เยี่ยมเยือนผูจัดจำหนาย

วารสาร จอหน เดียร

หจก. สมบูรณ แทรกเตอร 2000
คุณสมบูรณ เดชข�นทด ผูบร�หาร หจก. สมบูรณ แทรกเตอร 2000

สำหรับพ�่นองเกษตรกรชาวไทย

สำนักงาน : 215 หมู 6 ถ. บุร�รัมย-สตึก (ทางไปสนามบิน) ต.บานยาง อ.เมือง จ.บุร�รัมย
โทรศัพท : 044-666-628 หร�อ คุณปอก (ผูจัดการ) 083-090-5546

“..ดูแลและบร�การลูกคา
อยางเปนกันเอง และเล็งเห็น
ความสำคัญของลูกคาเกา
มาโดยตลอด..”
กอนเปนสมบูรณ แทรกเตอร
เคยทำเกี่ยวกับรถไถนามาหลายสิบ
ป มีสำนักงานอยูที่ จ.นครราชสีมา
สวนใหญมีฐานลูกคาเกาที่ จ.บุร�รัมย
เปนจำนวนมาก จ�งตัดสินใจมาเปด
สำนักงานใหม จ.บุร�รัมย เพ�่ออำนวย
ความสะดวกลูกคาเกาในโซนนี้ ทาง
เราไดเล็งเห็นถึงคุณภาพและความ
แข็งแกรงของรถไถจอหน เดียร หาก
เปร�ยบเทียบกับยี่หออื่นจะมีขอดีเยอะ
กวา จ�งตัดสินใจจับมือกับบร�ษัท จอหน
เดียร (ประเทศไทย) จำกัด เปนพันธมิตร
ในการเปนผูจัดจำหนายที่ จ. บุร�รัมย

แนวคิดในการใหบร�การ
สมบูรณ แทรกเตอร ใหความสำคัญ
กับบร�การหลังขายเปนหลัก จ�งคิด
หาว�ธีแกปญหาของลูกคาใหตรงจ�ด
เชน อะไหลตองพรอมเสมอ การ
บร�การตองรวดเร็ว ประทับใจ เพ�่อให
พ�่นองเกษตรกร หร�อลูกคาไดใชทั้ง
รถที่ดี และบร�การที่ดี

ขอแนะนำการเลือกซื้อแทรกเตอร
รถของจอหน เดียร มีคุณสมบัติที่
แข็งแกรง ทนทาน ประหยัดอยูแลว
ทางทีมงานเราจะเปนผูแนะนำลูกคา
ซึ่งข�้นอยูกับอาชีพ และประเภทของ
จ�ดเดนที่ประทับใจลูกคา
ลูกคาสวนใหญประทับใจในเร�่องการ งานเกษตรเปนหลัก
ใหบร�การที่เปนกันเอง รวดเร็ว ทันใจ
เชน ถาลูกคามีปญหารถเสีย เราจะ ความประทับใจตอ จอหน เดียร
สงชางเขาไปถึงหนางาน พรอมมีรถ เราประทับใจที่บร�ษัท จอหน เดียร
(ประเทศไทย) จำกัด สงทีมงานที่มี
สำรองใหลูกคาใชระหวางซอม
ความรูมาอบรม สอนว�ธีการขาย การ
กลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจ
บร�การ การจัดการ และการบร�หาร
ผมและทีมงาน คิดเสมอวาการบร�การ ใหกับเรา เหมือนเปนพ�่เลี้ยง และเปน
ลูกคา ตองเอาใจเขามาใสใจเรา ตอง ครอบครัวเดียวกัน ทำใหผมรูสึก
ซื่อสัตย ตองมีความพรอมทั้งตัวทีม อุ  น ใจและมี ก ำลั ง ใจในการพั ฒ นา
งานและผลิตภัณฑ เพ�่อสรางความ ธุรกิจใหประสบความสำเร็จตอๆ ไป

