
เขือ่น Copperlode Falls Dam
คูม่อืการอพยพฉุกเฉิน

ขอ้มูลของฉัน
  ชือ่:                                       หมายเลขแผนที:่            หมายเลขหนา้:

  ทีอ่ยูท่ีค่ณุพกัอาศยัอยู:่

รูว้า่จะไปไหน

หมายเหต:ุ คูม่อืการอพยพฉุกเฉินนีเ้กีย่วขอ้งเฉพาะกบัการประกาศโดยระบบ
เตอืนภยัลว่งหนา้ หากผนังเขือ่นถลม่



ระบบเตอืนภยัล่วงหน้า
ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้ใชเ้ทคโนโลยลีา่สดุทีถ่กูสง่ผ่านสถานีเตอืนภยักลางแจง้ 
(สญัญาณไซเรน) จ�านวน 9 สถานี  – ภาพซา้ย ซึง่เป็นเคร ือ่งขยายเสยีงทีต่ดิ
ตัง้บนเสาสงูและถกูจดัวางไวท้ ัว่หบุเขา Redlynch Valley ตัง้แตน่� า้ตก Crystal 
Cascades ไปจนถงึ Brinsmead 

สถานีเหลา่นีส้ามารถสง่สญัญาณเตอืนอตัโนมตั ิและท�าใหส้ามารถประกาศและแพร่
ขา่วสารกระจายเสยีงทีบ่นัทกึไวล้ว่งหนา้ได ้

ขอ้มูลและการเตอืนภยัตามเวลาจรงิจะถกูสง่ตอ่ไปยงัผูพ้กัอาศยัและผูม้าเยอืนผ่าน
ทางการสง่ขอ้ความตวัอกัษร โทรศพัท ์วทิยกุระจายเสยีง และการสง่ขอ้ความทางสือ่
สงัคม (หมายเหต:ุ การเตอืนภยัเหลา่นีก้�าหนดใหผู้พ้กัอาศยัตอ้ง ‘เลอืกเขา้รว่ม’ ดู
การเตอืนภยัเพิม่เตมิ ซึง่อยูห่นา้ตรงขา้มเพือ่ทราบรายละเอยีด)

ด�าเนินการทนัที
หากคณุไดย้นิการแจง้ใหอ้พยพ คณุควรออกไปทนัท ีและใหค้ณุเดนิไปยงัจดุ
ปลอดภยัทีร่ะบไุวก้อ่นหนา้นีห้ากปลอดภยัทีจ่ะเดนิ - อยา่ขบัรถไป

ในกรณีทีผ่นังเขือ่นเกดิการถลม่ซึง่เป็นไปไดย้ากมาก สญัญาณไซเรนจะดงั จากน้ัน
ก็ตามมาดว้ยขอ้ความเสยีงทีบ่นัทกึไวว้า่

  EMERGENCY - EMERGENCY - EVACUATE NOW -  
MOVE TO HIGHER GROUND 
(ฉุกเฉิน – ฉุกเฉิน – อพยพเดีย๋วนี ้– หนีขึน้ทีสู่ง)

น่ีไม่ใชส่ญัญาณเตอืนฉุกเฉินมาตรฐาน แตเ่ป็นเสยีงและขอ้ความอนัเป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะกบัผนังเขือ่นทีก่�าลงัถลม่ เมือ่ไดย้นิเสยีงเตอืนนี ้ผูพ้กัอาศยัและ
ผูม้าเยอืนทกุคนในบรเิวณน้ันควรด�าเนินการตามแผนอพยพฉุกเฉินทนัท ี- โดยใช ้
คูม่อืนีเ้ป็นแนวทาง

เสยีงสญัญาณไซเรน

ในฐานะเจา้ของเขือ่น Copperlode Falls Dam และเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ก�าหนด
ทางกฎหมาย เทศบาล Cairns Regional Council จงึจดัท�าแผนปฏบิตักิารฉุกเฉิน 
(Emergency Action Plan หรอื EAP) – โดยรายละเอยีดปรากฏอยูบ่นเว็บไซตข์อง
เทศบาล - หากผนังเขือ่นถลม่และคกุคามตอ่ทรพัยส์นิและชวีติมนุษย ์แผน EAP ให ้
รายละเอยีดถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เพือ่จะเตอืนภยัผูค้นทีอ่าศยัอยูต่รงปลายน�า้ของเขือ่น และ
รวมถงึระบบเตอืนภยัลว่งหนา้ดว้ย 

แผนปฏบิตักิารฉุกเฉินของ
เขือ่น Copperlode Falls Dam



ท�าไมคณุจงึตอ้งมแีผนอพยพ
ฉุกเฉิน

ฉนัจะไดร้บัการแจง้ล่วงหน้ากีค่ร ัง้
สญัญาณไซเรนจะเตอืนภยัผูพ้กัอาศยัและผูม้าเยอืนในบรเิวณน้ันเทา่น้ัน เพือ่ใหอ้พยพเมือ่
เขือ่นก�าลงัจะถลม่หรอืไดถ้ลม่ลงแลว้ สิง่ทีท่�าไดโ้ดยปลอดภยัทีส่ดุเมือ่ไดย้นิเสยีงสญัญาณ
ไซเรนคอืด�าเนินการทนัทแีละเดนิไปยงัจดุปลอดภยัทีร่ะบไุวก้อ่นหนา้นีแ้ลว้บนทีส่งู เพือ่ออก
หา่งจากโซนสแีดง 
 

บรเิวณใดมแีนวโน้มจะไดร้บัผลกระทบ 
แมจ้ะมแีนวโนม้ต�า่มากทีเ่ขือ่นจะถลม่ แตห่ากเขือ่นถลม่ ผลทีต่ามมาอาจรนุแรงไปทัว่พืน้ที่
ขนาดใหญซ่ึง่ขยายออกไปจากน�า้ตก Crystal Cascades ผ่านหบุเขา Redlynch Valley ไป
จนถงึ Freshwater และ Brinsmead (ดแูผนทีท่ีห่นา้ 3 – แผนทีบ่รเิวณทีไ่ดร้บัผลกระทบ) สิง่
ส�าคญัอยา่งยิง่คอื หากคณุอาศยัอยูใ่นโซนสแีดงทีร่ะบไุว ้คณุและครวัเรอืนของคณุตอ้งเขา้ใจ
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และรูว้า่จะท�าอะไรหากมคี�าสัง่อพยพ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืรูว้า่จะอพยพ
ไปไหน 

ขอแนะน�าใหผู้พ้กิารทีพ่กัอาศยัอยูใ่นโซนสแีดงตดิตอ่เทศบาล เพือ่ปรกึษาเกีย่วกบัการด�าเนิน
การทีเ่ฉพาะเจาะจงตอ่ความตอ้งการสว่นบคุคล 

แนวโน้มทีเ่ขือ่นจะถล่ม
แนวโนม้ทีเ่ขือ่นจะถลม่น้ันต�า่มาก เทศบาลมมีาตรการรองรบัเพือ่ประกนัความสมบรูณแ์ข็ง
แรงของเขือ่น รวมถงึกระบวนการตรวจจบัและตรวจสอบอยา่งละเอยีด และโปรแกรมการบ�ารงุ
รกัษาอยา่งตอ่เน่ือง คูม่อืการอพยพนีเ้กีย่วพนักบัเหตกุารณไ์ม่คาดฝันทีไ่ม่เกีย่วกบัสภาพ
อากาศ ซึง่คกุคามความสมบรูณแ์ข็งแรงของเขือ่นเทา่น้ัน เชน่ ภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิรอืการ
โจมตขีองผูก้อ่การรา้ย 

         ค�าเตอืนเพิม่เตมิ

ในกรณีทีเ่กดิสถานการณฉุ์กเฉินขึน้ ทกุคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบตอ่ความปลอดภยัของตนเอง

ผูพ้กัอาศยัและเจา้ของธรุกจิในหบุเขา Redlynch Valley และบรเิวณทีอ่ยูต่ดิกนัควรใชคู้ม่อืนี้
เพือ่เตรยีมพรอ้ม แบง่ปัน และปฏบิตัติามแผนอพยพฉุกเฉินของตนเอง

เทศบาล Cairns Regional Council ยงัใช ้‘Cairns Alert’ เป็นแพลตฟอรม์การสือ่สารเพือ่ออก
การแจง้เตอืนและเตอืนภยัผ่านทาง เอสเอ็มเอส อเีมล และวอยซเ์มล รายละเอยีดของผูพ้กัอาศยัเพือ่
การแจง้เหตฉุุกเฉินน้ันมาจากฐานขอ้มูลคา่ธรรมเนียมเทศบาล

ผูพ้กัอาศยัสามารถ ‘เลอืกเขา้รว่ม’ ระบบ ‘Cairns Alert’ ไดเ้ชน่กนั ซึง่ใชก้ารสง่ขอ้ความตวัอกัษร 
(เอสเอ็มเอส) และอเีมลเพือ่สง่ขอ้มูลเกีย่วกบัภยัพบิตัทิอ้งถิน่ สภาพอากาศเลวรา้ย และสถานการณ์
ฉุกเฉิน การแจง้เตอืนคอืการสือ่สารอยา่งเป็นทางการจากกลุม่จดัการภยัพบิตัทิอ้งถิน่ ซึง่จดัการการ
สนองตอบของชมุชนตอ่ภยัพบิตัเิหลา่น้ัน 

นอกจากนีท้มีบรหิารภยัพบิตัขิองเทศบาล หรอื CRC Disaster Management ยงัมกีระดานขา่ว
การจดัการภยัพบิตัทิี ่disaster.cairns.qld.gov.au ซึง่ใหข้า่วและขา่วกรองเกีย่วกบัภยัพบิตัผ่ิาน
ทางเกตเวยข์อ้มูลเว็บเพจของเทศบาล 

การเตอืนใหอ้พยพจะกระท�า
เมือ่ผนังเขือ่น Copperlode 
Falls Dam ไดถ้ลม่ลง
โดยไม่มกีารเตอืนลว่งหนา้
เทา่น้ัน หรอืเมือ่มแีนวโนม้สงู
ทีเ่ขือ่นจะถลม่ในอนาคตอนั
ใกล ้

หมายเหตสุ�าคญั

%
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ท�าเคร ือ่งหมายเสน้ทางของคณุ
เดีย๋วนี้

1 คน้หาทีพ่กัของคณุบนแผนทีห่มายเลข 1-10

   พลกิไปดแูผนทีนี่แ้ละท�าเคร ือ่งหมายตรงทีพ่กัของคณุ

2 หากทีพ่กัของคณุอยู่ในโซนสแีดง

3
หากทีพ่กัของคณุไม่ไดอ้ยู่ในโซนสแีดง แตอ่ยู่
ใกลโ้ซนสแีดง

การปฏบิตัติามขัน้ตอนเหล่านีเ้ดีย๋วนี ้จะชว่ยคณุประหยดัเวลา 
หากระบบเตอืนภยัสง่เสยีง

ขัน้ตอนที่

ข ัน้ตอนที่

ข ัน้ตอนที่

จดุรวมพลไดถ้กูระบไุวบ้นแผนทีแ่ลว้ จดุรวมพลไม่ไดแ้ทนทีจ่ดุทีป่ลอดภยัทีค่ณุระบไุว ้แตอ่ยูน่อกโซนสแีดง
ทีค่นสามารถมารวมตวักนัและเป็นทีท่ีห่น่วยบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉินสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในภาย
หลงัภยัคกุคามอนัตรายทีเ่กดิขึน้ไดผ่้านพน้ไปแลว้ คณุควรจะเคลือ่นยา้ยไปยงัจดุรวมพลก็ตอ่เมือ่หน่วย
บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉินหรอืระบบเตอืนภยัลว่งหนา้แนะน�าและเมือ่ปลอดภยัทีจ่ะไปจดุรวมพล หากการ
เขา้ถงึจดุรวมพลทีใ่กลท้ีส่ดุไม่สามารถท�าได ้ก็ใหอ้ยูใ่นทีท่ีค่ณุอยู ่

ฟังค�ำแนะน�ำตอ่ไปหรอืโทรศพัทไ์ปยงัหมำยเลข 000 เพือ่ขอควำมชว่ยเหลอื

จดุรวมพล

   ท�าเคร ือ่งหมายไวห้น่ึงจดุนอกโซนสแีดงทีค่ณุจะอพยพไป - จดุนีจ้ะเป็นต�าแหน่ง
ปลอดภยัของคณุ พืน้ทีนี่จ้ะอยูใ่นทีส่งูกวา่ทีพ่กัของคณุ และในกรณีสว่นใหญก็่อาจอยู่
หา่งออกไปแคถ่นนหน่ึงหรอืสองสายเทา่น้ัน ซึง่เดนิไปไดง้่าย
 
ตอ้งแน่ใจวา่เสน้ทางการอพยพไปยงัต�าแหน่งทีป่ลอดภยัของคณุน้ันปลอดจาก
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่รวมถงึล�าธาร และอืน่ๆ ใหฝึ้กเดนิในเสน้ทางนี้
 
ระบแุละท�าเคร ือ่งหมายต�าแหน่งทีป่ลอดภยัและเสน้ทางอพยพทางเลอืก/ทีส่องไวบ้น
แผนที ่ในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึทางเลอืกแรกได ้

 ใหพ้จิารณาวา่คณุจะอพยพไปทีไ่หน หากคณุรูส้กึวา่ตอ้งการจะขึน้ไปบนทีส่งูเพือ่ให ้
อยูห่า่งไกลจากโซนสแีดง ก็ท�าเคร ือ่งหมายไวบ้นแผนทีนี่ ้
 
ตอ้งแน่ใจวา่เสน้ทางไปยงัต�าแหน่งนีป้ลอดจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่รวมถงึล�าธาร 
ใหท้�าเคร ือ่งหมายเสน้ทางทีค่ณุจะใชเ้ดนิไปยงัต�าแหน่งนีบ้นแผนที ่ใหฝึ้กเดนิในเสน้
ทางนี ้
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แผนทีห่บุเขา REDLYNCH VALLEY

แผนที ่2

แผนที ่3

แผนที ่4

แผนที ่5

แผนที ่7

แผนที ่9

แผนที ่6

แผนที ่8

แผนที ่10

แผนที ่1

Copperlode Falls Dam

แผนที ่1 Crystal Cascades

แผนที ่2 Gamburra Drive Park

แผนที ่3 Currunda Creek

แผนที ่4 Big4 Holiday Park

แผนที ่5 Redlynch Central

แผนที ่6 Freshwater Christian College

แผนที ่7 Redlynch Park - Red Beret Hotel

แผนที ่8 Redlynch Park - Freshwater Connection

แผนที ่9 Barron River - Lower Freshwater Road

แผนที ่10  Barron River - Freshwater Connection

แผนทีบ่รเิวณทีไ่ดร้บั 
ผลกระทบ

บรเิวณนอกโซนสแีดงอาจจะยงัคงได้
รบัผลกระทบอยู่

หากบา้นหรอืสถานประกอบการของคณุตัง้อยูใ่นที่

ใดก็ตามในโซนสแีดงหรอืใกลเ้คยีงโซนสแีดง คณุควร
เตรยีมพรอ้มและรูว้า่จะตอ้งท�าอะไรหากมกีารใชแ้ผน
อพยพฉุกเฉินของเขือ่น Copperlode Falls Dam  
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แผนที ่1   CRYSTAL CASCADES

Observation Deck

Crystal Cascades Carpark

สถานีเตอืนภยักลางแจง้

สถานีเตอืนภยักลางแจง้

  ต
อ่ก

บั 
แผ

น
ท

ี ่2
  

การพูดคยุปรกึษาและแบง่ปันแผนนีก้บัครอบครวัและสมาชกิในครวัเรอืนของคณุเป็นสิง่
ส�าคญัยิง่ส�าหรบัความปลอดภยัของทกุคน หาเวลาเดนิตามเสน้ทางอพยพทีถ่กูเสนอเดีย๋วนี ้
เพือ่ทกุคนจะรูอ้ยา่งแน่ชดัวา่ตอ้งไปทีไ่หน และจะเป็นการประหยดัเวลาในกรณีฉุกเฉิน

ใหเ้ตรยีมพรอ้มและรูว้า่จะไปไหน

คอยฟัง 
คอยฟังขา่วสารตอ่ไปทีก่ระจายผ่านทางระบบเตอืนภยัลว่งหนา้ ในระหวา่งและภายหลงัจาก
การอพยพ จะมกีารกระจายเสยีงขอ้มูลเพิม่เตมิทางวทิยทุอ้งถิน่ ทวี ีเว็บไซต ์และสือ่สงัคม จะ
มกีารใหค้�าแนะน�าและออกค�าสัง่จากหน่วยงานบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉินของรฐัควนีสแ์ลนด ์
โดยผ่านทางศนูยป์ระสานงานภยัพบิตัขิองเทศบาล (CRC Disaster Coordination Centre) 
โทรศพัทข์อความชว่ยเหลอืหากคณุตอ้งการ (ดขูอ้มูลตดิตอ่ในกรณีฉุกเฉินตรงหนา้หลงั) 

ในกรณีทีต่อ้งอพยพ
เมือ่ไดย้นิเสยีงสญัญาณไซเรน ใหด้�าเนินการทนัทแีละเดนิไปยงัต�าแหน่งทีป่ลอดภยัซึง่ระบุ
ไวก้อ่นหนา้นี ้อยูใ่นทีส่งูจนกวา่จะไดร้บัค�าแนะน�าวา่เป็นการปลอดภยัแลว้ทีจ่ะออกจากทีน่ั่น 
การกลบัไปยงัทีพ่กัของคณุอาจจะไม่ปลอดภยั หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืและเป็นการ
ปลอดภยัทีจ่ะรบัความชว่ยเหลอื ใหห้าทางไปยงัจดุรวมพลทีร่ะบไุว ้(ดหูนา้ 2) อยูห่า่งจาก
บรเิวณน�า้ทว่มแมว้า่คณุจะรูจ้กับรเิวณเหลา่น้ันเป็นอยา่งด ี

1

4

 สถานีเตอืนภยักลางแจง้       

 จดุอา้งองิ       

 โซนสแีดง
 จดุรวมพล

 เสน้ทางทีแ่นะน�าไปสูจ่ดุรวมพล

สญัลกัษณ์



แผนที ่2   GAMBURRA DRIVE PARK

Gamburra Drive Park

สถานีเตอืนภยักลางแจง้

  ตอ่กบั แผนที ่3  
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ท
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สถานีเตอืนภยักลางแจง้
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แผนที ่3   CURRUNDA CREEK

Cafe

  ตอ่กบั แผนที ่2  

  ตอ่กบั แผนที ่4  

สถานีเตอืนภยักลางแจง้
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 สถานีเตอืนภยักลางแจง้       

 จดุอา้งองิ       

 โซนสแีดง
 จดุรวมพล

 เสน้ทางทีแ่นะน�าไปสูจ่ดุรวมพล

สญัลกัษณ์



แผนที ่4   BIG4 HOLIDAY PARK

Robb Reserve

Redlynch Equestrian Park

Chirio Drive Park

BIG4 Holiday Park

  ตอ่กบั แผนที ่3  

  ตอ่กบั แผนที ่5 และ 6  

สถานีเตอืนภยักลางแจง้
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แผนที ่5   REDLYNCH CENTRAL

Redlynch State College

St Andrew’s Catholic College

Redlynch Central Shopping Centre

Redlynch Central  
Sports Stadium

  ตอ่กบั แผนที ่7  

  ตอ่กบั แผนที ่4  

สถานีเตอืนภยักลางแจง้

16

8

 สถานีเตอืนภยักลางแจง้       

 จดุอา้งองิ       

 โซนสแีดง
 จดุรวมพล

 เสน้ทางทีแ่นะน�าไปสูจ่ดุรวมพล

สญัลกัษณ์



แผนที ่6   FRESHWATER CHRISTIAN COLLEGE

Goomboora Park

Glenoma Park

Cool Waters Holiday Park

Freshwater Christian College

Bella Vista Shopping Centre

  ตอ่กบั แผนที ่8  

  ตอ่กบั แผนที ่4  

สถานีเตอืนภยักลางแจง้
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แผนที ่7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Red Beret Hotel

Redlynch Skate Park

  ตอ่กบั แผนที ่9  

  ตอ่กบั แผนที ่5  

สถานีเตอืนภยักลางแจง้ 
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22

 สถานีเตอืนภยักลางแจง้       

 จดุอา้งองิ       

 โซนสแีดง
 จดุรวมพล

 เสน้ทางทีแ่นะน�าไปสูจ่ดุรวมพล

สญัลกัษณ์



แผนที ่8   REDLYNCH PARK - FRESHWATER CONNECTIONแผนที ่7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Freshwater Connection

  ตอ่กบั แผนที ่10  

  ตอ่กบั แผนที ่6  

19

23

11

Freshwater Christian College



แผนที ่9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

Peace Lutheran College

  ตอ่กบั แผนที ่7  12
21

 สถานีเตอืนภยักลางแจง้       

 จดุอา้งองิ       

 โซนสแีดง
 จดุรวมพล

 เสน้ทางทีแ่นะน�าไปสูจ่ดุรวมพล

สญัลกัษณ์



แผนที ่10   BARRON RIVER - FRESHWATER CONNECTIONแผนที ่9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

  ตอ่กบั แผนที ่8  13

24



PO Box 359 QLD 4870
1300 69 22 47 

council@cairns.qld.gov.au 
www.cairns.qld.gov.au

หมายเหตกุารปฏเิสธการเรยีกรอ้ง: แมจ้ะระมดัระวงัทกุประการแลว้เพือ่ประกนัความถกูตอ้งของขอ้มูลนี ้ แตเ่ทศบาล Cairns Regional Council ไม่แสดงตนหรอืรบัรองใดๆ 
เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืได ้ ความสมบรูณ ์ หรอืความเหมาะสมของขอ้มูลส�าหรบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะใดๆ และปฏเิสธการเรยีกรอ้งส�าหรบัความรบัผดิชอบและความรบัผดิ
ทัง้ปวง (รวมถงึแตไ่ม่จ�ากดัเพยีงความรบัผดิจากการประมาทเลนิเลอ่) ตอ่คา่ใชจ้า่ย ความสญูเสยี ความเสยีหาย (รวมถงึคา่เสยีหายสบืเน่ืองหรอืทางออ้ม) และคา่ใชจ้า่ยซึง่เกดิกบั
คณุอนัเป็นผลมาจากขอ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้งหรอืไม่สมบรูณ ์ในทางใดทางหน่ึงหรอืไม่วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม

ขอ้มูลตดิตอ่ในกรณีฉุกเฉิน
ต�ารวจ ดบัเพลงิ รถพยาบาล  
กรณีฉุกเฉินเทา่น้ัน

000

หน่วยงานบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉินแหง่รฐั (SES) 13 25 00

Ergon Energy
ส�าหรบัเหตฉุุกเฉินทางไฟฟ้าและสถานการณท์ีเ่ป็นอนัตรายเรง่ดว่น

13 22 96

สภาพถนนและการจราจร (TMR) 13 19 40

ขอ้มูลดา้นสขุภาพและโรงพยาบาล (QH)
13 HEALTH  
(13 43 25 84)

เหตฉุุกเฉินดา้นประปา (เทศบาล CRC) 1300 69 22 47

สถานการณท์ีไ่ม่ฉุกเฉิน ต�ารวจ: 13 14 44 
รถพยาบาล: 13 12 33

กระดานข่าวการจดัการภยัพบิตั ิ
(CAIRNS DISASTER DASHBOARD)
www.disaster.cairns.qld.gov.au

ขอ้มูลเพิม่เตมิ
www.cairns.qld.gov.au/copperlodeEAP

ขอ้มูลตดิตอ่เทศบาล
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 1300 69 22 47

ศนูยป์ระสานงานดา้นภยัพบิตัิ 4044 3377


