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นายกทักทาย
ขอมอบพรพูนทวีศรีไพศาล
ขอประทานโชคชัยให้สุขสม
ขอกิจการรุ่งเรืองเฟื่องนิยม
ขอรื่นรมย์สมปองก้องเกียรติไกล
“สวัสดีปีใหม่ 2558 สมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกท่าน”
ปีเก่าพ้นไปปีใหม่ก็เข้ามา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือความผูกพันธ์ที่ยังคงอบอุ่นและแน่นแฟ้นเสมอมา สัมผัสได้จากการ
รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันของเพชรที่ได้รับการเจียระไนจากรั้วม่วงแสด ในงาน “BU Creative FEST 2014” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2557 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ศิษย์เก่าได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ความสนุกแบบนี้
จะมีเพียงปีละครั้ง ในฉบับนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ท่านได้ย้อนรำ�ลึกถึงความ
สนุกในวันนั้นอีกครั้ง
ในด้านกีฬา ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ มีการจัดการแข่งขัน “บียูกอล์ฟกระชับมิตร” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2558
เป็นการแข่งขันดวลวงสวิงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง บรรยากาศที่สนุกสนานเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ โดย
ครั้งต่อไป จะเป็นการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี แมทแห่งศักดิ์ศรีนักกอล์ฟ ในรายการ “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล” ในวันศุกร์
ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรีคลับ บางนา-ตราด กม. 29 จ.สมุทรปราการ โดยพี่ ๆ ศิษย์เก่า
ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้จากวารสารฉบับนี้ครับ
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายนที่จะถึงนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ กำ�หนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558 ขึ้น ทางผม
และคณะกรรมการ ขอเรียนเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่ามาร่วมรับฟังผลการดำ�เนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งร่วมเสนอแนะแนว
ทางการจัดกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำ�งานของสมาคมฯ โดยการประชุมจะจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร
ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำ�ไท เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปครับ
ท้ายสุดนี้ ผมขอแจ้งข่าวการย้ายอาคารทีท่ �ำ การสมาคมฯ มายังตึกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริเวณประตู 3 พี่ๆ
น้องๆ ศิษย์เก่าที่ผ่านมา ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำ�ไท อย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ไปด้วยกันนะครับ
ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ขอแสดงความยินดี

รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
คุณสาธิต กรีกุล ศิษย์เก่าฯ คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 16
ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำ�ปี 2557 โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำ�ธน สินธวานนท์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
ณ สวนอัมพร

ผู้อำ�นวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิราณี พูนนายม ศิษย์เก่าฯ
คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 30 ในโอกาสได้รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวย
การกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2557

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัทระ คำ�พิทักษ์ ศิษย์เก่าฯ
คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 22 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ในโอกาสได้รับตำ�แหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมัยที่ 8 จากคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2558
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ข่าวฝากคณะบัญชี
คณะบัญชีเปิดรับนักศึกษาภาคบ่าย
เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้ำไท ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชีเปิดรับนักศึกษาภาคบ่าย เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำ�ไท
ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
- สอนโดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นนำ�ที่มากด้วยประสบการณ์ 		
		 (ทีมเดียวกับที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ณ วิทยาเขตรังสิต)
- นักศึกษาคณะบัญชี ภาคบ่าย
			 o เริ่มเรียนเวลาประมาณ 12.40 น. – 19.10 น.
			 o กรณีไม่เรียนหรือฝึกงานสหกิจศึกษา
				 : สามารถสำ�เร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 3.5 ปี
			 o กรณีเรียนหรือฝึกงานสหกิจศึกษา
				 : สามารถสำ�เร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 4 ปี
- นักศึกษามีโอกาสได้งานในสถานประกอบการชั้นนำ�ทั้งภาครัฐ และ
		 เอกชน
			 o สถานประกอบการภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
				 กรมสรรพากร สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			 o บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ�ระดับโลก ได้แก่
				 Pricewaterhouse Coopers, EY, KPMG, Deloitte
			 o บริษัทเอกชนชั้นนำ� เช่น
				 บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
				 บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
				 บริษัทเหล็กสยามยาโมโตะ จำ�กัด (บริษัทในเครือ SCG)
				 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
				 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น
สู่อนาคตที่เหนือกว่าในการประกอบอาชีพ
- เจ้าของบริษัท/สำ�นักงานบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี
- เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
- ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี ฯลฯ

พบกับการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
ในความเป็นมืออาชีพทางด้านบัญชี
ได้ที่...คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...
กับ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แบบ 2 ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) หรือ Bilingual Program
คือ อนาคตที่ท้าทายที่ใช่ที่สุด และทำ�ให้คุณกล้ายืนในเวทีโลกได้
อย่างเต็มภาคภูมิ
คณะบัญชีสร้างนักบัญชียุคใหม่ พร้อมทำ�งานในองค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศ
ในอาเซียนและในระดับโลก
- สอนโดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นนำ�ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าใจ
		 และพร้อมช่วยเหลือคุณด้านภาษา
- สร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ + ภาษาไทยควบคู่
		 กันไปตลอดหลักสูตร
- สร้างนักบัญชียุคดิจิตอลที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านเหนือกว่า
		 นักบัญชีทั่วไปทั้งด้านบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ
		พร้อมทักษะในการคิดวิเคราะห์ให้คำ�ปรึกษาแก่องค์กร สู่บทบาท
		 คีย์แมนคนสำ�คัญที่พร้อมให้คำ�ปรึกษาผู้บริหารในการดำ�เนินธุรกิจ
		 ให้ประสบความสำ�เร็จ
- นักศึกษามีโอกาสได้งานในสถานประกอบการชัน้ นำ�ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
			 o สถานประกอบการภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
				 กรมสรรพากร สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			 o บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ�ระดับโลก ได้แก่
				 Pricewaterhouse Coopers, EY, KPMG, Deloitte
			 o บริษัทเอกชนชั้นนำ� เช่น
				 บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)
				 บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
				 บริษัทเหล็กสยามยาโมโตะ จำ�กัด(บริษัทในเครือ SCG) 		
				 ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
				 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น
สู่อนาคตที่เหนือกว่าในการประกอบอาชีพ
- เจ้าของบริษัท/สำ�นักงานบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี
- เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
- ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี ฯลฯ

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

พิธีทำ�บุญเปิดที่ทำ�การสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดพิธีทำ�บุญเปิดที่ทำ�การสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยได้
รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี อาจารย์สรุ ี บูรณธนิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้บริหาร ดร.ดลพิวัฒน์
ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงาน ณ ทีท่ �ำ การสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้�ำ ไท

เพชรชัยพฤกษ์
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พระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ 4

พระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
องค์พระปิดทอง ฐานพระและนาคปรกสีรมดำ�น้�ำ ตาลเข้ม
จำ�นวน 800 องค์ ราคาบูชาองค์ละ 4,999 บาท

พระผง ขนาด 2.4 x 3.4 เซนติเมตร
องค์พระขาวพิเศษ พร้อมกล่องบุกำ�มะหยี่
จำ�นวน 25,000 องค์ ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธสุรัตนมุนี ชนิดโลหะและด้านหลังพระชนิดผง และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพวงมาลัยที่ทรงสักการะแล้วมาใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างองค์พระ
และมวลสารหลากหลายชนิดจากวัดต่างๆ กว่า 70 แห่ง มาใช้เป็นส่วนผสม
ติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

วิทยาเขตกล้วยน้ำ�ไท

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
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ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์
ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้ำไท เพื่อรับฟังผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2557
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การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาวเพชรชัยพฤกษ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับความสนุกสนาน
และความเพลิดเพลิน โดยมีวัตถุประสงค์นำ�รายได้ส่วนหนึ่งมาจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ และอีกส่วนหนึ่งสมทบทุน
ช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี คลับ ถ.บางนา-ตราด กม.29 จ.สมุทรปราการ
ราคา 30,000 บาท/ทีม (จำ�นวน 5 คน)

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำ�ไท โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576-1577
(สายตรง) 0-2671-6720-1 โทรสาร 0-2671-6722 จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น. www.bu-alumni.com

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร การแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล และอัพเดรตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทาง Line Group : BU Golf โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้ดำ�เนินการ
สามารถส่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ LINE ID มาที่ e-mail: alumni@bu.ac.th
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ประมวลภาพ BU Creative FEST 2014 (คืนสู่เหย้า)
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

งาน BU Creative FEST 2014 ได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี และ ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
ในการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างดีเยี่ยม โดยมีการออกร้าน
“ธุรกิจศิษย์เก่า” ซึ่งเป็นการจำ�หน่ายสินค้าจากศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ร้านเบเกอรี่ Bakie De Bako โชว์รูมรถยนต์ Toyota
เภตรา สาขารังสิต Karavans Club Thailand และร้าน ป.โท ปังญวน เป็นต้น การแสดงผลงานระดับรางวัลชนะเลิศของศิษย์ปัจจุบัน 11 คณะ
และการจัดเสวนา Chair to Share “เรื่องเล่าเก้าอี้แบ่งปัน” จากศิษย์เก่า 3 ท่าน ได้แก่
1.
		
2.
3.

