
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Blue Diamond
Blue Diamond Grand Elite

คุณพหล ทองขุนดำ�

WWW.SUCCESSMORE.COM

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 35 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562





ทักทายกันฉบบัน้ี ซ่ึงตรงกับเดอืนมนีาคม ถือเปน็ช่วงเวลา

แห่งการใกล้ส้ินสุดของรอบเวลาไตรมาสที่ 1 ของปีแล้ว

เวลาในแต่ละปีเดินทางเร็วข้ึนๆ จนแทบจะห้ามกระพริบ

ตาเลยทีเดียว นักธุรกิจทุกๆ ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับ 

เดือนนี้เคร่ืองเร่ิมติดกันรึยังครับ ในส่วนของบริษัทนั้น 

เครื่องกำาลงัร้อนแรงข้ึนทกุขณะ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในส่วน

ของการเตรียมเพ่ิมสินค้าในกลุ่มเครื่องสำาอางและอาหาร

เสริมที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีความเข้มข้นในส่วนของโปรโมชั่นเข้าร่วม

งานสัมมนาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสัมมนา “Lift Up Your 

True Self” ยกระดับตัวตนแท้ ในตัวคุณ หรือสัมมนา 

“Discover Your Destiny” ค้นพบจุดหมายของตัวคุณ

ทัง้สินคา้ใหมแ่ละสัมมนา ลว้นแลว้แตอ่อกแบบมาเพื่อเปน็

เครื่องทุ่นแรงในการขับเคลื่อนธุรกิจของทุกๆ ท่าน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ หัวใจของการสร้าง

ความสำาเร็จในชีวิตนั้น  อยู่ตรงที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร

จริงๆ มคีวามคดิสนบัสนนุตวัเอง ว่าคณุคูค่วร คดิถึงความ

เป็นไปได้และเชื่อว่าคุณคว้าเป้าหมายนี้มาครอบครองได้ 

และในระหว่างทางเดิน คุณอาจพบเจอความท้าทายบาง

สิ่งบางอย่าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หากคุณยังมีความเชื่อ

มั่นในตนเอง ในทีม และในบริษัทฯ และยังคงคิดถึงความ

เป็นไปได้ คุณจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ด้วยการเรียนรู้

ฝึกฝน พัฒนาตน และลงมือทำาซ้ำาๆ การเปล่ียนแปลง

วันละเล็กวันละน้อยในตัวคุณทั้งในด้านความคิด ความ

แข็งแกร่งของหัวใจ ความสามารถในการบริหารอารมณ์

ความรู้สึก ความรู้ และทักษะที่ดีข้ึน มันสามารถสะสม

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากพอจนคุณสามารถสร้าง

ผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ ดังนั้น หนทางสู่ชัยชนะจึงอยู่ที่

การยืนหยัดนานพอจนคุณเก่งข้ึน และคุณจะกลายเป็น

แชมป์เปี้ยนเมื่อคุณก้าวต่อจากคำาว่าเก่งไปสู่ระดับความ

ชำานาญ ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกๆ ท่านนะครับ 

ผมเชื่อมั่นวา่ทุกๆ ท่านสามารถเป็นเจ้าของชีวิตที่มี

ความสำาเร็จในระดับที่คุณออกแบบได้ เชื่อเสมอว่า

คุณทำาได้ Yes! U Can
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ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร









ซัคเซสมอร์ รวมพลังส่งมอบคุณค่า สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 

กับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด 

ได้จัดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

นำาโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และCEO 

นพกฤษฏิ ์นธิเิลศิวิจติร พร้อมด้วยผูน้ำาและนกัธรุกิจ ร่วมบริจาคส่ิงของท่ีขาดแคลน

รวมมูลค่า 261,198 บาท และเดินทางไปส่งมอบคุณค่า ณ โรงเรียนบ้านอุมุง 

ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งมีชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่มาร่วมโครงการ

ในครั้งนี้ กว่า 400 คน

ภายในโครงการ มกีารให้บริหารการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น ตรวจสุขภาพร่างกาย 

ตรวจสุขภาพฟัน วัดสายตาประกอบแว่น บริจาคสิ่งของที่จำาเป็นและมอบทุนการ

ศึกษา พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง

เพราะพลังแห่งการแบ่งปัน

คือพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืน

เพราะพลังแห่งการแบ่งปัน

คือพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและยั่งยืน







15. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Royal Diamond

14. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Presidential Diamond

13. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Imperial Diamond

12. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Crown Diamond

10. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Blue Diamond

4. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Platinum

7. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Sapphire

1. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Bronze

11. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Black Diamond

5. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Pearl

8. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Emerald

2. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Silver

9. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Diamond

3. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Gold

6. นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Ruby

การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนธันวาคม 2561  - มกราคม 2562

RECOGNITION10

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Emerald

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

MR.KHUN MAN KYAW
กรุงเทพมหานคร

คุณเสกข์สืบพงศ์ ปลื้มสุข
จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณบัญชา - คุณปราณี วังทอง
จ.สุโขทัย



RECOGNITION 11

คุณวิภารัตน์ เพ็งภิบาล  จ.สุโขทัย

คุณสยุมพร ทองคณารักษ์  จ.สงขลา

คุณอัครวัฒน์ แก้วศิริพันธ์  จ.แพร่

MR.MIN KAN SEE  กรุงเทพมหานคร

MR.NAY LIN SOE  กรุงเทพมหานคร

MR.SAKDA PHONGPHAT - คุณชลนิชา พงษ์พัฒน์   จ.เพชรบูรณ์

MR.SAW YE LIN  กรุงเทพมหานคร

MR.SOK PA - คุณดาณี ชูวัน  จ.นนทบุรี

MR.TAS YAKKOB  จ.ตราด

MRS.CHO CHO AYE - คุณอภิโชติ พัฒนธนาเดช

กรุงเทพมหานคร

คุณเจริญ บัวผัน  จ.นครราชสีมา

คุณเบญจวรรณ ญาติฝูง  จ.เชียงใหม่

คุณเบญญาภา ศรีวิเศษ  จ.ชลบุรี

คุณเรืองพัฒ ชูสำาริด  จ.พิจิตร

คุณเสาวลักษณ์ นครเรียบ  จ.มหาสารคาม

คุณใจทิพย์ - คุณจรัส เหมือนสังข์ จ.พัทลุง

คุณไพเราะ ตัณนิติศุภวงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณกัญญาณัฐ จินตศิริกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติชนม์ - คุณฐิตาภรณ์ สุภามงคล จ.เชียงใหม่

คุณคริษฐ์ สว่างอารมย์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจักรชัย อัฐมาลา  จ.สระบุรี

คุณจันรอน พ่ึงกริม - คุณสังวาลย์ นามวงศ์ศรี จ.สุโขทัย

คุณจิตติมา ฉัตรแก้ว  จ.สิงห์บุรี

คุณจิระนันท์ เค้าแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณจิระภาคย์ ยุพาพินนุรักษ์  จ.นครสวรรค์

คุณชโนทัย - คุณประทวน มณีรอด จ.พิจิตร

คุณชยานิษฐ์ วงษ์จินดาวัชร์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชัชดล - คุณรุจิรารัตน์ โกศลยุทธสาร กรุงเทพมหานคร

คุณชัยวุฒ์ิ - คุณศิริทิพย์ มานพ  จ.แพร่

คุณณัฎฐพล - คุณภัสวรรณ์ อินมา จ.สมุทรสาคร

คุณดมิสา เข็มเพ็ชร์  จ.ระยอง

คุณดาริน - คุณสมพงษ์ ขุนโยธา จ.ลพบุรี

คุณดาวเรือง กล่ินเจริญ - คุณยงยุทธ จันทร์ลา จ.ปทุมธานี

คุณเสนีย์ - คุณนัฐริกา ผลแย้ม  จ.นนทบุรี

คุณเหมรัศม์ิ แตงอ่อน  จ.พิจิตร

คุณณัฎชา นนทะเสน  กรุงเทพมหานคร

คุณทิพย์รัตน์ - คุณณฐกร ปัญญาทิพย์ จ.เชียงใหม่

คุณธนพร ช่างเพ็ชรผล  จ.ชลบุรี

คุณธนพรนรัศร - คุณพงษ์ตะวัน นาคไพศาลธน   จ.พิจิตร

คุณธนียา ธูปเทียน  จ.นครสวรรค์

คุณธมกร สมศรี  จ.พะเยา

คุณธัชพล - คุณเปรมวดี แมลงภู่ทอง กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญารัตน์ ยศทนนท์  จ.ลำาปาง

คุณนงค์นุช วรรณสุทธ์ิ  จ.ตาก

คุณนพรัตน์ - คุณชัชวาลย์ กุลสุวรรณ์ จ.พิษณุโลก

คุณนภาพร ศรีคำามูล  จ.สมุทรปราการ

คุณนฤชิต เรวัตจารุเดช - คุณรัชนี หองส่ำา จ.ชุมพร

คุณนันทกานต์ - คุณสมพร แดงสวัสด์ิ จ.นครราชสีมา

คุณน้ำาฝน อยู่ม่ัน  จ.ตราด

คุณนิรุติ อุทัยวัฒนานนท์ - คุณจินตนา ขัดมูล จ.เชียงราย

คุณนุจรี ก้อนทอง - คุณอนุชา สาระทิศ จ.กำาแพงเพชร

คุณบังอร สุจันทร์  จ.เลย

คุณบุญเลิศ น้อยอุบล  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณปรีชา เพียงต่อ  จ.พิษณุโลก

คุณปัณณ์ธพร ทองด้วง  จ.นครสวรรค์

คุณพยุง เจติยวรรณ - คุณพรณารินทร์ เหลืองสุวรรณ   จ.ราชบุรี

คุณพัชร์สิตา สหจิรายุวัฒน์  จ.ราชบุรี

คุณพัชรี ต้ังใจ   จ.พิจิตร

คุณพิจิตร กุลมัย  จ.พิจิตร

คุณพีรันธรน์ อินทกูล  จ.พิจิตร

คุณภรณ์ทิพา บินโตะใบ้  จ.กระบ่ี

คุณมลธิรา บำารุง  จ.กระบ่ี

คุณยุพา ตุงคะศิริ  จ.นครปฐม

คุณรภัสสิทธ์ิ - คุณอังศุนิตย์ กฤตธนวิรุฬท์ จ.หนองบัวลำาภู

คุณรัชฎาพร โรเบอร์ต - MR.DAVID ROBERTS   กรุงเทพมหานคร

คุณราชศักด์ิ อังคะนาวิน  จ.ชลบุรี

คุณละเมียด บุบผาอาจ  กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

คุณนูรีย๊ะ อิแต - คุณอิสมาแอ กาฮง จ.ยะลา

คุณประภาพรรณ แจ่มประแดง  จ.นครสวรรค์

คุณวรณภพ สุทธิผลไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร

คุณวงค์เดือน นามกันยา  กรุงเทพมหานคร

คุณวัชรี ทองสุระวิโรจน์  จ.ตาก

คุณวารี หนูประกอบ  จ.สงขลา

คุณวิทยา ศรีรอต  จ.ปทุมธานี

คุณศศนันท์ ย่วนยินรักษ์  จ.พิจิตร

คุณศิริพร ปราณีตพลกรัง - คุณวัชร์ชลธนวงค์ บุญประกอบ

จ.นครสวรรค์

คุณศิริพร พุฒฤทธ์ิ   จ.สุโขทัย

คุณศิริพันธ์ ศาสตร์สง่า  จ.ปทุมธานี

คุณสน่ัน บุญมี   จ.พิจิตร

คุณสะกุนีย์ สงวนเช้ือ  จ.ชลบุรี

คุณสาวิตรี ชุรี - คุณวัสพล จอมเกตุ กรุงเทพมหานคร

คุณสำาลี ปู่โท   จ.สระบุรี

คุณสิริกร - คุณสมพร อัฐมาลา  จ.สระบุรี

คุณสิริพล ธนิกกุล  จ.นนทบุรี

คุณสุขประเสริฐ หมื่นหาญนิยม  จ.ชัยนาท

คุณสุชานาฎ อินเลิศ  จ.สุโขทัย

คุณสุนิสา หงษ์มะณี  จ.ชลบุรี

คุณสุพิชฌาย์ บินซอและฮ์  จ.ลำาพูน

คุณสุวิชา ทัศนาญชลี  จ.อุทัยธานี

คุณอธิป ศรีคชไกร  จ.สงขลา

คุณอนันต์ แก่นมะสังข์ - คุณมาลัยพร ยะสุริยา จ.ระยอง

คุณอมรรัตน์ นคราวงศ์  จ.สงขลา

คุณอรปภากร ศรีไชย  จ.ชลบุรี

คุณอัญชัณ - คุณยงยุทธ บวกสันเทียะ จ.สิงห์บุรี

คุณอาพระ พุธดี  จ.ราชบุรี

คุณอารีย์ รอดบัณฑิตย์ - คุณไชยวัฒน์ สวยน้อย    จ.สมุทรปราการ

คุณอำาพล - คุณเพลินพิศ แก่นมะสังข์ จ.ระยอง

คุณอำาพล สมิงแก้ว - คุณพรรณณี เรือนจันทร์ จ.สระบุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

