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 ຮັັບ ການ ຊ່່ວຍ ເຫຼືື�ອ ໃນ ການ ຂຽນ ໃບ ສະ ໝັກັ ດ້້ວຍ ໂຕ
ເອງ ໂດ້ຍ ໄປ ທ່ີ່� ສະ ຖານ ທ່ີ່�  ຕ່າງໆ ດັ້�ງ ຕ່ ໄປ ນ່�:

ໜ່ວ່ຍ ງານ ບໍ ໍລິິ ການ ທາງ ການ ເງິນ ແກ່ ຄົົນ ເຈັັບໍ ຂອງສູູນ ການ ແພດ 
Dartmouth-Hitchcock/ຫ້້ອງ ໂຖງຫັ້�ກ 
(Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
Patient Financial Services/Main Mall) 
One Medical Center Drive 
Lebanon, NH 03756

ໜ່ວ່ຍ ງານ ໃຫ້້ ຄົຳ ປຶກຶ ສູາ ທາງ ການ ເງິນ ຂອງ 
Dartmouth-Hitchcock Concord/ຊັ້��ນ 1 
(Dartmouth-Hitchcock Concord  
Financial Counselor/Level 1) 
253 Pleasant Street 
Concord, NH 03301

ໜ່ວ່ຍ ງານ ໃຫ້້ ຄົຳ ປຶກຶ ສູາ ທາງ ການ ເງິນ ຂອງ  
Dartmouth-Hitchcock Manchester/ຊັ້��ນ 1  
ທາງ ຕາ ເວັນ ອອກ ແລິະ ຕາ ເວັນ ຕົກ 
(Dartmouth-Hitchcock Manchester 
Financial Counselors/East & West Level 1) 
100 Hitchcock Way 
Manchester, NH 03104

ໜ່ວ່ຍ ງານ ໃຫ້້ ຄົຳ ປຶກຶ ສູາ ທາງ ການ ເງິນ ຂອງ  
Dartmouth-Hitchcock Nashua/ ຊັ້��ນ 1 
(Dartmouth-Hitchcock Nashua  
Financial Counselor/Level 1) 
2300 Southwood Drive 
Nashua, NH 03063

ຂາ ອອ ກ-ຂາ ເຂ້�າ ຂອງ ໂຮງ ໝໍ ໍAlice Peck Day/ 
ໜ່ວ່ຍ ງານ ໃຫ້້ ຄົຳ ປຶກຶ ສູາ ທາງ ການ ເງິນ 
(Alice Peck Day Memorial Hospital  
Registration/Financial Counselor) 
10 Alice Peck Day Drive  
Lebanon, NH 03766

ຂາ ອອ ກ-ຂາ ເຂ້�າ ຂອງ  ສູູນ ການ ແພດ Cheshire/ 
ຫ້້ອງ ໂຖງຫັ້�ກ ບໍອ່ນ ຈ່ັາຍ ເງນິ
(Cheshire Medical Center Registration/
Cashiers Main Lobby) 
580 Court Street 
Keene, NH 03431

ໜ່ວ່ຍ ງານ ໃຫ້້ ຄົຳ ປຶກຶ ສູາ ທາງ ການ ເງິນ ຂອງ ໂຮງ ໝໍ ໍ 
New London/ພະ ແນກ ຕ້ອນ ຮ�ບໍ 
(New London Hospital Financial  
Counselors/Reception) 
273 County Road 
New London, NH 03257

ໂທີ່ ຫຼືາ ໜ່ວ່ຍ ງານ ເບ່�ງ ແຍງ ຄົົນ ເຈັັບ ຂອງ ພວກ ເຮົັາ ທ່ີ່�:  
(844) 647-6436.

