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สำรจำกบริษัทฯ
ฉบับที่ 055/ปีที่ 14

(ก.ค. – ก.ย. 59)

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๕ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๕๕ ประจำปีที่ ๑๔ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับในเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๙ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๕๕
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2559 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุ ณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง 3
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2559



ออกกำลังกำย (อยำกใส่เสื้อแขนกุด)

 ออกกำลังกำย

(หน้ำอกสวยด้วย 3 ท่ำ)

 ออกกำลังกำย (ท้องสวยครบทุกองศำ)
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 อำหำร

 คติสอนใจ (ปำฏิหำริย์แห่งกำรให้)

(8 ผลไม้ กินไม่อ้วน)

(กินเส้นไหนอ้วนสุด)

 เกร็ดควำมรู้ “ผักใกล้ตัว รั้วสมุนไพร” ปฏิทิน ปี 2542  ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
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ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 054
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๕๕/ปี ที่ ๑๔ ประจ ำเดื อ น
กรกฎำคม - กันยำยน ๒๕๕๙ ทำงกองบรรณำธิกำร ได้รับข้อแนะนำจำกท่ำนผู้ มี
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทิ นบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

1. ปำงสนเข็ม
2. ปำงประทำนพร
3. ปำงโปรดช้ำงนำฬำคิรี
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก

เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “ผักใกล้ตัว รั้วสมุนไพร” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๔๒

ข่ำวสำร





เนื่องในโอกำสวำรดิถีช่วงเข้ำพรรษำ 2559 ทำงกองบรรณำธิกำรขอให้ ท่ำนผู้
มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2559
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 ขอแสดงควำมยิ น ดี กั บท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุณ ที่ ถูก รำงวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 054 ด้วยครับ (รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24)
ท้ า ยสุ ด นี้ ข อให้ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ค าแนะน าต่ า งๆ แด่ ศู น ย์ CRC (http://www.crc.sciencetech.co.th/)
และ Newsletter ทั้ ง นี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารจะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด

อยำกใส่แขนกุด
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หน้ำอกสวยด้วย 3 ท่ำ
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20
หน้ำท้องสวยครบทุ
กองศำ

กินเส้นไหนอ้วนสุด
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8 ผลไม้ กินไม่อ้วน

เกร็ดควำมรู้ “ผักใกล้ตัว รั้วสมุนไพร”
ปฏิทิน ปี 2542
ทุกข์ยำกเยือนยิ่งย้ำ
ควรร่วมร้อยรวมใจ
ศัตรูชำติคือใคร
ระย่อหรือกอบกู้

เรำไทย
ต่อสู้
ครวญใคร่ คำนึง
ชำติพ้นภัยพำล

สืบเนื่องจำกปี 2540 ที่ประเทศเสียหำยจำกกำรถูกโจมตีค่ำเงินบำท ในส่วน
ของบริษัทฯ ที่ต้องประคองให้อยู่รอดโดยกำรจัดทำปฏิทินเพื่อเป็นอภินันทนำกำรให้
ท่ำนผู้มีอุปกำระคุณ ก็ต้องลดจำนวนจำก 12 หน้ำ เหลือ 6 หน้ำ ตัดรำยละเอียดสินค้ำ
ที่จำหน่ำยออก และเนื้อหำสำระของปฏิทินเป็นกำรช่วยกันประหยั ดคือปี 2541 เป็น
ตำรำน้ำพริก ปี 2542 เป็น “ผักใกล้ตัว รั้วสมุนไพร”
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แมงลัก
สรรพคุณ: ใบและต้นสด แก้ท้องอืดเฟ้อ ผลแมงลักหรือเม็ดแมงลัก 1-2
ช้อนชำ แช่น้ำ 1 แก้ว จนพองตัวเต็มที่ กินก่อนนอน เป็นยำระบำย
กะเพรำ
สรรพคุณ: เป็นยำขับลมแก้ปวดท้อง ท้องเสีย และคลื่นไส้อำเจียน นิยมใช้
กะเพรำแดง โดยใช้ยอดสด 1 กำมือ ต้มพอเดือดดื่มเฉพำะส่วนน้ำ

ช้ำพลู
สรรพคุณ: ใช้ทั้งต้นขับเสมหะ ใบเป็นยำขับลม ขับเสมหะ
แก้ท้องอืดเฟ้อ ช่วยเจริญอำหำร

โหระพำ
สรรพคุณ: ใบสดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ นำผลมำแช่น้ำใช้เป็นยำระบำดได้
เช่นเดียวกับแมงลัก
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ขิง
สรรพคุณ: ใช้เหง้ำสดขนำดนิ้วหัวแม่มือ ต้มน้ำดื่ม เป็นยำขับลม แก้อำเจียน แก้
ไอ ขับ เสมหะ และขับ เหงื่อ หรื อต้มไว้มำกๆ เติมน้ำตำล แช่เย็นเก็บไว้เป็น
เครื่องดื่มประจำบ้ำน
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ตำลึง
สรรพคุณ: ใบและรำกแก้ไข้ ใบสดขยี้ทำแก้คัน ถอนพิษปวดแสบปวดร้ อน
ใช้ได้ดีกับพิษมดคันไฟ และใบตำแย ตำรำยำกลำงบ้ำนใช้ผลแก้เบำหวำน
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คติสอนใจ (ปำฏิหำริย์แห่งกำรให้)

กล้วยน้ำว้ำ
สรรพคุณ: ผลดิบกินครั้งละครึ่งหรือหนึ่งผล รักษำอำกำรท้องเสียและบิด หั่น
เป็นแว่นตำกแห้ง บดเป็นผง กินวันละ 4 ครั้งๆ ละ 1-2 ช้อนแกง ก่อนอำหำร
และก่อนนอน รักษำโรคกระเพำะอำหำร
โดย หลวงปู่ชำดอยแก้วตำก
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ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์

49. ปำงสนเข็ม
พระพุ ท ธรู ป ปำงนี้ เป็ น พระพุ ท ธรู ป อยู่ ใ นอริ ย ำบถประทั บ (นั่ ง ) ขั ด สมำธิ
พระหัตถ์ทั้งสองข้ำงยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) พระหัตถ์ซ้ำยอยู่ในพระอิริยำบถ
จับเข็ม พระหัตถ์ขวำจับเส้นด้ำย เป็นกิริยำสนเข็ม มีตำนำนดังนี้ ในครั้งหนึ่งเมื่อ
พระจีวรของพระอนุรุทธเถระเก่ำมำก ท่ำนจึงแสวงหำผ้ำบังสุกุลเพื่อมำทำจีวร
พระเถระพบผ้ำ 3 ผืนที่กองหยำกเยื่อจึง เก็บมำ ในสมัยโบรำณกำรทำจีวรต้อง
ตัดเย็บและย้อมเอง พระสงฆ์ทั้งหลำยจึงมำช่วยกันอย่ำงพร้อมเพรียงแบ่งหน้ำที่
กันทำตำมควำมเหมำะสม พระพุทธเจ้ำทรงช่วยร้อยด้ำยเข้ำในบ่วงเข็ม (สน
เข็ม) เมื่อพระรูปใดด้ำยหมดก็ส่งเข็มถวำย พระพุทธองค์ก็ทรงสนเข็มประทำน
จนกำรเย็บจีวรสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
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50. ปำงประทำนพร
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอริยำบถลักษณะทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวำ หันฝ่ำพระ
หัตถ์ไปข้ำงหน้ำเป็นเครื่องหมำย แต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่ำนั่งขัดสมำธิอย่ำง
ปำงสมำธิ มีตำนำนดังนี้ เมื่อครั้งพระอำนนท์ถูกเลือกให้ทำหน้ำที่เป็นพระอุปัฏฐำก
ของพระพุทธเจ้ำ ท่ำนได้ขอพร 8 ประกำร จำกสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พร 4 ข้อ
แรก ได้แก่ 1.ไม่ประทำนจีวรอันประณีตแก่ท่ำน 2.ไม่ประทำนบิณฑบำตอันประณีตที่
พระองค์ได้มำแก่ท่ำน 3.ไม่ประทำนให้ท่ำนอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์ 4.ไม่ทรง
พำท่ำนไปในที่นิมนต์ ขอให้พระพุทธองค์ไปในที่นิมนต์ที่ท่ำนรับไว้ 5.ถ้ำท่ำนนำพุทธ
บริษัทมำจำกแดนไกลขอให้ได้เข้ำเฝ้ำทันที 6.ถ้ำท่ ำนมีควำมสงสัยขอให้ถำมท่ำนได้
ทันที 7.ถ้ำพระพุทธองค์ทรงไปแสดงพระธรรมที่ไหน 8.ถ้ำท่ำนไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่
ท่ำนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันคำครหำว่ำท่ำนอุปัฏฐำกแล้วไม่ได้รับควำมเอื้อเฟื้อ
จำกพระพุทธองค์เลยพระพุทธองค์ได้ประทำนพรทั้ง 8 ประกำร แก่พระอำนนท์
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ขำขัน

51. ปำงโปรดช้ำงนำฬำคิรี

พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอิริยำบถยืน พระหัตถ์ซ้ำยห้อยลงข้ำงพระวรกำย
ส่วนพระหัตถ์ขวำยื่นไปข้ำงหน้ำเสมอพระนำภี คว่ำพระหัตถ์ เป็นกิริยำทรงลูบ
กระพองศีรษะพญำช้ำงที่หมอบเฝ้ำอยู่แทบพระบำทด้วยพระเมตตำ มีตำนำน
ดังนี้ พระเทวทัตคิดประทุษ ร้ำยต่อพระสั มมำสั มพุทธเจ้ำ ๒ ครั้งแล้ว แต่ไม่
ประสบผลสำเร็จ ในครั้งที่ ๓ พระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควำญช้ำงเพื่ อ มอม
เหล้ำพญำช้ำงนำฬำคิรีจนเกิดควำมคลุ้มคลั่ง แล้วปล่อยให้ไปทำร้ำยพระพุทธ
องค์ ขณะเสด็จพุทธดำเนินบิณฑบำตโปรดสัตว์ ขณะที่พญำช้ำงส่งเสียงกึกก้อง
โกญจนำท วิ่ งตรงเข้ำหำพระพุทธองค์นั้น พระอำนนท์วิ่งออกมำขวำงหมำย
น้อมถวำยชีวิต พระพุทธองค์จึงทรงใช้พุทธปำฏิหำริย์บันดำลให้พญำช้ำงวิ่งไป
ทำงอื่น แล้วทรงแผ่เมตตำจนช้ำงได้สติ ทรุดกำยลงยกงวงขึ้นถวำยอภิวำท พระ
พุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวำลูบกระพองศีรษะและทรงประทำนโอวำทแก่พญำ
ช้ำงให้หยุดกระทำปำณำติบำต ละเลิกควำมโกรธ ไม่คิดเบียดเบียนอีกต่อไป
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ขำขัน
ขำขัน
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
กำรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รำกำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในงำนบริ ก ำรในหลำยด้ ำ น
เพื ่ อ ให้ ง ำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง 1 ในด้ ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ ่ ม
บุ ค ลำกรหลำยอั ต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำก
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงำน
1. ผู้บริหำรงำนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
ดั งนั้ น หำกท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ จะกรุ ณ ำสละเวลำในกำรแนะนำผู้ที่ ท่ ำ นพึ ง พอใจ หรือ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ ำ 3-5% ต่อจำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับ
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำรแก่ง
กระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำง
น้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา
ส่งผ่านมายัง คุณภูษิตา เกษาพันธ์ แผนกบุคคล
โดย โทร.0-2285-4101 หรือ 0-2285-4915-6 ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856 หรือ
E-mail : hr.sciencetech@gmail.com
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บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สำรตัวอย่ำง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันกำรปนเปื้อนหรือกำรกระจำย
ของเชื้อออกมำนอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เรำไม่สำมำรถจะรู้ได้โดยกำรมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่ำย
และไม่ได้จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 400 เครื่อง โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ
 Calibration for pH meter
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก pH meter ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สำหรับบริกำร Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005ซึ่งพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน
ทั้ง 2 บริกำรนี้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สำคัญ คือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจกำรบริกำร ติดต่อได้ที่แผนกช่ำงบริกำร หรือเยี่ยมชมจำก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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รำยชื่อผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 054
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน ฉบับที่ 054 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 มิถุนำยน 2559

หมำยเลข 79

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 กรกฎำคม 2559
 คุณศจิกำ ปลั่งกลำง

งำนธนำคำรเลือด โรงพยำบำลขอนแก่น

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 กรกฎำคม 2559

หมำยเลข 53
153

หมำยเลข 55

 คุณนิชำภำ เจียมจรรยำ งำนธนำคำรเลือด โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 155

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน ตอบคำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัล ใน ฉบับที่ 055
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ
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คุณภำพ คู่ คุณธรรม
ซำยน์เทคมั่นย้ำ
สินค้ำพร้อมบริกำร

321/43 ถนนนำงลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
TEL. 0-2285-4101(อัตโนมัติ) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONDSEE YANNAWA BANGKOK 10120
TEL. 0-2285-4101(Auto) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178 อภินันทนำกำรโทรฟรี : 1800 285 285

