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คานา
การฝึ กปฏิบตั ิผดุงครรภ์แผนไทย ประกอบด้วยการฝึ กเสริ มทักษะและการฝึ กตาม
มอบหมาย ซึ่งเป็ นการฝึ กแบบเผชิญหน้า ทั้งในสถานการณ์จาลองเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทา
คลอด การดูแลมารดาในระยะคลอด การดูแลมารดาและทารกระยะหลังคลอด และเข้ารับการฝึ ก
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง ณ ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจโรงพยาบาลภาครัฐ
ในการฝึ กทั้งสองส่ วนจาเป็ นที่นกั ศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึ กตามลาดับให้ครบถ้วนเพื่อ
ประโยชน์และความปลอดภัยของมารดาและทารกเป็ นหลัก ดังนั้นนักศึกษาจึงจะต้องใส่ ใจและ
หมัน่ ฝึ กฝนเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การ และครบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
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สารบัญ

คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์ชุดวิชา
การฝึ กเสริ มทักษะการปฏิบตั ิ และการ
ประเมินผล
แนวทางการปฏิบตั ิตนของนักศึกษา
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิ
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มบันทึกการฝึ กปฏิบตั ิ
ภาคผนวก ข แบบประเมิน
ภาคผนวก ค ปกรายงาน
ภาคผนวก ง รายชื่ อนักศึกษาและการแบ่งกลุ่ม
เข้าฝึ กตามมอบหมาย
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5.คาอธิบายชุ ดวิชา
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิ และการตั้งครรภ์ การวินิจฉัย
การตั้งครรภ์ การปฏิบตั ิตนของหญิงมีครรภ์ การทาคลอดปกติตามหลักการแพทย์แผนไทย วิธีการ
ดูแลมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ ระยะก่อนและหลังคลอด และวัฒนธรรมความเชื่ อเกี่ ยวกับ
การเกิด การอยูไ่ ฟ และการปฏิบตั ิตนของมารดาหลังคลอด
6.วัตถุประสงค์ ชุดวิชา
1.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจกายวิภาค สรี รวิทยาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิ
และตั้งครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกก่อนคลอด
1.2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ดา้ นผดุงครรภ์แผนไทย ในการวินิจฉัยการ
ตั้งครรภ์ การทาคลอดปกติ การดูแลมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ ระยะก่อนและหลัง
คลอด
7.การฝึ กเสริมทักษะภาคปฏิบัติผดุงครรภ์ แผนไทย
การฝึ กเสริ มทักษะภาคปฏิบตั ิผดุงครรภ์แผนไทยเป็ นแบบเผชิญหน้า ประกอบด้วยการฝึ ก
เสริ มทักษะ 2 ครั้งรวม 80 ชัว่ โมง การฝึ กตามมอบหมาย 1 ครั้งๆละ 40 ชัว่ โมง รวมจานวนชัว่ โมง 120
ชัว่ โมง โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสู ติกรรมและผดุงครรภ์แผนไทยเป็ นผูค้ วบคุมการฝึ ก
โดยใช้สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1:8 เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด ดังนี้
7.1 การฝึ กเสริมทักษะครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1
1.เพื่อเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาในการฝึ กปฏิบตั ิการดูแลสตรี ต้ งั ครรภ์ระยะคลอดทาง
การแพทย์แผนปัจจุบนั การดูแลมารดาหลังคลอดแผนปั จจุบนั การดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอด
ทันที เพื่อให้ทราบขั้นตอนและวิธีการทาคลอด การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด เป็ นการฝึ ก
ปฏิบตั ิในสถานะการณ์จาลองจากฐานการเรี ยนรู้
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2. เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กปฏิบตั ิการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย และเพื่อให้นกั ศึกษาทราบหลักการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลมารดาหลังคลอด เป็ นการ
ฝึ กปฏิบตั ิในสถานะการณ์จาลองจากฐานการเรี ยนรู้
การฝึ กเสริมทักษะครั้งที่ 1 ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิตามฐานการเรี ยนรู้
