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เจ้าของ 

	 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 

	 ดร.ดลพิวัฒน์		ปรีดาวิภาต	

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

	 อ.สมหมาย	ดอกไม้		

	 อ.อาคม	สมุทรโคจร	

	 คุณสุวรรณา	ส.ศรีสุวรรณ	

	 คุณประสงค์	มานะนาวิกผล

	 คุณสาธิต	กรีกุล	

	 คุณรัชกร	เลาหกิจวิฑูร	

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 

	 อ.นราธิป	อ�่าเที่ยงตรง	

กองบรรณาธิการ 

	 คุณจุฑามาศ	ธวัชกีรติพล		

	 คุณเปมิการ์	เทพอ�านวย

	 คุณกมลรัตน์	อุทัยรุ่งเรือง

จัดท�าโดย

	 ฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

	 โทร.	0-2671-6720-1		

	 โทรสาร	0-2671-6722

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย 

	 บริษัท	ส.เอเซียเพรส	(1989)	จ�ากัด		

		 โทร.	0-2732-3101-6,	0-2375-2017	

	 โทรสาร.	0-2375-1654

ข่าวสมาคมศษิย์เก่าฯ...........................................................................................

นายกทักทาย........................................................................................................
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บทความสขุภาพ..................................................................................................

 -	 ไวรสัเมอร์ส-โคว	ี

คอลมัน์แวะกนิแวะเท่ียว.....................................................................................

	 -	 แวะนมสัการ	องค์พระปฐมเจดย์ี 

บทความท่ัวไป.....................................................................................................

 -	 8	Megatrends	ท่ีก�าลงัเปลีย่นโลกธุรกจิ

ธุรกจิศษิย์เก่าฯ....................................................................................................

บทความอาเซยีน.................................................................................................

	 -	 ASEAN	Export	Products	

หางานให้พ่ีน้อง...................................................................................................

สทิธิประโยชน์.....................................................................................................

ข่าวมหาวทิยาลยั.................................................................................................



นายกทักทาย

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ไปด้วยกันนะครับ

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 เพชรชัยพฤกษ์  

	 กิจกรรมที่เพิ่งผ่านไป	ในวันที่	10	กรกฎาคม	2558	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	ชิงถ้วย

ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ณ	สนามกอล์ฟเกียรติธานี	คันทรีคลับ	นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติ

และความภาคภูมิใจสูงสุดของทางสมาคมศิษย์เก่า	ฯ	และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน		ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ท�าให้งานนี้ประสบความส�าเร็จ	

 

	 ส�าหรับกิจกรรม	ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆ	นี้	ผมมีหนึ่งงานเด่นที่ใครหลายคนรอคอย	นั่นคือ	งาน	BU ALUMNI RALLY 

โดยครัง้น้ีจะเป็นการจัดงานครัง้ท่ี	20	ซึง่ก�าหนดจัดในวนัท่ี		5	-	6	กันยายน	2558	เส้นทางกรงุเทพ-เขาใหญ่	ศษิย์เก่าฯ	ท่านใดอยากขบัรถ

ชมวิว	เล่นเกมส์	ทักทายพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด	สามารถร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วครับ

 

	 ท้ายท่ีสดุน้ี	ผมขอแจ้งประชาสมัพันธ์โครงการใหม่ล่าสดุท่ีทางสมาคมศษิย์เก่า	ฯ	จัดท�าขึน้	คอื	กองทุนบุตร	-	ธิดาศษิย์เก่ามหาวทิยาลยั

กรุงเทพ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ	 แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ศิษย์เก่าฯ	 ที่มีบุตรธิดา	 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่	 1	 โดยไม่จ�ากัดคณะ	

และส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน	มีความประพฤติดี	ให้มีโอกาสในการศึกษาที่ดีขึ้น	รายละเอียดทั้งเรื่องการ

สมัครขอรับทุน	 หรือการสนับสนุนโดยการร่วมสมทบกองทุน	 สามารถติดตามได้ในวารสารฉบับนี้	 หรือติดต่อโดยตรงไปที่สมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	โทรศัพท์	0-2350-3500	ต่อ	1576,1577	(สายตรง)		0-2671-6720-1	ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย	เพื่อสร้างสังคมให้

น่าอยู่	และส่งเสริมก�าลังของชาติให้มีโอกาสดีๆ	ไปด้วยกันนะครับ
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1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ดร.พีรยา	หาญพงศ์พันธ์ุ	ศษิย์เก่าฯ	คณะนเิทศศาสตร์	รุน่	26	ได้รับแต่งตั้งเป็น

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 เมื่อวันที่	 1	 มิถุนายน	

2558

3. รางวัลนาฏราช 2558

 คณุสาธิต	กรกุีล		ศษิย์เก่าฯ	คณะบรหิารธรุกจิ	รุน่	16	ได้รบั

รางวลันาฏราช	 ผู้บรรยายยอดเย่ียม	 จากรายการ	 ไฮไลท์	พรเีมียร์ลกี 

จากบริษัท	 บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	 จ�ากัด	 ออกอากาศทาง

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	เมื่อวันท่ี	28	มิถุนายน	2558		

ณ	 ห้องเจ้าพระยา	 ชั้น	 2	 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์	 หอประชุม

กองทัพเรือ

2. หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา

	 อาจารย์พงศกร	อารีศิริไพศาล	ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์	

รุน่	37	ได้รบัแต่งตัง้เป็นหัวหน้าภาควชิาการโฆษณา	คณะนเิทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2558

4. รางวัลเพลงประกอบละครยอดเยี่ยม

	 ขอแสดงความยินดีกับคุณหนึ่ง	 ณรงค์วิทย์	 เตชะธนะวัฒน์	

ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์		รุ่น	26	เนื่องในโอกาส	ได้รับรางวัล

นาฏราช	ครั้งที่	 6	ประจ�าปี	 2558	 เพลงประกอบละครยอดเยี่ยม	

จากละครเรื่อง	 สามีตีตรา	 เพลง	 “ฉันก็รักของฉัน”	 เมื่อวันที่	 28	

มถินุายน	2558	ณ	ห้องเจ้าพระยา	ชัน้	2	อาคารชมุพรเขตอุดมศกัดิ	์

หอประชุมกองทัพเรือ

แสดงความยินดี   



5. ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม

	 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรางวัลนาฏราช	ครั้งที่	6

ประจ�าปี		2558		ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเย่ียมคุณสุนิสา

สุขบุญสังข์	(DJ	อ้อม)	จาก	Chill	FM	89	ออกอากาศทาง	

89.0	MHz	ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์	รุ่น	28	เมื่อวันที่	

28	มิถุนายน	2558		ณ	ห้องเจ้าพระยา	ชั้น	2	อาคารชุมพร

เขตอุดมศักดิ์	หอประชุมกองทัพเรือ

7. รางวัลลูกกตัญญู ประจ�าปี 2558

	 ขอแสดงความยินดกีบัคณุคนึงพิมพ์	ธนพิชชากรณ์	(หนิม)	ศษิย์เก่าฯ	

คณะนิเทศศาสตร์	รุ่น	46	ได้รับรางวัลลูกกตัญญู	เน่ืองในโอกาสวันแม่

แห่งชาต	ิจัดโดยสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2558

6. รางวัลนาฏราช 2558

	 คุณแอน	ทองประสม	ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์	รุ่น	33	ได้รับ

รางวัลนาฏราช	นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม	จากละครเรื่อง	อย่าลืมฉัน	ออก

อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2558		

ณ	ห้องเจ้าพระยา	ชั้น	2	อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์	หอประชุมกองทัพเรือ
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เหรียญทอง

 

 น.ส.แทมมารีน  ธนสุกาญจน์ น.ส.วิลาวัณย์  อภิญญาพงศ์ น.ส.ภัสสร จักษุนิลกร 

	 ศิษย์เก่าฯ	คณะนิติศาสตร์	รุ่น	33		 ศิษย์เก่าฯ	คณะบริหารธุรกิจ	รุ่น	40				 ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์	รุ่น	41				

	 เทนนิสหญิง	 วอลเลย์บอลหญิง																						กรีฑา	4	X	100		เมตร

 

 นายดนัย อุดมโชค น.ส.วัลลภา พันธุ์สูงเนิน     นายจ�ารัส ฤทธิเดช

	 ศิษย์เก่าฯ	คณะนิติศาสตร์	รุ่น	42							ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์	รุ่น	42					 ศิษย์เก่าฯ	คณะนิเทศศาสตร์	รุ่น	46		

				 เทนนิสชาย																			 กรีฑาข้ามรั้ว	100	เมตร																 กรีฑา	ข้ามรั้ว	110	เมตร

 

 

 

 น.ส.ชญาณิศา ชมชื่นดี  นายกษิดิศ เล็บครุฑ

	 ศิษย์เก่าฯ	คณะมนุษยศาสตร์	รุ่น	47				 ศิษย์เก่าฯ	คณะบริหารธุรกิจ	รุ่น	48

							กรีฑา	กระโดดค�้า	 กอล์ฟทีมชาย		

เหรียญทองแดง

 

 น.ส.ชลธิชา เชิดเพชรรัตน์  น.ส.นันทา จันทสุวรรณสิน              นายวีระเดช โค๊ธนี

	 ศิษย์เก่าฯ	คณะบริหารธุรกิจ	รุ่น	38	 ศิษย์เก่าฯ	คณะมนุษยศาสตร์	รุ่น	39						 ศิษย์เก่าฯ	วิทยาลัยนานาชาติ	รุ่น	44

							บาสเกตบอลหญิง												 ดาบสากล	ประเภทฟอยล์บุคคลหญิง				 ดาบสากล	ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย

และขอชื่นชม	นักกีฬารักบี้ฟุตบอล	ประเภททีมชาย	ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์	ครั้งที่	28		

       

        

        นายพิชิต  ยิ่งเจริญ  

	 																														ศิษย์เก่าฯ	คณะมนุษยศาสตร์	รุ่น	47		

รักบี้ฟุตบอล	อันดับ	4

แสดงความยินดี ศิษย์เก่าฯ นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28

ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ขอแสดงความยินดีกับ	คุณฤทธ์ิ		ธีระโกเมน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	

บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ	และ	Ms.	Debra		

M.	Amidon	ผู้ก่อต้ังและประธานกรรมการบริษัท	ENTOVATION	International	จ�ากัด	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขา

วิชาการจัดการความรู้	และนวัตกรรม	

แสดงความยินดี     

	 ขอแสดงความยินดผู้ีส�าเรจ็การศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2556	-	2557	ท่ีเข้ารบัปรญิญาบัตร	เมือ่วนัท่ี	28	-	29	เมษายน	2558	ณ	ศนูย์การ

ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ	์โดยม	ีดร.มทันา	สานตวิตัร	อธกิารบด	ีเป็นประธานในพิธี

8 เพชรชัยพฤกษ์  
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ข่าวดี

คณะบัญชีเปิดรับนักศึกษาภาคบ่าย เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน�้าไท 

ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

	 -	 สอนโดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นน�าที่มากด้วยประสบการณ์	

	 	 (ทีมเดียวกับที่สอนนักศึกษาภาคปกติ	ณ	วิทยาเขตรังสิต)

	 -	 นักศึกษาคณะบัญชี	ภาคบ่าย	

	 	 	 o	เริ่มเรียนเวลาประมาณ	12.40	น.	–	19.10	น.

	 	 	 o	กรณีไม่เรียนหรือฝึกงานสหกิจศึกษา	:	สามารถส�าเร็จการศึกษาได้		

	 	 	 	 ภายในเวลา	3.5	ปี

	 	 	 o	กรณีเรียนหรือฝึกงานสหกิจศึกษา	:	สามารถส�าเร็จการศึกษาได้	 	

	 	 	 	 ภายในเวลา	4	ปี

	 -	 นักศึกษามีโอกาสได้งานในสถานประกอบการชั้นน�าทั้งภาครัฐและเอกชน	

	 	 	 o	สถานประกอบการภาครฐั	เช่น	กรมพัฒนาธุรกจิการค้า	

	 	 	 	 กรมสรรพากร	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 o	บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นน�าระดับโลก	

	 	 	 	 ได้แก่	PricewaterhouseCoopers,	EY,	KPMG,	Deloitte

	 	 	 o	บริษัทเอกชนชั้นน�า	เช่นบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 บริษัท	เอสซีจี	แอคเค้าน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	 ยาโมโตะ	จ�ากัด	(บริษัทในเครือ	SCG)		 	

	 	 	 	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

สู่อนาคตที่เหนือกว่าในการประกอบอาชีพ	

	 -	 เจ้าของบริษัท/ส�านักงานบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

	 -	 เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร	

	 -	 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน	

	 -	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	

	 -	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

	 -	 นักวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี	ฯลฯ

พบกับการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบโจทย์ธุรกิจในความเป็นมือ

อาชีพทางด้านบัญชี ได้ที่...คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...กับ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต แบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หรือ Bilingual Program

คือ อนาคตที่ท้าทายที่ใช่ที่สุด และท�าให้คุณกล้ายืนในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

คณะบัญชีสร้างนักบัญชียุคใหม่	พร้อมท�างานในองค์กรชั้นน�าระดับประเทศ

ในอาเซียนและในระดับโลก	

	 -	 สอนโดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นน�าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าใจและ		

	 	 พร้อมช่วยเหลือคุณด้านภาษา

	 -	 สร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	+	ภาษาไทยควบคู่กันไป		

	 	 ตลอดหลักสูตร

	 -	 สร้างนักบัญชยุีคดจิิตอลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถรอบด้านเหนือกว่านักบัญชี

	 	 ท่ัวไปท้ังด้านบัญชี	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และภาษาอังกฤษ	พร้อมทักษะ

	 	 ในการคดิวเิคราะห์ให้ค�าปรกึษาแก่องค์กร	สูบ่ทบาทคย์ีแมนคนส�าคญัท่ีพร้อม

	 	 ให้ค�าปรึกษาผู้บริหารในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ

	 -	 นักศึกษามีโอกาสได้งานในสถานประกอบการชั้นน�าทั้งภาครัฐและเอกชน	

	 	 	 o	สถานประกอบการภาครัฐ	เช่น	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

	 	 	 	 กรมสรรพากร	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 	 	 o	บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นน�าระดับโลก	

	 	 	 	 ได้แก่	PricewaterhouseCoopers,	EY,	KPMG,	Deloitte

	 	 	 o	บริษัทเอกชนชั้นน�า	เช่นบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 บริษัท	เอสซีจี	แอคเค้าน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

	 	 	 	 บริษัท	เหล็กสยาม	 ยาโมโตะ	จ�ากัด	(บริษัทในเครือ	SCG)		 	

	 	 	 	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

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 ***

ข่าวฝากคณะบัญชี

นางสาวศิรินาฏ เพิ่มทรัพย์ 

นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการ

ประกวดสุนทรพจน์	ได้รับทุนการศึกษา	3,000	บาท

พร้อมโล่และเกียรติบัตร

นักศึกษาคณะบัญชีคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล

จากการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ	“การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี	จัดโดย	คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชีฯ

สสอท.	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2558	ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	นักศึกษาคณะบัญชีได้รับรางวัล	ดังต่อไปนี้

นางสาวแว่นทิพย์ แสงอรุณ 

นักศึกษาชั้นปีที่	3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีม	

จากการประกวดเขียนเรียงความ	ได้รับทุนการศึกษา	

4,500	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	โดยมีผู้ร่วมทีม

จาก	ม.เกษมบัณฑิต	และ	ม.เทคโนโลยีมหานคร
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ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	ใน

วันศุกร์ที่	24	เมษายน	พ.ศ.	2558	ณ	ห้องสัมมนา	3	ชั้น	12	อาคาร	ดร.เจริญ	คันธวงศ์	

วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ	



ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

12 เพชรชัยพฤกษ์  

 ผ่านพ้นไปกับการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 

ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี คลับ บางนา - ตราด กม.29 จ.สมุทรปราการ 

ได้รบัเกียรติจาก ดร.ธนู กุลชล อธกิารบดีกิตติคุณ อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์ 

รองอธกิารบดีฝ่ายการคลงั และพี ่ๆ ศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมแข่งขนัอย่างคับค่ัง ผูช้นะเลศิ

ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ขอขอบคุณ



 ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ได้เกษียณอายุ การท�างานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

ดร.มัทนา สานติวัตร เริ่มท�างานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปีพุทธศักราช 2515 

ในต�าแหน่งอาจารย์ผู้สอนคณะบัญชี ด้วยความสามารถทาง

วิชาการและการบริหารจัดการการศึกษา จึงได้รับความไว้วางใจ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะบัญชี 6 ปี รองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1 ปี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

19  ปี  ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี  ตั้งแต่

ปีพุทธศักราช  2550  จนถึงปัจจุบัน รวม  8 ปี  ดร.มัทนา 

สานติวัตร ผู้หญิงแกร่งแห่งวงการการศึกษา ผู้น�า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพท่ีมุ่งม่ันด้วยการสืบสานวัฒนธรรม

คุณภาพด้านการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู ่ความ

เป็นเลิศ ด้วยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในทุก

สาขา มุ่งเน้นด้านการพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการใน

ด้านความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเจ้าของกิจการ กระทั่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้น

น�าแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็น 

Creative Entrepreneur   ที่มีแนวคิดโดดเด่นที่ว่า   “คิดแบบ

สร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของ” ตลอดจน การต่อยอดความ

สัมพันธ์ทางวิชาการในระดับสากลมาอย่างต่อเน่ืองท�าให้ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพในวันนี้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ ชื่อเสียง 

อันเป็นที่ยอมรับ ว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าในระดับประเทศ

และนานาชาติอย่างเป็นที่ประจักษ์

14 เพชรชัยพฤกษ์  

อธิการบดีเกษียณอายุ

ดร.มัทนา สานติวัตร



  

    สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.อุตตม 

สาวนายน ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี  

     ดร.อุตตม สาวนายน เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2502 ส�าเร็จ

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (B.Sc.) Electrical Engineering 

จาก Brown University ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระดับปรญิญาโท 

(M.B.A.) Finance & International Business จาก Kellogg

School  of  Management   Northwestern  University

ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก (Ph.D.) Finance 

จาก School of Management University of Massachusetts

-Amherst ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ดร.อุตตม สาวนายน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบ

ด้าน ทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

การเงิน และเป็นผูท่ี้มีเครอืข่ายความสมัพนัธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ 
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ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เป็นผู้ท่ีมีทักษะและประสบการณ์ในการเจรจา

ความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันในต่างประเทศมาอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญต่าง ๆ ทางการ

เมืองด้วย

    ดร.อุตตม สาวนายน เริ่มท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ในต�าแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายการต่างประเทศ ต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร วทิยาลยั

นานาชาติ และรักษาการรองอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติ 

ต�าแหน่งกรรมการบริหาร   คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและ

การบรหิารจดัการ ต่อมาได้รบัแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมกับต�าแหน่งรอง

อธิการบดีอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจและกิจการพิเศษ จนกระทั่ง

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีในครั้งนี้

อธิการบดีเกษียณอายุ

ดร.มัทนา สานติวัตร

อธิการบดีท่านใหม่ 

ดร.อุตตม สาวนายน   
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	 อาหารคลีน	 หน่ึงทางเลือกใหม่เพ่ือสุขภาพท่ีดีท่ีก�าลัง	 อยู่ใน

กระแสนิยมช่วงน้ี	 หลายคนอาจจะคิดว่าการกินอาหารคลีนคงยุ่งยาก	

แต่ที่จริงแล้วมันง่ายกว่าที่คิดนะ

	 อาหารคลีน	 หรือท่ีเรียกกันว่า	 “คลีนฟู้ด”	 เป็นการกินอาหาร

เพ่ือสุขภาพอย่างแท้จริง	 เพราะอาหารคลีนน้ันแทบจะไม่ผ่านการปรุง

แต่งด้วยสารเคมแีถมยังเป็นอาหารท่ีสดสะอาดอีกด้วย	 และท่ีอาหารคลนี

ย่ิงได้รับความนิยมในวงกว้างก็เพราะนอกจากจะช่วยรักษาสุขภาพแล้ว

ยังช่วยในการลดน�้าหนักได้อีกด้วย	 แต่เราจะเลือกกินอาหารคลีนกัน

อย่างไร

วิธีการกินอาหารคลีนสามารถแบ่งออกเป็น 5 วิธีได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. กินน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ (COUNT your meals)	เราควร

