
เป้็าหมีาย่ถกูกำาจัดั้
มีด้และแมีลงสาบทกุช้นิ้ด้ 
ร์วมีถ้งตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ!

กำ า จัั ด้ ด้้ ว ย่ ฟิิ โ พ ร์ นิ้ ล
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กราน ูลาร ์  แอ ๊น  แอนด ์  ค ้อคโรช  เบท

®

ทกัษัะที�จัำาเป็็น้: ทกัษัะที�จัำาเป็็น้: 

ออกฤทธิ� แร์ง เร์ว็ ออกฤทธิ� แร์ง เร์ว็ 

เหย่่�อที�น่้าอร์่อย่เหย่่�อที�น่้าอร์่อย่

ใช้้ใน้มีมุีอบัได้้ใช้้ใน้มีมุีอบัได้้

การ์กำาจัดั้ใน้หลาย่ร์ปู็แบบ:การ์กำาจัดั้ใน้หลาย่ร์ปู็แบบ:  

กำาจัดั้มีด้และแมีลงสาบทกุช้นิ้ด้กำาจัดั้มีด้และแมีลงสาบทกุช้นิ้ด้

เป้็าหมีาย่ที�ถกูลอ็ค:เป้็าหมีาย่ที�ถกูลอ็ค:

แมีลงสาบอเมีริ์กนั้และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะแมีลงสาบอเมีริ์กนั้และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ

แมีลงสาบเย่อร์มีนั้และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะแมีลงสาบเย่อร์มีนั้และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ

มีด้ทกุสาย่พนั้ธุ์มีด้ทกุสาย่พนั้ธุ์

การ์ใช้้งาน้:การ์ใช้้งาน้:    

ป็ฎิิบติัการ์แบบลบัๆ ป็ฎิิบติัการ์แบบลบัๆ 

ศัตัร์ูจัะไม่ีทนั้ร์ะวงัการ์ศัตัร์ูจัะไม่ีทนั้ร์ะวงัการ์

ป็ร์ากฎิตวัขั้องคุณป็ร์ากฎิตวัขั้องคุณ

กราน ูลาร ์  
แอ ๊น  แอนด ์  ค ้อ

คโรช  เบท

®



ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้าเป็็น้การ์ผสมี

ผสาน้อย่่างลงตวัร์ะหว่างโป็ร์ตีน้ น้ำ�ามีนั้ 

และน้ำ�าตาล ด้้วย่เทคโน้โลยี่ขั้ั �น้สงูที�ทำา

ให้ร์วมีตวักนั้กลาย่เป็็น้พลงัใน้การ์กำาจัดั้

ที�ย่กร์ะด้บัข้ั้�น้ไป็อีกขั้ั �น้

เร์าไมี่จัำาเป็็น้ต้องใช้้หลาย่ผลิตภัณัฑ์ม์ีาก

เพ่�อให้ได้้ผลตามีที�ต้องการ์ โด้ย่ไฮมีีน้้อพธอร์ ์

อลัตร์า้ สามีาร์ถกำาจัดั้เป้็าหมีาย่ได้้จัำาน้วน้มีาก

โด้ย่ใช้้เหย่่�อที�ใช้้สาร์ออกฤทธิ� ป็ริ์มีาณน้้อย่

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้าไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า  สตูร์ที�ไมี่เหม่ีอน้ใคร์ ให้
ผลลพัธที์�น่้าพ้งพอใจัด้้วย่เทคโน้โลยี่เหย่่�อที�ผา่น้การ์
พฒัน้าขั้องเอน็้ซิิสเทก็ส ์การ์ออกแบบที�คร์อบคลมุี
ให้กำาจัดั้แมีลงได้้หลาย่ช้นิ้ด้อย่่างที�ผลิตภัณัฑ์ห์ลาย่

ตวัทำาไมี่ได้้ 
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องคป์็ร์ะกอบที�ลงตวัองคป์็ร์ะกอบที�ลงตวั ป็ริ์มีาณการ์ใช้้ที�เหน็้ผลได้้ป็ริ์มีาณการ์ใช้้ที�เหน็้ผลได้้

