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คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

Editor’s Talk

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร

 Dakar Rally 2016 : ฮีโน่เรนเจอร์ร่วมท้�ท�ย

ก�รแข่งขัน Dakar Rally 2016

 Hino Genuine Part : ทำ�ไมต้องใช้กรองน้ำ�มันเครื่องแท้ฮีโน่ 

  Event & Activities : Hino United Party 2015 /ง�นประชุม

สม�คมกลุ่มช�วไร่อ้อยน้ำ�พอง / Marathon the Winner 

 Eat & Travel : สัมผัสเสน่ห์ ‘ป�รีสแห่งอเมริก�ใต้’ บัวโนสไอเรส

 Hino Guru : ยืดอ�ยุรถบรรทุกให้ ‘แกร่ง’ อยู่เสมอ

 Self Development : 5 เทคนิค พัฒน�คว�มสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมง�น 

 Dealer Network

  สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ทุกท่าน  พร้อมพาท่านก้าวสู่เดือนพฤศจิกายน 

ด้วยเนื้อหาที่เตรียมมาฝากอย่างอัดแน่น เริ่มต้นด้วยข่าวสาร Hino Ranger ท้าทายการแข่งขัน 

Dakar Rally 2016 สีสันการจัดงานแบบจัดเต็มของ Hino United Party การประชุมสมาคม

กลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำาพอง พร้อมชวนเที่ยวไกล สัมผัสเสน่ห์แห่ง Buenos Aires รวมถึง Hino Guru 

และ Self Development ที่มาพร้อมสาระดีๆ อีกเช่นเคย

 

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป 

 



ฮีโนเ่รนเจอร์
ร่วมท้าทายการแข่งขัน Dakar Rally 2016

Dakar Rally 2016

 ในวันที่ 2 มกร�คม พ.ศ. 2559  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส ประเทศญี่ปุ่น  นำ�ทีมโดย 

คุณโยชิม�สะ ซูง�ว�ระ และทีม มีกำ�หนดก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขัน Dakar Rally 2016 

ที่กำ�ลังจะม�ถึงในปีหน้�โดยมี “ฮีโน่เรนเจอร์” เครื่องยนต์โมเดล A09C-TI อินเตอร์ 

เทอร์โบคูลเลอร์ เข้�ร่วม 2 คัน 

 จากอดีตถึงปัจจุบันที่ฮีโน่ได้พัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายหลัก 

ในการแข่งขัน คือ การเป็นผู้นำากลุ่มประเภทของรถบรรทุก โดยการแข่งขันในปี พ.ศ. 2559 นี้  

เราสร้างสรรค์เครื่องยนต์และระบบการสั่นสะเทือนของรถให้มีความแข็งแรงมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ี เรายังประสบความสำาเร็จเร่ืองการทำาให้น้ำาหนักของตัวรถเบาย่ิงข้ึน โดยรถคันที่ 1 

เราได้ใช้รถรูปโฉมใหม่ HINO 500 ซีรีย์ ที่มีรูปลักษณ์ใหม่ ทันสมัย และวางจำาหน่าย 

ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยแล้วอีกด้วย  
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ฮีโนเ่รนเจอร์
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Dakar Rally 2016

   สำาหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำาทีมโดยคุณโยชิมาสะ ซูงาวาระ อายุ 74 ปี ผู้ขับ 
  และผู้นำาทาง รถคันที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์การแข่งขันดาร์ก้า 
ที่เข้าร่วมมากว่า 33 ครั้งอย่างต่อเนื่อง และผู้ช่วยนำาทาง คือ คุณมิซึกุ ทากาฮาชิ  ส่วนผู้นำารถคันที่ 2 คือ คุณเทรุฮิโตะ ซูงาวาระ  อายุ 43 ปี 
ลูกชายของคุณโยชิมาสะ ซูงาวาระ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 17 ปี ในการเข้าร่วมการแข่งขันดาร์ก้า รวมทั้งผู้ช่วยนำาทางของเขา คือ คุณฮิโรยูกิ 
ซูกิอุระ นอกจากนี้ ยังมีช่างเทคนิคผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยเป็นช่างชำานาญการที่ผ่านการคัดเลือกจาก บริษัท ฮีโน่ ประเทศญี่ปุ่น
โดยตรง จำานวน 6 ท่าน รวมทั้ง วิศวกรฮีโน่ จากแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ และวิศวกรเครื่องยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเช่นกัน 
วิศวกร   คุณนิโกชิ คาสึยูกิ (เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1970 อำาเภอคานากาว่า จังหวัดโยโกฮาม่า อายุ 45 ปี) วิศวกรออกแบบเครื่องยนต์ 
บริษัท ฮีโน่ จำากัด ซึ่งได้เข้าร่วมโปรเจค Dakar Rally ตั้งแต่ปี 2012 โดยได้เข้าร่วมการแข่งขัน Dakar Rally ในฐานะวิศวกร ตั้งแต่ปี 2014 
และเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการปรับจูนเครื่องยนต์ของรถทั้ง 2 คัน      

