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ทักทายกันในฉบับนี้ เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นเปิด

ศักราชใหม่ ผมขอเร่ิมต้นด้วยประโยคที่ว่า “เริ่มต้น

ดีเท่ากับสำาเร็จไปแล้วครึ่งหน่ึง” ดังนั้น ในปีใหม่นี้

จงึเปน็โอกาสอนัดยีิง่ทีท่กุๆ คนจะเร่ิมตน้อยา่งมจีดุหมาย

ชัดเจนในใจ ว่า คณุตอ้งการนำาพาชวิีตไปสู่จดุไหน ในเวลา

อีก 12 เดือนนับจากนี้ไปของปีพ.ศ. ใหม่นี้ ซึ่งคุณจำาเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีจุดหมายที่ชัดเจนก่อนที่จะเร่ิมเดินทาง

ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่มีทิศทางและจะเต็มไปด้วยความ

สับสน ในที่สุดคุณก็จะเสียเวลาในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตไปอีกหนึ่งปีครับ

นักธุรกิจทุกท่านครับ ในปีพ.ศ. 2562 นี้ บริษัทได้กำาหนด

ให้เป็นปีแห่งการสร้างความสำาเร็จที่ยั่งยืน 

“2019 Leading The Sustainable Success Way” 

หรือ “2562 ผู้นำาทางแห่งความสำาเร็จท่ีย่ังยืน” 

นั่นหมายถึงการวางกลยุทธ์ แผนงานและการกำากับ

ดูแลองค์กร จะมุ่งเน้นในทุกๆ ส่ิงที่สนับสนุนการสร้าง

ความสำาเร็จที่ยั่งยืนเท่านั้น และในส่วนของกลยุทธ์

ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อนักธุรกิจนั้น จะเป็นในส่วนของ

การยกระดับมาตรฐานของงานให้บริการ นวัตกรรม

สินค้า การออกแบบหลักสูตรพัฒนาแนวคิดและทักษะ

ตามระดับตำาแหน่งเข็ม การยกระดับมาตรฐานการจัด

งานประชุมต่างๆ การปฏิบัติตนตามกฎจรรยาบรรณและ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความรักในแบรนด์         

ของเรา ทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยการยืดหยุ่น ขยายตัวและ

ความร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราทุกๆ คน จึงจะสร้าง

ผลลัพธ์ให้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ได้

ดังนั้น เพื่อความสำาเร็จที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน ผมจึง

ใคร่ขอความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน ให้ยกระดับ

ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการเข้าเรียนรู้และรับผิดชอบ               

ในบทบาทหน้าที่ให้ดียิ่งข้ึน สร้าง รักษา และพัฒนา          

คนในองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้เรามีกำาลังคน

ที่สามารถทวีคูณความสำาเร็จได้ และผมขอส่งพลัง        

ตั้งแต่ต้นปีให้แก่ทุกๆ ท่าน ขอให้มีปัญญาในงานที่

เพิ่มพูน มีความฉลาดในการจัดการตน มีพลังงานในตัว

ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา และสามารถบริหารเวลาที่มีอยู่จำากัด

ไดอ้ยา่งคุม้คา่ ขอใหท้กุทา่นมคีวามเชื่ออยา่งเตม็เปีย่มว่า 

“ฉนัประสบความสำาเรจ็ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ในปน้ีีได้

อย่างแน่นอน” ขอจงใสพ่ลงัแห่งความมุง่มัน่เข้าไปอย่าง

เข้มข้นตลอดเส้นทางเดิน และยืนหยัดก้าวเดินไปข้าง

หน้าอย่างไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะถอย ผมเชื่อมั่นในตัว

ทุกๆ ท่านว่า “คุณทำาได้” แน่นอนครับ
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Emerald

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

คุณครรศร บัวศรี             จ.นครสวรรค์

คุณตฤณ เผือกมงคล             กรุงเทพมหานคร

Mr.KHUN MAN KYAW            กรุงเทพมหานคร

คุณญาริกา เครือบุญมา - คุณธาดาศักดิ์ ทาสุรินทร์   จ.เชียงราย

คุณธีริณ ฤทธิวงศ์             กรุงเทพมหานคร

คุณพศิณ ยั่งยืน - คุณชุติกาญจน์ ราวิชัย   จ.สมุทรปราการ

คุณมลิวัลย์ - คุณสหัสนัย บุตรดำา         จ.นครศรีธรรมราช

คุณลฎาภา จักรทิพย์             จ.ชลบุรี

คุณสมจิตร เนียมเกิด - คุณพิเชษฐ์ ปุกอ้าย    จ.สุโขทัย

คุณสมพิศ พรมแดน             จ.พิจิตร

คุณพนาศักดิ์อินทร์สุวรรณ
จ.สมุทรปราการ

คุณพรรณี-คุณศิริศักดิ์จินะดิษฐ์
จ.นครศรีธรรมราช

คุณพิทักษ์นาริจันทร์
คุณจรรยานามวิเศษ

จ.กำาแพงเพชร

คุณวชิรวิทย์นำา้คำา
จ.ร้อยเอ็ด
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Mr.EIKE PA    จ.เชียงใหม่

Mr.SHAR PHOUNG MOUTH  กรุงเทพมหานคร

Mr.WONG KAH WA  กรุงเทพมหานคร

Ms.SENEPATH PHOUSAVANH กรุงเทพมหานคร

คุณเงิน จองญ่าง  จ.เชียงใหม่

คุณเพ็ญวิภา อินทร์ดา  กรุงเทพมหานคร

คุณเอกลักษณ์ - คุณสมฤดี จงจิต จ.นครศรีธรรมราช

คุณเอนก พรมดวง  จ.สุโขทัย

คุณกนิษฐา ครองหินลาด - คุณอภิรักษ์ จ่าแสนชื่น   จ.ชัยภูมิ

คุณกริชวัฒน์ จันทร์เปล่ง  กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติภูมิ อรรควิทยานุกุล  จ.หนองบัวลำาภู

คุณคมณัฐ บัวเงิน  จ.อุดรธานี

คุณจักรินทร์ - คุณดุสิทธ์ิ คำานึงสุข จ.ชลบุรี

คุณจิตติมา ดอกพอง  กรุงเทพมหานคร

คุณจินดา ติธรรมมา  จ.ลำาพูน

คุณจุฑารัตน์ เสาวนา  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจุฑารัตน์ วงศ์วิเศษ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชนทัต วรรณศรีจันทร์ - คุณทัตสุวรรณ วรรณี   จ.จันทบุรี

คุณชัย คุณเวียง  กรุงเทพมหานคร

คุณณธษา - คุณณธเดช จอมสิรโชติ จ.ชลบุรี

คุณณัฏฐณิชา หลักดี - คุณนพลักษณ์ พ่วงพันธ์ จ.สิงห์บุรี

คุณณัฐณิชา แดนหงษ์ศรี   จ.เลย

คุณณุษบา ไวยวัด - คุณบังอร นาอ้น  จ.ชัยภูมิ

คุณทวีชัย - คุณสุพัตรา ช่างทองเก่ง  จ.นครสวรรค์

คุณธนภูมิ แสนวงษ์  จ.ระยอง

คุณธมนต์ภัทร ธนาวัจน์สุธี  จ.น่าน

คุณธานินทร์ สายทอง  จ.นครสวรรค์

คุณธีรวีร์ ยาชะรัด  จ.พัทลุง

คุณธีระพงศ์ มูลกัน  จ.ชลบุรี

คุณนพพร มะลิรักษ์  จ.เชียงใหม่

Mr.PHORN BUNNARITH   จ.ฉะเชิงเทรา

Mr.SAW MAN MYAING THEIN  กรุงเทพมหานคร

Mr.TOLA SOR   จ.ฉะเชิงเทรา

Mrs.THEIN THAN   กรุงเทพมหานคร

Ms.mi aye win  กรุงเทพมหานคร

Ms.POE LAY   กรุงเทพมหานคร

Ms.sri len theng - Mr.phorn Dorn  จ.นนทบุรี

คุณเพ็ญ พลตรี   จ.นครสวรรค์

คุณเฟื่องฟ้า จิราพงษ์   จ.เพชรบูรณ์

คุณโชติกา แซ่โฟ้ง  กรุงเทพมหานคร

คุณกมลทิพย์ คำาคง   จ.สงขลา

คุณกัญกร พูลวงษ์   จ.นครศรีธรรมราช

คุณกัณหา - คุณทับทิม สาอ้ิม   จ.สุโขทัย

คุณกุมาลี วงศประสิทธ์ิ   จ.ชุมพร

คุณจรูญ หัถบูรณ์   จ.อุทัยธานี

คุณจันทกานต์ อุประกุล   จ.ลำาพูน

คุณจิระนันท์ เค้าแก้ว   จ.ชลบุรี

คุณชลิตา บัวซุย   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณนฤเบศร์ ดอนทราย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนลินทิพย์ พิมพ์ประสิทธ์ิ  กรุงเทพมหานคร

คุณนาตยา วจนะคุณากร  กรุงเทพมหานคร

คุณนิตยา มะลิรักษ์  จ.เชียงใหม่

คุณบัวเรียน ภูระบัตร - คุณจำาปี สีเถื่อน จ.สมุทรปราการ

คุณบุญชัย กรัยจินดาภรณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณบุศรินทร์ ชูแก้ว  จ.ตรัง

คุณประไพ เกิดศิริ  จ.ปทุมธานี

คุณประไพ - คุณสมภพ จำาปาทอง จ.ลพบุรี

คุณประจักษ์ โคตรพัฒน์  จ.ชลบุรี

คุณประพันธ์ นิยมวงษ์  จ.ตราด

คุณปรานอม สร้อยสน  จ.จันทบุรี

คุณปิยวรรณ อ่าวลึกเหนือ  จ.กระบ่ี

คุณปุณณภา นังตะลา - คุณสิทธิชัย แก้วรักษา กรุงเทพมหานคร

คุณพนาวัลย์ แน่นหนา  จ.ชลบุรี

คุณพิมพ์พิชชากร - คุณเจริญพงศ์ กิตติวรรณ จ.ลำาพูน

คุณภัทรภร วรกิจธนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณภูริทัต - คุณอทิตยา นาควิเชียร จ.สระบุรี

คุณม้วน วิเศษการ  จ.สมุทรสาคร

คุณมะลิ ทรัพย์สิน  จ.อ่างทอง

คุณมะลิ ห้าวเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณมัลลิกา พลูเขตรกรม - คุณสำาราญ บัวพฤทธ์ิ    จ.กำาแพงเพชร

คุณมานะ ธนชัยวงศ์  จ.ชลบุรี

คุณมารีญา - คุณนพรัตน์ รักษากิจ จ.กระบ่ี

คุณรติยารัตน์ นาเมืองวัฒน์   กรุงเทพมหานคร

คุณรัชชานนท์ ยาชะรัด  จ.พัทลุง

คุณรัมภา ต้ือตัน  จ.ชัยภูมิ

คุณลัดดา - คุณภูเบศ บุญเจริญ  จ.เชียงราย

คุณวรญา คำาพ่ึงพสุธร  จ.ชลบุรี

คุณวรณภพ สุทธิผลไพบูลย์  กรุงเทพมหานคร

คุณชัชดล - คุณรุจิรารัตน์ โกศลยุทธสาร กรุงเทพมหานคร

คุณชาญกิจ ทวิวัฒน์ - คุณพิมพร แก้วสินสวัสด์ิ จ.ชลบุรี

คุณชินาภัส - คุณพนอ อ่ำาวงศ์   จ.สุโขทัย

คุณชุติมา โพธ์ิศรี   จ.นครสวรรค์

คุณฐิติพร ตรีทิพย์สุภา - คุณบรรณกร บรรเทาทุกข์

กรุงเทพมหานคร

คุณณภัชชา สมวงศ์  จ.นครปฐม

คุณดาวเรือง กล่ินเจริญ - คุณยงยุทธ จันทร์ลา จ.ปทุมธานี

คุณทมิตา วุฒิพงษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนงนภัส ไล้ฉิม  จ.เพชรบุรี

