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ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
  ด้วยกรมพัฒนาท่ีดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ     
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตาํแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ตําแหน่งนักสํารวจดิน   
1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
1.3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 

 2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คณุสมบตัทิั่วไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  หมายเหตุ ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มาย่ืนด้วย 
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 2.2 คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

 3. การรบัสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 3.2   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ 
 3.3. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 (1)  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 
 (2)  ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน 
ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette 
เป็นต้น 
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.4 นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ 3.3 (3)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร 

3.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 

3.7 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปท่ี

เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือ และ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน 

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
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4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
 4.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ 
พ.ศ.2551  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะน้ัน
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมคัรงานกรมพัฒนาทีดิ่น”หรือเข้าทีเ่ว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  ดังน้ี 

 6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 น้ันตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตําแหน่ง แนบท้าย
ประกาศน้ี 
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 6.2 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 
   โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้
ความสามารถทักษะสมรรถนะและอื่นๆที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน” 

 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้อง ย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2  
(สอบสัมภาษณ์) 

7.1   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

7.2  สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆเป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวัน 
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 
มาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด 
รับสมัครมาย่ืนแทน 

7.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีช่ือ – 

ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 
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-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 8. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1          
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน  
จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร 
 กรมพัฒนาที่ ดิน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน 
กรมพัฒนาที่ดิน” โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 



สําเนาถูกต้อง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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 10. การจดัทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด 

กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน หากมีผู้ ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่    7    ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                 เบญจพร  ชาครานนท์ 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 


