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ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 36 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





ทักทายกันครั้งนี้ ตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น

เดือนที่ 5 ของปีแล้ว เวลาผ่านไปแต่ละเดือนช่างรวดเร็ว

เหลือเกิน เราต่างจึงต้องดูแลการใช้เวลาเพื่อส่งเสริมการ

เติบโตให้ดีที่สุด เพื่อให้การทักทายกันเต็มเปี่ยมไปด้วย

พลัง ผมจึงขอเริ่มต้นการพูดคุยด้วยการแจ้งข่าวดีสำาหรับ

พวกเราทุกคนก่อน นั่นก็คือ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

บริษัทของเราได้ปรับช้ันข้ึนเป็น “บริษัทมหาชน” แล้วครับ

ซ่ึงมันหมายถึงการเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง มีความน่า

เชื่อถือและมั่นคงสูง ซึ่งทุกๆ ท่านสามารถมีความเชื่อมั่น

ในเรื่องราวของความยั่งยืนเพื่อออกไปส่งมอบโอกาสใน

การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แก่ผู้คนอย่างหนักแน่นและเต็ม

ร้อยครับ!

นักธุรกิจทุกท่านครับ นอกจากการเป็นบริษัทมหาชนแล้ว 

ในช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไป บริษัทจะพัฒนาเครื่องมือ

ดิจิตอล พัฒนาสินค้า พัฒนาระบบงานฟังก์ชั่น และการ

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของฝ่ายงานดิจิตอลนั้น 

จะเร่ิมเชื่อมสู่ระบบการสื่อสารและการดูแลสมาชิกด้วย

ดิจิตอล  ในส่วนของสินค้าจะมีการพัฒนาสินค้านวัตกรรม

ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของระบบพัฒนา

คนจะยกระดับคุณค่าสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยแห่ง

ความสำาเร็จ” ทั้งหมดที่พัฒนาข้ึนมาก็เพื่อให้ทุกๆ ท่าน

มีเครื่องมือที่ทรงพลังมากยิ่งข้ึน ในการช่วยเหลือเปลี่ยน

แปลงชีวิตผู้คนนั่นเอง

ขอใหทุ้กท่านประเมนิ ความก้าวหนา้ของงาน เมื่อเปรียบ

เทียบกับความคาดหวังเป็นอย่างไรบ้าง หากผลลัพธ์ยัง

ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผมขอเป็นกำาลังใจให้ท่าน

ยังคงมีความหวังสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกว่าเดิมอยู่

เสมอ เพราะทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณล้วนแล้วแต่เป็นบท

ทดสอบเพื่อสร้างคุณให้แข็งแกร่งข้ึน เพื่อที่คุณสามารถ

สร้างความสำาเร็จในที่สุด และขอให้คุณมองไปที่เป้าหมาย 

รับรู้ระดับความสำาคัญของเป้าหมายที่มีต่อชีวิตของคุณ 

และประเมินว่ามีอะไรที่คุณต้องบริหารจัดการ มีอุปสรรค

อะไรที่คุณต้องเอาชนะ จากนั้นหันมาเร่ิมต้นสร้างจาก

ทรัพยากรภายในตัวคุณ ทั้งในส่วนของความ เชื่อความ

มุ่งมั่นอารมณ์ความรู้สึกที่กระตือรือร้น ยกระดับความ

สามารถ ยืนหยัดเรียนรู้และลงมือทำาให้นานพอจนคุณ

เก่งขึ้น รางวัลชีวิตก็จะเป็นของคุณ ผมเชื่อมั่นในตัวคุณ 

ว่า “คุณทำาได้” อย่างแน่นอน สวัสดีครับ
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คุณลำ�ดวน - คุณวีระยุทธ ก�วิต� 
จ.พะเย�

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

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

คุณเจริญ บัวผัน
จ.นครร�ชสีม�

คุณกิตติม� - คุณอธิป ทับพุ่ม
จ.สิงห์บุรี

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
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คุณเกศริน อรุณเวช  จ.เชียงใหม่

คุณเจริญ - คุณมุกดา ย้ิมย่อง  จ.เพชรบุรี

คุณแสงทิพย์ สงวนเรือง  กรุงเทพมหานคร

คุณคุณMOE KYAW KYAW  กรุงเทพมหานคร

คุณชื่นกมล คำาเเผง  กรุงเทพมหานคร

คุณชุลีรัตน์ - คุณเจนศิลป์ ป่ินเกตุ จ.พะเยา

คุณณัชชยา - คุณธนวุฒิ เหมือนสังข์ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณัฐฐิญา - คุณยศสรัล ศิริรัตนาชุติวัต จ.พิษณุโลก

คุณณัฐนันท์ทิพย์ บุบผาอาจ  กรุงเทพมหานคร

คุณณิชกานต์ นาคะศูนย์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณดารณี นัครา  จ.นครสวรรค์

คุณทองพูน นิลมงคล  กรุงเทพมหานคร

คุณธนธรณ์ - คุณอนงค์ วงษ์หนู  จ.สมุทรปราการ

คุณธนภัทร - คุณฑิตยา ครูกูล  จ.จันทบุรี

คุณธนวัฒน์ ศรีสังข์  จ.เพชรบูรณ์

คุณนวลจันทร์ สมอ่อน - คุณประพันธ์ วงษ์อุบล   กรุงเทพมหานคร

คุณบีด๊ะ ดือราแม  จ.ยะลา

คุณบุญมา ไชยเดชกำาจร  จ.ราชบุรี

คุณพนิดา โพนทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณพรลภัส บุญหล้า  จ.เชียงราย

คุณภูวนารถ ขำาทอง - คุณภัคณัฏฐ์ ศรีจันทวิมล   จ.นนทบุรี

คุณลดจะนา คำาเบย   กรุงเทพมหานคร

คุณวรวิทย์ รักนุ้ย - คุณจิรวรรณ เอนกวัฒน์ จ.สงขลา

คุณวสุกิจจ์ - คุณกัลยาณี ศรีดอนทราย จ.นครสวรรค์

คุณสมจิตร์ - คุณดนัย จิตร์บุญ  จ.ตรัง

คุณสมจิตร -คุณเน่ียม ป่ินแก้ว  จ.พิจิตร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

คุณสมชาย นามประสิทธ์ิ  จ.ปราจีนบุรี

คุณสมศักด์ิ จักรนารายณ์   จ.เลย

คุณสายรุ้ง - คุณอำานาจ ต่ายเกิด จ.กำาแพงเพชร

คุณสำาเนา พวงบุบผา  จ.สุพรรณบุรี

คุณสุดาพร - คุณทศพล ทองฉิม จ.ชลบุรี

คุณหญิง ปุ้งก๋ี   จ.ราชบุรี

MR.SAW NYEIN CHAN  กรุงเทพมหานคร

MR.TOE MIN HTWE  จ.ฉะเชิงเทรา

MR.TUN NAING  จ.ฉะเชิงเทรา

MS.NAN SANDAR WIN  กรุงเทพมหานคร

MS.NWE WIN - MR.WIN KO KO กรุงเทพมหานคร

MS.THAN THAN MYINT   กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

คุณคล�ย
กรุงเทพมห�นคร

คุณพิมพ์ศร ณัฏฐ�พัณณ์ 
จ.ชลบุรี

คุณนุจรี ก้อนทอง - คุณอนุช� ส�ระทิศ
จ.กำ�แพงเพชร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

คุณเข็มคำา พันสุทธิรางกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณเจนจิรา นาคโควงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณเสมียน คำาภีระ  กรุงเทพมหานคร

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

คุณขวัญตา ทองฉลาด  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชยพัจน์ อมรเลิศวิทย์  จ.ชลบุรี

คุณทัศนีย์ พิกุลศรี  จ.เพชรบูรณ์

คุณธนาวดี - คุณบัณฑิต ประชุม จ.เชียงใหม่

คุณนกแก้ว ไชยะบัด  กรุงเทพมหานคร

คุณนภาพร ศิริหงษ์ทอง - คุณประยูร มีสวัสด์ิ จ.สมุทรปราการ

คุณนรารัต เจียะรัตน์  จ.พัทลุง

คุณนิภาภรณ์ เสถียรเขต  จ.ชลบุรี

คุณประจวบ จันทร์ใจงาม  จ.สมุทรปราการ

คุณปรีชา แสงสว่าง - คุณณัฐนรี ประเสริฐสันติสุข   จ.ลพบุรี

คุณปิยะพร บุญจุ้ย - คุณสมนึก หนูเพชร จ.นครศรีธรรมราช

คุณพงษ์ศักด์ิ ชุ่มชูจันทร์  จ.พิจิตร

คุณมะลิ พิลึก   จ.กำาแพงเพชร

คุณละคร จำาปาง  จ.สระบุรี

คุณวรรณภา บุญหล้า - คุณชานนท์ พลเสนา กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณา หิรัญเก้ือ  จ.สมุทรปราการ

คุณวรางคนา สมรูป - คุณสัญญา ไชยแสง จ.มุกดาหาร

คุณวรินทรทิพย์ ศิริธนาศักดิกร  กรุงเทพมหานคร

คุณวัญเพ็ญ - คุณวาง ป่ินมณี   จ.กำาแพงเพชร

คุณวุฒิ สังขศาสตร์  จ.สมุทรปราการ

คุณสัมพันธ์ ไขศรีมน  จ.หนองบัวลำาภู

คุณสาริศา หลักคำา  จ.นครราชสีมา

คุณสุภาวดี - คุณธนยง มณีสม  จ.สงขลา

คุณอรวรรณ โพธ์ิสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร

คุณอุไรวรรณ วิบูลย์เวท  กรุงเทพมหานคร

จ.อ.วีระพันธ์ - คุณปราศัย ทับทิม จ.ชลบุรี

ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล  จ.ขอนแก่น

MR.SAW AH YE  กรุงเทพมหานคร

MR.YE MIN PAING  กรุงเทพมหานคร

MS.AYE AYE PHYO  จ.ฉะเชิงเทรา

MS.MA MA MOE  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN MOE MYINT SAN  จ.กรุงเทพมหานคร

MS.SAN SAN AYE  จ.สมุทรสาคร

MS.SORPHEA SEK  กรุงเทพมหานคร
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

คุณเจียระไน - คุณสุวิจักขณ์ ศรีษะใบ จ.เพชรบูรณ์

คุณเตชินท์ ซื่อตรง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเบญจรงค์ - คุณสุภาวดี แสงศรี จ.ตรัง

