
ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายยวง เขียวนิล หมอดินฯจังหวัด 91/1 ม.7 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 081-9299159 นายประดิษฐ์ วงษ์เพ็ชร นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

085-9000274

2 นายบุญลือ เรืองฉาย หมอดินฯต าบล 92/1 ม.6 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 087-0860506 น.ส.กุลนัฐ ศรีมูล นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

083-0750179

1 นายประเสริฐ ภู่เงิน หมอดินฯต าบล 18 ม.4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. ท านาแบบใช้เคร่ืองหย่อนกล้า
ท าเกษตรปลอดภัย
การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์
กรมพัฒนาท่ีดิน

089-530-1040 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง นักวิชาการเกษตร 090-956-3167

2 นายไวพจน์ นิตทิม หมอดินฯอ าเภอ 102 ม.2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กทม. การปลูกกล้วยไม้
การปลูกมะนาวปลอดสารพิษ
ปุ๋ยมูลไส้เดือน
กบคอนโด

086-757-8052 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง นักวิชาการเกษตร 090-956-3167

3 นายพยุง หนูแย้ม หมอดินฯอ าเภอ 31 ม.2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. การท าน  าหอม สบู่ 
เคร่ืองส าอางจากดอกไม้
การปลูกจ าปี
การท าผลไม้แช่อ่ิม

081-645-1507 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง นักวิชาการเกษตร 090-956-3167

4 นายนรินทร์ น้อยรักษา หมอดินฯอ าเภอ 88 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. การปลูกมะม่วงแบบควบคุม
อุณหภูมิ
ปลูกมะม่วงพันธ์ุขาวนิยม
ขายก่ิงพันธ์ุมะม่วง

081-560-5331 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง นักวิชาการเกษตร 090-956-3167

สพด.กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมหมอดินอาสา  4.0  ปีงบประมาณ  2564

สพด.นนทบุรี
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ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

5 นางสาวยุพิน สุวรรณรัตน์ หมอดินฯอ าเภอ 44 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. การท าสวนผสมผสาน
การปลูกผักปลอดภัย
การผลิตและการใช้เชื อไตรโค
เดอร์มาสด

085-357-2381 นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง นักวิชาการเกษตร 090-956-3167

1 นายขวัญชัย แตงทอง หมอดินฯจังหวัด ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 25 หมู่ 9 ต.สามง่าม่า
โบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

ด้านการปลูกข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

081-727-9604 นางจารุวรรณ มีสม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

091-698-8663

2 นายสายันต์ โฉมเชิด หมอดินฯต าบล ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 25 ม.12 ต.บ้านเช่ียน อ.
หันคา จ.ชัยนาท

ด้านการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ดินและน  า
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่

081-475-8519 นางจารุวรรณ มีสม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

091-698-8663

3 นายนิคม ชูเมือง หมอดินฯต าบล ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 349/1 ม.2 ต.โพนางด า
ตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ด้านการปลูกพืช-ผักปลอดภัยไร้
สารเคมี

089-794-2289 นายวันวิสาข์ จันทิกา นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

086-911-8246

4 นางพรทิพย์ นิลฉ่ า หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 69 ม.5 ต.หนองมะโมง 
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ด้านการปลูกพืช-ผักปลอดภัยไร้
สารเคมี
การท าเกษตรแบบผสมผสาน
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

062-516-9596 นายสายชล ป่ินนาค เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติการ

067-838-3370

5 นายสุนทร มณฑา หมอดินฯต าบล ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 4 หมู่ 4 ต.ห้วยกรด อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ด้านการผลิตและใช้น  าหมัก
ชีวภาพ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่

081-181-2304 นายเพชร ศรีอินทรสุทธ์ิ นักวิชาการเกษตร 089-960-2248

1 นายสมหมาย เกตุแก้ว หมอดินฯหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก เศรษฐกิจพอเพียง 098-468-5499 นางพิสมัย ยกย่อง นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

037-639-757

2 นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน หมอดินฯต าบล หมู่ท่ี 3 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การปรับปรุงและแก้ไขดินเปรี ยว
เพ่ือการปลูกข้าว

087-073-1757 นายเพชรราช มณีนิล นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

037-639-757

สพด.ชัยนาท

สพด.นครนายก



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นางประหยัด ปานเจริญ หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เกษตรอินทรีย์บางช้าง บ.37/1 ม.5 ต.บางช้าง อ.สามพราน
 จ.นครปฐม

เกษตรอินทรีย์ 081-303-8556 นายกิตติศักด์ิ เผ่าผาง

นายอิสเรศ ทองค า

เจ้าพนักงาน
การเกษตรช านาญงาน
เจ้าพนักงานการเกษตร

089-445-9192

081-899-6932

2 นายธันฑ์สพัฒน์ ธรรมธนจิตต์หมอดินฯอ าเภอ ศูนย์เรียนรู้ทุ่งธรรมนา บ.26 ม.6 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.
นครปฐม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 081-743-1520 นายกิตติศักด์ิ เผ่าผาง

