


 เริม่ใหม่ นับหน่ึงกบัต้นปีงบประมาณ 2564 แต่เชือ่ว่าหลายท่าน
ยงัมีกจิกรรมทีต้่องท�าอย่างต่อเน่ือง ซึง่บางท่านทีเ่กษียณอายรุาชการ 
กไ็ด้มีเวลาพกัผ่อน และเดือนตุลาคมเป็นเดือนทีก่ระทรวงสาธารณสขุ 
ได้เริ่มวาง Project ใหม่ๆ คิดค้นรูปแบบวิธีที่ท�าอย่างไรให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิง่โรคโควดิ-19 ทีต้่องตดิตามแบบวนัต่อวนั ผมเชือ่ว่าถ้าทกุ
คนร่วมมือกนัจะท�าให้ประเทศไทยของเราปลอดจากโรคโควดิ-19 
และที่ส�าคัญเศรษฐกิจนั้นต้องเดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับ 
 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับน้ี ได้รับเกียรติจาก
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้ึนปก
จุลสารออนไลน์ฉบับน้ี ในประเด็นเรื่องฟันของมนุษย์ อวัยวะที่
แข็งแรงทีส่ดุในร่างกาย จะเป็นประเด็นอะไรน้ันติดตามในคอลัมน์
เรื่องเด่นเป็นข่าวครับ 

 สดุท้ายน้ี ทมีงานได้วางแผนงานประชาสมัพนัธ์
ในการคดิรปูแบบใหม่ๆ หากท่านมีข้อเสนอแนะ
ด้านงานประชาสมัพนัธ์ของกรม สบส. สามารถ
ให้ค�าแนะน�า ติ ชม ผ่านทางเฟซบุ๊ก ของกรม
สนับสนุนบรกิารสขุภาพ หรอื จุลสารออนไลน์ 
สบส. ซอย 8 ได้เลยนะครับ ทีมงานจะ
รวบรวมและน�าไปปรบัปรงุ รวมทัง้การน�าเสนอ 

content ใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้เข้ากับโลกในยุคดิจิตอลผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดครับ แล้วพบกันใหม่
ในเดือนพฤศจิกายน สวัสดีครับ
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ก.คดิใหม่ ท�าใหม่ เพือ่ประชาชน
ที่ปรึกษา
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายทวิช เทียนค�า

กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งเรือง
นายสราวุฒิ จบศรี
นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี

นายแบบกิตติมศักดิ์
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ก.
“ฟันดี

 การดูแลสุขภาพฟัน เป็น 1 ในสุขบัญญัติ 10 ประการ
ที่ต้องใส่ใจ เพราะฟัน เป็นอวัยวะด่านหน้า ที่นอกจากใช้
บดเคี้ยวอาหารแล้ว ฟันที่สวยงามยังช่วยเสริมความม่ันใจ 
เสรมิบคุลิกภาพทีดี่ให้แก่เจ้าของฟัน สบส.ซอย 8 จึงขอนัด 
คิวผู ้รู ้ ลึกรู ้จริงเรื่องฟัน อย่างท่านทันตแพทย์อาคม  
ประดิษฐสวุรรณ รองอธบิดีกรม สบส. มาพดูคยุแบบสบายๆ 
...เพราะเรื่องฟัน ต้องถามหมอฟัน

ป ัญหาสุขภาพช ่องปาก 
ส�าหรับคนที่ฟ ันมีป ัญหา 
ท�าให้มีระบบการบดเข้ียว
ที่ดีข้ึน ฟันดูเรียงตัวเป็น
ระเบียบสวยงาม อาจมีส่วน 

มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 คนสมัยน้ีนิยมจัดฟันกัน
มากข้ึน จริงๆ แล้วการจัด
ฟันจ�าเป็นหรือไม่ เพราะเหตุ
ใดจึงต้องจัดฟัน
 “การจัดฟันก็เพื่อแก้ไข 