คุณเพชรลดา เชยชื่นจิตร  จ.ตรัง

คุณเพ่ิมศรี บุญมี  จ.สุพรรณบุรี

คุณเสนาะ - คุณจีรศักด์ิ สาระวัน จ.เพชรบูรณ์

คุณเอนก ศรีสังข์  จ.ลพบุรี

คุณเอมวิกา คงสกุล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณแก้วบัวพา สุขดารา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณแก้วฮุดฮม ล่าฑู่  จ.มหาสารคาม

คุณแตะอู - MS.AYE THIN ZAR MYINT จ.สมุทรสาคร

คุณแว่น พะพร   จ.ราชบุรี

คุณโชคชัย บุณยฤทธิกิจ  กรุงเทพมหานคร

คุณโชติกา - คุณธนัช ชุติกุลธนัน จ.นครสวรรค์

คุณไตรภพ แซ่ล้ิม  จ.ระยอง

คุณไพจิตร ดิษโสภา  จ.สงขลา

คุณกนก สมบูรณ์ศิลป์  จ.กำาแพงเพชร

คุณกนกพร พรหมเมต  จ.ชลบุรี

คุณกมลลักษณ์ ชัยรัตนสุวรรณ  จ.กำาแพงเพชร

คุณกฤษฎา พงษ์พานิช  กรุงเทพมหานคร

คุณกล่ินผกา พฤกษา  จ.ชลบุรี

คุณกวินทิพย์ แสนคำา  กรุงเทพมหานคร

คุณกันยารัตน์ กลมค้างพลู  จ.นครราชสีมา

คุณกันยารัตน์ ศักด์ิชลพันธ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณกาน สะอาด   จ.เชียงใหม่

คุณการัณยภาส พุ่มนุ้ย  กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติยา บัณฑราภิวัฒน์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณกิตินันท์ ศรีตะวัน  จ.เชียงราย

คุณกิติมา ประสาทแก้ว  จ.ปทุมธานี

คุณกุสุมา บุญมาเลิศ  กรุงเทพมหานคร

คุณขนิษฐา อารีย์  จ.ชลบุรี

คุณคมสัน เทพาชมภู  จ.กำาแพงเพชร

คุณคำาปิน สมใจ   จ.เชียงใหม่

คุณจงจิตร์ นาเวชย์  จ.นครสวรรค์

คุณจงดี กิตติกนกรัตน์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจรัลรัตน์ อัครนันท์บุญธนา  จ.ตรัง

คุณจักรรัตน์ ไล้สมบุญ  จ.นครสวรรค์

คุณจันทร์พิณาวรรณ ทุริยานนท์  จ.ปทุมธานี

คุณจิตรา เจะเตะ  จ.ยะลา

คุณจินดา ยะกาวิน  จ.ลำาพูน

คุณจิม เมืองแก้ว - คุณสงคราม วิทยารัฐ จ.พัทลุง

คุณจิรกุล ศรีหาหยัก  จ.เลย

คุณจิรฐา แสงอำานาจ  จ.สุพรรณบุรี

คุณจิรปรียา ตรีรัตนวิกรานต์  จ.ตรัง

คุณจีรวรรณ เขมาธร  จ.ราชบุรี

คุณจุราวรรณ อิสระ  จ.สงขลา

คุณจุลสุรางค์ แก้วเกิด  จ.ตราด

คุณฉัตรดาวรรณ พรหมนุ่น  จ.พัทลุง

คุณฉันทนา เผ่าบ้านฝาง  จ.ชลบุรี

คุณชโลธร พิมพ์บรรเจิด  จ.นครสวรรค์

คุณชลวิทย์ มากุล - คุณวรรณิศา เสียงบุญ  จ.ชลบุรี

คุณชัญญ์นภัส สุขวิริยนาคิน  จ.ชลบุรี

คุณชัยยุทธ จำาปาหอม  จ.ตาก

คุณชัยวัฒน์ เกตุตระกูล - คุณกัญญาภา ภูษณปัญญาภฤศจ   จ.ตาก

คุณชาญอักษร กลัดทอง  จ.ลพบุรี

คุณชิดจันทร์ ไชยจักร   จ.พิษณุโลก

คุณชุมพล ศรีสุนทร  จ.เพชรบูรณ์

คุณชูเกียรติ กลายสุวรรณ  จ.ชุมพร

คุณฐิติชญาณ์ ทองเงิน  จ.ชลบุรี

คุณณัฐชพร - คุณวิริยะ วรรลยางกูร กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐณิกา - คุณจรัญ อินมิทิน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณัฐปัญชลิกา เจริญบุญญะโรจน์ จ.นครราชสีมา

คุณณัฐพล เกรียงศักด์ิพงศ์  จ.ชลบุรี

คุณณัฐรัช เตชะเกียรติพาณิชย์  กรุงเทพมหานคร

คุณณิชาภา - คุณชยุต ส่งศรี  จ.ระยอง

คุณถวิล เจนดง   กรุงเทพมหานคร

คุณทนงศักด์ิ สุชาติเลิศปัญญา  จ.ปทุมธานี

คุณทนิตย์ ช่างสลัก  จ.นครศรีธรรมราช

คุณทองดี สาดสิน  จ.ระยอง

คุณทองสุข โพธ์ิคำา  จ.นครสวรรค์

คุณทัศน์ไชย - คุณภิญญา ทวีพิริยรัฐ จ.ชลบุรี

คุณทัศพล กาฬภักดี  จ.อุทัยธานี

คุณทิตชญา จันทร์เปล่ง  กรุงเทพมหานคร

คุณทิพย์วิวรรณ์ โพธ์ิมล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณทีปกร ฉัตรวรณัท  กรุงเทพมหานคร

คุณธเนศพล ศิริสูตร  กรุงเทพมหานคร

คุณธนกร อ่างเงิน  จ.ลำาปาง

คุณธนพร - คุณวินัย เถลิงศรี  จ.พิษณุโลก

คุณธนพล อ่ิมพันแบน  กรุงเทพมหานคร

คุณธนวรรณ บัวเผือก  กรุงเทพมหานคร

คุณธนัญญา ชีวะกุล  จ.สิงห์บุรี

คุณธวัชชัย คัณทักษ์  จ.นครพนม

คุณธัญญา ภูมิสอาด  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณธีรวัฒน์ เลิศชินพงษ์  จ.นนทบุรี

คุณนดารักษฌ์ บุญหล่อ - คุณพนม พลางวัน  จ.ขอนแก่น

คุณนพสิทธ์ิ - คุณปวันรัตน์ ฉัตร์อธินันท์ กรุงเทพมหานคร

คุณนภาภรณ์ น้อยดี  จ.เลย

คุณนภาภรณ์ รอดพิมพ์  จ.กาญจนบุรี

คุณนรานันท์ ขำามณี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนาฏยา สกุลเพชร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนาร่า แซ่ลี   จ.สงขลา

คุณนารี เย็นใจ   จ.ชลบุรี

คุณน้ำาผ้ึง เจนการ  กรุงเทพมหานคร

คุณน้ำาฝน อินตา  จ.เชียงใหม่

คุณนิตยา พิลาวัลย์  กรุงเทพมหานคร

คุณนิตยา สิมลา  จ.สมุทรสาคร

คุณนิยาวาตี นิแว  จ.ยะลา

คุณนิรุช แจ้งแก้ว - คุณแจ่มจันทร์ จ่ันจีน  จ.ชลบุรี

คุณบัณฑิต ไชยแป้น  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญญาดา ฉิมประเสริฐ  จ.สงขลา

คุณบุญทักษ์ เนื่องไชยลี  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญมา ชำานาญพล  จ.สุโขทัย

คุณบุญมี - คุณบุญล้อม ภักมี  จ.เลย

คุณบุญลือ ไทรทอง  จ.สมุทรสาคร

คุณบุญสนอง บุตร์ดี  จ.สุพรรณบุรี

คุณบุษกร สิริวรเกษม  จ.ชลบุรี

คุณบุษยมาศ จงเกตุกรณ์  จ.นครสวรรค์

คุณบุษราภรณ์ แก้วจันทร์  จ.ตรัง

คุณปภาภัค สุกผ่อง  จ.เพชรบุรี

คุณประไพ จู่สวัสด์ิ  จ.สงขลา

คุณประคอง ทองแสน  จ.นนทบุรี

คุณประทิน ก้านอินทร์  กรุงเทพมหานคร

คุณประทุม วิถีนิติธรรม  จ.ราชบุรี

คุณประพิมพ์พรรณ มณีโชติ  จ.สระบุรี

คุณประภาวัลย์ - คุณกฤตภาส ณัฏฐ์เอก จ.นครศรีธรรมราช

คุณประวิทย์ จุ้ยขุนทอง  จ.สุโขทัย

คุณประสิทธ์ิ - คุณบุญเลียบ สาป้อง จ.ฉะเชิงเทรา

คุณประสิทธ์ิ อุ้ยเว้ง  จ.สมุทรสาคร

คุณปราณี เกียรติอารีย์  กรุงเทพมหานคร

คุณปราณี - คุณสมภาร ประชานัน จ.นครราชสีมา

คุณปราลพ รุ่งศรีนาค  จ.กาญจนบุรี

คุณปรีชา ป่ินแก้ว  จ.พิจิตร

คุณปวีณ์ลดาวรรณ เปียสี  กรุงเทพมหานคร

คุณปุณณภา อยู่นุช  จ.ระยอง

คุณพรทิพา มีกุล  จ.ระนอง

คุณพล สุมากรณ์  จ.อุทัยธานี

คุณพลภัทร อริยะทรัพย์ไพศาล  จ.สกลนคร

คุณพัชราภรณ ถ้วยทอง  จ.ราชบุรี

คุณพัชรีย์ เฉียวเฉ่ง  จ.ราชบุรี

คุณพานิช - คุณสมเพชร คุณเลิศ จ.กาฬสินธ์ุ

คุณพิกุล วือทริค  จ.สมุทรปราการ

คุณพิชญาภัค ชินวงศ์  จ.ยโสธร

คุณพิมพ์ประไพ ผ่องลำาเจียก  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณพีมนต์ญา อนันต์ณพงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณพีรพัฒน์ หงษ์เทศสกุล  จ.นนทบุรี

คุณพีระพัฒน์ สิงห์หนองหว้า - คุณบังอร ภูเต้าน้อย

กรุงเทพมหานคร

คุณพุทธรัตน์ พูลสวัสด์ิ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณภคนันท์ ปวรุตม์  กรุงเทพมหานคร

