศักดิ์  อโนมา  บ้านเลขที่ 32  หมู่ที่ 7  บ้านสหกรณ์  ต้าบลสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ทองสุข  มาทา  บ้านเลขท่ี 15 หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์  ต้าบลสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่อดู  ปากอวาที  บ้านโป่งสมิ  หมู่ที่ 8  ต้าบลแม่วิน  อ้าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

น้อยน้อย  ดอยสูงสง่า  บ้านเลขที่ 132  บ้านโป่งสมิ  หมู่ที่ 8  ต้าบลแม่วิน  อ้าเภอแม่สา   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

นิกร  ใจมา  บ้านเลขที่ 51/3  หมู่ที่ 7  บ้านป่าตึง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

บุญช่วย  เวชกิจ  บ้านเลขท่ี 15 หมู่ที่ 2  บ้านสหกรณ์  ต้าบลบ้านสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

บุญทวี  สมชัย บ้านเลขท่ี 4/1 หมู่ที่ 8  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

บุญนาค  สิงห์อูบ  บ้านเลขท่ี 1/1  หมู่ที่ 8  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

บัวค้า  เมาะ  บ้านเลขท่ี 42 หมู่ที่ 4  บ้านสหกรณ์ 4  ต้าบลบ้านสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ปอง  กันทะตา  บ้านเลขที่ 4/1  หมู่ที่ 8  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ปุลุ  บุญลือ  บ้านห้วยตอง  หมู่ที่ 10  ต้าบลแม่วิน  อ้าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

เป๊ก  กั่นตีปอง  บ้านเลขท่ี 52/1  หมู่ที่ 9  บ้านป่าห้า  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

โปงยี   เริงไม  บ้านแม่สาใหม่  หมู่ที่ 6  ต้าบลโป่งแยง  อ้าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

ผัด  จรุงจรูญ  บ้านเลขท่ี 128/1 หมู่ที่ 8  บ้านโป่งสมิ  ต้าบลแม่วิน  อ้าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ฝาง  เมธาอนันตกุล  บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 7  บ้านหนองหอย  ต้าบลแม่แรม  อ้าเภอแม่ริม   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

เม็ด  แสงเรือน  บ้านเลขที่ 8  หมู่ที่ 2  บ้านสหกรณ์  ต้าบลสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

ลา  บุญมา  บ้านเลขท่ี 90/1 หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งเหล่า  ต้าบลออนกลาง  อ้าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

วรรณา  แก้วศุภางค์  บ้านเลขท่ี 1  ห้วยลานโฮมสเตย์  บ้างปง  หมู่ที่ 8  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอ 

 สันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

วิน  เลิศชัยสากล  บ้านเลขท่ี 145/4  หมู่ที่ 2  ต้าบลสันโป่ง  อ้าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิรัตน์  ขอดเผือ  บ้านเลขท่ี 199  บ้านดอนตัน  หมู่ 12  ต้าบลสันโป่ง  อ้าเภอสันป่าตอง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

เศกสิทธิ์  ประกรสิทธิ์  บ้านเลขที่ 51/1  บ้านแม่สาใหม่  หมู่ที่ 6  ต้าบลโป่งแยง  อ้าเภอแม่ริม 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

สมนึก  จิโน  บ้านเลขที่ 1  หมู่ 6  ต้าบลบ้านสหกรณ์  อ้าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

สิริวรรณ  สิงห์อบ  บ้านเลขที่ ½ หมู่ที่ 8 บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

สุทธิพงค์  แปงใจ  บ้านเลขที่ 42/2  หมู่ที่ 2  บ้านโห้ง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

เสาร์  สามปิมป๋า  บ้านเลขท่ี 46  หมู่ที่ 8  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

อนันต์  อมรเลิศศักดิ์  บ้านเลขที่ 24  หมู่ที่ 7  บ้านหนองหอย  ต้าบลแม่แรม  อ้าเภอแม่ริม 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

อินโถ  สิงห์อูป  บ้านเลขท่ี 87/2  หมู่ที่ 7  บ้านป่าตึง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

อัญชันญา  บุญมาค้า  บ้านเลขที่ 27  หมู่ที่ 8  บ้านปง  ต้าบลออนใต้  อ้าเภอสันก้าแพง   

 จังหวัดเชียงใหม่ 

 




