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GREETING

ทักทายกันฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปี 2561 แล้ว เวลาช่าง

ผา่นไปรวดเร็วเหลอืเกิน  นีแ่หละทีค่นสำาเร็จส่วนมากใหข้้อคดิ

แก่ผู้คนว่า “เวลาคือทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์

มีจำานวนจำากัด และผ่านแล้วผ่านเลย” ดังนั้น กติกาการใช้

ชีวิตของเราแต่ละคนจึงเก่ียวข้องกับเวลา และสรุปกันว่า

ถ้าชีวิตใครที่มีทั้งเงินและอิสรภาพทางเวลาด้วย ถือเป็นชีวิต

ที่มีคุณภาพที่น่าอิจฉาที่สุดเลยทีเดียว

 

นักธุรกิจซคัเซสมอรค์รับ มคีำาพูดที่ใหข้้อคดิแก่ชีวิตไดด้มีาก

กล่าวไว้ว่า “สิ่งสำ�คัญที่สุดในชีวิตของคนแต่ละคน คือก�ร

ตัดสินใจให้ได้ว่�อะไรคือส่ิงสำ�คัญท่ีสุดในชีวิตของเข�” 

คำาถามที่ต้องถามตัวเองและหาคำาตอบให้ได้สำาหรับพวกเรา  

ก็คอื อะไรคอืส่ิงสำาคญั 5 ส่ิงทีจ่ะทำาใหค้ณุประสบความสำาเร็จ

ในธุรกิจซัคเซสมอร์ เมื่อได้คำาตอบที่ใช่สำาหรับตัวคุณแล้ว

จงถามตัวเองต่อว่า ในแต่ละวันที่ผ่านไป คุณได้ ใช้เวลาเกี่ยว

ข้องกับส่ิงเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน คุณลงมือทำาส่ิงเหล่านั้น

ไดด้แีคไ่หน และในแตล่ะวันคณุไดม้กีารปรับปรุงเปลีย่นแปลง

อะไรบ้าง 

การบริหารเวลาในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์และในแต่ละเดือน

นับจากนี้เป็นต้นไป ถือเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดที่จะส่ง

ผลต่อความสามารถ ในการบรรลุเป้าหมายของทุกๆ ท่าน ซึ่ง

หัวใจของการบริหารเวลานั้น คือ การวางแผนงานรายวัน

รายสัปดาห์ และการจัดลำาดับความสำาคัญของกิจกรรม

ที่คุณทำา คุณต้องประเมินตนเองว่า ได้ ใช้เวลากับกิจกรรม

การเรียนรู้ การทำางานภาคสนาม การใช้ระบบ การวางแผน

และการประเมินงานของตนเองและของทีมงานมากน้อย

แค่ไหน ถ้าคุณกดปุ่มที่ ถูกต้อง ผลลัพธ์ก็จะปรากฎข้ึน

เชื่อสิ! ว่าคุณทำาได้ ขอเพียงแต่ให้คุณตระหนักต่อการทำา

ที่ครบวงจร ตั้งแต่เรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือทำา เรียนรู้จาก

การประเมินตน ฟื้นฟูพลังและลงมือทำาอีก เพียงคุณไม่ถอย

ไปเสียก่อน คุณจะเป็นเจ้าของชีวิตที่ประสบความสำาเร็จคน

ต่อไปอย่างแน่นอนครับ

นิตยสารซัคเซส: ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 33 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby
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คุณกัลย์ชภัส เรืองวงษ์ธนะกุล 
จ. จันทบุรี

คุณอุบลรัตน์ - ด.ต. ฌาณวิทภ์
สิทธิน้อย 

จ. นครสวรรค์

คุณบุญโรจน์ ปันตุ้ย 
 คุณวิสา บุญประเสริฐ

จ. เชียงราย

คุณไอยวริณย์ สิทธิน้อย
จ. นครสวรรค์

คุณธีริณ ฤทธิวงศ์          กรุงเทพมหานคร
คุณนิษฐกานต์ เอกอัครจิรธรณ์      จ.สงขลา
คุณพศิณ ยั่งยืน - คุณชุติกาญจน์ ราวิชัย 
จ.สมุทรปราการ
คุณโยธิน ทองท้วม  จ.นนทบุรี
คุณสมพิศ พรมแดน  จ.พิจิตร
Mr.KHUN MAN KYAW   กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐปภัสร์ สังข์เกลี้ยง - คุณกิตติ คงดำา 
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณณัฐริกา จึงรุ่งเรืองชัย        จ.จันทบุรี
คุณสุริยน - คุณแสงเดือน สายสี 
กรุงเทพมหานคร
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Mr.Aung Hla oo   กรุงเทพมหานคร
Mr.Khin Sory                      จ.ชลบุรี
Mr.KYAW TU                      กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW LAY                       กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW MYO AUNG   กรุงเทพมหานคร
Mrs.KHIN HTAY WIN   กรุงเทพมหานคร
Ms.TIN TIN HTWE - Mr.KAYW YE AUNG         กรุงเทพมหานคร
Ms.ZU HLAING WIN   กรุงเทพมหานคร
คุณกมลพัชร เทอำารุง   กรุงเทพมหานคร
คุณกรณิศ - คุณพุฒิพงศ์ จันทร์เจริญ   จ.นครศรีธรรมราช
คุณกฤษณา - คุณนเรศวร์ รักกมล กรุงเทพมหานคร
คุณกวินทัศน์ ขจรศิรเวโรจน์            จ.นครศรีธรรมราช
คุณกษิดิศ ดิษโสภา                    จ.สงขลา
คุณกันย์ลภัส บุญชประเสริฐ   จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณกาญจนา ไกรฉวี   จ.ตราด
คุณครรศร บัวศร ี   จ.นครสวรรค์
คุณจรูญ แก้วดวงจันทร์   จ.เลย
คุณจารุวิทย์ จงจิตร - คุณอรวรรณ ฤทธ์ิมนตรี      จ.นครศรีธรรมราช
คุณจำารัส เสาแก้ว- คุณอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ์   จ.นครสวรรค์
คุณจิรารัตน์ อาณันยวงษ ์   จ.ราชบุรี
คุณจุฬาลักษณ์ - คุณวิรัตน์ ยาสุปิ จ.แพร่
คุณเจษราภรณ์ ยิ้มสังข์   จ.พิษณุโลก
คุณฉัตรทอง รื่นบุรี   จ.จันทบุรี
คุณชญาณ์นันท์ จันแดง   จ.พะเยา
คุณชวิชค์ โพธ์ิศรี - คุณโศศิษฐา กันยาประสิทธ์ิ  กรุงเทพมหานคร
คุณชาตรี ภัตติชาติ   จ.แม่ฮ่องสอน
คุณชุติญา - คุณฤทธิกร ถาวรวัฒนการ จ.สงขลา
คุณซีดา ซ้อก    จ.ฉะเชิงเทรา
คุณเฌอมาลย์ ทองขุนดำา   จ.นนทบุรี
คุณณัฎชา นนทะเสน   กรุงเทพมหานคร
คุณณัฐธวรรน์ ศิวัฒนทวีรัชต์  กรุงเทพมหานคร

Mr.MYO KO KO - Ms.CHO CHO AUNG    กรุงเทพมหานคร
Mr.Rom oun                     จ.จันทบุรี
Mr.saw nyein chan   กรุงเทพมหานคร
Mr.Saw say mue   กรุงเทพมหานคร
Mrs.HLA HLA NWE   จ.สมุทรสาคร
Ms.Nan Khoe                     จ.สมุทรปราการ
Ms.Nan sandar win   กรุงเทพมหานคร
Ms.Vu Thi Thu Huong   จ.เชียงใหม่
คุณกมล ตุงคะเศรณี    กรุงเทพมหานคร
คุณเกตน์ชญาณ์ คำาลือ - คุณกล้าณรงค์ เตชะนันท์     จ.พะเยา
คุณคณิศร ตู้เพชร    จ.ชัยภูมิ
คุณจำารอง เงินด ี   จ.นนทบุรี
คุณจิราภรณ์ คงเสาร์   จ.ปัตตานี
คุณชมพูนุท เมืองมี   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณชมภูพนิตฐ์ ไตรโพธา   จ.แพร่
คุณชวนขวัญ บัวบาน   จ.แพร่
คุณชินพรรธณ์ สุทธิวณิชศักดิ์ - คุณพิมพ์ปวีณ์ ดรสระน้อย 
กรุงเทพมหานคร
คุณเช็ด เชียร ์                      กรุงเทพมหานคร
คุณณธษา - คุณณธเดช จอมสิรโชติ              จ.ชลบุรี
คุณณัฐฐรัฐ ณัฐชัยพาณิชย์   จ.ชลบุรี
คุณดรุณีย์ โพธิวัฒน์    จ. ชลบุรี
คุณทองม้วน จันทะเบี้ยว - คุณสงวน คงพิบูลชัยศิริ 
กรุงเทพมหานคร
คุณทัศณีย์ หนูนารถ                    จ.นครศรีธรรมราช
คุณทิพวรรณ นกแก้ว   จ.อุทัยธานี

คุณดวงกมล บำารุงกิจ - คุณบุญเหลือ สาระบัว   กรุงเทพมหานคร
คุณดวงเนตร ธาตุวิสัย   จ.อุดรธานี
คุณดุสิตา บุญการ   กรุงเทพมหานคร
คุณแดง กุนศรี    จ.สระบุรี
คุณถวิล - คุณเยี่ยมยอด ประกอบกิจ จ.ตราด
คุณทรงธรรม ทับพุ่ม   จ.สิงห์บุรี
คุณทองเลิศ หงษ์อาลัย   จ.กำาแพงเพชร
คุณทักษิณา จงมีสุข   จ.พิษณุโลก
คุณเทียม ครุธโปร่ง   จ.พิษณุโลก
คุณธนนท์ - คุณสิริพร คงแก้ว          จ.นครศรีธรรมราช
คุณธนินท์รัฐ - คุณธันญวเรศ ทิพย์รัตนะกูล     จ.นครศรีธรรมราช
คุณธัญญ์นภัส จรัสพัฒนรักษ์   จ.บุรีรัมย์
คุณน้ำาทิพย์ เจริญสุข   จ.สมุทรปราการ
คุณนิทธิรา ปรีชาวนา   กรุงเทพมหานคร
คุณนิธินันท์ ซื่อประเสริฐ   จ.ระยอง
คุณบุญณิสา นาทเหนือ    จ.ชลบุรี
คุณปราณี จินะกาศ   จ.ลำาพูน
คุณปราณี จิโสะ   จ.ตรัง
คุณปราณีต องอาจ               จ.นครศรีธรรมราช
คุณปวันรัตน์ - คุณเจษฎา โพธิ์ศรี จ.นครสวรรค์
คุณปัทมา หลิมสุวรรณ   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณพรรณนิภา - คุณไฉน วุธน ู                    จ.เพชรบูรณ์
คุณพลกฤต พูนจันทร์   จ.พัทลุง
คุณพสิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์ - คุณกุลรัศมิ์ รองงาม  จ.กำาแพงเพชร
คุณพัชริดา แซ่จู   จ.จันทบุรี
คุณพัทธนันท์ ชื่นชาย - คุณศราวุฒิ ทิพรัตน์    จ.หนองคาย
คุณพันธ์ - คุณอภิญญา เงินขาว จ.นครสวรรค์
คุณพัสวี พิมพ์ชูชัยชนะ   จ.สมุทรปราการ
คุณภริณี - คุณปิติกานต์ พ่วงรอด  จ.นนทบุรี
คุณภัทราวรรณ โพธิ์ศร ี   จ.นครสวรรค์
คุณมัลลิกา - คุณเฉลิมชัย สวนหลวง จ.ลพบุรี

คุณธัชพล - คุณเปรมวดี แมลงภู่ทอง กรุงเทพมหานคร
คุณธัญยธรณ์ แสงหิรัญเดชารัตน์ จ.กระบี่
คุณธานินทร์ สายทอง   จ.นครสวรรค์
คุณนคร จันทโชติ   จ.นครสวรรค์
คุณนงค์นุช วรรณสุทธิ์   จ.ตาก
คุณนภาพร ศรีคำามูล   จ.สมุทรปราการ
คุณนริศสพล โพธิ์พรมศรี   จ.พิจิตร
คุณนาวรรณ์ ศิริสุวรรณ   จ.ปทุมธานี
คุณนิพนธ์ คุ้มวงษ์ - คุณเบ็ญจมาศ กองเขต    จ.นครสวรรค์
คุณบุญยานุช สาลีกุล  จ.ระยอง
คุณบุญสม พาสีคำา   จ.กำาแพงเพชร
คุณบุศรินทร์ ชูแก้ว   จ.ตรัง
คุณประไพ เกิดศิริ   จ.ปทุมธานี
คุณปราณี - คุณธเนตร พามา                    จ.สมุทรสาคร
คุณปวริศา ตุ้ยปัน   จ.สมุทรสาคร
คุณเพชรลดา ทองเรือง   จ.นนทบุรี
คุณเพลินตา ตันเฟย   จ.เชียงราย
คุณภัคจิรา ถนอมรัตน์    จ.ชลบุรี
คุณมาร์ชา วัฒนพานิช   จ.นนทบุรี
คุณราวดี ศรีสวัสดิ์   จ.ลพบุรี
คุณรุ่งนภา โมราลาย   จ.สุโขทัย
คุณรุ่งรัตน์ พลเสน   จ.สุพรรณบุรี
คุณวรรณี ชูพุ่ม                                      จ.นครศรีธรรมราช
คุณวิทูรย์ หมื่นหาญนิยม   จ.ชัยนาท
คุณวิไลลักษณ์ นาอ้น - คุณธเนศ ฝ่ายสัจจา    จ.ชัยภูมิ
คุณศักดา - คุณชลนิชา พงษ์พัฒน์ จ.เพชรบูรณ์
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คุณรัตนา ทัพมาก     จ.นครสวรรค์
คุณรินทร์ลดา เจริญสุข     จ.อุบลราชธานี
คุณรุ่งนภา ภักดี     จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวรรณพร สนิทราษฎร์     จ.ระยอง
คุณวันทนา จงมีสุข     จ.พิษณุโลก
คุณวารุณี โพธินาม     จ.เชียงใหม่
คุณวาสนา - คุณนิวัฒน์ ชิดเชื้อ                      จ.ตรัง
คุณวิชชุตา แก้วศิริพันธ ์     จ.แพร่
คุณวิทยา ไสยวรรณ     จ.ตราด
คุณวิภารัตน์ เพ็งภิบาล     จ.สุโขทัย
คุณวิมลสิริ ปล้องอ้วน     จ.นครสวรรค์
คุณศรีสมพร โอบอ้อมพิริยะ    จ.นครสวรรค์
คุณศักดิ์สิทธิ์ สืบสมาน     กรุงเทพมหานคร
คุณสงขลา อิม      จ.จันทบุรี
คุณสมประสงค์ นุตรินทร์     จ.นครสวรรค์
คุณสรวีย์ พลอยตระกูลชล     กรุงเทพมหานคร
คุณสัจจพล - คุณเครือวรรณ์ มุทาลัย   จ.เชียงใหม่
คุณสัญญา พลอยงาม - คุณชุลีพร วาวรรณวิบูลย์     จ.นครสวรรค์
คุณสำาเริง - คุณประเสริฐ ทองสง   จ.ขอนแก่น
คุณสำาเริง หาญสันเทียะ     จ.สระบุรี
คุณสุนัย อยู่ศรี      จ.สุพรรณบุรี
คุณสุพิชฌาย์ วัฒนธรนันท์     กรุงเทพมหานคร
คุณสุรศักดิ์ สิงห์ทองลา - PHOUTSAVANH   กรุงเทพมหานคร
คุณเสาวณีย์ ปัจจัตตัง     จ.ชลบุรี
คุณอาริสา พลนำา     กรุงเทพมหานคร
คุณอุทุมพร กฤตวิทยากุล     กรุงเทพมหานคร
คุณโอมอินทร์ หลิมสุวรรณ     จ.สุราษฎร์ธานี
คุณฮัว เคฮิน      กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ ร.ต.หญิง บุปผา หลงมีหนา - คุณเรืองยศ เรืองโรจน์
จ.นครนายก

