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ปีที่ 7 ฉบับที่ 45 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้



ทักทายกันฉบับน้ี เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึง

เดือนธันวาคม ซ่ึงถือว่าเป็นคู่เดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 

นับวันเวลาก็หมุนเปล่ียนผ่านไปอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน หลักการ

ของความเร็วเป็นเรื่องของการจับคู่เปรียบเทียบ น่ันก็คือ ถ้า

เหตุการณ์ต่าง ๆ  ข้างนอกตัวเรามนัเร่งรบีข้ึน ชวิีตเรากจ็ะเรง่

รีบข้ึนจนรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากกว่าเก่า ท้ังท่ีใน

หนึ่งวันก็ยังคงมี 24 ชั่วโมงและในหนึ่งปีก็ยังมี 12 เดือนเท่า

เก่าก็ตาม ที่เกริ่นมาทั้งหมดนั้น ต้องการสื่อให้เราตระหนักว่า

อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะปีต่อปี

มันจะจากเราไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าพวกเราที่อ่านบท

ทักทายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกซัคเซสมอร์เป็น

เครื่องมือในการสรา้งคุณภาพชวีติที่ดี ซึง่ทีมบรหิารบริษทัทุกคน

ตระหนักรู้ดีว่า เราต้องพัฒนาบริษัทให้มีความสามารถในการ

แข่งขันที่ดีข้ึน ทั้งในส่วนของแบรนด์ดิ้ง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยีระบบงาน การตลาด การจัดงาน การให้บริการ และ

คุณภาพของบุคลากร ซึ่งบริษัทก็ได้มีการจัด

งบประมาณ เพื่อการยกระดับอย่างต่อเนื่อง

จึงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่น ไว้วางใจและสามารถ

อยู่ด้วยความรู้สึกสบายใจได้ว่า บริษัทไม่เคย

ที่จะละเลยในการปรับปรุงเพื่อให้พวกเราทุก

คนสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

ทุกท่านครับ การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันท่ีเรียก

กันว่ายุค “New Normal” น้ัน เราต้องรวมพลัง

ทีมเป็นหน่ึงเดียว เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อน

กลยุทธ์ ผลักดันแผนงานและการพัฒนายก

ระดับความสามารถในการแข่งขันไปด้วยกัน 

เนื่องจากโลกธุรกิจข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่มี

ใครสามารถทำาสิ่งเดิม ๆ แบบเดิม ๆ แล้วเก็บ

ชัยชนะได้ การลงมือทำาแล้วกลับมาประเมิน

ผลเพื่อเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทั้งตนเองและ

แผนงาน จึงเป็นวงจรท่ีเป็นหัวใจของการทำา

ธุรกิจในปัจจุบัน

ดังน้ัน หากท่านใดลงมือทำาแล้วยังไม่สามารถ

เก็บเก่ียวผลลัพธ์ได้ ขอให้รู้ว่าน่ีเป็นเรื่องปกติ

ขอเพียงให้เราเรียนรู้ และยืนหยัดทำาซ้ำาให้

นานพอ เราก็จะสามารถประสบความสำาเร็จ

เหมือนคนจำานวนมากที่ประสบความสำาเร็จ 

ขอใหเ้ราเชื่อในหลกัการทีว่่า “ความสำาเร็จน้ัน 

มาจากการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับ

การลงมือทำาอย่างทุ่มเท จนถึงระดับที่คุณ

มีความสามารถ ในระดับความสำาเร็จท่ีคุณ

ต้องการ” เป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน ก้าวเดิน

ต่อไปอย่างองอาจทรนงและมั่นคงนะครับ

และเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าน้ี เราสองคน

ขออำานวยพรให้ทุกท่าน จงรวบรวมสมาธิ

พลังแห่งความรัก ความสำานึกคุณและพลัง

แห่งจิตวิญาณ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส่งท้าย

ด้วยความเป็นตัวคุณท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจงกลาย

เป็นตัวคุณท่ีดีย่ิงๆ ข้ึน และประสบความ

สำาเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในปีใหม่ที่จะเวียนมาถึง

น้ีครับ

สวัสดีครับ! 

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน

สาส์นจากผู้บริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GREETING 



C O N T E N T S
นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 7 ฉบับที่ 45 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

Activity Update

Cover Story : สัมภาษณ์พิเศษ! ผู้ชนะ 3 อันดับ

"Bodi Design" หุ่นในฝันคุณปั้นได้ 

Info Overseas :

SCM กัมพูชา สิงคโปร์ นำาเข้า...สวนกระแสศรษฐกิจ!

Recognition :

สิงหาคม - กันยายน 2563

Q&A : ถาม-ตอบ

ทำาไมต้อง Detox

Health & Beauty : 

โรคมะเร็ง "ตับ"

Guide Tip : 

มอร์แมน! พาเที่ยวประเทศเวลล์ ในสหราชอาณาจักร

More Being : 

การ Detox ตับ จำาเป็นต่อร่างกายหรือไม่?

More Guru : 

5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐาน...สู่ชัยชนะ (ตอนที่ 1)

Successmore Leadership Academy (SLA) :

11 idea (กรอบความคิดเพิ่มปัญญา)

ตารางงาน : 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
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GREETING    03

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com







SCM Health Creator Camp คร้ังท่ี 1 แคมป์สำาหรับผู้เช่ียวชาญด้าน

การออกแบบสุขภาพ ท่ียกระดับความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ต่อยอดธุรกิจพร้อมสร้างทีมให้เติบโตอย่างมืออาชีพ

งานน้ีถือเป็นประกาศศักดาของซัคเซสมอร์ ในการเป็นผู้นำาธุรกิจท่ียกระดับ

คุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดี เพื่อส่งมอบนักธุรกิจสู่นักธุรกิจใหม่ ด้วยการป้ัน

บุคลากรคุณภาพผู้ผ่านการเข้าอบรมเป็นนักออกแบบสุขภาพกว่า 150 ท่าน

ท่ีได้ร่วมทำากิจกรรมและเรียนรู้ การออกแบบสุขภาพแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้

ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ถึง 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน 

โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา

เรียกได้ว่าเป็นคอร์สเก็บตัวบ่มความรู้ท่ีอัดแน่นไปด้วยเน้ือหา เติมเต็มท้ัง

Mindset และ Skillset พร้อมส่งต่อความรู้ ไขความกระจ่างในศาสตร์แห่ง

การดูแลสุขภาพเพื่อให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ได้เรียนรู้ และพร้อมเติบโตไป

ด้วยกัน!

10-12 October 2020



นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



08    RECOGNITION

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563

คุณเกรียงไกร - คุณนิภาพร กาติ๊บ

จ.พะเยา

คุณวัญเพ็ญ - คุณวาง ปิ่นมณี 

จ.กำาแพงเพชร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Peal



RECOGNITION    09

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Gold

คุณกัญญนันทน์ ยศรวีเมธากรณ์  จ.สงขลา

คุณคอน ซอ นิ    กรุงเทพมหานคร

คุณจริพร ชินวัชรากุล   กรุงเทพมหานคร

คุณชาญกิจ ทวิวัฒน์ - คุณพิมพร แก้วสินสวัสด์ิ   จ.ชลบุรี

คุณฐิติมา ศรีเดช    จ.สงขลา

คุณฐิติรัตน์ สินทวีเรืองกุล   จ.ชัยนาท

คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์ จ.นครราชสีมา

คุณยุพเยาว์ - คุณวีระยุทธ มะโนปา จ.เชียงราย

คุณรุ่งนภา ทวีเดชตระการ   จ.ตรัง

คุณเรวดี เพชรศิราสัณห์   จ.นครศรีธรรมราช

คุณละไม - คุณจิระศักด์ิ ฝ่ังชลจิตต์   จ.นครศรีธรรมราช

คุณวรรณนิภา สาระพงษ์   จ.กำาแพงเพชร

คุณแว่น ไพบูลย์    จ.ราชบุรี

คุณสัจจา เพชรศิราสัณห์   จ.ภูเก็ต

คุณสัญญา - คุณนพรัตน์ เรืองแจ่ม จ.สุโขทัย

คุณสุณีรัตน์ แสงขาว   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุนิสา - คุณปรัชญา สุริคำาแดง จ.เชียงราย

คุณเสาวณี - คุณเรวัฒน์ บุษบงค์  จ.ชุมพร

คุณหนิตอผา หนิจิมุลัด   จ.สงขลา

คุณอรอนงค์ หงษ์ยนต์   จ.กำาแพงเพชร

คุณอ่อนจันทร์ ทิพย์สมบัติ - คุณกิตติ ทิพย์สมบัติ

จ.หนองคาย

คุณดารุณี - คุณสมชาติ พรศิริธาดา

จ.ตาก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Platinum



10   RECOGNITION

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Bronze

คุณจตุพร ลลิตตาคม   จ.ตาก

คุณจตุรงค์ ยอดระบำา          จ.นครศรีธรรมราช

คุณจอ ทาซิน ออง   จ.ชุมพร

คุณจิราห์ ขาวเรือง   จ.ตรัง

คุณจี เป่า - คุณสาเลม แง็ด  จ.ชลบุรี

คุณจุฑากร มาลากุลัง   จ.ชลบุรี

คุณเจเล มะฮ่ี    กรุงเทพมหานคร

คุณฉวี ชุนเขตต์    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชนากานต์ เจนใจ   จ.นครสวรรค์

คุณชวัลนุช เนื่ยงน้อย   จ.นครสวรรค์

คุณชัยภัทร บุญหนา   จ.ระยอง

คุณชาตรี บันเทืงยื่ง   จ.ตาก

คุณกนกวรรณ มหาพรหม   จ.สงขลา

คุณกมลรส กาวิล    จ.เชียงราย

คุณกันยากร พันธ์ุทอง   จ.สงขลา

คุณกาญจนา เมืองสองช้ัน   จ.ปทุมธานี

คุณกาญจนา สมพร   จ.กำาแพงเพชร

คุณเกษร สนิทนอก   จ.นครราชสีมา

คุณเกียรติประวัติ - คุณมัลลิกา บุญงาม    จ.นครสวรรค์

คุณขรินทร์ทิพย์ หงษ์สมดี   จ.ระยอง

คุณขันธ์ชัย - คุณสายพิณ บริบูรณ์  จ.ตรัง

คุณข่ิน นุ - คุณตาน หลู่   จ.เชียงใหม่

คุณคริษฐา อ้อนกระโทก   กรุงเทพมหานคร

คุณคำาน้อย จันทรศิริ   จ.พิจิตร

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Silver

คุณเก่ตี     จ.ตาก

คุณคอน ซอนิ    กรุงเทพมหานคร

คุณเตาเฟส บาเหม   จ.สงขลา

คุณทองเพ่ิม ฮะฉ่ัว   จ.พิจิตร

คุณภิษชา เจนใจ    จ.นครสวรรค์

คุณยศธร สุ่นทอง   จ.เชียงใหม่

คุณยุพเยาว์ - คุณวีระยุทธ มะโนปา จ.เชียงราย

คุณวัชระพงษ์ ทิพย์สมบัติ   กรุงเทพมหานคร

คุณวันเพ็ญ - คุณระเด่น พิมพิเสน  จ.พิษณุโลก

คุณศิรดา สังข์อยู่ - คุณประทีป จันทโชติ จ.พิษณุโลก

คุณศุภชัย หนูด้วง   จ.ตรัง

คุณสมพงษ์ - คุณสมบูรณ์ ประกอบบัว จ.นครราชสีมา

คุณสุดเขต ชัยภูมิ   กรุงเทพมหานคร

คุณสุพิศ จันทะนิล - คุณสมชาย จันทร์สนธิ   จ.น่าน

คุณหนูจาย - คุณสุวัฒน์ หนูด้วง  จ.ตรัง

คุณอำาพร อาจอกู่    จ.เชียงราย
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4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Bronze