คุณบรรพต เตียวกุล  จ.นครสวรรค์

คุณบุญป๋ัน ตาสุยะ  จ.ลำาพูน

คุณบุญมา ไชยเดชกำาจร  จ.ราชบุรี

คุณประยูร เลไธสง  จ.ปทุมธานี

คุณปรียาดา อ่อนหวาน  จ.เชียงใหม่

คุณปิยตา ธรรมมารักษ์  จ.ตรัง

คุณพัทรี ทัพมงคล  จ.ชลบุรี

คุณฟีรีน มานยาซิ  จ.ตราด

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

คุณวัชรากรนันทน์ ธนโชควิวัชร์  จ.ชลบุรี

คุณวันเพ็ญ บริรัตน์ - คุณธวัชชัย ล้ำาเลิศ จ.นครสวรรค์

คุณวันเพ็ญ สนธิพงษ์  จ.ชลบุรี

คุณวารีทิพย์ ม่ันคง  จ.เชียงใหม่

คุณวารุณี ยุวถาวร  จ.นนทบุรี

คุณวาสนา อุดมธรรมากุล  จ.พังงา

คุณวิทูรย์ หมื่นหาญนิยม  จ.ชัยนาท

คุณวิภาวรรณ คุณปล้ืม  จ.ชลบุรี

คุณวีระ นวลมะโน  จ.ชลบุรี

คุณศรสวรรค์ นิลบรรจง  จ.ระยอง

คุณศรีสอางค์ ตันติญาติยานนท์   จ.ระยอง

คุณศักด์ิมนตรี ชูพูนศักด์ิ  กรุงเทพมหานคร

คุณศิริพร ภิวัฒน์มงคลชัย  จ.นนทบุรี

คุณสถิต. สกูลหรัง  จ.สงขลา

คุณสมนึก - คุณฟาริดา หง้าฝา  จ.กระบ่ี

คุณสมาน - คุณเฉลิม ยมจันทร์  จ.พิจิตร

คุณสรัณ ยาว   จ.จันทบุรี

คุณสัมพันธ์ แสนญาบุตร  จ.เชียงใหม่

คุณสุกัลยา - ร้อยตรี ปิยะพงษ์ ยะคำา จ.ลำาปาง

คุณสุธินี ธรรมโม  จ.แพร่

คุณสุพรรณ พุฒฤทธ์ิ  จ.สุโขทัย

คุณสุพัตตรา ประชุมพันธ์  จ.อุดรธานี

คุณสุภาพ เอ่ียมสำาอางค์  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุภาวดี เลิศธนัญชัยกุล  จ.สมุทรสงคราม

คุณสุวัฒน์ - คุณรัชนู ปานบุตร  จ.สงขลา

คุณอรปรียา โนวรรณ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณอรพรรณ แสวงหา  จ.ชลบุรี

คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ  กรุงเทพมหานคร

คุณอำานวย ศรีรอต  จ.นครสวรรค์

คุณอุไร เพ็ชรชนะ  จ.กระบ่ี 

พ.ต.ท บุญศรี หอมเหมือน  จ.เพชรบุรี

คุณภัคสิริพัชญ์ ภูมิพิชญาภัค  จ.ชลบุรี

คุณภูมิพัฒน์ ปานสูตร  จ.นครปฐม

คุณรภัสสิทธ์ิ - คุณอังศุนิตย์ กฤตธนวิรุฬท จ.หนองบัวลำาภู

คุณรวิวรรณ จันทวาลย์ - คุณธรรพ์ณทรัพย์ สุริยา   จ.เชียงใหม่

คุณวงค์เดือน นามกันยา  กรุงเทพมหานคร

คุณวรารัตน์ กิจมะโน - ร.ต.ท. พรชัย จวนสว่าง จ.นครศรีธรรมราช

คุณศรีวรรณ วงษ์สุขสถิตย์  จ.ระยอง

คุณศิรินันท์ ตามิ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมเดช - คุณดรุณวรรณ์ ยะปะนันท์ จ.สมุทรสาคร

คุณสมพงษ์ - คุณดาวิกา ขุนโยธา จ.ลพบุรี

คุณสมสมัย จันทราษี   จ.ชัยภูมิ

คุณสำาเนา พวงบุบผา   จ.สุพรรณบุรี

คุณสำารวย หล้าพรหม   จ.สมุทรปราการ

คุณสุพรรษา มีศรีดา  จ.เพชรบูรณ์

คุณสุรศักด์ิ หวังประสพกลาง   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอำาพร เมฆแจ้ง   จ.ตาก

คุณอำาพล สมิงแก้ว - คุณพรรณณี เรือนจันทร์  จ.สระบุรี

คุณอิธินันท์ คำาแสน   จ.สุโขทัย

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

Mr.YEO YI LONG RICH  กรุงเทพมหานคร

คุณกัญญวรรณ กรัยจินดาภรณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณฉวีวรรณ ปุณขันธ์  กรุงเทพมหานคร

คุณนิษฐ์ภตี อ่ึงประทานสมบัติ  จ.ชุมพร

คุณบุญณิสา นาทเหนือ   จ.ชลบุรี

คุณปีติชา เรืองเนตร  จ.สมุทรสาคร

คุณพรรษา วิสุทธิสกนธ์  กรุงเทพมหานคร

คุณพสิษฐ์ - คุณวงทิพา เงินถ่ี  จ.แพร่

คุณพัชยา โพธ์ิพ่ึง  จ.นครสวรรค์

คุณพิมพ์ใจ วงค์ชู  จ.ตรัง

คุณลัดดาภรณ์ รอดสัมฤทธ์ิ  จ.ปทุมธานี

คุณวิสา - คุณไพรัตน์ ศรีสาทร  จ.กำาแพงเพชร

คุณสมภพ - คุณจีรนันท์ ไตรทอง จ.จันทบุรี

คุณสอาด วงค์ขัติ  จ.ปทุมธานี

คุณอารี หนองพุตชา  กรุงเทพมหานคร

คุณอิทธิศักด์ิ พลอยศิริชล  จ.ปทุมธานี

พ.จ.อ. อนันต์ ทองขาวเผือก  จ.ชลบุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

Mr.Aung Hein     กรุงเทพมหานคร

Mr.AZMAN BIN MUSTAPHA    จ.นราธิวาส

Mr.CHIT NO     กรุงเทพมหานคร

Mr.Domingo Luyaga Daya-on    จ.ชลบุรี

Mr.HAZRIZUL BIN. ABDUL RAHMAN    จ.นราธิวาส

Mr.Hor Sokly     จ.นนทบุรี

Mr.KOSAL POCH     จ.ฉะเชิงเทรา

Mr.MAUNG YE WIN - Mrs.naw mue htwe กรุงเทพมหานคร

Mr.Meo Xomphonphackdy    กรุงเทพมหานคร

Mr.MOE THET SOE     กรุงเทพมหานคร

Mr.PHOTHISANE NUENGLADY    กรุงเทพมหานคร

Mr.Porn Bon     จ.นนทบุรี

Mr.SAI KHAM MYAT     จ.อุดรธานี

Mr.SAI LAIN HLAING PAN    กรุงเทพมหานคร

Mr.SAI TUN     กรุงเทพมหานคร

Mr.SAW ARKAR MIN     กรุงเทพมหานคร

Mr.SAW DA TAL PHAW     กรุงเทพมหานคร

Mr.Saw Soe Min Aung     กรุงเทพมหานคร

Mr.Saw soe moe     กรุงเทพมหานคร

Mr.SAW THU MAUNG     กรุงเทพมหานคร

Mr.SOE WIN     กรุงเทพมหานคร

Mr.SOK PA - คุณดาณี ชูวัน    จ.นนทบุรี

Mr.SOMVANG MAIKHAM     กรุงเทพมหานคร

Mr.TANG KAI YIN MELVIN    กรุงเทพมหานคร



Mr.TIN OO      กรุงเทพมหานคร

Mr.TUAN BUSU BIN TUAN KECHIK    จ.นราธิวาส

Mr.TUN. TUN. AYE     จ.นครสวรรค์

Mr.VEASNA CHHOM     กรุงเทพมหานคร

Mr.VICHIt poV     จ.สมุทรปราการ

Mr.VUTH MANN - Ms.SOPHEAP ANG    จ.ฉะเชิงเทรา

Mrs.Aung Kyi     จ.ประจวบคีรีขันธ์

Mrs.Haimiriah bt Hasbullah    จ.นราธิวาส

Mrs.MA MEE     กรุงเทพมหานคร

Mrs.Nan Aye Tin     กรุงเทพมหานคร

Mrs.NAN AYE YIN     จ.เชียงใหม่

Mrs.NAN SAN     จ.เชียงใหม่

Mrs.NHIB VY    กรุงเทพมหานคร

Mrs.NORAZIAH BINTI YUSUF    จ.นราธิวาส

Mrs.Samphea Chea     กรุงเทพมหานคร

Mrs.THANDAR KHIN     กรุงเทพมหานคร

Ms.Aye Mon     กรุงเทพมหานคร

Ms.EI SHAN     จ.สมุทรปราการ

Ms.HTAY HTAY WIN     จ.สมุทรสาคร

Ms.KEV SUPRYASS     จ.นนทบุรี

Ms.KHAE KHEUABKHAMDENG    กรุงเทพมหานคร

Ms.Mi cho thae     กรุงเทพมหานคร

Ms.MYA SU KYI    กรุงเทพมหานคร

Ms.NAN AYE MYINT     กรุงเทพมหานคร

Ms.NAN MOE MYINT SAN    กรุงเทพมหานคร

Ms.SOKHEN CHHUN - Mr.VANNAK TEA จ.ฉะเชิงเทรา

Ms.SOPHEAK CHAN     จ.ชลบุรี

Ms.Sophee soes   สม   จ.สุมทรปราการ

Ms.SORPHEA SEK     กรุงเทพมหานคร

เรือเอก สุรพล คชรินทร์    จ.ระยอง

คุณเกรียงไกร จิรพัฒนวงศ์     จ.ราชบุรี

คุณเกษร เดชพรม     จ.แพร่

คุณเกษร - คุณพรชัย จงปัตนา    จ.ตราด

คุณเกสร ปันธะสิงห์     จ.เชียงใหม่

คุณเขมจิรา ต้นสมบัติ     จ.ปทุมธานี

คุณเจตนา ผดุงแพทย์    กรุงเทพมหานคร

คุณเจริญ อิสระเสรี     จ.แพร่

คุณเจษฎาพันธ์. มะลิซ้อน     จ.นครสวรรค์

คุณเชวง สมพังกาญจน์     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเดน - คุณดาว บุญจันทร์     กรุงเทพมหานคร

คุณเตือนใจ สนธิ     กรุงเทพมหานคร

คุณเทรีย วุทเทรีย - CHANNA CHENG    จ.ชลบุรี

คุณเนาวนิต เปรมจิตร์     กรุงเทพมหานคร

คุณเนาวรัตน์ จินดารัตน์     จ.สมุทรปราการ

คุณเนาวรัตน์ ศรีทอง     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเบญจมาศ บุญเชิด     จ.สิงห์บุรี

คุณเบญจมินทร์ - คุณศศิประภา ดิง    จ.สงขลา

คุณเบญจวรรณ เล่นวารี     จ.ราชบุรี

คุณเปรม นันทดิลก     จ.ร้อยเอ็ด

คุณเพชรี เกิดป้อม     จ.สุโขทัย

คุณเพ็ญภักด์ิ เฉียงเหนือ     จ.จันทบุรี

คุณเพ็ญศรี รำาพึง     จ.เพชรบุรี

คุณเภา เพ่งพิศ     จ.บุรีรัมย์

คุณเมราวดี ไชยมงคล     จ.มหาสารคาม

คุณเยาวภา ปวงฟู     จ.เชียงราย

คุณเริงฤทธ์ิ แซ่อ้ึง     กรุงเทพมหานคร

คุณเรียบ โสสุด     จ.พิจิตร

คุณเรืองสิทธ์ิ เกษธนานุรักษ์ - คุณอุไรวรรณ พรรณาภา   จ.พิจิตร

คุณเสมียน ไก่ป๊อก     จ.สุโขทัย

คุณเสาวณีย์ ฟองหล่ำา     จ.นครสวรรค์

คุณเอกผณินทร์ สุวรรณโชติ     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเอกพัต ศรีทอง     จ.ระยอง

คุณแน่งน้อย ยาตรา     จ.เชียงใหม่

คุณแสงทิพย์ สงวนเรือง     กรุงเทพมหานคร

คุณแสงหอม     จ.ระยอง

คุณโฉมพัตร์ ดิษผดุง     จ.ลพบุรี

คุณโชคอนันท์ กางบุญเรือง     จ.ชลบุรี

คุณโชติกา วัฒนมงคล     กรุงเทพมหานคร

คุณโสภณ - คุณปราณี หลักดี    จ.สิงห์บุรี

คุณโสรยา สุระพร     จ.บึงกาฬ

คุณโสริยา พงษ์ประเสริฐ     กรุงเทพมหานคร

คุณไกรษร ราชนิจ     จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณไพโรจน์ - คุณจิรพัฒน์ ดารารัตน์    จ.นครศรีธรรมราช

คุณไพโรช ทองอินทร์     จ.สระบุรี

คุณไพรวรรณ พรมประดิษฐ     จ.ศรีสะเกษ

คุณไพรัตน์ งามสิริกุล     กรุงเทพมหานคร

คุณไพรัตน์ ภาระเวช     กรุงเทพมหานคร

คุณไหมกิหน๊ะ บินดู่เหล็ม     จ.สงขลา

คุณไอรินทร์ วัฒนสุขธนารัตน์ - คุณวราพล คนเช่ียว   จ.ชลบุรี

คุณกชพร ชุติมาญาณภัทร     จ.นครสวรรค์

คุณกนกพรรณ วิเศษฤทธ์ิ     จ.นนทบุรี

คุณกนกวรรณ - คุณมานิตย์ จันทร์ทรง    กรุงเทพมหานคร

คุณกนกวรรณ วงค์สามารถ     กรุงเทพมหานคร

คุณกรชนก ศิริรัตน์     จ.น่าน

คุณกรวิชญ์ พลนิกร     จ.ชัยนาท

คุณกรวิทย์ เพชรตุ้น     จ.กระบ่ี

คุณกรองแก้ว หวังเจริญ     จ.ตราด

คุณกฤติญา เมฆมงคลกิฤต์ิ     จ.เชียงใหม่

คุณกฤษณะ คตพะเนาว์     จ.ขอนแก่น

คุณกฤษณี พงษ์มณี - คุณสุรสิทธ์ิ คำาสาเลา    จ.อุตรดิตถ์

คุณกวีแก้วกาญ จันทร์สว่าง     จ.นครสวรรค์

คุณกัญชพร สังข์ทอง    จ.ชลบุรี

คุณกัญญาพร ลิมาคม     จ.ราชบุรี

คุณกัณฑ์พสิษฐ์ ธนภาณิชชยากุล    จ.ระยอง

คุณกัลยาณี ผิวผ่อง     จ.นครสวรรค์

คุณกาญจนา บำารุง     จ.กระบ่ี

คุณกานต์กนก วงค์จันทร์     จ.สกลนคร

คุณกิจพิณิฐ อุสาโห     กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติศักด์ิ วิเศษการ     จ.สมุทรสาคร

คุณกุลชญา ละมังทอง     จ.ชลบุรี

คุณกุลชาดา หมู่อุบล     จ.นนทบุรี

คุณขจรพล - คุณอัญชลี เกิดลาภ    กรุงเทพมหานคร

คุณขวัญชนก จิรชัยธำารงศักด์ิ     กรุงเทพมหานคร

คุณขันทอง ไชยะกุมมาน     กรุงเทพมหานคร

คุณคอเดร์ เจะมะ - คุณอาแอเส๊าะ สาและ    จ.สงขลา

คุณจรินทร์ จิดานุวัฒน์     จ.ปทุมธานี

คุณจริยา เอมใจ     จ.สมุทรปราการ

คุณจักรพงษ์ คงสวัสด์ิ     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจักรี แก้วขาว     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจันทนา แขวงเพชร์     จ.นนทบุรี

คุณจันทร์จิรา โคกเคียน    จ.กระบ่ี

คุณจันทร์ฉาย คูณเมือง     จ.เลย

คุณจันทรา บัติ - VANNA MUT    จ.ชลบุรี

คุณจันทา สุดสังข์     จ.ศรีสะเกษ

คุณจันรอน พ่ึงกริม - คุณสังวาลย์ นามวงศ์ศรี จ.สุโขทัย

คุณจำาเนียร ปัจจูมลี     จ.ชลบุรี

คุณจำานง หมีแก้ว     จ.ลำาพูน

คุณจิดาภา แสนทวี     กรุงเทพมหานคร

คุณจิดาภา สืบขจร     จ.เชียงใหม่

คุณจินดา กรวยสารคาม - คุณฉัตรมงคล ไทยทอง   กรุงเทพมหานคร

คุณจิระนันท์ คงไชยวะรีย์     จ.ชลบุรี

คุณจิรัชญา จินาวงศ์     จ.เชียงใหม่

คุณจิราภรณ์ ศรีวรรณ     จ.แพร่

คุณจิรายุส คงวัฒนานุกูล     จ.สมุทรปราการ

คุณจิราวดี น้อยรูปเรา     จ.นครสวรรค์

คุณจีรกานต์ ภักดี     กรุงเทพมหานคร

คุณจุไร พันธรักษ์     จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณจุไรรัตน์ แสนหอม     กรุงเทพมหานคร

คุณจุฑามาส ไชยปัญหา    จ.สมุทรปราการ

คุณฉลวย - คุณชะม้อย แย้มสุข    จ.ชัยนาท

คุณฉันทนา มากพงษ์     จ.ลพบุรี

คุณชไมพร โพธ์ิคำา     จ.สุโขทัย

คุณชญานิษฐ์ เรืองบุญศรี     จ.เลย

คุณชณชล สุขสะบาย     จ.สิงห์บุรี

คุณชนกันต์ อุไรรัตน์     จ.เชียงใหม่

คุณชนะ เสาวนา     จ.ฉะเชิงเทรา

คุณชนัดดา ฉลอมไชยสงค์     จ.อุดรธานี

คุณชนิฐา กุลขาล     จ.สิงห์บุรี

คุณชนิศา ภูริภัทรธาดากุล     จ.นครสวรรค์

คุณชนิสรา นันทะโกมล    จ.นครสวรรค์

คุณชลลดา สร้อยทอง     จ.นนทบุรี

คุณชลอ กล่ินเจริญ     จ.ปทุมธานี

คุณชวนชม ออมสิน     จ.นครสวรรค์

คุณชวลิต ทำาสวน    จ.กระบ่ี

คุณชวลิต - คุณนิภารัตน์ บวรศิริเกียรติ    กรุงเทพมหานคร

คุณชัญญา ปิยาภรณ์ภักด์ิ     กรุงเทพมหานคร

คุณชาลี พัชรบูรพากุล     กรุงเทพมหานคร

คุณชิงชัย พวงสกุล     จ.ชลบุรี

คุณชิติพัทธ์. ฉ่ำาฉวี     จ.สิงห์บุรี

คุณชินกร โสประดิษฐ์     จ.พิษณุโลก

คุณชิราวุฒิ งามวิลัย     จ.ศรีสะเกษ

คุณชุติกาญจน์ เพ็ญจันทร์     กรุงเทพมหานคร

RECOGNITION
นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

12

คุณซาคอวี ลามาก - คุณดารุณี อูมาสะ    จ.สงขลา

คุณญาณวรุตน์ ยมจันทร์     จ.พิจิตร

คุณฐานันดร์ คชาชาติ     จ.ชุมพร

คุณฐานิตา สืบหย่ิว     จ.ระยอง

คุณณฐกร ปัญญาทิพย์     จ.เชียงใหม่

คุณณภัทร สังฆคุณ     จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณณัชชา ไทยตรง - คุณกิตติศักด์ิ สุขประยูร   จ.พิษณุโลก

คุณณัชมน เพ็งศรี     จ.ชลบุรี

คุณณัฎฐาภรณ์ ส่งแสง     จ.นครศรีธรรมราช

คุณณัฏฐณิชา พิศมัย     จ.พิจิตร

คุณณัฏฐยา ลักขณานุกุล     กรุงเทพมหานคร

คุณณัฏฐ์อร พรนิยมประทีป     จ.สมุทรปราการ

คุณณัฐญดา ธรรมกูล     จ.สุพรรณบุรี

คุณณัฐธยาน์ รัตนินปฐมภัค  จ.นครนายก

คุณณัฐนันท์ ผลเกตุ     จ.ปทุมธานี

คุณณัฐพงศ์. สมัครลาน     กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐวัฒน์ เสาทอง     จ.สมุทรปราการ

คุณดริน เกียรติคลัง     กรุงเทพมหานคร

คุณดวงพร ปะติเก     จ.ปทุมธานี

คุณดอเล๊าะ ปุโรง     จ.ยะลา

คุณดารณี นัครา     จ.นครสวรรค์

คุณดารารัตน์ ควีนโนวรัตน์     จ.พะเยา

คุณดาริน บุญบัวทอง     จ.นครสวรรค์

คุณดารินทร์ สร้อยสน     จ.จันทบุรี

คุณตุ๊กตา บุญทิม     จ.พิจิตร

คุณถนอม สีหาบุตร     จ.หนองบัวลำาภู

คุณถาวร ก้องเกียรติกำาจร     กรุงเทพมหานคร

คุณถาวร กำาแก้ว     จ.ชลบุรี

คุณทรงพลปกรณ์ ทรัพย์เอกภักด์ิ    จ.สมุทรสาคร

คุณทวีศักด์ิ บัวเผือก     จ.นครสวรรค์

คุณทศพร ต๊ิกคล้าย - คุณวิโรจน์ กอดสันเทียะ   จ.นครราชสีมา

คุณทักษภร จันทร์เกษ     จ.อุบลราชธานี

คุณทักษิณ พลหลง     จ.ตาก

คุณทัศน ศรีวรมย์     จ.ชลบุรี

คุณทัศนีย์ พิกุลศรี     จ.เพชรบูรณ์

คุณทิติภา - คุณธนเดช ฐิติเดชวรชาติ    จ.สมุทรปราการ

คุณทิพาพร ชินแสงทิพย์     กรุงเทพมหานคร

คุณทุเรียน สอนทิพย์     จ.สุโขทัย

คุณธนทัสนันท์ สีแดด     จ.ชลบุรี

คุณธนธร แม่นยำา     จ.กำาแพงเพชร

คุณธนพรนรัศร - คุณพงษ์ตะวัน นาคไพศาลธน จ.พิจิตร

คุณธนภัทร รัตนเทพี     จ.ชุมพร

คุณธนัชชา กุดวงค์แก้ว     จ.สกลนคร

คุณธนิตย์ มณีเทศ     จ.กำาแพงเพชร

คุณธวัชวิช บางแก้ว     จ.เชียงใหม่

คุณธัญยฉัตร ชยเกียรตินนท์ - คุณภูมภัสส์ สีห์จิราสาตรา

กรุงเทพมหานคร

คุณธัญรดา แสงนวน     จ.ชลบุรี

คุณธัญรัตน์ โสพิกุล     จ.สงขลา

คุณธัญวลัย จันอุทะ     จ.เลย

คุณธีรพงศ์ แซ่ซ่ี - คุณอะหม่ีมะ เลาย้าง    จ.เชียงใหม่

คุณธีรภัทร์ พิศาลพงศ์ธร - คุณสายสมร ขาวกลางดอน   จ.ชลบุรี

คุณธีระ บัวหลวง     กรุงเทพมหานคร

คุณธีราลักษณ์ ยมะสมิต     จ.สมุทรสาคร

คุณนกแก้ว ไชยะบัด     กรุงเทพมหานคร

คุณนภัชสภร สายเมฆ     จ.บุรีรัมย์

คุณนรารัต เจียะรัตน์     จ.พัทลุง

คุณนรินทร น้อยแก้ว     จ.สระบุรี

คุณนลินี สมประสงศ์     จ.เชียงใหม่

คุณนวพร มนาคม     จ.หนองบัวลำาภู

คุณน้อย เนียมอยู่     จ.พิจิตร

คุณนาตย์มณี สุวรรณะ     จ.สงขลา

คุณนิโรธ ใจปิน     จ.แพร่

คุณนิตยา หงษ์ทอง     จ.ลพบุรี

คุณนิทัศน์ ปัญญารินทร์     จ.ปทุมธานี

คุณนิรมล สินไชย     จ.ชลบุรี

คุณนิสาพร ดำารงศิลป์     กรุงเทพมหานคร

คุณนุจรีย์ เดชขุน     กรุงเทพมหานคร

คุณนุชรา ป้องคำาศรี     จ.ชลบุรี

คุณบรรดิษฐ์ พานสิงห์     จ.ตาก

คุณบัวสอน สิมมา     จ.นครปฐม

คุณบุญเลิศ น้อยอุบล     จ.ฉะเชิงเทรา

คุณบุญทวี มณเฑียร     จ.ลำาพูน

คุณบุญมา จำานงค์เลิศ    จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณบุญยงค์ เชิดดอก     จ.สุรินทร์

คุณบุสดี สุทธิจินดา     จ.ลพบุรี
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คุณประไพ ลำายอง     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณประกายแก้ว รักพงษ์     จ.ชลบุรี

คุณประกาศิต จิตรสว่าง     จ.แพร่

คุณประคอง อามาตมนตรี  กรุงเทพมหานคร

คุณประดิษฐ มีฤาสาร     จ.กำาแพงเพชร

คุณประทีป วังสอน     จ.ชลบุรี

คุณประพิศ ศรีเมือง     จ.เชียงใหม่

คุณประภาพร สนธิโฆษิตรัตน์     จ.นครศรีธรรมราช

คุณประวีร์รัชย์ ปล้ืมสุข    จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณประสาร - คุณตาม สุวรรณชัย    จ.สุโขทัย

คุณประสิทธ์ิ ยอดย่ิง     จ.พิจิตร

คุณปราณี คำาแก้ว     จ.เชียงใหม่

คุณปราณี จิตรเท่ียง     จ.ตรัง

คุณปราณี ยศแผ่น     จ.พะเยา

คุณปรีชา แสงสว่าง - คุณณัฐนรี ประเสริฐสันติสุข   จ.ลพบุรี

คุณปรีชาชาญ ภาเรือง     จ.ระยอง

คุณปวันรัตน์ จรัสดำารงนิตย์     กรุงเทพมหานคร

คุณปวีณา นวลนรลักษณ์ - คุณเอ๋ นาคสิงห์    จ.ระยอง

คุณปัญญา คำาผาย     จ.หนองบัวลำาภู

คุณปาระวี โสมณวัตร     จ.ชลบุรี

คุณปิยชัย ชื่นจิตร     จ.นครสวรรค์

คุณปุญญพัฒน์ บุตรเวียงพันธ์    จ.เชียงใหม่

คุณปู สีทอง - คุณคุณใจ คุณือ    จ.เชียงใหม่

คุณฝ้ัน จันทร์รักษา     จ.ศรีสะเกษ

คุณพจนา หมวดพุฒ     จ.สงขลา

คุณพนมะ โชครุ่งเรืองรัตน์     จ.สงขลา

คุณพนารัตน์ หงษ์สกุล     จ.สระแก้ว

คุณพรชัย เนกขำา     จ.สระบุรี

คุณพรชัย ทาสี - คุณกรรณิการ์ เกิดช่ัง    จ.พิษณุโลก

คุณพรทิพา ธีวีระพันธ์     จ.นครสวรรค์

คุณพรพรรณ์ ส่งสกุลวงศ์     จ.นครราชสีมา 

คุณพรพิมล มูลด้วง     กรุงเทพมหานคร

คุณพรพิมล สุขมี     กรุงเทพมหานคร

คุณพรภินันท์ เลิศพัฒน์ธิติ     จ.กำาแพงเพชร

คุณพรรณธิภา ไชยศรีษะ     จ.ศรีสะเกษ

คุณพรรษา ปานน้อย - คุณมนตรี แกล้วกลัด    จ.ชลบุรี

คุณพัชรมัย นันท์ชัย     จ.เชียงใหม่

คุณพัชรี ย่ิงชาติ     จ.ศรีสะเกษ

คุณพานุห์ ประทุมชัย     จ.ขอนแก่น

คุณพิชัย กิจวิทย์     จ.นนทบุรี

คุณพิชานัน ยังศรัทธา     จ.นครศรีธรรมราช

คุณพิทยนันท์ เงินจันทร์     จ.พิษณุโลก

คุณพิมพ์รัตน์ มณีอินทร์     กรุงเทพมหานคร

คุณพิศมัย - คุณประเสริฐ นิลแก้ว   จ.แพร่

คุณพิศมัย มังฉกรรจ์     จ.นครศรีธรรมราช

คุณพิสมัย อักโข      จ.ศรีสะเกษ

คุณภักดี ซารูมอ     จ.ยะลา

คุณภัคกัญญา โสมภีร์     จ.นนทบุรี

คุณภัคจิรา มันทากาศ    จ.พิษณุโลก

คุณภัคภร พรหมเมศ     จ.เพชรบูรณ์

คุณภัทรพล พิมาณพงสา     จ.นครสวรรค์

คุณภัทรวดี คำาสุมาลี     กรุงเทพมหานคร

คุณภัทรวลัญช์ ศรีประเสริฐ     กรุงเทพมหานคร

คุณภานุมาศ ดาวทอง - คุณสุทธิดา จินดาโชติ   จ.ราชบุรี

คุณภาพิตร ละอองเดช     จ.สุโขทัย

คุณภูแสง เจนบุญลาภ     กรุงเทพมหานคร

คุณภูมิพัฒน์ ธนาลภัสไพศาล     กรุงเทพมหานคร

คุณมงคล บุญเรือง - คุณศิริพร ล้ีตระกูล    จ.นครสวรรค์

คุณมณญ์กณิกศร - คุณภีฬตรีวิชช์ บูรณโภคิณสิริ   จ.พิษณุโลก

คุณมนตรี อินต๊ะมณี - คุณลัดดา สิงห์แก้ว    จ.เชียงใหม่

คุณมยุรา ฝ่ายแก้ว     จ.อุดรธานี

คุณมะละเว       จ.ตาก

คุณมาดาม - คุณเยาวเรส ดอกไม้เงิน    จ.พิจิตร

คุณมานพ พุฒฤทธ์ิ     จ.สุโขทัย

คุณมานะชัย ยอดดี     จ.เพชรบูรณ์

คุณมานิต เอ่ียมสะอาด     จ.นครสวรรค์

คุณมิรันตี วิมุติการ     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณมุกดา เหมาะดีหวัง     กรุงเทพมหานคร

คุณมุกดา บุญครอบ     จ.ชลบุรี

คุณย้อย เอมโอน     จ.จันทบุรี

คุณยุพิน - คุณวิษณุ ธรรมพงษ์    จ.จันทบุรี

คุณยุพิน ป่ินแคน     จ.บุรีรัมย์

คุณยูถิกา แสงอุไร     จ.นครศรีธรรมราช

คุณรวงแก้ว พงษ์พิทักษ์     จ.ระยอง

คุณรัชฎาภรณ์ พุทธวิเศษ     จ.ร้อยเอ็ด

คุณรัตนา ป้างปู     จ.ตราด

คุณราณี สารกลาง     จ.ตราด

คุณราตรี ชนะศักด์ิ     จ.นครศรีธรรมราช

คุณริน ซุน      กรุงเทพมหานคร

คุณรุ่งทิวา ม่ันคง     จ.เชียงใหม่

คุณรุ่งสุริยา แซ่หล่ี     กรุงเทพมหานคร

คุณรุ่งอรุณ นักเวชน์     จ.กาญจนบุรี

คุณรุ่งอรุณ มูลเทพ - คุณพรพิมล เทพสิงห์    จ.เชียงราย

คุณรุดดี ชอบหวาน     จ.สงขลา

คุณฤทธ์ิดาวรรณ์ - คุณอ้าหลี หมันบุตร    จ.กระบ่ี

คุณละเมียด บุบผาอาจ     กรุงเทพมหานคร

คุณลัดดา - คุณธีรวุฒิ หวานตา    กรุงเทพมหานคร

คุณล่ันทม บุญสะอาด     จ.สุโขทัย

คุณลำาแพน ทัพจ่ัน     จ.ปทุมธานี

คุณลำาดวน ยมจันทร์     จ.พิจิตร

คุณลือชัย บุญมีจ้อย     จ.ชลบุรี

คุณวชิราภรณ์ บุญปก     จ.ชลบุรี

คุณวรนุช นวจิตไพบูลย์     กรุงเทพมหานคร

คุณวรพร ต้ังเสถียรกุล     กรุงเทพมหานคร

คุณวรพล แท่นทอง - คุณเมธาวี ด้วงป่ิน    จ.ราชบุรี

คุณวราภรณ์ ล้ิมร้ัว     จ.ชลบุรี

คุณวราภรณ์ ศรีหยวก     จ.เพชรบูรณ์

คุณวริษฐา รอดอยู่     กรุงเทพมหานคร

คุณวฤทธ์ิ กลีบกลางดอน     จ.นครราชสีมา

คุณวลี เผือกบำารุง     กรุงเทพมหานคร

คุณวศิน หนูซึม     จ.สมุทรปราการ

คุณวสันต์ ช้อยเชิดสุข - คุณพรสวรรค์ เรืองแสน   กรุงเทพมหานคร

คุณวสันต์ มีฟัก     จ.สุโขทัย

คุณวัน -  Nget Sark     จ.ชลบุรี

คุณวันเพ็ญ ชาวโคกหม้อ     จ.นครสวรรค์

คุณวันเพ็ญ พุทธปัญญา     จ.เชียงใหม่

คุณวันดี - คุณสุขุมวิทย์ ฤกษ์วรรณ    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวัลภา รัตนบุรี     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวาสนา สารกลาง     จ.ตราด

คุณวิไลพรรณ อ่ิมสำาอางค์     จ.สระบุรี

คุณวิไลวรรณ กำาลังเก้ือ - คุณภณธกร เสียงอ่อน   จ.นครศรีธรรมราช

คุณวิไลวรรณ พิษนาค    จ.นครสวรรค์

คุณวิชุดา บุญส่ง     จ.นครสวรรค์

คุณวิทยา แก้วยอด     จ.สระบุรี

คุณวิทยา คุณเวียน - คุณอุมาพร ปะตาทะยัง   จ.กำาแพงเพชร

คุณวิภา หงษ์นำาชัย     จ.สมุทรสาคร

คุณวิภาดา สังเกตุ     จ.สมุทรปราการ

คุณวิมาน ฝ้ันยาวงค์     จ.กำาแพงเพชร

คุณวิรินทร์ตรา โชคดุลพินิตย์     กรุงเทพมหานคร

คุณวีรชัย ทียาพันธุ์     จ.นครปฐม

คุณวีรพงษ์ จันทร์นิล     จ.ราชบุรี

คุณศรัญญา บุญเพ็ชร     กรุงเทพมหานคร

คุณศรัณญ์ มีไชยโย     จ.พิจิตร

คุณศรีนุช อินแก้ว     จ.กระบ่ี

คุณศรีประภา สินธุปัน     จ.เชียงใหม่

คุณศรีสุรีย์ วรรณวิจิตร     จ.ระยอง

คุณศศิธร ภาคพิพัฒน์     จ.จันทบุรี

คุณศศิมา - คุณสมพร สำาเร็จงาน    จ.สมุทรสาคร

คุณศิริกุล ขยัน     จ.พะเยา

คุณศิริฉัตร ชัยทร     จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณศิริทิพย์ มานพ     จ.แพร่

คุณศิริพร พุฒฤทธ์ิ      จ.สุโขทัย

คุณศิริรักษ์ ห้าวเจริญ     จ.ชลบุรี

คุณศุภชัญญา ฎิรัตน์ม่ิงไพศิษฐ์    จ.พิษณุโลก

คุณศุภชัย - คุณศิริณี รสพล     จ.พิษณุโลก

คุณสงค์ ขันสิงหา     จ.พิจิตร

คุณสนอง เพ็งภิบาล     จ.สุโขทัย

คุณสมบูรณ์ ประกอบสุข     จ.ระยอง

คุณสมปอง โพธิราช     จ.สระบุรี

คุณสมพร พรหมจินดา     จ.พัทลุง

คุณสมพร วงศ์ษา     จ.เชียงราย

คุณสมพิศ แซ่ห่ำา     กรุงเทพมหานคร

คุณสมภูมิ สุกสารีรัฐ     กรุงเทพมหานคร

คุณสมหวัง เปสาโก     รุงเทพมหานคร

คุณสมัย เผือกพันธ์     จ.สุโขทัย

คุณสมาน - คุณสายสุณีย์ วงค์สีใส    จ.ตราด

คุณสรธิญ วิไลพรรณ์     จ.ชลบุรี

คุณสรศักด์ิ เต็กบุญตาม     จ.ชลบุรี

คุณสรายุทธ ศรีชำานิ     จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสะอาด - คุณวิไลลักษณ์ แก่นพรม    กรุงเทพมหานคร

คุณสัญชัย ชุติมันต์ชัย     จ.นครสวรรค์

คุณสาโรช บริบูรณ์ชัยศิริ     จ.เชียงใหม่

คุณสามารถ ย้ิมสิงห์     จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสายทอง สลักคำา     จ.ยะลา

คุณสายธาร บุญทา     จ.จันทบุรี

คุณสายพิณ มะหะหมัด     จ.ตราด

คุณสายรุ้ง ใจงาม     จ.ปทุมธานี

คุณสายรุ้ง ภู่มะณี - คุณสุชิน สุขญาณกิจ     จ.ลพบุรี

คุณสายรุ้ง สุริยชุตานนท์     จ.อุทัยธานี

คุณสาลิณี นิลประเสริฐ     จ.จันทบุรี

คุณสำาเนียง ออมทรัพย์ - คุณสมพร กลัดทอง   จ.ลพบุรี

คุณสิทธิโชค ไชยแสง - คุณพิบูล ศรีวรรณคำา   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสิรวิชญ์ - คุณชัชชญา ต้ังตระกูลศิลป์   จ.ชลบุรี

คุณสิริกร เรืองรักษ์     จ.ชลบุรี

คุณสีดา เมน      จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสีนวล หนูหอม     จ.ครปฐม

คุณสุแพะ ฮัท     จ.ชลบุรี

คุณสุณีรัตน์ แสงขาว     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุดจิตรา - คุณธนารักษ์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์    จ.ชลบุรี

คุณสุนิดา โพธ์ิอ้น     กรุงเทพมหานคร

คุณสุนิสา เบ็ค     จ.ชลบุรี

คุณสุนีย์ สุทธิไชยา     จ.มหาสารคาม

คุณสุประวีณ์ สภาพักต์     จ.นนทบุรี

คุณสุพจน์ ต้นกระโทก     จ.ศรีสะเกษ

คุณสุมิตรา พิชัย     กรุงเทพมหานคร

คุณสุรเชษฐ์  - คุณจริยา ปานยัง    จ.ตรัง

คุณสุรเดช ฤกษ์งาม     กรุงเทพมหานคร

คุณสุรพงษ์ ทองมณี     จ.ปทุมธานี

คุณสุรัตน์ วัฒนชยกุล     กรุงเทพมหานคร

คุณสุวรรณ์ เริงเกตกรรม     จ.อุทัยธานี

คุณสุหลา ปุริโต - คุณทรรศ ศรีทะวงษ์    จ.ขอนแก่น

คุณหงษ์ทอง - คุณสุรศักด์ิ พรมไพร    จ.ชัยภูมิ

คุณหทัยกัญจ์ เลิศสุรีรัตน์     จ.ชลบุรี

คุณหทัยทิพย์ นันทิยะกุล     จ.ระยอง

คุณหน่ีงฤทัย ชัยยัง     กรุงเทพมหานคร

คุณหนูเทศ วงษา     จ.ชลบุรี

คุณหวล ใจม่ัน     จ.ชัยนาท

คุณห๊ะ กายแก้ว     จ.นครศรีธรรมราช

คุณอดิศักด์ิ เวชกุล     จ.จันทบุรี

คุณอดุล ฤาชา     กรุงเทพมหานคร

คุณอทิตา ดวงดีทิพย์     กรุงเทพมหานคร

คุณอธิป ศรีคชไกร     จ.สงขลา

คุณอนงค์ จันโทภาศ     จ.สมุทรปราการ

คุณอนงค์ จันทร์ศรีใส      จ.ชลบุรี

คุณอนุชา ช่วยกลาง     จ.ศรีสะเกษ

คุณอนุชา สกุลไทย     จ.ปทุมธานี

คุณอนุชา หนูเขียว     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอนุวัฒน์ พุ่มศิโร - คุณฐานิตา วงศ์ลัดดา    จ.แพร่

คุณอนุสรณ์ เออทอ     จ.ราชบุรี

คุณอภิญญา พ่อเกษ     จ.นครปฐม

คุณอรวรรณ บุญถึง     กรุงเทพมหานคร

คุณอรวรรณ สังกดมาตย์     กรุงเทพมหานคร

คุณอรสุดา เทียมทรัพย์     จ.นนทบุรี

คุณอรอนงค์ หงษ์ยนต์     จ.กำาแพงเพชร

คุณอรัญญา จันทนะ     จ.พะเยา

คุณอรุณี จันทร์ประเสริฐ     จ.สงขลา

คุณอรุณี ผลม่ังค่ัง     กรุงเทพมหานคร

คุณอวยพร ทิพนาค     จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอัญชลินท์ จรุงพัฒนานนท์    จ.ชลบุรี

คุณอัณณา เชยชื่นจิตร     จ.ตรัง

คุณอัมพวัน อยู่เจริญ     จ.ชลบุรี

คุณอัมพา วิริต     จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอานนท์ รื่นเรืองฤทธ์ิ     กรุงเทพมหานคร

คุณอารี ก๊กใหญ่     จ.กระบ่ี

คุณอารี ศรีผ่องใส     จ.สุโขทัย

คุณอารีรัตน์ มุติมรรคา     จ.พะเยา

คุณอำาพร. พิมพ์เจริญ     จ.นครสวรรค์

คุณอุไร พ๊อพพ์     จ.ระยอง

คุณอุดม - คุณนันทา หอมกล่ิน    จ.นครสวรรค์

คุณฮัซซัน - คุณสาวียะ หมัดอะด้ำา    จ.สงขลา

ด.ต.พงศนาถ ศรีทอง     จ.นครสวรรค์

ดร.รื่น หมื่นโกตะ     กรุงเทพมหานคร

ร.ต.ชัยวัฒน์ วันโน    จ.สระบุรี

ร.ต.อ.หญิง เพชรมณี บุญสังช์    จ.ฉะเชิงเทรา

ว่าท่ี ร.ต.พรเทพ - คุณน่ิมนวล จันศรี    จ.เลย





Alkamag กระแสแรงไม่หยุดAlkamag กระแสแรงไม่หยุด

พร้อม Go Inter... Go Inter...พร้อม Go Inter...

กระแสตอบรับดีล้นหลาม ทั้งจากในไทยและนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ

กับผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องทำานำ้าแร่ Alkamag ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา เรียกร้อง

อยากให้ซัคเซสมอร์ประเทศไทย เร่งส่งออกไปจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น เพ่ือให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ในต่างประเทศ มีทั้งความพร้อมความเข้าใจวิธีการทำาตลาดและ

มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของนำ้าดื่มที่มากกว่าคำาว่า...นำ้าสะอาด ในช่วงแค่เดือนกว่าๆ บริษัทได้สนับสนุน

การส่งมอบความรู้เคร่ืองทำานำ้าแร่ Alkamag ถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยเร่ิมจากประเทศเวียดนาม 

มาเลเซีย สปป.ลาว และกัมพูชา นำาเทรนนิ่งโดยอาจารย์หนึ่ง กูรูด้านเครื่องทำานำ้าแร่

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2561 นักธุรกิจชาวเวียดนามกว่า 150 คน 

ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมความรู้เคร่ืองทำานำ้าแร่ Alkamag 

กันอย่างเนื่องแน่น อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้วิธีการสาธิต วิธีการ

ทดสอบการกรองนำ้า โดยจัดขึ้นที่ Nhà hàng Thúy Nga Plazaa 
เมืองฮานอย

ประเทศเวียดนาม

Vietnam

BY : ศิริวิช อ่ำ�เจริญ
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เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2561 นักธุรกิจชาวลาวกว่า 250 คน ได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์

โดยคณุพิมพ์มาดา ศภุวิศาลทพิย์ (ตำาแหน่ง Diamond) โดยเฉพาะ

ความรู้เครื่องทำานำ้าแร่ Alkamag ที่กำาลังเป็นกระแสในไทย ผู้เข้า

ร่วมอบรมทุกคนได้รับความรู้และวิธีการติดตั้ง เข้าใจเรื่องคุณภาพ

นำ้าดื่มมากขึ้นซึ่งได้จัดขึ้นที่สาขาเวียงจันทน์

เม่ือวันท่ี 28 ต.ค. 2561 นักธุรกิจชาวมาเลเซีย กว่า 50 คน

ที่ต ้องการข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับเคร่ืองทำานำ้าแร่ Alkamag 

พร้อมไขข้อสงสัยทุกคำาถาม เพ่ือยกระดับความเช่ือมั่นใน

ผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นที่สาขาเปตาลิงจายา, เซลังงอร์

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 นักธุรกิจชาวกัมพูชากว่า 100 คน ได้

เข้าร่วมรับฟังความรู้เครื่องทำานำ้าแร่ Alkamag กันอย่างเต็มห้อง

ประชุม พร้อมได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งและการทดสอบคุณภาพนำ้า 

โดยจัดขึ้นที่สาขาพนมเปญ

ด้วยผลติภณัฑ์ท่ีมคุีณภาพสูง ออกแบบมาเพ่ือตอบโจทย์ผูบ้รโิภคท่ีรกัในสุขภาพ ทำาให้ธรุกิจซคัเซสมอร์

ในต่างประเทศ ณ วันนี้ "ก้าวสู่ความเป็นธุรกิจที่มั่งคงระยะยาวได้อย่างแท้จริง"

ขอบคุณเครื่องท�าน�้าแร่ Alkamag ที่เป็นมากกว่าน�้าสะอาด...

ประเทศลาว

Lao

ประเทศมาเลเซีย

Malaysia

ประเทศกัมพูชา

Cambodia
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TurkeyTurkey
ความตื่นเต้นเพิ่มสูงขึ้นทันที
หลังการประกาศทริปท่องเท่ียว
ใหม่ ในงาน The Success 
ครั้งที่ 15 ที่ผ่านมา...
เพราะทริปน้ีเราจะเดินทางไกลออกไป
จากทวีปเอเชียท่ี Being More Trip 
เคยน�าพาครอบครัวซัสเซสมอร์ไปกัน  
ซึ่งปกติในทริปสั้นนี้ เราจะท่องเที่ยวกัน
ประมาณ 4 วัน 3 คืน แต่ส�าหรับทริปนี้
เราจะท่องเท่ียวประเทศตุรกี ประมาณ
5-6 คืนเลยทีเดียว  คุ้มค่าจริงๆ  แล้วจะ
รออะไรครบั รบีๆ ต้ังเปา้หมาย วางแผน
ในการส่งมอบคุณค่า เพ่ือช่วยเหลือ
เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนกันให้เต็มที่ 

มอรแ์มน ขอเอาใจชว่ยให้ทุกๆ ท่านมีแรง
บันดาลใจและมีพลังที่มากเพียงพอใน
การเอาชนะอปุสรรคต่างๆ จนสามารถ
ผ่านทรปิไปฉลองความส�าเรจ็ใน Being 

พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) 

ใช้เวลาสร้างถึง 30 ป ีสร้างดว้ยหินออ่นในศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ส่วนตวั

อาคารมีความยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัส บนฝั่ง

ทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา

มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระไนและรูปเขียนรูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

มาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษทำาจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่

ที่สุดในโลก หนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่

ทีส่ดุในโลก เสาหนิออ่นบนัไดทางข้ึนหอ้งโถงตรงราวทำาดว้ยไมว้อลนตั ลกูกรงราวบนัไดทำาดว้ย

แก้วคริสตัลสวยงามน่าทึ่งมาก พรมช้ันเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ใน

ตุรกี เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์

มาทำาห้องอาบน้ำาในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ ด้านหน้าพระราชวัง มีหอนาฬิกาใหญ่ 

สไตล์บาร็อกตั้งตระหง่านอยู่ ที่น่าสังเกตคือ มีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะช้ี

บอกเวลา 09.06 น. อนัเปน็เวลาทีป่ระธานาธบิดมีสุตาฟา เคมาล หรืออตาเตร์ิกถึงแก่อสัญกรรม

(Dolmabahce) พระราชวังโดลมาบาห์เช 

ฉบับท่ีแล้ว มอร์แมนได้เขียนถึง

สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงอิสตันบูล 

(Istanbul) ไปแล้วบางส่วน

แต่เ น้ือที่หมดลงเสียก่อน 

มาฉบับน้ี จึงขอขยายภาพ

ความฝันของสถานที่ท่อง

เที่ยวในกรุงอิสตันบูลต่อ... 

เชญิติดตามได้เลยครับ >>>
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TurkeyTurkey ตลาดเครื่องเทศ หรือ สไปช์มาร์เก็ต Spice Bazaar เป็นตลาดตั้งอยู่ในร่มและเป็นตลาดใหญ่อันดับสองใน

อิสตันบูล รองจากแกรนด์บาร์ซาร์ ตลาดแห่งนี้สร้างตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 มักเรียกขานกันจนติดปากว่า

ตลาดอียิปต์ เพราะที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้าที่นำาเข้าจากกรุงไคโร สินค้าจะเป็นเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจาก 

เครื่องเทศ ถ่ัวชนดิตา่งๆ รังผึง้ น้ำามนัมะกอก ผลไมท้ัง้สดและแหง้ ของทีร่ะลกึ เครื่องประดบั

เครื่องแตง่กาย ชาชนดิตา่งๆ ทางเข้าตลาดมสีามทาง ดา้นใตจ้ะเชื่อมไปสู่ลานหนิหนา้สุเหร่า 

ตดิกับถนนเลยีบทะเลมาร์มะราซ่ึงเชื่อมตอ่ปากทะเลสาบโกลเดนฮอร์น ถือไดว่้าเปน็จดุชมวิว

ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอิสตันบูล ตรงท้ายตลาดเครื่องเทศมีประตูบานใหญ่อีกแห่ง จะมีทาง

เชื่อมซอกซอยเล็กๆ ที่เรียงรายด้วยร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องโลหะ ที่ให้ความรู้สึกเหมือน

กำาลังเดินอยู่ย่านตลาดคลองถม สะพานเหล็กนอกจากจะมีร้านขายเครื่องเทศขนาดใหญ่

ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ถือเป็นหนึ่งในช่องแคบที่เลื่องช่ืออันดับต้นๆ ของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่ง

อิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลดำา (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara)

ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของ

ทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญในการป้องกันประเทศตุรกี

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าแม้ ในยุคของการนำาเอาเรือปืนใหญ่มาใช้

แต่ไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนัก

มาก่อนเลย เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง จุดที่น่าสนใจของ

ช่องแคบบอสฟอรัส คือ สะพานข้ามช่องแคบที่มีอยู่สองสะพาน

ด้วยกัน สะพานแรกสะพานบอสฟอรัสเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1970

เพ่ือเช่ือมสองทวีปเข้าด้วยกัน ส่วนอีกสะพานหนึ่งคือสะพาน

ฟาติห์ ที่สร้างในปี ค.ศ. 1988 ตั้งอยูในบริเวณส่วนที่แคบที่สุด

ของช่องแคบแห่งนี้ เมื่อมาถึงอิสตันบูล ทั้งที่ หากไม่ได้นั่งเรือ

ล่องบอสฟอรัสก็เหมือนมาไม่ถึงอิสตันบูล ระหว่างนั่งเรือจะเห็นวิว

ทิวทัศน์ของเมืองทั้ง 2 ฝั่ง ที่มีสถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างกัน

และมีความสวยงามอย่างยิ่ง

จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex) หรือ

ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรัสกลางเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง

ย่านประวัติศาสตร์ของกรุงอีสตันบูล แต่เดิมใช้เป็นที่แข่งรถม้าและ

จัดงานเฉลิมฉลอง พิธีราชาภิเษกในอดีตในยุคไบแซนไทด์ ปัจจุบันกลาย

เป็นสวนสาธารณะโล่งกว้าง เหมาะกับการทำากิจกรรมต่างๆ เป็นสถาน

ที่นัดพบยอดนิยมของผู้คนในปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของ Hippodrome 

ได้เส่ือมสลายไป ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลาน

และเสาโบราณอีก 3 ต้น คือเสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส 

(Theodosius Obelisk) ที่สร้างขึ้นสมัยอียิปต์โบราณ ก่อนเคลื่อนย้าย

มาที่อีสตันบูลเป็นเสาทรงส่ีเหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อยๆ เรียวยาวข้ึนไป

เป็นยอดแหลม ส่วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์

ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัว พันเก่ียวกันไปมา ได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลือ

อยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่าเสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์

แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น

(Sultanahmed Complex) 

(Spice Bazaar)

(Bฺosphorusr)

จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด

ตลาดเคร่ืองเทศ หรือ สไปช์มาร์เก็ต

ช่องแคบบอสฟอรัส

ทัง้หมดนี ้คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วในกรงุอสีตนับูล ทีพ่วกเราจะไดไ้ปสมัผัสกนั ในฉบับหน้ามอรแ์มนจะพาทุกๆ ท่าน

ออกจากกรงุอีสตันบลู เพื่อชมความสวยงามของเมืองอื่นๆ อีกหลายเมอืง ที่มีประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานและมีความ

สวยงาม ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในประเทศตุรกี แล้วพบกันครับ...
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ดังนั้น เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ อยู่บนแนวทาง           

ที่ถูกต้อง บริษัทฯ จึงต้องมีระเบียบปฏิบัติและข้อกำาหนด

หลายประการให้ทุกท่านพึงให้ความสำาคัญ เพ่ือให้องค์กรของ

ธุรกิจซัคเซสมอร์ของแต่ละท่านประสบความสำาเร็จ มั่นคง

และแข็งแรงสืบไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะดำา

เนินธุรกิจซัคเซสมอร์ ตามครรลองของกฎจรรยาบรรณและ

ระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้สำาหรับนักธุรกิจทุกคน

1. พึงยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา 
2. ผู้ที่คุณจะสปอนเซอร์ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ ที่ได้รับจริงจากธุรกิจ  
    ซัคเซสมอร์
4. ต้องมีความจริงใจ ในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า
6. ต้องไม่จ�าหน่ายตัดราคา
7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน
8. หากชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจ ต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ 
9. ต้องไม่จ�าหน่ายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ในร้านค้า หรืองาน
    แสดงสินค้า

10. ต้องไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์
11. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นแหล่ง 
      จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของซัคเซสมอร์
12. ต้องไม่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์แบบเคาะประตู 
13. ต้องไม่สร้างความกดดันในการจ�าหน่าย
14. ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของบริษัท
15. ไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่น
16. การผลิตสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ 
17. ต้องไม่น�าชื่อ-สกุล ที่ไม่มีตัวตนจริงเข้ามาวางในผังองค์กร

“กฎจรรยาบรรณ...ในการดำาเนินธุรกิจซัคเซสมอร์”

สวัสดีครับทุกท่าน สำาหรับเร่ืองราวในวันนี้

ผมมีโอกาสได้เล่าถึงรากฐานแห่งความสำาเร็จ

ที่มั่นคง ในการดำาเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ นั่นคือ

“กฎจรรยาบรรณ ในการดำาเนินธุรกิจ

ซัคเซสมอร์”  

การดำาเนินธุรกิจซัคเซสมอร์อย่างถูกต้องนั้น 

มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากซัคเซสมอร์

เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำาเร็จ ให้แก่

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ครอบครัว รวมทั้งผู้คน

อีกมากมาย ที่ทุกท่านได้ส่งมอบโอกาสที่ดีให้

แก่กัน โดยกฎจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ ระบไุว้ในคูม่อืการดำาเนนิธรุกิจ หน้า 

30 และ หน้า 31 มีทั้งสิ้น 17 ข้อ ดังนี้

ผมเชื่อมั่นว่า... องค์ประกอบส�าคัญ ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จคือ

การด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เคารพซ่ึงกันและกันเพ่ือพิทักษ์

สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคน

สำาหรับวันน้ี! ผมขอเล่าถึงเรือ่งกฎจรรยาบรรณไว้เพียงเท่าน้ี 

ฉบับหน้าหากมีข้อมูลท่ีมีประโยชน์ ผมจะมาบอกเล่าใน

โอกาสต่อไปครับ...

BY : อัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธย�
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ALL PRO

WHEY PROTEIN

เหมาะกับใคร?

ALL PRO 

เป็นเวย์โปรตีนประเภทไหน?

ALL PRO สามารถดื่มเพ่ือ

ทดแทนโปรตีนจากอาหารหลัก 

เช่น เน้ือ นม ไข่ ได้หรือไม่?

การรับประทาน 

ALL PRO
ทุกๆ วัน ท�าให้อ้วนหรือไม่?

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ห้ามทาน เวย์โปรตีนหรือไม่?

ALL PRO เป็นเวย์โปรตีนบริสุทธ์ิ

ที่สกัดจากนม สามารถทานได้ทั้ง

ผู้หญิง ผู้ชาย คนสูงอายุ และสำาหรับ

ผู้ทีต้่องการดแูลรูปร่าง ควรทานควบคู่

กับการออกกำาลังกาย พร้อมทั้งรับ

ประทานอาหารให้พอดีและพักผ่อน

ให้เพียงพอ

ผลิตภัณฑ์ ALL PRO Anti-Aging 

Whey Protein  เป็นเวย์โปรตีนสูตร

ชะลอวัยที่มีส่วนผสมของ Hydro - 

Prolib whey & Whey Protein Isolate

เวย์โปรตีนสกัดจากนม ด้วยกระบวน

การพิเศษ เพ่ือให้มีโมเลกุลที่เล็กลง 

สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันที

และมีคุณสมบัติช่วยลดนำ้าหนัก โดย

ช่วย 3 กลไก คือคงมวลกล้ามเนื้อ, 

สลายไขมันและลดปริมาณไขมันใน

ร่างกายไปพร้อมๆ กัน ทำาให้ร่างกาย

ดูเฟิร์มกระชับแบบสุขภาพดี

สามารถใช้แทนโปรตีนจากแหล่งอื่น

ได้ ALL PRO เป็นเวย์โปรตีนที่พัฒนา

สูตรมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

เสริมโปรตีน ที่ร่างกายสามารถย่อย

และดูดซึมโปรตีนได้ง่าย และสะดวก

ในการพกพา รับประทานง่าย แต่ทั้งนี้

เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง ก็จำาเป็นจะต้อง

รับประทานอาหารหลักในหมวดอื่นๆ

ให้ครบถ้วนควบคู่กันไปด้วย

ALL PRO 1 ซอง ให้พลังงาน

สารอาหารประมาณ 180 kcal 

มีส่วนประกอบทั้งโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรต จึงควรทานใน

ปริมาณที่เหมาะสม ถ้าทาน

มากเกินแล้วไม่ออกกำาลังกาย

ให้พอเหมาะ ก็จะไม่สามารถ

ช่วยในเร่ืองของการลดนำา้หนกั

หรือดูแลรูปร่างได้ดีเท่าที่ควร 

แต่ในทางกลับกนั เราสามารถ

ใช้ ALL PRO เวย์โปรตีน

เป็นเคร่ืองมือในการควบคุม

นำ้าหนัก ลดนำ้าหนัก ควบคุม

แคลอร่ีเพื่อไม ่ ให ้ หิว เพ่ือ

ให ้มีพลังงาน และหากกิน

ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะมี

ประโยชน์มาก เพราะช่วยรีด

ไขมันได้ ร่างกายได้ โปรตีน

ที่เพียงพอ ยิ่งออกกำาลังกาย

ควบคู่เพ่ือเผาผลาญพลังงาน

และเสริมสร้างสมรรถภาพ 

ทางร่างกาย ถ้าคุณทำาแบบที่

กล่าวข้างต้นนี ้จะสามารถช่วย

ลดนำ้าหนักได้และร่างกายก็

แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งก็สามารถทานเวย์

โปรตีนได้ ยิ่งผู ้ป่วยที่ต้องทำาการ

รักษามะเร็งผ่านวิธีเคมีบำาบัด ยิ่ง

ต้องการโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมและ

บำารุงร่างกายให้ฟื้นตัวไวๆ อีกต่าง

หาก แต่ไม่ใช่โปรตีนทุกประเภทที่

จะดีต่อร่างกาย โปรตีนที่ได้จากการ

แปรรูปผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้ง

ปิ้ง ย่าง รมควัน และใส่สารอื่นๆ 

ย่อมกระตุ้นเช้ือมะเร็งในร่างกายได้ 

การทานเวย์โปรตนีเสริมนัน้  จงึเป็น

ตัวเลือกที่ดีแต่ควรอยู่ภายใต้ความ

ควบคุมของแพทย์

Q :

Q :Q :

Q : Q :

A :

A :A :

A :
A :
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เวย์โปรตีน คอืโปรตนีหลกัชนดิหนึง่ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

ที่อยู่ในนำ้านม โดยนำ้านมต่างๆ นั้น ประกอบด้วยโปรตีน

หลัก 2 ชนิด คือ เวย์โปรตีน (Whey Protein) และเคซีน

โปรตนี (Casein Protein) โดยมสัีดส่วนทีแ่ตกต่างกัน เช่น 

ในนำ้านมแม่จะมีสัดส่วนของเวย์โปรตีนต่อเคซีนโปรตีน

เป็น 80:20 ในขณะที่นมวัวทั่วไปจะมีสัดส่วนเวย์โปรตีน

ต่อเคซีนโปรตีน 20:80

เวย์โปรตีนอุดมไปด้วยกรดอะมโินท่ีจำาเป็นสงู เป็นโปรตนี

ทีร่่างกายจำาเป็นต้องใช้ย่อยและดดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 

จึงมักนำามาผลิตในรูปแบบของอาหารเสริม ซึ่งเป็นโปรตีน

ที่คนรุ่นใหม่นิยมบริโภคกัน เวย์โปรตีนมีคุณประโยชน์       

ต่อร่างกายมากมายหลายประการด้วยกัน... ผูท่ี้ต้องการด่ืม

เวย์โปรตีนควรรู้ว่า การด่ืมเวย์โปรตีนน้ัน เราต้องการ

จะได้คุณประโยชน์ในด้านใดบ้าง ดังต่อไปนี้...

ในระหว่างที่เรากำาลังควบคุม  

จำานวนแคลอร่ีเข้าสู ่ร ่างกาย 

เพ่ือควบคุมนำ้าหนัก ร่างกาย

จะใช ้ โปรตีนเป ็นพลังงาน

เวย์โปรตีนจะให้กรดอะมิโน

ที่จำาเป็นแก่ร่างกาย เพ่ือให้

กล้ามเนื้อยังคงสภาพต่อไปได้

โดยกรดอะมิโนจำาเป็น ที่ช่ือ 

ลิวซีน (Leucine) ที่มีอยู ่ใน

เวย์โปรตีน เป็นกรดอะมิโน

หลกัทีช่่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้

ผู ้ที่ออกกำาลังกายอย่างหนัก                                  

โดยท่ัวไปจะลดระดบัของลวิซีน

ไปมากกว่า 30% 

WHEY
PROTEIN

กับคุณประโยชน ์ต ่อร ่ างกาย

ดังนั้น การได้รับลิวซีนจากเวย์

โปรตีน จะช่วยป้องกันการลด

ขนาดของกล้ามเนื้อท่ีใช้ไปเป็น

พลังงาน แล้วในขณะเดียวกัน

กลับช่วยเพ่ิมขนาดของมวล

กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี เราจึง

สังเกตุเห็นผู ้ที่ต้องการมีหุ ่นดี

มีมัดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลัง

ออกกำาลังกายจึงมักจะดื่มเวย์

โปรตีนเสริมอย่างสมำ่าเสมอ

1
ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อ
และควบคุมน�้าหนัก
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BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
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ช่วยควบคุม
ความดันโลหิตสูง..

ผู ้ที่กำาลังควบคุมอาหารเพ่ือ

ลดนำ้าหนัก การดื่มเวย์โปรตีน

จะช่วยลดปริมาณไขมันส่วน

เกินได้เป็นอย่างดี และจะช่วย

เพ่ิมมวลกล้ามเนือ้ ทำาให้สดัส่วน

ของร่างกายดีข้ึน ถ้าต้องการ

ที่จะลดนำ้าหนักให้ได้ผลลัพธ์

ที่รวดเร็วข้ึน สามารถดื่มเวย์

โปรตีนแทนอาหารมื้ อ เย็น 

ทำาให้ได้ปริมาณแคลอร่ีน้อยกว่า

เมื่อเทียบกับการทานอาหาร

มื้อปกติ นำ้าหนักก็จะลดลงได้

รวดเร็วขึ้น

ช ่วยควบคุมระดับนำ้าตาลใน

เลือด สำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ประเภท 2 ถ้าดื่มเวย์โปรตีน   

จะทำาให้การตอบสนองต่ออิน

ซูลินดีข้ึน ส่งผลให้ลดระดับ

นำา้ตาลในเลอืด ผูป่้วยเบาหวาน

กลุ ่มนี้สามารถดื่มเวย์โปรตีน

ก่อนที่จะรับประทานอาหารที่

มีคาร์โบไฮเดรตตามมื้อปกติ      

จะช่วยควบคุมระดับนำ้าตาลใน

เลือดไม่ให้สูงเกินไป

เวย์ โปรตีน เป็นสารอาหาร      

พรีไบโอติก ที่สามารถช่วยเพ่ิม

แบคทีเรียชนิดดี ในระบบทาง

เดินอาหาร ช่วยให้ระบบย่อย

อาหารทำางานได้ดีข้ึน และใน

เวย์โปรตีน ยังมีแลคโตเฟอริน  

(Lactoferrin) ที่ช่วยเพ่ิมการ

ดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกาย 

โดยธาตุเหล็กมีความสำาคัญ            

ต่อการนำาพาออกซิเจนในเม็ด

เลอืดแดง เพ่ือใช้ไปเลีย้งเซลล์

ต่างๆ ของร่างกาย

ในเวย ์ โปรตีน  มี ซีส เตอีน 

(Cystein) ซ่ึงเป็นกรดอะมิโน

สำาคัญ ที่เป็นสารตั้งต้นของ

กลูต้าไทโอน (Glutathion) ซึ่ง

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำาคัญ

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย

ต้านอนุมูลอิสระซ่ึงเป็นสาเหตุ

ที่ทำาให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง

การอักเสบ เป็นการตอบสนอง

ของร่างกายต่อการบาดเจบ็ของ

เซลล์และส่ิงแปลกปลอมที่เข้า

สู่ร่างกาย เวย์โปรตีนสามารถ

ลดการอกัเสบโดยไปลดซี-รีแอค

-ทฟีโปรตนี (C-reactive Pro-

tein) ทำาให้การอักเสบลดน้อย

ลงได้

ส่งผลให้ควบคุมนำ้าหนักได้ดีข้ึน

เวย์ โปรตีน สามารถช่วยลด

ความหิวได้ เมือ่เทยีบกับโปรตนี

ชนิดอื่นๆ เช่น เคซีนโปรตีน

หรือโปรตีนจากถ่ัว ในผู ้ป่วย

โรคอ ้วนหลังดื่มเวย ์ โปรตีน

ก่อนอาหาร 90 นาที เป็นเวลา 

4 สัปดาห์ สามารถลดความหิว 

ทานอาหารลดน้อยลง เมือ่ตรวจ

ไขมนัในตบั พบว่า ปริมาณไขมนั

ในตับลดลงอย่างชัดเจน

เวย์โปรตีน จะมีเปปไทด์ ที่ช่ือ

แลคโตไคน์ (Lactokine) ทีส่ามารถ

ช่วยควบคุมความดันโลหิตสูง

ไม่ให้สูงเกินไป ทำาให้หัวใทำางาน

หนักน้อยลงสุขภาพหัวใจดีข้ึน 

มีผลงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยความ

ดันโลหิตสูงที่ทานเวย์โปรตีน

เป็นระยะเวลานาน 6 สัปดาห์ 

สามารถที่จะลดระดับความดัน

โลหิตลงได้

ในผู ้ป ่วยโรคอ้วน ซ่ึงมักจะ

มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

การดืม่เวย์โปรตนี สามารถทีจ่ะ

ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล

ในเลือดได้

      เวย์โปรตีน สามารถช่วย

เพ่ิมความแข็งแรงของกระดูก

ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู ้หญิง

ที่อยู ่ในช่วงวัยทอง ที่มีระดับ

ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดน้อยลง 

ทำาให้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน 

เวลาหกล้ม กระดูกจึงแตกหัก

ได้ง่าย การดื่มเวย์ โปรตีนจะ

ช่วยเพ่ิมการสร้างมวลกระดูก 

เพ่ิมความแข็งแรงของกระดูก

ได้

2 5

3 6
8

4 7

9

ช่วยลดไขมัน
ส่วนเกิน...

ช่วยให้ผู ้ป่วยโรค
เบาหวาน ควบคุม
น�้าตาลได้ดีขึ้น...

ช่วยให้ระบบย่อย
อาหารดีข้ึน...

ช่วยเพิ่มสารต้าน
อนุมูลอิสระ...

ช่วยลดการอักเสบ
ภายในร่างกาย...

ช่วยลดความหิว... ช่วยควบคุมความ
ดันโลหิตสูง...

ช่วยลดระดับคอเลส
เตอรอลในเลือด...

"เวย์โปรตีน อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำาเป็นสูงต่อร่างกาย"
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  คือแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ที่เต็มไปด้วยสารสำาคัญและมีกรดอะมิโนจำาเป็น
 หลายชนิดท่ีสกัดได้จากนมวัว จากน้ันก็นำามาผ่านกระบวนการทำาให้แห้งเพื่อ

ทำาใหเ้ป็นผงและสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน รวมท้ังชงทานไดง้า่ย ในปัจจุบันกระแสการรบัประทานเวยโ์ปรตนี
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง คนรุ่นใหม่หันมาออกกำาลังกายเพื่อดูแลรูปร่างและเสริมสร้างความแข็งแรง
ให้กับร่างกายมากขึ้น

เวย์ โปรตีน ที่ผลิตออกมาจำาหน่ายตามท้องตลาดนั้นมีอยู่  3 ชนิดด้วยกัน คือ

เวย์โปรตีนชนิดนี้ จะมีความ
เขม้ขน้ตัง้แต ่30 - 89 % มกีลิน่
และรสตามธรรมชาติ แบบนมที่ยัง
ไม่ได้สกัดเอาไขมันและแลคโตส
ออก ซึ่งอุดมไปด้วยกรดอะมิโน
ครบทั้ง 20 ชนิด และยังมีกรด
อะมโินจำาเปน็ อกี 8 ชนดิทีร่า่งกาย
ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้
ทำาให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น ป้องกัน
การติดเชื้อและเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกต่าง
หาก

เวย์โปรตีนชนิดนี้ ได้จากการ
นำาเวย์โปรตีนคอนเซนเทรทมา
ผ่านกระบวนการสกัดเอาไขมัน
แลคโตสออก ทำาให้โมเลกุลของ
เวย์โปรตีนมีขนาดเล็กลง ดูดซึม
ได้ง่าย มีความเข้มข้นของโปรตีน
สูงมากกว่า 90%

เป็นเวย์โปรตีน ท่ีผ่านกระบวน
การไฮโดรไลซ์ ทำาให้โมเลกุลของ
เวย์โปรตีนถูกย่อยจนเป็นเปปไทด์
ซึ่งร่างกายจะดูดซึมได้ดีที่สุด และ
มีโปรตีนเข้มข้น เกือบ 100% แต่
มีข้อเสียตรงที่มีราคาสูงมากกว่า
ชนิดอื่นๆ หลายเท่า

WH
EY

 PR
OT

EIN

เวย์ โปรตีน

เวย์ โปรตีน

เวย์ โปรตีน... แบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกัน

เวย์โปรตีน

คอนเซนเทรท 
(Whey Protein Concentrate)

เวย์โปรตีน

ไอโซเลต
(Whey Protein Isolate)

เวย์โปรตีน
ไฮโดรไลซ์

(Whey Protein Hydrolyzed)
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มีกี่ชนิดและควรทานเวย์โปรตีนอย่างไร เพื่อช่วยให้หุ่นดีและมีสุขภาพดี



เวย์ โปรตีน
ทานเวลาไหน...ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด?

การทานเวย์โปรตีน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ควรทานช่วงเวลาที่เวย์โปรตีนออกฤทธ์ิได้ดีที่สุดนั่น คือ ช่วงเวลาท่ี
ร่างกายมีกรดอะมิโนในระดับต่ำา ซึ่งก็คือ ช่วงก่อนนอนหรือช่วงตื่นนอนใหม่ๆ รวมถึง ช่วงหลังจากออกกำาลังกาย และ
ช่วงที่รู้สึกหิวมากๆ

ชว่งตืน่นอน จะเปน็ช่วงเวลาที่
ร่างกายของเราพักผ่อนเป็น
เวลานาน โดยที่ไม่ได้รับสาร
อาหารเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลา
นาน การทานเวย์โปรตีนใน
ช่วงตื่นนอนจะช่วยป้องกัน
การสลายของกล้ามเนื้อได้
ดี และร่างกายจะดูดซึมเวย์
โปรตีนได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่น 
เพราะท้องยังว่างอยู่นั่นเอง

ช่วงตื่นนอน หลังออกก�าลังกาย ช่วงก่อนนอน ช่วงเวลาที่เราหิว

หลังการออกกำาลังกาย จะเป็น
ช่วงสำาคัญท่ีร่างกายจะได้พัก
จากการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก  
หากเราทานเวย์โปรตีนในช่วง
เวลานี้ จะทำาให้ร่างกายดูดซึม
เอาเวย์โปรตีนเข้าไปเสริมสร้าง 
และซอ่มแซมเซลล์ส่วนท่ีสกึหรอ
ได้รวดเร็วขึ้น ทำาให้มีมวลกล้าม
เนื้อเพิ่มขึ้น ผู้ที่เล่นฟิตเนสเพื่อ
เพิ่มมัดกล้ามก็จะเน้นทานเวย์
โปรตีนในช่วงเวลานี้

ก่อนนอน เป็นช่วงที่สำาคัญ
พอๆ กับช่วงเวลาอื่นๆ เพราะ
ในระหว่างที่ ร่างกายกำาลัง
พักผ่อนนอนหลับ ก็ต้องการ
โปรตีนไปช่วยซ่อมแซมเซลล์
ส่วนที่สึกหรอจากการใช้งาน
ทั้งวัน จึงจำาเป็นต้องมีโปรตีน
อยา่งเพยีงพอในการซอ่มแซม
เซลล์ในขณะที่เราหลับ

เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการ
สารอาหารเข้าสู่ร่างกาย การ
ทานเวย์โปรตีนในช่วงเวลานี้ 
ร่างกายก็จะดูดซึมเอาโปรตีน
ไปใช้เป็นพลังงานและซ่อมแซม
เซลล์ส่วนที่สึกหรอได้อย่าง
รวดเร็ว
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สวัสดีปีใหม่ 2562 นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน 

พบกันคร้ังนีต้รงกับเดอืนมกราคม ซ่ึงเปน็เดอืนแหง่การเร่ิมตน้ปใีหม ่ผมขอถือโอกาสอวยพร

ให้ทุกๆ ท่าน เริ่มต้นชีวิตปีใหม่ด้วยความหวังที่สดใส มีสุขภาพกาย ใจ และการเงินที่ยอด

เยีย่มยิง่ๆ ข้ึนไปนะครับ ไมว่่าชีวิตทีผ่า่นมาของเราแตล่ะคนจะเปน็อยา่งไร เราตา่งก็มหีนา้ที่

ความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ดีข้ึน โดยการทำาชีวิตให้มีความหมายมากกว่า

แค่การหาเงินทอง นั่นก็คือ การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่น ซึ่ง

การที่คุณจะคิดถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้อื่นนั้น ขึ้นอยู่กับระดับภาวะผู้นำาของตัวคุณและ

เพื่อให้ท่านมีแนวทางในการยกระดับภาวะผู้นำาให้ทรงพลังเพิ่มขึ้น 

"ผู้น�า"
L eade r  2019 
คุณสมบัติ 7 ข้อ

More  Guru ฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอ “ผู้นำา 2019” ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีคุณสมบัติ 7 ข้อดังต่อไปนี้ครับ...

1. มีวิสัยทัศน์

การมีวิสัยทัศน์คือการมีความสามารถในการ

มองเห็นภาพในอนาคตของทีมงานหรือของ

องค์กรอย่างชัดเจน มองเห็นการเปลี่ยน

แปลงของพฤติกรรมมนุษย์ มองเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแก้ปัญหาของ

มนุษย์ได้ล่วงหน้า มองเห็นการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการให้บริการแก่มนุษย์ ยิ่งมองเห็น

ได้ไกลและมองเห็นก่อนใคร ถือว่าเป็น

ผู้มีวิสัยทัศน์เฉียบคม ก็ยิ่งมีความเป็นต่อ

ในการนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ

4. มีความรับผิดชอบ

ผูน้ำาตอ้งเปน็คนทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่คำาพูด

บทบาทหนา้ที ่เปา้หมาย ทมีงาน องคก์รและ

สังคม จะต้องไม่ทำาตัวแบบเจ้าคนนายคน 

คอยชี้นิ้วสั่งหรือประเภทโยนความผิด เลือก

เอาแต่ชอบ แต่ต้องเป็นผู้นำาแบบสนับสนุน 

ส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดพลัง มีความมั่นใจ       

กล้าแสดงออก กระจายอำานาจให้ โดยเป็น

พ่ีเลี้ยงร่วมรับผิดชอบ ผู้ตามก็จะมีความ      

กล้าคิด กล้าทำา และรู้สึกสนุกในการสร้าง

ผลงาน

5. ท�างานเป็นทีมได้ดี

ผู้นำาพ.ศ. หน้า จะไม่ใช่คนท่ีเก่งทุกเร่ือง

อยู่คนเดียว จะต้องประสานพลังร่วมเป็นทีม

ได้ โดยเร่ิมตั้งแต่การประชุมหารือเพ่ือให้

ได้ความคิดและแผนงาน การทำางานตาม

ลำาดับช้ันการดูแล ไม่ข้ามไลน์จนปั่นป่วน

รู้จักดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของแต่ละคน

ในทมี มาสร้างพลงัผนกึได ้การยกยอ่งชมเชย

ใหถู้กคน การให้และรับรางวัลอยา่งเปน็ธรรม 

ไม่เหมาะเอาความดีในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน            

มีการประชุมเพื่อประเมินเป็นระยะๆ เพื่อให้

รู้เท่าทันความเป็นไปของสถานการณ์ ไม่ให้

เกดิเหตุการณ์กวา่ถัว่จะสุก งาก็ไหม้เสียแล้ว

3. เรียนรู ้พัฒนาตนและพัฒนาองค์กร
ตลอดเวลา

ทุกวันนี้ โลกภายนอกมีอัตราความเร็วใน

การเปลี่ยนแปลงที่สูงมาก ความรู้ความ

สามารถที่มีอยู่ของผู้นำาและขององค์กร

จึงหมดอายุเร็วขึ้น หากไม่มีการอัพเกรด

ความรู้เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะนำาพาองค์กร

ตกขอบถนนได้ ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้นำา

ต้องเอาชนะในทุกวันนี้ มักซับซ้อนกว่าปี

ก่อนๆ ก็เหมือนกับเกมฟุตบอลในสมัยนี้    

ก็มีมาตรฐานที่สูงกว่าเกมเมื่อหลายปีก่อน 

โค้ชฟุตบอลที่ไม่พัฒนาตนเอง ไม่พัฒนาทีม

คิดแบบเดิมๆ เล่นแบบเดิมๆ ก็จะตกชั้น

ในที่สุด ดังนั้น การพัฒนาตน พัฒนาทีม

อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็นสำาหรับ

ผู้นำาในระดับเดียวกันกับมนุษย์ที่ต้องการ

ออกซิเจนเลยทีเดียว

2. เป็นคนไว้วางใจได้

รากฐานของการเปน็คนไว้วางใจไดน้ัน้ มาจาก

ค่านิยมและอุปนิสัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ในการปฎิบัติต่อผู้อื่น ผู้นำา 2019 ต้องปฏิบัติ

ต่อผู้คนด้วยกฎทองในการอยู่ร่วมกัน นั่นคือ                                                 

ถ้าเป็นเร่ืองหลักการสากล ของความเป็น

มนุษย์ ผู้นำาต้องใช้กฎ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น

ในสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อ” เช่น 

ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม 

ความไม่เห็นแก่ตัว การไม่กินแรง การไม่เอา

รัดเอาเปรียบ การไม่ใส่ร้ายป้ายสี เป็นต้น                                                           

แต่ถ้าเป็นเรื่องความชอบหรือไม่ชอบ ที่มา

จากอุปนิสัยส่วนตัวที่ไม่มีถูกผิด ผู้นำาต้อง

ใช้กฎ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ในส่ิงที่ผู้อื่นต้อง

การ ใหป้ฏบิตัติอ่” เช่น บางคนชอบความเปน็

ส่วนตัว ก็อย่าไปใช้เวลาของเขามากเกินไป

บางคนชอบอาหารทะเล แต่เราไม่ชอบ                

ก็พาเขาไปกินตามที่เขาชอบบ้าง บางคน

ชอบรายละเอยีดแตเ่ราชอบการสรุป เราก็ให้

รายละเอียดเขาเพิ่มบ้าง เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือ 7 คุณสมบัติสำาคัญสำาหรับ

การเป็น “ผู้นำา 2019” ซ่ึงถ้าใครได้

ครอบครองจะเป็นมงคลกับชีวิตในปีน้ี

อย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับ

7. สมดุลพลัง 4 Q ได้ดี

ผู้นำายุคหน้าต้องรู้จักการใช้พลังสมดุลทั้ง 

4 Q เพื่อสร้างความสำาเร็จ เริ่มตั้งแต่การ

มี PQ ความฉลาดทางร่างกาย คือการดูแล

รา่งกายใหแ้ขง็แรง มคีวามคลอ่งแคลว่ จาก

การกินอย่างถูกต้อง การดื่มน้ำา การหายใจ 

การออกกำาลงักายและการพกัผอ่น ตามดว้ย

การมี IQ ความฉลาดทางปัญญาที่ดี จาก

การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องในความรู้ต่างๆ

ที่จำาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย ตามด้วย

การมี EQ ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี

จากการทำาความเข้าใจให้รู้จักตนเองและ

ควบคุมตนเองได้ ควบคุมอารมณ์ตนเอง      

ให้มีทั้งความนิ่งและความอึด การมีแรง

จูงใจที่ดี การรู้จักผู้อื่นจากความใส่ใจ และ

ความสามารถในการเข้าสังคมเพื่ออยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้ ตบท้ายด้วย SQ ความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ คือการคิดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

กว่าการทำาเพื่อตัวเอง อย่างเช่น มองถึงทีม

องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เป็นต้น

6. การมีเอกลักษณ์ ในตัวเอง

ผู้นำา ต้องมีจุดขายเชิงบวกที่เป็นเอกลักษณ ์

โดยเริ่มจากการรู้จักตัวตนที่จริงแท้แห่งตน

มีจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มทีมได้อย่างชัดเจน 

เช่น เอกลักษณ์ของการเป็นคน มีความ

คิดแบบเฉียบคม การประเมินเรื่องราว             

ที่รวดเร็วและตรงประเด็น การสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล การบริหารสไตล์เชิงรุก ความ

อ่อนโยนในท่าทีแต่แข็งกร้าวในจุดมุ่งหมาย 

การเป็น คนกล้าตัดสินใจ มีความเด็ดขาด 

การเป็นคนมุ่งผลลัพธ์ การเป็นแบรนด์แห่ง

การส่งพลังให้แก่ผู้คน และการเป็นแบบ

อยา่งในการพฒันาตนอยา่งตอ่เนื่อง เปน็ตน้
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ชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าตัวคุณไม่เปลี่ยน

เมื่อพูดถึงชีวิตคุณ มันหมายถึง ระดับความสุข ความสำาเร็จในหน้าท่ีการงาน ธุรกิจ สุขภาพ ทรัพย์สินเงินทอง

หรือรางวัล การได้รับการยอมรับ เกียรติยศ การได้รับความศรัทธา และความเป็นคนมีบารมี ทุกๆ คนต่างมีสถานะ                                

ที่มีที่ได้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองและพยายามดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตตัวเอง

ดีข้ึน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ดีข้ึนสักที เพราะพวกเขาเหล่านั้นยังพยายามสร้างชีวิตอย่างไม่ถูกต้องยังคงใช้วิธีเรียก

ร้องให้ผลลัพธ์โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงตนเอง ดังนั้น หากคุณต้องการมีชีวิตที่ดีข้ึน คุณต้องเร่ิมต้นจากการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยเปลี่ยนตั้งแต่ความคิด การพูดจา พฤติกรรม อุปนิสัย การยืน เดิน นั่ง การใช้เวลา ยกระดับ

แรงจูงใจ พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างต่อเนื่อง คุณก็จะเปลี่ยนตนเองได้

มากพอที่จะสร้างผลลัพธ์ระดับใหม่ครับ

อัตราความเร่งและขนาดของความสำาเร็จขึ้นกับอัตราความเร่งและขนาดของการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงตนเองของตัวคุณ

แนวคิดข้อนี้ ยังคงสนับสนุนหลักการข้อที่หนึ่งข้างต้น แต่เพ่ิมมุมมองของความเร็วและระดับของความสำาเร็จ ถ้าใคร       

เรียนรู้เปลี่ยนแปลงตนเองช้า ก็จะสร้างความสำาเร็จได้ช้า เพราะไม่มีคุณค่าใหม่ๆ ไปช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้คน ถ้าใคร       

เรียนรู้เร็วและนำาไปใช้เร็วก็จะสำาเร็จเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าใครเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงมาก หมายถึง มีคุณค่าใหม่ๆ           

ที่มากกว่าเดิมจำานวนมาก มีความสามารถแก้ปัญหาได้มากขึ้น ความสำาเร็จที่ได้รับก็จะสูงกว่า

เมือ่คณุช่วยให้ผูค้นจำานวนมากพอประสบความสำาเรจ็คุณกจ็ะประสบความสำาเรจ็ในชีวิต

ความสำาเร็จของคุณนั้น มาจากการที่คุณสามารถแก้ปัญหาให้แก่คนอื่น ถ้าคุณช่วยแก้ปัญหาให้คนจำานวนมากพอ

คณุกจ็ะมรีายได ้ มชีื่อเสียงทีม่ากข้ึน  จนกระทัง่ประสบความสำาเรจ็ในทีส่ดุ  แตก่ารทีค่ณุจะมปีระโยชนต์อ่ผูอ้ื่น ตอ่ทมีและ

ตอ่องคก์รมากข้ึน  ในระดบัทีส่ามารถแก้ปญัหาทีย่ากข้ึนและมากข้ึนได ้คณุจำาเปน็ตอ้งเพิม่คณุคา่ใหกั้บตวัคณุเอง ซ่ึงการ

เพ่ิมคณุคา่นัน้ ทำาไดโ้ดยการเรียนรู้การเปลีย่นแปลงตนเอง ทัง้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณแ์ละการเรียนรู้

จากการเข้าสัมมนา เมื่อคุณมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วใช้คุณค่านั้นไปช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่น คุณก็จะได้รับ

มูลค่าตอบแทนที่มากขึ้น

3แนวคดิ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการพัฒนาตนและการสร้างความสำาเร็จ

I

III

II

ทั้งหมดนี้ คือ 3 แนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ ซึ่งผมขอมอบให้

เป็นของขวัญปีใหม่สำาหรับทุกๆ ท่านครับ สวัสดีครับ
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***หมำยเหตุ : สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมกีำรเปลีย่นแปลง สำมำรถเช็คสถำนท่ีจดังำนได้ท่ี www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชมุ



เกบ็คะแนนตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ: 
ครัง้ที ่1   รหสัเด่ียว 330 คะแนน รหสัคู ่  495 คะแนน
ครัง้ที ่2   รหสัเด่ียว 462 คะแนน รหสัคู ่  693 คะแนน
ครัง้ที ่3   รหสัเด่ียว 594 คะแนน รหสัคู ่  891 คะแนน
ครัง้ที ่4   รหสัเด่ียว 726 คะแนน รหสัคู ่1,089 คะแนน
ครัง้ที ่5   รหสัเด่ียว 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