ກະ ລຸຸ ນາ ສົ�ງ  ໃບ ສະ ໝັກັ ທ່ີ່� ຂຽນ ສຳ ເລັຸດ້ ແລຸ້ວ ໄປ ທ່ີ່�:
Dartmouth-Hitchcock 
Attn: PFS - Level 3 – FAA 
One Medical Center Drive  
Lebanon, NH 03756-0001

Alice Peck Day Memorial Hospital 
Attn: PFS 
10 Alice Peck Day Drive  
Lebanon, NH 03766

Cheshire Medical Center 
Attn: PFS – FAA 
580 Court Street 
Keene, NH 03431

New London Hospital 
Attn:  Financial Counselor 
273 County Road 
New London, NH 03257



ນະ ໂຍ ບາຍ ທີ່າງ ການ ເງນ່ ຂອງ D-HH
ໂຮງ ໝໍ ໍDartmouth-Hitchcock,  Alice Peck Day 
Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ແລະ 
New London Hospital  ໃຫ້ຼື ບ ໍລິ ການ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ສຸຸກ ເສີຸນ ແລະ ບ ໍລິ
ການ ທາງ ການ ແພດ ທີ�  ຈຳຳ ເປັິ່ນ ແກ່ ປິ່ະ ຊ່າ ຊ່ນົ ໂດຍບ ່ເສຸຍ ຄ່່າ ໃຊ່ ້ຈ່ຳາຍ, ບ່
ຮຽກ ຮ້ອງ ເຖິິງ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ຫືຼື� ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫືຼື�ອ ຈຳາກ
ລັດ ຖິະ ບານ, ອາ ຍຸ, ເພດ, ເຊ່��ອ ຊ່າດ, ສຸະ ຖິາ ນະ ພາບ ໃນ ການ ເປິ່ນັ ຜູ້້້
ອົບ ພະ ຍບົ, ການ ບຽ່ງ ເບນ ທາງ ເພດ ຫືຼື� ການ ນບັ ຖິ� ສຸາ ສຸະ ໜາ. ພວກ
ເຮົາ ໃຫ້ຼື ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ແກ່ ບຸກ ຄົ່ນ  ທີ� (i) ເປິ່ນັ ຫືຼື� ບ ່ເປັິ່ນ
ປິ່ະ ຊ່າ ຊ່ນົ ຂອງ ລັດ New Hampshire ຫືຼື� ລັດ Vermont,  ທີ�
ຕ້້ອງ ການ ການ ປິ່່�ນ ປິ່ວົ ສຸຸກ ເສີຸນ ໃນ ພ��ນ ທີ�  ດັ�ງ ກ່າວ; ບມ່ີ ີປິ່ະກັນ ຫືຼື� ຜູ້້ທີ້�
ມີປີິ່ະ ກັນ ສຸຸ ຂະ ພາບ ແຕ່້ ຕ້້ອງ ການ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫືຼື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ເພ��ອ
ຊ່ວ່ຍ ຄ່່າ ປ່ິ່�ນ ປົິ່ວ ທາງ ການ ແພດ ທີ�  ຈຳຳ ເປິ່ນັ ຕ້້ອງ ໄດ້ ຈ່ຳາຍ ກ່ອນ  ເຊ່່�ນ: 
ຄ່່າ ປິ່່�ນ ປິ່ວົ ທີ�  ຕ້້ອງ ຈ່ຳາຍ ເງນິ ກ່ອນ, ເງນິ ສົຸມີ ທົບ ຄ່່າ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ແລະ ເງນິ
ສົຸມີ ທົບ ປິ່ະ ກັນ ສຸຸ ຂະ ພາບ; ແມີນ່ ບມ່ີ ີສິຸດ ເຂົ�າ ຮ່ວມີ ໂຄ່ງ ການ ຜູ້ນົ ປິ່ະ
ໂຫຼືຍດ ໃນ ການ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ສຸຸ ຂະ ພາບ ຂອງ ລັດ ຖິະ ບານ; ແລະ ຜູ້າ່ນ ເງ��ອນ
ໄຂ ການມີສິີຸດໄດ້ຮັບການຊ່ວ່ຍເຫຼືື�ອທາງ ການ ເງິນ ທີ�  ໄດ້ ລະ ບຸ ໃນ ນະ ໂຍ
ບາຍ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງນິ ຂອງ ພວກ ເຮົາ. ອາດ ມີ ີການ ນຳ ໃຊ່ເ້ງ��ອນ
ໄຂ ຫຼືື� ຂ ້ຍກົ ເວ່�ນ ຕ່້າງໆ ຂອງ ທ້ອງ ຖິິ�ນ  ຕ້າມີ ທີ�  ໄດ້  ລະ ບຸ ໃນ ນະ ໂຍ ບາຍ
ຊ່ວ່ຍ ເຫືຼື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ຂອງ ພວກ ເຮົາ. ຄົ່ນ ເຈ່ຳບ ຈຳະ ຕ້້ອງ ປິ່ະ ຕິ້ ບດັ
ຕ້າມີ ຂັ�ນ ຕ້ອນ ເພ��ອ ຮັບ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫືຼື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ຫືຼື� ເຂົ�າ ເຖິິງ ແຫ່ືຼືງ
ທຶນໃນການຊ່ຳລະອ��ນໆ ແລະ  ປິ່ະ ກອບ ສຸ່ວນ ຈ່ຳາຍ ຄ່່າ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ຂອງ
ພວກ ເຂາົ ຕ້າມີ ຄ່ວາມີ ສຸາ ມີາດ ທີ�  ຈ່ຳາຍ ໄດ້. ບຸກ ຄົ່ນ ທີ�  ສຸາ ມີາດ ຊ່��  ປິ່ະ ກັນ
ສຸຸ ຂະ ພາບ ໄດ້ ແມີນ່ ຈຳະ ຕ້້ອງ ໄດ້ ຊ່��  ປິ່ະ ກັນ ສຸຸ ຂະ ພາບ, ເພ��ອ ຮັບ ປິ່ະ ກັນ ການ
ເຂົ�າ ເຖິິງ ການ ບ ໍລິ ການ ປິ່່�ນ ປິ່ວົ ສຸຸ ຂະ ພາບ ທີ�  ເປິ່ນັ ປິ່ະ ໂຫຼືຍດ ຕ່້ ສຸຸ ຂະ ພາບ
ຂອງ ພວກ ເຂາົ ໂດຍ ລວມີ  ແລະ ຍັງ  ຊ່ວ່ຍ ປິ່ະ ຢັດັ ຊ່ບັ ສິຸນສຸ່ວນຕົ້ວ ຂອງ
ພວກ ເຂາົ ນຳ ອີກ.

