โครงการประกวด “เกษตรกรสานึ กรักบ้านเกิ ด” ประจาปี พ.ศ. 2559
ที่มา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม กว่าครึง่ หนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพเกษตรกร จึง
สามารถกล่ า วได้ว่ า ความเจริญ ของประเทศ ต้อ งอาศัย ความเจริญ ของภาคเกษตรเป็ น ส าคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกๆ ฉบับที่ผ่านมา กาหนดให้ การพัฒนาการเกษตรเป็ น
เป้าหมายที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ปจั จุบนั ประเทศไทยประสบผลสาเร็จในฐานะที่
สามารถพัฒนาประเทศจนกลายเป็ น ผู้ส่ งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรเป็ น
ลาดับต้นๆ ของโลก
แต่ หากเราพิจารณาในรายละเอียดและวิเคราะห์อย่างจริงจัง จะพบว่าอุตสาหกรรมเกษตร
ขนาดใหญ่เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ผลดีจากการพัฒนาข้างต้น แต่ คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรไม่ได้ดกี ว่าในยุค
ก่อนอย่างทีค่ วรจะเป็ น เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ปรับตัวไม่ทนั และไม่สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ของกระแสโลก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมและสถานการณ์โลก
ทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเกษตรกรปรับตัวไม่ทนั ชีวติ เสียสมดุล ไม่ม ี
การวางแผนการทางาน ก็จะนาไปสู่การแก้ไขปญั หาไม่ตรงจุด บริหารจัดการพืน้ ที่ ผลผลิตและปจั จัย
เกือ้ หนุนต่างๆ อย่างผิดทิศทาง เผชิญหน้ากับภัยพิบตั แิ บบไร้ขอ้ มูลและแนวทางป้องกันความเสียหาย
ตลอดจนขาดเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบที่จะเป็ นตัวอย่างสาหรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่ตนเองด้วย
โครงการประกวด “เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด” ประจาปี พ.ศ.2559 เป็นโครงการทีด่ าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องเป็ นปีท่ี 8 ดาเนินการสรรหาเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบทีม่ ศี กั ยภาพในการ
เป็ นต้นแบบสาหรับเกษตรกรยุคใหม่ สาหรับปีน้ี แนวคิดสาคัญในการสรรหา “เกษตรกรสานึกรักบ้าน
เกิด” ประจาปี พ.ศ.2559 คือ เกษตรกรรุน่ ใหม่ท่ที า “เกษตรแบบครบวงจร” อันประกอบด้วย 1.ทักษะ
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม แรงงาน ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยงและผลิตวัตถุดบิ ทางการ
เกษตร 2.ทักษะการแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เป็ นไปตามระบบมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร โดยอยู่บนพืน้ ฐานการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ผสมผสานการใช้นวัตกรรมและมุ่งมันยกระดั
่
บผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มคี ุณภาพมากขึน้ และ
3.ทักษะที่แสดงถึงความเป็ นเกษตรกรมืออาชีพที่วางแผนในเชิงธุรกิจและการตลาด ตลอดจนความ
พร้อมในการแบ่งปนั บทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์ความสาเร็จแก่สาธารณะ เหมาะสมสาหรับ
การเป็นแบบอย่างสาหรับเกษตรกรทัวไปให้
่
สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างดีเยีย่ ม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เฟ้ นหา สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเกษตรกรที่ม ีศ ัก ยภาพในการเป็ น ต้ น แบบส าหรับ
เกษตรกรยุคใหม่ ซึง่ เป็ นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร เช่น การผลิต การแปรรูป การจาหน่ าย
หรือการตลาด การจัดการองค์ความรู้ เป็นต้น
2. เพื่อ ตอกย้าอุ ดมการณ์ ส านึกรักบ้า นเกิดและแสดงถึงความมุ่ง มันในการตอบแทนคุ
่
ณ
แผ่นดินของมูลนิธริ ่วมด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคี ต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรสานึก
รักบ้านเกิด
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสาเร็จสู่สาธารณะชน และใช้เป็นแนวทางในการขยายผล การ
ส่งเสริมการเกษตรต่อไป
4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสปี พุทธศักราช 2559
เป็ น ปี ท่ีพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว เสด็จ ขึ้น ครองราชย์ค รบ 70 ปี และเจริญ รอยตามแนว
