
ขอ้มลู ณ 27 มนีาคม 2561

หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ
1 1947-60 21 กค.60 โครงการวิจัย เร่ืองผลของการใหก้นิไข่ไกล่วกยาง

มะตอยต่อความดันโลหติและการท างานของหลอด

เลือดในหนแูรทเพศผู้โตเต็มวัย และวัยกลางชีวิต

 รศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล/

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
1,442,000 3  ไม่อนุมัติ

2 2062-60  2 ส.ค.60 โครงการต ารับยาแผนไทยแหง่ชาติ  ป ี2561 กองคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและพื้นบ้าน

ไทย

2,181,075 1  1,600,000 อนุมัติ

3 2258-60  16 ส.ค.60 โครงการพระคัมภร์ีวรโยคสารและพระคัมภร์ี

สมฏุฐานวินจิฉัย คู่มอืส าหรับแพทย์ การวิเคราะห์

และตีความใหม ่เร่ืองแนวคิด ปรัชญาและข้อปฏบิติั

ส าหรับแพทย์

รศ.ประทีป  ชุมพล 215,500 1  150,000 อนุมัติ

4 2396-60  31 ส.ค.60 โครงการสนบัสนนุการคุ้มครองและส่งเสริมภมูิ

ปญัญาการแพทย์แผนไทย ตามบทบาทนาย

ทะเบยีนกลาง/จังหวัด ปงีบประมาณ 2561

กองคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและพื้นบ้าน

ไทย

34,794,000 2  34,794,000 อนุมัติ

5 2469-60   5 ก.ย.60 โครงการช าระเอกสารต้นฉบบัคัมภร์ีแพทย์แผนไทย

 : พระคัมภร์ีฉันทศาสตร์

นายกัมพล  มะลาพิมพิ์ 400,000 1  400,000 อนุมัติ

6 2649-60  20 ก.ย.60 โครงการคุ้มครองสมนุไพรและถิ่นก าเนดิ ตาม

พระราชบญัญัติคุ้มครองและส่งเสริมภมูปิญัญา

การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และสนอง

พระราชด าริโครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.)

กองคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและพื้นบ้าน

ไทย

500,000 2  500,000 อนุมัติ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ปีงบประมาณ 2561

มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ
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หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ปีงบประมาณ 2561

มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ

7 2685-60 22 กย.60 โครงการวิจัย เร่ือง ประสิทธิผลของสารสกดัแซน

โทนจากมงัคุดต่อการปอ้งกนัและชะลอการเกดิ

โรคเบาหวานชนดิที่ ๒ ในกลุ่มผู้ปว่ยเส่ียงที่เร่ิมมี

ความผิดปกติของระดับน้ าตาลกอ่นเปน็

โรคเบาหวานและ/หรือมภีาวะด้ือต่ออนิซูลิน

รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13,376,000 3  ไม่อนุมัติ

8 2792-60 29 กย.60 โครงการวิจัย "การส ารวจภมูปิญัญาการแพทย์แผน

ไทยจากเอกสารโบราณในส านกัศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ ระยะที่ 

1"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 550,000 1  -  -  - ให้รวมอยู่ในชุด

โครงการที่จะ

ส ารวจทั่ว

ประเทศ

9 2885-60 16 ตค.60 โครงการวิจัย ฤทธิล์ดไข้และความเปน็พษิ

เฉียบพลันของสารสกดัจากดอกแคนา

(Dolichandrone ser-rulata) ในสัตว์ทดลอง

ดร.ธีรพร กทิศาสตร์/ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

200,000 3  ไม่อนุมัติ

10 2893-60  16 ต.ค.60 โครงการเพิ่มพนูทกัษะและพฒันาศักยภาพแพทย์

แผนไทยเพื่อการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคไมติ่ดต่อ

เร้ือรังด้วยการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

สถาบันการแพทย์แผนไทย

270,000 5  270,000          - อนุมัติ

11 2933-60 24 ตค.60 โครงการ การศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ

เพื่อควบคุมคุณภาพ และประเมนิความคงตัวของ

ต ารับยาสมนุไพรรักษาภาวะข้อเข่าอกัเสบของ

โรงพยาบาลศีรีรัฐนคิม

ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่/ส านัก

วิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

680,000 3  400,000 อนุมัติ
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12 3049-60 6 พย. 60 โครงการวิจัย ฤทธิต้์านเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอ

เรสและฤทธิต้์านอนมุลูอสิระจากต ารับยาหอม (ยา

หอมเทพจิตร,ยาหอมอนิทจักร์,ยาหอมทพิโอสถ,ยา

หอมนวโกฐ)

นายสุพัตร์ หลังยาหน่าย/

มหาวิทยาลัย  ราชภัฎสงขลา
300,000 3  300,000 อนุมัติ

13 3055-60 6 พย. 60 โครงการวิจัย เร่ือง ต ารับตรีกฏกุต่อการต้านการ

อกัเสบ ต้านการเกดิเยื่อพงัผืดและการปอ้งกนั  การ

เกดิมะเร็งทอ่น้ าดีในสัตว์ทดลอง

นางสาวรรัชฎาวรรณ อรรค

นิมาตย์/มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

750,000 3  700,000 อนุมัติ

14 3063-60 7 พย. 60 โครงการ “การพฒันารูปแบบยาเมด็เค้ียวของต ารับ

ยาธาตุอบเชยเพื่อเพิ่มความสะดวกใช้”

ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย/

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพจากสมุนไพร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

600,000 3  600,000 อนุมัติ

15 3083-60 10 พย. 60 โครงการพฒันาการจัดท าข้อมลูยาจากสมนุไพร 

เพื่อเสนอเข้าบญัชียาหลักแหง่ชาติและเพิ่มรายการ

ยาในบญัชียาสามญัประจ าบา้นแผนไทย ประจ าป ี

2561

กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรม

แผนไทย/สถาบันการแพทย์

แผนไทย

3,400,000 3  500,000 อนุมัติ

16 3091-60 10 พย. 60 โครงการวิจัย เร่ือง การพฒันาสารสกดัจากยางของ

รงทองในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชลล์มะเร็ง

เต้านมในรูปแบบครีม

นางสาวเบญจพร บุราณรัตน์/

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

950,000 3  -  -  - ให้น ากลับไป

ทบทวน คก.

คร้ังที่ 3/2561

17 3094-60  10 พ.ย.60 โครงการ สวนเวชพฤกษา สมนุไพรอนิทรีย์ล าปาง น.ส.ชื่นฤดี วัชรประภาพงษ์ 10,605,000 2  ไม่อนุมัติ

18 3095-60  10 พ.ย.60 โครงการประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ คร้ัง

ที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
100,000 5  -  -  ไม่อนุมัติ
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หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ
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มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ

19 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการคุ้มครองภมูปิญัญาการแพทย์ด้ังเดิมและ

ทรัพยากรพนัธุกรรมในกรอบความร่วมมอืของ 

BIMSTEC

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

พื้นบ้านไทย

798,000 2  ไม่อนุมัติ

20 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการพฒันาศูนย์ข้อมลูข่าวสารด้านยาสมนุไพร 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบา้น และ

การแพทย์ทางเลือก

กองวิชาการและแผนงาน 324,000 2  -  -  - ทบทวน

21 3154-60  20 พ.ย.60 โครงการจัดจ้างบคุลากรด้านการแพทย์แผนไทย

ปฏบิติัหนา้ที่ตามภารกจิและความจ าเปน็ 

ปงีบประมาณ 2562-2565 โรงพยาบาลดอนมดแดง

 จังหวัดอบุลราชธาน ีภายใต้แนวทาง : สนบัสนนุ

ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก ในโรงพยาบาลชุมชนและระดับชุมชน

โรงพยาบาลดอนมดแดง 

จังหวัดอุบลราชธานี
901,568 5  -  -  ไม่อนุมัติ

22 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ภมูปิญัญาการแพทย์

แผนไทยและสมนุไพรไทย เพื่อใหเ้กดิการรู้จัก 

เชื่อมั่น ชอบ และน าไปใช้

สถาบันการแพทย์แผนไทย 2,700,000 5  -  -  - ให้ปรับแก้ไข

โครงการ

23 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์สมนุไพรไทย 

เพื่อความมั่นค่ังและยั่งยืน

กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้น

ทะเบียนยาแผนไทย สถาบัน

การแพทย์แผนไทย

1,859,000 5  -  -  - ให้ปรับแก้ไข

โครงการ
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24 3145-60  20 พ.ย.60  โครงการสมนุไพรสู่การส่งเสริมใช้ประโยชนเ์พื่อ