คุณศักดิ์มนตรี ชูพูนศักดิ ์   กรุงเทพมหานคร
คุณสมบุญ ทองสกุล   จ.ชุมพร
คุณสรสิช ฐานกระโทก  จ.สมุทรปราการ
คุณสรัณ ยาว                      จ.จันทบุรี
คุณสาทิพย์ - คุณจำาเริญ จงรักษ ์  กรุงเทพมหานคร
คุณสายัณห์ โปติ้น    จ.ปัตตานี
คุณสำารวย โตเอี่ยม    จ.สุโขทัย
คุณสุกานต์สิณี บุญเกษม - คุณกันตินันท์ ใจเสือ    จ.นครสวรรค์
คุณสุขประเสริฐ หมื่นหาญนิยม    จ.ชัยนาท
คุณเสวก - คุณสมบัติ จันทร์จินดา    จ.นครสวรรค์
คุณเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น                      จ.เชียงใหม่
คุณเสาวลักษณ์ เลาะมิน                     จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณโสภณ - คุณอาริศา จงรักษ์   จ.พิษณุโลก
คุณหัสยา ผาสุข     จ.ชลบุรี
คุณอรกัญญา บัวแดง      จ.จันทบุรี
คุณอรช์จีญะ อินทรวิเชียร    จ.ชัยนาท
คุณอัญชลี ชัยมาตร      จ.ระยอง
คุณอัญชลีพร แสงเอี่ยม    จ.กำาแพงเพชร
คุณอารีย์ รอดบัณฑิตย์ - คุณไชยวัฒน์ สวยน้อย 
จ.สมุทรปราการ
คุณอิสร่อเฝน บิลหล๊ะเต๊ะ                   จ.นครศรีธรรมราช
คุณอุษา เพิ่มพูล    จ.ตราด
คุณเอมภา กิตติกนกภักดี   จ.เชียงใหม่
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คุณประนอม กิ่งพิกุล - คุณวิเชียร คล้อยเหลือ จ.สมุทรสาคร
คุณอรอนงค์ หมั่นเขตรกิจ                              จ.อุทัยธานี
Mr.SAN MIN                               กรุงเทพมหานคร
คุณกัญญา โอมาก - คุณนเรศ ร่มรื่น                จ.นครศรีธรรมราช
คุณกาญจนา พรมแดน                               จ.พิจิตร
คุณจริยาภรณ์ เกษรา                               จ.กำาแพงเพชร
คุณชาติ พลเสน                               จ.สุพรรณบุรี

คุณประถม - คุณอุไร สุวรรณชนะ    จ.สงขลา
คุณเพลินพิศ โกศลยุทธสาร                กรุงเทพมหานคร
คุณมลิวัลย์ - คุณสหัสนัย บุตรดำา                              จ.นครศรีธรรมราช
คุณวรัลชญาน์ ไชยสิทธิ์ปัญญา - คุณกิตติ กรีติคุณากร            จ.กำาแพงเพชร
คุณสีไพร ทัพมาก                           จ.นครสวรรค์
คุณสุรชัย ทองศรี                             จ.สุราษฎร์ธานี
คุณเสวย ครองหินลาด - คุณไมตรี คุณทะราช             จ.ชัยภูมิ
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Mr.AUNG MIN TUN - คุณsandar Aung กรุงเทพมหานคร
Mr.Donald Benjo Gomez - Mrs.Jo Ann Denuna  จ.ระยอง
Mr.Jezer Villanueva Flores - Ms.Janice Parreno Polines 
จ.ชลบุรี
Mr.KHA SAENG   จ.เชียงใหม่
Mr.KYAW MYO NAING   จ.นนทบุรี
Mr.LEE TONG WAI   กรุงเทพมหานคร
Mr.MAO YAV                   จ.จันทบุรี
Mr.MG ZAW MIN OO   กรุงเทพมหานคร
Mr.MIN KAN SEE   กรุงเทพมหานคร
Mr.Min mong mong   จ.สมุทรปราการ
Mr.MYINT TUN   กรุงเทพมหานคร
Mr.MYO NAING - Mrs.TIN THAN จ.อุทัยธานี
Mr.NAY LIN SOE   กรุงเทพมหานคร
Mr.NAY MYO HTET   จ.นครปฐม
Mr.Oum Onn                     กรุงเทพมหานคร
Mr.PHAI PHON   จ.นนทบุรี
Mr.PHORN BUNNARITH   จ.ฉะเชิงเทรา
Mr.Sai Nu                  จ.เชียงใหม่
Mr.Sai Ta                   จ.เชียงใหม่
Mr.SAW AH YE   กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW HLA KABAR   กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW HTEIN LIN   กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW MAN MYAING THEIN  กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW MIN SOE   กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW NAING LIN   กรุงเทพมหานคร
Mr.SAW YE LIN   กรุงเทพมหานคร
Mr.SEAN KOEMSON   กรุงเทพมหานคร
Mr.TAN SAY KIAT   กรุงเทพมหานคร
Mr.THEIN MYINT OO   กรุงเทพมหานคร
Mr.TOE MIN HTWE   จ.ฉะเชิงเทรา
Mr.TOLA SOR    จ.ฉะเชิงเทรา
Mr.TU NOURN   กรุงเทพมหานคร
Mr.TUA LIA ZAW@TUAN                   จ.สงขลา
Mr.TUN NAING   จ.ฉะเชิงเทรา
Mr.TUN TUN NYEIN - Mrs.Zin Mar Phyu กรุงเทพมหานคร
Mr.win naung soe   กรุงเทพมหานคร
Mr.WONG KAH WAI   กรุงเทพมหานคร
Mr.Ye Min Paing   กรุงเทพมหานคร
Mr.ZAW LATT    กรุงเทพมหานคร
Mrs.NAN NAIN   จ.เชียงใหม่
Mrs.Nareth Khim   กรุงเทพมหานคร
Mrs.NATH MEUANGKHOTH               พระนครศรีอยุธยา
Mrs.PING JIN    จ.เชียงใหม่
Mrs.THAN SEIN   จ.ชลบุรี
Mrs.พัฒนา จันทร์ทป   จ.พิษณุโลก
Ms.A YE SE                    กรุงเทพมหานคร
Ms.AYE AYE KYI   กรุงเทพมหานคร
Ms.CHEA SOKNA   จ.จันทบุรี
Ms.HTAW HA    กรุงเทพมหานคร
Ms.Hun Vutha   จ.ชลบุรี
Ms.KONG SOK SAN   จ.จันทบุรี
Ms.LWIN MAW   กรุงเทพมหานคร
Ms.Mi shwe zin nttke - Mr.MIN CHA MON     จ.สมุทรปราการ
Ms.MYA MYA HTWE   กรุงเทพมหานคร
Ms.NAN AYE KHAM LEE                   จ.เชียงใหม่
Ms.Nan Aye Nun   จ.ระยอง
Ms.nan lin lin kyi   กรุงเทพมหานคร
Ms.nan mya sein   กรุงเทพมหานคร
Ms.NAN SEIN PHWE   จ.สมุทรปราการ
Ms.Naw Kwel Ka Baw Say   กรุงเทพมหานคร
Ms.NAW NAW LAT   กรุงเทพมหานคร
Ms.Ohnmar Aung                  จ.ประจวบคีรีขันธ์
Ms.PHYU PHYU HTWE   กรุงเทพมหานคร
Ms.San San Aye   จ.สมุทรสาคร
Ms.SANDAR WIN   กรุงเทพมหานคร
Ms.Somphy Chea   กรุงเทพมหานคร
Ms.sri len theng - Mr.phorn Dorn จ.นนทบุรี

Ms.SU HLAING    กรุงเทพมหานคร
คุณกนกวรรณ พลอยแหวน                   จ.ชลบุรี
คุณกนิกนาฎ จิระสิทธิ์สิร ิ   กรุงเทพมหานคร
คุณกมลทิพย์ คำาคง   จ.สงขลา
คุณกรรณิการ์ แสงทองดี   จ.สมุทรสาคร
คุณกรองแก้ว หงษ์ทอง - คุณสนธิ ปลื้มสำาราญ     จ.จันทบุรี
คุณกรุณา มูณี                    จ.สงขลา
คุณกัญญา จีนเมือง   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณกัญญา ระฆัง   จ.นครสวรรค์
คุณกัญทิมา คะใจ   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณกัณฑิมา ปล้องอ้วน   จ.นครสวรรค์
คุณกัณหา - คุณทับทิม สาอิ้ม                  จ.สุโขทัย
คุณกัน วรพล                    จ.เชียงใหม่
คุณกัลจณา มอญแก้ว   จ.พะเยา
คุณกาญจน์มณี มีผ่องศรี                จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณกาญจนา เนียมปุก   จ.ปราจีนบุรี
คุณกาญจนา หอยแก้ว   จ.ลำาพูน
คุณกาญชนก แก้วยอด   จ.สระบุรี
คุณกิ่งวิรินทร์ ณ พิบูล   จ.ตรัง
คุณกิตติยา - คุณนิกร ชิดเชื้อ                  จ.ตรัง
คุณกุมาลี วงศประสิทธิ์   จ.ชุมพร
คุณกุศล จันทวงศ์   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณเกศกนก บัวขาว   จ.พิษณุโลก
คุณเกษมศักดิ์ ใจประสงค์   จ.ชลบุรี
คุณเกษศิรินทร์ เลิศขามป้อม                   จ.ชัยภูมิ
คุณแก้ว กลางจอหอ   จ.นครราชสีมา
คุณแก้วกาญ สำาราญใจ - คุณจีรศักด์ิ ทองดอนแก้ว     จ.ชลบุรี
คุณขวัญ มีสุข                   กรุงเทพมหานคร
คุณขวัญ สืบสวน   จ.พิษณุโลก
คุณขวัญชัย ทียาพันธ์ - คุณกรพินธุ์ ศรีสุข     จ.นครปฐม
คุณขวัญเนตร บัวสมบูรณ์   จ.นครสวรรค์
คุณขวัญเรือน จงประเสริฐ                 จ.นครศรีธรรมราช
คุณขวัญเรือน ฤทธิ์ธนัชชนม์                   จ.จันทบุรี
คุณขวัญสุดา ตั้งสลุง   จ.ลพบุรี
คุณเขมิกา มาพงษ์   จ.ชลบุรี
คุณคนอง พรมมีฤทธิ ์   จ.ปัตตานี
คุณคนึงนิตย์ เอี่ยมผา   จ.ตาก
คุณคำาคุณแดง จันทรพิพัฒน์                   จ.กาฬสินธุ์
คุณคำาผง เก่งธัญญการ   จ.กำาแพงเพชร
คุณจรรยา พันทวาท ี   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณจรัญ ทัพมาก   จ.นครสวรรค์
คุณจรัส พันช ู                    จ.สงขลา
คุณจริยา พลเสน   จ.สุพรรณบุรี
คุณจรูญ หัถบูรณ์   จ.อุทัยธานี
คุณจักรกฤษ โพนรัมย ์   จ.นครสวรรค์
คุณจักรชัย อัฐมาลา   จ.สระบุรี
คุณจันณัฐพร ชนินทร์ชมพูนุท   จ.ลำาพูน
คุณจันทนา ไม้พลอง   กรุงเทพมหานคร
คุณจันทภา หอมสุด   จ.ระยอง
คุณจันทร์แก้ว หลวงบุญมี   จ.พะเยา
คุณจันทิมา - คุณสำาราญ ผิวด ี  จ.กระบี่
คุณจันทิมา พุ่มแจ้ง   จ.นครสวรรค์
คุณจันทิมา โพธิ์แก้ว   จ.ชลบุรี
คุณจ่ามศ่าอ่อง                   จ.เชียงใหม่
คุณจำาเนียร ปกสกุล   จ.กระบี่
คุณจำารัส เสาแก้ว - คุณอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ์    จ.นครสวรรค์
คุณจิดาภา แอบกลิ่นจันทร ์   จ.ปัตตานี
คุณจินตนา ต้นสอน   จ.จันทบุรี
คุณจินตนา ธนาศรีพร   จ.ชุมพร
คุณจินตนา สมพลวัฒนา   กรุงเทพมหานคร
คุณจิรพนธ์ แต่งตั้ง   จ.ชุมพร
คุณจิระภาคย์ ยุพาพินนุรักษ์        จ.นครสวรรค์
คุณจิราพร จันทร์เพ็ญ                จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณจิราภรณ์ จิโตทวีทรัพย ์   กรุงเทพมหานคร
คุณจิรายุทธ์ แก่นอ่อน   จ.นครสวรรค์
คุณจิราวรรณ รันสันเทียะ   จ.ระยอง
คุณจุฑามาศ คงธนเดชสกุล                  จ.พิษณุโลก
คุณจุรีรัตน์ วงค์สถาน   จ.ลำาพูน