พระราชดาริ ในฐานะทรงเป็ น “กษัตริย์เกษตร” และ “กษัตริย์นักพัฒนา” ต้นแบบแห่งการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบตั แิ ละสร้างสุขได้อย่างยังยื
่ น
ขัน้ ตอนการดาเนิ นโครงการ
1. รับสมัครเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ คือ
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดาเนินการดังนี้
- เกษตรกร สมาชิกหรือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร
ส่งใบสมัครและเอกสารทีส่ านักงานเกษตรอาเภอหรือสานักงานเกษตรจังหวัด
- สานักงานเกษตรอาเภอรวบรวมเอกสารส่งสานักงานเกษตรจังหวัด
- สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมเอกสารส่งให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีส่ งั กัด
- สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 9 แห่ง รวบรวมผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดทัง้ หมด
(อย่างน้อยเขตละ 10 ราย) ส่งตรงมายังมูลนิธฯิ โดยไม่ตอ้ งมีกระบวนการคัดเลือกใดๆ
1.2 เกษตรกร สมาชิกหรือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตร สมัครด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัครและเอกสารมาทีม่ ลู นิธฯิ โดยตรง
2. คณะอนุกรรมการ ดาเนินการพิจารณาเอกสารผูส้ มัคร แล้วคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบแรก จานวน
30 คน
3. เจ้าหน้าทีห่ รือคณะทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากมูลนิธฯิ ลงพืน้ ที่ สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
เกษตรกร จานวน 30 คน จากนัน้ รวบรวมและจัดส่งมาทีม่ ลู นิธฯิ โดยมีขอ้ มูลดังนี้
3.1 คลิปสัมภาษณ์เกษตรกร ความยาว 5 นาที
3.2 ภาพถ่ายและข้อมูลภาพรวม
4. คณะกรรมการ (รอบ 2) ดาเนินการพิจารณาเอกสารและคลิปสัมภาษณ์เกษตรกร แล้ว
คัดเลือกเกษตรกรผูเ้ ข้ารอบตัดสิน จานวน 10 คน
5. มูลนิธฯิ แจ้งเกษตรกรผูเ้ ข้ารอบตัดสิน เพื่อมานาเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ
6. คณะกรรมการ (รอบตัดสิน) ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะแต่ละอันดับ
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7. ประกาศผลและจัดอบรมเกษตรกรเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
8. จัดพิธปี ระกาศผล “เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด” ประจาปี พ.ศ.2559
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประกวด
1. เป็นบุคคลทีไ่ ม่เคยเป็ น “เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด”
2. เป็นเกษตรกร สมาชิกหรือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร
มีอายุ 18- 45 ปี และมีสนิ ค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตรเป็นของตนเอง มิใช่สนิ ค้าประเภทสิง่ มีชวี ติ
ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีงาม
3. เป็นผูผ้ ลิตสินค้าทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดสินค้า)
เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอินทรีย์ มผช. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย (ตรา
นกยูง) เป็นต้น หรือมาตรฐานอื่นๆ
4. เป็นเกษตรกรทีใ่ ช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์หรือผลเชิงบวกแก่การทาเกษตรกรรม
5. เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร ตัง้ แต่การผลิต การแปรรูป การจาหน่ายหรือ
การตลาด การจัดการองค์ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสู่แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร การตรวจสอบ
ย้อนกลับ การเชื่อมโยงเครือข่าย เป็ นต้น โดยเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้ กระบวนการ หรือร่วม
ดาเนินการกับกลุ่ม คณะบุคคล เครือข่ายหรือพันธมิตรอื่นๆ ก็ได้
สิ่ งที่ต้องนาส่ง
1.ใบสมัคร
2.แบบบันทึกผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” (รายละเอียดระบุในใบสมัคร)
3.เอกสารเพิม่ เติม ประกอบด้วยข้อมูล เนื้อหาและภาพถ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับผูเ้ ข้าประกวด เช่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / เอกสารรับรองการจัดตัง้ กลุ่ม สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาเอกสาร
รับรองคุณวุฒกิ ารศึกษา สาเนาเอกสารรับรองการเข้าอบรม / คุณภาพสินค้า / รางวัลต่างๆ ภาพถ่าย
พืน้ ทีเ่ กษตรและการบริหารจัดการ อย่างน้อย 15 ภาพ และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หลักเกณฑ์การพิ จารณา
รอบคัดเลือก รอบที่ 1 (คัด 30 คน : พิจารณาจากเอกสารของผูส้ มัคร)
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีคุณสมบัตทิ วไปครบถ้
ั่
วน
2. นาเสนอผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” ตรงตามแนวคิดทีม่ ลู นิธฯิ กาหนด
3. รูปแบบและความน่าสนใจของผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร”
รอบคัดเลือก รอบที่ 2 (คัด 10 คน : พิจารณาจากคลิปวิดโี อและเอกสารของผูเ้ ข้ารอบ)
1. มีประสบการณ์ การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร จนนามาสู่ความสาเร็จในปจั จุบนั
2. มีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
3. มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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4. มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร และแนวคิดการบริหารจัดการในอนาคต
5. ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” น่าสนใจ และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาแก่ผอู้ ่นื ได้
รอบตัดสิน (ตัดสินผูไ้ ด้รางวัลตามลาดับ : พิจารณาจากการนาเสนอของผูเ้ ข้ารอบ)
1. มีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร ทีป่ ระสบความสาเร็จ
4. มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร และแนวคิดการบริหารจัดการในอนาคต
5. ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” น่าสนใจ และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาแก่ผอู้ ่นื ได้
6. ทักษะนาเสนอผลงาน มีความชัดเจนและสร้างสรรค์ สะท้อนทัศนคติและความรูไ้ ด้อย่างดี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสิ น มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการ “เกษตรแบบครบวงจร” (40 คะแนน)
1.1 รูจ้ ดุ แข็งและจุดอ่อนของตนเอง พืน้ ที่ สินค้า และบริบททีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
บริหารจัดการปญั หาและความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้
1.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการปจั จัยการผลิต (ทีด่ นิ แรงงาน และทุน ฯลฯ)
และการตลาดแบบครบวงจร
1.3 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร
เพื่อให้ขายผลผลิตได้
1.4 มีความสามารถในการต่อยอด ประยุกต์เป็ นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร หรือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าสนใจ
1.5 มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรในอนาคต (ระยะสัน้ / ระยะยาว)
2. ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและนามาประยุกต์ใช้ (15 คะแนน)
2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่างๆ ได้ เช่น Computer, Smart Phone, Internet, Social media (LINE IG FACEBOOK) เป็นต้น
2.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโซเชียลมีเดีย
ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน ประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร อานวยความ
สะดวกในการผลิต การแปรรูปและส่งเสริมการตลาด
2.3 คิดค้นนวัตกรรมหรือต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรและนามาใช้ในกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งหรือตลอดกระบวนการตัง้ แต่ตน้ น้าถึงปลายน้า และมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
หลังจากการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้กบั การเกษตรของตนเอง
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3. ตระหนักถึง ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (10 คะแนน)
3.1 มีความรู้ ผ่านการอบรม หรือมีกระบวนการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสินค้าอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดสินค้า) เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอินทรีย์ มผช.