รายละเอียดตัวรถ “Hino Ranger” สำาหรับการแข่งขัน Dakar Rally 2016
  
 

 คุณโยชิมาสะ ซูงาวาระ
    ผู้ขับรถคันที่ 1 / อายุ 74 ปี

 คุณเทรุฮิโตะ ซูงาวาระ
    ผู้ขับรถคันที่ 2 / อายุ 43 ปี

 คุณเซอิจิ ซูซูกิ
     หัวหน้าช่าง / อายุ 54 ปี

รายการ รถคันที่ 1 รถคันที่ 2

รุ่นรถ Hino Ranger

น้ำาหนักรถรวม 7,300 กิโลกรัม

ความยาวทั้งหมด 6,290 มม. 6,370 มม.

ความกว้างทั้งหมด 2,500 มม.

ความสูงทั้งหมด 3,150 มม.

ความยาวช่วงล้อ 3,890 มม. 3,970 มม.

ตัวถัง ตัวถังติดตั้งเหล็กกันโคลงพร้อมตัวรั้ง ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา

 เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์ A09C-TI (เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์)

แบบเครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ

ความจุกระบอกสูบ 8.866 ลิตร

แรงม้าสูงสุด / รอบเครื่องยนต์ 630 แรงม้า (463.4 กิโลวัตต์) / 2,200 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด / รอบเครื่องยนต์ 230 กก.ม.(2,255.5 นิวตันเมตร) / 1,200 รอบต่อนาที

ความจุถังน้ำามัน 700 ลิตร

 ระบบส่งกำาลัง

ระบบส่งกำาลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part time พร้อมดิฟเฟอเรนเชียลล็อกที่เพลาหน้าและเพลาหลัง

คลัตช์ คลัชต์แห้งแผ่นเดียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 430 มม.

เกียร์ กระปุก 6 เกียร์เดินหน้าไดเร็กไดรฟ์ และ 1 เกียร์ถอยหลัง พร้อมอุปกรณ์ช่วยเบาแรงในการเข้าเกียร์ (Power shift)

เกียร์แบ่งกำาลัง (Transfer) สวิตช์ไฟฟ้าในการเปลี่ยนเกียร์ทดพิเศษ (สูง-ต่ำา)

เพลา เฟืองทดที่หัวเพลาขับ

 ระบบรองรับน้ำาหนัก

แหนบ แผ่นแหนบปลายเรียว (Tapered) ที่ด้านหน้าและด้านหลัง

แหนบชุดบน 2 แผ่น ชุดล่าง 2 แผ่น แหนบชุดบน 2 แผ่น ชุดล่าง 1 แผ่น

โช้คอัพ คอยล์สปริงพร้อมโช้คอัพ ติดตั้งจำานวน  2 ตัว ต่อ 1 ล้อ

เบรก ดิสเบรกมีช่องระบายความร้อน พร้อมคาลิปเปอร์แบบ 4 ลูกสูบ

ยาง 14.00R20 ยี่ห้อมิชลิน รุ่น XZL

ล้อ อะลูมิเนียม (Forged)