การ์กำาจัดั้ใน้หลาย่ร์ปู็แบบการ์กำาจัดั้ใน้หลาย่ร์ปู็แบบ

แมีลงสาบเย่อร์มีนั้แมีลงสาบเย่อร์มีนั้
และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะและตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ

แมีลงสาบ แมีลงสาบ PERIPLANETAPERIPLANETA SPP  SPP 
(ขั้น้าด้ใหญ่่) และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ(ขั้น้าด้ใหญ่่) และตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ มีด้หลากหลาย่สาย่พนั้ธุ์มีด้หลากหลาย่สาย่พนั้ธุ์

กราน ูลาร ์  แอ ๊น  แอนด ์  ค ้อคโรช  เบท

®



ไฮมีีน้้อพธอร์ ์® อลัตร์า้ กร์านู้ลาร์ ์แอน๊้ แอน้ด้ ์ค้อคโร์ช้ เบท

ประสิทิธิภิาพของไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ เพิ�มีข้�น้จากพฤตกิรรมี
การหาอาหารของมีด มีดงาน้โดยทั �วไปจะกนิ้อาหารที�เป็น้
ของเหลวและไมีส่ิามีารถกลนื้เหยื�อที�เป็น้ของแขง็ได ้ดงัน้ั �น้ 
พวกมีนั้จะใช้ข้าและบรเิวณปากใน้การน้ำาเกลด็เหยื�อกลบัไป
ยงัรงัเพื�อใหต้วัออ่น้ยอ่ยและเลี�ยงตวัอื�น้ๆ ภายใน้รงั

สิำาหรบัเหยื�อที�เป็น้ของเหลวหรอืเจล มีดงาน้จะเป็น้กล่ม่ีแรกที�
ไดก้นิ้หลงัจากน้ั �น้ จง้สิง่ตอ่ไปใหต้วัอื�น้ภายใน้รงั ดว้ยวธิิกีาร
สิง่ตอ่อาหารสิ่ต่วัอื�น้ภายใน้รงัโดยใช้ป้าก (Trophallaxis) 
น้ั �น้กห็มีายความีวา่ ความีเป็น้พษิจะเจอืจางลงเมีื�อผ่า่น้จากมีด
ตวัแรกไปยงัมีดตวัถดัไป ใน้ทางกลบักนั้ ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ 
จะไมีถ่ก่เจอืจางลงเมีื�อพวกมีนั้น้ำากลบัไปที�รงั ที�มีากกวา่น้ั �น้ 
คอื เทคนิ้คลคิวดิ ออยล ์เฟสิ รลีสิิTM ทำาใหแ้น่้ใจไดว้า่ 
พวกมีดงาน้จะน้ำาไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ กลบัไปยงัรงั และปรมิีาณ
ของสิารพษิที�ไดร้บัจะถง้ระดบัที�ออกฤทธิิ � เช้น่้เดยีวกบัการกนิ้
กอ่น้ที�จะยอ่ยเป็น้ของเหลวของตวัออ่น้

ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ถก่เพิ�มีประสิทิธิภิาพดว้ยการเตมิี
ฟิโพรนิ้ล  0.1 g/kg ดงัน้ั �น้ คณ่สิามีารถคาดหวงัไดว้า่จะเหน็้
มีดน้ำาเหยื�อกลบัไปดว้ยภายใน้เวลาไมีก่ี�น้าทหีลงัจากการวาง
เหยื�อ เทคโน้โลยกีารพฒัน้าเหยื�อของเราที�จะทำาใหม้ีั �น้ใจ
ไดว้า่ฟิโพรนิ้ลที�ถก่ทำาผ่า่น้ ลคิวดิ ออยล ์เฟสิ รลีสิิTM(Liquid 
Oil Phase ReleaseTM) จะเป็น้อาหารที�เหมีาะสิมี สิิ�งนี้�ถอื
วา่เป็น้สิิ�งสิำาคญัเนื้�องจากมีดมีกัจะกนิ้อาหารเหลวเป็น้สิว่น้
ใหญ่ ดว้ยฟิโพรนิ้ลใน้ระดบัตำ�าจง้ทำาใหแ้น่้ใจไดว้า่มีดจะไมีถ่ก่
ฆ่า่ใน้ทนั้ท ีดงัน้ั �น้ ฟิโพรนิ้ลจะสิามีารถแพรก่ระจายภายใน้
รงัแลว้ขยายวงกวา้งใน้การกำาจดัไดท้ั �งหมีด

ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า 
เทคโน้โลยสีิำาหรบัคน้ร่น่้ใหมี ่
ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ เป็น้ผ่ลติภณัฑ์ต์วัหน้้�งใน้ทอ้งตลาด
ของเอน็้ซิสิิเทก็สิ ์ที�ผ่า่น้การพฒัน้าเป็น้เหยื�อแบบเกลด็
สิำาหรบัมีดและแมีลงสิาบ ซิ้�งเป็น้สิต่รเฉพาะที�ใช้เ้ทคโน้โลยี
ที�ผ่า่น้การพฒัน้าของเรา โดยการผ่สิมีผ่สิาน้อยา่งลงตวั
ระหวา่งโปรตนี้ น้ำ�ามีนั้ และน้ำ�าตาล ที�มีเีป้าหมีายเพื�อการ
กำาจดัมีดไดห้ลากหลายสิายพนั้ธิ่ ์เช้น่้เดยีวกบัแมีลงสิาบ
ทก่สิายพนั้ธิ่ร์วมีไปถง้ตวัอ่อน้ใน้ทก่ระยะดว้ย

ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ สิำาหรบับรษิทักำาจดัแมีลงที�มีใีบอน่้ญาต
จง้ทำาใหค้ณ่มีั �น้ใจไดถ้ง้ผ่ลที�คณ่จะไดร้บัจากการใช้ง้าน้

จากการที�แมีลงเป้าหมีายไมีส่ิามีารถตรวจจบัได ้
ฟิโพรนิ้ลจ้งแฝงตัวเข้าไปโดยผ่่าน้จากแมีลงสิ่่
แมีลงโดยการกระจายด้วยเทคโน้โลยีที�เรียกว่า 
ผ่ลการสิ่งผ่่าน้ดงัเช้่น้ไวรสัิTM(VIRAL FEED THROUGH 
EFFECTTM) ที�ช้่วยทำาให้แน่้ใจได้ว่าจะกำาจดัมีดและ
แมีลงสิาบใหต้ายถง้รงั

ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า 
จัะป็กป้็องคณุทั �งใน้
บา้น้และน้อกบา้น้

สำาเร์จ็ัใน้ร์ะย่ะที� 1: 

ร์อคอย่การ์น้ำา

กลบัไป็ย่งัร์งัเพ่�อเข้ั้า

ร์ะย่ะที� 2
เเเเเเเเเเเเเเเเเบ่�องต้น้:  เบ่�องต้น้:  

การ์ป็น้เป่็� อน้การ์ป็น้เป่็� อน้

ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า  
กบัลคิวดิ ออยล ์เฟสิ รลีสิิTM 

ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า  
เพิ�มีประสิทิธิภิาพดว้ย
ฟิโพรนิ้ล 

ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า  
กบัผ่ลการสิง่ผ่า่น้ดงัเช้น่้ไวรสัิTM

เป้็าหมีาย่ใหมี่ : เป้็าหมีาย่ใหมี่ :   
ร์ะบร์ะบุุ



   ใช้้น้้อย่แต่เหน็้ผล

การเป็น้เหยื�อที�น่้ากนิ้ของไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ 
รวมีเขา้กบั ลคิวดิ ออยล ์เฟสิ รลีสิิTM ของฟิโรนิ้ล ที�
ทำาใหเ้กดิผ่ลการกำาจดัแมีลงสิาบไดอ้ยา่งรวดเรว็ รวมีไป
ถง้แมีลงสิาบสิายพนั้ธิ่ใ์หญ่ช้นิ้ดอื�น้ดว้ย (Periplaneta 
spp) ใน้ความีจรงิจากโปรแกรมีทดสิอบที�เขม้ีงวดของเรา 
พบวา่ ผ่ลที�ไดด้กีวา่ช้นิ้ดเจลที�มีฟิีโพรนิ้ลมีากกวา่ 5 เทา่ 

