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GREETING

ทักทายกันฉบับน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีใกล้ส้ินสุดไตรมาสท่ีหน่ึงแล้ว เวลาในแต่ละวัน

แต่ละเดือนผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ทำาให้คิดถึงข้อความเตือนใจที่ติดอยู่ตาม

อาคารเรียนสมัยผมยังเป็นเด็กนักเรียนที่ว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” และ

ในปัจจุบัน ข้อความเตือนใจแนวนี้ก็มีการยกระดับขึ้น เป็น “เวลาคือชีวิต

ชีวิตคือเวลา” ย่ิงทำาให้เกิดความตระหนักมากข้ึนว่า คนเราไม่ควรปล่อยเวลาให้

ผ่านไปแบบเสียเปล่า เพราะเวลาคือทรัพยากรล้ำาค่าที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญ

ในการสร้างชีวิตของเราแต่ละคนให้ดีกว่าเก่านั่นเอง

นักธุรกิจท่ีรักทุกๆ ท่านครับ ชีวิตคือการเดินทางอย่างมีจุดหมาย การอยู่ร่วมกัน

ของพวกเราที่นี่ เรามีซัคเซสมอร์เป็นยานพาหนะ ซึ่งผมกับCEOนพ ขอให้

คำาม่ันว่าจะขับเคลื่อนยานอวกาศน้ีอย่างมีสมดุลท้ังจุดหมาย ทิศทาง ความเร็ว

และการพัฒนา เพื่อให้ทุกๆ ท่านเดินทางถึงจุดหมายอย่างภาคภูมิใจและ

มั่นคงปลอดภัย ดังนั้น จึงมีการพัฒนาระบบการทำางานอย่างต่อเนื่องให้ทัน

สมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งระบบการขยายตลาดแบบออฟไลน์และการตลาดแบบ

ออนไลน์ ด้วยเครื่องมือดิจิตอล ซึ่งจะทะยอยเปิดตัวเครื่องมือใหม่ๆ เหล่านี้

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ศก.น้ี เป็นต้นไป

ดังนั้น ผมจึงขอให้ทุกๆ ท่าน มีความเชื่อมั่นว่า เราจะยังคงเป็นบริษัทที่พร้อม

สนับสนุนท่านให้ดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีความพร้อมสูงสุดเพื่อให้แข่งขันใน

ตลาดได้อยู่เสมอและตลอดไป และขอยืนยันว่า เราจะเป็นบริษัทที่มีนโยบาย

ในการทำาแต่สิ่งที่ถูกต้อง ดูแลกฎจรรยาบรรณเพื่อสร้างสังคมที่เอื้อต่อการ

สร้างความสำาเร็จระยะยาว ขอให้ทุกๆ ท่าน จดจ่อไปที่เป้าหมาย มุ่งมั่นในการ

พัฒนาความสามารถและยืนหยัดลงมือทำาอย่างเข้มข้น มีสมาธิในการเคลื่อน

ตัวเองไปสู่การเติบโต การแบ่งปันและเฉลิมฉลอง ผมเชื่อว่า ชีวิตที่ยิ่งใหญ่

จะเป็นของท่านอย่างแน่นอนครับ

ด้วยรัก เชื่อม่ันและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร
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เมือ่วันท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2561

ท่ีผ่านมาซัคเซสมอร์ จัดงาน

INSPIRATION ครั้งท่ี 33

น�ำโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธำนกรรมกำรบริหำร และ

CEO Coach พนัล้ำน คณุนพกฤษฏิ์

นิธิเลิศวิจิตร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

รวมถึงนพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ร่วม

แสดงควำมยินดีและมอบเข็มประกำศ

เกียรตคิณุให้กับผู้น�ำต�ำแหน่ง Bronze,

Silver, Gold กว่ำ 400 คน พร้อม

จุดประกำยสร้ำงแรงบนัดำลใจเพือ่ก้ำว

สู ่ควำมส�ำเร็จ ให้ผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ

2,000 คน พร้อมทั้งเผยวิสัยทัศน์

"Beyond Good to Great"

ด้วยกำรผนึกก�ำลังจำกทีมผู้บริหำร

และผู้น�ำ SLA ชู 5 กลยุทธ์ และ 8

แผนงำนในปี 2561 ที่จะน� ำพำให ้

ซัคเซสมอร์ประสบควำมส�ำเร็จในระดับ

ที่สูงขึ้นไป



ก้าวจากค�าว่าดี สู่ความย่ิงใหญ่

ใน AEC ทะยานสู่เป้าหมาย

3,500 ล้านบาท ในปี 2561

>>> ซึ่งงำนนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษ

คณุโบว์ แวนด้ำ และน้องมะล ิทีม่ำเผย

เทคนิคกำรดูแลสุขภำพให้แข็งแรงและ

อ่อนเยำว์ พร้อมเปิดแคมเปญ 

S.O.D บอกรักเซลล์ ให้ทุกท่ำน

ได้บอกรักเซลล์ตวัเอง ตลอดทัง้เดือน

แห่งควำมรักและสุขภำพดีตลอดไป



ระหว่ำงวันที่ 20-22 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ผ่ำนมำ ซัคเซสมอร์ จัดหลักสูตรติวเข้ม Products Breakthrough Camp รุ่นที่1 ให้กับ

นักธุรกิจกว่ำ 63 ท่ำน เพื่อยกระดับพัฒนำวิทยำกรให้รู้ลึกและถ่ำยทอดได้จริงในเร่ืองของสินค้ำ พร้อมเจำะลึกเทคนิคกำรดูแลสุขภำพ

เฉพำะทำงเพ่ือให้เข้ำใจกลไกกำรท�ำงำนส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย และน�ำมำผนวกกับกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพได้อย่ำงตรงจุด

โดย นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธำนกรรมกำรบริหำร พร้อมยกระดับควำมสำมำรถในกำรเป็นวิทยำกรแบบมืออำชีพกับ

CEO คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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รวมถึงบุกตะลุยต้นก�าเนิด

ผลิตภัณฑ์ S Vera เยี่ยมชม

โรงงำนและไร ่ว ่ ำนหำงจระเข ้ที่

จังหวัดกำญจนบุรี เรียกได้ว่ำ

ผู้ที่เข้ำร่วมแคมป์ในคร้ังนี้ ได้รับ

ควำมรู้และเทคนคิกำรเป็นวทิยำกร

แบบมืออำชีพกันไปแบบเต็มๆ



คุณรุง่ทิวา - คุณสุนันท์ แก้วเกษ

จ.นครสวรรค์

คุณสุภาพร ประสานพันธ์

จ.เลย

คุณสุเมธ สุตตสันต์

จ.นครสวรรค์

คุณขวัญใจ - คุณเจรญิผล พันธ์สาย

จ.สมทุรปราการ

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 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

คุณกมลพรรณ สุนทรยิ้ม - คุณวรพล ตั้งวงศ์สิทธิโชค

กรงุเทพมหานคร

RECOGNITION8

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Emerald

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Sapphire
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby

คุณพงศ์พันธ์ กัมมารังกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณภัทรวดี - คุณพลชย กุลเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร

คุณกฤติพศ ม่ังค่ัง - คุณดวงนภัทร คำาภา 

จ.ปทุมธานี

คุณชนะรัตน์ ตุ้มเทียน - คุณฐิติพร กลิ่นกรุด 

จ.พิษณุโลก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

คุณกาญจนา ภูช่างทอง  จ.เชียงใหม่

คุณญาณนิทัศน์ เอี่ยมตระบุตร  จ.ปทุมธานี

คุณศิริพงษ์ - คุณศรีริยัง เหลี่ยมศรีพงษ์ จ.นครนายก

คุณชมชนก ทวิชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณชำาลอง เพ็ชรชู - คุณอรอุมา ปราสาททอง

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณัฐธยาน์ - คุณจรัณวัตร์ พงศ์พิมพ์  จ.นครราชสีมา

คุณพศิณ ย่ังยืน - คุณชุติกาญจน์ ราวิชัย  จ.สมุทรปราการ

Mr.SAI KHAM - Mrs.NAN HSON  จ.เชียงใหม่

Mr.THAN SHWE  จ.เชียงใหม่

Mrs.KYAR YoNE  กรุงเทพมหานคร

คุณ นงค์นาฏ - คุณอุดมศักดิ์ นากอง  จ.ปทุมธานี

คุณกันต์ดาพัทธ์ นาสมนึก  จ.ชลบุรี

คุณกันยา ออมศิริ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณคุณคลาย  กรุงเทพมหานคร

คุณจิ่ง nan sein  จ.เชียงใหม่

คุณชนัญชิดา วานิชย์บริบูรณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณชนากานต์ เสาะแสวง  จ.สระบุรี

คุณชัญญาภัค สงค์ศักดิ์สกุล  จ.สงขลา

คุณชัญย์ยรัช ธนวัชร์ธำารงชัย  จ.ชลบุรี

คุณชุติพนธ์ จิรภัชสวัสดิ์  จ.เชียงใหม่

คุณณรงค์ คำาภู  จ.สกลนคร

คุณณัฎฐศิลป์ สิทธิน้อย คุณวราภรณ์ สุวรรณคนธ์

จ.นครสวรรค์

คุณณัฏฐธิดา ศรีปินตา  จ.เชียงราย

คุณดร.พรพิมล ปลั่งศรีสกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณดุลยา ไชยเศรษฐ  จ.เชียงใหม่

คุณทิพย์ประภา พูลเดชเชาว์หิรัณ  จ.นนทบุรี

คุณธนินท์โชติ ทิพย์รัตนาสิน  จ.นราธิวาส

คุณนิชานันท์ เสือถ่าย  จ.นครสวรรค์

คุณนิศารัตน์ มโนประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณบรรจบ คงประมัน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณบังอร - คุณไพศาล แย้มทองดี  จ.สุพรรณบุรี

คุณบุญมี - คุณไพศาล เข็มสอน  จ.ชลบุรี

คุณบุญฤทธิ์ เลื่อนลอยหา  จ.จันทบุรี

คุณเบ็ญจา สามทอง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณปวริศา ป้องสุข - คุณธนธิป ยอดจันทร์

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณัฐนรี ถนอมตน  จ.สมุทรปราการ

คุณพิมพ์นารา ทวีเลิศพรชัย - คุณสกุล เทพปน

จ.นราธิวาส

คุณสุทัตตา แผ่นศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณสุรนาถ พันธุสุข  จ.ปทุมธานี

คุณกนกกร - คุณพัสกร มั่นอ้น  จ.สุโขทัย

คุณกานต์สินี วิทยภาสกรณ์  จ.พิษณุโลก

คุณณัฐธิดา ดวงประทีป  จ.ชัยนาท

คุณพรชิตา - คุณธนบัณฑิต ขันธ์แก้ว  จ.ลำาพูน

คุณพัชยา โพธิ์พึ่ง  จ.นครสวรรค์

คุณพัชรินทร์ - คุณเกริกฤทธิ์ แดงกองโค  จ.อุตรดิตถ์

คุณพัชรินทร์ - คุณอภิชาต รัตนโชติ  จ.ชลบุรี

คุณพันธ์ทัย - คุณชมพร เจริญสุข  จ.นครสวรรค์

คุณพิจิตรา มโนเพ็ญ  จ.ลำาพูน

คุณพีรวัฒน์ หวังสุข  จ.นราธิวาส

คุณพีระวุฒิ บัวผัน  จ.สระบุรี

คุณรชยา กันยาสนธิ์  จ.กาฬสินธุ์

คุณราตรี ยอดฉิม  จ.สระบุรี

คุณลินดา สุข  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวรพล วงศ์พรภักดี  กรุงเทพมหานคร

คุณศุภัสตรา เสนาพันธ์  จ.นราธิวาส

คุณสงกรานต์ นามฮาด - คุณวิไลวรรณ สถาน

จ.ปราจีนบุรี

คุณสง่าชัย สมรูป  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุทัศนา กำาเนิดทอง MR. TOH PENG SENG

จ.นครราชสีมา

คุณสุนทร - คุณอุษา ศรีวงศ์ทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุภัทรา ภู่เจริญ  จ.สกลนคร

คุณสุภาวดี สิงห์โตแก้ว  จ.นครสวรรค์

คุณสุรชัย ทองศรี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุระสิทธิ์ โลกาสา  กรุงเทพมหานคร

คุณอัมพร โกมุทธรรมธาดา  จ.สมุทรสาคร

คุณอำานวย - คุณวีรนุช ชูชื่น  จ.สงขลา

คุณกานต์ณภัส สินคุณาวัฒน์  จ.เชียงใหม่

คุณเกษม - คุณกอบแก้ว บัวผา  จ.กำาแพงเพชร

คุณชนะ กร่ำากระโทก  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณชยานิษฐ์ วราพัฒน์นพคุณ  จ.สงขลา

คุณชลอ ตั้งใจรักษ์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอุบลรัตน์ - ด.ต. ฌาณวิทภ์ สิทธิน้อย จ.นครสวรรค์

ว่าท่ีร้อยตรี ชาญณรงค์ ยอดแก้ว - คุณกมลรัตน์ สุวรรณรัตน์

จ.สงขลา

คุณเบลล์ ดารารัตนโรจน์   จ.กำาแพงเพชร

คุณรัฐวิชญ์ โฆษิตไชยพงศ์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณลักขณา กล้ารบ  จ.สกลนคร

คุณสำาราญ จันทรัตน์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชัยพรหม คงดี  จ.นครศรีธรรมราช

คุณชาติชาย - คุณสุนิสา ถนอมพงค์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณณัภฐ์มิษ - คุณอรห์จนุษ บุญญะ  จ.สงขลา

คุณเดิมพันธุ์ เสียงสุวรรณ  จ.ปัตตานี

คุณทวีสิทธิ์ องค์สถิรกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณธนกร ขาวสุวรรณ  จ.สมุทรปราการ

คุณธนกฤต ตัดแก้ว - คุณรสรินทร์ พึ่งภักดิ์ 

จ.สมุทรสาคร

คุณธนกฤต ภู่ระหงษ์  จ.อุทัยธานี

คุณธนารักษ์ ธงเงิน  กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญพัทธ์ ปิติรัชต์ชยศรี  จ.จันทบุรี

คุณประสิทธิ์ ขวัญเมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพรชนันท์ ดีสังข์  จ.สุโขทัย

คุณภรภัสสรณ์ ทิพยโสภาพัฒน์  จ.ปทุมธานี

คุณภูกฤษ ขันธศักดิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณมารีเยาะ มะเละ  จ.สงขลา

คุณมีนา มีศรี  จ.ปทุมธานี

คุณรัฐวุฒิ ชัยพงษ์รัตนา  จ.กำาแพงเพชร

คุณวิภารัตน์ บัวอ่อน  กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาวรรณ - คุณอนันต์ มานยีมุ  กรุงเทพมหานคร