ระบบควบคุมแรงดันลม ควบคุมแยกอิสระ 4 ล้อ

พวงมาลัย ลูกปืนหมุนวน มีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
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 การท้าทายการแข่งขันระดับโลกนี้ ฮีโน่ต้องการแบ่งปันความตื่นเต้นเร้าใจให้กับลูกค้าและแฟนกีฬาเครื่องยนต์ รวมทั้งสร้างสรรค์
ความท้าทายใหม่และศักยภาพของรถที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของรถฮีโน่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของลูกค้า 
เป็นสำาคัญ
เส้นทางการแข่งขัน เดิมการแข่งขัน Dakar Rally ใช้เส้นทางทวีปอเมริกาใต้ในประเทศชิลี แต่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ประสบปัญหา 
น้ำาท่วม การแข่งขัน Dakar Rally จึงเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็นประเทศ เปรู-โบลิเวีย-อาร์เจนตินา แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
เอลนีโญ ทั้งนี้ จากการพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เส้นทางสุดท้ายที่จะเริ่มแข่งในปี พ.ศ. 2559 คือ อาร์เจนตินา-โบลิเวีย-อาร์เจนตินา 
โดยจุดเริ่มต้นการแข่งขัน คือ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา และเดินทางวนไปยังภายในประเทศโบลิเวีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
ซึ่งระหว่างการข้ามพรมแดนในประเทศโบลิเวียนั้น ห้ามไม่ให้มีการซ่อมบำารุงเครื่องยนต์แต่อย่างใด จนกว่าจะถึงแคมป์พักที่ทะเลสาบอูยูน ิ
ประเทศโบลิเวีย  โดยจะพักที่เมืองซอลต้า ประเทศอาร์เจนตินา และกลับมาสู่เส้นชัยในประเทศอาร์เจนตินา เมืองโรซาริโอ อีกครั้งในวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเส้นทางความทรหดในโบลิเวียมีความสูงชันกว่าในอาร์เจนตินากว่า 3,500 เมตร มีความหลากหลาย 
ทางธรรมชาติมากมาย เช่น เส้นทางเทือกเขาแอนดีส ผาหินอันตรายต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์และเครื่องยนต์อย่างสูงสุด
                              
 
  

ประวัติทีมซูงาวาระ

   ฮีโน่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Dakar Rally ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 ในฐานะรถบรรทุกสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งฮีโน่ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
เป็นจำานวนกว่า 24 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2537และ พ.ศ. 2538 ทีมของซูงาวาระได้รับตำาแหน่งที่ 2 ในกลุ่มรถบรรทุก จนกระทั่งปี พ.ศ.2540 
พวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์และความประหลาดใจให้กับโลก โดยสามารถครองทุกตำาแหน่ง ตั้งแต่ลำาดับที่ 1-3 รวมทั้งการเป็นผู้นำากลุ่ม 
ประเภทรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และจากผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา พวกเขาได้สร้างความภาคภูมิใจและเกียรต ิ
ประวัติให้กับเราชาวฮีโน่เสมอมา

ความสำาเร็จที่ผ่านมา: ชนะเลิศในกลุ่มรถบรรทุกทั้งหมด (พ.ศ. 2540) / ได้รับตำาแหน่งที่ 2 (พ.ศ. 2537, 2538, 2541, 2544, 2548)

 แผ่นแหนบปลายเรียว (Tapered)
    (รถคันที่ 2 ด้านหน้า)

 แหนบแบบโมโน (Tapered)
     (รถคันที่ 2 ด้านหลัง)

 ท่ออากาศฝั่งไอดีรุ่นใหม่

จำานวน

ครั้งที่

เข้าร่วม

ปีที่จัด เมืองที่จัด

ระยะทาง

ทั้งหมด

(กิโลเมตร)

ลำาดับการแข่งในกลุ่มรถบรรทุก 

(ในรุ่นที่ต่ำากว่า10 ลิตร)

24 2558
บัวโนสไอเรส-

แซลต้า-โรซาริโอ
8,159

ชนะเลิศลำาดับที่ 16 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม

23 2557
โรซาริโอ - แซลต้า- 

บัลปาราอีโซ
9 ,209

ชนะเลิศลำาดับที่ 12 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม

22 2556
ลิมา-อันโตฟากัสตา- 

ซานเตียโก
8,121

ชนะลำาดับที่ 19 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 31 ทีม

21 2555
มาร์เดลปาตา-
โคปีอาโป- ลิมา

8,836
ชนะลำาดับที่ 9 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร

จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม

20 2554
บัวโนสไอเรส-อริก้า- 

บัวโนสไอเรส
9,458

ชนะลำาดับที่ 9 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 13 ทีม

19 2553
บัวโนสไอเรส-

อันโตฟากัสตา- 
บัวโนสไอเรส

9,026
รถคันที่ 2 : ชนะลำาดับที่ 7

รถคันที่ 1: ถูกตัดสิทธิ์

18 2552
บัวโนสไอเรส-
บัลปาราอีโซ- 
บัวโนสไอเรส

9,579
ชนะลำาดับที่ 14 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร

คันที่ 2 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 26 ทีม

2551 งดการแข่งขัน

17 2550 ลิสบอน-ดาร์ก้า 7,915
ชนะลำาดับที่ 9

จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 13 ทีม

16 2549 ลิสบอน-ดาร์ก้า 9,043 ลำาดับที่ 5-7 (ไม่จำากัดรุ่น)