ສາ ມາດ້    ຂກໍານ ຊ່່ວຍ ເຫຼືື�ອ ທີ່າງ ການ ເງນ່ ໄດ້້ ແນວ ໃດ້ 
ແລຸະ ເມ��ອ ໃດ້?
ທ່ານ ສຸາ ມີາດ ຂ ໍໄດ້ ຕ້ະຫຼືອືດ ເວ ລາ ການປິ່່�ນ ປົິ່ວຂອງທ່ານ ຫຼືື� ຕ້າມີ
ວົງຈຳອນການເກ່ບໜີ�ຕ່້ໆກັນມີາ. ເຖິິງ ຢ່ັາງ ໃດ ກ ່ຕ້າມີ, ພວກ ເຮົາ ຮຽກ
ຮ້ອງ ໃຫ້ຼື ຂຽນ ໃບ ສຸະ ໝັໍກ ໃຫ້ຼື ຮຽບ ຮ້ອຍ ກ່ອນ ເວລາການນັດໝໍາຍ.  
ໜວ່ຍ ງານ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ຄົ່ນ ເຈ່ຳບ ສຸາ ມີາດ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທ່ານ ໃນ ການ ກຳ
ນດົ ແລະ ຂ ໍການ ຄຸ່້ມີ ຄ່ອງ ປິ່ະ ກັນ ສຸຸ ຂະ ພາບ ຫຼືື� ແຫຼືື່ງ ທຶນ ອ��ນໆ ແລະ 
ຂຽນ ໃບ ສຸະ ໝັໍກ ຂ ໍການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ. ຖ້ິາ ທ່ານ  ມີຍີອດເງິນ
ເຫຼືື�ອຫຼືືັງ ຈຳາກ ນຳ ໃຊ່ ້ບ ໍລິ ການ ຄຸ່້ມີ ຄ່ອງ ສຸຸ ຂະ ພາບ ອ��ນໆ ຈົຳນ ໝົໍດ ແລ້ວ, 
ທ່ານ ອາດ ມີ ີສິຸດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ  ເງິນ.  ສຸາ ມີາດສຸະ ໝັໍກ
ດ້ວຍ ໂຕ້ ເອງ, ຜູ້າ່ນ ທາງ ໂທ ລະ ສັຸບ ຫຼືື� ຜູ້າ່ນ ທາງ ເວ່ບໄຊ່ດ້ານ ລຸ່ມີ ນີ�. 

