
 
  การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
เปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองในทุกปงบประมาณ เนื่องจากการเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนการสรางความสําเร็จท่ียั่งยืนขององคกร กรม
พัฒนาท่ีดินมีนโยบายในการฝกอบรมบุคลากรของกรมฯ ใหมีคุณภาพ มีความรอบรูงานดานการพัฒนาท่ีดิน 
ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน รวมท้ังใหบุคลากรอาวุโสท่ีมีความรู ความสามารถ สอนงานและถายทอด
ประสบการณ องคความรูแตละดาน ใหกับเจาหนาท่ีท้ังรุนกลางและรุนใหม เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปน 
มืออาชีพ มีองคความรูและมีมาตรฐานในการทํางาน สามารถขับเคลื่อนงานใหมีประสิทธิภาพ ลดชองวางใน
การปฏิบัติงานและรักษาองคความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
   ระบบการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training หรือเรียกสั้น ๆ วา ระบบ LDD e-Training 
เปนระบบใหบริการอบรมบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยรวบรวมองคความรู ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ
สาขาตาง ๆ  มาจัดทําหลักสูตร เนนการถายทอดความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานแกบุคลากรรุนกลางและ 
รุนใหม เพ่ือสามารถนําความรูไปปฏิบัติงาน และคาดหวังใหเกิดการลดชองวางในการทํางาน เกิดมาตรฐาน 
สามารถพัฒนาและตอยอดความรูใหเกิดประโยชน   โดยผูเรียนสามารถเลือกเขาเรียนไดดวยตนเองตามเวลา 
ท่ีสะดวก หรือวางจากการปฏิบัติงาน ศึกษาเนื้อหาท่ีถายทอดผานสื่อประสมตาง ๆ และทําแบบทดสอบท่ี
กําหนดในระบบ ผานตามเกณฑประเมินผล ใหครบถวน  
 หลักสูตรการอบรมในระบบฯ มี 2 ประเภท คือ  

1. หลักสูตรท่ีใหความรูพ้ืนฐานสําหรับใหบริการบุคลากรท่ัวไป   
   เปนหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีใหบริการอบรมแกบุคลากรทุกตําแหนง เนนใหความรู พ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของกรมฯ หรือความรูท่ีบุคลากรของกรมฯ ควรทราบ   
   หลักสูตรประเภทนี้ บุคลากรของกรมฯ ท่ีสนใจ สามารถเขาอบรมไดทันทีโดย Log in เขาสู
ระบบดวย Username และ Password ท่ีใชเขาระบบ LDD Intranet   สามารถเรียนรูไดดวยตนเองผาน 
สื่อประสมตาง ๆ และไมจํากัดเวลาในการอบรม  โดยจะตองทําแบบทดสอบท่ีกําหนดในระบบ ผานตามเกณฑ
ประเมินผล ใหครบถวน เม่ือจบการอบรมครบตามเง่ือนไข สามารถแจงความประสงคขอรับใบประกาศ 
การผานการอบรมได  
  ปจจุบัน หลักสูตรท่ีใหความรูพ้ืนฐานสําหรับใหบริการบุคลากรท่ัวไป  ไดแก หลักสูตรความรู
เบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ ซ่ึง เปนเทคโนโลยีท่ีกรมใชในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา Application ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดังกลาว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและใหบริการแก
ประชาชน 

2. หลักสูตรท่ีพัฒนาสําหรับใหความรูในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน  
   เปนหลักสูตรท่ีเหมาะสําหรับผูท่ีปฏิบัติงานบางตําแหนง  ผูเขาอบรมจําเปนจะตองมีความรู
พ้ืนฐานเฉพาะดาน เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตร ตองอาศัยประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือมีความรูเฉพาะ
ดาน  จึงจะสามารถทําความเขาใจ เรียนรูเนื้อหาไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหตองคัดกรอง
คุณสมบัติผูเขาอบรมท่ีเหมาะสมกับแตละหลักสูตร รวมท้ังอาจตองไดรับการรับรองคุณสมบัติผูสมัครโดย
ผูบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชปฏิบัติงานตอไป 

การใชงานระบบ LDD e-Training 



  หลักสูตรประเภทนี้ หนวยงานท่ีจัดอบรม จะมีหนังสือแจงไปยังหนวยงาน เพ่ือรับสมัคร
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เขาอบรมในแตละรุน ในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงปจจุบัน ใหบริการอบรม 
หลักสูตรดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน มาตั้งแตป 2559 ดําเนินการจัดอบรมโดยกลุม
พัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ี จนถึงปจจุบัน 
  
