
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอควรรู...เกี่ยวกับมะเร็ง                      ขอหามเมื่อเขานอน  

 

 

Ne
ws

let
ter

 

ฉบับที่ 020/ปท่ี 5 (ต.ค–ธ.ค.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

  อภัยทาน        ปางพระพุทธรูปประจําเดือน(เดอืนเจ็ด-เดือนสิบสอง) 
 

  การรับประทานพืชผักตามธาตุเจาเรือน     3 ทา เลี่ยงอาการปวดหลัง 
 

 ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตลาดพราว     ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตวงัทองหลาง 
 

 10 อันดับผูชายเสียเปรียบผูหญิง     10 วิธี...กําจัดเมีย 
 
 
 



 
 
 ในขณะนี้บริษัทฯ มีอายุครบ 27 ป  ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้ได
เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําใหบริษัทฯ 
สามารถกาวมาสูปท่ี 27  ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงท่ีจะใหบริการแดทานผูมีอุปการ
คุณ  ทางบริษัทฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ดวย 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิต ของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ  
เพื่อให  ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน 
Newsletter ฉบบัที่ 020  คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจ         ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที ่

020         ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมี

อุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงขึ้น มากกวาผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย   
ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติ
สอนใจ  การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลาย
เครียด    สถานที่ทองเที่ยว        การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี ในสวนของ
บริษัทฯ  ก็จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ           และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อให
บุคลากรของบริษัทฯ  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี                  มีความพรอมสามารถให
การบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2550 ยังคงใชวิธีเดิม   คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการ
คุณ      ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษี
ของ           ชวง  3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา    ชวงที่ 2 ของป หรือ 
เม.ย. – มิ.ย.   จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึง
ตอเนื่องถึงสิ้นป  2550  
        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให

ความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสารนี้ 



 

 
   สารบัญ 

 
 

       สรรสาระ 
 ขอควรรูเกี่ยวกับมะเร็ง      4 
 ขอหามเมื่อเขานอน        7 
 อภัยทาน        8 
 ปางพระพุทธรูปประจําเดือน     10 

 

       คุณภาพชวิีต 
 การรับประทานพืชผักตามธาตุเจาเรือน    12 
 3 ทาเลี่ยงอาการปวดหลัง     14 
 ทองเที่ยว 50 เขต ณ  เขตลาดพราว/เขตวังทองหลาง  16 
 10 อันดับผูชายเสียเปรียบผูหญิง     19 
 10 วิธี...กําจัดเมีย      21 

      

       ขาวสาร  
 บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ    23 
 รายช่ือผูโชคดีที่ไดรับรางวัล     24 
 รวมชิงโชคเช็คเงินสดมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 ในวาระที่บริษัทฯ   ไดดําเนินธุรกิจจนมีอายุครบรอบ  27 ป เต็มแลวนั้น       
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง  ที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ  ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้   
 

                 เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบ
สิ่งที่มีคุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู  และจะพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของ
เนื้อหาสาระ   ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด  โดย
เนื้อหาในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 019 มา
นําเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่ 020  ดังตอไปนี้คะ 
 

 ปางพระพุทธรูปประจําเดือน จํานวนทั้งหมด 12 ปาง(ตอจากปางพระพุทธรูป

ประจําเดือน 6 ฉบับที่ 019)  โดยลงฉบับที่ 020 จํานวน 6 ปาง ต้ังแตปางพระพุทธรูป

ประจําเดือนเจ็ด  ถึง  ปางพระพุทธรูปประจําเดือนสิบสอง 
 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ    คือ  เขตลาดพราว และ เขตวังทองหลาง 

 

 ซึ่งในฉบับที่ 020  จะนําเสนอปางพระพุทธรูปประจําเดือนเจ็ด ถึง ปาง

พระพุทธรูปประจําเดือนสิบสอง  ทานสามารถติดตามเรื่องราวใหมๆ  ที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาได   ในฉบับตอไปคะ 
 

 สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร   เขตลาดพราว   และ  เขตวัง

ทองหลาง     มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง   มานําเสนอทานในฉบับที่  020      โดยมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง  เชน   ตําหนักพระแมกวนอิม  โชคชัย 4    ทาน
สามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่
ตางๆ นี้คะ 

 

  ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ  ที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 
019      ดวยคะ (รายช่ือผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 
 

              ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ       

แกบริษัทฯ ท้ังนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา 
/ ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  
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ฝากมาบอกวา ...  

