คุณบุญเลิศ เกษแกว
กับความประทับใจ

วารสาร จอหน เดียร

รถแทรกเตอร

สำหรับพ�่นองเกษตรกรชาวไทย
รายไตรมาส ฉบับ 2/2560

จอหน เดียร

จอหน เดียร ผูนำดานเคร�่องจักรกลการเกษตรระดับโลก

รุน 3036E
36 แรงมา

คุณบุญเลิศ เกษแกว เกษตรกรจาก อ.เมือง จ.ศร�สะเกษ
ปจจ�บนั มีพน้� ทีท่ ำเกษตรกรรม 17 ไร แบงเปนทำนา 15 ไร
และอีก 2 ไร ปลูกมันสำปะหลังสลับกับพร�กชี้ฟา

ตอพวง 3 ชิ�นคือ ใบมีดดันหนา ผานพรวน และโรตาร�่
เพราะพ�น้ ทีท่ ำนาของตนเองเปนทีล่ มุ เหมาะกับรถขนาดเล็ก
ทีส่ ว นใหญจะนำมาใชสำหรับตีดนิ นาน้ำ ไถเปด ไถพรวน

กอนทีจ่ ะมีรถแทรกเตอรเปนของตนเอง คุณบุญเลิศเลาวา
เมือ่ กอน ไมไดใชเคร�อ่ งทุน แรงหร�อเคร�อ่ งจักรกลการเกษตร
อยางอื่นมากอนเลย แตจะอาศัยจางคนอื่นมาไถให
จนรูสึกเสียดายเง�นจ�งมีความคิดวาทำไมเราไมซื้อรถ
แทรกเตอรเปนของตนเอง แลวเอาเง�นทีจ่ า งคนอืน่ ไปผอน
คางวดแทน เมื่อคิดไดดังนั้น คุณบุญเลิศ จ�งเร��มศึกษา
ขอมูลของรถแทรกเตอร ยี่หอตางๆ จนวันหนึ่งผานไป
ที่หนาศูนยผูจัดจำหนายชัยรุงเร�องยนต 333 เห็นปาย
โฆษณารถแทรกเตอรติดอยู จ�งมีความสนใจและเขาไป
สอบถามขอมูล

โดยปจจ�บนั ไดซอ้ื มาประมาณ 1 ป ปนเ้ี ขาปท่ี 2 ไดนำรถ
แทรกเตอรมาใชกบั งานในทีน่ าของตนเองและไปรับจางดวย
โดยงานสวนใหญจะเปนการไถเปดไถพรวน ซึง่ หลังจากใช
งานมาไดประมาณปเศษๆ ทำใหครอบครัวมีรายไดเพ�ม� ข�น้
จากการรับจาง และรูส กึ วาคุม คามากๆ ทัง้ ในเร�อ่ งของการ
ทำงาน และการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาสวนใหญถา เปน
เร�อ่ งงายๆ ก็จะทำเอง เชน การถอดไสกรองอากาศมาเปา
การปดเช็ดถูชน�ิ สวนตางๆ ทีม่ ฝี นุ หร�อละอองจับ สวนเร�อ่ ง
การเปลีย่ นถายน้ำมันเคร�อ่ ง ทางศูนยผจู ดั จำหนายยัง
เปนคนดูแลใหดว ย และเร�อ่ งอะไหลตง้ั แตซอ้ื รถยังไมเคยเจอ
ปญหาอะไหลหร�อชิน� สวนตางๆ ทุกอยางใชงานไดเปนปกติ
รวมถึงตัวรถหร�อสภาพรถก็แข็งแรงทนทานดี คุณบุญเลิศ
เลาถึงเร�่องจ�ดเดนอีกขอของรถแทรกเตอร

ปจจัยสำคัญที่ตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร ยี่หอ
จอหน เดียร คือเมื่อไดเขาไปคุยแลว ไดมีโอกาสทดลอง
ขับ หลังจากที่ไดทดลองขับแลว รูส กึ ชอบเลย ถูกใจมาก
ซึ่งจ�ดเดนที่ลองแลวชอบรูสึกประทับใจ คือเร�่องความ
แรงของเคร�่องยนต จ�งบอกกับตัวเองวา ตองยี่หอ
จอหน เดียร เทานั้น โดยซื้อรุน 3036E พรอมอุปกรณ