ดังนี้
7.1.1 การบรรยาย เป็ นการเพิม่ พูนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลอด การดูแลผูค้ ลอด
ทั้งในระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ทั้งผดุงครรภ์แผนปัจจุบนั และแผนไทย เพื่อ
นักศึกษาจะได้นาไปใช้ประกอบในการฝึ กปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเกิดความมัน่ ใจ โดยจะบรรยาย
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) การดูแลสตรี ต้ งั ครรภ์ระยะคลอดทางการแพทย์แผนปั จจุบนั
(1) ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการคลอด เช่น การ เปลี่ยนแปลงก่อนเจ็บครรภ์คลอด
ระยะการคลอด การเจ็บครรภ์
(2) ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการคลอด กลไกการคลอดปกติ การช่วยคลอด
(3) การซักประวัติทางการผดุงครรภ์
(4) การดูแลผูค้ ลอดในระยะก่อนคลอดและระยะคลอด การบรรเทาอาการเจ็บ
ครรภ์
2) การดูแลมารดาหลังคลอดแผนปัจจุบนั
(1) การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและจิตสังคม
(2) การประเมินภาวะสุ ขภาพมารดาหลังคลอด
(3) การส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(4) การดูแลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
(5) การดูแลมารดาที่มีภาวะไม่สุขสบายหลังคลอด
3) การดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอดทันที การประเมิน Apgar score การเช็ดสะดือ
4) การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย : การทับหม้อเกลือ
5) หลักการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลมารดาหลังคลอด
7.1.2 การฝึ กปฏิบตั ิตามฐานการเรี ยนรู้ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลผูค้ ลอด
ทั้งในระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ทั้งผดุงครรภ์แผนปัจจุบนั และแผนไทย โดย
จะแบ่งเป็ นฐานฝึ กปฏิบตั ิ ดังนี้
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ฐานที่ 1 จัด set คลอด และสาธิตการช่วยคลอดปกติโดยใช้หุ่นจาลอง
ฐานที่ 2 ฝึ กปฏิบตั ิการบรรเทาการเจ็บครรภ์ได้แก่ เทคนิคหายใจตามระยะของการคลอด
และการลูบหน้าท้อง
ฐานที่ 3 ฝึ กปฏิบตั ิการบรรเทาการเจ็บครรภ์ ได้แก่ การนวด การเบ่งคลอด
ฐานที่ 4 ฝึ กปฏิบตั ิการวัดระดับยอดมดลูกหลังคลอด และการจัดท่านอนคว่าหมอนรองใต้
ท้องน้อย เพื่อขับน้ าคาวปลา
ฐานที่ 5 การห่อตัวทารกและจัดท่าอุม้ ให้นมแม่
ฐานที่ 6 การเช็ดสะดือทารก
ฐานที่ 7 การทับหม้อเกลือ
ฐานที่ 8 การจัดยาสมุนไพรสาหรับมารดาหลังคลอด
7.2 การฝึ กเสริมทักษะครั้งที่ 2 จานวน 3 วัน
ฐานที่ 9 การนัง่ ถ่าน
ฐานที่ 10 การทับหม้อเกลือ(ตามรู ปแบบของศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ)
ฐานที่ 11 การนวดมารดาหลังคลอด
ฐานที่ 12 การอบ การอาบน้ าสมุนไพร
ฐานที่ 13 การประคบเต้านม หรื อ อื่นๆ ตามรู ปแบบของศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
7.3 การฝึ กตามมอบหมาย
การฝึ กตามมอบหมายในการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
นักศึกษาจะเข้าฝึ กปฏิบตั ิ ณศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อฝึ กปฏิบตั ิการดูแลมารดาหลังคลอด
ด้วยศาสตร์ ทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การทับหม้อเกลื อ นัง่ ถ่าน อาบน้ าสมุนไพร นวดมารดา
หลังคลอด การประคบเต้านม การใช้ยาสมุนไพรหลังคลอด จานวน 5 กรณี ศึกษา
กิจกรรมมอบหมาย
1.ให้นัก ศึ ก ษาเข้า ฝึ กเสริ ม ทัก ษะและฝึ กมอบหมายภาคปฏิ บ ัติ ตามวัน เวลาที่
กาหนดทุกคน
2. จัดทารายงานการฝึ กตามมอบหมาย ผดุ งครรภ์แผนไทย ตามแบบฟอร์ มที่
กาหนด จากกรณี ศึกษาจานวนทั้งหมด 5 กรณี ทุกฐานกิจกรรมตั้งแต่อาบน้ าสมุนไพร นัง่
ถ่าน ทับหม้อเกลือ นวดหลังคลอด การใช้ยาสมุนไพรหลังคลอด หรื อกิจกรรมตามลักษณะ
การฝึ กของศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ(คิดชัว่ โมงการทากิจกรรมทุกฐาน 5 กรณี ศึกษา
รวม 30 ชัว่ โมง) โดยให้นกั ศึกษาจัดทารายงานเป็ น 2 ฉบับ คือ ส่ งให้กบั อาจารย์ผคู้ วบคุม
การฝึ กและประธานชุดวิชาฯ