คุณเชอร่ี    จ.ตาก

คุณโชคชัย มาศสรรค์สกุล   จ.อุตรดิตถ์

คุณซอ มิน เทียน    กรุงเทพมหานคร

คุณซอดา    จ.แม่ฮ่องสอน

คุณฌาน - คุณาพจน์ โคตรสีบัน  จ.หนองคาย

คุณญาติกา ชัยลฎากรณ์   จ.พิษณุโลก

คุณณนันทพร ธนาภัสสร์   จ.นครสวรรค์

คุณณัฐธินี ศรีจันทร์   จ.บึงกาฬ

คุณณัฐพล พิมโกทา   จ.ชัยภูมิ

คุณณิชานันทน์ ลลิตสกุลสิทธ์ิ  จ.ลำาปาง

คุณดวงตา ภาษี    จ.นครราชสีมา

คุณดา ปูต้า    จ.ราชบุรี

คุณดารารัตน์ ทาไชยวงค์   จ.ลำาปาง

คุณทวี ศรีเดช    จ.กำาแพงเพชร

คุณทองดี อุทะกะ - คุณวีระพล อาจเดช จ.นครราชสีมา

คุณธนัทพัชร์  พิลาแดง   จ.อุดรธานี

คุณธนาวรรณ ถาวร   จ.กำาแพงเพชร

คุณธัญชนิด ศรีพรหม   จ.ปัตตานี

คุณนพดล ถือแก้ว   จ.พิษณุโลก

คุณนภารัตน์ - คุณสมพงษ์ ศรีวิโรจน์ จ.กำาแพงเพชร

คุณนัชษ์ทรงพล นัทธ์ิสุนทร  จ.ชลบุรี

คุณนาวิน จังเจริญกุล   กรุงเทพมหานคร

คุณน้ำาผ้ึง - คุณสงกรานต์ นุชจันทร์ จ.สุโขทัย

คุณนิชานันท์ นันทศิริศรณ์   จ.นนทบุรี

คุณนิตยา - คุณสุเทพ กล่ินเจริญ  จ.อุตรดิตถ์

คุณนิตยา แพหีต    จ.สุราษฎร์ธานี

คุณนิภารัตน์ นาทมพล - คุณสมควร ชะตารัมย์

จ.ร้อยเอ็ด

คุณนิวัฒน์ ดอเล๊าะลาโมะ   จ.สงขลา

คุณมึอ ยาลู    กรุงเทพมหานคร

คุณสุรินทร์ ไชยสง   จ.ชุมพร
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• แรงจูงใจ

• การเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ

• การตั้งเป้าหมาย

• การพิชิตเป้าหมาย

• อุปสรรค

แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น

• แรงจูงใจ

• การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย
    และจิตใจ

สัมภาษณ์พิเศษ!  สำาหรับผู้ชนะการแข่งขัน!
BODi Design Challenge 2020

"ผมรู้สึกภาคภูมิใจ...ที่ได้เป็นตัวแทนในการแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ที่ดี จากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคู่กับ 
โภชนาการที่ถูกต้องและการออกกำาลังกายที่เหมาะสม"

คุณอรรถพล ไชยสง (นักธุรกิจระดับ Diamond)

ผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1 คว้าเงินรางวัล 80,000 บาท

คุณอรรถพล ไชยสง ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ หุ่นในฝัน...

คุณป้ันได้มาแรงแห่งปี กล่าวถึงความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการใน

คร้ังน้ีว่า “เมื่อบริษัทฯประกาศว่ามกีารแข่งขัน BODi Design Challenge ตนรู้สึก

ตื่นเต้นและอยากพิสูจน์ว่าโปรแกรมท่ีจัดข้ึน โดยเน้นเรื่องโภชนาการท่ีถูกต้อง

ควบคู่กับการออกกำาลังกายที่ถูกวิธีนั้นได้ผลลัพธ์จริง” เพราะนอกเหนือจากการ

รับประทานผลติภณัฑ์ให้ไดป้ระสิทธผิลสูงสุดตามทีก่ำาหนดไว้ในโปรแกรม และมี

การคำานวนสัดส่วนของไขมนัและกลา้มเนือ้ควบคูไ่ปดว้ย จงึทำาใหเ้รามัน่ใจอดท่ีจะ

ตื่นเต้นและลุ้นไปกับผลลัพธ์ท่ีจะทำาให้เราสามารถเปล่ียนแปลงตัวเองและผู้ท่ีเข้า

ร่วมโครงการคนอื่น ๆ ในระยะเวลาเพียง 60 วัน ไม่ได้เลย เรียกว่า “แค่คิดก็

รู้สึกตื่นเต้นแล้ว”

“เชื่อว่าการเตรียมพร้อมท้ังด้านร่างกายและจิตใจสำาคัญอย่างมาก

    ...ต่อผู้เข้าแข่งขัน และผู้ท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลงตัวเองทุกคน!

“วินัย” เป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิง ท้ังวินัยในการปฏิบัติตัวตามโปรแกรม ท้ังการ

เลือกรับประทานอาหารเสริมควบคู่กับการออกกำาลังกายอย่างถูกวิธี การมีความ

รู้ความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการท่ีถูกต้องและเปิดใจปรับ Mindset ในการ

เรียนรู้ และทำาตามส่ิงท่ีโค้ชบอกตลอด 60 วันท่ีเข้าร่วมโครงการ

1ชนะเลิศอันดับ

Before

After

”
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สัมภาษณ์พิเศษ!  สำาหรับผู้ชนะการแข่งขัน!
BODi Design Challenge 2020

• การตั้งเป้าหมาย

• การพิชิตเป้าหมาย

• การก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ  

ส่วนตัวแล้วไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใคร...

        ...นอกจากอยากเอาชนะใจตัวเอง! 

การแข่งขันในคร้ังน้ีต้องอาศัยวินัย และใจท่ีเข้มแข็ง

ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและส่ิงย่ัวยุตลอดทาง ซ่ึงเรา

สามารถพิชิตมันได้ พร้อมกับความ Amazing ของ

ส่ิงท่ีได้รับกลับมา ท้ังรูปร่างท่ีดีข้ึน กระชับข้ึน ซ่ึง

เป็นผลพลอยได้ แต่ส่ิงท่ีทำาให้เราได้กลับคืนมามัน

มากกว่าน้ัน มันคือการท่ีเราได้สุขภาพท่ีดีกลับมา 

ร่างกายท่ีแข็งแรง จิตใจท่ีกล้าแกร่ง สุขภาพกายใจท่ี

ดีข้ึนบุคลิกภาพท่ีดีและความม่ันใจท่ีเพ่ิมข้ึนอีกทวีคูณ

ซ่ึงทำาให้เราสามารถทำากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้า

หมายของชีวิตได้ดีข้ึนด้วย 

ผมเป็นคนมีวินัยมาก! 

ในการทำากิจกรรม ผมไม่พลาด

แม้แต่กิจกรรมเดียวท่ีเกิดข้ึน

ใน 60 วัน

อุปสรรคในการแข่งขันคร้ังน้ีมีแค่ใจของเราเพียงอย่างเดียว ซ่ึงย่ิงทำาให้รู้สึก

ว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องชนะให้ได้เพราะถ้าเราชนะใจตัวเองได้ ไม่ว่าเราจะเร่ิมต้นทำาอะไร

ใหม่ ๆ  เราก็จะรู้สึกถึงการท้าทาย และการพัฒนาตัวเองที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในทุก ๆ วัน

ผมรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นตัวแทนในการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ควบคู่กับโภชนาการท่ีถูกต้องและการ

ออกกำาลังกายท่ีเหมาะสม การเข้าร่วมโครงการ BODi Design Challenge ในคร้ังน้ี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยื่ง ไม่ใช่เพราะผมชนะ

การแข่งขันในคร้ังน้ี แต่เป็นเพราะผมได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาอีกคร้ัง ท้ังสุขภาพท่ีแข็งแรง ผิวพรรณท่ีสดใสและดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักกับ

บุคลิกภาพใหม่ เรียกความม่ันใจจากเดิมให้มีมากข้ึนไปอีก ตอนน้ีผมพร้อมท่ีจะออกไปพิชิตทุกภารกิจแล้วครับ!