คุณวสุ สุรตั อิ นั ตรา ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา รุน่ 31 เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์โฮมสปา
Panpuri
คุณปัญญา ปคูณปัญญา ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา รุ่น 34 นักแต่งเพลง และครีเอทีฟโฆษณา
คุณณัฐ นวลแพง ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่น 29 ผู้เขียนบท ผู้กำ�กับการแสดงละครเวที

โดยแต่ละท่านได้นำ�เอาประสบการณ์ดี ๆ มาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในการเรียน และการทำ�งานในอนาคต นอกจากนี้เรายังได้
สานสัมพันธ์อันดีกับชาวจังหวัดปทุมธานี โดยเปิดพื้นที่ ให้นำ�สินค้าผลิตภัณฑ์ของดีปทุมธานีมาจำ�หน่ายในงานด้วย
ปิดท้ายช่วงค่ำ�คืน “BU Night Party” (คืนสู่เหย้า) มีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรดาศิษย์เก่าได้ร่วมพิธีกตเวทิตา ต่อคณาจารย์
การแสดงจากศิษย์ปัจจุบัน น้องๆ ครอบครัวละครนิเทศศาสตร์ในชุด “ลอยกระทง” เพลิดเพลินกับคณะนักร้องประสานเสียง BU Chorus และ
วงดนตรีสากล BU Band โชว์ของทีมเชียร์ลีดดิ้ง แชมป์โลก 2 สมัย และเพิ่มความบันเทิงสนุกสนาน จากเสียงทรงพลังของนักร้องคุณภาพ
“เจนนิเฟอร์ คิ้ม” พร้อมทั้งร่วมยินดีกับพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำ�ปี 2557
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จากงาน BU Creative FEST 2014 (คืนสู่เหย้า) ชาว BU ทุกท่านจะได้รับกระดาษ One Word “หนึ่งคำ�สร้างสรรค์ คือความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัย” เพื่อร่วมกันเขียนข้อความถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอนำ�เสนอข้อความของพี่ๆ
ที่มีความภาคภูมิใจต่อการเป็นศิษย์เก่าฯ ให้ทุกท่านได้รำ�ลึกถึงบรรยากาศในวันงานนั้นอีกครั้ง

บรรยากาศแห่งความสุขเช่นนี้ จะมีเพียงปีละครั้ง แล้วพบกันที่งานคืนสู่เหย้า BU Creative FEST 2015 ค่ะ
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ท่องอีสานกับ ศิษย์เก่ารุ่น 11
โดย คุณเสรี เผือกพิพัฒน์
เมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รุ่น 11 ขอควงแขนอาจารย์รัชนีกร ลีฬหวณิช อาจารย์สมนึก วานิชผล
อาจารย์สมลักษณ์ เพียรธัญญกรณ์ และอาจารย์นิษากร สิริวัฒน์ เดิน
ทางไปท่องเที่ยวดินแดนอีสาน โดยมีคุณเยาว์ รักษ์สถาปัตย์ รับหน้าที่
ไกด์กติ ติมศักดิน์ �ำ ลูกทัวร์ 26 ท่าน รับลมหนาวของ จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย
และ จ.ชัยภูมิ ทริปนี้เต็มอิ่มกับการท่องอีสาน นอนริมโขง ไหว้พระขึ้นภู
ดูฟูจิเมืองไทย ตักบาตรเช้า ทำ�บุญ ร่วมเสวนา บันเทิงเริงรมย์ ทั้งสนุก
ประทับใจ และยังได้กระชับความสัมพันธ์ เหมือนกับได้ย้อนกลับไปเป็น
นักศึกษาอีกครั้ง

ชมภาพแห่งความประทับใจ
และความสนุกสนานของทริปนี้กันดีกว่าครับ

อาจารย์รัชนีกร ลีฬหวณิช
เบื้องหน้าพระเจ้า 5 พระองค์
และเจดียท์ ว่ี ดั พระธาตุผาซ่อนแก้ว
จ.เพชรบูรณ์ สุดแสนจะวิจิตร
ตระการตา

วัดเนรมิต วิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วิหารและภาพเขียนผนังโบสถ์ อลังการด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจง

ชิลๆ ยามพลบค่�ำ ทีอ่ นุ่ รัก ริมโขง เชียงคาน จ.เลย

จอดรถที่ศูนย์ท่องเที่ยวสวนหินผางาม จ.เลย นั่งรถอีแต๊กขึ้นเขา
เล็กน้อย แล้วปีนบันไดขึ้นเขาสูง 15 นาที เบื้องหน้าที่ปรากฏคือ
คุณหมิงเมืองไทย งดงามตระการตา

อาจารย์สมนึก วานิชผล ชักชวนให้พวกเราตืน่ เช้าหน่อย
นั่งรถอีแต๊ก แล้วเดินต่อขึ้นภูป่าเปาะ รอพระอาทิตย์
ขึ้นหลังเขา มุมมอง 360 องศา เบื้องหน้าคือภูหอ
(ฟูจิเมืองไทย) รอบตัวคือภูกระดึง ภูหลวง เขาค้อ
โผล่พ้นเมฆหมอกขึ้นมาให้เชยชม คุ้มค่าจริง ๆ

ศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว หรือบอกเล่ากิจกรรม สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่
อีเมล์ alumni@bu.ac.th ทางสมาคมฯ พร้อมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกท่านค่ะ
เพชรชัยพฤกษ์
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การแข่งขัน บียูกอล์ฟ กระชับมิตร
การแข่งขัน บียูกอล์ฟ กระชับมิตร ครั้งที่ 1/2558

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดการแข่งขัน บียูกอล์ฟ กระชับมิตร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15
มกราคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.18 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนู กุลชล อธิการบดีกิตติคุณ
อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ พี่ ๆ ศิษย์เก่าฯเข้าร่วมกัน
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสุชาติ สุทธิพรสกุล ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 20 และคณะบริหารธุรกิจ รุ่น 38
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การแข่งขัน บียูกอล์ฟ กระชับมิตร ครั้งที่ 2/2558
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการแข่งขัน บียูกอล์ฟ กระชับมิตร ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท แอนด์ คันทรีคลับ โดยมี ดร.เจริญ คันธวงศ์ อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง ดร.ธนู กุลชล อธิการบดี
กิตติคุณ ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และพี่ๆ ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคับคั่ง
ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณบุญช่วย ก้องเกียรติไกร ศิษย์เก่าฯ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 16
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ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

คุณสุวิทย์ สุทธิแป้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด English Program รุ่น 23
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง

สถานที่ทำ�งาน

คุณวิรพัน ราชพล

คุณณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน
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คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาโฆษณา รุ่น 26
Executive Producer Music
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะบัญชี รุ่น 27
เจ้าของโรงแรม FX Hotel Makkasan Bangkok
เจ้าของร้านอาหาร 4 dinner Bar & Restaurant
Senior Manager Property Acquisition
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)

คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 31
ผู้อำ�นวยการ
สถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน (SIM)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คุณนุสรณ์ เนตรนวลศรี
คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รุ่น 32
ผู้อำ�นวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด

คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คุณกนกนุช ศิลปะวิศวกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาการวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่น 39
Partner / Co-founder / Design Director
Practical Design Studio Co., Ltd.

ดร.ทิศพล นครศรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการบริหาร
บริษัท สายฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำ�กัด

คุณวัชระ เอมวัฒน์
คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 36
ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ 		
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำ�กัด
คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

		

คุณปราโมทย์ สุดจิตพร

คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 38
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะที่สำ�เร็จการศึกษา
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง
สถานที่ทำ�งาน

คุณฬียฑา ชลิตณัฐกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รุ่น 45
Head Designer Brand “KNOW”
บริษัท @Bangkok.co.th (FLYNOW)

คุณชำ�นาญ ศรีสวัสดิ์

คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
- นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
- เจ้าของกิจการ
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ศรีสวัสดิ์ทราเวล แอนด์ ทัวร์
(เกาะพีพีทัวร์) จังหวัดกระบี่
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คนไม่แพ้...แม้ภูมิแพ้ เอส แอล อี
วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์

ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรค เอส แอล อี ?
โรคลูปัส/เอสแอลอี พบได้ประมาณ 20-150 คนต่อ
ประชากร 100,000 คน โดยพบได้ในทุกอายุ พบในผู้หญิงสูง
กว่าในผู้ชาย 7-10 เท่า โดยมักพบในผู้หญิงอายุช่วง 20-30 ปี
พบในผู้หญิงเชื้อชาติผิวดำ�ได้บ่อยที่สุด รองลงไปตามลำ�ดับ คือ
ผู้หญิงเอเชีย และผู้หญิงผิวขาว ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีแนวโน้มทาง
พันธุกรรมอยู่ก่อน แต่มีปัจจัยภายนอกบางอย่างเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดอาการของโรค ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้แก่ แสงแดด
ความร้อน ยาบางชนิด เชื้อโรคความเครียดทางจิตใจ

