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สำรจำกบริษัทฯ
ฉบับที่ 058/ปีที่ 15
(เม.ย. – มิ.ย. 60)

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๖ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๕๘ ประจำปีที่ ๑๕ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๐ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๕๘
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2560 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 2560



กิจกรรมที่ควรทำ ก่อน–หลัง กำรออกกำลังกำย

 ออกกำลังกำย



6 ท่ำดัดตนแบบประยุกต์ “แก้ปวด”



ถั่ว 7 สี มีประโยชน์



10 ผลไม้ กินลดควำมอ้วน



คติสอนใจ



เกร็ดควำมรู้ “ไตรภูมิพระร่วง” ปฏิทินที 2545



ขำขัน



ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์

“เล่นท้อง+คำร์ดิโอ”

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร
สำรบัญ
สรรสำระ
 กิจกรรมที่ควรทำ ก่อน – หลัง กำรออกกำลังกำย
 6 ท่ำดัดตนแบบประยุกต์ “แก้ปวด”
 ออกกำลังกำย “เล่นท้อง + คำร์ดิโอ”







ถั่ว 7 สี มีประโยชน์
10 ผลไม้ กินลดควำมอ้วน
เกร็ดควำมรู้ “ ไตรภูมิพระร่วง ” ปฏิทิน ปี 2545
คำสอน / คติธรรมทีด่ ี (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
ขำขัน
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 057
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๕๘ ปี ที่ ๑๕ ประจ ำเดื อ น
เมษำยน – มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๐ ทำงกองบรรณำธิ ก ำร ได้ รั บ ข้ อ แนะน ำจำกท่ำนผู้ มี
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

1. ปำงโปรดพกำพรหม
2. ปำงปลงกรรมฐำน
3. ปำงพิจำรณำชรำธรรม
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก

เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “ไตรภูมิพระร่วง” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๔๕

 ขอแสดงควำมยิ น ดี กั บท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุณ ที่ ถูก รำงวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 057 ด้วยครับ (รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24)

ข่ำวสำร





เนื่ อ งในโอกำสวำรดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2560 ทำงกองบรรณำธิ ก ำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2560
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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
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ถั่ว 7 สี มีประโยชน์
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เกร็ดควำมรู้ “ไตรภูมิพระร่วง”
ปฏิทิน ปี 2545

สำหรับปฏิทินปี ๒๕๔๕ บริษัทฯได้อัญเชิญ“ไตรภูมิกถำ”หรือ“ไตรภูมิพระร่วง”
ซึ่งเป็นวรรณคดีทำงพระพุทธศำสนำที่สำคัญมีอำยุก ว่ำ ๖๐๐ ปี แต่งขึ้นโดยพญำลิไท
พระมหำกษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งกรุงสุโขทัย เมื่อ พ.ศ.๑๘๘๘ ทรงเผยแผ่ให้ข้อมูลควำมรู้ใน
ฐำนะคนไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชำวพุ ท ธ แต่ ด้ ว ยจ ำนวนหน้ ำ ของ Newsletter จ ำกั ด จึ ง
อัญเชิญมำลงอีกครั้ง สำหรับเดือ น ม.ค. (กำมภูมิ ซึ่งมี 11 ภูมิ), กุมภำพันธ์ (นรกภูมิมี 8
ชั้น), มีนำคม (เดรัชฉำนภูมิ), เมษำยน (เปรตภูมิ), พฤษภำคม (อสุรกำยภูมิ) สำหรับภูมิ
ภพอื่นๆ กรณีท่ำนสนใจ โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้
ท่ำนเพิ่มเติม
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เดือน กุมภำพันธ์ : นรกภูมิ
เดือนมกรำคม : กำมภูมิ
คือ ภูมิระดับล่ำง มี 11 ภูมิ คือ อบำยภูมิหรือทุคติภูมิ 4 และ สุคติภูมิ 7
อบำยภูมิคือภูมิชั้นต่ำ มี 4 ชั้น นรกภูมิเป็นภูมิชั้นต่ำสุดในอบำยภูมิ โดยมี 8 ชั้นซ้อนลึก
ลงไปอีก ชั้นนรกต่ำสุดคือ มหำอเวจีนรก สำหรับผู้ที่กระทำบำปอันเป็นอนันตริยกรรม 5
สุคติภูมิ คือ ภูมิชั้นสูงชั้นมำ ได้แบ่งภูมิของมนุษย์และเทวดำอีก 6 ชั้น (รวมเรียกว่ำ
ฉกำมำพจรภูมิ) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในกำมภูมิ คือ ยังหลงมัวเมำอยู่ในกำมกิเลส
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สัตว์ที่มำเกิดในภูมินี้มีอกุศลจิต จำกโลภ โกรธ หลง ทำบำปด้วยกำย วำจำและใจ
ทำงกำย 3 คือ ฆ่ำคนสัตว์ด้วยตั้งใจ ลักทรัพย์ เป็นชู้
ทำงปำก 4 คือ พูดโกหก ยุแหย่ ติเตียนนินทำ พูดคำหยำบคำย พูดตลกอันมิควรพูด
ทำงใจ 3 คือ ไม่ชอบว่ำชอบและชอบว่ำไม่ชอบ อำฆำตพยำบำท คิดปองร้ำยเพื่อ
ทรัพย์สินของผู้อื่น
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เดือน เมษำยน : เปรตภูมิ
ผู้ที่ทำบำปหยำบช้ำจะเกิดในภูมินี้ แล้วแต่บำปกระทำเช่น บำงตัวสูงเท่ำต้นตำล ยม
หยำบ ตัวเหม็น อดอยำกไม่มีข้ำว น้ำ กิน เพรำะไม่เคยทำบุญให้ทำน แม้เห็นใครทำก็
ห้ำม บำงตัวเพียรเอำมือกอบข้ำวที่ลุกเป็นไฟมำใส่หัว เพรำะเคยเอำข้ำวไม่ดีไปปน
กับข้ำวดีหลอกขำยชำวบ้ำน

เดือน มีนำคม : เดรัจฉำนภูมิ
สัตว์ที่เกิดในภูมินี้ เป็นสัตว์ทั้งที่มีตีนและไม่มีตีน เวลำเดินเอำอกคว่ำลง ได้แก่ ครุฑ
นำค สิงห์ ช้ำง ม้ำ วัว ควำย เป็ด ไก่ นก แมลง ดำรงชีวิตด้วย กำมสัญญำ
อำหำรสัญญำ มรณสัญญำ มักไม่รู้จักบุญ รู้จักธรรม ไม่รู้จักค้ำขำย ทำไร่ไถนำล่ำกินกันเอง
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คำสอน / คติธรรมที่ดี (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เดือนพฤษภำคม : อสูรกำยภูมิ
อสูรกำยมี 2 จำพวกคือ กำลกัญชำกำอสูรกำย กำยผอมสูง 2,000 วำ ไม่มีเลือดเนื้อดัง
ไม้แห้ง ตำเล็กเท่ำตะปู ปำกเล็กเท่ำรูเข็ม ตำและปำกอยู่เหนือกระหม่อม เวลำกินต้อง
เอำหัวลง ตีนชี้ฟ้ำ ทิพยอสูรกำย ตัวสูง หน้ำตำ น่ำเกลียด ท้องยำน ฝีปำกใหญ่ หลังหัก
จมูกเบี้ยว
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ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์

58. ปางโปรดพกาพรหม
พระพุทธรูปปำงนี้ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยำบถยืนบนเศียรพกำพรหมซึ่งประทับบน
หลั ง โคอุ สุ ภ รำช พระหั ต ถ์ ทั้ ง สองวำงทำบบนพระเพลำ ( ตั ก ) บำงแบบพระหั ต ถ์
ประสำนกันอยู่ระหว่ำงพระเพลำ พระหัตถ์ขวำทับพระหัตถ์ซ้ำย ทอดพระเนตรลงเบื้อง
ต่ำ มีตำนำนดังนี้ ท้ำวพกำพรหมมีควำมเห็นว่ำสิ่งทั้งหลำยเป็นของเที่ยงแท้ไม่แปรผัน ซึ่ง
ขัดต่อคำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่ว่ำสรรพสิ่งย่อมไม่เที่ยง เป็นไตรลักษณ์ คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ พระพุทธองค์โปรดให้ท้ำวพกำพรหมแสดงฤทธิ์โดยให้ไปซ่อนตัว
แต่ไปซ่อนที่ใด พระพุทธองค์ก็ทรงทรำบ ต่อมำพระพุทธองค์ทรงทำปำฏิหำริย์อันตรธำร
หำยไป และทรงแสดงพระธรรมเทศนำให้ได้ยินแต่พระสุรเสียง และทรงตรัสว่ำกำลังเดิน
จงกรมอยู่บนเศียรของท้ำพกำพรหม ท้ำวพกำพรหมหมดทิฐิ มำนะ จึงตั้งใจฟังธรรม
เทศนำจนได้บรรลุโสดำปัตติผลเป็นพระโสดำบัน
16

59. ปางปลงกรรมฐาน
พระพุทธรูปปำงนี้ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยำบถประทับยืน พระหัตถ์ซ้ำย
ทรงธำรมะกร (ไม้เท้ำ) ยื่นพระหัตถ์ขวำออกไปข้ำงหน้ำ ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ำ เป็น
กิริยำชักผ้ำบังสุกุล บำงแบบพระหัตถ์ซ้ำยห้อยลงทำบที่พระเพลำ (ตัก) หรือเรียกอีก
อย่ำงว่ำปำงชักผ้ำบังสุกุล มีตำนำนดังนี้ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ำ มีพระประสงค์จะนำผ้ำ
ขำวที่ห่อศพมำซักย้อมเป็นผ้ำสังฆำฏิ จึงเสด็จไปพิจำรณำปฏิกูลสัญญำ แล้วทรงชักผ้ำ
บังสุกุลและนำมำซักตำกให้หมดกลิ่นซำกศพ แล้วเย็บเป็นจีวร ในพุทธประวัติเล่ำว่ำ
ท้ำวสักกเทวรำชเสด็จลงมำช่วยทำจีวร ตักแต่ซัก ตำก และเย็บเสร็จภำยในคืนเดียว ผ้ำ
จีวรผืนนี้พระพุทธองค์ทรงนำมำทำผ้ำสังฆำฏิ ภำยหลังได้ประทำนผ้ำผืนนี้แก่พระ
มหำกัสสปะ ผู้เป็นเอตทัคคะด้ำนถือธุดงค์
17

ขำขัน

60. ปางพิจารณาชราธรรม

พระพุ ท ธรู ป ปำงนี้ เป็ น พระพุ ท ธรู ป อยู่ ใ นอิ ริ ย ำบถประทั บ (นั่ ง )
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ทั้งสองวำงคว่ำอยู่บนพระชำนุ (เข่ำ) ทั้งสองข้ำง มีตำนำน
ดังนี้ ในพรรษำที่ 45 พรรษำสุดท้ำยแห่งพระชนมำยุ วันหนึ่งพระพุทธเจ้ำทรง
ปรำศรัยเรื่องชรำธรรมกับพระอำนนท์ว่ำ ดูกรอำนนท์ บัดนี้เรำชรำภำพล่วงกำล
ผ่ ำนวัย จนพระชนมำยุ ล่ ว งเข้ำ 80 ปี แล้ ว กำยของตถำคตทรุดโทรมเสมื อ น
เกวียนชำรุดที่ต้องซ่อม ต้องมัดกระหนำบให้อยู่ด้วยไม้ไผ่ อันมิใช่สัมภำระแห่ง
เกวียนนั้น ดูกรอำนนท์ เมื่อใดตถำคตเข้ำอนิมิตเจโตสมำธิ ตั้งจิตสงบมั่น คือ ไม่
ไห้มีนิมิตใดๆ เพรำะไม่ทำนิมิตทั้งหลำยไว้ในใจ ดับ เวทนำบำงเหล่ำเสียและ
หยุดยั้งอยู่ด้วยอนิมิตสมำธิ เมื่อนั้นกำยแห่งตถำคตย่อมผ่องใส มีควำมผำสุก
สบำยตลอดกำย อำนนท์ เอย เพรำะธรรมคือ นิมิตสมำธิธรรมนั้นมีควำมผำสุก
ฉะนั้นท่ำนทั้งหลำยจงมีตนเป็นเกรำะ มีธรรมเป็นที่พึ่งทุกอิริยำบถเถิด
18
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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 งพอใจ หรือ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ 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

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 057
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 057 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560

หมำยเลข 14

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 มีนำคม 2560

หมำยเลข 78

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 มีนำคม 2560

หมำยเลข 92

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน ตอบคำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัล ใน ฉบับที่ 057
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ
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คุณภำพ คู่ คุณธรรม
ซำยน์เทคมั่นย้ำ
สินค้ำพร้อมบริกำร
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TEL. 0-2285-4101(อัตโนมัติ) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178
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