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 เสริมความงาม...ตามธาตุเกิด

 เหงื่อ...บอกเหตุของโรคภัย

 ความรูที่ทาน..อาจจะยังไมรู

 พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย

 เผย 10 วิธี “กินใหมีสุขยุคอาหารแพง”

 การออกกําลังกาย...ที่เหมาะกับกรุปเลือด

 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตภาษีเจริญ

 ขําขํา...คําขวัญทายรถ /อะไรเอย...ขําขํา

ในป 2552 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจกาวเขาสูปที่ 28 แลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจ
มาจนถึงวันนี้ เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทํา
ใหบริษัทฯ สามารถกาวมาสูปที่ 28 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมี
อุปการคุณ
ทางบริษัทฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิต
ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระ
ตางๆ
เพื่อให
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวา
ขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 025
คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่
ทานรัก ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนมกราคม - มีนาคม 2552 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับ
ที่ 025
ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมี
อุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย ใน
สวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ
การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด
สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพั ฒ นาจิต อย า งไรก็ ดี ในสว นของบริ ษั ทฯ ก็ จัด ให มี
กิ จกรรมสั นทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจทีด่ ี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพ
สูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2552 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ
ปละ 4 ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของ
ชวง 3 เดือนที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. –
มิ.ย. จะใชฐานขอมูลของทานผูม ีอุปการคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึง
สิ้นป 2552

ทายสุดนี้บริษัทฯ
ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและ ติชม ในการจัดทําวารสารนี้
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¾ รายชือ่ ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล ฉบับที่ 024
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¾ รวมชิงโชครางวัลเงินสด มูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหมป 2552 กองบรรณาธิการขอสงความสุขแดทานผูมีอุป
การคุณทุกทาน ใหมีแตความสุขทั้งทางกายและทางใจตลอดป 2552 ดวยคะ
ในป 2552 นี้ ทางกองบรรณาธิการ ไดดําเนินการจัดสงวารสารใหทานผูมีอุป
การคุณ เขาสูปที่ 7 แลว และทางกองฯ ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและ
สาระตางๆ ที่เต็มไปดวยประโยชนมานําเสนอใหทานผูมีอุปการคุณตลอดป 2552
ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2552 ยังคงนําเรื่องราว
ตอเนื่องจากฉบับที่ 024 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 025 ดังตอไปนี้คะ


พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด02500องค
โดยจะลงในฉบับที่ 025 จํานวน 4 องค (ตอจากฉบับที่ 024)



สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต ในกรุงเทพฯ คือ เขตภาษีเจริญ

สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหง ที่มีความนาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่ 025 เชน วัดคูหาสวรรควรวิหาร
ซึ่งทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตาม
สถานที่ตางๆ นี้คะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่
024 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา
ตางๆ แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทาน
ไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

วันนี้มีวิธีเสริมความงามตามธาตุเกิดมาฝากกัน....
คนธาตุดิน คือ เกิดอยูในชวง เดือนมกราคม(ราศีมังกร),
พฤษภาคม (ราศีพฤษภ) , กันยายน(ราศีกันย)
) บุคลิกของสาวธาตุดิน จะเปนคนหนักแนน นุมนวล แฝงดวยความอบอุน และ
เอื้ออาทร
กาวเดินอยางมั่นคง ดูขรึม แสดงออกทางแววตา อารมณมั่นคง
) สาวธาตุดิน ควรแตงกายดวยเฉดสีแดง สม โอรส สีเหลืองไพร สีออกโทนรอน เพื่อ
เสริมใหดินอุน มีพลัง และชวนเสนหา สวนการแตงหนาใหเนนโทนสีสมอมชมพู ดูอบอุน
และมีมนตขลัง ดวงตาสีสวาง ริมฝปากโทนสีอบอุนเพิ่มพลังชีวิต
คนธาตุน้ํา คือ เกิดอยูในชวงเดือนมีนาคม (ราศีมีน), กรกฎาคม (ราศีกรกฎ) และ
พฤศจิกายน (ราศีพิจิก)
) บุคลิกของสาวธาตุน้ํา จะเปนสาวผูออนหวาน ชวนฝน บุคลิกนุมละมุน ชางคิด มี
น้ําใจและเอื้ออารี ขี้สงสาร แสดงออกทางรอยยิ้ม
) สาวธาตุน้ํา ควรแตงกายดวยโทนสีทองเพื่อเพิ่มความสงางาม มีคุณคาและสูงสงเสริม
บุคลิกใหงามสงาและมั่นใจ แนวสีเหลืองสวาง สีฟาออน เทา ตองออน น้ําเงิน ประกาย
เหลืองมุก สีตะกั่ว สําหรับการแตงหนาควรเนนโทนสีสดใสประกายทอง สีฟาอมเขียว สี
มวงคราม และน้ําเงิน
แตงเติมริมฝปากและแกมดวยสีสดใสของผลไมสุก เสริมสาว
ธาตุน้ําใหสมดุลทั้งหยินและหยาง
คนธาตุลม คือ เกิดในชวงเดือนกุมภาพันธ (ราศีกุมภ), มิถุนายน (ราศีเมถุน) และตุลาคม
(ราศีตุลย)
) บุคลิกของสาวธาตุลม จะเปนคนออนไหว บอบบาง อารมณผันแปรงาย เจาความคิด
เจาอารมณ กระฉับกระเฉงวองไว ตัดสินใจรวดเร็ว แสดงออกทางคําพูดและน้ําเสียง
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) สาวธาตุลม ควรแตงกายดวยโทนสีสวาง และดูสดใส
เพื่อความหนักแนนใหบุคลิกดูมั่นคงขึ้น สีชมพู สีเขียว
สดใส ฟาน้ําทะเล และสีสันของธรรมชาติ แตงหนาดวย
โทนสีสวาง เชน แดง ชมพู สีสันของธรรมชาติและดอกไม
เสริมสีตาใหแลดูสดใสและคมเขมเปนพิเศษ เสริมใหดูหนัก
แนนมั่นคง ริมฝปากสีแดงสด และสีสดใส
คนธาตุไฟ คือ เกิดอยูในชวงเดือนเมษายน (ราศีเมษ),
สิงหาคม (ราศีสิงห) และ ธันวาคม (ราศีธนู)
) บุคลิกของสาวธาตุไฟ จะเปนผูที่มีพลังในตัวตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง คิดคน มีความ
มุงมั่นสูง มั่นใจในตัวเอง รสนิยมไมเหมือนใคร แสดงออกทางทาทางและการแตงกาย
) สาวธาตุไฟ
ควรแตงกายดวยเสื้อผาที่มีสีเขียวของพรรณไม เสริมพลังในตัวใหดู
เสนหา นาคนหา จุดประกายแหงความคิด นอกจากนี้การแตงหนาซึ่งจะเสริมพลังและ
เสนหควรใช
สีเอิรทโทน คือ สีออกเปนสีเปลือกไม หรือสีออกตุนๆ ริมฝปากใชสี
น้ําตาลเขม เพื่อใหแลดูมีมนตขลัง ดวงตาเปนประกายสีสวางเพิ่มไฟในตัว คือ ใชเอิร
ทโทนเปนหลัก เสริมดวย สีเขมสดของธาตุไฟ
รูอยางนี้แลว ถาเกิดธาตุไหนก็ลองแตงกายใหเหมาะกับธาตุนั้นดู จะไดชวยเสริมราศีไปใน
ตัว
ขอมูลจาก : www. variety.hunsa.com
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“เหงื่อ” จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อรางกายสัมผัสกับสิ่งกระตุน 2 อยาง คือ ความรอน และ
อารมณ ในทางการแพทยระบุวา เหงื่อสามารถบงบอกอาการของโรคบางชนิดได
โรคที่สัมพันธกับเหงื่อมี 2 ประเภท คือ
1. โรคที่ทําใหเหงื่อออกมาก
>> เครียด เหงื่อจะออกมากบริเวณฝามือ ฝาเทา รักแร และหนาผาก ประกอบกับมี
อาการอื่นรวม
เชน ชีพจรเตนเร็ว ใจสั่น มือสั่น
>> ตอมธัยรอยดเปนพิษ หรือ คอพอก เหงื่อจะซึมออกมาทั่วตัว โดยเฉพาะบริเวณฝา
มือทั้งสองขาง รวมกับมีอาการขี้หงุดหงิด มือสัน่ ขี้ตกใจ น้ําหนักลด ตาโปน ผมรวง
เหนื่อยงาย ใจสั่น หิวน้ําบอย
>> วัณโรค เหงื่อออกมากทั่วตัวในเวลากลางคืน สลับกับเปนไข
ไอเรื้อรัง

สั่น

>> เบาหวาน เหงื่อซึมทั่วตัว โดยเฉพาะที่ฝามือและฝาเทา ใจ
เหนื่อยหอบ หวิวๆ เหมือนจะเปนลม

>> โรคหัวใจ เหงื่อแตก รวมกับใจสั่น เหนื่อยหอบ ขณะออกกําลังกาย หากมีอาการ
แนนที่คอและหนาอก เหงื่อออกตามนิ้วมือนิ้วเทาทุกครั้งที่ออกกําลังกาย มีความเสี่ยงเปน
โรคหัวใจสูง
>> ภาวะใกลหมดประจําเดือน เนื่องจากสมองหลั่งฮอรโมนเพศหญิง "โพรเจสเทอ
โรน" นอยลง
เหงื่อจะออกมากในเวลากลางคืน
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2.โรคที่ทําใหเหงื่อออกนอย
ผูที่เหงื่อออกนอยผิดปกติ เนื่องจากตอมเหงื่อ
ทํางานบกพรอง
มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะความรอนใน
รางกายสูง
อาจกอใหเกิดโรคตามมาดังนี้
>> โรคผิวหนัง เชน ผด ผื่น สะเก็ดเงิน ผิวแหงแตกหยาบ เนื่องจาก
ตอมเหงื่อ
ใตผิวหนังถูกกดไวจนไมสามารถขับเหงื่อไดตามปกติ ทําใหเกิดอาการอุด
ตันในขุมขนและ
เปนโรคไดในที่สุด
>> ไมเกรน คนที่มีความเครียดเปนทุนเดิม ชีพจรเตนเร็วกวาปกติ ทํา
ใหเกิดการใชพลังงานมากกวาปกติ หากรางกายไดรับการกระตุนจนเกิดความรอนสะสม
แตกลับไมมีเหงื่อออกมา อาจทําใหใจสั่นนอนไมหลับ เกิดภาวะปวดศีรษะอยางรุนแรงจน
เปนไมเกรน

โรคที่ทําใหเกิดความผิดปกติของเหงื่อใชวาจะเกิดขึ้นไดงายๆ ตองมีปจจัยอืน่
รวมอีกหลายอยาง แตมีทางปองกันได ดวยการหมั่นดูแลสุขภาพตัวเอง ดื่มน้ําอยางนอย
วันละ
1 ลิตร ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเหงื่อของ
รางกาย และเลือกสถานที่อยูใหเหมาะสม ไมรอนหรือแหงเกินไปจะชวยปองกันโรคอัน
เกิดจากตอมเหงื่อทํางานบกพรองได

ขอมูลจาก : www.kamalasai-hos.org
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ว. วชิรเมธี
รูรอบตัวมากมาย

แตไมรูดี รูชั่ว

ก็เสื่อม

รูเวนงู เวนเสือ เวนมีด/ปน แตไมรูเวนอบายมุข

ก็เสื่อม

รูภาษาตางประเทศ

แตไมรูคุณคาภาษาไทย

ก็เสื่อม

รูตอบคําถาม

แตไมรูตอบแทนคุณแผนดิน ก็เสื่อม

รูที่กิน ที่เที่ยว

แตไมรูที่ต่ํา ที่สูง

ก็เสื่อม

รูวันเดือน ป เกิด

แตไมรูจักกาลเทศะ

ก็เสื่อม

รูพยากรณอากาศ

แตไมรูวาชีวิตมีขึ้น มีลง

ก็เสื่อม

รูจักรวาลวิทยานภากาศ

แตไมรูจักฟาสูง แผนดินต่ํา ก็เสื่อม

รูจักคนมากมาย หลายวงการ แตไมรูจักตนเอง

ก็เสื่อม

รูจักบริหารคน บริหารงาน แตไมรูวิธีบริหารใจ

ก็เสื่อม

รูวิธีหาเงินมากมาย

แตไมรูวิธีบริหารเงิน

ก็เสื่อม

รูจักสรางตึกสูงนับรอยชั้น แตไมรูวิธีฝกใจใหสูง

ก็เสื่อม
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รูคุณของเงินทอง

แตไมรูคุณพอคุณแม

ก็เสื่อม

รูจักโกรธ

แตไมรูจักใหอภัย

ก็เสื่อม

รูกฎกติกามารยาท

แตไมรูกฎแหงกรรม

ก็เสื่อม

รูจักสวมนาฬิกาแพงๆ

แตไมรูจักคุณคาของเวลา

ก็เสื่อม

รูจักการเขาสังคม

แตไมรูจักเขาหาสังฆะ

ก็เสื่อม

รูเรียนเอาปริญญาสูงๆ

แตไมรูจักยกพฤติกรรมใหสูง ก็เสื่อม

รูที่จะมีลูก

แตไมรูจักเลี้ยงลูก

ก็เสื่อม

รูที่จะมีรัก

แตไมรูจักรับผิดชอบ

ก็เสื่อม

รูที่จะดู

แตไมรูที่จะเห็น

ก็เสื่อม

รูที่จะนับถือ

แตไมรูจะนับถืออยางไร

ก็เสื่อม

รูที่จะพูด

แตไมรูจักศิลปะการพูด

ก็เสื่อม

รูวาวันหนึ่งจะตองตาย

แตไมรูถึงวิธีเตรียมตัวตาย ก็เสื่อม
ขอมูลจาก : www.watkoh.com
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X พระพุทธศรีอริยเมตไตรย วัดอินทรวิหาร
“หลวงพอโตวัดอิน” เปนพระพุทธรูปปางอุมบาตร ที่มีขนาด
ใหญที่สุดในประเทศไทยและในโลก คือมีความสูงถึง ๑๖ วา
กวาง ๕ วา ๒ ศอก ประวัติตํานานการสราง ผูริเริ่ม คือ สมเด็จ
พระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ใชเวลาสรางเกือบ ๗๐ ป
จากนั้นใน พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จ
พระราชดําเนินมาเปนองคประธานปดทองลูกแกว.(พระจุฬามณี)
ทรงสาย สูตรอัญเชิญลูกแกว ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเกศเมาลี พ.ศ. ๒๕๑๐ เสด็จพระ
ราชดําเนินมาเปนองคประธานในการอัญเชิญกระเบื้องโมเสคสีทอง ๙ แผนขึ้นประดับเปนรูป
อุณาโลม ณ พระนลาฏองคหลวงพอโต พรอมทั้งพระราชทาน พระปรมาภิไธยยอ ภปร.
ประดิษฐานไวในแผนศิลาจารึกเบื้องขวา ทรงเปนพระพุทธรูปที่ไดรับการเคารพนับถือกราบ
ไหวจากชาวไทยและ ชาวตางประเทศมากที่สุดอีกองคหนึ่ง
X พระพุทธชินราชจําลอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
“พระพุทธชินราช”พระพุทธรูปล้ําคาคูบานคูเมือง
แหงจังหวัดพิษณุโลกสิ่งอันเปนมงคลสูงสุดที่คูควร
กันซึ่งขาดไมไดและจะตองกลาวไปพรอมกันดวยคือ
“พระพุทธชินราชจําลอง” พระประธานแหงพระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ ปจจุบันพระพุทธชินราช
จําลององคนี้ ประดิษฐานเปน พระประธานอยูใน
พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ นับเนื่องมาเปนเวลาเกือบ ๑๐๐ ปแลว
พุทธลักษณะของพระพุทธชินราชจําลองเปนพระพุทธรูป ปางเรือนแกว นั่งขัดสมาธิ ขนาด
หนาตักกวาง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้วเศษ เทากับพระพุทธชินราชองคจริงทุกประการ ในป พ.ศ.
๒๔๔๒ รัชกาลที่ ๕ ทรงสราง วัดเบญจมบพิตร ฯ เพื่อใหเปนวัดที่อยูใกลพระราชวังดุสิต
และจึงโปรดใหอัญเชิญพระพุทธชินราชจําลอง ลงมายังกรุงเทพฯ จากนั้น วันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๔๔ ไดประดิษฐานอยางถาวรเปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเปน
เวลากวา ๙๙ ปแลว เชนเดียวกับพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
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X พระสุรภีพุทธพิมพ วัดปรินายกวรวิหาร
“วัดปรินายกวรวิหาร” ตามหลักฐานที่สืบคน สรางขึ้นมาตั้งแต
ตอนตนกรุงรัตนโกสินทร เดิมชือ่ วา “วัดพรหมสุรินทร” ผูสราง
วัดนี้คือพระยาพรหมสุรินทร จากนั้น รัชกาลที่ ๓ พระราชทานชื่อ
ใหใหมวา “วัดปรินายก” ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายพระอุโบสถจากที่เดิมมาตั้งไวยังสถาน
ที่ตั้งในปจจุบัน พรอมกับทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปสําคัญ
เกาแกองคหนึ่ง เดิมเรียกทานวา “หลวงพอสารภี” จากนั้นถวาย
พระนามใหทานใหมวา “พระสุรภี พุทธพิมพ” เปนพระพุทธรูปหลอ ขนาดปานกลาง มี
ขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว วัดปรินายกและพระสุรภีพุทธพิมพก็ไดรับการบูรณะ
สืบตอเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน ไดรับการถวายวิสุงคามสีมายกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง
ชั้นตรี ชนิดวรวิหารจนกระทั่งทุกวันนี้
X พระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
“พระพุทธชินราช”
เปนพระประจําเมืองที่อยูคูจังหวัด
11
พิษณุโลก มาเปนเวลากวา ๑,๐๐๐ ป ไดเริม่ สรางขึน้ ตั้งแตป
พ.ศ. ๑๕๐๐ มีขนาดหนาตักกวาง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว
ประดิษฐานอยูใน ซุมเรือนแกวจึงเรียกวา ปางเรือนแกว พระ
หัตถซายวางหงายอยู บนพระเพลา พระหัตถขวาวางคว่ําบนพระ
ชานุ นิ้วพระหัตถทั้ง
๕ ชี้ลงพื้น และประดิษฐานอยูใน
วิหารใหญทางทิศตะวันตก เปนพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในประเทศไทย และในโลกใน
เวลานี้
รัชกาลที่ ๔ ทรงกลาวสรรเสริญพระพุทธชินราชไววา “ก็แล พระพุทธชินราช
พระพุทธชินสีห พระศาสดา ๓ พระองค นี้เปน พระพุทธปฏิมากรดีล้ําเลิศประกอบไปดวย
พระพุทธลักษณะอันประเสริฐ มีศิริอันเทพยดาหากอารักอภิบาล เปนที่เคารพสักการะมาแต
โบราณ แมพระเจากรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนผูมีเดชานุภาพมโหฬารปรากฏมาในแผนดินก็นับถือ
สักการะบูชามาหลายพระองค”
พระพุทธชินราชมีความศักดิ์สิทธิ์และเลื่องลือในเรื่อง
ปาฏิหาริย กลาวกันวาพระมหากษัตริยแหงกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค
ตางเคารพนับถือเลื่อมใสและเสด็จมาสักการะหลายพระองค ทรงเปยมลนไปดวยสายธาร
แหงศรัทธาทรงเปนมิ่งขวัญทางใจอันสูงสุดของชาวเมืองพิษณุโลกอยางไมเสื่อมคลาย
ขอมูลจาก : หนังสือ พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย
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เพื่อสรางสุขภาพดีใหกับตนเอง จึงควรนําหลักพอเพียงมา
ใชในการกินอาหารแตละมื้อดวย
โดยกินเพื่อใหได
สารอาหาร และพลังงานที่เพียงพอกับความตองการของ
รางกายในแตละวัน หรือสรางพฤติกรรมการกินอยางงาย
ภายใตหลัก 10 วิธีกินใหมีสุขในยุคอาหารแพง...ไดแก
1. กินพออิ่มในแตละมื้อ โดยตักอาหารปริมาณพอดี เชน ตักขาวสวย 1-2 ทัพพี ผัก 4-6
ชอนกินขาว เนื้อสัตว 2-3 ชอนกินขาว แลวตามดวยผลไม 1-2 สวน ตามดวยน้ําสะอาด
1-2แกวก็เพียงพอ
2. ดัดแปลงอาหารที่เหลือเปนอาหารจานใหม เชน ผัดคะนา นํามาตมจับฉายผสมกับผัก
อื่นๆ
น้ําแกงสมที่เหลือสามารถเติมถั่วฝกยาว มะละกอ แครอท ผักบุง สวนผลไมที่
เหลือหลายชนิดนํามาทําเปนสลัดผลไม หรือ ปลาทูที่เหลือนํามาตําน้ําพริกปลาทูกินกับผัก
สด ผักลวกตาง ๆ ทําใหไดอาหารจานใหมและใชประโยชน
จากอาหารไดคุมคาไมมีอาหารเหลือทิ้ง
3. ทําอาหารปริมาณมาก.....กินไดหลายมื้อ เชน ตมไขพะโล
หนึ่งหมอกินไดทั้งวัน อาจเติมหนอไมจีนหรือผักอื่น ลงไปดวย
หรือกินรวมกับผักสด เชน แตงกวา ผักกาดหอมหรือ
ผักกาดขาวหรือคะนาลวก
4. หุงขาวผสมขาวโพด ถั่ว เผือก มัน ใสเพื่อ
เพิ่มวิตามิน และยังไดสารอาหารอื่น ๆ เพิ่มดวย
และตอนนี้ขาวราคาแพงจึงใสขาวโพด ถั่ว เผือก
มัน เสริมเขาไปในขาว
จะทําใหใชขาวใน
ปริมาณนอยลงดวย
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5. ปรับเมนูอาหารคุณภาพดีราคาถูก เชน ไขพะโล เพราะปกติใสหมูกับไขเทานั้น ก็
เปลี่ยนจากหมูมาเปนเตาหูแทนก็ได
6. ลดการกินจุบกินจิบ กินอาหารหลัก 3 มื้อก็เพียงพอแลว
อาหารวางเปนผลไมหรือนม
7. งดการกิน.....อาหารมื้อดึก เพราะถากินอาหารมื้อดึกเขาไปแลว ในชวงเวลานั้นไมมี
การ
ออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวรางกายใด ๆ มีแตการนอนทําใหรางกายเผา
ผลาญอาหารที่กินไปนอยมากและจะสะสมเปนไขมันแทนทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได
8. เคี้ยวอาหารชาๆ อยารีบรอน ซึ่งจะทําใหรูสึกอิ่มเร็วกวา เพราะรางกายคนเราจะเริ่ม
รูสึกอิ่มเมื่อกินอาหารไปประมาณ...20…นาที
9.....ไมกินทิ้งขวาง...เพราะปจจุบันอาหารเกือบทุกชนิดมีราคาสูง
10. เนนกินอาหารไทย เชน ขาวราดแกง กวยเตี๋ยว ขนมจีน แทนอาหารจานดวนตะวันตก
นอกจากราคาถูกกวาแลวยังใหสารอาหารครบถวนและสมดุล
สิ่งสําคัญสําหรับการกินอาหารใหไดคุณคาโภชนาการคือควรกินอาหาร ในแต
ละมื้อใหครบ 5 หมู คือ อาหารประเภทแปง ไขมัน เนื้อสัตว ผักและผลไมที่ใหวิตามิน
และแรธาตุ สําหรับประเภทเนื้อสัตวนั้น จะเนนใหกินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน ไข ถั่ว
ประเภทตาง ๆ และเมล็ดธัญพืชเปนประจํา
ขอมูลจาก : www.horapa.com
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การดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดีดวยการออกกําลัง
กายใหเหมาะสมกับกรุปเลือด
ก็เหมือนกับ
การรับประทานอาหาร รางกายตองการอาหาร
แบบนี้ ระบบยอยแบบนี้ การออกกําลังก็ตอง
เปนไปตามที่รางกายตองการ
กรุปเอบี " ผูที่มีกรุปเลือดนี้ สลับออกกําลังกายไดทั้งหนักและเบา เชน เดิน
หรือ ยกน้ําหนักจะชวยในการสรางเสริมกลามเนื้อและกระดูก สวนการวิ่งและวายน้ําจะ
เปนผลดีตอการหมุนเวียนของระบบหายใจ ดังนั้นการออกกําลังกายที่เหมาะสม คือ
Î ประเภทการออกกําลังกาย
รํามวยจีน 30-45 นาที
กอลฟ 60 นาที
วายน้ํา 30 นาที
เดินเร็ว 20-40 นาที
เตนแอโรบิคเบาๆ 30-45 นาที

โยคะ 30 นาที
ขี่จักรยาน 60 นาที
เตนรํา 30-45 นาที
ปนเขา 45-60 นาที
ยืดกลามเนื้อ 15 นาที

กรุปเอ
" คนที่มีเลือดกรุปนี้ไมควรออกกําลังกายอยางหนักจะทําให
เหนื่อยลา ออนเพลีย อีกทั้งมีสวนทําใหภูมิคุมกันในรางกายออนแอลง อาจเจ็บปวยไดงาย
ควรออกกําลังกายดังนี้
Î ประเภทการออกกําลังกาย
รํามวยจีน 30-45 นาที
ศิลปะการปองกันตัว 60 นาที
เดินเร็ว 20-40 นาที
เตนรํา 30-45 นาที
ยืดกลามเนื้อ 15 นาที
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โยคะ 30 นาที
กอลฟ 60 นาที
วายน้ํา 30 นาที
เตนแอโรบิคเบาๆ 30-45 นาที

กรุปบี " สําหรับผูที่มีกรุปเลือดนี้ สามารถเลือกวิธี
ออกกําลังกายไดหลากหลายแนว แตตองไมหักโหมมากนัก อาจจะ
วิ่ง เดินสายพาน วิ่งจอกกิ้งเบาๆ หรือเดินเบาๆ หรือจะเลือกเตน
แอโรบิคไดแตตองไมหนักเกินไป การออกกําลังกายที่เหมาะสม คือ
Î ประเภทการออกกําลังกาย
เตนแอโรบิค 45-60 นาที
ศิลปะการปองกันตัว 30-60 นาที
ขี่จักรยาน 45-60 นาที
เดินเร็ว 30-60 นาที
ยกน้ําหนัก 30-45 นาที
รํามวยจีน 45 นาที

เทนนิส 45-60 นาที
ปนเขา 30-60 นาที
วายน้ํา 30-45 นาที
วิ่ง 30-45 นาที
กอลฟ 60 นาที
โยคะ 45 นาที

กรุปโอ " ผูที่มีกรุปเลือดนี้ ควรออกกําลังกายที่ออกแรงเต็มที่ จะทําให
รูสึกกระปรี้กระเปรา กรุปนี้มีความเปนนักกีฬาสูง ประเภทของการออกกําลังกายที่เหมาะสม
คือ
Î ประเภทการออกกําลังกาย
เตนแอโรบิค 40-60 นาที
วิ่ง 30 นาที
เดินเร็วบนเครื่อง 30 นาที
ศิลปะการปองกันตัว 60 นาที
ขี่จักรยาน 30 นาที
เตนรํา 40-60 นาที

วายน้ํา 30-45 นาที
ยกน้ําหนัก 30 นาที
ปนบันได 20-30 นาที
กีฬาที่มีการปะทะ 60 นาที
เดินเร็ว 30-40 นาที
สเก็ต 30 นาที
ขอมูลจาก : www.siamha.com
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± วัดคูหาสวรรควรวิหาร

เดิมเรียกวา
“วัดศาลาสี่หนา” จากสิ่งที่ยังคงเหลืออยู เชน ใบเสมาคูทําดวยหินทรายแดง ลายสลักไมที่
หนาบันทั้งดานหนาและหลังของพระอุโบสถ ทําใหสันนิษฐานวาสรางในสมัย กรุงศรี
อยุธยา เมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณแลวพระราชทานนามวา
“วัดคูหาสวรรค”
J พระอุโบสถ เปนอาคารทรงไทยกออิฐถือปูน สรางใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประตูดานหนา ๓ ประตู บานประตูและ
หนาตางเขียนลายทองพื้นดํารูปตนไมแบบจีน พระประธานเปน
พระพุทธรูปสมัยอยุธยาปางสมาธินามวา“พระพุทธเทวะ”
J ใบเสมา ทําดวยหินทรายแดงเปนเสมาคู ฝมือชางสมัยอยุธยาตอนปลาย
ประดิษฐานภายใตซุมปูนรอบพระอุโบสถซึ่งโดยทั่วไปเสมาคูมักจะมีแตในพระอาราม
หลวงเทานั้น
J หอสวดมนต เปนอาคารไมทรงไทยประดับชอฟาและใบระกา ที่เสาไมเขียน
ลายทองรดน้ํา ที่คอสองเขียนเรื่องพุทธประวัติ
J หมูกุฏิสงฆ เปนเรือนไมฝาปกนแบบโบราณสรางอยูนอกเขตพุทธาวาสบริเวณ
ดานขางและดานหลังพระอุโบสถ บริเวณโดยรอบมีพระเจดียประดิษฐานอยู
สนใจติดตอสอบถาม วัดคูหาสวรรควรวิหาร เลขที่วัด ๒๓๓ ซอยเพชรเกษม ๒๘ แขวงคูหาสวรรค
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ ตั้งอยูริมคลองบางกอกใหญ โทร... ๐๒-๔๖๗-๒๐๐๐ , ๐๒-๔๖๗๓๗๗๐
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± วัดอัปสรสวรรค วรวิหาร

กลาวกันวา บริเวณที่กอสรางเคยเปนที่เลี้ยงหมูของจีนอู เมื่อสรางเสร็จปรากฏวามีหมูมา
เดินเพนพาน จึงเรียกวา “วัดหมู” รัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯ พระราชทานทรัพยสวน
พระองคสถาปนาพระอารามขึ้นใหม ทรงพระราชทานนามวา “วัดอัปสรสวรรค” เพื่อ
เปนที่ระลึก แด เจาจอมนอยผูซึ่งแสดงเปนสุหรานากงในละครอิเหนาไดดี จนไดรับ
ฉายาวา “เจาจอมนอย สุหรานากง”
J พระอุโบสถ กออิฐถือปูน สรางแบบศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๓ หลังคาลดชั้น
เดียว หนาบันประดับลวดลาย ภายในประดิษฐานพระประธาน ๒๘ องค เปนพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยซึ่งรัชกาลที่ ๓ โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น
J พระวิหาร สรางแบบเดียวกับพระอุโบสถมีพระพุทธรูปหลอปางมารวิชัย
ประดิษฐาน ๒ องค
J พระมณฑป ภายในประดิษฐานหลวงพอฉันสมอจําลอง
J หอพระไตรปฎก ตั้งอยูกลางสระ ฝาหอประดับกระจกบานประตูและ
หนาตางเขียนลายรดน้ํา เปนศิลปะสมัยอยุธยาและเปน “ตนแบบ” ของหอเขียนที่พิพิธภัณฑ
วังสวนผักกาด
ติดตอสอบถาม วัดอัปสรสวรรค วรวิหาร ถนนเทอดไท เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๖๐
โทร....๐๒-๔๖๗-๕๓๙๒ , ๐๒-๔๖๗-๐๙๘๒
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± วัดนางชีโชติการาม
ไมปรากฏประวัติของการสรางวัด พระยาราชานุชิต
(จอง) ไดบูรณะขึ้นใหมตามแบบสมัยนิยมในรัชกาลที่ ๓
เมื่อสรางเสร็จไดยกฐานะเปนพระอารามหลวง จึงโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามวา “วัดนางชีโชติการาม”
J พระอุโบสถ เปนศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๓
หนาบันประดับกระเบื้องเคลือบจีน
บานประตูสลัก
รูปเซี่ยวกางเหยียบสิงหฝมอื ชางชาวจีน ภาพเขียนสีที่
ผนังบางสวนไดลบเลือนไปมาก
พระประธานเปน
พระปูนปนปางสมาธิ
J พระวิหาร อยูทางดานขวาของพระอุโบสถ ซุมประตูและหนาตาง
ประดับกระเบื้องเคลือบ พระประธานเปนพระปางเลไลยก สวนเตียงนอนไมมะเกลือ
ประดับหินออนเปนของพระยาโชฎึกราชเศรษฐีนํามาถวายไว
±
ประเพณีชักพระ มีมาตั้งแตสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทรโดยทําการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุสาวกมาประดิษฐานบนบุษบก
ชัก
แหทางเรือจากวัดนางชีไปยัง วัดไกเตี้ยที่เขตตลิ่ง
ชันในวันแรม ๒ ค่ํา เดือน ๑๒ ของทุกป โดยเริ่มตน
จากคลองดานหนาวัดนางชี ผานคลองบางแวกและคลองชักพระ จนถึงสี่แยกคลองมอญ
ตรงไปยังวัดไกเตี้ยเพื่อเลี้ยงพระ จากนั้นเที่ยวกลับจึงนําขบวนผานคลองบางกอกนอย เขาสู
แมน้ําเจาพระยา เขาคลองบางหลวงกลับสูวัดนางชี ซึ่งเรือพระราชพิธีมาเขารวมจะใชเรือ
ดั้งและเรือแซงที่ตกแตงอยางสวยงาม มีการละเลน เชน เพลงเรือ แขงเรือ แหเรือ นําขบวน
เรือองคพระธาตุ
18

สนใจติดตอสอบถาม วัดนางชีโชติการาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทร... ๐๒-๔๖๗-๔๐๙๓
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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“อยาขับเร็วเกินกวาเทวดาของคุณจะตามทัน”
“แรงแบบพอเพียง”
“กอนนั่งควรปรึกษาแพทย”
“ไมตองมอง กูก็ลาว”
“โกรธรึเปลา รถเกาแซง”
“แอบแซง เพราะ แรงนอย”
“อยาเขาใกล อะไหลแพง(รถเกา)”
“รถคันนี้จํากัดความเลวที่ 60 คดี/ป”
“กรุณาอยาขับใกล เดี๋ยวอะไหลจะหลุด”
“หามขับเกินวันละ 2 รอบ เพราะเมียบอกน้ํามันแพง”
“คนสวยนั่งหนา คนชรานั่งหลัง”
“อยาจี้ เดี๋ยวผีผลัก”
“แรง..เร็ว ไมธรรมดา จากชาตินี้ไปชาติหนาแค 5 นาที”
“แซงซายไมวาปาดหนาโดนเหยียบ”
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“สตางคยังรูหมด ตดยังรูเหม็น”
“ถึงรถจะเกา แตกระเปาอวบอั๋น”
“ตอนนี้หลงทาง จะขับตามทําไม”
“รักแทคือแมขา รองลงมาคือแมโขง”
“อุบัติเหตุปองกันได ถาใหเธอนั่งขาง”
“คนลงที่ปาย ควายลงที่ไฟแดง”
“รักนองจริงยิ่งกวาลิงรักกลวย”
“ขับรถอยาเซอ ตํารวจเผลอแลวซิ่ง”
“นองขึ้นพี่ดีใจ นองลงไปพี่คิดถึง”
“บานพี่อยูทุง นองกรุงอยูแฟลต”
“นองเมียอยูในรถ แมมดอยูที่บาน”
“รถเกา เมียอวน ไมมวนเลย”
“ปนี้กะบะ ปหนากะเบนซ ”
“ที่ตองแซง เพราะแรงมันเหลือ”