15 2548 บาร์เซโลนา-ดาร์ก้า 8,956
ชนะลำาดับที่ 2 ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร

จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม

จำานวน

ครั้งที่

เข้าร่วม

ปีที่จัด เมืองที่จัด

ระยะทาง

ทั้งหมด

(กิโลเมตร)

ลำาดับการแข่งในกลุ่มรถบรรทุก 

(ในรุ่นที่ต่ำากว่า10 ลิตร)

14 2547
แกลร์มง-แฟร็อง-

ดาร์ก้า
10,411 ลำาดับที่ 5 (ไม่จำากัดรุ่น)

13 2546
มาร์กเซย์-ชามเอล

ชายคล็อก
8,602 ลำาดับที่ 5 (ไม่จำากัดรุ่น)

12 2545
อารัส-แมดริด-

ดาร์ก้า
9,440 ลำาดับที่ 3 (ชนะ)

11 2544 ปารีส-ดาร์ก้า 10,873 ลำาดับที่ 2 (ชนะ)

10 2543 ปารีส-ดาร์ก้า-ไคโร 7,880 ลำาดับที่ 5 (ชนะ)

9 2542 กรานาดา-ดาร์ก้า 9,441 ลำาดับที่ 4 (ชนะ)

8 2541
ปารีส-กรานาดา-

ดาร์ก้า
10,570 ลำาดับที่ 2 (ชนะ)

7 2540
ดาร์ก้า-อะกาเดซ-

ดาร์ก้า
8,051

ชนะเลิศตั้งแต่ลำาดับที่ 1-3
ของกลุ่มรถบรรทุก

6 2539 กรานาดา-ดาร์ก้า 7,579
ลำาดับที่ 6 (ชนะ) 

ลำาดับที่ 11 (ตำาแหน่งที่ 2)

5 2538 กรานาดา-ดาร์ก้า 10,067 ตำาแหน่งที่ 2 (ไม่จำากัดรุ่น)

4 2537 ปารีส-ดาร์ก้า 13,398 ตำาแหน่งที่ 2 (ไม่จำากัดรุ่น)

3 2536 ปารีส-ดาร์ก้า 8,877 ตำาแหน่งที่ 6 (ไม่จำากัดรุ่น)

2 2535
ปารีส-ซิลท-
เคปทาวน์

13,015 ลำาดับที่ 4, 5, 6, 10 (ไม่จำากัดรุ่น)

1 2534
ปารีส-ตริโปลี-

ดาร์ก้า
9,186 ลำาดับที่ 7, 10, 14 (ไม่จำากัดรุ่น)
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Hino Genuine Part

ทำาไมต้องใชก้รองน้ำามันเครื่องแท้ฮีโน่ทำ�ไมต้องใชก้รองน้ำ�มันเครื่องแท้ฮีโน่

 กรองน้ำามันเครื่องแท้มีมาตรฐาน
การผลิตสูง กระดาษกรองจะเรียงเรียบ 
ระยะห่างเท่ากันสม่ำาเสมอ และใช้กาว
ที่มีประสิทธิภาพสูง ทนความร้อน 
เพื่อยึดกระดาษกับฐานกรองอย่าง
เหนียวแน่น ไม่ให้สิ่งสกปรกเล็ดลอด
ผ่านไปได้

กรองน้ำามันเครื่องทำ�หน้�ที่กรองฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่�งๆ  เช่น สนิม รวมถึงเศษโลหะจ�กก�รสึกหรอ 

ที่ปนม�กับน้ำ�มันเครื่อง เพื่อให้น้ำ�มันเครื่องสะอ�ด ก่อนที่จะหมุนเวียนเข้�สู่ระบบเครื่องยนต์อีกครั้ง 

 ดังนั้น เพื่อให้ระบบน้ำามันหล่อลื่นของรถท่านสะอาด ไม่เสื่อมสภาพเร็ว อีกทั้งเครื่องยนต์ได้รับ 
การหล่อลื่นที่ดี ลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง
เพราะเครื่องยนต์ทำางานเต็มประสิทธิภาพ ท่านจึงควรใช้
กรองน้ำามันเครื่องแท้ของฮีโน่เท่านั้น

กาวคุณภาพต่ำา

“รั่ว”
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 กรองน้ำามันเครื่องแท้ใช้กระดาษกรองคุณภาพที่มีหลายชั้นทั้งหยาบและละเอียด ส่วนของเทียม
ใช้กระดาษกรองหยาบเพราะราคาถูก จึงทำาให้สิ่งสกปรก สนิม เศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ ไหลปน
ผ่านกรองกลับเข้าไปทำาลายระบบเครื่องยนต์ ทำาให้เครื่องยนต์
สึกหรอเร็วขึ้น อายุการใช้งานสั้นลง

 กรองน้ำ ามันเครื่องแท้ใช้กระดาษกรอง 
คุณภาพท่ีมีหลายช้ันท้ังหยาบและละเอียด มีพ้ืนท่ี 
การกรองมาก จึงทำาให้เกิดการอุดตันช้า อายุการ
ใช้งานนานกว่า ส่วนของเทียมใช้กระดาษกรอง
ชั้นเดียว พื้นที่การกรองน้อยกว่าของแท้จึงทำาให้
เกิดการอุดตันเร็ว หากกาวคุณภาพไม่ดี กระดาษ
ไม่ดี ก็มีโอกาสที่กระดาษฉีกขาดหรือกาวหลุด
เนื่องจากความดันน้ำามันเพิ่มสูงขึ้น
จากการอุดตัน
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Event & Activities

Hino United Party 2015Hino United Party 2015

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มีก�รจัดง�น HINO UNITED PARTY 2015 เพื่อขอบคุณลูกค้�ผู้มีพระคุณ 

ทุกท่�นที่มอบคว�มไว้ว�งใจและสนับสนุนให้ฮีโน่เติบโตแข็งแกร่ง โดยก�รจัดง�นในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Drive to Victory ไปพร้อมกับ 

รถบรรทุกฮีโน่ เพร�ะครอบครัวฮีโน่พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่คว�มสำ�เร็จไปด้วยกัน ภ�ยในง�นได้มีก�รพบปะพูดคุยกับ

ลูกค้�อย่�งใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมสนุกสน�นม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็น ก�รแจกของร�งวัล ก�รแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ HINO 500 

VICTOR กิจกรรมบนเวที และ HINO 500 VICTOR ADVENTURE 5D โรงภ�พยนตร์เคลื่อนที่ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรม

แต่ละจังหวัดจะสนุกขน�ดไหน ลองไปติดต�มพร้อมกันเลยค่ะ

 เริ่มต้นที่จังหวัดสตูล โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ( ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย
ฮีโน่ สตูล บริษัท เอ.เอ็น.ซี ออโต จำากัด โดยท่านผู้บริหาร ดร. อมร ชคทิศ และทีมงาน ได้จัดงานครั้งยิ่งใหญ่และถือเป็นการเปิดตัว 
ศูนย์บริการฮีโน่ สตูล อย่างเป็นทางการ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คุณเจน รัตนพิเชฏฐชัย ที่ร่วม 
เยี่ยมชม HINO 500 VICTOR นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำาหรับลูกค้าทุกท่าน มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง กระแต 
และ กระต่าย อาร์สยาม ที่มาสร้างสีสันภายในงาน รวมถึงการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่างให้กับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

 ฮีโน่สตูล
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 เป็นอย่�งไรกันบ้�งค่ะ สำ�หรับกิจกรรม HINO UNITED PARTY 2015 ทั้ง 3 จังหวัด สำ�หรับจังหวัดต่อไป เร�จะไปมอบคว�มสุข 

คว�มสนุกสน�น และร�งวัลพิเศษในพื้นที่ใดบ้�ง อย่�ลืมติดต�มกิจกรรมดีๆ กันต่อนะคะ 

 ต่อด้วยตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่ สุราษฎร์ โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้จัดงาน HINO UNITED PARTY ได้รับเกียรติจาก 
นายหัวแห่งเมืองสุราษฎร์มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน โดยฮีโน่ สุราษฎร์ ถือเป็นตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่มาอย่างยาวนานเกือบ 30 ปี 
ด้วยความพร้อมของทีมงานและนโยบายของ คุณศรีพิจิตร ศีลประชาวงศ์ ‘ใกล้ชิดถึงบ้านบริการถึงที่’ ซึ่งเป็นแนวคิดการบริการ 
ด้วยใจ พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า รวมทั้งยังมีการแสดงของนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดัง 
ใบเตย อาร์สยาม ที่มามอบความสนุกสนานและความบันเทิงในงาน

 สีสันแห่ง HINO UNITED PARTY ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่ แสงรุ่งภูเก็ต 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ร่วมจัดกิจกรรมโดยท่านผู้บริหาร คุณนิภา งานทวี ด้วยนโยบายที่จะยินดีให้บริการ วันนี้ 
วันไหน ก็พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่เสมอ หากลูกค้าท่านใดมีปัญหา ต้องการปรึกษาเรื่องรถบรรทุก หรือเรื่องอื่นๆ สามารถ 
บอกได้ทุกเรื่อง เพราะตัวแทนจำาหน่ายแสงรุ่งภูเก็ตยินดีบริการทุกท่านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษในงาน คือ จองรถ 
ฮีโน่ แถม iPhone 6 Plus สร้างความสนใจแก่ลูกค้าภายในงานเป็นอย่างมาก ก่อนทุกท่านจะร่วมสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ต 
จาก ใบเตย อาร์สยาม ที่มามอบความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานด้วยเช่นกัน

แสงรุ่งภูเก็ต 

ฮีโน่สุราษฎร์ 
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Event & Activities

 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคมท่ีผ่านมา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี พ.ศ. 2558 ณ หอประชุม 
สมาคม จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกชาวไร่อ้อยเข้าร่วมประชุมรวม 6,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้สมาชิกชาวไร่อ้อย 
ได้เย่ียมชมเคร่ืองจักรกลการเกษตรรูปแบบใหม่ ตลอดจนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทราย ท้ังปัจจุบัน 
และอนาคต ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดงานครบรอบ 33 ปี ‘33 ปี แห่งความมุ่งมั่น’ และได้ศิลปินชื่อดัง ‘ไมค์ ภิรมย์พร’ มาร่วมสร้างสีสัน
ให้แก่ผู้ร่วมงานจำานวนมาก

 นอกจากนี้ ตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่ รวมทวี ขอนแก่น ยังได้ร่วมออกบูท ท่ามกลางกิจกรรมสนุกสนานภายในงาน อาทิ การโชว์รถ 3 คัน 
รุ่น XZU710R (DUMP), FC9JJLA (VAN) และ FM8JN1D (Dump) รวมทั้งการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับรถและการมอบของที่ระลึกแก ่
ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

กลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำาพอง

งานประชุมสมาคม
กลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำาพอง
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 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนจาก บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด คุณทาเคฮิโระ โนนะกะ ที่ชนะการแข่งขัน
เป็นลำาดับที่ 1 ทั้ง 2 รายการ ได้แก่ บ้านแพ้ว มินิ–ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 10 งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วิ่งสานฝัน ปั่นเพื่อการศึกษา 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา การท่องเที่ยว แหล่งเกษตรกรรมของอำาเภอบ้านแพ้ว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนออกกำาลังกาย 
มีสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเส้นทางวิ่งถูกรายล้อมด้วยธรรมชาติของสวนผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น มะม่วง  มะพร้าว แก้วมังกร ฯลฯ 
สวนดอกไม้ และทุ่งนาเขียวขจี ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ซึ่งคุณโนนะกะได้เข้าสู่เส้นชัยและใช้เวลาการวิ่งเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาท ี
รวมระยะทางกว่า 20.8 กิโลเมตร รวมถึงอีกหนึ่งรายการ ได้แก่ ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 34 ที่จัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ณ อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางวิ่งท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติและขุนเขา 
รวมระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

Marathon the WinnerMarathon the Winner
ยินดีกับสุดยอดแชมป์ตัวแทนฮีโน่ ร่วมก�รแข่งขันวิ่งม�ร�ธอน
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Eat & Travel

 กลับม�พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์เอ�ใจนักเดินท�งช�วฮีโน่ โดย  ฉบับนี้ ขอพ�ช�วฮีโน่เที่ยวไกล บินลัดฟ้�

ข้�มทวีปไปยังเมือง ‘บัวโนสไอเรส’ (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอ�ร์เจนติน� ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเส้นท�งก�รแข่งขัน 

Dakar Rally 2016 ส่วนเมืองนี้จะมีสถ�นที่ท่องเที่ยวอะไรน่�สนใจบ้�ง รีบแพ็กกระเป๋�แล้วออกเดินท�งท่องโลกกว้�งกันเลยค่ะ

