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ฉบับที่ 12 เดือนสิงหาคม 2558



Contents

03
04
05

08

12
13
14
15

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

Editor’s Talk

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร

 Hino Promotion : Save Plus Maintainance

 FC Dominator : New Hino 500 Dominator 

  Hino Guru : 6 ม�ตรก�รบอกล�ควันดำ� /รถเล็ก รถใหญ่ ขับข่ีม่ันใจ

ด้วย ‘กล้องติดรถบรรทุก’ / เทคนิคก�รเลือก ‘กล้องติดรถ’ 

 Event & Activities : Dominator & Expert with

Hino Dakar Rally / Hino President Cup ครั้งที่ 2 

The Champ : สังเวียนศิษย์ปั้น ยอดมวยไทย 

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด ฉลองเปิดส�ข�ใหม่ 

Marathon the WINNER

 Dealer Network

	 สวัสดีค่ะ	 ชาวฮีโน่ทุกท่าน พบกับ  ฉบับเดือนสิงหาคมที่รับรองว่า 

ได้จัดเตรียมเนื้อหาและข่าวสารดีๆ มาฝากชาวฮีโน่มากมาย เริ่มต้นด้วย Hino Guru ซึ่งฉบับนี้ 

จัดเต็มด้วย 2	เทคนิคการบอกลาควันดำาและการเลือกซื้อกล้องติดรถบรรทุก รับรองว่า 

โดนใจนักขับอย่างแน่นอน นอกจากนี้  ไม่ให้คุณพลาดทุกข่าวสาร ขอพาไป

อัพเดตกิจกรรม	Dominator	 &	 Expert	 with	 Dakar	 Rally ที่ยกทัพไปไกลถึงภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ พร้อมไปตรวจสอบรายชื่อทีมที่สามารถเข้ารอบ Hino	President	Cup	2015 ก่อนจะ 

ไปร่วมแสดงความยินดีกับสุดยอดแชมป์ตัวแทนจากฮีโน่ในงาน Marathon	 the	Winner และ

ข่าวสารอีกมากมาย

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป 



Hino Promotion

ผลที่ได้จากโปรแกรม Save Plus Maintainance

 ฟื้นฟูประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

 ลดอัตราการกินน้ำามันเชื้อเพลิง

 เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์

 ลดควันดำาและควันขาว

 ลดการสั่นของเครื่องยนต์

ผลทดสอบอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง

	 	อ้างอิงผลจากการทดสอบรถฮีโน่รุ่น	FM1AKLA/	เลขไมล์	121,294	กม./GCW=50.5	ตัน

ก่อน หลัง

ระยะท�ง/ปี (โดยประม�ณ) 100,000 กม.

อัตร�ก�รสิ้นเปลือง 2.30 กม./ลิตร 2.44 กม./ลิตร

สิ้นเปลืองพลังง�นเชื้อเพลิง/ปี 43,478 ลิตร 40,984 ลิตร

ร�ค�น้ำ�มันดีเซล (17-3-56) 26.89 บ�ท/ลิตร

ค่�เชื้อเพลิง/ปี 1,169,123 บ�ท 1,102,060 บาท

โปรแกรม Save Plus Maintainance

  รายการ 1 : ปรับตั้งวาล์ว

  รายการ 2 : ตรวจสอบฝาหม้อน้ำา

  รายการ 3 : ทำาความสะอาดหม้อน้ำา

  รายการ 4 : ทำาความสะอาดอินเตอร์คูลเลอร์

  รายการ 5 : เปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง

  รายการ 6 : เปลี่ยนกรองน้ำามันเครื่อง

  รายการ 7 : เปลี่ยนกรองน้ำามันเชื้อเพลิง

  รายการ 8 : เปลี่ยนกรองอากาศ

  รายการ 9 : ทำาความสะอาดระบบเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

วันนี้ -30 ก.ย.58

สนใจติดต่อโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ

ประหยัดน้ำามันมากขึ้น ต้นทุนลด...กำาไรเพิ่ม
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FC Dominator

กระจกมองข้�งใหม่กระจกมองข้างใหม่
เพิ่มมุมมองในก�รขับขี่ 
เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก

ไฟ LED ใหม่ สไตล์สปอร์ตไฟ LED ใหม่ สไตล์สปอร์ต
โฉบเฉี่ยว ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กระจังหน้�ใหม่ ดีไซน์สวย
สะท้อนเอกลักษณ์ของฮีโน่

กระจังหน้าใหม่ ดีไซน์สวย
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 ปัญห�ใหญ่ของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ส่งผลต่อสภ�พแวดล้อม คงหนีไม่พ้น ‘ควันดำา’ ที่แม้ว่�หล�ยภ�คส่วนจะร่วมรณรงค ์

อย่�งต่อเน่ือง แต่เช่ือว่�ช�วฮีโน่ยังคงพบเห็นปัญห�น้ีกันอย่�งคุ้นต� โดยส�เหตุของควันดำ� เกิดจ�กหล�ยปัจจัย อ�ทิ เคร่ืองยนต์ 

สึกหรอ ปั๊มฉีดน้ำ�มันเชื้อเพลิงชำ�รุด กรองอ�ก�ศอุดตัน น้ำ�มันเครื่องมีอ�ยุก�รใช้ง�นม�ก ฯลฯ โดยจะเห็นว่�สาเหตุเหล่านี้

สามารถแก้ไขได้ โดยก�รดูแลรักษ�เครื่องยนต์ ส่วนจะมีวิธีใดบ้�งนั้น เร�ลองม�ดูกันเลยค่ะ 

  มาตรการที่ 1
    ตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดการสึกหรอ เช่น เปลี่ยนลูกสูบ แหวนลูกสูบ คว้านกระบอกสูบ  
   และเปล่ียนลูกสูบให้ใหญ่ข้ึน  อย่าลืมว่าการเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด  นอกจากจะช่วยให้ผู้ขับข่ี 
   ใช้รถอย่างสบายใจแล้วยังช่วยลดโลกร้อนจากควันดำาอีกด้วย 

            
การเช็คปั๊มก็สำาคัญไม่น้อย ผู้ขับขี่ควรปรับแต่งปั๊มจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำารุด ปรับแต่งหัวฉีดน้ำามัน 
รวมถึงปรับแต่งอัตราและจังหวะการฉีดน้ำามันให้ถูกต้องตามบริษัทผู้ผลิตกำาหนด 

  มาตรการที่ 3
    เปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ลดปัญหาควันดำาได้อย่างดีเยี่ยม

ทำาสัญลักษณ์ตัวโตๆ ไว้บนปฏิทิน เพื่อเตือนความจำาวันเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง อย่าลืมว่าควรเป็นตามระยะเวลา
ที่กำาหนดของรถแต่ละประเภทเท่านั้น

  

  มาตรการที่ 5
    ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ทำางานถูกต้องตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

  

         ล้างท่อไอเสียโดยใช้น้ำาหรือลมฉีดชะล้างเขม่าและฝุ่นละอองภายในท่อไอเสีย

6 มาตรการนี้จำาให้แม่น! รับรองว่ารถของคุณสามารถบอกลาควันดำาได้อย่างแน่นอน

Hino Guru

บอกล�ควันดำา

6 มาตรการ

มาตรการที่ 2

มาตรการที่ 4

มาตรการที่ 6

6 มาตรการนี้จำาให้แม่น! รับรองว่ารถของคุณสามารถบอกลาควันดำาได้อย่างแน่นอน
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‘กล้องติดรถบรรทุก’

Hino Guru

รถเล็ก รถใหญ่ ขับขี่มั่นใจ

 ‘กล้องติดรถ’ ไอเท็มยอดฮิตท่ีคนใช้รถใช้ถนนห้�มพล�ดเป็นเจ้�ของ และนับเป็นอุปกรณ์ท่ีม�แรงม�กในปัจจุบัน เพร�ะถือเป็น 

ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยบนท้องถนน บันทึกภ�พเคลื่อนไหวเพื่อเป็นหลักฐ�นกรณีเกิดเหตุก�รณ์อันไม่ค�ดคิด ฉบับนี้ Hino 

