
สรุป Young Smart Farmer 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.71

     ยังไม่ผ่านการประเมิน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.29

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail/Facebook/IDLine กิจกรรมทำงกำรเกษตร หมำยเหตุ
(ถ้ำมี) ผ่ำน ไม่ผ่ำน ของตนเอง เข้าสู่ระบบรับรอง อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่เข้าสู่ระบบรับรอง

1 นายฉัตรชัย  พวงวัดโพธ์ิ 141 ม.4 ต.หนองกระทุ่ม อ.ก ำแพงแสน นครปฐม 086-5777267 Fb : Chatchai Poungwatpho P พืชไร่, เกษตรผสมผสาน P

2 นายวีระศักด์ิ  เข็มบุญศรี 87 ม.9 ต.วังน ้ำเขียว อ.ก้ำแพงแสน นครปฐม 081-458-5210 P พิชผัก, เกษตรผสมผสาน
3 นายปธาน  เล้ียงอ านวย 8 ม.7 ต.ห้วยขวำง อ.ก้ำแพงแสน นครปฐม 082-0231937 line : 0820231937 P ไม้ผล (มะพร้าว) P

4 นายมณพัทธ์  หลายรุ่งเรือง 47/2 ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี นครปฐม 085-2216137 Fb : Monnapat Lairungrueang P พืชผัก  P

5 นายอภิชาติ  ชิโนเรศ 39/4 ม.3 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี นครปฐม 091-7829361 P พืชผัก, เล้ียงจ้ิงหรีด, ท ากระเป๋าจากเชือกกล้วย
6 นางสาวรุจี  ล้ีเจริญ 62/1 ม.1 ต.บำงช้ำง อ.สำมพรำน นครปฐม 063-9929642 P เมล็ดพันธ์ุ, เกษตรผสมผสาน เป็น ysf พ่ีเล้ียง
7 นางสาวดวงนภา  ผ่องผ้ึง 49/1 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 087-0419106 Fb : Duangnapar jaa P พืชผัก, ไม้ดอก (ดาวเรือง)   P

8 นางสาวภัควดี  สิงห์ใหญ่ 23/6 ม.8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 064-8933195 P เกษตรผสมผสาน   P

9 นายอ านาจ  มีมาก 49/1 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 094-5641717 Fb : Amnaj memak P พืชผัก, ผลไม้   P

10 นายกันตินันท์  วันทอง 38/19 ม.1 ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม 086-3722338 Fb : กันตินันท์ วันทอง P ปลูกไม้ดอกไประดับ   P

11 นายเวสารัช  ตรีโชติ 121 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 089-8964092 Fb : Waysahrat Threchot P ไม้ผล, เกษตรผสมผสาน   P

12 นายสมศิลป์  ตรีธัญญา 107 ม.5 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม นครปฐม 083-3069087 Fb : Somsin Treethanya P ปศุสัตว์, มูลสัตว์ P

13 นางสาวประภาพร  ชมเวลา 105 ม.10 ต.หนองปำกโลง อ.เมือง นครปฐม 087-7065973 line : 0877065973 P พืชผัก, เล้ียงกระต่าย   P

14 นายจักรพันธ์  พันธ์แจ่ม 30/3 ม.5 ต.หนองดินแดง อ.เมือง นครปฐม 089-4771513                  P

