รายงานสรุปผล
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

(Emergency Medical Responder : EMR)
ระหว่างวันที่ 2 – 4 และ 9 – 11 สิงหาคม 2562 (6 วัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โดย
งานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานสรุปผล
โครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
(Emergency Medical Responder : EMR)
ระหว่างวันที่ 2 – 4 และ 9 – 11 สิงหาคม 2562 (6 วัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
****************************************
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือ
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบั ตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรม ได้
กาหนดอานาจ หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบและข้อจากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคาสั่ง
การแพทย์หรือการอานวยการ พ.ศ.2556 ได้กาหนดให้มีการการอบรมหลั กสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น เรื่ อ งการวั ด ผลการสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ห รื อ สอบตก แต่ จ ะเน้ น การปฏิ บั ติ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อจากัดของตนเองและสามารถประสานงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมืออาชีพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะเป็นสานักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
(หลั กสูตร 48 ชั่ว โมง)” ขึ้น เพื่อสร้ างเครื อข่ายการแพทย์ฉุกเฉินให้ บริการประชาชนครอบคลุ มพื้นที่ในจังหวัด
สมุทรสาครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามขอบเขต
ความรับผู้ผิดและข้อจากัดของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
.
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการรับรู้ ตอบสนองและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินตาม
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจากัดของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
.
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง
ถูกต้องตามขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจากัดของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อาสาสมัครจากมูลนิธิทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาครที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จานวน 50 คน
ระยะเวลาการดาเนินการ
การจัดอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการอบรม จานวน 6 วัน( 48 ชั่วโมง) ดังนี้
สัปดาห์แรก คือ วันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 และ
สัปดาห์ที่สอง คือ วันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

.

วิธีการดาเนินการ
ลาดับ

ขั้นตอน
มิ.ย62

1

การขออนุมัติโครงการ

2

ประสานงานความพร้อมของวิทยากรและ
คณะทางาน
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม / เปิดรับ
ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร การปฐม
พยาบาลและการช่วยปฏิบัติการการแพทย์
ขั้นพื้นฐาน
การฝึกประสบการภาคสนาม

3
4
5
6

กรอบระยะเวลาการดาเนินการ
ก.ค. สค.62 ก.ย.
ต.ค.
62
62
62

พ.ย.
62

/

สรุปผลการฝึกอบรมและขึน้ ทะเบียนเป็นผู้
ที่สามารถขอรับใบประกาศนียบัตร อฉพ.

รูปแบบการจัดการอบรม
1. การบรรยาย
จานวน 20 ชัว่ โมง
2. การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ จานวน 28 ชัว่ โมง
3. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จานวน 10 ราย

/
/
/
/

/

/
/

ผลการดาเนินการจัดอบรม
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนินการจัดหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตร 48 ชั่วโมง) โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการการอบรมฯ จานวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย
1. วิทยากรและคณะทางาน
จานวน
10 คน ประกอบด้วย
1.1 วิทยากรจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
1.2 วิทยากรจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
1.3 วิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ
จานวน
50 คน ประกอบด้วย
2.1 บุคลากรจากโรงพยาบาลมหาชัย
2.2 บุคลากรจากโรงพยาบาลมหาชัย2
2.3 บุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชัย
2.4 บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตาบลหลักสาม
2.5 บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตาบลอาแพง
2.6 บุคลากรจากมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
2.7 บุคลากรจากมูลนิธิธารน้าใจสมุทรสาคร
2.8 บุคลากรจากมูลนิธิร่วมกตัญญูสมุทรสาคร
2. จานวนผู้ผ่านการอบรม
การอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” ได้กาหนดกลุ่มเปูาหมาย
จานวน 50 คน แต่มีผู้ผ่านการอบรมฯและมีสิทธิขอประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) จานวน 47
คน คิดเป็นร้อยละ 94 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
3. การประเมินผลโครงการ
เกณฑ์ชี้วัด 1. : ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินรายใหม่ เข้ารับการอบรม ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90ของเป้าหมายที่กาหนด ผล
การดาเนินโครงการ : การอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน”
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่มีผู้ผ่านการอบรมฯและมีสิทธิขอ
ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
จึงส่งผลให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดของโครงการ
เกณฑ์ชี้วัด 2. : ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ8๐ ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ
ผลการดาเนินโครงการ : การอบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน”
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 50 คน แต่มีผู้ผ่านการอบรมฯภาคปฏิบัติ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94
ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จึงส่งผลให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดของโครงการ

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร
การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรสาคร
(Emergency Medical Response : EMR)
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

เวลา

- การบรรยาย 6 ชัว่ โมง
- การฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

รายละเอียด

07.30 – 08.00
08.00น. – 08.45 น.