นายอิสเรศ ทองค า

เจ้าพนักงาน
การเกษตรช านาญงาน
เจ้าพนักงานการเกษตร

089-445-9192

081-899-6932

3 นายโกมล อ่อนสด หมอดินฯหมู่บ้าน บ.96 ม.7 ต.ห้วยขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม เกษตรอินทรีย์
การปรับปรุงบ ารุงดิน
การจัดการดินเค็ม
การตลาดเกษตรอินทรีย์

085-378-9535 นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

090-972-7985

4 นายมนตรี ศรีส าราญ หมอดินฯหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มเมือง บ.125/2 ม.7 ต.หนองงูเหลือม อ.
เมือง จ.นครปฐม

เกษตรอินทรีย์
การแปรรูปอาหาร

081-375-0125 นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

090-972-7985

1 นายเล็ก พวงต้น หมอดินฯต าบล ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7 ต.
บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

การท านาแบบลดต้นทุน
การปลูกปาล์มน  ามันในพื นท่ีดิน
เปรี ยว

089-568-1572 น.ส.วัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

086-703-3719

2 นายสุวรรณ ปานปูน หมอดินฯอ าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ม.6 ต.คลองพระอุดม 
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เกษตรทฤษฎีใหม่ 081-743-1520 น.ส.ศุภลักษณ์ เจริญศรี นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-581-2938

3 ว่าท่ีร.ต. สุขุม ไตลังคะ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ม.6 ต.บางเตย อ.สาม
โคก จ.ปทุมธานี

การปลูกผักปลอดสารพิษ 095-775-3163 น.ส.ศุภลักษณ์ เจริญศรี นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-581-2938

1 ว่าท่ีร.ต.กิตติศักด์ิ เขยทอง หมอดินฯต าบล 17/2 ม.4 ต.สวนพริก อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เกษตรผสมผสาน 065-069-9499 นายอธิโรจน์ หัตถสุวรรณ์กุล นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

094-797-9144

2 นายรัชกร งามสันทัด หมอดินฯต าบล 20/31 ม.7 ต.หนองน  าส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา การปรับปรุงดินเพ่ือปลูก
อินทผลัม

081-259-9832 น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

099-148-5896

3 นายมานะ โพธ์ิสุทธิ หมอดินฯต าบล 54 ม.7 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การผลิต/ใช้น  าหมักชีวภาพ 061-775-4063 นายอธิโรจน์ หัตถสุวรรณ์กุล นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

094-797-9144

สพด.พระนครศรีอยุธยา

สพด.นครปฐม

สพด.ปทุมธานี



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

4 นายสมพงษ์ ศรีสุข หมอดินฯต าบล 54 ม.4 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 080-960-9468 น.ส.พิมลพรรณ ไทยนันทน์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

085-184-8881

5 นายโอภาส มุ่งแซกกลาง หมอดินฯต าบล 1 ม.2 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เกษตรผสมผสาน 089-185-6399 น.ส.พิมลพรรณ ไทยนันทน์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

085-184-8881

6 นายอภิชาติ โรจนสิต หมอดินฯต าบล 95/1 ม.1 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เกษตรอินทรีย์ 091-142-8988 น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

099-148-5896

1 นายสมพร ดาวลอย หมอดินฯต าบล 50 ม.1 ต.ส่ีคลอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เกษตรผสมผสาน
การปลูกพืช

086-1221982 น.ส.วรลักษณ์  เนียมพูลทอง นักวิขาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-5941501

2 นายหอมไกร โฮมสูลเนิน หมอดินฯต าบล 67/1 ม.6 ต าบลคลองเกตุ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพด. 086-1319359 นายประยูร ช านาญนา เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญการ

089-9638940

3 นายอัครชัย แคนสิงห์ หมอดินฯต าบล 56 ม.1 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพด. 087-0116304 นายมานิต ไทยประกอบ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

092-4160109

4 นางสุริยา เลิศสรานนท์ หมอดินฯต าบล 210 ม.5 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพด. 081-6499440 นายณัฐพงษ์  ภูพวก เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฎิบัติการ

090-2094273

1 นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดินการพัฒนาท่ีดิน ต.บางแก้ว อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ

การปรับปรุงดิน
การอนุรักษ์ดินและน  า

089-797-4049 น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี
เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

061-510-5444

2 นายถนอม ยังเจริญ หมอดินฯต าบล โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 อ.บางบ่อ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

การปรับปรุงบ ารุงดิน 081-653-6256 น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี
เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

061-510-5444

3 นายสมปอง รัศมีทัต หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื อง ต.บางยอ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ การปลูกผักปลอดสารพิษ 081-441-3028 นายทศพร รอดหลง

