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GREETING

พบกับผมในฉบับนี้ เป็นช่วงเดือนพฤษภาคมแล้ว เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก

เลยครับ นี่ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 7 เดือนก็จะจบปีพศ.2561 แล้วนั่น

หมายถึงว่าเวลามีค่ายิ่งกว่าเงินทองแก้วแหวนอัญมณีอีกนะครับ เพราะ

เวลาผ่านแล้วผ่านเลยไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้น จึงขอให้นักธุรกิจทุกท่าน

ช่วยบริหารเวลาของตัวเองให้คุ้มค่ามากที่สุด เลือกใช้เวลาอย่างสมดุลทั้งเพื่อ

การพัฒนาตน เพื่อการดูแลร่างกาย การสร้างความสำาเร็จในชีวิตและการ

สร้างครอบครัวที่มีความสุข

ในส่วนของบริษัทนั้น ในช่วงเวลาที่เหลือ 7 เดือนของปีนี้ เราได้มีการเตรียม

ส่งพลังการสนับสนุนนักธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายในหลายๆ ทางด้วยกัน มีต้ังแต่

การออกสินค้าใหม่ที่โดนใจตลาดอย่างต่อเนื่อง ทริปท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ

การจัดงานสัมมนา Why ที่ส่งพลังสูงกว่าเก่าถึง 10 เท่าในวันที่ 3 มิถุนายน

การจัดงาน The Success 14 ฉลองครบรอบ 5 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม

ที่ไบเทค บางนา Hall EH98  การเพิ่มหลักสูตรพัฒนาตนที่เข้าถึงระดับการ

สร้างตัวตนคนใหม่ ซึ่งจะเริ่มทวีพลังให้แก่ทุกท่านในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป 

น่ีคืออาวุธใหม่ท่ีเราจะเติมเข้าไป เพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจศาสตร์แห่งความสำาเร็จ 

ในระดับที่ลึกขึ้นและมีพลังที่สูงพอในการส่งต่อความสำาเร็จไปอีกหลายๆ ทอด

เพราะที่นี่ เรามุ่งเน้นการสร้างความสำาเร็จผ่านการทำาให้ตัวคุณเปลี่ยนแปลง

ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ

นักธุรกิจทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านยังมีความเชื่อมั่นว่า “ฉันสามารถประสบ

ความสำาเร็จได้อย่างแน่นอน” จากนั้นดูแลตัวเองให้ทำาในสิ่งที่ต้องทำาให้ได้

เกาะติดเป้าหมายส้ินปีเพื่อให้มีชีวิตท่ีดีกว่าในต้นปีหน้า และมุ่งม่ันพิชิตเป้าหมาย

รายเดือนให้จงได้ วางแผนการเดินทางไปสู่เป้าหมาย พัฒนาความสามารถ

ทักษะและเพิ่มความเชื่อ ลงมือทำาเป็นแบบอย่าง ดูแลสายสัมพันธ์กับผู้คน

ให้กำาลังใจเพื่อให้ผู้คนฮึดสู้ ส่งต่อทักษะและความสำาเร็จเป็นทอดๆ หากทุกท่าน

สามารถจดจ่ออยู่ในวงจรแห่งการสร้างนี้ได้ทุกๆ เดือน ผมเชื่อมั่นว่าเราจะ

สำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไปด้วยกันครับ

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 

ประธานกรรมการบริหาร
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ACTIVITY UPDATE4

ซัคเซสมอร์ !!!

ปลกุแรงบันดาลใจแห่ง

ความส�าเร็จ

พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

ต้อนรับซัมเมอร.์..

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561

ที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์จัดงาน

Inspiration คร้ังที่ 34 กทม.

นำาโดย นพ.สทิธวีร์ เกียรตชิวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร และ 

CEO Coach พันล้าน

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวม

ถึง นพ.ประมขุ วงศ์ธนะเกียรติ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร่วมแสดงความยินดีและมอบ

เข็มตำาแหน่ง Bronze - Gold 

กว่า 268 รหัส ณ หอประชุม

กองทัพอากาศ ดอนเมือง



ภายในงานมีการปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวสู่ความ

สำาเร็จอย่างเข้มข้น ในหัวข้อ...

Your Life is Now ชีวิตคุณคือ “เดี๋ยวนี้”

ให้ผูเ้ข้าร่วมงานกว่า 2,100 คน ได้รับพลงัไปแบบเตม็ๆ พร้อม

พบกับวิทยากรรับเชิญ คุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร์ นักธุรกิจ

ระดับ Blue Diamond ทีม่าเผยเคล็ดลบัเส้นทางสูค่วามสำาเรจ็

อีกทั้ง เปิดตัวครีมอาบน�้า FALITY ที่มีให้เลือกถึง 3 สูตร

3 กลิน่ อดุมด้วยสารสกัดจากธรรมชาตแิละวิตามนิบำารงุผวิคณุ

ให้สดใส อย่างมีออร่า ต้อนรับซัมเมอร์ได้อย่างมั่นใจ



คุณภวูกร - คุณภริญา ปัถยปรีชาชยั

จ.พิษณุโลก

15. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Royal Diamond

14. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Presidential Diamond

13. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Imperial Diamond

12. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Crown Diamond

10. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Blue Diamond

4. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Platinum

7. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Sapphire

1. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Bronze

11. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Black Diamond

5. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Pearl

8. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Emerald

2. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Silver

9. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Diamond

3. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Gold

6. นักธรุกิจซัคเซสมอร์

ระดับ Ruby

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

คุณวรตุม์ บรบิรูณ์ชยัศิร ิ- คุณวรรณพร อ�า่เจริญ

กรุงเทพมหานคร

RECOGNITION6

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Blue Diamond



การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

RECOGNITION 7

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

คุณกรกานต์ - คุณพศิน บัวกอง  จ.สงขลา คุณทินภัทร - คุณพันธ์ทอง แสนอยู่  จ.กาฬสินธุ์ คุณนงรัตน์ โมปลอด  จ.นครศรีธรรมราช

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

คุณกัญจน์รัชต์ พรชัยวรวัฒน์ - คุณธัชพล นนทวิรัตกูล

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณัฐพล ป้ันทับทิม   กรุงเทพมหานคร

คุณทิพย์วัลย์ - คุณสุวัฒน์ชัย ศันสนะจิตสกุล

กรุงเทพมหานคร

Mr.KHUN MAN KYAW  กรุงเทพมหานคร

คุณกัญฐิญากร เล็กคำา  จ.สมุทรสาคร

คุณชลธิชา - คุณเอกรัฐ บัวแก้ว  จ.ชัยนาท

คุณปาณิสรา - คุณสันทัด มีทอง  จ.ขอนแก่น

คุณเมทิกา พรนำาเลิศชัย  จ.เชียงใหม่

Ms.NAN PAUND  จ.เชียงใหม่

คุณกัญญพัฒน โพธิ์รี  จ.สุโขทัย

คุณกาญจนา พรมแดน  จ.พิจิตร

คุณกาบแก้ว กิติภัทกรชัยกุล  จ.ลำาพูน

คุณการะเกด ฟองเขียว - คุณวัชราวิชญ์ สุนันท์พิชยากุล

กรุงเทพมหานคร

คุณเครือวัลย์ สีบ่อน้อย - คุณอัครพล ทิพย์มณี

จ.ชลบุรี

คุณจตุพร เขื่อนพันธ์  จ.พะเยา

คุณจรรณ์ธนา การดี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจันทร์เพ็ญ จันทะสุระ  จ.มหาสารคาม

คุณจันทิมา สุโกมล  จ.สงขลา

คุณจิดาภา ลิ้มสุชาพร  จ.สุพรรณบุรี

คุณจินดา - คุณนิดน้อย ใจรักษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณจิรวัฒน์ กลัดนุ่ม  จ.นครสวรรค์

คุณจีรภา หอมระรื่น  จ.สระบุรี

คุณฉลอง - คุณดวงพร กงมะณี  กรุงเทพมหานคร

คุณชมพูนุท ถิระสาโรช  จ.พิษณุโลก

คุณชาติ พลเสน  จ.สุพรรณบุรี

คุณชินพัฒน์ แสงทอง  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณโชควัฒนา ปาคุณ  จ.อุดรธานี

คุณฐิติกาญจน์ ใจอารีย์  กรุงเทพมหานคร

คุณณรงค์ กันนุลา  จ.นนทบุรี

คุณธนันต์ ทองเชื่อม  กรุงเทพมหานคร

คุณธนา - คุณณัฐนพิน คีรีวัลย์  จ.พิษณุโลก

คุณธัญญร์วี อธิโชติบุณยภักดิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณนิภาภรณ์ หิมะคุณ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพรจันทร์ - คุณณชัยพงศ์ แสงสมนึก  จ.สมุทรสาคร

คุณพลลภัตม์ สมสุข - คุณณัฐญาณิชย์ จันทร์น่ิม

จ.นครศรีธรรมราช

คุณวิมล - คุณอุไล เรืองราม  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณวรเศรษฐ์ จิโรชกมลวัฒน์  จ.อุทัยธานี

คุณสมพงษ์ ลากแก่น - คุณต้อม ลุงทอง  จ.อุบลราชธานี

คุณสมพิศ พรมแดน  จ.พิจิตร

คุณสราวุฒิ จ้อยศรีเกตุ  จ.สุพรรณบุรี

คุณสุธาพร - คุณกานต์ ตติยวโรดม  กรุงเทพมหานคร

คุณธนากฤต ทันประโยชน์ - คุณธนิดา พิมพาศรี

จ.สระบุรี

คุณนภัทร บุญหมื่น  จ.เชียงใหม่

คุณนภากร เขื่อนเพชร - คุณจตุลักษณ์ จอนคำา

จ.สมุทรปราการ

คุณนัทฐา พรานทนงค์ - คุณชลธี ใจภพ จ.สมุทรปราการ

คุณนันทภัค - คุณภานุวัชร ฝ่ายบุตร  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณนิตยา วจนะคุณากร  กรุงเทพมหานคร

คุณนิติกร แดนศิริ  จ.มหาสารคาม

คุณปณิดา เมชบุตร  กรุงเทพมหานคร

คุณประยุทธ ทองรักษ์  จ.สงขลา

คุณปีติชา เรืองเนตร  จ.สมุทรสาคร

คุณพรรณเชษฐ ขวัญโพธิ์ทอง - คุณรวีวรรณ ไม่น้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณภัทรชนน ศรีสถลมารค  จ.นครราชสีมา

คุณภูวนาถ สุทธิพิทักษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณมณเฑียร ชัยประเสริฐ  จ.นครสวรรค์

คุณย้ารี่ย๊ะ บ้านนบ  จ.กระบี่

คุณยุวลักษณ์ ประสมพงศ์  จ.สงขลา

คุณละยอง ศรีวิเชียร  จ.สุพรรณบุรี

คุณลัดดา จิรแสงทอง  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณลัดดา อาจคำาภา  จ.หนองบัวลำาภู

คุณวรัญญา มะโนใจ  จ.เชียงราย

คุณวารี คีมทอง  จ.สมุทรสาคร

คุณวิไลวรรณ เครือแก้ว - คุณมะลีกี ปาเกสาแม

จ.กระบี่

คุณสุมิตรา ศรีวิชัย  จ.ลำาพูน

คุณเสกข์สืบพงศ์ ปล้ืมสุข  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอรชร กวีรัตน์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอาภาพรรณ - คุณสุนทร ทองจันทร์  จ.ตรัง

คุณอิทธิกร เขื่อนเพชร  จ.พิษณุโลก

คุณอิสรีย์ พรอริยะหิรัญ  จ.สุพรรณบุรี

คุณไอยวริณย์ สิทธิน้อย  จ.นครสวรรค์

คุณศดายุ แสงพิทักษ์  จ.ปทุมธานี

คุณศุภกร - คุณสุรดา ปานทรัพย์  จ.นครสวรรค์

คุณสกุลจิตร์ - คุณปฏิพัทธ์ วัชรศรีเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณสมใจ - คุณสาลี่ ธรรมใจ  จ.กำาแพงเพชร

คุณสมชาย ดีศรีสุข - คุณเจริญ มุ่งเขืองกลาง

กรุงเทพมหานคร

คุณสมชาย ลิ่มสุวรรณ  จ.ปัตตานี

คุณสมพงษ์ แก้วกนก - คุณจำาเนียร แต้มงาม

กรุงเทพมหานคร

คุณสังวาลย์ จินตะนา  จ.กำาแพงเพชร

คุณสายัณท์ ปุ่นกอ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณสำาอางค์ บัวประดิษฐ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุกิจ โมปลอด  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุชีลา เชื้อประกอบกิจ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุทธิดา - คุณดำารง สุทธะนิล  จ.เชียงใหม่

คุณสุธน บุญรอด  จ.ปัตตานี

คุณสุรินทร์ ศรีขวัญม้า  จ.พิษณุโลก

คุณสุวรรณา - คุณไสว แสนสุข  กรุงเทพมหานคร

คุณเสฐียรพงศ์ พันธ์กอง  จ.นครสวรรค์

คุณเสาวคนธ์ หนูประกอบ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอภิชัย จินารักษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอัครวัฒน์ แก้วศิริพันธ์  จ.แพร่

ด.ต. ปรีชา - คุณวราภรณ์ โพธิ์ศรี  จ.นครสวรรค์

ดร. ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ  กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวฤทธ์ิ อุทัยรัตน์  จ.ศรีสะเกษ
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Mr.AIK OO  จ.ลำาพูน

Mrs.KHIN HTAY WIN  กรุงเทพมหานคร

Mrs.NAN SEIN NYUNT  จ.เชียงใหม่

Ms.Nan Khan Khan san - Mr.sai yan naing

จ.เชียงใหม่

Ms.NWE WIN  กรุงเทพมหานคร

Ms.TIN TIN HTWE - Mr.KAYW YE AUNG

กรุงเทพมหานคร

คุณกัมปนาท โยชะออน  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเกรียงศักดิ์ แสงวรรณ - คุณสมนึก ทันชม

จ.ลำาพูน

คุณจักรินทร์ - คุณดุสิทธิ์ คำานึงสุข  จ.ชลบุรี

คุณจาริณี ศิริอุดม  จ.เชียงใหม่

คุณจารี นาคกล่อม  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจิดาภา สุวรรณฤทธิ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณจุฬารัตน์ - คุณศุภกร กองพิลา  จ.ชลบุรี

คุณโฉมสิริ สุขตระกูล  จ.ชลบุรี

คุณชัชชฎา พุ่มพวง  จ.ชลบุรี

คุณชุติกาญจน์ ไตรประเสริฐพงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฎฐพล - คุณภัสวรรณ์ อินมา  จ.สมุทรสาคร

คุณณิชกานต์ นาคะศูนย์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเต็มลักษณ์ ยวงลำาใย  จ.สุพรรณบุรี

คุณทองคำา วงษ์ดาว  จ.กาญจนบุรี

คุณทิพวรรณ ชูทอง  จ.ภูเก็ต

คุณทิพวรรณ ศรีน้ำาย้อย  จ.ขอนแก่น

คุณธัญชนิน เปลี่ยนสอาด  จ.พิษณุโลก

Mr.AUNG PHYO HEIN  จ.สมุทรปราการ

Mr.Aung Thu Latt   จ.สมุทรสาคร

Mr.NAW SOE THEIN   กรุงเทพมหานคร

Mr.SAI NYUNT  จ.สมุทรปราการ

Mr.SAI THAN NYAING  กรุงเทพมหานคร

Mr.Than Naing OO  กรุงเทพมหานคร

Mr.THET NAING OO  จ.สมุทรปราการ

Mr.TUN HLA AYE  กรุงเทพมหานคร

Mr.YE KYAW KYAW  จ.สมุทรสาคร

Mr.ZAW LWIN OO  จ.สมุทรสาคร

Mrs.AYE THAN   กรุงเทพมหานคร

Mrs.KHIN WIN KYI  กรุงเทพมหานคร

Mrs.Nan Aye Yone  จ.เชียงใหม่

Mrs.NAN KHAM OU  จ.เชียงใหม่

Mrs.Nan Ohmar Chitloon  จ.ชัยนาท

Mrs.THAT HTET THU  จ.สมุทรสาคร

Mrs.Thavisay Insixiengmay  จ.นนทบุรี

Ms.CHERRY OO  จ.เชียงใหม่

Ms.KHIN HTAY ZANG  กรุงเทพมหานคร

Ms.KHIN MOE Wai  จ.สมุทรสาคร

Ms.NAN LUNG KHAN  จ.เชียงใหม่

Ms.NAN NOON KHAM  จ.เชียงใหม่

Ms.PHOUSAVANH  กรุงเทพมหานคร

Ms.PUNNAPAT SANIDVONGS - Ms.SOKUNTHEA SAN

จ.จันทบุรี

Ms.WAR WAR KYU  จ.สมุทรสาคร

Ms.YIN WAI LWIN  จ.สมุทรสาคร

คุณกชภัค จันทกุล  จ.สมุทรปราการ

คุณกนกพร กระต่ายจันทร์  จ.นครสวรรค์

คุณธีรพล พึ่งเกษม  จ.สงขลา

คุณธีรวัฒน์ วันเพ็ญ  จ.สงขลา

คุณน.ส วาสนา สุหร่าย  จ.นนทบุรี

คุณนิน เม - Mr.WIN WIN ZAW  กรุงเทพมหานคร

คุณเบญจวรรณ ญาติฝูง  จ.เชียงใหม่

คุณประคอง - คุณทองสุข วรรมะณี  จ.เพชรบูรณ์

คุณประเสริฐ - คุณประเสริฐ คงนา   จ.พิษณุโลก

คุณปราณีต องอาจ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปุณยวีร์ ภูริพัฒน์นพคุณ  จ.สุพรรณบุรี

คุณผกามาส ชูแก้ว  จ.สงขลา

คุณพรพจน์ เชื้อแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณพัสกร - คุณธัญยวรัตน์ ก้อนเพชร  จ.สงขลา

คุณพิมลสิริ พงค์ธนไพศาล  กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญวิภา อินทร์ดา  กรุงเทพมหานคร

คุณภาสินี นกแจ้ง  จ.สมุทรสาคร

คุณมิ่งพันธ์ ต้นปาสิริพัฒน์  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณยุทธยา กระพุทธา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณรมณียา จตุรวงค์  จ.สกลนคร

คุณเรืองพัฒ ชูสำาริด  จ.พิจิตร

คุณลัดดา - คุณภูเบศ บุญเจริญ  จ.เชียงราย

คุณวันเพ็ญ คงทองวัฒนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวิจิตร จันทร์ชู  จ.สงขลา

คุณวิภารัตน์ เพ็งภิบาล  จ.สุโขทัย

คุณวุฒิชัย รามรังสฤษฎิ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมใจ แสนสามารถ  จ.สมุทรปราการ

คุณสวัสดิ์ - คุณยุพิน กมลเพชร  จ.พะเยา

คุณกนกมาศ มูลเรือน  จ.พะเยา

คุณกมลวรรณ เพื่มพูล  จ.ชลบุรี

คุณกรกช อินทะนัย  จ.บุรีรัมย์

คุณกรรณิกา วรรณทอง  จ.ระยอง

คุณกรรณิการ์ พร้อมสุข  กรุงเทพมหานคร

คุณกรรณิการ์ แสงคำา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณกรรณิการ์ หรคุณ - คุณทวีลาภ สุวรรณวิจิตร์

จ.สมุทรปราการ

คุณกรวรรณ พรหมมินทร์  จ.เชียงราย

คุณกฤษณะ ทรงงาม  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณกฤษณะ มีจรรยากุล  กรุงเทพมหานคร

คุณกฤษณา - คุณนเรศวร์ รักกมล  กรุงเทพมหานคร

คุณก่อพิภพ คำาภู  จ.สระบุรี

คุณกัญจนรัตน์ จิ๋วแหยม  จ.ชลบุรี

คุณกัญจนา ติณชาติอารักษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกัญญ์ณพัชร์ โพธิ์หิรัญ  จ.นครสวรรค์

คุณกัญญาณัฐ บูละ  กรุงเทพมหานคร

คุณกัญญารัตน์ จันทร์แจ่ม  กรุงเทพมหานคร

คุณกัณฐ์ พลพิมพ์  จ.ขอนแก่น

คุณกันตา - พล.ต.อ.ดร. ประสิทธ์ิ ทำาดี  

กรุงเทพมหานคร

คุณกันธิมา ขุนศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณกันธิมา วิสิทธิ์  จ.อุทัยธานี

คุณกัลสิลักษณ์ ทรัพย์เอกภักดิ์  จ.สมุทรสาคร

คุณกาญจนาพร รัตนอุบล  จ.พิษณุโลก

คุณกาญดา - คุณแจ้ง ถาวร  จ.สงขลา

คุณกานต์สุณัชชา สุทินเผือก  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณการิน  จ.เชียงใหม่

คุณกิจธนศักดิ์ สุรัสวดี  จ.ราชบุรี

คุณสัจจพล - คุณเครือวรรณ์ มุทาลัย  จ.เชียงใหม่

คุณสัญญา พลอยงาม - คุณชุลีพร วาวรรณวิบูลย์

จ.นครสวรรค์

คุณสาธินี มาลอด - คุณศักด์ิชาย เเสนจักร  จ.ระยอง

คุณสายสุุนีย์ มั่นเขตรวิทย์  กรุงเทพมหานคร

คุณสีไพร ทัพมาก  จ.นครสวรรค์

คุณสุคนธา จิตรชื่น - คุณสมพร มาลัย  จ.สมุทรปราการ

คุณสุทธิวัตร - คุณสุพรรณิการ์ ธรรมสละ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุเทพ - คุณสุทิพพา ขำาช่วย  จ.ชลบุรี

คุณสุธีรัชท์ ศรีรุ่งเรือง  กรุงเทพมหานคร

คุณสุบงกช ยอดพิจิตร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุพิศ - คุณสุมนทา ใจรักษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุรินาฏ - คุณกัมปนาท วงศ์คำาภา  จ.ตาก

คุณสุรีลักษณ์ จิระประดิษฐ์ผล - คุณสุรศักดิ์ หัสนวล

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอธิษฐ์ ชัยยา - คุณชมพูนุช หอมนาน  

จ.เชียงใหม่

คุณอนุพงศ์ อนันคำา  จ.เชียงใหม่

คุณอมรรัตน์ ไตยราช  จ.ตรัง

คุณอรพิน คหะวงษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอัญชลี ชื่นจิตต์ศิริ - คุณพิสิฐ เจียมนาครินทร์

กรุงเทพมหานคร

คุณอารียา นิ่มวรรณัง  จ.สมุทรสาคร

คุณเอง คู่  จ.ฉะเชิงเทรา

พระ กิตติชัย ปัญญานนท์  จ.เชียงราย

คุณกิตติพงศ์ ศศิทัศน์ - คุณเยาวรัตน์ ปัญญาธีระ

กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติพงษ์ ทองมาลา  จ.ลำาพูน

คุณกิตติภพ ปิ่นทองธนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติมา เหลืองเรณูวลัย  จ.ลพบุรี

คุณกุมาริกา มากแวง - คุณณัฐพัชร์ เผือดผุด

จ.ขอนแก่น

คุณกุลณัฎฐา ดวงนาค  จ.ระยอง

คุณกุศล โยมมาก  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเกศรา ประหยัดทรัพย์  จ.ขอนแก่น

คุณเกษร อังเพชร  จ.นครปฐม

คุณแก้ว คำาหมาย  จ.เชียงใหม่

คุณแก้วมณี นุลละวงศ์  จ.หนองคาย

คุณขคุณวงเอก  จ.กาญจนบุรี

คุณขจรศักดิ์ ทิพย์วังโพธิ์  จ.ยะลา

คุณขันทอง  จ.ปทุมธานี

คุณเกตุภาพ  จ.สุพรรณบุรี

คุณคงวุฒิ พบสมัย  จ.นนทบุรี

คุณคำาตา แสนเลิศ  จ.หนองบัวลำาภู

คุณคำาแปง - คุณวิบูลย์ สารจันทร์  จ.น่าน

คุณคำาใส  จ.นนทบุรี

คุณคุณฐากร ทองรักษ์  จ.สงขลา

คุณคุณพันธ์กมล ฉายาศิริศักย์  จ.สระบุรี

คุณจงดี - คุณสมบุญ จงรักษ์  จ.พิษณุโลก

คุณจตุรงค์ - คุณสายชล เทียนลำา  จ.นครสวรรค์

คุณจตุรวิทย์ - คุณเบญญา ชุติพงษ์พันธ์  จ.พิษณุโลก

คุณจรัญญา อริยะเดช  จ.นครราชสีมา

คุณจันทร์ - คุณดาหวัน จันทะมาตร  จ.กำาแพงเพชร

คุณจันทร์หอม มาตรสงคราม  จ.มหาสารคาม
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คุณจารี วรรณนาค  จ.สมุทรปราการ

คุณจารุมน ใจอารีย์  จ.นนทบุรี

คุณจารุวรรณ. ตุ้ยปัน  จ.สมุทรสาคร

คุณจำารัส - คุณคุณอ้อย ช่างเกวียนดี  จ.สุพรรณบุรี

คุณจิณณภัคส - คุณสมบัติ ซอมแก้ว  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจิดาภา นาสันเทียะ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณจิตติมา ฉัตรแก้ว  จ.สิงห์บุรี

คุณจิตรี ทุ่มโมง  จ.ระยอง

คุณจิรภา ปาระมี  จ.เชียงใหม่

คุณจิราภรณ์ ชื่นบุญ  จ.นราธิวาส

คุณจีรพา จันทร์แดง  กรุงเทพมหานคร

คุณจีระนันท์ แก้วจำานงค์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณจุฬาลักษณ์ ยาสุปิ  จ.แพร่

คุณเจนจิรา พรนำาเลิศชัย  จ.เชียงใหม่

คุณเจนจิรา มะเซ็ง  จ.ปัตตานี

คุณเจียรนัย พิชญธาดาพงศ์  จ.นนทบุรี

คุณแจ่ม อินทร์ขำา  จ.กำาแพงเพชร

คุณฉวีวรรณ นุ้ยเด็น  จ.นครศรีธรรมราช

คุณฉัตรชัย วรรณทอง  จ.อ่างทอง

คุณฉัตรทกานต์ สิ้วนัด  จ.นนทบุรี

คุณเฉลย บังอร  จ.พิจิตร

คุณเฉลิมพร นกแก้ว  จ.สงขลา

คุณชฏิสร สวมสูง  กรุงเทพมหานคร

คุณชนกนันท์ คล้ายพุ่ม  จ.นครสวรรค์

คุณชนะรัตน์ วรพิทักษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณชนาภา จุลเจริญ  จ.พะเยา

คุณชมพู พวงเรือนแก้ว  จ.เชียงใหม่

คุณชยพล บุญเขียว  จ.นครสวรรค์

คุณชยพัจน์ อมรเลิศวิทย์  จ.ชลบุรี

คุณชรินทร์ ปิ่นแคน  จ.นนทบุรี

คุณชวนขวัญ บัวบาน  จ.แพร่

คุณชัชชฎา พุ่มพวง  จ.ชลบุรี

คุณชัชมาภรณ์ สมบัติทา  จ.นครสวรรค์

คุณชัยวัฒน์ ชูทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชัยวัตร โพธิ์งาม  จ.สุโขทัย

คุณชัยอารีย์ วงศ์หาญ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณชาญคณิต เตชะสุวรรณ์  จ.ลำาปาง

คุณชิาต อินทนะ  จ.สุพรรณบุรี

คุณชื่นจิต พฤกษคุ้มวงค์  กรุงเทพมหานคร

คุณชูชาติ ติธรรมมา  จ.ลำาพูน

คุณโชดิวัต ละอองจิตร  จ.สตูล

คุณโชติกา แซ่โฟ้ง  กรุงเทพมหานคร

คุณฐานภัทร อินเลี้ยง  จ.กำาแพงเพชร

คุณฐานิดา ซึมตะคุ - คุณพงศ์วิทย์ ภูมิชาญประเสริฐ

กรุงเทพมหานคร

คุณฐิตาภา กัลวทานนท์  จ.ชลบุรี

คุณณปภัช เกตุทะจักร์  จ.เชียงใหม่

คุณณภัทร ดูวิเศษ  จ.อุดรธานี

คุณณรงค์ฤทธิ์ - คุณมาลัย บัวพันธุ์  จ.นครสวรรค์

คุณณัฏฐศศิ คงพิบูลชัยสิริ  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐกานต์ แก้วเลม็ด - คุณพรทิพย์ สมลักษณ์

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณัฐฐรัฐ ณัฐชัยพาณิชย์  จ.ชลบุรี

คุณณัณฑิฌา อณัณฐิติ  จ.ชัยภูมิ

คุณณัศภัต ทองดี  จ.บึงกาฬ

คุณณิชาพัฒน์ - คุณสิทธิพล จันทร์อารักษ์  จ.ชลบุรี

คุณดนัยกฤต เพียงกระโทก  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณดวงกมล โชติกะสุภา - คุณสมพงษ์ ปิติสิทธิ์

กรุงเทพมหานคร

คุณดวงจันทร์ เพ็ชรจรูญ  จ.สระบุรี

คุณดวงดาว นุชสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณดวงดาว เพชรา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณดวงพร รัฐชัยสิทธิ์  จ.ระยอง

คุณดอกแก้ว มาร์ลโบโรห์  จ.เชียงใหม่

คุณดาราธร จิตธาดาทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

คุณดำารงศักดิ์ วังทอง  จ.สุโขทัย

คุณแดง - คุณยิน  จ.เชียงใหม่

คุณตวีทิพย์ จรรยาพรพจน์  จ.อุทัยธานี

คุณติ๋ม กันทะวงศ์  จ.สุโขทัย

คุณเตชินีณัฏฐ์ อ่อนโพธิ์  จ.ระยอง

คุณไตรสิทธิ์ สินพงษ์เจริญ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณทวีวัฒน์ คงศิลป์  นครคุณก

คุณทองเกิน นิลรัตน์นิศากร  กรุงเทพมหานคร

คุณทองสี ดอยแก้วขาว  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณทักษิณา - คุณประศาธน์ แสนท้าว  จ.ขอนแก่น

คุณทัศ นิลบุตร  จ.ชลบุรี

คุณทำานอง สะอาด  กรุงเทพมหานคร

คุณทิพวรรณ ประสาทศิลปิน  กรุงเทพมหานคร

คุณทิวากร ถิระผะลิกะ - คุณนิภา ชูแก้ว

จ.สงขลา

คุณธนธรณ์ - คุณอนงค์ วงษ์หนู  จ.สมุทรปราการ

คุณธนพงศ์ ศิรไพบูลย์   จ.ชลบุรี

คุณธนพร ดัชถุยาวัตร  จ.ชลบุรี

คุณธนภูมิ แสนวงษ์  จ.ระยอง

คุณธนากร ดีศรีสุข  จ.สมุทรปราการ

คุณธนาวุฒิ สุยบางดำา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณธนียา ธูปเทียน  จ.นครสวรรค์

คุณธเนศณัฏฐ์ เดชายศวิชญ์ภาส  กรุงเทพมหานคร

คุณธมน หนูประกอบ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณธรรมปพน คำาภู  จ.สระบุรี

คุณธัญญรัตน์ ชื่นจอหอ  กรุงเทพมหานคร

คุณธีราพร ชื่นกมลธรรม  จ.สมุทรปราการ

คุณนงค์นุช ผึ้งม่วง  จ.พิษณุโลก

คุณนงค์นุช วรรณสุทธิ์  จ.ตาก

คุณนงนุช วรรณมูล  จ.มหาสารคาม

คุณนงลักษณ์ ปัญญารัมย์  จ.ชลบุรี

คุณนพรัตน์ เฟื่องเดช  กรุงเทพมหานคร

คุณนพวรรณ กอบธัญกิจ  จ.อุทัยธานี

คุณนภาพร จิรานุกูล  กรุงเทพมหานคร

คุณนภารัตน์ บรรพลา  จ.เพชรบูรณ์

คุณนฤนาฏ น้ำาทิทย์  

คุณนฤมล สว่างศรี  จ.ปทุมธานี

คุณนฤมล สีเดช  กรุงเทพมหานคร

คุณนลินทิพย์ ฉันธนศิริโชติ  จ.ยะลา

คุณนวพล ศิริพัฒนาเจริญสุข  จ.สระบุรี

คุณนันทภัสสร ภูนุช  จ.สมุทรสงคราม

คุณนันท์ลภัส ทองนุ่ม  จ.สระบุรี

คุณนาถลดา ขันติขจรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณนิชนันต์ ภูมิคอนสาร  จ.พิษณุโลก

คุณนิตยา โลห์เนอร์  จ.เชียงใหม่

คุณนิตยา วิมล  จ.ยะลา

คุณนิตษา ศรีผุยเดช  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนิรันดร์ แซ่ตั้น  จ.ชุมพร

คุณนิศากร น้อยบางยาง  จ.สมุทรสาคร

คุณนิษฐา นันตา  จ.พะเยา

คุณนิษฐา อินทรปฐม  จ.นครราชสีมา

คุณนูรีซัน มะมิง - คุณสะมะแอ แลมันเส็น  จ.สงขลา

คุณบรรจง - คุณหนูเปรม อยู่กรัด  จ.สุโขทัย

คุณบวรทัต คุ้มเนตร  จ.แพร่

คุณบังอร ตุงคะศิริ  จ.พิจิตร

คุณบุญช่วย เวทวงษ์  จ.ระยอง

คุณบุญชู ใจชื้น  จ.พะเยา

คุณบุญรอด - คุณปราณี ร้อยพรมมา  จ.กำาแพงเพชร

คุณบุญหนา - คุณอำาไพ พันพิมพ์  จ.เลย

คุณบุษบา ดุมกลาง  จ.ชลบุรี

คุณบุษบามินตรา สลักคำา  จ.ยะลา

คุณบุษรา ใจยุ  กรุงเทพมหานคร

คุณเบญจภรณ์ โพธิ์เจริญ  กรุงเทพมหานคร

คุณเบ็ญจา คำาวิชิต  กรุงเทพมหานคร

คุณปภัตรอร กิตติวัฒนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณประกาย สีพุทธา  จ.กาฬสินธุ์

คุณประกาย สีสงคราม - คุณสมชาย กุมารสิทธิ์

จ.สมุทรปราการ

คุณประจวบ คาลท์  จ.สุโขทัย

คุณประจักษ์ ชาญวุธ  จ.ตรัง

คุณประจิตร สืบสุนทร  จ.มหาสารคาม

คุณประภัสสร พึ่งสุขแดง  จ.ชลบุรี

คุณประภัสสร ละครพล  จ.อุดรธานี

คุณประยูน ทองจันทร์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณประเสริฐ. โนนคู่เขตโขง  จ.สกลนคร

คุณปรางทิพย์ บุญกล่ำา  กรุงเทพมหานคร

คุณปราณี จิโสะ  จ.ตรัง

คุณปราณี ไปล่จาด  จ.พิษณุโลก

คุณปราณี วงษ์สมบัติ  จ.กำาแพงเพชร

คุณปริศนา ดวงจินดา  จ.พัทลุง

คุณปรีดา ระวิวรรณ  จ.พังงา

คุณปรียาภรณ์ ตระการจันทร์  กรุงเทพมหานคร

คุณปฤษณา - คุณสมบูรณ์ ปิยะนิตย์  กรุงเทพมหานคร

คุณปวริศา ทองสงฆ์  จ.สงขลา

คุณปวริศา ศรีนุกูล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปวีณา อนันเอื้อ  จ.ปทุมธานี

คุณปัณพร แสงสว่าง  จ.ระยอง

คุณปารย์ภักษ์สร ศิริสังข์  จ.พิษณุโลก

คุณปารยันภัส แสงสุวรรณ  จ.สงขลา

คุณปาริชาติ ทองมณี  กรุงเทพมหานคร

คุณปาริชาติ ปิ่นเนตร  จ.สมุทรสงคราม

คุณปิยะดา สาวทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

คุณปิยะพร - คุณปราณี เจริญสินรุ่งเรือง

กรุงเทพมหานคร

คุณปี่ ลุงทุน  จ.เชียงใหม่

คุณผ่องศรี กรดแก้ว  จ.นครศรีธรรมราช

คุณผัด สิงห์คำา  จ.เชียงใหม่

คุณพงศ์ศักดิ์ ใจรักษ์  จ.สุรินทร์

คุณพงษ์เทพ รัตนานุกูล  จ.พัทลุง

คุณพงษ์ศานติ์ คงประโอฐ   จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณพนม รุ่งทอง  จ.อุตรดิตถ์

คุณพนมพร ชูเกลี้ยง  จ.พัทลุง

คุณพนิดา จิตเกษม  จ.ระยอง

คุณพรทิพย์ พวงกระโทก  จ.ปทุมธานี

คุณพรทิพย์ วุฒิธรรม  จ.กำาแพงเพชร

คุณพรรณทิพา คำาเมือง  จ.สกลนคร

คุณพรรณพิมล อินทร์สวล  จ.เพชรบุรี

คุณพวงผกา สิงจานุสงค์ - คุณชรินทร์ สระกุล

จ.สมุทรปราการ

คุณพัชรนันท์ - คุณฐานันดร เชื้อพรมศร  จ.ลพบุรี

คุณพัชรพล - คุณสุกันยา แก่นวงษ์  จ.ขอนแก่น

คุณพัฒนา - คุณบุญทอง และกาสินธ์ุ  จ.กำาแพงเพชร

คุณพัณณ์ชิตา พฤกษ์ทวีศักดิ์  จ.นนทบุรี

คุณพัณณ์ชุดาภาส์ อินทร์นุ่น  จ.นครศรีธรรมราช

คุณพัทธ์ธีรา โลหะกิจสงคราม  กรุงเทพมหานคร

คุณพัทรนันท์ โตแก้ว  จ.สระบุรี

คุณพันธุ์ธัช พิลึก  จ.กำาแพงเพชร

คุณพัลลภ เกิดผล  กรุงเทพมหานคร

คุณพิจิตร กุลมัย  จ.พิจิตร

คุณพิจิตรา กันแพงศรี  จ.เลย

คุณพิชชานันท์ ปานสังข์  กรุงเทพมหานคร

คุณพินิจ พันธ์กอง  จ.ลพบุรี

คุณพิษณุ ชาวระหาร  จ.กำาแพงเพชร

คุณเพชร ม่ันเหม - คุณดวงพร จันทะคัด  จ.นครสวรรค์

คุณเพชรรัตน์ พิมพาศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณไพรวัล ขำาปลอด  จ.ราชบุรี

คุณไพรศรี พรมเสน  จ.พะเยา

คุณไพเราะ ขจรศรี  จ.เชียงใหม่

คุณแฟนต้า จันทะจัก  จ.สกลนคร

คุณภรชนัญ ลาภารัตน์  กรุงเทพมหานคร
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คุณภรณ์ทิพย์ วงษ์นุช - คุณธงชัย ขจรกิจ  จ.ลพบุรี

คุณภัควัฒน์ ช่วยด้วง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณภัชชรัศมิ์ วัชระจินดาทัศน์  จ.นนทบุรี

คุณภัทรภร วรกิจธนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณภัทราวรรณ โพธิ์ศรี  จ.นครสวรรค์

คุณภัสสร กาญจนจิตต์  จ.นนทบุรี

คุณมงคล กลิ้งเพชร  กรุงเทพมหานคร

คุณมงคล อินลือ  จ.พะเยา

คุณมณกชสร มงคลชยธร - คุณพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี

จ.นครราชสีมา

คุณมณฑา เกิดศิริ  จ.สงขลา

คุณมณีรัตน์ - คุณเบญจชัย วัฒนเธียร  จ.สุรินทร์

คุณมณีวรรณ จันทร์มา  จ.สมุทรปราการ

คุณมนัสพร รินทร์สกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณมยุรี ภาณุจารี  จ.นนทบุรี

คุณมลฑาทิพย์ พึ่งม่วง  จ.พิษณุโลก

คุณมะลิ ทรัพย์สิน  จ.อ่างทอง

คุณมัทนา เปรมผล  จ.ขอนแก่น

คุณมาณพ พรหมรัตน์  จ.สงขลา

คุณมาลา ตั้งอุทัยเรือง  จ.สมุทรสาคร

คุณยินดี ขาวสังข์  จ.สงขลา

คุณยุทธนา รวงผึ้ง  กรุงเทพมหานคร

คุณยุทธพงศ์ โสมเกษตรรินทร์  จ.นนทบุรี

คุณยุพา ชูศรีหะรัญ  จ.กระบี่

คุณรณกร วจนะคุณากร - คุณณัฐมนัส กิจสวาท

กรุงเทพมหานคร

คุณรติยารัตน์ นาเมืองวัฒน์  กรุงเทพมหานคร

คุณระภีภรณ์ เงาศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณรังสิต นันตมาศ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณรัชชานนท์ ศรีน้ำาย้อย  จ.ขอนแก่น

คุณรัชนี บุตตะสุริย์  จ.อุดรธานี

คุณรัชนี พันธโน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณรัตนวดี ปานรังษี  จ.สงขลา

คุณรัตนะ คล้ายแพร  จ.นนทบุรี

คุณรัตนา ทัพมาก  จ.นครสวรรค์

คุณรัตนาภรณ์ หลังขาว  จ.นครศรีธรรมราช

คุณราตรี แก้วมณี  จ.ชลบุรี

คุณราตรี คำาเพ็ชร  กรุงเทพมหานคร

คุณราวดี ศรีสวัสดิ์  จ.ลพบุรี

คุณรื่นฤดี บุญปัญญา   กรุงเทพมหานคร

คุณรุ่งกานต์ ยืนชีวิต - คุณจรัลพงษ์ ลำาพังชีพ

กรุงเทพมหานคร

คุณรุ้งตะวัน สิงห์กอ  จ.หนองบัวลำาภู

คุณรุ่งนภา สถานติ้น  จ.สตูล

คุณรุ่งรัตน์ พลเสน  จ.สุพรรณบุรี

คุณรุ่งฤดี ยิ่งแย้ม  จ.สมุทรสาคร

คุณรุ่งอรุณ สุระทม - คุณประโยชน์ สุขแสง

จ.เพชรบูรณ์

คุณรุนณี เทพขาม  จ.สมุทรสงคราม

คุณเรือง อ่องสกุล  จ.นครสวรรค์

คุณลออ ทองมา  จ.นครราชสีมา

คุณลักขณา อังสุนันท์  กรุงเทพมหานคร

คุณลักคณา - คุณสุวรรณ สุริวินิจ  จ.พิษณุโลก

คุณลัดดาวัลย์ ผลงาม  จ.ภูเก็ต

คุณลำาดวน เเดนคำาสาร  จ.ปัตตานี

คุณลำาใย - คุณน้ำาตาล ธานีกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณลิ้ม สารีเพชร - คุณบังเอิญ เมืองจันทร์

จ.กำาแพงเพชร

คุณวชิรญาณ์ สินประเสริฐ  จ.สุโขทัย

คุณวนิช เกษมกุลศิริ  จ.พังงา

คุณวนิดา จงดี  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวนิดา สาหร่าย - คุณสน่ัน ขาวขำา  จ.สมุทรปราการ

คุณวนิดา แสงมาน  จ.สมุทรปราการ

คุณวรรณ รายจื่น  จ.เชียงใหม่

คุณวรรณนิภา เกยแก้ว - คุณอดิเรก มีคล้าย จ.สกลนคร

คุณวรรณพร แดงศรีธรรม  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณภา บุญหล้า  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณี ชูพุ่ม  จ.นครศรีธรรมราช

คุณวรรณี อินคำา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณวรัญญา ปุ่นกอ  จ.สงขลา

คุณวรัทยา พิมพ์ปรุ  จ.นครราชสีมา

คุณวรินทรทิพย์ ศิริธนาศักดิกร  กรุงเทพมหานคร

คุณวัชรพงษ์ แก้วทอง  จ.สงขลา

คุณวัชราภรณ์ เนียรสุพรพรรณ  จ.ราชบุรี

คุณวัชรีรินทย์ ชินโชติวรานนท์  จ.สงขลา

คุณวัลลภ ทานะมัย  จ.สระบุรี

คุณวัลลภา โกสม  จ.ขอนแก่น

คุณวารุณี ยุวถาวร  จ.นนทบุรี

คุณวารุณี วัฒนาศรีโรจน์  จ.ปัตตานี

คุณวาสนา - คุณวิชิต ใจเด็ด  จ.นครสวรรค์

คุณวิภารัตน์ ชุมคง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวิภาวดี ธิสอน  จ.สงขลา

คุณวิยดา อามาตร  จ.บุรีรัมย์

คุณเวชราภรณ์ ใจบุญ  จ.พะเยา

คุณศดานันท์ แก้วเจือ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศรราม - คุณวารินทร์ ศิลาไชย  จ.ชลบุรี

คุณศรสวรรค์ พบศิลา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณศราวุธ มั่งมีดี - คุณแพรวพราว แสนจันทร์

จ.เชียงราย

คุณศรีประเสริฐ ชอบจิตร  จ.พะเยา

คุณศรีสมพร โอบอ้อมพิริยะ  จ.นครสวรรค์

คุณศรีสุดา หนองพร้าว  จ.นนทบุรี

คุณศรีสุนันท์ เขียวบ้านยาง  จ.พิษณุโลก

คุณศรีสุวรรณ ปัตพา  จ.อุดรธานี

คุณศศนันท์ ย่วนยินรักษ์  จ.พิจิตร

คุณศักภิพัฒฌ์ ปวราธิสันต์  จ.ลำาพูน

คุณศิริธร บุญสา  จ.นนทบุรี

คุณศิริรัตน์ คงรอด  จ.เชียงใหม่

คุณศิลาวรรณ เลื่อยลอย  จ.สุโขทัย

คุณศุทธนุช หมุนสมัย  จ.สงขลา

คุณศุภชัย จันทร์แจ่ม  กรุงเทพมหานคร

คุณศุภานิช ปันนา  จ.ลำาพูน

คุณสดายุ พินิจสุวรรณ  จ.พะเยา

คุณสมเกียรติ ลอยโต  จ.นนทบุรี

คุณสมใจ เหลือแก้ว  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมชาย โตสมบูรณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสมเดช สุขแสนนาน  จ.สมุทรปราการ

คุณสมนึก โคควาง  จ.กาญจนบุรี

คุณสมบูรณ์ น้อยบุญญะ  กรุงเทพมหานคร

คุณสมพงษ์ ดอนอ้อย  กรุงเทพมหานคร

คุณสมมาตร ยาวุฒิ  จ.เชียงใหม่

คุณสมยศ น้ำาเพชร  กรุงเทพมหานคร

คุณสมหมาย มุ่งเขื่องกลาง  กรุงเทพมหานคร

คุณสรกฤช มีสี  จ.นนทบุรี

คุณสรัญญา - คุณบัวเลา พฤกษา  จ.ชลบุรี

คุณสว่าง ขำาขัน  จ.นครสวรรค์

คุณสังวร - คุณสวัสดี ประดุจชนม์  กรุงเทพมหานคร

คุณสายจิตร สุยบางคำา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสายฝน บุญเสริม  จ.ปทุมธานี

คุณสายัณห์ โปติ้น  จ.ปัตตานี

คุณสารภี พูลเพิ่ม  จ.ปทุมธานี

คุณสาริตา ปัญญาวัน  

คุณสิตานันท์ สุขแสนสุข  จ.นนทบุรี

คุณสินทรักษ์ - คุณปาริชาติ คุ้มเมือง  จ.นครสวรรค์

คุณสิริกร เทียนยุต  จ.เชียงใหม่

คุณสิริพร - คุณสำารวย โอชารส  จ.อ่างทอง

คุณสิว โหย่จา  จ.เชียงใหม่

คุณสุกัญญา ช่วยนุ้ย  จ.ชลบุรี

คุณสุจินต์ บัวประดิษฐ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุชีรา ป้องทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณสุทธิกาญจน์ ทองทา - คุณไมตรี กิเวิน

กรุงเทพมหานคร

คุณสุทิสา แต้มจันทร์  จ.สงขลา

คุณสุนทรี ไม้ประดิษฐ์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุประวีณ์ คุ้มเมือง  จ.นครสวรรค์

คุณสุพจน์ ดนตรีไทย  จ.เชียงใหม่

คุณสุพัฒสร ดอนจอมแก้ว  จ.นครสวรรค์

คุณสุพิชฌาย์ บินซอและฮ์  จ.ลำาพูน

คุณสุภัชชา ขำาอินทร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุภัทร ตีบทอง  จ.สงขลา

คุณสุภาพ - คุณกัมพล ทองชูช่วย  จ.สงขลา

คุณสุภาภรณ์ บุญขำา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุภาวดี ไชยภักดิ์   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุภิญญา พึ่มชัย  จ.อุดรธานี

คุณสุมาลี แก้วหานาม  จ.มหาสารคาม

คุณสุมาลี ไม้โพธิ์  จ.นครสวรรค์

คุณสุรพล - คุณชุติกาญจน์ แดงเรือง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุรางค์ เกตุประยูร  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสุริยา เพ็งลำา - คุณสุกัญญา น้ำาใจ  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุรีรัตน์ บัวศรี  จ.สมุทรปราการ

คุณสุวรรณา ยิ้มสิงห์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุวัฒนา ศาลิกร  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเสน่ห์ ทองประเทือง  จ.กำาแพงเพชร

คุณเสมียน คำาภีระ  กรุงเทพมหานคร

คุณเสาวนีย์ รุ่งศิริอนันต์  จ.นครราชสีมา

คุณแสงดาว กิรัมย์  จ.นราธิวาส

คุณแสงเดือน สีผึ้ง  กรุงเทพมหานคร

คุณโสภา อินตา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณไสว - คุณแถม ชาวสวน  จ.เลย

คุณหนูเกต - คุณสุน เพ็งสันต์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณหนูพิน - คุณสำารวย สุระทม  จ.เพชรบูรณ์

คุณอดุลย์ - คุณประไพร กล่ินหอมอุทิศ  จ.นครสวรรค์

คุณอติณุช นรินทร์รัมย์  จ.บุรีรัมย์

คุณอติเมธ พรานทนงค์  จ.นนทบุรี

คุณอธิษฐ์ ชัยยา - คุณชมพูนุช หอมนาน  จ.เชียงใหม่

คุณอนันต์ โบสถ์แก้ว  จ.ระยอง

คุณอนุวัฒน์ ศรประสิทธิ์  จ.ชลบุรี

คุณอภิโชติ สุริเย  กรุงเทพมหานคร

คุณอภิวรรณ พรหมโยธิน  กรุงเทพมหานคร

คุณอมรเทพ ยอดผกา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอรชุดา สง่าศิลป์  จ.นนทบุรี

คุณอรนาถ - พล.ต.ต. วณัฐ อรรถกวิน  จ.นครราชสีมา

คุณอริวรรณ เปี่ยมปิด  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอริสา ทุมซ้าย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอรุณศรี กองแก้ว  จ.พะเยา

คุณอรุณี จุลโยธิน  จ.ชลบุรี

คุณอวยพร - คุณธนกร กล้าหาญ  จ.สุพรรณบุรี

คุณอัครพล อภัยทอง  จ.สมุทรสาคร

คุณอัจนิริยา ศิลปสุนทร  กรุงเทพมหานคร

คุณอัญชลี สุจิตจร  กรุงเทพมหานคร

คุณอัฐพงษ์ ธาตุดี  จ.ขอนแก่น

คุณอัฐภิญญา มงคลไชย  กรุงเทพมหานคร

คุณอัมพร เกิดพูล - คุณพงศกร หลวงศรี  จ.ระยอง

คุณอัมรา บุญรอด  กรุงเทพมหานคร

คุณอาพัสรา ชุมทอง  จ.พัทลุง

คุณอาภาภรณ์ สุเพ็งคำา  จ.อ่างทอง

คุณอารีย์ พลศร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอาหวง แซ่หลิว  จ.เชียงราย

คุณอำาคา สิงหราช  จ.หนองคาย

คุณอำานวย เอี่ยมสารี  กรุงเทพมหานคร

คุณอุดม หนูประสิทธิ์ - คุณนุจรี แก้วมณี  จ.สงขลา

คุณอุทยาน ลอยนอก  จ.ปราจีนบุรี

คุณอุทุมพร กฤตวิทยากุล  กรุงเทพมหานคร

คุณอุษา ศรีเกลื่อนกิจ  จ.ชลบุรี

คุณแอน คำาพวง  จ.เชียงใหม่

คุณไอรัตน์ดา - คุณณัฐศักดิ์ พันธุโพธิ์  จ.กาฬสินธุ์

คุณฮัว เคฮิน  กรุงเทพมหานคร

พระครูนิรันตร์สีลาจาร  จ.นครสวรรค์

ว่าที่ ร.ต. หญิง ชารี เติมแต้ม

คุณสมภพ เติมแต้ม  จ.สงขลา

ส.ต. กอบสุข สิงห์แรง  จ.กำาแพงเพชร
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สวัสดีครับทุกท่าน 
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ขจัดไขมันในเลือด
หลับลึก พักผ่อนเต็มที่

น้ำคลอโรฟิลล์ดีท็อกซ์
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นักธุรกิจระดับ DIAMOND

กัญจ์หทัย เฉลิมนิธินันท์

กัณจ์หทัย เฉลิมนิธินันท์ ก่อนที่จะเร่ิมทำาธุรกิจกับ

ซัคเซสมอร์เป็นเจ้าของกิจการค้าส่งหมูขนาดใหญ่ในตลาด

ใหม่ชลบุรี ในแต่ละวัน จำาหน่ายเนื้อหมูสด 3,000-5,000 

กิโลกรัม ส่งให้กับโรงแรมหลายๆ โรงแรม อาทเิช่น โรงแรม

แอมบาสซาเดอร์ สวนนงนชุ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและอกีหลายๆ

โรงแรม นอกจากนั้นยังส่งไปตามโรงเรียน โรงงานและส่ง

ให้กับแม่ค้าขายปลีกทั่วชลบุรี

รู้จักธุรกิจซัคเซสมอร์

ได้รู ้จักธุรกิจซัคเซสมอร์จากค�าแนะน�าของบลูไดมอนด์

ชนกธร ค�านึงการ และบลูไดมอนด์ภูดิท ภควลีธร ซึ่งเป็น

หลานของเพ่ือนรัก ครอบครัวเราสนิทและรู้จักกันมานาน

แต่ถึงจะมีความสนิทสนมกัน ก็ยังตอบปฏิเสธทางโทรศัพท์

ไปถึง 4 ครัง้ ครัง้ท่ี 5 ถึงยอมรบัฟังโอกาสทางธุรกิจ พอได้ฟัง

ก็เข้าใจและมองเห็นโอกาส ในขณะนั้นยังไม่คิดว่าตัวเองจะ

มเีวลาท�า เพราะกิจการท่ีท�าอยู่ต้องต่ืนต้ังแต่เท่ียงคืนท�างาน

ไปจนถึงเท่ียงวัน มีเวลานอนแค่วันละ 4-5 ชั่วโมงเท่าน้ัน

และเรายังมีลูกเล็กๆ ที่ต้องดูแลอีก 2 คน



COVER STORY 15

พอฟังจบในตอนนัน้ตดัสินใจสมคัรเป็นระดบัเอก็เซ็คคทูฟี ซ้ือสินค้า

กลบัไปตัง้ใจจะเอาไปลองใช้และรับประทานด ูถ้าสินค้าดเีห็นผลลพัธ์

ค่อยว่ากันในเร่ืองการทำาธุรกิจ หลังผ่านไป 3 เดือนถึงได้ทดลอง

ผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ที่ซ้ือมา เพราะขณะนั้นมีปัญหาหน้าเร่ิมแพ้

กับเคร่ืองสำาอางแบรนด์ดังที่ใช้อยู่เรียกว่าหน้าพังยับเยิน แต่หลัง

จากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ต่อเนื่องไป 3-4 เดือนปรากฏว่า

ผวิหน้าดข้ึีนอย่างชัดเจน ร่างกายแข็งแรงข้ึน ทำาให้มัน่ใจในผลติภณัฑ์

100% แล้วอยากที่จะลองเร่ิมทำาธุรกิจ จึงตัดสินใจขับรถไปเรียนรู้

ทีส่ำานกังานใหญ่ สาขารัชโยธนิ ยอมแลกโดยเอาเวลานอนไปเรียนรู้

ด้วยความมัน่ใจในผลติภณัฑ์ และคดิว่าผลติภณัฑ์ดีๆ  จะทำาให้ธุรกิจ

เติบโตได้อย่างแน่นอน ในช่วงแรกมีอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งด้าน

เวลาที่มีน้อยเหลือเกินและไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำาธุรกิจ

เครือข่ายมาก่อน หลายครั้งที่ไปแนะนำาธุรกิจแล้วโดนปฏิเสธ

“ มีหลายครั้งที่ท้อและคิดอยากจะเลิก แต่

ด้วยความเชื่อในธุรกิจ เชื่อในผลิตภัณฑ์ ”

และเชื่อในคุณหมอสิทธวีร์ ประกอบกับที่ซัคเซสมอร์ มีระบบพัฒนา

คนทีย่อดเยีย่ม มหีลกัสูตรการเรียนรู้ทางธุรกิจ ทีช่ื่อว่า SLA จงึทำาให้

ตนผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้ แถมยังมีโค้ชท่ีคอยให้คำาปรึกษาตลอด 

ธรุกิจอืน่ทีป่รึกษาต้องจ้างแต่ทีซั่คเซสมอร์มแีต่ทีป่รึกษาเก่งๆ และฟรี

ทำาให้ตนเองได้เปลี่ยน Mind Set เปลี่ยนความเช่ือเดิมๆ แล้วเติม

ความเช่ือใหม่ๆ ให้กับชีวิต อยากบอกกับทุกคนว่าตนเองเป็นคนที่

ไม่มเีวลา ไม่มปีระสบการณ์ก็สามารถประสบความสำาเรจ็ได้ ทกุๆ คนก็

สามารถประสบความสำาเรจ็ได้เช่นเดยีวกัน เพราะเราใช้ระบบเดยีวกัน

อยู่ในองค์กรที่พร้อมส่งมอบคุณค่าเพ่ือช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิต

ผู้คนเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะ

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต บอกได้เลยว่า SUCCESSMORE คือ

ธุรกจิท่ีพร้อมท่ีสุดแล้วในขณะน้ี ถ้าคุณพร้อม เรามาท้าพิสูจน์กันค่ะ

“ ไม่มีใครเป็นมาต้ังแต่เกิด แต่เกิดมาเพ่ือเป็น ถ้าคุณอยาก

เป็นมันจริงๆ ความคิด ความเชื่อ เก่าๆ มัน Out ไปแล้ว

ยุค 4.0 เปลี่ยนความคิดใหม่ ความเชื่อใหม่ เพ่ือให้ชีวิตเจอ

สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า ”
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SUCCESSMORE STORY BOOK “มนุษย์แม่” สาว 2,000 ปี

นักธุรกิจระดับ DIAMOND

รัฐฐาน์ อภิญญารัฐศักดิ์

รัฐฐาน์ อภิญญารฐัศักด์ิ เคยเป็นเจ้าของกิจการธรุกิจ

สินค้าด้านการเกษตร ซ่ึงอยู่ในเส้นทางของผู้ประกอบการ

มานานกว่า 10 ปี แต่ด้วยปัจจยัภายนอกหลายๆ อย่างที่ไม่

สามารถควบคุมได้และรวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

สภาพดินฟ้าอากาศ ทำาให้ธุรกิจในวันนั้นเจอกับวิกฤตพิษ

เศรษฐกิจอย่างรุนแรงถึงข้ันมีหนี้สินสะสมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ

ชีวิตต้องใช้คำาว่ายิ่งกว่าติดลบ แต่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ

ดูแลครอบครัวคือ ลูก 3 คนและคุณแม่ให้ดีที่สุด ซ่ึงแทบ

จะไม่มค่ีาใช้จ่ายทีจ่ะจ่ายในแต่ละวัน ทกุอย่างรุมเร้าไปทกุๆ

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่านม ค่านำ้า ค่าไฟ ค่างวดรถ ค่าเทอม

ของลูกๆ ที่กำาลังจะถูกเชิญออกจากโรงเรียน แต่ทุกคน

จะอดไม่ได้ มารับรู้เร่ืองราวต่างๆ ทั้งหมดไม่ได้ ชีวิตอยู่กับ

นำา้ตา อยูกั่บความทกุข์ทีม่นัสุดๆ ของชีวิตแล้ว แต่ด้วยหวัใจ

ของความเป็นมนุษย์แม่ ทำาอย่างไรก็ได้เพ่ือต้องการให้

ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทุกคนต้องรอด ลูกๆ

ต้องอิ่ม คุณแม่จะต้องไม่เครียด ไม่กังวลและคิดว่าตัวเรา

ยังมีค่ามากกว่านั่งเศร้าแล้วใช้นำ้าตาเลี้ยงลูกไปวันๆ จึง

มองหาโอกาสที่ดีให้กับชีวิตและคนที่เรารักเพ่ือให้ผ่านพ้น

วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้
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ด้วยความโชคดีของชวิีตท่ีได้มาเจอกับผูเ้ปิดโอกาสให้รู้จกักับ

ธุรกิจ Successmore เป็นโอกาสท่ีแปรเปลี่ยนชีวิตอย่าง

ย่ิงใหญ่มาก ต้องขอขอบคุณ คุณเอกธนัช ผลพูนกิจ และ

คุณพัสมน ทองแสน ผู้เปิดโอกาสธุรกิจท่ีพลิกชีวิตรัฐฐาน์

ได้จริงๆ เป็นธุรกิจท่ีสามารถบริหารก�าหนดเวลาการท�างาน

ก�าหนดรายได้ตามที่เราต้องการท�าให้มีเวลาเลี้ยงลูก และ

ท�างานแล้วเสร็จไม่ต้องมาเร่ิมต้นใหม่อยู่เรื่อยๆ จึงตัดสินใจ

ลงมือแบบทุ่มเท เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 

รัฐฐาน์เร่ิมต้นธุรกิจจากความไม่พร้อม ไม่มปีระสบการณ์และไม่ชอบ

แต่ต้องการผลลัพธ์ของธุรกิจเพ่ือคนที่เรารัก ทุกอย่างฝืนความเป็น

ตวัตนของรัฐฐาน์อย่างส้ินเชิง ต้องเปลีย่นแปลงตวัเอง อดทน และทำา

ตามผู้ประสบความสำาเร็จ เร่ิมต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด แต่เมื่อเจอ

ปัญหาหนักๆ โดยธรรมชาติของมนุษย์ก็จะมีความท้อแท้เป็นเร่ือง

ธรรมดาเพราะทกุๆ เส้นทางของการทำางานย่อมมปัีญหาเป็นเร่ืองปกติ

จนกว่าเราจะมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ ความชำานาญในวิชาชีพหรือ

อาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง

แต่ด้วยพลังของความรัก ความห่วงใย ที่รัฐฐาน์มีให้กับคุณแม่และ

ลกูๆ คอืส่ิงทีเ่ป็นพลงัให้เราลกุข้ึนสูต่้อแบบไร้ขีดจำากัด โดยเอาความ

ท้อแท้มาเป็นพลัง มาเป็นกำาลังใจ มาเป็นยาชูกำาลังเร่งความสำาเร็จ

ให้ตวัเองประสบความสำาเรจ็อย่างรวดเร็วและมัน่คงโดยใช้ระยะเวลา

ที่ประหยัดที่สุด

รัฐฐาน์ใช้ระยะเวลา 10 เดือนในการก้าวข้ึนสู่ต�าแหน่ง Diamond

และมีรายได้มากกว่า 6 หลักต่อเดือน สามารถแก้ปัญหาวิกฤต

ให้กับครอบครวัได้ มค่ีาเทอมให้ลกูๆ โดยไม่ต้องถูกทวงถามอีกแล้ว

รู้จักธุรกิจซัคเซสมอร์

สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายรายวันที่ทำาให้คนที่เรารักกินอยู่อย่างสมบูรณ์

ให้รางวัลลูกๆ และคุณแม่โดยการพาไปท่องเที่ยวทริปต่างประเทศ

ที่สำาคัญที่สุดคือความสุขและรอยยิ้มของคนที่เรารักที่สุดในชีวิตที่

ช่วยกลับมาเติมเต็มพลังให้กับรัฐฐาน์ได้ก้าวต่อไปอย่างมีเป้าหมาย

และมีพลังอย่างเต็มเปี่ยมวันนี้ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ล้วนต้องการผลลัพธ์ทั้งนั้น ถ้าเราใช้เคร่ืองมือในการสร้างชีวิตที่

ไม่ใช่ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับชีวิตได้

“ แต่วันน้ี SUCCESSMORE คือเคร่ืองมอืท่ีใช่ ท่ีสร้าง

ผลลัพธ์และสามารถย่นระยะทางให้ก้าวไปสู่ความ

ส�าเร็จได้ เป็นงานท่ีท�าแล้วเสร็จ ก�าหนดปลายทาง

ของความส�าเร็จได้และสามารถตอบโจทย์สร้างผลลัพธ์

ในส่ิงท่ีเราต้องการได้อย่างแท้จริง ” 

ส่ิงที่ “รัฐฐาน์ “ กับฉายา “มนุษย์แม่” ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไร

มาขวางก้ันความสำาเร็จในธุรกิจ successmore ได้ หากไม่หยดุทุม่เท

และลงมอืทำาอย่างจริงจงั ความเหนือ่ยยากลำาบากในวันนัน้ แต่แลก

มาซึ่งความสำาเร็จในวันนี้ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือสิ่งที่เป็นไปได้ เราคิด

อย่างไรเราได้อย่างนั้น ต่อให้คนนับ 1,000 คน บอกว่าเราท�า

ไม่ได้ หากเราเชื่อมั่นว่าเราท�าได้ “ เราก็ท�าได้อย่างแน่นอนล้าน

เปอร์เซ็นต์ค่ะ ”
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ดังนั้นในฉบับนี้... ผมขอสรุปเป็นตำรำงเพื่อให้ทุกคนเขำ้ใจงำ่ย และน�ำไปบอกต่อทีมงำนที่ก�ำลังวำงแผนลุยตลำดต่ำงประเทศกันอยู่นะครับ

สวัสดีครับนักธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ทุกท่าน

ในช่วงที่ผ่ำนมำ มีหลำย

ต ่อหลำยคน สอบถำม

เข้ำมำเกี่ยวกับ กำรสมัคร

เป็นสมำชิกในแต่ละประเทศ 

ข้อมูลพื้นฐาน         พม่า 5 สาขา ลาว 2 สาขา กัมพูชา 1 สาขา เวียดนาม 1 สาขา

สมัครได้ท่ีสาขา
ย่ำงกุ้ง / มณัฑะเลย์ / ตองจี

/ มติจนีำ / เมำะล�ำไย
เวยีงจันทน์ / ปำกเซ พนมเปญ ฮำนอย

สกุลเงินท่ีใช้ เงนิจ๊ำต (kyats) เท่ำนัน้
เงนิกบี (Kip) หรือ บำท

เท่ำนัน้

เงนิดอลลำร์สหรฐั (USD) 

หรอื เรียล (Riel) เท่ำนัน้

เงนิดอง (VND) Vietnamese

 Dong เท่ำนัน้

ค่าสมัครสมาชิก 5,000 kyats 75,000 Kib $10 USD 250,000 VND

ธนาคารท่ีต้องการ
AYA Bank หรอื 

KBZ Bank

ธนำคำรกำรค้ำ

ต่ำงประเทศลำว (BCEL)
ACLEDA Bank Vietcombank

รอบการจ่ายคอมมิชช่ัน
ทกุวนัที ่15 ของเดือนถัดไป 

(จ่ำยเป็นเงนิจ๊ำต)

ทกุวนัที ่15 ของเดือน

ถัดไป (จ่ำยเป็นเงนิกีบ)

ทกุวนัที ่15 ของเดือน

ถัดไป (จ่ำยเป็นเงินดอลลำร์)

ทกุวนัที ่10 และ 25 ของเดือน

ถัดไป (จ่ำยเป็นเงนิเวยีดนำมดอง)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 1 Baht = 33 Kyats 1 Baht = 250 Kip 34 Baht = USD $1 1 Baht = 650 VND

รูปแบบการช�าระเงินท่ีสาขา รับเฉพำะเงนิสดทกุสำขำ

การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ย่ำงกุ้ง

KBZ : 09450309400741201 (saving)

มัณฑะเลย์

KBZ : 22650322600308101 (saving)

ตองจี

KBZ : 00150300103704001 (saving)

มิตจีนำ

KBZ : 32250332200051201 (saving)

เมำะล�ำไย

KBZ : 02250302202695007 (saving)

ชื่อธนำคำร: ธนำคำรกำรค้ำ

ต่ำงประเทศลำว (BCEL)

เลขบญัช ี: 

010120001250611001

(Saving)

ชื่อธนำคำร: ACLEDA Bank

เลขบญัช ี: 2500-02-473098-20

(Current)

ชื่อธนำคำร: Vietcombank 

เลขบญัช ี: 0711005888888

(Saving)

ค่าต่ออายุสมาชิกทุก 1 ปี 2,500 kyats 37,500 Kip $5 USD 150,000 VND

เบอร์ติดต่อโดยตรง

 ย่ำงกุ้ง   09776450963

 มัณฑะเลย์  02-21689

 ตองจี   081205860

 มิตจีนำ   07422733

 เมำะล�ำไย  09255721545

สำขำเวียงจันทน์ 

(+856) 20 58883985

สำขำปำกเซ 

(+856) 30 5375165

สำขำพนมเปญ

(+855) 096-224-5556

(+855) 092-922-269

สำขำฮำนอย

(+84) 473 040608 

(+84) 098 384 2909

E-mail แจ้งเรื่อง support@successmore.com

เวลำท�ำกำรสำขำต่ำงประเทศ เวลำ 10.00 – 19.00น. หยุดทุกวันจันทร์ , เฉพำะสำขำฮำนอย เปิดท�ำกำร เวลำ 08.30 – 17.30น. หยุดทุกวันอำทิตย์

1.) โปรดตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเทศอีกคร้ัง เนื่องจากราคาจำาหน่ายในแต่ละประเทศมกีารรวมอตัราภาษีอากร อตัราค่าขนส่ง ทั้งนี้ ท่าน

 สามารถดาวน์โหลดราคาจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.successmore.com/download-file/

2.) หากมีการสั่งซื้อข้ามประเทศ ระบบจะคำานวณค่าธรรมเนียมซื้อของข้ามประเทศ 25%

1.) ใบสมัครสมาชิก 2.) สำาเนาบัตรประชาชน  3.) สำาเนาสมุดบัญชี

ข้อควรทราบ

เอกสารส�าคัญท่ีใช้ประกอบการสมัครสมาชิกในแต่ละประเทศ
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เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ ส�ำหรับโปรแกรมทริปท่องเที่ยว BEING MORE TRIP TO DUBAI หลังประกำศว่ำพวกเรำจะเดินทำงเติมเต็ม

ชีวิตไปมหำนครดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ท่ำนไหนตื่นเต้นและตั้งเป้ำหมำยว่ำจะเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมเดินทำงไปพร้อมกับเหล่ำผู้น�ำ

นกัธรุกิจกับทรปินีอ้ย่ำงแน่นอนบ้ำงครบั มอร์แมนขอเอำใจช่วยให้ทกุๆ ท่ำนท่ีมคีวำมฝันและมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำทีจ่ะไปกับทรปินี้

วำงแผนงำนเป็นข้ันตอนอย่ำงละเอียดและลงมือท�ำด้วยควำมตั้งใจ ผ่ำนกำรเรียนรู้ กำรยกระดับศักยภำพของตัวท่ำน กำรใช้เครื่องมือ

ในระบบ SLA 100% กำรวเิครำะห์ประเมนิผลงำนและปรบัเปลีย่นวธิกีำรที่ ได้ผลในทกุๆ เดือน เชือ่ว่ำทกุๆ ท่ำนท่ีมแีรงบนัดำลใจ มอีำรมณ์

ควำมรู้สึกที่เปี่ยมพลัง สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จในกำรเติมเต็มชีวิตที่มหำนครดูไบได้อยำ่งแน่นอนครับ

ดินแดนสุดแสนโรแมนติกระดับโลกท่ีอยู่บนทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ

เป็นจดุหมายปลายทางของคูรั่กทีต่่างค้นหาและดัน้ด้นมาถึงทีน่ี ่ไม่เฉพาะ

แต่ชาวกรีก แต่เป็นดินแดนที่คนทั่วโลกอยากไปสัมผัสสถานที่แห่งนี้

ซักคร้ังหนึ่งในชีวิต ด้วยที่แห่งนี้แวดล้อมไปด้วย ความสวยงามของ

ทะเลสวย นำ้าใส ภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม บ้านสีขาวหลังคาโดม

สีฟ้าท่ีตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปบนริมผาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

ถ้าลองไปสืบค้นประวัติที่มาที่ไปของเกาะสุดฮอตแห่งนี้ทุกคนจะต้องร้อง

อู้หู กับความไม่ธรรมดา เพราะเกาะนี้เป็นผลจากการระเบิดของภูเขาไฟ

ทีส่่งผลทำาให้เกาะแห่งนีม้ลีกัษณะเหมอืนรูปพระจนัทร์เสีย้ว จงึมภีมูทิศัน์

ที่สวยงามอย่างเช่นทุกวันนี้

เป็นเมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะ ซานโตรินี ตั้งอยู่บนริมหน้าผา สูงจากระดับ

นำ้าทะเลประมาณ 260 เมตร ถือเป็นแหล่งที่คึกคัก มีร้านค้า ร้านขาย

ของที่ระลึก ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ร้านช้อปปิ ้งต่างๆ มากมาย

โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนเสมือนถำ้าสีขาว ตั้งเรียงรายบนถนนที่

เป็นตรอกซอกซอยหนิกรวดแคบๆ คดเคีย้วเหมอืนค่ายกล แต่ก็เดนิทะลุ

กันได้หมด จะเห็นนกัท่องเทีย่วหนุม่สาวเตม็ไปหมด ใครชอบช้อปป้ิงก็เดิน

สนุก เมื่อมองจากเมืองลงไปบนทะเล จะเห็นความสวยงามเหมือนดั่ง

ภาพวาด เพราะมเีรือสำาราญขนาดใหญ่หลายๆ ลำาจอดอยูก่ลางทะเลหรือ

บางลำากำาลงัแล่นมุง่หน้าเข้าสู่เกาะแห่งนี ้ซ่ึงเป็นจดุหมายปลายทางทีส่ร้าง

ความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสำาราญ ฟีร่ามีจัตุรัส

หลักช่ือ Plateia Theotokopoulou และถนนที่น่าตื่นเต้นเร้าใจนัก

ท่องเทีย่ว คอื Agiou Mina ซ่ึงเป็นถนนผาชันค่อยๆ ลาดลงใต้ของเกาะ

ตลอดทางเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ จนถึงโบสถ์หลังคาโดมสีฟ้าและ

หอระฆังสีขาว ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของซานโตรินีไปแล้วในทุกวันนี้

ซานโตรินี (Santorini)

เมืองฟีร่า (Fira)

   ในฉบับนี ้มอร์แมนขอขยำยภำพควำมฝันในประเทศสุดทำ้ย

ของโปรแกรม Leaders Seminar Trip To Mediterranean

กับ เรือส�ำรำญ Rhapsody Of The Seas นั่นก็คือ...

ประเทศกรีซ (Greece) ซ่ึงเมอืงทีพ่วกเรำจะได้ไปสมัผัส เป็นเมอืง

ทีม่คีวำมสวยงำมอย่ำงย่ิง ซำนโตรนิ ี(Santorini) และเมอืงโอลมิเปีย

(Olympia) เชิญติดตำมได้เลยครับ
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หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะซานโตรินี ซ่ึง

เช่ือว่าเมื่อทุกคนได้ไปเห็นด้วยสายตาของท่านเอง จะต้องร้อง “อ๋อ”

แน่นอน เพราะเกือบทุกมุมที่สวยงามบนโปสการ์ดซานโตรินี โบรชัวร์

หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนหยิบภาพถ่ายโปรโมทมาจากหมู่บ้าน

แห่งนี้แทบทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ขาวหลังคาโดมฟ้า บ้านเรือนร้านค้า

ต่างๆ ที่มาในโทนสีขาว หลังคาทรงโค้งสีฟ้า ตั้งอยู่สลับซับซ้อนลดหลั่น

กันอยูบ่นหน้าผา เช่ือมต่อกันด้วยบนัได ระเบยีงทางเดนิเลก็ๆ มกีระถาง

ดอกไม้ประดบัประดาอยู ่ทำาให้หมูบ้่านแห่งนี ้เปรียบเสมอืนผลงานศิลปะ

ที่ศิลปินจงใจจับวางส่ิงต่างๆ ได้อย่างลงตัว เมื่อผสมผสานกับท้องฟ้า

สีฟ้าสดใส เบื้องล่างเป็นนำ้าทะเลสีฟ้าคราม ย่ิงทำาให้ดูสดใสอย่างที่ไม่

สามารถหาดูได้จากที่ใดบนโลกใบนี้ จึงเป็นที่เช็คอิน จุดถ่ายภาพหมู่

ภาพเซลฟี่ ที่ทุกๆ ท่านจะต้องกดชัตเตอร์รัวๆ อย่างมีความสุข แล้ว

อย่าลืมอัดและขยายภาพใส่กรอบรูปวางไว้บนโต๊ะทำางานเมื่อกลับถึง

บ้านแล้ว เพราะจะทำาให้ท่าน ระลึกถึงความสดใสของสถานที่แห่งนี้ไป

ได้อีกยาวนาน

เป็นนครโบราณอนัศกัดิสิ์ทธิ ์ทีปั่จจบุนัยงัคงหลงเหลอืเพียงซากปรักหกัพัง

ของเหล่าวิหาร ซ่ึงบางวิหารยังคงมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์และได้รับ

การบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มี

ความสำาคญัทางด้านประวัตศิาสตร์ และเป็นแหล่งโบราณคดทีีม่ช่ืีอเสียง

โด่งดังอีกแห่งหนึ่งของประเทศกรีซ หากย้อนเวลากลับไปประมาณ

776 ปีก่อนคริสตกาล เมอืงแห่งนีเ้คยถูกใช้เป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิกเกมส์

เป็นทีแ่รกเพ่ือเป็นเกียรตใิห้แก่เทพเจ้าโอลมิเปียเซอสุ มกีารแข่งขันกีฬา

เช่น ว่ิง มวยปลำ้า ชกมวย ทุ ่มนำ้าหนัก กระโดดไกล ขี่ม้า ขับรถม้า

แข่งขันการประพันธ์ การแต่งกลอน และการอ่านประวัติศาสตร์ จัดข้ึน

สำาหรบัผูช้ายชาวกรีซและโรมนัเท่านัน้ โดยจดัทกุๆ 4 ปี และห้ามผูห้ญงิ

เข้าชม

ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่าง 456 - 472 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นโบราณ

สถานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่มีช่ือเสียงมากที่สุด

ของประเทศกรีซ ปัจจุบันวิหารนี้มีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง

15 ต้น จากของเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น

หมู่บ้าน Oia

เมืองโอลิมเปีย (Olympia)

วิหารโอลิมเปียนเซอุส

นี่คือ 2 เมืองสวยงำมของประเทศกรีซ ที่พวกเรำจะได้ไป

เติมเต็มชีวิตกัน มอร์แมนขอส่งพลังใจไปช่วยทุกๆ ท่ำน

ท่ียังคงมุ ่งมั่นที่จะเป็นผู ้หนึ่งที่สำมำรถผ่ำน Leaders

Seminar Trip To Mediterranean ได้ใช้ชวีติบนเรอืส�ำรำญ

Rhapsody Of The Seas ท่องเที่ยวไปยังประเทศต่ำงๆ

เป็นเวลำ 7 คืนด้วยกัน ขอให้ทุกๆ ท่ำนประสบควำมส�ำเร็จ

ตำมเปำ้หมำยที่ตั้งใจไว้ด้วยครับ



1. มีวาจาที่สุภาพ

4. มีความจริงใจและซื่อสัตย์  

2. ให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้อง
     ตามความเป็นจริง

5. ฟังความต้องการของ
     ลูกค้าเสมอ 

3. ไม่โฆษณาเกินจริง

6. ความพร้อมในการช่วย
     แก้ปัญหา

ใช้คำาพูดเชิงบวกที่ไพเราะน่าฟัง เพ่ือสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้า และเป็นการสร้างสาย

สัมพันธ์ที่ดี นำามาสู่การปิดการขายที่ง่ายข้ึน

ไม่ว่าจะเป็นการทักทายด้วยรอยยิ้ม การให้

ข้อมูลสินค้าด้วยความปรารถนาดี รวมถึงการ

ซื่อสัตย์กับคำาพูดของเราที่เอ่ยออกไปกับลูกค้า 

และการดูแลต่อเนื่องหลังซื้อขายสินค้าไปแล้ว 

ล้วนทำาให้ลูกค้าเกิดความไว้ ใจ และเกิดความ

ภักดีต่อแบรนด์ เป็นผลดีต่อการซ้ือซำ้า และ

บริโภคอย่างต่อเนื่อง

โดยการให้ข้อมูลสินค้าตามจริง ไม่ว่าจะเป็น

ส่วนประกอบ ลักษณะการผลิต แหล่งผลิต

และอื่นๆ เพ่ือให้ลูกค้าทราบข้อมูลที่เป็นจริง

ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของคุณภาพกับราคาได้ เป็นผลดีต่อความ

สัมพันธ์ในระยะยาวของเราและลูกค้าอีกด้วย

เพ่ือการเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

ของลูกค้ามากที่สุด ควรรับฟังความต้องการ

ของลูกค้า เพ่ือทำาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด

ไม่ทำาให ้ผู ้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ

ส่วนผสม และทำาให้เกิดความหลงเช่ือโดย

ไม่สมควร ซ่ึงการโฆษณาสรรพคุณ ควรกล่าว

ถึงส่วนที่ได้รับอนุญาตในฉลาก ซึ่งได้รับอนุมัติ

จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยเร่ือง ฉลาก

หลังจากเกิดการซ้ือขายข้ึนแล้ว ผู้ขายจะต้อง

พร้อมในกรณีที่สินค้ามีปัญหา เกิดข้อบกพร่อง 

หรือลูกค้าเกิดข้อสงสัยต่างๆ ผู้ขายจะต้อง

ช่วยเหลือ และอำานวยความสะดวก จนลูกค้า

เกิดความพึงพอใจ
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เมื่อมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ จึงมีอาหารให้เลือกรับประทานจำานวนมาก 

โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ผ่านข้ันตอนการเลี้ยงแบบเร่งผลผลิต

ทีส่ามารถนำามาปรงุอาหารได้หลากหลายชนดิ หรือผ่านกรรมวิธกีารแปรรูป

ใส่สารปรุงแต่งรสชาตหิรือสารป้องกันการบดูเน่าของเนือ้สัตว์ เพ่ือรักษา

สภาพของเนือ้สัตว์ให้คงความยาวนานมากข้ึน ตลอดจนวิธกีารปรุงอาหาร

แบบปิ้งๆ ย่างๆ สุกๆ ดิบๆ ที่คนไทยนิยมบริโภคกันในชีวิตประจำาวัน

รวมถึงคนไทยนิยมบริโภคอาหารรสจัด เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด และ

บริโภคอาหารอย่างรีบร้อน เคีย้วอาหารไม่ละเอยีด และยงับริโภคอาหาร

มากเกินกว่าปกต ิมใิช่กินพอประมาณเพ่ือให้อิม่ท้อง ซ่ึงผลงานวิจยัพบว่า

80% ของคนไทย บริโภคอาหารเกินความจำาเป็นต่อร่างกาย และบริโภค

โดยไม่คำานึงถึงว่ามีสารอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย

ครบถ้วนหรือไม่ มีสารพิษปนเปื้อนมากับอาหารหรือวิธีการปรุงอาหาร

หรือไม่ ทั้งหมดนี้ จึงกลายเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง (Degenerative Diseases หรือ Non-Communicable Diseases)

เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เสียงบประมาณแผ่นดินจำานวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มใหญ่นี้

จนกระทั่งผู้ป่วยแต่ละรายทยอยเสียชีวิตในท้ายที่สุด

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้คนในโลก ปัจจัยหลักมาจาก

การกินอาหารไม่ถูกหลกัโภชนาการ เช่น กินอาหารทีม่ไีขมนัสูงทีเ่ป็นโทษ

ต่อร่างกาย กินของมนั ของทอด ทำาให้ไขมนัในเลอืดสงู จนผนงัหลอดเลอืด

ตีบแคบลง ทำาให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

2. โรคมะเร็ง

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย องค์การอนามัยโลกคาด

การณ์ว่าในปี 2563 คนทัว่โลกจะตายเพราะโรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้านคน

สาเหตุหลักเกิดจากสารพิษที่ปนเปื้อนและตกค้างในอาหารชนิดต่างๆ

การใช้ชีวิตท่ีเส่ียงต่อโรคมะเร็ง เช่น การอุน่อาหารในไมโครเวฟ ความเครียด

การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น

3. โรคความดันโลหิตสูง

เป็นโรคทีม่คีนเป็นกันจำานวนมากมาก ส่วนใหญ่ไม่รูต้วัว่าตวัเองเป็นโรคนี้

จนกระทั่งเกิดอาการ ปวดมึนศีรษะ แล้วตรวจพบในภายหลัง ซ่ึงโรค

ความดนัโลหติสงูนัน้จะทำาให้เกิดความเส่ียงของโรคร้ายต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึน

อาทิเช่น โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต การรับประทาน

อาหารเค็ม เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพราะ

โซเดียม หรือเกลือจะเป็นตัวอุ้มนำ้าในเลือด โดยจะไปเพ่ิมปริมาตรของ

เลือดในระบบไหลเวียน ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงการ

6 โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ได้แก่...

ประเทศไทยแม้จะได้ชื่อว่า เป็นดินแดนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์

หลากหลายชนิด นอกจากจะสามารถผลิตอาหารพอเลี้ยง

ประชากรในประเทศได้แล้ว ยังมากพอท่ีจะส่งจ�าหน่ายไปยัง

ต่างประเทศได้เป็นจ�านวนมาก จนสร้างรายได้ให้กับประเทศ

อย่างมหาศาลอีกด้วย

รับประทานอาหารไขมนัสงู ทำาให้หลอดเลอืดตบีแคบลง จนเกิดความดนั

โลหิตสูงตามมา

4. โรคไตเรื้อรัง

สาเหตุสำาคัญเกิดจากการทานอาหารรสจัด ไม่ใช่แค่รสเค็มจัด แต่รวม

ไปถึง อาหารหวานจัด เผ็ดจัด หรือแม้กระทั่งมันจัด หรือการทานบะหมี่

ก่ึงสำาเร็จรูป ข้าวกล่องในร้านสะดวกซ้ือ อาหารกระป๋องต่างๆ หรือแม้

กระทั่งนำ้าอัดลม โซดา และเครื่องดื่มบางประเภท ส่งผลทำาให้ไตทำางาน

หนักมากกว่าปกติ จนกระทั่ง เกิดภาวะไตวายเรื้อรังในท้ายที่สุด

5. โรคอ้วน

แม้พันธกุรรมจะเป็นสาเหตสุำาคญัของโรคอ้วน แต่สาเหตสุำาคญัทีสุ่ดก็คอื

การมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มากเกินกว่าปกติ รับประทาน

ไม่ถูกหลักโภชนาการ ทานคาร์โบไฮเดรต ไขมัน อาหารหวานมันมาก

จนเกินไป นอกจากนัน้ ยงัไม่ออกกำาลงักายเพ่ือเผาผลาญพลงังานจงึทำาให้

เป็นโรคอ้วนและมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีกมากมาย

6. โรคเบาหวาน

ประเทศไทยมผีูป่้วยเบาหวานรายใหม่เกือบ 400,000 รายต่อปี เสยีชีวิต

เกือบ 8,000 รายต่อปี ผู้ป่วย 50% ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวาน มารู้

เมือ่รู้สึกอ่อนเพลยีง่าย ปัสสาวะบ่อย มแีผลแล้วแผลหายช้า เมือ่ไปตรวจ

ระดบันำา้ตาลในเลอืด ก็เป็นโรคเบาหวานไปแล้ว สาเหตขุองการป่วยเป็น

โรคนี ้มาจากการรับประทานอาหารหวานๆ มากจนเกินไป เช่น ขนมหวาน

ผลไม้รสหวานจัด เครื่องดื่มหวานๆ นำ้าอัดลม เหล้า เบียร์ เป็นต้น

เม่ือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท้ัง 6 โรคน้ี มีสาเหตุหลักมาจากการรับ

ประทานอาหารแต่ละชนิดมากเกินกว่าปกติท้ังสิ้น ดังน้ัน การรับ

ประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ ไม่รับประทาน

อาหารบางชนิดมากจนเกินไป จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

ของแต่ละคน ทุกๆ คนสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ เพื่อลดความ

เสีย่งในการเกดิโรค ส่งผลให้มีอายุยืนยาวอย่างท่ีทุกๆ คนต้องการ
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รู้หรือไม่? ปิรามิดอาหารที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ปิรามิดอาหารเป็นรูปแบบการบริโภคอาหารท่ีออกแบบมา

ให้คนเราเลือกทานอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีคิดค้นในเรื่องปิรามิดอาหารขึ้น

ในปีค.ศ.1992 มีผู้คนทั่วโลกเลือกทานอาหารตามสัดส่วน

ของปิรามิดอาหารมาอย่างยาวนาน แต่ปิรามิดอาหารแบบ

ด้ังเดิม กลับไม่เหมาะกับมนุษย์ ในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะ

สดัส่วนแบบเดิมนัน้ส่งผลให้ผูค้นมีภาวะน�า้หนกัเกนิ เป็นโรคอ้วน

และมีความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรค

มะเร็งสูงขึ้น

หากดจูากสถิตคินอายยุนืทีสุ่ดในโลก พบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวญีปุ่น่ ซ่ึงเป็น

ประเทศที่มีคนอายุยืนเกิน 100 ปีมากที่สุดในโลก โดยมีจำานวนกว่า

51,000 คน องค์การอนามัยโลกเคยเปรียบเทียบความแข็งแรงของคน

จากซีกโลกตะวันตก และซีกโลกตะวันออกเอาไว้ พบว่า ผู้สูงอายุชาว

ตะวันตกแข็งแรงสู้ผูสู้งอายชุาวตะวันออกไม่ได้ โดยเปรียบเทยีบผูสู้งอายุ

ระหว่าง 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศญี่ปุ่นที่แสดง

ว่าผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวัย 87 ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าผู้สูงอายุ

ชาวอเมริกันที่มีอายุ 75 ปีเสียอีก

จากข้อมูลนี้ได้มีการศึกษาต่อเนื่องกันมา แล้วพบว่าสัดส่วนการบริโภค

อาหารของคนใน 2 ประเทศนี้มีความแตกต่างกัน คนญี่ปุ ่นจะนิยม

บริโภคปลา จึงได้ โปรตีนจากเนื้อปลา ซ่ึงมีความปลอดภัยสูงกว่าโปรตีน

จากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ทานข้าวปั้น ทานผักและผลไม้ ในอาหารแต่ละมื้อ

ในขณะที่คนอเมริกัน ทานสเต็กจากเนื้อสัตว์ ทานของทอด เช่น

เฟรนซ์ฟรายส์ ทานขนมปังใส่นมเนย ทานแป้งและนำา้ตาลในปริมาณมาก

คนอเมริกันจงึแข็งแรงและมอีายยุนืยาวสู้คนญีปุ่น่ไม่ได้ ดงันัน้ถ้าหากเรา

ต้องการที่จะมีอายุยืนยาวเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น จึงต้องปรับสัดส่วนการ

ทานอาหารในถูกต้อง โดยปิรามิดอาหารที่มีการพัฒนาออกมาใหม่ล่าสุด

ในปัจจุบัน จะเน้นไปที่การทานพืชผัก ผลไม้เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของ

ปิรามิดดังนี้ คือ
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ไขมัน (Oils) 10%

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex Carbohydrate) 10%

โปรตีนจากพืชผักและปลา (Vegetable and Fish Proteins) 10% 

ผลไม้ (Fruits) 14%

ผัก (Vegetables) 56%

ไขมันมีความจำาเป็นต่อร่างกาย แต่ก็ไม่ควรได้รับในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะทำาให้เป็นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดตีบ ควรเพ่ิม

เอ็ชดีแอล (HDL) ซ่ึงเป็นคอเลสเตอรอลหรือไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ช่วยทำาหน้าที่ในการขจัดไขมันชนิดไม่ดีที่เกาะอยู่

ตามหลอดเลือดเพ่ือนำามาทำาลายที่ตับ การทานโอเมก้า3,6 จะช่วยเพ่ิมกรดไขมันดีต่อร่างกาย จึงควรบริโภคให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ เพ่ือช่วยเสริมสร้างการทำางานของระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอื คาร์โบไฮเดรตทีม่สีารชนดิอืน่ๆ เช่น ไขมนั หรือ โปรตนี ประกอบอยู่ในโมเลกุลด้วย เป็นคาร์โบไฮเดรตทีแ่ตกตวัยาก

ให้พลังงานตำ่า ช่วยรักษานำ้าหนักตัวไม่ให้อ้วน หาได้จากข้าวโอ๊ต ข้าวไม่ขัดสี ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท ถ่ัว

ผักสีเขียวเหลือง ธัญพืช เป็นต้น

โปรตีนมีสำาคัญต่อร่างกายมนุษย์ทุกเพศทุกวัย มีหน้าที่เพ่ิมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เสริมสร้าง

การเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ นอกจากนี้โปรตีนยังเป็นส่วนประกอบของอวัยวะ

และเซลล์ต่างๆ ของร่างกายเราอีกด้วย ควรเลือกทานโปรตีนจากปลา เช่น ปลาทูน่าหรือแซลมอน

และโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วเหลือง ถั่วชนิดต่างๆ หรือเมล็ดธัญพืช ซึ่งนอกจากจะให้โปรตีนที่มี

ความปลอดภัยสูงแล้ว ยังมีไฟเบอร์ และคุณค่าทางอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ผลไม้มีกากใยอาหาร มีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย อีกทั้งมี

ปริมาณนำ้าและกากใยในปริมาณสูงที่ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

สามารถช่วยควบคมุนำา้หนกัได้ด้วย ควรทานผลไม้ตอนท้องว่าง เพือ่ให้ผลไม้ทีท่าน

เข้าไปผ่านไปยังลำาไส้เล็กแล้วดูดซึมสารอาหารจากผลไม้เข้าสู่ร่างกายได้อย่าง

เต็มที่

ผักเป็นสัดส่วนของปิรามิดอาหารที่มากที่สุด ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ

อาหารในแต่ละมื้อทีเดียว ผักเป็นแหล่งรวมวิตามิน แร่ธาตุ

ไฟโตนิวเทรียนท์ สารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์ ช่วยเสริม

สร้างระบบภูมิคุ ้มกัน ควบคุมการทำางานในระบบต่างๆ

ของร่างกาย

น่ีคือสัดส่วนของปิรามิดอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบันส�าหรับคนท่ีต้องการมีสุขภาพดี เพื่อท่ีจะมีอายุยืนยาว หากท่านใด

สามารถปฏิบัติตามหลักปิรามิดอาหารน้ี ได้อย่างมีวินัย ร่วมกับการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ดูแลด้านจิตใจ ไม่เครียด

คิดบวก เช่ือว่าท่านจะมีอายุยืนยาวกว่า 100 ปี ได้อย่างแน่นอน
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1. การเรียนรู ้การทำาธุรกิจโดยปราศจากความรู้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควร

หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ แม้ว่า

คณุจะขยนัหรือลงมอืทำางานมากปานใด แต่การปราศจากความรูท้ีถู่กต้อง

ย่อมทำาให้คณุประสบความสำาเร็จได้ช้าและยากข้ึน เปรียบเสมอืนกับคณุ

มแีผนทีท่ีถู่กต้อง ก็จะให้คณุเดนิทางสู่เป้าหมายทีค่ณุต้องการไปได้ถูกต้อง

และรวดเร็วย่ิงข้ึน นอกจากนี้คุณควรต้องรู้จักสินค้าของซัคเซสมอร์

ให้มากข้ึน โดยการใช้สินค้าซัคเซสมอร์ เพ่ือให้คุณสามารถค้นพบความ

แตกต่าง ข้อดีต่างๆ ของสินค้าท่ีจะไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน

ของคุณและคนที่คุณรัก และคุณเป็นต้นแบบที่ดีของการเรียนรู้ องค์กร

ของคุณก็จะเลียนแบบความเป็นต้นแบบที่ดีของคุณ

ซัคเซสมอร์เป็นโอกาส

ทางธุรกิจ

ที่เป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายได้

แบบ Passive Income หรือ

รายได้ที่ รู ้ จักกันว่าเป็นรายได้ที่

เกิดข้ึนหลังจากคุณได้ท�างานหรือ

ลงทุนในสินทรัพย์บางสิ่ง แล้วก่อ

ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรายได้อย่าง

ต่อเนื่องภายหลังที่คุณหยุดการ

ท�างานหรือเกษียณไปแล้วซ่ึงมาก

พอที่จะให้คุณนั้นยังมีวิถีชีวิตที่ดี

อย่างต่อเนื่อง

3. การเปลีย่นแปลงตนเอง เป็นอกีเงือ่นไขในการสร้างความสำาเรจ็

ที่สำาคัญมาก จนถึงกับกล่าวได้ว่า “ ย่ิงหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลง

ตนเองในเรื่องการเรียนรู้ การมีทัศนคติและความเชื่อที่ดีและถูกต้อง

ได้รวดเร็วและดีเพียงใด คุณก็จะมีความส�าเร็จในซัคเซสมอร์ได้

รวดเร็วและมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น ” ดังนั้นการที่คุณต้องการสร้างธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ให้ได้สำาเร็จตามที่คุณต้องการ คุณเพียงเปลี่ยนแปลงตนเอง

ให้เร็วข้ึนและไปในทางที่ถูกต้อง และเมื่อคุณเป็นคนเร่ิมต้นที่ดีในการ

เปลีย่นแปลงตนเอง คนในองค์กรของคณุทัง้หมดก็จะเหน็การเปลีย่นแปลง

นั้นและเดินตามรอยความสำาเร็จของคุณ

เมื่อคุณได้รับโอกาสทางธุรกิจมาแล้ว แม้อาจจะเร่ิมต้นด้วยการใช้สินค้าของซัคเซสมอร์จนเกิดความประทับใจในการช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำาวัน ความประทับใจนี้ก็สามารถทำาให้คุณทุกคนสามารถเร่ิมธุรกิจได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ “ใช้ชอบจึงบอกต่อ” และ “เปลี่ยนกิจวัตร

ในชีวิตประจ�าวันให้กลายเป็นกิจการของคุณเอง” ในอนาคตคุณและคนที่คุณไปบอกต่อ จะสามารถเร่ิมต้นในการทำาธุรกิจได้ง่ายยิ่งข้ึนด้วย

Digital Marketing ของซัคเซสมอร์ หรือ “Success Connect”เมือ่คณุต้องการประสบความสำาเรจ็และมรีายได้ทีม่ากข้ึนจากการสร้างธรุกิจซัคเซสมอร์

ให้ ใหญ่ข้ึน เราต้องเร่ิมจริงจังกับเงื่อนไขของการสร้างความสำาเร็จ เฉกเช่นการสร้างธุรกิจอื่นทั่วไป เพียงแต่การทำาธุรกิจซัคเซสมอร์ทำาได้ง่ายกว่า

ใช้เวลาในการทุม่เทน้อยกว่าเมือ่เทยีบกับการสร้างธรุกิจให้ใหญ่ข้ึนแบบธรุกิจทัว่ไป ปัจจยัส�าคญัประการแรกๆ ท่ีอยู่ในเงือ่นไขของความส�าเรจ็น้ัน

มีด้วยกัน 3 ประการ นั่นก็คือ

2. ทัศนคติและความเชือ่ แม้ว่าคณุเองจะยงัไม่เคยทำาธรุกิจเครือข่าย

มาก่อน หรือเคยทำาแต่ไม่ประสบความสำาเร็จ ก็ไม่ได้เป็นหมายความว่า

คุณจะเป็นผู ้ประสบความสำาเร็จในซัคเซสมอร์ไม่ได้ การมีความรู้ที่

ถูกต้องนัน้เป็นการเร่ิมต้นทีด่แีละถูกทางแล้ว การมทีศันคตแิละความเช่ือ

ที่ถูกต้องเก่ียวกับธุรกิจซัคเซสมอร์ก็เป็นส่ิงที่จะทำาให้คุณสามารถ

ประสบความสำาเร็จได้ดีและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเร่ืองราวเก่ียวกับการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเช่ือที่ถูกต้องนั้น ผมจะกล่าวเพ่ิมเติม

ในเล่มต่อๆ ไป

ขอให้ทุกคนรับเง่ือนไขของความส�าเร็จและเดินหน้า

สู่ความส�าเร็จที่ใหญ่ย่ิงๆ ขึ้นไปทุกท่านครับ พบกัน

ฉบับหน้าครับ
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สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่ำน กลับมำพบกับ More Guru ฉบับหลังปีใหม่ไทย เชื่อว่ำพ่ีน้องนักธุรกิจ

คงจะอุ่นเคร่ืองและเคร่ืองร้อนพอที่จะท�ำงำนกันต่อแล้ว เพ่ือให้ทุกท่ำนสำมำรถก่อให้เกิดกำรทวีพลังในองค์กรได้มำกข้ึน 

ฉบับนี ้ผมจะขอแบ่งปันเรื่องรำวส�ำคัญของกำรส่งพลังของผู้น�ำ ในหัวข้อ

“ 7 เคลด็ลับในการส่งพลังให้แก่ผูค้นของผูน้�า ” เชญิตดิตำมได้เลยครบั...

เคล็ดลับที่ 1 :

เคล็ดลับที่ 4 :

เคล็ดลับที่ 7 : นิ่งให้เป็น

เคล็ดลับที่ 2 :

เคล็ดลับที่ 5 :

เคล็ดลับที่ 3 :

เคล็ดลับที่ 6 :

จงใช้ภำษำกำยที่ ให้เกียรติผู้คน

ท�ำงำนเป็นทีม ไม่ข้ำมหัวใคร

จงอย่ำตำมงำนถี่ยิบ

จงอย่ำเรียกร้องควำมส�ำคัญให้

ตนเอง

รับรู้ควำมสำมำรถของเขำและชื่นชม

ต่อหน้ำคนอื่น

ยืดอกรับผิดชอบ

ภาษากายของผู้นำาที่แสดงออกต่อผู้ตามนั้น

มคีวามหมายสำาคญัต่อชีวิตของเขาเลยทเีดยีว

ถ้าผู้นำามองเขาด้วยสายตาดูถูก ทำาสีหน้า

รำาคาญ พูดจาไม่สบตา วางตัวเหนือจน

เกินไป ก็จะทำาให้ผู้ตามรู้สึกว่าตัวเองไม่อยู่

ในสายตา ห่างช้ัน ด้อยค่าในองค์กร ซ่ึง

ส่งผลทำาให้พลังตกจนสูญเสียความเช่ือมั่น

ในตนเอง ไปจนถึงขั้นเสียการ เสียงานและ

เสียคนได้ ดังนั้น ผู ้นำาจึงควรส่งพลังแก่

ผู้คนด้วยภาษากายที่บ่งช้ีถึงความยินดีที่มี

เขาอยู่ใกล้ตัว

ผู ้นำาบางคนชอบทำางานแบบข้ามหัวใน

สายงาน จนทำาให้ดาวน์ไลน์ข้างล่างสับสน

ว่ากูจะฟังคำาสั่งของใครดี ตัวคนชอบใช้

อำานาจข้ามหัวอาจรู ้สึกดี แต่คนถูกข้าม

รู้สึกแย่เสียพลัง และคนรับคำาสั่งด้านล่าง

รู้สึกสับสน อย่างนี้ถือว่าได้คนเดียวแต่เสีย

หลายคนและหลายเร่ืองครับ ดงันัน้ จงึควร

ทำางานร่วมกนัเป็นทมีกับอพัไลน์ทีอ่ยูใ่นระบบ

ตามลำาดับช้ันนะครับ เว้นแต่เจอดาวน์ไลน์

ด้านล่างที่มีความสามารถและความสำาเร็จ

สูงกว่าอัพไลน์ติดตัว ก็ขอให้คุยแนวทาง

การบริหารตรงแบบให้เกียรติผู้แนะนำาได้

เลยครับ

เมื่อคุณมอบหมายงานออกไปพร้อมกับ

ได้กำาหนดเวลาที่คุณคาดหวังแล้ว จงอย่า

ตามงานถ่ียิบ ให้รอวันที่คุณได้กำาหนดไว้

เพราะถ้าคุณตามรายวัน ก็เหมือนกับการ

ที่คุณกำาลังเดินทางไปที่จุดนัดพบกับเพื่อน

ตามที่นัดไว้ แต่เพ่ือนคุณโทรมาถามทุกๆ

5 นาทีว ่าถึงไหนแล้ว คุณคงจะรำาคาญ

ไม่น้อย ถ้าคุณตามงานเขาถ่ียิบ เขาก็มี

ความรู้สึกแย่อยู่เหมือนกัน

ผูน้ำาต้องมอบหมายงานให้ตวัผูเ้ล่นมบีทบาท

สำาคัญ ทั้งการคิดข้อเสนอ การทำาให้เกิดผล 

จงอย่าไปใช้ระบบส่ังให้คนอื่นทำาตามความ

คิดตัวเองอย่างเดียว โดยต้องใช้หลักปั้น

ผู้ตามให้ทำาสิ่งต่างๆ แทนตัวเองได้มากข้ึน

อย่ากอดทุกงานเอาไว้เพ่ือให้ตัวเองสำาคัญ

อยู่คนเดียว ขอให้ยกระดับความคิดของตน

ไปทำางานที่ส่งผลกระทบมากขึ้นๆ ครับ

ผู้นำาทีส่่งพลงัให้แก่ทมีงานได้ จะต้องรู้จกัควบคมุอารมณ์ตนเอง ยามทกุอย่างสดช่ืนเป็นใจ

ก็เก็บอาการได้ ไม่ปล่อยให้ตวัเองอยู่ในอารมณ์ลงิโลดเหมอืนถูกหวย 30 ล้าน ในยามใดที่

เกิดเหตกุารณ์ไม่ได้ดัง่ใจ ก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธออกมาอาละวาดจนตวัเองหน้าแดงหูแดง

และพูดจาเกร๊ียวกราดเหมอืนกราด M16 ใส่ฝงูชน 

ผู้นำาบางคนเข้าใจผิด คิดว่าตัวเองต้องเก่ง

กว่าผู้ตามในทุกๆ เร่ือง เมื่อไหร่ก็ตามที่มี

ลูกน้องเก่งกว่า มักจะรู้สึกว่าคนนี้เกินหน้า

เกินตากู ไม่เคยคดิทีจ่ะยอมรับรู้ความสำาคญั

ของเขาแบบฉบับเต็มและไม่เคยช่ืนชมกับ

ใครเลย ดังนั้น หากคุณต้องการผลลัพธ์

ที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เป็นอยู่ จงยอมรับความ

สามารถของลูกน้องและช่ืนชมเขาบ้าง

อย่ากลัวดอกพิกุลจะร่วงนะครับ

ผู้นำาท่ีสุดยอดเมื่อทำาอะไรได้ดี จะเลือกทาง

มองออกไปนอกหน้าต่าง เพ่ือหาคนที่จะมี

ส่วนมารับความดีความชอบ แต่เมื่อไหร่

ที่งานมันพลาด จะใช้หลักมองกระจกส่อง

ตัวเอง เพ่ือเรียนรู้ข้อผิดพลาดโดยไม่โบ้ย

ความผิดไปให้ ใคร

ทัง้หมดนีค้อื “ 7 เคลด็ลบัในกำรส่งพลงั

ให้แก่ผู ้คนส�ำหรับผู้น�ำ ” ลองเชื่อผม

อย่ำหลงไปเช่ือใคร แล้วเอำไปฝึกฝนจน

7 เคล็ดลับนี้กลำยเป็นธรรมชำติใหม่

ของตัวคุณ คุณจะกลำยเป็นผู ้น�ำที่มี

แต่คนอยำกท�ำงำนด้วยและงำนส�ำเร็จ

ยิ่งใหญ่อย่ำงแน่นอนครับ
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ตรวจสอบอัตลักษณ์ของตัวคุณ

เคารพในกฎแห่งการสร้างผลลัพธ์

ก�าหนดวิสัยทัศน์ของตัวคุณ

กล้ารับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

พฒันาแผนการเดนิทางของตวัคุณ

จงทำาความรู้จักตนเองในความเป็นตัวของคุณเองให้ชัดเจนก่อน คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณมีชีวิตอยู่เพ่ือสร้างผลกระทบอะไร

แก่โลกใบนี้ คุณเคารพนับถือตนเองมากน้อยแค่ไหน คุณจำาเป็นต้องรู้จักตนเองให้มากขึ้น เพราะความสำาเร็จของตัวคุณขึ้นอยู่กับ

การตระหนักรู้ ในตัวคุณเองก่อน

การขับรถต้องเคารพกฎจราจร การสร้างความสำาเร็จต้องเคารพกฎแห่งการสร้างความสำาเร็จ ซ่ึงประกอบด้วยหลกัการต่างๆ ทีค่ณุ

ต้องรักษาไว้ตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การดูแลผู้คน การส่งพลัง การยืนหยัด เพื่อให้คุณยังคง

วิ่งอยู่บนถนนจนกว่าจะเข้าเส้นชัย

การทำาให้ชีวิตเติบโตข้ึนนั้น คุณจำาเป็นต้องกล้าทำาในสิ่งที่คุณไม่เคยทำา เช่นวิธีการใหม่ๆ เคร่ืองมือใหม่ๆ พบคนใหม่ๆ หาตลาด

กลุ่มใหม่ๆ ซ่ึงมันอาจมีความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน แต่ถ้าคุณฝึกฝนตนเองเพ่ิมข้ึน คุณก็จะสามารถควบคุมดูแลและจัดการความเส่ียง

นั้นได้จนคุณมีชีวิตที่มีความก้าวหน้าเชิงบวกในที่สุด

ความชัดเจนของวิสัยทัศน์แห่งชีวิตและของธุรกิจ เป็นส่ิงที่ทำาให้คุณมีชีวิตที่มีความหมาย มันช่วยทำาให้คุณเกิดแรงปรารถนาที่

สามารถดึงดูดทรัพยากรมาช่วยสนับสนุนคุณได้ เมื่อมีวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้วจะช่วยทำาให้คุณกำาหนดเป้าหมายที่เป็นหลักไมล์ในทิศ

ทางชีวิตที่คุณต้องการ และเมื่อคุณพิชิตหลักไมล์แต่ละหลักไมล์ได้ คุณก็จะมีความก้าวหน้าและสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงในที่สุด

การเคล่ือนชีวิตจากจุดปัจจุบันไปสู่จุดแห่งวิสัยทัศน์นั้น ต้องมีแผนการเดินทางที่ถูกต้องซ่ึงประกอบด้วยวิธีการเดิน ความรู้ความ

สามารถที่ต้องใช้ วันเวลา เงินและคนร่วมทางในบทบาทต่างๆ รวมถึงการประเมินอุปสรรคปัญหาที่อาจต้องเจอ พลังงานพลังใจ

และพลังกายในตนเอง หากคุณวางแผนมาดีและปรับแผนการให้ถูกต้องตามสถานการณ์ โอกาสที่คุณจะบรรลุเป้าหมายก็จะมี

มากขึ้น



วันที	่ 														 หวัข้อประชมุ						 																								 	เวลา		 														 สถานท่ี

วันเสำร์ ท่ี 2  Product Insight   08.00-17.00น.  Successmore สำขำหำดใหญ่

วันอำทิตย์ ท่ี 3  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ กรุงเทพฯ

วันท่ี 6-8   Diamond Retreat คร้ังที ่4  3 วนั 2 คนื  Banyan Tree Phuket Resort

วันอำทิตย์ ท่ี 10  Product Insight   08.00-17.00น.  โรงแรมวินเพลส จ.เชียงใหม่

วันอำทิตย์ ท่ี 10  Your Success   12.00-17.00น.  จ.ชลบุรี

วันอำทิตย์ ท่ี 10  The 5 Levels Of Leadership  08.00-17.00น.  โรงแรมบรรจง จ.สุรำษฏร์ธำนี

วันองัคำร ที ่12  Platinum Meet CEO   16.00-18.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วันองัคำร ที ่12  Bronze & Up   19.00-21.30น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วันพธุ ท่ี 20  President talk   16.00-17.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วันอำทิตย์ ท่ี 24  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  พนมเปญ กัมพูชำ

วันอำทิตย์ ท่ี 24  Your Success   12.00-17.00น.  อำคำรเฉลิมพระบำรมี 50 ปี กรุงเทพฯ

วันที	่ 														 หวัข้อประชมุ						 																								 	เวลา		 														 สถานท่ี

วันองัคำร ที ่3  Platinum Meet CEO   16.00-18.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วันองัคำร ที ่3  Bronze & Up   19.00-21.30น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วันเสำร์ ท่ี 7  INSPIRATION   12.00-17.00น.  Yangon Myanmar

วันอำทติย์ ท่ี 8  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  Yangon Myanmar

วันเสำร์ ท่ี 14  Success Night Party ครัง้ที ่14 17.00-21.00น.  กรุงเทพฯ

วันอำทติย์ ท่ี 15  The Success #14   07.00-22.00น.  ไบเทค บำงนำ Hall EH98 กรุงเทพฯ

วันพธุ ท่ี 18  President talk   16.00-17.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วันอำทิตย์ ท่ี 22  Product Insight   08.00-17.00น.  จ.พิษณุโลก

วันอำทิตย์ ท่ี 22  Your Success   12.00-17.00น.  โรงแรมบรรจง จ.สุรำษฏร์ธำนี

***หมำยเหต ุ: สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมกีำรเปลีย่นแปลง สำมำรถเชค็สถำนทีจ่ดังำนได้ที ่www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชมุ

JUNE - มิถุนายน

JULY - กรกฎาคม

ประจ�ำเดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 2561

ตารางการประชุม
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