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สวัสดีคะ นักธุรกิจกิฟฟาร�นที่รักทุกทาน

รักและหวงใยทุกทานคะ

บ.ก.

   ประเทศไทยเร�่มตนฤดูฝนอย�างเป�นทางการแล�ว ไปไหนมาไหน ขับรถขับรา ควรต�องระมัดระวังเป�น 

พิเศษนะคะ ตรวจเช็คความพร�อมของสภาพรถยนต�ให�เรียบร�อย บ.ก.เจอมากับ

ตัวเองเลยนะคะ กับเร่ืองท่ีป�ดน้ำฝนค�างขณะขับรถท�ามกลางฝนตกหนัก ทำเอา

หลอนมาจนทุกวันน้ี ดีท่ีมีสติ แก�ไขสถานการณ� และกลับบ�านได�อย�างปลอดภัย 

ความประมาทและความไม�รอบคอบนำมาซึ่งอันตรายที่เราคาดไม�ถึงนะคะ

   สถานการณโคว�ด-19 ก็ดีวันดีคืน หวังว�าคงไม�เกิดสายพันธุ�ใหม�ๆ เข�ามาจู�โจมอีก ออกนอกบ�านก็ 

อย�าประมาท ใช�มาตรการเข�มข�น ใส�แมสก� ล�างมือบ�อยๆ ด�วยเจลหรือสเปรย�แอลกอฮอล� และท่ีสำคัญ เว�นระยะ 

ห�างไว �อย�างเดิมไปก�อนนะคะ อดทนรอให�ทุกอย�างดีขึ้นกว�านี้ เราจะได�ใช�ชีวิต

กันแบบปกติเสียที ช�วงนี้ถ�ามีจัดประชุมทีมงาน หรือไปพบปะเพื่อขยายงาน ก็ 

รักษามาตรการเข�มกันไว�ก�อนนะคะ ทำมาหากินได� แต�สุขภาพก็ต�องปลอดภัยด�วยค�ะ

   บ.ก.อ�านเจอเรื่องเทรนด�โลกป� 2022 กับความต�องการคนในแต�ละ Generation เลยเก็บมาฝาก เผื่อว�าจะ 

เป�นประโยชน�ในการวางแผนการทำธุรกิจกิฟฟารีนให�เหมาะสมกับคนในแต�ละ Gen ได�อย�างถูกต�อง พบกัน 

ใหม�ฉบับหน�ากับเรื่องราวดีๆ ที่จะมาคุยกันอีกนะคะ Bye Bye ค�ะ

เจาะเทรนดโลก 2022
ความตองการของคนในแตละ

Generation

Gen Z 
(คนที่เกิดในป
1997-2012)

-ใหความสำคัญ
 กับสุนทร�ยะ
-สนใจแบรนดที่มี
 ความรับผิดชอบ
 ตอสังคม

Baby Boomer
(คนที่เกิดในป
1946-1964) 

-ใชโซเช�ยลมีเดีย
 มากข�้น
-กำลังซ�้อสูง 

Gen X
(คนที่เกิดในป
1965-1980) 
-ชอบคูปอง
 ลดราคา
-Brand Loyalty 
 สูง 

Millennials
(คนที่เกิดในป
1981-1996)

Alpha
(คนที่เกิดในป
2021-2024)

-สงผลตอการ
 ตัดสินใจของ
 ผูปกครอง

SALE

-สนใจเคร�่องดื่ม
 ใหมๆ
-แนวโนมการ
 ตัดสินใจจากร�ว�วสูง
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พบกันใหมฉบับหนาคะ...นานาย

เรียน ผูนำกิฟฟฟารีนที่รักทุกทาน

     เผลอไปนิดเดียวก็คร่ึงป�ไปแล�วนะคะ การแข�งขัน Fantastic Wealth Awards รอบคร่ึงป�แรกจะส้ินสุดแล�ว 

รอบพฤษภาคม 2565 คือรอบสุดท�ายนะคะ ท�านใดที่รอลุ�นอยู� สู�ให�สุดฤทธิ์ แล�วรอรับเงินครึ่งแรก 35,000 บาท ต�อ 

1 ที่ได�เลยค�ะ แล�วอย�าลืมทำงานต�อเนื่อง แข�งขันครึ่งป�หลังกันต�อนะคะ รอบครึ่งป�หลังตั้งแต�รอบมิถุนายน- 

พฤศจิกายน 2565 ไม�มีอะไรยากเกินความพยายาม และความสามารถของทุกๆ ท�าน เป�นกำลังใจให�เสมอค�ะ 

      ระยะนี้ท�านใดที่ลืมแผนการให�ผลประโยชน�ของผู�นำระดับพาราไดซ�ขึ้นไป ซึ่งมีอีกมากมายหลายช�องทาง ท�าน 

ใดสับสนในข�อกำหนด ยอดกลุ�มที่กำหนดในการรับรายได�แต�ละรายการ หากไม�แน�ใจใดๆ สอบถามกันมาได�นะคะ 

และต�อจากนี้ไป คาดว�าเราน�าจะมีการประชุมในสำนักงาน หรือมีการประชุมประจำเดือนในแต�ละจังหวัดได�บ�างแล�ว 

สถานการณ�ต�างๆ คงจะดีขึ้นค�ะ

    ช�วงนี้ฝนตกชุก เพราะเราเข�าฤดูฝนแล�ว ฝนมาเร็วกว�าทุกๆ ป� ดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง และดูแลสุขภาพ

พืชผลของท�านด�วยนะคะ ระยะน้ีสามารถแนะนำ บลูคีเลต และ เกรทวอลล� ได�นะคะ ช�วยแก�เครียดอันเกิดจาก 
สิ่งมีชีวิต คือโรคและแมลงค�ะ หากฝนชุก โรคจากราจะเกิดได�ง�าย เกรทวอลล� 

ช�วยได�นะคะ สามารถดูรายละเอียดการใช�ได�ในหนังสือ “ผลิตภัณฑ�เกษตร 

ยุคใหม�” ฉบับปรับปรุง และรายละเอียดการใช�กับแต�ละพืชจากแผ�นพับผลิตภัณฑ� 

เกษตร หรือสอบถามมาทางเพจ Facebook “ปุ�ยกิฟฟารีน บริษัทกิฟฟารีน 

สกายไลน� ยูนิตี้ จำกัด โดยนักวิชาการเกษตร” และทางไลน�กลุ�มเกษตรได� 

นะคะ จะมีเจ�าหน�าที่และน�านายเข�าไปดูแลและให�ข�อมูลค�ะ ขอแนะนำน�อง 

ใหม�ฝ�ายเกษตร คุณปรานิน แก�ววิเศษ (น�องนิน) หลายๆ ท�านคงได�เห็น 

น�องนินตอบคำถามต�างๆ ในไลน�กลุ�มเกษตรไปบ�างแล�ว ส�วนเบอร�โทรศัพท� 

จะเป�นเบอร�โทรเดิมของน�องเฟ�ร�น คือ 065-9984221 นะคะ  

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
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 TOOTHPASTE

HEMP
เฮมพ ซีด ออยล ทูธเพสท

กัญชงมาแลว!
ยาสีฟนนํ้ามันเมล็ดกัญชง

ดูแลชองปากใหสะอาด 

กลิ่นหอมผอนคลาย ยิ่งใช ยิ่งฟน

SEED OIL

รสชาติดี กลิ่นหอม ยิ่งใช ยิ่งฟน

ใช ไดทุกวัย เด็กอายุ 12 ป ขึ้นไป

ฟลูออไรด 1,492 ppm

ปองกันฟนผุ

นํ้ามันกานพลู

และเปปเปอรมิ้นท

นํ้ามัน

เมล็ดกัญชง

นํ้าผึ้งมานูกา

ใหความชุมชื้น
กับชองปาก

สารสกัด

ชะเอมเทศ
ดูแลสุขภาพ

เหงือก และฟน

ระงับกลิ่นปาก
ไมพึงประสงค

สารสกัด

ใบฝรั่ง

ลมหายใจหอม
สดชื่น ยาวนาน

New
Product

กิฟฟารีน เฮมพ ซีด ออยล ทูธเพสท

รหัส 84062 ปริมาณ 160 กรัม ราคา 320 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

P
R
O
D
U
C
T

เฉดสีสุดพิเศษ ปลุกพลังในตัวคุณ
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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
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กิฟฟารีน ไฮจีนิค มัลติ เซอรเฟส 76 เปอรเซ็นต

เอทิลแอลกอฮอล

รหัส 14810 ราคา 132 บาท

กิฟฟารีน หัวสเปรย

สำหรับผลิตภัณฑแอลกอฮอล

รหัส 90739 ราคา 20 บาท

PRODUCT

บารคดัจข

ดจดมหดไ
งุฟมอห ดาอะสกัซ

ดาอะสมาวคำทราสยวด

นนแงฝบารค

จากธรรมชาติ

นอืดเำจะรป

Proteolytic
Enzyme

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

รหัส 11702 ปร�มาณ 500 มล. ราคา 200 บาท

เสื้อผาที่เปอน
คราบสกปรกทั่วไป

ชุดชั้นใน กางเกงนอน ผาขนหนู

ผาปูที่นอน ผารองซับประจำเดือน
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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
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ผูบริหารระดับแกรนด พาราไดซ

 

ประจำเดือนเมษายน 2565

เกียรติรางวัลแหงความสำเร็จ GRAND PARADISE

คุณอานนท พุทธวาลย

คุณกมลลักษณ แกววงษา

พาราไดซในสายงาน

สิ่งที่ไดรับจาการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

    ผมมีโอกาสรู�จักกับธุรกิจกิฟฟารีน ตั้งแต�ยังศึกษาอยู�ในรั้วมหาวิทยาลัย 

จากการแนะนำของอัพไลน� ซึ่งตอนนั้นผมเองไม�ได�ปฏิเสธโอกาส แต�มองว�า 

อยากลองทำเป�นงานอดิเรกเพื่อให�มีรายได�ระหว�างเรียน ผ�านมาระยะหนึ่ง 

ได�มีโอกาสเข�าร�วมงานประชุมประจำเดือนกับทางบริษัทฯ จึงทำให�เกิด 

ความมั่นใจ และคิดว�าเป�นโอกาสที่ดีในการทำเป�นธุรกิจเพื่อให�มีรายได�และ 

ความมั่นคงในอนาคต หลังจากเรียนจบได�ทำงานประจำในบริษัทเอกชน 

ระยะเวลาหนึ่ง พร�อมทำธุรกิจกิฟฟารีนควบคู�กันไป

   เราทั้งสองคนต�องการประสบความสำเร็จในชีวิต และอยากมีคุณภาพ 

ชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงงานประจำไม�สามารถตอบโจทย�ในแบบท่ีต�องการได� จึงตัดสินใจ 

ลาออกจากงานประจำ และมาศึกษาธุรกิจกิฟฟารีนอย�างจริงจัง เพราะ 

เชื่อมั่นในบริษัทฯ และเชื่อมั่นในผู�บริหาร คุณหมอต�อย-พญ.นลินี ไพบูลย� 

รวมถึงเห็นความสำเร็จของนักธุรกิจรุ�นพ่ีหลายๆ ท�าน จึงคิดว�าถ�าคนอ่ืนทำได� 

เราก็ต�องทำได�เช�นกัน โดยเร่ิมศึกษาผลิตภัณฑ�และแผนการตลาดอย�างจริงจัง 

ใช�สินค�า 100% ลงมือทำ เข�าเรียนรู�และพัฒนาตนเอง นำทีมงานเข�าร�วม 

ประชุมสัมมนาทุกรูปแบบที่บริษัทฯ จัดขึ้น  และศึกษาการทำงานในระบบ  

All Star Network Team โรงเรียนสอนธุรกิจและสอนการทำงานอย�างเป�น 

ระบบ จึงทำให�เราทำงานได�อย�างเป�นขั้นเป�นตอน ทีมงานสามารถส�งต�อ 

รูปแบบและวิธีการทำงานได� เราเรียนรู� และลงมือทำอย�างต�อเนื่อง ด�วย 

ความมุ�งมั่น ออกทำงานภาคสนามทุกวัน จัดประชุม เป�ดโอกาสทางธุรกิจ 

ทุกสัปดาห� สร�างเครือข�ายของผู�ใช�สินค�า และเครือข�ายของนักธุรกิจอย�าง 

สม่ำเสมอ ด�วยสถานการณ�โควิด-19 ในป�จจุบัน ทำให�เราและทีมงานมี 

การปรับกลยุทธ�การทำงานให�เป�นในรูปแบบออนไลน�และออฟไลน�ควบคู� 

กันไป เพื่อไม�ให�กระทบการสร�างเครือข�ายและยอดธุรกิจ ใช�รูปแบบการ 

ประชุมผ�านระบบออนไลน�เข�ามาช�วยในการทำงานมากขึ้น จากความมุ�งมั่น 

และต้ังใจ ทำให�เราท้ังสองคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมาก มีอิสระในการทำงาน 

การใช�ชีวิต มีอิสรภาพทางด�านการเงินและเวลา ซึ่งธุรกิจกิฟฟารีนสามารถ 

ตอบโจทย�ชีวิตได�จริง อยากให�ทุกท�านเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในธุรกิจ 

กิฟฟารีน ว�าสามารถสร�างความสำเร็จได�จริง ทั้งนี้ต�องมีความขยัน ตั้งใจ 

อดทนต�อป�ญหาและอุปสรรค ซึ่งถือว�าเป�นเรื่องปกติในการสร�างธุรกิจ ขอ 

เพียงให�ชัดเจนต�อเป�าหมาย ลงมือทำด�วยความเชื่อมั่น ความสำเร็จจะเป�น 

ของเราแน�นอน

   ขอขอบคุณ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน� ยูนิตี้ จำกัด, คุณหมอต�อย- 

พญ.นลินี ไพบูลย� และคณะผู�บริหารทุกท�าน ขอบคุณอัพไลน� ผู�เป�ดโอกาส 

ทางธุรกิจ ขอบคุณระบบ All Star Network Team และทีมงานทุกท�านที่ 

คอยสร�างพลัง และเป�นกำลังใจที่ดีเสมอมา รวมถึงเจ�าหน�าสำนักงานธุรกิจ 

กิฟฟารีนสาขานครราชสีมา และทุกสำนักงานทั่วประเทศ ที่คอยช�วยเหลือ 

อำนวยความสะดวกให�กับเราและทีมงานมาโดยตลอด

ผูแนะนำ  : คุณวีระวัฒน-คุณเสาวนีย กิจวานิชขจร

สายงาน  : คุณสุกรี ประสานสอน, คุณอุไรวรรณ อุปดี,   

     คุณกชนิภา จิตตจนะ

การศึกษา : ปริญญาตรี

อาชีพ      :  นักธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

ภูมิลำเนา  : จังหวัดนครราชสีมา

1. คุณมุกดา สัตถาผล- คุณณภัทร วราสัตถาผล

 1.1 คุณปฏิญญา โคตถา- คุณเหมชาติ  เชื้อโชติ 

 1.1.1 คุณวาสนา จอมศรี- คุณนพรัตน�  ยตะโคตร

2. คุณศุภชัย-คุณพิรุฬห�รัตน�  ขุลีดี

3. คุณเอื้อมใจ -คุณณัฐวุฒิ  แป�นกลาง

 3.1 คุณวันวิสาข� ยุทธสูงเนิน

4. คุณพินิจ -คุณคำ แก�ววงษา

 4.1 คุณอารียา-คุณสงัด เอี่ยมสะอาด

 4.1.1 คุณหัทยา ตะโมทิง

 4.1.1.1 คุณทินกร หาญชัย

 4.2 คุณกัญยา ภาคสันเทียะ 

 4.2.1 คุณพรชัย-คุณอัญชลี ทิพมนต� 

5. คุณตุลา ประเสริฐนรกุล-คุณสมหมาย พลมา

6. โกลด�สตาร�รอบตัว 40 สายงาน 
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อนาคตขึ้นอยูกับสิ่งที่เราทำในวันนี้ 

ไม ใชพรุงนี้

คติในการทํางาน

แนวทางการทำงาน 

1. อันดับแรกต�องสร�างสายสัมพันธ�ที่ดีกับทีมงาน  

 ทั้งผู�บริโภคและนักธุรกิจ เพราะความสุขความสบายใจ  

 จะทำให�เครือข�ายอยู�กับเราได�นาน

2.  เคลียร�แนวคิดและให�ความเชื่อมั่น ว�าธุรกิจกิฟฟารีน  

 สามารถทำให�เขาประสบความสำเร็จได� 

3.  มีวิธีการทำงานที่เห็นเป�นรูปธรรม ทีมงานสามารถ  

 ลอกเลียนแบบได� และสามารถส�งต�อให�ทีมงานชั้นต�อๆ  

 ไปได� 

4.  จัดประชุมทีม เพ่ือพบปะและสร�างพลังใจให�ทีมงานเสมอ  

 ทั้งรูปแบบออนไลน� และออฟไลน� 

5.  ให�ความสำคัญกับการเรียนรู�และพัฒนาตนเองอยู�เสมอ

6.  พาตนเองและทีมงานเข�าร�วมประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ  

 ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อให�ทีมงานอยู�ในบรรยากาศของ  

 ความสำเร็จอยู�เสมอ

7.  ปรับตัวให�ทันต�อสถานการณ�ต�างๆ รอบตัว  

 อย�าวิตกกังวลมากจนเกินไป ตั้งสติปรับตัวให�ทัน 

8.  ต�องมีความฝ�น และเป�าหมายท่ีชัดเจน ลงมือทำสม่ำเสมอ  

 เพราะวินัย คือสะพานแห�งความสำเร็จ

9.  ให�กำลังใจ ช�วยเหลือแก�ป�ญหา และอย�างเคียงข�างทีมงาน  

 เสมอ ดูแลทีมงานเสมือนเป�นครอบครัวเดียวกัน 

สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน 

 ชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards ครั้งที่ 1 ท�องเที่ยวต�างประเทศ  

 (ฮ�องกง-เซินเจิ้น)

 ชนะการแข�งขัน Giffarine Sales Contest ครั้งที่ 1 ระดับภูมิภาค  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 3 รับรางวัลทองคำหนัก 3 บาท

 ชนะการแข�งขัน Giffarine Sales Contest ครั้งที่ 4 ระดับประเทศ อันดับที่ 3  

 ท�องเที่ยวต�างประเทศ (สหรัฐอเมริกา และแคนาดา)

 ป� 2554 ชนะการแข�งขันท�องเที่ยวฮ�องกง และประเทศสิงคโปร�

 ป� 2555 ชนะการแข�งขันท�องเที่ยวประเทศเกาหลีใต�และประเทศญี่ปุ�น (โอซาก�า)

 ป� 2556 ชนะการแข�งขันท�องเที่ยวประเทศจีน (ป�กกิ่ง)

 ป� 2557 ชนะการแข�งขันท�องเที่ยวประเทศญี่ปุ�น (โตเกียว-โยโกฮาม�า)  

 และประเทศจีน (เซี่ยงไฮ�) 

 ป� 2558 ชนะการแข�งขัน Fantastic England Awards ท�องเที่ยวประเทศอังกฤษ

 ป� 2559 ชนะการแข�งขัน Fantastic France Awards ท�องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

 ป� 2560 ชนะการแข�งขัน Fantastic Australia Awards ท�องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 ป� 2561 ชนะการแข�งขัน Fantastic Switzerland Awards  

 ท�องเที่ยวประเทศสวิตเซอร�แลนด�  

 ป� 2562 ชนะการแข�งขัน Fantastic Wealth or Fun Awards Exclusive Italy  

 รับเงินรางวัล 140,000 บาท

 ป� 2562 ชนะการแข�งขัน Rally Rewards ตำแหน�ง Exclusive Paradise อันดับที่ 5  

 รับเงินรางวัล 30,000 บาท

 ป� 2563 ชนะการแข�งขัน Fantastic Exclusive Germany or Cashback  

 รับเงินรางวัล 210,000 บาท

 ป� 2563 ชนะการแข�งขัน Rally Rewards ตำแหน�ง Exclusive Paradise อันดับที่ 5  

 รับเงินรางวัล 30,000 บาท

 ป� 2564 ชนะการแข�งขัน Rally Rewards ตำแหน�ง Exclusive Paradise อันดับที่ 2  

 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

 ป� 2564 ชนะการแข�งขัน Fantastic Wealth Awards รับเงินรางวัล 280,000 บาท

 ป� 2565 ชนะการแข�งขัน Rally Rewards ตำแหน�ง Exclusive Paradise อันดับที่ 1   

 รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท

 รับรางวัล พร�อมโล�เกียรติยศ นักธุรกิจยอดเยี่ยม และรางวัล Unilevel Awards ทุกป� 

 นักธุรกิจ Giffarine Millionaires รายได�มากกว�า 20-30 ล�านบาท 

 รายได� 6 หลักทุกเดือน พร�อมโบนัส 1,050-8,000 บาท

 โบนัสพิเศษ 60,000 บาท ทุกป� และ Super Bonus 30,000 บาท ทุก 6 เดือน  

 ที่ดินกว�า 20 ไร� ป�จจุบันมีรถทั้งหมด 4 คัน 

 บ�านพร�อมที่ดิน มูลค�ากว�า 7,000,000 บาท        
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ผูบริหารระดับพาราไดซ

 

ประจำเดือนเมษายน 2565

เกียรติรางวัลแหงความสำเร็จ PARADISE

คุณสุนีย - คุณรณยุทธ

พรศิริ

ผูแนะนำ  :  คุณกาญจนา ทันยุภัก-คุณวานิช ตุลา

สายงาน  : คุณสุภาวดี-คุณวรเดช ทองนอก, คุณลัดดา-คุณบุญรอด เอ�งฉ�วน

การศึกษา :  ปริญญาตรี

อาชีพ  : นักธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน, ตัวแทนขายประกัน

ภูมิลำเนา  : จังหวัดกระบี่
สาเหตุที่เขาสูธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

    เนื่องด�วยดิฉันนอนดึก พักผ�อนน�อย เน�นการทำงานเอกสารช�วงกลางคืน ทำให�เกิดอาการอ�อนเพลีย ร�างกาย 

อ�อนล�า จึงพยายามลองหาอาหารเสริมดีๆ เพื่อดูแลสุขภาพ จนมาพบกับอัพไลน� คุณกาญจนา ผ�านทาง FB ที่ 

โพสต�ถึงอาหารเสริมกิฟฟารีนอย�างต�อเนื่อง ดิฉันติดตามดูและตัดสินใจสั่งอาหารเสริมมารับประทาน ประทับใจ 

ในสินค�ามาก อีกทั้งได�รับเงินป�นผลคืนแถมมีประกันอุบัติเหตุ จึงตัดสินใจบอกต�อความประทับใจสู�คนรอบข�าง 

จนทำให�มีรายได�  เงินป�นผลเดือนแรก 5,000 บาท ทำให�ขึ้นตำแหน�งผู�บริหารระดับโกลด�โสตาร� และอัพไลน�พา 

เข�าเรียนรู�แผนธุรกิจ จนมีรายได�อย�างต�อเนื่อง และประสบความสำเร็จในตำแหน�งผู�บริหารระดับพาราไดซ�ในวันนี้

    ขอขอบคุณอัพไลน�ที่ชี้แนะชี้นำ และเดินเคียงข�างจนมีวันนี้ เป�นกำลังใจเสมอมา ขอบคุณน�องๆ พนักงาน 

ทุกสำนักงานธุรกิจฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ขอบคุณไซด�ไลน�ทุกท�านที่เป�นเพื่อน พี่ น�อง คอยช�วยเหลือ 

กัน สุดท�ายขอขอบคุณ คุณหมอต�อย-พญ.นลินี ไพบูลย� สร�างธุรกิจดีๆ เพื่อคนไทยทุกคน
สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

 รายได� 5 หลักทุกเดือน ทำธุรกิจกิฟฟารีนเพียง 1 ป�กว�า รับรายได�เกือบ 5 แสนบาท

 สร�างเครือข�าย บริหารทีมงานจนชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards อันดับ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

 ได�รับความสุข ความรัก มิตรภาพ และครอบครัวที่อบอุ�นจากกิฟฟารีน

คติในการทำงาน : ทำทุกอยางใหดีที่สุด มีความสุขในสิ่งที่ทำ

คุณทินกร หาญชัย

ผูแนะนำ  :  คุณหัทยา ตะโมทิง

สายงาน  : คุณอานนท� พุทธวาลย�-คุณกมลลักษณ� แก�ววงษา, คุณอารียา เอี่ยมสะอาด

การศึกษา  :  ปริญญาตรี 

อาชีพ  :  นักธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน
สาเหตุที่เขาสูธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

   ก�อนที่จะรู�จักกิฟฟารีน ผมกำลังศึกษาอยู�ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา หลังเลิกเรียนก็ทำงานพาทไทม� 

ส�งตัวเองเรียน ชีวิตช�วงนั้นถือว�าเป�นช�วงที่หนักมากสำหรับเด็กคนหนึ่ง ต�องใช�ความอดทนอย�างสูงในการใช�ชีวิต 

และจากโรคระบาด Covid-19 ทำให�ผมได�รับผลกระทบไปด�วย แต�วันหนึ่ง คุณหัทยา ตะโมทิง ได�แนะนำให�รู�จัก 

กิฟฟารีน ผมคิดว�านี่คือธุรกิจที่จะทำให�เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย�างที่ฝ�นไว� กิฟฟารีนเปรียบเสมือนแสงสว�างใน 

ตอนนั้น คุณหัทยาได�แนะนำให�เข�าร�วมแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards โดยบอกถึงสิ่งที่จะได�หลังจบการ 

แข�งขัน นั่นคือการมีองค�กร ทีมงาน และการให�โอกาสคน ผมคิดในใจว�าคนอย�างทินกร จะมีองค�กรได�หรือ? 

แต�วันนี้สิ่งที่คุณหัทยาได�บอกเป�นจริงทุกอย�าง เพราะผมมีองค�กร มีทีมงานของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ได�สร�าง 

องค�กร เจอป�ญหาต�างๆ มากมาย แต�คำพูดของคุณอานนท� พุทธวาลย� ที่พูดว�า “จำไว�นะลูก ความสำเร็จของ 

ลูกทีมคือความอดทนของแม�ทีม” ทำให�กลับมาคิดทบทวนตัวเองอีกครั้ง พร�อมตั้งเป�าหมายที่จะเป�น PD ที่มี 

คุณภาพ ด�วยหลักในการบริหารองค�กร “สัมพันธภาพที่ดีคือหัวใจหลักของการทำทีม” ของคุณกมลลักษณ� 

แก�ววงษา ถ�าเรามีสัมพันธภาพที่ดีก็เปรียบเสมือนการเป�ดประตูบานแรกของทีมงาน ผมเน�นหลักการทำงานแบบ 

เพื่อนสนิท เพื่อสภาพแวดล�อมในการทำงานที่ดี เมื่อทีมงานมีความสุข ผลงานที่ดีมีคุณภาพก็จะตามมา

    สุดท�ายนี้ขอบคุณ คุณพ�อและคุณแม�ที่เป�นต�นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต คุณหัทยา ตะโมทิง ผู�แนะนำให� 

รู�จักกิฟฟารีน คุณอารียา เอี่ยมสะอาด ผู�แนะนำวิธีการบริหารตนเองและองค�กร ทีมงานที่น�ารักทุกคน เจ�าหน�าที่ 

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนนครราชสีมาที่อำนวยความสะดวกด�านการบริการต�างๆ และคุณอานนท� พุทธวาลย� 

-คุณกมลลักษณ� แก�ววงษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจด�วยดีตลอดมา
สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

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

 ชนะการแข�งขัน Fantastic Wealth Awards รับเงินรางวัล 70,000 บาท

 รถยนต� Toyota Yaris ป�ายแดง 

 เรียนจบปริญญาตรี คณะครุศาสตร� สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาษาไทย

คติในการทำงาน : จงมีความฝนที่ยิ่งใหญ และจงอยาลืมทำฝนใหเปนจริง
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เกียรติรางวัลแหงความสำเร็จ

คุณหัทยา ตะโมทิง

ผูแนะนำ  :  คุณอารียา เอี่ยมสะอาด

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

การศึกษา  :  ปริญญาตรี

อาชีพ  :  นักธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน

ภูมิลำเนา  :  จังหวัดนครราชสีมา
สาเหตุที่เขารวมธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

   ก�อนเข�าสู�ธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน ดิฉันเป�นพนักงานบริษัทเอกชนแห�งหนึ่ง มีรายได�ต�อเดือนไม�พอค�าใช�จ�าย 

ดิฉันมีความฝ�นที่จะมีบ�าน รถ รายได� และดูแลคนในครอบครัวให�มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงตัดสินใจมองหาอาชีพ 

เสริม แต�ไม�มีธุรกิจใดที่สามารถตอบโจทย�ได�เลย จนกระทั่งคุณอารียา เอี่ยมสะอาด มาแนะนำให�รู�จักกับธุรกิจ 

กิฟฟารีน ดิฉันรู�สึกตื่นเต�นมากกับแผนรายได�ของกิฟฟารีน และคิดว�านี่คือธุรกิจที่จะทำให�คุณภาพชีวิตดีขึ้น ใน 

ช�วงที่ดิฉันเข�ามาทำธุรกิจเป�นช�วงที่เกิดการระบาด Covid-19 ดิฉันได� Work from Home และถูกลดเงินเดือน 

จากงานประจำ จึงใช�วิกฤติน้ีเป�นโอกาสเร่ิมศึกษาแผนธุรกิจ เปล่ียนมาใช�สินค�าของกิฟฟารีนท้ังหมด พร�อมเรียนรู� 

การทำธุรกิจและการสร�างเครือข�าย ดิฉันตั้งใจทำงานประจำควบคู�กับทำธุรกิจกิฟฟารีนไปพร�อมกัน แม�จะต�อง 

เหนื่อยกว�าคนอื่น แต�ก็ให�กำลังใจตัวเองในทุกวัน โดยถือคติว�า “ถ�าเราอยากมีมากกว�าคนอื่น เราต�องทำให�มาก 

กว�าคนอื่น” จึงข�ามผ�านอุปสรรคต�างๆ ได� เพราะตั้งเป�าหมายที่ความสำเร็จเพียงอย�างเดียว จนสามารถรับเงิน 

รางวัล 60,000 บาท ดิฉันภูมิใจมากที่ได�รับเงินก�อนใหญ�ก�อนแรกในชีวิตนี้ ดิฉันจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ 

เพื่อทำธุรกิจกิฟฟารีนเต็มเวลา มุ�งมั่นพัฒนาตัวเองและทีมงานให�เติบโต และประสบความสำเร็จไปพร�อมกัน

   ขอขอบคุณอัพไลน�ที่ชี้แนะเป�นกำลังใจให� ตลอดจนทีมงานทุกท�านที่ร�วมทำงานด�วยกันมา เจ�าหน�าที่ประจำ 

สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนนครราชสีมา ที่คอยให�บริการเป�นอย�างดี สุดท�ายนี้ ขอขอบคุณ พญ.นลินี ไพบูลย� 

และคณะผู�บริหารทุกท�านที่สร�างธุรกิจดีๆ ขึ้นมา ให�ดิฉันได�มีโอกาสเป�นเจ�าของธุรกิจที่ยั่งยืนนี้ “ขอบคุณค�ะ”
สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน 

 รายได� 5 หลักทุกเดือน, โบนัสประจำเดือน, โบนัสสะสมแต�ม 60,000 บาท 

 ชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards คร้ังท่ี 1 ประจำป� 2564 ตำแหน�ง MC อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 100,000 บาท  

 ชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards คร้ังท่ี 2 ประจำป� 2564 ตำแหน�ง JP อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 100,000 บาท  

 บ�าน 1 หลัง มูลค�า 2.59 ล�านบาท

คติในการทำงาน : อยากมีมากกวาคนอ�น เราตองทำใหมากกวาคนอ�น

Ms.Thet  Sophonthip

Mr.Mom Kimlieng

ผูแนะนำ  : Ms.Khon Phan

สายงาน  :  คุณภัทรพล บึงกระเสริม

อาชีพ  :  นักธุรกิจเครือข�ายกิฟฟารีน

ภูมิลำเนา :  ประเทศกัมพูชา 

สาเหตุที่เขารวมธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน 

    ก�อนที่เราสองคนจะมาทำธุรกิจกิฟฟารีน เราทำงานประจำมาก�อน แต�ด�วยความที่อยากมีรายได�เพิ่มจึงหา 

รายได�เสริมจากการขายของต�างๆ เราคิดกันว�าจะหารายได�อย�างไรในสถานการณ�ที่มีการระบาดของไวรัส Covid-19 

แบบนี้ ในช�วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกและในประเทศตกต่ำ เราตัดสินใจหาผลิตภัณฑ�ที่สามารถขายในออนไลน�ได� 

และต�องเป�นผลิตภัณฑ�ที่ใช�ประจำวันได� จนกระทั่งได�พบ Ms.Khon Phan ที่มาแนะนำให�รู�จักกับบริษัทกิฟฟารีน 

ที่มีผลิตภัณฑ�หลากหลาย ทั้งอาหารเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ�คุณภาพดีๆ ราคาไม�แพง เราสามารถนำมาทำ 

การตลาดออนไลน�อีกอย�างหนึ่ง เราเรียนรู�แบบแผนในการทำธุรกิจที่ยุติธรรม และมีระบบสนับสนุนการทำธุรกิจ 

ออนไลน� 100% จากบริษัทแม�ของกิฟฟารีน โดยลงทุนเพียง 180 บาท ได�รับส�วนลด 25 % และเป�นสมาชิกได� 

ตลอดชีวิต เราตัดสินใจเริ่มต�นธุรกิจจากการซื้อของมาใช�ในบ�าน โดยเปลี่ยนของที่เคยซื้อในตลาดมาใช�กิฟฟารีนแทน 

ค�อยๆ ศึกษาแนวทางการทำธุรกิจของบริษัท จนแน�ใจว�าจะทำการโพสต�ขายและแนะนำเพื่อนหรือญาติพี่น�องได� 

โดยอธิบายถึงคุณภาพและคุณประโยชน�ของสินค�า เราทำแบบนี้เป�นประจำมาถึงทุกวันนี้ เป�นระยะเวลาเกือบ 2 ปี 

ขอขอบคุณ Upline, Downline และทีมงานทุกท�านที่ร�วมทำงานด�วยกันมา ขอขอบคุณ พญ.นลินี ไพบูลย�, 

อาจารย�ภัทรพล บึงกระเสริม, คุณ Mum Chuon, คุณ Meas Cham Roeun และแม�ทีมของผม คือ Ms.Khon 

Phan รวมถึงคณะผู�บริหารทุกท�าน ที่เป�ดโอกาสให�เราได�เป�นเจ�าของธุรกิจที่ยั่งยืนนี้
สิ่งที่ไดรับจากการทำธุรกิจเครือขายกิฟฟารีน

 รายได� 5 หลัก, โบนัสสะสมแต�ม 60,000 บาท และโบนัสเงินสด 1,050-8,000 บาททุกเดือน 

 ชนะการแข�งขัน Junior Mini Rally Rewards ท�องเที่ยวประเทศสิงคโปร�

 ชนะการแข�งขัน Fantastic Wealth Awards รับเงินรางวัล 70,000 บาท

 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางด�านการเงินและเวลา

คติในการทํางาน : มีการเริ่มตน สุขภาพจิตแข็งแรง ทำในสิ่งที่ถูกตอง ลงมือทำ
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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 * คิดค�าจัดส�งตามน�ำหนัก
    แบบ PV 65% : จัดสงพัสดุทั่วประเทศ * ยอดสั่งซ�้อขั้นต่ำ 900 บาทข�้นไป ฟร�ค�าจัดส�ง
     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

01

02

03
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ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่ ไดรับ

รางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเดนประจำป 2565

TDSA AWARD 2022
พิธีมอบรางวัลในวันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ หอง World Ballroom โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

คุณอานนท พุทธวาลย - คุณกมลลักษณ แกววงษา 

ผูบริหารระดับแกรนด พาราไดซ

Grand Paradise

คุณธนนัทธรณ ศรีพลัง

ผูบริหารระดับเอ็กซคลูซีฟ พาราไดซ

Exclusive Paradise

คุณเจษฎาฉัตร - คุณกัญญาณัฎฐ แจมเดชะศักดิ์

ผูบริหารระดับเอ็กซคลูซีฟ พาราไดซ

Exclusive Paradise
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GIFFARINE CAMBODIA

Giffarine Cambodia has changed its access 

to both of members by offline and online 

simultaneously

Giffarine Cambodia promotes its products and 

spreads Giffarine brand to more provinces

   April 2022, Giffarine Cambodia has changed its access to 

both of members offline and online simultaneously after the 

relaxation of measures from the Covid-19 situation. We delivery 

products in a timely and satisfy their needs as much as possible 

and our members are still improving their abilities, knowledge 

and finding the way to get more income by reaching out to 

prospects through online marketing.

   As well, we hope the seminars in the next month will bring 

the atmosphere of Giffarine Cambodia to bustling as before.

   In April 2022, to expand the markets and increase sales, 

Giffarine Cambodia has been promoting products and spreading 

Giffarine brand to people at their homes, villages, markets, or 

towns in other provinces around Cambodia such as in Kandal, 

Kompong Spue and Svay Rieng.

   More Over, Uplines still went to visit the customers and 

expanding to the new economic zones and suburbs for reach 

the markets too.

กิฟฟารีนกัมพูชาปรับเปลี่ยนวิธีการเขาถึงสมาชิก 

ทั้งแบบออฟไลนและออนไลนไปพรอมๆ กัน

   หลังการผ�อนคลายมาตรการจากสถานการณ�โควิด-19 กิฟฟารีน 

กัมพูชาเน�นเรื่องจัดส�งผลิตภัณฑ�ให�ทันเวลา เพื่อตอบสนองความต�อง 

การของสมาชิกให�ได�มากและดีที่สุด โดยนักธุรกิจกิฟฟารีนกัมพูชายัง 

คงไม�หยุดการพัฒนาความรู�ความสามารถ และสรรหาวิธีการสร�างรายได� 

ให�เพ่ิมข้ึน โดยเน�นการเข�าถึงผู�ท่ีสนใจสินค�าและธุรกิจกิฟฟารีนผ�านการ 

ตลาดออนไลน�

   กิฟฟารีนกัมพูชาหวังว�าการสัมมนาจะสามารถจัดข้ึนได�ในเดือนหน�า 

ซึ่งจะทำให�บรรยากาศของกิฟฟารีนกัมพูชา กลับมาคึกคักเหมือนก�อน 

ที่จะเกิดโรคระบาดโควิด-19

   เพ่ือขยายตลาดและเพ่ิมยอดขายในเดือนเมษายน พ.ศ.2565 กิฟฟารีน 

กัมพูชาส�งเสริมผลิตภัณฑ�และสร�างการรับรู�แบรนด�กิฟฟารีนไปยังครัว 

เรือน ตลาด หมู�บ�าน หรือเมืองในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศกัมพูชา เช�น 

Kandal, Kompong Spue และ Svay Rieng เป�นต�น

   ยิ่งไปกว�านั้นผู�นำสายงานยังคงไปเยี่ยมเยียนทีมงาน ลูกค�า และ 

ขยายตลาดไปยังเขตเศรษฐกิจใหม�และชานเมืองอีกด�วย

กิฟฟารีนกัมพูชาสงเสริมผลิตภัณฑและแบรนดกิฟฟารีน 

ไปยังจังหวัดตางๆ มากขึ้น

International News: 
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   ผลิตภัณฑ�กิฟฟารีนยังคงครองใจผู�บริโภคในมาเลเซียอย�างต�อเนื่อง 

เพราะคุณภาพและความปลอดภัยที่พิสูจน�ได� แม�ทุกวันนี้ผู�บริโภคส�วน 

มากมีความต�องการใช�ผลิตภัณฑ�ที่ใช�แล�วเห็นผลในทันทีโดยลืมคำนึง 

ถึงเรื่องความปลอดภัยและนำไปสู�โรคเรื้อรังต�างๆที่จะตามมา สิ่งที่น�า 

หนักใจยิ่งกว�าคือมีผู�ผลิตเครื่องสำอางที่ใช�สารต�องห�ามและอาจเป�น 

อันตรายต�อผู�บริโภคมาวางขายในตลาดมากมาย แต�เราภาคภูมิใจที่ 

ผลิตภัณฑ�ของกิฟฟารีนยังคงเป�นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของเหล�า 

ผู�บริโภคที่คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยอยู�เสมอ

   โดยม่ันใจว�ากิฟฟารีนยังคงได�รับการตอบรับอย�างดีในตลาดมาเลเซีย 

ด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพระดับโลก ในราคาท่ีจับต�องได� เพราะกิฟฟารีน 

ทุกคนจะสวย สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิฟฟารีนเป�นของ 

ขวัญแห�งชีวิตอย�างแท�จริง!

เหลาแฟนตัวยงผูใชผลิตภัณฑกิฟฟารีนมาตลอด 10 ป 

ที่ผานมา และรักกิฟฟารีนอยางไมเปลี่ยนแปลงมาจนถึง 

ปจจุบัน

International News: 

GIFFARINE MALAYSIA

This is among the loyal users of Giffarine 

products for the past 10 years and they still 

become a hardcore user until now.

   Giffarine products continue to captivate consumers in Malaysia. 

The obsession of consumers who want to look beautiful 

quickly makes them forget about the safety aspect and 

eventually leads to chronic self -inflicted diseases. What is 

even more troubling is when there are cosmetic manufacturers 

that use banned substances and can be harmful to consumers.  

Despite the influx of local cosmetic products, Giffarine’s 

product remains the choice in their heart as our product is 

proven safe to use.

   We are confident that Giffarine will continue to receive 

warm-response. With world-class product quality and affordable 

prices, Giffarine continues to remain relevant in Malaysia. With 

Giffarine, we will stay beautiful and healthy and improve our 

quality of life. GIFFARINE IS TRULY 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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174/16-17 ถ.ถีนานนท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

999/25-26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

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

(044) 314036-762/2

สาขา

สาขา

สาขา

ที่อยูและวันเปดปดสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ

สาขานครราชสีมา
สาขาปากชอง
สาขารอยเอ็ด
สาขามุกดาหาร
สาขาอุบลราชธานี
สาขาขอนแกน
สาขาบุรีรัมย
สาขาอุดรธานี
สาขาชัยภูมิ
สาขาสกลนคร
สาขากาฬสินธุ
สาขาศรีสะเกษ
สาขาสุรินทร
สาขานครพนม
สาขามหาสารคาม
สาขาหนองคาย
สาขาเลย
สาขายโสธร
สาขาชุมแพ

สาขาเชียงใหม
สาขาพิษณุโลก
สาขาอุตรดิตถ
สาขานาน
สาขาเชียงราย
สาขาลำปาง
สาขาสุโขทัย
สาขาแพร
สาขาเพชรบูรณ
สาขาลำพูน
สาขาตาก
สาขาพะเยา
สาขาพิจิตร
สาขากำแพงเพชร
สาขาเถิน
สาขาแมสาย

สาขาตรัง
สาขาสุราษฎรธานี
สาขาหาดใหญ
สาขานครศรีธรรมราช
สาขาภูเก็ต
สาขาพัทลุง
สาขาสตูล
สาขาชุมพร
สาขาเกาะสมุย
สาขาระนอง
สาขากระบี่
สาขาสงขลา
สาขาพังงา
สาขาทุงสง
สาขาหลังสวน
สาขาปตตานี
สาขายะลา
สาขานราธิวาส
สาขาสุไหงโก-ลก
สาขาบางสะพาน
สาขาประจวบคีรีขันธ

109/1-2 หมู 5 ถ.หนอกจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 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 หมูที่ 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

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

หยุดวันพฤหัสบดี
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน

เปดทำการทุกวัน
เปดทำการทุกวัน

หยุดวันพฤหัสบดี
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