ອັດ້ ຕາ ສ່ວນຫຼືື�ດ້
 ຖ້ິາ ທ່ານບ ່ ຜູ້າ່ນ ການ ຄັ່ດ ເລ�ອກ ສຸຳລັບ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ, 
ທ່ານກ ່ຍງັສຸາ ມີາດ ຮັບ ສຸ່ວນຫຼືື�ດ ສຸຳ ລັບ ຜູ້້ ້ທີ�ບ ່ມີ ີປິ່ະ ກັນ ຫຼືື� ສຸ່ວນຫຼືື�ດ
ອ��ນໆ  ອີງ ຕ້າມີ ນະ ໂຍ ບາຍ ຂອງ ພວກ ເຮົາ.  ຈຳະ ໃຫ້ຼືສຸ່ວນຫຼືື�ດ ສຸຳ ລັບ ຜູ້້້
ທີ�ບ ່ມີ ີປິ່ະ ກັນນີ�  ກ່ອນ ອອກ ບນິ ໃຫ້ຼື ຄົ່ນ ເຈ່ຳບ ແລະ ກ່ອນທກຸໆ ການປິ່ບັ
ປ່ິ່ຽນ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ. ສຸ່ວນຫຼືື�ດ ດັ�ງ ກ່າວ ແມີນ່ ອີງ ຕ້າມີ
ວິ ທີ ການ “Medicare  ທີ�  ຄ່າດ ຄ່ະ ເນ ໄວ້” ຕ້າມີ ທີ�  ໄດ້ ລະ ບຸ ໃນ ການ
ຈັຳດ ຕັ້�ງ ປິ່ະ ຕິ້ ບດັ ລະ ບຽບ ການ ພາກ ທີ 501 (r) ໃນລະ ບຽບ ການ ຄຸ່້ມີ
ຄ່ອງ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນທີ�ໃຊ່ໄ້ດ້. ອັດ ຕ້າ ສຸ່ວນຫຼືື�ດ  ຈຳະ ແຕ້ກ ຕ່້າງ ກັນ ຂຶ�ນ
ກັບສຸະຖິານທີ�.

