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ศูนย�ธุรกิจเพ�่อสังคมวานีตา เคร�่องใช�และเคร�่องเข�ยน

งานจักสานไม�ไผ�ลายดอกพ�กุล

450
บาท

ราคา S
= 6 นิ�ว 550

บาท

ราคา M
= 9 นิ�ว 590

บาท

ราคา L
= 13 นิ�ว

ศูนย�ธุรกิจเพ�่อสังคมวานีตา (WANITA): 
300/37 ม.4 ถ.หนองจ�ก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ป�ตตานี โทร. 086 - 054-6930
E-mail : wanitaseinfo@gmail.com
Website : www.facebook.com/wanitase | www.wanita.in.th

PROMOTION
หากซื้อครบ 300 บาท รับของที่ระลึก
“พวงกุญแจผ�าปาเต�ะ” จากกลุ�มอาชีพผู�หญิง 1 ชิ�น

สมุดโน�ตผ�าปาเต�ะ 350
บาท

ราคา 
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PROMOTION
1. สมุดสานมือ เล�มใหญ� ราคา 250 นาท พ�เศษซื้อ 4 เล�ม ฟร� 1 เล�ม 
2. ที่รองโทรศัพท�มือถือ จากราคาปกติ 250 นาท พ�เศษในงานเหลือ 150 นาท
3. ยาดมสมุนไพร 20 ชนิด Mixed Aromatic Herb Relief ราคา 55 นาท พ�เศษซื้อ 4 กระปุก ฟร� 1 กระปุก

Buy Social Thailand เคร�่องใช�และเคร�่องเข�ยน

       สมุดสานมือ
ผลิตภัณฑ�จากผู�พ�การทางสายตา

ชุดกระเช�าของขวัญ

600
บาท

ราคาเร��มต�น 

250
บาท

ราคาเร��มต�น 

1. หน�าร�าน สาขาสำเพ็ง 2 ห�อง 55/13 - คุณเล็ก โทร.02-650-1129, 089-680-1233
2. Facebook : Buy Social Thailand - โทร. 02-650-1129, 090-018-3250
E-mail : buysocialthailand@gmail.com
Website : www.buysocialthailand.com
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Green Style Social Enterprise Co., Ltd. เคร�่องใช�และเคร�่องเข�ยน

กระดาษถ�ายเอกสาร eco paper

118 
บาท / ร�ม

ราคา 
225

บาท

ราคา 

90
บาท

ราคา 

กระเป�าผ�าร�เพ็ท 

กระดาษโน�ต
ฟางข�าว

PROMOTION
เฉพาะในงานนี้
ซื้อครบ 550 บาท ข�้นไป 
ฟร� รับปากกากระดาษลัง 1 แท�ง 

เบอร�ติดต�อ : โทร. 081-812-3854
Facebook : green style social enterprise หร�อ scan QR code
Website : www.greenstylethailand.com 
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บร�ษัท แฮปป��ฟาร�มเมอร�ส จำกัด เคร�่องใช�และเคร�่องเข�ยน

เบอร�ติดต�อ : โทร. 099-746-7700 / 099-635-1211
Facebook : HappyFarmersThailand
Website : www.happyfarmers.com  

จากฝ��นสู�ฝ�าย
(From Fhin to Fhai)

ชุดละ1,590
บาท

*สินค�าแต�ละรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม เนื่องจากอยู�ในช�วงพัฒนาสินค�า

PROMOTION
1. ลูกค�าที่แสดงความจำนงร�วมพัฒนาสินค�าตั้งแต�เดือนสิงหาคม 2560
    จะได�รับส�วนลด 20%
2. สำหรับลูกค�าที่สั่งซื้อตั้งแต� 100 ชุด ข�้นไปรับส�วนลด 20%
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Career Day :  
แนะแนวอาชีพในโรงเร�ยนต�างจังหวัด

ร�วมกับองค�กรต�างๆ อาทิ บร�ษัท บ�านปู จำกัด(มหาชน),
บร�ษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, 

มูลนิธิแม�ฟ�าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ� เป�นต�น

ธุรกิจเพ�่อสังคม a-chieve “อาชีพที่ใช� ชีว�ตที่ชอบ” บร�การให�คำปร�กษาและการศึกษา

PROMOTION
งาน OPENWORLD
(จัดช�วงก.ค.-ก.ย.)
: ขณะนี้เป�ดรับสมัคร

งาน โตแล�วไปไหน? :  
กิจกรรมที่เด็กมัธยม

จะได�เร�ยนรู�อาชีพที่ตนสนใจ
ในสถานที่ทำงานจร�ง

 2 สัปดาห�

งาน OPENWORLD :  
เปลี่ยนความชอบเป�นอาชีพ

 งานสัมนาจากว�ทยากร
ต�นแบบอาชีพและนักศึกษา

งาน ฟ�กฝ�นเฟส :  
งานอาชีพ expo ที่รวบรวม

ทุกทางเลือกของอาชีพ
ไว�มากที่สุดโดยมีว�ทยากร
ต�นแบบอาชีพมาให�ความรู�

มากกว�า 60 อาชีพ

850
บาท

จำหน�ายบัตรEarly Bird

*จากราคาเต็ม 1,100 บาท
เบอร�ติดต�อ : โทร. 087-610-2391
Facebook : a-chieve
E-mail : j.narin@a-chieve.org   

Website : 
- งาน OPENWORLD : http://openworld.a-chieve.org/
- งาน โตแล�วไปไหน : http://a-chieve.org/experience/shadow
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สร�างทักษะมืออาชีพ
ฝ�กอบรมนักเร�ยนหร�อนักศึกษาในโครงการฝ�กงานให�มีทักษะที่สำคัญ
   ต�อการปฏิบัติงาน โดยแบ�งเป�น 6 ด�านที่สำคัญต�อการทำงาน 
       analytical and creative thinking, business development,
           project management, problem solving and decision
       making, leadership, persuasive
                                                        communication

กิจกรรมให�ความรู�ทางด�านอาชีพ
    จัดกิจกรรมเพ�่อเชื่อมต�อนักศึกษาหร�อนักเร�ยนกับผู�ที่มีประสบการณ�ทำงานหร�อ
ตัวแทนของบร�ษัท เพ�่อให�ผู�เข�าร�วมเกิดความเข�าใจในสาขาอาชีพนั้นๆในเชิง ความรู�
บุคคลที่ร�วมงาน สภาพแวดล�อม ไลฟ�สไตล� และ คุณค�าภายในของแต�ละสาขาอาชีพ
อย�างชัดเจน ตัวแทนหร�อพนักงานเป�นแหล�งความรู�ทางอาชีพให�แก�นักศึกษา

วางแผนอนาคตสร�างอาชีพ

บร�การให�คำปร�กษาและการศึกษาCareerVisa Thailand

PROMOTION
สามารถติดต�อสอบถามเพ��มเติมได�โดยตรง
โดยระบุว�ามาจากงาน SET Social Impact

• ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมข�้นอยู�กับขอบเขตของงาน
  และต�นทุนการจัดกิจกรรม รวมถึงจำนวนผู�เข�าร�วม
  เร��มต�นที่ 50,000 บาท

ฝ�กอบรมนักเร�ยนหร�อนักศึกษาในโครงการทุน
    หร�อ CSR ของบร�ษัท ให�วางแผนอาชีพ
        ผ�านหลักสูตร Career Design รวมถึง
            การเข�ยน resume เทคนิคการสมัครงาน
              การสัมภาษณ�

2,500
บาท/คน

ฝ�กอบรมเร��มต�น

*หลักสูตร 1 วัน

เบอร�ติดต�อ : โทร. 089-776-3203 / 081-207-5000
Facebook : careervisathailand
Website : www.careervisathailand.com   
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Software & Assessment 
             ประกอบด�วยไฟล�การเร�ยนแยกแต�ละหน�วยการเร�ยน เพ�่อให�
                ครูและนักเร�ยนสามารถเร�ยนรู�ได�อย�างง�ายดายและมีประสิทธิภาพ
                   พร�อมระบบการทดสอบท�ายชั่วโมงเร�ยนเพ�่อวัดผลว�านักเร�ยน
                     มีความรู�ความเข�าใจในบทเร�ยนมากน�อยเพ�ยงใด

Textbooks, Workbooks
and Teacher Manual 
พัฒนาโดยทีมงานนักว�ชาการด�านการศึกษาเพ�่อใช�เป�นส�วนเสร�ม
ความเข�าใจในบทเร�ยน ตลอดจนเป�นการทบทวน และฝ�กฝนให�นักเร�ยน
มีทักษะความชำนาญมากยิ�งข�้น ทั้งมีสีสันสะดุดตา น�าสนใจ

Teacher Training
ทีมงานช�วยเหลือสนับสนุนในการใช�งานระบบ
การสร�างบรรยากาศในการเร�ยน ร�วมวางแผน
การเร�ยนและปร�กษาด�านว�ชาการ ระบบฝ�ก
อบรมและพัฒนาครู เพ�่อให�ครูมั่นใจว�า
ระบบสามารถช�วยเหลือ และสนับสนุน
การสอนของครูได�จร�ง จนนักเร�ยนมี
พฤติกรรมการเร�ยนรู�ที่ดี และมีผล
สัมฤทธิ์ที่สูงข�้น

บร�การให�คำปร�กษาและการศึกษาบร�ษัท เลิร�นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Digital Content
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางพร�อมภาพประกอบและกราฟ�ก
      ที่จะทำให�บทเร�ยนเป�นเร�่องสนุก เข�าใจง�ายยิ�งข�้น นอกจากนี้ยัง
         สามารถยืดหยุ�น ปรับระดับความยากง�ายให�เหมาะสมกับนักเร�ยน
             ของแต�ละโรงเร�ยนได�ด�วย

เบอร�ติดต�อ : โทร. 02-251-4569
Facebook : LearnEducation
Website : www.learneducation.co.th   
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RF INDEX Assessment

บร�การให�คำปร�กษาและการศึกษาRelation Flip

การว�จัยจากผู�เชี่ยวชาญจากมหาว�ทยาลัย มหิดล ได�ค�นพบ RF INDEX 
ที่ซึ่งสามารถทำให�เราเข�าใจ สุขภาพของพนักงานในองค�กรได� ทั้งด�าน 
ชิว�ตส�วนตัว และด�านชีว�ตในที่ทำงาน รวมถึงบทว�เคราะห� หลังจากการ 
เสร็จกระบวนการ ทำให�ผู�ใช�บร�การสามารถลงมือทำได�ทันที

RF Analytical Counseling
บร�การให�คำปร�กษาแบบ 1 ต�อ 1 จาก RF Analytical Counselors แต�ละ 
สาขา เพ�่อให�เราสามารถแก�ป�ญหาที่ติดอยู�ในตัวเราได�อย�างหมดจด และ 
เมื่อภายในดี ก็จะส�งผลให�ภายนอกหร�อการแสดงออกดีข�้นตามไปด�วย

RF Workshop
กิจกรรมแนวใหม�ท่ีมีความสอดคล�องและต�อเน่ืองจากกระบวนการ RF INDEX 
Assessment  และ RF Analytical counseling เพ�่อส�งเสร�มศักยภาพ 
การทำงานและชีว�ตส�วนตัว 

PR
OM

OT
IO

N

• หากใช�บร�การ RF INDEX assessment ในองค�กรขนาด 50 ท�าน
     แถมฟร� analytical counseling demo ฟร� 1 ครั้ง 
• หากใช�บร�การ RF INDEX assessment และ analytical counseling 200 ครั้ง 
     แถม work shop การฝ�กอบรม Organization Buddy จำกัดจำนวนผู�เข�าอบรม 20 คน

เบอร�ติดต�อ : โทร. 081-8330148 / 081-8337799
Facebook : relationflip
E-mail : vinuddaj@relationflip.com
Website : www.relationflip.com 
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บร�ษัท โลเคิล อไลค� จำกัด โปรแกรมท�องเที่ยว

บร�การให�คำปร�กษาด�านการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน 
โดยการออกแบบพัฒนาโครงการการประชาสัมพันธ� 
และการตลาดให�กับองค�กรท้ัง ภายในและต�างประเทศ

บร�การให�คำปร�กษาด�านการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน

ผ�านเวปไซต�  www.localalike.com 
สำหรับบุคคลท่ัวไป 

บร�การจองโปรแกรมท�องเที่ยวชุมชน

และจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน สำหรับองค�กร
บร�การออกแบบโปรแกรมการท�องเที่ยว และจัดกิจกรรม

ราคาเร��มต�น

500,000
บาท เป�นต�นไป

ข�้นอยู�กับระดับและความพร�อม
ของชุมชนและวัตถุประสงค�

ของโครงการ รวมถึงระยะเวลา
ในการดำเนินงาน

เบอร�ติดต�อ : 081-139-5593
Facebook : Localalike
E-mail : booking@localalike.com, info@localalike.com 
Website :  www.localalike.com
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โปรแกรมท�องเที่ยวSocialgiver

โรงแรม Veranda Resort and Spa ร�านอาหาร Vesper

ตั๋วเคร�่องบินไป-กลับ จาก Bangkok Airways
เส�นทาง กรุงเทพฯ-สมุย

ห�องพักราคา4,500
บาท

จากราคา
10,000 บาท

ราคา500
บาท

บัตรรับประทานอาหารมูลค�า 1,000 บาท

ราคา5,400
บาท (สุทธิ)

จากราคา8,300 บาท เบอร�ติดต�อ : 086–506-5574
Facebook : Socialgiver
Line@ : @Socialgiver
Website : www.Socialgiver.com
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โปรแกรมท�องเที่ยวTrawell

PROMOTION
ลูกค�าองค�กร สั่งซื้อสินค�าชุมชนในราคาพ�เศษ
ลูกค�าทั่วไป สั่งซื้อผ�านทางเวบไซต� www.trawellthailand.com 
      ฟร�ค�าส�ง! ด�วยการใส� Code : Trawell@SET

ประกอบด�วย ว�ทยากรชุมชน อาหารว�าง กิจกรรม 
Workshop และของท่ีระลึกชุมชน (รับจัดค�ายค�างคืน)

รับจัดทร�ปดูงาน / ทัศนศึกษาในชุมชน

*ราคาข�น้อยู�กับสินค�าแต�ละประเภท
จำหน�ายสินค�าชุมชน

ประสานงานโครงการ CSR หร�อ ลงพ�้นที่ว�จัยชุมชน

ราคา650-1,200
บาท/คน

ราคา

ร�อยละ 20
ของมูลค�าโครงการ

กระเป�าอ�าน

ราคา

350
บาท

กระเป�าเอม

ราคา

650
บาท

เบอร�ติดต�อ : 080-497-4004 / 085-810-0710
Facebook : Trawell Thailand
Website : www.trawellthailand.com
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PROMOTION
1. สมุดสานมือ เล�มใหญ� ราคา 250 นาท
   พ�เศษซื้อ 4 เล�ม ฟร� 1 เล�ม 
2. ที่รองโทรศัพท�มือถือ จากราคาปกติ 250 นาท
   พ�เศษในงานเหลือ 150 นาท
3. ยาดมสมุนไพร 20 ชนิด Mixed Aromatic Herb Relief ราคา 55 นาท
  พ�เศษซื้อ 4 กระปุก ฟร� 1 กระปุก

ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่มBuy Social Thailand

ชุดของขวัญ
แพคข�าวเดี่ยวรวม 3 สี

65
บาท

0.5 กิโลกรัม

125
บาท

1 กิโลกรัม

ชุดน้ำผึ้งบรรจ�ขวด
แพค 3 กระปุก

125
บาท

ราคา

1. หน�าร�าน สาขาสำเพ็ง 2 ห�อง 55/13 - คุณเล็ก โทร.02-650-1129, 089-680-1233
2. Facebook : Buy Social Thailand - โทร. 02-650-1129, 090-018-3250
E-mail : buysocialthailand@gmail.com
Website : www.buysocialthailand.com
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ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่มฟาร�มโตะ ไทยแลนด�

PROMOTION ร�วมเป�นเจ�าของผลผลิตกับเกษตรกรมากกว�า 10,000 บาท ลด10%

ร�วมเป�นเจ�าของ “ต�นกาแฟป�า” ร�วมเป�นเจ�าของ 
“นาข�าวไรซ�เบอร�แบบทำนาโยน”

ร�วมเป�นเจ�าของ 
“นาข�าว 5 สายพันธุ�”

ร�วมเป�นเจ�าของ 
“สตอเบอร�่อินทร�ย�”

เร��มต�นราคา215
บาท

ได�กาแฟป�า
250 กรัม

เร��มต�นราคา

940
บาท
ได�ข�าว

5 กิโลกรัม

เร��มต�นราคา

495
บาท
ได�ข�าว

5 กิโลกรัม

เร��มต�นราคา

355
บาท

ได�สตอเบอร�่
1 กิโลกรัม

เบอร�ติดต�อ : โทร. 089-124-1125
Website : www.farmto.co.th 
Line : @farmto



15SLIDE
SHOW LIST

ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่มFisherfolk (คนจับปลา)

กิโลกรัม ละ

1,500
บาท

บรรจ�ถุงละ 100 กรัม
ราคาถุงละ 150 บาท 

กิโลกรัม ละ

350
บาท

บรรจ�ถุงละ 200 กรัม 

ราคาถุงละ 70 บาท

กิโลกรัม ละ900
บาท

บรรจ�ถุงละ 1-2 ชิ�นประมาณ 200 กรัม  ราคาตามน้ำหนักที่ชั่งได�

“กุ�งแห�ง”

“ปลาอินทร�เค็ม”

“ปลาหลังเข�ยว”
(ปลาออกาแร�) เค็มแดดเดียว”

“ปลาอินทร�แดดเดียว”

“ปลาหลังเข�ยว”
(ปลาออกาแร�) หวานแดดเดียว”

กิโลกรัม ละ

850
บาท

บรรจ�ถุงละ 1-2 ชิ�น
ประมาณ 200 กรัม  

ราคาตามน้ำหนักที่ชั่งได�

กิโลกรัม ละ350
บาท

บรรจ�ถุงละ 200 กรัม ราคาถุงละ 70 บาทPROMOTION
เมื่อซื้อสินค�าร�านคนจับปลา ครบ 500 บาท

รับฟร� ปลาหลังเข�ยว(ปลาออกาแร�)หวาน/เค็มแดดเดียว 1 ถุง

เบอร�ติดต�อ : โทร. 086-566-5532
Facebook : Khon.jab.pla.fisherfolk 
Line : @FisherFolkBKK
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บร�ษัท แฮปป��ฟาร�มเมอร�ส จำกัด ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม

ข�าวอินทร�ย�เปลี่ยนชีว�ต
(Organic Rice for the Better Lives)

PROMOTION

1. ลูกค�าที่แสดงความจำนงร�วมพัฒนาสินค�าตั้งแต�เดือนสิงหาคม 2560 จะได�รับส�วนลด 20%
2. สำหรับลูกค�าที่สั่งซื้อตั้งแต� 100 ชุด ข�้นไปรับส�วนลด 20%

*สินค�าแต�ละรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม เนื่องจากอยู�ในช�วงพัฒนาสินค�า

กาแฟปลูกป�า
(Coffee Grows a Forest)

เบอร�ติดต�อ : โทร. 099-746-7700 / 099-635-1211
Facebook : HappyFarmersThailand
Website : www.happyfarmers.com  

ชิ�นละ 300 กรัม 1,290
บาท/ชุด

ชุด 12 ชิ�น12 สายพันธุ�ข�าวอินทร�ย� ในกล�องไม�สน พร�อมถุงผ�าขาวม�าทอมือ

ชิ�นละ 300 กรัม890
บาท/ชุด

ชุด 4 ชิ�น4 สายพันธุ�ข�าวอินทร�ย�ในกล�องไม�สน

ชิ�นละ 300 กรัม 990
บาท/ชุด

ชุด 10 ชิ�น10 สายพันธุ�ข�าวอินทร�ย�ถุงผ�ากระสอบของขวัญพร�อมถุงผ�าหิ�ว ชิ�นละ 450 กรัม490
บาท/ชุด

ชุด 2 ชิ�น
ข�าวอินทร�ย�ผสม 2 สูตร 790

บาท/ชุด

ชุดกาแฟพร�อมดื่ม 9 ซองพร�อมแก�วกาแฟเซรามิก 1 ใบ และบรรจ�ภัณฑ�ป�ใหม�

1,490
บาท/ชุด

ชุดกาแฟพร�อมดื่ม 9 ซองพร�อมชุดเซรามิกดร�ปเปอร� และบรรจ�ภัณฑ�ป�ใหม�

1,990
บาท/ชุด

ชุดกาแฟพร�อมดื่ม 9 ซองพร�อมแก�วกาแฟเซรามิก 2 ใบ ชุดเซรามิกดร�ปเปอร� และบรรจ�ภัณฑ�ป�ใหม�
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บร�ษัท นกฮูก กรุ�ป จำกัด ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม

PROMOTION กาแฟดร�ป 2 กล�อง จาก 350 บาท
เหลือเพ�ยง 320 บาท

“กาแฟดร�ปมูเซอ”

“ข�าว organic URBIE”
ราคา

175
บาท

(ยังไม�รวม vat)

ข�าวโชคดี

125
บาท

1 กิโลกรัม

ข�าวรักนะ

125
บาท

1 กิโลกรัม

ข�าวมีสุข

110
บาท

1 กิโลกรัม

เบอร�ติดต�อ : โทร. 091-010-0122
Website : www.nokhookgroup.com
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PLANT:D ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม

“Mix สลัด” “เห็ด”“ต�นอ�อนทานตะวัน”

PROMOTION

รับสมัครผู�สูงอายุสนใจร�วมโครงการปลูกผัก และผู�สนใจสมัครสมาชิกรับผัก
สำหรับผู�อยู�อาศัยในพ�้นที่หมู�บ�านประชานิเวซน� 1 และซอยสวนพลู

จะได�รับผักอินทร�ย�ตามข�อ 1 จำนวน 2 ถุง จัดส�งให�ถึงบ�าน
ทุกวันอาทิตย� เป�นเวลา 4 สัปดาห� โดยสลับชนิดผักที่จัดส�ง
ใน 4 สัปดาห�ดังนี้ ผักสลัด - ต�นอ�อนทานตะวัน - ผักสลัด - เห็ดเดือนละ 450

บาท

ระบบสมัครสมาชิกรายเดือนผักอินทร�ย�บรรจ�ถุงขนาด 200 กรัม

เบอร�ติดต�อ : โทร. 083-089-0291 / 083-092-0664
                                086-100-1008
Facebook : plantdthailand
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บร�ษัทสยามออร�แกนิคจํากัด / บร�ษัทแจสเบอร�ร�่จํากัด ผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม

“Mix สลัด”

“เส�นพาสต�าซุปเปอร�ฟ��ด
กลูเต็นฟร�”

“ชาสมุนไพรแจสเบอร�ร�่”“ข�าวแจสเบอร�ร�่อินทร�ย�”

PROMOTION
1. ข�าวแจสเบอร�ร�่อินทร�ย ลดราคาเหลือกล�องละ 150 บาท 
2. ชาสมุนไพรแจสเบอร�ร�่ ลดราคาเหลือกระป�องละ 180 บาท
3. เส�นพาสต�าซุปเปอร�ฟ��ด กลูเต็นฟร� มีจําหน�ายหลายขนาด
    เฉพาะในงาน (จํานวนจํากัด)

180
บาท/กล�อง

จําหน�ายปลีก

220
บาท/กระป�อง

จําหน�ายปลีก สินค�าส�งออก
ไม�มีจําหน�าย
ในประเทศไทย

เบอร�ติดต�อ : โทร. 02-691-2370
Facebook : siamorganic
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พลังงานและสิ�งแวดล�อมบร�ษัท ทิพวัฒน� คอร�ปอเรชั่น จำกัด

เมล็ดกระถินยักษ�
สายพันธุ� T1 

ราคา5,000
บาท

15,000 เมล็ดส�ง EMS ฟร� ทั่วประเทศไทย เบอร�ติดต�อ : โทร. 081-807-3767
Facebook : BiomassThai
Website : www.tipawat.com / www.thaibiomass.com
Line : @thaibiomass 
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BRIX POP co.,ltd สุขภาพ

PROMOTION

รับส�วนลด 10% สำหรับการสั่งซื้อภายในงาน

19,000 บาท

เบอร�ติดต�อ : โทร. 088-520-2616
Facebook : blixpop
Website : www.blixpop.com  

FAMILY SET
20 Blocks = 4 Boxes

Base (ฐาน)8
Extra (ตัวเสร�ิม)4

Grass (หญ�า)5
Wood (ไม�)3

(HALF SET)

35,000 บาทPLAYGROUND SET
40 Blocks = 7 Boxes

Base (ฐาน)16
Extra (ตัวเสร�ิม)8

Grass (หญ�า)10
Wood (ไม�)6

(FULL SET)
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สุขภาพB-soft footcare solution co.,ltd

PROMOTION - รับบร�การตรวจประเมิน สุขภาพเท�าฟร� 
- ส�วนลดสำหรับการตัดรองเท�าและแผ�นรองเท�าเพ�่อสุขภาพ(เฉพาะบุคคล) 10 %

สำหรับผู�สูงอายุ
ที่มีป�ญหาสุขภาพเท�า

เฉพาะบุคคล

แผ�นรอง Insole
เฉพาะบุคคล

3,500-   5,500
บาท/คู�

ราคา

3,500
บาท/คู�

ราคา

สำหรับพยาบาล

2,500
บาท/คู�

ราคา

เบอร�ติดต�อ : โทร. 089-255-5154  /  02-682-7600
E-mail : sciage@gmail.com
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NCDs buster สุขภาพ

PROMOTION ภายในวันงานมีการตรวจวเิคราะห�องค�ประกอบภายในร�างกาย
ด�วยเคร�่อง Inbody และแปลผล โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย

เบอร�ติดต�อ : โทร. 086-352-7558 / 
                                02-348-7000 ต�อ 4557-8
E-mail : sciage@gmail.com

กิจกรรมเป�ดโครงการสุขภาพ 
เพ�่อรับรู�นโยบายการดูแลสุขภาพ

จากองค�กรสู�พนักงาน

Kick off

กิจกรรมสรุปพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

แสดงให�พนักงานรับรู�

Campaign
Closing

กิจกรรมการแข�งขันด�านสุขภาพ
ระหว�างสมาชิกในกลุ�มตัวแทนของ
พนักงานเพ�่อสร�างแรงกระตุ�นผ�าน

การสร�างพนักงานตัวอย�าง
ผู�ประสบความสาเร็จ

Healthy
Challenge
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Peony Development Co.,Ltd. สุขภาพ

“IWalk Gait trainer” 
(เคร�่องฝ�กเดินผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมอง ไอวอล�ค)
ใช�สำหรับช�วยในการฝ�กเดิน (กายภาพบำบัด) แก�ผู�ป�วยอัมพาต 
จากโรคหลอดเลือดสมอง เพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพในการกายภาพบำบัด

350,000 บาท

เบอร�ติดต�อ : โทร. 062-193-9659 / 086-572-4322
E-mail : sale@peonydevelopment.com  
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ว�สาหกิจสุขภาพชุมชน สุขภาพ

PROMOTION

องค�กรสามารถติดต�อนำบร�การนี้เข�าไปให�กับ
พนักงานในราคาเหมาต�อวัน
ลด 10% จากเดิม 2500 บาท/วัน/เตียง

80
บาท/ครั้ง

ราคา

เบอร�ติดต�อ : โทร. 082-796-2526-8
Facebook : https://www.facebook.com/poonchai.chitanuntavitaya
E-mail : Foster@Shevar.org  
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Dress the Dream เสื้อผ�า แฟชั่น และศิลปะ

PROMOTION
ผ�าคลุมไหล�จากราคา 1,190 บาท เหลือ 790 บาทเท�านั้น
รายได�หลังหักค�าใช�จ�ายส�งให�สมาคมส�งเสร�มสถานภาพสตร�

790
บาท/ชิ�น

ราคา

790
บาท/ผืน

ราคา

DRESS

SCARF

เบอร�ติดต�อ : โทร. 097-193-3222
Facebook : dressthedreamth
Website : http://www.dressthedream.com
Line : @dressthedream
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HEARTIST เสื้อผ�า แฟชั่น และศิลปะ

PROMOTION
ซื้อสินค�าในร�าน ชิ�นต�อไปลด10%
(ราคาเท�ากันหร�อถูกกว�า)

250
บาท/ชิ�น

ราคา

พวงกุญแจ/เข็มกลัด

กระเป�าทรง basic
790

บาท/ใบ

ราคา

เบอร�ติดต�อ : โทร. 081-649-4534
Facebook : heartistdid

กระเป�าที่มาจากผ�าทอบำบัดของบุคคล
ที่มีความบกพร�องทางสมอง ที่มีใบเดียวในโลก


