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ภาฟ้ไ/วบที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นิ้ป
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ห่^ภี่ซววัองนัองปฐนค
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IVอง ๓ฒกไหน^^อไ]แขงพัเหึ๋อ บรรจฃุก คราฑใ^การ;1ใอใโมัโฬานฮ่ว นทอง0น
1รยน {วัฑ่ร์าช่การ&หวัค ทภวังหวัค
อางกง หนังสิอส์านักงาน ก.'9 . โไ.ท, แกะ ก,อบค. ที่ ม์ท 0๘๐๘.๖/ว ๖๘ ลงวันที่'๑(ะ มธุนาอบ ๖๕๖๔

สิฬึ๋สํ&าท้วย ประภา?เลอ2ะกรรมการกลาช่ฑใ83บแขงวัน๗ กงานสํไ^ท้อส่ฌ 'เรึ่อง©อ^^
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