 
 
 

วิธีท่ี 1  เขาสูระบบโดยตรงท่ี http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php  
 

 
 

วิธีท่ี 2  เรียกดู Web Site กรมพัฒนาท่ีดินท่ี http://www.ldd.go.th  ท่ีบริเวณดานซายของจอ ใต 
Banner   คลิกท่ีหัวขอ ระบบการฝกอบรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training  (อยูภายใตหัวขอคลัง
ความรู) จะเขาสูหนาจอของระบบ LDD e-Training   
 
หนาแรกของระบบฯ แบงเปน 3 สวนคือ 

สวนท่ี 1  Banner ช่ือระบบและเมนูหลัก  อยูบริเวณตอนบนของหนาจอ  โดยเมนูหลักจะมีเมนูท่ีให
ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรอบรมท่ีใหบริการ  รูปแบบการประเมิน  คูมือการอบรม กําหนดการอบรม และ
ขอมูลในการติดตอสอบถาม เปนตน 

สวนท่ี 2  เมนูท่ีเกี่ยวของกับการอบรม อยูบริเวณดานซายของหนาจอ ประกอบดวยเมนูเขาสูระบบ เมนู
สําหรับลงทะเบียนเพ่ือรับใบประกาศสําหรับผู เขาอบรม  เมนูรายงานสรุปผลตาง ๆ และทําเนียบ 
คนเกงในหลักสูตรตาง ๆ   

สวนท่ี 3  พ้ืนท่ีขาวประชาสัมพันธ  อยูบริเวณตอนกลางของหนาจอ เปนพ้ืนท่ีใหขอมูลการอบรมตาง ๆ 
 

1. การเรียกใชงานระบบ 

http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php
http://www.ldd.go.th/


 
 

 
 
 

วิธีท่ี 1  เขาสูระบบโดยตรงท่ี http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php 
วิธีท่ี 2  ท่ีหนาจอของระบบ LDD e-Training  ใหคลิกเลือกท่ี >> เขาสูระบบ (อยูดานซายของหนาจอ 

ใตหัวขอ สําหรับผูเขาอบรม) 

 
 

2. การ Log in เขาอบรม 

http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php


ระบบฯ จะแสดงหนาจอสําหรับ Log in เขาสูระบบ สามารถ Log in เขาสูระบบโดยใส Username 
และ Password ท่ีใชเขาระบบ LDD Intranet (หากไมทราบ สามารถติดตอสอบถามท่ีกลุมระบบเครือขาย
และคอมพิวเตอร ศทส. โทร. 02-562-5100 ตอ 1378) 

 

 
 

 
 
 

3.1 เม่ือ Log in เขาสูระบบแลว ภายใตหัวขอ ”วิชาเรียนของฉัน” จะพบชื่อของหลักสูตรท่ีไดรับสิทธิ์ใน
การอบรม (ปกติ จะเปนชื่อหลักสูตรประเภทใหความรูพ้ืนฐานสําหรับใหบริการบุคลากรท่ัวไป เชน ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ) สามารถคลิกชื่อหลักสูตรท่ีตองการ เพ่ือเขาอบรม 

 

 

3. การอบรมผานระบบ LDD e-Training ดวยตนเอง 



 
 

ระบบฯ จะแสดงหนาจอหลักสําหรับอบรม ประกอบดวยรายละเอียดของเนื้อหา วัตถุประสงค 
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เนื้อหาการเรียนซ่ึงแบงตามบท  ในแตละบทจะมีสื่อประกอบการอบรม และ/
หรือคําถามทบทวน  

ลําดับการอบรม จะเริ่มจากการวัดพ้ืนฐานความรูดวยแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นศึกษาเนื้อหาจากสื่อ
ประกอบการเรียน ไดแก วิดีโอ เอกสารประกอบการเรียน ทําแบบทบทวนในแตละบทจนครบตามเง่ือนไข  
และประเมินผลผานแบบทดสอบหลังเรียนใหผานตามเกณฑประเมินผล 

 
3.2 การเริ่มการอบรมโดยทําแบบทดสอบกอนเรียน คลิกท่ี แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
 



 
 