“..เราเนนความซื่อสัตย
ตอลูกคา และบร�การ
ที่รวดเร็วทันใจ ไมเอาเปร�ยบ
พ�่นองเกษตรกร..”
กอนจะเปนพรเทพ มอเตอร
คุณว�ชัย จงชูวณิชย เร��มตนมาจาก
ทำบร�ษัทรับเหมากอสรางถนน และ
ระบบชลประทานตางๆ ของหนวยงาน
ราชการ การทำรับเหมากอสรางนั้น
จำเปนจะตองมีเคร�่องจักรกลไวชวย
ทุนแรง เพ�่อใหงานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ�งข�้น ประกอบกับพ�้นฐาน
เดิ ม ของครอบครั ว เป น พ อ ค า ทำ
สินคาทางการเกษตรพ�ชไร มีโอกาส
ได ใกลชิดกับเกษตรกรมายาวนาน
จ�งคิดวานาจะมีสวนเขามาทำธุรกิจ
ดานเคร�่องจักรกลทางการเกษตรได

มั่นใจใหกับลูกคาที่เดินเขามาหาเรา
จะตองไมผ�ดหวังกลับไป ลูกคาจะได
บอกเกษตรกรตอๆ กันไป เพ�่อเพ��ม
ฐานลูกคาใหมๆ ดวย

จ�ดเดนที่ประทับใจลูกคา
ทีมงานของเราบร�การลูกคาอยาง
เปนกันเอง พรอมการดูแลหลังการ
ขาย หากมีเหตุขัดของเราก็ไปให
บร�การกันถึงหนางาน ตลอดระยะ
เวลารับประกัน อีกทั้งยังใหคำแนะนำ
การใชงานกันตลอดไปอีกดวย

ธุรกิจในปที่ผานมา
และรถแทรกเตอรที่ขายดีที่สุด
ปที่ผานมาเราทำตัวเลขทะลุเปา และ
ปตอๆ ไปคงไมเปนที่หนักใจ เพราะ
รถของเราดีอยูแลว รุนที่ขายดีที่สุด
คือรุน 45 แรงมา
ฝากถึงผูอานวารสาร จอหน เดียร
ผมขอฝากวา หากทานตองการซื้อ
รถแทรกเตอรไวใชงาน อยากใหทาน
หาขอมูลมาเปร�ยบเทียบ และศึกษา
ใหดีกอนตัดสินใจ ผมขอขอบคุณ
ลูกคาเกาและผูที่มาเยี่ยมชมรถแทรก
เตอรของเราทุกทานนะครับ

บร�ษัท พรเทพ มอเตอร จำกัด
คุณว�ชัย จงชูวณิชย ผูบร�หาร บร�ษัท พรเทพ มอเตอร จำกัด

สำนักงานใหญ ตั้งอยูที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (ทางไปบขส.)
สาขา 2 อ.โกสุมพ�สัย จ.มหาสารคาม (ขาง ร.พ.โกสุมพ�สัย)

ฝากถึงผูอานวารสาร จอหน เดียร
อยากฝากวา กอนจะซื้อรถไวใชงาน
การเกษตร มีโอกาสใหแวะมาเยี่ยม
ชมรถของจอหน เดียร และอุปกรณ
ตอพวงของเรา ศึกษาเปร�ยบเทียบ
กับคูแขง ทั้งราคา ความแข็งแกรง
ความประหยัดน้ำมัน ความพรอม
ในเร�่องอะไหล และบร�การหลังการ
ความประทับใจตอ จอหน เดียร
ผมและที ม งานประทั บ ใจที ่ บ ร� ษ ั ท ขาย ใหโอกาสจอหน เดียร ไดรับใช
จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด เกษตรกร ดวยผลิตภัณฑคุณภาพ
ซึ่งมีความรู ความสามารถ มุงมั่น ดวยนะครับ
ทำงานรวมกันอยางมุมานะ เพ�่อให
เราบรรลุเปาหมายไปพรอมๆ กัน

แรงมา ก็จะชวยประหยัดน้ำมัน และ
คาบำรุงรักษา สวนชาวไรออยและ
มันสำปะหลัง แนะนำใหใชซัก 65-75
แรงมา หร�อหากมีพ�้นที่มากก็เปนรุน
90 แรงมาข�้นไป เพราะตองทำงาน
หนัก สอดคลองกับลักษณะพ�้นที่