ลงทะเบียน
กิจกรรมสัมพันธ์ หัวข้อ การละลายพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานกู้ชีพ
08.45 น. – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00 น. – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศ
ไทย
10.00 น. – 11.00 น. การบรรยาย หัวข้อ ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้
ปฏิบัติการ
11.00 น. – 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ ความรู้พื้นฐานของร่างกายมนุษย์
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. การบรรยาย หัวข้อ สัญญาณชีพและการเฝูาตรวจ
ติดตาม
14.00 o. – 15.00 น การบรรยาย หัวข้อ การใช้ยาเบื้องต้น
15.00 น. – 17.00 น. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 6 ฐาน
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8)
ฐานที่ 1 ร่างกายมนุษย์
ฐานที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ฐานที่ 3 สัญญาณชีพ
ฐานที่ 4 สัญญาณชีพ
ฐานที่ 5 การใช้ยา 1
ฐานที่ 6 การใช้ยา 2

วิทยากร
นางวรา เจริญพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร
สุมลมาลย์ เมืองแก้ว
สุมลมาลย์ เมืองแก้ว
วิภาวรรณ ม่วงจีบ
ตรีเนตร น้อยนาค
วรา เจริญพันธ์
วิภาวรรณ ม่วงจีบ
สุมลมาลย์ เมืองแก้ว
ตรีเนตร น้อยนาค
ศิริชัย อ่าประชา
อธิคม กิ่งจันทร์
วรา เจริญพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. – 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา

- การบรรยาย 4 ชัว่ โมง
- การฝึกปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

รายละเอียด

วิทยากร

08.00 น. – 09.00 น. การบรรยาย หัวข้อ กฎหมายและจริยธรรมทาง
วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
การแพทย์ฉุกเฉิน
09.00 น. – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การประเมินสถานการณ์และการ วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
ประเมินสภาพผู้ปุวย
10.00 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Trauma & Medical assessment กลุ่มที่ 1 วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8 ) จานวน 6 กลุ่ม

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การจัดการระบบทางเดินหายใจ
15.00 น. – 17.00 น. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 6 ฐาน
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8)
ฐานที่ 1 Airway Management
ฐานที่ 2 Breathing Management
ฐานที่ 3 Pediatric Chocking
ฐานที่ 4 Adult Chocking
ฐานที่ 5 Medical Assessment
ฐานที่ 6 Trauma Assessment

กลุ่มที่ 2 วรา เจริญพันธ์
กลุ่มที่ 3 พรทิพย์ เสียงเพราะ
กลุ่มที่ 4 วิภาวรรณ ม่วงจีบ
กลุ่มที่ 5 อธิคม กิ่งจันทร์
กลุ่มที่ 6 นิศา เฟื่องขจร

พงษ์ศิริ กงม้า
พงษ์ศิริ กงม้า
พรทิพย์ เสียงเพราะ
นิศา เฟื่องขจร
อธิคม กิ่งจันทร์
วรา เจริญพันธ์
วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

เวลา

- การบรรยาย 3 ชัว่ โมง
- การฝึกปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

รายละเอียด

วิทยากร

08.00 น. – 09.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินเบื้องต้น
และระบบ Fast track สาหรับผู้ปุวยฉุกเฉิน
09.00 น. – 09.30 น. การบรรยาย หัวข้อ การช่วยคลอดฉุกเฉิน

ฉัตรชดาพร อาชีวเกษตรกร

09.30 น. – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การจัดการผู้ปุวยจิตเวช

พงษ์ศิริ กงม้า

วรา เจริญพันธ์

10.00 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน (อัตราส่วน
ครู : นักเรียน = 1 : 8)
ฐานที่ 1 การดูแลผู้ปุวย Stroke
ฐานที่ 2 การดูแลผู้ปุวย STEMI
ฐานที่ 3 การดูแลผู้ปุวย Sepsis
ฐานที่ 4 การดูแลผู้ปุวยจิตเวช
ฐานที่ 5 การช่วยคลอดฉุกเฉิน
ฐานที่ 6 การประเมินอาการผู้ปุวยฉุกเฉิน

12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 13.30 น.
13.30 น. – 14.00 น.
14.00 น. – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย หัวข้อ การลาเลียงผู้ปุวยฉุกเฉินทางอากาศ
การบรรยาย หัวข้อ การใช้วิทยุสื่อสาร
การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 3 ฐาน
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8)
ฐานที่ 1 สถานีแม่ข่าย
ฐานที่ 2 สถานีลูกข่าย
ฐานที่ 3 การลาเลียงทางอากาศ

1.ฉัตรชดาพร อาชีวเกษตรกร
2. อธิคม กิ่งจันทร์
3. นิศา เฟื่องขจร
4. พงษ์ศิริ กงม้า
5. วรา เจริญพันธ์
6. วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