Guru จึงขอพ�ช�วฮีโน่ไปทำ�คว�มรู้จักประโยชน์และเทคนิคก�รเลือกซื้อ ‘กล้องติดรถ’ เพื่อให้ทุกท่�นขับขี่มั่นใจในทุกเส้นท�ง

ด้วย ‘กล้องติดรถบรรทุก’

5 เหตุผลที่ควรใช้ ‘กล้องติดรถ’5 เหตุผลที่ควรใช ้‘กล้องติดรถ’

แน่นอนว่าหากเกิดอุบัติเหตุ คุณสามารถใช้ภาพจากกล้องเป็นหลักฐานได้ดียิ่งกว่าคำาพูด อีกทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการ
เรียกร้องประกันได้อีกด้วย

บันทึกภาพการขับขี่ ซึ่งหากวันหนึ่งต้องการย้อนกลับมาดู เพื่อปรับปรุงการขับรถของตนเองก็สามารถทำาได้อย่าง
ง่ายดาย

สำาหรับผู้ที่ต้องขับรถขนส่งและใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำาจะช่วยวางแผนการใช้เส้นทางที่อาจมีการก่อสร้าง ลาดชัน ฯลฯ 
เพื่อลดอุบัติเหตุ

กล้องติดรถบางรุ่นสามารถใช้ข้อมูล GPS แสดงตำาแหน่งยานพาหนะและแสดงผลการบันทึกเส้นทางที่รถวิ่งอยู่ได้ 

รู้สึกมั่นใจและปลอดภัย เพราะทุกที่ๆ คุณไปจะถูกบันทึกครบครันทั้งภาพและเสียง
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 สำ�หรับเทคนิคก�รเลือกซื้อ ต้องบอกก่อนว่� ‘กล้องติดรถ’ ก็เหมือนกับสินค้�ทั่วไปในท้องตล�ด นั่นคือ มีหล�กหล�ย

ยี่ห้อ หล�กหล�ยคุณภ�พ รวมถึงหล�กหล�ยร�ค� ดังนั้น ก่อนก�รเลือกซื้อควรพิจ�รณ�ให้ถี่ถ้วน โดยต้องให้คว�มสำ�คัญ 

กับคุณสมบัติเป็นอย่�งแรก เพื่อที่จะส�ม�รถตอบสนองก�รใช้ง�นจริงได้อย่�งดีที่สุด

เทคนิคก�รเลือกซื้อ 
  ‘กล้  งติดรถ’

  สำาหรับการเลือกซื้อ อันดับแรกชาวฮีโน่ 

  ควรพิจารณาคุณสมบัติกล้องว่าตอบโจทย์ 

ความต้องการหรือไม่ อาทิ ‘ความคมชัด’ ซึ่งกล้องควรให้ 

ภาพที่คมชัดท้ังการบันทึกภาพเวลากลางวันและกลางคืน 

โดยเฉพาะยามค่ำาคืนที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 

รวมถึง ‘เลนส์มุมกว้าง’ ที่ควรเก็บภาพมุมกว้างได้อย่าง

ดีเยี่ยม เนื่องจากต้องใช้บันทึกเหตุการณ์สำาคัญที่อาจ 

เกิดข้ึนได้ทุกเวลาและทุกองศา โดยคุณสมบัติสำาคัญเหล่าน้ี 

จะเป็นหลักฐานสำาคัญในการระบุเลขที่ทะเบียน สี และ

ยี่ห้อ เพื่อติดตามคู่กรณีต่อไป

 เรียกว่� ‘จิ๋วแต่แจ๋ว’ เลยก็ว่�ได้ สำ�หรับ ‘กล้องติดรถ’ ที่เหม�ะกับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ แถมยัง 

มีประโยชน์ส�รพัด รู้แบบนี้แล้วอย่�ลืมนำ�เทคนิคดีๆ ไปเลือกช้อปม�ติดรถฮีโน่คู่ใจกันนะคะ

คุณสมบัติ งบประมาณ

  ด้านงบประมาณก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัย 

  ในการเลือกซื้อ หากมีงบประมาณมาก 

ก็จะสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้มากขึ้น เช่น กล้องบางตัว 

