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ขณะนี้บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจกาวเขาสูปที่ 29 แลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้
เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําใหบริษัทฯ สามารถกาว
มาสูปที่ 29 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ
ทางบริษัทฯ
ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ
โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวิต
ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ
เพื่อให
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 028
คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดี
ยิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552
เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ 028
ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการคุณใหมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย ในสวนเนื้อหาสาระยังคง
ประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา
อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพั ฒ นาจิ ต
อย างไรก็ ดี ในส ว นของบริ ษัท ฯ ก็ จัด ใหมี กิ จกรรมสั นทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน
เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผู
มีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2552 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ
ป
ละ 4 ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของชวง
3 เดือนที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใชฐานขอมูล
ของทานผูมีอุปการคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป 2552

ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง
หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและ
ติชม ในการจัดทําวารสาร
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เนื่องในโอกาสใกลจะถึงวาระดิถีขึ้นปใหมในป 2553 นี้ ทางกองบรรณาธิการขอสง
ความสุขแดทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ใหมีแตความสุขทั้งทางกายและใจตลอดป 2553 ดวยคะ
เพื่อเปนการตอบแทนทานผูมีอุปการคุณ ในเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2552 ทาง
กองบรรณาธิการ
ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวย
ประโยชนมานําเสนอใหทานผูมีอปุ การคุณตลอดป 2552
ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2552
ยังคงนําเรื่องราว
ตอเนื่องจากฉบับที่ 027 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 028 ดังตอไปนี้คะ
พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด02500องค
โดยจะลงในฉบับที่ 028 จํานวน 3 องค (ตอจากฉบับที่ 027)
สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต ในกรุงเทพฯ คือ เขตหลักสี่
สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ที่มีความ
นาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่ 028 เชน การทําหัวโขนที่ชุมชนตลาดบางเขน
ซึ่งทาน
สามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้
คะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 027 ดวยคะ
(รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ แก
บริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / ปรับปรุง
เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

เกร็ดความรู...คู...สุขภาพ วันนี้เรามีเรื่องดีๆ มาฝาก ยางเขาฤดู
หนาวทีไร มักมี โรค ตามมาใหหนักใจทุกที ไมวาจะเปน โรค ไขหวัดใหญ
ปอดบวม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส และ อุจจาระรวง เลยอดไมไดที่จะพูดถึง
เรื่องโรคดังกลาว พรอมนําวิธีปองกันมาบอก...
ยางเขาฤดูหนาวปนี้อาจมีชวงเวลาของอุณหภูมทิ ี่ต่ําลงยาวนานกวา
ปกติ ผลมาจากภาวะโลกรอน ทําใหอากาศแปรปรวน หลายพื้นที่นาเปนหวง เพราะไมใชแต
ปญหาจากอุณหภูมิเทานั้น…หนาหนาวยังนําโรคหลายประการติดมาดวย
การปองกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว เมื่ออากาศที่เปลี่ยนแปลง หากรางกายปรับตัวไมทันอาจ
ทําใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได โรคที่เกิดในฤดูหนาว มักจะเกิดกับเด็กและผูสูงอายุเปนสวนใหญ
ไดแก…โรคหวัด...ไขหวัดใหญ...ปอดบวม...หัดเยอรมัน. อีสุกอีใสและอุจจาระรวง
ไขหวัดและโรคไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอไดงายโดยการหายใจ และเชื้อจะอยูใน
น้ํามูก น้ําลาย จึงติดตอไดโดยการสัมผัส แพรกระจายในสถานที่ที่มีคนอยูรวมกันจํานวนมาก
และอากาศไมถายเท...เชน...โรงภาพยนตร...หางสรรพสินคา
อาการ & จะเริ่มตนดวยการมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
น้ํามูกไหล ไอ จาม เจ็บคอ หรือ แสบคอ บางคนอาจหนาวสั่น
ไขหวัดใหญจะมีอาการรุนแรงกวา คือ ตัวรอนจัด หนาวสั่น ปวดศีรษะ
มาก ปวดกระดูก มักคลื่นไสดวย ควรระวังโรคแทรกซอน เชน ปอด
บวม หลอดลมอักเสบ คออักเสบในเด็กเล็กและผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงมากกวาวัยอื่น และที่สําคัญ
หากอยูในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตวปก และปวยหลังจากมีสัตวตายอยางผิดปกติ ควรตองระวัง
เรือ่ ง
ของไขหวัดนก…ควรพบแพทยและแจงปศุสัตวทันที
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โรคปอดบวมเปนโรคแทรกซอนของไขหวัด หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อโดยตรง ติดตอไดจากการ
หายใจ และน้ํามูกน้ําลาย จึงสามารถติดตอไดจากการใชของรวมกัน มีระยะการฟกตัวของโรค...13…วัน
ปอดบวม เปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุมโรคติดเชื้อ
ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด น้ําหนักตัวนอย
เด็กในวัยขวบแรก เด็กขาดสารอาหาร เด็กที่มีความพิการ
แตกําเนิด สวนใหญปอดบวมจะเกิดหลังจากโรคหวัดประมาณ
2-3…วัน...หากเกิดในเด็กเล็กใหระวังอาการช็อก
โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสหัด &พบบอยในเด็กอายุระหวาง 1-6 ป ติดตอไดงายเพียง
การไอจามรดกัน หรือหายใจเอาละอองเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ของผูปวย ระบาดในชวงฤดูหนาวตอ
กับฤดูรอน จะมีไข น้ํามูกไหล ไอ ตาแดง จะรุนแรงมากขึ้น และผื่นจะขึ้นประมาณวันที่ 4 ไขจะ
ลดเมื่อผื่นกระจายทั่วตัว ระหวางนั้นอาจเกิดโรคแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ อุจจาระรวง ชองหู
อักเสบ สมองอักเสบ และภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กที่ขาดวิตามินเอ เมื่อเปนหัดจะมีความ
รุนแรงมากหากมีปอดอักเสบรวมดวยอาจทําใหเสียชีวิตได
หัดเยอรมัน &เกิดจากเชื้อไวรัส ทําใหเกิดอาการไข มีผื่นคลายหัด แตบางรายก็ไมมี
ในเด็กเล็กจะมีอาการเพียงเล็กนอย แตในผูใหญจะมีอาการประมาณ 1-5 วัน ติดตอไดจากการหายใจ
...หากอยูในระหวางตั้งครรภตองระวังเปนพิเศษ
โรคอีสุกอีใส &มักเกิดในเด็ก อาการ มีไขต่ําๆ เหมือนไขหวัด หัด ไขหวัดใหญ แลวจะ
มีผื่นแดง ตุมนูน และเปลี่ยนเปนตุมพองใสในวันที่ 2-3 นับแตเริ่มมีไข หลังจากนั้นจะเปนหนอง
เริ่มแหงตกสะเก็ด ในชวง 5-20 วัน ผื่นอาจขึ้นในคอ ตา และปากจะไมเกิดโรคแทรกซอน
โรคอุจจาระรวง &มักเกิดในเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ติดตอจาก
การดื่มน้ําหรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปอนเขาไป ติดตอทางน้ําลาย น้ํามูก
ถายเปนน้ําหรือถายเหลวบอยครั้ง โดยทั่วไปอาการไมรุนแรง แตบางคน
อาจขาดน้ํารุนแรงจนตองเขาโรงพยาบาล
ดูแลรางกายใหอบอุน
รับประทานอาหารปรุงสุก...รอน...สะอาด...จะชวยได
ขอมูลจาก : www.hilight.kapook.com
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เพื่อนๆ เปนคนหนึ่งที่ขี้ใจนอยหรือไมคะ ระวังผมจะคอยๆ
รวงจนหัวลานนะคะ เหมือนที่เคาวา "คนหัวลานขี้ใจนอย" แลว
ใครที่กําลังรูตัววา.. ตอนนี้ผมกําลังรวงงาย รวงเยอะอยู วันนี้เรามี
วิธีปองกันไมใหผมรวงมาบอก...
การปองกันไมใหผมรวง…
1. เลือกรับประทานอาหารและของที่มีประโยชนตอเสนผม เชน ธัญพืช, ขาวกลอง, งา
งาดํา,…เมล็ดทานตะวัน,…ฟกทอง
2....ควรนวดหนังศีรษะ...เพื่อกระตุนการไหลเวียนของเลือดเพื่อบํารุงรากผมบาง
3.….ควรทําความสะอาดผม...อยางสม่ําเสมอ
4.….ควรใสครีมบํารุงผม...ทุกครั้งที่สระผม
5. ควรรับประทานแรธาตุที่มีประโยชนตอรากผม เชน ไบโอติน
หรือ Vitamin H จัดเปนวิตามินชนิดหนึ่งในกลุมวิตามิน บี จําเปน
สําหรับขบวนการใชคารบอนไดออกไซดในรางกาย ซึ่งชวยบํารุง
ผิวหนัง ผม กลามเนื้อ และประสาท อาหารที่อุดมไปดวยไบโอติน
ไดแก ตับหมู ไตวัว เนื้อวัว ปลาเนื้อขาว น้ํามันปลา ขาวกลอง ขาวโพด รําขาวสาลี ไข นม เนย โย
เกิรต ผักตาง ๆ โดยเฉพาะ ดอกกะหล่ํา กระหล่ําปลี เห็ด และแครอท
6

สําหรับสาเหตุที่รางกายอาจขาดไบโอติน คือ การรับประทานไขขาวดิบในปริมาณมากเปน
ระยะเวลานาน ๆ อันเนื่องมาจากใน "ไขขาว" มีสารที่จะทําลายไบโอติน เมื่อรางกายเกิด
อาการขาดวิตามินนี้ก็จะทําใหเกิดเปนโรคผิวหนัง ผิวหนังมีสีเทา ออนเพลีย โลหิตจางมี
โคเลสเตอรอลในเลือดสูงกวาปกติ
อีกตัวคือ สังกะสี หรือ Zine เปนแรธาตุที่เมื่อรางกายขาดจะทําใหผมรวง ซึ่ง
แหลงอาหารตามธรรมชาติที่มีปริมาณ สังกะสี สูง ไดแก เนื้อสัตว ตับ อาหารทะเลโดยเฉพาะหอย
นางรม
เปนแหลงสังกะสีที่ดี
ถาไมอยากผมรวง ก็อยาลืมทําตามคําแนะนํากันไดนะคะ
ขอมูลจาก : www.junjaowka.com / รูปจาก : www.kapook.com
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เนื่องมาจากมีการสํารวจของในถังสังฆทานสําเร็จรูป (ถังเหลือง) ที่เห็นวางขายกันอยู
ทั่วไป พบวา กวา 50 % เปนของที่ไมมีคุณภาพ ใชงานจริงไมได เชน ผาจีวรสั้นและบาง ถัง ก็ยังทํา
จากพลาสติกคุณภาพต่ํา ใสอะไรไดแปบเดียวก็ฉีก แตก พัง ดังนั้นสังฆทาน 10 อันดับของที่ทําแลว
พระทานจะไดประโยชนมากที่สุด…ดังนี้คะ
1. เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ เนื่องจากพระสมัยนี้ตองเรียน
พระปริยัติธรรม และจดกําหนดนัดหมายตางๆ ชวยจํา บางรูปทาน
เปนเหรัญญิกดูแลคาใชจาย ยิ่งตองใชมาก ไมคอยมีใครถวายเครื่อง
เขียนเหลานี้ พระทานจึงตองไปเดินหาซื้อเองเสมอ หากเราถวายไป
พระทานจะไดใชอยางแนนอนคะ
2. ใบมีดโกนตราขนนก (Feather) หรือยี่หอ ยิลเลตต เนื่องจากพระตองโกนผม ทุกวันโกน
แตใบมีดยี่หออื่น พระใชโกนผมแลวเลือดสาด !!! ทานจึงใชไดแค 2 ยี่หอนี้เทานั้น คือ ใบมีดตราขน
นกจะคมกวายิลเลตต
ใชในการโกนครั้งแรก
สวนยิลเลตตจะใชเก็บความเรียบรอยอีกครั้ง
3. ผาไตรจีวร ที่มีความยาวพอที่จะนุงหมได มีความหนาพอเหมาะสม เพราะผาที่ติดมากับ
ถังเหลือง มันทั้งสั้น ทั้งเตอ ทั้งบาง ทําใหพระทานลําบากใจเวลาสวมใส ขาดความมั่นใจ และเสีย
ภาพลักษณที่ดีของสงฆ ผูใดถวายผาไตรจีวร จึงไดอานิสงสมากนัก
4. หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร หรือที่ใหความรูดานอื่นๆ เนื่องจาก
พระสงฆ มีหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา จึงจําเปนที่จะตองมีความรูที่
แตกฉาน ทั้งทางธรรม และรูทันขาวสารบานเมือง เพื่อจะไดสาธิต
ยกตัวอยางใหชาวบานเขาใจไดแจมแจง การถวายหนังสือเหลานี้ จึง
ถือเปนตนทุนแหงธรรมทานกระจายสูผูคนไดอีกมาก
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5. รองเทา พระทานตองไปธุดงค, ไปเรียนหนังสือ, ไปกิจนิมนตตามที่
ตางๆ, บางรูปตองทํางานที่ใชแรงงานในวัด เชน กอสราง
ทําสวน
สิ่งที่ตองรับภาระหนักก็คือ “รองเทา” ที่มักจะขาด เสียหาย อยูบอยๆ
นั่นเอง
6. ยาหลักๆ ที่จําเปน ยาสามัญประจําบาน ยาแกปวดหัว ปวดทอง ยาแกไอ แกไข ลดกรด
ใน
กระเพาะอาหาร ยาใสแผลสด แผลเปอย แผลไฟไหม น้ํารอนลวก แผลพุพอง เปนหนอง ผิวหนัง
อักเสบเปนหนอง
7. ผาขนหนูสีสุภาพ ไมตองสีเหลืองก็ได เพราะผาขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหยาบ เล็ก และ
คุณภาพต่ําจนเอามาใชไมไดในชีวิตจริง
8. ชุดคอมพิวเตอร ราคาสูงไปนิด แตถาใครรวบรวมเงินไดเปนกอบเปนกําอยางกฐิน ผาปา ก็นา
พิจารณาถวายคอมพิวเตอรแดวัดที่ขาดแคลน
ถาเปนวัดที่อินเตอรเน็ตเขาไมถึงจะดีมากๆ คะ
9. น้ํายาเช็ดพื้น ...งงไปเลย พระทานจะเอาน้ํายาเช็ดพื้นไปทําอะไร ?? เฉลย ก็เอาไปผสมน้ํา ถู
กุฏิ ศาลา อุโบสถ เพราะนอกจากจะชวยผอนแรงในการทําความสะอาด สลายคราบแลว ยังชวยฆา
เชื้อโรคที่อยูในมูลนกพิราบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็บ หมัดของหมาวัด ไดอีกดวย
10. แชมพูยา พระทานไมมีผมแลวจะเอาแชมพูไปทําอะไรบาง ???
เมื่อพระทานไมมีผมมาปกปองหนังศีรษะ ทั้งความรอน ฝุนละออง เชื้อโรคตางๆ ก็
จะเขาถึงหนังศีรษะของทานไดโดยตรง แถมการรักษาสมดุลความชุมชื้นของหนังศีรษะก็จะ เสีย
ไป เพราะไมมีผมปกคลุม ทําใหหนังศีรษะของพระ มักจะแหง และเกิดโรคผิวหนังอยูเสมอ เชน
ชันนะตุ เปนตน สิ่งที่จะชวยบรรเทาไดก็คือ แชมพูยา ที่มีสวนผสมปกปองหนังศีรษะ รักษาสมดุล
สังเกตงายๆ ที่ฉลากจะมีคําวา “Scalp” เปนสําคัญ
นอกจากการทําสังฆทานถวายเปนสิ่งของแลว การบริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลสงฆ เพื่อ
ชวยเหลือพระภิกษุที่อาพาธ จะเปนประโยชนกับพุทธศาสนา เปนอยางยิ่งคะ ☺ ☺
ขอมูลจาก : www.liveinbangkok.com / www.bloggang.com
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...พระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระพุทธโสธรหรือหลวงพอโสธรแหงวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เปนที่รูจักและกลาวขานถึงชื่อเสียงความสําคัญตลอดจน
ตํานานแหงความศักดิ์สิทธิ์มาเปนเวลาเนิ่นนานกวา ๒๐๐ ปแลว
พระ
พุทธโสธรเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ คือนั่งขัดสมาธิราบ ลักษณะพระ
เนตรที่ปรากฏนิยมเรียกกันวาเปนแบบสมัยลานชาง เปนพระพุทธรูปที่มี
ขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๕ นิ้วภายในหลอดวยทองสัมฤทธิ์ตลอด ทั้ง
องค สวนภายนอกที่เราเห็นกันในปจจุบันนั้นพอกปูนปดทับไว ในอดีตเปนที่เคารพนับถือสักการะ
ของชาวเรือเปนอยางสูง กลาวกันวาเรือคาขายขนาดเล็กขนาดใหญทั้งหลายที่ผานไปมาหนาวัด ตาง
ตองกราบไหว จุดประทัดบนบานดวยกันทุกลํา เพราะในสมัยกอนการคมนาคมตองใชทางเรือเปน
สวนสําคัญ
หลวงพอโสธรจึงเปนที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนฉะเชิงเทรารวมทั้ง
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาโดยตลอด ในแตละวันหลวงพอโสธรและวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ไมเคยวางเวนจากสายธารแหงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จากทุกชนชาติเลยแมแตนอย โดย
เฉพาะงานเทศกาลนมัสการองคหลวงพอที่จัดใหมีขึ้นเปนประจําปละ ๒ ครั้ง คือในชวงวันขึ้น ๑๔
ค่ําเดือน ๕ ถึงวันแรม ๑ ค่ํา รวม ๓ วัน ๓ คืนซึ่งถือวาเปนวันครบรอบที่อัญเชิญทานขึ้นจากแมน้ํา
มาประดิษฐานไดสําเร็จ และอีกชวงหนึ่งคือในชวงเทศกาลตรุษจีน พุทธศาสนิกชนจํานวนมากมาย
แทบทุกสารทิศตางเดินทางมากราบไหวทานเปนประจําทุกป
...หลวงพอบานแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม
พระพุทธรูปสําคัญอีกองคหนึ่งในประเทศไทย ที่มีประวัติและตํานาน
ความเปนมาเชื่อกันวา เปนพระพุทธรูปพี่นองกับองคหลวงพอโสธร และ
หลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน นั่นคือหลวงพอบานแหลมแหงจังหวัด
สมุทรสงคราม หลวงพอบานแหลม เปนพระพุทธรูปยืนปาง อุมบาตร
หลอดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูงจากปลายนิ้วพระบาท ถึงยอด
พระเกตุมาลา ๑๖๗ เซนติเมตร มีฐานที่รองรับพระบาทสูง
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๔๕ เซนติเมตร พุทธลักษณะของหลวงพอบานแหลมคือ พระบาทไมสวมฉลองพระบาท พระ
เศียรไมสวมชฎา พระเกตุมาลาเปนลักษณะเปลวเพลิงสังฆาฏิพาดยาวมาถึงพระชงฆ จีวรเปนแผน
แฝงอยูเบื้องหลัง ฐานรองพระบาทนั้นเปนรูปดอกบัวบานหักมุม ๑๒ มุม ตามตํานานที่เลาสืบตอกัน
มานั้น เชื่อวาทานลอยน้ํามาพรอมกับพลวงพอโสธรและหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน
จากนั้นจมน้ําทั้ง 3 องค ตอมาหลวงพอวัดบานแหลมมาโผลอีกครั้งที่แมน้ําแมกลอง และในแต ละป
จะมีงานปดทอง ๒ ครั้งคือ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๘ เมษายน ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต ,วันสารท
วันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ (เดือนตุลาคม) ทานเปนพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์ เปนเสมือนหลักเมือง
ศูนยกลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรสงคราม และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมานาน
...หลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน วัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ
หลวงพอโตแหงวัดบางพลีใหญใน
จังหวัดสมุทรปราการ
เปน
พระพุทธรูปหนึ่งใน ๓ องค ที่เชื่อวาเปนพระพุทธรูปพี่นองกับ
หลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพอวัดบานแหลม จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ตาง
ใหความเคารพนับถือกันมาโดยตลอดเปนระยะเวลากวา ๒๐๐ ปมาแลว
พุทธลักษณะเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางสะดุงมาร หลอดวย
ทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีขนาดหนาตักกวาง ๓ ศอก ๑ คืบ เปนพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลปในการสราง
ละมายกับสกุลชางของสุโขทัย ไมวาจะเปนไรพระเกศา พระอุระ พระกรรณ พระเนตร และพระ
นาสิก พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถขวาวางคว่ําบนพระชานุ และพระบาทขวาวาง
ซอนทับพระบาทซาย ที่ประดิษฐานของทานในชวงเวลาแรกที่อัญเชิญมานั้น คือ วิหารที่ไมมีหลังคา
 ตองชะลอทานขามฝาผนังวิหารตอมาไดมีการรื้อวิหาร
และบานประตูนั้นมีขนาดเล็กกวาองคทาน
ออกเพื่อสรางเปนพระอุโบสถ เมื่อสรางเสร็จจึงอัญเชิญทานกลับมาประดิษฐานไวในพระอุโบสถ
อยางเปนการถาวรตราบจนทุกวันนี้ ปจจุบันหลวงพอโตวัดบางพลีใหญใน ตางไดรับแรงศรัทธา
จากพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศอยางไมขาดสาย เนื่องดวยเพราะความศักดิ์สิทธิ์ ความเคารพนับ
ถือตอองคหลวงพอโตนั่นเอง สําหรับงานปดทองประจําปของพระพุทธรูปสําคัญองคนี้ ตาม
ประเพณีทางวัดจะจัดใหมีขึ้นทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ํา ถึงวันแรม ๒ ค่ํา เดือน ๓ รวม ๓ วัน ๓ คืน และอีก
ชวงหนึ่งคือระหวางวันขึ้น ๑๕ ค่ําถึงวันแรม ๒ ค่ําเดือน ๘ รวม ๓ วัน ๓ คืนเชนกัน
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ขอมูลจาก : หนังสือ พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย

หนุมสาวที่ตองทํางานอยูในออฟฟศทุกๆ วัน ควรไดรับอาหารเสริม
อยางเต็มที่ มาดูกันคะวามีอาหารอะไรบางที่เหมาะกับคนทํางาน...คะ
1. ขาวกลอง ขาวกลองมีวิตามินบีและอีสูง จึงชวยเพิ่มพลังสมองใน
การทํางานชวยปองกันโรคเหน็บชา สําหรับคนที่ตองนั่งโตะทํางาน
นานๆ...มักจะเปนกัน...แถมยังปองกันโรคสมองเสื่อมในอนาคตไดดวย
2. วิตามินบี มีอีกชื่อหนึ่งวา "สารใหความกระปกระเปรา" มีอยูในขาวซอมมือ ขนมปงโฮลวีท
จมูกขาว ถั่ว เมล็ดทานตะวัน นม กลวย สม เปนตน สาวๆ ที่ทํางานนานจนลาหามพลาด
3. วิตามินซี ที่อยูในผักและผลไม เชน ฝรั่ง สตรอเบอรรี่ น้ําสมคั้น มะละกอ บร็อคโคลี่
กะหล่ําปลี ถั่วงอก ฯลฯ เปนสวนประกอบที่สําคัญมากในการสรางฮอรโมนระงับความเครียด
จะไดทํางานอยางสดใสไปทั้งวันเลย
4. ผักใบเขียวอยางตําลึง คะนา เปนอาหารกลุมโครินที่มีวิตามินบี ซึ่งชวยเพิ่มความจําและสมาธิ
5. ดื่มน้ํา 8 แกวตอวัน เพื่อปองกันอาการออนเพลีย และการเปนตะคริวจากการนั่งหรือยืน
นานๆ แถมยังชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใสดวย สาวๆ ที่ทํางานในหองแอร ควรดื่มบอยๆ เพื่อ
ไมใหผิวแหง
6.น้ําใบบัวบก ทํางานมาทั้งวันชวงบาย สาวๆ ก็คงจะเพลีย ขอแนะนําใหดื่มน้ําใบบัวบกเพราะ
เปนน้ําเพิ่มพลังชั้นยอด เปนยาบํารุงแกออนเพลียชวยใหรางกายผอนคลาย เสริมสรางความจําและ
ชวยใหสมองทํางานไดดีดวย
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7. ทานของหวาน/ของเปรี้ยวหลังอาหารกลางวัน จะทําใหคงความสดชื่นไดยาวนานขึ้น เพราะ
รสเปรี้ยวและรสหวานนั้นจะชวยเพิ่มความชุมชื่นในรางกาย ผลไมรสเปรี้ยว ไมวาจะเปนมะมวง
หรือผลไมตระกูลเบอรรี่ตางๆ...จะกระตุนใหสาวๆ…กระปรี้กระเปราขึ้นได
8. ถั่ว ยิ่งคนที่ตองใชสายตาเพงหนาจอคอมพิวเตอร หรืองาน
ที่ตองใชสายตานานๆ ควรมีถั่วติดโตะไวดวย เพราะถั่วมีวิตามิน
บี...2…บํารุงสายตาไดดี
9. วิตามินซีและธาตุเหล็ก เพราะเวลาที่มีรอบเดือนรางกายจะ
ขาดธาตุเหล็ก ทําใหเหนื่อยงาย หงุดหงิด ไมมีสมาธิชวงนั้น
ของเดือน จึงเปนเวลาที่สาวๆ อยางเราตองทานวิตามินซี และ
ธาตุเหล็กมากๆ วิตามินซี จะชวยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กเขาสู
รางกายไดดีขึ้น
10.ชาเขียว การรับประทานชาเขียวจะทําใหลมหายใจสดชื่นไมมีกลิ่นปาก
11.ไมควรรับประทานอาหารรสจัดในมือเชา เพราะในตอนเชารางกายของเรายังปรับตัวไมทันกับ
รสชาติเผ็ดรอน...เชาๆ…ควรทานเปนอาหารรสกลางๆ...ไปกอนจะดีกวา
12. ดื่มน้ําผลไม 1 แกว กอนจะดื่มกาแฟควรดื่มน้ําผลไมกอน 1 แกว เพราะการดื่มกาแฟโดยที่ไม
มีอะไรรองทองจะชวยเพิ่มความกระปรี้กระเปราไดไมนาน หลังจากนั้น จะกลับมางวงเหมือนเดิม
และไมควรดื่มกาแฟเกิน
3
แกวตอวัน
เพื่อไมใหไดรับคาแฟอีนมากเกินไป
13. งดชากาแฟในเวลาเย็น เพราะอาจทําใหนอนไมหลับ สงผลใหสมองพักผอนไมเพียงพอ พอ
ตื่นขึ้นมาสมองก็จะลา…คิดอะไรไมออกทํางานไดไมเต็มที่
14. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและมันจัดในมื้อเที่ยง เพราะอาหารที่มีไขมันสูงหรือเค็มจะทําใหเกิด
การสะสม
มีผลทําใหรางกายเคลื่อนไหวชา
และขาดความคลองตัวที่คนทํางานตองมี
ขอมูลจาก : www.junjaowka.com
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ถาหากวาคุณไมมีเวลา...พอที่จะออกกําลังกาย ชั่วโมงสําหรับการออกกําลังกาย
วันนี้เรามีขอแนะนํางายๆ ที่คุณสามารถบริหารรางกายของคุณได แมกระทั่งในชั่วโมงการทํางาน
ที่คุณกําลังยุงสุดๆ คะ
ถาหากคุณตองทํากิจกรรมบางอยางที่ตองนิ่งๆ เฉยๆ อยางเชน ยกสิ่งของเอาไวนิ่งๆ นั่ง
นิ่งๆ หรืออยูในทาใดทาหนึ่งที่ตองการความนิ่ง ก็ใหถือวานั่นเปนโอกาสที่คุณจะไดบริหาร
กลามเนื้อของคุณ
- ในระหวางที่คุณกําลังตอคิวซื้อสินคาที่รานขายของ คุณอาจจะ
บริหารหนาทองดวยการเกร็ง และคลายออก หรืออาจจะบริหารเขา
ยืดนอง…ในขณะที่นั่งคุยโทรศัพทก็ได
- พยายามใชบันไดอยางสม่ําเสมอ ไมวาคุณจะอยูที่สํานักงาน หรือ
หางสรรพสินคา
- ในขณะที่คุณกําลังอาบน้ําฝกบัว คุณอาจจะบริหารตนคอ ดวยการ
หมุนคอ กมลงแตะหัวแมเทา หรืออาจจะหมุนหัวไหลไปดวยก็ได
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- ในขณะที่คุณกําลังติดตามรายการทีวีสุดโปรด อยานําของขบเคี้ยวมาวางกองไว แตใหเอาไปไว
ในที่ ๆ ไกลพอที่คุณจะตองเดินไปหยิบมันมา เมื่อถึงเวลาพักโฆษณา คุณก็อาจจะลุกขึ้นขยับแขง
ขา กระโดดตัวลอย เพื่อใหหายเมื่อยบางก็ได
- ในชวงพักเที่ยง หลังรับประทานอาหารแลว ก็เดินยอยเสีย
หนอย อาจจะเปนการเดินรอบตึกสํานักงานก็ได
- หาสุนัขมาเลี้ยงสักตัว หรือ หาปลามาเลี้ยง เพราะนั่นจะ
เปนการเพิ่มกิจกรรมประจําวันของคุณใหแอคทีฟขึ้นมาได
- วางแผนสําหรับการพักผอน ในบางครั้งคุณไดมีโอกาสออกกําลังกาย เชน การไปเตนแอโรบิค วิ่ง
ในสวนสาธารณะ หรือ วายน้ํา
ลองทําดูนะคะ จะไดมีหุนสวย....สุขภาพดี กันตอไปคะ
ขอมูลจาก : www.samunpai.com,www.ezyjob.com/ www.bp.blogspot.com
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วัดหลักสี่งามวิจิตร
เลื่องลือไกลหัวโขน