”

”
“ด้านจิตใจ” ผมมีความพร้อมอยู่แล้ว รู้สึกแฮปป้ีกับกิจกรรมท่ีได้ทำาตลอด 60 วัน ตื่นเต้น

ตลอด เพราะเป็นการปรับกิจวัตรประจำาวันใหม่ท้ังหมด ไม่ใช่แค่การหันมาออกกำาลังกาย

อย่างสม่ำาเสมอ แต่ต้องปรับเรื่องอาหารการกินต้องบริหารจัดสรรเวลาใหม่ แต่ก็ลงตัว

และนับว่าคุ้มค่ามากท่ีทำาให้เราได้รับผลลัพธ์ดีเกินคาด จนตัวเองยังรู้สึกท่ึงและคนรอบ

ข้างทักกันขนาดน้ี 

และยังพยายามเปล่ียนแปลงตัวเองด้วยการสร้างวินัยใหม่ในแต่ละวัน เอาชนะใจตัวเอง

ให้ได้ ตอนเช้าตื่นมาออกกำาลังกาย ต้ังเป้าการทำางานให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด

คำานวณการกินในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง นอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอกับท่ีร่างกายต้องการ เพื่อให้ตัวเองได้ผลลัพธ์ดีท่ีสุดในสองเดือน
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Before

After

1รองชนะเลิศ
อันดับ

มุมมองของเราที่ทำาให้เราก้าวมาสู่จุดนี้ได้คือ 
“อุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียง...
        ...บททดสอบศักยภาพของเราแค่นั้นเองค่ะ”

คุณอาภาพรรณ ทองจันทร์ (นักธุรกิจระดับ Pearl)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คว้าเงินรางวัล 40,000 บาท

• การขาดความมั่นใจ คือจุดเริ่มต้นของปัญหา

• แรงบันดาลใจคือสิ่งสำาคัญในการก้าวข้ามอุปสรรคนี้

• Mindset ในการลุกขึ้นสู้กับใจตนเอง

• บุคลิกภาพที่ดีขึ้น นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น

• การขาดความมั่นใจ คือจุดเริ่มต้น
    ของปัญหา

คุณอาภาพรรณ ทองจันทร์ ผู้ครองตำาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ

BODi Design Challenge 2020 โครงการสุดยอดพิชิตหุ่นในฝันแห่งปี

ได้มีโอกาสพูดคุยความรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมโครงการว่า “โครงการน้ีได้จุด

ประกายแรงบันดาลใจในการเอาชนะตัวเอง ก้าวข้ามอุปสรรคในใจตัวเองเรื่องการ

ออกกำาลังกายและดูแลสุขภาพให้้ดีข้ึน ต้องขอขอบคุณโครงการดี ๆ จากซัคเซสมอร์

คุณหมอสิทธวีร์ และ CEO นพกฤษฏิ์ ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ 

ถ้าไม่มีโครงการน้ี ก็คงยังไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำากัดของตัวเองได้ขนาดน้ี และ

ขอบคุณโครงการท่ีให้ความรู้เรื่องโภชนการท่ีดี การเลือกรับประทานอาหารเสริม

ขอบคุณตัวช่วยในเซ็ต BODi Design ทุกวันน้ีพูดได้เต็มปาก ผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์

ช่วยดูแล กระชับท้ังรูปร่าง ได้ท้ังสุขภาพท่ีดีจริงแท้แน่นอน”

หากได้นึกย้อนกลับไปตอนน้ัน ในใจมีแต่คำาถามว่า “ทำาไมถึงลดน้ำาหนัก...ไม่่

ลงสักที พยายามแค่ไหนน้ำาหนักตัวก็ยังคงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ” และยังมีปัญหา

ผิวพรรณหย่อนคล้อย ปัญหาไขมันสะสมในร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนอีก ย่ิงทำาให้ไม่มี

ความมั่นใจในรูปร่างมากกว่าเดิม สวมใส่อะไรก็ไม่สวย ไม่ถูกใจ จึงส่งผลต่อ

ความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตัวเองตามไปด้วย ส่วนตัวเคยลองอดอาหาร 

เพราะคิดว่าวิธีอดอาหารจะสามารถช่วยเราลดน้ำาหนักได้ แต่ผลลัพธ์ก็ยังคง

เหมือนเดิม ลองทุกวิถีทางถึงขั้นใช้ยาลดความอ้วนเป็นตัวช่วย ซึ่งเป็นวิธีที่

ผิดมากเพราะตอนทานน้ำาหนักตัวลดลงจริง แต่หากเร่ิมหยุดยา น้ำาหนักกลับ

พุ่งสูงกว่าเดิม ยิ่งทำาให้ความมั่นใจเรื่องรูปร่างของตัวเองลดลงกว่าเดิมไปอีก

โชคดีท่ีซัคเซสมอร์มีโครงการดี ๆ อย่าง BODi Design Challenge เราจึง

มีโอกาสได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร

และอาหารเสริมท่ีถูกต้อง รู้จักการออกกำาลังกายอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเรื่อง

อาหารท่ีเป็นหัวใจสำาคัญในการ Transform ร่างใหม่ ด้วยงานและชีวิตประจำา

อุปสรรค คือ บททดสอบ

วันท่ีเร่งรีบ เป็นเรื่องยากท่ีเราจะรับประทานอาหารได้ครบท้ัง 5 หมู่ และได้รับสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุอย่างพอเพียงตามที่ร่างกาย

ต้องการ ดังนั้น เซ็ต BODi Design นี้ถือว่าตอบโจทย์มาก ส่วนตัวเราเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจน เป็นคนสู้อยู่แล้ว เจอเซ็ตน้ีเข้าไป 

ทำาให้เราไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ได้เร็วข้ึนเหมือนติดจรวด...
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• แรงบันดาลใจคือสิ่งสำาคัญ...
    ในการก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนี้

• Mindset ในการลุกขึ้นสู้
    กับ "ใจตนเอง"

• บุคลิกภาพที่ดีขึ้น นำาไปสู่...
             ...การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น!

มุมมองของเราท่ีทำาให้เราก้าวมาสู่จุดน้ีได้คือ “อุปสรรคทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนน้ัน เป็นเพียงบททดสอบศักยภาพของเรา

แค่น้ันเองค่ะ” เมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ในโครงการมีโค้ชคอยดูแล มีการจัดโปรแกรม มีแบบอย่างท่ีดี เป็นแรง

ขับเคลื่อนให้ไปต่อ การอยู่ในโครงการ บรรยากาศที่ได้รับ ทำาให้เราไม่หลงทาง และไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้น 

ถ้าถามว่าทำาไมครั้งนี้ถึงลดน้ำาหนักได้สำาเร็จ? ต้องบอกว่ามีแรงบันดาลใจหลักเลยคือ บทบาทการเป็นแม่ เพราะ

เราไม่ได้เลี้ยงลูกเท่าอายุเรา แต่เราเลี้ยงลูกเท่าอายุลูก เราต้องการเป็นคุณแม่ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้ 

เราจึงต้องมีท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพใจท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีสุขภาพร่างกายท่ีดี จะทำาให้เราสามารถ

เป็นท่ีปรึกษา เป็นกำาลังใจ อยู่เคียงข้างลูก รอชื่นชมความสำาเร็จของลูกได้นานท่ีสุด

อีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำาคัญในครั้งนี้ก็คือ การเป็นผู้นำาต้นแบบให้กับทีมงานของเรา เคยได้ยินไหมว่าขุนพลจะ

ออกรบได้อย่างไร หากแม่ทัพยังไม่นำาทัพออกรบให้ขุนพลเห็นเสียก่อน ในเมื่อเราคิดอยากจะเป็นแม่ทัพท่ีดีและสามารถ

นำาทีมงานของเราไปสู่ความสำาเร็จได้ เราก็ต้องมีทักษะในสนามรบให้มากกว่าการเป็นแค่ขุนพล เราจะต้องเป็นผู้นำา

ต้นแบบให้คนในทีมเราเห็นว่า ความตั้งใจจริงที่จะทำาอะไรสักอย่างให้สำาเร็จนั้นมันไม่ยากเลย โดยเราเริ่มต้นจากเรื่อง

พ้ืนฐานก่อน  คือการสร้างสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีรูปร่างท่ีดีข้ึน มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมท่ีเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยว่าเราทำาได้สำาเร็จ

จริง ๆ และทีมงานก็จะเห็นว่า เรื่องพื้นฐานอย่างการดูแลสุขภาพร่างกายเรายังตั้งใจทำาได้ขนาดนี้ ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจ ทีมงานก็จะเชื่อมั่นว่าเรา

จะต้ังใจนำาทีม และพากันก้าวไปถึงความสำาเร็จได้อย่างแน่นอน

อีกแรงบันดาลใจที่ขาดไม่ได้เลย คือ แรงบันดาลใจที่มาจากคุณหมอสิทธวีร์ และ CEO นพกฤษฏิ์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ทำาให้เรา

มีความตั้งใจจริงได้ขนาดนี้ ด้วยโครงการดี ๆ อย่าง BODi Design Challenge 2020 และยื่นโอกาสในการแสดงออกถึงความ

พยายาม ขีดสุดของความสามารถของเราออกมาได้ ขอบคุณมากเลยค่ะ

“WHY” คือ Mindset ท่ีเรานำามาเป็นต้น

แบบในคร้ังน้ี เราต้องหา WHY ให้ได้ว่าเรา

ลุกขึ้นมาสู้ครั้งนี้ เราทำาเพื่อใคร และเราก็ได้

คำาตอบว่า เราทำาเพื่อตัวเอง เพื่อลูก เพื่อคน

ที่เรารัก ซึ่งหลายครั้งที่รู้สึกเหนื่อย ท้อ และ

ไปตอ่ไมไ่หว ภาพลกูก็จะลอยมาตรงหนา้ ภาพ

ของตนเองที่แข็งแรงสุขภาพดี จะปรากฎขึ้น

ในหัว มันทำาให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไปได้ แล้ว

เราจะมีคำาพูดหนึ่งที่ดังก้องอยู่ในหัวตัวเอง

อยู่ตลอด คือ "ฉันกำาลังทำาส่ิงท่ีดีให้กับตัว

เอง ไม่มีใครทำาแทนฉันได้ ถ้าฉันทำาสำาเร็จ

ฉันจะภาคภูมิใจในตัวเองท่ีสุด ฉันเป็นคน

เก่ง ฉันคู่ควรกับส่ิงดี ๆ และฉันทำาได้" เรา

คดิว่าใจเราตอ้งเปน็นาย กายเราตอ้งเปน็บา่ว

ไม่มีอะไรที่คนตั้งใจจริงจะทำาไม่ได้ นอกจาก

เรายังไม่ได้เริ่มทำา

หลังจากเข้าร่วมโครงการรู้สึกได้ทันทีว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน โดยเฉพาะ

บุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัด เพราะรูปร่างดูดีข้ึน ทำาให้การเคล่ือนไหว

ร่างกายมีความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉงมากข้ึน ซ่ึงมันคือส่วนหน่ึงท่ีทำา

ให้เราม่ันใจมากข้ึนเวลาทำางานกับนักธุรกิจท่านอื่น นอกจากน้ี ทีมงานและคนรู้จักใกล้

ตัวเรา เมื่อได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระของเราที่ดูดีขึ้น มันส่งผลต่อมุมมอง

การตลาดและด้านธุรกิจ ทำาให้เราสามารถแบ่งปันศักยภาพข้อมูลด้านสุขภาพ และ

ธุรกิจได้ง่ายมากย่ิงข้ึน มีผลต่อการตัดสินใจต่อการทำางานกับนักธุรกิจท่านอื่น ๆ  มากข้ึน

ส่วนการทำางานกับนักธุรกิจหน้าใหม่หลาย ๆ ท่าน เราก็มี Before - After เป็นหลัก

ฐานยืนยันผลลัพธ์ที่สร้างความเชื่อมั่นได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะ

อยากใหทุ้กคนเริม่ต้ังแต่วันน้ี ลองเชื่อมัน่ในความพยายามของตนเอง แลว้ดึงศักยภาพความต้ังใจ และขีดความสามารถของตนเอง

ออกมา ของล้ำาค่าที่เราเริ่มดูแลรักษาได้ตั้งแต่วันนี้คือร่างกายของเราเอง รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้ มีค่ามากกว่าสิ่งของ นั่นคือความ

ภาคภูมิใจในตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่า เริ่มได้ ไม่ต้องรอ!