ท�าให้รูปหน้าดูดีสวยหล่อข้ึน 
แต่น่ันไม่ใช่ประเด็น ในการจัด
ฟันเท่ากบัการทีจ่ะท�าให้เราได้
แก้ไข ได้รักษาปัญหาฟันซ้อน 
ฟันเก ทีอ่าจจะมีเศษอาหารไป
ตดิง่าย ท�าให้ฟันผุได้ ถ้าจัดฟัน
กจ็ะท�าให้ดูแลรกัษาฟันง่ายข้ึน 
ท�าความสะอาดง่ายข้ึน”
 ค ลิ นิกทันตกรรมที่ ไ ด ้
มาตรฐาน ต้องสงัเกตอะไรบ้าง
 “ต้องดูสถานที่ว่าถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ ในส่วน
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กลาง(กทม.) ต้องมีใบอนุญาต
จาก กรม สบส. ถ้าในส่วนภูมิภาค 
ก็มีใบอนุญาตจากส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) 
ส่วนผู้ให้บรกิารต้องมีใบ สพ.6 
เพื่อประกอบวิชาชีพในสถาน
พยาบาลแห่งน้ัน ต้องเป็น
ทันตแพทย ์ที่ ถู กต ้ องตาม
กฎหมาย ต้องมีผูด้�าเนินการที่
ถกูต้องตามกฎหมาย ท�าหน้าที่ 
บริ ห า ร จัดการ เครื่ อ ง มื อ 
อุปกรณ์ ดูแลทันตแพทย์ใน
คลินิกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ซึ่ ง ผู ้รับบริการสามารถ
ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์กอง
สถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศลิปะ (https://mrd-hss.
moph.go.th)  ว่าคลินิกน้ันถกู
ต้องตามกฎหมายหรอืไม่ เลขที่ 
ใบอนุญาตเท่าไหร่ ทีต่ัง้อยูต่รง
ไหน ค้นหาทางมือถือได้เลย 
แล้วไปตรวจสอบอกีรอบทีห่น้า
ร้านว่าข้อมูลถูกต้องตรงกัน
หรือไม่”
 ค�าแนะน�าในการดูแลสขุภาพ
ช่องปากและฟัน

“การดูแลสุขภาพช่องปาก  
การแปรงฟันใช้หลัก 2-2-2 
คือแปรงฟัน อย ่างน ้อย 
วันละ 2 ครั้ง แปรงทุกซี่
ทุกด้านของฟัน ทุกซอกมุม 
นาน 2 นาท ีแล้วรอ2 ชัว่โมง 
ค่อยทานอาหาร เม่ือฟันแข็ง
แรงแล้ว โดยเฉพาะเด็กๆ 
ก็จะท�าให ้ เคี้ยวอาหารได้

ละเอียด รับสารอาหารได้
เต็มที่หรือแม้แต่ผู ้สูงอายุ
ล�าไส้ไม่ค่อยดี ถ้าฟันไม่ดี 

เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด ล�าไส้
ก็จะท�างานหนัก 
 การท�าความสะอาดซอกฟัน 
ควร ใช ้ ไ หม ขัดฟ ันด ้ ว ย 
แต ่ มี ข ้ อ แนะน� า เพิ่ ม เติ ม
ส�าหรบัคนจัดฟัน  ต้องใช้แปรง 
ส�าหรบัคนจัดฟันโดยเฉพาะ
ต ้องแปรงอย ่ างละ เอี ยด 
ทุกซอก เพือ่เอาเศษอาหาร 
ออก คนจัดฟันอาจใช้เวลา
แปรงฟันนานมากกว่าคน
ฟันปกตหิน่อย ถ้าท�าจนเป็น
ปกตนิิสยั กจ็ะไม่ใช่เรือ่งยาก
ฟ ั น ทุ ก ซี่ ท� า ง า น ส อ ด
ประสานกัน ทุ กซี่ จึ ง มี
ความส�าคัญเหมือนกันหมด  
ต้องดูแลรักษาไว้ เพื่อให้เรา
มีสุขภาพฟันที่ดี กินอาหาร
สะดวก ได้รบัสารอาหารครบ
ถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดี”

นางสาวสุมาลี  อนุอันต์  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เปิดใจคนฟันเหล็ก

 ‘เสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเองครับ เพราะฟันไม่ 
เรียงตัว ฟันข้างหน้าเหยินครับ ท�าให้มั่นใจมากขึ้น”

