รำยชือ่ วิสำหกิจชุมชนดีเด่นทีไ่ ด้รบั รำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ปี 2559
ลำดับ
1
2
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8
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10
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14
15
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17
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20
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22
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24
25
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28
29

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
ชัยนาท
สระบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์

รหัสทะเบียน
1-10-10-02/1-0008
1-12-06-08/1-0008
1-13-01-07/1-0009
1-14-05-03/1-0005
1-15-01-12/1-0001
1-16-10-06/1-0022
1-17-03-05/1-0020
1-18-05-01/1-0007
1-19-11-02/1-0005
2-70-08-12/1-0002
2-71-09-11/1-0005
2-72-06-02/1-0005
2-73-06-08/1-0002
2-74-01-06/1-0001
2-75-02-09/1-0004
2-76-03-01/1-0016
2-77-05-01/1-0004
3-11-03-01/1-0016
3-20-04-03/1-0005
3-21-03-02/1-0003
3-22-05-03/1-0030
3-23-05-02/1-0018
3-24-10-01/1-0010
3-25-07-05/1-0019
3-26-03-08/1-0018
3-27-06-11/1-0031
4-30-17-16/1-0021
4-31-03-07/1-0025
4-32-01-14/1-0006

ชือ่ วิสำหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร)
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ดหมูท่ ี่ 1
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุพ์ ชื ตาบลบางคูวดั
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ นาดืม่ เทพนาคา
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านรีพฒ
ั นา
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูเ้ ลียงแพะหมูท่ ี่ 4 ตาบลเขาน้อย
วิสาหกิจชุมชนส.บ้านสวนผัก
วิสาหกิจชุมชนศูนย์วสิ าหกิจชุมชนผลิตพันธุพ์ ชื บ้านพระแก้ว
วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรมวกเหล็ก
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผ้าทอไทยทรงดาบ้านหัวเขาจีน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นหนองแหน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ อนุรักษ์ธรรมชาติสบูโ่ ปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูผ้ ลิตปุย๋ อินทรียต์ าบลไร่ขงิ
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสาครบุรี
วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี หมูท่ ี่ 7 ต.จอมปลวก
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาบันไดเกษตรพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ 100 พันมะพร้าวไทย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เป่าแก้ว บางพลี
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปรับปรุงคุณภาพมังคุดวังหว้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพือ่ สุขภาพบ้านปัถวี
วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วบ้านนาเชีย่ ว
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปลูกหม่อนเลียงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย
วิสาหกิจชุมชนตาบลดงบังเพือ่ สังคม
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านหนองยางสามัคคี
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ฅนทับจันทร์
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปลูกหม่อนเลียงไหมบ้านหนองโดน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ สตรีทอผ้าวัดบ้านกระโดน-ไม้แดง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เลียงหมูหลุมแบบครบวงจรบ้านกะทม

ทีต่ งั้
59/230 หมู่ 7 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-989-1870 , 081-309-7415
105/2 หมู่ 1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02-960-8788 , 081-625-7188
51 หมู่ 1 ต.บางคูวดั อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 087-119-3906
46 หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-884-605 , 081-946-5457
68 หมู่ 3 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทรศัพท์ 086-885-3551
21 หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 086-124-7054
7/1 หมู่ 3 ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี โทรศัพท์ 089-762-5956 , 089-962-5956
84 หมู่ 10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 087-714-4255
296 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โทรศัพท์ 036-341-646 , 081-570-8066
120 หมู่ 1 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 081-942-1461 , 086-018-9318
87 หมู่ 7 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 084-012-1258 , 086-549-2218
520 หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
58 หมู่ 3 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 087-020-9828
59 หมู่ 5 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-851-370 , 094-565-5491
56 หมู่ 7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 086-178-4157
94 หมู่ 7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-422-177
123/1 หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ โทรศัพท์ 089-785-8613 , 086-329-9937
98/40 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-316-8098 , 081-665-3506
54 หมู่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 085-280-1613
23/1 หมู่ 7 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 086-361-3307
5 หมู่ 2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 081-762-2702
42 หมู่ 1 ต.นาเชีย่ ว อ.แหลมงอบ จ.ตราด โทรศัพท์ 084-892-5374
311/1 หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 087-002-4965
44 หมู่ 3 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 089-884-1974 , 089-881-1972
109/1 หมู่ 6 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โทรศัพท์ 089-537-9768
114 หมู่ 3 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 086-145-9512 , 098-829-8512
59 หมู่ 5 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 089-945-7571
14 หมู่ 9 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 086-243-4797
6 หมู่ 12 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 086-871-7672 , 082-373-5753
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ลำดับ
30
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จังหวัด
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อานาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี

รหัสทะเบียน
ชือ่ วิสำหกิจชุมชน
4-33-16-03/1-0041 วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่
4-34-12-01/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทาปุย๋ ชีวภาพข้าวปุน้
4-35-07-03/2-0001 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืนนาอ้อม

ทีต่ งั้
73 หมู่ 2 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-812-550
164 หมู่ 1 ต.ข้าวปุน้ อ.กุดข้าวปุน้ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 062-656-225
27 หมู่ 10 ต.นาอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 045-756-980 , 086-264-4031

4-36-03-01/1-0001
4-37-03-05/1-0004
4-38-01-02/1-0016
4-39-04-11/1-0020
4-40-06-02/1-0009
4-41-22-01/1-0012
4-42-03-06/1-0063
4-43-05-03/1-0006
4-44-05-05/1-0009
4-45-09-03/1-0012
4-46-18-01/1-0025
4-47-18-01/1-0001
4-48-01-07/1-0005
4-49-02-01/1-0028
5-80-05-03/1-0015
5-81-04-07/1-0001
5-82-03-03/1-0001
5-83-02-03/1-0009
5-84-07-04/1-0018
5-85-04-05/1-0027
5-86-04-12/1-0015
5-90-13-04/1-0002
5-91-06-01/1-0030
5-92-08-05/1-0003
5-93-01-13/1-0002
5-94-02-05/1-0027

14 หมู่ 11 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-848-563
96 หมู่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ โทรศัพท์ 0879983153
105 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 081-369-5188
10 หมู่ 5 ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู โทรศัพท์ 086-004-764 , 061-109-8846
368 หมู่ 1 ต.ศรีสขุ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 089-570-9915 , 092-931-8243
150 หมู่ 9 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 083-281-5482 , 081-190-2585
12 หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย โทรศัพท์ 089-898-0821
99 หมู่ 9 ต.กุดบง อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย โทรศัพท์ 089-942-1822
141 หมู่ 3 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 089-942-9141
38 หมู่ 16 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-577-162 , 087-235-0244
98 หมู่ 2 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 08-059-8800 , 091-861-7867
3 หมู่ 8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 086-065-2338 , 095-662-7648
116 หมู่ 8 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 089-536-8535
19 หมู่ 9 ต.นิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 085-756-3128
70 หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 084-294-0377
65/4 หมู่ 5 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
44 หมู่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
33/5 หมู่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 087-466-3381 , 093-576-6401
196 หมู่ 8 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 081-537-0311
8 หมู่ 9 ต.ลาเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง โทรศัพท์ 081-396-4192
92 หมู่ 3 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทรศัพท์ 086-283-5962
97/3 หมู่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 087-392-4713
173/1 หมู่ 2 ต.ทุง่ หว้า อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล โทรศัพท์ 083-512-0922 , 080-715-9312
119 หมู่ 8 ต.นาหมืน่ ศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โทรศัพท์ 075-299-597 , 081-476-4318
42/1 หมู่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทรศัพท์ 074-614-512
95/2 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 087-293-8089

วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทอผ้าขิดมัดหมีน่ ครกาหลง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรียบ์ า้ นนาผาง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทอเสือ่ โพธิท์ อง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ จักสานบ้านดอนข่า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านโคกไม้งามโฮมสเตย์
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ พัฒนาสวนยางนายูง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรชาวสวนเมืองเลย อ.เชียงคาน
วิสาหกิจชุมชนปลาส้มสมหวังบ้านโนนสวรรค์
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เศรษฐกิจพอเพียง ม.3
วิสาหกิจชุมชนโนนสว่างพันธุไ์ ม้
วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปนาผลไม้โนนหัวช้าง
วิสาหกิจชุมชนผูเ้ ลียงไก่งวง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลียงสัตว์และเกษตรกรรมโนนสว่าง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เลียงแพะพิปนู
วิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มนามันและเครือข่ายตาบลเพหลา
วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานตาบลเหมาะ
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบางหวานพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านศรีทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ มังคุดหวานเพือ่ การส่งออกลาเลียง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ส่งเสริมคุณภาพมังคุดเพือ่ การส่งออกตาบลวังตะกอ
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านหน้าควน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกปาล์มนามันทุง่ หว้า
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมืน่ ศรี
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ หัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านทรายขาว1

รำยชือ่ วิสำหกิจชุมชนดีเด่นทีไ่ ด้รบั รำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ปี 2559
ลำดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

จังหวัด
ยะลา
นราธิวาส
เชียงใหม่
ลาพูน
ลาปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮอ่ งสอน
นครสวรรค์
กาแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจติ ร
เพชรบูรณ์
อุทยั ธานี

รหัสทะเบียน
5-95-03-04/1-0004
5-96-09-04/1-0005
6-50-04-06/1-0002
6-51-03-01/1-0020
6-52-07-04/1-0011
6-53-03-02/1-0002
6-54-02-07/1-0013
6-55-14-04/1-0010
6-56-02-02/1-0006
6-57-01-11/1-0047
6-58-01-03/1-0010
6-60-05-12/1-0004
6-62-08-03/1-0001
6-63-06-07/1-0038
6-64-06-12/1-0010
6-65-09-06/1-0002
6-66-11-04/1-0015
6-67-07-07/1-0007
6-61-01-08/1-0002

ชือ่ วิสำหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ พัฒนานายางสดบ้านถาทะลุ
วิสาหกิจชุมชนปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพตาบลภูเขาทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรแปรรูปดอยหลวง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกหญ้าแพงโกล่าอาเภอบ้านโฮ่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ตอ้ ย
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตปุย๋ อินทรีย์ ม.3 ต.ทุง่ ศรี
วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตาบลนาเกีย๋ น
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สง่ เสริมและผลิตพันธุข์ า้ วชุมชนต.จุน
วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักทอง
วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรม่อนตะแลง
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ขา้ วชุมชนบ้านห้วยโรง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ปลูกมะลิบา้ นทรัพย์เจริญ ม.6
วิสาหกิจชุมชนข้าวใส่ใจ
วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรบ้านโคกกระทือ
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านหนองขอนเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผลิตนาพริกไร้สารกันบูด หมูท่ ี่ 3 ตาบลห้วยพุก
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ดวงทอง ตาบลห้วยโป่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ บ้านสวนลูกแชมป์

ทีต่ งั้
66 หมู่ 1 ต.ถาทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-261-335 , 086-285-1804
5 หมู่ 6 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 081-344-6489
433/1 หมู่ 2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-950-5608 , 085-718-4224
155 หมู่ 6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน โทรศัพท์ 053-550-845
139 หมู่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง โทรศัพท์ 086-118-8557
86 หมู่ 3 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-473-003
68 หมู่ 3 ต.ทุง่ ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 084-040-1050 , 095-542-8010
130 หมู่ 4 ต.นาเกีย๋ น อ.ภูเพียง จ.น่าน โทรศัพท์ 054-684-066, 081-796-8188
106/1 หมู่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา โทรศัพท์ 081-777-6039
66 หมู่ 13 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 089-561-6325 , 086-913-5997 ,085-044-1347
4 หมู่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮอ่ งสอน จ.แม่ฮอ่ งสอน โทรศัพท์ 053-613-101 , 089-261-2851
378/1 หมู่ 4 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 072-100-457 , 093-276-1561
55 หมู่ 6 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กาแพงเพชร โทรศัพท์ 092-711-1084
31 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โทรศัพท์ 086-886-8715
5 หมู่ 5 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 087-195-1423
153 หมู่ 9 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 089-957-0736
6 หมู่ 3 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจติ ร โทรศัพท์ 089-959-2408
281 หมู่ 4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 087-077-7285
45 หมู่ 1 ต.หนองแก อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี โทรศัพท์ 082-177-7094