Before

After

"ทุกสิ่ง...ทุกอย่าง
           ...ต้องเริ่มที่ Mindset เป็นหลัก "

คุณวรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ (นักธุรกิจระดับ Blue Diamond)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท

• Mindset ก่อนมีโครงการ BODi Design และ 

Mindset ที่เปลี่ยนไปในการดูแลสุขภาพ

• การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

• การเป็นผลลัพธ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์

• แนะนำาเคล็ดลับการสร้างวินัย

วินัย การดูแลสุขภาพ

คุณวรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด

โครงการสุดท้าทาย BODi Design Challenge 2020 หุ่นในฝัน...

คุณป้ันได้ เล่าถึงความรู้สึกและแนวคิดก่อนเข้าร่วมโครงการว่า 

ในคร้ังแรกท่ีรู้ว่าบริษัทฯ มีการประกาศว่าจะมีโครงการป้ันหุ่น BODi Design Chal-

lenge 2020 ผมก็ขอเข้าร่วมเลย เพราะชอบทำากิจกรรมกับทางบริษัทฯ อยู่แล้ว และ

ย่ิงมีโปรเจคดี ๆ  แบบน้ี ผมก็ยกมือขอเข้าร่วมเลยครับเพราะเชื่อม่ันว่าซัคเซสมอร์ส่ง

มอบส่ิงดี ๆ ให้อย่างแน่นอน 

และอีกหน่ึงแรงผลักดันท่ีทำาให้ผมเข้าร่วมโครงการคร้ังน้ีก็คือ ผู้บริหารท้ัง 2 ท่าน

ได้ลงมาลุย ออกกำาลังกาย ควบคุมอาหารและเข้ารวมโครงการไปด้วยกัน ทำาให้ผม

รู้สึก Amazing มาก กลายเป็นแรงผลักดันให้ผมเองก็ฮึดสู้และบอกตัวเองว่าเรา

ทำาได้

จากนั้นเมื่อผมได้ร่วมโครงการก็ไม่ผิดหวังครับ เพราะในกลุ่มของผู้เข้าร่วม

โครงการมีการส่งมอบกำาลังใจ แชร์ประสบการณ์ความรู้มากมายเก่ียวกับการ

ดูแลสุขภาพตลอด และบริษัทฯ ก็สนับสนุนข้อมูลดี ๆ  มาสม่ำาเสมอ ร่วมถึงมีโค้ช

ผู้เช่ียวชาญอย่าง โค้ชมิกก้ี อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาสอนวิธีการออกกำาลังกาย

ตลอดระยะเวลาของการร่วมโครงการ 2 เดือน ทำาให้ผมไม่เบื่อเลยครับ สนุก

และได้ความรู้เยอะมาก

เมื่อมองย้อนกลับไปได้เห็นตัวเองย้อนในอดีต ในวันน้ีผมรู้สึกภูมิใจมาก

เพราะผมเคยพยายามลดน้ำาหนักมาแลว้หลายครัง้ แต่ก็แพ้ใจตัวเองทุกคร้ัง

สำาหรับครั้งนี้บอกได้เลยว่า Mindset มีผลมาก เพราะผมไม่ได้ลดน้ำาหนักด้วย

การควบคุมอาหารหรือการออกกำาลังกาย แต่ผมเริ่มต้นด้วยการปรับ Mindset 

ตัวเองก่อน

ในอดีตผมเชื่อว่าหลายคนมีแนวทางแห่งความสุขที่แตกต่างกันครับ และก่อน

เข้าร่วมโครงการ BODi Design Challenge น้ัน “ความสุขของผมคือการกิน”

ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผมแทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับ ยิ่งชาบู 

หมูกระทะนี่ของโปรดเลย กินทุกอย่างเป็นปกติ ถ้าใครเคยเจอหุ่นผมสมัยก่อน

เข้าโครงการก็จะรู้เลยว่า ผมรักการกินจริง ๆ 

แต่หลังจากสตาร์ทโครงการแล้ว ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับ เพราะโครงการ 

BODi Design ไม่ใช่โครงการทีม่าบอกใหค้ณุลดน้ำาหนกัและออกกำาลงักายอยา่ง

เดียว! ซัคเซสมอร์ให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพถึงแก่น เราจึงเร่ิมลดน้ำา

หนักด้วยการปรับ Mindset ครับ ผมเองก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก

ว่า "ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเริ่มที่ Mindset เป็นหลัก เมื่อ Mindset เปลี่ยน 

ความคิดเปลี่ยน พฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนตาม"

• Mindset ก่อนมีโครงการ BODi Dsign และ
    Mindset ท่ีเปล่ียนไปในการดูแลสุขภาพ
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เมื่อสุขภาพเราแข็งแรงขึ้น น้ำาหนักลดลง แน่นอนครับว่าความมั่นใจ

ต้องมาก่อน ผมเคยน้ำาหนักตัวเยอะ เรียกง่าย ๆ ว่าอ้วนเลยก็ได้ พอ

เข้าร่วมโครงการ BODi Design Challenge น้ำาหนักตัวลดลง เห็นความ

แตกต่างชัดเจน เดินทางไปไหนใคร ๆ ก็ทักว่าดูดีขึ้น แต่ที่รู้สึกดีมากกว่า

นั้นคือ หลังจากที่น้ำาหนักตัวเราลดลง รูปร่างดีข้ึน ผมมีความคล่องตัว

มากขึ้น ไม่เหนื่อยง่ายแบบแต่ก่อน รับรู้ได้ว่าสุขภาพของเราดีขึ้นจริง ๆ

จากภายใน เพราะใน BODi Design Set ที่ผมกินประจำามีโภชนาการ

ครบถ้วน โดยเฉพาะโปรตีน ที่ถือเป็นสารอาหารที่กินให้ครบตามปริมาณ

ที่ร่างกายต้องการในช่วงลดน้ำาหนักได้ยาก ดังนั้น BODi Design Set จึง

ตอบโจทย์มาก เพราะมีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอต่อความต้องการของ

ร่างกายในแตล่ะวัน  อกีทัง้ยงัครบถ้วนดว้ยโภชนาการทีช่่วยดแูลสุขภาพ

องค์รวมด้วยครับ และนอกจากที่ผมกินแบบชงดื่มปกติ ผมยังนำามามิกซ์

ทำาเปน็สมทูตีเ้พื่อเพ่ิมความหลากหลายให้กับรสชาตใินแตล่ะคร้ังดว้ยครับ

สิ่งที่ได้มาเมื่อเรากลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ คือทีมงานของ

ผมภาคภูมิใจและมีความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์มากข้ึน โดยผมเป็นผลลัพธ์

ที่ชัดเจนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ BODi Design Set ส่งผลให้ทีมงานกล้า

พูดกล้าขาย ซ่ึงทีมงานสามารถนำาภาพของผมไปเปิดให้ผู้มุ่งหวังดูได้ 

การเข้าร่วมโครงการคร้ังน้ี เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์รอบด้านและคุ้มค่ามาก

จริง ๆ ครับ  

และสำาหรับวันน้ี ผมพูดได้เต็มปากว่ารู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นผลลัพธ์ของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีดีอย่าง BODi Design Set ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ด้าน

โภชนาการอย่างครบถ้วน "ขอบคุณโครงการดี ๆ  BODi Design Challenge 

และทมีงานซัคเซสมอร์มากครับ" ทีค่ดัสรรผลติภณัฑแ์ละจดัโครงการดี ๆ

อย่างน้ีข้ึนมา

อย่างท่ีผมบอกไปตอนแรกนะครบัว่า Mindset คือ หัวใจสำาคัญ

ในการสร้าง “วินัย” เมื่อ Mindset เปลี่ยน พฤติกรรมก็จะ

เปลี่ยนตามครับ และส่ิงสำาคัญอีกหน่ึงอย่างคือ ความมีวินัยนั้น

อาศัยความต่อเนื่อง เมื่อเราทำาสิ่งใดอย่างต่อเนื่อง อดทนและ

พัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ ก็จะเกิดผลลัพธ์ได้ดั่งที่เราคาดหวัง

ครับ  

การหารายได้ถือเป็นเรื่องสำาคัญ แต่สุขภาพก็สำาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คนเราไม่ได้ทำางานเพื่อหาเงินมารักษาตัว ดังนั้น ต้องบาลานซ์

สุุขภาพและการทำางานให้ดี ซึ่งในปัจจุบันการดูแลสุขภาพนั้นมีข้อจำากัดอยู่บ้าง โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็วแบบนี้ 

ซึ่งบางคนอาจไม่มีเวลาพิถีพิถันในการปรุงอาหารเท่าที่ควร ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพที่ช่วยลดข้อจำากัดใน

ดา้นนี ้สว่นทีเ่หลอืคอืตวัเราทีต่อ้งมวิีนยัและอดทนทำาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสุขภาพทีด่ีในระยะยาวครับ "สำาหรับใครท่ีต้ังใจรักษาสุขภาพหรอืดูแล

รูปร่างองค์รวม ผมแนะนำา BODi Design Set เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากครับ"

• การเป็นแบบอย่างท่ีดี  ในการ...
    เปล่ียนแปลงตัวเอง

• การเป็นผลลัพธ์ท่ีดีของผลิตภัณฑ์

• แนะนำาเคล็ดลับการสร้างวินัย

ก่อนหน้าน้ี ผมได้เรียนเรื่องการจัดลำาดับความสำาคัญกับ CEO นพ

กฤษฏ์ิ ซ่ึงผมมักลำาดับความสำาคัญของงานมาเป็นอันดับหน่ึงเสมอ

ครับ ทำาให้หลายคร้ังเราก็มองข้ามเรื่องสุขภาพไป จนกระท่ังมาเข้า

รวมโครงการ ผมได้ปรับ Mindset ใหม่ เอาสุขภาพมาก่อน เพราะ

คุณหมอสิทธวีร์ และ CEO นพกฤษฏิ์ ได้ส่งมอบ Mindset ใหม่

ให้กับทุกคน โดยเราต้องมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับสุขภาพมาเป็น

อันดับหนึ่ง Wellness & Well Being สุขภาพดีต้องควบคู่มากับ

คณุภาพชีวิตทีด่ข้ึีน ซ่ึงทา่นเชื่อว่าร่างกายทีด่ ีสุขภาพทีแ่ข็งแรงคอื

เครื่องมือนำาพาเราไปสู่ความสำาเร็จครับ  

จากนั้น ผมจึงเร่ิมศึกษาข้อมูลโภชนาการโดยดูจากข้อมูลความรู้

ที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ พร้อมศึกษาข้อมูลจากเพื่อนที่ร่วมโครงการได้

แชร์มาและเร่ิมจัดตารางอาหารใหม่ ปรับพฤติกรรมการกิน สร้าง

วินัยให้ตัวเองในแต่ละวัน โฟกัสเรื่องแคลลอร่ี โปรตีน ไขมันและ

เรื่องโภชนาการเพ่ิมข้ึนครับ

สำาหรับการออกกำาลังกายนั้น ผมจัดตารางให้ตัวเองได้ออกกำาลัง

กาย 4-5 วัน/สัปดาห์ ในช่วงแรกด้วยน้ำาหนักตัวท่ีมาก ผมจึงไม่

สามารถออกกำาลังกายหนัก ๆ ได้ จึงเน้นคาร์ดิโอไปก่อน เมื่อ

เข้าสัปดาห์ที่ 4 ก็เร่ิมมีความคล่องตัวมากข้ึน จนสามารถออกกำาลัง

กายได้อย่างคล่องตัวและทำาท่าตามท่ีโค้ชมิกก้ีแนะนำาได้
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เร่ืองท่ีคุณจะได้จากการไป

MINDSET
การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

ความรู้แน่น ๆ เร่ืองการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การรับประทาน
อาหาร พักผ่อน ออกกำาลังกายและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้อง

หลักการรับประทานอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบ “โภชนบำาบัด”
รวมถึงการออกกำาลังกาย ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “SCM Health Creator”
นักออกแบบสุขภาพตัวจริง

เทคนิคการขาย
เหนือชั้นจากกูรูตัวจริง

เป็น วิทยากรพิเศษ
บรรยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เทคนิคการติดตาม
และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสนุก
แบบจัดเต็มในรูปแบบที่คุณไม่เคยได้
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กัมพูชา สิงคโปร์ คึกคัก!
SCM

ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำาหรับตลาดกัมพูชา และสิงคโปร์ 

ล่าสุดเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ สวนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

คาดว่า เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้ผู้บริโภคมีความใส่ใจในการดูแล

สุขภาพและให้ความสำาคญั “การป้องกันมากกว่าการรักษา” ซึ่งคาดว่า

แนวโน้มนี้ จะส่งผลบวกต่อการเติบโตของตลาดอาหารเสริมสุขภาพ

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

พร้อมกันนี้ ยังได้รับการส่งต่อความรู้ ความคิด และแนวทางการ

ขยายธุรกิจจาก 2 ผู้บริหาร ที่ทุ่มเท เวลา แรงกาย และแรงใจให้กับ

นักธุรกิจโดยผ่านช่องทางการให้ความรู้และส่งมอบคุณค่าผ่านช่องทาง

ออนไลนอ์ย่างตอ่เนื่อง ปจัจยัทัง้หลายเหลา่นีค้อื สุดยอดแหง่การเติบโต

แบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว

นำาเข้าสวนกระแส...วิกฤติเศรษฐกิจ



ทำ�ไมต้อง "ดีท็อกซ์"
Q A&

Q:

Q: Q:

Q: Q:

Q:

Q: Q:

Q:
Q:

Q:

A:

A:

A:

A: A:

A:

A: A:

A:
A:

A:

ทำ�ไมท�น ไฟโตวี่ลีฟ
แล้วต้องท�นน้ำ�ต�ม
ม�ก ๆ ?

ทำ�ไมบ�งคนท�น
ไฟโตวี่ลีฟ ถึงปวดบิด?

ห�กท�นย�หรืออ�ห�ร
เสริมตัวอื่นก่อนนอน
แล้วต้องท�น ไฟโตว่ีลีฟ
ก่อนนอนร่วมด้วย ต้อง
รับประท�นอย่�งไร?

ไฟโตวี่ลีฟ ช่วยเรื่อง
ควบคุมน้ำ�หนักได้ไหม 
เพร�ะอะไร?

คนเป็นเบ�หว�นท�น
ไฟโตวี่ลีฟ ได้หรือไม่ ? 

คนท�นเจท�น
ไฟโตวี่ลีฟ ได้ไหม?

ไฟโตวี่ลีฟ เด็กท�น
ได้ไหม?

คนท่ีมีโรคประจำ�ตัวอะไร
ท่ีไม่ควรท�น ไฟโตว่ีลีฟ?

ส�ม�รถหยุดท�น ไฟโต
ว่ีลีฟ ได้หรือไม่ เม่ือถ่�ย
เป็นปกติแล้ว หรือต้อง
ท�น ไฟโตวี่ลีฟ อย�่ง
ต่อเนื่อง?

ทำ�ไมท�น ไฟโตวี่ลีฟ
แล้วถ่�ยท้องบ่อย?

ทำ�ไมบ�งคนท�น
ไฟโตวี่ลีฟ แล้วถึง
ไม่ถ่�ย?

เนื่องจากใน ไฟโตวีลีฟ มีปริมาณ

ไฟเบอร์สูงมาก ซึ่งไฟเบอร์แต่

ละชนิดจะพองตัวและทำางานได้ดี

ต้องใช้นำา้ปริมาณมาก  
ถ้ามีมวลอุจจาระเยอะ อาจเกิด

อาการปวดบิดได้ สำาหรับบางคน 

ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ แต่ใน ไฟโตวี่

ลีฟ ไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายท่ี

ไปกระตุ้นให้ลำาไส้บีบตัวอย่าง

รุนแรง

ทานอาหารเสริมก่อน 1/2– 1 ชม.

แล้วค่อยทาน ไฟโตว่ีลีฟ แล้ว

เข้านอนทันที

ไฟโตวี่ลีฟ มีส่วนประกอบของ

ไฟเบอร์และโพรไบโอติค ท่ีช่วย

ในเรื่องการปรับสมดุลระบบการ

เผาผลาญของร่างกาย ช่วยลด

การดูดซึมไขมันในลำาไส้และช่วย

ให้ระบบเมตาบอลิซึมเผาพลาญ

พลังงานดีขึ้น จึงช่วยควบคุม

นำา้หนักได้เป็นอย่างดี

ทานได้ เนื่องจากส่วนผสมของ

ไฟโตว่ีลีฟ เป็นนำา้ตาล Sucralose

ซ่ึงไม่สามารถถูกย่อยโดยนำา้ย่อย

ของร่างกาย ร่างกายจึงไม่ได้รับ

พลังงานเพ่ิมและไม่กระทบต่อ

ระดับของฮอร์โมนอินซูลิน ไม่ทำา

ให้ระดับนำ้าตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น

จึงเหมาะกับการใช้กับบุคคลทั่ว

ไปและกับผู้ป่วยโรคเบหวาน

ทานได้ เนื่องจากเป็นไคโตซาน

จากพืชท่ีสกัดมาจากเห็ดท่ีนำาเข้า

มาจากประเทศเบลเยี่ยม ไม่ใช่

ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง  คนทาน

เจก็สามารถทานได้ 

เด็กอายุ 7 ขวบข้ึน ไปสามารถ

ทานได้ แนะนำาให้ทานครั้งละ

ครึ่งซองก็เพียงพอ เพื่อให้เด็ก

ได้รับสารอาหารในปริมาณท่ีพอดี

ต่อร่างกาย

คนมีโรคประจำาตัวก็สามารถทาน

ไฟโตว่ีลีฟ ได้ เช่น คนท่ีเป็นโรค

เบาหวาน โรคหัวใจ ไทรอยด์และ

ความดันโลหิตสูง

สามารถหยุดทานได้เมื่อขับถ่าย

เป็นปกติ แต่เนื่องจากคนเรามัก

ทานอาหารท่ีไม่มีกากใยหรือทาน

แต่ของมัน ๆ  และเน้ือสัตว์ท่ีมาก

เกินไป จึงทำาให้ระบบขับถ่ายมี

ปัญหาอีก ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่

ดีสามารถทาน ไฟโตวี่ลีฟ เป็น

ประจำาต่อเนื่องได้ เพื่อปรับสม

ดุลการทำางานของลำาไส้ ช่วยดี

ท็อกซ์ลำาไส้และตับเพื่อสุขภาพท่ี

แข็งแรง

สำาหรับคนธาตอุอ่นหลงัทานแลว้

ถา้มถีา่ยหลายรอบใหล้ดการทาน

ให้น้อยลงเหลือคร่ึงซองก็เพียง

พอ               

กรณีท่ี 1 อาจจะดื่มนำา้ตามน้อย

ควรดื่มนำา้ให้มากกว่าเดิม ทานผัก

และผลไม้เพ่ิมข้ึน ออกกำาลังกาย

เพื่อให้ลำาไส้ได้มีการเคลื่อนไหว

ท่ีดีข้ึน สำาหรับบางรายท่ีธาตุหนัก

มาก ๆ  สามารถทาน 2 ซองต่อวัน

และควรทานต่อเนื่อง จะทำาให้

ขับถ่ายดีข้ึนอย่างแน่นอน  

กรณีท่ี 2 ระบบการทำางานของ

ลำาไส้บางรายไม่ปกติหรือมีเมือก

ไขมันเกาะอยู่จำานวนมาก จึงควร

ทานติดต่อกันทุกวัน ไฟโตว่ีลีฟ 

จะช่วยล้างคราบเมือกไขมันออก

และปรับสมดุลการทำางานของ

ลำาไส้ ทำาให้ถ่ายเป็นปกติได้
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BATH

(เมืองบาธ)
เมืองมรดกโลก 2,000 ปี 
เป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ต้ังอยู่

บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำาเอวอน (Avon) มีจุดเด่นในความเป็น

เมืองแห่งน้ำาแร่และน้ำาพุร้อน ซ่ึงได้รับความนิยมจากนักท่อง

เที่ยวตลอดทั้งปี เพราะเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม

มีร่องรอยอารยธรรม สถาปัตยกรรมของชาวโรมันอยู่มาก

และสมบูรณ์มากท่ีสุด นอกจากน้ียังมีแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกให้มา

เยือนเมืองน้ี

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นไฮไลท์อันดับหน่ึงของเมืองบาธ 

คือโรงอาบน้ำาโรมัน (Roman Bath) เป็นโรงอาบน้ำาโบราณ

ขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในยุคท่ีเกาะอังกฤษถูกปกครองโดยชาว

โรมัน

ปจัจบุนั ยังใหบ้ริการแชน้่ำาแร ่ซึง่มท้ัีงสระว่ายน้ำา บอ่น้ำาแร่

เย็น-ร้อน และห้องอบไอน้ำา นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็น 

Turkish Bath ซ่ึงเปน็การอาบน้ำาแบบโบราณใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า สำาหรับใครที่อยากลิ้มรสชาติ

น้ำาแร่ธรรมชาติก็มีให้ชิมเช่นกัน 
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Success Magazine จะออกปรากฎ
สู่สายตาพวกเราสมาชกิ Successmore 
ในทุกๆ 2 เดือน เวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว
เหลือเกิน...

ฉบับน้ีพบกันใหม่อีกคร้ัง ต่อจากฉบับท่ีแล้ว มอร์แมน ได้

เปิดภาพความฝันสถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงลอนดอนประเทศ

อังกฤษให้เห็นกันอย่างจุใจแล้ว ซ่ึงในคร้ังน้ี ข้ามจากประเทศ

อังกฤษไปยังประเทศท่ีอยู่ใกล้ ๆ กันแต่ยังอยู่ในกลุ่มประเทศ

สหราชอาณาจักร น่ันคือประเทศเวลส์

(Wales) ไปชมความงดงามของเมือง

บาธ (ฺBath) เมืองมรดกโลก 2,000 ปี

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ กับพิพิธ

ภัณฑ์น้ำาแร่ร้อนโรมัน และเท่ียวเย่ียม

ชมเมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงแห่งเวลส์

กันครับ



C A R D I F F

WA L E S(เมืองคาร์ดิฟฟ์)
เมืองหลวงแห่งเวลส์ เป็นเมืองท่าท่ีมีเสน่ห์...

เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงแห่งเวลส์ เป็นเมืองท่าท่ีมีเสน่ห์ เป็นท่ีต้ังของ

ปราสาทยุคกลางในสวนท่ีสวยงามและมีสนามกีฬาอันย่ิงใหญ่ พร้อมกับย่าน

บันเทิงริมน้ำาท่ีมีสีสันแพรวพราว ทำาให้คุณต้องมนต์สะกดแห่งความศิวิไลซ์ได้

อย่างง่าย ๆ  ความพิเศษของเมืองคาร์ดิฟฟ ์ คือ การผสมผสานความงดงาม

ของสถานท่ีสำาคัญจากยุคกลางอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 2,000 ปี เข้ากับ

ภูมิทัศน์เขียวขจี งดงามและตื่นตาตื่นใจของสถานบันเทิงยุคใหม่เอาไว้ได้อย่าง

ลงตัว

• ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ แลนด์มาร์คของเมืองคาร์ดิฟฟ์ เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของ

เมืองท่ีถือเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโรมันท่ีน่าท่ึง มีเอกลักษณ์ท่ีสวยงามแบบ

เฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟฟ์ท่ีมีความม่ังค่ังและสงบสุข 

ถ่ายทอดผ่านการตกแต่งอันหรูหราและความสมบรูณ์ของปราสาทท่ีถูกดูแลรักษา

มายาวนานได้เป็นอย่างดี 

• พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาร์ดิฟฟ์ สถานท่ีผ่อนคลายสายตาสำาหรับคนรัก

งานศิลปะ เพื่อเสพงานศิลป์ ชมความงดงามของศิลปะท่ีถูกรวบรวมและดูแล

รักษาเป็นอย่างดี 

• พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ St. Fagans เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

อาคารด้ังเดิมของเวลส์มากกว่า 40 อาคาร คล้าย ๆ  เมืองโบราณของประเทศไทย 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตชาวเวลส์ในยุคต่าง ๆ 

ขอเป็นกำาลังใจให้ทุก ๆ ท่าน มาร่วมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมกันใน 

Successmore World Experience to England รวมถึงการไปเท่ียวชมประเทศ

เวลส์ในคร้ังนีด้ว้ยกัน มอร์แมนเชื่อว่าสถานทีท่อ่งเทีย่วในฝนัของคณุจะอยู่ใกล้

แค่เอ้ือม ถ้าคุณมีใจปรารถนาอย่างแรงกล้า และลงมือทำาอย่างจดจ่อจนบรรลุ

ผลลัพธ์

ฉบับน้ีขอลาไปก่อน ฉบับหน้ามาพบกันใหม่พร้อมกับความตระการตาของ

เมืองอื่น ๆ ของประเทศอังกฤษ เช่น เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองลิเวอร์พูล 

เมืองอ๊อกฟอร์ด และเมืองวินเดอร์เมียร์ แล้วพบกันครับ

• สนามกีฬามิลเลียนเนียมสเตเดียม (Millennium) เป็นสนามกีฬาท่ีมีความ

สวยงาม มีขนาดใหญ่ สามารถจุผู้ชมได้ถึง 74,500 คน บ่งบอกถึงความหลงใหล

ในกีฬาของชาวเวลส์ได้เป็นอย่างดี

• อ่าวคาร์ดิฟฟ์ เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าเก่าแก่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 2,700 

เอเคอร์ ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นย่านการค้าและบันเทิง มีท้ังบาร์ ร้านอาหาร ร้าน

ค้าบูติกและร้านเส้ือผ้า กระจัดกระจายอยู่ในอาเขตสไตล์วิคตอเรียนหลายแห่ง 

ถือเป็นแหล่งช้อปป้ิงสำาคัญของชาวคาร์ดิฟฟ์

MR. MORE MAN  BY : GUIDE TIP   23
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เป็นแหล่งสะสมพลังงาน สารอาหาร และวิตามินต่าง ๆ

ในร่างกาย 

ขับสารพิษหรือท็อกซิน ท่ีเกิดจากการเผาผลาญพลังงาน

ภายในร่างกายช่วยขับ แอลกอฮอล์ ยาบางชนิด และสาร

พิษอื่น ๆ 

ต่อสู้กับเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอม ท่ีเข้ามาในร่างกาย 

สร้างโปรตีน ท่ีมีส่วนช่วยทำาให้เลือดแข็งตัว

สร้างน้ำาดี เพื่อช่วยย่อยไขมันและลดสภาพความเป็นกรด

ในลำาไส้ เพื่อให้กระบวนการดูดซึมดีข้ึน

หากเราละเลยความสำาคัญ ไม่ได้สนใจท่ีจะดูแลตับ เพื่อให้ใช้งานได้

ตามปกติ ปล่อยให้ตับทำางานหนัก นานไปตับจะค่อย ๆ  เสื่อมสภาพ ความ

สามารถในการต่อต้านสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จะเริ่มเสื่อม

ถอยลง เมื่อเซลล์ตับถูกทำาลายเพ่ิมข้ึน ก็จะเข้าสู่สภาวะตับอักเสบ 

เป็นโรคตับแข็งตามมา และพัฒนาต่อไปเป็นโรคมะเร็งตับในท้าย

ท่ีสุดได้...

ตับ มีหน้�ที่ที่สำ�คัญหลัก ๆ คือ

โรคมะเร็งตับ
คืออวัยวะภ�ยในที่มีขน�ดใหญ่ที่สุด
ของร่�งก�ย เปรียบเทียบประมาณหนึ่งใน

50 ของน้ำาหนักตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราน้ำาหนักตัว 50 กก. 

ตับจะมีขนาด 1 กก. ตับท่ีสุขภาพดีจะมีผิวนุ่มสีชมพูอมน้ำาตาล 

ตำาแหน่งของตับจะอยู่ในช่องท้องด้านขวาใต้กระบังลม 

ตับ
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โรคมะเร็งตับเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตสูงสุดใน
ประเทศไทยเม่ือเทียบกับ
มะเร็งในอวัยวะอ่ืน ๆ 

(ข้อมูลจากสถิติกระทรวงสาธารณะสุข ปี 2561) 

ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างหนัก ให้ตระหนักถึง

โทษและความอันตรายของโรคมะเร็งตับ อย่าง

ต่อเนื่อง แต่จากพฤติกรรมความเคยชินบางอย่าง

ท่ีทำาบ่อย ๆ  จนติดเป็นนิสัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน

จึงก่อให้เกิดความสุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ตับสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง...

มะเร็งตับในระยะแรกจะไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ ก่อนท่ีตับจะมีปัญหาจนนำาไปสู่การเป็น มะเร็งตับ 

ใช้เวลาดำาเนินโรคค่อนข้างนาน ต้องผ่านการสะสมสารพิษ และของเสียมากมายจากเครื่องดื่มหรือ

อาหารท่ีรับประทานเข้าไป จนตับมีลักษณะโตข้ึน มีไขมันปกคลุมไปท่ัวพ้ืนท่ีของตับ จนเร่ิมเกิดการอักเสบ

จากน้ัน กระบวนการของร่างกายจะพยายามเข้าซ่อมแซมบริเวณท่ีอักเสบ ขณะท่ีกำาลังซ่อมแซมอยู่

น้ันก็จะมีการเพ่ิมคอลลาเจนในตับเพื่อยึดโครงสร้างต่าง ๆ ของตับให้กลับมาดีท่ีสุด แต่การซ่อมแซม

ที่เรื้อรังต่อเนื่องนั้น ก็จะเกิดพังผืดขึ้นในตับ ผิวของตับก็จะเริ่มมีลักษณะขรุขระและแข็งตัวมากขึ้น

จนเป็นตับแข็ง เมื่อเซลล์ตับเสื่อมลงต่อเนื่องและตับแข็งมากข้ึนก็จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับในท่ีสุด

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบ B หรือ C 

ซ่ึงติดต่อกันได้จากการ

ไม่ใช้ช้อนกลางในการ

รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หรือใช้ของส่วนตัวท่ีมีโอกาสเป้ือน

เลือดร่วมกัน เช่น มีดโกน หรือกรรไกรตัดเล็บ และการมีเพศสัมพันธ์

กับผู้ท่ีเป็นพาหะของเช้ือไวรัสชนิดน้ี

ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เป็นประจำาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำาให้เน้ือเยื่อ

ของเซลล์ตับถูกทำาลายมากข้ึน ส่งผลให้เกิดภาวะตับอักเสบหรือตับ

แข็ง และอาจพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับในท่ีสุด

ผู้ท่ีชอบรับประทาน

อาหารสำาเร็จรูปหรือ

อาหารรสจัด ที่ถูกปรุงแต่งด้วย หวาน มัน เค็ม อาหารยอดนิยม

สั่งง่ายหรืออาหารจังก์ฟู้ดท่ีมากไปด้วยแป้ง ไขมันและน้ำาตาล เช่น 

มันฝร่ังทอด ไก่ทอด พิซซ่า โดนัท น้ำาอัดลม เป็นต้น

ส�เหตุเร่ิมต้น
ของก�รเกิดโรคมะเร็งตับ!!