สามารถบอกพิกัดและความเร็วขณะขับรถได้ สามารถ

เชื่อมต่อกับ	GPS เข้ากับระบบนำาทาง หรือกล้องบางรุ่น

สามารถบันทึกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นต้น 

   

ขอขอบคุณข้อมูล  www.thaihowto.in  www.compact-brake.com

Car DVR Camera Video Recorder
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Event & Activities

with Hino Dakar Rally

&
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 เมื่อวันที่ 13-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ( ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดกิจกรรมคาราวานในพื้นที่ตัวแทนจำาหน่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการเปิดตัวรถบรรทุกฮีโน่ 500 Dominator เพื่อประชาสัมพันธ์รถบรรทุกฮีโน่โฉมใหม่รุ่น Dominator และ
กระตุ้นยอดขายรถบรรทุกฮีโน่ 300 พร้อมแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีรถฮีโน่ Dakar Rally ร่วมโชว์ในบางเส้นทาง 
โดยรูปแบบขบวนรถได้ออกเดินสายเยี่ยมเยียน ทักทาย ตรวจสอบ ดูแลรถบรรทุก ตั้งแต่จังหวัดอยุธยา สระบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น 
หนองบัวลำาภู เลย อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร พร้อมการบริการด้วยใจที่มาพร้อมแคมเปญส่งเสริมการขายสำาหรับแนะนำาลูกค้า 
ถึงสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Dr. Expert ที่ช่วยตรวจสอบรถให้กับลูกค้าทุกรุ่นและทุกยี่ห้อ รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรม Mini 
Motor Show มอบความสุขด้วยเสียงเพลง ของที่ระลึกต่างๆ แก่ลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฮีโน่ด้วยดีเสมอมา 
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สุดยอดนักเตะตัวแทนจำ�หน่�ยฮีโน่เข้�รอบ 8 ทีมสุดท้�ย

Event & Activities

Hino President Cup ครั้งที่ 2Hino President Cup ครั้งที่ 2

สุดยอดนักเตะตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

ฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมส์ก�รแข่งขัน 

        แต่เป็นกีฬาที่เชื่อมมิตรภาพและความสามัคคี
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 ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก นาทีนี้คงต้องยกให้ ‘ฟุตบอล’ กีฬาสากลที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ดังนั้น 
บริษัทฮีโน่จึงได้เล็งเห็นความสำาคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนจำาหน่ายและ
บริษัทฮีโน่ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำาลังกาย เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายที่ดี โดยได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล Hino	
President	 Cup	ครั้งที่	 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี 36 ตัวแทนจำาหน่ายที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งทีมที่สามารถ 
เข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ รวมถึงแข่งขันประกวดกองเชียร์ในเดือนตุลาคมนี้ มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้

                          พิธีเปิดกรุงเทพฯ																																								  พิธีเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																																								  พิธีเปิดภาคใต้

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ตัวแทนจำ�หน่�ย ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) ตัวแทนจำ�หน่�ย  ฮีโน่ก�ญจนบุรี

ตัวแทนจำ�หน่�ย นิวแมน (ส�ข�ชลบุรี) ตัวแทนจำ�หน่�ย นิวแมน (ส�ข�กำ�แพงเพชร)

ตัวแทนจำ�หน่�ย เจริญศรีเซลส์ ตัวแทนจำ�หน่�ย ฮีโน่ ตรัง
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The Champ : สังเวียนศิษย์ปั้น ยอดมวยไทย

Event & Activities

‘ฮีโน่แชมป์ตัวจริง’...
The Champ : สังเวียนศิษย์ปั้น ยอดมวยไทย

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ มร.ชิน นาคามูร่า ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายการ
เรียลลิตี้ใหม่ The	Champ	 :	สังเวียนศิษย์ปั้น	ยอดมวยไทย ที่สตูดิโอ NOW 26 โดยมีคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศกว่า 400 คน เข้าร่วม 
การคัดเลือก เพื่อส่งเข้าค่ายฝึกเข้ม จาก 4 ครูมวยนักชกดัง ‘เขาทราย	 แกแล็คซี่	 สามารถ	พยัคฆ์อรุณ	 สมรักษ์	 คำาสิงห์	 เจริญทอง	
เกียรติบ้านช่อง’	ซึ่งเริ่มออกอากาศในเดือนตุลาคม ทางทีวีดิจิทัลช่อง NOW 26 เสี่ยฮีโน่ของแท้ต้องไม่พลาด
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พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ฉลองเปิดสาขาใหม่ 

พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย

   บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด สาขา 
  ชลบุรี ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก มร.ชิน 
	 	 นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
  ท่านผู้บริหาร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์  
  (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมเปิดสาขาใหม่ 
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด โดยฝ่ายขายเปิดดำาเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อรองรับตลาดลูกค้า 
ภาคตะวันออกและในส่วนของศูนย์บริการจะดำาเนินการเปิดในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ใหญ่และทันสมัย 
ด้วยจำานวนช่องซ่อมกว่า 42 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เช่น เครนยกรถ ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา และแบบหลุม เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วของลูกค้า
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Marathon the WINNER

Event & Activities

ยินดีกับสุดยอดแชมป์! ตัวแทนฮีโน่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งสุโขทัย มาราธอน 2015 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ตัวแทนจากฮีโน่ มอเตอร์สแมนุแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด คุณทาเคฮิโระ	โนนะกะ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ‘ยูนิค	รันนิ่ง	สุโขทัยมาราธอน	2015’ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 วิ่งครบระยะทาง 
42.195 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางการวิ่งนับเป็นเส้นทางมรดกโลก รายล้อมด้วยศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแห่งประวัติศาสตร์ โดยรายได้ส่วนหนึ่ง
จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 รู้สึกอย่างไรบ้างค่ะที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

	

Marathon the WINNER

	 このレースはタイで走る初めてのフルマラソンだったので、スタート
前はとても不安でした。先ずは無事にFinishすることが目標でした。結果
として、無事にFinishできたし、優勝もできたことはとても嬉しいです。
 การแข่งขันครั้งน้ีเป็นครั้งแรกท่ีผมแข่งวิ่งมาราธอนระยะไกลจึงทำาให้รู้สึกเป็นกังวล
มากในช่วงก่อนการแข่งขัน แต่ผลการแข่งขันทำาให้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่สามารถคว้า
ชัยชนะและเข้าสู่เส้นชัยด้วยความปลอดภัยตามเป้าหมายที่วางไว้

 อะไรคือแรงผลักดันที่ทำาให้คุณต้องการที่จะวิ่งแข่งขันมาราธอน

	 一緒に走ったり、応援してくれたりしてくれる仲間が沢山いるからです。レースに参加して、良い結果だと仲
間が喜んでくれるし、私も誇らしい気持ちになれます。なので、私は少しでも良い結果を得るために努力します。
 การร่วมว่ิงด้วยกันและแรงเชียร์จากเพ่ือนๆ รวมถึงการได้รับการแสดงความยินดีจากเพ่ือนๆ ทำาให้ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ด้วยเหตุน้ี 
จึงทำาให้ผมพยามยามทุ่มเทเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันครับ

 ทำาไมคุณถึงชื่นชอบการแข่งวิ่งมาราธอน

	 私は日本で20年以上走ることを続けてきました。その間に沢山の仲間ができました。タイに来てからも、走
ることで新しい仲間が増えました。仲間と一緒に走ったり、communicationすることがとても楽しいですし、走
った後に仲間と飲むビールはとてもおいしいからです。
 ผมอยู่ญ่ีปุ่นมากว่า 20 ปี เร่ืองการแข่งว่ิงมาราธอนเป็นส่ิงท่ีผมทำามาโดยตลอด ซ่ึงในช่วงน้ันผมก็ได้รู้จักเพ่ือนมากมาย และหลังจากท่ี 
ได้มาอยู่ประเทศไทย ผมก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น ตอนเข้าร่วมวิ่งรายการต่างๆ  ทำาให้ผมได้วิ่งกับเพื่อนๆ ได้พูดคุยสื่อสารกัน และดื่มเบียร์
ร่วมกันหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้ว ทำาให้ผมรู้สึกสนุกมากครับ
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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 

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

Marathon the WINNER
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