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

061-803-7171

1 นายชาตรี รักธรรม หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.จระเข้สามพัน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การปรับปรุงบ ารุงดิน
การปลูกพืชในโรงเรือน

087-678-2392 น.ส.ไพริน เพ็งสุข นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

085-298-3840

2 นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 18 ม.1 ต.หนองราช
วัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

เกษตรผสมผสาน 089-745-4203 นายภิญโญ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

086-2468246

สพด.ลพบุรี

สพด. สมุทรปราการ

สพด. สุพรรณบุรี



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

3 นายเฉลา นิลวรรณ หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.บางปลาม้า อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

การปลูกข้าว 081-256-7371 นายทนง ไม้เลี ยง นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

081-911-0566

4 นายอ านวย ศรีสุข หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ี
น้อง จ.สุพรรณบุรี

เกษตรทฤษฎีใหม่ 081-878-2974 นายองอาจ นักฟ้อน เจ้าพนักงาน
การเกษตรช านาญงาน

089-702-2189

5 นายพิชิต เกียรติสมพร หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต.สวนแตง อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี

การท านาลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

089-174-2512 น.ส.พัชรินทร์ บัวเอ่ียม นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

089-169-2051

6 นายทนงศักด์ิ นิลน้อย หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 1/1 ม.3 ต.ท่าทอง 
ต.ปากน  า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

การผลิตมะม่วง, หญ้าแฝก 081-888-4295 นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

089-270-7985

1 นายสมพร อาภาศิริกุล หมอดินฯหมู่บ้าน 46 ม.3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผลิตพืชอาหารสัตว์
เกษตรอินทรีย์

089-900-1475 นางสาวรวมพร  มูลจันทร์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

089-789-8511

2 นายบุญลือ เต้าแก้ว หมอดินฯจังหวัด 16 ม.7 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี การท าน  าหมักชีวภาพ 089-533-7547 นายจิตรภานุ  ศรีวิชัย นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

091-864-3835

1 นายณรงค์ วิมา หมอดินฯจังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลท่างาม ม.4 ต.ท่างาม  อ.อินทร์บุรี 
 จ.สิงห์บุรี

การใช้เทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดินในพื นท่ี

084-0127306 น.ส.ทัศนีย์  กุณณะ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

089-4818325

2 นายอุทัย บัวศรีตัน หมอดินฯต าบล ศพก.อ าเภออินทร์บุรี ศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลทองเอน ม.
10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี

เกษตรทฤษฎีใหม่ 086-7995961 น.ส.ทัศนีย์  กุณณะ นักวิชาการเกษตร 089-4818325

2 น.ส.จันทรา ทิพวารี หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลชีน  าร้าย ม.7 ต.ชีน  าร้าย อ.อินทร์
บุรี  จ.สิงห์บุรี

การใช้เทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดินในพื นท่ี

082-5782204 น.ส.ทัศนีย์  กุณณะ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

089-4818325

3 นายชยุตม์ โตส าราญ หมอดินฯหมู่บ้าน 35 ม.2 ต.โพชนไก่  อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เกษตรอินทรีย์
บัตรดินดี

098-2967535 น.ส.ชินภา  ดวงศรี เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

099-4134509

4 นายธนพล ศรีใส หมอดินฯต าบล ศพก.อ าเภอพรหมบุรี ศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลหัวป่า 51/1
 ม.3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

เศรษฐกิจพอเพียง 085-4274357 นายพรศักด์ิ สุทธจันทร์ นักวิชาการเกษตร 090-4728234

สพด. สิงห์บุรี

สพด.สระบุรี



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น.ส.เบญจมาศ ทองพูล หมอดินฯอ าเภอ 19 ม.4 ต.ไผ่ด าพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง การจัดการดินเพ่ือการปลูกข้าว
การใช้สารอินทรีย์ในนาข้าว

081-304-5152 น.ส.สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

084-665-4564

2 นายสุนทร ศรีลาธรรม หมอดินฯจังหวัด 16/3 ม.4 ต.ย่ีล้น อ.วิเศษัยชาญ จ.อ่างทอง การลดใช้สารเคมีในแปลง
เกษตรผสมผสาน

080-108-5094 น.ส.สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

084-665-4564

3 นายสมาน ฤกษ์ดี หมอดินฯต าบล 24 ม.3 ต.ป่างิ ว อ.เมือง จ.อ่างทอง การปรับปรุงบ ารุงดิน 086-126-9163 นายณปภัช งามเนตร์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

081-942-2303

4 นางเหมือนใจ คงทอง หมอดินฯต าบล 58/2 ม.3 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง การปรับปรุงบ ารุงดิน 084-086-2897 นส.นาฏยา ปิตานุสร นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

092-945-7944

สพด. อ่างทอง


