
สรุป Young Smart Farmer 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67

     ยังไม่ผ่านการประเมิน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.33

E-mail/Facebook/IDLine
(ถ้ามี) ผ่าน ไม่ผ่าน เข้าสู่ระบบรับรอง อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่เข้าสู่ระบบรับรอง

1 นางสาวสิริอร  แก้วพารา 53 ม.7 ต.บางระก า อ.บางเลน จ.นครปฐม 083-2982501 Sirion K Thailand ท านา แปรรูปผลผลิต P GAP
2 นายชาตรี  เพชรแอน 20/1 ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม    ท านา ต้นแบบ GAP
3 นางสาวรุ่งทิพย์  แซ่เตียว 10 ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 089-7978931 ท านา  กุยช่าย P GAP
4 นางสาวอุบล  ศรีพุ่มไข่ 11/2 ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 092-6036353 พืชผักสวนครัว หญ้าหวาน ปลา P P

5 นางวรรณภา  เหลืองธุวปราณีต 33/2 ม.1 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 085-4069145 วรรณา  เหลืองธุวปราณีต หม่อน P GAP
6 นายนพดล  ศรีค าหู้ 42/2  ม.2 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม084-3175269 ผัก  ท านา P

7 นางสาวปพิชญา  สุขสบาย 82/8 ม.3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 098-5864041 papichaya.suksabuy@gmail.com ข้าว P ไม่เข้าร่วมโครงการต่อ
8 นายช านาญ  ด้วงโสน 20/1  ม.2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 087-1597394 n-chumnarn@hotmail.com ท านาไรซ์เบอร่ี ช่อราตรี P GAP
9 นายนพดล  กลัดอยู่ 68  ม.3 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 086-1614087 ท านากข.41 กล้วยหอม P P

10 นายวณิชกรณ์ ศรีหร่ังไพโรจน์ 102 ม.3 ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 081-4209371 ไร่นาสวนผสม P

11 นายจรรยกมล ต้ังเจริญ 86 ม.20 ต.ห้วยขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ไร่นาสวนผสม P

12 นายสุพช  ศรีค าหู้ 9 หมู่ 1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 084-6772991 Fb : สุพช  ศรีค าหู้ เกษตรผสมผสาน พืชผัก ต้นแบบ P

13 นางรุ่งอรุณ  จ้อยร่อย 55 หมู่ 7 ต.ทุ่งลูกบัว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 085-1817615 นา กระชาย ผักใบ P

14 นายมนต์ชัย  จ้อยร่อย 3 หมู่ 9 ต. ต.ทุ่งลูกบัว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 089-0777017 กระชาย ถ่ัวดาวอินคา พืชผัก P

15 นายพงษ์ศักด์ิ  หนูบ้านเกาะ 12 หมู่ 15 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ข้าว  ผัก P

16 นายวินัย  ใจพันธ์ 32 หมู่ 15  ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ข้าว P

17 นางสาวบุญตา  วิสุทธิพันธ์ 2 หมู่ 8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 086-8110523 ข้าว P Smart Farmer
18 นายพัลลภ  จรสัมฤทธ์ิ 142 หมู่ 2 ต.ดอนมะนาว อ.สองพ่ีน้อง จ.นครปฐม 080-6024477 แปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพร P

19 นางสาววาสนา  ชาญธนู 178 ม.รังสิยา ประเวศ กทม. 080-6024477 แปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพร P

20 นางกานดา  กล่ันบุศย์ 10/2 หมู่ 2 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 098-2848160 กล้วย มะเขือ วัวนม ไก่ตะเภาทอง P
21 นายพีรพล  เกิดฤทธ์ิ 43 หมู่ 3 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 086-9957651 ท านา วัวนม P

22 นายสุดรัก  อาภรณ์พิศาล 56 หมู่ 1 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 085-3802460 พืชผัก P GAP
23 นายคมสัน  อ่อนม่ัน 45 หมู่ 6 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม เล้ียงสุกร  พืชผัก P

24 นายด ารงศักด์ิ  มรกฎจินดา 56 หมู่ 6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 099-3919707 มะนาว ฝร่ังกิมจู P GAP
25 นางสาวนฤมล  เล้ียงรักษา 16/5 หมู่ 4 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 080-5812969 ฝร่ังกิมจู มะเฟือง ต้นแบบ P

26 นายสืบศักด์ิ  ช้ันอินทร์งาม 103/1 หมู่ 4 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม062-4537858 มะพร้าว มะเฟือง ล าไย P P

27 นายทิพย์เนตร  ศรีโพธ์ิเผือก 12/2 หมู่ 8 ต.ล าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 083-0489802 ท านา(ไรซ์เบอร่ี) P

28 นางสาวโศภิตารัตน์  โตอาจ 14 หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 086-0512322 ข้าวกข57 กล้วย แปรรูป P GAP
29 นางจันทนี  ศรีโพธ์ิทอง 33/2 ม.1 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 089-4069397 ไทรประดับ หม่อน เล้ียงปลา P

30 นางสาวสุทธิรัตน์  เจิมศิริ 6/2 หมู่ 4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม081-0078643 ท านา/กุยช่าย P อายุเกิน 45 ปี

ฐานข้อมูลผู้ผ่านโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดนครปฐม ปี 2558
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