 
3.3 ระบบจะแสดงหนาสําหรับทําแบบทดสอบกอนเรียน อานขอกําหนดและคลิกท่ีปุม ทําแบบทดสอบ

ตอนนี้  เพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบ 
 

 
 
3.4 ระบบจะมีหนาตางการยืนยันการทําแบบทดสอบ ใหเลือก Start attempt เพ่ือยืนยันการทํา

แบบทดสอบ 
 



 
 
3.5 ระบบจะแสดงคําถามขอแรก บนหนาจอ  โดยดานซายของหนาจอ มีเครื่องมือ Quiz Navigation 

แสดงจํานวนแบบทดสอบ สถานะของการตอบแบบทดสอบ และเวลาท่ีเหลือในการทําแบบทดสอบ  สวน
ดานขวาของหนาจอจะแสดงแบบทดสอบขอปจจุบัน   

ตัวอยางแสดงแบบทดสอบ เปนคําถามแบบหลายตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ใหตอบภายในเวลา 30 นาที 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.6 การตอบคําถามแบบหลายตัวเลือก ใหคลิกท่ี o หนาตัวเลือกท่ีตองการตอบ แลวคลิกท่ีปุม ตอไป 
เพ่ือตอบขอถัดไป และกรณีท่ีตองการกลับมาทบทวนแบบทดสอบบางขอภายหลัง สามารถใสสัญลักษณเตือน
ได โดยคลิกท่ีรูปธง (Flag) ใหเปนสีแดง  ซ่ึงจะทําใหเกิดสีแดงท่ีมุมบนขวาบนหมายเลขแบบทดสอบขอ
ปจจุบันใน Quiz Navigationเพ่ือใชเตือนใหทบทวนภายหลัง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.7 เม่ือคลิกปุมตอไป ใหสังเกตท่ี Quiz Navigation จะเห็นกรอบสีดําเลื่อนไปยังขอตอไป และคําถาม
เปลี่ยนไป สวนขอท่ีผานมาแลว หากใสคําตอบไว จะเปลี่ยนเปนสี่เหลี่ยมสีเทา ใหตอบคําถามจนครบทุกขอ 

 
3.8 เม่ือทําแบบทดสอบขอสุดทายแลว ระบบจะสรุปสถานะของการตอบแบบทดสอบ โดยแสดงวาขอใด

ยังไมไดรับคําตอบ (Not yet answered)  ขอใดไดรับคําตอบแลว (Answer saved) รวมท้ัง 
ขอท่ีมีรูปธงสีแดง แสดงวาผูทําแบบทดสอบไดใสสัญลักษณเตือนใหทบทวนกอนสงคําตอบ ผูทําแบบทดสอบ



สามารถคลิกท่ีหมายเลขขอท่ีตองการจากชอง Quiz Navigation หรือท่ีหมายเลขขอท่ีตองการ เพ่ือยอนกลับ
ไปทบทวนแบบทดสอบหรือเลือกคําตอบใหม 

 

 
 

3.9 สําหรับเครื่องหมายธงสีแดง (Flag)  เม่ือไมใช  สามารถคลิกท่ีรูปธงอีกครั้งเพ่ือยกเลิกการใส
สัญลักษณหรือจะคงคางไวเพ่ือเปรียบเทียบกับเฉลยก็ได 

 
 

3.10 เม่ือตองการสงคําตอบ ใหคลิกท่ี Finish attempt ในชอง Quiz Navigation ระบบจะสรุปสถานะ
ของการตอบแบบทดสอบ   

 



  - หากตองการแกไข  ใหคลิกเลือกขอท่ีตองการแกไขในชอง Quiz Navigation หรือคลิกท่ีปุม 
Return to attempt ท่ีดานลางของจอภาพ 

 

 
 
 - หากตองการสงคําตอบ คลิกท่ีปุม สงคําตอบแลวสิ้นสุดการทําแบบทดสอบท่ีดานลางของ

จอภาพ จะมีขอความใหยืนยันการออกจากทําแบบทดสอบอีกครั้ง ใหคลิกปุม สงคําตอบแลวสิ้นสุดการทํา
แบบทดสอบ เพ่ือสงคําตอบและสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ  

 

    
 

 
 - กรณีท่ีออกจากการทดสอบโดยไมคลิกท่ี Finish attempt และยังไมหมดเวลา เม่ือคลิกเขามา