จอหน เดียร 3036E คือ การประหยัดน้ำมันถือวาประหยัด
น้ำมันมากชวยลดคาใชจา ยไดเปนอยางดี วันหนึง่ ๆ เติม
น้ำมันประมาณ 500 บาท โดยเฉลีย่ ใชนำ้ มันไปแคประมาณ

20-22 ลิตร ไถไดทง้ั หมด 17 ไร คือ 1 วันไถไดทง้ั หมดของ
พ�น้ ที่ และสามารถทำงานไดตลอดทัง้ วันโดยไมมปี ญ
 หา
สำหรับเคร�อ่ งยนตสามารถทำงานไดเปนปกติดี ถาพ�ด
ถึงเร�่องบร�การหลังการขาย ศูนยผูจัดจำหนายชัยรุง
เร�องยนต 333 บร�การดีมาก ประทับใจตั้งแตเขาไป
ดูรถครั้งแรก และถามีปญหาไมวาจะเล็กหร�อใหญทาง
ศูนยผจู ดั จำหนายบอกวาใหโทรหาไดเลยพรอมใหคำแนะนำ
คำปร�กษา และทางชางยินดีมาซอมใหถึงที่บานอีกดวย
สุดทายนี้คุณบุญเลิศอยากฝากถึงคนที่กำลังมองหา
รถแทรกเตอรวา รถแทรกเตอรที่ดีนั้นตองตอบสนอง
การทำงานของเราไดเปนอยางดี ผมลองมาแลว ใชมาแลว
เคร�่องยนตของรถแทรกเตอรจอหน เดียร รุน 3036E
รุนนี้แรงจร�ง เคร�่องยนตทนทาน ตอบโจทยการทำงาน
ไดเปนอยางดี สามารถทำงานไดตลอดทั้งวัน
เร�่องบร�การหลังการขายไมตองเปนหวง บร�การดีมาก
จะเร�่องเล็กหร�อเร�่องใหญ โทรไปเลย ทางศูนยผูจัดจำ
หนายชวยไดทุกเร�่องจร�งๆ อยากเชิญชวนทุกทานมา
เปนครอบครัว จอหน เดียร กับเรา

บนเสนทางแหงความสำเร็จกับที่สุดแหงนวัตกรรมที่สราง
ตำนานมากวา 180 ป
รถแทรกเตอร จอหน เดียร รุน
!

ม
ห
ใ

6140B ขนาด 140 แรงมา

• เคร�อ่ งยนตจอหน เดียร พาวเวอรเทค 6 สูบ 6.8 ลิตร 140 แรงมา
มาพรอมเทอรโบชารจเจอรใหม อินเตอรคลู เลอรใหญขน้� ทรงพลัง
และ ประหยัดน้ำมัน ใหแรงบิดสำรองสูงถึง 35%
• เกียร TSS พาวเวอรชฟ
ิ ท 24X8 HI-LO แบบใหม พรอมดวยระบบ
คลัทชแบบเปยก งายตอการใชงาน อายุการใชงานยาวนาน
• ชุดยกอุปกรณตอพวง ที่มีความสามารถรองรับกับอุปกรณที่มี
ความหลากหลายมาพรอมกับระบบยกอุปกรณดว ยชุดกระบอกสูบคู
ระบบปรับตำแหนงและควบคุมความลึกของอุปกรณตอ พวงอัตโนมัติ
• หองโดยสารปรับอากาศ กวางขวาง ออกแบบตามหลักการยศาสตร
(Ergonomics) ดูดซับเสียงรบกวนไดดี ทัศนว�สยั การมองเห็นดีเยีย่ ม
และสามารถนั่งทำงานไดยาวนาน มีชองตอไฟ 12V

• ถังน้ำมันขนาดใหญความจ� 255 ลิตร เพ�่อใหมั่นใจวาสามารถ
ทำงานไดอยางตอเนื่อง
ทดลองขับหร�อเปนเจาของทีโ่ ชวรมู ใกลบา นทาน โทร 02-676-9740

