
ที่อยู่  ๒๔๕/๒ ถนนสขุมุวทิ ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ ๑๐๑๑๐

ผู้ประสานงาน : นส.ชินสรา ธนาทรงศริิ ๐๘๗ ๙๘๙๒๔๔๒ E-mail : oil.pa@hotmail.com

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด)์ จ ากดั

ที่อยู่ ๑๑/๑ ถนนเมืองสาตร ต าบลหนองหอย

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทร ๐๕๓ ๐๑๕๒๓๔-๖      มือถอื  ๐๘๑ ๘๘๑๒๔๙๒

คุณกลัยา (เลขาฯ) ๐๘๙ ๒๖๒๙๙๙๐ คุณรัตนา : ๐๕๓ ๙๙๘๘๘๐  e-mail :  ratana.h@nimtransport.com

ดร.ชดัชาญ  เอกชยัพฒันกลุ

chadcharnvns@gmail.com

โทรศพัท ์   ๐๘๑ ๘๘๑๖๔๖๔, ๐๕๓ ๒๔๐๘๒๙, ๐๕๓ ๒๔๓๐๑๐ 

โทรสาร     ๐๕๓ ๒๔๙๕๑๘  โทร ๐๕๓ ๒๒๐๙๙๙          มือถอื ๐๘๑ ๘๘๓๑๗๗๑  

เลขาฯ คุณยิ้ม : ๐๙๐๗๕๘๔๐๖๖ โทรสาร ๐๕๓ ๔๐๘๖๓๗   e-mail : waewdao@sahapanich.com

โทรศพัท ์    ๐๕๓ ๒๗๑๔๕๓, ๐๕๓ ๒๗๑๔๖๗, ๐๕๓ ๒๗๑๓๘๑

โทรสาร        ๐๕๓ ๒๗๑๔๕๓ ต่อ ๑๑๖ โทรศพัท ์๐๕๓ ๑๐๖๕๓๘ - ๔๐ มือถอื ๐๘๑ - ๗๘๓๙๑๙๙

โทรสาร ๐๕๓ ๑๐๖๕๔๑   e-mail : ongartkittikhunchai@gmail.com

คุณนุ้ย(เลขาฯ) โทร. ๐๘๑ - ๗๘๓๖๒๐๑ 

e-mail assistant@sunsweetthai.com

เลขที่ ๙ หมู่ ๑ ถนนสนัป่าตอง - บ้านกาด

ต าบลทุง่สะโตก อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

 e-mail  :   voravat.tantranont@gmail.com

 คุณวรรณา  ๐๙๑๘๐๘๐๑๘๖, wanna.thinyoom@gmail.com 

ที่อยู่ ๖๒ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผอืก   

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ดร.องอาจ กิตติคุณชยั

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

ที่อยู่ บริษัท ซันสวที จ ากดั (มหาชน)

โทร ๐๕๓ ๙๙๘๘๘๐ มือถอื ๐๘๑๘๘๑๖๐๓๖

ดร.วรวชัร ตนัตรานนท์

รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการฯ

บริษัท ชอยส ์มินิสโตร์ จ ากดั

๗/๑๑ หมู่ ๕ ต าบลท่าศาลา

บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จ ากดั 

รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการฯ

๓๙๘ ถนนเชียงใหม่ - ล าปาง

ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการฯ รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการฯ

โทรสาร ๐๕๓ ๐๑๕๒๓๘     e-mail : kgtech@loxinfo.co.th โทรสาร ๐๕๓ ๙๙๘๘๘๙    e-mail :   udom@nimtransport.com

