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ค าน า 
 

 ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 เป็นชุดวิชาท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติั
ใหเ้กิดทกัษะทางดา้นเภสัชกรรมแผนไทย โดยใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกล  
 คู่มือการฝึกปฏิบติัชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 จดัท าข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาน้ีได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติและจดัท ารายงานการฝึกปฏิบัติ 
นักศึกษาจึงควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัประเภท ขั้นตอนการฝึกปฏิบติั การประเมินตนเองให้
เขา้ใจถ่องแท ้ก่อนท่ีจะด าเนินการฝึกปฏิบติั และวางแผนการฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง และวางแผน
ร่วมกบัอาจารย ์ฝึกปฏิบติัท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัให้ โดยนกัศึกษาจะตอ้งฝึกปฏิบติัครอบคลุมทั้งการ
ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง การฝึกตามมอบหมายและการฝึกเสริมทกัษะ ณ ศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะ
กิจท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้ภายใตก้ารดูแลและการให้ค  าแนะน าการฝึกปฏิบติัจากอาจารยฝึ์กตาม
มอบหมาย และอาจารยฝึ์กเสริมทกัษะท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
นกัศึกษาจะไดรั้บประโยชน์และแนวทางต่างๆจากคู่มือการฝึกปฏิบติัฯ สามารถประเมินตนเองใน
การฝึกปฏิบติั การจดัท ารายงานการฝึกปฏิบติั มีทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นเภสัชกรรมแผน
ไทยท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวชิาทุกประการ 
 
 
 

  คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 55321/55334 
 เภสัชกรรมแผนไทย2 
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1. ค าอธิบาย วตัถุประสงค์ชุดวชิา 
1.1 ค าอธิบายชุดวชิา  

 คณาเภสัช จุลพิกดั พิกดัยา มหาพิกดั และพิกดัพิเศษ โครงสร้างต ารับยาและการวิเคราะห์ยา
ไทย มาตราชัง่ตวง หลกัเภสัชกรรม หลกัการปรุงยาใหมี้สรรพคุณดี การท าใหต้วัยามีพิษนอ้ยลง(การ
สะตุ ประสะ และฆ่าฤทธ์ิ)การเก็บรักษายาท่ีปรุงแลว้ การก าหนดอายุยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต 
และการปรุงยา การใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การ
บริหารร้านยาแผนไทย การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนไทย หลกัการและวิธีการผลิตยาแผนไทยใน
ระดบัอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตยาส าเร็จรูป 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมุนไพร การวจิยัทางดา้นเภสัชกรรมแผนไทย 

1.2 วตัถุประสงค์ชุดวชิา 
1.2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัคณาเภสัช 
1.2.2 มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัเภสัชกรรม 
1.2.3 มีความรู้ ความเขา้ใจ การจดัการร้านยา 
1.2.4 มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการและวธีิการผลิตยาแผนไทย 

2. ประเภท วธีิการฝึกปฏิบัติ จ านวนช่ัวโมงในการฝึกปฏิบัติ  
การฝึกปฏิบติัเภสัชกรรมแผนไทย2 แบ่งการฝึกปฏิบติัออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การฝึกดว้ย

ตนเอง การฝึกตามมอบหมาย และการฝึกเสริมทกัษะ รวม 300 ช่ัวโมง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
2.1 การศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง การฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาดว้ยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมท่ี

จะเขา้สู่การฝึกตามมอบหมายและการฝึกเสริมทกัษะ โดยการทบทวนความรู้จากชุดวิชา 55334 
เภสัชกรรมแผนไทย 2 และจากดีวีดีประจ าชุดวิชา โดยจะต้องฝึกปฏิบัติสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง 
จ านวน 15 สัปดาห์ รวม 180 ช่ัวโมง  

2.2 การฝึกตามมอบหมาย หมายถึง การฝึกปฏิบติัดา้นเภสัชกรรมแผนไทย โดยฝึกปฏิบติัเฉล่ีย
สัปดาห์ละอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงรวม 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

การฝึกปฏิบติัเภสัชกรรมแผนไทย2 นั้นนักศึกษาจะตอ้งส ารวจต ารับยาไทยจากหมอยา
พื้นบา้นในชุมชน จ านวน 10 ต ารับ ณ ภูมิล าเนานกัศึกษา หรือในจงัหวดัของนกัศึกษา และจดัท า
รายงานประกอบดว้ย ช่ือต ารับ สูตรต ารับ สรรพคุณ ขนาด และวธีิใช้ น าเสนอและส่งรายงานใหก้บั
อาจารยฝึ์กเสริมทกัษะในวนัท่ีรับการฝึกเสริมทกัษะตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    2.3  การฝึกเสริมทักษะ หมายถึง การฝึกปฏิบติัท่ีจ  าเป็นเพื่อเพิ่มพูนทกัษะดา้นเภสัชกรรมแผน
ไทยจ านวน 90 ชัว่โมง   
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การฝึกเสริมทกัษะเภสัชกรรมแผนไทย จ านวน 2 คร้ัง รวม 10 วนั จ  านวน 90 ชัว่โมง 

ณ มหาวิทยาลยัหรือศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มพูนทกัษะทางดา้นคณาเภสัช และหลกั
เภสัชกรรม จากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
 
3. ส่ือประจ าชุดวชิา 

ประกอบดว้ย  
1.  เอกสารการสอนชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
2.  ดีวดีีประจ าชุดวชิา55321/ 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
3.  คู่มือการฝึกปฏิบติัชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
 

4. การประเมินผลชุดวชิา  
การประเมินผลชุดวชิาเภสัชกรรมแผนไทย 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการสอบขอ้เขียนและการ

ฝึกปฏิบติั  
4.1 การสอบขอ้เขียนมีลกัษณะเป็นขอ้สอบปรนยั โดยคิดเป็นร้อยละ 60 นกัศึกษาเขา้รับการ

สอบพร้อมการสอบประจ าภาค ณ สนามสอบซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นจงัหวดัท่ีนกัศึกษาใหท่ี้อยูไ่ว ้
4.2 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบติัโดยคิดเป็นร้อยละ 40 แบ่งเป็น สัดส่วน 

คะแนนดงัน้ี 
4.2.1 การฝึกตามมอบหมายร้อยละ 10 ประเมินจากการฝึกปฏิบติัตามมอบหมายและจาก

รายงาน ผูป้ระเมินผลคืออาจารยฝึ์กเสริมทกัษะ 
4.2.2 การฝึกเสริมทกัษะร้อยละ 30 ประเมินจากการเขา้ร่วมฝึกเสริมทกัษะ รายงาน และ

การสอบภาคปฏิบติั ผูป้ระเมินคืออาจารยฝึ์กเสริมทกัษะ 
 
5. บทบาทอาจารย์ฝึกปฏิบัติ 

 บทบาทอาจารยฝึ์กเสริมทกัษะ 
 5.1 เขา้สัมมนาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเพื่อรับทราบวตัถุประสงคก์ารฝึก
ปฏิบติั ขั้นตอนการฝึกปฏิบติัและการประเมินผล 
 5.2 ศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบติัดา้นต่างๆ จากคู่มือการฝึกปฏิบติัของชุดวชิา 
55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

5.3 ศึกษาทฤษฎี และเน้ือหาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารการสอนและดีวีดี 
ประจ าชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2  
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 5.4 ปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกเสริมทกัษะร่วมกบัหวัหนา้ศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ 

5.5 สาธิตและฝึกปฏิบติัชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
5.6 ใหข้อ้เสนอแนะในการอภิปรายและตอบขอ้ซกัถามของนกัศึกษา 

 5.7 ประเมินผลการฝึกเสริมทกัษะ ไดแ้ก่ รายงาน การน าเสนอรายงาน การฝึก
ปฏิบติัและการสอบภาคปฏิบติั ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
 5.8 รวบรวมเอกสารการประเมินผล รายงานและผลสอบภาคปฏิบัติของ
นกัศึกษา ส่งประธานชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
 

6. บทบาทนักศึกษา 
6.1 ทบทวนหลกัการและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 6.1.1 เอกสารการสอนชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2  
 6.1.2 ดีวดีีประจ าชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
6.2 ศึกษาคู่มือการฝึกปฏิบติัชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2  
6.3  ฝึกปฏิบติัตามมอบหมาย ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
6.4  ขอค าปรึกษาจากอาจารยก์รณีมีปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งจากการฝึกตามมอบหมาย 
6.5  จดัท ารายงานการฝึกตามมอบหมายตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
6.6  เขา้รับการฝึกเสริมทกัษะตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
6.7  น าเสนอและส่งรายงานในการฝึกเสริมทกัษะ 
6.8  รับฟังขอ้เสนอแนะจากอาจารยฝึ์กเสริมทกัษะ 
6.9  เขา้รับการสอบภาคปฏิบติั เม่ือส้ินสุดการฝึกเสริมทกัษะ 

 
7. สถานทีฝึ่กปฏิบัติ 

เน่ืองจากก าหนดการฝึกปฏิบติัไวเ้ป็น 3 ประเภทคือการฝึกด้วยตนเอง ฝึกตามมอบหมายและ
การฝึกเสริมทกัษะ ดงันั้นสถานท่ีฝึกปฏิบติัจึงถูกจดัเพื่อใหส้อดคลอ้งการฝึกปฏิบติัในแต่ละประเภท 
ดงัน้ี 