ท�าไมถงึอยากจัดฟัน

แรงจูงใจในการเลือกคลินิกจัดฟัน

 นายชีวัธนัย เจริญ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

 “เพื่อนแนะน�าว่าท�าคลินิกทันตกรรมที่น่ีดี และ
คุณหมอจัดฟันดีค่ะ”
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 ในสถานการณ์ทีโ่รคโควดิ 19 ยงัคง
ระบาดทั่วโลก และยังไม่มีวัคซีนออกมา
ใช้ป้องกนัหรอืรกัษาอย่างจรงิจัง ท�าให้มี
คนทีฉ่วยโอกาสหากนิกบัความกลัวของ
ประชาชน ด้วยการชกัชวนให้ฉดีวติามิน 
ต้านโรคโควดิ 19  ซึง่ กรม สบส. ได้หารอื 
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น สมาคม 
โรคติดเชื้อในเด็กฯ กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย์ อย. และแพทยสภา ต่าง
มีความเห็นตรงกันว่า
 การให ้โอโซน หรือฉีดวิตามิน 
เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันหรือต้านโรคโค
วิด 19 น้ัน ยังไม ่มีหลักฐานทาง 
วิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่ยืนยันได้
แน่ชัดว่าสามารถสร้างภูมิคุ ้มกันโรค 
โควดิ 19 จึงไม่ควรเสยีเงนิไปฉดีวติามิน
เข้าร่างกายโดยใช่เหตุ และการที่สถาน
พยาบาลชกัชวนให้ประชาชนรบับรกิาร
โดยอ้างว่าสามารถป้องกันโรคได้น้ัน   
ยงัถอืว่าเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกนิจรงิ 
จะมีโทษตามกฎหมาย 
 ยิ่งถ ้าผู ้ชักชวนเป็นเพียงแค่หมอ 
กระเป๋า แอบอ้างว่าเป็นหมอ แล้วให้บรกิาร 
ฉดีตามบ้าน ยิง่อนัตราย เข้าข่ายหมอเถือ่น 
เสี่ยงคูณ 2

 ความเทีย่งตรงของเครือ่งมือแพทย์ มีความ
ส�าคญัอย่างยิง่ต่อชวีติของผู้ป่วย โดยทีห่ลาย
คนอาจคาดไม่ถึง เพราะเม่ือมีการรักษา 
ทุกคนย่อมพุ่งเป้าไปที่แพทย์ผู้ท�าการรักษา
แต่เพียงอย่างเดียว 
 กรม สบส. คอืผู้อยูเ่บือ้งหลังความถกูต้อง 
เทีย่งตรง พร้อมใช้ของเครือ่งมือทางการแพทย์ 
ในโรงพยาบาลของรฐั มีบคุลากรผู้มีความรู้
ความสามารถ มีที่ปรึกษาที่มีความช�านาญ
จนท�าให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของกรม 
สบส. ได้ใบรบัรองจากส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม ตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก. 17025 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดย
ผ่านมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอณุหภูมิ
แบบสัมผัส เช่น ปรอทวัดไข้  ด้านอุณหภูมิ
แบบไม่สมัผัส เช่น เครือ่งวดัอณุหภูมิในช่อง
หูและหน้าผาก ด้านมวล เช่น การใช้ตุ้ม 
น�้าหนักในการตรวจสอบเครื่องชั่งน�้าหนัก
เพือ่วดัน�า้หนักของยา น�า้หนักของคนไข้ และ
ด้านอตัราการไหลของของเหลว เช่น เครือ่ง
ให้สารละลายทางหลอดเลือดด�า เป็นต้น

ฉีดวิตามินต้านโควิด 
ไม่จริง

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
มาตรฐาน ISO
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รู้หรือไม่

ต้องล้างมือก่อนเข้าร้านนะครับ

จะกี่เท้าผมก็รับไหววว

ขอให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นมาใช้บริการร้านนวด ร้านสปากันครับ

HSS Press Tour 2020HSS Press Tour 2020
 สราพาทัวร์ ฉบับน้ี Special โดยท่าน
อธบิดีกรม สบส. น�าสือ่มวลชน ลงพืน้ทีล่่องใต้ 
ศึกษาดูงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ณ จังหวัดพัทลุง ตามมาดูกันว่าไปที่ไหนบ้าง   