จะแบ่งอาหารเป็น	5	-	6	มื้อต่อวัน	โดยแบ่งเป็น	3	มื้ออาหารหลัก	กับ	

2	-	3	มื้ออาหารว่าง	และควรจะกินห่างกันอย่างน้อยทุก	2	ชั่วโมงเพื่อ

เป็นการควบคุมให้ระบบการเผาผลาญสามารถท�างานได้ตลอดวัน

 2. อย่าลืมลีนโปรตีน (LEAN protein)	 ในอาหารทุกมื้อควร

ประกอบด้วยลีนโปรตีน	เช่น	ไก่เนื้อขาว	ปลา	ถั่วด�า	หรือไข่ขาว	ใน

ปริมาณหนึ่งขนาดฝ่ามือ	โดยกะปริมาณโปรตีนด้วยฝ่ามือของตนเอง

 3. เน้นผักและผลไม้ (EAT fruit and veggies)	ผักและผลไม้

มีสารอาหารและวิตามินที่ร่างกายต้องการมากมาย	 โดยเฉพาะผลไม้ที่

มีวิตามินซี	 เพราะวิตามินซีมีส่วนในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

ต่าง	ๆ	ในร่างกาย	

 4. หลีกให้ไกล...อาหารแปรรูป (AVOID processed and 

refined foods)  แป้งขาว		น�้าตาล		ขนมปัง	หรือแม้แต่เส้นพาสต้า	

แทบจะเป็นอาหารต้องห้ามส�าหรับการกินอาหารคลีน	ลองเปลี่ยนมาทาน

อาหารเหล่านั้นคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น	 เช่น	 ข้าวซ้อมมือ	 หรือข้าวสาลี

แทนดูสิ	

 5. เลิกซะ การกินแบบไร้สติ (NEVER eat mindlessly) บ่อย

ครั้งที่เราหยิบจับอาหารใด	ๆ	โดยไม่ได้คิดก่อน	คราวหน้าเมื่อเราจะกิน

อะไร	ลองถามตัวเองก่อนว่า	“อาหารพวกนี้ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า”	และ	

“กินแล้วจะไม่เสียใจทีหลังใช่ไหม”

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก www.kapook.com

อาหารคลีน 5 วิธีการกินเพ่ือสุขภาพท่ีดี





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
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร

พระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธสุรัตนมุนี ชนิดโลหะและด้านหลังพระชนิดผง และทรง

พระกรณุาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพวงมาลยัท่ีทรงสกัการะแล้วมาใช้เป็นมวลสารในการจดัสร้างองค์

พระและมวลสารหลากหลายชนิดจากวัดต่างๆ กว่า 70 แห่ง มาใช้เป็นส่วนผสม



	 วัดเจริญสุขารามวรวิหาร	เดิมเรียกว่า	วัดกลางคลอง	หรือ	

วัดต้นชมพู่	ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างแน่ชัด	ได้รับการปฏิสังขรณ์ในปี

พุทธศักราช	๒๔๒๖	ต่อมาเม่ือมีการสร้างประตูน�้าบางนกแขวก

ในปีพุทธศักราช		๒๔๕๑	ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดประตูน�้า

บางนกแขวก	และเปลีย่นชือ่เรยีกมาเป็น	วดัเจรญิสขุาราม	กระท่ัง	

ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดวรวิหารในป	ี	

พุทธศักราช		๒๕๐๐		จึงเรียกว่าวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบ�าเพ็ญกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�าปี ๒๕๕๘

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม
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ภายในวัดเจริญสุขารามวรวิหารมีสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

	 ^	 พระอุโบสถ	เพดานรปูทรงโค้งคล้ายประทุนเรอื	ภายในประดษิฐานหลวงพ่อโตปางมารวชิยั	สร้างขึน้ด้วยศลิาแลง	

มีขนาดพระเพลากว้าง	๑๗๙	เซนติเมตร	สูงจากฐานถึงยอดรัศมี	๒๐๙	เซนติเมตร	

 ^ อุทยานมัจฉา	บริเวณหน้าวัดติดกับคลองด�าเนินสะดวก	มีฝูงปลาตะเพียนเงิน	ปลาตะเพียนทองอาศัยอยู่เป็น

จ�านวนมากนับหมื่นตัว	 เมื่อนักท่องเที่ยวให้อาหารฝูงปลาจะขึ้นมาให้เห็นเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ	 พร้อมมีบริการเรือถีบแก่

นักท่องเที่ยวได้เที่ยวเล่นไปตามล�าคลองด้วย

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบ�าเพ็ญกุศลในครั้งนี้ โดยเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี

กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๑๑๗-๐-๓๖๕๖๘-๖ 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน�้าไท

พร้อมส่งเช็คหรือหลักฐานการโอนเงินมายัง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๑๙	ถนนพระราม	๔	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	๑๐๑๑๐

โทรสาร	๐	๒๒๔๐	๑๕๖๑

สอบถามเพิ่มเติมที่	ส�านักงานอธิการบดี	โทร.	๐	๒๓๕๐	๓๕๐๐	ต่อ	๑๘๐๓-๔



ถึงเวลาสตาร์ทความสนุกอีกครัง้ พร้อมความย่ิงใหญ่

	 ฉลองครบรอบ	 20	 ปี	 กับทริปสบายๆ	 สุขใจได้บุญกับ

กิจกรรม “BU ALUMNI RALLY 2015”	 เราจะพาครอบครัว

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ร่วมสัมผัสการแข่งขัน

แรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อน�ารายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันขึ้น

ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราช

กมุาร	ีสมทบทุนมูลนธิิสายใจไทยในพระบรมราชปูถมัภ์		และเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย	 อันจะส่งผลดีต่อสภาวะ

เศรษฐกิจไทย	ในวันเสาร์ที่	5	-	วันอาทิตย์ที่	6	กันยายน	2558	

เส้นทางกรุงเทพฯ	-	เขาใหญ่	เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสนุก

ด้วยกัน
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วนับรรยายสรุป	 :	 วันเสาร์ที่	29	สิงหาคม	2558	เวลา	13.00	น.

	 	 	 ณ	อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท

วนัแข่งขนั	 :	 วันเสาร์ที่	5	-	วันอาทิตย์ที่	6	กันยายน	2558	เวลา	07.00	น.

จดุเริม่ต้น :		 จุดปล่อยรถ	ศูนย์กีฬาสุรี	บูรณธนิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต

งานเลีย้งประกาศผล	 :		 วันเสาร์ที่	5	กันยายน	2558	เวลา	18.00	น.

	 	 	 ณ	บาลิออส	รีสอร์ท	เขาใหญ่

ค่าสมัคร :	 ทีมละ	4,900	บาท	(2	ท่าน)	

	 	 	 (ค่าสมัครรวมที่พัก	1	ห้องนอน	/	1	คืน	อาหารเย็นวันประกาศผล	อาหารเช้า	1	มื้อ	และเสื้อ	2	ตัว)

     ผูติ้ดตาม 

		 	 	 -		ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน	12	ปี	เพิ่มค่าสมัคร	2,000	บาท	

						 				 (รวมค่าท่ีพัก	1	คนื	อาหารเย็นวนัประกาศผล	อาหารเช้า	1	ม้ือ	และเสือ้	1	ตัว	ไม่รวมค่าเตยีงเสรมิ)	

		 	 	 -		เด็กอายุ	4	-	12	ปี		เพิ่มค่าสมัคร	1,000	บาท	

		 									 	 		(รวมค่าท่ีพัก	1	คนื	อาหารเย็นวนัประกาศผล	อาหารเช้า	1	ม้ือ	และเสือ้	1	ตัว	ไม่รวมค่าเตยีงเสรมิ)

		 	 	 -		เด็กอายุต�่ากว่า	4	ปี	ฟรี	!!

	 	 	 	 ถ้าต้องการเตียงเสริม	ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าฯ

การช�าระเงิน	 		 1.	ช�าระเป็นเงินสด

		 	 	 2.	เช็คธนาคาร		สั่งจ่ายในนาม	“สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”

		 	 	 3.	โอนเข้าบัญชี “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”

		 	 	 			ธนาคารกสิกรไทย	สาขาโลตัส	พระราม	4	ประเภทสะสมทรัพย์	เลขที่บัญชี	710-2-61269-2

		 	 	 	 พร้อมส่งสลิป	(Pay-In)	มาที่	โทรสาร	0-2671-6722	(เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

ดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.bu-alumni.com  



วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
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	 ในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา	เราคงจะได้ยินชื่อโรคแปลก	ๆ	อยู่โรค

หนึ่ง	นั่นคือ	“โรค MERS-CoV”	(เมอร์ส-โควี)	โรคที่หลายคนก็คงจะสงสัย

ว่าเป็นโรคอะไร	 มีอันตรายอย่างไร	 และเราสามารถหลีกเลี่ยงการรับเชื้อได้

อย่างไรกันบ้าง	วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องนี้มาฝากค่ะ

MERS-CoV คืออะไร ?

	 MERS-CoV	 ย่อมาจาก	 Middle	 East	 Respiratory	 Syndrome	

Coronavirus	Syndrome	หรือกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง	

เป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า	 (Coronavirus:	 CoV)	

ซึ่งเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกับที่ก่อโรคซาร์ส	แต่เป็นคนละสายพันธุ์	เป็นไวรัสที่ก่อ

ให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง	 โดยพบการติดเชื้อนี้เป็นครั้ง

แรกท่ีประเทศซาอุดอิาระเบีย	เมือ่ปี	พ.ศ.	2555	(ค.ศ.	2012)	ดงัน้ันในบางครัง้

อาจพบการเรยีกชือ่เชือ้ชนิดน้ีว่า	“เชือ้โคโรน่าไวรสั สายพันธ์ุใหม่ปี 2012” 

มารู้จัก-ป้องกัน             กันเถอะ

แหล่งท่ีมาของเชื้อ 

	 พบผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อ	MERS-CoV	ในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2555	

โดยยังไม่ทราบแหล่งท่ีมาของเชือ้ไวรสัชนิดน้ี	แต่คาดการณ์ว่าติดต่อมาจากสตัว์		

เนื่องจากพบเชื้อ	MERS-CoV	ในอูฐในประเทศกาตาร์	โอมาน	อียิปต์	และ

ซาอุดอิาระเบีย	และยังตรวจพบว่าอูฐในประเทศอ่ืนอีกหลายประเทศมภูีมคิุม้กัน

ต่อเชื้อ	MERS-CoV	ซึ่งหมายความว่าอูฐเหล่านั้นอาจเคยติดเชื้อไวรัสชนิดน้ี

หรือสายพันธุ์ท่ีใกล้เคียงมาก่อน		นอกจากนี้แล้วในประเทศซาอุดิอาระเบีย

ยังตรวจพบเชื้อ	MERS-CoV	ในค้างคาวอีกด้วย	

 

อาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยโรค MERS-CoV

	 โรคนี้มีระยะฟักตัว	ประมาณ	10	-	14	วัน	ผู้ป่วยอาจมีอาการตั้งแต่		

ไม่มีอาการ	อาการเพียงเล็กน้อย	จนถึงอาการรุนแรง	ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการ

ไข้สูงมากกว่า	38	องศาเซลเซียส	อาการไอและหอบ		หายใจเร็วมากกว่า	

28	 ครั้งต่อนาที	 ในรายที่อาการรุนแรง	 พบว่าผู้ป่วยจะมีอาการเลวลงอย่าง

รวดเร็ว	 ภายใน	 1	 สัปดาห์	 ผู้ป่วยอาจมีลักษณะของกลุ่มอาการระบบทาง

เดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันอย่างรุนแรง	 (Severe	 Acute	 Respiratory	

Distress	Syndrome:	ARDS)	ตามความรุนแรงของภาวะขาดออกซิเจน

การติดต่อ

	 ยังไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนว่าเชื้อไวรัสน้ีจะแพร่กระจายหรือติดต่อกันได้

อย่างไร	 แต่ก็พบว่ามีการติดต่อระหว่างคนได้	 โดยมักจะพบได้ในวงจ�ากัด	

คือ	ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์	และญาติที่ดูแลผู้ป่วย

แนวทางการรักษา 

	 เนือ่งด้วยโรคน้ีเป็นโรคอุบัติใหม่	ท�าให้ข้อมลูการใช้ยาต้านไวรสัค่อนข้าง

จ�ากัด	 และยังไม่มียาต้านไวรัสจ�าเพาะต่อเชื้อน้ีในการรักษา	 จึงท�าได้

เพียงให้การรักษาตามอาการ	 และการรักษาแบบประคับประคองจนกว่าการ

อักเสบในระบบทางเดินหายใจจะลดน้อยลงจนหายเป็นปกติดี	 ส�าหรับการ

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ	 ถือว่ามีความส�าคัญมากท่ีสุดเพราะเรายัง

ไม่มียาท่ีใช้ท�าลายเชื้อนี้ได้	ดังนั้น	เมื่อมีอาการไข้สูง	ไอ	หอบ	หายใจเร็ว	

กค็วรให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปาก	-	จมกู	และมาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าท่ีหากมี

ประวตัเิดนิทางไปประเทศท่ีมกีารระบาดของเชือ้	ได้แก่	ซาอุดอีาระเบีย	กาตาร์	

จอร์แดน	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	ตูนิเซีย	เยอรมนี	อิตาลี	

โอมาน	คูเวต	มาเลเซีย	กรีซ	และฟิลิปปินส์	ส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิด	ก็ให้สวม

หน้ากากอนามัย	 และหมั่นรักษาความสะอาดมือ	 ทั้งผู้ป่วยเองและคนรอบ

ข้างด้วย	
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เดินทางท่ีจะไป - มาจากต่างประเทศ

	 ก่อนการเดินทาง	ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม	หากมีโรคประจ�าตัวควร

ระมัดระวังเป็นพิเศษ	 และเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล	 และหมั่นล้าง

มือบ่อย	ๆ 	ระหว่างอยู่ต่างประเทศ	ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้

ป่วยระบบทางเดินหายใจ		หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนท่ีแออัดโดยไม่จ�าเป็น	

ผู้ท่ีมโีรคประจ�าตวัท่ีเสีย่งต่อการป่วยควรใส่หน้ากากอนามยั	และเปลีย่นบ่อย	ๆ

ล้างมือบ่อย	ๆ	ด้วยน�้าและสบู่	หากมีอาการคล้ายไข้หวัด	เช่น	มีไข้	ไอ	

จาม	มีน�้ามูก	ให้ใส่หน้ากากอนามัย	และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น	หาก

อาการไม่ดีขึ้น	หรือมีอาการหอบเหนื่อย	หายใจล�าบาก	ควรรีบไปพบแพทย์

หลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ	 ผู้ท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยง	 ให้

สังเกตอาการผิดปกติต่ออีก	 30	 วัน	 หากมีอาการไข้	 ไอ	 เจ็บคอ	มีน�้ามูก	

ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน	หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน	2	วัน	หรือมีไข้สูง	หอบ

เหนื่อย	หายใจล�าบาก	ให้ไปพบแพทย์	พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง

เอกสารอ้างอิง

World	Health	Organization.	Middle	East	respiratory	syndrome	coro-

navirus	(MERS-CoV)		

 from:	http://www.who.int/csr/don/2014_06_25_mers/en

Centers	for	Disease	Control	and	Prevention.	Middle	East	Respira-

tory	Syndrome	(MERS).		

 from:	http://www.cdc.gov/CORONAVIRUS/MERS/INDEX.HTML	

กรมควบคุมโรค.	 องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	 2012	
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 Syndrome	Coronavirus	(MERS-CoV)		from:	http://beid.ddc.moph.	

	 go.th/beid_2014/files/KM_MERS_2May14(1).pdf	

วรรณา	อุ่นจังหาร.	โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า	สายพันธุใ์หม่	2012	(MERS-CoV)  

 from:http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=10	

ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค.สถานการณ์ผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส	2012

 from:	http://www.boe.moph.go.th/files/report/20140113_63450025.pdf	

คณะท�างานด้านการรักษาพยาบาล	กระทรวงสาธารณสุข	ร่วมกับคณะ

	 แพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆแนวทางการวินิจฉัย	ดูแลรักษา	

	 และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อผู้ป่วยMERS-CoV.2556	

	 ฉบับปรับปรุงครั้งที	1	วันที่	19พฤษภาคม	2557

 from:http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/cpg_01_2662557
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	 หากท่านมโีอกาสมาเยือนจังหวดันครปฐม	สิง่ท่ีทุก	ๆ	ท่าน

ห้ามพลาดเลยก็คอื	“องค์พระปฐมเจดย์ี”	ซึง่ถอืว่าเป็นพระสถปูเจดย์ี

ท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย		พระปฐมเจดย์ีน้ันสนันิษฐานว่า

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช	 ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่

พระพุทธศาสนา	คือพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ	เมื่อท่าน

ทั้งสองประกาศหลักธรรมค�าสอนแล้ว	 ก็ได้สร้างพระเจดีย์ทรง

บาตรคว�่า	 ตามแบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้	 กระทั่งปี	

พ.ศ.	2396	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รชักาลท่ี	4)	

โปรดเกล้าฯ	ให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้	ลักษณะเจดย์ี

เป็นทรงระฆงัคว�า่	พร้อมสร้างวหิารคด	และระเบียงโดยรอบ	แต่

ยังไม่ทันเสร็จ	ก็สวรรคต	ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5)	โปรดเกล้าฯ	ให้ปฏิสังขรณ์	จัดสร้างหอ

ระฆัง	และประดับกระเบื้องจนส�าเร็จ

 

	 เมื่อมาถึงองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว	 ก็ควรไปกราบนมัสการ	

พระร่วงโรจนฤทธิ	์มชีือ่เต็มคอื	พระร่วงโรจนฤทธิ	์ศรอิีนทราทิตย์	

ธรรโมภาส	 มหาวชิราวุธ	 ราชปูชนียบพิตร	 แต่ประชาชนทั่วไป

จะเรียกว่า	 หลวงพ่อพระร่วง	 หรือ	 พระร่วงโรจนฤทธิ์	 ซึ่งเป็น

พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐม	และในวันที่	2	พฤศจิกายน	

ของทุกปี	 เป็นวันคล้ายวันเกิดพระร่วงโรจนฤทธิ์	 จะมีพิธีท�าบุญ

ครัง้ใหญ่ขององค์พระปฐมเจดย์ี	ชาวบ้านจะน�าของมาถวาย	และ

ท่ีขาดไม่ได้เลย	คอืไข่ต้มย้อมสแีดง	และดอกดาวเรอืง		ภายในองค์

พระเจดีย์ยังเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า		ทางวัดจึงก�าหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการ
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องค์พระปฐมเจดย์ี		ในวนัขึน้	12	ค�า่	เดอืน	12	ถงึวนัแรม	5	ค�า่

เดอืน	12	รวม	9	วนั	9	คนื	เป็นประจ�าทุกปี	ใครมโีอกาสแวะมา

เท่ียวกนัได้	ด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดย์ี	ยังม	ีพระพุทธนรเชษฐ์ 

หรือพระศิลาขาว	ปางประทานปฐมเทศนา	น่ังห้อยพระบาท

ทั้งสองบนฐานกลีบบัว		ส�าหรับพระศิลาขาวที่พบในประเทศไทย

มีอยู่	 5	 องค์	 2	 องค์อยู่ท่ีพระปฐมเจดีย์	 องค์ท่ี	 3	 อยู่ท่ี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าพระยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

องค์ที	่4	อยูท่ีพ่ิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร	กรุงเทพฯ	ส่วน

องค์สุดท้ายอยู่ที่	วัดหน้าพระเมรุ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

	 ส�าหรับท่านท่ีต้องการซื้อของฝาก	 	 นครปฐมน้ันก็ขึ้นชื่อ

อยู่แล้วว่า	ส้มโอหวาน	ข้าวหลามหวานมัน	โดยบริเวณรอบ	ๆ	

องค์พระปฐมเจดีย์จะมีร้านขายส้มโอ	ข้าวหลาม	ขนมจาก	 ให้

เลือกซื้ออย่างมากมายนอกจากนี้ในตอนเย็น	บริเวณอีกด้านของ

องค์พระปฐมเจดีย์		ก็จะมีตลาดนัดของกินท่ีมีให้เราเลือกท้ัง														

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เก๊ียวจอนยาว	 ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้เจ็งซึ่งลูกชิ้น

ปลาอร่อยมาก	 ร้านโตราดหน้า	 หอยทอดนายผอมข้าวมันไก่

นครหลวง	 อาหารตามสั่ง	 รวมถึงของหวานอย่างบัวลอยแต้จิ๋ว	

และไอศครีมลอยฟ้า	 ที่มีจุดเด่นของร้านจากการเอาไอศครีมมา

โยนลอยฟ้า	หรอืหากเราอยากลองจะรบัไอศครมีลอยฟ้าเองกไ็ด้นะ

Wikanda. By MR. TRAVEL TEAM

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ

http://travel.kapook.com/view18651.html
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	 เมื่อกล่าวถึงพ้ืนฐานของธุรกิจ	เหล่านักการตลาด	นักขายมือ

อาชีพ	หรือทีมงานกลยุทธ์ของแต่ละองค์กร	คงนึกถึงหลัก	4P’s	ท่ี

ประกอบด้วย	ตัวสินค้า	(Product)	การตั้งราคา	(Price)	สถานท่ี

จัดจ�าหน่าย	(Place)	และการส่งเสริมการขาย	(Promotion)	แต่

ในปัจจุบันหากต้องการพ้ืนท่ีในตลาด	 เพ่ือความอยู่รอดในเส้นทาง

ธุรกิจ	เกณฑ์ท่ีกล่าวมาน้ันคงต้องเปลี่ยนไป

	 ในปัจจุบันเทรนด์ในการขายสินค้า	เปลี่ยนไปเป็น	8	เทรนด์

ใหญ่	ดังนี้

 1. Instant Alternative	คือ	ทางเลือกในสินค้าทดแทน	

โดยผู้บริโภคจะมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าน้อยลง	 ไม่ยึดติดว่า

ต้องใช้ย่ีห้อเดิม	 แต่จะชอบทดลองสินค้าย่ีห้อใหม่ๆ	 ท่ีใช้ทดแทน

กันได้	สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ

 2. Green Product	ลูกค้าจะพิจารณาสินค้าหรือบริการ

ท่ีแสดงให้เห็นว่าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 และห่วงใยธรรมชาติ	

เช่น	สินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ	หรือสามารถ

น�าบรรจุภัณฑ์น้ันกลับมาดัดแปลงใช้งานได้ใหม่	นอกจากน้ี	บริษัท	

ห้างร้าน	ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีนโยบายท่ีช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม

 3. Valuation and Status	บอกเล่าเรื่องราวของสินค้า

ผ่าน	Social	Media	ต่าง	ๆ	เช่น	Youtube	Facebook	Line	

หรือ	Application	ต่างๆ	ให้ลูกค้าได้รับทราบทันที	ท้ังการเปิดตัว

สินค้าใหม่	การจัดโปรโมชั่นเพ่ือให้ลูกค้าจดจ�า	และเกิดความสนใจ

จนเกิดการซื้อสินค้าน้ันๆ

 4. Sharing their time	ผู้บริโภคจะแบ่งปันประสบการณ์

การใช้สินค้า	 และบริการ	 ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 เช่น	 Facebook	

Website	หรือสร้างบล็อค	(Blog)	ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้

บริโภครายอ่ืน	ๆ	เน่ืองจาก	ผู้ท่ีบอกเล่ามีการใช้จริง	และไม่มีส่วน

ได้ส่วนเสียต่อยอดขาย		แต่ในปัจจุบันเจ้าของสินค้าหลายรายใช้

ช่องทางน้ีเป็นการจูงใจให้หันมาซื้อสินค้าโดยมักจะให้การสนับสนุน

สินค้าไปใช้ฟร	ี

 5. Goods Class	 สินค้าท่ีผู้บริโภคจะซื้อ	 ต้องตรงกับ

การใช้ชีวิต	(Lifestyle)	และสามารถแสดงให้ถึงตัวตนของผู้ใช้ได้

 6. Brand Identity	สินค้าและบริการต้องแสดงถึง

เอกลักษณ์ของตราสินค้าได้เป็นอย่างดี	เช่น	ชุดออกก�าลังกายย่ีห้อ	

A,	B,	C	จะสามารถสื่อได้ถึงกลุ่มคนท่ีจะเลือกใช้สินค้าน้ัน	ๆ 	โดย	

A	จะมีดีไซน์ท่ีล�้าสมัย	สีสันฉูดฉาด	เหมาะกับผู้ซื้อท่ีเป็นวัยรุ่น	แต่

สินค้าย่ีห้อ	B	กลับใช้สีด�า	เทา	แต่ใช้เนื้อผ้าท่ีดี	การตัดเย็บดีกว่า	

และมีราคาสูงกว่า	 เหมาะกับผู้ใช้ท่ีมีรายได้สูง	 และมีการพิจารณา

เลือกซื้อสินค้าท่ีใช้เหตุผลมากกว่า

 7. Fomo-Fear of Missing Observe	 เจ้าของ

สินค้าต้องติดตาม	 และทันกระแสท่ีเกิดขึ้น	 เช่น	 ในอดีตมีกระแส

การเล่น	Ice	Bucket	Challenge	จึงมีการอิงกระแสดังกล่าว	โดย

เจ้าของบริษัทจะตอบรับค�าท้า	ท�าให้ท้ังเจ้าของบริษัท	และสินค้า

เป็นท่ีรู้จัก	และถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว

 8. Quick Response	 ผู้ขายหลายรายต้องหาวิธีการท่ี

จะท�าให้ลูกค้าตอบสนอง	 ท้ังด้านการรับรู้	 และตัดสินใจซ้ือสินค้า

อย่างรวดเร็ว	เช่น	รายการขายสินค้าตามช่องต่าง	ๆ	ท่ีพิธีกร	จะ

ย�้าเรื่องเวลา	และโปรโมชั่น	ลด	แลก	แจก	แถม	โดยท่ีลูกค้าต้อง

ตัดสินใจ	เพ่ือจะได้รับสิทธิพิเศษน้ัน	ๆ	

 Megatrend ทั้ง 8 ข้อนี้	 ก�าลังเป็นตัวก�าหนดธุรกิจ

ในสังคมปัจจุบัน	หากเจ้าของสินค้าต้องการพ้ืนท่ีในตลาด	ก็ไม่ควร

มองข้ามปัจจัยดังกล่าว	ลองหันมามอง	แล้วน�าไปปรับใช้ให้เหมาะ

กับธุรกิจของตน	มาเตรียมตัวและก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกัน

เถอะ

8 Megatrends 

ท่ีก�าลงัเปลีย่นโลกธรุกิจ

โดย...คุณชลดา  วงศ์วานิช
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 สวัสดีค่ะ วันนี้ Good Life จะชวนพี่ ๆ ศิษย์เก่า 

เข้าครัวท�าอาหาร ในเมนู “ไข่ต้ม” อาหารที่ท�าง่ายที่สุด

ในโลก ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

 ไข่ต้มแฟนซ	ีหรอืไข่ต้มลายหินอ่อน	คอืไข่ต้มท่ีมีลวดลายคล้าย	ๆ

เปลือกไข่ที่ก�าลังแตก		ถ้ากางต�าราอาหารจีน		จะพบว่าพ่อครัวแม่ครัว

ชาวจีนจะน�าไข่ไปต้มในน�า้ชาหรอืน�า้พะโล้	เพ่ือให้ได้ลายหินอ่อนสนี�า้ตาล

บางๆ	แต่ถ้าเป็นเชฟหนุ่มตาน�้าข้าวก็จะนิยมท�าเจ้าไข้ต้มแฟนซีนี้ในช่วง

เทศกาลอีสเตอร์	โดยจะท�าออกมาหลาย	ๆ	สี	เพื่อใช้เติมแต่งสีสันบน

โต๊ะอาหาร	อ่านถึงตรงนี้	พี่ๆ	คงจะอยากทราบวิธีท�าแล้วใช่ไหมคะ	งั้น

เรามาลงมือกันเลยดีกว่าค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. ไข่ไก่  2. ใบชา หรือสีผสมอาหาร

 3. น�้าสะอาด 4. เกลือ

วิธีท�า

1. น�าไข่ไก่ ไปต้มในน�้าเปล่าให้สุก 

	 โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ	10	นาที	จากน้ันตกัขึน้มาพักไว้ให้เย็น 

แล้วน�าหลังช้อนทุบเปลือกไข่ให้แตกเป็นรอยร้าว	 จนได้ลวดลายทั่วฟอง	

ค�าเตือน	ระวังอย่าให้เปลือกไข่หลุดออกจากกัน

2. เลือกสีสันที่ต้องการ

	 ใส่ไข่ที่ทุบเปลือกแล้วลงในหม้อ	 เติมเกลือ	 ใบชา	 และน�้าลงไป	

ตั้งไฟต้มด้วยไฟกลางจนน�้าเดือดแล้วหรี่ไฟให้อ่อนลง	ต้มไปเรื่อย	ๆ 	จน

สใีบชาซมึเข้าไปในไข่	หรอืถ้าท่ีบ้านมนี�า้พะโล้กส็ามารถน�ามาใช้แทนใบชา

ได้นะคะโดยถ้าอยากให้ไข่ต้มแฟนซีสีสวยมากๆ	 แนะน�าแช่ไข่ไว้ในน�้า

ต้มอย่างน้อย	 1	 คืน	 จากนั้นสามารถปอกเปลือกน�าไปจัดขึ้นบนโต๊ะ

อาหารได้แล้วค่ะ

เคล็ดลับการใช้สีจากธรรมชาติ

สีน�้าตาลเข้ม		 ให้เติมซอสถั่วเหลืองเพิ่มลงไปในน�้าชา	1	ช้อนโต๊ะ

สีแดง สีชมพู		 ได้จากการแช่ในน�้าบีทรูท

สีฟ้า  สีม่วง		 น�้าดอกอัญชัญ	หาง่ายแถมปลอดภัย

สีเขียว   ลองใช้น�้าใบเตยเข้มข้น	หรือใบชาสีเขียว	รับรองว่า

	 	 	 สีสวย	และหอมน่าทานเชียวค่ะ

3. การใช้สีผสมอาหาร

	 น�าสผีสมอาหาร	1	ช้อนชา	ใส่ลงผสมกบัน�า้ส้มสายชอีูก	1	ช้อนชา	

และน�า้	3	ถ้วย	คนผสมให้เข้ากัน	(ความเข้มข้นของสีเลือกตามความชอบ)	

จากน้ันน�าไข่ไก่ท่ีทุบเปลือกแล้วมาจุ่มลงในถ้วยสีผสมอาหารท่ีเตรียมไว้

ให้ท่วม	ทิ้งไว้ประมาณ	30	นาทีเพื่อให้สีผสมอาหารจะได้ซึมผ่านเปลือก

ไข่	 พอครบเวลาก็ตักขึ้นจากน�้าแล้วเอาไปแช่เย็นทิ้งไว้สัก	 1	 คืน	 และ

ค่อย	ๆ	กระเทาะเอาเปลือกออก	พร้อมเสิร์ฟลงในจานสลัด	รับรองมัด

ใจคนทั้งบ้านได้แน่นอนค่ะ

ไข่ต้ม แฟนซี

 พี่	ๆ	ท่านใดที่มีเคล็ดลับ	หรือเรื่องราวที่อยากแบ่งปัน	สามารถส่งมา

ได้ที่	E-mail	:	alumni@bu.ac.th	

	 เคล็ดลับไหนถูกเลือกให้มาลงในวารสาร	ทางสมาคมฯ	มีของน่ารักๆ	

มอบให้ถึงบ้านเลยค่ะ

 ขอบคุณเนื้อหาดีๆ	และรูปสวยๆ	จากhttp://jam-sugar.exteen.com

และ	www.kapook.com		แล้วพบกับเคล็ดลับดีๆ	ในฉบับหน้าค่ะ			        

          



ธุรกิจศิษย์เก่า
เจ้าของธุรกิจ  :  คุณวิสูตร ตันประสาทปริญญา

ส�าเร็จการศึกษา :  คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 1 

    INNERZIZ co.ltd.
                            * THE UNIFORM CREATIVE COMPANY *

                     founder :  VISUT TANPRASATPRINYA BU1

BUILDING UP WITH NEXT GENERATION :

“INNERZIZ” has been established since 1999 
when children graduated from ABAC & CHULA 

”INNEZIZ” is purely driven by aspiration & inspiration 
in opportunity to make di�erence in “uniform” 
business which as been well-accepted through 
continued support from customers who see 
the value added in our o�ering .

STARTING POINTS : 

After graduated with Master degree from USA, 
�rst career was rice exporter known as pioneer
company in packing Jasmine rice in air-conditioning
room for exporting to USA. Also well-recognized as 
company with highest rice & corn exporting  values 
among agricultural exporters. Open up new markets 
in Africa & Middle East countries  as well as co-founders 
of agricultural freighter company.

VALUES OFFERED :

“INNERZIZ” emphasizes on providing 
consultation in designing uniform to 
meet customer’s branding needs 
which can re�ected into the dress 
up of the employees. We o�er 
unique cutting & tailored made 
uniforms as well as order to make 
uniforms.

SOME VALUED SUPPORTERS:

MAJOR CINEPLEX GROUP   
ROMRAVIN  
HINO  
CANON  
SONY  
TOYOTA  
NORTH PARK
THE PLATINUM  
B2S  
365/ETS   
KIDZANIA  
THE METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

EXPLORE MORE :

Feel free to contact 

Nithivadee Tanprasatprinya
โอ๋
บริษัทอินเนอซิสจำกัด
หมู่แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขนกทม
โทร
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ธุรกิจศิษย์เก่า
ชื่อธุรกิจ   :  ร้านก๋วยเตี๋ยวยกล้อ

เจ้าของธุรกิจ  :  คุณจิณณ์ณณัช (จุติมา) สุขประสงค์

ส�าเร็จการศึกษา :  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา รุ่น 36

จุดเริ่มต้น

 “ธุรกิจนี้เป็นการต่อยอดจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ เดิมจะมีขาย

เฉพาะก๋วยเต๋ียวและหมสูะเต๊ะ ต่อมาก็ได้เพ่ิมเมนูขึน้มาอีกเรือ่ยๆ 

จนปัจจุบันมีทั้งเมนูข้าว ขนม ของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่มเย็นๆ 

มากมาย รวมถึงกาแฟสด ด้วยความตั้งใจว่า อยากให้ลูกค้าได้

มทีางเลอืกท่ีมากขึน้ มาท่ีเดยีวจบ เหมอืน One Stop Service 

และได้มีการน�าระบบรับออเดอร์ท่ีทันสมัยซึ่งเป็นจุดต่างอย่าง

มากจากร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปในเชียงราย แต่ราคาอาหารไม่แพง 

ลูกค้าทุกระดับสามารถจ่ายได้”

สถานท่ีจ�าหน่าย : จากห้าแยกพ่อขนุเม็งราย ตรงไปทางสนามกีฬา 1 กม. จ.เชยีงราย

*** สิทธิพิเศษส�าหรับศิษย์เก่า 

     ส่วนลด 10% ส�าหรับเมนูอาหารคาว***

ศิษย์เก่าฯ	ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ	หรือกิจการที่ท่านเป็นเจ้าของ	ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	พร้อมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์	

สามารถติดต่อได้ที่	 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	 โทร	 0-2350-3500	 ต่อ	 1576,1577	 (สายตรง)	

0-2671-6720-1โทรสาร	0-2671-6722E-mail;	alumni@bu.ac.th

รูปแบบธุรกิจ

 	 ถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ครบวงจร	มีทั้งอาหารคาว	หวาน	

เครื่องดื่ม	ให้เลือกกว่าร้อยรายการ	รองรับลูกค้าได้มากกว่า	150 

ท่ีน่ัง	 สามารถเลือกท่ีน่ังได้	 3	 โซน	 ด้วยความรู้สึกต่างกันอีก

ท้ังยังมีมุมกาแฟเล็กๆ	 อยู่หน้าร้าน	 จะนั่งจิบกาแฟไป	 หรือ

ลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านก็สามารถนั่งรอชิลๆ	ได้หากมาเป็นกรุ๊ปใหญ ่

สามารถส�ารองที่นั่งล่วงหน้าได้ค่ะ

ติดต่อ : www.facebook.com/ร้านก๋วยเตี๋ยวยกล้อเชียงราย

       053-74202 , 083-5759945
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Thailand

	 Thailand	is	the	second-largest	economy	in	Southeast	Asia,	

after	Indonesia.	

 Exports:	rice,	sugar,	canned	seafood,	canned	and	processed	
fruits,	shrimp,	coconuts,	corn,	soybeans,	tapioca,	paper	products,	

silk,	textiles,	rubber	products,	jewelry,	automobile	manufacturing,	

a	blooming	tourism	industry.	

ประเทศไทย

	 ไทยเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับท่ีสองในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศอินโดนีเซีย	 ไทยมีสินค้าส่งออกที่

ส�าคัญได้แก่	ข้าว	น�้าตาล	อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง	ผลไม้กระป๋อง	และ

ผลไม้แปรรูป	กุ้ง	มะพร้าว	ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	มันส�าปะหลัง	ผลิตภัณฑ์จาก

กระดาษ	ผ้าไหม	แพรภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์จากยางพารา	อัญมณี	อุตสาหกรรม

การผลิตอุปกรณ์ยานยนต์	และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว																			

Malaysia

  	 Malaysia	is	the	third	largest	economy	in	South	East	Asia	

behind	Indonesia	and	Thailand	and	29th	largest	economy	in	the	

world.

 Exports:	food	products,	semi	conductor	components	and	

devices,	electrical	goods,	solar	panels,	information	and	communication 

technology	(ICT)	products.

ประเทศมาเลเชีย

	 มาเลเชียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามรองจากอินโดนีเชียและ

ไทย	นอกจากน้ีมาเลเชียยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	29	ของโลก

สินค้าส่งออกคือ		ผลิตภัณฑ์อาหาร		อุปกรณ์ประเภทสารก่ึงตัวน�าอุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 แผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์	 สินค้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ASEAN Export Products

สินค้าส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียน
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Indonesia

				 Indonesia	is	the	largest	economy	in	Southeast	Asia	and	is	

one	of	the	emerging	market	economies	of	the	world.

 Exports:	clothing,	machinery	and	transportation	equipment,	

petroleum,	rubber,	and	footwear.	Indonesia	is	the	world’s	largest	

mineral	producer	of	bauxite,	silver,	and	tin,	copper,	nickel,	gold,	

and	coal.	Agricultural	products:	rice,	cassava	(tapioca),	peanuts,	

cocoa,	coffee,	palm	oil,	copra,	poultry,	beef,	pork.

ประทศอินโดนีเชีย 

 อินโดนีเชยีมขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ท่ีสดุในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และเป็นหนึ่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ของโลกท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา	

สินค้าส่งออกของอินโดนีเชียได้แก่	เครื่องนุ่งห่ม	อุปกรณ์เครื่องจักรกล	และ

อุปกรณ์ประกอบยานพาหนะ	ปิโตรเลียม	ยางพารา	และรองเท้า	นอกจากนี้

อินโดนีเชียยังเป็นแหล่งสินแร่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 ซึ่งมีแร่บอกไซต์หรือหิน

แร่ที่มีอะลูมิเนียม	แร่เงิน	 แร่สังกะสี	 แร่ทองแดง	 แร่นิกเกิ้ล	ทองค�า	 และ

ถ่านหิน	 	 ส�าหรับสินค้าเกษตรกรรมนั้นได้แก่	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 ถั่วลิสง	

โกโก้	กาแฟ	น�้ามันปาล์ม	เนื้อมะพร้าวแห้งส�าหรับท�าน�้ามันมะพร้าว	สัตว์ปีก	

เนื้อโค	และสุกร

Singapore

			 Singapore	has	a	highly	developed	trade-oriented	market	

economy.

 Exports:	electronics,	chemicals,	pharmaceuticals,	petroleum	

products,	food/beverages,	textile/garments,	electronic	components,	

telecommunication	apparatus,	and	transport	equipment.	Singapore	

is	one	of	the	top	three	export	oil	refining	centers	in	the	world.

ประเทศสิงคโปร์

	 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบมุ่งเน้นตลาดธุรกิจการค้าโดยมีสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ	ได้แก่	เครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ยา	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	อาหารและเครื่องดื่ม	ผ้าและ

แพรภัณฑ์	 อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า	 อุปกรณ์สื่อสาร	 อุปกรณ์ขนส่ง	 นอกจาก

นี้สิงคโปร์ยังเป็นหนึ่งในสามของประเทศที่ส่งออกน�้ามันกลั่นมากที่สุดในโลก
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The Philippines

	 The	40th	largest	economy	in	the	world.

 Exports:	semiconductors	and	electronic	products,	transport 

equipment,	garments,	copper	products,	petroleum	products,	coconut 

oil,	and	fruits.	The	Philippines	is	the	largest	producer	of	(cane)	

sugar	in	the	world	anda	major	player	in	the	global	shipbuilding	

industry	producing	container	ships.

ประเทศฟิลิปปินส์ 

	 ฟิลปิปินส์เป็นประเทศท่ีมเีศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดบัท่ี	40	ของโลก	โดยมี

สินค้าส่งออกได้แก่อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวน�า	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าและอะไหล่	อุปกรณ์และอะไหล่ยานพาหนะ	แพรภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ที่

ท�าจากทองแดง	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	น�้ามันมะพร้าว	และผลไม้	นอกจากนี้

ฟิลิปปินส์ยังเป็นผู้ผลิตน�้าตาลอ้อยรายใหญ่ที่สุดของโลก	และเป็นประเทศที่มี

บทบาทส�าคญัในอุตสาหกรรมการต่อเรอืระดบันานาชาติ		โดยมีความเชีย่วชาญ

ในด้านการผลิตเรือขนส่งสินค้า								

Cambodia

  	 Cambodia’s	 two	 largest	 industries	are	 textiles	 and	 tourism.	

Garment	manufacturing	accounts	for	80%	of	the	country’s	exports,	

run	 by	 foreign	 investors.Cultural	 heritage	 tourism	 is	 especially	

popular	 in	 the	country,	with	many	 foreign	 tourists	visiting	 the	

ancient	Hindu	temple	of	Angkor	Wat.	

ประเทศกัมพูชา

	 กัมพูชามีอุตสาหกรรมหลักอยู่สองประเภทคือ	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	และ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 โดยด้านการผลิตสิ่งทอนั้นมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ	

80	ของการส่งออกของประเทศ	ซึ่งด�าเนินกิจการโดยนักลงทุนต่างชาติ	การ

ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ	 ซึ่งนัก

ท่องเที่ยวเหล่านี้มักมาเยี่ยมชมโบราณสถานของศาสนาฮินดูอย่าง “นครวัด”

Brunei

 Exports:	crude	oil	 and	 natural	 gas.	 Brunei	 is	 the	 third-
largest	oil	producer	in	Southeast	Asia,	averaging	about	180,000	

barrels	per	day	(29,000	M3/D).	It	also	is	the	fourth-largest	producer	

of	liquefied	natural	gas	in	the	world.

ประเทศบรูไน 

	 บรูไนส่งออกน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับสามใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งมีก�าลังผลิตโดยเฉลี่ย	 180,000	บาร์เรล

ต่อวัน	(29,000	ลูกบาศก์เมตร)	และผลิตก๊าซเหลวธรรมชาติมากเป็นอันดับ

ที่สี่ของโลก				
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Vietnam

	 Vietnam	may	be	the	fastest	growing	of	emerging	economies 

by	2025

 Exports:	petroleum	and	coal,	motorbike	manufacturing.	Crude

oil	is	Vietnam’s	leading	export.	Vietnam	is	a	major	producer	of	

seafood	(shrimp,	catfish	farms)and	textiles.

ประเทศเวียดนาม

	 เวียดนามอาจจะเป็นประเทศก�าลังพัฒนาท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีรวดเร็วและโดดเด่นท่ีสุดภายในปี	พ.ศ.	2568	หรือ	ค.ศ.	2025	สินค้า

ส่งออกของเวียดนามได้แก่	 ปิโตรเลียมและถ่านหิน	 อุตสาหกรรมการผลิต

จักรยานยนต์	 โดยน�้ามันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกอันดับหนึ่ง	 และเวียดนาม

เป็นผู้ผลติท่ีส�าคญัในการส่งออกอาหารทะเล	(กุ้งและปลาดกุฟาร์ม)	และสิง่ทอ

Myanmar

			 Major	produce	 is	 rice	which	covers	about	60%	of	 the	

cultivated	land	area

 Exports:	 textiles,	 wood	 products,	 construction	 materials,	

gems	(rubies),	metals,	oil	and	natural	gas.	Rubies	are	the	biggest	

earner,	90%	of	the	world’s	rubies	come	from	Myanmar,	whose	

red	stones	are	prized	for	their	purity	and	color.	Thailand	buys	

the	majority	of	the	country’s	gems.	Burma	has	diverse	and	varied	

tourist	attractions.

ประเทศพม่า

	 พม่าปลูกข้าวเป็นหลักโดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวครอบคลุมร้อยละ	60

ของพ้ืนท่ีการเกษตรของประเทศ		ส�าหรับสินค้าส่งออกน้ันได้แก่		สิ่งทอ	

ผลิตภัณฑ์ไม้	วัสดุก่อสร้างอัญมณี	(ทับทิม)	แร่เหล็ก	น�้ามันและก๊าซธรรมชาต ิ

ทับทิมของพม่านั้นคิดเป็นร้อยละ	90	ของทับทิมที่มีในโลก	ซึ่งการตรีาคาน้ัน

ขึน้อยู่กบัคณุภาพสแีละความบรสิทุธิข์องทับทิม	ประเทศไทยจัดเป็นผู้ซือ้อัญมณี

รายใหญ่โดยมีก�าลังซื้อทับทิมส่วนใหญ่ของประเทศพม่า	นอกจากนี้แหล่ง

ท่องเที่ยวในพม่านั้นมีความหลากหลาย	และน่าสนใจ	

Laos

	 Laos	 is	a	 regional	player	 in	 its	 role	as	a	hydroelectric	

power	supplier	to	neighbors	such	as	China,	Vietnam	and	Thailand.

Tourism	is	the	fastest	growing	industry	in	the	economy	and	plays	

a	vital	role	in	the	Lao	economy.

 Exports:	wood	products,	garments,	coffee,	tin,	copper,	gold.

ประเทศลาว

	 ลาวมีบทบาทหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้าให้เพื่อนบ้าน	 อาทิ	

จีน	 เวียดนาม	 และไทย	 มีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ	สินค้าส่งออกที่ส�าคัญได้แก่	ผลิตภัณฑ์ไม้	แพรภัณฑ์	กาแฟ	ดีบุก	

ทองแดง	และทองค�า



บริษัท อินโนแพ็คอินดัสตรี จ�ากัด

87	ถ.พรมแดน	แขวงบางบอน	เขตบางบอน	กรุงเทพมหานคร	10150	

โทรศัพท์	0-2405-2900-5	ต่อ	700,	09-2223-3324

	 บริษัท	อินโนแพ็คอินดัสตรี	จ�ากัด	เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านถุงพลาสติกต่างๆ	เช่น	กลุ่ม	

LD,	กลุ่ม	PP,	กลุ่ม	HD	และผลิตภัณฑ์กลุ่มลามิเนต	ส�าหรับบรรจุอาหารต่างๆ	ก�าลัง

ขยายธุรกิจความเติบโต	ต้องการผู้สนใจเข้าร่วมกับบริษัท	ดังน้ี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จ�านวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

	 -	เพศชาย/หญิง	อายุต้ังแต่	20	ปีขึ้นไป			

	 -	วุฒิการศึกษา	ระดับปริญญาตรีทุกสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 -	มีความสนใจด้านการขายหรือการเจรจาต่อรอง

	 -	ชอบความท้าทายในงานขาย

	 -	มีรถยนต์และใบขับขี่

	 -	หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี จ�านวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ                                                                                                                                              

	 -	 เพศชาย/หญิง	อายุต้ังแต่	20	ปีขึ้นไป			

	 -	วุฒิการศึกษา	ปวช.	-	ระดับปริญญาตรี	สาขาบัญชี	หรือ	สาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 -	มปีระสบการณ์ในงานบัญช	ี1	ปี	ขึน้ไป	และมคีวามรูเ้กีย่วกบัด้านบัญชลีกูหน้ี	-	เจ้าหน้ี

	 -	สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีท้ัง	MS.Office	และโปรแกรมส�าเร็จรูป	Express		

	 	 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานฝ่ายผลิต จ�านวน 20 อัตรา

คุณสมบัติ                                                                                                                                              

	 -	เพศชาย	อายุต้ังแต่	18	ปีขึ้นไป

	 -	วุฒิการศึกษา	ม.3	ขึ้นไป	มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

	 -	มีความซ่ือสัตย์	ขยัน	อดทน	มีความกระตือรือร้นสูง

	 -	มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	เข้ากับคนอ่ืนได้

TBWA (Thailand) Co.,Ltd.

153/3	Soi	Mahardlekluang1	Rajdamri	Road,	Patumwan,	Bangkok	10330

	 We	are	a	well-established	international	advertising	agency,	seeking	for	

well-qualified	professionals	to	join	us	in	the	following	positions.

Accounting Officer / พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

	 -	 เพศชาย/หญิง	อายุ	23	-	30	ปี

	 -	 วุฒิการศึกษา	ระดับปริญญาตรี	ในสาขาการบัญชี	การเงิน	หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง

	 -	มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชีและการเงินไม่ต�่ากว่า	1	ปี

	 -	มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบบัญชี/การเงิน

	 -	มีพ้ืนฐานหรือสามารถใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางบัญชีได้

	 -	มีความระเอียดรอบคอบ

	 -	มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	พูด/อ่าน/เขียน

SANKO TRADING THAI COMMERCE CO.,LTD.

63	Wireless	Road,	23rdFloor	Athenee	Tower,	Lumpini,	Pathumwan,	Bangkok	

10330 

Tel:	66(0)2-126-8022	Fax:	66(0)2-126-8181	

Position:  Sales Assistant

	 Type	of	Business:		Trading	(Sales	Plastic	Material)

Job Description 

	 -		Support	to	Japanese	Sales	Manager

	 -		Visit	to	customer	with	Japanese	Sales	Manager

	 -	 Support	and	Coordinate	for	customer

	 -	 Planning	and	Report	of	Product	Control

Qualification

	 -	Male/Female	age	about	28	-	35	years

	 -	Bachelor	degree

	 -	Good	command	of	English

	 -	Intention	and	Good	human	relation

	 -	Good	computer	skills

Asian Tigers Mobility (Thailand) Ltd.