ຈັະພ ່ຈັາ ລຸະ ນາ ການ ຊ່່ວຍ ເຫຼືື�ອ ທີ່າງ ການ ເງນ່ ແນວ ໃດ້?
ຈຳຳ ນວນ ເງິນ ໃນ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ທີ�  ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ແມີນ່ ອີງ
ຕ້າມີ ລາຍ ຮັບສຸຸດທິ ແລະ ຊ່ບັ ສິຸນ ທັງ ໝໍດົ ຂອງ ທ່ານ  ທຽບ ກັບ  ຂ ້ມ້ີນ
ໃນ ປິ່້�ມີ ຄ່້່ ມີ�  ແກ້ ໄຂຄ່ວາມີ ທກຸ  ຍາກ ແຫ່ຼືງ ລັດ. ທ່ານ ອາດ ຜູ້າ່ນ ການ ຄັ່ດ
ເລ�ອກ: ຖ້ິາ ລາຍ ຮັບ ໃນ ຄ່ອບ ຄົ່ວ ຂອງ ທ່ານ ຢ່້ັ ທີ�  ຫຼືື� ຕ້ຳາ ກວ່າ 300%  
ຂອງ ຈຳຳ ນວນ ເງິນ ທີ�  ກຳ ນົດ ໃນ ເກນ ຄ່ວາມີ ທກຸ ຍາກ ແຫ່ຼືງ ລັດ; ຂຽນ
ໂດຍ ກົມີ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ສຸຸ ຂະ ພາບ ແລະ ມີະ ນຸດ ສຸະ ທຳ (HHS)  ສຸະ ຫຼືະ ລັດ
ອາ ເມີ ລິ ກາ ແລະ ອັບ ເດດ ໃນ ແຕ່້ ລະ ປິ່;ີ ຫຼືື� ຖ້ິາ ທ່ານ ເຊ່��ອ ວ່າ ຊ່ບັ ສິຸນ, ເງນິ 
ແລະ ແຫຼືື່ງ ທຶນ ທີ�  ທ່ານ ຫຼືາ ໄດ້ ນັ�ນ ບ ່ພຽງ ພໍ ຈ່ຳາຍ ຄ່່າ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ທ່ານ. ນອກ
ເໜ�ອ ຈຳາກ ການ ຂຽນ ໃບ ສຸະ ໝໍກັ ໃຫ້ຼື ສຸຳ ເລ່ດ ແລ້ວ, ພວກ ເຮົາ ອາດ ຮ້ອງ
ຂ ໍເອ ກະ ສຸານຢັັ�ງ ຢັນ້ ລາຍ ຮັບ, ຊ່ບັ ສິຸນ ແລະ ຄ່່າ ໃຊ່ ້ຈ່ຳາຍ ໃນ ການ ປິ່່�ນ
ປິ່ວົ ຂອງ ທ່ານ ເພ��ອ ພ ິຈຳາ ລະ ນາ ວ່າ ທ່ານ ເໝໍາະ ສົຸມີ ກັບ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ 
ຫຼືື� ບ.່ ທ່ານ ຈຳະ ບ ່ໄດ້ ຮັບ ການ ແຈ້ຳງ ເ ຕ້�ອນ ພາຍ ໃນ 30 ມີ�� ຫຼືືັງ ຈຳາກ ທີ�  ໄດ້
ຮັບ ໃບ ສຸະ ໝັໍກ  ແລະ ຂ ້ມ້ີນ ສຸະ ໜບັ ສຸະ ໜ້ນ ທັງ ໝໍດົ ຂອງ ທ່ານ ບ່
ວ່າການ ຮ້ອງ ຂ ໍຂອງ ທ່ານ ຈຳະ ຖິ�ກຍອມີ ຮັບ ຫຼືື� ປິ່ະ ຕິ້ ເສຸດ ພາຍ ໃຕ້້ ນະ
ໂຍ ບາຍ ຂອງ ພວກ ເຮົາກຕ່້າມີ. ໃນ ການ ຮ້ອງ ຂ ໍຂອງ ທ່ານ, ຈຳະ ມີ ີ ຟອມີ
ສຸະ ໝໍກັ ຂ ໍການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ຫຼືື�  ນະ ໂຍ ບາຍ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ
ການ ເງິນ ໜຶ�ງສຸະບບັສົຸ�ງ ມີາ ໃຫ້ຼື ທ່ານ ທາງ ໄປິ່ ສຸະ ນີ ໂດຍບ ່ເສຸຍ ຄ່່າ ໃຊ່ ້ຈ່ຳາຍ. 
ນອກ ຈຳາກນີ�, ຍງັ ສຸາ ມີາດ ເຂົ�າ ເບິ�ງເອ ກະ ສຸານ ເຫຼືືົ�າ ນີ�  ແລະ ຂ ້ສຸະຫຼືື�ບ
ໂດຍ ຫຼືຍ ້ໄດ້ ໃນ ເວ່ບ ໄ ຊ່  ຂອງ ພວກ ເຮົາທີ� dartmouth-hitchcock.
org/billing-charges/financial_assistance.html ຫຼືື� 
cheshire-med.com/patients_visitors/financial_
assistance.html. 