1. ทุกคนมีเซลลมะเร็งอยูในรางกาย    เซลลจําพวกนี้จะไมสามารถ
ตรวจหาพบโดยเครื่องมือทางการแพทย       จนกวาจะมีปริมาณ
เซลลเปน 2-3 รอยลานเซลล   หากไปพบหมอ  แลวหมอบอกวา
คุณไมมีเซลลมะเร็งในรางกาย       หลังจากการตรวจ       นั่นแค
หมายความวา         เครื่องมือทางการแพทยไมสามารถตรวจพบ
เซลลมะเร็งได        เนื่องจากขนาดของเซลลมะเร็งยังไมมากพอ 

                         หรือขนาดยังไมใหญพอใหเครื่องมือตรวจเจอ 
 

2. เซลลมะเร็ง เกิดขึ้นมาก ถึง 6 -10 คร้ัง ใน 1 ชวงชีวิตของมนุษย 
 

3. เมื่อระบบภูมิคุมกันของรางกายแข็งแรง     เซลลมะเร็งก็จะถูกทําลายเพื่อ
ปองกันไมให  เซลลมะเร็งขยายตัว และสรางกอนเนื้อราย 
 

4. เมื่อคนไข    ถูกบงช้ีวาเปนมะเร็ง     แสดงใหเห็นวามีการขาดสารอาหารบาง
ชนิด หรือ โภชนาการไมดี    ซึ่งอาจเกิดจากกรรมพันธุ    สิ่งแวดลอม   อาหาร  
หรือปจจัยอื่นในการดํารงชีวิต 
 

5. การเอาชนะเซลลมะเร็ง        สามารถทําไดโดย        การสรางความแข็งแกรง
ใหเซลล          เม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
 

6. การใหคีโมหรือสารเคมีบางชนิด         เปนการทําใหเซลลมะเร็งถูกทําลายอยาง
รวดเร็ว          แตในขณะเดียวกันก็ทําลายเซลลที่ดีของรางกายไปดวยอยาง
รวดเร็ว  ซึ่งอาจทําลายระบบของอวัยวะสําคัญไปดวย เชน ตับ ไต หัวใจ หรือ
ปอด 
 

7. การฉายรังสี  ก็จะทําลายเซลลมะเร็ง และทําใหเนื้อบางสวน
ไหมเปนแผลเปน และทําลายเซลล เนื้อเยื่อที่ดีไปดวยเชนกัน 



 

8.โดยทั่วไปแลว        การใหคีโมหรือการฉายรังสีอาจจะทําใหขนาดของกอนเซลลมะเร็ง
ลดลง  แตอยางไรก็ตาม ก็ไมไดมีผลทําลายกอนเนื้อไปมากกวานั้น 
 
9. เมื่อรางกายตองรับสารพิษจํานวนมาก   จากการใหคีโมหรือการฉายแสง ระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายก็จะถูกทําลายไปดวย    ดังนั้นรางกายก็งายตอการติดเชื้อ หรือพายแพ
เซลลมะเร็ง 
 

10. การใหคีโม หรือ การฉายแสง           อาจเปนสาเหตุใหเซลลมะเร็งมีการกลายพันธุ 

หรือดื้อยา 
ทําใหยากแกการทําลาย   การผาตัด  ก็อาจสามารถทําให เซลลมะเร็งกระจายไปยังสวนอื่น 
 
11.วิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะตอสูกับเซลลมะเร็ง คือ  หยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง 
โดยการหยุดใหอาหารที่เซลลมะเร็งจําเปนตองนําไปใช 

...สารอาหารที่เซลลมะเร็งตองการ >> 
1. น้ําตาล เชน น้ําตาลทรายขาว โดยใชน้ําตาลจากธรรมชาติแทน เชน น้ําผึ้ง แตตองใชใน
ปริมาณที่นอยมาก  เกลือ มีสารจําเปนที่เซลลมะเร็งนําไปใช ควรงด หรือใชในปริมาณนอย 

 

2. นม ควรดื่มน้ํานมถั่วเหลืองทดแทน 

3.เซลลมะเร็ง เจริญเติบโตในสภาพที่เปนกรด     การบริโภคเนื้อสัตวทําใหเกิดสภาพเปน
กรด  ควรรับประทานอาหารประเภทปลา ดีกวาเนื้อหมู และเนื้อสัตว     มีแบคทีเรียใชโฮ
โมนในการเจริญเติบโตปนเปอนที่เปนอันตรายตอคนไขที่เปนมะเร็ง 
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4.  80%  ของผักและผลไมสด    ถั่วเมล็ดแหง     ธัญญาพืช     จะชวยใหรางกายมีสภาพ
เปนดาง 20%  จากอาหารที่ปรุงแลว    น้ําผักและน้ําผลไมสด    จะใหเอนไซม     ที่งายตอ

การดูดซึมเขาสูรางกายเพื่อไปเสริมสรางความแข็งแรงใหเซลลที่ดี          ดังนั้น    ควรดื่ม

น้ําผักสดและกินผักดิบ        2 -3 คร้ัง  ตอวัน  เพราะเอนไซมจะถูกทําลายที่ 40 °c 
 



5. หลีกเล่ียงชา กาแฟ ช็อกโกแลต  ที่มีคาเฟอีนที่สูง เปนดื่มชาเขียวที่มีสารตานมะเร็ง   ดื่ม
น้ําสะอาด หรือนํ้ากรองดีที่สุด     หลีกเลี่ยงน้ําประปาและเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีสภาพ
เปนกรด 
 
6. เนื้อสัตวยอยยาก        และตองการเอนไซมในการยอยเปนจํานวนมากและเนื้อที่ยอยไม
หมด จะคงตกคางอยูในลําไส อันนําไปสูสารพิษตกคาง 
 