   อีกขั้ั �น้ขั้องความีก้าวหน้้า

การทำางาน้ที�เหน็้ผ่ลไดแ้มีใ้น้ระยะตวัออ่น้ 
ซิ้�งเป็น้ระยะที�ยากจะควบคม่ีได ้ใหผ้่ลที�น่้าพง้พอใจ
เนื้�องจากใน้เหยื�อมีปีรมิีาณของฟิโพรนิ้ลเพยีงหน้้�ง
ใน้หา้ของแบบเจล แต่ยงัคงทำางาน้ไดด้ ีจด่เดน่้ คอื 
เป็น้เหยื�อที�น่้าเอรด็อรอ่ย

   ขั้ั �น้กว่าขั้องป็ร์ะสิทธิภัาพ

ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ เป็น้ตวัที�มีลีกัษณะเฉพาะที�
สิามีารถควบคม่ีแมีลงสิาบเยอรมีนั้ได ้จากรายงาน้การวจิยั
ที�มีกีารตพีมิีพใ์น้วารสิารทางวทิยาศาสิตรแ์สิดงใหเ้หน็้
วา่ แมีลงสิาบเยอรมีนั้จะช้ื�น้ช้อบอาหารแบบแขง็เป็น้
พเิศษ โดยเฉพาะตวัออ่น้ที�มีขีน้าดเลก็และขน้าดกลาง 
เหมีอืน้ขน้มีปงัที�เป็น้ตวัเลอืกที�ดกีวา่เจลแมีลงสิาบ
ทั �งหมีด ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้เอาความีไดเ้ปรยีบตรงนี้�มีา
ใช้ก้บัแมีลงสิาบเยอรมีนั้ โดยจะถก่ใช้ร้ป่แบบเดยีวกบั
ซิเีรยีลที�งา่ยต่อการกนิ้และแพรก่ระจายไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ใน้ความีเป็น้จรงิ จากการทดลองอสิิระ แสิดงใหเ้หน็้วา่ 
ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ออกฤทธิิ �ไดเ้รว็กวา่เหยื�อแมีลงสิาบ
แบบเจลใน้แงข่องการลดจำาน้วน้ประช้ากร

ผ่ลที�เกดิข้�น้กบัแมีลงสิาบแสิดงใหเ้หน็้วา่ 
แมีลงสิาบช้ื�น้ช้อบเหยื�อแบบกอ้น้แขง็ และดว้ยการ
ดง้ดด่จากลกัษณะเฉพาะของไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ทำาใหถ้ก่
จดัวา่เป็น้อาหารที�โปรดปราน้อยา่งหน้้�ง จง้เป็น้ที�มีาของ
ผ่ลการทดลองที�เกนิ้ความีคาดหมีาย
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แมีลงสาบเย่อร์มีนั้ - ตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ

แมีลงสาบเย่อร์มีนั้ - ตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ

แมีลงสาบอเมีริ์กนั้ - ตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ

ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ ยงัใหผ้่ลที�ดเีมีื�อใช้ก้บัแมีลงสิาบ
เยอรมีนั้ (Blattella germanica) ดงัน้ั �น้ จง้ทำาใหค้ณ่สิามีารถ
ควบคม่ีแมีลงรบกวน้ที�ยากต่อการกำาจดัช้นิ้ดอื�น้ๆ ไดด้ว้ย

เจัลฟิิโพร์นิ้ล 0.5 g/kg

เจัลฟิิโพร์นิ้ล 0.5 g/kg

เจัลอิมิีด้าโคลพริ์ด้ 21.5 g/kg

เจัลอิมิีด้าโคลพริ์ด้ 21.5 g/kg

เจัลอิมิีด้าโคลพริ์ด้ 21.5 g/kg

เจัลอะบาเมีกติน้ 0.5 g/kg

เจัลอะบาเมีกติน้ 0.5 g/kg

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า

กราน ูลาร ์  แอ ๊น  แอนด ์  ค ้อคโรช  เบท

®
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ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า  
หน่้วยรบพเิศษ

ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์้า  
กบัผ่ลทดสิอบประสิทิธิภิาพ

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า
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ไฮมีีน้้อพธอร์์® อลัตร์า้   
งา่ยต่อการใช้ง้าน้
ใช้โ้รยรอบเสิน้้ทางที�มีมีีดเดนิ้ จะใหผ้่ลดทีี�สิ่ดหากใช้ใ้น้
บรเิวณที�มีดมีกีารใช้ง้าน้เยอะซิ้�งมีกัจะเป็น้ช้ว่งบา่ยแก่ๆ 
ไฮมีน้ี้อพธิอร ์อลัตรา้ยงัสิามีารถใช้โ้รยใน้บรเิวณโดย
รอบกองดนิ้บน้รงัมีด ไมีค่วรโรยลงไปโดยตรงบน้กองดนิ้ 
หา้มีรบกวน้มีดหรอืกองดนิ้ จง้จะใหผ้่ลลพัธิท์ี�ดทีี�สิด่

การใช้ง้าน้ภายใน้บา้น้ควรใช้เ้ฉพาะบรเิวณที�ไมี่
สิามีารถเขา้ถง้ได ้อาท ิรอยแตกหรอืรอยแยก มีม่ีผ่น้งั
และช้่องใต้พื�น้อาคารใน้ย่าน้การค้าหรือที�พกัอาศัย 
ควรกวาดเศษหรอืสิว่น้เกนิ้ทิ�ง

สิามีารถเทใสิใ่น้กลอ่งใสิเ่หยื�อมีดหรอืแมีลงสิาบของ
เอน็้ซิสิิเทก็สิไ์ด้

สิำาหรบัแมีลงสิาบ Periplaneta spp (ตวัใหญ่) ไฮมีน้ี้อพธิอร ์
อลัตรา้เป็น้ทางออกของปญัหาที�น่้าสิน้ใจเมีื�อใช้ร้อบๆ 
ฝาทอ่ระบายน้ำ�า ถงัดกัไขมีนั้ และบรเิวณที�คลา้ยคลง้กนั้ 
ซิ้�งเป็น้แหลง่หลบซ่ิอน้ของแมีลงสิาบ

เพ่�อให้การ์ใช้้งาน้ได้้เตม็ีป็ร์ะสิทธิภัาพ ควร์อ่าน้
คู่ม่ีอบน้ฉลากก่อน้การ์ใช้้งาน้

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า จัะป็ลอด้ภัยั่มีากข้ั้�น้หากใช้้ร์่วมี
กบักล่องใส่เหย่่�อที�ถกูน้ำาไป็วางใกล้กบัแหล่งหลบซ่ิอน้

ร์ะบตุำาแหน่้ง :ร์ะบตุำาแหน่้ง :  
เมี่�อทร์าบแหล่งหลบซ่ิอน้ขั้องเมี่�อทร์าบแหล่งหลบซ่ิอน้ขั้อง

แแมีลงสาบกลุ่มีใหญ่่ ไฮมีีน้้อพธอร์ ์มีลงสาบกลุ่มีใหญ่่ ไฮมีีน้้อพธอร์ ์
อลัตร์้าจัะถกูอลัตร์้าจัะถกู
กำาหน้ด้ตำาแหน่้งกำาหน้ด้ตำาแหน่้ง
และพร์้อมีกำาจัดั้และพร์้อมีกำาจัดั้
  