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รู ปแบบการเขียนรายงานกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1.ปกรายงาน (ภาคผนวก ค ปกรายงาน)
2.คานา
3.สารบัญ
4.กรณี ศึกษา
4. สรุ ปผลการฝึ กปฏิบตั ิ ประกอบด้วยประโยชน์ที่ได้รับ ปั ญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ
5.แบบประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะที่อาจารย์ควบคุมการฝึ กลงนาม
8. การประเมินผล
การประเมินผลจะประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ ประกอบด้วย
1.การเข้าฝึ กครบตามเกณฑ์ชวั่ โมงที่กาหนด
5 คะแนน
2. การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะครั้งที่ 1
15 คะแนน
3.จากผลการฝึ กตามมอบหมายผดุงครรภ์แผนไทย
20 คะแนน
4. การจัดทารายงาน 1 ฉบับ
20 คะแนน
(รายละเอียดการประเมินอยูใ่ นภาคผนวก ข)
**กรณี ไม่เข้าฝึ กครบตามชัว่ โมงที่กาหนดจะต้องลงฝึ กปฏิบตั ิใหม่
9. แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติ
นักศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้
9.1 ศึกษาดีวดี ีและเอกสารการสอนประจาชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
9.2 ศึกษาเอกสารคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55313 ผดุงครรภ์แผนไทย
9.3 ศึกษารายละเอียดการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะเกี่ยวกับกาหนดวัน เวลา สถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
9.4 เตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะดังนี้
9.4.1 บริ หารเวลาให้ตนเองสามารถเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะครบทุกครั้งตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
9.4.2 แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ตัดเล็บให้ส้ นั
9.4.3 รวบหรื อเก็บผมหรื อตัดให้เรี ยบร้อย
9.4.4 นักศึกษาปฏิบตั ิตนให้เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี
9.5 นาคู่มือฝึ กปฏิบตั ิและชุดวิชาที่ได้รับมาใช้ประกอบการฝึ กปฏิบตั ิทุกครั้ง
9.6 เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะและฝึ กตามมอบหมายตามวัน เวลา สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝึ กรวมทั้งสิ้ น 120 ชัว่ โมง
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5.สื่ อประจาชุ ดวิชา
คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิ ดีวดี ีและเอกสารการสอนประกอบการศึกษา
6.สถานฝึ กปฏิบัติ
ฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1 ณ อาคารเรี ยน ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 2 และฝึ กตามมอบหมาย ณ ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจโรงพยาบาล
นครนายก จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลหัวไทร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
การติดต่ อกับมหาวิทยาลัย
ประธานชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย (อาจารย์พวงผกา ตันกิจจานนท์) โทร.02-5048968 ,
มือถือ 084-6426384 (เวลาในการติดต่อมือถือ 18.30-21.00 น.)
สานักบริ การการศึกษา
โทร 02-5047611-6
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
โทร 02-5047623,02-5047626, 02-5033592
การติดต่อซื้ อวัสดุการศึกษา
โทร 02-5047671-4, 02-5047678-9
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์ มบันทึกประวัติมารดา
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แบบบันทึกการฝึ กเสริมทักษะในการดูแลมารดาระยะหลังคลอดตามการแพทย์ แผนไทย
นักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชื่อนักศึกษา.............................................................................. เลขประจาตัว....................................
ภาคการศึกษา.......................................................... ปี การศึกษา ........................................................
