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“สวัสดีปีใหม่ 2559 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกท่าน” 

 หลายๆ ท่าน อาจเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า “3 สิ่งที่ไม่อาจหวนคืน นั่นคือ ค�าพูด โอกาส 

และเวลา” โดยเฉพาะ เวลา ที่แม้ว่าจะมีเงินทอง ชื่อเสียง มากเพียงใด ท่านก็จะมีเวลาใน

แต่ละวันเท่ากัน คือ 86,400 วินาที การจะประสบความส�าเร็จ หรือล้มเหลว จึงขึ้นอยู่กับการ

ใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้มีคุณค่ามากที่สุด 

 ท่ีผมยกเอาเรื่อง เวลา มาเป็นประเด็นแรกของปี 2559 นี้ ก็เพราะผมก�าลังนั่งอ่าน

วารสารเพชรชยัพฤกษ์ เล่มเก่าๆ ท่ีผ่านมา ต้ังแต่ท่ีผมเริม่เข้ามารบัต�าแหน่งนายกสมาคมศษิย์เก่า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผ่านไปแล้วสองปีกว่าๆ คณะกรรมการทีมแกร่งทีมนี้ ได้ร่วมมือกันด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส�าเร็จอย่างงดงาม งาน

คืนสู่เหย้า ครั้งล่าสุดที่ได้กลับมาจัดที่วิทยาเขตกล้วยน�้าไท  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องศิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงาน ต่างตื่นเต้นที่ได้

มาเยี่ยม บ้านเก่า มาพบเพื่อนเก่า ถามสารทุกข์สุขดิบ ความเป็นไปของกันและกัน ร่วมบูม ร้องเพลงเชียร์สมัยเรียน และทุกท่านเดินลงจาก

หอประชุม SC ไปด้วยค�าว่า ดีใจที่ได้เจอ แล้วมาเจอกันอีกนะ กอดอ�าลากันด้วยรอยยิ้ม นี่คือความประทับใจ ที่ผมและคณะกรรมการจะใช้

เป็นพลังในการท�างานต่อไปให้ดีที่สุด 

 วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ประสานงานภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โดยจัด

ประชุม รับฟังความคืบหน้า และปัญหาในภูมิภาค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ และได้น�าคณะกรรมการไปร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสังคม

คือการไปมอบความห่วงใยให้แก่น้องๆ บ้านซารนิลลี่ เฮาส์ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล ด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะสงฆ์

พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ทางองค์กรจัดการที่พักพิง เป็นบ้านส�าหรับเด็กก�าพร้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ รวมถึงเด็กที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคเอดส์นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของศิษย์เก่าฯ หลายท่านที่จังหวัดเลย พูดคุยถึงแนวทางในการด�าเนินชีวิต เคล็ดลับ

ในการด�าเนินธรุกจิ ซึง่เป็นสิง่ท่ีมปีระโยชน์มาก ผมตัง้ใจจะน�ามาเล่าสูกั่นฟังท้ังในวารสาร และช่องทางการสือ่สารอ่ืนๆ ซึง่ก�าลงัอยู่ในระหว่าง

จัดท�าอดใจรออีกนิดนะครับ    

 

 และอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วม นั่นคือ วันที่ 22 เมษายนที่จะถึงนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ  ก�าหนดให้มีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559  ผมและคณะกรรมการ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมรับฟังผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 โดยการ

ประชมุจะจัดขึน้ ณ โรงละคอน ชัน้ 16 อาคาร ดร.เจรญิ คนัธวงศ์ วทิยาเขตกล้วยน�า้ไท เวลา 10.00 น.  

 ท้ายสุดนี้  ผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ประสบ

ความส�าเร็จในทุกสิ่งนะครับ

มาร่วมท�าให้ปี 2559 นี้ เป็นปีที่น่าจดจ�าด้วยกันนะครับ
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แสดงความยินดี   

 4. คุณณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ (หน่ึง) ศิษย์เก่าฯ 

คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 26 ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค�า ครั้งที่ 30 

ประจ�าปี 2558   รางวัลเพลงละครดีเด่น ได้แก่ เพลง หมดดวงใจ 

จากละครเรื่อง ข้าบดินทร์ ทางช่อง 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 

ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ ศิษย์เก่าฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รุ่น 29 ได้รับ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2559 

 6. อาจารย์ศิรวิรรณ ว่องวรีวฒุ ิศษิย์เก่าฯ คณะบรหิารธุรกิจ รุน่ 30 

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการเงิน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 

2559 และต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน เมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2559

 7. คุณณัชฐพงศ์ มูฮ�าหมัด ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา

วารสารศาสตร์ รุ่น 31 ได้รับรางวัล ”Daradaily The Great Awards 2015” รางวัลผู้ประกาศข่าวชาย

ที่สุดแห่งปี ซึ่งจัดโดยบริษัท ดาราเดลี่ จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

 1. คุณบุญเลิศ เกิดสมเกียรติ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยากรุงเทพ ศิษย์เก่าฯ

คณะบัญชี รุน่ 16 ได้รบัคดัเลอืกเป็นบุคคลแบบอย่างคนด ีคดิด ีสงัคมด ีตามรอยพระยุคลบาท 

รางวลั “พระกินร“ี ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 2. คุณสาธิต กรีกุล ผู้ประกาศข่าวกีฬาไทยทีวีสีช่อง 3 ศิษย์เก่าฯ คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 16 ได้รับ

รางวลัพิเศษ รางวลักรูกูฬีาในงานประกาศผล “สยามกฬีา อวอร์ดส์ ครัง้ท่ี 10” เมือ่วนัท่ี 6 ม.ีค. ณ โรงละคร 

อักษ คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน�้า และรางวัลโทรทัศน์ทองค�าครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2558 

ประเภทรายการกีฬา รางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

 3. ดร.จอมพล สุภาพ ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 25 ได้รับรางวัลผู้น�าพุทธโลก ครั้งที่ 3

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม Auditorium , AIT Conference Center 

จ.ปทุมธานี
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 8. คุณชลลดา เมฆราตรี (เก๋) ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 33 ได้รับรางวัลญาณสังวร 

“คนดศีรสียาม” ประจ�าปี 2558 โครงการเฉลมิพระเกียรติองค์ราชนั รฐั ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ ์รกัสามคัค ี

ถวายความดี เพื่อพ่อหลวง  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

     รางวัล เชิดชูเกียรติ “ศรีกุลบุตร กุลธิดา เทิดไท้องค์ราชัน” ประจ�าปี 2558 จากสภาศิลปิน

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ เดอะช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 ประกาศนียบัตร ผู้มีจิต

สาธารณะที่ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 

ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

 9. คุณเขมสรณ์ หนูขาว ศิษย์เก่าฯ คณะนิติศาสตร์ รุ่น 35 ได้รับรางวัล “Daradaily The Great 

Awards 2015” รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงที่สุดแห่งปี  ซึ่งจัดโดยบริษัท ดาราเดลี่ จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 

มีนาคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

 10. คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ 

รุ่น 29 ได้รับรางวัล “Daradaily The Great Awards 2015” รางวลั

ดาราน�าหญงิ สาขาละคร ท่ีสดุแห่งปี 2015 ซึง่จัดโดยบรษิทั ดาราเดลี ่

จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

 11. คุณชลทิพย์ ระยามาศ ศิษย์เก่าฯ  วิทยาลัย

นานาชาติ สาขาการตลาด รุ่น 44 ได้รับรางวัล TOP FOOD 

INFLUENCER หรือ ผู้ทรงอิทธิพลด้านอาหารจากประเทศไทย 

ซึง่ถอืเป็น FoodInfluencer ของไทยคนแรกท่ีได้รบัรางวลัน้ีจากงาน

“INFLUENCE ASIA 2015 : ASIA’S LARGEST SOCIAL 

MEDIAAWARD” งานประกาศรางวัลบุคคลทรงอิทธิพลด้าน

Social Media จากประเทศต่างๆท่ัวเอเชีย เมื่อวันท่ี 7 

ธันวาคม 2558

 12. คุณธนกฤต พานิชวิทย์ (ว่าน) ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 46 ได้รับรางวัล

โทรทัศน์ทองค�าครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2558 รางวัลมิวสิควิดีโอ เพลงไทยสากลดีเด่น เพลง รู้สึกดี เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

 13. คุณพงศกร เมตตาริกานนท์ (เต้ย) ศิษย์เก่าฯ 

คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 48 ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง 

คนด ีคดิด ีสงัคมด ีตามรอยพระยุคลบาท รางวลั  “พระกินร”ี  

ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ 

กรุงเทพฯ

     รางวัลจากราชบัณฑิตยสภา รางวัล ”ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” นักแสดงน�าชายผู้ใช้

ภาษาไทย ดีเด่น ละครเรื่อง บางระจัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

รางวัล “Daradaily The Great Awards 2015” รางวัล Daradaily Smart of the year 2015 

ซึ่งจัดโดยบริษัท ดาราเดลี่ จ�ากัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์
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ศิษย์เก่าฯ  รุ่น 7 เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559

 ศิษย์เก่าฯ รุ่น 7 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 เพื่อ

พบปะสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ โดยมีคุณสิรารมย์ วัฒนะวณิชวงษ์

คุณบัณฑิต  อ่าวสถาพร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องอาหาร โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

ศิษย์เก่าฯ รุ่น 8 ทัวร์อีสาน  

 ศิษย์เก่าฯ รุ่น 8 จัดทริปทัวร์อีสาน  จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร โดยมี 

ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วม

เดินทาง เมื่อวันที่ 4 - 7 มกราคม 2559

ศิษย์เก่าฯ รุ่น 11 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 

“เพราะยังอยู่ จึงมาเจอ”

 ศิษย์เก่าฯ รุ่น 11 จัดงานเลี้ยง  “เพราะยังอยู่ จึงมาเจอ” 

โดยมีอาจารย์สมนึก วานิชผล อาจารย์รัชนีกร ลีฬหวณิช  อาจารย์

สากล ภู่ศิริ และอาจารย์พิจิตลักษณ์ ภู่ศิริ ให้เกียรติ มาร่วมงาน 

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอริสตันสุขุมวิท 24

ศิษย์เก่าฯ รุ่น 12 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 

“Golden Age” 

 ศิษย์เก่าฯ รุ่น 12 จัดงาน “Golden Age” เพื่อพบปะ

สังสรรค์โดยมีคุณรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ

บริษัท โอสถสภา จ�ากัด และคุณธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธาน

อาวุโส  บริษัท โอสถสภา จ�ากัด  เข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 

31 ตุลาคม 2558 ณ สวนอาหารส้มต�า ศรีนครินทร์

งานแสดงภาพเขียน

  เมื่อเร็วๆ นี้ คุณนพสรรค์ กนกวิริยะสันติ ศิษย์เก่าฯ 

คณะบัญชี รุ่น 11 นักเขียนภาพมือสมัครเล่น ได้เปิดการแสดง

ภาพเขียน ขึ้น ณ ส�านักงาน บจก.เบลล์วอคเกอร์ คลอง 7 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี น�าภาพที่เขียนด้วยสีอครีลิค และสีน�้ามัน

กว่า 100 ภาพ ออกแสดงพร้อมให้เพ่ือนๆ และผู้สนใจได้ประมลู  

เพ่ือน�ารายได้ท้ังหมดหลงัหักค่าใช้จ่ายแล้ว ได้ท�าบุญและบรจิาคต่อไป

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง





ข่าวฝากคณะบัญชี
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ข่าวดี

คณะบัญชีเปิดรับนักศึกษาภาคบ่าย เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้าไท ตลอดหลักสูตร

คณะบัญชีเปิดรับนักศึกษาภาคบ่าย เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้าไท ตลอดหลักสูตร 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

 - สอนโดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นน�าที่มากด้วยประสบการณ์ 

  (ทีมเดียวกับที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ณ วิทยาเขตรังสิต)

 - นักศึกษาคณะบัญชี ภาคบ่าย 

  o เริ่มเรียนเวลาประมาณ 12.40 น.-19.10 น.

  o กรณไีม่เรยีนหรอืฝึกปฏิบัตงิานสหกจิศกึษา : สามารถส�าเรจ็การศกึษาได้ 

   ภายในเวลา 3.5 ปี

  o กรณีเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : สามารถส�าเร็จการศึกษาได้  

   ภายในเวลา 4 ปี

 - นักศกึษามโีอกาสได้งานในสถานประกอบการชัน้น�าท้ังภาครฐัและเอกชน 

  o สถานประกอบการภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร  

   ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ

  o บรษิทัตรวจสอบบัญชชีัน้น�าระดบัโลก ได้แก่ PricewaterhouseCoopers,  

   EY, KPMG, Deloitte

  o บรษิทัเอกชนชัน้น�า เช่น บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน)   

   บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

   บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

   บริษัท เหล็กสยามยาโมโตะ จ�ากัด (บริษัทในเครือ SCG)

   ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 

   ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ฯลฯ

 พบกับการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ธุรกิจในความเป็นมืออาชีพ

ทางด้านบัญชีได้ที่...คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...กับ

หลกัสูตรบัญชบัีณฑิต แบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หรอื Bilingual Program

คอื อนาคตท้าทายท่ีใช่ท่ีสดุ และท�าให้คณุกล้ายืนในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

คณะบัญชีสร้างนักบัญชียุคใหม่ พร้อมท�างานในองค์กรชั้นน�าระดับประเทศ ระดับ

อาเซียนและระดับโลก 

 - สอนโดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นน�าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

  ที่เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือคุณด้านภาษา

 - สร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ + ภาษาไทยควบคู่กันไป  

  ตลอดหลักสูตร

 - สร้างนักบัญชยุีคดจิิตอลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถรอบด้านเหนอืกว่านักบัญชี

  ท่ัวไปท้ังด้านบัญช ีเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ พร้อมทักษะในการ

  คดิวเิคราะห์ให้ค�าปรกึษาแก่องค์กร สูบ่ทบาทคย์ีแมนคนส�าคญัท่ีพร้อมให้ค�า

  ปรึกษาผู้บริหารในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

 - นักศกึษามโีอกาสได้งานในสถานประกอบการชัน้น�าท้ังภาครฐัและเอกชน 

  o สถานประกอบการภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร  

   ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ

  o บรษิทัตรวจสอบบัญชชีัน้น�าระดบัโลก ได้แก่ PricewaterhouseCoopers,  

   EY, KPMG, Deloitte

  o บรษิทัเอกชนชัน้น�า เช่น บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ�ากดั (มหาชน)   

   บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

   บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

   บริษัท เหล็กสยามยาโมโตะ จ�ากัด (บริษัทในเครือ SCG)

   ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 

   ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ฯลฯ

คณะบัญชีเปิดรับนักศึกษาภาคบ่าย เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้าไท

(สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แบบ 2 ภาษา

สู่อนาคตที่เหนือกว่าในการประกอบอาชีพ 

 - เจ้าของบริษัท/ส�านักงานบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

 - เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร 

 - ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

 - ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 - นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  ฯลฯ

สู่อนาคตที่เหนือกว่าในการประกอบอาชีพ 

 - เจ้าของบริษัท/ส�านักงานบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

 - เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร 

 - ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

 - ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 

 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 - นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  ฯลฯ

***ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) 
http://www.bu.ac.th/tha/admission-bachelor-degree-application-process.html

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ***



ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรม/สัมมนา

คณะบัญชีจัดอบรมให้ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

ข่าวฝากคณะบัญชี
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   ด้วยคณะบัญชีเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ตลอดชีวิตของศิษย์เก่า เพื่อด�ารงสมรรถนะให้เป็นไปตามบทบาทวิชาชีพและ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีของกรมสรรพากรให้จัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

และได้รับอนุญาตจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก่ผู้ท�าบัญชี (CPD-ผู้ท�าบัญชี) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD-CPA) จาก

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอกตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

(In-house Training) ขอเชิญชวนศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการท�างานเข้าอบรมในหัวข้อที่ทันสมัยจากท่าน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับการจัดอบรมในปี 2559 จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 24-26 มิถุนายน 2559 สามารถติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ น้ี

ที่ http://account.bu.ac.th  หรือกรุณาติดต่อ

ผศ.ณัฐชา  วัฒนวิไล    โทร 02 350 3500 ต่อ 1630
Email:  nacha.v@bu.ac.th   โทร 02 902 0299 ต่อ 2630
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 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปูเส้นทางความรู้สู่อนาคต มุ่งพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตใหม่ในยุคประชาคมเศรษฐกิจจีน - อาเซียน เปิดตัว

วทิยาลยันานาชาติจีน โดยพัฒนาหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิตร่วมกับ

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ประเทศจีน ขึ้น 

2 หลักสูตรคือ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ

ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ ก่อนขยายหลักสูตรครอบคลุม

เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรด้าน

ความรู้ โดยจับมือร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลจีน ตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์

ฝึกอบรม 3 ศูนย์ในไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้บูรณาการทั้งภาค

ทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเจาะลึก เตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตเป็น

ผู้ประกอบการบุคลิกใหม่ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจในเวที

การค้าโลก  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีเปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน ใน

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558  ณ  Diamond Hall อาคาร BU 

Diamond  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย  นายหมิง ต้าจุน

ผู้อ�านวยการส�านักข่าวซินหัวประจ�าประเทศไทย และนายเฉิน  อัน

ผู้อ�านวยการ ไชน่า เรดโิอ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประจ�าภาคพ้ืนเอเชยี) 

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกบัอาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์ กล่าวว่า มหาวทิยาลยักรงุเทพ

มีแผนงานพัฒนาหลักสูตรส�าหรับผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ

ยุคใหม่ที่มีบุคลิกและความสามารถที่ชัดเจน มีความเป็นสากลและ

มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีความ

เชี่ยวชาญภาษาจีนเพ่ือสามารถติดต่อสื่อสารและท�าธุรกิจกับคู่ค้า

ในประเทศท่ีใช้ภาษาจีนได้ ซึ่งสอดรับกับแนวคิด “One Belt, 

One Road” Initiative หรอืเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 ของ

ประเทศจีน ซึ่งเป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของเอเชีย -

แอฟรกิาเหนอืและยุโรป ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีประชากรรวมกัน

ประมาณ 4,400 ล้านคน  มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 21 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63 และร้อยละ 29 ของมูลค่า

เศรษฐกิจโลก   

 นัยส�าคัญของแนวคิดน้ีแสดงให้เห็นทิศทางของโลกธุรกิจ

ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ว่า เครื่องมือส�าคัญในการสื่อสารเพื่อธุรกิจ

จะเป็นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมจากเอเชียท่ีน�าโดยประเทศจีน  

ภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงถูกน�ามาเชื่อมโยงและผสมผสานพัฒนา

เป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอนเพ่ือสร้างบุคลากรส�าหรบัธุรกจิยุคใหม่

และด้วยความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยของ

มหาวทิยาลยักรงุเทพ จึงท�าให้เกิดความร่วมมอืครัง้ส�าคญัในเชงิกลยุทธ์

กบัหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของจีน สามารถยกระดบัความสมัพันธ์

พัฒนาความรู้เพื่อผลประโยชน์ของประชากรทั้งสองประเทศได้  

 การเปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็น

ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับ

เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ชูหลักสูตรศิลปศาสตร์เพื่อธุรกิจ พัฒนาบัณฑิตสู่เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21  
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มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ( Guangdong 

University of Foreign Studies)  ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัโลก โดยในช่วงแรกวทิยาลยันานาชาตจีินจะเปิดสอน 2 หลกัสตูร

คือ หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม  และหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาภาษาจีนเพ่ือธุรกจิระหว่างประเทศ ซึง่ท้ังสองหลกัสตูรน้ี

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนทั้งหมด 4 ปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หรือเลือกไปเรียนที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี (หลักสูตร 3+1) หรือ

ไปเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี (หลักสูตร 2+2) ส�าหรับนักศึกษาที่เรียน

แบบ 2+2 (เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ปี และที่จีนอีก 2 ปี) 

นี้ จะได้รับปริญญาตรี 2 ใบในสาขาที่แตกต่างกัน คือปริญญาจาก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 ใบ และจากมหาวิทยาลัยภาษาและการค้า

ต่างประเทศกวางตุ้ง อีก 1 ใบ เป็นการเพิ่มโอกาสในการท�างานใน

อนาคตได้เป็นอย่างดี

 ภายใต ้แผนด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาความรู ้ บัณฑิตใหม่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาลจีน

ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ที่ทันสมัยจ�านวน 3 ศูนย์ ได้แก่  

 1) ศูนย์วิจัยสื่อนานาชาติไทย-จีน (Chinese-Thai Inter-

national Media Research Center) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ�าประเทศไทย มนีโยบายในการสร้างผลงานวจัิยด้านนิเทศศาสตร์

และด้านการสื่อสารมวลชน ระหว่างไทยและจีน 

 2) ศนูย์ฝึกอบรมส�านักข่าวซินหัว (Xinhua Agency Bangkok

Bureau - BUCIC Internship &Training Center) โดยความ

ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพและส�านักข่าวซินหัวประจ�า

ประเทศไทย ซึ่งเป็นส�านักข่าวทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ถือเป็นสื่อท่ีใหญ่ท่ีสุดและทรงอิทธิพลท่ีสุดในประเทศจีน มีสาขา

มากกว่า 170 แห่งทั่วโลก  

 3) ศูนย์ฝึกอบรม CRI (China Radio International Asia 

Headquarters - BUCIC Training Center) โดยความร่วมมือ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และไชน่า เรดิโอ อินเตอร์เนชันแนล 

(ประจ�าภาคพื้นเอเชีย) ซึ่งเป็นองค์การสื่อสารมวลชนของรัฐบาลจีน

ท่ีด�าเนินการด้านวิทยุกระจายเสียงและเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล มี

ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในอันดับต้นๆ ในประเทศจีน 

 อาจารย์เพชรกล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ท้ังหมดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาทุนและจัดการฝึกอบรมให้แก่

นักศึกษาท่ีเรียนในวิทยาลัยนานาชาติจีน เป็นการติดอาวุธความรู้

ให้นักศึกษาสามารถแสดงความสามารถของตัวเองผ่านโครงการ

ฝึกงานต่างๆ ของศูนย์ ในขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู่ ซึ่งจะช่วยให้

นักศึกษามีโอกาสในการเข้าท�างานในองค์กรจีนหรือสามารถสร้าง

ธุรกิจของตัวเองก่อนท่ีจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัย ช่วยเตรียม

ความพร้อมให้แก่บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติจีน ในการเลือกสาย

การท�างานที่ตรงกับเป้าหมายของตนเองเมื่อส�าเร็จการศึกษา 

 

###################
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ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้า 2015

 งานคืนสูเ่หย้า ชาวม่วงแสด “Sparkling Night Diamond 

Star เพชรซ่า...มาคืนถ่ิน” ในวันเสาร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 

2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต

กล้วยน�้าไท 

 ภายในงาน ช่วงกลางวันมีการจัดสัมมนา “ASEAN 

Marketing Talk” BU Alumni Market บูธสนิค้าธรุกิจศิษย์เก่าฯ

ช่วงค�่าคืนมีศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานอย่างคับค่ัง เข้าร่วมพิธี

กตเวทิตาต่อคณาจารย์ การแสดงจากศิษย์ปัจจุบัน น้องๆ 

ครอบครัวละครนิเทศศาสตร์ คณะนักร้องประสานเสียง BU 

Chorus พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประจ�าปี 2558  ส่งท้ายความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตนักร้อง

คุณภาพเสียงทรงพลัง เบน ชลาทิศ
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พล.ท.ปวีณ สิกขะมณฑล

ปรญิญาตร ีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ศษิย์เก่าฯ รุน่ 20 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจ�าปีการศึกษา 2558

กลุ่มสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

คุณบวร บุญลพ

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 34

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง อัยการประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย 

     ส�านักงานวิชาการ ส�านักงานอัยการสูงสุด

Mr. Woot Pothipatama

Bachelor of Communication Arts Major in Journalism,

Minor in Advertising Bangkok University, School of Communication Arts BU Alumni 24 th

Present Designation Regional Administrator, Kantana Group Vietnam

คุณบัณฑิต อ่าวสถาพร

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ศิษย์เก่าฯ รุ่น 27

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง - BDM (Business development manager) ดูแล Thailand,Vietnam ,Laos,  

   Myanmar, Cambodia แผนก Reflective Graphic Solution 

                  บรษิทั Avery Dennison (Thailand) Co.,Ltd.

           - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย  

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ศิษย์เก่าฯ รุ่น 28

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

คุณไปยดา  หาญชัยสุขสกุล

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 29

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต

               สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณแก้ววีสุข  ดาราสาร

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการบริหารงานบุคคล ศิษย์เก่าฯ รุ่น 32

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และ Managing Director 108 JOB (เว็บไซต์ธุรกิจจัดหางาน) 

               ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กลุ่มข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มธุรกิจ และสถาบันการเงิน
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ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจ�าปีการศึกษา 2558

คุณวิศรุต ปิยกุละวัฒน์

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 33

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์คิงส์ สตูดิโอ จ�ากัด

กลุ่มวงการกีฬา

Ms. Khin Myat Htwe

ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาด ศิษย์เก่าฯ รุ่น 36

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง General Manager, Today Ogilvy and Mather 

คุณวิสาข์ วัฒนการกิจ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศิษย์เก่าฯ รุ่น 39

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตรอง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

คุณสมฤกษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 30

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์สยามสปอร์ต ฟุตบอล

คุณณัชฐพงศ์ มูฮ�าหมัด

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 31

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

คุณวรลักษณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 38

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว องค์การกระจายเสยีง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

               (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ศิษย์เก่าฯ รุ่น 43 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  - ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี 

             - รองประธานสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้

กลุ่มศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน
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ขอเชิญศิษย์เก่าฯ

ร่วมแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ณ สนามกอล์ฟ กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ (ถ.บางนา – ตราด กม.15)

T-off 12.00 น. ค่าสมัคร 1,800 บาท/ท่าน 

(รวมค่ากรีนฟรี แคดดี้ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น)





ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์

ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท เพื่อรับฟังผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558
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ติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 

 วิทยาเขตกล้วยน�้าไท
 ฝ่ายการคลัง ชั้น 1 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ 

 โทรศัพท์ 02 350 3500 ต่อ 1923, 1924, 1929 โทรสาร 02 240 1561

 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 โทรศัพท์ 02 350 3500 ต่อ 1576, 1577 (สายตรง) 02 671 6720 -1 โทรสาร 02 671 6722

 วิทยาเขตรังสิต 
 กองกลางกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร A6 

 โทรศัพท์ 02 902 0299 ต่อ 2152, 2568 โทรสาร 02 516 6113 

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    www.bu.ac.th/phasurat/brochure

พระผง ขนาด 2.4 x 3.4 เซนติเมตร 

องค์พระขาวพิเศษ พร้อมกล่องบุก�ามะหยี่

จ�านวน 25,000 องค์ ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท

พระพุทธสุรัตนมุนี

(หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ 4

พระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว                                                              

องค์พระปิดทอง ฐานพระและนาคปรกสรีมด�าน�า้ตาลเข้ม 

จ�านวน 800 องค์ ราคาบูชาองค์ละ 4,999 บาท

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธสุรัตนมุนี ชนิดโลหะและด้านหลังพระชนิดผง และทรง

พระกรณุาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานพวงมาลยัท่ีทรงสกัการะแล้วมาใช้เป็นมวลสารในการจดัสร้างองค์พระ

และมวลสารหลากหลายชนิดจากวัดต่างๆ กว่า 70 แห่ง มาใช้เป็นส่วนผสม



“หน้ากากอนามัย” ป้องกันโรคได้จริงหรือ
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 หลังจากมีการระบาดของโรคซาร์ส, ไข้หวัดนก หรือ

ไข้หวัดใหญ่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท�าให้ “หน้ากากอนามัย” 

เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น จุดประสงค์หลัก คือ การป้องกันโรคด้วย

วิธีลดการแพร่กระจายเชื้อโรคกลุ่ม “โรคระบบทางเดินหายใจ”    

หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันโรคได้จริงหรือป้องกันได้แค่ไหน     

 ก่อนอ่ืนเรามาท�าความรู้จักหน้ากากอนามัยในท้องตลาด

กันก่อน ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ

 1. หน้ากากผ่าตัด (Surgical Mask) เป็นหน้ากากอนามัย

ธรรมดาท่ีใช้กนัท่ัวไป  ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง ราคามาตรฐาน

อยู่ที่ชิ้นละ 5 - 10 บาท

 2. หน้ากากอนามยัชนิด N95 เป็นหน้ากากอนามยัชนิดพิเศษ

สามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากขึ้น มีหลายแบบ มีท้ังทรงกลม 

ทรงยาวรี หรือทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต   

ราคามาตรฐานอยู่ที่ชิ้นละ 30-60 บาท

 การเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบไหน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์

ว่าจะใช้ป้องกนัเชือ้โรคประเภทใด โดยท่ัวไป เชือ้โรคท่ีเราคาดหวงัว่า

จะใช้หน้ากากอนามัยป้องกันมี 2 ประเภท คือ

 1.  Droplet Transmission

 คือเชื้อโรคที่แพร่กระจายโดยการไอและจาม ส่วนมากเชื้อ

จะแพร่ไปไม่ไกลเกิน 1 เมตร ตัวอย่างเชื้อโรคในกลุ่มนี้ เช่น 

ไข้หวัดใหญ่ เยื้อหุ้มสมองอักเสบบางชนิด การป้องกัน แค่ใช้ 

“หน้ากากผ่าตัด” (Surgical Mask) และอยู่ห่างจากผู้ป่วยเกิน 

3 ฟุต ก็จะเพียงพอต่อการป้องกันโรค

 2. Airborne Transmission

 คอืเชือ้โรคท่ีแพร่กระจายได้ไกลในอากาศรอบตัว (ระยะไกล

มากกว่า 1 เมตร และอาจไกลได้ท้ังห้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ห้องอับ ห้องแอร์) ตัวอย่างเชื้อโรคในกลุ่มน้ี เช่น เชื้อวัณโรค

การป้องกัน ต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 จึงจะมีประสทิธภิาพ

เพียงพอต่อการป้องกันโรค ข้อเท็จจริงในการใช้หน้ากากอนามัย 

เพื่อป้องกันโรค

 1. หน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ที่นิยมใช้กัน

ทั่วไป ไม่อาจป้องกันได้ทุกโรค เช่น วัณโรคจะป้องกันไม่ได้

 2. หน้ากากอนามัยชนิด N95 แม้จะมีประสิทธิภาพ

มากกว่าชนิด หน้ากากผ่าตัด (Surgical Mask) แต่ก็มีข้อ

จ�ากัด คือ เวลาใส่จะอึดอัดมาก เหมือนกับขาดออกซิเจน จึง

ไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 ได้ทั้งวัน และการใส่

หน้ากากอนามัยชนิดนี้ ต้องใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้าจริงๆ จึง

จะได้ผล เพราะถ้าอากาศผ่านเข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นช่องเปิด

ตรงคาง แก้ม หรือจมูก เชื้อโรคก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 

จึงมีค่าเท่ากับไม่ได้ใส่



เพชรชัยพฤกษ์  23

 3. ถ้าเจอคนเป็นหวัดธรรมดา แล้วไม่อยากใส่หน้ากาก

อนามัยและไม่อยากติดโรคด้วย ขอให้มีระยะห่างระหว่างกัน

อย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป

 4. การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ดีที่สุด คือ อย่า

สัมผัสเชื้อ ดังน้ัน เม่ือมีโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก

ไข้หวัดใหญ่ หรืออีโบลา ก็ตาม อย่าไปอยู่ในที่ชุมชนและสถาน

ที่แออัด มีคนเยอะๆ จ�าไว้เสมอว่า “แม้แต่หน้ากากอนามัย

ประสทิธิภาพดท่ีีสดุ ก็ยังไม่อาจป้องกนัโรคตดิต่อเชือ้ทางเดนิหายใจ

ได้ 100 เปอร์เซน็ต์ และไม่ดเีท่ากบัการอยู่ห่างจากแหล่งระบาด”

ข้อมูลจากหนังสือ “ป้องกันโรคเดี๋ยวนี้ สุขภาพดีตลอดชีวิต” 

โดย แพทย์หญิงรติกร เมธาวีกุล ส�านักพิมพ์อัมรินทร์ สุขภาพ

ที่มา ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



24 เพชรชัยพฤกษ์  

 หากจะพูดถึงจังหวดัท่ีอยู่ใต้สดุสยามกต้็องเป็น จังหวดัยะลา 

และเมืองงามท่ีติดชายแดนคือ  เมืองเบตง และแน่นอนว่า

อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับแต่ต้นทางจาก

อ�าเภอบันนังสตา อ�าเภอธารโต กว่าจะผ่านเข้าสู่เมืองเบตงได้ 

ก็คงน่าหวาดหวั่นไม่น้อย แค่จะมีสักกี่คนที่จะกล้าไปเสี่ยงกับภัย

อันตรายและแอบหวั่นใจด้วยเสียงล�่าลือเรื่องความคดเคี้ยวของ

ถนนหนทาง จากโค้งตามหุบเขา 600 กว่าโค้งรวม 140 กม.ถึง

แม้จุดหมายปลายทางข้างหน้าจะสวยงามเหมือนในป่าหิมพานต์

แต่จะมีสักกี่คนที่กล้าไปสัมผัส

“เมืองในหมอก ดอกไม้งาม  ใต้สุดสยาม 

เมืองงามชายแดน”

 น่ีคือค�าขวัญประจ�าอ�าเภอเบตงท่ีบ่งบอกถึงความสวยงาม

ของธรรมชาติเป็นอ�าเภอท่ีตัง้อยู่ใต้สดุของประเทศไทยค�าว่า “เบตง

(Betong)” มาจากภาษามลายูว่า “BuluhBetong” หมายถึง

ไม้ไผ่ หรือ ไผ่ตง เบตงห่างจากจังหวัดยะลาตามทางหลวงแผ่น

ดนิหมายเลข 410 ระยะทางประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นประตู

ไปสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ท่ีต้ังของเมืองโอบล้อมด้วย

ทิวเขาสงูอากาศเย็นสบาย ท�าให้สามารถปลกูดอกไม้ได้ตลอดท้ังปี

จนได้ชื่อว่า “เมืองในหมอก” ดอกไม้งามมีนกนางแอ่นเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองในฤดูหนาวจะมีนกนางแอ่นมาพักอาศัย

ในเมอืงน้ีนับหมืน่นับแสนตวั เมอืงเบตงตัง้อยู่ในหุบเขา มีลกัษณะ

เหมือนแอ่งกระทะที่โอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ โดยมีล�าคลอง

ส�าคัญไหลผ่านใจกลางเมืองเบตง คือ คลองเบตง ไหลมาจาก

ทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้วไปบรรจบกับแม่น�้า

ปัตตานี ด้วยลกัษณะภูมปิระเทศท่ีเป็นหุบเขาจึงท�าให้พ้ืนท่ีรอบๆ

เมืองเบตงเป็นจุดก�าเนิดของแม่น�้าสายส�าคัญของจังหวัดยะลา

และภาคใต้ คือแม่น�้าปัตตานีอันเป็นที่ตั้งของเขื่อนบางลาง ซึ่ง

มีความส�าคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และยังแก้ปัญหาน�า้ท่วมตัวเมืองยะลาสภาพทางธรรมชาติ

ท�าให้เมืองเบตงมีหมอกตลอดปีในอดีตการเดินทางและการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างอ�าเภอเบตงกับอ�าเภออ่ืนๆ เป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก  การติดต่อสือ่สารด้วยจดหมาย  จึงสะดวกท่ีสดุ

เมืองเบตง จึงมีสิ่งที่น่าสนใจของเมืองเบตงได้แก่ ตู้ไปรษณีย์ที่

ใหญ่ท่ีสดุในโลกอาจเป็นสิง่ท่ีคุน้ตา กบัชาวไทยเรา แล้วตู้ไปรษณย์ี

ที่มีขนาดความสูงกว่า 3 เมตร และมีเส้นรอบวงเกือบครึ่งเมตร

ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ มุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอ

นาฬิกาตั้งแต่ปี 2467 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีเส้นรอบวงของ

ตัวตู้ประมาณ 140 ซม. ตู้มีความสูงถึง 290 ซม. นับจากฐาน

ขึ้นไป รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 320 ซม. อายุร่วม 80 ปี

สถานที่ต่อไปอยู่ใกล้ๆกันนั้นก็คือ หอนาฬิกาเมืองเบตง คงไม่มี

ใครปฏิเสธ ประติมากรรมรูปสัตว์ในเทพนิยายไทย ที่สลักด้วย

หินอ่อนอันงดงาม เคียงตระหง่านคู่หอนาฬิกาเมืองเบตง ซึ่ง

เป็นสิ่งก่อสร้างส�าคัญที่ผ่านการสร้างบ้านแปลงเมือง 

ผู้เขียน คุณจันทรานน ชวดชุม

ใต้สุดแดนสยาม โอเค-เบตง
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 จากอดีตจนถึงปัจจุบันคนเบตงบางส่วนนับถือศาสนา

อิสลามจึงมีมัสยิดกลางเบตงอารยธรรมอันงดงามของศาสนา

อิสลาม คอื จารตีประเพณสี�าคญั ท่ีส่ังสมมายังลูกหลาน ก่อเกดิ

เป็นการกระท�าท่ีหนักแน่น แต่แฝงด้วยข้อคดิท่ีจรรโลงไว้ซึง่หลกัธรรม

ค�าสอน และแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเอกภาพ จุดก�าเนิดของ

มสัยิดน้ีไม่ชดัเจนนัก แต่มผู้ีรูบ้อกว่าเริม่แรกน้ันมเีพียงเสาไม้ต้ังอยู่

6 ต้น ใบจากอีก 6 ตับ โดยมีโต๊ะอิหม่ามคนแรกชื่อ ปือดีกา

การีม หลักจากท่านถึงแก่กรรม ได้ย้ายมัสยิดไปยังหมู่บ้านก�าปง

ปือตอ ก�าปงตือเม๊าะ และก�าปงยูรอตามล�าดับ กระทั่งเมื่อ

ประมาณเกือบ 100 ปี ที่แล้ว จึงได้ย้ายมัสยิดมาอยู่ ณ ที่

ปัจจุบัน

 สถานท่ีถดัไปเรามาผ่อนคลายสขุภาพด้วยกนัไปบ่อน�า้พุร้อน

เชื่อกันว่า กรดก�ามะถันนั้น มีสรรพคุณมากมายในการช่วยลด

ไขมัน บรรเทาอาการของโรคผิวหนังบางชนิด แก้โรคเหน็บชา

และช่วยกระตุ้นจุดต่าง ๆ  ของร่างกายให้ผ่อนคลาย บรรยากาศ

บริเวณรอบๆ น�้าพุร้อนเหมาะกับการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ อีกทั้ง

ยั้งมีบ่อพักน�้าที่สามารถลงไปแช่น�้าแร่ได้ และบ่อส�าหรับต้มไข่

ให้นักท่องเท่ียวได้ต้มแล้วปอกรับประทานได้อย่างเพลิดเพลิน 

ซึ่งความร้อนของบ่อจะท�าให้ไข่สุกภายใน 7 นาที 

 นอกจากน้ียังมีบริการห้องอาบน�้าแร่ไว้บริการแก่ผู้สนใจ

ด้วยเมืองเบตงติดกับภูเขา จึงท�าให้มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี

ท�าให้ม ีสวนไม้ดอกเมอืงหนาว ตัง้อยู่ ณ หมูบ้่านปิยะมติร 2 ซึง่เดมิ

เคยเป็นหมู ่บ้านของผู้ท่ีเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อครั้งอดีต 

ปัจจุบันหมู่บ้านปิยะมิตรยังอยู่เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจ�าให้

กับบรรพชนรุ่นหลังที่อาศัยอยู่ ณ ที่นี้ อาชีพเกษตรกรรมเป็น

อาชีพหลักของชาวหมู่บ้านปิยะมิตร และโครงการปลูกดอกไม้

เมืองหนาว ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการส่งเสริมรายได้

ให้กับชาวหมู่บ้านปิยะมิตรอีกทางหนึ่ง ความงดงามของไม้ดอก

นานาพันธุ์ที่ถูกบรรจงปลูกเป็นทิวแถว บานสะพรั่งอยู่ทั่วเนินเขา

ท่ีห้อมล้อมด้วยหุบเขาสูงในสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต�่ากว่า

พ้ืนท่ีอ่ืนของภาคใต้สถานท่ีต่อไปเป็นร่องรอยของกลุ่มขบวนการ

โจรจีนคอมมวินิสต์มลายาน้ันกค็อื อุโมงค์ปิยะมติร อุโมงค์ปิยะมิตร

เมื่อปี พ.ศ.2519 มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นฐาน

ปฏิบัติการเพื่อหลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียง ตั้งอยู่บน

เนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบ ภายในอุโมงค์มีความกว้างพอคน

เดินได้มีความยาวของอุโมงค์ ประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีต

มีทางเข้า-ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง โดยปัจจุบัน

ยังคง มีกลิ่นอาย และร่องรอยของการด�ารงชีวิตที่หลงเหลืออยู่

นอกจากน้ันสิ่งมีชีวิตบนโลกน้ีจะต้องพ่ึงพาธรรมชาติและเมือง

เบตงก็ยังมีธรรมชาติท่ีสวยงดงามอย่างป่าบาลา-ฮาลาป่าบา

ลา-ฮาลา เป็นผืนป่าดงดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหลาก

หลายในเชิงนิเวศน์ นอกจากนี้ป่าบาลา-ฮาลา มีความส�าคัญ

ในฐานะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ทั้งยังเป็น

แหล่งก�าเนิดแม่น�้าสายส�าคัญ 3 สาย คือแม่น�้าสายบุรี แม่น�้า

ปัตตานี และแม่น�้าโก-ลก หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนเที่ยวกัน

 สนุกสนานแล้วคงต้องถงึเวลาพักรบัประทานอาหาร มาถึง

เบตงต้องแวะกิน “ไก่เบตง” เพราะไก่เบตงเป็นไก่พันธุ์พ้ืนเมือง

ท่ีมจุีดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คอืหงอนสแีดงสด ขนสเีหลอืงทอง

บ้ันท้ายตัด คอและขาแข็งแรง หากินตามธรรมชาติ คือ

สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงรากเหง้าวิถีชีวิตคนกลุ่มหน่ึงท่ีมาจากจีน

แผ่นดนิใหญ่เพ่ือลงหลกัปักฐาน “เบตง” เป็นจุดแรกท่ีให้ลกูหลาน

ได้ร่วมสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมจากรุน่สูรุ่น่มานานร่วมศตวรรษ

 ก่อนจะล�า่ลาจากเมอืงน้ีด้วยความรูส้กึเสยีดาย และเห็นใจ

ชาวเบตงท่ีต้องพลอยฟ้าพลอยฝนกับเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ทั้งๆ ที่สถานการณ์เมืองนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด นี่แหละการใช้

ก�าลังความรุนแรงประหัตประหาร ผลของมันมีแต่ย้อนกลับมา

ท�าลายมนุษย์ด้วยกันเอง

ที่มา : http://place.thai-tour.com/yala/betong
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 1. สื่อโลกสังคมออนไลน์ เป็นการง่ายที่เราจะติดต่อกับสังคม

ออนไลน์และใช้เวลากบัการกดไลค์กบัข้อความ หรอือ่านโพสต์ของเพ่ือน

มากกว่ามีจิตใจจดจ่อในการท�างาน บางครั้งเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆ 

ในการโพสต์ หรือโต้ตอบข้อความ สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นตัว

ท�าลายสมาธิในการท�างานท้ังสิน้วธีิการแก้ไขง่ายๆ คอื หลกีเล่ียงการเข้า

ไปข้องแวะ หรือติดต่อทางสังคมออนไลน์ในเวลาท�างานแต่ให้ท�า

ในช่วงเวลาพักแทนเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาท�างานจะมีจิตใจจดจ่อกับงาน

แต่ถ้าไม่สามารถท�าได้จริงๆ ให้ใช้วิธีน�าเครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นไป

ไว้ให้ไกลๆ เพื่อที่เราจะไม่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้จะเป็นการ

ช่วยตัดปัญหาการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับสังคมออนไลน์ท�าท�าให้ขาด

สมาธิได้

 2. ตอบอีเมลถล่มทลาย การตอบอีเมลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับ

การท�างาน นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้เราขาดสมาธิในการท�างานเพราะ

ในแต่ละวันจะมีอีเมลเข้ามามากมาย หลั่งไหลเข้ามาในเมลบล็อค

ของเรา อีเมลเหล่านี้ต่างก็ท�าให้เราขาดสมาธิในการท�างานวิธีแก้ไข

ง่ายๆ คือ จัดเป็นเวลาเฉพาะส�าหรับการตอบอีเมล อย่าให้การตอบ

อีเมลเป็นช่วงขัดจังหวะในการท�างานหรือความคิดริเริ่มสร้างสรร

ในการท�าโครงการใดโครงการหน่ึงให้ส�าเรจ็ และยังเป็นการช่วยให้เรา

จัดเวลาอย่างสมดุลยอีกด้วย

 3. เสียงโทรศัพท์มากมายนับไม่หวาดไม่ไหว การท่ีต้องใช้

เครื่องมือสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ก็เป็นอีกอย่างหน่ึงท่ีเป็นตัวท�าลาย

สมาธิในการท�างานอย่างมากดังนั้นวิธีการแก้ไขท่ีท�าได้คือให้ตั้งกริ่ง

โทรศัพท์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าใครโทรมา โทรศัพท์จากคนภายนอก

หรือคนในครอบครัว โทรศัพท์บางสายนั้นไม่ส�าคัญ สิ่งที่เราท�าได้

คือปล่อยให้ฝากข้อความไว้และเมื่อมีเวลาให้เรามาฟังข้อความ

ทั้งหมดแล้วโทรกลับไปได้ภายหลัง

10 วิธีก�าจัดตัวท�าลายสมาธิ

 โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวการท�าลายสมาธิ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหน่ึง

ที่เป็นคนสมาธิสั้นเอง หรือต้องท�างานกับบุคคลที่มีสมาธิสั้นก็ตาม วิธีก�าจัดตัวท�าลายสมาธิจะช่วย

ให้เราประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ เพราะตัวท�าลายสมาธินั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกปัจจุบัน ผู้อ่าน

คงอยากรู้ว่า 10 ข้อของตัวท�าลายสมาธินั้นคืออะไร และมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้าง 
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 4. หากคุณเป็นคนท่ีสามารถท�าอะไรหลายๆ อย่างได้ใน

เวลาเดียวกัน อาจจะถือว่าเป็นก�าไรของคุณแต่ในความเป็นจริงแล้ว 

มีการวิจัยทดลองที่พบว่ามีหลายคนที่สามารถท�างานหลายๆ อย่าง

ได้ในเวลาเดียวกันแต่ผลท่ีออกมาจะใช้เวลามากกว่าคนท่ีท�างาน

หนึ่งให้เสร็จไป เป็นชิ้นๆ และเริ่มงานชิ้นใหม่วิธีการแก้ไขง่ายๆ 

คือ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถท�างานหลายๆ อย่างได้ในเวลา

เดียวกันให้คุณเก็บงานเหล่านั้นไว้และไปใช้ในสิ่งท่ีจ�าเป็นกว่าเช่น

ในขณะที่รับโทรศัพท์คุณก็สามารถจัดโต๊ะได้ในเวลาเดียวกัน ท�าให้

สะอาดเรียบร้อยแต่หากเป็นโครงการงานใหญ่ๆ ให้เราท�าให้เสร็จไป

แต่ละชิ้นต่อๆ กันจะดีกว่าการท�าหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

 5. หากเป็นงานที่แสนจะน่าเบื่อและคุณไม่ชอบ ที่จะท�างาน

นั้นอาจจะท�าให้คุณอยากจะท�างานอื่นมากกว่างานที่ น่าเบื่อนั้น วิธี

แก้ไขง่ายๆ คือ การให้รางวัลกับตัวเองเช่นหากเราท�างานนี้เสร็จเรา

จะใช้เวลาพัก 10 นาที อาจจะออกไปเดินเล่นหรือไปนั่งทานกาแฟ

ให้สบายใจก็ได้ การให้รางวัลกับตัวเองเป็นเหมือนตัวล่อตัวหนึ่ง ที่ท�า

ให้เราอยากท�างานนั้นให้ลุล่วงไป หรือให้รางวัลตัวเองโดยการไป

ออกก�าลงักาย ไปเดนิเล่นฟังเพลงเบาๆ สกั 10 หรอื 15 นาที จะท�า

ให้เรามีแรงจูงใจและสมองปลอดโปร่งอีกด้วย

 6. สมองมีความสับสนวุ่นวาย ท�าให้ไม่สามารถมีจิตใจจดจ่อ

ในการท�างานได้ เช่น ต้องไปซื้อกับข้าวเย็นนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่

ขาดมากมายที่บ้านและต้องซื้อให้ครบ สิ่งเหล่านี้ท�าให้เราขาดสมาธิ

ในการท�างานได้วิธีการแก้ไขง่ายๆคือ ให้เราใช้ตัวช่วย คือ การจด

บันทึกรายละเอียดของสิ่งท่ีต้องซื้อเพราะเมื่อถึงเวลาเย็นเราสามารถ

จะน�ารายการเหล่านั้นไปซื้อของได้โดยที่ไม่ลืม และจะท�าให้เรารู้สึก

สบายใจที่เราสามารถจะท�างานได้ครบถ้วนด้วย

 7. ความเครียด นับเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราไม่สามารถมีสมาธิ

ในการท�างานได้ หากเรามีความเครียดมากจะส่งผลถึงร่างกาย เช่น

ปวดหัว ปวดไหล่ ปวดท้อง ปวดเอว เป็นต้น วิธีการแก้ไข คือ 

พยายามหาสาเหตุของความเครียดนั้น และแก้ไขให้ตรงจุด หรือใช้

เทคนิควิธีการหายใจเข้าลึกลึกและออกให้หมด ท�าซ�้าๆ และช้าๆ 

หลายๆ ครัง้ เพ่ือให้ผ่อนคลาย หรอืใช้วธีิการน่ังสมาธิกส็ามารถท�าได้

 8. มีความวิตกกังวลมากเกินไป ข้อเสียของการมีความวิตก

กังวล คือ ท�าให้เรานอนไม่หลับในเวลากลางคืน และหากเราไม่

สามารถนอนหลับในเวลากลางคืนได้จะส่งผลเสียเป็นอย่างมากต่อ

สมาธิในการท�างานในวันถัดไปวิธีการแก้ไขคือพยายามหาเวลานอน

ให้ครบ 7 - 9 ชั่วโมงในแต่ละวันหรืออาจจะใช้เวลาช่วงพักหลับตา 

พักสายตาบ้างจะท�าให้สมองโลดแล่น และกลบัมาท�างานได้อีกครัง้

 9. ความหิว นับว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้เราไม่สามารถจะท�างาน

หรือกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยดี ดังนั้นสิ่งที่ท�าได้ คือขจัดตัวปัญหา

ออกไปคือให้เรารับประทานอาหารเช้าท่ีมีประโยชน์และอ่ิมท้อง

ในแต่ละวัน เพื่อให้สมองท�างานได้อย่างดีการรับประทานอาหารเช้า

จะช่วยให้มีสมาธิ และการท�างานมีประสิทธิภาพขึ้นตลอดทั้งวัน

 10. ตกอยู่ในภาวะความเศร้าใจอย่างลกึซึง้ เพราะว่าความเศร้า

เป็นตัวบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์และก�าลังใจในการท�างาน ดังนั้น

หากเรามีความเศร้าหรือตกอยู่ในภาวะของการสูญเสียให้เราปรึกษา

เพื่อนผู้ใกล้ชิดหรือ ไปหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะมาที่จะช่วยให้เรากลับ

มามีความสุขได้อีกครั้งหน่ึงคนมีสมาธิดีนับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเพราะ

สามารถจะท�าสิง่ต่างๆ ให้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติได้ไม่ยาก ดงัน้ัน

หากเรารู้ถึงตัวบั่นทอนใสการมีสมาธิ เราก็สามารถก�าจัดสิ่งเหล่านั้น

ไปได้เพื่อที่เราสามารถจะยืนอยู่ในโลก และเต็มไปด้วยความสุขอีก

ครั้งหนึ่ง เป็นก�าลังใจให้ทุกครอบครัวค่ะ

ที่มา : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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จุดเริ่มต้น

 เริ่มจากความชอบของตัวเองเป็นหลักเลยค่ะ เป็นคนที่ชอบกระเป๋า

มากๆ กระเป๋าแบรนด์เนม มีความคุ้มค่า คุณภาพดี คุ้มกับการลงทุน 

เมื่อขายต่อราคาไม่ตก พอซื้อเยอะ ๆ ก็ต้องหาทางปล่อยของ เลยลงขาย

กระเป๋าส่วนตัวในเว็บไซต์ Siambrandname จากของเราก็เริ่มมีของน้อง

ของเพื่อนและรับหิ้วของแบรนด์เนม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ก็เริ่มจากหิ้ว

ชิน้เลก็ๆ ก่อน แล้วก็เลือ่นมาเป็นชิน้ใหญ่ๆ ซึง่อาชพีน้ีกเ็ป็นเหมอืนการซือ้ใจ

กันมากกว่า ขายมาเรื่อยพร้อมกับท�างานประจ�า พอเรียนต่อปริญญาโทตอน

ใกล้จะจบมีเวลาว่าง และมีความสนใจในด้านการท�าธุรกิจก็ไปเรียนท�าสปา

กระเป๋าเพ่ิม เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีคิดเหมือนเรา ก็น่าจะเป็นโอกาสท่ีดี

ท่ีเราจะเปิดร้านกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือให้ลกูค้าได้มสีถานท่ีเป็นเหมอืน Walk In

Closet เป็นร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมและน่ังเล่นพูดคยุกันสบายๆ ค่ะ ทางร้าน

ยังรับซื้อ รับฝากขาย และรับจ�าน�ามีงานสปาด้วยค่ะ เรียกได้ว่าครบวงจรกัน

เลยทีเดียว ตอนเปิดร้านช่วงแรกต้องบอกเลยว่าท�าสปาไม่ทันค่ะ ท�าจนมือช�้า

รันคิวไปเป็นเดือน แต่มีความสุขมากๆ ค่ะ ยอดขายก็เกินกว่าที่เราคาดหวัง

กนัไว้มากๆ การท�าสิง่ท่ีรกัและได้พูดคยุกบัลกูค้ากลายมาเป็นเพ่ือนมคีวามสขุมาก

QUEEN BAG

เจ้าของธุรกิจ : คุณเวียรธิศ  พฤฒศิลป์

ส�าเร็จการศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 48

ที่ตั้งธุรกิจ : นวมินทร์ซิตี้อเวนิว ชั้น 1             

ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

สิ่งท่ีเราได้รับมากกว่าค�าว่าธุรกิจ ก�าไร แต่มันได้มิตรภาพและความสุข
เพราะเรามีความเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนชอบและรักกระเป๋าไม่ว่าราคาจะแพง
มากน้อยแค่ไหน ต่างก็อยากเป็นเจ้าของและใช้อย่างถนอมมากที่สุดค่ะ

     
 อยากฝากส�าหรับคนที่อยากท�าธุรกิจ การสร้างแรง

บันดาลใจเป็นเรื่องส�าคัญค่ะ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัว

ธุรกิจที่คุณจะท�าก่อน เรียนรู้ลองผิดลองถูก และที่ส�าคัญ

คือเงินทุนค่ะ ถ้าทุนคุณไม่พอต้องหาแหล่งเงินทุนที่จะสาน

ฝันของคุณให้เป็นจริง 
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ธุรกิจศิษย์เก่า

โรงแรมบ้านดลภิวัฒน์วังสามหมอ

เจ้าของธุรกิจ : คุณคณัสนันท์  บุญมาตร

ส�าเร็จการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 34

ที่ตั้งธุรกิจ : 329 หมู่ 5 ซอยค�าเจริญ 

(หลังโรงพยาบาลวังสามหมอ) ต�าบลวังสามหมอ  

อ�าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280 

จุดเริ่มต้น

 สบิพ่อค้า ไม่เท่าหน่ึงพระยาเลีย้ง ค�าสภุาษติค�าพังเพย คงใช้ได้ในอดตี

เพราะสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ท�าให้พ่อค้า ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่

ร�่ารวยยิ่งใหญ่ และเติบโตไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตมาก จากครอบครัวของผม

เองที่รับราชการทั้งบ้าน  มนุษย์เงินเดือน ที่มีรายจ่าย มากกว่ารายได้ ที่มี

ความต้องการเปลี่ยนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการก�าหนดเป้าหมาย

ที่ชัดเจน และการตัดสินใจ ก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ มีอิสรภาพทาง

ความคิด เวลา และรายได้ที่ไม่จ�ากัดจากวันที่ไม่มีความพร้อมทุกอย่างเพียง

แค่มีความฝันและจินตนาการทุกอย่างเป็นไปได้และการตัดสินใจลงมือท�า

ทันทีในการสร้างธุรกิจขึ้นมาท�าให้เกิดมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในการ

กู้เงินมาสมทบในการลงทุน ให้เพียงพอต่อโครงสร้าง ซึ่งจะต้องเขียนแผน

ธุรกิจ แสดงวิสัยทัศน์ ท�าให้เขาเชื่อม่ันในศักยภาพของเรา ว่าสิ่งที่เราฝัน

และจิตนาการของเรา เป็นไปได้ เพื่อให้สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่น ใน

ศักยภาพของเราเสมอืนน�าเอาศาสตร์ ของทุกคณะของมหาวทิยาลยัมารวมกนั 

และท�าให้เจ้าของกิจการต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียดของการด�าเนินงาน

ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง จนกระทั่งเปิดให้บริการ

รูปแบบธุรกิจ

 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในสไตล์โรงแรม ในย่านอ�าเภอวังสามหมอ และ

อ�าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ห่าง 17 กม.) เราให้บริการห้องพักกว่า 

35 ห้อง และบ้านเดี่ยว 2 ห้อง พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน มา

ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ ร่มรื่น ร่มเย็น อยู่สบาย ให้คุณได้สัมผัส กับการ

บรกิารดแูลคณุดจุญาตมิติร การสร้าง Brand Communication ประเทศไทย

เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม เป็นสังคมที่ดี รู้จักการให้ และการที่ธุรกิจจะประสบ

ความส�าเรจ็รอดจากหน้ีสนิได้ คอืการสร้างเครอืข่ายกบัชาวบ้านชมุชน มชีาวบ้าน

เป็นรัว้ CSR การตอบแทน คืนก�าไรสูส่งัคม งานบุญประเพณ ีงานกีฬาต่างๆ

ช่วยสนับสนุนงบประมาณอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนเสื้อกีฬา การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-1141317  099-4655860   094-6642446
Website : http://www.dholphiwathotel.com



 สวัสดีค่ะ วันนี้ Good life มีเคล็ดลับคู่บ้าน ที่จะช่วย

ให้พี่ๆ ศิษย์เก่าใช้สิ่งของต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและจัดการกับ

ปัญหาในบ้านได้อย่างง่ายดาย ไปดูเคล็ดลับประจ�าฉบับนี้กัน

ดีกว่าค่ะ

1. ขวดพลาสติก...พระเอกถนอมผัก 

  ทุกบ้านต้องมีเจ้าขวดน�้าดื่มนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ แต่ปกติเราจะ

เก็บรวบรวมไปขาย  แต่....ก่อนที่จะถึงวันที่รถรับซื้อของเก่าผ่านมาหน้าบ้าน 

ขวดพวกนี้มีประโยชน์เป็นตัวช่วยถนอมผักให้อยู่นานขึ้น มีขั้นตอนง่ายๆ 

ดังนี้ค่ะ

 1. ล้างขวดให้สะอาด ตัดขวดออกเป็นสองส่วน โดยแบ่งด้านบนเป็น 

ผ และด้านล่างเป็น พ 

 2. น�าผักที่ต้องการเก็บ เช่น ต้นหอม ผักชี สะระแหน่ มะนาว 

ตะไคร้ มาล้างให้สะอาด โดยไม่ต้องตัดราก เพื่อให้ผักดูดน�้าที่ค้างในขวด 

 3. น�าผักใส่ลงในขวดด้านล่าง แล้วใช้ขวดด้านบนที่ปิดฝาแล้วปิดลงไป

 4. วางขวดไว้ในตู้เย็น จะช่วยให้ผักสวยสดได้นานขึ้น

          

2. หัวหอม...นางเอกปราบคราบไหม้บนตะแกรง

 ส�าหรับพี่ๆ ที่ชอบชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้าน ปัญหาหลังจากสังสรรค์

กันจบแล้ว คืองานล้าง หากมีคราบไหม้ท่ีติดแน่นบนตะแกรงเป็นหน่ึงสิ่งท่ี

น่าเบ่ือ  อย่ากังวลค่ะ แค่น�าหัวหอมใหญ่หรือหัวหอมแดงมาถูท่ีคราบไหม้

ขณะที่เตายังร้อน จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้คราบคายตัวแล้วค่อยน�าตะแกรงไปล้าง

ให้สะอาดอีกครั้ง รับรองว่าตะแกรงจะสะอาดได้อย่างง่ายดาย

 

3. น�้าส้มสายชู...ผู้ช่วยก�าจัดคราบไหม้บนกระทะ

 ส�าหรับแม่บ้านมือโปรที่ชอบโชว์ฝีมือการท�าอาหาร คงเคยเครียดกับ

รอยไหม้บนกระทะที่ล้างออกยาก แต่เพียงแค่เทน�้าสายชูลงบนกระทะ จาก

น้ันน�าไปต้มด้วยไฟอ่อนๆ แล้วปล่อยให้น�า้ส้มสายชคู่อยๆ ระเหยไป จึงค่อยยก

ลงจากเตา และเทเบกกิง้โซดาตามลงไป สดุท้ายใช้ฝอยขดัหม้อขดั คราบไหม้

บนกระทะก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย 

 

 ของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก หอมหัวใหญ่ หรือน�้าส้ม

สายชู เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายๆ แต่ประโยชน์บางอย่างก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง ลองน�า

ไปใช้กันนะคะ ได้ผลอย่างไร หรือมีเคล็ดลับดีๆ ส่งข่าวมาบอกกันได้นะคะ 

Good life มีของที่ระลึกน่ารักๆ มอบให้ค่ะ .... แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.kiitdoo.com

http://home.kapook.com/view117702.html
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ประเทศไทย : วัดพระศรีรตันศาสดาราม

 วดัพระศรรีตันศาสดาราม หรอืท่ีท่ัวไปเรยีกว่า  วดัพระแก้ว  เป็นวดัทาง

ศาสนาพุทธท่ีศักดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพท่ีสุดในประเทศไทยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2325 พร้อมกับ

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง 

ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก

ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ 

Thailand : WatPhraKaew (Temple of the 

Emerald Buddha) 

 WatPhraKaewor Temple of the Emerald Buddha (officially 

known as WatPhra Sri RattanaSatsadaram)is regarded as the most

sacred Buddhist temple in Thailand. It is a potent religion-political 

symbol and the palladium of Thai society. WatPhraKaewwas built 

in 1782 during the reign of PhutthayotfaChulalok, King Rama I 

(1782–1809).This marked the beginning of the Chakri Dynasty 

of Thailand.  The temple is located in the historic center of 

Bangkok within the precincts of the Grand Palace.

มาเลเซีย : อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส 

 กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองท่ีมีผู้แวะเวียนไปเย่ียมชมมากเป็นอันดับท่ี 6

ของโลก ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวกว่า 8.9 ล้านคนต่อปี สถานที่ท่องเที่ยว

ทีส่�าคญัในกัวลาลมัเปอร์ได้แก่ จัตรุสั Merdeka รฐัสภา ถนน Petaling 

พระราชวงัแห่งชาติ Istana Negara กัวลาลัมเปอร์ทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ ตลาดกลาง อนุสาวรย์ีแห่งชาตแิละสถานท่ีทางศาสนา เช่น มสัยิด 

Jamek และถ�า้ Batu

Malaysia : The Petronas Towers

 Kuala Lumpur is the sixth most visited city in the world, 

with 8.9 million tourists per year. The major tourist destinations in

Kuala Lumpur include the Merdeka Square, the House of 

Parliament,Petaling Street, the National Palace (Istana Negara), 

the Kuala Lumpur Tower, the National Museum, the Central 

Market, the National Monument, and religious sites such as the 

Jamek Mosque and Batu Caves.

ฟิลปิปินส์ : ชายหาดโบราไกย์

 กิจกรรมสันทนาการใกล้ชายหาดโบราไกย์ นั้นมีหลากหลาย ได้แก่ 

ด�าน�้า เล่นกระดานโต้คลื่น ไคท์บอร์ดดิ้ง ปีนผา หรือผ่อนคลายบนชายหาด

โบราไกย์ซึง่เป็นท่ีต้ังของสนามกอล์ฟ 18 หลมุ 72 พาร์ท่ีออกแบบโดย Graham

Marsh ชายหาดโบราไกย์มีรีสอร์ทริมหาดให้บริการกว่า 350 แห่ง รวม

มากกว่า 2,000 ห้องพัก ในช่วงราคาและคุณภาพตั้งแต่ระดับห้าดาวจนถึง

ห้องพักราคาประหยัด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ผับ บาร์ ไนต์คลับ ให้

เลือกใช้บริการมากมาย

Philippines : Boracay White beach

 Leisure activities available on or near Boracay include 

scuba diving, snorkeling, windsurfing, kite boarding, cliff diving, 

and beach relaxation. Boracay is the site of a 18-hole par 72 

golf course designed by Graham Marsh. Boracay has in excess 

of 350 beach resorts offering more than 2,000 rooms ranging 

in quality from five-star to budget accommodation. In addition, 

Boracay offers a wide range of restaurants, bars, pubs, and 

nightclubs.

สงิคโปร์ : เมอร์ไลออนพาร์ค

  สวนสิงโตทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ One Fullerton ใกล้ๆ กับย่านธุรกิจ 

(CBD) ประเทศสิงคโปร์ อุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมมากในหมูนั่กท่องเท่ียว รปูป้ัน

สิงโตทะเลมีสองตัวโดย ตัวแรกสูง 8.6 เมตรซึ่งเป็นรูปปั้นสิงโตทะเลแบบเดิม 

และอีกตัวหนึ่งสูงเพียงสองเมตรซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังรูปปั้นเดิม  อุทยานแห่งนี้

จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของสิงคโปร์

สถานท่ีท่องเท่ียวประจ�าชาติอาเซียน (ASEAN National Attractions)
โดย อาจารย์สิริมา ศิริมาตยนันท์
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Singapore : Merlion Park

 Merlion Park is located at One Fullerton, Singapore near 

the Central Business District (CBD) area of Singapore. This park 

is a popular tourist attraction. There are two structures of the 

Merlion located at the park with one standing at 8.6 meters 

which is the original Merlion statue and a 2 meter tall Merlion 

cub located just behind the original statue. The park is also a 

major tourist attraction and a landmark of Singapore.

บรไูนดารุสซาลาม : พระราชวังอสิตานา นูรลุ ไอมาน

 Istana NurulIman เป็นพระราชวงัอันเป็นท่ีพ�านกัของพระมหากษตัรย์ิ 

หรือสุลต่านของประเทศ รูปแบบของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นตระการตา

ตัดกับฉากหลังยามพระอาทิตย์ตกดินท่ีงดงาม และภาพของพระราชวังท่ี

หรูหรานี้เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีการผสม

ผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอิสลามร่วมสมัยและแบบดั้งเดิม

Brunei  Darussalam : Istana NurulIman

 The golden spires adorning Istana NurulIman, home of 

the nation’s revered monarch, His MajestyHassanalBolkiah, form 

a striking backdrop for a spectacular Bruneian sunset. The lavish 

residence has achieved legendary status as the largest palace 

in the world and features a unique blend of contemporary and 

traditional Islamic architecture.

ของนักเดินทาง กวางสีเป็นน�้าตกที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่หลวงพระบาง มีน�้าตก

สามชั้นที่ไล่ระดับลงไป 50 เมตร สายน�้าจากธารน�้าตกไหลลงสู่บ่อน�้าสีฟ้าที่

งดงามก่อนที่จะไหลรินต่อไปตามกระแสน�้า

Laos : Kuang Si Waterfall

 Breathtaking cascades of water make the Kuang Si one 

of LuangPrabang’s most popular tourist attractions. The journey 

to the waterfall is worth taking time over with vistas across rice 

fields and the opportunity to meet locals along the way. Kuang 

Si (Xi) Waterfall is the biggest in the LuangPrabang area with 

three tiers leading to a 50-metre drop into spectacular azure 

pools before flowing downstream.

ลาว : น�า้ตกกวางสี 

 ความงดงามของน�า้ตกกวางสใีนหลวงพระบางได้รบัการยอมรบัให้เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุของลาว เส้นทางการเดนิทางไปยังน�า้ตก

แห่งนี้เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติอันวิจิตร ด้วยทิวทัศน์ของทุ่งข้าว

ท่ีสร้างสสีนัสดุลกูหูลกูตาและการได้พบปะผู้คนท้องถิน่ ซึง่คุม้ค่าต่อประสบการณ์

กัมพชูา : นครวัด

 นครวดัเป็นวดัท่ีมชีือ่เสยีงเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศกมัพูชา การเดนิทางของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนเสียมเรียบ และกัมพูชานั้นจะมีจุดมุ่งหมาย

ส�าคัญอยู่ท่ีการเย่ียมชมนครวัด หอคอยของนครวัดท้ังห้ามีลักษณะคล้าย

ดอกบัวมีความสูงกว่า 65 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายทาง

ประวิติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ องค์กรการร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ หรือยูเนสโกได้ยกย่องให้สถาปัตยกรรมแห่ง

นี้เป็นมรดกโลก ด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองยุคก่อนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ทั้งนี้นครวัดยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณของ

โลกที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

Cambodia : Angkor Wat

 Angkor Wat is the most famous ancient temple site in 

Cambodia, and visiting the ancient Angkorian temples is the 

reason why most visitors come to Cambodia, and to Siem 

Reap. With its five lotus-like towers rising 65 meters into the sky, 

it is truly a monumental and inspiring sight. This UNESCO World 

Heritage site was at one time the largest pre-industrial city in 

the world, and is considered one of the ancient wonders of 

the world. 
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อนิโดนีเซีย : บุโรพทุโธ

 Borobudur หรือ Barabudur เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายมหายาน

ช่วงศตวรรษท่ี 9 ตั้งอยู่ในเมือง Magelang บริเวณชวาตอนกลางของ

อินโดนีเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ประกอบด้วยแท่น 6 แท่น ที่วางซ้อนด้วยแท่น

วงกลม 3 แท่นและตกแต่งด้วยรูปแกะสลักนูนกว่า 2,672 แผ่นและพระพุทธ

รปูป้ันกว่า 504 องค์ โดมหลกัตัง้อยู่ท่ีศนูย์กลางของแท่นด้านบน ซึง่รายล้อม

ไปด้วยพระพุทธรูป 72 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์  Borobudur เป็น

สถานท่ีส�าหรับแสวงบุญ ส�าหรับชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการ

จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกปีละครั้งท่ีอนุสาวรีย์ และ Borobudur 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของอินโดนีเซียเพียงแห่งเดียวท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทาง

มาเยี่ยมชมมากที่สุด

Indonesia : Borobudur

Borobudur, or Barabudur, is a 9th-century Mahayana Buddhist 

Temple in Magelang, Central Java, Indonesia. The monument 

consists of six square platforms topped by three circular plat-

forms, and is decorated with 2,672 relief panels and 504 Bud-

dha statues. A main dome, located at the center of the top 

platform, is surrounded by 72 Buddha statues seated inside a 

perforated stupa. Borobudur is still used for pilgrimage; once a 

year Buddhists in Indonesia celebrate Vesak at the monument, 

and Borobudur is Indonesia’s single most visited tourist attraction.

อ่าวฮาลอง เบย์ นั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ที่สมบูรณ์ อีกทั้งความงดงามทางทัศนียภาพที่ดูราวกับภาพฝันที่เหนือจริงนั้น

ท�าให้สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนฉากอันงดงามที่สร้างไว้ในภาพยนตร์

Vietnam : Halong Bay

 Halong Bay is a beautiful natural wonder in northern 

Vietnam near the Chinese border. The Bay is dotted with 1,600 

limestone islands and islets and covers an area of over 1,500 

sq.km. This extraordinary area was declared a UNESCO World 

Heritage Site in 1994. For many tourists, this place is like something 

right out of a movie. The fact is that Halong Bay features a wide

range of biodiversity, while the surrealistic scenery has indeed 

featured in endless movies.

พม่า : พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

 มีค�ากล่าวว่าการไปเยือนพม่าโดยไม่ได้เดินทางไปยังพระมหาธาตุ

เจดีย์ชเวดากองเปรียบเหมือนกับการไปไม่ถึงพม่าอย่างแท้จริง พระมหาธาตุ

เจดย์ีชเวดากองถือเป็นหน่ึงในสิง่มหัศจรรย์ในโลกของศาสนา พระเจดย์ีทองค�า

นี้ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาที่ชื่อว่า Singuttara  Hill ตามต�านานกว่า 2,500 ปี 

ของเจดีย ์แห ่งน้ีกล ่าวไว ้ว ่าเป ็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ ท้ังแปดเส ้นของ

พระพุทธเจ้า ส่งผลให้พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองเป็นวัดที่ปกปักษ์รักษา

เมืองย่างกุ้งและเป็นสถานท่ีท่ีได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงสุดส�าหรับ

ประชาชนของพม่า 

Myanmar : Shwedagon Pagoda

 It is said that no visit to Myanmar is complete without a 

trip to Shwedagon Pagoda. Considered one of the wonders of 

the religious world, the magnificent Shwedagon rises majestically 

over Singuttara Hill to the north of central Yangon, casting its 

golden gleam over the low-lying capital. This 2,500-years old 

structure, which contains the relics of four Buddhas, is the guard-

ian temple of Yangon and the most sacred site for the people 

of Myanmar.

เวียดนาม : ฮาลอง เบย์

 ฮาลอง เบย์ คือสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ีงดงามในตอนเหนือ

ของประเทศเวยีดนามตดิกับชายแดนจีน อ่าวฮาลอง เบย์ มลีกัษณะเป็นเกาะ

หินปูนกระจายกว่า 1,600 เกาะมท้ัีงเกาะเลก็เกาะน้อยครอบคลมุพ้ืนท่ีกว่า 1,500 

ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีน้ียูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2537 



บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

 ชั้น 27 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 694 6600 โทรสาร  :  02 207 0695-97

 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเป็นหน่ึงในบรษิทัพลงังานชัน้น�าของภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิค ก�าลงัต้องการ

ผู้ร่วมงานมืออาชีพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจที่ก�าลังขยายตัว

ต้องการรับสมัครพนักงานต�าแหน่งดังต่อไปนี้

Accountant (AP) 

จ�านวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Prepare accountable payment

 • Coordinate with users for asking the fact of expenses

 • VAT and withholding tax summary and submission

 • Reconcile all AP account

 • Filling AP document

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Bachelor degree in Business Administration in Accounting

 • New graduate are welcome. Experience in Accountable Payment is  

  an advantage.

 • Excellent communications and interpersonal skills

 • Computer skills with the strong knowledge in Oracle System would  

  be a plus

 • Knowledge of relevant accounting software

 • Proficient in data entry and management

 • Able to work cross culture in different working environment

 • Service minded

 • Strongly self-driven and motivated

 • Good command of spoken & written English (Minimum TOEIC Score  

  500)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) 

  อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 23 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02 745-6268-76 โทรสาร : (02) 745-6272 

 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้ง

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง และพร้อมรับประทาน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก

หน่วยงานนานาชาติต่างๆ มากมาย อาทิเช่น GMP, BRC, HACCP, Food Safery

  ต้องการรับสมัครพนักงานต�าแหน่งดังต่อไปนี้

  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

 จ�านวน 5 อัตรา
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คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี ทกสาขา

 • มีการติดต่อสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

  18 ซอยสาทร 11 แยก9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120

  โทรศัพท์ : 02 676 4031-6 ต่อ 477 โทรสาร: 02 676 4038

 ต้องการรับสมัครพนักงานต�าแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่การตลาด 

จ�านวน 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เดินทางไปพบลูกค้าตามโรงการต่าง ๆ ของ 

  บริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ใจรักงานบริการ พร้อมทุ่มเทในการ 

  ท�างาน

 • มีทักษะด้านการวางแผนการตลาด การบุกตลาด การวิเคราะห์ตลาด

   การประชาสัมพันธ์

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1/50 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทร: 035 330 990-6  โทรสาร:  035 330 997

 บรษิทั โทโฮก ุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) ซึง่เป็นผู้ผลติเครือ่งเสยีงตดิรถยนต์ชัน้น�าของโลก

ต้องการรับสมัครพนักงานต�าแหน่งดังต่อไปนี้

วิศวกร 

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 22 – 26 ปี

 • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกซ์ วิศวกรรมเครื่องกล 

  วิศวกรรมแมคคาทรอนกซ์ และวิศวกรรมอุตสาหการ

 • มีความรับผิดชอบ ขยันอดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมได้เป็นอย่างดี
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคลากร

อาจารย์ประจ�า บัณฑิตวิทยาลัย

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  1. ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันต่างประเทศหรือภายในประเทศ  

  (หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ใช้   

  ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทุกวิชา) ที่ได้รับการรับรอง 

  2. ไม่จ�ากัดเพศ 

  3. อายุไม่เกิน 40 ปี 

  4. มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพธุรกิจและด้านการบริหารหลักสูตรจะได้รับการพิจารณา 

  เป็นพิเศษ 

  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากต่อบุคคลทุกประเภทและทุกระดับ 

  7. มีความอดทน ทุ่มเท เอาใจใส่ในการท�างานที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์ประจ�า คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีและโท หรือปริญญาเอก ด้าน บริหารธุรกิจ ความเปน็ 

  ผู้ประกอบการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หากมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  3. เคยประกอบธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว หรือเป็นที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญ 

  ด้านการท�าธุรกิจ 

  4. เคยมีผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ 

  5. เวลาท�างานยืดหยุ่น สามารถที่จะปฏิบัติงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้   

บุคลากรประจ�า วิทยาลัยนานาชาติ

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี ไม่จ�ากัดสาขา 

  2. ไม่จ�ากัดเพศ 

  3. อายุไม่เกิน 35 ปี 

  4. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

  5. มีทักษะทางด้านการติดต่อประสานงาน และงานเอกสาร 

  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

บุคลากรประจ�า คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี สาขาภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  2. ไม่จ�ากัดเพศ 

  3. อายุ 20 ปีขึ้นไป 

  4. มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพยนตร์สมัยใหม่ 

  5. สามารถท�างานนอกเวลาปกติได้ 

  6. มทัีกษะเบ้ืองต้นในการใช้งาน และดแูลรกัษากล้องถ่ายภาพยนตร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

บุคลากรประจ�า ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง 

  2. ไม่จ�ากัดเพศ 

  3. อายุไม่เกิน 35 ปี 

  4. มีประสบการณ์การท�างานด้านทรัพยากรมนุษย์ 

  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ 

  7. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก 

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จ�ากัดสาขา 

  2. เพศหญิง 

  3. อายุไม่เกิน 35 ปี 

  4. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร งานธุรการ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  พื้นฐานได้ 

  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน 

  6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จ�านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/  

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/อิเลคโทรนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

  2. เพศชาย 

  3. อายุไม่เกิน 35 ปี 

  4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

  5. สามารถดูแล update ข้อมูลทาง website รวมทั้ง facebook page ได้ 



โครงการสิทธปิระโยชน์ ปี 2559 สมาคมศษิย์เก่ามหาลัยกรุงเทพ

ประเภทโรงแรม            

ประเภทโรงพยาบาล         

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
9/9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2558-7888 โทรสาร 0-2558-7889
 มอบส่วนลด
 - 50% จากราคาปกติ ส�าหรับผู้ถือบัตร 
  ส�าหรับใช้บริการ Sport Complex รายวัน
 - 30% จากราคาปกติ ส�าหรับผู้ติดตาม 
  ส�าหรับใช้บริการ Sport Complex รายวัน
 - 10% จากราคาปกติ ส�าหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน
  ณ ห้องอาหาร Greenery Cafe
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณดาว แก้วก�าเนิด 
 โทร. 088-4967272 
 E-mail : pr@ramagardenshotel.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

Jasmine Resort hotel
1511 สขุมุวทิ 67-69 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2335-5000 โทรสาร 0-2335-5050
E-mail : sales@jasminecity.com
 มอบส่วนลด 
 30% จากราคาเต็มส�าหรับห้องพัก (Rack Rate) 
 ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณอนุชนุนท์ อิทร์แพง 
 โทร. 0-2335-5005 ต่อ 4078 
 E-mail : mkt@jasminecity.com 
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมบ้านดลภิวัฒน์
329 ม.5 ซ.ค�าเจริญ ถ.ประชาราษฎร์ ต.วังสามหมอ 
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
โทร. 082-1141317 
E-mail : dholphiwat@gmail.com
 มอบส่วนลด
 - 10% จากราคาปกติ ส�าหรับห้องพัก
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     ติดต่อ คุณคณัสนันท์ บุญมาตร
     โทร. 098-9289366
 E-mail : dholphiwat@gmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด		ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Centra Central Station Hotel Bangkok
23/34-35 ซ.สุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2344-1699 E-mail : gmcsb@chr.co.th
 มอบส่วนลด
 10% เมื่อมาใช้บริการที่ห้องอาหารสเตชั่นคาเฟ่ หรือ  
 ห้องอาหารไชน่า (ส�าหรับอาหารเท่านั้น)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณรพีพันธ์ ทันด่วน
 โทร. 02-3441699 ต่อ 2364 
 E-mail : rapheephanth@chr.co.th
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Jasmine City Hotel
2 ซ.ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2204-5888 โทรสาร 0-2204-5858 
E-mail : sales@jasminecity.com
 มอบส่วนลด 
 30% จากราคาเต็มส�าหรับห้องพัก (Rack Rate) 
 ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณอนุชนุนท์ อิทร์แพง 
 โทร. 0-2335-5005 ต่อ 4078 
 E-mail : mkt@jasminecity.com 
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Jasmine Grand Residence
4338 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2367-2888 โทรสาร 0-2367-2828
E-mail : sales@jasminecity.com
 มอบส่วนลด 
 30% จากราคาเต็มส�าหรับห้องพัก (Rack Rate)
 ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
 ติดต่อ คณุอนุชนุนท์ อิทร์แพง 
 โทร. 0-2335-5005 ต่อ 4078 
 E-mail : mkt@jasminecity.com 
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อสิตา อีโค รีสอร์ท 
33/3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034-767333, 084-9991692 โทรสาร 034-767444
E-mail : booking@asitaresort.com
 มอบส่วนลดห้องพัก
 (ส�าหรับห้องพักประเภท Superior หรือ Deluxe)
 - 50% ส�าหรับวันอาทิตย์-วันพฤหัส
 - 30% ส�าหรับวันศุกร์-เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 เงื่อนไขการใช้บริการ
 - ส�าหรับพัก 2 ท่าน ต่อห้อง รวมอาหารเช้า
 - กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
 - ไม่สามารถใช้กับการสัมมนาหรือจัดเลี้ยง
  และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
 ตดิต่อ คณุสริเิกศินี ชวยโนทับ 
     โทร. 084-9174617, 092-6299944
 E-mail : marketing@asitaresort.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	30	มิถุนายน	2559

โรงแรมเวียงท่าแพ รีสอร์ต 
47 ซ.ท่าแพ 4 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 
โทร. 053-283646-8 โทรสาร 053-273040
E-mail : info@viangthapaeresort.com
 มอบส่วนลด
 - 40% ส�าหรับห้องพักทุกประเภท 
 กรุณาโทรส�ารองห้องพักล่วงหน้าก่อน 7 วัน
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ติดต่อ คุณกุลธิดารัตน์ ไทยธนานันท์
 โทร. 053-283646-8
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรม เอ-เต้ ชุมพร
36 ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-503222, 088-7580358 โทรสาร 077-503618
E-mail : INFO@ATECHUMPHON.COM
 มอบส่วนลด (ส�าหรับห้องพักทุกประเภท)
 - 45% จากราคาเต็ม ส�าหรับช่วงปกติ
 - 30% จากราคาเต็ม ส�าหรบัช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว
  ต่อเนื่อง
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
 ตดิต่อ คณุอลษิา สตุราม
     โทร. 077-503222 
 E-mail : FRONT@ATECHUMPHON.COM
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ตุลาคม	2559

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2348-7000 ต่อ 3800, 3806 โทรสาร 0-2249-8774 
E-mail : marketing@theptarin.com
 มอบส่วนลด
 20% ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition 
 และตรวจประเมินความเครียด (Stress Test)
 10% โปรแกรมลดน�า้หนักเพ่ือสขุภาพ (Bemo Fat Fighter)
 และโปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ (Spa Packages)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ
     อาคาร 2 ชั้น 8 โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 โทร. 0-2348-7000 ต่อ 3800, 3806
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
83/27 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร. 077-277299 โทรสาร 077-277288
E-mail : ac.diamond83@gmail.com
 มอบส่วนลด
 - 10% (อาหารและเครื่องดื่ม) 
  ส�าหรับใช้บริการห้องอาหารไข่มุก 
 - 10% ส�าหรับใช้บริการนวดแผนโบราณ
 - 10% ส�าหรับใช้บริการคาราโอเกะ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อคุณจิรัชยา หัสดิน    
 โทร. 086-4783381 
 E-mail : jiratchaya.750@gmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	30	กันยายน	2559

36 เพชรชัยพฤกษ์  



ประเภทร้านอาหาร        

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-500283-8 ต่อ 4407 โทรสาร 035-500697
Email : spmcentre@hotmail.com
 มอบส่วนลด
 - 5% ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบ�าบัด และค่าท�าแผล
 - 10% ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องผ่าตัด
 - 30-40% โปรแกรมตรวจสุขภาพตามโปรโมชั่น
  ของ โรงพยาบาล
   ** ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะเงินสด 
  ช�าระด้วยบัตรเครดิต หัก 2%
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อคุณทยากร สิงห์ดวง
 โทร. 035-500283-8 ต่อ 4407 โทรสาร 035-525902
  Email : spmcentre@hotmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่
84/3 ถ.เชยีงใหม่-ล�าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
50300
โทร. 053-411234 โทรสาร 053-411235
E-mail : The_siamrac_hospital@hotmail.com
 มอบส่วนลด 
 - 10% ค่าห้องพัก ค่ายา ค่าอาหาร (ส�าหรบัผู้ป่วย IPD)
 - 10% ค่ายา (ส�าหรับผู้ป่วย OPD) 
 ** ไม่รวมถึงค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณกันยา พรมมาแบน
 โทร. 053-411234 โทรสาร 053-411235
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ตุลาคม	2559

โรงพยาบาลคามิเลียน
423 ถ.สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2185-1444 โทรสาร 0-2185-1403
E-mail : camillian_pr@hotmail.com
 มอบส่วนลด
 - ค่ายา ค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปี
 10% ช�าระด้วยเงินสด 5% ช�าระด้วยบัตรเครดิต 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อคุณนิตยา แดงสะอาด
 โทร 0-2185-1444 ต่อ 134
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-260300 โทรสาร 045-260310
E-mail : ubonrak.mk@gmail.com
 มอบส่วนลด 
 10% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางชนิด)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณรัชชญา เรืองกาญจนวัฒน์
 โทร. 045-260300 ต่อ 805-807
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
186/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100
โทร. 053-819333 โทรสาร 053-871624
E-mail : central_chiangmai@hotmail.com
 มอบส่วนลด 
 - 5% ค่ายา ค่า Lab ค่าเอ็กซเรย์ ยกเว้นค่าแพทย์  
  (ส�าหรับผู้ป่วยOPD)
 - 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab ค่าเอ็กซเรย์ ยกเว้น 
  ค่าแพทย์ (ส�าหรับผู้ป่วย IPD)
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
 ตดิต่อ คณุอังคณา จ�ารวลรืน่
 โทร. 053-819333 ต่อ 215 โทรสาร 053-871624
 E-mail : mooping bee@hotmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	13	ตุลาคม	2559

ร้านอาหาร 4 DINNER
789 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2508-0700  
 มอบส่วนลด  
 10% เฉพาะค่าอาหาร (ช�าระเป็นเงินสด)
 5% เฉพาะค่าอาหาร (ช�าระด้วยบัตรเครดิต)
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

อีซี่สเต็ก
86/7 หมู่ 11 ซ.ช่อแก้ว 1 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2994-8942
 มอบส่วนลด 10% 
 - สาขาเมืองทอง
 - สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
 - สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านพี่หยองแหนมเนือง
466/8 ถ.พลหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2279-9398 โทรสาร 0-2279-
9398 
 มอบส่วนลด 10% 
 (เมื่อซื้ออาหาร ครบ1,000 บาท)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณนวพร
 โทร. 0-2279-9398 โทรสาร 0-2279-9398 
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพยาบาลสายไหม
91 หมู่ 1 ถ.เฉลมิพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรงุเทพฯ 10220 
โทร. 0-2991-8999 โทรสาร 0-2563-5222
E-mail : saimaihospital@hotmail.com
 มอบส่วนลด
 - ค่าห้องและค่ายา 10% ช�าระด้วยเงินสด
      5% ช�าระด้วยบัตรเครดิต
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อคุณสุนารี นะเป๋า
 โทร. 0-2991-8999
ระยะเวลาสิ้นสุด31	ตุลาคม	2559

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130 
โทร. 0-2431-0070 โทรสาร 0-2431-0943 
E- mail : omnoi@vichaivej.com
 มอบส่วนลด
   - 5% ค่าห้อง ค่ายา (ส�าหรับผู้ป่วย IPD)
     - 5% ค่ายา (ส�าหรับผู้ป่วย OPD)
  ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจ 
  พิเศษภายนอกโรงพยาบาล
 - ส่วนลด 15% ส�าหรับศูนย์สุขภาพไทย - ฟีลอส
  ยกเว้น ค่าแพทย์ และค่าหัตถการพิเศษโดยแพทย์
 - โปรแกรมตรวจสุขภาพ 23 รายการ ราคาปกติ  
  9,500 บาท ราคาพิเศษ 3,999 บาท
 - ตรวจค้นหามะเร็งเต้านม 
  (เอ็กซเรย์แมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์)
  ราคาปกติ 3,600 บาท ราคาพิเศษ 2,500 บาท
 - ตรวจหาเชือ้ต้นเหตโุรคมะเรง็กระเพาะอาหาร (H.Pylori)
  ราคาปกติ 4,600 ราคาพิเศษ 2,800 บาท
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณสุภาวดี รุ่งโรจน์สมบัติ
 โทร. 0-2431-0070 ต่อ 1198
 E-mail : suphawadee2105@gmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

ร้านอาหารลูกปลา
2/3 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
74000 โทร. 081-8677426 
 มอบส่วนลด 
 10% เฉพาะอาหาร
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บริษัท พรอสเพอร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด
1524/4-2 ถ.สุขุมวิท 48/3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2331-0656 
 มอบส่วนลด  
 รับสั่งท�าถุงกอล์ฟและกระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้า 
 ด้วยราคาพิเศษ
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท มาคริส จ�ากัด
247/15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700  โทร. 0-2412-7752, 0-2412-5353  
 มอบส่วนลด 
 15% เมื่อใช้บริการ
     (ผลิตนาฬิกาทุกชนิด ตั้งโต๊ะ แขวนและข้อมือ)
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท แฮปปี้ วินโดว์ ซิสเท็มส์ จ�ากัด
132/9 ถ.สุขุมวิท-รางรถไฟสายเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2756-5411  โทรสาร 0-2756-5412
 มอบส่วนลด 
 10-20% เมื่อใช้บริการ (ช�าระเป็นเงินสด)
 ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบรักษา
 ความปลอดภัย โดยเฉพาะระบบกล้องวงจรปิด
 คอมพิวเตอร์ และบริการดูแลคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท วี้ด บูม ทราเวล จ�ากัด
48/8 อาคารชุดถนอมมิตรพาร์ค โครงการ 2 ชั้น 1 
อาคาร 8 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230  
โทร. 081-3989896 โทรสาร 0-2947-4087-9 
 มอบส่วนลด 
 10% เมื่อใช้บริการ
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท ซีริส อิเลคทริค จ�ากัด
24 ถ.กุมภิล ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 081-4977124  โทรสาร 034-257353
 มอบส่วนลด 
 ส�าหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต�่า ครบวงจร  
 พร้อมขออนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 จ�าหน่ายและบ�ารุงรักษาหม้อแปลง โดยทีมช่าง
 ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ตดิต่อ คณุประยุคต์ วรีะชนานันท์ โทร. 081-4977124
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
68/55 หมู่ 12 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 099-9600514  E-mail : info@gplus.co.th
 มอบส่วนลด 
 20% เมื่อใช้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ ตัดต่อวิดีโอ  
 30% เมื่อใช้บริการขอใบอนุญาตโฆษณา อย.
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ติดต่อ คุณนิธิกร อารีศักดิ์
 โทร. 099-9600514 E-mail : nithikorn@gplus.co.th
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุ๊ เฟอร์นิเจอร์
124/1 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. 075-610942 E-mail : honeyka5@hotmail.com
 มอบส่วนลด 
 10% เมือ่ซือ้เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด (แบบช�าระด้วยตนเอง) 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณวัฒนา นาวีวงศ์  โทร. 081-7759115
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวามคม	2559

โรงพิมพ์จิตรอักษร
348 หมู่1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
80130  โทร. 087-3840380 
E-mail : jidaksorn_pt@hotmail.com
 มอบส่วนลด
     - สาขา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
     - สาขา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  10% เมื่อสั่งซื้อ/สั่งพิมพ์ ผ่านทาง 
  Facebook : jidaksorn หรือ www.jidaksorn
  ยอดตั้งแต่ 15,000 บาท (เฉพาะเจ้าของบัตร)
  สินค้าประเภทของช�าร่วยไม่ร่วมรายการ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ติดต่อ คุณอัญชลี จิตรอักษร  โทร. 087-3840380
 E-mail : jidaksorn_pt@hotmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ที เอ็น เอสฮอลิเดย์
301/944 ซ.รามค�าแหง 68แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240  โทร. 086-8833219
E-mail : samuileisure@hotmail.co.th
 มอบส่วนลด    
 15% จากราคาปกติ (ทัวร์ในประเทศ)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ติดต่อ คุณธนัชพันธ์ 
 โทร. 086-8833219
 E-mail : samuileisure@hotmail.co.th
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

 

บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จ�ากัด
83/158 หมู่ 6 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-8605 โทรสาร 0-2954-8610
E-mail : namsripen@gmail.com
 มอบส่วนลด    
 10% ส�าหรับบริการจ�ากัดปลวก
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณอาภาภรณ์  ศรีเพ็ญ
 โทร. 090-9061815
 E-mail : namsripen@gmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

 

QUEEN BAG
นวมินทร์ซิตี้อเวนิว ห้อง C 107 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 084-9634474  E-mail : ladywiwa8l@gmail.com
 มอบส่วนลด    
 เมือ่ใช้บรกิารสปากระเป๋า ท�าความสะอาดป้องกนัเชือ้รา  
 บ�ารุงหนังกันน�้า Nano Waterproof
 จากราคาปกต ิ4,500 บาท พิเศษ 2,000 - 2,500 บาท
 (ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋า)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อคุณเวียรธิศ  พฤฒศิลป์  โทร. 084-9634474
 E-mail : ladywiwa8l@gmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ�ากัด
1139-1141 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2279-3002  โทรสาร 0-2279-2097
E-mail : sales@polomaker.com
 มอบส่วนลด    
 10% ส�าหรับการสั่งตัดเสื้อโปโล ทุกสี ทุกแบบ 
 ทุกเนื้อผ้า (สาขาราชครู)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ คุณสวรรยา  กริตาคม
 โทร. 093-1354988  โทรสาร 0-2279-2097
 E-mail : marketing@polomaker.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท แสงทองผ้าใบ จ�ากัด
467/1 ซ.รามค�าแหง 39 ถ.รามค�าแหง แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2318-7151-4  โทรสาร 0-2318-7155
E-mail : pawitchart.b@gmail.com
   มอบส่วนลด    
 10-30% ส�าหรับใช้บริการ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อคุณปวิธชาติ  บุญมาวงศ์
 โทร. 083-5497744
 E-mail : pawitchart.b@gmail.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Jobnisit (เว็บไชต์หางานชั้นน�า ส�าหรับคนรุ่นใหม่)
622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 10/1,8 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 090-5601460 
E-mail : pr@jobnisit.com
 มอบสิทธิพิเศษ 
 ส�าหรับศิษย์เก่าฯ ที่เป็นเจ้าของกิจการ
 สามารถลงประกาศรับสมัครงาน 1 ต�าแหน่ง
     พร้อม Company Page
 ในเวบ็ไซต์ www.jobnisit.com มลูค่า 4,999 บาท ฟร!ี
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ติดต่อ Olari Puvi หรือ คุณนิตตี้ ศรีสิงหะประภา
 โทร. 092-7075858 หรือ 092-7073737
 E-mail : marketing@jobnisit.com
ระยะเวลาสิ้นสุด	15	มิถุนายน	2559

ประเภทเบ็ดเตล็ด       






