


ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 033/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 13 ตุลาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี.พี.111 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์ซี.พี.111 เป็นข้าวโพดลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง      
      พันธุ์แม่ คือ พันธุ์LN452B และพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์SKKMM243 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์แม่ (พันธุ์LN452B) และพันธุ์พ่อ (พันธุ์SKKMM243) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  ในปี 
พ.ศ. 2553 ปลูกพันธุ์ทั้งสองเพ่ือผสมข้ามสร้างลูกผสม ปีที่1 เพื่อทดสอบในสถานีวิจัยสวรรคโลก และสถานีวิจัยแสลง
พัน จ านวน 2 ฤดู ปี พ.ศ. 2554 ปลูกพันธุ์ทั้งสองเพ่ือผสมข้ามสร้างลูกผสม เพ่ือทดสอบซ้ าภายในสถานีวิจัยสวรรค
โลก สถานีวิจัยแสลงพัน และนอกสถานี ในปี พ.ศ. 2555 คัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดที่โดดเด่นและตั้งชื่อพันธุ์ลูกผสม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้ว่า TSF1212 และด าเนินการทดสอบพันธุ์อีกครั้ง ทั้งในและนอกสถานีกว่า 20 สถานที่  จนได้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีลักษณะฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง และทนโรค จากนั้น ปีพ.ศ. 2556-2557 ปลูกทดสอบในแปลง
เกษตรกร พบว่าให้ผลผลิตสูง ทนโรคได้ดี จึงให้ชื่อพันธุ์ว่า พันธุ์ ซี.พี.111   
  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง  176-225 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุด

ของช่อดอกตัวผู้สั้น คือ อยู่ระหว่าง 6-8 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจาก
โคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก  คือ เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีชมพู จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 45-54 วัน  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดงโคนเหลือง จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 91-120 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดค่อนข้างมาก (16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด   
เลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 034/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 13 ตุลาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี.พี.ฮันนี่ สวีท 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์ ซี.พี. ฮันนี่ สวีท เป็นข้าวโพดหวานลูกผสม ที่ได้จากการผสม

ระหว่าง  พันธุ์แม่ คือ พันธุ์HIF14 และพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์FIH13 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 พันธุ์แม่ คือ พันธุ์ FIH14 และพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์FIH13 เริ่มปรุงและพัฒนาพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากนั้น
ในปี พ.ศ. 2553 ได้น าสองสายพันธุ์มาผสมเพ่ือสร้างลูกผสมข้าวโพดหวาน (Single cross) และปลูกทดสอบผลผลิต
ครั้งแรกที่สถานีวิจัยสวรรคโลก และสถานีวิจัยแสลงพัน จ านวน 2 ฤดู จากผลการทดสอบคัดเลือกได้พันธุ์ข้าวโพด
หวานลูกผสมเดี่ยวให้ผลผลิตโดดเด่น คือ TSS1010 ซึ่งให้ผลผลิตสูง จากนั้นในปี พ.ศ. 2555 ปลูกทดสอบพันธุ์ใน
แปลงเกษตรกร พบว่าให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดี ทนทานโรค ต่อมาทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด จึงให้
ชื่อพันธุ์ว่า ซี.พี.ฮันนี่ สวีท 
  

 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุด
ของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอก
ตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก คือ เท่ากับหรือ
มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเขียว จ านวนวันที่ช่อดอก  
ตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรกประมาณ 46-55 วัน  

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้
น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดหวาน 
เมล็ดย่นมาก และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 035/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 13 ตุลาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ไอคิวที234 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์ไอคิวที234 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้  
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์ไอคิวที234 เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากประชากรพื้นฐานข้าวโพด     
ฝักอ่อนที่ได้จากการรวบรวมเชื้อพันธุ์กรรมจากในประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อนฝักดก                     
BSK38PopL- C1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopL- C10 จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 คัดเลือกต้นที่ดีในประชากร จ านวน 
200 ต้น ผสมแบบ Self ได้ 200 ต้น น า 200 ฝัก มาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการ Pedigree Method ปลูกแบบ ฝักต่อแถวจนถึง 
S7 ตั้งชื่อสายพันธุ์ดีเด่นนี้ว่า ไอคิวที234 ในปี พ.ศ. 2553-2555 พัฒนาสายพันธุ์ดีเด่น ไอคิวที234 ด้วยวิธี Pedigree 
Method จนกระท่ังมีความคงตัวทางพันธุกรรมดีพอส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์แม่ในการสร้างสายพันธุ์ลูกผสม  
  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุด

ของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอก
ตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือ เท่ากับหรือ
มากว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียวขีดม่วง อับเรณูสีเหลือง จ านวนวันที่  
ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรกประมาณ    
56-65 วัน  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมโคนสีเหลืองปลายสีชมพู จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 31-60 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด        
เลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีค าขอ : 036/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 13 ตุลาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เคเอส522 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์เคเอส522 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้  
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์เคเอส522 เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากประชากรพ้ืนฐานข้าวโพด      
ฝักอ่อนที่ได้จากการรวบรวมเชื้อพันธุ์กรรมจากในประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อนฝักดก                  
BSK38PopL- C1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopL- C4 จากนั้นคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นจากประชากรนี้ จ านวน 10 
สายพันธุ์  ผสมข้ามกับสายพันธุ์ข้าวโพดไร่ของบริษัท และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง S3 เลือกสายพันธุ์ดีเด่นผสม testcrosses 
กับสายพันธุ์จากประชากร BSK38Pop38L- C10 ได้ลูกผสมที่ดีเด่น จึงพัฒนาต่อเนื่องจนถึง S6 และตั้งชื่อสายพันธุ์ดีเด่นนี้
ว่า เคเอส522 ในปี พ.ศ. 2553-2555 พัฒนาสายพันธุ์ต่อด้วยวิธี Pedigree Method จนกระทั่งมีความคงตัวทาง
พันธุกรรมดีพอส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์พ่อในการสร้างสายพันธุ์ลูกผสม 
  

 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุด

ของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอก
ตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือ เท่ากับหรือ
มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียวปลายจุดชมพู อับเรณูสีชมพู จ านวน
วันที่ช่อดอกตัวผู้ เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก
ประมาณ 56-65 วัน  

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีม่วง จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ า
ครั้งแรก ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดน้อย (12 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขที่ค าขอ : 037/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 13 ตุลาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอสเคเคเอ็มเอ็ม243 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์เอสเคเคเอ็มเอ็ม 243 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์เอสเคเคเอ็มเอ็ม243 เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากประชากรพ้ืนฐาน
ข้าวโพดฝักอ่อนที่ได้จากการรวบรวมเชื้อพันธุ์กรรมจากในประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อนฝักดก                  
BSK38PopL- C1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopL- C12 คัดเลือกต้นที่ดีในประชากรจ านวน 200 ต้น ผสมแบบ Self 
ได้ 200 ฝัก น า 200 ฝักมาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการ Pedigree Method  ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S7 ตั้งชื่อสายพันธุ์ดีเด่น
นี้ว่า เอสเคเคเอ็มเอ็ม243 ปี พ.ศ. 2552-2557 พัฒนาสายพันธุ์ต่อด้วยวิธี Pedigree Method จนกระทั่งมีความคงตัว
ทางพันธุกรรมดีพอส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์พ่อในการสร้างสายพันธุ์ลูกผสม 
 

 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุด

ของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอก
ตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือเท่ากับหรือ
มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเหลือง จ านวนวันที่ช่อดอก
ตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรกประมาณ 56-65 วัน  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วงแดง จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้
น้ าครั้งแรก ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดค่อนข้างมาก (16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด   
เลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 038/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 13 ตุลาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอสเคเคจีจี229 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์เอสเคเคจีจี229 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์เอสเคเคจีจี229 เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จากประชากรพ้ืนฐานข้าวโพด
ฝักอ่อนที่ได้จากการรวบรวมเชื้อพันธุ์กรรมจากในประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อนฝักดก                  
BSK38PopL- C1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopL- C11 ในปี พ.ศ. 2551 คัดเลือกต้นที่ดี ในประชากรจ านวน 200 
ต้น ผสมแบบ Self ได้ 200 ฝัก น า 200 ฝักมาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการ Pedigree Method  ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S7 
ตั้งชื่อสายพันธุ์ดีเด่นนี้ว่า เอสเคเคจีจี229 ปี พ.ศ. 2552-2556 พัฒนาสายพันธุ์ต่อด้วยวิธี Pedigree Method จนกระทั่ง
มีความคงตัวทางพันธุกรรมดีพอส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์พ่อในการสร้างสายพันธุ์ลูกผสม 
 

 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 76-125 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุด

ของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอก
ตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือเท่ากับหรือ
มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียวปลายจุดม่วง อับเรณูสีชมพู จ านวน
วันที่ช่อดอกตัวผู้ เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก
ประมาณ 56-65 วัน  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ า
ครั้งแรก ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 31-60 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 


