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บก.ขอคุย
สวัสดีครับ สมาชิกชาว ND MAG ฉบับสุดทายของป 2563 แตไมทายสุดของการผล�ตเนื้อหาดี ๆ
สงตอไปยังชาวสองลออยางแนนอน โดยในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น ND Rubber ถือวา ฟ��นตัวกลับคืนมา
ไดจากว�กฤตว�ด-19 เมื่อชวงตนป แตอยางไรเส�ยเราก็ยังคงไมชะลาใจ เพราะเชื่อวาไวรัสตัวนี้นาจะยังคงอยู
กับเราไปอีกนานนะครับ
เร��มตน ขาวกิจกรรมที่เราจัดตอเนื่องกันมาทั้งป โดยรวมสนับสนุน การแขงขันรถจักรยานยนต
ไซเคิลครอส & โมโตครอสชิงแชมปประเทศไทย และชิงแชมปภาคตะวันออก ภายใตชื่องาน SANY THAIYONT
C-CX & MX THAILAND EASTERN CHAMPIONSHIP 2020 ซึ่งจัดโดย ชมรม จักรยานยนตว�บาก
ภาคตะวันออก
สวนอีกหนึ่งขาวที่เราจะมาแจงใหชางทุกทานไดรับทราบไปพรอมกัน สำหรับสาวกยาง ND ที่มี
การโหลดแอพสะสมแตม NDR โชค-ชวย-ชาง ซึ่งก็ขยายเวลากันมานานพอสมควร ตอนนี้เรามีแผนที่จะ
ปรับปรุงแอพพล�เคชั่นกันใหมอีกครั้ง เพ�่อรองรับตลาดออนไลนดานดิจ�ทัลกันมากข�้น ดังนั้น จ�งไดกำหนด
วันหมดเขตการสะสมแตมอยางเปนทางการคือ วันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนี้หลายทานก็เร��มทยอย
แลกเง�นคืนกันไปบางแลวเพ�่อไมใหเส�ยส�ทธิ์ตรงนี้ สวนทานใดที่ยังคงมีคูปองอยูก็ยังสะสมตอไปไดเร�่อย ๆ
จนถึงวันหมดเขตคือวันสุดทายของการแลกรางวัล
สุดทายนี้ ใกลส�นสุดพ.ศ. 2563 กันแลว ทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งป และที่สาหัสสุด ๆ ก็คงหนี
ไมพนชวงตนป สำหรับวกฤตโคว�ด-19 ระลอกแรก และมาปดทายชวงปลายปที่เกิดระลอกใหมข�้นมาอีกครั้ง
ผมอยากฝากใหทุกคนดูแลสุขภาพ ออกจากบานทุกครั้ง อยูหางไว ใสแมสกัน หมั่นลางมือ เช็คชื่อไทยชนะ
เพ�่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนะครับ แลวเจอกันใหม ฉบับหนา ป 2564 นะครับ

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผูจัดการ

กองบรรณาธิการ
นายชัยส�ทธิ์
นางสาวว�รญ
ั ชนา
นายพส�ษฐ

บร�ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร จำกัด (มหาชน)
129 หมู 3 ถ. หนองชาก - พนัสนิคม ต.หนองอิรุณ
อ.บานบึง จ.ชลบุร� 20220
Fax. 033-047348
Hotline : 089-131-5000
E-mail : contact@ndrubber.co.th
ND Rubber

2

089047348

สัมฤทธิวณิชชา
ชวยอนันต
บุญถนอม

ฝายพัฒนากลยุทธการตลาด
www.ndrubber.co.th

ndrubber

ND RUBBER

ND NEWS

การแขงขันรถจักรยานยนต
ไซเคิ
ล
ครอส
&
โมโตครอส
สนามที่ 2 และ 3
ND Rubber ในฐานะผูสนับสนุน การแขงขันรถจักรยานยนต ไซเคิลครอส
& โมโตครอส"SANY THAIYONT C-CX & MX THAILAND EASTERN
CHAMPIONSHIP 2020 ตองขอขอบคุณชาวจ.ระยองทุกทานที่ใหการตอบรับยาง
รถจักรยานยนตของคนไทย เขาเยี่ยมชมบูธและใหความสนใจกันอยางเนืองแนน
สนามที่ 2 จัดเมื่อ 1 พฤศจ�กายน 2563 ณ สนามหนองคอเซอรกิจ ต.หนองขาม
อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร�และสนามที่ 3 เมื่อวันอาทิตยที่ 15 พฤศจ�กายน 2563 ณ
สนามสักผักสดบานคายเซอรกิต ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง
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ND TIPS

อยูหางไว

ใสแมสกัน

เช็คชื่อไทยชนะ

หมั่นลางมือ

cr.ศบค.
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แวดวงชาง

10 จ�ดควรเช็ค กอนออกทร�ป สิ�งสำคัญที่ตองเตร�ยมกอนการออกเดินทางที่นอกจากเตร�ยมความพรอมของผูขับข�่แลว
ที่สำคัญไมแพกันคือการตรวจเช็คสภาพของรถจักรยานยนตของเรานั่นเอง เพ�่อปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉินระหวางทางอันเนื่องมาจาก
การขาดความพรอมของรถ และ รถไมพรอมสำหรับการใชงาน เพ�่อปองกันเหตุเหลานี้เรามาดูขันตอนการตรวจเช็ครถกันเลยดีกวา
วาควรเช็คเกี่ยวกับอะไรบาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เช็คสัญญาณไฟหนา ไฟทาย ไฟเลี้ยว
และ แตรใหใชงานไดปกติ

ลองระบบแบรกรถทั้งหนา และหลังเช็คระดับ
น้ำมันเบรกใหอยูในระดับที่กำหนด
เช็คระยะฟร�ครัชทดูวาเมื่อบีบ
และ เขาเกยร ไดนุมนวนหร�อไม
เช็คโซ ไมตึงหือยอนจน
เกินไป 25-30 มม.

เช็คสภาพยาง ลมยางใหอยูใน
เกณฑที่กำหนด
เช็คระดับน้ำมันเคร�่องให
อยูในระดับปกติ
เช็คระดับของน้ำมันหลอเย็น
ที่ถังพักให ไดระดับที่กำหนด

เช็คน็อตขันน็อตใหแนนทุกตัว
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เติมน้ำมันเต็มถัง

สำคัญสุดคือเช็คตัวผูขับข�่เองใหพรอม

ND TRIP

จังหวัดนาน
อุทยานแหงชาติศร�นาน มีพ�้นที่ประมาณ 583,750 ไร หร�อ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ�้นที่อำเภอเว�ยงสา
อำเภอนานอย และอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซอนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตก และตะวันออก
แบงพ�้นที่ออกเปน ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก สองฝงแมน้ำเปนปาเบญจพรรณและปาเต็งรังใน เขตเทือกเขาประกอบดวย
ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาสนเขา พบสัตวปาหายากหลายชนิด เชน นกยูงซึ่งมี อยูหลายฝูง เสือดาว เสือดำ หมี กวาง หมาปา
และหมาในมีสัตวปาหลายชนิดที่สำคัญ คือ ชางปา วัวแดง และกระทิง ซึ่งจะอพยพไปมาระหวางเขตติดตอประเทศ
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว

สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
1. ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห

ดอยเสมอดาว
เปนพ�้นที่ที่มีลานกวางโคงไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผอนชมพระอาทิตยข�้นและพระอาทิตยตกในเวลาเดียวกัน
และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเชา ชมดาวและแสงไฟจากตัวอำเภอนานอยในยามค้ำคืนไดอยางสวยงาม
ผาหัวสิงห
เปนหนาผามีรูปรางหมือนสิโตนอนหมอบหันหนาไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน ได 360 องศา ทิศเหนือมอง
เห็นตัว อำเภอเว�ยงสา ทิศใตมองเห็นทิวเขาเปนแนวยาว ทิศตะวันออกมองเห็นผาชู แมน้ำนาน ทิศตะวันตกมองเห็นตัว
อำเภอนานอย เกือบทั้งหมด และเปนจ�ดชมพระอาทิตยตกที่สวยงามอีกจ�ดหนึ่ง มีเสนทาง เดินสำรวจธรรมชาติใหผูรักการ
ปนปายและการผจญภัยได

2.ผาชู

มีลักษณะเปนผาหินขนาดใหญตั้งตระหงานกลางข�นเขาเข�ยวขจ�หลายแสนไร บร�เวณเชิงผาชูเปนที่ตั้งที่ทำการ อุทยานฯ
ในฤดูหนาว สามารถมอง เห็นทะเลหมอกไดจากยอดผาชู และเมื่อหมอกจางลง จะมองเห็นลำน้ำนาน ทอดตัวคดเคี้ยวอยู
ที่ปลายผืนปาผาชูเปนสถานที่ ตั้งเสาธงที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย ตองรองเพลงชาติ 12 จบกวาจะเชิญธงชาติข�้นสู ยอดเขา
ซึ่งสายเสาธงมีความยาวกวา 200 เมตร จากพ�้นถึงยอดผาชูเปนจ�ดชมพระอาทิตย ข�้นระยะทางประมาณ 2 ก.ม.ชวงใกลข�้น
ถึงยอดจะเปนหินแหลมคมจ�งตอง เตร�ยมรองเทาใหกระชับไปดวยเพ�่อความสะดวกในการปนปาใชเวลาใน การเดินไป-กลับ
ประมาณ 1 ชั่วโมง ผูที่ประสงค จะเดินข�้นยอดผาชูตองติดตอเจาหนาที่นำทางที่อุทยานฯ

cr.www.paiduaykan.com
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SPORTY
SIZE

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

LOAD/SPEED

F/R

TYPE

53P
55P
55P

F/R
F/R
F/R

TL
TL
TL

คุณสมบัติเฉพาะ* / Specific Qualifications
การทนตอการสึกหรอ / Tread Wear
องศาการเขาโคง / Lean Angle
การยึดเกาะถนน / Dry Grip

ฝายขายภายในประเทศ
081-353-1217
Domestic Sales Department
+66 81-353-1217
E-mail : sales@ndrubber.co.th

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

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