คุณภัคภร เสนศักด์ิ  จ.เชียงใหม่

คุณภัทราพร ศรีใส - คุณธงรพ เเก้วงาม จ.สุราษฎร์ธานี

คุณภานุพงศ์ แสร์ภู่  จ.ชัยนาท

คุณภาวินี พินรอด   จ.นนทบุรี

คุณมนพ สังข์เกล้ียง  จ.พัทลุง

คุณมนัญญา คำาเพราะ  จ.อุบลราชธานี

คุณมนัสกุล กล้าหาญ  จ.สุพรรณบุรี

คุณมนิตย์ พิลึก   จ.กำาแพงเพชร

คุณมยุรี พยายาม  จ.กระบ่ี

คุณมะลิวัล ศรีทะวงศ์ - คุณเรวิทย์ ขันทอง จ.สมุทรสาคร

คุณมัทณิน สุสุข   จ.ลำาพูน

คุณมานิตา หิรัญโท  จ.เลย

คุณมาลิณี ดวงวันทอง  จ.สมุทรปราการ

คุณมินตรา พุทธโคตร - คุณวัชรพงศ์ กุดวงศ์แก้ว   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณยามีล๊ะ - คุณสาลี แวมามุ  จ.สงขลา

คุณยุพา ทองบ่อ  จ.นครราชสีมา

คุณรจนา ขันคำา   จ.เชียงใหม่

คุณรวงทิพ ชัยนาท  จ.นครสวรรค์

คุณรอเม๊าะ สิปีดี  จ.ยะลา

คุณรัชฎาภรณ์ พันจ่ัน  จ.กำาแพงเพชร

คุณรัตนาวดี วนาวงรัศมี  กรุงเทพมหานคร

คุณรัศมี สว่างศรี  จ.กำาแพงเพชร

คุณรัสรินทร์ อารยาทวีสิทธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณรินทร์ลภัส ธนาวรวิสิทธ์ิ  จ.ขอนแก่น

คุณรุ่งโรจน์ ฐิตะวรรณ  จ.สุพรรณบุรี

คุณรุ่งโรจน์ มีชัย  จ.สุพรรณบุรี

คุณลาวัน วิเวก   จ.อุบลราชธานี

คุณลำาจวน - คุณสพล สนามพันธ์ จ.นครสวรรค์

คุณวรรณชุลี บุญโกบุตร  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณษา บุญทอง  จ.ราชบุรี

คุณวรวิทย์ นวจิตไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร

คุณวรัชยา ศรสังข์ทอง  จ.สมุทรปราการ

คุณวรากร คำาอ่ิน  จ.เชียงใหม่

คุณวราภรณ์ นุชฉกรรจ์  จ.สมุทรสาคร

คุณวราภรณ์ อุดมรุ่งเรือง  จ.สมุทรปราการ

คุณวรายุทธ คงสกูล  จ.สงขลา

คุณวริตติน ลุนลาว  จ.สุรินทร์

คุณวรีวรรณ วิเศษโวหาร  จ.ขอนแก่น

คุณวสิษฐา อจลานนท์  จ.นครราชสีมา

คุณวัชรีพร อนันต์มณีศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณวันวิสา สังข์ขาว  จ.นนทบุรี

คุณวิชุดา อุ้มเถื่อน  กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาพรรณ เนตรรุ่งเรือง  จ.ชลบุรี

คุณวิมล ฉวีรักษ์   กรุงเทพมหานคร
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คุณวิมลลักษณ์ อิทธิวุฒิรักษ์  จ.เชียงใหม่

คุณวิริญญรัษฎ์ิ สุขศรีเพ็ง  จ.ตรัง

คุณวิลา ตรีวัย   จ.สงขลา

คุณวิลาวรรณ. เช้ือพราหมณ์  จ.สงขลา

คุณวิลาวัณย์ เศรษฐฉัตรกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิภัทร หน่ออาสา  จ.เชียงใหม่

คุณศรีวะภา มหาทำานุโชค  จ.นครศรีธรรมราช

คุณศศิญา จันโทนอก - คุณศุภากร ดีปะติ จ.กาฬสินธ์ุ

คุณศศิธร สุจริต   กรุงเทพมหานคร

คุณศศิธร หูเขียว  จ.ตรัง

คุณศศิพิมพ์ ศรีมณี  จ.สงขลา

คุณศิริกันยา พัวโสพิศ  จ.ปทุมธานี

คุณศิริพร ตันติเศวตรัตน์  จ.อุบลราชธานี

คุณศุภณี เอกนาม  จ.พิษณุโลก

คุณศุภรัสม์ิ ทองเกิด  จ.ปราจีนบุรี

คุณศุภัชสรณ์ ฮวดสุนทร  จ.สมุทรสาคร

คุณสถาพร ประจักรจิตร์  จ.ปทุมธานี

คุณสมเจตน์ จำาปาวงศ์  จ.จันทบุรี

คุณสมถวิล ย้ิมงาม  กรุงเทพมหานคร

คุณสมพงษ์ - คุณกรวรรณ ถนอมพงษ์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมพงษ์ สุวรรณรงค์เดช  จ.สมุทรปราการ

คุณสมพร แดงรัตน์  จ.ชลบุรี

คุณสมพิศ ดำาดี   จ.กำาแพงเพชร

คุณสมยศ ยอดสอน  จ.แพร่

คุณสมศรี ดุเหว่า  จ.เชียงราย

คุณสมาน แสนประสิทธ์ิ  กรุงเทพมหานคร

คุณสรายุทธ์ แสงบุญ   จ.สิงห์บุรี

คุณสังวาล ทองแบน  จ.กำาแพงเพชร

คุณสาธิต สุดจิตจูล  กรุงเทพมหานคร

คุณสายพิน กันสุข  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสายพิน มายาง  จ.ลำาพูน

คุณสิทธิเจตน์ พงษ์มณีนิล - คุณสุพรรษา มณีนิล   จ.สุโขทัย

คุณสิทธิเดช บัวสด  จ.ลำาปาง

คุณสิริเกศ ชวนัสพร  จ.นนทบุรี

คุณสิริกร แก้วเขียว  กรุงเทพมหานคร

คุณสิริรัตน์ นุชฉกรรจ์  จ.สมุทรสาคร

คุณสิริลักษณ์ จันเทร์มะ  จ.สงขลา

คุณสีนวน ไตรวงย้อย  จ.สกลนคร

คุณสุกัญชลา อินเหมือน  จ.ราชบุรี

คุณสุจิตรา ปลอดแย่ง  จ.นนทบุรี

คุณสุนทรีภรณ์ อิสรารุสรัส  จ.นราธิวาส

คุณสุนันท์ กุสม   จ.เชียงใหม่

คุณสุนีย์ ศรีวิเชียร  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุพรรณี ศรีสง่า  กรุงเทพมหานคร

คุณสุพรรษา หงษ์ทอง  จ.เพชรบุรี

คุณสุภางค์ อ่อนแช่ม  จ.ราชบุรี

คุณสุภาพร เหมพันธ์  จ.ตรัง

คุณสุภาวดี พันธวงศ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุมน คำาเอ่ียม  จ.นครสวรรค์

คุณสุมาลี ราชาแสง  จ.อุดรธานี

คุณสุรีพร ล้ิมฮะสูน  จ.ชลบุรี

คุณอดิศร ประกอบกิจ  กรุงเทพมหานคร

คุณอนันต์ - คุณวัฒนา เจริญผล จ.อุตรดิตถ์

คุณอภิดุลย์ บุดดี  จ.เชียงราย

คุณอมรรัตน์ ไม้แก้ว  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอรทัย เมฆเจริญวิวัฒนา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอรรชนา กมลเพชร  จ.นครราชสีมา

คุณอ้อม ดวงใจ   จ.เชียงใหม่

คุณอะเหมยหล่ัง แซ่กัง  กรุงเทพมหานคร

คุณอัมพวัน หาคูน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอาภัสรา เหล่าเขตกิจ  จ.กำาแพงเพชร

คุณอำาไพ เสาร์ม่ัน  กรุงเทพมหานคร

คุณอำาภา หาญจริง  จ.เชียงใหม่

คุณอิงค์วรา เดชมนตรี  กรุงเทพมหานคร

คุณอุไร ล่องลอย  จ.ตรัง

คุณุสุพรรณี อ่อนคล้าย  กรุงเทพมหานคร

ร.ต.อ. พัชรีย์ ชาภูวงค์  จ.ฉะเชิงเทรา

ว่าท่ีร้อยตรี ฆณพัสน์ งามสิน  จ.ชลบุรี

MR.ANONG CHANTHAVONG จ.สมุทรสาคร

MR.AUNG MYO OO  กรุงเทพมหานคร

MR.ITTHILITH PHASAVATH  กรุงเทพมหานคร

MR.MATZEN EL  จ.ตราด

MR.MAUNG ZAW  จ.นครปฐม

MR.MAY TI YA  กรุงเทพมหานคร

MR.MIN THEIN  กรุงเทพมหานคร

MR.MOE MOE   จ.สมุทรปราการ

MR.MOHAMAD ITHNIN BIN SHAARI จ.นราธิวาส

MR.NOEUN NEM - MS.PA POCH จ.นนทบุรี

MR.ONKEOMANI THATDAVI  กรุงเทพมหานคร

MR.RUN SOK   จ.นครปฐม

MR.SAN WIN   กรุงเทพมหานคร

MR.SAW AUNG NAING MOE กรุงเทพมหานคร

MR.SAW AUNG SAN OO  กรุงเทพมหานคร

MR.SAW THAUK JUST PHAW กรุงเทพมหานคร

MR.SAW THAUNG SOE  กรุงเทพมหานคร

MR.SAW TOE TOE  กรุงเทพมหานคร

MR.SHAZIMAN BIN MOHD ABU จ.นราธิวาส

MR.SI THU MOE  จ.นนทบุรี

MR.SIPHACHANH XAISINGSY กรุงเทพมหานคร

MR.SOMMAY SENGPHACHANH กรุงเทพมหานคร

MR.THAN MYO WIN  กรุงเทพมหานคร

MR.THEIN ZAW  จ.สมุทรสาคร

MRS.BOUNTI PHOUTTAVONG กรุงเทพมหานคร

MRS.KHIN WIN WIN MAW  กรุงเทพมหานคร

MS.CHAN MYAE NYEIN  กรุงเทพมหานคร

MS.FOYCHINDA LATTANAMEUANG กรุงเทพมหานคร

MS.MA YIN NU  กรุงเทพมหานคร

MS.MI YIN YIN AYE  กรุงเทพมหานคร

MS.PECH THEARA  กรุงเทพมหานคร

MS.RO MANY   กรุงเทพมหานคร

MS.NAN HWAM  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN MUE EAH THUE  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN NYEINT NYEIN AYE กรุงเทพมหานคร

MS.NAN SANDAR WIN  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN SONG KA LANE  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN THAE THAE  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN THAY NGE  กรุงเทพมหานคร

MS.NAN THAZIN SOE  กรุงเทพมหานคร

MS.POLENE   กรุงเทพมหานคร

MS.PROM VANDY  จ.จันทบุรี

MS.SOPHA   จ.สมุทรปราการ

MS.THUOY THOV  กรุงเทพมหานคร

MS.YE YE THAUNG  กรุงเทพมหานคร

MS.ZIN MAR OO - MR.KYAW MIN HTET  จ.สมุทรสาคร
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จาก...