 พาไปชม ร้านแบบไทยสไตล์แบบไทยๆ การนวด 
ที่ ค ง เ อ ก ลั ก ษณ ์  แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร
ป้องกันโควิด 19 ของ 
กรม สบส. อย่างเคร่งครดั
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การเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น  เข้าข่ายเป็นคลินิกเถื่อน  มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 
5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับรูห้รือไม่

ทพ.อาคม รองอธิบดี 
พร้อมมาก วนัน้ีน�าทมีสือ่มวลชน
มาชมศูนย์เครื่องมือแพทย์ครับ 

เหยี่ยวข่าวสาว ยิ้มสวยๆ พร้อมลุยทุกงานจ้า

 งานน้ีต้องขอขอบคณุพี่ๆ  น้องๆ สือ่มวลชนทกุสือ่ 
ทกุแขนง ทีไ่ด้น�าเสนอข่าวของกรม สบส. เผยแพร่
ให้ประชาชนได้รบัทราบนะครบั สราขอลาทกุท่าน
ไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

 พาไปชม งานประชมุวชิาการ อสม. ภาคใต้  ท่านอธบิดีพบปะพีน้่อง 
อสม. ภาคใต้ และท�าข่าวสกูป๊เด็ดป้าดี อสม. ตรงั ฮโีร่ช่วยชวีติเหยือ่ไฟชอ็ต 

 พาไปชมศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง  1 ใน 
3 ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบระดับประเทศ จัดการ
เครื่องมือแพทย์ได้อย่างเป็นระบบ ที่ต้องยกนิ้วให้ 

บส ส

 และท่านอธิบดี กรม สบส. ได้พูดคุยเป็นกันเองกับ 
พี่น้อง สื่อมวลชน อย่างใกล้ชิด 



เยีย่มชมการท�างาน AHQ

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ  
กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. ทพ.อาคม 
ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. น�า
คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการ
ด�าเนินงานโรงพยาบาลกักกันแห่งรัฐทางเลือก 

(Alternative Hospital Quarantine) ซึง่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบทีมี่กระบวนงานและระบบ
การบรหิารจัดการทีมี่คณุภาพมาตรฐานเป็นอย่างดี รองรบักลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ
รวมผู้ติดตามที่เข้าร่วมโครงการ AHQ ณ รพ.บ�ารุงราษฎร์ กทม.

 การประชุมคณะกรรมการ
อ� า น ว ย ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub) ครัง้ที ่2/2563 
นพ.ธเรศ กรษันัยรววิงค์ อธบิดี
กรม สบส. และทพ.อาคม  
ประดิษฐสวุรรณ รองอธบิดีกรม 
สบส. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
ณ ห้องประชุมชยันาทนเรนทร 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมี 
นายอนุทนิ ชาญวรีกลู รองนายก 
รฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงสาธารณสุข  และ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

ประชุม คกก. medical Hub

เยี่ยมเสริมพลัง อสม.

ผู้แทนกรม สบส. ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
ประธาน 

 ดร.สาธติ ปิตเุตชะรฐัมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
ลงพื้นที่ ตรวจ เยี่ ยมสถาน 
บริการสาธารณสุขและเยี่ยม
เสรมิพลัง อสม. ณ รพ.พทัลุง 
จ.พทัลุง โดยมี นพ.ภานุวฒัน์ 
ปานเกต ุรองอธบิดีกรม สบส. 
 ร่วมลงพื้นที่ติดตาม

 นางเสาวภา จงกติตพิงศ์ ผู้
อ�านวยการกองสขุภาพระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการ

แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน
จักรยานทางไกลนานาชาติ 
“ทวัร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในรูป
แบบชีวิตวิถีใหม่

 กองแบบแผน ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม พร้อมเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาศูนย์เครื่อง



ประชุม R2R

ส่งเสริมมาตรฐาน

สรปุผลการด�าเนินงานสขุศาลาฯ

บรรยายบทบาทวิศวกร

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

บส ส

 ศบส.ที่ 5 ลงพื้นที่ส่ง
เสริมทดสอบ/บ�ารุงรักษา
เครื่องมือแพทย์ที่ มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อเป็นการสร้าง
คุณภาพและมาตรฐานให้
กับโรงพยาบาลด้านเครื่อง
มือแพทย์และสาธารณสุข 
ณ รพ.ด ่านมะขามเตี้ย 
จ.กาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทาน

มือแพทย์ รวมทั้งการปรับปรุง
คุณภาพห้อง ER และสถาน
ที่ ก ่ อสร ้ างอาคารวิ นิจฉัย 
รักษา ณ รพ.อุตรดิตถ  ์
จ. อุตรดิตถ์ 

 ส�านักผู้เชีย่วชาญ กรม สบส. 
จัดการอบรมเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง
การพัฒนางานประจ�าสู ่งาน
วิจัย Routine to Research 
(R2R) เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บุคลากรของกรม สบส. ได้
รบัความรู ้กระบวนการจัดการ
งานวิชาการ งานวิจัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง รวมถึง
พัฒนาต่อยอดงานประจ�าให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน พร้อม
เพิม่ศกัยภาพบคุลากรในหน่วย
งานให้มีองค์ความรู้ น�าไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

 ศบส.ที่  1 พร ้อมด ้ วย  
นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวร
วัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มและติดตาม
การพัฒนาคุณภาพการให้
บรกิารสาธารณสขุในสขุศาลา
พระราชทาน ณ สุขศาลา
พระราชทานบ้านป่าก�่า อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน

 ศบส.7 ร ่วมบรรยาย
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของ
วิศวกรเครื่องมือแพทย์ใน
สถานพยาบาล ในโครงการ
จัดท�าหลักสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
ฟิสกิส์อปุกรณ์การแพทย์ ณ 
ม.เทคโนโลยรีาชมงคล อสีาน 
วิทยาเขต ขอนแก่น

 ศบส.ที่  2 จัดประชุม
สรุปผลการด�าเนินงานการ
พฒันาสขุศาลาพระราชทานฯ 
และมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพประจ�าปี 2563 เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู ้ รวมทั้ง
สรุปบทเรียนการพัฒนางาน
สุขศาลาพระราชทานฯ และ
มาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ 
เขตสุขภาพที่ 2 น�าไปสู่การ
ออกแบบและวางแผน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
ณ บ้านสวนศิริวัจ รีสอร์ท 
อ.บ้านตาก จ.ตาก



INFOGRAPHIC



นายนพดล มุสิก
 ษศเพิรากญานาํชรกตินิ

กองกฎหมาย

3652 ป .สบส ีรศีดนคลัวงาร
คาภิมูภนวสนางิตับิฏปูผรากชาราขทภเะรป

นีาทนัจ ธวุารกัจยาน
นิติกร กองกฎหมาย

งาจกูลรากชารนางกันพ าํจะรปงาจกูลทภเะรป

งาลกนวส

3 ส ดด์ีพมพินางกนัพ

์ครรวสรคน.จ อนืหเคาภนาฐลมูขสุณราธาสานฒัพ์ยนศู

คาภิมูภนวส

นางสาวสุณี เพ็ญนาท
พนักงานธุรการ ส 4

มรกรากนุาขลเนางกนัาํส

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562

รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2563

ราหิรบูผทภเะรป

้ผู

ยัชวิญบุ ์ยทวิสุยาน
21 ทีพาภขสุรากริบนนุสบนัส์ยนศูรากยวนาํอ

นายการุญ สุขสุทธิ
นางญานาํชาฟ้ฟไงา่ชยาน

21 ทีพาภขสุรากริบนนุสบนัส์ยนศู

์

งาลกนวสนางิตับิฏปูผรากชาราขทภเะรป

นายสุทธิพร ปรีชา
นผแบบแงอก รากญานาํชกนิปาถส

์ณษกัลารมอ ลพงรทยาน
ยามหฎกงอก รากญานาํชรกตินิ

นัมาํค พทเรพงาน

์นตัรณรรวสุ ติชโะรปยาน
ญานาํชรากรธุนางกนัพา้จเ

11 ทีพาภขสุรากริบนนุสบนัส์ยนศู

์นฒัพสโ ถานวภูยาน
นางญานาํชาฟ้ฟไงา่ชยาน

01 ทีพาภขสุรากริบนนุสบนัส์ยนศู

 

นาง

ราก


