
 
ต้อ
 
ทา
 
ให้

 

 

 

  
 
 
 

 

กรุง
ผู้โดยสารกั
ปรมิณฑล จาํ
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แข่งขนัพฒัน
หน็ว่าควรใช
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นๆ อาท ิไมพู่
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ป (รีบไป ส่งร
อม/ออกนอกเ

ไมด่/ีพดูจาไม

กงคา่โดยสาร

ไปจอดรบัชา

นบุหรี ่  

างทาง 

พิม่/ชารจ์คา่โ
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กฎหมายคว
ดกวา้งสรา้งท
งรดัพฒันาระบ
ระเบยีบแทก็

นๆ ตดิสติก๊เก

ะสงคใ์นการ
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