คูมือเริ่มตนใชงานโปรแกรม Mix4
Mix4 โปรแกรมจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง เปนการพัฒนาตอเนื่องจาก Mix3 ซึ่ง
เปนโปรแกรมตนแบบตั้งแตป 2558
โปรแกรมทํางานตามผังรายการเปนหลัก โดยผูใชงานตองสรางผังรายการประจําวันในโปรแกรมเพื่อให
โปรแกรมสามารถทํางานไปตามลําดับเวลาไดถูกตองตามที่ตองการ โดยชุดคําสั่งสําเร็จรูปที่ออกแบบใหรองรับการ
ใชงานครอบคลุมรูปแบบใชงานสําหรับสถานีวิทยุมากที่สุด
นอกจากใชงานในสถานีวิทยุทั่วไปแลว โปรแกรมสามารถประยุก ตใชงานกับระบบเสียงตามสายในวัด
ชุมชนตางๆ โดยตั้งเวลาใหโปรแกรทํางานอัตโนมัติตามผังเวลาที่กําหนด
ผูใชโปรแกรม Mix3 แบบฮารดล็อก สามารถใชโปรแกรม Mix4 ไดทันที สามารถใชงานทั้งสองโปรแกรม
พรอมกันหรือรวมกันไดโดยขอมูลทั้งสองโปรแกรมแยกจากกันอิสระไมเกี่ยวของกัน
ผูใชโปรแกรม Mix3 แบบรหัสเฉพาะเครื่อง/รายวัน/รายเดือน/รายป ไมสามารถใชรหัสเดิมใชงานกับ
Mix4 ได ตองลงทะเบียนใชงานโปรแกรม Mix4 ใหม
การติดตั้ง
ดาวนโหลดไฟลติดตั้งไดจากเว็บไซต www.rasmore.com ติดตั้งเหมือนการติดตั้ง โปรแกรมทั่วไป เมื่อติดตั้ง
เรียบรอยแลวไฟลโปรแกรมจะอยูในไดร c:/rasmore/mix4/ พรอมไฟลประกอบที่จําเปนอีกจํานวนหนึ่ง และ
shotcut โปรแกรมที่หนาเดสกท็อป พรอมเปดใชงานโปรแกรมไดทันที
ทดลองเปดโปรแกรม ถาสามารถเปดไดโดยไมมีฟองเหตุผิดปกติใดๆ เห็นหนาโปรแกรมก็เปนอันวาติดตั้งแลวเสร็จ
เรียบรอยพรอมใชงาน แตหากมีฟองเหตุผิดปกติซึ่งสวนใหญจะแสดงวาไมไดลงทะเบียนไฟลโปรแกรมบางตัว ให
ผูใชดําเนินการลงทะเบียนดวยตนเอง หากไมมีความรูหรือทําไมไดใหติดตอผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อรีโมตลงทะเบียน
ใหพรอมใชงานได
การใชงาน
1.การตั้งคาโปรแกรมทั่วไป
เมื่อติดตั้งและเริ่มตนใชงานโปรแกรมครั้งแรกควรตั้งคาโปรแกรมเสียกอน โดยคลิ๊กปุมตั้งคาดานขวาบน
โปรแกรม จะปรากฏหนาตางการตั้งคาตามภาพ ประกอบดวยกลุมการตั้งคาเรียงไปตามลําดับ
1.1 เลน ไฟล เป นการตั้ ง ค าการเลน ไฟล การเชื่ อมโยงเลนไฟล ตอ เนื่ อง รูป แบบการเลน เชื่ อมไฟล
โปรแกรมจะตั้ง คาเริ่ม ตนใหแลวบางสวน ผู ใชส ามารถผานการตั้ง คาในสวนนี้ไปกอนได ตอเมื่อ
ตองการใชงานที่ตองการตั้งคาเพิ่มเติมที่เกี่ยวของสามารถมาตั้งคาเพิ่มเติมภายหลังได

1.2 ปรับเสียง เปนการตั้งคาเลือกซาวดการดใชงาน โปรแกรมจะแยกเลนเสียงผานซาวดการด 4 ตัว คือ
Play สําหรับเลนไฟลเสียงทั่วไปในโปรแกรม Aux สําหรับเลนเสียงชองเสริม (Aux1-Aux4) Cue
สําหรับทดสอบเสียงกอนใชงานจริง และ Fx สําหรับเลนเสียงซาวดเอฟเฟค ใชงานจัดรายการแบบดี
เจ ตั้งคาใชงานซาวดการดรวมกันไดตามตองการ สําหรับการใชงานทั่วไปควรติดตั้งซาวดการดอยาง
นอย 2 ตัว เลนไฟล 1 ตัว และใชทดสอบเสียง 1 ตัว เพื่อใหขณะเลนไฟลออกอากาศสามารถใช
ซาวดก ารดที่เ หลือเช็คเสียงอื่นไดตามตองการ นอกจากนี้มีสวนของการปรับ คุณภาพเสียง ผูใช
สามารถเลือกปรับหรือไมก็ไดตามตองการ

1.3 ออโตดีเจ สําหรับเลนไฟลอัตโนมัติในกรณีที่ผูใชงานไมไดกําหนดผังรายการใดๆ ในแตละชวงเวลา
กําหนดไดสูงสุด 8 ชวง และการตั้งคาเลนเสียงสํารอง Aux1-Aux4 ผูใชอาจตั้งคาเพิ่มเติมในสวนนี้
ภายหลังได

1.4 เทียบเสียง สําหรั บ ตั้ง ค าการเทียบเสียงตั ดเขา ขาวต นชั่วโมง โดยผูใช บันทึก เสียงตนแบบไวใ น
โปรแกรม เมื่อถึงเวลาตัดขาวตามผัง โปรแกรมจะอานเสียงผานซาวดการดเปรียบเทียบกับเสียงที่
บันทึกไว ถาตรงกันจะตัดเขาขาวไดทันพอดี ใชงานรวมกันเฉพาะ Aux1-Aux4 ผูใชสามารถกําหนด
เพิ่มเติมภายหลังได

1.5 ลิ้งออนไลน สําหรับบันทึกลิ้งออนไลน สัญญาณรายการตางๆ สัญญาณถายทอดขาว เพื่อใชงานกับ
Aux1-Aux1 และคําสั่ง OpenURL ในผังรายการ สามารถกําหนดเพิ่มเติมภายหลังได

1.6 ควบคุม อุป กรณ เปนชุดควบคุมอุปกรณไฟฟาภายนอกผานบอรด Arduino สําหรับผูใชควบคุม
อุปกรณไฟฟา เชน ปด/เปดเครื่องสง ปด/เปดไฟหองสง อัตโนมัติ เปนตน

1.7 ประกาศเวลา กํา หนดรู ป แบบการประกาศเวลาอั ตโนมั ติ ลัก ษณะเดี ยวกับ เสี ย งประกาศตาม
หางสรรพสินคา เชน ขณะนี้เวลา.......ทานกําลังฟง......จากนี้เชิญรับฟง......... เปนตน โดยผูใชตอง
บันทึกเสียงไวในโปรแกรมและโปรแกรมจะนําเสียงที่บันทึกมาเลนเรียงตามรูปแบบที่กําหนด

1.8 ทั่วไป เปนการตั้งคาทั่วไปในโปรแกรม เชน กําหนดใหเปดโปรแกรมพรอมวินโดส กําหนดใหเลนไฟล
ในคิวทันทีที่เปดโปรแกรม เปนตน และเปนสวนที่แสดงสิทธิใชงานโปรแกรม ผูใชสามารถสงคําสั่งขอ
ใชงานโปรแกรมเปนรายเดือน/รายป ไดจากหนาตางนี้

1.9 LineAlert เปนฟงชั่นใหมใน Mix4 ทํางานรวมกับโปรแกรมยอดนิยมคือ Line โดยผูใชตองสมัครใช
บริการ LineAlert กอนใชงานฟงชั่นนี้ ความสามารถเบื้องตนคือสงคําเตือนกรณีเกิดเดทแอร และ
เครื่องตกที่เกิดจากกระแสไฟฟาขัดของ

การตั้งคาดังกลาวนี้ ผูใชอาจเลือกตั้งคาหรือไมก็ไดสําหรับการใชงานครั้งแรก ตอไปเมื่อมีความเขาใจหรือ
ตองการรูปแบบลักษณะใชงานที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นคอยมากําหนดคาเพิ่มเติมภายหลังได ยกเวนขอ 1.2
ผูใชตองกําหนดซาวดการดที่ตองการและระดับเสียงเพื่อใหเมื่อเลนไฟลจะไดมีเสียงออกจากโปรแกรม การ
ตั้งคาตางๆเมื่อกําหนดแลวโปรแกรมจะจดจําคาตางๆไวใหโดยอัตโนมัติ
2.การสรางผังรายการ
Mix4 ทํางานรวมกับผังรายการที่ผูใชงานกําหนดเปนหลัก หากโปรแกรมไมพบผังรายการ อาจไมสามารถ
เลนไฟลเสียงใดๆ ในโปรแกรมได ดังนั้นผูใชจะตองสรางผังรายการกอนเริ่มตนใชงานโปรแกรม
เมื่อเปดใชงานโปรแกรมครั้งแรกอาจจะไมเห็นหนาตางการสรางผังรายการ คลิ๊ก ปุม ตามภาพ เลือกเมนู
คําสั่ง “เพลยลิสต” จะปรากฏหนาตางสรางผังรายการตามภาพ

ผังรายการมี 2 แบบคือ ผังรายการหลัก (อาทิตย-เสาร) และผังรายการประจําวัน ผูใช สรางเฉพาะผัง
รายการหลัก สวนผังรายการประจําวันโปรแกรมจะคัดลอกผังหลักไปสรางเปนผังประจําวันใหเองอัตโนมัติ

การสรางผังหลัก อาจสรางวันใดวันหนึ่งกอนแลวบันทึกและบันทึกเปนวันตางๆ สวนรายละเอียดในแตละ
วันคอยแกไขเฉพาะเปนวันๆไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วการสรางผัง

วิธีสรางผังรายการ
เลือกวันที่ตองการสรางผังเชน “อาทิตย” ดานขวามือ คลิ๊กปุมแทรกแถว หรือคลิ๊กขวาเมารเลือก
คําสั่งแทรกแถว จะปรากฏบรรทัดวาง ใหแกไขขอมูล

คอลัมภที่ 1 Rec-Time ดับเบิ้ลคลิ๊กแกไขเวลาที่ตองการ(พิมพตัวเลขเทานั้น เชน 12.30 เปนตน)
ถาไมระบุจะถือวารายการนี้ผูกเวลารวมกับเวลาที่ระบุในบรรทัดบน
คอลัมภที่ 2 รายการ ดับเบิล้ คลิก๊ แกไขชื่อรายการตามตองการ
คอลัมภที่ 3 คําสั่ง เมารคลิ๊กในคอลัมภ เลือกคําสัง่ ที่แสดงไดตามความตองการ ประกอบดวย
- Aux ใหตัดไปเลนเสียงใน Aux1-Aux4
- AutoSpot ปด/เปด การโหลดสปอตที่กําหนดไวแตละชวงเวลา 00,15,30,45 นาที
- DateFile เลนไฟลตามวันเวลาที่กําหนดเปนชื่อไฟล เชนตั้ง ชื่อไฟล d12-m2y2562-h10+ชื่อไฟล.mp3 คําสั่งจะอางอิงถึงโฟลเดอรที่เก็บไฟลโหลดไฟลมาเลน
วันที่ 12 เดือนมกราคม ป 2562 เวลา 10.00 น. เปนตน การนําไปใชงานดวยคําสั่ง
นี้คือใชเปดไฟลร ายการที่สงมาลวงหนา โดยแกไขชื่อไฟลวางในโฟลเดอรอางอิง
โปรแกรมจะดึงไฟลไปเลนเมื่อถึงเวลาโดยอัตโนมัติ
- DateFolder เลนไฟลทั้งโฟลเดอรตามวันเวลาที่กําหนดเปนชื่อโฟลเดอร ลักษณะ
เดียวกับคําสั่ง DateFile
- File เลนไฟลที่กําหนด เลือกไดหลายไฟล เรียงลําดับไฟลไดตามตองการ
- Folder เลนไฟลทั้งโฟลเดอรที่กําหนด
- SortFile เลนไฟลจากโฟลเดอรที่กําหนดทีละไฟลโดยเรียงลําดับไฟล (ตัวอยางใช
งานเสียงตามสายในวัดเปดเทปธรรมะครั้ง 1 ตอน เปนตน)
- RandomFileDB เลนสุมไฟลจากโฟลเดอรที่บันทึกในระบบฐานขอมูล
- RandomFile1 เลนสุมไฟลจากโฟลเดอรที่กําหนดโดยตรง เลนไฟลซ้ํากันไดขึ้นอยู
กับระยะเวลาหามเลนไฟลซ้ําที่กําหนดในตั้งคาโปรแกรม
- RandomFile2 เลนสุมไฟลจากโฟลเดอรที่กําหนดโดยตรง โดยไมซ้ํากันจนกวาจะ
เลนไฟลครบทั้งโฟลเดอร
- RandomFileG เลนสุมไฟลจากกลุมเพลงที่ผูใชงานกําหนด
- OpenURL เปดลิ้งออนไลน Url (ที่กําหนดไวในการตั้งคาโปรแกรม)
- OpenLine เปดเสียงภายนอกที่เชื่อมตอเขาทาง LineIn ซาวดการด

- Playlist เลนไฟลตามเพลยลิสตที่กําหนด *
- Timelist เลนไฟลตามเพลยลิสตที่กําหนด *
- SayTime ประกาศเวลา/ชื่อสถานี/ชื่อรายการ ฯลฯ ตามรูปแบบที่กําหนดในการตั้ง
คาโปรแกรม
- Volume ตั้งคาระดับเสียงการเลนไฟล (ตัวอยางใชงานเสียงตามสายในวัดตอนเชา
ตองหรี่เสียงไมใหรบกวนชุมชนรอบขาง ชวงสายเพิ่มความดังเสียงปกติ เปนตน)
- Recall คําสั่งใชลูปการทํางานภายในเพลยลิสต
- Sleep-Wakeup คําสั่งพัก/ปลุกเครื่องคอมพิวเตอร กรณีสถานีไมไดออกอากาศ
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
- Shutdown คําสั่งปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังการออกอากาศ (แตกตางจากคําสั่ง
Sleep-Wakeup ที่การ Shutdown เปนการปดเครื่องโดยสมบูรณเมื่อถึงเวลา
ออกอากาศวันถัดไปผูใชตองเปดเครื่องคอมพิวเตอรดวยตัวเอง สวนการ SleepWakeup โปรแกรมจะเปนตัวปด/เปดเครื่องใหเองอัตโนมัติ ไมตองตื่นขึ้นมาเปด
เครื่องคอมฯ)
- Control-EXT เปนคําสั่งที่ใชควบคุมอุปกรณไฟฟาภายนอกผานบอรด Arduino
- Spot คําสั่งโหลดสปอตจากการตั้งคาในสวนจัดการสปอต
* สังเกตในหนาตางผังรายการซึ่งเรียกวา “เพลยลิสต” มีกลุมขอมูลดานบนอีก
สองชุดคือ “ทั่วไป” และ “กําหนดเวลา” ขอมูลทุกกลุมในหนาตางนี้คือเพลยลิสต มี
หลักการทํางานเหมือนกัน เรียกใชชุดคําสั่งตางๆไดเหมือนกัน แตกตางกันที่ผังรายการมี
คอลัมภใหกําหนดเวลา สวนเพลยลิสตทั่วไปหรือกําหนดเวลาไมมีคอลัมภเวลาไวให
* เพลยลิสตแบบกําหนดเวลาแตกตางกับเพลยลิสตทั่วไปตรงที่การตั้งชื่อเพลย
ลิสต เพลยลิสตกําหนดเวลาใชหลักการเดียวกับคําสั่ง DateFile,DateFolder โดยใช
อักษรแสดงวันเดือนปในการตั้งชื่อ ชื่อ ตั้งชื่อเพลยลิสต d15-m3-h21 เพลยลิสตนี้จะ
เชื่อมโยงคําสั่ง Timelist ถูกเรียกใชวันที่ 15 เดือนมีนาคม เวลา 21.00 น เปนตน
ชิดขอบหลังของคอลัมภที่ 3 คลิ๊กที่ไอคอน
จะเปน
การตั้งคาใหกับคําสั่งที่เลือก เชน คําสั่ง File จะใหเลือกไฟลที่ตองการ คําสั่ง DateFile
จะใหกําหนดโฟลเดอรที่ตองการ คําสั่ง Sleep-Wakeup จะใหกําหนดเวลา Wakeup
เปนตน
คอลัมภที่ 4 แสดงเวลาไฟลรวมในแตละรายการ อาจแสดงหรือไมก็ไดตามชนิดคําสั่ง เชน คําสั่ง
DateFile ไมแสดงเวลา เปนตน คลิ๊กไอคอน
หนาคอลัมภจะแสดงรายละเอียดของแต
ละคําสั่ง และพรีวิวไฟลในคําสั่งนั้นๆใหผูใชตรวจสอบไดทันที
เมื่อสรางผังรายการหลักครบถวนทุกวันแลว ผูใชสามารถกําหนดผังรายการประจําวันลวงหนาได
ไมจํากัด โดยโปรแกรมจะคัดลอกผังรายการหลักไปเปนผังรายการประจําวัน ในการใชงานปกติผูใชไมตองกําหนด
ผังประจําวันเอง เมื่อเริ่มวันใหมโปรแกรมจะทําการสรางผังประจําวันใหโดยอัตโนมัติ

สามารถพรีวิวผังรายการลวงหนาได กรณีไมถึงวันที่ใชงานจะแสดงผังรายการปกติ แตหากเปน
วันที่ที่ผานมาแลวจะแสดงเปนประวัติการใชงานแทน

การตรวจสอบผังรายการที่สรางวาพรอมใชงานแลวหรือไม โดยสังเกตที่แถบชื่อโปรแกรมดานบน
จะแสดงวัน วันที่ เวลา รายการปจจุบัน และรายการถัดไป เปนอันวาโปรแกรมพรอมใชงาน

3.การใชงานโปรแกรม
Mix4 มีหนาจอการทํางานเหมือนกับ Mix3 เกือบทุกประการ ผูใชงาน Mix3 เดิมจะเขาใจไดไมยาก
Mix4 แบงพื้นที่ทํางานเปน 4 สวน คือ
ตัวควบคุมการเลนไฟล โปรแกรมใชตัวควบคุมการเลนไฟล 2 ตัว เพื่อใหเลนไฟลเชื่อมตอกันไดเนียนๆ
การเลนไฟลตองมีไฟลในคิวรายการ โดยกดปุม Play หรือ เลือกคิวแลวกดปุม Enter การหยุดเลนไฟลทําไดโดย
ดับเบิ้ลคลิ๊กในหนาควบคุมการเลน ลากกําหนดตําแหนงการเลนไฟลได

คิวไฟล จํานวน 5 คิว แบงเปนคิวออโตรองรับการโหลดไฟลอัตโนมัติจากผังรายการ 1 คิว และคิวทั่วไป
เลือกใชงานตามความตองการของผูใช 4 คิว และคิวพิเศษแสดงผังรายการประจําวัน (เวลาที่ผานไปแลวจะแสดง
เปนประวัติการเลน เวลาที่ยังไมถึงพรีวิวดูไฟลลวงหนาได)

Aux (Aux1-Aux4) แตละตัวรับอินพุทได 3 แบบ คือแบบไฟลทั่วไป แบบลิ้ง Url และแบบ LineIn แตละ
ตัวมีตัวควบคุมการเลนแยกกัน เช็คฟงเสียงลวงหนาได (Cue) การทํางานกับ Aux ทําไดโดยผูใชงานควบคุมเอง
หรือแบบอัตโนมัติผานผังรายการดวยคําสั่ง Aux

สวนจัดการขอมูล เปนพื้นที่สําหรับจัดการขอมูลในโปรแกรม แสดงเปนแท็บ ใหคลิ๊กเลือกใชง านตาม
ตองการ ประกอบดวยแท็บพื้นฐานที่สรางขึ้นโดยโปรแกรมจํานวน 5 แท็บ ประกอบดวย
- ฐานขอมูล เปนการโหลดไฟลเสียงทั้งหมดในเครื่องจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใชงาน
- เพลยลิสต สําหรับสรางผังรายการและเพลลิสตดังที่กลาวไปแลว
- ประวัติ แสดงประวัติการใชงานโปรแกรม
- จัดการสปอต สําหรับตั้งคาการเปดสปอต
- MyComputer สําหรับการเรียกดูไฟลทั้งระบบในเครื่องผาน Windows Explorer
นอกจากแท็บพื้นฐานที่กลาวไปแลว ผูใชสามารถสรางแท็บอางอิงถึงโฟลเดอรที่ตองการใชงานไดตามตองการ โดย
เลือกคําสั่งแกไขแท็บเสียง
นอกจากนี้มีพื้นที่ทํางานพิเศษซอนอยูในคิวไฟลอีก 3 ตัว คือ สวนการเลนซาวดเอฟเฟค โดยคลกปุม
กําหนด
กลุมซาวดเอฟเฟคได 5 กลุมๆละ 12 เสียง รวม 60 เสียง ,สวนแสดงประวัติการเลนไฟลปจจุบัน คลายกับการ
แสดงประวัติในสวนจัดการขอมูลแตเรียกใชงานไดสะดวกมากกวา และสวนกําหนดรายการโปรด ผูใชกําหนดไฟลที่
ใชงานบอยๆ จัดเก็บเปนรายการโปรดไดตามตองการ

Mix4 ทํางานสองโหมด คือ แบบ Manual สําหรับสถานีที่มีชางเทคนิคควบคุม ชางสามารถเลือกเปดไฟล
ไดเหมือนกับโปรแกรมทั่วไป และแบบ Auto สําหรับสถานีที่ไมมีชางเทคนิคควบคุมใหโปรแกรมทํางานอัตโนมัติ
ตามผังรายการ หรือใชงานรวมกันไดทั้งแบบ Manual และ Auto ตามความตองการของผูใชงาน
โหมด Manual กําหนดใหตัดเขาขาวตนชั่วโมงอัตโนมัติผานชอง Aux1-Aux4 ได โดยกําหนดในการตั้งคา
โปรแกรม
โหมด Auto ทํางานไดเฉพาะเครื่องที่ลงทะเบียน หรือใชฮารดล็อกเทานั้น

การเลนไฟลของ Mix4 โดยการลากวางไฟลจากสวนจัดการขอมูลลงในคิวที่ตองการ โปรแกรมเลนไฟลใน
คิวเรียงลําดับจากบนลงลาง กรณีใชโหมด Manual เลนอยูคิวใดจะเลนคิวนั้นตลอดหรือสลับไปคิวไหนก็ได แตหาก
ใชโหมด Auto เมื่อโปรแกรมโหลดไฟลตามผังรายการจะโหลดเขาในคิว Auto และตัดไปเลนในคิว Auto เสมอ
คิวไฟลสามารถแทรกแบรกเพื่อแยกการเลนเปนกลุมๆ ไดโดยคลิ๊กขวาเลือกคําสั่ง “แทรกเบรก”

การเลนไฟลในคิวรายการ โดยกดปุม Play หรือ เลือกคิวแลวกดปุม Enter การหยุดเลนไฟลทําไดโดย
ดับเบิ้ลคลิ๊กในหนาควบคุมการเลนไฟลนั้นๆ

สรุปการใชงานสําหรับผูเริ่มตนใชงานครั้งแรก
1.ติดตั้งโปรแกรม
2.เปดโปรแกรม ตั้งคาโปรแกรม/ตัง้ คาซาวดการดตามหัวขอ 1.2 (ขออื่นคอยตั้งคาภายหลัง)
3.สรางผังรายการ เริ่มตนงายๆ โดยเลือกผังหลักวันที่ใชงาน แทรกบรรทัดคําสั่ง 2 บรรทัด บรรทัดแรกแกไขเวลา
เริ่มตน บรรทัดที่ 2 แกไขเวลาสิ้นสุด กดปุมบันทึก (ไอคอนรูปแผนดิสก)

คลิ๊กที่ผังรายการวันนี้ โปรแกรมจะคัดลอกผังที่สรางไปเปนผังรายการประจําวัน กดปุมบันทึก ผังรายการวันนี้
สังเกตแถบโปรแกรมดานบนจะแสดงชื่อรายการปจจุบันและรายการถัดไป โปรแกรมพรอมใชงาน

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดทาง LindID: rasmore
08-4056-8284
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