คุณลำาดวน - คุณวีระยุทธ กาวิตา 
จ.พะเยา

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

MISS.LIN LIN KHAING  กรุงเทพมหานคร

MR.CHONLACHAD PHOUVONGSA จ.มหาสารคาม

MR.MAO YAV   จ.จันทบุรี

MRS.AUNG KYI  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเกศกนก บัวขาว  จ.พิษณุโลก

คุณเกศริน อรุณเวช  จ.เชียงใหม่

คุณเรณู ผาแพร  จ.ชัยนาท

คุณแมน เอ่ียมอินทร์  จ.พิจิตร

คุณแสงเดือน สีผ้ึง  กรุงเทพมหานคร

คุณแสงทิพย์ สงวนเรือง  กรุงเทพมหานคร

คุณโสฬส แหวนทอง  จ.นครราชสีมา

คุณไพโรช ทองอินทร์  จ.สระบุรี

คุณกรวิชญ์ พลนิกร  จ.ชัยนาท

คุณกัญญาพร ลิมาคม  จ.ราชบุรี

คุณกาญจนา จรูญผล  กรุงเทพมหานคร

คุณจุไร พันธรักษ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณชลอ กล่ินเจริญ  จ.ปทุมธานี

คุณฐิติกร วิไลศิริ - คุณธารารัตน์ แซ่เตียว จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณภัทร ครุฑนรสิงห์ - คุณธนโชติ คงโนนกอก   กรุงเทพมหานคร

คุณณัฎฐาภรณ์ ส่งแสง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณณิชาพัฒน์ ธาดาธนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณดวงมณี หอมบุญมา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณดอเล๊าะ - คุณคอบือเสาะ ปุโรง จ.ยะลา

คุณถนิมภรณ์ - คุณอนุสรณ์ ศรีสังวรณ์ จ.เชียงราย
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คุณทศพล ธีฆะพร  จ.นครสวรรค์

คุณธนิตย์ มณีเทศ  จ.กำาแพงเพชร

คุณธัญญาภัสร์ โรจน์รุ่งนิธิคุณ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนวลจันทร์ สมอ่อน - คุณประพันธ์ วงษ์อุบล   กรุงเทพมหานคร

คุณบานเย็น - คุณนิยม ขอเวียนกลาง กรุงเทพมหานคร

คุณประเสริฐ รักพ่วง  จ.กำาแพงเพชร

คุณปัญญา สุขเจริญ  จ.พิจิตร

คุณพนารัตน์ หงษ์สกุล  จ.สระแก้ว

คุณพยุง เจติยวรรณ - คุณพรณารินทร์ เหลืองสุวรรณ   จ.ราชบุรี

คุณพิมพ์กมน อัครเลิศนิธิกร  จ.ชลบุรี

คุณมณีรัตน์ พรมเขียว  จ.ชลบุรี

คุณมยุรา ฝ่ายแก้ว  จ.อุดรธานี

คุณรุ่งนภา - คุณพรชัย สถานต้ิน จ.สตูล

คุณละไม ฝ่ังชลจิตต์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมหวัง เปสาโก  กรุงเทพมหานคร

คุณสมัย เผือกพันธ์  จ.สุโขทัย

คุณสัญชัย พูลสวัสด์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสายรุ้ง - คุณอำานาจ ต่ายเกิด จ.กำาแพงเพชร

คุณสีนวล ก้อนทอง  จ.กำาแพงเพชร

คุณสีวัน จิตสว่าง  จ.แพร่

RECOGNITION

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

12

คุณสุกาโน เหมนคร - คุณวรรณา เตะย่อ จ.สงขลา

คุณสุธาทิพย์ สว่างแสง  จ.นครสวรรค์

คุณหทัยกัญจ์ เลิศสุรีรัตน์  จ.ชลบุรี

คุณหาบีบนเล๊าะ - คุณอ่ารันยานี ศรีอาหมัด จ.สงขลา

คุณอัญชลินท์ จรุงพัฒนานนท์  จ.ชลบุรี

คุณอาทิตย์ บุบผาอาจ  กรุงเทพมหานคร

คุณอารีรัตน์ คงเพ็ชรศักด์ิ  จ.ราชบุรี

ร.ต.อ. สุทัศน์ ทองกล่อม  จ.ฉะเชิงเทรา

MISS.AH GYI MA  กรุงเทพมหานคร

MISS.KHIN MOE MOE  จ.สมุทรสาคร

MISS.KYAL ZIN HNIN  กรุงเทพมหานคร

MISS.LEE VONGVICHIT  จ.เพชรบุรี

MISS.LOTH - MR.TIP KHATTHAVONG    จ.ปทุมธานี

MISS.MA MA MOE  กรุงเทพมหานคร

MISS.MOE MOE MYINT SAN กรุงเทพมหานคร

MISS.NAN KYEIN KHAM  จ.ลำาพูน

MISS.NAN MART - MR.SAI MOON จ.เชียงใหม่

MISS.NAN MUE SI  กรุงเทพมหานคร

MISS.NAN MYINE SOE - MR.SAW THAN LIN   กรุงเทพมหานคร

MISS.NAN YIN YIN AYE  กรุงเทพมหานคร

MISS.NAVY NOEURN  จ.นนทบุรี

MISS.ROSABEL BITACURA DENUNA จ.ชลบุรี

MISS.WIN WIN THET  กรุงเทพมหานคร

MR.AUNG PAING TUN  กรุงเทพมหานคร

MR.AUNG WEISHAN - MISS.NAN NYO SAN   จ.สมุทรปราการ

MR.AYE MIN   กรุงเทพมหานคร

MR.BUN CHORN  จ.สมุทรปราการ

MR.CHAN SHING BUN  จ.ชลบุรี

MR.CHAP SOPHYRA - MRS.SUM POV จ.นนทบุรี

MR.HLA TUN   จ.สมุทรสาคร

MR.HLA WIN SOE  กรุงเทพมหานคร

MR.KHIEV SOTHY  กรุงเทพมหานคร

MR.KYAW THET  กรุงเทพมหานคร

MR.LACH LINDA  จ.นนทบุรี

MR.LAK LOEURN  จ.นนทบุรี

MR.MAN MYO ZAW  จ.สมุทรปราการ

MR.MAN WIN MAW  จ.สมุทรปราการ

MR.MAT KARIM  จ.จันทบุรี

MR.MAT YOUSOS  จ.ตราด

MR.MAUNG BO  กรุงเทพมหานคร

MR.MERT ROUSMAN  จ.จันทบุรี

MR.MOHD NAJID BIN SAID  จ.นราธิวาส

MR.OLIVER DUNDANG  กรุงเทพมหานคร

MR.PHAL PHEN - MISS.BER SOPHEA จ.นนทบุรี

MR.SAI KYAR   กรุงเทพมหานคร

MR.SAI LU - คุณตุ้ย  จ.เชียงใหม่

MR.SAW KYAW EH PHAWT  จ.ตาก

MR.SAW PHAR DAR PAW  กรุงเทพมหานคร

MR.SAW THAW WIN BO  กรุงเทพมหานคร

MR.SEINGIM NON  กรุงเทพมหานคร

MR.SI THU AUNG  กรุงเทพมหานคร

MR.SINA NHOR - คุณบี  จ.นนทบุรี

MR.SOE MOE AUNG  กรุงเทพมหานคร

MR.TAN MENGSAN  จ.สระแก้ว

MR.VUN VY   กรุงเทพมหานคร

MR.WAN PAIRUL IRUAN BIN WAN DAUD    จ.นราธิวาส

MR.WIN TUN   กรุงเทพมหานคร

MR.ZAW MIN - MISS.VATSANA THONGDAM   จ.สมุทรสาคร

MRS.THI DAR TUN   กรุงเทพมหานคร

คุณเกริกเกียรติ สุวิรัตน์  จ.สงขลา

คุณเกศินี อาจปาสา   จ.ปทุมธานี

คุณเกษลดา เดชะพรสถิต  จ.สระแก้ว

คุณเจนจิรา ดอนหวย  จ.นครสวรรค์

คุณเจริญ - คุณมุกดา ย้ิมย่อง  จ.เพชรบุรี

คุณเฉลิมชัย หิรัญโท  จ.เลย

คุณเดือน พุ่มสด  จ.สุโขทัย

คุณเทอดพงศ์ สายเพ็ชร  กรุงเทพมหานคร

คุณเปล้ือง ภูแดง  จ.เลย

คุณเปียทิพย์ บัวหลวง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเพ็ญนภา ทองคณารักษ์  จ.สงขลา

คุณเพ็ญพิชชา เพชรมณี  จ.สงขลา

คุณเมืองมนต์ - คุณลำาไพ สีหาคำา กรุงเทพมหานคร

คุณเวชยันต์ หม่ันม่ันคง - คุณน้ำาผ้ึง ชัยศรี จ.ตราด

คุณเสมอ ปานทุ่ง  จ.สุโขทัย

คุณเสาวลักษณ์ แก้วประเสริฐ  จ.ชลบุรี

คุณเอ ตาน - MISS.NAN MU HEE LAR จ.สมุทรสาคร

คุณเอกชิด สมหวัง  จ.สมุทรปราการ

คุณเอกสิทธ์ิ อินทกูล  จ.พิจิตร

คุณแน่เกร่อ มนต์หาภูมิ  จ.ตาก

คุณแมน เอ่ียมอินทร์  จ.พิจิตร

คุณแสงมณี ชิงดวง  กรุงเทพมหานคร

คุณโชติรส วงษ์นุช  จ.ลพบุรี

คุณโทโมยูกิ ฟูจิวารา  กรุงเทพมหานคร

คุณโสภา โฉมศรี  จ.อุทัยธานี

คุณโสภิญ - คุณบัญชา ตาดทองแถว จ.ชลบุรี

คุณโสภิดา ชัยฤทธ์ิ  จ.สงขลา

คุณกฤษฎา นุดสมบัติ  จ.ตราด

คุณกอบแก้ว แสงเมือง  จ.สุโขทัย

คุณกัญญภัสย์ วงศ์ทองใบใหญ่  จ.กำาแพงเพชร

คุณกัญญา ประสาททอง  จ.ชลบุรี

คุณกัญญาณัฐ สุขเรือง  จ.นครสวรรค์

คุณกันตภณ สหเดชบารมี - คุณวาสนา มีแก้ว จ.เพชรบุรี

คุณกัลยรัตน์ เกตุสมพงษ์  จ.เชียงราย

คุณกัลยา กรมทอง  จ.เลย

คุณกัลยาภัสร์ นัยนานนท์  จ.ชลบุรี

คุณกัษกร จอมสิรโชติ  จ.ชลบุรี

คุณกาญจนา แซ่ล่ิม  จ.สงขลา

คุณกิตติศักด์ิ พิสาชัย - คุณเบญญทิพย์ ศันติปุญญพัฒน์

จ.สมุทรปราการ

คุณกิมอัง พงษ์นารายณ์  จ.ชัยนาท

คุณกุญช์ชาญ มณีโชติ  จ.สระบุรี

คุณกุลเศรษฐ์ ตู้เงิน  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณกุลญาดา หอมเอนก  จ.จันทบุรี

คุณขวัญใจ ชัยนิรามัย  จ.สงขลา

คุณคนึง จำานงโชติ  จ.อ่างทอง

คุณจงรักษ์ ปัญญานะ  จ.เพชรบูรณ์

คุณจตุรงค์ รักนุ้ย - คุณศิริโฉม สังฆะโณ จ.สงขลา

คุณจริยาพร ศรีสวัสด์ิ  กรุงเทพมหานคร

คุณจารุจิตร น้อยสิน  จ.สุโขทัย

คุณจารุวรรณ - คุณสุรเดช วงศ์อนันต์ผล กรุงเทพมหานคร

คุณจินดาภรณ์ เปรมกลาง  จ.นครราชสีมา

คุณจิรวัฒน์ - คุณสุนันทา กล่ำาคำา จ.สุโขทัย

คุณจุฑารัตน์ แสงโสด  จ.นครสวรรค์

คุณจุฑาวรรณ ล้อมรื่น  จ.นครสวรรค์

คุณจุ๋ม สุขเดช   จ.ชัยนาท

คุณชนมณี ยอดเมธา  จ.ลำาพูน

คุณชลิต แห้วเพ็ชร   จ.อุทัยธานี

คุณชวินกรณ์ ชัยสิทธ์ิพรกุล  จ.พะเยา

คุณชัชอิทธ์ิ หงษ์ทอง - คุณเบญจมาศ สอนราช   จ.กำาแพงเพชร

คุณชัยพร กางถ่ิน  จ.ชลบุรี

คุณชาตรี อินจันทร์  กรุงเทพมหานคร

คุณชาติชาย คุณปล้ืม  จ.ชลบุรี

คุณชาติชาย - คุณสมคิด ท้าวพิมพ์ จ.สมุทรปราการ

คุณฐิติชญา สาธุสิทธ์ิ  จ.อุบลราชธานี

คุณฐิติรัตน์ พาดกลาง  จ.นครราชสีมา

คุณณภัทร เวชการกุล  จ.บุรีรัมย์

คุณณรงค์ศักด์ิ ทิมเจริญ  กรุงเทพมหานคร

คุณณวีร์อร กัญญาโภค  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฎฐ์ชัญญา วงศ์ปราชญ์  จ.นครปฐม