7. เซลลมะเร็ง มีโปรตีนที่ยากแกการทําลาย          เปนเกราะปองกันการบริโภคเนื้อสัตว
นอยลง 
จะทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายไปทําลายเซลลมะเร็งไดงายขึ้น 
 
8. อาหารเสริมบางอยาง   ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับระบบภูมิคุมกัน    เพื่อไป
ทําลายเซลลมะเร็ง เชน วิตามินอี วิตามินซี 
 
9. เซลลมะเร็ง เปนเช้ือโรคของจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ   การควบคุมอารมณ และ
มองโลกในแงดีจะชวยใหระบบภูมิคุมกันดีขึ้น  อารมณโกรธ ขมขื่น หรือความเครียด จะ
สรางสภาพความเปนกรดใหรางกาย  ควรเรียนรูที่จะรัก และใหอภัย พักผอนและสนุกกับ
การใชชีวิต 
 
10. เซลลมะเร็ง      ไมสามารถเจริญเติบโตในที่มีออกซิเจนได          การออกกําลังกายทุก
วัน และหายใจเขาลึกๆ         จะชวยเพ่ิมระดับ ออกซิเจนในเซลล       การบําบัดดวย
ออกซิเจนก็เปนอีกทาง  เลือกหน่ึงที่จะทําลายเซลลมะเร็ง 

 
ขอมูลจาก : www.saranair.com 
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...ขอหามเมื่อเขานอน... 

การนอน  คือ   การพักผอน    หลังจากเหนื่อยลามาทั้ง
วันแลวนอนอยางไรไมใหเสียสุขภาพ   วันนี้
เกร็ดความรูมีขอหามทํากอนนอนมาบอกกัน เพื่อ
สุขภาพที่ดี... 
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   อยาใสนาฬิกาขอมือนอน เพราะขณะที่นาฬิกา
ทํางานไปเรื่อย ๆ นั้น  ลวนปลอยพลังงาน ถาใสนาฬิกา

ขอมือนอน จะมีผลตอสุขภาพระยะยาว 

  ไมควรนอนหลับไปพรอม ๆ กับโทรศัพท หรือวางโทรศัพทมือถือไวใกล ๆ ใครที่ชอบ
ใช   มือถือเปนนาฬิกาปลุกยามเชา กรุณาเก็บมือถือไวหาง ๆ เพราะหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร   ระบุวา โทรศัพทมือถือ จะปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาขณะเปดเครื่อง
ไว และคลื่นแมเหล็กไฟฟาเหลานี้ มีผลกับระบบประสาท เพราะฉะนั้น ตอนนอนก็ควรปด
โทรศัพทมือถือซะดีกวา 

  อยาหลับไปพรอมกับเครื่องสําอาง       ไมวาจะเหนื่อยออนเมื่อยลายังไงตองลาง
เครื่องสําอางออกใหหมด เพราะการหลับ    ทั้ง ๆ   ที่เครื่องสําอางยังคาอยูที่ผิวหนา      จะ
ทําใหเกิดปญหาดานผิวพรรณระยะยาว 

  อยาใสยกทรงนอน   (สําหรับสาว ๆ เทานั้น)                                     
เพราะนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน  พบวา  การใสยกทรงนานเกิน 
12  ช่ัวโมง  จะเปนการเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเปนมะเร็งทรวงอกได 
ฉะนั้น   ก็อยาใสยกทรงนอนเลย 

...รูขอหามแลว ก็ลองปฏิบัติกันดู เพื่อการนอนที่ดี... 

                                                                                  ขอมูลจาก : www.deedeejang.com 
 

http://203.155.220.217/office/pharmacy/up/article/no-sleep/no-sleep


 
 

 
       อภัยทาน    คือ   การยกโทษให      การไมถอืความผิด หรอื

การลวงเกินกระทบกระทั่งวาเปนโทษ      อภัยทานนี้...    เปนคุณ

แกผูใหย่ิงกวาแกผูรับ เชนเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน     คือ       
อภัยทานหรือการใหอภัยนี้     เมื่อเกิดขึ้นในใจผูใด       จะยังจิตใจ
ของผูนั้นใหผองใสพนจากการกลุมรุม  บดบังของโทสะ  

 

อันใจที่แจมใสกับใจที่มืดมัว  
 
ไมอธิบายก็นาจะทราบกันอยูทุกคนวาใจแบบไหนที่ยังความสุขใหเกิดขึ้นแกเจาของใจ  
แบบไหนที่ยังความทุกขใหเกิดขึ้น และใจแบบไหนที่เปนที่ตองการ ใจแบบไหนที่ไมเปน
ที่ตองการเลย  

ความจริงนั้นทุกคนที่สนใจบริหารจิต  
 
จะตองสนใจอบรมจิตใหรูจักอภัยในความผิดทั้งปวง ไมวาผูใดจะทําแกตน แมการใหอภัย

จะเปนการทําไดไมงายนัก สําหรับบางคนที่ไมเคยอบรมมากอน แตก็สามารถจะทําไดดวย
การอบรมไป   ทีละเล็กละนอยเริ่มแตที่ไมตองฝนใจมากนักไปกอนในระยะแรก  

