มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิ
ชุดวิชา 55321/55334 เภสั ชกรรมแผนไทย 2
Thai Traditional Pharmacy II

2

คานา
ชุ ดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 เป็ นชุ ดวิชาที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิ บตั ิ
ให้เกิดทักษะทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย โดยใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล
คู่มือการฝึ กปฏิ บตั ิชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 จัดทาขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิช านี้ ได้ใ ช้เป็ นแนวทางในการฝึ กปฏิ บ ัติ แ ละจัด ท ารายงานการฝึ กปฏิ บ ัติ
นักศึ กษาจึ งควรศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับประเภท ขั้นตอนการฝึ กปฏิ บตั ิ การประเมิ นตนเองให้
เข้าใจถ่ องแท้ ก่ อนที่ จะดาเนิ นการฝึ กปฏิ บตั ิ และวางแผนการฝึ กปฏิ บตั ิด้วยตนเอง และวางแผน
ร่ วมกับอาจารย์ ฝึ กปฏิบตั ิที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ โดยนักศึกษาจะต้องฝึ กปฏิบตั ิครอบคลุมทั้งการ
ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การฝึ กตามมอบหมายและการฝึ กเสริ มทักษะ ณ ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะ
กิจที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ภายใต้การดูแลและการให้คาแนะนาการฝึ กปฏิบตั ิจากอาจารย์ฝึกตาม
มอบหมาย และอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่ ม ผลิ ตชุ ดวิชา 55321/55334 เภสัช กรรมแผนไทย2 หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์และแนวทางต่างๆจากคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิฯ สามารถประเมินตนเองใน
การฝึ กปฏิบตั ิ การจัดทารายงานการฝึ กปฏิบตั ิ มีทกั ษะและประสบการณ์ ทางด้านเภสัชกรรมแผน
ไทยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาทุกประการ

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุ ดวิชา 55321/55334
เภสัชกรรมแผนไทย2
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1. คาอธิบาย วัตถุประสงค์ ชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุ ดวิชา
คณาเภสัช จุลพิกดั พิกดั ยา มหาพิกดั และพิกดั พิเศษ โครงสร้างตารับยาและการวิเคราะห์ยา
ไทย มาตราชัง่ ตวง หลักเภสัชกรรม หลักการปรุ งยาให้มีสรรพคุณดี การทาให้ตวั ยามีพิษน้อยลง(การ
สะตุ ประสะ และฆ่าฤทธิ์ )การเก็บรักษายาที่ปรุ งแล้ว การกาหนดอายุยา เครื่ องมื อที่ใช้ในการผลิ ต
และการปรุ งยา การใช้อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ปรุ งยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การ
บริ หารร้ านยาแผนไทย การขึ้นทะเบียนตารับยาแผนไทย หลักการและวิธีการผลิ ตยาแผนไทยใน
ระดับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตยาสาเร็ จรู ป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร การวิจยั ทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย
1.2 วัตถุประสงค์ ชุดวิชา
1.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักคณาเภสัช
1.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเภสัชกรรม
1.2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการร้านยา
1.2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการผลิตยาแผนไทย
2. ประเภท วิธีการฝึ กปฏิบัติ จานวนชั่วโมงในการฝึ กปฏิบัติ
การฝึ กปฏิ บตั ิ เภสัชกรรมแผนไทย2 แบ่งการฝึ กปฏิ บตั ิ ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การฝึ กด้วย
ตนเอง การฝึ กตามมอบหมาย และการฝึ กเสริ มทักษะ รวม 300 ชั่วโมง ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การศึกษาด้ วยตนเอง หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรี ยมความพร้อมที่
จะเข้าสู่ การฝึ กตามมอบหมายและการฝึ กเสริ มทักษะ โดยการทบทวนความรู้ จากชุ ดวิชา 55334
เภสั ช กรรมแผนไทย 2 และจากดี วีดี ป ระจาชุ ดวิช า โดยจะต้องฝึ กปฏิ บ ัติสั ป ดาห์ ล ะ 12 ชั่วโมง
จานวน 15 สัปดาห์ รวม 180 ชั่วโมง
2.2 การฝึ กตามมอบหมาย หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิดา้ นเภสัชกรรมแผนไทย โดยฝึ กปฏิบตั ิเฉลี่ย
สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ชัว่ โมงรวม 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิ บตั ิ เภสัช กรรมแผนไทย2 นั้นนักศึ กษาจะต้องส ารวจตารับยาไทยจากหมอยา
พื้นบ้านในชุ มชน จานวน 10 ตารับ ณ ภูมิลาเนานักศึกษา หรื อในจังหวัดของนักศึกษา และจัดทา
รายงานประกอบด้วย ชื่อตารับ สู ตรตารับ สรรพคุณ ขนาด และวิธีใช้ นาเสนอและส่ งรายงานให้กบั
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะในวันที่รับการฝึ กเสริ มทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 การฝึ กเสริ มทักษะ หมายถึ ง การฝึ กปฏิ บตั ิ ที่จาเป็ นเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเภสัชกรรมแผน
ไทยจานวน 90 ชัว่ โมง
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การฝึ กเสริ มทักษะเภสัชกรรมแผนไทย จานวน 2 ครั้ง รวม 10 วัน จานวน 90 ชัว่ โมง
ณ มหาวิทยาลัยหรื อศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านคณาเภสัช และหลัก
เภสัชกรรม จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. สื่ อประจาชุ ดวิชา
ประกอบด้วย
1. เอกสารการสอนชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
2. ดีวดี ีประจาชุดวิชา55321/ 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
3. คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
4. การประเมินผลชุ ดวิชา
การประเมินผลชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 2 แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือการสอบข้อเขียนและการ
ฝึ กปฏิบตั ิ
4.1 การสอบข้อเขียนมีลกั ษณะเป็ นข้อสอบปรนัย โดยคิดเป็ นร้อยละ 60 นักศึกษาเข้ารับการ
สอบพร้อมการสอบประจาภาค ณ สนามสอบซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดที่นกั ศึกษาให้ที่อยูไ่ ว้
4.2 การประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิโดยคิดเป็ นร้อยละ 40 แบ่งเป็ น สัดส่ วน
คะแนนดังนี้
4.2.1 การฝึ กตามมอบหมายร้อยละ 10 ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมายและจาก
รายงาน ผูป้ ระเมินผลคืออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
4.2.2 การฝึ กเสริ มทักษะร้อยละ 30 ประเมินจากการเข้าร่ วมฝึ กเสริ มทักษะ รายงาน และ
การสอบภาคปฏิบตั ิ ผูป้ ระเมินคืออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
5. บทบาทอาจารย์ ฝึกปฏิบัติ
บทบาทอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
5.1 เข้าสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การฝึ ก
ปฏิบตั ิ ขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิและการประเมินผล
5.2 ศึกษาแนวทางการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ จากคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิของชุดวิชา
55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
5.3 ศึกษาทฤษฎี และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารการสอนและดีวีดี
ประจาชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
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5.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะร่ วมกับหัวหน้าศูนย์บริ การ
การศึกษาเฉพาะกิจ
5.5 สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
5.6 ให้ขอ้ เสนอแนะในการอภิปรายและตอบข้อซักถามของนักศึกษา
5.7 ประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะ ได้แก่ รายงาน การนาเสนอรายงาน การฝึ ก
ปฏิบตั ิและการสอบภาคปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.8 รวบรวมเอกสารการประเมิ น ผล รายงานและผลสอบภาคปฏิ บ ัติ ข อง
นักศึกษา ส่ งประธานชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
6. บทบาทนักศึกษา
6.1 ทบทวนหลักการและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
6.1.1 เอกสารการสอนชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
6.1.2 ดีวดี ีประจาชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
6.2 ศึกษาคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
6.3 ฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมาย ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.4 ขอคาปรึ กษาจากอาจารย์กรณี มีปัญหาหรื อข้อขัดข้องจากการฝึ กตามมอบหมาย
6.5 จัดทารายงานการฝึ กตามมอบหมายตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.6 เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.7 นาเสนอและส่ งรายงานในการฝึ กเสริ มทักษะ
6.8 รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
6.9 เข้ารับการสอบภาคปฏิบตั ิ เมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กเสริ มทักษะ
7. สถานทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
เนื่ องจากกาหนดการฝึ กปฏิ บตั ิไว้เป็ น 3 ประเภทคือการฝึ กด้วยตนเอง ฝึ กตามมอบหมายและ
การฝึ กเสริ มทักษะ ดังนั้นสถานที่ฝึกปฏิบตั ิจึงถูกจัดเพื่อให้สอดคล้องการฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละประเภท
ดังนี้
7.1 การฝึ กด้วยตนเอง ศึกษาและฝึ กด้วยตนเอง ณ สถานที่พกั /ที่ทางานของนักศึกษา
7.2 การฝึ กตามมอบหมาย ฝึ กปฏิบตั ิ ณ บ้านหมอยาพื้นบ้านในชุมชนใกล้ภูมิลาเนานักศึกษา
7.3 การฝึ กเสริ ม ทัก ษะ ฝึ กปฏิ บ ัติ ณ มหาวิท ยาลัย หรื อศู น ย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบโดยตรง
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รายละเอียดการฝึ กปฏิบตั ิ
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การฝึ กด้ วยตนเอง
1. วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ นักศึกษาสามารถ
1.1 ทบทวนความรู้จากเอกสารการสอนและสื่ อดีวดี ีประจาชุดวิชา 55321/55334
เภสัชกรรมแผนไทย 2
1.2 มีทกั ษะและเข้าใจ หลักคณาเภสัชและหลักเภสัชกรรม
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
2.2 ศึกษาดีวดี ีประจาชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับหลัก
คณาเภสัชและหลักเภสัชกรรม
2.3 ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามแนวทางจากดีวีดี และเอกสารการสอนชุดวิชา 55321/55334
เภสัชกรรมแผนไทย 2
3. การประเมินผล
ประเมินผลตนเองจากการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง

แบบประเมินผลการฝึ กด้ วยตนเอง
กิจกรรมทีต่ ้ องปฏิบัติ
1. วางแผนการฝึ กปฏิบตั ิ
2. ศึกษาเนื้อหาทฤษฎีจากเอกสารการสอนชุ ดวิชา 55321/55334
3. ดูดีวดี ีประจาชุดวิชา 55321/55334
4. ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามแนวทางจากดีวีดีและเอกสารการสอน
5. ข้อเสนอแนะ……………………………………….

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ
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การฝึ กตามมอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้จากการศึกษาชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 ใน
การฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเภสัชกรรมไทยด้านตารับยาไทย
2. วิธีดาเนินการ
2.1 จัดทาตารางเวลาสาหรับตนเองในการฝึ กตามมอบหมาย สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง
รวม 30 ชัว่ โมง ระหว่างภาคการศึกษา
2.2 ทบทวนและศึกษาความรู้จากชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
2.3 ศึกษาดีวดี ีและเอกสารการสอน และคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55321/55334เภสัชกรรม
แผนไทย2
2.4 วางแผนการฝึ กปฏิบตั ิร่วมกับหมอยาพื้นบ้านในการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้มีทกั ษะทาง
ด้านตารับยาไทย
2.5 การเข้ารับการฝึ กตามมอบหมายแต่ละครั้ง นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
2.5.1 แต่งกายสุ ภาพเพื่อให้ความเคารพสถานที่
2.5.2 รายงานตัวต่อหมอยาพื้นบ้านตามวันเวลาที่นกั ศึกษาวางแผนร่ วมกับหมอยา
พื้นบ้าน
2.5.3 ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นตารับยาไทย ให้ครอบคลุมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5.4 จัดทารายงานการฝึ กตามมอบหมาย (ตามแบบฟอร์ม) ส่ งให้อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
ในวันที่รับการฝึ กเสริ มทักษะ
3. การฝึ กปฏิบัติ
ในการฝึ กตามมอบหมายนัก ศึ ก ษาจะต้อ งฝึ กปฏิ บ ัติ ณ บ้านหมอยาพื้ น บ้านในชุ ม ชนใกล้
ภูมิลาเนานักศึกษาหรื อในจังหวัดของนักศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะด้านตารับยาไทย จานวน 10 ตารับ
โดยแต่ละตารับต้องมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่ อตารับยาไทย สู ตรตารับ สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้และ
จัดทาเป็ นรายงานตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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รู ปแบบรายงานการฝึ กตามมอบหมาย
จัดทารายงานตารับยาไทย จานวน 10 ตารับ
ชื่อหมอยาพื้นบ้าน............................................................................................................................
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน................................................................................................................
สถานที่.............................................................................................................................................
ชื่อตารับยาไทย
สู ตรตารับ
สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงนามหมอยาพื้นบ้าน……………………………….....
วัน/เดือน/ปี ………………………..................................
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แบบประเมินผลการฝึ กตามมอบหมาย
ชื่อนักศึกษา ………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา………………………………………
สถานที่ฝึกตามมอบหมาย.................................................................................................................
วันที่ฝึกมอบหมาย……………………………………............……………………………………
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ หมายเหตุ
(50 คะแนน)
1. มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูล
10
2. เนื้อหาครบถ้วน
10
3. เป็ นข้อมูลปฐมภูมิจากหมอยาพื้นบ้าน
10
4. มีการวางแผนการฝึ กปฏิบตั ิ
10
5. จัดทารายรายงานได้ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
10
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (10 คะแนน) = คะแนนรวมที่ได้
5
ข้อเสนอแนะ

