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GREETING

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 ครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน

ทักทายกันฉบับนี้ เป็นฉบับต้อนรับปี พ.ศ.ใหม่ 2561 แล้วเวลาผ่านไปแต่ละปี

รวดเร็วมากเลย ในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนปีพ.ศ. เราให้ความหมายอย่างไร

กับเหตุการณ์น้ีครับ ซ่ึงมันหมายความถึงหลายๆ ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของเรา

แต่ละคน เช่น มีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี มีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น เป็นช่วงเวลา

แห่งการทบทวนผลจากการกระทำาในเวลาหนึ่งปีที ่ผ่านมาของตนเองหรือ

เป็นการเร่ิมต้นสร้างผลงานใหม่ของตัวเอง เพื่อนๆ ลองเลือกความหมายท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของชีวิตดูนะครับ ผมเชื่อว่าหากเราเลือกให้

ความหมายอย่างถูกต้อง ความหมายนั้น จะส่งพลังกลับคืนมาให้เราเพื่อพิชิต

ชัยชีวิตในปีใหม่นี้อย่างแน่นอน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ ในปีใหม่นี้ ซัคเซสมอร์ประกาศให้เป็นปี

“2018 From Good to Great Company” ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ

“2561 จากบริษัทท่ีดีสู่การเป็นบริษัทท่ีย่ิงใหญ่” ในวันท่ี 5 เมษายน 2561

จะเป็นวันที่บริษัทมีอายุครบ 5 ปีเต็ม ตลอดเวลา 4 ปีกว่าๆ ที่เราขับเคลื่อน

บริษัทร่วมกันมาน้ัน ซัคเซสมอร์ได้รับการประเมินและยอมรับจากสังคมว่า เรา

เป็นบริษัทเครือข่ายชั้นดีที่ผู้คนสามารถฝากความหวังในการเปลี่ยนชีวิตไว้ได้

แต่เรายังไม่ได้หยุดอยู่แค่คำาว่า “บริษัทที่ดี” เรายังจะก้าวต่อไปสู่การเป็น

“บริษัทที่ยิ่งใหญ่” นี่จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อแก่นความหมายของซัคเซสมอร์

ในปีพ.ศ. 2561 ครับ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ บริษัทที่ยิ่งใหญ่นั้น ต้องมีรากฐานของการมี

ภาวะผู้นำาท่ีสูง มีคนท่ี “ใช่” จำานวนมากพอ บริหารองค์กรภายใต้การเปิดใจรับรู้

และยอมรับความจริงเพื่อปรับปรุง จริงใจ ซื่อสัตย์ต่อองค์กรและผู้คน เคารพ

กฎจรรยาบรรณ มีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีความคิดและการลงมือทำาท่ีถูกต้องอย่าง

มีวินัย ท้ังหมดท่ีผมว่ามาน้ี เรามาช่วยกันทำาให้เกิดข้ึนอย่างจริงจัง ภายใต้ปรัชญา

การสร้างความสำาเร็จท่ีว่า “จงช่วยให้ผู้คนประสบความสำาเร็จในจำานวนท่ีมากพอ

แล้วคุณก็จะประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่”

 

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ ในโอกาสแห่งกาลข้ึนปีใหม่น้ี ผมขออวยพรให้

ทุกๆ ท่าน จงประสบความสำาเร็จมากย่ิงๆ ข้ึนท้ังการงาน ธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

อีกท้ังมีความสุข สุขภาพเย่ียมและมีชีวิตท่ีปลอดภัยตลอดไป และขอให้ปีน้ีเป็น

ปีท่ีพวกเราสามารถก้าวจากการมีชีวิตท่ีดีสู่การมีชีวิตท่ีย่ิงใหญ่กันถ้วนหน้านะครับ

ด้วยรัก เชื่อม่ันและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
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ส่งท้ายปีอย่างสุดพลงัและยิง่ใหญ่อลงัการกับงาน The Success 12 “YOU ARE THE REAL” คุณคือตัวจริง

วันที่ 11-12 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ภายในงานเป็นการรวมตัวของ

สุดยอดผูน้ำาทีป่ระสบความสำาเรจ็จากทัว่ประเทศไทยและทัว่ AEC มผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน ซึง่ในครัง้น้ีพิเศษกว่า

ทุกครัง้ท่ีผ่านมากับการมอบรางวัลเกยีรติยศสูงสุดในต�าแหน่ง Imperial Diamond รหสัคู่แรกของซคัเซสมอร์ คือ

Mr.Saing Myo Min Latt & Ms.Phyo Phyo Mon นักธุรกิจประเทศเมียนมาร์ อีกทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

S MONE’ GRACE AURA BRIGHTENING CREAM โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

พร้อมกันนี้ นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งพลังแนวคิดในหัวข้อ BELIEVE !!! You Can

Achieve Your Dream พลงัแห่งความเช่ือ เพ่ือบรรลเุป้าหมาย และพบกับแขกรบัเชญิสุดพิเศษ คุณหนุ่ย นันทกานต์

กับช่วง S.O.D Special Talk ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การฝ่าวิกฤตโรคร้ายจากการเป็นโรคมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

พร้อมเผยวิธีดูแลเซลล์เพื่อป้องกันโรคร้าย ซ่ึงสร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และส่งท้ายปีนี้อย่าง

สุดพลัง กับการเติมพลังความคิด ปลุกแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “YOU ARE THE REAL” คุณคือตัวจริง โดย CEO

Coach พันล้าน คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกได้ว่างานในคร้ังนี้ได้ทั้งความรู้และแรง

บันดาลใจในการทำาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จจากผู้บริหารซัคเซสมอร์กันไปแบบเต็มๆ





START YOUR BUSINESS WITH WHY
งาน “Start Your Business with Why” เพ่ือส่งต่อพลงัแห่งความส�าเรจ็ เมือ่วันอาทิตย์ท่ี 26 พ.ย. 60 ท่ีผ่านมา

โดยม ีCEO นพกฤษฎิ ์นธิเิลศิวิจติร VS สมรักษ์ คำาสงิห์ นักมวยทมีชาตไิทย เจ้าของเหรียญทองโอลมิปิก ในศกึวัน WHY เงินล้าน กับ 2 นกัชกผูพิ้ชิต ที่ได้มา

แบ่งบันพลังแนวคิดสู่การพิชิตเป้าหมาย ให้แก่นักธุรกิจที่เข้าร่วมงานในคร้ังนี้กว่า 4,500 คน ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ซ่ึงสร้างความตื่นเต้น และ

ความสนุกสนาน ให้แนวคิดการเป็นนักสู้ชีวิตแก่ผู้เข้าร่วมงานกันแบบเต็มๆ งานนี้บอกได้เลยว่ากระแสการส่งพลังเพิ่มสูงข้ึนแบบสุดๆ พร้อมมุ่งสู่ความสำาเร็จ

ที่ย่ิงใหญ่กับซัคเซสมอร์



คุณรฐัฐาน์ อภญิญารฐัศักด์ิ

จ.นนทบรุี

คุณภวูกร - คุณภริญา ปัถยปรชีาชยั

จ.พิษณุโลก

15. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Royal Diamond

14. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Presidential Diamond

13. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Imperial Diamond

12. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Crown Diamond

10. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Blue Diamond

4. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Platinum

7. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Sapphire

1. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Bronze

11. นักธรุกจิซคัเซสมอร์

ระดับ Black Diamond

5. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Pearl

8. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Emerald

2. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Silver

9. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Diamond

3. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Gold

6. นักธรุกจิซัคเซสมอร์

ระดับ Ruby

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์
เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

คุณพัทข์ นาคาอัครบดินทร์

กรงุเทพมหานคร

RECOGNITION8

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Blue Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Emerald



RECOGNITION 9

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

คุณชวันรัตน์ จีระโชติพัฒน์  จ.นนทบุรี

คุณชลดา ทวิชศรี  จ.ชุมพร

คุณธนพิชญ์ กิจสุภัคภิรมย์ - คุณณัฐชยา ครองหินลาด  

คุณนธิป นราวีรวุฒิ  จ.สุราษฎร์ธานี

จ.พิษณุโลก

คุณนูรีน - คุณกอเดช ยอดดำา  จ.สงขลา

คุณวิไลพร เขาแก้ว - คุณธเนส ป่ินมณี จ.กำาแพงเพชร

คุณปรียาภรณ์ คณะเมฆ  จ.จันทบุรี

ธนัชสร หงษ์มานพ - คุณธิติพงศ์ สุทธิบงกช 

กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

คุณกรกานต์ - คุณพศิน บัวกอง  จ.สงขลา

คุณเกรียงไกร - คุณพรธนา สะเภาคำา  จ.พะเยา

คุณธนันพัชร จันรัตนวิทย์  กรุงเทพมหานคร

คุณกฤติพศ มั่งคั่ง - คุณดวงนภัทร คำาภา จ.ปทุมธานี

คุณกาญจนา ภูช่างทอง  จ.เชียงใหม่

คุณจรินทร์ บุญมี  กรุงเทพมหานคร

คุณจิตรลดา พิริยสถิต  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจินดา ชัชวาลย์ปรีชา  กรุงเทพมหานคร

คุณจิรภาณุดา เกตุทิวากังสดาล  กรุงเทพมหานคร

คุณชวินทร์ณวัฒน์ ผุดแจ่มใส  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณฐณณปัทม์ จิรธรรมรงค์  จ.สระบุรี

คุณธีรวุฒิ บุณยพุทธิ  กรุงเทพมหานคร

Mr.SAI AKI SAI  จ.เชียงใหม่

Mrs.Tha Mai Nang  จ.สมุทรสาคร

คุณINPANH - คุณLAMPHONE  จ.ปทุมธานี

คุณLA - คุณTHONGKHAM LA0  จ.ปทุมธานี

คุณSARIMAH BT MOHD SAUD  จ.นราธิวาส

คุณTIENG THONGDY - คุณKHAMLA BAY 

จ.ปทุมธานี

คุณกนกกร - คุณพัสกร มั่นอ้น  จ.สุโขทัย

คุณกนกพร เต็กบุญตาม  จ.ชลบุรี

คุณกวินทรา - คุณณฤพันธ์ วิจารัตน์  จ.พิษณุโลก

คุณกัญญ์ภัทร์ - คุณกิตตสรณ์ เหล่าภัทรประสิทธิ์

จ.สระแก้ว

คุณกัญฐิญากร เล็กคำา  จ.สมุทรสาคร

คุณกันตภณ มาลาทอง  จ.สุรินทร์

คุณกาญจนา ตรุษเจริญ  จ.ระนอง

คุณก้าน ชอบยศ  จ.ขอนแก่น

คุณกานต์สินี วิทยภาสกรณ์  จ.พิษณุโลก

คุณชมชนก ทวิชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณชลธิชา - คุณเอกรัฐ บัวแก้ว  จ.ชัยนาท

คุณภัทรวดี - คุณพลชย กุลเบญจสิริ  กรุงเทพมหานคร

คุณภีมวรา สงวนเรือง - คุณธิติพงศ์ ภูดิทฐิติพันธ์ 

จ.เชียงราย

คุณพิฐชญาณ์ เหนือคูเมือง  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณพิมพ์นารา ทวีเลิศพรชัย - คุณสกุล เทพปน

จ.นราธิวาส

คุณภัทรมณ อย่างอิ่น  จ.เชียงใหม่

คุณวิสุวัฒน์ เจียมเจริญดี - คุณสมพร เปียกสันเทียะ

จ.ระยอง

คุณศิริพงษ์ เหลืองวัฒนพานิช - คุณศรีริยัง เหล่ียมศรีพงษ์

คุณสมจิต - คุณกิตติ คงดำา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมปอง ดีศรีสุข - คุณสุวิมล บวนภิรมย์  จ.ชลบุรี

คุณชำาลอง เพ็ชรชู - คุณอรอุมา ปราสาททอง

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณฐมน เตรัชสกุล  จ.ชุมพร

คุณณภัชชา จันทโชติ  จ.สมุทรสาคร

คุณณัฐริกา จึงรุ่งเรืองชัย  จ.จันทบุรี

คุณทวีชัย ตั้งปัญจศิล  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณทาทา สุกใส  จ.เชียงใหม่

คุณธนกร จันทร์ดี - คุณจันทดา วงค์สุต๊ิบ กรุงเทพมหานคร

คุณธนภร นันทขว้าง  จ.พะเยา

คุณธัญญรัศม์ ศิรดาเกียรติอุดม  กรุงเทพมหานคร

คุณธัญวรัตม์ ชูภู่  จ.ชลบุรี

คุณนฤอร ผิวนวล  จ.ชลบุรี

คุณน้ำาเพ็ชร - คุณสมบรูณ์ เจตน์เกษกิจ  จ.อุทัยธานี

คุณนิธิโชติ - คุณสุภา ชุติสุวภัทรกุล  จ.กระบี่

คุณนุชศุภาพิชญ์ บางสินธุกุลรัตน์  จ.เชียงใหม่

คุณบุญโรจน์ ปันตุ้ย - คุณวิสา บุญประเสริฐ จ.เชียงใหม่

คุณปติชญา จันทร์เมืองไทย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปรญา นันทสุคนธ์ - คุณอรรณพ เพชรเจริญ  จ.ชุมพร

คุณประภาวรินทร์ เพิ่มทรัพย์  จ.พิษณุโลก

คุณวันดี พูลเกล้ียง - คุณสมพร กล่ันพิกุล  จ.เชียงใหม่

คุณสุชาติ - คุณสมลักษณ์ ศันสนะจิตสกุล กรุงเทพมหานคร

คุณอนุกูล - คุณบัว คัชพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณสัญญา อ่อนสนิท  จ.สมุทรปราการ

คุณสุเทพ สุขภิรมย์  กรุงเทพมหานคร

คุณอรวรรณ เรืองชัย  จ.ชลบุรี

คุณอัญชลี เพราะสำาเนียง  จ.ระยอง

คุณอิทธิกร เศรษฐกวี - คุณสิริรัตน์ ศรีสุขเจริญพร

จ.นนทบุรี

คุณเอกศิษฐ์ - คุณธัญยธรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ 

จ.นครสวรรค์

คุณปราณี บุญญา  จ.สุโขทัย

คุณปาริชาติ ทิบเทียม  จ.อุตรดิตถ์

คุณปาริชาติ - คุณวัชรินทร์ วิเชียร  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปาลิดา การเร็ว  จ.พะเยา

คุณพลวัฒน์ ทองเพ็ชร  จ.เลย

คุณพัทธนันท์ กิตติพินิจนันท  จ.ชลบุรี

คุณเพ็ญประภา จันทอง  จ.สมุทรสาคร

คุณเพลินทิพย์ กิจพิพัฒน์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณฟุสภา ดอเล๊าะ  จ.นราธิวาส

คุณภัทรพล เติมเกียรติไพศาล  จ.ชุมพร

คุณเมย ศรีวงค์แก้ว  จ.มหาสารคาม

คุณยิ้ม มาตย์เกียรติกุล  จ.กระบี่

คุณเยาวลักษณ์ - คุณเติมพงศ์ ตปนีย์ยะพงศ์  จ.สงขลา

คุณรุจิภาส มะโนปา  จ.อุตรดิตถ์

คุณลักขณา กล้ารบ  จ.สกลนคร

คุณลักขณา ยับ  กรุงเทพมหานคร

คุณลัดดาวัลย์ มิสกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณีย์ สนิทรักษ์  จ.นนทบุรี

คุณวรรษภณ วิธูวัชร์  จ.พิษณุโลก



นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

Mr.Bi Set Khin Sar - Mrs.Jam Bviq Dusar  กรุงเทพมหานคร

Mr.Marvin Derk Mc Kibbon  จ.ชลบุรี

Mr.Peter Culley  จ.ชลบุรี

Mr.SAW MYO AUNG  กรุงเทพมหานคร

Mr.WAN MOHD SHAMSUL BIN WAN ISMAIL  จ.นราธิวาส

Mrs.RAJA JAMELAH BTE. RAJA JAAFAR  จ.นราธิวาส

Mrs.SHATIROH BINTI SAAD  จ.นราธิวาส

Ms.CHO CHO THI  จ.สมุทรสาคร

Ms.NWE WIN   กรุงเทพมหานคร

Ms.PUTERI NUR AIN BINTI MD KHALIDI  จ.นราธิวาส

คุณSoeung San  จ.ชลบุรี

คุณขวัญฤดี ชาติภูธร - คุณสยาม โพธิ์ทอง  จ.บุรีรัมย์

คุณอุษา ดอกชะเอม  จ.สุพรรณบุรี

คุณAung Hla oo  กรุงเทพมหานคร

คุณHONGPHACHANH PHONSOU  กรุงเทพมหานคร

คุณhongthong  กรุงเทพมหานคร

คุณHUNG LE TRUNG  กรุงเทพมหานคร

คุณKHIN LAY YI  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณKyaw Lin Soe  จ.ภูเก็ต

คุณLE THI HOA  กรุงเทพมหานคร

คุณMooN oN  จ.เชียงใหม่

คุณNAN AyE SAI  จ.เชียงใหม่

คุณNAN AYE THIN  จ.เชียงใหม่

คุณNAN MO KHAM  จ.เชียงใหม่

คุณNAN NE  จ.ลำาพูน

คุณNAN SENG SIN  จ.เชียงใหม่

คุณNETRA ORM  จ.นนทบุรี

RECOGNITION10

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

Mr.SAI HSWE - คุณซาน  จ.เชียงใหม่

Mrs.JALILAH BT IBRAHIM  จ.นราธิวาส

คุณBOUALY  จ.ปทุมธานี

คุณEIKE PA  จ.เชียงใหม่

คุณGi wan Tiwan da  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณKYAR YoNE  กรุงเทพมหานคร