ตัวอยางเชน…  
 
เวลาขึ้นรถประจําทางที่มีผูโดยสารคอยขึ้นรถอยูเปนจํานวนมาก หากจะมีผูเบียดแยงขึ้น
หนา ทั้งๆ ที่ยืนอยูขางหลัง ถาเกิดโกรธขึ้นมาไมวานอยหรือมาก ก็ใหถือเปนโอกาสอบรม
จิตใจใหรูจักอภัยใหเขาเสียเพราะเรื่องเชนนี้ไมใชเร่ืองที่ควรถือโกรธกันหนักหนา เปนเรื่อง
เล็กนอยเหลือเกินควรจะอภัยใหกันได แตบางทีไมต้ังใจคิดเอาไวก็จะไมทันใหอภัยจะเปน
เพียงโกรธแลวจะหายโกรธ      ไปเอง  โกรธแลวหายโกรธเอง กับโกรธแลวหายโกรธ
เพราะใหอภัย ไมเหมือนกัน  
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โกรธแลวหายโกรธเองเปนเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งเม่ือเกิดแลวตองดับ ไมเปนการบริหารจิต

แต   อยางใด แตโกรธแลวหายโกรธเพราะคิดใหอภัย เปนการบริหารจิตโดยตรง จะเปนการ

ยกระดับของจิตใหสูงขึ้น ดีขึ้น มีคาขึ้น  

ผูดูแลเห็นความสําคัญของจิต 

จึงควรมีสติ   ทําความเพียรอบรมจิตใหคุนเคยตอการใหอภัยไว
เสมอ เมื่อเกิดโทสะขึ้นในผูใด  เพราะการปฏิบัติลวงล้ําก้ําเกิน
เพียงใดก็ตาม พยายามมีสติพิจารณาหาทางใหอภัยทานเกิดขึ้น
ในใจใหได     กอนที่ความโกรธจะดับไปเสียเองกอน  

 

ทําไดเชนนี้จะเปนคุณแกตนเองมากมายนัก  
 

ไมเพียงแตจะทําใหมีโทสะลดนอยลงเทานั้น     และเมื่อปลอยใหความโกรธดับไปเอง     ก็
มักหาดับไปหมดสิ้นไม    เถาถาน    คือ  ความผูกโกรธมักจะยังเหลืออยู และอาจกระพือ
ความโกรธขึ้นอีกในจิตใจไดในโอกาสตอไป  
 

ผูอบรมจิตใหคุนเคยอยูเสมอกับการใหอภัย  
 

แมจะไมไดรับการขอขมา ก็ยอมอภัยใหได   ในทางตรงกันขาม ผูไมเคยอบรมจิตใจให
คุนเคยกับการใหอภัยเลย โกรธแลวก็ใหหายเอง    แมไดรับการขอขมาโทษ ก็อาจจะไม
อภัยใหได เปนเรื่องของการไมฝกใจใหเคยชิน  
 

อันใจนั้นฝกได ไมใชฝกไมได ฝกอยางใดก็จะเปนอยางนั้น ฝกใหดีก็จะดี ฝกใหรายก็จะ
ราย... 
***ขอขอบคุณเนื้อหาคุณภาพดี *** 
โดย:สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ขอมูลจาก  :  www.variety.teenee.com
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  พระประจําเดือนเจ็ด        
  

 ...ปางเรือนแกว… 
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิในเรือนแกว 
พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาวางควํ่าบนพระ
ชานุ (เขา)        บางแบบพระหัตถทั้งสองวางซอนกันบนพระเพลา (ตัก) 
บางแบบอยูใน      พระอิริยาบถขัดสมาธิเพชรในเรือนแกว  
 

 
 พระประจําเดือนแปด 

 
…ปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักร… 
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ บางแบบ
ประทับ (นั่ง) หอยพระบาท พระหัตถขวาจีบนิ้วพระหัตถเปนวงกลม  
พระหัตถซายวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบพระหัตถซายประคอง
พระหัตถขวา   หรือพระหัตถซายยกขึ้นถือชายจีวร 
 

 พระประจําเดือนเกา 
 
...ปางภัตกิจ… 
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซาย
ประคองบาตรซึ่งวางอยูบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาหยอนลงใน
บาตร เปนกิริยาเสวย  
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 พระประจําเดือนสิบ 
…ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท… 
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสองวางบนพระเพลา (ตัก)   บางแบบ
ประสานพระหัตถดวย พระบาทซายทรงเหยียบหลังพระบาทขวา    เปนกิริยากดพระบาท 
 
 

 พระประจําเดือนสิบเอ็ด 
...ปางลีลา… 
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืนยกสนพระบาทขวา พระหัตถขวา
หอยในทาไกว พระหัตถซาย (บางตํานานวาพระหัตถขวา) ยกเสมอ
พระอุระ (อก) ต้ังฝาพระหัตถปองไปเบื้องหนา บางแบบจีบนิ้วพระ
หัตถ บางตํารา  ใชปางเสด็จลงจากดาวดึงสเปนพระประจําเดือนนี้ 