=

..............................คะแนน

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

ลงนามอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย………………………………
วัน/เดือน/ปี ………………………............................................
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การฝึ กเสริมทักษะ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กเสริ มทักษะด้านคณาเภสัชและเภสัชกรรมจากผูท้ รงคุณวุฒิหรื ออาจารย์
แพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. วิธีดาเนินการ
นักศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 ศึกษาดีวดี ีและเอกสารการสอนประจาชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย2 เพื่อมี
ความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะ
2.2 ศึกษารายละเอียดการฝึ กเสริ มทักษะเกี่ยวกับกาหนดวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดและแจ้งให้ทราบ
2.3 เตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะดังนี้
2.3.1 บริ หารเวลาให้ตนเองสามารถเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะครบทุกครั้งตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.2 จัดทารายงานการฝึ กมอบหมาย และส่ งรายงานในวันแรกของการฝึ กเสริ มทักษะ
2.3.3 ประมวลความรู ้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในกลุ่ม
2.3.4 ประมวลปั ญหาจากการศึกษาเอกสารการสอน ดีวีดีประจาชุดวิชา และการฝึ กตาม
มอบหมาเพื่อร่ วมอภิปรายกับอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ
2.4 เข้า รั บ การฝึ กเสริ ม ทัก ษะด้า นเภสั ช วัต ถุ และสรรพคุ ณ เภสั ช ตามวัน เวลา สถานที่ ที่
มหาวิท ยาลัย ก าหนด โดยมี ระยะเวลาการฝึ กเสริ ม ทัก ษะ 2 ครั้ งรวม 10 วัน จานวน 90
ชัว่ โมง
3. การประเมินผล
การประเมินผลโดยอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ คิดเป็ นร้อยละ 30 ได้แก่
3.1 การประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่1 คิดเป็ นร้อยละ 10
3.2 การประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 10
3.3 การสอบภาคปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 10
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แบบประเมินผลการฝึ กเสริมทักษะ
ชื่อนักศึกษา …………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………………………
สถานที่ฝึกเสริ มทักษะ………………………………………………………………………………
วันที่ฝึกเสริ มทักษะ………………………………………….
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ หมายเหตุ
(50 คะแนน)
1. ความรู ้พ้นื ฐาน
10
2. การวางแผนการฝึ กปฏิบตั ิ
10
3. มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูล
10
4. เทคนิคในการฝึ กปฏิบตั ิ
10
5. จัดทารายงานได้ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
10
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (10 คะแนน) = คะแนนรวมที่ได้
= ……………….. คะแนน
5
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ…………………………
วัน/เดือน/ปี ………………............................................
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การติดต่ อกับมหาวิทยาลัย
- ประธานชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย2 (อาจารย์ กิตติ ลี้สยาม)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุ โขทัยธรรมาธิราช
โทร.02-5048053
- 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