คุณSAI KHAM  จ.เชียงใหม่

คุณกนกกาญจน์ มีแสง  จ.ตรัง

คุณกล โลกประดิษฐ์ - คุณสมหมาย นกทวี 

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกัลยา ชัยวิเศษ  จ.เชียงราย

คุณคมณัฐ บัวเงิน  จ.อุดรธานี

คุณจันทรวรรณ คัชพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณชญาดา ตรีสินชโลบล  กรุงเทพมหานคร

คุณชนากานต์ เสาะแสวง  จ.สระบุรี

คุณชมัยพร เวชอัศดรกุล  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณชรินทร์ คงสถาน  จ.พะเยา

คุณชัญย์ยรัช ธนวัชร์ธำารงชัย  จ.ชลบุรี

คุณชุติพนธ์ จิรภัชสวัสดิ์  จ.เชียงใหม่

คุณชุติมา งามเจริญวงศ์  จ.ขอนแก่น

คุณฐิตามร ขุนจันทร์  จ.สงขลา

คุณณัฎฐ์ณิชาพรรณ ใจสวัสดิ์  จ.พะเยา

คุณณัฎฐศิลป์ สิทธิน้อย - คุณวราภรณ์ สุวรรณคนธ์  

จ.นครสวรรค์

คุณณัฐพงศ์ ก๋าคำา - คุณเบญจวรรณ์ ธูปบูชา 

จ.กำาแพงเพชร

คุณณิภาภรรณ์ จันบัวลา - คุณสิทธิชัย สมชื่อ  

กรุงเทพมหานคร

คุณดร.พรพิมล ปลั่งศรีสกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณทิพย์ณาลิญ พูลสวัสดิ์  จ.สมุทรสาคร

คุณธงชัย แสงจันทร์  จ.ระยอง

คุณธนโรจน์ ทองดีสาร  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณธนวัฒน์ จันสะอาด  จ.อุตรดิตถ์

คุณธนา คีรีวัลย์  จ.พิษณุโลก

คุณธนารักษ์ ธงเงิน  กรุงเทพมหานคร

คุณธนิดา สัตยารักษ์  จ.ลพบุรี

คุณธวัฒน์ - คุณสุภาพร แก้วก๊อ  จ.นนทบุรี

คุณธัญณัฎฐ์สา อุภัยชีวะ  จ.พิษณุโลก

คุณธิติญา ทองสุข  จ.พิษณุโลก

คุณนพรัตน์ ทองปลิว  กรุงเทพมหานคร

คุณนภัทร บุญหมื่น  จ.เชียงใหม่

คุณนิชานันท์ เสือถ่าย  จ.นครสวรรค์

คุณนิตยา มะลิรักษ์  จ.เชียงใหม่

คุณนีรนาท กัมมารังกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณบรรจบ คงประมัน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณบัณฑิตา ชาลีน้อย  จ.สระบุรี

คุณปราโมทย์ พิริยสถิต  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปวันรัตน์ ศรีลักษณ์  จ.นครสวรรค์

คุณพงศา ราตรี  จ.นนทบุรี

คุณพรชิตา - คุณธนบัณฑิต ขันธ์แก้ว  จ.ลำาพูน

คุณพรพนา หนูหมุน  จ.ตรัง

คุณพรรณี จิตตะ  กรุงเทพมหานคร

คุณพัชรินทร์ - คุณเกริกฤทธิ์ แดงกองโค  จ.อุตรดิตถ์

คุณพัชรี หอมเหมือน  จ.ระยอง

คุณพันธ์ทัย - คุณชมพร เจริญสุข  จ.นครสวรรค์

คุณพีรวัฒน์ สะสมทรัพย์   จ.สมุทรสาคร

คุณพีรวัฒน์ หวังสุข  จ.นราธิวาส

คุณเพลินพิศ กาวีวน  จ.เชียงใหม่

คุณภรภัสสรณ์ ทิพยโสภาพัฒน์  จ.ปทุมธานี

คุณภัคนิพัทธ์ สุดงาม  จ.ราชบุรี

คุณมนต์ชัย เดชะภากร  กรุงเทพมหานคร

คุณมยุรี ไขสอาด  จ.ปทุมธานี

คุณมัลลิกา - คุณเฉลิมชัย สวนหลวง  จ.ลพบุรี

คุณมีนา มีศรี  จ.ปทุมธานี

คุณเมทิณี กิจเกษาเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณเมศยา ลาโสภา  จ.ชลบุรี

คุณยุพิน เพ็งผอม - คุณจรัญ แดงส่งสี  จ.ตรัง

คุณรชยา กันยาสนธิ์  จ.กาฬสินธุ์

คุณรัชฎาพร โรเบอร์ต - คุณDAVID ROBERTS

กรุงเทพมหานคร

คุณละออ โมรา  จ.ชลบุรี

คุณวนิดา - คุณพิศณุพงศ์ บุญชู  

จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวรพนธ์ - คุณพัชราภรณ์ เจนเกตุวินิตย์ 

กรุงเทพมหานคร

คุณวิลักษณ์ หงษ์ประสิทธิ์์ จ.เชียงใหม่

คุณวุฒิชัย พรมดา - คุณพรรณี พิทักษ์  

กรุงเทพมหานคร

คุณศศิธร พิมพ์เภา  กรุงเทพมหานคร

คุณศิริมนต์พิชา ชินธกูลนิมิตร  กรุงเทพมหานคร

คุณศุภัสตรา เสนาพันธ์  จ.นราธิวาส

คุณเศกสันต์ จันทรคณา  จ.ระยอง

คุณสกุลณา มิลตั้น  จ.ชลบุรี

คุณสงกรานต์ นามฮาด - คุณวิไลวรรณ สถาน  

จ.ปราจีนบุรี

คุณสมชาย วงค์ป้อม - คุณบัวผัน อินดงมะดัน  

กรุงเทพมหานคร

คุณสันเตียม - คุณเรือง จำาเริญ จ.สมุทรสาคร

คุณสายสมร แบ่งทิศ  จ.เชียงใหม่

คุณสุทธิกานต์ - คุณกิติณันท์ หาญวัฒนพงษ์ 

จ.นครสวรรค์

คุณสุธินี ธรรมโม  จ.แพร่

คุณสุมารี แอคำาภา - คุณนพรัตน์ เทียนลำา จ.อุทัยธานี

คุณสุรัตน์ เพชรเขาเงิน  จ.ชุมพร

คุณสุวิชา ทัศนาญชลี  จ.อุทัยธานี

คุณแสงจันทร์ นามโนริน  จ.สระบุรี

คุณแสงดาว สีผึ้ง  กรุงเทพมหานคร

คุณหนูจันทร์ - คุณมานิตย์ คัชพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณอรทัย รอดไทร  จ.นนทบุรี

คุณอรัญญา ลือพรวิทิต  กรุงเทพมหานคร

คุณอาศิระ ประวัติยากูร  กรุงเทพมหานคร

คุณอิทธิกร - คุณชุติมณฑน์ ขำาสาธร  จ.สุโขทัย

คุณอุดม รัตนปัญญา - คุณวีระพงค์ โพธิ์อยู่ 

จ.หนองบัวลำาภู

คุณอุไร เพ็ชรชนะ  จ.กระบี่

คุณวรเศรษฐ์ จิโรชกมลวัฒน์  จ.อุทัยธานี

คุณวันเพ็ญ อิ่นคำา  จ.พะเยา

คุณวิชชา ผอมกลัด  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศิริพร เฟื่องสูงเนิน  จ.เพชรบูรณ์

คุณสมใจ อ่อนสนิท  จ.สมุทรปราการ

คุณสมชาย - คุณศิริพร หัตถประดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมาน โพธ์ิอ่อน - คุณชนาภา พัทวี  จ.นครสวรรค์

คุณสายลม คูนทะวง  จ.อุบลราชธานี

คุณสาวิตรี เมืองหอม  จ.เชียงใหม่

คุณสิริกร - คุณสมพร อัฐมาลา  จ.สระบุรี

คุณสุชาติ - คุณมยุเรศ บุญสา  จ.อุทัยธานี

คุณสุทัตตา แผ่นศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณสุนทร งาเนียม  จ.สุโขทัย

คุณสุพัสร์ศรณ์ - คุณณัชญ์ฐพัสร์ พวงพล  จ.สุพรรณบุรี

คุณสุรชาติ - คุณจิรัฏฐ์ บริพัตร์  จ.พะเยา

คุณสุรพล ดวงเกิด  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุรัตน์ ใจรัก  จ.พิจิตร

คุณสุรีย์มาศ บุญยนครินทริ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสูเรีย โต๊ะหลง  จ.สตูล

คุณเสงี่ยม บุญแช่มชู  จ.สุพรรณบุรี

คุณเสาวนีย์ บุญรักษา  จ.ระยอง

คุณหม่องคำา - Ms.NAN PHWE  จ.เชียงใหม่

คุณหรอเหม ระวังงาน  จ.พังงา

คุณอภิญญา ตันเต็ง  จ.ระยอง

คุณอรทัย ดีลุนชัย  จ.เลย

คุณอรวรรณ คำาวิไล  จ.จันทบุรี

คุณอรุณรุ่ง อันเพลีย  จ.นครสวรรค์

คุณอารตี พรมภักดี  จ.เลย

คุณอุษา ศรีศวร  จ.นครราชสีมา

คุณเอกชัย อินทร์แสง - คุณนิตยา ทองวัน จ.พิจิตร

ส.ท. พิชิตชัย ธูปบูชากร  จ.พิษณุโลก
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จ.นราธิวาส

คุณSAMON ORM  จ.นนทบุรี

คุณTha SaVen  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกชนัช อ่อนชู  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกชนุช บุญเหลื่อม  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกชพร สืบจากพรม

คุณกชวรรณ เฉลิมพร  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณกมลพร บุญสำาเร็จ

คุณกมลพร สุขร่องช้าง  จ.ลำาปาง

คุณกรทิพย์ ขัดใจ  จ.เชียงราย

คุณกรรนิกา ฐิติศรารักษ์  จ.ชลบุรี

คุณกฤชฐา เลาหกิตติโกวิท  กรุงเทพมหานคร

คุณกฤศกร ฐานเจริญธนา  จ.ชัยภูมิ

คุณกฤษณา วงค์ฝั้น  จ.ลำาพูน

คุณกสิณา เจ้งกุล - คุณอัครชัย สุวาหลำา 

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกันชา ทาปา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกัลยาณัฐ แก่นพุทธา  จ.เพชรบูรณ์

คุณกาญจนา เขาแก้ว  จ.พิษณุโลก

คุณกาญจนา ประหยัดทรัพย์ - คุณอรุณรัตน์ ลอดบุตร

จ.ปราจีนบุรี

คุณกาญจนา ศรีบุญเรือง  จ.ชลบุรี

คุณกาญจ์สิรินัฎ - คุณกฤชณัท สว่างกุลฉัตร

จ.พิษณุโลก

คุณการะเกด ฟองเขียว  กรุงเทพมหานคร

คุณกำาจันทร์ ไทยรัตน์  จ.ปทุมธานี

คุณกิตติ - คุณสมจิตต์ เรืองกล่ิน  กรุงเทพมหานคร

คุณกิตติพงษ์ สุขสุธากุล  จ.กาญจนบุรี

คุณกิตติศักดิ์ แจ่มประโคน  จ.ชลบุรี

คุณกิรณา สีเสน  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกุลธิดา เขินไพ  จ.บุรีรัมย์

คุณเกศริน คล้ายมณี  จ.สงขลา

คุณเกษม - คุณกอบแก้ว บัวผา จ.กำาแพงเพชร

คุณเกียรติศักดิ์ ไขสอาด  จ.ปทุมธานี

คุณขนิษฐา ศรีภูธร  จ.นครสวรรค์

คุณขวัญใจ นิลเขาปีบ  จ.ชุมพร

คุณขวัญใจ ปุ่นทองคำา  กรุงเทพมหานคร

คุณคณวัฒน์ เดชะภากร  กรุงเทพมหานคร

คุณคอดีเยาะ - คุณอิสมาแอ ปูซู  จ.ยะลา

คุณคำาพู บุญโซติ  กรุงเทพมหานคร

คุณคำามี แซมรัมย์  กรุงเทพมหานคร

คุณคิน ชู วา  กรุงเทพมหานคร

คุณคุณชลตระกูล มณีธร  จ.พะเยา

คุณคุณสลวย - คุณชัยยงค์ สารจันทร์  

กรุงเทพมหานคร

คุณคุณอภินันท์ จันทะวงค์  จ.สระบุรี

คุณจงลักษณ์ - คุณสมคิด กรุดทอง  จ.กำาแพงเพชร

คุณจรรยา พลน้ำาเที่ยง  จ.เลย

คุณจริญาภรณ์ - พ.จ.อ. เศรษฐวิทย์ อุทิศ จ.สงขลา

คุณจรินทร์ทิพย์ ชุ่มชูจันทร์  จ.พิจิตร

คุณจริยา อังกลมเกลียว  จ.สกลนคร

คุณจอง วิเชียรรัตน์ - คุณสุนีย์ เจริญโอสถ  

จ.ชุมพร

คุณจ่อเต็ง กันทะนะ  จ.เชียงใหม่

คุณจักรพันธุ์ เซ็งมา  จ.พิษณุโลก

คุณจักรินทร์ - คุณดุสิทธิ์ คำานึงสุข  จ.ชลบุรี

คุณจันทจร พุ่มพวง  จ.พิษณุโลก

คุณจันทร รัตนสุวรรณ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจันทรวรรณ คัชพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณจันทรา เพ็ญสว่าง  จ.จันทบุรี

คุณจันทา โสภา  จ.สมุทรปราการ

คุณจารี สุขดอนยวน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจารุจันทร์ ผิวมา  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณจำานงค์ จันทร  จ.พิจิตร

คุณจำานงค์ พุทธาโร  กรุงเทพมหานคร

คุณจำานงค์ ศรีประเทศ - คุณมะลิวัลย์ จุลพันธ์

จ.กำาแพงเพชร

คุณจำาเรียง เฉยราษฎร์  จ.ราชบุรี

คุณจิดาภา ลิ้มสุชาพร  จ.สุพรรณบุรี

คุณจิดาภา สินปรีดี  จ.สระบุรี

คุณจิตรรดา จุลโพธิ์  จ.สุพรรณบุรี

คุณจิตรานุช ดิษฐานุพงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณจิตริน หาคำาจารย์  จ.เชียงใหม่

คุณจินดา เชาว์ชาญกิจ  จ.ตรัง

คุณจินตนา - คุณสุกิจ เกตุแก้ว  จ.สุโขทัย

คุณจิรฐา - คุณจิรภัทร รายพิมาย  จ.นครราชสีมา

คุณจิรศักดิ์ น้อยเจริญ  จ.เพชรบูรณ์

คุณจิรศุภา ชุ่มเรือน  จ.ชลบุรี

คุณจิรา - คุณวิรัช ทองมี  จ.สงขลา

คุณจิราพรรณ คนหมั่น

คุณจีราวุฒิ เวืองขัน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจุไรทิพย์ โพธ์ิทอง - คุณจ.ส.อ. นิยม ภูมิคอนสาร

จ.พิษณุโลก

คุณจุฬารัตน์ - คุณศุภกร กองพิลา  จ.ชลบุรี

คุณเจ๊ะรอฮานี กามา  จ.นราธิวาส

คุณเจ๊ะอับดุลมูบีน เจ๊ะบาบู  จ.นราธิวาส

คุณเจือน ซกเจียด  จ.สมุทรสาคร

คุณฉัตรชัย ธนะสังข์  จ.เชียงราย

คุณฉันท์พิชัย ไชยกาญจน์  จ.ปทุมธานี

คุณเฉลียว แก้วสอน  จ.ตรัง

คุณไฉน ไชยคำาวัง  จ.เชียงใหม่

คุณชนกนันท์ พลวิชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณชนัญชิดา วานิชย์บริบูรณ์ กรุงเทพมหานคร

คุณชนิดา กลัดสุด  จ.อุตรดิตถ์

คุณชมพูนุท ถิระสาโรช  จ.พิษณุโลก

คุณชยพล มะลิซ้อน  จ.สระบุรี

คุณชลอ ตั้งใจรักษ์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณชวลิต ธนติพุกนนท์  จ.สมุทรปราการ

คุณชัยนันท์ วัฒนไชยประทีป  กรุงเทพมหานคร

คุณชัยพรหม คงดี  จ.นครศรีธรรมราช

คุณชัยโรจน์ อรุณสว่างพันธ์  จ.ปทุมธานี

คุณชาญณรงค์ โพธิ์ไพจิตร  จ.สมุทรสาคร

คุณชาติ พลเสน  จ.สุพรรณบุรี

คุณชาติชาย - คุณสุนิสา ถนอมพงค์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณชินพัฒน์ แสงทอง  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณชีวัน แสงคำา - คุณSAI TUN  จ.เชียงใหม่

