
Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี     
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายบุญศรี  นามสกุล  มณีวงษ์  
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-7206-00285-47-1 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน 

 
3. ค าจ ากัดความ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
          Smart Farmer ต้นแบบ การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน และมีแปลงพยากรณ์ในการวางแผนในการผลิตสารชีวภัณฑ์      
 
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
           -การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน โดยการผลิตสารชึวภณัฑ์ เช่น บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์ม่า  บีที  น้ าหมัก/
ฮอร์โมน 
เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจทั่วไปและเป็นหมอดินประจ าต าบลหนองสาหร่าย 
     
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ  X =  0608513    Y = 1621672                                
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี   446 .หมู่ที 10  ชื่อบ้าน หนองกะหนาก 
  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.3 เบอร์โทรศัพท์  081-9819227 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)    bunsri2499@hotmail.com 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์  035-591061   E-mail .donjadee@doae.go.th 
 
7. ภาพถ่าย 

mailto:bunsri2499@hotmail.com
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Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายโอภาส นามสกุล บุญชัยศรี 
    หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 7303 0014 99 9 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา  ยางพารา 

 
3. ค าจ ากัดความ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
- เกษตรกรต้นแบบอ าเภอด่านช้างด้านยางพารา การจัดการปัจจัยการผลิตที่ศึกษาเหมาะสม 

  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
- การจัดการด้านปัจจัยการผลิต การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการลงทุนการผลิต เช่น วิเคราะห์ดิน

ก่อน 
    การใช้ปุ๋ย การผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง  
 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X = 4540731  Y=1657511 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี 152 หมู่ที่ 2 ชื่อบ้าน ป่าผาก 
  ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 
 5.3 เบอร์โทรศัพท ์087-8193883 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 
 เบอร์โทรศัพท์ 035-595031 E-mail kaset_danchang@hotmail.com / danchang.doae.go.th  
7. ภาพถ่าย 
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Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
   

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นาย แว้น   นามสกุล    ช้างวงษ์                       
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 – 7202 – 00218 - 733 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน 

 
3. ค าจ ากัดความ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
- มีความสามารถเรื่องการจัดการปัจจัยการผลิต โดยท าการไถนาแบบไม่ไถและไม่เผาตอซัง มีการ

ปรับปรุง 
บ ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ผลผลิตไม่ต่ ากว่า 800 – 900 กโิลกรัม/ไร่ 

  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
- การจัดการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน โดยไม่เผาตอซังและไม่ไถนา 
- การจัดการปัจจัยการผลิต, การปลูก, การเลี้ยง  ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนและจุดศึกษาดูงานทั่วไป 

 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X =  47 P0615034  Y= 1652365 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี   38   หมู่ที่  5   ชื่อบ้าน ปากน้ า 
  ต าบลปากน้ า   อ าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.3 เบอรโ์ทรศัพท์ 08-9055-3439 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์ 035-578061   
7. ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ   นายชูชาติ   เพ็งอ้น 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน       3720400688962 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 

2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา          การท านา 
 

3. ค าจ ากัดความ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
 -  ชาวนาที่ปลูกข้าวโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิต จึงใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 3 ลด 1 เพ่ิม 2 
ปฏิบัติ 
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
  การตลาด หรือ อ่ืนๆ เฉพาะประเด็นส าคัญ) 
 - สามารถผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  เพื่อป้องกันก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
    -  สามารถผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันก าจัดเชื้อรา , โรคไหม้ในนาข้าว 
 

5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X = 47 Po607481   Y=1585966 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี  164  หมู่ที่  5  ชื่อบ้าน  ดอนยอ 
  ต าบลวังน้ าเย็น   อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.3 เบอร์โทรศัพท์  087 - 0612108 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 
 
 

6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์  035 – 587400   
 

7. ภาพถ่าย 

 
 
 



Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายพิชิต   เกียรติสมพร 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3 7201 00875 14 7 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา   การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน 

 
3. ค าจ ากัดความ (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
 ชาวนาที่ท านาโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นส าคัญมากกว่าผลผลิต โดยมองว่าถ้าต้นทุนการผลิตต่ าจะท า
ให้เหลือผลก าไรมาก จึงยึดการการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ตามแนวคิด 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ มาตลอด  
  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
  ด าเนินการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (3:1:2) คือ สามลด หนึ่งเพ่ิม สอง
ปฏิบัติ โดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด  
 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X = 47P0607468  Y= 1594704 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี   22/2   หมู่ที่  4  ชื่อบ้าน  บ้านสวนแตง ต าบล   สวนแตง    อ าเภอ  เมือง
สุพรรณบุรี   จังหวัด  สุพรรณบุรี 
 5.3 เบอร์โทรศัพท์  089 - 1742512 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์  035 - 555450  E-mail  maung_sp@doae.go.th 
7. ภาพถ่าย 

 
 
 
 