อธิคม กิ่งจันทร์
ศิริชัย อ่าประชา
1. ศิริชัย อ่าประชา
2. วรา เจริญพันธ์
1.พงษ์ศิริ กงม้า
2.นิศา เฟื่องขจร
1.อธิคม กิ่งจันทร์
2.วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา

- การบรรยาย 3 ชัว่ โมง
- การฝึกปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

รายละเอียด

08.00 น. – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
10.00 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8)
ฐานที่ 1 Dressing stope bleed
ฐานที่ 2 Splint & Improvise
ฐานที่ 3 Cervical collar
ฐานที่ 4 Abdominal & Chest wound
ฐานที่ 5 Amputate wound
ฐานที่ 6 Trauma assessment
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การยกและเคลื่อนย้าย
14.00 น. – 17.00 น. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 6 ฐาน
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8)
ฐานที่ 1 การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยมือเปล่า
ฐานที่ 2 การถอดหมวกกันน็อค
ฐานที่ 3 การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยลงบันได Stair chair
ฐานที่ 4 Rapid Extrication & LSB
ฐานที่ 5 Cervical collar & Long spinal board
ฐานที่ 6 Medical Assessment

วิทยากร
อธิคม กิ่งจันทร์

1.อธิคม กิ่งจันทร์
2. พรทิพย์ เสียงเพราะ
3. พงษ์ศิริ กงม้า
4. นิศา เฟื่องขจร
5. วิภาวรรณ ม่วงจีบ
6. วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
1.อธิคม กิ่งจันทร์

2. พรทิพย์ เสียงเพราะ
3. พงษ์ศิริ กงม้า
4. นิศา เฟื่องขจร
5. วิภาวรรณ ม่วงจีบ
6. วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

เวลา

- การบรรยาย 4 ชัว่ โมง
- การฝึกปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

รายละเอียด

วิทยากร

08.00 น. – 08.30 น. การบรรยาย หัวข้อ การเขียนรายงานการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
08.30 น. – 09.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การปูองกันโรคอุบัติใหม่

สุมลมาลย์ เมืองแก้ว

09.00 น. – 10.00 น. การบรรยาย หัวข้อ หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

10.00 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและ
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจอัตโนมัติ (AED)
(อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 8) จานวน 6 กลุ่ม

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. การบรรยาย หัวข้อ การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
15.00 น. – 17.00 น. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การซ้อมแผนบนโต๊ะ
(Tabletop exercise)

สุมลมาลย์ เมืองแก้ว

1.อธิคม กิ่งจันทร์
2. วรา เจริญพันธ์
3. พงษ์ศิริ กงม้า
4. นิศา เฟื่องขจร
5. สุมลมาลย์ เมืองแก้ว
6. วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
1.อธิคม กิ่งจันทร์
2. วรา เจริญพันธ์
3. พงษ์ศิริ กงม้า
4. นิศา เฟื่องขจร
5. สุมลมาลย์ เมืองแก้ว
6. วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

เวลา

- การบรรยาย 0 ชัว่ โมง
- การฝึกปฏิบัติ 8 ชั่วโมง

รายละเอียด

07.30 น. – 08.00 น. รายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
08.00 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มเพือ่ ทาการทดสอบภาคปฏิบัติ 6 ฐาน
ฐานที่ 1 Medical assessment
ฐานที่ 2 Trauma assessment
ฐานที่ 3 Rapid Extrication with long spinal board
ฐานที่ 4 Helmet removal
ฐานที่ 5 BBA with Child birth
ฐานที่ 6 Airway Obstruction
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 17.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อทดสอบ หัวข้อ การจัดการความเสี่ยงสา
ธารณภัย กรณีอุบัติภัยหมู่ (Mass Casualty Incident)
จานวน 6 ฐาน
ฐานที่ 1 Commander
ฐานที่ 2 Safety
ฐานที่ 3 Triage
ฐานที่ 4 Treatment
ฐานที่ 5 Loading
ฐานที่ 6 Parking
17.00 น. – 17.30 น. พิธีปิดการอบรม

วิทยากร
สสจ.สมุทรสาคร
1.ฉัตรชดาพร อาชีวเกษตรกร
2.วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
3.อธิคม กิ่งจันทร์
4.พงษ์ศิริ กงม้า
5.วรา เจริญพันธ์
6.นิศา เฟื่องขจร

1.วัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
2.สุมลมาลย์ เมืองแก้ว
3.นิศา เฟื่องขจร
4.วรา เจริญพันธ์
5.อธิคม กิ่งจันทร์
6.พงษ์ศิริ กงม้า

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. – 17.30 น.

