
     การบำรุงรักษ�าร�งร	กษาเคร�องกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�งให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�กต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น�อง แลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใะมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�อายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ�การใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่�งานให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ#บำรุงรักษป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ�น	$นมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ	จจ	ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและระการ แต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น&ก!ไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&
ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประากจนเก#นไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�าห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	 �นด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�แลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใแลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใะเอาใจใสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ&เป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นอยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ&างด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง� ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงบางท่านกว่าจะเก็บหอมรอบริบมาได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายหากเครื่องนั้นเสียจากกา��งมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ความีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�าค	ญมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัากเพราะเคร�องกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�งแต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น&ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใะเคร�องน	$น มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ราคา
สิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�งบำรุงรักษางท&านกว&าจะเก!บำรุงรักษห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้อมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัรอบำรุงรักษร#บำรุงรักษมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัาได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�ก!ต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น�องใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่�เวลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใาพอสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัควรจ�งเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ#�งท��น&าเสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ากเคร�องน	$นเสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประจากการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่�
งานท��ขาด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงความีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัร��ความีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัเข�าใจห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอขาด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงการบำรุงรักษ�าร�งร	กษา ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงบางท่านกว่าจะเก็บหอมรอบริบมาได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายหากเครื่องนั้นเสียจากกา��งมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�จ�านวนไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&น�อยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประจากท��พบำรุงรักษเห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้!น ! ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประคนต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น	$งค�าถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัว&าเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!น
เพราะเคร�องกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�งป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ	จจ�ป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ	นผลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ#ต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นออกมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัาไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง� ! ไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&เห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัอนสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประก&อนร�&นเก&าๆท��ใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่�ก	นทนทาน อ	นน	$นก!เป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ&วนห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้น��งแต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น&
ไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่&ท	$งห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง เอาไว�ค&อยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประบำรุงรักษอกอ�กท�ในเร�อง (การเลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใอกซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงบางท่านกว่าจะเก็บหอมรอบริบมาได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายหากเครื่องนั้นเสียจากกา$อเคร�องจ	กร) อ�กต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นอนจะเห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัาะสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจักว&า เรามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัาเข�าเร�องการบำรุงรักษ�าร�ง
ร	กษาก	นเถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนอะเด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�0ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประวท&านผ��อ&านจะร�าคาญก	นเสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ&า
          1.กลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ&องเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัองห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	ว,ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	วเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัอง,ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	วเคร�องกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�ง,ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�องเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัองท��ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	ว,(Head Stock),กลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ&องช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่�ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัองท��ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	ว,ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	วเคร�อง 
ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประคนอาจจะงงแลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�วมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นเร�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประกอะไรก	นแน& ?  ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�าเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นภาษาจ�นห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอ (ไต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น�ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ว	น) ก!เร�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประกว&า เฉ&อห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�นโถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน แป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นไทยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประก! 
(ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	วเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัอง) ค�าขยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประนามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัอยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ�&ข�างห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้น�านามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั เร�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประนภาษาจ�นก	นไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและในต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น	วเลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ เฉ&อห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�นแป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใว&า เฟืองหัว,หัวเฟือง,หัอง สิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ&วนโถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนแป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใว&า ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้	ว น��
เป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นศัพท์ที่ช่างในโรงงานประกอบสร้างเครื่องกลึงใช้กัน บ้านเราบางทีก็แปลทับศัพท์กันจนงงไปหมด ߨ���र⠄लࠨर⡔लࠈर⡼ल�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	พท7ท��ช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่&างในโรงงานป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและระกอบำรุงรักษสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใร�างเคร�องกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�งใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่�ก 	น บำรุงรักษ�านเราบำรุงรักษางท�ก!แป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใท	บำรุงรักษศัพท์ที่ช่างในโรงงานประกอบสร้างเครื่องกลึงใช้กัน บ้านเราบางทีก็แปลทับศัพท์กันจนงงไปหมด ߨ���र⠄लࠨर⡔लࠈर⡼ल�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	พท7ก	นจนงงไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง 
          ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	 �นต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นรวจสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใอบำรุงรักษน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นท�� (ต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นาน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	น) อ#0วจ#$ง ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอ เร�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประกก	นว&าต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นาแมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัว ว&ายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ	งมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�น�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นอยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ�&ในระด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง	บำรุงรักษสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�งห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอระด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง	บำรุงรักษต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น��า 
ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอ ระห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ว&างกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ��งกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใาง (H-L) ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�าขาด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงก!ควรเต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น#มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัองแลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�วไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ก!ไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ควรเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงเคร�อง เพราะอาจท�าให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�เสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ
ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง� สิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ของน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นน	$นต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น�องไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ข�&นห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�เข�มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�าจนเก#นไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ เท�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประบำรุงรักษได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�ก	บำรุงรักษน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ว&าสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�การเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ��นแป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั& ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ากมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�สิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�เข�มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั
ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�า อาจเก#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงจากการเสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ของเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัองห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�กป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและนท��แน&นจนเก#นไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ ท�าให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�เก#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงเศัพท์ที่ช่างในโรงงานประกอบสร้างเครื่องกลึงใช้กัน บ้านเราบางทีก็แปลทับศัพท์กันจนงงไปหมด ߨ���र⠄लࠨर⡔लࠈर⡼ल�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ษโลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ะผงโลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ะ อาจท�าให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้� เฟืองหัว,หัวเฟือง,หัอง, 

ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�กป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและน,แกนเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัอง,ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ#�มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั,ร&องลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ#�มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั,สิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�กห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอ ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอ ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใวมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ากสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใ�ของน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ความีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัผ#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น#ควรเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ��ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประนน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั& ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�าห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ากไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&
แน&ใจให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�ป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงไฟืองหัว,หัวเฟือง,หัเคร�องต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นรวจด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�ให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�เร�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประบำรุงรักษร�อยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประว&าป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใว#ทช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่7 เบำรุงรักษรคเกอร7 ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอค	ทเอาท7 ให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�เร�ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประบำรุงรักษร�อยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประก&อนไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&ใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่&แค&สิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใว#ทช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่7ท��ต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น	ว
เคร�องแต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น& ! ต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น�องเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ!นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใว#ทช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่7ไฟืองหัว,หัวเฟือง,หัก&อนเข�าเคร�องอยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ&าป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและระมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัาทอาจท�าให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้�น#$วขาด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัอขาด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง� ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ใครมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัาเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงเคร�องระห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ว&างท��
เราก�าลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ	งต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นรวจสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใอบำรุงรักษอยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ�& เสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใร!จแลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�วก!เป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ#ด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูงฝาออกมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัา แลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�วลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใองเอามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัอลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ�วงเข�าไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง�ว&ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�เศัพท์ที่ช่างในโรงงานประกอบสร้างเครื่องกลึงใช้กัน บ้านเราบางทีก็แปลทับศัพท์กันจนงงไปหมด ߨ���र⠄लࠨर⡔लࠈर⡼ल�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ษเห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ!ก,ผงต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นะกอน,ผงโลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการให้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ะ,เศัพท์ที่ช่างในโรงงานประกอบสร้างเครื่องกลึงใช้กัน บ้านเราบางทีก็แปลทับศัพท์กันจนงงไปหมด ߨ���र⠄लࠨर⡔लࠈर⡼ल�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ษ
ฟืองหัว,หัวเฟือง,หั	นเฟืองหัว,หัวเฟือง,หัอง,อยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ�&ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั& ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้รอน�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นไมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั&มีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ความีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้นด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง,ข�&นข�นจนเก#นไป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและ ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน�ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั�ลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ	กษณะด้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเครื่องกลึงแต่ละเครื่องนั้น มีราคาสูง	งกลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ&าวข�างต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็น�นควรร�บำรุงรักษเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป ถ้าหมั่นดูแลและลึงให้ถูกต้อง และมีอายุการใ��ยุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประนถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้ยาวน&ายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจัยหลายประ
น�$ามีอายุการใช้งานให้ยาวนานเป็นสิบปีนั้นมีปัจจั	นเคร�อง 
          2.ห้ถูกต้อง และมีอายุการใช้งานให้น�าแท&นเคร�อง