สาธิตประสิทธิภาพรถตัดออยรุนใหมของจอหน เดียร
การสาธิตประสิทธิภาพรถตัดออยรุนใหมของจอหน เดียร นับจากชวงตนปที่ผานมา
บร�ษัท ที.เค. อีคว�ปเมนท จำกัด ซึ่งเปนตัวแทนจำหนายรถตัดออย จอหน เดียร แตเพ�ยง
ผูเดียวในประเทศไทย มากวา 15 ป
ไดจัดกิจกรรม สัญจรสาธิตประสิทธิภาพรถตัดออยในแปลงออย ในหลายพ�้นที่ เชน
อุดรธานี กำแพงเพชร นครสวรรค พ�ษณุโลก บุร�รัมย เปนตน
โดยในการสาธิตทีผ่ า นมา รถตัดออยจองจอหน เดียร ซึง่ มีสองรุน คือ CH530 (204 แรงมา)
และ CH 570 (337 แรงมา)ที่พัฒนาตอยอด จากรุน 3520 ที่เลื่องชื่อประหยัดน้ำมัน
มากกวาเดิม ไมนอยกวา 8% ไดแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะเดน ในดานการ เปดแปลงไดเร็ว
(โดยเฉพาะรุน CH530 รุน เอวออนทีอ่ อกแบบมาใหเหมาะสมสำหรับ สภาพพ�น้ ทีแ่ ปลงเล็ก
ในประเทศไทย) กินรวบ ออยไดดี ออยหนา ออยลม ออยพัน สามารถเดินรถไดเร็วกวา
(มากกวา 20 ตัน/ไร)

บร�ษัทจอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารซีดับเบิ�ลยู ทาวเวอร เอ 3202 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กทม.10310
โทร 02-676-9740 หร�อ www.deere.co.th
หากไมประสงครับ วารสาร จอหน เดียร ฉบับตอไป กรุณาแจงไปที่โทร 02-676-9740

และสิ�งสำคัญสำหรับตนทุนของผูทำออย คือ การประหยัดน้ำมันเปนเลิศ (รถรุน CH570
ในสภาพแปลงที่สมบูรณสามารถทำไดที่ระดับ 0.8 ถึง 0.9 ลิตรตอตัน)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมกับผูจัดจำหนาย บร�ษัท ที.เค .อีคว�ปเมนท
หมายเลขโทรศัพท 081-840-1081 และ 086-504-5823 หร�อ บร�ษัท จอหน เดียร
(ประเทศไทย) จำกัด โทร: 02-676-9740

เชิญชวนลูกคา จอหน เดียร เขารวมตอบคำถามชิงรางวัล งายๆ
เพ�ยงแคดูว�ดีโอ
รูใหลึก รูใหจร�งกับอะไหลแท จอหน เดียร ในยูทูป

รถแทรกเตอรจอหน เดียรรุน 3036E
ราคาเร��มตน
บาท

492,000

(เฉพาะราคารถ)

รับเง�นชวยดาวน

หร�อ

40,000.-

รถแทรกเตอรจอหน เดียร ในราคาที่คุณเปนเจาของได

อัตรา
ดอกเบี้ยพ�เศษ

0%

*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด

ตามลิ�งคนี้

https://www.youtube.com/user/johndeerethailand

แลวตอบคำถามมาทางอีเมล

KittipanyasiriIttichai@johndeere.com เพ�่อรับรางวัล โดยแยกหัวขอดังนี้
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ใบมีดดันหนา FB1016 ราคา 47,000 บาท
ผานพรวน DH7105 ราคา 36,000 บาท
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*เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 31 ก.ค. 60

สนใจติดตอศูนยผูจัดจำหนายใกลบานทานหร�อโทร 02-676-9740

*บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ศูนยผูจัดจำหนายรถแทรกเตอร จอหน เดียร ทั่วประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผูจัดจำหนาย

บร�ษัท จอหน เดียร ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด

ไดเพ��มแถบบารโคด (Barcode) สำหรับการชำระคางวดสินเชื่อ จอหน เดียร
ในใบแจงชำระเง�น เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและความสะดวกในการชำระเง�นคางวด
โดยตั้งแต วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เปนตนไป ใบแจงชำระเง�น ทีบ่ ร�ษทั ฯ
จัดสงใหลูกคาในแตละเดือน จะปรากฏแถบบารโคด (Barcode) บน

“แบบฟอรมบร�การรับชำระคาสินคาและบร�การ”
ซึ่งอยูในสวนลางของใบแจงชำระเง�นทานสามารถนำใบแจงชำระเง�น ชำระเง�น
คางวดโดยใชแถบบารโคด (Barcode) ผานชองทางการชำระเง�นของบร�ษทั ฯ ได

ภาคเหนือ
ชื่อผูจัดจำหนาย

กิจกรรมคลีนิครถแทรกเตอรจอหน เดียร บร�ษัท จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด
ไดมีการจัดกิจกรรมคลีนิครถแทรกเตอรจอหน เดียร โดยฝายบร�การจาก
จอหน เดียร และผูจัดจำหนายจอหน เดียร
ออกหนวยบร�การเคลื่อนที่ เพ�่อตรวจเช็คและบำรุงรักษา
รถแทรกเตอรจอหน เดียร ในการเตร�ยมความพรอมใชงาน
ทั้งหมด 24 รายการ

ฟร�!

