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ปีที่ 6 ฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





นักธุรกิจซัคเซสมอร์ครับ ในช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมาเรา

มีข่าวดีสำาคัญ ที่น่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับบริษัทของเรา นั่นก็คือ 

เราได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักทรัพย์  และตลาด

หลักทรัพย์อนุมัติให้ซัคเซสมอร์ สามารถเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้ ซ่ึงเราเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียว

ของอุตสาหกรรมเครือข่าย ท่ีจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย นั่นหมายถึง เราผ่านเกณฑ์เรื่องมาตรฐานของทีม

บริหาร มาตรฐานของสินค้า มาตรฐานของระบบงาน มาตรฐาน

ของจรรยาบรรณ มาตรฐานของการดูแลสังคมและมาตรฐาน

ของบริษัทที่มีความมั่นคง และเราสองคนขอให้คำามั่นสัญญา         

กับทุกท่านว่า เราจะบริหารซัคเซสมอร์ด้วยจิตวิญญาณ เพื่อให้

ซัคเซสมอร์เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน ที่ทรง

พลังและยั่งยืนตลอดไปครับ ดังนั้น ขอให้พ่ีน้องทุกคนไม่ต้อง

ลังเลหรือสงสัย ว่าจะฝากชีวิตกับซัคเซสมอร์ได้หรือไม่ ขอให้ไว้

วางใจในความเป็นมืออาชีพของเราทั้งสอง และมุ่งมั่นเดินหน้า

คว้าชัยชนะของชีวิตมาให้ได้ครับ

เนื่องจากทักทายฉบบัน้ีเปน็ฉบบัส่งท้ายปแีลว้ ในโอกาสนีข้อให้

พ่ีนอ้งซัคเซสมอร์ทกุทา่น ได้ ใช้เวลาอยูกั่บตวัเองในช่วงสง่ทา้ยปี

สักหน่ึงวัน เพ่ือทบทวนการเดินทางของชีวิตตลอดหน่ึงปีท่ี

ผ่านมา มีอะไรที่เป็นความผิดพลาดและบทเรียนรู้ มีอะไรที่

ทำาได้ดี มีอะไรที่จะทำาเพ่ิมข้ึนในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ และมีอะไร

ที่จะเลิกทำาหรือทำาน้อยลง เราสองคนขอให้พ่ีน้องใส่ใจตนเอง

มากข้ึน เพราะตัวเราทั้งส่วนของความคิด ร่างกาย จิตใจและ

จิตวิญญาณ เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของตัวเรา ขอให้ทุกท่าน

มีพลังแห่งความรัก ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่เพียงพอ 

จนสามารถก้าวออกมาจากพ้ืนทีท่ีคุ่น้เคย เพื่อไปสูพ่ืน้ทีแ่หง่โอกาส

และขยายตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต การเป็นเจ้าของชีวิต

ที่ดีขึ้นทุกๆ วันนั้น มีคนทำาให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วมากมาย 

คนต่อไปท่ีทำาได้และเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นก็คือ ตัวคุณ 

คุณมีศักยภาพและคู่ควร เราสองคนเชื่อว่า “คุณทำาได้” 

แน่นอนครับ

ทักทายกันฉบับน้ี เป็นฉบับเดือนพฤศจิกายนคู่กับเดือนธันวาคม 

ซ่ึงเป็นคู่เดือนท่ีส่งท้ายปีแล้ว เวลาหมุนผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน 

ระยะเวลาสิบเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ อย่างไรก็ตาม 

ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร ก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้ว เรา

ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้อีก แต่สิ่งที่เราจำาเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องได้มันมา ก็คือ บทเรียนรู้ ที่ทำาให้เรามีความเข้าใจชีวิต

และธุรกิจของเรามากข้ึน เพื่อที่จะเร่ิมต้นสร้างอนาคตจากวันนี้

เป็นต้นไป

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

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร
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ป�นน้ำใจซัคเซสมอร�
“เพ�อ่พ�น่�องชาวอีสาน”
POWER OF SHARING พลังแหงการแบงปน
ซัคเซสมอร นำโดย นพ. สิทธวีร เกียรติชวนันต ประธานกรรมการบริหาร 
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจาหนาที่บริหาร ลงพื้นที่ให
ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต โครงการ 
รักแผนดินเกิด "ปนน้ำใจซัคเซสมอร เพื�อพี่นองชาวอีสาน"  

โดยการสงมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและยารักษาโรค เพื�อบรรเทาทุกข
และเยียวยาผูประสบอุทกภัยคร้ังใหญ เมื�อวันท่ี 13 กันยายน 2562 ท่ีผานมา
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08    RECOGNITION

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Pearl

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Platinum

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

คุณบัญชา - คุณปราณี วังทอง

จ.สุโขทัย

คุณสมจิตร เนียมเกิด

คุณพิเชษฐ์ ปุกอ้าย

จ.สุโขทัย

MRS. PHAM THU SUONG

MR. VO XUAN KHANH

MS. TRUONG THI HAI VAN

MR. NGUYEN VAN HOP

คุณคลาย

กรุงเทพมหานคร

MR. OY TONGHENG

MS. TRUONG THI HAI VAN - MR. NGUYEN VAN HOP

คุณสุจิตรา จันทรัตน์   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุพรรณ - คุณมานพ พุฒฤทธ์ิ   จ.สุโขทัย

คุณอาภาพรรณ์ - คุณสุนทร ทองจันทร์  จ.ตรัง

คุณขวัญทิพย์ วิเชียร - คุณอากร เพ็งแก้ว  จ.นครศรีธรรมราช

MR. NGUYEN SON LONG

MR. NHEAN MAB

MR. TAK ROEUN  

MR. TUN NAING  

MS. NGO THI MY PHUONG

MS. ZU HLAING WIN  
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MR. BO BO KYAW  

MR. CHIA LAI BOON  

MR. CHUM HONG - MRS. TUY RY

MR. DANG TRAN VAN

MR. HALIM BIN YAAKUB  

MR. HAZRIZUL BIN ABDUL RAHMAN    

MR. KYAW MYO NAING  

MR. LE HONG SON - MS. TRUONG THI VAN

MR. LEETENG YEARSERLEE - MS. VEU XONG

MR. LIM THYE LIANG  

MR. MIN THEIN  

MR. OEM CHEDA

MR. OW KOK HOU

MR. SAW AH SEIN - MRS. SAN SAN HTAY   

MR. SAW HTEIN LIN  

MR. SAW MAN MYAING THEIN 

MR. SAW THAN NAING  

MR. TEAP SOKLIN

MR. TIT PISEY

MR. TRUNG NGUYEN VAN

MR. TUAN BUSU BIN TUAN KECHIK 

MR. VO VAN BINH

MR. WIN HTOO

MR. WONG KOK SIONG - MS. LIEW WAN XIN

MR. ZUKRI BIN HARUN  

MR.YE KACHERHER

MRS. OUK SOPHY - MR. SIN SOKHON

MRS. RIEM SREYNICH - MR. SOK BUNTHAI

MRS. SAO SARUN

MRS. THAI THI KIM KHOA - MR. NGUYEN TRI PHUONG

MRS. TIN PYONE

MS. AMMALA KETTAVONG

MS. CHO CHO MAR

MS. KHEL CHETRA  

MS. KIENGKHAM PHOTHILATH

MS. KONGSY SOUTHISOMBATH

MS. KYI KYI THANT

MS. MAI YANG

MS. MAO SREY LEAK

MS. NOY XAIYASAN

MS. SAN SAN MYINT - MR. THAT NAING

MS. SAN THAWTAR SOE

MS. SOUNITA PHETMALA

MS. SUON SOKKHIM

MS. THAT THAT HTAY

MS. THIN THIN KHINE - MR. MYA SAN

MS. XEE YANG MS

MS. YEER MOUA

คุณกนกพันธ์ุ การะเกตุ  จ.สมุทรสาคร

คุณกิจศักดานันฒ์ กำาจัด  จ.ตรัง

คุณเกชา เดชา  จ.กำาแพงเพชร

คุณจำารอง เงินดี  จ.นนทบุรี

คุณจิตรา จันทรส  จ.จันทบุรี

คุณจีรวรรณ เขมาธร  จ.ราชบุรี

คุณชมภูพนิตฐ์ ไตรโพธา  จ.แพร่

คุณชินกร โสประดิษฐ์  จ.พิษณุโลก

คุณชินท์ณภัทร เฉลิมกิตติพงศ์ จ.เชียงราย

คุณณัฐปัญชลิกา เจริญบุญญะโรจน์ จ.นครราชสีมา

คุณณัทไชยพิพัฒน์ - คุณกัญญ์ภวิศา หัสกุล    จ.สิงห์บุรี

คุณณิชชญาพัชญ์ โชติธนวรรธน์ จ.นครพนม

คุณเตชินท์ ซื่อตรง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณทิตชญา จันทร์เปล่ง  กรุงเทพมหานคร

คุณธนทิพ มีวาสนา  จ.เพชรบุรี

คุณธนภัทร เพ็งย้ิม  จ.สุโขทัย

คุณธเนศ สังเมฆ  จ.สงขลา

คุณธีรพัฒน์ กาญจโนฬาร  จ.สมุทรสงคราม

คุณธีรศักด์ิ รุ่งโรจน์บวรกิจ  จ.ศรีสะเกษ

คุณนพ ไชยชมพู  จ.กำาแพงเพชร

คุณนินจนันท์ กุลสุวรรณสิน  จ.พิษณุโลก

คุณบุญนิศา ไชยสาร  จ.ศรีสะเกษ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Gold

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Platinum

คุณชัชดล - คุณรุจิรารัตน์ โกศลยุทธสาร  กรุงเทพมหานคร

คุณณรงค์ศักด์ิ อบหอม  จ.ลำาปาง

คุณธเนศ สังเมฆ   จ.สงขลา

คุณไพจิตร ดิษโสภา  จ.สงขลา

คุณมยุรี กล่อมเกล้ียง   จ.เพชรบูรณ์

คุณวาสนา - คุณสุดใจ อุดมธรรมากุล จ.พังงา

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Silver

คุณบุญปลูก สิงหนาด  จ.ตาก

คุณบุญเลิศ อินกลัด  จ.นครปฐม

คุณประคอง กระพันพงศ์สกุล กรุงเทพมหานคร

คุณปรีชา แสงสว่าง - คุณณัฐนรี ประเสริฐสันติสุข   จ.ลพบุรี

คุณปรีชาชาญ ภาเรือง  จ.ระยอง

คุณพักตร์เพ็ญ อ้นแก้  จ.กำาแพงเพชร

คุณพิมพา พาหุมันโต  จ.สงขลา

คุณพีรวัฒน์ สะสมทรัพย์  จ.สมุทรสาคร

คุณเพชรี เกิดป้อม  จ.สุโขทัย

คุณเพ็ญภัศสร ศิริเศรษฐผล  กรุงเทพมหานคร

คุณมณี พรมเอ่ียม  จ.ตาก

คุณมานัด ขมสันเทียะ  จ.กาญจนบุรี

คุณมาโยน กูเล็ม  จ.สตูล

คุณยุพา ทองบ่อ  จ.นครราชสีมา

คุณล่ันทม บุญสะอาด  จ.สุโขทัย

คุณวรรณรัตน์ จุ่งพิวัฒน์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวรางคนา สมรูป - คุณสัญญา ไชยแสง    จ.มุกดาหาร

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

คุณวันทนา - คุณทัน จงมีสุข  จ.พิษณุโลก

คุณวาสนา ใจตุ้ย - คุณอนุชา ไชยชนะ จ.พะเยา

คุณวิจิตร ศักดา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช  กรุงเทพมหานคร

คุณศักดา - คุณสุจิตรา แก้วพันตา จ.ปราจีนบุรี

คุณสมชอบ ตาฬุมาศสวัสด์ิ  จ.นครสวรรค์

คุณสมเดช - คุณดรุณวรรณ์ ยะปะนันท์ จ.สมุทรสาคร

คุณสมัย เผือกพันธ์  จ.สุโขทัย

คุณสลักจิตร ซ้ือสมบรูณ์  จ.แพร่

คุณสังวาล ทองแบน  จ.กำาแพงเพชร

คุณสำาราญ สุริยะลังกา  จ.เชียงใหม่

คุณสุทัศน์ ไชยสวัสด์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอินทร์ริตา ทวีเลิศฐิติ  จ.สงขลา

คุณอุบล น่ิมอ่อนน้อม  จ.สมุทรปราการ

คุณแอนน่ี แวหะยี  จ.ปัตตานี

คุณฮัซซัน - คุณสาวียะ หมัดอะด้ำา จ.สงขลา

MR NYEIN MYAING  

MR. BO BO KYAW  

MR. HLA WIN SOE  

MR. JUEGU YANG

MR. KYAW HTAY

MR. LE HOANG PHONG

MR. MEN LUCH

MR. RICHARD LIM CHEW LEE 

MR. SAE SOKHA - MRS. SIENG LAUN

MR. SAW DA TAL PHAW  

MR. SAW NAING LIN  

MR. SIN VISAL

MR. SOMPHANE SAIYALATH

MS. KEOOUDONE SISOMBATH

MR. SONEPHET KEOMANY

MR. SUED KEOKHAMMERNG

MR. THOENG DARA - MRS. HUT. CHANTHY

MR. TOU KHUATHOR

MR. WAI YAN PHYO

MR. ZAW MIN - MS. VATSANA THONGDAM   

MR. SEAN KOEMSON   

MR. THAN MYO WIN   

MRS. AOMWAN NHANTHAL  

MRS. KHIN WIN WIN MAW  

MRS. MONTHONG LATSAVONG

MR. VILAY SISOUVONG

MRS. SOEUN SAMPHORS - MR. SENG SOKEA

MS. NAN THUZAR AYE  

MS. AYE MAR

MS. FAUZIAH BINTI AHMAD 

MS. NAN YEE YEE WIN  

MS. NAW AE AE  

MS. NINGNOK INTAKANYA

MRS. KAIKEO NOUVALATH

MS. SAMUTH PUTHIDA

MS. WIN KYU  

MS. ZAR ZAR NYEIN

MS. KHAMPHAY KEOKHOUNYING

MS. LARVIENG PHATMANY

MS. NALY XAIYAVONG

MS. NANG SAN YIN

MS. PHETSY PHETPHILAVANH

คุณกุลนิดา แก้วจำาปาศรี  จ.ราชบุรี

คุณจันทร์ศรี กล่ำาเมือง  จ.เชียงใหม่

คุณจารุจิตร น้อยสิน  จ.สุโขทัย

คุณชบา - คุณวีรพล กันเสนาะ จ.พังงา

คุณณนัจพร สุขเกษม  จ.ศรีสะเกษ

คุณณิชาภา - คุณชยุต ส่งศรี  จ.ระยอง

คุณดอกรัง กล่ำามา  จ.สุโขทัย

คุณธันยา ฐานกระโทก  จ.สมุทรปราการ

คุณบุญญาพร มูลลักษณ์  จ.ระนอง

คุณพรรณราย ตรีมงคล  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณรัตนาวรรณ คำาล้นธนิสร์กุล จ.ศรีสะเกษ

คุณรุนณี เทพขาม  จ.สมุทรสงคราม

คุณสามัญ ผิวขาว - คุณกัลยาลักษณ์ เรืองสีใส   จ.สุโขทัย

คุณสุทธิดา สุริยะลังกา  จ.สุโขทัย

คุณหงษ์ทอง สีชอล์ค   จ.สุโขทัย

คุณอนันท์ - คุณกัญญารัตน์ พรมนิน  จ.นครศรีธรรมราช
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MR. AUNG LIN HTWE  

MR. AUNG MIN HTET  

MR. AUNG SOE PAING  

MR. BOUALY HER

MR. BOUNJUEN VA

MR. BOUNLAI SAPAKDY

MR. CHANG MOUA

MR. CHOUN KIMLOEURT 

MR. EM SOPHEA

MR. HAN WIN AUNG  

MR. HOON TIN SHYANG  

MR. IENG SAMAUN

MR. JONG LEE

MR. JURAIMI BIN MD NOOR 

MR. KAK KIMCHHOUTH

MR. KEO THIPHAVANH

MR. KHAMSONG VILAYVONG

MR. KOHARIDEVIN MOHAMMADHASSAN   

MR. KYAW MIN OO  

MR. KYAW SAN OO  

MR. LE HOANG MONG TRINH

MR. LIN AUNG  

MR. LOO YIK

MR. LORT SOKLEE - MRS. LEAB KOEMLY

MR. LOW WAN YEE

MR. MAUNG THAN

MR. MIN DEIN

MR. MUHAMMAD NOOR BIN YUSOF   

MR. MUHAMMAD SHAFIQ MOHAMAD ZAUNUDDIN

MR. NAING HTUN MIN

MR. NAY ZIN SHINE  

MR. NEOH WAI LOON

MR. NGUYEN THAI VINH

MR. NGUYEN VIET THANH

MR. NOORDIN BIN NADIR ISMAIL 

MR. NOUTA THONGMANH

MR. OL DARORT

MR. PHA KONGMANY

MR. PHONEVILAY SINGHALATH

MR. POV VANNA

MR. SAENGPHACHAN KHANNAVONG

MR. SAW TA DAR  

MR. SAW AUNG HTAY  

MR. SAW KYAW MYINT HTAY 

MR. SAW PHYU  

MR. SAW SAY KYAW LAL 

MR. SAW YE MIN PAING 

MR. SEN EL

MR. SEN KIMSAN

MR. SEREY CHHINLONG - MRS. THUENG VINY

MR. SET NAING  

MR. SINH LE THIEN - MRS. DUC NGUYEN THI

MR. SOE NYUNT  

MR. SOEB BUNCHHAI - MRS. MEAN SREY EM

MR. SOMPHANE SAIYALATH

MS. KEOOUDONE SISOMBATH

MR. SOR PHO NI  

MR. SOUVAN SONESOUVAN

MR. SUPIAN BIN MOKHTAR 

MR. SUY LEK

MR. TANG VANTHEANG

MR. THEIN MAUNG

MR. THOENG DARA - MRS. HUT CHANTHY

MR. THONGSYBOUNHOME

MR. THURA SOE

MR. TOU KHUATHOR

MR. TOUCH VANNY

MR. TRAN VAN UT - MS. NGUYEN THI THANH HANG

MR. TRUNG NGUYEN VAN

MR. VILAY NORKEO  

MR. VILAY THOR

MR. WAI MOE HEIN  

MR. XIENGKHOU MALAIKHAM

MR. YE KACHERHER

MR. YEEYA YOUAVAXAICHA

MR. YENGKONG YA

MR. YERLOR

MS. YOUA

MR. YONG VA  

MR. ZAW MYO LIN  

MR. ZIN YE MIN  

MRS. ANOUSONE THAMMAVONG

MRS. AZLINA BINTI ABDUL GHANI 

MRS. CHO SAN  

MRS. CHORN THOU

MRS. CHOUNG SYTHOL

MRS. HOK SOKNOV

MRS. KHONENY PHOMMANY

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Silver

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Bronze

MRS. KHONESAVANH SOULINTHONE   

MRS. NANG HTAY

MRS. NANG NYUNT SEIN

MRS. NANG SAN YIN

MRS. NGUYEN THI TU

MRS. NOOR AZANIAH BINTI MOHD RASID   

MRS. PHAN THI MINH ANH

MRS. PROEURNG SOKHOEURN

MRS. RITH THIM

MRS. SAM SOULA

MRS. SOK LIRATANA

MRS. SUN

MRS. TAING VANNET - MR. SONG SAING

MRS. TAUCH SREYNANG

MRS. XUEYANG ZAVA

MRS. YAN POUN

MS. AKARI KHAING  

MS. ARIHATI BINTI ABDULLAH 

MS. AYE NYEIN THET

MS. BOUALIEN SORPHAPMIXAY

MS. BOUNHIEM NORLAKHAN

MS. CHANTHALY PORVA

MR. BEERTHOR XAYHUATHOR

MS. CHANTHONE LATTANAVONG

MS. CHEAH POOI WAH

MS. CHHOU SILEANG

MS. EI EI MOE  

MS. FEAUNG CHANHFONG

MS. GOH SIEW LAN EMILY 

MS. HLA HLA THAN  

MS. HLAING LAY NWE

MR. WIN MIN THANT

MS. HONGKHAM KEOKHOUNMEUANG

MS. HY SREYLUX

MS. INPONG

MS. JULY MOE  

MS. KAY THI NWE  

MS. KER THOR

MR. AE LAO 

MS. KET SOKHA   

MS. KHAMVANE KEOKHAMHUENG

MS. KHEANKEO MANYSON - MR. LAY SIVONGPHET

MS. KHIN KHIN NYEIN

MS. KHIN SU SU HLAING

คุณวลี ตระกูลวัฒนะ - คุณวิโรจน์ จับปร่ัง จ.ตรัง

คุณวันทนา - ทัน จงมีสุข  จ.พิษณุโลก

คุณวิภาดา เจนศิลปกร  จ.เชียงใหม่

คุณศิรินาถ เล้ารักษา  จ.สมุทรสาคร

คุณสมบูรณ์ ประกอบสุข  จ.ระยอง

คุณสัญญา - คุณนพรัตน์ เรืองแจ่ม จ.สุโขทัย

คุณสุมาลี ต้นสกุลประเสริฐ  จ.สมุทรสงคราม

คุณอริสรา ยูปานนท์  กรุงเทพมหานคร

คุณจิตรา เจะเตะ  จ.ยะลา

คุณจินตนา ผลความดี  กรุงเทพมหานคร

คุณจิรพร ปัญจวงศ์โรจน์  กรุงเทพมหานคร

คุณจิราพร ลมูลกิจ - คุณวีระชัย ศรีตรีสัตย์   จ.สุพรรณบุรี

คุณชนมณี ยอดเมธา  จ.ลำาพูน

คุณชบาโคตรลุน  จ.ชัยภูมิ

คุณญาณิศา เรืองศรี  จ.สมุทรสงคราม

คุณณัฐวดี ไทยมี  จ.สุโขทัย

คุณณัฐวธัญญา ธนาดุลเวโรจน์ จ.นครราชสีมา

คุณธันยนันท์ กองมา  จ.ระยอง

คุณนกน้อย จุ้ยขุนทอง  จ.สุโขทัย

คุณนัทธมน บุญญิตานนท์  จ.ตาก

คุณบุญญาดา ฉิมประเสริฐ  จ.สงขลา

คุณบุญส่ง ทุกข์เปล้ือง - คุณสุธี ดวงตา กรุงเทพมหานคร

คุณบุณยนุช สุขแสง  จ.ชลบุรี

คุณบุษบากร ยอดศร  จ.แพร่

คุณปรณีภรณ์ มีใหม่ - คุณโชค เอ่ียมพร จ.กำาแพงเพชร

คุณปราณี เกียรติอารีย์  กรุงเทพมหานคร

คุณยุพิน แผ้วสถาน  จ.นครสวรรค์

คุณโยษิตา ทองกล่อม  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณรัตติกาล ทิมรุ่ง  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณชุลี บุญโกบุตร  กรุงเทพมหานคร

คุณสิริรัตน์ นุชฉกรรจ์  จ.สมุทรสาคร

คุณสุจิตฎา วิเชียร  จ.นนทบุรี

คุณเหลียนต้ี แซ่แซว  จ.สงขลา

คุณอาอีซะฮ์ สาและ  จ.สงขลา

คุณขจร สกลดิลก  จ.ชลบุรี

คุณคำาพร นามจตุรัส  จ.ร้อยเอ็ด

คุณจารึก - คุณรัตนพร สุดชา จ.บึงกาฬ

คุณไชยวัฒน์ ทองบ่อ  จ.นครราชสีมา

คุณณัฐพงศ์ สมัครลาน  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐวัฒน์ พัฒน์ธนาธีร  จ.เชียงใหม่

คุณทนงศักด์ิ สุชาติเลิศปัญญา จ.ปทุมธานี

คุณธนา ภู่เพียร  จ.สุโขทัย

คุณนิธิสรณ์ อัศวหิรัญอภิกุล  จ.สงขลา

คุณประธาน ศิริวงศ์ทอง  จ.เชียงราย

คุณพรสวัสด์ิ ศิริษา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณภคพล ชูทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณรัถถะศาสตร์ ศิริธนโรจน์วาณิช กรุงเทพมหานคร

คุณเรวัฒน์ บุษบงค์  จ.ชุมพร

คุณวีรวัฒน์ เก้ือสกุล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศุภเดช วิสุทธิ  จ.อุบลราชธานี

คุณสุทัศน์ ไชยสวัสด์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุรพงษ์ การะภักดี  จ.นครสวรรค์

คุณแสวงชัย ชาระมาตย์ - คุณกรณิศ คำาภูนา   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณอิทธิพล สำาเภาหอม  จ.อุตรดิตถ์

คุณเอกผณินทร์ - คุณพัชรี สุวรรณโชติ จ.สุราษฎร์ธานี
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4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ Bronze

MS. KHVAN NAVY - MR. PHON SANGHA   

MS. KYI AYE

MS. LOOK CHYUN LENG - MR. TAN MUN CHUN

MS. LOTHCHANA SOULIYAMATH

MS. MAI XENG

MS. MAIDUA YANG

MS. MAVA CHONGW

MS. MOE MOE ZAW  

MS. MOUKDAVANH LATBOUALAPHA

MS. MRS RY SONIM  

MS. MY KREE FOUN  

MS. NAN AYE NUN - คุณอนุสิษฐ์ ร่มรื่น

MS. NAN KHIN KHIN KYI  

MS. NAN KYI KYI NWET  

MS. NAN MOE OO  

MS. NAN MON  

MS. NAN NYUNT NYUNT KHAING 

MS. NAN PWINT PHYO  

MS. NAN SAING NWAN  

MS. NAN THANDAR KHAING 

MS. NAN THIN THIN KHAING 

MS. NAN WAR NU  

MS. NAW AL KHU SAY  

MS. NAW KA PAW TEE  

MS. NAW THEIN THAN  

MS. OHNMAR MOE THU KHIN

MS. OUDSAMANEE KEOHANAM

MS. PEANG SIHALATH

MS. PHAIVONE SIVILAY - MS. PHAT SREYLEAK

MS. PHEANG SOKUNTHEA

MS. PHEAP DAVY

MS. PHOUVIENG PHONEMALA

MR. PHATPHONG

MS. RATH THEARA

MS. SAMSIAH BINTI MOHAMAD 

MS. SAN SAN KHAING  

MS. SAN SAN TIN  

MS. SANG CHANDA

MS. SENG LEANGHUONG

MS. SIM MAH LEE

MS. SIN PICHBOREY

MS. SOMSANA XAMOUNTY

MS. SOPHY NGET  

MS. SOR KOMPHEAK

MS. SYTA PHENGMANY

MS. THAN THAN SWE  

MS. THEIN THEIN SOE

MS. THIDAR OO  

MS. THIRI AUNG

MS. TIN KYI   

MS. TON CHANTIN

MS. TUM SALY

MS. UN ROUKEUYAS - MR. NGET CHANTHAN

MS. VIENGXONG VONGXAY

MR. SOMPHAN PHETSALATH

MS. VILAYVANH VORABOUD

MS. VONGSAVAN MANYBOTH

MS. WAR WAR WIN  

MS. YAY SI NYUNT  

MS. YOUA VANG

MS. ZAR CHI NAING - MR. ZAW LIN

คุณกนกขวัญ วงโยโพ - คุณนิกร ผมขาว จ.เชียงใหม่

คุณกนกพร เหล่ามงคลชัย  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกมลรัตน์ เนียมสลุด  จ.พิษณุโลก

คุณกรรณิการ์ ธนานงค์รักษ์  จ.พิจิตร

คุณกรรณิการ์ สามสวนแก้ว  จ.พิจิตร

คุณกฤช ศักดา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกวินนาถ - คุณไพบูลย์ มีวงษ์ กรุงเทพมหานคร

คุณกอบศักด์ิ ดิษโสภา  จ.สงขลา

คุณกัญกร ชัยเตชะวิบูล  จ.ลพบุรี

คุณกัญจนา ติณชาติอารักษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกัญญาณัฐ เกตุงาม - คุณสังวาลย์ ใจตรงดี   จ.พิจิตร

คุณกัญญาภัทร กาละปักษ์  จ.แพร่

คุณกันยา สระทองอิทร์  กรุงเทพมหานคร

คุณกัลยรัตน์ บุญสำาเร็จ  จ.ศรีสะเกษ

คุณกาญจนา เท่ียงในธรรม  กรุงเทพมหานคร

คุณกาญจนา สวนสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร

คุณกานต์ธีรา นามกันยา  กรุงเทพมหานคร

คุณกุลนิดา แก้วจำาปาศรี  จ.ราชบุรี

คุณกุหลาบ - คุณอ้อย เงาไพร  จ.ราชบุรี

คุณเกศกัญญา สิงห์บุบผา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเกษรา เอาไชย  จ.เชียงใหม่

คุณเกียรติยศ ทองใบไพศาล  จ.ระยอง

คุณไกรสมุทร - คุณอยุวดี หอมเชย กรุงเทพมหานคร

คุณขจร สกลดิลก  จ.ชลบุรี

คุณขนิษฐา จันทร์แย้ม  จ.สมุทรสงคราม

คุณขนิษฐา พุทธสุขา  จ.สมุทรปราการ

คุณเขมราษฎร์   จ.แพร่

คุณแขก ศรีวิลัย  จ.เชียงใหม่

คุณคณิน สาป้อง - คุณอุษา นวนใจ จ.ฉะเชิงเทรา

คุณคนิตถา เบ้าบาน  จ.ชลบุรี

คุณคีตภัทร ปริญจารุภัทร์  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณจตุพร แสงทอง  จ.นครสวรรค์

คุณจักร์ - มาลัย แก้วศรี  จ.สุโขทัย

คุณจักรมงคล ระถะการ - คุณภลินี สุระศร    จ.กระบ่ี

คุณจันทร์แก้ว หลวงบุญมี  จ.พะเยา

คุณจันทร์พร จ๋ิวรักษา - คุณเอกษราภณ สัญชัยชาติ

กรุงเทพมหานคร

คุณจันหอม ขันสะอาด - คุณตุ้ย หนองขุนสาว   กรุงเทพมหานคร

คุณจารุณี วัฒนากล้า  จ.เชียงใหม่

คุณจำาเนียร รักจันทร์  จ.พัทลุง

คุณจิดาภา วรุณานนท์  จ.ชลบุรี

คุณจินดา อุ่นกาเย็น  จ.ภูเก็ต

คุณจิรนันท์ หลีมูสา  จ.กระบ่ี

คุณจิรพงษ์ อติชาดศรีสกุล  จ.นนทบุรี

คุณจิรภรณ์ แซ่ต้ัน  จ.สงขลา

คุณจิรเมธ ห้องสวัสด์ิ  จ.สมุทรสาคร

คุณจิราวรรณ ผิวคำา  จ.สระแก้ว

คุณจุฑาทิพย์ ไทยนุกูล  จ.ยะลา

คุณจุฑารัตน์ บุญประจง  กรุงเทพมหานคร

คุณจุฬารัตน์ - คุณโสภน ไชยสงคราม จ.สงขลา

คุณเจนจิรา แซ่เซ่ียว - คุณฉัตรชฏา ปัญญาวุฒิ   จ.พัทลุง

คุณเจียมรัตน์ มากะ  จ.กำาแพงเพชร

คุณฉกาจ นันตา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณฉวี คงเกิด   จ.พิษณุโลก

คุณฉัตรธิดา ช่างทองเก่ง  จ.นครสวรรค์

คุณชดาพร สียางนอก - ร.ต. คำาใส รอดสุโข   จ.นครราชสีมา

คุณชัญญพัชร์ ปัตถานัง - คุณวีรพล กว้างสวาสด์ิ   จ.ปทุมธานี

คุณชิดชนก สินธพ  จ.แพร่

คุณชุติกาญจน์ พิทักษ์วงศ์ทวี  กรุงเทพมหานคร

คุณซีตีฮาหยาด ชิตชลธาร  จ.สตูล

คุณญรงค์อาจ เจริญชอบ  จ.นนทบุรี

คุณฐิตารีย์ พฤกษชาติ - คุณธนกฤต ทวีวัชราเจริญ   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณฐิติกา ประดาพล  จ.กำาแพงเพชร

คุณณนัจพร สุขเกษม  จ.ศรีสะเกษ

คุณณรงค์ศักด์ิ วงษา  จ.นครสวรรค์

คุณณฤดี ชุติมันต์ชัย  จ.นครสวรรค์

คุณณฤดี ดีสังข์  จ.สุโขทัย

คุณณัฐกานต์ จันทร์ทรง  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐชญา สิงห์ดง  จ.ศรีสะเกษ

คุณณัฐริการ์ ขุนภักดี  จ.นครศรีธรรมราช

ด.ต. ยุทธศักด์ิ พันธุ์ชนะพล  จ.สงขลา

คุณดรุณี ป้ันวงศ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณดวงจันทร์ แดงประเสริฐ  จ.สระบุรี

คุณดา    จ.กาญจนบุรี

คุณดารา ซาน   จ.จันทบุรี

คุณแดง ไชยชมภู  จ.กำาแพงเพชร

คุณทวีป - คุณนวลอนงค์ เรืองศรี จ.ราชบุรี

คุณทศวรรษ สระบัวแก้ว  จ.เพชรบุรี

คุณทองพัก แก้ววิเศษ  กรุงเทพมหานคร

คุณทองสุข แสงอรุณ  จ.สุโขทัย

คุณทัศนีย์ - คุณสมชัย ค่องอ้อย จ.ศรีสะเกษ

คุณทัศนีย์ ยมนา  จ.นครสวรรค์

คุณธนโชติ ตันติชัยนุสรณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณธนทัต แซ่เล่า  จ.ตาก

คุณธนพงษ์ - คุณวิมรัตน์ แก้วมณี จ.สงขลา

คุณธนา อุดมสิน  จ.เพชรบุรี

คุณธัญพัชร เสน่หา  จ.ลำาพูน

คุณธารีย์ทิพย์ ม่ันแย้ม  จ.นครปฐม

คุณธีรชัย กระพันพงศ์สกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณธีรพงษ์ อำาภาลี  จ.สุโขทัย

คุณนธมล เวชกามา  จ.ศรีสะเกษ

คุณนนทวรรณ พวงทอง   จ.นนทบุรี

คุณนพวรัชญ์ อาษากิจ  จ.เชียงใหม่

คุณนภาพร รังษี  จ.ลพบุรี

คุณนฤมล แท่นทอง  จ.สตูล

คุณนฤมล - คุณสุริโย ธนูชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณนันทภพ ไตรทอง  จ.จันทบุรี

คุณนันทภรณ์ พากเพียร  จ.ชลบุรี

คุณนันทิชา พินิจรัมย์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณนาถลดา ตันเสวตวงษ์  จ.จันทบุรี

คุณนารีญา นรินทร์  กรุงเทพมหานคร

คุณนาวิน กุดตุ้ม  จ.เชียงใหม่

คุณนิติรัฐ หะยีแวนิ  จ.สงขลา

คุณนิรดา หงษ์ธนัด  จ.พิจิตร

คุณนุสวาตี หามะ  จ.ยะลา

คุณเนาวรัตน์ อักษรพันธ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเน๊าะ กาลาแตะ  จ.นราธิวาส

คุณบรรณภศร ปานาที  จ.เชียงใหม่

คุณบัวล้อม ท้วมอยู่  จ.สุโขทัย

คุณบุญณดา พิมพ์แก้ว  จ.สุโขทัย

คุณบุญศรี พิมลเดชกุล - คุณนิเคียว นวนจันทร์   จ.ตรัง

คุณบูรพา พลศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณปติมา โต่นวุธ  จ.นนทบุรี

คุณปรณีภรณ์ มีใหม่ - คุณโชค เอ่ียมพร จ.กำาแพงเพชร

คุณประพนธ์ เหล่าวนิชวิศิษฏ์  กรุงเทพมหานคร

คุณประภา เกตุแก้ว  จ.สงขลา

คุณประภาพรรณ เมืองเมฆ  จ.ลำาพูน

คุณประภาศรี วิโรจน์กูลทอง  จ.ศรีสะเกษ

คุณประสงค์ แก้วคำา  จ.นครสวรรค์

คุณประสงค์ ชฎามหากุล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณประสงค์ โลบุญ  จ.สมุทรสาคร

คุณปราณี ร้ิวทอง - คุณบุญเสริม ยอดคง จ.พิษณุโลก

คุณปริยากร ลาภลิขิตกุล  จ.ชลบุรี

คุณปรียา วีระกาญจนพงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณปวิตราธรณ์ เกตุภัทรภณ  จ.ชลบุรี

คุณปัญญา ฉวบพรมอินทร์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปัญญา ชวนอาจ  จ.กำาแพงเพชร

คุณปีอ๊ะ มะรานอ  จ.ยะลา

พ.ท. ธนิก - คุณธนภร ไกรดี  จ.พิษณุโลก

คุณพจณิชา นวลอุไร  จ.กำาแพงเพชร

คุณพรทิพย์ ม่ันสาย  จ.สุพรรณบุรี

คุณพรพล - คุณสุคลธา ทิพกรณ์ จ.ปราจีนบุรี

คุณพรภัทร เพชรานนท์  จ.ปทุมธานี

คุณพรรณวิรา ธาตุมะณี  จ.ชลบุรี

คุณพวงเพ็ญ เนียมนาค  จ.พังงา

คุณพัชรินทร์ มัสอาด  จ.พังงา

คุณพัชรินทร์ สว่างเถื่อน  จ.พิษณุโลก

คุณพาวิน จันทศาศวัต  จ.จันทบุรี

คุณพิชัย ภูมิสิทธ์ิ  จ.ระยอง

คุณพิณ พัฒน์จันหอม  จ.ราชบุรี

คุณพิมพ์วรา - คุณนิติพัฒน์ รัตนะเชาว์เลิศ    กรุงเทพมหานคร

คุณพุธ บำาเพ็ญ  จ.สุพรรณบุรี

คุณพูล คล่ำาเงิน  จ.นครสวรรค์

คุณไพทูล ไชยะหัส  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณไพบูลย์ ศักดา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณไพศาล ปัทมคัมภ์  จ.ศรีสะเกษ

คุณภานุวัฒน์ ชูติวงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณมนต์มิตร ศรีอินกิจ - คุณรพีพรรณ เหลืองละออ   จ.กำาแพงเพชร

คุณมยุรี เพชรมาลัย  จ.สงขลา
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คุณมานพ ไทยนุกูล  จ.ยะลา

คุณมานิช - คุณวัลลี แสงสว่าง จ.สุโขทัย

คุณมารินดา ธรรมชัย  จ.เชียงใหม่

คุณมาริแย กูดู  จ.ยะลา

คุณมูฮำาหมัดอัสลัม หะยีอาแว จ.ยะลา

คุณเมชญา ราศรีกุล  จ.จันทบุรี

คุณเมตตา พรหมปัญญา  จ.เชียงใหม่

คุณรจรินทร์ วังทอง  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณรอซีด๊ะ อะ   จ.นราธิวาส

คุณรักษ์โสพิณ พิมพาภรณ์  จ.ชลบุรี

คุณรังสิมันต์ุ ปัญญาทอง  จ.อุดรธานี

คุณรัชฎาพร วารินทร์  จ.ร้อยเอ็ด

คุณรัตน์ ทองสุระวิโรจน์  จ.ตาก

คุณรัตนธิเบศร์ อุดจันทึก  จ.จันทบุรี

คุณรัตนาภรณ์ ขุนพรม  จ.เพชรบูรณ์

คุณรันทม หนูอ่ิม  จ.กำาแพงเพชร

คุณราตรี บุญยามา  กรุงเทพมหานคร

คุณรุ่งนภา พรชัย  จ.สมุทรปราการ

คุณรุจี นาคเจือทอง - คุณสนิท จันทคุปต์ จ.พิษณุโลก

คุณรุสดี สาและ  จ.สงขลา

คุณเรวดี เพชรศิราสัณห์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณลภัสรดา วิเศษศรี  จ.ระยอง

คุณละออง จันทร์จาด  จ.พิจิตร

คุณวนิษา ดำาดี  จ.กระบ่ี

คุณวรนน สร้อยทอง  จ.นครปฐม

คุณวรพรต ศักดาม่ิงมงคล  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรญา โกสียบุตร - คุณพรชัยอนุลักษ์ โอรักษ์   จ.นครพนม

คุณวรรณิตา วิมาเฌย์  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณวรัณยาวดี แดงมณี  จ.ชุมพร

คุณวรินทร์พร อุดมประสิทธ์ิกุล จ.จันทบุรี

คุณวรินลักษณ์ แสงศรี  จ.สระแก้ว

คุณวลี ตระกูลวัฒนะ - คุณวิโรจน์ จับปร่ัง จ.ตรัง

คุณวัชรี ชัยมะเริง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณวัฒน์ธนัน ศรีตะลหฤทัย - คุณอรปภา สกุลศรีสุร   จ.นครสวรรค์

คุณวันนิสา ป้อมูล  จ.แพร่

คุณวันเพ็ญ - คุณสิทธิพงษ์ วงศ์สกุลภักดี จ.เชียงใหม่

คุณวารุณี นารี - คุณวุฒิชัย เคารพ จ.ศรีสะเกษ

คุณวาสนา กล่ินเย็น  จ.สุพรรณบุรี

คุณวาสนา - คุณสมนึก ทรัพย์เจริญ จ.นครสวรรค์

คุณวินัย แก้วกล้า  จ.สุโขทัย

คุณวิภาภร ชุ่มน้อย  จ.นครสวรรค์

คุณวิสูตร จงวัฒนา  จ.เชียงใหม่

คุณวีรศิลป์ - คุณสรวีย์ เพ็ชรรัตน์ จ.ชลบุรี

คุณวุฒนันท์ เรืองศรี  จ.ราชบุรี

คุณศราวุธ ราษฎร  จ.ระยอง

คุณศรีนวล มานพ  จ.กระบ่ี

คุณศศิธร วงค์ลักษณพันธ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณศักด์ิ อสิพงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณศัญฒภัท - คุณกัญทิศา ทองเรือง จ.สงขลา

คุณศิรินาถ เล้ารักษา  จ.สมุทรสาคร

คุณศิริมา สุดใจ  จ.สุโขทัย

คุณศิริรัตน์ เลิศเขมกุล  จ.สงขลา

คุณศิริลักษณ์ อุปวาณิช - คุณศิริวรรณ์ ครุฑโปร่ง   จ.สุโขทัย

คุณศิริวรรณ ชะงัก - คุณศราวุธ มาฆะ จ.ลำาพูน

คุณศิริวรรณ สุระกา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศิริวรรณา อุ่นเรือนพิงค์  จ.ลำาพูน

คุณศิวนันท์ ชัยการนิติวัฒน์  จ.สมุทรปราการ

คุณสกุลรัตน์ หลอดเงิน - คุณสิริชล สระแก้ว   จ.อุบลราชธานี

คุณสงค์กราณ ดีแสง  จ.ปทุมธานี

คุณสงัด เกิดป้อม  จ.สุโขทัย

คุณสบาไพร เรืองประทีป  จ.สมุทรปราการ

คุณสมเกียรคิ อัศวมีพลัง  กรุงเทพมหานคร

คุณสมจิตร คมขำา  จ.สงขลา

คุณสมชาย เข็มคง  จ.สุโขทัย

คุณสมชาย หนูฉิม  จ.พังงา

คุณสมนึก - คุณกฐิน สุกหวี  จ.กำาแพงเพชร

คุณสมพร มิตรวงศ์  จ.พังงา

คุณสมยศ ศรีฐาน  จ.นนทบุรี

คุณสมศักด์ิ - คุณจันจีรา นพโสภณ จ.ชลบุรี

คุณสมศักด์ิ - คุณดา อู่ทอง  จ.สุโขทัย

คุณสมานพันธ์ สุธรรม  จ.สกลนคร

คุณสรวง สายดำา  จ.กระบ่ี

คุณสราวุฒิ พวงมาลัย  จ.กำาแพงเพชร

คุณสวิง เหล่าแกมแก้ว  จ.กำาแพงเพชร

คุณสังเวียน คำารุณ  จ.สุโขทัย

คุณสัจจา เพชรศิราสัณห์  จ.ภูเก็ต

คุณสาคร ไชยพิมพ์  จ.อุบลราชธานี

คุณสายรุ้ง พาสุวรรณ  จ.กำาแพงเพชร

คุณสาริณี ฉากมงคล  จ.นครราชสีมา

คุณสำารอง บุญพูล  จ.จันทบุรี

คุณสำาเริง ป่ินนิล  จ.ชลบุรี

คุณสินิลนารถ เพชรพิมพ์พันธ์ุ จ.สงขลา

คุณสิริอร นครสันติภาพ  จ.นนทบุรี

คุณสุข ฐานะม่ัน  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสุขาวดี ผลความดี  กรุงเทพมหานคร

คุณสุจิตรา ญาณเกียรติพงศ์  จ.สมุทรปราการ

คุณสุชาติ กล่ำาเมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณสุดารัตน์ สุขใจ  จ.สมุทรสาคร

คุณสุทธินันท์ อบเชย  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุทิศา ป่ินแก้ว  จ.ชุมพร

คุณสุเทพ อินทจันทร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุธาทิพย์ ทรงชุ่ม  จ.สมุทรสาคร

คุณสุนทร ท้วมอยู่  จ.สุโขทัย

คุณสุนันท์ คงหนองลาน  จ.สมุทรปราการ

คุณสุพรรณ เพชรสุข  จ.สุโขทัย

คุณสุพรรณี สาครพิศาล  จ.เชียงใหม่

คุณสุพรรษา - คุณก้องเกียติ อภิรมณ์ จ.ชลบุรี

คุณสุพา แสนผูก  จ.ระยอง

คุณสุภจี ณ พัทลุง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุมิตรา วงศ์จันทร์  จ.ราชบุรี

คุณสุรชัย คำาปลิว  จ.ตาก

คุณสุรัสดา สาโหมด  จ.สมุทรปราการ

คุณสุรินทร์ - คุณสายฝน คงจริง จ.เพชรบูรณ์

คุณสุรีย์ อินทร์อ่อน  จ.ราชบุรี

คุณสุวรรณ ซ้ายจันทึก - คุณวันเพ็ญ ทองดีมีสุข   จ.นครราชสีมา

คุณสุวิทย์ คำาศิริ - คุณจำาปี จิตรหลัง จ.พะเยา

คุณสุวิมล สุวรรณ์  จ.ตาก

คุณสุไหลมาน ประเสริฐ - คุณยูวารีย๊ะ ชื่นล้วน   จ.สงขลา

คุณแสงจันทร์ จองมล  จ.เชียงใหม่

คุณโสภณ เนาวนัติ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณหทัยชนก ทองคำา  จ.สงขลา

คุณหรรษา จุ่งพิวัฒน์   กรุงเทพมหานคร

คุณเหรียญฟ้า - คุณพลอธิป รัศมีวิศิษฏ์ปัญญา   จ.สุพรรณบุรี

คุณแหลมทอง สุโพธ์ิเมือง  จ.ตาก

คุณอธิภัทร์ ทองเศรษฐการ - คุณจิราพัฒน์ ธนานงค์รักษ์   จ.พิจิตร

คุณอนันต์ ช่างเพ็ง  จ.เพชรบูรณ์

คุณอนุชา จันทศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณอนุรักษ์ ธรรมรัตน์  จ.พัทลุง

คุณอภิญญา จีนานุรักษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณอภิญญา ย้ิมมาก  จ.สุโขทัย

คุณอรณิชา พันธ์เจดีย์  จ.ตาก

คุณอรพรรณ - คุณสายชล จันทร์อุดม  จ.นครสวรรค์

คุณอรวรรณ์ วาจาม่ัน  จ.พิษณุโลก

คุณอรัญญา - คุณสำาเนียง ภาระวงค์ จ.นครราชสีมา

คุณอริศรา - คุณณรินพันธ์ สุวรรณเวศน์ จ.สิงห์บุรี

คุณอรุณี สุริยาวุฒิธรรม  กรุงเทพมหานคร

คุณอัญชลี ราชบัณฑิต - คุณเศวต คงสวัสด์ิ   จ.พิจิตร

คุณอัฐภูมิ ภูลายขาว  จ.สมุทรปราการ

คุณอาคม โพธ์ิแสง  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอาอีซะฮ์ สาและ  จ.สงขลา

คุณอำานวยพร พรหมานิตานนท์ จ.นครปฐม

คุณอำาไพ ต้าอินทร์  จ.เชียงใหม่

คุณอำาไพ สุวรรณรินทร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์  จ.ศรีสะเกษ

คุณอุทิศ พูนเส็ม  จ.กระบ่ี

คุณอุบล แตงเหลือง  จ.ราชบุรี

คุณอุรัสษา เขมาธร  จ.ราชบุรี

คุณอุไร ศีรนรคุตร  จ.นนทบุรี

คุณเอมอร อาษา  จ.ระยอง

คุณโอภาส ต้ังวิจิตรวงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณโอสถ สุวรรณ์เศวต   จ.นครศรีธรรมราช



COVER STORY     13

ผมเคยเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย

บางครั้งทำาให้ผมรู้สึกท้อ...แต่ผมก็ไม่เคยถอย

คุณบัญชา - คุณปราณี วังทอง

NEW DIAMOND

,,
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อดีตท่ีผ่านมา ผมเป็นคนเลี้ยงวัว และผมก็ไม่เคย

คิดเลยว่า ในชีวิตน้ีจะมีงานอะไรท่ีจะดีไปกว่าการเลี้ยง

วัวอีก เพราะอาชีพเลี้ยงวัวของผมก็ดีอยู่แล้ว แม้มันจะ

เหนื่อยสักหน่อย แต่มันก็มีความสุขดี...

ผลลัพท์ที่ได้รับ ทำาให้ผมลงมือทำาอย่างเต็มที่

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...

หากย้อนเวลาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีผู้เข้ามาเปิด

โอกาสให้ผมได้รู้จักกับบริษัทซัคเซสมอร์ ผมจ่ายค่า

สมัครเพียง 300 บาท ผมลองซ้ือทรานส์ฟอร์มมาใช้ 

และลองเข้ามาศึกษาแผนธุรกิจ ผมต้องขอขอบคุณ

ผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผม บุคคลท่านนี้ ก็คือ 

คุณวิชัย ชยมั่นคงชัย และคุณทยิดา ชยมีชัย ที่ได้

หยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้ ทำาให้คนเลี้ยงวัวอย่างผม ได้มี

โอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและครอบครัว

ผมตัดสินใจลงมือทำาอย่างเต็มท่ี หลังจากเข้าเรียน

รู้ระบบ SLA อย่างจริงจัง ได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ทรานส

ฟอร์มเพ่ือช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้ดีมากๆ เกษตรกรที่

ใช้ผลิตภัณฑ์ทรานสฟอร์มทุกคนตื่นเต้นกับผลผลิต               

ที่ได้เพ่ิมมากข้ึน จึงมีการใช้และซ้ือทรานสฟอร์มซำ้า

มากข้ึนเร่ือยๆ ท�ำให้ผมสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จ

ในช่วงเร่ิมต้นได้อย่ำงรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลำเพียง 

5 เดือน ก็สำมำรถขึ้นต�ำแหน่ง Platinum ได้ และ

รับรำยได้ 52,300 บำท 
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หลังจากท่ีผมลงมือทำาอย่างเต็มท่ีน้ัน ผมก็เร่ิมวาง

แผนกับอัพไลน์เพ่ือช่วยเหลอืทมีงานอย่างจริงจงั เร่ิม

พาคนเข้างาน Restart กับงานเทรนนิ่งประจำาสัปดาห์

แบบไม่เคยขาด จนมีจำานวนคนที่เข้ามาเรียนรู้ ในห้อง

ประชุมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ ในช่วงเวลาปี

กว่า ผมสามารถข้ึนตำาแหน่ง Ruby และมีรายได้ 

100,000 บาทต่อเดือนสำาเร็จ... 

เคล็ดลับ! อีกประการหน่ึง ท่ีทำาให้คน

อย่างผมประสบความสำาเรจ็ ก็คอื ผมทำาธรุกิจ

ด้วยใจรัก ทำาให้เกิดความสามัคคีและความไว้วางใจ

จากทีมงาน ทำาให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจ ที่จะส่งมอบ

โอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จึงช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ

คุณพิเชษฐ์ ปุกอ้าย และคุณสมจิตร เนียมเกิด ที่ช่วย

กันส่งต่อความสำาเร็จให้กับทีมงานอย่างเต็มที่ ซ่ึงเป็น

ความสำาเร็จทีเ่กิดจากพลงัทมีจริงๆ ผมจะช่วยเหลอืทมี

ของผมให้เติบโตต่อไป และจะไม่มีวันหยุด

...น่ีเป็นคำามัน่สัญญาสำาหรบัคนเลีย้งวัวอย่างผมครับ

บัญชา วังทอง

เคล็ดลับที่ทำาให้ผมประสบความสำาเร็จ

ก็คือ "ผมทำาธุรกิจด้วยใจรัก"

หลังจากมุ่งมั่น ทุ่มเททำางานหนัก และเข้าระบบ 

SLA 100% เวลาเพียง 3 ปีกว่า...

ผมก็สามารถข้ึนตำาแหน่ง Diamond 

รับรายได้มากกว่า 300,000 บาท 

ผมขอขอบคุณผูก่้อต้ังท้ัง 2 ท่าน นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 

และท่าน CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร เป็นอย่างสูง 

ที่ได้สร้างบริษัทที่ดีให้กับชาวไทยทั้งประเทศ ให้มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีสุขภาพที่ดีข้ึน เมื่อประสบความสำาเร็จ 

ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศเกือบ 10 

ประเทศแล้ว ท่ีผมสามารถประสบความสำาเร็จได้น้ัน เพราะ

ผมมทีีมงานท่ีดี มคีวามสามคัคีกัน และเข้าเรียนรูจ้ากระบบ 

SLA ไม่เคยขาด จงึทำาให้ผมประสบความสำาเรจ็ในชวิีตอย่าง

สูงสุด ถึงแม้ว่าผมจะเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย บาง

ครั้งทำาให้ผมรู้สึกท้อ แต่ผมก็ไม่เคยถอย ผมเชื่อว่า ความ

พยายามอยู่ที่ไหนความสำาเร็จอยู่ที่นั่น และสิ่งสำาคัญที่สุดก็

คือ เราต้องรักในส่ิงท่ีเราทำา ความสำาเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเลย...
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คณุมยรุ ีกล่อมเกลีย้ง
 
ดิฉนัทำาธุรกิจกับบริษัทซคัเซสมอร์มา 6 เดือน ทำาควบคู่กับงานประจำา ดิฉนัได้รูจ้กักับธุรกิจน้ี

จากเพื่อน เพราะเห็นว่าดิฉันสุขภาพไม่แข็งแรง ซึ่งดิฉันป่วยเป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวง 

(ภูมิคุ้มกันทำาลายตัวเอง) เขาแนะนำาให้ดิฉันรู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อใช้แล้ว

รู้สึกประทับใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นั่นเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ดิฉันตัดสินใจเข้าร่วม

ธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 โดยการแนะนำาของ ผอ.ณรงค์ศักดิ์ อบหอม ซึ่งเป็น

เพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน  

ในช่วงแรกดิฉนัไม่ได้คิดท่ีจะทำาธุรกิจ เพียงแค่ต้องการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเท่าน้ัน เพราะ

มีรายได้หลักจากงานประจำา และงานก็มั่นคงอยู่แล้ว ไม่ได้เดือดร้อนอะไร และตัวเองก็ไม่เคย

ทำามาก่อน แต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วประทับใจก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะแนะนำาและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่

บุคคลรอบข้าง และผู้ที่ดิฉันแนะนำาก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกัน จนกลายเป็นจุดเริ่มต้น

ของการทำาธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทซัคเซสมอร์ ซ่ึงดิฉันคิดว่าเป็นธุรกิจที่ทำาแล้วไม่ผิดหวัง

เพราะนอกจากมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ว ยังมีอัพไลน์ที่เข้มแข็ง ที่คอยดูแล แนะนำาและให้คำาปรึกษา

เป็นอย่างดีมาตลอด

ดิฉันเชื่อมั่นในระบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพราะทำาให้ดิฉันมีสุขภาพท่ีดีและมีรายได้

เพิ่มขึ้น เป็นธุรกิจที่มั่นคง สามารถเปลี่ยนชีวิต สร้างรายได้ให้กับตัวดิฉันเอง ปัจจุบันดิฉัน

อยู่ในตำาแหน่ง Platinum ดิฉันมั่นใจว่าจะประสบผลสำาเร็จในก้าวต่อไปกับ Successmore 

และสามารถดำารงตำาแหน่ง Diamond ได้อย่างแน่นอน และดิฉันเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถ

ประสบความสำาเร็จในธุรกิจนี้ได้เช่นกัน ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านตลอดไปค่ะ

คณุณรงค์ศักดิ ์อบหอม
 
ปัจจุบันรับราชการครู ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำาปาง ได้รับการแนะนำาให้เข้าร่วมธุรกิจซัคเซสมอร์ จาก 

คุณสุพรรณ และคุณมานพ พุฒฤทธิ์ สายงาน Blue Diamond Q1 คุณวิชัย ชยมั่นคงชัย 

คุณทยิดา ชยมีชัย Diamond คุณบัญชาและคุณปราณี วังทอง  

จากที่ได้มโีอกาสเข้ารับการเรียนรู้อย่างจริงจงัต่อเนือ่ง จนมคีวามเช่ือและความศรัทธาอย่างแรง

กล้าในสินค้าของบริษัท แผนการตลาดที่ยอดเยี่ยม วิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ที่กว้างไกล 

ที่ต้องการส่งมอบคุณค่าทางสังคม พัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงตัดสินใจ 

พัฒนาตนเองจากระบบ SLA อย่างจริงจัง มีวินัยอย่างเคร่งครัด ทำาตามระบบ 3456 ซึ่งเป็น

พื้นฐานของความสำาเร็จ เข้ารับการสัมมนาหลักสูตร Mission to Platinum วางแผนการทำางาน

ร่วมกับอัพไลน์และทีมงาน กำาหนดเป้าหมายชัดเจน ลงพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คน และขาย

สินค้าให้ผู้บริโภค จดจ่อกับเป้าหมาย จดจ่อกับการเคลื่อนคน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่องค์กร การจะเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ แบบมืออาชีพ ฝันต้องยิ่งใหญ่ เป้าหมายต้อง

เด่นชัด ฝึกหัดงานพื้นฐานให้ชำานาญ ตั้งใจทำางานอย่างมุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ต้องดีเยี่ยม และ

เต็มเปี่ยมด้วยกำาลังใจ ปลูกฝังการทำางานเป็นทีม ทุกคนเป็นบุคคลสำาคัญของทีม พลังทีม

ส่งผลให้สามารถรักษาความตื่นเต้นและยึดหลัก “เคลื่อนคน” เข้าสู่ระบบ เราจะสำาเร็จในธุรกิจ 

มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำาเร็จ สนุกกับงานที่เราทำา สามัคคีกับทีมที่เราอยู่ เรียนรู้

ระบบ SLA มีหัวใจของการแบ่งปัน เคารพให้เกียรติ เห็นคุณค่าและพลังผู้คนที่เป็นเหมือนลม

ใต้ปีก ให้กำาลังใจทีมงานด้วยการฉลองความสำาเร็จเป็นระยะ เน้น “คนสำาราญ งานสำาเร็จ”

"ธุรกิจที่ทำาแล้วไม่ผิดหวัง...มีผลิตภัณฑ์ที่ดี

มีอัพไลน์ที่เข้มแข็ง และให้คำาปรึกษาเป็นอย่างดี"

"ทุกคนเป็นบุคคลสำาคัญของทีม พลังทีม

ส่งผลให้สามารถ...ประสบความสำาเร็จในธุรกิจนี้"

ขอขอบคุณ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน) ที่ทำาให้ดิฉันมีวันนี้ ทำาให้ดิฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน 

ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจ ผอ.ณรงค์ศักดิ์ อบหอม และทีมงานทุกท่านที่สร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติอัพไลน์ที่เป็นทั้งโค้ชและพี่เลี้ยงในการนำาทีมงาน ให้คำาแนะนำา ให้ความรัก ความศรัทธา และให้กำาลังใจช่วยเหลืออย่าง

สมำ่าเสมอ และขอขอบคุณ คุณพิเชษฐ์ ปุกอ้าย และคุณสมจิตร เนียมเกิด

คณุมยุร ีกลอ่มเกลีย้ง
นกัธุรกจิต�ำแหนง่ Platinum 

คณุณรงคศ์กัดิ์ อบหอม
นกัธุรกจิต�ำแหนง่ Platinum 

แรงบนัดาลใจจากผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็กบัการขึน้ต�าแหน่ง Platinum
ระยะเวลาภายใน 6 เดอืน 

แรงบนัดาลใจ...สูค่วามส�าเร็จ
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รวมพลงัซัคเซสมอร์สปป.ลาว
ตอกย�้าความเป็นผู้น�าทั้งด้านพัฒนาคนและแบ่งปัน

ความสุขให้กับสังคม

จากเหตุการณ์น�้าท่วมทางภาคใต้ของสปป.ลาว 
ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้พ่ีน้อง
ชาวสปป.ลาว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้ง
ทรัพย์สินและท่ีพักอาศัย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์
และเยียวยาผู ้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ ทาง
ซัคเซสมอร์สปป.ลาว 

น�ำโดย นพ. สทิธวีร์ เกยีรติชวนนัต์ ประธำนกรรมกำร
บริหำร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ร่วมกับผู้น�ำนักธุรกิจทั้งไทยและ
พีน้่องสปป.ลำว ได้เดนิทำงไปมอบถงุยงัชพี จ�ำนวน 
300 ถงุ มีทัง้สิง่ของอปุโภคบรโิภค และยำรกัษำโรค 
รวมถึง เงินบริจำคจ�ำนวน 19,800,000 กีบ เพื่อ
ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ณ ซัคเซสมอร์
สำขำปำกเซ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยำยน 2562 ที่
ผ่ำนมำ
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เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผำ่นมำ ณ Muong Thanh Luxury Vientiane Hotel สปป.ลำว 
ซัคเซสมอร์ ได้จัดงำน Start Your Business With Why Ep.151 สัมมนำค้นหำควำมหมำยและคุณค่ำ
ของชีวิต โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ที่ปลุกพลังนักสู้ ด้วย Mindset แห่ง
ควำมส�ำเร็จกับผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ 1,000 คน เรียกได้ว่ำ เป็นสัมมนำใหญ่แห่งปีของซัคเซสมอร์ ในสปป.ลำว

งำนนี้ ผู้ร่วมงำนได้รับพลังใจและควำมรู้กลับไปสร้ำงชีวิตใหม่ พร้อมมีแรงบันดำลใจและเป้ำหมำยในชีวิต
ที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

ซัคเซสมอร์
ประกาศความยิ่งใหญ่ ในงาน 
Start Your Business With 

Why EP.151 ณ เวียงจันทน์
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Maldives
Maldives (มัลดีฟส์) ดนิแดนแห่งท้องทะเล ฟ้าสคีราม เกาะแก่งมากมาย สถานทีท่่องเทีย่วในฝันทีค่นส่วนใหญ่
อยากจะมีประสบการณ์ได้สัมผัสซักครั้งหนึ่งในชีวิต มอร์แมนจึงขออาสาเติมภาพความฝันให้ทุกๆ ท่านกับความสวยงาม
ของ Maldives (มลัดีฟส์) เชญิตดิตามได้เลยครบั...

Maldives (มัลดีฟส์)
ส�ธ�รณรัฐมัลดีฟส์ เป็นประเทศที่เล็กที่สุดใน
เอเชีย มีประช�กรร�ว 4 แสนคน เป็นประเทศ
ที่ร�ยล้อมไปด้วยเก�ะแก่งม�กม�ยนับพันเก�ะ 
ตั้งอยู่ในมห�สมุทรอินเดีย บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ห่�งจ�กปล�ยแหลมตอนใต้ของประเทศอินเดีย
ไปท�งตะวันตกเฉียงใต้ ร�ว 600 กิโลเมตร 
ผู้คนส่วนใหญ่มักอ�ศัยอยู่ต�มเก�ะ พื้นที่ต่�งๆ 
ถูกพัฒน�กล�ยเป็นรีสอร์ทสุดหรูหล�ยระดับ
กระจดักระจ�ยทัว่ท้องทะเล  ด้วยคว�มใสสะอ�ด
ของผนืนำ�้และห�ดทร�ยท่ีข�วละเอยีด  ประกอบ
กับสถ�นที่พัก ที่อิงแอบธรรมช�ติอย�่งงดง�ม 
ทำ�ให้มัลดีฟส์ เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวในฝันของ
นักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลก>>>

ก่อนอื่น มอร์แมนขอแสดงคว�ม
ยนิดกีบัผูน้ำ�ทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ 
ผ่�นโปรโมชัน่ Being More Trip 
to Turkey กนัทุกๆ ท่�น ที่สามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรค ในการส่งต่อความ
เชื่อมั่นในทุกๆ มิติ ท้ัง ความเชื่อม่ัน
สินค้า โอกาส และการพัฒนาเปลี่ยน
แปลงตนเอง จนในท่ีสุดก็สามารถ
บรรลุเป้าหมาย พร้อมที่จะเดินทางไป
ร่วมเฉลิมฉลองความส�าเร็จอีกครั้ง
ที่ประเทศตุรกีร่วมกัน

เม่ือจบ Being More Trip to Turkey 
ไปเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมี Being 
More Trip ใหม่เกิดขึ้น แต่พวก
เร�อย�กจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันดี 
หลังจ�กที่มอร์แมนได้สอบถ�มกับ
ผู้นำ�หล�ยท่�น จนได้ข้อสรุปและ
ขอประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รว่� 
พวกเร�จะไปเติมเต็มชีวิตในครั้งน้ี
กับโปรแกรม “ Being More Trip 
to Maldives” กันครับ

หมู่เก�ะมัลดีฟส์ เกิดขึ้นมาจากการทับถมของหินปะการัง มีลักษณะที่โดด
เด่นกว่าหมู่เกาะอื่นคือ มีเกาะขนาดต่างๆ เรียงตัวกันเป็นรูปวงแหวนค่อนข้างรี 
ล้อมรอบพ้ืนน�้า ท�าให้เกิดทะเลสาบหรือทะเลใน ที่มีช่องทางให้กระแสน�้าไหล
เข้าออกได้ เกาะที่เรียงตัวกันเป็นรูปวงแหวนโดยธรรมชาติ มีศัพท์เรียกเฉพาะว่า 
อะทอลล์ (Atoll) มลัดฟีส์ มอีะทอลล์ทัง้หมด 26 หมู ่เรยีงจากเหนอืไปใต้ 

มคีวามยาวรวม 823 กโิลเมตร กว้าง 130 กโิลเมตร 
พืน้ที ่115,300 ตารางกโิลเมตร แต่เป็นส่วนพืน้ดนิ
เพยีง 0.331% หรอื 298 ตารางกโิลเมตร ทีเ่หลอื
กว่า 99% คอืพืน้น�า้ มเีกาะอยูท่ัง้หมด 1,190 เกาะ 
โดยอยู ่เป็นรูปวงแหวน มีเกาะที่มีผู ้คนอาศัยอยู ่
250 เกาะ โดยม ี88 เกาะ ทีเ่ป็นเกาะรสีอร์ท 

เก็บคะแนน 1 ตุลำคม 2019 -  31 กรกฏำคม 2020

Being more trip to



BY : MR. MORE MAN GUIDE TIP     21

Club Med Kani Maldives
เมื่อพูดถึงบรรดารีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนอะทอลล์ต่างๆ ของ
มลัดฟีส์  “มลัดฟีส์ คลบัเมด ค�น ิ(ClubMed Kani)” 
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่เข้าไปเปิดกิจการรีสอร์ท โดย
มีลักษณะเด่นคือ เป็นทิวแถวรีสอร์ทที่กระจายตัวเป็น 
6 แฉกเหนือทะเลเทอร์คอยส์ ซึ่งกลายมาเป็นภาพติดตา
ภาพหนึ่งของมัลดีฟส์ ด้วยห้องพักหลากสไตล์ ที่มี
ความหรูหราแตกต่างกันให้เลือกในการพักผ่อนได้ตาม
ความพอใจ อนัได้แก่ Superior Room ห้องพกัทีต่ัง้อยู่
ภายในบังกะโลริมหาด พร้อมระเบียงส่วนตัว ด้านหน้า
ที่ยื่นสู่หาดทรายขาวเนียนหรือจะเป็น Beach Villa ห้อง
พักริมทะเลที่มาพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งจัดสรร
มาเพ่ือความสบายของผู้พักโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมี
ห้องอาบน�า้สุดเก๋  ทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์  รวมถึง
เทอร์เรซหน้าหาดส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนอันน่ารื่นรมย์
อีกด้วย

แต่ห�กจะกล�่วถึงที่สุดแห่งก�รพักผ่อน  คงต้อง
ยกให้กับห้องพักแบบ Lagoon Suite ท่ีเรียงรายอยู่
ด้านปลายสุดของเกาะ ได้รับการออกแบบและตกแต่ง
เพื่อการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและหรูหรามากขึ้น ภายใน
บ้านแต่ละหลังต้อนรับผู้เข้าพักด้วยแชมเปญขวดใหญ่ 
ภายในประกอบไปด้วยห้องพัก ห้องนั่งเล่น และห้องน�้า
ขนาดใหญ่ ซ่ึงแทบทุกส่วน สามารถเปิดโล่งเห็นวิวแบบ
พาโนรามาเหนือมหาสมุทรอินเดีย และยิ่งไปกว่านั้น
หากคุณอยากลงไปแหวกว่ายชมปลาและปะการังในน�้า
ใสแจ๋วที่เห็นอยู่ตรงหน้า ก็สามารถลงจากบันไดระเบียง
บ้านที่ทอดลงสู่ทะเลได้ทันที ราวมีมหาสมุทรอินเดียเป็น
สระว่ายน�้าส่วนตัวทีเดียว...

หวังว่� ภ�พคว�มฝันมัลดิฟส์ของทุกๆ ท่�น จะชัดเจนและ
ตัดสินใจจะไปเติมเต็มชีวิตด้วยกันในปีหน้� มอร์แมนขอเอาใจ
ช่วยให้ทุกๆ ท่าน สามารถประสบความส�าเร็จผ่าน Being more trip 
to Maldives ให้ได้กันทุกๆ ท่านด้วยครับ...

นอกจ�กคว�มสะดวกสบ�ยในห้องพัก พื้นที่ให้บริก�รภ�ยใน
รีสอร์ทถือเป็นคว�มสุขอย่�งหนึ่งของก�รเข้�พัก เพราะขึ้นชื่อ
ว่าการมาพักผ่อนท่ีคลับเมด ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย
เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่มหรือกิจกรรมอีกหลากหลาย
ถึงเวลาก็แค่แวะไปตามจุดให้บริการ ที่เปิดหมุนเวียนตามช่วงเวลา
ต่างๆ ของวันและสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น ไม่ใช่แค่เครื่อง
ดื่มและอาหารการกินเท่านั้น ที่ทางคลับเมด คานิ น�ามาก�านัลผู้เข้า
พัก แต่ยังรวมถึง กิจกรรมที่ผู้เข้าพักสามารถร่วมแจมกับเหล่าจีโอ 
(Gentle Organizer) เจ้าหน้าที่ของคลับเมด ที่แสนเป็นมิตรได้แบบ
กันเองและฟรีอีกด้วย

กิจกรรมที่บอก มีทั้งเปตอง แอโรบิก มีวอลเลย์บอลในสระ
ว่�ยนำ้� หรือจะเป็นกิจกรรมที่ต้องออกแรงหน่อย แต่เหม�ะ
สำ�หรับม�ทะเล เช่นพ�ยค�ยัก เล่นเรือใบก็มีสอนให้ฟรีทุกวัน 
แล้วขึน้ชื่อว่�  ม�ถงึมลัดฟีส์  ถ้�ไม่ได้ไปดำ�นำ�้ดปูะก�รัง  รวมถงึ
ดูเจ้�แมนต้�เรย์ ปล�กระเบนร�หู สัญลักษณ์ของแถบนี ้ก็คง
เรียกว่�ม�ไม่ถึง  ท�งคลบัเมดจงึมีโปรแกรมพ�ไปดำ�สน๊อกเกลิ
ในบริเวณรอบนอกเก�ะไว้ให้บริก�รเช่นกัน
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Update! ระบบสมาชกิ
สวัสดีครับนักธุรกิจทุกท่าน วันนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอัพเดทฟังก์ช่ันใหม่ๆ  

ในส่วนของระบบสมาชิก เพ่ือให้นักธุรกิจทุกท่านสามารถบริหารทีมงานได้สะดวกมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการอัพเดท ดังต่อไปนี้

เมื่อทุกท่าน คลิกไปที่รายงานวิเคราะห์สมาชิกแนะนำาตรง ทุกท่านสามารถค้นหาทีมงานได้ 2 รูปแบบคือ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในส่วนฟังก์ช่ันของระบบที่เพ่ิมข้ึนมานั้น จะเป็นประโยชน์กับ

นักธุรกิจทุกท่าน เพ่ืออำานวยความสะดวกและการบริหารทีมงานได้ง่ายข้ึน ช่วยให้สายงานเติบโตยิ่งข้ึนไป 

สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน ประสบความสำาเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกท่านครับ...

รายงานวิเคราะห์สมาชิกแนะนำาตรง

รายงานวิเคราะห์ทีมงาน

หาจาก ตำาแหน่งสูงสุด

หาจาก ตำาแหน่ง matching

เดือนที่ผ่านมา



Q&A
ถามตอบ

ผู้หญิงทานเวย์โปรตีน
แล้วกล้ามจะใหญ่เหมือนผู้ชายหรือไม่

ทาน All Pro 

ลดอาหารผิวเหี่ยวหลังลดน�า้หนักได้ไหม?

ส�รสกัดจ�กถั่วข�ว [Phaseolamin] เป็นส่วนประกอบหลักของ F4 ยับยั้งการ
ท�างานของเอนไซม์ ที่ท�าหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตและน�้าตาล ท�าให้การดูดซึมน�้าตาล
จากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่ระบบหลอดเลือด "ลดลง" (เป็นการควบคุมพลังงานจากแป้ง
และน�้าตาล เพื่อการควบคุมน�้าหนัก) ผู้ที่เป็นเบาหวาน บางรายระดับน�้าตาลในเลือดสูงมาก
จนแพทย์สั่งยาลดน�้าตาลในเลือดมาให้ทาน เมื่อทานยา จะท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดต�่าลง 
หากผู้เป็นเบาหวานทานสารสกัดจากถั่วขาว ก็อาจจะท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดต�่าจนท�าให้
เกิดอาการหน้ามืด เป็นลม ความดันต�่าได้ จึงไม่ควรรับประทานคู่กัน

เพศชาย มีฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) ท�าหน้าที่สร้างกล้ามเนื้อ
ส่วนเพศหญิง มีฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen) ท�าหน้าที่สร้างไขมัน

ดังนั้น การทานเวย์โปรตีนในเพศชาย สามารถช่วยสร้างกล้ามเน้ือได้
เป็นอย่างดี ส่วนเพศหญิง การทานเวย์โปรตีนจะช่วยลดการสะสมไขมัน
และสามารถกระชับสัดส่วนท�าให้หุ่นดีขึ้น

ลดน�้าหนักแล้วหน้าเหี่ยว ผิวเหี่ยว ขณะลดน�้าหนักขาดการทานโปรตีน
อย่างต่อเนื่อง และอดอาหารส่งผลให้สารอาหารไม่ครบถ้วน ส่งผลให้
กล้ามเนือ้เห่ียว สะท้อนถงึผิวพรรณทีเ่ห่ียวตามมา เพราะฉะนัน้ในขณะทีเ่รา
ลดน�้าหนักควรทาน All Pro โดยสัดส่วนการทาน ค�านวนเป็นน�้าหนัก x 1 
= ปริมาณการทานโปรตีนหน่วยเป็นกรัม เช่น น�้าหนัก 60 กก. ปริมาณ
ทานโปรตีน 60 กรัม ต่อวัน นั้นคือ All Pro 2 ซอง หากทานโปรตีน ถึง
สัดส่วนที่เหมาะสม มวลกล้ามเนื้อจะถูกเติมเต็ม จีงหมดปัญหาผิวเหี่ยว 
ได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ เอฟโฟร์ (F4) 
มข้ีอควรระมดัระวัง อย่างไรบ้าง?

ถ�มตอบ Q&A     23
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นำ้าหนักลดไม่ลง

เทรนด์ยุคใหม่...

ของคนส่วนใหญ่ท่ีใส่ใจสุขภาพ

ไม่อยากเจ็บป่วย ไม่อยากอ้วน หลายคนจึงพยายาม
ควบคุมน�้าหนัก หรือถ้ามีน�้าหนักเกินก็จะหาทาง
ลดน�้าหนัก แต่เมื่อลดไปได้สักพักกลับไม่สามารถ
ลดน�า้หนกัลงไปได้อีก ท้ังน้ี ต้องดวู่าหุน่กระชบั ฟิต และ
เฟิร์มขึ้นหรือไม่ร่วมด้วย ผู้ที่จะลดน�้าหนัก ถ้ารู้วิธีที่ถูก
ต้องก็จะไม่กลับมาอ้วนอีก ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่รู้
ก็จะลดแบบผิดวิธีและกลับมาอ้วนอีก ซึ่งเรียกว่า 

"โยโย่เอฟเฟค"

หรือ ลงยาก เพราะอะไร?
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เช่น ไม่อดอาหาร กินอาหารเพียงพอ และถูก

สัดส่วน ลดหรืองดของหวาน ออกกำาลังกาย

สมำ่าเสมอ แล้วนำ้าหนักไม่ลงไปอีก การลดนำ้าหนัก

อย่างนี้ เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะไขมันในร่างกายจะ

ลดลง 

ดังนั้น ช่วงแรกของการลดนำ้าหนัก นำ้าหนักจะลด

ลงเร็ว ต่อมามวลกล้ามเนื้อจะเพ่ิมมากข้ึน จะทำา

ให้นำ้าหนักเร่ิมคงที่ ซ่ึงหลายๆ คนที่ไม่เข้าใจและ

ใช้นำ้าหนักลดเป็นตัวช้ีวัดจะเร่ิมท้อ แต่ในความ

เป็นจริงแล้ว แม้นำ้าหนักจะไม่ลดลงไปอีก หรืออาจ

จะมีการเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากจุดตำ่าสุด แต่รูปร่าง

ของคุณจะดีข้ึนเร่ือยๆ เพราะในนำ้าหนักเท่ากันนั่น 

ไขมันจะมีปริมาตรขนาดใหญ่กว่ากล้ามเนื้อเกือบ 

3 เท่า

ดังนั้น ถ้าไขมันลดไป 1 กิโลกรัม แต่กล้ามเน้ือเพิ่มข้ึนมา 1 กิโลกรัมเท่ากัน รูปร่างคุณก็จะเพรียวกระชับ ขนาดรอบเอว 

รอบแขน ขา ก็จะเล็กลง นำ้าหนักตัวเท่าเดิม เมื่อรูปร่างมีสัดส่วนที่ดี มีมวลกล้ามเนื้อมาก ร่างกายก็จะมีการเผาผลาญพลังงาน

สูงข้ึน ดังนั้น หลังจากลดนำ้าหนักได้ตามเป้าหมายแล้ว การเผาผลาญพลังงานที่สูงข้ึนจากมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากข้ึน จะทำา

ให้ไม่กลับไปอ้วนอีก จึงเป็นการลดนำ้าหนักที่ถูกวิธี และไม่ทำาให้เกิดโยโย่เอฟเฟค

เช่น อดอาหาร กินน้อยมากๆ ใช้ยาลดความอ้วน หรือหักโหม

ออกกำาลังกายมากเกินไป โดยนำ้าหนักที่ลดได้เร็วในช่วงแรกเป็น

นำา้หนกัของอาหารทีค่ณุงดไป โดยปกตถ้ิาเราทานอาหารเข้าร่างกาย 

1 กิโลกรัม หรือแค่คุณดื่มนำ้า 1 ลิตร นำ้าหนักก็ขึ้นมา 1 กิโลกรัม 

ฉะนั้น ถ้าอดอาหารที่กินเข้าไปได้ตามปกติ นำ้าหนักก็ย่อมลดลงไป

แน่นอน บวกกับถ้าเราขับถ่ายของเสีย เช่น อจุจาระ ปัสสาวะ ก็ทำาให้

นำ้าหนักลดลงเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น ยาลดความอ้วนที่มักจะใส่ยาขับปัสสาวะหรือยาระบายลงไป 

ซึ่งนำ้าหนักตรงนี้ลดได้สักพักก็จะไม่ลงอีก และที่สำาคัญโดยปกติแล้ว

มีสูตรคำานวณคร่าวๆ ว่า ถ้าหากต้องการลดไขมัน 1 กิโลกรัม ต้อง

เผาผลาญ (ทำาให้พลังงานติดลบ) ประมาณ 7,700 แคลอรี ่แต่ถ้าใช้

พลังงานติดลบเพียงแค่ 1,200 แคลอรี่ ก็สามารถเสียมวลกล้ามเนื้อ

ไปได้แล้วถึง 1 กิโลกรัม 

ดังนั้น ถ้าเราลดนำ้าหนักผิดวิธี นำ้าหนักที่หายไปส่วนมากจะเป็น

นำ้าหนักของนำา้ ไกลโคเจนและมวลกล้ามเนือ้ ซ่ึงร่างกายก็จะมกีลไก

การรกัษาชวีติ เมื่อลดมาถึงจุดๆ หนึ่งก็จะลดการเผาผลาญลง ทำาให้

แม้เรากินน้อยเท่าเดิมแต่ก็ทำาให้นำ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้

ลดนำ้าหนัก
อย่างถูกวิธี

ลดนำ้าหนัก

ผิดวิธี
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รู้หรือไม่ว่�...ลดนำ้�หนักกับลดไขมัน

ต่�งกนัอย่�งไร
คนส่วนใหญ่ก็มักจะทราบว่า ควรออกกำาลังกาย แบบแอโรบิก ว่ิง   

ว่ายนำ้า ข่ีจักรยาน หรืออะไรก็ได้ ที่ได้ ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ออกแรงจน

ทำาให้หัวใจเต้นแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีคนจำานวนไม่น้อยที่เน้นการช่ัง

นำ้าหนักแล้วดูนำ้าหนักที่ลดเป็นหลักว่าลดได้เท่าไหร่แล้ว ซ่ึงเป็นความ

เข้าใจผิด เพราะนำ้าหนักที่ลดลงอาจเกิดจากนำ้าที่ออกจากร่างกาย รวมถึง

ไขมันและกล้ามเนื้อที่ลดลง 

ควรเข้าใจใหม่ว่า คนไม่ได้อ้วน เพราะนำ้าหนักเยอะ แต่อ้วนเพราะไขมัน

เยอะต่างหาก เพราะถ้าวัดจากนำ้าหนักตัว นายแบบและนักกล้าม

ทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มีนำ้าหนักเกินมาตรฐานกันทั้งนั้น แต่ทำาไมเขายัง

ดูดี ก็เพราะเขามีกล้ามเนื้อมาก แต่มีเปอร์เซนต์ไขมันน้อยนั่นเอง K
N

O
W
?
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เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย จะแสดงว่าร่างกาย

เรามีไขมันอยู่มากเท่าไร เช่น ถ้านาย A สูง 180 

เซนติเมตร หนัก 85 กิโลกรัม จะมีดัชนีมวลกาย 

BMI อยู่ที่ประมาณ 26 ซ่ึงถ้านาย A อ้วน จะมี

เปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่ 30% ก็หมายความว่า นาย A

มีไขมันในร่างกายประมาณ 25 กิโลกรัม แต่

ถ้านาย A เป็นนักเพาะกาย มีเปอร์เซ็นต์ไขมัน                          

อยู่ที่ 10% หมายความว่านาย A มีไขมันในร่างกาย

ประมาณ 8 กิโลกรัม ซ่ึงปริมาณของไขมันและ

มวลกล้ามเนื้อที่ต่างกัน จะทำาให้รูปร่างแตกต่างกัน 

คนที่มีไขมันเยอะจะดูอ้วน มีพุง แขนขาใหญ่ ส่วน

คนที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก จะเห็นกล้ามเนื้อหน้าอก 

หน้าท้องเป็นมัดๆ หรือมี six pack นั่นเอง

ถ้ายังนึกไม่ออกว่าลดความอ้วนกับลดนำ้าหนักต่างกันอย่างไร ลองเปรียบเทียบง่ายๆ ให้ฟังอย่างนี้ คือ เหล็ก 1 กิโลกรัม

กับนุ่น 1 กิโลกรัม อะไรหนักกว่ากัน ภาพในหัวเรามักจะรู้สึกว่าเหล็กหนักกว่าอยู่เสมอ แต่ความจริงคือ หนักเท่ากัน สิ่งที่

จะไม่เท่ากันอย่างแน่นอน คือ ปริมาตรที่แตกต่างกัน โดยนุ่น 1 กิโลกรัม ย่อมมีขนาดใหญ่กว่าเหล็ก 1 กิโลกรัมหลายเท่า

ดังนั้น ถ้าจะลดนำ้าหนัก แนะนำาว่ามีหลายวิธีมาก โดย

การควบคุมอาหารและการออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่อง 

แต่ถ้าต้องการลดไขมัน ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้นั้นยืนยาวกว่า 

ต้องออกกำาลังกาย ที่ช่วยสร้างกล้ามเน้ือ และจำาเป็น

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน เพ่ือช่วย

เสริมสร้างมวลกล้ามเนือ้และฟ้ืนฟูระบบเผาผลาญ พร้อม

เร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน เพื่อรูปร่างที่ฟิต เฟิร์ม 

กระชับระยะยาว ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 
Nutrinal All Pro Whey Protein 
เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ที่ให้ปรมิาณ
โปรตีนสูง มีวิตามินและแร่ธาตุครบ 
21 ชนิด ในหนึ่งซองให้ปริมาณโปรตีน 
30 กรัม ซึ่งเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มการเผา
ผลาญของร่างกายและไม่ส่งผลให้เกิด
โยโย่เอฟเฟคในภายหลัง

ผลิตภัณฑ์ Nutrinal F4 
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยบล็อค
การสร้างไขมันส่วนเกิน โดยยับยั้ง
การดูดซึมไขมันและน�้าตาล ด้วยสาร
สกัดจากถั่วขาว ไคโตซาน สารสกัด
ชาเขียว พร้อมฟื้นฟูระบบเผาผลาญ
พลังงานขณะพัก ท�าให้ร่างกายเกิด
การเผาผลาญไขมนัส่วนเกนิอย่างคงที่
และสม�่าเสมอ

วินัยการควบคุมอาหารท่ีดี การออกกำาลังกาย

ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และการเลือกทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเหมาะสมกับร่างกาย   

ทำาให้การลดไขมัน และการสร้างกล้ามเนื้อได้ผลเร็ว

ยิง่ข้ึน ส่งผลให้มสุีขภาพดข้ึีน มคีวามสุข และมชีีวิต

ยืนยาว

ลดน�้ำหนัก กับ ลดไขมัน
1. ลดน�้ำหนัก = เสียน�้ำ+กล้ำมเนื้อ+ไขมัน
     (เหนื่อยง่าย เพลีย ร่างกายทรุดโทรม รู้สึกแก่)
2. ลดไขมัน = เสียไขมัน
     (ฟิต เฟิร์ม และดูอ่อนเยาว์)

ลด
ไข

มัน
 10

%

ลดไขมัน 30%

เปอร์เซ็นต์ ไขมันในรำ่งกำย
ระหว่ำงคนอ้วนกับคนมีกล้ำมเนื้อ

ตัวอย่ำง 

?
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สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน 

พบกันเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน เสียงปี่

เสียงกลองเชิดเร่งเร้าข้ึนทกุขณะ  สถานการณ์

ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกิดข้ึน 

ทั้งจากนวัตกรรมและการยกระดับมาตรฐาน 

จึงเป็นเร่ืองจำาเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านจะต้อง

บริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดี และสุดยอดการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น เร่ิมต้นจากการ

บริหารเปลีย่นแปลงตนเอง ดงันัน้ More Guru 

ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง...

ซึ่งเราต่างทราบกันดีว่า คนส่วนมากต้องการมีชีวิตท่ีดีข้ึน แต่มีคนส่วน

น้อยที่ตั้งใจทำาในส่ิงที่ต้องทำาเพ่ือให้ชีวิตดีข้ึน จึงไม่แปลกใจว่าทำาไมโลกนี้ 

จึงเต็มไปด้วยคนที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงท่ีต้องการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆ นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องทำาครับ

“ถ้าอยากเปล่ียนชีวิต”

ส่ิงท่ีคุณต้องท�า

5
1

2

5

4

3ตอกย�้ำเป้ำหมำยใน

แต่ละระยะของคุณ

อยำ่งสม�่ำเสมอ...

ใช้พลังสมดุล

ของสองสิ่งตรงข้ำม...

ให้รำงวัลค�ำชมตนเอง

และเฉลิมฉลอง เมื่อคุณ

ท�ำอะไรได้ดี...

ลงมือท�ำแบบ

เล่นเต็มร้อย...

ใช้และยกระดับพลัง

สี่อัจฉริยะของตัวคุณ

ในทุกๆ วัน...

ทั้งหมดนี้ คือ 

“
5 สิ่ง

ที่คุณต้องท�ำ

ถำ้อยำก

เปลี่ยนชีวิต

”
ใครท�ำก่อน

ชีวิตเปลี่ยนก่อน

ช้ำอยู่ท�ำไมครับ

เริ่มเลยได้มั๊ย?

คนส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมาย บางคนคิด

ว่ามีเป้าหมายแต่จริงๆ ไม่มี บางคน

มีเป้าหมายท่ีไม่ชัดเจน คุณจะเปลี่ยน

ชีวิตได้ต่อเมื่อคุณมีเป้าหมายท่ีชัดเจน

และล็อคเป้าหมายน้ันไว้ อย่าให้มัน

ด้ินได้ นอกจากน้ัน คุณยังต้องตอกยำ้า

มันทุกๆ วัน โดยมองให้เห็นภาพ ฟังให้

ได้ยินเสียงแห่งความช่ืนชม และเข้าให้

ถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความตื่นเต้น

และภาคภูมิใจ เสมือนหนึ่งว่าได้บรรลุ

เป้าหมายไปเรียบร้อยแล้ว

น่ันก็คือ ความไม่พอใจในสถานะเดิม 

แต่ยอมรับและเคารพนับถือตนเอง 

ถ้าคุณพอใจในสถานะที่เป็นอยู่ คุณจะไม่

อยากเคลื่อนตัวไปไหน ในขณะเดียวกัน 

ถ้าคุณไม่รู้สึกดีกับตนเอง ไม่นับถือ หรือ

ไม่เคารพตนเอง คณุก็จะขาดพลงัภายใน 

เคล็ดลับการทำาให้ตัวคุณมีพลังทวีคูณ 

คือการเข้าให้ถึงอารมณ์ ไม่พึงพอใจ

ในสิ่งที่เป็นส่ิงที่ได้และรับรู้ถึงความเป็น

ผู้เลือกของตัวคุณ หมายความว่า แม้

คุณไม่พึงพอใจในสิ่งที่เกิดข้ึนกับชีวิต 

แต่คณุเป็นผูม้อีำานาจควบคมุคณุเองทีจ่ะ

เปลี่ยนมันได้ คุณเป็นผู้สร้าง เป็นผู้เลือก

และเป็นประธาน ไม่ใช่รอให้คนอื่นสร้าง

เป็นตัวเลือกหรือเป็นกรรมที่ถูกกระทำา

เมือ่คุณทำาอะไร ท่ีมคีวามก้าวหน้ามาก

ขึน้ เช่น มีวินัยในเรื่องการออกกำาลังกาย 

การอ่านหนงัสือ คณุต้องให้กำาลงัใจตวัเอง

ด้วยการชมหรือปรับปรุงนิสัยบางนิสัย

ที่ไม่ดี หรือทำางานจนมีผลงานที่ได้ดั่งใจ 

ก็ให้เฉลิมฉลองอย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจ

ฉลองด้วยมื้ออาหาร ซื้อกระเป๋า รองเท้า 

เส้ือผ้า เข็มขัดหรือนาฬิกา ประเดน็สำาคญั

คือ อารมณ์แห่ง “ฉันทำาได้” ที่ลึกพอ 

ซ่ึงได้มาจากคำาชม รางวัลและการเฉลิม

ฉลอง

การลงมือทำา เป็นขั้นตอนของการส่งต่อ

ส่ิงที่คุณมีอยู่ข้างในตัวคุณ ออกสู่ผู้คน

หรือองค์กรข้างนอก เมื่อคุณรับความรู้

เข้าไปและส่งต่ออย่างทุ ่มเท ในที่สุด 

ความรู้กับการใช้ความรู้เพ่ือสร้างผลงาน

ของคุณจะมีสมดุล ยิ่งทำาซำ้าๆ ก็จะยิ่ง

ชำานาญ จากเรื่องยากกลายเป็นง่าย จน

คุณเข้าสู ่ระดับที่มีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล จนในที่สุดคุณก็จะมีเวลา

สำาหรับการทำาสิ่งที่ท้าทายขึ้นกว่าเดิม

มนุษย์ทุกคน มส่ีีพลงัอัจฉรยิะอยู่ในตัว 

ซ่ึงคนแต่ละคน จะใช้ศักยภาพของตน

ได้มากน้อยแค่ไหน ข้ึนอยู ่ กับความ

สามารถในการหลอมรวมส่ีพลังอัจฉริยะ

และใช้มันพร้อมๆ กัน นั่นคือ การทำาให้

อจัฉริยะทางด้านสตปัิญญา ด้านร่างกาย 

อารมณ์และจิตวิญญาณ ในทิศของ

พลังบวกเดียวกัน มีการพัฒนาความรู้

สติปัญญา เพ่ิมพูนความเข้าใจสิ่งต่างๆ 

อยู่ตลอดเวลา การดูแลร่างกายให้แข็ง

แรง คล่องแคล่วและดูดี ทั้งการดูแล

เร่ืองอาหารการกิน การพักผ่อน การ

ออกกำาลังกาย และการวางท่วงท่าให้

ส่งเสริม การควบคุมอารมณ์ และการ

บริหารอารมณ์ ให้อยู่ในโซนมีความหวัง

และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา การเข้า

ถึงพลังจิตวิญญาณ จากการค้นหาความ

หมายและจุดมุ่งหมายของชีวิต
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ข้ันตอนการเลือกทำา (น้อย)

ให้ได้มาก “สำาหรับผู้นำา”3
1

2

3

สำารวจ : การแยกแยะ สิ่งสำาคัญไม่กี่อย่าง

ออกจากสิ่งที่ ไม่สำาคัญ ที่มีอยู่มากมาย

การตัดทิ้งงานที่ ไม่สำาคัญ

การลงมือทำา

สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน เวลาแต่ละเดือนนั้นผ่านไป

รวดเร็วเหลือเกิน การนำาของแต่ละท่านในสิบเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง 

มีความรู้สึกว่า มีอะไรท่ีอยำกจะท�ำหลำยอย่ำงท่ีจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้

ท�ำซะทีอยู่รึเปล่ำครับ หรือคุณมักเจอสภาวะงานที่ต้องทำา มีจำานวนงานที่

มากกว่าเวลาที่มีอยู่ ถ้าใช่ล่ะก็ เรื่องที่ผมแบ่งปันในครั้งนี้ จะช่วยคุณได้อย่าง

แน่นอนครับ...

นักธุรกิจทุกท่านครับ การเลือกทำาน้อยสิ่ง แต่ทำาให้มีคุณภาพจะได้ผลลัพธ์มากกว่าการทำามากสิ่ง แต่ทำาไม่ได้ดีสักอย่างเสมอ

ในฐานะทีจ่ะเป็นผูน้ำาองค์กร คณุจงึต้องใช้หลกัการนีน้ำาทาง ในการสร้างผลลพัธ์ ไม่ใช่เลอืกของการออกอาวุธพรำา่เพร่ือ แต่เป็นเร่ือง

ของการต่อยเข้าจุดสำาคัญ คม รวดเร็วและหนัก ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใจสร้างวินัยทั้งทางร่างกายและอารมณ์ เพื่อปฏิบัติ

ตามกฎ “3 ขั้นตอนของการเลือกทำาน้อยให้มากสำาหรับผู้นำา” ลองใช้ดูนะครับ ผมเชื่อมั่นว่ามันได้ผลอย่างแน่นอน...

ในโลกใบน้ีน้ัน กฎแห่งพาเรโต้ 20/80 น้ัน ทำางานเสมอ น่ันคือ มส่ิีงสำาคัญ 20% 

ที่ให้ผลลัพธ์ 80% และมีสิ่งไม่ค่อยสำาคัญ 80% ที่ให้ผลลัพธ์ 20% อยู่ทั่วไป

แต่ทกุส่ิงทกุอย่างมนัผสมปนเปกันไปหมด คนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้ในการแยกแยะ

ว่าอะไรสำาคญัมาก สำาคญักลาง หรือสำาคญัน้อย พวกเขาจงึทำาในส่ิงทีต่วัเองมคีวาม

อยากทีจ่ะทำาเสมอ ทัง้ๆ ทีท่ำาไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนกั ดงันัน้ ในฐานะ

ที่คุณเป็นผู้นำานั้น สิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งก็คือ การสำารวจ การประเมินและคัดกรอง

เพื่อทำาสิ่งที่สำาคัญกว่าหนึ่งถึงสามสิ่งแค่นั้น พร้อมๆ กับการกำากับทีมงานของคุณ

ให้ทำาในสิ่งที่สำาคัญเช่นเดียวกัน คุณก็จะสามารถบริหารทีมที่ลงมือทำา(น้อย)สิ่ง

แต่ได้ผลงานมากมาย ซ่ึงเป็นหลักการสร้างความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในชีวิต

ส่วนตัวและองค์กร

หลายต่อหลายคร้ัง ท่ีคุณได้สำารวจและแยกแยะงานสำาคัญกับไม่สำาคัญ

ออกจากกันแล้ว แต่คุณก็ยังทำามันอยู่ จนกระทั่งคุณเหนื่อยสายตัวแทบขาด 

แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ตัวคุณก็ผิดหวัง ทั้งนี้ เป็นเพราะคุณไม่กล้าปฏิเสธผู้คนหรือ

ไม่ก็เป็นเพราะคุณไม่กล้าเป็นผู้เลือก คุณจึงทำาในสิ่งที่ผู้คนร้องขอ หรือทำาเพราะมัน

คุ้นเคย โดยไม่ได้คำานึงถึงผลลัพธ์ ดังนั้น คุณจึงต้องจับคู่ระหว่างผลลัพธ์ที่คุณ

ต้องการกับกิจกรรมที่คุณต้องทำาเสมอ อย่ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นคือ มีแต่ผลลัพธ์

ที่ต้องการ แต่ไม่รู้ว่าต้องทำากิจกรรมอะไรหรือมีแต่กิจกรรมที่จะทำา และไม่รู้ว่าทำาไป

แล้วจะได้อะไรกี่มากน้อย

ผลลัพธ์ท่ีคุณต้องการน้ัน เกิดจากการลงมือทำาเสมอ แต่คนส่วนใหญ่มักติดปัญหาในเร่ืองการลงมือทำา ซ่ึงเกิดจากหลายๆ 

สาเหตุ สาเหตุหลักมาจากการไม่รู้ว่าทำาไมต้องทำา การหาเหตุผลในการทำาที่ส่งผลต่ออารมณ์ยังไม่ได้ การคิดไปก่อนว่างานนั้นมัน

น่าเบื่อ การขาดความรู้ ความเข้าใจและความชำานาญ รวมไปถึงการขาดความหลงใหลและความรักในงาน ทั้งหมดนี้ คือ สาเหตุที่

ทำาให้ผูค้นผดัวันประกันพรุ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าคณุรู้จกัสำารวจแยกแยะงานทีเ่ป็นหัวใจ ออกจากงานทีม่คีวามสำาคญัระดบักลางถึงตำา่ 

และกล้าตัดงานที่สำาคัญน้อยออกไป คุณก็จะมีสมาธิในการจดจ่อในการทำาอยู่ไม่ก่ีส่ิง ในที่สุดคุณก็จะชำานาญในการทำาส่ิงนั้น การ

ลงมือทำาของคุณก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งส่งผลให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ในที่สุด
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ตารางการประชมุ
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันเสาร์ ที่ 2
วันอาทิตย์ ที่ 3

วันเสาร์ ที่ 9
วันอาทิตย์ ที่ 10
วันอังคาร ที่ 12
วันพุธ ที่ 13
วันศุกร์ ที่ 15
วันที่ 16-17

วันเสาร์ ที่ 23
วันอาทิตย์ ที่ 24

วันเสาร์ ที่ 7

วันอาทิตย์ ที่ 8

วันพุธ ที่ 11
วันเสาร์ ที่ 14
วันอาทิตย์ ที่ 15
วันอาทิตย์ ที่ 22

วันที ่                 งำนประชุม     เวลำ                  สถำนที่

วันที ่                 งำนประชุม     เวลำ                  สถำนที่

09.00  -  16.00 น.
09.00  -  16.00 น.
13.00  -  17.00 น.
13.00  -  17.00 น.
13.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.
16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
17.00  -  21.00 น.
07.30  -  21.00 น.
07.30  -  15.30 น.
09.00  -  16.00 น.
09.00  -  16.00 น.
08.00  -  18.00 น.
08.00  -  17.00 น.
13.00  -  17.00 น.

13.00  -  17.00 น.
09.00  -  16.00 น.
08.00  -  17.00 น.
09.00  -  16.00 น.
16.00  -  18.00 น.
18.00  -  21.00 น.
13.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.

โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ประเทศกัมพูชา
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช
โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค กรุงเทพฯ
2 วัน 1 คืน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน จ.ชลบุรี
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
YCC Ballroom ประเทศพม่า
สาขาพิษณุโลก
สาขาสุราษฎร์ธานี

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
สาขานครศรีธรรมราช
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
สาขานครศรีธรรมราช
ส�านักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
กรุงเทพฯ
หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
สาขาเชียงใหม่

Mission To Platinum
Mission To Platinum
Inspiration 
Transform Training
Inspiration
The 5 Lavels of Leadership
Platinum Meet CEO
President Talk
Success Night Party
The Success #18

Mission To Platinum 
Mission To Platinum
The Power of Change
Product Insight
Transform Training

Inspiration
Mission To Platinum
Start Your Business With “Why”
Mission To Platinum
President Talk
The Real Leader ล่องเรอืเจ้าพระยา
Inspiration#42 @BKK
Product Insight

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






