สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

รางวัล PMQA

รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการ

รางวัลบริการ

รางวัลเลิศรัฐสาขาส่วนร่วม

รางวัลส่วนร่วม

ควรอ่าน :

จานวนผู้ขึ้นรับรางวัล 2 คน ต่อ 1 รางวัล
รางวัลส่วนร่วมฯ
- รางวัลเลื่องลือขยายผลฯ 4 คน ต่อ 1 รางวัล
- ผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (บุคคล) 1 คน ต่อ 1 รางวัล
- ผู้นาหุ้นส่วนความร่วมมือ (กลุ่มเครือข่าย) 2 คน ต่อ 1 รางวัล
ผู้ขึ้นรับรางวัลพร้อมนั่งประจาที่ เวลา 09.30 น.

รางวัลเลิศรัฐยอดเยีย่ ม
1 - 2 กรมสรรพากร
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
3 - 4 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
5 - 6 กองบัญชาการกองทัพไทย
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 42 รางวัล
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
7 - 8 กรมควบคุมโรค
9 - 10 กรมสรรพากร
11 - 12 กรมธนารักษ์
13
15
17
19
21
23

-

14
16
18
20
22
24

กรมบังคับคดี
กรมปศุสัตว์
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
25 - 26
และสิ่งแวดล้อม
27 - 28 จังหวัดขอนแก่น
29 - 30 จังหวัดสระบุรี
หมวด 1 ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
31 - 32 กรมการแพทย์
33 - 34 กรมราชทัณฑ์
35 - 36 กรมสรรพากร
37 - 38 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
39 - 40 กรมสุขภาพจิต
41 - 42 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
43 - 44 จังหวัดลาปาง
หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
และการสือ่ สารเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบัติ
45
47
49
51
53
55

-

46
48
50
52
54
56

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมอนามัย

57 - 58 กองทัพเรือ
59 - 60 สานักงานประกันสังคม

105 - 106

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า
ตูฉ้ ากตะกัว่ ป้องกันรังสี (กองทัพเรือ)

61 - 62 จังหวัดนครสวรรค์

107 - 108 กองทัพอากาศ เทคโนโลยีการภาพ

63 - 64 จังหวัดระนอง

109 - 110 รพ.ราชวิถี หมุดเกลียวขนาดเล็ก (กรมการแพทย์)

หมวด 3 ด้านการมุง่ เน้นผูร้ ับบริการและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
65
67
69
71
73
75

-

66
68
70
72
74
76

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู้
77 - 78 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
79 - 80 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
81 - 82 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
83 - 84 กรมบัญชีกลาง
85 - 86 กองบัญชาการกองทัพไทย
หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
87 - 88 กรมการแพทย์
89 - 90 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รางวัลการบริการภาครัฐ จานวน 82 รางวัล
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น
สานักบริหารการทะเบียน
91 - 92
แบบฟอร์ม 2 ภาษา (กรมการปกครอง)
93 - 94
95
97
99
101

กองสัญชาติและนิตกิ รณ์ แบบฟอร์ม 2 ภาษา
(กรมการกงศุล)

สถาบันทันตกรรม Dental Platform
96
(กรมการแพทย์)
Dental Platform (สานักงานพัฒนา
98
วิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ)
- 100 หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
นวัตกรรมไดฟลูเบนซูรอน
102
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
-

103 - 104 ร.พ.ราชวิถี เบาหวานเข้าจอตา (กกพ.)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล H numbers
111 - 112
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดวงตาประดิษฐ์
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
115 - 116 นวัตกรรมแผ่นปิดแผล (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี
117 - 118 ขนย้ายสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์ (กรมการค้าภายใน)
113 - 114

119 - 120 โรงพยาบาลราชวิถี ผ่าตัดมดลูกไร้แผล (กรมการแพทย์)
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รถไฟพัฒนาการ
121 - 122
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
123 - 124 ควบคุมจราจรอ่าวไทย (กรมเจ้าท่า)
125 - 126 ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นา Thai flagged (กรมประมง)
127 - 128 อีสมาร์ทพลัส (กรมปศุสัตว์)
129 - 130 ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย (กรมวิชาการเกษตร)
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
131 - 132
Smart cooling bed (กองทัพบก)
พัฒนาศักยภาพด้านภูมสิ ารสนเทศ
ของกองทัพอากาศ RTAF-GIS (กองทัพอากาศ)
135 - 136 สุขภาพเป็นเรื่องง่าย (สป.สธ)
137 - 138 โรงพยาบาลหนองกี่ ชุดนัง่ เอกซเรย์ปรับระดับได้(สป.สธ)
139 - 140 ตรวบสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(สป.สธ)
141 - 142 เทศบาลเมืองแสนสุข บริการสุขภาพผู้สูง (ชลบุร)ี
ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งลาไส้ใหญ่
143 - 144
(กรมการแพทย์)
133 - 134