ตอบ ……………………………………………………………

ชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร โทร.……………………………………………………………………………………………………………………

ตัดชิ�นสวนสงมาที่ ฝายการตลาด บร�ษัทจอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด อาคารซีดับเบิ�ลยู ทาวเวอร เอ 3202 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถ.รัชดาภิเษก หวยขวาง กทม.10310

ุลนรับ!

เบอรโทรติดตอ

281/1-3 หมูที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 17170
(สำนักงานชั่วคราว) : 12 หมู 12, ตำบลปาพ�ทธา อำเภอขาณุวรลักษบุร� จังหวัดกำแพงเพชร 62130

081-840-1081
055-870-668, 061-450-9669

101 หมูที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร� 22150

039-609-849, 088-590-2368

ภาคตะวันตก
ชื่อผูจัดจำหนาย

บร�ษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

(กาญจนบุร�)

ที่อยู

ที่อยู

49/3 หมูที่ 8 ตำบลทาไม อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร� 62120

054-050-217, 088-251-2369
054-050-217, 088-251-2369
088-251-2369
084-141-4741
081-288-8850
081-288-8850

เบอรโทรติดตอ

เบอรโทรติดตอ
034-566-791

ศูนยผูจัดจำหนายรถตัดออย จอหน เดียร
บร�ษัท ที.เค.อีคว�ปเมนท จำกัด (ชัยนาท)

281/1-3 หมูที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท 17170

เตร�ยมพบกับ ผูจัดจำหนายใหมพ�้นที่ นครสวรรค ลพบุร� เพชรบูรณ เร็วๆนี้

สนใจเปนผูจัดจำหนาย จอหน เดียร ติดตอเบอร 02-676-9740 หร�อ www.deere.co.th
*บร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

042-354-418
042-378-250
043-294-891
042-810-649
042-398-500
088-034-1110
088-034-1110
043-272-288
042-163-199
082-751-5888
045-424-342
044-062-736
091-832-9319
087-363-0099
098-585-3833
098 586 5869
098 587 5879
045-633-553
045-661-831
045-724-323
044-666-628
083-090-5546
090-941-9431

บร�ษัท ที.เค.อีคว�ปเมนท จำกัด (ชัยนาท)
บร�ษัท เพชรพรพรรณ อินเตอรเทรด จำกัด (กำแพงเพชร)

บร�ษัท คลังเกษตรอีคว�ปเมนท จำกัด (จันทบุร�)

จะไดรับเสื้อยืดจอหน เดียร แขนยาวสีดำ

ที่อยู

เบอรโทรติดตอ

12 หมู 14 ตำบลกลางเว�ยง อำเภอเว�ยงสา จังหวัดนาน 55110
159/1 ม.6 ตำบลปาเซา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
335 หมูที่ 6 ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
179/1 หมูที่ 6 ตำบลปาง��ว อำเถอเว�ยงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57170
574 หมูที่ 1 บานกลางเว�ยง ตำบลเว�ยงชัย อำเภอเว�ยงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
131/10 หมูที่ 13 ตำบลรอบเว�ยง อำเภอเมืองเชียงราย, จังหวัดเชียงราย 57000