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิ......................................................................................................................
วันที่ให้การดูแล....................................
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุลมารดา.............................................อายุ........................ปี .อาชีพ.......................................
ชื่อ-สกุลสามี..................................................อายุ........................ปี อาชีพ........................................
ประวัติการคลอด
คลอดปกติ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ใช้คีม
ใช้เครื่ องดูดสุ ญญากาศ
คลอดเวลา............................รกคลอดเวลา............................รกคลอดครบหรื อไม่ครบ..................
blood loss ............................ ซีซี
ระยะที่ 1 ของการคลอดใช้เวลา.....................................................
ระยะที่ 2 ของการคลอดใช้เวลา.....................................................
ระยะที่ 3 ของการคลอดใช้เวลา.....................................................
ระยะที่ 4 ของการคลอดใช้เวลา.....................................................
สั ญญาณชีพ (Vital signs)
อุณหภูมิร่างกาย………………………………….........................…………องศาเซลเซียส
BP……………… mmHg P…………… ครั้ง/นาที R …… ครั้ง/นาที
การประเมินสภาพร่ างกาย
ลักษณะทัว่ ไป....................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เต้านม/น้ านม ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
มดลูก..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
น้ าคาวปลา..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
แผลฝี เย็บ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ระบบขับถ่าย........................................................................................................................................
\...........................................................................................................................................................
การให้หตั ถการทางการแพทย์แผนไทย
1……………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดของหัตถการที่ให้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
การให้สุขศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
อาจารย์.........................................................ผูค้ วบคุมการฝึ ก ลงชื่อ.........................................................นักศึกษา
(..................................................)
(..................................................)
วันที่.............เดือน........................พ.ศ............
วันที่.............เดือน........................พ.ศ............
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะ
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แบบประเมินผลการฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะผดุงครรภ์ ตามศาสตร์ การแพทย์แผนไทย
สถานทีฝ่ ึ ก ณ ศู นย์ บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
ชื่อนักศึกษา ……………….............................................................………………………………
รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………………………………………………………………
สถานที่ฝึกเสริ มทักษะ........................................................................................................................
ชื่อมารดา……………………………………..............................................................……………...
วันที่ให้บริ การ………………………………....................................................................................
หัวข้ อประเมิน

