










ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
องคการบริหารสวนจังหวัด
การบริหารจัดการดีเดน อบจ.นาน 10 ลานบาท
การบริหารจัดการท่ีดี อบจ.ขอนแกน 5 ลานบาท

อบจ.ชลบุรี
อบจ.ปตตานี
อบจ.ภูเก็ต
อบจ.สุราษฎรธานี
อบจ.หนองคาย

เทศบาล
 - เทศบาล ขนาดใหญ
การบริหารจัดการดีเดน ทน.พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 8 ลานบาท
การบริหารจัดการท่ีดี ทม.กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 4 ลานบาท

ทน.ตรัง เมืองตรัง ตรัง
ทม.สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
ทน.สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
ทม.นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

 - เทศบาล ขนาดกลาง
การบริหารจัดการดีเดน ทม.ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 6 ลานบาท
การบริหารจัดการท่ีดี ทต.ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา 3 ลานบาท

ทต.หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
ทต.เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
ทม.หนองคาย เมือง หนองคาย
ทม.หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ
ทม.พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
ทต.แมโจ สันทราย เชียงใหม
ทม.ตราด เมืองตราด ตราด
ทม.สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
ทม.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
ทต.กําแพง ละงู สตูล
ทต.หินกอง หนองแค สระบุรี
ทม.ขลุง ขลุง จันทบุรี
ทต.จอมทอง จอมทอง เชียงใหม
ทต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2548
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
 - เทศบาล ขนาดเล็ก
การบริหารจัดการดีเดน ทต.ดานซาย ดานซาย เลย 4.5 ลานบาท
การบริหารจัดการท่ีดี ทต.เชียงมวน เชียงมวน พะเยา 2.7 ลานบาท

ทต.ภูเรือ ภูเรือ เลย
ทต.ดอนไชย งาว ลําปาง
ทต.วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท
ทต.หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
ทต.ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ
ทต.เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
ทต.ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ
ทต.บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี
ทต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ทต.สนม สนม สุรินทร
ทต.อมกอย อมกอย เชียงใหม
ทต.ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม
ทต.ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
ทต.ควนเนียง ควนเนียง สงขลา
ทต.บางสะพานนอย บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
ทต.บานมวง บานมวง สกลนคร
ทต.บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
ทต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
ทต.บอแฮว เมืองฯ ลําปาง

องคการบริหารสวนตําบล
 - อบต. ขนาดใหญ
การบริหารจัดการดีเดน อบต.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 3.5 ลานบาท
การบริหารจัดการท่ีดี อบต.ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 2 ลานบาท

อบต.ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี
อบต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อบต.บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อบต.สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
อบต.บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
 - อบต. ขนาดกลาง
การบริหารจัดการดีเดน อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม 3 ลานบาท
การบริหารจัดการท่ีดี อบต.ตนธงชัย เมือง ลําปาง 1.5 ลานบาท

อบต.พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
อบต.ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
อบต.ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
อบต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
อบต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
อบต.ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี
อบต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี
อบต.โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
อบต.นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
อบต.หนองจะบก เมืองฯ นครราชสีมา
อบต.ทาศาลา เมืองฯ ลพบุรี
อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา

 -อบต. ขนาดเล็ก
การบริหารจัดการท่ีดี อบต.ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 1 ลานบาท

อบต.หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
อบต.แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
อบต.แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
อบต.ตาผามอก ลอง แพร
อบต.วังแสง แกดํา มหาสารคาม
 อบต.บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
อบต.ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
อบต.ไผขวาง บานหมอ สระบุรี
อบต. บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
อบต.ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
อบต.ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี
อบต.หนองสองหอง เมือง หนองคาย
อบต.จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
อบต.สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
อบต.ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
อบต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
อบต.ศรีสะเกษ นานอย นาน



 -4-

ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต.อางทอง ก่ิงอ.ศรีนครินทร พัทลุง
อบต.แมยางฮอ รองกวาง แพร
อบต.หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม
อบต.หนองบัว บานหมอ สระบุรี
อบต.ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
อบต. คลองเปยะ จะนะ สงขลา
อบต.บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
อบต.ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
อบต.บานโฮง บานโฮง ลําพูน
อบต.ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
อบต.บานสิงห โพธาราม ราชบุรี
อบต.ปวนพุ ก่ิง อ.หนองหิน เลย
อบต.โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.หัวปลวก เสาไห สระบุรี
อบต.พระบาทนาสิงห ก่ิง อ.รัตนวาป หนองคาย
อบต.ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
อบต.หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว
อบต.โพนบก โพนสวรรค นครพนม
อบต.บานปง สูงเมน แพร
อบต.ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุ
อบต.แร พังโคน สกลนคร
อบต.ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
อบต.เอกราช ปาโมก อางทอง
อบต.โพธ์ิกระสังข ขุนหาญ ศรีสะเกษ
อบต. แมแรม แมริม เชียงใหม
อบต.เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
อบต.เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
อบต.บานไร บานไร อุทัยธานี
อบต.หนองแซง หันคา ชัยนาท
อบต.หัวงม พาน เชียงราย
อบต.ทุงกอ ก่ิง อ.เวียงเชียงรุง เชียงราย
อบต.หนองบอน บอไร ตราด
อบต.ริม ทาวังผา นาน
อบต.เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
อบต.พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต.รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
อบต.บานนา ก่ิงอ.ศรีนครินทร พัทลุง
อบต. สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
อบต.สามพราน สามพราน นครปฐม
 อบต.บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
 อบต.หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
อบต.ทับพริก อรัญประเทศ สระแกว
อบต.โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ
อบต.แมคํามี หนองมวงไข แพร
อบต.ยาง บรบือ มหาสารคาม
อบต.กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทัย

อบต.หัวเมือง สอง แพร
อบต.หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ
อบต.หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ
 อบต.หนองสูงใต หนองสูงใต มุกดาหาร
อบต. ทาขาม หาดใหญ สงขลา
อบต.ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
อบต.นาฝาย เมืองฯ ชัยภูมิ
อบต.ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
อบต.คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
อบต.บานหมอ บานหมอ สระบุรี
อบต.บานเลา เมืองฯ ชัยภูมิ
อบต.บัวหุง อําเภอราษีไศล ศรีสะเกษ
อบต.พระหลวง สูงเมน แพร
อบต.บุญนาคพัฒนา เมือง ลําปาง
อบต.หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
อบต.โพนทอง เมืองฯ ชัยภูมิ
อบต.กุดตุม เมืองฯ ชัยภูมิ
อบต.ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
อบต.หนองยอง ปากคาด หนองคาย
อบต.กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
อบต.โพนแพง ก่ิง อ.รัตนวาป หนองคาย
อบต.อาวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี
อบต.วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
อบต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต.เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย

อบต.บานหลวง แมอาย เชียงใหม
อบต.โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี
อบต.คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
อบต.แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
อบต.ตากตก บานตาก ตาก
อบต.ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
อบต.ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
อบต.เนินยาง คํามวง กาฬสินธุ
อบต.บอแฮว เมือง ลําปาง
อบต.เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
อบต.นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
อบต.น้ําพุ เมือง ราชบุรี
อบต.ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
อบต.นิคมพัฒนา ก่ิงอ.นิคมพัฒนา ระยอง
อบต.คลองหาด คลองหาด สระแกว
อบต.มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท
อบต.ดูใต เมือง นาน
อบต.บานเสด็จ เมือง ลําปาง
อบต.โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
อบต.สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
อบต.ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ
อบต.บานฆอง โพธาราม ราชบุรี
อบต.ทรัพยไพรวัลย ก่ิง อ.เอราวัณ เลย
อบต.เวียง ฝาง เชียงใหม
อบต.เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
อบต.ผาสิงห เมือง นาน
อบต.นิคม สหัสขันธ กาฬสินธุ
อบต.โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
อบต.สรางถอนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ
อบต.คายบกหวาน เมือง หนองคาย
อบต. เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
อบต.แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
อบต.เจริญราษฎร แมใจ พะเยา
อบต.สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต.งิ้วดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
อบต.จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
อบต.หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ
อบต.ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
อบต.เรือง เมือง นาน
อบต.ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม
อบต.บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
อบต.ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
อบต.นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
อบต.อุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู
อบต.ทะนง โพทะเล พิจิตร
อบต.โพตลาดแกว ทาวุง ลพบุรี
อบต.หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
อบต.น้ําชํา สูงเมน แพร
อบต. น้ําขาว จะนะ สงขลา
อบต.คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
อบต.หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ
อบต.พังโคน พังโคน สกลนคร
อบต.ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
อบต.กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
อบต.กระแชง อําเภอกันทรลักษ ศรีสะเกษ
อบต.วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
อบต.รัตนวาป ก่ิง อ.รัตนวาป หนองคาย
อบต.บานตอน ก่ิง อ.รัตนวาป หนองคาย
อบต.นาทับไฮ ก่ิง อ.รัตนวาป หนองคาย
อบต.วังไมขอน สวรรคโลก สุโขทัย

อบต.บานปง หางดง เชียงใหม
อบต.เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
อบต.แมปง พราว เชียงใหม
อบต.หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
อบต.บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
อบต.บางปด แหลมงอบ ตราด
อบต.วังหมัน สามเงา ตาก
อบต.บานปรก เมือง ฯ สมุทรสงคราม
อบต.ปาลมพัฒนา ก่ิงอําเภอมะนัง สตูล
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต.คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
อบต.พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
อบต.โคกใหญ ทาล่ี เลย
อบต.วังสะพุง วังสะพุง เลย
อบต.ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบุรี
อบต.ดินอุดม ลําทับ กระบ่ี
อบต.วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
อบต.ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