ภาคตะวันออก
ชื่อผูจัดจำหนาย

เฉพาะ 50 ทานแรกทีต่ อบถูก

167 หมู 1 ต.ศร�บุญเร�อง อ.ศร�บุญเร�อง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
102 หมูที่ 10 ตำบลหนองภัยศูนย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
197 หมู 7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเร�อ จังหวัดขอนแกน 40210
277 หมู 6 บานกกเกลือ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพ�ง จังหวัดเลย 42130
255 หมู 6 ตำบลตูมใต อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 41110
52 หมูที่ 8 ตำบลบานผือ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 41190
173/1 หมูที่ 7 ตำบลศร�สุทโธ อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน 41190
234 หมู 1 ถ.มิตรภาพ ตำบลบานไผ อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110
571 หมู 1 ตำบลหวยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
109 หมู 2 บานพานสุวรรณ ตำบลหวยเม็ก อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 46170
258 หมู 2 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวาร�นชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
18 ถ.ศร�ธนามิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุร�นทร 32000
333 หมู 8 บานโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
333 หมู 15 บานเลิศสวัสดิ์ ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ�ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
1078 หมู 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
34 หมูที่ 13 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพ�สัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
167/3 หมูที่ 12 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพ�สัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
333 หมูที่ 7 ตำบลโพนขา อำเภอเมือง จังหวัด ศร�สะเกษ 33000
234/8 หมูที่ 14 ตำบลหนองหญาลาด อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศร�สะเกษ 33000
645 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
215 หมู 6 ตำบลบานยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุร�รัมย 31000
103/5-7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุร�รัมย 31110
22/2 หมู 7 ถนนบายพาส ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หางหุนสวนจำกัด เบญญา แทรกเตอร (นาน)
หางหุนสวนจำกัด เบญญา แทรกเตอร (อุตรดิตถ)
หางหุนสวนจำกัด เบญญา แทรกเตอร (พะเยา)
บร�ษัท อ.ทรัพยกิจเกษตร (แทรกเตอร) จำกัด (เชียงราย)
บร�ษัท อ.ทรัพยกิจเกษตร (แทรกเตอร) จำกัด (เชียงราย)
บร�ษัท อ.ทรัพยกิจเกษตร (แทรกเตอร) จำกัด (เชียงราย)

ภาคกลาง
ชื่อผูจัดจำหนาย

หากทานลูกคาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ศูนยผูจัดจำหนาย
ใกลบานทาน หร�อ โทร 02-676-9740

คำถามรวมสนุกลุนรับ เสื้อยืดจอหน เดียร แขนยาวสีดำ
น เดียร รุน 6140B ขนาด 140 แรงมา (ใหม)
คำถาม : รถแทรกเตอรถัจอห
งน้ำมันขนาดใหญมีความจ�กี่ลิตร

ที่อยู

บร�ษัท คูณทว�แทรกเตอร จำกัด (หนองบัวลำภู)
บร�ษัท คูณทว�แทรกเตอร จำกัด (หนองบัวลำภู)
บร�ษัท คูณทว�แทรกเตอร จำกัด (อ.หนองเร�อ ขอนแกน)
บร�ษัท คูณทว�แทรกเตอร จำกัด (เลย)
หางหุนสวนจำกัด เอซี แทรกเตอร (อุดรธานี)
หางหุนสวนจำกัด เอซี แทรกเตอร (อุดรธานี)
หางหุนสวนจำกัด เอซี แทรกเตอร (อุดรธานี)
หางหุนสวนจำกัด เอซี แทรกเตอร (อ.บานไผ ขอนแกน)
หางหุนสวนจำกัด เอซี แทรกเตอร (สกลนคร)
หางหุนสวนจำกัด เอซี แทรกเตอร (กาฬสินธุ)
บร�ษัท เร�องชัยแทรกเตอร จำกัด (อุบลราชธานี)
บร�ษัท สงวนยนตการเกษตรสุร�นทร(1992) จำกัด (สุร�นทร)
บร�ษัท เคมเทรด จำกัด (ชัยภูมิ)
บร�ษัท เคมเทรด จำกัด (อ.สีคิ�ว นครราชสีมา)
บร�ษัท พรเทพมอเตอร จำกัด (มหาสารคาม)
บร�ษัท พรเทพมอเตอร จำกัด (มหาสารคาม)
บร�ษัท พรเทพมอเตอร จำกัด (มหาสารคาม)
หางหุนสวนจำกัด ชัยรุงเร�องยนต 333 (ศร�สะเกษ)
หางหุนสวนจำกัด ชัยรุงเร�องยนต 333 (ศร�สะเกษ)
หางหุนสวนจำกัด ชัยรุงเร�องยนต 333 (ยโสธร)
หางหุนสวนจำกัด สมบูรณแทรคเตอร 2000 (บุร�รัมย)
หางหุนสวนจำกัด สมบูรณแทรคเตอร 2000 (บุร�รัมย)
บร�ษัท เกทเวย อีคว�ปเมนท จำกัด (นครราชสีมา)

%

ตลอดอายุสัญญา

081-840-1081