เพราะเคยสร้างความตืน่ ตะลึงด้วยการคร่าชีวติ ราชินลี กู ทุง่
“ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ” มาแล้ว จึงทำ�ให้คนไทยรู้จัก ” โรค โรคลูปัส/เอสแอลอี มีอาการอย่างไร ?
เอสแอลอี “ กันในนาม “โรคพุ่มพวง” ซึ่งแม้ว่าช่วงนี้เราจะไม่
ผู้ป่วยโรคเอสแอลอี มีอาการได้หลายระบบ อาจจะมี
ได้ยนิ ชือ่ ของโรคนีบ้ อ่ ยนัก หลายคนอาจยังไม่รจู้ กั โรคเอสแอลอี อาการรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากถึงชีวติ ได้ อาการทีพ่ บได้บอ่ ย ๆ
และอยากรู้ว่าโรคนี้ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ วันนี้เราจะพา มีดังนี้
ไปค้นคำ�ตอบของโรคเอสแอลอี หรือโรคพุ่มพวงกันค่ะ
- อาการทั่วไป เช่น ไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว
- อาการทางผิวหนัง มักจะมีผน่ื แดงบริเวณใบหน้า บริเวณ
โรค เอส แอล อี คืออะไร ?
สันจมูก และ โหนกแก้ม 2 ข้าง เป็นรูปคล้ายผีเสื้อ บางราย
โรคลูปัส หรือ โรคเอสแอลอี หรือ โรคพุ่มพวง (Lupus
อาจมีผมร่วงมากขึ้นได้
หรือ SLE หรือ Systemic lupus erythematosus) คือ โรค
- อาการทางข้อ มักจะมีอาการอักเสบปวดบวมตามข้อ
ภูมแิ พ้ตนเอง หรือ โรคภูมติ า้ นตนเอง (Autoimmune disease)
ชนิดหนึ่ง คำ�ว่า ลูปัส มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน แปลว่า ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อไหล่ ข้อเข่าหรือข้อเท้า
- อาการทางไต ผู้ป่วยจะมีอาการไตอักเสบ โดยจะมี
หมาป่า ซึ่งสันนิษฐานว่า มาจากการที่ผื่นที่ใบหน้าที่เกิดจาก
โรคนี้อยู่ในตำ�แหน่งคล้ายลักษณะขนบนใบหน้าของหมาป่า โรค อาการบวม บริเวณเท้าและขา 2 ข้าง บวมบริเวณหน้าและหนังตา
เอสแอลอีเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีการผลิตโปรตีนของภูมิคุ้มกันใน ปัสสาวะเป็นฟอง มีโปรตีนในปัสสาวะ ถ้าอาการรุนแรงขึ้นจะมี
เลือดที่เรียกว่า “แอนติบอดี้” ขึ้นมามากเกินปกติ จากปกติที่ ความดันโลหิตสูงขึ้น ปัสสาวะออกน้อยลง ไตวายเฉียบพลัน
- อาการทางระบบเลือด มีอาการซีด อ่อนเพลียจาก
ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม เช่น
แบคทีเรีย หรือไวรัสจากภายนอกร่างกาย แต่กลับต่อต้าน โลหิตจาง ติดเชือ้ โรคได้งา่ ยจากทีม่ เี ม็ดเลือดขาวต่�ำ มีจดุ จ้�ำ เลือด
ร่างกายของตัวเอง จนทำ�ให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่าง ๆ ถ้า เลือดออกผิดปกติจากที่มีเกร็ดเลือดต่ำ�
ผู้ป่วยแต่ละรายไม่จำ�เป็นต้องมีอาการครบทุกระบบ หรือ
เป็นรุนแรงจะมีการทำ�ลายอวัยวะภายในด้วย เช่น ไต หัวใจ
ปอด และระบบประสาท สำ�หรับความรุนแรงของ โรคเอสแอลอี มีอาการรุนแรงเสมอไป โดยทั่วไปมักมีอาการรุนแรงในช่วง 2-3
จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนเป็นรุนแรง บางคนเป็นไม่ ปีแรก หลังจากนั้นโรคจะเริ่มสงบ แต่จะมีอาการกำ�เริบเป็น
รุนแรง และในรายที่เป็นไม่รุนแรง วันดีคืนร้ายก็จะเป็นรุนแรง ครั้งๆ ได้ โรคลูปัสเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการได้หลากหลายทำ�ให้
ขึ้นมาได้อีก ในปัจจุบัน โรคเอสแอลอี ยังไม่สามารถรักษาให้ บางครั้ง เหมือนกับโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นการวินิจฉัยที่แน่นอน
หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบ และ จำ�เป็นต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจจากผู้
เชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
ดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติหากรักษาได้ทันท่วงที
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เมื่อทราบว่าเป็นโรค เอส แอล อี
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ?
1. ผู้ป่วยจะได้รับยากดภูมิคุ้มกันและยาหลายชนิดเป็น
ระยะเวลานาน ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องมีวินัยในการรับประทานยา
ตามทีแ่ พทย์สง่ั อย่างถูกต้อง มาตรวจตามแพทย์นดั อย่างสม่�ำ เสมอ
เพื่อประเมินภาวะของโรค และเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้
เหมาะสม ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ไม่ควรลดยาเองหรือ
หยุดยาเอง เพราะอาจทำ�ให้โรคกำ�เริบหรือมีภาวะแทรกซ้อน
ตามมาได้ กรณีที่รับประทานยาใดแล้วเกิดผลข้างเคียงควรรีบ
ปรึกษาแพทย์
2. หลีกเลี่ยงแสงแดด ตั้งแต่ช่วง 10.00 น.-16.00 น.
ถ้าจำ�เป็นให้กางร่มหรือใส่หมวก สวมเสื้อแขนยาวและใช้ยาทา
กันแดด
3. หลีกเลี่ยงความตึงเครียด โดยพยายามฝึกจิตใจให้
ปล่อยวาง ทำ�ใจยอมรับกับโรคและปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น และ
แก้ปัญหาไปตามลำ�ดับ ควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำ�ลัง
กายให้สม่ำ�เสมอ
4. รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์
ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด หวานจัด และมันจัด
5. ป้องกันการตั้งครรภ์ขณะโรคยังไม่สงบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากกำ�ลังได้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่แต่ไม่ควรใช้ยาเม็ดคุม
กำ�เนิดซึ่งมีเอสโตรเจน เพราะอาจทำ�ให้โรคกำ�เริบได้และไม่ควร
ใช้วิธีใส่ห่วงด้วยเพราะมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าคนปกติ
6. เมื่ อโรคอยู่ ใ นระยะสงบสามารถตั้ ง ครรภ์ ไ ด้ แ ต่ ค วร
ปรึกษาแพทย์ก่อน และขณะตั้งครรภ์ควรมารับการตรวจอย่าง
ใกล้ชิดมากกว่าเดิม เพราะบางครั้งโรคอาจกำ�เริบขึ้นระหว่าง
ตั้งครรภ์
7. หลีกเลี่ยงจากสถานที่แออัด มีคนหนาแน่น อากาศไม่
บริสุทธิ์และไม่เข้าใกล้ผู้ที่กำ�ลังเป็นโรคติดเชื้อ เช่น ไข้หวัด

8. ระวังการอักเสบติดเชื้อตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
ถ้ามีลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ เช่น ไข้ฝี ตุ่มหนองตาม
ผิวหนัง ไอเสมหะเหลืองเขียว ปัสสาวะแสบขัด ให้รีบปรึกษา
แพทย์ทันที
9. ถ้ามีอาการผิดปกติที่เป็นอาการของโรคกำ�เริบ เช่น
ไข้ อ่อนเพลีย บวม ผมร่วง ผื่น ปวดข้อ ให้รีบมาพบแพทย์
เมื่อผู้ป่วยปฏิบัติตามที่ได้แนะนำ�มาแล้ว เชื่อว่าท่านจะสามารถ
อยู่เป็นสุขกับโรค เอส แอล อี ได้ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบาง
อย่างที่ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงได้
ในกรณีเช่นนี้ผู้ป่วยอาจยังมีอาการของโรคอยู่บ้าง ผู้ป่วยควร
วางจิตใจให้เหมาะสมและรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำ�
อาการของโรคจะไม่รุนแรงและสงบลงได้ในที่สุด
ที่มา
โรคพุ่มพวง / โรคลูปัส (Lupus) / โรคเอสแอลอี (SLE) http://
haamor.com/th/โรคลูปัส-โรคเอสแอลอี/
โรค เอส แอล อี หรือ โรคลูปัส http://www.med.cmu.ac.th/
dept/intmed/know/rheu/SLE.pdf
โรคเอสแอลอี http://www.brkidney.org/download/SLE.pdf
อยู่เป็นสุขกับโรค เอส แอล อี http://www.si.mahidol.ac.th/
sidoctor/e-pl/admin/article_files/38_1.pdf
โรคเอสแอลอี หากดูแลอย่างดีโรคจะไม่ก�ำ เริบ
http://www.doctor.or.th/article/detail/3608
โรคเอสแอลอี (ลูปสุ หรือลูปสั ) http://www.doctor.or.th/article/
detail/6636
ชีวมี สี ขุ อย่างไรถ้ามีโรค SLE www.csjoy.com/csjoy/slewarn.htm
รูปภาพ http://www.steadyhealth.com/articles/Systemic_
lupus_erythematosus__SLE__a420.html
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ตะลุยโคลน ช่วยปลูกป่า ใต้ท้องฟ้าสีคราม
สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งอย่าง
มาก ทำ�ให้ชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ หันมาอนุรักษ์ป่าชาย
เลนในพื้นที่ จนกระทั่ง ณ ปัจจุบัน ป่าชายเลนเริ่มฟื้นฟูกลับ
มาเรื่อยๆ และในพื้นที่เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้วิถีชุมชน
ชาวเล โดยให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินงาน เพื่อ
กระจายรายได้แก่คนในพื้นที่

วันนีเ้ รามีโปรแกรมท่องเทีย่ วมุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
ใช้เวลาเพียง 1 ชม. 20 นาที เราก็เดินทางมาถึง ศูนย์อนุรักษ์
ป่าชายเลน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ถึงแม้อากาศตอนนี้
จะร้อนแต่ที่นี่ก็ดูร่มรื่นเพราะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ เราทุกได้การ
ต้อนรับด้วยน้ำ�กระเจี๊ยบหวานชื่นใจพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นมิตร
ของชาวบ้าน หลังจากนั้นนักศึกษาทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่
เตรียมมา แล้วก็มานั่งฟังวิทายากรอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา
ของศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้โดยคร่าวๆ ว่าแต่เดิมบริเวณนี้หรือชุมชน

คลองโคลน เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก มีบริเวณ
ป่าชายเลนกินพื้นที่ถึง 70,000 กว่าไร่ ร่มรื่นไปด้วยป่าโกงกาง
ตลอดจนพืชผัก สมุนไพรต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�ำ้
นานาชนิด แต่หลังจากที่บริเวณนี้โดนรุกล้ำ� เพื่อนำ�ไปใช้
ประโยชน์มากเกินไป เกิดการทำ�ประมงที่ผิดวิธี รวมถึงไม้
โกงกางก็ถูกนำ�ไปเผาเป็นถ่านอีกด้วย ทำ�ให้พื้นที่ป่าชายเลน
ที่นี่ลดลงเหลือแค่เพียง 1,000 ไร่ ระบบนิเวศน์ในป่าชายเลน
ถูกทำ�ลายสมดุลอย่างเห็นได้ชัด ปลาที่เคยชุชุมพื้นที่นี้ก็ลดลง
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หลังจากนั้นวิทยากรนำ�พวกเราทุกคนลงเรือ เราแบ่งเป็น
2 กลุ่ม ใช้เรือ 2 ลำ� เรือออกจากท่าแล่นไปเรื่อยๆ รับกับลม
เย็นๆ ทำ�ให้รู้สึกดีไม่น้อยเลย สองฝั่งมีบ้านริมน้ำ�เรียงราย
แล่นมาได้ซักพักก็เข้าสู่โซนของป่าชายเลน สองฝั่งกลายเป็นต้น
โกงกางเต็มไปหมด เพียงไม่กี่อึดใจเราก็ออกมาสู่ปากอ่าวแล้ว
บอกตามตรงตอนนั้นตื่นเต้นมาก ทุกอย่างดูแปลกตาไปหมด
รอบๆ ตัวมีแต่น้ำ�ทะเล กับท้องฟ้าที่สดใส มองออกไปรอบๆ
ก็เห็นวิถีการดำ�รงชีวิตของชาวบ้าน คือ การถีบกระดานเลน
เก็บหอยแครง หอยตลับ ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน หากเรา
เหยียบลงบนเลนโดยตรง เลนก็จะดูดตัวเราลงไปประมาณต้นขา
แต่หากเรานั่งบนกระดานเราก็สามารถถีบกระดานไปยังจุดไหน
ก็ได้ เพื่อหาหอยแครง ตอนนั้นเป็นเวลา 11 โมงแล้ว
คนขับเรือบอกว่าจะพาไปทานข้าวกลางทะเล ตอนนั้นคิดไม่
ออกเลยว่าจะกินกันที่ไหน คนขับเรือเลยบอกว่าจะไปกินบน
กระเตงแล้วชี้ให้ดู เป็นเหมือนบ้านไม้หลังใหญ่ๆ กลางทะเล
ย้ำ�!! ว่ากลางทะเลจริงๆ ระหว่างคิดไปเรื่อยเปื่อยเรือก็เทียบท่า
จอดกับกระเตงกลางทะเล วันนี้เราจะทานอาหารกลางวันที่นี่กัน
กระเตงกลางทะเลสร้างจากไม้ไผ่ บนกระเตงไม่มีอะไรแม้กระทั่ง
โต๊ะหรือเก้าอี้นอกจากห้องน้ำ� ซักพักก็มีอาหารมาเสริฟโดยเรือ

“ เพียงเพราะการได้ออกทริปเล็ก ๆ ของวิชา World Environment
บางอย่างที่ทำ�ให้ความคิดฉันได้เปลี่ยนไป ”

จากฝั่งหน้าบ้านมีเฉพาะกุ้ง และปลาหมึกเท่านั้นที่จะย่างแบบ
ร้อนๆ บนกระเตง เรานั่งทานกันแบบบ้านๆ บนพื้น อาหาร
ประกอบไปด้วย แกงส้มปลากระบอก ต้มยำ�ทะเล ปลากะพง
ทอด หอยแครง, หอยแมลงภู่ลวก ปลาหมึก ,กุ้งย่าง ของขึ้นชื่อ
อย่างปลาทูแม่กลองทอด และจานเด่นของมื้อนี้คือ ใบชะคราม
ลวกราดกะทิ ทานคู่กับน้ำ�พริกกะปิ บอกได้เลยว่า อร่อยมาก
อาจเป็นเพราะไม่เคยทานมาก่อน อาหารทุกอย่างสดใหม่จริงๆ

พื้นข้างล่างเป็นดินเลนทั้งหมด และที่พลาดไม่ได้เลยคือการเล่น
กระดานโต้คลื่นฉบับมินิ สนุกด้วยเสียวด้วย มันส์จริงๆ จบจาก
กิจกรรมบนน้ำ�แล้ว ก็ถึงเวลาสำ�คัญที่ทำ�ให้เรามาถึงที่นี่ก็คือการ
ปลูกป่าโกงกาง เรือแล่นพาเราทุกคนไปยังชายฝั่งแล้วพาลงไป
ปลูกต้นโกงกาง การปลูกค่อนข้างยากเพราะเป็นดินเลนทั้งหมด
ถ้าก้าวช้าจะจมลงไปในโคลนอย่างแน่นอน จบจากการปลูกป่า
ตอนนั้นตัวเลอะเทอะไปหมดแต่บอกได้เลยว่าอิ่มเอมหัวใจมาก
เพราะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึง่ ของการช่วยโลกเราด้วยการปลูกป่า
แถมในการมาครั้งนี้ยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
การออกทริปครั้งนี้รู้สึกดีมากจริงๆ มันทำ�ให้ฉันได้พบว่า
จริงๆ แล้วการเทีย่ วพักผ่อนมันไม่จ�ำ เป็นจะต้องใช้เวลามากมาย
ในการเดินทางหรอกนะ แค่ได้ลองออกไปเจอกับสถานทีแ่ ปลกตา
เปิดใจที่จะได้เรียนรู้ นั่งลงแล้วหลับตาให้ลมเย็นๆ พัดกระทบ
ตบท้ายด้วยเงาะหวานๆ อิ่มจากการทานอาหารอร่อยๆ ก็เอน กับหน้าแล้วลืมตามองสิ่งรอบๆ ตัวได้ลองลงมือทำ�สิ่งที่ดูเหมือน
หลังนอนลงบนกระเตง ลมเย็นๆ บวกกับท้องฟ้าสีสดใสมันทำ�ให้ เล็กน้อยแต่เป็นกำ�ลังเล็กๆให้กับโลกนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เรารู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก เหมือนได้มาพักผ่อนจริงๆ หลับตา แค่นี้มันก็ทำ�ให้รู้สึกว่าการพักผ่อนของฉันได้ถูกเติมเต็มแล้ว
พักลงได้ไม่นาน ชาวบ้านที่มาคอยดูแลก็เรียกให้ลงไปเล่นน้ำ�
ทุกคนรีบลุกขึ้นไปใส่เสื้อชูชีพแล้วแย่งกันโดดลงน้ำ� น้ำ�เย็นมาก
PetchPloy by MR. TRAVEL TEAM
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สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
เมื่อย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศึกษา “คุณคือเด็กเรียน หรือเด็ก
กิจกรรม” เมื่อเจอคำ�ถามนี้ ทุกคนจะมีคำ�ตอบให้กับตัวเองในทันที
ถ้าคุณนั่งหน้าห้อง ไม่เคยเข้าเรียนช้า หรือพลาดการจดเลคเชอร์แม้แต่
วิชาเดียว คุณคือเด็กเรียน แต่ถ้าคุณนั่งทำ�การบ้านที่ชมรม สนิทหรือ
ไปทานข้าวกลางวันกับเพื่อน ๆ ชมรมบ่อยกว่าเพื่อนที่คณะ คุณคือเด็ก ใช้เท่ากับห้องส่งของช่อง 9 หมายความว่าเมื่อเรียนจบมาน้อง ๆ
กิจกรรม ฟันธง!!
สามารถทำ�งานได้เลย สมัยก่อนเครื่องมือไม่ได้มีครบ หรือมีความทัน
ฉบับนี้ เพชรชัยพฤกษ์ ขอเปิดตัวศิษย์เก่ากิจกรรมเด่น ที่จะมา สมัยอย่างเช่นทุกวันนี้ เราต้องขวนขวายหาความรู้เอง
บอกเล่าถึงวันวานว่าการเป็นเด็กกิจกรรม ทำ�ให้เขามีวันนี้ได้อย่างไร

”

ไอดอลสมัยเรียน

คุณสหวัฏฏ์ ศรีหิรัญ

“

ในระหว่างที่ทำ�ละครนิเทศฯ จะมีพี่ๆ ที่เรียนจบไปแล้วแวะ
สำ�เร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 7
เวียนกลับเข้ามาช่วยสอนงาน และพี่คนนั้นก็คือ พี่ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล
ภาควิชาศิลปะการแสดง
โดยพีก่ ้องจะเข้ามาช่วยสอนงาน เป็นเทรนเนอร์ในการทำ�ประชาสัมพันธ์
ปัจจุบัน โปรดิวเซอร์ ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อสมท. จำ�กัด (มหาชน) มานั่งคลุกคลีกับรุ่นน้อง ไม่ถือตัว เป็นคนน่ารัก เข้ามาคุยและสอนให้
เราได้คิด เช่น การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย การตีโจทย์เป็นสิ่ง
เมื่อย้อนกลับไปสมัยเรียน
สำ�คัญ ต้องสื่อความอย่างไรคนที่รับสารไปจึงจะสนใจ ทำ�อย่างไรคนจะ
พี่เรียนในช่วงสมัยที่เป็นวิทยาเขตรังสิตใหม่ ๆ ฟิวเจอร์ รับรู้ และมีการตอบสนอง ด้วยความทุ่มเทต่างๆ
พาร์คเพิ่งเปิดตอนพี่เข้าปี 1 ก็เป็นห้างเดียวที่มีอยู่ในแถวนั้น ไม่มีตึก
เพชรข้างหน้าเหมือนสมัยนี้ ตอนนั้นเป็นสนามฟุตบอลโล่ง ๆ ไม่มีตึก เป้าหมายชีวิตในสมัยเรียน
คณะนิเทศศาสตร์สวย ๆ สมัยนั้นตึกที่เราใช้เรียนกันคือตึกศิลปกรรม
ตอนนั้นไม่ได้คิดเป้าหมายในชีวิตไว้เลย เพราะสมัยนั้นเมื่อ
ตึก 7 ตึก 8
เรียนจบมา ทุกคนก็จะคิดว่าจบอะไรก็จะต้องทำ�งานตามที่เรียน แต่
เพื่อนที่เรียนประชาสัมพันธ์จบไปแล้ว ก็ทำ�งานแอร์โฮสเตส บางคนเปิด
กิจกรรมที่ทำ�สมัยเรียน
ร้านขายของ สมัยนั้นจบด้านนี้มาจะหางานที่ตรงสายค่อนข้างลำ�บาก
พีเ่ ป็นนักศึกษาทีช่ อบทำ�กิจกรรมมากเพราะคิดว่าทุกกิจกรรม สิ่งที่พี่ทำ�ได้คือ ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 4 ปีในมหาวิทยาลัยให้ได้
จะให้ประสบการณ์พิเศษ และได้ประโยชน์ กิจกรรมแรกที่ทำ�คือ ละคร มากที่สุด เพราะเมื่อจบไปแล้ว เราจะมีทั้งความรู้ และความสามารถที่
นิเทศฯ ม.กรุงเทพ โดยได้เข้ามาช่วยงานตั้งแต่เรื่องที่ 6 (ปัจจุบันละคร พร้อมทำ�งานได้เลย
นิเทศฯ ที่เพิ่งทำ�การแสดงจบไปคือเรื่องที่ 27) ทำ�กิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี1
ถึง ปี 4 งานที่รับผิดชอบคือฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากที่ค่อย ๆ เรียนรู้ สิ่งที่อยากจะฝากให้ชาวเพชร พี่น้องชาว
งานก็พัฒนาตัวเองเรื่อย ๆ จนมาเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ในเรื่อง ม.กรุงเทพ
ที่ 8 และ 9 และตอนเรียนจบปี 1 มีรุ่นพี่มาชวนให้ไปเป็นสต๊าฟเชียร์
จากการทีพ่ เ่ี ป็นเด็กกิจกรรมอย่างเดียว ทีต่ อ้ งคิดคือประสบการณ์
ด้วย
โดยส่วนตัวพี่คิดว่าเด็กกิจกรรมจะมีเครดิตดี มีแนวทางในอนาคตเร็ว
กว่าคนอื่น ขอแค่ตั้งใจ และการเรียนเป็นชีวิตที่อิสระ เลิกเรียนแล้วมี
เล่าถึงการทำ�ละครนิเทศฯ ในสมัยนั้น
เวลาเหลือบางคนสามารถไปเที่ยวได้ แต่ในชีวิตการทำ�งานจริง ทุกอย่าง
พี่เรียนศิลปะการแสดง การได้ทำ�กิจกรรมของละครนิเทศฯ จะถูกตีกรอบ ทำ�ให้เกิดกฎระเบียบมากขึ้น ชีวิตเราจะโตมากขึ้น และ
ก็เหมือนการได้เห็นสิง่ ทีเ่ รียนมาในภาคปฏิบตั ิ แต่สง่ิ ทีร่ บั ผิดชอบในละคร ต้องรู้จักจัดการกับเวลาให้ได้ ในชีวิตการทำ�งานจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีก
นิเทศฯ คือด้านประชาสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือกอยู่ฝ่ายนี้ เพราะสามารถ มากมาย แต่ถ้ามองในแง่ดี เราก็จะรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่
แบ่งเวลาได้สะดวก บรรยากาศที่สัมผัสได้คือการเป็นครอบครัวละคร มี ทุกปัญหาต้องมีทางออก เพียงแต่เราต้องมีสติ เตรียมคิดหาทางออกนั้น
ความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อนสนิท ทำ�งานร่วมกัน ทำ�ในสิ่งที่ชอบ ให้ได้ เราต้องฝึกฝนต้องคิดให้เยอะ คิดให้เป็น และพยายามหาทางออก
เหมือนกัน มีรุ่นพี่มาช่วยแนะนำ� ถ่ายทอดประสบการณ์ งานจึงมีความ ที่ดีที่สุด เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหานั้น และสุดท้ายความรู้เป็นเรื่องที่
สนุก เหมือนได้ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค ทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ เกิดเป็นความ ทุกคนจำ�เป็นต้องมี อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะความรู้ไม่เคยทำ�ให้ใคร
ภูมิใจ ซึ่งพี่คิดว่าข้อดีของการทำ�ละครนิเทศฯ คือเราไม่ได้จำ�กัดเฉพาะ ตกอับ แต่กลับส่งเสริมให้เราเจริญขึ้นในอนาคต แต่เรามีความรู้อย่าง
ภาควิชาศิลปะการแสดงอย่างเดียว เราเปิดโอกาสให้ทั้งคณะ ใครสนใจ เดียวไม่ได้ เราต้องมีความตั้งใจและความดีควบคู่ไปด้วย พี่ชอบคำ�ขวัญ
และเรียนอยู่ในคณะนิเทศฯก็สามารถมาร่วมทำ�กิจกรรมนี้ได้หมด
ของม.กรุงเทพที่ว่า “ความรู้ คู่ความดี” คือมีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มี
ความดีเราก็จะอยู่ในสังคมไม่ได้ หรือมีความดีอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้
การเรียนในสมัยนั้นแตกต่างจากสมัยนี้
ก็ไม่สามารถนำ�พาเราให้ไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้ ทั้ง 2 อย่างถูก
การเรียนคณะนิเทศศาสตร์ จะเรียนจากทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ สร้างมาให้อยู่ควบคู่กัน ความรู้และความดีจะทำ�ให้ชีวิตเราประสบความ
เพราะนิเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องเน้นการลงมือทำ�ในภาคปฏิบัติ น้อง ๆ สำ�เร็จ
นักศึกษาสมัยนี้ มีตึกนิเทศฯ มีสตูดิโอ มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ได้ลอง
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Good Life เคล็ดลับดีๆ
3 ขั้นตอนปอกส้มขั้นเทพ
ส้ม ส้ม ส้ม