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ
เราจั ด รายการส ง เสร� ม การขาย
เปนระยะ เพ�่อเชิญพ�่นองเกษตรกร
เข า มาเยี ่ ย มชมผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเรา
โดยมีฝายขายและชางเทคนิคคอยให
ความรูเกี่ยวกับรถแตละรุน พรอมให
แนวคิดในการใหบร�การ
คำแนะนำว�ธีซอมและบำรุงรักษาดวย ธุรกิจในปที่ผานมา
และรถแทรกเตอรที่ขายดีที่สุด
เราเนนความซื่อสัตยตอลูกคา บร�การ
ปที่ผานมา ยอดขายเติบโตเปนลำดับ
ที่รวดเร็วทันใจ นำเสนอผลิตภัณฑและ ขอแนะนำการเลือกซื้อแทรกเตอร
อะไหลที่มีคุณภาพ ในราคายอมเยาว ควรเลือกซื้อใหเหมาะกับงาน เชน สวนรถที่ทางเราขายดี และยอดนิยม
ชาวนา แรงมาไมตองสูงมาก 45-55 เปนรุน 45 แรงมา กับ 55 แรงมา
ไมเอาเปร�ยบพ�่นองเกษตรกร

รายไตรมาส ฉบับที่ 1/2558

ประกวดภาพถาย
บร�ษัท จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด
ขอเชิญเหลาบรรดาแฟนพันธุแท จอหน เดียร
เขารวมสนุกกับกิจกรรม
บร�ษัท จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด รวมกับ บร�ษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ทำพ�ธีมอบเคร�่องจำลอง
ฝกขับรถตัดออย จอหน เดียร (simulator) ใหกับโรงงานน้ำตาลมิตรผล อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุร� ในวันที่
29 มกราคม 2558 ที่ผานมา เพ�่อสรางความชำนาญใหกับพนักงานในการขับรถตัดออย ซึ่งจะชวยสราง
ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว พรอมกันนี้ยังมีการทำสาธิต รถแทรกเตอรขนาดใหญ รุน 6100B 6135J
6165J และ 6185J ที่ติดตั้งระบบนำทางอัตโนมัติ สรางความแมนยำในการเตร�ยมดินและปลูกออย

ประกวดภาพถาย
แฟนพันธุแท จอหน เดียร
เพ�ยงถายภาพตัวทาน รวมกับ รถแทรกเตอรของ
จอหน เดียร รุนใดก็ได แลวสงมาเพ�่อชิงรางวัล ดังนี้

ใหม! จอหน เดียร 5045D

ประหยัดน้ำมัน มากข�้น ลดคาใชจายในการทำงาน
แตเพ��มประสิทธิภาพผลผลิตของคุณ
วันนี้ เราขอนำเสนอ รถแทรกเตอรอเนกประสงค
จอหน เดียร รุน 5045D ที่ปรับปรุงใหม เพ�่อให
ประหยัดน้ำมันมากข�้นกวาเดิมถึง 5-7%* ดวย
เคร�่องยนตข�มพลังแกรง 4 จังหวะ 3 สูบ ระบบ
ไดเรกอินเจกชั่น 45 แรงมา พรอมแรงบิดสำรองที่
สูงข�้น ใหกำลังลากจ�งดียิ�งข�้น หมดกังวลเร�่องกำลัง
เคร�่องยนตตกขณะทำงาน ชวยใหคุณทำงานไดพ�้นที่
มากข�้นในเวลาเทาเดิม ไมวาจะงานหนักขนาดไหน
รถแทรกเตอรอเนกประสงค จอหน เดียร ก็พรอม
ลุยไปกับคุณ

*เมื่อเทียบกับรุน 5045D รุนเดิม ผลจากการทดสอบ
ตามมาตรฐานจอหน เดียร โดยกลุมว�ศวกรจอหน เดียร