เศรษฐกจิและการคุ้มครองอย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กอง

วิชาการและแผนงาน

605,500 5  -  -  ไม่อนุมัติ

25 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการคัดเลือกผลิตภณัฑ์สมนุไพรดีเด่นระดับชาติ

 เพื่อส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์สมนุไพรใหม้ี

คุณภาพ มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ

สถาบันการแพทย์แผนไทย 950,000 5  -  -  ไม่อนุมัติ

26 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการคัดเลือกและประเมนิโรงพยาบาลตาม

เกณฑ์มาตรฐานเพื่อประกาศเปน็แหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และ

แหล่งเพิ่มพนูทกัษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานพัฒนาก าลังคนกอง

วิชาการและแผนงาน
385,600 5  385,600  - อนุมัติ

27 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการจัดท าแนวทางการใหบ้ริการด้าน

การแพทย์แผนไทย ฉบบัภาษาองักฤษ  (The 

Development of Practice Guideline of Thai 

Traditional Medicine  (ชื่อเดิม โครงการจัดท า

คู่มอืการใหบ้ริการแพทย์แผนไทย ฉบบั

ภาษาองักฤษ)

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ      กองวิชาการและ

แผนงาน

146,600 5  146,600  - อนุมัติ

28 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

การแพทย์แผนไทย เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์

สถาบันการแพทย์แผนไทย 405,000 5  405,000  - อนุมัติ
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ขอ้มลู ณ 27 มนีาคม 2561

หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ปีงบประมาณ 2561

มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ

29 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมคุ้มครอง อนรัุกษ์

ภมูปิญัญาการแพทย์แผนไทยสู่สาธารณะ

กองวิชาการและแผนงาน

กลุ่มงานส่ือสารองค์กร และ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมการแพทย์แผนไทย

10,000,000 5         4,560,000  - อนุมัติ

30 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการเพิ่มพนูองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย

ส าหรับพยาบาล (ชื่อเดิม โครงการบรรจุวิชาการ

แพทย์แผนไทยส าหรับพยาบาล)

กลุ่มงานพัฒนาก าลังคนกอง

วิชาการและแผนงาน
867,500 5           814,000  - อนุมัติ

31 3145-60  20 พ.ย.60 โครงการจัดท าร่างเอกสาร WHO Benchmark for

 Practice in Nuad Thai

กลุ่มงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กองวิชาการและ

แผนงาน สถาบันการแพทย์

แผนไทย และคณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

800,000 5  690,000          - อนุมัติ

32 3158-60 21 พย.60 โครงการวิจัย ผลของสารสกดัจากใบต้ิวขาวต่อการ

ยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วย

เบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์(โมเดลของโรคอลัไซเมอร์

 ผศ.ดร.นุชนาถ ไหมหรือ/

คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

392,000 3  350,000 อนุมัติ

33 3161-60 21 พย.60 โครงการพฒันารูปแบบการดูแลรักษาผู้ปว่ยมะเร็ง

ตับระยะสุดทา้ยแบบประคับประคองด้วย

การแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทย

ภก.ปรีชา หนูทิม 

ร.พ.การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน

876,500 3  700,000 อนุมัติ
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ขอ้มลู ณ 27 มนีาคม 2561

หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ปีงบประมาณ 2561

มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ

34 3178-60 22 พย.60 โครงการวิจัย การศึกษาปริมาณสารเคอร์คูมนิอยด์

ในขมิ้นชัน บริเวณพื้นที่ จ.สกลนคร

ดร.แพรทอง เหลาภา/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.

สกลนคร

800,000 3  ไม่อนุมัติ

35 3395-60 8 ธค.60 โครงการ การสกดั การแยกสารบริสุทธิ ์และ

ประสิทธิภาพของสารจากหวัร้อยรู 

(Hydnophytum formicarum)ต่อฤทธิใ์นการ

ยับยั้งเซลล์มะเร็งและแบคทเีรียกอ่โรค

ดร.ธีร ศรีสวัสด์ิ/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3,189,890 3  ไม่อนุมัติ