7.1 การฝึกดว้ยตนเอง ศึกษาและฝึกดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีพกั/ท่ีท างานของนกัศึกษา 
7.2 การฝึกตามมอบหมาย ฝึกปฏิบติั ณ บา้นหมอยาพื้นบา้นในชุมชนใกลภู้มิล าเนานกัศึกษา 
7.3 การฝึกเสริมทักษะ ฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยหรือศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ ซ่ึง

มหาวทิยาลยัจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบโดยตรง 
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รายละเอยีดการฝึกปฏิบตัิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 8 

การฝึกด้วยตนเอง 
 

1. วตัถุประสงค์  เพือ่ให้นักศึกษาสามารถ 
1.1   ทบทวนความรู้จากเอกสารการสอนและส่ือดีวดีีประจ าชุดวชิา 55321/55334 
เภสัชกรรมแผนไทย 2 
1.2 มีทกัษะและเขา้ใจ หลกัคณาเภสัชและหลกัเภสัชกรรม 

 
2. วธีิด าเนินการ 

2.1  ศึกษาเอกสารการสอนชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
2.2  ศึกษาดีวดีีประจ าชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลกั 
คณาเภสัชและหลกัเภสัชกรรม 
2.3  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองตามแนวทางจากดีวีดี และเอกสารการสอนชุดวชิา 55321/55334  
เภสัชกรรมแผนไทย 2 
 

3. การประเมินผล 
ประเมินผลตนเองจากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  

แบบประเมนิผลการฝึกด้วยตนเอง 
 กจิกรรมทีต้่องปฏิบัติ ปฏิบัต ิ ไม่

ปฏิบัต ิ

1. วางแผนการฝึกปฏิบติั   
2. ศึกษาเน้ือหาทฤษฎีจากเอกสารการสอนชุดวชิา 55321/55334   
3. ดูดีวดีีประจ าชุดวชิา 55321/55334   

4. ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองตามแนวทางจากดีวีดีและเอกสารการสอน   
5. ขอ้เสนอแนะ……………………………………….   
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การฝึกตามมอบหมาย 
1. วตัถุประสงค์  

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ใน
การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเภสัชกรรมไทยดา้นต ารับยาไทย 

 
2. วธีิด าเนินการ 

2.1 จดัท าตารางเวลาส าหรับตนเองในการฝึกตามมอบหมาย สัปดาห์ละอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง 
รวม 30 ชัว่โมง ระหวา่งภาคการศึกษา  

2.2 ทบทวนและศึกษาความรู้จากชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2  
2.3 ศึกษาดีวดีีและเอกสารการสอน และคู่มือการฝึกปฏิบติัชุดวชิา 55321/55334เภสัชกรรม

แผนไทย2 
2.4 วางแผนการฝึกปฏิบติัร่วมกบัหมอยาพื้นบา้นในการฝึกปฏิบติัเพื่อใหมี้ทกัษะทาง 

ดา้นต ารับยาไทย 
2.5 การเขา้รับการฝึกตามมอบหมายแต่ละคร้ัง นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

2.5.1 แต่งกายสุภาพเพื่อใหค้วามเคารพสถานท่ี 
2.5.2 รายงานตวัต่อหมอยาพื้นบา้นตามวนัเวลาท่ีนกัศึกษาวางแผนร่วมกบัหมอยา

พื้นบา้น 
2.5.3 ฝึกปฏิบติัดา้นต ารับยาไทย ใหค้รอบคลุมตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2.5.4 จดัท ารายงานการฝึกตามมอบหมาย (ตามแบบฟอร์ม) ส่งใหอ้าจารยฝึ์กเสริมทกัษะ

ในวนัท่ีรับการฝึกเสริมทกัษะ 
 
3. การฝึกปฏิบัติ 

ในการฝึกตามมอบหมายนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติ  ณ บ้านหมอยาพื้นบ้านในชุมชนใกล้
ภูมิล าเนานกัศึกษาหรือในจงัหวดัของนกัศึกษาเพื่อให้เกิดทกัษะดา้นต ารับยาไทย จ านวน 10 ต ารับ 
โดยแต่ละต ารับตอ้งมีรายละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือต ารับยาไทย สูตรต ารับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใชแ้ละ
จดัท าเป็นรายงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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รูปแบบรายงานการฝึกตามมอบหมาย 
 จดัท ารายงานต ารับยาไทย จ านวน 10 ต ารับ 
ช่ือหมอยาพื้นบา้น............................................................................................................................ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น................................................................................................................ 
สถานท่ี............................................................................................................................................. 
ช่ือต ารับยาไทย สูตรต ารับ สรรพคุณ ขนาดและวธีิใช ้
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
     ลงนามหมอยาพื้นบา้น………………………………..... 
     วนั/เดือน/ปี……………………….................................. 
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 แบบประเมินผลการฝึกตามมอบหมาย 

