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ตินูย 3701 ดมหง้ัทยัศาอกัพ่ีทีม ราคาอ 4 นวนำจ น้ัช  8  ยัศาอกัพ  ณามะรปจ็รสเวลแะจาวดาคะลแ   2652 .ย.ก ณามะรปยดโงารสอกม่ร�เ  ยามหฎกมาตราคาองารสอกตาญุนอบใอขงาวหะรูยอรากงรคโ   3652 .ค.ธ พกูผะราภีมรากงรคโ จ็รสเวลแงารสอกอ่ืมเดุชราคาอนยีบเะทดจะจะลแ ศากายรรบะลแพาภนปเดมหง้ัทพาภ ) นชาหม ( ดักำจ ีบอโูย ราคานธบักนั ขะลแดยีอเะลยารลูมอขงลปแนย่ีลปเรากนใ์ิธทิสนวงสอข ฯทัษร�บ งอลำจ านหงวลบารทหใงจแงอตมไยดโ ๆงาตมาวคอ
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