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-แปลงนาข้าวโครงการพืชหลังนา ๑๐ไร่
-แปลงยางพารา ๘ ไร่
-แปลงหญ้าแฝก ๕ ไร่
-แปลงหญ้าเนเปียร์ ๓ ไร่
-แปลงพืชสวนผสม ๔ ไร่
-แปลงไม้ผลไม้ยืนต้น ๙ ไร่
-แปลงพืชสมุนไพร ๑ ไร่
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