เลขที่ ๓๖๒/๙๓ ถนนเจริญราษฎร์

ต าบลวดัเกตุ อ าเภอเมือง

ดร.แววดาว  ล้ิมเล็งเลิศ

รองประธานกรรมการส่งเสริมกจิการฯ

ท าเนียบกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัแม่โจ ้วาระที ่๑๕ 

ดร.วรพงศ ์ นนัทาภิวฒัน์

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัยแม่โจ้

โทร ๐๒ ๒๕๘๓๘๔๗ , ๐๘๙ ๙๙๗๘๗๘๗ โทรสาร ๐๒ ๒๖๐๔๙๗๕ e-mail : warapongboom@hotmail.com

ดร.กษิต  พิสิษฐก์ลุ นายอุดม  สวิุทยศ์กัดานนท์

mailto:chadcharnvns@gmail.com#


คุณรุ่งอรณุ (เลขาฯ) ๐๘๕-๗๒๒๔๗๑๖ โทรสาร ๐๕๓ ๒๗๗๒๕๕    e-mail : kuninsom@gmail.com

ที่อยู่ ๙๘ ถนนสริิมังคลาจารย์

ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรสาร -      e-mail : anuchad1957@gmail.com

นางพรพรรณี ขนัตี ๐๘๙ ๕๖๐๕๖๐๕ 

โทร  ๐๘๓ ๔๐๖๗๕๕๕ , ๐๘๙ ๗๕๕๗๙๕๕ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

โทร ๐๕๓ ๔๔๒๓๕๗      มือถอื  ๐๘๑ ๘๘๒๔๒๓๔ 

โทรสาร ๐๕๓ ๔๔๒๓๕๘    e-mail : sales@vandaseeds.com 

e-mail : busaya.con@cpf.co.th คุณนิตยา (เลขาฯ) 

โทร ๐๕๓ ๔๘๑๔๘๔   มือถอื ๐๘๒ ๔๙๐๒๔๑๕  

ผู้ประสานงาน : นส.ช่ืนกมล ๐๙ ๒๕๖๕๓๒๙๑ ธติิวฒัน์ สริพันธุกุ์ล  ๐๙๔ ๖๑๔๑๙๙๑

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

 -๒-

ต าบลช้างเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ที่อยู่ ๑๙๙/๔๙ หมู่ ๒ ถนนโพธาราม ซอย ๖

โทร ๐๒๘๓๓๘๓๒๙ , ๐๘๙๘๕๑๘๙๘๑  

โทรสาร ๐๒๘๓๓๘๒๙๐     e-mail : chaitatc@betagro.com โทรสาร ๐๕๓ ๘๓๔๖๐๕  e-mail : smith@nithifoods.co.th

ที่อยู่ ๓๒๓ เบทาโกรทาวเวอร์ หมู่ ๖  บริษัท  นิธฟู้ิดส ์จ ากดั

แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ ที่อยู่ ๒๑/๖ หมู่ ๒ ต าบลบ้านกลาง

๑๐๒๑๐ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ 

นายชยัทตั  ชนานนทธ์วชั นายสมิต  ทวีเลิศนธิิ

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ บริษัท แวนด้า ซีดส ์จ ากดั ๑๗๖ ม. ๕ ต.น า้แพร่ 

คุณบุษยา : ๐๙๑๗๓๘๘๗๓๔

ที่อยู่ ๖๗-๖๙ ถนนราชวถิ ีต าบลศรีภมูิ

ดร.สรุชยั  ศิริจรรยา นายประเทือง  เชียงแรง

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

๒๗๗ หมู่ ๙ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 

โทรสาร   ๐๕๓ ๒๑๒๔๒๐    e-mail : surachai.si@cpf.co.th

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

มือถอื  ๐๙๓ ๒๖๔๙๖๙๖ / ๐๘๑ ๙๒๗๓๔๗๗ โทร ๐๕๓ ๐๑๔๑๖๖ -๗ มือถอื ๐๙๘-๐๑๗๗๔๑๑, ๐๖๔๙๓๑๓๘๘๕