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย (ตรานกยูง) เป็นต้น หรือมาตรฐานอื่นๆ
3.2 มีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ทาลายสิง่ แวดล้อม
3.3 มีกจิ กรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็ นผูน้ าและ
ความสามารถในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง สามารถให้คาแนะนาปรึกษาและเป็นต้นแบบให้กบั
ผูอ้ ่นื ได้
4. ความภาคภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร (5 คะแนน)
4.1 มีความมุง่ มัน่ รักและหวงแหนพืน้ ทีแ่ ละอาชีพการเกษตรให้คนรุน่ ต่อไป
4.2 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
5. การนาเสนอผลงานการทาเกษตรแบบครบวงจร (30 คะแนน)
5.1 ถ่ายทอดแนวคิดและแผนการพัฒนาการทาเกษตรครบวงจรในอนาคต
5.2 ทักษะนาเสนอผลงาน มีความชัดเจนและสร้างสรรค์ สะท้อนความรูแ้ ละทัศนคติ
5.3 การตอบคาถามคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1. ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูแ้ ทนจากมูลนิธริ ว่ มด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิดและองค์กรเครือข่าย
บทบาทหน้ าที่เกษตรกรสานึ กรักบ้านเกิ ด
1. เป็นวิทยากร ผูบ้ รรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับ ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” ในกิจกรรมที่
เครือข่ายรักบ้านเกิดจัดขึน้
2. ตอบคาถามและเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ผูส้ นใจ ผ่านบริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร และ
นาเสนอแนวคิด Content องค์ความรู้ บนสื่อต่างๆ ของเครือข่ายรักบ้านเกิด เช่น FB Fanpage / App
FARMER INFO / www.rakbankerd.com เป็นต้น
3. จาหน่ายสินค้าออนไลน์ บน www.rakbankerd.com
4. ออกบูธนาเสนอองค์ความรู้ ในงานทีเ่ ครือข่ายรักบ้านเกิดจัดขึน้
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เงิ นสนับสนุนเกษตรกร
มอบเงินสนับสนุ นเกษตรกรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรจานวน 10 ท่าน ดังนี้
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชมเชย 7 ท่าน

เงินสนับสนุน 100,000 บาท
เงินสนับสนุน 80,000 บาท
เงินสนับสนุน 60,000 บาท
เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

ผูร้ บั ผิดชอบ
มูลนิธริ ว่ มด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิด
แผนการดาเนิ นงาน
1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2559

16 ก.ค. – 31 ก.ค. 2559
1 - 31 ส.ค. 2559
7 - 8 ก.ย. 2559
21 - 22 ก.ย. 2559
25 - 26 ต.ค. 2559
27 ต.ค. 2559

-สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 9 เขต
ดาเนินการส่งเอกสารเกษตรกรกลับมายังมูลนิธฯิ
-ผูส้ มัครทัวไป
่ ส่งเอกสารกลับมายังมูลนิธฯิ
-คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารผูส้ มัคร และ
ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกร รอบที่ 1 (30 คน)
-เจ้าหน้าที่ ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมา
ยังมูลนิธฯิ (30 พืน้ ที)่
-คณะกรรมการคัดเลือก รอบที่ 2 ดาเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรรอบที่ 2 (10 คน)
-เกษตรกรเข้ารอบสุดท้าย นาเสนอผลงาน
“เกษตรแบบครบวงจร”
-อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
-พิธปี ระกาศผล เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด
*กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เกิดการสนับสนุ นเกษตรกรที่มศี กั ยภาพในการเป็ นต้นแบบสาหรับเกษตรกรยุ คใหม่ มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทาเกษตรแบบครบวงจร
2. เกิดแหล่งเงินทุนที่สร้างโอกาสให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ และ
เกิดการหมุนเวียนด้านการเงินในระบบเศรษฐกิจต่อไป
3. เกิดการตอกย้าอุดมการณ์สานึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมันในการตอบแทนคุ
่
ณ
แผ่นดินของมูลนิธริ ่วมด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคี ต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรสานึก
รักบ้านเกิด
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4. เกิดการเผยแพร่ผลงานและความสาเร็จสู่สาธารณชน และใช้เป็ นแนวทางในการขยายผล
การส่งเสริมการเกษตรต่อไป
5. แนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รบั
การเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม พร้อมขยายผลสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ ม่ เติ มและจัดส่งเอกสาร
คุณเรวัต สังข์ช่วย
มูลนิธริ ว่ มด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0-2016-5555 ต่อ 1048 / 08-1572-3985 โทรสาร. 0-2016-5606
E-mail: rawat_s@rakbankerd.com / talungyen@hotmail.com