15 นางสาวภัทรานิษฐ์  หิตการุญ 16/10 ม.8 ต.บำงแขม อ.เมือง นครปฐม 081-9444689 P เกษตรผสมผสาน
16 นางสาวอัญชลีพร  เลิศเอกธรรม 26/2 ม.4 ต.ดอนยำยหอม อ.เมือง นครปฐม 093-1905962 line : lek25012529 P ไม้ผล (มะม่วง), เล้ียงปลา
17 นายสันติสุข  เทียนทอง 2 ม.2 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง นครปฐม 084-4520896 P พืชผัก, เกษตรผสมผสาน เป็น ysf พ่ีเล้ียง
18 นายรัฐพล  สุขัมศรี 76/4 ต.ทัพหลวง อ.เมือง นครปฐม 088-5033368 P เกษตรผสมผสาน เป็น ysf พ่ีเล้ียง
19 นางสาวปฐรัตน์  หิตการุญ 16/11 ม.8 ต.บำงแขม อ.เมือง นครปฐม 092-7325554 P เกษตรผสมผสาน, สมุนไพร เป็น ysf พ่ีเล้ียง
20 นายไพศาล  ขันตีสา 50/39 ม.6 ต.มำบแค อ.เมือง นครปฐม 062-3830011 pkdb10@gmal.com Fb : paisarnkhanteesa P พืชไร่ เป็น ysf พ่ีเล้ียง
21 นางสาววีรญา  แก้วพารา 53 ม.7 ต.บำงระก้ำ อ.บำงเลน นครปฐม 098-2752414 Fb : ang kaewpara P สมุนไพรและเคร่ืองเทศ P

22 นายอภิสิทธ์ิ  โกวิทชาคร 26/1 ม.4 ต.ดอนยำยหอม อ.เมือง นครปฐม 092-8014787 P ไม้ผล, เล้ียงปลา,สุกร
23 นายธนากร  มันตเสวี 46/2 ม.11 ต.หนองเพรำรำย อ.ไทรน้อย นนทบุรี 063-4926456 line : 0634926456 P ท านา
24 นางสาวรจนานัน  อิคะละ 46/2 ม.11 ต.หนองเพรำรำย อ.ไทรน้อย นนทบุรี 088-6241539 P ท านา, เกษตรผสมผสาน
25 นางสาวปุณิกา  เช้ือศรี 40 ม.10 ต.บัวปำกท่ำ อ.บำงเลน นครปฐม 062-6151689 P ท านา, ปลูกผลไม้ P

26 นางสาวสุวรัตน์  สวัสด์ิชาติ 12/1 ม.2 ต.นรำภิรมย์ อ.บำงเลน นครปฐม 092-4967079 Fb : สุวรัตน์ P พืชผัก, เม่ียงค า
27 นางวรรณภา  เหลืองธุวปราณีต 33/2 ม.1 ต.บำงปลำ อ.บำงเลน นครปฐม 092-9051740 P หม่อน แปรรูปจากหม่อน เป็น ysf พ่ีเล้ียง
28 นายตรัยคุณ  แซ่อุ๊น 92 ม.9 ต.คลองนกกระทุง อ.บำงเลน นครปฐม 084-6194546  P พืชผัก, เม่ียงค า เป็น ysf พ่ีเล้ียง
29 นางปุณญพร  เทียมสุชาติ 111 ม.14 ต.บำงปลำ อ.บำงเลน นครปฐม 083-5998953 P สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (อายุยาว) เป็น ysf พ่ีเล้ียง
30 นางสาวจริยา  นราเท่ียง 2 ม.8 ต.ล้ำพญำ อ.บำงเลน นครปฐม 065-7084468 Fb : หยก ก้ี  P ใบพลู, เม่ียงค า P

31 นางปิยาภรณ์  ถ่ินวงค์ม่อม 41 หมู่ 6 ต.ดอนพุทรำ อ.ดอนตูม นครปฐม 095-5085359  P
32 นางพรอุษา  บุญเลิศ 155 ม.3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม นครปฐม 092-7547379 Fb : Pornausa Bunlote P ท านา, เกษตรผสมผสาน P

33 นางสาวณัฐชา  ชูราศรี 52/1 ม.1 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม นครปฐม 092-4656522 Fb : ณัฐชา ชูราศรี P พืชผัก, เกษตรผสมผสาน P

34 นางสาวหทัยชนก  โสมกุล 65 ม.11 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม นครปฐม 080-2477320 P ท านา,พืชผัก P

35 นางสาวอ าไพ  ม่วงอยู่ 64 ม.11 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม นครปฐม 083-0175435 Fb : Ampai Maungyoo P ท านา, เกษตรผสมผสาน P

กำรประเมิน YSF การรับรองมาตรฐาน

ฐำนข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดนครปฐม ปี 2562
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