ผลไม้ผลกลมสีส้มที่อุดมไปด้วยวิตามินซี มี
สรรพคุณช่วยให้คุณไม่เป็นหวัด แต่เวลาปอกเปลือก
ก็อาจสร้างปัญหาให้คุณได้ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องยา
ฆ่าแมลงทีต่ กค้างทีผ่ วิ ส้ม ผลไหนเปลือกหนาปอกยาก
ปอกเสร็จเล็บก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือแม้กระทั่ง
ปัญหาน้ำ�ส้มกระเด็นไปโดนเสื้อผ้า สิ่งที่ตามมาคือ
คราบที่ซักไม่ออก เพื่อช่วยให้ศิษย์เก่า BU ไม่ต้อง
เจอปัญหาเหล่านี้ ทางสมาคมฯ ขอนำ�เทคนิคการ
ปอกส้มขั้นเทพมาบอกต่อ

วิธีง่ายๆ ลองนำ�ไปใช้กันนะคะ

Step 1 : ใช้มดี เฉือนหัว-ท้ายของส้มออก ระวัง
อย่าให้ถูกเนื้อส้ม
Step 2 : ใช้มดี ค่อย ๆ กรีดลงบนผิวส้มให้ตรง
กับช่องว่างระหว่างกลีบส้ม
Step 3 : ค่อย ๆ แยกกลีบส้มออกจากกันให้
เป็นแถว
เพชรชัยพฤกษ์
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ธุรกิจศิษย์เก่า
“ธุรกิจศิษย์เก่า” คอลัมน์ที่จะมาแนะนำ�ธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำ�เร็จโดยเจ้าของธุรกิจที่เป็น “ศิษย์เก่า”
พี่น้องชาวรั้วม่วงแสด ฉบับนี้ขอเสนอธุรกิจที่ ได้รับความนิยม และประสบความสำ�เร็จเชื่อว่าธุรกิจที่มาแนะนำ�
ในฉบับนี้จะเป็นธุรกิจที่หลายคนใฝ่ฝัน มาเริ่มกันเลย

รองเท้าหนังแท้ ที่จะสรรสร้าง
ความมั่นใจให้กับคุณ

เจ้าของธุรกิจ
สำ�เร็จการศึกษา

คุณคงเดช สิทธิสุพร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด รุ่น 36

จุดเริ่มต้น

“เริ่มทำ�ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ตอนนั้นยังไม่ได้ทำ�สำ�เร็จรูป ต่อมาเป็นรุ่นพ่อก็เริ่ม
ต่อยอดเริ่มทำ�สำ�เร็จรูปแต่จะทำ�ตามออเดอร์ที่ร้านรองเท้าสั่งมาเท่านั้น ไม่มีแบรนด์
เป็นของตัวเอง หลังจากนั้นมาก็เลิกกิจการไป ด้วยความที่เราคลุกคลีกับหนังและรองเท้าตั้งแต่เด็ก พอมีความรู้
อยู่ ก็มีความคิดอยากทำ�ธุรกิจเสริมจากงานประจำ� เลยปัดฝุ่นธุรกิจตรงนี้อีกครั้ง ตามช่างเก่าแก่กลับมาทำ�งาน
และต่อยอดธุรกิจจนเป็น THREE SHOES ในวันนี้”

รูปแบบธุรกิจ

THREE Shoes รองเท้าหนังแท้ ที่ ใส่ ใจทุกรายละเอียดในการผลิต
เราพิถีพิถันคัดสรรหนังธรรมชาติ คัดเลือกวัตถุดิบอย่างลงตัว และ
ตัดเย็บอย่างมีศิลปะโดยช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า
รองเท้าทุกคู่ที่เราถ่ายทอดออกมา เป็นรองเท้าที่เหมาะสมและมีสไตล์สำ�หรับ
ลูกค้าของเราทุกคน ดั่งปรัชญาในผลิตรองเท้าของเราที่ว่า THREE
“Make Your Step Confident” เราสร้างความมัน่ ใจในทุกย่างก้าวของคุณ

สถานที่จำ�หน่าย

Terminal 21, Siam Square One
www.facebook.com/Threeshoe

ติดต่อ

089-696-9991
081-860-9897
สิทธิพิเศษสำ�หรับศิษย์เก่า
รองเท้าทุกคู่จากราคาปกติ 2,800 บาท เหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้น

ธุรกิจศิษย์เก่า
BAKIE DE BAKO
เจ้าของธุรกิจ คุณณัฏฐ์ธญา ปัญจวัฒนรัตน์
สำ�เร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด รุ่น 34
						

จุดเริ่มต้น

						
“เริ่มแรกเป็นคนชอบกินเค้กมาก และเบื่องานประจำ� อยากมีธุรกิจ
เป็นของตัวเอง ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร จึงไปเรียนคอร์สการทำ�เบเกอรี่กับโรงแรมโอเรียลเต็ล ซึ่งได้เรียนทั้งการทำ�
ขนมเค้ก ช็อคโกแลต คุกกี้ และไอศกรีม เรียนจบคอร์สแล้วก็มาเปิดร้าน BAKIE DE BAKO หลังจากเปิดร้านมาได้
ระยะหนึ่งบวกกับประสบการณ์ที่สะสมมา จึงอยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรารัก จึงเปิดโรงเรียนสอนทำ�ขนมเค้กและเบเกอรี่
Perfect Pantry ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำ�เค้กด้วยความรักค่ะ”

รูปแบบธุรกิจ

ร้านเค้กและเบเกอรี่โฮมเมด ทางเลือกใหม่ส�ำ หรับผูท้ ห่ี ว่ งใยในสุขภาพ ขนมเค้ก
ทีร่ บั ประทานแล้วไม่อว้ น โดยเลีย่ งส่วนผสมเช่น เนย ครีม ทีม่ ไี ขมันสูง มาใช้น�ำ้ มัน
ข้าวโพด และน้�ำ ผลไม้สดแทน เพื่อช่วยเพิม่ รสชาติให้กบั ขนมภายใต้แบรนด์ BAKIE
DE BAKO และโรงเรียนสอนทำ�ขนมเค้กและเบเกอรี่ Perfect Pantry

สถานที่จำ�หน่าย

ตรงข้ามเทสโก้โลตัส สาขาพระรามสี่
www.facebook.com/bakiedebako
www.facebook.com/perfectpantry

ติดต่อ

082-493-6922
02-350-2464
สิทธิพิเศษสำ�หรับศิษย์เก่า
ส่วนลดพิเศษ 10% สำ�หรับการซื้อขนมเค้กและเบเกอรี่ทุกชิ้น

ASEAN National Museum
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Malaysia Today, they all feature the history of Malaysia from
prehistoric days to the present. Precious collections showcase
Archaeological artifacts, Historical material, Ceramics, Textiles,
Metalwork, Coins and Medals, Bronzes, Jewelry, Manuscripts
and Maps.

สหพันธรัฐมาเลเซีย
Kingdom of Thailand

The National Museum in Bangkok was established by
King Rama V in 1874 and houses the largest collection of
Thai art and artifacts in the country. The unique royal collections
of antiques belonged to King Rama IV. The Thai history gallery
covers the periods from Sukhothai to Rattanakosin. And, the
archaeological and art history collections showcase items
from Thailand’s prehistory to the Sukhothai and Ayutthaya
eras to the modern Thai Kingdom, which includes many
ancient sculptures.

ราชอาณาจักรไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาเลเซียนั้นตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
มีชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า Muzium Negara โดยก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963) การจัดแสดงผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งเป็น
สี่ห้องแสดงของสะสมหลักคือ ห้องแสดงผลงานจากยุคประวัติศาสตร์
ตอนต้น ห้องแสดงผลงานของยุคราชอาณาจักรมลายู- ห้องแสดงผล
งานจากยุคอาณานิคม และห้องแสดงผลงานของมาเลเซียในยุคปัจจุบัน
การจัดแสดงชิ้นงานศิลปะเหล่านี้ สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของมาเลเซียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน การจัดแสดง
ของล้ำ�ค่านี้รวมไปถึงศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดี โบราณวัตถุ
เครื่องปั้นดินเผา งานเซรามิค สิ่งทอ งานโลหะ เหรียญกษาปณ์
เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องประดับอัญมณี ต้นฉบับเอกสารในสมัยโบราณที่
เขียนด้วยมือและแผนที่ต่างๆ

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทยนัน้ ตัง้ อยูท่ ก่ี รุงเทพมหานคร
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้า
ให้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปีพ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ ป็นทีร่ วบรวม
ชิน้ งานศิลปะและงานฝีมอื ของไทยไว้มากทีส่ ดุ ของประเทศ โดยโบราณวัตถุ
ที่เป็นชิ้นงานสะสมของราชวงศ์อันเป็นเอกลักษณ์นั้น ล้วนแล้วแต่เป็น
ชิ้นงานสะสมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
หอประวัติศาสตร์ไทย ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงประวัติศาสตร์
จากยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ และจัดแสดงโบราณวัตถุและชิน้ งานศิลปะ
ที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดีโดยจัดแสดงตามลำ�ดับตั้งแต่ ยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ของไทยถึงยุคสุโขทัย และจากสมัยอยุธยาถึงราชอาณาจักรไทย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมงานประติมากรรมจากยุค
ต่างๆ ไว้มากมาย
Republic of Singapore
The National Museum’s inception dates back to 1887.
It is the nation’s oldest museum and custodian of the 10
National Treasures, Singapore History and Living Galleries. The
collections date from the 14th century to the 1950s, and
show the long and aesthetically rich history of Singapore.

สาธารณรัฐสิงคโปร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์นั้นตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2430 (ค.ศ.
1887) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์และเป็นที่เก็บรักษาสมบัติ
แห่งชาติสิงคโปร์ไว้ทั้ง 10 ชิ้นอีกด้วย โดยของสะสมที่จัดแสดงไว้
ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาว
Federation of Malaysia
The National Museum in Kuala Lumpur, or Muzium สิงคโปร์ ซึ่งเป็นของสะสมจากศตวรรษที่ 14 จนถึงพ.ศ. 2493 หรือ
Negara, was official y established in 1963. The four main galleries ในช่วงทศวรรษ 1950 ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันดีงามที่สั่งสมมาอย่าง
showcase Early History, Malay Kingdoms, Colonial Era and ยาวนานของสิงคโปร์
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
พ.ศ. 2411 หรือ ค.ศ. 1868 มีของสะสมมากกว่า 140,000 ชิ้น
ประกอบด้วยศิลปวัตถุยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ โบราณวัตถุทม่ี คี วามสำ�คัญ
ทางโบราณคดี เครื่องเซรามิคจากต่างประเทศ เหรียญกษาปณ์ เครื่อง
โลหะ ของสะสมจากยุคอาณานิคม ของสะสมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์และ
ภูมิศาสตร์ โดยของสะสมส่วนมากนั้นมาจากยุคเฟื่องฟูของศาสนาฮินดู
และพุทธหรือที่ทราบกันดีว่าเป็นยุคคลาสสิกอินโดนีเซีย

Negara Brunei Darussalam

The Brunei Museum was established in 1965 at Kota
Batu, standing on a hill top with a picturesque view of
the Brunei River. The museum displays artifacts of Malay
weaponry, wood carvings, traditional games, traditional musical instruments, as well as Borneo Ethnography and Natural
History, Islamic art, centuries-old glassware, ceramics, jewelry,
tapestries and military artifacts. Other displays include ancient
Chinese ceramics recovered from the seabed during an
offshore oil pipeline survey, and an Oil and Gas Gallery.

บูรไนดารุสซาลาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบรูไนก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965)
ที่เมืองโกตาบาตู (Kota Batu) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำ�บรูไน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลป
วัตถุของชาวมาเลเซีย อาทิ อาวุธ งานไม้แกะสลัก อุปกรณ์การละเล่น
แบบดั้งเดิม เครื่องดนตรีโบราณ รวมถึงการจัดแสดงประวัติศาสตร์ทาง
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนา ของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆใน
เกาะบอร์เนียว ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ศิลปะอิสลาม เครื่องแก้วที่เก่า
แก่นับศตวรรษ งานเซรามิค เครื่องประดับอัญมณี ม่านทอมือ และสิ่ง
ประดิษฐ์ทางทหาร ส่วนของที่จัดแสดงอื่นๆ คือ เครื่องกระเบื้องเคลือบ
จีนโบราณที่นำ�มาจากท้องมหาสมุทร ซึ่งถูกค้นพบระหว่างการสำ�รวจ
วางท่อน้ำ�มันนอกชายฝั่งทะเล และห้องโถงแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำ�มัน
และแก๊ส

Republic of Indonesia

The National Museum of Indonesia was officially
opened in 1868 and has more than 140,000 collections
consisting of prehistoric artifacts, archeological items, foreign
ceramics, coin and medal collections, a colonial collection,
ethnographical and geographic collections. Many objects
are from the era of Hinduism and Buddhism, better known
as the Indonesian classic era.
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Republic of the Philippines

The National Museum of the Philippines in Manila is
the official repository established in 1901 as the natural history
and ethnography museum of the Philippines. It consists of
the National Art Gallery, Museum of the Filipino People, and
the Museum of Natural History.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์นั้นอยู่ที่กรุงมะนิลา ก่อตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและ
มานุษยวิทยาในทางชาติพนั ธุว์ รรณนาของฟิลปิ ปินส์ ประกอบด้วย หอศิลป์
แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ชาวฟิลิปปินส์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ

Republic of the Union of Myanmar

The National Museum Yangon was founded in 1952.
The five-story museum has an extensive collection of ancient
artifacts, ornaments, works of art, inscriptions and historic
memorabilia, related to the history, culture and civilization of
the Burmese people. The highlight of the collection is the
26ft-high Sihasana (Lion Throne), which belonged to King
Thibaw Min, the last king of Myanmar.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

and cultural history. It houses one of the world’s greatest
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมียนมาร์ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2495 (ค.ศ. collections of Khmer cultural artifacts including sculptures,
1952) ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นอาคาร 5 ชั้นซึ่งรวมรวมของสะสม ศิลป ceramics and ethnographic objects from the prehistoric,
วัตถุโบราณ เครื่องประดับ ชิ้นงานศิลปะ จารึกและเอกสารบันทึกทาง pre-Angkorian, Angkorian and post-Angkorian periods.
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอารยะธรรม
ของชาวพม่า ความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ สีหสาสนบัลลังก์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ของพระเจ้าธีบอหรือพระเจ้าสีป่อ กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของพม่า เป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญ ตั้งแต่
บัลลังก์ที่มีความสูงถึง 26 ฟุตหรือ 780 เซนติเมตร
พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่รวบรวม
ของสะสมประเภทศิลปวัตถุของวัฒนธรรมเขมรทั้ง ประติมากรรม งาน
เซรามิค และโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นมาทางมานุษยวิทยาของ
เชื้อชาติเขมร จากยุคเขมรก่อนเมืองพระนคร (Pre-Angkorian Period)
ยุคเขมรสมัยเมืองพระนคร (Angkorian Period) จนกระทั่งถึงยุคเขมร
หลังเมืองพระนคร (Post-Angkorian Periods)

Socialist Republic of Vietnam

Vietnam has the National Museum of Nature, the
National Vietnam War Museum, the National Museum of
Fine Art. On 3 September 1958, the National Museum of
Vietnam History was officially opened for visitors it covers
the history of the Vietnamese nation from prehistory to the
August 1945 Revolution. More than 100,000 specimens and
artifacts of rare and valuable items are part of the museum’s
collections.

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศเวียดนามมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งด้วยกันคือ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนาม พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมื่อวัน
ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
แห่งชาติเวียดนาม ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ ภายในจัด
แสดงประวัติศาสตร์ของชาติเวียดนามตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
ยุคการปฏิวัติประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ศิลป
วัตถุและของสะสมที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของที่หายากและ
มีคุณค่าซึ่งมีมากกว่าหนึ่งแสนชิ้น

Lao People’s Democratic Republic

The Lao National Museum in Vientiane was originally
built in 1925 and highlights the revolution of the 1970s and is
located in a French colonial building. The museum presents
the history of Laos, showing the Laotian people’s struggle
to free the country from foreign occupiers and imperialist
forces. A permanent gallery depicts the history of Laos from
the Lao Lane Xang Kingdom until the modern era.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาวตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ก่อตั้งขึ้น
เมื่อพ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) โดยใช้อาคารสถาปัตยกรรมสมัยอาณานิคม
ฝรั่งเศส การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นั้นเน้นถึงการปฏิวัติตั้งแต่พ.ศ. 2513
หรือในช่วงทศวรรษ 1970 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงประวัติศาสตร์ของ
ลาวและความบากบั่นในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากการปกครองของต่าง
ชาติและอำ�นาจจักรวรรดินิยม ห้องจัดแสดงหลักจัดแสดงประวัติศาสตร์
ลาวตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างจนถึงประเทศลาวในยุคใหม่

Kingdom of Cambodia

The National Museum in Phnom Penh was established
in 1920 and is Cambodia’s largest museum of archaeological
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บริษัท แม็คโปรเอ็กซ์เพลส
729-115 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-683 8737 ต่อ 303
บริษัท แม็คโปรเอ็กซ์เพลส ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับ Logistics ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1997
ซึ่งกำ�ลังเติบโตและขยายธุรกิจเพื่อรองรับตลาด AEC ดังนั้น บจก.แม็คโปรเอ็กซ์เพลส จึง
ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำ�แหน่ง โดยเฉพาะแผนกการตลาด และยินดีรับนักศึกษาที่ไม่มี
ประสบการณ์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
Passenger Service Agent
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-33 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง			
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- มีความตั้งใจและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
- ปริญญาตรีรายได้ขั้นต่ำ� 15,000 บาท
- ปวช.รายได้ขั้นต่ำ� 10,000 บาท
- มีค่าคอมมิสชั่น และค่าเดินทาง,โบนัส
- ประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
304 อาคารทีเอฟกรุป๊ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374 4730
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบมาตรฐาน
GMP/HACCP ดำ�เนินกิจการการผลิตและจำ�หน่ายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน
โฮมมี่ ฯลฯ มีความต้องการรับพนักงานดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ออกแบบระบบ Website และพัฒนาโปรแกรม Web application
- วิเคราะห์งาน และพัฒนาโปรแกรมสำ�หรับการใช้งานในบริษัท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา Computer Science , Computer /
		Communication
- เพศชาย อายุ 24-30 ปี
- ประสบการณ์ท�ำ งาน 1-5 ปี สำ�หรับการเขียนโปรแกรม และดำ�เนินการดูแล Website
- ประสบการณ์เขียนโปรแกรม 1- 2 ปี สำ�หรับด้านออกแบบระบบงานและการพัฒนา
- โปรแกรม VB.NET,C#NET,ASP.NET,MVC,Microsoft SQL Server and Oracle
		 database
- ประสบการณ์เขียน Crystal Report or Reporting Service
- มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
75/32 ชัน้ 12 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-4005-8
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ
และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากกรมศุลกากร มุง่ มัน่
ที่จะพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นสากลพร้อมร่วมส่งเสริมให้การ
นำ�เข้าส่งออกมีความสะดวก รวดเร็วและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
- สาขาวิชาชีพการบัญชี
- มีความกระตือรือร้นในการทำ�งาน รักงานบริการ
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- มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Word,Excel,Power point)
- มีความรู้ ความสามารถด้านโปรแกรมบัญชีส�ำ เร็จรูป (Express) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่ง
- มีความละเอียดรอบคอบในการคีย์ข้อมูล
- สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
		 ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท อมตะธานี จำ�กัด
32 ถนนสุขุมวิท 87 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-332 9043
บริษัท อมตะธานี จำ�กัด เป็นตัวแทน จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ
เหล็กโครงสร้าง รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และเอกชน สินค้าที่บริษัทฯ
จัดจำ�หน่าย มีการคัดสรรว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตรง
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้ จากประสบการณ์และการดำ�เนินงานโดยทีมงานทีม่ คี ณุ ภาพ ทำ�ให้
การสั่งซื้อของท่านเป็นเรื่องง่ายดาย
ต้องการรับสมัครงานตำ�แหน่งดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การขาย 4 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บัญช 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
- ประสบการณ์ทำ�งาน 1 ปีขึ้นไปหรือไม่จำ�เป็นต้องมีประสบกาณ์
- บุคลิกดี พูดจาดี มีไหวพริบ ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้ม
		 แย้มแจ่มใสมีความมุ่งมั่นทัศนะคติดี พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
19/8 หมู่ 6 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3483-1122-4
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เปิดดำ�เนินงานตั้งแต่ ปี 2544
ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 200,000,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
ส่งออกไปตลาดทั่วโลก โดยมีตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ปัจจุบัน
บริษัทฯ ด้ขยายกำ�ลังการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และจะขยายตลาดต่างประเทศให้มาขึ้น
จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อติดต่อกับคู่ค้า
ในต่างประเทศ โดยสาสารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และบุคลากรด้าน
การผลิต
ต้องการรับสมัครงานตำ�แหน่งดังนี้ เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) จำ�นวน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing, Business Administration or
		 any related field.
- Have knowledge in lnternational Business function.
- Good commend of English
- Good personality,excellent communication,excellent interpersonal
		 skil s, dynamic,proactive With creativity thinking,team leadership and
		 positive attitude
- Computer literacy in Word,Excel,Power point.
หัวหน้างาน (Supervisor)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,ประมง,หรือ
		 สาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ตรงเกี่ยว กับ GMP,HACCP,BSC,BSC,KPL
- มีความขยัน อดทน ขยันเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตและกำ�หนด
		 วิธีการผลิต แบบมีประสิทธิภาพได้
- หากมีประสบการณ์ฝึกงานด้านโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำ�กัด

1477/5 อาคารโกลบอลไวร์เลส ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
โทรศัพท์ 02-319-6400
บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำ�กัด เป็นผู้นำ�ธุรกิจด้าน App Learning ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริษัทมีความประสงค์จะเปิด
รับสมัครผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมงาน ตามตำ�แหน่งงานดังต่อไปนี้
Application Developers
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุระหว่าง 21-28 ปี
- สัญชาติไทย
- มีความสนใจ Unity และชอบเล่นเกมส์
- มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
- โปรดเตรียมผลงานที่เคยนำ�มาเสนอในวันสัมภาษณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนา Game และ Application โดยใช้โปรแกรม Unity
Draphic Designers (Game and Application)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุระหว่าง 21-27 ปี
- จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางด้าน Design หรือ IT
- มีทักษะ และออกแบบโดยใช้โปรแกรม Illustrator อย่างชำ�นาญ
- สามารถสร้างCartoon Character เพือ่ นำ�ไปใช้สร้าง Game หรือ Application ได้
- รู้จักและเข้าใจการสร้าง UI และ UX
- รักการบริการ ทำ�งานเป็นทีมได้ดีและมีทักษะคติที่ดีต่อการทำ�งาน
- โปรดเตรียมผลงานที่เคยทำ�มาเสนอในวันสัมภาษณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบ สร้างตัวละคร ฉากต่างๆเพือ่ นำ�ไปสร้าง Game 2D หรือ Application ได้
- สร้าง UI เพื่อนำ�ไปใช้กับ Game หรือ Application ได้

บริษัท บี ปิโตรไทย กรุ๊พ

32/51 ชั้น 21 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-260 1295
บริษัท บี ปิโตรไทย กรุ๊พ ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่าย นำ�เข้า และติดตั้งอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ ทางด้านวิศวกรรมชั้นนำ�ของโลกที่รองรับเทคโนยีในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำ�มัน,
ก๊าซและพลังงานธรรมชาติมากกว่า 30 ปี เราต้องการ คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ในสายงาน
วิชาชีพ การบัญชี ที่สามารถทำ�งานเป็นทีมมีทัศนคติ พร้อมเรียนรู้ ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน
และร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์
- สามารถดูแล รับผิดชอบงานจนจบงานและทำ�งานเป็นทีม
- ชำ�นาญในการใช้งาน Microsoft Office
- ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ดี
- สัญชาติไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคลากร

คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาภาพยนตร์ 3 อัตรา
คุณสมบัติผู้รับสมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
- สาขาวิชาฟิล์ม และสาขาดิจิทัล
- มีประสบการณ์ด้านงานสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งสองวิทยาเขต
- มีความรู้และทักษาด้านการวิจัยและประเมินผล
- ในกรณีที่ผู้สมัครเคยได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหรือเคยทำ�โครงการวิจัยมา
		 ก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน รับผิดชอบงานที่ทำ�
- ไม่จำ�กัดอายุ
- ไม่จำ�กัดเพศ

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ผู้สอน คณะนิติศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาโท และปริญญาเอก - ไม่จำ�กัดเพศ - ไม่ระบุอายุ
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
รับสมัครบุคลากรประจำ� คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง - ไม่จำ�กัดเพศ - ไม่ระบุอายุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
		 หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำ�กัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถดูแลการใช้งานของเครื่องตัด Laser Cut ได้
- มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการงานไม้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครอาจารย์ประจำ� วิทยาลัยนานาชาติ 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาโท ไม่จำ�กัดสาขา
- ไม่จำ�กัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะและประสบการณ์ด้านการประสานงาน
สำ�นักตรวจสอบภายใน รับสมัครบุคลากรประจำ� สำ�นักตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา
- ไม่จำ�กัดเพศ
- ไม่เกิน 35 ปี
- หากมีประสบการณ์ทำ�งานด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ทำ�งานแต่มีความสนใจการทำ�งานด้านตรวจสอบภายใน
สื่อสารองค์กร รับสมัครบุคลากรประจำ� ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาโท สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำ�กัดเพศ
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- สามารถออกแบบและใช้โปรแกรมการออกแบบได้เป็นอย่างดี ทำ�งานเกี่ยวกับการ
ออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมPhotoshop, Illustrator, In design, Joomla
- มีพื้นฐานการออกแบบ Website และ Microsoft Office จะได้รับการพิจารณา
		 เป็นพิเศษ
แผนกกีฬา รับสมัครบุคลากรประจำ� แผนกกีฬา 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี สาขาพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
แผนกการเงิน รับสมัครบุคลากรประจำ� แผนกการเงิน 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร/บัญชี (บธ.บ.)
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- หากมีประสบการณ์การทำ�งานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
แผนกธุรการรังสิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกธุรการรังสิต 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.)
- ไม่จำ�กัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์งานด้านธุรการสำ�นักงาน
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้

เพชรชัยพฤกษ์

35

โครงการสิทธิประโยชน์ ปี 2558 สมาคมศิษย์เก่ามหาลัยกรุงเทพ
ประเภทโรงแรม
โรงแรมเดอะไพรเวซี่บีช รีสอร์ท แอนด์สปา
252 หมู่ที่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
77120 โทร.032-559-442-4 โทรสาร 032-559-445
E-mail rsvn@theprivacybeachresort.com

มอบส่วนลดค่าห้อง ตามประเภทห้อง

เงื่อนไขการใช้บริการ
ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า สำ�หรับ 2 ท่าน เท่านั้น
ราคานี้เป็นราคาพิเศษเข้าพัก ต่อห้อง ต่อคืน และ		
สำ�หรับการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป เท่านั้น
วันหยุดต่อเนือ่ งชำ�ระเพิม่ คืนละ 500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน

กรุณาสำ�รองห้องพักก่อนการเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการใช้ช่วง peak period
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2558 - 5 มกราคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณมานิตา ดาวฐิติ 		
โทร. 032-559-442-4

ระยะเวลาสิ้นสุด 1 กุมภาพันธ์ 2559

โรงแรมเอเต้ ชุมพร (A-TE’ CHUMPORN HOTEL)
36 ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-503-222/088-758-0358 โทรสาร 077-503-618

มอบส่วนลด ราคาห้องพักลดพิเศษทุกประเภท

45% จากราคาเต็ม - ช่วงปกติ
30% จากราคาเต็ม - ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อ คุณอลิษา สุตราม

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2559

Jasmine City Hotel
2 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2204-5888 โทรสาร 0-2204-5858
E-mail: sales@jasminecity.com

มอบส่วนลดห้องพัก 30%

จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด		
ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อคุณอนุช นุนท์อทิ ร์แพง
โทร. 0-2335-5005 E-mail: mkt@jasminecity.com