สัญญ�ณอันตร�ยจ�กคว�ม
ผิดปกติของ "ตับ" 

อ่อนเพลีย เหนื่อยง�่ย
เบื่ออ�ห�ร

ท้องอืด อ�ห�รไม่ย่อย

เจ็บบริเวณช�ยโครงด้�นขว�

ผิวแห้ง คันยุบยิบต�มตัว

มี ไข้ต่ำ� ๆ ตลอดเวล�

ต�เหลือง ตัวเหลือง
ท้องโต
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การ Detox ตับ
จำาเป็น...ต่อร่างกายจริงหรือไม่
"ตับ" เป็นอวัยวะที่สำาคัญในร่างกายที่ต้องดูแล เนื่องจากตับมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบ

ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ตับ ช่วยในการสะสมสารอาหารไว้ ให้ร่างกาย เพื่อดึงออกมาใช้ ในยามจำาเป็นและ

การสร้างน้ำาดี ซึ่งจะทำาการลำาเลียงน้ำาดีเหล่านั้นไปตามท่อน้ำาดีโดยปลายทางคือลำาไส้เล็ก และจะ

ทำาหน้าที่ในการช่วยย่อยสารอาหารประเภทไขมันที่ลำาไส้เล็ก ซ่ึงในขณะเดียวกัน ตับ ก็ใช้ท่อน้ำาดีเป็น

ช่องทางจำากัดของเสียและสารพิษที่ตับเก็บไว้ ให้ออกไปพร้อมน้ำาดี

ปัจจุบันเราบริโภคอาหารแปรรูปหรือบริโภคอาหาร Junk food อาหารท่ีไม่มีคุณภาพทางโภชนาการและ

ให้พลังงานสูงมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ได้ในทุกวัน

ถ้าหากเราบริโภคบ่อย ๆ เป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียกับร่างกาย แต่ยังส่งผลทำาให้ลำาไส้และตับนั้น

ทำางานหนัก อีกท้ังยังสะสมสารพิษไว้ท่ีตับโดยท่ีไม่รู้ตัว เมื่อตับได้รับสารพิษท่ีมีปริมาณมากจนขับสารพิษออก

ไม่ทัน สารพิษเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด สุดท้ายแล้วตับก็จะเสื่อมสภาพลง เป็นเหตุให้เกิดโรค

ต่าง ๆ ได้ เช่น ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ โรคตับแข็ง และสุดท้ายกลายเป็นโรคมะเร็งตับ

อีกท้ังยังมีภาวะของระบบขับถ่ายท่ีไม่ดีร่วมด้วย เนื่องจาก

ระบบขับถ่ายกับระบบกำาจัดของเสียมีความสัมพันธ์กัน

เพราะกากอาหารท่ีถูกย่อยอยู่ภายในลำาไส้ และเม่ือ

ร่างกายมีการกระตุ้นให้ลำาไส้บีบตัว กากอาหารจะถูกขับ

เคลื่อนลงไปรวมกันที่ลำาไส้และขับถ่ายออกจากร่างกาย

ไป แต่ถ้าหากขับถ่ายไม่ปกติและมีอาการท้องผูกบ่อย ๆ

อาหารย่อยยาก สุดท้าย! ของเสียท่ีไม่ได้ถูกขับออกมา

จะย้อนกลับเข้าไปในกระแสเลือดและตับก็จะทำาหน้าท่ี

เก็บสารพิษเหล่าน้ันไว้ จนทำาอันตรายกับร่างกายและ

ตับในท่ีสุด!

หลายคนมองข้ามเรื่องการขับสารพิษออกจากร่างกาย เพราะคิดว่ายุ่งยากและไม่จำาเป็น

แต่ทราบหรือไม่ว่า สาเหตุเบื้องต้นของอาการเจ็บป่วยมักมาจากการที่ร่างกายสะสม

สารพิษมากเกินไป...

“

“
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การรับประทานอาหารท่ีมีไฟเบอร์

ร่วมกับสารอาหาร ที่มีโพรไบโอติกส์

หรือกลุ่มจุลินทรีย์ขนาดเล็ก ท่ีช่วยเพ่ิม

จำานวนแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ ทำาให้ลำาไส้เกิดความ

สมดุลและช่วยเพ่ิมการนำาสารอาหารท่ีจำาเป็นไป

ใช้ดึงเอากากอาหารที่เน่าเสียอยู่ภายในลำาไส้ออก

มาในรูปของอุจจาระ เพื่อการกระตุ้นระบบลำาไส้

ให้การขับถ่ายทำางานเป็นปกติ ลดการเกาะตัวของ

ไขมันที่ผนังหลอดเลือด และลดการสะสมของ

ไขมันที่ตับ

รู้อย่างนี้แล้วจึงควรรีบ Detox ตับ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ต้อง

รับประทานยาบางชนิดบ่อย ๆ รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้ง่ายมาก 

ดังนั้น เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพตับและร่างกายของคุณ การดูแลสุขภาพตับไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่รับประทาน

อาหารให้ครบหมู่ ควบคุมน้ำาหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และรับประทานอาหารที่ช่วยให้ตับไม่ทำางานหนักขับสารพิษ

ได้ง่ายขึ้น

• ช่วยให้ตับฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึน ช่วยเร่งการขับสารพิษตกค้างออกจากร่างกาย

• ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง 

• ช่วยลดการสะสมของไขมันท่ีตับ และลดการเกาะตัวของไขมันท่ีผนังหลอดเลือด

• ช่วยการดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ประโยชน์จะทำาได้ดีย่ิงข้ึน ทำาให้ระบบเผาผลาญ

   ภายในร่างกายดีข้ึนด้วย ซ่ึงมีผลต่อการควบคุมน้ำาหนัก

• ช่วยย่อยอาหารจำาพวกไขมันได้ดีย่ิงข้ึน

• ยังช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำาไส้ เพราะการผลิตน้ำาดีน้อยอาจทำาให้ลำาไส้แปรปรวน 

ประโยชน์ของการ Detox ตับ



5แรงขับเคลื่อนพื้นฐาน
สู่ชัยชนะ...!!

ตอนท่ี

1
สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน พบกับ More Guru ครั้งนี้ เป็นงวดเดือนพฤศจิกายนแล้ว ถ้าเป็นมวยชก 12 ยก นี่คือ การชก

ในยกที่ 11 แล้วครับ 10 ยกที่ผ่านมาการชกและผลคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สถานการณ์เป็นต่อหรือเป็นรอง หรือเสมอไหนเสมอกัน

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมที่จะประเมินผลและแก้เกมการชกใน 2 ยกที่เหลือด้วยนะครับ และเพื่อให้นักธุรกิจทุกท่านมีพลังในการขับเคลื่อนอย่าง

เต็มที่ในช่วงโค้งสุดท้าย ครั้งนี้ ผมจึงขอแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ” ดังนี้ครับ

การนำาพาตนเอง ทีมงานหรือองค์กรไปในทิศทางท่ีเราต้องการ

น้ันมีแรงขับเคลื่อนบางแรงท่ีเราจำาเป็นต้องควบคุมมันได้  จึงจะ

ส่งผลให้เราสามารถเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซ่ึงแรงขับ

เคลื่อนหลัก ๆ ท่ีเราต้องควบคุมให้ได้ มี 3 แรงหลัก ดังน้ี

ทัศนคติ เป็นเรื่องของความคิดท่ีมีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อเหตุการณ์ ต่อ

ปัญหาและต่อส่ิงอื่น ๆ ท่ีเข้ามากระทบในชีวิต ส่วนนิสัยเป็นส่วนของการ

ปฏิบัติต่อทั้งตนเอง ต่อผู้อื่นและต่องาน ถ้าเราควบคุมสองแรงนี้ไม่ได้

เราจะไม่มีความแน่นอน ไม่มีความคงเส้นคงวา และประเด็นสำาคัญคือ

ถ้าเราควบคุมทัศนคติที่ดีและนิสัยที่ส่งเสริมของตัวเองไม่ได้ ทัศนคติ

และนิสัยด้านตรงข้ามที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตจะเข้าแทรกแซง จนส่งผล

กระทบต่อการเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าของเรา ดังน้ัน เราจึงจำาเป็นต้อง

ควบคุมทัศนคติและนิสัยของตัวเองให้ได้

กฎแห่งการสร้างชีวิต ท่ีเป็นความจริงแท้ว่าไว้ว่า “ชีวิตคุณจะไม่เปล่ียน

ถ้าตัวคุณไม่เปล่ียน ผลลัพธ์ของคุณจะไม่เปล่ียน ถ้าคุณมัวแต่ทำาส่ิง

เดิม ๆ” ในขณะท่ีธรรมชาติของคนก็ติดกับดักของความกลัวและการ

ติดยึดอยู่ในพ้ืนท่ีสบายใจ การท่ีเราจะก้าวข้ามความกลัวเพื่อขยายพ้ืนท่ี

สบายใจให้ใหญ่ข้ึนได้น้ัน จำาเป็นต้องควบคุมให้ชีวิตได้พบกับความแปลก

ใหม่ ในรูปแบบของแนวคิด การเรียนรู้ สถานท่ี กลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า

และการลงมือทำาในส่ิงท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงมาจากความคิดสร้างสรรค์จนก่อ

เกิดเป็นนวัตกรรมได้

โจทย์ข้างนอกท่ีเราต้องแก้มันยากข้ึนทุกวัน มีหนทางเดียวท่ีเรา

ยังคงมีโอกาสแก้โจทย์ได้คือ การอัพเกรดแนวคิด ความรู้ ความ

สามารถและเพ่ิมพูนทักษะในส่วนท่ีเก่ียวกับโจทย์ของเราอย่างต่อ

เนื่อง ท้ังหมดน้ีจะเกิดข้ึน เมื่อเราตระหนักรู้ว่าทำาไมเราต้องพัฒนาตน

มีแรงปรารถนาและมีแผนงานเรียนรู้พัฒนา จากน้ันก็ควบคุมตนเอง

ให้ลงมือพัฒนาตามแผนงาน

ทุกคนที่ต้องการความสำาเร็จ  ต้องผ่านขั้นตอนของการขยายตัว 

ซึ่งทำาได้โดยการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผน ลงมือทำา หาโค้ช

ให้คำาปรึกษาและประเมินเรียนรู้จากอุปสรรคของปัญหา ที่สำาคัญ

คือการยืนหยัดท่ีนานพอ จนบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน

ระดับใหม่ของตัวเราและของทีม ถ้าเรายืนหยัดจนสร้างผลงาน

ระดับใหม่ได้ เราจะมีโอกาสสร้างผลงานในระดับที่สูงถัดขึ้นไป

ได้อีก แต่ถ้าเรายอมไปก่อนก็ต้องถอยกลับไปสู่การยอมรับผลลัพธ์

ระดับเดิม

จงอย่าให้ความสำาเร็จแยกส่วนกับตัวคุณ ซ่ึงคุณจะรวมพลังแห่ง

การสร้างได้ คุณต้องเข้าใจหลักของการเป็นคนสำาเร็จ อย่าเข้าใจ

แค่ระดับการได้ความสำาเร็จ การเป็นคนสำาเร็จ หมายถึง การมี

ความรู้สึกแบบคนสำาเร็จ การเรียนรู้ ให้มีความคิด ความสามารถ

แบบที่คนสำาเร็จมี การลงมือทำาที่กระตือรือร้นและเชื่อมั่นอย่างที่

คนสำาเร็จทำา การมีจังหวะหายใจและแววตาอย่างที่คนสำาเร็จเป็น

ถ้าคุณพัฒนาตนจนเป็นเครื่องส่งความสำาเร็จ ในที่สุดคุณก็จะ

สามารถบรรลุเป้าหมายในระดับท่ีท้าทายย่ิง ๆ ข้ึนไป

นักธุรกิจทุกท่านครับ!