คุณศิณะตา ศิวาพัชร  จ.ร้อยเอ็ด

คุณสามัญ ผิวขาว - คุณกัลยาลักษณ์ เรืองสีใส 

จ.สุโขทัย

คุณสุทธิภัทร สิงห์ธวัช  กรุงเทพมหานคร

คุณไอยวริณย์ สิทธิน้อย  จ.นครสวรรค์
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Mr.AIK OO  จ.ลำาพูน

Mr.Htain Lin  กรุงเทพมหานคร

Mr.KO KO ZIN - Ms.Nge Nge tun  กรุงเทพมหานคร

Mr.KYAW KHIANG OO  จ.สงขลา

Mr.MITH PHUENGSOPHA  จ.สุราษฎร์ธานี

Mr.MYO KO KO - Ms.CHO CHO AUNG  กรุงเทพมหานคร

Mr.SAW KYI FAUNG  กรุงเทพมหานคร

MR.SAW TIN MOE WIN  กรุงเทพมหานคร

Mr.ZAW MOE HEIN  จ.สมุทรสาคร

Mrs.HTWE. HAN  จ.เชียงใหม่

Mrs.KHATIJAH BT MOHAMMED  จ.นราธิวาส

Mrs.Khin Khin Win  จ.ภูเก็ต

Mrs.NAN HLA MAY  จ.เชียงใหม่

Mrs.NAN LU - คุณมล ลุงต้า   จ.เชียงใหม่

Mrs.NANG KHAIG - Mr.KHU TA PAY  จ.เชียงใหม่

Mrs.nang woe lwe  จ.นนทบุรี

Mrs.Ratri A/P Eh Sut  จ.นราธิวาส

Mrs.SUAY THAIYAI - Mr.MYINT  จ.ลำาพูน

Mrs.TOH SIA LIU  จ.นครราชสีมา

Mrs.ฮานจู   จ.ประจวบคีรีขันธ์

Ms.LECHIMAR  กรุงเทพมหานคร

Ms.MALAR MON - คุณthein zaw  กรุงเทพมหานคร

Ms.NAN HSENG HOM  จ.เชียงใหม่

Ms.NAN HTWE OO  จ.เชียงใหม่

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

Ms.NAN LU  จ.เชียงใหม่

MS.NAN SHWE HTAY  จ.เชียงใหม่

Ms.Soknem Chhorn  จ.ชลบุรี

คุณsaw nyein chan  กรุงเทพมหานคร

คุณกนกวรรณ ภูลา  จ.ชัยนาท

คุณกมลทิพย์ ช่วยศรี  จ.ชลบุรี

คุณกรณ์ กันทะชุมภู  จ.นครราชสีมา

คุณกรรณิกา - คุณบุญชู ทองหล่อ  จ.ลพบุรี

คุณกรวรรณ สักลอ  จ.ลำาพูน

คุณกอบชัย บัวสด - คุณพัชรินทร์ สุวรรณชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกะจี แก้วมูล  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณกัญญา อินทร์แหยม  จ.ราชบุรี

คุณกัลปังหา โพธิ์เอี่ยม ฟิงเค่อ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณกำาไล สุขเมือง  จ.สุรินทร์

คุณกิ่งการ เพ็ชรรัตน์  จ.เชียงใหม่

คุณกุลญาดา บุลภรณ์กุล  จ.ชลบุรี

คุณกุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท  จ.ชลบุรี

คุณแก่นธิดา สามิบัติ  จ.ร้อยเอ็ด

คุณไกรสร แดนศิริ  จ.มหาสารคาม

คุณขจรศักดิ์ จันทร์แก้ว - คุณอุทุมพร ศรีเจริญ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณขวัญฟ้า ลาดหนองขุ่น  จ.ร้อยเอ็ด

คุณคัทลียา วิลัยวรรณ  จ.เลย

คุณคำานึง พันธุ์สุวรรณ  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณจตุพร เขื่อนพันธ์  จ.พะเยา

คุณจรรยภรณ์ ไตรสุทธิ์  จ.นนทบุรี

คุณจรูญ พวงแก้ว  จ.สงขลา

คุณจันทร์ตรี - คุณสมหมาย สุขโข  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจิฏาภา ดำากรี  จ.นราธิวาส

คุณจิดาภา มหาวรรณสกุล  จ.เชียงราย

คุณจิดาภา มีสมเดช  จ.ปทุมธานี

คุณจิตติมา มาศิริ  จ.ชลบุรี

คุณจิรชยุตม์. อิงคสัมพันธ์  จ.ปทุมธานี

คุณจิระนันท์ เค้าแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณจีรเดช - คุณพัชรินทร์ ศิราวงศ์พาณิชย์  จ.เชียงใหม่

คุณจีรภา หอมระรื่น  จ.สระบุรี

คุณจีระนุช วรรณวงษ์  จ.สกลนคร

คุณจุกแจง โพธิ์ทอง  จ.กาญจนบุรี

คุณเจียะ เจียมรัมย์  จ.ปทุมธานี

คุณฉลวย - คุณบุญธรรม มากคง  จ.ชัยนาท

คุณฉัตรชนก รุ่งยิ้ม  จ.พิษณุโลก

คุณฉัตรชัย ดอนนุชไพร  จ.พิษณุโลก

คุณฉัตรชัย วัฒนไชยประทีป  กรุงเทพมหานคร

คุณเฉลา หล่มศรี  จ.อุตรดิตถ์

คุณเฉลารัตน์ ศรีพลภา  จ.สกลนคร

คุณโฉมสิริ สุขตระกูล  จ.ชลบุรี

คุณชนม์นิภา กะลัมพะนันท์  จ.ลำาพูน

คุณชนาภา นากวิกรัย  จ.ระยอง

คุณชมพูนุช อุ่นผาง  จ.ปทุมธานี

คุณชวน อุ่นผาง  จ.ปทุมธานี

คุณชาญวุฒิ - คุณวลีภรณ์ แดงประเสริฐ  จ.นครปฐม

คุณชินวิชา เพชรเลิศ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชุติมณทน์ อุทัยสา  จ.นครราชสีมา

คุณชุติมา ทองประดิษฐ์  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณชุมพล วาทีวิวัฒน์  จ.สมุทรสงคราม

คุณฌานรุจ เอื้อจงประสิทธิ์  จ.นนทบุรี

คุณฐิตาพันธ์ สิงฆ์อุสาหะ  จ.ชัยนาท
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Mr.Aung Hla oo  กรุงเทพมหานคร

Mrs.CHO CHO WIN - Mr.CHIT WIN  จ.สมุทรสาคร

Mrs.NAN AyE SAI - Mr.SAI ALKE OO จ.เชียงใหม่

Mrs.THI DAR OO  กรุงเทพมหานคร

คุณกาญจนา ประหยัดทรัพย์ - คุณอรุณรัตน์ ลอดบุตร

จ.ปราจีนบุรี

คุณกาญจ์สิรินัฎ - คุณกฤชณัท สว่างกุลฉัตร 

จ.พิษณุโลก

คุณเกียรติศักดิ์ ไขสอาด  จ.ปทุมธานี

คุณขวัญใจ นิลเขาปีบ  จ.ชุมพร

คุณคิน ชู วา  กรุงเทพมหานคร

คุณเงินหอม นันต๊ะ - คุณมาด ลุงติ๋  จ.เชียงใหม่

คุณจันทิมา สุโกมล  จ.สงขลา

คุณจารี สุขดอนยวน  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจิดาภา ลิ้มสุชาพร  จ.สุพรรณบุรี

คุณจุไรทิพย์ โพธิ์ทอง - คุณจ.ส.อ. นิยม ภูมิคอนสาร

จ.พิษณุโลก

คุณชนาภา พิบูลย์สวัสดิ์  จ.สมุทรปราการ

คุณชัญญาวีร์ ชินสว่างวัฒนกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณชัย คุณเวียง  กรุงเทพมหานคร

คุณชาติ พลเสน  จ.สุพรรณบุรี

คุณทวี - คุณศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง  จ.ชลบุรี

คุณนฤมล - คุณจิรพัฒน์ อินทพงษ์  จ.ชลบุรี

คุณบุญเรียม เซียนประเสริฐ  จ.สมุทรปราการ

คุณประยงค์ วงษ์คำา  จ.นนทบุรี

คุณปราณีต ยิ้มยวน  จ.ตาก

คุณปุณยาพร เฮงภากรณ์ - คุณAUNG ZAWOO

กรุงเทพมหานคร

คุณพิชิตชัย เกตุมณีชัยรัตน์  จ.นครสวรรค์

คุณภวภา อยู่พันธ์ - คุณธนัญพล อยู่คำา  จ.นครปฐม

คุณภัทร ตันติวงศ์เจริญ  จ.ชลบุรี

คุณภัทรชนน ศรีสถลมารค  จ.นครราชสีมา

คุณระวีวรรณ ทิพวรรณ  จ.ลำาปาง

คุณวันทนา จงมีสุข  จ.พิษณุโลก

คุณวันเพ็ญ วรรณศิริ  กรุงเทพมหานคร

คุณวิชิต หมีกุล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศศิธร ช่วยพยุง  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสมชาย ดีศรีสุข - คุณเจริญ มุ่งเขืองกลาง

กรุงเทพมหานคร

คุณสมศรี รักษากิจ  จ.กระบี่

คุณสายัณห์ สินธุสิงห์ - คุณปรีญาภัสสร์ บุญนำา

จ.นครสวรรค์

คุณสุบิน บุญศรี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเสาวคนธ์ หนูประกอบ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณโสภา ปั๋นพฤกษ์  จ.ลำาพูน

คุณอ่อนจันทร์ - คุณกิตติ ทิพย์สมบัติ  กรุงเทพมหานคร

คุณอารยา สรประสิทธ์  จ.สงขลา

คุณอำานาจ โรจนโพธิ์  กรุงเทพมหานคร

Mrs.NAN AYE THIN  จ.เชียงใหม่

Ms.HONGPHACHANH PHONSOU  กรุงเทพมหานคร

คุณกาญจนา พรมแดน  จ.พิจิตร

คุณกิตติชนม์ - คุณฐิตาภรณ์ สุภามงคล  จ.เชียงใหม่

คุณกิติศักด์ิ ลือยศ - คุณต้ัน เนาวบุตร  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเจือน ซกเจียด  จ.สมุทรสาคร

คุณณรงค์ บุญมี  จ.ชัยนาท

คุณนรีรัตน์ กมลอัสราสิทธิ์ - คุณนิคม เตือนสันเทียะ

จ.ปทุมธานี

คุณนันทภัค - คุณภานุวัชร ฝ่ายบุตร  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณนิภาพร ทาเวียง  จ.ชัยนาท

คุณประนอม กิ่งพิกุล  จ.สมุทรสาคร

คุณประภาพร เอียดดำา  จ.พัทลุง

คุณปีติชา เรืองเนตร  จ.สมุทรสาคร

คุณพิมพ์ยุพา จันทร  จ.สมุทรปราการ

คุณเพ็ง อาจคำาภา - คุณเรืองศิริ พิริยะไพศาลศิลป์

จ.อุดรธานี

คุณไพลิน โต๊ะหมัดดี  กรุงเทพมหานคร

คุณภัทรา สนอ่วม  จ.ชัยนาท

คุณภาวิณีย์ ดิลกพุฒิเศรษฐ์  จ.ภูเก็ต

คุณภูวนาถ สุทธิพิทักษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณมลรัตน์ บุญชู  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเรวดี พิพิธทอง  จ.สุโขทัย

คุณละอองวรรณ สุวรรณ์เศวต  จ.นครศรีธรรมราช

คุณวรวิทย์ รักนุ้ย - คุณจิรวรรณ เอนกวัฒน์  จ.สงขลา

คุณวันเพ็ญ คงไทย  จ.นครสวรรค์

คุณวันเพ็ญ บริรัตน์ - คุณธวัชชัย ล้ำาเลิศ  

จ.นครสวรรค์

คุณสกุลจิตร์ - คุณปฏิพัทธ์ วัชรศรีเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณสมหมาย - คุณลำาดวน สุรารักษ์  จ.นครสวรรค์

คุณสำาอางค์ บัวประดิษฐ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสุวรรณ์ กลางสุพรรณ  จ.กำาแพงเพชร

คุณอนุรักษ์ ธนูศิลป์  จ.ชุมพร

คุณอรพิมพ์ - คุณอัศวิน ลิ้มไพบูลย์  จ.ขอนแก่น

คุณอังคณา เมาเตจา  จ.ลำาพูน

คุณอาทิตย์ - คุณลัดดาพร สิงห์ทอง  จ.สกลนคร

พล.ต.ธัชพล ไม้รอด  จ.นครนายก
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คุณณัฏฐ์กฤตตา นวชยพรมงคล -

ว่าที่ ร.ต. มนูญสิทธิ์ โชคพฤกษพงศ์  จ.ชลบุรี

คุณณัฏฐ์ญดา คำามณีวณิชวงศ์   จ.น่าน

คุณณัฐกาญจน์ จันทร์โพธิ์  จ.นครราชสีมา

คุณณัฐณิชา ผ่องพุฒิ  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐวดี จรรยา  จ.จันทบุรี

คุณณัฐหทัย พุทธปัญญา  จ.เชียงใหม่

คุณณีรนุช พ่อค้าช้าง  กรุงเทพมหานคร

คุณดนัย. สุธรรมมา  จ.นครสวรรค์

คุณดวงพร ดั๊กกลาส  จ.ชลบุรี

คุณดาวฤทัย ไชยทักษิณ  จ.อุดรธานี

คุณดิเรก - คุณฐิติรัตน์ ต้องวั้น  จ.นครสวรรค์

คุณเดือน เย็นใจ  จ.บุรีรัมย์

คุณถนอม ปาวงศ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณถาวร ปลายกระสินธุ์  จ.ตราด

คุณทวยคำา  จ.เชียงใหม่

คุณทองแจ่ม คงประมัน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณทองใบ ทองเกิด  จ.อุบลราชธานี

คุณทัศนีย์ พรพรรณรัตน์  กรุงเทพมหานคร

คุณเทพพร บัวพันธุ์  จ.นครสวรรค์

คุณธนพร กิตติพินิจนันท  จ.ชลบุรี

คุณธนพร ทองสง่า  จ.นครสวรรค์

คุณธนพล รัสธรรม  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณธนากฤต ทันประโยชน์ - คุณธนิดา พิมพาศรี

จ.สระบุรี

คุณธนาวดี - คุณบัณฑิต ประชุม  จ.เชียงใหม่

คุณธนิษฐา สุขศรี  จ.เชียงใหม่

คุณธมลวรรณ แก้วกระจก  จ.นครศรีธรรมราช

คุณธัชกร รัตนะเรือง  จ.พัทลุง

คุณธัญลักษณ์ อุไรพันธ์  จ.นครปฐม

คุณธิดารัตน์ - คุณมนต์ศักดฺิ์ ยาวะโนภาส

จ.อุบลราชธานี

คุณธิติรัตน์ สายธนู  จ.ชลบุรี

คุณธีรดา เมืองแก้ว  จ.พะเยา

คุณนงนุช รอดสมบูรณ์  จ.ชลบุรี

คุณนพดล นันตา  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณนพรัตน์ มุงคุณ  จ.ชลบุรี

