
สรุป Young Smart Farmer 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00

     ยังไม่ผ่านการประเมิน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00

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

1 นายพิสิทธ์ิ  พันธ์ุศรี  ๑๔  หมู่ ๑ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน นครปฐม  ๐๘๖-๑๗๐๘๑๙๗ ไม้ผลอินทรีย์ (ชมพู่,มะเฟือง,อ้อย) ✓ P

2 นายกอบชัย  แซ่หวม  ๘๗  หมู่ ๖ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน นครปฐม  ๐๙๖-๓๓๐๕๙๓๓ หม่อน ผลิตภัณฑ์จากหม่อน ✓ P

3 นายเกียรติกูล ดิษฐ์ประชา  ๑๙/๖๘ หมู่ ๘ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน นครปฐม  ๐๖๔-๙๘๒๙๙๐๙ ผักสลัด,เห็ดโคนน้อย ✓ P

4 นายวชิรวิทย์  มีดี  ๔๒/๖ หมู่ ๕ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน นครปฐม ๐๙๖-๐๙๖๖๕๒๒ มะพร้าวน ้าหอม ✓ P

5 นางสาวรุจี  ล้ีเจริญ 62/1 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน นครปฐม 086-7999044 จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุพ้ืนบ้าน ✓

6 นางสาวนิรชา  เพ็ญศรี 44/3 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 087-9146258  พืชผักอินทรีย์ ✓ ✓

7 นายธนพล  ม่วงพารา 44/3 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 087-7974234 พืชผักอินทรีย์ ✓ ✓

8 นายธีรพล  ชาวสะภาค 44/4 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 097-0280834 TeeRaPol.089@gmail.com ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ✓

9 นายไกรสรณ์  เท่ียงนาดอน 47/4 ม.1 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล นครปฐม 081-9191048 เกษตรผสมผสาน ✓ P

10 นายทวี  แก้วพฤกษ์ 56/13 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 082-2176822 T_KAWPRUK@Hotmail.co.th เกษตรผสมผสาน ✓ P

11 นายพัสสน  ทัฬหกร 16/10 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง นครปฐม 097-0135066 bigdog.Passon@gmail.com Fb : Peter passon เกษตรผสมผสาน เมล่อน ✓

12 นางสาวรัตติกาล  ทองย่ีสุ่น 122/3 ม.7 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 090-4355359 เกษตรผสมผสาน ✓

13 นางสาวเกษกาญจน์  อ่ิมจิตร 28 ซ. เพชรเกษม8 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 089-4872229 Bai-toei_3811@hotmail.com เกษตรอินทรีย์ ✓

14 นางสาวกรรณิการ์  จิรัตนานนท์ 37 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 081-5851143 เกษตรผสมผสาน ✓

15 นายสันติสุข  เทียนทอง 2 ม.2 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 084 4520896 Matum480@gmail.com Fb : Santisuk Theanthong เกษตรผสมผสาน เมล่อน P

16 นายบรรเจิด เจริญพันธ์ 35/9 ม.5 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 085-1738358 banjerd_e@hotmail.com Fb : Banjerd Jeab Jeab มะเขือเทศเชอร่ี ผักสลัด ✓

17 นายสัญญา  ควรคิด 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 081-2333840 เกษตรผสมผสาน ✓

18 นายพชรพล เหลืองธุวปราณีต 80 ซ.เพชรเกษม13 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 092-9165101 หม่อน ผลิตภัณฑ์จากหม่อน ✓

19 นายรัฐพล  สุขัมศรี 76/4 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 088-5033368 Romeio999@gmail.com เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ✓

20 นายนิธินันท์  พิพิธคุณานันท์ 22/2 ม.9 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 092-9682203 มะระ แตงกวา ✓

21 นางสาวโชติกา  อุนะเสน 53 ม.12 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน นครปฐม 085-4277710 ไผ่รวกหวาน ✓

22 นางสาวจันทร์จิรา  เสนาพิทักษ์ 53 ม.12 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน นครปฐม 096-0560323 ไผ่รวกหวาน ✓

23 นางสาวธรารินทร์  ชินฐิติโรจน์ 52 ม.5 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน นครปฐม 063-6493395 เห็ด ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ✓

24 นายณัฐพนธ์  พานแก้ว 124 ม.6 ต.หินมูล อ.บางเลน นครปฐม 089-0870080 peenatt เล้ียงปลา ✓

25 นายด ารงศักด์ิ  จันทวี 62/2 ม.6 ต.หินมูล อ.บางเลน นครปฐม 099-0948979 ท านา ✓

26 นางปุณญพร  เทียมสุชาติ 111 ม.14 ต.บางปลา อ.บางเลน นครปฐม 083-5998953 Poonya6615@gmail.com Fb : JJ04LITTLEFARM เกษตรผสมผสาน ✓

27 นายสมจินต์  สืบนุช 1 ม.7 ต.ไทรงาม อ.บางเลน นครปฐม 090-1816726  ท านา น้ าอ้อย ✓

28 นางวรรณภา  เหลืองธุวปราณีต 33/2 ม.1 ต.บางปลา อ.บางเลน นครปฐม 085 4069145 หม่อน ผลิตภัณฑ์จากหม่อน ✓

29 นายตรัยคุณ  แซ่บุ้น 92 ม.9 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน นครปฐม 084 6194546 เม่ียงค า ✓

30 นายศุภากร  ด ารงธรรมคุณ 106 ม.11 ต.ล าพญา อ.บางเลน นครปฐม 087 1219706 เกษตรผสมผสาน ✓

31 นางสาวศิริวรรณ  รัตนภิรมย์ 12/1 ม.2 ตนราภิรมย์ อ.บางเลน นครปฐม 086-7981769 meangcam1@gmail.com Fb : เม่ียงค้า ล้าพญา เม่ียงค า ✓

32 นางสาวรมิดา  กิจจาธเนศ 2/4 ถ.พระราม9 ซ.43 สวนหลวง กทม. 089-8925469 Sea Sae-liaw เมล่อน ✓ โควต้าดอนตูม
33 นายไพศาล  ขันตีสา 50/39 ม.6 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 062-3830011 pkdb10@gmal.com Fb : paisarnkhanteesa เกษตรผสมผสาน ✓ โควต้าดอนตูม
34 นายสุทธภัทร  เพียราช 87 ม.6 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี นครปฐม 092-8300890 เกษตรผสมผสาน ✓ ✓

35 นายธานินธ์ุ  อุทัย 74/3 ม.7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี นครปฐม 093-2103657 เกษตรผสมผสาน ✓ อายุไม่ถึง 17 ปี

ฐานข้อมูลผู้ผ่านโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดนครปฐม ปี 2561

การรับรองมาตรฐาน
หมายเหตุล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ กิจกรรมการเกษตร

การประเมิน YSF
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