ทําแบบทดสอบเดิมอีกครั้ง ระบบจะแจงวา การทดสอบยังไมสิ้นสุด (In progress)  ใหคลิกท่ีปุม ทําตอจาก
ครั้งท่ีแลว เพ่ือทําแบบทดสอบตอและระบบจะนับเวลาตอจนกวาจะหมด 

 

 



 - แบบทดสอบท่ีมีการจับเวลา หากไมคลิกแจงสงคําตอบในเวลาท่ีกําหนด หรือทําไมเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนด ระบบจะสิ้นสุดการทําแบบทดสอบและทําการสงคําตอบท่ีไดทําการตอบแลวใหโดยอัตโนมัติ  

 
3.11 หลังสิ้นสุดการทําแบบทดสอบระบบจะแสดงหนาจอสรุปผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนท่ี

ได พรอมเฉลยขอท่ีตอบถูกทุกขอ โดยหนา 
 

 
 

 
 



 
หลังดูเฉลยเรียบรอยแลว สามารถสิ้นสุดการดูสรุปผลการทําแบบทดสอบไดโดยคลิกท่ี Finish Review 
3.11 หลังสิ้นสุดการทําแบบทดสอบระบบจะแสดงหนาจอสรุปผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนท่ี

ได พรอมเฉลยขอท่ีตอบถูกทุกขอ โดยหนา 
 

 
 

3.12  สําหรับหลักสูตรความรู เบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ ใชแบบทดสอบแบบหลายคําตอบ 
(Multiple Choice) โดยท้ังแบบทดสอบกอนเรียน แบบทบทวนบทเรียนท้ัง 3 บทและแบบทดสอบหลังเรียน 



จะใชรูปแบบเดียวกันหมด (มีขอแตกตางตรงเง่ือนไขของเวลาท่ีใชในการทํา จํานวนครั้งท่ีสามารถทําซํ้าไดและ
เกณฑการประเมิน)  ดังนั้น การทําแบบทดสอบตาง ๆ สามารถศึกษาและทําตามข้ันตอนในขอ 3.2 – 3.11 ได 

สําหรับเกณฑการประเมินในแตละแบบทดสอบ เพ่ือใหผานการอบรมมีดังนี้ 
 3.12.1 แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ สามารถทําได 1 ครั้งในเวลา 30 นาทีโดยไม

กําหนดคะแนนข้ันต่ํา เนื่องจากใชประเมินพ้ืนฐานกอนเรียน 
 3.12.2 แบบทบทวนประจําบท หรือคําถามทบทวนทายบท จํานวน 10 ขอ  เปนแบบทดสอบ

สําหรับใหผูเรียนทบทวนความเขาใจในบทเรียน สามารถทําไดไมจํากัดจํานวนครั้งและเวลา  โดยจะตองทํา
คะแนนไดอยางนอย 50 % ข้ึนไปจึงจะถือวาผานเกณฑประเมิน  ท้ังนี้ จะใชคะแนนท่ีไดสูงสุดเปนคะแนนใน
การประเมิน 

 3.12.3 แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ เปนแบบทดสอบประเมินความเขาใจของผูเรียน ท่ี
มีคําถามจากเนื้อหาทุกบทเรียนในหลักสูตร ผูอบรมสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได 5 ครั้ง แตละครั้งให
เวลา 30 นาที  โดยจะตองทําคะแนนไดอยางนอย 60 % ข้ึนไปจึงจะผานเกณฑประเมิน ประเมิน  ท้ังนี้ จะใช
คะแนนท่ีไดสูงสุดเปนคะแนนในการประเมิน 

 

 
 



หากตองการทบทวนคําถามท่ีเคยทําในแบบทดสอบครั้งกอน สามารถทําไดโดยคลิกท่ี Review ในหนา
สรุปผลการทําแบบทดสอบ เพ่ือเรียกดูคําถามและคําตอบท่ีเคยตอบ 

 

 
 
3.13  หลังจากทําแบบทดสอบกอนเรียน เรียบรอยแลว  สามารถศึกษาบทเรียนดวยตนเองซ่ึงจะมี

เอกสารประกอบการเรียนเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส และในแตละบท  จะมีสื่อประกอบการเรียนในรูปแบบ
วิดีโอและสไลดนําเสนอบทเรียน  ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีหัวขอสื่อประกอบการเรียน ระบบจะทําการ Download และ
แจงใหเลือกท่ีจัดเก็บไฟลโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหผูอบรมสะดวกในการนําไปศึกษาโดยไมตองเขาระบบ 