คุณณัฏฐ์นลิน - คุณบุญประสงค์ วัฒนสิงห์ จ.เพชรบูรณ์

คุณณัฐญาณี ชัยวุฒิ  จ.เชียงราย

คุณณัฐธิดา เทียมน้อย  จ.สระบุรี

คุณณัฐพงษ์ สอนสุภาพ  จ.เลย

คุณณัฐรินีย์ เวสศรียา - คุณณัชชา กันทะจันทร์ จ.แพร่

คุณณัฐวรรณ เซเดลล์  จ.นครปฐม

คุณณัฐสินี ดีมาก  จ.นครศรีธรรมราช

คุณดาวเรือง บุญมี  จ.สุโขทัย

คุณต้น อยู่สถิตย์  จ.สุโขทัย

คุณตรีพร เพชรอาวุธ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณถาวร หนูประกอบ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณทนงศักด์ิ รัตนโอภา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณทยาวีร์ ภูมิใจ   จ.ปทุมธานี

คุณทรงศรี ช่วยบุญญะ  จ.สงขลา

คุณทวีศักด์ิ ฉิมหลวง  จ.ขอนแก่น

คุณทศพล ธีฆะพร  จ.นครสวรรค์

คุณทองแท้ ทองทิพย์  กรุงเทพมหานคร

คุณทองคำา - คุณสุภาพร เสดษา จ.ชลบุรี

คุณทองพูน นิลมงคล  กรุงเทพมหานคร

คุณทิติภา ทองเงินธนาทิพ  จ.พิจิตร

คุณธนบุตร อังสัจจะพงษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณธนพร แสนวงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณธรณ์นนท์ ล้ีภัยรัตน์  จ.อุทัยธานี

คุณธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณธัญเทพ ผลประสาท  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณธัญญาภรณ์ คงดี  จ.สระบุรี

คุณธัญนันทน์ พูลสวัสด์ิ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณธัญนิชา ทิพม่อม  จ.ระยอง

คุณธีรพล จตุพรวิพัฒน์  จ.สระบุรี

คุณธีรภัทร์ สีหยวก  จ.ปทุมธานี

คุณนกยุง เขียวงาม - คุณจตุพร จัดจำารูญ จ.ชัยนาท

คุณนภลภัส กฤษณา  จ.นครปฐม

คุณนฤมล พุกพวง - คุณสัญญา จันทร์ จ.เพชรบุรี

คุณนวลรัตน์ เทอำารุง   กรุงเทพมหานคร

คุณนวสรณ์ ชยเกียรตินนท์   กรุงเทพมหานคร

คุณนอ เคย์ ไท เฮลียง  กรุงเทพมหานคร

คุณน้อยพิมพร ศรีวิชัย  จ.เชียงใหม่

คุณนัฐพนธ์ เชยกล่ิน  จ.นครนายก

คุณนันทิยา เชาวลิต  จ.ชุมพร

คุณน้ำาค้าง - คุณสายัณย์ เก่งเขตวิทย์ จ.นนทบุรี

คุณนิตยา ศรีสมโภชน์  จ.ระยอง

คุณนิติพล เลาหม่ี  จ.เชียงใหม่

คุณนิธิภัทร์ ภูวนา - คุณภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์  จ.ชลบุรี

คุณนิภาภรณ์ เสถียรเขต  จ.ชลบุรี

คุณนิรุติ พิลา   กรุงเทพมหานคร

คุณนิษฐา พันทะท้าว  จ.มหาสารคาม

คุณบรรหาร คำาพร้อม  จ.ราชบุรี
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คุณบังอร โกสุม   กรุงเทพมหานคร

คุณบีด๊ะ ดือราแม  จ.ยะลา

คุณบุญช่วย แก้วเรือง  จ.พิจิตร

คุณบุญช่วย อริยกอง  จ.เชียงใหม่

คุณบุญถ่าย พฤกรัตน์  จ.สิงห์บุรี

คุณบุญศรี - คุณประสิทธ์ิ เกษรสุริวงษ์ จ.นครสวรรค์

คุณบุญศรี ทองหยิบ  จ.ปทุมธานี

คุณบุษกร ตาปราบ  จ.ชัยภูมิ

คุณปณวัฒน์ ลาลี  กรุงเทพมหานคร

คุณปนัดดา สุวรรณมาลย์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณประเทือง เหมือนทิพย  จ.สมุทรปราการ

คุณประเทือง รัตนาแพง  จ.กำาแพงเพชร

คุณประทวน อ่ำาครอง  จ.ตาก

คุณประนอม คำาปลิว  จ.ตาก

คุณประภาพร เอ่ียมบู่ - คุณสงกรานต์ เจตเกษตรการ   จ.เชียงใหม่

คุณประภาศิริ สุขเกษม  จ.พิษณุโลก

คุณประสงค์ ศิริลักษณ์  จ.ระยอง

คุณประสิทธ์ิ เผือกนาค - คุณพเยาว์ โพธ์ิทอง จ.พิจิตร

คุณปรางทิพย์ ยังเซ่ง  จ.สงขลา

คุณปรียารัตน์ โคประโคน  จ.บุรีรัมย์

คุณปัญญาพล ศรีรักษา - คุณอรอุมา อินทร์ท่าฉาง   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปาริชาติ เจียมเมืองปักษ์ก  รุงเทพมหานคร

คุณปิญชาน์ อนุวัฒน์  จ.จันทบุรี

คุณป่ิน เจริญวงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณพเยาว์ ไชยบุตร  จ.ราชบุรี

คุณพงค์สวัสด์ิ มูลบัว  จ.เชียงราย

คุณพงศธร ศักด์ิศรีท้าว  จ.บุรีรัมย์

คุณพนารัตน์ คิดแสวง  จ.ระยอง

คุณพรชัย ปิยมณีกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณพรพันธ์ บุญศิริกุลนิตย์  จ.ชลบุรี

คุณพลอยพันธน์ วาระคำานึง  กรุงเทพมหานคร

คุณพัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ  กรุงเทพมหานคร

คุณพัชราภรณ์ เพชรบูรณ์ - คุณภัทรเดช กีรติบุญมานนท์

กรุงเทพมหานคร

คุณพัชริดา เฉิดดิลก  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณพัณณ์สินี สังข์ศาสตร์  จ.สมุทรปราการ

คุณพิชญ์ธนสินี เวชอาภรณ์  จ.แพร่

คุณพิชญาพร สันฝา  จ.กระบ่ี

คุณพิทักษ์ เทพญวน  จ.หนองบัวลำาภู

คุณพิมพ์ธิดา ธเนศพลสิริ  จ.ลำาพูน

คุณพิมพ์พรรณ ศุภศรีโกศล  จ.อุบลราชธานี

คุณพิมพา เหลือแดง  จ.ตรัง

คุณพิรัน นง   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณพีรยา ทองนุช  กรุงเทพมหานคร

คุณพุดมะนี พรหมมะจัน  กรุงเทพมหานคร

คุณภัณฑิรา สมทรง  จ.สงขลา

คุณภัณฑิลา ไชยเฉลิม  จ.นครราชสีมา

คุณภาณุเดช คำาพิทักษ์  จ.สระแก้ว

คุณภาวิดา หนูประกอบ  จ.สงขลา

คุณมณี - คุณคฑาวุฑ อารมณ์ฤทธ์ิ จ.สงขลา

คุณมธุมิส สมานทรัพย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณมะลิกา เย็นมา  จ.ราชบุรี

คุณมังกร อุตมะ - คุณคิม มิวมิด จ.ระยอง

คุณมัทดา วาหม๊ะ - คุณแวอาแซ ลีมา จ.ยะลา

คุณมานะ เหมือนอ่วม  จ.เพชรบุรี

คุณมานิต วังทอง  จ.สุโขทัย

คุณมาลินี สุรศัพท์  จ.จันทบุรี

คุณยามาศ ผดุงกุล  จ.จันทบุรี

คุณรจนา ทาเสือ  กรุงเทพมหานคร

คุณรอสือนะห์ ดีสะเอะ  จ.ยะลา

คุณรัชดากร พ่ึงกริม   จ.สุโขทัย

คุณรัชพล - คุณธัญพร ว่องไว  กรุงเทพมหานคร

คุณราตรี บริสุทธ์ิ  จ.เชียงใหม่

คุณราตรี ปลายชัยภูมิ  กรุงเทพมหานคร

คุณรุ่งนภา พิมพ์แพง  จ.สิงห์บุรี

คุณรุ่งฟ้าวดี จันทวิโรจน์  จ.ลำาพูน

คุณฤทธ์ิธดา มณีรณยุต  จ.พิษณุโลก

คุณลลิภัทร์ สร้อยสนธ์ิ  จ.อุบลราชธานี

คุณละเอียด. จงเกตุกรณ์  จ.นครสวรรค์

คุณลินดา ธรรมชาติ  จ.ชลบุรี

คุณลือศักด์ิ เพชรอ่วม  จ.นนทบุรี

คุณวชิรพร อัครปรีชากุล  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวรดา สืบเช้ือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวรรณรัตน์ เหล่าวณิชวิศิษฏ  จ.สมุทรสงคราม

คุณวรรณา - คุณมานพ วงษ์ศรี  จ.ปทุมธานี

คุณวรรณิภา แก้วดำา  จ.สงขลา

คุณวรวรรณ ทองดี  กรุงเทพมหานคร

คุณวรวีร์ - คุณสมศักด์ิ สุดชาติ  จ.ตราด

คุณวรางคณา เจียมเศรษฐ์  จ.สงขลา

คุณวราพร ดอยเจดีย์  จ.เชียงใหม่

คุณวราภร ชูวิจิตร์  จ.สงขลา

คุณวราภรณ์ เพ็ชรชุม  จ.สงขลา

คุณวริศรา ศาตะสมิต  จ.พะเยา

คุณวัชรพล ปล่ังศรีสกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณวันนิดา. ย้ิมคง  จ.ขอนแก่น

คุณวารณี ธีระกุล  จ.สงขลา

คุณวารุณี ตรีโพลา  กรุงเทพมหานคร

คุณวาสนา ส่งตระกูล  จ.นนทบุรี

คุณวิไลลักษณ์ กิตินาม  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวิจิตร ศาสตร์สง่า  จ.ปทุมธานี

คุณวิชาญ ป้องสุข  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวินิจ เดชสุรางค์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณวิบูลย์ จัดจันทึก - คุณสิริกาญจน์ ศรีตะโยธิน   จ.นครราชสีมา

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช  กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาพร โพธ์ิคำา  กรุงเทพมหานคร

คุณวิมลรัตน์ จันทะสระ  จ.สงขลา

คุณวิยะดา พลนิกร  จ.ชัยนาท

คุณวิรุฬห์ น้ำาแก้ว  จ.สุพรรณบุรี

คุณวิลาสินี จันทร์ลา  จ.ปทุมธานี

คุณวุฒธิชัย รัตนานุกูล  จ.พัทลุง

คุณวุฒิ สังขศาสตร์  จ.สมุทรปราการ

คุณวุฒิพร เอ่ียมจิตกุศล  กรุงเทพมหานคร

คุณศรัณย์ วารี   กรุงเทพมหานคร

คุณศรัณย์ ศรีชาติ  จ.ชุมพร

คุณศราวุฒิ คัณทักษ์  จ.นครพนม

คุณศริญญา คำารุณ  จ.สุโขทัย

คุณศศินวภา การะหงษ์  จ.ปทุมธานี

คุณศศินิภา สุทธิชาติ  จ.สุโขทัย

คุณศิรประภา ศิริมงคล - คุณอัคพงษ์ ไชยเลิศ จ.ระยอง

คุณศิริญภรณ์ - คุณเสริญ วงษ์น้อย จ.ระยอง

คุณศิริธร โชคดำารงสุข  จ.ราชบุรี

คุณศิรินันท์ ล้อมรื่น  จ.นครสวรรค์

คุณศิริพร ก้อนทอง  จ.กำาแพงเพชร

คุณศิริวรรณ ภู่สันทัด  จ.ลำาพูน

คุณศิวิไล ชยุตนิธิโรจน์  จ.ปทุมธานี

คุณศุภณัฐ คุ้มปิยะผล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสกาวเดือน บุตรมี - คุณสายัญ ไทยส่วย จ.ปราจีนบุรี