ขอมูลจาก : www.saranair.com
20

1. ชมรมดนตรีกลัวอะไร ?
ตอบ >> กลัว ชมรมจิ๊กซอ (เอาซอไปเครื่องดนตรีก็ไมครบซิ)
2. รถ TOYOTA รุนไหนคันเล็กที่สดุ ?
ตอบ >> โตโยตา อันติ๊ด
3. ผลไมอะไรเรียนเกง?
ตอบ >> ผลไมเกรด A
4. ปลาชอนเปนลูกใคร?
ตอบ >> ไกแก เพราะไกแก แมปลาชอน
5. ไกอะไรเปนฆาตกร ?
ตอบ >> ไกจิกเด็กตายบนปากโอง
6. นักกีฬาเกลียดอะไร ?
ตอบ >> สถิติ เห็นมีแตคนจะทําลาย
7. แปรงสีฟนวางคูกับสบู ทําไมแปรงสีฟนถึงหาย?
ตอบ >> สบูลักส
8. ทําไม Coca-Cora ถึงตองใช c ตัวใหญ?
ตอบ >> เพราะ “ซีเล็ก” เปนปลาทูนา
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9. สัตวอะไรหามอานหนังสือ ?
ตอบ >> แกะ เพราะตามรานขายหนังสือจะมีปายเขียนวา หามแกะอาน
10. รถอะไรเย็นที่สุด ?
ตอบ >> รดน้ํามนต
11. อาชีพอะไรมีอิสรภาพนอยที่สุด ?
ตอบ >> ลาม
12. ธนาคารอะไรไมมีตํารวจ ?
ตอบ >> ธนาคารทหารไทย
13. หนองเสืออยูแถวไหน ?
ตอบ >> อยูแถวแผลเสือ
14. คนมีอายุ..ยืนนานจะเปนอยางไร ?
ตอบ >> ถาจะเมื่อย
ขอมูลจาก : www.saranair.com
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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 หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลม
ที่ สู ง หรื อ ต่ํ า จากระดั บ มาตรฐาน ป จ จุ บั น แผนกช า งบริ ก าร ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา 400 เครื่อง
โดยทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรง
จากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการให
หนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ


Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช วาผลการวิเคราะหใหคา pH
ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50
ยี่ห อ
บางยี่หอ หรือบางชนิดคุณภาพคอ นขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับ
ทศนิยม 1 ตําแหนงได อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่อง
เมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
สําหรับบริการ Calibrate pH meter
บริษัทฯ อยูระหวางขอการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 คาดวาจะเสร็จสมบูรณไดรับการรับรอง
ประมาณกลางป 2552
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
ตรวจวัด ปรับแตง และที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม
ถายทอดจากบริษทั ผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ


สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่

E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่

024

นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ

รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 30 ธันวาคม 2551
หมายเลข 22
 คุณสุริยา เลิศศิลป มหาวิทยาลัยมหิดลคณะทันตแพทยศาสตร 222
 คุณวันทนา วันเจียม PURAC(THAI LAND) LTD.
322
 คุณนพพร สงกอก บริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัด 422
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 มกราคม 2552
หมายเลข 69
 คุณคุณพิรุณ หอมเนียน โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
169
 ดร.มลธิชา ทองอนันต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
469
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 1 กุมภาพันธ 2552
หมายเลข 25
 คุณวีระชัย โฆษิตชัยยงค โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
125
 อาจารยเยาวภา มณีรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตรเขตรอน 225
 คุณไพบูลย เชี่ยวไพบูลยสรุล บริษัท ราชาชูรส จํากัด
325
 คุณวัลลภ บานงาม บริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัดสาขาเชียงใหม 425
 คุณสุชาติ ประทีปเมฆินทร บริษัท มอนซานโต ไทยแลนด จํากัด 525
และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ไดเสียสละเวลา
อันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขอให ทานผูมี
อุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 025 นี้ตอไปนะคะ
*** ขอขอบคุณภาพจาก : หนังสือ Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip
Art , www.promdeva.com
www.bikeloves.com ,www.dhammajak.net ,www.watkhuhasawan.com
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคมั่นย้ํา สินคาพรอมบริการ

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
TEL. 0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856,0-2285-4178
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONSEE YANNAWA BANGKOK 10120
TEL.0-2285-4101 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178 อภินันทนาการโทรฟรี : 1800 285 285