นักธุรกิจ "ขายตรงดีเด่นระดับประเทศ"สู่ไอ้กระจอก...

,,
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จากวันนั้น...จนถึงวันนี้ กับการมีรายได้ 7 หลัก ต่อเดือน
                 ...รายได้สะสม 5 ปี 50 ล้านบาท !!!

นักธุรกิจซคัเซสมอร์
ระดบั Blue Diamond
Diamond Grand Elite

คุณพัทข์ 
นาคาอัครบดินทร์

"ถ้าอยากรำ่ารวย ต้องค้าขาย" เค้าสอนกันมาผมจึงเลือกอาชีพพ่อค้า

ขายเส้ือผ้ามอืสอง ไม่มแีผงประจำา ตระเวณขายของไปทัว่ จบัฉลากได้ 

ก็ได้ลอ็คขายแต่ถ้าจบัไม่ได้ก็นัง่ขายกับพืน้ การเป็นพ่อค้าก็หวังอยากรวย 

อยากให้พ่อแม่สบาย อยากให้แฟนภมูใิจ แต่ขายก่ีปีก็จนเหมอืนเดมิ ไม่มี

เงินก็ไปกู้หนีย้มืสิน นานวันก็กลายเป็นดนิพอกหางหม ูเดอืนๆ หนึง่หาเงนิ

มาใช้แทบไม่พอกิน แต่ก็ต้องกัดฟันจ่ายดอกเบีย้ เพือ่รักษาเครดติเอาไว้

เพ่ือกู้รอบใหม่ ถึงจะลำาบากแค่ไหน กระจอกยงัไงก็ต้องอดทน เพราะมนั

หยดุขายไม่ได้ ถ้าหยดุขายก็อดตายทัง้บ้าน...

เพ่ือนสนทิผมช่ือ ออฟ (คณุธชัพันธ์ุ วุฒสิิริพริเดช) มาชวนผมทำา

ธรุกิจกับ Successmore ผมมองหน้ากันกับแฟนแล้วบอกเพ่ือนไป

ว่า "ไหนๆ ก็จนอยู่แล้ว แค่ลองไปน่ังฟังคงไม่จนไปกว่าน้ีแล้ว" 

จงึตดัสนิใจไปฟังคณุหมอสทิธวีิร์ พูดถึงวิสัยทศัน์ของท่าน ซ่ึงดมูี

ความตั้งใจ มีอุดมการณ์ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้มีชีวิต

ทีด่ข้ึีน ซ่ึงมนัฟังดดูมีาก แต่ผมยอมรับว่า ณ ตอนนัน้ยงัไม่ค่อยอนิ

เท่าไหร่กับธรุกิจนี ้ ในใจตอนนัน้คอืแค่อยากมรีายได้เพิม่ ผมจงึ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัธรุกิจ Successmore ด ู เผือ่มคีวามหวัง

และอนาคตที่ดีกว่าเดิม ผมคิดว่าผมจะไม่มีวันทำาสำาเร็จ ถ้าผม           

ยงัมวัแต่เอาเวลาไปทำางานเลีย้งชีวิต ถ้าไม่เปิดใจทำา Successmore 

ก็คงได้ขายของตลาดนัดไปจนวันตาย ผมจึงตัดสินใจจัดเวลา

ชีวิตใหม่และโฟกัสงานทีส่ร้างชีวิตใหม่ให้กับผม... 

จากนัน้ ผมตดัสินใจเข้าเรียนรู้ เพ่ือหาวิธสีร้างรายได้อย่างถูกต้อง จบั

คย์ีเวิร์ดทีส่ำาคญัจากการสอนของคณุหมอสิทธวีร์ คอื ใครใช้เครือ่ง

มอืเก่งท่ีสุด คนน้ันประสบความสำาเรจ็มากท่ีสุด เคร่ืองมอืทีก่ล่าว

มานัน้ คอื ระบบ SLA ซ่ึงออกแบบมาให้ทกุคนสามารถทำาตามได้

ผมตัดสินใจทำาตามระบบที่ออกแบบไว้ แล้วเร่ิมลงมือทำาอย่าง

จรงิจงั
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ช่วงเร่ิมต้นมีแต่คนสมัคร ไม่มีคนซือ้สินค้า เลยท�าให้ 

15 วนัแรก มีรายได้เพียง 438 บาท บอกตัวเองว่า

ย่ิงได้รายได้น้อย เราย่ิงต้องเข้าระบบมากข้ึน เพ่ือหา

จดุด้อย ว่าเราติดตรงไหน เราขาดอะไร แล้วก็น�าส่ิง

ท่ีเรียนรู้ออกไปลงมือท�าใหม่

จนในทีส่ดุ 45 วัน ก็พิชิตตำาแหน่ง Bronze ได้สำาเร็จ ซ่ึง

ผมดีใจและภมูใิจมากกับเข็ม Bronze เพราะมนัไม่ใช่แค่

เข็มแรก แต่มนัหมายถึง เราได้ตดัสินใจ "ก้าวไปสู่ความ

สำาเร็จ" แล้ว

จดุเร่ิมต้นจากไม่เคยเช่ือม่ันในธรุกิจเครือข่าย 

จนเวลาผ่านไปเราได้ลงมือท�าอย่างจริงจัง

และผลลัพท์ที่ได้รับจนถึงปัจจุบันนี้...

ผ่านมาแล้ว 5 ปี ผมยงัอยากออกไปทำางานทุกวัน เพราะ

ผมทำา Successmore แล้วรู้สึกเหมอืนไม่ได้ทำางาน แต่

รู้สึกเหมอืนทำาธรุกิจมหศัจรรย์ ทีอ่อกไปส่งต่อให้กับผูค้น

ทีก่ำาลงัจะโชคดเีหมอืนกับผม!!

สุดท้ายก่อนจบคอลมัน์น้ี 

ผมขอขอบคณุแรงบนัดาลใจทีย่ิง่ใหญ่ของ คณุหมอสิทธวีร์

ขอบคณุทกุความทุม่เททำางานหนักของ อาจารย์นพกฤษฎิ์

ขอบคณุออฟ เพ่ือนรัก ทีน่ำาโอกาสทีด่ทีีส่ดุในชีวิตมาให้

ขอบคณุผงิผงิ ทีอ่ยูเ่คยีงข้าง ร่วมทกุข์ร่วมสุข มาด้วยกัน 

ขอบคณุพีเ่ทน ทีเ่ช่ือมัน่ในกันและกัน

ขอบคณุทมีงานทกุคน ทีรั่กและให้ใจกัน

ขอบคณุพ่อแม่ ทีส่อนลกูให้เป็นคนเปิดใจ

และสุดท้าย...ขอบคณุตวัเองในวันนัน้ ทีก่ล้าตดัสนิใจ

และลงมอืทำาอย่างจรงิจงั จนประสบความสำาเร็จแบบทกุวันนี้

หลงัพิชิตตำาแหน่ง Bronze สำาเร็จ ผมก็คดิต่อว่า เราจะทำา

ยงัไงให้ทีมงานมรีายได้เหมอืนกันกับเรา เพราะถ้าเค้ามรีาย

ได้หลกัหมืน่ เค้าก็คงจะรู้สึกดีใจเหมอืนทีเ่ราได้ ซ่ึงอาจารย์

นพกฤษฎิ ์ท่านสอน "ให้จดจ่อกับการเคลือ่นคน จะทำาให้

เติบโต" ผมจงึเร่ิมตัง้เป้าหมาย เพ่ิมจำานวนคนเข้าระบบ 

รายได้ก็เร่ิมทวีคณูมากข้ึน มากข้ึนอย่างมหศัจรรย์ เมือ่ทมี

งานมรีายได้ ทำาให้เรายิง่สนกุและเร่ิมรู้สึกมคีวามสขุ ทีอ่ยาก

ออกไปช่วยทมีให้สำาเร็จเยอะๆ ยิง่เห็นทมีงานสำาเร็จเราก็ยิง่

ภมูใิจและมคีวามสุขมากข้ึน

ปี 2017 ได้รบัเกยีรตคุิณนักธรุกจิขายตรงดเีด่น
สมาคมขายตรงไทย (TDSA Award 2017)
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คุณเจริญ บัวผัน
 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อดีตเคยเป็นพนักงานประจ�าอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งมากว่า 10 ปี 
ได้รู้จักธุรกิจซัคเซสมอร์ และเปิดใจครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เพราะมองเห็นว่าเป็น
โอกาสที่ดีมากๆ ที่จะสร้างความส�าเร็จในชีวิต เนื่องจากผู้บริหารบริษัทฯ มีแนวคิดการสร้าง
ธุรกิจระยะยาว สินค้าหลากหลายและมีผลลัพธ์ที่ดี มีการเติบโตที่ต่อเนื่อง พร้อมกับวิสัย
ทัศน์การส่งมอบคุณค่าสู่สังคม ด้วยสิ่งนี้จึงท�าให้ผมมั่นใจและตัดสินใจลงมือท�าและเรียนรู้เข้า      
สูร่ะบบ SLA ของทางบรษิทัฯ อย่างจรงิจงั โดยเริม่จากระบบ 3456 ซึง่เป็นระบบพืน้ฐานทีท่�าให้
มี Mindset ของความส�าเร็จที่ถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากงาน Start Your Business With Why 
เพื่อค้นหาตัวตนและเป้าหมายในตัวเรา สร้างคุณค่าให้ตัวเอง รวมถึงเข้างาน The Success 
และงาน Inspiration เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการท�างานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบริโภคและ
แนะน�าสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

คุณอิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล

ปัจจุบันผมท�าธุรกิจซัคเซสมอร์มา 9 เดือนแล้ว เมื่อก่อนผมเคยท�างานด้านบริหารให้กับ
บริษัทเอกชนอยู่หลายปี แต่ปัจจุบันผันตัวมาท�าธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ ตอนแรกผมไม่ได้สนใจ
ในธุรกิจเครือข่าย เพราะไม่มีความรู้และประสบการณ์ในแวดวงนี้เลย บังเอิญได้มีโอกาสฟัง
อัพไลน์มาพูดแผนการตลาดให้ฟัง ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้สนใจฟังเพียงแค่ฟังให้จบๆ ไป แต่ด้วย
ความเพียรพยายามของอัพไลน์ Diamond คือ คุณจิตประภา แก้วพันตา ที่ชวนให้ไปร่วม
งาน “ฉลองควำมส�ำเรจ็ 5 ปีของซัคเซสมอร์” ภายในงานผมได้เหน็การเตบิโตและความมัน่คง 
ของบริษัท พร้อมกับความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์จากผู้บริหารทั้งสอง จนท�าให้ผมตัดสินใจและ
มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์คณุค่าเพือ่ตอบโจทย์ชวิีตและพร้อมท่ีจะเป็นส่วนร่วมในการเปลีย่นแปลง
ชีวิตผู้คนให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม 

จากวันนั้นผมได้เข้าเรียนรู้ ศึกษาแผนการตลาด เข้าระบบ SLA 3456 และท�าความเข้าใจเกี่ยว
กับสินค้า พร้อมกับการยกระดับความเชื่อมั่น ตัดสินใจลงมือท�า จากสัมมนา Start Your 
Business With WHY และพัฒนาทักษะจากสัมมนา Mission To Platinum จนท�าให้เข้าใจ
วิธีการ หลักการและการก�าหนดเป้าหมาย ตลอดจนใช้ปรัชญาที่ลึกขึ้นในการบริหารจิตใจ
และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งนั้นท�ำให้ผมประสบควำมส�ำเร็จเป็น 
Platinum Q1 ในเดือนที่ 5 ของกำรท�ำธุรกิจ และด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Platinum Q2 ในเดือน
ถัดมำได้ในที่สุด 

สุดท้ายนี้ ผมอยากขอบคุณการตัดสินใจในวันนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกๆ ผู้คนที่เป็น
เหมือนลมใต้ปีก ภายใต้ระบบธุรกิจเครือข่ายที่ทรงพลังแห่งนี้ ที่ท�าให้ผมประสบความส�าเร็จ
อย่างวันนี้ และผมตั้งใจที่จะสร้างฐานผู้บริโภคที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ เพื่อความส�าเร็จในล�าดับถัดไป
ของธุรกิจ SUCCESSMORE อย่างแน่นอนครับ

จากการตดัสนิใจสร้างความส�าเรจ็กบัซคัเซสมอร์ในวนันัน้ ปัจจบุนัผมด�ารงต�าแหน่ง 
Platinum และได้รบัรางวลัการท่องเทีย่วทรปิตรุก ีซึง่แน่นอนว่าต�าแหน่ง Platinum เป็นเพยีงก้าว
แรกของความส�าเรจ็ แต่ผมมัน่ใจว่า "ผมจะประสบความส�าเรจ็ในก้าวถดัไปกบั Successmore 
และสามารถด�ารงต�าแหน่ง Diamond ได้อย่างแน่นอน" ถ้าหากผมท�าได้ ทุกคนก็ท�าได้ 
ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จครับ...

คณุอทิธศิกัดิ์ พลอยศริชิล
นกัธุรกิจต�ำแหนง่ Platinum 

คณุเจริญ บัวผนั
นกัธุรกจิต�ำแหนง่ Platinum 

แรงบนัดาลใจจากผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็กบัการขึน้ต�าแหน่ง Platinum
ระยะเวลาภายใน 6 เดือน 

แรงบนัดาลใจ...สูค่วามส�าเรจ็
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ซคัเซสมอรกั์มพูชา ได้จดังาน Start Your Business With 

"WHY" EP.145 งานสัมมนา NLP ระดับ World Class 

โดย CEO นพกฤษฏิ ์นธิิเลศิวิจติร "จดุพลงัแหง่ความสำาเรจ็" 

ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมส่ง

มอบพลังแบบไร้ขีดจำากัด ช่วยปลดล็อกและดึงพลังในตัวของ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้สามารถนำาพลังด้านบวกมาใช้สร้างชีวิต

ให้ประสบความสำาเร็จได้ด้้อย่างแท้จริง โดยงานจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ Cambodia - Korea 

Cooperation Center (CKCC)

Start Your Business With "WHY" 
ซัคเซสมอร์กัมพูชา

Malaysia Branch
Successmore Being (Malaysia) Sdn. Bhd. (1250563-X)
Address: No.26 Jalan PJU5/20B, The Strand, Kota 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.
Tel +60 3 6150 2066

ตรวจสอบสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.successmore.com/contactus

Hanoi Branch
Successmore Being (Vietnam) Company Limited.
Address: No. 47 5Fl. Focus Office Khuat Duy Tien 
Road, Thanh Xuan Bac Ward, Thanh Xuan District, 
Hanoi. 
Tel. +84 473 040608

Did you know? 
  ...ท่ีต้ังของซัคเซสมอร์ใน ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย

Hanoi Branch

Malaysia Branch
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ONYAK
เทีย่วเมอืง

มาถึงตอนนี้ ใครยังมีเป้าหมายชัดเจนที่จะไปเติมเต็มชีวิต

กับ Being More Trip To Turkey กันบ้าง? มอร์แมน

ขอบอกว่า...

ทริปตุรกี เป็นทริปพิเศษท่ีพวกเราจะได้ท่องเท่ียวนานเป็นพิเศษ เม่ือเทียบกับ 

Being More Trip ท่ีผ่านมาทุกๆ ทริป โดยพวกเราจะท่องเท่ียวกันอย่างจุใจ

เป็นเวลา 5 คืน 6 วันทีเดียว พร้อมอาหารการกิน ที่พักอย่างดี เพื่อให้พวกเรา

ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เติมเต็มชีวิตกันอย่างเต็มที่ ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกๆ ท่าน

ที่ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าอย่างหนัก สามารถประสบความส�าเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายนี้ครับ...

ในฉบับนี้ มอร์แมนจะขยายภาพความฝัน ของสถานที่ท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจ ของประเทศตรุกีตอนสุดท้ายเชิญติดตามได้เลยครับ...

เมอืงคอนยา (Konya)

พิพิธภณัฑ์เมฟลานา

(Mevlana Museum)

คอนยา  เป็นเมอืงทีอ่ยูสู่งกว่าระดบันำา้ทะเล 1,016 เมตร

นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทาง ในอดีตเคยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจกุเตร์ิก ซ่ึงเป็นอาณาจกัร

แห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี ที่เป็นอู่ข้าวอู่นำ้าของ

ประเทศ คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำาไร่ ทำานา มีการปลูก

ฝิ่นและผลไม้อร่อยหลากหลายชนิด จึงเป็นเมืองที่มี

ทัศนียภาพสวยงามทั้งทุ่งหญ้า ไร่ผลไม้ที่สลับกับภูเขา

ซ่ึงเมืองนี้มีประวัติที่เก่าแก่มาก มีความสำาคัญทาง

ศาสนา คือเป็นที่ตั้งของสุสานเมฟลานา ผู้ริเริ่มการทำา

สมาธิแบบเป็นวงกลม โดยในแต่ละปีจะมีผู้แสวงบุญ 

มาเยือนที่นี่กันเป็นจำานวนมาก

เดิมเป็นสถานที่ของนักบวชในศาสนาอิสลาม มีการทำา

สมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย 

ก่อนไปทำาการหมุนต้องอดอาหารก่อน ผู้ที่มีสมาธิมาก

ตัวจะลอยข้ึนเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนหนึ่งของ

พิพิธภณัฑ์เป็นสสุานของเมฟลานา เจลาเลดดนิ ผูท้ีค่ดิ

วิธีทำาสมาธิเดินหมุนเป็นวงกลม ภายนอกพิพิธภัณฑ์

เป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน

ประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมาย

ตระการตาที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง ซ่ึงหาชมได้ยาก

และยังเป็นสุสานสำาหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์บิดา และ

บุตรของเมฟลานาอีกด้วย

กับ BEING MORE TRIP TOTurkey
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เน้ือหาและภาพความฝันท้ังหมดของประเทศตรุกกีจ็บส้ินลงไปแล้ว โดยใช้เนือ้ที่ไปทัง้หมด 4 ฉบับ  มอร์แมนเช่ือว่า  ภาพความฝันเหล่าน้ี

จะกลายเป็นความจริงส�าหรับคนที่มุ่งมั่นเอาจริงกับเป้าหมาย คุณสามารถเติมเต็มชีวิตที่ประเทศตุรกี ได้อย่างแน่นอนครับ

คัปปาโดเจีย (Cappadocia)

นครใต้ดินไคมคัลึ

(Underground City Of Kaymakli)

พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

(Goreme Open Air Museum) 

เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโก 

เมือ่ปีค.ศ. 1985 เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหว่างทะเลดำากับภเูขาเทารุส มคีวาม

สำาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม      

และเส้นทางค้าขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกี ไปจนถึง

ประเทศจีน ปัจจุบันเมืองคัปปาโดเจียกำาลังเป็นที่นิยมในหมู ่ของ          

นกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก เป็นเมอืงยอดฮติที่ใครๆ ต่างก็มาข้ึนบอลลนู

หลากสีสันและแชร์รูปตนเองบนบอลลูนที่ล่องลอยอยู่เหนือท้องฟ้า

มองลงมายงัพ้ืนดนิข้างล่างทีม่คีวามสวยงามอย่างยิง่ผ่าน Facebook 

Instagram ให้คนกดไลท์กดแชร์กันเต็มที่ ใครที่ได้เห็นภาพสวยงาม

ของบอลลูนและเมืองที่อยู่ข้างล่าง ต่างก็อยากมีประสบการณ์การขึ้น

บอลลูนหลากสีอย่างนี้ แล้วตัดสินใจมุ่งหน้ามายังเมืองนี้กันมากมาย 

เมืองนี้เป็นพ้ืนที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 

3 ล้านปีมาแล้ว ทำาให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำานวนมหาศาล 

กระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดนิช้ันใหม่ข้ึนมา จากนัน้ กระแส

นำา้ ลมฝน แดด และหมิะ ได้กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดนิภเูขาไฟไปเร่ือยๆ 

นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 

ทีเ่ตม็ไปด้วยหนิรูปแท่ง รูปกรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดั

รูปทรง ดูเสมือนดินแดนในเทพนิยายจนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันว่า 

“ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney)

ชาวคัปปาโดเจีย เคยตกอยูภ่ายใต้อทิธิพลของอาณาจกัรโรมนัในยคุนัน้

ชาวโรมันยังปฏิเสธการนับถือศาสนาคริสต์ จึงไล่กำาจัดผู ้ที่นับถือ

ศาสนาคริสต์ จนชาวเมืองต้องหลบซ่อนการรังควานของพวกโรมัน

ด้วยการเจาะถำ้าขุดพ้ืนดินลึกลงไปกว่า 10 ช้ัน ลงไปเป็นอุโมงค์เป็น

ห้องโถงต่างๆ ทีม่ทีัง้ห้องนอน ห้องครัว ห้องนำา้ ห้องอาหาร จนเกิด

เป็นเมอืงใต้ดนิข้ึนมา มทีางหนฉีกุเฉนิเวลาถูกศตัรูไล่ล่า โดยมช้ัีนทีล่กึ

ทีสุ่ดถึง 85 เมตร ซ่ึงลกึมากทเีดยีว แม้จะเป็นเมอืงทีถู่กขุดลกึลงไป

ใต้ดนิหลายช้ัน แต่ด้วยการออกแบบทีด่ทีางออกฉกุเฉนิก็เป็นทีร่ะบาย

อากาศไปในตัว ทำาให้อากาศเย็นสบายดีตลอดเวลา หน้าร้อนอากาศ

เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่นมีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส 

และด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์ ชาวเมอืงได้ขุดเจาะพ้ืนทีท่ำาเป็น

โบสถ์ถำา้ขึน้มาเป็นจำานวนมาก  บนกำาแพงถำา้กจ็ะมรูีปเขียนเร่ืองราวของ

พระเยซูและเร่ืองราวของคมัภร์ีพระคริสต์ 

เกิดข้ึนจากการขุดเจาะถำา้หนิหลายลกูและสร้างเป็นโบสถ์

ในยุคสมัยศตวรรษที่ 3 ถึง 8 ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา

คริสต์ ภายในถำ้าจะถูกออกแบบให้มีผนังสูง โค้ง ตกแต่ง

ด้วยรูปปั้นจิตรกรรมฝาผนังทาสีแดง ส่วนของกำาแพง

โบสถ์นั้น ก็จะถูกเจาะตามรูปทางเรขาคณิตต่างๆ



22    ETHICS BY : อัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธย�



S MONE’ PERFECT คืออะไร

มีปัญหาเร่ือง "ค้ิว" เขียนค้ิวตอนเช้าสวยอยู่ดีๆ
พอตกบ่าย ค้ิวละลายหายไปไหนไม่รู้?

S MONE' PERFECT Everyday Look 
    Matte Lipstick กันน�า้ได้และติดทน
    ได้ตลอดท้ังวัน จริงหรือไม่

คนท่ีผิวหน้าแพ้ง่าย ใช้เคร่ืองส�าอางของ 
S MONE’ PERFECT ได้หรือไม่

อยากแต่งหน้าให้ตาดูโตสไตล์เกาหลี
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์รายการใด

อายไลน์เนอร์ของ S MONE’   
  PERFECT เม่ือเขียนใกล้ตา  
    จะเกิดปัญหากับตาหรือไม่

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้า  ที่ช่วยแต่ง
เติมสีสันบนใบหน้า และทำาให้ผู้หญิงทุกคน
สวย PERFECT ได้โดย S MONE' PERFECT
ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ความคิด เนื้อสัมผัส 
(Texture) ต้องน่าใช้ และต้องดูแลบำารุงผิวหน้า
ได้ด้วย (Take care your skin)

สามารถใช้ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ 
S MONE’ PERFECT มีส่วนประกอบ
จากออร์แกนิค จึงปลอดภัยต่อผิวหน้า
และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว
ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพ้

ด้วยเทคโนโลยีเม็ดสี ITT (Isopropyl Titanium Triisostearate) ทำาให้
คุณภาพของสีลิปสติกติดทนนานได้ตลอดทั้งวัน และสามารถกันนำา้ได้                   
สีลิปสติกจึงไม่หลุดเมื่อโดนนำา้ แต่สีจะจางลงเมื่อสัมผัสกับอาหารประเภท
ทอด ครีมเทียมในกาแฟ หรืออาหารที่มีความมันผสมอยู่

แนะนำาให้เลือกใช้ S MONE'
PERFECT Eyeshadow 
Palette เบอร์ 02 Natural look 
(E) ทาเปลือกตาก็จะทำาให้ดูมีชั้น
ตาเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำาให้
ตาดูโตขึ้นอีกด้วย

อายไลน์เนอร์ ของ S MONE' 
PERFECT มีคุณสมบัติท่ี
สามารถกันนำา้ได้ เพราะคุณ
สุภาพสตรีต้องใช้อายไลน์เนอร์
ใกล้ดวงตา ถ้ากันนำา้ไม่ได้จะเป็น
สาเหตุท่ีทำาให้ อายไลน์เนอร์ไหล
เข้าตาและส่งผลให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อดวงตาได้

คิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้า  
ถ้าไม่มีคิ้ว ก็จะทำาให้ใบหน้าเราขาด
ความโดดเด่น S MONE' PERFECT 
Waterproof  Eyebrows Pencil 
เป็นดินสอเขียนคิ้วกันนำา้กันเหงื่อ 
ที่มาพร้อมแปรงปัดแต่งทรงคิ้ว 
หมดปัญหาคิ้วบางคิ้วจาง และอยู่
คงทน ทำาให้ใบหน้าคุณสวย
โดดเด่นได้ตลอดทั้งวัน

A       B       C 

D       E       F 

G       H       I

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

&
QuestionQuestion

AnswerAnswer&
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6สุภาพสตรส่ีวนใหญ่รกัสวยรกังาม 

ซ่ึงถือเป็นเรื่องปกติ จึงเลือกซ้ือ

สาระพดัเคร่ืองส�าอาง  หลากหลาย

สีสันที่ท�าให้คุณแลดูสวยงามขึ้น

ใครบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนีต้วัโน้นดี

กอ็ยากจะลองใช้บ้าง แต่พอลองใช้

ไปซักพัก กลับมีอาการผิดปกติ

เกดิขึน้ 

เช่น มีสิวเห่อขึ้นมาบนใบหน้า หรือบางราย

แพ้จนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้น สิ่ง

ที่สุภาพสตรีที่รักสวยรักงามทุกท่าน ควรรู้

เม่ือใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางแล้ว มีอาการ

ผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหน้า คือ 6 อาการเริ่ม

ต้นท่ีมักพบบ่อย เม่ือเกิดข้ึนแล้วควรหยุด

ใช้เครื่องส�าอางทันที แล้วรีบปรึกษาแพทย์

จะดีที่สุด

มีอาการแสบคัน 

อาการน้ีเป็นอาการเริ่มต้น
ของการแพ้จะรู้สึกคันยิบๆ 
หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ถ้าหากยังไม่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ 
ก็จะเป็นผ่ืนแดง คัน คล้ายเป็น
ลมพิษ และมีตุ่มอักเสบผุด
ขึ้นมา ในบางกรณีจะมีอาการ
แสบคันร่วมด้วย โดยจะมี
ลักษณะอาการผิวแดง บวม 
ข้อห้ามเด็ดขาด คืออย่าแกะ
หรือเกา เพราะอาจท�าให้เกิด
การติดเชื้อ ตามมาได้

1
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อาการเริม่ตน้
 เมือ่แพเ้ครือ่งส�าอาง6

มีสิวขึ้น
จากผิวหน้าปกติ

กลายเป็นมีสิวผุดขึ้นมา
ก็สันนิษฐานไว้ 

ว่าอาจแพ้เครื่องส�าอาง
ที่พึ่งใช้ใหม่นั้น แน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นสิวผดหรือ
สิวอักเสบที่ผุดขึ้นมา

ควรงดแต่งหน้าและงดใช้
ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นก่อนทันที    น�า้ตาไหล

    ตลอดเวลา
อาการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับ
เครื่องส�าอางที่ ใช้บริเวณ
รอบดวงตา ไม่ว่าจะเป็น
อายแชโดว์ อายไลน์เนอร์
หรือแม้กระทั่งอายรีมูฟเวอร์ 
โดยมีอาการแสบตา น�า้ตาไหล 
หรือเคืองตาอย่างรุนแรง
 ถ้าหากมีอาการดังกล่าว 
แนะน�าให้ล้างตาด้วยน�า้สะอาด 
แล้วรีบพบแพทย์ทันที

  รู้สึกแสบร้อน
  ไปทั้งหน้า
อาการแสบร้อนไปท้ังหน้า 
หรือกระกระท่ังรู้สึกหน้า
ร้อน บางรายอาจรู้สึกชาๆ
ไปท้ังหน้า มักจะเกิดจาก
เครื่องส�าอาง ที่มีส่วน
ผสมบางอย่างท�าให้เกิด
อาการแพ้ แนะน�าให้ล้างหน้า
ด้วยน�้าเย็น เพ่ือประคอง
อาการ แล้วรีบปรกึษาแพทย์

อาการเหล่าน้ี คือ ลักษณะอาการของผวิแพ้เครือ่งส�าอาง ส�าหรับสุภาพสตรีท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจว่า

เคร่ืองส�าอางท่ีเราซือ้มาน้ัน จะท�าให้เราแพ้หรือไม่ ขอแนะน�าให้ลองทดสอบเบ้ืองต้นอย่างง่ายๆ โดยการน�าเคร่ืองส�าอาง

ชนิดน้ันมาลองทาท่ีบริเวณท้องแขนท้ิงไว้เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ถ้ามีผ่ืนข้ึนก็แสดงว่าแพ้เคร่ืองส�าอางชนิดน้ันแน่นอน 

ควรหยุดใช้ทันที! 

แพ้แสงแดด ผิว
คล�้ามีรอยด�า
หากยิ่งใช้เครื่องส�าอาง
แล้วผิวยิ่งด�าคล�้ามากขึ้น
อาจเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์
ที่ ใช้อยู่นั้น ก�าลังท�าให้ผิวของ
คุณเกิดอาการแพ้แสงแดด 
ซึ่งจะเห็นเป็นรอยด�า ใบหน้า
หมองคล�้าลงอย่างชัดเจน 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสม
ของน�า้หอม มะกรูด มะนาว 
แตงกวา ฯลฯ

เป็นกระสีขาว
อาการนี้จะพบได้บ่อย ๆ 
ในสุภาพสตรี ที่ ใช้ครีม
ที่มีส่วนผสมของสารปรอท 
ซึ่งจะท�าให้ผิวขาวขึ้น
ในช่วงแรกๆ แต่สุดท้ายแล้ว
ผิวก็จะกลายเป็นผิวกระด�า
กระด่างจากเซลล์ผิวที่ถูก
ท�าลายจากปรอท แนะน�าว่า
ควรไปพบแพทย์ทันที

2 3

4 5

6



26    MORE BEING BY : ก้องณพัฒน์ จิโรจธนพงศ์

ผลติภัณฑ์ 
S MONE' PERFECT 

 
"รหัสลับเทรนด์แต่งหน้า ปี 2019" 

โทนสี Living Coral...

รหัสลับเทรนด์แต่งหน้า ปี 2019 กับ S Mone' Perfect  
โทนส ีLiving Coral ทีส่ภุาพสตรีทกุๆ ท่านสามารถ
จดจำาได้อย่างง่ายๆ คอื ตา 02 /ปาก 02 /แก้ม 02

ฉีกกฎเดิมๆ อย่างการแต่งหน้าเป็นบล็อกด้วยโทนสี
ดาร์ก เพราะในปี 2019 นี ้ เร่ืองของสีสนัมาแรง ดงันัน้ 
ขอให้เชื่อมั่น เลือกสีที่ชอบแล้วแต่งแต้มลงไปให้เต็มที่
ทัง้เปลอืกตาได้เลย 

ผลิตภณัฑ์โทนสี Living Coral ท่ีแนะนำาคอื
• S Mone' Perfect Eyeshadow Palette เบอร์ 02 Natural Look
• S Mone' Perfect  Blush Duo เบอร์ 02 Peach Orange
• S Mone' Perfect  Everyday  Look Matte Lipstick 
   เบอร์ 02 Sunny Orange

02 Sunny Orange

02 Peach Orange

02 Natural Look

มาพร้อมเทรนด์การแต่งหน้า ทีช่่วยให้คณุสวย
อย่างมสีไตล์...

KNOW?



PANTONE
16-1546 TPX
Living Coral

R
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และอีกโทนสีที่นิยมในปี 2019 นั้นก็คือ
โทนส ีSpring Look (ฤดใูบไม้ผล)ิ
สทีีจ่ะมาแรงในช่วงฤดนูี.้..

ผลิตภณัฑ์โทนสี Spring Look ท่ีแนะนำาคอื
• S Mone’ Perfect Eyeshadow Palette เบอร์ 01 Sugar Look
• S Mone' Perfect  Blush Duo เบอร์ 01 Cherry Pink
• S Mone' Perfect  Everyday  Look Matte Lipstick
  เบอร์ 01 Nudy Apricot

จะเน้นการแต่งหน้าทีส่ือ่ถึงความสดใส มชีวิีตชวีา เบาๆ สบายๆ 
ในส่วนของผิวหน้าก็จะลงเบาๆ ให้ยังดูเป็นผิว แต่ไม่ละเลยเรื่อง
การปกปิดให้เนียนเรียบ โดยจะครีเอทให้ผิวเป็นแบบดิวอี้สกิน 
สำาหรบัอายแชโดว์สทีีจ่ะมาแรงในช่วงฤดนูี ้ ได้แก่ สีโอรส, สชีมพู, 
สม่ีวงอ่อนและสส้ีม ซึง่ให้ความรู้สกึเหมอืนสขีองกลบีดอกไม้

รหัสลับเทรนด์แต่งหน้า ปี 2019 กับ S Mone' Perfect 
โทนส ีSpring Look  ทีส่ภุาพสตรทีกุๆ ท่านสามารถ
จดจำาได้อย่างง่ายๆ คอื ตา 01 /ปาก 01 /แก้ม 01

เทรนด์สี ส�ำหรับปี 2019 นี้ คือส ีLiving Coral 
ซึ่งเป็นสีธรรมชาติของปะการัง มีความ
ส้มปะการัง ส้มพีช ที่ให้อารมณ์หวานอม
เปร้ียว เป็นโทนที่มีความสดใส ร่าเริง ดูเด็ก 
แถมเป็นเฉดสีที่สาวๆ ทุกคนสามารถแต่งได้
เอวี่เดย์ลุค

01 Nudy Apricot

01 Sugar Look

01 Cherry Pink

มาพร้อมเทรนด์การแต่งหน้า ทีช่่วยให้คณุสวย
อย่างมสีไตล์...

?
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บางช่วงเวลาของการท�างาน  ผูน้�ำอำจอยู่ในสภำวะแบตอ่อนโดยไม่รูต้วั  ถ้ำคณุเป็นคนหนึง่
ท่ีเคยหมดหวงั  ก�ำลงับอกกบัตวัเองว่ำ  ปล่อยให้มนัเป็นไปก็แล้วกนั  นัน่แสดงว่ำ  สิง่ทีคุ่ณ
ต้องท�ำเป็นอันดบัแรกกค็อื  กำรฟ้ืนฟพูลงัของตวัคณุเอง  เนือ่งจำกพลงัเป็นสิง่ส�ำคญัทีส่ดุ
ในกำรน�ำทมีของผูน้�ำ  More Guru  ฉบบันี ้ ผมจงึขอแบ่งปันเคลด็ลบั “7 วธิเีอาชนะความ
เหนื่อยหน่ายในงาน” เพื่อฟื้นฟูพลังของตัวคุณและคนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ

ความเหนื่อยหน่ายในงาน7“วิธีเอาชนะ”

ไม่มีใครท่ีสมบรูณ์แบบ ณ เวลาใดๆ ทกุคน

ยังมีบางสิ่งบางเร่ืองที่ต้องยกระดับ หาก

คุณยิ่งเปิดรับการเรียนรู้ ในสิ่งที่เก่ียวข้อง

กับวิชาชีพ คุณจะมองได้กว้างไกลและ

ลกึข้ึน จะส่งผลให้คณุมคีวามเข้าใจเร่ืองราว

ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น คุณก็จะเก่งขึ้นทุกๆ วัน

จนกลายเป็นแชมป์เปี ้ยนในงานนั้นได้ 

ซ่ึงอุปนิสัยนี้ จะทำาให้คุณได้โอกาสในการ

เตมิคณุค่าเพ่ิมข้ึน และยงัทำาให้บรรยากาศ

ในการทำางานร่วมกับผู ้อื่นดีข้ึน สถานที่

ทำางานของคุณจะกลายเป็นสถานที่ที่มี

ทั้งความสนุก ความสุข กระตือรือล้นและ

การสร้างผลงานที่ได้ดั่งใจ

พลังงานในตัวคุณน้ัน ก่อเกิดมาจาก

ความคิด ความคิดเป็นตัวก่อความรู้สึก            

ดังนั้น คุณจึงต้องเพ่ิมความเก่งในการ

บริหารความคิดที่เก่ียวกับความหวังของ

ชีวิตอย่าอยูอ่ย่างส้ินหวัง บริหารความเช่ือ

ในเรื่องของความเป็นไปได้ การทำาได้และ

ความสำาเร็จ บริหารความกล้าที่จะเร่ิมต้น

ทำาสิ่งที่แตกต่าง บริหารความมั่นใจว่าคุณ

มีความสามารถที่จะทำา บริหารความสนุก

ในระหว่างเรียนรู้และลงมือทำา บริหาร

ความคิดให้มีความสุขตลอดเส้นทางการ

ก้าวเดิน และสร้างอารมณ์เฉลิมฉลอง

เสมือนหนึ่งว่าคุณเป็นคนประสบความ

สำาเร็จ หากคุณดูแล 7 อารมณ์นี้ได้ดี คุณ

ก็จะมีสภาวะที่พร้อมในการทำางานอย่าง 

มอือาชีพและจะทำาให้คณุดงึดดูความสำาเรจ็

เข้ามาในชีวิตได้

มนุษย์ทุกคนจะรู้สึกดีเมือ่มองเหน็แต่ละส่ิง

มีความก้าวหน้า และยังคงเจริญเติบโต 

ตอนเรายังเด็ก เรามักจะวัดความก้าวหน้า

ทีส่่วนสูงว่าเพิม่ข้ึนหรือยงั แต่พอเราเตบิโต

เต็มวัย ความก้าวหน้าของเรานั้นวัดจาก

ความรู้ทีเ่พิม่มากข้ึนและผลงานทีต่่อยอดได้ 

ดังนั้น หากคุณต้องการรู้สึกดีกับตัวเอง 

และกับสิง่ทีค่ณุทำา คุณจงึต้องทำาให้ตวัคณุ

มีความก้าวหน้าเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน คุณก็

จะมีความกระชุ่มกระชวย ที่สำาคัญกว่านั้น

เมื่อคุณสะสมความก้าวหน้าครบหนึ่งปี

มันจะกลายเป็นความก้าวหน้าที่สร้างผล 

กระทบเชิงบวกต่อชีวิตของตัวคุณเอง

และผู้อื่นได้
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ตั้งเป้าหมายงาน ที่ชี้วัดผลงาน
จากการพัฒนาความสามารถและ
การลงมือท�าอย่างชัดเจน

วางวิสัยทัศน์ ในเชิงวิชาชีพ
ให้กับตัวเอง

เข้าให้ถึง ความหมายของส่ิง
ที่คุณท�า

ยืดหยุ่น ปรับตัว ให้เข้ากับ
หัวหน้างานและทีมงาน
อย่างถูกต้อง

จงเป็นคนเปิดใจกว้าง
และรับฟังผลสะท้อน

บริหาร 7 อารมณ์
ให้ดี ในระหว่างวัน

ท�าให้ตัวคุณมีความก้าว
หน้าเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน

คุณจะสนุกกับการทำางาน ก็ต่อเมื่อคุณ

เช่ือมเป้าหมายของงานที่คุณต้องส่งมอบ 

เข้ากับการพัฒนาความสามารถของคุณ 

เช่น เป้าหมายงาน คือ การสื่อสารเพื่อยก

ระดับการรับรู้ต่อแบรนด์ คุณจะรู้สึกได้

งานนี้สนุกเมื่อคุณเช่ือมเป้าหมายนี้เข้ากับ

การพัฒนาความรู้ความสามารถในวชิาการ

สร้างแบรนด์ของคุณ มันจึงเป็นการยก

ระดบัต้นเหตทุีค่ณุจะใช้ในการสร้างผลงาน

แต่ถ้าคุณไม่พัฒนาอะไรเลย คุณจะมีแต่

ความกังวล ว่าคุณจะทำาออกมาได้ไม่เข้า

เป้าในที่สุดก็จะนำาพาคุณไปสู่ความเบื่อ 

เพราะมันไม่มีอะไรใหม่นั่นเอง

จงอย่าเพียงแค่ "ทำางานหรือทำาอาชีพ" 

จงวางตำาแหน่งของตนเองเป็นมืออาชีพ 

ในเส้นทางที่คุณเลือก และมองเห็นภาพ

วิสัยทศัน์แห่งความสำาเรจ็ในอาชีพของคณุ

อย่ามองแต่ภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดย

ที่ภาพแห่งตัวตนของคุณในวิสัยทัศน์น้ัน   

ควรมมีาตรฐานในด้านความรู้ ความสามารถ

บุคลกิภาพ คณุลกัษณะและการสร้างผลงาน

ทีเ่ป็นตวัผูเ้ล่นสำาคญัในวงการ มนัจะส่งผล

ให้คุณมีแรงปรารถนา และมองอุปสรรค

เป็นความท้าทายที่คุณจะเอาชนะมัน

จงอย่าอยู่ในระดับความคิด "ทำางานเพื่อ

แลกเงนิ" ขอให้หาความหมายทีม่นัมากกว่า

การหาเงินจากสิ่งที่คุณทำา ซึ่งอาจหมายถึง 

เวทแีสดงคณุค่าของตวัคณุ เป็นสถานทีบ่่ม

เพาะตวัคณุให้เตบิโตข้ึน เป็นงานทีท่ำาให้คุณ

มจีดุมุง่หมายทีชั่ดเจนในการพัฒนาตน หรือ

เป็นงานทีค่ณุสามารถแก้ปัญหาความยากจน

ให้แก่ผู้คนได้ และเป็นที่ที่คุณมีความหมาย

ต่อชีวิตของคนทีเ่ก่ียวข้องกับตวัคณุ เป็นต้น

ในกรณีท่ีคุณอยู่ในองค์กรท่ีค่านิยมของ

องค์กร ไม่แตกต่าง จากค่านิยมของตัว

คุณมากจนเกินไป ขอให้คุณยืดหยุ่นและ

ปรับตวัเข้ากันกับทมีให้ได้ เว้นแต่ว่าองค์กร

หรือหัวหน้างานมีค่านิยมที่สวนทางกับค่า

นิยมของคุณไปในทางลบ คุณก็ไม่จำาเป็น

ต้องทนอยู่ เช่น หากคุณมีค่านิยมแห่งการ

มุ่งเน้นการสร้างผลงานด้วยความทุ่มเท

อย่างถูกต้อง ถ้าองค์กรและทีมงานมีค่า

นิยมแบบเดียวกัน แม้บางช่วงเวลาอาจมี

ความไม่เข้าใจกัน คณุต้องอาศยัการส่ือสาร 

ปรับปรุงความเข้าใจและสานสัมพันธ์

แต่หากค่านยิมขององค์กรหรือทมีทีค่ณุอยู่ 

เน้นการเลียแข้งเลียขา ถ้ามันฝืนค่านิยม

ของคณุ คุณก็เตรียมหาองค์กรใหม่ได้เลย 

อย่ามัวเสียเวลา

ทั้งหมดนี้ คือ “7 วิธีเอาชนะความเหนื่อยหน่ายในงาน” 
ส�าหรับใครก็ตาม ที่ต้องการพลังบวกๆ ในการท�างาน

ลองอ่านท�าความเข้าใจอีกรอบนะครับ รับประกันซ่อมฟรีว่า
ชีวิตการงานและการน�าของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป
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ของผูน้�ำ ทีท่มีงำนศรทัธำ...7
ลกัษณะส�าคัญ

1. ไม่มี Ego

5. มสีมดลุ 4 Q ทัง้ IQ, EQ, PQ และ SQ

6. น�ำทมีอยำ่งถกูทำงและสรำ้งผลงำนได้

7. แสดงบทบำทของกำรเปน็เชยีร์ลดีเดอร์ 
และเปน็โคช้ทีด่ี

2. รบัฟงัและท�ำควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจ

3. ไม่มีสองมำตรฐำน ในกำรบรหิำรคน

4. มคีวำมสำมำรถจรงิ ในต�ำแหนง่ทีเ่ลน่

การมีอีโก้ คือการยึดมั่นถือมั่น “ว่าข้าน่ีแหละแน่ท่ีสุด” จึงไม่เรียนรู้และ

ไม่พัฒนาตน ไม่ฟังและไม่ยอมรับใคร ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาตนและทีมงาน ดังนั้น ผู้นำาที่ดีจึงต้องมีความอ่อนน้อม

ถ่อมตนที่เหมาะสม ทำาตัวเองให้เป็นคนที่เปิดรับส่ิงใหม่ๆ ไม่ยกตนข่มท่าน

และดูแคลนคนอื่น

คุณต้องพัฒนาความรู้ให้มีสติปัญญาท่ีแหลมคมข้ึน (IQ) อย่างต่อเน่ือง 

พัฒนา EQ ด้านการบริหารอารมณ์ ให้มีความนิ่ง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 

สามารถบริหารตนเองและบริหารการอยู่ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการเผชิญ

กับอุปสรรคปัญหาได้ดีข้ึน การบริหารดูแลร่างกายให้แข็งแรง (PQ) ผ่าน     

การออกกำาลังกาย การกินอาหารอย่างถูกต้อง และการพักผ่อนที่เพียงพอ                    

การมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) นั่นคือ ยกระดับความหมายในการ

มีชีวิตอยู่ของตัวคุณให้สูงข้ึนไป อย่ามองแค่ระดับมีงานทำา เพียงเพ่ือหา

รายได้ แต่มองไปถึงระดบัการสร้างตำานาน การช่วยยกระดบัชีวิตผูอ้ืน่ องค์กร

และสังคม

คุณต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดของงานท่ีชัดเจน และสามารถส่ือสารให้

คนในทีมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายอย่างใส่ใจและจดจ่อ พร้อมทั้ง

สนบัสนนุให้ลกูน้องประสบความสำาเรจ็ในการทำางาน นอกจากนัน้ ยงัต้องรู้จกั

ตั้งคำาถามในแต่ละช่วงเวลาว่า “อะไรคืองานท่ีต้องท�าให้ส�าเร็จ?” “อะไร

คือส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์?” ซ่ึงคำาถามเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถเลือก

ทำาในส่ิงที่มีนัยสำาคัญต่อการสร้างผลงาน และทำาให้คุณนำาทางทีมงาน

ได้อย่างถูกต้อง จนสร้างผลงานได้ปรากฎชัด

คุณต้องเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างบรรยากาศการทำางานที่มุ่งผลลัพธ์

แต่ไม่เครยีด มพีลงัแห่งความเป็นหนึง่ และมคีวามไว้วางใจกัน ผ่านการแสดง

บทบาทของการเป็นเชียร์ลดีเดอร์ และเป็นผูพั้ฒนาความสามารถของลกูน้อง

ผ่านบทบาทของการเป็นโค้ช เป็นผู้รับผิดชอบ ไม่เลือกรับแต่ชอบอย่างเดียว 

ที่สำาคัญคือ คุณต้องเป็นคนยกเครดิตทั้งความคิดและผลงานให้คนอื่นอย่าง

เป็นธรรม อย่าเป็นคนตีกินพูดโอเวอร์เคลมตนเอง

นิสัยการรับฟัง ทำาให้ผู้คนที่เก่ียวข้องกับคุณ กล้าและอยากที่จะบอกหรือ

แสดงความคิดเห็น ตลอดจนทำาให้พวกเขามีช่องทางของการระบายความ 

รู้สกึหรือส่งต่อข้อมลู ทำาให้มีความเข้าใจกันมากข้ึน ต่างคนต่างมคีวามสบายใจ 

มีพลังในการทำางาน นอกจากนั้น ยังทำาให้คุณเข้าใจเหตุการณ์และปัญหา

มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการสื่อสารสองทาง 

อันจะนำาพาไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

คุณต้องมีหลักการที่ถูกต้องและชัดเจนในการบริหารคน ซึ่งความชัดเจนนี้

จะทำาให้คนของคุณรู้ว่า จะต้องทำาอะไรและทำาอย่างไรจึงจะได้รับรางวัล 

รางวัลนั้น อาจจะเป็นคำาชม การยกย่อง เงินทองหรือความก้าวหน้า จงอย่า

ใช้หลักที่เอนเอียงตามคนและเลือกปฏิบัติ เพราะจะทำาให้คนดีที่มุ ่งมั่น

ขาดศรัทธาในตัวคุณและย้ายหนีคุณในที่สุด

ผู้นำาที่ดีต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและรู้จริงในขอบเขต

ความรับผิดชอบตามบทบาทที่คุณเล่น เร่ิมตั้งแต่ความสามารถในการ                    

ตั้งเป้าหมาย วางแผนงาน การระดมความคิดเพ่ือออกแบบกิจกรรม การ

ประเมนิความก้าวหน้าเพ่ือให้รู้ว่ากำาลงัได้อะไรอยู่ การปรับเปลีย่น การส่ือสาร

ทำาความเข้าใจและจูงใจผู้คน การนำาประชุมอย่างมีประสิทธิผลและการเสนอ

แนะมุมมองเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลงานของผู้ตาม เป็นต้น

ทั้งหมดน้ี คือ “7 ลักษณะส�ำคัญ
ของผู้น�ำ ที่ผู้คนศรัทธำ” ใครท่ีมี
ควำมคำดหวังในกำรเป็นผู้น�ำทีย่ิง่ใหญ่  
ลองอ่ำนท�ำควำมเข้ำใจและเร่ิมพฒันำให้
ตนเองเป็นคนคนน้ี ผมมัน่ใจว่ำจะประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในงำนอย่ำงแน่นอนครับ!

หำกคุณเป็นผู้น�ำคนหรือมีเป้ำหมำยท่ี
ต้องกำรเติบโตในธรุกจิ คณุจ�ำเป็นต้อง
ม ี7 ลกัษณะส�ำคัญ เพ่ือให้คณุกลำย
เป็นผูน้�ำที่ได้ทัง้งำนและใจคน
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ตารางการประชมุ
ประจ�าเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 2562

เดอืนพฤษภาคม

เดอืนมถินุายน

วันเสาร์ ที่ 11
วันอาทิตย์ ที่ 12
วันพุธ ที่ 15
วันที่ 25 - 26

วันอาทิตย์ ที่ 2
วันเสาร์ ที่ 8
วันอาทิตย์ ที่ 9
วันพุธ ที่ 12
วันเสาร์ ที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 16
วันเสาร์ ที่ 22
วันอาทิตย์ ที่ 23

วันที่	 	 			งานประชุม	 	 	 						เวลา	 	 	สถานที่

วันที่	 	 			งานประชุม	 	 	 						เวลา	 	 	สถานที่

13.00 - 17.00 น.
09.00 - 17.30 น.
16.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.

09.00 - 17.30 น.
09.00 - 16.00 น.
09.00 - 16.00 น.
16.00 - 18.00 น.
09.00 - 18.00 น
13.00 - 17.00 น.
13.00 - 17.00 น.
09.00 - 17.30 น.
08.00 - 17.00 น
11.00 - 18.00 น.

โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301
สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301

กรุงเทพฯ
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
สำานักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
จ.พิษณุโลก
หาดใหญ่ จ.สงขลา

Inspiration
Start Your Business With WHY
President Talk
Mission To Platinum

Start Your Business With WHY
Mission To Platinum
Mission To Platinum
President Talk
Coach The Coach
Inspiration
Inspiration
Start Your Business With WHY
Product Insight
Transform In Action

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



เกบ็คะแนนตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ: 
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