คุณจุฬานี เกตุศร   กรุงเทพมหานคร
คุณเจนจิรา ศุภกรพงศ์สิริ   จ.ตรัง
คุณใจทิพย์ - คุณจรัส เหมือนสังข์ จ.พัทลุง
คุณฉลอม พ้นชั่ว   จ.ระยอง
คุณฉวี บัวเชื่อม - คุณสมัย สัมพันธ์พ่วง จ.นครสวรรค์
คุณชนัญญา ปวนทา   กรุงเทพมหานคร
คุณชโนทัย - คุณประทวน มณีรอด จ.พิจิตร
คุณชบา - คุณประสิทธิ์ โปทอง               จ.นครศรีธรรมราช
คุณชลธินี อยู่คง   กรุงเทพมหานคร
คุณชลารัศมิ์ พุทธสุวรรณ   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณช่อทิพย์ เฉลยรถ   จ.กำาแพงเพชร
คุณชัชดล - คุณรุจิรารัตน์ โกศลยุทธสาร กรุงเทพมหานคร
คุณชัชวัสส์ สมบูรณ์   จ.สระบุรี
คุณชัยนาด หนองพุดซา   กรุงเทพมหานคร
คุณชัยพร ยิ้มแช่ม   จ.นครสวรรค์
คุณชัยยันต์ รำาไพ                จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณชัยวัฒน์ ศรีชาติ   จ.นนทบุรี
คุณชาลันดา สุขเกษม   จ.นครสวรรค์
คุณชำานาญ สว่างน้อย   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณชุติมา โพธิ์ศรี   จ.นครสวรรค์
คุณโชคไพศาล สวัสดิ์รักษ์   จ.สมุทรปราการ
คุณฐิติพงษ์ - คุณนารีรัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์      จ.ระยอง
คุณณครินทร์ อักขระกุล   กรุงเทพมหานคร
คุณณภัทร ครุฑนรสิงห์ - คุณธนโชติ คงโนนกอก 
กรุงเทพมหานคร
คุณณสรวง ผิวผ่อง   จ.นครสวรรค์
คุณณัชชยา - คุณธนวุฒิ เหมือนสังข์ จ.สุราษฎร์ธานี
คุณณัฐชยา มวยลี   จ.นครพนม
คุณณัฐนันท์ นันกต   จ.แพร่
คุณณัฐพร - คุณสุดใจ นิลประเสริฐ จ.จันทบุรี
คุณณัทณิชชา ปรีณาภานนท์                   จ.สมุทรสาคร
คุณณัธชภรส์ โนรี   จ.สมุทรสาคร
คุณดวงแก้ว ดอกอิน - คุณวราภรณ์ แสนคำา   จ.เชียงใหม่
คุณดวงใจ อายี    จ.เชียงราย
คุณดวงมณี หอมบุญมา               จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณดาวจิตร ไชยหาญ   กรุงเทพมหานคร
คุณเดชา แสงท้าว   จ.ตาก
คุณแดง อ้นเทียน   จ.สุโขทัย
คุณตาล ปู่เหน์                    จ.เชียงใหม่
คุณตุลาพร - คุณวิโรจน์ ณีอุบล  จ.ชลบุรี
คุณเตือนใจ สายชมภู   จ.สมุทรปราการ
คุณเตือนใจ สิมชาด   กรุงเทพมหานคร
คุณทมิตา วุฒิพงษ์   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณทรงฤพร ทรงศิริกุล   กรุงเทพมหานคร
คุณทวีป โพธิ์พึ่ง - คุณพีรญา ทองพันชั่ง จ.นครสวรรค์
คุณทวีสิทธิ์ คงเสรีนนท์   จ.นครศรีธรรมราช
คุณทัศณี สาดสิน   จ.ระยอง
คุณทัศนีย์ สดใสญาติ   จ.สมุทรปราการ
คุณทินกร ศรีวิลัย   จ.ตราด
คุณธงชัย - คุณสำาเนียง ภู่ขาว                  จ.ลพบุรี
คุณธนกฤต สุทธิธรรมชนะ    จ.ชลบุรี
คุณธนพร ช่างเพ็ชรผล   จ.ชลบุรี
คุณธนภณ ภควัตเกศกุล   จ.นครศรีธรรมราช
คุณธนัชพร โพธิ์ศร ี   จ.นครสวรรค์
คุณธนัญกรณ์ มาลี   จ.สระบุรี
คุณธนัส คำาชา - คุณธัญญาภรณ์ ประโพศรี จ.ชลบุรี
คุณธนาณัฐ โพธิ์พึ่ง   จ.นครสวรรค์
คุณธนิต - คุณนงพงา เล็ดรอด  จ.ลำาพูน
คุณธมนต์ภัทร ธนาวัจน์สุธ ี   จ.น่าน
คุณธรรมนูญ จอมคำาสิงห ์   กรุงเทพมหานคร
คุณธวัลรัตน์ เศรษฐฉัตรกุล   จ.นครสวรรค์
คุณธัญชนก ทวีสิน   จ.แพร่
คุณธัญญลักษณ์ ดอนไพวัติ   จ.นครสวรรค์
คุณธัญวัลย์ ธัญทวีโรจนชัย   กรุงเทพมหานคร
คุณธันยมัย สุขแก้ว   จ.นครศรีธรรมราช
คุณธันว์วดี ธนกาญจน์ชูวงศ ์   จ.นครราชสีมา
คุณธำารงค์ - คุณพนิดา จิตระวัง จ.กาฬสินธุ์
คุณธิรดา ล้วนมีสุข   จ.จันทบุรี
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คุณนงนุช จันทะโพธิ ์   จ.ตาก
คุณนงนุช บุญชู   จ.นครสวรรค์
คุณนพสิทธิ์ โชติสิริพิทักษ์   กรุงเทพมหานคร
คุณนภาพร - คุณพชรพล พรประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
คุณนภาพร วังศร ี   จ.เชียงใหม่
คุณนภาพร ศิริหงษ์ทอง   จ.สมุทรปราการ
คุณนภาพร อ่วมทรณ์   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณนภารัตน์ เอื้อสมศักดิ์สกุล   กรุงเทพมหานคร
คุณนราธิป แก้วเหล็ก   จ.สิงห์บุรี
คุณนรินทร์ กังวานพณิชย์    จ.ชลบุรี
คุณนฤชิต ทรัพย์ทว ี   จ.แพร่
คุณนฤมล งานสมบัต ิ   กรุงเทพมหานคร
คุณนฤมล หิรัญวรกุล                จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณนลินทิพย์ พิมพ์ประสิทธิ์   กรุงเทพมหานคร
คุณนวรัตน์ วรรณตรง  กรุงเทพมหานคร
คุณนักขะลิน แก้วคำาแสน   จ.กาฬสินธุ์
คุณนัทวรรณ - คุณณรงค์พล คงสมบูรณ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณนันทภรณ์ พากเพียร    จ.ชลบุรี
คุณนันทวัน ธารีไทย   กรุงเทพมหานคร
คุณนันทวุฒิ นาภรณ์   จ.ปทุมธานี
คุณนาวิน ศาลิกร   จ.ชลบุรี
คุณน้ำาฝน อยู่มั่น   จ.ตราด
คุณน้ำามนต์ โพธิ์ศร ี   จ.นครสวรรค์
คุณน้ำาหวาน ชูวงศ ์   จ.นครสวรรค์
คุณน้ำาอ้อย ชมพ ู   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณนิตยา ศรีทะวงษ์ - คุณbottavong phetsamone    จ.กาฬสินธ์ุ
คุณนิภาพร เพ็ชรมาลัย   จ.สงขลา
คุณนิรยา ธนาศรีพร   จ.ชุมพร
คุณนิรันดร์ ผิวขม   จ.กำาแพงเพชร
คุณนิวัฒน์ - คุณวิภา สารกลาง                    จ.ตราด
คุณนิวัติ ฉายเฉย   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณบรรพต เตียวกุล   จ.นครสวรรค์
คุณบังอร สุจันทร ์   จ.เลย
คุณบังอร หงษ์สาชัย   จ.ชลบุรี
คุณบุญจันทร์ หนูอ่วม   จ.ชัยภูมิ
คุณบุญชัย กรัยจินดาภรณ์   กรุงเทพมหานคร
คุณบุญญาพร มูลลักษณ์   จ.ระนอง
คุณบุญปั๋น ตาสุยะ   จ.ลำาพูน
คุณบุณยนุช ตรัยย์เดช                             จ.นครนายก
คุณเบญจวรรณ - คุณสนอง มั่งคล้าย จ.สุโขทัย
คุณเบญจวรรณ รอดย้อย   กรุงเทพมหานคร
คุณเบญญาภา ศรีวิเศษ   จ.ชลบุรี
คุณปกรณ์ หาแพง   จ.ชลบุรี
คุณปณิดา ทองคำา   จ.นนทบุรี
คุณปทุมทิพย์ เมฆอรุณ   จ.ระยอง
คุณปทุมรัตน์ เจียมใจ   จ.นนทบุรี
คุณประกายมาส คนเที่ยง   จ.แพร่
คุณประจวบ งามสะอาด   จ.เชียงใหม่
คุณประนอม ทิมยอ   จ.นครสวรรค์
คุณประพันธ์ นิยมวงษ์   จ.ตราด
คุณประไพรพร พ่วงรอด   จ.นนทบุรี
คุณประมวน เสาเกิด   จ.สุโขทัย
คุณประยงค์ การินทร์   จ.นครนายก
คุณประยูร เลไธสง   จ.ปทุมธานี
คุณประลองชัย อันบุรี   จ.เลย
คุณประสิทธิ์ ปัญญามณี   จ.กำาแพงเพชร
คุณปรัชญา แมลงภู่ทอง   กรุงเทพมหานคร
คุณปราณี บุตรดี - คุณบัญชา จูเผื่อน กรุงเทพมหานคร
คุณปราณีต ธนูศิลป์   จ.ชุมพร
คุณปรานอม ฤกษ์สมจิต   พระนครศรีอยุธยา
คุณปรีชา เมนทอง   จ.ชัยนาท
คุณปัญญา สุขเจริญ   จ.พิจิตร
คุณปัทมวรรณ เค้ามูลคด ี   กรุงเทพมหานคร
คุณปารนันต์ ด้วงปล้อง   จ.กำาแพงเพชร
คุณปาลินี มาโพธิ ์   จ.สมุทรปราการ
คุณปิยยศ ศรัทธาสุข   กรุงเทพมหานคร
คุณปิยะพร บุญจุ้ย - คุณสมนึก หนูเพชร จ.นครศรีธรรมราช
คุณปุรินทร์ พิทักษ์   กรุงเทพมหานคร

คุณแป้งหอม เขม่นกิจ   กรุงเทพมหานคร
คุณโปร่ง ปินตา                      จ.เชียงใหม่
คุณผกามาส ซินมุข   จ.ตรัง
คุณผ่องไพ วงษ์หมอก   จ.นครพนม
คุณพงศ์อนันต์ แสนลคร   จ.ร้อยเอ็ด
คุณพจนีย์ คำากอง   จ.สุโขทัย
คุณพชร คุ้มเมฆ   จ.นครสวรรค์
คุณพนัส จริตงาม   จ.นครปฐม
คุณพยุง เจติยวรรณ   จ.ราชบุรี
คุณพยุง. สิงห์โตทอง   จ.ชัยนาท
คุณพรชนิตว์ รัตนพงษ์สุข   จ.ปทุมธานี
คุณพรธนา พฤกษ์ทวีศักดิ ์   จ.นนทบุรี
คุณพรรณทิพย์ กิจค้า   จ.ตรัง
คุณพรรณราย ตรีมงคล                   จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพรศรี พราหมเภทย์   จ.ชลบุรี
คุณพลอยงาม ปิทพแสน   กรุงเทพมหานคร
คุณพัชรพร จึงรุ่งเรืองชัย   จ.จันทบุรี
คุณพัชรีพร ศิริประโคน   จ.สมุทรปราการ
คุณพัฒวรรณ จันทร์สา   จ.พิษณุโลก
คุณพัทรี ทัพมงคล   จ.ชลบุรี
คุณพิชญ์ชา พลเสน   จ.สุพรรณบุรี
คุณพิชญ์ภิชา เริงเปี่ยมเรืองเดช  จ.จันทบุรี
คุณพิมพ์กมน อัครเลิศนิธิกร   จ.ชลบุรี
คุณพิมพ์พักตร์ ฉัตรหลวง   จ.ลำาปาง
คุณพิมพ์ภัทรา สุขสำาราญ   จ.แพร่
คุณเพ็ญ พลตรี                     จ.นครสวรรค์
คุณเพ็ญนภา พงศ์พันธุ์   กรุงเทพมหานคร
คุณเพ็ญวิภา เสียมไหม   จ.ตรัง
คุณไพฑูรย์  จันทร์สว่าง   จ.นครสวรรค์
คุณไพรัช จันทร์ฉ่ำา   จ.นครสวรรค์
คุณฟีรีน มานยาซิ   จ.ตราด
คุณภคมน นิ่มวรรณัง   กรุงเทพมหานคร
คุณภรภสุ - คุณอทิตา บุญมาสอน จ.กำาแพงเพชร
คุณภรศรัณย์ พัชรเชาว์วัชร ์   กรุงเทพมหานคร
คุณภัฏ คงคาศรีเพชร   กรุงเทพมหานคร
คุณภัทรา กอบธัญกรณ์ - คุณมนู สมบติรัตนานันท์    จ.อุทัยธานี
คุณภัทรา หนูสังข์   จ.สงขลา
คุณภารดี ไวยวุฒ ิ   จ.สมุทรสาคร
คุณภาริภัทร ขำาเพชร   จ.ปทุมธานี
คุณภาวนา มั่นเขตร ์   จ.กำาแพงเพชร
คุณภิญญา เพชรทิม   จ.นครสวรรค์
คุณภุมรา ขุนนะสิทธิ ์   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณภูษณิศา ใจจ้อง - คุณพายุวัฒน์ เจ๊ะหลี จ.ตรัง
คุณมงคล บรรจงกิจ   จ.ระยอง
คุณมณฑา ระเบียบ   กรุงเทพมหานคร
คุณมณฑิรา หงษ์สมดี   จ.ปราจีนบุรี
คุณมณี พรมเอี่ยม   จ.ตาก
คุณมนต์วลี ซื่อประเสริฐ   จ.ระยอง
คุณมยุรี ใจแจ่ม                      จ.ลำาพูน
คุณมรรยาตร นคราวงศ์   จ.สงขลา
คุณมลธิรา บำารุง   จ.กระบี่
คุณมลล์วธู วิจิตรยุทธศาสตร ์   กรุงเทพมหานคร
คุณม้อย อินสว่าง   จ.สุพรรณบุรี
คุณมะลิ ราตรี    จ.กาญจนบุรี
คุณมัลลิกา พลูเขตรกรม - คุณสำาราญ บัวพฤทธิ์   จ.กำาแพงเพชร
คุณมัลลิกา พุทโธนโมชัย   จ.ชลบุรี
คุณมาลัย เจริญพร   จ.จันทบุรี
คุณมาลา นพคุณ                   จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณมาลินี ช้างทอง   จ.สระบุรี
คุณมุตตอฟา หลำาหมัน - คุณนุรไฮณีย์ สอและ    จ.สงขลา
คุณมูฮัมมัด ซารูมอ   จ.ยะลา
คุณเมธา บุญทัน   กรุงเทพมหานคร
คุณไมตรี เพชรอริยวงศ ์   จ.นครปฐม
คุณยวน ทิพย์ปัญญา   จ.น่าน
คุณยุทธภูมิ เชื้อหมอ   จ.น่าน
คุณยุพิน กิ่งจำาปา   จ.เชียงราย
คุณยุพิน - คุณโยธา เชิดชน  จ.จันทบุรี
คุณยุพิน พลเวียงคำา   จ.เลย

คุณรสสุคนธ์ ตนพรมรัมย์   จ.ฉะเชิงเทรา
คุณรังสรรค์ เตชขจร - คุณกิรณา เล็กเขียน กรุงเทพมหานคร
คุณรัชนี ไมตรีจิตร ์   จ.ตาก
คุณรัชนี เยี่ยมศิริ   จ.กำาแพงเพชร
คุณรัตนา อินต๊ะภา   กรุงเทพมหานคร
คุณรัตนาภรณ์ แสงแก้ว - คุณปรีชา จำาแน ่ จ.พะเยา
คุณราชศักดิ์ อังคะนาวิน   จ.ชลบุรี
คุณราญ ขำาดำา    จ.ชัยนาท
คุณรุ่งทิพย์ ปุริษาทำา - คุณสุวพิชญ์ วิรติภ ู จ.ระยอง
คุณรุ่งระวี ศรีลูกหว้า                   จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณรุ่งเรือง ราชมณี   จ.นครพนม
คุณเรณู. ผาแพร   จ.ชัยนาท
คุณเรืองลดา ชูมล   จ.นครศรีธรรมราช
คุณฤทธิพร หนองผือ   จ.นครราชสีมา
คุณฤทธิรน ตื้อตัน   จ.ชัยภูมิ
คุณฤทัยรัตน์ - คุณชัยสิทธิ์ ทองแผ่น จ.นครศรีธรรมราช
คุณลภัส หมวดทองมี   จ.นครศรีธรรมราช
คุณลสิกา ชัยนาคิน   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณละออง - คุณชาติ สมัคร  จ.พะเยา
คุณลัดดา คำาภูแสน   จ.ชลบุรี
คุณลัดดา ยั่งยืน   จ.พิจิตร
คุณลั่นทม ด้วงอยู่   จ.พิษณุโลก
คุณลาวรรณ - คุณสมประสงค์ เสาว์ทองหยุ่น   จ.ระยอง
คุณเลิศ ทองนรินทร์   กรุงเทพมหานคร
คุณไลซิม เมา    จ.จันทบุรี
คุณวงษ์วาส คำาคง   จ.สงขลา
คุณวชิระ หอมระรื่น   จ.สระบุรี
คุณวรพงษ์ อารีวิทยาเลิศ   กรุงเทพมหานคร
คุณวรพล แก้วนอก   จ.มหาสารคาม
คุณวรรณกนก หมวดพราย - คุณลูเซียโน บาร์เซ็ตตี     จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวรรณนิสา ศรีลม้าย   จ.พิจิตร
คุณวรรณภา ผ่องฉาย   จ.ระยอง
คุณวรันทร์ภัค อินทรวิเชียร                   จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณวราภรณ์ กัลวทานนท์   จ.ชลบุรี
คุณวราภรณ์ สุบรรณ์   จ.นนทบุรี
คุณวรารัตน์ หมื่นลาง   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวรินา บัวสิงห์   จ.ร้อยเอ็ด
คุณวัชราภรณ์ แซ่จ๋าว   จ.ลำาปาง
คุณวัชรี ทองสุระวิโรจน ์   จ.ตาก
คุณวัชรี นิระพันธุ ์   จ.นครสวรรค์
คุณวัชรีพร พรหมวงศ ์   จ.พะเยา
คุณวัฒนา ชิลลิ่ง   จ.กาฬสินธุ์
คุณวัณณ์สิรี ธีรสิริสิทธิ์   จ.สงขลา
คุณวันชนะ    จ.แพร่
คุณวันดี โพธิ์พึ่ง   จ.นครสวรรค์
คุณวันทนี เมืองทอง   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวันนา แสนชิต   จ.พิจิตร
คุณวัลภา พรหมชั่ง   จ.เชียงใหม่
คุณวานิช บุญชู                      จ.สุโขทัย
คุณวารินทร์ ครุธโปร่ง   จ.พิษณุโลก
คุณวาสุนีย์ เคียงประคอง   จ.สมุทรสาคร
คุณวิชชุกร ช่างสลัก   จ.นครศรีธรรมราช
คุณวิชัย เฉียดหนองยุง   จ.ชลบุรี
คุณวิทยา ศรีรอต   จ.ปทุมธานี
คุณวินัย - คุณประทุม พัดแหวว จ.พิษณุโลก
คุณวินัย สุคันธวรัตน ์   จ.พิษณุโลก
คุณวิภาดา แซ่หลิ้ม   จ.สตูล
คุณวิภาดา บุญยศักดิ์พรสุข   จ.สงขลา
คุณวิมลพันธ์ สามเกษร   จ.นครสวรรค์
คุณวิมลสิริ แสงเมือง   จ.อุตรดิตถ์
คุณวิรัช ปิ่นมี    จ.นครสวรรค์
คุณวิโรจน์ หวังความสงบ   จ.นครปฐม
คุณวิไล ดีอินทร์   กรุงเทพมหานคร
คุณวิไลภรณ์ ย่อทอง   จ.ศรีสะเกษ
คุณวิไลวรรณ ใจเสือ   จ.นครสวรรค์
คุณวุฒินันท์ รักษ์แดง   จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวุฒิพัฒน์ เธียรสกุลฐิติ   จ.เชียงราย
คุณศรราม เพ็ญแสง   จ.สระบุรี
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คุณศราวุธ ธรรมสัญจร   กรุงเทพมหานคร
คุณศรีคนึง - คุณวิสิทธิ์ ศรีเจ้า                    จ.พัทลุง
คุณศรีนวล - คุณเรวัตร ผาสุข                     จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณศรีนวล ภู่ทอง   จ.สระบุรี
คุณศรีสุดา ราชรักษ ์   จ.นนทบุรี
คุณศศิวิมล แสงอุ่ม   จ.เชียงราย
คุณศิรินันท์ - คุณเทวฤทธิ์ สถาพร                จ.นครศรีธรรมราช
คุณศิริพร ภิวัฒน์มงคลชัย   จ.นนทบุรี
คุณศิริพร ศรีรัง                      จ.นครสวรรค์
คุณศิริวรรณ พร้อมพรรค  จ.จันทบุรี
คุณศิริวรรณ ศรีทะวงษ์ - คุณกิตติศักดิ์ จงสูงเนิน 
กรุงเทพมหานคร
คุณศุกลภัทร เฟอเรรา   จ.ชลบุรี
คุณศุภวิชญ์ รวงผึ้ง   จ.เพชรบุรี
คุณสกล บุญประสาร   จ.ตาก
คุณสนม ปาวงศ์  จ.กำาแพงเพชร
คุณสนั่น บุญมี                       จ.พิจิตร
คุณสภัสสร พันธมาศ                    จ.นครศรีธรรมราช
คุณสมคิด แสวงนิล   กรุงเทพมหานคร
คุณสมจิตร์ สังชัย   จ.สมุทรปราการ
คุณสมใจ ปราดจัน                   จ.นครศรีธรรมราช
คุณสมบุญ - คุณสุรภัฏ โพธิ์พฤกษ์ จ.นนทบุรี
คุณสมปอง ไชยแก้ว   จ.พัทลุง
คุณสมภพ - คุณแสงเดือน เทียนสว่าง จ.ฉะเชิงเทรา
คุณสมศรี ไตรเวช   กรุงเทพมหานคร
คุณสมศักดิ์ อุดจันทึก - คุณสุพร เมน จ.จันทบุรี
คุณสรวิศ วิไลพรรณ์    จ.ชลบุรี
คุณสร้อยสน บัวศร ี   จ.นครสวรรค์
คุณสรัสตา เพชรกำาเนิด                   จ.นครศรีธรรมราช
คุณสรินญา พิทธิยะกุล   จ.ตราด
คุณสว่าง เด็ดขาด   จ.เชียงราย
คุณสหรัฐ  ปุณณรัตนกุล   จ.สระบุรี
คุณสัจจะ กุลวงค ์   จ.พะเยา
คุณสัญญา เรืองแจ่ม   จ.สุโขทัย
คุณสายรุ้ง - คุณอำานาจ ต่ายเกิด จ.กำาแพงเพชร
คุณสายหยุด - คุณสุทิศ ปุ่นกอ                   จ.เพชรบุรี
คุณสาวิตรี หม่องคำา   กรุงเทพมหานคร
คุณสำารวย วงษ์นุช   จ.ลพบุรี
คุณสำาราญ แจ้งสุข    กรุงเทพมหานคร
คุณสิทธิชัย คำานาค   กรุงเทพมหานคร
คุณสิทธิ์ธานนช์ พูลวงษ์  จ.นครศรีธรรมราช
คุณสิน เดชผลิต   จ.นครสวรรค์
คุณสิระพงษ์ ลีรัตนเลิศ   จ.พะเยา
คุณสิริกมล ฤทธิวงศ ์   กรุงเทพมหานคร
คุณสิริพล ธนิกกุล   จ.นนทบุรี
คุณสิริมา นคราวงศ ์   จ.สงขลา

คุณสีวัน จิตสว่าง   จ.แพร่
คุณสุกัญญา กรพรม   จ.เพชรบูรณ์
คุณสุกัญญา จันทร์อร่าม   จ.นครสวรรค์
คุณสุกัญญา อิ่มรัตนะ   จ.ปทุมธานี
คุณสุกัญยา ทรัพย์ประภาสุข                     จ.กำาแพงเพชร
คุณสุกันยา บัวเพ็ชร                    จ.นครศรีธรรมราช
คุณสุจรรยา แซ่ลิ้ม   กรุงเทพมหานคร
คุณสุจิตฎา วิเชียร   กรุงเทพมหานคร
คุณสุชาดา ฆ้องเลิศ   จ.เชียงใหม่
คุณสุชานันท์ พิลึก   จ.กำาแพงเพชร
คุณสุฑาทิพย์ แก้วเขียว  กรุงเทพมหานคร
คุณสุนิสา สิทธิเจริญ   จ.สมุทรปราการ
คุณสุพรรณ พุฒฤทธิ ์   จ.สุโขทัย
คุณสุพรรณี ศันเสนียกุล   จ.นครนายก
คุณสุพัฒตา สาริมาตย ์   จ.นครสวรรค์
คุณสุพัตตรา ประชุมพันธ ์   จ.อุดรธานี
คุณสุพัตรา - คุณวีระ ผลเงาะ                    จ.ปทุมธานี
คุณสุพิตตา สลาม   กรุงเทพมหานคร
คุณสุพิน - คุณสถิตย์ ต๊ะใจ                    จ.เชียงใหม่
คุณสุภัทรา จำาปาทอง   จ.ลพบุรี
คุณสุภาวดี บัลลังค์   จ.ตราด
คุณสุภาวดี - คุณธนยง มณีสม                    จ.สงขลา
คุณสุภาวดี เลิศธนัญชัยกุล   จ.สมุทรสงคราม
คุณสุเมธ คชาศักดิ์   จ.อ่างทอง
คุณสุรศักดิ์ หวังประสพกลาง                     จ.ฉะเชิงเทรา
คุณสุรัฐ ทรัพย์สังข ์   จ.สุโขทัย
คุณสุรางค์ สุขเกษม   จ.ตราด
คุณสุวรรณา โชระเวก   จ.สุพรรณบุรี
คุณสุเวช เตชะธนูชัย   กรุงเทพมหานคร
คุณเสน่ห์ อิ่มทิม   จ.ตราด
คุณเสนอ แสงคำา   จ.พิษณุโลก
คุณเสาวลักษณ์ พูนทอง   จ.อุทัยธานี
คุณแสง พุทธวิเศษ   จ.ศรีสะเกษ
คุณแสนสุข บุญชัย   จ.นครสวรรค์
คุณโสดารัตน์ จีปวน - คุณหลง วงคำาแสน       จ.เชียงราย
คุณโสภา จินะกาศ   จ.ลำาพูน
คุณโสรัตน์ ศรีสุวรรณ                    จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณหทัยกานต์ เอี่ยมมงคล   จ.ปทุมธานี
คุณหทัยชนก อินทรชัย   จ.สุพรรณบุรี
คุณหทัยญดา ทองขาวเผือก                     จ.พัทลุง
คุณหัสดี นาควัน - คุณณภัทร สินธ์มร จ.ชลบุรี
คุณหาบีบนเล๊าะ - คุณอ่ารันยานี ศรีอาหมัด    จ.สงขลา
คุณไหมน๊ะ เมโส - คุณอุดม จันทรัตนา จ.สงขลา
คุณฬวัฒชัย ระเวร ี   กรุงเทพมหานคร
คุณอติพร ปรากฎ   จ.สงขลา
คุณอธิวัฒน์ หมั่นเขตรกิจ   จ.นครสวรรค์

คุณอนงลักษณ์ ทะวงษา    จ.อุบลราชธานี
คุณอนุรักษ์ นิลฉวี   จ.จันทบุรี
คุณอภิชาติ พวงสมบัต ิ   จ.นครสวรรค์
คุณอภิรดี มานะเปรม   จ.สิงห์บุรี
คุณอภิรตา ดวงสุวรรณ   จ.สงขลา
คุณอภิวัฒน์ ทองชู   จ.แพร่
คุณอรจิรา ศรีน้อย   จ.ชลบุรี
คุณอรปภากร ศรีไชย   จ.ชลบุรี
คุณอรรถพล อาษาสุจริต   จ.ชลบุรี
คุณอรวรรณ์ ทองหล่อ   จ.ลำาปาง
คุณอรวรรณ พิมพ์คร ู   จ.ราชบุรี
คุณอรวรรณ ยิ่งสุจริตพันธุ ์   จ.ลำาพูน
คุณอรอนงค์ รักทองแท้   จ.แม่ฮ่องสอน
คุณอริศา  หิรัญโชติ   จ.นครสวรรค์
คุณอรุณรัตน์ ดานขุนทด   จ.ชัยภูมิ
คุณอ้อ แก้วแดง   จ.สระบุรี
คุณอังศุมาลี พูลเขตรกรณ์ - คุณอุ่นเรือน ทองสุข   จ.เชียงใหม่
คุณอัญชัณ - คุณยงยุทธ บวกสันเทียะ จ.สิงห์บุรี
คุณอัญญาดาปริม โกละกะ   จ.ฉะเชิงเทรา
คุณอัมพร สุคนธ์พานิช   จ.นครสวรรค์
คุณอาคม ราษฎ์ดุษดี - คุณสำารวย วิเชียรปักษา    จ.ระยอง
คุณอารักษ์ ศรประสิทธิ์   จ.สงขลา
คุณอารี เบ็ญละ   จ.สงขลา
คุณอารี วัชรเวียงชัย                    จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณอารีรัตน์ โสหัส   กรุงเทพมหานคร
คุณอาวัฒน์ - คุณมัณฑณีย์ ศิริโรจน์ จ.กำาแพงเพชร
คุณอำาบียา วงษ์ยีเมาะ   จ.ฉะเชิงเทรา
คุณอำาพล สมิงแก้ว - คุณพรรณณี เรือนจันทร์     จ.สระบุรี
คุณอำาภา กุลธรรมโยธิน   กรุงเทพมหานคร
คุณอิทธิชัย ยิ้มสังข์   จ.พิษณุโลก
คุณอิทธิพล พุ่มเงิน   จ.นครสวรรค์
คุณอิธินันท์ คำาแสน   จ.สุโขทัย
คุณอินทรฤชัย พานแก้ว   จ.พิษณุโลก
คุณอินทวารี โพธิกมล   จ.สมุทรปราการ
คุณอุบล ฮวดสุนทร   จ.สมุทรสาคร
คุณเอกนรินทร์ จนใจ   จ.ชลบุรี
คุณเอกรัตน์ ไทยวัฒน ์   จ.ปทุมธานี
คุณเอกสิทธิ์ - คุณปรียาภรณ์ ขมสนิท จ.จันทบุรี
คุณเอนก พรมดวง   จ.สุโขทัย
คุณฮาซัล สือแม็ง   จ.ปัตตานี
พ.จ.อ. ธเนศ เดชะ   กรุงเทพมหานคร
พ.จ.อ. สมคิด สินยัง   จ.ชลบุรี
ว่าที่ ร.ต. ธนากร พวงพิกุล   กรุงเทพมหานคร





สวัสดีครับ! เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวซัคเซสมอร์ทุกๆ ท่าน 

ก่อนอื่นต้องขอแนะนำาตัวก่อน...