 ‘บัวโนสไอเรส’ หรือที่ถูกขนานนามว่า ‘ปารีสแห่งอเมริกาใต้’ เมืองยอดฮิตบนทำาเลส่วนล่างสุดของทวีปอเมริกาใต้ เมืองที่เต็มไปด้วย 
ความสุนทรีทั่วทุกมุมถนน เพราะอัดแน่นด้วยสถาปัตยกรรม อาหาร ไวน์เลิศรส โรงละคร แหล่งช้อปปิ้ง อันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 เมื่อเดินทางมาถึงเมืองนี้ สถานที่สำาคัญที่ชาวฮีโน่ห้ามพลาด คือ Casa Rosada ทำาเนียบ
ประธานาธิบดีที่อยู่ภายในอาคารสีชมพูสุดคลาสสิก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมห้องประชุม 
อันโอ่โถง รูปภาพบุคคลสำาคัญ และภาพวาดบนผนังอันเป็นเอกลักษณ์ อีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิต 
นั่นคือ Obelisk ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1936 สถานที่ที่ธงชาติอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสา
เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลอง
ชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เอนกประสงค์ของชาวเมืองเลยก็ว่าได ้

สัมผัสเสน่ห ์‘ปารีสแห่งอเมริกาใต้’ 

ขอขอบคุณข้อมูล  www. thaiza.com / www.manager.co.th / www.komchadluek.net

 La Boca

 Obelisk

 หลังจากช่ืนชมความงดงามของสถาปัตยกรรมจนจุใจ ต่อไปก็ถึงคราวแวะช้อป 
สินค้าพื้นเมืองย่าน La Boca ย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน แต่ถึงอย่างนั้น 
กลับโดดเด่นด้วยอาคารสีสันสดใส ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขาน 
เพราะมีศิลปินหลากหลายแขนงมารวมตัวกันเพ่ือขายผลงานทางศิลปะหรือสินค้า
ทำามือ เพื่อเป็นที่ระลึกสำาหรับผู้คนท่ีได้มาเยือน แถมหากใครที่หลงใหลการถ่ายรูป 
แนะนำาให้เดินทางมาตอนกลางวัน รับรองว่าจะได้ภาพถ่ายสุดคูลกลับไปอย่าง
แน่นอน

 ระหว่�งที่ช�วฮีโน่กำ�ลังเพลิดเพลินกับสถ�นที่ต่�งๆ นั้น อย่�ลืมห�เวล�

แวะดูก�รเต้นแทงโก้ของช�วอ�ร์เจนติน� ซึ่งนับเป็นไฮไลต์สำ�คัญ อีกทั้งยัง

เป็นเสน่ห์ที่นักเดินท�งอย่�งคุณห้�มพล�ดเลยทีเดียว

 Empanadas

‘บัวโนสไอเรส’‘บัวโนสไอเรส’
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Hino Guru

ยืดอายุรถบรรทุกให้ ‘แกร่ง’ อยู่เสมอยืดอ�ยุรถบรรทุกให้ ‘แกร่ง’ อยู่เสมอ

   ต้องยอมรับว่�ปัจจุบันธุรกิจก�รขนส่งมีก�รขย�ยตัวม�กข้ึน ดังน้ัน จำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีผู้ประกอบก�ร 

  ด้�นก�รขนส่งจะต้องใส่ใจ ‘รถบรรทุก’ ให้มีสภ�พสมบูรณ์ เพื่อลดต้นทุนก�รซ่อมบำ�รุง ลดก�ร 

  สูญเสียระหว่�งขนส่ง ฉบับนี้ Hino Guru จึงนำ�เทคนิคยืดอ�ยุก�รใช้ง�นรถบรรทุก เพื่อให้ 

  รถบรรทุกของช�วฮีโน่ แข็งแกร่ง ทนท�น และพร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ 

 ‘Check List’ ก่อนออกเดินท�ง
 แน่นอนว่ารถบรรทุกแต่ละคันจะต้องมีคู่มือรถที่คอยให้คำาแนะนำารายการที่ต้องเช็คก่อนออกเดินทาง ข้อมูลอันเป็นประโยชน ์
จะช่วยให้ชาวฮีโน่ตรวจสอบและปฏิบัติตามได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบน้ำามันเครื่อง ลมยาง ไฟส่องสว่าง ฯลฯ อย่าลืมหาเวลา
ตรวจสอบให้ดีทุกครั้ง เพื่อการขับขี่อย่างมั่นใจ

 ‘3 น้ำา’ ห้�มข�ด
 ท่องไว้ให้ขึ้นใจสำาหรับ ‘3 น้ำา’ ที่ต้องหมั่นเช็คอยู่เสมอ ได้แก่ ‘น้ำามัน’ ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำางานอย่างราบรื่น ‘น้ำามันเครื่อง’ 
หล่อลื่นเครื่องยนต์ไม่ให้สะดุด และสุดท้าย ‘น้ำาหม้อน้ำา’ ที่จะช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ ก่อนออกเดินทางครั้งหน้าอย่าลืม
เช็คว่าทั้ง 3 น้ำา มีปริมาณเพียงพอนะคะ

 ‘ช่วงล่าง’ สำ�คัญสุด
 สำาหรับรถบรรทุกต้องบอกว่าช่วงล่างคือหัวใจสำาคัญของการบรรทุกของหนัก เพราะหากช่วงล่างชำารุดอาจทำาให้เดินทางไม่ถึง 
จุดหมาย ดังนั้น ใส่ใจและหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอจะได้ไร้ปัญหาในการขนส่งนั่นเอง

 ‘ซ่อมทันที’ เมื่อมีอ�ก�ร 
 ห้ามละเลยอาการเสียเล็กๆ น้อยๆ เพราะนั่นอาจทำาให้ความแกร่งของรถบรรทุกลดลง ฉะนั้น หากพบความผิดปกติ ควรรีบ 
เข้าศูนย์บริการใกล้บ้าน ยิ่งถ้าเป็นศูนย์บริการฮีโน่ แน่นอนว่าคุณจะได้รับการบริการอย่างยอดเยี่ยม แถมมีศูนย์บริการรองรับหลาย
สาขาอีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล  www.busandtruckmedia.com NOVEMBER 2015 13



Self Development

5 เทคนิค พัฒน�คว�มสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง�น

ขอขอบคุณข้อมูล  www.siamhrm.com 

 กลับม�พบกับ Self Development ที่เร�ได้คัดสรรเนื้อห�ดีๆ เอ�ใจคนทำ�ง�นโดยเฉพ�ะ ฉบับนี้ขอนำ�เสนอเทคนิค

ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมง�น แถมยังทำ�ให้คุณเป็นท่ียอมรับในท่ีทำ�ง�นอีกด้วยค่ะ 

 1.  ทัศนคติเป็นบวก 

 การคิดบวกนอกจากจะทำาให้ไม่เครียดแล้ว ยังทำาให้สุขภาพจิตแจ่มใส ดังนั้น ไม่ว่าจะต้องทำางานกับเพื่อนร่วมงานแบบไหน
ให้มุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมด้านบวก ยอมรับให้ได้ว่าแต่ละคนต่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่วิพากษ์
วิจารณ์ข้อเสีย แต่ให้มองข้อดีที่อาจซ่อนอยู่ในตัวแต่ละคนดีกว่า 

 2.  ใส่ใจการสื่อสาร

 หลายต่อหลายครั้งที่คนทำางานมักเข้าใจผิดกัน โดยมีสาเหตุเพราะการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน จนทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงานไม่ดีนัก นั่นเป็นสาเหตุให้คนทำางานต้องใส่ใจเรื่องการสื่อสาร จับประเด็นและทำาความเข้าใจสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูด 
เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 

 3.  ยิ่งขัดแย้ง ยิ่งรีบแก้ไข 

 เมื่อเกิดประเด็นความขัดแย้ง อย่าปล่อยให้สถานการณ์บานปลาย รีบหาสาเหตุ ปรับเปลี่ยนแผนการทำางาน นัดหารือเพื่อ
ความเข้าใจตรงกัน หรือปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 4.  ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม

 พูดจาอย่างสุภาพอ่อนน้อม ขอความช่วยเหลือด้วยท่าทีเหมาะสม ให้ความเคารพต่อความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงาน เหมือนกับ 
ที่คุณต้องการให้เพื่อนร่วมงานเคารพในตัวคุณนั่นเอง

 5.  ยอมรับความเหมือนและความต่าง

 ในสังคมทำางานมีคนหลากหลายประเภท ดังนั้น คุณไม่อาจใช้มาตรฐานเดียวกันในการทำางานร่วมกับทุกฝ่าย ลองปรับ
แนวคิดและพยายามเข้าใจเหตุผลในการกระทำาของแต่ละบุคคล เพื่อที่คุณจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้น และเมื่อเพื่อนร่วมงานเห็น
ความพยายามของคุณแล้ว แน่นอนว่าคุณต้องกลายเป็นที่ยอมรับของคนในที่ทำางาน อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมอีกด้วยค่ะ
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

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  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  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�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

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 อุตรดิตถ ์  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 แพร ่  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

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-873-817-20

นิวแมน จันทบุร ี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุร ี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46   

ภาคกลาง

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 สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044-6

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตต�นี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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  045-475-555-62

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

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288

NOVEMBER 2015 15