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Jasmine Resort Hotel
1511 สุขุมวิท 67-69 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2335-5000
โทรสาร 0-2335-5050 E-mail: sales@jasminecity.com

มอบส่วนลดห้องพัก 30%

จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด		
ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อคุณอนุช นุนท์อทิ ร์แพง
โทร. 0-2335-5005 E-mail: mkt@jasminecity.com

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Jasmine Grand Residence
4338 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2367-2888 โทรสาร 0-2367-2828
E-mail: jasminecitygroup.com

มอบส่วนลดห้องพัก 30%

จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วม
กับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อคุณอนุช นุนท์อทิ ร์แพง
โทร. 0-2335-5005 E-mail: mkt@jasminecity.com

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
129 หมู่ 2 ตำ�บลกลอนโด อำ�เภอด่านมะขามเตีย้ จ.กาญจนบุรี
71260 โทร.(034) 673-635-40 แฟกซ์. (034) 6730634
Website: http://www.thelegacyresort.com
E-mail:thelegacy@stc-group.com

มอบส่วนลดค่าบริการห้องพักและค่าอาหาร

เงื่อนไขการใช้บริการ
- อัตรค่าบริการดังกล่าวรวม อาหารเช้า ค่าบริการ 		
และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- ส่วนลดอาหาร 10 %
- เงื่อนไขอื่น กรณีเทศกาลต่างๆที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้น 		
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับรีสอร์ท
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขายและการตลาด 		
โทร. 034-673635-40		

ระยะเวลาสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2558

โรงแรมประจวบแกรนด์
72 ถนนสละชีพ ตำ�บลประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
77000 โทร.032-601111 โทรสาร 032-602248
E-mail: adm.pgh2014@gmail.com

มอบส่วนลดห้องพัก

- ห้องสแตนดาร์ดเตียงคู่ (ชั้น 3-4) ราคาห้องละ
1,000 บาท/คืน รวมอาหารเช้า สำ�หรับ 2 ท่าน
- ห้องสแตนดาร์ดเตียงคู่ (ชั้น 5) ราคาห้องละ
1,200 บาท/คืน รวมอาหารเช้าสำ�หรับ 2 ท่าน
- ห้องสแตนดาร์ดเตียงคู่/เดี่ยว (ชั้น 6-7)ราคา
ห้องละ 1,400 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
สำ�หรับ 2 ท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายการตลาด
โทร. 061-4425243

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

Centra Central Station Hotel Bangkok
23/34-35 ซ.สุกร ถ.ไตรมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2344-1699 E-mail: gmcsb@chr.co.th

มอบส่วนลด 10% สำ�หรับห้องอาหารเท่านั้น

เมื่อมาใช้บริการ Station caf’
และ CHYNA Restaurant
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อคุณรพีพนั ธ์ ทันด่วน 		
โทร. 0-2344-1699

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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โครงการสิทธิประโยชน์ ปี 2558 สมาคมศิษย์เก่ามหาลัยกรุงเทพ
ประเภทโรงแรม
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
193 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-333800 โทรสาร 043-333904
E-mail : marketing_kkram@hotmail.com

มอบส่วนลด 5 % สำ�หรับค่าห้อง ค่ายา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณอรชร ตีเงิน

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 มกราคม 2559

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
3085 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 โทร. 0-2348-7000 โทรสาร 0-2249-8774
E-mail : marketing@theptarin.com

มอบส่วนลด 20%

ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition
ตรวจประเมินความเครียด (Stress Test)

มอบส่วนลด 10%

โปรแกรมลดน้ำ�หนักเพื่อสุขภาพ (Bemo Fat Figher)
โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ (Spa Packages)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพัชรี ใจธรรม
โทร. 0-2348-7000 ต่อ 4343

ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณธัญชนก ใจเย็น
โทร. 053-999755 โทรสาร 053-999797

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
76 ถ.เณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

มอบส่วนลด 5 %

ค่าทันตกรรม,ค่ากายภาพบำ�บัด,ค่าทำ�แผล
ส่วนลด 10 % ค่ายา,เวชภัณฑ์,ค่าวินิจฉัยทาเทคนิค
การแพทย์ และพยาธิ

ส่วนลด 30 - 40 %

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล

ส่วนลด 20 %

ค่าบริการศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลศุภมิตร
(ยกเว้นฟิตเนส)
ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะเงินสดชำ�ระด้วยบัตรเครดิตหัก 2 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อคุณฐปนี มโนวรรณา โทร. 035-500-283-8
โทรสาร 035-522144 มือถือ 090-230-2733
E-mail:spmcentre@hotmail.com

ระยะเวลาสิ้นสุด  31 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

362 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2877-1111 ต่อ 1308,1266
โทรสาร 0-2877-2509 E-mail:mkt_bpk9@hotmail.co.th

74/5 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 โทร.0-2431-0070 โทรสาร 0-2431-0943
E-mail: omnoi@vichaivej.com

มอบส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
IPD 5 % สำ�หรับค่าห้อง ค่ายา
OPD 5 % สำ�หรับค่ายา

ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษ
ภายนอกโรงพยาบาล
ส่วนลด 15% สำ�หรับศูนย์สุขภาพไทย - ฟีลอส
ยกเว้น ค่าแพทย์ และค่าหัตถการพิเศษโดยแพทย์
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลดจากปกติกว่า 20-30%
- ตรวจค้นหามะเร็งเต้านม
(เอ็กซเรย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์)
ราคาปกติ 3,600 บาท ราคาพิเศษ 2,500 บาท
- ตรวจหาเชื้อต้นเหตุโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
(H.Pylori)
ราคาปกติ 4,600 ราคาพิเศษ 2,800 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม คุณสุภาวดี รุง่ โรจน์สมบัติ 		
โทร 1792 ต่อ 1198

มอบส่วนลด 10% ค่าห้อง,ค่ายา

(ยกเว้นยานอกระบบ) สำ�หรับทันตกรรม เฉพาะขูด		
หินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณกาญจนา
โทร. 0-2877-1111 ต่อ 1308,1266
โทรสาร 0-2877-2509

ระยะเวลาสิ้นสุด31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำ�โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail:sswhospital@hotmail.com

มอบส่วนลด 5% ค่ายา ค่าห้องพัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวีรยุทธ น้อยเอียม
โทร.089-961-6446 E-mail:sswhospital@hotmail.com

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

Natural Joy Vision โดย DS clinic

โรงพยาบาลลานนา

DS Clinic 118/40-41 อาคาร Young Place ชั้น 2 สุขุมวิท ซอย
23 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ กรุงเทพ 10110 โทร.0-2259-9594

1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-999777 โทรสาร 053-999797
E-mail: lanna-hospital.com

มอบส่วนลด 10 %

ค่าห้อง,ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ,ค่าเอ็กซเรย์ธรรมดา
(ยกเว้น CT,MRI,ULTRASOUND และเอ็กซเรย์พิเศษ),

มอบส่วนลดเข้าฟื้นฟูดวงตา 1 ครั้ง

ในราคา 600 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาท
ใช้เวลา 1 ชม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณจอย
โทร. 0-2259-9594

ระยะเวลา 31 ธันวาคม 2558

เพชรชัยพฤกษ์
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โครงการสิทธิประโยชน์ ปี 2558 สมาคมศิษย์เก่ามหาลัยกรุงเทพ
ประเภทร้านอาหาร
อีซี่สเต็ก
86/7 หมู่ 11 ซ.ช่อแก้ว 1 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2994-8942

มอบส่วนลด 10%

สาขา - สาขาเมืองทอง
		 - สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
		 - สาขามหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารลูกปลา
2/3 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 081-867-7426

มอบส่วนลด 10% เฉพาะอาหาร

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหาร 4 DINNER
789 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
10320 โทร. 0-2508-0700

มอบส่วนลด 10%

เฉพาะค่าอาหาร (ชำ�ระเป็นเงินสด)
5% เฉพาะค่าอาหาร (ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต)

ระยะเวลาสิ้นสุด 31ธันวาคม 2558

ประเภทเบ็ดเตล็ด
บริษัท พรอสเพอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
1524/4-2 ถ.สุขุมวิท 48/3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2331-0656
มอบส่วนลด รับสั่งทำ�ถุงกอล์ฟและกระเป๋าเสื้อผ้า 		
รองเท้า ด้วยราคาพิเศษ

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท มาคริส จำ�กัด
(ผู้ผลิตนาฬิกาทุกชนิด ตั้งโต๊ะ แขวนและข้อมือ)
247/15 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2412-7752, 0-2412-5353

มอบส่วนลด 15% เมื่อใช้บริการ

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท แฮปปี้ วินโดว์ ซิสเท็มส์ จำ�กัด
132/9 ถ.สุขุมวิท-รางรถไฟสายเก่า ต.บางด้วน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2756-5411 โทรสาร 0-2756-5412

มอบส่วนลด 10-20%

เมื่อใช้บริการบริการ (ชำ�ระเป็นเงินสด)

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

38 เพชรชัยพฤกษ์

บริษัท วี้ด บูมทราเวล จำ�กัด
48/8 อาคารชุดถนอมมิตรพาร์ค โครงการ 2 ชัน้ 1 อาคาร 8
ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220 โทร. 0-2947-4087-89 โทรสาร 0-2947-4090

มอบส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการ

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท ซีริสอิเลคทริค จำ�กัด
24 ถ.กุมภิล ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 081-497-7124 โทรสาร 034-257353

มอบส่วนลดพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ� ครบวงจร
พร้อมขออนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำ�หน่ายและบำ�รุงรักษาหม้อแปลง โดยทีมช่างซึ่งมาก		
ด้วยประสบการณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณประยุคต์ วีระชนานันท์

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนแมนท์ จำ�กัด
269/278 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 081-890-4495 โทรสาร 0-2418-4449

มอบส่วนลด 20%

เมื่อใช้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ ตัดต่อวีดีโอ และ		
งานวีดีโอทุกประเภท

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท เมก้า แอนด์ แอซโซซิเอเอท จำ�กัด
537 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2322-7722 โทรสาร 0-2322-7764
E-mail: kitty.kits@hotmail.comWebsite:
http://www.mekacopier.com
มอบส่วนลด 20 % เมื่อซื้อสินค้าและใช้บริการ 		
จำ�หน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
สำ�เนาดิจติ อลยีห่ อ้ Fuji, Xerox, Ricoh, Kyocera, Riso
ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเวปไซต์ของบริษัท

ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