คุณสม บัวแดง   จ.พะเยา

คุณสมเกียรติ หวังผล  จ.เพชรบุรี

คุณสมกิจ ดอยสรีระ  จ.เชียงใหม่

คุณสมจิตร - คุณเน่ียม ป่ินแก้ว  จ.พิจิตร

คุณสมบัติ เดชมนตรี  จ.มหาสารคาม

คุณสมบัติ สอนหลวย  จ.เพชรบูรณ์

คุณสมบุญ พูพัฒนานุรักษ์  จ.นครสวรรค์

คุณสมบูรณ์ ยอดทวี   จ.สุโขทัย

คุณสมปอง - คุณสมเริง มุ่งมาไพรี จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมศรี บัวล้อมใบ  จ.นครราชสีมา

คุณสมศักด์ิ กางบุญเรือง  จ.สกลนคร

คุณสมหมาย ไชยแก้ว   จ.สมุทรปราการ

คุณสมัย ฉ่อกระโทก  จ.สระแก้ว

คุณสรเลข ไตรเดช  จ.นครนายก

คุณสรวรรณ แสงศรี  จ.สุโขทัย

คุณสลักจิตร ซ้ือสมบรูณ์  จ.แพร่

คุณสันติ ต้ังเพ่ิมพูน  จ.เพชรบุรี

คุณสันติพร จิตตภาค  จ.สงขลา

คุณสัมพันธ์ ไขศรีมน  จ.หนองบัวลำาภู

คุณสาคร โพธ์ิทอง  จ.ชลบุรี

คุณสาย บุญทอง  จ.ราชบุรี

คุณสายฝน ร่มเมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสาริศา หลักคำา  จ.นครราชสีมา

คุณสาสิริยา สีผ้ึงชินรัฐ  จ.นครสวรรค์

คุณสำาเนียง ชาญสูงเนิน  กรุงเทพมหานคร

คุณสำาเภา บุตรทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณสิธทัศน์ จันทร์เขียว  จ.พะเยา

คุณสิริเดช ศรีชำานาญ  จ.จันทบุรี

คุณสิริชัย รักพ่วง  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุเทพ - คุณนิภา เจนชัยภูมิ  จ.นครสวรรค์

คุณสุเพ็ญ - คุณพรพิพัฒน์ สุภากาญจน์ กรุงเทพมหานคร

คุณสุกัญญา จันทรบุตร   จ.กำาแพงเพชร

คุณสุกัญญา - คุณวุฒินันท์ ศรีสุขใส จ.ชัยภูมิ

คุณสุขจันทร์ คำาทอง  จ.ร้อยเอ็ด

คุณสุดใจ จารุธนสุล  จ.สระแก้ว

คุณสุดใจ - คุณอัมพัน ปิระกะ  จ.เพชรบูรณ์

คุณสุดารัตน์ ชยม่ันคงชัย  จ.สุโขทัย

คุณสุทธินี แกมขุนทด   กรุงเทพมหานคร

คุณสุทธิรักษ์ สายเลน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุทารัตน์ พุ่มเจริญ  จ.นครสวรรค์

คุณสุธาดา นรสิงห์  จ.นนทบุรี

คุณสุนันทา อาริยะ  จ.ตราด

คุณสุนีย์ เหลาเกตุ  จ.เชียงใหม่

คุณสุพนต์ ชิณสา  จ.นครสวรรค์

คุณสุพรรณ จูกระจ่าง  จ.นครสวรรค์

คุณสุพรรณ บุดดีเสาร์  จ.ลำาพูน

คุณสุภัสสภา อุ่นศรี  จ.นครสวรรค์

คุณสุภาพร พรมเถื่อน  จ.นครสวรรค์

คุณสุภาวดี สมถวิล  จ.สงขลา

คุณสุภาวรรณ หัสรังษี  จ.พัทลุง

คุณสุมิตรา กุสม  จ.เชียงใหม่

คุณสุริยะ เตชะธนสารสมบัติ  จ.เลย

คุณสุริยาพร สุขแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณสูตินุช เพชรหิน  จ.ตรัง

คุณหทัยชนก เรืองช่วย - คุณณรงค์ฤทธ์ิ ชิตชลธาร   จ.สงขลา

คุณหทัยชนก ภาณุจารี  จ.นนทบุรี

คุณหัสดี วนสุนทรี  กรุงเทพมหานคร

คุณอดิศร ใจหาญ  จ.สระบุรี

คุณอดิศักด์ิ เจริญพร  จ.สมุทรปราการ

คุณอนงค์ ไชยสวัสด์ิ  จ.สงขลา

คุณอนงค์ วงษ์แก้ว  จ.แพร่

คุณอนุสรา ขาวสุวรรณ  จ.สมุทรปราการ

คุณอรณิชา ทองผง  จ.สุรินทร์

คุณอรวรรณ โพธ์ิสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร

คุณอรวรรณ ลีลารุจิเจริญ  กรุงเทพมหานคร

คุณอรุญนีย์ กล่อมเกล้ียง  จ.สิงห์บุรี

คุณอรุณ ทรัพย์สังข  จ.นครสวรรค์

คุณอักษร ชูประสูติ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอัจฉรา โล่ซิวตัก  จ.ตรัง

คุณอัญฎิกาญจน์ แสงใส  จ.พัทลุง

คุณอาณาจักร อินทรัตน์  จ.สงขลา

คุณอาทิตย์ บุบผาอาจ  กรุงเทพมหานคร

คุณอาทิตย์ สวัสด์ิอุบล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอาภาภรณ์ ต้ังจิตรเท่ียง  จ.ยโสธร

คุณอาภาภรณ์ ปันสุภา  จ.ลำาพูน

คุณอามีน ดอกมะลิ - คุณจินตนา โง้นทุม กรุงเทพมหานคร

คุณอารีย์ บุญช่วย  จ.พังงา

คุณอาสีสัก หะยีมะเด็ง  จ.ยะลา

คุณอิทธิพล หาญพิทักษ์ - คุณอนัญญา หวังคุ้มกลาง   จ.นครราชสีมา

คุณอุบล น่ิมอ่อนน้อม  จ.สมุทรปราการ

คุณอุมา ว่องวรานนท์  จ.ตรัง

จ.ส.อ. ทองสุข โคตรชัย  จ.นนทบุรี

ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล  จ.ขอนแก่น

ร.ต.ท. อนุสรณ์ พจน์ทะเสน  กรุงเทพมหานคร



“การเป็น Blue Diamond ถือว่ายากแล้ว

แต่การรักษาต�าแหน่ง...กลับยากยิ่งกว่า” 

,,

พหล ทองขุนด�ำ
ตำาแหน่ง ระดับ Blue Diamond

Blue Diamond Grand Elite

แต่ในวันนี้ ผมสามารถประสบความสำาเร็จในตำาแหน่ง

Blue Diamond Grand Elite ได้นั้น คือการดำารงคุณสมบัติ

ในตำาแหน่ง Blue Diamond ติดต่อกันเป็นเวลา 12เดือน...

              พื้นเพเป็นคนจังหวัดพัทลุง เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ   

           เมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายจากการ

แนะนำาของพี่ชาย และหลังจากนั้นผมก็หลงใหลในธุรกิจ

เครือข่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ปัจจุบันทำาธุรกิจซัคเซสมอร์มา 5 ปีกว่า โดยได้รับการแนะนำา

จากคุณพรพิมล ตั้งวงศ์สิทธิโชค ซ่ึงปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 

Black Diamond มีโอกาสได้มาพบกับ นายแพทย์สิทธวีร์ 

เกียรติชวนันต์ ประธานผู้ก่อต้ัง และ CEO นพกฤษฏิ์ 

นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รับฟังวิสัยทัศน์

ของทั้ง 2 ท่าน จนเกิดความเช่ือมั่น จึงตัดสินใจที่จะสร้าง

ความสำาเร็จกับธุรกิจซัคเซสมอร์ เร่ิมเรียนรู้และลงมือทำา

ควบคู่กันไป ผมเข้าฟังก์ชันเรียนรู้และเคลื่อนคนเข้างาน

ต่างๆ ใช้ระยะเวลา 16 เดือน ก็ขึ้นตำาแหน่ง Blue Diamond 

แต่การรักษาตำาแหน่ง Blue Diamond และเป็น Blue Diamond

Grand Elite นั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย ต้องดูแลคนที่เรา 

Sponsor หรือเรียกว่า G1 ที่เป็นตำาแหน่ง Platinum ด้าน

ซ้าย 2 คนด้านขวา 2 คน มีคะแนน 800,000 กับ 1,200,000 

คะแนน ตลอดทุกๆ เดือน ซึ่งที่ผ่านมาย้อนหลังไป 1 ปี ผม

สามารถดำารงตำาแหน่ง มาได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

ปัจจุบัน ผมมีองค์กรใต้สายงานมากกว่า 120,000 คน ต้อง

บริหารองค์กรผ่านผู้นำาหลักๆ ว่าทำาอย่างไรองค์กรถึงจะ

เติบโตโดยมุ่งเน้นการทำางานพื้นฐาน การสปอนเซอร์เพ่ือ

เพิ่มจำานวนคนเข้าสู่องค์กร ต้องมีความรู้ทักษะในเรื่องสำาคัญ

อะไรบ้าง และจะพัฒนาให้ทีมเติบโตต่ออย่างไร ผมจะให้

แนวคิดใน2-3 หัวข้อหลักๆ นั่นก็คือ สมการความสำาเร็จ และ 

3 คุ้ม ซ่ึงเป็นเร่ืองที่พูดถึงภาพรวมของธุรกิจนี้ เร่ิมตั้งแต่

โอกาส เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการโอกาสในการเปลีย่นแปลง

ชีวิตในเมื่อต้องการโอกาส เขาก็จะเข้ามารับฟังข้อมูลใน

เร่ืองราวเก่ียวกับบริษัท สนิค้า แผนการตลาด ภาพความสำาเรจ็ 

รวมถึงระบบที่ช่วยให้สามารถประสบความสำาเร็จได้จริง 

ผม
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ซ่ึงผู้คนจะตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ ถ้าได้รับ

ข้อมูลจากมืออาชีพ ก็มีโอกาสสูงที่จะร่วมธุรกิจ

ซัคเซสมอร์กับเรา แต่ถ้าได้รับข้อมลูไม่เพียงพอ 

ก็จะตัดสินใจเข้าร่วมน้อยตามเช่นกัน 

ดังนั้น ผมจึงจะเน้นพัฒนาให้คนเป็นมืออาชีพ 

โดยการให้เขาเรียนรู้ พัฒนาตนเองจากระบบ 

SLA ฝึกฝน และออกไปลงมือทำา เช่น การนำา

เสนอแฟ้ม Ishare ความรู้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ 

การใช้เคร่ืองมือของระบบ การพัฒนาและยก

ระดับภาวะผู้นำา...

และเมื่อคนเหล่านั้น ตัดสินใจทำาธุรกิจซัคเซสมอร์ผมก็จะสอนแนวคิด

เรื่องการลงทุนในการเรียนรู้ ซึ่งผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า ถ้าอยาก

ส่งลูกเรียนให้จบปริญญาตรี ก็ต้องเร่ิมเรียนตั้งแต่อนุบาล ประถม 

มัธยม มหาวิทยาลัย ต้องใช้เวลาเรียนถึง 19 ปี เพ่ือให้เขาได้เห็น

ภาพรวมก่อน และถ้าอยากสำาเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ก็ต้องเรียนรู้

ในเรื่องของ "3 เริ่มต้น" ว่าต้องทำาอะไรบ้าง เมื่อคนใหม่รู้ว่าต้องเริ่มต้น

ยังไง หน้าที่ของเราต่อไปคือ เคลื่อนคนเหล่านั้นให้มาเรียนรู้ ในระบบ

ก็คือ "ห้อง Training มาตั้งแต่ 3 เริ่มต้น 4 รู้ 5 ค้นหา 6 แกนนำา" 

ทำาให้คนใหม่มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถที่จะออกไปส่งต่อโอกาส

ให้กับคนที่ยังรอโอกาส ก็จะเป็นวงจรที่สมบูรณ์ ในช่วงของการเริ่มต้น 

คนใหม่ส่วนใหญ่จะติดอยู่ 2 เรื่อง คือ

เมื่อเราพัฒนาผู้น�า

จนเป็น "มอือาชีพ"

กม็ี โอกาสทีจ่ะ Sponsor

หรือส่งต่อโอกาส

ให้กับผู้คนเข้าร่วมธุรกิจ

กับเราได้ง่ายขึ้น...

เมื่อคนส่วนใหญ่มาฟังข้อมูล จากการที่เรานำาเสนออย่างมือ

อาชีพ เขาก็จะสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจในตำาแหน่ง Supervisor 

หรือตำาแหน่ง Execusive ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ปัญหาคือ เมื่อ

ให้มาเรียนรู้ก็จะไม่ค่อยมาเรียนรู้กัน เราจึงต้อง "ยกระดับความ

คิดในเร่ือง 3 คุ้ม ต้ังแต่เรื่องเงิน เร่ืองเวลา เรื่องการเรียน

รู้" ให้คนเหล่านี้ได้รับมุมมองแนวคิด ว่าการทำาธุรกิจซัคเซสมอร์ 

คุม้ค่าหรอืไม่ใน 3 เร่ืองนี ้ถ้าคุม้เขาก็จะมาเรียนรู้อย่างจริงจงั เพือ่

ที่จะประสบความสำาเร็จต่อไป...

เราก็ต้องถ่ายทอดทักษะในเร่ืองของการทำาบัญชีรายช่ือ วิธีการ

โทรเชิญ การนัดหมาย เมื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้

กำรเชิญ

กำรเคลื่อนคน

1

2
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ผม มกัจะวางแผนงานในแต่ละเดือน 

ว่าต้องไปช่วยใครบ้างพ้ืนท่ีไหนบ้างท้ัง

กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และรวมถึงต่าง

ประเทศด้วย...

เวลาลงไปช่วยองค์กรภาคใต้ก็ใช้เวลาคร้ังหนึ่งมากกว่า 

10 วันได้ เร่ิมตั้งแต่จังหวัดชุมพร วันแรกก็จะไปร่วม

จัด Restart วันที่ 2 ก็จะเทรนนิ่ง และไปต่อที่เกาะสมุย 

อยู่ช่วยองค์กรที่เกาะสมุย 2 วัน เพื่อจัด Restart และ

เทรนนิ่ง แล้วไปจัดต่อที่พัทลุง หาดใหญ่ ตรัง และ

พังงา ซึ่งในการเดินทางไปช่วยองค์กรในแต่ละครั้ง ผม

จะเน้นในเร่ืองสมการความสำาเร็จและ 3 คุ้ม เพ่ือเน้น

การเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบ เมื่อคนเข้าใจในสมการความ

สำาเรจ็ การประสบความสำาเรจ็ในธรุกิจซัคเซสมอร์ก็ไม่ใช่

เรื่องยากอีกต่อไป

สำาหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำาธุรกิจซัคเซสมอร์ 5 ปี

กว่าๆ ผมมีบ้าน มีรถ มีอิสระในเร่ืองเวลา มีโอกาสได้

ไปเติมเต็มชีวิตในด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่าง

ประเทศมากกว่า 10 ทริป

สุดท้ายน้ี! ผมอยากฝากข้อคิดให้กับทุกๆ ท่านว่า 

อนาคตของเราข้ึนอยู่กับตัวเราเอง ว่าจะเลือกเคร่ือง

มืออะไรในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ส่วนตัวผมรู้ค�าตอบ

แล้วว่า "เครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในชีวิต ท่ีสามารถเปลี่ยน

แปลงชีวิตของผม ก็คือ ธุรกิจซัคเซสมอร์" เมื่อผม

ท�าได้ ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ย่อมท�าได้เช่นกันครับ...

พหล ทองขุนดำา

ระดับ Blue Diamond

Blue Diamond Grand Elite

"เมือ่เราคอยดูแลทีมงานทุกวัน  พัฒนาองค์กร

อย่างต่อเนื่อง องค์กรก็จะเตบิโตอย่างแขง็แรง 

ทำาให้สามารถเป็นตำาแหน่ง Blue Diamond 

Grand Elite ในปีที่ผ่านมาได้ครบทั้ง 12 เดือน 

และในปีน้ีผมก็ต้ังเป้าท่ีจะข้ึนตำาแหน่ง Black 

Diamond ให้ได้ภายในส้ินปี 2562 อย่าง

แน่นอน"

เมื่อต้องการ "ประสบความส�าเร็จ" เขาต้องเข้าฟังก์ชั่นงานอะไรบ้าง ตั้งแต่ Restart, Startup, Training ซึ่ง

เป็นฟังก์ชันรายสัปดาห์ แล้วเข้าเรียนรู้ต่อในฟังก์ชันรายเดือน ได้แก่ Start Your Business With Why, Inspiration รวมทั้ง Product 

Training และราย 4 เดือน คืองาน The Success และยังมีคอร์ส Mission to Platinum ที่ช่วยยกระดับความรู้และทักษะอีก
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นอกจากนี้ ซัคเซสมอร์กัมพูชา ยังมีจำานวน Stockist ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมีให้บริการเพียง 2 พื้นที่ ปัจจุบันเพิ่มมาเป็น 5 พื้นที่

ซึ่งจะครอบคลุมการให้บริการสมาชิกในพื้นที่ดังนี้

 1. Kampong Thom (กำาปงธม) 

 2. Battambang (พระตะบอง) 

 3. Kompoul (กอมโบล) 

 4. Sampov Loun (ซอมเปิลลูน) 

 5. Pailin (ไพลิน)

และเรื่องที่ทำาให้พี่น้องกัมพูชาตื่นเต้นมากที่สุด ในปีที่

ผ่านมา นั่นก็คือ การย้ายสาขาพนมเปญใหม่ ปัจจุบันอยู่

ใจกลางเมืองมากข้ึน เพราะห่างจากสนามบินนานาชาติ

พนมเปญเพียงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านั้น สะดวกต่อการ

เดินทางมาใช้บริการที่สาขามากข้ึนในรูปแบบ Pick & 

Pay มีห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับสมาชิก

ได้ถึง 180 ท่าน และห้องประชุม VIP อีก 3 ห้อง เพราะ

หัวใจสำาคัญคือ การสนับสนุนปัจจัยแห่งความสำาเร็จของ

ผูน้ำา  ทีต่ัง้ของสาขาถือเป็นหนึง่ใน Key success factor 

ของซัคเซสมอร์กัมพูชา เพื่อก้าวสู่ความสำาเร็จที่มั่นคง...

สถานที่ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ เลขที่ #103, #105, Phum Orkide' Villa, 

Street 2004, Sangkat Ou Baek K'am, Khan Sen Sok, Phnom 

Penh, Cambodia. Tel. (+855)962245556

ในปี 2018 ที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์กัมพูชา สร้างผลงาน

ด้านยอดขายเติบโตได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับปี 2017 

ยอดขายโตขึ้นกว่า 148% และจำานวนสมาชิกก็สูงขึ้นเป็น

สองเท่า 

ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 3,500 รหัส สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจ

ซัคเซสมอร์กัมพูชาก้าวข้ึนสู่อีกระดับ นั่นก็คือ การพัฒนา

ศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับทีมงาน ด้วยระบบ SLA 

ที่แข็งแรงและมีการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

นั่นเอง

   ล่าสุดได้มีการจัดงาน Start Your Business with 

WHY EP.141 ส่งท้ายปีท่ี Cambodia-Korea Cooperation 

Center (CKCC) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2018 เพื่อเป็นการ

จุดพลังแห่งความสำาเร็จในปี 2019 โดย CEO นพกฤษฏิ์ 

ได้ส่งมอบพลังแบบไร้ขีดจำากัด และได้ดึงศักยภาพในตัว

ของผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ให้ออกมาใช้สร้างชีวิตได้

อย่างเต็มที่...

ต้ังเป้าหมาย

เติบโต 200%

ภายในปี 2019

ซัคเซสมอร์กัมพูชา
เตบิโตอย่างก้าวกระโดด มัน่ใจวางเป้าหมาย

ยอดขายโต 200% ภายในปี 2019
CAMBODIA

BY : ศิริวิช อ่ำ�เจริญ
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BEING MORE TRIP TOBEING MORE TRIP TO

TurkeyTurkey
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ทราบว่าทุกๆ ท่าน ที่ตั้งเป้าหมายจะร่วมเดินทาง
กับ Being More Trip To Turkey ยังมุ่งม่ันและเต็มท่ีกับเป้าหมายน้ี
หรอืไม่ มอร์แมนขอเป็นกำ�ลงัใจและเอาใจช่วยให้ทุกำๆ ท่าน พชิติอปุสรรคปัญหาต่างๆ จนสามารถ
พิชิตทริปท่องเที่ยว เดินทางไปเติมเต็มชีวิตยังประเทศตุรกำี พร้อมกำับผูน้�ระดับสูงของซัคเซสมอร์ 
ซึ่งจะเป็นประสบกำารณ์ชีวิตครั้งส�คัญของท่านที่จะจดจ�ไปมิรู้ลืมอย่างแน่นอนครับ...

ฉบับก่อนหน้าน้ี มอร์แมนได้เขียนเรื่องราวสถานที่ท ่องเที่ยวของอิสตันบูล (Istanbul) 
ที่มีความสวยงามอย่างยิ่งไปแล้ว มาฉบับนี้ จะขอขยายภาพความฝันของสถานท่ีในเมืองอื่นๆ 
ของประเทศตุรกำี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกำว่ากำัน 
เชิญติดตามได้เลยครับ>>>

นีโครโพลิส ย่านท่ีเหมือนสุสานเต็มไปด้วยโลงศพหินเรียงรายกว่า 1,200 โลง 

มีถนนสายกลางที่พาดผ่านเมืองที่สองฟากฝั่งเป็นซากปรักหักพัง แต่ก็ยังพอเห็น

เค้าโครงของความเป็นเมืองอยู่บ้าง

สระนำ้าโบราณ บ่อนำ้าแร่โบราณอายุนับพันปีที่นำ้าใสมาก จนมองเห็นซากเสาหิน

โบราณสมัยโรมันกระจัดกระจายอยู่ใต้นำ้า บรรยากาศโดยรวมถูกตกแต่งด้วย

ต้นปาล์ม ต้นสน และไม้พุ่ม

โรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเฮียราโพลิส จุคนได้ประมาณ 12,000 คน 

สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ยังมีเวทีค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะมีการปรับปรุงใหม่ 

มีรูปสลักของเทพบางองค์ให้เห็น 

พิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส สร้างข้ึนใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1984 บนพ้ืนที่เดิมที่เคยเป็น

โรงอาบนำา้สาธารณะ ด้านในเตม็ไปด้วยโบราณวัตถุ พวกเคร่ืองกระเบือ้ง ถ้วยชาม 

เครื่องปั้นดินเผา รูปสลักของเทพ ไปจนถึงเครื่องประดับต่างๆ

วิหารอพอลโล สร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพอพอลโล ตั้งอยู่ใกล้กับสระนำ้าแร่โบราณ

ว่ากันว่า เป็นจุดท่ีใช้พยากรณ์และทำานายเร่ืองต่างๆ ของบ้านเมือง รวมถึง

เชื่อกันว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์

พลูโตเนียม สถานที่เก่าแก่ที่สุดที่ชาวเมืองใช้ ในการทำาพิธีบูชาเทพเจ้า โดย

ชาวเมืองเชื่อกันว่า เป็นหลุมกำาจัดภูตผีปีศาจทั้งปวง 

อนุสาวรีย์นำ้าพุ ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารอพอลโล สร้างในช่วงศตวรรษที่ 2 คอย

ลำาเลียงนำ้าไปให้บ้านเรือนในเมืองได้ ใช้กัน

สันนิษฐานกันว่า นครโบราณเฮียราโปลิส มีอายุประมาณ 2,200 ป ีสร้างขึ้นก่อนคริสตกาล โดยสร้าง

ให้อยู่ใกล้กับแอ่งนำ้าแร่ร้อนปามุคคาเลย์ ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ดังนี้

นครโบราณเฮยีราโปลสิ (Hierapolis)
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สงครามกรงุทรอย หรืออาจรู้จกักันในช่ือ

สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สำาคัญใน

ตำานานของกองทัพกรีกและกรุงทรอย 

โดยกองทัพกรีกได้คิดแผนการที่จะตีกรุง

ทรอย โดยการสร้างม้าไม้จำาลองขนาด

ยักษ์ ที่เรียกว่า ม้าไม้เมืองทรอย

อะโครโพลิส เป็นสถานที่ซ่ึงถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดน

ในเทพนิยาย ภายในจะเห็นวิหารเทพเจ้าซีอุส (Temple of Zeus) 

ตั้งอยู่ ซ่ึงมีเหลืออยู่เพียงส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกโยกย้าย

ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เปอร์กามัน ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมัน ถัดมาคือวิหารเทพีอะธีนาโพลิอัส นิเคโฟรอส (Temple 

of Athena Polias Nikephoros) เป็นสถาปัตยกรรมแบบดอริค 

สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 4 ถวายแด่ อะธีนา เทพีผู้พิทักษ์เมือง

ตั้งช่ือตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซ่ึงเกิด

จากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนทำา

ปฏิกิริยากับอากาศจับตัวแข็งกลายเป็น

แอ่ง และมีธารนำ้าแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้น

ผดุข้ึนมาบนพ้ืนผวิ รวมเป็นแอ่งนำา้หนิปนู

ที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 

3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงจากผาสูง 100 

เมตรจากระดับนำ้าทะเล องค์กรยูเนสโก

ได้ประกาศให้สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

เนื้อที่ฉบับนี้หมดลงอีกแล้ว มอร์แมนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายเมืองของประเทศ

ตุรกีที่พวกเราจะได้ไปสัมผัสกัน ไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ...

นครโบราณที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี ในสมัยโรมันเอเฟซุส

เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจักรวรรดิโรมัน รองจาก

โรมที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน 

ผังภูมิท่ีตั้งของเมืองเอเฟซุสยอดเยี่ยมทั้งในด้านยุทธศาสตร์

และการค้า อยู่ติดกับทะเลอีเจียน เรือสินค้าสามารถเทียบท่า

ได้ ใกล้ประตูเมือง ค้าขายได้สะดวก เมืองตั้งอยู่ในหุบเขา ซึ่ง

ขนาบด้วยภูเขาสูงสองด้าน ด้านที่ 3 เป็นทะเล เหลือเพียงพื้น

ที่ราบ เนื้อที่แคบๆ เพราะฉะนั้น ข้าศึกจะบุกเข้าโจมตีเมืองนี้

ได้ยากมาก

เมอืงนี้ได้รับการบรูณะใหม่  ทำาให้มองเหน็เค้าโครงและแผนผงั

เมอืงได้ชัดเจน โครงสร้างของเมอืงส่วนใหญ่สร้างจากหนิอ่อน 

มีซากอาคารคงเหลือให้เราได้ชมเป็นจำานวนมาก ส่ิงที่ดึงดูด

ผูค้นจากทัว่ทกุสารทศิให้เข้ามาอยูอ่าศยัตัง้แต่สมยัโบราณและ

ต้องการมาเยอืนจนกระทัง่ทกุวันนีก็้คอื มหาวิหารแห่งอาร์เทมสิ

(Temple of Artemis) สร้างขึ้นเมื่อ 564 ปีก่อนคริสตกาลหรือ 

2583 ปีมาแล้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกในยุคโบราณ ภายในมีรูปสลักหินเทพีอาร์เทมิส ที่มี

ขนาดความสูงเกือบ 2 เท่าของคนปกติ ตรงหน้าอกมาถึงท้อง

ของเทพีจะมีเต้านมอยู่มากมายเรียงรายกันเป็น 3 ช้ัน ตาม

ความเชื่อที่ว่า  เธอคือเทพีแห่งการให้กำาเนิด การสืบพันธุ์และ

ความอุดมสมบูรณ์

เมอืงทรอย (Troy)

อะโครโพลสิ (Acropolis)

เมืองโบราณเอเฟซุส

(City of Ephesus)

ปามกุคาเลหรอื

ปราสาทปยุฝ้าย

(Cotton Castle)
โดยให้ทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้า แล้วก็ทำาการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอย เหมือน

เป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่า ชาวกรีกยอมแพ้สงคราม ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าไม้ ต่างก็

ยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้ว จึงเข็นม้าเข้ามาในเมือง แล้วทำาการเฉลิมฉลองเป็น

การใหญ่ เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าไม้ แล้ว

เปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมือง แล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะ

ทำาการเผาเมืองทรอยทิ้ง ปัจจุบันนี้ มีม้าไม้ที่ถูกสร้างข้ึนใหม่ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน

ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายภาพกัน
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หนังสือรับรองก�รหัก
ภ�ษี ณ ที่จ่�ย (50ทวิ)

ขั้นตอนง่�ยๆ เพียง...

สวัสดีครบัทุกท่าน สำาหรับเร่ืองราวข่าวสาร

เกี่ยวกับเทคโนโลยี ผมขออัพเดทฟังก์ชั่นเพิ่ม

เติมของระบบสมาชิกครับ

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้เพ่ิมเติมในส่วนของการ

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี

ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ได้ด้วยตนเองแล้วครับ

เมือ่คลกิทีรู่ปภาพท่านจะได้เอกสารเป็น 

PDF ท่านสามารถ Print เอกสารนี้ไว้ใช้

สำาหรับยื่นภาษีได้

สำาหรับนักธุรกิจที่มีรายได้ตามเกณฑ์

ของกรมสรรพากร โดยเข้าไปที่ระบบ

สมาชิก จะเห็นเมนูให้ โหลดเอกสาร

เพิ่มขึ้นที่เมนูรายงาน สังเกตช่อง 

OTHER

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ช่องทางการร้องขอเอกสารที่เพ่ิมความสะดวกให้กับนักธุรกิจนำาไปใช้น้ัน 

จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิธรุกิจของสมาชิกอย่างมาก สำาหรบัวันนี ้ผมขอจบการอพัเดทเร่ืองเทคโนโลยี

กันไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันคร้ังหน้า จะมาอัพเดทสิ่งที่เป็นประโยชน์กับนักธุรกิจอีก ขอให้ทุกท่านประสบ

ความสำาเร็จครับ...

BY : สุพจน์ อ�นมณี
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Q

A

ไขคว�มลับ!  ANADRA 
เซรั่ม...ที่สุดแห่งก�รลดเลือนริ้วรอย

Anadra (เอเนดร้า) 

มีคุณสมบัติด้านใดบ้าง ?

Anadra (เอเนดร้า) เป็นเซรั่ม

ที่ใช้นวัตกรรมอะไร

Anadra (เอเนดร้า)

มีส่วนผสมส�าคัญอะไร

ที่มีกลไกการท�างาน

ในระดับชั้นหนังแท้ ?

Anadra (เอเนดร้า) 

มีส่วนผสมส�าคัญอะไร

ที่มีกลไกการท�างาน

ในระดับชั้นไขมัน ?

Anadra (เอเนดร้า) 

เหมาะกับใคร?

1.

2.

3.

4.

5.ลดริ้วรอยร่องต้ืนหรือริ้วรอยแรก
เร่ิม มีลักษณะเป็นเส้นบ�งๆ เกิด
บนผิวชัน้หนังกำ�พร้� ทำ�ให้ผวิรูสึ้ก
ตึงกระชับขึ้นทันทีหลังท� 1 ชั่วโมง

กลไกออกฤทธิท์ีเ่ซลล์ประส�ท  ทีช่ือ่
ว่� Neuropeptide  ช่วยคล�ย
กล้�มเนื้อ  ยกกระชับ  ลดริ้วรอย
ท่ีบริเวณผิวชั้นหนังแท้ เริ่มเห็น
ผลใน 28 วนัเม่ือใช้เป็นประจำ�อย่�ง

เติมเต็มเซลล์ไขมันในผิวชั้นท่ีส�ม 
เสมือนก�รเติม Filler ทำ�ให้ผิว
อิม่ฟ ูริว้รอยต่�งๆ ดูต้ืนขึน้  เริม่เห็น
ผลภ�ยใน 60 วัน เมื่อใช้เป็นประจำ�
อย่�งต่อเนื่อง

ช่วยให้ผิวนุ่ม   กระจ่�งใสแลดูข�ว
ขึ้นอย�่งเป็นธรรมช�ติ

ช่วยเติมคว�มชุ่มชื่นให้ผิวทันที 
และคงคว�มชุ่มชื่นได้ย�วน�น

นวตักรรม FIR ช่วยนำ�ส่งส�รสำ�คญั
เข�้สู่ผิวทั้ง 3 ชั้นได้อย�่งเต็มที่  โดย
ช่วยเสรมิก�รป้องกนัให้ผวิชัน้บนสุด 
และช่วยเติมคอลล�เจน ไฮย�ลูโรนิค 
และโปรตีนให้กับผิวชั้นลึก ช่วยเติม
เต็มเซลล์ไขมันใต้ช้ันผิวให้อิ่มฟู เผย
ผิวเด้ง กระชับ กระจ่�งใสสุขภ�พดี

Drone peptide (โดรน-เปป-ไทด์) 
จ�กประเทศสเปน กลไกออกฤทธิ์
ท่ีเซลล์ปล�ยประส�ท มีชื่อว่� 
Neuropeptide (นี-โร-เปป-ไทด์)
ยกกระชับ และลดเลือนริ้วรอย
ร่องลึกอย่�งมีประสิทธิภ�พ

Elafin peptide (อี-ล�-ฟิน-
เปป-ไทด์) จ�กประเทศฝร่ังเศส 
ช่วยยับย้ังก�รเกิด progerin 
(โปร-จ-ีลิน) ท่ีเป็นตัวก�รสำ�คญั
ที่ทำ�ให้ผิวเสื่อมสภ�พ ส�เหตุ
ก�รเกิดริ้วรอย และคว�มหย่อน
คล้อย

Ornitine Ionosome (ออร์-นี-
ธีน-โล-โน-โซม) จ�กประเทศ
ฝรั่งเศส กลไกก�รทำ�ง�นเสมือน
ก�รเติม Filler (ฟิว-เล่อ) ช่วย
เติมเต็มเซลล์ไขมันในผิวชั้นท่ีส�ม 
ให้อิ่มฟู ส่งผลทำ�ให้ริ้วรอยต่�งๆ 
แลดูตื้นขึ้น

ช�ย/หญิง อ�ยุ 25 ขึ้นไป ที่เริ่มมี
สัญญ�นคว�มร่วงโรยแห่งวัย และ
ผู้ท่ีต้องก�รฟื้นฟูผิว และทำ�ให้ผิว
อิ่มกระชับ ข�วกระจ่�งใส
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Wrinkles
ปัญหาริว้รอยบนใบหน้า
ริ้วรอยบนใบหน้า เป็นสิ่งที่ ไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี
ต่างก็ไม่อยากเจอและพยายามหาวธีิทีจ่ะชะลอหรอืหยดุยัง้การเกดิ
ริ้วรอยบนใบหน้าให้มีน้อยที่สุด การเกิดร้ิวรอยบนใบหน้าไม่ว่า
จะเป็นริ้วรอยบนหน้าผาก ริ้วรอยร่องแก้ม ริ้วรอยระหว่างค้ิว 
ริ้วรอยใต้ตา ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุของการเกิดริ้วรอยทั้งสิ้น โดย
ปกติริ้วรอยบนใบหน้าเกิดข้ึนได้จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น แสงแดด มลภาวะ สภาพแวดล้อม 
ความเครียด สภาพผิวพรรณ อาหารการกิน การพักผ่อนไม่
เพียงพอ ฯลฯ

...แต่ถ้าวเิคราะห์ลึกลงไป การเกิดร้ิวรอยบนใบหน้า
เกดิจากปัญหาหลกัๆ 2 ข้อคือ

สารส�าคัญที่ร่างกายสามารถผลิตได้เอง
เริ่มผลิตได้ลดลง...

การหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้า

ประเภทของริว้รอย

ได้แก่ คอลลาเจน อิลาสติน และกรดไฮยาลูโรนิค ที่ท�าให้ผิวหนัง
แลดูเต่งตึง ชุ่มช้ืน เมือ่อายุมากข้ึนร่างกายผลิตคอลลาเจนได้
น้อยลงประมาณปีละ 1% ท�าให้ความยืดหยุ่นของผิวมีคุณภาพ
ลดลง ผิวจึงมีอาการหย่อนคล้อยและเกิดริ้วรอยต่างๆ บน
ใบหน้า นอกจากนั้น กรดไฮยาลูโรนิคที่บริเวณผิวหนังก็ผลิต
ได้ลดน้อยลงเช่นกัน ท�าให้โครงสร้างของชั้นผิวหนังหลวมข้ึน 
เซลล์ไม่อุม้น�า้และเกาะกนัแน่นเหมือนเคย ท�าให้เกดิริว้รอยต่างๆ
บนใบหน้าขึ้น

ใบหน้าของคนเรานัน้มกีล้ามเนือ้มดัเลก็ๆ ทีท่�าหน้าทีห่ดตวัเพื่อ
แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ เช่น การขมวดหรือยักคิ้ว
เม่ือเครียดหรือแปลกใจ การยิ้มหรือหัวเราะเมื่อมีอารมณ์ดี 
การใช้กล้ามเน้ือมัดเดิมซ�้าๆ จะท�าให้ผิวหนังที่อยู่เหนือกล้าม
เนือ้นัน้เกดิรอยย่น ลกัษณะริว้รอยชนดินีพ้บบ่อยที่ใบหน้าส่วน
บน เช่น รอยย่นบรเิวณหน้าผาก ระหว่างคิว้ หรอืรอยย่นทีห่าง
ตา "รอยตีนกา" เวลายิ้มนั่นเอง

เรามาท�าความรู้จักกันว่าริ้วรอยมีกี่ประเภท เพื่อช่วยในการ
ประเมินปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นต้นเหตุการเกิดร้ิวรอยที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละคน อันจะส่งผลให้วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขหรือ
ป้องกนัได้ตรงจดุมากขึน้ เราสามารถแบ่งการเกดิริว้รอยตาม
สาเหตุได้ 5 ประเภท ดังนี้

ริ้วรอยที่เกิดจากกาลเวลา (Old Wrinkles) 
จะเกิดขึ้นเม่ือมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะวัยสูงอายุ
ตั้งแต่อายุ 50 ปีเป็นต้นไป ซ่ึงไม่สามารถหลีก
เลี่ยงได้ แต่สามารถชะลอการเกิดได้ด้วยการกิน
อาหารที่มีประโยชน์ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆ 
ท�าอารมณ์จติใจให้แจ่มใสอยู่เสมอๆ ไม่เครยีดและ
ควรใช้ครีมชะลอการเกิดริ้วรอย

1

1.

2.
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ปัจจัยที่เร่งให้เกิด...ริ้วรอย?

ริ้วรอยท่ีเกิดจากการถูกแสงแดดเป็นประจ�า 
(Sun-dried Wrinkles) แสงแดดมีพลังท�าลาย
เซลล์ถึงชั้นใต้ผิวหนัง ท�าให้คอลลาเจน อีลาสติน
เสื่อมสภาพลง ท�าให้เกิดร้ิวรอยขึ้น ริ้วรอยประเภทนี้
สามารถเริ่มเห็นตั้งแต่ย่างเข้าอายุ 20 ปี โดยหาก
ปล่อยไว้จนอายุ 30 ปี ผิวจะเป็นฝ้า กระ หรือจุด
ด่างด�า และเมื่ออายุเข้า 40 ปี ริ้วรอยจะลงลึก
วิธีหนึ่งที่จะชะลอการเกิดร้ิวรอยนี้ คือ การทาครีม
ป้องกันแสงแดดเป็นประจ�า หลีกเลี่ยงจากแสงแดด 
และรับประทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆ

ริ้วรอยที่เกิดจากการนอนทับ (Sleep Lines) 
พบว่า การนอนตะแคง หรือ นอนทับด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือแม้แต่การนอนคว�่าหน้าเป็นเวลานานๆ ก็สามารถ
ท�าให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ จึงควรนอนหงายหรือ
ไม่ควรนอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลานานเกินไป 
และควรใช้ครมีบ�ารงุหรอืเซรัม่ท่ีสามารถช่วยยกกระชบั
ผิวหน้าก่อนนอน

นอกจากริ้วรอยที่เกิดจากสาเหตุชนิดต่างๆ แล้ว ยังสามารถสรุปปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่เป็น
ตัวเร่งให้เกิดริ้วรอย ดังนี้

อายุทีม่ากขึน้ เมื่ออายเุพิม่มากขึน้
เซลล์ผิวจะมีการเสือ่มสภาพ เนื่อง
จากปริมาณคอลลาเจนในชั้นผิวจะ
ลดลงตามอายุที่มากข้ึน รวมไปถึง
ปรมิาณกรดไฮยาลโูรนคิทีร่่างกาย
ผลิตลดลง ท�าให้ผิวสูญเสียความ
ชุ่มชื้นเกิดรอยเหี่ยวย่นขึ้น

การเคลื่อนไหวบนใบหน้าบ่อยๆ 
จากการแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยที่
บริเวณหัวคิ้วและหางตา

การสูบบุหรี่ จะท�าให้การผลิต      
คอลลาเจนลดลง เซลล์ผิวหนัง
เส่ือมลงท�าให้ดแูก่ก่อนวยั เนื่องจาก
การสูบบุหรี่ จะก่อให้เกิดสารอนุมูล
อสิระขึน้ในร่างกายเป็นปรมิาณมาก 
ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการท�าลายชั้นผิว

การพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�าให้
ร ่างกายทรุดโทรม จึงส่งผลให้
ผิวหนังเสื่อมลงก่อนวัยอันควรและ
เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้น

การด่ืมน�้าน้อย ท�าให้ผิวเสีย
ความชุ่มชื้น เกิดร้ิวรอยได้ง่ายขึ้น 
จึงควรดื่มน�้าให้ได้อย่างน้อย 2 
ลิตร/วัน

การถูกรังสี UV จากแสงแดด
บ่อยๆ จะเกิดสิ่งท่ีเรียกว่า Photo 
aging การแก่ก่อนวยัเนื่องจากรงัสี 
UV  เพราะรังสี UV จะท�าลายคอล
ลาเจนและอีลาสติน และยังเป็นการ
เร่งกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานิน 
ที่ท�าให้ผิวหน้าหมองคล�้า เกิดฝ้า 
กระ ตามมาอีกด้วย

ผิวแห้ง ผู้ท่ีมีผิวแห้ง จะเกิดการ
สูญเสียน�้าจากผิวได้ง่ายกว่าผู้ที่มี
ผิวมัน ท�าให้ผิวขาดความยืดหยุ่น 
เกิดริ้วรอยได้ง่าย

ริ้วรอยที่เกิดจากใบหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกบ่อยๆ 
(Expression Lines) เช่น ชอบขมวดคิ้ว หัวเราะ ยิ้ม เป็นต้น 
สามารถพบเห็นร้ิวรอยชนิดน้ี ได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี และเร่ิมมีรอย
ลึกขึ้นในช่วงอายุ  30-40 ปี ซึ่งสามารถชะลอริ้วรอยประเภทนี้ ได้
ด้วยการนวดหน้า เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือ ลดอาการตึงเครียด 
รวมทั้งการใช้ครีมบ�ารุงหรือเซรั่มกระชับผิวเป็นประจ�า

ร้ิวรอยท่ีมีสาเหตุจากแรงโน้มถ่วง (Gravity Prone 
Grooves) จะเกิดตอนอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป โดยจะพบที่
บริเวณหนังตาและมุมปาก พออายุย่างเข้า 40 ปี จะพบริ้วรอย
นี้บริเวณร่องแก้ม และเมื่อเข้าวัย 50 ปี จะมีการหย่อนคล้อยไป
ถึงบริเวณคางและขากรรไกร   ร้ิวรอยจากสาเหตนุีส้ามารถชะลอ
ได้โดยการนวดหน้า การบริหารใบหน้า และการจะใช้ครีมชะลอ
ร้ิวรอยอย่างถูกวิธี คือ ต้องเกลี่ยไล่ครีมขึ้นด้านบนของใบหน้า 
เพื่อให้ใบหน้ากระชับขึ้น จะไม่เกลี่ยเนื้อครีมลง เพราะจะยิ่งท�าให้
หน้าย่นและหย่อนคล้อยมากขึ้น

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7 น�้าตาล การรับประทานของหวาน
หรือแป้งมากๆ น�้าตาลส่วนเกินจะ
เข้าไปจับกับคอลลาเจนและอีลาส
ติน ท�าให้คอลลาเจนและอีลาสติน
แข็งตัว ขาดความยืดหยุ่น เปราะ
และแตกหักได้ง่ายกว่าปกติจึงเกิด
ริ้วรอยขึ้นได้ง่าย
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KNOW?
วิธีช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า
                ด้วยตนเองอย่�งง่�ยๆ

เม่ือเร�ทร�บถึงส�เหตุของก�รเกิดริ้วรอยต่�งๆ ก�รดูแลป้องกันผิวไม่ให้
เกดิริว้รอยหรอืเกิดริว้รอยช้�ลง ก็จะทำ�ให้เร�แลดอู่อนเย�ว์ลง ดงัน้ัน ทกุๆ 
คนจึงควรรู้วิธีช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้�ด้วยตนเองอย่�งง�่ยๆ  ดังนี้

นอนหลบัพักผ่อน

ให้เพียงพอและหลกีเลีย่ง

การนอนดึก

ไม่ด่ืมเหล้าและ

ไม่สบูบุหรี่

ใช้ครมีบ�ารงุผิว

ท่ีช่วยลดริว้รอย

ด่ืมน�า้ให้เพียงพอ

การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะ

ทำาให้ร่างกายทรุดโทรม กระบวนการ

ซ่อมแซมเซลล์ส่วนทีส่กึหรอ ไม่สามารถ

กระทำาได้อย่างเตม็ที ่นานวันเซลล์ผวิหน้า

ก็จะเส่ือมลง เกิดร้ิวรอยก่อนวัยข้ึน 

การนอนหลับพักผ่อนที่ดี ควรนอนให้

ครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่ควรนอนดึก 

ควรนอนตัง้แต่ 4 ทุม่ เป็นต้นไป แล้วตืน่

ข้ึนตอนเช้าตรู่ของวันใหม่ เพียงเท่านี้ 

ก็สามารถทำาให้คุณห่างไกลจากการเกิด

ริ้วรอยได้แล้ว

เหลา้และบหุรี่ จะทำารา้ยเซลลผ์ิวหนา้

โดยตรง ทำาใหเ้กิดริ้วรอยกอ่นวัยได ้

งา่ยทีส่ดุ สงัคมป จัจุบนัซึง่มกัจะมกีาร

ฉลองกันบอ่ยๆ ถา้ตอ้งเขา้รว่มงานเลีย้ง

สงัสรรค ์ แนะนำาใหด้ืม่นำ้าเปลา่หรอืนำ้า

ผลไมแ้ทน และไมสู่บบุหรี่ รวมถึงให ้

หลกีเลีย่งจากควนับหุรีด่ว้ย

ครีมบำารุง นับเป็นตัวเสริมบำารุงในการ

ป้องกันและลดเลอืนร้ิวรอยได้เป็นอย่างดี

ซ่ึงครีมหรือเซร่ัมทีช่่วยลดเลอืนร้ิวรอยทีด่ี

ควรมีคุณสมบัติที่ช ่วยดูแลจัดการกับ

ร้ิวรอยได้ตัง้แต่ต้นตอ โดยมกีระบวนการ

ทำางานลงลกึ 3 ช้ันผวิ ได้แก่ ช้ันหนงักำาพร้า 

(Epidermis) ช้ันหนงัแท้ (Dermis) และช้ัน

ใต้ผวิหนงั (Subcutaneous Tissue) เพ่ือการ

ลดเลือนร้ิวรอยที่ได้ผลชัดเจนมากที่สุด  

และสำาหรับผิวที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยต้อง

ได้รับการดูแลปกป้องผิวเป็นพิเศษ เช่น

การทาครีมกันแดดเพือ่ปกป้องผวิตอนกลาง

วันและเลอืกใช้ครีมหรือเซร่ัมเพ่ือการฟ้ืนฟู

ผวิและซ่อมแซมผวิในเวลากลางคนื อย่าง

สมำ่าเสมอ ก็จะช่วยให้ร้ิวรอยดูลดเลือน

ผวิแลดสูขุภาพดใีนทกุๆ วัน

การดื่มนำ้าเป็นวิธีง่ายๆ ที่ควรปฏิบัติ

อย่างยิ่ง แต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวเป็น

ที่สุด นำ้าเป็นส่วนประกอบหลักของ

ร่างกาย การดื่มนำ้าที่เพียงพอจะช่วย

ให้เซลล์ผิวต่างๆ ชุ่มช้ืน มีนำ้ามีนวล

ไม่แห้งกร้าน  ช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอย

นอกจากนั้น ร่างกายยังมีการสะสม

ของเสียอยู่ทุกวันจากมลภาวะรอบตัว 

ซ่ึงเป็นสาเหตุผิวหมอง มีจุดด่างดำา

และมีร้ิวรอยเกิดข้ึน จะช่วยขับของ

เสียต่างๆ ออกจากร่างกาย ช่วยลด

การเกิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดี แนะนำา

ให้ดื่มนำ้าในปริมาณ 2 ลิตร/วัน เป็น

อย่างน้อย

MORE BEING26

BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์



การนอนให้ถูกท่า

รบัประทานผัก

และผลไม้เพ่ิมมากขึน้

หลกีเลีย่งแสงแดด

การนวดผิว

วิธีช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า ด้วยตนเอง

อย่างง่ายๆ ทั้ง 9 วิธีดังกล่าว...

ทานผลติภัณฑ์

เสรมิอาหาร

การนอนให้ถูกท่า จะช่วยทำาให้คุณหลีกเลี่ยงการเกิด

ริ้วรอยบนใบหน้าได้ ควรนอนในท่าหงาย เพราะเป็น

ท่านอนทีท่ำาให้เกดิร้ิวรอยบนใบหน้าได้น้อยทีสุ่ด แต่ถ้า

นอนควำ่าหรือนอนตะแคง จะส่งผลทำาให้เกิดแรงกด

ทบับนใบหน้า ทำาให้เกดิร้ิวรอยข้ึนได้ โดยเฉพาะบริเวณ

แก้มและคาง

การรับประทานผกัผลไม้อย่างเพียงพอ

จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพราะ

ผักและผลไม้ มีวิตามินที่จำาเป็นต่อ

ผิวมากมาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ

ที่ช่วยทำาให้เซลล์ผิวหนังเสื่อมช้าลง 

ทำาให้ช่วยชะลอการเกิดริว้รอยก่อนวัย

ได้ ซ่ึงผลไม้ทีโ่ดดเด่นในเร่ืองการต้าน

ริ้วรอย ได้แก่ องุ่น กีวี่ กล้วย ทับทิม 

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกชนิด อโวคาโด

เป็นต้น จึงควรทานผักและผลไม้เป็น

ประจำาในอาหารแต่ละมื้อ ในแสงแดดมรัีงส ี UV ซ่ึงเป็นตวัการ

ร้ายที่ทำาลายผิวโดยตรง ทำาให้เกิด

ร้ิวรอยต่างๆ บนใบหน้า ดังนั้น จึง

ควรทาครีมกันแดดทุกคร้ังไม่ว่าจะ

ต้องออกจากบ้านหรือไม่ เพราะรังสี 

UV จากแสงแดดสามารถทำาร้ายผวิได้

แม้ยามอยูใ่นอาคาร และถ้าต้องออก

แดดควรใส่แว่นกันแดด สวมหมวก

หรือใช้ร่มกันแดด ก็จะช่วยป้องกัน

การเกิดร้ิวรอยได้อกีทางหนึง่

การนวดผิวหน้า จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด

บริเวณผิวหน้าดีข้ึน และช่วยยกกระชับผิวหน้า 

สามารถใช้นิว้มอืนวดผวิหน้าเบาๆ  โดยเร่ิมจากบริเวณ

เหนอืคิว้ไปหาเนนิผม จากนัน้นวดคลงึตามรอยย่น

ระหว่างคิ้วไปถึงบริเวณขมับ นวดบริเวณมุมปาก

คาง และแก้ม ไล่ข้ึนไปบริเวณหน้าหู สามารถช่วย

ทำาให้ผวิหน้ายกกระชบัข้ึน ร้ิวรอยจางลงได้

หากทำาได้เป็นประจำา ริว้รอยก็จะค่อยๆ ตืน้ข้ึน

ทำาให้แลดูอ่อนเยาว์มากขึ้น แม้กาลเวลาผ่าน

ไปก็ไม่สามารถทำาร้ายผิวหน้าคุณให้เกิดร้ิว

รอยที่ไม่พึงประสงค์ได้เลย...

ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร สามารถช่วยชะลอการเกิด

ร้ิวรอยและเพ่ิมคลอลาเจนในช้ันผวิ เมือ่สารอนมุลู

อสิระเป็นตวัการทีท่ำาร้ายผวิจนเกดิร้ิวรอย การรับ

ประทานผลติภณัฑ์อาหารท่ีมสีารต้านอนมุลูอสิระ

เช่น SOD (ซุปเปอร์ออกไซด์ ดสิมวิเทส) กลตู้าไธโอน

โคเอน็ไซม์ควิเทน วิตามนิชนดิต่างๆ สามารถช่วย

ลดการเกิดร้ิวรอยได้เป็นอย่างดี รวมถึงการดื่ม              

คอลลาเจน ก็ช่วยเพิม่ปริมาณคอลลาเจนในช้ันผวิ 

ทำาให้ผวิเต่งตึงเพ่ิมมากข้ึน
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"การสร้างผลลัพธ์ ให้ดีกว่า"

ในปี พ.ศ. 2562... เชิญติดตามอ่านได้เลยครับ!

ค�ำถำมสู่...

5
สวัสดีครับ! นักธุรกิจที่รักทุกๆ ท่าน 

พบกันคร้ังนีเ้ป็นช่วงเดอืนมนีาคมของ 

พ.ศ. ใหม่ ซ่ึงถือว่ายงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น

ของปีใหม่อยู่ ถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งแนว

อ ้อนผู ้หญิง ก็ต ้องเป ็นเน้ือเพลง

ประมาณว่า “เปลีย่น พศ.ใหม่เปลีย่น

ใจรึยัง” แต่สำาหรับผู้นำาอย่างพวก

เรานั้น ต้องถามตัวเองว่า “เปลี่ยน

พ.ศ. ใหม่แล้ว มีอะไรที่ฉันอยากจะ

เปลี่ยนแปลงบ้าง” เพ่ือให้ทุกท่าน

มีแนวทางในการนำาพาตนเองไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทั้งตนเองและวิธีการ

นำาทีม....

More Guru  ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปันเรื่อง

น่ีคือค�าถาม 5 ข้อท่ีคุณต้องหาค�าตอบเพ่ือช่วยยกระดับผลลพัธ์ของตัวคุณ และผมเช่ือมัน่ว่า คำาตอบทีค่ณุได้มาอย่างเทีย่ง

ธรรมและมสีต ิ จะเป็นของขวัญปีใหม่ช้ินลำา้ค่าทีค่ณุมอบให้กับตวัคณุเอง  คนทีค่ณุรักและองค์กรของคณุอย่างแน่นอน  สวัสดคีรับ!
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ในปีท่ีผ่านมา ผลลพัธ์ทางด้านการงานหรอืธุรกิจ 

การเงิน ร่างกาย ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว 

การมส่ีวนช่วยเติมเต็มสังคมและจติวิญญาณ เป็นอย่างไร?

คุณมีเป้าหมาย?

ในเรื่องการงานหรือธุรกิจและการเงินใน

ปีใหม่นี้ชัดเจนหรือยงั

คณุต้องเร่ิมต้นเดนิทางอย่างมจีดุหมายทีชั่ดเจนเพือ่

ที่คุณจะได้เตรียมตัวอย่างเหมาะสม อุปมาเหมอืน

กับการตัง้เป้าหมายเข้าว่ิงแข่งระยะ 1,000 เมตร กับว่ิง

มาราธอนการเตรียมตวัย่อมแตกต่างกัน ซ่ึงความชัดเจนนี้

ทำาให้คณุรูว่้าต้องเพิม่ความสามารถด้านไหน ต้องใช้

ทรัพยากรอะไรเพิม่ข้ึนบ้างและต้องบริหารทรัพยากร

ต่างๆ อย่างไร

อะไรคือความสามารถหลกั
ขององค์กรของคุณ?

คนแต่ละคน มีความเก่งที่เป็นจุดแข็งของตัวเอง

ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนด้วย แต่เมื่อมาอยู่รวมๆ

กันหลายคนเป็นองค์กร ก็จะรวมพลังกันจนทำาให้

องค์กรมีความสามารถหลัก จงค้นหาความสามารถ

หลักให้เจอว่าองค์กรของคุณเก่งเร่ืองอะไร และ

จงเน้นพัฒนาความเก่งขององค์กร เพ่ือนำาไปใช้

ในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้คน องค์กรของคุณก็จะมี

ความก้าวหน้า

อะไรเป็นจุดแข็ง
อะไรเป็นจุดอ่อนของตัวคุณ?

ไม่มีใครเก่งไปหมดทุกเร่ืองและไม่มีความสำาเร็จท่ี

ยิ่งใหญ่มาจากการเหมาทำาคนเดียวได้ ดังนั้น คุณจึง

ต้องรู้จักตัวคุณให้มากที่สุด เพ่ือให้รู้ว่าจุดแข็งของ

คุณคืออะไร แล้วใช้จุดแข็งนั้นขับเคลื่อนงานและ

พัฒนาจุดแข็งนั้นให้คมยิ่งๆ ขึ้นไป ในขณะเดียวกัน 

คุณก็ต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองและหาคนมาช่วยเติม

เต็ม เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้

อย่างมีประสิทธิผล

อะไรท่ีคุณให้ความสำาคัญ

ในปีใหม่นี้?

สิ่งที่คุณให้ความสำาคัญย่อมได้รับการดูแล หากคุณ

ต้องการสร้างการเตบิโต  คณุก็ต้องให้ความสำาคญักบั

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต  คุณให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาตน การพัฒนาทีม ภาวะผู้นำา ความ

สัมพันธ์กับผู้คน การสร้างแรงจูงใจให้ตัวคุณเอง

และผู้อื่น การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์ การ

บริหารอย่างมีประสิทธิผลและการเปลี่ยนแปลง

แค่ไหน

ใน 7 ด้านนี ้แต่ละด้านถ้ามคีะแนนเตม็สิบ ช่วยให้คะแนนอย่างเป็นธรรม

ที่สุดแก่ตัวคุณ เผื่อคุณจะได้ตระหนักรู้ว่า ด้านไหนที่ต้องเร่งปรับปรุง

ด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่คุณให้คะแนนตำ่ากว่าห้าครับ
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"เพื่อใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่”

สิ่งส�าคัญที่คุณต้องเปลี่ยนแปลง5
นักธุรกิจท่ีรักทุกท่านครับ... ในระบบการหมุนเวียน

ของกาลเวลานั้น หลักการใหญ่ที่สุดในการสร้างชีวิต

ของมนุษย์ก็คือหลักการที่ว่า “ทุกๆ การสิ้นสุด คือทุกๆ

การเริ่มต้นใหม่” 

ดังนั้น การสิ้นสุดของปีเก่า คือ การเริ่มต้นใหม่ของชีวิต

เพือ่ให้เราสามารถเร่ิมต้นใหม่ได้ดกีว่าเดมิ เราแต่ละคน

จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง ที่เราควบคุม

ได้ให้แตกต่างไปจากเดิมในทางบวก โดยมี 5 สิ่งสำาคัญ

ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ดังนี้ครับ..

ทัง้หมดนีค้อื “5 ส่ิงสำาคัญท่ีคุณต้องเปลีย่นแปลงเพ่ือ

ใช้ชวิีตในโลกยุคใหม่น้ี” ผมเช่ือว่า ถ้าท่านใดเปิดใจและ

ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ตามนี้ จะสามารถยกระดับ

ผลลัพธ์ชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ Yes! U Can

ประกอบด้วยอำานาจแห่งความคิด ความเช่ือ 

ความปรารถนา จินตนาการ การเลือก การให้

การตัดสินใจ จุดมุ่งหมาย การจดจ่อ การยืน

หยัด การเรียนรู้ และความรัก พลังอำานาจ

เหล่าน้ีเป็นพลังภายในของตัวเรา ยิ่งใช้มาก

เท่าไหร่ยิ่งมีความสามารถในการกำากับชีวิต

มากเท่านั้น

ชีวิตของเราแต่ละคนจะสำาเร็จหรือล้มเหลว 

ข้ึนอยู ่กับใช้เวลาของแต่ละคน ถ้ามองไม่

เห็นคุณค่าของเวลา มัวแต่ฆ่าเวลา คุณก็

จะเลือกทำาแต่สิ่งที่คุณอยากจะทำา ปีใหม่นี้

คุณจึงจำาเป ็นต ้องปรับเปลี่ยนมาเป ็นใช ้

เวลาสำาคัญกับสิ่งสำาคัญที่คุณต้องทำาอย่าง

เข้มข้นพอ คุณก็จะเร่ิมมองเห็นผลลัพธ์

ที่แตกต่างครับ

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ส่งผลให้สิ่งที่

คุณไม่รู้มีมากข้ึน มิหนำาซำ้า มันยังทำาให้สิ่งที่

คุณรู้อยูเ่ดิม ใช้การไม่ได้เรว็ขึน้อีกด้วย ดังนั้น

คณุจงึต้องเร่งเตมิความรู้ใหม่ๆ ท่ี่เป็นประโยชน์

ต่อเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่อง

แรงจูงใจจากวัตถุต่างๆ ไม่สามารถทำาให้คุณ

มีแรงจูงใจที่ต่อเนื่อง และไม่ได้ช่วยทำาให้

คุณเป็นคนเต็มคน ใครก็ตามที่วางแรงจูงใจ

ไว้ทีวั่ตถุ จะเตม็ไปด้วยความคดิเข้าข้างตนเอง 

คิดว่าตัวเองคู่ควร โดยขาดการรับฟังและ

ยกระดับคุณค่า คุณจึงต้องสร้างแรงจูงใจ

จากพลังอำานาจแห่งจิต ตามข้อ 1 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง แรงจูงใจจากพลังอำานาจแห่งจุด

มุ่งหมายการให้และความรัก

เราแต่ละคน ต่างมีนิสัยที่ยึดติดกับการทำาสิ่ง

ที่คุ้นชินอยู่ คุณต้องมีสติกำากับตัวเอง ให้ลอง

ฝึกฝนทำาสิ่งใหม่ๆ ที่สำาคัญเพิ่มเติม ไม่ว่าจะ

เป็นการอ่านหนังสือหมวดใหม่ๆ ที่คุณไม่ชอบ 

การมีวินัย การรักษาคำาพูด การพูดให้กำาลัง

ใจคน การควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสม ทั้ง

ความดีใจเกินเหตุ ความหดหู่ ความเซ็งและ

ความโกรธ เป็นต้น

เพิ่มน�า้หนักการใช้พลังอ�านาจแห่งจิต... 

บริหารเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
มากยิ่งขึ้น...

เพิ่มความรู้ใหม่ๆ เข้าไปแทนที่
ความรู้เดิมที่หมดอายุ...

เพิ่มแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย...

ปรับเปลี่ยนอุปนิสัยให้มีอุปนิสัยเงินล้าน...
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***หมำยเหตุ : สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมีกำรเปล่ียนแปลงสำมำรถเช็คสถำนท่ีจดังำนได้ท่ี www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชมุ



เกบ็คะแนนตัง้แต่ 1 ธนัวำคม 2561 - 30 กนัยำยน 2562

หมำยเหต ุ: 
ครัง้ที ่1   รหสัเดีย่ว 330 คะแนน รหสัคู ่  495 คะแนน
ครัง้ที ่2   รหสัเดีย่ว 462 คะแนน รหสัคู ่  693 คะแนน
ครัง้ที ่3   รหสัเดีย่ว 594 คะแนน รหสัคู ่  891 คะแนน
ครัง้ที ่4   รหสัเดีย่ว 726 คะแนน รหสัคู ่1,089 คะแนน
ครัง้ที ่5   รหสัเดีย่ว 858 คะแนน รหสัคู ่1,287 คะแนน

 ครัง้ท่ี 6   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 7   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 8   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 9   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
ครัง้ท่ี 10  รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน




