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This story can fit 75-125 
words. 

Your headline is an impor-
tant part of the newsletter 
and should be considered 
carefully. 

In a few words, it should 
accurately represent the 
contents of the story and 
draw readers into the story. 
Develop the headline be-
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SDT News 

รบัเงนิรางวลัไปแลว้ คนละ 3,000 บาท !!!!!!!!! 
สาํหรบั 4 สาว ทั �งสวยและเก่ง แห่ง MC  

ที"เขา้ร่วมโครงการ “เพิ"มประสทิธภิาพในการทาํงาน”  
โดยการทาํงานแค่เพยีง 4 คน แต่ไดป้ระสทิธภิาพเท่า 8 คน 

 เมื"อวนัที" 20 กุมภาพนัธ ์  ที"ผ่านมา คุณสริวิภิา สพุรรณธเนศ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) พรอ้มทั �ง คุณอาํนวย จริมหาโภคา ผูอ้าํนวยการ ฝา่ยกาํกบับรษิทัจดทะเบยีน 
และ คุณนงลกัษณ์ นามวงษ์ รองผูอ้าํนวยการ ฝา่ยสรรหาบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และคณะ 
ไดเ้ขา้เยี"ยมชมกจิการของบรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พรอ้มรบัฟงัรายงานความพรอ้มก่อนออกโรด
โชว ์เพื"อเสนอขายหุน้สามญั 

ใครอยากไดร้างวลัแบบนี� 
ตดิต่อสอบถามขอ้มลูไดท้ี" คุณ
บิCม แผนกบุคคล เลยจา้ !!!!! 
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โฉมหน้าเพื�อนใหม่ ครอบครัวซังโกะ มกราคม - มนีาคม 2556 



1. บรษิทัฯ เริ"มก่อตั �งเมื"อ มกราคม 2539 และเริ"มดาํเนินการผลติ เมษายน 2540 

2. พนกังาน ปจัจุบนัที"อายุงานนานที"สุด  (ไมร่วม Mr. Masami Katsumoto ผูก้่อตั �งฯ) คอื คณุสจิุตรา  พิศาล (คณุตนู) AM เริ"มงานตั �งแต่ 15 กรกฎาคม 
2540   

3. ไพลิน  ศรีลา  (น้องอ้อม) FS เป็นพนกังาน ที"อายุน้อยที"สุด โดยอายุครบ 18 ปีเมื"อวนัที" 3 มกราคม ที"ผ่านมา 

4. สมาชกิหอ้งเดก็ดขีองซงัโกะฯ มสีมาชกิที"อยู่มานานที"สุด คอื น้องแตงโม 

5. คนที"ทาํสถติ ิไมเ่คยขาดงาน ไมเ่คยลา ไมเ่คยสายตลอดอายุงาน และเหลอืวนัพกัรอ้นสะสมมากที"สุด คอื คณุธงชยั แซ่แต้ (คณุธง) DI โดยทาํได้
ต่อเนื"อง 13 ปี 

6. คนที"ไดร้บัการยอมรบัว่ามเีสยีงพดูตามธรรมชาตไิดด้งัที"สุด ฝา่ยชาย คอื คณุณัฐชยั จะน้อย (คณุณัฐ) DI ส่วนฝา่ยหญงิ คอื คณุวรรณภา ช้างเทศ 
(เจอ้๊วน) FS 

7. พนกังานที"มเีงนิสะสมในสหกรณ์ออมทรพัยซ์งัโกะ มากที"สุด คอื หรอื คณุวรรดี พรมจรรย ์(เจห๊มํ0า) 

8. แผนกที"อายุงานเฉลี"ยที"ซงัโกะมากที"สุด คอื แผนก CSR โดยมอีายุงานเฉลี"ย 10 ปี 

9. แผนกล่าสุดที"ถูกตั �งขึ�น คอื R&D หรอื แผนกวจิยัและพฒันา  

10. ปจัจุบนัครอบครวัซงัโกะมสีมาชกิทั �งสิ�น 449 คน (ขอ้มลู ณ วนัที" 26 กุมภาพนัธ ์2556) 

 

ตดิตาม เรื"องที" 11-20 ไดใ้นจดหมายขา่วฉบบัหน้า 

 

100 เรื�อง น่ารู้ใน ซังโกะฯ  
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ปีที�  1 ฉบับที�  2 

ทายซิ....ใครเอ่ย ?????? 
ส่งคาํตอบชิงรางวลัไดที้�แผนกบุคคล  

ภายในวนัที� 10 มีนาคมนี$  

จาํกดัผูโ้ชคดี 5 ท่าน เท่านั$น 4 วิธีการ แกคอเคลด็ ขัดยอก 
 

1. บบีนวดคลายกลา้มเนื�อ บนแนวของกลา้มเนื�อที"รูส้กึปวดเมื"อย หรอืนอนราบ
เพื"อใหก้ลา้มเนื�อคอไดพ้กั 

2. ใชก้ระเป๋านํ�ารอ้นหรอืผา้ชุบนํ�าอุ่น ประคบบรเิวณกลา้มเนื�อตน้คอที"เคลด็ ทิ�งไว้
ประมาณ 20-30 นาท ีแลว้นวดเบาๆ บรเิวณคอ เพื"อใหก้ลา้มเนื�อคลายตวั 

3. ใชม้อืชว่ยดนั ศรีษะไปในทศิทางที"เกดิอาการตงึชา้ๆ จนรูส้กึตงึเลก็น้อย ดนั
คา้งไวป้ระมาณ 10-15 วนิาท ีทาํซํ�า 5-10 ครั �ง จนรูส้กึว่าอาการทุเลาลง 

4. ถา้ลอง 3 วธิแีรก รบัประทาน ยาจาํพวกคลายกลา้มเนื�อ คลายเสน้ประสาท 
เพื"อชว่ยใหอ้าการดขีึ�นวธิ ี

 

 วธิงีา่ยๆลองทาํดนูะคะ ไดผ้ล
ยงัไงบอกกนับา้งนะคะ 



สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

3/14 ม. 2 ต.หนองบวั อ.บา้นคา่ย  

จ.ระยอง 21120 

โทรศพัท ์: 038-961877-80 
โทรสาร : 038-961876, 038-961624 

รายชื�อผู้โชคดจีากการตอบคาํถาม  

SDT News ฉบับที� 1 
1. คุณธิดา MT 
2. คุณนพพร DI 
3. คุณวิมล DI 
4. คุณอิทธิพงษ์ FS 
5. คุณวัชรีพร FS 
6. คุณปิยมาศ FS 
7. คุณวรรณภา FS 
8. คุณสมใจ FS 
9. คุณลดัดา FS 
10. คุณสุริยา MT 
11. คุณไกร MT 
12. คุณชัยทวี MT 
13. คุณราชัน MT 
14. คุณศิรินภา FS 
15. คุณรําพึง FS 
 

ติดต่อรับรางวัลที% แผนกบุคคล ระหว่างวันที%   
5-10 มีนาคม นี* เท่านั*น 

“บริษัท sanko  มุ่งมั�นจะบริหารงานและผลติสินค้า ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื�อความเป็น

ธรรม ความโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ�งแวดล้อม” 

บ ริ ษั ท  ซั ง โ ก ะ  ไ ด ค า ซ ติ$ ง  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จาํ กั ด  ( ม ห า ช น )   

ทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษา    
คณุ คณุ คณุ คณุ Masami KatsumotoMasami KatsumotoMasami KatsumotoMasami Katsumoto    

คณุรฐัวฒัน ศขุสายชลคณุรฐัวฒัน ศขุสายชลคณุรฐัวฒัน ศขุสายชลคณุรฐัวฒัน ศขุสายชล    
คณุพมิพร ชากจิดีคณุพมิพร ชากจิดีคณุพมิพร ชากจิดีคณุพมิพร ชากจิดี    

    
บรรรณาธกิารบรรรณาธกิารบรรรณาธกิารบรรรณาธกิาร    

นางสาวเนาวรตัน บตุรเรยีง นางสาวเนาวรตัน บตุรเรยีง นางสาวเนาวรตัน บตุรเรยีง นางสาวเนาวรตัน บตุรเรยีง ((((เนาวเนาวเนาวเนาว))))    
    

กองบรรณาธกิารกองบรรณาธกิารกองบรรณาธกิารกองบรรณาธกิาร    
นางสาวเพญ็อาภา บญุมาด ีนางสาวเพญ็อาภา บญุมาด ีนางสาวเพญ็อาภา บญุมาด ีนางสาวเพญ็อาภา บญุมาด ี((((ปานปานปานปาน))))    
นางสาวเสาวรส คาํไพรนิทร นางสาวเสาวรส คาํไพรนิทร นางสาวเสาวรส คาํไพรนิทร นางสาวเสาวรส คาํไพรนิทร ((((ตาตาตาตา))))    

    
แสดงความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ หรอืตดิตอบกแสดงความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ หรอืตดิตอบกแสดงความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ หรอืตดิตอบกแสดงความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ หรอืตดิตอบก. . . .     

hr02@sankothai.nethr02@sankothai.nethr02@sankothai.nethr02@sankothai.net    
หรอื เบอรภายใน หรอื เบอรภายใน หรอื เบอรภายใน หรอื เบอรภายใน Ext.  131Ext.  131Ext.  131Ext.  131    

10 วธีิเลกิเหล้า 

1. ตั�งใจจริง การเลิกเหลา้ไม่ใช่เรื�องยาก ถา้มีความตั$งใจ
ความสาํเร็จยอ่มไม่ไกลเกินเอื$อม 

2. ตั�งเป้าว่าจะเลกิเหล้าเพื�อใคร เพราะเหตใุด เช่น เพื�อพอ่
แม่ เพื�อครอบครัว เพื�อคนรัก เพื�อลูก หรือ เพื�อตวัเอง 
เป็นตน้ 

3. หยุดทนัท!ี คนที�มีแนวคิดวา่เพียงแคดื่�มเพื�อความสนุกสนานหรือตอ้งการเขา้สงัคม เมื�อ
ตั$งใจที�จะเลิกเหลา้ ก็ตอ้งพยายามหกัหา้มใจ และหยดุดื�มทนัที 

4. ปรับเปลี�ยนนิสัยการดื�ม สาํหรับคนที�เคยดื�มเหลา้เป็นประจาํอาจเลิกทนัทีไดย้าก ให้
ลองใชว้ธีิ ดื�มเหลา้พร้อมกบัการรับประทานอาหาร หรือ ดื�มนํ$ าเปล่าควบคูไ่ปดว้ย
ระหวา่งการดื�มเหลา้ หรือเปลี�ยนขนาดของแกว้ใหเ้ลก็ลง 

5. ตั�งเป้าว่าจะลดปริมาณการดื�ม เช่น จากที�เคยดื�มวนัละ 8 แกว้ ก็อาจจะลดปริมาณการดื�ม
ลงไปเรื�อยๆ จนเหลือวนัละ 1 แกว้ และไม่ดื�มเลยแมแ้ตแ่กว้
เดียวในที�สุด 
6. หลกีเลี�ยงความเสี�ยงต่างๆ ที�จะทาํใหเ้ราอยากดื�ม 
เช่น สถานการณ์ สถานที� โอกาส หรือ อารมณ์  
7. เมื�อมเีวลาว่าง ให้ทาํกจิกรรมอื�นที�สร้างสรรค์แทน

การดื�มสังสรรค์ เช่น ออกกาํลงักาย - เล่นกีฬา อ่านหนงัสือ 
ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เป็นตน้ 

8.  ฝึกปฏิเสธให้เดด็ขาด ถา้ถูกคะยั$นคะยอ เช่น " หมอหา้มดื�ม , ไม่วา่งตอ้งไปทาํธุระ 
ฯลฯ..." 

9. หาที�พึ�งทางใจรวมถึงหากาํลงัใจจากคนรอบข้าง  
10. ปรึกษาหน่วยงานช่วยเหลอื หากไม่สามารถเลิกเหลา้ดว้ยตวัเองควรปรึกษาหน่วยงาน

ช่วยเหลือดงัตอ่ไปนี$  
• สายด่วนยาเสพติด สถานธญัรักษ ์

กรมการแพทย ์โทร: 1165 
• สายด่วนเลิกเหลา้ ศูนยป์รึกษาปัญหา

สุรา โทร: 1413 
• โรงพยาบาลและสาํนกังาน สาธารณสุข

จงัหวดัทั�วประเทศ 