โทรสาร ๐๕๓ ๐๑๔๐๙๙    e-mail : rattanakornsi@hotmail.com

นายอนุชา  ด ารงมณี นางรตันากร  ศิริรตัน ์

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

๒๘๔ หมู่ ๕ ถ.วงแหวนที่ ๒ ต าบลสนัทรายน้อย

โทร ๐๕๓ ๘๐๘๙๙๓-๖    มือถอื ๐๘๑ ๘๘๑๔๒๑๐

โทรสาร ๐๕๓ ๘๐๘๖๙๘    e-mail : napon_mada@yahoo.com โทร ๐๕๓ ๒๗๗๒๕๒-๔      มือถอื  ๐๘๖ ๖๕๔๑๑๔๔ 

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

โรงแรมสวนดอกแก้ว ส านักงานหนังสอืพิมพ์ไทยนิวส์

ที่อยู่ ๘/๑ ถนนสเุทพ ซอย ๑ ต าบลสเุทพ 

นายนพนธ ์ นธิิธวชัพงศ์ นายอินสม  ปัญญาโสภา



โทร ๐๒ ๖๙๑๕๙๐๐ ต่อ ๓๐๑

โทรสาร ๐๕๓-๒๔๖๓๕๓

มือถอื ๐๙๐ ๙๗๒๑๓๒๙

ที่อยู่ ๓๐/๓๔ หมู่ ๗ ต.หนองหอย

โทรศพัท ์ ๐๘๘ ๒๖๑๐๖๖๙

โทรศพัท ์ ๐๕๓-๒๔๗๓๕๒, ๐๕๓-๒๔๑๐๓๕, ๐๘๑ ๙๙๒๗๘๗๐ โทรสาร ๐๕๓ ๔๓๑๗๗๐  

โทรสาร ๐๕๓-๒๔๗๓๕๒

e-mail : prawittanthawee@hotmail.com

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐

ผู้ประสานงาน นางสาวจริาพร ดวงสวสัดิ์ โทร : ๐๙๑ ๘๕๙๘๗๔๖

โทรสาร      ๐๕๓ ๒๗๙๖๘๘   โทรศพัท ์    ๐๘๑ ๙๕๑๓๖๙๔

โทรสาร  ๐๕๓ ๒๐๘๘๑๔   e-mail : tcbacm@gmail.com

ผู้ประสานงาน : ลภสัรดา โทร : ๐๘๘ ๘๐๔๖๖๘๑

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

 e-mail  :   

โทรศพัท ์๐๕๓-๓๐๔๓๔๖-๗, ๐๘๖ ๙๑๑๔๙๔๖

 e-mail  :  c_yongyut@yahoo.co.th

 จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

๒๗/๑ ถนนศรีดอนไชย ต าบลช้างคลาน

๑๖๔  ถนนราชเชียงแสน ห้างหุ้นส่วนจ ากดัจกัรกลไม้อดั

ต าบลหายยา อ าเภอเมือง

โทร ๐๘๑-๘๘๕๗๖๓๔

โทรสาร ๐๕๓ ๘๗๓๙๕๓ e-mail : jiraporncare25@gmail.com

โทรศพัท ์    ๐๕๓ ๒๐๖๓๗๕, ๐๘๙๘๕๐๑๘๙๗

นายสนัทดั  ศกัด์ิสูง นายอาโป  ทกัษิณก าเนดิ

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

ที่อยู่  ๓๔๐ หมู่ ๕ ต าบลหนองหาร

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ เลขที่ ๒๖๐/๑ หมู่ ๗ ถนนเชียงใหม่-หางดง

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

นายกสมาคมศษิยเ์ก่าแม่โจ้

e-mail : wichienc@gmail.com

ผู้ประสานงาน คุณวริิยาภรณ์ ๐๕๓ ๔๓๐๒๖๙

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ โนรี

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐ ๕๐๑๒๐

โทรศพัท ์(บ้าน ) ๐๕๓ ๓๑๗๖๗๔-๕

โทรสาร ๐๒ ๖๙๑๕๘๒๐ e-mail : taec@thai-a.co.th

ผู้ประสานงาน รติกร ๐๒ ๖๙๑๕๙๐๐ ต่อ ๓๐๑

ที่อยู่ ภราดร อตุสาหกรรม จ ากดั

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

นายประวิทย ์ ตณัฑท์วี นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

บริษัท ไทยเอเย่นซ่ี เอน็ยเีนียร่ิง จ ากดั ที่อยู่ ๓ หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านแม

