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ปีที่ 6 ฉบับที่ 38 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





พบกันอีกคร้ังแล้ว ขอทักทายพ่ีน้องซัคเซสมอร์ทุกท่าน แต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินบ้างหรือไม่ ถ้าเรารู้สึก แสดงว่าชีวิต

ของเรายังคงตื่นตัวอยู่ แต่ถ้ารู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามาก นั่นแสดงว่า เรากำาลังอยู่ในอารมณ์

ที่เซ็งชีวิต ซึ่งผมมั่นใจว่า พี่น้องซัคเซสมอร์ของเรากำาลังอยู่ในบรรยากาศที่ตื่นตัวอย่างแน่นอน

ครับ

พ่ีน้องทุกท่านครับ ในแต่ละวันและเวลาท่ีผ่านไป เราแต่ละคนอาจมีช่วงเวลาแห่งความสมหวัง 

ผิดหวังหรือไม่ได้หวังอะไร ซ่ึงถือว่าเป็นชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริงโดยไม่ได้ปรุงแต่ง เพียงแต่ส่ิง

ที่เราต้องให้ความใส่ใจ คือการใช้เวลา การบริหารเวลา และการจัดเวลาให้กับส่ิงที่สำาคัญกว่า

โดยเน้นหลักการสำาคัญที่ว่า “จงอย่าให้ส่ิงสำาคัญน้อยกว่าแย่งเวลาของส่ิงท่ีสำาคัญกว่า”

และสิ่งที่สำาคัญกว่าคือ สิ่งที่ทำาให้เราบรรลุเป้าหมายระยะยาวของตัวเรานั่นเองครับ

ดังน้ัน ในช่วงเวลานับจากน้ีไป ขอให้พ่ีน้องทุกท่านรู้จักตนเองตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ จากนั้น

เดินหน้าต่อ จากความเป็นเราที่มีอยู่ โดยทำา 5 เรื่องสำาคัญไปด้วยกันทุกๆ วัน ซึ่งได้แก่ 

 1. การพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ์และจิตวิญญาณ 

 2. การวางแผนงานสำาหรับการก้าวเดินไปข้างหน้า

 3. การบริหารตนเองและบริหารทีมงานให้ลงมือทำาตามแผนงานอย่างเข้มข้น

 4. การประเมินสิ่งที่กำาลังได้รับอยู่ทุกๆ สัปดาห์

 5. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

หากพ่ีน้องทำา 5 ข้ันตอนน้ีอย่างต่อเนื่อง ทุกท่านจะอยู่ในวงจรแห่งการหมุนวนสู่การเติบโต

อย่างแน่นอนครับ

พี่น้องทุกท่านครับ ผมรู้ดีว่าทุกๆ ท่านมีความฝัน มีเป้าหมายที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น แม้วันนี้อาจยัง

คว้ามันมาไม่ได้ ขอให้นำาพาชีวิตของท่านไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงในหลักการที่ว่า “วิหารใน

กรุงโรม ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” และใส่ความเชื่อเต็มร้อยว่า หากเรายืนหยัดพัฒนาและ

ลงมือทำาจนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ในเรื่องของความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ความ

สามารถ ทักษะและภาวะผู้นำา ทุกท่านสามารถประสบความสำาเร็จตามที่หัวใจของท่านปรารถนา

อย่างแน่นอนครับ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com
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ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

GREETING    03



นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ ์นิธิเลศิวิจติร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร













10    RECOGNITION

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 Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562

คุณจารุอำาไพ รวิสวนสุวรรณ

กรุงเทพมหานคร

คุณเพลินทิพย์ กิจพิพัฒน์

จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณฐานภัทร อินเล้ียง

จ.กำาแพงเพชร
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MR. SAW THAN WIN   กรุงเทพมหานคร

MR. SAW THU MAUNG   กรุงเทพมหานคร

MR. SOMCHAI SENGDAVONE

MRS. NOR AZLIN BINTI ISMAIL

MS. SOEURN PISEY

MS. DAOHEUANG SOUNDALA

MS. KESONE SOULIVONG

MS. LE PHUONG THAO

MS. PHIMPHONE CHANTHAVY

คุณจุรีรัตน์ แก้วมี    จ.สงขลา

คุณณรงค์ธร มากล้น    จ.ปทุมธานี

คุณนงนภัส - คุณสุชาติ มณีโชติ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณบุญนิธิ ธีรานันท์    กรุงเทพมหานคร

คุณบุษกร สิริวรเกษม    จ.ชลบุรี

คุณประจวบ จันทร์ใจงาม   จ.สมุทรปราการ

คุณปัญญาพล ศรีรักษา - คุณอรอุมา อินทร์ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพัณณ์ชิตา พฤกษ์ทวีศักด์ิ   จ.นนทบุรี

คุณพิมพ์พรรณ ศุภศรีโกศล   จ.อุบลราชธานี

คุณภัทรปภา ปริวัตร์ - ณฐกฤต ลุสมบัติ  จ.อุบลราชธานี

คุณมานัสชัย บุญญมัติ   จ.พิษณุโลก

คุณมูหามัด สีดียามู    จ.ยะลา

ร.ต.อ. สุทัศน์ ทองกล่อม   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวาสุนีย์ เคียงประคอง   จ.สมุทรสาคร

คุณวิภาดา วัฒนแย้ม    กรุงเทพมหานคร

คุณศรีวะภา มหาทำานุโชค   จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมยศ ยอดสอน    จ.แพร่

คุณอภิรดี มานะเปรม    จ.สิงห์บุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

MS. SARIMAH BT MOHD SAUD

จ.นราธิวาส

MRS. SOKUNTHEA SAN

MR. RIN VIREAK

คุณณัฐธิดา ไชยวงศ์

กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

MS. AMMALA KETTAVONG

MS. CHAMPA

MRS. CHEA SOKHA

MRS. CHO CHO NYEIN

MR. KHONESAVANH SYDAVONG

MR. KYAW THET   กรุงเทพมหานคร

MR. MIN THEIN   กรุงเทพมหานคร

MS. MOULY LOEM 

MR. NGUYEN TAN DAT

MS. PA VA

MS. PHYO DARLI LIN NAING จ.สมุทรปราการ

MR. RAN TITH    กรุงเทพมหานคร

MR. RAZALI BIN IBRAHIM   จ.นราธิวาส

MR. SAW MAI MAI   กรุงเทพมหานคร

MS. SOUNITA PHETMALA

MS. SUON SOKKHIM

MR. THET NAING OO   จ.ประจวบคีรีขันธ์

MR. TIT PISEY

MS. YIN MIN OO

คุณกนกวรรณ - คุณมานิตย์ จันทร์ทรง กรุงเทพมหานคร

คุณเจนณรงค์ กล่อมเกล้ียง  จ.เพชรบูรณ์

คุณโซะ ทองยุ    จ.ราชบุรี

คุณญดาพัชร รักษาราษฎร์   จ.สงขลา

คุณฐิติมา ศรีเดช    จ.สงขลา

คุณณัฐนันท์ สิริสุขธนานนท์   กรุงเทพมหานคร

คุณธันยมัย สุขแก้ว    จ.นครศรีธรรมราช

คุณธาริณี อินทร์ท่าฉาง   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนิภาพร เทศนะ - คุณธนพนธ์ อินทมาตย์    จ.ขอนแก่น

คุณปราณี - คุณสมภาร ประชานัน  จ.นครราชสีมา

คุณปรียาภา ตรีราวาศ   กรุงเทพมหานคร

คุณพัชรมัย นันท์ชัย    จ.เชียงใหม่

คุณมนต์วลี ซื่อประเสริฐ   จ.ระยอง

คุณมรรยาตร นคราวงศ์   จ.สงขลา

คุณมัชฌิมา เกษี    จ.กำาแพงเพชร
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

MR. AUNG ZAW LIN  จ.นครปฐม

MR. AUNG ZAY LIN  จ.กาญจนบุรี

MR. CHHAY NARETH  จ.จันทบุรี

MR. HORN RATANAK

MR. JONES DOUGLAS SEYMOUR จ.ชลบุรี

MR. KAIAMPHONE

MR. KEO SARITH

MR. KYAW KYAW AUNG  จ.นนทบุรี

MR. LONG KHANCHANTHA

MR. MAI CONG MINH THU

MR. MEN LUCH

MR. MOE MIN AUNG

MR. MYINT HTWE   จ.นครปฐม

MR. NGWE AUNG   กรุงเทพมหานคร

MR. PHONEXAY SISOULATH  จ.อุบลราชธานี

MR. SANKYAW   จ.นครปฐม

MR. SAW KYAW THEIN  กรุงเทพมหานคร

MR. SAW THAN NAING  กรุงเทพมหานคร

MR. SAW THEIN AYE  จ.สมุทรสาคร

MR. SAW WIN NAING  กรุงเทพมหานคร

MR. SOE PYAE

MR. TOLA THOL   จ.ปทุมธานี

MR. TOUYLUE

MR. WIN KO   จ.ระยอง

MR. YE ZAW TUN   กรุงเทพมหานคร

MR. YEB MARAVY - MRS. MAN SINOB

MR. ZABYU HEIN   กรุงเทพมหานคร

MR. ZAR NI LIN HTET 

MR. ZAW MIN TUN

MRS. NAN SAN SAN KYI  กรุงเทพมหานคร

MRS. PHAENGVANH - MR. BOUNYONG

VONGKHAMVICHIT

MRS. RIEM SREYNICH - MR. SOK BUNTHAI

MRS. SOEURN SOMOUN

MRS. ZURAIDA BINTI MOHD SALLEH   จ.นราธิวาส

MRS. MONTHONG LATSAVONG - MR. VILAY SISOUVONG

MS. BE LAYSIM

MS. EI EI MYINT HTWE  จ.นนทบุรี

MS. LARVIENG PHATMANY

MS. LENG SARAN

MS. LIM CHANCHAKRIYA

MS. MANYCHANH PHETDAOHEUANG -

MR. SOUKTHAVY SILITHONE

MS. MAY

MS. MI NGE   กรุงเทพมหานคร

MS. NAN SHWE KYI  กรุงเทพมหานคร

MS. NAN THAZINPYO  กรุงเทพมหานคร

MS. NAN THUZAR AYE  กรุงเทพมหานคร

MS. NAW AE AE   กรุงเทพมหานคร

MS. NI LAR WIN   กรุงเทพมหานคร

MS. SEA HUYNGIM

MS. SEONG SOK KHEANG

MS. SISOUDA CHANFONG

MS. SOUKKIDA PHOUTTHASAPHOUVONG

MS. THEAN EANG   กรุงเทพมหานคร

MS. YER THOR

คุณกฤตยา มีมานะ   จ.พิษณุโลก

คุณกาญจนา ไชยสุวรรณ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณคนอง บุญมาก   จ.กำาแพงเพชร