แหลงผลิตวาวไทย
งามนายล เขตหลักสี่

การทําหัวโขนที่ชุมชนตลาดบางเขน
การทําหัวโขนเปนศิลปะหัตกรรมชั้นสูงที่ตองใช
ฝมือความชํานาญและความประณีต เนื่องจากขาดความรวม
สมัย และมีรายละเอียดมากจึงหาผูสืบทอดไดยาก แมกระทั่ง
การแสดงโขนในปจจุบัน จะหาชมไดก็เพียงที่
โรงละคร
แหงชาติศูนยวัฒนธรรม เทศกาลและวาระสําคัญเทานั้น
คุณถนอม กับกลุมลูกหลานในชุมชนตลาดบางเขนรวมกัน
ประดิษฐหัวโขนและเครื่องประดับ เชน ชฎา สังวาล ฯลฯ มาก
วา 20 ป ในการผลิตงานแตละชิ้นนั้นจะขึ้นอยูกับความ
ตองการของลูกคา เชน ผูที่ตองการนําไปตกแตงภายในก็จะ
ทํารูปแบบแขวนผนังได สวนรานคาที่นําไปจําหนายเปนของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว ก็จะทําหัวโขน
หลายรูปแบบ
มีหลายขนาดใหเลือก สําหรับผูที่นําไปใชในการแสดงก็จะมีขั้นตอนการทําที่
ประณีตพิถีพิถันมากเพื่อใหเหมาะกับการนําไปใชงาน
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การทําวาวไทย

คุณกุล บุญนก มีพื้นเพเปนคนนครสวรรค ในขณะรับราชการมีหนาที่เปนครูสอนงานชางประดิษฐ
ดวยความชอบวาวมาตลอด หลังเกษียณจึงเริ่มทําวาวจําหนาย โดยคิดออกแบบวาวและลวดลาย
ใหมๆ บนวาวดวยตนเอง
ขั้นตอนการทําวาว
จะเริ่มจากการเดินทางไปซื้อไมไผสีสุกจากจังหวัดนครสวรรค
ลพบุรีและอยุธยา จากนั้นจะสั่งตัดไมไผดวยตนเอง โดยเลือกตัดไมไผสดที่มีอายุ 3 ปขึ้นไป ซึ่งผิว
ไมจะมีสีดําคล้ําหรือเขียวแก นําไมที่ไดมาผาแชน้ําทิ้งไว 1 เดือน เพื่อใหเหนียวและกันมอดกินไม
จากนั้นนําไมขึ้นมาตากใหแหงสนิท แลวจึงตัดเปนทอนโดยกะขนาดตามประเภทวาวที่ทํา ในการ
ทําโครงวาวเชือกที่ใชมัดจะใชเชือกเสนเล็กคุณภาพดี เพราะจะทําโครงวาวที่แข็งแรง
ขั้นตอนสุดทาย ของการทําคือ นําโครงวาวที่ประกอบเสร็จแลวมาปดกระดาษ
นอกจากการทําวาวที่ทําขายโดยทั่วไปแลว ยังมีวาวที่ได
ออกแบบขึ้นใหมหลายชนิด เชน วาวนกฮูก วาวปลาเงิน
ปลาทอง วาวผีเสื้อ วาวมังกร วาวหกเหลี่ยม
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สวนวาวที่ทํายากที่สุดคือ “วาวพญาครุฑ” ซึ่งตองใชไมไผจํานวน
มากในการทําโครงวาว
ปจจุบันคุณกุล ไดเปดสอนทําวาวภายในชุมชนฯ โดย
สอนเปนกลุม และยินดีที่เปนวิทยากรใหความรูดานการทําวาวแกผู
ที่สนใจและตองการนําไปประกอบอาชีพ เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ใหหัตถกรรมพื้นบานนี้ยังคงอยูตอไป

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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ปายรานปะยาง
ปะยางแผลละ…..20.....บาท
เปลี่ยนยางใน.......80.....บาท
เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง...60-80-90... บาท
เปลี่ยนผาเบรก.... 60-80-100....บาท

เปลี่ยนใจมาหาชาง....ฟรี....บาท
น้ํากลั่น
น้ํากรด
น้ําใตศอก
ตัดโซ

10 บาท
20 บาท
ฟรี บาท
20 บาท

ตัดสวาท

ฟรี บาท

เลื่อนโซ+หยอดโซ 10 บาท
หัวไฟ STANLEY แท
50 บาท
หัวไฟ STANLEY เทียม
35 บาท
หัวไฟ ธรรม
20 บาท
หัวเทียน
50-70-90-110-150 บาท
หัวมันทอดชิ้นละ 1 บาท

บริการจอดรถ
จอดรถ ช.ม. ละ 20 บาท
จอดฟรีเชิญริมถนน
จอดไมจายจะลากรถไปทิ้งขางถนน
บริการเงินดวน
ขายของหลุด จํานํา ทุกชนิด
รับจํานําเมียนอย .....ยกเวน...
ทะเบียนสมรส รถถัง รถหลวง
เมียหลวงไมกลัว แตไมกลารับ
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บริการจัดไฟแนนซ
รับจัดไฟแนนซ รถยนต
มอเตอรไซค ทีวี. วีดีโอ. ตูเย็น
ไมตองยกมาใหเกะกะบริษัทฯ
ปาย...สถานีอุตุนิยมวิทยา
ถา หินอุน.....แดดจัด
ถา หินเปนสีขาว.....แมคนิ้ง
ถา หินรอน....ไฟปาจะมา
ถา หินเปยก....ฝนกําลังตก
ถา หินแกวง....ลมแรงอาจจะมีพายุ
ถา หินเย็น.....จะเขาหนาหนาวแลว
ถา หินหาย....ถูกไอขี้เหลาแถวนี้...แอบเอาไปแลว

ปายทายรถ
ขอความเมตตาอยาขโมย
หายไปแลว 2 คัน
ปายในหองน้ําชาย
ขยับเขาไปอีกนิด...อยาคิดวายาว
ปายในสระจระเข
จระเขทุกตัวโปรดทราบ
ใหผสมพันธุและวางไขในสถานที่ที่จัดไวให
ปายในหนวยงานราชการแหงหนึง่
พนักงานแสดงความเจาชู
โปรดแจง ฝายสับสวนกลาง
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ขอมูลจาก : www.hi5thai.com

อันบานเรือนใหญโต มโหฬาร
มีเสาทาน หลายตน พอทนไหว
เกิดเปนคน อยูเดียว ก็เปลี่ยวใจ
ตองแตงงาน กันไว อาศัยกัน
ธรรมชาติ ของชีวิต พอคิดแลว
วาลูกแกว คงตองพราก จากอกฉัน
ไดออกเรือน มีคูครอง ฉลองวัน
มีงานหมั้น วิวาหตาม ประเพณี
เปนเมียเขา พอขอสั่ง ไวเจ็ดอยา
หนึ่งเปนกงสุล ออกวีซา เขาจะหนี
กําหนดเวลา ไปและกลับ ใหสามี
มันไมดี อยาไปทํา จะช้ําใจ
อยาที่สอง คิดเปนนัก โบราณคดี
ผัวเรานี้ แอบซอนเงิน ไวที่ไหน
เที่ยวรื้อคน ดูโนนนี่ จะบรรลัย
ลามปามไป แฟมงานผัว ตัวจะตรม
อยาที่สาม อยาเปนกรม สรรพากร
เงินทุกบาท มีขั้นตอน นาขื่นขม
คอยจัดแจง เรื่องการเงิน แถมอบรม
เมียคนไทย มักนิยม คิดวางาม

21

อยาที่สี่ คิดเปนผู พิพากษา
ตัดสินโทษ ลงอาญา โดยไมถาม
ชีวิตคู ยากตัดสิน อยาวูวาม
คิดกอนทํา สองประสาน บานมั่นคง
อยาที่หา ยื่นคําขาด กับสามี
ทําแบบนี้ รังแตจะ เปนผุยผง
ความรุนแรง เหตุบานปลาย จะเพิ่มวง
นวลอนงค ลูกของพอ อยาพึงทํา
อยาที่หก คิดวาเปน ดาราดัง
เอาใจยาก ไมคอยฟง ชางนาขํา
มีเรื่องมาก ใหผัวทุกข ควรจดจํา
ชีวิตคู ลูกอยาทํา เปนดารา
อยาสุดทาย คิดเปนหญิง เพียงคนเดียว
ตลอดเสี้ยว ชีวิตของ คุณพี่ขา
ตองมีนอง คนเดียว นะพี่ยา
รักเทานั้น มีคุณคา มามัดใจ
หันมาบอก
ถาถามพอ ไดลูกเขย
วันมาขอ พอแมมา
ยกลูกให เอ็งเอาไป

ลูกเขย วาพอขอ
ถูกใจไหม
พอถูกใจ
ไมรับคืน

พรอมกับฝาก ลูกสาว ใหชวยสอน
ยามเธองอน ชวยฝกหัด คอยขัดขืน
พาครอบครัว ถาวรนาน ใหยั่งยืน
ความชื่นมื่น ผูกสมัคร รักนิรันดร..
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ขอมูลจาก : ไมตรี ลิมปชาติ /www.banrongkhun.com

Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงาน
ปองกัน “สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจาย ของ
เชื้ อ ออกมานอกตู ไ ด ใ นเกณฑ ข อ กํ า หนดมาตรฐาน หรื อ เกณฑ ค วามถู ก ต อ งและปลอดภั ย
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ําจากระดับมาตรฐาน
ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนาย
และไมไดจัดจําหนายมากกวา 400 เครื่อง โดยทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับ
การถ า ยทอดเทคโนโลยีโ ดยตรงจากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ
Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช วาผลการวิเคราะหใหคา pH ได
ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ บาง
ยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่ง
ยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
สําหรับบริการ Calibrate pH meter บริษัทฯ อยูระหวางรอการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 คาดวาจะเสร็จสมบูรณประมาณปลายป 2552
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง และ
ที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือ
บริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่
E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวั ส ดี ค ะ ทางกองบรรณาธิ ก ารใคร ข อเรี ย นแสดงความยิ น ดี กั บ ท า นผู มี อุ ป การคุ ณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่

027

นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ

รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 กันยายน 2552
หมายเลข 48
048
คุณนิภา ตีรมาโนช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คุณสิทธิเดช จันทรสุขศรี บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส จํากัด
248
คุณสุภาพร นุชกําบัง
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
448
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 1
คุณนพดล บึงลอย
คุณสกล ธนธานี
คุณดุษฎี จันทราช
คุณอัญชลี พิณอําพรไพศาล

ตุลาคม 2552
บริษัท ไทยกลูโคส จํากัด

หมายเลข 06
106
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (พระนครใต) 206
ศูนยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงานภาคตะวันออก 306
โรงพยาบาลกรุงเทพ
406

รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 ตุลาคม 2552
หมายเลข 00
คุณพจนา กาญจนบุรางกูร บริษัท สุราพิเศษทิพราช จํากัด
100
คุณณัฐมณฑ ตั้งภาธร
บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
200
คุณสรพงษ วงษนอย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
300
คุณรัตนา บัวลอย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
400
และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ไดเสียสละ
เวลาอันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขอให
ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน

ฉบับที่ 028

นี้ตอไปนะคะ

*** ขอขอบคุณภาพจาก : หนังสือ Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip Art , www.kapook.com ,
www.bangkoktourist.com/www.student.swu.ac.th , www.thaitambon.com , www.watyanglaungporto.com , www.cddweb.cdd.go.th,
www.board.212cafe.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