ที่อยู่ ๙ อาคารวรสนิ ช้ัน ๒-๓ ถนนวภิาวดีรังสติ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

ดร.สมศกัด์ิ  ถนอมวรสิน นายยงยทุธ  ชอบท าดี

 -๓-



โทรศพัท ์      ๐๕๓ ๓๖๓๖๐๑ - ๓ โทรศพัท ์      ๐๘๑ ๘๔๖๙๙๙๖

โทรสาร         ๐๕๓ ๓๖๓๗๕๖        โทรสาร  ๐๒ ๙๓๐๑๗๑๗        

โทรศพัท ์: ๐๘๒ ๘๒๘๒๒๒๓    โทรศพัท ์  ๐๘๑ ๖๑๕๓๘๘๘    

โทรสาร                โทรสาร    -

โทร ๐๘๑ ๘๘๒ ๕๓๑๑ โทร ๐๘๑ ๙๕๑๕๙๐๗ 

โทร ๐๕๓ ๒๘๐๙๕๔-๕ โทรสาร ๐๕๓ ๒๘๐ ๙๕๓ e-mail : pawin@mju.ac.th

โทร ๐๘๑ ๗๑๖๑๗๖๖

e-mail : sutkhet@mju.ac.th โทรสาร : ๐๕๓ ๘๗๓๐๔๒    e-mail : nualnit@mju.ac.th

นางสาวนวลนติย ์ ป่ินนกิร

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ

ที่อยู่ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยแม่โจ้

๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย

 จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 

โทร ๐๕๓ ๘๗๓๐๔๒     มือถอื ๐๘๑ ๐๒๒๗๕๑๗   

๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 

ผู้ประสานงาน : คุณจกัรพันธ ์๐๕๓๘๗๓๐๒๖

 e-mail  : anupon@benzbkkvipawadee.co.th   

ผู้ประสานงาน ชลธริา โทร. ๐๙๘ ๖๙๑๔๔๐๔ /๐๘๖ ๕๔๔๔๔๐๔ 

 e-mail  :   nati@makerspace.co.th

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ

ที่อยู่ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๒๐

๓๐ ถนนมหิดล ต าบลสเุทพ ที่อยู่ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

อาจารย ์ดร.สดุเขต สกลุทอง

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ

อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ 

ผู้ประสานงาน : คุณพิม ๐๕๓๘๗๓๐๒๔

 e-mail  :   panneec244@gmail.com    

ผู้ประสานงาน : คุณปริม 0877886477 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์าวิน  มะโนชยั

นายนที  แสงรุจิเวทย์ นางสาวพรรณี  เชิดร าไพ

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

๑๒๐/๑ หมู่ ๓ ต าบลน า้แพร่ ๓๓/๒๒๕ อาคารชุดบ้านนนทรี ถนนจนัทน์

ผู้ประสานงาน : มงคลวรรณ ๐๒ ๒๓๖๕๘๗๐ - ๕

นายราม  สภุา

ผู้ประสานงาน : ศวิพร ๐๘๗ ๗๑๘๘๑๘๘

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพ ๑๐๒๖๐

 e-mail  :   jiamjit@boonsomfarm.com

ผู้ประสานงาน : กฤษดาพร ๐๕๓ ๓๖๓๖๐๑ - ๓ ต่อ ๑๑๐

กรรมการส่งเสริมกจิการฯ กรรมการส่งเสริมกจิการฯ

๘๖-๘๗ หมู่ ๖ ต าบลทุง่ป้ี บริษัท เบ้นซ์ บีเคเค วภิาวดี จ ากดั

อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐ ๙๙ ซอยวภิาวดี-รังสติ ๔๐ ถนนวภิาวดี-รังสติ

นางเจียมจิตต ์ บุญสม นายอนุพล  ลิขิตพฤกษไ์พศาล

 -๔-