 
 

 พระประจําเดือนสิบสอง 
 
...ปางประทานอภัย(นั่ง)... 
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ยกพระหัตถทั้งสองขึ้นเสมอพระ
อุระ (อก) ต้ังฝาพระหัตถทั้งสองเบน ไปขางหนาเล็กนอย บางแบบเปนพระอิริยาบถยืน 
  
 
 

ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน 
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  การรับประทานพชืผักตามธาตุเจาเรอืน   

*** ในทฤษฎีแพทยแผนไทย      

 พืชผักสําหรับคนธาตุดิน  คือ   คนที่เกิดเดือน ตุลาคม                   

พฤศจิกายน และธันวาคม  
      >>  รสฝาดหวาน มัน และเค็ม เชน ถั่วตางๆ   เผือก  
หัวมันเทศ ฟกทอง    กลวยดิบ    ยอดมะมวงหิมพานต   
ยอดมะยม   สมอไทย กระถินไทย    ผักหวาน    ขนุนออน    
สะตอ    ผักโขม  โสน  ขจร   ผักเซียงดา ลูกเนียงนก บวบ 

เหลี่ยม  บวบงู บวบหอม เปนตน 

พืชผักสําหรับคนธาตุน้ํา คือ คนที่เกิดเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน  
 >> รสเปร้ียว เชน  มะนาว  สม  สับปะรด  มะเขือเทศ  มะยม มะกอก มะดัน กระทอน 
ชะมวง  ผักติ้ว ยอดมะกอก ยอดมะขาม มะอึก มะเขือเครือ มะแวง เปนตน 

 พืชผักสําหรับคนธาตุลม คือ คนที่เกิดเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 
 >> รสเผ็ดรอน  เชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย พริกไทย โหระพา  กะทือ  ดอกกระเจียว 
ขมิ้นชัน    ผักคราด ชะพลู ผักไผ พริกขี้หนู สะระแหน หูเสือ ผักแขยง ผักชีลาว ผักชี
ลอม ยี่หรา สมอไทย กานพลู เปนตน 

 พืชผักสําหรับคนธาตุไฟ คือ คนที่เกิดเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม  
        >>  รสขม เย็น และจืด  เชน  ตําลึง  ผักบุง ผักกระเฉด 
ผักกระสัง สายบัว ผักกาดจีน มะระ    ผักปรัง  มะรุม  มะเขือ
ยาว   กระเจี๊ยบมอญ สะเดา  ยอดฟกทอง  มะเขือยาว กุยชาย
ฟกแฟง  แตงทั้งหล

  
าย 
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        ทุกคนควรรับประทานอาหารและพืชผักหลากรสเพือ่บํารุงธาตุท้ัง 4 แตตองเนนธาตุเจาเรือนและ

ธาตุท่ีเปนจุดออนสาํหรับตัวเรา ซึ่งอาหารไทยนั้นมีหลายรสและสามารถปรับใหสอดคลองกับธาตุเจา
เรือนหรืออาการของโรคไดเปนอยางด ี



ปจจุบันอาหารไทยไดรับความนิยมไปทั่วโลก                                                                                
ก็เพราะรสอันหลากหลายและมีสรรพคุณดวย    เชน  

      รสฝาด  มีสรรพคุณ ชวยในการสมานแผล    แกทองรวง  บิด  บํารุงธาตุ                                  
เชน   ยอดมะมวงหิมพานต    ยอดฝรั่ง   ผักกระโดน  ยอดเสม็ด   เปนตน 

       รสหวาน   มีสรรพคุณซึมซาบไปตามเนื้อ   ทําให    ชุมชื้น บํารุงกําลัง  แก
ออนเพลีย แตทานมากเกินไปจะแสลง  โรคเบาหวาน    เสมหะเฟอง   แสลงบาดแผล  เชน  
เห็ด  หนอไม      ผลฟกขาว ผักขี้หูด เปนตน 

 

          รสมัน   มีสรรพคุณ    แกเสนเอ็นพิการ   บํารุงไขขอ   บํารุงเสนเอ็น   บํารุงเยื่อ
กระดูก เปนยาอายุวัฒนะ  เชน  สะตอ  เหนียง  บัวบก  ขนุนออน  ถั่วพู  ฟกทอง เปนตน 

 

          รสเปร้ียว   มีสรรพคุณ   แกทางเสมหะ   ฟอกโลหิต  ระบาย   เชน   ยอด
มะขามออน     ยอดชะมวง  มะเฟอง  มะเขือเทศ  เปนตน 

 

         รสขม   มีสรรพคุณบํารุงโลหิตและน้ําดี   เชน   มะระขี้นก   ยอดหวาย   ดอก
ขี้เหล็ก      ใบยอ สะเดา ผักโขม ยอดมะรุม เปนตน 
 

  รสเผ็ดรอน  มีสรรพคุณ  แกลมจุกเสียดแนนเฟอ ขับผายลม บํารุงธาตุ  เชน ใบ
แมงลัก        ใบโหระพา ใบชะพลู  ขิง  ขา  ขมิ้น  เปนตน                                           

         ขอมูลจาก : 
www.horapa.com 
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  ทาที่ 1  

.ดูเหมือนวัยกลางคนกับอาการปวดหลังจะเปนของคูกันไปเสียแลวคะ ดวยเปนวัยที่
กลามเนื้อลดความแข็งแรงลงและอิริยาบถในชีวิตประจําวันมักไมถูกตอง แตการ
ปรับเปลี่ยนทาทางในการยืน การนั่ง การนอน และการยกของใหกลามเนื้อหลังไมโคงงอ
หรือออกแรงมากเกินไป ประกอบกับทาบริหารท่ีชวยเสริมสรางความแข็งแรงของ
กลามเนื้อหลังและหนาทองเหลานี้ ชวย
ปองกันการปวดหลังไดคะ…. 