คุณชื่น ธรรมโร  จ.สงขลา

คุณชุดาภรณ์ ถิ่นทัพไทย  จ.ชลบุรี

คุณชุติมา ดือเระ  จ.นราธิวาส

คุณชูเกรียรติ นรเศรษฐ์วณิชย์   จ.จันทบุรี

คุณญาดา เงินลำาปาง  จ.อุทัยธานี

คุณฐานุพงศ์ สิทธิธรรมบูณย์ - คุณสุขใจ ศิลปชัย

จ.ปทุมธานี

คุณฐิติพร ปลั่งศรีสกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณฐิติรัตน์ ทองจุน  จ.ชลบุรี

คุณณญาดา มาศิริ  จ.ชลบุรี

คุณณปภัช จรเอ้กา  จ.ระยอง

คุณณรงค์ คำาภู  จ.สกลนคร

คุณณรงค์ฤทธิ์ บัววัน  จ.สมุทรปราการ

คุณณษมา จิรัฐธราภร  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณณัฎฐ์ ศิริพูนทรัพย์  จ.สงขลา

คุณณัฏฐณิชารีย์ ใจสวัสดิ์  จ.พะเยา

คุณณัฐจุรี จันทรชาติ  จ.สระบุรี

คุณณัฐชา สินเชาว์  จ.เชียงใหม่

คุณณัฐธภา - คุณนรินทร์ กัลปมาตร

คุณณัฐธิดา ดวงประทีป  จ.ชัยนาท

คุณณัฐวรรณ ทองมี  จ.พิษณุโลก

คุณณัฐวุฒิ ทองจันทร์ - คุณพรชนก บุตรวงษ์ 

จ.นครศรีธรรมราช

คุณณัฐเอกภพ เอี่ยมพินิจกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณณัทพัศ สุวรรณประเสริฐ  จ.สุพรรณบุรี

คุณณาตยา จิตรีเชาว์  จ.นนทบุรี

คุณณาตยา มังกร  จ.สุพรรณบุรี

คุณณิชกานต์ นาคะศูนย์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณณิชมน พระเมืองคง  จ.สมุทรปราการ

คุณณิชาพร สิงห์โตแก้ว  กรุงเทพมหานคร

คุณดรุณ สุขภิรมย์  กรุงเทพมหานคร

คุณดลคอเด สุรีหวัง  จ.สงขลา

คุณดาราพร แสงสว่าง - คุณกมลธร วิษณุทองธวัช

จ.จันทบุรี

คุณดุลยา ไชยเศรษฐ  จ.เชียงใหม่

คุณดุสิดา ประสมพงศ์  จ.สงขลา

คุณเดชสกุล ธรรมจง  จ.ชลบุรี

คุณแดง ใจยะวงษ์แก้ว  จ.กำาแพงเพชร

คุณตรีนัทดา ทองพูน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณติณณภพ สุขสวัสดิ์  จ.พัทลุง

คุณตู่น ไชยะวง - คุณลัด สหมี  จ.ราชบุรี

คุณทวีสิทธิ์ องค์สถิรกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณทศพล รินทร์แก้ว   กรุงเทพมหานคร

คุณทองคำา วงษ์ดาว  จ.กาญจนบุรี

คุณทองใบ - คุณสุวรรณ ทับทิมเทศ  

จ.กำาแพงเพชร

คุณทักษพร กุลไธสง  จ.ร้อยเอ็ด

คุณทัศดาว สารีนาค  จ.กำาแพงเพชร

คุณทัศนัย แก้วสมบูรณ์  จ.สงขลา

คุณทัสวัน สิงหาบุตร  กรุงเทพมหานคร

คุณทิพย์ คงหาเพชร  จ.นนทบุรี

คุณทิพวรรณ แก้วกัณหา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณทิพวรรณ แสงขาว  จ.เลย

คุณที อี  กรุงเทพมหานคร

คุณธงชัย ทองดีสาร  กรุงเทพมหานคร

คุณธนกร รัตนวงศ์  จ.ขอนแก่น

คุณธนกฤต ตัดแก้ว  จ.สมุทรสาคร

คุณธนกฤต ธนกิจเดชเจริญ  จ.ระยอง

คุณธนเดช เดชะเทศ  จ.ตราด

คุณธนพล ชาสุวรรณ - คุณนันท์นภัส พร

ประสิทธิ์

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณธนพล เตชถาวโรดม - คุณคณางค์ณิช บุตรครุธ

จ.กระบี่

คุณธนภัทร เมืองใจ้  จ.พะเยา

คุณธนันต์ ทองเชื่อม  กรุงเทพมหานคร

คุณธนารักษ์ บุญเอี่ยม  จ.ลำาพูน

คุณธวัช ทิพย์นุ้ย  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณธัญชนก แจ้งจำารัส  กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญร์วี อธิโชติบุณยภักดิ์  

กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญลักษณ์ บางสินธุ  จ.เชียงใหม่

คุณธัญยธรณ์ รุจิราวงส์กีรติ - คุณพัฒนศักด์ิ สายศรี

กรุงเทพมหานคร

คุณธัญวรัตน์ ชูราษฎร์  จ.ภูเก็ต

คุณธิชรัตน์ พินนุช  จ.ปทุมธานี

คุณธิติมา วรโภชน์  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณธีรวัฒน์ ปรังเขียว  จ.พะเยา

คุณธีระพงษ์ - คุณฐิตินันท์ พันพิมพ์  จ.เลย

คุณธีระยุทธ ภูแช่มโชติ  จ.กาฬสินธุ์

คุณนกเล็ก โตนาค  จ.กำาแพงเพชร

คุณนพพร มะลิรักษ์  จ.เชียงใหม่

คุณนฤมล จันทกูล  จ.สงขลา

คุณนวพร - คุณชัชวาลย์ อึ่งทอง  จ.ราชบุรี

คุณนวล ฮอลล์  จ.ชลบุรี

คุณนอร์อัยนี เจ๊ะบาบู  จ.นราธิวาส

คุณนันติยะ  จ.เชียงใหม่

คุณนันท์นภัส บุญยศักดิ์จิรกุล - คุณถัด พูลช่วย 

จ.พัทลุง

คุณนันทวัฒน์ พันธ์แตง  กรุงเทพมหานคร

คุณนันทิชา สุขโต  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนันทิพร ทาลมดี  จ.เชียงราย

คุณนาวรรณ์ ศิริสุวรรณ  จ.ปทุมธานี

คุณน้ำาฝน ลำาทะแย  จ.เพชรบุรี

คุณนิกัลยา เหลาพร  จ.ชลบุรี

คุณนิคม ชัยพนัส  จ.ลำาพูน

คุณนิจจารีย์ พรรณวิชัย  จ.ปทุมธานี

คุณนิดา ทาวงษ์  จ.ชลบุรี

คุณนิตยา พรหมพิทักษ์  จ.สุรินทร์

คุณนิติกร แดนศิริ  จ.มหาสารคาม

คุณนิพาพร - คุณไพบูลย์ อินเถื่อน  

จ.นครสวรรค์

คุณนุช นมัสการ  กรุงเทพมหานคร

คุณนุชจนาถ จ่าสุด - คุณวิทูร วิเชียรนรา  

จ.ระนอง

คุณนุชจรี สุทธิประภา  กรุงเทพมหานคร

คุณนุรุนใอนี โดยหมะ  จ.สงขลา

คุณเนติพงษ์ คงดี  จ.นครราชสีมา

คุณบพิตร พิพัฒน์ศรี  จ.เพชรบุรี

คุณบัวทอง ใจนรินทร์  จ.อุทัยธานี

คุณบัวผัน ถิ่นขาม  จ.อุบลราชธานี

คุณบาราเฮง - คุณมาซีเล๊าะ เตะ  จ.นราธิวาส

คุณบุญญาพร สุวรรณ  จ.เพชรบุรี

คุณบุญตา - คุณสาคร ชุมแวงวาปี  จ.เลย

คุณบุญเพ็ง ผิวนวล  จ.ชลบุรี

คุณบุญมา แซ่เฮ้ง  จ.นครราชสีมา

คุณบุญเรียง ประสานพันธ์  จ.เลย

คุณบุญฤทธิ์ เจตน์เกษกิจ  จ.อุทัยธานี

คุณบุบผา เกิดผล  จ.อ่างทอง

คุณบุบผา ผุดผ่อง  จ.อ่างทอง

คุณบุพผา อินสุวรรณ์  จ.พะเยา

คุณบุษกร ภานุเรศ  จ.สมุทรสาคร

คุณบุษรินทร์ อารีรอบ  จ.ชลบุรี

คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์สิงห์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปกาศิต นันทสุคนธ์  จ.ชุมพร

คุณปณิตา อินทรฉัตร  จ.กำาแพงเพชร

คุณปรเมศร์ - คุณจารุวรรณ แสงคำา  จ.พิษณุโลก

คุณประกรณ์ เพชรชาติเช้ือ - คุณขวัญจิตแผลงศร

จ.สุพรรณบุรี

คุณประกาย ณ สงขลา  กรุงเทพมหานคร

คุณประณต รัตนะ  จ.ชลบุรี

คุณประดิษฐ์ ยะฟู  จ.เชียงใหม่

คุณประทิน แสงเงิน  จ.สุโขทัย

คุณประทีป ภูทองบ่อ  จ.บึงกาฬ

คุณประทุม เลิกกันยา  จ.ตาก

คุณประภาพร เอียดดำา  จ.พัทลุง

คุณประยงค์ จะริตรัมย์  จ.สมุทรปราการ

คุณประยงค์ วงษ์คำา  จ.นนทบุรี

คุณประโยชน์ พุกสาย - คุณสุภารัตน์ เรืองวงษ์งาม

จ.อุทัยธานี

คุณประวัติ กงทอง - คุณสุวรรณี บูรณ์เจริญ

จ.สุรินทร์

คุณประสาท บุญมี  จ.สงขลา

คุณปราณี อิงคสัมพันธ์  กรุงเทพมหานคร

คุณปราณีต ยิ้มยวน  จ.ตาก

คุณปริญญา ภู่ประสาท  จ.สระบุรี

คุณปรีญาณัฏฐ์ ฐิติโชติวรากุล  จ.สงขลา

คุณปรียาพร พรหมสะโร  จ.นครสวรรค์

คุณปวริศา ป้องสุข - คุณธนธิป ยอดจันทร์

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปัณณวีร์ เกิดมณี  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปัทมา - คุณยุทธนา ทองแกมแก้ว 

จ.กำาแพงเพชร

คุณปิยวรรณ อ่าวลึกเหนือ  จ.กระบี่

คุณปิยาพัชร์ เรืองสวัสดิ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปิยาภรณ์ อนันตาภรณ์  จ.ลำาพูน

คุณปุณณภา อยู่นุช  จ.ระยอง

คุณเป็ง ราวิชัย  จ.เชียงราย

คุณเปรมมิกา น่วมวงค์  จ.กำาแพงเพชร

คุณเปรมศักดิ์ ศรีอำาคา  จ.กาญจนบุรี

คุณเปรมิกา แสงพรมชาลี  จ.สกลนคร

คุณผกามาศ วัฒนภิรมย์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณผ่องทรัพย์ ประสพอารยา  กรุงเทพมหานคร

คุณผาณิต สมบุญโภชน์  จ.กำาแพงเพชร

คุณผุสดี - คุณอนุพงษ์ เอนกประพันธ์  จ.ระนอง

คุณพงศกร สังข์เมือง  จ.ตรัง

คุณพงศกร สาทอง  จ.สระบุรี

คุณพงศกร เหล่าเปีย - คุณลำาไพ นานทิเสน

จ.นครสวรรค์

คุณพงษ์ศักดิ์ ประทุมทอง  จ.พะเยา

คุณพจนี บุญอาจ  จ.อุทัยธานี

คุณพยุงศักดิ์ วงศ์เสถียรชัย  จ.ระยอง

คุณพรกรัณย์ พันธ์อุโมงค์  จ.ลำาพูน

คุณพรทวี เวณุโกเศษ  จ.เพชรบูรณ์

คุณพรทิพย์ ทองฉลาด  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพรพรรณ สิงหาบุตร  จ.ขอนแก่น

คุณพรรณทิวา แทบทาม  จ.นครราชสีมา

คุณพรรณิภา ทัดทอง  จ.สมุทรปราการ

คุณพลกฤต คันธาวัฒน์  จ.สระบุรี

คุณพลอยปภัส ธันย์ธารีย์  จ.ระยอง

คุณพักตร์ประไพ สุวรรณพานิช  จ.สุรินทร์

คุณพักตร์เพ็ญ อ้นแก้  จ.กำาแพงเพชร

คุณพัชริสา - ว่าที่ ร.ต. นิยม กันชนะ  จ.ระยอง

คุณพัชรีย์ ทองมาก  จ.พัทลุง

คุณพัณณิตา ขาวนวล  จ.ระยอง

คุณพัทรศยา เรืองเนตร  จ.สมุทรสาคร

คุณพารีดะ ลือแบปัตตานี  จ.ยะลา

คุณพิชญาภัทร จิระกุล  จ.ยะลา

คุณพิชิต ทรงวิชัย  จ.กาญจนบุรี

คุณพิญญา ประสงค์ดี  จ.มหาสารคาม

คุณพิบูลย์ โคตะมัง  จ.ชลบุรี

คุณพิมพ์นภัส ธนัตย์เดชากิตติ์์   จ.สระบุรี
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คุณพิมพ์พิชชากร - คุณเจริญพงศ์ กิตติวรรณ

จ.ลำาพูน

คุณพิรดาภร พันตรี  จ.บึงกาฬ

คุณพิสิษฐ์ ตรีพุฒิพัฒน์  จ.เพชรบุรี

คุณพีระวุฒิ บัวผัน  จ.สระบุรี

คุณพุท เจริญสุข  จ.เชียงใหม่

คุณเพ็ญจันทร์ ธรรมวงค์  จ.เชียงราย

คุณเพ็ญนพา ขนานแข็ง  จ.ปทุมธานี

คุณเพ็ญศรี สิงหภูมิ  กรุงเทพมหานคร

คุณไพรัช - คุณนุจรินทร์ เรืองวงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณไพลิน โต๊ะหมัดดี  กรุงเทพมหานคร

คุณเฟื่องฟ้า คลาดแคล้ว  จ.ตราด

คุณภคินี อินลือ  จ.พะเยา

คุณภัททิรา ศรีบรรจง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณภัทรชนน ศรีสถลมารค  จ.นครราชสีมา

คุณภัทรศักดิ์ สมหารวงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณภาคิน ออมศิริ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณภาวิณีย์ ดิลกพุฒิเศรษฐ์  จ.ภูเก็ต

คุณภิญโญ การภักดี  จ.กำาแพงเพชร

คุณภูเมศ หารเทา  จ.สงขลา

คุณภูริทัต นาควิเชียร  จ.สระบุรี

คุณภูรีจ์ณัส ภูศรีวรินทร์  จ.สมุทรสาคร

คุณภูวนารถ ขำาทอง - คุณภัคณัฏฐ์ ศรีจันทวิมล 

จ.นนทบุรี

คุณภูวสิฐพร ธรรมอาดูล - คุณอ้อยใจ แท่นมณี

กรุงเทพมหานคร

คุณมณีนุช ทองชาวนา  กรุงเทพมหานคร

คุณมนัส มงคลชาติ  จ.สุพรรณบุรี

คุณมนัสนันท์ หาญวัฒนพงษ์  จ.นครสวรรค์

คุณมะลิวัลย์ ประภัย  จ.ระยอง

คุณมัณฑนา รัตนมณี  จ.สงขลา

คุณมาณัฐ - คุณภัสพร รัตนไตรภพ  กรุงเทพมหานคร

คุณมานพ ทรงงาม  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณมาริสา อรบุตร  จ.สมุทรสาคร

คุณมาลัยรัตน์ ราชภักดี  จ.กาฬสินธุ์

คุณมาลี ไชยราช  จ.พะเยา

คุณมาลี - คุณสวิง น้อยอินทร์  จ.สุโขทัย

คุณมีนา สาบก  จ.สงขลา

คุณมีศิลป์ หนูทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเมี๊ยะติตา  จ.ราชบุรี

คุณไมตรี สุขภิลาภ  จ.ชุมพร

คุณย้ารี่ย๊ะ บ้านนบ  จ.กระบี่

คุณยุพิน จันสด  จ.อุบลราชธานี

คุณยุพิน สร้อยสน  จ.ชลบุรี

คุณยุภาพร แดนศิริ  จ.มหาสารคาม

คุณยุภาวดี แก้วทอง  จ.พัทลุง

คุณรจนา เรือนวงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณรชตภร นันทวัช  กรุงเทพมหานคร

คุณรชยา กันยาสนธิ์  จ.กาฬสินธุ์

คุณรพีพรรณ พิมพ์วัน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณรภัทภร สิงห์ธะนะ  จ.สมุทรสาคร

คุณรวิวรรณ์ ทนงเศรษฐพัฒน์  จ.สุพรรณบุรี

คุณระภีพรรณ แสงสร้อย  กรุงเทพมหานคร

คุณรัชกร ขยันกิจ  จ.ปทุมธานี

คุณรัชดาภรณ์ โพธิ์จันทร์ - คุณธีรภัทร สมบูรณ์

จ.นครสวรรค์

คุณรัฐฎาพร ยิ่งยง  กรุงเทพมหานคร

คุณรัฐวุฒิ ชัยพงษ์รัตนา  จ.กำาแพงเพชร

คุณรัตติยากร ดีสมบัติ  จ.กาญจนบุรี

คุณรัตนา สมจิตวารี  จ.ระยอง

คุณรุ่งนภา โมราลาย  จ.สุโขทัย

คุณรุ่งลาวัลย์ โคทะนา  จ.มหาสารคาม

คุณรุ่งลาวัลย์ อูปแก้ว  จ.พะเยา

คุณรุจิรา ดิษสวรรค์  จ.พิษณุโลก

คุณเรณู ใจดี  จ.กระบี่

คุณเรณู - คุณสมบูรณ์ วณิชมาศ จ.นครศรีธรรมราช

คุณเรืองพัฒ ชูสำาริด  จ.พิจิตร

คุณฤทธิกร - คุณชุติญา. ถาวรวัฒนการ  จ.สงขลา

คุณละไม ฝั่งชลจิตต์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณละออ คุณงามสำาโรง  จ.นครราชสีมา

คุณลักษณพร ใจดี  จ.ระยอง

คุณลัดดา กรณีย์ - คุณสมเกียรติ เกรกกระโทก

จ.สุโขทัย

คุณลัดดาวัลย์ ภู่ศรี

คุณลาวัลย์ จันทร์ชื่น - คุณเกรียงไกร หงษ์ทา 

จ.สมุทรปราการ

คุณลำาดวน พาบุตรา  จ.หนองบัวลำาภู

คุณเลิศวรรณ หมื่นสา  จ.มหาสารคาม

คุณเลี่ยมทอง ช่อเพชรกุล  จ.ขอนแก่น

คุณวชิรา รัตนศิลา  จ.ชุมพร

คุณวนิดา สินบังเกิด  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณดี แก้วสว่าง  จ.ชุมพร

คุณวรรณนิศา ศรีกะชา  จ.จันทบุรี

คุณวสุกิจจ์ ศรีดอนทราย  จ.นครสวรรค์

คุณวัชรินทร์ แก้วจันทร์  จ.นครปฐม

คุณวันเฉลิม สมวงศ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวันทนา จงมีสุข  จ.พิษณุโลก

คุณวันเพ็ญ คงทองวัฒนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณวันเพ็ญ คงไทย  จ.นครสวรรค์

คุณวันเพ็ญ ถนอมทรัพย์กุล  จ.ราชบุรี

คุณวันเพ็ญ วรรณศิริ  กรุงเทพมหานคร

คุณวัลลภา จันทรวงศา  จ.นนทบุรี

คุณวาริน ชื่นตา  จ.สุโขทัย

คุณวารินทร์ - คุณภูวดล ศุภลักษณ์  จ.พิษณุโลก

คุณวาสนา - คุณสมรัก ดุงสุงเนิน  จ.นครราชสีมา

คุณวิกรม ทองปลิว  กรุงเทพมหานคร

คุณวิจิตร จันทร์ชู  จ.สงขลา

คุณวิชิต ติถา

คุณวิชิต ภูวงศ์  จ.ปทุมธานี

คุณวิชิต หมีกุล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวิภาพร แพจุ้ย - คุณประสิทธิ์ ไชเสนา 

จ.สุโขทัย

คุณวิภาวรรณ - คุณอนันต์ มานยีมุด 

กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาวัลย์ คลังแก้ว  กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาวัลย์ - คุณสุทธินันท์ บัวผัน  

จ.อุบลราชธานี

คุณวิมล อุมา  จ.ชลบุรี

คุณวิรัช ปานนิล  จ.สมุทรสาคร

คุณวิโรจน์ กมลสันติ  จ.ชลบุรี

คุณวิลาสินี ทองเฉลิม  จ.ขอนแก่น

คุณวีรภัทร พฤกพัฒนาชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณวีระพันธ์ - คุณวิภาวี บุญรอด จ.ตราด

คุณวีระวัฒน์ เมืองคำา  จ.พะเยา

คุณวุฒิชัย จุลวงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิพงศ์ วิทูรย์ - คุณมาลี ทองดี  จ.สมุทรปราการ

คุณไวยวุฒิ ทาประเสริฐ - คุณภาณุมาศ ชุมภูศรี

จ.ลำาปาง

คุณศรีนวล - คุณปราณี คชสาร  จ.เชียงใหม่

คุณศรีไพร - คุณคำาพันธ์ ศรีลารักษ์ จ.อุบลราชธานี

คุณศศิธร ช่วยพยุง  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณศักดิ์สิทธิ์ สืบสมาน  กรุงเทพมหานคร

คุณศิณะตา ศิวาพัชร  จ.ร้อยเอ็ด

คุณศิรชัช สัตยารักษ์  จ.นนทบุรี

คุณศิริญา เป็งสิริ  จ.ชลบุรี

คุณศิริทรัพย์ ศิริโภคานนท์  จ.นครราชสีมา

คุณศิรินนาถ พงษ์ประดิษฐ  จ.ชลบุรี

คุณศิริพร วงษ์พัฒน์  จ.สุพรรณบุรี

คุณศิริรัตน์ สายทอง  จ.ลพบุรี

คุณศุภโชค ชุมไธสงค์  จ.ลพบุรี

คุณศุภนุช สุขสำาราญ - คุณโสภณ ทองคำา

กรุงเทพมหานคร

คุณศุภรัตน์ แช่มกลั่น  จ.ชลบุรี

คุณสกล กันทะวงค์  จ.พะเยา

คุณสกุลรัตน์ ยอยไธสง  กรุงเทพมหานคร

คุณสง่าชัย สมรูป  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสน ด้วงต้อย  จ.พิษณุโลก

คุณสมควร โผภูเขียว  จ.มหาสารคาม

คุณสมคิด นามสมบัติ  กรุงเทพมหานคร

คุณสมจิต สุขไกร  จ.สงขลา

คุณสมจิตต์ กิจเพียรเจริญ  จ.นนทบุรี

คุณสมใจ นันทวงศ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณสมชาย จันทร์สนธิ  กรุงเทพมหานคร

คุณสมชาย โอชารส  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมทรง ยมราช - คุณภัคนนท์ หมอติ้น

กรุงเทพมหานคร

คุณสมนึก มีช้าง  จ.พิจิตร

คุณสมนึก อินทร์สุนทร - คุณอารียา ทวีวุฒิ

กรุงเทพมหานคร

คุณสมประสงค์ นุตรินทร์  จ.นครสวรรค์

คุณสมพร วิลัยสาร  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสมร มีอ้าย  จ.แพร่

คุณสมศักด์ิ - คุณกรรณิการ์ ไชยขันธ์  จ.เชียงใหม่

คุณสมศักดิ์ - คุณชนากานต์ อินทรชูด  จ.กระบี่

คุณสมาน - คุณประมาณ ศรีโมรา  จ.ชัยนาท

คุณสร้อย ทองคุปต์  จ.นราธิวาส

คุณสวัสดิ์ ดินกระโทก  จ.สุโขทัย

คุณสอน ภักดีหาร  จ.กาฬสินธุ์

คุณสะใบทิพย์ นันจินดา  จ.ปทุมธานี

คุณสังวาลย์ พิมพ์วงศ์  จ.สมุทรสาคร

คุณสังเวียน บุญหาญ  จ.กำาแพงเพชร

คุณสันติ อ่อนอยู่  จ.กำาแพงเพชร

คุณสายใจ แตงแก้ว  จ.เชียงราย

คุณสายชล สิจง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสายทอง ใจพิภักดิ์  จ.ลำาปาง

คุณสายทอง ยอดภิระ  จ.สระบุรี

คุณสายพิน ภาวดี  จ.เชียงใหม่

คุณสายรุ่ง โสภากุล  จ.เลย

คุณสายสุดา ทิพย์ประเสริฐสิน   จ.ตรัง

คุณสายสุนีย์ - คุณสล้าง พันธ์สถิตย์ จ.สุพรรณบุรี

คุณสายัณท์ ปุ่นกอ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณสายัณห์ สินธุสิงห์ - คุณปรีญาภัสสร์ บุญนำา

จ.นครสวรรค์

คุณสำาเนียง หวังเจริญ  จ.กาฬสินธุ์

คุณสำารวย โตเอี่ยม  จ.ปทุมธานี

คุณสิทธิโชค ทองคำาสาร  จ.นครปฐม

คุณสิรวิชย์ เขื่อนเพชร  จ.สมุทรปราการ

คุณสิริกาญจน์ คุ้มสวัสดิ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณสิริวิมล แม้นพ้วง - คุณประพันธ์ เวฬุวะนารักษ์

จ.นครราชสีมา

คุณสิริสิทธิ์ อธากร  จ.พะเยา

คุณสีนวล ก้อนทอง  จ.กำาแพงเพชร

คุณสีแพร พระวิทูรย์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุกานต์สิณี บุญเกษม - คุณกันตินันท์ ใจเสือ

จ.นครสวรรค์

คุณสุขแก้ว ไทยใหม่  จ.เชียงราย

คุณสุคนธา เรืองเกียรติคุณ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุจิตรา จันทรัตน์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุดเขต ชัยภูมิ  จ.สมุทรปราการ

คุณสุดาจันทร์ คงชนะ  จ.กระบี่

คุณสุทัศนา กำาเนิดทอง - Mr.TOH PENG SENG

จ.นครราชสีมา

คุณสุทิน เขตรบุญพร้อม  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณสุทิน แสนสุข - คุณปพิชญา ธนะภัทราวิช 

จ.พิษณุโลก

คุณสุเทพ - คุณสุทิพพา ขำาช่วย  จ.ชลบุรี

คุณสุนทร - คุณอุษา ศรีวงศ์ทอง จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุนทรทรัพย์ วงษกร  กรุงเทพมหานคร

คุณสุนันทา คุ้มฉาย  จ.พิษณุโลก

คุณสุนิษา โคตรหลง  จ.สกลนคร

คุณสุนิสา เวหน - คุณปรีชา ซ้ายอ่อน

จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุบิน บุญศรี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุภาพร แวววงษ์  จ.ชลบุรี

คุณสุภาพรรณ ศรีจันทร์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุภาภรณ์ รัตนศรีไพบูลย์  จ.นราธิวาส

คุณสุเมธ ศีลอำานวย  กรุงเทพมหานคร

คุณสุเมศ ทิพย์สุวรรณ์  จ.นครสวรรค์

คุณสุรภา ธนพงค์ไพสิฏฐ์  จ.พิจิตร

คุณสุรศักดิ์ สุขเจริญ  จ.กระบี่

คุณสุรสา ผุดแจ่มใส  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุรินทร์ ศรีขวัญม้า  จ.พิษณุโลก

คุณสุรีรัตน์ วิไลพรรณ์  จ.ชลบุรี

คุณสุวภัทร สังสนั่น  จ.สมุทรปราการ

คุณสุวรรณ เกรียงเวทย์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุวรรณี จินดาศรี - คุณชัยวัฒน์ กมล 

จ.กำาแพงเพชร

คุณสุวิมล เศรษฐพานิช  จ.อุทัยธานี

คุณสุไฮมิง มะเละ  จ.ปัตตานี

คุณเสฐียรพงษ์ ใฝ่ฝัน  จ.พะเยา

คุณเสนอ - คุณเฉลิม ศรีกระจ่าง  จ.สุโขทัย

คุณเสรี หล่มศักดิ์  จ.มหาสารคาม

คุณเสาวคนธ์ หนูประกอบ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเสาวณี รักงาม  กรุงเทพมหานคร

คุณเสาวนีย์ เจะแม็ง  จ.ปัตตานี

คุณแสงสว่าง - คุณวัลลภชัย แสงพรต  

จ.ระยอง

คุณโสภณ กวางทอง  จ.จันทบุรี

คุณโสภา โกสากุล - คุณทองรัตน์ เสนารักษ ์

จ.พิษณุโลก

คุณโสภา เติมเกียรติไพศาล  จ.ชุมพร

คุณโสภา ปั๋นพฤกษ์  จ.ลำาพูน

คุณโสภา โย่ทู  จ.เชียงใหม่

คุณหนูทิพย์ ศรีวงษา  จ.นครราชสีมา

คุณหวย พุ่มจำาปา  จ.ชัยนาท

คุณหาระฝ๊ะ มะกาหนิ  จ.สงขลา

คุณอนามัย พันสนิท  จ.เลย

คุณอนิสา ศรทฤทธิ์  จ.กาฬสินธุ์

คุณอนุพนธ์ ยี่เต็ง  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณอนุสรณ์ เมธีกุล  จ.กำาแพงเพชร

คุณอภิชาติ ไชยรา  จ.สมุทรปราการ

คุณอภิญญา เตยจังหรีด  จ.ปทุมธานี

คุณอภินพ อุภัยชีวะ  จ.พิษณุโลก

คุณอภิวัฒน์ พงศ์พิมพ์  จ.พิจิตร

คุณอภิสรา ตะโนนทอง  จ.หนองบัวลำาภู

คุณอรพรรณ นันแก้ว  จ.ลำาพูน

คุณอรรถพันธ์ สงเกื้อ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอรวรรณ คำาไพ  กรุงเทพมหานคร

คุณอรสา เขม้น - คุณทัศนพงษ์ เพ็งสุวรรณ 

จ.กำาแพงเพชร

คุณอรอุมา - คุณสุนิล ภักมี  จ.กำาแพงเพชร

คุณอริศรา ศรีศวร  จ.นครราชสีมา

คุณอรุณี - คุณพีระชัย สงวนวงศ ์

กรุงเทพมหานคร

คุณอัครภาส์ - คุณสมชาติ แจงกลาง 

จ.อุดรธานี

คุณอัครเอกพงษ์ โต้นโนเชียง  

กรุงเทพมหานคร

คุณอังคณา เมาเตจา  จ.ลำาพูน

คุณอัจฉรา ชาวอุไร  จ.นครปฐม

คุณอัญชลี ศิริโภคา  จ.พิษณุโลก

คุณอั๋น. มูฮำาหมัด - คุณจริดา. นวลแก้ว

กรุงเทพมหานคร

คุณอัมพร โกมุทธรรมธาดา  จ.สมุทรสาคร

คุณอัมพิกา เจริญกุล  จ.ชลบุรี

คุณอัมรา คำาสิงห์ - คุณวิทยา จันคีลี  จ.ชลบุรี

คุณอามีด๊ะ สัสดีวงค์  จ.ปัตตานี

คุณอารยา สรประสิทธ์  จ.สงขลา

คุณอารีย์ ศรีทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอำานาจ - คุณศรีทอง โพบุญ  จ.นครสวรรค์

คุณอำาไพ คำาสวัสดิ์  จ.อุตรดิตถ์

คุณอำาภา ฉันทธรรม  จ.เชียงใหม่

คุณอำาภา ทิศกระโทก  จ.กำาแพงเพชร

คุณอินทร พิมมะสอน  จ.เชียงใหม่

คุณอิสระ ประวัติยางกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณอีลฮัม กียะ   กรุงเทพมหานคร

คุณอุดร ไชยมูล - คุณวณิชชา พุทธานุ

จ.อุบลราชธานี

คุณอุทัย - คุณกนกรัตน์ ชินรัตน์  

กรุงเทพมหานคร

คุณอุทุมพร โพธิ์ล่าม  กรุงเทพมหานคร

คุณอุ่นเรือน แสงจันทร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณอุไรวรรณ วีระพันธุ์  จ.ตรัง

คุณอุษา เพิ่มพูล  จ.ตราด

ดร. จิดาภา เหมะธุลิน  จ.สมุทรสาคร

ร.ต.อ. สุทัศน์ ทองกล่อม  จ.ฉะเชิงเทรา
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ส�ำหรับเรื่องรำวข่ำวสำรเก่ียวกับเทคโนโลยีวันนี้

ผมขอเสนอระบบที่ทำงบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

ได้มีกำรเพิ่มฟังก์ชั่นกำรใช้งำน คือ กำรช�ำระคำ่สินคำ้

ผ่ำนช่องทำงธนำคำรไทยพำณิชย์ (SCB Payment)

โดยเมือ่ท่ำนสัง่ซ้ือสนิค้ำผ่ำนทำงระบบ ให้เลอืกวธิกีำร

ช�ำระเงินเป็น SCB Payment

สวัสดีครับทุกท่าน...

หลังจากท่านเลือกช่องทางการ

ช�าระเงนิเสร็จ กดบนัทึกระบบจะมี

เอกสารของธนาคารไทยพาณิชย์

ข้ึนมาให้ ท่านสามารถน�าเอกสาร

นี้ไปช�าระที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ

ผ่านทางตู้ ATM ได้เลยหลังจาก

ช�าระเสร็จระบบจะ เปิดบิลให้

อัตโนมัติ

         ทางบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ฟังก์ช่ันท่ีเพิ่มเติม

น้ีจะมีประโยชน์และเพิ่มความสะดวก

สบายในการช�าระสนิค้าและบรกิาร ส�าหรบั

วันนีผ้มขอจบการอัพเดทเรือ่งเทคโนโลยี

กันไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันครั้งหน้าว่า

ทางเราจะมีอะไรมาอัพเดทท่ีมีประโยชน์

อีกต่อไปครบั ขอบคณุครบั ขอให้ทกุท่าน

ประสบความส�าเร็จครับ

กดช่องวิธีการช�าระเงิน > เลือกช�าระแบบ SCB Payment
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คุณกิตติ์รวี - คุณปิติพัฒน์  โรจน์รุ่งนิธิคุณ

คุณกิตต์ิรวี โรจน์รุง่นิธิคุณ (ครลู)ี เกิดและเตบิโตที ่จ.อบุลราชธาน ีอดตีเป็น

ข้าราชการครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีครอบครัวและดำาเนินธุรกิจอยู่ที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช เธอมีลูกสาว 2 คน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่น

สร้างความสำาเร็จ เธอได้ลาออกจากอาชีพครูเพราะมองเห็นโอกาสและความ

สวยงามของธรุกิจเครือข่ายว่าสามารถพลกิเปลีย่นชีวิต ยกระดบัคณุภาพความ

เป็นอยูข่องตนและสร้างผลกระทบในด้านคณุค่าแก่ผูค้นได้มากกว่างานประจำา 

ในขณะทีย่ดึอาชีพครูก็ทำาหน้าทีด้่วยความขยนัอตุสาหะ แต่รายได้ไม่พอรายจ่าย

มสีวนผลไม้ ราคาก็ตกตำา่ จงึจดัเวลาทำางานเสรมิ เช่น รับจดัดอกไม้สดงานพิธี

สอนพิเศษ และเป็นตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงทำาให้มีรายได้มากข้ึนแต่เหนื่อย

หนักสุดๆ ไม่มีเวลาจะพักผ่อน จนได้มีโอกาสสอบชิงทุนไปศึกษาดูงานกับ

สโมสรโรตารีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดหูเปิดตา เห็นวิธีคิด วิธีทำางาน

วิถีชีวิตของคนรวย จงึเกิดแรงบนัดาลใจอยากจะรวยเหมอืนคนอืน่ๆ เมือ่มโีอกาส

ได้รับฟังเร่ืองราวธรุกิจเครือข่าย เธอไม่เคยปิดก้ันตวัเอง ให้โอกาสตวัเองเสมอ

รับฟังอย่างตัง้ใจจงึพบว่า ธรุกิจเครือข่ายเป็นเคร่ืองมอืทีท่รงพลงั จงึทุม่เทเรียนรู้

ลงมอืทำายอมรับและทำาตามเงือ่นไขของความสำาเรจ็โดยไม่มข้ีออ้าง ใส่ใจทมีงาน

ด้วยความเข้าใจว่า ผูท้ีเ่ข้าสูธ่รุกิจเครือข่ายล้วนต้องการชีวิตทีม่คุีณค่า ต้องการ

ความสำาร็จ ต้องการชีวิตที่ดีข้ึน ด้วยความมุ่งมั่นจนส่งผลให้ประสบความ

สำาเร็จในชีวิตและในธุรกิจ

คุณปิติพัฒน์  โรจน์รุง่นิธิคุณ (ครไูก่ - รมณา โรชา) เป็นนกัเขียน นวนยิาย

(รางวัลแว่นแก้ว และรางวัลเซเว่นบุก๊ อวอร์ด) เร่ืองส้ัน บทกวี แนวสร้างสรรค์

ชีวิตและสังคม อดีตเป็นครูที่มุ ่งมั่นใส่ใจการเรียนรู้ของเยาวชน นำาพา

“โครงการเยาวชนรักหนังสือ” สู่ระดับประเทศ เป็นTrainer ทักษะชีวิตทักษะ

ผู้นำามามากกว่า 20 ปี เข้าสู่ธุรกิจด้วยความเช่ือในพลังเครือข่าย เช่ือมั่นใน

Successmore เช่ือในความเป็นมืออาชีพของ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานผูก่้อตัง้ และ CEO นพกฤษฏิ ์นธิเิลศิวิจติร มองเห็นโอกาสในการใช้

ธรุกิจเครือข่ายเป็นเคร่ืองมอืยกระดบัคณุภาพชีวิต ปัจจบุนัได้ลาออกจากราชการ

เพื่อทุ่มเทให้กับการสร้างธุรกิจและสร้างองค์กร Successmore

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งมหัศจรรย์ของชีวิต เป็นไปตามความ

มุ่งมั่นแห่งความเชื่อและศรัทธาในความถูกต้องและดีงาม

แต่แน่นอนว่าเมื่อเร่ิมต้นทำางาน เราพบปัญหามากมายต้องอดทน อดกลั้น

ต้องใช้สตเิป็นอย่างยิง่ แต่ปัญหาทัง้หมดอยู่ทีต่วัเราเราเหนือ่ย แต่เราสู ้สู้อย่าง

มีสติ ใช้ระบบปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตัวเรา และถือเป็นเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ

ด้วยสโลแกนของเรา “ความส�าเร็จเท่ากับการเปลีย่นแปลงและพัฒนา

ตนเอง”  โชคดีอย่างยิ่งที่ Successmore มีสถาบันพัฒนาคนที่เข้มแข็ง

คอื ระบบ SLA (Succsessmore Leadership Academy) เป็นระบบทีส่ามารถ

พัฒนานักธุรกิจให้มีความรู้ ทักษะ แนวคิดและสามารถลงมือทำาจนประสบ

ความสำาเร็จ สามารถสอนต่อ ซ่ึงเป็นหัวใจของการสร้างองค์กรให้เตบิโต มัน่คง

เข้มแข็ง ยั่งยืนระยะเวลา 4 ปีที่ทั้งสองได้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ

ซัคเซสมอร์ ปัจจุบันรับรายได้มากกว่า 5 แสนบาท/เดือน ได้รับรางวัลทริป

ท่องเทีย่วทัง้ในเอเซียและยโุรป 3 ทริป/ปี มคีณุภาพชีวิตทีย่อดเยีย่ม มโีอกาส

ได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มกำาลังและยังได้ส่งมอบโอกาสและช่วยทีมงานให้มี

รายได้หลกัแสน/เดอืน ถึง 4 รหสัและกำาลงัจะก้าวสู่รายได้หลกัแสนอกีมากมาย

หลายรหัส เพราะ “ความส�าเร็จในวิชาชีพเราคือการสร้างผู้อ่ืนให้ประสบ

ความส�าเร็จ”

"ทุกความพยายามอาจไม่น�ามาซึ่งความส�าเร็จ แต่ทุกความ

ส�าเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม"

 

เรารู้ว่า ความเหนือ่ยเมือ่พักเราก็หาย แต่ความจนถึงเราจะหยดุพักมนัก็ไม่หาย

เราจงึเร่งเรียนรู้และทำางานอย่างมวิีนยั จนเรามคีวามรู้ มทีกัษะ ทำาให้เรามพีลงั

เข้มแข็ง เราจงึก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ได้ ถ้าเราอ่อนแอแล้วเราจะช่วยให้ทมีงาน

เข้มแข็งเติบโตได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ามาใหม่ๆ นั้น ล้วนมุ่งมั่น

ตั้งใจ แต่ไม่มีประสบการณ์งานเครือข่ายมาเลย จำาเป็นที่สุดคือต้องพัฒนา

ความรู้ ทักษะและภาวะผู้นำาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นำารักการเรียนรู้และ

การช่วยเหลือแบ่งปันด้วยจิตวิญญาณ รู้บทบาทหน้าที่และให้ความสำาคัญต่อ

พันธกิจของทีม ทั้งยึดมั่นในกฎคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะทำาให้องค์กรเข้มแข็ง

สวยงามน่าอยู่ เป็นพื้นที่คุณภาพชีวิตที่แท้จริง 

ด้วยพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Successmore มีความพร้อมในทุกด้าน

ผูบ้ริหารมปีระสบการณ์ มคีณุธรรม มจีติวิญญาณแห่งการส่งมอบคณุค่าต่อสังคม

เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้นนบัล้านๆ คน บริษัทลงทนุเปิด

สาขาเอง 100% ขยายสาขาไปทัว่ทกุภมูภิาคไทยและ AEC เอือ้ให้นกัธุรกิจทำางาน

ง่ายและปลอดภาระ ระยะเร่ิมต้น เราจึงปักหมุดสร้างความสำาเร็จในเขตพ้ืนที่

จงัหวัดนครศรีธรรมราช ทำางานรายวนัและงาน Restart รายสปัดาห์ให้เข้มข้น

ให้ความสำาคัญในการเคลื่อนคนเข้างานที่ทรงพลังของบริษัททุกงาน และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งงาน Start Your Business With Why เป็นงานสัมมนาที่

ยอดเยี่ยมของซัคเซสมอร์ ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงคุณค่าและความหมาย

ของชีวิต ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการก้าวสู่ความสำาเร็จ ปัจจุบันได้ขยายงานไป

ทั่วไทยและออกสู่เพ่ือนบ้านใน AEC บริษัทมียอดธุรกิจเติบโตอย่างมีเหตุ

มีผล แสดงถึงความก้าวหน้าและความมั่นคง เพราะได้ทำาตามพันธกิจที่ส่งผล

ประโยชน์ ให้แก่คน 4 ฝ่าย คือ บริษัท ผู้บริโภค นักธุรกิจ และสังคม ที่สำาคัญ

คือ มีผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต อย่างคุ้มค่าเงิน

คุม้ค่าชีวิต ผูบ้ริหารใส่ใจทกุรายละเอยีดของงาน หน้าทีข่องนกัธรุกิจคอื เรียนรู้

การใช้ระบบที่จะทำางานร่วมกับทีม ใครที่มุ่งหวังความสำาเร็จก็จะต้องเรียนรู้จน

สอนเป็น ฝึกฝนกันอย่างเข้มข้น ทำางานอย่างมีความสุข มีความหวัง ภายใต้

ระบบการเรียนรู้ SLA และยดึมัน่ในกฎจรรยาบรรณทีถู่กต้องและเข้มแข็ง ดงันัน้

วันที่เราสำาเร็จมายืนจุดนี้ได้จึงเป็นความภาคภูมิใจสุดๆ ที่สามารถสร้างทีมงาน

ให้เติบโต เข้มแข็ง เหนียวแน่นและเป็นมืออาชีพ

ฝากถึงเพื่อนนักธุรกิจด้วยความเคารพว่า... ธุรกิจเครือข่าย

เป็นงานสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและยกระดับ

ความเป็นอยู่ของผูค้นได้จรงิ กำรขับเคลือ่นงำนจึงเท่ำกับกำรขับเคลือ่นชวีติ

เรำจึงต้องสร้ำงธุรกิจเครือข่ำยอย่ำงมืออำชีพ ยึดมั่นในกฎจรรยำบรรณและ

ท�ำงำนด้วยจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ให้ ท�ำให้งำนเครือข่ำยเป็นอีกหนึ่งวิชำชีพ

ทีส่วยงำม ที่ใครๆ ต้องอยำกรูจั้กและอยำกแบ่งปัน ช่วยกันสร้ำงองค์กรทีเ่ป่ียม

คุณภำพ มีศักด์ิศรีและสง่ำงำม ยกระดับวิชาชีพธุรกิจเครือข่ายให้

ยิ่งใหญ่ มีคุณค่าอย่างแท้จริง
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นักธุรกิจระดับ DIAMOND

วิชัย ชยมั่นคงชัย - ทยิดา ชยมีชัย

จากคนรับจ้างทัว่ไปทีส้ิ่นเนือ้ประดาตวั จนต้องเก็บขยะขาย มหินำาซำา้ยงัตดิหนี้

ธ.ก.ส. ถึง 500,000 บาท “วิชัย ชยมัน่คงชัย และ ทยิดา ชยมชัีย” 2 สามภีรรยา

ต้องโดนดูถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้าง ถึงขนาดที่ว่าฝ่ายสามี คือ วิชัย

ท้อแท้กับชีวิตจนเกือบโกนหัวบวช แต่ชะตากลบัพลกิผนัให้มาพบเครือข่ายสีขาว

ซัคเซสมอร์ ด้วยแรงบันดาลใจจากคำาพูดของ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ในงานสุดยอดสัมมนา Start Your Business With “WHY” อันโด่งดังว่า...

“เกิดมาเป็นคนต้องส�าเร็จให้ได้” ทำาให้ทั้งคู่ลุกข้ึนสู้อีกคร้ังจนฝันเป็นจริง

ด้วยการใช้เวลาเพียง 330 วัน ก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่ง Diamond ได้อย่างเต็ม

ภาคภูมิ กับรายได้ต่อเดือนกว่า 300,000 บาท พร้อมคำาปฏิญาณว่า “จะช่วย

เหลอืผูค้นให้มากทีส่ดุ” เป็นส่ิงยนืยนัแล้วว่า ซัคเซสมอร์ เป็นธรุกิจที่ไม่ว่าคณุ

จะเป็นใคร ก็สามารถประสบความสำาเร็จได้อย่างแท้จริง

วิชัย เล่าให้ฟังว่า ตนเองจบเพียงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทำางานรับจ้างทั่วไป

แม้กระทั่งเก็บขยะขาย และคิดว่าชีวิตคงไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว จึงคิดจะไปบวช 

แต่ก็มคีนมาแนะนำาให้รูจ้กัธรุกิจซัคเซสมอร์เสียก่อน เลยลองศึกษาเรียนรู้ และชอบ

ในวิสยัทศัน์ของ นพ.สทิธวีร์ เกียรตชิวนนัต์ และ CEO นพกฤษฏิ ์นธิเิลศิวิจติร

ที่มุ่งมั่นในการทำาให้ ซัคเซสมอร์ เป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาว พร้อมทั้งได้เห็นถึง

คุณภาพของสินค้า การไม่เอาเปรียบลูกค้า ที่สำาคัญเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

จงึตดัสินใจลงมอืทำาคู่ไปกับการเก็บขยะ และรับจ้างทัว่ไปในระยะแรก “เร่ิมต้น

คือความไม่พร้อมของเรา 2 คน ต้องรับจ้างไปด้วยเพ่ือหาค่านำ้ามันไปเรียนรู้

การสร้างธรุกิจที ่จ.พษิณโุลก โชคดทีีบ่ริษัทมรีะบบ SLA ทีม่สีดุยอดงานสัมมนา

เกิดแรงฮึดสู้ โดยเฉพาะงานสัมมนา Start Your Business With WHY

ที่สอนในเร่ืองการค้นหาตัวเอง ด้วยความเป็นคนจนแบบไม่มีจะกิน เวลาที่

อาจารย์นพกฤษฏิ ์พูด เราจงึย้อนคดิถึงความเจบ็ปวดทีม่แีต่คนดถููกเหยยีดหยาม

จึงทำาให้เกิดฮึดสู้ข้ึนมา จากที่ทำาทั้งธุรกิจซัคเซสมอร์รับจ้างทั่วไป และเก็บ

ขยะขาย จนสามารถก้าวข้ึนตำาแหน่งแรกได้(Bronze) จึงเกิดความมุ่งมั่นเข้า

ร่วมทำาธุรกิจกับที่นี่อย่างเต็มตัว”

การประสบความส�าเร็จได้ในระดับน้ีท้ังคู่บอกว่าเป็นเพราะ “ระบบ” และ

“สินค้า” รวมถึงผูบ้ริหารทีท่ำาธรุกิจด้วยจติวิญญาณ ทำาให้ในเวลาเพียง 330 วัน

ก็สามารถข้ึนมายืนในตำาแหน่ง Diamond ท่ีต้องเรียกว่าเป็นความรวดเร็วจน

หลายคนต้องจับตามอง พร้อมทั้งเกิดแรงบันดาลใจให้ทำาตาม เรียกได้ว่าเป็น

แรงเหว่ียงทีด่ทีางธุรกิจว่าคนอย่างพวกเราทำาได้ ทุกคนก็ต้องทำาได้เช่นเดยีวกัน

และเมื่อมีคนเดินตาม ความสุขของทั้งคู่เขาจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ “จากเคยใส่

ขาส้ันโทรมๆ ไปเรียนรู้ได้ถึงพิษณุโลก นครสวรรค์ เมื่อได้เข้าเรียนรู้ระบบ

SLA ได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งการพูด และการแต่งตัวจนมองเห็นถึง

คุณค่าในตัวเอง พวกเราพร้อมแล้วท่ีจะ “ช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากท่ีสุด

เท่าที่จะท�าได”้

เราทั้งคู่มองข้ามความจนไปแล้ว ทุกวันนี้คิดเพียงว่าทำายังไงจะพัฒนาคนให้

มจีติวิญญาณในการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ โดย Copy มาจากอาจารย์นพกฤษฏิ ์เพราะ

เป้าหมายของพวกเราในตำาแหน่ง Diamond คือ จะพัฒนาคนก่อน แล้วค่อย

ก้าวขึ้นไปสู่ตำาแหน่ง Blue Diamond ด้วยฐานองค์กรที่แน่น คนเดินตามมามี

ความมั่นคงจากการเน้นระบบเป็นหลัก เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่พวกเรา

ได้ตั้งไว้ภายใน 10 ปี กับการขึ้นไปยืนในตำาแหน่งสูงสุด Royal Diamond

การท�าเครือข่าย ปัญหาคือ “ใจ” และสิ่งสำาคัญที่จะพาเราไปสู่

เป้าหมายนัน้ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า “ทุกวันน้ีเราท�าเพ่ือใคร และ

ท�าไปท�าไม” ต่อจากนั้นเรียนรู้จากแก่นของธุรกิจให้เต็มร้อย

แล้วมาวางระบบให้ตัวเองในการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะส้ัน

ระยะกลาง ระยะยาว ว่าเป็นแบบไหน เป้าหมายต้องชัด เพราะ

“ก่อนท่ีเราจะเอาชนะคนท้ังโลก เราต้องเอาชนะใจตัวเองก่อน”

สุดท้ายขอขอบคุณ ซัคเซสมอร์ ที่ท�าให้มีวันนี้ จากคนไม่มีอัน

จะกิน สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองจนมีรายได้กว่า 3 แสนบาทต่อเดือน

ขอบคุณ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

และทมีงานในสายงานทั้งหมดที่ ให้แรงบันดาลใจ และอยากจะบอกว่า...

“ธุรกิจซัคเซสมอร์” คือ “ทางรอด” ไม่ ใช่ 

“ทางเลือก” ส�าหรับทุกๆ คน



INFO OVERSEAS18

BY : ศิริวิช อ�่าเจริญ

ครั้งแรก ณ ประเทศกัมพูชา

สวัสดีครับ ฉบับนี้ผมตื่นเต้นมากๆ รู้สึกเหมือนงานเพ่ิงจบไป ดีใจ

ที่ได้เห็นพี่น้องชาวกัมพูชากว่า 250 ท่าน มีโอกาสได้เข้าร่วมสุดยอดงาน

สัมมนา Start Your Business With WHY ท่ีจัดเป็นคร้ังแรก

ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 2017 ที่ผ่านมา โดย CEO

Coach พันล้าน คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ส่งมอบพลังไร้ขีดจำากัด พร้อมทั้งยกระดับความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย

ที่ย่ิงใหญ่ของชีวิต ให้แก่พ่ีน้องชาวกัมพูชาอย่างใกล้ชิด หลังจบงาน

ผมสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มมากข้ึน ขอบคุณงานนี้

อีกคร้ังที่ทำาให้พ่ีน้องชาวกัมพูชาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีข้ึน
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เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว การเก็บคะแนนท่องเที่ยว Being More Trip To Hokkaido ก็ผ่านไปแล้ว 5 เดือน ยังเหลือเวลาอีก 3 เดือน ก็จะ

ครบก�าหนดเวลาเก็บคะแนนสะสม ส่วน Leaders Seminar Trip To Mediterranean ก็ผ่านไปแล้ว 5 เดือนเช่นเดียวกัน ยังเหลือระยะเวลา

เก็บคะแนนสะสมอกี 7 เดอืน ก็จะครบก�าหนดเวลา มอร์แมนขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุๆ ท่านทีต่ัง้เป้าหมายทีจ่ะร่วมเดนิทางเตมิเตม็ชวีติกับ Successmore

World Experience ยงัคงมุง่มัน่ต่อเป้าหมาย สามารถรักษาระดบัความเชือ่มัน่และมพีลงัเพียงพอทีจ่ะฝ่าฝันอปุสรรคต่างๆ จนประสบความส�าเรจ็

ผ่านทริปโปรโมชั่นทั้ง 2 ทริปนี้ แล้วไปร่วมเฉลิมฉลองความส�าเร็จที่ Hokkaido และ รับประทานอาหารค�่ามื้ออร่อยบนเรือส�าราญ Rhapsody

Of The Seas ในท้องทะเล Mediterranean กันครับ

ฉบบัน้ี มอร์แมนจะมาขยายภาพความฝันกันต่อกับเมอืงดบูรอฟนคิ

(Dubrovnix) ประเทศโครเอเชีย เมืองมรดกโลกที่มีความสวยงาม

อย่างยิง่ หลงัข้ึนเรือส�าราญ Rhapsody Of The Seas จากเมอืง

เวนิส ประเทศอิตาลีมาแล้ว เรือส�าราญก็จะมาแวะที่เมืองดูบรอฟนิค

เป็นเมอืงแรก มอร์แมนเคยไปเมอืงนีม้าแล้ว 2 ครัง้ อยากจะบอกว่า

“ น่ีเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามมากๆ และย่ิงถ้าได้ขึน้ไปเดินชมวิว

บนก�าแพงเมืองแล้วล่ะก็ แทบจะไม่อยากเดินลงมาเลยครับ ” 

เคยไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีก และต่อด้วยในวันต่อมา เรือส�าราญ

ก็จะเดินทางมาถึงเมืองกอเตอร์(Kotor) ประเทศมอนเตเนโกร เมือง

มรดกโลกอกีเมอืง ทีม่คีวามสวยงามไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน สองเมอืง

นี้มีความสวยงามอย่างไร เชิญติดตามได้เลยครับ

เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)

เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย ติดกับทะเลเอเดรียติก

(Adriatic) ได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป จนได้รับ

สมญานามว่า "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ด้วยความลงตัวของ

สถาปัตยกรรมทัง้โกธกิ เรอเนสซองส์ บาร็อค และผงัเมอืงทีเ่ป็นระเบยีบ

เรียบร้อย มกีำาแพงหนิ มป้ีอมปราการล้อมรอบ จงึเป็นเมอืงเก่าทีม่คีวาม

สวยงามอย่างยิ่ง  จนได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมือง

มรดกโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 

เมืองดูบรอฟนิคนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับชายฝั่งของประเทศอิตาลี ในอดีต

เมอืงนีม้คีวามสำาคญัทางการค้าอย่างมากในแถบเมดเิตอร์เรเนยีน มบีทบาท

เป็นเมืองท่ีเช่ือมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเล

เอเดรียติก เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงมีความรำ่ารวย จน

สามารถสร้างความย่ิงใหญ่ให้ โดดเด่นด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้าง

โบสถ์ วิหาร จตัรัุส นำา้พ ุและบ้านเรือนต่างๆ ได้อย่างสวยงาม ด้วยความ

สวยงามและคลาสสิคของเมอืงนี ้ทำาให้เมอืงนีส้ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่ว

จากทั่วโลกมาท่องเที่ยวที่เมืองนี้เป็นจำานวนมากในแต่ละปี และเมืองนี้

ยังถูกเลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำาฉากสำาคัญในเร่ือง ดินแดนของราชา

(King’s Landing) ในซีรี่ส์ดัง Game of Thrones 

สถานที่ท่องเที่ยวของเมือง Dubrovnik

สร้างไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญ

ประจำาเมือง ที่มีความเก่าแก่ นักท่องเที่ยวจะเดินลอดประตูเพ่ือเข้าสู่

ใจกลางเมือง

เป็นนำ้าพุที่ใช้เป็นเหมือนนำ้าประปาในเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 

ซึ่งตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างนำ้าพุแห่งนี้ บริเวณนี้ ถือเป็น

จุดถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกัน

ตั้งตระหง่านโอบล้อมชุมชนยาวกว่า 1,940 เมตร เป็นกำาแพงเมืองที่มี

โครงสร้างสมบูรณ์และแข็งแกร่งมาก บนกำาแพงมีทั้งหอคอยและป้อม

ปราการ ในอดีตใช้ป้องกันภัยจากศัตรู  ปัจจุบันเป็นกำาแพงท่ีให้นักท่อง

เที่ยวใช้เดินเที่ยวชมเมืองในวิวสูง ที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง และยัง

สามารถมองไกลออกไปเห็นวิวทะเล ที่มีเรือสำาราญขนาดใหญ่จอดอยู่

ลักษณะเป็นตึกที่มีประตูโค้ง มีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็นแนว

ที่นี่เคยเป็นตึกว่าการของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็นศิลปะผสม

แบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค  ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดง

การสร้างเมืองตั้งแต่คร้ังแรก และใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต

ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคาร

สไตล์โรมนั โกธคิ มร้ีานค้าต่างๆ มากมาย ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขาย

สินค้าพ้ืนเมือง ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่

สบายๆ ใครอยากจบิกาแฟในร้านกาแฟทีบ่รรยากาศดดี ีอากาศเยน็สบาย

หรือใครจะเดินช้อปปิ้งเลือกซ้ือของที่ระลึกหรือของฝากก็ตัดสินใจได้

ตามสะดวก

เป็นศิลปะแบบโกธิค ผสมเรอเนสซองส์ สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 15

ทีย่งัคงความสวยงามปัจจบุนัใช้เป็นสถานทีจ่ดัเก็บเอกสารของทางราชการ

ตั้งอยู ่ปลายสุดของถนนสายหลัก เป็นแหล่งทำากิจกรรมต่างๆ ของ

เมืองในอดีต มีเสาหินอัศวิน (Orlando Column) และมีหอนาฬิกา

(Bell Tower) ที่ใช้เคาะบอกเวลาในอดีต สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1444

ประตูเมือง (Pile Gate)

น�้าพุโบราณทรงกลม (Onofrio Fountain)

ก�าแพงเมืองโบราณ

พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace)

ถนนสตราดัน

สปอนซา พาเลส (Sponza Palace)

จัตุรัสกลางเมือง
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BY : MR. MORE MAN

เมืองกอเตอร์ (Kotor)

เมืองเก่าแก่อายุสองพันกว่าปีในชายฝั่งทะเลเอเดรียติก (Adriatic) ของ

ประเทศมอนเตเนโกรที่ถูกเก็บรักษาอย่างดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็ม

ไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางและมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 1979 โดยระบุให้

เป็นเมือง “โลกทางธรรมชาติ และ มรดกทางประวัติศาสตร์” 

เมอืงกอเตอร์ อยูไ่ม่ไกลจากพรมแดนตอนเหนอืของประเทศมอนเตเนโกร

ทีต่ดิกับประเทศโครเอเชีย และบอสเนยีเฮอร์เซโกวีนา ซ่ึงเป็นอดตีประเทศ

สมาชิกของยูโกสลาเวียด้วยกัน ทำาเลของเมืองกอเตอร์ถือว่าโดดเด่นจริงๆ

หากดูจากแผนที่จะเห็นว่า “อ่าวกอเตอร์” (Bay of Kotor) เว้าเข้ามา

จากชายฝ่ังทะเลด้านนอกหนึง่ช้ัน จากนัน้มช่ีองเขาแคบๆ เป็นทางนำา้ไหล

เข้ามายัง “ทะเลสาบเปิด” ด้านในที่แยกออกเป็นสองฝั่งชัดเจน และ

เมืองกอเตอร์เองก็ตั้งอยู่ริมด้านตะวันออกของทะเลสาบแห่งนี้ ด้านหลัง

เมอืงพิงภเูขาสูงตระหง่าน ด้านหน้าเป็นอ่าวทีเ่ว้าเข้ามาจากทะเล จะเห็น

ภูเขาสะท้อนในนำ้า ซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่ง เมืองนี้จึงสามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองนี้ไม่น้อยไปกว่าเมืองดูบรอฟนิค ในช่วงฤดู

ร้อนจะมีเรือสำาราญขนาดใหญ่ที่ล่องไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มาแวะ

จอดกันอย่างคับคั่ง 

ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดูบรอฟนิคและเมืองกอเตอร์ ที่มีเอกลักษณ์และมีความสวยงามที่มอร์แมนอยากให้ทุกๆ ท่านที่มีเป้าหมาย

ชัดเจนกับการเติมเต็มชีวิตกับทริปนี้ ได้บรรลุเป้าหมายกันทุกๆ ท่าน ไปเก็บภาพที่ระลึกแห่งความประทับใจกับทั้งสองเมืองนี้ร่วมกันครับ

ฉบบัหน้า มอร์แมนจะมาเพ่ิมความตืน่เต้นใหม่ๆ กับการขยายภาพความฝันของทกุๆ ท่านใน Being More Trip ทีจ่ะประกาศในงาน The Succes

ครั้งที่ 13 ในเดือนมีนาคม ปี 2561 นี้ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

เมืองเก่าแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองมีขนาดไม่ใหญ่

มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 13,000 คน ภายในมร้ีานค้าต่างๆ มากมาย

ร้านอาหาร อาคารเก่าแก่โรงเรียนเก่า โบสถ์เก่าแก่ของเมอืง โดยมโีบสถ์

หลักของเมืองที่ช่ือว่า Cathedral of Saint Tryphon ถือเป็นโบสถ์

คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกและโบสถ์อีกแห่งช่ือว่า Cathedral of Saint

Nicholas เป็นของศาสนาคริสต์อีกนิกายคือนิกายออร์โธด็อกซ์ สิ่งปลูก

สร้างต่างๆ ภายในเมืองยังคงความสวยงามอยู่ ถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่

อนรัุกษ์ไว้ได้อย่างดเียีย่มอกีเมอืงหนึง่ของโลก ดงันัน้ภายในเมอืง จงึเป็น

จุดถ่ายภาพได้แทบจะทุกมุมเมือง

เป็นกำาแพงเมืองที่ตั้งสูงข้ึนไปบนภูเขา ยาว 4.5 กิโลเมตร มีบันได

1,350 ข้ัน เนื่องจากเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่สำาคัญในอดีตและเป็นศูนย์

กลาง การค้าในทะเลแถบนี้ ชาวเมืองจึงสร้างกำาแพงเมืองข้ึนล้อมรอบ

เมืองเพ่ือป้องกันการโจมตีของศัตรู ปัจจุบันกำาแพงเมืองนี้ก็ยังคงสภาพ

ที่ดีอยู่ ไฮไลท์ของกอเตอร์คือการเดินข้ึนไปบนกำาแพงเมืองเพ่ือชมวิว

ทิวทัศน์แบบพานอรามา ถ้าอากาศเย็นๆ มีหมอกลงหน่อย เห็นหลังคา

บ้านเรือนอาคารต่างๆ เป็นสีส้ม และอ่าวกอเตอร์ทีส่วยงาม จะเหน็เสมอืน

เป็นภาพในเทพนิยายเลยทีเดียว

เมืองเก่ากอเตอร์ (Kotor Old Town)

ก�าแพงเมืองกอเตอร์

สถานที่ท่องเที่ยวของเมือง Kotor
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GRACE AURA BRIGHTENING

CREAM ใช้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง?

GRACE AURA BRIGHTENING 

CREAM แตกต่างจากครีมยี่ห้ออื่น

อย่างไร ?

GRACE AURA BRIGHTENING 

CREAM เหมาะกับใคร?

การใช้ผลิตภัณฑ์ GRACE AURA 

BRIGHTENING CREAM มีข้อพึง

ระวังอะไรบ้าง?

GRACE AURA BRIGHTENING 

CREAM มีวิธีการใช้อย่างไรและใช้ช่วง

เวลาไหนบ้าง ?

ทันทีที่ใช้ :  ผิวนุ่ม ชุ่มชื่นขึ้น

3 วัน    :  แต่งหน้าง่ายติดทนขึ้น

7 วัน    :  ผิวเนียน รูขุมขนกระชับขึ้น

14 วัน   :  ผิวขาวกระจ่างใสขึ้น

28 วัน   :  ริว้รอยจางลง ผวิเต่งตงึ แลดอู่อนเยาว์ข้ึน

ไม่ใส่นำ้าหอม อ่อนโยน ใช้ได้ทุกสภาพผิว

ผิวแห้ง : ช่วยเติมความชุ่นช่ืน, ลดความหยาบกร้าน, 

ลดเลือนร้ิวรอย, คืนความกระจ่างใส และช่วยให้

แต่งหน้าติดง่ายข้ึน

 

ผวิมนั หรอืผวิผสม : ช่วยเตมิความชุ่มช่ืน, ลดความมนั,

กระชับรูขุมขน และช่วยให้แต่งหน้าติดทนนานข้ึน

ผิวแพ้ง่าย : Grace ไม่ใส่นำ้าหอม, ไม่ใส่สารอันตราย

และได้รับการการันตีจากผู ้ทดลองใช้จริง มีผู ้ที่พึง

พอใจเร่ืองความอ่อนโยน ไม่ระคายเคือง ถึง 99%

1. ก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้โดยทาครีมบริเวณผิวที่

บอบบาง เช่น ท้องแขน เพ่ือความมั่นใจก่อนทาครีม

ลงบนผิวหน้า

2. เพ่ือคุณภาพที่ดีควรเก็บผลิตภัณฑ์ GRACE ไว้ ใน

ที่ร ่ม พ้นจากแสงแดด และอยู ่ ในอุณหภูมิตั้งแต่

7-40 องศา

ใช้บำารุงผิวหน้าช่วงเช้า และก่อนนอน
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BY : นพ.สทิธวร์ี เกียรติชวนันต์

HEALTH&BEAUTY

เหตุใดคนยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึน้ ยุคนีเ้ป็นยุคท่ีหลาย

คนได้รับผลกระทบจากการ “ตามใจปาก ล�าบากสุขภาพ”

เพราะปัจจุบันมีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกทาน เมนูอาหารก็เป็น

แฟชั่น มักเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อาหารบางชนิดไม่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย อาหารบางชนดิมปีระโยชน์อยูบ้่าง แต่ก็แฝงไปด้วยโทษทีต่ามมา

จากการรับประทานโดยที่เราไม่รู้ตัว หรืออาหารบางชนิดมีสิ่งปนเปื้อน

เช่น สารพิษที่เจือปนมากับอาหาร ก็มีผลในการท�าร้ายร่างกายจนต้อง

เจ็บป่วย รวมถึงวิธีในการปรุงอาหารก็ดี ก็มีส่วนท�าให้ร่างกายเราได้รับ

สารพิษต่างๆ ทีร่่างกายเราไม่ต้องการ เช่น สารอนมุลูอสิระชนดิต่างๆ ที่

สามารถท�าลายเซลล์ของร่างกายเราให้เสื่อมลง เช่น อาหารประเภท ปิ้ง 

ย่าง รมควัน หรือทอด ฉะนั้นการเลือกสรรอาหารและวิธีปรุงอาหาร

เพ่ือสุขภาพที่ยืนยาว จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่คนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจ เมื่อ

เวลาหมุน สังคมก็หมุนเปลี่ยนตามเวลา ฉะนั้นการบริโภคของคนในยุค

ปัจจุบัน จึงหันมาให้ความสนใจในเรื่องชนิดของอาหารและคุณภาพของ

อาหารที่จะรับประทานเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือท�าให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง

และมีอายุยืนยาว จึงมีการคาดการณ์ว่าเทรนด์สุขภาพปี 2018 จะเป็น

ดังนี้คือ...

ผูบ้ริโภคจะเลอืกบริโภคอาหารที่ได้จากธรรมชาตเิพ่ิมมากข้ึน แม้ว่าจะต้องจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ผู้บริโภคจะยอมจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพดี โดย

เฉพาะกลุม่ผูม้รีายได้ระดบักลาง จะพิจารณาซ้ือสินค้าจากคณุภาพมากกว่าราคา

ผลสำารวจพบว่ากว่า 89% ของผู้บริโภค ต้องการซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มที่ดี

ต่อสุขภาพ ทำาให้อนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มที่จะออกมาใหม่นั้น

จะมุ่งไปยังการนำาส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติมาใช้ เช่น วิตามินหรือ

โปรตีนจากพืช สีผสมอาหารจากพืชผักผลไม้ ที่ให้ทั้งสีสัน และคุณค่าอาหาร

ที่ช่วยดูแลสุขภาพ ผู้บริโภคจะเลือกทานผักปลอดสารเคมีเพ่ิมมากข้ึน แม้ว่า

ผักปลอดสารเคมีจะมีราคาที่สูงกว่า

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคนิยมทานอาหารประเภทปิ้งๆ ย่างๆ แบบเป็น

บุฟเฟ่ต์มากขึ้น จึงเห็นร้านอาหารประเภทนี้ข้างถนนเกือบจะทุกสาย ผู้บริโภค

ส่วนหนึง่รับรู้แล้วว่า การบริโภคอาหารป้ิงๆ ย่างๆ บางคร้ังก็ไหม้เกรียมมากไป 

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ กลุ่มนี้ จะหันมาบริโภคอาหารประเภท ต้ม นึ่ง มากข้ึน

สังเกตุได้จากร้านอาหารปิ้งย่างเจ้าใหม่ ก็จะให้ผู้บริโภคสามารถจะเลือกทาน

แบบไหนดี แน่นอนว่า เทรนด์ใหม่จะหันมาบริโภคแบบต้ม นึ่ง มากขึ้น

เทรนด์สำาหรับปี 2018 คนจะให้ความสนใจกับอาหารที่ให้สารต้านอนมุลูอสิระสูง

เพราะเข้าถึงแหล่งข้อมลูข่าวสารได้ง่าย เหน็การเปลีย่นแปลงของผูท้ี่ได้รับสาร

ต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยยะสำาคัญ จึงเกิดการตัดสินใจทดลองรับประทานเอง เมื่อได้ผลลัพธ์

ที่ดีกับตนเอง ก็จะส่งต่อข้อมูลผ่านทางโซเช่ียล เกิดพฤติกรรมบอกต่อ ลอก

เลียนแบบ ยิ่งในปัจจุบันมีนวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มที่ให้คุณค่าทาง

โภชนาการ และบางชนิดยังมีส่วนผสมที่บำารุง ป้องกัน ตลอดจนสามารถฟื้นฟู

โรคบางชนดิให้ดข้ึีนได้  ยิง่ในอนาคตลกัษณะโครงสร้างทางสงัคมจะเปลีย่นแปลง

ไปเป็นสังคมแห่งผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ ก็จะทวีความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพ

เพื่อทำาให้ผู้คนมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวมากขึ้น

แม้ว่าจะมีเคร่ืองดื่มหลากหลายชนิดในปัจจุบันนี้ให้ผู้บริโภคเลือกดื่ม รวมถึง

ค่านิยมในการเลือกดื่มเคร่ืองดื่มของคนในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน เช่น

หลายปีทีผ่่านมาผูบ้ริโภคมกัเลอืกสรรอาหารไขมนัตำา่ นำา้ตาลน้อย เพือ่ป้องกัน

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด ต่อไปผู้บริโภคจะหันมาเลือกทานอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ให้พลังงานอย่างเต็มที่แทนอาหาร

ไขมันตำ่าแบบเดิม เช่นโปรตีนที่ได้จากพืช ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ให้

พลงังานสูง แต่มไีขมนัตำา่ ร่างกายสามารถดดูซึมนำาไปซ่อมแซมเซลล์ได้รวดเร็ว

รวมถึงผูบ้ริโภคบางกลุม่ยงัต้องการอาหารทีอ่อกแบบมาเพือ่ดแูลสุขภาพผูบ้ริโภค

แต่ละประเภท เช่น อาหารสำาหรบัผูป่้วยโรคเบาหวาน อาหารสำาหรบัผูท้ีม่ปัีญหา

เรื่องกระดูกและข้อต่อ เป็นต้น

1. เลือกทานอาหารท่ี ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน

3. เลือกทานอาหารประเภทต้ม น่ึง เพิ่มขึ้น

5. เลือกทานอาหารท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

2. เลือกด่ืมเครื่องด่ืมท่ี ได้จากธรรมชาติ

4. เลือกทานอาหารท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการสูง

คนจนี คนญีปุ่น่นยิมดืม่ชาร้อน ส่วนคนไทย นยิมดืม่ตามสะดวก เช่น นำา้อดัลม

ชาเขียว โอเลี้ยง ชาเย็น ชาดำาเย็นในอาหารแต่ละมื้อ เทรนด์ในปีต่อๆ ไป

ผู้บริโภคจะหันมาดื่ม นำ้าผลไม้สดเพิ่มมากข้ึน แม้ว่าจะมีราคาที่สูงกว่า แต่ได้

รับสารอาหารทีด่กีว่า ได้คณุค่าของวิตามนิทีสู่งกว่า นำา้ผลไม้สดชนดิต่างๆ จะมี

วางจำาหน่ายตามห้างขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ และร้านค้าร้านอาหารทัว่ไปเพ่ิมมากข้ึน
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เม่ือดูจากเทรนด์อาหาร 2018 จะเห็นได้ว่าคนยุคใหม่หันมาสนใจสุขภาพมากข้ึน รวมถึงประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงจ�านวน

ประชากรของไทยในอกี 5 ปีข้างหน้าจะมผู้ีสงูอายเุพิม่มากข้ึนในระดบั 18% และหนึง่ในจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พ่ิมข้ึน จะเป็นผู้ทีเ่ก่ียวพันกับชวีติของเรา

อาจจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ญาติพ่ีน้อง หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ที่จะก้าวเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีอายุที่มากข้ึน ร่างกายเร่ิม

อ่อนแอลง แสดงออกถึงความเสื่อมของร่างกาย เวลาเป็นหวัด เจ็บคอก็จะหายช้ากว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงที่ยังอายุน้อย เร่ิมป่วยเป็นโรคต่างๆ

โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกาย (Degenerative diseases) เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความจ�าเสื่อมและที่รุนแรงที่สุดนั่นก็คือโรคมะเร็ง เมื่อป่วยเป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ ก็ต้องเข้ารับการ

ดแูลรกัษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง ต้องรับประทานยาและตดิตามการรักษาอย่างสม�า่เสมอ รัฐบาลต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาผูป่้วย

กลุ่มใหญ่นี้ ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก แต่ ในท้ายที่สุด ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเร้ือรังในแต่ละโรค ก็มักจะเสียชีวิตจากโรคที่เป็นที่ ได้รับการรักษามายาวนาน

และโรคที่ท�าให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือ โรคมะเร็ง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละมาก

กว่า 70,000 ราย ซ่ึงต้องหาสาเหตุและคิดวิธี ในการที่จะป้องกันโรคมะเร็ง ตลอดจนถึงโรคเร้ือรังอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตอย่างเต็มที่

เมือ่คนไทยมคีวามรู้เก่ียวกับสขุภาพมากข้ึน จากการดแูละค้นหาข้อมลูข่าวสารจากโลกออนไลน์ทีเ่ข้าถึงได้อย่างง่ายๆ ก็ตระหนกัในการใส่ใจดแูลสขุภาพ

เพ่ิมมากข้ึนตามเทรนด์ของโลกและประเทศอื่นๆ ที่เจริญแล้ว มีความรู้เร่ืองสารอาหารบางชนิดที่สามารถดูแลร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงสารอาหาร

ชะลอวยั ทีจ่ะท�าให้ร่างกายแลดอู่อนเยาว์ลงกว่าเดมิส�าหรบัใครทีก่�าลงัมอีายเุพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะกลุม่ทีก่�าลงัอยู่ ในวยัเลขห้า แต่ไม่ได้มคีวามรู้ในการ

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงข้ึนจากสารอาหารที่จ�าเป็นต้องได้รับเข้าสู่ร่างกาย ก็สามารถเลือกดูแลสุขภาพด้วยสารอาหารดังต่อไปนี้...

ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติหรือมีปัญหาเร่ืองระบบย่อยอาหาร มีความเส่ียง

ต่อการขาดวิตามนิบ1ี2 เพราะวิตามนิชนดินีพ้บในอาหารประเภทเนือ้สัตว์

และต้องอาศัยนำ้าย่อยในระบบทางเดินอาหารช่วยในการดูดซึม หากขาด

วิตามินบี 12 อาจทำาให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดเพอร์นิเชียส (Pernicious

Anemia) ทำาให้ไขกระดกูผลติเมด็เลอืดแดงไม่สมบูรณ์ การขนส่งออกซิเจน

ไปยงัเซลล์ต่างๆ ทัว่ร่างกายลดลง จะมผิีวซีด มอีาการคลืน่ไส้ หายใจตดิขัด

ท้องอดื นำา้หนกัตวัลดลง มคีวามผดิปกตขิองระบบประสาทและการทรงตวั

ในแต่ละวัน ชายและหญิงอายุ 50 ปีข้ึนไป ควรได้รับวิตามินบี12 วันละ 

2.4 ไมโครกรัม

ช่วยดดูซึมแคลเซียม ป้องกันโรคกระดกูอ่อนในคนสูงอาย ุถ้าขาดวิตามนิดี

จะส่งผลให้กระดูกบริเวณขา ไขสันหลังและเชิงกรานมีรูปร่างผิดปกติ

อาการทีป่รากฏชัดคอื หลงัโก่ง  ปวดข้อ ปวดกระดกูและฟันผงุ่าย ในแต่

ละวัน ชายและหญิงอายุ 50 ปีข้ึนไป ควรได้รับวิตามินดี วันละ 10-15

ไมโครกรัม

1. วิตามินบี12 2. วิตามินดี
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ช่วยชะลอการสลายของมวลกระดูก หากคนในวัยนี้เคลื่อนไหวร่างกาย

น้อยหรือขาดการออกกำาลังกาย เช่น น่ังรถเข็นหรือนอนพักฟื้น ความ

แข็งแรงของกระดกูจะยิง่ลดลง รวมถึงยารักษาโรคบางชนดิเช่น โรคหดื

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หากกินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ มีผล

ต่อการลดความหนาแน่นของมวลกระดูก เพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิด

โรคกระดูกพรุนในแต่ละวัน ชายและหญิงอายุ 50 ปีข้ึนไป ควรได้รับ

แคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง เช่น

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต้อกระจก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยัง

ช่วยในการบำารุงผวิสำาหรับวัยสูงอายไุด้อกีด้วย ในแต่ละวัน ชายและหญงิ

อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับวิตามินซีวันละ 1,000 มิลลิกรัม

เป็นสารที่ช่วยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระ เนื่องจากอนุมูลอิสระเป็น

สาเหตุที่ทำาให้เซลล์ในร่างกายของเราเสื่อมลง เมื่อเซลล์ในอวัยวะต่างๆ

ถูกอนมุลูอสิระโจมต ีก็จะเกิดการอกัเสบในระดบัเซลล์ ทำาให้เกดิเป็นโรค

แห่งความเส่ือมต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเร้ือรัง เป็นต้น

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยชะลอความเสื่อม

ของเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย ทีส่ำาคญัคอืสามารถช่วยชะลอความเส่ือม

ของเซลล์สมอง จากงานวิจัยของสมาคมแพทย์อเมริกันพบว่าการได้รับ

วิตามินอีจากอาหารอย่างเพียงพอมีผลช่วยชะลอความเส่ือมของสมอง

ในผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีความจำาดีกว่าคนในวัยเดียวกันในแต่ละวัน ชาย

และหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับวิตามินอีวันละ 15 มิลลิกรัม

4. แคลเซียม

5. วิตามินซี

6. สารต้านอนุมูลอิสระ

3. วิตามินอี

ดังนั้น สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีความส�าคัญต่อคนวัย 50 ปีข้ึนไปเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะ Primary Antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระระดับ

ปฐมภูมิ ซ่ึงประกอบด้วย Superoxide Dismutase (SOD), Catalase,

Glutathione Peroxidase ทีท่�าหน้าก�าจัดอนมุลูอสิระทีเ่ป็นสาเหตทุีท่�าให้เซลล์ใน

อวยัวะต่างๆ เสือ่มลง โดยเฉพาะอนมุลูอสิระทีรุ่นแรงทีส่ดุทีส่ามารถท�าอนัตราย

ลึกถึงระดับ DNA ภายในเซล์ ที่ท�าให้ DNA กลายพันธุ์จนกลายไปเป็นเซลล์

มะเร็งได้ นั่นก็คือ ซุปเปอร์ออกไซด์ (Superoxide) ซ่ึงซุปเปอร์ออกไซด์นี้

สามารถถูกก�าจัดได้โดย เอนไซม์ ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส หรือ SOD

นั่นเอง ในแต่ละวัน ชายและหญิงอายุ 50 ปีข้ึนไป ควรได้รับสารต้านอนุมูล

อิสระยิ่งสูงมากยิ่งดี แต่ถ้าเป็น SOD ควรได้รับประมาณ 4 ล้าน Units

            อย่างไรก็ตาม โภชนาการท่ีสมดุลเป็นเรื่องจ�าเป็น

อย่างมากในวัย 50 ปีขึ้นไป เพราะการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์

ต่างๆ อย่างครบถ้วน มส่ีวนช่วยให้ร่างกายมภีมูต้ิานทานทีแ่ข็งแรง ไม่ตดิ

เช้ือและเจ็บป่วยได้ง่าย ร่างกายมคีวามสามารถในการต้านทานโรคร้ายต่างๆ

รวมถึงสามารถป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ การเสริม

ด้วยวิตามิน แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยให้ผู้สูงอายุ

ม่ันใจว่าได้รับสารอาหารพื้นฐานตามท่ีร่างกายต้องการ ช่วยเพิ่ม

ภูมิต้านทานและลดความเส่ียงต่อการเกดิโรคได้ ลดค่าใช้จ่ายทีม่โีอกาส

เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลในอนาคต ส่งผลให้มคีณุภาพชวีติทีด่ต่ีอให้

ต้องก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีตัวเลขเพิ่มมากข้ึนในวันข้างหน้า ก็เป็น

ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี สภาพจิตใจดี ส่งผลต่อความสุข

ของทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน
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การท่ีคุณต้องการประสบความส�าเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์

น้ัน นอกจากการขายสนิค้า การสปอนเซอร์นักธุรกจิเข้ามา

ในองค์กร ซึง่เป็นเรือ่งท่ีดีและถกูต้องแล้วน้ัน เรือ่งท่ีส�าคัญ

มากกว่าก็คือ การเคลื่อนคนเข้าสู่ฟังก์ช่ันงานต่างๆ ที่จัด

โดยระบบ SLA ท่ีมีช่ือเสียงว่าสุดยอดในอุตสาหกรรม

เครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นงาน Start Your Business With

“WHY”, Inspiration, Your Success, The Success

และฟังก์ช่ันงานอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงการเคล่ือนคนเข้าสู่

ฟังก์ช่ันน้ันจะท�าให้เห็นภาพความส�าเร็จ และความเป็นมา

ของธุรกจิ Successmore ได้ชัดเจนย่ิงขึน้ ถ้าเปรยีบเทียบ

ง่ายๆ ก็เหมือนกับการต่อ Jigsaw (จิ๊กซอว์) ภาพความ

ส�าเรจ็ของเราในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากการท่ีเราเข้าร่วมธุรกจิ

Successmore

เปรียบเทียบดังน้ีครับ เมื่อเราเร่ิมสมัคร เราก็จะได้แผ่นจิ๊กซอว์

ช้ินแรกมาไว้ ในมือ แต่เรายังคงมองไม่ได้ว่าจะกลายมาเป็นภาพความ

สำาเร็จอย่างไร การทีเ่ราได้ไปเข้างานฟังก์ช่ันต่างๆ ทีจ่ะมตีวัต่อจิก๊ซอว์ให้

เราเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งเราสามารถต่อได้ครบ ไม่ว่าจะเป็นการที่เรา

จะรู้ว่าเราจะสามารถประสบความสำาเรจ็ในธรุกิจนีแ้ละตอบโจทย์ชีวิตเร่ือง

ความฝัน ความหวังของเราที่เคยมีมาในอดีตและไม่สามารถบรรลุได้จาก

ส่ิงที่เราทำาในปัจจุบัน ก็จะมาค้นพบได้ ในงาน Start Your Business

With “WHY” ซ่ึงจัดสอนโดย CEO COACH พันล้าน นพกฤษฏิ์

นิธิเลิศวิจิตร ซึ่งงาน “WHY” นี้เป็นฟังก์ชั่นที่ “ห้ามพลาด” สำาหรับคนที่

ต้องการประสบความสำาเร็จในธุรกิจ Successmore ยงัมงีาน Inspiration

และงาน The Success ซ่ึงจะมีผู้ประสบความสำาเร็จ มาแบ่งปันมุมมอง

ของความสำาเร็จ ว่าทำาและคดิอย่างไร จงึจะประสบความสำาเรจ็ และมกีาร

ประกาศเกรียติคุณให้กับนักธุรกิจ Successmore ที่ประสบความสำาเร็จ

โดยเฉพาะงาน The Success ซ่ึงเราถือว่าเป็นฟังก์ช่ันงานที่ใหญ่ที่สุด

ที่เราจัดทุก 4 เดือน เป็นงานที่ “ห้ามพลาด” เช่นกัน เพราะเป็นการรวม

นักธุรกิจ Successmore ผู้ประสบความสำาเร็จในภูมิภาค AEC อาทิเช่น 

เมียนมาร์ เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เข้ามาแบ่งบัน ประสบการณ์

และแนวความคิดในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ แก่เราทุกคน

ผูเ้ข้าร่วมจะได้ประโยชน์สูงสดุทัง้แง่ความคดิและวิธกีารมากมายจากงานนี้

ดังนั้น อย่าลืมนะครับ ว่าถ้าคุณต้องการเป็นผู้หนึ่งที่

ประสบความส�าเร็จในธุรกิจ Successmore จงพยายาม

เคล่ือนคนเข้างานฟังก์ช่ันต่างๆ ท่ีจัดในระบบ SLA ท่ี

สุดยอดของเรา และแน่นอนคนท่ีต้องเข้างานฟังก์ช่ันเพื่อ

สร้างความส�าเร็จไม่ใช่ใครอื่น นั่นก็คือตัวคุณเอง และคุณ

ต้องมีความพยายามในการชวนเพื่อน ชวนดาวน์ไลน์และ

คนในองค ์กรของคุณทุกคนเข ้ างาน ทุกฟังก ์ ช่ันท่ี

Successmore จัด ซึ่งจะน�าทางให้ได้พบความส�าเร็จใน

ธุรกิจ Successmore แน่นอน

และนำาไปต่อยอดความสำาเร็จต่อไป นอกจากนี้ก็จะมีข้อมูลสินค้าใหม่ที่

เปิดตัวในงาน Inspiration และ The Success ซ่ึงช่วยให้ธุรกิจของ

คุณเติบโตมากขึ้น และใหญ่ขึ้นต่อไป



การเติบโตอย่างต่อเนือ่งของธุรกจิขายตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง บรษัิท ซัคเซสมอร์

บีอิ้ง จ�ากัด ที่มีการการคืนก�าไรให้กับนักธุรกิจอย่างมหาศาล ดังนั้นการเสียภาษีเป็น

หน้าท่ีท่ีพงึต้องปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ ท้ังในรปูแบบบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคลโดยสามารถแยกได้ดังนี้

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายได้ดงักล่าวถือเป็นเงนิได้มาตรา 40 (2) ว่าด้วย

เงินได้จากการรับทำางานให้ ไม่ว่าจะเป็น อาทิค่า

ธรรมเนียม ค่านายหน้า เงินอุดหนุนในงานที่ทำา

เบี้ยประชุม ซ่ึงในปี 2560 กรมสรรพากรได้มีการ

ปรับเปลีย่นค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสม

กับค่าครองชีพที่สูงข้ึน โดยสามารถหักค่าใช้จ่าย

เป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน

100,000 บาท และค่าลดหย่อนสำาหรับผู้มีเงินได้

60,000 บาท และเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า

ถือเป็นรายได้ค่าบริการ และจะต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การดำาเนินธุรกิจที่จดทะเบียนต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรม

สรรพากร กระทรวงการคลงั โดยนำาไปคำานวณจาก

กำาไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงเกิดจาก รายได้

จากการดำาเนินธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง

กับการดำาเนนิงานนัน้ และเสียภาษีในอตัราก้าวหน้า

สำาหรับนิติบุคคลประเภทธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม และ เสียภาษีในอัตราคงที่สำาหรับธุรกิจ

ขนาดใหญ่ 

ท้ังน้ีการช�าระภาษีที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดความย่ังยืนทางธุรกิจ และลดปัจจัยความ

เสี่ยงด้านการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ และค่าปรับท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้
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สวัสดีครับ More Guru ประจ�ำฉบับต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 นี้ ขอน�ำเสนอ

พลังที่ 1 :

พลังแห่งความชัดเจน

พลังที่ 4 :

พลังแห่งความมุ่งมั่น

พลังที่ 2 :

พลงัแห่งความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังที่ 5 :

พลังแห่งการส�านึกคุณ

พลังที่ 3 :

พลังแห่งความรัก

ความชัดเจนคือพลังอย่างหนึ่ง ผู้นำาต้องมี

ความชัดเจนว่าจะมุง่เป้าไปที่ไหน จะทำาอะไร

จะทำาอย่างไรจะทำากับใครและจะทำาให้แล้ว

เสร็จเมื่อไหร่ และนอกจากตัวเองต้องมี

ความชัดเจนแล้ว ยังต้องส่ือสารให้ผู้เก่ียว

ข้องมคีวามเข้าใจทีชั่ดเจนอกีด้วย ซ่ึงถือเป็น

จุดเร่ิมต้นในการหลอมรวมพลังแห่งความ

เป็นหนึ่งเดียวของทีมงานเลยทีเดียว

ผู้นำาย่อมอยู่ในสายตาของผู้ตาม หากผู้นำา

เป็นคนที่ขาดความมุ่งมั่น เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ

ผู ้ตามก็คงสิ้นหวัง ความมุ ่งมั่นคือพลังที่

ยิ่งใหญ่แห่งการพิสูจน์ความเช่ือ ความคิด

และแนวทางที่ผู ้นำาคิดว่าใช่ เพราะมันจะ

ทำาให้คุณได้มีประสบการณ์และระยะเวลา

ในการประเมินปรับเปลี่ยนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง มัน

จะช่วยทำาให้คุณเป็นที่รับรู้ของผู้คนได้นาน

พอจนถึงข้ันที่เปิดใจยอมรับ และที่สำาคัญก็

คือ มันช่วยให้คุณมีช่ัวโมงบินที่มากพอจน

ทำาให้คุณเกิดความชำานาญในสิ่งที่ทำา ดังนั้น

ความเป็นมืออาชีพจึงมีบ่อเกิดมาจากความ

มุ่งมั่นเสมอ

พลงัแห่งความปรารถนาอนัแรงกล้าเป็นพลงั

จากภายในทีท่ำาให้ผูน้ำาไม่อยูเ่ฉย ทำาให้นัง่ไม่ตดิ

ต้องลุกข้ึนมาเปลี่ยนแปลงบางส่ิงบางอย่าง

จัดเป็นพลังเร่ิมต้นที่สำาคัญที่สุด ซ่ึงส่งผล

ให้คุณมีความฝัน ทำาให้คุณมองหาสิ่งที่ดีขึ้น 

กล้าลกุข้ึนมาปฏวัิตติวัเองและยอมเคลือ่นตวั

จากจุดเดิมๆ ด้วยการลงมือทำาในสิ่งใหม่ๆ

การสำานึกคุณเป็นพลังบวกที่ส่งเสริมการ

สร้างชีวิตของมนษุย์ เมือ่คณุสำานกึคณุกับคน

ที่เคยช่วยเหลือหรือกำาลังช่วยเหลือคุณอยู่

คล่ืนความรู้สึกดีๆ ที่เกิดกับคุณจะถูกส่ง

ออกไปและคุณก็จะสามารถดึงดูดการสนับ

สนุนใหม่ๆ เข้ามาได้ แต่ถ้าหากใครแสดง

พฤตกิรรมเนรคณุต่อผูม้พีระคณุ รับประกันว่า

จะหาความเจริญในชีวิตยาก เพราะจะไม่มใีคร

อยากเข้ามาสนับสนุนเขาอีก ดังนั้น ผู้นำาจึง

ควรเป็นต้นแบบของการใช้พลงัแห่งการสำานกึ

คณุในการสร้างชีวิต เพราะผูต้ามจำานวนมาก

ก็จะทำาตามในสิ่งที่ผู ้นำาทำา ซ่ึงส่งผลให้ทั้ง

องค์กรมีพลังแห่งการสนับสนุนที่เพียงพอ

ต่อการสร้างผลลัพธ์ในที่สุด

ความรักเป็นอารมณ์ทีก่่อให้เกิดพลงัแห่งการ

ปกป้อง การอยากดแูลให้ด ีความทะนถุนอม

และการใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งผู้นำาจำาเป็น

ต้องมีความรักในองค์กร ผู้คนและงาน เมื่อ

มีความรักแล้ว คุณจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำา

นั้นเป็นภาระ คุณจะหาเหตุผลในการทำาสิ่ง

ทีค่ณุรักเพ่ือคนทีค่ณุรักได้อย่างไม่รู้จกัคำาว่า

เหน็ดเหนื่อย และคุณจะมีอารมณ์รอคอยที่

จะทำาสิ่งนั้นๆ อีกครั้งและอีกครั้งเสมอ

ทั้งหมดที่ว่ามานี้ คือ .....

“ 5 พลังสู่การสร้างความ

ส�าเร็จส�าหรับผู้น�า ”

ขอส่งมอบ 5 พลังนี้ เป็นของขวัญ

ปีใหม่แก่ผู้น�าที่เป็นผู้อ่านของผม

ทุกๆ คน ขอให้เป็นเจ้าของชีวิตที่มี

ความส�าเร็จอย่างมคีวามหมายนะครับ

สวัสดีครับ



SLA
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สวัสดีครับ SLA ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอ

“5 ระดับความรู้ ความสามารถท่ีมนุษย์

ต้องยกระดับ” เชิญติดตำมได้เลยครับ...

ระดับที่ 1 ความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นงานพื้นฐาน

ระดับที่ 2 ความรู้ และความสามารถที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคน

ระดับที่ 3 ความรู้และความสามารถในการบริหาร

ระดับที่ 4 ความรู้และความสามารถในการน�า

ระดับที่ 5 ความสามารถในการคิด

งานพ้ืนฐานคอืงานทีท่ำาแล้วก่อให้เกิดผลงานระดบัเร่ิมต้นของฝ่ายงานนัน้ๆ เช่น ถ้าเป็นงานพ้ืนฐานของฝ่ายขายก็คอืงานออกไปพบผู้มุง่หวัง

การเปิดใจ การนำาเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผล การต่อรายช่ือและการสาธิตสินค้า คุณจะมีผลงานเมื่อคุณมี

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำางานพื้นฐาน เพราะมันเป็นจุดเร่ิมต้นของความก้าวหน้าและเติบโตทางด้านผลงานและตำาแหน่ง

หน้าที่ของตัวคุณ

การทำางานให้ประสบความสำาเร็จนั้น ต้องอาศัยการทวีพลังร่วมกับคนอื่นๆ ดังนั้น ความรู้และความสามารถในการทำางานร่วมกับคนอื่น

จงึเป็นเร่ืองสำาคญัอนัดบัต้นๆ เมือ่ว่ากันถึงคนแล้ว ต้องบอกว่าคนนัน้มหีลายรูปแบบ มค่ีานยิมทีแ่ตกต่างกันซ่ึงส่งผลต่อการมอีปุนสัิยและ

พฤติกรรมที่แตกต่างกัน คุณจึงต้องมองคนออก ใช้คนและถูกคนใช้ ให้เป็น และที่ต้องไม่ลืมก็คือ เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันก็เพ่ือให้มี

พลังในการก้าวเดินมากกว่าการมีพลังที่หดหาย

การสร้างผลงานของมนุษย์นั้น ส่วนสำาคัญอีกส่วนมาจากความรู้และความสามารถในการบริหาร ซ่ึงในที่นี้หมายถึงการบริหารงาน

คน เวลา เงินและทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องใช้เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย คุณต้องมีผลลัพธ์คาดหวัง และรู้จักการบริหารปัจจัยที่เป็นองค์

ประกอบต่างๆ ให้ลงตัวอย่างมีผลลัพธ์และมีความสามารถในการประเมินเพ่ือปรับแก้ ถ้าคุณบริหารไม่เป็น ก็จะมีแต่ความมึนงง

หากบริหารเก่ง จะใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลที่มาก

นอกจากการบริหารที่เป็นการทำาสิ่งที่ทำาอยู่ให้ดีที่สุดแล้ว คุณยังต้องมีภาวะผู้นำาที่สูงพออีกด้วย เพราะการนำาคือการนำาคนไปสู่การ

ทำาส่ิงที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา ไม่หลงยุค ต้องพาคนก้าวไปในทิศทางที่ใช่ เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางตามภาพวิสัยทัศน์ ถ้าไม่มี

ความรู้และความสามารถในการนำา ผู ้คนก็จะเดินวนเหมือนพายเรือในอ่าง ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปก่ีปี ผลลัพธ์ชีวิตก็ยังคงอยู่ที่เดิม

ความคิดของคุณส่งผลต่อสิ่งที่คุณมองเห็นในอนาคตอันยาวไกล และเป็นตัวบ่งช้ีความสามารถในการคิดหาวิธีการที่ใช่เพ่ือนำาพา

ชัยชนะมาสู่คุณ คนที่เก่งคิด จึงสามารถมองเห็นโลกใบใหม่และมองเห็นวิธีการสร้างโลกใบใหม่ได้ ดังนั้น คุณจึงจำาเป็นต้องพัฒนา

ทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพ่ือให้คุณเป็นผู้นำาผู้ชนะได้ ในทุกๆ ยุคสมัย

ทัง้หมดนีค้อื “ 5 ระดับความรูแ้ละความสามารถท่ีมนุษย์ต้องพฒันา ” และทีค่ณุต้องใส่ใจพัฒนา

อย่างต่อเนือ่งไปพร้อมๆ กัน มนัคอืการท�าให้ตวัคณุ เก่งงาน เก่งคนและเก่งคดิ และนีค่อืสิง่ส�าคญัทีส่ดุในการสร้าง

ผลลัพธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนครับ



วนัที	่ 														 หวัข้อประชมุ						 																								 	เวลา		 														 สถานท่ี

วนัที ่1-4   Unleash The Power With in Singapore 4 วนั 3 คนื  Singapore

วนัองัคำร ที ่6  Platinum meet CEO   16.00-18.00น.  ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำรชัโยธิน ห้อง 301

วนัองัคำร ที ่6   Bronze & Up   19.00-21.30น.  ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำรชัโยธนิ ห้อง 301

วนัเสำร์ ที ่10  The 5 Levels Of Leadership  08.00-17.00น.  โรงแรมบุรศีรภี ูอ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

วนัอำทิตย์ ท่ี 11  INSPIRATION   12.00-17.00น.  หอประชุมกองทัพอำกำศ กรงุเทพฯ

วนัพธุ ท่ี 14  President talk   16.00-17.00น.  ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำรชัโยธิน ห้อง 301

วนัอำทติย์ ที ่18  Transform in Action   13.00-17.00น.  กรงุเทพฯ

วนัที ่20-22  Camp Train The Trainer  3 วนั 2 คนื  จ.กำญจนบรุี

วนัเสำร์ ท่ี 24  Your Success   12.00-17.00น.  จ.ขอนแก่น

วนัอำทติย์ ที ่25  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ รงัสติ

          ห้อง The Deck กรงุเทพฯ

วนัที	่ 														 หวัข้อประชมุ						 																								 	เวลา		 														 สถานท่ี

วนัเสำร์ ที ่3  INSPIRATION   12.00-17.00น.  ย่ำงกุง้ ประเทศเมยีนมำร์

วนัอำทิตย์ ท่ี 4  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  ย่ำงกุง้ ประเทศเมยีนมำร์

วนัองัคำร ที ่6  Platinum meet CEO   16.00-18.00น.  ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำรชัโยธิน ห้อง 301

วนัองัคำร ที ่6   Bronze & Up   19.00-21.30น.  ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำรชัโยธนิ ห้อง 301

วนัอำทิตย์ ท่ี 11  The 5 Levels Of Leadership  08.00-17.00น.  กรงุเทพฯ

วนัศกุร์ ท่ี 16  Success Night Party #13  17.00-21.30น.  จ.ชลบรีุ

วนัที ่17-18  The Success #13   2 วนั 1 คนื  Ambassador City Jomtien จ.ชลบุรี

วนัพธุ ท่ี 21  President talk   16.00-17.00น.  ส�ำนักงำนใหญ่ สำขำรชัโยธิน ห้อง 301

วนัเสำร์ ท่ี 24  Product Insight   08.00-17.00น.  จ.พษิณโุลก

วนัอำทิตย์ ท่ี 25  Your Success   12.00-17.00น.  จ.เชยีงใหม่

วนัอำทิตย์ ท่ี 25  The 5 Levels Of Leadership  08.00-17.00น.  จ.ขอนแก่น

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

FEBRUARY - กุมภาพันธ์

MARCH - มีนาคม

ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2561

ตารางการประชุม
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