
สรุป Young Smart Farmer 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00

     ยังไม่ผ่านการประเมิน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00

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

1 นางสาวสิริอร  แก้วพารา 109 ม.7 ต.บางระก า อ.บางเลน จ.นครปฐม 083-2982501 ท านา(ข้าวหอมมะลิ)  แปรรูปผลผลิต P GAP
2 นางวรรณภา  เหลืองธุวปราณีต 33/2 ม.1 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 085-4069145 หม่อน ต้นแบบ GAP
3 นายสันติสุข  เทียนทอง 2 ม.2 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 084-4520896 ฝร่ังกิมจู  เมล่อน P GPS
4 นางสาวภีรดา  ศรีสาหร่าย 140/14 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 093-9651459 ผักสลัด P IFOAM
5 นายนิธินันท์  พิพิธคุณานันท์ 22/2 ม.9 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 092-9682203 พริก ถ่ัวฝักยาว มะระ ต้นหอม ผักสลัด P ไมมีโฉนด
6 นายเจนวิทย์  สระทองหน 23 ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 087-0950882 ผักบุ้ง กวางตุ้ง P IFOAM
7 นางสาวสุพรรณี  กิตติศักด์ิสุนทร 57/1 ม.1 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 082-2947964 Fb : นู๋ตา ไม่รู้สินะ ชะอม มะเขือยาว บวบ P ไมมีโฉนด
8 นางสาวน  าอ้อย  เผือกแตงพันธ์ 15/3 ม.2 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 062-8878428 ข้าวปทุมธานี 1 P GAP
9 นายช านาญ  ด้วงโสน 20/1  ม.2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 087-1597394 ข้าวช่อราตรี ไรซ์เบอร่ี P GAP

10 นางสาวบังอร  โตเลี ยง 4 ม.6 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 084-9129017 มะม่วง ชมพู่ กล้วยหอม P GAP
11 นายสาธิต  ภู่ทอง 12/1 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 087-5675923 DS_Sathit@hotmail.com Fb : Sathit Phuthong ฝร่ังกิมจู P GAP
12 นายวินัย  ป่ินเกษร 36 ม.1 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 092-9598256 ข้าว P

13 ว่าท่ีร.ต.มงคล  หงษ์วิตติยานนท์ 103 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 081-5859770 P ไม่ร่วมโครงการต่อ
14 นางสาวโศภิตารัตน์  โตอาจ 14 ม.8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 086-0512322 ข้าวกข57 กล้วย แปรรูปกล้วย P GAP
15 นางธัญชนก  ศรีทอง 26 ม.3 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 089-8308842 มะม่วง ปาล์ม ไม้ล้อม P GAP
16 นางสาวศรีวิตรา  ป่ินตบแต่ง 42/11 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 088-1419661 มะม่วงน  าดอกไม้/เขียวเสวย มะพร้าวน  าหอม P P

17 นางสาวนารีรัตน์  ศิริพิน 5/2 ม.4 ต.ศรีมหาโพธ์ิ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 061-8915699 ฝร่ังกิมจู มะม่วงโชคอนันต์ P P

18 นางสาวณัชชามน  สวัสดี 87/13 ม.2 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 090-0189238 ข้าวกข.41 P GAP
19 นายศุภปัญญา  ภาคพูลไพ 87/13 ม.2 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 085-3818921 คะน้า กวางตุ้ง หมู ปลา P GAP
20 นายภานุพงศ์  ภัทรสินไพบูลย์ 134/2 ม.5 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 092-9734482 มะนาว มะเด่ือฝร่ัง มะนาวนิ วมือ P P ไม่ร่วมโครงการต่อ
21 นายนพฤทธ์ิ  แป้นทอง 34/2 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 092-5982111 ข้าวไรซ์เบอรี ปทุมธานี 1 มะพร้าว P GPS
22 นายทรงพล  ภู่เต็ง 430 ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 085-9096399 กล้วยน  าว้า กุ้งก้ามแดง P

23 นายน าโชค  บุญญาคม 156/1 ม.3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 088-865573 ข้าวไรซ์เบอรี P ไม่ร่วมโครงการต่อ
24 นางสาวสุธาทิพย์  นิลเล่ียม 156/1 ม.3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 088-8494968 ข้าวไรซ์เบอรี P ไม่ร่วมโครงการต่อ
25 นายน าชัย  สระทองหน 69 ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 097-1692129 กล้วย สะเดา มะพร้าว มะละกอ P

26 นายด ารงศักด์ิ  มรกฎจินดา 56 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 099-3919787 ฝร่ังกิมจู มะนาว มะพร้าว P GAP
27 นายพงษ์พัฒน์  สุขอาบใจ 11/1 ม.6 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 086-0287187 ข้าว จ าหน่ายวัสดุทางการเกษตร P

28 นางสาวรุจี  ลี เจริญ 62/1 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-7999044 เก็บเมล็ดพันธ์ุ มะเด่ือฝร่ัง P

29 นางสาวภรณ์ชนก  หว่ันเส้ง 15/2 ม.5 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 094-4457225 หน่อไมฝร่ัง กระชาย P GAP
30 นายสุรศักด์ิ  เก้าลิ ม 83 ม.4 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 098-4454649 แพะนม สบู่นมแพะ P อย. otop
31 นายสุรัตน์  มูลทรงเกียรติ 134 ม.3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 094-8231160 พืชผัก สมุนไพร P

32 นางสาวธรารินทร์  ชินฐิติโรจน์ 52 ม.5 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 063-6493395 junnyaugusf@gmail.com Fb : june taratint เห็ดฮังการ่ี/ภูฏาน น  าเห็ด P GAP
33 นางสาวพัณณิตา  ทาผา 78/1 ม.8 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 087-1640522 พริกขี หนู  ข้าวโพดฝักอ่อน P GAP
34 นายอาณัติ  วุฒิกิจจาทร 53 ม.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 062-4537858 ชมพู่ทับทิมจันทร์ P P ไม่ร่วมโครงการต่อ
35 นายสมเกียรติ  วงศ์ประเสริฐ 139 ม.8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 081-8614858 สมุนไพรและเคร่ืองเทศ P

36 นางสาวปิยมาศ  ทยาพัชน์ 31/5 ม.5 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 089-9188901 ข้าวกข.41 P P ไม่ร่วมโครงการต่อ

ฐานข้อมูลผู้ผ่านโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดนครปฐม ปี 2560

การรับรองมาตรฐาน
หมายเหตุท่ีอยู่ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล เบอร์โทรศัพท์ กิจกรรมการเกษตร

การประเมิน YSF
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