 



 
 
นอกจากนี้ แตละบท จะมีคําถามทบทวนทายบทสําหรับใหผูอบรมทบทวนความเขาใจในบทเรียน โดยผู

อบรมจะผานเกณฑการประเมินได จะตองตอบคําถามถูกตอง 50 % ข้ึนไป  
 
3.14  หลังจากทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียนและทําคําถามทบทวนทายบทไดผานตามเกณฑ

แลว ผูอบรมจะตองทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวา 60 % จึงจะถือวาผานการอบรม โดย
สามารถคลิกท่ี เพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงมีวิธีการใชงานตามข้ันตอนในขอ 3.2 – 3.11  

 



 
- กรณีตองการทบทวนคําถามท่ีเคยทําในการทดสอบครั้งกอน ทําไดโดยคลิกท่ี Review ในหนาสรุปผล

การทําแบบทดสอบ เพ่ือเรียกดูคําถามและคําตอบท่ีเคยตอบ สามารถเขาดูไดจากหัวขอแบบทดสอบท่ีเคยทํา 

 



 
 

  



 
 
 

เม่ือผูเขาอบรมผานเกณฑประเมินครบทุกเง่ือนไข คือ 
 1) ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 2) ทําคําถามทบทวนทายบท โดยทําคะแนนไดสูงสุดตั้งแต 50 % ข้ึนไปครบทุกบท 
 3) ทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยทําคะแนนไดสูงสุดตั้งแต 60 % ข้ึนไป 
หลังตรวจสอบดวยตนเองวาผานเกณฑประเมินผลการอบรมครบทุกขอแลว สามารถแจงลงทะเบียนเพ่ือ

ตรวจสอบและพิมพใบประกาศ ท่ีหนาแรกของระบบฯ (http://lddetraining.ldd.go.th)  โดยคลิกท่ีเมนู 
ลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบและพิมพใบประกาศ เพ่ือบันทึกรายละเอียดสําหรับแจงใหผูดูแลระบบตรวจสอบ
เพ่ือออกใบประกาศการผานการอบรม  

 

  

4. การตรวจสอบการผานการอบรม 

http://lddetraining.ldd.go.th/


 
 
 
  หากพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอสอบถามมายังเจาหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหา 
 
1. ดานช่ือผูใชงานและรหัสผาน (Username & Password)  
 -  ไมทราบชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ีใช Log in เขาระบบ intranet (ตองใชเพ่ือเขาระบบ LDD e-Training) 
  - ยังไมไดสมัครสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network หรือตองการขอชื่อผูใชงานและรหัสผานของกรมฯ  
สามารถดําเนินการ ดังนี้  

1.1 ติดตอ  กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือขอช่ือ
ผูใชงานและรหัสผาน  

 โทร. 0-2562-5100 ตอ 1378 
E-mail: cit_5@ldd.go.th 

1.2 เม่ือไดรับชื่อผูใชงานและรหัสผาน  ติดตอกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือขอให Update ฐานขอมูล
สมาชิก 

 
2. ดานการใชงานระบบ LDD e-Training 
 - ตองการสมัครอบรม สอบถามขอมูลการอบรม กําหนดการสอบ หรือมีขอสงสัยดานเนื้อหาการอบรม 
 - สอบถามวิธีการใชงาน มีปญหาในการใชงานระบบ LDD e-Training ไมสามารถเขาเรียนได  
 - พบ Error ในการใชงาน   
ติดตอ กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โทร. 0-2562-5100 ตอ 1328 
E-mail: cit_3@ldd.go.th 

*** กรณีพบ Error ในการใชงาน รบกวนแจงรายละเอียดทาง E-mail โดยระบุสิ่งท่ีทํากอนท่ีจะพบ Error  จับ
หนาจอท่ีแสดง Error หรือคัดลอก Error ท่ีพบ เพ่ือใหมีรายละเอียดในการหาสาเหตุเพ่ือแกไขปญหาไดชัดเจน 

 
3. ดานเนื้อหาวิชาการ  
- สอบถามขอสงสัยดานเนื้อหาการอบรม 
ติดตอ กลุมระบบภูมิสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โทร. 0-2562-5100 ตอ 1222 
E-mail: cit_6@ldd.go.th 

 
 

 
---------------------------------------------------------------- 

 

ตดิตอสอบถาม 
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