คุณจารีย์ แก้วมหิงส์   จ.นครศรีธรรมราช

คุณจิต ฤทธ์ิกระจาย   จ.พิจิตร

คุณจิตรา มณีวงษ์   จ.ขอนแก่น

คุณณิชาภัทร เหลืองอักษร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเตือนใจ กะจะชาติ   จ.ปราจีนบุรี

คุณทุมพร พรหมสาร    กรุงเทพมหานคร

คุณธัญลักษณ์ ธิบดี    กรุงเทพมหานคร

คุณนิตยา พันสลาบขวา   จ.ร้อยเอ็ด

คุณบุญยืน ตุงคะศิริ - คุณวราพงศ์ โตนดทอง   จ.เชียงใหม่

คุณปภาดา เกษี    จ.กำาแพงเพชร

คุณประครอง วิประชา  จ.หนองบัวลำาภู

คุณพัชรินทร์ วงศ์พิรุณทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณพิมพา พาหุมันโต    จ.สงขลา

คุณภัธภร การะกันสมบัติ   จ.พิจิตร

คุณภาวิณี พรหมพิชัย   จ.นครศรีธรรมราช

คุณมณีรัตน์ กุดดี    จ.เชียงใหม่

คุณมาลัย ปัทวงศ์    จ.ระยอง

คุณมาลี สุทธิประภา    จ.สมุทรปราการ

คุณวันเพ็ญ - คุณระเด่น พิมพิเสน จ.พิษณุโลก

คุณวิภารัตน์ พุ่มเทศ   จ.สุโขทัย

คุณศุภราภรณ์ พุทธรัตน์  จ.นนทบุรี

คุณสดใส วงษ์ชมภู   จ.สกลนคร

คุณสมปอง ภูชัน    จ.หนองบัวลำาภู

คุณสายพิน คำาฝอย    จ.กำาแพงเพชร

คุณสุดารัตน์ เอื่ยมชู   จ.นครราชสีมา

คุณสุไรยา หะยีแยนา    จ.ยะลา

คุณสุวรรณี แพงไพรี    จ.ชลบุรี

คุณโอ่ง     จ.เชียงใหม่

คุณกัญญารัตน์ พิมสวรรค์   จ.กำาแพงเพชร

คุณขวัญเรือน พานำามา   จ.เพชรบูรณ์

คุณจิตรวรรณ สุขดี    จ.เชียงใหม่

คุณจินดา พรมอินทร์ - คุณลาบไพทูนย์ เดชชัย   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจิรยุกต์ ผิวรัตน์    จ.ขอนแก่น

คุณมัทณิน สุสุข    จ.ลำาพูน

คุณยุพา ทองบ่อ    จ.นครราชสีมา

คุณลัดดาวัลย์ - ว่าท่ี ร.ต. สมบูรณ์ ระดม    จ.เชียงใหม่

คุณศศิญา จันโทนอก - คุณศุภากร ดีปะติ    จ.กาฬสินธ์ุ

คุณศิริพร ขอรัตน์    จ.สงขลา

คุณสารภี นทีหลวง    จ.นครศรีธรรมราช

คุณสิริพร กมลทิพย์ทอง   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุกรรณิการ์ จันทร์ใจงาม   จ.สมุทรปราการ

คุณสุธารัตน์ แสงสวัสด์ิ   กรุงเทพมหานคร

คุณหนูรัตน์ ภูยอดสูง    จ.หนองบัวลำาภู

คุณเหมวดี ไชยภักดี    จ.สงขลา

คุณอภิรตา ดวงสุวรรณ   จ.สงขลา

คุณเอกชัย คนเท่ียง    จ.ชลบุรี

คุณแอนน่ี แวหะยี    จ.ปัตตานี



RECOGNITION    13

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

คุณจิราพร ลมูลกิจ - คุณวีระชัย ศรีตรีสัตย์   จ.สุพรรณบุรี

คุณจิราพัชร บุญอิสโร   จ.ระยอง

คุณฉัตรรัตน์ ไชยชัช   กรุงเทพมหานคร

คุณชไมพร เยินสูงเนิน  จ.นครราชสีมา

คุณชัญญ์ญาณ์ อุปทา   จ.นนทบุรี

คุณณัฏฐ์นวียา ก่อเกียรติ  กรุงเทพมหานคร

คุณตรีสุคนธ์ ดวงสุวรรณ  จ.สงขลา

คุณทุเรียน พลูทรัพย์   จ.พิษณุโลก

คุณธันยนันท์ กองมา   จ.ระยอง

คุณธารินี ตรีเนตรประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร

คุณธุมวดี แพทย์อินทร์  จ.พังงา

คุณนันทิยา เอกสุภักด์ิ   กรุงเทพมหานคร

คุณนิรมล วิบูลเช้ือ   กรุงเทพมหานคร

คุณประภาวัลย์ แซ่โค้ว  กรุงเทพมหานคร

คุณปรียาภรณ์ ย้ิมช้าง   จ.สุโขทัย

คุณปวีณา เย็วรัมย์   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณพวงผกา นามวงษา  จ.ลำาปาง

คุณพัชรา เกษมุล   จ.สงขลา

คุณพัชราภรณ์ คำาเมืองใจ  จ.แพร่

คุณพิมพ์ศิริ จ่ากร่าง   จ.พิษณุโลก

คุณพิมพ์สุภัค สุกใสวิชานน์  จ.สมุทรปราการ

คุณเพชรต้ี สาระ   กรุงเทพมหานคร

คุณภครจิรา ไชยรักษ์   กรุงเทพมหานคร

คุณภัทรภร สุขธยารักษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณมะลิ เทศนะ   จ.ขอนแก่น

คุณโยษิตา ทองกล่อม   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณรัตติกาล ทิมรุ่ง   กรุงเทพมหานคร

คุณลัดดา วงศ์เหลืองอ่อน  จ.ชลบุรี

คุณวัชรา ออกผล   จ.นนทบุรี

คุณวัฒชิรา ทองนอก - คุณธนพล  จ.นครราชสีมา

คุณวาสนา ใจตุ้ย   จ.พะเยา

คุณวาสนา เทียมจันทร์  จ.ปทุมธานี

คุณวิจิตรา หงษ์ทอง   จ.ขอนแก่น

คุณวีลดาน ยามา   จ.นราธิวาส

คุณแวมือแย ฮูลูอาแด  จ.สงขลา

คุณสาเรท เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร

คุณสุนิตษา มาลี   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุนีย์ สุต๋า   จ.เชียงใหม่

คุณสุพวรรณ์ หอมกระโทก  จ.นครราชสีมา

คุณสุภาณี ศรีวิสุทธ์ิ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณอนงค์ภรณ์ กอราช  จ.ปทุมธานี

คุณอักษราภัค - คุณวีระศักด์ิ นุ่มละมูล กรุงเทพมหานคร

คุณอาดีซะ ฤทธ์ิเดชะ   จ.นนทบุรี

คุณอุมาภรณ์ เชื่อมชิต   จ.กำาแพงเพชร

คุณเอ้ซ่าน ช่วยรุ่ง   จ.ราชบุรี

คุณฮุน ซาลอง   กรุงเทพมหานคร

คุณกมลเทพ แก้วแกมทอง - คุณสภัสสร ทาโพธ์ิ   จ.ชัยภูมิ

คุณเกรียงไกร ขอรัตน์   จ.สงขลา

คุณเจตน์จิรันตน์ โตสัจจะ  กรุงเทพมหานคร

คุณเจริญรัตน์ หมาดสตูล  จ.พังงา

คุณเฉลิมชัย แก้วเขียว  จ.สุพรรณบุรี

คุณชัชวาล คำาเหล็ก   กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐพัชร์ สินธนวิบูล  จ.นครราชสีมา

คุณณัฐภัทร แสงคำา   จ.นนทบุรี

คุณณัฐอมร ธิตะปัญ   จ.ขอนแก่น

คุณทับ อุ่นเรือน   จ.เชียงใหม่

คุณเทวา กรุณา    กรุงเทพมหานคร

คุณนิธิสรณ์ อัศวหิรัญอภิกุล  จ.สงขลา

คุณประมาล พิมพ์ทวด  จ.ชลบุรี

คุณประเสริฐ ใจวงศา   กรุงเทพมหานคร

คุณประเสริฐ - คุณสุดสายใจ นามอภิชาติขจร   กรุงเทพมหานคร

คุณภาณุพงศ์ ปันทะวงค์  จ.ลำาพูน

คุณภูพิทักษ์ เคนตู้   จ.ปทุมธานี

คุณมนตรี วงศ์พระราม  จ.นครราชสีมา

คุณย่ีหลง จันทร์งาม   จ.นนทบุรี

คุณรุสมีย์ สีดียามู   จ.ยะลา

คุณวินัย กัวพู้   จ.ราชบุรี

คุณสนิท ยุคะจร   จ.ชลบุรี

คุณสมชาย - คุณธนภรณ์ วารินรักษ์ จ.นนทบุรี

คุณสมพร เบ้าทอง   จ.ระยอง

คุณสมพล - คุณจินตนา วิเศษมี  จ.นครสวรรค์

คุณสมศักด์ิ ตาลศิริ   จ.นครสวรรค์

คุณสุกัลย์ เดชมนตรี   จ.มหาสารคาม

คุณสุวธัช พรหมจอม    กรุงเทพมหานคร

คุณไสว เกตุหอม    จ.สระแก้ว

คุณอภิชาติ แซ่ล่ิม   จ.สงขลา

คุณอภิโชติ บุญส่ง   จ.นครศรีธรรมราช

คุณอ่อง ซ่องเพ่   จ.ราชบุรี

คุณอัครพัชร์ เกริกวรวิวัฒน์  จ.กระบ่ี

คุณอาสา สีนวลจันทร์   จ.สมุทรสาคร

คุณอำาพล สันติ    จ.ตาก
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การประสบความส�าเร็จ มีชีวิตที่ดี

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ "เงิน" เป็นตัวตั้ง เเต่เอา

"ความต้องการ" เป็นตัวตัง้ ล้วนต้อง

ใช้เวลาเเละความอดทนเพราะ...

"ความส�าเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย"

เมือ่ 11 ปีท่ีแล้ว กับอดตีทีเ่คยทำางานประจำา เปิดร้านเกม

ควบคูไ่ปด้วย 3 สาขา และงานอดเิรกชอบขับรถมอเตอร์ไซค์แข่ง

ตามถนนเถ่ือน... จนมวัีนหนึง่ เพ่ือนมาเเนะนำาธรุกิจเครือข่ายและ

เป็นจดุเร่ิมต้นคร้ังแรกในชีวิต...

ผมปิดใจมากกับธุรกิจเครือข่าย เเต่ดีที่เช่ือยาก เเต่ฟังง่าย 

และพร้อมจะลองเสี่ยง ตั้งใจมุ่งมั่น ทำามา 2 ปีกว่าๆ ความคิด

"ด้านลบ" เร่ิมเกิดข้ึน ถ้าเราจะมีรายได้หลักเเสนต่อเดือน 

เราคงต้องเป็นระดับผู้นำาเท่านั้น แต่บริษัทมีปัญหาหลายอย่าง

จึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทเครือข่ายนั้นมา...

เเต่ภายในใจลึกๆ ยังคงเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายน้ี ถ้าทำา

สำาเร็จจะสามารถเปลี่ยนเเปลงชีวิตให้ดีข้ึนได้เเน่นอน 

จึงพยายามมองหาบริษัทเครือข่ายที่มั่นคงอยู่ตลอด..

จนมีอยู่วันหนึ่ง คุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร์ ได้เข้ามาชักชวน

ให้ทำาธุรกิจเครือข่ายอีกบริษัทหนึ่ง ซ่ึงผมตัดสินใจสมัครเป็น

นกัธรุกิจและได้เป็นผูน้ำาคนที ่5 ของบริษัทนัน้ (ลำาดบัต้นๆ สมใจ)  

ผมตั้งใจทำาอย่างมุ่งมั่น จดจ่อกับสิ่งที่ทำา และใช้เวลาไปอีก 2 ปี

กว่าๆ  เวลาผ่านไปบริษัทได้ทำาการปรับเปลีย่นเเผนบริหาร มกีาร

ปรับราคาสนิค้าเพ่ิมเเละลดคะเเนนลง ซ่ึงตอนนัน้ผมเป็นหนึง่ใน

บอร์ดบริหาร ผมไม่เห็นด้วยกับแผนบริหารแบบนี้ (ซึ่งผมมารู้ที

หลงัว่า ผูบ้ริหารคนนัน้ไม่เคยทำาธรุกิจเครือข่ายมาก่อน) และหลงั

จากวันนั้น ผมถูกไล่ออกจากการเป็นสมาชิกทันทีในเช้าวันใหม่

ความหวัง ความฝันที่จะมีชีวิตที่ดี ต้องพังทลายในชั่วข้ามคืน 

เหมือนชีวิตเดินหลงทางในมหาสมุทร เเต่ในใจยังคง “เชื่อ”

ว่าธุรกิจเครือข่ายจะสามารถเปลีย่นเเปลงชีวิตผมได้ แต่ธุรกิจ

เครือข่ายน้ันจะต้องมีระบบ มีแผนบริหารท่ีชัดเจน มีความ

มัน่คง เชือ่ถือได้ และเป็นธุรกิจเครือข่าย “ในอุดมคติ” เท่าน้ัน

เท่ากับว่า ผมมีประสบการณ์ในการท�าธรุกจิเครอืข่าย

มาแล้ว 2 บริษัท (ล้มเหลวตลอด) มันท�าให้ครั้งที่ 3 ผมต้อง

ใช้ประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์หลายๆ มิติของบริษัทเพิ่มมากข้ึน 

ในการเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายอีกครั้ง...

วเรศชัย อ่อนทรัพย์

,,
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ส่ิงเดียวในการเลือกธุรกิจเครือข่าย ท่ีเรามองเป็นเรื่อง

สำาคัญอันดับเเรก คือ เจ้าของบริษัท ต้องเคยมีประสบการณ์เครือข่าย

มาก่อนและสำาเร็จมาก่อน...เราตามหาธุรกิจเครือข่ายใน "อุดมคติ" มากว่า 

10 บริษัท จนมาเจอบริษัทที่ใช่ จึงตัดสินใจพร้อมลุย 100% นั่นก็คือ บริษัท

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ผมและเพ่ือนอกี 2 คน ได้มโีอกาสพูดคยุกับประธานผูก่้อตัง้บริษัท นายแพทย์ 

สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์ ได้ฟังวิสัยทัศน์ มุมมอง และแรงบันดาลใจในการ

สร้างบริษัทซัคเซสมอร์ เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างธุรกิจเครือข่ายสีขาว

เพื่อผู้คนอย่างเเท้จริง

ส่ิงที่ทำาให้เราตัดสินใจเข้าร่วม เกิดจากวิสัยทัศน์ในการที่ต้องการสร้างธุรกิจ

เเบบระยะยาวที่เป็นของคนไทย รวมถึงท่านเองเคยทำาเครือข่ายจนมีรายได้

หลัก 2.7 ล้านบาทต่อเดือนมาเเล้ว และท่านยังเคยเป็นแพทย์ในโครงการ 

พอ.สว. อกีด้วย ครบตามทีเ่ราต้องการ คอื “ท่านเก่ง เป็นคนดี และเสียสละ”

เเถมท่านไม่ได้มาเพียงคนเดียว และยังจับมือกับเพื่อนรัก อาจารย์นพกฤษฎิ์ 

นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในการบริหาร เป็นนักกลยุทธ์ และเป็นนัก

พัฒนาคน ซ่ึงอดีตของท่านเคยบริหาร บริษัทเอว่อน จนมียอดขายสูงที่สุด

ถึง 2 ปีซ้อน ท่านได้คิดค้นระบบในการพัฒนาคน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

งานนี ้มรีะบบทีช่ื่อว่า SLA3456 มคีอร์สการเรียนรู้เป็นลำาดบัเป็นข้ันเป็นตอน

คอร์สเเรก Start Your Business With WHY ทีเ่ป็นกระดมุเมด็เเรกทีส่ำาคญั

ของงานนี้ จะทำาให้ผมได้เข้าใจเเก่นเเท้ ในการประสบความสำาเร็จในงานนี้

เเละในชีวิต ซึ่งเป็นศาสตร์การเรียนรู้เเบบ NLP

กระดุมเม็ดที่ 2 งาน Inspiration ทำาให้เราได้รับรู้เคล็ดลับในการสร้างธุรกิจ 

จากคนที่สำาเร็จในงานนี้หลากหลายสาขาอาชีพจากคนทั่วประเทศไทย

กระดุมเม็ดที่ 3 คืองาน The Success เป็นงานที่ทำาให้เราเข้าใจขั้นตอน

การสร้างธรุกิจให้แข็งแกร่งระยะยาวอย่างเเท้จริง รวมถึงเคลด็ลบัต่างๆ จากผู้

ที่ประสบความสำาเร็จทั้งไทยเเละ AEC ที่สำาคัญทุกๆ คอร์ส ทั้งสองท่านจะลง

มาสอนเองกับมือ

ผมใช้เวลาท�าธุรกิจกับ

ซคัเซสมอร์ รวมทัง้หมด

จนถึงปัจจบัุน รวม 6 ปี

จนได้ขึ้นรับต�าเเหน่ง 

Diamond ที่มีรายได้

สูงสุดต่อเดือนถึง... 

670,000 บาท 

มีรายได้ ตลอดการท�า

ธรุกจิกบัซัคเซสมอร์รวม 

22,994,115 
ล้านบาท

ส่ิงท่ีผมทำาตลอดเส้นทางในการสร้าง

ธุรกิจ จนประสบความสำาเร็จ มี 4 ข้อ

ดังนี้

1. ท้ิงความรู้เก่าออกไป

เพราะถ้าเรารู้จริง เราคงสำาเรจ็ไปนานเเล้ว 

อย่าทำาตัวเป็นนำ้าเต็มแก้ว จงเรียนรู้ทุกๆ 

รอบการประชุม

2. ใช้สินค้าจริง 

ทดลองใช ้สินค ้าเอง เพ่ือให ้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน จนคนรอบตัวถาม

ว่าทำาไมดูมีสุขภาพดีข้ึน เพราะผมเป็น

ผลลพัธ์ของผลติภณัฑ์ จงึทำาให้ผมสามารถ

สร้างธุรกิจและเครือข่ายได้ง่ายข้ึน

3. ทำางานเป็นทีม

การทำางานเป็นทีม เป็นหัวใจสำาคัญของ

การสร้างธุรกิจ พร้อมกับการมีที่ปรึกษา

และเพ่ือนคู่คิด ก็จะทำาให้งานสำาเร็จได้

รวดเร็ว

4. ให้เวลากับการลงมือทำาท่ีนานพอ

หลายคนลองเข้ามาทำาธุรกิจเครือข่ายนี้

แบบมีความ “คาดหวัง” ที่ ไม่ถูกต้อง 

บางคนเข้ามาเวลาเพียง 3 เดือน หรือ 5 

เดือน แล้วอยากประสบความสำาเร็จเลย

ผมมองว่ามันน้อยเกินไปในการพลิกชีวิต 

ตัวผมเองลำาบากมา 37 ปี ถ้าผมคาด

หวังว่าใน 1 ปี จะพลิกชีวิตได้ ในธุรกิจนี้

มันก็คงง่ายเกินไป เพราะถ้าง่ายขนาดนี้

ผู ้คนคงประสบความสำาเร็จทั้งประเทศ

เเน่นอน เเต่ความจริงเราต้องให้เวลาที่

นานพอเพ่ือเรียนรู้ และพัฒนาเปลี่ยน

แปลงตนเอง ถึงจะไขว่คว้าความสำาเร็จ

ได้จริง ดัง่คำาพดูทีว่่า "ความสำาเรจ็ = การ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง"
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ชีวิตปัจจุบันของผม ผมสามารถปลดหน้ีบัตรเครดิต

มากกว่า 10 ใบ ปลดหนีบ้้านทีต่ดิจำานองออกจากเจ้าหนี้ 

เป็นเงินสด 300,000 บาท

จากนัน้ ผมก็สร้างบ้านใหม่หลงัเลก็ๆ ให้คณุเเม่ด้วยเงนิสด

มากกว่า 700,000 บาท เเละให้รางวัลความอดทนของ

ตัวเองด้วยการซ้ือรถ MERCEDES-BENZ E300 

COUPE ในราคา 4,600,000 บาท เเละซ้ือมอเตอร์ไซ 

YAMAHA T MAX 530 ราคา 530,000 อกีหนึง่คนั

และที่พิเศษนอกเหนือจากการมีรายได้หลักจากบริษัท

แล้วยงัได้ท่องเทีย่วรอบโลกฟรี ไปกับบริษัทซัคเซสมอร์ 

มากกว่า 20 ประเทศ

ผมเชือ่เหลอืเกินว่า...

เพ่ือนๆ นักธุรกิจทุกท่านสามารถมชีวิีตท่ีดีได้แบบ

ผม เพียงแค่ตัดสินใจทำา 2 ข้อเบือ้งต้นให้ถูกตาม

ท่ีผมทำามาตลอด

1. เลอืกบรษัิทให้ถูกต้อง

2. อย่าล้มเลกิเรว็เกินไป

ทุกๆ ท่านสามารถสำาเรจ็ได้เหมอืนผมเเน่นอน

ครบั

ผมมองว่า ถ้าภายในระยะเวลา 

5 ปี สามารถมีรายได้เดือนละ

หนึ่งเเสนบาท ถือว่าใช้เวลา

ไม่นาน (เพราะธุรกิจเครอืข่ายออกเเบบ

มาให้สามารถทำาควบคู่กับงานประจำาได้)
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คณุณธษา - คุณณธเดช จอมสริโชติ
 
จากท่ีคิดว่าจะปลดเกษียณตัวเองจากธุรกิจส่วนตัวท่ีทำามายาวนานกว่า 25 ปี เพ่ือดูแล

สุขภาพ เล่นกีฬา และหาอาหารเสริมที่คุณภาพดีๆ ทานแล้วเห็นผลชัดเจน เพ่ือดูแลตัวเอง

และคนในครอบครัว ได้รู้จักกับ Successmore โดยการแนะนำาจากพี่ชายให้ร่วมธุรกิจ แต่ช่วง

เดือนแรกๆ ยังไม่ได้สนใจที่จะทำา แต่ในครอบครัวได้มีโอกาสลองดื่ม S.O.D แล้วประทับใจ

ในคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ได้ชัดเจน อาการต่างๆ ของสามีดีข้ึน จากมีอาการหมอนรองกระดูก 

ความดันโลหิตสูงและนอนไม่หลับ ทานได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ดีข้ึนต่อเนื่อง ซ่ึงประทับใจมากค่ะ

จึงมองว่าเราจะซ้ือสินค้ายังไงให้ราคาถูกลง จึงสมัครสมาชิกและลองเข้าฟังงานฟังก์ช่ันต่างๆ 

ที่บริษัทจัดข้ึนที่สาขาชลบุรีทุกๆ วันจันทร์ - พฤหัส จนเข้าใจแผนการตลาดมากข้ึน จึงทำาให้          

รู้ว่าสามารถส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับรุ่นลูกได้ ทำาให้เปิดใจมากยิ่งข้ึนและต้องการส่งมอบคุณค่า

ด้วยสินค้าคุณภาพให้กับคนที่เรารู้จัก ทั้งยังได้ส่งต่อคุณภาพชีวิตดีๆ ข้ึนอีกด้วย  

หลังจากเร่ิมเปิดใจมากข้ึน จึงเดินหน้าเต็มที่ในการทำางาน และยิ่งเมื่อได้เข้าคอร์สสัมมนา 

ในงาน YOUR TRUE SELF  ทีห่วัหินช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ทีผ่่านมา ยิง่ทำาให้เพิม่พลงั แรงผลกัดนั                   

และแรงบันดาลใจให้เราทำางานได้อย่างเต็มที่

เมื่อเริ่มออกพ้ืนท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ จากขายสินค้า S.O.D นำ้าว่านห่างจระเข้ ก็เร่ิมเปลี่ยน

มาเป็น Transform Plus ที่เป็นตัวช่วยเพิ่มผลผลิตที่ดีให้กับเกษตรกร และปลอดภัยจาก

สารเคมี เลยทำาให้เรารู้สึกว่าอยากส่งต่อให้เกษตรกรได้ลองใช้ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต

มากยิ่งขึ้น แถมยังปลอดภัยต่อเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลทำาให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี สามารถ

ปลดหนี้และมีรายได้เสริมจากการใช้ทรานส์ฟรอม์ พลัส อีกด้วย

"ความสำาเร็จท่ีได้มา คือความภาคภูมิใจ"

เพราะวันน้ีเราเป็นผู้ให้ ก่อนจะเป็นผู้รับ

สุดท้ายน้ี ต้องขอขอบคุณ บริษัทซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำากัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ (ไดมอนด์) จิตประภา แก้วพันตา และ (อัพไลน์) อาจารย์ อิทธิศักด์ิ พลอยศิริชล ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจ ท่ีทำาให้เป็น

บ่อเกิดความสำาเร็จในวันน้ีด้วยตำาแหน่ง Pearl Q1 แล้ว และยังคงมุ่งมั่นท่ีจะทำางานต่อไปอย่างเต็มท่ี เพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนต่อไป...

คณุณธษา - คณุณธเดช จอมสริโชติ
นกัธุรกจิต�ำแหนง่ Platinum 

แรงบนัดาลใจจากผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็กบัการขึน้ต�าแหน่ง Platinum
ระยะเวลาภายใน 6 เดือน 

แรงบนัดาลใจ...สูค่วามส�าเร็จ
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ทุกอย่างที่บริษัทดำาเนินการมาถึงวันนี้ ก็เพื่อมุ่งเน้นถึงความมั่นคง

ระยะยาวของพวกเราทุกคน โดยเร่ิมจาก Q1 ท่ีเป็นกระแสแรงมาก

จากที่เป็นบริษัทจำากัด ก็ได้แปรสภาพมาเป็น บริษัท ซัคเซสมอร์

บี้อิงค์ จำากัด (มหาชน) เรียกได้ว่าตกตะลึงทั่วทั้งวงการกันเลย

พอเข้า Q2 ซัคเซสมอร์ เดินหน้าขยายตัวแทนจำาหน่ายรายใหม่ท่ี

ประเทศสิงคโปร์ โอ้โห้!! อะไรจะขนาดนั้น ทั้งตื่นเต้นและดีใจสุดๆ

ไม่คิดว่าบริษัทของพวกเราจะเท่ห์ ดูดีได้ขนาดนี้ มีสาขาถึงประเทศ

สิงคโปร์ แถมทำาเลท่ีตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด ซะด้วย ความตื่น

เต้นยังไม่หมดแค่นี้ หลังจากนั้นเพียงแค่ 2 สัปดาห์กว่าๆ เปิด

ธุรกิจอย่างเป็นทางการที่ประเทศมาเลเซีย ก็ได้ฤกษ์เปิดอีก

1 ประเทศ คุ้มค่าสมการรอคอย...เรามาชมภาพบรรยากาศในงาน

เปิดธุรกิจซัคเซสมอร์ทั้ง 2 ประเทศกันครับ...

ปี 2019 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีพวกเราชาวซัคเซสมอร์ทุกคน

ต้องจารึกไว้ถึงความเปลีย่นแปลงครัง้ใหม่และการเติบโต

เพิม่ขึ้น...

บทพิสูจน์ซัคเซสมอร์!

ถึงเส้นทางความส�าเร็จ
ในการขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศ

ภาพเปิดธุรกิจซคัเซสมอร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ท�ำเลทอง บน

ถนนออร์ชำร์ด ซ่ึงเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ และแหล่งช้อปปิ ้งมำกมำย 

ให้กำรเดินทำงที่สะดวก เพรำะตัวสำขำห่ำงจำกสนำมบินเพียง 30 นำที

เท่ำนั้น...

(ภำพเปิดสำขำเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2562)

ภาพเปิดธุรกิจซัคเซสมอร์ ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหน่ึงสำขำ     

ที่สวยงำม ห่ำงจำกแหล่งใจกลำงเมืองส�ำคัญ อย่ำงตึกแฝดปิโตรนำส 

เมืองกัวลำลัมเปอร์ เพียง 25 นำทีเท่ำนั้น กำรเดินทำงสะดวก มีแหล่ง

ร้ำนค้ำหลำกหลำย ภำยในสำขำมทีัง้หมด 3 ช้ัน ประกอบด้วยห้องประชุม

ขนำดใหญ่ สำมำรถจัดประชุมได้กว่ำ 200 คน และห้องเทรนน่ิงกว่ำ 

100 คนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำนแก่นักธุรกิจ... 

(ภำพเปิดสำขำเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2562)

โดยท่ีผ่านมา ซคัเซสมอร์มตัีวแทนจำาหน่ายในต่างประเทศ

รวม 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยเน้น

ให้ความสำาคัญกับการบริการ และสินค้ากลุ่มดูแลสุขภาพ

เป็นหลกั ท่ีสำาคญัมุง่มัน่พัฒนาองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้ผูค้น

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่ว AEC 

ให้ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
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ข้อมูลพื้นฐานในการสมัครสมาชิก (สิงคโปร์/มาเลเซีย)

Location Base?
หากต้องการเปลีย่นการทำาธรุกิจจากประเทศหน่ึง ไปยัง

อีกประเทศหนึ่ง ต้องทำาอย่างไรบ้าง? 

Location Base (LB) คือ การระบุประเทศในระบบที่ท่าน

ต้องการทำาธุรกิจซัคเซสมอร์ หากท่านต้องการเปลี่ยน LB 

สามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ทุกสาขา

2. ผ่านระบบ SCM support

   พร้อมแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือ

   พาสปอร์ต (Passport) ด้วยทุกครั้ง

ก่อนดำาเนินการเปลี่ยน LB ท่านต้องทำาการตรวจสอบ 2 สิ่งสำาคัญดังนี ้

1. SCM Point หากยังมีอยู่ในระบบ ต้องดำาเนินการเคลียร์ให้หมดก่อนถึงจะทำาการเปลี่ยน LB ได้

2. Commission ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายให้ ใน LB เดิม จะไม่เปลี่ยนตามไป ให้ติดต่อรับค่าคอมมิชั่นกับเจ้าหน้าที่บัญชีในภายหลัง

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน LB

1. ยอด PV ส่วนตัวและทีม ยังคงเหมือนเดิมตามระบบปกติ 

2. ระบบไม่อนุญาตให้แจง PV ต่าง LB

3. หากเปลี่ยน LB แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เปลี่ยน



สวนแวร์ซายส์
Hall of M
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เหลือเวลาเกบ็คะแนนท่องเทีย่วส�าหรบั Being More Trip To 

Turkey ทริปท่องเที่ยวที่พวกเราจะเดินทางไปตุรกี อีกเพียง 

1 เดอืนเท่านัน้ มอร์แมนขอเป็นก�าลังใจให้ผูน้�าทีย่งัคงมุง่มัน่อยู่ 

ขอให้ประสบความส�าเรจ็ผ่านทรปิตรุก ีในขณะนีย้งัเป็นช่วงเวลา

เริม่ต้นเกบ็คะแนนท่องเทีย่วส�าหรบั Leaders Seminar Trip 

To France ขอให้ทกุๆ ท่าน ตัง้เป้าหมายทีจ่ะไปเตม็เตมิชีวิต

กับทริปพิเศษน้ี แล้วมุ่งม่ันท�าความฝันให้กลายเป็นความจริง 

เดินทางไปรว่มฉลองความส�าเรจ็ที่ประเทศฝรั่งเศส พรอ้มกบั

เหล่าผูน้�าทีผ่่านคุณสมบตัคิรบั

ฉบับที่แล้ว มอร์แมนได้ขยายภาพความฝันของมหานครปารีส

ไปแล้ว มาในฉบับน้ีจะขอขยายภาพความฝันเก่ียวกับพระราชวงัของ

ประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีความสวยงามอย่างย่ิงและโด่งดังไปท่ัวโลก

ซึง่น่ันก็คือ...

Leaders Seminar Trip To 

พระราชวงัแวร์ซายส์
(Versailles Palace)
 หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ

ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองปารีส 

เป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมาก จนได้รับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภายในพระราชวังประกอบ

ด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคณุค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลกั

จากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น โดยมีห้องกระจก (The Hall of Mirrors)

ที่โด่งดังจากการเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตร

กับจักรวรรดิเยอรมันในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ในประวัติศาสตร์ได้กล่าว

ถึงเมืองแวร์ซายส์ว่าเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วย

ป่าเขา เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ผู้ซึ่งชื่นชอบการล่าสัตว์ เล็งเห็นว่า

แวร์ซายส์เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสำาหรับการล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่ง จึงสร้าง

พระตำาหนักขนาดเล็กไว้เพ่ือเป็นที่พักช่ัวคราว ในการออกล่าสัตว์

เท่านั้น ภายหลังในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้สร้างพระตำาหนัก

แห่งนี้ เพ่ือให้กลายเป็นพระราชวัง เพ่ือเป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของพระองค์ โดยใช้เวลาการสร้างถึง 30 ปี พระราชวังนี้ จึงมีความ

สมบูรณ์อย่างมาก ถูกสร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาว ทุกห้องถูกตกแต่ง

อย่างประณีตและประดับด้วยภาพเขียนของศิลปินช่ือดังระดับโลก 

เช่น โบสถ์หลวงประจำาพระราชวัง ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจงตระการตา มีห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามมากมาย เช่น

ห้องอพอลโล ห้องเมอคิวรี่ ห้องกระจกที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง

เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทย

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์

ที่ 14 อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำาหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำาของพระนาง

มารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ห้องวีนัสสำาหรับเหล่า

คณะราชทูตที่เดินทางมา ได้พักก่อนเข้าเฝ้า ซ่ึงห้องนี้แตกต่างจาก

ห้องอื่นๆ คือ บนเพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณค่าและห้อง

ไดอาน่าที่ผนังทั้งสองด้านจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพีไดอาน่า

 

อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ไม่แพ้กัน นั่นก็คือ สวนแวร์ซายส์ ที่ถือว่า

ยิ่งใหญ่และงดงาม ซ่ึงเป็นผลงานช้ินเอกของนักแต่งสวนช่ือก้องโลก

นามว่า “เลอโนทด์” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระทั่งทะเลสาบ

จำาลอง มีรูปปั้นของสัตว์นานาชนิดและเทพเจ้ากรีกตามจุดต่างๆ และ

ยังมีสวนดอกไม้ที่จะเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูกาลในเฉพาะช่วงไฮซีซ่ัน

จะมีการแสดงนำ้าพุดนตรีที่สวยงาม 

ดังน้ัน การมาเยือนพระราชวังแวร์ซายส์จึงเปรียบเสมือน การมา

เยือนวิมานจักรพรรดิ ที่นับเป็นมรดกโลกตะวันตกอย่างแท้จริง
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ยงัมสีถานที่ทอ่งเที่ยวใน "ประเทศฝรัง่เศส" อกีหลายเมอืงแตเ่นือ้ที่ในฉบบันีห้มดแลว้
พบกนัใหมฉ่บบัหนา้ครบั

พระราชวังฟงแตนโบล 
(Fontainebleau Palace)
 เป็นพระราชวังหลวง ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ประเทศฝร่ังเศส ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกในปี 1981 ซึ่ง

ส่ิงก่อสร้างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นงานที่สร้างข้ึนและต่อเติม

เปล่ียนแปลงโดยกษัตริย์ฝร่ังเศสหลายพระองค์ แต่ยคุรุ่งเรืองทีสุ่ด

ของพระราชวัง คือยุคจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาต หลังจากการ

ปฏวัิตฝิร่ังเศสนโปเลยีนรุ่งเรืองอำานาจ และเดนิทางมายงัพระราช

วังฟงแตนโบล โดยพบว่า ตัวพระราชวังว่างเปล่า จึงตั้งโรงเรียน

การทหารทีน่ี ่ซ่ึงนบัตัง้แต่ปี 1804 นโปเลยีนให้ตกแต่งฟงแตนโบล

เพ่ือต้อนรับพระสันตะปาปา และใช้เป็นที่พำานักเพ่ือใช้ส่วนตัว

กับมเหสี กษัตริย์ฝร่ังเศส และกษัตริย์ต่างแดนหลายพระองค์

มีความเก่ียวข้องกับพระราชวังฟงแตนโบล เช่น พระเจ้าฟิลิป

ที่ 4 พระเจ้าอองรีที่ 3 พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ประสูติที่ฟงแตนโบล

และพระเจ้าฟิลิปสวรรคตที่น่ี พระราชอาคันตุกะสำาคัญๆ ของ

พระราชวัง เช่น สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าแห่งสวีเดน เสด็จ

มาประทับอยู่หลายปีหลังสละราชสมบัติ รวมทั้งพระเจ้าปีเตอร์

มหาราชแห่งรัสเซีย พระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก และ

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน หลังจากสละราชบัลลังก์ 

ก็เคยมาประทับที่นี่

ส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนจดจำา พระราชวังฟงแตนโบล คือ

บันไดเกือกม้าที่หน้าพระราชวัง ซ่ึงเป็นสถานที่ที่นโปเลียนทรงมี

พระราชบัญชาการรบ เพ่ือขยายแสนยานุภาพทั่วทวีปยุโรปก่อน

จะพ่ายแพ้ต่อกองทัพอังกฤษในสงครามวอเตอร์ลู และนโปเลียน

ก็บอกลากองทหารคนสนิทเป็นครั้งสุดท้าย ณ ที่บันไดแห่งนี้ เมื่อ

วันที่ 20 เมษายน ค.ศ.1814 ก่อนจะโดนเนรเทศไปยังเกาะเอลบ้า 

(Elba) ของอิตาลี ปิดฉากชีวิตบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

ฟงแตนโบลเป็นสถาปัตยกรรมชิน้แรก ทีฝ่ร่ังเศสเข้าสู่ยคุของแมนเนอริสม์

(Mannerism) ที่รวมทั้งงานประติมากรรม งานโลหะ จิตรกรรม งานปูนปั้น 

และงานไม้เข้าด้วยกัน ภายในตัวพระราชวัง มีโถงระเบียงพระเจ้าฟรอง

ซัวส์ที่ 1 ที่ตลอดปีกหนึ่งของวัง ที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังในกรอบ

ปูนปั้นแบบต่างๆ ที่สวยงามมาก ห้องจัดเลี้ยงหรือห้องบอลรูม เป็นห้องที่มี

ความสวยงามอย่างมาก คำาว่าอลังการและงดงามยังนับว่าน้อยไป ภายใน

ห้องตกแต่งด้วยเฟรสโก (ภาพปูนเปียก) และภาพเขียนมากมาย ส่วนใหญ่

เป็นฝีมือช่างอิตาเลียน ภาพที่ประดับมีทั้งลวดลายนูนสูง นูนตำ่า ที่ปราณีต

อย่างมาก 

ห้องกาลาครี เดส์ ซาสซีแยตต์ 

(Galarie des Assiettes) 

เป็นผนังไม ที่ประดับด้วยจาน

พอร์ซเลน จากเมืองแซฟวร ์

(Sevres) รวมทั้งสิ้น 128 ใบ 

ลวดลายเป็นประวัติความเป็นมาของพระราชวังฟงแตนโบล    

ห้องกาลาครี ดิอาน ที่แสดงถึลเร่ืองราวของไดอาน่า (เทพแห่งการ

ล่าสัตว์) ห้องนี้มีความยาว 80 เมตร กว้าง 7 เมตร ต่อมา นโปเลียนที่ 3 

แปลงเป็นห้องสมุด ภายในมีหนังสือของนโปเลียนที่ 1 จำานวน 16,000 เล่ม   

ห้องการ์ด เป็นห้องรับรองของผูท้ีจ่ะเข้าเฝ้า ก่อนเข้าไปสูต่วับริเวณทีพั่กของ

กษัตริย์ ระหว่างทางเดินจะมีภาพจิตรกรรมที่แสดงฤดูต่างๆ ของฝรั่งเศส

ห้องของจักรพรรดินี ซึ่งเคยเป็นที่บรรทมของราชินีของฝรั่งเศส เช่น พระ

นางแอนน์ แห่งออสเตรีย หรือพระนางมารี อังตัวเนตต์ ในยุคของจักรพรรดิ

นโปเลียนห้องนี้ก็เป็นที่บรรทมของพระนางโจเซฟีน

นอกจากน้ัน ยังมีอีกหลายต่อหลายห้องที่น่าสนใจ เช่น 

ห้องของพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ห้องที่แสดงผ้าทอ ซึ่งมีผ้าทอ

หลายผืนที่สวยงามมากๆ และยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังเดิน

ได้อยู่สามารถบอกทั้งเวลา วัน เดือน และฤดูได้
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ผูเ้ป็นสปอนเซอร์ของสมาชกิท่ีถูกยกเลกิรหสั จำาหน่ายสินค้าตำา่กว่า 

ราคาพิเศษ/ราคาสมาชิก 

1. บริษัทฯ จะออกหนงัสือแจ้งเตอืนหรือตดิต่อทางโทรศพัท์ให้สมาชิก

ผูเ้ป็นสปอนเซอร์เข้ามา  ณ สำานกังานใหญ่ของบริษัทฯ  ภายใน 7 วัน

ทำาการ  เพื่อให้ชี้แจงการกระทำาดังกล่าว และลงลายมือชื่อรับทราบ

การแจ้งเตือนการกระทำาความผิดของสมาชิกที่ตนแนะนำาโดยตรง   

หากพ้นกำาหนดเวลา 7 วัน ดังกล่าว 

หากสมาชิกผู้เป็นสปอนเซอร์นั้นเพิกเฉยมิได้ดำาเนินการใดๆ ถือว่า

สมาชิกผูเ้ป็นสปอนเซอร์นัน้รับทราบการกระทำาความผดิดงักล่าวแล้ว  

และหากสมาชิกที่ตนเป็นผู้แนะนำาโดยตรงกระทำาผิดอีก เป็นคร้ัง

ที่ 2 บริษัทฯ จำาเป็นต้องดำาเนินการยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้เป็น

สปอนเซอร์ (Terminate) ออกจากระบบ

2. บริษัทฯ จะปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการยกเลิกรหัส ของ

สมาชิกผู้กระทำาความผิด และในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวขึ้น Wall of 

Fame จะถูกปลดโดยทันที  

3. ผู้สปอนเซอร์และผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากคะแนน PV ของ

สินค้าทั้งหมดที่นำาไปขายตัดราคา จะถูกระงับคะแนน PV ตามจริง

จากสินค้าทั้งหมดที่สมาชิกถูกยกเลิกรหัสได้ซื้อไป โดยบริษัทฯ จะส่ง

หนังสือแจ้งเตือนก่อนดำาเนินการระงับคะแนน PV ทั้งหมด

สวัสดีครับทุกท่าน 

ในวันน้ีผมจะแจ้งให้ทราบเก่ียวกับรายละเอียด

และบทลงโทษ ในกรณีท่ีนักธุรกิจซัคเซสมอร์

กระทำาผิดกฎจรรยาบรรณข้อ 6 กล่าวคือ 

“ต้องไม่จำาหน่ายสินค้าตัดราคา” 

ซึ่งบริษัทฯ กำาหนดให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

จำาหน่ายสินค้าไม่ตำ่ากว่าราคาสมาชิก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคน ต้องดำาเนินการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีก

ตามที่ซัคเซสมอร์กำาหนดไว้ เพราะทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ มีคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคาต่อการ

จำาหน่าย ทั้งนี้ การจำาหน่ายตัดราคาจะส่งผลต่อรายได้ที่นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนควรได้รับอย่างเต็มที่

และเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องไม่ทำาลาย

ภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยส่วนรวมด้วยการกระทำาที่ไม่ถูกต้อง...

บทลงโทษ! กรณีจำาหน่ายสินค้าตัดราคา

กฎจรรณยาบรรณ

การจำาหน่ายสินค้าตัดราคา (ราคาพิเศษ/ราคาสมาชิก) เช่น 

PHYTOVY ราคา 1,050 บาท หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีหลัก

ฐานหรอืพิสูจน์ ได้ว่าสมาชิกผูน้ัน้ขายตำา่กว่าราคาทีบ่ริษัทฯ กำาหนดไว้

(ราคาพิเศษยึดถือตามราคาปัจจุบันที่บริษัทฯ กำาหนด) บริษัทฯ จะ

ออกหนงัสือแจ้งเตอืนให้สมาชิกผูน้ัน้ทราบ หรือแจ้งเตอืนทางโทรศัพท์

ให้สมาชิกผู้นั้นเข้าเซ็นต์ช่ือรับทราบการกระทำา ความผิดกฎจรรยา

บรรณ หากสมาชิกผู้นั้นเพิกเฉยมิได้ดำาเนินการใดๆ ภายใน 7 วัน 

นับแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นได้รับหนังสือแจ้งหรือได้รับการแจ้งเตือน

ทางโทรศัพท์ บริษัทฯ จำาเป็นต้องดำาเนินการยกเลิกรหัสสมาชิก 

(Terminate) ออกจากระบบ

ผลของการยกเลิกสมาชิก

1. บริษัทฯ จะ ยกเลิก การจ่ายค่าคอมมิชช่ันและโบนัสท่องเที่ยว

หรือโบนัสอื่นๆ

2. ออเดอร์/บิลที่ซ้ือสินค้า ของรหัสสมาชิกที่ถูกยกเลิก ซ่ึงมีเหตุ

เช่ือได้ว่าเป็น ออเดอร์/บลิ ทีซ้ื่อไปเพือ่ตดัราคาจะถูกยกเลกิ PV ของ

ออเดอร์/บิลนั้น และ PV ที่ถูกยกเลิกนั้น จะไม่นำาไปคำานวณค่า

คอมมชิช่ัน

3. ถ้าออเดอร์/บิลนั้นถูกคำานวณคอมมิชช่ันไปแล้ว บริษัทฯ จะ

คำานวณเพื่อตัดค่าคอมมิชช่ันที่เกิดจากการขายตัดราคานั้นๆ และ

หากคะแนนมผีลต่อการปรบัตำาแหน่งของอพัไลน์ บริษัทฯ จะคำานวณ

ปรับตำาแหน่งลงในรอบคอมมิชชั่นถัดไป

4. บริษัทฯ จะปิดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการยกเลิกรหัส ของ

สมาชิกผู้กระทำาความผิด และในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวขึ้น Wall of 

Fame จะถูกปลดโดยทันที  

5. เลขบัตรประชาชนของสมาชิกที่ถูกยกเลิกรหัส เนื่องจากกรณี

ขายตัดราคา จะถูกข้ึน Black List และไม่สามารถกลบัมาเป็นสมาชิก

ของบริษัทฯ ได้อีก 

สำาหรับเรื่องราวในวันนี้ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการ

กำากับดูแลเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กฎจรรยาบรรณ ข้อ 6 “ต้องไม่

จำาหน่ายสินค้าตัดราคา” จงึเป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีนักธุรกิจซคัเซสมอร์

ทุกท่านต้องช่วยกันกำากบัดแูลไม่ให้ตนหรอืทีมงาน  จำาหน่ายสินค้า

ตำา่กว่าราคาทีบ่รษัิทกำาหนด ฉบบัหน้าผมจะพูดถึงกฎจรรยาบรรณ

ข้ออื่นๆ ให้ทราบอีก แล้วพบกันครับ...

กรณี 1 กรณี 2จำาหน่ายสินค้าตัดราคาตำ่ากว่าราคา

ที่บริษัทกำาหนดไว้

ผู้เป็นสปอนเซอร์
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เม่ือรับประทานโปรตีนในปริมาณท่ีมากพอ ร่างกายก็จะน�าโปรตีนไปเสริมสร้างเป็นกล้ามเนื้อ 
และโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเน้ือได้ดีกว่าการรับประทานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน ปริมาณโปรตีนท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน คือ รับประทานโปรตีน 
1 กรัม ต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามีน�า้หนักตัว 60 กิโลกรัม ก็ควรรับประทานโปรตีนในปริมาณ 60 กรัมต่อวัน

ปกติการรับประทานโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเน้ือและโปรตีนท่ีเข้าสู่ร่างกายน้ันจะเปล่ียนไป
เป็นไขมันได้ยากกว่า แต่การทานอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และกลุ่มไขมันจะสามารถเปล่ียนไป
เป็นไขมันได้ง่าย จนมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
นอกจากนี้  เมื่อได้รับปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น จะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น จะท�าให้ระบบเผาผลาญ
พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย น่ันหมายถึง ร่างกายจะสามารถเผาผลาญไขมัน หรือคาร์โบ
ไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นด้วย

จากผลการศึกษาท่ีตีพิมพ์ใน “American Journal of Kidney Disease” ซ่ึงเป็นวารสารท่ีให้
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในผู้ป่วยโรคไต ได้สรุปว่า ผู้ป่วยที่ก�าลังเป็นโรคไตเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยง
อาหารท่ีมีโปรตีนสูง แต่ส�าหรับคนท่ีมีสุขภาพปกติ การรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนสูง
ไม่เป็นอันตรายต่อการท�างานของไต ดังนั้น ถ้าหากเป็นโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ในการเลือกรับ
ประทานอาหาร

การรับประทานโปรตีน จะช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วกว่า 

หรือไม่?

ถ้ารับประทานโปรตีนมากเกินไป จะไปสะสมในรูปแบบของไขมันหรือไม่?

อาหารทีม่ีโปรตีนสูง จะเป็นอันตรายต่อไตหรือไม่?

HIGHT PROTEIN

โปรตนีสงู.
..เกนิ?

ถ�มตอบ Q&A     23
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ในยุคท่ีอาหารการกินอุดมสมบรูณ์ สามารถเลอืกทาน

อาหารได้หลากหลายชนิด จากหลากหลายประเทศ 

ทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาเลี่ยน ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบัน

มี ให ้เลือกรับประทานได้ง ่ายๆ และไม่ได ้มีเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่อาหารหลากหลายเช้ือชาติน้ีได้กระจาย

ไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วทั้งประเทศ รวมถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในสังคมยุคปัจจุบัน เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะเน้น

ความสะดวกรวดเร็ว เร่ิมหันมาใช้บริการแบบจัดส่งอาหาร

ถึงบ้าน (Food Delivery) ซ่ึงได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่าง

น่าตกใจ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปทานที่ร้านอาหารให้เสียเวลา

หรือจะส่ังอาหารมาทานที่ออฟฟิศ ที่บ้าน ก็สะดวก และเมื่อมี

ความสะดวกในการทานอาหารง่ายข้ึน จึงทำาให้เกิดการบริโภค

อาหารเพ่ิมมากข้ึน จนเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้นำ้าหนักตัวเพ่ิม

สูงขึ้นจนน่าตกใจ และกลายเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้น...

เมือ่เป็นโรคอ้วนแล้ว ก็จะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมา

อีกหลายโรค ทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 

เป็นต้น ทำาให้คุณภาพชีวิตยำ่าแย่ลง 

ดังนั้น การตระหนักรู้ว่าไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินปกติ

จนกลายเป็นโรคอ้วน จงึเป็นเร่ืองสำาคญัเพ่ือป้องกันไม่ให้ตนเอง

ป่วยก่อนวัยอันควร คนส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่าตัวเองอ้วน ก็อยากจะ

ลดความอ้วน ก็จะใช้สารพัดวิธีในการลดนำ้าหนัก ทั้งการทาน

ยาลดนำ้าหนัก ออกกำาลังกาย แล้วก็กลับมาทานอาหารตาม

ปกติ สุดท้ายนำ้าหนักก็ขึ้นๆ ลงๆ แต่ไม่สามารถลดนำ้าหนักลงได้

ตามเป้าหมายเสียที เกิดภาวะโยโย่เอฟเฟค

ภาวะที่น�้าหนักตัวเด้งขึ้นๆ ลงๆ หรือ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ภายหลังจากการเริ่ม

ลดน�า้หนักและมกัจะจบลงด้วยน�า้หนกั

ตัวที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนอาจเพิ่มมาก

กว่า ก่อนลดน�า้หนัก>>>

YOYO EFFECT

(โยโย่เอฟเฟค)

ภาวะน�า้หนกัตวั

เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ



BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ HEALTH&BEAUTY     25

ภาวะนำา้หนักตัวโยโย่หรอืโยโย่เอฟเฟค (Yoyo Effect) 

คือ ภาวะที่นำ้าหนักตัวเด้งข้ึนๆ ลงๆ หรือเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ ภายหลังเร่ิมลดนำ้าหนัก และมักจะจบลงด้วย

นำ้าหนักตัวที่ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนจนอาจเพ่ิมมากกว่าก่อน

ลดนำ้าหนัก อาการโยโย่ส่วนใหญ่เป็นผลเกิดจากการ

ควบคุมนำ้าหนักที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทานยาลดนำ้าหนัก 

หรือเลือกโปรแกรมลดนำ้าหนักที่อดอาหาร จนขาด

พลังงานเข้าสู่ร่างกาย เมื่อสารอาหารและพลังงานที่

เข้าสู่ร่างกายลดลงมากเกินไป ทำาให้ร่างกายค่อยๆ 

สูญเสียสมดุลการเผาผลาญไป ยิ่งโปรแกรมที่ไม่ต้อง

ออกกำาลังกาย ก็จะยิง่เป็นตวัเร่งให้เกิดภาวะนำา้หนกัตวั

โยโย่เร็วขึ้น

ภาวะนำ้าหนักตัวโยโย ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่าง 

ไม่ใช่แค่เร่ืองนำ้าหนักตัวเท่านั้น แต่ทำาให้ร่างกายเผชิญ

กับความเส่ียงทางด้านสุขภาพ ที่ยากจะฟื้นฟูกลับคืนมา

หลายอย่าง เช่น

• ภาวะไขมันเกิน ภาวะกล้ามเนื้อฝ่อลีบและระบบ

   การเผาผลาญภายในร่างกายมีความผิดปกติ

• โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด ไขมันพอกตับ

   โรคเบาหวาน

• อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภูมิต้านทานตำ่าลง

   รวมทั้ง อาจเกิดอาการซึมเศร้าได้

ดงันัน้ จงึควรมคีวามรู้เก่ียวกับวิธป้ีองกันภาวะนำา้หนกัตวัโยโย่ เพ่ือป้องกันความเสีย่ง             

ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ เพราะภาวะนำ้าหนักตัวโยโย่ เป็นสัญญาณเตือนของร่างกาย

ว่ามีความผิดปกติ อันมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ อาจมีภาวะ

เครียด ออกกำาลังกายไม่ถูกต้องหรือไม่ออกกำาลังกายเลย

• เลือกอาหารที่ให้แคลอร่ีเพียงพอกับ

การเผาผลาญของร่างกาย

• โปรแกรมอาหารเพ่ือควบคุมนำ้าหนัก

ต้องลดเพียงแคลอร่ีลงเท่านั้น แต่ยังมี

สารอาหารครบถ้วน

• รับประทานอาหารทีม่วิีตามนิ เกลอืแร่ 

และไฟเบอร์ อย่างครบถ้วน

• ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ

• หลีกเลี่ยงการลดนำ้าหนักที่มากเกิน

ไปควรให้มช่ีวงพกัเป็นระยะ โดยการลด

นำ้าหนักแต่ละคร้ังไม่ควรลดเกิน 10%  

ของนำา้หนกัตัวเร่ิมต้น เมื่อลดได้แล้ว

ให้ร่างกายได้ปรับตวัในระดบันำา้หนกันัน้

สักระยะ แล้ววางแผนลดนำ้าหนักใน

ระดับถัดไป

น�้าหนักตัวโยโย่หรือ

โยโย่เอฟเฟค>>>

ผลกระทบต่อสุขภาพ ? >>>

วิธีป้องกันภาวะ

น�า้หนักตัวโยโย่>>>
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KNOW
โยโย่

เมื่อมีความรู ้ "เร่ืองภาวะนำ้าหนักตัว

โยโย่หรือโยโย่เอฟเฟค" รวมถึงวิธี

ป้องกันแล้ว เพ่ือการควบคุมนำ้าหนักให้ได้

ผลดี การเลือกรับประทานอาหาร ชนิด

ของอาหาร จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง

และ วิธีที่ น างแบบนายแบบที่ มี

หุ่นสวย หุ่นเพรียว มักจะนิยมกัน 

นั่นก็คือ การงดทานอาหารมื้อ

อร่อยบางมือ้ แล้วเลือกทานด้วย

ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร

(Meal Replacement) โดยมี

การควบคุมแคลอร่ีที่ได้รับให้

อยู่ในระดับที่ไม่สูง จนทำาให้

นำ้าหนักเพิ่มขึ้น แต่ยังเพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกาย

นอกจากน้ี ยังประกอบไปด้วย

สารอาหารต่างๆ โดยเฉพาะโปรตีน

หลักและโปรตีนสนับสนุนที่มีความ

สำาคัญต่อการควบคุมนำ้าหนักอีกด้วย  

โดยปกติจะแนะนำาให้ ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน

มื้ออาหาร 1-2 มื้อ/วัน ควรเป็นมื้อกลางวัน

หรือมื้อเย็น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารจึงเป็น                                          ตัวช่วยที่สำาคัญสำาหรับ

ผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุมนำ้าหนักให้ได้ผลนอกเหนือไปจากการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการ

ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้คุณสามารถรักษาระดับนำ้าหนักได้โดยไม่เกิดโยโย่เอฟเฟค

รูห้รอืไม่...การทานผลติภณัฑ์ทดแทนมือ้อาหาร (Meal Replacement) 

โดยมส่ีวนประกอบของโปรตนีเป็นหลกั และมโีปรตนีสนบัสนนุ สามารถ

ควบคุมนำ้าหนักได้ดีโดยไม่เกิดโยโย่เอฟเฟค

หยุด
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ตารางการแนะน�าการควบคุมน�า้หนัก แบบไม่เกิดโยโย่เอฟเฟค

ผลิตภัณฑ์ Hy Pro และ All Pro 

ได้รับการออกแบบมาให้ทดแทนอาหารมื้อปกติ

สำาหรับผู้ท่ีต้องการลดและควบคุมนำ้าหนักใน

ระยะยาว ก็ยงัมคีวามจำาเป็นต้องออกกำาลงักายควบคู่

กับการควบคุมอาหารด้วย เพื่อให้ลดมวลไขมันโดย

รักษามวลกล้ามเนื้อให้คงที่มากที่สุด การเรียนรู้ทักษะ

การควบคุมอาหารให้ถูกต้อง จึงเป็นกุญแจสำาคัญต่อ

การควบคุมนำ้าหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

น่าเสียดายสำาหรับผู้ที่ต้องการลดนำ้าหนัก โดยเน้น

การออกกำาลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ดูเร่ือง

โภชนาการของอาหาร ประเภทอาหาร ปริมาณแคลอรี่

ที่ได้รับในอาหารแต่ละมือ้ จงึไม่สามารถควบคมุนำา้หนกั

ให้ประสบความสำาเรจ็ รวมถึงอาจขาดโปรตนีทีเ่พยีงพอ

เพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นฟิตกระชับอีกด้วย
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   ขัน้ตอนอัพเกรดตวัเอง

เพ่ือให้เป็นคนเก่ง

 5
ให้ประสบความสำาเร็จน้ัน มีผู้คนพูดกันว่า ต้องเป็นคนท่ีมีเก่งกับเฮงผสมกัน เร่ืองเฮงน้ัน

อยู่ทีบุ่ญทำากรรมแต่งของแต่ละคน ส่วนเร่ืองเก่งนัน้ เป็นส่ิงทีค่ณุเป็นผูค้วบคมุ เมือ่คณุเก่งข้ึน 

คณุก็จะมโีอกาสในชีวิตทีม่ากข้ึน ดงันัน้ หากคณุต้องการความสำาเรจ็ในชีวิตทีม่ากข้ึน คณุจำาเป็นต้องอพัเกรดตวัเองให้เป็นคนเก่ง 

ซึ่งผมจะแบ่งปัน "5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง" ดังนี้ครับ...

การเป็นคนเก่งในแต่ละอาชีพนั้น ไม่ใช่

เรื่องที่เกิดมาแล้วเป็นคนเก่งได้เลย คุณ

ต้องเลือกจุดมุ ่งหมายของชีวิตว่าคุณ

จะเป็นใคร โดยเลือกผ่านการฟังเสียง

ภายในของตัวคุณเอง เช่น ตัวผมเอง

มีจุดมุ ่งหมาย ที่จะเป็นผู้นำานักธุรกิจ

ที่จุดประกายให้ผู ้คนมีแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำาเร็จ 

เป็นต้น

คนทุกคนที่ต้องการจะเก่งข้ึนนั้น ต้องมี

แผนการพัฒนาความสามารถในแต่ละ

ด ้านที่มี เป ้าหมายระบุออกมาอย่าง

ชัดเจน เช่น ด้านการคิด การตัดสินใจ 

ด้านการเพ่ิมมุมมองให้แหลมคม ด้าน

การส่ือสาร ด้านการเป็นผู้นำา ด้านการ

บริหารจัดการและด้านการสร้างความ

สัมพันธ์กับผู้คน เป็นต้น

การจะเป็นเจ้าของความเก่งและความ

สำาเร็จนั้น ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้

และลงมือทำาท่ีเข้มข้นในระยะเวลาหนึ่ง 

ดังนั้น การที่คุณทำาๆ หยุดๆ หรือมีการ

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้น มันทำาให้คุณ

ไม่มีรอบสะสมไมล์ที่มากพอ ซ่ึงการที่

คุณจะยืนหยัดทำาได้นานพอนั้น คุณต้อง

มีอารมณ์สนุกในระหว่างการเดินทางไป

สู่เป้าหมายด้วย ไม่ใช่ว่าทำาไปด้วยความ

ทุกข์และขมข่ืน แต่หวังจะไปหัวเราะ

ทีเดียวตอนไปถึงจุดหมาย

การเป็นคนเก่งนัน้มาจากความตัง้ใจและ

การมวิีนยัทีเ่ข้มข้นกว่าคนทัว่ๆ ไป ดงันัน้ 

คุณจึงต้องมีไฟปรารถนาที่แรงกล้าและ

มีภาพจินตนาการที่ชัดเจน จนถึงขั้นมอง

เหน็ตวัเองยิง่ใหญ ่ไดย้นิเสยีงในหวัและ

รู้สึกได้ คุณจึงจะสามารถเร่ิมต้นอย่าง

คนมีพลังเพื่อไปให้สุดทางได้

หัวใจของการเรียนรู้เพ่ือเป็นคนเก่งนั้น 

มาจากการใช้ความรู้ที่มีอยู ่เดิมอย่าง

เต็มที่ และเก็บเก่ียวการเรียนรู ้ ใหม่

จากอุปสรรคปัญหาระหว่าทาง ซ่ึงเป็น

การพัฒนาตนเองผ่านการลงมือทำา 

อย่างหนักในแต่ละวัน และผสมมุม

มองจากบทเรียนที่ได้ เพ่ือการลงมือทำา

ที่ดีขึ้นในวันถัดๆ ไป

ท้ังหมดน้ีคือ 5 ข้ันตอน

อัพเกรดตัวเองให้เป็น

คนเก่ง 

ท่ีผมใช้มาแล้วได้ผลอย่างยอด

เยี่ยม และยังคงใช้อยู่ทุกๆ วัน 

เพื่อนๆ ลองเอาไปใช้ดู ซึ่งผม

รับประกันว่า ถ้าคุณใช้อย่าง

ต่อเน่ืองเป็นเวลา 6 เดือน ชวิีต

ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างแน่นอน

ครับ

เลือกจุดมุ่งหมาย
ในชีวิตของคุณให้ได้ก่อน

มีแผนการพัฒนาตน
ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

ยืนหยัดมุ่งมั่นอย่างสนุก
ระหว่างเดินทางไปสู่เป้าหมาย

เล่นเต็มร้อย พร้อมๆ กับ
การเก็บเกี่ยวบทเรียนรู้

ใส่ไฟปรารถนา ที่จะเป็นเลิศและ
มีภาพจินตนาการของคนเก่ง
ที่ประสบความส�าเร็จคนนั้น

ในการสร้างชีวิต
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สิ่งที่คุณต้องท�ำ

ถ้ำอยำกเปลี่ยนชีวิต

 5

 1

2

 4

 5

3

คนส่วนมากต้องการมชีวิีตท่ีดีข้ึน แต่มคีนส่วนน้อยทีต่ัง้ใจทำาในสิง่ทีต้่องทำา

เพื่อให้ชีวิตดีข้ึนจึงไม่แปลกใจว่าทำาไมโลกนี้ จึงเต็มไปด้วยคนที่ยังไม่ประสบ

ความสำาเร็จ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆ นี่คือ "5 สิ่ง

ที่คุณต้องทำา" ดังนี้ครับ

ตอกย�้าเป้าหมาย
ในแต่ละระยะของคุณ
อย่างสม�่าเสมอ

ใช้และยกระดับพลัง
4 อัจฉริยะของตัวคุณ
ในทุกๆ วัน

ลงมือท�าแบบเล่น
เต็มร้อยทุกๆ ขณะ

ให้รางวัลค�าชมตนเอง 
และเฉลิมฉลองเมื่อ
คุณท�าอะไรได้ดี

คนส่วนใหญ่ไม่มเีป้าหมาย บางคน

คดิว่ามเีป้าหมาย แต่จริงๆ แล้วไม่มี 

บางคนมีแต่เป็นเป้าหมายที่เบลอ 

คุณจะเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อคุณมีเป้า

หมายที่ชัดเจนและล็อคเป้าหมาย

นั้นไว้อย่าใหม้ันดิ้นได้ นอกจากนั้น

คณุยงัต้องตอกยำา้มนัทกุๆ วัน โดย

มองให้เห็นภาพ ฟังให้ได้ยินเสียง

แห่งความช่ืนชมและเข้าให้ถึง

อารมณ์ความรู้สึกแห่งความตื่น

เต้นและภาคภูมิใจเสมือนหนึ่งว่า

ได้บรรลเุป้าหมายไปเรียบร้อยแล้ว

ถ้าคุณพอใจในสถานะที่เป็นอยู ่ 

คุณจะไม่อยากเคลื่อนตัวไปไหน 

ในขณะเดยีวกัน ถ้าคณุไม่รู้สึกดกัีบ

ตนเอง ไม่นับถือ ไม่เคารพตนเอง 

คุณก็จะขาดพลังภายใน เคล็ดลับ

การทำาให้ตัวคุณมีพลังทวี คือ การ

เข้าให้ถึงอารมณ์ไม่พึงพอใจในส่ิง

ทีเ่ป็น สิง่ที่ได้และรับรู้ถึงความเป็น

ผู้เลือกของตัวคุณ หมายความว่า 

แม้คุณไม่พึงพอใจในส่ิงที่เกิดข้ึน

กับชีวิต แต่คณุเป็นผูม้อีำานาจควบ

คุณที่จะเปลี่ยนมันได้ คุณเป็นผู้

สร้าง เป็นผูเ้ลอืกและเป็นประธาน 

ไม่ใช่รอให้คนอื่นสร้าง เป็นตัว

เลือกหรือเป็นกรรมที่ถูกกระทำา

มนุษย ์ทุกคนมี ส่ีพลังอัจฉริยะ 

อยู่ในตัว ซ่ึงคนแต่ละคน จะใช้

ศักยภาพของตัวเองได้มากน้อย

แค่ไหน ข้ึนอยู่กับความสามารถ

ในการหลอมรวมส่ีพลังอัจฉริยะ

และใช้มันพร้อมๆ กัน นั่นคือ 

การทำาให ้อัจฉริยะทางด้านสติ

ปัญญา ร่างกาย อารมณ์และ

จิตวิญญาณ อยู ่ในทิศทางพลัง

บวกเดียวกัน มีการพัฒนาความรู้

สติปัญญา เพ่ิมพูนความเข้าใจ

สิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การดูแล

ร่างกายให้แข็งแรง คล่องแคล่ว 

และดูดี ทั้งการดูแลเร่ืองอาหาร

การกิน การพักผ่อน การออก

กำาลังกายและการวางท่วงท่า ให้

ส่งเสริมการควบคุมอารมณ์และ

การบริหารอารมณ์ ให้อยู ่ในโซน

มีความหวังและกระตือรือร้นอยู่

ตลอดเวลา และการเข้าถึงพลัง   

จิตวิญญาณจากการค้นหาความ

หมาย และจุดมุ่งหมายของชีวิต

การลงมือทำาเป็นขั้นตอนของการ

ส่งต่อส่ิงที่คุณมีอยู่ข้างในตัวคุณ

ออกสู ่ผู ้คนหรือองค์กรข้างนอก  

เมือ่คณุรับความรู้เข้าไป และส่งต่อ

ออกมาอย่างทุ่มเท ในที่สุดความรู้

กับการใช้ความรู้เพ่ือสร้างผลงาน

ของคุณจะมีสมดุล ยิ่งทำาซำ้าๆ ยิง่

ชำานาญ จากเร่ืองยากกลายเป็นง่าย 

จนคณุเข้าสู่ระดบัทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล ในที่สุดคุณก็จะ

มีเวลาสำาหรับการทำาสิ่งที่ท้าทาย

มากขึ้นกว่าเดิม

เมื่อคุณทำาอะไรที่มีความก้าวหน้า

มากข้ึน เช่น เร่ิมมีวินัยในเร่ือง

การออกกำาลงักาย การอ่านหนงัสอื 

คุณต้องให้กำาลังใจตัวเอง ด้วย

การชมหรือปรับปรุงนิสัยบางนิสัย

ที่ ไม่ดี หรือทำางานจนมีผลงาน

ที่ ได้ดั่งใจ ก็ให้เฉลิมฉลองอย่าง

เหมาะสม ซ่ึงอาจฉลองด้วยมื้อ

อาหารอร่อยๆ ซือ้กระเปา๋ รองเทา้ 

เสื้อผ้า เข็มขัด หรือ นาฬิกา 

ประเด็นสำาคัญ คือ อารมณ์แห่ง 

“ฉันทำาได้” ที่ลึกพอ ซึ่งได้มาจาก

คำาชม รางวัลและการเฉลิมฉลอง

ใช้พลังสมดุลของ 2 สิ่ง
ตรงข้าม ความไม่พอใจ
ในสถานะเดิมแต่ยอมรับ
และเคารพนับถือตนเอง

ท้ังหมดน้ี คือ “5 ส่ิงท่ีคุณต้องทำา ถ้าอยากเปลีย่นชีวิต”  
ใครทำาก่อน ชีวิตเปลีย่นก่อน... ช้าอยู่ทำาไมครับ 

เร่ิมเลยได้มัย๊?
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ตารางการประชมุ
ประจ�าเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562

กันยายน

ตุลาคม

วันอาทิตย์ ที่ 1
วันเสาร์ ที่ 8
วันอาทิตย์ ที่ 9
วันพุธ ที่ 11
วันอาทิตย์ ที่ 15

วันที่ 18-20
วันเสาร์ ที่ 21
วันอาทิตย์ ที่ 22

วันอาทิตย์ ที่ 29

วันเสาร์ ที่ 5
วันอาทิตย์ ที่ 6

วันอังคาร ที่ 8

วันพุธ ที่ 9
วันที่ 13-22
วันอาทิตย์ ที่ 27

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 		เวลา	 	 																สถานที่

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 		เวลา	 	 																สถานที่

08.00  -  17.00 น.
16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
08.00  -  17.00 น.

3 วัน 2 คืน
08.00  -  17.00 น.
09.00  -  16.00 น.
08.00  -  17.00 น.

08.00  -  17.00 น.
13.00  -  17.00 น.

09.00  -  16.00 น.
09.00  -  16.00 น.
13.00  -  17.00 น.
16.00  -  18.00 น.
19.00  -  21.00 น.
16.00  -  18.00 น.
9 คืน 10 วัน
08.00  -  17.00 น.

08.00  -  17.00 น.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาบางบอน
ส�านักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301
ส�านักงานใหญ่รัชโยธิน ห้อง 301
ฮออล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ

-
จ.เชียงใหม่
จ.สงขลา
เวียงจันทร์

จ.สงขลา
ประเทศมาเลเซีย

สาขาเชียงใหม่
สาขาเชียงใหม่
ห้องประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
ท่องเที่ยวประเทศแอฟริกา
จ.สงขลา

ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301

THE 5 LEVELS OF LEADERSHIP
PRESIDENT TALK
PLATINUM MEET CEO
PRESIDENT TALK
START YOUR BUSINESS 
WITH “WHY”
DISCOVER YOUR DESTINY 
YOUR SUCCESS
MISSION TO PLATINUM
START YOUR BUSINESS 
WITH “WHY”
PRODUCT INSIGHT
INSPIRATION

MISSION TO PLATINUM
MISSION TO PLATINUM
INSPIRATION
PLATINUM MEET CEO
BRONZE & UP
PRESIDENT TALK
TRIP AFRICA
START YOUR BUSINESS 
WITH “WHY”
PRODUCT INSIGHT

***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