ช่ือนกัศึกษา ………………………รหสัประจ าตวันกัศึกษา……………………………………… 
สถานท่ีฝึกตามมอบหมาย................................................................................................................. 
วนัท่ีฝึกมอบหมาย……………………………………............…………………………………… 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม 
(50 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1. มีทกัษะในการรวบรวมขอ้มูล 10   
2. เน้ือหาครบถว้น 10   
3. เป็นขอ้มูลปฐมภูมิจากหมอยาพื้นบา้น 10   
4. มีการวางแผนการฝึกปฏิบติั 10   
5. จดัท ารายรายงานไดต้ามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 10   

คะแนนรวมท่ีได ้    
 
คะแนนรวม (10 คะแนน)     =     คะแนนรวมท่ีได ้  =             ..............................คะแนน 
             5 
ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

    ลงนามอาจารยฝึ์กตามมอบหมาย……………………………… 
    วนั/เดือน/ปี………………………............................................ 
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การฝึกเสริมทักษะ  
1. วตัถุประสงค์  

 เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกเสริมทกัษะดา้นคณาเภสัชและเภสัชกรรมจากผูท้รงคุณวฒิุหรืออาจารย์
แพทยแ์ผนไทยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

2. วธีิด าเนินการ  
นกัศึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี 
2.1 ศึกษาดีวดีีและเอกสารการสอนประจ าชุดวชิา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 เพื่อมี

ความพร้อมก่อนเขา้รับการฝึกเสริมทกัษะ 
2.2 ศึกษารายละเอียดการฝึกเสริมทกัษะเก่ียวกบัก าหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยั

ก าหนดและแจง้ใหท้ราบ 
2.3 เตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนเขา้รับการฝึกเสริมทกัษะดงัน้ี 

2.3.1 บริหารเวลาใหต้นเองสามารถเขา้รับการฝึกเสริมทกัษะครบทุกคร้ังตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 

2.3.2 จดัท ารายงานการฝึกมอบหมาย และส่งรายงานในวนัแรกของการฝึกเสริมทกัษะ 
2.3.3 ประมวลความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปล่ียนกบันกัศึกษาในกลุ่ม 
2.3.4 ประมวลปัญหาจากการศึกษาเอกสารการสอน ดีวีดีประจ าชุดวิชา และการฝึกตาม

มอบหมาเพื่อร่วมอภิปรายกบัอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิ 
2.4 เข้ารับการฝึกเสริมทักษะด้านเภสัชวตัถุ และสรรพคุณเภสัช ตามวนั เวลา สถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกเสริมทักษะ 2 คร้ังรวม 10 วนั จ  านวน 90 
ชัว่โมง  

 
3. การประเมินผล 

การประเมินผลโดยอาจารยฝึ์กเสริมทกัษะ คิดเป็นร้อยละ 30 ไดแ้ก่ 
3.1 การประเมินผลการฝึกเสริมทกัษะคร้ังท่ี1 คิดเป็นร้อยละ  10 
3.2 การประเมินผลการฝึกเสริมทกัษะคร้ังท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ  10 
3.3 การสอบภาคปฏิบติั คิดเป็นร้อยละ 10  
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แบบประเมินผลการฝึกเสริมทกัษะ 

ช่ือนกัศึกษา …………………………รหสัประจ าตวันกัศึกษา…………………………………… 
สถานท่ีฝึกเสริมทกัษะ……………………………………………………………………………… 
วนัท่ีฝึกเสริมทกัษะ…………………………………………. 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม 
(50 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1. ความรู้พื้นฐาน 10   
2. การวางแผนการฝึกปฏิบติั 10   
3. มีทกัษะในการรวบรวมขอ้มูล 10   
4. เทคนิคในการฝึกปฏิบติั 10   
5. จดัท ารายงานไดต้ามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 10   

คะแนนรวมท่ีได ้    
 
คะแนนรวม (10 คะแนน)     =     คะแนนรวมท่ีได ้   =        ……………….. คะแนน 
              5 
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
     ลงนามอาจารยฝึ์กเสริมทกัษะ………………………… 
     วนั/เดือน/ปี………………............................................ 
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การติดต่อกบัมหาวทิยาลัย 

 
- ประธานชุดวชิาเภสัชกรรมแผนไทย2 (อาจารย ์กิตติ ล้ีสยาม) 
   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทยัธรรมาธิราช 

โทร.02-5048053 
- ส านกับริการการศึกษา 
 โทร 02-5047611-6 
- ศูนยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
 โทร 02-5047623, 02-5047626, 02-5033592 
- การติดต่อซ้ือวสัดุการศึกษา 
 โทร 02-5047671-4, 02-5047678-9 


