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คุณชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู�จัดการ

 สวัสดีครับ สมาชิกชาว ND MAG ฉบับสุดท�ายของป�  2563 แต�ไม�ท�ายสุดของการผล�ตเนื้อหาดี ๆ
ส�งต�อไปยังชาวสองล�ออย�างแน�นอน โดยในช�วง 3 เดือนที่ผ�านมานั้น ND Rubber ถือว�า ฟ��นตัวกลับคืนมา
ได�จากว�กฤตว�ด-19 เมื่อช�วงต�นป� แต�อย�างไรเส�ยเราก็ยังคงไม�ชะล�าใจ เพราะเชื่อว�าไวรัสตัวนี้น�าจะยังคงอยู�
กับเราไปอีกนานนะครับ 
   เร��มต�น ข�าวกิจกรรมที่เราจัดต�อเนื่องกันมาทั้งป� โดยร�วมสนับสนุน การแข�งขันรถจักรยานยนต�
ไซเคิลครอส & โมโตครอสชิงแชมป�ประเทศไทย และชิงแชมป�ภาคตะวันออก ภายใต�ชื่องาน SANY THAIYONT
C-CX & MX THAILAND EASTERN CHAMPIONSHIP 2020 ซึ่งจัดโดย ชมรม จักรยานยนต�ว�บาก
ภาคตะวันออก 
   ส�วนอีกหนึ่งข�าวที่เราจะมาแจ�งให�ช�างทุกท�านได�รับทราบไปพร�อมกัน สำหรับสาวกยาง ND ที่มี
การโหลดแอพสะสมแต�ม NDR โชค-ช�วย-ช�าง ซึ่งก็ขยายเวลากันมานานพอสมควร ตอนนี้เรามีแผนที่จะ
ปรับปรุงแอพพล�เคชั่นกันใหม�อีกครั้ง เพ�่อรองรับตลาดออนไลน�ด�านดิจ�ทัลกันมากข�้น ดังนั้น จ�งได�กำหนด
วันหมดเขตการสะสมแต�มอย�างเป�นทางการคือ วันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนี้หลายท�านก็เร��มทยอย
แลกเง�นคืนกันไปบ�างแล�วเพ�่อไม�ให�เส�ยส�ทธิ์ตรงนี้ ส�วนท�านใดที่ยังคงมีคูปองอยู�ก็ยังสะสมต�อไปได�เร�่อย ๆ
จนถึงวันหมดเขตคือวันสุดท�ายของการแลกรางวัล  
   สุดท�ายนี้ ใกล�ส��นสุดพ.ศ. 2563 กันแล�ว ทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งป� และที่สาหัสสุด ๆ ก็คงหนี
ไม�พ�นช�วงต�นป� สำหรับวกฤตโคว�ด-19 ระลอกแรก และมาป�ดท�ายช�วงปลายป�ที่เกิดระลอกใหม�ข�้นมาอีกครั้ง
ผมอยากฝากให�ทุกคนดูแลสุขภาพ ออกจากบ�านทุกครั้ง อยู�ห�างไว� ใส�แมสกัน หมั่นล�างมือ เช็คชื่อไทยชนะ
เพ�่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนะครับ  แล�วเจอกันใหม� ฉบับหน�า ป� 2564 นะครับ
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ND NEWS

 ND Rubber ในฐานะผู�สนับสนุน การแข�งขันรถจักรยานยนต� ไซเคิลครอส
& โมโตครอส"SANY THAIYONT C-CX & MX THAILAND EASTERN 
CHAMPIONSHIP 2020 ต�องขอขอบคุณชาวจ.ระยองทุกท�านที่ให�การตอบรับยาง
รถจักรยานยนต�ของคนไทย เข�าเยี่ยมชมบูธและให�ความสนใจกันอย�างเนืองแน�น 
สนามที่ 2 จัดเมื่อ 1 พฤศจ�กายน 2563 ณ สนามหนองค�อเซอร�กิจ ต.หนองขาม
อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร�และสนามที่ 3 เมื่อวันอาทิตย�ที่ 15 พฤศจ�กายน 2563 ณ
สนามสักผักสดบ�านค�ายเซอร�กิต  ต.บ�านค�าย  อ.บ�านค�าย  จ.ระยอง

การแข�งขันรถจักรยานยนต�
ไซเคิลครอส & โมโตครอส
สนามที่ 2 และ 3
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ND TIPS

อยู�ห�างไว�

ใส�แมสกัน

หมั่นล�างมือ

เช็คชื่อไทยชนะ

cr.ศบค.



แวดวงช�าง

 10 จ�ดควรเช็ค ก�อนออกทร�ป สิ�งสำคัญที่ต�องเตร�ยมก�อนการออกเดินทางที่นอกจากเตร�ยมความพร�อมของผู�ขับข�่แล�ว
ที่สำคัญไม�แพ�กันคือการตรวจเช็คสภาพของรถจักรยานยนต�ของเรานั่นเอง เพ�่อป�องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินระหว�างทางอันเนื่องมาจาก
การขาดความพร�อมของรถ และ รถไม�พร�อมสำหรับการใช�งาน เพ�่อป�องกันเหตุเหล�านี้เรามาดูขันตอนการตรวจเช็ครถกันเลยดีกว�า
ว�าควรเช็คเกี่ยวกับอะไรบ�าง

   เช็คสัญญาณไฟหน�า ไฟท�าย ไฟเลี้ยว
    และ แตรให�ใช�งานได�ปกติ

    ลองระบบแบรกรถทั้งหน�า และหลังเช็คระดับ
   น้ำมันเบรกให�อยู�ในระดับที่กำหนด

   เช็คระยะฟร�ครัชท�ดูว�าเมื่อบีบ 
    และ เข�าเกยร�ได�นุ�มนวนหร�อไม�

    เช็คโซ� ไม�ตึงหือย�อนจน
    เกินไป 25-30 มม.