   สมพลและชยิสรา ทองขุนด�า ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง 

Black Diamond และ Blue Diamond Grand Elite

จ�กจดุเริม่ต้นด้วยคว�มฝัน... ในวันแรกทีไ่ด้รู้จกักับบริษัท 

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด ก็คือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น “ก้�ว” แรกที่ได้พูดคุยกับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันท์

และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ได้สอบถามทุกอย่าง

ที่อยากรู้ ทั้งแนวคิดการขับเคลื่อนบริษัท ปัญหาเหนี่ยว

ร้ังมากมายที่เราเคยเจอมาจากการทำาธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ 

ใช้เวลาในการคุยกันกว่า 3 ชั่วโมง "คุณหมอตอบคำาถาม

ได้เคลียร์ทุกข้อ ทำาให้เรามองเห็นความแตกต่างจาก

เจ้าของธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ก่อนหน้าน้ีอย่างส้ินเชิง 

"จากการตอบคำาถามอย่างตรงประเด็น ฟังแล้วเป็นเหตุ

เป็นผล และคุณหมอยังทำาให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ของ

บริษัทอย่างชัดเจน เมื่อจบการสนทนา เราจึงตอบคำาถาม

ในใจให้ตัวเองได้แล้วว่า... “นี่แหละ! บริษัทในฝันที่ต�ม

ห�ม�กว่� 15 ปี” เรามั่นใจมากๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่สนทนา 

พอมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจลุยงานทันที นับเป็นก้าวแรก

ที่สำาคัญจริงๆ เมื่อได้ย้อนกลับไปคิดถึงทุกๆ ครั้ง...

เมื่อมาเปรียบเทียบเส้นทางของความสำาเร็จแล้ว ผมว่า 

ไม่มีอาชีพไหนที่สามารถเป็นเส้นทางลัดได้เท่ากับธุรกิจ

เครือข่ายอีกแล้ว เพราะลงทุนน้อยมากๆ ความเส่ียง

แทบไม่มี บริษัทบริหารจัดการให้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ผลิตภัณฑ์ การลงทุนสาขา การบริการจัดส่ง การว่าจ้าง

พนักงาน การจัดทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ และการ

บริหารจัดการทุกๆ ด้าน รวมทั้ง การบริหารจัดการด้าน

การเงนิ  แต่ทัง้นีต้้องเลอืกบริษัทเครือข่ายทีม่อีงค์ประกอบ

ของความสำาเร็จที่มีความยั่งยืนเท่านั้น...

สมพล - ชยิสรา ทองขุนด�า
ต�าแหน่ง Black Diamond และ Blue Diamond Grand Elite  

ช่วงแรกของการเริม่ต้นท�างาน  เรา “เดินทาง” ทกุที ่ ทัง้ข้ึนเหนอื  ล่องใต้

ตะวันออก อีสาน ไปมาหมด เพราะรู้ว่า 3 เดือนแรกของการทำางาน

ต้องทำางานหนักเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับทีมงาน โดยเร่ิมจากการเข้า

มาศึกษาข้อมูลให้มากข้ึน เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการทำางานขยายองค์กร

ไปด้วย เรียกว่าเราสองคน Learning By Doing ในเดือนแรกสามารถ

เชิญผูมุ้ง่หวังให้ตดัสินใจสมคัร  ทัง้เป็นนกัธรุกิจและผูบ้ริโภคได้ถึง 16 คน

เมื่อนำาโอกาสและความยอดเยี่ยมของบริษัทซัคเซสมอร์ ไปเล่าให้ผู้คน

ข้างนอกฟัง ผลตอบรับจากคนท่ัวไปตอบรับดีมาก ถามว่าทำาไมถึงมีผู้คน

จำานวนมากให้การตอบรับ ท้ังนี้เนื่องจากแนวคิดของบริษัทซัคเซสมอร์

มีความแตกต่างจากบริษัทเครือข่ายอื่นๆ โดยวางตำาแหน่งเป็นบริษัท

ที่มีโมเดลต้องการทำาธุรกิจระยะยาว มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน อย่างไร

ก็ตามความสำาเร็จของเราก็ไม่ได้มาแบบง่ายๆ 3 เดือนแรกของการทำางาน

เราสองคนทำางานหนักมากๆ  บางคร้ังต้องเดนิทางไปนอนต่างจงัหวัด

เป็นอาทิตย์ ปักหลักช่วยเหลือทีมงานในต่างจังหวัด หลายคร้ังต้องเดิน

ทางไกลกว่าจะกลับถึงบ้านตีสอง ตีสาม ต้องแวะพักข้างทาง บางคืน

ขับรถจนง่วงสุดๆ ต้องสลับกันขับ และบางคร้ังนัดคนใหม่ไว้แล้วแต่ก็

ไม่มาตามนัด โทรไปก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก

ทำาให้เราต้องสูญเสียเวลาไปหลายช่ัวโมง เพราะต้องเดินทางไปหลาย

ร้อยกิโลเมตร แต่เราสองคนก็รู้ว่าการทำาธุรกิจนี้ ต้องเจอกับคำาปฏิเสธ

และการเลือ่นนดั เช่น “นัดแล้วไม่มา มาแล้วไม่ฟัง ฟังแล้วไม่ท�า ท�าแล้ว

ท�าไม่นาน ท�ามาสักพักแล้วก็เลิก” เป็นเร่ืองธรรมชาติของธุรกิจที่ต้อง

เจอแน่นอนและเมือ่เราอดทนได้นานพอ ส่ิงทีทุ่ม่เทลงไปก็จะเร่ิมออกดอก

ออกผล
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ครั้งหน่ึงก็มีใครบ�งคนท่ีเปิดโอก�สให้เร�ได้พบกับส่ิงดีๆ เราก็มีหน้าที่แบ่งปันส่ิงดีๆ ต่อไปให้กับคนอื่น แบ่งปันโอกาสในการมี

สุขภาพที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการได้รับเกียรติที่เพิ่มมากขึ้น เราแบ่งปันโอกาสดีๆ อย่างนี้ไปได้เดือนกว่าๆ องค์กรก็ขยายตัว

เติบโตข้ึนตามลำาดับ ซ่ึงปัจจัยแห่งการขยายตัว นอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเททำางานหนักแล้ว ยังเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์

คุณภาพ คุ้มค่าเงิน ผลตอบรับจากผลิตภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการเติบโต แนะนำาใครก็ไม่ผิดหวัง นอกจากน้ัน เราก็ยังเน้น

การสอนทีมงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และส่งต่อทักษะในการสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เรายืนหยัด

อย่างมีพลังนั่นก็คือ เราได้นำาหลักธรรมมะเข้ามาใช้ ในการบริหารองค์กรด้วย 

เราเชื่อว่า...
การให้โอกาส
แก่คนที่ยังมองหาโอกาส
มีคุณค่ามากๆ

เน่ืองจากธุรกิจน้ี มีผู้คนที่เข้ามาร่วมงานกับเราจำานวนมากและ

แต่ละคนก็มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในแต่ละวันเราต้องเจอ

กับปัญหาที่เก่ียวข้องกับคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องใช้ความ

นิง่รับฟังเพ่ือให้เข้าใจปัญหาของแต่ละคน จากนัน้ก็วิเคราะห์สาเหตุ

และหาทางแก้ที่ต้นเหตุ แต่ละคนในองค์กรก็มีจุดเด่นจุดด้อย

ที่แตกต่างกัน เราก็ต้องผลักดันให้เขานำาจุดเด่นมาสร้างผลงาน

ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เขาลดจุดด้อยบางจุดเพ่ือไม่ให้เสียหาย 

บางคนก็มีเงื่อนไขมาก บางคนก็ยึดติดความคิดและวิธีการของ

ตนเอง บางคนไม่ยอมเรียนรู้ ไม่ยอมเข้าระบบ ซึ่งเราไม่สามารถ

จะให้ทุกคนเปลี่ยนได้ดั่งที่ใจเราต้องการทั้งหมด โดยเราจะเลือก

ทำางานกับคนที่พร้อมเรียนรู้ก่อน สำาหรับบางคนที่ทำาไม่ถูกต้อง

หรือทำาธุรกิจแบบผิดๆ ถ้าเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ เราก็ต้องรู้จัก

การให้อภัยและให้โอกาสเขาปรับปรุงตัว ต้องบอกเลยว่าธุรกิจ

เครือข่าย คือการทำางานกับคนจริงๆ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากสำาเร็จ

ในธุรกิจนี้ต้องเก่งเรื่องคนมากๆ 

สิ่งที่เป็นเครื่องมือช่วยเราสองคนได้มากที่สุด

ก็คือ การเคลือ่นคนเข้าระบบของบริษัทในทุกๆ 

ฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส  Start Your Business 

with WHY, Inspiration, The Success, Restart, Get 

Start, Coaching Bronze and Up, Platinum Meet CEO, 

The 5 Levels Of Leadership, Your Success, Camp 

Team, Product insight เป็นต้น

ซัคเซสมอร์ มีจุดแข็งในด้านการพัฒนาคน ภายใต้

Successmore Leadership Academy หรือ SLA 

ทีบ่ริหารโดย CEO คนเก่งนกับริหาร นกัพัฒนา คอือาจารย์

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพราะเราสองคนคิดเสมอว่า 

“ความส�าเร็จ = ความรู้ของคนในองค์กร+การน�าความ

รู้ไปใช้” เพราะฉะนั้นเราสองคนไม่ลังเลที่จะพูดคุยทำา

ความเข้าใจกับทีมงาน ว่าคอร์สสัมมนาและงานประชุม

ต่างๆ มีความสำาคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำาเร็จ

เมือ่ทมีงานเข้าใจ  ก็จะเข้าเรียนรู้และเคลือ่นคนเข้าสูร่ะบบ

การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงทำาให้มีคนในองค์กร

จำานวนมาก ที่ได้ทั้งความรู้และได้พลังสำาหรับการออก

ไปส่งมอบคณุค่าเพ่ือสร้างองค์กรให้เตบิโตพอ  องค์กรใหญ่

ข้ึนก็ต้องนิ่งให้มากข้ึน ใส่ใจมากข้ึน ทำางานหนักเพ่ิมข้ึน

หลายเท่าตัว ทั้งเชิงรุก เชิงรับ ออฟไลน์ ออนไลน์ ประชุมหารือกับแกนนำา วางแผนกลยุทธ์ของทีม เพ่ือให้ทีมงาน

คนใหม่ๆ ทำางานได้ง่ายขึ้น ตลอดจนจัดคอร์สการเรียนรู้เพิ่มเพื่อเติมเต็มส่วนต่างๆ ในทั้ง 2 มิติ คือ มิติก้าวหน้าและ

มิติมั่นคง เราเองได้ให้แนวคิดทีมงานว่า หน้าที่ของผู้นำา คือการแก้ปัญหาให้กับองค์กรและที่สำาคัญความสำาเร็จของเรา

ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้
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เพราะเจ้าของและผู้บริหารท้ังสองคน มีความรู้ มีประสบการณ์ที่ตกผลึกจนถึงระดับเข้าใจธุรกิจ

อย่างลึกซ้ึง เข้าใจนักธุรกิจและบริหารองค์กรเป็น จึงออกแบบกลยุทธ์ที่ส่งเสริมให้บริษัทเติบโต

อย่างสมดุลไปกับความมั่นคง มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ มีสาขารองรับการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่

ทกุๆ ภมูภิาค มรีะบบในการพัฒนาคนทีเ่ป็นเลศิ โดยมุง่เน้น  “สร้างคนก่อนสร้างยอด” และทีส่ำาคญั

ยังขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 4 Ws (win) คือ ผู้บริโภคชนะ (win) นักธุรกิจชนะ (win) บริษัทชนะ 

(win) สังคมชนะ (win)

“ซัคเซสมอร์ เป็นสุดยอดบริษัทเครือข่ายจริงๆ”

ในรอบ 20 ปีของการท�าธรุกจิเครอืข่าย บอกได้

เลยว่า การหาเจ้าของและผู้บริหารที่เข้าใจธุรกิจ

เป็นเร่ืองที่ยากมากๆ แต่วันนี้ซัคเซสมอร์ตอบ

โจทย์ได้จริงๆ ถ้าคุณทำาธุรกิจแล้วยังไม่ประสบ

ความสำาเร็จ ผมว่าไม่ต้องไปมองหาเครือข่าย

ที่ไหนอีกแล้ว

ท�งเดินของเร�สองคน มาถึงวันนี้ 5 ปีเต็ม

กับธุรกิจซัคเซสมอร์ ทำาให้เราสองคนสามารถ

ปลดหนี้ที่มีอยู่ได้ทั้งหมด ได้ ในปีแรกที่ทำาธุรกิจ

เท่านั้น ตอกยำ้าการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการ 

ส่งมอบคุณค่า โดยร่วมกับพันธกิจของบริษัท

สำาหรับใครหลายๆ คนที่ได้อ่านบทความนี.้..

“ไม่ว่�คุณจะมีภ�ระหนี้สิน

ม�กน้อยแค่ไหน ขอเพียงให้คุณ

กล้�ตัดสินใจและลงมือทำ�

เร�มั่นใจว่�คว�มสำ�เร็จที่ม�กกว�่

จะเป็นของคุณอย่�งแน่นอนครับ”
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ก่อนจบคอลัมน ์อยากจะขอขอบคุณผู้แนะน�า คุณพหล ทองขุนดำา ที่เปิดโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับเรา และขอขอบคุณ คุณหมอสิทธวีร์

เกียรติชวนันต์ ที่เปิดบริษัทที่ดีที่สุดให้กับเรา ขอบคุณ คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร สุดยอด CEO ที่คอยสอนงานและพัฒนาองค์กรให้

แข็งแกร่ง ขอบคุณอัพไลน ์คุณพหล คุณพรพิมล (กบ) คุณภัทร์พิชาภา (จอย) คุณธัชกร (เจด) คุณเอกธณัช (บี๋) และคุณพัสมน (เหมียว) 

ที่คอยช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาที่ดีตลอดมา  และขอบคุณดาวไลน ์ที่น่ารักทุกๆ คน ที่ทำาให้เราได้รู้ว่าการทำางานเป็นทีมเวิร์คเป็นเรื่อง

ที่สำาคัญมากๆ  สุดท้ายขอบคุณไซด์ไลน์และเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ที่ทำาให้ธุรกิจซัคเซสมอร์ของเร มีแต่คนดีและมีวัฒนธรรมองค์กร

ทีด่ ี ซ่ึงมนัเป็นรากฐานแห่งความมัน่คงของธรุกิจในระยะยาวครับ  ท้ายท่ีสุดน้ี  อยากจะฝากข้อคดิจากใจเราสองคนว่า  "ผมทำ�คว�มจรงิ

เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต และทำ�คว�มฝันที่ซัคเซสมอร์ เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญ�ณ"

สมพล - ชยิสรา ทองขุนด�า

Black Diamond@Successmore

ทุกวันนี้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัว มีโอกาสส่งลูกเรียนหนังสือ

โรงเรียนดีๆ และอยู่อย่างมีความสุข เราสองคนเร่ิมต้นทำาธุรกิจ

ที่ซัคเซสมอร์จนถึงวันนี้ ครบ 5 ปีเต็มแล้ว โดยเดือนแรกเรา 2 คน

มีรายได้อยู่ที่ 17,000 บาท และเมื่อเดือนกันยายน  2561 รับ

รายได้อยู่ที่ 1.59 ล้านบาท  ปัจจุบันรายได้รวมใน 5 ปี มากกว่า 

55 ล้านบาท ทำาให้เราสองคนมีชีวิตแบบคนปลอดหนี้มีคุณภาพ

ชีวิตที่เหนือระดับกว่าที่ผ่านๆ มา และที่สำาคัญคือมีความสุข

จากการได้ช่วยเหลือ ยกระดับความสุขและความสำาเร็จให้กับ

ผู้คนในองค์กร

ส่ิงท่ีเรา 2 คนภูมิใจมากๆ คือ ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท

ให้เป็นนักธุรกิจขายตรงดีเด่น ประจำาปี 2560 จากสมาคมการขาย

ตรงไทย ซ่ึงเป็นปีแรก ที่บริษัทได้เป็นสมาชิกของสมาคมการ

ขายตรงไทย TDSA ถือเป็นความสำาเร็จที่ภาคภูมิใจที่ สุด

บนเส้นทางการทำาธุรกิจเครือข่าย และนอกเหนือจากนี้แล้วก็

ยังได้รับโอกาสเติมเต็มชีวิต กับรางวัลการท่องเที่ยวรอบโลก

ในระยะเวลา 5 ปี ได้ไปเที่ยวมาแล้ว 19 ประเทศจากหลายๆ ทวีป

ฝันของเราสองคนหรือของคุณก็คงไม่ต่างกัน
นั่นก็คือ อยากให้ตัวเราเองและคนรอบข้างที่เรารัก
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สิ่งที่เราสองคนท�าได้ คุณทุกคนก็ท�าได้เช่นเดียวกัน!

ขอเพียงคุณต้องการความสำาเร็จจริงๆ และนำาพาตัวคุณ

มาถึงอารมณ์พอกันทีกับชีวิตเดิมๆ มันไม่ยากเลยถ้าคุณ

มีหัวใจของนักสู้ หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เรียนรู้และเดินตาม

ระบบใช้เคร่ืองมือและใช้ระบบเป็นคานงัดสู่ความสำาเร็จ

เพราะที่ซัคเซสมอร์ เป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบพร้อม

ในการสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริง อย่าปล่อย

ให้ โอกาสดีๆ ลอยหายไปจากชีวิตของคุณ จงคว้ามันไว้

แล้วลุยสักตั้ง แล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ประสบความสำาเร็จ

ที่มากกว่า อย่างที่เราสองคนได้รับอยู่ทุกวันนี้ เป็นกำาลังใจ

ให้นักสู้ นักรบเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคน เร�เชื่อมั่นว่�...

“คุณทำ�ได้” อย่�งแน่นอน!
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 และดึงพลังในตัว

ของพ่ีน้อง สปป.ลาว

ปลดล็อก

CEO นพกฤษฏิ์ ระเบิดพลัง "WHY"

เปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้อง สปป.ลาว

กับสัมมนาระดับโลก ในงาน...

Start Your Business With 

"WHY" EP.137

เมือ่วันท่ี 9 ก.ย. 61 ท่ีผ่านมา ซคัเซสมอร์

จดังาน Start Your Business With "WHY"

ณ ห้องประชมุแห่งชาติ NCC สปป. ลาว 

งานสัมมนา NLP ระดับ World Class 

โดย CEO นพกฤษฏิ ์นธิเิลศิวิจติร จดุพลงัแห่ง

ความสำาเร็จให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน 

ตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมส่งมอบพลังแบบไร้ขีด

จำากัด

โดยผู้เข้าร่วมงาน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน

และเข้าใจคำาว่า “WHY” ในตวัเองอย่างชัดเจน 

เพ่ือนำามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตนให้

ประสบความสำาเร็จ ของการค้นพบความหมาย

แห่งชีวิตทีแ่ท้จริง

BY : ศิริวิช อ่ำ�เจริญ

INFO OVERSEAS16



โดยมี นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรม

การบริหาร ได้ตอกยำ้าความเชื่อมั่นและความสำาเร็จ

ของซัคเซสมอร์ ส่งมอบแนวคิดและแรงบันดาลใจ

สู่ความสำาเร็จอย่างเข้มข้น โดย CEO นพกฤษฎิ์

นิธิเลศิวิจติร ในหัวข้อ The Wisdom For Winners 

“ปัญญาแห่งชัยชนะ” 

อีกทั้ง ภายในงานมีการประดับเข็มเกียรติยศให้กับ

ผูท้ีข้ึ่นรับตำาแหน่ง Bronze, Silver และ Gold รวมกัน

กว่า 100 คน พร้อมได้รับเคล็ดลับ วิธีการทำาธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ จากวิทยากรรับเชิญ คุณสมพล และ

คุณชยิสรา ทองขุนด�า นักธุรกิจรหัสคู่ตำาแหน่ง 

Black Diamond และ Blue Diamond Grand Elite 

ในหัวข้อ Go! Get It “เดินหน้าคว้าชัย” เรียกได้ว่า

ผู้ที่เข้าร่วมงานในคร้ังน้ีได้รับทั้งแนวคิด เคล็ดลับ

และแรงบันดาลใจสู่ความสำาเร็จไปแบบเต็มๆ

เมือ่วันท่ี 8 ก.ย. 61 ท่ีผ่านมา ซคัเซสมอร์ได้จดังาน INSPIRATION ครัง้ท่ี 2

ณ ห้องประชมุแห่งชาติ NCC นครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ด้วยบรรยากาศ

ส่งพลงัปลกุแรงบนัดาลใจสู่ความส�าเรจ็ ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน

ซัคเซสมอร์ ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้คนในสปป.ลาว

เพราะความสำาเร็จนั้นมีอยู่จริง...
แค่ใช้ปัญญาแห่งชัยชนะ!
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BEING MORE TRIP TO
สิ้นสุดระยะเวลาเก็บคะแนน กับ Being More Trip To Dubai 

กันเรยีบรอ้ยแลว้ มอร์แมนขอแสดงความยนิดกัีบทกุๆ ทา่น ทีผ่า่น

ทริปนีไ้ดส้ำาเร็จ  พวกเราจะไดไ้ปเตมิเตม็ชีวิตกับประเทศมหาเศรษฐี

ที่มีเมืองศิวิไลซ์อย่างมหานครดูไบกัน เชื่อว่าทุกๆ ท่านจะได้สัมผัส

กับความหรูหราของตึกสูงเสียดฟ้าและความอลังการของมหานคร

นี้กันอย่างเต็มที่ พร้อมกับเก็บความประทับใจกลับมาสร้างแรง

บันดาลใจให้กับผู้คนในองค์กรของท่านต่อไปอย่างแน่นอนครับ...

เมื่อจบไปหนึ่งทริป และทริปใหม่ก็จะเกิดขึ้นเสมอๆ เพื่อให้นักธุรกิจ

ในครอบครัวซัคเซสมอร์ของเรา ไดป้ระสบการณด์ีๆ  กับ "Success-

more World Experience" อย่างต่อเนื่อง...

 

ดังนั้นในครั้งนี้ มอร์แมนมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกๆ ท่านทราบว่า

ทุกทริปที่ผ่านมาของ Being More Trip พวกเราจะเดินทางไป

ท่องเที่ยวในแถบทวีปเอเชียเท่าน้ัน แต่ในคร้ังนี้จะเป็นคร้ังพิเศษ

ที่สุด ที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวไกลถึงทวีปยุโรปนั้นก็คือ ประเทศตุรกี 

นั่นเองครับ...

วันนี้ มอร์แมน จึงขอประกาศอย่าง

เป็นทางการว่า...

ทริปท่องเที่ยวใหม่ที่พวกเราจะได้ไป

เติมเต็มชีวิตกันคือ...

“Being More Trip To...Turkey”       

ดินแดนแห่งอารยธรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว...

Turkey

ประเทศตุรกี มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 783,562 ตารางกิโลเมตร 

เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่อยู่ทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โดยใน     

ฝั่งของทวีปเอเชียนั้นจะเรียกว่า "อนาโตเลีย" (Anatolia) 

ส่วนพ้ืนทีท่างฝัง่ยโุรปจะเรียกว่า เทรซ (Thrace) ทีม่ช่ีองแคบ

บอสพอรัส ทะเลมาร์มะรา และช่องแคบดาร์ดาเนลเลส ที่เป็น

ตัวแบ่งแยกเมือง โดยทางฝั่งเอเชียจะเต็มไปด้วยอารยธรรม

เก่าแก่ ส่วนทางฝั่งยุโรปก็จะเต็มไปด้วยความเจริญที่ทันสมัย 

บรรยากาศค่อนไปทางฝั่งตะวันตก ภูมิอากาศของประเทศตุรกี

ในแตล่ะภมูภิาคจะไมเ่หมอืนกัน เพราะมธีรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกัน 

ทางฝัง่เมดเิตอร์เรเนยีนหนา้ร้อนก็จะร้อน ส่วนหนา้หนาวอากาศ

จะอบอุ่นและมีฝนตก ส่วนทางตอนกลางนั้นมีภูเขาก้ัน ทำาให้

ในฤดูหนาวจะหนาวมากจนบางคร้ังติดลบถึง -30 องศา

เซลเซียสเลยทีเดียว ชาวตุรกีส่วนมากกว่า 90% นับถือศาสนา

อิสลาม แต่ไม่ได้เคร่งครัดเหมือนทางฝั่งตะวันออกกลาง ภาษา

ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะสื่อสารด้วยภาษาตุรกี แต่ก็มีบางส่วนตาม

ในเมืองใหญ่ๆ ที่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง

คล่องแคล่ว...

ประเทศตุรกี

ประเทศตุรกี
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วารสารฉบบัน้ี มอร์แมนจะมาขยายภาพความฝนัของประเทศตรุกี โดยไลต่ัง้แตเ่มอืงที่ใหญท่ีสุ่ด 

นั่นก็คือ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

มากมาย เชิญติดตามได้เลยครับ...

เมอืงอิสตันบลู (Istanbul) เปน็เมอืงที่ใหญท่ีสุ่ดของประเทศและมปีระชากร

มากทีส่ดุประมาณ 11.5 ลา้นคนเปน็เมอืงเดยีวในโลกทีม่แีผน่ดนิอยู่ใน 2 ทวีป 

คือ ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี

ก่อนคริสตกาล ความโดดเด่นของดินแดน 2 ทวีปแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรม

และศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกแบบออตโตมัน            

กับศิลปะตะวันตกแบบกรีก - โรมัน ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติ

ที่สวยงามและหลากหลายอีกด้วย

เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 

ในปัจจุบันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ จุดเด่นคือ มีโดมขนาดใหญ่กลางวิหาร อายุ 1,500 กว่าป ี

ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และยังเป็นสถานที่สำาคัญของวงการ

ศิลปะของโลกอีกด้วย โครงสร้างการออกแบบเป็นเสา 104 คอลัมน์์์ แบ่งเป็น 40 คอลัมน์์์ ใน

ช้ันล่าง และ 64 คอลัมน์์ ในชั้นของแกลลอรี่ โดมถูกออกแบบให้มีความสูงถึง 56 เมตร 

จากระดับพื้นดิน ปูพื้นด้วยหินปูนที่ถูกวาดสีสันลวดลายเป็นวงกลมอย่างงดงาม การตกแต่ง

ภายในถูกแต่งเติมไปด้วยหินอ่อน ภาพของพระเยซู พระแม่มารี รวมถึงจักรพรรดิแห่งดินีโซ

และพระสวามีคอนสแตนตินที่ 9 ภาพเหล่านี้มีอายุเก่าแก่มาก ทางเข้าโดมนั้นมีภาพโมเสค

เทวทูตผู้พิทักษ์ 6 ปีกของพระเจ้า ที่มีอายุกว่า 700 ปี ประดับอยู่ 4 ตัว นอกจากนี้แล้ว กลาง

ห้องโถงของวิหารสุเหร่าโซเฟียยังเป็นที่ตั้งบัลลังก์เก่าจักรพรรดิอีกด้วย

ฮาเกีย โซเฟีย หรือ สุเหร่าโซเฟีย 

พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) 

ตลาดแกรนด์บาซาร์

(Grand Bazaar)

สร้างข้ึนโดยสุลตา่นเมห์เหมด็ที ่2 ใช้เปน็ทีป่ระทบั

ของสุลต่านหลายพระองค์ติดต่อกันมาหลาย

ศตวรรษ โดยมีทั้งหมด 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้น

นอก เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 

ร่มรื่น อาคารสไตล์ตุรกีดั้งเดิมที่ยังคงสภาพเดิม

ไว้อย่างดีสุดๆ ใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการและ

ต้อนรับแขกคนสำาคัญของเมือง พระราชวังช้ัน

ในเป็นที่พำานักของมเหสีและเหล่าสนม รวมถึง

ลูกหลานของสุลต่าน ภายในมีฮาเร็ม สวรรค์ของ

สุลตา่นทีม่หีอ้งพักมากมายกว่า 300 หอ้ง  ในอดตี

จะเต็มไปด้วยหญิงสาวที่ได้รับการฝึกอบรมความ

สามารถดา้นตา่งๆ เพื่อเอาใจสลุตา่น ทำาใหสุ้ลตา่น

มีความสุข ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็น

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสำาหรับจัดแสดงสมบัติ

อันล้ำาค่าของสุลต่านองค์ต่างๆ มีโบราณวัตถุอัน

ศักดิ์สิทธิ์ อาวุธในสมัยออตโตมันน์ เช่น ดาบ 

ปืน ธนู กระบี่ ขวาน ชุดเกราะ และเครื่องราช

บรรณาการจากทัว่โลก รวมถึงเครื่องกระเบือ้งของ

จนีกับญีปุ่น่กว่า 12,000 ช้ิน และเครื่องประดบัสุด

เลอค่า ทั้งทองคำา หยก มรกต ทับทิม และที่ถือ

เปน็สมบตัทิีล่้ำาคา่ทีสุ่ดในพระราชวังก็คอื เพชรรูป

หยดน้ำาขนาด 86 กะรัต ทีม่คีวามสวยงามอยา่งยิง่

ตลาดแกรนด์บาซาร์ เป็นตลาดที่ใหญ่

และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งก่อ

สร้างข้ึนมานานกว่า 1,500 ปี ถือว่า

เป็นตลาดที่โด่งดังที่สุดในตุรกี โดยมี

อิส
ตัน

บูล

มอร์แมน จะพาทุกคนไปดูสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองอิสตันบูล
ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจดังน้ี

เน้ือท่ีในฉบับน้ีหมดแล้ว แต่สถานที่ท่องเที่ยวในอิสตันบูลยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังนั้น

ในฉบับหน้ามาต่อกันกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงอิสตันบูลและกับเมืองอื่นๆ ของประเทศตุรกีที่มีความ

สวยงามไม่แพ้กัน ซึ่งมอร์แมนจะนำาพาพวกเราชาวซัคเซสมอร์ไปสัมผัสกัน แล้วพบกันครับ...

นักท่องเที่ยวมาเดินช้อปปิ้งวันละ 2- 4 แสนคน และในปี ค.ศ. 2014 ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดในโลก โดยมากถึง 91 ล้านคนต่อปีเลย

ทีเดียว ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน ถนน 65 เส้น มีจำานวนพนักงานหรือคนขาย

กว่า 26,000 คน นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่แล้ว ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมในอดีต มีมัสยิด ลานน้ำาพุ ฮัมมัม สถานที่อาบน้ำาแบบเตอร์กิช และมหาวิทยาลัย

อิสตันบูล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกก็อยู่ที่นี้ ใครมาที่นี่รับรองว่าต้องเสียเงิน

แน่ๆ เพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายมากๆ ทั้งเครื่องเงิน ไข่มุก เครื่องปั้นดินเผา เสื้อผ้า 

ผ้าไหม นาฬิกา รองเท้า เสื้อหนัง พรม เซรามิค ของที่ระลึก ของโบราณต่างๆ ของตกแต่งบ้าน 

สินค้าชื่อดังของท่ีนี่จะเป็นทองคำา ที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม หากซ้ือของที่ตลาดนี้ เวลาต่อ

ราคา ต้องต่ออย่างน้อย 50-70% เพราะราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่รอให้ผู้ซื้อต่อ ใครต่อเก่งก็จะได้

ของราคาถูกเป็นพิเศษ
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ส�ม�รถ "สมัครบัตรเครดิต" ได้แล้วนะ!

CREDIT CARD

BY : สุพจน์ อ�นมณี

INFO SOCIAL22

ระบบสม�ชิก...วันน้ี!

สวัสดีครับทุกท่าน ส�าหรับเรื่องราวข่าวสาร

เก่ียวกับเทคโนโลยีวันนี้ ผมขออัพเดทเกี่ยว

กับฟังก์ช่ันเพ่ิมเติมของระบบสมาชิกครับ

ขณะนีท้างบริษัทฯ ได้มกีารตดิต่อกับทางธนาคาร  เพ่ืออำานวย

ความสะดวกให้กับสมาชิกในการดำาเนินการทำาบัตรเครดิต

กับทางธนาคาร  โดยทางบริษัทได้ตดิต่อไว้ทัง้หมด 4 ธนาคาร

คอืธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ สินเช่ือเฟิร์สช้อยส์

และสินเชื่ออิออน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ฟังก์ช่ันที่เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับ

สมาชิกในการสมัครบัตรเครดิตนั้น จะมีประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของ

สมาชิก 

ส�าหรับวันนี้ ผมขอจบการอัพเดทเร่ืองเทคโนโลยีกันไว้เพียงเท่านี้ แล้วจะมา

อัพเดทข้อมูลที่มีประโยชน์อีกในฉบับหน้าครับ

โดยทางสมาชิก จะเห็นข้อความเชิญชวนให้ลงทะเบียนผ่าน

หน้าระบบสมาชิก  โดยเมือ่ลงทะเบยีนแล้ว  ทางบริษัทฯ จะส่ง

รายช่ือไปยังธนาคารที่ทางสมาชิกเลือกไว้ เพ่ือดำาเนินการ

ในข้ันตอนการขอเอกสารต่าง ๆ  เพ่ือยืน่กับทางธนาคารต่อไป

หน้าจอขั้นตอน "การสมัครบัตรเครดิต" ผ่านระบบสมาชิก

successmore

1) ข้อความเชิญชวนหน้าระบบสมาชิก ถ้าสนใจให้กด "ลงทะเบียน"

2) จากนั้นสมาชิกจะเห็นธนาคารที่ให้เลือกโดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 

ธนาคาร  จากนั้นกด "ตกลง"

3) ระบบจะแสดงข้อความให้เตรียมเอกสารไว้ ให้สำาหรับธนาคารที่ท่านเลือก 

จากนั้น กด "ตกลง"

4) ระบบจะแสดงข้อความขอบคุณที่เข้าร่วมลงทะเบียน หลังจากนั้นสมากชิ

กรอธนาคารติดต่อกลับ

1

2

3

4

เว็บไซต์ระบบสมาชิก: https://www.successmore1.com/member/
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Q&A...
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Q
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Q

Q
การดื่มน�้าแร่อัลคาไลน์

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะ 

น�า้ ที่มีค่าแร่ธาตุและความเป็นด่าง 

อยู่ภายใต้มาตรฐานนำ้าดื่ม

ใช้หินแร่ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี

ใดๆ มี Test Report ยืนยัน

หินแร่ธรรมชาติ ผ่านการทดสอบ

จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจาก หลักการกรองนำ้าของ

เคร่ือง ALKAMAG เป็นการใช้

หินแร่ธรรมชาติในการเพ่ิมปริมาณ

แร่ธาตุ และความเป็นด่างในนำ้าจึง

ทำาให้ค่าปริมาณแร่ธาตุ และความ

เป็นด่างในนำ้าอาจจะไม่คงท่ี แต่จะ  

มีคุณลักษณะเป็นช่วง (Range)  

เช่น ปริมาณแคลเซียมประมาณ 

11 – 15 mg/L, ปริมาณแมกนเีซียม

ประมาณ 7 – 14 mg/L หรือค่า

วัดระดับ pH ปรับข้ึนจากนำ้าดิบ

ประมาณ 1-2 ค่า เป็นต้น รวมทั้ง

ค่าแร่ธาตุและความเป็นด่างในนำ้า 

จะค่อยๆ ลดลงตามปริมาณการใช้

นำ้าและคุณภาพของนำ้าดิบตามพ้ืน

ที่นั้นๆ

UF Membrane ผลิตจากวัสดุ

โพลีซัลโฟน (PS) ทำาหน้าที่ดักจับ

สารปนเป้ือน เช้ือโรคและแบคทเีรีย

มีความละเอียดการกรองสูงถึง  

0.01 ไมครอน

Alkamag Ball คือสารกรอง

ลิขสิทธิ์เฉพาะของเคร่ืองทำานำ้าแร่

อัลคาไลน์ อัลคาแมก ซึ่งให้แร่ธาตุ  

แมกนีเซียม แคลเซียม เหล็ก และ 

ซิงค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  

รวมทั้ง ปรับสภาพนำ้าให้เป็นด่าง

อ่อนๆ ปรับกลุ ่มโมเลกุลของนำ้า

ให้มีขนาดเล็กลงและเป็นสารกรอง

ที่ผ ่านการทดสอบมาตรฐานจาก

ams Laboratories ประเทศ

ออสเตรเลีย

การดื่มน�้าแร่อัลคาไลน์
มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่

ปริมาณค่าแร่ธาตุและ
ความเป็นด่างในน�า้แร่
อัลคาแมก จะมีความสม�่าเสมอ
หรือลดลงตามการใช้งานหรือไม่

ไส้กรอง UF Membrane 
คืออะไร ท�าหน้าที่อะไร

สารกรอง Alkamag Ball
คืออะไร ท�าหน้าที่อะไร

น�้าที่ใช้กับเครื่องท�าน�า้แร่ 
ALKAMAG ควรมีคุณสมบัติ
อย่างไร

ถาม   ตอบ

จุดเด่นเครื่องท�าน�้าแร ่
ALKAMAG คืออะไร

ระบบการกรองทีม่มีากถึง 9 ข้ันตอน 

จุดเด่นคือไส้กรอง UF Membrane 

ที่มีความละเอียดในการกรองสูง

ถึง 0.01 ไมครอน สามารถกรอง

เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสในนำ้า

ได้เป็นอย่างดี ทำาให้ได้นำ้าดื่มใส

สะอาดปลอดภัย ปราศจากส่ิง        

ปนเปื ้อน ซ่ึงจะเหมาะกับทุกคน     

ในครอบครัว

เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

เช่น แมกนีเซียม, ซิงค์, แคลเซียม, 

เหล็ก 

ได้นำ้าดื่มที่เป็นนำ้าอัลคาไลน์ (นำ้าที่

มค่ีา pH เป็นด่างอ่อน ๆ ) ปรับสมดลุ

ภายในร่างกาย

ต้องเป็นนำ้าประปาที่ได้มาตรฐาน

เท่านั้น

ต้องมีค่าสารละลายรวม (TDS) 

ไม่เกิน 250 PPM  

ต้องเป็นนำ้าที่ใส ไม่มีสีขุ่น รสชาติ

ต้องจืด ไม่มีกลิ่นคาว



น�้ำ คือสำรอำหำร
ส�ำคัญที่สุดของร่ำงกำย

หน้ำทีส่�ำคญัทีส่ดุของน�ำ้ คอืการเป็นตวักลางในการเกิดปฏกิิริยาเคมี

ทุกชนิดในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย เซลล์จะไม่สามารถทำางาน

ได้ถ้าไม่มีนำ้า ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ กระบวนการการย่อยอาหาร 

กระบวนการดูดซึมอาหาร และกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 

นำ้าที่เป็นของเหลวของเลือด ทำาหน้าที่ขนส่งอาหารและออกซิเจนให้แก่

เซลล์ อีกทั้ง นำาของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์มาขับถ่าย

ออกจากร่างกายทางปอด

นอกจากนี้ น�้า ยังช่วยให้การขับถ่ายกากอาหารในลำาไส้ ใหญ่เป็นไปโดย

สะดวก ช่วยขับถ่ายของเสียส่วนใหญ่ออกจากร่างกายทางปัสสาวะ และช่วย

ทำาให้ไขข้อต่างๆ ในร่างกายทำางานได้ดี อีกทั้ง นำ้ายังช่วยควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกาย ให้อยู่ในระดับปกติ หากร้อนเกินไปก็จะระบายความร้อนออก

มาในรูปของเหง่ือ นำ้ายังช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเลือดรวมทั้ง

ของเหลวต่างๆ ในร่างกาย และยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำาให้ผิว

พรรณมีสุขภาพดี

นี่คือคุณประโยชน์ของน�้าที่มีต่อร่างกาย ที่สามารถบอกได้ว่า

“น�า้คือสารอาหารส�าคัญที่สุดของร่างกาย”

ในร่างกายของเรานั้น มีนำ้าเป็นส่วนประกอบมากที่สุด

โดยมีปริมาณของนำ้า ดังนี้

92%

85%

70%

ปริมาณ "น�้า" ในสมอง

ปริมาณ "น�้า" ในเลือด

ปริมาณ "น�้า" ในร่างกาย
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การด่ืมน�า้ในปรมิาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการ

มสุีขภาพทีด่ ีและควรเลอืกนำา้ดืม่ทีส่ะอาด ปราศจากเช้ือโรคปนเป้ือน มแีร่

ธาตสุำาคญัทีม่คีณุประโยชน์ต่อร่างกาย ก็จะยิง่ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายให้

แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

นำ้าหนักตัว (กก.) x 33/1000 เท่ากับ 

ปริมาณนำ้าที่เราต้องดื่มต่อวัน (ลิตร)

ถ้าสมมุต ิมีนำ้าหนัก 60 กิโลกรัม

วิธีคำานวณปริมาณนำ้าดื่มที่ร่างกายต้องการ

ต่อวัน คือ  60 X 33/1000

          = 1.98 ลิตร หรือ 1,980 cc.

ถ้าแก้วนำ้าดื่มปกติที่เราใช้มีขนาดบรรจุ

นำ้า 200 cc. ก็คือต้องดื่มนำ้า 10 แก้วต่อวัน

ปรมิาณของน�า้ในร่างกาย คนเราแต่ละคนไม่แน่นอน โดยข้ึนกับอาย ุปริมาณ

ของไขมันในร่างกาย และกิจกรรมของแต่ละคน คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะ

เสียสมดุลของนำ้าในร่างกายได้ง่ายกว่าคนปกติ ร่างกายจะสูญเสียนำ้าได้ทาง

ผวิหนงั ทางปอด โดยการหายใจออก ทางอจุจาระ และทางปัสสาวะ เมือ่ร่างกาย

มีการสูญเสียนำ้า และนำ้ามีความสำาคัญยิ่งต่อร่างกาย

ดงันัน้ เราจงึควรดืม่นำา้อย่างเพยีงพอในทกุๆ วันให้เป็นนสัิย โดยสามารถคำานวณ

หาปริมาณนำา้ดืม่ ทีร่่างกายต้องการต่อวันได้อย่างง่ายๆ ตามวิธกีารคำานวณ (ภาพ

ด้านขวามือ)

เมื่อทราบปริมาณน�า้ดื่มที่ต้องการต่อวันแล้ว

ก็ควรที่จะดื่มน�า้ให้ถูกเวลา ดังนี้

ปริมาณของน�้าดื่มที่ร่างกายต้องการ

ในแต่ละวัน

วิธีค�านวณหาปริมาณน�า้ดื่ม ที่ร่างกาย
ต้องการต่อวันได้อย่างง่ายๆ ดังนี้

ตื่นนอนตอนเช ้าควร

ดืม่นำา้ 2 แก้ว เพราะเป็น

ช่วงทีม่คีวามเข้มข้นของ

เลอืดสูง เลอืดจะขาดนำา้ 

ควรดื่มนำ้าเพ่ือเจือจาง

เลอืดไม่ให้เข้มข้นเกินไป

ทยอยดื่มนำ้า 5 แก ้ว

การทยอยดื่มนำ้าเรื่อยๆ 

เพื่อสร้างความสดช่ืนใน

ระหว่างวันให้กับร่างกาย

เ พ่ือให ้ เมตาบอลิ ซึม 

ระบบไหลเ วียนของ

เลือดและระบบขับถ่าย

ของเสียทำางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ดื่มนำ้าอีก 2 แก้ว ช่วง

เวลานี้ เป็นช่วงที่เร่ิม

มี ของ เ สีย เ กิด ข้ึน ใน

ร่างกาย เพราะร่างกาย

ได้ทำางานไประยะหนึ่ง

แล้ว ฉะนั้นจึงควรดื่มนำ้า

เพ่ือชำาระของเสียต่างๆ

ออกไป

ก ่ อ น น อ น ใ ห ้ ดื่ ม นำ้ า

อีก 1 แก้ว เพื่อชะล้าง

ส่ิงตกค้างในลำาไส้และ

กระเพาะอาหารและ

ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น

05.00 - 06.00 น. 09.00 - 10.00 น. 12.00 - 20.00 น. 22.00 - 00.00 น. 

BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
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ดีต่อสุขภาพ ?

น้ำ�แร่อัลค�ไลน์...ดีต่อสุขภาพ ?