อบต. ข้ีเหล็ก แมแตง เชียงใหม
อบต.ขุนคง หางดง เชียงใหม
อบต.หนองควาย หางดง เชียงใหม
อบต.น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
อบต.ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
อบต.บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
อบต.หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย
อบต.หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
อบต.หางดง หางดง เชียงใหม
อบต.บานแหวน หางดง เชียงใหม
อบต.สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
อบต.นางาม เรณูนคร นครพนม
อบต.หนองหิน ก่ิง อ.หนองหิน เลย
อบต.แกงไก สังคม หนองคาย
อบต.ทากกแดง เซกา หนองคาย
อบต.ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย

อบต.หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
อบต. นานอย นานอย นาน
อบต.บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
อบต. นาหวา จะนะ สงขลา
อบต.หลุมดิน เมือง ราชบุรี
อบต. ริมเหนือ แมริม เชียงใหม
อบต.บอหลวง ฮอด เชียงใหม
อบต.ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
อบต.เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
อบต.ตลาดนอย บานหมอ สระบุรี
อบต.บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม



 -9-

ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต. บางย่ีรงค บางคนที สมุทรสงคราม
อบต.เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
อบต.ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
อบต.เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
อบต.ชอง นาโยง ตรัง
อบต.คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแกว
อบต. แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
อบต.ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
อบต.ราชสถิตย ไชโย อางทอง
อบต.เทพนิมิตร ก่ิงอ.บึงสามัคคี กําแพงเพชร
อบต.ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
อบต.นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
อบต.เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี
อบต.เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
อบต.แมปม เมือง พะเยา
อบต.บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 อบต.บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
อบต.หางดง ฮอด เชียงใหม
อบต.หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
อบต.ขุนควร ปง พะเยา
อบต.โนนศิลา ปากคาด หนองคาย
อบต.สูงเมน สูงเมน แพร
อบต.มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.มวงไข พังโคน สกลนคร
อบต.น้ําดิบ ปาซาง ลําพูน
อบต.หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
อบต.พรมเทพ ทาตูม สุรินทร
อบต.หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
อบต.สําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ
อบต.ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี
อบต.คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
อบต.เมืองพาน พาน เชียงราย
อบต.หวยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
อบต. บานกลาง   สันปาตอง เชียงใหม
อบต.เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต. หวย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
อบต.คลองนอย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
อบต. ทุงป        แมวาง เชียงใหม
อบต.หารแกว หางดง เชียงใหม
อบต. ทาผา แมแจม เชียงใหม
อบต.บานแลง เมือง ลําปาง
อบต.สบแมขา หางดง เชียงใหม
อบต.จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
อบต.แป-ระ ทาแพ สตูล
อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
อบต.บางพึ่ง บานหมี่ ลพบุรี
อบต.ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.จอมจันทร เวียงสา นาน
อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
อบต.กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
อบต.ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
อบต.สะอาดสมบูรณ เมืองฯ รอยเอ็ด
อบต.โนนตาล เมืองฯ รอยเอ็ด
อบต.นิคมพัฒนา ก่ิงอําเภอมะนัง สตูล
อบต. แมสา แมริม เชียงใหม
อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว
อบต.ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
อบต.ภูดิน เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
อบต.เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
อบต.น้ําตก นานอย นาน
อบต.บานก่ิว แมทะ ลําปาง
อบต.แคน สนม สุรินทร
อบต.พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
อบต.หนองแกว หางดง เชียงใหม
อบต. ทุงหมอ สะเดา สงขลา
อบต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
อบต.ทุงขางพวง เชียงดาว เชียงใหม
อบต.สันปาเปา สันทราย เชียงใหม
อบต.ปาไผ สันทราย เชียงใหม
อบต.สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
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ประเภทรางวัล ชื่อ อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
อบต.บางสัก กันตัง ตรัง
อบต.แกงโดม สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
อบต.โคกลาม  จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
อบต.โคกม่ังงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
อบต.ดอนนาหงส ธาตุพนม นครพนม
อบต.นาแสง เกาะคา ลําปาง
อบต.หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
อบต.วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.โพธ์ิศรี  โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
อบต.ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม
อบต.เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
อบต.ศรีสมเด็จ  ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
อบต.หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
อบต.หนองโดน หนองโดน สระบุรี
อบต.หนองไผ  ธวัชบุรี รอยเอ็ด
อบต. สันโปง แมริม เชียงใหม
อบต.เทวราช ไชโย อางทอง
อบต. วัดจันทร สทิงพระ สงขลา
อบต.หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา


