


“อีเลคโทรลักซ
 เพราะเราไมหยุดคิด เพื่อชีวิตคุณ”
ผูนำนวัตกรรมการออกแบบที่คิดคำนึงผูบริโภค
คุณยังจำครั้งสุกทาย เวลาที่คุณเปดของขวัญชิ้นหนึ่งแลวตองบอกวา “วาว คุณรูไดอยางไรวาฉันอยากไดของขวัญชิ้นนี้
นี่คือสิ่งที่ฉันอยากไดมากที่สุด?” นั่นคือความรูสึกที่ผูบริโภค จะไดรับจากผลิตภัณฑทุกชิ้นของอีเลคโทรลักซ เราไดทุมเทเวลา 
ความรู และความเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อที่จะคิดคน และสรางสรรคผลิตภัณฑที่สามารถตอบรับกับความตองการ 
ที่แทจริงของพวกเขาเหลานั้น
การคิดคำนึงถึงผูบริโภคกอใหเกิดการผลิตนวัตกรรมที่ตรงตอความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง อีเลคโทรลักซไมได 
ออกแบบผลิตภัณฑเพียงแคเปนการออกแบบชิ้นหนึ่งเทานั้น แตงานออกแบบทุกชิ้นคือการออกแบบเพื่อผูบริโภคสำหรับ 
อีเลคโทรลักซ งานออกแบบที่คำนึงผูบริโภคหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑที่งายตอการใชงาน ใหความสนุกสนาน ขณะใช 
เครื่อง และยังใหผูบริโภคมีเวลาเหลือและอิสระไปกับความหรูหราในยุคศตวรรษที่ 21 อีเลคโทรลักซ ไดมอบความสะดวกสบาย 
ใจอยางยิ่งยวดใหกับผูบริโภค ใหความมุงมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายที่ยิ่งกวาใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ในทุกๆชวงเวลา 
ของพวกเขา ในทุกๆ วันและใหกับผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก
“Thinking of You” คือคำสัญญาจากอีเลคโทรลักซที่เปนมากกวาการสรางสรรคผลิตภัณฑ ที่ตรงใจผูบริโภคในปจจุบัน 
แตยังมีความหมายวาอีเลคโทรลักซ ใหคำมั่นที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสำหรับโลกในวันนี้ และใน 
อนาคตสืบไป
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ขอมูลเทคนิค

EHD8740FOK

► เพิ่มความสวยงามใหกับชุดครัวดวยพื้นผิวกระจก
   เซรามิคแผงควบคุมการทำงานจะติดสวางเมื่อเปดเครื่อง
► เรงความรอนไดอยางรวดเร็ว 
   ดวยฟงกชั่น Power Boost 3,200 วัตต 
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส   
   พรอมจอแสดงผล LED 
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 14 ระดับ 
► สัญลักษณแสดงระดับความรอนตกคาง 3 ระดับ 
   เพื่อใหใชความรอนคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
► ฟงกชั่น Bridge สามารถใชภาชนะขนาดใหญในการ 
   ทำอาหารโดยเปด 2 หัวเตาเชื่อมกันได 
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น 
   อุนอาหารพรอมๆ กันกรณีตองการหยุดทำอาหาร 
   ชั่วคราวกระทันหัน 
► ฟงกชั่นเรงความรอนอัตโนมัติ และฟงกชั่นอุนอาหาร 
   นา ิกาตั้งเวลาการทำงานพรอมเสียงเตือน 
► ประหยัดไฟดวยระบบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลา 
   ปดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานกอนหมดเวลา 
   โดยใชความรอนคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
► ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบน 
   หัวเตา, กรณีเปดการทำงานนาน, กรณีวางภาชนะผิดประเภท  
   เพื่อความปลอดภัย 
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► กระจกเซรามิค ทนความรอนสูงเจียขอบลาดเอียง 
   เพื่อความสวยงาม 
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา  4 หัว 
กำลังไฟตอหัวเตา ปกติ 2,300 / Power Boost  
  3,200วัตต 
ขนาดของแตละหัวเตา  210 มม.
กำลังไฟสูงสุด 7,400 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  12.26 กก.
ความยาวสายไฟ - 
ขนาดผลิตภัณฑ  780 x 520 มม.
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  750 x 490 x 50 (R5) มม.  
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
63,590.-   
 

ขอมูลเทคนิค

EHL6540FOK 

► เรงความรอนไดอยางรวดเร็ว ดวยฟงกชั่น 
   Power Boost 3,200 วัตต 
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
   พรอมจอแสดงผล LED 
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 14 ระดับ 
► สัญลักษณแสดงระดับความรอนตกคาง 3 ระดับ  
   เพื่อใหใชความรอนคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
► ฟงกชั่น Bridge สามารถใชภาชนะขนาดใหญในการทำ 
   อาหารโดยเปด 2 หัวเตาเชื่อมกันได
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น 
   อุนอาหารพรอมๆ กันกรณีตองการหยุดทำอาหาร 
   ชั่วคราวกระทันหัน 
► ประหยัดไฟดวยระบบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลา 
   ปดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานกอนหมดเวลา 
   โดยใชความรอนคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
► ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบนหัว เตา, 
   กรณีเปดการทำงานนาน,กรณีวางภาชนะผิด ประเภท  
   เพื่อความปลอดภัย 
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง 
► กระจกเซรามิคทนความรอนสูง เจียขอบลาดเอียง 
   เพื่อความสวยงาม
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา  4 หัว 
กำลังไฟตอหัวเตา ปกติ 2,300 / 
  Power Boost 3,200 วัตต 
ขนาดของแตละหัวเตา  180 x 210 มม.
กำลังไฟสูงสุด 7,400 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  11.48 กก.
ความยาวสายไฟ 1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก  
ขนาดผลิตภัณฑ  590 x 520 มม.
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  560 x 490 x 55 (R5) มม. 
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
57,590.-   
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ขอมูลเทคนิค

ขอมูลเทคนิค

EHED63CS

จำนวนหัวเตา  4 หัว
หัวซายหนา  2,300 วัตต, 
  Power Booster 3,100 วัตต 
หัวซายหลัง  1,400 วัตต,    
  Power Booster 1,800 วัตต 
หัวขวาหนา  1,400 วัตต,    
  Power Booster 1,800 วัตต  
หัวขวาหลัง  1,800 วัตต,    
  Power Booster 2,800 วัตต  
กำลังไฟสูงสุด 7,400 วัตต
ขนาดผลิตภัณฑ  610 x 515 มม.
(กวาง  x ลึก)  
ขนาด Built-in  560 x 490 x 55 (R5) มม.            
(กวาง x ลึก x สูง) 
ราคาปลีก (บาท)
55,590.-   

► เตาแมเหล็กไฟฟา ชนิดฝงขนาด 60 ซม. 4 หัว
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
   พรอมจอแสดงผล LED

► มีไฟแสดงระดับความรอนตกคาง เพื่อความปลอดภัย
► นา ิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที 
   พรอมเสียงเตือน
► ฟงกชั่นอุนเตาอัตโนมัติ
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ระบบปดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

ขอมูลเทคนิค

EHH6332FOK

จำนวนหัวเตา  3 หัว
หัวซายหนา  2,300 วัตต, 
  Power Booster 3,700 วัตต 
หัวซายหลัง  1,400 วัตต,    
  Power Booster 2,500 วัตต 
หัวขวา  วงนอก 3,500 วัตต,    
  Power Booster 3,700 วัตต  
  วงใน 1,800 วัตต,    
  Power Booster 2,800 วัตต  
ขนาดผลิตภัณฑ  590 x 520 มม.
(กวาง  x ลึก)  
ขนาด Built-in  560 x 490 x 55 (R5) มม.            
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
33,580.-   

► เตาแมเหล็กไฟฟาชนิดฝงขนาด 60 ซม. 3 หัว
► ใชงานงาย ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 9 ระดับ 
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนระดับความรอนของหัวเตา 
   ทั้งหมดเปนฟงกชั่นอุนอาหารพรอมๆ กัน 
   กรณีตองการหยุดทำอาหารชั่วคราวกะทันหัน
► มีไฟแสดงระดับความรอนตกคางเพื่อความปลอดภัย
► ฟงกชั่นเรงความรอนอัตโนมัติและฟงกชั่นอุนอาหาร 
   ตั้งนา ิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที  
   พรอมเสียงเตือน
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ระบบปดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

► เตาแมเหล็กไฟฟาชนิดฝง 30 ซม. 2 หัว 
► ควบคุมดวยระบบสัมผัสพรอมจอแสดงผล LED 
► ปรับความรอนได 14 ระดับ พรอมฟงกชั่นอุนอาหาร 
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
   อุนอาหารพรอมๆกัน และเปลี่ยนกลับเปนความรอน  
   เดิมตามตองการ
► ตั้งเวลาทำอาหารในแตละหัวเตาได
► ปลอดภัยดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
   และปดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปด

จำนวนหัวเตา  2 หัว 
หัวหนา  2,300 วัตต 
  Power Boost 3,700 วัตต  
หัวหลัง  1,400 วัตต Boost 2,500 วัตต 
กำลังไฟสูงสุด 3,700 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  5.8 กก.
ความยาวสายไฟ 1.5 ม. 
ขนาดผลิตภัณฑ  300 x 520 มม.
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  270 x 490 x 55 มม.
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
26,490.-   
 

EEH353C



 

39

EHI7280BA

ขอมูลเทคนิค

EHET66CS 

► เตาเซรามิคชนิดฝงขนาด 60 ซม. 4 หัว 
► หัวควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
   พรอมจอแสดงผล LED มีไฟแสดงระดับความรอนตกคาง 
   เพื่อความปลอดภัย
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
   อุนอาหารพรอมๆกัน และเปลี่ยนกลับเปนความรอน
   เดิมตามตองการ
► นา ิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที 
   พรอมเสียงเตือน
► ระบบล็อค ปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ระบบปดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา  4 หัว 
หัวซายหนา  800-1,600-2,300 วัตต 
หัวซายหลัง  1,200 วัตต  
หัวขวาหนา  1,200 วัตต  
หัวขวาหลัง  1,800 วัตต 
กำลังไฟสูงสุด 6,500 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  7.8 กก.
ความยาวสายไฟ 1.8 ม.  
ขนาดผลิตภัณฑ  610 x 515 มม.
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  560 x 490 x 55 (R5) มม. 
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
32,090.-   

ขอมูลเทคนิค

EHEC65BS

► เตาเซรามิคชนิดฝงขนาด 60 ซม. 4 หัว 
► หัวมีไฟแสดงระดับความรอนตกคาง เพื่อความปลอดภัย
► ควบคุมการทำงานงายดวยลูกบิด 
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา  4 หัว 
หัวซายหนา  750-2,200 วัตต 
หัวซายหลัง  1,200 วัตต  
หัวขวาหนา  1,200 วัตต  
หัวขวาหลัง  1,800 วัตต 
กำลังไฟสูงสุด 6,400 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  8 กก.
ความยาวสายไฟ 1.8 ม. 
ขนาดผลิตภัณฑ   610 x 515 มม. 
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  560 x 490 x 55 (R5)                        
(กวาง x ลึก x สูง) มม.  
ราคาปลีก (บาท)
24,590.-   
             

ขอมูลเทคนิค
► เตาอินดักชั่นชนิดฝงขนาด 70 ซม. 2 หัว
► จอแสดงผล LED ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส  
   อิเล็กทรอนิกส แยกแตละหัวเตา
► มีไฟแสดงระดับความรอนตกคางเพื่อความปลอดภัย
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 14 ระดับ 
   แยกแตละหัวเตา พรอมฟงกชั่น Power boost

► ฟงกชั่น STOP + GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมด 
   เปนฟงกชั่นอุนอาหารพรอมๆ กัน ในกรณีตองการหยุด 
   ทำอาหารชั่วคราวกะทันหัน
► โปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรม (ซุป,ตม,ผัด,ทอด)
► ปลอดภัยดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่องและ 
   ปดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปดเครื่อง
► ตั้งเวลาทำอาหารในแตละหัวเตาได

จำนวนหัวเตา  2 หัว 
หัวซาย  2000/3200 วัตต 
หัวขวา  2000/3200 วัตต  
กำลังไฟสูงสุด 3,700 วัตต
ขนาดผลิตภัณฑ   700 x 420 มม. 
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  680 x 400 x 55 มม.                          
(กวาง x ลึก x สูง)  
ราคาปลีก (บาท)
23,990.-   
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ขอมูลเทคนิค

EHE33X

► เตาไฟฟา Hot Plate ชนิดฝง 30 ซม. 2 หัว
► ปรับความรอนได 6 ระดับ
► ปุมควบคุมแบบลูกบิด

จำนวนหัวเตา  2 หัว 
หัวหนา  1,000 วัตต
หัวหลัง  1,500 วัตต
กำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  5.4 กก.
ความยาวสายไฟ 1.0 ม. 
ขนาดผลิตภัณฑ  295 x 516 มม. 
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  269 x 491 x 65 (R18) มม.
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
6,490.-

EHC325BA

ขอมูลเทคนิค
จำนวนหัวเตา  2 หัว
หัวหนา  1,800 วัตต 
หัวหลัง  1,200 วัตต 
กำลังไฟสูงสุด 3,000 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  5.5 กก.
ความยาวสายไฟ 1.2 ม. 
ขนาดผลิตภัณฑ  300 x 520 มม.
(กวาง  x ลึก)  
ขนาด Built-in  270 x 490 x 55 มม.           
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
20,490.-   
 

► เตาเซรามิคชนิดฝง 30 ซม. 2 หัว
► ปรับความรอนได 9 ระดับ
► ควบคุมดวยระบบอีเลคทรอนิกสแบบสัมผัส
► ไฟแสดงสถานะการทำงานแตละหัวเตา
► ปลอดภัยดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่องและปด
   การทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปด

EHC321BA

ขอมูลเทคนิค
► เตาเซรามิคชนิดฝง 30 ซม. 2 หัว
► ปรับความรอนได 9 ระดับ
► ควบคุมการทำงานดวยลูกบิด
► ไฟแสดงสถานะการทำงานแตละหัวเตา

จำนวนหัวเตา  2 หัว 
หัวหนา  1,800 วัตต
หัวหลัง  1,200 วัตต
กำลังไฟสูงสุด 3,000 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  5.5 กก.
ความยาวสายไฟ 1.2 ม. 
ขนาดผลิตภัณฑ  300 x 520 มม. 
(กวาง x ลึก)  
ขนาด Built-in  270 x 490 x 55 มม. 
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
15,490.-  
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ขอมูลเทคนิค

ETD42SKR

► เตาแมเหล็กไฟฟา
► ควบคุมการทำงานดวยระบบ Slide Control 
   พรอมหนาจอ LED
► 6 โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ
► สะดวกในการใชงานดวยนา ิกาตั้งเวลาปดการทำงาน 
   อัตโนมัติ 180 นาที
► พื้นผิวเตาทำจากกระจก ทำความสะอาดงาย
► ควบคุมความรอนไดตามตองการ ปรับได 8 ระดับ
► วางใจได ดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่องและ  
   ระบบปดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปดหัวเตา

กำลังไฟสูงสุด 2,100 วัตต
แรงดันไฟฟา   220-240 โวลท
ความถี่  50-60 เฮิรตซ
น้ำหนักสุทธิ  2.8 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ  290 x 360 x 45 มม. 
(กวาง x ลึก x สูง)
ราคาปลีก (บาท)
4,590.-   
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ETD29PKR

ETD29KC

ขอมูลเทคนิค
กำลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต
แรงดันไฟฟา   220-240 โวลท
ความถี่  50-60 เฮิรตซ
น้ำหนักสุทธิ  2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ  280 x 358 x 62 มม. 
(กวาง x ลึก x สูง) 
ราคาปลีก (บาท)
2,490.-   
 

► เตาแมเหล็กไฟฟา
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส พรอมหนาจอ
   LED ใชงานงาย
► ควบคุมความรอนไดตามตองการ ปรับได 8 ระดับ 
► สะดวกในการใชงานดวยนา ิกาตั้งเวลาปดการ
   ทำงานอัตโนมัติ 180 นาที 
► พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิค ทนความรอนสูง
   ทำความสะอาดงาย
► วางใจได ดวยระบบปดการทำงานอัตโนมัติกรณี
   ลืมปดหัวเตา

ขอมูลเทคนิค
กำลังไฟสูงสุด 2,000 วัตต
แรงดันไฟฟา   220-240 โวลท
ความถี่  50-60 เฮิรตซ
น้ำหนักสุทธิ  2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ  280 x 358 x 62 มม. 
(กวาง x ลึก x สูง) 
ราคาปลีก (บาท)
2,990.-   
 

► เตาแมเหล็กไฟฟา
► 2 ฟงกชั่นทำอาหารอัตโนมัติ
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส พรอมหนาจอ
   LED ใชงานงาย
► ควบคุมความรอนไดตามตองการ ปรับได 8 ระดับ 
► สะดวกในการใชงานดวยนา ิกาตั้งเวลาปดการ
   ทำงานอัตโนมัติ 180 นาที 
► พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิค ทนความรอนสูง
   ทำความสะอาดงาย
► วางใจได ดวยระบบปดการทำงานอัตโนมัติกรณี
   ลืมปดหัวเตา



เตา ระกอบอาหาร มิลลิเมตร    
EQT4520BOG / EQG4120BOG

EEH353C

EHC325BA

EHE33X

360 

300

300

300

520

520

520

520

340 

270

270

270

 
490

490

490

490

60(R5) 

55

55

55

295 516269 491 65(R18)

EQT4520BOG,  EQG4120BOG, 
EEH353C, EHC325BA, EHC321BA, EHE33X

รุ�น

เตา ระกอบอาหาร

เตา ระกอบอาหาร มิลลิเมตร    
EHD8740FOK

EHL6540FOK

EHH6332FOK

EHED63CS / EHET66CS / EHEC65BS

EHI7280BA

780 

590

590

610

700 680 420 400

520

520

520

515

750 

560

560

560

490 

490

490

490

50(R5) 

55(R5)

55(R5)

55(R5)

55(R5)

EHG642SAP 600 535570 490 58

EHD8740FOK, EHL6540FOK, EHH6332FOK
EHED63CS, EHET66CS, EHEC65BS, EHI7280BA

รุ�น

เตา ระกอบอาหาร

เตา ระกอบอาหาร มิลลิเมตร     
EGT9038CKT

EGT7526CK
EGT7637CKT / EGT7627CKT / EGT7627EKT

EGT9038CKT, EGT7526CK
EGT7637CKT, EGT7627CKT, EGT7627EKT, EHG642SAP

รุ�น

เตา ระกอบอาหาร

890

780 

780

530

460

460

750-840

700 

732

400-480

400 

421

85(R38)

160(R20) 

85(R61)
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กว�าง (W) กว�าง (W1) สูง (H1)ลึก (D) ลึก 1  

กว�าง (W) กว�าง (W1) สูง (H1)ลึก (D) ลึก 1  

กว�าง (W) กว�าง (W1) สูง (H1)ลึก (D) ลึก 1  

EHC321BA





 วันเวลา องชีวิต เตมไ ดวยชวงเวลาที่มีความหมาย
มากมายเ ียงหัวเราะ ด  รอยยิมตรึง  ออมกอดอันอบอุน 
ความ ระหลาด ที่มาพรอมความ ุ  การแบง น ิ่งดี
การดูแลเอา  ความรักแ นซึง  และการ ชชีวิตที่เตมไ
ดวย ี ัน เราภูมิ ที่เ น วนหนึ่ง อง
ชวงเวลาแหงความ ระทับ  กับอีเลคโทรลักซ