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า ผา่น้การ์

ทด้สอบและพฒัน้าที�สั �งสมีมีา

หลาย่ปี็ จัน้ได้้เป็็น้เทคโน้โลยี่ที�

เหมีาะสมีกบัผลิตภัณัฑ์ที์�ผา่น้การ์

ทด้สอบแล้ว

ทำาให้แน่้ใจัได้้ว่าเมี่�อมีด้ได้้ร์บั

ฟิิโพร์นิ้ลเข้ั้าไป็จัะได้้ผลแบบเดี้ย่ว

กบัที�แมีลงสาบได้้ร์บัจัากเหย่่�อ

แบบเจัลร์วมีไป็ถ้งใน้ร์ะย่ะ

ตวัอ่อน้ด้้วย่

ด้้วย่การ์ผสมีผสาน้อย่่างลง

ตวัขั้องน้ำ�ามีนั้หลาย่ช้นิ้ด้ โป็ร์ตีน้ 

และน้ำ�าตาล จ้ังทำาให้คณุแน่้ใจั

ได้้ว่ามีนั้เป็็น้อาหาร์ที�เหมีาะสมี

กบัมีด้และแมีลงสาบ

ด้้วย่การ์โจัมีตีแบบลบัๆ 

โด้ย่พุ่งไป็ย่งั 3 

ตำาแหน่้งที�ต่างกนั้ใน้ตวัแมีลง 

ด้้วย่ฟิิโพร์นิ้ลที�ออกฤทธิ� อย่่าง

ร์นุ้แร์งใน้ขั้ณะที�ไม่ีสามีาร์ถ

ตร์วจัจับัได้้

ไฮมีีน้้อพธอร์ ์อลัตร์้า จัะโจัมีตี

ได้้มีากกว่าการ์โจัมีตีเฉพาะจัดุ้ 

โด้ย่การ์กร์ะจัาย่ไป็ย่งัป็ร์ะช้ากร์

ภัาย่ใน้ร์งัขั้องมีด้และแมีลงสาบ

อย่่างร์วด้เร์ว็

การ์กำาจัดั้ด้้วย่ฟิิโพร์นิ้ล

เหย่่�อที�น่้ากิน้

ผลการ์ส่งผา่น้ด้งัเช่้น้ไวร์สัTM ลิควิด้ ออย่ล ์เฟิส รี์ลิสTM

ป็ร์ะสบการ์ณ์ที�มีีมีาน้าน้

และ

พิฆาตอาวธุ



เป้็าหมีาย่ถกูกำาจัดั้
มีด้และแมีลงสาบทกุช้นิ้ด้ 
ร์วมีถ้งตวัอ่อน้ทกุร์ะย่ะ!BROHU1002  1.02  03.20

สาย่พนั้ธุ์

อาหาร์ที�โป็ร์ด้ป็ร์าน้
การ์กำาจัดั้ด้้วย่

ไฮมีีน้้อพธอร์์®  อลัตร์้าน้ำ�าตาล โป็ร์ตีน้ น้ำ�ามีนั้

มีด้คนั้ทุ่ง   ได้้

มีด้เอวแบน้ตีน้ขั้าว   ได้้

มีด้ละเอีย่ด้ท้องด้ำา    ได้้

มีด้ด้ำา    ได้้

Green-headed    ได้้

Meat ant   ได้้

Fire ant (RIFA)  ได้้

มีด้ร์ำาคาญ่ขั้าย่าว   ได้้

Funnel ant   ได้้

Odorous ant    ได้้

แมีลงสาบเย่อร์มีนั้    ได้้

แมีลงสาบอเมีริ์กนั้ 

Periplaneta spp 

(ขั้น้าด้ใหญ่่)
   ได้้
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® 
HYMENOPTHOR เป็็น้เคร์่�องหมีาย่การ์ค้าขั้องเอน็้ซิิสเทก็ส ์อิงค ์ใช้้ภัาย่ใต้ใบอนุ้ญ่าตขั้องบริ์ษัทั เอน็้ซิิสเทก็ส ์จัำากดั้
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