D ID  YOU

จากรายงานทางการแพทย์ชื่อ Complete Nutrition 

(โภชนาการสมบูรณ์แบบ) ได้สรุปว่า 

ความเป็นกรดที่มากเกินไปในร่างกาย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อ

ให้เกิดโรคน่ิวในไต ต่อมลูกหมากโต อาหารไม่ย่อยและ

อ่อนเพลีย เขาได้แนะนำาให้ด่ืมนำ้าที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง

เพื่อช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายลง และจะช่วยลด

ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ในยุโรปนักโภชนาการ

จะแนะนำาให้ดื่มนำ้าพุบางชนิด ซ่ึงอุดมไปด้วยไอออนของ

เกลอืแร่ทีเ่ป็นด่าง การด่ืมน�า้ท่ีเป็นด่างอ่อนๆ 3 แก้วเต็มๆ 

ภายใน 25 นาที เม็ดเลือดแดงจะคืนสภาพ พร้อมที่จะ

นำาพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ภายใน

ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

น�้าอัลคาไลน์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “น�้าด่าง” 

คือนำ้าสะอาดที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติความเป็นด่าง

ที่มีค่า pH ค่อนไปทางด่างอ่อนๆ หรือมากกว่า 7 เล็ก

น้อย น�้าอัลคาไลน์ ยังเป็นนำ้าที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่านำ้า

ธรรมดา ทำาให้ร่างกายสามารถดูดซึมนำา้เข้าสู่ร่างกายและ

นำาไปใช้ยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีข้ึน น�้าอัลคาไลน ์

ยังอุดมไปด้วยไอออนประจุลบ ส่งผลให้มีคุณสมบัติพิเศษ

ในการช่วยต้านและทำาลายอนุมูลอิสระภายในร่างกาย

ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ และช่วยลดความเสี่ยงใน

การเกิดโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนั้น  นำ้าอัลคาไลน์ยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุและ

สารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายต้องการมากมาย ซ่ึงแร่ธาตุ

สำาคัญที่อยู่ในนำ้าอัลคาไลน์ ได้แก่ แมกนีเซียม (Magne-

sium) แคลเซียม (Calcium) และแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น

MORE BEING26
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น�า้แร่อัลคาไลน์
อุดมไปด้วย

ไอออนประจุลบ 

แมกนีเซียม เป็นแร่ธาตุสำาคัญที่ร ่างกาย

ต้องการ ประมาณ 350 – 500 มิลลิกรัม/วัน 

มีความสำาคัญต่อการเผาผลาญของแคลเซียม

และวิตามินซี ซ่ึงมีความสำาคัญต่อการทำางาน

ของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นแร่ธาตุ

ทีช่่วยผ่อนคลายความเครียดได้  และมส่ีวนช่วย

ในการเปลี่ยนแปลงนำ้าตาลในเลือด ให้เป็น

พลังงาน ช่วยทำาให้หลอดเลือดและหัวใจ

แข็งแรง หากร่างกายขาดแมกนีเซียม จะส่ง

ผลทำาให้ภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคต่างๆ ของ

ร่างกายลดลง ระบบกล้ามเนื้อและระบบย่อย

อาหารทำางานผิดปกติได้

แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในร่างกายมากกว่า

แร่ธาตุอื่นๆ โดยจะทำางานร่วมกันกับฟอสฟอรัส

เพ่ือช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ช่วยลดความ

เสีย่งต่อการเป็นโรคกระดกูเส่ือมและกระดกูหัก และ

ช่วยป้องกันกระดูกพรุน โดยปริมาณของแคลเซียม

ที่แนะนำาให้รับประทานสำาหรับผู ้ ใหญ่คือ 1,200 

มก./วัน ซ่ึงแคลเซียมจะทำางานร่วมกับแมกนีเซียม 

วิตามินซี วิตามินดี ธาตุเหล็กและฟอสฟอรัส ช่วย

ให้การทำางานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของ

ร่างกายมีความแข็งแรง

น�า้ด่ืมอัลคาไลน์ท่ีดี เกิดจากการนำาหนิแร่จากธรรมชาตทิีผ่่าน

กรรมวิธีพิเศษ ทำาให้เกิดสภาวะความเป็นด่าง ช่วยในการปรับ

สมดุลสภาความเป็นกรด - ด่าง ภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะ

ที่เหมาะสม ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยให้ร่างกาย

สามารถต่อต้านโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและทำาให้มีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยในปัจจุบัน ทำาให้เราสามารถทำานำ้าแร่

อัลคาไลน์ได้เองที่บ้าน  ด้วยการติดตั้งเครื่องทำานำ้าแร่ Alkamag 

รุ่น Mineral & Alkaline ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก 

จาก ams laboratories ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้วัสดุผลิต

ไส้กรองจากต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน NSF 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  และเพื่อให้คุณมั่นใจได้ในเรื่องของความ

สะอาดที่ผ่าน 9 ชั้นกรองคุณภาพ 

นอกจากนี ้น�าทุ้กหยดท่ีได้จาก Alkamag ยงัผ่านการเตมิแร่ธาตุ

สำาคัญ เช่น แมกนีเซียม แคลเซียม พร้อมปรับค่าความเป็นด่าง

อ่อนๆ ด้วย Alkamag Ball  ลิขสิทธ์ิเฉพาะของ Alkamag 

เพ่ือให้เราได้ดื่มนำา้ที่เป็นมากกว่านำา้สะอาด และเพ่ือสุขภาพที่ดี

กว่าของทุกคน

แมกนีเซียม (Magnesium)

แคลเซียม (Calcium) 
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คณุลกัษณะส�ำคญั7

1

2 4
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ของ"ผูน้�ำมเีสน่ห์"

มีบุคลิกภำพ
ภำยนอกที่ดูดี
และคล่องแคล่ว

มีมุมมองควำมคิด
ที่สร้ำงสรรค์และ
พัฒนำ ซึ่งส่งผลต่อ
อำรมณ์ควำมรู้สึกใน
เชิงบวก

เป็นคนเก่งมแีนวคดิ
และมีแนวปฎิบัติ
ที่ทันสมัย

เป็นคนที่เก่ง
ในดำ้นกำรสื่อสำร

เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
จริงใจ ใส่ใจ มีหัวใจเป็นธรรม
และเป็นผู้ให้

เป็นผู้น�ำ ที่น�ำทีม
ให้ประสบควำมส�ำเร็จได้

มีภำษำถ้อยค�ำ
และกำรตั้งค�ำถำม
ที่ส่งเสริมพลัง
ของตัวเองและผู้ตำม

         บุคลิกภาพภายนอก เป็นสิ่ง

ที่ผู ้คนมองเห็นได้ง่ายที่สุด ซ่ึงหมาย

ความรวมถึงการดูแลความสมดุลของ

นำ้าหนักและส่วนสูง หน้าท้องที่ไม่มี

พุงยื่นออกมา ผิวพรรณที่ดูกระจ่างใส

ทรงผมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการ

แต่งกายที่เข้ากับบทบาททางสังคม

การดแูลฟันให้สะอาด การดแูลสุขภาพ

ให้แข็งแรง การเดิน การนั่ง การยืน

ด้วยท่วงท่าทีส่มดลุ รวมถึงการมรีอยยิม้

ที่ทำาให้ผู้คนมีความสุข

เป็นคนมคีวามคิดท่ีจดจ่อกับทางออก

ของปัญหา ไม่ใช่จมอยู ่กับปัญหา

เป็นคนที่คำานึงความเป็นไปได้ โอกาส

และความหวัง ซ่ึงผูน้ำาในระดบันีจ้ะเข้า

ใจดีว ่าส่ิงไหนที่ผู ้คนจดจ่อ สิ่งนั้น

จะขยายผล นั่นคือ ถ้าจดจ่อปัญหา 

ปัญหาจะลุกลาม แต่ถ้าจดจ่อทาง

ออก จะมองเห็นทางออกได้มากข้ึน 

ซ่ึงมุมมองความคิดที่ถูกต้อง จะส่ง

ผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ทำาให้ผู ้นำา

คนนั้นมีพลัง และสามารถจุดประกาย

พลังให้แก่คนอื่นได้ดีอีกด้วย

ผู้น�าท่ีเป็นคนเก่ง จะได้รับการยอมรับ

และคำาช่ืนชมจากผู้ตาม ถ้าผู้นำาอยู่ใน

ระดับงงกับชีวิต ใครถามอะไรก็ไม่มี

คำาตอบที่เข้าท่า ทำาให้บางคร้ังผู้ตามจะ

รู้สึกว่า ฉันน่าจะเป็นผู้นำาเองมากกว่า

ถ้าเป็นอย่างนี ้ ก็ยากทีจ่ะเกิดการยอมรับ

อย่าไปว่าถึงข้ันมีเสน่ห์เลยครับ ดังนั้น 

ผู้นำาจึงจำาเป็นต้องเก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน

และเก่งคิดด้วยครับ

         ผู้น�าที่มีเสน่ห์ต้องเก่งด้านการสื่อสาร

         ทั้งด้านการพูด การฟัง การถามตอบ

การสรุปประเด็น การให้ข้อคิด และการเขียน 

รวมทั้งการใช้ภาษากาย ซ่ึงจะต้องมีมาตรฐาน

การสื่อสารที่สูง ทั้งในรูปแบบการพูดคุยเดี่ยวๆ

พูดบนเวที การนำาประชุม การออกรายการทีวี 

วิทยุ การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์

         การอ่อนน้อมถ่อมตน ทำาให้คุณเป็น

คนน่ารัก ไม่ดูถูกคนอื่น มีความจริงใจ ทำาให้

ผู้อื่นสัมผัสและรับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้ถูกหลอกใช้ 

ความใส่ใจทำาให้ผู้คนรับรู้ว่า คุณไม่ได้จ้องเอา

แต่ประโยชน์ การมีหัวใจเป็นธรรม ทำาให้คน

มัน่ใจว่า การทำาดมีผีลงานย่อมได้ด ีส่วนการเป็น

ผู้ ให้ทำาให้คนอยู่ด้วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากคุณ

ซ่ึงมักตรงข้ามกับความรู้สึกว่าเขาทำางานส่ง

ส่วยให้คุณ

          นอกจากเก่งแล้ว ยังต้องใช้ความ

เก่งในการน�าทีม โดยการสร้างแรงบันดาลใจ

เพ่ือให้ผู้ตามดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้

อย่างเต็มที่ เพ่ือความสำาเร็จของระดับทีม

และระดับรายบุคคลที่เป็นสมาชิกของทีมด้วย  

ถ้าทำาได้ ในระดับนี้ คุณก็จะกลายเป็นผู้นำาที่มี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่น 

ระดับการยอมรับจากหัวใจจะอยู่ในระดับลึก 

อันเป็นผลมาจากการนำาที่ทำาให้ชีวิตของเขาดี

ขึ้นนั่นเอง

ผู้น�าที่มีเสน่ห์ จะต้องมีถ้อยคำาพลังบวก

สูงที่ใช้อยู่เป็นประจำาจนกลายเป็นนิสัย 

เช่น ยอดเยี่ยม สุดยอด มหัศจรรย์มาก

คุณทำาได้ รวมถึงมีถ้อยคำาที่ปลุกพลัง

ตัวเองในทุกๆ วัน เช่น วันแล้ววันเล่า 

ฉันจะดีข้ึนในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้แล้ว

ยังต้องเป็นคนที่ใช้คำาถามที่ทำาให้ตัวเอง

และคนอื่นมีพลัง เช่น ฉันได้เรียนรู้อะไร

จากปัญหานี้บ้าง และฉันจะมีวิธีบรรลุ

เป้าหมายนี้ก่ีวิธี ใครบ้างที่ฉันสามารถ

ขอคำาปรึกษาได้ เป็นต้น ที่สำาคัญคือ 

การรู้จักพูดจาด้วยถ้อยคำาท่ีให้กำาลังใจ

แก่ผู้คนด้วย

ทัง้หมดนีค้อื “7 คณุลกัษณะส�ำคญัของผูน้�ำมเีสน่ห์” เอ้ำ! ใครต้องกำรเป็น
ผู้น�ำมีเสน่ห์ รีบอ่ำนอีกรอบและเอำไปใช้เลยนะครับ รับประกันซ่อมฟรีวำ่ คุณจะ
มีเสน่ห์จนเกินห้ำมใจอย่ำงแน่นอนครับ

สวัสดีครบั นกัธรุกิจซัคเซสมอร์ทีรั่กทกุท่าน เวลาในแต่ละเดอืน

ว่ิงผ่านไปรวดเร็วเหลอืเกิน นีก็่เข้าสู่ช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีแล้ว

ขอให้ทกุๆ ท่าน มุง่มัน่ คว้าเป้าหมายต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้นะครับ 

More Guru ฉบบันีข้อส่งพลงัให้ทกุท่าน ด้วยเร่ืองราวของ...

"

"

MORE GURU28

BY : นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร



1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

มองว่าตัวเองท�าอาชีพ
...ไม่ใช่แค่ท�างาน

มองว่าตัวเองเป็นมืออาชีพ
...ไม่ใช่แค่มีงานท�า

มีมุมมองที่...ถูกต้อง!
ในการท�างานเป็นทีม

มีมุมมองว่า...ในแต่ละเดือน 
แต่ละปี ฉันจะต้องเก่งขึ้น

คิดดีต่อบริษัท...
ที่คุณท�างานอยู่

จดจ่อไปที่ความเป็นไปได้...
ไม่จดจ่อไปที่อุปสรรคปัญหา

ถ้าคุณขยัน แล้วยังท�างาน
นั้นได้ไม่ดี...แสดงว่าคุณยัง
มีความรู้ ความเข้าใจไม่พอ

มองอุปสรรค
เป็นหินรอง...ก้าว!

มองการถูกตีกลับของงาน...
เป็นการยกระดับมาตรฐาน
ตนเอง

มีมุมมองความเข้าใจ
เรื่องการประเมินตนเอง

มองว่า...ถ้าคุณเก่งขึ้น
คุณก็จะท�างานที่ยากขึ้นได้

มองการถูกถาม...ค�าถาม! 
เป็นการวัดความเข้าใจในงาน

มีความคาดหวัง...
ในชีวิตที่ถูกต้อง

เชื่อว่าตัวเอง...พัฒนาได้
และยินดีที่จะพัฒนา

มองการท�างานมาก 
เป็นการเรียนรู้มาก

SLA
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ตาราง
การประชุม
ประจำเดือน 2018

ธันวาคม 2018
มกราคม 2019

วันอาทิตย ที่ 2 ธ.ค. 2018

วันอังคาร ที่ 4 ธ.ค. 2018

วันอาทิตย ที่ 9 ธ.ค. 2018

วันพ�ธ ที่ 12 ธ.ค. 2018

Product Insight  เวลา 8.00 - 17.00 น.
โรงแรมว�นเพลส จ.เชียงใหม

Platinum Meet CEO  เวลา 16.00 - 18.00 น.
สำนักงานใหญรัชโยธิน หอง 301
Bronze & Up  เวลา 19.00 - 21.30 น.
สำนักงานใหญรัชโยธิน หอง 301

Inspiration #37  เวลา 12.00 - 17.00 น.
หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

President Talk  เวลา 16.00 - 18.00 น.
สำนักงานใหญรัชโยธิน หอง 301

วันอาทิตย  ที่ 16 ธ.ค. 2018
Inspiration #16 เวลา 12.00 - 17.00 น.
จ.เชียงใหม

วันอาทิตย  ที่ 23 ธ.ค. 2018
Start Your Business With WHY
เวลา 08.00 - 17.00 น.
พนมเปญ กัมพ�ชา

วันเสาร ที่ 12 ม.ค. 2019

วันอาทิตย ที่ 13 ม.ค. 2019

วันอาทิตย ที่ 20 ม.ค. 2019

วันอาทิตย ที่ 27 ม.ค. 2019

Inspiration  เวลา 12.00 - 17.00 น.
เว�ยงจันทน สปป.ลาว

Start Your Business With WHY
เวลา 08.00 - 17.00 น.
เว�ยงจันทน สปป.ลาว

Transform In Action  เวลา 12.00 - 17.00 น.
จ.พ�ษณุโลก

Start Your Business With WHY
เวลา 08.00 - 17.00 น.
เซ็นทรัลแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

Start Your Business With WHY
เวลา 08.00 - 17.00 น.
จ.กำแพงเพชร

Product Insight   เวลา 08.00 - 17.00 น.
สำนักงานสาขาหาดใหญ

***หมำยเหตุ : สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมีกำรเปล่ียนแปลง สำมำรถเช็คสถำนท่ีจดังำนได้ท่ี www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชมุ
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เกบ็คะแนนตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

หมายเหต ุ: 
ครัง้ที ่1   รหสัเดีย่ว 330 คะแนน รหสัคู ่  495 คะแนน
ครัง้ที ่2   รหสัเดีย่ว 462 คะแนน รหสัคู ่  693 คะแนน
ครัง้ที ่3   รหสัเดีย่ว 594 คะแนน รหสัคู ่  891 คะแนน
ครัง้ที ่4   รหสัเดีย่ว 726 คะแนน รหสัคู ่1,089 คะแนน
ครัง้ที ่5   รหสัเดีย่ว 858 คะแนน รหสัคู ่1,287 คะแนน

 ครัง้ท่ี 6   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 7   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 8   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
 ครัง้ท่ี 9   รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน
ครัง้ท่ี 10  รหัสเดีย่ว 990 คะแนน รหัสคู่ 1,485 คะแนน