เป็นยังไงบ้างครับ อ่านแล้วพอได้แรงขับเคลื่อนบ้างไหมครับ ถ้าได้

เด๋ียวเรามาว่ากันต่ออีกสามแรงขับเคลื่อนในฉบับหน้ากันนะครับ

สำาหรับคร้ังน้ี ลองนำาสองแรงขับน้ีไปใช้ก่อน ผมเชื่อว่าถ้าแต่ละ

ท่านใช้มันด้วยความเข้าใจ จะสามารถช่วยให้ท่านเคลื่อนตัวเอง

และทีมไปสู่เป้าหมายได้ดีข้ึนอย่างแน่นอนครับ

การสร้างผลผลิตน้ัน มีต้นเหตุมาจากความสามารถในการสร้าง

ผลผลิต ดังน้ัน แรงขับเคลื่อนท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความ

สามารถและการดึงความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

จึงเป็นหัวใจสำาคัญ โดยเราต้องดูแลใน 3 เรื่อง ดังน้ี

การสร้างผลลัพธ์ ในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จากเหตุการณ์

ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทุกส่ิงที่เกิดล้วนเกิดข้ึนจากกระบวนการทำาที่ต่อเนื่อง 

มีต้นน้ำา มีกลางน้ำาและปลายน้ำา หากเราไม่สามารถควบคุมต้นน้ำา กลางน้ำา

เราก็ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ท่ีเกิดได้ ดังน้ัน การเอาใจใส่และควบคุม

มาตรฐานการทำางานในทุก ๆ จุดของกระบวนการ จึงเป็นหัวใจสำาคัญของ

การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้ ในการควบคุม

1.1 การควบคุมทัศนคติและนิสัยของตัวเอง

1.2 ควบคุมให้ชีวิตได้พบกับความแปลกใหม่

2.1 ดูแลความปรารถนาและแผนงานในการเรียนรู้
    ของตัวคุณ

2.2 มีเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผนและยืนหยัดจนกว่า
    จะบรรลุเป้าหมาย

2.3 รวมความสำาเร็จกับตัวตนของคุณเข้าด้วยกัน

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้ ในการแสดง
ความสามารถ

1.3 ควบคุมกระบวนการทำางาน

1 2
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กรอบความคิดเพื่อเพิ่มปัญญา
และการมีอิสระที่แท้จริง

อย่าทำาอะไรเพื่ออยู่ไปวัน ๆ  เราต้องเลือกทำาสิ่งที่

มีความหมายต่อชีวิตของตัวเราและมีผลกระทบ

เชิงบวกต่อชีวิตผู้อื่น

อย่าจมอยู่กับส่ิงแวดล้อมเดิม ๆ  ท่ีไม่ส่งเสริมชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนท่ีคบหา ข่าวสารท่ีรับรู้อยู่ประจำา

หนังสือที่อ่านหรือคนที่คุณขอคำาปรึกษา จงดูแล

สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำาวันของคุณให้ดีที่สุด

ในทุก ๆ  วัน เพราะทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะเชื่อม

โยงหากันโดยแยกกันไม่ออก

อย่าย่ำาอยู่กับท่ี จงมองหาคนต้นแบบและศึกษา

เบ้ืองหลังแห่งความสำาเร็จของเขา เพื่อเรียนรู้และ

ลอกแบบในส่ิงท่ีมันได้ผลสำาหรับคุณ

อย่ามัวแต่น่ังรอคอยวาสนาหรือเอาแต่ว่ิงหนีปัญหา

จงเป็นคนเชิงรุกท่ีเป็นผู้กำาหนดกำากับควบคุมและ

เคลื่อนไปหาเป้าหมาย อย่ายึดติดกับความคิดเดิม ๆ หรือการกระทำา

เดิม ๆ  จงเรียนรู้ความรู้ท่ีทันสมัยกว่าและนำาความรู้

น้ันมาลงมือทำาเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นผู้เช่ียวชาญ

ข้ึนจนเข้าสู่สถานะท่ีตัวเรามีท้ังวิชาความรู้และมี

ประสบการณ์ท่ีผ่านการลงมือทำาจริงอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งหรือเด๋ียวก่อน รอ

ให้พร้อมกว่านี้ค่อยเริ่ม จงเป็นคนลงมือทำาทันที

เดี๋ยวนี้กับเรื่องที่มีความสำาคัญต่อชีวิต

อย่าคิดสร้างความสำาเร็จในชีวิตด้วยตัวคุณคน

เดียว อย่าคิดถึงแค่ว่าคุณทำาอะไรและอย่างไร จง

คิดถึงข้ันว่าจะทำากับใคร จะร่วมมือกับใครเพื่อสร้าง

ความสำาเร็จไปด้วยกันอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเกินไป ถ้าจะเปรียบ

เทียบ ก็เอาแค่เป็นแรงบันดาลใจ จากน้ันให้เปรียบ

เทียบกับตัวเราเมื่อวาน เอาชนะตัวเราเมื่อวานให้

ได้ทุก ๆ วัน ชีวิตจะรุ่งโรจน์แน่นอน

อย่าคิดไปเรื่อยเปื่อย ต้องคิดให้ชัดเจนในเป้า

หมายท่ีคุณต้องการจริง ๆ และจดจ่อในกรอบ

ความคิดข้อ 1-9 ซ้ำา ๆ จนกรอบความคิดน้ีอยู่กับ

ตัวเราและกลายเป็นนิสัยการคิดแบบใหม่ท่ีส่งเสริม

ชีวิตคุณ

อย่าใช้ภาษาลบ ๆ เพราะ ภาษาลบมาพร้อมกับ

พลงังานทีต่่ำา จงใช้ภาษาบวก เช่น เปน็ไปได ้ฉนัทำา

ได้ ฉันรู้สึกยอดเยี่ยม พลังงานในตัวเราจะถูกยก

ระดับขึ้นทันที

อย่ามีแต่น้ำาในชีวิต อย่าเอาแต่ไร้สาระ จงมีสาระ

รู้ว่าอะไรคือส่ิงสำาคัญของชีวิต มีแก่นสาร มีแบบ

แผน มีการลงมือทำาในส่ิงท่ี่เป็นประโยชน์กับชีวิต

ในทุก ๆ วัน

จงมีกรอบความคิด
ที่ ให้ความสำาคัญกับความหมาย

จงเปลี่ยนสิ่งของที่อยู่รอบตัว

จงหาคนที่อยากเป็นเหมือนเขา

จงยึดถือกรอบความคิด
แบบเข้าหา

จงมีกรอบความคิดประสบการณ์
มากกว่ากรอบความคิดการยึดติด

จงมีกรอบความคิด “ที่นี่ ตอนนี้”

จงมีกรอบความคิด “กับใคร”

จงทิ้งกรอบความคิด...แบบ
“เปรียบเทียบ”

จงขัดเกลากรอบความคิดซ้ำา ๆ
ให้ยิ่งใหญ่

จงพูดภาษาเชิงบวก

จงลดคำาวิเศษณ์ของชีวิต
ให้เหลือน้อยที่สุด
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30   ตารางการประชุม

ตารางการประชุม
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน November

ธันวาคม December

วันที่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันที่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันที่ 2-3

วันพฤหัสบดี ที่ 3

20.00  -  22.00 น.

19.00  -  20.00 น.

- Successmore League

- พลังคุณ พลังทีม สู่ชัยชนะ

- สนาม The Stadium Football

- สาขาระยอง

- President Talk On Tour - สาขาระยอง

- President Talk - สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301

- สยามนครินทร์ (อาคารวินเชอร์) หาดใหญ่

- Trip เขาใหญ่ - Hotel Labaris @ Khaoyai

- The Success #19 - Show DC Hall

- Personal Branding

- Start Your Business with “WHY”

- FB  Group : Personal Branding

- โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

- Successmore League - สนาม The Stadium Football

- Successmore League

- Successmore League

- Start Your Business with “WHY”

- สนาม The Stadium Football

- สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301

- Success Night Party - ST.Tropez ราชพฤกษ์

- Successmore League

- Special Training

- Successmore League

- สนาม The Stadium Football

- สำานักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301

- สนาม The Stadium Football

วันอาทิตย์ ที่ 8

วันอาทิตย์ ที่ 20

14.00  -  17.00 น.

08.00  -  17.00 น.

วันพุธ ที่ 11 16.00  -  18.00 น.

วันที่ 18-20 12.00  -  22.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 22 09.00  -  22.00 น.

วันเสาร์ ที่ 7

วันอาทิตย์ ที่ 13

18.00  -  20.00 น.

08.00  -  17.00 น.

วันที่ 9-10 20.00  -  22.00  น.

วันที่ 16-17

วันพฤหัสบดี ที่ 12

20.00  -  22.00 น.

18.00  -  19.00 น.

วันเสาร์ ที่ 21 17.00  -  22.00 น.

วันที่ 23-24

วันพฤหัสบดี ที่ 26

วันจันทร์ ที่ 30

20.00  -  22.00  น.

18.00  -  19.00  น.

20.00  -  22.00  น.

***หมายเหตุ : สถานท่ีจัดงานต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถเช็คสถานท่ีจัดงานได้ท่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม






