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 / ชัยรัชการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

/ ฮีโน่มอบรถโครงการ “ใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

 / HINO UNITED PARTY 2017 ปราจีนบุรี 304 

 Eat & Travel : เชียงราย...หยิบเป้สะพายบ่าแล้วพาเที่ยวเขา
 Hino President Cup : The 3rd Hino President Cup 2016

 Self Development :เติมพลังให้ฟิตก่อนเข้านอน
 Dealer Network

	 กลับมาพบกับ	
 
ที่มาพร้อมสาระอัดแน่น	ซึ่งทีมงานตั้งใจคัดสรร 

มาแบ่งปัน	 ฉบับนี้เราได้รวบรวมข่าวสารน่าสนใจไว้มากมาย	 เริ่มต้นด้วยการพา 

ทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร	 บริษัท	 เจ	 ที	 ซี	 โลจิสติกส์	 จำากัด	 ที่เลือกใช้รถฮีโน่

เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าธุรกิจ	 นอกจากนี้	 มั่นใจหายห่วงกับประโยชน์มากมาย 

ที่ได้จากการใช้	 IQ-San	 ติดตามการโจรกรรมรถที่เกิดขึ้นจริงและเจ้า	 GPS	 IQ-San 

สามารถช่วยแจ้งพิกัดจนสามารถตามหารถหายจนได้คืน	ก่อนตามติดภาพบรรยากาศ 

การส่งมอบรถโครงการ	 “ใช้น้ำ�อย่�งรู้คุณค่� ปวงประช�ถว�ยพ่อของแผ่นดิน” 

สนุกสนานไปกับกิจกรรม	Hino	United	Party	สุดคึกคักที่จังหวัดปราจีนบุรี	 ก่อนจะ

ร่วมยินดีกับแชมป์ใหม่	The	3rd	Hino	President	Cup	2016	

	 สุดท้าย	หน่วยงานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายบริหารการขาย	ต้องขอขอบคุณครอบครัว

ฮีโน่ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร	รวมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ในฉบับถัดไป		

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 

บรรณาธิการ



NEW MODEL

เกียร์อัตโนมัติพับได้

เกียร์อัตโนมัติ

หน้าปัดอัตโนมัติ
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CUSTOMER INTERVIEW

บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับฮีโน่ 
บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำ�กัด

 บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อปี 2011 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้�นบ�ท 
โดยมี คุณยงค์ยศ จันทศรี เป็นเจ้�ของธุรกิจ ตั้งอยู่ที่อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุร ี
ก�รดำ�เนินธุรกิจหลักของ เจ ที ซี โลจิสติกส์ คือ ก�รขนส่งสินค้� เคลื่อนย้�ยสินค้� 
จ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่�งรวดเร็วและมีม�ตรฐ�น

	 เจ	 ที	 ซี	 โลจิสติกส์	 เน้นการให้บริการทั้งด้านคุณค่าและคุณภาพ	 โดยตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา	 ปรับปรุงคุณภาพ	 และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น	 เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน	 และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างสูงสุด	 และ
เพราะความตั้งมั่นในบริการและดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีจึงทำาให้	เจ	ที	ซี	โลจิสติกส์	เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง	จากจุดเริ่มต้นที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่สามารถก้าวสู่ธุรกิจขนาดกลางได้ในระยะเวลา
เพียง	5	ปี		

	 นับได้ว่า	 เจ	 ที	 ซี	 โลจิสติกส์	 เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	 นั่นเป็น
เพราะการให้บริการที่มีความชำานาญในการขนส่งสินค้าทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยและมีความ
ชำานาญเป็นพิเศษในพื้นที่แหลมฉบัง	 ครบครันพร้อมให้บริการทั้งรถบรรทุก	 4	 ล้อตู้	 รถบรรทุก	

คุณยงค์ยศ จันทศรี   
เจ้าของธุรกิจ
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     ความประทับใจที่มีต่อฮีโน่ 
คือ เป็นรถที่บำารุงรักษาง่าย 
มีคุณภาพ คงทน ใช้งานแล้ว
ไม่มีปัญหา อายุการใช้งาน
ยาวนาน มีศูนย์บริการ
จำานวนมาก และบริการ
หลังการขายที่ยอดเยี่ยม

6	 ล้อตู้	 รถบรรทุก	 10	 ล้อตู้	 รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์	 รถบรรทุก
สำาหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่	 พร้อมให้บริการด้านแรงงานและ 
ด้านบรรจุภัณฑ์	 บริการโหลดสินค้าขึ้นและลง	 รวมถึงบริการ 
เคลื่อนย้ายสำาหรับติดตั้งเครื่องจักร	 ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

	 สำาหรับการประกอบธุรกิจด้านการขนส่ง	 เจ	 ที	 ซี	 โลจิสติกส์	 
มั่นใจเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน่เป็นส่วนหน่ึงในการเป็นผู้นำาด้านการ
ขนส่งสินค้า	 โดยมีรถบรรทุกฮีโน่จำานวนกว่า	 50	 คัน	 ไม่ว่าจะเป็น	
Series	 500	และ	Hino	 500	Victor	 โดย	คุณยงค์ยศ	 ได้เล่าให้ฟัง
ถึงความมั่นใจในการเลือกรถบรรทุกฮีโน่ว่าเป็นรถท่ีมีคุณภาพและ 
บริการหลังการขายท่ีเป็นเลิศ	จาก	บริษัท	ชัยรัชการ	(กรุงเทพ)	จำากัด

	 “ความประทับใจที่ผมมีต่อฮีโน่	 คือ	 เป็นรถที่บำารุงรักษาง่าย 
มีคุณภาพ	คงทน	ใช้งานแล้วไม่มีปัญหา	มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
ศูนย์บริการมีจำานวนมากทำาให้ได้รับความสะดวก	 นอกจากนี้	 ยังมี 
บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม	 เรียกได้ว่าใช้รถฮีโน่นั้นช่างคุ้มค่า
คุ้มราคา”
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HINO GURU

 เส้นทางการเดินรถจากจุดที่รถหาย ถึงปลายทางที่รถถูกนำามาทิ้งไว้

รถหายได้คืนรถหายได้คืน
IQ-San

	 เหตุเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2560	 รถของลูกค้าบริษัท	 กรีนลาเท็กซ์	 จำากัด	 รุ่น	 FG8JT1A	 ทะเบียน	 83-1403	 ปทุมธานี 
ได้ถูกโจรกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	เนื่องจากรถ	Hino	500	Victor	ได้ติดตั้ง	GPS	Hino	iQ-San	เป็นมาตรฐาน	และเปิดใช้งานแล้ว	ลูกค้า
จึงแจ้งไปยังสายด่วน	IQ-San	Call	Center	เบอร์	1176	ว่ารถโดนขโมยในคืนวันที่	4	กุมภาพันธ์	2560	ขอให้ทีมงาน	GPS	ช่วยติดตามรถให้	

 

 
 
	 ทีมงาน	Call	Center	ตรวจสอบพิกัดรถจนทราบว่ารถได้เคลื่อนย้ายไปไกลถึงจังหวัดหนองบัวลำาภู	จึงได้ประสานงานไปยัง	ตำารวจภูธร
จังหวัดปทุมธานี		ซึ่งทาง	พ.ต.ต.ปิยะพงษ์	ได้ประสานต่อไปยัง	ตำารวจภูธร	จังหวัดหนองบัวลำาภู	เพื่อขอความช่วยเหลือในการเข้าตรวจสอบ
รถคันดังกล่าวตามพิกัดที่ตรวจพบ	

 เจ้าหน้าที่ตำารวจหนองบัวลำาภู ได้พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ตามตำาแหน่งที่ได้รับมาจาก GPS IQ-San
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	 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าตรวจสอบก็พบว่ารถได้ถูกจอดทิ้งไว้	 ในพิกัดดังกล่าวจริง	
แต่ไม่พบตัวคนร้าย	 ทำาให้ในที่สุดลูกค้าก็สามารถได้รถคืน	 งานนี้ถ้าไม่ได้ข้อมูลจาก
ระบบ	GPS	Hino	 iQ-San	และการประสานงานที่ดีจากตำารวจทั้งสองพื้นที่	 ลูกค้าก็คง 
ไม่ได้รถคืนแน่	ๆ

	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ	ตำารวจที่ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่
  สำ�นักง�นตำ�รวจภูธร จังหวัดปทุมธ�นี : พ.ต.ต.ปิยะพงษ์	องอาจ	ตำาแหน่ง	สว.สส.ภ.จว.ปทุมธานี
  สำ�นักง�นตำ�รวจภูธร จังหวัดหนองบัวลำ�ภู : พ.ต.ต.พีรณัฐ	งามเลิศรัตนชัย	ตำาแหน่ง	สว.ทล.จว.หนองบัวลำาภู

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำารวจ ที่ทำาหน้าที่บริการประชาชนอย่างเต็มที่ และรวดเร็ว ตามรถเจอในเวลาอันรวดเร็ว

 รถ Hino 500 Victor  รุ่น FG8JT1A ทะเบียน 83-1403 
ปทุมธานี คันที่ถูกโจรกรรม อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำาภู

	 GPS	IQ-San	นอกจากจะสามารถติดตามตำาแหน่งปัจจุบันของรถได้แล้วยังสามารถแจ้งข้อมูลได้อีกหลายด้านดังนี้
  อัตราการกินน้ำามันของรถในแต่ละทริปเพื่อปรับปรุงความสามารถคนขับรถ
  เลขกิโลเมตรของรถจริง	จากหน้าเว็บ	เพื่อนำาเข้าบำารุงรักษาตามระยะได้อย่างสม่ำาเสมอ
  เส้นทางการเดินทางของรถ	ย้อนหลังถึง	1	ปี
  อันดับ/คะแนน	การขับรถของคนขับ	พร้อมแสดงวันวิ่ง	และเวลาการวิ่ง	ในแต่ละเดือน	(กรณีรูดการ์ดใบขับขี่)
  ระยะทางที่รถวิ่งในแต่ละรอบ		/	ความเร็วเฉลี่ย	/	ความเร็วสูงสุด	/	รอบเครื่องสูงสุด
  ระบบสถานี	ลูกค้าสามารถตั้งได้	และตรวจสอบการเข้าสถานีได้อย่างง่าย
  กราฟแสดงการใช้งานรถ	นำาไปวิเคราะห์ลักษณะการขับรถ	เพื่อปรับปรุงฝีมือคนขับได้
  Call	Center	1176	ตลอด	24	ชม.	ติดต่อสอบถามการใช้งาน
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	 บริษัท	 ฮีโน่	 มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	
และตัวแทนจำาหน่าย	 เชียงแสง	 เชียงราย	 ขอขอบคุณ	
บริษัท	 กู๊ดไรเดอร์	 จำากัด	 ที่มอบความไว้วางใจเลือก

EVENT & ACTIVITIES

กู๊ดไรเดอร์ มอบความไว้วางใจ 
เลือกใช้

ใช้	 “ฮีโน่”	มาโดยตลอดและในครั้งนี้ฮีโน่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น	 รุ่น	XZU	600R(AT)	และ	 รุ่น	XZU	650R	 (AT) 
ซึ่งในครั้งนี้ทาง	บริษัท	กู๊ดไรเดอร์	จำากัด	มั่นใจเลือกใช้	รุ่น	XZU	650R	(AT)	เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย
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บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

EVENT & ACTIVITIES

	 บรษิทั	ชยัรชัการ	จำากัด	ได้จดักิจกรรมรบับรจิาคโลหติ 

ผ่านสภากาชาด	จงัหวดัเพชรบรุ	ีเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ 

ต่อเพื่อนมนุษย์	 โดยได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำาทกุปี	 ปีละ	

2	ครัง้	 โดยในครัง้ล่าสดุได้ร่วมบรจิาคโลหติ	 น้อมจติรำาลกึ 

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมือ่วันที	่ 19	 มกราคมทีผ่่านมา	 ได้รบับรจิาคโลหติจำานวน

ทัง้สิน้	103	ราย

ชัยรัชการ จัดกิจกรรมชัยรัชการ จัดกิจกรรม
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EVENT & ACTIVITIES

ฮีโน่มอบรถโครงการ
“ใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

	 เมื่อวันที่	27	มีนาคมที่ผ่านมา	ฯพณฯ	นายชิโร	ซะโดะชิมะ	เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย 
ได้ส่งมอบรถบรรทุกน้ำาให้แก่	 คุณภูสิต	 สมจิตต์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	 และคุณวินัย 
นาสูงชน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลดงใหญ่	ณ	องค์การบริหารส่วนตำาบลดงใหญ่	อำาเภอวาปีปทุม	
จังหวัดมหาสารคาม	 โดยมี	 มร.ชิน	 นาคามูร่า	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ฮีโน่	 มอเตอร์สเซลส์	
(ประเทศไทย)	จำากัด	และคุณวิวัฒน์	มัทวานนท์	ประธานบริษัท	ฮีโน่	มหาสารคาม	จำากัด	ร่วมในพิธีฯ	
ซึ่งเป็นรถขนาด	9.5	ตัน	สามารถบรรจุน้ำาได้	5,000	ลิตร	สามารถระงับไฟป่าและจ่ายน้ำาสำาหรับอุปโภค
และบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังสามารถช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงตามต้องการ	 ทั้งนี้ยังได้บริการแจกจ่ายน้ำาที่จำาเป็นขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนในพื้นที่

	 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำานวนทั้งสิ้น	2,360,000	บาท	แก่โครงการ	“The	Project	for	Procurement	of	a	Multipurpose	
Vehicle	for	Water	Storage	in	Dong	Yai	Subdistrict	Administrative	Organization	in	Mahasarakham	Province”	ผ่านความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์	(จีจีพี)

	 โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า	 การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำาคันใหม่เป็นจำานวน	1	คัน	 จะมีส่วนช่วยประกันความจำาเป็นขั้นพื้นฐานในการ
ดำาเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องที่	 จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนแก่โครงการฯ	 ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำาบลดงใหญ่
มีรถบรรทุกน้ำาสำาหรับแจกจ่ายน้ำากินน้ำาใช้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำาบลดงใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และใช้
บรรทุกน้ำาสำาหรับดับไฟป่าได้

	 อนึ่ง	การดำาเนินโครงการในครั้งนี้	 ได้รับความร่วมมือจาก	บริษัท	ฮีโน่	มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจำาหน่าย
รถยนต์และรถโดยสารเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย	 และ	 บริษัท	 ฮีโน่	 มหาสารคาม	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ฮีโน ่
โดยมอบส่วนลดสำาหรับจัดซ้ือรถบรรทุกน้ำาของทางบริษัท	 พร้อมสัญญาซ่อมบำารุง	 5	 ปี	 รวมท้ังจัดอบรมพนักงานขับรถ	 ในหลักสูตรการขับรถ 
ให้ประหยัดเชื้อเพลิง	และหลักสูตรการใช้และบำารุงรักษารถฮีโน่	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งนี้	 การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม	CSR	ของบริษัท	เนื่องในโอกาสฉลองการดำาเนินงานในประเทศไทยครบรอบ	55	ปี	การสนับสนุนจากภาคเอกชนในส่วนนี้	จะช่วย
เสริมความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งานรถบรรทุกน้ำาได้เป็นอย่างดี

	 ในปี	พ.ศ.	2560	นี้	 เป็นโอกาสครบรอบ	130	ปี	การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น	โดยรัฐบาลญี่ปุ่นถือว่าโครงการที่
ดำาเนินการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำาคัญดังกล่าว	ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง	ๆ	
ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์	(จีจีพี)	ต่อไป
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	 ครั้งแรกที่	ฮีโน่	ปราจีนบุรี	304	ร่วมกับบริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า	Hino	United 
Party	เมื่อวันที่	19	เมษายนที่ผ่านมา	ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	คุณลัดดาวัลย์	ตันรัตนวงศ์	ประธาน	บริษัท	ปราจีน	304	จำากัด 
มร.	 ชิน	 นาคามูร่า	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 มาร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน 
และเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับพ่ีน้องจังหวัดปราจีนบุรี	พร้อมสนุกไปกับแขกรับเชิญพิเศษอย่าง	ใบเตย	อาร์สยาม	อีกด้วย	เรียกได้ว่า 
สนุกสนานกันเลยทีเดียว

HINO UNITED PARTY 2017 ปราจีนบุรี 304
EVENT & ACTIVITIES
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ขอขอบคุณข้อมูล  www.paiduaykan.com  www.edtguide.com

 ดอยผาตั้ง

 เมนูสุดฮิตของไร่ชาฉุยฟง ปอเปี๊ยะยอดชา สปาเก็ตตี้ซอสหมู 
ยำาทูน่ายอดชา หมั่นโถวชาเขียว ขนมจีบใบชา ฯลฯ

 ไร่ชาฉุยฟง

EAT & TRAVEL

หยิบเป้สะพายบ่าแล้วพาเที่ยวเขา

	 ทริปสำาหรับ
 

	 ฉบับนี้	 แน่นอนว่าหนีไม่พ้นการเดินทางสู่เมืองเหนือ	 ซึ่งนับเป็น 
ตัวเลือกยอดฮิตของนักเดินทาง	 เป็นการเติมพลังแก่ร่างกายให้หายเหนื่อย	 แถมยังได้ไปโอบกอด 
อากาศดี	ๆ	กับเส้นทางธรรมชาติที่ดีต่อใจแบบสุด	ๆ		EAT	&	TRAVEL	ฉบับนี้	จึงชวนท่านผูอ่้านทีร่กั
เสน่ห์ในการท่องเท่ียวร่วมแบกเป้เทีย่วด้วยกันถึงจงัหวัดเชยีงราย	 ด้วยความท่ีเป็นจงัหวัดท่ีโอบล้อม 
ด้วยเทอืกเขาทำาให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัอากาศเย็นสบาย	การเท่ียวเขาขึน้ดอยจงึไม่ควรพลาด	และ
แม้เชียงรายจะเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใช้เวลาเดินทางพอสมควร	 แต่รับรองว่าทริปกอดเมือง
เหนือน้ีจะประทบัใจชาวฮโีน่อย่างแน่นอน	
  
	 สมบุกสมบันกันที่แรก	นั่นคือ	ภูชี้ฟ้�	แหล่งท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของประเทศไทย	มีชายแดน
ติดกับประเทศลาว	 แถมยังได้เป็นสถานที่ชมทะเลหมอกยอดนิยมของเมืองเหนือ	 ยอดเขาท่ีนี่มี
ลักษณะแหลมชี้ข้ึนไปบนท้องฟ้า	 ไฮไลต์คือยามเช้าตรู่ท่ีมีหมอกหนามาแวะทักทายกันตรงหน้า	
รับรองว่าบรรดาช่างภาพต่างได้กดชัตเตอร์กันแบบรัว	ๆ	

	 เช็คอินสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่า	ห่างจากภูชี้ฟ้าเพียง	30	กิโลเมตรเท่านั้น	สำาหรับ	ดอยผ�ตั้ง 
แม้จะมีลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว	 แต่ความงดงามไม่แพ้ใครเลยทีเดียว	 เพราะมีจุดชมวิวทะเล
หมอกกว้างสุดสายตาในยามเช้า	 หรือใครอยากชมแสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ตกก็ให้ปูเสื่อรอ 
ในช่วงเย็น	 แต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหน	 ดอยผาต้ังก็มีทัศนียภาพงามจับตา	 เหมาะสำาหรับคนรัก
ธรรมชาติตัวยง

	 เดินทางกันต่อกับอีกหนึ่งสถานที่ในจังหวัดเชียงราย	ไร่ช�ฉุยฟง	ที่ต้องยอมรับว่าช่วงหลังมานี้ 
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากจริง	 ๆ	 	 โดยไร่ชาของที่นี่มีขนาดใหญ่กว่า	 1,000	 ไร่	 แม้จะมี 
ไอแดดแต่อากาศเย็นสบาย	เสน่ห์ของไร่คือการปลูกชาให้โค้งวนตามสันเขา	สวยงาม
ลดหลั่นเป็นขั้นบันได	นอกจากน้ี	 ยังครบครันด้วยร้านอาหารและ
เครื่องดื่มที่พร้อมให้บริการ	 เมนูแนะนำาเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้นเมนู
ที่มีชาเป็นส่วนประกอบ	หากไม่ได้ชมิอาจเรยีกว่ามาไม่ถึงก็เป็นได้
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HINO PRESIDENT CUP

	 ขอแสดงความยนิดกัีบ	นวิแมน	ตาก	ทีเ่พ่ิงได้แชมป์ไปหมาด	ๆ	กับงาน The 3rd Hino President Cup 2016 
เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2559	นำาโดยท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่	มร.ชิน	นาคามูร่า	ท่ีมีแนวคิดในการสร้าง

The 3rd Hino President Cup 2016
ความสามัคคีภายในองค์กร	 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนจำาหน่าย	 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์และมสีขุภาพทีด่	ีณ	สนามกีฬากองทพัอากาศ	ธูปะเตมย์ี	กรงุเทพมหานคร	แอบได้ยินมาว่า	เป้าหมายของการแข่งขนัในครัง้ต่อไป 
คือการรักษาแชมป์ให้ได้อย่างต่อเนื่อง

ร�งวัลชนะเลิศ  นิวแมน (ต�ก)

รองชนะเลิศอันดับ 1    ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ ทีม 3

รองชนะเลิศอันดับ 2   ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ)

ผลก�รแข่งขัน
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SELF DEVELOPMENT

เติมพลังใหฟ้ิตก่อนเข้านอนเติมพลังใหฟ้ิตก่อนเข้านอน

ขอขอบคุณข้อมูล  www.thaihealth.or.th  www.kapook.com

 ไม่น่�เชื่อเลยว่�กิจกรรมที่ควรทำ�ก่อนนอนจะช่วยส่งผลให้ก�รทำ�ง�นในวันรุ่งขึ้นมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น Self Development จึงขอ
ชวนช�วฮีโน่ม�เตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�นอน เพ่ือให้วันพรุ่งน้ีส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รับรองว่�วันพรุ่งน้ีต้องฟิตกว่�ท่ีเคย

ชุดทำางาน ... เตรียมให้พร้อม
	 ในช่วงเช้าของหลายคนอาจต้องเร่งรีบ	 เพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมชุดทำางานให้เหมาะสมกับโอกาส	 นอกจากนี้	 อย่าลืมเตรียมพร้อม
กับสิ่งที่ต้องใช้ในวันรุ่งขึ้น	เพียงเท่านี้เช้าวันใหม่ก็สดใสและไม่ต้องรีบร้อน

วางแผนงานให้เป็นระเบียบ
	 แบ่งเวลาเพียงเล็กน้อย	 เขียนโน้ตไว้กันลืมว่าพรุ่งนี้มีงานสำาคัญอะไรบ้างที่รอเราอยู่	 เวลาไปถึงที่ทำางานจะได้ลงมือทำาอย่างทันท่วงที	
แถมการเตรียมความพร้อมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้ดีระหว่างวันอีกด้วย

ละจากโลกออนไลน์
	 ก่อนเข้านอนสัก	 1-2	 ชั่วโมง	 ควรงดการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด	 โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เราพกติดตัวมาตลอด 
ทั้งวัน	หากเป็นไปได้ควรปิดเครื่อง	ตัดปัญหาเสียงสั่น	เสียงการแจ้งเตือนระหว่างนอนหลับ	คุณจะได้ไม่สะดุ้งตื่นกลางคืนยังไงล่ะคะ

นั่งสมาธิ
	 ในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสถานการณ์มากมาย	 ลองใช้เวลา	 10-15	 นาทีในการนั่งสมาธิ	 เพื่อลดความรู้สึกด้านลบต่าง	 ๆ	 การทำา
สมาธิและการที่สมองไม่ต้องมีเรื่องกวนใจจะช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นได้เยอะทีเดียว

ฟังเพลงเบา ๆ
	 ผลการวิจัยจากประเทศจีนเมื่อปี	 2012	 เปิดเผยว่าการฟังเพลงที่มีคลื่นความถี่ต่ำาก่อนนอนจะส่งผลดีต่อสมองและช่วยเพิ่มการเรียนรู้	
การจดจำาสิ่งต่าง	ๆ	ดีขึ้น	ดังนั้น	ก่อนนอนอย่าลืมเลือกฟังเพลงทำานองสบาย	ๆ	เพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายระหว่างนอนหลับ

 สำ�หรับใครที่นอนหลับย�ก น้ำ�มันหอมระเหย คือ อีกหนึ่งตัวช่วยชั้นดีที่จะช่วยให้ผ่อนคล�ยในวันเมื่อยล้� แนะนำ�ให้ใช้กลิ่นล�เวนเดอร์ 
เพร�ะจุดเด่นของกลิ่นนี้จะช่วยให้คุณหลับสบ�ย และตื่นม�พร้อมกับจิตใจและร่�งก�ยที่สดชื่นค่ะ
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ตัวแทนจำาหน่ายตัวแทนจำ�หน่�ย
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5199  
ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9
นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7
ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555
ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081
ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071
ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555
ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999
ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100
ซุ่นหลี เทพารักษ์ (ปากน้ำา)  สมุทรปร�ก�ร  02-703-1022-9
ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4
สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8
ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272
ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90
ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257005-006
ฮีโน่ นครนายก  นครน�ยก 037-311-615-6

      ภ�คกล�ง
ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7
ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2
ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2
หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3
ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5
นิวแมน สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  036-813-647-9
ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925
ชัยรัชการ ราชบุรี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

     ภ�คเหนือ
ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771
นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1
นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5
นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609-10
อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8
ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000
ฮีโน่ อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  055-817-826
ชัยรัชการ เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464
เชียงแสง ลำาปาง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3
เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3
เชียงแสง แพร่  แพร่  054-650-745-7
เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833
เชียงแสง เชียงราย  เชียงร�ย  053-774-995-6
เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282-3
เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8

        ภ�คตะวันออก
สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103
สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519
นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  039-339-538-41
นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  038-263-671-3
นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45
นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500
มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5272
ชัยรัชการ ชลบุรี  ชลบุรี  038-190-666
มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777
ฮีโน่ ปราจีนบุรี 304  ปร�จีนบุรี  037-625-235
นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 037-247-333-5

      ภ�คใต้
ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1
ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3
ทรงพร สุราษฎร์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9
ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9
ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-602-4
ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044
แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4
แสงรุ่ง กระบี่  กระบี่  075-619-206
ลีมอเตอร์ หาดใหญ่  สงขล�  074-260-880-2
ฮีโน่ ปัตตานี  ปัตต�นี  073-319-170-4
ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5
ทักษิณยนตรการ หาดใหญ ่  สงขล�  074-457-800-5
ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181
ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9

       ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444
เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888  
ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4
ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1
ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699-700
ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2
ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1
เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3
เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377
เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857
เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6
เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475555-62
รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32
รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488
รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร  042-639-362-4 
ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6
เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5
เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2
เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9
เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-218
ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-933
ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  043-370-488
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