  ສຸາ ມີາດ ເຂົ�າ ເບິ�ງເອ ກະ ສຸານ ເຫຼືືົ�າ ນີ�   ເປິ່ນັ ພາ ສຸາ ດັ�ງຕ່້ໄປິ່ ນີ�  ໄດ້: ພາ ສຸາ ສຸະ
ເປິ່ນ, ພາ ສຸາ ຝ ລັ�ງ, ພາ ສຸາ ປິ່ອກ ຕ້ຍຸ ການ, ພາ ສຸາ ຈີຳນ, ພາ ສຸາ ເກ ຣັັກ, 
ພາ ສຸາ ຫຼືວຽດ ນາມີ, ພາ ສຸາ ເນ ປິ່ານ, ພາ ສຸາ ອາ ລັບ ແລະ ພາ ສຸາ ລັດ
ເຊ່ຍ. 

ທ່ານ ຕ້້ອງ ການ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ເພ��ອ ຈ່ຳາຍ ຄ່່າ ປ່ິ່�ນ ປົິ່ວ ສຸຸກ ເສີຸນ ຫຼືື� ການ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ທາງ ການ ແພດ ທີ�  ຈຳຳ ເປັິ່ນ ທີ�  ໂຮງ ໝໍ ໍDartmouth-Hitchcock, 
Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ຫຼືື� New London Hospital ບ?ໍ

ທ່ີ່ານ ອາດ້ ມ ່ສ່ດ້ ໄດ້້ ຮັັບ ການ ຊ່່ວຍ ເຫຼືື�ອ ທີ່າງ ການ  ເງນ່. 
ໂຮງ ໝໍ ໍDartmouth-Hitchcock,  Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center ແລະ New London Hospital ໃຫ້ຼື ບ ໍລິ ການ ປິ່່�ນ ປິ່ວົ ຟ ຣີັ ຫຼືື� ມີ ີສຸ່ວນຫຼືື�ດ ໃນ ການ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ຄົ່ນ ເຈ່ຳບ ສຸຸກ ເສີຸນ ຫຼືື� ການ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ
ທາງ ການ ແພດ ທີ�  ຈຳຳ ເປັິ່ນ ອ��ນໆ ໃຫ້ຼື ແກ່ ຄົ່ນ ເຈ່ຳບທີ�  ເໝໍາະ ສົຸມີ. ຄົ່ນ ເຈ່ຳບ ທີ�  ຜູ້າ່ນ ການ ພ ິຈຳາ ລະ ນາ ໃຫ້ຼື ມີ ີສິຸດ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວ່ຍ ເຫຼືື�ອ ທາງ ການ ເງິນ ອາດບ ່ໄດ້ ເສຸຍ ຄ່່າ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ສຶຸກ ເສີຸນ ຫຼືື�  ຄ່່າ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ທາງ ການ ແພດ ທີ�  ຈຳຳ ເປິ່ນັ ເພີ�ມີ ເຕີ້ມີນອກ ເໜ�ອ ຈຳາກ ຄ່່າ ໃຊ່ ້ຈ່ຳາຍ
ທົ�ວ ໄປິ່ ຂອງ ຄົ່ນ ເຈ່ຳບ ທີ�  ຄຸ່້ມີ ຄ່ອງ ໂດຍ  ໜວ່ຍ ງານ ປິ່ະ ກັນ ສຸຸ ຂະ ພາບ ສຸຳ ລັບ ການ ປິ່່�ນ ປົິ່ວ ທີ�  ຄ້່າຍ ຄ່� ກັນ.