3388/74-77	Sirinrat	Building,	21st	Floor,	Rama	IV	Road,	Klongton,	Klongtoey,	

Bangkok	10110		

	 KhunManoon	Rukmaneewong,	HR.	Manager	(089-8921005)

	 Telephone:	+66	2	6877970	(HR	direct	line)

	 Email:	manoon.r@asiantigers-thailand.com

	 Visit	us:	www.asiantigers-mobility.com

	 Asian	Tigers	Mobility	is	a	leading	provider	of	international	relocation	

solutions.	Each	year	Asian	Tigers	Mobility	companies	move	thousands	of	

families	to	their	new	homes	from	every	corner	of	the	globe.	Asian	Tigers	

Mobility	provides	a	comprehensive	end-to-end	mobility	service	tailored	to	

your	transferees’	needs	ensuring	their	smooth	transfer.	We	are	committed	

to	delivering	the	very	best	moving	and	destination	services	in	the	industry	

without	compromise.	We	are	now	looking	for	motivated	staff	who	always	

aims	for	excellence	to	be	part	of	our	organization.	If	you	are	ready	for	

a	new	challenge	in	a	successful	company,	here	is	the

Job description: 

	 -	Handling	elements	of	the	immigration	processes	for	our	corporate		

	 	 clients

	 -	Document	preparation	as	per	contract	/	compliance	guidelines

	 -	 Systematic	service	delivery	/	Tracking	of	visas,	work	permits

	 -	 Internal	system	updates/Invoicing	/	Database	management	/	other		

	 	 tasks	as	assigned
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประกาศรับสมัครบุคลากร

อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

	 -	ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันต่างประเทศหรือภายในประเทศ		

	 	 (หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทุกวิชา)	

	 	 ท่ีได้รับการรับรอง	

	 -	 ไม่จ�ากัดเพศ	

	 -	อายุไม่เกิน	40	ป	ี

	 -	มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพธุรกิจและด้านการบริหารหลักสูตรจะได้รับการพิจารณา	

	 	 เป็นพิเศษ	

	 -	สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด	ี

	 -	มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากต่อบุคคลทุกประเภทและทุกระดับ	

	 -	มีความอดทน	ทุ่มเท	เอาใจใส่ในการท�างานท่ีได้รับมอบหมาย

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนานาชาติ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

	 -	ปริญญาโท	สาขาท่ีเกี่ยวข้อง

	 -	 ไม่จ�ากัดเพศ

	 -	อายุไม่เกิน	35	ปี

	 -	มีประสบการณ์การท�างานอย่างน้อย	1	ปี

	 -	สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้

	 -	มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

	 -	มีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก

บุคลากรประจ�าแผนกธุรการ กล้วยน�้าไท 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

	 -	ปริญญาตรี	สาขาภาษาไทย	หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 -	 ไม่จ�ากัดเพศ	

	 -	อายุไม่เกิน	35	ปี

	 -	สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	Microsoft	Office	ได้

	 -	มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

	 -	สามารถเขียนจดหมายทางการ	เอกสารส�าคัญต่าง	ๆ	ร่างเอกสารสารโอวาทได้

	 -	มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	อัธยาศัยดี

บุคลากรประจ�าแผนกนิติการ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

	 -	ปริญญาตรีหรือปริญญาโท	ด้านนิติศาสตร	์

	 -	 ไม่จ�ากัดเพศ	

	 -	อายุไม่เกิน	35	ป	ี

	 -	มีประสบการณ์ในการว่าความ	

	 -	มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ	

	 -	 ได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้สอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา

Candidate Qualifications:

	 -	Male/Female	age	28+

	 -	 Bachelor’s	Degree	or	higher	in	BA	or	any	related	fields

	 -	At	least	3-5	year	experience	in	Administrator	Role	with	V&l	background  

	 	 will	be	a	plus

	 -	 Excellent	command	of	spoken	and	written	English

	 -	Good	level	of	proficiency	in	MS	Word	and	Excel

	 -	Able	to	work	independently	and	have	high	responsibility	to	the	jobs		

	 	 being	assigned

	 -	 Initiative	–	being	able	to	cope	with	a	multitask	environment	

	 -	Ability	to	prioritize

	 -	Attention	to	details,	problems	solving,	decision	making,	strong		

	 	 schedule	planning	and	follow	up	skills

	 -	Good	service-minded	and	interpersonal	skill

	 -	Hard	working	and	good	team	player

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ�ากัด

1759	ซอยวชิรธรรมสาธิต	57		ถนนสุขุมวิท	101/1	แขวงบางจาก		เขตพระโขนง		

กรุงเทพฯ	10260

โทร.	02-1854333	ต่อ	6003,	6006	โทรสาร	02-7419010		

E-Mail:	recruit@spcgroup.co.th

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

วิศวกรทางด้านเทคนิค (Technical Engineer)

หัวหน้าแผนกขาย (Sales Supervisor)

หัวหน้าแผนกวิศวกรขาย (Sales Engineer Supervisor)

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ( Product Specialist)

เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการตลาด (Marketing Administration Officer)

เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย (Administrator Officer)

วิศวกรซ่อม (Repairing Engineer)







โครงการสิทธปิระโยชน์ ปี 2558 สมาคมศษิย์เก่ามหาลัยกรุงเทพ

ประเภทโรงแรม            ประเภทร้านอาหาร       

ประเภทเบ็ดเตล็ด

ประเภทโรงพยาบาล            

38 เพชรชัยพฤกษ์  

โรงแรม เวียงท่าแพ รีสอร์ท  

47	ซอย	ท่าแพ	4	ถ.ท่าแพ	ต.ช้างคลาน	อ.	เมือง	จ.เชียงใหม่	50100	

โทร.	053-283-646-8	โทรสาร	053-273-040		

E-mail	:	info@viangthapaeresort.com																																	

 มอบส่วนลด	ห้องพัก	40%	
	 ส�าหรับห้องพักทุกประเภท			                                                 
	 หมายเหตุ:	กรุณาโทรส�ารองห้องพักก่อน	7	วัน

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	

	 ติดต่อ	คุณกุลธิดารัตน์	ไทยธนานันท์	โทร.	053-283-646-8	

ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2558
 

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

33	สุขุมวิท	3	(ซอยนานาเหนือ)	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110				

โทร.	02-667-1000	โทรสาร	02-667-2525

E-mail	:	info@bumrungrad.com

 มอบส่วนลด	15% 
	 ช�าระด้วยเงินสด	,	10%		ช�าระด้วยเครดิต				

	 OPD	ส�าหรับค่ายาแล็บเวชภัณฑ์เอ็กเรย์

	 IPD	ส�าหรับค่ายาแล็บเวชภัณฑ์เอ็กเรย์	ห้องพัก		

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	

	 คุณนินันท์	จิรนนทชัยกุล	โทร.	062-575-2025

ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559		 

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต   

733/345	หมู่	8	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต	อ.ล�าลูกกา	จ.ปทุมธานี	12130	

โทร.	02-998-9999,	02-531-0099	โทรสาร	02-998-9000		

E-mail	:	rangsit_rgh@hotmail.com		

	 มอบส่วนลด	5%
		 ส�าหรับค่ายา	ค่าห้อง	และค่าอาหาร	

	 ยกเว้น	ค่าตรวจพิเศษค่าแพทย์ค่าวัคซีนค่าผ่าตัด,ค่าอุปกรณ์เทียม		

	 ค่าพยาบาลเฝ้าไข	้และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน																																																																																																																																											

	 หมายเหตุ:	สามารถใช้รับสิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต	

	 และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต																																																																

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	

	 คุณเพ็ญนภา	พันธุ์ยิ่งยก	โทร.	02-998-9999

ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2558

ร้านพจจิ คาเฟ่

หน้าหมู่บ้านไอริส	ออคิด	พาร์ค	ถ.บางเมือง	ต.บางเมืองใหม่	อ.เมือง	

จ.สมุทรปราการ	10270

โทร.	089-601-1718

	 มอบส่วนลด	ลดทันที	10%
		 ทานครบ	500	บาท	รับฟรี	อาหาร	1	จาน*	

	 หรือ	เครื่องดื่ม	1	แก้ว

	 ทานครบ	1,000	บาท	ขึ้นไป	

	 รับฟรี	อาหาร	1	จาน*	และ	เครื่องดื่ม	1	แก้ว

	 *	ประเภทของอาหาร(ฟรี)	เป็นไปตามที่ร้านก�าหนด

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	

	 คุณอุไรวรรณ	โชติวงศ์	โทร.	089-601-1718

ระยะเวลาสิ้นสุด	30	กันยายน	2558

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ�ากัด

1139-1141	ซอยพหลโยธิน	7	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

โทร	02-279-3002	โทรสาร	02-279-2097

E-mail	:	sales@polomaker.com	

	 มอบส่วนลด	10%
	 ส�าหรับการสั่งตัดเสื้อโปโล	ทุกสี	ทุกแบบ	ทุกเน้ือผ้า																																																																																						

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

	 คุณสวรรยา	กริตาคม	โทร.	093-135-4988	

ระยะเวลา	ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุ๊ เฟอร์นิเจอร์ 

124/1	หมู่	7	ต�าบลอ่าวลึกใต้	อ�าเภอกระบี่	จังหวัดกระบี่	81110

โทร	075-610-942	มือถือ	081-775-9115

E-mall	:	honeyka5@hotmail.com	Facebook:อุ๊เฟอร์นิเจอร์																				

	 มอบส่วนลด	10	% 
	 ส�าหรับเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด	

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

	 คุณวัฒนา	นาวีวงศ์	โทร.	081-775-9115

ระยะเวลาสิ้นสุด		ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพิมพ์จิตรอักษร 

348	หมู่	1	ต�าบลร่อนพิบูลย์		อ�าเภร่อนพิบูลย์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

80130		โทร	087-	384-0380

E-mail	:	jidaksorn_pt@hotmail.comhttp		www.jidaksorn.com

	 มอบส่วนลด	10%	
 เมื่อซื้อสินค้า	หรือ	สั่งพิมพ์ผ่านทาง	Facebook:	jidaksorn

	 หรือ	www.Jidaksorn.com	มียอดซื้อตั้งแต่	15000	

 ลด	10%	เฉพาะคนที่มีบัตร  
	 (สินค้าประเภทของช�าร่วยไม่ร่วมรายการ)

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	

	 คุณอัญชลี	จิตรอักษร	โทร.	087-384-0380		

ระยะเวลาสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2559






