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การใช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์
จัดทำฐานข้อมูลปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการจัดการดินสำหรับการปลูกพืช
ตามสภาพปัญหาในพ้ืนท่ีหมู่บ้านยากจนของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
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33สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช ้ท ี ่ด ิน
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