   เช็คสภาพยาง ลมยางให�อยู�ใน
    เกณฑ�ที่กำหนด

    เช็คระดับน้ำมันเคร�่องให�
    อยู�ในระดับปกติ

    เช็คระดับของน้ำมันหล�อเย็น
    ที่ถังพักให�ได�ระดับที่กำหนด

  เช็คน็อตขันน็อตให�แน�นทุกตัว

  เติมน้ำมันเต็มถัง

     สำคัญสุดคือเช็คตัวผู�ขับข�่เองให�พร�อม

cr.www.bigbikeinfo.com
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ND TRIP

 อุทยานแห�งชาติศร�น�าน มีพ�้นที่ประมาณ 583,750 ไร� หร�อ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ�้นที่อำเภอเว�ยงสา
อำเภอนาน�อย และอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซ�อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต� ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตก และตะวันออก
แบ�งพ�้นที่ออกเป�น ฝ��งตะวันตกและฝ��งตะวันออก สองฝ��งแม�น้ำเป�นป�าเบญจพรรณและป�าเต็งรังใน เขตเทือกเขาประกอบด�วย
ป�าดิบเขา ป�าดิบแล�ง ป�าสนเขา พบสัตว�ป�าหายากหลายชนิด เช�น นกยูงซึ่งมี อยู�หลายฝูง เสือดาว เสือดำ หมี กวาง หมาป�า
และหมาในมีสัตว�ป�าหลายชนิดที่สำคัญ คือ ช�างป�า วัวแดง และกระทิง ซึ่งจะอพยพไปมาระหว�างเขตติดต�อประเทศ
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานที่ท�องเที่ยวที่น�าสนใจ

จังหวัดน�าน

cr.www.paiduaykan.com

1. ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห�
ดอยเสมอดาว
เป�นพ�้นที่ที่มีลานกว�างโค�งไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ�อนชมพระอาทิตย�ข�้นและพระอาทิตย�ตกในเวลาเดียวกัน
และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช�า ชมดาวและแสงไฟจากตัวอำเภอนาน�อยในยามค้ำคืนได�อย�างสวยงาม
ผาหัวสิงห�
เป�นหน�าผามีรูปร�างหมือนสิโตนอนหมอบหันหน�าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน� ได� 360 องศา ทิศเหนือมอง
เห็นตัว อำเภอเว�ยงสา ทิศใต�มองเห็นทิวเขาเป�นแนวยาว ทิศตะวันออกมองเห็นผาชู� แม�น้ำน�าน ทิศตะวันตกมองเห็นตัว
อำเภอนาน�อย เกือบทั้งหมด และเป�นจ�ดชมพระอาทิตย�ตกที่สวยงามอีกจ�ดหนึ่ง มีเส�นทาง เดินสำรวจธรรมชาติให�ผู�รักการ
ป�นป�ายและการผจญภัยได�

2.ผาชู�
มีลักษณะเป�นผาหินขนาดใหญ�ตั้งตระหง�านกลางข�นเขาเข�ยวขจ�หลายแสนไร� บร�เวณเชิงผาชู�เป�นที่ตั้งที่ทำการ อุทยานฯ 
ในฤดูหนาว สามารถมอง เห็นทะเลหมอกได�จากยอดผาชู� และเมื่อหมอกจางลง จะมองเห็นลำน้ำน�าน ทอดตัวคดเคี้ยวอยู�
ที่ปลายผืนป�าผาชู�เป�นสถานที่ ตั้งเสาธงที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย ต�องร�องเพลงชาติ 12 จบกว�าจะเชิญธงชาติข�้นสู� ยอดเขา
ซึ่งสายเสาธงมีความยาวกว�า 200 เมตร จากพ�้นถึงยอดผาชู�เป�นจ�ดชมพระอาทิตย� ข�้นระยะทางประมาณ 2 ก.ม.ช�วงใกล�ข�้น
ถึงยอดจะเป�นหินแหลมคมจ�งต�อง เตร�ยมรองเท�าให�กระชับไปด�วยเพ�่อความสะดวกในการป�นป�าใช�เวลาใน การเดินไป-กลับ
ประมาณ 1 ชั่วโมง ผู�ที่ประสงค� จะเดินข�้นยอดผาชู�ต�องติดต�อเจ�าหน�าที่นำทางที่อุทยานฯ
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ฝ�ายขายภายในประเทศ   
081-353-1217           
Domestic Sales Department      
+66 81-353-1217   
E-mail : sales@ndrubber.co.th

ฝ�ายขายต�างประเทศ และ OEM   
089-750-0552 
Export & OEM Sales Department
+66 89-750-0552 
E-mail : exportoem@ndrubber.co.th

ฝ�ายพัฒนากลยุทธ�การตลาด
089-131-5000
Marketing Strategic Development Department     
+66 89-131-5000
E-mail : marketing@ndrubber.co.th

SPORTY
SIZE

100/70-14
110/70-14
120/70-14

53P
55P
55P

F/R
F/R
F/R

TL
TL
TL

LOAD/SPEED F/R TYPE

คุณสมบัติเฉพาะ* / Specific Qualifications
การทนต�อการสึกหรอ / Tread Wear

องศาการเข�าโค�ง / Lean Angle
การยึดเกาะถนน / Dry Grip