Smart  Farmer  ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี    
 
1.  ชื่อ  Smart Farmer ต้นแบบ    นายตรี    พลเสน 
    หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3  7205  00489  90  2 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
2. Smart Farmer  ต้นแบบสาขา   การปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิตตามระบบ  3 : 1 : 2 
3.  ค าจ ากัดความ   
       ชาวนาต้นแบบอ าเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี  พัฒนาการผลิตข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต 
    ด้านเมล็ดพันธ์  สารเคมี  และปุ๋ยเคมี   ซึ่งปัจจุบันต้นทุนการผลิตไร่ละ  3,200  บาท 
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี    
 การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เช่น  เชือ้ราไตรโครเดอร์ม่า   เชื้อราบิวเวอร์เรีย 
    และการผลิตน้ าหมักชีวภาพในการย่อยสลายฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ  Smart  Farmer  ต้นแบบ 
   5.1  พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ  X =  622201   Y =  1622565 
   5.2  ที่อยู่บ้านเลขที่   46   หมู่ที่   7    ชื่อบ้าน   บึงล าควง    ต าบลวังน้ าซับ    อ าเภอศรีประจันต์         
         จังหวัดสุพรรณบุรี    รหัสไปรษณีย์   72140 
   5.3  เบอร์โทรศัพท์   089 - 9257515 
   5.4  อีเมล์/เว็บไซด์/เฟชบุ๊ค อื่น ๆ  (ถ้ามี)   - 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอ    ศรีประจันต์  จังหวัด  สุพรรณบุรี 
   เบอร์โทรศัพท์   035 - 581180   E-mail   sriprajan@doae.go.th  /  
ag_prachan@hotmail.com 
7. ภาพถ่าย 
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Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายวีระ นามสกุล เหมบุตร 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   37105-01082-  245 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา .อ้อยโรงงาน 

 
3. ค าจ ากัดความ (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
  ชาวไร่อ้อยต้นแบบแห่งอ าเภอสองพ่ีน้อง ผลผลิตอ้อยโรงงาน 25 ตันต่อไร่ จากการพัฒนาจัดการที่ดิน
เคมีสู่ไร่อ้อยอินทรีย์  
  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
 ความรู้เฉพาะด้านการปลูก/การผลิตอ้อยให้ได้ผลผลิตดี (การเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่/การจัดการ
ดิน/การวางแผนการผลิต/การเขตกรรม)                                                                                                
. 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X = 47 P585803.11ม Y=1558347.92ม 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี 65 หมู่ที่ 10 ชื่อบ้าน บ้านหัววัง 
  ต าบล.บ่อสุพรรณ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด.สุพรรณบุรี 
 5.3 เบอร์โทรศัพท ์089-8091634 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)....- 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอ สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
7. ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี    
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ  นายอ านวย     นามสกุล นุ่มจันทร์ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 7202 004642 03 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา ปลูกข้าวแบบลดต้นทุน 

 
3. ค าจ ากัดความ (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
  ชาวนาที่ท านาโดยมองข้ามการขายโรงสีไปสู่การเป็นพ่อค้า คือ แปรรูปข้าวจ าหน่ายเอง เพ่ือลด
รายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 
  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอสามชุก มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปข้าวปลอดสาร
เพ่ือ 
    เพ่ิมมูลค่าจ าหน่ายในชุมชน เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรทั่วไป 
 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X = 617754  Y= 1633712 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี 44/1   หมู่ที่ 2   ชื่อบ้าน ท่ามะกรูด 
  ต าบลกระเสียว  อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.3 เบอร์โทรศัพท์ 085-1749570 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์ 035-571277   E-mail- samchuk@doae.go.th 
 
7. ภาพถ่าย 

mailto:samchuk@doae.go.th


Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี    
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นางสาวทุเรียน   นามสกุล  อู่อรุณ 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  37210 00187 88 6 
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา  เกษตรผสมผสานด้านพืช 

 
3. ค าจ ากัดความ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
  - นางสาวผู้มอบความรักให้กับพืชของอ าเภอหนองหญ้าไซ ที่มุ่งมั่นกับการผลิตพืช พื้นที่ 15 ไร่ ไผ่กิม
ซุง  
    ร่วมกับมะขามเทศและผักหวานป่าในเขตดินแดนที่แห้งแล้งของเมืองสุพรรณ 
  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 
  - การใช้พื้นท่ีแบบบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในพืช 3 ชนิด ไผ่กิมซุง และมะขามเทศแซมด้วย 
ผักหวานป่า    
     ทนแล้ง 
 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X =  74P 0597379  Y= 1626070 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี  101   หมู่ที่  6  ชื่อบ้านทับมะเขือ 
  ต าบลหนองราชวัตร  อ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.3 เบอร์โทรศัพท์ 085 - 2666574 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  -  
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์ 035 – 577112    E-mail  nongyasai@doae.go.th 
7. ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smart Farmer ต้นแบบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ นายชัชวาลย์  นามสกุล จันทร์ฉาย 
 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 7209 00056 15 9  
 สถานะภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เกษตรกรดีเด่น  เกษตรกรทั่วไป 
 
2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา  ท านา 

 
3. ค าจ ากัดความ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) 

การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว เพ่ือบริการแก่สมาชิกในกลุ่ม และบริการให้กับ 
เกษตรกรทั่วไปที่สนใจ 
  
4. ประเด็นที่แสดงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่เกิน 2 บรรทัด) 

การผลิตข้าวคุณภาพดีโครงการลดต้นทุนการผลิตภายใต้แนวทาง 3 ลด 1 เพ่ิม 2 ปฏิบัติ 
โดยการผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือบริโภคเองและจ าหน่ายให้กับร้านค้าทั่วไป และออกจ าหน่ายในเทศกาลต่าง ๆ   
 
5. ที่อยู่และการติดต่อของ Smart Farmer ต้นแบบ 
 5.1 พิกัดภูมิศาสตร์สารสนเทศ X = 47P0604468 Y= 1589884 
 5.2 ที่อยู่บ้านเลขท่ี 3 หมู่ที่ 7 ชื่อบ้าน โคกยายเกตุ 
  ต าบลเจดีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุร ี
 5.3 เบอร์โทรศัพท ์089-8159835 
 5.4 อีเมล์/เว็บไซต์/เฟชบุ๊ค อ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 
 
6. ติดต่อส านักงานเกษตรอ าเภอ อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี 
 เบอร์โทรศัพท์ 035 – 551588  E-mail uthong@doae.go.th 
 
7. ภาพถ่าย 
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