คะแนนเต็ม
(60 คะแนน)

1.
2.
3.
4.

การซักประวัติมารดาหลังคลอด
ประเมินน้ าคาวปลา
การวัดระดับยอดมดลูก
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์การทับหม้อเกลือ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การทับหม้อเกลือ
อาบน้ าสมุนไพร
การนัง่ ถ่าน
การนวดมารดาหลังคลอด
อื่นๆ...........................
การใช้ยาสมุนไพรหลังคลอดได้ถกู ต้อง
การให้สุขศึกษามารดาหลังคลอด
ความตั้งใจในการทางาน
คะแนนรวมที่ได้

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ

10
10
20

10
5
5

คะแนนรวม (60 คะแนน) = คะแนนรวมที่ได้
=
..............................คะแนน
3
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………
(

)

ลงนามอาจารย์ผคู ้ วบคุมการฝึ ก
วัน/เดือน/ปี ……………………….
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ภาคผนวก ค
ปกรายงาน
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชุ ดวิชา 55313 ผดุงครรภ์ แผนไทย
ภาคการศึกษาที่ .............

รายงานการฝึ กปฏิบัติผดุงครรภ์ แผนไทย ณ โรงพยาบาล.................................
การดูแลมารดาหลังคลอดด้ วยศาสตร์ ทางการแพทย์ แผนไทย

ชื่อนักศึกษา………………………….รหัสประจาตัว………….
สถานทีฝ่ ึ กตามมอบหมาย………………………
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ภาคผนวก ง
รายชื่อนักศึกษาและการแบ่ งกลุ่มเข้ าฝึ กปฏิบตั ิเสริมทักษะ
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รายชื่อนักศึกษาฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะครั้งที่ 1 ชุ ดวิชา 55313 ผดุงครรภ์ แผนไทย
ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2557 ภาคการศึกษาที่ 1/2557
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ณ อาคารวิทยทัศน์ ห้ องกระจก มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รหัสนักศึกษา
5450000731
5450004576
5450023287
5450008338
5450013494
5450026322

ชื่อ-นามสกุล
นายชยันต์ นาคสวัสดิ์
พระปิ ยะ หอมรื่ น
นางชนาภรณ์ บตเกตุ
นางสาวจารุ ณี รุ่ งศิริวฒั น์
นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
นายประสิ ทธิ์ ริ นทะ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5450005599
5450017248
5350013917
5450009922
5350047485
5450026140
5450004253
5450017727
5450012785
5450004956
5450013262
5450013270
5350003348
5450029755
5350003702
5450025225
5450000376
5450001390
5450001374

นางสาวศศิธร พุทธรักษ์
นายวันชัย สงวนศักดิ์
นางจันทิมา ราวพิมาย
นายจักรกฤษณ์ น้ าเย็น
นางเกษร จันทร์สวี
นางดวงฤดี เพ็ญสมบรู ณ์
นางสุ นิษา แดงโน
นายชัยญะ เชาว์วศิ ิษฐ์เสรี
นางชมพร สี เงิน
นายวิรัตน์ เวียงศิริ
นางสาวพรพิมล เมธีนุกลู
นางสาวพรศิริ เมธีนุกลู
นางกิติยารัศ หาญกล้า
นางมณี รัตน์ ตงประเสริ ฐ
นางวราพรรณ เอี่ยมโต
นางบุณยวีร์ สาเภาทอง
นายธนัญชัย สารพัดโชค
นางสาวพรลภัส อินท์สุข
นางเนตรมาดา จันทร์คง

ลายเซ็น

18
ลาดับที่
26
27
28
29

รหัสนักศึกษา
5350077755
5450005094
5450002026
5450004816

ชื่อ-นามสกุล
พันจ่าเอก สงวน สังข์ทองหลาง
นางศิริกุล ดารงมณี
นางมีนามาศ เขียวรัมย์
นางธัญญลักษณ์ ยิม้ พงษ์

30
31
32
33
34
35
36
37
38

5450009351
5450021737
5050025724
5350010269
5450007926
5350037908
5450018279
5450004519
5450006092

นางสาวรัชนี ชอบเงิน
นายอดิศกั ดิ์ ถมอุดทา
นางนันทนา ศรี ดา
นางณัฐวรัญ มนต์ประสิ ทธิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์
นายปรี ชา บุญฤทธิ์
นางสาวศิริยาภรณ์ สังขชาติ
นางสาวโสภิตา วัฒนพันธ์
นางสมจิต จันทร์สุวรรณ

39
40
41
42

5450022107
5450005581
5350023072
5450003198

นางสาวสุ ทิพรดา ศรี ราภา
นางจิราภรณ์ แห้วิริยะกุล
นางสาวโสภาพิมพ์ คูณโท
นางรัติยา ชัยเทือง

ลายเซ็น