36 3441-60   13 ธ.ค.60 โครงการบา้นสมนุไพรในชุมชน ชมรมวุฒิอาสา

ธนาคารสมองจังหวัดสงขลา อ าเภอเมอืง จังหวัด

สงขลา ปงีบประมาณ 2561

นายนภดล ชูพูล/ชมรมวุฒิ

อาสาธนาคารสมองจังหวัด

สงขลา

400,000 2  -  -  - ให้แก้ไข

37 3471-60  15 ธ.ค.61 โครงการอนรัุกษคุ้์มครองสมนุไพร ถิ่นก าเนดิและ

การใช้ประโยชนจ์ากสมนุไพรในการส่งเสริม ดูแล

รักษาสุขภาพประชาชนจังหวัดชัยภมู ิปงีบประมาณ

 2561

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชัยภูมิ
241,700 2  -  -  - ให้แก้ไข

38 2-61  3 ม.ค.61 โครงการสนบัสนนุการจัดงานวันภมูปิญัญา

การแพทย์แผนไทยแหง่ชาติและพระบดิาแหง่

การแพทย์แผนไทย ประจ าป ี2561

กองคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและพื้นบ้าน

ไทย

376,000 2  376,000 อนุมัติ
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ขอ้มลู ณ 27 มนีาคม 2561

หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ปีงบประมาณ 2561

มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ

39 123-61  15 ม.ค.61 โครงการใหค้วามรู้สมนุไพรและปลูกสวนสาธิตด้วย

วิถีเกษตรอนิทรีย์ เพื่อเรียนรู้ของประชาชนในเขต

อ าเภอหนองบวัแดง จังหวัดชัยภมูิ

วิสาหกิจชุมชนคนรักสมุนไพร

ภูมิปัญญาไทยฯ
3,889,000 2  ไม่อนุมัติ

40 160-61  17 ม.ค.61 โครงการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแหง่ชาติด้าน

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบา้น และ

การแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ/

กองวิชาการและแผนงาน
2,970,000 2  -  -  - รอเสนอ อนุ

41 160-61  17 ม.ค.61 โครงการประเมนิผลโครงการประกวดพื้นที่ต้นแบบ

ดีเด่นแหง่ชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบา้น และการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ/

กองวิชาการและแผนงาน
350,000 2  -  -  - ให้แก้ไข

42 239-61  23 ม.ค.61 โครงการจัดท าต าราอา้งองิยาสมนุไพรไทย เล่ม 4 สถาบันการแพทย์แผนไทย 1,167,000 1  1,167,000

43 239-61  23 ม.ค.61 โครงการจัดท าต้นฉบบัต าราอา้งองิยาสมนุไพรไทย 

เล่ม 5

สถาบันการแพทย์แผนไทย 230,000 1  230,000

44 259-61  25 ม.ค.61 โครงการหุ่นจ าลองการนวดแพทย์แผนไทย ส่วน คอ

 บา่ ไหล่ Thai Med Flexology 4.0

นายยุทธนา พรหมสมบัติ 2,841,000 5  -  -  - ให้ปรับแก้ไข

โครงการ

45 348-61   2 ก.พ.61 โครงการจัดท า "พจนานกุรมศัพทก์ารแพทย์แผน

ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสภา" ป ี2561

กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมฯ 

สถาบันการแพทย์แผนไทย 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

160,000 5  160,000  - อนุมัติ
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ขอ้มลู ณ 27 มนีาคม 2561

หน่วยงาน/ วงเงินทีข่อ
ชื่อโครงการ บุคคล สนับสนุน แผนงาน หมายเหตุ

ทีข่อสนับสนุน อนุมตัิ วงเงิน ไมอ่นุมตัิ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกองทุนภมูิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ปีงบประมาณ 2561

มต ิคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ล าดบั เลขทีร่ับ วันทีร่ับ

46  429-61  13 ก.พ.61 โครงการน าร่องการแพทย์บูรณาการเพื่อผู้ป่วย

โรคมะเร็งตับที่ไม่สามารถให้การรักษาเฉพาะโรคได้

(โครงการต่อยอด) (จ านวน 11,865,150 เป็นเวาลา 4 ปี)

ศ.ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ  

มหาวิทยาลัยมหิดล
6,162,200 3  -  -  - รอพิจารณา

47  757-61   21 มี.ค.61 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากต ารับยา

สมุนไพรของชาวไทยใหญ่และชาวเขาชนเผ่าต่างๆใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเทศไทย

ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธิ

นันท์/วิทยาลัยการแพทย์แผน

ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

900,000 3  -  -  - รอพิจารณา

109,939,433 49,798,200    รวม
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