145 - 146
147
149
151
153

-

148
150
152
154

Thailand trust mark
(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

น้องอารี (กรมสรรพากร)
โรงพยาบาลอานันทมหิดล การผ่าตัดหัวใจ (กองทัพบก)
ทันตกรรมไม่ตอ้ งสารองจ่าย (สานักงานประกันสังคม)
โรงพยาบาลเบตง Betong smart hospital (สป.สธ)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
155 - 156
รถพยาบาลแบบศูนย์รวม (สป.สะ)

157 - 158

โรงพยาบาลระยอง Network management
for better services (สป.สธ)

159 - 160 โรงพยาบาลลาปาง หัวใจดูแลด้วยหัวใจ (สป.สธ)
161 - 162

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประจวบคีรีขนั ธ์ไร้ถงั ขยะ

ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี
163 - 164 DLT Smart Queue (กรมการขนส่งทางบก)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอานาจเจริญ
165 - 166
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (กรมการพัฒนาชุมชน)
167 - 168 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี Robotic (กรมการแพทย์)
169 - 170 ร.พ.มะเร็งลพบุรี ภาวะกรามติด (กรมการแพทย์)
171 - 172

ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรจังหวัดชลบุรี
Intermediate care model (กรมการแพทย์)

ศูนย์ความเป็นเลิศรักษาโรคภูมคิ ุ้มกันทางระบบประสาท
ครบวงจร (กรมการแพทย์)
สถาบันประสาทวิทยา ดูแลผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร
175 - 176
(กรมการแพทย์)
สานักงานขนส่งจังหวัดระยอง
177 - 178
Royong school bus (กรมการขนส่งทางบก)
173 - 174

179 - 180 สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 เฝ้าระวังโรคดิจิทัล(กรมควบคุมโรค)
181 - 182 Single window@Marine (กรมเจ้าท่า)
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน ฐานข้อมูลทันสมัย
183 - 184
(กรมธนารักษ์)
185 - 186 ระบบจัดซือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบัญชีกลาง)
187 - 188 ผลิตพ่อโคนม (กรมปศุสัตว์)
สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 2 สุพรรณบุรี
189 - 190
ชุดฝึกติดตังระบบโซลาร์เซลล์ (กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน)
191 - 192

สถานคุ้มครองคนไร้ทพี่ งึ่ ประจวบคีรีขนั ธ์ คอนโดยา
บ้านประจวบโชค (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

193 - 194

สานักงานวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม
การตรวจพืชดัดแปลงพันธุกรรม (กรมวิชาการเกษตร)

195
197
199
201

-

196
198
200
202

สานักงานเลขานุกรม Bill payment (กรมศุลกากร)
Airborne Isolate mobile 2 (สบส.)
ระบบเครือข่ายสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
การตรวจสอบคดีแชร์ลูกโซ่ (DSI)
ร.พ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ EMS mental
203 - 204
health sevice (กรมสุขภาพจิต)

205 - 206 คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีไทย (กรมอนามัย)

ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น

313 - 314 กรมพัฒนาทีด่ นิ (ด่านช้างโมเดล)

375 - 378 กรมประมง (ธนาคารผลผลิตสัตว์นา หนองอีเริง)

255 - 256 กรมทีด่ นิ LandsMaps

315 - 316 กรมพัฒนาทีด่ นิ (ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว)

379 - 382 สป.พณ.(ผ้าฝ้ายยกดอกทอมือ แปจ่อเขียวแม่สอด)

257 - 258 กรมธนารักษ์ LandsMaps

317 - 318 กรมวิชาการเกษตร (ยกระดับถัว่ หลังนา)

ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (ป.ย.ป) ระดับดีเด่น

209 - 210 รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช BAH e-Referral (กองทัพอากาศ)

259 - 260 กรุงเทพมหานคร LandsMaps

319 - 320 กรมส่งเสริมการเกษตรชุมชนบางตลาดร่วมใจ)

383 - 384 ส.ป.ก จังหวัดนครราชสีมา โครงการจัดทีด่ นิ ทากิน

ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เยียวยาจิตใจเด็กปลายด้ามขวาน
211 - 212
(กรมสุขภาพจิต)

261 - 262 กรมโยธาธิการและผังเมือง LandsMaps

321 - 322 กรมสุขภาพจิต (รักษ์กระบุร)ี

385 - 386 Kalasin Happiness Model (จังหวัดกาฬสินธุ)์

207 - 208

ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โปรแกรม NAH smart Health (กองทัพบก)

สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา Start up แม่ครัวช่อลาดวน (สป.พม.)
215 - 216 Justice care ยุตธิ รรมใส่ใจ (สป.ยธ)
217 - 218 นครชัยศรีโมเดล (สป.สธ)
219 - 220 รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ CUP เกาะยาว (สป.สธ)
213 - 214

221 - 222 รพ.เขือ่ งใน เขือ่ งในโมเดล (สป.สธ)
รพ.เทพรัตนเวชชานุกลู เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
223 - 224
ชวนกันมาเลิกฝิ่น/เฮโรอีน สป.สธ)
225 - 226 รพ.รามัน โครงการเข้าสุนัตหมูภ่ าคฤดูร้อน (สป.สธ)
227 - 228 พิธี ฮัจย์ เขตสุขภาพที่ 12 (สป.สธ)
229 - 230 e-Receipt (มหาวิทยาลัยมหิดล)
231 - 232 ดารงธรรม tracking (จังหวัดขอนแก่น)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
233 - 234
จังหวัดมุกดาหาร PM 2.5 (จังหวัดมุกดาหาร)
โรงพยาบาลศรีษะเกษ Smart Referral
Connection (จังหวัดศรีษะเกษ)
237 - 238 การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกข้าว (จังหวัดอ่างทอง)
239 - 240 Khon Kaen Government Spending (จังหวัดขอนแก่น)
โครงการเครือข่ายร่วมสานพลังใจไม่ทอดทิงใคร
241 - 242
ไว้ขา้ งหลัง (อบจ.จังหวัดสงขลา)
235 - 236

การอนุมตั -ิ อนุญาตสิทธิประโยชน์ แบบอิเล็กทรอนิกส์
243 - 244
(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
245 - 246 คลินิกระบบประสาททางไกล (สภากาชาดไทย)
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
247 - 248
(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ )
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา)
ประเภทขยายผลมาตราฐานการบริการ ระดับดีเด่น
251 - 252 Zoning by Agri-Map (กรมพัฒนาทีด่ นิ )
ประเภทขยายผลมาตราฐานการบริการ ระดับดี
253 - 254 Smart Bus Terminal (กรมการขนส่งทางบก)
249 - 250

263 - 264 สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล LandsMaps
ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดี
265 - 266 สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค (กรมควบคุมโรค)
267 - 268 เรือนจาจังหวัดร้อยเอ็ด ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค (กรมราชทัณฑ์)
รพ.ร้อยเอ็ดและสสจ.ร้อยเอ็ด ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค
269 - 270
(สป.สธ)
รางวัลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม จานวน 71 รางวัล
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน ระดับดีเด่น
271 - 272 กรมสรรพากร
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน ระดับดี
273 - 274 กรมบังคับคดี
275 - 276 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
277 - 278 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
279 - 280 สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
281 - 282 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม ระดับดีเด่น
283 - 284 กรมการแพทย์ (รวมพลังเยียวยาผู้ตดิ ฝิ่น)
285 - 286 กรมป่าไม้ (สร้างป่ายัง่ ยืน อ.นาแห้ว จ.เลย)
287 - 288 กรมสุขภาพจิต (บ้านทาเนียบร่วมใจ)
289 - 290 สป.สธ (ฮักเวียงหนองล่องยัง่ ยืน)
291 - 292 จังหวัดร้อยเอ็ด (ป่าดงทาเลดอนใหญ่)
293 - 294 สถาบันวิจยั และพัฒนาพืนทีส่ ูง(คู่วิถคี นอยูร่ ่วมกับป่า)
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม ระดับดี
295 - 296 กรมการพัฒนาชุมชน (พอเพียงเชียงใหม่100%)
297 - 298 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (UD network)
299 - 300 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (เด็กสกล ฮู้ฮัก)
301 - 302 กรมควบคุมโรค (ชุมชนหมืน่ ไวย)
303 - 304 กรมชลประทาน (สูบนาแก่งคอย+บ้านหมอ)
305 - 306 กรมทรัพยากรนา (อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี)
307 - 308 กรมประมง (ลูกอ๊อดเงินล้าน)
309 - 310 กรมพัฒนาทีด่ นิ (อัตลักษณ์ลุ่มนาปากพนัง)
311 - 312 กรมพัฒนาทีด่ นิ (ฟืน้ ฟูนาร้าง สู่ความยัง่ ยืน)

323 - 324

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน)

325 - 326 กองทัพเรือ (คูดกั รถถัง)
327 - 328 ส.ป.ก. (ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม)
329 - 330 ส.ป.ก. (โนนสาราญ-บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ)
331 - 332

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
สพม. เขต 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

333 - 334 สป.พม. (คลิกยิม)
335 - 336 สป.พม (ลาปางปันสุข)
337 - 338 สป.กษ. (โนนเขวา โมเดล)
339 - 340 สป.ทส. (บ-ว-ร) ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
341 - 342 สป.ทส. (ฟืน้ ฟูแม่นาพิจติ ร คืนชีวิตให้ชุมชน)
343 - 344 สป.พน. (แสงอาทิตย์สูบนาเพือ่ การเกษตร)
345 - 346 สป.พน. (โครงการสามก้อนเส้า เขย่ามูล)
347 - 348 สป.พน. (ร่วมคิด ร่วมสร้าง Krabi Goes Green)
349 - 350 สป.สธ.(ฮอมบุญ&ฮอมเฮลท์)
351 - 352 จังหวัดปัตตานี (การบริหารจัดการขยะ)
353 - 354 จังหวัดลาพูน (อัตลักษณ์ผ้าลาพูน)
355 - 356 สถาบันวิจยั และพัฒนาพืนทีส่ ูง (บ่อนาร่วมแบ่งปัน)
357 - 358 สถาบันวิจยั และพัฒนาพืนทีส่ ูง (ปางแดงใน)
ประเภทรางวัลผูน้ าหุน้ ส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น
359 - 360 กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทาเลดอนใหญ่
361
นายจรูญ ฤทธิ์เรือนคา
362
นายสุจนิ นาคบารุง
363
พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
ประเภทรางวัลผูน้ าหุน้ ส่วนความร่วมมือ ระดับดี
364 - 365 คณะกรรมการจัดการนาชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ
366
นายรักกี สุขประเสริฐ
ประเภทรางวัลเลือ่ งลือขยายผล ระดับดีเด่น
367 - 370 กรมชลประทาน (ฝายแม่ลาวฝั่งขวา)
ประเภทรางวัลเลือ่ งลือขยายผล ระดับดี
371 - 374 กรมควบคุมโรค (บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน)

387 - 388 กลุ่มคลัสเตอร์มะขาม (จังหวัดเพชรบูรณ์)
389 - 390 ส.พช.จังหวัดสมุทรสงคราม แก้ไขปัญหาความยากจน
ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (ป.ย.ป) ระดับดี
ส.พช.จังหวัดนครพนม นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข
391 - 392
(กรมการพัฒนาชุมชน)
393 - 394

สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน)

สถานีพัฒนาทีด่ นิ กระบี่ สานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 11
พลิกแผ่นดินถิน่ ใต้ (กรมพัฒนาทีด่ นิ )
สานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 3 พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง
398
ปลูกมะขาม (กรมพัฒนาทีด่ นิ )
นโยบายต่อสู่ความยากจน Tailor-made
400
(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
402 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ป่าใหญ่โคกจิก(สผ.)
ส่งเสริมอาชีพเลียงปลากุเลา
404
(ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

395 - 396
397 399 401 403 -

405 - 406

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สานักงานเขตภาษีเจริญ
พัฒนาพืนทีส่ ุขภาวะ (กรุงเทพมหานคร)

407 - 408

สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น
คู่เสี่ยว เกีย่ วก้อย แก้คนจน (จังหวัดขอนแก่น)

409 - 410

สานักงานพาณิชย์จงั หวัดพัทลุง
การส่งเสริมตลาดต้องชม (จังหวัดพัทลุง)

411 - 412

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนชีวิต

413 - 414 สป.สธ. กลุ่มปลูกผักคาพอุง (จังหวัดร้อยเอ็ด)
ส.พช.สุพรรณบุรี ยืมอนาคต เพือ่ สร้างอนาคต
415 - 416
บ้านดอนศาลเจ้า (จังหวัดสุพรรณบุร)ี