1.1  นอนราบกับพื้น แขนขาเหยียดตรง 
1.2   ยกขาขวาขึ้นใหต้ังฉากกับลําตัว โดยเขาไมงอ แลวคอยๆ วางขาลงตามเดิม เปลี่ยนมา

ยกขา      ซายขึ้นบางเมื่อเอาลงแลวเปลี่ยนมาทําพรอมกันทั้งสองขาง ทั้งหมดนับเปน
หนึ่งเซต เริ่มทําครั้งละ 3 เซต แลวคอยๆ เพิ่มขึ้นจนถึง 10 เซต 

 
  ทาที่ 2  

2.1   นอนคว่ํา ขาเหยียดตรง มือทั้งสองวางไวบริเวณบั้นเอว 
2.2   ยกขาขางหน่ึงขึ้น เขาตึง คางไว นับ 1-3 ชาๆ วางลง สลับมายกขาอีกขาง เริ่มทําครั้งละ 

5 เซต แลวคอยเพ่ิมขึ้นจนเปน 10 เซต 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

  ทาที่ 3 
3.1     นั่งหลังตรง ชันเขาขางหนึ่งขึ้น สวนขาอีกขางเหยียดตรง 

              

           าเดิม  ทํา  5 ครั้ง    แลวสลับมาเหยียดขาอีกขางหนึ่ง 
3.2     โนมตัวเหยียดแขนทั้งสองขางไปขางหนาใหไกลที่สุด จนรูสึกตึงขาขางที่เหยียดไว 

นับ  1-3  คอยๆ   เอนกลับท                          
ทําเชนเดียวกัน  อีก 5 ครั้ง 

 

รางความแข็งแรงของกลามเนื้อขนาดนี้แลว ดูซิอาการปวดหลังยังจะกลามาเยือนอีก
ไหม 

ขอมูลจาก : www.thaihealth.com 

 

เสริมส
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งโลกเขา
รรมเพื่อศึกษา และมุงในการปฏิบัติธรรม 

 

ตําหนักพระแมกวนอิม  โชคชัย 4  
      สรางเมื่อป 2526 โดยพระอาจารยใหญกวงเซง  เปนศา
สนสถาน  ฝายมหายานการปฏิบัติของผูถือศีลภายในวัดมี
กฎระเบียบ เครงครัด ผูที่มาบวชตองฉันอาหารเจตลอดชีวิต 
และสึกไมได ตองต้ังใจ    แนวแนที่จะสละชีวิตทา

                                            16

หาทางธ
            
 

อาทิ พระแมกวนอิม 12 ราศี 
พระแ

 ยังมีโรงเจและตึกวิปสนา  สําหรับประกอบกิจพิธีของผูที่มาปฏิบัติ
ธรรมอีกดวย 

 
 

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ 

         
            สถาปตยกรรมตําหนักพระแมกวนอิม สรางเปนแบบจีน  บริเวณดานหนาตําหนักมี
อาคารสุขาวดี เกงเทพเจาฟาดินและเสามังกร สวนที่เกงใหญนั้นประดิษฐานพระแมกวนอิม
มหาโพธิสัตว    ทรงประทับบนเสี่ยมซู(คางคก) และเจาชายอั้งไฮยี้โพธิสัตว  ภายใน
ตําหนักประดิษฐานเทวรูปตามคติจีน และพุทธรูปจํานวนมาก 

มกวนอิม   32 ปาง พระถังซําจั๋ง เอียงเอี้ยงไตซือ  ฯลฯ   
 นอกจากนี้  
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ดิ

ยตนรัตนโกสินทร        มีบทบาททั้งในดานการทหาร 
ารทูต การเมืองและเศรษฐกิจ 

นํามาประกอบและตอเติมขึ้นใหม โดยชางจากอยุธยา ประกอบดวยเรือนไทย 3 
ลัง 

 

จัด

นุสรณสถานที่เกี่ยวของกับเจาพระยาบดินทรเดชา 

 

ร ท  

 รวมทั้งประวัติในการกอต้ังสาขาของบดินทรเด
ชา  ทุกแหง 

 

  พิพิธภัณฑเจาพระยาบ นทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
เจาพระยาบดินทรเดชา เกิดในสมัยกรุงธนบุรีรับราชการ

อยูในกองทัพสมัยรัชกาลที่ 1-3 เปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งคน
หนึ่งในสมั
ก

 
หมูเรือนไทยไมสักทอง  ที่เปนอาคารพิพิธภัณฑนั้นเปนเรือนไทยเกาแกที่รื้อถอน

 

ห
 

 
              เรือนทานเจาพระยา  เปนเรือนหลังกลาง
แสดงอาวุธ รูปหลอ สิ่งของ ภาพวีรกรรม    ภาพ
อ
 

 
เรือนรัชดาบดินท  อยูทางดานขวาของเรือน านเจาพระยา  
จัดแสดงประวัติ และเกียรติประวัติดานตางๆ ของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และผูที่เกี่ยวของ   ต้ังแตเริ่ม
กอต้ังโรงเรียน

   

 
 
 
 
 



 
 
 
               เรือนศิลปนิทัศน                                            
            จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม   วิถีชีวิตคนไทย    ขนบธรรมเนียม         และสิ่งข
เครื่องใชสมัยรัชกาลที่ 3     สวนช้ันลางของอาคารเปนหองประชุม   หองกัณฑรักษ    

อง

องสมุด      หองจําหนาย   ของที่ระลึกและสถานที่เก็บรวบรวมขอมูลของพิพิธภัณฑ 
 

 

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ 

ห
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ูชายหอมแกมกัน :  อืม!!!...หวาดเสียว ขนลุก 

ูชายใสกางเกงฟตๆ :  แหวะ! จะอวก 

ูชายตบผูหญิง :   ไอหนาแมว......!  ทํารายผูหญิง.. 

าร 
ูชายรองไห :   ปลาซิว 

ูชายเปนเพื่อนกัน ดูแลหวงใยเอาใจใสกัน :   ชักแปลก... ดูเหมือนคูเกย 

ผูชายหลอกรับประทานผูหญิง :   ชอบอยูเกาะ...หรือเปลา!!! 

>> อันดับ 1 
ผูหญิงหอมแกมกัน :   ดูนารัก 
ผ
 
>> อันดับ 2 
ผูหญิงใสกางเกงฟตๆ :  นาชม 
ผ
 
>> อันดับ 3 
ผูหญิงตบผูชาย :   ปองกันตัว หรือ "สุดจะทน" 
ผ
 
>> อันดับ 4 
ผูหญิงรองไห :   ดูนาสงส
ผ
 
>> อันดับ 5 
ผูหญิงเปนเพื่อนกัน ดูแลหวงใยเอาใจใสกัน :   ดูนารักดี สดชื่น 
ผ
 
>> อันดับ 6 
ผูหญิงหลอกรับประทานผูชาย :   ออ อาจเปนเรื่องปกติ 

 



20 

ูหญิงพูดตรงๆ :   ดูเปนคนเปดเผย...นาคบ 
 :    พูดไมเขาหูคน กวน...โอย 

ูหญิงเขาหองน้ําผูชาย :   มันผิดพลาดกันได! 
ผูชายเขาหองน้ําผูหญิง :   มาจากขุมไหน! ...โรคจิต 

ูหญิงเดินตกทอ :   นาสงสารจัง เปนอะไรมากไหม ? 
อ :   เดินไมดูตามาตาเรือซะเลย 

ผูหญิงขับรถปาดหนา :   ชางเหอะ ผูหญิงก็อยางนี้แหละ 
ูชายขับรถปาดหนา :   แซงขึ้นแลวปาดหนา...จอด  ไอ...........?! 

 

ขอมูลจาก : www.saranair.com 

 

>> อันดับ 7 
ผ
ผูชายพูดตรงๆ
 
>> อันดับ 8 
ผ

 

 
>> อันดับ 9 
ผ
ผูชายเดินตกท
 
>> อันดับ 10 

ผ
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. เมียอยากกินอะไรซื้อใหกิน จนมีคอเรสโตรอลสูง ไขมันอุดตันในเสนเลือด เดี๋ยวไม
ิน    50 ป ก็ตาย 

 เมียอยากไดเคร่ืองเพชรก็ซื้อให   พอแสงเพชรมันสะทอนเขาตามากๆเขา เดี๋ยวตาก็
บอดพอตาบอดแลวเราก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได  ก็จะหาทางกลับบานไมถูกแลว 

. เมียชอบรถก็ซื้อให   ยิ่งแพงๆยิ่งดี เครื่องมันแรงดี จะไดขับเร็วๆความเสี่ยงสูงตายคาที่ 

. เมียอยากไปเที่ยวไหนก็พาไป ตองมีบางที่แหละที่พลาดเดินลมหัวฟาดพื้นตายได 
น  น้ําตกชั้นสูง ๆ 

าไปใหเมียทํา      เราตองแยงทําใหหมด                
มเปดโอกาสใหไดออกกําลังกาย เดี๋ยวก็ไมแข็งแรง อวนฉุ     
ลวก็ตายเอง 

อยๆ ดูซิคนไมคอยไปหาหมอ              
 ไมคอยเปนไรหรอก คนที่ไปหาหมอบอยๆ เดี๋ยวก็ตายแลว เช้ือโรคที่  

    โรงพยาบาลมีเยอะแยะ 
 

 
 

 

1
เก
 
 
2.
จะ
 
 
3
 
 
4
เช
 
 
 5. งานบานอย                
ไ
แ
 
 
   6. ตองพาเมียไปหาหมอบ
  

 



 
 
7. เงินเดือนออกมาเทาไหรใหเมียไปใหหมด ใครๆก็รูวาเงินนะเปนที่   สะสมเชื้อโรค
ารพัด เราแกลงเอาเชื้อโรคใหเก็บไวเดี๋ยวก็เปนโรคตาย      เราเองไมตองเก็บเชื้อโรค
ว      สุขภาพแข็งแรง..เย............... 