คุณนรินทร์ภัค - คุณสุวิจักษ์ มีสุข  จ.นครสวรรค์

คุณนฤมล สังข์สว่าง  กรุงเทพมหานคร

คุณนัฏ ชัยฉลอง  กรุงเทพมหานคร

คุณนันท์ณภัส - คุณเจรียง หารเทา  จ.สงขลา

คุณนันทวุฒิ สมรูป  จ.นครศรีธรรมราช

คุณน้ำาผึ้ง สารังงาม - คุณอนุพันธ์ สมอ่อน

กรุงเทพมหานคร

คุณนิตยา ทิพย์สมบัติ  กรุงเทพมหานคร

คุณนิน เม - WIN WIN ZAW  กรุงเทพมหานคร

คุณนิภารัตน์ - คุณสุรศักด์ิ งวงชล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนิรมล บัวใบ  จ.ชลบุรี

คุณนุชจรินทร์ เกิดอินทร์  จ.สุโขทัย

คุณนุชรีย์ ประดิษฐศรี  จ.นนทบุรี

คุณเนียม แทบทาม  จ.ขอนแก่น

คุณบุญมี พรมศักดิ์  จ.นครสวรรค์

คุณบุญรินทร์ ทองดีเลิศ  จ.เชียงใหม่

คุณเบญจา โพธิ์ทองงาม  จ.จันทบุรี

คุณปณิดา เมชบุตร  กรุงเทพมหานคร

คุณประทุม เดชะผล  จ.กำาแพงเพชร

คุณประยงค์ บัวพรมมา  กรุงเทพมหานคร

คุณปราณี คณะนา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปราณี แผนนรินทร์  จ.สมุทรสาคร

คุณปราถนา สีดา  จ.สมุทรสาคร

คุณปรียาการย์ อาภรณ์  จ.ภูเก็ต

คุณปัญญา อินทร์เทศราช  จ.ชลบุรี

คุณปานรดา สุนทรศิริ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปิยะ เฉลิมพล  จ.ชลบุรี

คุณปุณยวีร์ กร่ำากระโทก  จ.ระยอง

คุณผกามาส ชูแก้ว  จ.สงขลา

คุณพรติกาญ สารีพันธ์  จ.ชลบุรี

คุณพรพจน์ เช้ือแก้ว - คุณน้ำาฝน แช่เอ็ง จ.ชลบุรี

คุณพรรณทิภา นวนขาว  กรุงเทพมหานคร

คุณพรรณี นรเสฏฐ์  กรุงเทพมหานคร

คุณพัชรี น้อยธิ คุณถาวร น้อยธิ  จ.ชลบุรี

คุณพายัพ - คุณจินตนา ขุมโมกข์  จ.สระบุรี

คุณพิชิต สินปรีดี  จ.สระบุรี

คุณพิมสุรางค์ จงเจริญศิริ  กรุงเทพมหานคร

คุณพีรยุทธ ท้าวพรม  จ.ชัยภูมิ

คุณพุฒิพงศ์ ดวงสีดา  กรุงเทพมหานคร

คุณพูลพริษฐ์ เวชสุวรรณ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเพ็ญพรรณ - คุณนพดล นิลกาเด็ด

กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญศรี ยงยืน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณไพฑูรย์ ริษวร  จ.สระบุรี

คุณไพรัช - คุณชูศรี จันทร์อ่ำา  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณไพรัช วัฒนศิริ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณไพวรรณ์ - คุณสราวุธ ละดาดก  จ.อุบลราชธานี

คุณฟ้าใหม่ เมาเตจา  จ.ลำาพูน

คุณเฟื่องรัตน์ แย้มมณีชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณภรณ์ทิพา บินโตะใบ้  จ.กระบี่

คุณภัทรภร แต้พัฒนสกล  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณภัทรวดี ลาภรวย  จ.สุพรรณบุรี

คุณภาพิมน - คุณโสภณ จันทร์โสด  จ.พัทลุง

คุณมงคล เอกเจริญ  กรุงเทพมหานคร

คุณมณฑิรา บุญประเคน - คุณพีรพงค์ วงค์สุภา

จ.เชียงราย

คุณมณเฑียร ชัยประเสริฐ  จ.นครสวรรค์

คุณมณีรัตน์ ภูมิผล  จ.พิจิตร

คุณมนูณี อาริยะ  กรุงเทพมหานคร

คุณมรกต อารมณ์ชื่น  จ.ชลบุรี

คุณมลิ ทองประเสริฐ  จ.สุรินทร์

คุณมะชิ เจตุ  จ.ราชบุรี

คุณยินดี ทบพิณ  กรุงเทพมหานคร

คุณยุทธพงษ์ อินทร์รักษา  จ.ชลบุรี

คุณยุพิน เอื้อนสุภา  จ.ชลบุรี

คุณรจนา ปิ่นทอง  จ.ชลบุรี

คุณรชต จุฑาธุชธิปตัย  จ.อุบลราชธานี

คุณรัชเษก ใจรักษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณรัฐธนนท์ สุขแก้ว  จ.นนทบุรี

คุณราษี วงศ์ชัย  จ.อุทัยธานี

คุณรุ่ง รื่นศาสตร์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณละมูล คิ้วกลาง  จ.นครราชสีมา

คุณละออ สุ่มเกิด  จ.ขอนแก่น

คุณลัดดา จิรแสงทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณลาง ลอง  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณเลิศนภา - คุณสมบูรณ์ จันทร์ครบ  จ.บุรีรัมย์

คุณวงษ์เดือน จินดาธรรม  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณชัย นุ่นมา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณวรรณา ม่วงมั่น  กรุงเทพมหานคร

คุณวรรณี เพชรมั่ง  จ.ภูเก็ต

คุณวรรณี เอี่ยมรัตน์  จ.ชลบุรี

คุณวรรธนา บกสวาทชา  จ.นราธิวาส

คุณวราพงศ์ สามทอง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณวลิดา โสภาศรี  จ.สมุทรสาคร

คุณวัชราภรณ์ คำาพล  จ.สกลนคร

คุณวัชรินทร์ วงค์วิชัย  จ.ปราจีนบุรี

คุณวันชลี สุขบัวแก้ว  จ.สงขลา

คุณวันดี บูรณะตระกูล  จ.สระบุรี

คุณวันเพ็ญ สีดีวงศ์  จ.ขอนแก่น

คุณวารี หนูประกอบ  จ.สงขลา

คุณวาสนา วุฒิศาสตร์  จ.นครปฐม

คุณวิชัย กาวิชัย  จ.เชียงราย

คุณวิชัย ชะนะดิษฐ์  จ.ชลบุรี

คุณวิชุดา ชายศรี  จ.จันทบุรี

คุณวิเชียร - คุณเท่ียง เอ่ียมสารี  จ.นครราชสีมา

คุณวิมล พรหมรักษา  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวิไล นุนาบี  กรุงเทพมหานคร

คุณวิวัฒน์ - คุณรัตนาพร อวยพร  จ.นครสวรรค์

คุณวิวัธ - คุณปราณี พิพัฒนานุกูล  จ.ชลบุรี

คุณวิสุทธิ์ ผลถาวร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณวีระ นวลมะโน  จ.ชลบุรี

คุณเวียงชัย คุณเกต  กรุงเทพมหานคร

คุณแววตา พั่วเหล็ก  จ.ปราจีนบุรี

คุณศดายุ แสงพิทักษ์  จ.ปทุมธานี

คุณศรัญญา พรมหนองโคก  จ.ราชบุรี

คุณศรัณย์ภัทร์ น้อยเพ็ง  จ.เชียงใหม่

คุณศรุตยา พิมวันนา  จ.ชลบุรี

คุณศิริประภา ประสมทอง  จ.นครสวรรค์

คุณศิริพร ปราณีตพลกรัง - คุณวัชร์ชลธนวงค์ 

บุญประกอบ

จ.นครสวรรค์

คุณศิริภา บุญเจริญ - คุณราชันย์ มิ่งมูล

จ.สมุทรปราการ

คุณศิริรัตน์ ชมฤทธิ์  จ.พิจิตร

คุณศิริวรรณ - คุณประเสริฐ โกศลานันท์  จ.จันทบุรี

คุณสกุลตรา นุชคำา  จ.สระบุรี

คุณสกุลหลวง ยวนยี  จ.กำาแพงเพชร

คุณสถิต. สกูลหรัง  จ.สงขลา

คุณสมเกียรติ ลีลางามยิ่ง  กรุงเทพมหานคร

คุณสมใจ แสนสามารถ  จ.สมุทรปราการ

คุณสมนึก อินสุวรรณ์  จ.สงขลา

คุณสมบิน จุ้ยกลาง  จ.เพชรบูรณ์

คุณสมบูรณ์ ขวัญสุข  จ.นครสวรรค์

คุณสมบูรณ์ สีดีวงศ์  จ.ขอนแก่น

คุณสมพงษ์ พิมเสน  จ.สมุทรปราการ

คุณสมภาร นวลนอก  จ.ปราจีนบุรี

คุณสมมาตร คชพงษ์  จ.พิษณุโลก

คุณสมาน พูลพัฒนา   จ.ชัยนาท

คุณสาธิต ศรีวงค์ทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสานิตย์ ตั้งธงชัย  จ.สุพรรณบุรี

คุณสายทอง แสนองอาจ  จ.มหาสารคาม

คุณสิทธิฐนี เกตุแก้ว - คุณมนู ยศธะสาร

จ.สมุทรสาคร

คุณสุกัญญา คงแก้ว - คุณกิตติ ปราสาททอง

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุกานดา ทองเดช  จ.ชลบุรี

คุณสุคนธ์ทิพย์ โพธิ์เย็น  จ.นครสวรรค์

คุณสุคนธา จิตรชื่น - คุณสมพร มาลัย 

จ.สมุทรปราการ

คุณสุชาดา เอี่ยมโคกสูง  จ.นครราชสีมา

คุณสุญาณี พลอยกิติกูล  กรุงเทพมหานคร

คุณสุดใจ จันพางาม  จ.สระบุรี

คุณสุดารัตน์ เปียวงษ์  จ.ลพบุรี

คุณสุทธิ เมืองวงษ์  จ.เลย

คุณสุทธิชา มาเง้า  จ.สมุทรสาคร

คุณสุธาทิพย์ ตั้งพิสิฐโยธิน  จ.ชัยนาท

คุณสุธาทิพย์ สว่างแสง  จ.นครสวรรค์

คุณสุนันทรา เจริญสมสมัย  กรุงเทพมหานคร

คุณสุนีย์ แช่มชื่น  จ.ปทุมธานี

คุณสุพิชญา คัจฉสุวรรณมณี  จ.อุทัยธานี

คุณสุพิชญา เสนาพันธ์  จ.นราธิวาส

คุณสุภวี มุ้ยวิไล  จ.ศรีสะเกษ

คุณสุมาลี ฝ่ายรีย์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุวิน สีทอง   จ.กาญจนบุรี

คุณสุวิมล ศรีไพศาลนนท์  จ.เพชรบูรณ์

คุณเสาวณี ไฉวกลาง  จ.ชลบุรี

คุณเสาวลักษณ์ บุญสบ  จ.กระบี่

คุณแสงเดือน - คุณรณชัย เสือวงษ์  จ.อ่างทอง

คุณหัสชัย - คุณสุพัฒน์ศรี ใจเอ้ือ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอนงค์ ยืนยงค์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอนัญญา กิจสงวน  จ.นครปฐม

คุณอนันตวิช จงจิต  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอภัย - คุณจิตรา วิเศษสิงห์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอภิวัฒน์ โชติอนุสรณ์  จ.ชุมพร

คุณอมรณิช มะปรางศรี  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอมรเทพ ชนะ  จ.ชลบุรี

คุณอรพิน คหะวงษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอริศรา พอตเตอร์  จ.เพชรบุรี

คุณอรุณรุ่ง บุญบุษกร  กรุงเทพมหานคร

คุณอรุณี แซ่ฟรุ้ง  จ.ลำาปาง

คุณอักษราภัค อเนกธนานนท์  กรุงเทพมหานคร

คุณอัจนา สังข์ทอง - คุณสัญญา ไพยรัตน ์

จ.สงขลา

คุณอัญชลี. ปั้นนาค  จ.นครสวรรค์

คุณอัญญารักษ์ วงศ์วัฒนชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณอัศวิน - คุณจิราวรรณ์ รักษาภักดี 

กรุงเทพมหานคร

คุณอาจารี - คุณปกรณ์ ศิริเทศ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอาทิตย์ วงค์สถาน  จ.ลำาพูน

คุณอาทิตยา อสิพงษ์ - คุณยศธร อานามวัฒน์

จ.จันทบุรี

คุณอาภรณ์ สอนจรูญ  จ.อุตรดิตถ์

คุณอำาไพพร มีสุขวงษ์เจริญ  จ.ชัยภูมิ

คุณอำามาตย์ ชูหนู  จ.สงขลา

คุณอุทัยรัตน์ จิตต์เดช  จ.นครปฐม

คุณอุไรวรรณ อรุณโชติ  จ.จันทบุรี

คุณเอกจิตรา โทเอี่ยม  จ.นครสวรรค์

พ.ท. สุรชัย - คุณสุดารัตน์ สารินทร์  จ.ร้อยเอ็ด

Mr. MYO NAING TUN  กรุงเทพมหานคร

Mr.CHAN THENG - Mrs.HAK SOPHOAN 

กรุงเทพมหานคร

Mr.SAI HLA THEIN - Mrs.NAN MYINTAYE

จ.เชียงใหม่

Mr.SAI NEW MEIN  จ.เชียงใหม่

Mr.Saw Maung lay  จ.สมุทรปราการ

Mr.TUN OO  กรุงเทพมหานคร

Mr.Tun Tun Win  จ.สมุทรสาคร

Mrs.NAN GHOM KHAY  จ.เชียงใหม่

Mrs.ROZANNA BINTI ABDUL RAHIM

จ.นราธิวาส

Ms.KHIN PHYU HLAING  จ.สงขลา

Ms.NAN HSENG  จ.เชียงใหม่

Ms.NAN KHAM - คุณนพดล กล้ามาก

จ.เชียงใหม่

Ms.NAN MINE  จ.เชียงใหม่

Ms.NAN PUU - Mr.AIK NYO  จ.เชียงใหม่

Ms.NAN SANDAR THEIN  จ.ชลบุรี

Ms.NHIM SOKNIM  จ.นนทบุรี

Ms.PUM PHALLY  จ.จันทบุรี

Ms.Sanay ma  จ.ปทุมธานี

Ms.YEE YEE WIN  จ.นนทบุรี

คุณกนกกร บางเขียว  กรุงเทพมหานคร

คุณกนิษฐา ครองหินลาด - คุณอภิรักษ์ จ่าแสนชื่น

จ.ชัยภูมิ

คุณกรชนก บุญสูงเนิน  จ.นครราชสีมา

คุณกรรณิการ์ พลายด้วง  จ.ตรัง

คุณกฤชพล เอมสุทธิ์  จ.อ่างทอง

คุณกอล์ฟ โพธ์ทอง  จ.กำาแพงเพชร

คุณกันย์ลภัส บุญชประเสริฐ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณกาญจนา ขุนศรี - คุณไพบูลย์ แก้วประดับ

จ.พิษณุโลก

คุณกิตติภูมิ อรรควิทยานุกุล  จ.หนองบัวลำาภู

คุณกิมเซียน อี  จ.ชลบุรี

คุณเกษร ทองขุนดำา  จ.พัทลุง

คุณเกษรจิตใส  จ.ลพบุรี

คุณขวัญใจ ทองสุข  จ.เชียงใหม่

คุณขัตติยาพร โชติมานนท์  จ.มุกดาหาร

คุณเข็มทอง - คุณบุญสวัสดิ์ หันประดิษฐ

จ.กำาแพงเพชร

คุณคำาจ๋าม  จ.เชียงใหม่

คุณจรัญ แก้วนอก - คุณวรัญญา บุตรใส

จ.นครราชสีมา

คุณจรัญ สาทอง  จ.สระบุรี

คุณจำารัส พลต้ือ - คุณจันทร์เพ็ญ ภาวะด  จ.สกลนคร

คุณจิดาภา สุวรรณฤทธิ์  จ.นครศรีธรรมราช
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คุณจิตติมา อมรแสงชัยกุล  จ.สมุทรปราการ

คุณจิตวรรณ พิมประเสริฐ  จ.สกลนคร

คุณจินดา ชมประเสริฐ  จ.สมุทรปราการ

คุณจินดา ติธรรมมา  จ.ลำาพูน

คุณจินตนา เวียงชัยภูมิ  กรุงเทพมหานคร

คุณจิรพงศ์ คงมา  จ.นครศรีธรรมราช

คุณจิระศักดิ์ แก่นแก้ว  จ.ตรัง

คุณจุรีรัตน์ รัตนีมงคล  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณจุรีรัตน์ ศรีอักษร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณฉวีวรรณ มณีฉาย  จ.นครศรีธรรมราช

คุณฉัตรชัย จันทร์ชู  จ.สงขลา

คุณฉัตรพร อ่อนนุ่ม  กรุงเทพมหานคร

คุณเฉลิมศรี สารสุวรรณ  จ.นครปฐม

คุณชริญญา พงษ์จรูญ  จ.ชลบุรี

คุณชวนชม สุขนิตย์  จ.เชียงราย

คุณชวลิต - คุณฐานิดา หล่อเพชร  จ.ชุมพร

คุณชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล  จ.กำาแพงเพชร

คุณชาดา ธนสุทธิอังกูร  จ.อุทัยธานี

คุณชุมพล วารีรัตน์  จ.ระยอง

คุณโชควัฒนา ปานาง  จ.อุดรธานี

คุณณภัสสร - คุณวรเดช พิชญะวรากุล

จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณณรงค์ สุขประสงค์  จ.ลพบุรี

คุณณัชพิมพ์ ไพรโสภา  จ.สระบุรี

คุณณัฎฐนิช หนูเพชร  จ.ภูเก็ต

คุณณัฏฐณิชา หลักดี - คุณนพลักษณ์ พ่วงพันธ์ 

จ.สิงห์บุรี

คุณณัฐกาญจน์ กันจินะ  จ.พะเยา

คุณณัฐชานันท์ ชวรัตน์ศศิกุล  จ.นนทบุรี

คุณณัฐนรี พงษ์สุวิเชษศักดิ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณดิษกร สุขจิตร  จ.นครศรีธรรมราช

คุณแดง กุนศรี   จ.สระบุรี

คุณตีระวุฒิ พัฒนากูล  จ.สมุทรสาคร

คุณเต็มลักษณ์ ยวงลำาใย  จ.สุพรรณบุรี

คุณเติม - คุณตุ๋ย คำาญวน  จ.หนองคาย

คุณไตรทยารัตน์ เทียมรัตน์  จ.นครนายก

คุณถนอม นิตยบูรณ์  กรุงเทพมหานคร

คุณทองสา ดำาเนิน  จ.กำาแพงเพชร

คุณทับทิม ทับทิมทอง  จ.พิษณุโลก

คุณทิพยาภรณ์ เพ็ชรรัตน์  จ.เชียงใหม่

คุณทิวา ศรีรักษา - คุณปัทมาวดี ปั้นวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร

คุณเทียนชัย บรรดาศักดิ์  จ.อ่างทอง

คุณธนกฤต สุริยะลังกา - คุณรัตนกร ยุติธรรม 

จ.ชลบุรี

คุณธนาวุฒิ ประภากรกุล  จ.ขอนแก่น

คุณธวัช ใจฉ่ำา คุณปราณี ใจฉ่ำา  จ.นครสวรรค์

คุณธัญญาภัสร์ โรจน์รุ่งนิธิคุณ จ.นครศรีธรรมราช

คุณธีรวัฒน์ วันเพ็ญ  จ.สงขลา

คุณนงนุช ช่างเหล็ก  จ.ชลบุรี

คุณนงลักษณ์ เย็นใจ  จ.พิจิตร

คุณนนท์ธนวัทน์ เสือหิน  จ.ชลบุรี

คุณนรินทร์ - คุณรัตนา บัวพันธุ์  จ.นครสวรรค์

คุณนริศรา ทุ่มโมง  กรุงเทพมหานคร

คุณนัธทวัฒน์ชัย ผิวผ่อง  จ.นครสวรรค์

คุณนันทนัช ไชยบัวลา  จ.กำาแพงเพชร

คุณนันทพงษ์พันธ์ กองเส็ง  จ.นครราชสีมา

คุณนางคำา  จ.เชียงใหม่

คุณนาวฤทธ์ิ ศรีลูกหว้า - คุณจารุวรรณ พงษ์อนันต์

จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณนิพิฐพนธ์ ค้อมคิรินทร์  จ.อุดรธานี

คุณนิภาพร พุ่มแก้ว  จ.ชลบุรี

คุณแน่งน้อย ตรีเพชร  จ.เชียงใหม่

คุณบังอร ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  จ.ชัยนาท

คุณบัวหอม  จ.เชียงใหม่

คุณบิน  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญทม ทองอินทร์  จ.กำาแพงเพชร

คุณบุญสม บุญศรี  จ.ราชบุรี

คุณบุศรา หงุ่ยตระกูล  กรุงเทพมหานคร

คุณเบญญาภา กำาลังสิงห์ - คุณทรงพล ย้ิมพราย

จ.สุพรรณบุรี

คุณปณิธี ดาราวี  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปทุมวดี นกเพ็ชร  จ.เชียงใหม่

คุณปภาวดี คำาจีน  จ.เชียงใหม่

คุณประกาศ นนท์สกุล  จ.ลพบุรี

คุณประนอม หนึ่งด่านจาก  จ.นครราชสีมา

คุณประยง ทองพวง  จ.นครสวรรค์

คุณประยงค์ พึ่งเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณประสาน ยอแซฟ  จ.อุบลราชธานี

คุณปราโมทย์ วงศ์หาญ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปรารม คงเอียด  จ.ตรัง

คุณปัญญ์ชลี เสี้ยมสอน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณปัญญา. พินิจลำา  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณปาณิสรา สุขศิลป์  จ.จันทบุรี

คุณปาอีซ๊ะ แมเร๊าะ  จ.นราธิวาส

คุณเปมิกา - คุณสุเนตร ชาญวิเศษ  จ.นราธิวาส

คุณผสมพร อุดมสิน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณพนาด ศรีภูธร  จ.กำาแพงเพชร

คุณพรทิพย์ ศิริรักษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพรรณอร หงษ์อ่อน  จ.นครสวรรค์

คุณพระจันทร์ สอนนุชาติ  จ.สกลนคร

คุณพิเชษ - คุณกลอย ทับทิมอ่อน  กรุงเทพมหานคร

คุณพิณพร ศักดิ์พงศ์พึ่งตน  กรุงเทพมหานคร

คุณพิมลกร - คุณรุจิภาส เทพชาติ  กรุงเทพมหานคร

คุณเพชร์ - คุณสมัครชัย จอมคำาสิงห์  จ.พิจิตร

คุณเพชรรัตน์ ธิบูรณ์บุญกิ่งแก้ว  จ.ระยอง

คุณเพ็ญจันทร์ หอมพรรณา  จ.สุโขทัย

คุณภารดี อารมณ์ชื่น  กรุงเทพมหานคร

คุณภารวี รัตนกิจ  จ.เชียงใหม่

คุณภาวนา - คุณสุรพล ลำามะพืช  กรุงเทพมหานคร

คุณภาสินี นกแจ้ง  จ.สมุทรสาคร

คุณภิญญดา แก้วนันวรา  จ.เชียงราย

คุณภูมินทร์ ศรีสุภะ  จ.สมุทรปราการ

คุณมนตรี แต่งตั้ง  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณมยุรี โต๊ะคำาปา  จ.เชียงใหม่

คุณมะลิวัลย์ อารีย์ถนอมวงค์  จ.สกลนคร

คุณมัสตูเราะห์ แมแล  จ.ปัตตานี

คุณมานัต ศรีสวัสดิ์  จ.ปทุมธานี

คุณมิ่งพันธ์ ต้นปาสิริพัฒน์  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณยวงแก้ว ธิมายอม  จ.ลำาพูน

คุณยาเร๊าะห์ ยูโซ๊ะ - คุณมะลี สาเมาะ  จ.ปัตตานี

คุณยุทธยา กระพุทธา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณระย้า บานแย้ม  จ.สุโขทัย

คุณรัชนก จันทร์คำา  จ.พังงา

คุณรัตติพันธ์ ชัยพงษ์รัตนา  จ.กำาแพงเพชร

คุณรัตนา - คุณสุวัฒน์ เทพพิทักษ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณรัตนา แสงเทียนหยด  จ.เชียงใหม่

คุณรัมภา ตื้อตัน  จ.ชัยภูมิ

คุณรัศมี แก้วพิมพรม  จ.นครศรีธรรมราช

คุณรินทร์ลดา เจริญสุข  จ.อุบลราชธานี

คุณรุ่งระพีพรรณ สาคร  จ.ระยอง

คุณลดาลาวัลย์ เสี้ยมสอน  จ.นครศรีธรรมราช

คุณละออง กลิ่นหอม  จ.กำาแพงเพชร

คุณลำาบาง  จ.หนองบัวลำาภู

คุณลำาใย ดวนใหญ่  จ.ชลบุรี

คุณลำาไย ทองฤทธิ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณลินจง แสงพิทักษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณวชิระ อมรสันติกุล  จ.เชียงใหม่

คุณวนานิตย์ ตันติศักดิ์ - คุณสายชล ไสยเกตุ

จ.นครศรีธรรมราช

คุณวรรณพร เหมสุจิ  จ.ปทุมธานี

คุณวรศักดิ์ มีใหญ่  จ.สมุทรสงคราม

คุณวราภรณ์ เชียงคำา  จ.ลำาพูน

คุณวัชราภรณ์ บัวสว่าง  จ.นราธิวาส

คุณวัฒนวรุท วัฒนาวงศ์  จ.เชียงใหม่

คุณวัทธิกร รัตนทวีเกียรติ  จ.สมุทรปราการ

คุณวารี คีมทอง  จ.สมุทรสาคร

คุณวาสนา งาเจือ  จ.ตราด

คุณวิภารัตน์ เพ็งภิบาล  จ.สุโขทัย

คุณวิภาวรรณ คุณปลื้ม  จ.ชลบุรี

คุณวิมา วรรณะมี  จ.เชียงใหม่

คุณวิรัตน์ สุขวิสุทธิโชติ  จ.ชลบุรี

คุณวิราวรรณ รัตนโสภา  จ.ชลบุรี

คุณวีณา ภูประไพ  จ.ปทุมธานี

คุณวีรศรุต โนนุช  จ.นครปฐม

คุณวุฒิชัย รามรังสฤษฎิ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณแวนูร์ฮายาตี ดือเระ  จ.นราธิวาส

คุณศราวุธ กลางวิชัย - คุณวรปรียา ศรีสอน

จ.ชัยภูมิ

คุณศราวุธ ดวงทองพล  จ.ขอนแก่น

คุณศราวุธ แฝงทรัพย์  จ.สมุทรสาคร

คุณศรีประภา  ทองรอบ  จ.ชุมพร

คุณศรีรุ่ง สงแก้ว  กรุงเทพมหานคร

คุณศศิกานต์ หุ่นปั้น  จ.สมุทรปราการ

คุณศิรัญญา ครองหินลาด - คุณธนพัต ธรรมบูรณะวงษ์

จ.ชัยภูมิ

คุณศิริชัย ธิสอน  จ.ชลบุรี

คุณศิริรัตน์ จุลวัฒน์  กรุงเทพมหานคร

คุณศิริรัตน์ ทองสาย  จ.ศรีสะเกษ

คุณศิริลักษณ์ พลนิยม  จ.นครนายก

คุณศุภวิชญ์ - คุณณกัญญา นัดจ้อย  จ.สุโขทัย

คุณเศรษฐวุฒิ สำาราญดี  จ.มหาสารคาม

คุณสมจินต์ สุขเจริญ  จ.สุรินทร์

คุณสมใจ กาญจนหิรัญ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสมชาย นามประสิทธิ์  จ.ปราจีนบุรี

คุณสมพรทิพย์ จะเติบโต  จ.พิจิตร

คุณสมสมัย จันทราษี  จ.ชัยภูมิ

คุณสมหมาย จักรศรี  จ.กำาแพงเพชร

คุณสรัญ นาบุญ  จ.นครราชสีมา

คุณสะแปอิง มันนะ - คุณอามีเนาะ สะมาแฮ

จ.สงขลา

คุณสาเราะ เต้ียเล็ก - คุณกอเซ็ม ริทธ์ิโต  จ.สตูล

คุณสาลินี รกไพร  กรุงเทพมหานคร

คุณสำาลี ทุมชาย - คุณอรทัย กายะชาติ  จ.จันทบุรี

คุณสำาลี - คุณธีระยุทธ พรมรา  จ.นครสวรรค์

คุณสิริกานต์ จินดาวัฒน์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสิริพร กมลทิพย์ทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสีไพร ทัพมาก  จ.นครสวรรค์

คุณสุก พูลช่วย - คุณวาสุ สิริโชคธาดา  จ.พัทลุง

คุณสุกัญญา ผ่องแผ้ว  จ.ปทุมธานี

คุณสุกิจ โมปลอด  จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุชิน - คุณชวนพิศ สุขสนอ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุณัฏฐา หงษ์วิเศษ  จ.ตราด

คุณสุธนี นันทวัช  จ.ระยอง

คุณสุธาทิพย์ คงสม  จ.สงขลา

คุณสุธีรา สิงหมงคล - คุณพีระ มากกุญชร

จ.ชลบุรี

คุณสุนทรีย์ - คุณเดชชัย ดีไพร  จ.นครราชสีมา

คุณสุพรรณี กันทะนิล  จ.พะเยา

คุณสุพัตรา พลขันธ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุพิชญา ทองมณี - คุณณัฐรัชต์ แก้วรักษา

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุพิศ - คุณสุมนทา ใจรักษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุมาลี ไตรสุทธิ์  จ.สิงห์บุรี

คุณสุรินทร์ สวนจันทร์ - คุณสมัย เคลือมณี

จ.นครสวรรค์

คุณสุรีรัตน์ พรชัยวัฒนากร  จ.ชลบุรี

คุณสุวรรณา - คุณไสว แสนสุข  กรุงเทพมหานคร

คุณเสถียร ดั่นเจริญ  จ.อุทัยธานี

คุณเสริมชัย วิจารณาญาณ  จ.ชลบุรี

คุณเสาวณี สมหา  จ.มหาสารคาม

คุณโสฬส แหวนทอง  จ.นครราชสีมา

คุณไสว ใจเย็น  จ.พะเยา

คุณหัทยา ขวดทอง  จ.นครศรีธรรมราช

คุณอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงค์  จ.พะเยา

คุณอนงค์ ภูวงษ์ - คุณนรินทร์ สุทสิงห์

จ.มหาสารคาม

คุณอนัญพร เปาวนา  จ.อุดรธานี

คุณอนุกูล สอนเอก  จ.นครปฐม

คุณอภิญญา สิงห์ทอง  จ.สกลนคร

คุณอรอุมา หมื่นพรม  จ.อุดรธานี

คุณอัครชัย แสวงผล  จ.กระบี่

คุณอัญชรี - คุณนพพร เหมทานนท์ 

กรุงเทพมหานคร

คุณอัญชลี ชื่นจิตต์ศิริ - คุณพิสิฐ เจียมนาครินทร์

กรุงเทพมหานคร

คุณอัมพร - คุณสมพงษ์ อยู่คง  จ.เชียงใหม่

คุณอารีวรรณ์ พรมตา - คุณธนาวรรตน์ สุขเกษม

จ.ลพบุรี

คุณอำาไพ พันด้น  จ.ระยอง

คุณอุดม สีพาย  จ.อุบลราชธานี

คุณอุดมพร - คุณถาวร สำาลีลอย  จ.อุดรธานี

คุณอุบลวรรณ หมื่นเพชร  จ.พัทลุง

คุณฮายาตี เมาะอะ - คุณกามันล์ กาเจ  จ.สงขลา

ร้อยตรี สันติ ไปล่จาด  จ.พิษณุโลก

ว่าที่ร.ต. สมเพชร ปุริโสตะโย  จ.มหาสารคาม
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สวัสดีครับทุกท่าน ส�ำหรับเรื่องรำวข่ำวสำรในวันนี้ ผมขอแจ้ง

เก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่อง กฏกำรลำออกจำกกำรเป็นนักธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ และกำรยื่นขอสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ใหม่อีกคร้ัง

เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกันและท�ำให้ธุรกิจของแต่ละท่ำนมีควำมมั่นคง

มำกขึ้น โดยมีข้อก�ำหนดดังนี้

หากการสมัครเดิม ยังไม่มีการยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร

ใดๆ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่สมัครสมาชิก นักธุรกิจสามารถ

ยื่นขอสมัครใหม่ได้ทันทีหลังจากบริษัท อนุมัติการลาออกในการ

สมัครเดิมแล้ว

หากหมดอายุสมาชิกภาพไปแล้ว แต่ยังไม่ถึง 6 เดือน นักธุรกิจ

สามารถขอสมัครใหม่ได้ต่อเมื่อ ยื่นเอกสารลาออกและรอจนครบ

กำาหนด 6 เดอืน นับแต่วันที่หมดอายุสมาชิกภาพ

หากการสมัครเดิมยังไม่หมดอายุสมาชิกภาพ นักธุรกิจสามารถขอ

สมัครใหม่ได้ ต่อเมื่อยื่นเอกสารลาออกและครบกำาหนด 6 เดือน

นับแต่วันที่บริษัทอนุมัติการลาออกในการสมัครเดิมนั้นแล้ว

หากการสมคัรเดมิ หมดอายสุมาชิกภาพ นกัธรุกิจสามารถขอสมคัร

ใหม่ได้ต่อเมือ่ครบกำาหนด 6 เดอืน นบัแต่วันทีห่มดอายสุมาชิกภาพ

และบริษัทอนุมัติการลาออกในการสมัครเดิมนั้นแล้ว

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า... กำรเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยยกระดับมำตรฐำนและท�ำให้ธุรกิจมั่นคง

แข็งแรงมำกข้ึน ส�ำหรับวันนี้ผมขอจบกำรอัพเดทข้อมูลใหม่ไว้เพียงเท่ำนี้ แล้วจะมำอัพเดทข้อมูลที่มีประโยชน์อีกต่อไปใน

ฉบับหน้ำครับ

1 2

3 4
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นักธุรกิจระดับ DIAMOND

อ.อาอีฉ๊ะ หัดดาหล๊ะ

การเข้ามาสู่ “ ธุรกิจซัคเซสมอร์ ”อดีตรับราชการครู เป็นเวลา 6 ปี ที่อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา พ้ืนเพ

ดฉินัเป็นคนหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ช่วงทีท่ำางานประจำานัน้ ทำาเครอืข่าย

เป็นอาชีพเสริม ทำาหลังเลิกงานและวันหยุด และได้รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายดี 

จึงลาออกจากงานประจำาและอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาโดยตลอด

ต้องบอกว่าส่วนตวัเป็นคนช่างฝันและจนิตนาการมาตลอด เนือ่งจากตวัเอง

เป็นคนชอบเที่ยว อยากเที่ยวทั่วโลกและอยากเป็นเศรษฐี แต่งานประจำา

ที่ถือว่าดีนั้น ทำาไประยะหนึ่งเร่ิมเบื่อ อยากออกไปอีกมุมหนึ่งของโลก

จึงเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่าย เพราะเช่ือว่าธุรกิจนี้สามารถสานฝันให้

เป็นจริงได้ จึงเดินเข้ามาในเส้นทางน้ีเพ่ือสร้างความฝันของตัวเองให้

เป็นความจริง ซึ่งเครือข่ายก่อนหน้านี้ 2-3 บริษัท ที่ผ่านมาถือว่าประสบ

ความสำาเร็จ แต่ไม่สามารถรักษาความสำาเร็จไว้ได้

โดยผู ้หยิบยื่นโอกาสคร้ังยิ่งใหญ่ในชีวิต Crown Diamond

อ.ณัฐธีร์ และ อ.วรานิษฐ์ เอกอัครจิรธรณ์ ท่านได้แนะนำาให้รู้จัก

กับ "คุณหมอ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์" และ "CEO นพกฤษฎิ์

นธิเิลศิวิจติร" ได้มาเล่าให้ฟังถึงความตัง้ใจของผูบ้ริหารทัง้ 2 ท่าน

ทีม่วิีสัยทศัน์อนักว้างไกลและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างธรุกิจระยะยาว

ทำาให้มั่นใจว่าสามารถสร้างความสำาเร็จให้ตนเองและทีมงานได้

ซ่ึงท่านมวิีสัยทศัน์ทีจ่ะผลติสินค้าหลากหลายที่ใช้ในชีวิตประจำาวนั

ดิฉันคิดว่า ถ้าเราเปล่ียนกิจวัตรประจำาวันเป็นกิจการของเราได้ 

จึงมั่นใจว่ามันต้องดีแน่ๆ
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ผลจากการเช่ือโค้ช สามารถผ่านทกุทริปท่องเทีย่วของบริษัท และทีส่ำาคญั

ทางบริษัทจัดทริป “อุมเราะห์” ให้กับพี่น้องมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิม

บางคนรอคอยมาทั้งชีวิต ดิฉันมีความสุขและอิ่มใจมากกับการไปทริป

อุมเราะห์กับซัคเซสมอร์

ในส่วนเป้าหมายและความฝันตัวเองในขณะนี้ ต้องการช่วยเหลือเด็ก

กำาพร้า หญิงหม้าย คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมบนโลกใบนี้

เนื่องจากเคยเป็นครูมาก่อน ต่อให้ไม่ได้มีอาชีพเป็นครูแล้ว แต่ก็ยังคงทำา

หน้าที่ครูต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ คือ การช่วยเหลือคนอื่นให้สำาเร็จ 

เพราะต้องการอยู่ “มอืบน” มัน่ใจว่าวันนีเ้คร่ืองมอืทีช่ื่อว่า Successmore

สามารถทำาให้ตวัดฉินัเองและอกีหลายคนบนโลกใบนีส้ามารถอยูม่อืบนได้

คือ การหยิบย่ืนโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกชีวิต “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

การเข้ามาสู่ “ธุรกิจซัคเซสมอร์” ถือว่าโชคดีมากแม้อดีต

เคยทำาธุรกิจเครือข่ายมาบ้าง แต่ที่ซัคเซสมอร์ ถือเป็นองค์กรที่

พัฒนาผู้นำา สร้างผู้นำาให้เก่ง และที่นี่มีระบบที่มีมาตรฐานสูง

นั่นคือระบบ SLA (Successmore Leadership Academy) ซึ่ง 

CEO นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร ได้พัฒนาระบบที่เข้มแข็งนี้ เน้นใน

เร่ืองการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นระบบที่เป็นหนึ่งเดียว

ที่นี่เจ้าของมีความรู้ มีประสบการณ์ บริหารเองและมีคุณธรรม

จริยธรรมเป็นเครือข่ายสีขาวที่สัมผัสได้ ฝากองค์กรไว้ได้ มีความ

ปลอดภัยในซัคเซสมอร์ แค่ทำาตามระบบ ทำาตามโค้ชรับรอง

สำาเร็จได้แน่นอน

ดิฉันส�าเร็จได้ อัลฮัมดุลิลลาฮ์จากการใช้ระบบ 100%

สามารถก้าวข้ึนสู่ตำาแหน่ง Diamond และสามารถช่วยเหลอื

ทีมงานให้ประสบความสำาเร็จด้วยการใช้ระบบเน้นเร่ือง

“ความเช่ือ” “ความเชื่อเกิดข้ึนได้ เมื่อลงมือท�า”

...ขอขอบคุณ...

President นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ CEO นพกฤษฎิ์

นิธิเลิศวิจิตร ท่ีสร้างบริษัทดีๆ แบบน้ีให้กับคนท้ังโลก ขอขอบคุณ

ผู้ท่ีหยิบย่ืนโอกาสและเป็นโค้ชตลอดเส้นทาง Crown Diamond

อ.ณัฐธีร์ และ อ.วรานิษฐ์ เอกอัครจิรธรณ์ และขอขอบคุณทีมงาน

ท่ีน่ารักทุกท่าน

อินชาอัลลอฮ์ พบกันทุกเวทีความส�าเร็จค่ะ



COVER STORY16

“ งานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิต คุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับงานที่ท�า ”

นักธุรกิจระดับ DIAMOND

ธันย์จิรา อัครสินวัชรากุล

ธันย์จิรา อัครสินวัชรากุล (นำ้าหวาน) จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ที่ผ่านมา เคยเป็นเจ้าของกิจการเก่ียวกับอะไหล่ อุปกรณ์

ต่างๆ ของรถยนต์ ช่ือห้างหุน้ส่วนจำากดันครคลนีคิยนต์ ทำามาร่วม 20 ปี

มาเจอวิกฤติเศรษฐกิจยุค IMF ฟองสบู่แตก ทำาให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้และ

การทำาธรุกิจต้องใช้เงินทนุเพ่ิมอกี 10 ล้าน เลยตดัสินใจกู้เงนิของธนาคาร

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถบริหารธุรกิจต่อไปได้อีก มีรายได้ลดน้อยลงแต่

รายจ่ายยังคงเหมือนเดิม เป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการลงในปี 2548 แล้วก็

โดนฟ้องล้มละลายในปี 2553 มีหนี้สินเพิ่มข้ึนจากการทำาธุรกิจ ต่อมา

ตนเองก็เร่ิมมองหางานเพ่ือทีจ่ะแก้ปัญหาชีวิตและครอบครัว พยายามทำา

ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับครอบครัว ลูก และพ่อแม่ได้
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“ นี่คือจุดเริ่มต้น ”

ซึ่งเป็นพรหมลิขิตที่ทำาให้มาเจอกันกับ คุณอชิรวีร์ ฐากรณ์วรกิตติ์

(น้องทาม) ได้มาแชร์เร่ืองราวเก่ียวกับธรุกิจช่ือว่า Successmore

นำ้าหวานเองก็สมัครไปด้วยความเกรงใจ 6 เดือนต่อมา นำ้าหวาน

เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องทามในทางที่ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด

แล้วหันกลับมามองตัวเอง นำ้าหวานยังคงทำาอะไรแบบเดิมๆ

และชีวิตที่จำาเจอยู่เหมือนเดิม น้องทามได้ โทรศัพท์มานัดเจอ

นำ้าหวานอีกคร้ังเพ่ือเคลียร์เร่ืองธุรกิจ แล้วน�้าหวานก็เปิดใจ

รับธุรกิจน้ีอย่างจริงจังเพราะเห็นผลลัพธ์ของน้องทามท่ี

รับรายได้ร่วม 300,000 บาท ต่อเดือน

ในวันนั้นทำาให้นำ้าหวานตัดสินใจทำาธุรกิจนี้ทันที จากนั้นก็เช่ือทุกอย่างที่

น้องทามแนะนำาให้ทำาตามระบบ เรียนรู้ทุกฟังก์ช่ันที่ทำาให้เห็นแนวคิดที่

Positive กับการตัดสินใจที่สุดยอด ในงาน Star Your Business

With Why ผ่านงาน Why ไป ทำาให้เข้าใจถึงความเป็นตัวของตัวเอง

ค้นหาแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมาย วางแผน ทำางานอย่างต่อเน่ืองด้วย

องค์ประกอบของ Successmore ที่ครบถ้วนลงตัว ด้วยระบบ SLA 

และโค้ชที่คอยช้ีแนะช้ีนำาทุกๆ การทำางานจนสามารถเข้าสู ่เส้นทาง

แห่งความสำาเร็จ ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ 2-3 คร้ัง นั่นคือรางวัล

ของชีวิต ส่ิงที่สำาคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการส่งต่อความสำาเร็จให้กับ

องค์กร เพียงแค่เราใช้ระบบที่ทรงพลังของบริษัทที่สุดยอดแห่งนี้ มันจะ

สร้างความมั่นคงและเติบโตให้กับทุกคน เพราะธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็น

ทางเลือก แต่มันคือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนนับล้านคน โดยมี

วิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของสองผู้ก่อตั้ง ที่การันตีการเปล่ียนแปลง

ของผู้คนนับล้านได้อย่างแน่นอน

...คติประจ�าใจ...

ในการท�างานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ โอกาสมีอยู่ทุกที่ อยู่ที่ว่า

คุณจะมองเห็นหรือไม่ ..

Yes, you can !
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BY : ศิริวิช อ�่าเจริญ

ขับเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบ

คือ หัวใจส�าคัญแห่งความส�าเร็จ

สวัสดีครับ ฉบับน้ีผมขอส่งพลังอันร้อนแรงจากประเทศ

เมียนมาร์ให้พี่น้องคนไทยทุกคน ได้เห็นถึงศักยภาพของการ

เคล่ือนคนเข้าระบบ SLA เพื่อก้าวสู ่ความส�าเร็จที่ย่ิงใหญ่

พร้อมกัน

เร่ิมจากงาน Inspiration คร้ังที ่18 เมอืงมณัฑะเลย์ SUCCESSMORE

ประกาศความย่ิงใหญ่ โดยม ีนพ.สิทธวีร์ เกียรตชิวนนัต์ ประธานกรรมการ

บริหาร และ CEO นพกฤษฎิ ์นธิเิลศิวิจติร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ที่ได้

มาเผยวิสัยทัศน์ “Beyond Good to Great” พร้อมชู 5 กลยุทธ์

ในปี 2561 ที่จะนำาพาให้ซัคเซสมอร์ประสบความสำาเร็จในระดับที่สูงข้ึน 

ก้าวจากคำาว่าดี สู ่ความยิ่งใหญ่ใน AEC พร้อมทะยานสู่เป้าหมาย

3,500 ล้านบาท อีกทั้งภายในงานมีการร่วมแสดงความยินดีกับผู ้ที่

ข้ึนรับตำาแหน่ง Bronze , Silver และ Gold รวมกันกว่า 400 รหัส

และได้พบกับผูท้ีป่ระสบความสำาเร็จจากการคดิและลงมอืทำาอย่างจรงิจงั

โดยวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ Mrs. Nan Khan War Hla & Mrs. Kyi Kyi Lin

นกัธุรกิจตำาแหน่ง Diamond ได้มาแชร์ประสบการณ์สู่ความสำาเรจ็ ทำาให้

บรรยากาศภายในงานร้อนแรงสุดๆ พร้อมรับการเติบโตอย่างเต็มที่

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ Diamond Plaza 

และในวันถัดมา พ่ีน้องชาวเมียนมาร์ก็ได้เคลื่อนคนเข้าสู่งานสัมมนา

ระดับโลก “Start Your Business with WHY” ซ่ึงถือว่าเป็นหนึ่งใน

เคร่ืองมือของระบบ SLA ที่สำาคัญที่สุด เพ่ือส่งต่อพลังแห่งความสำาเร็จ

โดยมี CEO Coach พันล้าน คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ถ่ายทอดตั้งแต่เช้าจรดเย็น เพ่ือส่งมอบคุณค่า

ทัง้แนวคดิในการสร้างชีวิต และแรงบนัดาลใจ พร้อมทัง้เรียนรู้การค้นหา

พลัง “WHY” ในตนเองให้เจอ เพ่ือนำามาใช้สร้างตัวเราให้ประสบความ

สำาเร็จในระดบัทีส่งูยิง่ข้ึน แก่นกัธุรกิจทีเ่ข้าร่วมงานในคร้ังนีก้ว่า 2,800 คน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 ณ Diamond Plaza

และนี่คือเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้นักธุรกิจชาวเมียนมาร์ สามารถประสบ

ความส�าเร็จได้ SUCCESSMORE มีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรง มีระบบ 

SLA ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ เพราะค�าว่า...

“ส�าเร็จ” = การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง





20 GUIDE TIP

BY : MR. MORE MAN

       เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศมี

      พื้นที่ประมาณ 3,225 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 1.7 ล้านคน ดูไบถือเป็นเมือง

    แห่งความมหัศจรรย์เพราะพ้ืนที่ถูกผันแปรจากดินแดนทะเลทรายมาสู่ความมั่งคั่งทางการค้า

  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่น จนมีตึกที่สูงที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางธรุกจิของประเทศ

        ในแถบตะวันออกกลาง ดไูบสามารถผลตินำา้มนัสูต่ลาดโลกวันละ 2-2.5 ล้านบาร์เรล หากคิดรายได้เป็น

จบการเก็บคะแนนสะสม Being More Trip

to Hokkaido ไปเรียบร้อยแล้ว มอร์แมนขอแสดงความ

ยินดีกับทุกๆ ท่าน ท่ีผ่านคุณสมบัติ ประสบความส�าเร็จที่จะร่วม

เดินทางเติมเต็มชีวิตพร้อมกับเหล่าผู้น�าหลายร้อยท่าน ในการไป

เยือนเมือง ฮอกไกโด ในเดือนพฤษภาคมท่ีจะถึงน้ี ทุกๆ ท่านจะได้

ช่ืนชมกับความสวยงามท่ีเป็นธรรมชาติ อาหารญี่ปุ ่นอร่อยๆ

พร้อมกับความสุขในความส�าเร็จกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอน

เมือ่สิน้สดุไปหนึง่ทริป ก็เร่ิมต้นกับทรปิใหม่อกีทรปิ ในฉบบันีม้อร์แมน

ขอประกาศทริปใหม ่ที่พวกเราจะได้ไปสัมผัสกันนั่นก็คือ... Being

More Trip To Dubai เมืองเอกของประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ เมืองเศรษฐีของโลก และถือเป็นเมือง มหัศจรรย์ที่ถูกสร้าง

ข้ึนบนพ้ืนทะเลทรายให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ล�้ายุค ตึกสูงเสียดฟ้า 

โรงแรมระดับ 7 ดาว ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม

อย่างยิ่งรวมถึงสินค้าปลอดภาษีแบรนด์เนมให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

ทุกท่านพร้อมท่ีจะตั้งเป้าหมายเติมเต็มชีวิตกับเมืองน้ีหรือยัง

ถ้าพร้อม มอร์แมนขออาสาขยายภาพความฝันของเมืองดูไบ

ผ่านตัวอักษรและรูปภาพ เชิญติดตามได้เลยครับ

เงินไทยตกวันละร่วมหมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับจำานวนประชากรท่ีมีไม่มาก เป็นเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตของจีดีพีสูงที่สุดในโลก และมี

สายการบินของดูไบที่มีช่ือเสียงระดับในโลก นั่นก็คือ เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (Emirates Airlines) สภาพภูมิอากาศของดูไบ ตั้งอยู่ในเขตทะเลทราย

จึงทำาให้ช่วงหน้าร้อน (เดือนสิงหาคม) อุณหภูมิจะสูงถึง 40 องศาเซลเซียสและในช่วงฤดูหนาว(เดือนมกราคม) อุณหภูมิตำ่าสุดเฉลี่ยที่ 19 องศา

เซลเซียส ช่วงที่เหมาะแก่การไปเที่ยวดูไบมากที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม เพราะอากาศไม่ร้อนจัดและท้องฟ้าแจ่มใส

สกุลเงินที่ใช้ คือ เดอร์แฮม (Dirham) ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาอาหรับ

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวดูไบที่ต้องไปสำารวจ ตลาดที่นี่เขาเรียกกันว่า

ซุค (Souk) ซ่ึงแต่ละซุคก็จะเน้นขายสินค้าแตกต่างกันไป มีทั้งตลาด

เครื่องเทศ ตลาดทองคำา ตลาดเสื้อผ้าและเครื่องประดับ แต่ขึ้นชื่อที่สุด

ก็คือตลาดทองคำาที่บอกได้เลยว่าร้านทอง ร้านอัญมณีและร้านเคร่ือง

ประดับลำ้าค่าต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองข้างทางนั้นเหลืองอร่ามละลานตามาก

ไปเดนิช้อปป้ิงแถบนีอ้ดเผลอคดิไม่ได้ว่าเดนิอยู่ในท้องพระคลงัเคร่ืองทอง

ของสุลต่าน แต่ละช้ินของเคร่ืองประดับ มีขนาดใหญ่มาก ทำามาจาก

ทองคำาล้วนๆ ซ่ึงมีมูลค่าสูงมาก รับรองว่าเราจะได้ยินเสียงอุทานต่างๆ

นานา หลุดจากปากให้ได้ยินกัน เช่น โอ้ว...แม่เจ้า ทำาไมถึงเบ้อเร่ิมเทิ่ม

ขนาดนี้ ใส่ติดตัวจะไม่ถูกปล้นหรือนี่

อาคารรูปเรือใบที่เป็นแลนด์มาร์กหลักอีกแห่งของดูไบ อาคารแห่งนี้เป็น

โรงแรมทีม่คีวามสูงที ่321 เมตร เป็นโรงแรมระดบั 7 ดาวทีม่ร้ีานค้าและ

ภัตตาคารช้ันนำาหลายแห่ง โรงแรมนี้สร้างข้ึนบนเกาะที่เกิดจากการถม

ทะเลจนมลีกัษณะคล้ายเป็นงานประตมิากรรมช้ินเอก ไซส์มหมึากลางนำา้

ตลาดทองค�า (Gold Souk)

เบิร์จ อัลอาหรับ (Burj Al Arab) 
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ตึกที่สูงที่สุดในโลกแห่งดูไบ ด้วยความสูงที่ 829.8 เมตร พิชิตตึกไทเป

101 ประเทศไต้หวัน ที่ครองแชมป์มากว่า 8 ปีก่อนหน้า เป็นไอคอน

สำาคัญแห่งหนึ่งของดูไบ บริเวณด้านบนช้ัน123 และ 124 มีจุดชมวิว

เมืองแบบ 360 องศาและมีร้านอาหารให้บริการ วิวด้านบนของตึกนี้นับ

ว่าสวยทั้งกลางวันและกลางคืน เราจะเห็นความเจริญของมหานครดูไบ

ที่มีความสวยงามอย่างยิ่งไปไกลสุดลูกหูลูกตา ตึกนี้ได้ติดตั้งลิฟต์ที่เร็ว

ที่สุดในโลกไว้ โดยมีความเร็วถึง 18 เมตร/วินาที

นำ้าพุเต้นระบำาสวยงามอลังการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลาง

ทะเลสาบเทียมที่มีความกว้างกว่า 24 เอเคอร์ ความสูงของนำ้าพุสูงถึง

140 เมตร และยาวกว่า 275 เมตร ประกอบไปด้วยวงนำา้พทุัง้หมด 5 วง

ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟ ที่มีแสงสีต่างๆสอดคล้องกับการพุ่งข้ึนของ

นำ้าพุ ซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่งไปตามจังหวะของเสียงเพลง

ศูนย์การค้าหรือช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเนื้อที่

มากกว่า 550,000 ตารางเมตร บนอาคาร 4 ช้ัน เป็นที่รวมของร้านค้า

มากกว่า 1,200 ร้าน มร้ีานอาหารและร้านกาแฟทีห่รูหรามากกว่า 200 แห่ง

ตลาดขายทองในร่มท่ีใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า

ลานสเก็ตนำ้าแข็ง สวนสนุกในร่ม และโรงภาพยนตร์ 22 จอ ภายในมี

Fashion Avenue ท่ีประกอบไปด้วยร้านเส้ือผ้าแฟช่ันช้ันสูงมากมาย

ซ่ึงมีบริษัทและแบรนด์ดังๆ ของนักออกแบบที่มีช่ือเสียงที่สุดในระดับ

โลกจะมารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้

เมือ่มาถึงดไูบแล้ว หนึง่ในสถานทีท่ีต้่องไปสัมผสัก็คอื ทะเลทรายอาหรับ

(Arabian Desert) ซ่ึงเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก มพีืน้ที่

ประมาณ 2.3 ล้าน ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า)

ครอบคลุมหลายประเทศในคาบสมุทรอาหรับ การตะลุยทะเลทรายแห่ง

นี้ ต้องข้ึนรถโฟร์วีลได้รฟ์ (FWD) ขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งคันละ 4-6 ท่าน

ขับตามกันไปเป็นขบวน ไปที่จุดพักรถแล้วคนขับ จะต้องปล่อยลมยาง

ออกบางส่วน เพ่ือให้ดริฟบนทรายได้อย่างเมามันส์ เมื่อทุกคันพร้อม

ก็จะตั้งแถวและขับตามๆ กันหลายสิบคัน คนขับก็จะขับฉวัดเฉวียน

เป็นโครงการก่อสร้างเกาะจำาลองข้ึนมา โดยแต่ละเกาะจะมลีกัษณะรูปร่าง

เหมือนต้นปาล์มและล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลม โดยพื้นที่จะมีการจัดเป็น

ทีอ่ยูอ่าศยัและรีสอร์ทสุดหรู การพัฒนานีเ้ป็นส่วนหนึง่ในโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศ ในโครงการจะมกีารสร้างทัง้หมด

3 เกาะได้แก่ ปาล์ม Jumeirah, ปาล์ม Deiraและ ปาล์ม Jebel Ali

ตึกเบิร์จ คาลิฟา (Burj Khalifa)

น�้าพุดูไบ (Dubai Fountain) 

ดูไบ มอลล์ (Dubai Mall)

ตะลุยทะเลทราย

หมู่เกาะต้นปาล์ม

เลีย้วซ้ายปาดขวา ดริฟรถกันอย่างเตม็ที ่ยิง่ช่วงทีล่งจากเนนิทรายสงูดิง่

ลงมา จะหวาดเสียวมาก พร้อมกับพุ่งเข้าหาเนินทรายลูกใหม่ ลูกแล้ว

ลกูเล่า บอกได้คำาเดยีวว่า มนัส์สดุๆ ต้องชมคนขับรถว่าแต่ละคนเก่งมากๆ

หลังจากตะลุยทะเลทรายแล้วก็จะไปรับประทานอาหารคำ่า ขี่อูฐ ชมการ

แสดงในแค้มป์ ถือเป็นช่วงเวลาส่ังสมประสบการณ์อันน่าจดจำาท่ีทุกๆ

คนจะไม่ลืมเลือนแน่นอน

หวังว่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรและรูปภาพทั้งหมดนี้ จะช่วย

สร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีทุกๆ ท่านต้องการจะพิชิตเป้าหมาย

เพือ่ไปเฉลิมฉลองความส�าเรจ็ทีม่หานครดูไบกนัให้ได้ มอร์แมน

ขอส่งพลงัใจให้แต่ละท่านบรรลุเป้าหมาย ด้วยการรกัษาอารมณ์

ความรู้สึกท่ีต้องการจะไปให้ได้ตลอดเวลา วางแผนอย่างมี

ขัน้ตอน พร้อมกบัการลงมือท�าส่ิงท่ีต้องท�าอย่างเตม็ท่ี รบัรอง

ว่าทุกๆ ท่าน สามารถประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอนครับ
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ผลิตภัณฑ์ S Vera Plus รูปแบบใหม่

ชนิดฝาเกลียว มีข้อดีอย่างไร

เด็กสามารถทานผลิตภัณฑ์ S Vera 

Plus ได้หรือไม่

ท�าไม ผลิตภัณฑ์ S Vera Plus ต้อง

เป็นขวดแก้วสีเขียว

หากจ�าเป็นต้องน�าผลติภัณฑ์ S Vera Plus

ไว้ในรถ มีหลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ S Vera Plus มีวิธีการรักษา

คุณสมบัติให้เหมือนการทานว่านหางจระเข้

สดๆ อย่างไรบ้าง

1. ฝาชนิดพิเศษที่ทนต่อความร้อน และเช้ือโรคต่างๆ

ได้ดี จึงช่วยรักษาคุณสมบัติของ S Vera Plus ได้ดี

มากยิ่งขึ้น

2. ฝาเกลยีวหมนุเปิดง่าย สะดวกต่อการเปิดรับประทาน

และการเก็บรักษา

ตามหลักของกรมการอาหารและยา ระบุข้างขวด

ไม่แนะนำาให้เด็กรับประทาน  แต่ตามหลักการแปรรูป

สารแอนทราควิโนน ทีอ่าจส่งผลต่อการระบาย ในส่วน

ของผลิตภัณฑ์ S Vera Plus มีสารแอนทราควิโนน

ไม่ถึง 1 ใน10 ของปริมาณทีก่ำาหนด จงึไม่เป็นอนัตราย

ต่อเดก็ หากต้องการให้เดก็รับประทาน ควรรับประทาน

ในปริมาณที่พอเหมาะ

ขวดแก้วสีเขียว ช่วยกันแสงและสามารถปกป้อง

เนื้อว่านหางจระเข้ภายในขวด และรักษาคุณสมบัติ

ได้ดีที่สุด

หากจำาเป็นต้องเก็บ ผลิตภัณฑ์ S Vera Plus ไว้ ในรถ 

เบื้องต้นควรเก็บไว้ ในห้องโดยสารของรถยนต์ แทน

การเก็บไว้ท้ายกระโปรงรถ เนื่องจากท้ายกระโปรงรถ

จะมีอุณหภูมิท่ีสูง และไม่ควรนำาผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ ในรถ

เป็นเวลานานๆ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

เมื่อเปิดดื่มแล้วควรรีบนำาเข้าแช่ในตู้เย็น

จดุเด่นในการรักษาความสดหรือคงคณุสมบตัคิอืการใช้

ระยะเวลาในการแปรรูปทีส่ัน้ทีสุ่ด โดยใช้เวลาตัง้แต่การ

ปอกจนถึงการบรรจ ุภายในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ทำาให้

คุณสมบัติยังอยู่ครบถ้วน เพ่ือผลลัพธ์ที่ชัดเจน
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แสงแดดเท่าน้ันหรือ ท่ีเป็นตัวท�าร้ายท�าลายผิวหน้าให้แก่

ก่อนวัย ในความเป็นจริงมลภาวะก็เลวร้ายไม่แพ้กัน

มลภาวะ ถือเป็นอีกหน่ึงศัตรูตัวฉกาจของผิวรองจากแสงแดด

เลยทีเดียว นักวิทยาศาสตร์พบว่ามลภาวะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

ผิวร่วงโรยก่อนวัย เป็นตัวการท่ีท�าให้เกิดริ้วรอย จุดด่างด�า

และรอยแดงบนผิว

ในปี 2010 The Journal of Investigative Dermatology ได้ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ทำาการเปรียบเทียบสภาพผิวของผู้หญิงวัยผู้ ใหญ่กลุ่มที่

อาศยัอยู่ใกล้เส้นทางมอเตอร์เวย์กับกลุม่ทีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนทีช่นบท พบว่า

ผูห้ญงิกลุม่แรกมสีีผวิทีเ่ข้มคลำา้และมีร้ิวรอยมากกว่าผูห้ญงิกลุม่ถัดมาถึง

22% สาเหตุของความแตกต่างนี้ก็คือ มลภาวะที่เกิดจากควันและฝุ่น

ละอองที่อยู่บริเวณเส้นทางมอเตอร์เวย์นั่นเอง

คนส่วนใหญ่รู้จัก “คอลลาเจน” ซ่ึงเป็นส่ิงที่ร่างกายสามารถผลิตข้ึน

เพ่ือช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึง แต่พอถึงช่วงอายุ 25 ปีข้ึนไป การผลิต

คอลลาเจนก็จะลดน้อยลง ทำาให้ผวิหน้าเกิดร้ิวรอยเห่ียวย่นข้ึน ยิง่ช่วงอายุ

นี้อยู่ในวัยทำางาน ต้องเดินทางทุกวันจึงต้องพบกับมลภาวะทางอากาศที่

เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในชีวิตประจำาวัน ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหน้ารวมถึงสิ่ง

สกปรกทีป่นเป้ือนอยู่ในอากาศมอีนภุาคเลก็กว่ารูขุมขนถึง 20 เท่า ทำาให้

มลพิษเข้าไปฝังอยู่ในผิวหน้า ทำาให้เซลล์บนผิวหน้าเส่ือมสภาพหรือเกิด

ปฏกิิริยาออกซิเดช่ัน (Oxidation) ข้ึน ส่งผลให้การผลติคอลลาเจนในช้ัน

ผวิลดน้อยลงกว่าเดมิ เป็นต้นเหตทุีท่ำาให้เกิดร้ิวรอยเหีย่วย่นตามมา เมือ่

ผู้คนส่วนใหญ่ยากที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดและมลภาวะจากการใช้ชีวิต

ในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย การเดินทางไปทำางานและ

การดำารงชีวิตทีเ่ร่งรีบ การดแูลผวิอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็เป็นวิธกีาร

หนึง่ทีจ่ะช่วยปกป้องผวิของคณุ ไม่ให้หมองคลำา้หรือเกิดร้ิวรอยเหีย่วย่น

ขึ้น โดยมีคำาแนะนำา ดังต่อไปนี้

     1. การท�าความสะอาดผิวแบบล�้าลึก

     2. การใช้สกินแคร์ที่ผสมสารบ�ารุงผิวและต้าน  

         อนุมูลอิสระ

     3. การใช้ครีมกันแดด และเครื่องส�าอาง

     4. รับประทานผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เสริม

         อาหาร 

การล้างหน้าด้วยนำ้าเปล่าหรือสบู่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการ

จัดการกับฝุ่นและมลภาวะ ควรใช้คลีนซ่ิงเช็ดทำาความสะอาดผิวใน

ข้ันตอนแรกและใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดชำาระล้างสิ่งสกปรกในช้ัน

ลกึอกีคร้ัง ก็สามารถขจดัมลพิษทีฝั่งอยู่ในรูขุมขนให้หลดุออกไป ช่วยให้

ผิวหน้าสะอาดหมดจด ป้องกันรอยหมองคลำ้า จุดด่างดำาและการเกิด

ริ้วรอยเหี่ยวย่นได้

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มีส่วนผสมที่ช่วยในเร่ืองต่อต้าน

มลภาวะทางอากาศแล้ว โดยใช้หลังจากล้างหน้าจนสะอาดแล้ว ครีม

บำารุงเหล่านี้จะเข้าไปฟื้นฟูผิวที่ถูกทำาร้าย และช่วยขจัดอนุมูลอิสระใน

ช้ันผวิให้หมดไป ทำาให้ผวิพรรณกลบัมาสดใส ร้ิวรอยเหีย่วย่นลดน้อยลง

จะช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับผิว ครีมกันแสงแดด และเครื่องสำาอาง

เช่น แป้งและครีมรองพ้ืนที่มีส่วนผสมสารกันแดด สามารถที่จะช่วย

ปกป้องผิว ในการป้องกันอันตรายจากรังสี UVA UVB รวมถึงมลภาวะ

ต่างๆ ในอากาศได้เป็นอย่างดี

ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆ จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจากมลพิษที่

โจมตีผิวในแต่ละวัน ช่วยทำาให้ผิวขาวกระจ่างใสข้ึน รวมถึงช่วยเพิ่ม

คอลลาเจนในช้ันผวิ ทำาให้ผวิกลบัมาแข็งแรงเต่งตงึ และร้ิวรอยเหีย่วย่น

ลดน้อยลงได้

เมื่อยากท่ีจะหลีกหนีมลภาวะ การรู้วิธีรับมืออย่าง

ชาญฉลาดและมีตัวช่วยท่ีดี ก็จะท�าให้คุณยังคงมี

ผิวพรรณท่ีสวยสดใส ไร้ริ้วรอย แลดูอ่อนเยาว์

ไปได้อีกนาน
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รู้หรือไม่? การแต่งหน้ามีข้อดีอย่างไร ?

ปัจจุบันน้ีเรื่องของความสวยความงามเป็นเรื่องที่สุภาพสตรีใส่ใจเป็นอย่างมาก และสุภาพสตรีส่วนใหญ่ก็จะให้ความส�าคัญ

กับการใช้เครื่องส�าอางเพื่อเสริมให้ใบหน้าแลดูสวยงาม ช่วยเพิ่มความม่ันใจให้กับตัวเอง ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีจนสุภาพ

บรุษต้องหันมาเหลียวมองกันเลยทีเดียว มาดูกันว่าการแต่งหน้ามีข้อดีอย่างไรบ้าง

     1. ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดด

     2. สวยได้โดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม

เคร่ืองสำาอางส่วนใหญ่จะมีสารกันแดดผสมอยู่ ทำาให้เมื่อแต่งหน้า จึงสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้

โดยไม่ต้องทาครีมกันแดด ช่วยลดความหมองคลำ้าของผิวหน้า พร้อมปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสข้ึนได้

อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังสามารถดักจับมลพิษและฝุ่นผงต่างๆ ไม่ให้สัมผัสกับผิวหน้าโดยตรง

คือเป็นการปกป้องผิวจากมลภาวะได้อีกทางหนึ่ง เทรนด์ใหม่ล่าสุด คือการปกป้องผิว 2 ข้ัน

ด้วย HEV Shielding และ Sunray Shielding นั่นคือการปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า

หน้าจอโทรศัพท์มือถือ และ แสงแดด นับเป็นการปกป้องผิวจากรังสี UV ได้แบบ

เต็มประสิทธิภาพ

อยากมีใบหน้าที่สวยใส จมูกโด่งและหน้าดูเรียวเล็กลง โดยไม่ต้องพ่ึง

ศัลยกรรม การแต่งหน้าสามารถช่วยคุณให้สวยและดูดีได้ ด้วยเทคนิค

การแต่งหน้าในแบบต่างๆ ที่สามารถปิดจุดบกพร่องบนใบหน้า ทำาให้

ใบหน้าแลดูสวยข้ึนภายในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีนาที สุภาพสตรีหลายคน

จึงเลือกวิธีการแต่งหน้าแทนการไปทำาศัลยกรรม เพราะประหยัดทั้ง

เงินทอง ไม่ต้องเจ็บตัว ไม่เส่ียงต่อผลข้างเคียงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดข้ึน

ตามมาในอนาคต
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     3. บ�ารุงผิวสวย

     4. เพิ่มเสน่ห์ให้สวยน่าดึงดูด

เคร่ืองสำาอางส่วนใหญ่มส่ีวนผสมของสารบำารุงผวิ ช่วยให้ผวิเนยีนนุม่กระชับและมสุีขภาพผวิทีด่ ีแต่ทัง้นีก็้ต้อง

    เลือกยี่ห้อของเครื่องสำาอางให้ดี เพราะบางยี่ห้ออาจมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ โดยเครื่อง

         สำาอางพ้ืนฐานทีจ่ำาเป็น เช่น แป้งและรองพืน้ จำาเป็นต้องเลอืกให้เหมาะกับสภาพผวิ ยิง่สภาพผวิคนไทย

              ที่อยู่กับอากาศร้อนและมีมลภาวะ แป้งและรองพ้ืนจะต้องกันนำ้า กันเหง่ือและควบคุมความมัน

                  ได้ด ีเช่นการควบคมุความมนัด้วย Dual Oil Control เพ่ิมความตดิทนนานของเคร่ืองสำาอาง

                     และช่วยอำาพรางรูขุมขน ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใส  รวมถึงการใช้เคร่ืองสำาอาง

                         ที่มีสารบำารุงผิว ที่ได้จากธรรมชาติเช่น WIN-LIFTING ซ่ึงเป็นการผสานคุณค่า

                            ระหว่างองุ่นแช่แข็งสายพันธุ์สวิสเซอร์แลนด์กับยางไม้จากเมล็ดของต้นทารา

                              ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มขาวใสแลดูเต่งตึง ชุ่มชื่นมากขึ้น

                      สุภาพสตรีทุกท่านไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดทุกท่าน

                         เสมอไป แต่เราก็สามารถสร้างเสน่ห์อันน่าหลงใหลให้กับตัวเองได้ด้วย

                         การแต่งหน้า แค่เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะในการแต่งหน้าให้เก่ง

                         สักนิด โดยมีเคร่ืองสำาอางดีๆ เป็นตัวช่วย คุณก็จะกลายเป็นสุภาพสตรี

                         ท่านหนึ่งที่มีความสวยโดดเด่น มีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพที่พลิกโฉม

                        สุภาพบุรุษอยากรู้จักและหมายปอง สุภาพสตรีหลายท่านสามารถมีชีวิต

                        คู่ในเวลาต่อมาก็ด้วยการเพิ่มเสน่ห์จากการแต่งหน้านั่นเอง



BY : นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

KEYS TO SUCCESS26

ถ้าเราต้องการประสบความส�าเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ สิ่งที่เราต้องท�า คือพาตัวเองและทีมงาน รวมถึงคนที่เรามีความปรารถนาดีเข้าบรรยากาศ

ของความส�าเร็จให้มากที่สุดและอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงซัคเซสมอร์เราเองนั้นมีระบบการเรียนรู้ที่สุดยอดมากที่เราเรียกว่า SLA ( Successmore

Leadership Academy ) ไม่ว่าจะเป็นงาน Inspiration, Your Success, Start your business with “WHY” งาน The Success เป็นต้น

การเข้างาน INSPIRATION นั้น ส่ิงที่เราจะได้รับจากการเข้างานก็คือ

การได้เห็นแบบอย่างของความสำาเร็จในระดับต้น มีการมอบเข็ม Bronze,

Silver, Gold, ให้กับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ประสบความสำาเร็จ ได้ฟังวิสัยทัศน์

และแรงบันดาลใจจากคณะผู้บริหาร

งาน START YOUR BUSINESS WITH “WHY” น้ัน เป็นการ

เข้างานเพ่ือทราบว่า แท้ทีจ่ริงแล้ว เราต้องการประสบความสำาเรจ็ในชีวิตเพ่ือใคร

และเพราะอะไร นัน่คอืการทีท่ำาให้เราได้รู้จดุมุง่หมายในใจของตวัเอง ได้ทราบ

ว่าเรามีพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเรามากน้อยเพียงใด นักธุรกิจซัคเซสมอร์

ที่ต้องการประสบความสำาเร็จ บอกได้คำาเดียวว่า “ ต้องเข้า ” เรียนรู้ ในงาน

นี้ให้ได้ครับ

ส่วนฟังก์ชั่นงานท่ีเป็นหัวใจส�าคัญอีกงานหนึ่งและเป็นงานรวมผู้ประสบ

ความสำาเร็จในธรุกิจซัคเซสมอร์ นัน่ก็คอื งาน “ THE SUCCESS ” ซ่ึงเรา

จดั 4 เดอืนต่อคร้ัง เป็นงานทีน่กัธรุกิจซัคเซสมอร์ทีต้่องการประสบความสำาเรจ็

“ ห้ามพลาด ” เช่นกัน ในงานนีจ้ะมพ่ีีน้องนักธรุกิจชาว AEC ของเราทีป่ระสบ

ความสำาเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ความสำาเร็จ ว่าทำาและคิดอย่างไรจึงจะ

ประสบความสำาเร็จ นอกจากนั้นยังมีการมอบเข็มประกาศเกียรติคุณตั้งแต่

ระดับ Platinum และสูงข้ึนไปให้กับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ประสบความสำาเร็จ

รวมทั้งได้รับการตอกยำ้ากับแนวความคิด ทัศนคติที่ถูกต้องในเส้นทางสู่ความ

สำาเร็จ และได้รับความเช่ือมัน่จากผูบ้ริหารว่า ทศิทางความสำาเรจ็ของซัคเซสมอร์

นั้นจะยิ่งใหญ่และเติบโตได้เพียงใด

สิ่งที่ควรทำาสำาหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำาเร็จเมื่อเข้าสู่งานฟังก์ชั่นต่างๆ

มีหลักการง่ายๆ เพียง 3 ข้อที่ นั่นก็คือ

      1. ตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อนำาความรู้ไปใช้กับตนเองและองค์กรที่จะ

เตบิโตในอนาคต พยายามอย่าหลดุโฟกัสการเรียนรู้เดด็ขาด

      2. เข้าหาและรับฟังประสบการณ์ โดยเฉพาะแนวคิดที่ถูกต้องของผู้

ประสบความสำาเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์

      3. จนิตนาการ และใส่ความเช่ือว่าเราก็สามารถเป็นผูห้นึง่ทีป่ระสบความ

สำาเร็จได้และเราก็สามารถช่วยเหลอืองค์กรและคนทีเ่ราปรารถนาดีให้สามารถ

ประสบความสำาเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ได้

ผมเชื่อมั่นว่า... ทุกท่านที่ตั้งใจและเอาจริง มีความเชื่อมั่นในธุรกิจ

ซัคเซสมอร์และตัวเองว่าสามารถเป็นหนึ่งในผู้ประสบความส�าเร็จได้ ท่าน

สามารถประสบความส�าเร็จในซัคเซสมอร์ ได้แน่นอนครับ



การเติบโตอย่างต่อเนือ่งของธุรกจิขายตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง บรษัิท ซัคเซสมอร์

บีอ้ิงค์ จ�ากัด ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจ ดังน้ัน การเสียภาษีเป็นหน้าท่ี

ท่ีพึงต้องปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ ท้ังในรูปแบบบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล สามารถแยกได้ดังนี้ 

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้มาตรา 40(2) ว่าด้วยเงินได้จากการรับทำางานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม

ค่านายหน้า เงินอุดหนุนในงานที่ทำา เบี้ยประชุม เป็นต้น ซ่ึงปี 2560 กรมสรรพากรได้มีการปรับเปลี่ยน

ค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่สูงข้ึน ประกอบด้วยสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการ

เหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และค่าลดหย่อนสำาหรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท

และเสียภาษีในอตัราก้าวหน้า ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกสามารถยืน่แบบผ่านอนิเตอร์เนต็ และสามารถรับเงิน

ภาษีคนืผ่านระบบพร้อมเพย์หรือเช็คของกรมสรรพากรกรณไีด้รับเงนิคนืภาษี หากกรณชีำาระเงนิ สามารถ

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ถือเป็นรายได้ค่าบริการ และจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำาเนนิธรุกิจทีจ่ดทะเบยีนต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยนำาคำานวณจากกำาไรสุทธิตาม

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงเกิดจาก รายได้จากการดำาเนนิธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนนิงานนัน้

และเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าสำาหรับนิติบุคคลประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย และ เสียภาษีใน

อัตราคงที่สำาหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งนี้การชำาระภาษีที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ และลด

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ และค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น 
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          สวัสดีครับ... นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รัก

              ทุกท่ำน พบกับ More Guru ฉบับนี้เป็นช่วง

              เดือนมีนำคมถือเป็นยกที่ 3 ของกำรเดินทำง

            12 ยก ในปีใหม่นี้กำรเป็นผู ้น�ำของท่ำนเป็น

        ยังไงกันบ้ำงครับ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่ำนมุ่งมั่น

    ในกำรพัฒนำต่อไปนะครับ เพ่ือให้ทุกท่ำนมีหลักกำร

พัฒนำควำมเป็นผู้น�ำที่ถูกต้อง ฉบับนี้ผมขอแบ่งปันในเร่ือง

“5 ค�าถามเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้น�าตัวจริง”

เชิญติดตำมได้เลยครับ

1. ใครคือผูน้�าท่ีเป็นไอดอลของคณุ?

4. คุณมีแรงจูงใจจากภายในหรือภาย

   นอกเป็นหลัก?

2. คุณรูจ้กัตวัตนทีแ่ท้จรงิของตนเอง

   หรอืยัง?

5. คุณสามารถท�าอะไรได้บ้างเพื่อท่ีจะ

   พฒันาตวัเองสูก่ารเป็นผูน้�าตวัจรงิ

   อย่างต่อเนื่อง?

3. ค่านิยมที่ส�าคัญ 5 อันดับแรกของ

    คุณคืออะไร?
คุณจะพัฒนาได้เร็วและชัดเจนเมื่อคุณมี

ต้นแบบ จงเลือกต้นแบบที่เหมาะกับสไตล์

แบบคุณ จากนั้นศึกษาส่ิงที่เขาเขียน ส่ิงที่

เขาทำา เพ่ือถอดแบบการคิด การตัดสินใจ

การพูดและการลงมือทำาของเขา เมื่อถอด

แบบมาแล้ว ก็ฝึกฝนตนเองตามต้นแบบและ

ปรับปรุงจนเป็นตัวของตัวเอง คุณก็จะมี

ทรงของความเป็นผู้นำาตัวจริงมากข้ึน

แรงจูงใจจากภายนอก เช่น เงินทอง วัตถุ

ส่ิงของ แรงจูงใจภายในเช่นความภูมิใจใน

ตนเอง การมคีณุค่า การมคีวามหมาย ถ้าคณุ

มีแรงจูงใจจากภายนอกเป็นหลัก คุณจะ

ทำางานภายใต้อีโก้ ซ่ึงจะจำากัดความยิ่งใหญ่

ของตัวเอง หากคุณมีแรงจูงใจจากภายใน

เป็นหลัก คุณจะทำางานภายใต้จิตวิญญาณ

มากกว่า ซ่ึงจะส่งเสริมให้ตัวคุณเป็นผู้นำาที่

ยิ่งใหญ่ข้ึน

การพัฒนาตนต้องเร่ิมจากการรู้จกัตนเองก่อน

ดังนั้น คุณจึงจำาเป็นต้องมีวิธีการประเมิน

ตนเองอย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงอาจจะเป็นแบบ

ทดสอบต่างๆ หรือการรับผลสะท้อนจาก

หัวหน้า ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่คุณ

ต้องเข้าใจเก่ียวกับตนเอง จะประกอบไปด้วย

สไตล์การทำางานของตัวคุณ เป็นสไตล์เน้น

สายสัมพันธ์ สบายๆ หรือเป็นสไตล์มุ่งเน้น

การสร้างผลลัพธ์  เป็นคนมีความยืดหยุ่น

หรือยึดมั่นถือมั่น เป็นคนมุทะลุหรือรู้จักการ

ดึงจังหวะ เป็นต้น

ความสามารถในการเป็นผู้นำาของคุณยังคง

ถูกยกระดับได้อีกเสมอ ขอเพียงคุณมีความ

เช่ือและเปิดรับ จากนั้นตั้งเป้าหมายในส่วน

ที่คุณต้องการพัฒนาและหาวิธีการต่างๆ ใน

การพัฒนา เช่น อ่านหนังสือ เข้าสัมมนา

การวิเคราะห์ตนเองหรือหาโค้ชที่เก่งๆ ช่วย 

ประเดน็สำาคญัคอืคณุต้องมวิีนยัในการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยมคือส่ิงที่กำากับการเลือกทำาหรือไม่

ทำาสิ่งต่างๆ ของคุณ เช่น ค่านิยมเน้นความ

ปลอดภัย หรือเน้นความท้าทาย มุ ่งเน้น

ความสำาเร็จหรือชอบความสบาย ค่านิยม

เห็นแก่ตวัหรือมจีติแห่งการเป็นผู้ ให้ ค่านยิม

ใช้หลักกูตัดสินหรือมีหลักการ ค่านิยมสรุป

คำาตอบมาจากบ้านหรือเปิดใจรับฟัง ถ้าคุณ

รู้ค่านิยมของตัวเอง คุณจะตรวจสอบได้ว่า

ค่านิยมที่มีอยู่ มันส่งเสริมให้คุณเป็นผู้นำา

ที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ จะได้ปรับเปลี่ยนค่านิยม

ใหม่ได้ทันเวลา

ทั้งหมดนี้คือ 5 ค�าถามเพื่อการ

พัฒนาสู่การเป็นผู้น�าตัวจริง 

ถ้ำคุณได้ค�ำตอบที่ เป ็นจริงใน

ปัจจุบัน และปรับปรุงในบำงจุด

อย่ำงต่อเนื่อง คุณก็จะสำมำรถ

กลำยเป็นผู้น�ำที่มีระดับได้อย่ำง

แน่นอนครับ



SLA

BY : นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร

29

1

5

32 4

ความสามารถในการควบคุม

ส่ิงท่ีคุณคิดในแต่ละนาทีแต่

ละชั่วโมงและในแต่ละวันได้

ความสามารถในการแสดง

บทบาทเป็นคนท่ีคุณอยาก

จะเป็นท่ีสุด

ความสามารถในการเข้าถึง

ข้อมลูท่ีอยู่เหนือจติส�านึกของ

คุณได้

ความสามารถในการจินตนา

การถึงอนาคตของคุณอย่าง

สร้างสรรค์ในลักษณะท่ีคุณ

อยากให้มันเป็น

ความสามารถในการก�าจัด

ความคิดและอารมณ์ในทาง

ลบไปจากชีวิตได้

ความสามารถทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นควำมสำมำรถที่คุณต้องมีเพื่อสร้ำงชีวิตจำก

ภำยในสู่ภำยนอก และคุณเท่ำนั้นที่เป็นคนสร้ำงควำมจริงของตัวคุณเองครับ

ภำพ : CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

Coach พันลำ้น



วนัที	่ 														 หวัข้อประชมุ						 																								 	เวลา		 														 สถานท่ี

วนัเสำร์ ที ่7  INSPIRATION   12.00-17.00น.  จ.สรุำษฏ์รธำนี

วนัอำทิตย์ ท่ี 8  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  จ.สรุำษฏ์รธำนี

วนัอำทิตย์ ท่ี 8  Product Insight   08.00-17.00น.  สถำนท่ีโรงแรมวนิเพลส จ.เชียงใหม่

วนัองัคำร ที ่10  Platinum Meet CEO   16.00-18.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วนัองัคำร ที ่10  Bronze & Up   19.00-21.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วนัอำทิตย์ ท่ี 22  INSPIRATION   12.00-17.00น.  หอประชุมกองทัพอำกำศ กรงุเทพ

วนัพธุ ท่ี 25  President talk   16.00-17.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วนัที	่ 														 หวัข้อประชมุ						 																								 	เวลา		 														 สถานท่ี

วนัองัคำร ที ่1  Platinum Meet CEO   16.00-18.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วนัองัคำร ที ่1  Bronze & Up   19.00-21.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วนัศกุร์ ท่ี 4  CSV    13.00-15.00น.  Mandalay

วนัเสำร์ ที ่5  INSPIRATION   12.00-17.00น.  Mandalay

วนัอำทิตย์ ท่ี 6  The 5 Levels Of Leadership  08.00-17.00น.  Mandalay

วนัพธุ ท่ี 9  President talk   16.00-17.00น.  ห้องประชุม 301 ส�ำนักงำนใหญ่รัชโยธิน

วนัอำทิตย์ ท่ี 13  Start Your Business With WHY 08.00-17.00น.  Convention Hall เซน็ทรลัแจ้งวฒันะ

วนัที ่17-23  Trip Hokkaido   6 คนื 7 วนั  Japan

วนัอำทิตย์ ท่ี 27  Product Insight   08.00-17.00น.  อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

วนัอำทิตย์ ท่ี 27  Your Success   12.00-17.00น.  กรงุเทพฯ

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

APRIL - เมษายน

MAY - พฤษภาคม

ประจ�ำเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2561

ตารางการประชุม



SUCCESSMORE
เก็บคะแนนตั้งแต 1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 รหัสเดี่ยว    260  คะแนน รหัสคู       390 คะแนน
ครั้งที่ 2 รหัสเดี่ยว    364  คะแนน รหัสคู       546 คะแนน
ครั้งที่ 3 รหัสเดี่ยว    468  คะแนน รหัสคู       702 คะแนน
ครั้งที่ 4 รหัสเดี่ยว    572  คะแนน รหัสคู       858 คะแนน
ครั้งที่ 5 รหัสเดี่ยว    676   คะแนน รหัสคู   1,014 คะแนน

ครั้งที่ 6 รหัสเดี่ยว    780   คะแนน รหัสคู   1,170 คะแนน
ครั้งที่ 7 รหัสเดี่ยว    780   คะแนน รหัสคู   1,170 คะแนน
ครั้งที่ 8 รหัสเดี่ยว    780   คะแนน รหัสคู   1,170 คะแนน
ครั้งที่ 9 รหัสเดี่ยว    780   คะแนน รหัสคู   1,170 คะแนน
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