แทรกเตอรอเนกประสงค
จอหน เดียร รุน 5045D ใหม
ประหยัดน้ำมันมากข�้นกวาเดิม 5-7%
ความเร็วรอบเคร�่องยนตลดลง
(จากเดิม 2,300 รอบ/นาที เปน 2,100 รอบ/นาที)

แรงบิดสำรองเพ��มข�้น 5-10%*
ความจ�น้ำมันเกียรลดลง
(จากเดิม 33.5 ลิตร เปน 30.5 ลิตร)

รางวัลชนะเลิศ รถแทรกเตอรจำลอง จอหน เดียร
มูลคา 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชมเชย พวงกุญแจรถแทรกเตอร จอหน
เดียร มูลคา 200 บาท จำนวน 15 รางวัล
ดูรายละเอียดการเขารวมกิจกรรมไดที่
www.deere.co.th

โปรโมชั่นจาก จอหน เดียร

การดูแลรักษารถแทรกเตอร
ประจำวันกอนใชงาน

ซือ้ จอหน เดียร วันนี้ ประหยัดเง�นดาวนสงู สุด 60,000 บาท*

รถแทรกเตอรจำลอง
จอหน เดียร

รุนรถแทรกเตอร เง�นชวยเง�นดาวน (บาท)
5045D
30,000
5055E, 5310
35,000
5065E
50,000
5075E, 5610
50,000
5715
60,000
6100B, 6110B
60,000
พรอมเง�นชวยดาวน สำหรับอุปกรณตอพวง
กร�นซิสเต็ม ชิ�นละ 3,000 บาท (สูงสุด 3 ชิ�น)

1. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเคร�่อง เช็ดกานวัดระดับน้ำมันเคร�่อง แลวใส
กลับลงไปจนสุด ดึงกานวัดออกแลวตรวจเช็คระดับน้ำมัน ชวงการ
ทำงานที่ปลอดภัย คือ ระหวางเคร�่องหมายทั้งสองของกานวัด
หามเดินเคร�่องยนตเมื่อระดับน้ำมันต่ำกวาข�ดลางของกานวัดระดับ
เติมน้ำมันเคร�่องที่มีมาตรฐานความหนืดเหมาะสมกับสภาพอากาศ
ผานทางชองเติม (A)
2. ถายน้ำและตะกอนออกจากหัวถายที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (C) หาม
เปดฝาหมอน้ำหร�อถายน้ำหลอเย็นออก จนกวาน้ำหลอเย็นจะเย็นลง
ใหคลายฝาหมอน้ำออกชาๆ เพ�่อลดความดันสวนเกินออกทุกครั้ง
3. ตรวจเช็คระดับน้ำหลอเย็นในถังเก็บ (D) ถาเคร�่องยนตเย็น และ
น้ำหลอเย็นมีระดับต่ำกวาเคร�่องหมายข�ดลาง LOW ใหเติมน้ำหลอเย็น
ลงในถังเก็บ เพ�่อเพ��มระดับใหถึงเคร�่องหมายข�ดลาง LOW ระดับน้ำ
หลอเย็นในขณะที่เคร�่องยนตเย็น ควรอยูที่เคร�่องหมายข�ดลาง LOW
เมื่อรถแทรกเตอรอยูที่อุณหภูมิทำงาน ระดับน้ำหลอเย็นควรจะอยูที่
เคร�่องหมายข�ดบน FULL
4. หลอลื่นอุปกรณตอไปนี้ เมื่อใชงานครบ 10 ชั่วโมง
• สลักแกนหมุนเพลาหนา
• แกนพวงมาลัย
• ลูกหมากคันสง
หลอลื่นดวยจาระบีอเนกประสงค ถาทำงานในพ�้นที่ที่เปยกแฉะหร�อเปน
โคลนมาก

1 คัน มูลคา 4,000 บาท (จำนวนจำกัด)

เมื่อซื้อรถแทรกเตอร รุนตอไปนี้
5045D 5055E 5310 5065E 5075E 5610 5715 6100B 6110B

A ฝาปดชองเติมน้ำมันเคร�่อง
ชื่อผูจัดจำหนาย
ภาคกลาง

จังหวัด

เบอรโทรศัพท

054-050-217, 088-547-5514
093-260-7144
056-722-245-6, 091-024-6966,
088-174-973

บร�ษัท ที.เค.อีคว�ปเมนท จำกัด

ชัยนาท

บร�ษัท จ�.เอ็น.แมชชินเนอรร�่ จำกัด

ลพบุร�

056-431-388, 098-265-3356,
02-973-3612-3 ตอ 3111
036-631-344, 086-301-8924

สระแกว

081-321-5194, 037-262-852

กาญจนบุร�

034-562-042, 098-265-3356,
02-973-3612-3 ตอ 3111

บร�ษัท เคมเทรด จำกัด (สาขาสระแกว)
หนองบัวลำภู
ขอนแกน
เลย
อุดรธานี
ขอนแกน
สกลนคร
สุร�นทร
มหาสารคาม
ศร�สะเกษ
ยโสธร
บุร�รัมย
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
นครราชสีมา

042-354-418
043-294-819
088-334-1860
042-200-798
043-272-288
042-163-199
044-511-518
043-770-625, 091-050-0509
045-633-553, 081-497-2789
045-724-323
044-666-628, 083-090-5546
090-941-9431, 089-787-7568
085-302-0234, 089-717-5414
044-800-550, 080-733-3707
087-363-0099

D ถังเก็บ

จอบหมุนรุน รุนแทรกเตอรที่เหมาะสม
3417RT 3036E
3149RT 5045D 4WD, 5047D,
5050D 4WD, 4049M

E ฝาหมอน้ำ

ภาคตะวันออก

จาระบี

ภาคตะวันตก
บร�ษัท ที.เค.อีคว�ปเมนท จำกัด

ชนิด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บร�ษัท คูณทว�แทรกเตอร จำกัด (สาขาศร�บุญเร�อง)
บร�ษัท คูณทว�แทรกเตอร จำกัด (สาขาหนองเร�อ)
หจก. ภรัณยู เซลสแอนดเซอรว�ส (สาขาวังสะพ�ง)
หจก. เอ.ซี.แทรคเตอร (สาขาอุดรธานี)
หจก. เอ.ซี.แทรคเตอร (สาขาบานไผ)
หจก. เอ.ซี.แทรคเตอร (สาขาสกลนคร)
บร�ษัท สงวนยนตการเกษตรสุร�นทร(1992) จำกัด
บร�ษัท พรเทพมอเตอร จำกัด
บร�ษัท ชัยรุงเร�องยนต 333 จำกัด
บร�ษัท ชัยรุงเร�องยนต 333 จำกัด
หจก. สมบูรณแทรคเตอร 2000
บร�ษัท เกทเวย อีคว�ปเมนท จำกัด
บร�ษัท เร�องชัยแทรกเตอร (อุบลราชธานี) จำกัด
บร�ษัท เคมเทรด จำกัด (สาขาชัยภูมิ)
บร�ษัท เคมเทรด จำกัด (สาขาสีคิ�ว)

ความพ�เศษของจอบหมุนพรวนดินจอหน เดียร ใหม

B กานวัดระดับน้ำมันเคร�่อง

C หัวถายที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ศูนยผูจัดจำหนายรถตัดออย จอหน เดียร
ชื่อผูจัดจำหนาย

จังหวัด

เบอรโทรศัพท

บร�ษัท เคมเทรด จำกัด
บร�ษัท เคมเทรด จำกัด (สาขาสีคิ�ว)
บร�ษัท ที.เค.อีคว�ปเมนท จำกัด

สระแกว
นครราชสีมา
ชัยนาท

บร�ษัท ที.เค.อีคว�ปเมนท จำกัด

กาญจนบุร�

081-321-5194, 037-262-852
087-363-0099
056-431-388, 098-265-3356,
02-973-3612-3 ตอ 3111
034-562-042, 098-265-3356,
02-973-3612-3 ตอ 3111

ลักษณะการใชงาน

หจก. เบญญา แทรกเตอร
นาน
หจก. ภรัณยู เซลสแอนดเซอรว�ส (สาขาพ�ษณุโลก) พ�ษณุโลก
บร�ษัท โฆษิต ฟารม จำกัด
เพชรบรูณ

เบอรโทรศัพท

คุณสมบัติ

จังหวัด

ดวยน้ำหนักที่เบากวาทุกรุนที่เคยมีมา ออกแบบเปนพ�เศษเฉพาะ
สำหรับนาน้ำ หร�อนาหวานน้ำตม มี 2 รุนใหเลือกใชงาน
คุณภาพยอดเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน คาซอมบำรุงรักษาต่ำ
พรอมการรับประกัน 1 ป ใช ไดกับรถแทรกเตอรหลากหลายรุน

วันนี้ - 31 มี.ค. 2558
* สำหรับลูกคาที่ซื้อผานสินเชื่อจอหน เดียร และดาวนตั้งแต 20% ข�้นไป
เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด / สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมที่ศูนยผูจัดจำหนายใกลบานทาน
หร�อโทร. 02 676 9740 หร�อ www.deere.co.th

ศูนยผูจัดจำหนายรถแทรกเตอร จอหน เดียร ทั่วประเทศ
ชื่อผูจัดจำหนาย
ภาคเหนือ

แนะนำอุปกรณ
ใหม! จอบหมุนพรวนดินจอหน เดียร

จาระบีอเนกประสงค
เอช ดี ลิเธียมคอมเพล็กซ

จาระบีชนิดพ�เศษ
เอช ดี โมลิบดีนั่มไดซัลไฟด

ทนความรอน คุณภาพสูง รับแรงกดไดสูง
ใช ไดดีกับจ�ดที่มีการใชงานหนักมาก
ใช ไดยาวนาน ใช ไดกับเคร�่องจักร หร�อ
อุปกรณที่แนะนำใหใชจาระบีแบบลิเธียม
ใชหลอลื่นลูกปนลอ ขอตอกากบาท ระบบ
รองรับน้ำหนัก ลูกปน ขอตอลูกหมาก
และจ�ดที่มีการใชงานหนักมาก
อุณหภูมิการใชงานอยูระหวาง
-26°C ถึง 177°C (–15°F ถึง 350°F)

ทนความรอน คุณภาพสูงพ�เศษ รับแรงกด
ไดสูงดวยสารเพ��มคุณภาพพ�เศษ
โมลิบดีนั่มไดซัลไฟด 3% (Molybdenum
DisulfideMoS2– Moly) เหมาะกับการ
ใชงานในอุปกรณประเภทหนาสัมผัสที่เลื่อน
ไปมาอยางตอเนื่อง และมีแรงกระแทก เชน
สลัก บุช ลูกปน โซ สายเคเบิล สายพาน
(*ไมแนะนำใหใชกับลูกปนลอ) ทั้งใน
อุตสาหกรรมกอสรางเหมืองแร และ
อุตสาหกรรมหนัก ใช ไดกับเคร�่องจักรหร�อ
อุปกรณที่แนะนำใหใชจาระบีแบบลิเธียม
อลูมิเนียม และแคลเซียม
อุณหภูมิการใชงานอยูระหวาง
-23°C ถึง 177°C (–10°F ถึง 350°F)

NLGI เกรด 2 / JDM J13C3 / J13C3A / NLGI grade 2 / JDM J13C7 / J25C
J13C6 / GC-LB.

คำถามรวมสนุก ลุนรับเสื้อยืด จอหน เดียร เฉพาะด50วน!ทานแรก
ที่ตอบถูกเทานั้น*
เมื่อมีการใชงานรถแทรกเตอร
ครบ 10 ชั่วโมงแลว ควรหลอลื่นอุปกรณอะไรบาง
ตอบ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
โทรศัพท
อาชีพ
คุณมีความประสงคจะซื้อรถแทรกเตอร เร็วๆ นี้หร�อไม
ใช ระบุแรงมา
ไมใช
ตัดชิ�นสวน แลวสงมาที่ ฝายการตลาด บร�ษัท จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด
ไซเบอรเว�รลด ทาวเวอร เอ 3202 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กทม. 10310
*บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