. ปลูกบานหลังใหญๆ กวางๆ ใหเมียอยู  ยิ่งดีเวลาจะเดินจากหองนั้นไปหองนี้ทีจะได 
  เหนื่อยเผลอๆ  อาจหอบตายระหวางทางได 

. เชา-เย็นกราบทุกวัน   จะไดอายุสั้น โบราณเขาวา 

10. รักเมียใหมากๆ ไมเคยไดยินเหรอ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข พอมันทุกขมากๆ   ก็
ตรอมใจตายไปเอง 

ลจาก : www.saranair.com 

ส
ไ
 
 
8
  
 
 
9
 
 

 
ขอมู
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ทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรง
จากต ระเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการให
หนว

 

า

ตําแหนงได                   อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ 
เคร

รณสอบเทียบ 
ตรวจวัด ปรับแตง  และ   ที่สําคัญ คือ บุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการ
อบรม ถายทอดจ

 

E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู  Biosafety  Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใช

งานปองกัน  “สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจาย ของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตอง
และปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    
เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลม
ที่สูงหรือตํ่าจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา  400  เครื่อง  
โดยทางแผนกชางมีความพรอม

างป
ยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช  วาผลการวิเคราะหใหคา pH 

ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกว  50 
ยี่หอ        บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับ
ทศนิยม 1 

ื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิต
กําหนดไว 

         ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปก

ากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 
www.sciencetech.th.com 

ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่ 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
สวัสด ะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              

ื่อ คดีด

ตุ มายเลข

 คุณฐานิตย  บุญนิธีวินิช  MINEBEA THAI  LIMITED 176 
อยุธย

 
 16 มายเลข

ย 
 ผศ.ดร.เสาวคนธ  ถคอัครเลิศกุล    มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยฯ  348 

้ําปลาระ  

 ที่  1 พ

 ุณยุพยงค  กลมยงค  SURINT OMYA CHEMICALS(THAILAND)CO.,LTD.188 
 

คุณ เปนอยางสูง ท่ีไดเสียสละเวลา

บคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขอให       ทานผูมี

  ฉบับท่ี 020   นี้ตอไปนะคะ 

นังสือ : Greeting Cards And Arts  
ภาพปกจาก : www.sm7dusit.th.gs/web-s/m7dusit/S4010070.jpg 
 

ีค
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 019  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช ผูโช ังตอไปนี้คะ 

 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 ลาคม 50          ห  76 
 คุณเมธี  สุวรรณรักษ โรงพยาบาลกระทุมแบน   076 

 คุณบุญธรรม  อรรถสมุทร โรงพยาบาลพระนครศรี า 476 

รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  ตุลาคม 50         ห   48 
 คุณกัญจนา สาเอี่ยม โรงพยาบาลกรุงเทพ  048 
 คุณพรทิพย  ดาวกระจา บริษัท เทวกรรมโอสถ จํากัด  148 

 คุณสุภาพร  สินธุวนิช บริษัทอุตสาหกรรมน ยอง จํากัด448
 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวด ฤศจิกายน 50         หมายเลข 88 
 คุณวนี  คงสกุลถาวร โรงพยาบาลกระทุมแบน  088 
ค
คุณพรรณณีภรณ  วะศินระพี  ศูนยความรวมมือไทยสหรัฐดานสาธารณสุข388 
 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการ

อันมีคายิ่งของทาน   ตอ

อุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน

 ขอขอบคุณภาพจาก... 
ห
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคม่ันย้ํา สินคาพรอมบริการ 
 
  

 
 

 
             

T  
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 

TEL.0-2285-4101 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178 

 
 
 
 
 

 
 
 

         
321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
EL. 0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856,0-2285-4178


	(  ข้อควรรู้...เกี่ยวกับมะเร็ง                    (  ข้อห้ามเมื่อเข้านอน 
	  
	(  อภัยทาน     (   ปางพระพุทธรูปประจำเดือน(เดือนเจ็ด-เดือนสิบสอง)
	(  การรับประทานพืชผักตามธาตุเจ้าเรือน   (  3 ท่า เลี่ยงอาการปวดหลัง
	( ท่องเที่ยว 50 เขต  ณ  เขตลาดพร้าว   (  ท่องเที่ยว 50 เขต  ณ  เขตวังทองหลาง
	( 10 อันดับผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิง   (  10 วิธี...กำจัดเมีย
	คุณภาพ คู่ คุณธรรม ซายน์เทคมั่นย้ำ สินค้าพร้อมบริการ


