
  
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 
 

  ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ชื่อตาํแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร     กลุม่งานบริหารทั่วไป     จํานวน  1  อัตรา 

 1.2   ตําแหน่งวิศวกร         กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ    จํานวน  1  อัตรา 
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 
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หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มาย่ืนด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศน้ี 

 3. การรบัสมัคร 
 3.1   ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 

3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังน้ี  
 (1)   ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ 
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3”  
 (2) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

3.3 การชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 
 ผู้สมัครสอบสามารถชําระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
กําหนดในแบบฟอร์มการชําระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชําระเงินได้ทันตามกําหนด ผู้สมัคร
สามารถเข้าระบบเพ่ือชําระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 
สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

3.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท  

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.3 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.5 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ 
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3.6 พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
        เมื่อสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” เพ่ือพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ พร้อมลงลายมือช่ือ และนําไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่านั้น 

 
ทั้งนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเป็นเอกสารสําคัญที่ต้องนําไปแสดงตนเพื่อใช้ใน

การเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจําตัว
สอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 3.2 (2)  
ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน 

4. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือใช้สําหรับการสมัครสอบ โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะรักษาข้อมูลไว้เป็น
ความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2 สิงหาคม 2565  ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นเกณฑ์  
 4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งน้ี ในกรณีผู้สมัครย่ืน
เอกสารปลอมสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะดําเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะน้ัน
จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 10 สิงหาคม 2565     
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r03.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”  

                   6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                        หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรแบ่งออกเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2  ดังน้ี 
                         6.1 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ แนบท้ายประกาศน้ี 
  6.2  ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร แนบท้าย
ประกาศน้ี 
 โดยจะประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณ์จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมท้ังความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามของผู้เข้ารับ 
การประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติ
ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และทักษะสมรรถนะและอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 ทั้งน้ี  จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภายหลัง (แต่ถ้าหากผู้สมัครมีจํานวนน้อย อาจดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 2 ในวันเดียวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนผู้สมัคร)  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ 
“ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r03.ldd.go.th 
เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”  
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 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2  
(สอบสัมภาษณ์) 

7.1   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
7.2  สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหน่งที่สมัครสอบโดยต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็น
เกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือ
วันที่ 2 สิงหาคม 2565  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ 
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

7.3   ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านต่อเจ้าหน้าที่ 
7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ในกรณีช่ือ – 

ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสําเนาเอกสารทุกหน้า  

หมายเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อน่ึง  กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
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 8. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1   
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ มีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะ
ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

 9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชีรายชือ่ผู้ผา่นการเลอืกสรร 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 
ทางเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ 
https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://r03.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” โดยบัญชี
รายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 10. การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีกรมพัฒนาที่ดินกําหนด   

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

         ประกาศ  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

                       
 
   

 (นายชาติชาย  ประสาระวัน) 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 3 

(แนบท้ายประกาศสํานักงานพัฒนาทีด่ินเขต 3  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) 
 
 

1.1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 จํานวนตําแหน่งว่าง  ๑  อัตรา ดังน้ี 

- ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์   

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตั ิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการ

อนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพ้ืนที่ ดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปร้ียวจัด ดินกรด   
ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่นานอก
เขตชลประทาน  ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย  โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธ์ุพืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือ
นํามาปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และข้อจํากัด เพ่ือ
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT 

3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน นํ้า พืช 

5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัย
เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร 
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธ์ุทางด้าน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห์ 

DNA 
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก 
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่

ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทําข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site 
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและนํ้า แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้

ประโยชน์ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทําหมู่บ้าน
พัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอ่ืนๆ 

11. จัดทําแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 
12. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลดินเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการใน

ด้านต่างๆ 
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13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษา 

ทดลองค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์นํ้า พืช 
14. จัดทําฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์วิจัยและ ปรับปรุง

ฐานข้อมูลดิน 
15. สนับสนุนงานวิเคราะห์วิจัยทดสอบในด้านดินนํ้าพืช 
16. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเบื ้องต้นเพื ่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจ ัย

เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ 
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที ่ดินปฏิบัติงาน

สํารวจภาคสนามปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที ่ดินผลิตแผนที ่สภาพการใช้ที ่ดินของพื ้นที่
รับผิดชอบและจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือการประเมินผลผลิต 

18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทําแผนที่ต่างๆ 

19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที ่เกี ่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืชได้แก่
ลักษณะของดินนํ้าภูมิอากาศและการจัดการเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
กําหนดเขตการใช้ที ่ด ินในพื ้นที ่โครงการและบนพื ้นที ่ส ูงและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในการศึกษาจําแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัดที่ดิน
ทํากินให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต่างๆ 

20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดินนํ้า เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขัน
และพอเพียง 

21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดการดินและนํ้าในพื้นที่
เสี่ยงภัย 

22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล 

23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญา
เกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทําให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสาร
คําแนะนําเพ่ือการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ 

24. จัดหมวดหมู่เอกสารบทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลงัข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดิน เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหานํากลับมาใช้ใหม่ 

25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือนํามาจัดทําสื่อเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
หัวหน้างานภายในกรมฯ 

26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพ้ืนที่จริงในงาน - โครงการที่ได้รับมอบหมาย
จากสํานักฯ 

27. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านชนิดและพันธ์ุพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และข้อจํากัดดินเพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 

28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  
รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินอย่างย่ังยืน 
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29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและสาธิตการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบํารุงดินในระบบเกษตรย่ังยืน 
30. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัย

เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

31. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ือต้นเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเก่ียวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ดินนํ้าพืช 

32. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆและภูมิอากาศเพ่ือประมวลผลในการจัดทําระบบ
เตือนภัยต่างๆท้ังแห้งแล้งนํ้าท่วมดินถล่ม 

33. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เสื่อมโทรมต่างๆประเภทพื้นที่แห้งแล้ง
พ้ืนที่ร้างดินดานและดินเค็ม 

34. ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน 
35. ทําหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

และตัดสินใจในการนําเสนอโครงการ 
36. ศึกษา  ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการ  ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

เก่ียวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยในโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

37. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธ์ุพืชเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
38.  ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน 
39.  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงานของ

รัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
40.  ศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เก่ียวกับการสํารวจดินการปรับปรุงพันธ์ุพืชเกษตร

ทฤษฎีใหม่เกษตรย่ังยืน การขยายพันธ์ุหญ้าแฝก ฯลฯ 
41.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

หรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO) 
42.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ค่าตอบแทน 18,000  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
                   1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ 
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช  
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร  
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ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีการเกษตร  
หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   2. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓  
คือ จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์   

ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รบัรอง ได้ที่ 
https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 
 

หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

(1) ความรู้เก่ียวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่
ภารกิจ 

(2) ความรู้เก่ียวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตรการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่
เก่ียวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2  

  ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
  (1)  ความรู้ ความสามารถ   
  (2)  สมรรถนะ 
  (3)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   
 

 
*************************** 
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1.2 ตําแหน่งวิศวกร  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังน้ี 

-  กลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที ่ สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ (จังหวัดนครราชสีมา) 
 

 ลักษณะงานทีจ่ะใหป้ฏบิตั ิปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
1. สํารวจ ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม  

งานอํานวยความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้างอาคาร สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให 

เกิดความปลอดภัย  
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่ เก่ียวข้องกับ

วิศวกรรม 
โยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. ช่วยตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุงบูรณะซ่อมแซม และอํานวยความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 
โยธาและงานระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ค่าตอบแทน 19,500  บาท 

สทิธปิระโยชน ์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง  
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
3. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  

๓  คือ จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์   

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒติามที่ ก.พ. รับรอง ไดท้ี่  
https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 

หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    (1) ความรู้เก่ียวกับนโยบาย บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
          (2) ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดินด้านวิศวกรรม 
          (3) ความรู้ด้านการออกแบบงานระบบต่างๆ เพ่ือการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรมและ  

การจัดการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
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          (4) ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เซ่น การออกแบบ คํานวณ  
ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้าง ฯลฯ 
 
หลกัสตูรและวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 2  

  ทดสอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
  (1)  ความรู้ ความสามารถ   
  (2)  สมรรถนะ 
  (3)  บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ   

 
*************************** 

 
 
 
 


