
25
o

L +0.2L +0.2

d
 f

8

R  0.5

R  0.3

R  0.3

H

C

D
 H

9

D
 H

9

Ca
25

o

D
1

R  0.5

     
   
  



•      
• ⌧    
•   
•  




 


    


 



   
  ≤≤≤≤≤  µ ≤≤≤≤≤  µ
   ≤≤≤≤≤  µ ≤≤≤≤≤  µ
   ≤≤≤≤≤  µ ≤≤≤≤≤  µ

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอที่ โทร. 02-8810555 *



55

     
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




 







     













56

     
 

       
       
       
       
       
       




 







     














