




PARA
DISE
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สวัสดีคะ นักธุรกิจกิฟฟาร�นที่รักทุกทาน

รักและหวงใยทุกทานคะ

บ.ก.

   ตอนนี้ประเทศไทยก็เขาสูฤดูรอนอย�างเป�นทางการแล�ว บ.ก.ยังนึกไม�ออกเลยว�าเดือนเมษายนนี้ 

อุณหภูมิจะร�อนขึ้นขนาดไหน นี่ก็ใกล�เป�นคนแดดเดียวเข�าไปทุกวันแล�ว 555 และในสภาพอากาศที่ร�อนมากๆ 

นี้ จำเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องดูแลตัวเองให�ดี เพื่อสุขภาพร�างกายที่แข็งแรงของทั้งตัวเราเอง และคนรอบข�างกัน 

นะคะ วันนี้ บ.ก. ขอแนะนำ 4 วิธี สำหรับดูแลสุขภาพพร�อมรับหน�าร�อนกันนะคะ

   รอนๆ อย�างนี้อย�าลืมที่จะแนะนำผลิตภัณฑ�ป�องกันแสงแดดให�กับคนรอบข�างของเราด�วยนะคะ กิฟฟารีน 

มีครีมกันแดดเด็ดๆ ให�ท�านได�แนะนำหลากหลายไอเทมกันเลยล�ะค�ะ และอย�าพลาดท่ีจะเสนอขายใน Platform 

Online ผ�าน Content ดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพผิวรับร�อน พร�อมบอกเล�าสรรพคุณที่ 

เย่ียมยอดของผลิตภัณฑ� เพ่ือสร�างความน�าสนใจและความน�าเช่ือถือให�กับผู�บริโภคด�วยนะคะ รับรองว�าคุณจะ… 

รวยรับร�อน…อย�างแน�นอนเลยค�ะ

   ชวงสงกรานต หลายท�านกลับบ�านไปเย่ียมพ�อแม�พ่ีน�องท่ีต�างจังหวัด ระมัดระวังกันด�วยนะคะ โรคระบาด 

Covid-19 โอมิครอนยังคงมีการระบาดอยู�อย�างต�อเน่ืองนะคะ ถึงแม�อาการจะไม�รุนแรงนัก แต�ก็ติดต�อกันได�อย�าง 

รวดเร็วมากๆ อย�าประมาท ต้ังการ�ดสูงๆ ไว�เลยค�ะ และต�องไม�ลืมท่ีจะมี…ฟ�าทะลายโจร กระชายขาว และแอลกอฮอล� 

ฆ�าเชื้อ เตรียมติดไว�ที่บ�านกันด�วยนะคะ ออกไปนอกบ�านตอนนี้ต�องใส�แมสก� 2 ชั้นกันแล�ว  เพื่อความปลอดภัย 

ของตัวเราและทุกคนในครอบครัวของเราด�วยนะคะ พบกันใหม�ฉบับหน�ากับเรื่องราวดีๆ ที่จะมาพูดคุยกันอีก 

Bye Bye ค�ะ 

4 ว�ธ�ดูแลสุขภาพ พรอมรับหนารอน

   3.”กินร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ”
รับประทานอาหารที่ ปรุงสุก สะอาด
สดใหม� และหม่ันล�างมือ เพ่ือป�องกัน
การเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหารในหน�าร�อน เช�น โรคท�องร�วง

4.ควรด่ืมน้ำสะอาดให�มากกว�าปกติ 
เพราะอากาศร�อน ทำให�ร�างกายเสีย
เหง่ือมาก เกิดอาการอ�อนเพลียได�ง�าย
เส่ียงต�อการเป�นโรคฮีทสโตรก
(Heat Stroke) หรือโรคลมแดด
จึงควรจิบน้ำสะอาดบ�อยๆ

   2.เมื่อต�องออกกลางแจ�ง และพบเจอแสงแดด ควรมี
อุปกรณ�ป�องกันร�างกายจากแสงแดด อาทิ แว�นกันแดด
หมวก ร�ม รวมถึงทาครีมกันแดดท่ีมีค�า SPF50+ PA++++
เพื่อปกป�องรังสี UVA / UVB เป�นประจำ

 1.เลือกสวมเส้ือผ�าโปร�ง เบาสบาย ถ�ายเทอากาศได�ดี
เช�น ผ�าฝ�าย เพราะช�วยระบายความร�อนในร�างกาย
ได�ง�าย
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เรียน ผูนำกิฟฟารีนที่รักทุกทาน

    ผานงานครบรอบ 26 ป ไปแลว พรอม 

กับความรู สาระ และขอช�นชมยินดีกับผูที่ 

ไดรับตำแหนงใหมที่สูงขึ้น ยินดีกับผูนำ 

ระดับไดมอนด แกรนด พาราไดซ, แกรนด 

พาราไดซ, เอ็กซคลูซีฟ พาราไดซ, และ 

พาราไดซ ทุกๆ ทาน และทุกๆ รางวัลที่ ได 

รับ ขอแสดงความยินดีอยางยิ่งในความ 

สำเร็จของทุกๆ ทานนะคะ ช�นชมคะ

    ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และการระบาดของ 

โรคโควิด-19 ท่ียังคงมีเกิดข้ึนอย�างต�อเน่ือง การทำงาน 

ของทุกๆ ท�าน ต�องปรับเปล่ียนไปตามสภาวะของโลก 

ป�จจุบัน ปรับตัว และพร�อมที่จะสู�กับการมีชีวิตที่ 

เปลี่ยนไป ไม�เหมือนเดิมที่เราคุ�นเคย ขอให�ทุกๆ ท�าน 

ไม�ท�อ และพร�อมที่จะเรียนรู�กับการที่จะอยู�ในโลกยุค 

ป�จจุบันที่ไม�เหมือนเดิมอีกต�อไป ไม�มีอะไรที่ยากที่ 

จะเรียนรู� ขอเพียงตั้งใจที่จะศึกษาหาข�อมูลฝ�กฝน 

อย�าด�อยค�าตัวเอง อย�าสะกดจิตตัวเอง ว�าเราทำไม�ได� 

ทำไม�ได� เพราะไม�มีอะไรท่ีเราจะทำไม�ได� ถ�าเราต้ังใจ 

สนใจที่จะเรียนรู�และปรับตัวค�ะ เป�นกำลังใจให�เสมอ 

นะคะ

   แจ�งข�าวเกษตร…ผลิตภัณฑ�โมเด็มที่ขาดตลาดไป ตอนนี้เรา 

ผลิตมาใหม�ในชื่อ โมเด็ม-ซิงค โดยมีธาตุโมลิบดินั่ม (Mo) 3% 

และมีธาตุสังกะสี (Zn) 1% ซึ่งจะมีผลดีเพิ่มกว�าเดิมค�ะ มีวาง 

จำหน�ายแล�วในทุกสาขาท่ัวประเทศค�ะ หากท�านใดต�องการข�อมูล 

ทางการเกษตร และการออกภาคสนามเพิ่มเติม  สามารถติดต�อ 

เจ�าหน�าที่นักวิชาการของบริษัทฯ ได�ตลอดนะคะ

พบกันฉบับหนานะคะ

นานาย

โดย...ดร.นารี สุทธปรีดา

(รองกรรมการผูจัดการ)

GIFFARINE
NEWS
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SUPER CONCENTRATE SERUM

“ ซีรั่ม เพ�อการดูแลผิวอยางเขมขน ”

HYA

รหัส 84043 ปริมาณสุทธิ 29 ml 

ราคา 1,200 บาท

ปฎิบัติการดูแลผิวดวย

3 กลไกพิเศษ

เติมน้ำใหผิว ฉ่ำน้ำ อิ่มฟูยิ่งกวาเดิม

เสริมโครงสรางผิว ใหผิวแข็งแรง

ริ้วรอยแลดูจางลง 

ล็อคความชุมชื้น ใหผิวอิ่มน้ำยาวนาน

เนื้อซีรั่มเขมขน บางเบา

ซึมเขาสูผิวไดอยางล้ำลึกและรวดเร็ว

ดวยเทคโนโลยี

 Advanced

HYA-Cera Booster

NEW
Product

8 Hya Super M41.pdf   1   27/10/2021   23:13



“เสร�มผิวแกรง Strong”
การันตีผิวเดง

อิ่มน้ำ เนียนใส ตองใชคูนี้

กิฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ

ไวทเทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม

รหัส 84032 ราคา 600 บาท

กิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร

คอนเซนเทรท ซีรั่ม

รหัส 84043 ราคา 1,200 บาท
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ใหการดูแลตัวเองเปนเรื่องงายๆ ไดทุกวัน

ดวย...ปณจะ ภูตะ ชนิดแคปซูล

สมุนไพร 39 ชนิด ในรูปแบบนํ้า

ถูกรวมไวในแบบแคปซูล

รหัส 83022 ขนาด 138 แคปซูล

ราคาปกติ 1,600 บาท

สะดวก รับประทานงาย ตอบโจทย

ความตองการของคนยุคใหม

อัดแนนดวยคุณประโยชนครบถวน

เทียบเทากับเครื่องดื่ม(ชนิดนํ้า)

NEW
PRODUCT

มะขามป�อม สมอไทย ดอกเก็กฮวย บัวบก แบะตง เสกตี่ หล�อฮังก�วย ยอ กานพลู

เตยหอม มะตูม หม�อน ตังเซียม พลูคาว เห็ดหูหนูขาว ชะเอมเทศ อัญชัน ป�กคี้

เก�ากี้ เห็ดหลินจือ โป�งรากสน ขมิ้นชัน โตวต�ง เจียวกู�หลาน อบเชยจีน กระชายเหลือง กระเจี๊ยบแดง

ผักชีล�อม ดอกคําฝอย พุทราจีน เซียงจา โสมเกาหลี ถั่งเช�า

ขิง กระชายดํา แปะตุ�ก

เทียนเกล็ดหอย สมอพิเภก สะระแหน�
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ความอรอยเต็มรอย
 แตน้ำตาลนอยกวาเดิม

กิฟฟาร�น มัทฉะ ลาเต สูตรลดน้ำตาล  40% 
(ชาเข�ยวมัทฉะปรุงสำเร�จ ชนิดผง)

รหัส 41818 ขนาด 15 ซอง (17 กรัม/ซอง)
ราคา 200 บาท

GIFFARINE
MATCHA LATTE
REDUCED SUGAR 40%

 สัมผัสหอมนุม ละมุน ของชาเข�ยวมัทฉะเกรดพร�เมี่ยม
 ดื่มด่ำกับรสชาติชาเข�ยวสไตลญี่ปุนแทๆ

พลังงาน
70 Kcal

ตอ 1 ซอง
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Make-up

กิฟฟารีน อินโนเวีย รูจ เวลเลท

#แมทนี้ที่ใช ลิปแมท Gen ใหม

ติดทน สดชัด เบาสบาย

ลองแลวจะรัก เฉดไหนก็เกิด

Giffarine Innovia

Rouge Velvet

รหัส 12123-12127

ปริมาณสุทธิ 2.7 กรัม

ราคา 240 บาท

ลิปแมท
Mask Friendly

ติดทน เบาสบาย

แมใสแมสก

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพการติดทน

ทาทิ้งไวใหเนื้อลิปเซทตัว 5-10 นาที

ใชกระดาษทิชชู ซับ 1 ครั้ง

กอนสวมแมสกหรือดื่มเครื่องดื่ม

N
E
W
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O
D
U
C
T

เฉดสีสุดพิเศษ ปลุกพลังในตัวคุณ
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พลังงานต่ำ

10 Kcal
ตอซอง

พลังงานต่ำ

10 Kcal
ตอซอง

รอยัลคราวน  อเมร�กาโน กาแฟปรุงสำเร็จ (อาราบิกาผสมโรบัสตา)
รหัส 41218 ขนาด 30 ซอง (3 กรัม / ซอง) ราคา 170 บาท

ละลายได
ในน้ำรอน
และเย็น

ไมมีน้ำตาล

ไมหวาน

มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ พิสตาชิโอแครนเบอรรี อัลมอนด & ลูกเกด 

รหัส 41570 ขนาด 175 กรัม (11 ชิ้น/กลอง) ราคา 250 บาท

ไม ใสแปง

ไม ใสเนย

ใชอบ 

ไมทอด

ธัญพืชรวม 9 ชนิด  

(เมล็ดฟกทอง, พิสตาชิโอ, อัลมอนด, ขาวโอต, ถั่วลันเตา, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ)

ผลไม 2 ชนิด

(แครนเบอรรี, ลูกเกดสีทอง)

ไขมันทรานส 0 %

โปรตีน 4 กรัม/ชิ้น (โปรตีนจากไขขาว, โปรตีนจากธัญพืช)

พลังงาน 77 กิโลแคลอรี/ชิ้น

ไมใสน้ำตาล ใชมัลทิทอลเปนสารใหความหวานแทนน้ำตาล

มัลติ เกรน ซีเรียล มิกซ
พิสตาชิโอ แครนเบอรรี อัลมอนด & ลูกเกด

NEW
PRODUCT

อเมร�กาโน
รสชาติกาแฟแท 2 สายพันธุ (อาราบิกาผสมโรบัสตา)

ไขมันทรานส 0%

โคเลสเตอรอล 0%

ไมมีน้ำตาล

ไมหวาน (ไมใสสารใหความหวานแทนน้ำตาล)

รอยัลคราวน

อรอย เขมขน ถูกใจคอกาแฟ
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ฉีดพนเพื่อดูแลชองปากไดทุกวัน

ใหคุณมั่นใจ และเสร�มการดูแล

มากข�้นกวาเดิม

Fah Talai Jone
Refreshing Mouth Spray

ฟาทะลายโจร ร�เฟรชช�่ง เมาท สเปรย

เมาท สเปรย
ฟาทะลายโจร

16

16 up1 M41.pdf   1   31/03/2022   10:19



PRODUCT

Proteolytic
Enzyme

กิฟฟาร�น ลอนดร� ลิคว�ด (สเตน ร�มูฟเวอร)
ผลิตภัณฑทำความสะอาดชุดชั้นในและแพรพรรณ สูตรขจัดคราบหนัก

รหัส 11702 ปร�มาณ 500 มล. ราคา 200 บาท

�
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ผลิตภัณฑแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ

สูตร Alcohol 75% v/v

ถนอมมือ ไมเหนียวเหนอะหนะ

ฆาเช�้อไดเต็มประสิทธ�ภาพ

เจลแอลกอฮอล
ลางมือ (FOOD GRADE)

สะอาด หอม ถนอมมือ แมลางบอย

ฉีดหนากากผา

หอมสดช�น

ลดปญหากลิ่นไมพึงประสงค

75%

สะอาด

ปลอดภัย

ดวยเอทิลแอลกอฮอล 

food grade

Alcohol

v/v

สูตร 99% Natural

ถนอมมือ

ปราศจาก

เมทิลแอลกอฮอล 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

กลิ่น Little Orange 

หอมสดช�น

Giffarine Hygienic Hand Spray Rose Peach

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แฮนด สเปรย โรสพีช

รหัส 15027 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Alcohol 

Spray Little Orange 

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แอลกอฮอล สเปรย

ลิตเติ้ล ออเรนจ

รหัส 15029 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Refreshing Alcohol Spray

กิฟฟารีน ไฮจีนิค รีเฟรชชิ่ง แอลกอฮอล สเปรย

รหัส 15028 ปริมาณสุทธิ 50 มล.
ราคา 99 บาท ราคาสมาชิก 74.25 บาท

Giffarine Hygienic Hand Sanitizer Gel

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แฮนด ซานิไทเซอร เจล

รหัส 14807 ปริมาณสุทธิ 75 มล. 
ราคา 106 บาท ราคาสมาชิก 79.50 บาท

Giffarine Hygienic Hand Sanitizer

กิฟฟารีน ไฮจีนิค แอนด ซานิไทเซอร

รหัส 14809 ปริมาณสุทธิ 500 มล.
ราคา 340 บาท ราคาสมาชิก 255 บาท

75%

แอลกอฮอล

food grade

ฆาเชื้อโรค

เต็มประสิทธิภาพ

กลิ่นหอมจากธรรมชาติ

Peppermint Oil

Eucalyptus Oil 

Spearmint Oil

สูตร 99% Natural

เหมาะสำหรับ : เด็ก 6 ขวบขึ้นไป, เด็กอายุน�อยกว�า 6 ขวบ
ระหว�างใช� ควรอยู�ในการดูแลของผู�ใหญ�

Alcohol

75%
v/v 

Food

Grade

Giffarine Foaming Hand Wash

กิฟฟารีน โฟมมิ่ง แฮนด วอช

รหัส 84041 ปริมาณสุทธิ 230 มล.
ราคา 120 บาท ราคาสมาชิก 90 บาท
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ชีวิตปจจุบันของคนในยุคนี้

พบวาเปนโรควิถีชีวิต (Life Style Diseases) 

ซึ่งเกิดจากการใชชีวิตที่ ไมสมดุลในเร�องการกิน การอยู 

เชน รับประทานอาหารผิดสวน ทั้งในเร�องคุณภาพ 

และปริมาณ ไดรับสารพิษ สารกอมะเร็งจากมลภาวะตางๆ 

ความเครียด ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม 

ทำใหรางกายตอสูกับโรครายไมได

ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหาร 

นอกจากจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนแลว 

จะตองเลือกอาหารที่ทำใหรางกายเกิดความสมดุลดวย
กับสมดุลรางกาย

Do you know?

เกิดจากความไมสมดุลในระบบทางเดินอาหาร

เกิดจากความไมสมดุลในระบบทางเดินหายใจ

เกิดจากความไมสมดุลในระบบฮอรโมน

เกิดจากความไมสมดุลในระบบตอมไรทอ

เกิดจากความไมสมดุลในระบบประสาทและสมอง

เกิดจากความไมสมดุลในระบบหลอดเลือดและหัวใจ

ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย ทองผูก ทองเสีย

ภูมิแพ น้ำมูก ไอ มีเสมหะ มีกลิ่นปาก ฟนผุ     

ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไมปกติ ชองคลอดแหง 

อวน น้ำหนักไมลด โรคเบาหวาน 

ออนเพลีย เหน�อยงาย นอนไมหลับ

ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง

หัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ อัมพาต  

อาการเหลานี้เกิดจากความไมสมดุลของรางกายอาการเหลานี้เกิดจากความไมสมดุลของรางกาย
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ตำราแพทยแผนจีน ไทย และอินเดีย ตางใหความสำคัญในเร�องของสมดุลรางกาย 

วาเปนบอเกิดสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โดยเราสามารถปรับสมดุล 

ใหรางกายไดดวยการรับประทานอาหาร

หรือสมุนไพรที่สอดคลองกับธาตุเจาเรือน ทั้งเย็น กลาง อุน รอน

เพ�อใหอวัยวะในรางกายทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

พรอมสำหรับการใชชีวิตในทุกๆ วัน

    การรับประทานสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเดนทั้งหยินและหยาง 

(เย็น เย็นกลาง อุนและรอน) รวมกันในปริมาณท่ีเพียงพอ จะชวย 

ปรับสมดุลใหกับรางกาย ดังนี้

     ชวยปรับสมดุลการทำงานของฮอรโมน เอนไซม สารส�อ  

     ประสาท 

     ทำใหทุกอวัยวะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

     เช�อมโยงการทำงานระหวางอวัยวะตางๆ เพ�อสรางสมดุล

     ทั่วรางกาย 

     สุขภาพรางกายแข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

รูอยางนี้แลว

เรามาสังเกตรางกายของเรา

วามีความไมสมดุลอยูหรือไม  

โดยเราสามารถเลือก

สมุนไพรตางๆ 

มาชวยในการปรับสมดุล

ของรางกาย และรักษาสมดุลนี้ 

ใหอยูกับเราตลอดไป

 ประโยชนของสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง

ชวยปลอบประโลมอวัยวะที่ทำงานหนักเกินไป

หรือเกิดการอักเสบ จนทำใหเกิดโรคตางๆ เชน มะเร็ง 

ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบ ขออักเสบ ภูมิแพ 

ลำไสแปรปรวน เปนตน 

ใหกลับมาทำหนาที่ ไดอยางสมดุลอีกครั้ง

 ประโยชนของสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุน, อุนรอน

ชวยกระตุนการทำงานของอวัยวะที่ออนแรง ออนลา 

หมดพลัง จนบางครั้งเกิดโรคตางๆ เชน 

ความดันโลหิตต่ำ ติดเชื้อ เปนตน 

ใหกลับมากระฉับกระเฉง 

ทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตามปกติ

22-23 Mac41.pdf   2   25/03/2022   22:47



ผลิตภัณฑกิฟฟารีน

ชองทางการสั่งซ�้อ

สั่งซ�้อทาง LINE :
GIFFARINE Official
สแกน QR Code ดานลาง
หร�อ คนหา Line ID :

@giffarinethailand 
(เปดบร�การทุกวัน 08.00–19.00 น.)

สั่งซ�้อทาง
Facebook :
กิฟฟาร�น 1101
(เปดบร�การทุกวัน 08.00–19.00 น.)

สั่งซ�้อผานเว็บไซต
ตลอด 24 ชม.
ที่ www.giffarine.com
(ล็อกอินเขาสูระบบ
โดยใสรหัสสมาช�ก 
และรหัสผาน
*กรณีเขาสูระบบ
ครั้งแรก “รหัสผาน”
คือ เลข 4 หลัก 
สุดทายของเลข
ประจำตัวประชาชน)

สั่งซ�้อดวยตนเอง
กิฟฟารีนทุกสาขาใกลบานคุณ

สั่งซ�้อ ONLINE
จัดสงพัสดุทั่วประเทศ / คิดคาจัดสงตามน้ำหนัก

สั่งซ�้อทางโทรศัพท
     โทร. 1101 (เปดบร�การทุกวัน 08.00–19.00 น.)

    แบบ PV เต็ม  : จัดสงพัสดุทั่วประเทศ * คิดคาจัดสงตามน้ำหนัก

    แบบ PV 65% : จัดสงพัสดุทั่วประเทศ * ยอดสั่งซ�้อขั้นต่ำ 900 บาทข�้นไป ฟร�คาจัดสง

     โทร. 0-2619-5222 (เปดบร�การทุกวัน 09.00–19.00 น.)

    บร�การเดลิเวอร�่ในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
       จัดสงสินคาถึงมือคุณโดยพนักงานของเรา (คิดคาจัดสงตามระยะทาง)

     โทร. สั่งสินคาโดยตรงกับสาขาใกลบานคุณ (เฉพาะสาขาที่ใหบร�การ)

    จัดสงสินคาถึงมือคุณโดยพนักงานของเรา ใหบร�การในรัศมี 15 กม.จากสาขา     
        (ดูสาขาที่ใหบร�การไดที่หนา 205)

1

2

3

App เดียวจบ ครบทุกความตองการ
ตัวชวยในการทำธุรกิจรูปแบบใหม รวบรวมทุกขอมูลกิฟฟาร�นบนโลกออนไลนไวในแอพเดียว

ดาวนโหลดงายๆ เพียงสแกน QR Code

GIFFARINEofficial
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05GIFFARINE GIFTS FOR LIFE
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เกียรติรางวัลแหงความสำเร็จ

ผูบริหารระดับพาราไดซ

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2565

PARADISE

คุณอารียา เอี่ยมสะอาด

ผูแนะนำ  :  คุณอานนท� พุทธวาลย�-คุณกมลลักษณ� แก�ววงษา

สายงาน  :  คุณอานนท� พุทธวาลย�-คุณกมลลักษณ� แก�ววงษา

การศึกษา  :  ปริญญาตรี 

อาชีพ  :  นักธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน

ภูมิลำเนา : จังหวัดนครราชสีมา

สาเหตุที่เขาสูธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

   ก�อนเข�าสู�ธุรกิจกิฟฟารีน ดิฉันเคยเป�นพนักงานในบริษัทเอกชนแห�งหนึ่ง ได�รับเงินเดือนค�อนข�างสูงมาก แต�สังคม 

ในการทำงานไม�ตอบโจทย� จึงมองหาอาชีพอื่นที่สามารถตอบโจทย�ทั้งเรื่องของรายได�และการมีอิสรภาพในการใช�ชีวิต 

ในช�วงเวลานั้น คุณอานนท�และคุณกมลลักษณ�เข�ามาแนะนำธุรกิจกิฟฟารีน ดิฉันรู�สึกตื่นเต�นมากหลังจากได�ฟ�ง 

แผนรายได�ของกิฟฟารีน จึงตัดสินใจทำธุรกิจกิฟฟารีนทันที ผ�านไป 3 วัน ดิฉันลาออกจากงานประจำ แล�วมาทำ 

ธุรกิจกิฟฟารีนอย�างเต็มตัว ในช�วงที่เข�ามาทำธุรกิจเป�นช�วงที่เกิดการระบาดของ Covid-19 ทำให�การทำงานต�อง 

ปรับเปล่ียนเป�นออนไลน�เกือบท้ังหมด ดิฉันใช�วิกฤติน้ีให�เป�นโอกาส เร่ิมนำตัวเองเข�าไปเรียนรู�การขายสินค�าในแพลตฟอร�ม 

ต�างๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาตัวเองและทีมงาน อีกทั้งกิฟฟารีนเริ่มมีสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให�นักธุรกิจ 

ทำงานได�ง�ายขึ้น ดิฉันพยายามเรียนรู�พัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงาน เพิ่มคนทำงาน เพิ่มผู�บริโภคอย�างต�อเนื่อง เพราะ 

อัพไลน�ย้ำเสมอว�า การมีรายได�ที่ยั่งยืนในกิฟฟารีน คือการมีคนทำงานเพิ่ม ดิฉันจึงสร�างทีมขึ้นมาในภาวะที่ใครหลาย 

คนมักพูดว�า…“ ยุคนี้ทำงานยาก ทำไม�ได�หรอก…” แต�ดิฉันพิสูจน�ให�คนรอบข�างเห็นแล�วว�า หากเราโฟกัสที่เป�าหมาย 

และมองอุปสรรคป�ญหาให�เป�นแค�บทเรียนบทหนึ่ง เราสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นมองว�าไม�สามารถทำได�อย�างแน�นอน 

และวันนี้ความสำเร็จของทีมงาน คือสิ่งที่บ�งบอกถึงความสำเร็จของดิฉันเช�นกัน

   ดิฉันต�องขอขอบพระคุณ พญ.นลินี ไพบูลย� ผู�ก�อตั้งธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน ธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายๆ คน 

อัพไลน�ทั้งสองท�าน คุณอานนท� พุทธวาลย�-คุณกมลลักษณ� แก�ววงษา ที่คอยแนะนำช�วยเหลือในทุกการทำงาน 

ทีมงานที่น�ารักทุกท�าน  รวมถึงเจ�าหน�าที่สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนนครราชสีมาทุกคน ที่คอยช�วยเหลืออยู�ตลอด

สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

 รายได� 5 หลัก, โบนัส 1,050-8,000 บาททุกเดือน และโบนัสสะสมแต�ม 60,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง

 ชนะการแข�งขัน Fantastic Awards รับเงินรางวัล 70,000 บาท

 ชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท ตำแหน�ง JP

 ชนะการแข�งขัน Rally Rewards รางวัลที่ 4 รับเงินรางวัล 50,000 บาท ตำแหน�ง VN

คติในการทำงาน : อยาฟงคำพูดของใคร ที่ ไมไดชวยใหคุณเติบโต

คุณตุลา ประเสริฐนรกุล

ผูแนะนำ  :  คุณสหรัฐ อัดใสโย

สายงาน  :  คุณอานนท� พุทธวาลย�-คุณกมลลักษณ� แก�ววงษา

อาชีพ  :  นักธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน

ภูมิลำเนา  :  จังหวัดนครราชสีมา

สาเหตุที่เขารวมธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

    เมื่อ 10 กว�าป�ที่แล�ว ในสมัยเรียน ผมรู�จักธุรกิจกิฟฟารีนจากเพื่อนแนะนำ หลังจากนั้นก็ได�เข�ามาเรียนรู�แผนการ 

ทำงาน โดยทำกับเพื่อนเพียงแค�ความสนุกสนาน ไม�ได�จริงจังมากนัก จนเข�าสู�วัยทำงาน ก็เข�าช�วงลำบากของชีวิต 

ไม�มีงาน มีหนี้รถที่ค�างจ�าย ตอนนั้นคุณแม�บอกให�ไปหางานทำในโรงงาน แต�ตอนนั้นผมคิดอีกแบบ โดยมี 2 ทางเลือก 

คือไปทำงานโรงงาน หรือเลือกกลับมาทำธุรกิจกิฟฟารีน แต�ผมก็เลือกกิฟฟารีน ซึ่งเป�นการตัดสินใจที่ถูกต�อง กลับมา 

กิฟฟารีนครั้งนี้พร�อมกับชีวิตติดลบ โชคดีตอนที่กลับมาเป�นการทำงานที่เริ่มเข�าสู�ยุคการตลาดออนไลน� แม�ทีมก็ได� 

แนะนำวิธีการทำงานแบบออนไลน� สอนการทำงานแบบใหม� ซึ่งทำให�การทำงานง�ายมากๆ จนทำมาได�สักพักก็เริ่มมี 

รายได�มากพอกับค�าใช�จ�ายทุกอย�าง พร�อมกับมีรายได�ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผมคิดว�าโชคดีที่เลือกกิฟฟารีน ทุกความ 

สำเร็จผมจะโพสต�ลง Facebook เพื่อเพื่อนๆ ที่รู�จักเราได�เห็นชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยช�วงนั้นแม�ทีมได�เริ่มสอนการสร�าง 

เครือข�ายให�เติบโต สอนรายได�ที่มั่นคงจากกิฟฟารีน จนมีทีมงานที่มากขึ้น และพาทุกคนให�มีรายได�ตามที่คาดหวัง 

และเราก็จะมีรายได�ที่เติบโตขึ้นพร�อมกับทีมงาน การทำงานของผมคือ ทำให�มากกว�าคนอื่น เรียนรู�ให�มากกว�าคนอื่น 

ต�องนำหนึ่งก�าวเสมอ และนั่นคือความสำเร็จที่ได�มา ซึ่งคุ�มค�าที่จะทำ ขอขอบคุณแม�ทีมและทีมงาน ที่เปรียบเสมือน 

เพื่อน พี่น�อง ขอบคุณสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนนครราชสีมา ที่ดูแลพวกผม เหมือนน�องคนหนึ่งในสำนักงานฯ และ 

ขอบคุณ คุณสหรัฐ อัดใสโย ที่แนะนำให�รู�จักธุรกิจกิฟฟารีนในวันนั้น

สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน 

 รายได� 5 หลัก, โบนัสเงินสด 1,400-8,000 บาททุกเดือน และโบนัสสะสมแต�ม 60,000 บาท จำนวน 3 ครั้ง 

 ชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards ตำแหน�ง Jupiter

 ชนะการแข�งขัน Rally Rewards ตำแหน�ง Venus

 ชนะการแข�งขัน Fantastic Awards จำนวน 3 ครั้ง

 ป�ดงวดรถครั้งเดียว 200,000 บาท

คติในการทำงาน : I Can Do This All Day
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GIFFARINE CAMBODIA

Giffarine Cambodia Fighting through the 

outbreak.

   Cambodia, in the month of February 2022, had seen a 

spread in both imported and within community transmission 

of Covid 19. Now, Giffarine Cambodia’s members stopped 

the seminars for the safety of the attendees.

   However, during this current situation, our teams are still 

hard at work when it comes to maintaining communication 

through live chat as well as phone calls to our members in 

need to of products support.

กิฟฟารีนกัมพูชา ยังคงสูไมถอยในภาวะโรคระบาด

   ในเดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. 2565 กัมพูชายังคงมีการแพร�ระบาดของ 

โควิด-19 อย�างต�อเน่ือง ท้ังการระบาดในประเทศและจากผู�เดินทางจาก 

ต�างประเทศ แม�ว�าขณะน้ีสมาชิกกิฟฟารีนกัมพูชาจะหยุดการจัดสัมมนา 

และกิจกรรมรวมกลุ�มต�างๆ เพ่ือความปลอดภัยของผู�เข�าร�วม แต�ทุกคน 

ยังคงทำงานอย�างเต็มที่และต�อเนื่อง เพื่อรักษาการสื่อสารระหว�างกัน 

ผ�านช�องทางออนไลน�ต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นการแชทสดผ�านทุกแพลตฟอร�ม 

ตลอดจนการโทรศัพท�หาสมาชิกท่ีต�องการความช�วยเหลือด�านผลิตภัณฑ� 

และด�านอื่นๆ

International News: 
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ขอแสดงความยินดีและขอบคุณแดนักสูผูทำผลงาน

ยอดเยี่ยม ประจำเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565

   โลกของการทำธุรกิจในสถานการณ�ตอนนี้เป�นสิ่งที่ท�าทายมาก ผู�ที่ 

เข�มแข็ง กล�าหาญ และอดทนเท�านั้น ที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ 

และนี่คือเหล�านักสู�ผู�ประสบความสำเร็จสูงสุดของกิฟฟารีนมาเลเซียใน 

เดือนกุมภาพันธ� 2565 พวกเขาล�วนเป�นนักสู�ที่เก�ง ขยัน อดทน และมี 

ความกระตือรือร�นในการทำงานเป�นอย�างมาก

   กิฟฟารีนมาเลเซียขอแสดงความยินดีและช่ืนชมทุกท�านสำหรับความ 

อดทน กระตือรือร�นและไม�ยอมแพ� กิฟฟารีนเป�นธุรกิจท่ีครองตลาดมา 

อย�างยาวนาน ความต�องการสินค�ากิฟฟารีนในตลาดมีอยู�เสมอ ทั้งนี้ 

เพราะการนำเสนอสินค�าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม ในราคาที่สมเหตุ 

สมผลมาโดยตลอด

   แม�ว�าสถานการณ�ป�จจุบันของกิฟฟารีนมาเลเซียจะแตกต�างไป 

จากเดิม เนื่องด�วยภาวะโรคระบาด Covid-19 ซึ่งส�งผลต�อความไม� 

มั่นคงทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก แต�นักสู�ของกิฟฟารีนมาเลเซียยังคงเดิน 

หน�าต�อไปด�วยความม่ันคงและม่ันใจ เพราะพวกเขาเช่ือม่ันว�า…กิฟฟารีน 

คือของขวัญแห�งชีวิตของทุกคน

GIFFARINE MALAYSIA

Congratulations and thanks to the top achiever 

of the month, February 2022

   The world of business now is very challenging. Only those 

who are strong & courages will succeed.

   This is our top achiever of the month of February 2022. 

They have been our fighters for so long and very passionate 

in doing Giffarine's business.

   A big congratulation to all of them who have been enthusiastic 

and not giving up. Giffarine is a business for a long term. 

The demand of Giffarine product is always available because 

we always offer the premium quality of product at a very 

reasonable price.

   Though our current situation is different now with Covid-19 

disease and economic instability, our fighters keep moving 

forward and they have no doubt at all along their journey 

because they are truly believe that Giffarine is a Gift of Life!
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บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จำกัด

เร�อง การทำรายการสงเสริมการขาย (โปรโมช่ัน) ของนักธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน

ในชองทาง Social Selling / e-Marketplace และออนไลนทุกชองทาง

      ตามที่บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑในการจัดรายการสงเสริมการขาย (โปรโมชั่น) ของนักธุรกิจ

กิฟฟารีนออนไลน ไวในคูมือนักธุรกิจออนไลน (หนา 4. และหนา 9.) เร่ิมมีผลต้ังแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

2561 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคเพ�อปองกันการตัดราคา และไมทำลายกลไกตลาด ทั้งในชองทาง

ออนไลนและชองทางจำหน�ายอ�นๆ ซ่ึงในปจจุบันไดปรากฎวา ยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคล�อน และมีการ

จัดรายการสงเสริมการขายท่ีไมเปนไปตามกฎเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด

      หากทานตองการจัดโปรโมชั่นในเดือน ธ.ค. 62 โปรโมชั่นยอนหลังที่ทานนำมาจัด จะตองเปน

โปรโมช่ันท่ีบริษัทฯ เคยจัดในเดือน ก.ย. 62 หรือ ต.ค. 62 หรือ พ.ย. 62 เทาน้ัน (นับยอนหลังไป 3 เดือน)

หากทานมีขอสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่คุณนันทกานต (ฝายนักธุรกิจสัมพันธ) 

โทร.090-1971931 

หรือ Call center 02-6196622 เวลาทำการ จ. – ศ. 8.30 – 17.30 น.

      2.บริษัทฯ ขอแจงยกเลิกระบบการขออนุญาตจัดโปรโมชั่น โดยจะถือวา การจัดรายการสงเสริม

การขาย (โปรโมชั่น) ที่นอกเหนือจากที่ประกาศไวใน ขอ 1. และ ขอ 2. เปนการผิดหลักเกณฑที่

บริษัทฯ กำหนดไว และไมสามารถทำไดทุกกรณี

      ทั้งนี้ เพ�อประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจกิฟฟารีนและสรางโอกาสทางการตลาดอยาง

เทาเทียมสำหรับนักธุรกิจใหม บริษัทฯ ขอประกาศใชหลักเกณฑในการจัดรายการสงเสริมการขาย (โปรโมช่ัน) 

ในชองทาง Social Selling / e-Marketplace และออนไลนทุกชองทาง ดังตอไปนี้

      1.บริษัทฯ อนุญาตใหจัดรายการสงเสริมการขาย (โปรโมชั่น) 

            โปรโมชั่นในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ คนละชวงเวลาก็ได

            โปรโมชั่นในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ ที่เคยจัดมาในอดีตยอนหลังไปไมเกิน 3 เดือน

ตัวอยางเชน

ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ

      โดยหากเปนการจำหน�ายใหผูบริโภคท่ีไมไดเปนสมาชิกตองมีการผันการกำหนดยอดซ้ือ ท่ีจากเดิมกำหนด

เปนพีวี ใหเปลี่ยนเปนกำหนดดวยราคาเต็มของสินคา (ทานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่ คูมือนักธุรกิจ

ออนไลน หนา 4. )

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณนักธุรกิจทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีเสมอมา
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ประกาศ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2562

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จำกัด

เร�อง ความรวมมือระหวางกิฟฟารีน และลาซาดา

    เพ�อเพ่ิมโอกาสการทำธุรกิจกิฟฟารีนในชองทางการจำหน�ายแบบ อี มารเก็ตเพลส  

(E-Marketplace) และเปนการคุมครองผูบริโภคตาม พระราชบัญญัติขายตรง 

และตลาดแบบตรง ทางบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จำกัด จึงไดมีบันทึกขอตกลง

รวมกับ บริษัท ลาซาดา จำกัด โดย

          นักธุรกิจกิฟฟารีน ท่ียังไมมีบัตรอีบิซิเนส (E-business) ทานสามารถติดตอได

ท่ี สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน ท่ัวประเทศ หรือ สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  Call Centre 

0-2619-6622 (จันทร- ศุกร 8.30 น. -17.30 น.) เม�อทานไดรับบัตรอีบิซิเนสเรียบรอย 

สามารถดำเนินการไดเชนเดียวกับ ขอ 1

    โดยรานคาท่ีจำหน�ายสินคากิฟฟารีน ในลาซาดาท่ีบริษัทฯ ไมไดรับรอง จะถูกระงับ

การจำหน�ายภายในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562  จึงเรียนใหนักธุรกิจทุกทานไดเตรียม

ความพรอมในการจำหน�ายสินคากิฟฟารีนในลาซาดาใหถูกตอง ทั้งนี้บริษัทฯ 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือดวยดีเสมอมา

          นักธุรกิจกิฟฟารีน ท่ีมีบัตรอีบิซิเนส (E-business) ไดรับอนุญาตจำหน�ายสินคา

บน มารเก็ตเพลสอยูแลว สามารถเปดรานกับทางลาซาดา โดยมีข้ันตอนดังน้ี

    1.1 ทานสามารถเร่ิมตนดวยการสมัครเปนผูจำหน�ายลาซาดา โดยต้ังช�อรานคาและเพ่ิม

รายการสินคาท่ีจำหน�ายใหเรียบรอย

    1.2 ใหทานสง ช�อ-สกุล รหัสสมาชิก หนาบัตรอีบิซิเนส (e-business)  ช�อรานคา 

รหัสรานคา (สามารถดูไดจากขอมูลสวนตัว) และลิงครานคาของทานในลาซาดามาท่ี 

อีเมลล email: supportlazada@giffarine.com

    1.3 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จำกัด จะดำเนินการตรวจสอบ และแจงไปยัง

ลาซาดา 

    1.4 ลาซาดาจะระงับการมองเห็นรานท่ีจำหน�ายสินคากิฟฟารีนท่ีไมไดแจงขอมูลมา

ยัง Supportlazada@giffarine.com ภายในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2562

    1.5 หากทานเปดรานหลัง 21 กรกฎาคม 2562 ทานสามารถสรางได แตจะไม

สามารถจำหน�ายสินคากิฟฟารีนได เน�องจากถูกระงับการมองเห็นสินคาโดยทาน

จะตองดำเนินการตามขอ 1.2 กอน และการรับรองของลาซาดาจะดำเนินการ

ภายใน 7 วันทำการ

ประกาศ

1.

2.
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ประกาศ

เร�อง เพิ่มคุณสมบัติการรับรางวัลการแขงขัน Fantastic Awards.

ตัวอยาง

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

   ทั้งนี้มีผลตั้งแตการแขงขัน Fantastic Exclusive Germany 

or Cashback Awards เปนตนไป

ลงวันที่ 26 มกราคม 2563

   ตองเปนบุคคลที่ทำงานจริง และชนะการแขงขันในรหัสของตนเอง

อยางนอย 1 สิทธ์ิ จะใชบุคคลอ�นในการทำงาน และรับรางวัลของบุคคล

อ�น โดยตนเองไมชนะการแขงขันเลยไมได

   จากการประชุมวิสามัญประจำป ของผูนำระดับพาราไดซขึ้นไป เม�อ

วันท่ี 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ท่ีประชุมมีมติเห็น

ดวยในการเพ่ิมคุณสมบัติของผูรับรางวัลอีก 1 ขอ คือ

1. คุณเอทำงาน ทำผลงานรับรางวัล 1 สิทธิ ์สวนคุณบีเปน GS

ดาวนไลน (นอมินี) ทำยอดรับรางวัล 1 สิทธิ ์แบบนี้ ทำได 

2. คุณเอทำงาน รักษาแตม 30,000 PV หรือ 45,000 PV สวน

คุณบีเปน GS ดาวนไลน (นอมินี) ทำยอดรับรางวัล 1 สิทธิ์

ลักษณะอยางนี้ คุณเอจะมารับรางวัลของคุณบีไมได
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ประกาศ

   ตามท่ีบริษัทฯ ไดประกาศหลักเกณฑเร�องการทำรายการสงเสริมการขาย (โปรโมช่ัน) ของ

นักธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน ฉบับวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 โดยอนุญาตใหนักธุรกิจกิฟฟารีน

ออนไลน จัดรายการสงเสริมการขาย (โปรโมช่ัน) ท่ีมีรูปแบบเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนได 

ซ่ึงตองจัดในชวงเวลาเดียวกัน หรือ เหมือนกับท่ีบริษัทฯ เคยจัดข้ึนในอดีตยอนหลังไปไมเกิน 

3 เดือน

   เชน  หากบริษัทฯ จัดโปรโมช่ัน “รับของแถม 2 ตอ” ข้ึนในวันท่ี 26-28 มกราคม 2564 

นักธุรกิจกิฟฟารีนออนไลนจะสามารถจัดโปรโมช่ันน้ีไดถึง วันท่ี 31 มกราคม 2564 เทาน้ัน 

(ภายในส้ินเดือนของเดือนเดียวกัน)

   ท้ังน้ี  สินคาท่ีซ้ือตองมีจำนวนพีวีรวมแลวไมต่ำกวาท่ีโปรโมช่ันกำหนดไว และ ตองมีการ 

“ผัน” ยอดซ้ือจาก “พีวี” เปน “ราคาเต็ม” กอน จึงจะทำโปรโมช่ันแถมได ตามท่ีไดเคย

ประกาศหลักเกณฑไวแลว

   ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณนักธุรกิจทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีเสมอมา

   สำหรับทานท่ีประสงคจะจัดโปรโมช่ันประเภท “รับของแถม 2 ตอ” เหมือนกับบริษัทฯ แต

จัดข้ึนเปนการสวนตัว ทานจะสามารถทำไดภายในเดือนเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนเทาน้ัน

   บริษัทฯ ขอประกาศใหทราบเพ่ิมเติมวา หากบริษัทฯ มีการจัดโปรโมช่ัน ประเภท “รับของแถม 

2 ตอ” (เม�อซ้ือสินคาครบทุกๆ 2,000 พีวี/ใบเสร็จ) เชน “โปรใจป�” หรือ “โปร 11 เดือน 11” 

หรือ “โปร 12 เดือน 12” (หรือโปรอ�นใดในอนาคตท่ีมีรูปแบบการแถม 2 ตอ) 

        ขอแสดงความนับถือ

ประกาศ ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จำกัด

เร�อง การทำรายการสงเสริมการขาย (โปรโมช่ัน) ของนักธุรกิจกิฟฟารีนออนไลน 

ในชองทาง Social Selling / e-Marketplace และออนไลนทุกชองทาง (เพ่ิมเติม)

หากทานมีขอสงสัย สามารถสอบถามเพ่ิมเติมท่ี คุณนันทกานต โชติธรรมกุล (ฝายนักธุรกิจสัมพันธ)

โทร.0-2619-6070 ตอ 2364, 09-0197-1931 หรือ Call Center 0-2619-6622

เวลาทำการ จ.-ศ. 08.30 - 17.30 น.
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แทนสวนลด แลกซื้อสินคาใน ราคาพิเศษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565

200 คะแนน

+ 85 บาท

รหัส 11626

ยาสีฟน แบมบู ชารโคล

ปกติ 200 บาท

 

  
200 คะแนน

+ 88 บาท

รหัส 11707

น้ำยาปรับผานุมไบรท

ปกติ 220 บาท

200 คะแนน

+ 224 บาท

รหัส 15025

รีแพรี สเนล ซีรั่ม

ปกติ 540 บาท

500 คะแนน

+ 232 บาท

รหัส 10110

กลามอรัส บูเต

อัลตรา ยูวี บล็อค

SPF 50  PA

ปกติ 580 บาท

400 คะแนน

+ 255 บาท

รหัส 86400

ดี-ท็อค คลอโรฟลล พลัส

ปกติ 600 บาท

500 คะแนน

+ 240 บาท

รหัส 40512

คอลลาเจน แม็กซ

ปกติ 600 บาท

600 คะแนน

+ 360 บาท

รหัส 15011

กลามอรัส บูเต อินเทนซีฟ

รีเจนเนอเรท ครีม

ปกติ 900 บาท

500 คะแนน

+ 248 บาท

รหัส 15006

มิราเคิล ฟลูอิด

ปกติ 620 บาท

รหัส 41004

แกรนเดอร 

ปกติ 1,400 บาท

500 คะแนน

+ 560 บาท

200 คะแนน

+ 104 บาท

รหัส 11106

เจลอาบน้ำทับทิม

กรานาดา

ปกติ 260 บาท

400 คะแนน

+ 250 บาท

รหัส 15021

แอสตาแซนธิน เฟเชียล ครีม

ปกติ 560 บาท

500 คะแนน

+ 99 บาท

รหัส  10707

โลชั่นถนอมผิว

เซนเทลลา

ปกติ 240 บาท

200 คะแนน

+ 325 บาท

รหัส 82050, 82049

เวย มารีน ดริงก รสโกโก, 

วนิลา 

ปกติ 750 บาท

 
200 คะแนน

+ 220 บาท

รหัส 84005

เมอริเนี่ยน โอลีฟ

เวอรจิ้น เอจ อัลตรา ไวท

ปกติ 540 บาท

200 คะแนน

+ 149 บาท

รหัส 84014

สโนว โลตัส-อโล

บอดี้ เจล

ปกติ 354 บาท

200 คะแนน

+ 128 บาท

รหัส 11619

ยาสีฟน ไบโอ

เฮอรเบิล พรีเมี่ยม

ไวทเทนนิ่ง

ปกติ 320 บาท

400 คะแนน

+ 250 บาท

รหัส 84007

เรสซานอล เจล

ปกติ 560 บาท

รหัส 41030

ถั่งเชา-ดับเบิ้ลยู

ปกติ 824 บาท

400 คะแนน

+ 339 บาท

รหัส 11006

แบมบู ชารโคล

เฟเชียล โฟม

ปกติ 160 บาท

200 คะแนน

+ 72 บาท

400 คะแนน

+ 279 บาท

รหัส 41025

ยู ซี-ทู ปกติ 680 บาท

400 คะแนน

+ 279 บาท

รหัส 82048

ไฮ-โอลีฟ

ปกติ 660 บาท

รหัส 84017

ยาสีฟนเฮอรเบิล 

เฟรช

ปกติ 200 บาท

200 คะแนน

+ 85 บาท

200 คะแนน

+ 315 บาท

ปกติ 780 บาท

รหัส 12435-12438

คริสตัลลีน แอร 

คัฟเวอรเรจ ฟาวนเดชั่น 

SPF50 PA

No.01 lvoryNo.10 Pink Glow

No.02 Natural Beige No.03 Sand

 
200 คะแนน

+ 140 บาท

รหัส 41808 วีทกราส

ปกติ 340 บาท

200 คะแนน

+ 69 บาท

รหัส 11627 

เฮอรเบิล เฟรช

ซีโร แอลกอฮอล

เมาทวอช

ปกติ 180 บาท

200 คะแนน

+ 132 บาท

รหัส 16943 

แอนตี้ แบคทีเรียล

ชาวเวอร ครีม

ปกติ 300 บาท

500 คะแนน

+ 359 บาท

รหัส 40118

น้ำมันปลา 4x

(60 เม็ด)

ปกติ 1,060 บาท

200 คะแนน

+ 225 บาท

รหัส 82021

ไปโอ แฟลกซ พลัส

ปกติ 520 บาท

400 คะแนน

+ 162 บาท

รหัส 41005

เกรป ซี-อี

ปกติ 380 บาท

200 คะแนน

+ 120 บาท

รหัส 41007

โคลีน-บี

ปกติ 280 บาท

200 คะแนน

+ 165 บาท

รหัส 10107

ซุปเปอร ซัน โพรเทคชั่น

เอสพีเอฟ 50

พีเอ

ปกติ 480 บาท

+

++++

200 คะแนน

+ 120 บาท

รหัส 40517

กรานาดา

ปกติ 300 บาท

200 คะแนน

+ 88 บาท

รหัส 16911

ครีมอาบน้ำ

อโลเฟรช

ปกติ 220 บาท

200 คะแนน

+ 85 บาท

รหัส 11505 

แลคติค ไฮจีนิค

แคร คลีน

ปกติ 180 บาท

200 คะแนน

+ 109 บาท

รหัส 11007

ไมเซลลาร คลีนซิ่ง

วอเตอร

ปกติ 240 บาท

200 คะแนน

+ 209 บาท

รหัส 41027

ไลโคพีน

ปกติ 512 บาท

200 คะแนน

+ 115 บาท

รหัส 41002

สไปรินา

ปกติ 268 บาท

 
200 คะแนน

+ 312 บาท

รหัส 11729

ผงซักฟอกไบรท ซิลเวอร นาโน

ปกติ 585 บาท

400 คะแนน

+ 198 บาท

รหัส  40514 / 40516

ซูปรา วิต-เอ็ม /

ซูปรา วิต-ดับเบิ้ลยู

ปกติ 360 บาท

200 คะแนน

+ 209 บาท

รหัส 15004 

รีแพรี่ ทรีทเมนท

ปกติ 520 บาท

รหัส 14107

กรานาดา แชมพู

ปกติ 220 บาท

200 คะแนน

+ 88 บาท

รหัส 14203

กรานาดา 

คอนดิชันเนอร

ปกติ 240 บาท

200 คะแนน

+ 96 บาท

200 คะแนน

+ 119 บาท

รหัส 10111-10113

รีแพรี่ สเนล ซันสกรีน

ปกติ 280 บาท

400 คะแนน

+ 159 บาท

รหัส 10716

ซีเคร็ทไวท บอดี้โลชั่น

ปกติ 396 บาท
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1,500 PV/ใบเสร็จ

รับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 เมษายน 2565

แลกซ�้อแลกซ�้อ

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 720.-

ไฟโต
ไฟเบอร

รหัส 40952

419.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,160.-

แอสตา
แมกซ

รหัส 41033

345.-
แลกซ�้อ

ปกติ 880.-

ซ� แอล เอ
900

รหัส 40107

469.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,320.-

อีจ�ซ�จ�
แม็กซ

รหัส 41017

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,100.-

แอคทีไวท
รหัส 41016

290.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

อเมซอน
ดาวอินคา

ออยล
รหัส 82047

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
มัสท แฮฟ

เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11930

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
สว�ท บลอสซอม
เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11931

349.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

ซ�กเนเจอร
สมารทเนส

เออ ดิ พารฟูม
รหัส 11819

309.-
แลกซ�้อ

ปกติ 700.-

บาโคพา
รหัส 41028

329.-
แลกซ�้อ

ปกติ 800.-

อินโนเว�ย
อาย คอลเลคชั่น

โกลเดน เซเลเบรชั่น
เซ็ท

รหัส 12537

329.-
แลกซ�้อ

ปกติ 800.-

อินโนเว�ย
อาย คอลเลคชั่น
พาวเวอร เรด

เซ็ท
รหัส 12536
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1,000 PV/ใบเสร็จ แลกซ�้อแลกซ�้อรับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 เมษายน 2565

280.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

เรด ออเรนจ
คอมเพล็กซ
รหัส 41714

299.-
แลกซ�้อ

ปกติ 760.-

ถั่งเชา
รหัส 41024

169.-
แลกซ�้อ

ปกติ 480.-

Edelweiss UV
Protecting

Body Lotion
SPF 22 PA+++

รหัส 10537

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 550.-

สเตย-ซ�
ไบรทเทนนิ่ง
เอสเซนส

รหัส 10529

395.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,500.-

โรส ไวท
ดร�งค

รหัส 86301

410.-
แลกซ�้อ

ปกติ 1,100.-

ไฮโดรคร�สตัส
อาย เจล

รหัส 10310

190.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

น้ำทับทิม
รหัส 37319

350.-
แลกซ�้อ

ปกติ 900.-

ฟลาโว
กลูแคน

รหัส 82008

239.-
แลกซ�้อ

ปกติ 560.-

สพร�ม เรด
ออเรนจ

แอนตี้-ร�งเคิล
เนค คร�ม

รหัส 15031

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 560.-

โอร�ซา-อี
รหัส 40113

209.-
แลกซ�้อ

ปกติ 480.-

อีจ�ซ�จ�
รหัส 41006

209.-
แลกซ�้อ

ปกติ 620.-

น้ำมันปลา 4x
(1,000 มก.)
รหัส 40117
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500 PV/ใบเสร็จ แลกซ�้อแลกซ�้อรับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 เมษายน 2565

329.-
แลกซ�้อ

ไฟฟ
เอลิเมนทส
กลิ่นพิภพ

รหัส 84025

105.-
แลกซ�้อ

ปกติ 300.-

อินโนเว�ย
ทร�ดี บราว 

เพนซ�ล No.03
สี Red Brown
รหัส 13211

379.-
แลกซ�้อ

ปกติ 980.-

กลามอรัส
บูเต ดีพ 

คลีนซ�่ง ออยล
รหัส 11003

189.-
แลกซ�้อ

ปกติ 440.-

คอลลาเจน พลัส ซ�งก 
ผสมน้ำทับทิม
รหัส 37338

(บรรจ� 6 ขวด / แพ็ค)

199.-
แลกซ�้อ

ปกติ 440.-

กลูตาเคอรคิวมา 
ซ� - อี

รหัส 37328
(บรรจ� 6 ขวด / แพ็ค)

259.-
แลกซ�้อ

ปกติ 720.-

คอลลาเจน 
SOP 100

+

รหัส 37336
(บรรจ� 6 ขวด / แพ็ค)

89.-
แลกซ�้อ

ปกติ 140.-

เอส เลมอนที
รหัส 41812

199.-
แลกซ�้อ

ปกติ 568.-

ร�่แพร�่ สเนล
คลีนซ�่ง ออยล
รหัส 11010

369.-
แลกซ�้อ

เฟช คอนทัวร
แอฟฟลิเคเตอร
รหัส 36225

105.-
แลกซ�้อ

ปกติ 300.-

อินโนเว�ย
ทร�ดี บราว 

เพนซ�ล No.01
สี Light Brown
รหัส 13209

129.-
แลกซ�้อ

ปกติ 320.-

กลามอรัส
เจ็ท แบล็ค 

ออโต
อายไลเนอร
รหัส 13112

169.-
แลกซ�้อ

ปกติ 384.-

อินโนเว�ย 
อัลตรา

วอเตอรพรูฟ
มาสคารา

รหัส 15118

120.-
แลกซ�้อ

ปกติ 320.-

อินโนเว�ย 
ซอฟท แมท
ลิคว�ด ลิป
คัลเลอร

รหัส 12117-12119

89.-
แลกซ�้อ

ปกติ 240.-

อินโนเว�ย 
ลิป คัลเลอร
NO.01-08

รหัส 12257-12264

329.-
แลกซ�้อ

ไฟฟ
เอลิเมนทส
กลิ่นนที

รหัส 84026

329.-
แลกซ�้อ

ไฟฟ
เอลิเมนทส
กลิ่นพนา

รหัส 84027

329.-
แลกซ�้อ

ไฟฟ
เอลิเมนทส
กลิ่นเตโช

รหัส 84028

329.-
แลกซ�้อ

ไฟฟ
เอลิเมนทส
กลิ่นโลหะ

รหัส 84029

LI 01
รหัส 12257

LI 02
รหัส 12258

LI 03
รหัส 12259

LI 04
รหัส 12260

LI 05
รหัส 12261

LI 06
รหัส 12262

LI 07
รหัส 12263

LI 08
รหัส 12264

90.-
แลกซ�้อ

ปกติ 280.-

(ร�ฟล) แปงอินโนเว�ย
รหัส

13440-13443

No.10
รหัส 13440

No.01
รหัส 13441

No.02
รหัส 13442

No.03
รหัส 13443
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500 PV/ใบเสร็จ แลกซ�้อแลกซ�้อรับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 เมษายน 2565

399.-
แลกซ�้อ

ปกติ 980.-

ไฟโตสเตอรอล
รหัส 40115

159.-
แลกซ�้อ

ปกติ 420.-

ซ�งก แอนด
คอลลาเจน

รหัส 41712

189.-
แลกซ�้อ

ปกติ 460.-

แอคติจ�ส
รหัส 41804

35.-
แลกซ�้อ

ปกติ 60.-

น้ำพร�กเผา
รหัส 41707

169.-
แลกซ�้อ

ปกติ 396.-

แอสตาแซนธ�น
เอจ-ดีไฟอิ้ง
เนค คร�ม

รหัส 15022

189.-
แลกซ�้อ

ปกติ 700.-

Abalone
Collagen-Hya

Eye Serum
รหัส 10312

120.-
แลกซ�้อ

ปกติ 580.-

กลามอรัส ซุปเปอร
แลชแชส มาสคารา

รหัส 15117

249.-
แลกซ�้อ

ปกติ 900.-

Abalone
Collagen-Hya
Face Serum
รหัส 15018

89.-
แลกซ�้อ

ปกติ 340.-

Edelweiss
Whitening
After Sun
for Face

รหัส 10535

119.-
แลกซ�้อ

ปกติ 380.-

Edelweiss
Whitening
After Sun
for Body

รหัส 10536

179.-
แลกซ�้อ

ปกติ 460.-

ซ�ตร�แม็กซ
รหัส 41711

60.-
แลกซ�้อ

ปกติ 120.-

เอส-จ�นเจอร
รหัส 41811

279.-
แลกซ�้อ

ปกติ 720.-

ไฟโต ว�ต
รหัส 40505

280.-
แลกซ�้อ

ปกติ 780.-

อควา เทียร
รหัส 41715

229.-
แลกซ�้อ

ปกติ 660.-

แกสตรา -
เฮิรบ

รหัส 41026

59.-
แลกซ�้อ

ปกติ 120.-

เคร�่องดื่ม
ข�งผงสำเร็จรูป
รหัส 41805

219.-
แลกซ�้อ

ปกติ 600.-

แซลมอน
คอลลาเจน

พลัส
รหัส 41717
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500 PV/ใบเสร็จ แลกซ�้อแลกซ�้อรับ 1 สิทธ�์แลกซ�้อ 1-30 เมษายน 2565

45.-
แลกซ�้อ

ปกติ 99.-

ไฮจ�นิค
แฮนดสเปรย

โรสพีช
รหัส 15027

69.-
แลกซ�้อ

ปกติ 132.-

ไฮจ�นิค
เซอรเฟส
500 ml.

รหัส 14810

72.-
แลกซ�้อ

ปกติ 160.-

ไอดอล
สเตย-ซ� 50

แอคเเน
แคร โฟม

รหัส 22207

72.-
แลกซ�้อ

ปกติ 160.-

ไอดอล
สเตย-ซ� 50

สปอท แอคเเนแคร
เจล

รหัส 22202

89.-
แลกซ�้อ

ปกติ 252.-

เจ็ท แบล็ค
กลามอรัส

อิงค ไลเนอร
รหัส 13111

72.-
แลกซ�้อ

ปกติ 160.-

ไอดอล
สเตย-ซ� 50
แอคเเน แคร 

ไวทเทนนิ่ง คร�ม
รหัส 22204

79.-
แลกซ�้อ

ปกติ 200.-

ไอดอล
สเตย-ซ� 50
แอคเเน แคร
โทนเนอร

รหัส 22206

159.-
แลกซ�้อ

ปกติ 320.-

ถุงหอม
กลิ่นสว�ทตี้, กลิ่นจัสมิน

ฟรุตตี้, กร�นที
รหัส 84021-84022

60.-
แลกซ�้อ

ปกติ 120.-

กิฟฟาร�น
โฟมมิ่ง

แฮนด วอช
รหัส 84041

150.-
แลกซ�้อ

ปกติ 420.-

อินโนเว�ย
ลิป พาเลท

รหัส 12206

99.-
แลกซ�้อ

ปกติ 240.-

เทสเตอร
แปงอินโนเว�ย
รหัส 12400

79.-
แลกซ�้อ

ปกติ 120.-

รอยัลคราวน
เอส-มอคคา
รหัส 41216

105.-
แลกซ�้อ

ปกติ 200.-

ลาเวนเดอร
แอนด คาโมมายล
แอร เฟรชเชนเนอร

รหัส 84031

180.-
แลกซ�้อ

ปกติ 300.-

กระชาย
พลัส

รหัส 41038

130.-
แลกซ�้อ

ปกติ 220.-

ฟาทะลายโจรสกัด
รหัส 48009

25.-
แลกซ�้อ

ปกติ 48.-

น้ำยาบวนปาก
เฮอรเบิล เฟรช
ขนาด 80 ml.
รหัส 11628

150.-
แลกซ�้อ

ปกติ 340.-

ไฮจ�นิค
แฮนดเจล
500 ml.

รหัส 14809

45.-
แลกซ�้อ

ปกติ 99.-

ไฮจ�นิค
แฮนดสเปรย

ลิตเติ้ล
ออเรนจ

รหัส 15029

45.-
แลกซ�้อ

ปกติ 99.-

ไฮจ�นิค
ร�เฟรชช�่ง

แอลกอฮอล
สเปรย

รหัส 15028

139.-
แลกซ�้อ

ปกติ 400.-

จ�นเจอร-ซ�
รหัส 41031

55.-
แลกซ�้อ

ปกติ 90.-

ฟาทะลายโจร
แคปซูล

รหัส 48004

69.-
แลกซ�้อ

ปกติ 132.-

ร�ฟลถุงหอม
กลิ่นสว�ทตี้ ฟรุตตี้

รหัส 84023

69.-
แลกซ�้อ

ปกติ 132.-

ร�ฟลถุงหอม
กลิ่นจัสมิน กร�นที

รหัส 84024

40.-
แลกซ�้อ

ปกติ 95.-

ไฮจ�นิค แฮนด
ซานิไทเซอร
เจล 75 มล.
รหัส 14807
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ตั้งแตวันที่ 1-30 เมษายน 2565

ในราคาพิเศษ
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กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมขาวหอมมะลิ

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 45.- 45.- 45.-

กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมเปลือกมังคุด

45.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

299.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 419.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 35.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

กิฟฟารีน เฮอรบัล เฟรช

สบูกลีเซอรีน ผสมหัวไชเทา

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

กิฟฟารีน กลีเซอรีน แอคเน

คลีนซิ่ง บารยัง อิมเมจิเนชั่น

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

1
2

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 199.-

กิฟฟารีน ฟอรเก็ต มี น็อต รูม

พารฟูม ดิฟฟวเซอร

กิฟฟารีน เบซิล แอนด ไลม รูม

พารฟูม ดิฟฟวเซอร

**แลกซื้อกลิ่นใดก็ไดในหมวดเดียวกัน

1

2

เมอริเนี่ยน โอลีฟ ออย

รหัส 82130 ราคาปกติ 380.-

รหัส 40606

ราคาปกติ 28.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

209.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

55.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

15.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

109.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

52.-

ยาหมองสมุนไพรกิฟฟารีน

ยาแผนโบราณ ยาสามัญประจำบาน

รหัส 48016 ขนาดบรรจุ 5 กรัม/ขวด
ราคา 48 บาท

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคา 32.-

เรส-ซานอล

รหัส 80190 ราคาปกติ 800.-

แอสตา คิว

มิกซ แคโร ออริซานอล

รหัส 80180 ราคาปกติ 1,320.-

กิฟฟารีน สเปรยปรับอากาศ

กลิ่นยูคาลิปตัส
ซี-อี ไวท ไวทเทนนิ่ง โซพ

รหัส 54005 ราคาปกติ 220.-

ฟาทะลายโจร

รหัส 48004 ราคาปกติ 90.-

ฟาทะลายโจรสกัด

รหัส 48009 ราคาปกติ 220.-

ไฮจีนิค แฮนด เจล 75 ml. 

รหัส 14807 ราคาปกติ 95.-

รหัส 84050 ราคาปกติ 132.-

รหัส 84012 ราคาปกติ 360.-

รหัส 84013 ราคาปกติ 360.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา 199.-

รหัส 54001 ราคาปกติ 110.- รหัส 54002 ราคาปกติ 110.- รหัส 54004 ราคาปกติ 110.-รหัส 54003 ราคาปกติ 110.-

159.- ในราคา

25.-
แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

แลกซื้อชิ้นที่ 4

โคโคนัท ออยล

รหัส 82046 ราคาปกติ 420.-

คูล-ซา รหัส 40604 ราคาปกติ 52.-

คูล-ซา ฮันนี่เลมอน รหัส 40604 ราคาปกติ 52.-
ซื้อครบทุกๆ 3 ชิ้น

ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

25.-

มินทอลเม็ดอม

รสเปปเปอรมินต 

รหัส 40602

ราคาปกติ 45.-

เม็ดอมสมุนไพร

อิชินาเซีย

รหัส 48008

ราคาปกติ 40.-

ซื้อสินคา
ชิ้น 1 ในราคาปกติ

แลกซื้อ

ชิ้นที่22
130.-

แลกซื้อชิ้นที่ 2

ในราคา

40.-

PROMOTION

เม็ดอมมะขามปอมผสมวิตามิน ซี 
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* สงวนสิทธิ์ ในการแถม หากสินคาหมดสตอก

 รหัส 37319 ขนาด 700 มล.

ซื้อน้ำทับทิม กรานาดา 1ขวดจำนวน 3 ขวด

รับเพิ่มฟรี

ขนาด 700 มล. 1 ขวด
    

แลกซื้อ น้ำทับทิม ขนาด 200 มล.

1ขวด ในราคาเพียง 69.-
    

แถม

ฟรี

แถม

ฟรี

Salmon Collagen Plus+

แซลมอน คอลลาเจน พลัส

ซื้อน้ำทับทิม

กรานาดา
รหัส 37319 ขนาด 700 มล.

แลกซื้อกลองที่ 2

ราคาเพียง

พิเศษ!!!

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 กลอง

219.-

รหัส 41717 บรรจ� 6 ซอง / กลอง
ราคา 600 บาท

"กิฟฟาร�น ไฮจ�นิค 
มัลติ เซอรเฟส แอลกอฮอล"

แลกซ�้อ
ขวดที่2

ในราคา
เพียงขวดละ69.-

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ขวด

ฟลมซับหนามัน 3 แพค ราคาปกติ 330 บาท 
ราคาสมาช�ก 270 บาท / 60 PV

หมายเหตุ :

- เริ่มตั้งแตวันนี้หรือทันทีที่ ไดรับสินคา 

  และจนกวาสินคาจะหมด สินคามีจำนวนจำกัด 

- สินคาแถมแพครวมในหอ

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

แลกซื้อชิ้นที่ 2
ในราคาเพียง

49.-49.-

พิเศษ!!!

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อ หากสินคาหมดสตอก

เม�อซื้อสินคา ในราคาปกติ 1 ชิ้น

สเตย ซ�  50 พลัส เบตากลูแคน 

แอนด ไฮยาลูรอน เฟเช�ยล

มาสก ช�ต

รหัส 10526 ราคา 160 บาท

ราคาสมาชิก 120 บาท /120 PV

Daily Fresh

ฟลมซับหนามัน 

Daily Fresh 1 แพค

รหัส 11104 

หรือ 

กระเปาอเนกประสงค

สีฟาสดใส

รหัส 11110

ซื้อ 3 แพค

เลือกรับของแถม

พิเศษ!!!

อยางใดอยางหนึ่ง

ขนาด 25.5 x 10.5 x 34 ซม. (รวมหูหิ้ว)

ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565 หรือจนกวาสินคาจะหมด

*สงวนสิทธิ์ ในการแลกซื้อหากสินคาหมดสตอก
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หนังสือเยี่ยมสวน

หรือ Green Trip-เยี่ยมสวน 

รหัส 90366 ราคา 250 บาท/ 50 PV

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 8 แตงโม/มะมวง

รหัส 90328 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 6 มะนาว/สับปะรด

รหัส 90326 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

Best
Seller
Best
Seller
รวมส�อผลิตภัณฑเกษตร

ที่ขายดีที่สุด

รวมส�อผลิตภัณฑเกษตร

ที่ขายดีที่สุด

หนังสือ

ผลิตภัณฑเกษตรยุคใหม

รหัส 90528

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 4 ผักสวนครัว/ขาวโพด

รหัส 90297 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 5 ผักกินใบ/ทุเรียน

รหัส 90303 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 7 กุหลาบ/ไมดอก

รหัส 90327 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 7 กุหลาบ/ไมดอก

รหัส 90327 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 8 แตงโม/มะมวง

รหัส 90328 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 9 ถั่ว/หอม, กระเทียม

รหัส 90329 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 9 ถั่ว/หอม, กระเทียม

รหัส 90329 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 10 สม/เผือก

รหัส 90369 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 11 เสาวรส/มะละกอ

รหัส 90370 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 10 สม/เผือก

รหัส 90369 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 11 เสาวรส/มะละกอ

รหัส 90370 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 12 อะโวคาโด/แกวมังกร

รหัส 90377 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 12 อะโวคาโด/แกวมังกร

รหัส 90377 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 2 ยางพารา/ลำไย

รหัส 90288 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 1 ขาว/มันสำปะหลัง 

รหัส 90286 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

แผนพับผลิตภัณฑเกษตร

ชุดที่ 3 ออย/ปาลมน้ำมัน

รหัส 90295 ( 1 แพ็ค มี 5 ใบ )

160160
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   ยุคน้ีสมัยน้ี ใครๆ ก็อยากรวย อยากเป�นเจ�าของกิจการ อยากเป�น 

นายตัวเอง จริงไหมครับ? แต�ป�ญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลต�อการ 

ตัดสินใจที่จะ “เริ่มต�นใหม�” ของคนทั่วไป คือ ความกลัว นั่นเอง ซึ่ง 

ความกลัวนั้น ส�วนใหญ�จะวนเวียนอยู�ใน 4 เรื่องหลักๆ เหล�านี้ คือ

   ลองเปลี่ยนความกลัวมาเป�นคำถามดีกว�าว�า.. แล�วเราจะหาเงินทุน 

ได�ยังไงดี? แต�ที่สำคัญ..โลกวันนี้เปลี่ยนไปแล�ว มีคนมากมายสามารถ 

สร�างรายได�หรือกลายเป�นเจ�าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได�จากเงิน

ลงทุนเริ่มต�นน�อยนิด เพราะโลกออนไลน�ทุกวันนี้เป�ดโอกาสให�ทำธุรกิจ 

ได�ง�ายข้ึน ขอแค�คุณมีไอเดีย รู�จักขวนขวายหาช�องทาง ก็สามารถสร�าง 

ธุรกิจได�แล�ว

   การเป�นนักธุรกิจเครือข�ายก็เช�นกัน มีคนจำนวนมากสร�างธุรกิจ 

อย�างย่ังยืน มีรายได�หลักหม่ืน หลักแสน จนกระท่ังถึงหลักล�านบาทต�อ 

เดือนได� จากเงินลงทุนค�าสมัครสมาชิกเพียงไม�กี่ร�อยบาท ที่เหลือคือ 

การเรียนรู�ที่จะลงมือทำด�วยวิธีการที่ถูกต�องอย�างตั้งใจจริง

   หากธุรกิจของคุณจำเป�นต�องใช�เงินลงทุน ก็ต�องยอมรับว�าการลงทุน 

ทุกอย�างมีความเสี่ยงครับ และสิ่งที่เราต�องทำคือการบริหารความเสี่ยง 

นั่นคือการเตรียมความพร�อมทุกด�าน เตรียมแผนสำรองสำหรับสถาน 

การณ�ท่ีไม�คาดฝ�น ไม�ใช�ถือคติไปตายเอาดาบหน�าอย�างเดียวโดยไม�วาง 

แผน อันนี้เสี่ยง 100% ซึ่งผมไม�สนับสนุนครับ

   จงอยากลัว แตจงกลา…. เพราะโอกาสที่ดีรออยูขางหนา 
อีกมากมาย ข�้นอยูกับวาคุณ “จร�งจัง” มากแคไหน ฉบับนี้ 
ขอปดทายดวยสูตรสำเร็จของคนสำเร็จยุค 2022 นั่นก็คือ.. 
สูตร “ท.- ท.- ท.” แปลวา “ทำ-ทัน-ที” โชคดีทุกทานครับ

   ความเสี่ยงอีกอย�างนั้นเป�นเรื่องความเสี่ยงทางใจครับ เพราะการจะ 

เร่ิมต�นใหม�ไม�ว�าเร่ืองอะไรก็ตาม มนุษย�เราย�อมเกิดความกลัว กลัวการ 

เปลี่ยนแปลง กลัวที่จะต�องปรับตัวกับสิ่งใหม�ๆ ทำงานประจำยังไงก็ยัง 

มีเงินเดือนทุกเดือน แต�ออกมาทำธุรกิจเองไม�รู�จะเป�นยังไง จะมีกำไร 

หรือไม� จะอยู�ได�ไหม สุดท�ายก็..ถอยดีกว�า ซึ่งแท�ที่จริงเราสามารถเริ่ม 

ต�นการเป�นเจ�าของธุรกิจ ควบคู�ไปกับงานประจำท่ีทำอยู�ได� เพียงแต�ต�อง 

รู�จักที่จะจัดสรรเวลาให�ลงตัว ตามที่ผมได�กล�าวไปแล�วในข�อ 2.ครับ

   ไม�มีความรู� ไม�เคยเรียน ไม�เคยทำ ไม�มีประสบการณ� ไม�เอาดีกว�า 

ผมบอกได�เลยว�า เมื่อไม�รู�..ก็ต�องศึกษาให�รู� เรียนรู�จากการอ�าน เรียนรู� 

จากคนท่ีสำเร็จ หาท่ีปรึกษา ฟ�งสัมมนา พาตัวเองไปรู�จักคนเก�งๆ ดูว�า 

เขาทำอะไรคิดอะไร เศรษฐีร�อยล�านหมื่นล�านทุกวันนี้ ผ�านการลองผิด 

ลองถูกมาไม�รู�เท�าไหร� เพราะฉะน้ันความผิดพลาดหรือล�มลงบ�าง ไม�ใช� 

เรื่องน�าอายหรอกครับ

   ในแวดวงของนักธุรกิจเครือข�ายเอง ทุกท�านคงเห็นแล�วว�ามีแบบอย�าง 

ความสำเร็จที่น�าเดินตามอยู�ไม�น�อย จงเลือกสไตล�ที่เหมาะกับคุณ พา 

ตัวเองเข�าไปอยู�ในจุดที่เหมาะสม ก็จะช�วยให�คุณเข�าใกล�ความสำเร็จ 

ได�ง�ายขึ้น เพราะมีคนที่เคยผ�านการลองผิดลองถูกมาแล�ว พร�อมที่จะ 

ชี้แนะแนวทางสู�ความสำเร็จให�คุณอยู�เสมอ แต�เส�นทางสู�ความสำเร็จ 

อย�างยั่งยืนนั้นไม�มีทางลัดครับ วินัย ความสม่ำเสมอ และตั้งใจจริง 

ของตัวเราเองเท�านั้น จึงจะช�วยให�ฝ�นเป�นจริงได�

   เม่ือต�องลงมือทำในส่ิงท่ีเราไม�เคยชิน มนุษย�เราย�อมมีความกลัวและ 

กังวลเป�นเรื่องธรรมดา แต�การไม�กล�าที่จะเริ่มต�นสิ่งใหม�ๆ ในชีวิตเลย 

น้ัน ผมว�าเป�นเร่ืองน�ากลัวท่ีสุดครับ ชีวิตของคุณจะหยุดอยู�กับท่ี หันกลับ 

มามองอีกทีก็ไม�เห็นใคร เพราะทุกคนข�างๆ แซงหน�าไปหมดแล�ว

   ต�องลองกลับมาต้ังคำถามกับตัวเองเช�นกันครับ ว�าเราไม�มีเวลาจริงๆ 

หรือจัดสรรเวลาไม�ได�กันแน� ลองทบทวนดูว�าใน 1 วัน คุณใช�เวลาไปกับ 

สิ่งที่จะก�อให�เกิดประโยชน�ต�ออนาคตของตัวเองมากแค�ไหน หรือเวลา 

ว�างส�วนใหญ�หมดไปกับการคุยเล�นพักผ�อน แชทไลน� โพสต�เฟสบุค 

เที่ยวเล�นสังสรรค�

   ผมแนะนำว�าในช�วงเร่ิมต�น ลองแบ�งเวลาสักอย�างน�อยวันละ 1 ช่ัวโมง 

วางแผนและลงมือทำให�ความฝ�นและรายได�ของคุณงอกเงย ก็ยังดีกว�า 

ไม�ได�ทำอะไรเลย นักธุรกิจเครือข�ายที่สำเร็จ หลายคนทำควบคู�ไปกับ 

งานประจำครับ เพราะเขาจัดสรรเวลาได�ดี จนไม�จำเป�นต�องเลือกทำแค� 

อย�างใดอย�างหน่ึง ในเม่ือเขาสามารถสร�างรายได�จากหลายทางพร�อมกันได�

1. กลัว..เพราะไมมีเง�นทุน

3. กลัว..เพราะไมกลาเสี่ยง

4. กลัว..เพราะไมรูว�ธ�การทำธุรกิจ

2. กลัว..เพราะไมมีเวลา

อยาย่ำอยูกับที่
เพราะ..ความกลัว

โดย อ.พงศพสุ อุณาพรหม

ผูอำนวยการใหญสายงานการตลาด
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ผิวกระจางใสเนียนนุมทุกสัมผัส
กับโปรแกรมผลัดแลัวตองผลักดวยเครื่อง

Diamond+Dermawave
ราคา 3,990 บาท  4 ครั้ง

รักษาปญหาหลุมสิวผิวไมเรียบ
(เฉพาะจุด)

ดวยเลเซอร Fine Scan
ราคา 6,990 บาท 4 ครั้ง

Ultraformer หนาแนนผิวกระชับ
ราคาปกติ 40,000 บาท 
ลดเหลือ 15,900 บาท

พิเศษแถมฟรี!!!
ทรีทเมนท บำรุงผิว 1 คอรส 5 ครั้ง

รักษาปญหารอยดำสิว
ดวยเลเซอร

ราคา 4,900 บาท 4 ครั้ง 

ตั้งแตวันที่ 1- 30 เมษายน 2565

แลวความสวย ก็ ไม ใชเร�องยากอีกตอไป

Giffarineclinic www.giffarineclinic.co.th

0 2 - 6 1 8 - 4 1 2 2
0 2 - 6 1 8 - 4 1 1 0

ลดเลือนริ้วรอยดวย โบท็อกซ
Xeomin จากเยอรมนี

ราคาพิเศษยกขวด (100 ยูนิต)
เพียง 16,900 บาทเทานั้น (จำนวนจำกัด)

กรอบหนาเรียวกระชับ
กับ 2 โปรแกรม

Ultraformer ผิวแนน กระชับ
Aestox (โบทอกซเกาหลี)

หนาเรียวสวยไดรูป
ราคาพิเศษเพียง 9,900 บาท / ครั้ง

โปรแกรมกรอบหนาสวย เรียว ชัด จัดเต็ม!!!
แตจายสบายดวยบัตรเครดิตที่รวมรายการ

เลือกผอน 0% 4, 6 เดือน หรือนานสูงสุด 10 เดือน

UFIII (Full option) + Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 u   เหลือเพียง   21,500 บาท

Ulthera + Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 U      เหลือเพียง   49,900 บาท

Thermage (900 shot) + Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 U  เหลือเพียง   72,000 บาท

Ulthera (Full option) + UFIII (Full option)      เหลือเพียง   75,000 บาท

Ulthera (Full option) + Thermage (900 shot)
แถม Xeomin (โบทอกซเยอรมัน)  50 U       เหลือเพียง  128,900 บาท

(ตั้งแตวันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 เทานั้น)
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   จากสมุนไพรที่มีการใชมาอยางยาวนานจากศาสตร

แพทยแผนไทย จีน และอินเดีย สูสมุนไพร 39 ชนิด

ที่ผานการคัดเลือกวัตถุดิบอยางพิถีพิถันตลอดจน

กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ผานการรับรองในระดับสากล และไดรับความนิยมสูงสุดมาโดยตลอด แตถึงอยางนั้น

ก็ไมเคยที่จะหยุดพัฒนา จนในที่สุดสมุนไพร 39 ชนิดในรูปแบบนํ้า ไดถูกรวบรวมไวอยูในรูปแบบแคปซูลที่สะดวก และรับประทานงาย

ตอบโจทยความตองการสําหรับคนยุคใหม แตจะเลือกรับประทานอยางไรน้ัน วันน้ี Beauty Chatroom มีคําตอบคะ

ปกติผมทานเปนประจําอยูแลว เลยอยากทราบวาสมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล ตางจาก สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดนํ้า

อยางไรครับ

สําหรบัสมนุไพร 39 ชนดิ ชนดินํา้ ถอืไดวาเปนเครือ่งดืม่สมนุไพรของกิฟฟารนีทีไ่ดรบัความนยิมเปนอยางสูงมาโดยตลอด 

สวนสมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล เปนผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากชนิดนํ้า เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับประทาน

ใหแกผูบริโภคมากขึ้น โดยมีจํานวนสมุนไพร 39 ชนิดเทากัน คุณประโยชนจากสมุนไพรไมแตกตางกัน สามารถเลือกรับประทาน

ไดตามความชอบและความสะดวกของแตละบุคคลไดเลยคะ 

    สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล มีจุดเดนตรงที่รับประทานงาย พกพาสะดวก ไปไดทุกที่ เมื่อเปดกระปุกแลว

ไมตองแชตูเย็น อีกทั้งยังเหมาะสําหรับผูที่ตองการรับประทานสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพแตไมชอบกลิ่นสมุนไพร 

และผูทีต่องการพกพาเวลาเดินทางไปตางจังหวัด

ถาผมอยากลองรับประทานสมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล ผมตองรับประทานกี่แคปซูล จึงเทียบเทาการรับประทาน

สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดนํ้าครับ

เราไดมีการพัฒนาและออกแบบขนาดรับประทานของสมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล 6 แคปซูล ใหเทียบเทาการ

รับประทาน สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดนํ้า 30 มล.

อยากทราบวาการรับประทานสมุนไพร 39 ชนิด มีขอหามขอควรระวังในการรับประทานมั้ยคะ และถาดิฉันอยากแนะนําใหคนอื่น

รับประทาน  ใครสามารถรับประทาน สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล ไดบางคะ

A

สมนุไพร 39 ชนดินัน้ออกแบบมาสําหรบัคนทัว่ไปทีต่องการความสมดลุของรางกาย สามารถรบัประทานไดอยางตอเนือ่ง

และมีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการรับประทาน จะไมแนะนําในเด็ก สตรีมีครรภ และสตรีใหนมบุตร 

ผูปวยโรคตับที่มีคาเอนไซมตับสูง ผูปวยที่มีเกล็ดเลือดตํ่า เลือดออกงาย หรือผูที่รับประทานยาตานการแข็งตัวของเลือด 

และยาละลายลิ่มเลือดคะ หากตองการแนะนําใหกับผูที่มีปญหาสุขภาพ สามารถศึกษาไดจากตารางดานลางนี้คะ

สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดนํ้า 30 มล.

สมุนไพร 39 ชนิด ชนิดแคปซูล 6 แคปซูล

(แบงเปน ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เวลาใดก็ได)

Q

A

Q

A

Q

BEAUTY CHATROOM
เรื่อง : กาญจนา เปรมรุ�งพันธุ�

ก็ไดคุณคาไมไดตางกัน
?เลือก

แบบไหน

สมุนไพร 39 ชนิด
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สําหรับกลุ มผู ป วยโรคเร้ือรังตางๆ ท่ีมีการดําเนินโรคแบบคอยเปนคอยไป เชน โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอวน มะเร็ง โรคหัวใจ อัมพฤกษ อัมพาต และอื่นๆ แนะนําใหรับประทานสมุนไพร 39 ชนิด 

เพื่อควบคุมอาการและปองกันภาวะแทรกซอนตอเนื่องในระยะยาว ควบคูกับการรักษาแผนปจจุบัน ดังนี้

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พรอมอาหารเชาและเย็น ไดอยางตอเนื่อง

สําหรับบุคคลท่ัวไป ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว แตตองการรับประทานสมุนไพร 39 ชนิด เพื่อบํารุงสุขภาพ 

และปองกันโรค ปรับสมดุลรางกาย ชวยในการนอนหลับ เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มภูมิคุมกันใหแกรางกาย เพิ่มความสดช่ืน

กระปรี้กระเปรา และลดอาการออนเพลีย สามารถแนะนําได ดังน้ี 

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พรอมอาหารเชาและเย็น ไดอยางตอเนื่อง

สําหรับกลุมผูปวยท่ีตองการบําบัดและบรรเทาอาการเฉียบพลันในระยะส้ัน และปองกัน

การกลับมาเปนซํ้าในระยะยาว เชน อาการทางระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพเฉียบพลัน ไอ ออนเพลีย ทองผูก ปวดขอ 

การกําเริบของสะเก็ดเงิน ประจําเดือนมาผิดปกติ กรดไหลยอน เกาท รูมาตอยด และอื่นๆ เพื่อลดอาการและความทรมาน 

จึงแนะนําใหรับประทานสมุนไพร 39 ชนิด ปริมาณสูงในชวงแรกรวมกับการรักษาแผนปจจุบัน ดังนี้

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พรอมอาหารเชาและเย็น  ตอเนื่อง 2 สัปดาห จากนั้นลดลงเหลือ 1 แคปซูล 

วันละ 2 ครั้ง พรอมอาหาร เชาและเย็น (รับประทานไดอยางตอเนื่องโดยไมตองหยุด เพื่อควบคุมไมใหเกิดอาการซํ้าอีก)

ไมวาจะเลือกรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่ม หรือแคปซูล ก็ไดทั้งคุณภาพและคุณประโยชนไมแตกตางกัน

แถมยังสามารถเลือกดูแลตัวเอง และปรับสมดุลรางกายไดตรงจุดมากยิ่งขึ้นอีกดวย

แลวพบกับ Beauty Chatroom ไดใหมในฉบับหนานะคะ

สวนสมุนไพร 39 ชนิด ในรูปแบบน้ํา แนะนําใหรับประทานครั้งละ 30 มล. วันละ 1 ครั้ง ตามคําแนะนําเดิม

มะขามป�อม สมอไทย ดอกเก็กฮวย บัวบก แบะตง เสกตี่ หล�อฮังก�วย ยอ กานพลู

เตยหอม มะตูม หม�อน ตังเซียม พลูคาว เห็ดหูหนูขาว ชะเอมเทศ อัญชัน ป�กคี้

เก�ากี้ เห็ดหลินจือ โป�งรากสน ขมิ้นชัน โตวต�ง เจียวกู�หลาน อบเชยจีน กระชายเหลือง กระเจี๊ยบแดง

ผักชีล�อม ดอกคําฝอย พุทราจีน เซียงจา โสมเกาหลี ถั่งเช�า

ขิง กระชายดํา แปะตุ�ก

เทียนเกล็ดหอย สมอพิเภก สะระแหน�
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Skincare Routine...เพิ่มผิว Strong

ตอนรับ Summer เพียง    Steps5

Giffarine Recommended
เรื่อง : วัลลิภา ก�อนแก�ว

Hello Summer! สําหรับใครที่กําลังกังวลวา หนารอนนี้ ผิวจะเสีย หนาจะหมอง รับรองปญหาเหลานี้

จะหมดไป เพราะ Giffarine Recommended มี Items เตรียมผิว Strong กลาทาแดดมาบอก รับรอง!

รอนแคไหน...ผิวเราก็รอด ไปชมเลยคะ 

เพียง 5 Steps ผิวก็ Strong พรอมกลาทา Summer แลวคะ สําหรับใครที่ยังไมจัดชุดนี้ ตองรีบเลยนา...

แลวพบกับ Giffarine Recommended ในฉบับตอไป...See You

“ตบผิวไบรท

ในขั้นตอนแรก

ดวยเอสเซนส

วิตามินซีเขมขน” 

“เปดผิวพรอมรับการบํารุง

ผลัดเซลลผิวอยางออนโยน 

เพื่อผิวเดง เนียน ใส ในทุกวัน”

“บํารุงและฟนฟูผิวที่อักเสบ 

จากการเผชิญแสงแดดและมลภาวะ 

เพื่อผิวแลดูแข็งแรงในทุกวัน”

“นวัตกรรมกันแดด ปกปองผิวถึง 4 ชั้น 

กันแดด กันนํ้า กันมลภาวะและฝุนละออง”

“ล็อคความชุมชื้น ริ้วรอยแลดูจางลง

ปดจบ ใหครบกอนเขานอน”

“เติม เสริม ล็อค 

ใหผิวฉํ่านํ้า อิ่มฟู แข็งแรง

 ริ้วรอยแลดูจางลง”

กิฟฟารีน สเตย - ซี 50

ไบรทเทนนิ่ง เอสเซนส 

รหัส 10529  ราคา 550 บาท

กิฟฟารีน รีแพรี่ ทรีทเมนท

รหัส 15004 ราคา 520 บาท

กิฟฟารีน มัลติ โพรเทคทีฟ 

ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ พีเอ++++

รหัส 10114 ราคา 760 บาท

กิฟฟารีน ไฮยา บูสเตอร 

สลีปปง มาสก 

รหัส 84036 ราคา 660 บาท

กิฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ 

ไวทเทนนิ่ง พรี – ซีรั่ม 

รหัส 84032 ราคา 600 บาท

กิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร 

คอนเซนเทรท ซีรั่ม 

รหัส 84043 1,200 บาท
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Clip สแกน QR Code

หรืองายๆ เพียงสแกน QR Code ก็สามารถรับชมไดทันที

www.youtube.com/giffarinethailandwww.youtube.com/giffarinethailand

Giff Diaries

เพ�อพบกับสุดยอดขอมูลผลิตภัณฑจากกิฟฟารีนเพ�อพบกับสุดยอดขอมูลผลิตภัณฑจากกิฟฟารีน

พรอมสาระน�ารูอีกมากมาย ที่ทุกทานหามพลาด!

Clip

ที่เหนือกวา

ความเขมขน

ใหคุณดูแลผิวไดมากกวาเดิม

น้ำยาอเนกประสงค

อเมริกาโน�
หอม เขม

 เต็มรสกาแฟ เต็มรสกาแฟ

125

125 gift diary 03 65 M41.pdf   1   30/03/2022   21:29



โดย น.ท.นพ.จักรพงศ� ไพบูลย� (รองประธานกรรมการ)ธรรมะผานใจ

มงคลสูตร
มงคลรับสงกรานต

สงกรานต ซ่ึงเปนวันปใหมของไทย

มาถึงแลวอีกปนะครับ ขอมอบสิ่ง

ที่เปนมงคลที่สุดในโลกแดทุกทาน

ในวันปใหมนะครับ

“ มงคล ” แปลวา 

เหตุที่ ใหบรรลุถึงความเจริญ 

ความสวัสดี ความเกษมสุข 

“

    มงคลสูตร * เป�นคำสอนของพระพุทธเจ�าต�อเทวดาทั้งหลาย 

เป�นบทสวดมนต�ด�วย และถือว�าเป�นพระสูตรที่มีค�ามาก คือเป�น    

“ ธัมมาภิสมัย ” (อาจเขียนว�า ธรรมาภิสมัย แปลว�า ทำให�บรรลุ 

มรรคผล) คือ เป�นพระสูตรที่เมื่อแสดงแล�ว ทำให�มีเทวดา พรหม 

บรรลุมรรคผลกันมากมายอย�างน�อย ๑๘ โกฏิ สำหรับเฉพาะมงคลสูตร 

นี้ ในอรรถกถากล�าวว�า ทำให�เทวดาจำนวนถึงแสนโกฏิได�บรรลุ 

อรหันต� บทสวดมนต�อันเป�นคำบาลีของพระสูตรนี้ จึงเป�นที่รักที่ 

ชอบใจต�อเทวดาอย�างมาก ครูบาอาจารย�สอนมาว�า ผู�ใดสวดมนต� 

บทที่เป�นธัมมาภิสมัยเช�นนี้ จะมีเทวดาจะมาฟ�งธรรมจำนวนมาก 

ทำให�บุคคลนั้นและสถานที่นั้นเป�นมงคลด�วยเทวานุภาพ นอกจากนี้ 

เนื้อหาในบทสวด ยังเป�นมงคลที่แท�จริง ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 

    ในเริ่มต�นของพระสูตร มีเรื่องแสดงเป�นตำนานหรือเป�น 

ประวัติว�า ได�มีหมู�เทพหรือมนุษย�พากันคิดถึงว�าอะไรเป�น 

มงคล บางพวกก็ว�ารูปต�างๆ ที่เห็นด�วยตานี้บางรูปเป�น 

มงคล บ�างก็ว�าเสียงบางอย�างเป�นมงคล และอีกมากมาย 

ทำให�เทวดาและพรหมก็เถียงกันเรื่องนี้ ไม�ได�ข�อสรุปเป�น 

เวลาถึง ๑๒ ป� พระอินทร�จึงให�เทวดาตนหน่ึงมาเฝ�าพระพุทธเจ�า 

และทูลถามว�า สิ่งใดกันแน�ที่เป�นมงคล พระพุทธเจ�าจึงได� 

ตรัสแสดงมงคลตอบป�ญหาของเทวดา รวมเป�นพระคาถาที่ 

แสดงมงคล ๑๐ คาถา และเป�นคาถาที่ตรัสสรุปอีกคาถาหนึ่ง 

ก็เป�น ๑๑ คาถา ดังนี้

   พระคาถาน้ี ปราชญ�ผู�รู�กล�าวว�า เป�นพระคาถาท่ีควรสวด 

เป�นประจำบทหนึ่งทุกวันในบ�านของเรา เมื่อเรารู�คำแปลจะ 

ยิ่งดีขึ้นไปอีก การสวดมนต�บทนี้ ไม�เพียงแต�ทำให�เราเป�น 

คนดี เป�นการเพิ่มบุญบารมี ยังเป�นที่รักและเทพเทวดา และ 

ทำให�บ�านเรือนของเรากลายเป�นสถานที่มงคลครับ

”

NO 25-3
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เอวัมเม สุตังฯ ข�าพเจ�า (พระอานนท�เถระ) ได�สดับมาแล�วดังนี้

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนาถะป�ณฑิกัสสะ อาราเมฯ 

พระผู�มีพระภาคเจ�าเสด็จประทับอยู�ในพระเชตวนารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

ในกรุงสาวัตถี

อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา   อะภิกกันตายะ 

รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา           เกวะละกัปป�ง เชตะวะนัง 

โอภาเสตตะวา เยนะ ภะคะวา       เตนุปะสังกะมิ

ครั้งนั้นแล เทพยดาองค�ใดองค�หนึ่ง มีรัศมีอันงามยิ่ง เมื่อราตรีปฐมยามผ�านไปแล�ว 

ยังพระเชตะวันทั้งสิ้น ให�สว�างไสวทั่วแล�ว ได�เข�าไปเฝ�าพระผู�มีพระภาคเจ�าจนถึง 

ที่ประทับ 

อุปะสังกะมิตตะวา ภะคะวันตัง    อะภิวาเทตตะวา เอกะปมันตัง อัฏฐาสิฯ

ครั้นเข�าไปเฝ�าแล�ว จึงถวายอภิวาทพระผู�มีพระภาคเจ�า แล�วยืนอยู� ณ ที่ควร 

ส�วนข�างหนึ่ง

เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา     ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

แล�วได�กราบทูลถามพระผู�มีพระภาคเจ�าด�วยคาถาว�า

พะหุ เทวา มะนุสสา จะ            มังคะลานิ อะจินตะยุง 

อากังขะมานา โสตถานัง          พรูหิ มังคะละมุตตะตังฯ

ผู�หวังความสวัสดี ได�พากันคิดถึงมงคล คือเหตุให�ถึงความเจริญทั้งหลาย 

ขอพระองค�จงตรัสบอก มงคลอันสูงสุดด�วยเถิด ดังนี้

(พระผู�มีพระภาคเจ�า ตรัสตอบว�า) 

อะเสวะนา จะ พาลานัง  ป�ณฑิตานัญจะ เสวะนา     

ปูชา จะ ปูชะนียานัง          เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ    

การไม�คบคนพาลทั้งหลาย  การคบบัณฑิตทั้งหลาย  การบูชาคนที่ควรบูชา  

(๓ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

อัตตะสัมมาปะณิธิ จ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ    

การอยู�ในประเทศอันสมควร ความเป�นผู�มีบุญ อันทำกระทำไว�แล�วในกาลก�อน  

การตั้งตนไว�โดยชอบธรรม (๓ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

พาหุสัจจัญจะ สิปป�ญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต        

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ   

ความเป�นผู�เรียนรู�มาก การมีศิลปวิทยา ความเป�นผู�มีระเบียบวินัย การพูดแต� 

วาจาที่ดี (๔ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

มาตาป�ตุอุป�ฏฐานัง  ปุตตะทารัสสะ สังคะโห               

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ        

การบำรุงบิดามารดา การสงเคราะห�บุตร การสงเคราะห�ภรรยา การเป�นผู�ทำงาน 

ไม�คั่งค�าง (๔ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

พระคาถามงคลสูตร
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ทานัญญะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห     

อะนะวัชชานิ กัมมาน เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ    

การให�ทาน การประพฤติธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐  

การสงเคราะห�ญาติทั้งหลาย การทำงานที่ปราศจากโทษ (๔ ข�อ) นี้เป�นมงคล 

อันสูงสุด

อาระตี วิระตี ปาปา  มัชชะปานา จะ สัญญะโม   

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ    เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ     

การงดเว�นจากความชั่ว การละเว�นจากการดื่มน้ำเมา การไม�ประมาทในธรรม 

ทั้งหลาย (๓ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา      

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ    

การมีสัมมาคารวะ การอ�อนน�อมถ�อมตน มีความสันโดษ มีความกตัญู  

การฟ�งธรรมตามกาลเวลา (๕ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง   

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ    

มีความอดทน ความเป�นผู�ว�านอนสอนง�าย การได�พบเห็นสมณะคือผู�สงบระงับ  

การสนทนาธรรมตามกาลเวลา (๔ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

ตะโป จะ พรหมะจะริยัญจะ    อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง       

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ     

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส การประพฤติพรหมจรรย�  การเห็นอริยสัจทั้งหลาย   

การทำพระนิพพานให�แจ�ง (๔ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ      จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ       

อะโสกัง วิระชัง เขมัง        เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ  

จิตไม�หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปด จิตไม�เศร�าโศก จิตหมดธุลี คือ กิเลส  

จิตถึงความเกษม คือปลอดจากโยคะกิเลสทั้งปวง (๔ ข�อ) นี้เป�นมงคลอันสูงสุด

เอตาทิสานิ กัตตะวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

เทวดาและมนุษย�ทั้งหลายพากันปฏิบัติ มงคลธรรม เครื่องให�ถึงความเจริญ 

เช�นนี้แล�ว ย�อมเป�นผู�ไม�พ�ายแพ�ข�าศึก ทุกหมู�เหล�า ย�อมถึงความสุขสวัสดี 

ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ    

ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติฯ

ข�อนั้นเป�นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย�ทั้งหลายด�วยประการฉะนี้แล

     มงคลชีวิตที่นำมาลงทั้งหมดในวันนี้ เพื่อให�เราได�ทบทวนอ�านว�า มีมงคลข�อใด 

ที่เรามีแล�ว มีข�อใดที่เราไม�มีและละเลยไป เราจะสวดก็ได� หรือพิจารณาศึกษาด�วย 

ป�ญญาก็ได� จะได�สิ่งที่เป�นมงคลแก�ตนอย�างแท�จริง มงคลชีวิตข�อหลังๆ จะต�อง 

ผ�านการฝ�กฝนอบรมใจอย�างมาก อย�างไรก็ตาม มงคลชีวิตข�อที่มีค�าที่สุดคือสอง 

ข�อแรก คือ ไม�คบคนพาล และ คบบัณฑิต เพราะธรรมชาติของคน ย�อมมีสังคม 

และใจอ�อนแอจะเหนี่ยวนำตามกันไปเสมอ ความชั่วเป�นสิ่งที่ทำได�ง�ายกว�า ส�วน 

ความดีมักต�องฝ�นใจทำ การคบคนจึงมีความสำคัญมาก 

    คนพาล แบ�งออกเป�นสองอย�างคือคนพาลภายนอก และคนพาลภายใน 

คนพาลภายนอก คือคนที่เรารู�จัก และเป�นคนไม�ดี ประพฤติชั่วทำชั่ว การคบคน 

เหล�านี้เป�นหายนะของตนเองและครอบครัว บางครั้งไม�ต�องทำอะไรมาก แค�ไปเป�น 

เพื ่อนกับคนพาลก็ติดร�างแหติดคุกไปด�วยแล�ว 

คนพาลภายใน คือตัวเราเองที่มีความเป�นพาลอยู� 

ในใจของเรา เมื่อมีสิ่งที่ไม�ดีในใจเรา เราก็ควรละ 

ทิ้งไม�คบหา ไม�ยอมตามใจในจิตใจส�วนนั้น นั่นคือ 

ไม�คบกับมันนั่นเอง การไม�คบคนพาลภายใน จะ 

ทำให�ใจของเรามีคุณธรรมเพิ่มขึ้นอีกมากมาย  

   บัณฑิต คือคนดี ซึ่งจะแนะนำให�เราทำความ 

ดี ทำดีให�เราดูเป�นตัวอย�าง และชวนเราทำความ 

ดีเสมอ การคบบัณฑิตเป�นทางสว�างของชีวิต 

บางครั้งอาจฉุดดึงเราพ�นจากสิ่งเลวร�ายทั้งปวงได� 

เพราะบัณฑิตเป�นกัลยาณมิตรแท�ของเรา  

    ในชวงสงกรานต อันถือเปนเทศกาล 

ปใหมของไทย  จึงขอนำบทสวดมงคลสูตร 

นี้มาฝาก ขอใหทุกทานประสบกับสิ่งที่เปน 

มงคลอยางแทจริง และมีความสุขความเจริญ 

ในธรรมทุกทานเทอญ

    * มงคลสูตร ๒๕/๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ 
-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
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GREEN TRIP โดย มิสเตอร�เกรทกรีน

แนะนำผลิตภัณฑเกษตร 

ธาตุอาหารรอง จากกิฟฟารีน

    สวัสดีครับสมาชิกทุกท�าน ฉบับนี้เป�นฉบับพิเศษอีกฉบับหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ�เกษตรของเราให�ทุกท�าน 

ได�ทำความรู�จักเพิ่มมากขึ้นครับ จากครั้งก�อนๆ ที่ผมเคยแนะนำสารเสริมประสิทธิภาพและธาตุอาหารหลักไปแล�ว ฉบับนี้ 

ผมขอมาแนะนำในส�วนของธาตุอาหารรองให�ทุกท�านรู�จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากธาตุอาหารหลักที่พืชต�องการตาม 

ระยะการเจริญเติบโตในปริมาณที่มากแล�ว ยังมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่พืชต�องการน�อยแต�ก็ขาดไม�ได�เช�นกัน 

ในวันนี้ผมจะขอมาแนะนำในส�วนของธาตุอาหารรองก�อนนะครับ ซึ่งธาตุอาหารรอง ได�แก� แคลเซี่ยม (Ca), แมกนีเซี่ยม 

(Mg) และ กำมะถัน (S) หากพืชขาดตัวใดตัวหนึ่ง ก็อาจจะแสดงอาการที่แตกต�างกันไปได� แต�ถ�าหากเราให�ธาตุอาหารรอง 

กับพืชอย�างเหมาะสม พืชก็จะสามารถเจริญเติบโตได�อย�างสมบูรณ� ได�รับธาตุอาหารที่เพียงพอตรงตามที่พืชต�องการ และ 

ส�งผลให�ได�ผลผลิตที่ดีตามไปด�วย ซึ่งกิฟฟารีนมีผลิตภัณฑ�ธาตุอาหารรองที่เป�นประโยชน�กับพืชครบทุกธาตุ ดังนี้เลยครับ

1. โบโร-แคล

    ธาตุแคลเซ่ียมและโบรอน เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีแนะนำให�สมาชิกใช�ทุกคร้ัง ท่ีมีการฉีดพ�นปุ�ยทางใบ 

เนื่องจาก

 พืชต�องการแคลเซี่ยมทุกระยะการเจริญเติบโต และธาตุแคลเซี่ยมเป�นธาตุที่ไม�เคลื่อนย�ายในพืช  

 หลังจากเป�นส�วนประกอบของเซลล�แล�ว

 โบโรแคลจะช�วยกระตุ�นการแตกราก ทำให�รากดูดน้ำและแร�ธาตุจากดินได�มากขึ้น  

 ช�วยให�พืชทนแล�ง เนื่องจากระบบรากหยั่งลึกและมีปริมาณมาก

 ทำให�ผนังเซลล�พืชมีความแข็งแรงมาก ช�วยต�านทานโรค แก�ป�ญหาการหลุดร�วงของดอกและผล

 ช�วยแก�ป�ญหาไส�กลวง ผลไม�แน�น ดอกไม�แน�น น้ำหนักน�อย เน่ืองจากขาดแคลเซ่ียม และโบรอน

 (โบโรแคล)

อัตราการใช

 สภาพปกติ : ใช�โบโรแคล 5 กรัม ต�อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ�นทุก 7-10 วัน

 สภาพผิดปกติ : เมื่อพืชเป�นโรคหรือเมื่อต�องการให�พืชต�านทานต�อการเข�าทำลายของเชื้อรา  

 ใช�โบโรแคล 10-15 กรัม ต�อน้ำ 20 ลิตร

2. แม็กนีเซีย

    ธาตุแม็กนีเซี่ยม 9.5% และไนโตรเจนในรูปไนเตรท 10% เป�นธาตุอาหารรองที่พืช 

ต�องการเพื่อสร�างสีเขียว เพราะธาตุแม็กนีเซี่ยมเป�นธาตุหลักในการสร�างคลอโรฟ�ลล� 

ซึ่งนอกจากสร�างส�วนสีเขียวแล�ว แม็กนีเซียยังทำหน�าที่ต�อไปนี้ 

 เพิ่มขนาดและสีเขียว สำหรับใบอ�อนและผลอ�อน เนื่องจากไนโตรเจนในรูปไนเตรท  

 ของแม็กนีเซียช�วยขยายขนาด และช�วยในการสร�างความหนาของเปลือกผลไม�

 ช�วยเพ่ิมผลผลิตของพืชน้ำมัน เช�น ถ่ัวต�างๆ งา หอม กระเทียม เน่ืองจากแม็กนีเซ่ียม  

 ช�วยส�งเสริมการสร�างและคุณภาพของน้ำมัน

 ช�วยให�พืชดูดกินฟอสฟอรัสได�ดีข้ึน ทำให�พืชเจริญเติบโตทางราก การติดดอกออกผลดีข้ึน

 เพิ่มสีเขียวของผลผลิตที่เก็บเกี่ยว เช�น ผักต�างๆ เพื่อให�เป�นที่ต�องการของตลาด

อัตราการใช : ใช�แม็กนีเซีย  20 กรัม ต�อน้ำ 20 ลิตร
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1. โบโร-แคล

    ธาตุแคลเซ่ียมและโบรอน เป�นผลิตภัณฑ�ท่ีแนะนำให�สมาชิกใช�ทุกคร้ัง ท่ีมีการฉีดพ�นปุ�ยทางใบ 

เนื่องจาก

 พืชต�องการแคลเซี่ยมทุกระยะการเจริญเติบโต และธาตุแคลเซี่ยมเป�นธาตุที่ไม�เคลื่อนย�ายในพืช  

 หลังจากเป�นส�วนประกอบของเซลล�แล�ว

 โบโรแคลจะช�วยกระตุ�นการแตกราก ทำให�รากดูดน้ำและแร�ธาตุจากดินได�มากขึ้น  

 ช�วยให�พืชทนแล�ง เนื่องจากระบบรากหยั่งลึกและมีปริมาณมาก

 ทำให�ผนังเซลล�พืชมีความแข็งแรงมาก ช�วยต�านทานโรค แก�ป�ญหาการหลุดร�วงของดอกและผล

 ช�วยแก�ป�ญหาไส�กลวง ผลไม�แน�น ดอกไม�แน�น น้ำหนักน�อย เน่ืองจากขาดแคลเซ่ียม และโบรอน

 (โบโรแคล)

อัตราการใช

 สภาพปกติ : ใช�โบโรแคล 5 กรัม ต�อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ�นทุก 7-10 วัน

 สภาพผิดปกติ : เมื่อพืชเป�นโรคหรือเมื่อต�องการให�พืชต�านทานต�อการเข�าทำลายของเชื้อรา  

 ใช�โบโรแคล 10-15 กรัม ต�อน้ำ 20 ลิตร

3. เทอรโบไทโอแม็ก

     เทอร�โบไทโอแม็ก ประกอบด�วย แม็กนีเซี ่ยม 4% และกำมะถัน 10% เป�น 

ผลิตภัณฑ�ที่ใช�ฉีดพ�นเพื่อความเขียวหรือเพิ่มคลอโรฟ�ลล�กับพืช สามารถใช�ได�ผล 

ทั้งฉีดพ�นทางใบและใช�ทางดิน จุดเด�นของเทอร�โบไทโอแม็ก

 แม็กนีเซี่ยมในเทอร�โบไทโอแม็ก จะช�วยเสริมสร�างสีเขียวหรือคลอโรฟ�ลล�  

 ส�วนกำมะถันในเทอร�โบไทโอแม็กจะมีส�วนเสริมในการสร�างคลอโรฟ�ลล�ด�วย  

 ดังนั้น ในการฉีดพ�นทางใบ เมื่อใช�เทอร�โบไทโอแม็กพืชจะสร�างสีเขียวได�ดีกว�า  

 การใช�แม็กนีเซี่ยมในรูปอื่นๆ และกำมะถันยังเป�นส�วนประกอบของโปรตีน  

 จึงช�วยในการสร�างเนื้อใน และขยายผลได�

 เมื่อใช�ทางดิน เช�น ทางระบบน้ำ ผสมน้ำฉีดพ�นทางดิน ช�วยให�ดินมีโครงสร�าง  

 การระบายน้ำดีขึ้น เนื่องจากกำมะถันจะช�วยปรับโครงสร�างของดินให�ร�วนซุยขึ้น 

 ช�วยให�ธาตุอาหารในดินมีประโยชน�มากขึ้น

อัตราการใช

    ใช�ฉีดพ�นทางใบ เพื่อเพิ่มความเขียวใช�ฉีดพ�นกับพืชได�ทุกชนิด อัตรา 20 ซีซี ต�อน้ำ 20 ลิตร

การใช�ทางดิน

 คลุกกับปุ�ยทางดิน อัตรา 1 ลิตร ต�อปุ�ย 50 กิโลกรัม 

 ฉีดพ�นหน�าดินเพื่อปรับโครงสร�างใช� อัตรา 20-50 ซีซี ต�อน้ำ 20 ลิตร

4. เทอรโบแม็ก / ควิกแม็ก

    ประกอบด�วยธาตุโปแตสเซี่ยม 15% แม็กนีเซี่ยม 13% และคลอไรด� 

(เป�นแร�คานาไรท� ผลิตภัณฑ�จากทะเลสาปเดดซี วัตถุดิบจากธรรมชาติ) 

จะใช�ผสมกับปุ�ยเม็ดสูตรต�างๆ แล�วหว�านให�กับพืช

ความสำคัญกับพืช

 ช�วยในการเคลื่อนย�ายน้ำตาลจากใบพืช (เพิ่มน้ำหนักและความหวาน)

 ช�วยให�ขบวนการชีวเคมีในพืชดำเนินไปได�ด�วยดี ควบคุมการเป�ด-ป�ด  

 ของปากใบ

 ใช�เพื่อเพิ่มความเขียวให�กับพืช และส�งเสริมให�พืชเจริญเติบโตได�ดีขึ้น

วิธีการใช

   ใช�ผสมกับปุ�ยเม็ดทางดินสูตรต�างๆ โดยใช�เทอร�โบแม็ก 5 กิโลกรัม ผสม 

กับปุ�ยทางดิน 50 กิโลกรัม คลุกเคล�าให�เข�ากันแล�วนำไปหว�าน

ข�อควรระวัง

   เมื่อผสมกับปุ�ยเม็ดทางดินแล�ว ปุ�ยจะชื้นง�ายภายในไม�กี่นาที โดยเฉพาะ 

เมื่อผสมกับปุ�ยยูเรีย (46-0-0) เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให�ผสมเทอร�โบแม็ก 

กับปุ�ยเม็ดทางดินแล�วใช�ทันที ห�ามผสมทิ้งไว�

   สุดทายนี้หากทานใดอยากสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑเกษตร หรือความรูเกษตรดานอ�นๆ สามารถแวะ 

เขามาสอบถามพูดคุยกันไดที่ FacebookPage : ปุยกิฟฟารีน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จำกัด โดยนักวิชาการเกษตร 

และ ชอง YouTube : เกษตร Station By Giffarine

      …GREEN TRIP โดยมิสเตอรเกรทกรีนฉบับหนา จะไปที่ไหนหรือมีขอมูลอะไรมาฝากติดตามกันตอนะครับ...
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บรรยายภาพ

1. โบโรแคล (ธาตุแคลเซี่ยมและโบรอน)

2. แม็กนีเซีย (ธาตุแมกนีเซี่ยมและไนเตรท)

3. เทอร�โบไทโอแม็ก (ธาตุแมกนีเซี่ยมและกำมะถัน)

4. เทอร�โบแม็ก / ควิกแม็ก (ธาตุแมกนีเซี่ยมและ  

 โปแตสเซี่ยม)

5. โบโรแคล เป�นธาตุแคลเซี่ยมคีเลต ละลายน้ำได�ดี  

 ไม�ตกตะกอน

6. ต�นข�าวรากเยอะ รากแข็งแรง กอแน�น จากการใช�  

 โบโรแคล

7. ต�นอ�อยที่ใช�โบโรแคล ต�นจะแข็งแรง ตั้งตรง  

 ลำต�นและใบหนา แข็งแรงต�านทานโรค

8-9. แคนตาลูปเปลือกหนา แข็งแรง ผิวสวย ไม�แตก  

 เนื้อในแน�นไม�กลวง

10-11. ลำไยในระยะมะเขือพวง ใช�แม็กนีเซียพ�น  

 ช�วยให�ลูกเขียว เปลือกหนา ใบสร�างอาหารมา  

 เลี้ยงลูกได�ดี

12-14. ทุเรียนในระยะลูกเล็ก (เท�าหัวแม�มือ)  

 พ�นแม็กนีเซียช�วยให�ลูกเขียว หนามเขียว  

 สร�างเปลือกได�ดี เพิ่มขนาดผลและเพิ่มสีเขียว  

 ให�ใบดูสมบูรณ�

15-16. สวนยางพาราใช�เทอร�โบไทโอแม็กซ�ผสมกับ  

 โกรแม็กซ� 6-20-30 ฉีดพ�นลงดินกลางร�อง ช�วยให�  

 น้ำยางไหลดี ได�น้ำยางที่เยอะ ต�นและใบสมบูรณ�

17-18. มะพร�าวที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

 ใส�เทอร�โบแม็กซ�ผสมกับปุ�ยทางดินทุกรอบหลัง  

 ตัดลูก มะพร�าวไม�ขาดคอ ติดลูกดกมาก ลูกใหญ�  

 ผิวสวยทุกทลาย และรสชาติหวานหอมอร�อย
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เม�อซื้อผลิตภัณฑกิฟฟารีน

1,500 บาทขึ้นไปขาวดี

เฉพาะสมาชิกกิฟฟารีนเทานั้นสิทธิพิเศษ

ผานบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

ตั้งแตวันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

International News: 

ทีมขายกิฟฟารีนเมียนมาออกสำรวจตลาดที่ 2 เมือง 

ใหญทางภาคใตของประเทศ

   ในเดือนสิงหาคมที่ผ�านมา กิฟฟารีนเมียนมาได�ส�งทีมขายออก 

สำรวจตลาดที่เมืองทวายและเมืองมะริด ซึ่งถือเป�นสองเมืองใหญ�ที่ 

อยู�ทางภาคใต�ของประเทศเมียนมา โดยทีมงานได�มีการเข�าพบปะพูด 

คุยกับเจ�าของร�านค�าหลายๆ ร�าน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ�กิฟฟารีน ซึ่ง 

มีหลากหลายกลุ �มผลิตภัณฑ� และพบว�าได�ร ับความสนใจจาก 

ผู �ประกอบการในหลายร�านค�าเป�นอย�างดี

   In August, Giffarine Myanmar sales team explored a marketing 

feasibility in Dawei and Myeik, the major cities in southern 

Myanmar. The team met and discussed with several store 

owners to introduce a wide range of Giffarine’s products and 

found that they attracted the attention of many merchants.

The sales team explored the market in 2 major 

cities in the south of the country

GIFFARINE MYANMAR

ิตกปาคาร รากยาร สัหร
-.082  hsilgnE รคัมสดุช 44209
-.022 ramnayM รคัมสดุช 11109
-.082  esenihC รคัมสดุช 21109

1.

2.

3.NEW !

รคัมสดุช

ิตกปาคาร รากยาร สัหร
90242 Catalog English 150.-
90353 Catalog Myanmar  90.-
90375 Catalog Chinese 150.-

1.

2.

3. NEW !

กอ็ลาตตคแ
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รอบการแขงขัน : 6 รอบจำหนาย เริ ่มรอบจำหนาย

มิถุนายน - พฤศจิกายน 2565

 รับเงินสด 35,000 บาท
(ปดยอดรอบ 2) (วันที ่ 1 มิถุนายน – 18 ธันวาคม 2565)

รอบการแขงขัน : 6 รอบจำหนาย เริ ่มรอบจำหนาย

ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565

: รับเงินสด 35,000 บาท
(ปดยอดรอบ 2) (วันที ่ 1 ธันวาคม 2564 – 18 มิถุนายน 2565)

ผูเขารวมการแขงขัน :

ผูนำระดับโกลดสตาร - ไดมอนด แกรนด พาราไดซ

รอบที่1

รอบที่2
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1. ผูนำระดับโกลดสตาร (GS) ถึงไดมอนด แกรนด พาราไดซ (DP) ใชยอดกลุมทีมกลางโกลดสตาร

600,000 PV (หกแสนพีวี) รับรางวัลเงินสด 1 รางวัล จำนวน 35,000 บาท หากสามารถทำ

ยอดกลุมทีมกลางโกลดสตารถึง 1,200,000 PV (หน่ึงลานสองแสนพีวี) ไดสิทธ์ิรับรางวัล 2 รางวัล

เปนเงิน 70,000 บาท

2. สำหรับผูนำระดับพาราไดซ (PD) ถึงไดมอนด แกรนด พาราไดซ (DP) สามารถใชยอดกลุมทีมกลางพาราไดซ

4,300,000 PV (สี่ลานสามแสนพีวี) และผูแขงขันตองมียอดกลุมทีมกลางโกลดสตาร 45,000 PV

อยางนอย 4 รอบจำหนาย และอีก 2 รอบจะตองมียอดกลุมทีมกลางโกลดสตารไมนอยกวา 30,000 PV

ไดรับสิทธ์ิรับรางวัลเงินสด 35,000 บาท และหากทานสามารถทำยอดทีมกลางพาราไดซไดถึง 8,600,000 PV

(แปดลานหกแสนพีวี) ไดสิทธิ์รับรางวัล 2 รางวัล จำนวนเงิน 70,000 บาท

1.ไมทำผิดกฎระเบียบการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน ขอบังคับการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน หลักเกณฑการดำเนินธุรกิจ

กิฟฟารีน รวมถึง ประกาศ ขอกำหนดอ�นใดที่เกี่ยวของ โดยเครงครัดทุกกรณี อาทิเชน

 • ไมซื้อสินคากักตุน ทุมซื้อในปริมาณมากๆ

 • ไมมีพฤติกรรมการนำสินคาไปจำหนายขามสายงาน หรือขายต่ำกวาราคาท่ีบริษัทฯ กำหนด หรือนำไปวางขาย

หรือใหผูอ�นนำไปวางขายตามสถานท่ีตางๆ ซ่ึงถือวาเปนการผิดชองทางจำหนายในระบบขายตรงหลายชั้น

 • ไมนำสินคาไปทำโปรโมชั่น แลกหรือขายในราคาที่ ไมสมเหตุสมผล

 • ไมรบกวนองคกร ทั้งในสายงานตนเอง หรือสายงานอ�น (นิยามคำกวารบกวนองคกร ยึดถือตามกฎระเบียบ

การดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน)

 • ไมชักชวนผูอ�นยายสายงาน เปนตน

2. ตองเปนบุคคลท่ีทำงานจริง และชนะการแขงขันในรหัสของตนเอง อยางนอย 1 สิทธ์ิ จะใชบุคคลอ�นในการทำงาน

และรับรางวัลของบุคคลอ�นโดยตนเองไมชนะการแขงขันเลยไมได

***หมายเหตุ

 - การแขงขันน้ี เปนการจัดรายการเพ�อสงเสริมการขาย โดยรางวัลจากการแขงขันน้ี เปนรางวัลเพ่ิมเติม นักธุรกิจจะยังคง ไดรับผลประโยชนอ�นๆ ตามแผนการจายผลตอบ

แทนของทางบริษัทฯ ตามปกติ

 - ผลการแขงขันจะประกาศในวันที่ 15 มกราคม 2565 ติดประกาศที่สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา และทางวารสารเสนขอบฟา

 - ผูชนะการแขงขันที่ ไดรับรางวัล จะตองเสียภาษีตามกฎหมาย

กติกาการแขงขัน

คุณสมบัติของผูชนะการแขงขัน

ตัวอยาง

 • คุณเอทำงาน ทำผลงานรับรางวัล 1 สิทธิ์ คุณบีเปน GS ดาวนไลน (นอมินี) ทำยอดรับรางวัล 1 สิทธิ์

แบบนี้ทำได

 • คุณเอทำงาน รักษาแตม 30,000 PV หรือ 45,000 PV คุณบีเปน GS ดาวนไลน (นอมินี) ทำยอดรับรางวัล

1 สิทธ์ิ ลักษณะน้ี คุณเอจะมารับรางวัลของคุณบีไมได
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136

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

มีนบุรี
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณเฉลย	 อ้นเถื่อน
คุณสำ�ลี	 ส�คุณ
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณวิไล	 แซ่เตีย
คุณชลิด�	 นิติดำ�รงค์กุล	
คุณภรลภัส	 พึ่งอยู่
คุณพัฑฒิด�	 ทิพย์ประเสริฐ
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณสมบัติ	 วงศ�จันทร์
คุณส�ยชล	 พูนเสน�

คุณสมคิด	 วงศ�จันทร์
คุณณชภพ	 อัครทองมณี
คุณขนิษฐ�	 กัลปน�ท
คุณเสถียรพงษ์	 จัตต�นนท์
คุณชัยยศ	 แท่นทอง
คุณวิชัย	 จันทะคุ่ย
คุณศิวร�	 ระเวีย
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณรัชด�	 วงศ�จันทร์
คุณทัชธร	 วิศวโยธิน
คุณประนอม	 ผดุงสันต์
คุณค�วี	 เดวีเล�ะ
คุณอมรรัตน์	 อ�จสวัสดิ์

คุณนันธพงษ์	 แสงทอง
คุณอ�ริย�	 เหนือแสน
คุณณฤดล	 เขื่อนเพชร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกุณณัฐ	 หงวนไธสง
คุณณีร�วดี	 ชนะร�ช
คุณธัญยธรณ์	 อภิญญ�เจริญพงษ์
คุณสุภ�พ	 ศรีเพ็ชร
คุณลัดด�วรรณ์	 อุปสุ
คุณสุภ�ลักษณ์	 สมศรี
SOPHEA	 POR
คุณชน�ภัท	 กิติธนนันท์
คุณอลิษ�	 คำ�โนนม่วง

คุณจักรพันธ์	 น�มวิเศษ
คุณวีรันด�	 โกศิลทร์
คุณนิเวศน์	 ลีกระจ่�ง
คุณศุภฤกษ์	 โต๊ะง�ม
คุณวรรณี	 อัชชม�นะ
คุณจิร�ภรณ์	 ฉิมภักดี
คุณศิริวัน	 โทแก้ว
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณรุ่งฟ้�	 อีหม�่น
คุณพลอยเพชร	 รอดพิพัฒน์
คุณนงนุช	 สอนพูน
คุณมะลิ	 กลั่นสุวรรณ
คุณรุ่งอรุณ	 โก๋กลิ่น

คุณธน�พิพัฒน์	 ชัยมณี
คุณวิล�วรรณ	 เส�ะห�ได้
คุณจินตหร�	 คชบัว
คุณอำ�น�จ	 สิญจวัตร์
คุณทัศน์ไท	 กี่กระโทก
คุณภัคภร	 รุ่งกิจวัฒนกุล
คุณวิไลรัตน์	 พึ่งเจริญ
คุณรัตติย�	 สวัสดิพิศ�ล
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณธน�พิพัฒน์	 ชัยมณี
คุณอ�ริย�	 เหนือแสน
คุณภัคภร	 รุ่งกิจวัฒนกุล

นักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน    ประจำาเดือนมกราคม 2565
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ดอนเมือง
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
YADA	 SING
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณทัศนีย์	 แท่นทอง
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณอุไรวรรณ	 ปุ่นแย้ม
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณคนอง	 สุขแจ่ม
คุณวันวิส�	 เที่ยงธรรม	
คุณสุเมธ	 เหล่�ขัตติยะ
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณเส�วลักษณ์	 กุหล�บ
คุณภูมิต�	 ปร�ณี

คุณชลลด�	 ลัคนศิย�นนท์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณกัญญ�ณัฏฐ	 แจ่มเดชะศักดิ์
คุณเย�วลักษณ์	 สุวรรณสัญญ�
คุณบงกชกัญจน์	 จันทร์ถ�วร
คุณเกษร	 จันทร์ถ�วร
คุณเพร�พิล�ส	 ภัสสะณัฏฐ์
คุณบุญธง	 ประนต
คุณณภัทร	 สง�่เรืองฤทธิ์
คุณเนย	 สอนอ�จ
คุณทัศนีย์	 แท่นทอง
คุณลภัสสิรี	 สุดส�ย
คุณฐิติโชครด�	 สีจำ�ป�
คุณวงเดือน	 กู้สุจริต
คุณอุไรวรรณ	 ปุ่นแย้ม

รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณศิริพร	 กิตติเมธ�วีนันท์
คุณเอนก	 ถ้อยทะนงค์
คุณสุวิทย์	 พุทธรักษ�
คุณวีระยุทธ	 ละออเอี่ยม
คุณวรัญสิรี	 สุดส�ย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณเส�วนีย์	 กะลัมพ�กร
คุณสุภ�พร	 ไตรเวช
คุณฟ�รีด�	 มั่นหม�ย
คุณอริสร�	 วงษ์ยุตติธรรม
คุณสม�น	 ไตรเวช
คุณไพฑูรย์	 ฤทธิ์เต็ม
คุณโชคปพร	 ศรีรักษ�

YADA	 SING
คุณมิญชญ�นนทน์	 อ่ิมเดือนเพ็ญ
คุณกัญญ�	 มัดจิตต์
คุณรพีพร	 ก๋�สมุทร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอุดม	 ใจนิยม
คุณวิรัช	 ตันกุล
คุณช่อทิพย์	 เหล่�พิลัย
คุณธัญสินี	 สิริอ�รีย์
คุณพิมพ์จุฑ�	 บุญรอด
คุณไพโรจน์	 จบศรี
คุณจุฑ�ม�ส	 เปรมใจ
คุณทย�กร	 ฟ�้กระจ่�ง
คุณสุจินันท์	 สุดรัตน์

คุณตุ๊กต�	 กงชุน
คุณจันทร์เพ็ญ	 ม�ลี
คุณกิตติบดี	 สุนทร�รชุน
คุณพรรณพัฒน์	 ไพรวิหค
คุณส�ยใจ	 พุ่มไสว
คุณภูทรรศ	 ไขสอ�ด
คุณช�ตรี	 น้อยประทุม
คุณสิริพร	 พรหมเดชวัฒน�
คุณถวิล	 ปล�เงิน
คุณนิตย�	 ธ�ร�พงษ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณเย�วลักษณ์	 สุวรรณสัญญ�
คุณเพ็ญจันทร์	 บุญเย็น
คุณมิญชญ�นนทน์	 อ่ิมเดือนเพ็ญ
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พหลโยธิน
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณจีร�ภรณ์	 ชื่นจิตร
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณกุลจิร�	 ภูริสิทธิเดช
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณปทุม	 แก้วอำ�ไพ

คุณอิทธิพร	 แก้วอำ�ไพ
คุณฉลวย	 คลองแคล้ว
คุณชนิต�	 น�เจริญ
คุณสนอง	 เปี่ยมบุญ
คุณนงลักษณ์	 ริมร�ง
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณรัฐวิชญ์	 สกุลวัฒน�

คุณจันเพ็ญ	 ขันคำ�นันต๊ะ
คุณพรชนก	 พูนน�รถ
คุณภูริต�	 ปิติวุฒิภ�ส
คุณจิตติม�	 จันทรประภ�
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกังว�ลย์	 วงษ์บุตรดี
คุณณัฐภัทร	 ริมชลก�ร

คุณบุญรัตน์	 ทองฝ�ง
คุณจีร�ภรณ์	 ชื่นจิตร
คุณศิว�	 ริมร�ง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอังคณ�รัตน์	 ชุมล�ภ
คุณละมูล	 อ่อนต�
คุณจ�รุม�ศ	 จันทรว�รี

คุณนวลจันทร์	 สิทธิศรชัย
คุณอุดม	 เอนกสุรพจน์
คุณวิไลรัตน์	 ชลิตพิรัตน์
คุณศิริรัตน์	 โพธิ์อ่อง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณรัฐวิชญ์	 สกุลวัฒน�
คุณเพ็ญพิช์ช�	 พันธุรัตน์
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Delivery
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณฉิน	 ตริณโกสินทร์
คุณพูนสวัสดิ์	 บุญธรรม

คุณเมธ�	 บุญธรรม
คุณรังสิวัฒน์	 เมืองแก
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณอรวรรณ	 เกตวัลห์
คุณเอกร�ช	 เกตวัลห์

คุณอนันต์	 อ�ยุพุธ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณปกครอง	 ภักดีสุขอนันท์
คุณวร�ภรณ์	 ศรีจันทร์
คุณอดิศักดิ์	 กริ่งเกษมศรี
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พระราม 4
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณอนันด�	 อินทรบุญ
คุณสนิท	 กิตติก�ญจน�ภ�

รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณชัชสรัญ	 ซึ่งอมรเกียรติ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณกรรณิก�ร์	 น้อยจับ
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ท่าพระ
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณสมควร	 ดีเกษม
คุณกณัฐฐ�	 นวลใส
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณสว�ส	 จันทร์ทรง
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณนงนุช	 วงค์ษ�
คุณนันทพงศ์	 ดีเกษม

คุณสมควร	 ดีเกษม
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณณัฐนันท์	 เติมชัยอนันต์
คุณณัฐธนนท์	 สำ�ร�ญ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณอ�น�มัย	 บุรมศรี
คุณโสภิต�	 ก่อแก้ว
คุณวรินทร์พร	 สุจริตจันทร์
คุณเพ็ญทิพ�	 ปะวะภูทะ
คุณบุญเกื้อ	 ภูมิโคกรักษ์

คุณกณัฐฐ�	 นวลใส
คุณธมลวรรณ	 ดวงประทุม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอินทิพร	 กิตติบูรณ์
คุณบัวเรียว	 บุญประคอง
คุณเจียมจิตร	 เคนม�ตย์
คุณธนะดี	 ทวีพงษ์
คุณบุญสม	 แสงทับสอน
คุณศุภณัฐ	 เติมชัยอนันต์
คุณฐ�นิตกุลจิร�	 จันท�พูน

คุณก�ญจน�	 จันทร์พิชัย
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณอ�น�มัย	 บุรมศรี
คุณโสภิต�	 ก่อแก้ว
คุณธนะดี	 ทวีพงษ์
คุณนันทพงศ์	 ดีเกษม
คุณอัญญ�รัตน์	 กิตติก�ญจน�ภ�
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กาญจนบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณธนูศักดิ์	 ตั้งอำ�นวยชัย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณประเทือง	 ตั้งอำ�นวยชัย
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณประเทือง	 ตั้งอำ�นวยชัย
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รามคำาแหง
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณศสินา	 สุแพง
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณนูรีฮัญ	 สือเตาะ
คุณสุมิตตา	 หนูหนองโดน

รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณชาญกิจ	 เต๋งจงดี
คุณสรัล	 สีดาดี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณสุรัสวดี	 วัฒนะพันธ์ศักดิ์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณวุฒิพงษ์	 ดีทอง

คุณพีรดา	 สีเสน
คุณชยานันต์	 สุแพง
คุณมงคล	 มะโนมัย
คุณพรพิมล	 ชื่นสมบุญ
คุณภาสกร	 ศรีทรายมูล
คุณอ้อยทิพย์	 นครไพร
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บางแค
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณจุฑามาศ	 ถุงเสน
คุณขันทอง	 หอมทวนลม

คุณสุบิน	 หอมทวนลม
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณชัยรัตน์	 ไชยรักษ์
คุณแก้วกันยา	 ปริ่มผล
คุณสุชัญญา	 ลิมะเสถียร
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ปิ่นเกล้า
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณขนิษฐา	 ชัยศาสตรา
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณชูชื่น	 ทูลสงวนศรี
คุณสม	 ศรีวิชัย
คุณอ้อม	 ปิ่นน้อย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนิชานาถ	 ลิ้มธารณามัย

คุณสุริยันต์	 คำาเพชร
คุณอังคณา	 บุญชื่น
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณฐิติพร	 ชูมา
คุณฉวี	 ดีวุฒิ
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โชคชัยสี่
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณสำารวย	 โอฬารพัฒนะชัย
คุณสมวาสน์	 ตะเคียนราช
คุณสมพร	 อุ่นอ่อน
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณอุบล	 การินทร์
คุณดวงใจ	 สวีระสฤษดิ์
คุณสุนันท์	 อัศวรัตน์
คุณสุชานาถ	 ไกรเดชอนงค์
คุณพีรวัส	 ควรเอี่ยม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณเนรมิตร	 สีสา

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณไพรัตน์	 ราชโหดี
คุณพีรเชษฐ์	 ศรีพลัง
คุณสุรีย์พัชร์	 วังจันทร
คุณวราภรณ์	 ตะเคียนราช
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสุนันท์	 อัศวรัตน์
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นวนคร
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณจินดา	 โตวิทยาการ
คุณสุวิจักขณ์	 จงอุดมทรัพย์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณศุภมาส	 ทรัพย์อุดม

คุณภัคจิรา	 คุณขำา
คุณพอง	 คำาภูเงิน
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณศิรานนท์	 ปะวะกุล
คุณวชิระพล	 จินาผล
คุณสุนา	 สาหร่าย
คุณธนัฐศุภา	 เจตมณี

คุณสะอาด	 ปังกิลินันท์
คุณพัฒนพงษ์	 กระพรม
คุณเจษฎา	 รัมมะบุตร
คุณสมพงษ์	 ผุดผ่อง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวิทยา	 ทรัพย์สวรรค์
คุณนุชจรินทร์	 ทองคำา

คุณวันดี	 ประวิง
คุณสนิตา	 ประวิง
คุณประสงค์	 เมิดจันทึก
คุณกัญญารัตน์	 วงค์คะสุ่ม
คุณพรวิไล	 จงอุดมทรัพย์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณชลธิชา	 ลามอ

SREYLEAK	 RATH
คุณณฐพร	 บัณฑิตย์
คุณลภัสลดา	 เอื้ออังกูลชัย
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณศิรานนท์	 ปะวะกุล
คุณพอง	 คำาภูเงิน
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มหาชัย
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณดวงพร	 ประเสริฐศรี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณอาทิตย์	 ทองขาว
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณเพ็ญนภา	 สิงห์อินทร์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณจิตรฤทัย	 พลเยี่ยม
คุณจำานงค์	 สินทรัพย์
KYU		KYU	 SAN
WIN		KO
คุณสุรินทร์	 สุริยันต์

HAY		MAR
คุณระเบียบ	 มีมากบาง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสิริการย์	 เศวตเศรษฐศิริ
คุณปาริชาติ	 อินธิแสง
คุณชูชาติ	 ชำานาญ
คุณบัวทิพย์	 โคจรนา

คุณเยาวภา	 จันทร์รักษ์
คุณปุณณภา	 ลักยิ้ม
คุณธวัชชัย	 พลเยี่ยม
คุณปัทมา	 ชัยเวช
คุณวารินทร์	 อภิวัฒนเบญญา
คุณพรชัย	 วานมนตรี
คุณจงกล	 ทะยะ

รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณระเบียบ	 มีมากบาง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 25,000 บาท
คุณวิภา	 รัศมี
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณเพ็ญนภา	 รุ่งเรือง
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ศรีนครินทร์
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณวิไลลักษณ์	 เคลื่อนไธสง
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณสุรสิทธิ์	 ปั้นแพทย์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณจีระนันท์	 บุตรกุล	

คุณนิรันดร์	 โกมลวัฒนะ
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณอรนันท์	 กฤตยาเกียรณ
คุณกุศล	 เอี่ยมชื่น
คุณพงศ์สุวรรณ	 ผุยคำาภา
คุณเอกพล	 อวยพร
คุณจินทนาลักษ์	 นาคเขียว
SOPHEA	 CHEY

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณณัชนิชรีย์	 พนมชนิสร
คุณสุรีรัตน์	 บัวเพ็ชร์
คุณศราวุธ	 เฟื่องแดน
CHEY	 SOPHY
คุณวรรณา	 ขามกิ่ง
คุณสุรสิทธิ์	 ปั้นแพทย์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณณัฐสินี	 พวงเมฆ
คุณวิภาวัลย์	 มะเริงสิทธิ์
คุณชญาน์นันท์	 มะเริงสิทธิ์
คุณออย
คุณสุภาพ	 ศรีไพร
คุณวิไลลักษณ์	 เคลื่อนไธสง
คุณนวพล	 สินธุ์สุพรรณ์
คุณทัศนีย์	 ศรีระดา

คุณอนนท์	 นันทะชัย
คุณวิภาภัทร	 ยุติธรรม
คุณสาวิตรี	 ศรีอรัญ
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณออย
คุณวิไลลักษณ์	 เคลื่อนไธสง
คุณทัศนีย์	 ศรีระดา
คุณน้ำาฝน	 ศรีอรัญ

คุณพัชรินทร์	 ศิริพันธ์
คุณธรรมสรณ์	 แสงหนู
คุณเง็ก	 ฐานิสสะ
คุณจุฑารัตน์	 โชติแสงศรี
คุณสุนันท์	 ชมภูแสง

คุณลัดดาวรรณ	 ชุบทะสอน
คุณณุพรรณ	 เร่งสำาประทวน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณฉวี	 ดีวุฒิ
คุณนิชานาถ	 ลิ้มธารณามัย
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สำาโรง
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณสุเทพ	 ซอสันเทียะ
คุณฐิติมญชุ์	 ธนาบุณย์นันท์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณนภัส	 แจ่มแจ้ง
คุณภารดี	 ชนะชัยวรภัทร
คุณพงษ์เพชร	 กุลนอก
คุณณัฐภูมิ	 หล่าซิว
คุณวรรณนิต	 ชาญนรา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

คุณสายันต์	 จันทร์งาม
คุณอุบล	 แก้ววิหาร
คุณเบญจพร	 กำาราบภัย
คุณจริยา	 จันทร์งาม
คุณรำาไพ	 จีรังโคกกรวด
คุณณรากร	 วงษ์ทอง

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณวราพร	 ธนพรพิทักษ์
คุณนิภาพร	 กำาราบภัย
คุณนุชจรี	 จอมบุญ
คุณสุดา	 สุขมาก
คุณสักการะ	 พืชพิสุทธิ	์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

หัวหิน
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณภูตะวัน	 เลี่ยมนาค
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณประเสริฐ	 ขุนแก้ว
คุณวรรณา	 เลี่ยมนาค

คุณบาง	 คูไชย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสมใจ	 ฉัตรเจริญพร
คุณศสินา	 สุแพง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสถิตย์	 เล็กดี

รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณยุลี	 ชูหมุน
คุณจิตร์ศักดิ์	 ศรีทรายมูล
คุณศสินา	 สุแพง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณภรจิรา	 นาแพงสอน

TIN	 WINHLAING
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณประภาภรณ์	 บุญมา
คุณดาราวัลย์	 นะราช
คุณวัชรา	 ศิริพิมพ์

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอุดมพร	 นาขวัญ
คุณนันทภัค	 อัมภรัตน์
คุณนวพร	 สมประสงค์
คุณธนพัทธ์	 ลวิตพิชยวงศ์

รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสุชัญญา	 ลิมะเสถียร
คุณพรพรรณ	 ดีสมภักดี
คุณเพ็ญพา	 ห้วยหงษ์ทอง
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ชัยนาท
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนฤมล	 ถนอมเวช
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณพรพิมล	 โป๊ะโดย
คุณธัญลักษณ์	 โล่สัมฤทธิ์

คุณจันทราทิพย์	 กองทอง
คุณรดา	 เปรมเดช
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกชพร	 ไพรศรี
คุณนุชจรี	 จอมบุญ
คุณเบญจพร	 กำาราบภัย
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รามคำาแหง 2
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
คุณพัชราวดี	 คงชัย

ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณศิริลักษณ์	 พรมจันทร์
คุณพรพรรณ	 เจริญรัมย์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณพัชราวดี	 คงชัย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนงลักษณ์	 นาคอ้น
คุณเกตุพิท	 จันทร์เต็ม

คุณไพศาล	 ผาตินาวิน
คุณสมพูล	 รัตนวิจิตร
คุณไพโรจน์	 ผันโพธิ์

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณภาสินี	 หล่าลาภ
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พระประแดง
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณพรนิภา	 แสงศรี
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณพิมพ์ระวี	 ทิพย์สังข์
NAN		SHWE	 KYAR
คุณภาณุวัฒน์	 ชมแสง
คุณพรศักดิ์	 ชมแสง
คุณสาโรจน์	 ดำาทิพย์
คุณจุรีพร	 มงคลเดชนิน
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณณัฏฐารมณ	 โชติภิรมย์รติกุล

รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณปนัดดา	 ศิลา
คุณว่านฟ้าใส	 สุดสวงค์
คุณอานนท์	 สอดศรี
คุณเพียงใจ	 สอดศรี
คุณทวี	 สอดศรี
คุณหลุย	 โปรยเจริญ
คุณธฤษณุ	 โพธิจักร์
คุณจิรภัทร	 เดชอ่ำา
คุณปุณยนุช	 จีบโจง
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณปิยะดา	 สมมณี
คุณศิลา	 ด้วงประเสริฐ

คุณเอกชยา	 รัตนวิจิตร
คุณประหยัด	 เทพวงค์
คุณเพียงใจ	 อ่อนทรัพย์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวนาลี	 เติมทรัพย์
คุณวรีวรรณ	 ทำารงยุทธ
คุณอินทะวา	 พันอุไร
คุณสังวร	 สอดศรี
คุณนัฐนันท์	 บุญเลี้ยง
คุณเกษร	 ทบวงษ์
คุณพรนิภา	 แสงศรี
คุณสอน	 จวนเจริญ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณสุทธา	 มาประสพ
คุณทองสุข	 แสงกัน
คุณนฤปนาถ	 เล็กโสภี
คุณชัชวาลย์	 วงศา
คุณศิริยาพร	 คัทเนตร
คุณพงศักดิ์	 ไหมหรือ
คุณถนอมจิตร	 เดชอ่ำา
คุณศุภรัสมิ์	 ณัฐพัชราพงศ์
คุณจรูญเกียรติ	 นาเหล็ก
คุณศิตา	 ดอเลาะ
คุณพิษณุ	 ขออาพัด
คุณลำาดวน	 กิมเยื้อน
คุณวัชร	 ขออาพัด

คุณบุญสงค์	 ศรีคุณ
คุณเอื้ออารี	 ชูวัลย์
คุณศุภสินี	 เสือกระจ่าง
คุณเตือนใจ	 อุปชัย
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสังวร	 สอดศรี
คุณเอกชยา	 รัตนวิจิตร
คุณสุวิชาดา	 ขันติยู
คุณเกษร	 ทบวงษ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณสใบทิพย์	 เพ็ชรมณี
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บางพลี
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณวิชิระ	 มาตราคำาภา
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณธนายุทธ	 ชาวยศ
คุณสุพิชชา	 อินทร
คุณธนารัฏฐ์	 วรรณชัย
คุณสมคิด	 ทองดำา
คุณยุพิน	 เคนดา
คุณบุญลอง	 แสงภักดี
คุณมาลี	 สาสีดา
คุณพรทิพย์	 แซ่ตั้ง
คุณบุญ	 กันยาประสิทธิ์
คุณธิติพันธ์	 นิยมสุจริต
คุณลุย	 อินเลี้ยง
คุณลำาดวน	 พูลด้วง
คุณนนธชัย	 มั่งมี
คุณพิมพ์นารา	 นิยมสุจริต

คุณนวพรรษ	 สีหาบุตร
คุณศุภชัย	 นิยมสุจริต
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณมานพ	 แจ้งถิ่นป่า
คุณสมพร	 ภูวนพดลสันติ
คุณละออง	 บุญยินดี
คุณดนุเดช	 อภัยรุณ
คุณบัวหา	 เจริญรัมย์	
คุณบุษยรัตน์	 ธารกมลโสภา
คุณนวพรรณ์	 แซ่ตั้ง
คุณมนต์ธิดา	 กันยาประสิทธิ์
คุณสุดธิดา	 ศรีสูงเนิน
คุณเกษมณี	 นิลพงษ์
คุณอภิชาติ	 นิลพงษ์
คุณสรินี	 ชาญสมาธิ์
คุณฤดี	 แกมแก้ว
คุณสมชาย	 แสนพรม
คุณณัฐพงษ์	 หมั่นธรรม

คุณไพบูลย์	 โสมสุพรรณ์
คุณจรินทร์	 สุขสมธรรม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณชูชาติ	 คนโต
คุณสวาท	 รัชสีห์
คุณเตือนใจ	 เศรษฐพงศ์
คุณพยอม	 แสนพรม
คุณอุทิศ	 ทองดำา
คุณพร้อมพงษ์	 เกิดเพชร
คุณธนาภร	 ปทีปธนาชัย
คุณทองใส	 สืบสิน
คุณน้อย	 โสดาพงษ์
คุณชาญชิตร	 บัวชุม
คุณสราวุธ	 สุขสมธรรม
คุณพินิจ	 นูมหันต์
คุณสมนึก	 สีปุ๊ด
คุณธวัชชัย	 ธารกมลโสภา
คุณพัชราภรณ์	 ชาญสมาธิ์

คุณสุปราณี	 ขาวสะอาด
คุณอรรถสิทธิ์	 ขาวสะอาด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณธันญ์วริน	 เศรษฐีทรงศิริ
คุณเตือนจิต	 เปรมฤดีปรีชาชาญ
คุณพนิดา	 ภูษาทอง
คุณอัครัช	 หัตถบูรณ์
คุณอุ่นเรือน	 กิ่งจำาปา
คุณธนากร	 สอนสมนึก
คุณจุฑาทิพย์	 นิธิชัยธนาธรณ์
คุณกิจธัญญ์	 สินเจริญชัยวงษา
คุณพิตพินันท์	 จันทร์สว่าง
คุณเพ็ญภักดิ์	 ชมภูวิเศษ
คุณณัฐวรรณ	 หมั่นธรรม
คุณเกียรติศักดิ์	 เหลาสะอาด
คุณสายฝน	 ใหม่กันทะ
คุณณิชานันท์	 คนโต
คุณกัณฐิกา	 หมวกน่วม

คุณจรินญา	 อัปการัตน์
คุณสายฤดี	 ทับพรม
คุณขันตรี	 โสมสุพรรณ์
คุณรุจาภา	 โยธายุทธ
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณพร้อมพงษ์	 เกิดเพชร
คุณศวะลักษณ์	 กังเล
คุณธวัชชัย	 ธารกมลโสภา
คุณนิวัตร	 อินปั๋น
คุณณัฐพงษ์	 หมั่นธรรม
คุณสุปราณี	 ขาวสะอาด
คุณนนธชัย	 มั่งมี
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณวรรณรดา	 เกิดเพชร
SAOYUTH	 SMUOT
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณดวงใจ	 คำาจันทร์
คุณทองย้อย	 ชาญสมาธิ์
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ปทุมธานี
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณทรงธรรม	 นันโท
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
KHERN	 SARUN
SOL	 THAL
คุณจันหอม	 อุดมสุก
คุณวงพะจัน	 ขุนวงสา
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
VIXIAN	 HEUANGSY
คุณวิภา	 หมานหนำา

รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณทรงธรรม	 นันโท
คุณธนากร	 งามฉลาด
คุณพิศมัย	 พุทธพันธ์
คุณชัชฎาภรณ์	 หมื่นมโน
คุณบุญแล่ม	 คนเพียร
คุณสมลี	 หมื่นมโน
คุณครองขวัญ	 เสือพลี
คุณชนายุส	 ชัยชาญ
คุณบุญสืบ	 ฤทธิ์เดช
คุณพุทธมาศ	 จันทะกล
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณบุญโรม	 สอนสุภาพ	
คุณสมพงค์	 ทองผอม
คุณวรรณษา	 ทองผอม
คุณพิริสา	 ทองผอม
คุณบรรเลง	 แผลงศร
คุณธัญชิตา	 ศรแก้ว
คุณคำานึง	 จำาเรียน
คุณคำาเลิด	 พุดทะเสน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณธนบูรณ์	 บุญปก
คุณปิยวรรณ	 หมื่นมโน
คุณภาริการ์	 สีทา

คุณอรัญญา	 จันทะศิลา
คุณปุณณวิช	 วงศา
คุณณัฐกมล	 โสภณศักดิ์
SITHA	 PHIN
SOKHA	 SOT
SREYNAT	 NGA
คุณจิกตะนา	 อุดมสุก
คุณภัควลัญช์	 อินตา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสุนทรี	 สอนนุช
คุณพัลลภ	 ทองสาย
คุณธานี	 ชัยจันทรา

คุณพรสวรรค์	 ศรีมุกดา
คุณนริศรา	 พร้อมทรัพย์
คุณมอญ
YOEUN	 LOEUN
คุณวารุณี	 ศรีแก้ว
คุณอจรี	 เมลเคอร์สัน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณพัลลภ	 ทองสาย
คุณชนายุส	 ชัยชาญ
SITHA	 PHIN
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นนทบุรี
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณธีระพันธ์	 นิลวรกุล
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณธัญญลักษณ์	 บวรพงศ์ปกรณ์
คุณพัชรี	 สวาสิทธิเชย
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณวัชรินทร์	 พรมโคตร
คุณกรชนก	 พ่วงพร้อม
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณจิราวรรณ	 สายสุทธิ
คุณธีระพันธ์	 นิลวรกุล
คุณวชิระ	 พรมโคตร
คุณอาทิตย์	 สรหงษ์
คุณนุชนภา	 แดงนา
คุณชัยชนะ	 เหลืองดำารงค์ชัย
คุณบุญชุม	 ไชยวงศ์
คุณศุภร	 ธัญญวาส
คุณกรกมล	 พูลเกิด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

คุณทองหล่อ	 ทานนท์
คุณไพเราะ	 เชาวลิต
คุณสิริลักษณ์	 แช่มวงษ์
คุณเขมิกา	 นครกัณฑ์
คุณเดโชชัย	 ศรีขาว
คุณนภาลัย	 พวงครามพันธุ์
คุณกุสุมา	 เชาวลิต
คุณจินดา	 จิตดี
คุณทรงศักดิ์	 มธุรพจน์
คุณภัทรภร	 คาดพันโน

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอารีรัตน์	 ปิยากร	ณ.อยุธยา
คุณนัทธมน	 ลอยโต
คุณปสุตา	 ภวนานันท์
คุณศิริลักษณ์	 อุ่นอนันต์
คุณธนะชัย	 ขลิบเงิน
คุณปภินวิทย์	 สายสุทธิ
คุณทักษราอร	 บุญยะประพันธ์
คุณพันธิภา	 จิ๋วเชย
คุณกาญจนา	 อองตันทัย

คุณละมุน	 บุญศิริ
คุณนิตยา	 สงหลำา
คุณรัศมี	 ทัพวงศ์
คุณสมหวัง	 อดุงจงรักษ์
คุณณัฐนที	 ศรีพลัง
คุณนารีรัตน์	 น้อยกลัด
คุณพัชรินทร์	 ฟักทองอ่อน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกาญจนา	 อองตันทัย
คุณกรชนก	 พ่วงพร้อม
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บางใหญ่
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณนัฏ	 อัครโชติศุภกร
คุณสุนีย์	 กาญจนพงศ์พร
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณบุญมา	 สุจิตร
คุณรจนา	 สุจิตร
คุณรัตน์ธิดา	 นิลคง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนรินทร์ธร	 อนุรักษ์พรชัย

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณไพรินทร์	 ฉัตรยิ่งยงกุล
คุณศิริวิกรณ์	 โชติสุข
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณรจนา	 สุจิตร
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เพชรบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณสุวณัฐ	 กล่อมอยู่
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

คุณสายรุ้ง	 ศิริสุนทร
คุณตุลพัฒน์	 กล่อมอยู่
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อ้อมใหญ่
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณพัชรี	 แก้วแสง
คุณธัญวรัตน์	 วงศกรไพศาล
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณสุนีย์	 อ่อนหวาน
คุณแจ๋ว	 เขียวประทุม
คุณสุนีย์	 ไชยลังการ
คุณเฉลียว	 ไทยถาวร
คุณสรัชชญา	 แก้วปู่
คุณจีรศักดิ์	 วงษ์หงษ์

คุณสุวัช	 กากาล
คุณนาย	 โพธิ์ธิพล
คุณอภิเดช	 โพธิ์ทอง
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณจันทร์เพ็ญ	 อบเชย
คุณจิรายุ	 ทองสามสี
คุณรุ่งอรุณ	 นิลเพ็ชร
คุณปภินวิท	 รอดเกษา
คุณณัฎฐชัย	 ชวินรัฐนนท์
คุณกิจอนันท์	 ไชยลังการ
คุณระเบียบ	 โพธิ์จันทร์
คุณลำาเพลิน	 มาลารส

คุณปรีชา	 อบเชย
คุณเกษตร์	 แซ่โล้ว
คุณชนะชัย	 อยู่เย็น
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณจำานาน	 บุตะเคียน
คุณชนิสรา	 มงคลอำานาจ
SOUKKHA
คุณภราดรณ์	 นิลเพ็ชร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณขนิษฐา	 สังขนันท์
คุณโก๊ะ	 ศักดิ์ติกูล
คุณนัฐธิดา	 จอมเกาะ

คุณฤกษ์นิธิ	 เลิศกมลสิน
คุณจารุณี	 อยู่เย็น
คุณธมิดา	 ภาสกรจรัส
คุณขจรศักดิ์	 กุศลาภินันท์
คุณพัชราภรณ์	 เลิศกมลสิน
คุณพัชนี	 โสภณปทุมวงศ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณจิรายุ	 ทองสามสี
คุณจิรวรรณ	 ปั้นงาม
คุณปภินวิท	 รอดเกษา
คุณสมจิตร์	 สมบัติเจริญ

คุณชนิสรา	 มงคลอำานาจ
คุณฤกษ์นิธิ	 เลิศกมลสิน
คุณเกษตร์	 แซ่โล้ว
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 25,000 บาท
คุณธมิดา	 ภาสกรจรัส
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณชาตรี	 มีวาสนา
คุณปิยาพร	 ยศประพันธ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณพรศิริ	 ใจทัน
คุณอรรถพล	 แก้วมาลาฤทธิ์
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พระราม 2
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณพัฒน	 เต็มพงศ์พัฒนา
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณประจิม	 คลกลาง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณศศิธร	 คำาสนิท
คุณเปรมวดี	 ประสานศักดิ์

คุณทิพรัตน์	 พวงศรี
คุณอนุสิษฐ์	 อาจหาญ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณบุศรินทร์	 พรหมารักษา
คุณรวงทอง	 มุ่งพันกลาง
คุณรจนา	 ผลประดิษฐ
คุณลิปปกร	 หมั่นธรรม
คุณปารณีย์	 อภิสราธีรัตน์
คุณสมใจ	 กันหาเขียว
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สุพรรณบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณบุญรอด	 บุญมา
คุณสันสนีย์	 เหล่าสุนทรียา
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณบุญชอบ	 กริทยี
คุณเดือนเพ็ญ	 ระวังไพร
คุณจอม	 พชวงษ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสุทธินันท์	 วงศ์ภัทรนนท์
คุณสุพัฒน์	 สังวาส
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พระนครศรีอยุธยา
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณบุญเอื้อ	 ใจอุ่น
คุณศิรภัสสร	 เขียงกลาง
คุณหิน	 เขียงกลาง
คุณกัญญาพร	 ศรีศิลป์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณกำาไร	 สดใส
คุณศิริพร	 รูปเกลี้ยง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณหมัด	 มะมัง
คุณสมนึก	 ฤกษ์สวัสดิ์
คุณนุชนาถ	 ปิ่นรโรจน์
คุณรุ่งตะวัน	 บุญประสิทธิ์พร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณสมควร	 บุญประสิทธิ์พร
คุณสอิ้ง	 ปทุมวัน
คุณจันทร์เพ็ญ	 แก้วมุข
คุณอรดี	 จันทะยา
คุณชลากร	 อ้วนจี
คุณหมวย	 จันทวี
คุณกัญจนพร	 หมีดำา
คุณชลธิชา	 ธีรเลิศกมลธร

คุณสมศักดิ์	 กะพินทอง
คุณปราณี	 แก้วกนก
คุณราตรี	 หนาดทอง
คุณพันธุ์ทิพย์	 ตรีสุทธาชีพ
คุณรัตติยา	 พูลนิกร
คุณวริษฐา	 พานทอง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกำาไร	 สดใส

คุณหมัด	 มะมัง
คุณรดาศา	 ทองเชื้อ
คุณศิริพร	 รูปเกลี้ยง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณไชยทัศน์	 แช่มชัยกุลวัฒน์
คุณพัชรินทร์	 ซาซากิ

คุณพัฒน	 เต็มพงศ์พัฒนา	
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณเปรมวดี	 ประสานศักดิ์
คุณสมใจ	 กันหาเขียว
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ลพบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณแสงเดือน	 ศรีเทศ
คุณกิตติศัพท์	 ผาสุกมูล
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณสุบิน	 ศรีบุญ
คุณทองสุข	 สุริยะเสน
คุณกระฐิน	 สุดพูล
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนิติศักดิ์	 อาษา
คุณรวีพิชญา	 ทรัพย์กนกโชติ

คุณจีระนันท์	 	บุญยรัตนิกร
คุณสุพัตรา	 ทองน้อย
คุณเกษร	 พลีสุขชาติ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณชัยธนา	 มาลาพล
คุณอรสิร์ณี	 ฉิมบรรเทิง

คุณมาณิสา	 โกศล
คุณรัตนา	 จันทมาลา
คุณวิลาสินี	 นุชประคอง
คุณโฉมยงค์	 คำาใส
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณนิติศักดิ์	 อาษา

คุณปาริชาติ	 ดวงเกิด
คุณธนวัฒน์	 ทับทิมทอง
คุณสมนึก	 ปู่เพี้ยน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณนัชญ์ธมณฑ์	 หอมจันทร์
คุณเกตุนภัส	 รักพรม

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ราชบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณจริยา	 คำาป้อง
คุณสุรภา	 ธรรมพร้อย
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณอิศรา	 นำาผล
คุณภัสร์สรณัฐ	 ไทยเจียม
PHAILATH	 CHANTHALANGSY

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

นครปฐม
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณจุรีย์พร	 กัลยาวุฒิพงศ์
คุณอรวรรณ	 กัลยาวุฒิพงศ์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณธินดา	 ศรีดารุณศิลป์
คุณสืบพงษ์	 กัลยาวุฒิพงศ์

รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณกมลทิพย์	 สุกแก้ว
คุณธันย์ชนก	 ตันชัยสวัสดิ์
คุณอุดร	 ขวัญกิจขจร
คุณแน่งน้อย	 ศรีศักดิ์สมบูรณ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอรวรรณ	 เหล่าสุนทรียา
คุณธัญญลักษณ์	 ตันยาลักษณ์

คุณเอกลักษณ์	 พิพิธลักษณากร
คุณสวิน	 บุญประสม
คุณนัชชา	 สิมณี
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณเอกลักษณ์	 พิพิธลักษณากร

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

บางสะพาน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณยุพิน	 ศรีสวัสดิ์
คุณกัลยาณี	 ช่วยเอื้อ

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสุวรรณา	 ศรีษะนาราช	
คุณสรศักดิ์	 คำาป้อง
คุณอ่วน	 อินทร์พิริยานุกูล
คุณนันทิญา	 สวัสดี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
SENG	ALOUN	 XAYALATH
คุณการณ์ฉัตร	 แต้เจริญ

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณภรภัทร	 ธัญญเจริญ
คุณสมศรี	 สีสัย	
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 25,000 บาท
คุณชนิดา	 สระทองห้อย

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สระบุรี
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณสมนึก	 กลิ่นลั่นทม
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณแสวง	 ราชธานี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณไพศาล	 เอ็งอาจ
คุณภาษ	 อินก่ำา
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณชนะพล	 ชูถนอม
คุณสมบูรณ์	 เพ็ชรกูล
คุณสุวิมล	 โพนทอง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ปราจีนบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสุดใจ	 ฮะไล้

คุณนภพร	 แคล้วภัย
คุณรัตนา	 เมธา
คุณนาตยา	 มีนิล
คุณสมนึก	 กลิ่นลั่นทม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณปภาพร	 อินก่ำา
คุณอภิญญา	 เอี่ยมสุวรรณ์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สิงห์บุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณประสาน	 งามผิวเหลือง
คุณสุระพงษ์	 รอดโฉม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณไพสุดา	 คำาผาย
คุณภัคนิจ	 ธูปบูชากร

คุณจีรนาฎ	 งามผิวเหลือง
คุณมาลี	 พันสุข
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณนลพรรณ	 กลิ่นขจร
คุณพรพิมล	 ยิ้มพงษ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณดารณี	 ทองรักษ์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

บ่อวิน
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณวาสนา	 อินผาจุก
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณดวงใจ	 แหล่งสนาม
คุณบัวบาน	 เขียวประเสริฐ

คุณน้อย	 สภานุชาติ
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณชนะพล	 ชูถนอม
คุณสมนึก	 กลิ่นลั่นทม
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณรมิดา	 อัครภากวิน
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สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สระแก้ว
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณวรรณชรี	 โต๊ะศิลา
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
LINDA	 KHA
KAING	 VUOCHENG

รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณณัฐหทัย	 หงส์วริทธิ์ธร
คุณนงลักษณ์	 นาคแสนพญา
คุณสุรศักดิ์	 ช่างย้อม
คุณศิริกาญจน์	 ถาวร
คุณสมจิตร์	 พรหมชาติ
คุณณัฐกาญจน์	 จันเดชชนะวงศ์

KHAMNONH	 LA
คุณพรณภัทร์	 ทองรอด
VUOCHRONG	 KANG
HUYCHHORNG	 CHUN
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณวรรณชรี	 โต๊ะศิลา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ศรีราชา
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณธัญญา	 ฉายจรุง
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณนภาพร	 ทองโต
คุณเสาวนี	 จันทร์นุช

คุณไพรวัลย์	 คำาเงิน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณบุญเลิศ	 ดีบ้านโสก
คุณดวงเดือน	 ท้าวบุตร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณวนิดา	 บุญมี

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

แกลง
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณพรรณวิภา	 แซ่ฉั่ว
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณปริศนา	 ฐิตะฐาน
คุณมาลัย	 สิงห์สา
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณไพลิน	 มุกดาสนิท
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณพรอุษา	 สันติวิริยธาดา
คุณทำาเนียบ	 ยั่งยืน
คุณสมชาย	 ลือดัง
คุณนิดา	 มุกดาสนิท
คุณกัญญา	 มุกดาสนิท
คุณเล็ก	 อินทวิเชียร
คุณจิตลดา	 ฟูแสง
คุณภัคกัญญภา	 รุจิวงค์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณณิชกานต์	 เอกวงษา

คุณกนกวรรณ	 อัธยาศัย
คุณวัลลา	 อัธยาศัย
คุณปรีญนาท	 หอมเกษร
คุณปิยะณัฐ	 บัวประดิษฐ์
คุณจิตรา	 สรรพโส
คุณชวาลณัฏฐ์	 ชินบุตร
คุณสิริมา	 อัธยาศัย
คุณพรพิศ	 เห็นงาม
คุณชำานาญ	 ดุลยสิทธิ์
คุณคธาวุฒิ	 น้อยสอาด

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณกิตติพงศ์	 คุณากรจรัสพงศ์
คุณธัญญภัสร์	 แสงตะคุ
คุณณัชชารีย์	 เกตุแก้ว
คุณพรรณวิภา	 แซ่ฉั่ว
คุณศิริรัตน์	 ประกอบกิจ
คุณศุภณัฐ	 มุกดาสนิท
คุณธนิดา	 ลือดัง
คุณกิตติภณ	 มุกดาสนิท
คุณวิรัช	 เพียรชอบ

คุณบุญเกิน	 เหล็กเพ็ชร
คุณปริญญา	 พุ่มพวง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณไพลิน	 มุกดาสนิท
คุณปิยะณัฐ	 บัวประดิษฐ์
คุณกัญญา	 มุกดาสนิท
คุณพรรณวิภา	 แซ่ฉั่ว

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ระยอง
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
คุณชนัดดา	 แสงมาลี
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณชนัดดา	 แสงมาลี
คุณฐิติรัตน์	 กาญจนาพิพัฒน์
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณรัฐกร	 ยิ้มบุญณะ
คุณฐิติรัตน์	 กาญจนาพิพัฒน์
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณพชรพร	 โพธิ์แก้ว

คุณสุกัญญา	 ศรีสุทธิ
คุณณวพร	 จำาปาพันธ์	
คุณสมพบ	 เพชรงาม
คุณมัณฑนา	 การึกสม
คุณปรางค์ทิพย์	 เมืองเกตุ
คุณสาวิตรี	 สกุลเตียว
คุณสัญชัย	 กีรติโชติกุลพร
คุณวรรณา	 ทองใบ
คุณน้ำาทิพย์	 คิดเพ็ง
คุณศุภศิริ	 สนองสุข
คุณโศรญา	 สังข์งาม
คุณณัฐญา	 ลักษณะ

รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณชนัดดา	 แสงมาลี
คุณฐิติรัตน์	 กาญจนาพิพัฒน์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณรัฐกร	 ยิ้มบุญณะ
คุณทิพย์วรี	 ตาใจ
คุณธันย์สิตา	 กาญจนาพิพัฒน์
คุณเหนื่อม	 ตาคำา
คุณสุดธิดา	 ตาคำา
คุณพเยาว์	 พยุงผล
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณสรัฎ	 ปลัดกอง

คุณลัดดาวัลย์	 เอี่ยมทองคำา
คุณอลิสา	 กองเงินนอก
คุณประกอบ	 ยิ้มบุญณะ
คุณดวงกมล	 ทัดดอกไม้
คุณจิรนันท์	 คงทน
คุณธนวัฒน์	 แสนเสนาะ
คุณกนกธร	 เจริญชาติ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณแสงจันทร์	 หวานระรื่น
คุณน้ำาค้าง	 จึงธนกูลกิจ
คุณสมฤทัย	 ประดับเพชร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณกชพร	 อักษรศิลป์
คุณณัฎฐกานต์	 บุญดิเรกภินันท์
คุณธนา	 สว่างสุข
คุณน้อมจิตร	 วัชรีวงศ์	ณ	อยุธยา
คุณอนัญภร	 กิ่งนอก
คุณณัฏฐชัย	 ชาจิตตะอัครโภคิณ
คุณนิชานาถ	 วิเชียรเทียบ
คุณอาคม	 มนาคม
คุณวิลาวัลย์	 ชัยปัญญา
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณวิลาวัลย์	 ชัยปัญญา

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ชลบุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณกฤต	 นาคแก้ว
คุณสุภาพร	 แสงวงสา
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณชบา	 ซองศิริ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

คุณพลเทพ	 ตาเม่น
คุณอรุณนภา	 ทองชมภู
คุณกรวรรณ	 การนา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอรัญญา	 คำาจันทึก
คุณธัญญพรรณ	 กำาเงิน
คุณภัทรสุดา	 ศิลาคำา
คุณเฉลิมศรี	 อินสว่าง

คุณชัยรัตน์		 คำารอด	
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกฤต	 นาคแก้ว
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณศุกร์กมล	 พังราช
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณบุษราพร	 สวัสดิ์วงษ์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

กบินทร์บุรี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณเครือรุ่งทิพย์	 สิงห์คำา
คุณวารี	 เอื้อเฟื้อ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

คุณชนิตา	 อายุยืน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณลัดดาวัลย์	 พันธุ์ดี
คุณสุกัลยา	 น้อยศรี
คุณสมโภช	 โกมล
คุณชนกมาศ	 อาทิตย์

คุณปิยธิดา	 เครือแก้ว
คุณบุณยานุช	 หลวงพืชทอง
คุณเพชร	 บุญอุ่นใจ
คุณขวัญชีวา	 เหล่าแค
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณวารี	 เอื้อเฟื้อ

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สัตหีบ
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณนราธิป	 จันทะสอน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณพิชัย	 ประทุม
คุณนงนภสร	 จูวันนะ
คุณอนุวัฒน์	 ประสมบุญ

คุณศรสุดา	 กังแฮ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณไฉไล	 กังแฮ
คุณปริมสิริ	 เกิดมณี
คุณปราณี	 นวลแก้ว

CHOM	 SREY		YOU
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณโกศล	 กิจเจริญธำารงค์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณชุติปภา	 ชูชีวัน

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

เถิน
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณปองพล	 สุยะคำาวงศ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณวัชรี	 สุริยะมณี
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ตราด
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณเทิดทูน	 อินทร์แก้ว
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณจรูญ	 อินเอียง

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวรรณา	 ภักดี
CHING	 SOCHANG
คุณเทิดทูน	 อินทร์แก้ว
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
PISEY	 PHONG

คุณสมัน	 สายจีน
คุณสุพี	 ชื่นใจ
คุณมาริษา	 วงษ์สมัน
คุณณัฐนาถ	 นุคำา
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณสายขวัญ	 ทองระอา

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

พัทยา
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณพงศกร	 คำาแก้ว
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์

คุณสมหมาย	 ต่ายหลี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณธนาธิป	 วงศ์คุณานุสรณ์
คุณบุษยมาส	 บุญครอง
คุณบัวบาน	 อินธิราช

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกรภิษัช	 อินธิราช
คุณกาญจนา	 สมบัติศรี
คุณพงศกร	 คำาแก้ว
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณธนวัฒน์	 วงศ์คุณานุสรณ์	
คุณกรเทพ	 เมืองบุญ
คุณสุภาพร	 วงค์ษา
คุณอัฎฐพล	 จันทร์ทรัพย์
คุณน้ำาอ้อย	 ดวงชัยสา

รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกรภิษัช	 อินธิราช
คุณอัฎฐพล	 จันทร์ทรัพย์
คุณกาญจนา	 สมบัติศรี
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ยโสธร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณอนันต์	 คำานุ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสกุลรัตน์	 วงศ์แก้ว

คุณยลดา	 ทองภูบาล
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณทัศนีย์วรรณ	 องอาจ
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จันทบุรี
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
ITH	 SREYLEAK
ผู้บริหารระดับวีนัส
CHEN	 NARONG
ING	 SOKNY
CHHAYPOK	 SOPHEA
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
IM	 CHARYA
KHIEV	 PHEAK
LOM	 ENGSIM
TEP	 KARONA
NGOEM	 ON
CHHUONG	 CHANTHA
MON	 SOMANG
NGUON	 CHHIVVUOCH
KHORN	 MALINEATH
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
LEANG	 NEANG
SENG	 LANGENG
HENG	 KIMSING
SOKH	 CHHIVLA
NHONG	 SOPHA
KANG	 PHALLY
LOEURNG	 SOKUNTHEA
THEY	 KIMLAY
SAN	 SOKHA
SOU	 SEPHEA
TEM	 CHENDAP
KHORN	 MALINEATH
LY	 LYNITH
SO	 SOKUNTHEA
KONG	 THEARA
NOEUM	 SAMBO
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณนพดล	 ฤกษ์เวียง
MON	 RACHANA
คุณเกษศิรินทร์	 เครือนาค
LAV	 CHANDA
CHHON	 CHANNA
MERN	 PEOVRACHNA
TAN	 KANHCEAKLY
DIN	 SOVANARITH
KHORN	 SOKHON
SUOS	 KIMSEAT
KUY	 CHANTHOU
CHY	 KIMLEANG
HENG	 KIMCHHENG
BUN	 KIMCHOEUN
LEANG	 MEALEA
HT	 CHANNORIN
VOI	 CHANTHA
BOU	 THIY
CHHOEUN	 SENGHOEUN
PICH	 SREYMI
SO	 NITA
PHORN	 LEAKHENA
KHUN	 LINETH
MEN	 VANN
MUT	 SAORUN
LOUNLIDA
BUON	 SREYNEANG
LAO	 CHANNTHA
YIN	 SEAKHENG
LIM	 MUOYKEANG
LA	 RATT

SO	 VIN
LEAP		CHANN		THY
SUN	 SAMSUON
VORN	 VORNEAT
KHUON	 SOTHY
SOK	 RAYAN
LON	 SERDY
YEAN	 SORPHORNNEARY
THEANG	 SOKNAK
POV	 MALIS
SAN		CHANN		THY
SIV	 MONOREA
OUM	 SREYNET
CHHUON	 LINA
CHEA	 SREYROTH
HEANG	 KIMHENG
KRY	 LOEM	EANG
CHEA	 THEANY
NAO	 VECHANY
RIN	 CHANTHA
LY	 KIN
THOUNG	 SEAVLY
SOK	 DANY
คุณทวีชัย	 เจริญวรารัตนา
YUN	 CHENDA
CHEN	 SOPHEA
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณกชพร	 เลิศกิจทวี
HOUT	 SOLINA
HENG	 KIMSING
LY	 LYNITH
NOEUM	 SAMBO
คุณนิตยา	 ริมราง
คุณจิตรลดา	 เจริญวรารัตน์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณรัชนี	 กูลเกื้อ
PROM	 VEASNA
ING	 SOKNY
SIEN	 SREYNET
UM	 DIMONG
THET	 SOPHONTHIP
คุณมินตรา	 เบิกบาน
CHHIM	 SOTEANY
KOEUN	 VEASNA
KHORN	 MALINEATH
ITH	 SREYLEAK
PHAN	 HUN
YORN	 VIBOL
คุณกันย์สิตา	 ปิติพรภาณุพงศ์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณธิญาดา	 พานิชการ
MOM	 CHUON
NGET	 SOPHAL
LENG	 SOPHY
LENG	 SOPHORN
CHIV	 MENGHOUR
LY	 SOKKHEANG
HEM	 LEAKHENA
HOUNG	 CHHAIKEANG
AY	 CHANTHA
SAO	 KIMLY
TIT	 TOM
CHHAYPOK	 SOPHEA
IM	 CHARYA
HIM	 ARRY
LUN	 RATHA
CHUM	 RACHANA

คุณจาตุรงค์	 สุรจิตตาภรณ์
NHEAN	 NEANGON
CHHUONG	 CHANTHA
PHAT	 INGTAY
SOKH	 CHHIVLA
MON	 SOMANG
CHAN	 THANIN
SO	 SOKUNTHEA
KONG	 THEARA
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวิศาล	 โภคทรัพย์
BRES	 SOKUNTHAI
HENG	 LYKHEA
คุณเมตตา	 บุญรักษา
DOUNG	 THYDA
HOM	 VICHROTH
PRUM	 SOPHEA
CHHEAN	 KIMCHHOUN
CHEN	 NARONG
SAUT	 KANHRY
SIN	 KIMSAN
LEANG	 BOPHA
YIS	 REYNEANG
IV	 KANIKA
HENGDA	 NET
MERN	 CHANDA
KHIEV	 PHEAK
HENG	 PHALLA
SES	 BOPHA
TEP	 KARONA
HAP	 SAMLEI
SOK	 YANA
THOL	 KIMLANG
PHAT	 RORTNAKTHEARY
คุณภัทรพล	 บึงกระเสริม
MEAN	 KHATNA
TRYKOEM	 LY
PHAO	 SAVUN
SAMSAMALY
OUN	 BOPHA
PICH	 SAMOEUN
THET	 CHANTHY
HUN	 TEANLIDA
SAY	 SOLIN
CHHOY	 KIMLANG	
LE	 SOKUNKANHA
THEY	 KIMLAY
NGUON	 KIMYIM
LORS	 HALLA
SAN	 SOKHA
PHAL	 SORPHAN
SOU	 SEPHEA
TAN	 CHHENGLONG
THAN	 KIMNGAGN
NGET	 KAKDA
OUN	 CHANTHA
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณธนวัชร์	 วัฒนา
คุณภูณาวิน	 วัฒนาธุณากิจ
คุณธมนวรรณ	 เวชสิทธิ์
MEASCHAM	 ROEUN
TEN	 SOMALY
CHAB	 MALA
RY	 TEARIN
คุณวันนรา	 กรทวี
SOKSAN	 SONITA
SENG	 PISEY

HON	 SREYNAT
THACH	 MLIS
CHUON	 VEANNY
CHAN	 YURY
POCH	 KOEMEA
KET	 SOKHON
คุณธนทร	 ทะเลทอง
PROM	 SOKNY
VET	 HOEUN
SOT	 SREYRAN
OEUCHAN	 NOEUN
CHAN	 CHHEKO
HUY	 VANSY
CHEA	 VANNY
BAV	 LAVY
BAN		BUN	 THIN
คุณธงชัย	 สาสะเน
SOK	 SAVEN
CHEA	 SOTHARY
SAM	 CHANTHOL
PUCH	 SOKUM
HENG	 SOKDALIN
KHON	 PHAN
LEANG	 NEANG
KEO	 LEAKHANA
POCH	 CHENDA
CHORN	 KHEMRA
SENG	 LANGENG
THONG	 MARADY
CHHY	 HATHA
MEN	 SOMBOEUN
NOP	 SOPHEAK
KANG	 KUNTHEA
POY	 THEARITH
PAV	 SOPHEAN
LOM	 ENGSIM
PROM	 SREY
NHUONG	 SAVET
CHUOB	 CHAN
CHUON	 LEAPHY
YIN	 MANITH
PHUM	 PHALLA
NUTH	 LIMEY
VOEURN	 SAMPHOAS
SONG	 CHHENGLY
TIM	 THONA
คุณเส	 วงษ์ธรรม
BUT	 KUNTHEA
คุณภัทรวดี	 อินทาภรณ์
LENG	 SORPHEA
NUON	 CHANSOVICHEA
NGOEM	 ON
CHHY	 KANIKA
LUN	 RATHA
PROM	 NAVY
LY	 FAHEIMAS
THOEUN	 SOPHEAK
NHONG	 SOPHA
HEANG	 THEAROATH
BAN	 SREYEANG
KANG	 PHALLY
CHUN	 SAO
PEN	 SOPHAL
SREY	 VIRAK
คุณสวน	 จำารูญ
MOES	 SOUBREY
PHANG	 SISOTHEA

DA	 CHANNY
TUON	 SINAT
NGUON	 CHHIVVUOCH
TOUCH	 KIMCHHAY
SAO	 SOMALY
SAN	 MARADY
LOEURNG	 SOKUNTHEA
SIENG	 LUMARNG
TANG	 CHANKANHA
PHIN	 SOKUNTHEA
SANG	 SOKUNTHEA
SEM	 SET
LEANG	 RATHA
SANN	 SOKSAN
NEANG	 SENSOPHORN
THOU	 VANDY
TEM	 CHENDAP
AI	 HEANG
THANKIM	 HAN
SOMNANG	 KANIKA
SAK	 SAVRETH
SOEM	 SALIMA
CHHOY	 SAMON
HOK	 POV
คุณมาลี	 บัวดก
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณรัชนี	 กูลเกื้อ
TEN	 SOMALY
คุณวิศาล	 โภคทรัพย์
CHUON	 VEANNY
LY	 SOKKHEANG
NGIN	 CHANNY
LOCH	 CHANTHOU
LOENG	 PONLOHK
HENGDA	 NET
MON	 SOMANG
SAN	 MARADY
PHAL	 SORPHAN
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
PHO	 NORM
RONG	 CHANPHALLY
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
SMOUNH	 CHAYDA
KONG	 THIDA
UM	 THAVRY
LENG	 SIVLEANG
PON	 LEM
SEEN	 SREYPOV
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ปากช่อง
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณนิษฐาบุลภรณ์	 โชคสงวนศักดิ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณบุญหนา	 ทีเหมาะ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณบุญล้อม	 พิรุณ
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อุตรดิตถ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนิภาพร	 วรวิมลภัทร
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นครราชสีมา
ผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์
คุณอานนท์	พุทธวาลย์-คุณกมลลักษณ์	แก้ววงษา
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์
คุณอารียา-คุณสงัด	เอ่ียมสะอาด
คุณตุลา	ประเสริฐนรกุล-คุณสมหมาย	พลมา
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
คุณกัญยา	 ภาคสันเทียะ
คุณทินกร	 หาญชัย
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณอรณี	 ไปเมือง
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณนิภา	 ภาคสันเทียะ
คุณศิรินทร	 หาญชัย
คุณวิมพ์วิภา	 เทากระโทก
คุณพชร	 สีมาชัยมงคล
คุณนิตยา	 เกี้ยวกลาง
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณวันวิสาข์	 ยุทธสูงเนิน
คุณสุภาพ	 สานคล่อง
คุณชม	 พิมมาลี
คุณศรีวรรณ	 เนียมไธสง
คุณณัฐณิชา	 พิมมาลี
คุณรุ่งเพชร	 ราชบัณฑิตย์
คุณพรชัย	 ทิพมนต์
คุณวัลทิพา	 พิมมาลี
คุณดนัย	 จันทร์เกตุ
คุณประดับดาว	 ยุทธสูงเนิน
คุณขาล	 เพียรไธสง
คุณทินกร	 หาญชัย
คุณอรวรรณ	 กุมภาว์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณฐิติมา	 วิชริน
คุณวัชรนันท์	 โคตถา
คุณพินิจ	 แก้ววงษา
คุณสหัสวรรษ	 สานคล่อง
คุณกัญยา	 ภาคสันเทียะ

คุณสิริบรรจง	 วันดี
คุณลำาใย	 ทิพมนต์
คุณอัษกรณ์	 คำามา
คุณวิลัย	 เลิศเมือง
คุณอารียา	 เอี่ยมสะอาด
คุณบุญมา	 เอี้ยงพังเทียม
คุณวนิดา	 เอี้ยงพังเทียม
คุณภูภิภัทร	 สานคล่อง
คุณอรณี	 ไปเมือง
คุณบัณฑิต	 แก้ววงษา
คุณณัฐพล	 ทองเกลี้ยง
คุณโสภิดา	 ตระการกุลธร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณแฉล้ม	 พุทธวาลย์
คุณเอื้อมใจ	 แป้นกลาง
คุณจุฑาภัทร	 พูนทวี
คุณธนพนธ์	 เชิดสันเทียะ
คุณบดินทร์	 เสนา
คุณอธิวัฒน์	 พุทธวาลย์

คุณนพรัตน์	 ยตะโคตร
คุณจุฬารัตน์	 พวงเกตุ
คุณไฉไล	 เชาว์โคกสูง
คุณบรรลี	 เดชช่วย
คุณวรรัตน์	 ยตะโคตร
คุณตุลา	 ประเสริฐนรกุล
คุณประภัสสร	 ลาวัลย์
คุณพนมกร	 ประเสริฐนรกุล
คุณหัทยา	 ตะโมทิง
คุณฐิติมา	 ทนกระโทก
คุณฌัชชา	 คบทองหลาง
คุณอภิรดี	 มังคะละนี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณมนตรี	 ศรีสาระเพชร
คุณบุญล้อม	 ระแวกกลาง
คุณพิชิต	 กองเงินนอก
คุณภรณ์ทิพย์	 ทองแพง
คุณอารศรี	 คำานาแซง
คุณทองรัตน์	 หาญชัย

คุณประภาพร	 หาญบรรลือ
คุณลัดดาวรรณ	 วาจาสิทธิ์
คุณเชิด	 ทองหมื่นไว
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณปราณี	 อินสัมฤทธิ์
คุณชม	 พิมมาลี
คุณสรรเพชญ	 รักเมืองย่า
คุณสุพัสชัย	 โชติช่วง
คุณวิลัย	 เลิศเมือง
คุณโสภณวิชญ์	 เชื้อสกล
คุณภูภิภัทร	 สานคล่อง
คุณเชิด	 ทองหมื่นไว
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณพรวดี	 บุญมา
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณพนัชกร	 ร้อยมาลี
คุณกฤษณา	 ศรีญาภรณ์
คุณณัฐกานต์	 การสูงเนิน
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สกลนคร
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณสุดรังศรี	 โรจน์เรืองทวี

รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณพอนคิด	 มะนีวง
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณดาริน	 เสียวคำา
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ฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณจิราวรรณ	 ชัยวงศ์
NHANG	 PHATTHANA
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณทองล้วน	 กันนิยม
คุณสมพร	 สุวรรณวงศ์
คุณวรรณา	 แสนสี

รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณอัญชิสา	 สุวรรณวงศ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณยองไย	 ใหม่มา
คุณดวงกมล		 กล่ำาพุก
คุณลิขิต	 โกกุย
คุณวราวรรณ	 ตันเจริญ
คุณสัมฤทธิ์	 บัวศรี
คุณวันชัย	 อารีราษฏร์

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณธันยา	 หรุ่มวิสัย
คุณชณัฏฏา	 วัฒนพรไพโรจน์
คุณกาญจนาภา	 สุขงาม
คุณหนึ่งฤทัย	 มนูรีม
คุณบุญหนูพุก	 สาลี
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณธันยา	 หรุ่มวิสัย

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณต๋อย	 พรหมหากุล
คุณณภัทร	 นนตะเสน
คุณเมธิยา	 พึ่งสุข
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อุบลราชธานี
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณอุลัย	 ศิริโท
คุณยุภา	 พุ่มจันทร์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณโสรญา	 สิงห์เชื้อ
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณชาญชัย	 สิมารัตน์
คุณวรินทร	 คำาแน่น
คุณอำานวยพร	 บุญครอง
คุณนิธิศ	 เกศดี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสุบรรณ	 โสภา
คุณเข็มทอง	 สมเสาร์

คุณพิดสะไหม	 ลาตีสะหวัด
คุณวัชราภรณ์	 ไตรแก้ว
คุณสมหมาย	 พุ่มจันทร์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณภัทรวดี	 วงค์คูณ
คุณสรวิชญ์	 สายบัว
คุณสมพร	 อินโสม

คุณนิคม	 พรรณภพ
คุณธันวา	 สิมารัตน์
คุณประทุมมา	 ปิ่นทอง
คุณวิศรุต	 พิมพ์บุตร
คุณรำาไพ	 ทองเหลือง
คุณทองคำา	 ทองอนันต์
คุณนุชจิรา	 พาสุข

คุณสมพร	 วันแสวง
คุณอ่อนศรี	 ผลรักษ์
คุณปราณี	 ใจก่ำา
คุณบุญมา	 เค้าทอง
คุณจินตนา	 อุปนิสากร
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณสุขี	 เผ่าภูรี
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สอยดาว
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณธงชัย	 สาทะ
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณวราภรณ์	 เหลือสาคร
คุณอิทธิพล	 เหลือสาคร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณณัฐณิชา	 ศิริเมฆา

คุณอานนท์	 สาทะ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณพรณิชา	 ปิติธรรม
คุณจำาเนียร	 พละศรี
คุณกันธิชา	 ศิริเมฆา
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณยุพิน	 นาคชัยยะ
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หนองคาย
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณเวียงคำา	 คุนนะจัก
คุณลัดตะนา	 อินทะวิจิด
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณแก้ว	 วันดาลา
คุณจันมาลา	 ผาสุขน้ำาของ
คุณเมล็ด	 ภิญโญภาพ
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณดาดำา	 แหวนวงสา

คุณอุบล	 ตั้งอำานวยชัย
คุณไพรวัลย์	 ชาวยศ
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณมณีจัน	 ทำามะวงสา
คุณสมจิต	 เพ็ดอุดม
คุณสีสะหมุด	 อุดมทอน
คุณพิมพอน	 แสงพะจัน
คุณดวงจันทร์	 แก้วมีไชย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณพุฒิพงษ์	 วงศ์นุกูล
คุณอริยา	 ตาลเพลิง

คุณอุเดด	 สีหาลาด
คุณวงเพ็ด	 แสงพะจัน
คุณแพงสี	 ทำามะวง
คุณอำาพอน	 ดวงจำาปา
คุณปาริฉัตร	 เกิดเงิน
คุณปี้ย่าง	 จาวา
คุณจันทนา	 วรราช
คุณแสงหล้า	 แก้วมะนี
คุณสอนเพ็ด	 แก้วบัวพา
คุณกิดสะดา	 สมสะหมอน
คุณคำาแพง	 เพ็ดบัวลอย

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
PHIMPHAKA	 PHOMMASONE
คุณสนิท	 สุมุกดา
คุณสอนมะนี	 ดวงผาสุก
คุณบัว	 แสงทรัพย์	
คุณยืน	 สุทำามะวง
คุณสมชาย	 แสนคำา
คุณไมพอน	 สีอุ่นทอน
คุณชยุดา	 อินทวงษ์
คุณมัวจิงเฮ่อ	 เลียงเซ้อ
คุณเย้ง	 ย่าง

คุณชีท่อ	 วาใจ
คุณมะนีจัน	 คำาไชจู
คุณสมหมาย	 แสนสะง่า
คุณสีมอน	 พอนมะนี
คุณพูเวียง	 นากะวง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณพุฒิพงษ์	 วงศ์นุกูล
คุณมณีจัน	 ทำามะวงสา
PHOUMPHIPHOB	 SALIKA
คุณยืน	 สุทำามะวง
คุณปี้ย่าง	 จาวา
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อุดรธานี
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
คุณนาตยา	 เครือเนตร
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณฉลาด	 เถระวรรณ์
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์

คุณฐิติรัตน์	 รัตนวงค์
คุณอัญฑิกา	 บุญรักษา
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณกนิษฐา	 แสนนามวงษ์
คุณต้อย	 อุดมเพ็ญ
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณเบญญาภา	 สาเกียน

คุณนาตยา	 เครือเนตร
คุณยาใจ	 ศิลกุล
คุณกัญญา	 โพธิ์ศรี
คุณสาวิตรี	 แสนภักดี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณฉลาด	 เถระวรรณ์
คุณเฉลิม	 เสคา

คุณสุริยัณห์	 มูลทองหลาง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณกรองทอง	 ตุงธนบดี
คุณสุนันทา	 ศรีกงพาน
คุณบุญทรัพย์	 ศรีด้วง
คุณระติวรรณ	 คอมแพงจันทร์
คุณวาสุนันท์	 ขันจันทร์

รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณต้อย	 อุดมเพ็ญ
คุณเฉลิม	 เสคา
คุณระติวรรณ	 คอมแพงจันทร์

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณเจริญ	 ขันธะโฮม
คุณภัทรพล	 แนวสุภาพ
คุณปิยกูล	 คุณแก้ว

คุณจิรา	 ทิลารักษ์
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มุกดาหาร
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณพูมี	 อินบุผา
คุณมะนีวง	 สุกชะลาด
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณหัสพล	 ราชะพล
คุณพอนแก้ว	 วงสะหวัด

คุณจันทะคาด	 สุนี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณครรชิต	 พงษ์เจริญ
คุณท้าวพอน	 สุนทะนูสิน
คุณลัดดาวัน	 หลวงพาวัน
คุณไชสะหวาด	 หานปะดีด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวิไลวัน	 ทันยะมุก

คุณน้อย	 แก้วมะนีวง
คุณอินดาวอน	 สูนทะนูสิน
คุณวาลีพอน	 เพ็ดชมพู
คุณแบน	 อินทะวง
คุณประธาน	 ศรีสุโน
คุณหนูดี	 เทบสาลี
คุณดำาดี	 จันทะจิด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณแสงสุลิม	 พิมมิลัม
คุณสุริยา	 ทวีโคตร
คุณอังศุมาลิน	 สินธนูสินธุ์
คุณหนูนิ่ม	 ชะนะไพลี
คุณเวหา	 สาคอน
คุณจันเพ็ง
คุณสายพอน	 ทำามะวง
คุณสุกสะไหม	 แก้วอ่อน

คุณเพ็ดดาวัน	 อินทิลาด
คุณดอกตาล	 ราชะพล
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณวิละวอน	 ทองลัดสะหมี
คุณอุไรวรรณ	 ธะนะชัยสิริวัชร์
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ขอนแก่น
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณอรพินท์	 ศิริเทพทรงกลด
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณกมลชนก	 ศิริเทพทรงกลด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณศิริพันธ์	 สุดโท

คุณสุดทะ	 สิงห์ทุย
คุณอรอนงค์	 ธนสิทธิ์รังสิ
คุณวริษฐ์	 ธนสิทธิ์รังสิ
คุณธนินท์ธร	 ธนสิทธิ์รังสิ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณไชยยงค์	 ศรีชิน
คุณนวลจันทร์	 เหล่าเจริญ
คุณกัญญนันทร์	 ชูพงศ์เตชาวัชร์

คุณธาดา	 เดชานรากร
คุณพุทธพล	 ดูวิเศษ
คุณอรพินท์	 โพธิศรี
คุณสุเมธ	 ศรีเฉลียว
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกาญจนา	 อบสุกลิ่น
คุณกมลชนก	 ศิริเทพทรงกลด
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ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณกรรณิกา	 หาพิกุล
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณศุกร์	 ศรีชะนะ
คุณนริศรา	 สมสาร์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณกรรณิกา	 หาพิกุล
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณบัวพา	 วินาวงค์
คุณโชคชัย	 ตาคำาปัญญา
คุณสุธี	 สีจันดา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอุทัย	 ลาภา

คุณมานิตย์	 กออำาไพ
คุณยุระภรณ์	 จอมทรักษ์
คุณปรียากานต์	 ตาลทองพลเย่ียม
คุณพิฐชญาณ์	 โสดก
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณศุกร์	 ศรีชะนะ
คุณวิไลยา	 วินาวงค์
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ชัยภูมิ
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณอมรรัตน์	 สอนหินลาด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณภรภัทร	 นิยมสมาน

คุณโสรยา	 จำาประสม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณพิมลเนศร์	 สุนทรสนิท
คุณนิกร	 หล้าเลิศ
คุณสายไหม	 มะสันเทียะ
คุณรัศจวน	 วังสัน

คุณสุเมธาดา	 แซวจันทึก
คุณรุ่งนภา	 แสงงามซึ้ง
คุณเศรษฐการ	 ชลชาติชัยภูมิ
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสายไหม	 มะสันเทียะ
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นครพนม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณเดือนเพ็ญ	 เกิดหล้า
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณจักรินทร์	 แสงโสภา

คุณดาวัลย์	 อ่อนสนิท
คุณรำาพรรณ	 อุดานนท์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณจักรินทร์	 แสงโสภา
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นครสวรรค์
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณมณีวรรณ	 ประเสริฐสิน
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณทักษิณา	 นิลนาม
คุณกาญจนา	 ประสิทธิ์เขตกิจ

คุณณัฐพัชร์	 อานุภาพภราดร
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณสมัคร	 นนท์ตา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวสวัตติ์	 เรืองฤทธิ์
คุณชานนท์	 ลิ้มจำารูญรัตน์
คุณมณีวรรณ	 ประเสริฐสิน

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณน้ำาผึ้ง	 สาระมูล
คุณวีระชัย	 น้อยพินิจ
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บุรีรัมย์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณณพนรรจ์	 ศรีวิไลเจริญสุข
คุณทัฬหพล	 โทศิริกุล
คุณทัฬหพร	 โทศิริกุล
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสุภาวิดา	 สุขเกษม

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณเดือนเพ็ญ	 สมสวย
คุณสกล	 ตรีเหลา
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสุภาวิดา	 สุขเกษม

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สุรินทร์
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณนัธทวัฒน์	 วสันต์กนกพัชร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณเฉลิม	 หลาวทอง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณนัธทวัฒน์	 วสันต์กนกพัชร
คุณพิทยาภรณ์	 อัครชัยมงคล
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณเฉลิม	 หลาวทอง
คุณลำาจวน	 ปั่นหอม
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เลย
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
คุณมอก	 สีสุก
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณวันที	 สุวง

ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณปอวือ	 ย่าง
คุณสมนึก	 แก้วมะนีวง
คุณโอ	 สีทาอิด
คุณบุนลบ	 พงสะหวัน
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณวิภาพร	 ปิติวิทยากุล
คุณอภิสรา	 บริบูรณ์โชค
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณสีมาด	 ไชยะลาด
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณมอก	 สีสุก

คุณมะนี	 สีสำาลาน
คุณมะโนลา	 พันทะสัก
คุณพูวง	 อะลิยะซับ
คุณบุนเพ็ง	 แสนพม
คุณวันที	 สุวง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณกนกกาญจน์	 ศรีทอง
คุณใหย่	 สิลิวัน
คุณเขมจิรา	 เจดีย์
คุณสงวน	 เกษศรีนา
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ชุมแพ
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณประดับดวง	 เพ็ชรนก
คุณศิริภร	 แก้วมณี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณอุปถัมภ์	 ศรีประชัย
คุณอิทธิพล	 สิงห์ทุย
คุณชาญณรงค์	 รัตนชูโชติ
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ศรีสะเกษ
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณพีรดา	 สีเสน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณมลฤดี	 สารีกร

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสิริกาญจน์	 สมปาน
คุณศุภกร	 มุ่งหมาย
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มหาสารคาม
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสอาด	 ทับไทย
คุณสมัย	 คงประจบ
คุณกัลยกร	 หม่องคำามี
คุณลำาใย	 แสงเขียว
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กำาแพงเพชร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสถิต	 ธุระมาลย์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณวิชญาดา	 จงมีความสุข
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น่าน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณณฐาภพ	 ต่อมพิทักษ์ไพร
คุณสุรจิตร	 อนุภาพ
คุณทศพร	 จรรังกา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณศรีลัย	 จะเฮิง
คุณบุณยนุช	 วังอินต๊ะ
คุณสระ	 ยอดวัต
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณบุณยนุช	 วังอินต๊ะ
คุณสุรจิตร	 อนุภาพ
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พิจิตร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณชญาน์นันท์	 วงศ์จรัสศุภกร
คุณณัฐธิดา	 มะโนน้อม
คุณวาสนา	 สิงหนาท

คุณวัชรพงศ์	 มีพรสวรรค์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกสิณ	 เพ็ชรล้อมทอง
คุณณัฐธิดา	 มะโนน้อม
คุณวัชรพงศ์	 มีพรสวรรค์
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กาฬสินธุ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณภัทรนัน	 ปรีสวิง
คุณชุดาพร	 ภารสำาเร็จ
คุณบุหงา	 บุปผารักษ์

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณนิชานันท์	 โนนสามารถ
คุณพรมมา	 ภารบูรณ์
คุณกรปภา	 พรมเวียง
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เชียงใหม่
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณแสงเฮือน	 วงค์สิทธิ์
NAN	 NOOM
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณพรรณี	 สมบูรณ์
NAN	KHAM	 SIN
คุณศรัญภ์สรษ์	 ชิตบัณฑิตย์
คุณทวย	 หลู่
คุณอู	 ส่า
NAN		SAW		MYA
คุณคำาจิ่ง	
คุณนงลักษณ์	 บุญมี
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
SAI		AWAM		HSENG
คุณศิริกัญญา	 ธนาไชยพันธ์
คุณทัศนีย์	 เบิกบาน
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณประภาสิริ	 ศรีวิกรานต์โยธิน
คุณนภัสภัค	 ปิ่นไชย
คุณดวงฤดี	 สุดใจ
คุณหัสยา	 เทพประการ
คุณทักษอร	 แพ่งยงยุทธ
คุณกันตพงศ์	 บุญญานุพงศ์
คุณภูวนนท์	 พระสุพรรณ
คุณศิริวรรณ	 เปียงใจ
คุณนันท์นภัส	 ปิ่นไชย
คุณปรานอม	 อายูร
คุณสายนที	 จเรฤทธิ์
คุณธัญวิทย์	 อายูร
คุณพิมพ์พิชญาพร	วรรณวงค์
คุณณัฐวีณ์	 ธนาไชยพันธ์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณจิรนุช	 ด๊าช
คุณจินตนา	 พรหมทา
คุณจันทร์เพ็ญ	 เฉลิมผลวงค์กุล

คุณวิชาน	 นันตาชัยวุฒิ
คุณศิญาภัสร์	 ธนชาติไพบูลย์
คุณสมบูรณ์	 แสงเดช
คุณกิตติ	 ปิ่นไชย
คุณวิศรุต	 แก้วปวง
NAN		SHWE	 OU
คุณฉัตรแก้ว	 นามฝั้น
คุณเจนจิรา	 สิทธิน้อย
คุณสุเมธ	 ธิมา
คุณทูลหลู่	 ลุงนุ
คุณจิดาภา	 ก้อนแก้ว
คุณสิทธิศักดิ์	 เปียงใจ
คุณรังสรรค์	 ทรัพย์ออมมี
คุณเกียรติภูมิ	 วรโชติธนันกูล
คุณเอกชัย	 โนนคำา
คุณหมาย	 เบิกบาน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสมพร	 วีระชัย

คุณอุไร	 ระมิงค์วงศ์
คุณเพ็ญนภา	 อินนั่งแท่น
คุณชโลบล	 ปินไชย
คุณจีราพร	 โรจนวิภาต
คุณนงเยาว์	 อ่อนชาติ
คุณฐิติรัตน์	 ชูเกียรติตกูล
คุณนวพร	 โพธิ์ฐิติรัตน์
คุณสุริยา	 จันทร์ทอง
คุณแสงเฮือน	 วงค์สิทธิ์
คุณมหภัฎ	 ทัดศรี
คุณฐิตารีย์	 อนุวงค์ธรากุล
คุณอรสิริพิมพ์	 ใหม่กัน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณศศิธร	 กาบเอื้อง
คุณสิรินทร์นิชา	 พอสุดเมือง
คุณอรสา	 ยาวิปา
คุณสุระวัชร์	 วจีเศรษฐ์
คุณลำาดวน	 ศุขสวัสด์ิ	ณ.	อยุธยา

คุณกิตติชัย	 กิตติพนาไพร
NANG	 KHAMPHAUNG
NAN	 NOOM
คุณภัทราวรรณ	 อายุมั่น
คุณพลากร	 ญาณะตื้อ
คุณศรีนวล	 นาใจคง
คุณหนึ่งนุช	 แป้นกลาง
NANG		PHWE	 PHWE		HOM
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณจ๋าม	 อภิวรรณ
คุณกิตติ	 ปิ่นไชย
คุณหัสยา	 เทพประการ
คุณทักษอร	 แพ่งยงยุทธ
คุณจิดาภา	 ก้อนแก้ว
คุณวาสนา	 ใจน่าน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณอนงค์พร	 แซ่ก้วย
คุณจิ่งหยุ่น
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พิษณุโลก
ผู้บริหารระดับจูปิเตอร์
คุณบุษบา	 พรหมรักษ์
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณวินิจดา	 โกพา
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณวิชิต	 บุญเพ็ง
คุณวิชญ์พล	 บุญเพ็ง
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณณฤทธิ์	 แป้นสะอาด
คุณน้อย	 แป้นสะอาด
คุณสมยศ	 ศรีคมขำา
คุณอาศยา	 ศรีคมขำา
คุณสนั่น	 ปวงงาม
คุณขจรศักดิ์	 พลประภาพรชัย
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณสมบุญ	 แดงรอด
คุณบุญถม	 สารผล
คุณปุณณภา	 สารผล

คุณธวัช	 สารผล
คุณทวี	 ใบทองคำา
คุณภัทราพร	 นันทะสิงห์
คุณรัตนา	 ฟูเหล็ก
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกรรณิกา	 กิจพานิชย์ไพศาล
คุณสุลีพร	 วงศ์หลีกภัย
คุณรัชนีนรินทร์	 คลังเงินวรากร
คุณจินตนา	 ลังกาวงศ์
คุณดวงกมล	 กิจพานิชย์ไพศาล

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณศุภฤกษ์	 เหล่าสุริยงค์
คุณพงศธร	 ชูประสิทธิ์
คุณชิษณุพงศ์	 ตาริยะ
คุณจิราภา	 อินทร์ตลาดชุม
คุณบัวรอง	 ธิวงค์ษา
คุณศรัญญา	 คงประจักษ์
คุณเมราณีย์	 กิตติ์เรืองโภคิน
คุณนภัสปภร	 ชัยมงคล
คุณบุษบา	 พรหมรักษ์

คุณคำาปะเสิด	 จันมะวง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสมบุญ	 แดงรอด
คุณบุญถม	 สารผล
คุณกรรณิกา	 กิจพานิชย์ไพศาล
คุณสมบูรณ์	 ปานกลิ่น
คุณสนั่น	 ปวงงาม
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณสิริพร	 ฉันทกุลกิจ
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ลำาปาง
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณดารารัตน์	 สุยะดอย
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณบุญธรรม	 จตุรงค์
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แพร่
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณณภัทร	 ปัญญานาค
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
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เชียงราย
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณนา	 ยี่สุภา
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณสายพิน	 แก้วเหมย
SU		HNIN	 PHYU
DIM	HUAI	 NIANG
คุณชัชฏา	 ไทยสวัสดิ์

AYE		NYEIN	 THU
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณปิ่นพิบาน	 ไชยวงศ์สาย
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณอรรถพล	 คนควร
คุณวันเพ็ญ	 ทาชนะ
KHIN		MAUNG		HTAY
SHWE	 SIN
คุณอ่อง	ปาย

รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณหมีชู	
คุณณัฏฐ์นารี	 ศรียอด
คุณฮา	หนี	โซ
คุณนุชนาฎ	 ศรียอด
WIN		HLAING		NYUNT
คุณวินหล่าย	 ยุ้นอู
คุณจ่อฮิน
คุณอารยา	 บุญของ

คุณศุทธินี	 ดวงนิตย์
คุณนา	 ยี่สุภา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณปิยวรรณ	 แก้วเหมย
คุณอานัย	 มาเยอะ
คุณโจดา
คุณธัญญานันท์	 ธีระทวีพันธ์
คุณแสงหล้า	 เครือวงค์สืบ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณวิฑูรย์	 ฉายา
คุณกรณัฏฐ์	 ตาแปง
คุณยอด	 ตรัยรัตน์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณฟองจันทร์	 เรือนทิพย์
คุณปิ่นพิบาน	 ไชยวงศ์สาย
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แม่สาย
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณเอ		เอ	 อ่อง
คุณสุกัญญา	 กองณรงค์
คุณหอมนวล	 คำาแก้ว

รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณรุจิกร	 ภิระบรรณ
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณสีดา	 นามม้าว
คุณอรทัย	 แยงพงษ์
PHWAY	 HON

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกิ่งแก้ว	 วงค์ใหญ่
คุณผิง	 แซ่หลี่
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณจินตนา	 อินทร์ชัย
คุณลัลนา	 หล้าวงค์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ลำาพูน
ผู้บริหารระดับวีนัส
คุณยุนยี	 แซ่ต๋าว
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณธรรมนูญ	 ทองมนต์
คุณธนายุทธ	 วงศ์ษา
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณนนท์ปวิธน์	 เพชรผสมทอง
คุณทองอินทร์	 ทนันชัย
คุณยุนยี	 แซ่ต๋าว
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณอรณัชชา	 กาวิชัย
คุณปารดา	 สมวะเวียง
คุณสมัคร	 เจริญใจ
คุณอัณณ์ชญา	 กุลฉัตรชยานันท์

คุณวิไล	 ผลงาม
คุณสรัญญา	 ใจใหญ่
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสุภาวิตา	 คำาอ้ายกาวิน
คุณภาณุพงศ์	 วงค์สวรรค์
คุณเสาวณีย์	 เขื่อนใหญ่
คุณอินทร	 คำาสะวะ
คุณนัฐพล	 มูลยะ

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณวรุตม์	 ไวทยกุล
คุณศิลปชัย	 จันแก้ว
คุณสวิชญา	 วงค์เป็ง
คุณดอน	 ใจมา
คุณสรินทร์รัตน์	 อินนั่งแท่น
คุณลำาดวน	 ศรีจันทร์
คุณนิยารินทร์	 เลิศเนติพงศ์

คุณเอื้อการย์	 นันต์ธนโชติกุล
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณอรณัชชา	 กาวิชัย
คุณปารดา	 สมวะเวียง
คุณสมัคร	 เจริญใจ

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สุโขทัย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณดำารง	 คงรอด
คุณสมใจ	 บุญมั่น

คุณยอน	 เจริญยิ่ง
คุณปิยพงษ์	 กันทา
คุณนาตยา	 ปลูกสร้าง
คุณจุฬาลักษณ์	 ประดิษฐ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท

คุณยอน	 เจริญยิ่ง
คุณพาณี	 นิ่มนุ่ม
คุณจุฬาลักษณ์	 ประดิษฐ์

คุณอนงค์	 ยะมะโน
คุณฟองคำา	 เหมืองเพิ่ม

คุณต	ูตู	
คุณวีรภัทรา	 บุญเจริญ
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณวีรภัทรา	 บุญเจริญ

136-146 Work April  M41.indd   144 30/03/2022   23:44



145

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ตรัง
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณปิยะพร	 แก้วเหมือน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณเรณู	 วารินสะอาด
คุณจิตติมา	 แก้วเหมือน

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณณัฎฐนัน	 บุญช่วย
คุณสมพร	 แก้วละเอียด
คุณอารี	 สุขการ
คุณสุรีย์	 คลายทุกข์
คุณจักรพันธ์	 ปากอ่อน
คุณกัลยา	 เวชพันธ์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สุไหงโก-ลก
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณบัวหลวง	 กันประเวท
คุณธัญญาณัฐ	 ลีรักษ์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณไหม	 แดงยามู

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณวีรพันธ์	 ชมรูปสวย
คุณธิดารัตน์	 เกิดนวล

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

พังงา
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณพินิดา	 เกษม
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณภัทรพล	 ทองนอก
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณบุญรอด	 เอ้งฉ้วน
คุณชลธิชา	 สาวิตดี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสมชัย	 สมพงษ์มิตร
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณประภาพร	 บุณยัษเฐียร
คุณยุวดี	 เอกธรรมเสถียร

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

พะเยา
ผู้บริหารระดับแซทเทิร์น
คุณต้องจิต	 ศรีสวัสดิ์
คุณภูมิพัฒน์	 บุญสุข
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์

คุณตุ่น	 บ้านด่าน
คุณอัฒฑชัย	 เอื้อหยิ่งศักดิ์
คุณสุรศักดิ์	 ศรีสวัสดิ์
คุณพงศ์เทพ	 บุญสุข
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณต้องจิต	 ศรีสวัสดิ์

รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณดรัณภพ	 ไชยบาล
คุณฐาศิต	 สองวิวาร์
คุณสมศรี	 เผ่าเครื่อง
คุณภูมิพัฒน์	 บุญสุข
คุณวรางคณา	 บุญสุข

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

พัทลุง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกุลจิรา	 คงทองขาว
คุณหนูเอม	 ปานอินทร์
คุณปารณีย์	 ชูปาน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณถนอมใจ	 ศรีนุ้ยคง
คุณจรูญ	 เกื้อช่วย
คุณประชา	 ปริสุทธิคุณ
คุณนันทรัตน์	 เกตุแทน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณกุลจิรา	 คงทองขาว
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ปัตตานี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณสาธินี	 เบ็ญนิปาร์
คุณวิษณุ	 ธรรมเจริญ
คุณอุสรีย์	 เบ็ญหรอหมาน

คุณอับดุลการีม	 เจะโสะเจะหลี
คุณยามีละห์	 เจะหลง
คุณนาปีเสาะ	 เจะมะ
คุณณิชากร	 พิชัยรัตน์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณวรัญญู	 ดีพันธ์
คุณโนรีย๊ะห์	 มามะ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวาฤทธิ์	 อิสกันดาร์
คุณแคทลียา	 เปาะหมอ
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กระบี่
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณวชิระ	 วัดสังข์
คุณพิมพ์พนิตา	 ภัทรกมลสุขกุล
คุณศิยามล	 ภู่ทับทิม

รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณพรศักดิ์	 มรกต
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณวีระยุทธ	 คงยงค์
คุณสอาด	 เจะพร
คุณห้าฝี้เส๊าะ		 ปะตุกา

คุณธันยนุช	 ปุตสะ
คุณสุณีย์	 พรศิริ
คุณวานิช	 ตุลา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณประเวช	 สีหมุ่น
คุณอนงค์นภา	 สาโรจน์

คุณภวยา	 อินทร์สวัสดิ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสมศักดิ์	 รองศักดิ์
คุณวารินทร์	 หง้าฝา
คุณฉะอ้อน	 แก้วควนสูง
คุณนงคราญ	 นิตย์อภัย
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ตาก
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณพิษณุ	 ใจบุญ
คุณปิญานันท์	 ทำามาก
คุณทศพร	 ทองดี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท

คุณจะพือ	 แซ่ห่วง
MIN	 KHANT
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
CHO		CHO	 KHAING
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณยุพา	 เสนาชัย

รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณรัชฎ์ฐิทิพย์	 บุญเจริญ
คุณปิยะพร	 แก้วเหมือน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณนพเก้า	 หลักแหลม

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

นราธิวาส
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณอาบิดะ	 บริพันธ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณฟิรดาวน์	 พูลา
คุณซอรีมา	 ตือเงาะ

คุณพิรดาว	 เจะแม
คุณมัดรอมซี	 มะมิง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณชีพ	 จิตบุญ
คุณสุภาพ	 สุวรรณ

คุณอุริน	 สรณราย
คุณภัครดา	 ศิริเสถียร
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณชีพ	 จิตบุญ
คุณแคทลียา	 เปาะหมอ

คุณสายฝน	 เริงสมุทร
คุณสุนีย์	 กูลดี
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสุณีย์	 พรศิริ
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 5,600 บาท
คุณสายใจ	 อ่าวลึกน้อย

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ทุ่งสง
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณฉัตรพร	 พัฒนแก้ว
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณพิมพ์ใจ	 ทิพย์พินิจ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท

คุณณัฐริกา	 บรรณาลังค์
คุณจุฑารัตน์	 บุญสิทธิ์
คุณดวงหทัย	 ภาวศุทธินนท์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณจินตนา	 ชาญ
คุณอำานวย	 คงดำา
คุณวาสนา	 แก้วมณี

คุณสิริมณี	 โมรา
คุณบุญภา	 อินสุวรรณโณ
คุณนงนาถ	 คงจันทร์
คุณศรีเวียง	 ทรัพยาสาร
คุณจุรีรัตน์	 แก้วเพิ่มพูล
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณณัฐริกา	 บรรณาลังค์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

สงขลา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณฮาซานี	 เบ็ญหรอหมาน
คุณอานนท์	 หนูสวัสดิ์
คุณศิริวรรณ	 คชราช
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณณิชาพร	 สังข์ทอง
คุณธนเพชร	 เสริมสารกิจ
คุณสุทรธ์	 บัลลัง

คุณถาวร	 สุขเกษม
คุณวิมลรัตน์	 สุขเกษม
คุณพันธ์	 บุญยง
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณนิพิฐพนธ์	 พุทธโกษา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท

คุณนพดล	 ไชยบาล
คุณสุพิน	 จิตประสาร
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณนิพิฐพนธ์	 พุทธโกษา

คุณนพรัตน์	 พิกุลทอง
คุณยิ้ม	 สงวนสิน
คุณปิยพร	 วาหะรักษ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณภัทรพล	 ทองนอก

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

หลังสวน
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณยุพารัตน์	 นกทวี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณไชยพร	 นาคสวัสดิ์
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณวรรณลี	 พุฒภา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณญาดา	 เฮลวิค

รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสมโภชน์	 นาคสวัสดิ์
คุณฉณามาศ	 ฉายรังษี
คุณบุญล้อม	 จุลกิ่ง
คุณจันทรัสม์	 กุลมาตย์

คุณสมบัติ	 ศรีจำาลอง
คุณเฉลิมขวัญ	 เลิศนอก
คุณสมชาย	 สงนอก
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณเฉลิมขวัญ	 เลิศนอก
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สตูล
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณธัญญารัตน์	 บรรยงคิด

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

เพชรบูรณ์
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณแดง	 วงษ์บุตรดี
คุณโกสินทร์	 บัวขาว
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณนภาพร	 รุขชาติ

คุณทองใบ	 เพี้ยสา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณพงษ์เทพ	 มหาวงศ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณแดง	 วงษ์บุตรดี
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สุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณศิริพร	 ลวณะสกล
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณกชพร	 บัวเพ็ง
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณเอื้อน	 ถิ่นบ้านใหม่
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณศิวะดล	 เรืองเจริญ
คุณธนพร	 รัตนสูตร

คุณเชษฐวิรุฬห์	 นาคเพชร
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณมานิดา	 ปิลวาสน์
คุณวรรณ	 บรรจง
คุณระวิวรรณ	 จันทร์สว่าง
คุณเพชณีย์	 เพชโรภาส
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณสิทธิชัย	 แก้วนิรัตน์
คุณศรีวิลัย	 รุ่งเรือง
คุณธัญพจน์	 สิงห์ทอง

คุณทองเด็ด	 แย้มมลิ
คุณจิตรา	 ยกย่อง
คุณฉวีวรรณ	 ลอยสูง
คุณสมบุญ	 จันทร์สว่าง
คุณจันทร์เพ็ญ	 ชูศรี
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณพูนสุข	 ทองเอียด
คุณธารทิพย์	 วิชาดี
คุณกฤษณา	 สอนขำา
คุณมานิตย์	 ปิลวาสน์

คุณธีรยุทธ	 กุลศิริ
คุณชยาภรณ์	 ภิญโญ
คุณบุญนิตร	 แซ่บ้าง
คุณอรรฆพล	 เมืองปลอด
คุณสุปัน	 ศรีสุข
คุณจินตนา	 เต็มเปี่ยม
คุณชุติกาญจน์	 พริกคง
คุณขวัญใจ	 ลีละพงศ์วัฒนา
คุณอรอุมา	 เพชรนุ้ย
คุณเรไร	 บุญเลี้ยง

คุณวันดี	 ยมภักดี
SAN	 HTWE
คุณศิริพร	 ลวณะสกล
คุณกนกพร	 ราชฤทธิ์
คุณกีรติญา	 รัตนสูตร
คุณสิขเรศ	 ช่วยคงมา
คุณนารี	 ประดาศักดิ์
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณธีรยุทธ	 กุลศิริ
คุณกีรติญา	 รัตนสูตร

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

หาดใหญ่
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณละม้าย	 สีดำา
คุณศิริเพ็ญ	 เบ็ญอะดรัม
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท

คุณมายีด๊ะ	 ดือราแม
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณเสาดะ	 ดาราภัย
คุณวีระ	 แกล้วทนงค์
คุณกัลยา	 จันทร์คง
คุณกติพงษ์	 วงค์สวัสดิ์

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณชญาพัชร	 จตุรนต์รัศมี
คุณภูรินทร์	 วงค์สวัสดิ์
คุณรัตนา	 ทิมลาย
คุณสมหมาย	 ศรียวง
คุณวิราณกร	 แกล้วทนงค์

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ยะลา
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
คุณมารีเยาะ	 มะสาแม
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณวรดร	 รอดทุกข์
คุณนิตยา	 นวลนิล

รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณเมธาวี	 ปังหลีเส็น
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอับดุลเลาะ	 หะเด็ง
คุณปิยาภรณ์	 ทองนุ้ย
คุณแวฮาสือหน๊ะ	 มะลี

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่
คุณฐิติมา	 ยาวาระยะ
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณปิยพร	 ทองนอก
คุณอภิสิทธิ์	 อินทร์อักษร

คุณนิศา	 ดารากัย
คุณชากีรีน	 สุมาลี
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณศรีสุดา	 เผือกผ่อง
คุณฐิติมา	 ยาวาระยะ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณวรรณา	 เต้าน้ำา

คุณสิริพันธ์	 ปิ่นทองพันธ์
คุณยูไวรียะ	 ยูโซะ
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณวิลาวัณย์	 วิมิตตะนันทกุล
คุณหิรัญญา	 อุนทรีจันทร์
คุณสุภาพ	 ศรีสุวรรณ

คุณดล	 เพอเกลี้ยง
คุณกัสณีซัน	 เลาะเมาะ
คุณกชนันท์	 อัลมาตร
คุณธัญญรัตน์	 ฉิมคง
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณสุภาพ	 ศรีสุวรรณ

คุณนฤมล	 พิทักษ์คชวงศ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณธนินท์ภูมิ	 ทิมทอง
คุณสินีนาถ	 คงอุป
คุณลัยล่า	 มะหลีโดง

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ระนอง
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
ARR	ARR	 HMWE
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
NYO		NYO		MAR
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณกุลฉัตร	 เกตุวิทย์

คุณวรรณี	 หวังเกษร
NANDAR	 AUNG
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณอลงกต	 ซ่วนพงษ์
คุณจารนัย	 สุ้นแก้ว
YIN		YIN		NWE
SU		MYAT		HTWE
คุณธนพล	 หาญหงส์สุ

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ชุมพร
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณณัฐกานต์	 อั่วกลาง
รางวัลโบนัสเงินสด 8,000 บาท
คุณเอกภพ	 บำารุงยุติ
คุณเตือนใจ	 นพศรี
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท

คุณเตือนใจ	 นพศรี
คุณอภิชาติ	 นพศรี
คุณปิยพร	 นพศรี
คุณอนงค์	 เฉลิมโชคปรีชา
คุณสมโชค	 เฉลิมโชคปรีชา
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณทัศนียา	 เมืองแก้ว
คุณเกรียงศักดิ์	 หยีดน้อย

คุณมาลี	 ใหม่ซ้อน
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณนวม	 ศรีสุวรรณ
คุณเพทา	 จีรังโคกกรวด
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณทัศนียา	 เมืองแก้ว

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ภูเก็ต
ผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์
คุณสุภาภรณ์	 อธิกิจโยธิน
ZIN		MAR		SOE
รางวัลโบนัสเงินสด 5,600 บาท
ZIN	ZIN	MOE

คุณสุภาวด	ี	 ทองนอก
รางวัลโบนัสเงินสด 4,200 บาท
คุณรัชนี	 นาวีว่อง
NWAY	 NWAY
รางวัลโบนัสเงินสด 1,400 บาท
คุณรัตนพล	 จู้ธนภูมิ
คุณสุขปาน	 ดาราไก่

คุณซานดา		วิน
AYE	 SAN
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณสุดสวาท	 รัตนเฉลิมรัตน์
คุณสุณัฏฐา	 แกล้วกล้า
คุณชลธิชา	 รินทา
THANDAR	 WIN

THU		ZAR		AYE
คุณชุย	เท	ติน
คุณสอจู้	 โภคาพันธ์
คุณจุฑารัตน์	 เกื้อชู
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
THANDAR	 WIN

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

เกาะสมุย
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณจิระศักดิ์	 สีนาคล้วน
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท
คุณบัณฑิตย์	 บุญช่วย

สำ�นักง�นธุรกิจกิฟฟ�รีนส�ข�

ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลโบนัสเงินสด 1,050 บาท
คุณกรปภา	 จันทร์ผึ้ง

คุณนราชิต	 เย็นนพคุณ
คุณสัมฤทธิ์	 เพ็ชรเกิด
รางวัลโบนัสสะสมแต้ม 16,800 บาท
คุณรัตนา	 หวังสาสุข
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บร�การจัดสงในเขตกรุงเทพฯ และปร�มณฑล
โทร. 0-2619-5222  (เปดบริการทุกวัน 09.00 - 19.00 น.)

รายละเอียด
 สั่งซ�้อและรับสินคาในวันเดียวกัน คิดคาบร�การตามพื้นที่จัดสง

 กรณีส่ังซ�อ้ครบ 1,500 พีว�ข�น้ไป ฟร� ! คาจัดสง (กรณีรับสิทธ�ฟ์ร�คาจัดสง สินคาจะจัดสงในวันถัดไป)

 รับชำระคาสินคาทั้งเง�นสดและบัตรเครดิต

รายละเอียด
 บร�การสำหรับสมาช�กท่ีมียอดส่ังซ�อ้ข้ันต่ำ 1,500 พีว�ข�น้ไป โดยไมคิดคาจัดสง (กรุณาส่ังสินคาลวงหนา)

 บร�การจัดสงในรัศมี 15 กม. จากสาขา (สอบถามโดยตรงไดกับสาขาที่ทานใชบร�การ)

 สงวนสิทธ�์งดจัดสงสินคาบางรายการที่มีน้ำหนักมาก

 เง�่อนไขการใหบร�การอาจแตกตางกันไปในแตละสาขา

01

02

สงสินคาทันใจ

สาขาที่มีบร�การจัดสง

บร�การจัดสงจากสำนักงานธุรกิจใกลบานคุณ

0-2619-52
22

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาศรีราชา
โทร. 038-327524-5

0-2380-0668-9

034-275321-2

035-253671-2

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขากาฬสินธุ�
โทร. 043-816598, 811839

039-321220-1

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบ๊ิกซี ราชดำริ
โทร. 0-2250-5368-9

0-2706-4122-3

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบางใหญ�
โทร. 0-2019-1128

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาเพชรบุรี
โทร. 032-410684, 032-410138

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาสุราษฎร�ธานี
โทร. 077-204223-4

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาบ�อวิน
โทร. 038-337953-4

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาร�อยเอ็ด
โทร. 043-516770-1

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขาสิงห�บุรี
โทร. 036-511619, 036-522600
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111/319-321 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 836995-6

1345 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

301 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2918-5192-3, 063-494-6905

ที่อยูและวันเปดปดสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขาพหลโยธิน
สาขาดอนเมือง
สาขาท�าพระ
สาขารามคำแหง
สาขามีนบุรี
สาขาป��นเกล�า
สาขาโชคชัยสี่
สาขาบางแค

สาขาศรีนครินทร�
สาขาพระราม 2
สาขารามคำแหง 2

สาขาพระราม 4

สาขาบิ๊กซี ราชดำริ

สาขานนทบุรี
สาขาสำโรง
สาขาอ�อมใหญ�
สาขาปทุมธานี
สาขาพระประแดง
สาขาบางพลี
สาขานวนคร
สาขาบางใหญ�

สาขามหาชัย

สาขาราชบุรี
สาขานครปฐม
สาขาสุพรรณบุรี
สาขากาญจนบุรี
สาขาสระบุรี
สาขาอยุธยา
สาขาลพบุรี
สาขาเพชรบุรี
สาขาชัยนาท
สาขาสิงห�บุรี

สาขานครสวรรค�

สาขาหัวหิน

สาขาระยอง
สาขาศรีราชา
สาขาชลบุรี
สาขาจันทบุรี
สาขาปราจีนบุรี
สาขาตราด
สาขาสัตหีบ
สาขาฉะเชิงเทรา
สาขาพัทยา
สาขาสระแก�ว
สาขาแกลง
สาขากบินทร�บุรี
สาขาสอยดาว
สาขาบ�อวิน

421095-6, 063-494-6982

2/31-33 ถนนปทุม-รังสิต ต.บางปรอก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

280399, 280400, 063-494-6981

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการ 10.00-20.00 น.)

(036) 424380-1

511619, 522600, 063-494-7020

521886, 063-494-6975

171/4 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   275321-2

226158, 222491, 063-494-7012

0-23800668-9, 063-494-6901

(035) 253671-2, 063-494-7013

 (039) 321220-1, 063-494-6972

97/11 ชั้น 3 อาคารศูนย�การค�าบิ๊กซีซูเปอร�เซ็นเตอร� เลขที่ 3CR301 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

77/77 หมู�ที่ 9 ถ.เทพารักษ� ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   

(เปดทำการ 09.00-19.00 น.)
0-2250-5368-9

0-2706-4122-3, 063-494-6911

, 082-3369933
, 063-494-6908
, 063-494-6902

, 063-494-6904

, 063-494-6910

, 063-494-6912
, 063-494-6913
, 063-494-6914

, 063-494-6916
, 063-494-6917
, 063-494-6918

, 063-494-6919

, 063-494-6903

, 063-494-6900

, 063-494-6906

, 063-494-6907
, 063-494-6909

, 063-494-6915

, 063-494-7011

, 063-494-7010

171/4 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   , 063-494-7015
, 063-494-7008
, 063-494-7009
, 063-494-7014

, 063-494-7016

, 063-494-7018

, 063-494-7017

, 063-494-7019

, 063-494-6983

, 063-494-6970

, 063-494-6971

, 063-494-6974

, 063-494-6973

, 063-494-6976

, 063-494-6977
, 063-494-6978

, 063-494-6979
, 063-494-6980

 0-2019-1128, 062-624-2605, 097-125-0910

183/63-64 หมู� 4

ต.ท�าระหัด

วันเปดทำการ

วันเปดทำการ

วันเปดทำการ

วันเปดทำการ

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

หยุดวันอังคาร

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

หยุดวันอังคาร

เป�ดทำการทุกวัน

7

เป�ดทำการทุกวัน

83,85
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174/16-17 ถ.ถีนานนท� ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

999/25-26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

40/56-57 ถ.อินจันทร�ณรงค� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย� 31000 (044) 601771-2, 063-494-6948

(044) 314036-762/2

สาขา

สาขา

สาขา

ที่อยูและวันเปดปดสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ

สาขานครราชสีมา
สาขาปากช�อง
สาขาร�อยเอ็ด
สาขามุกดาหาร
สาขาอุบลราชธานี
สาขาขอนแก�น
สาขาบุรีรัมย�
สาขาอุดรธานี
สาขาชัยภูมิ
สาขาสกลนคร
สาขากาฬสินธ�ุ
สาขาศรีสะเกษ
สาขาสุรินทร�
สาขานครพนม
สาขามหาสารคาม
สาขาหนองคาย
สาขาเลย
สาขายโสธร
สาขาชุมแพ

สาขาเชียงใหม�
สาขาพิษณุโลก
สาขาอุตรดิตถ�
สาขาน�าน
สาขาเชียงราย
สาขาลำปาง
สาขาสุโขทัย
สาขาแพร�
สาขาเพชรบูรณ�
สาขาลำพูน
สาขาตาก
สาขาพะเยา

สาขาพิจิตร
สาขากำแพงเพชร
สาขาเถิน
สาขาแม�สาย

สาขาตรัง
สาขาสุราษฎร�ธานี
สาขาหาดใหญ�
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาภูเก็ต
สาขาพัทลุง
สาขาสตูล
สาขาชุมพร
สาขาเกาะสมุย
สาขาระนอง
สาขากระบี่
สาขาสงขลา
สาขาพังงา
สาขาทุ�งสง
สาขาหลังสวน
สาขาป�ตตานี
สาขายะลา
สาขานราธิวาส
สาขาสุไหงโก-ลก
สาขาบางสะพาน

สาขาประจวบคีรีขันธ�

109/1-2 หมู� 5 ถ.หนอกจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ป�ตตานี 94000   

732391-2, 063-494-7030

516770-1

(073)  332722-3, 063-494-6927

480811, 484214

611828-9, 063-494-6942

245932-3, 063-494-6946

723035-6, 063-494-6930

(073) 222289, 222396, 063-494-6931

811154-5, 063-494-6951 

460557-8

601207-8

775002-3, 063-494-7025 

828366-7, 063-494-6925

407597, 407699, 063-494-7022

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการเวลา 09.00 - 19.00 น.)

(เปดทำการ 09.00-18.00 น.)

(เปดทำการ 09.00-18.00 น.)

(เปดทำการ 09.00-18.00 น.)

(เปดทำการ 09.00-18.00 น.)

(เปดทำการ 08.00-18.00 น.)

204223-4, 063-494-6921

(043) 816598, 811839, 063-494-6950

712703-4, 063-494-7035

(075) 450992-3, 063-494-6937

144 หมู�ที่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  422919-20, 063-4946959
(043) 710-556-7, 063-494-6958

, 063-494-6945
, 063-494-6957
, 063-494-6943

, 063-494-6944

, 063-494-6947
, 063-494-6952

, 063-494-6949

, 063-494-6953
, 063-494-6955
, 063-494-6956

, 063-494-6960

, 063-494-6954

, 063-494-7021
, 063-494-7023

, 063-494-7024
, 063-494-7026
, 063-494-7027

, 063-494-7028
, 063-494-7031

, 063-494-7029
, 063-494-7033

, 063-494-7032
, 063-494-7034

, 063-494-7036

, 063-494-6922

, 063-494-6935

, 063-494-6924
, 063-494-6926
, 063-494-6928

, 063-494-6929
, 063-494-6932

, 063-494-6934

, 063-494-6923

, 063-494-6936

, 063-494-6939

, 063-494-6933

, 063-494-6938
, 063-494-6940

, 063-494-6941

229/29 หมู� 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

วันเปดทำการ

วันเปดทำการ

วันเปดทำการ

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

หยุดวันพฤหัสบดี
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน

เป�ดทำการทุกวัน
เป�ดทำการทุกวัน

หยุดวันพฤหัสบดี

149






